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Η ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΕΚΤΟΠΙΖΕΙ ΤΟ ΔΟΛΑΡΙΟ

του Γιάννη Ν.

Μόλις πρόσφατα, Κίνα και Ιαπωνία, συμφώνησαν να προωθούν τις διμερείς εμπορικές
συναλλαγές με τα εθνικά τους νομίσματα (γιέν και γουάν) και όχι μέσω δολαρίου. Είχε
προηγηθεί ανάλογη συμφωνία της Ιαπωνίας με την Νότιο Κορέα και την Ινδία. Αυτή η
εξέλιξη στις εμπορικές συναλλαγές στην ζώνη της Ασίας, συνιστά μεγάλο πλήγμα για τον
ηγεμονικό ρόλο του δολαρίου. Που θα είναι σίγουρα ακόμα μεγαλύτερο αν τέτοιου είδους
συμφωνίες γενικευθούν σε ολόκληρη την ασιατική ζώνη.
Η προσπάθεια των ασιατικών οικονομιών να «προστατευθούν» από τις «αναταραχές» της
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και να ξεπεράσουν την δική τους, τους οδηγεί σε τέτοιες
συμφωνίες, ώστε να υπάρχει άμεση μετατροπή των νομισμάτων τους, χωρίς να
παρεμβάλλεται το δολάριο στις διμερείς εμπορικές τους συναλλαγές. Έτσι πιστεύουν ότι
θα μειωθεί σημαντικά το κόστος αυτών των συναλλαγών, που πραγματοποιούνται σήμερα
κατά 60% με βάση το αμερικανικό νόμισμα.
Μέσα στη οικονομική κρίση του παγκόσμιου καπιταλισμού, κάθε εθνικός καπιταλισμός
αναζητά εναγώνια τρόπους εξόδου από αυτή, πιστεύοντας έτσι ότι θα ξεπεράσουν η θα
αμβλύνουν την δική τους κρίση δε βάρος των άλλων.
Όμως το μόνο σίγουρο είναι ότι τέτοιες κινήσεις, το πρώτο που θα καταφέρουν είναι να
εντείνουν τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και να οξύνουν την παγκόσμια οικονομική
κρίση. Μια κρίση που οπωσδήποτε δεν αντιμετωπίζεται με «κόλπα» και νομισματικούς
ελιγμούς, αφού πηγάζει κατευθείαν από τις δομές και τα θεμέλεια λειτουργίας του
διεθνοποιημένου καπιταλιστικού συστήματος. Μόνο με την κοινωνικοποίηση των μέσων
παραγωγής, την κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία και την κατάργηση των συνόρων, μπορεί
να μπει οριστικά τέλος στο σαπισμένο και ιστορικά ξεπερασμένο παγκόσμιο καπιταλιστικό
σύστημα και τις καταστροφικές κρίσης του.

Γιάννης Ν.
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