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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Η αυξανόμενη διεθνής αλληλεξάρτηση συνοδεύεται από αυξημένη εμπορική 

αντιπαλότητα μεταξύ των εθνών. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οι εμπορικές 

συναλλαγές μεταξύ προηγμένων βιομηχανικών χωρών έχουν ενταθεί καθώς οι 

χώρες αυτές ανταγωνίζονται για να διατηρήσουν μια ζωντανή εγχώρια 

παραγωγική βάση. Αντιμετωπίζοντας τη δυνατότητα υπονόμευσης της οικονομικής 

ανταγωνιστικότητας και αμφισβήτησης από άλλες ανεπτυγμένες χώρες, οι 

Ηνωμένες Πολιτείες ασχολήθηκαν με μια ατέρμονη σειρά εμπορικών 

ανταγωνιστικών σχέσεων, δίνοντας έμφαση ιδιαίτερα στις βιομηχανίες υψηλής 

τεχνολογίας, όπως οι ημιαγωγοί και τα αεροσκάφη που επηρεάζουν άμεσα τα 

εθνικά οικονομικά συμφέροντα και τα συμφέροντα ασφάλειας. Κατά την εξέλιξη 

πολλών εκ των ανωτέρω εμπορικών συσχετίσεων  σε πολλές των περιπτώσεων, 

η κατάληξη ήταν να μετατραπούν σε εμπορικούς πολέμους. 

 Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγκάστηκαν να υιοθετήσουν μια ολοένα και 

πιο επιθετική εμπορική στρατηγική για να αντιμετωπίσουν τους ανταγωνιστές τους 

στον εκβιομηχανισμένο κόσμο, καλούντουσαν επίσης να αντιμετωπίσουν τις 

αυξανόμενες εμπορικές προκλήσεις από τις αναπτυσσόμενες χώρες, των οποίων 

η επιδίωξη των μερκαντιλιστικών και προστατευτικών πολιτικών για ταχεία 

οικονομική πρόοδο τις έθεσε σε μια αναπόφευκτη πορεία σύγκρουσης με τις ΗΠΑ. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980, οι 

Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν όλο και περισσότερο να απειλούν με εμπορικές 

κυρώσεις για την ελευθέρωση των αγορών νέο-αναπτυσσόμενες βιομηχανικές 

χώρες όπως η Ταϊβάν, η Νότια Κορέα και η Βραζιλία. 

 Πιο πρόσφατα, η αξιοσημείωτη οικονομική ανάπτυξη της Κίνας άρχισε να 

αποτελεί μια ακόμη σημαντική πρόκληση για την αμερικανική εμπορική πολιτική. 
Το πιο περίεργο, δεδομένης της ανισότητας στη διαπραγματευτική δύναμη και 

τους πόρους μεταξύ των δύο χωρών, είναι ότι οι κυρώσεις της Αμερικής εναντίον 

της Κίνας δεν επέτυχαν παρά ελάχιστες μονομερείς παραχωρήσεις εκ μέρους της 

Κίνας. Πριν από τη συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας του 1999 σχετικά με την ένταξη της 
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Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), η κυβέρνηση Κλίντον 

αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες στην προσπάθειά της να ανοίξει την κινεζική 

αγορά επειδή η τελευταία, όντας ενπεπλεγμένη με προβλήματα σχετιζόμενα με την 

περαιτέρω μεταρρύθμιση της οικονομίας, επέδειξε μικρή προθυμία να εξαλείψει 

τους υφιστάμενους εμπορικούς φραγμούς. Αν και οι πρόσφατες κινήσεις των 

Ηνωμένων Πολιτειών για την ένταξη της Κίνας στον παγκόσμιο εμπορικό 

οργανισμό φαίνεται να έχουν προκαλέσει κάποια πραγματικά ανοίγματα στην 

αγορά, οι προσπάθειες της Ουάσιγκτον κατά την τελευταία δεκαετία να απειλήσει 

την Κίνα με εμπορικές κυρώσεις με σκοπό μονομερή εμπορικά κέρδη έχουν 

μακράν αποτύχει να επιφέρουν κινεζικές παραχωρήσεις. Θα μπορούσε να ειπωθεί 

ότι για την αμερικανική διπλωματία εμπορικών διαφορών, η Κίνα έχει γίνει το πιο 

δύσκολο κράτος συγκρινόμενη με την Ιαπωνία κατά τη δεκαετία του 1990. 

 Η διερεύνηση του πλαισίου των εμπορικών ανταγωνισμών αυτού του 

τύπου, μας φέρνει αντιμέτωπους με δύο παράδοξες διαπιστώσεις. Πρώτον, 

παρόλο που οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ανέκαθεν η χώρα με τη μεγαλύτερη 

συνολική διαπραγματευτική ισχύ όσον αφορά στις διμερείς εμπορικές διαφορές, 

παρουσιάζει ωστόσο μειωμένα ποσοστά επίτευξης παραχωρήσεων από τους 

εμπορικούς της εταίρους μέσω της χρήσης στρατηγικών εξαναγκασμού1. Η 

προσπάθεια της Ουάσιγκτον να ανοίξει μονομερώς τις ξένες αγορές, δεν 

παρουσιάζει ομοιομορφία και αναλογικότητα ως προς την αποτελεσματικότητά 

της.  

 Ο βαθμός στον οποίο οι χώρες-στόχοι ενδίδουν στις αμερικανικές 

απαιτήσεις ποικίλλει συχνά με τρόπους που δεν μπορούν να εξηγηθούν κατά 

πλήρη αναλογία με την εξάρτησή τους από την αμερικανική εξαγωγική αγορά. 

Παραδείγματος χάριν, αν και η Ιαπωνία είναι λιγότερο εξαρτημένη σε σχέση με 

πολλούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, έχει υποχωρήσει ωστόσο στο πλείστο 

των περιπτώσεων άσκησης πίεσης από τις ΗΠΑ. Είναι ενδιαφέρον να αναφερθεί 

ότι χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από την αμερικανική αγορά εξαγωγών, 

όπως η Κίνα, η Βραζιλία και η Ινδία, έχουν αποδειχθεί πιο ανθεκτικές στις 

εκάστοτε αμερικανικές απαιτήσεις. Παρά το γεγονός ότι διαθέτουν λιγότερους 

πόρους ενέργειας, έχουν συχνά τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν καλύτερα 
                                                           
1 Coercive Strategies. 



3 
 

προς την κατεύθυνση διευθέτησης των διαφορών, προ της λήψης γενικευμένων 

μέτρων άσκησης πίεσης εκ του ισχυρού.  

  Το δεύτερο αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι οι εμπορικές συναλλαγές καθώς 

και ο τρόπος κλιμάκωσης ή αποκλιμάκωσης σε περίπτωση παρουσιαζόμενων 

διενέξεων – αντικρουόμενων συμφερόντων  είναι ανεξάρτητος του πολιτεύματος 

των συσχετιζόμενων κρατών. Το πρότυπο της «δημοκρατικής ειρήνης» ως κύριο 

χαρακτηριστικό της διεθνούς ασφάλειας δεν φαίνεται να ισχύει στις εμπορικές 

συναλλαγές. Οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ ζευγαριών δημοκρατικών και μη 

δημοκρατικών κρατών δεν κλιμακώνονται συχνότερα σε εμπορικούς πολέμους, 

από ότι συμβαίνει στην περίπτωση εμπορικών σχέσεων μεταξύ δύο δημοκρατικών 

εμπορικών εταίρων. Πράγματι, οι στατιστικές αναλύσεις των καθοριστικών 

παραγόντων των εμπορικών αντιποίνων δείχνουν ότι ο τύπος του καθεστώτος 

των κρατών δεν παρουσιάζει ουσιώδη συνάφεια  ή πιο συγκεκριμένα αρνητική 

κατεύθυνση όσον αφορά την πιθανότητα επιθετικής κλιμάκωσης των εμπορικών 

διαφορών (Ka Zeng 2004).   

 Ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλτ Τραμπ είχε εξαγκείλει προ της εκλογής 

του την επιλογή του για επανεκκίνηση της αμερικανικής οικονομίας και τόνωση 

των βιομηχανιών στο εσωτερικό της χώρας. Προς αυτή την κατεύθυνση κατέστησε 

εξ αρχής φανερή την πρόθεσή του για λήψη μέτρων άσκησης επιθετικής πολιτικής, 

όπως την επιβολή δασμών στις εισαγωγές συγκεκριμένων ειδών και πρώτων 

υλών, ερχόμενος έτσι σε αντιπαράθεση με σημαντικού οικονομικού 

αποτυπώματος ετέρους όπως η Ιαπωνία, η Ευρώπη και κυριότερα η με ταχείς 

ρυθμούς αναπτυσσόμενη οικονομία της Κίνας. Ακολουθόντας λοιπόν την τακτική 

του προστατευτισμού επιδιώκει μέσω ενός αγώνα “bras de fer” να διασφαλίσει τα 

αμερικανικά οικονομικα συμφέροντα. Όμως το σύγχρονο αλληλεξαρτόμενο διεθνές 

οικονομικό περιβάλλον δύναται να παρομοιαστεί με ένα σύστημα συγκινονούντων 

δοχείων, κατά συνέπεια «το νόμισμα δεν μπορεί να έχει μόνο μια όψη». Η 

υιοθέτηση της πολιτικής αυτού του τύπου έχει και την αρνητική της χροιά, η οποία 

μπορεί να στραφεί ως μπούμερανγκ εναντίον  αυτού του ιδίου που επέλεξε να την 

ασκήσει, καθόσον επιφέρει πιέσεις εξίσου στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Μένει να 

αποδειχθεί ποιός έχει τις περισσότερες «ανοχές» απορρόφησης των ασκούμενων 

πιέσεων  (Eduardo Porter-The New York Times 2017).      
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ΣΚΟΠΟΣ 

 Όπως είναι σαφές στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης, της οποίας 

τα κύρια χαρακτηριστικά είναι η πολυσυνθετότητα, η ετερογένεια και ένα «σκληρά» 

ανταγωνιστικό διεθνές οικονομικό περιβάλλον, αναβιώνουν και επανέρχονται στο 

προσκήνιο οι έννοιες – τακτικές που στοχεύουν στη διαφύλαξη της «πυρηνικής» 

οικονομίας ενός κράτους και κατά συνάφεια στην προάσπιση των συμφερόντων 

αυτής. Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στην προσπάθεια ενδυνάμωσης των 

καίριων παραγωγικών διαδικασιών στο εσωτερικό ενός κράτους και την 

προστασία αυτών από την επιρροή εξωγενών παραγόντων, σχετιζόμενων με την 

εκάστοτε εφαρμοζόμενη διεθνή οικονομική πολιτική τρίτων κρατών.      

 Ειδικότερα, σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η κατά το δυνατόν 

πληρέστερη αναφορά – εξήγηση και ερμηνεία της ακολουθούμενης από τον 

πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλτ Τραμπ, οικονομικής στρατηγικής κατεύθυνσης δηλαδή 

αυτής του προστατευτισμού. Στην πορεία για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού 

θα επικεντρωθούμε στα κύρια στοιχεία – μέσα άσκησης αυτής της στρατηγικής 

εξαναγκαστικής φύσεως και αναφερόμαστε φυσικά στην διεξαγωγή των 

εμπορικών πολέμων ως συνεπακόλουθο της εκατέρωθεν εφαρμογής της 

πρακτικής επιβολής δασμών από τα αντιπαρατιθέμενα στο διεθνή οικονομικό 

στίβο κράτη. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ   

 Σε μια πορεία από το γενικό προς το ειδικό, πραγματοποιώντας ιστορική 

ανασκόπηση στους εμπορικούς πολέμους που έλαβαν χώρα κατά το παρελθόν, 

θα επιχειρηθεί να εστιάσουμε στις συνέπειες που προκύπτουν και να οδηγηθούμε 

στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Το κύριο δίλημμα αναφορικά με αυτόν 

τον τύπο πολέμων είναι εάν με το πέρας αυτών προκύπτει ξεκάθαρος νικητής. 

Είναι ευρέως γνωστό ότι οι οιασδήποτε φύσεως πολεμικές αντιπαραθέσεις 

καταλήγουν με τις αντιμαχόμενες πλευρές ηττημένες στην πραγματικότητα ή μη, 

για λόγους σκοπιμότητας και ανάτασης ηθικού να παρουσιάζονται εκατέρωθεν ως 

νικητές ή ηθικοί νικητές. 
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 Επιπρόσθετα το πλαίσιο εντός του οποίου λαμβάνουν χώρα τα γεγονότα 

παίζει σημαντικό ρόλο, καθόσον είναι και αυτό που διαμορφώνει τις συνθήκες ή τις 

προϋποθέσεις - αφορμές δημιουργώντας το υπόβαθρο των εξελίξεων. Στο 

πλείστο των περιπτώσεων οι ισχυροί παράγοντες, δηλαδή τα κράτη που 

αποτελούν τις μεγάλες δυνάμεις, καθορίζουν το πλαίσιο θέτοντας αυτά τους 

κανόνες και συνεπώς διαμορφώνοντας τις συνθήκες προς όφελός τους. Ωστόσο, 

κάποιες φορές και υπό προϋποθέσεις είναι δυνατόν λιγότερο ισχυρά κράτη να 

διατηρούν κάποιο ειδικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο 

και επομένως να δύνανται και αυτά με τη σειρά τους να διαμορφώσουν σε κάποιο 

βαθμό τις εξελίξεις. 

 Κατά συνέπεια στην προσπάθεια μας να αναλύσουμε την πολιτική του 

προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος εφαρμόζει σε ευρεία έκταση την πολιτική του 

προστατευτισμού, θα μας απασχολήσει ο όρος της παγκοσμιοποίησης και θα 

αναφερθούμε στα κύρια χαρακτηριστικά αυτής. Ουσιαστικά η παγκοσμιοποίηση 

αποτελεί το περίβλημα μέσα στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι εμπορικές διαδικασίες 

μεταξύ των κρατών, ως οικονομικοί παράγοντες του διεθνούς συστήματος. 

Αποτελεί τη «γυάλα» εντός της οποίας λαμβάνουν χώρα οι συνεργασίες, αλλά και 

οι συγκρούσεις μεταξύ των παραγόντων που αναπτύσσουν, λόγω των 

διαμορφωθεισών συνθηκών αντικρουόμενα συμφέροντα. 

 Έχοντας αναφερθεί στο πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι 

εμπορικοί πόλεμοι και οι πολιτικές προστατευτισμού, οδεύοντας προς τον κύριο 

στόχο μας θα επικεντρώσουμε στην ασκούμενη πολιτική επιβολής δασμών εκ 

μέρους του προέδρου των ΗΠΑ κ. Ντόναλτ Τραμπ ως μέσο διεξαγωγής 

εμπορικών πολέμων και εφαρμογή στρατηγικής εξαναγκασμού. 

Χαρακτηριστικότερο, πρόσφατο και εν εξελίξει παράδειγμα αποτελεί η 

συνεχιζόμενη αντιπαράθεση στον τομέα του εμπορίου μεταξύ των δύο 

οικονομικών γιγάντων, ΗΠΑ και Κίνας, το οποίο και θα χρησιμοποιηθεί στην 

προσπάθειά μας για ανάλυση της πολίτικής του προέδρου των ΗΠΑ, καθώς 

επίσης των συνεπειών που δύναται ένας εμπορικός πόλεμος τέτοιας κλίμακας να 

επιφέρει. Τελικά θα αποπειραθούμε να καταλήξουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα 

και εκτιμήσεις αναφορικά με το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας. 
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ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 Για την σύνταξη της παρούσης διατριβής θεωρήθηκε ως δεδομένο ότι το 

διεθνές σύστημα με τους συσχετισμούς ισχύος των κρατών, όπως αυτό υφίσταται 

στη σημερινή του μορφή δεν θα μεταβληθεί στα επόμενα έτη. Επίσης λήφθηκε 

υπόψη ότι οι αληθινό αντικειμενικοί στόχοι - προθέσεις των διεθνών δρώντων και 

τα πραγματικά γεγονότα δεν αποκρυσταλλώνονται σε πλήρη έκταση και διάστασή 

στην αναφερόμενη σε αυτά διεθνή βιβλιογραφία, ενώ επειδή η συγκεκριμένη 

στρατηγική του προέδρου των ΗΠΑ κ. Ντόναλτ Τραμπ είναι εν τη εξελίξει και κατά 

συνέπεια δεν έχει αξιολογηθεί – καταγραφεί ακόμα, δεν μπορούμε παρά να 

χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρονικές πηγές για την αξιολόγησή της και την εξαγωγή 

αντίστοιχων συμπερασμάτων. Τα εξαγόμενα συμπεράσματα – διαπιστώσεις θα 

βασίζονται στις επιμέρους έως σήμερα απορρέουσες συνέπειες της στρατηγικής 

προστατευτισμού ή σε εκτιμήσεις για τα εν εξελίξει γεγονότα και την πιθανή 

έκβαση αυτών.   

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 

 Κατόπιν της αναφοράς στο σκοπό, την μέθοδο - σκεπτικό προσέγγισης του 

θέματος και των παραδοχών – προϋποθέσεων ως περιοριστικών παραγόντων, 

στο 1ο κεφάλαιο της παρούσης, θα προβούμε στην αναφορά επί των εμπορικών 

πολέμων του παρελθόντος κάνοντας ιστορική αναδρομή των γεγονότων. Εν 

συνεχεία στο 2ο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, 

αναλύοντας το ιστορικό εμφάνισης της και τους παράγοντες που την ώθησαν να 

εξελιχθεί έως σήμερα, ενώ θα γίνει μνεία στο φαινόμενο της αλληλεξάρτησης στο 

πλαίσιο του διεθνούς οικονομικού συστήματος, στο ρόλο της GATT και του ΠΟΕ. 

Ακολούθως στο 3ο κεφάλαιο, θα αναφερθούμε στην εποχή της 

«Αμερικανοποίησης», θα «αγγίξουμε» την υλοποιούμενη πολιτική του προέδρου 

των ΗΠΑ περνώντας από τις πολιτικές της απελευθέρωσης των αγορών στην 

τακτική του προστατευτισμού και θα αναφερθούμε στις περιπτώσεις επιβολής 

δασμών από τις ΗΠΑ προς έτερα κράτη με ιδιαίτερη έμφαση στη διένεξη ΗΠΑ – 

Κίνας αναφερόμενοι στα τετελεσμένα αλλά και εν εξελίξει γεγονότα. Στο 4ο 

κεφάλαιο θα επιχειρηθεί η αποτύπωση των συμπερασμάτων – εκτιμήσεων μας με 

ειδική μνεία, τόσο ως προς τα πιθανά οφέλη και πλεονεκτήματα της 
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ακολουθούμενης αυτής στρατηγικής, όσο και ως προς τους πιθανούς κινδύνους – 

ρίσκα που αναλαμβάνουν οι αντιμαχόμενες πλευρές. Τέλος θα ολοκληρώσουμε με 

τον επίλογο της παρούσης εργασίας, ο οποίος θα συνοψίζει τα ανωτέρω 

συμπεράσματα, εκτιμήσεις, αποκρυσταλλώνοντας τις πιθανές προοπτικές και 

τάσεις – σημεία προσοχής στο δρόμο προς το μελλοντικό οικονομικό πεδίο 

συνεργασιών και αντιπαραθέσεων των διεθνών παραγόντων. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ2 (ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ – ΟΡΙΣΜΟΙ) 

 Εν συνεχεία θα επεξηγήσουμε συνοπτικά τις λέξεις κλειδιά που δίνουν το 

περίγραμμα της ανωτέρω εργασίας και θα δώσουμε κάποιους βασικούς ορισμούς 

προκειμένου να βοηθηθούμε στην κατά το δυνατόν καλύτερη προσέγγιση του 

ζητουμένου  ως ακολούθως: 

 Εμπορικός Πόλεμος λαμβάνει χώρα όταν ένα κράτος αντιδρά εναντίον 

ενός  άλλου επιβάλλοντας δασμούς ή θέτοντας άλλους περιορισμούς στις 

εισαγωγές αυτού και εν συνεχεία το δεύτερο κράτος με τη σειρά του πράττει το ίδιο 

κατά αντιστοιχία εναντίον του πρώτο (Business Dictionary) 3. 

 Δασμός είναι φορολογικό τέλος που δύναται να επιβληθεί σε εμπορεύματα 

που εισάγονται σε ένα έθνος. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας, ένας 

εμπορικός πόλεμος μπορεί να καταστρέψει πολύ τους καταναλωτές και τις 

επιχειρήσεις και των δύο εθνών και η «τοξικότητά» του μπορεί να επηρεάσει 

πολύπλευρα εξίσου και τις δύο οικονομίες (Investopedia)4.  

 Οι εμπορικοί πόλεμοι μπορούν να θεωρηθούν ως απότοκο της τακτικής του 

προστατευτισμού που αφορά ως επί το πλείστον κυβερνητικές ενέργειες και 

πολιτικές που περιορίζουν το διεθνές εμπόριο. Μια χώρα αναλαμβάνει εν γένει 

προστατευτικές ενέργειες με σκοπό την προστασία των εγχώριων επιχειρήσεων 

και θέσεων εργασίας από τον ξένο ανταγωνισμό.  

                                                           
2 Key Words 
3 www.businessdictionary.com/definition/trade-war.html 
4 https://www.investopedia.com/terms/t/tariff.asp 
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 Προστατευτισμός είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για την 

εξισορρόπηση των εμπορικών ελλειμμάτων. Ένα εμπορικό έλλειμμα συμβαίνει 

όταν οι εισαγωγές μιας χώρας υπερβαίνουν ποσοτικά τις εξαγωγές της (James 

Chen 2019). 

 Παγκοσμιοποίηση είναι μια πλανητική διαδικασία ή ένα σύνολο 

διαδικασιών που περιλαμβάνουν την αύξηση της ρευστότητας (liquidity) και τις 

αυξανόμενες πολυδιάστατες ροές ανθρώπων, αντικειμένων, τόπων και 

πληροφοριών, καθώς και τις δομές που συναντούν και δημιουργούν εμπόδια ή 

επιταχύνουν αυτές τις προαναφερθείσες ροές (George Ritzer& Paul Dean 2019, 

2). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΜΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 

Ρίχνοντας μια ματιά στο παρελθόν, διαπιστώνουμε ότι η ιστορία βρίθει 

παραδειγμάτων διεξαγωγής εμπορικών πολέμων με οικονομικές κυρίως συνέπειες 

για όλα τα αντιπαρατιθέμενα μέρη. Κατά την κλιμάκωσή τους εμπορικοί φραγμοί 

τίθενται από τη μία πλευρά προς την αντιμαχόμενη. Η μια πλευρά προβάλει 

οικονομικά μέτρα και η άλλη προβαίνει σε αντίστοιχη δράση εναντίον της πρώτης. 

Η αντιπαλότητα μεταξύ των κρατών είναι διαρκής και οδηγείται σε κλιμάκωση 

σταδιακά. Ο εμπορικός πόλεμος δύναται να τερματιστεί ή προσωρινά να επέλθει 

ανακωχή, εφόσον βρεθεί η «χρυσή τομή» και προκύψουν οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για σύναψη κοινής συμφωνίας με την οποία τελικά επέρχεται η 

αποκλιμάκωση  της οικονομικής αντιπαράθεσης. Εφόσον δεν βρεθεί το επιθυμητό 

κοινό σημείο επαφής οι εμπορικοί πόλεμοι μπορούν να μετεξελιχθούν σε πλήρεις 

πολέμους  (Cary Huang 2018). 

Στο σύγχρονο άναρχο αλλά μη χαοτικό διεθνές σύστημα, οι σχέσεις 

αλληλεξάρτησης και συνεργασίας μεταξύ των παραγόντων – κρατών οι οποίοι το 

απαρτίζουν δεν συνεπάγονται αυτονόητα την εξομάλυνση σχέσεων και την 

απάλειψη αμοιβαίων προστριβών. Η επικρατούσα τάση των κρατών είναι η 

συνεχής προσπάθεια για επίτευξη του μέγιστου δυνατού οφέλους και συνεπώς 

κέρδους αναφερόμενοι στον αντίστοιχο όρο οικονομικής φύσεως. Έτσι ακόμη και 

στην περίπτωση που δύο κράτη συνεργάζονται επιτυγχάνοντας συνθήκες 

αμοιβαίου κέρδους, η διαδικασία διανομής των κερδών δύναται να αποτελέσει νέο 

πεδίο διένεξης των ανωτέρω κρατών. Εν συνεχεία τυχόν απόπειρα απεξάρτησης 

της οικονομίας ενός κράτους από αυτή ενός άλλου μπορεί πρόσκαιρα φαινομενικά 

να περιχαρακώνει την εγχώρια αγορά, ωστόσο παράλληλα κυοφορεί αρνητικές 

εξελίξεις με κυριότερη την αύξηση του πληθωρισμού και της ανεργίας, ενώ 

ταυτόχρονα οικοδομεί το υπόβαθρο επί του οποίου εδράζεται η αφετηρία των 

εμπορικών πολέμων, οι συνέπειες των οποίων δεν είναι ευκόλως προβλέψιμες. Η 

πραγματοποίηση ιστορικής αναδρομής αναφορικά με τους πλέον σημαντικούς 

εμπορικούς πολέμους, οι οποίοι έλαβαν χώρα κατά το παρελθόν, θα επιτρέψει να 

εστιάσουμε στα αίτια που μπορούν να ωθήσουν δύο κράτη σε τριβή και σε 
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επιδείνωση των σχέσεων τους, δημιουργώντας αρνητικό αντίκτυπο όχι μόνο σε 

αυτά τα ίδια αλλά και σε τρίτα κράτη (Κουσκουβέλης 2004, 449-452). 

ΠΡΩΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ - ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΟΠΙΟΥ 

Πρόκειται για έναν πόλεμο που ουσιαστικά διεξάχθηκε σε δύο φάσεις, 

δηλαδή έλαβε χώρε σε δύο κοντινές αλλά διακριτές περιόδους. Η πρώτη φάση 

ήταν μεταξύ 1839 και 1842 και η δεύτερη ανάμεσα στο 1856 και 1860. Ο πόλεμος 

αυτός είχε ως άμεσους – κύριους εμπλεκόμενους την Αγγλία και την Κίνα5 με το 

εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ Αγγλίας - Κίνας να είναι ελλειμματικό για την πρώτη στα 

μέσα του 18ου αιώνα. Οι Κίνα παρήγαγε πολλά προϊόντα τα οποία ήθελε η Αγγλία 

όπως τσάι, μετάξι,  πορσελάνες, ασήμι και μπαχαρικά. Από την άλλη πλευρά οι 

Κινέζοι δεν είχαν καμία αντίστοιχη ανάγκη από την Αγγλία. Επιπρόσθετα οι Κινέζοι 

διατηρούσαν υπό τον έλεγχό τους το ανατολικό όριο του Δρόμου του Μεταξιού για 

περισσότερο από χίλια χρόνια. Γενικότερα, οι Κινέζοι δεν ενδιαφέρονταν για 

κανένα δυτικής προέλευσης βιομηχανικό προϊόν. Συνεπώς οι Άγγλοι 

προσπαθούσαν να βρουν πάση θυσία, ποιο θα ήταν αυτό το προϊόν το οποίο θα 

ήθελαν πάρα πολύ οι Κινέζοι. Αξιοποιώντας λοιπόν την ύπαρξη της Βρετανικής 

εταιρείας ανατολικών Ινδιών, οι Άγγλοι προώθησαν στην Κίνα μεγάλες ποσότητες 

οπίου6. 

Οι Κινέζοι επέδειξαν άμεσα ενδιαφέρον με αποτέλεσμα η ζήτηση εκ μέρους 

της Κίνας για όπιο να μεγιστοποιηθεί. Στα μέσα του 18ου αιώνα η Κίνα 

πραγματοποιούσε εισαγωγές οπίου ανερχόμενες σε 15 τόνους σε ετήσια βάση και 

την δεκαετία του 1830 έφτασε τους 1400 τόνους. Η κατάσταση αυτή ώθησε τον 

Κινέζο αυτοκράτορα7, ο οποίος διαπίστωνε τον τάχιστο εθισμό του μεγαλύτερου 

μέρους των υπηκόων του στο όπιο, να το απαγορεύσει. Ωστόσο, καθόσον η 

κινεζική δυναστεία διέρχονταν περίοδο μεγάλης παρακμής, η Αγγλία αγνόησε την 

απαγόρευση, παραμένοντας σταθερά προσηλωμένη στο στόχο της που δεν ήταν 

άλλος από την παγιοποίηση συνθηκών εμπορικής εξάρτησης της Κίνας. Καθώς η 

κατάσταση έβαινε συνεχώς επιδεινούμενη με την ανωτέρω απαγόρευση να 

                                                           
5 Στην δεύτερη του φάση εμπλάκηκε και η Γαλλία. 
6 Ενδεικτικά, στις αρχές του 1800 οι εξαγωγές των Άγγλων στην Κίνα άξιζαν 9 εκατ. λίρες, ενώ εισήγαγαν 
προϊόντα αξίας 27 εκατ. λιρών. Το όπιο ήταν πολύ διαδεδομένο την εποχή εκείνη σε όλη την Άπω Ανατολή 
7 Αυτοκράτορας Τζιαντζίνγκ, της δυναστείας των Τσινγκ. 
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παρακάμπτεται και πρακτικά να μην εφαρμόζεται, ο κινέζος αυτοκράτορας 

προχώρησε το 1838 σε πλήρη απαγόρευση εισαγωγών οπίου με ταυτόχρονη 

επιβολή θανατικής ποινής επί τυχόν σύλληψης οιουδήποτε ντόπιου εμπόρου που 

θα προέβαινε στην αγοραπωλησία οπίου παραβλέποντας την επιβαλλόμενη 

απαγόρευση. Πάραυτα η  Αγγλία δεν επέδειξε διάθεση συμμόρφωσης προς τα 

ανωτέρω με αποτέλεσμα η Κίνα να αντιδράσει με εμπάργκο προς όλα τα αγγλικά 

προϊόντα και να καλλιεργηθούν συνθήκες πολεμικού κλίματος. 

Από πλευράς Άγγλων το μόνο που απέμενε ήταν μία σταγόνα για να 

ξεχειλίσει το ποτήρι. Η σταγόνα αυτή δεν άργησε να κυλίσει, έτσι λοιπόν τον Ιούλιο 

του 1839 κάποιοι Άγγλοι ναύτες ευρισκόμενοι σε κατάσταση μέθης προέβησαν 

στη δολοφονία ενός Κινέζου υπηκόου. Η Κίνα αντέδρασε ζητώντας την έκδοσή 

τους ώστε να δικαστούν και η Αγγλία με τη σειρά της δεν συναίνεσε με συνέπεια 

στις 4 Σεπτεμβρίου του 1839 να εκκινήσουν εχθροπραξίες. Εν συνεχεία οι ακτές 

της Κίνας τέθηκαν κυριολεκτικά στο έλεος του αγγλικού βασιλικού ναυτικού, το 

οποίο διέθετε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για την εποχή. Από τη μεριά τους 

οι Κινέζοι φερόμενοι εγωιστικά περιφρονούσαν τις τεχνολογικές εξελίξεις, 

θεωρώντας πως σε αυτές οφείλονταν η διαφθορά των ηθών καθώς και της 

παράδοσής τους. Συνεπώς και αναπόφευκτα τα προηγμένα όπλα των Άγγλων 

οδήγησαν αυτούς στην επικράτηση, με σημαντικότερο γεγονός την κατάληψη της 

Σανγκάης (1842), η οποία αποτελεί μέχρι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα 

εμπορικά και οικονομικά κέντρα. Τελικά η περίοδος αυτή λήγει με τη συνθήκη του 

Νανκίνγκ και την συνθηκολόγηση των Κινέζων η οποία υπογράφηκε την 29η  

Αυγούστου 1842 με όρους την παράδοση του Χονγκ Κονγκ, παραχώρηση πέντε 

κύριων λιμανιών της νοτιοανατολικής Κίνας (Καντώνα, Αμόι, Φουτσόου, Νίγκμπο 

και Σαγκάη), την ετεροδικία των βρετανών υπηκόων καθώς και υπέρογκες 

πολεμικές αποζημιώσεις.  

Σε αυτή την πρώτη φάση οι απώλειες ήταν 69 Άγγλοι στρατιώτες έναντι 

18.000 Κινέζων. Εκτός των τεράστιων απωλειών, η ήττα της Κίνας ήταν εξόχως 

ταπεινωτική με τον αυτοκράτορα Γκουάνγκ Ντάο να αντιμετωπίζει μεγάλο 

ξεσηκωμό της κινεζικής γραφειοκρατίας και του στρατού, οι οποίοι σύστησαν 
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ξεχωριστό κράτος με όνομα «Ουράνιο Βασίλειο της Αιώνιας Ειρήνης8 το 1850. Η 

Κίνα είχε κατακλυστεί από την κυκλοφορία οπίου, ενώ εκατομμύρια Κινέζοι ήταν 

εθισμένοι. Μάλιστα το τέλος αυτής της πρώτης περιόδου βρήκε το 90%  του 

ανδρικού να είναι παρουσιάζει εθισμό στο όπιο. 

Η δεύτερη περίοδος του πολέμου του οπίου έλαβε χώρα από το 1856 έως 

το 1960. Συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 1856 κινέζοι αξιωματούχοι 

συλλαμβάνουν το πλήρωμα πλοίου υπό βρετανική σημαία για λαθρεμπόριο. Οι 

Κινέζοι βεβηλώνουν σκίζοντας τη βρετανική σημαία και για δεύτερη φορά μπαίνει 

φωτιά στο φυτίλι. Η ειδοποιός διαφορά σε σχέση με την πρώτη διένεξη είναι ότι 

στο πλευρό των Άγγλων συντάσσονται οι Γάλλοι, οι οποίοι βρίσκουν ως πρόφαση 

τη δολοφονία ενός συμπατριώτη τους ιεραποστόλου στις αρχές του έτους. Με τη 

σειρά τους οι ΗΠΑ και η Ρωσία στήριξαν την αγγλο-γαλλική συμμαχία. Οι Κινέζοι 

τελικά ηττώνται και σε αυτή την περίπτωση για τους ίδιους λόγους για τους 

οποίους ηττήθηκαν και στον πρώτο πόλεμο υπογράφοντας τη συνθήκη του 

Τιεντσίν το 1858 με όρους ακόμη πιο ατιμωτικούς όπως την εγκατάσταση στο 

εσωτερικό του Πεκίνου αποστολών διπλωματών των συμμάχων, την παράδοση 

δέκα επιπρόσθετων λιμανιών, την διακίνηση πολιτών των συμμαχικών χωρών 

καθώς και των χριστιανών ιεραποστόλων άνευ περιορισμών στο εσωτερικό της 

Κίνας και πλήρη νομιμοποίηση των εισαγωγών οπίου ταυτόχρονα με την επιβολή 

νέων τεράστιων αποζημιώσεων. 

