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Je lahko Evropa
zmagovalka zunanje-
trgovinskih vojn med
ZDA in Azijo?

Po desetletjih globalizacije in naraščajo-
če liberalizacije mednarodne trgovine se
nam zdi stopnjevanje retorike med ZDA in
Kitajsko na eni strani ter Kitajsko in Južno

Korejo na drugi najbrž skrb zbujajoče. A v obeh
zunanjetrgovinskih sporih so lahko priložnosti prav
za Evropo. Jih bomo znali izkoristiti?

Preprosto nismo več navajeni živeti v svetu zuna-
njetrgovinskih omejitev. Medtem ko je leta 1820,
pred začetkom industrijske revolucije, svetovni izvoz
pomenil manj kot dva odstotka svetovnega BDP, se
je ta delež do leta 1973 povzpel na 10,5 odstotka in v
osemdesetih letih prejšnjega stoletja začel na krilih
globalizacije rasti še hitreje. Konec devetdesetih let se
je že približal 20 odstotkom. Z vstopom Indije (1995),
Kitajske (2001) in Rusije (2011) v Svetovno trgovinsko
organizacijo pa seje izvoz do leta 2015 povzpel na
skoraj 30 odstotkov svetovnega bruto domačega
proizvoda. Svet je začela poganjati mednarodna
trgovina.

Kaj nam je prinesla liberalizacija zunanje trgovine?
Ekonomisti in politiki so v podporo liberalizaciji
mednarodne trgovine obljubljali ne samo bolj učin-
kovito izrabo proizvodnih dejavnikov (predvsem
dela), temveč tudi hitrejši razvoj, družbeno-tehno-
loški napredek ter večjo izbiro za nas, porabnike,
in dvig splošne kakovosti življenja. A visoke stopnje
gospodarske rasti, Id jih je večinoma poganjala prav
globalizacija, niso prinesle zmanjšanja neenakosti,
kot je trdil nobelovec Simon Smith Kuznets. Prinesle
so predvsem spremembo ravnotežja med zahodom
in vzhodom, kot poudarja strokovnjak za neenakost
Branko Milanovič. V politiki z izvolitvijo Donalda
Trumpa za 45. ameriškega predsednika je vpra-
šanje odnosa med zunanjo trgovino, trgovinskim
primanjkljajem in zaposlenostjo postala prvovrstna
zunanjepolitična tema, Id utegne dodobra prerešetati
zdajšnja povojna mednarodna pravila igre na svetov-

nem parketu. Kot porabnild se sicer resda vse bolj
poglabljamo v izvor izdelkov in njihovih sestavin, a
to počnemo predvsem z ego(porabniško)centričnega
vidika. Večina nas najbrž ne pomisli, da lahko s svojo
denarnico »glasujemo« veliko hitreje in uspešneje,
kot na primer na državnozborskih ali predsednišldh
volitvah, kjer ponavadi dobimo mačka v žaklju.

Kaj nas uči zgodovina? Prav čezmorska trgovina je
bila odločilna za vzpon in gmotno bogastvo impe-
rialistične Evrope. Najlepši primer je najbrž Velika
Britanija, Id je v začetku 16. stoletja zaradi obubožane
monarhije močno zaostajala za svojima tekmovalka-
ma Španijo in Francijo. Ko je siromašna angleška kra-
ljica Elizabeta I. leta 1600 prvič na svetu dovolila usta-
noviti bogatim zasebnikom Vzhodnoindijsko trgovsko
družbo, se najbrž ni zavedala, da bo ta družba poma-
gala spremeniti njeno kraljevino v svetovno velesilo in
de facto postavila temelje sodobnega korporativizma.
Posledice je kmalu začutila Kitajska, saj je Velika
Britanija pod pretvezo uravnoteženja zunanjetrgo-
vinskega primanjkljaja s Kitajsko najprej poskusila s
prodajo opija, pozneje pa si za več kot stoletje z dru-
gimi evropskimi imperialističnimi velesilami vojaško
podjarmila Kitajsko, ko ta ni bila pripravljena na nove
evropske zvodnike. Toje za Kitajsko še danes zelo
boleč spomin, Id vpliva tudi na trenutno optiko novih
nastajajočih zunanjetrgovinskih sporov.

Tudi ZDA ne smejo pozabiti, da seje prav s prevlado
amerišldh podjetij po drugi svetovni vojni vzposta-
vila globalna prevlada korporativne Amerike, saj so
evropske države in Japonska namensko preprečevale
svojim podjetjem poslovati mednarodno zaradi stra-
hu pred odlivom kapitala, Id je bil nujen za povojno
obnovo. Ko so v osemdesetih letih v ZDA in na druge
mednarodne trge začela prodirati japonska podjetja
z novim načinom poslovanja, je protekcionistični
duh prvič ušel iz stekleničke v ZDA po drugi svetovni
vojni.

