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ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ
Ο

εμπορικός πόλεμος που έχει 
εξαπολύσει ο πρόεδρος της 
Αμερικής κ. Τραμπ εναντίον 
«φίλων και εχθρών» κλιμα-

κώνετε μέρα με την ημέρα. Ακόμα 
βέβαια δεν έχει φτάσει στα επίπεδα 
που επιθυμεί ο κ. Τραμπ. Το πρόβλη-
μα που κληρονόμησε όταν εκλέχτη-
κε, ήταν ένα εξωτερικό χρέος ύψους 
US$21 τρισεκατομμυρίων και το 
οποίο αυξανόταν κατα US$370 έως 
US$450 δισεκατομμύρια το χρόνο, 
μόνο από το έλλειμα στο εμπορικό 
ισοζύγιο με την Κίνα. Σαν επιχειρη-
ματίας, ο κ. Τραμπ είχε ήδη σχημα-
τίσει τη γνώμη πως αυτό δεν μπορεί 
να συνεχιστεί επ’ αόριστον, πολύ 
πριν καν θέσει υποψηφιότητα για 
πρόεδρος. Γι αυτό και οι κινήσεις του 
στο θέμα του ελλείμματος στο εμπο-
ρικό ισοζύγιο με διάφορες χώρες, 
κλιμακώνονται ραγδαία. Μερικές 
από τις αποφάσεις του έχουν καθα-
ρά δημαγωγικό χαρακτήρα και άλλες 
έχουν πραγματικά στόχο την αύξηση 
των εξαγωγών της Αμερικής, με πα-
ράλληλη μείωση των εισαγωγών της. 
Επειδή με ευχολόγια και με καλή θέ-
ληση μόνο, καμμία χώρα δεν μειώ-
νει τις εξαγωγές της και αυξάνει τις 
εισαγωγές της, ο κ. Τραμπ, προχώ-
ρησε σε πιό πρακτικά μέτρα, με την 
επιβολή δασμών σε προϊόντα που 
εισάγει η Αμερική από την Κίνα, τον 
Καναδά και την Ευρωπαϊκή  Ένω-
ση, με πρώτο στόχο το ατσάλι και το 
αλουμίνιο. Με την επιβολή δασμών 
ύψους 25%, ο κ. Τραμπ πιστεύει πως 
θα σταματήσει τις εισαγωγές ατσα-
λιού από την Κίνα και την Ευρώπη, 
σε τιμές χαμηλότερες των χαλυβουρ-
γίων της Αμερικής. Έτσι πιστεύει πως 
προστατεύει τους εργαζόμενους στη 
χαλυβουργία και έναν κλάδο ζωτι-
κής σημασίας για την άμυνα της χώ-
ρας του. Με την επιβολή δασμών σε 
άλλα 1300 προϊόντα που εισάγει η 
Αμερική από την Κίνα, ήταν φυσικό 
να προκαλέσει κινήσεις αντιποίνων. 
Η Κίνα επέβαλλε και αυτή δασμούς  
σε πολλά προϊόντα που εισάγει από 
την Αμερική και κυρίως αγροκτηνο-
τροφικά, με σκοπό να πλήξει τους 
ψηφοφόρους που υποστηρίζουν τον 
κ. Τραμπ. Ταυτόχρονα υποσχέθη-
κε πως θα ρίξει το πλεόνασμα στο 
εμπορικό ισοζύγιο με την Αμερική, 
κατά US$200 δισεκατομμύρια. Φαί-
νεται όμως πως «τρώγωντας, έρχεται 
η όρεξη» όπως λέει μιά παροιμία. Ο 
κ. Τραμπ δεν ικανοποιήθηκε με τις 
παραχωρήσεςι της Κίνας και δεν φαί-
νεται να ενδιαφέρεται και πολύ για 
τις αντιδράσεις της Ευρώπης και του 
Καναδά. Απειλεί με περισσότερους 
δασμούς την Κίνα και διακινδυνεύει 