Η ανωτέρω δυσχερής διαμορφωθείσα κατάσταση δεν έγινε αποδεκτή από 

τον αυτοκράτορα της Κίνας, ο οποίος αρνήθηκε να επικυρώσει τους ταπεινωτικούς 

για τη χώρα του όρους. Ως αποτέλεσμα αυτού οι Άγγλοι και οι σύμμαχοι τους 

Γάλλοι προέβησαν σε γενικευμένες λεηλασίες κατά της Κίνας, οι οποίες διήρκησαν 

για περίπου ένα έτος. Μην έχοντας άλλη επιλογή εκτός από το να ενδώσει στις 

ασκούμενες πιέσεις, ο κινέζος αυτοκράτορας τον Οκτώβριο του 1860 αναγκάστηκε 

να υπογράψει αποδεχόμενος όλους τους επιβληθέντες όρους. Κατά τη διάρκεια 

αυτής της δεύτερης περιόδου πολεμικών συγκρούσεων οι απώλειες εκατέρωθεν 

ήταν πολύ σημαντικές με τη «δυτική» πλευρά να απαριθμεί περίπου 3000 

στρατιώτες ως απώλειες, ενώ αντίστοιχα η Κίνα είχε δεκαπλάσιες απώλειες 

προσμετρώντας τελικά περί τους 30.000 νεκρούς συνολικά. Η τραυματική αυτή 
                                                           
8 Taipíng Tian Guo. 
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περίοδος για την Κίνα αποτέλεσε κομβικό σημείο στην ιστορία της, οδηγώντας τη 

στην εν συνεχεία αφύπνιση της και τον προσανατολισμό της στο μονοπάτι της 

σύγχρονης ιστορίας της, όπου πλέον έχει φτάσει σε σημείο να αποτελεί έναν από 

τους σημαντικότερους οικονομικούς παράγοντες του διεθνούς οικονομικού 

συστήματος (Szczepanski 2019), (David A. Wells 1896, 759). 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑ (1866) 

Το 1854 υπογράφεται εμπορική συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά με την 

οποία επέρχονταν μείωση στους φόρους αναφορικά με τα εμπορεύματα που 

ανταλλάσσονταν μεταξύ των δύο χωρών. Οι μειώσεις αυτές δημιούργησαν 

περεταίρω ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης των μεταξύ τους εμπορικών σχέσεων. 

Έτσι σε ένα διάστημα μικρότερο των δέκα ετών οι μεταξύ τους συναλλαγές 

έφτασαν σε επίπεδα υπερδιπλασιασμού. Ωστόσο εκ της ανωτέρω 

διαμορφωθείσας κατάστασης ο Καναδάς επωφελήθηκε δυσανάλογα προς τις ΗΠΑ 

με αποτέλεσμα οι τελευταίες να εξαναγκαστούν να προχωρήσουν σε αύξηση των 

επιβαλλόμενων δασμών και να καταργήσουν τη συνθήκη προχωρώντας και 

πρακτικά στην κήρυξη εμπορικού πολέμου. 

Οι επόμενες δεκαετίες χαρακτηρίστηκαν από εκατέρωθεν κινήσεις 

εμπορικών περιορισμών. Αρχικά από πλευράς Καναδά ήταν ο πρώτος 

πρωθυπουργός της συντηρητικής παράταξης John A. Macdonald ο οποίος 

εφάρμοσε την τακτική εθνικής πολιτικής το έτος 1879 με την πρόθεση να  

πληρώσει με το «ίδιο νόμισμα» τις ΗΠΑ, επιβάλλοντας δασμούς στα εισαγόμενα  

βιομηχανικά προϊόντα ύψους 35% της αξίας αυτών. Κατά αναλογία ο υπουργός 

εξωτερικών των ΗΠΑ James G. Blaine, δήλωσε με τη σειρά του ότι «θα αποδοθεί 

στους καναδούς ... η αμοιβή που τους αξίζει βάσει των αμερικανικών αγορών» και 

αύξησε με τη σειρά του τους δασμούς εισαγωγών κατά περίπου 50%. Στις εκλογές 

που ακολούθησαν στον Καναδά επιβραβεύτηκε η έως τότε εφαρμοζόμενη πολιτική 

του καναδού πρωθυπουργού, ενώ οι Αμερικάνοι συνέχισαν σε παρόμοιους 

ρυθμούς επιβολής φόρων εισαγωγής με την μεταξύ τους ένταση να κλιμακώνεται. 

Με την εγκατάλειψη της συνθήκης αμοιβαιότητας εκ μέρους των ΗΠΑ, οι 

επιχειρηματικές δραστηριότητες πολλών αμερικανικών εταιρειών μεταφέρθηκαν 
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στον Καναδά προκειμένου να επωφεληθούν της αφορολόγητης πρόσβασης στην 

αγορά του Καναδά. Η μετακίνηση αυτών των εταιρειών υποβοήθησε την 

εκβιομηχάνιση του Καναδά, αύξησε την εργασιακή απασχόληση και βελτίωσε 

σημαντικά το βιοτικό επίπεδο κάτι που πιθανώς δεν θα ήταν δυνατόν 

ακολουθώντας μια συνηθισμένη πορεία. Ως προς τα ανωτέρω  ο Marc-William 

Palen έχοντας την ιδιότητα του ιστορικού εμπορίου στο Πανεπιστήμιο του Exeter, 

χαρακτηριστικά αναφέρει: «ο προστατευτισμός, που μπορεί να επιδείξει μια χώρα, 

επιβάλλοντας δασμούς εντελώς κατά το δοκούν, μπορεί να οδηγήσει στην 

εξωτερική ανάθεση» (Marc-William Palen 2018). 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ - ΓΑΛΛΙΑΣ (1866 - 1895) 

 Η Ιταλία το 1871 ως νεοσύστατο ενοποιημένο κράτος οδηγήθηκε στο να 

ακολουθήσει την τακτική του προστατευτισμού προκειμένου να επωφεληθεί ο 

νεοσυγκροτηθείς βιομηχανικός του τομέας, διακόπτοντας λίγο αργότερα το 1886 

την συναφθείσα εμπορική συμφωνία με τη Γαλλία. Οι επιβληθέντες δασμοί 

εισαγωγής έφτασαν στα ύψη του 60% επί της αξίας των εισαγόμενων ειδών στην 

προσπάθεια της Ιταλίας να προστατευτεί στο πλαίσιο του εμπορικού 

ανταγωνισμού με τη Γαλλία. Η γαλλική κυβέρνηση με τη σειρά της, απειλούσε τους 

ιταλούς με επιβολή αντίστοιχων δικών της δασμών εν οιδει αντιποίνων. Το κόστος 

του εμπορικού πολέμου ήταν αισθητό και στα δύο κράτη, παρά όλα αυτά δεν 

προέβησαν σε κάποια αντίδραση περιορισμού της ζημιάς9. Συνέπεια των 

ανωτέρω δεν ήταν μόνο η υποχώρηση του ιταλο-γαλλικού εμπορίου, αλλά και η 

επιδείνωση των συνθηκών εφοδιασμού των πρώτων υλών από τρίτες χώρες μη 

άμεσα εμπλεκόμενες στην εμπορικής φύσεως διένεξη. Στα επόμενα χρόνια που 

ακολούθησαν και οδήγησαν στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, απόρροια των 

ανωτέρω, το κράτος της Ιταλίας κατευθύνθηκε σε συνεργασία με τη Γερμανία και 

την Αύστρο - Ουγγαρία (Marc-William Palen 2018). 

 

 
                                                           
9 Ιδιαίτερα στη Γαλλία,  τα ισχυρώς προστατευτικά μέτρα που ονομάστηκαν «οι δασμοί του Μελανέ», ήταν 
η ταφόπλακα στην μέχρι τότε τάση της χώρας να στραφεί προς το τελείως ελεύθερο εμπόριο (Marc-
William Palen 2018). 
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Ο ΝΟΜΟΣ SMOOT – HAWLEY (1930) 

 Το 1929 παρατηρήθηκε σημαντική υποχώρηση της παγκόσμιας οικονομίας, 

κατάσταση η οποία επηρέασε κατά περίπτωση έως και δέκα χρόνια κάποιες 

χώρες. Η συγκεκριμένη περίοδος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα για το 

πόσο δυσμενείς συνέπειες μπορούν να προκύψουν από μια παρατεταμένη 

περίοδο οικονομικής ύφεσης. Αμερικανοί αναλυτές αναφέρονται στην περίοδο 

αυτή αποδίδοντάς της την ονομασία η «Μεγάλη Ύφεση» και η οποία αποτελεί την 

συνέπεια του χρηματιστηριακής φύσεως κραχ της 24ης Οκτωβρίου 1929. 

 Η μεγάλη κρίση δεν ήταν αποτέλεσμα μιας απότομης πτώσης. Οι 

χρηματιστηριακές αγορές κινούνταν ανοδικά στις αρχές του 1930, επιστρέφοντας 

στα αρχικά επίπεδα των αρχών του 1929 τον Απρίλιο, αν και ακόμη βρίσκονταν 

περίπου 30% κάτω από τα μέγιστα του Σεπτεμβρίου του 1929. Η αμερικανική 

κυβέρνηση και η βιομηχανία ξόδεψαν περισσότερα στο πρώτο εξάμηνο του 1930 

απ’ ό,τι στην αντίστοιχη περίοδο του 1929. Όμως, οι καταναλωτές, πολλοί από 

τους οποίους είχαν υποστεί σημαντικές απώλειες στην αγορά τον προηγούμενο 

χρόνο, είχαν περικόψει τα έξοδά τους κατά 10%, ενώ μια μεγάλη περίοδος 

ξηρασίας η οποία διήρκεσε έως το θέρος του 1930 κατέστρεψε τις αγροτικές 

περιοχές των ΗΠΑ10.  

 Η κρίση που ξέσπασε δεν οφείλεται μόνο σε έναν παράγοντα αλλά είχε 

περισσότερες από μια συγκεκριμένη γεννεσιουργές αιτίες. Ενδεικτικά αναφέρονται 

δομικές αδυναμίες και συγκεκριμένα περιστατικά που την οδήγησαν σε γενίκευση 

και κλιμάκωση, όπως καταστροφές τραπεζών και το χρηματιστηριακό κράχ ενώ 

παράλληλα πολιτικοί αναλυτές όπως ο Πίτερ Τέμιν και ο Μπάρρυ Άιχενγκριν 
                                                           
10 Στις αρχές του 1930, η τραπεζική πίστη ήταν διάχυτη και διαθέσιμη σε χαμηλά επιτόκια, αλλά ο κόσμος 
ήταν συντηρητικός στη λήψη δανείων. Τον Μάιο οι πωλήσεις αυτοκινήτων σημείωναν πτώση κάτω από τα 
επίπεδα του 1928. Οι τιμές άρχισαν να πέφτουν, αλλά οι μισθοί διατηρούνταν σταθεροί μέχρι το 1930, 
οπότε και άρχισε να υποχωρεί η αγοραστική δύναμη. Η κατάσταση ήταν ακόμα χειρότερη στις αγροτικές 
περιοχές, όπου οι τιμές των εμπορευμάτων έπεφταν απότομα, καθώς επίσης και σε ορυχεία και δάση, 
όπου η ανεργία ανέβαινε και υπήρχαν ελάχιστες δουλειές. Η υποχώρηση της αμερικανικής οικονομίας 
ήταν ο παράγοντας που συμπαρέσυρε και τις υπόλοιπες χώρες αρχικά, ενώ αργότερα η εσωτερική 
κατάσταση στις οικονομίες της κάθε χώρας καθόρισαν τις συνθήκες σε εθνικό επίπεδο. Απέλπιδες 
προσπάθειες για έξοδο από την κρίση μέσα από προστατευτικές πολιτικές, όπως η Πράξη Smooth-Hawley 
Tariff το 1930 στις ΗΠΑ και ανταποδοτικοί δασμοί σε άλλες χώρες, κατέστησαν τελικά πιο εύκολη την 
κατακρήμνιση του διεθνούς εμπορίου. Από τα τέλη του 1930 μέχρι και το Μάρτιο του 1933 η οικονομία 
ακολουθούσε σταθερή πτώση (https://www.timesnews.gr 2017). 
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επισημαίνανε το ρόλο που έπαιξε η  απόφαση της Βρετανίας για επαναφορά των 

ισοτιμιών στα επίπεδα που κυμαίνονταν πριν λάβει χώρα ο Α΄ Παγκόσμιος 

πόλεμος και την περίοδο του gold standard11. 

 Το δυσμενές κλίμα επέφερε πληθώρα αρνητικών εξελίξεων με 

αποκορύφωμα πανικόβλητοι τραπεζίτες να προχωρούν σε απόσυρση δανείων 

δανειοληπτών οι οποίοι αδυνατούσαν να τα αποπληρώσουν. Με το προσδόκιμο 

κερδών να μην είναι ευοίονο, οι αναπτυξιακές επενδύσεις και οι κατασκευές 

πάγωσαν εντελώς. Συνέπεια των ανωτέρω οι τράπεζες που διασώθηκαν 

στράφηκαν σε ακόμα πιο συγκρατημένες τακτικές χορήγησης δανείων με 

αποτέλεσμα την συγκέντρωση κεφαλαιακού αποθέματος και την περικοπή 

δανείων, με αποτέλεσμα την υποτίμηση του χρήματος. Ο ανωτέρω αέναος φαύλος 

κύκλος οδήγησε τάχιστα την οικονομία στο ναδίρ. Σταδιακά η οικονομική 

κατάπτωση του 1930 μετατράπηκε σε πλήρη οικονομική αποσύνθεση έως το 

1933. 

 Η απότομη επιδείνωση της οικονομίας και κατ΄επέκταση των διεθνών 

συναλλαγών από το 1930 και έπειτα οδήγησε στα χειρότερα επίπεδα εξαθλίωσης 

ιδιαίτερα τις άμεσα εξαρτώμενες από το διεθνές εμπόριο χώρες. Η αμερικανική 

ρύθμιση Smoot-Hawley Tariff, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή το 1930, 

ενοχοποιήθηκε από πλείστους οικονομολόγους και ιστορικούς  εξαιτίας της 

πρόκλησης μείωσης στις διεθνείς συναλλαγές και τα οικονομικής φύσεως 

αντίποινα μέσω της επιβολής δασμών προς τρίτες χώρες. Οι διεθνείς συναλλαγές 

αντιπροσώπευαν ένα μικρό δείγμα του συνολικού οικονομικού αποτυπώματος  

των ΗΠΑ και αφορούσαν σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, κυρίως αγροτικές. Για τις 

λοιπές χώρες όμως οι παγκόσμιες συναλλαγές αποτελούσαν σημαντικό πυλώνα 

για την οικονομία. Κατά προσέγγιση ο μέσος όρος των επιβαλλόμενων δασμών 

                                                           
11 Ο υπερβολικός δανεισμός θεωρείται μία από τις αιτίες της μεγάλης κρίσης. Μακροοικονομολόγοι, όπως 
ο Μπεν Μπερνάνκι, πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), επανέφεραν την άποψη της σχέσης 
χρέους-ύφεσης που πρωτοδιατυπώθηκε από τον Ίρβινγκ Φίσερ. Ο τελευταίος συνέδεσε την χαλαρή 
πίστωση με την υπερχρέωση, κάτι που προλείανε το έδαφος για κερδοσκοπικά παιχνίδια και επενδυτικές 
φούσκες. Επιπλέον, ο Μπερνάνκι προχώρησε στην ενοχοποίηση εννέα αλληλοσυσχετιζόμενων 
παραγόντων υπό συνθήκες χρέους και ύφεσης για να διευκρινήσει το μηχανισμό της αποτυχίας 
(Timesnews 2017).  
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κυμάνθηκε απ΄το 25% την πενταετία 1921 – 1925 στο 50% μεταξύ των ετών 1931 

– 193512 (Timesnews 2017). 

 Επιπρόσθετα, υποστηρίχτηκε από κύκλους μονεταριστών13, όπως ο 

βρετανός οικονομολόγος Μίλτον Φρίντμαν αλλά και ο πρόεδρος της αμερικανικής 

ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) Μπέν Μπερνάνκε, ότι η μεγάλη οικονομική καμπή 

βρίσκει τα αίτιά της στη συντηρητική νομισματική πολιτική, στο φτωχό 

προγραμματισμό της κεντρικής ομοσπονδιακής τράπεζας και τις συνεχείς κρίσεις 

του τραπεζικού συστήματος. Σϋμφωνα με την ανωτέρω άποψη, η ομοσπονδιακή 

τράπεζα δίχως να αναλάβει δράση οδήγησε στην απομείωση κατά το ένα τρίτο 

στο χρονικό διάστημα από το 1929 έως το 1933. Ο Μίλτον Φρίντμαν υποστήριξε 

πως η πτώση της οικονομίας ως απόρροια του χρηματιστηριακού κράχ, θα 

συνιστούσε υπό κανονικές συνθήκες μια απλή περίοδο ύφεσης. Κυρίως η 

ιδιαιτερότητα της κατάστασης επικεντρώθηκε στην οικονομική κατάρρευση 

μεγάλου μέρους δημόσιων τραπεζών. Το πρόβλημα εστιάστηκε ιδιαίτερα στο 

γεγονός πως πολλές δημόσιες τράπεζες κατέρρευσαν και ειδικό βάρος φαίνεται 

πως αποδίδεται στην περίπτωση πρόκλησης κλίματος πανικού με την 

επακόλουθη δημιουργία εκτεταμένων ουρών στην αμερικανική τράπεζα της Νέας 

Υόρκης, ενώ παράλληλα η ομοσπονδιακή τράπεζα παρέμενε αδρανής απέναντι 

σε όλη αυτή την κατάσταση της οικονομικής καταβαράθρωσης.  

 Κύκλοι οικονομολόγων, εάν η Fed είχε εξασφαλίσει έκτακτο δανεισμό σε 

αυτές τις νευραλγικές τράπεζες, ή είχε απλά χορηγήσει κρατικά ομόλογα στην 

αγορά ώστε να προμηθεύσει ρευστότητα και αύξηση της ποσότητας του 

διακινούμενου χρήματος μετά την πτώση των τραπεζών, όλες οι υπόλοιπες 

                                                           
12 Σε όρους δολαρίου, οι αμερικανικές εξαγωγές έπεσαν από τα $ 5,2 δισ. το 1929 στα $ 1,7 δισ. το 1933. 
Όμως, έπεσαν και οι τιμές, συνεπώς ο όγκος των εξαγωγών περιορίστηκε κατά το ήμισυ. Το πιο 
αδυσώπητο χτύπημα εδόθη από την κατάσταση που επικρατούσε στις τιμές των αγροτικών προϊόντων, 
όπως το σιτάρι, το βαμβάκι, ο καπνός και το ξύλο. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η πτώση στις αγροτικές 
εξαγωγές εμπόδισε πολλούς Αμερικάνους αγρότες από την αποπληρωμή των δανείων τους, προκαλώντας 
τραπεζικές ουρές σε μικρές αγροτικές τράπεζες που ήταν κοινές στα πρώτα χρόνια της μεγάλης 
εξαθλίωσης (Timesnews 2017). 
13 Μονεταρισμός αποκαλείται η θεωρία σύμφωνα με την οποία η αύξηση της ποσότητας του χρήματος σε 
μια οικονομία μέσω νομισματικής πολιτικής, οδηγεί τελικά σε άνοδο των τιμών και αύξηση του 
πληθωρισμού. Θεωρείται ότι η διακύμανση στην προσφορά χρήματος έχει επίδραση στο πραγματικό 
παραγόμενο προϊόν μόνο βραχυπρόθεσμα, ενώ μακροπρόθεσμα επηρεάζει μόνο το επίπεδο των τιμών. 
Επιπρόσθετα, η μονεταριστική εκδοχή της μακροοικονομικής θεωρίας συνδέει τις διακυμάνσεις στον 
οικονομικό κύκλο με το ρυθμό επέκτασης της ποσότητας χρήματος, ερμηνεύοντας τους κύκλους 
ύφεσης/ανάπτυξης ως ένα κατεξοχήν νομισματικό (χρηματικό) φαινόμενο (R. Dornbusch - S. Fischer 2018). 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8E%CF%86%CE%B5%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7
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τράπεζες θα διασφαλίζονταν από το ντόμινο της πτώσης και τα χρηματικά 

αποθέματα δε θα είχαν πέσει σε τόσο χαμηλό σημείο, σε τόσο μικρό χρονικό 

διάστημα. Με σημαντικά περιορισμένη διακίνηση χρήματος, οι επιχειρηματίες 

αδυνατούσαν να λάβουν νέα δάνεια και να ανανεώσουν τα παλιά, αποτρέποντας 

πολλούς από νέες επενδύσεις. Αυτή η ερμηνεία κατηγορεί τη Fed για απραξία, 

ιδίως το κατάστημα της Νέας Υόρκης. 

 Ο αντίλογος που δικαιολογεί την μη ανάληψη δράσης περιορισμού της 

πτώσης των χρηματικών αποθεμάτων εκ μέρους της ομοσπονδιακής τράπεζας 

είναι η ύπαρξη νομικών δεσμεύσεων. Το ύψος των επιτρεπόμενων πιστώσεων 

που η τράπεζα είχε την δυνατότητα να εκδώσει είχε συγκεκριμένα όρια επι τη 

βάσει νομοθεσίας, η οποία απαιτούσε για την υποστήριξη τυχόν χορηγηθεισών 

πιστώσεων να υφίσταται κάποιο ανάλογο αντίκρισμα σε χρυσό. Όμως ήδη η 

ομοσπονδιακή τράπεζα έως τα τέλη της δεκαετίας του 1920 είχε εξαντλήσει το 

πιστωτικό όριο που μπορούσε βάσει της νομοθεσίας να στηρίξει με τα διαθέσιμα 

σε αυτή αποθέματα χρυσού. 

 Μια διαφορετική διάσταση στην ερμηνεία της κρίσης δίδεται από την 

αυστριακή σχολή. Εκ της σχολής αυτής, θεωρητικοί οι οποίο αναφέρθηκαν στην 

μεγάλη αυτή οικονομική εξαθλίωση ήταν ο αυστριακός οικονομολόγος Φρίντριχ 

Χάιεκ και ο αμερικανός Μούρεϋ Ρόθμπαρντ. Οι δύο προαναφερθέντες 

συνέγραψαν την πραγματεία America’s Great Depression το έτος 1963. 

Πρωταρχικός παράγοντας που έπεξε ρόλο στην πρόκληση της κρίσης κατά τις 

εκτιμήσεις τους ήταν η εξάπλωση χρηματικών αποθεμάτων κατά το έτος 1920, η 

οποία είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία οικονομικής «φούσκας». Ταυτόχρονα η 

ίδια μελέτη υποστηρίζει πως η ομοσπονδιακή τράπεζα έφερε το μεγαλύτερο μέρος 

της ευθύνης. 

 Η οικονομική πτώση είχε προβλεφθεί από τον αυστριακό οικονομολόγο 

Χάιεκ το  Φεβρουάριο του 1929, μέσω αναφοράς του στο Αυστριακό Ινστιτούτο 

Οικονομικών Ερευνών όπου είχε δηλώσει πως «η φούσκα θα σκάσει μέσα στους 

επόμενους μήνες»14. Η προσπάθεια βοήθειας της Μεγάλης Βρετανίας, που από το 

                                                           
14 Ο Λούντβιχ βον Μις αυστριακός οικονομολόγος, περίμενε επίσης τη χρηματοοικονομική καταστροφή, 
δηλώνοντας πως «Έρχεται ένα μεγάλο κραχ και δεν επιθυμώ το όνομά μου να ταυτιστεί με αυτό καθ’ 
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1920 αποπειρούταν μετά δυσκολίας να συγκεντρώσει ποσότητα χρυσού εφάμιλλη 

της προπολεμικής περιόδου, αποτέλεσε έναν από τους κύριους λόγους του 

προκληθέντος νομισματικού πληθωρισμού. Η Βρετανία στο δρόμο της 

επαναφοράς στα πρότερα επίπεδα χρυσού δεχόταν πιέσεις στο νόμισμά της 

προκειμένου να υποτιμηθεί.  

 Ο αμερικανός ομόλογός του Ροθμπαρντ, ζητώντας φανερά τη συνδρομή 

των ΗΠΑ, διατράνωνε πως η παρατηρούμενη επιδείνωση των ποσοστών 

ανεργείας οφειλόταν στην ανυπαρξία πρόβλεψης για επίτευξη ευελιξίας των τιμών 

στη Βρετανία. Καθώς οι ΗΠΑ επιτύγχαναν μια καθαρή εισροή αποθεμάτων σε 

χρυσό, αυτή διογκώθηκε προκειμένου να βοηθηθεί η Βρετανία στην προσπάθειά 

της για επιστροφή στο ένδοξο παρελθόν. Διατηρώντας μια πολύ εγκάρδια σχέση 

με τον de facto πρόεδρο της ομοσπονδιακής τράπεζας Μπέντζαμιν Στρονγκ, ο 

πρόεδρος της τράπεζας της Αγγλίας, πίεζε τους προέδρους των κεντρικών 

τραπεζών (Γαλλίας και Γερμανίας) να αυξήσουν τα αποθέματά τους χωρίς 

αποτέλεσμα ωστόσο. Ο Ρόθμπαρντ υποστηρίζει ότι η προσπάθεια της Αμερικής  

για διόγκωση, αποσκοπούσε στο να επιτρέψει την ανάπτυξη της Βρετανίας, η 

οποία αδυνατούσε από μόνη της να αναπτυχθεί (Martin Kelly 2019). 

ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ (1963) 

 Η παρατεταμένη αντιπαράθεση το 1963 ανάμεσα σε ΗΠΑ και την υπόλοιπή 

κοινή αγορά επί τη βάση της επιβολής δασμών στο εμπόριο κοτόπουλων, βρήκε 

αντιπάλους τον επιχειρηματικό κύκλο και κυβερνητικούς αξιωματούχους 

εκατέρωθεν των ακτών του Ατλαντικού, δημιουργώντας έτσι μια υπεραντλαντική 

κωμικοτραγική κατάσταση. Η ίδια η ονομασία αυτής της διένεξης «Πόλεμος του 

κοτόπουλου» φάνταζε σαρκαστικό δημιουργώντας περιρέουσα ατμόσφαιρα για 

περεταίρω σχόλια. Αρχικά αντιμετωπίστηκε με ελαφρότητα ως μικρης κλίμακας 

διένεξη, εντός ενός παγκόσμιου πλαισίου με σημαντικότερης βαρύτητας 

προβλήματα. Ωστόσο ο πόλεμος αυτός εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα σοβαρό γεγονός. 

                                                                                                                                                                                
οποιονδήποτε τρόπο», όταν απέρριψε μια σημαντική θέση στην Kreditanstalt Bank στις αρχές του 1929 
(Time-Doc 2017) 
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 Οι κτηνοτρόφοι των ΗΠΑ διαπίστωσαν μείωση των εξαγωγών τους προς 

την Ευρώπη και ιδιαίτερα προς την Δυτική Γερμανία, ένεκα της επιβολης 

αυξημένων δασμων εκ μέρους της Κοινής Αγοράς στα επιτραπέζια πουλερικά. 

Τόσο για τους Ευρωπαίους, όσο και για τους Αμερικανούς που έτρεφαν ελπίδες 

για ειρηνική διευθέτηση του προβλήματος αμοιβαίας επιβολής δασμών μέσω 

διαπραγματευτικών διαδικασιών για την ερχόμενη άνοιξη, η προοπτική 

κλιμάκωσης μιας εμπορικής πολεμικής αντιπαράθεσης φάνταζε εξόχως απειλιτική.  

 Η απαρχή του εν λόγω πολέμου σημειώθηκε εν τω μέσω του 1962 όταν τα 

μέλη κράτη της κοινής αγοράς Δυτική Γερμανία, Γαλλία,  Ιταλία,Βέλγιο, Ολλανδία 

και Λουξεμβούργο ανακοίνωσαν την αύξηση των επιβαλλόμενων δασμών στα 

εισαγόμενα πουλερικά στα 13,43 σεντς την λίβρα. Η στόχευση των ανωτέρω 

μέτρων ήταν ξεκάθαρα η παρεμπόδιση των εισαγωγών των μεγάλων ποσοτήτων 

κοτόπουλου εξ΄Αμερικής. Ειδικότερα η Δυτική Γερμανία εισήγαγε πολύ μεγάλες 

ποσότητες κοτόπουλου από την ιδιαίτερα παραγωγική αμερικανική αγορά, οπότε 

βασική επιδίωξη της ληψης μέτρων προστατευτισμού, βασική επιδίωξη τίθετο η 

προώθηση της γερμανικής πτηνοτροφικής παραγωγής αλλά κατ΄ επέκταση και η 

δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης αυτάρκιας στον τομέα της γεωργίας της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Η επιβολή των δασμών αυτών είχε ως 

αποτέλεσμα την σημαντική μείωση των εισαγωγών προϊόντων αμερικανικής 

πτηνοτροφίας από το 1960, καταβαραθρώνοντας τα περιθώρια κέρδους που αυτά 

εμφάνιζαν στο παρελθόν (The New York Times 1964).  

 Εν συνεχεία και ως αντίδραση από πλευράς της αμερικανικής βιομηχανίας 

πτηνοτροφίας, ξέσπασε έντονο κύμα διαμαρτυρίας. Καθόσον από την ως 

ανωτέρω περιγραφείσα κατάσταση τα «απόνερα» είχαν αντίκτυπο στον ευρύτερο 

οικονομικό τομέα και συνεπώς δεν περιορίζονταν μόνο σε αυτόν της εξαγωγής 

κοτόπουλων, το κλίμα ανησυχίας δεν άργησε να αγγίξει την Ουάσινγκτον. 

Διάχυτος πλέον ήταν ο φόβος στους «αμερικανικούς κόλπους», ότι ο εν λόγω 

εμπορικός πόλεμος που μόλις ξεκινούσε δεν θα αποτελούσε παρά μόνο την αρχή 

μιας ευρύτερης περιόδου γενικής αστάθειας και εφαρμογής στρατηγικής 

προστατευτισμού εκ μέρους της ΕΟΚ. 
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 Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του αμερικανού Προέδρου 

Lindon Johnson ανακοινώθηκε η επιβολή μέτρων ανισταθμιστικής φύσεως που 

περιλάμβαναν αύξηση τιμολογίων στα φορτηγά, στη δεξτρίνη15, στο κονιάκ, αλλά 

και στο άμυλο πατάτας. Οι ανωτέρω αυξήσεις έφταναν το ύψος των 26 

εκατομμυρίων δολαρίων και επηρεάστηκαν από αυτές τόσο η παραγωγή 

οχημάτων της Δυτικής Γερμανίας, όσο και το γαλλικό κονιάκ αλλά και τα προϊόντα 

ολλανδικής πατάτας. Με αυτό τον τρόπο επήλθε ανακωχή στον πόλεμο 

κοτόπουλου με τις δύο πλευρές να υποστηρίζουν πως ήταν οι τελικοί κερδισμένοι 

της διαμάχης, δίχως όμως να είναι πραγματικά ικανοποιημένη με την εξευρεθείσα 

λύση (Robert Longley 2019). 

Η ΔΙΕΝΕΞΗ ΤΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ (1985) 

 Το Νοέμβριο του 1985 ξεκίνησε ο πόλεμος των ζυμαρικών, με τις ΗΠΑ να 

επιβάλλουν δασμούς στις προερχόμενες από Ευρώπη εισαγωγές ζυμαρικών, ενώ 

παράλληλα καθυστέρησαν την εφαρμογή την συμφωνίας για εισαγωγή 

ημικατεργασμένου χάλυβα που νωρίτερα είχε επιτευχθεί. Όπως είχε δηλωθεί από 

την πλευρά των ΗΠΑ, οι τελευταίες είχαν συμφωνήσει να μην αμφισβητήσουν τις 

συμφωνίες της Ευρώπης με τις μεσογειακές χώρες.  

 Οι ΗΠΑ για δεκαέξι συναπτά έτη εξέφραζαν διαμαρτυρία με την οποία 

διέτειναν πως το καθεστώς της κοινότητας που απευθύνονταν στους 11 

μεσογειακούς εμπορικούς εταίρους, μαζί με το Ισραήλ, το Μαρόκο, την Αλγερία και 

την Τυνησία, οδήγησε στη μείωση των εξαγωγών εσπεριδοειδών των Ηνωμένων 

Πολιτειών. Η κοινή αγορά δήλωσε ότι η ανωτέρω οικονομική πολιτική της 

αποσκοπούσε στο να στηρίξει τις χώρες αυτές να αναπτυχθούν οικονομικά και να 

αποκτήσουν πολιτική σταθερότητα. Έτσι κλιμακώθηκε η διαφωνία μεταξύ των 

ΗΠΑ και της ευρωπαϊκής κοινότητας με αποτέλεσμα να επιβληθούν δασμοί στα 

ζυμαρικά.  

                                                           
15 Στη βιομηχανία τροφίμων οι δεξτρίνες χρησιμοποιούνται ως πηκτικοί παράγοντες και αναγράφονται σαν 
πρόσθετα. Προσδίδουν όγκο στα τρόφιμα και αυξάνουν τη συνοχή προϊόντων όπως σάλτσες και γλάσο. 
Βρίσκουν επίσης χρήση στη φαρμακοβιομηχανία για την αύξηση του όγκου χαπιών ή την κατασκευή 
καλυμμάτων από κάψουλες. Αραιά διαλύματα δεξτρινών έχουν τη μορφή κόλλας και χρησιμοποιούνται 
για το κολλάρισμα χαρτιού ή υφάσματος. Σε λεπτές επιστρώσεις απαντώνται ως η γνωστή συγκολλητική 
ουσία σε φακέλους αλληλογραφίας (J. McMurry 2013)  
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CE%B1
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 Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Κοινότητα επέβαλε μεγαλύτερου ύψους 

δασμούς επί των εισαγωγών λεμονιών και καρυδιών προερχόμενων από τις ΗΠΑ. 

Αποκορύφωμα της διαμάχης επήλθε τον Ιούνιο του 1986, με τις Ηνωμένες 

Πολιτείες να απειλούν με περιορισμό των υπόλοιπων κοινοτικών εξαγωγών εκτός 

αν επιλύονταν το πρόβλημα των εσπεριδοειδών με την κοινότητα να απαντάει 

πως σε αυτή την περίπτωση θα αντιδρούσε με επιβολή αντίστοιχων μέτρων στις 

εξαγωγές φρούτων προερχόμενων εκ των Ηνωμένων Πολιτειών (Los Angeles 

Times 1985). 

 Αποτέλεσμα των ανωτέρω κινήσεων – απειλών ήταν η συμφωνία μεταξύ 

ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Κοινότητας τον Αύγουστο 1986 να τερματιστεί ο «πόλεμος 

ζυμαρικών» και ως συνεπακόλουθο επήλθε η κατάργηση των περιορισμών που 

έως τότε ίσχυαν. Με αυτόν τον τρόπο αποκλιμακώθηκε ο σημαντικός εμπορικός 

πόλεμος που είχε ξεσπάσει και δημιουργήθηκαν οι προοπτικές για εξομάλυνση 

των σχέσεων ενόψει και της συνεδρίασης που θα ακολουθούσε στην Punta del 

Este της Ουρουγουάης, στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και 

Εμπορίου (Office of Economics 1987, 5). 

ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΜΠΑΝΑΝΑΣ (1993) 

 Η κατανάλωση μπανάνας στην Ευρώπη ξεπερνάει σε ετήσια βάση τους 2,5 

δις τόνους. Ο φερόμενος ως «πόλεμος της μπανάνας» προέκυψε ως το 

αποκορύφωμα μίας διένεξης διάρκειας έξι ετών μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους απέναντι σε μια 

ρύθμιση της ΕΕ με την οποία διευκολύνονταν η πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά 

στους παραγωγούς μπανάνας από πρώην αποικίες της Καραϊβικής 

καταστρατηγώντας κατά αυτόν τον τρόπο τους ισχύοντες κανόνες του ελεύθερου 

εμπορίου. 

 Έως τότε μόνο το 7% της συνολικής ποσότητας της μπανάνας που 

καταναλονώταν στην Ευρώπη ήταν προέλευσης Καραϊβικής. Οι πολυεθνικές των 

ΗΠΑ που ήλεγχαν τη διακίνηση οπωροκηπευτικών της Λατινικής Αμερικής 

κατείχαν το 75% της αγοράς της ΕΕ και οι ίδιες οι ΗΠΑ δεν εξαγάγανε μπανάνες 

προς την Ευρώπη. Οι ΗΠΑ προχώρσαν σε υποβολή καταγγελίας κατά της ΕΕ 
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προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και το 1997 δικαιώθηκαν. 

