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1. Εισαγωγή 

 

Η παρούσα διπλωματική έχει ως στόχο να συνδέσει μία από τις βασικότερες 

θεωρίες των οικονομικών επιστημών που είναι η θεωρία παιγνίων με ένα 

θέμα που έχει απασχολήσει έντονα στις ημέρες μας, τόσο την κοινή γνώμη 

όσο και τους ειδικούς: o εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο οικονομικά 

κυρίαρχων παγκόσμιων οικονομιών, των Η.Π.Α. και της Κίνας. 

Η θεωρία παιγνίων ορίζεται ως μία μελέτη μαθηματικών μοντέλων τα οποία 

εμπεριέχουν τις έννοιες της σύγκρουσης και της συνεργασίας τις οποίες 

καλούνται να διαχειριστούν άτομα που διακρίνονται για την ευφυΐα και την 

λογική τους και λαμβάνουν αποφάσεις. Η θεωρία παιγνίων παρέχει γενικές 

μαθηματικές τεχνικές για την ανάλυση καταστάσεων, στις οποίες 

συμμετέχουν δύο ή περισσότερα άτομα, οι αποφάσεις των οποίων θα 

επηρεάσουν την ευημερία των άλλων. Έτσι, η θεωρία παιγνίων προσφέρει 

σημαντικές οπτικές σε άτομα που εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων, είτε 

αυτά είναι φοιτητές κοινωνικών ή πιο πρακτικών επιστημών (Μyerson, R. 

1991). Η βασική υπόθεση πάνω στην οποία στηρίζεται είναι ότι οι παίκτες που 

εμπλέκονται στο παίγνιο είναι ορθολογικοί και επιδιώκουν την μεγιστοποίηση 

του οφέλους τους. Το παίγνιο αποτελεί ένα μοντέλο αλληλεπίδρασης των 

παικτών που συμμετέχουν στο οποία βασικό σημείο αποτελεί το γεγονός ότι η 

απόδοση του ενός παίκτη εξαρτάται από την στρατηγική που εφαρμόζεται 

από τον άλλο παίκτη. Οι μεταβλητές του παιγνίου είναι οι παίκτες που το 

απαρτίζουν, οι προτιμήσεις, οι διαθέσιμες στρατηγικές, η πληροφόρηση και η 

σειρά με την οποία οι παίκτες υλοποιούν τις δράσεις τους. 

Η θεωρία παιγνίων δίνει μεγάλη έμφαση στο γεγονός ότι οι ενέργειες και οι 

επιλογές όλων των συμμετεχόντων στο παίγνιο επηρεάζουν το αποτέλεσμα 

του καθενός. Η θεωρία παιγνίων περιλαμβάνει τους παρακάτω όρους και 

ορισμούς: 
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 Παίγνιο: Υπόδειγμα που απεικονίζει περιπτώσεις στρατηγικής 

συμπεριφοράς, στις οποίες η ανταμοιβή ενός παράγοντα εξαρτάται από 

τις δικές του ενέργειες καθώς και από τις ενέργειες άλλων παραγόντων 

δημιουργώντας έτσι αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση. 

 

 Παίκτες: Τα άτομα που συμμετέχουν στο παίγνιο και λαμβάνουν 

αποφάσεις. 

 

 Στρατηγική: Ένα σύνολο κινήσεων οι οποίες πραγματοποιούνται εντός 

ενός κανονιστικού πλαισίου το οποίο θα διαμορφωθεί από την εξέλιξη 

του παιγνίου. 

 

 Μηχανισμός Ανταμοιβής: Η ανταμοιβή η οποία λαμβάνει ένας παίκτης 

από την επίτευξη ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος . 

 

 Πληροφορία: Η πληροφορία η οποία είναι διαθέσιμη σε δεδομένο 

σημείο του παιγνίου. 

 

 Αποτέλεσμα του παιγνίου: Ένα σημείο του παιγνίου όπου οι παίκτες 

εφόσον έλαβαν τις αποφάσεις προέκυψε ένα συγκεκριμένο 

αποτέλεσμα κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού. 

 

 Ισορροπία Nash: H ισορροπία ενός μη συνεργατικού παιγνίου το οποίο 

είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο προκύπτει από την αλληλεπίδραση των 

μοναδικών στρατηγικών του κάθε παίκτη ενάντια στις υπόλοιπες, 

τέτοια ώστε ο κάθε παίκτης να οδηγείται στην επίτευξη του μέγιστου 

οφέλους. Εάν είναι δυνατή η πρόβλεψη της συμπεριφοράς των 
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υπόλοιπων παικτών σε ένα τέτοιο παίγνιο, τότε η πρόβλεψη είναι ένα 

σημείο ισορροπίας Ναsh, διαφορετικά θα παραβιάζεται η υπόθεση της 

συμπεριφοράς του ορθολογικού ατόμου (Myerson 1999).  

 

H θεωρία παιγνίων εφαρμόζεται και στη χάραξη οικονομικής πολιτικής, 

προκειμένου οι λήπτες των αποφάσεων να μεγιστοποιούν τα κέρδη της 

οικονομίας τους μέσω των εμπορικών αποφάσεων που λαμβάνουν, χωρίς να 

παραβλέπουν όμως το γεγονός ότι η επιτυχία τους εξαρτάται από την λήψη 

αποφάσεων από τα υπόλοιπα άτομα που εμπλέκονται στο παίγνιο. 

Το διεθνές εμπόριο αποτελείται από την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. 

Για τα περισσότερα κράτη, το εμπόριο αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό 

ποσοστό του ΑΕΠ. Πιο συγκεκριμένα, για τις υπό εξέταση χώρες, κατά το έτος 

2019 η Κίνα είχε 306,74 δις δολάρια εμπορικό πλεόνασμα με τις Η.Π.Α., μετά 

από 470,61δις δολάρια εξαγωγών και 163,87δις δολάρια εισαγωγών. 

Αντίστροφα, οι Η.Π.Α. είχαν 306,74 δις δολάρια εμπορικό έλλειμμα μετά από 

470,61 δις δολάρια εισαγωγών και 163,87 δις δολάρια εισαγωγών 

(Πηγή:www.data.worldbank.org). 

Οι δύο χώρες χαρακτηρίζονται από στενούς εμπορικούς δεσμούς, καθώς η 

Κίνα είναι η πρώτη χώρα ως προμηθευτής για τις Η.Π.Α. και ο τρίτος ως 

εξαγωγικός προορισμός (Πηγή:www.data.worldbank.org). 

Τα τελευταία χρόνια, με την εκλογή του 45ου προέδρου Ντόναλντ τέθηκε σε 

εφαρμογή μία πολιτική μείωσης του εμπορικού ελλείμματος προσθέτοντας 

δασμούς στα εισαγόμενα προϊόντα προερχόμενα από διάφορες χώρες, 

μεταξύ των οποίων και της Κίνας, σε μια συντονισμένη προσπάθεια να 

περιοριστεί το διαρκώς αυξανόμενο εμπορικό έλλειμμα των Η.Π.Α.. Όπως 

ήταν αναμενόμενο, οι οικονομικές κυρώσεις που επέβαλαν οι Η.Π.Α. 

οδήγησαν στην αντίδραση της Κίνας, η οποία με την σειρά της προχώρησε σε 

επιβολή δασμών σε εισαγόμενα προϊόντα από τις Η.Π.Α..  
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Έτσι, ξεκίνησε ο οικονομικός πόλεμος μεταξύ των δύο πιο ισχυρών οικονομιών 

του πλανήτη, οδηγώντας και ταυτόχρονα και στην έναρξη ενός παιγνίου του 

οποίου η εξέλιξη επηρεάζει τόσο τις οικονομίες της κάθε χώρας αλλά και το 

μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος καθώς η 

συμβολή των δύο χωρών αντιστοιχούσε το 2019 στο 40,72% (24,36% από τις 

Η.Π.Α. και 16,35% από την Κίνα) του παγκόσμιου παραγόμενου Ακαθάριστου 

Προϊόντος (Πηγή:www.data.worldbank.org).  

Πιο συγκεκριμένα, για το 2019, το Α.Ε.Π. των Η.Π.Α. ανήλθε σε 21,37 τρις 

δολάρια και της Κίνας σε 14,34 τρις δολάρια και το παγκόσμιο Α.Ε.Π. σε 87,69 

τρις δολάρια (Πηγή:www.data.worldbank.org). 
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2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 

Προβαίνοντας σε έναν εντοπισμό των αιτιών που οδήγησαν στον εμπορικό 

πόλεμο ανάμεσα στις Η.Π.Α. και την Κίνα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτές 

σχετίζονται κυρίως με την σταθερά ανοδική πορεία της κινέζικης οικονομίας, 

την διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος των Η.Π.Α. καθώς και την 

προσπάθεια της Κίνας να αποκτήσει πρόσβαση σε κρίσιμες τεχνολογίες των 

Η.Π.Α. μέσω επενδύσεων (Tao Liu & Wing Thye Woo 2018). 

Πιο συγκεκριμένα, το διαρκώς αυξανόμενο εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας 

δημιουργεί μία σειρά προβλημάτων στις Η.Π.Α. τα οποία σχετίζονται με την 

απουσία νέων επενδύσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 

επομένως την αύξηση της ανεργίας και της μείωση της ανάπτυξης. 

Χαρακτηριστικό δείγμα της ανάπτυξης της Κίνας αποτελεί η θεαματική 

αύξηση της μεσαίας τάξης η οποία από 80 εκατομμύρια το 2002, εκτιμάται ότι 

θα ανέλθει σε 700 εκατομμύρια τo 2020 (L. Kapustina et al. 2020).  