μεγάλης κλίμακος εμπορικό πόλεμο. 
Ένας τέτοιος εμπορικός πόλεμος, θα 
έχει πολλές παράπλευρες απώλειες 
και όχι μόνο για την Κίνα, την Ευ-
ρώπη και τον Καναδά αλλά και για 
την ίδια την Αμερική. Τόσο η Ευρώ-
πη όσο και η Κίνα, αγοράζουν πετρέ-
λαιο από την Αμερική και είναι γνω-
στή η υποστήριξη του κ. Τραμπ στις 
εταιρείες που εξορύσουν πετρέλαιο 
από σχιστόλιθο και στην κατασκευή 
αγωγών που θα το μεταφέρουν απο 
τη Δυτική Ακτή στην Ανατολική για 
χρήση από τη βιομηχανία και για 
εξαγωγή. Εάν οι δασμοί αρχίσουν 
να έχουν αρνητικά αποτελέσματα για 
την Κίνα και την Ευρώπη, μπορεί 
να προβούν σε επιβολή δασμών στο 
Αμερικάνικο πετρέλαιο κάνοντάς το 
ακριβότερο, εφ’ όσον βέβαι θα έχουν 
εξασφαλίσει πετρέλαιο από άλλες 
χώρες. Η επίσκεψη του προέδρου 
της Κίνας Σι στο Αμπού Ντάμπι και 
η υποδοχή που του επιφύλαξαν τα 
Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, δείχνουν 
τη σημασία που αποδίδει η Κίνα στη 
σύσφιξη των σχέσεων με τις πετρε-
λαιοπαραγωγικές χώρες αλλά και το 
πόσο σημαντική είναι η αγορά της 
Κίνας γι αυτές. Άλλες χώρες από τις 
οποίες η Κίνα προμηθεύεται πετρέ-
λαιο ειναι το Ιράν και η Ρωσσία, από 
την οποία θα προμηθεύεται και φυσι-
κό αέριο, με απ’ ευθείας αγωγό που 
χρηματοδότησε η Ρωσίαμε άτοκο δά-
νειο για δέκα χρόνια. Με το Ιράν, ο 
κ. Τραμπ οδηγεί τις διμερείς σχέσεις 
σε επικίνδυνα μονοπάτια, πραγματο-
ποιώντας τις επιθυμίες του Ισραήλ. 
Με τη Ρωσία, καίγεται να δημιουργή-
ση  ή να διατηρήσει καλές σχέσεις, 
ώστε να μπορεί να παρέμβει έστω 
και έμμεσα στις σχέσεις της με την 
Ευρώπη, όπου η Γερμανία εξαρτάται 
από το φυσικό αέριο της Ρωσίας για 
να κινεί τη βιομηχανία της αλλά και 
στις σχέσεις της με την Κίνα, ώστε σε 
περίπτωση που θα χρειαστεί ενεργει-
ακό αποκλεισμό της Κίνας, να έχει 
πρόσβαση στον Ρώσο πρόεδρο. Η 
επιβολή δασμώς όμως στο πετρέλαιο 
της Αμερικής, θα οδηγήσει την τιμή 
του πετρελαίου στη διεθνή αγορά σε 
υψηλότερα επίπεδα. Αυτό θα αυξήσει 
το κόστος παραγωγής και διακίνησης 
προϊόντων, μεταξύ των οποίων και 
των σωλήνων που είναι απαραίτητοι 
για την κατασκευή του αγωγού για 
τη μεταφορά του πετρελαίου από την 
Δυτική Ακτή στην Ανατολική. Αυτό 
θα έχει σαν παράπλευρο αποτέλεσμα 
να χαθούν πολλές θέσεις εργασίας 
στη χαλυβουργία και τη βιομηχανία 
της Αμερικής γενικότερα, από αυτές 
που επιθυμεί να προστατέψει ο κ. 
Τραμπ με την επιβολή δασμών στο 

ατσάλι και το αλουμίνιο. Έχει γίνει 
πλέον φανερή η τακτική του κ. Τραμπ 
να λέει κάτι και μετά να το αλλάζει, 
ακόμη και αν πρόκειται για υψηλού 
επιπέδου συνομιλίες. Σε ότι αφορά 
τους δασμούς όμως, δεν ισχύει το 
«είπα-ξείπα». ΟΙ δασμοί από τη στιγ-
μή που νομοθετούνται ισχύουν και 
έχουν άμεσες επιπτώσεις στο εμπό-
ριο, μέχρι να καταργηθούν με νέα 
νομοθεσία. Αυτό όμως δεν μπορεί να 
γίνει όσο γρήγορα αλλάζει γνώμη ο 
κ. Τραμπ με τα τιτιβίσματα στο τουί-
τερ. Έτσι η κλιμάκωση του εμπορικού 
πολέμου, θα έχει και άλλα παράπλευ-
ρα θύματα, εκτός από τις χωρες που 
είναι εμπλεκόμενες σε αυτόν. Μία 
από τις συνέπειες θα είναι η άνοδος 
του δολλαρίου της Αμερικής, απέ-
ναντι στα κυριότερα νομίσματα στη 
διεθνή αγορά. Πολλές από τις ανα-
πτυσσόμενες χώρες, θα υποφέρουν 
από την φυγή κεφαλαίων προς την 
Αμερική και υψηλότερα επιτόκια, 
τα οποία θα μειώσουν τους ρυθ-
μούς ανάπτυξης αυτών των χωρών. 
Η Αυστραλία, σαν χώρα που εξάγει 
τον κύριο όγκο των ορυκτών της και 

άλλων προϊόντων προς την Κίνα, θα 
επηρρεαστεί αρνητικά σε περίπτωση 
που η Κίνα αρχίσει να έχει χαμηλό-
τερους ρυθμούς ανάπτυξης. Ο μεγα-
λύτερος κίνδυνος όμως, είναι μία 
πιστωτική κρίση στην Κίνα, η οποία 
θα έχει καταστρεπτικές συνέπειες για 
την παγκόσμια οικονομία. Ήδη στην 
Κίνα, έχουν χρεωκοπήσει περίπου 
4,500 παρατραπεζικοί οργανισμοί 
και αναγκάστηκε η Κεντρική Τράπε-
ζα Κίνας να τροφοδοτήσει την αγορά 
με US$100 δισεκατομμύρια για να 
δώσει ρευστότητα και να απομακρύ-
νει τον κίνδυνο πιστωτικής κρίσης. 
Μπορεί να το κατάφερε ή μπορεί να 
είναι απλά θέμα χρόνου πριν εκδη-
λωθεί μία τέτοια κρίση. 

Υ.Γ. Το άρθρο αυτό γράφτηκε με 
τη σκέψη στραμένη στην τραγωδία 
που εξελίσσεται στην Ελλάδα και 
στα αθώα θύματα και τις οικογένειές 
τους. Εύχομαι να βρουν τη δύναμη 
να αντέξουν τις απώλειες και να συ-
νεχίσουν. Οι ομογενείς θα συμπαρα-
σταθούμε όπως διαβάσετε σε άλλες 
σελίδες.