Συνέπεια αυτού η ΕΕ κλήθηκε να τροποποιήσει τους κανόνες της. 

 Από το 1975, κάθε χώρα της Καραϊβικής διατηρούσε τη δυνατότητα να 

εξάγει στην Ευρώπη όση ποσότητα ήταν ικανή. Το γεγονός αυτό θα επέτρεπε την 

ανάπτυξη της οικονομίας των χωρών αυτών και κατά θα συνεπάγονταν την 

ταυτόχρονη απεξάρτησή τους από την ανάγκη παροχής ενίσχυσης εκ μέρους των 

οικονομικά ισχυρών κρατών. Η συμφωνία λοιπόν αυτή αποσκοπούσε στην 

παροχή προστασίας στους παραγωγούς μπανάνας στην Καραϊβική ενάντια στον 

ασκούμενο ανταγωνισμό εκ της Λατινικής Αμερικής, όπου οι παραγόμενες 

μπανάνες  ήταν πιο φθηνές καθώς καλλιεργούνταν σε μεγάλου μεγέθους και 

τεχνολογικά προηγμένες φυτείες διοικούμενες από μεγάλες εταιρείες αμερικανικών 

συμφερόντων. 

 Η αμερικανική κυβέρνηση παρά την απόφαση του ΠΟΕ υποστήριζε πως οι 

συνθήκες ελεύθερου εμπορίου μπανάνας δεν έχουν επανέλθει σε κανονικότητα, 

ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση διατράνωνε ότι έχει τροποποιήσει τους κανόνες της. Ως 

απόρροια της ανωτέρω κατάστασης μια ακολουθία δασμών επιβλήθηκαν από τις 

ΗΠΑ σε μια ευρεία γκάμα ευρωπαϊκών προϊόντων από το κασμίρ της Σκωτίας έως 

το γαλλικό τυρί. Η αντίδραση αυτή των ΗΠΑ, θεωρήθηκε ως γενικευμένη, 

σπασμοδική και αδικαιολόγητη, γεγονός που συνομολογήθηκε και από σχετική 

αναφορά του βρετανού γραμματέα εμπορίου και βιομηχανίας Stephen Byers: «η 

δράση των ΗΠΑ ήταν εντελώς μη εξουσιοδοτημένη από τον ΠΟΕ». Εν συνεχεία η 

κυβέρνηση της Βρετανίαςασχολήθηκε με την αμερικανική πίεση και ο ΠΟΕ 

υποσχέθηκε να επανεξετάσει το θέμα. 

 Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ δημοκρατικές ή μη, είχαν εξ΄αρχής δεσμευτεί ως 

προς την αποδοχή του ελεύθερου εμπορίου. Ωστόσο ο «πόλεμος της μπανάνας» 

δεν είναι τόσο ξεκάθαρος αλλά έχει αρκετά περίπλοκα σημεία. Οι ΗΠΑ 

ανησυχούσαν για την κατάσταση της οικονομίας τους με το εμπορικό έλλειμμα να 

κυμαίνεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα ετών της περιόδου 

εκείνης. Η εκτίμηση σχετικά με το έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 

ήταν ότι θα μπορούσε να προσεγγίσει τα 300 δισ. δολ. Κάτω από αυτές τις 

συνθήκες η αμερικανική κυβέρνηση πιέζονταν μην έχοντας την δυνατότητα να 



24 
 

ανεχτεί την παραμικρή κίνηση ευρωπαϊκού προστατευτισμού ανεξαρτήτως 

σημαντικών ή μη επιπτώσεων στο εμπορικό ισοζύγιο. Παράλληλα η κυβέρνηση 

των ΗΠΑ πιέζονταν από πολυεθνικές εταιρείες που διατηρούσαν την έδρα τους 

εκεί και κυριαρχούσαν στη βιομηχανία μπανάνας της Λατινικής Αμερικής16. Τελικά, 

μόλις το 2012, η ΕΕ και δέκα χώρες της Λατινικής Αμερικής υπέγραψαν συμφωνία 

για να τερματίσουν επισήμως και τις οκτώ υποθέσεις που εκκρεμούσαν στον ΠΟΕ, 

καταλήγοντας στον 20χρονο πόλεμο για τις μπανάνες (Καψύλης 2012). 

 Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι η αντιπαράθεση αυτή έθεσε σε κίνδυνο τη 

σταθερότητα του οικοδομήματος του ελεύθερου εμπορίου. Άλλωστε το «ελεύθερο 

εμπόριο» υπήρξε ανέκαθεν ένα ευαίσθητο πεδίο διαπραγματεύσεων μεταξύ των 

εθνών. Όπως προαναφέρθηκε η γενική οικονομική κατάρρευση η οποία 

σημειώθηκε το 1930, έχει τα αίτιά της στον αγώνα ανταγωνισμού – 

προστατευτισμού μεταξυ των ΗΠΑ και της ΕΕ, ο οποίος βασιζόταν στο μεταξύ 

τους εμπόριο. Λαμβάνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το εμπορικό 

συγκρουσιακό πεδίο με επίκεντρο την μπανάνα, εύκολα διαπιστώνουμε ότι ο 

προστατευτισμός από τη στιγμή που εφαρμόζεται προκαλεί αλυσιδωτές 

αντιδράσεις καθώς οι αντιπαρατιθέμενες πλευρές εφαρμόζουν συνεχώς 

κλιμακούμενες κυρώσεις εν ήδοι αντιποίνων η μία στις εισαγωγές της άλλης. 

Πολλοί οικονομολόγοι μάλιστα επισημαίνουν πως ένας εμπορικός πόλεμος ακόμα 

και αν αφορά σε ένα αλλά ζωτικής φύσεως προϊόν, ευρέως χρησιμοποιούμενο ή 

καταναλισκόμενο, δυνατόν να προκαλέσει παγκόσμια ασταθείς οικονομικές 

συνθήκες. Ειδικότερα αναφερόμαστε σε αυτά τα προϊόντα – τρόφιμα των οποίων η 

παραγωγή ή η προώθηση επηρεάζουν ή αφορούν στη ζωή χιλιάδων 

συνανθρώπων ως προς τις θέσεις εργασίας αλλά και την εύρυθμη λειτουργία των 

βιομηχανιών στην Ευρώπη και ευρύτερα στον αναπτυσσόμενο κόσμο (Josling 

2003). 

 

 

                                                           
16 Οι «πόλεμοι τα μπανάνας» παραπέμφθηκαν προς εξέταση στους κόλπους του ΠΟΕ από την κυβέρνηση 
του προέδρου Κλίντον μέσα σε 24ώρες από την στιγμή πραγματοποίησης δωρεάς εκ μέρους της 
πολυεθνικής εταιρείας Chiquita προς το Δημοκρατικο Κόμμα (Charles R. Babcock 1997).  
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ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΤΣΑΛΙΟΥ (2002) 

 Κατά τον πόλεμο αυτό επιβλήθηκαν οι πιο πρόσφατοι δασμοί που 

αποφασίστηκαν από τις ΗΠΑ και αφορούσαν στην εισαγωγή ατσαλίου, οι οποίοι 

ήταν και οι τελευταίοι προ της προσφάτως εφαρμοσθείσας πολιτικής του νυν 

προέδρου των ΗΠΑ κ. Ντόναλτ Τραμπ. Ο τότε στόχος ήταν παρεμφερής με τους 

αντίστοιχους τεθέντες στην παρούσα περίοδο, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από την 

ανανέωση και επανεκκίνηση της εγχώριας παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής. Παρά ταύτα η ανωτέρω πολιτική δεν επέτυχε παρά μόνο μια 

βραχυπρόθεσμη περίοδο σχετικής σταθερότητας με την πάροδο της οποίας οι 

θέσεις εργασίας άρχισαν να παρουσιάζουν και πάλι μείωση. Ως απάντηση η 

Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε με την επιβολή δασμών στις ποσότητες 

πορτοκαλιών που εισάγονταν από την Φλόριντα. 

 Στις 5 Μαρτίου 2002, έχοντας ασκήσει τα καθήκοντά του για ένα περίπου 

χρόνο, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ κ.Μπους επέβαλε δασμολογική πολιτική στον 

τομέα της εισαγωγής χάλυβα. Οι δασμοί που επιβλήθηκαν ξεκινούσαν από το 8% 

και έφταναν έως το 30% επιδρώντας σε μια γκάμα προϊόντων εισαγωγής όπως 

παραδείγματος χάρειν φύλλα  χάλυβα, σύρμα μηχανής και μεταλλικοί σωλήνες. Τα 

μέτρα αυτά στόχευαν στην ανάκαμψη του τομέα της χαλυβουργίας των ΗΠΑ, ο 

οποίος προσπαθούσε να διατηρηθεί σε ανταγωνιστικό πλαίσιο υπό συνθήκες 

παγκόσμιου ανταγωνισμού. Κατά προσέγγιση από τα μέτρα αυτά επηρεάστηκε 

περίπου το 1/3 του συνολικού αριθμού των εισαγωγών. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον 

απέκλεισε τον Καναδά, το Μεξικό, το Ισραήλ και την Ιορδανία, οι οποίες είχαν 

συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με τις Ηνωμένες Πολιτείες17. 

 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου θέτει συγκεκριμένους κανόνες για την 

προστασία του ελεύθερου εμπορίου, ωστόσο έχει προβλέψεις εξαιρέσεων για τις 

περιπτώσεις που θίγονται θέματα εθνικής ασφάλειας. Ωστόσο πολλές φορές αυτές 

οι καταστάσεις είναι δύσκολο να υποστηριχτούν και να αποδειχτεί ότι αφορούν 

ξεκάθαρα σε θέματα ασφαλείας και όχι στα ιδιαίτερα οικονομικά συμφέροντα ενός 

                                                           
17 Ο Μπους δήλωσε ότι αυτά τα μέτρα διασφάλισης προβλέπονται ρητά από τους κανόνες του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ο οποίος επιτρέπει την επιβολή προσωρινών περιορισμών σε 
περιπτώσεις που οι εισαγωγές βλάπτουν τις εγχώριες βιομηχανίες (France24 2018). 
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κράτους. Έτσι και σε αυτήν την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες τρίτες 

χώρες προχώρησαν σε καταγγελία για παραβατική συμπεριφορα των ΗΠΑ και εν 

συνεχεία προχώρησαν σε κοινοποίηση λίστας προϊόντων τον Μάιο του 2002 επί 

των οποίων θα επέβελαν αντίποινα έως και 100%, ανάμεσα στα οποία 

συμπεριλαμβάνονταν φρουτοχυμοί, ρούχα και εσώρουχα. Τα γεγονότα αυτά 

οδήγησαν στην συνεχή αμοιβαία επιβολή δασμών ανάμεσα σε ΗΠΑ και ΕΕ σε μια 

προσπάθεια να επιβάλουν ο ένας στον άλλο τις θέσεις του. Οι ΗΠΑ δοκίμασαν να 

να προσεταιριστούν μερικές χώρες εξαιρώντας αυτές από την επιβολή των 

τιμωρητικών μέτρων. Παρά όλα αυτά η ακολουθούμενη αυτή πολιτική 

προστατευτισμού έθεσε το δολάριο σε πτωτική πορεία, ενώ η προαναφερθείσα 

κατάσταση επιδεινώθηκε περεταίρω ένεκα του διευρυνόμενου δημοσιονομικού 

ελλείμματος το οποίο προέκυπτε από τις εκδιδόμενες την ίδια χρονική στιγμή 

φορολογικές περικοπές (Ιαπωνία, Κίνα, Βραζιλία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Νότια 

Κορέα, Ελβετία). Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει λόγω 

απειλής επιβολής δασμών ύψους ακόμα μέχρι 2,2 δισεκατομμύρια δολαρίων 

σχετικά με διάφορα προϊόντα των ΗΠΑ στα οποία συμπεριλαμβάνονταν φρούτα, 

λαχανικά, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, υποδήματα και μοτοσικλέτες, ειδικά 

διότι συγεκριμένα προϊόντα καθίστανται εξόχως σημαντικά στις περιοχές που 

υποστήριζαν και στις οποίες οφείλονταν η διακυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ 

κ.Μπους (France24 2018), (David Sanger 2002). 

 Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η  ιστορική αναφορά μας στις περιπτώσεις 

που κατά το παρελθόν κράτη προχώρησαν σε κλιμάκωση της εμπορικής τους 

αντιπαράθεσης και η οποία σε πολλές των περιπτώσεων εξελίχθηκε σε πολεμική 

σύγκρουση με σκοπό τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων. Ακολούθως θα 

αναφερθούμε στο σημερινό διαμορφούμενο πλαίσιο εντός του οποίου λαμβάνουν 

χώρα οι αέναες διεθνείς οικονομικο – πολιτικές διεργασίες μεταξύ των κρατών 

(συνεργατικής ή συγκρουσιακής φύσεως κατά περίπτωση), το οποίο δεν είναι 

άλλο από αυτό της παγκοσμιοποίησης.        
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Η παγκοσμιοποίηση καθίσταται με αυξανόμενους ρυθμούς «πανταχού 

παρούσα». Η περίοδος που ζούμε δύναται να χαρακτηριστεί ως η πλέον 

«παγκόσμια εποχή». Προφανώς ως μετασχηματιστική διαδικασία η 

παγκοσμιοποίηση αφορά  σε μια αλληλουχία πολύ σημαντικών αλλαγών. Μπορεί 

να τεκμηριωθεί ότι πιθανόν πρόκειται για την πιο σημαντική αλλαγή στην 

ανθρώπινη ιστορία. Αυτό αντικατοπτρίζεται σε πολλούς τομείς, αλλά κυρίως στις 

κοινωνικές σχέσεις και τις κοινωνικές δομές, ειδικά εκείνες που είναι ευρέως 

διασκορπισμένες γεωγραφικά. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης η ανθρωπότητα 

φαίνεται ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρόκληση της πραγματοποίησης των πιο 

«μοιραίων» από τα πολλά «μοιραία βήματα» που έχει κάνει στη μακραίωνη 

ιστορία της (Bauman 2008, 156). 

 Στην προσπάθεια πληρέστερης κατανόησης της ουσίας της έννοιας της 

παγκοσμιοποίησης κρίνεται σκόπιμο αρχικά να αναφερθούμε στον ορισμό αυτής. 

Συνεπώς παγκοσμιοποίηση είναι μια πλανητική διαδικασία ή ένα σύνολο 

διαδικασιών οι οποίες περιλαμβάνουν την αύξηση της ρευστότητας και τις 

αυξανόμενες πολυδιάστατες ροές ανθρώπων, αντικειμένων, τόπων και 

πληροφοριών, καθώς και τις δομές που συναντούν και δημιουργούν εκείνα τα 

εμπόδια ή επιταχύνουν αυτές τις ροές. Σε αντίθεση με πολλούς άλλους ορισμούς 

της παγκοσμιοποίησης, αυτός δεν υποθέτει ότι η μεγαλύτερη ολοκλήρωση είναι 

αναπόφευκτη συνιστώσα της παγκοσμιοποίησης. Δηλαδή, η παγκοσμιοποίηση 

μπορεί να φέρει μαζί της μεγαλύτερη ολοκλήρωση ειδικά όταν τα πράγματα 

κυκλοφορούν εύκολα, αλλά μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση του επιπέδου 

ολοκλήρωσης όταν «υψωθούν» δομές που μπλοκάρουν με επιτυχία τις ροές. 

 Ένας άλλος όρος που συνδέεται στενά με την παγκοσμιοποίηση είναι ο 

διεθνισμός που αφορά σε διαδικασίες που διασυνδέουν άτομα και κοινωνικές 

ομάδες εντός συγκεκριμένων γεωπολιτικών συνόρων. Επίσης μια έτερη σχετική 

έννοια είναι η έννοια της διακρατικότητας που αναφέρεται στην ανάδειξη νέων 
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κοινοτήτων και στον σχηματισμό νέων κοινωνικών ταυτοτήτων και σχέσεων που 

δεν δύναται να καθοριστούν μέσω του παραδοσιακού σημείου αναφοράς των 

εθνικών κρατών (Giulianotti & Robertson 2007, 62). 

 Ειδικότερα ο όρος «διακρατισμός» ως τάση, αφορά σε διαδικασίες που 

διασυνδέουν άτομα και κοινωνικές ομάδες σε συγκεκριμένα γεωπολιτικά σύνορα, 

ενώ διακρατικότητα ορίζεται ως η άνοδος νέων κοινοτήτων και ο σχηματισμός 

νέων κοινωνικών ταυτοτήτων και σχέσεων που δεν μπορούν να οριστούν ως 

εθνικά κράτη. Η παγκοσμιοποίηση και ο διακρατικός χαρακτήρας συχνά 

χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, αλλά ο διακρατικός χαρακτήρας είναι σαφώς πιο 

οριοθετημένη διαδικασία από την παγκοσμιοποίηση. Ο διακρατικός χαρακτήρας 

περιορίζεται στις διασυνδέσεις που διασχίζουν τα γεωπολιτικά σύνορα, ειδικά σε 

εκείνες που συνδέονται με δύο ή περισσότερα εθνικά κράτη. 

 Η παγκοσμιοποίηση περιλαμβάνει τέτοιες συνδέσεις, αλλά δεν περιορίζεται 

σε αυτές, και περιλαμβάνει ένα πολύ ευρύτερο φάσμα πλανητικών διαδικασιών 

(π.χ. άμεσες σχέσεις μεταξύ ανθρώπων σε πολλά μέρη της παγκόσμιας 

δικτύωσης μέσω του Διαδικτύου). Περαταίρω όσον αφορά στα γεωπολιτικά 

σύνορα πρόκειται για ένα μόνο από τα εμπόδια που αντιμετωπίζει και συχνά 

ξεπερνά η παγκοσμιοποίηση. Ορισμένα φαινόμενα, όπως η μετανάστευση και οι 

μεταβαλλόμενες δομές των οικογενειών, θεωρούνται καλύτερα ως διακρατικά και 

ως παγκόσμια. Ο διακρατικός χαρακτήρας χρησιμοποιείται συχνότερα στη σκέψη 

και την έρευνα σχετικά με τους μετανάστες που μετακινούνται από τη μια χώρα 

στην άλλη αλλά εξακολουθούν να συμμετέχουν με διάφορους τρόπους στη χώρα 

από την οποία προέρχονται. 

 Ως προς τα ανωτέρω χαρακτηριστικό παράδειγμα χρήσιμο για τη 

διευκρίνιση της διάκρισης μεταξύ της παγκοσμιοποίησης και του διακρατικού 

χαρακτήρα αποτελεί το άθλημα του μπέιζμπολ. Το άθλημα αυτό αφορά ένα 

διακρατικό άθλημα, επειδή πολλά από τα θεμελιώδη του στοιχεία όπως οι 

τεχνικές, οι στρατηγικές ακόμα και οι παίκτες έχουν κυκλοφορήσει πέρα από τα 

σύνορα ενός μικρού αριθμού εθνών, ιδιαίτερα της Ιαπωνίας, της Ταϊβάν, της 

Κούβας, της Δομινικανής Δημοκρατίας και, φυσικά τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Ωστόσο, δεν λογίζεται ως παγκόσμιο, διότι δεν έχει εισρεύσει σε μεγάλο μέρος του 
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κόσμου. Αντιθέτως το ποδόσφαιρο είναι σαφέστατα ένα παγκόσμιο άθλημα επειδή 

υπάρχει σχεδόν σε κάθε περιοχή του κόσμου, ενώ ένα άλλο παράδειγμα 

παγκοσμιοποίησης στη σφαίρα των αθλημάτων είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες 

(George Ritzer & Paul Dean 2019, 2-3).  

 Φυσικά, οι έννοιες «παγκόσμιος» και «διακρατικός» μπορούν να 

λειτουργήσουν ταυτόχρονα και να αλληλεπιδράσουν συμπληρώνοντας η μια την 

άλλη με μοναδικούς τρόπους. Οι έννοιες αυτές μπορούν επίσης να είναι χρήσιμες 

για την περιγραφή διαφορετικών πτυχών του ίδιου θέματος, όπως για παράδειγμα 

αυτό του εργατικού κινήματος. Οι συμμαχίες στο εργατικό κίνημα - όπως αυτές 

μεταξύ των Αμερικανών εργαζομένων, των ολλανδικών εργατικών συνδικάτων και 

των εργαζομένων της Bridgestone-Firestone στη Λιβερία - θεωρούνται ως 

διακρατικές επειδή περιλαμβάνουν συγκεκριμένες διασυνδέσεις πέρα από τα 

εθνικά σύνορα. Ωστόσο, το εργατικό κίνημα διευκολύνεται από τις ομοσπονδίες 

της παγκόσμιας ένωσης και χρησιμοποιεί τις παγκόσμιες συμφωνίες πλαίσιο που 

προάγουν καθολικά πρότυπα προκειμένου να είναι αποτελεσματικές (Peter Evans 

2014). 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 Η επεξήγηση της προέλευσης και της ιστορίας της παγκοσμιοποίησης δεν 

είναι εύκολη υπόθεση, αφού υφίστανται πολλές διαφορετικές προοπτικές για αυτά 

τα ζητήματα. Ακολούθως, θα παρατεθούν πέντε διαφορετικές προοπτικές 

ανάλυσης, γεγονός που αποδεικνύει από μόνο του την περιπλοκότητα του 

θέματος: 

1.  Η προσέγγιση της άμεσης διασύνδεσης. 

 Σύμφωνα με αυτή την θεωρία η τάση προς την παγκοσμιοποίηση πηγάζει, 

μεταξύ άλλων από μια βασική ανθρώπινη επιθυμία να επιδιώξει μια καλύτερη και 

πληρέστερη ζωή.  Η αρχική προσπάθεια «παγκοσμιοποίησης» του ανθρώπινου 

είδους εντοπίζεται στην ύστερη εποχή των Παγετώνων, όταν μια μικρή ομάδα 

προγόνων μας μετακινήθηκε από την Αφρική αναζητώντας καλύτερη τροφή και 

ασφάλεια. Έπειτα από πενήντα χιλιάδες χρόνια περιπλάνησης κατά μήκος των 
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ωκεάνιων ακτών και κυνηγητού διασχίζοντας την Κεντρική Ασία, τελικά 

εγκαταστάθηκαν σε όλες τις ηπείρους. Tέσσερις συγκεκριμένες πτυχές της 

παγκοσμιοποίησης περιγράφονται ως βασικά «εργαλεία» στο μονοπάτι μιας 

καλύτερης ζωής: το εμπόριο (εμπόριο), η ιεραποστολική εργασία (θρησκεία), οι 

περιπέτειες και η κατάκτηση (πολιτική και πολεμική). Όλα αυτά αποτελούν βασικές 

πτυχές της παγκοσμιοποίησης και μπορούν να ανιχνευθούν στην πρώιμη 

ανθρώπινη ιστορία. Ωστόσο, η άποψη ότι η παγκοσμιοποίηση είναι στενά 

συνδεδεμένη με την ανθρώπινη φύση δεν γίνεται ευρέως αποδεκτή, καθόσον 

πολλοί υποστηρίζουν ότι τώρα ζούμε σε μια ξεχωριστή παγκόσμια εποχή (Nayan 

Chanda 2007).  

2. Η προσέγγιση των κύκλων.  

 Η δεύτερη προοπτική αναφέρεται στο ότι η παγκοσμιοποίηση δεν είναι 

παρά μια μακροπρόθεσμη κυκλική επαναλαμβανόμενη διαδικασία. Δεν είναι μόνο 

δύσκολο από αυτή την άποψη να βρεθεί ένα συγκεκριμένο σημείο αφετηρίας, αλλά 

η προσπάθεια είναι σε μεγάλο βαθμό άτοπη, αφού υπήρξαν κατά περιόδους 

μεμονομένοι μακροσκελείς κύκλοι παγκοσμιοποίησης που ήταν υψίστης σημασίας 

και δεν αποτέλεσαν μέρος κάποιας συγκεκριμένης φάσης ή σημείο αφετηρίας. 

Αυτή η άποψη, όπως και η προαναφερθείσα, τείνει να αντικρούσει την ιδέα ότι 

ζούμε σήμερα σε μια νέα ξεχωριστή «παγκόσμια εποχή». Αντίθετα, υποδηλώνει 

ότι υπήρξαν και άλλες παγκόσμιες εποχές στο παρελθόν και ότι αυτή η περίοδος 

της οποίας είμαστε παρατηρητές και συμμέτοχοι, δείχνει να είναι μια νέα 

παγκόσμια εποχή. Μία εποχή η οποία κατά την παρούσα χρονική περίοδο 

βρίσκεται στο ζενίθ της και προορίζεται να συρρικνωθεί και να εξαφανιστεί στο 

μέλλον. Τελικά, και αυτή μοιρολατρικά θα αντικατασταθεί από έναν νέο κύκλο 

αργότερα στην ατέρμονη διαδικασία παγκοσμιοποίησης  (Jan Aart Scholte 2005). 

3. Η προσέγγιση των φάσεων. 

 Σε ένα παράδειγμα της τρίτης αυτής προσέγγισης του φαινομένου της 

παγκοσμιοποίησης, ο Nederveen Pieterse18(2012) διακρίνει οκτώ μεγάλες εποχές 

                                                           
18 Ολλανδός λόγιος, καθηγητής παγκόσμιων επιστημών και κοινωνιολογίας. 



31 
 

ή «φάσεις» παγκοσμιοποίησης που έλαβαν χώρα διαδοχικά, κάθε μία από αυτές 

με το δικό της σημείο εκκίνησης:  

 α. Ευρασιατική φάση με σημείο εκκίνησης το 3000 π.Χ.  

  Οι γεωργικές και αστικές επαναστάσεις, οι μεταναστεύσεις, το 

αυξημένο εμπόριο και οι αρχαίες αυτοκρατορίες εξελίχθηκαν από την Ευρασία. 

 β. Αφρο-Ευρασιατική φάση από το 1000 π.Χ.  

  Οι εμπορικές επαναστάσεις άρχισαν στον ελληνορωμαϊκό κόσμο, τη 

Δυτική Ασία και την Ανατολική Αφρική. 

 γ. Ανατολική Φάση I εκκινώντας το 500 μ.Χ. 

  Η παγκόσμια οικονομία εμφανίστηκε παράλληλα με το εμπόριο των 

καραβανιών στη Μέση Ανατολή. 

 δ. Ανατολική Φάση ΙΙ από το 1100 μ.Χ.  

  Βελτιώσεις στην παραγωγικότητα και την τεχνολογία προέκυψαν σε 

όλη την Ανατολική και Νότια Ασία, με αυξημένη αστικοποίηση και ανάπτυξη των 

διαδρομών μεταξιού.  

 ε. Πολυκεντρική φάση με αφετηρία το 1500 μ.Χ.  

  Το εμπόριο επεκτάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό και στην Αμερική. 

 στ. Ευρω-Ατλαντική φάση (αρχίζοντας από 1800 μ.Χ. 

  Η ευρωατλαντική οικονομία αναπτύχθηκε μέσω της εκβιομηχάνισης 

και της αποικιοκρατικής κατανομής της εργασίας. 

 ζ. Η φάση του 20ου αιώνα από το 1950. 
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  Οι πολυεθνικές εταιρείες και οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας προέκυψαν 

σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και την Ιαπωνία και ο ψυχρός 

πόλεμος τελείωσε. 

 η. Η φάση του 21ου αιώνα από το 2000.  

  Μια νέα χαρτογράφιση του εμπορίου επαναπροσανατολίζει την 

ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Ασίας και τις αναδυόμενες οικονομίες σε μια 

παγκόσμια ανακατανομή ισορροπιών  εξουσίας και επαναδιοχέτευσης των 

οικονομικών ροών. 

 Από αυτές τις φάσεις προκύπτει το συμπέρασμα ότι η παγκοσμιοποίηση 

δεν αποτελεί μοναδικό φαινόμενο της σημερινής εποχής. Ταυτόχρονα φαίνεται να 

απορρίπτεται και η προσέγγιση περί κυκλικής επανεμφάνισης της 

παγκοσμιοποίησης. Οι προηγούμενες εποχές δεν επιστρέφουν περιοδικά στην 

ίδια μορφή κάποια στιγμή στο μέλλον. Αντί αυτού, η παγκοσμιοποίηση λειτουργεί 

στη λογική της αυξανόμενης συνδετικότητας, η οποία αναπτύσσεται και 

επιταχύνεται γύρω από διάφορα κέντρα με την πάροδο του χρόνου (Jan 

Nederveen Pieterse 2012, 1-25). 

4. Η προσέγγιση των γεγονότων. 

 Μια τέταρτη άποψη είναι ότι αντί για «κυκλικές» περιόδους ή μεγάλες 

φάσεις, μπορεί κανείς να επισημάνει πολύ πιο συγκεκριμένα γεγονότα που 

μπορούν να θεωρηθούν ως η προέλευση της παγκοσμιοποίησης και να 

οικοδομήσουν ένα μεγάλο μέρος του υπβάθρου αυτής. Στην πραγματικότητα 

μπορούν να εντοπιστούν πολλά τέτοια πιθανά σημεία εκκίνησης της διαδικασίας 

της παγκοσμιοποίησης, μερικά από τα οποία είναι: 

 α. Οι Ρωμαίοι και οι μεγάλες κατακτήσεις τους στους αιώνες πριν από 

τον Χριστό. 

 β. Η άνοδος και η εξάπλωση του χριστιανισμού στους αιώνες μετά την 

πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 
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 γ. Η εξάπλωση του Ισλάμ στον έβδομο αιώνα και μετέπειτα. 

 δ. Τα ταξίδια των Βίκινγκς από την Ευρώπη στην Ισλανδία, στη 

Γροιλανδία και ακολούθως στη Βόρεια Αμερική από τον ένατο έως τον ενδέκατο 

αιώνα. 

 ε. Εμπόριο στον Μεσαίωνα σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. 

 στ. Οι δραστηριότητες των τραπεζών των ιταλικών πόλεων-κρατών του 

δωδέκατου αιώνα. 

 ζ. Οι επιδρομές των στρατιωτικών δυνάμεων του Ghengis Khan στην 

Ανατολική Ευρώπη τον δέκατο τρίτο αιώνα. 

 η. Οι ευρωπαίοι έμποροι, όπως ο Μάρκο Πόλο και τα ταξίδια του 

αργότερα τον δέκατο τρίτο αιώνα κατά μήκος του Δρόμου του Μεταξιού προς την 

Κίνα. Είναι ενδιαφέρον να επισημανθεί ότι γίνεται συζήτηση για την ανάπτυξη ενός 

σιδερένιου δρόμου μεταξιού, ο οποίος περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο 

σιδηροδρομικό δίκτυο μέσω μιας μεγάλης γκάμας ασιατικών χωρών που 

τουλάχιστον παραπέμπει στην εικόνα του αντίστοιχου δρόμου του μεταξιού του 

Marco Polo.  

 θ. Η «ανακάλυψη της Αμερικής» του Χριστόφορου Κολόμβου το 1492, 

καθώς και άλλα σημαντικά ταξίδια ανακαλύψεων κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου όπως αυτά του Βάσκο ντε Γκάμα γύρω από το ακρωτήριο της Καλής 

Ελπίδας το 1498 και τον περίπλου του πλανήτη από ένα από τα πλοία του 

Φερδινάντου Μαγγελάνου που έληξε το 1522. 

 ι. Την ευρωπαϊκή αποικιοκρατία, ιδιαίτερα τον δέκατο ένατο αιώνα. 

 ια. Η παγκόσμια πανδημία της γρίπης από την αρχή του εικοστού αιώνα. 

 ιβ. Οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι κατά το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα 

(George Ritzer & Paul Dean 2019, 18-19). 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 Είναι επίσης δυνατό να γίνουμε ακόμα πιο συγκεκριμένοι σχετικά με τα 

σημεία σταθμούς – γεγονότα τα οποία έδωσαν ιδιαίτερη ώθηση στην διαδικασία 

της παγκοσμιοποίησης, ειδικά στα τελευταία χρόνια τα κυριότερα των οποίων 

έχουν ως ακολούθως: 

 α. 1956: Το πρώτο διατλαντικό τηλεφωνικό καλώδιο. 

 β. 1958:  Ενώ η πτήση στον Ατλαντικό με υδροπλάνα ήταν δυνατή από 

τη δεκαετία του 1930 πραγματοποιώντας αρκετές στάσεις στην πορεία, η μεγάλη 

επανάσταση στον τομέα αυτό επήλθε με την παγιοποίηση διατλαντικού ταξιδιού με 

αεροπορικές επιβατικές πτήσεις με τη χρήση αεροσκαφών τύπου jet, με την 

πρώτη πτήση να είναι αυτή της Panamerican από τη Νέα Υόρκη προς το Λονδίνο 

με πραγματοποίηση στάσης ανεφοδιασμού στο Newfoundland. 

 γ. 1962: Η εκτόξευση του δορυφόρου Telstar και λίγο αργότερα η 

πρώτη διατλαντική τηλεοπτική εκπομπή. 

 δ. 1966: Η μετάδοση από έναν δορυφόρο της εικόνας της γης ως 

ενιαίας θέσης, η οποία όχι μόνο οδήγησε σε μια καλύτερη αίσθηση του κόσμου 

μέχρι ενός σημείου (επαύξηση ευαισθητοποίησης της παγκόσμια συνείδησης), 

αλλά ήταν επίσης μεγάλης σημασίας για την ανάπτυξη του παγκόσμιου 

περιβαλλοντικού κινήματος (Robertson Roland and David Inglis 2006, 38-49). 

 ε. 1970: Η δημιουργία παγκόσμιου διατραπεζικού συστήματος 

πληρωμών Clearing House Interbank Payment Systems (CHIPS), καθιστώντας 

δυνατές τις παγκόσμιες διατραπεζικές ηλεκτρονικές (wire) μεταφορές κεφαλαίων 

(ανερχόμενα σήμερα στα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα) μεταξύ των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (The Clearing House, 2019). 

 στ. 1977: H ίδρυση της παγκόσμιας κοινότητας διατραπεζικών 

χρηματοπιστωτικών τηλεπικοινωνιών - Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunications (SWIFT), ο οποίος κατέστησε απλούστερες τις συνολικές 

μεταφορές κεφαλαίων ιδιωτικής προέλευσης. 
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 ζ. 1988: Η ίδρυση του σύγχρονου διαδικτύου, με βάση το δίκτυο 

Arpanet το οποίο δημιουργήθηκε το 1969. Παρά το γεγονός ότι απαιτήθηκε αρκετά 

μεγάλο χρονικό διάστημα για να αναπτυχθεί και να «απογειωθεί» η χρήση του 

διαδυκτίου, ωστόσο αποτέλεσε ένα κομβικής σημασίας σημείο καμπής στον τομέα 

της παγκόσμιας διασύνδεσης για δισεκατομμύρια ανθρώπους (Εργαστήριο 

Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ 2004). 

 η. 2001: Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους στη Νέα 

Υόρκη και στο Πεντάγωνο στην Ουάσινγκτον, καθώς και οι μεταγενέστερες 

τρομοκρατικές επιθέσεις σε τρένα στη Μαδρίτη (11 Μαρτίου 2004) και στο Λονδίνο 

(7 Ιουλίου 2005) ως κυριότερα γεγονότα μεταξύ άλλων μπορούν να θεωρηθούν 

ως κινητήριοι μοχλοί της διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης τουλάχιστον σε 

επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα ανωτέρω γεγονότα εξεταζόμενα ως 

φαινόμενα διεθνικά (διεθνής τρομοκρατία) χρησιμοποιούνται από τους καθηγητές 

και έχουν ενταχθεί στους κύκλους σπουδών των ιδρυμάτων ανωτέρας 

εκπαίδευσης, προκειμένου να ευαισθητοποιούν και να προετοιμάζουν τους 

φοιτητές προς έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο (Tamar Lewin 2008). 