Ironično, danes je velik del retorike predsednika
Trumpa skoraj popolnoma enak retoriki njego-
vega vzornika Ronalda Reagana, le daje namesto
Japonske danes »sovražnik« Kitajska. Velik del vzroka
za to gre iskati v mešanici političnega populizma,
Id piha na dušo razočaranemu delavskemu razredu
iz osrčja Amerike, Id gleda erozijo svojih amerišldh
sanj, ter zgrešene ekonomske ideologije glavnega
protagonista za trgovino v novi administraciji Petra
Navarra, Id je zaslovel s knjigo Death by Chlna (2011).
Na žalost je upadanje zaposlenosti v proizvodnji prej
posledica pešajoče industrijske konkurenčnosti ZDA,
večje usmerjenosti v storitve in posledic četrte indu-
strijske revolucije kot pa enostavnega merkantilizma
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Kitajske, Id jo izvozno poganjajo večinoma se vedno
prav ameriške tuje neposredne naložbe, ameriške
multinacionalke s svojo proizvodnjo na Kitajskem in
močno porabništvo. A Trump hodi po skoraj enaldh
stopinjah kot Reaganova politika do Japonske. Ironija
pri tem paje, daje Reaganu v osemdesetih letih prej-
šnjega stoletja sicer uspelo doseči omejitev japonske-
ga izvoza avtomobilov v ZDA, a je naredil amerišld
avtomobilski industriji predvsem medvedjo uslugo.
Japonci so začeli proizvajati dražje in bolj luksuzne
avtomobile, ameriška avtomobilska industrija paje
zaradi protekcionizma zaspala in postala s časom
manj konkurenčna.

A tudi Kitajska nadvse rada uporablja merkantili-
stične ukrepe ter uporabi svojo ekonomsko moč za
uresničevanje ekonomskih in političnih interesov.
Zadnji primer so napetosti s sosednjo Južno Korejo,
Id skupaj z amerišldmi zaveznild vzpostavlja nov pro-
tibalistični ščit pred vse bolj realno jedrsko grožnjo
Severne Koreje. Podobno kot je Kitajska v preteklosti
»pritisnila« na Filipine, Vietnam in celo Norveško,
je zdaj s precej ostrejšim tonom in z veliko večjimi
potencialnimi posledicami zagrozila Južni Koreji
s pravo zunanjetrgovinsko vojno in omejevanjem
potovanj svojih turistov v Južno Korejo. Velika ironija
pri tem je, daje pred nedavnim kitajski predsednik
Ši Džinping vehementno zagovarjal globalizacijo in
prosto svetovno trgovino na srečanju Svetovnega
ekonomskega foruma v Davosu, ko je želel dajati
videz spravljivega svetovnega državnika, a je kaj
kmalu do Južne Koreje ubral povsem drugo taktiko.
Zunanjetrgovinski spor s Kitajsko ima lahko nepred-
stavljivo velike posledice za južnokorejsko gospodar-
stvo, Id je 11. največje na svetu, saj Kitajska v njego-
vem izvozu pomeni kar četrtino oziroma več kot ZDA
in Evropa skupaj. Zaradi velike izvozne usmerjenosti
Južne Koreje, Id velja za peto svetovno izvoznico,
pa bi na primer desetodstotno zmanjšanje južnoko-
rejskega izvoza pomenilo kar petodstotno slačenje

njenega gospodarstva, če bi bila posledica celotnega
zmanjšanja samo Kitajska.

In kakšne so priložnosti za Evropo? Medtem ko ZDA
do Kitajske stopnjujejo retoriko, Id bi lahko celo ogro-
zila svetovno liberalno ureditev in nas potisnila nazaj
v čase merkantilizma 19. stoletja, si Kitajska torej
odpira še ostrejšo fronto z Južno Korejo. Prav z njo
ima Evropa od leta 2011 podpisan prostotrgovinski
sporazum, zaradi katerega ji je uspelo preoblikova-
ti svoj zunanjetrgovinski primanjkljaj v presežek.
Konkurenco mu sicer pomeni prostotrgovinski spo-
razum z ZDA, Id je v južnokorejski sestavi izvoza za
polovico pomembnejša zunanjetrgovinska partnerica
od Evrope. Vendar pa imajo ZDA drugače od Evrope
z Južno Korejo velik zunanjetrgovinski primanjkljaj,
Id mu Trump gotovo ni naklonjen. In prav v dinamiki
novega zunanjetrgovinsko-političnega trikotnika ZDA-
Kitajska-Južna Koreja lahko Evropa s pametno in pro-
aktivno zunanjetrgovinsko politiko postane tertium
gaudens oziroma tako imenovani tretji zmagovalec,
tako v odnosu s Kitajsko kot Južno Korejo. Vprašanje
paje, katera od članic EU bo to najbolje izkoristila.
Kot kaže ta hip, predvsem Nemčija in Francija.

11 V novem
zunanjetrgovinsko-
političnem trikotniku
ZDA-Kitajska-Južna
Koreja lahko EU s pametno
politiko postane »tretji
zmagovalec«, tako v
odnosu s Kitajsko kot Južno
Korejo. Ta hip gre najbolje
Nemčiji in Franciji.
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