Βέβαια, θα πρέπει να τονιστεί και το γεγονός ένας ακόμη σημαντικός λόγος 

που οδήγησε τις δύο χώρες σε αυτή τη διαμάχη είναι η προσπάθεια της Κίνας 

να αποκτήσει πρόσβαση μέσω των επενδύσεων της σε αμερικάνικες εταιρείες 

τεχνολογίας οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες. 

Η βασική αιτία παραμένει o αναμενόμενος εκτοπισμός των Η.Π.Α. από την 

διαρκώς αναπτυσσόμενη Κίνα, μία κατάσταση η οποία παρομοιάζεται 

ιστορικά και με τον Πελοποννησιακό Πόλεμο (Imad A. Moosa 2020). 

Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι η επιβολή δασμών δεν θα έχει τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα, καθώς θα αντισταθμιστούν από με διάφορους τρόπους από 

την Κίνα όπως η αναπροσαρμογή των τιμών από τους παραγωγούς της και η 

ελαστικότητα της ζήτησης των εισαγόμενων προϊόντων. Η βελτίωση του 

εμπορικού ισοζυγίου θα είναι βραχυπρόθεσμη αλλά η μακροχρόνια διάρκειά 
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της θα εξαρτηθεί από άλλους παράγοντες όπως η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των Η.Π.Α.. 

Ακόμη, οι Η.Π.Α. εκτός του ότι προσπαθούν να μειώσουν το εμπορικό τους 

έλλειμμα με την επιβολή των δασμών, παράλληλα προσπαθούν να 

ενισχύσουν τις εμπορικές σχέσεις με την Κίνα, μέσω της αύξησης της 

συνολικής αξίας των εισαγόμενων προϊόντων από τις Η.Π.Α.. Η Οικονομική και 

Εμπορική Συμφωνία η οποία χαρακτηρίστηκε ως Συμφωνία Πρώτης Φάσης θα 

έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στην Ε.Ε. και κυρίως στη Γερμανία και 

τη Γαλλία ενώ θα προκαλέσει και στρεβλώσεις στο διεθνές εμπόριο  (Sonali 

Chowdhry et al. 2020). 

Η αναποτελεσματικότητα της επιβολής των δασμών αναμένεται και από το 

γεγονός ότι η Κίνα αποτελεί τη βάση της παγκόσμια εφοδιαστικής αλυσίδας, η 

διατάραξη της οποίας θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους παραγωγής (Chi 

Hung Kwan 2020). 

Ο βέλτιστος τρόπος αντιμετώπισης μιας ανερχόμενης οικονομίας δεν είναι η 

διεξαγωγή εμπορικού πολέμου καθώς επιδεινώνει  την οικονομική κατάσταση 

των Η.Π.Α. και της Κίνας ενώ είναι πιθανό να τους οδηγήσει πιο κοντά στην 

‘Παγίδα του Θουκυδίδη’ (Allison 2017), ένα ιστορικό γεγονός, όπου η Αθήνα 

αισθανόμενη την απειλή από την αναδυόμενη Σπάρτη, προχώρησε στη 

διεξαγωγή του Πελοποννησιακού Πολέμου με αρνητικές επιπτώσεις στην 

οικονομική ευημερία και των δύο χωρών (I. Moosa, 2020). 

Στη περίπτωση των Η.Π.Α. και της Κίνας, πραγματοποιήθηκε μία προσπάθεια 

μείωσης του εμπορικού ελλείμματος με την επιβολή δασμών αλλά κάτι τέτοιο 

έχει αποτέλεσμα μόνο βραχυπρόθεσμα. Πιο συγκεκριμένα, οι επιβολή 

δασμών ενδέχεται να μειώσει το επίπεδο της κοινωνικής ευημερίας και να 

μεταβάλει τον τρόπο και το κόστος της ικανοποίησής του. Η οικονομία ενώ 

αρχικά βρίσκεται σε μία ισορροπία και ικανοποιεί με το ελάχιστο κόστος ένα 

συγκεκριμένο επίπεδο ευημερίας, με την επιβολή των δασμών αυτό αλλάζει, 
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καθώς μεταβαίνει σε μία διαφορετική ισορροπία. Το σύστημα της επιβολής 

δασμών αρχικά ενδέχεται να μειώσει το εμπορικό έλλειμμα αλλά ταυτόχρονα 

μειώνει και το επίπεδο της κοινωνικής ευημερίας καθώς μειώνεται η 

εισαγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Στη συνέχεια όμως, η κοινωνική ευημερία 

τείνοντας να επανέλθει και λαμβάνοντας υπόψη ότι χαρακτηρίζεται από 

μεγάλη ελαστικότητα θα το επιτύχει με μεγαλύτερο κόστος από 

διαφορετικούς προμηθευτές της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Είναι βέβαιο ότι ένας εμπορικός πόλεμος δεν έχει νικητές παρά μόνο 

χαμένους. Φαίνεται ότι οι Η.Π.Α. το έχουν αντιληφθεί και γι΄ αυτό οι 

προσπάθειες τους έχουν εστιάσει στο να ενισχύσουν τις διμερείς σχέσεις με 

την Κίνα, υποχρεώνοντάς την να αυξήσει τις ποσότητες εμπορευμάτων και 

υπηρεσιών που εισάγει. 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στη στρατηγική των Η.Π.Α.  διακρίνονται δύο 

τμήματα, το βραχυπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο. Κατά το 

βραχυπρόθεσμο στάδιο, επέβαλε δασμούς προκειμένου να μειώσει το 

εμπορικό της έλλειμμα. Κάτι τέτοιο όμως οδηγεί στην αύξηση του κόστους της 

κοινωνικής ευημερίας εφόσον οι καταναλωτές θα οδηγηθούν σε πιο 

δαπανηρούς παραγωγούς προϊόντων και υπηρεσιών προκειμένου να 

διατηρήσουν το ίδιο επίπεδο. 

Κατά το μακροπρόθεσμο στάδιο, το οποίο άρχισε να εφαρμόζει από τις αρχές 

του 2020 και πιο συγκεκριμένα με την συμφωνία που συνάφθηκε στις 

14.02.2020, οι Η.Π.Α. οδηγήθηκαν σε μια στρατηγική ενίσχυσης εμπορικών 

συναλλαγών απευθείας με την Κίνα, παρακάμπτοντας τις υπόλοιπες χώρες. 

Πιο συγκεκριμένα, βάσει αυτής της συμφωνίας, η Κίνα θα εισάγει το 2021 

αγαθά και υπηρεσίες οι οποίες θα είναι αυξημένες κατά 200 δισεκατομμύρια 

δολάρια. Αυτό αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε μεγάλη απώλεια εσόδων και 

επομένως οικονομική πίεση τόσο ανεπτυγμένες όσο και αναπτυσσόμενες 

χώρες, όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Αυστραλία, η Ν. Αφρική, η Βραζιλία, 
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η Ρωσία και το Μεξικό. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί ανακατανομή της 

παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία θα ευνοήσει κάποιες χώρες 

κυρίως της ΝΑ Ασίας όπως η Ταϊβάν. 

Κατά τη διεξαγωγή προσομοιώσεων σε υπολογιστικά μοντέλα γενικής 

ισορροπίας για την εμπορική διαμάχη Η.Π.Α. και Κίνας, σε υπό εξέταση 

σενάρια σχετικά με την συσχέτιση ανάμεσα σε δασμούς εισαγόμενων 

προϊόντων, τις επενδύσεις και την παραγωγικότητα προέκυψε ότι διακρίνεται 

σημαντική μείωση σε όλους τους τομείς ενώ επηρεάζεται αρνητικά και το 

παγκόσμιο Α.Ε.Π. (Ken Itakura 2020). 

H ανεξέλεγκτη πορεία που λαμβάνει η διαμάχη μεταξύ των δύο χωρών 

ενισχύει την αβεβαιότητα, οδηγεί σε διαρκώς μειούμενη θέση ισχύος τις 

Η.Π.Α. και προκαλεί μία γενικότερη ανακατανομή της παγκόσμιας οικονομικής 

ισορροπίας. Το κλίμα αβεβαιότητας ενισχύεται περεταίρω εάν λάβει κανείς 

υπόψη ότι η διαρκώς αυξανόμενη ανάπτυξη της Κίνας, η οποία έχει φτάσει σε 

ένα κρίσιμο σημείο κατά το οποίο έρχεται σε αντιπαράθεση με την κυρίαρχη 

θέση των Η.Π.Α.. Τόσο η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας όσο και οι διάφορες 

κατηγορίες οι οποίες σχετίζονται με την κλοπή της πνευματικής ιδιοκτησίας 

και της στρατιωτικής τεχνολογίας (C. Bennett 2018), καθώς και ο περιορισμός 

των εταιρειών των Η.Π.Α. από τις κινέζικες αρχές αυξάνουν διαρκώς το κλίμα 

αβεβαιότητας (C. Vlados 2020). 