 θ. 2009:  Τα αλυσιδωτής φύσεως κτυπήματα που προκλήθηκαν από τη 

μεγάλη οικονομική ύφεση ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας. 

Μεταξύ των προκληθεισών συνεπειών περιλαμβάνονται αλλαγές στις 

μεταναστευτικές ροές σε παγκόσμια κλίμακα, κατακόρυφη πτώση στις συναλλαγές 

μέσω εμβασμάτων, διόγκωση ανεργίας - χρέους και συνεχής επιβολή μέτρων 

λιτότητας που εξακολουθούν να διαμορφώνουν την διεθνή οικονομική κατάσταση 

έως σήμερα. 

 ι. 2014:  Η κατακόρυφη αύξηση των συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 

σε περίπου επτά δισεκατομμύρια άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν σε αυτόν 

του πληθυσμού του πλανήτη (Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών 2014). Αυτό 

υποδηλώνει ότι τώρα είμαστε περισσότερο «διασυνδεδεμένοι» παρά ποτέ, 

παρόλο που πολλά μέρη του κόσμου εξακολουθούν να έχουν περιορισμένη 

πρόσβαση στα τεχνολογικά επιτεύγματα (ITU 2014). 



36 
 

ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ. 

 Μία άλλη προοπτική θεώρησης, η οποία μπορεί να θεωρηθεί και ως η 

πέμπτη άποψη έρχεται να προστεθεί στις ανωτέρω τέσσερις και εστιάζει σε 

ευρύτερες αλλά ωστόσο πρόσφατες αλλαγές. Υπάρχει μια αίσθηση στην άποψη 

αυτή ότι μια σημαντική μεταβολή έλαβε χώρα κατά το δεύτερο μισό του εικοστού 

αιώνα. Αναλυτικότερα, τρεις εξόχως σημαντικές αλλαγές έχουν εντοπιστεί από 

τους μελετητές ως το σημείο προέλευσης της παγκοσμιοποίησης όπως αυτή 

υφίσταται σήμερα. 

1. Η εμφάνιση των Ηνωμένων Πολιτειών ως η παγκόσμια δύναμη στα χρόνια 

που ακολούθησαν τον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο. 

 Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προβάλλουν μόνο τη στρατιωτική τους δύναμη 

σε ολόκληρο τον κόσμο (στην Κορέα στις αρχές της δεκαετίας του 1950, στο 

Βιετνάμ τη δεκαετία του 1960 καταστροφικά ανεπιτυχώς και στις αρχές της 

δεκαετίας του 1970), αλλά επέκτειναν την προβολή της ισχύος τους και στον 

οικονομικό τομέα ως κυριαρχούσα βιομηχανική δύναμη, καθώς ο Β΄ΠΠ οδήγησε 

σε πλήρη στρατιωτική και οικονομική αποδόμηση των ανταγωνιστικών δυνάμεων 

όπως η Γερμανία και η Ιαπωνία, καθώς και τους Συμμάχους όπως η Γαλλία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο. Πολλές άλλες πτυχές της παγκόσμιας εμβέλειας των 

Ηνωμένων Πολιτειών είτε συνεπικούρησαν αυτές τις αλλαγές, είτε 

συμπληρωματικά επέδρασαν, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η αμερικανική 

διπλωματία, η σημαντική επιρροή των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, η 

θεαματική ισχύς του Χόλιγουντ κ.ο.κ. Αυτή η νέα προοπτική οδηγεί τάχιστα στον 

πλήρη παραλληλισμό της έννοιας της παγκοσμιοποίησης με έναν νέο αυτόν της 

«Αμερικανοποίησης». 

2. Η εμφάνιση Πολυεθνικών. 

 Ενώ μεγάλες επιχειρηματικές εταιρείες παγκόσμιας εμβέλειας μπορούν να 

εντοπιστούν από τον δέκατο όγδοο και τον δέκατο ένατο αιώνα, αρχικά 

συνδέονταν στενά με τα έθνη προέλευσής τους (π.χ. Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, 
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Ηνωμένες Πολιτείες) και πραγματοποιούσαν τη συντριπτική πλειονότητα των 

δραστηριοτήτων τους περιβεβλημένα την εθνική τους υπόσταση (Dicken Peter 

2015). Με την πάροδο του χρόνου ωστόσο, άρχισαν να επεκτείνουν την 

επιχειρηματική τους δραστηριότητα διεθνώς. Κατ 'αυτόν τον τρόπο ακολούθησαν 

τους Μαρξ και Ένγκελς, δεικνύοντας ότι λόγω των στατικών ή φθίνουσων κερδών, 

ο καπιταλισμός έπρεπε είτε να επεκταθεί στις διεθνείς αγορές ή αλλιώς να πεθάνει 

(David McLellan 2000, 248-249).  

 Οι άλλοτε μεγάλες αμερικανικές εταιρείες αυτοκινήτων, Ford και General 

Motors, δεν είχαν μόνο την προέλευσή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά 

τουλάχιστον αρχικά εστίαζαν στην πώληση αυτοκινήτων στην αμερικανική αγορά. 

Επιπλέον, τα περισσότερα αν όχι όλα από τα επιμέρους απάρτιά τους 

παράγονταν είτε από τους ίδιους, είτε από υπεργολάβους της συγκεκριμένης 

χώρας. Φυσικά, εισήγαγαν διαφόρων ειδών πρώτες ύλες και πραγματοποιούσαν 

πωλήσεις αυτοκινήτων προς το εξωτερικό και ειδικά στην Ευρώπη, αλλά κατά 

κύριο λόγο, ο μεγαλύτερος όγκος της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους 

λάμβανε χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπρόσθετα, η μεγάλη πλειοψηφία των 

ηγετικών στελεχών, των εργαζομένων και των επενδυτών τους ήταν Αμερικανοί. 

 Ωστόσο, αυτό άρχισε να αλλάζει κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα, 

καθώς οι εταιρείες αυτές εξήγαγαν ολοένα και περισσότερο τα αυτοκίνητά τους σε 

άλλα μέρη του κόσμου και άνοιξαν εργοστάσια σε άλλες χώρες για να πουλήσουν 

αυτοκίνητα με τα εμπορικά σήματα τους (ή με άλλα). Κατά αυτόν τον τρόπο, 

ειδικοποίησαν τα προϊόντα τους προσανατολισμένα πλέον στις ιδιάιτερες ανάγκες 

των χωρών του εξωτερικού (π.χ. απαίτηση για μικρότερα αυτοκίνητα με μικρότερη 

κατανάλωση καυσίμων) και πιο πρόσφατα, άρχισαν να μεταφέρουν υποδομές της 

εγχώριας παραγωγής τους σε άλλες χώρες, είτε σε δικά τους εργοστάσια στο 

εξωτερικό, είτε στα εργοστάσια ξένων υπεργολάβων. Με αυτούς και άλλους 

τρόπους, η Ford και η General Motors μετατράπηκαν σε πολυεθνικές εταιρείες, 

αποτελώντας πλέον εγγενώς μέρος της διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης. 

Ωστόσο, δεν  εμπλέκονται μόνο οι πολυεθνικές εταιρείες στην παγκοσμιοποίηση, 

αλλά η διαδικασία αυτή στην πραγματικότητα εσωτερικοποιείται σε αυτές, καθώς 

μέσα στην λειτουργία αυτών διαλαμβάνονται όλα τα είδη παγκόσμιων ροών 

(προϊόντα, άνθρωποι, χρήματα). 
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 Η περίπτωση της τρίτης από τις πάλαι ποτέ τρεις μεγάλες αμερικανικές 

εταιρείες αυτοκινήτων Chrysler είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή. Αρχικά, η Chrysler 

ακολούθησε την ίδια πορεία με τη Ford και τη General Motors και ακολούθησε το 

δρόμο της μετεξέλιξής της σε πολυεθνική. Ωστόσο, η Chrysler ήταν καιρό πριν η 

πιο ελλειματική οικονομικά σε σύγκριση με τις άλλες δύο μεγάλες εταιρείες τους και  

το 1979 απαιτήθηκε να διασωθεί με χορήγηση ενός αμφιλεγόμενου δανείου εκ 

μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης. Το δάνειο αυτό ήταν βραχυπρόθεσμο και το 

1998 η Chrysler αναλήφθηκε από τον γερμανό κατασκευαστή αυτοκινήτων της 

Mercedes-Benz, που άλλαξε το όνομα της εταιρείας σε DaimlerChrysler AG. Αυτή 

η διαδικασία αντιπροσώπευσε σαφώς τη δημιουργία μιας πολυεθνικής 

επιχείρησης, αν και η ίδια η Daimler-Benz (καθώς και η Chrysler) αποτελούσαν 

πολυεθνικές εταιρίες πριν από αυτές τις διεργασίες, αφού μεταξύ άλλων 

πραγματοποιούσε πωλήσεις αυτοκινήτων τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και 

σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Ωστόσο, ο γάμος αυτός δεν ευοδόθηκε επί 

μακρόν και η Daimler πώλησε το μερίδιό της στην Chrysler το 2007. Για να 

επιβιώσει, η Chrysler αναγκάστηκε να συμμετάσχει σε μια πολυεθνική 

συγχώνευση με την εταιρεία κατασκευής ιταλικών αυτοκινήτων Fiat. 

 Φυσικά, οι αμερικανικές και γερμανικές εταιρείες αυτοκινήτων δεν συνιστούν 

πλέον παγκόσμιους ηγέτες του κλάδου αυτού. Οι ηγέτες στη σημερινή εποχή είναι 

οι ιαπωνικές εταιρείες και συγκεκριμένα η Toyota (αν και έχει μειωθεί το κύρος της 

λόγω πρόσφατων προβλημάτων ποιότητας τα οποία οδήγησαν κατά περίπτωση 

σε θανατηφόρα ατυχήματα), αλλά και οι Nissan και Honda σε συνεργασία με 

κορεατικές εταιρείες (π.χ. Hyundai-Kia) επιδεικνύοντας εξίσου στοιχεία 

παγκόσμιας ισχύος. Αυτές οι εταιρείες συνιστούν πολυεθνικές επιχειρήσεις, καθώς 

δεν πωλούν μόνο αυτοκίνητα στις Ηνωμένες Πολιτείες (και σε πολλά άλλα έθνη), 

αλλά κυριότερα παράγουν και σε εργοστάσια σε διάφορα μέρη της Βόρειας 

Αμερικής. Η περίπτωση των σημερινών κατασκευαστών αυτοκινήτων είναι μόνο 

ένα μικρό παράδειγμα εθνικών εταιρειών που έχουν καταστεί πολυεθνικές και ως 

εκ τούτου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας παγκοσμιοποίησης. 
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3. Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. 

 Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η παγκοσμιοποίηση δεν είχε εκκινίσει 

πραγματικά έως την πτώση του «Σιδηρούν Παραπετάσματος» και της Σοβιετικής 

Ένωσης το 1991. Με αυτά τα γεγονότα, η διαίρεση του κόσμου κατά κύριο λόγο σε  

«καπιταλιστικές» και «κομμουνιστικές» σφαίρες κατέρρευσε γρήγορα, όπως και 

όλων των ειδών εμπόδια που υπήρχαν μεταξύ τους. Μεγάλα τμήματα του κόσμου 

κατέστησαν προσβάσιμα για πρώτη φορά από τις αρχές του 20ου  αιώνα σε όλες 

τις μορφές παγκόσμιων ροών, όπως η μετανάστευση, ο τουρισμός, τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης, η διπλωματία και ιδιαίτερα οι καπιταλιστικές οικονομικές 

συναλλαγές των πολυεθνικών και άλλων επιχειρήσεων. Οι παγκόσμιες διαδικασίες 

που είχαν εξαπλωθεί σε όλο τον «ελεύθερο» κόσμο πριν από το 1991 διαχύθηκαν 

προς τα πλέον ανεξάρτητα κράτη της παλαιάς Σοβιετικής Ένωσης, ιδίως τη Ρωσία 

και τους περισσότερους των συμμάχων της. 

 Τα απομεινάρια του κομμουνισμού υφίστανται ακόμα και σήμερα, ειδικά 

στην Κούβα, τη Βόρεια Κορέα, και, τουλάχιστον κατά αναφορά στην Κίνα. Η 

Κούβα παραμένει, κατά κύριο λόγο έξω από το περιβάλλον του παγκόσμιου 

καπιταλισμού, κυρίως λόγω του εμπορικού αποκλεισμού των ΗΠΑ εναντίον της 

διαπραγμάτευσης με αυτήν. Το εν λόγω εμπάργκο βρίσκεται σε ισχύ από το 1962 

(με κάποια προσωρινή χαλάρωση το 2017), αλλά αποτελεί ταυτόχρονα έκφραση 

της παγκοσμιοποίησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δημιουργούν προσχώματα 

προκειμένου να περιορίσουν ή ακόμα και να σταματήσουν τη ροή του εμπορίου με 

την Κούβα και να απαγορέψουν ή να αποτρέψουν άλλα έθνη σε όλο τον κόσμο 

από το εμπόριο με την Κούβα. Η Κίνα, φυσικά, εξελίσσεται σε μια σημαντική 

δύναμη στον παγκόσμιο καπιταλισμό, παρόλο που η κυβέρνησή της παραμένει 

κομμουνιστική, τουλάχιστον κατ΄ όνομα (Fishman 2006). Σε κάθε περίπτωση, η 

Κίνα συμμετέχει ενεργά στις διεργασίες της παγκοσμιοποίησης, όχι μόνο 

οικονομικά, αλλά και σε πολλά άλλα πεδία με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα 

τους Ολυμπιακούς του 2008 του Πεκίνου. 

 Συνοψίζοντας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καταλήγουμε στην 

εκτίμηση πως η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, όπως σήμερα τη βιώνουμε, 

εκκίνησε πραγματικά με ένταση και χαρακτηρίστηκε από ευρείας κλίμακας αλλαγές 
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κυρίως στο τελευταίο μισό του 20ου αιώνα. Όλες οι λοιπές αναφορές σε χρονικά 

σημεία ή περιόδους στο παρελθόν, κατά τα οποία έλαβαν χώρα γεγονότα ή 

διαδικασίες που εφάπτονται στα χαρακτηριστικά του μηχανισμού της 

παγκοσμιοποίησης, ήταν περιορισμένης έντασης και διάρκειας σε συγκεκριμένο 

τόπο και χρόνο και πάντως δεν μπορούν σε καμία των περιπτώσεων να 

συγκριθούν σε αξία με τις κοσμογονικές αλλαγές οι οποίες έλαβαν χώρα με τη 

λήξη του Β΄ΠΠ19 (George Ritzer & Paul Dean 2019, 20-22).  

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΣΜΟΣ  

 Σε τι συνίσταται η οικονομική αλληλεξάρτηση ή, για να χρησιμοποιηθεί ένας 

άλλος όρος, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας; Από τον Β΄ΠΠ, ο ρυθμός 

ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου ήταν σταθερά υψηλότερος από τον ρυθμό 

αύξησης του ΑΕΠ των βιομηχανικών χωρών μέσω του εμπορίου αγαθών. Οι 

άμεσες ξένες επενδύσεις παρουσίασαν αυξητική πορεία. Ακολούθως 

δημιουργήθηκαν ισχυροί δεσμοί μεταξύ επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε 

διάφορες χώρες ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου εμπορίου. Έπειτα 

δημιουργήθηκαν πολυεθνικές εταιρείες και σήμερα υπάρχει ένα πραγματικό δίκτυο 

που διασχίζει ολόκληρο τον κόσμο ή τουλάχιστον όλες τις παλαιότερες και νέες 

βιομηχανικές χώρες και ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες. Η τάση αυτή κατέστει 

δυνατή από το άνοιγμα των αγορών μεταξύ των διαφόρων χωρών στο πλαίσιο του 

πολυμερούς εμπορικού συστήματος που καθιέρωσε η Γενική Συμφωνία Δασμών 

& Εμπορίου (ΓΣΔΕ).  

 Κατά τη διάρκεια των διαδοχικών γύρων πολυμερών διαπραγματεύσεων, οι 

δασμοί, το κύριο εμπόδιο του εμπορίου στη μεταπολεμική περίοδο, μειώθηκαν 

σημαντικά. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η στρατηγική αυτή 

ανοίγματος των αγορών αποδείχθηκε όλο και περισσότερο ανεπαρκής και επίσης 

μη προσαρμοσμένη στις περιστάσεις. Ανεπαρκής, δεδομένου ότι δεν λαμβάνει 

υπόψη άλλα εμπόδια στο εμπόριο και τις επενδύσεις και δεν προσαρμόζεται στις 

περιστάσεις, διότι οι πολιτικές συνέπειες του ανοίγματος των αγορών χωρίς 

                                                           
19 Κύρια προμετωπίδα - αφήγημα για δικαιολόγηση ανάγκης πραγμάτωσης αυτών των αλλαγών, τέθηκε η  
πρόθεση της ανθρωπότητας (μεγάλες δυνάμες) να αναπτυχθούν οι κατάλληλες δομές και διεργασίες ώστε 
να δύναται να ελεγθεί, να προβλεφθεί και να αποτραπεί το απρόβλεπτο στη λογική της ρήσης «όχι άλλος 
Χιτλερ». 
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οποιαδήποτε συνοδευτική αυτής πολιτική καθίσταται πεδίο επικρίσεων και 

αντιπαραθέσεων προβάλλοντας τις αρνητικές συνέπειες του αθέμιτου 

ανταγωνισμού σε πραγματική ή φανταστική βάση.  

 Η συνολική σχεδόν απουσία διεθνούς εναρμόνισης των κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών πολιτικών συνεπάγεται ότι ένας επιτυχής (από οικονομικής 

απόψεως) εξαγωγέας μπορεί να κατηγορηθεί για «κοινωνικό ντάμπινγκ», εάν η 

εργατική νομοθεσία στη χώρα εξαγωγής δεν αντιστοιχεί με εκείνη της εισαγωγής ή 

«περιβαλλοντικό ντάμπινγκ», εάν τα προϊόντα που παράγονται στη χώρα 

εξαγωγής δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος 

που χρησιμοποιούνται στις χώρες εισαγωγής. Μια τάση προς τον προστατευτισμό 

είναι εμφανής σχεδόν παντού.  

 Σε μια προσπάθεια απόδοσης ενός απλουστευμένου ορισμού της, η 

αλληλεξάρτηση σημαίναι αμοιβαία εξάρτηση. Επιπρόσθετα σε επίπεδο 

παγκόσμιας πολιτικής η αλληλεξάρτηση συνεπάγεται καταστάσεις που 

χαρακτηρίζονται από αμοιβαίες συνέπειες μεταξύ κρατών ή παραγόντων σε 

διαφορετικά κράτη (Κουσκουβέλης 2004, 449). Ποιες είναι όμως οι συνέπειες της 

πολιτικής αλληλεξάρτησης; Η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση των οικονομικών 

δραστηριοτήτων καθιστά ολοένα και πιο απαρχαιωμένες τις παραδοσιακές έννοιες 

της εθνικής οικονομικής πολιτικής. Οι κυβερνήσεις που ήταν αργές ή απρόθυμες 

να αναγνωρίσουν αυτά τα γεγονότα έχουν σήμερα κοινή ευθύνη να προωθήσουν 

το ενδιαφέρον των πληθυσμών τους και να επιδιώξουν τους στόχους τους κατά 

τρόπο που να μην υπονομεύει τα συμφέροντα των γειτόνων τους. Η 

παγκοσμιοποίηση έχει θέσει έτσι σοβαρούς περιορισμούς στην 

αποτελεσματικότητα των εθνικών πολιτικών και κανονισμών. Αυτό ισχύει κατά 

αντιστοιχία και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, μολονότι μεταξύ των κρατών μελών 

έχει εναρμονιστεί το σχετικό μέρος της νομοθεσίας. Όμως μια οικονομική οντότητα 

τόσο μεγάλη όσο η ΕΚ δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά από μόνη της 

αποτελώντας μέρος του ευρύτερου διεθνούς οικονομικού πλαισίου. 

 Μεγάλες αποφάσεις ή αποφάσεις βιομηχανικής πολιτικής που δεν 

λαμβάνουν υπόψη την οικονομική παγκοσμιοποίηση, με την οποία το εξωτερικό 

εμπόριο συχνά αντικαθίσταται από άμεσες ξένες επενδύσεις ή οι οποίες μπορούν 

να αντικατασταθούν από τις λεγόμενες ρυθμίσεις δικτύωσης, είναι απίθανο να 
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αποδειχθούν αποτελεσματικές. Ομοίως, οι αποφάσεις που σχετίζονται με το 

εμπόριο ή τις επενδύσεις μπορούν να επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό από τις 

εξελίξεις στο διεθνές νομισματικό σύστημα. Ακόμη και οι μεγαλύτερες οικονομίες 

δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να κατευθύνουν μια πραγματικά ανεξάρτητη 

πορεία πολιτικής.  

 Αυτόνομη οικονομική ανάπτυξη δεν είναι πλέον δυνατή για κανέναν. 

Συνεπώς καθίσταται όλο και πιο επείγουσα η ανάγκη ανάπτυξης 

αποτελεσματικότερων μηχανισμών συντονισμού των μακροοικονομικών 

πολιτικών. Η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης απαιτεί μια ριζική προσαρμογή 

της σκέψης και των πολιτικών από μέρους των υπευθύνων λήψης αποφάσεων. 

Απαιτείται μια πιο συνεργατική και λιγότερο αντιφατική προσέγγιση σε πολυμερείς 

δραστηριότητες για την επιτυχή διαχείριση ενός όλο και περισσότερο 

αλληλένδετου παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. 

 Στον σημερινό ολοένα και πολυπολικό κόσμο, τα οικονομικά ζητήματα 

έχουν σχετική σημασία. Επομένως, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις ριζικές 

αλλαγές που συμβαίνουν στην παγκόσμια οικονομία. Η οικονομική αλληλεξάρτηση 

υπήρξε πάντα σε κάποιο βαθμό. Ωστόσο, η τεχνολογική πρόοδος και η 

επακόλουθη όλο και πιο παγκόσμια φύση της παραγωγής είχαν ως αποτέλεσμα 

μια ποσοτική και ποιοτική αλλαγή στον βαθμό και στη φύση αυτής της 

αλληλεξάρτησης. Η παρατεταμένη οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται όλο και 

περισσότερο από την ελευθερία να συμμετέχουν σε οικονομικές ανταλλαγές και 

άλλες δραστηριότητες πέρα από τα εθνικά σύνορα. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις 

και η εμφάνιση πολυεθνικών και όλο και περισσότερο παγκόσμιων ιδιωτικών 

επιχειρήσεων διαδραμάτισαν βασικό ρόλο στις εξελίξεις αυτές. Η τάση ενισχύθηκε 

επίσης από τη διάδοση άλλων, συχνά πιο σύνθετων, μορφών διεθνών συμμαχιών 

και συνδέσεων μεταξύ οικονομικών φορέων που επιδιώκουν τη μείωση του 

κόστους, την προσαρμογή των προϊόντων τους και τη διάδοση των κινδύνων 

παραγωγής αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σε ταχέως μεταβαλλόμενες 

τεχνολογικές εξελίξεις και οικονομικό περιβάλλον.  

 Το εξωτερικό εμπόριο αναπτύχθηκε επίσης ταχέως τις τελευταίες δεκαετίες, 

σε υψηλότερο ρυθμό από την αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής, συμβάλλοντας 

και αντανακλώντας την αυτοσυντηρούμενη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Η 
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δομή του έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές. Το εμπόριο βιομηχανικών ενδιάμεσων 

αγαθών αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος του εμπορίου των βιομηχανικών 

χωρών, που απεικονίζει τον αυξανόμενο διεθνισμό της παραγωγής. Επιπλέον, ένα 

μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου αποτελείται τώρα από το εμπόριο εντός 

πολυεθνικών εταιρειών. Η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση της οικονομικής 

δραστηριότητας έχει, στην πράξη, ακυρώσει τις παραδοσιακές έννοιες εθνικού 

ενδιαφέροντος, γεγονός που οι κυβερνήσεις ήταν αργές ή απρόθυμες να 

αναγνωρίσουν. Οι κυβερνήσεις έχουν όλο και περισσότερο κοινή ευθύνη να 

προωθούν τα κοινά συμφέροντά τους και να επιδιώκουν τους στόχους τους κατά 

τρόπο που δεν υπονομεύει τα συμφέροντά τους. Η παγκοσμιοποίηση έχει επίσης 

θέσει σοβαρούς περιορισμούς στην αποτελεσματικότητα των εθνικών πολιτικών 

και κανονισμών.  

 Οι παραδοσιακές πολιτικές οριοθετήσεις καθίστανται ολοένα και πιο 

ανούσιες, καθώς οι μορφές δραστηριότητας που αναλαμβάνουν οι οικονομικοί 

φορείς και τα κίνητρα που τους υπαγορεύουν καθίστανται πιο περίπλοκες. Έτσι, 

για παράδειγμα, αποφάσεις για το εμπόριο ή τη βιομηχανική πολιτική που δεν 

λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι οι ξένες άμεσες επενδύσεις συχνά αντικαθιστούν 

το εμπόριο ή ότι οι ρυθμίσεις δικτύωσης μπορούν να υποκαταστήσουν και τις δύο 

μορφές δραστηριότητας είναι απίθανο να αποδειχθούν αποτελεσματικές. Ομοίως, 

οι εμπορικές ή επενδυτικές αποφάσεις μπορούν να επηρεατούν από τις διεθνείς 

νομισματικές εξελίξεις κ.ο.κ. Οι εκτεταμένες και διαρκώς αυξανόμενες διασυνδέσεις 

μεταξύ οικονομιών ή περιφερειακών φορέων έχουν δημιουργήσει πολλαπλούς 

διαύλους για την ταχεία διαβίβαση των οικονομικών επιπτώσεων πέραν των 

εθνικών συνόρων. Ακόμη και οι μεγαλύτερες οικονομίες δυσκολεύονται όλο και 

περισσότερο να κατευθύνουν μια πραγματικά ανεξάρτητη πορεία πολιτικής. Η 

αυτόνομη οικονομική ανάπτυξη δεν είναι πλέον εφικτή για κανέναν: η ευημερία 

οποιασδήποτε χώρας ή οντότητας συνδέεται στενά με εκείνη των χωρών 

συνεργατών. 

 Η ανάπτυξη μιας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής αγοράς μεγάλης κλίμακας 

έχει εντείνει περαιτέρω την οικονομική αλληλεξάρτηση. Πολλές πτυχές της 

αλληλεξάρτησης περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό στον δυτικό βιομηχανικό κόσμο. 

Αν και η ομάδα των βιομηχανικών χωρών έχει διευρυνθεί με την εμφάνιση νέων 

δυναμικών οικονομιών, ειδικά στην νοτιανατολική Ασία, ένα σημαντικό μέρος του 
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τρίτου κόσμου παραμένει περιθωριοποιημένο σε απόλυτους ή σχετικούς όρους. 

Ομοίως άλλες κεντρικές οικονομίες,  αποκόπηκαν από τις εξελίξεις στον υπόλοιπο 

βιομηχανικό κόσμο. Ωστόσο, άλλες μορφές αλληλεξάρτησης, οικονομική, πολιτική, 

περιβαλλοντική κ.λπ., διασυνδέουν τις βιομηχανικές και τις αναπτυσσόμενες 

οικονομίες. Αυτή η ανισορροπία στην παγκόσμια οικονομία εμποδίζει την 

αξιοποίηση των πλήρων δυνατοτήτων της και προκαλεί πολιτική και κοινωνική 

αστάθεια. Κατά συνέπεια, οι βιομηχανικές χώρες ενδιαφέρονται για την προώθηση 

της οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες αυτές και για την πλήρη ένταξή τους στο 

παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.  

 Η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης απαιτεί ουσιαστική προσαρμογή της 

σκέψης και των πολιτικών από μέρους των υπευθύνων λήψης αποφάσεων. 

Απαιτείται μια πιο συνεργατική και λιγότερο αναγωνιστική προσέγγιση στις 

πολυμερείς πρωτοβουλίες για την επιτυχή διαχείριση ενός όλο και περισσότερο 

αλληλένδετου παγκόσμιου οικονομικού συστήματος (European Parliament, 1993, 

19-22).  

ΚΥΡΙΑ ΠΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 

1. Το Εμπόριο προς το Εξωτερικό 

 Το εξωτερικό εμπόριο είναι η παλαιότερη εκδήλωση της διεθνούς 

οικονομικής αλληλεξάρτησης. Ωστόσο, η ταχεία επέκταση του παγκόσμιου 

εμπορίου τις τελευταίες δεκαετίες, σε ποσοστό υψηλότερο από εκείνο της 

παγκόσμιας αύξησης της παραγωγής, καθώς και οι μεταβολές της σχετικής 

σύνθεσής του και της γεωγραφικής κατανομής, συνέβαλαν και αντανακλούν την 

ποιοτική διαφορά στη φύση και τον βαθμό αλληλεξάρτησης κατά τη διάρκεια αυτής 

της περιόδου. Οι βιομηχανικές χώρες κυριαρχούν στη διεθνή εμπορική 

δραστηριότητα, αντιπροσωπεύοντας πάνω από τα δύο τρίτα του παγκόσμιου 

εμπορίου. Ταυτόχρονα το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών των αναπτυσσόμενων 

χωρών κατευθύνεται προς τις βιομηχανικές χώρες. 

2.  Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 

 Ως κύριος παράγοντας παγκοσμιοποίησης οι ξένες άμεσες επενδύσεις 

(ΑΞΕ) έχουν γίνει όλο και πιο σημαντική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια. Το 
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κίνητρο των εταιρικών αποφάσεων για ανάληψη ξένων επενδύσεων είναι ποικίλο 

αλλά μπορεί να ομαδοποιηθεί στις δύο ευρείες κατηγορίες κόστους ή / και αγορών, 

συμπεριλαμβανομένης της υποκατάστασης του εμπορίου και της φοροδιαφυγής 

κατά την εισαγωγή. Όπως συμβαίνει και με άλλες μορφές διεθνούς ανταλλαγής, το 

μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας άμεσων ξένων επενδύσεων συμβαίνει στις 

βιομηχανικές χώρες.  

 Αν και στις προηγούμενες δεκαετίες οι ΑΞΕ συγκεντρώνονταν σε πρώτες 

ύλες και άλλα πρωτογενή προϊόντα, σήμερα οι κύριοι τομείς είναι οι υπηρεσίες και 

η τεχνολογία έντασης παραγωγής.  Οι πολυεθνικές εταιρείες (MNCs) αποτελούν 

σημαντική πηγή ροών άμεσων ξένων επενδύσεων, με τις οποίες δημιουργούνται ή 

αποκτούνται ξένες θυγατρικές20. Παράλληλα οι διμερείς συμφωνίες για την 

αντιμετώπιση των ανησυχιών όσον αφορά τη μεταχείριση των επενδύσεων από 

τις χώρες υποδοχής, ιδίως στον αναπτυσσόμενο κόσμο, έχουν επίσης 

πολλαπλασιαστεί. Γίνεται σταδιακή συναίνεση για τη σύναψη συμφωνίας για ένα 

ορθολογικότερο και πιο ολοκληρωμένο πολυμερές πλαίσιο για τις άμεσες ξένες 

επενδύσεις (Κυρκιλής 2010).  

3. Η παγκοσμιοποίηση της τεχνολογίας  

 Οι τεχνολογικοί πόροι και οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης 

βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό συγκεντρωμένοι στις βιομηχανικά αναπτυγμένες 

χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Κίνα. Η μεταφορά της 

τεχνολογίας γενικά μέσω άμεσων επενδύσεων από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 

και είναι πρωταρχικής σημασίας διαδραματίζοντας εξόχως σημαντικό ρόλο.  

 Στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ 

των επιχειρήσεων έχει συμβάλει σημαντικά ειδικότερα σε ορισμένες βιομηχανίες, 

όπως οι ημιαγωγοί, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, της βιοτεχνολογίας, καθώς και σε 

ορισμένους πιο παραδοσιακούς τομείς όπως οι χημικές ουσίες και τα αυτοκίνητα. 

Το κίνητρο για τεχνολογική συνεργασία βασίζεται όχι μόνο στις εκτιμήσεις της 

αγοράς αλλά και στην ανάγκη βελτίωσης της σχέσης κόστους - κινδύνων. Αυτός ο 

τύπος συνεργασίας έχει επίσης ενθαρρυνθεί από την αυξανόμενη ανάγκη 

αντιμετώπισης της πολυπλοκότητας των νέων τεχνολογιών καθώς και του υψηλού 
                                                           
20 Ο ΟΗΕ εκτιμά τον σημερινό συνολικό αριθμό ΜΝΚ σε (τουλάχιστον) 35.000, με περίπου 148.000 ξένες 
θυγατρικές. 
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βαθμού διασύνδεσης μεταξύ τους προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος παραγωγής 

και ανάπτυξης του προϊόντος.  

 Συνεπώς καθίσταται όλο και πιο δύσκολο για μία και μόνο εταιρεία, 

ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη, να καλύψει αυτόνομα τους τομείς έρευνας που 

απαιτούνται για τη στρατηγική της ανάπτυξη, γεγονός που οδηγεί αναπόφευκτα 

στη σύναψη συνεργασίας μεταξύ εταιρειών με τόσο σχετική όσο και 

συμπληρωματική τεχνολογία. Ωστόσο σε μια τέτοια συνεργασία, έρχονται να 

επιβληθούν πολλοί περιορισμοί κε των εθνικών κυβερνήσεων, συχνά 

δικαιολογημένοι για λόγους εθνικής ασφάλειας ένεκα των γεοπολιτικών 

επικρατουσών κατά περίοδο συνθηκών.  

4. Οι Διακρατικές ροές πληροφοριών και τα δίκτυα  

 Οι υπηρεσίες επικοινωνίας και μεταφοράς πληροφοριών - δεδομένων είναι 

ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της διεθνούς οικονομικής 

δραστηριότητας. Η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών τηλε-πληροφορικής και 

πληροφόρησης επιφέρει την ταυτόχρονη ανάπτυξη υπηρεσιών και υπηρεσιών 

επικοινωνίας. Οι σύγχρονες δυνατότητες μεταφοράς δεδομένων προσφέρουν μια 

πρόσθετη ώθηση στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας με 

επίκεντρο και κύριο αποδέκτη τον βιομηχανικό κόσμο. Παράλληλα ορισμένες 

οικονομίες του τρίτου κόσμου καταβάλλουν έντονες προσπάθειες για εισαγωγή 

νέων τεχνολογιών, ιδίως δορυφορικών δικτύων και κινητών επικοινωνιών, όμως οι 

περισσότερες δεν είναι σε θέση να ακολουθήσουν τις ραγδαίες εξελίξεις 

παραμένοντας ουραγοί στην κούρσα του τεχνολογικού ανταγωνισμού 

μεγαλώνοντας το ήδη υφιστάμενο χάσμα με τον αναπτυγμένο κόσμο.  

