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ΗΑμερική θα πρέπει να σταματήσει μια δουλειά που ξεκίνησε πριν από τέσσερις δεκαετίες
περίπου: την ανοικοδόμηση της Κίνας. Δηλαδή την προσπάθεια να βοηθήσει το Πεκίνο να
διευρύνει την οικονομία του στον υπόλοιπο κόσμο φέρνοντας ευημερία στον κινεζικό λαό.
Κάποτεη Κίνα ήταν μια κλειστή οικονομία που πειραματιζόταν με διάφορες σοσιαλιστικές
προσεγγίσεις προκειμένου να φτάσει στην ανάπτυξη. Αυτό επιχειρήθηκε τις δεκαετίες του '50, του
'60 και του '70 - όλοι όμως γνωρίζουμε την καταστροφή που ακολούθησε.
Ωστόσο, στα τέλη της δεκαετίας του 1970 αυτό άλλαξε, όταν η κυβέρνηση αποφάσισε να
εμβολιάσει με μία δόση καπιταλισμού το σύστημά της, όπως οι ελεύθερες επιχειρηματικές ζώνες
και οι κοινές επιχειρηματικές κινήσεις που έλαβαν χώρα στις επόμενες δύο δεκαετίες.
Εντω μεταξύ, η Αμερική άνοιξε τον δρόμο για να εισέλθει η Κίνα στο παγκόσμιο οικονομικόεπιχειρηματικό σύστημα.
"Οιεπισκέψεις των Kissinger και Nixon στην Κίνα είχαν ως στόχο να αλλάξουν τις σχέσεις των
ΗΠΑ με την Κίνα", αναφέρει η Laura Sallstrom, επικεφαλής της Access Partnership, μιας
συμβουλευτικής εταιρείας με διεθνή εμβέλεια. "Εκατομμύρια θέσεις εργασίας στη βιομηχανία, αντί
για τις ΗΠΑ, τοποθετήθηκαν στην Κίνα, συμβάλλοντας στην οικονομική της ανάταξη. Το ίδιο ισχύει
και για τα διάφορα τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης, που τελικά τοποθετήθηκαν στην Κίνα, και
ούτω καθεξής".
Επίσης, πολλές αμερικανικές εταιρείες έχτισαν εργοστάσια στην Κίνα και μετέφεραν εκεί την
τεχνογνωσία τους, σύμφωνα με τη Sallstrom. "Η πληθώρα των αμερικανικών εταιρειών που
κατασκευάζουν τα προϊόντα τους στην Κίνα και μετά τα διανέμουν σε όλο τον κόσμο, βοήθησαν
στο εμπορικό ισοζύγιο και στην ανάπτυξη της Κίνας".
ΟTom Elliott, του ομίλου deVere, συμφωνεί δίνοντας έμφαση στον σημαντικό ρόλο που
διαδραμάτισε η Αμερική σαν εμπορικός και επενδυτικός εταίρος της Κίνας. "Η Αμερική έπαιξε έναν

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Κίνας, σαν προμηθευτής επενδυτικού κεφαλαίου και
προσφέροντας μια τεράστια και πλούσια αγορά, στην οποία έφταναν τα κινεζικά προϊόντα",
σημειώνει.
Αυτήείναι η φανερή πλευρά της συμβολής των ΗΠΑ στην κινεζική ανάπτυξη.
Υπάρχει, βεβαίως, και μια αθέατη πλευρά που έχει να κάνει με την επίδραση των κινεζικών
εμπορικών πλεονασμάτων στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα. "Ένα υποπροϊόν της επικέντρωσης
της Κίνας στις εξαγωγές ήταν η τεράστια συσσώρευση σε αποθεματικά FX, τα οποία επέλεξε να
επενδύσει σε αμερικανικά ομόλογα", λέει ο Elliott. "Οπωσδήποτε, αυτό βοηθά τα επιτόκια
δανεισμού των ΗΠΑ -όπως οι υποθήκες- να είναι χαμηλότερα απ' ό,τι θα ήταν. Αλλά αυτό με τη
σειρά του σημαίνει αυξημένες δαπάνες των αμερικανικών νοικοκυριών για καταναλωτικά αγαθά...
από την Κίνα".
Γιανα είμαστε δίκαιοι, ενώ και οι δύο σχολιαστές υπογραμμίζουν τον ρόλο που διαδραμάτισε η
Αμερική στην ανοικοδόμηση της Κίνας, επαινούν επίσης τον ρόλο που διαδραματίζουν οι νέοι
ηγέτες της Κίνας. Η κινεζική ηγεσία "ήταν αρκετά αριστοτεχνική στον εντοπισμό νέων τεχνολογιών,
νέων τομέων ανάπτυξης επιχειρήσεων και στην κατεύθυνση της οικονομικής ανάπτυξης",
παρατηρεί η Sallstrom. "Έχουν επικεντρώσει, επίσης, το βάρος της κυβέρνησης στην εφαρμογή
αυτών των πολιτικών. Το αν θα ήταν ίδιο το αποτέλεσμα αν οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις των
ΗΠΑ δεν είχαν συμφωνήσει σε αυτές τις πολιτικές για το συμφέρον του βραχυπρόθεσμου
κέρδους, είναι μια ερώτηση".
Εντω μεταξύ, οι Κινέζοι αξιωματούχοι απορρίπτουν εντελώς την ιδέα ότι η Αμερική ξανακτίζει την
Κίνα, καθώς "δεν έχει νόημα τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη", ανέφερε ένας Κινέζος
αξιωματούχος σε συνέντευξή του στο Xinhua. Αυτός ο ισχυρισμός, λέει ο Fang Aiqing, είναι μια
"υπερβολική πλάνη και μια ψευδαίσθηση".
Είτευπερβάλλουμε είτε όχι, η Κίνα εξακολουθεί να χρειάζεται την Αμερική για να συνεχίσει την
ανοικοδόμηση της οικονομίας της. Χρειάζεται αμερικανική τεχνολογία και επιχειρηματικά μοντέλα
για την προώθηση της καινοτομίας. Χρειάζεται τις αμερικανικές αγορές για να πουλήσει τα
προϊόντα της. Και χρειάζεται την Αμερική για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση μακροπρόθεσμων
προβλημάτων, όπως οι αυξανόμενες τιμές κατοικιών που κάνουν τους ιδιοκτήτες πλούσιους, ενώ
καταστρέφουν τα όνειρα των νέων να δημιουργήσουν οικογένεια.
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