Η αβεβαιότητα αυξάνεται και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι Η.Π.Α. με 

την Κίνα οδηγούνται σε μία όλο και πιο έντονη διαμάχη. Η εξέλιξη του 

εμπορικού πολέμου δείχνει ότι προκαλεί έναν δυσμενή παράγοντα για την 

ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου χωρίς να έχει νικητές. Βέβαια, ορισμένες 

χώρες ενδεχομένως βραχυπρόθεσμα να ευνοηθούν συγκριτικά με άλλες 

καθώς αποτελούσαν εναλλακτικό κανάλι της εφοδιαστικής αλυσίδας για τις 

πωλήσεις των προϊόντων, όπως το Βιετνάμ. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση 

δεν αποτέλεσε μία τέτοιου είδους εναλλακτική στην εφοδιαστική αλυσίδα, 
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αλλά είχε ισχυρό πλεονέκτημα για την προσέλκυση των ξένων επενδυτικών 

κεφαλαίων λόγω της σταθερότητας που παρουσιάζει η οικονομία της, καθώς 

και λόγω της χορήγησης της Ευρωπαϊκής βίζας από διάφορα ευρωπαϊκά 

κράτη (π.χ. Ελλάδα) με την αγορά κατοικιών συγκεκριμένης αξίας (S. Goulard 

2020). 

Στο σύνολο της η διεθνής βιβλιογραφία επικρίνει την στάση των Η.Π.Α. η 

οποία με την επιβολή δασμών όχι μόνο δεν αυξάνει την ανταγωνιστικότητά 

της ως οικονομία αλλά αντίθετα αυξάνει και το κόστος των εισαγόμενων 

προϊόντων και οδηγεί τις υπόλοιπες χώρες με την σειρά στη λήψη μέτρων τα 

οποία θα περιορίσουν την εξαγωγική της δραστηριότητα (Wenna Zeng 2020). 

Τονίζεται δε, ότι η πολιτική που ακολουθεί έρχεται σε αντίθεση με το 

νομοθετικό πλαίσιο του ελεύθερου εμπορίου που έχει οριστεί από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Γι’ αυτό και στις 15.09.2020 ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Εμπορίου καταδίκασε και επισήμως με δικαστική απόφαση την 

επιβολή δασμών των Η.Π.Α.. 

Ωστόσο σύμφωνα με άλλες αναλύσεις, υποστηρίζεται ότι η διαμάχη ανάμεσα 

στις Η.Π.Α. και την Κίνα είναι μία διαμάχη περισσότερο τεχνολογική υπεροχής 

παρά εμπορικής (Anthony W. Chen et al. 2019). H τεχνολογία θεωρείται ο 

ακρογωνιαίος λίθος όχι μόνο της οικονομικής ευημερίας αλλά και της 

στρατιωτικής υπεροχής (K. Bradsher 2018), γεγονός το οποίο αναμφισβήτητα 

χαρακτήριζε τις Η.Π.Α. για μεγάλο χρονικό διάστημα και σιγά σιγά φαίνεται να 

φτάνει στο τέλος της. Ο τρόπος αντίδρασης των δύο εμπλεκόμενων χωρών θα 

είναι καθοριστικός για την παγκόσμια οικονομία. 

Η βέλτιστη λύση είναι όχι μόνο η άρση οποιουδήποτε περιοριστικού μέτρου 

αλλά και η ενίσχυση του ελεύθερου εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών. 
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3. Η Οικονομία των Η.Π.Α. 

 

Οι Η.Π.Α. διαθέτουν την πιο ισχυρή οικονομία στον κόσμο. Αποτελεί τον 

μεγαλύτερο εισαγωγέα και τον τρίτο μεγαλύτερο εξαγωγέα αγαθών και 

υπηρεσιών στον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, το 2019 οι εξαγωγές των Η.Π.Α. 

έφτασαν τα 2,5 τρις δολάρια, τα οποία αντιστοιχούν σε προϊόντα αξίας 1,653 

τρις δολαρίων (66,12%) και υπηρεσίες αξίας 0,847 τρις δολαρίων (33,88%). 

Είχαν ως προορισμό κυρίως το Μεξικό (15%), τον Καναδά (12%), την Κίνα 

(11%), την Ιαπωνία (5,35%) και την Γερμανία (4,9%). Οι εισαγωγές των Η.Π.Α. 

έφτασαν τα 3,1 τρις δολάρια, οι οποίες προέρχονται κυρίως από τη Κίνα 

(22%), το Μεξικό (14%), τον Καναδά (13%), την Ιαπωνία (5,8%) και την 

Γερμανία (5,2%). 

Οι Η.Π.Α εξάγουν κυρίως αγαθά τα οποία αντιστοιχούν στο 66% του συνόλου 

και έχουν συνολική αξία 1,7 τρις δολάρια. Το 33% των εξαγόμενων αγαθών 

είναι προϊόντα μεταποίησης, εκ των οποίων η μεγαλύτερη υπό κατηγορία 

είναι τα εμπορικά αεροσκάφη με συνολική αξία 132 δις δολαρίων. Άλλα 

αγαθά είναι ο βιομηχανικός εξοπλισμός με συνολική αξία 57 δις δολαρίων, οι 

ημιαγωγοί με αξία 50 δις δολαρίων και οι τηλεπικοινωνίες με αξία 36 δις 

δολαρίων.  

Ακόμη, στις εξαγωγές συμβάλλουν σημαντικά και οι ηλεκτρικές συσκευές 

καθώς η αξία τους ανέρχεται σε 44 δις δολάρια και ο ιατρικός εξοπλισμός ο 

οποίος ανέρχεται σε 38 δις δολάρια.  

Το 33% των εξαγωγών σχετίζονται με βιομηχανικά προϊόντα συνολικής αξίας 

531 δις δολαρίων, εκ των οποίων η μεγαλύτερη υποκατηγορία είναι τα 

πετρελαιοειδή με συνολική αξία 122 δις δολάρια, τα χημικά προϊόντα με αξία 

81 δις δολάρια, τα καύσιμα με συνολική αξία 41 δις δολάρια, τα πλαστικά με 

συνολική αξία 37 δις δολάρια και ο μη νομισματικός χρυσός συνολικής αξίας 

19 δις δολαρίων. 
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Μόνο το 12% των εξαγωγών των Η.Π.Α. είναι καταναλωτικά αγαθά, με την 

αξία τους να ανέρχεται σε 206 δις δολάρια. Οι μεγαλύτερες κατηγορίες είναι 

τα φαρμακευτικά παρασκευάσματα με συνολική αξία 55 δις δολάρια, τα 

κινητά τηλέφωνα με συνολική αξία 27 δις δολάρια και τα διαμάντια με 20 δις 

δολάρια. Η αυτοκινητοβιομηχανία συνέβαλε στο 10% των εξαγωγών καθώς η 

αξία των προϊόντων της έφτασε τα 162 δις δολάρια. Τα τρόφιμα, οι 

ζωοτροφές και τα αναψυκτικά αντιστοιχούν στο 8% με συνολική αξία 131 δις 

δολάρια. 

Οι υπηρεσίες, αντιστοιχούν στο 33% των εξαγωγών των Η.Π.Α. με συνολική 

αξία 847 δις δολάρια. Οι κυριότερες κατηγορίες που συνεισφέρουν σε αυτό 

είναι οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υπολογιστών, δικαιώματα τίτλων 

& αδειών, οικονομικές υπηρεσίες, κυβερνητικά και στρατιωτικά συμβόλαια. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω μπορούμε να δημιουργήσουμε τον 

παρακάτω Πίνακα, σχετικά με το εξαγωγικό προφίλ των Η.Π.Α. για το έτος 

2019: 

 

Α/Α Προϊόν / Υπηρεσία Συνολική Αξία (δις $) Ποσοστό % 

1. Μηχανολογικός Εξοπλισμός 205,9 8,23 

2. Ορυκτά Καύσιμα 199,7 7,98 

3. Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 173,2 6,92 

4. Αεροσκάφη 136,0 5,44 

5. Οχήματα 133,0 5,32 

6. Ιατρικές Συσκευές 90,8 3,63 

7. Πολυμερή 64,9 2,59 

8. Πολύτιμα Μέταλλα 59,6 2,38 

9. Φαρμακευτικές Ύλες 53,6 2,14 

10. Οργανικά Χημικά 39,3 1,57 

11 Διάφορα 519,0 20,76 

12. Υπηρεσίες 847,0 34,0 

 

Πίνακας Π.2.1.: Εξαγωγικό Προφίλ Η.Π.Α. για το έτος 2019 (Πηγή: Υπηρεσία 

Απογραφής Η.Π.Α.) 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα μπορούμε να δημιουργήσουμε 

το παρακάτω διάγραμμα: 

 

 

 

Διάγραμμα Δ.2.1.: Εξαγωγικό Προφίλ Η.Π.Α. για το έτος 2019 (Πηγή: Υπηρεσία 

Απογραφής Η.Π.Α.) 

 

Οι εισαγωγές των Η.Π.Α. για το 2019 έφτασαν σε ύψος τα 3,1 τρις δολάρια. 