5. Η Οικονομική Δικτύωση  

 Οι εξελίξεις που περιγράφηκαν στο προηγούμενο τμήμα έχουν συμβάλει 

στην προώθηση της διάδοσης νέων μορφών εταιρικών στρατηγικών σε διεθνές 

επίπεδο. Οι στρατηγικές αυτές βασίζονται ταυτόχρονα στη συνεργασία και στον 

ανταγωνισμό μεταξύ οικονομικών παραγόντων που ασχολούνται με διάφορες 

μορφές κοινής δραστηριότητας δημιουργίας αξίας. Οι προκύπτουσες διασυνδέσεις 

συνήθως αναφέρονται ως "δικτύωση", ενώ ορισμένοι αναλυτές αναφέρουν όλο και 

περισσότερο την εμφάνιση μιας "δικτυωμένης οικονομίας". Αυτές οι σχέσεις 
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περιλαμβάνουν την απλή ανταλλαγή πληροφοριών μέσω συστημάτων 

ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, πιο προηγμένες μορφές εταιρικών 

συμμαχιών, όπως ρυθμίσεις διασταυρούμενων αδειών, κοινοπραξίες 

επικεντρωμένες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και άλλες μορφές 

συμπαραγωγής, καθώς και συμμαχίες για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος 

εντός του οποίου λειτουργούν οι εν λόγω εταιρείες, για παράδειγμα μέσω της 

ανάπτυξης κοινών κανόνων ή μέσω του επηρεασμού του ρυθμιστικού πλαισίου.  

 Η δικτύωση είναι πιο διαδεδομένη στον τομέα των υπηρεσιών. Αυτές οι 

οικονομικές σχέσεις είναι ιδιαίτερα προωθημένες στον τομέα των επαγγελματικών 

υπηρεσιών, ενώ οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες εξαρτώνται όλο και περισσότερο 

από συμφωνίες δικτύωσης για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους στις ξένες 

αγορές ως εναλλακτική λύση στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών ή άμεσων 

επενδύσεων.  

 Οι ρυθμίσεις δικτύωσης μπορούν να καλύπτουν δραστηριότητες που 

κυμαίνονται από το στάδιο της έρευνας και της ανάπτυξης έως τις φάσεις 

παραγωγής και εμπορίας. Αυτό εισάγει ένα ευρύτερο στοιχείο ευελιξίας στη 

λειτουργία των εταιρειών, το οποίο με τη σειρά τους τους επιτρέπει να 

προσαρμόσουν την παραγωγή τους στις ειδικές ανάγκες διαφοροποιημένων και 

μεταβλητών αγορών και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τον 

ανταγωνισμό, τους σύντομους κύκλους ζωής των προϊόντων και τις ραγδαίες 

τεχνολογικές μεταβολές. 

6. Οι Χρηματοπιστωτικές Αγορές  

 Η εμφάνιση μιας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής αγοράς είναι η πλέον 

αναπτυγμένη και διαδεδομένη πτυχή της οικονομικής αλληλεξάρτησης. Η πρόοδος 

στον τομέα της πληροφορικής και της τεχνολογίας των επικοινωνιών, επέτρεψε 

την ανάπτυξη της στιγμιαίας και συνεχούς διαπραγμάτευσης σε νομίσματα και 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ανά τον κόσμο, δημιουργώντας έτσι την 

πιο αληθινά παγκόσμια αγορά. Το μέγεθος αυτής της αγοράς είναι τεράστιο.  

 Η ανάπτυξη της δυνατότητας άμεσης κινητικότητας κεφαλαιών σε 

παγκόσμιο επίπεδο έχει θετικές και αρνητικές πτυχές. Αφενός, μπορεί να συμβάλει 

στη διασφάλιση της αποδοτικότερης αξιοποίησης του κεφαλαίου, από την άλλη 



48 
 

πλευρά ενέχει πιθανούς κινδύνους, ιδιαίτερα στο σημερινό θεσμικό πλαίσιο. Η 

παγκοσμιοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών έχει επηρεάσει σημαντικά την 

έκταση και το βαθμό μακροοικονομικής αλληλεξάρτησης. Λόγω του μεγάλου 

όγκου των εμπλεκομένων κεφαλαίων και της ταχύτητας με την οποία οι αγορές 

μπορούν να ανταποκριθούν στα γεγονότα, ο αντίκτυπος των εξελίξεων στην 

αγορά μπορεί να είναι τόσο μαζικός όσο και άμεσος. Ως εκ τούτου, οι επιδράσεις 

των αλλαγών στις πολιτικές μεταβλητές που επηρεάζουν τις χρηματοπιστωτικές 

αγορές σε μια χώρα, μπορούν να μεταδοθούν πολύ γρήγορα σε άλλους.  

 Οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, επομένως, ασκούν ισχυρή 

πειθαρχία στις εθνικές κυβερνήσεις και περιορίζουν το βαθμό στον οποίο μπορούν 

να ακολουθήσουν μια πραγματικά ανεξάρτητη πορεία πολιτικής. Όσο η 

συμπεριφορά της αγοράς αντικατοπτρίζει πραγματικά οικονομικά θεμελιώδη 

στοιχεία, η επίδραση της πειθαρχίας της αγοράς πρέπει να είναι επωφελής. 

Ωστόσο, είναι επίσης αλήθεια ότι οι δυνητικά αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις της 

απλής κερδοσκοπίας είναι τώρα πολύ μεγαλύτερες. Επιπλέον, η πολυπλοκότητα 

και η έκταση των διασυνδέσεων μεταξύ των χρηματοπιστωτικών συστημάτων 

μπορούν από μόνα τους να δημιουργήσουν νέους κινδύνους διάσπασης και 

άλλων δυσλειτουργιών που διαπερνούν όλο το σύστημα. Εκτός από αυτόν τον 

κίνδυνο του συστήματος, οι σύνθετες διασυνδέσεις μπορούν επίσης να 

διευκολύνουν την κατάχρηση του συστήματος (π.χ. νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες) (European Parliament, 1993, 23-32). 

 Ακολούθως κλείνωντας την ανάλυση μας στο κεφάλαιο αυτό των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της εποχής της παγκοσμιοποίησης την οποία βιώνουμε και πριν 

περάσουμε στην σημερινή εποχή της Αμερικανοποίησης και την ανάλυση της 

«πολιτικής Τραμπ», κρίνεται σκόπιμη μια συνοπτική αναφορά στον σκοπό της 

σύναψης Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου  (ΓΣΔΕ)21, αλλά και τον ρόλο 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) 22.   

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΣΔΕ ΣΤΟΝ ΠΟΕ 

 Η ΓΣΔΕ ήταν ένα σύστημα για την ελευθέρωση του εμπορίου που τέθηκε σε 

ισχύ το 1947 και εξελίχθηκε από τον Bretton Woods (Hudec 1975). Λειτούργησε 
                                                           
21 General Agreement on Tariffs & Trade (GATT)  
22 World Trade Organization (WTO) 
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μέχρι το 1995, όταν αντικαταστάθηκε από τον ΠΟΕ. Ενώ η ΓΣΔΕ επικεντρώθηκε 

στο εμπόριο αγαθών, ο ΠΟΕ ανέλαβε επιπρόσθετα την ευθύνη για όλο και 

σημαντικότερο εμπόριο υπηρεσιών και ενώ η ΓΣΔΕ ήταν απλά ένα φόρουμ για τη 

συνάντηση των αντιπροσώπων των χωρών, ο ΠΟΕ είναι ένας ανεξάρτητος 

οργανισμός.  

 Η ΓΣΔΕ θεωρήθηκε περισσότερο αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και 

άλλες χώρες από τον Διεθνή Οργανισμό Εμπορίου (ITO), ενώ το 1947 ορισμένες 

αρχικές εμπορικές συμφωνίες τέθηκαν υπό διαπραγμάτευση από 23 χώρες. 

Έκτοτε, οι πολυεθνικές εμπορικές συμφωνίες αποτέλεσαν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης υπό την αιγίδα της θεσμικής οργάνωσης της ΓΣΔΕ (και 

αργότερα του ΠΟΕ). Με την πάροδο των ετών, ολοκληρώθηκαν ορισμένοι "γύροι" 

διαπραγματεύσεων, όπως ο γύρος Kennedy που έληξε το 1967, ο γύρος του 

Τόκιο που έληξε το 1979 και φυσικά ο Γύρος της Ουρουγουάης (1986-93) με τον 

οποίο επετεύχθη συμφωνία για τη δημιουργία του ΠΟΕ. Ενώ η ΓΣΔΕ έχει 

αντικατασταθεί, πολλά από τα στοιχεία της ενσωματώθηκαν στον ΠΟΕ, αν και 

συνεχίζουν να αλλάζουν και να εξελίσσονται ως αποτέλεσμα της μεταβαλλόμενης 

παγκόσμιας οικονομικής πραγματικότητας. 

 Με τα χρόνια, οι διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ αφορούσαν θέματα όπως η 

μείωση των δασμών στις συναλλαγές αγαθών, η αντιμετώπιση μη δασμολογικών 

φραγμών (π.χ. ποσοστώσεις, εθνικές επιδοτήσεις στη βιομηχανία και τη γεωργία) 

και η απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου στον τομέα της γεωργίας. Πιο 

πρόσφατα, η προσοχή μετατοπίστηκε σε θέματα όπως το διεθνές εμπόριο 

υπηρεσιών, τα εμπορικά διεθνή δικαιώματα ιδιοκτησίας (TRIPS23) και τα 

επενδυτικά μέτρα που σχετίζονται με το εμπόριο (TRIMS24) (House Robert 2007, 

477-479). 

Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΟΕ)  

 Ο ΠΟΕ είναι ένας πολυμερής οργανισμός που εδρεύει στη Γενεύη της 

Ελβετίας με 164 έθνη μέλη από το 2018 (Hoekman 2016). Η εστίασή του στις 

εμπορικές συναλλαγές τον τοποθετεί στο επίκεντρο της οικονομικής 

παγκοσμιοποίησης και τον έχει καταστήσει πόλο έλξης για εκείνους που 
                                                           
23 Trade‐Related International Property Rights 
24 Trade‐Related Investment Measures 
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αντιτίθενται είτε στην ευρύτερη διαδικασία απελευθέρωσης και προώθησης του 

εμπορίου, είτε σε κάποια συγκεκριμένη πτυχή των πράξεων του ΠΟΕ. Ο ΠΟΕ 

ενσωματώνει  μεγάλο μέρος των θεμάτων αρμοδιότητας της ΓΣΔΕ, αλλά έχει 

προχωρήσει και σε άλλα ζητήματα και τομείς, όπως οι υπηρεσίες (Γενική 

Συμφωνία Εμπορίου Υπηρεσιών [GATS]), η πνευματική ιδιοκτησία (TRIPS) κ.ο.κ. 

 Κάθε κράτος μέλος του ΠΟΕ έχει την ίδια ισχύ ψήφου. Σε μεγάλο βαθμό, ο 

ΠΟΕ είναι διεθνής οργανισμός που έχει άμεση σχέση με τα συμμετέχοντα σε 

αυτόν κράτη μέλη και δεν αποτελεί (με ορισμένες εξαιρέσεις) έναν υπερεθνικό 

οργανισμό. Υπάρχουν έντονες πιέσεις μεταξύ αναπτυγμένων και 

αναπτυσσόμενων χωρών στον ΠΟΕ που εκδηλώνονται εντός και μεταξύ αυτών 

των ομάδων, καθώς και στον ΠΟΕ στο σύνολό του. Ένα από τα οφέλη της 

διαμάχης ήταν η συνάντηση των μεγαλύτερων εμπορικών δυνάμεων στο 

αποκαλούμενο "Πράσινο Δωμάτιο", αποκλείοντας τις μικρότερες δυνάμεις. 

Διαμαρτυρίες για τέτοια θέματα έχουν οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια στις 

εσωτερικές πράξεις του ΠΟΕ και αλλού. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως δεν 

υπάρχει μηχανισμός για τη συμμετοχή των διεθνών μη κυβερνητικών 

οργανώσεων25 (ΜΚΟ) στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΠΟΕ και αυτό έχει 

ωθήσει τις ΜΚΟ στο να διοργανώνουν τακτικές διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις κατά 

του ΠΟΕ. 

 Ενώ η ΓΣΔΕ επικεντρώνοταν στη μείωση των δασμών, ο ΠΟΕ έφτασε να 

εστιάσει περισσότερο σε εμπόδια που δεν σχετίζονται με την επιβολή δασμών στο 

εμπόριο. Ένα παράδειγμα είναι οι διαφορές μεταξύ των εθνών σε σχέση με τους 

κανονισμούς για είδη όπως τα μεταποιημένα αγαθά ή τα τρόφιμα. Ωστόσο  ο ΠΟΕ 

έχει επικριθεί για το ότι δεν προχωρεί αρκετά στην αντιμετώπιση των εμπορικών 

φραγμών που διατηρούνται από τις ανεπτυγμένες χώρες σε τομείς όπως τα 

γεωργικά προϊόντα και ορισμένες υπηρεσίες. 

 Πιο πρόσφατα, οι διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ για την άρση των εμπορικών 

φραγμών αντιμετωπίζουν μια καθυστέρηση. Ο τελευταίος γύρος των 

διαπραγματεύσεων (γνωστός ως Γύρος της Ντόχα) ξεκίνησε το 2001, αλλά είχε 

σταματήσει σε μεγάλο βαθμό από το 2008 και οι χώρες μέλη ήραν επίσημα τις 

οιεσδήποτε δεσμεύσεις τους το 2015 (Donnan 2015). Ενώ υιοθετήθηκε τελικά 
                                                           
25 Non Governmental Organizations (NGOs) 
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συμφωνία για την κατάργηση των γεωργικών επιδοτήσεων στις εξαγωγές, άλλες 

συνομιλίες απέτυχαν και ήταν η πρώτη φορά που τα κράτη μέλη αρνήθηκαν να 

«επιβεβαιώσουν» την εντολή της Ντόχα. Ένας ανώτερος εμπορικός αξιωματούχος 

το χαρακτήρισε ως «το θάνατο της Ντόχα και τη γέννηση ενός νέου ΠΟΕ», που 

δεν χαίρει πλέον συναίνεσης ως προς τις προτεραιότητές του. Ως αποτέλεσμα των 

«παγομένων» συνομιλιών, δόθηκε περισσότερη προσοχή στις εμπορικές 

συμφωνίες κατά τομέα και περιφέρεια (π.χ. η εταιρική σχέση μεταξύ των χωρών 

του Ειρηνικού26). Η οργάνωση του ΠΟΕ και οι πολιτικές του έχουν υποβληθεί σε 

περαιτέρω κριτική από τον Πρόεδρο Donald Trump και ορισμένους άλλους 

λαϊκιστές ηγέτες (Baldwin 2016), (Aleem 2017).  

 Ανεξάρτητα από τις ετεροδικίες στο πλαίσιο του ΠΟΕ και μεταξύ των 

κρατών μελών του, η δράση του ΠΟΕ εξακολουθεί να βασίζεται στη 

νεοφιλελεύθερη ιδέα ότι όλα τα έθνη ωφελούνται από το ελεύθερο και ανοικτό 

εμπόριο και ο οργανισμός αφιερώνεται στη μείωση και τελικά στην εξάλειψη των 

φραγμών στο εμπόριο. Πάντως δεν πρέπει να ξεγελιόμαστε, σε ένα διεθνές 

σύστημα όπως το υπάρχον και παρά την ύπαρξη και λειτουργία του ΠΟΕ σε μια 

προσπάθεια να εξασφαλισθούν διαφανείς όροι ελεύθερης αγοράς θα υπάρχουν 

πάντα τόσο νικητές όσο και χαμένοι27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 The Trans‐Pacific Partnership (TPP) 
27 Οι ισχυροί πράττουν ό,τι τους επιτρέπει η δύναμή τους και οι αδύναμοι υποχωρούν και το  αποδέχονται. 
(5ο Βιβλίο Θουκυδίδη – Απόσπασμα από τον διάλογο των Μηλίων) 



52 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 
H ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ ΗΠΑ 

(ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΣΜΟ) 

ΚΛΙΜΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 Η αμερικανοποίηση είναι μια άλλη διαδικασία που, όπως αυτές που ήδη 

συζητήθηκαν, σχετίζεται με την παγκοσμιοποίηση, αλλά δεν είναι ταυτόσημη ή 

αναγώγιμη σε αυτήν. Ωστόσο, υπάρχουν σίγουρα και αυτοί που δεν 

ενστερνίζονται την ανωτέρω άποψη. Για παράδειγμα, ο πρώην υπουργός 

εξωτερικών των ΗΠΑ, Χένρι Κίσινγκερ, έχει δηλώσει ότι  «η παγκοσμιοποίηση 

είναι πραγματικά ένα άλλο όνομα για τον κυρίαρχο ρόλο των Ηνωμένων 

Πολιτειών» (Kissinger 1999). Αυτή η άποψη πιθανότατα δεν ήταν ποτέ πλήρως 

ακριβής και σε κάθε περίπτωση, η αμερικανική ισχύς και επιρροή ανά τον κόσμο 

είναι σίγουρα σε καμπή από τις αρχές του 21ου αιώνα.  

 Ωστόσο, η αμερικανοποίηση αποτελεί κύριο τμήμα της διαδικασίας της 

παγκοσμιοποίησης. Ο Richard Kuisel, καθηγητής ευρωπαϊκής ιστορίας, ορίζει τον 

αμερικανισμό ως την εισαγωγή από μη αμερικάνους προϊόντων, εικόνων, 

τεχνολογιών, πρακτικών και συμπεριφορών που συνδέονται στενά με την Αμερική 

και/ή τους αμερικανούς (Kuisel 1993). Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι ο όρος 

"Αμερικανοποίηση" μπορεί να σημαίνει όχι μόνο την επιρροή των Ηνωμένων 

Πολιτειών, αλλά και αυτής του Καναδά και του Μεξικού, καθώς και της Κεντρικής 

και Νότιας Αμερικής. Έχοντας περιγράψει τον όρο «αμερικανοποίηση» ανωτέρω, 

στη συνέχεια όπου θα αναφερεται ο όρος αυτός θα επικεντρώνεται στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής.  

 Πολύ καιρό πριν η παγκοσμιοποίηση να αποτελέσει κεντρική ακαδημαϊκή 

προβληματική, υπήρχαν πολλά έργα που πραγματεύονταν την παγκόσμια 

επιρροή της Αμερικής, ειδικά στην Ευρώπη. Παρά το γεγονός ότι αυτή η 

προβληματική εμφανίζει συνέχεια έως σήμερα, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι 

δεν υπήρξε ουσιαστικά μείωση του ενδιαφέροντος περί «αμερικανοποίησης», 

υπήρξε ωστόσο μια ιδιαίτερα έντονη εστίαση σε αυτό το θέμα κατά τη δεκαετία του 

1960 (Nye 2015). Την περίοδο εκείνη η Αμερική  βρίσκονταν στη κορυφή της 

πυραμίδας της παγκόσμιας εξουσίας ως η μεγαλύτερη βιομηχανική δύναμη, 

δεδομένου ότι αντίστοιχα η Ευρώπη και η Ιαπωνία για παράδειγμα χρειάστηκαν 
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δεκαετίες προκειμένου να βρεθούν σε θέση να ανακάμψουν οικονομικά μετά από 

την καταστροφή του Β΄ΠΠ28.  

 Σε αντίθεση με την αντίληψη του διάσημου γάλλου συγγραφέα Georges 

Duhamel (1884 - 1966) για μια γενική αμερικανική «απειλή», ο γάλλος 

δημοσιογράφος – πολιτικός Σερβάν-Σρέιμπεργκ είδε την Αμερική ως 

επιχειρηματική, βιομηχανική και οικονομική απειλή για την Ευρώπη. Η άποψή του 

αποκρυσταλλώνεται από την πρώτη γραμμή του βιβλίου του: «Δεκαπέντε χρόνια 

μετά είναι πολύ πιθανό ότι η τρίτη μεγαλύτερη βιομηχανική δύναμη στον κόσμο, 

λίγο μετά τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, δεν θα είναι η Ευρώπη, αλλά η αμερικανική 

βιομηχανία στην Ευρώπη» (Servan‐Schreiber 1968, 3). Όποια κι αν είναι τα λάθη 

αυτής της άποψης υπό το πρίσμα της σημερινής πραγματικότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της ανόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ιαπωνίας και 

της Κίνας, αντικατοπτρίζει ωστόσο το επικρατών κοινό αίσθημα περί  

«αμερικανικοποίησης» στη σύγχρονη εποχή, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής παραμένουν στην πρωτοκαθεδρία ιδιαίτερα στον βιομηχανικό τομέα. 

 Στα επόμενα χρόνια, οι συζητήσεις - προβληματισμοί περί 

«αμερικανοποίησης» μειώθηκαν και στο προσκήνιο ανήλθαν άλλα ζητήματα 

θεωρούμενα ως απειλές για τις ΗΠΑ. Ένα πρώτο τέτοιο ζήτημα, ήταν αυτό της 

"Ιαπωνικοποίησης"29 (Elger Tony & Chris Smith 1994), που αργότερα 

συμπληρώθηκε και σε κάποιο βαθμό αντικαταστάθηκε από τους φόβους περί 

"ασιατικών τίγρεων" (π.χ. της Σιγκαπούρης), από αυτόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και πιο πρόσφατα αυτόν της Κίνας. Ωστόσο, οι φόβοι των άλλων εθνών για τις 

Ηνωμένες Πολιτείες και την οικονομική τους ισχύς σίγουρα δεν εξαφανίστηκαν. Η 

ανησυχία για την επέκταση της αμερικανικής βιομηχανίας αντικαταστάθηκε σε 

μεγάλο βαθμό από μια νέα ανησυχία αναφορικά με την παγκόσμια αμερικανική 

κυριαρχία στον τομέα της κατανάλωσης (Goodman 2007).  

 Ο φόβος πλέον δεν είχε να κάνει με βιομηχανικούς γίγαντες πολλοί εκ των 

οποίων παρακμάζουν και εξαφανίζονται, όπως η US Steel και η General Motors), 

αλλά περισσότερο με την επίδραση των μεγαθηρίων στον τομέα της 

                                                           
28 Εκτεταμένη αναφορά γίνεται στο βιβλίο “The American Challenge” του γάλλου δημοσιογράφου – 
πολιτικού Servan – Schreiber, 1968. 
29 Japanization. 
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κατανάλωσης, όπως οι εταιρείες  Wal-Mart, Amazon, Coca-Cola, McDonald's και 

Visa (Ritzer 1995), (Ritzer 2009). Τίποτα δεν αντικατόπτριζε αυτή την αλλαγή 

καλύτερα από το γεγονός ότι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο δεν ήταν πλέον η 

προσανατολισμένη στον τομέα της παραγωγής General Motors, αλλά η Wal-Mart 

(Soderquist 2005). Πλέον η ανησυχία για μαζικές εξαγωγές αμερικανικής 

προέλευσης καταναλωτικών προϊόντων, καθώς και των μέσων παραγωγής – 

πώλησης αυτών  (αλυσίδες fast-food, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα κτλ.) με 

κύριο αποδέκτη την Ευρώπη εντείνεται30.  

Ο ΑΝΤΙ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 Συνέπεια των ανωτέρω, όπως αναδείχθηκε η έννοια της 

«Αμερικανοποίησης» συνδεόμενη με την έννοια της παγκοσμιοποίησης στο κοινό 

αίσθημα, ταυτόχρονα αναπτύχθηκε και η ιδέα του «αντί-αμερικανισμού». Ο αντι-

αμερικανισμός δεν είναι ένα ομοιογενές φαινόμενο, ακόμα κι αν η λέξη μεταφέρει 

μια αίσθηση γενικής κριτικής που εκφράζεται με παρόμοιο τρόπο σε μεγάλο μέρος 

του κόσμου. Υπάρχουν ξεχωριστές μορφές, αιτίες και εκφάνσεις του αντι-

αμερικανισμού. Έτσι εμφανίζονται διακυμάνσεις, από την περιστασιακή και 

επιφανειακή κριτική των Ηνωμένων Πολιτειών, έως μια βαθιά και ευρέως 

διαδεδομένη εχθρότητα ενάντια στις ΗΠΑ (O΄Connor 2007, 1-21).  

 Ένας πολύ γνωστός ορισμός του αντι-αμερικανισμού είναι o ακόλουθος:  

«Μια προδιάθεση για εχθρότητα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την αμερικανική 

κοινωνία, μια αμείλικτη έντονη κριτική προς την αμερικανική κοινωνία, την 

οικονομία καθώς και τους πολιτικούς θεσμούς, αλλά και τις παραδόσεις και τις 

αξίες. Συνεπάγεται μια ευρύτερη αποστροφή ειδικότερα προς τον αμερικανικό 

πολιτισμό και την επιρροή αυτού στο εξωτερικό, συχνά επίσης αφορά σε 

περιφρόνηση για τον αμερικανικό εθνικό χαρακτήρα και αποστροφή προς τον 

αμερικανικό λαό, τους τρόπους, τη συμπεριφορά, τις συνήθειες κ.ο.κ. Επίσης 

αναφέρεται στην απόρριψη της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και σε ισχυρή 

                                                           
30 Αυτός ο φόβος από τους γίγαντες του τομέα της κατανάλωσης, ο οποίος βρισκόταν και βρίσκεται επίσης 
στις ΗΠΑ, αντικατοπτρίζεται στις ανησυχίες σχετικά με τις διαδικασίες που έχουν χαρακτηριστεί "Coca-
Globalization", "McDonaldization", "Disneyization" και "Wal-Martization". Άλλο χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί  η ανάπτυξη της γνωστής αλυσίδας “Starbucks” που οδήγησε στην δημιουργία του 
όρου "Starbuckization". 
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πίστη περί κακοήθους αμερικανικής επιρροής και παρουσίας σε οποιοδήποτε 

μέρος του κόσμου (Hollander 1992). 

 Τα παραπάνω περιγράφουν το γενικότερο πλαίσιο και την περιρρέουσα 

ατμόσφαιρα απέναντι στις διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης, στην εξέλιξη των 

οποίων την πρωτοκαθεδρία διατηρούν έως σήμερα οι ΗΠΑ ορίζοντας τον ρυθμό 

των εξελίξεων αλλά και επωμιζόμενες τις όποιες συνέπειες αυτής της διαδικασίας. 

Ωστόσο τα τελευταία έτη στην κούρσα αυτή, με ολοένα αυξανόμενη δυναμική, η 

θέση των ΗΠΑ αμφισβητείται και απειλείται από έτερους «μνηστήρες» με 

κυριότερο διεκδικητή τον γίγαντα εξ΄ανατολών, την Κίνα.  

ΝΤΟΝΑΛΤ ΤΡΑΜΠ: Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΑΣΜΩΝ 

1. Συνοπτικά Βιογραφικά Στοιχεία Ντ.Τραμπ 

 Ο Ντόναλντ Τζον Τραμπ (Donald John Trump) είναι Αμερικανός 

επιχειρηματίας, κτηματομεσίτης, τηλεοπτική προσωπικότητα, συγγραφέας και 

εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είναι Πρόεδρος του 

“The Trump Organization” και ιδρυτής της αλυσίδας ξενοδοχείων-καζίνο “Trump 

Entertainment Resorts”. Παρουσίασε το τηλεπαιχνίδι-ριάλιτι του NBC “The 

Apprentice” από το 2004 μέχρι το 2015, ενώ έχει εισαχθεί στο WWE Hall of Fame 

το 2013, στην πτέρυγα των επιχειρηματιών. Γεννημένος το 1946 στο Κουίνς της 

Νέας Υόρκης, σπούδασε στη Σχολή Γουάρτον στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια 

και δούλεψε στην κτηματομεσιτική εταιρεία του πατέρα του Φρεντ Τραμπ, στην 

οποία εντάχθηκε επίσημα το 1968. Ανέλαβε την ηγεσία της το 1971 

μετονομάζοντάς την σε “The Trump Organization”  και άρχισε να ασχολείται με την 

κατασκευή μεγάλου μεγέθους κτιρίων. Οι αλλαγές στις τιμές των ακινήτων στα 

τέλη της δεκαετίας του 1980, οδήγησαν την “The Trump Organization” στα 

πρόθυρα της καταστροφής, αλλά στη συνέχεια ορθοπόδησε ξανά. Το περιοδικό 

Forbes εκτίμησε την περιουσία του το 2015 σε 4 δις δολάρια ΗΠΑ. 

 Στις 16 Ιουνίου 2015, ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά του 

για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών στις εκλογές του 2016, διεκδικώντας 

το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και εν συνεχεία στις εκλογές της 8ης 
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Νοεμβρίου 2016 εξελέγη ως ο 45ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της 

Αμερικής (CNA 2017). 

2. Ντόναλντ Τραμπ - Τα Πρώτα Βήματα 

 Από τις προεκλογικές του δηλώσεις ακόμα αλλά και μετά την εκλογή του 

στον αμερικανικό θώκο τον Νοέμβριο του 2016, το κυριότερο σύνθημα του είναι το 

«Η Αμερική πρώτα!»31, δίνοντας έτσι το στίγμα της πολιτικής που θα εφάρμοζε και 

το οποίο έως σήμερα ακολουθεί. Το κύριο νόημα αυτών των τριών λέξεων 

αντηχούσε κωδικοποιημένα την μείωση της «εξωστρέφειας» των ΗΠΑ, με 

προσπάθεια ενίσχυσης της βαριάς οικονομίας στο εσωτερικό των ΗΠΑ, με την 

ανέγερση τοίχους προστατευτισμού και με την μείωση του άμεσου στρατιωτικού 

αποτυπώματος των ΗΠΑ σε μεμακρυσμένες περιοχές όπου οι επιχειρήσεις 

χρόνιζαν χωρίς να υφίσταται σαφές και άμεσο αμερικανικό ενδιαφέρον (βλέπε 

Συρία – απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων). 

 O Ντόναλντ Τραμπ στα πρώτα του βήματα δείχνει σαν να επιχειρεί να 

αντιστρέψει την πορεία των ΗΠΑ προς την παγκοσμιοποίηση. Ενώ οι Μεξικανοί 

ανέμεναν από τις ΗΠΑ να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόταση 

επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας για το ελεύθερο εμπόριο στη Βόρεια 

Αμερική (NAFTA), αντί αυτού ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξαπολύει μύδρους εναντίον 

μιας άλλης εμπορικής συμφωνίας, της συμφωνίας με τη Νότια Κορέα την οποία 

αποκαλεί «άδικη» και την είχε διαπραγματευτεί ο τέως πρόεδρος Μπαράκ 

Ομπάμα. Παράλληλα η ομάδα που είχε ορισθεί να συμβουλεύει τον κ. Τραμπ σε 

θέματα εμπορίου αποδεικνύεται πρόθυμη να υψώσει τείχος προστατευτισμού 

γύρω από τις ΗΠΑ. Έτσι επιβάλλονται δασμοί στην εισαγωγή χάλυβα και 

αλουμινίου, θεωρώντας ότι οι εισαγωγές εγκυμονούν κινδύνους για την εθνική 

ασφάλεια. Αυτή η αρχική στάση του κ. Τραμπ φάνταζε ακόμα ήπια σε σχέση με το 

εκρηκτικό περιεχόμενο των προεκλογικών εξαγγελιών, κατά τη διάρκεια των 

οποίων παρουσίαζε το εμπόριο ως την αιτία όλων των κακών για τους 

Αμερικανούς εργαζομένους. 

 Πάντως, λίγοι οικονομολόγοι συμφωνούν με την ιδέα ότι η εφαρμογή 

τακτικής εμπορικού προστατευτισμού μπορεί να είναι ευεργετική για τους 

                                                           
31 “America first” 
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εργαζομένους στις αμερικανικές βιομηχανίες που απειλούνται από τις εισαγωγές. 

Ο προστατευτισμός στο σύνολό του εκτιμάται ότι δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας 

στη χώρα, ούτε αυξάνει τους μισθούς. Στην καλύτερη περίπτωση, ανακατεύει λίγο 

τις θέσεις εργασίας, προσθέτοντας κάποιες σε εταιρείες κατασκευής χάλυβα και 

μειώνοντας κάποιες άλλες σε βιομηχανίες που προμηθεύονται χάλυβα, όπως οι 

αυτοκινητοβιομηχανίες. Κάνοντας την αμερικανική οικονομία λιγότερο 

αποτελεσματική, ο προστατευτισμός μάλλον φτωχοποιεί το κράτος συνολικά 

(Porter 2017). 

 Παρά τα ανωτέρω ο πρόεδρος Τραμπ, ακολουθεί έως σήμερα την πορεία 

την οποία χάραξε προχωρώντας σε κλιμακούμενης έντασης επιβολή δασμών από 

τα απλά προϊόντα προέλευσης Ε.Ε.,  έως ακόμα και τη διατύπωση απειλών για 

επιβολή δασμών σε προϊόντα βαριάς βιομηχανίας  όπως αυτά της 

αυτοκινητοβιομηχανίας και της αεροναυπηγίας (Καραουλάνης 2019). Δεν δίστασε 

παράλληλα να μπει ουσιαστικά σε διαδικασίες εμπορικού πολέμου με την ετέρα 

ανερχόμενη οικονομική δύναμη λόγω και του μεγέθους του αγοραστικού 

δυναμικού της την Κίνα. Επιπρόσθετα κατά περίπτωση και ανάλογα με τις 

γεωπολιτικές εξελίξεις δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει το όπλο της απειλής 

επιβολής δασμών και κατά συνέπεια κυρώσεων οικονομικής φύσης εναντίον 

κρατών που δείχνουν να μην συμμορφώνονται – ακολουθούν την γραμμή της 

αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, όπως τελευταία συμβαίνει με την Τουρκία32 

(Insider 2019). 

Ωστόσο, οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η διοίκηση Τραμπ, οι οποίες 

χρησιμοποιούν ως μοχλό πίεσης το διεθνές εμπόριο, δεν πρέπει να 

καθησυχάζουν κανέναν. Δεν είναι μόνον ότι πολλές από τις προτάσεις του 

προκαλούν αντίποινα από τους εμπορικούς εταίρους της χώρας, δημιουργώντας 

προοπτικές για την πρόκληση κλίματος παρατεταμένων εμπορικών πολέμων. Η 

πιο ανησυχητική πτυχή της προσέγγισης του κ. Τραμπ είναι η φαινομενική 

περιφρόνηση για τους νόμους και τους θεσμούς που θεμελιώθηκαν ως προς το 

παγκόσμιο εμπόριο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο κ. Τραμπ δείχνει 

ανυπάκουος ως προς τους κανόνες που προβλέπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

                                                           
32 Μη συμμόρφωση στην προτροπή της Αμερικής να μην προμηθευτεί το αντιαεροπορικό σύστημα S-400 
από τη Ρωσία και συνέχιση εισβολής στο βόρειο τμήμα της Συρίας. 
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Εμπορίου (ΠΟΕ) (Ψαρά 2019). Αποφεύγει να υιοθετήσει σε πολλές περιπτώσεις 

ένα πολυμερές πλαίσιο, επιδιώκοντας διμερείς εμπορικές συμφωνίες, γυρίζοντας 

τις πλάτες του στην επί πολλά χρόνια δοκιμασμένη εμπορική διπλωματία. 

Ακολούθως προκειμένου να διεισδύσουμε περεταίρω στην εν λόγω υιοθετηθείσα 

στρατηγική πρακτική του προέδρου των ΗΠΑ κ. Ντόναλντ Τραμπ, θα εξετάσουμε 

ως περιπτωσιολογική μελέτη την κυριότερη, λόγω του μεγέθους κλιμάκωσης αλλά 

και των εκατέρωθεν αντιπαρατιθέμενων οικονομιών, εμπορική του διένεξη που 

έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις και ουσιαστικά έχει μετεξελιχθεί σε έναν σύγχρονο 

εμπορικό πόλεμο, αυτόν μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. 

Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΗΠΑ –ΚΙΝΑΣ ΩΣ ΚΥΡΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΤΡΑΜΠ 

1. Τα «προεόρτια». 