Πιο συγκεκριμένα, τα 2,51 τρις δολάρια αφορούσαν αγαθά (81%) και τα 0,59 

τρις δολάρια υπηρεσίες (19%). Από τα αγαθά, τα προϊόντα μεταποίησης 

αντιστοιχούν στο 27% των εισαγόμενων αγαθών στα οποία περιλαμβάνονται 

υπολογιστές συνολικής αξίας 131 δις δολαρίων και προϊόντα τηλεπικοινωνιών 

αξίας 117 δις δολαρίων. Στη συνέχεια, ακολουθούν τα καταναλωτικά αγαθά 

τα οποία αντιστοιχούν στο 26% και αντιστοιχούν σε προϊόντα αξίας 654 δις 

δολαρίων. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο κυριότερες κατηγορίες είναι τα κινητά 

και οι τηλεοράσεις συνολικής αξίας 132 δις δολαρίων και τα φαρμακευτικά 

προϊόντα, η αξία των οποίων ανέρχεται σε 149 δις δολάρια. Στη συνέχεια, 

8%
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Εξαγωγικό Προφίλ Η.Π.Α. για το έτος 2019

Μηχανολογικός Εξοπλισμός Ορυκτά Καύσιμα Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός

Αεροσκάφη Οχήματα Ιατρικές Συσκευές

Πολυμερή Πολύτιμα Μέταλλα Φαρμακευτικές Ύλες

Οργανικά Χημικά Υπηρεσίες Διάφορα
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ακολουθούν τα προϊόντα ένδυσης και υπόδησης με αξία 130 δις δολάρια, τα 

οποία αντιστοιχούν στο 5,1% των εισαγόμενων αγαθών. Οι εισαγωγές 

βιομηχανικού εξοπλισμού ανήλθαν σε 522 δις δολάρια το οποίο αντιστοιχεί 

σε 20,8% των εισαγόμενων αγαθών. Οι κυριότερες υποκατηγορίες είναι τα 

πετρελαιοειδή με συνολική αξία 191 δις δολάρια. Οι εισαγωγές αυτοκινήτων 

έφτασαν τα 310,1 δις δολάρια τα οποία αντιστοιχούν σε 12,3% των συνολικών 

εισαγωγών ενώ τα βρώσιμα είδη ανήλθαν σε 151 δις δολάρια αντιστοιχώντας 

σε 6%. Η συνολική αξία των εισαγόμενων υπηρεσιών για το 2019 ανήλθε σε 

588 δις δολάρια. Πιο συγκεκριμένα, οι εισαγόμενες υπηρεσίες σχετίζονται με 

ταξιδιωτικές υπηρεσίες, η αξία των οποίων ανήλθε σε 262 δις δολάρια και σε 

ποσοστό 44,5%, τις υπηρεσίες υπολογιστών, αξίας 161 δις δολαρίων οι οποίες 

αντιστοιχούν σε ποσοστό 27,4%. Οι εισαγωγές τραπεζικών και ασφαλιστικών 

υπηρεσιών ανέρχονται σε 84 δις δολάρια ή 13,8%. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προκύπτει ο παρακάτω πίνακας, σχετικά 

με το εισαγωγικό προφίλ των Η.Π.Α. για το έτος 2019: 

 

Α/Α Προϊόν / Υπηρεσία Συνολική Αξία 
(δις $) 

Ποσοστό % 

1. Μηχανολογικός Εξοπλισμός (με 
Υπολογιστές) 

379 
12,23 

2. Ηλεκτρικός Εξοπλισμός 352,3 11,36 

3. Οχήματα 310,1 10 

4. Ορυκτά καύσιμα 191 6,161 

5. Φαρμακευτικά Προϊόντα 149 4,806 

6. Οπτικός, Τεχνικός & Ιατροτεχνολογικός 
Εξοπλισμός 

96,9 
3,126 

7. Οικιακά είδη & Προκάτ Κατασκευές 67,2 2,168 

8. Πολυμερή 60,6 1,955 

9. Πολύτιμοι Λίθοι & Μέταλλα 58,1 1,874 

10. Οργανικά Χημικά 54,5 1,758 

11 Διάφορα 791,3 25,53 

12. Υπηρεσίες 590 19 
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Πίνακας Π.2.2.: Εισαγωγικό Προφίλ Η.Π.Α. για το έτος 2019 (Πηγή: Υπηρεσία 

Απογραφής Η.Π.Α.) 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα μπορούμε να δημιουργήσουμε 

το παρακάτω διάγραμμα: 

 

 

Διάγραμμα Δ.2.2.: Εισαγωγικό Προφίλ Η.Π.Α. για το έτος 2019 (Πηγή: 

Υπηρεσία Απογραφής Η.Π.Α.). 

 

Από τα εισαγόμενα προϊόντα, τα φαρμακευτικά παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη 

ετήσια αύξηση, καθώς οι εισαγωγές τους αυξήθηκαν συγκριτικά με το 2018 

κατά 10,9%. Ακόμη, οι εισαγωγές οπτικού, τεχνικού και ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού και εκείνες των οχημάτων αυξήθηκαν κατά 3,7% και 1,2% 

αντίστοιχα. Τη μεγαλύτερη μείωση εμφάνισαν τα ορυκτά καύσιμα, η οποία 

έφτασε το 13,1%. 
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4. Η Οικονομία της Κίνας 

 

Η Κίνα βρίσκεται δίπλα σε σημαντικούς στρατηγικούς εμπορικούς εταίρους 

του παγκόσμιου εμπορίου όπως είναι η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Βιετνάμ, η 

Ινδία και Σιγκαπούρη. Το 2019 οι συνολικές εξαγωγές της Κίνας έφτασαν το 

ύψος των 2,772 τρις δολαρίων, το οποίο αντιστοιχεί σε προϊόντα αξίας 2,499 

τρις δολαρίων (90,15%) και σε υπηρεσίες αξίας 0,273 τρις δολαρίων (9,85%). 

Η μέση ισοτιμία του γιουάν έναντι του δολαρίου μειώθηκε το 2019 κατά 4,4%, 

φθάνοντας τη τιμή των 0,143 δολ/γιουάν, μειώνοντας έτσι το κόστος των 

κινέζικων εξαγωγών και ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά τους.  

Οι εξαγωγές της Κίνας είχαν ως προορισμό τις Η.Π.Α. (16,8%), το Χονγκ Κόνγκ 

(11,2%), την Ιαπωνία (5,7%), τη Ν. Κορέα (4,4%) και το Βιετνάμ (3,9%).Οι 

εισαγωγές της Κίνας προήλθαν κυρίως από Ασιατικές χώρες (55,4%), από την 

Ε.Ε. (18,1%) και την Β. Αμερική (8%). 

Οι κυριότερες εξαγωγές προϊόντων της Κίνας για το 2019, αφορούσαν 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό αξίας 671 δις δολαρίων (26,7%), μηχανολογικό 

εξοπλισμό αξίας 417 δις δολαρίων (16,7%), οικιακά είδη αξίας 99,5 δις 

δολαρίων (4%), πολυμερή αξίας 84,4 δις δολαρίων (3,4%), οχήματα αξίας 74,4 

δις δολαρίων (3%), ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αξίας 73 δις δολαρίων (2,9%), 

ενδύματα αξίας 71,4 δις δολαρίων (2,9%), προϊόντα χάλυβα αξίας 69,6 δις 

δολαρίων (2,8%), αξεσουάρ ενδυμάτων αξίας 66,8 δις δολαρίων (2,7%) και 

παιχνίδια αξίας 62,8 δις δολαρίων (2,5%). 

Τα παιχνίδια χαρακτηρίζονται από τη μεγαλύτερη αυξητική τάση, με ρυθμό 

μεταβολής 10,7%, τα προϊόντα χάλυβα χαρακτηρίζονται από ρυθμό 

μεταβολής 6,1% ενώ τα πολυμερή 5,3%. 

Οι εξαγωγές υπηρεσιών της Κίνας ανήλθαν το 2019 σε 0,273 τρις δολάρια, 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,9%. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω μπορούμε να δημιουργήσουμε τον 

παρακάτω Πίνακα Π.3.1, σχετικά με το εξαγωγικό προφίλ της Κίνας για το έτος 

2019: 

 

Α/Α Προϊόν / Υπηρεσία Συνολική Αξία (δις $) Ποσοστό % 

1. Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 671,0 24,21 

2. Μηχανολογικός Εξοπλισμός 417,0 15,04 

3. Οικιακά Είδη 99,5 3,59 

4. Πολυμερή 84,4 3,04 

5. Οχήματα 74,4 2,68 

6. Ιατροτεχνολογικός 
Εξοπλισμός 

73,0 
2,63 

7. Ενδύματα 71,4 2,58 

8. Προϊόντα Χάλυβα 69,6 2,51 

9. Αξεσουάρ Ενδυμάτων 66,8 2,41 

10. Παιχνίδια 62,8 2,27 

11 Υπηρεσίες 273,0 9,85 

12. Διάφορα 809,0 29,18 

 

Πίνακας Π.3.1.: Εξαγωγικό Προφίλ Κίνας για το έτος 2019 (Πηγή: Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο) 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα μπορούμε να δημιουργήσουμε 

το παρακάτω διάγραμμα: 
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Διάγραμμα Δ.3.1.: Εξαγωγικό Προφίλ Κίνας για το έτος 2019 (Πηγή: Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο). 

 

Οι εισαγωγές αγαθών της Κίνας για το 2019 έφτασαν τα 2,069 τρις δολάρια, οι 

οποίες είναι μειωμένες κατά 3,1% σε σχέση με το 2018. Το 2019 η αξία του 

γιουάν μειώθηκε κατά 4,4% έναντι του δολαρίου σε σχέση με το 2018, 

γεγονός το οποίο καθιστά πιο ακριβές τις εισαγωγές προϊόντων.  

Ως προς τη γεωγραφική προέλευση, το 55,4% των κινέζικων εισαγωγών το 

2019 προήλθε από ασιατικές χώρες. Τα εισαγόμενα προϊόντα που 

προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχούν σε 18,1%, της Β. 

Αμερικής αντιστοιχούν σε 8%, της Λατινικής Αμερικής σε 7.2%, την Ωκεανία σε 

6,6% και της Αφρικής σε 4,6%. 

Τα εισαγόμενα αγαθά της Κίνας, σχετίζονται κυρίως με ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

συνολικής αξίας 496,8 δις δολαρίων (24%), ορυκτά καύσιμα συνολικής αξίας 

343,6 δις δολαρίων (16,6%), μηχανολογικός εξοπλισμός αξίας 190,3 δις 

δολαρίων (9,2%), μεταλλεύματα αξίας 163,6 δις δολαρίων (7,9%), οπτικό, 
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τεχνικό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αξίας 98,7 δις δολαρίων (4,8%), 

οχήματα αξίας 75,1 δις δολαρίων (3,6%), πολυμερή αξίας 71,6 δις δολαρίων 

(3,5%), πολύτιμους λίθους και μέταλλα αξίας 60,5 δις δολαρίων (2,9%), 

οργανικά χημικά αξίας 57,8 δις δολαρίων (2,8%) και χαλκό αξίας 40,8 δις 

δολαρίων (2%). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω μπορούμε να δημιουργήσουμε τον 

παρακάτω Πίνακα, σχετικά με το εισαγωγικό προφίλ της Κίνας για το έτος 

2019: 

 

Α/Α Προϊόν Συνολική Αξία (δις $) Ποσοστό % 

1. Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 496,8 24 

2. Ορυκτά Καύσιμα 343,6 16,6 

3. Μηχανολογικός Εξοπλισμός 190,3 9,2 

4. Μεταλλεύματα 163,6 7,9 

5. Οπτικός, Τεχνικός & 
Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός 

98,7 
4,8 

6. Οχήματα 75,1 3,6 

7. Πολυμερή 71,6 3,5 

8. Πολύτιμοι Λίθοι & Μέταλλα 60,5 2,9 

9. Οργανικά Χημικά 57,8 2,8 

10. Χαλκός 40,8 2 

11 Διάφορα 469,7 22,7 

 

Πίνακας Π.3.2.: Εισαγωγικό Προφίλ Κίνας για το έτος 2019 (Πηγή: Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα μπορούμε να δημιουργήσουμε 

το παρακάτω διάγραμμα: 
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Διάγραμμα Δ.3.2.: Εισαγωγικό Προφίλ Κίνας για το έτος 2019 (Πηγή: Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο) 

 

Τη μεγαλύτερη αύξηση στις εισαγωγές την εμφανίζουν τα μεταλλεύματα και 

ανέρχεται σε 20,4%. Αντίθετα, τη μεγαλύτερη μείωση στις εισαγωγές την 

εμφανίζουν ο χαλκός, 14,4% και τα οργανικά χημικά 14,2%.  
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5. Ανάλυση Διμερούς Εμπορίου Η.Π.Α. & Κίνας 

 

Δεδομένου ότι η εφαρμογή των δασμών ξεκίνησε από τις 01.01.2018 θα 

αναλύσουμε το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών για το χρονικό διάστημα 2009 

– 2019, προκειμένου να εντοπίσουμε τις τάσεις που δημιουργούνται για το 

παραπάνω διάστημα και στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε στο διάστημα από 

01.01.2018 έως 31.12.2019 προκειμένου να διαπιστώσουμε τον οικονομικό 

αντίκτυπο των δασμών. 

Αρχικά, θα αναλύσουμε για τη χρονική περίοδο αναφοράς 2009 – 2019 το 

εμπόριο των αγαθών, το οποίο βλέπουμε στον παρακάτω πίνακα. Ως χώρα 

αναφοράς επιλέχθηκαν οι Η.Π.Α. και η αξία των προϊόντων δίνεται σε 

δισεκατομμύρια δολάρια.  

 

Έτος Εισαγωγές Εξαγωγές Ισοζύγιο Μεταβολή % 

2009 296,37 69,49 - 226,87 - 

2010 364,95 91,91 -273,04 20,3 

2011 399,37 104,12 -295,24 8,1 

2012 425,61 110,51 -315,1 6,72 

2013 440,43 121,74 -318,68 1,13 

2014 468,47 123,65 -344,81 8,19 

2015 483,2 115,87 - 367,32 6,52 

2016 462,42 115,59 - 346,82 - 8,03 

2017 505,22 129,79 - 375,42 9,02 

2018 539,67 120,14 - 419,52 11,74 

2019 452,24 106,62 - 345,61 - 17,61 

 

Πίνακας Π.4.1.: Εμπόριο Αγαθών Η.Π.Α. – Κίνας για το χρονικό διάστημα 2009 

– 2019 (Πηγή: Υπηρεσία Απογραφής Η.Π.Α.) 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα μπορούμε να πάρουμε το 

παρακάτω διάγραμμα Δ.4.1.: 

 

 

Διάγραμμα Δ.4.1.: Εμπόριο Αγαθών Η.Π.Α. – Κίνας σε δισεκατομμύρια 

δολάρια για το χρονικό διάστημα 2009 – 2019 (Πηγή: Υπηρεσία Απογραφής 

Η.Π.Α.). 

 

Ομοίως θα πραγματοποιήσουμε την ίδια ανάλυση του εμπορικού ισοζυγίου 

για τις υπηρεσίες μεταξύ των δύο χωρών.  

Ως χώρα αναφοράς επιλέχθηκαν οι Η.Π.Α. και η αξία των υπηρεσιών δίνεται 

σε δισεκατομμύρια δολάρια. 

Έτος Εισαγωγές Εξαγωγές Ισοζύγιο Μεταβολή % 

2009 9,56 17,06 7,5 - 

2010 10,6 22,5 11,9 58,66 

2011 11,78 28,43 16,65 39,91 

2012 13,04 33,03 19,63 17,89 

2013 13,9 37,52 23,62 20,32 

2014 14,01 44,28 30,27 28,15 

2015 14,98 49,02 34,04 12,45 
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2016 16,17 54,40 38,23 12,3 

2017 17,4 56,01 38,61 0,9 

2018 18,34 57,14 38,8 0,5 

2019 18,37 57,25 38,87 0,2 

Πίνακας Π.4.2.: Εμπόριο Υπηρεσιών Η.Π.Α. – Κίνας για το χρονικό διάστημα 

2009 – 2019 (Πηγή: Υπηρεσία Απογραφής Η.Π.Α.). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα μπορούμε να πάρουμε το 

παρακάτω διάγραμμα Δ.4.2.: 

 

 

Διάγραμμα Δ.4.2.: Εμπόριο Υπηρεσιών Η.Π.Α. – Κίνας για το χρονικό διάστημα 

2009 – 2019 (Πηγή: Υπηρεσία Απογραφής Η.Π.Α.) 

 

Στη συνέχεια εφόσον διαθέτουμε τα οικονομικά στοιχεία του εμπορικού 

ισοζυγίου για τα αγαθά και τις υπηρεσίες μπορούμε να προχωρήσουμε στη 

δημιουργία ενός συγκεντρωτικού πίνακα ο οποίος να περιλαμβάνει την πλήρη 

οικονομική ανάλυση για το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών. Τα εμπορικά 
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στοιχεία για το χρονικό διάστημα 2009 – 2019 δίνονται στον παρακάτω 

πίνακα Π.4.3. 

 

Έτος Εισαγωγές Εξαγωγές Ισοζύγιο Μεταβολή % 

2009 305,93 86,55 -219,37 - 

2010 375,55 114,41 -261,14 19,04 

2011 411,15 132,55 -278,59 6,68 

2012 438,65 143,54 -295,47 6,06 

2013 454,33 159,26 -295,06 -0,14 

2014 482,48 167,93 -314,54 6,60 

2015 498,18 164,89 -333,28 5,96 

2016 478,59 169,99 -308,59 -7,41 

2017 522,62 185,8 -336,81 9,14 

2018 558,01 177,28 -380,72 13,04 

2019 470,61 163,87 -306,74 -19,43 

 

Πίνακας Π.4.3.: Εμπορικό Ισοζύγιο Υπηρεσιών & Αγαθών Η.Π.Α.-Κίνας για το 

χρονικό διάστημα 2009–2019 (Πηγή: Υπηρεσία Απογραφής Η.Π.Α.). 

 

Στη συνέχεια προκειμένου να αποκτήσουμε μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα του 

εμπορικού ισοζυγίου για το χρονικό διάστημα που μελετάμε θα 

δημιουργήσουμε το παρακάτω διάγραμμα Δ.4.3: 
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Διάγραμμα Δ.4.3.: Εμπορικό Ισοζύγιο (Έλλειμμα) Υπηρεσιών & Αγαθών Η.Π.Α. 

– Κίνας για το χρονικό διάστημα 2009 – 2019 (Πηγή: Υπηρεσία Απογραφής 

Η.Π.Α.). 

 

Όπως παρατηρούμε από το παραπάνω διάγραμμα, το εμπορικό ισοζύγιο έχει 

μία σταθερά ανοδική τάση για το σύνολο της υπό εξέτασης περιόδου. 

Διακρίνονται δύο σημεία όπου αποτυπώνεται μία πτωτική τάση, κατά τα έτη 

2016 και 2019. Στο χρονικό διάστημα που μελετάμε, ο μέσος όρος του 

εμπορικού ισοζυγίου για τις Η.Π.Α. είναι 302,75 δις δολάρια ετησίως και έχει 

έναν μέσο ρυθμό αύξησης ετησίως 3,95%. 