 Στις 1 Μαρτίου 2018 ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, 

ανακοινώνει την επιβολή δασμών στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, μεταξύ 

των οποίων και των προερχόμενων εκ Κίνας μετάλλων και στις 22 του ιδίου μήνα 

αποκαλύπτει την πρόθεσή του για ενεργοποίηση δασμών ύψους 25% επί 

κινεζικών προϊόντων συνολικής αξίας 50 δις. δολαρίων. Η Κίνα με τη σειρά της 

ανακοίνωση και η ίδια την πρόθεσή της για επιβολή δασμών σε χάλυβα και 

αλουμίνιο κατά των ΗΠΑ. 

 Στη συνέχεια στις 3 Απριλίου 2018 από πλευράς των ΗΠΑ ανακοινώνεται 

και επισήμως κατάλογος με προϊόντα κινεζικής προέλευσης προς επιβολή 

δασμολογικής πολιτικής, ενώ παράλληλα γνωστοποιείται προς τις επιχειρήσεις η 

χορήγηση μίας περιόδου χάριτος δύο μηνών προκειμένου να αιτηθούν την 

εξαίρεση των προϊόντων τους από την ανωτέρω επιβολή δασμών. Την επόμενη 

ακριβώς ημέρα η κινεζική κυβέρνηση εκδίδει αντίστοιχο κατάλογο περιέχων 

τουλάχιστον 100 αμερικανικά προϊόντα ανερχόμενα σε συνολική αξία περίπου στα 

50 δις. δολάρια προς επιβολή δασμών σε περίπτωση απαίτησης αντιμέτρων προς 

τις ΗΠΑ. 

 Στις 21 Μαΐου, μετά από μεταξύ των δύο κυβερνήσεων των ανωτέρω 

χωρών συνάντηση, ανακοινώθηκε η σύναψη πρόσκαιρης εμπορικής συμφωνίας 

προς αποφυγή επιβολής εκατέρωθεν δασμολογικών μέτρων, ωστόσο στις 29 
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Μαΐου οι ΗΠΑ δυναμιτίζουν τα θεμέλια της ανωτέρω συμφωνίας προβαίνοντας σε 

δήλωση πως κινεζικά προϊόντα ύψους 50 δις. δολαρίων θα πληγούν άμεσα από 

επιβολή δασμολογικής πολιτικής και προειδοποιώντας πως στις 15 Ιουνίου θα 

ανακοινώνονταν η οριστική λίστα με τα συγκεκριμένα προϊόντα που θα πλήττονταν 

από την επιβολή οικονομικών μέτρων. Ακολούθως στις 15 Ιουνίου δίνεται στην 

δημοσιότητα ο τελικός κατάλογος κινεζικών προϊόντων με τον οποίων αναφερόταν 

προϊόντα 34 δις. δολαρίων προς επιβολή δασμών 25% από την 6 Ιουλίου 2018, 

ενώ σε ακόλουθη ημερομηνία προβλέπονταν επιπρόσθετοι δασμοί ποσού ύψους 

άλλων 16 δις δολαρίων. Στις κινήσεις αυτές η Κίνα αντέδρασε προβλέποντας με τη 

σειρά της επιβολή δασμών αντίστοιχου ύψους επί προϊόντων αμερικανικής 

προέλευσης. Στη συνέχεια την 18η Ιουνίου, εκτοξεύονται από τον πρόεδρο Τραμπ 

νέες απειλές για άσκηση ενός επιπλέον ποσοστού της τάξης του 10% σε 

επιπρόσθετα κινεζικά προϊόντα συνολικής αξίας 200 δις. δολαρίων (Insider 2019). 

2.  Η Απαρχή (6 Ιουλίου 2018) 

 Οι Ηνωμένες Πολιτείες τελικά επέβαλαν τα ξημερώματα της 6ης Ιουλίου 

2018 δασμούς 25% στις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων συνολικής αξίας 34 δισ. 

δολαρίων και λίγες ώρες αργότερα το Πεκίνο αντιδρούσε με την ίδια πρακτική υπό 

μορφή αντιποίνων. Οι πρώτες αυτές κινήσεις επιβολής δασμών αφορούσαν 

σχετικά μικρό μέρος εκ του συνόλου της εισαγωγής. Οπότε αρχικά θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι επρόκειτο για μια κίνηση στρατηγικής μικρής κλίμακας ή 

αλλιώς θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε την κίνηση αυτή με προειδοποιητικές 

βολές. Ωστόσο, ήταν προφανές, όπως και κατέστει ακόμα πιο σαφές με δηλώσεις 

του ίδιου του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Αμερική μπαίνοντας 

στην λογική αυτής της στρατηγικής ήταν ήδη έτοιμη να κλιμακώσει με επιβολή 

επιπρόσθετου ύψους δασμών που θα αφορούσαν πλέον σε κινεζικές εισαγωγές 

ύψους 500 δισ. δολαρίων, δηλαδή σχεδόν στο σύνολό τους.  

 Το Πεκίνο ανταπάντησε προσάπτοντας στην Ουάσιγκτον την κατηγορία ότι 

προβαίνει σε πρακτικές «εκφοβισμού», ενώ παράλληλα οι Βρυξέλλες 

προειδοποιούσαν για την επικινδυνότητα που ενέχουν οι εμπορικοί πόλεμοι, 

τονίζοντας ότι συνήθως όπως έχει φανεί από την ιστορία βαίνουν εκατέρωθεν 

επιζήμιοι και δεν έχουν νικητές και ηττημένους παρά μόνο ζημιωμένους». Το κύριο 

ερώτημα που παρέμενε αναπάντητο στο σύνολο της οικονομικής κοινότητας ήταν 
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κατά πόσον αυτά τα αρχικά «αναγνωριστικά πυρά» θα μπορούσαν να εξελιχθούν 

σε γενικευμένης μορφής «επιχειρήσεις», δηλαδή σε πλήρη εμπορικό πόλεμο στο 

επερχόμενο διάστημα. 

  Ο Τσεν Φεϊσιάνγκ, καθηγητής εφαρμοσμένων οικονομικών στο 

Πανεπιστήμιο της Σαγκάης δήλωνε στο  πρακτορείο Reuters πως ο εμπορικός 

πόλεμος έχει μόλις αρχίσει επισήμως, καθώς οι ΗΠΑ προτίθενται να επιβάλουν 

επιπρόσθετους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα συνολικής αξίας 16 δισ. δολαρίων 

στο άμεσο προσεχές διάστημα και πως το Πεκίνο θα αντιδρούσε με αντίστοιχης 

κλίμακας μέτρα. Ωστόσο παρά το κλίμα τρομοκρατίας που διαμορφωνόταν, οι 

αγορές εμφανίστηκαν προετοιμασμένες και επέδειξαν ψυχραιμία καθώς το 

προηγούμενο διάστημα υπήρξε προειδοποιητικό ως προς τις ανωτέρω εξελίξεις με 

μερικά χρηματιστήρια κυρίως ασιατικά να εμφανίζουν ανοδικές τάσεις. 

 Άλλοι οικονομολόγοι εξέφραζαν την άποψη πως δεν διαφαίνεται σύντομο 

προφανές τέλος σε αυτή τη σύγκρουση. Επίσης διατυπωνόταν η άποψη πως 

εφόσον η αντιπαράθεση αυτή δεν κλιμακωνόταν περεταίρω από τα αρχικά 34 δισ., 

τότε οι δύο οικονομίες δεν θα επηρεαζόντουσαν παρά ελάχιστα. Εάν όμως έφτανε 

στα 500 δισ. όπως προμήνυε ο Τραμπ, τότε θα δημιουργούνταν σοβαρά 

«απόνερα» στις οικονομίες των δύο χωρών». Επιπλέον επισημάνθηκε πως καμία 

πλευρά, ούτε η Ουάσινγκτον, ούτε το Πεκίνο δεν προέβησαν σε οποιαδήποτε 

προσπάθεια επίλυσης της διενέξεως πριν να επιβληθούν οι δασμοί. 

 Ένα άλλο στοιχείο που αξίζει να σημειωθεί είναι πως σε αντίστοιχη 

περίπτωση εμπορικού πολέμου τη δεκαετία 1930, οι συνέπειές του είχαν 

αποδειχθεί καταστροφικές και για τα δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Ωστόσο 

αντίστοιχης μορφής επιπτώσεις στη σημερινή εποχή αναμένονταν να είναι πολύ 

πιο οδυνηρές καθόσον οι οικονομίες πλέον είναι αρκετά λιγότερο αυτόνομες, 

δηλαδή εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό η μια από την άλλη. Παράλληλα εκ μέρους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράστηκε κλίμα δυσαρέσκειας - ανησυχίας από την 

επίτροπο εμπορίου κ.Μάλμστρομ αναφορικά με τους επιβληθέντες δασμούς από 

πλευράς των ΗΠΑ, καθώς και ως προς τα συνεπακολουθούμενα αντίμετρα εκ 

μέρους της Κίνας. «Οι εμπορικοί πόλεμοι δεν είναι εύκολο να κερδηθούν», δήλωσε 

μέσω twitter η κ. Μάλμστρομ, κάνοντας σαφή παραπομπή σε πρότερο «τιτίβισμα» 
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του προέδρου Τραμπ, με τον αμερικανό να διατρανώνει πως οι εμπορικοί πόλεμοι 

κερδίζονται εύκολα (Η Καθημερινή 2018). 

3. Η Εξέλιξη 

 Στις 10 Ιουλίου 2018 εκδίδεται τελικώς κατάσταση με προϊόντα κινεζικής 

προέλευσης αξίας 200 δις. δολαρίων προς επιβολή δασμών ύψους 10% και στις 

24 Ιουλίου ανακοινώνεται εκ μέρους του αμερικανού προέδρου πακέτο στήριξης 

ποσού 12 δις. δολαρίων προς τους αγρότες οι οποίοι είχαν πληγεί από τους 

κινεζικούς φόρους που είχαν επιβληθεί αντιστοίχως στα προϊόντα τους. 

Ακολούθως στις 1 Αυγούστου οι ΗΠΑ ανακοινώνουν την πρόθεσή τους για 

αύξηση του ποσοστού επιβολής δασμών από το 10% σε 25 % σε προϊόντα αξίας 

200δις. δολαρίων με την Κίνα αντιστοίχως στις 3 του ιδίου μήνα να ανακοινώνει ότι 

είναι έτοιμη να θεσμοθετήσει δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα ύψους 60 δις. 

δολαρίων σε περίπτωση εφαρμογής της προαναφερθείσας αμερικανικής απειλής, 

σε εφαρμογή της πρακτικής “tit for tat”33. 

 Ο Αύγουστος του 2018 συνεχίζει σε «καυτούς ρυθμούς», οπότε στις 7 του 

ιδίου μήνα ανακοινώνεται από τις ΗΠΑ πως η επόμενη παρτίδα δασμών που 

αποσκοπούσε στο να απειλήσει επιπλέον κινεζικά προϊόντα 16 δις δολαρίων θα 

έμπαινε σε ισχύ αρχής γενομένης στις 23 Αυγούστου, όπως και πραγματικά 

συνέβη με το Πεκίνο να αντιδρά εξίσου με επιβολή αντιστοίχου ύψους δασμών 

προς την αντίστροφη διαδρομή. Τον Σεπτέμβρη που ακολουθεί, ο αμερικανός 

πρόεδρος προειδοποιεί για πραγματοποίηση της απειλής για επιβολή περεταίρω 

δασμολογικής πολιτικής σε κινεζικά προϊόντα αξίας 200δις. δολαρίων αλλά 

δηλώνει επίσης ετοιμότητα επιβολής δασμών και σε άλλα κινεζικά προϊόντα αξίας 

επιπλέον 267δις. δολαρίων, επιβαρύνοντας έτσι ακόμα περισσότερο το ήδη 

τεταμένο κλίμα. Τελικά στις 17 Σεπτεμβρίου 2018, οι ΗΠΑ προχωρούν στην 

επιβολή δασμών επί των κινεζικών προϊόντων αξίας 200δις δολαρίων και 

                                                           
33Η έκφραση “Tit for tat” είναι ένα αγγλικό ευφυολόγημα  που σημαίνει στην κυριολεξία ισοδύναμα 
αντίποινα. Είναι επίσης μια εξαιρετικά αποτελεσματική στρατηγική στη θεωρία των παιχνιδιών. Ένας 
πράκτορας που χρησιμοποιεί αυτή τη στρατηγική θα συνεργαστεί πρώτα, και στη συνέχεια θα αντιγράψει 
την προηγούμενη δράση του αντιπάλου.  
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δηλώνουν πως από την 1η Ιανουαρίου του 2019, οι δασμοί αυτοί πρόκειται να 

αυξηθούν από το 10 στο 25%. 

 Εν συνεχεία, στις 1 Δεκεμβρίου πραγματοποιείται συνάντηση των 

προέδρων ΗΠΑ και Κίνας στο πλαίσιο της πραγματοποίησης Συνόδου των G20 

στην Αργεντινή, όπου και συμφωνείται εμπορική «παύση εχθροπραξιών», 

οδηγώντας σε αναβολή την επιβολή επιπρόσθετων δασμών έως τον Μάρτιο του 

2019. Ωστόσο στις 4 Δεκεμβρίου και παρά την προαναφερθείσα συμφωνία 

«ανακωχής», ο πρόεδρος Τραμπ επιλέγει να δυναμιτίσει εκ νέου το κλίμα 

δηλώνοντας μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης πως μια συμφωνία θα 

μπορεί να είναι εφικτή  μόνο εφόσον συμφέρει τις ΗΠΑ. Ακολουθεί μια σειρά 

διαπραγματεύσεων μέχρι την 24η Φεβρουαρίου του 2019, όταν ο πρόεδρος 

Τραμπ δηλώνει πως δεν θα αυξηθούν οι δασμοί στα κινεζικά προϊόντα από την 1η 

Μαρτίου (Insider 2019) . 

4. Η κλιμάκωση του Εμπορικού Πολέμου και η περιρρέουσα ατμόσφαιρα. 

 Δέκα μήνες μετά την άτυπη κήρυξη εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και 

Κίνας με την επιβολή εκατέρωθεν δασμών, φθάνοντας πλέον στον Μάιο και 

συγκεκριμένα στις 5 του μηνός, έχοντας πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα 

προσέγγισης μεταξύ των δύο αντιπαρατιθέμενων πλευρών, οι ΗΠΑ προσάπτουν 

στην Κίνα πως έχει παραβεί τις δεσμεύσεις τις οποίες είχε συμφωνήσει και ο 

πρόεδρος Τραμπ επανέρχεται στις απειλητικής χροιάς δηλώσεις του περί 

αυξήσεων των δασμών που είχαν ανασταλεί, ενώ παράλληλα τοποθετεί στο 

τραπέζι και σενάριο επιβολής επιπλέον δασμών σε προϊόντα αξίας άλλων 300 δις. 

δολαρίων . 

 Παρά το αρνητικό κλίμα, το διήμερο 9-10 Μαΐου  ο αντιπρόεδρος της 

κινεζικής κυβέρνησης Λίου Χε μετέβηκε στην Ουάσιγκτον όπου συναντήθηκε με 

τον αντιπρόσωπο εμπορίου των ΗΠΑ Ρόμπερτ Λάιτχαϊζερ και τον αμερικανό 

υπουργό Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν. Σκοπός της συνάντησης ήταν η 

διεξαγωγή διαπραγματεύσεων ώστε να διερευνηθούν οι δυνατότητες άμβλυνσης 

των υφιστάμενων διαφορών μεταξύ των δύο πλευρών και η σύναψη αντίστοιχης 

εμπορικής συμφωνίας. 
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 Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα έντασης, δίχως φυσικά να 

προκύπτει τελικά λευκός καπνός. Μάλιστα λίγο πριν να καθίσουν στο τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων για την δεύτερη ημέρα συζητήσεων οι αντιπρόσωποι των δύο 

χωρών, η κυβέρνηση των ΗΠΑ προχώρησε σε αύξηση των τελωνειακών δασμών 

από το 10 στο 25% επί εισαγόμενων κινεζικών προϊόντων αξίας 200 δισ. 

δολαρίων. Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας με τη σειρά του δήλωσε ότι θα 

προχωρήσει σε αντίμετρα εναντίον της αμερικανικής αυτής κίνησης. 

 Με την ολοκλήρωση των συνομιλιών, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως 

«έντιμες», «ειλικρινείς» και «εποικοδομητικές», οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και 

της Κίνας συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους σε νέο γύρο στο 

Πεκίνο χωρίς να καθορισθεί ωστόσο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ο πρόεδρος 

των ΗΠΑ τόνισε πως η άρση ή μη των δασμών που έχουν επιβληθεί από την  

Ουάσινγκτον στο Πεκίνο θα εξαρτιόταν από την εξέλιξη των «μελλοντικών 

διαπραγματεύσεων», ενώ διαβεβαίωνε ότι η σχέση του με τον Κινέζο ομόλογό του 

Σι Τζινπίνγκ παρέμενε «πολύ ισχυρή». 

 Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρά τα ισχνά σημάδια διάθεσης εξεύρεσης από 

κοινού λύσης, φαίνεται να είχε προαποφασίσει να κλιμακώσει τους επιβληθέντες 

δασμούς εκτιμώντας και δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις δεν προχωρούν με 

αρκετά ταχύ ρυθμό, αμφισβητώντας κατά αυτόν τον τρόπο την καλοπιστία των 

Κινέζων διαπραγματευτών και κατηγορώντας το Πεκίνο ότι αθετεί δεσμεύσεις τις 

οποίες είχε αναλάβει (BusinessNews 2019). Επιπλέον διαφαινόταν η 

αποφασιστικότητα του σχετικά με κορύφωση – κλιμάκωση της οικονομικής 

διένεξης με την Κίνα, καθόσον δήλωνε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες εφόσον απαιτηθεί 

να επιβάλουν δασμούς 25% και στα υπόλοιπα εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα αξίας 

325 δισεκατομμυρίων ετησίως που ως τότε είχαν μείνει αλώβητα (In.gr 2019). 

 Οι επίσημοι λόγοι για τους οποίους η εμπορική διαμάχη ΗΠΑ – Κίνας 

εξελισσόταν σε εμπορικό πόλεμο πλήρους κλίμακας σχετίζονταν με την κατηγορία 

των ΗΠΑ εναντίον της Κίνας για εφαρμογή στρατηγικής αθέμιτου ανταγωνισμού. 

Συγκεκριμένα θεωρήθηκε ότι Κινεζικές εταιρείες εκμεταλλεύονται τις ανοικτές 

αγορές της Αμερικής, ενώ την ίδια στιγμή η Κίνα διατηρεί τις δικές της κλειστές για 

τις αντίστοιχες αμερικανικές εταιρείες και προϊόντα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

χαμηλότερη παραγωγή, κλείσιμο εργοστασίων και απώλεια θέσεων εργασίας για 
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τις αμερικανικές βιομηχανίες που πλήττονται περισσότερο από τον κινεζικό 

ανταγωνισμό (Forbes 2019). 

 Το κύριο αίτημα που προβάλλει η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι να καταργηθεί 

ο όρος που αναγκάζει τις ξένες εταιρείες να μοιράζονται την τεχνογνωσία και τις 

καινοτομίες τους με αντίστοιχες κινεζικές προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στη 

χώρα. Ένα έτερο μείζον ζήτημα για τις ΗΠΑ αποτελούν οι μεγάλες επιδοτήσεις 

που εκχωρεί το Πεκίνο στις εγχώριες εταιρείες, καθώς επίσης η «χειραγώγηση» 

του γουάν (Καθημερινή 2019). 

 Στις 14 Μαΐου, η Κίνα ανακοίνωνε επιβολή δασμών 5% έως 25% σε 

αμερικανικά προϊόντα αξίας 60 δισ. δολαρίων από την 1η Ιουνίου, κλιμακώνοντας 

από πλευράς της τον μεταξύ τους εμπορικό πόλεμο. Οι δασμοί αυτοί αφορούσαν 

σε 5.140 εισαγόμενα αμερικανικά προϊόντα. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα των 

κινεζικών Global Times, το Πεκίνο εμφανίζονταν έτοιμο ακόμη και για περικοπή 

των παραγγελιών του για νέα αεροσκάφη της Boeing, την οριστική διακοπή των 

εισαγωγών αγροτικών προϊόντων από τις ΗΠΑ, ενώ άφηνε να διαρρεύσει ακόμη 

και πιθανότητα «ξεφορτώματος» αμερικανικών κρατικών ομολόγων τα οποία 

διατηρεί στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιό του (Μιχάλης 2019). 

 Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιούσε την Κίνα να μην 

προχωρήσει σε αντίμετρα, ενώ με μπαράζ αναρτήσεων του στο twitter, 

ισχυρίστηκε ότι η Κίνα πρόκειται να ζημιωθεί αγρίως, καθώς αμερικανικές και ξένες 

επιχειρήσεις που παράγουν σε αυτήν θα φύγουν για το Βιετνάμ και άλλες χώρες 

της Ασίας, προκειμένου να αποφύγουν τους αμερικανικούς δασμούς (CNN Greece 

2019). Σε άλλη ανάρτησή ανέφερε ότι το κόστος των αμερικανικών δασμών 

επιφορτίζει εξολοκλήρου τις κινεζικές επιχειρήσεις και όχι τους Αμερικανούς 

καταναλωτές, ωστόσο μελέτη της Goldman Sachs ήρθε να τον διαψεύσει 

δείχνοντας ότι οι δασμοί που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ (αξίας 250 δισ. δολαρίων) 

επιβάρυναν εξ ολοκλήρου τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. 

Παράλληλα ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου κ.Λάρι Κάντλοου δήλωνε 

ότι και οι δύο πλευρές πρόκειται να υποστούν πλήγμα από την κλιμάκωση της 

έντασης στις εμπορικές σχέσεις με την Κίνα (ΤΟ ΒΗΜΑ 2019). 
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 Αρνητικό διαγραφόταν εκείνη την περίοδο και το κλίμα στο Χρηματιστήριο 

της Νέας Υόρκης, καθώς η εκατέρωθεν ανακοίνωση για κλιμάκωση των μέτρων 

και αντιμέτρων εκ μέρους της Κίνας προκαλούσε πτώση των βασικών δεικτών 

μετοχών μεγαλύτερες του 2,5%. Αντιστοίχως την ίδια περίοδο οι ευρωπαϊκές 

μετοχές κατέγραφαν απώλειες μεγαλύτερες του 1,2% (Μιχάλης 2019). Αξίζει 

πάντως να σημειωθεί πως αρχικά είχε καλλιεργηθεί η ελπίδα ότι θα μπορούσε να 

επιτευχθεί συμφωνία από τις δύο πλευρές πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

για την αύξηση των δασμών, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν επαληθεύτηκε. Οι εξελίξεις 

κατά το χρονικό διάστημα αυτό οδήγησαν σε παράλυση τους επενδυτές με τον  

φόβο για μεγάλες οικονομικές ζημίες σε παγκόσμιο επίπεδο να γιγαντώνεται. Ήδη 

η αντιπαράθεση αυτή έως το Μάιο του 2019 είχε κοστίσει δεκάδες δισ. σε εταιρείες 

των δυο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη (Εconomico 2019).  

 Στο διεθνές περιβάλλον, την ανησυχία της και την εκτίμηση ότι οι εμπορικές 

εντάσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Κίνα συνιστούν 

«απειλή» για την παγκόσμια οικονομία, εξέφραζε η γενική διευθύντρια του 

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κριστίν Λαγκάρντ. (Liberal 2019). Εκ του 

παραλλήλου, η Γερμανία με δηλώσεις του Υπουργού Οικονομίας Πέτερ Αλτμάιερ 

εξέφραζε την ελπίδα για αποφυγή κλιμάκωσης της εμπορικής διαμάχης εφόσον 

όλες οι πλευρές θα ήταν προσεκτικές με την λήψη μονομερών αποφάσεων 

(Economy365 2019). Ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ δήλωνε 

με τη σειρά του ότι η κλιμάκωση της εμπορικής διένεξης ανάμεσα σε Κίνα και ΗΠΑ 

αποτελεί τη σοβαρότερη απειλή για την παγκόσμια ανάπτυξη και απειλεί θέσεις 

εργασίας σε όλη την Ευρώπη. (Reporter 2019). 

 Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση των ΗΠΑ δέχονταν μεγάλη πίεση από ένα 

σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, ενώ ο τομέας της γεωργίας είχε ήδη πληγεί από 

τους δασμούς που επέβαλε η Κίνα ως αντίποινα. Επίσης η κατασκευαστική 

βιομηχανία υποστήριζε ότι καθώς εισήγαγε περίπου 10 δισεκατομμύρια κινεζικών 

προϊόντων ετησίως, οι νέοι δασμοί θα ισοδυναμούσαν με επιπλέον φορολόγησή 

2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αυτό θα μεταφερόταν στην αύξηση του 

κόστους των κατοικιών (In.gr 2019). 

 Ως προς την Κίνα, από τις αρχές Μαΐου που άρχισε να κλιμακώνεται η 

εμπορική ένταση, το γουάν υποτιμήθηκε πάνω από 2% έναντι του δολαρίου, 

https://sputniknews.gr/tags/organization_DNT/
https://sputniknews.gr/tags/person_Kristin_Lagkarnt/
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έχοντας υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα πενταμήνου, πλησιάζοντας το 

ψυχολογικά ευαίσθητο όριο των 7 γουάν. Με τις αναταράξεις να συμπαρασύρουν 

το κινεζικό νόμισμα, ένα σενάριο μείωσης των τοποθετήσεων του Πεκίνου σε 

αμερικανικό κρατικό χρέος δεν φάνταζε πλέον και τόσο ακραίο (Κοτσοβού 2019). 

 Η Ευρώπη από τη μεριά της, ευρισκόμενη στη μέση του οικονομικού 

ανταγωνισμού δύο υπερδυνάμεων την στιγμή που η οικοδόμηση του νέου δρόμου 

του μεταξιού αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα παγκόσμια διακυβεύματα, 

προειδοποιούσε ότι μια κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου των δύο μεγαλύτερων 

οικονομιών του κόσμου θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα τις εξαγωγές της προς 

όλες τις χώρες του κόσμου. Μεγαλύτερο πρόβλημα θα καλούνταν να 

αντιμετωπίσουν οι ευρωπαϊκές πολυεθνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην 

Αμερική και στην Ασία. Σε μια προσπάθεια μείωσης κατά το δυνατόν περισσότερο 

των αναμενόμενων συνεπειών, η Ε.Ε. ενδεικνυόταν να διατηρήσει ίσες 

αποστάσεις, προσπαθώντας να μην διαταράξει τις υφιστάμενες σχέσεις της 

(Δασόπουλος 2019), (TVXS 2019). 

5. Τα πρόσφατα γεγονότα (Η πορεία από τον Μάιο έως σήμερα) 

 Κατά το διήμερο 28-29 Ιουνίου 2019 μετά από ένα μεγάλο διάστημα 

αναταραχών συμφωνήθηκε ανακωχή του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και 

Κίνας η οποία συνδυάστηκε με την αναγγελία της επανέναρξης εμπορικών 

συνομιλιών, στο πλαίσιο της συνόδου της G20 στην Οσάκα της Ιαπωνίας. 

Ωστόσο, δεν ανακοινώθηκε συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας ως προς την 

επανάληψη  του διαλόγου μεταξύ των δύο ισχυρότερων οικονομιών. Σύμφωνα με 

επίσημες κινεζικές πηγές, οι διαπραγματεύσεις που είχαν διακοπεί άδοξα τον 

Μάιο, θα επαναλαμβανόντουσαν επί συγκεκριμένων θεμάτων. Παράλληλα οι ΗΠΑ 

απέσυραν τις προειδοποιήσεις για επιβολή επιπρόσθετων δασμών οι οποίοι θα 

επιδρούσαν στο σύνολο σχεδόν των εισαγόμενων κινεζικών προϊόντων αξίας 500 

δις. δολαρίων. Ο Τραμπ επιβεβαίωνε και αυτός από την πλευρά του πως δεν 

προτίθεντο να ενεργοποιήσει επιπλέον δασμούς, αλλά από την άλλη ούτε 

σκόπευε να τους άρει άμεσα. 

 Λίγο αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνιζε πως συμφώνησε με τον 

Κινέζο ομόλογό να μην αυξηθούν οι δασμοί προς το παρόν τουλάχιστον στα 
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κινεζικά προϊόντα, ενώ η Κίνα δεσμευόταν να αγοράσει μεγαλύτερες ποσότητες 

αμερικανικών αγροτικών προϊόντα. Η ανακωχή αυτή επέφερε κάποιου τύπου 

ανακούφιση στους πολιτικούς ηγέτες που είχαν συγκεντρωθεί στην Οσάκα, καθώς 

ο μακροχρόνιος αυτός εμπορικός πόλεμος είχε ήδη επιφέρει απώλειες 

εκατομμυρίων στον παγκόσμιο επιχειρηματικό και χρηματοπιστωτικό κόσμο (in.gr 

2019). 

 Ακολούθως, στις 9 Ιουλίου 2019 αμερικανοί αξιωματούχοι συνομίλησαν με 

ομόλογούς τους κινέζους με σκοπό τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων 

προκειμένου να βρεθούν λύσεις στα εκκρεμούντα ζητήματα εμπορίου μεταξύ 

Κίνας και Αμερικής. Αυτή η συνέχιση διαλόγου χαρακτηρίστηκε από αμερικανικής 

πλευράς ως εποικοδομητική και εκφράστηκε η ελπίδα των δύο μερών να 

ξανασυναντηθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα οιαδήποτε εμπόδια και να 

επέλθει συμφωνία ανάμεσα στα δύο κράτη (in.gr 2019). 

 Παρά τις ανωτέρω κινήσεις καλής θέλησης το κλίμα ξαναχαλάει τον 

Αύγουστο, καθόσον το κινεζικό νόμισμα γουάν βρέθηκε στο χαμηλότερο σημείο 

που ποτέ είχε βρεθεί σε αντιστοιχία με το δολάριο και οι ΗΠΑ προσάπτουν στο 

Πεκίνο κατηγορίες για «χειραγώγηση νομίσματος» και ενώ ο εμπορικός πόλεμος 

μεταξύ των δύο χωρών βρίσκεται ακόμα εν πλήρη εξελίξει. Την ίδια στιγμή 

η κινεζική κεντρική τράπεζα από την πλευρά της, με ανακοίνωσή της επέκρινε την 

ενέργεια της Ουάσιγκτον να  στιγματίσει την Κίνα χαρακτηρίζοντάς την ως χώρα 

που επιδιώκει την χειραγώγηση του εθνικού της νομίσματος (Sputnik 2019). 

 Μετέπειτα, στις 24 Αυγούστου εκδηλώνεται η πρόθεση εκ μέρους της Κίνας 

να επιβληθούν επιπλέον δασμοί σε προϊόντα αμερικανικής προέλευσης όπως τη 

σόγια, τα αυτοκίνητα και το πετρέλαιο. Σύμφωνα με τις κινεζικές εξαγγελίες, στις 

εισαγωγές σόγιας και αργού πετρελαίου θα επιβαλόντουσαν επιπλέον δασμοί 5% 

αρχής γενομένης την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ τελικά στις 15 Δεκεμβρίου θα τίθονταν 

σε ισχύ επιπρόσθετος δασμός ύψους 25% στα εισαγόμενα ι.χ. Συνολικά, ορισμένα 

αυτοκίνητα παραγωγής ΗΠΑ, υπολογίζεται ότι  δύναται να αγγίξουν το 50% σε 

δασμούς.  

 Οι ανωτέρω αναφορές δεν αφορούσαν αποκλειστικά εταιρείες αμερικανικού 

ενδιαφέροντος αλλά εξίσου και ευρωπαϊκές. Παραδείγματος χάρη με την 

https://sputniknews.gr/oikonomia/201908064172495-kina-hpa-gouan-emporikos-polemos/
https://sputniknews.gr/oikonomia/201908064172495-kina-hpa-gouan-emporikos-polemos/
https://sputniknews.gr/oikonomia/201908064172495-kina-hpa-gouan-emporikos-polemos/
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ανακοίνωση της πρόθεσης επιβολής των ανωτέρω δασμών οι μετοχές των 

εταιρειών Daimler AG και BMW υποχώρησαν εκ του παραλλήλου, καθόσον το 

μεγαλύτερο μερίδιο αυτοκινήτων που πωλούνται στην ευρεία αγορά της Κίνας 

κατασκευάζονται σε αμερικανικά εργοστάσια που ανήκουν στις δύο αυτές 

γερμανικές εταιρείες. Η εκδήλωση των ανωτέρω προθέσεων εκ μέρους της Κίνας 

αποτελούσε άμεση αντίδραση στην αντίστοιχη προηγηθείσα ανακοίνωση επιβολής 

δασμών εκ μέρους των ΗΠΑ που αφορούσαν επιπλέον δασμούς ύψους 10% σε 

προϊόντα κινέζικων εισαγωγών αξίας 300δις δολαρίων. 

 Οι κινεζικές αυτές επιλογές φάνταζαν καλά υπολογισμένες, στοχεύοντας σε 

συγκεκριμένες ομάδες της αμερικανικής κοινωνίας όπως ο αγροτικός πληθυσμός 

αλλά και στο βιομηχανικό τομέα με πρώτες τις επιχειρήσεις – εργοστάσια 

παραγωγής αυτοκινήτων, προκειμένου να ασκήσουν έμεσες πιέσεις στην 

κυβέρνηση των ΗΠΑ. 

 Ο πρόεδρος Τραμπ αντέδρασε άμεσα και ιδιαιτέρως έντονα φτάνοντας στο 

σημείο να απαιτήσει την αποχώρηση από τη κινεζική επικράτεια των αμερικανικών 

επιχειρήσεων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, τρισεκατομμύρια 

δολάρια έχουν απολεσθεί από την Κίνα, η οποία κατηγορείται ότι είχε υφαρπάξει 

πνευματικά δικαιώματα. Υπό αυτό το σκεπτικό ουσιαστικά διέταξε τις αμερικανικές 

επιχειρήσεις να επαναπατριστούν στις ΗΠΑ εγκαταλείποντας το κινεζικό έδαφος. 

 Οι ανακοινώσεις αυτές λάμβαναν χώρα λίγες μόνον εβδομάδες μετά την 

απόφαση του ΠΟΕ σε βάρος των αμερικανικών κυρώσεων, παρά το γεγονός ότι 

αναγνώριζε την ύπαρξη ζητήματος κρατικών ενισχύσεων στην Κίνα. Ως 

συνεπακόλουθο αναστάτωση προκλήθηκε στην παγκόσμια κεφαλαιαγορά, με 

πολλούς οικονομολόγους να θεωρούν πως η ραγδαία κλιμάκωση του εν λόγω 

εμπορικού πολέμου θα μπορούσε να επισπεύσει την πορεία της παγκόσμιας 

οικονομίας προς την ύφεση. Ήταν ξεκάθαρο πλέον πως ο εμπορικός αυτός 

πόλεμος είχε φτάσει στο απόγειο της κλιμάκωσής του (in.gr 2019). 

 Ακολούθως, στις 30 Αυγούστου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 

επιβεβαίωνε ότι επιπρόσθετοι δασμοί ύψους 15% επί εισαγόμενων κινεζικών 

αγαθών αξίας 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων (υφάσματα, ιματισμός, τρόφιμα, 

έπιπλα και άλλα) θα ενεργοποιούνταν πραγματικά από την 1η Σεπτεμβρίου. Σε 
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γενόμενη ερώτηση δημοσιογράφου ως προς την πιθανότητα αναβολής εφαρμογής 

των ανακοινωθέντων μέτρων, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε κυνικά ότι «ισχύουν».   

 Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών – οικονομικών γιγάντων  μετά 

και τα ανωτέρω δείχνουν στάσιμες, ωστόσο ο Τραμπ διατράνωνε πως ο νέος 

γύρος διαλόγου που είχαν ρυθμισθεί για το μήνα Σεπτέμβριο θα λάμβαναν 

κανονικά χώρα. Ακολουθώντας τον δρόμο των αμφιταλαντευόμενων δηλώσεων 

ανέφερε τα εξής: «Δεν μπορώ να πω τίποτα, αλλά μιλάμε με την Κίνα, κάνουμε 

συζητήσεις», «Είναι προγραμματισμένες συναντήσεις. Γίνονται τηλεφωνήματα», 

«Υποθέτω ότι η συνάντηση του Σεπτεμβρίου συνεχίζει να ισχύει. Θα δούμε τι θα 

γίνει», συμπλήρωνε. Εκ μέρους του το Πεκίνο δεν επαλήθευε, ούτε διέψευδε την 

πρόθεση για διεξαγωγή στο προσεχές διάστημα νέου γύρου συνομιλιών, 

τηρώντας μια πιο λακωνική στάση. Πάντως το υπουργείο εμπορίου της Κίνας 

ανέφερε με κάποια δόση αοριστίας πως μια επόμενη συνάντηση μεταξύ 

αξιωματούχων Κίνας και ΗΠΑ θα λάμβανε χώρα περί τις αρχές Οκτωβρίου, με 

απώτερο σκοπό την διευθέτηση των εμπορικής φύσης διαφορών των δύο χωρών 

(Η Καθημερινή 2019).  

 Τα πολυάριθμα σκαμπανεβάσματα στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών δεν 

επέτρεπαν την αποκρυστάλλωση ασφαλών συμπερασμάτων από τις ως ανωτέρω 

δηλώσεις. Προς επίρρωση των προλεχθέντων, επιπρόσθετα ο πρόεδρος των 

ΗΠΑ και ακολουθώντας τη λογική του «μία στο καρφί και μία στο πέταλο», 

διαβεβαίωνε - κάνοντας ακόμα μια «αρνητικής χροιάς» δήλωση - πως ένα 13% 

αμερικανικών εταιρειών επρόκειτο να εγκαταλείψουν την κινεζική επικράτεια 

άμεσα, προσθέτοντας  ότι προσμένει ωστόσο πως ο αριθμός αυτός τελικώς θα 

είναι αρκετά μεγαλύτερος. «Θα κερδίσουμε τη μάχη», δήλωνε σε άλλη αποστροφή 

του λόγου του ο αμερικανός πρόεδρος, δείχνοντας να αμφιταλαντεύεται ανάμεσα 

σε κλίμα αισιοδοξίας για την πορεία των συνομιλιών με την Κίνα από τη μια και το 

επικριτικό κλίμα στο εσωτερικό των ΗΠΑ αναφορικά με την ακολουθούμενη 

πολιτική του εναντίον της Κίνας  από την άλλη (Το Βήμα 2019). 

 Τελικά στις 12 Οκτωβρίου 2019, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωνε πως οι ΗΠΑ 

και η Κίνα κατέληξαν σε μερική  αλλά πολύ σπουδαία εμπορική συμφωνία, της 

οποίας οι λεπτομέρειες δεν είναι ωστόσο ακόμα ανακοινώσιμες. Χαρακτηριστικά ο 

κ. Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους, κατόπιν της 
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πραγματοποιηθείσας συνάντησης που είχε στον Λευκό Οίκο με τον επικεφαλή 

διαπραγματευτή της Κίνας κ. Λίου Χε: «Καταλήξαμε σε μια πολύ σημαντική 

συμφωνία της 1ης φάσης».  

 Το θερμό κλίμα προϊδέαζε για τη θετική εξέλιξη, ενώ σε αυτή την 1η φάση 

θα περικλείονται πακέτα αγορών αγροτικών προϊόντων καθώς επίσης και στοιχεία 

σχετικά με ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά και αναφορικά με θέματα 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Νωρίτερα κατά τη δεύτερη ημέρα των 

συνεχιζόμενων συνομιλιών με την Κίνα στην αμερικανική πρωτεύουσα, ο 

πρόεδρος Τραμπ είχε εκφράσει την αισιοδοξία του αξιολογώντας ότι το κλίμα 

μεταξύ των δύο μερών ήταν «πιο θερμό» έπειτα από μήνες αδιεξόδου. 

Χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε: 

«Ωραία πράγματα γίνονται στις διαπραγματεύσεις αυτές με την Κίνα», ενώ λίγο 

αργότερα προσέθετε ότι το κλίμα προσομοίαζε περισσότερο με τον παλιό καλό 

καιρό, μεταφερόμενος πιθανόν στην περυσινή εποχή της άνοιξης όταν οι δύο 

πλευρές έδειχναν να έχουν πλησιάσει σε συμφωνία, πριν να δηλώσει ο ίδιος 

τορπιλίζοντας τις τότε συζητήσεις ότι η Κίνα έχει υπαναχωρήσει στις δεσμεύσεις 

της. «Όλοι θα ήθελαν να δουν κάτι σημαντικό να γίνεται», σχολίασε επιπλέον ο 

πρόεδρος Τραμπ, λίγες στιγμές πριν να συναντήσει τον κινέζο αντιπρόεδρο Λίου 

Χε, ως επικεφαλής της κινεζικής αντιπροσωπείας. 

 Ο Λίου Χε και ο αμερικανός ομόλογός του Ρόμπερτ Λάιτχαϊζερ, όπως και ο 

υπουργός Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν, αποχώρησαν από το τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων έπειτα από συνομιλίες σχεδόν τριών ωρών, για δεύτερη 

συνεχή ημέρα στην έδρα των υπηρεσιών του Ρόμπερτ Λάιτχαϊζερ, του αμερικανού 

ειδικού εκπροσώπου για θέματα εμπορίου, ο οποίος οργανώνει τις 

διαπραγματεύσεις για την αμερικανική πλευρά, δηλώνοντας ότι οι 

διαπραγματεύσεις ήταν «παραγωγικές». 

 Η συμφωνία διαφαίνεται πως θα καλύπτει ζητήματα σχετικά με την γεωργία, 

την νομισματική πολιτική, καθώς επίσης και πτυχές της προστασίας πνευματικής 

ιδιοκτησίας. Πιθανότατα θα πρόκειται για το σημαντικότερο βήμα ανάμεσα στις δύο 

χώρες των τελευταίων 18 μηνών διενέξεων, εκατέρωθεν δηλώσεων και επιβολής 

δασμολογικής φύσεως μέτρων. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι το Πεκίνο φέρεται 

διατεθιμένο να προχωρήσει σε παραχωρήσεις προς τις ΗΠΑ σχετικά με τα 
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αγροτικά προϊόντα, ενώ οι ΗΠΑ από μέρους τους θα συναινέσουν στην άρση 

μέρους δασμών που πιθανόν να σχετίζονται και με τις εταιρείες τεχνολογίας. 

Επίσης αναμένεται να καθυστερήσουν την επιβολή προγραμματισμένων επιπλέον 

δασμών για το προσεχές χρονικό διάστημα όπου και η συμφωνία θα βρίσκεται σε 

διεργασίες οριστικοποίησής της. 

 Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, κρίνεται σκόπιμο ωστόσο να 

αναφερθεί ότι αυτή η μερική συμφωνία μπορεί να αντιμετωπίσει κάποια μερικά 

σημεία διένεξης βραχυπρόθεσμου ορίζοντα, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως την 

δυνατότητα άμεσης επίλυσης άλλων πιο πολυσύνθετων ζητημάτων. Το προεδρείο 

της Κίνας σε μια επιστολή προς τις ΗΠΑ επεσήμανε πως είναι σημαντική   η 

αγαστή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών προκειμένου να κατευναστούν οι 

εκατέρωθεν ανησυχίες, ενώ παράλληλα κινεζικά μέσα μαζικής ενημέρωσης 

ανέφεραν πως με τις τελευταίες διαπραγματεύσεις καταβάλλονται προσπάθειες 

για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας χωρίς όμως κάτι τέτοιο να είναι ακόμα 

ξεκάθαρα εφικτό ή να έχει τεθεί κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Απομένει 

να παρακολουθήσουμε τους επόμενους μήνες τις εξελίξεις λαμβανομένου υπόψη 

του γεγονότος ότι το 2020 είναι έτος εκλογών για τις ΗΠΑ με ότι αυτό συνεπάγεται 

(Το Βήμα 2019), (CNN Newsroom 2019), (CNN Newsroom 2019).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Κατόπιν της παράθεσης όλων των προαναφερομένων γεγονότων, 

δεδομένων και εκτιμήσεων περί του θέματος των εμπορικών πολέμων και του 

προστατευτισμού στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης, με έμφαση στην 

ακολουθούμενη έως σήμερα πολιτική επιβολής δασμών του κ.Τραμπ, 

πραγματοποιώντας ιδιαίτερη αναφορά στον πρόσφατο εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ – 

Κίνας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής, θα επιχειρηθεί ακολούθως να 

προχωρήσουμε στην καταγραφή – επισήμανση ορισμένων κρίσιμων, 

αξιολογούμενων ως χρήσιμων εκ μέρους του συγγράφοντος την παρούσα 

διατριβή στοιχείων, θετικών ή αρνητικών συμπερασμάτων, διαπιστώσεων  και 

λοιπών εκτιμήσεων, σχετικά με τα έως ανωτέρω αναφερόμενα, με «φάρο» την 

πορεία της διεθνούς οικονομίας προς το μέλλον και με γνώμονα την προσπάθεια 

ολοκλήρωσης των διεργασιών της παγκοσμιοποίησης στο βαθμό που αυτό είναι 

εφικτό. 

ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΩΦΕΛΗ  ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ 
ΔΑΣΜΩΝ ΤΡΑΜΠ  

 Όπως σε όλες τις μορφές συγκρούσεων, αυτό που διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο είναι η λήψη απόφασης με ορθολογικά κριτήρια. Δηλαδή ο λήπτης μίας 

απόφασης (εν προκειμένω περί ανάληψης ή μη ενός εμπορικού πολέμου), 

προκειμένου να επιλέξει την βέλτιστη λύση εκ των εναλλακτικών που έχει στα 

χέρια του,  οφείλει να συνυπολογίσει στο σκεπτικό του την αναλογία οφέλους – 

κόστους. Επίσης πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και να έχει πλήρη επίγνωση των 

κινδύνων και των ενδεχόμενων ρίσκων τα οποία η απόφασή του δυνατόν να 

περικλείει (Κουσκουβέλης 2004, 286). 

 Η συγκεκριμένη απόφαση για ανάληψη ή μη ενός εμπορικού πολέμου 

παρουσιάζει σαφώς μια ειδοποιό διαφορά σε σχέση με την κλασσική μορφή 

πολέμου και αυτή δεν είναι άλλη παρά από το ότι δεν έχει άμεσες απώλειες 

(νεκρούς και τραυματίες). Έτσι δεν έχει άμεσο αντίκτυπο στο κοινό αίσθημα. Αυτό 

βέβαια δεν σημαίνει ότι σε έναν εμπορικό πόλεμο δεν υφίστανται γενικότερα 
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απώλειες, απλώς δεν υπάρχουν άμεσα νεκροί από εχθρικά πυρά. Κατά συνέπεια 

ένας εμπορικός πόλεμος δεν απαιτεί τις κοστοβόρες στρατιωτικές προεργασίες, 

ούτε τις διαδικασίες νομιμοποίησής στη διεθνή κοινότητα  που απαιτούνται για την 

διεξαγωγή μιας συμβατικής για παράδειγμα  στρατιωτικής επιχείρησης στο πλαίσιο 

της επέμβασης της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. 

 Συνήθως αυτός που επιλέγει να εκκινήσει τη διαδικασία του εμπορικού 

πολέμου είναι και πάλι ο ισχυρός, αυτός που δηλαδή αισθάνεται ότι σε δεδομένο 

τόπο και χρόνο έχει το πάνω χέρι και εκτιμά ότι αργά ή γρήγορα θα βρεθεί σε θέση 

να επιβληθεί του αντιπάλου. Επομένως εκτιμάται ότι αυτός που αποφασίζει 

πρώτος την έναρξη του εμπορικού πολέμου είναι ταυτόχρονα και αυτός που τηρεί 

το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού του αντιπάλου. Επίσης η απόφαση ως προς την 

κατεύθυνση που θα προσανατολιστούν οι οικονομικές (τιμωρητικές) δράσεις, 

δηλαδή η επιβολή δασμών, καθώς και το εύρος αυτών είναι ανοιχτές σε μεγάλη 

γκάμα επιλογών. Αναλόγως λοιπόν των εκάστοτε οικονομικών συμφερόντων του 

κράτους τα οποία θεωρείται ότι θίγονται από τη συμπεριφορά ενός άλλου κράτους 

ή των οποίων απλώς είναι επιθυμητή η διασφάλιση – βελτίωσή τους, επιλέγεται 

αντιστοίχως κατά πρώτων η γκάμα των προϊόντων αυτών που πρέπει να 

στοχοποιηθούν προς επιβολή δασμών αλλά και δευτερευόντως το ύψος της αξίας 

των προς επιβολή μέτρων. 

 Όπως αναφέρθηκε και λίγο πιο πριν, ένας εμπορικός πόλεμος είναι ένας 

έμμεσος πόλεμος. Πρόκειται λοιπόν για έναν πόλεμο καταπίεσης – εξαναγκασμού 

του αντιπάλου να ενδώσει στα θέλω ή τις απαιτήσεις του κράτους που εκκίνησε 

την διαδικασία αντιπαράθεσης στο οικονομικό πεδίο. Ως έμμεσος πόλεμος ο 

οποίος δεν συνοδεύεται άμεσα από σκληρές εικόνες βαρβαρότητας και ωμής βίας 

ή από απώλειες ανθρωπίνων ζωών, μαχομένων και μη (παράπλευρες απώλειες 

αμάχων), έχει το πλεονέκτημα ότι τυχόν αρνητικές συνέπειες μπορούν ευκολότερα 

να αποκρυφτούν «κάτω από το χαλί» ή να αναδυθούν αρκετά μεταγενέστερα σε 

σχέση με τα πραγματικά γεγονότα. Έτσι η κυβέρνηση του κράτους που κηρύσσει 

τον εμπορικό πόλεμο δεν υφίσταται την αντίστοιχη «φθορά» που θα είχε στις 

προαναφερθείσες περιπτώσεις και καθιστά πιο εύκολα εύπεπτη και ανεκτή αυτού 

του τύπου την αντιπαράθεση στα στρώματα της κοινωνίας. 
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 Ένα δεύτερο σημείο που πηγάζει ακριβώς από το ανωτέρω (ότι δηλαδή 

ένας εμπορικός πόλεμος δεν συνοδεύεται άμεσα από αιματοχυσίες και πολεμικές 

βαρβαρότητες) είναι ότι μειώνει και την έκθεση σε ρίσκο μιας μεγάλης ήττας ή μιας 

ολοκληρωτικής εθνικής καταστροφής. Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπει την επιλογή 

αντιπαράθεσης σε ένα άλλο στοχευμένο πεδίο, αυτό της οικονομίας, με 

αντιπάλους εξίσου ισχυρούς γεωγραφικά, πληθυσμιακά, οικονομικά ή με 

σημαντική στρατιωτική ισχύ κ.ο.κ. Αντιπάλους δηλαδή με τους οποίους, λόγω της 

ισχύος τους ως προς κάποιους ή ως προς το σύνολο των ανωτέρω συντελεστών 

ισχύος (Κουσουβέλης 2004), δεν θα επιλέγαμε σε διαφορετική περίπτωση την 

αντιπαράθεση στο θέατρο των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Με απλά λόγια η 

επιλογή διεξαγωγής ή μη ενός εμπορικού πολέμου, δηλαδή της αντιπαράθεσης 

στο οικονομικό πεδίο, προσφέρει τη δυνατότητα ή διαφορετικά το «χώρο» 

αντιπαράθεσης με έναν εξίσου δυνατό αντίπαλο με τον οποίον δεν θα συνέφερε η 

ένοπλη σύγκρουση.  

 Βεβαίως ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι ότι ένας εμπορικός 

πόλεμος δεν μπορεί να σταθεί μόνος του χωρίς να συνεπικουρείται από άλλα 

υποστηρικτικά αυτού μέσα. Εξέχουσα σημασία και ιδιαίτερο ρόλο λοιπόν 

διαδραματίζουν η ύπαρξη μιας συνεκτικής και στιβαρής εξωτερικής πολιτικής και η 

ύπαρξη αντιστοίχου επιπέδου σοβαρότητας και συνεκτικότητας, προσηλωμένης 

θα μπορούσαμε να πούμε στους εθνικούς στόχους, διπλωματίας με αναπτυγμένες 

τις διαπραγματευτικές ικανότητες. 

 Ιδιαίτερο επίσης ρόλο αποκτούν, στη σύγχρονη και τεχνολογικά προηγμένη 

εποχή μας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία επιτρέπουν την άμεση και 

τάχιστη διάδοση της πληροφορίας και έχουν μετεξελιχθεί σε εργαλεία άσκησης 

πολιτικής τύπου non-paper. Μία δήλωση ενός οιουδήποτε πολιτικού αποκτά τέτοια 

δυναμική, ώστε να παρατηρείται ανεβοκατέβασμα χρηματιστηριακών αγορών, να 

προλυένεται το έδαφος για μια πιθανή επερχόμενη συμφωνία προτού καν λάβει 

χώρα  ακόμα η οιαδήποτε σύσκεψη και αντιστρόφως μπορεί να οδηγήσει σε 

σκλήρυνση και πάγωμα του κλίματος μεταξύ δύο μερών με αποτέλεσμα να 

οδηγηθούμε σε τελμάτωση των πολιτικών εξελίξεων. Στην δε περίπτωση κάποιας 

δήλωσης ή ανάρτησης η οποία είτε ήταν εσφαλμένη – βιαστική, είτε δεν απέδωσε 

τους αναμενόμενους καρπούς – αντιδράσεις ή ακόμα και απέβη αρνητική ως προς 
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την αρχική στόχευση του πομπού αυτής , υπάρχει η ευκαιρία – δυνατότητα της 

ανασκευής αυτής και της έστω και σε μεταγενέστερο χρόνο αναστροφής του 

αρνητικού κλίματος – επιπτώσεων.    

 Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι 

πως οι εμπορικοί πόλεμοι συνήθως δεν αφορούν μόνο δύο εμπλεκόμενους. Λόγω 

του παράγοντα της αλληλεξάρτησης, ο οποίος αναλύθηκε σε αρκετή έκταση στο 2ο 

κεφάλαιο της παρούσας διατριβής, δημιουργείται κοινό οικονομικό πεδίο 

δραστηριοποίησης και είναι τέτοιοι πλέον οι συσχετισμοί που δύσκολα αφήνουν 

κάποιο κράτος ανεπηρέαστο από τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις. Συνεπώς όταν 

διεξάγεται και βρίσκεται υπό κλιμάκωση μια οικονομική αντιπαράθεση μεταξύ δύο 

αντιμαχόμενων πλευρών σε διαφορετικό βαθμό μικρότερο ή μεγαλύτερο τρίτα 

κράτη ή άλλοι διεθνείς παράγοντες όπως η Ε.Ε., μπορούν να δεχτούν τα 

«απόνερα» της διένεξης αυτής. Κατά συνέπεια οι Η.Π.Α. και η Κίνα δύνανται, επί 

τη βάσει της γνωστής λαϊκής ρήσης « με ένα σμπάρο δύο τρυγόνια», να ασκήσουν 

πίεση ταυτόχρονα πέρα από την μεταξύ τους αντιπαράθεση και προς την 

ευρύτερη οικονομία της Ε.Ε., δημιουργώντας έτσι επιπρόσθετη παράπλευρης 

φύσης πίεση και φορτία στον αντίπαλο.  

ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (ΡΙΣΚΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ) 

 Όπως αποδεικνύεται τόσο ιστορικά, όσο και από τον τρέχων εμπορικό 

πόλεμο ΗΠΑ – Κίνας, οι εμπορικοί πόλεμοι δύσκολα αφήνουν «ξεκάθαρους 

κερδισμένους». Αποτελούν πεδίο σκληρής αντιπαράθεσης, παρά την απουσία 

ωμής βίας. Οι άμεσα εμπλεκόμενοι στο πεδίο αντιπαράθεσης του οικονομικού 

στίβου θα πρέπει να έχουν κατά νου και να είναι προετοιμασμένοι στη λογική του 

«κάπου χάνω, κάπου κερδίζω», ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν τις 

ανεπιθύμητες επιδράσεις που η οικονομικής φύσης διένεξη πρόκειται να επιφέρει. 

 Κατά συνέπεια ο λήπτης απόφασης περί της διεξαγωγής ή μη ενός 

εμπορικού πολέμου θα πρέπει να έχει ξεκάθαρη στόχευση ως προς το συγκριτικό 

πλεονέκτημα το οποίο θα θέλει να επιτύχει με το πέρας της αντιπαράθεσης αυτής. 

Μιλώντας με όρους στρατιωτικούς θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε τη 

διαδικασία αυτή με την ορθή επιλογή των κέντρων βάρους του εχθρού 
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προκειμένου να πληγεί αυτή η καίρια δυνατότητα του στην οποία στηρίζεται σε 

μεγάλο βαθμό το οικοδόμημά του σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο ώστε να 

επέλθει σημαντικό πλήγμα στον εχθρό τέτοιο που να τον οδηγεί στην απώλεια της 

μάχης αθροιστικά. 

 Ο μηχανισμός διεξαγωγής των εμπορικών πολέμων προσομοιάζει στο 

γνωστό παίγνιο εκ της θεωρίας παιγνίων «Το παίγνιο της κότας». Τα δύο κυρίως 

αντιπαρατιθέμενα κράτη (χώρα Α και χώρα Β) έχουν δυο επιλογές να παραμείνουν 

μέχρι το τέλος με τις οιεσδήποτε συνέπειες ή να υποχωρήσουν ουσιαστικά 

χάνοντας τη μάχη (Κουσκουβέλης 2004, 291). Συνήθως δύο χώρες με παρόμοια 

ανταγωνιστική δυναμική δεν θα επιλέξουν εύκολα τη δεύτερη τακτική, αυτή δηλαδή 

της υποχώρησης, εκτός των άλλων και για λόγους κύρους. Αντιθέτως, θα 

επιλέξουν στο πλείστο των περιπτώσεων την τακτική της επιμονής στην αρχική 

επιλογή, παίζοντας ουσιαστικά με τα «νεύρα» και τα ψυχολογικά όρια του 

αντιπάλου αλλά και τις πηγάζουσες ανοχές εκ του εσωτερικού αυτού, δηλαδή την 

συνεκτικότητα του ίδιου του κοινωνικού συνόλου. Ο χαρακτήρας των εμπορικών 

πολέμων, αυτός καθαυτός,  ενέχει τον κίνδυνο εκδήλωσης εγωιστικών 

συμπεριφορών και καλλιεργεί την εσωστρέφεια με κίνδυνο να οδηγήσει, σε πολλές 

των περιπτώσεων, σε βεβιασμένες και εσφαλμένες αποφάσεις. 

 Επειδή η επιλογή για εμπλοκή σε μία τέτοιας φύσεως οικονομική 

αντιπαράθεση παρουσιάζεται ως εύκαιρη και διαθέσιμη τακτική στην φαρέτρα ενός 

κράτους, ελλοχεύει ο κίνδυνος να παρασυρθεί ένα κράτος σε αυτόν χωρίς 

πραγματικά να διαθέτει το πάνω χέρι, αλλά να τον επιλέξει λόγω της αδυναμίας 

επιβολής του σε άλλους τομείς όπως αυτός των ενόπλων δυνάμεων, του 

γεωγραφικού μεγέθους κλπ. Ωστόσο κάτι τέτοιο είναι τελείως λανθασμένο, διότι 

όπως προείπαμε ο εμπορικός πόλεμος προκειμένου να δύναται με το πέρας του 

να αξιολογηθεί σε συγκριτικό βαθμό ως επιτυχημένος (πάντα θα υφίστανται 

πρόσκαιρες αρνητικές συνέπειες), θα πρέπει το εν λόγω κράτος να διαθέτει και 

άλλες πηγές ισχύος, οι οποίες θα επιτελούν το ρόλο των εγγυητικών συντελεστών 

της εστιασμένης προσπάθειας στον οικονομικό τομέα. Ουσιαστικά αυτό που 

χρήζει επισήμανσης είναι η αποφυγή εμπλοκής σε εμπορικό πόλεμο ως απόρροια 

λήψης μη ορθολογικής απόφασης, διότι οι συνέπειες  σε  αυτή την περίπτωση θα 

είναι οδυνηρές. 
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 Το γεγονός επίσης πως αυτού του τύπου η πολιτική προστατευτισμού 

οδηγεί στην επιβολή εκατέρωθεν δασμών σε μια ιδιαίτερη επίδειξη αμοιβαίου 

πείσματος αλλά και (κακά τα ψέματα) αναπόφευκτης πρακτικής, τόσο για την 

επίτευξη πλήγματος επί του «οικονομικού εχθρού», αλλά και ως μηχανισμός 

αυτοάμυνας - επιβίωσης αυτής της ίδιας της οικονομίας στο εσωτερικό του 

κράτους προκειμένου να αντέξει στο πρώτο επιβληθέν κύμα δασμών, δεν 

επιδέχεται αμφισβήτησης. Η φύση λοιπόν αυτού του τύπου πολέμου οδηγεί 

κατεξοχήν εις την κλιμάκωση των καταστάσεων, όσο δεν επιτυγχάνεται κάποιο 

κοινό κλίμα συναίνεσης με αμοιβαία αποδοχή των όποιων συνεπειών αυτού 

αρνητικών και θετικών. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως έχει αποδειχθεί και ιστορικά 

στο παρελθόν, μία απλή οικονομική διένεξη διέφευγε των στενών ορίων της 

οικονομικής αντιπαράθεσης και μετεξελίσσονταν σε γενικευμένη πολεμική 

σύρραξη, αποδεικνύοντας τους αποτυχημένους χειρισμούς ή την επικράτηση 

ανορθολογικών πρακτικών, διότι διαφορετικά αυτή η ίδια η πολεμική σύγκρουση 

θα αποτελούσε την αρχική επιλογή αντιπαράθεσης. 

 Συναγόμενο εκ των ανωτέρω προκύπτει τελικά αβίαστα το συμπέρασμα 

πως στο συγκεκριμένο τύπο πολέμου, μεγάλη αξία αποκτά η δυναμική καθώς και 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (προτερήματα και ελαττώματα) των προσωπικοτήτων 

που ηγούνται των χωρών μελών της διεθνούς οικονομικής κοινότητας. Δεν είναι 

άλλωστε τυχαίο πως όλο αυτό το χρονικό διάστημα που βρίσκεται σε εξέλιξη ο 

εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ – Κίνας το μεγαλύτερο μέρος των εκάστοτε 

δημοσιευμάτων αφιερώνεται σε συγκεκριμένες δηλώσεις των ηγετών των δύο 

χωρών, ενώ μεγάλες φωτογραφίες αυτών συνοδεύουν πάντα την εκάστοτε 

αρθρογραφία (ηλεκτρονική ή μη). Σε συνέχεια του ανωτέρω παρορμητικότητα, 

εγωπάθειες, μισαλλοδοξίες, υπερβάλλον ζήλος, ανυπομονησία αποτελούν μερικά 

μόνο από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να κυριαρχούν σε μια 

ηγετική προσωπικότητα και τα οποία πρέπει να υπάρχει η σύνεση και η λογική να 

τιθασεύονται και να χαλιναγωγούνται. Κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει ο εκάστοτε 

πολιτικός ηγέτης σε συνεργασία με το λοιπό του επιτελείο να παραμένει 

προσηλωμένος στην εθνική στόχευση και το αντίστοιχο βεβαίως κατά επέκταση 

εθνικό συμφέρον.  
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 Τέλος σε πολλές περιπτώσεις θα πρέπει οι πολιτικοί ηγέτες – λήπτες 

αποφάσεων να επιδιώκουν να βλέπουν μακριά  ώστε να μην χάνουν τον κύριο 

αντικειμενικό σκοπό στο βωμό της επίτευξης μιας πρόσκαιρης και ευκαιριακής 

επιτυχίας. Μιας επιτυχίας η οποία στιγμιαία μπορεί να τους αναδείξει και να τους 

αποδώσει δόξα αλλά τελικά σε βάθος χρόνου θα τους καταβαραθρώσει και η 

ιστορία θα τους επικρίνει και θα τους καταδικάσει.  

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Συνοψίζοντας, καταλήγουμε με βεβαιότητα στη διαπίστωση ότι οι εμπορικοί 

πόλεμοι θα συνεχίσουν να υφίστανται και να λαμβάνουν χώρα  και στο μέλλον, 

όπως συνέβη κατά επανάληψη και στο παρελθόν σε περιοδικά χρονικά 

διαστήματα.  Ο πόλεμος ως κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο της «άγριας» πλευράς 

της  ανθρώπινης φύσης δεν εξέλειψε ποτέ, αντιθέτως ακολουθώντας τις 

απαιτήσεις της κάθε εποχής, αφομοιώνει τις τεχνολογικές εξελίξεις 

ενσωματώνοντας στις διαδικασίες του τις σύγχρονες τάσεις και τους νεωτερισμούς 

και μετεξελίσσεται αποκτώντας ολοένα και περισσότερα – καινούργια παρακλάδια.  

 Στην πορεία προς την παγκοσμιοποίηση δικλίδες ασφαλείας 

αναπτύσσονται, οργανισμοί με αντίστοιχο ρυθμιστικό – ελεγκτικό έργο ιδρύονται, 

κανόνες τίθενται για να τηρούνται, ωστόσο στο σύγχρονο άναρχο αλλά ωστόσο μη 

χαοτικό περιβάλλον θα συνεχίσει και είναι μοιραίο να επικρατεί τελικά ο νόμος της 

ζούγκλας ή αλλιώς ο νόμος του ισχυρού.  Οι κανόνες του παιχνιδιού φαίνεται πως 

υπάρχουν και δημιουργούνται ώστε να υφίσταται η απαιτούμενη «τάξη» για να 

ακολουθούνται όμως από τους ασθενέστερους, οι οποίοι θα πρέπει να 

εναρμονίζονται με αυτούς. Με αυτόν τον τρόπο η δράση τους εντάσσεται σε 

συγκεκριμένα καλούπια και σε στενά όρια και η συμπεριφορά τους καθίσταται 

προβλέψιμη - ελεγχόμενη και εφόσον υπάρξει απόκλιση από τους κανόνες τους 

επιβάλλονται τα αντίστοιχα πρόστιμα ή ποινές. Οι ισχυροί από την πλευρά τους 

εφαρμόζουν τους κανόνες του θεσμοθετημένου πλαισίου «κατά το δοκούν», 

καθόσον κανείς δεν μπορεί να τους επιβληθεί ή να τους τιμωρήσει. 

 Σήμερα στο δρόμο προς το μέλλον διαμορφώνεται αδιαμφισβήτητα μια 

πολύ-πολική πραγματικότητα, όπου ο ρόλος των κρατών απαιτεί 
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επαναπροσδιορισμό και στην οποία αναζητείται η επίτευξη νέων ισορροπιών. Θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι ζούμε σε μια εποχή όπου επιζητείται για μια ακόμα 

φορά, λόγω των διεθνών εξελίξεων και της προόδου της τεχνολογίας, η 

αναδιανομή μεριδίων «τομέων ευθύνης» και δικαιωμάτων μεταξύ των ισχυρών 

κρατών της γης. Η  πρωτοκαθεδρία των ισχυρών έως σήμερα κρατών τίθεται υπό 

αμφισβήτηση και θα πρέπει σε αυτό το σημείο να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή και 

να ακολουθηθούν λεπτοί χειρισμοί ώστε να αποφευχθούν τυχόν «σπασμωδικές» 

κινήσεις δυνάμενες να ωθήσουν σε επικίνδυνες αναταράξεις το διεθνές σύστημα.  

 Ειδικότερα ο εμπορικός πόλεμος ως «εργαλείο» της τακτικής του 

προστατευτισμού και μοχλός άσκησης πίεσης στη φαρέτρα των οικονομικά 

επιφανέστερων κρατών έχει αποδειχθεί ιστορικά πως δεν αναδεικνύει ξεκάθαρους 

νικητές μακροπρόθεσμα, καθώς η συνήθης ακολουθούμενη σε αυτόν πρακτική της 

εκατέρωθεν επιβολής δασμών οδηγεί τελικά σε καταπίεση της οικονομικής 

ανάπτυξης του συνόλου των εμπλεκομένων. Επομένως η χρησιμότητά του μπορεί 

να συνοψισθεί σε μια βραχυπρόθεσμη εφαρμογή της τακτικής καταναγκασμού, ως 

διαπραγματευτικό κυρίως μέσο, που αποσκοπεί στο να επιδείξει την 

αποφασιστικότητα ενός κράτους αλλά και την πίστη στην υπεροπλία του και στη 

δυναμική του επί των αντίστοιχων συντελεστών ισχύος ενός έτερου κράτους. 