Η έναρξη του εμπορικού πολέμου τοποθετείται στις 01.01.2018 και φαίνεται 

ότι είχε σημαντικό αντίκτυπο στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών. Πιο 

συγκεκριμένα, ο εμπορικός πόλεμος είχε ως αποτέλεσμα για το χρονικό 

διάστημα 2018 - 2019 την απώλεια εξαγωγών συνολικής αξίας 87,4 δις 

δολαρίων για την Κίνα η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό μείωσης 15,66% και 

εξαγωγών συνολικής αξίας 13,41 δις δολαρίων για τις Η.Π.Α. η οποία 

αντιστοιχεί σε ποσοστό μείωσης 7,56%. Εν τέλει, το εμπορικό ισοζύγιο των 

δύο χωρών, έλλειμμα για τις Η.Π.Α. και πλεόνασμα για την Κίνα, 
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διαμορφώθηκε σε 306,74 δις δολάρια για το 2019, μειωμένο κατά 73,98 δις 

δολάρια ή 19,43%. Για το 2018, το εμπορικό ισοζύγιο των δύο χωρών 

διαμορφώθηκε σε 380,72 δις δολάρια, αυξημένο κατά 13,04%.  

Παρατηρούμε λοιπόν, ότι ενώ η λήψη μέτρων για τον εμπορικό πόλεμο 

ξεκίνησε στις αρχές του 2018 καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους όχι μόνο δεν 

περιόρισε το εμπορικό ισοζύγιο των δύο χωρών αλλά αντιθέτως το ενίσχυσε 

κατά 13,04%. Αντίθετα το 2019 δεν παρατηρούμε την ίδια εικόνα καθώς το 

εμπορικό ισοζύγιο μειώθηκε σημαντικά, παρουσιάζοντας πτώση 19,43% και 

πλήττοντας πολύ πιο έντονα την Κίνα (-15,66%) σε σχέση με τις Η.Π.Α. (7,56%). 
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6. Το Ημερολόγιο του Εμπορικού Πολέμου και οι Μελλοντικές 

Επιπτώσεις 

 

Οι οικονομικές σχέσεις Η.Π.Α. – Κίνας έχουν ενισχυθεί σημαντικά τις 

τελευταίες τρεις δεκαετίες καθώς η αξία των εμπορικών αγαθών και 

υπηρεσιών που διακινούσαν από 2 δις δολάρια το 1979 αυξήθηκε στα 579 δις 

δολάρια το 2016. Η Κίνα πλέον είναι από τους πιο σημαντικούς εμπορικούς 

εταίρους των Η.Π.Α. και οι σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ τους 

ευνοούν και τις δύο χώρες καθώς οι Η.Π.Α. αποτελούν την μεγαλύτερη 

εξαγωγική αγορά προϊόντων και υπηρεσιών της Κίνας, ενώ η εισαγωγή 

φθηνών προϊόντων από την Κίνα ωφελεί του καταναλωτές των Η.Π.Α.. Ακόμη, 

η Κίνα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ξένος κάτοχος χρεογράφων των Η.Π.Α., 

το οποίο επιτρέπει στις Η.Π.Α. να διατηρεί χαμηλά το επιτόκιο δανεισμού. 

Παρά τις ενισχυμένες οικονομικές σχέσεις τους, τα τελευταία χρόνια οι μεταξύ 

τους διενέξεις έχουν γίνει ιδιαίτερα έντονες. Πιο συγκεκριμένα, η Κίνα ασκεί 

κριτική στις Η.Π.Α. σχετικά με τους περιορισμούς που θέτουν στα προϊόντα 

υψηλής τεχνολογίας και τις αναίτιες κυρώσεις που επιβάλουν. Οι Η.Π.Α. έχουν 

εκφράσει  ενστάσεις ως προς το μεγάλο πλεόνασμα που προκύπτει για την 

Κίνα από τις εμπορικές τους σχέσεις. 

Η Κίνα εντάχθηκε στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου το 2001. Από τότε η 

οικονομία της έχει αναπτυχθεί αρκετά ώστε να γίνει η δεύτερη μετά την 

οικονομία των Η.Π.Α. σε όρους ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης. Την 

προηγούμενη δεκαετία, η επιρροή της σε παγκόσμιο επίπεδο ενισχύθηκε και  

σταδιακά κατάφερε να ξεπεράσει τις Η.Π.Α. ως κύριο προμηθευτή στην 

Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και την Ν. Αμερική. 

Καθώς η Κίνα λειτουργούσε ως φθηνό εργοστάσιο παραγωγής, η ανάπτυξή 

της ήταν αποδεκτή από τις Η.Π.Α. και η ανάδυση της οικονομίας της ως νέα 

αγορά για καταναλωτικά αγαθά αναμενόταν με μεγάλες προσδοκίες. Ωστόσο, 
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το 2010, λόγω της επεκτατικής πολιτικής της Κίνας στα νότια θαλάσσια 

σύνορά της καθώς και το εγχείρημα της δημιουργίας ενός νέου δρόμου 

Μεταξιού, το οποίο περιελάμβανε την ενίσχυση της εμπορικής σύνδεσης με 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρική, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών 

άρχισαν να γίνονται πολύ πιο ανταγωνιστικές. 

Ακόμη, το 2016 με την εκλογή του προέδρου Ντόναλντ Τράμπ ο οποίος είχε 

ως δόγμα το ‘’Πρώτα η Αμερική’’, ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο χωρών 

έγινε ακόμη μεγαλύτερος. Θέλοντας να διορθώσει την στρέβλωση του 

εμπορικού ελλείμματος ο πρόεδρος των Η.Π.Α. προχώρησε στην έναρξη ενός 

εμπορικού πολέμου το 2018, επιβάλλοντας δασμούς σε δύο στάδια 

περικλείοντας ένα σύνολο προϊόντων αξίας 400 δις δολαρίων τα οποία 

εισάγονται από τις Η.Π.Α. 

Δημιουργήθηκε έτσι, μία πιο ανταγωνιστική σχέση μεταξύ των δύο χωρών ως 

προς το εμπόριο, η οποία άλλαξε τις εμπορικές ισορροπίες σε όλο τον κόσμο, 

προκάλεσε μεγάλη αναταραχή στις εφοδιαστικές αλυσίδες και επηρέασε 

σημαντικά τον τεχνολογικό κλάδο. Ακόμη, επιτάχυνε μία τάση η οποία είχε 

ήδη διαμορφωθεί, δίνοντας στην Κίνα το κίνητρο να γίνει πιο ανεξάρτητη σε 

σημαντικούς στρατηγικούς τομείς, όπως αυτός της υψηλής τεχνολογίας. 

 

5.1 Βραχυπρόθεσμες Επιπτώσεις 

 

Άμεση είναι η διαφοροποίηση προέλευσης εισαγωγών. Οι Η.Π.Α. 

προμηθεύονται αγαθά από διαφορετικές χώρες αντί της Κίνας, κάτι το οποίο 

ευνόησε σε σχετικά μικρό βαθμό την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο 

Βασίλειο. 

Στις αρχές του 2019, το Εθνικό Γραφείο Οικονομικών των Η.Π.Α., εκτίμησε ότι 

προϊόντα αξίας 165 δις δολαρίων θα πρέπει να αλλάξουν την διαδρομή που 

ακολουθούν προκειμένου να αποφύγουν τους δασμούς που έχουν επιβληθεί. 
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Κατά την διάρκεια του δεύτερου χρόνου του εμπορικού πολέμου 

δημιουργήθηκαν πολλές εναλλακτικές εμπορικές διαδρομές για τόσο για την 

Κίνα όσο και για τις Η.Π.Α. Από αυτή την αλλαγή δεν ωφελήθηκαν μόνο 

προμηθευτές χαμηλού κόστους από την Ασία αλλά και η Ευρώπη με το 

Ταϊβάν, το Μεξικό και το Βίετνάμ. Καθώς  οι κινέζικες εξαγωγές μειώθηκαν 

κατά 25 δις δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2019, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

πραγματοποίησε επιπλέον εξαγωγές ύψους 2.7 δις δολαρίων στις Η.Π.Α., με 

υψηλότερο ποσοστό αυτό του τομέα των μηχανημάτων (Πηγή: Υπηρεσία 

Απογραφής Η.Π.Α.). 

Παρά το γεγονός ότι με μία πρώτη ματιά φαίνεται να χάνει η Κίνα, δεν 

σημαίνει ότι ισχύει το αντίθετο για τις Η.Π.Α. καθώς βάσει ενός οικονομικού 

μοντέλου που ανέπτυξε ο καθηγητής του Εδιμβούργου Ρόμπερτ Ζάιμεκ, 

αναμένεται ότι οι βελτιώσεις οι οποίες θα προκύψουν στο εμπορικό ισοζύγιο 

των Η.Π.Α. θα εξανεμιστούν από το γεγονός ότι θα μειωθεί αντίστοιχα και το 

ποσοστό των Η.Π.Α. στις εισαγωγές άλλων χωρών. Το ερώτημα που προκύπτει 

βέβαια είναι, ποιες θα είναι οι ενέργειες των Η.Π.Α. όταν βλέπει ότι το 

εμπορικό της ισοζύγιο δεν βελτιώνεται. 

Κατά τη πρώτη φάση της εμπορικής συμφωνίας η Κίνα δεσμεύτηκε για την 

αγορά επιπλέον προϊόντων συνολικής αξίας 200 δις δολαρίων από τις Η.Π.Α. 

(Β. Borzykowski 2018) στους τομείς της γεωργίας, των υπηρεσιών, των 

κατασκευών και της ενέργειας. Αυτό, είναι δυνητικώς αρνητικό για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

5.2 Μεσοπρόθεσμες Επιπτώσεις 

 

Κυριότερη μεσοπρόθεσμη επίπτωση είναι η αλλαγή προμηθευτών. Πιο 

συγκεκριμένα, οι εταιρείες πρέπει να εντοπίσουν εναλλακτικές πηγές των 
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εισροών τους για τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες, το οποίο συνδέεται με 

αύξηση του κόστους και δημιουργία νέων δικτύων εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Το ξέσπασμα του κορονοϊού, αποτελούσε μία ξεκάθαρη ένδειξη του πόσο 

μεγάλη είναι εξάρτηση πολλών εταιρειών από την Κίνα, ενισχύοντας έτσι την 

ανάγκη για διαφοροποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε όσες εταιρείες 

επιβίωσαν. 

Η ενίσχυση της αβεβαιότητας προκάλεσε την αναστολή όλο και περισσότερων 

επενδυτικών σχεδίων καθώς καμία εταιρεία δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει τις 

μελλοντικές εξελίξεις που θα διαμορφωθούν από την έκβαση του εμπορικού 

πολέμου ανάμεσα στην Κίνα και τις Η.Π.Α. 

Ο Παγκόσμιος Δείκτης Αβεβαιότητας, ο οποίος αντιπροσωπεύει την 

παγκόσμια αβεβαιότητα, δείχνει ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα 

ευμετάβλητη παγκοσμίως. Το μέτρο, βασίζεται στην αναφορά του όρου 

‘’αβεβαιότητα’’, στις αναφορές των Οικονομικών Ομάδων για πάνω από 140 

χώρες και ο οποίος γνωστοποιείται στην αρχή κάθε τριμήνου. 

Όπως είναι αναμενόμενο, σε ένα τέτοιο περιβάλλον αβεβαιότητας, οι 

εταιρείες προσπαθούν να κάνουν όσο το δυνατόν λιγότερα γίνεται 

προκειμένου να περιορίσουν την έκθεσή τους σε κίνδυνο. Έτσι, στη 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων διαπιστώνεται μία στάση αναμονής, ως προς 

επενδυτικές στρατηγικές τους. 

Η πρώτη φάση της εμπορικής συμφωνίας διασφάλισε μερικά οφέλη για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου. Η θέσπιση 

νομοθεσίας σχετικά με την πιο δίκαιη μεταχείριση των αλλοδαπών, το 

άνοιγμα ορισμένων οικονομικών τομέων σε ξένες επενδύσεις και η προστασία 

των πνευματικών δικαιωμάτων ευνοούν τόσο τις εταιρείες του Ηνωμένου 

Βασιλείου όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Λευκός Οίκος, υπολόγισε ότι το 

οικονομικό κόστος των απωλειών της πνευματικής ιδιοκτησίας, ανέρχεται στο 

ύψος των 225 έως 600 δις δολαρίων ετησίως.  
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Η πρώτη φάση της συμφωνίας αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των ξένων 

συμφερόντων από την κυβέρνηση της Κίνας. Οι εξαναγκασμένες μεταφορές 

τεχνολογίας κατέστησαν παράνομες, οι περιορισμοί ιδιοκτησίας στα 

συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ταμεία μειώθηκαν. Η Βρετανία η οποία 

καθορίζει τους όρους με τους οποίους θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, θα πρέπει να καλωσορίσει τις ευκαιρίες οι οποίες παρουσιάζονται, 

υπό την προϋπόθεση ότι η Κίνα εφαρμόζει την νομοθεσία. 

 

5.3 Μακροπρόθεσμες Επιπτώσεις 

 

Η σύγκρουση μεταξύ των Η.Π.Α. και της Κίνας δεν είναι μόνο οικονομική 

καθώς έχει πολιτικές, πολιτισμικές και πολεμικές διαστάσεις. Για τους λόγους 

αυτούς δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί το πότε θα τελειώσει. Ο μεγαλύτερος 

κίνδυνος που υφίσταται μακροπρόθεσμα είναι ότι οι Η.Π.Α. και η Κίνα 

διαχωρίζονται πλέον σε δύο αντικρουόμενες σφαίρες επιρροής.  

Ακόμη πιο έντονες είναι οι αλλαγές στο μεταποιητικό δυναμικό, καθώς 

πρόκειται για αλλαγές οι οποίες είναι ακόμη πιο δύσκολες και υψηλότερου 

κόστους από τη τροποποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, την απόκτηση νέων 

εργοστασίων και εργατικού δυναμικού.  
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7. Θεωρία Παιγνίων & Εμπορικός Πόλεμος Η.Π.Α. – Κίνας 

 

Η κάθε χώρα επέλεξε τη στόχευση συγκεκριμένων προϊόντων, προκειμένου να 

επιβαρύνει με δασμούς. Στο διάγραμμα Δ.6.1, δίνεται μία συνολική εικόνα 

τόσο των προϊόντων όσο και των δασμών που επιβλήθηκαν καθώς και την 

χρονική στιγμή που επιλέχθηκε για την εφαρμογή τους. Η ημερομηνία 

23.03.2018 θεωρείται η επίσημη ημερομηνία για την έναρξη του εμπορικού 

πολέμου όπου ο πρόεδρος Τράμπ προχώρησε με δήλωσή του στην επιβολή 

δασμών στον χάλυβα και το αλουμίνιο, στοχεύοντας την οικονομική 

επεκτατική πολιτική της Κίνας. Βέβαια, αυτή η δήλωση έρχεται σε 

αντιπαράθεση με την απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ο 

οποίος το 2017 χαρακτήρισε την Κίνα ως μία οικονομία της αγοράς, το οποίο 

περιόριζε τη δυνατότητα επιβολής προστατευτικών μέτρων έναντι των 

κινέζικων εταιρειών. Η πολιτική αντιπαράθεσης του προέδρου Τράμπ είχε 

γίνει ξεκάθαρη από τον Δεκέμβριο του 2017 όπου περιόριζε τις κινέζικες 

επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς Εθνικής Ασφάλειας των Η.Π.Α.. Εκτός των 

περιορισμών σε κινέζικες επενδύσεις σε κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς, 

επέβαλε πιο αυστηρούς ελέγχους στις εξαγωγές ενώ παράλληλα επέκτεινε τη 

λίστα με τα προϊόντα τα οποία δεν επιτρέπονταν να σταλούν στη Κίνα. Πιο 

συγκεκριμένα, περιελάμβανε περιόρισε τις αμερικάνικες εταιρείες στο να 

πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές με κινέζικες, όπως η ZTE, καθώς 

κατηγορήθηκε ότι παραβίαζε τους περιορισμούς των Η.Π.Α. εναντίον του Ιράν. 

Οι δύο χώρες επέλεξαν να θέσουν σε ισχύ δασμούς για γεωργικά προϊόντα, 

μεταλλεύματα, υφάσματα, πετροχημικά, μηχανολογικό εξοπλισμό, 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αυτοκίνητα, μηχανήματα, ανταλλακτικά 

μηχανολογικού εξοπλισμού. 
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Διάγραμμα Δ.6.1.: Αποτύπωση Στρατηγικών του Παιγνίου (Πηγή: 

www.visualcapitalist.com). 

http://www.visualcapitalist.com/
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Ισορροπία Νας σε ένα παίγνιο με n παίκτες εάν xi αποτελεί μία στρατηγική του 

παίκτη i και x-i είναι ένα σύνολο στρατηγικών αποτελούμενο από μία 

στρατηγική για κάθε αντίπαλο του παίκτη I και για τον συνδυασμό των 

στρατηγικών (𝑥𝑖
𝑁, 𝑥−𝑖

𝑁 ) ισχύει ότι: 

 

𝜋𝑙(𝑥𝑖
𝑁, 𝑥−𝑖

𝛮 )  ≤ 𝜋𝑙(𝑥𝑖
𝑁, 𝑥−𝑖

𝛮 )𝑥𝑖  ≠   𝑥𝑖
𝑁   , i = 1,…,n 

 

Όπου πl(xi, x-i) δηλώνει τα κέρδη του παίκτη I αν παιχθούν οι στρατηγικές xi και 

x-i. 

Η ισορροπία Nash αποτελεί το σημείο όπου σε ένα παίγνιο επιτυγχάνεται ένα 

βέλτιστο αποτέλεσμα όταν δεν υφίσταται κανένα κίνητρο από τους παίκτες 

για να παρεκκλίνουν από την αρχική τους στρατηγική. 

Στη περίπτωση του εμπορικού πολέμου ανάμεσα στις Η.Π.Α. και την Κίνα, οι 

παίκτες είναι n = 2, ενώ διακρίνουμε δύο στρατηγικές, την xusa για τις Η.Π.Α. 

και την xCH για την Κίνα. Η κάθε στρατηγική αποτελείται από m κινήσεις οι 

οποίες σχετίζονται με τις επιμέρους αποφάσεις που λαμβάνει η κάθε χώρα 

έτσι ώστε να εξυπηρετήσει τα οικονομικά της συμφέροντα. Πιο συγκεκριμένα, 

για τις Η.Π.Α. αυτό μεταφράζεται στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος ενώ 

αντίθετα για την Κίνα στην αύξηση του εμπορικού πλεονάσματος, το οποίο 

συνοψίζεται στην βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου. Έτσι, διακρίνουμε τρείς 

πιθανές καταστάσεις για κάθε χώρα, την βελτίωση (Β), την επιδείνωση (Ε) και 

την μη μεταβολή (0) του εμπορικού ισοζυγίου οι οποίες καθορίζονται από τις 

στρατηγικές επιβολής δασμών που θα ακολουθήσουν οι δύο χώρες. Οι 

πιθανές καταστάσεις του εμπορικού ισοζυγίου που μπορεί να προκύπτουν, 

συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Η.Π.Α. 