 Ολοκληρώνοντας θα πρέπει να επισημάνουμε πως το δρομολόγιο προς την 

κατεύθυνση της παγκοσμιοποίησης δεν είναι στρωμένο με ροδοπέταλα. Στο 

μυαλό μου ως κυριότερο χαρακτηριστικό, αλληγορικό και πιθανώς διδακτικό 

παράδειγμα έρχεται αυτό του πύργου της Βαβέλ. Πάντως οι διεργασίες τις 

παγκοσμιοποίησης σίγουρα απαιτούν επίτευξη κλίματος συναίνεσης, επίδειξη 

ευελιξίας από τα κράτη και διάθεση ειλικρινούς συνεννόησης αλλά και αμοιβαίας 

συνεργασίας. Εγωιστικού τύπου συμπεριφορές οι οποίες οδηγούν στην 

κλιμάκωση διενέξεων, επιδείνωση των διεθνών σχέσεων, εντατικοποίηση του 

κλίματος τρομοκρατίας και γενικότερα σε ενίσχυση του κλίματος αστάθειας και 

αμφιβολίας στο διεθνές σύστημα, θα πρέπει να περιοριστούν, αν όχι να 

εξαλειφθούν. Απομένει λοιπόν στα χέρια των κατεχόντων την εξουσία των 

ισχυρών κυρίως κρατών, συνεπικουρούμενοι από τους αντιστοίχους ομόλογούς 

τους των ασθενέστερων κρατών, έχοντας λάβει πολλάκις μαθήματα από το 

ιστορικό προηγούμενο της ανθρωπότητας, να αποφύγουν τις κακοτοπιές και τα 
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πιθανά αδιέξοδα, προκειμένου να καταστούν ικανοί να οδηγήσουν τον πλανήτη σε 

ένα καλύτερο αύριο.                                                         

                  ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΞΕΩΝ: 23.194 
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	Πρόκειται για έναν πόλεμο που ουσιαστικά διεξάχθηκε σε δύο φάσεις, δηλαδή έλαβε χώρε σε δύο κοντινές αλλά διακριτές περιόδους. Η πρώτη φάση ήταν μεταξύ 1839 και 1842 και η δεύτερη ανάμεσα στο 1856 και 1860. Ο πόλεμος αυτός είχε ως άμεσους – κύριους εμ...
	Οι Κινέζοι επέδειξαν άμεσα ενδιαφέρον με αποτέλεσμα η ζήτηση εκ μέρους της Κίνας για όπιο να μεγιστοποιηθεί. Στα μέσα του 18ου αιώνα η Κίνα πραγματοποιούσε εισαγωγές οπίου ανερχόμενες σε 15 τόνους σε ετήσια βάση και την δεκαετία του 1830 έφτασε τους 1...
	Από πλευράς Άγγλων το μόνο που απέμενε ήταν μία σταγόνα για να ξεχειλίσει το ποτήρι. Η σταγόνα αυτή δεν άργησε να κυλίσει, έτσι λοιπόν τον Ιούλιο του 1839 κάποιοι Άγγλοι ναύτες ευρισκόμενοι σε κατάσταση μέθης προέβησαν στη δολοφονία ενός Κινέζου υπηκό...
	Σε αυτή την πρώτη φάση οι απώλειες ήταν 69 Άγγλοι στρατιώτες έναντι 18.000 Κινέζων. Εκτός των τεράστιων απωλειών, η ήττα της Κίνας ήταν εξόχως ταπεινωτική με τον αυτοκράτορα Γκουάνγκ Ντάο να αντιμετωπίζει μεγάλο ξεσηκωμό της κινεζικής γραφειοκρατίας κ...
	Η δεύτερη περίοδος του πολέμου του οπίου έλαβε χώρα από το 1856 έως το 1960. Συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 1856 κινέζοι αξιωματούχοι συλλαμβάνουν το πλήρωμα πλοίου υπό βρετανική σημαία για λαθρεμπόριο. Οι Κινέζοι βεβηλώνουν σκίζοντας τη βρετανική σημα...
	Η ανωτέρω δυσχερής διαμορφωθείσα κατάσταση δεν έγινε αποδεκτή από τον αυτοκράτορα της Κίνας, ο οποίος αρνήθηκε να επικυρώσει τους ταπεινωτικούς για τη χώρα του όρους. Ως αποτέλεσμα αυτού οι Άγγλοι και οι σύμμαχοι τους Γάλλοι προέβησαν σε γενικευμένες ...
	ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑ (1866)
	Το 1854 υπογράφεται εμπορική συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά με την οποία επέρχονταν μείωση στους φόρους αναφορικά με τα εμπορεύματα που ανταλλάσσονταν μεταξύ των δύο χωρών. Οι μειώσεις αυτές δημιούργησαν περεταίρω ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης των μεταξύ...
	Οι επόμενες δεκαετίες χαρακτηρίστηκαν από εκατέρωθεν κινήσεις εμπορικών περιορισμών. Αρχικά από πλευράς Καναδά ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός της συντηρητικής παράταξης John A. Macdonald ο οποίος εφάρμοσε την τακτική εθνικής πολιτικής το έτος 1879 με την ...
	Με την εγκατάλειψη της συνθήκης αμοιβαιότητας εκ μέρους των ΗΠΑ, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες πολλών αμερικανικών εταιρειών μεταφέρθηκαν στον Καναδά προκειμένου να επωφεληθούν της αφορολόγητης πρόσβασης στην αγορά του Καναδά. Η μετακίνηση αυτών τ...
	ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΣΜΟΣ
	Σε τι συνίσταται η οικονομική αλληλεξάρτηση ή, για να χρησιμοποιηθεί ένας άλλος όρος, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας; Από τον Β΄ΠΠ, ο ρυθμός ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου ήταν σταθερά υψηλότερος από τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ των βιομηχανικών χωρώ...
	Κατά τη διάρκεια των διαδοχικών γύρων πολυμερών διαπραγματεύσεων, οι δασμοί, το κύριο εμπόδιο του εμπορίου στη μεταπολεμική περίοδο, μειώθηκαν σημαντικά. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η στρατηγική αυτή ανοίγματος των αγορών αποδείχθηκε ό...
	Η συνολική σχεδόν απουσία διεθνούς εναρμόνισης των κοινωνικών και περιβαλλοντικών πολιτικών συνεπάγεται ότι ένας επιτυχής (από οικονομικής απόψεως) εξαγωγέας μπορεί να κατηγορηθεί για «κοινωνικό ντάμπινγκ», εάν η εργατική νομοθεσία στη χώρα εξαγωγής ...
	Σε μια προσπάθεια απόδοσης ενός απλουστευμένου ορισμού της, η αλληλεξάρτηση σημαίναι αμοιβαία εξάρτηση. Επιπρόσθετα σε επίπεδο παγκόσμιας πολιτικής η αλληλεξάρτηση συνεπάγεται καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από αμοιβαίες συνέπειες μεταξύ κρατών ή πα...
	Μεγάλες αποφάσεις ή αποφάσεις βιομηχανικής πολιτικής που δεν λαμβάνουν υπόψη την οικονομική παγκοσμιοποίηση, με την οποία το εξωτερικό εμπόριο συχνά αντικαθίσταται από άμεσες ξένες επενδύσεις ή οι οποίες μπορούν να αντικατασταθούν από τις λεγόμενες ρ...
	Αυτόνομη οικονομική ανάπτυξη δεν είναι πλέον δυνατή για κανέναν. Συνεπώς καθίσταται όλο και πιο επείγουσα η ανάγκη ανάπτυξης αποτελεσματικότερων μηχανισμών συντονισμού των μακροοικονομικών πολιτικών. Η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης απαιτεί μια ριζι...
	Στον σημερινό ολοένα και πολυπολικό κόσμο, τα οικονομικά ζητήματα έχουν σχετική σημασία. Επομένως, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στην παγκόσμια οικονομία. Η οικονομική αλληλεξάρτηση υπήρξε πάντα σε κάποιο βαθμό. Ω...
	Το εξωτερικό εμπόριο αναπτύχθηκε επίσης ταχέως τις τελευταίες δεκαετίες, σε υψηλότερο ρυθμό από την αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής, συμβάλλοντας και αντανακλώντας την αυτοσυντηρούμενη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Η δομή του έχει υποστεί σημαντικ...
	Οι παραδοσιακές πολιτικές οριοθετήσεις καθίστανται ολοένα και πιο ανούσιες, καθώς οι μορφές δραστηριότητας που αναλαμβάνουν οι οικονομικοί φορείς και τα κίνητρα που τους υπαγορεύουν καθίστανται πιο περίπλοκες. Έτσι, για παράδειγμα, αποφάσεις για το ε...
	Η ανάπτυξη μιας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής αγοράς μεγάλης κλίμακας έχει εντείνει περαιτέρω την οικονομική αλληλεξάρτηση. Πολλές πτυχές της αλληλεξάρτησης περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό στον δυτικό βιομηχανικό κόσμο. Αν και η ομάδα των βιομηχανικών χ...
	Η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης απαιτεί ουσιαστική προσαρμογή της σκέψης και των πολιτικών από μέρους των υπευθύνων λήψης αποφάσεων. Απαιτείται μια πιο συνεργατική και λιγότερο αναγωνιστική προσέγγιση στις πολυμερείς πρωτοβουλίες για την επιτυχή δι...
	ΚΥΡΙΑ ΠΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
	Το Εμπόριο προς το Εξωτερικό
	Το εξωτερικό εμπόριο είναι η παλαιότερη εκδήλωση της διεθνούς οικονομικής αλληλεξάρτησης. Ωστόσο, η ταχεία επέκταση του παγκόσμιου εμπορίου τις τελευταίες δεκαετίες, σε ποσοστό υψηλότερο από εκείνο της παγκόσμιας αύξησης της παραγωγής, καθώς και οι μ...
	2.  Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις
	Ως κύριος παράγοντας παγκοσμιοποίησης οι ξένες άμεσες επενδύσεις (ΑΞΕ) έχουν γίνει όλο και πιο σημαντική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια. Το κίνητρο των εταιρικών αποφάσεων για ανάληψη ξένων επενδύσεων είναι ποικίλο αλλά μπορεί να ομαδοποιηθεί στις...
	Αν και στις προηγούμενες δεκαετίες οι ΑΞΕ συγκεντρώνονταν σε πρώτες ύλες και άλλα πρωτογενή προϊόντα, σήμερα οι κύριοι τομείς είναι οι υπηρεσίες και η τεχνολογία έντασης παραγωγής.  Οι πολυεθνικές εταιρείες (MNCs) αποτελούν σημαντική πηγή ροών άμεσων...
	3. Η παγκοσμιοποίηση της τεχνολογίας
	Οι τεχνολογικοί πόροι και οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό συγκεντρωμένοι στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Κίνα. Η μεταφορά της τεχνολογίας γενικά μέσω άμεσων επε...
	Στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων έχει συμβάλει σημαντικά ειδικότερα σε ορισμένες βιομηχανίες, όπως οι ημιαγωγοί, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, της βιοτεχνολογίας, καθώς και σε ορισμένους πιο παραδο...
	Συνεπώς καθίσταται όλο και πιο δύσκολο για μία και μόνο εταιρεία, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη, να καλύψει αυτόνομα τους τομείς έρευνας που απαιτούνται για τη στρατηγική της ανάπτυξη, γεγονός που οδηγεί αναπόφευκτα στη σύναψη συνεργασίας μεταξύ εται...
	4. Οι Διακρατικές ροές πληροφοριών και τα δίκτυα
	Οι υπηρεσίες επικοινωνίας και μεταφοράς πληροφοριών - δεδομένων είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας. Η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών τηλε-πληροφορικής και πληροφόρησης επιφέρει την ταυτόχρονη α...
	5. Η Οικονομική Δικτύωση
	Οι εξελίξεις που περιγράφηκαν στο προηγούμενο τμήμα έχουν συμβάλει στην προώθηση της διάδοσης νέων μορφών εταιρικών στρατηγικών σε διεθνές επίπεδο. Οι στρατηγικές αυτές βασίζονται ταυτόχρονα στη συνεργασία και στον ανταγωνισμό μεταξύ οικονομικών παρα...
	Η δικτύωση είναι πιο διαδεδομένη στον τομέα των υπηρεσιών. Αυτές οι οικονομικές σχέσεις είναι ιδιαίτερα προωθημένες στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών, ενώ οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες εξαρτώνται όλο και περισσότερο από συμφωνίες δικτύωσης για...
	Οι ρυθμίσεις δικτύωσης μπορούν να καλύπτουν δραστηριότητες που κυμαίνονται από το στάδιο της έρευνας και της ανάπτυξης έως τις φάσεις παραγωγής και εμπορίας. Αυτό εισάγει ένα ευρύτερο στοιχείο ευελιξίας στη λειτουργία των εταιρειών, το οποίο με τη σε...
	6. Οι Χρηματοπιστωτικές Αγορές
	Η εμφάνιση μιας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής αγοράς είναι η πλέον αναπτυγμένη και διαδεδομένη πτυχή της οικονομικής αλληλεξάρτησης. Η πρόοδος στον τομέα της πληροφορικής και της τεχνολογίας των επικοινωνιών, επέτρεψε την ανάπτυξη της στιγμιαίας και σ...
	Η ανάπτυξη της δυνατότητας άμεσης κινητικότητας κεφαλαιών σε παγκόσμιο επίπεδο έχει θετικές και αρνητικές πτυχές. Αφενός, μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση της αποδοτικότερης αξιοποίησης του κεφαλαίου, από την άλλη πλευρά ενέχει πιθανούς κινδύνους, ι...
	Οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, επομένως, ασκούν ισχυρή πειθαρχία στις εθνικές κυβερνήσεις και περιορίζουν το βαθμό στον οποίο μπορούν να ακολουθήσουν μια πραγματικά ανεξάρτητη πορεία πολιτικής. Όσο η συμπεριφορά της αγοράς αντικατοπτρίζει πρ...
	Ακολούθως κλείνωντας την ανάλυση μας στο κεφάλαιο αυτό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εποχής της παγκοσμιοποίησης την οποία βιώνουμε και πριν περάσουμε στην σημερινή εποχή της Αμερικανοποίησης και την ανάλυση της «πολιτικής Τραμπ», κρίνεται σκόπι...
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
	ΝΤΟΝΑΛΤ ΤΡΑΜΠ: Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΑΣΜΩΝ
	1. Συνοπτικά Βιογραφικά Στοιχεία Ντ.Τραμπ
	Ο Ντόναλντ Τζον Τραμπ (Donald John Trump) είναι Αμερικανός επιχειρηματίας, κτηματομεσίτης, τηλεοπτική προσωπικότητα, συγγραφέας και εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είναι Πρόεδρος του “The Trump Organization” και ιδρυτής της α...
	Στις 16 Ιουνίου 2015, ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά του για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών στις εκλογές του 2016, διεκδικώντας το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και εν συνεχεία στις εκλογές της 8ης Νοεμβρίου 2016 εξελέγη ως ο...
	Ντόναλντ Τραμπ - Τα Πρώτα Βήματα
	Από τις προεκλογικές του δηλώσεις ακόμα αλλά και μετά την εκλογή του στον αμερικανικό θώκο τον Νοέμβριο του 2016, το κυριότερο σύνθημα του είναι το «Η Αμερική πρώτα!»30F , δίνοντας έτσι το στίγμα της πολιτικής που θα εφάρμοζε και το οποίο έως σήμερα ...
	O Ντόναλντ Τραμπ στα πρώτα του βήματα δείχνει σαν να επιχειρεί να αντιστρέψει την πορεία των ΗΠΑ προς την παγκοσμιοποίηση. Ενώ οι Μεξικανοί ανέμεναν από τις ΗΠΑ να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόταση επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας για το ελεύθερο...
	Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΗΠΑ –ΚΙΝΑΣ ΩΣ ΚΥΡΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΡΑΜΠ
	1. Τα «προεόρτια».
	2.  Η Απαρχή (6 Ιουλίου 2018)
	Οι Ηνωμένες Πολιτείες τελικά επέβαλαν τα ξημερώματα της 6ης Ιουλίου 2018 δασμούς 25% στις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων συνολικής αξίας 34 δισ. δολαρίων και λίγες ώρες αργότερα το Πεκίνο αντιδρούσε με την ίδια πρακτική υπό μορφή αντιποίνων. Οι πρώτες...
	Το Πεκίνο ανταπάντησε προσάπτοντας στην Ουάσιγκτον την κατηγορία ότι προβαίνει σε πρακτικές «εκφοβισμού», ενώ παράλληλα οι Βρυξέλλες προειδοποιούσαν για την επικινδυνότητα που ενέχουν οι εμπορικοί πόλεμοι, τονίζοντας ότι συνήθως όπως έχει φανεί από τ...
	Ο Τσεν Φεϊσιάνγκ, καθηγητής εφαρμοσμένων οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Σαγκάης δήλωνε στο  πρακτορείο Reuters πως ο εμπορικός πόλεμος έχει μόλις αρχίσει επισήμως, καθώς οι ΗΠΑ προτίθενται να επιβάλουν επιπρόσθετους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα συ...
	Άλλοι οικονομολόγοι εξέφραζαν την άποψη πως δεν διαφαίνεται σύντομο προφανές τέλος σε αυτή τη σύγκρουση. Επίσης διατυπωνόταν η άποψη πως εφόσον η αντιπαράθεση αυτή δεν κλιμακωνόταν περεταίρω από τα αρχικά 34 δισ., τότε οι δύο οικονομίες δεν θα επηρεα...
	Ένα άλλο στοιχείο που αξίζει να σημειωθεί είναι πως σε αντίστοιχη περίπτωση εμπορικού πολέμου τη δεκαετία 1930, οι συνέπειές του είχαν αποδειχθεί καταστροφικές και για τα δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Ωστόσο αντίστοιχης μορφής επιπτώσεις στη σημερινή ...
	3. Η Εξέλιξη
	Στις 10 Ιουλίου 2018 εκδίδεται τελικώς κατάσταση με προϊόντα κινεζικής προέλευσης αξίας 200 δις. δολαρίων προς επιβολή δασμών ύψους 10% και στις 24 Ιουλίου ανακοινώνεται εκ μέρους του αμερικανού προέδρου πακέτο στήριξης ποσού 12 δις. δολαρίων προς το...
	Ο Αύγουστος του 2018 συνεχίζει σε «καυτούς ρυθμούς», οπότε στις 7 του ιδίου μήνα ανακοινώνεται από τις ΗΠΑ πως η επόμενη παρτίδα δασμών που αποσκοπούσε στο να απειλήσει επιπλέον κινεζικά προϊόντα 16 δις δολαρίων θα έμπαινε σε ισχύ αρχής γενομένης στι...
	Εν συνεχεία, στις 1 Δεκεμβρίου πραγματοποιείται συνάντηση των προέδρων ΗΠΑ και Κίνας στο πλαίσιο της πραγματοποίησης Συνόδου των G20 στην Αργεντινή, όπου και συμφωνείται εμπορική «παύση εχθροπραξιών», οδηγώντας σε αναβολή την επιβολή επιπρόσθετων δασ...
	4. Η κλιμάκωση του Εμπορικού Πολέμου και η περιρρέουσα ατμόσφαιρα.
	Δέκα μήνες μετά την άτυπη κήρυξη εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας με την επιβολή εκατέρωθεν δασμών, φθάνοντας πλέον στον Μάιο και συγκεκριμένα στις 5 του μηνός, έχοντας πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα προσέγγισης μεταξύ των δύο αντιπαρατιθέμεν...
	Παρά το αρνητικό κλίμα, το διήμερο 9-10 Μαΐου  ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης Λίου Χε μετέβηκε στην Ουάσιγκτον όπου συναντήθηκε με τον αντιπρόσωπο εμπορίου των ΗΠΑ Ρόμπερτ Λάιτχαϊζερ και τον αμερικανό υπουργό Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν. Σκο...
	Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα έντασης, δίχως φυσικά να προκύπτει τελικά λευκός καπνός. Μάλιστα λίγο πριν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την δεύτερη ημέρα συζητήσεων οι αντιπρόσωποι των δύο χωρών, η κυβέρνηση των ΗΠΑ προχώρησ...
	Με την ολοκλήρωση των συνομιλιών, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως «έντιμες», «ειλικρινείς» και «εποικοδομητικές», οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Κίνας συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους σε νέο γύρο στο Πεκίνο χωρίς να καθορισθεί ωστό...
	Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρά τα ισχνά σημάδια διάθεσης εξεύρεσης από κοινού λύσης, φαίνεται να είχε προαποφασίσει να κλιμακώσει τους επιβληθέντες δασμούς εκτιμώντας και δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις δεν προχωρούν με αρκετά ταχύ ρυθμό, αμφισβητώντας κ...
	Οι επίσημοι λόγοι για τους οποίους η εμπορική διαμάχη ΗΠΑ – Κίνας εξελισσόταν σε εμπορικό πόλεμο πλήρους κλίμακας σχετίζονταν με την κατηγορία των ΗΠΑ εναντίον της Κίνας για εφαρμογή στρατηγικής αθέμιτου ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα θεωρήθηκε ότι Κινεζ...
	Το κύριο αίτημα που προβάλλει η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι να καταργηθεί ο όρος που αναγκάζει τις ξένες εταιρείες να μοιράζονται την τεχνογνωσία και τις καινοτομίες τους με αντίστοιχες κινεζικές προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στη χώρα. Ένα έτερο μείζο...
	Στις 14 Μαΐου, η Κίνα ανακοίνωνε επιβολή δασμών 5% έως 25% σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 60 δισ. δολαρίων από την 1η Ιουνίου, κλιμακώνοντας από πλευράς της τον μεταξύ τους εμπορικό πόλεμο. Οι δασμοί αυτοί αφορούσαν σε 5.140 εισαγόμενα αμερικανικά προ...
	Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιούσε την Κίνα να μην προχωρήσει σε αντίμετρα, ενώ με μπαράζ αναρτήσεων του στο twitter, ισχυρίστηκε ότι η Κίνα πρόκειται να ζημιωθεί αγρίως, καθώς αμερικανικές και ξένες επιχειρήσεις που παράγουν σε αυτήν θα ...
	Αρνητικό διαγραφόταν εκείνη την περίοδο και το κλίμα στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς η εκατέρωθεν ανακοίνωση για κλιμάκωση των μέτρων και αντιμέτρων εκ μέρους της Κίνας προκαλούσε πτώση των βασικών δεικτών μετοχών μεγαλύτερες του 2,5%. Αντισ...
	Στο διεθνές περιβάλλον, την ανησυχία της και την εκτίμηση ότι οι εμπορικές εντάσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Κίνα συνιστούν «απειλή» για την παγκόσμια οικονομία, εξέφραζε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ...
	Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση των ΗΠΑ δέχονταν μεγάλη πίεση από ένα σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, ενώ ο τομέας της γεωργίας είχε ήδη πληγεί από τους δασμούς που επέβαλε η Κίνα ως αντίποινα. Επίσης η κατασκευαστική βιομηχανία υποστήριζε ότι καθώς εισή...
	Ως προς την Κίνα, από τις αρχές Μαΐου που άρχισε να κλιμακώνεται η εμπορική ένταση, το γουάν υποτιμήθηκε πάνω από 2% έναντι του δολαρίου, έχοντας υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα πενταμήνου, πλησιάζοντας το ψυχολογικά ευαίσθητο όριο των 7 γουάν. Με ...
	Η Ευρώπη από τη μεριά της, ευρισκόμενη στη μέση του οικονομικού ανταγωνισμού δύο υπερδυνάμεων την στιγμή που η οικοδόμηση του νέου δρόμου του μεταξιού αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα παγκόσμια διακυβεύματα, προειδοποιούσε ότι μια κλιμάκωση του εμπορι...
	5. Τα πρόσφατα γεγονότα (Η πορεία από τον Μάιο έως σήμερα)
	Κατά το διήμερο 28-29 Ιουνίου 2019 μετά από ένα μεγάλο διάστημα αναταραχών συμφωνήθηκε ανακωχή του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας η οποία συνδυάστηκε με την αναγγελία της επανέναρξης εμπορικών συνομιλιών, στο πλαίσιο της συνόδου της G20 στην ...
	Λίγο αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνιζε πως συμφώνησε με τον Κινέζο ομόλογό να μην αυξηθούν οι δασμοί προς το παρόν τουλάχιστον στα κινεζικά προϊόντα, ενώ η Κίνα δεσμευόταν να αγοράσει μεγαλύτερες ποσότητες αμερικανικών αγροτικών προϊόντα. Η ...
	Ακολούθως, στις 9 Ιουλίου 2019 αμερικανοί αξιωματούχοι συνομίλησαν με ομόλογούς τους κινέζους με σκοπό τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων προκειμένου να βρεθούν λύσεις στα εκκρεμούντα ζητήματα εμπορίου μεταξύ Κίνας και Αμερικής. Αυτή η συνέχιση διαλόγο...
	Παρά τις ανωτέρω κινήσεις καλής θέλησης το κλίμα ξαναχαλάει τον Αύγουστο, καθόσον το κινεζικό νόμισμα γουάν βρέθηκε στο χαμηλότερο σημείο που ποτέ είχε βρεθεί σε αντιστοιχία με το δολάριο και οι ΗΠΑ προσάπτουν στο Πεκίνο κατηγορίες για «χειραγώγηση ν...
	Μετέπειτα, στις 24 Αυγούστου εκδηλώνεται η πρόθεση εκ μέρους της Κίνας να επιβληθούν επιπλέον δασμοί σε προϊόντα αμερικανικής προέλευσης όπως τη σόγια, τα αυτοκίνητα και το πετρέλαιο. Σύμφωνα με τις κινεζικές εξαγγελίες, στις εισαγωγές σόγιας και αργ...
	Οι ανωτέρω αναφορές δεν αφορούσαν αποκλειστικά εταιρείες αμερικανικού ενδιαφέροντος αλλά εξίσου και ευρωπαϊκές. Παραδείγματος χάρη με την ανακοίνωση της πρόθεσης επιβολής των ανωτέρω δασμών οι μετοχές των εταιρειών Daimler AG και BMW υποχώρησαν εκ το...
	Οι κινεζικές αυτές επιλογές φάνταζαν καλά υπολογισμένες, στοχεύοντας σε συγκεκριμένες ομάδες της αμερικανικής κοινωνίας όπως ο αγροτικός πληθυσμός αλλά και στο βιομηχανικό τομέα με πρώτες τις επιχειρήσεις – εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων, προκειμέν...
	Ο πρόεδρος Τραμπ αντέδρασε άμεσα και ιδιαιτέρως έντονα φτάνοντας στο σημείο να απαιτήσει την αποχώρηση από τη κινεζική επικράτεια των αμερικανικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, τρισεκατομμύρια δολάρια έχουν απολεσθεί από τ...
	Οι ανακοινώσεις αυτές λάμβαναν χώρα λίγες μόνον εβδομάδες μετά την απόφαση του ΠΟΕ σε βάρος των αμερικανικών κυρώσεων, παρά το γεγονός ότι αναγνώριζε την ύπαρξη ζητήματος κρατικών ενισχύσεων στην Κίνα. Ως συνεπακόλουθο αναστάτωση προκλήθηκε στην παγκ...
	Ακολούθως, στις 30 Αυγούστου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωνε ότι επιπρόσθετοι δασμοί ύψους 15% επί εισαγόμενων κινεζικών αγαθών αξίας 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων (υφάσματα, ιματισμός, τρόφιμα, έπιπλα και άλλα) θα ενεργοποιούνταν πρα...
	Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών – οικονομικών γιγάντων  μετά και τα ανωτέρω δείχνουν στάσιμες, ωστόσο ο Τραμπ διατράνωνε πως ο νέος γύρος διαλόγου που είχαν ρυθμισθεί για το μήνα Σεπτέμβριο θα λάμβαναν κανονικά χώρα. Ακολουθώντας τον δρόμο τ...
	Τα πολυάριθμα σκαμπανεβάσματα στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών δεν επέτρεπαν την αποκρυστάλλωση ασφαλών συμπερασμάτων από τις ως ανωτέρω δηλώσεις. Προς επίρρωση των προλεχθέντων, επιπρόσθετα ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ακολουθώντας τη λογική του «μία στο...
	Τελικά στις 12 Οκτωβρίου 2019, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωνε πως οι ΗΠΑ και η Κίνα κατέληξαν σε μερική  αλλά πολύ σπουδαία εμπορική συμφωνία, της οποίας οι λεπτομέρειες δεν είναι ωστόσο ακόμα ανακοινώσιμες. Χαρακτηριστικά ο κ. Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δη...
	Το θερμό κλίμα προϊδέαζε για τη θετική εξέλιξη, ενώ σε αυτή την 1η φάση θα περικλείονται πακέτα αγορών αγροτικών προϊόντων καθώς επίσης και στοιχεία σχετικά με ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά και αναφορικά με θέματα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών....
	Ο Λίου Χε και ο αμερικανός ομόλογός του Ρόμπερτ Λάιτχαϊζερ, όπως και ο υπουργός Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν, αποχώρησαν από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων έπειτα από συνομιλίες σχεδόν τριών ωρών, για δεύτερη συνεχή ημέρα στην έδρα των υπηρεσιών του ...
	Η συμφωνία διαφαίνεται πως θα καλύπτει ζητήματα σχετικά με την γεωργία, την νομισματική πολιτική, καθώς επίσης και πτυχές της προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας. Πιθανότατα θα πρόκειται για το σημαντικότερο βήμα ανάμεσα στις δύο χώρες των τελευταίων ...
	Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, κρίνεται σκόπιμο ωστόσο να αναφερθεί ότι αυτή η μερική συμφωνία μπορεί να αντιμετωπίσει κάποια μερικά σημεία διένεξης βραχυπρόθεσμου ορίζοντα, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως την δυνατότητα άμεσης επίλυσης άλλων πιο πολ...
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
	ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
	Κατόπιν της παράθεσης όλων των προαναφερομένων γεγονότων, δεδομένων και εκτιμήσεων περί του θέματος των εμπορικών πολέμων και του προστατευτισμού στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης, με έμφαση στην ακολουθούμενη έως σήμερα πολιτική επιβολής δασμώ...
	ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΩΦΕΛΗ  ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΑΣΜΩΝ ΤΡΑΜΠ
	Όπως σε όλες τις μορφές συγκρούσεων, αυτό που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο είναι η λήψη απόφασης με ορθολογικά κριτήρια. Δηλαδή ο λήπτης μίας απόφασης (εν προκειμένω περί ανάληψης ή μη ενός εμπορικού πολέμου), προκειμένου να επιλέξει την βέλτιστη λύσ...
	Η συγκεκριμένη απόφαση για ανάληψη ή μη ενός εμπορικού πολέμου παρουσιάζει σαφώς μια ειδοποιό διαφορά σε σχέση με την κλασσική μορφή πολέμου και αυτή δεν είναι άλλη παρά από το ότι δεν έχει άμεσες απώλειες (νεκρούς και τραυματίες). Έτσι δεν έχει άμεσ...
	Συνήθως αυτός που επιλέγει να εκκινήσει τη διαδικασία του εμπορικού πολέμου είναι και πάλι ο ισχυρός, αυτός που δηλαδή αισθάνεται ότι σε δεδομένο τόπο και χρόνο έχει το πάνω χέρι και εκτιμά ότι αργά ή γρήγορα θα βρεθεί σε θέση να επιβληθεί του αντιπά...
	Όπως αναφέρθηκε και λίγο πιο πριν, ένας εμπορικός πόλεμος είναι ένας έμμεσος πόλεμος. Πρόκειται λοιπόν για έναν πόλεμο καταπίεσης – εξαναγκασμού του αντιπάλου να ενδώσει στα θέλω ή τις απαιτήσεις του κράτους που εκκίνησε την διαδικασία αντιπαράθεσης ...
	Ένα δεύτερο σημείο που πηγάζει ακριβώς από το ανωτέρω (ότι δηλαδή ένας εμπορικός πόλεμος δεν συνοδεύεται άμεσα από αιματοχυσίες και πολεμικές βαρβαρότητες) είναι ότι μειώνει και την έκθεση σε ρίσκο μιας μεγάλης ήττας ή μιας ολοκληρωτικής εθνικής κατα...
	Βεβαίως ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι ότι ένας εμπορικός πόλεμος δεν μπορεί να σταθεί μόνος του χωρίς να συνεπικουρείται από άλλα υποστηρικτικά αυτού μέσα. Εξέχουσα σημασία και ιδιαίτερο ρόλο λοιπόν διαδραματίζουν η ύπαρξη μιας συνεκτικής κα...
	Ιδιαίτερο επίσης ρόλο αποκτούν, στη σύγχρονη και τεχνολογικά προηγμένη εποχή μας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία επιτρέπουν την άμεση και τάχιστη διάδοση της πληροφορίας και έχουν μετεξελιχθεί σε εργαλεία άσκησης πολιτικής τύπου non-paper. Μί...
	Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι πως οι εμπορικοί πόλεμοι συνήθως δεν αφορούν μόνο δύο εμπλεκόμενους. Λόγω του παράγοντα της αλληλεξάρτησης, ο οποίος αναλύθηκε σε αρκετή έκταση στο 2ο κεφάλαιο της παρούσας διατρι...
	ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (ΡΙΣΚΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ)
	Όπως αποδεικνύεται τόσο ιστορικά, όσο και από τον τρέχων εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ – Κίνας, οι εμπορικοί πόλεμοι δύσκολα αφήνουν «ξεκάθαρους κερδισμένους». Αποτελούν πεδίο σκληρής αντιπαράθεσης, παρά την απουσία ωμής βίας. Οι άμεσα εμπλεκόμενοι στο πεδίο α...
	Κατά συνέπεια ο λήπτης απόφασης περί της διεξαγωγής ή μη ενός εμπορικού πολέμου θα πρέπει να έχει ξεκάθαρη στόχευση ως προς το συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο θα θέλει να επιτύχει με το πέρας της αντιπαράθεσης αυτής. Μιλώντας με όρους στρατιωτικούς θ...
	Ο μηχανισμός διεξαγωγής των εμπορικών πολέμων προσομοιάζει στο γνωστό παίγνιο εκ της θεωρίας παιγνίων «Το παίγνιο της κότας». Τα δύο κυρίως αντιπαρατιθέμενα κράτη (χώρα Α και χώρα Β) έχουν δυο επιλογές να παραμείνουν μέχρι το τέλος με τις οιεσδήποτε ...
	Επειδή η επιλογή για εμπλοκή σε μία τέτοιας φύσεως οικονομική αντιπαράθεση παρουσιάζεται ως εύκαιρη και διαθέσιμη τακτική στην φαρέτρα ενός κράτους, ελλοχεύει ο κίνδυνος να παρασυρθεί ένα κράτος σε αυτόν χωρίς πραγματικά να διαθέτει το πάνω χέρι, αλλ...
	Το γεγονός επίσης πως αυτού του τύπου η πολιτική προστατευτισμού οδηγεί στην επιβολή εκατέρωθεν δασμών σε μια ιδιαίτερη επίδειξη αμοιβαίου πείσματος αλλά και (κακά τα ψέματα) αναπόφευκτης πρακτικής, τόσο για την επίτευξη πλήγματος επί του «οικονομικο...
	Συναγόμενο εκ των ανωτέρω προκύπτει τελικά αβίαστα το συμπέρασμα πως στο συγκεκριμένο τύπο πολέμου, μεγάλη αξία αποκτά η δυναμική καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (προτερήματα και ελαττώματα) των προσωπικοτήτων που ηγούνται των χωρών μελών της δ...
	Τέλος σε πολλές περιπτώσεις θα πρέπει οι πολιτικοί ηγέτες – λήπτες αποφάσεων να επιδιώκουν να βλέπουν μακριά  ώστε να μην χάνουν τον κύριο αντικειμενικό σκοπό στο βωμό της επίτευξης μιας πρόσκαιρης και ευκαιριακής επιτυχίας. Μιας επιτυχίας η οποία στ...
	ΕΠΙΛΟΓΟΣ
	Συνοψίζοντας, καταλήγουμε με βεβαιότητα στη διαπίστωση ότι οι εμπορικοί πόλεμοι θα συνεχίσουν να υφίστανται και να λαμβάνουν χώρα  και στο μέλλον, όπως συνέβη κατά επανάληψη και στο παρελθόν σε περιοδικά χρονικά διαστήματα.  Ο πόλεμος ως κύριο χαρακτ...
	Στην πορεία προς την παγκοσμιοποίηση δικλίδες ασφαλείας αναπτύσσονται, οργανισμοί με αντίστοιχο ρυθμιστικό – ελεγκτικό έργο ιδρύονται, κανόνες τίθενται για να τηρούνται, ωστόσο στο σύγχρονο άναρχο αλλά ωστόσο μη χαοτικό περιβάλλον θα συνεχίσει και εί...
	Σήμερα στο δρόμο προς το μέλλον διαμορφώνεται αδιαμφισβήτητα μια πολύ-πολική πραγματικότητα, όπου ο ρόλος των κρατών απαιτεί επαναπροσδιορισμό και στην οποία αναζητείται η επίτευξη νέων ισορροπιών. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ζούμε σε μια εποχή όπου ε...
	Ειδικότερα ο εμπορικός πόλεμος ως «εργαλείο» της τακτικής του προστατευτισμού και μοχλός άσκησης πίεσης στη φαρέτρα των οικονομικά επιφανέστερων κρατών έχει αποδειχθεί ιστορικά πως δεν αναδεικνύει ξεκάθαρους νικητές μακροπρόθεσμα, καθώς η συνήθης ακο...
	Ολοκληρώνοντας θα πρέπει να επισημάνουμε πως το δρομολόγιο προς την κατεύθυνση της παγκοσμιοποίησης δεν είναι στρωμένο με ροδοπέταλα. Στο μυαλό μου ως κυριότερο χαρακτηριστικό, αλληγορικό και πιθανώς διδακτικό παράδειγμα έρχεται αυτό του πύργου της Β...
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