Κίνα 

Κατάσταση Β Ε 0 

Β Β, Β Β, Ε Β,0 

Ε Ε, Β Ε, Ε Ε,0 

0 0,Β 0,Ε 0,0 

 

Πίνακας Π.6.1.: Πιθανές Καταστάσεις του Παιγνίου Εμπορικού Ισοζυγίου 

ανάμεσα στις Η.Π.Α. και τη Κίνα. 

 

Στο υπό μελέτη παίγνιο διαδοχικών κινήσεων κάνουμε τις παραδοχές ότι οι 

παίκτες που συμμετέχουν, στη προκειμένη περίπτωση οι κυβερνήσεις των δύο 

χωρών είναι ορθολογικές και οι στρατηγικές που εφάρμοσαν είναι κυρίαρχες.  

Προκύπτουν 9 πιθανές καταστάσεις εκ των οποίων οι έξι είναι ανέφικτες. Πιο 

συγκεκριμένα, έχουμε τις καταστάσεις Κ1 (Β,Β), Κ2(Β,Ε), Κ3(Β,0), Κ4(Ε,Β), 

Κ5(Ε,Ε), Κ6(Ε,0), Κ7(0,Β), Κ8(0,Ε), Κ9(0,0). O περιορισμός που ισχύει είναι: 

 

B + E = 0  (1) 

 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αύξηση του εμπορικού πλεονάσματος μίας 

χώρας έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του εμπορικού ελλείμματος της άλλης 

χώρας επομένως το αλγεβρικό άθροισμα του εμπορικού ισοζυγίου είναι 

μηδέν. Επομένως οι εφικτές καταστάσεις είναι τρείς, οι Κ2, Κ4 & Κ9 ενώ οι Κ1, 

Κ3, Κ5, Κ6, Κ7 & Κ8 είναι μη εφικτές. 

Η ισορροπία Nash επιτυγχάνεται μόνο στη κατάσταση Κ9 όπου το εμπορικό 

ισοζύγιο μεταξύ των δύο χωρών παραμένει σταθερό και καμία χώρα δεν 

προχωράει σε οποιαδήποτε κίνηση για να το αλλάξει. 

Στην κατάσταση Κ2 οι Η.Π.Α. βελτιώνουν το εμπορικό τους ισοζύγιο καθώς 

περιορίζουν το εμπορικό τους έλλειμμα με την Κίνα, ενώ αντίθετα το 
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εμπορικό ισοζύγιο της Κίνας επιδεινώνεται καθώς το εμπορικό της πλεόνασμα 

με των Η.Π.Α. μειώνεται. 

Στην κατάσταση Κ4 το εμπορικό ισοζύγιο των Η.Π.Α. με την Κίνα επιδεινώνεται 

καθώς το εμπορικό τους έλλειμμα με την Κίνα αυξάνεται, ενώ αντίθετα το 

εμπορικό ισοζύγιο της Κίνας βελτιώνεται καθώς το εμπορικό της πλεόνασμα 

ενισχύεται. 

Τα αποτελέσματα του πίνακα 8.3 δείχνουν ότι κατά τη χρονική περίοδο 

01.01.2019 έως 31.12.2019 παρατηρούμε μία ισχυρή πτώση του εμπορικού 

ελλείμματος των Η.Π.Α. γεγονός που αποδεικνύεται από την μείωσή του κατά 

19,43 %. Επεκτείνοντας την ανάλυσή μας στο χρονικό διάστημα 2009 έως 

2019 και συσχετίζοντας τις ετήσιες μεταβολές των εμπορικών ισοζυγίων με τις 

πιθανές καταστάσεις του παιγνίου του Πίνακα Π.6.1. καταλήγουμε στον 

παρακάτω Πίνακα Π.6.2.: 

 

Έτος Μεταβολή Εμπορικού 

Ισοζυγίου 

Η.Π.Α. (Έλλειμμα) 

Μεταβολή Εμπορικού 

Ισοζυγίου 

Κίνας (Πλεόνασμα) 

Κατάσταση 

Παιγνίου  Πίνακας 

Π.6.1. 

2009 - - - 

2010 19,04 -19,04 Κ4 

2011 6,68 -6,68 Κ4 

2012 6,06 -6,06 Κ4 

2013 -0,14 0,14 Κ2 (~Κ9) 

2014 6,60 -6,60 Κ4 

2015 5,96 -5,96 Κ4 

2016 -7,41 7,41 Κ2 

2017 9,14 -9,14 Κ4 

2018 13,04 -13,04 Κ4 

2019 -19,43 19,43 Κ2 

 

Πίνακας Π.6.2.: Ετήσιες Μεταβολές Εμπορικού Ισοζυγίου Η.Π.Α. & Κίνας και 

Αντιστοίχιση Παιγνίου. 
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Όπως παρατηρούμε προκύπτουν συνολικά 7 καταστάσεις Κ4 κατά τα έτη 

2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017 και 2018 και 3 καταστάσεις Κ2 κατά τα έτη 

2013, 2016 και 2019.  

Οι δασμοί δεν φαίνεται να έχουν αποτέλεσμα το 2018, όμως το 2019 οδηγούν 

σε εμφανή μείωση του εμπορικού ελλείμματος των Η.Π.Α.. 

 

8. Συμπεράσματα 

 

Ο εμπορικός πόλεμος ανάμεσα στις Η.Π.Α. και τη Κίνα είναι ένα γεγονός το 

οποίο σίγουρα θα χαρακτηρίσει την σύγχρονη οικονομική ιστορία. Οι αιτίες 

του εμπορικού πολέμου είναι πολλές και σχετίζονται κυρίως με το διαρκώς 

αυξανόμενο εμπορικό έλλειμμα των Η.Π.Α., την μείωση των θέσεων εργασίας 

και την αύξηση της ανεργίας, την μείωση των επενδύσεων, την διαρκώς 

αυξανόμενη επιρροή της Κίνας σε θέματα τεχνολογικά, οικονομικά και 

στρατιωτικά, την προσπάθεια απόκτησης κρίσιμων τεχνολογιών των Η.Π.Α. 

από την Κίνα μέσω επενδύσεων, την κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς 

και την δυσμενή μεταχείριση των ξένων εταιρειών έναντι των κινέζικων. 

Η επιβολή των δασμών βελτιώνουν το εμπορικό έλλειμμα βραχυπρόθεσμα 

αλλά δεν μπορούν να αποτελούν μία μόνιμη λύση στη χάραξη της οικονομικής 

πολιτικής καθώς όχι μόνο δεν βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα μιας χώρας 

αλλά οδηγούν σε αύξηση του κόστους της διατήρησης του ίδιου επιπέδου 

κοινωνικής ευημερίας. 

Η βέλτιστη λύση είναι η πλήρως ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών 

καθώς μόνο έτσι εξασφαλίζεται η ενίσχυση του ανταγωνισμού και 

ικανοποιείται η κοινωνική ευημερία με το ελάχιστο δυνατό κόστος. 

Οποιαδήποτε οικονομική πολιτική προς την αντίθετη κατεύθυνση δημιουργεί 
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στρεβλώσεις και όχι μόνο δεν μειώνει τα εμπορικά ελλείμματα αλλά 

αντιθέτως τα ενισχύει. 

Κατά τη προσπάθεια ενσωμάτωσης του εμπορικού πολέμου σε ένα παίγνιο 

όπου συμμετέχουν μόνο οι δύο χώρες προέκυψαν δύο καταστάσεις 

ισορροπίας μη εφικτή και μία ανέφικτη. Η εφικτή σχετίζεται με το σημείο 

όπου οι δύο χώρες έχουν σταθερό εμπορικό ισοζύγιο, δηλαδή χωρίς αυτό να 

επιδεινώνεται ή να βελτιώνεται.  

Βέβαια, θα πρέπει να τονιστεί ότι εάν η ανάλυσή λάμβανε υπόψη και τις 

υπόλοιπες χώρες τότε θα προέκυπτε και ένα ακόμη σημείο ισορροπίας, όπου 

και οι δύο χώρες θα βελτίωναν το εμπορικό τους ισοζύγιο. Λαμβάνοντας 

υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τις εμπορικές συμφωνίες που 

συνάφθηκαν στις αρχές του 2020 για ενίσχυση των εισαγωγών των προϊόντων 

των Η.Π.Α. από την Κίνα κατά 200 δισεκατομμύρια δολάρια, φαίνεται το 

παίγνιο να προσανατολίζεται προς ένα σημείο – ισορροπία όπου οι δύο χώρες 

θα βελτιώνουν τα εμπορικά τους ισοζύγια. 

Αυτό, θα είχε ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στις υπόλοιπες χώρες, καθώς η 

βελτίωση του εμπορικού ελλείμματος των Η.Π.Α. θα οδηγήσει είτε σε είτε σε 

επιδείνωση των εμπορικών ελλειμμάτων είτε σε μείωση των εμπορικών 

πλεονασμάτων των υπόλοιπων χωρών. 

Παρ’ όλα αυτά η επιτυχία της στρατηγικής των Η.Π.Α. είναι αμφίβολη καθώς 

όπως έχει τονιστεί, ένας εμπορικός πόλεμος δεν έχει νικητές και σε ένα 

παίγνιο εξαρτάται και από τις στρατηγικές των υπόλοιπων παικτών που 

συμμετέχουν. 

Η πλειονότητα της διεθνής επιστημονική αρθογραφίας υποστηρίζει ότι οι 

Η.Π.Α. κινούνται προς την λάθος κατεύθυνση, εκτός νομοθετικού πλαισίου 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και εν τέλει θα αναγκαστούν είτε να 

βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους είτε να αποδεχθούν την κυριαρχία 

της Κίνας.  
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