
Οι δυτικές χώρες έχουν αρχίσει να βλέπουν την ομάδα BRICS ως αντίπαλο στον ανταγωνισμό 
για την παγκόσμια κυριαρχία, αφού αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες εξέφρασαν την πρόθεσή τους
να ενταχθούν στην ομάδα τους. Αυτό αποδεικνύει τους περιορισμούς της ψυχροπολεμικής τους 
σκέψης, αναφέρει η κινεζική εφημερίδα Global Times.

Ο συντάκτης επεσήμανε ότι τα αμερικανικά και ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης καλύπτουν το θέμα 
της πιθανής επέκτασης των BRICS «υπό το σύνθημα της αντιπαράθεσης μεταξύ Ανατολής και 
Δύσης».

«Δεν μπορεί κανείς να είναι τόσο στενόμυαλος ώστε να βλέπει τα BRICS με αυτό το πνεύμα. Είναι 
σαν κάποιοι στη Δύση να πιστεύουν ότι αν οι χώρες ενωθούν, το κάνουν για να ανταγωνιστούν 
κάποιον - αυτό έκαναν πάντα τα δυτικά κράτη», υποστηρίζει ο αρθρογράφος. 

Στο άρθρο τονίζεται ότι η ομάδα BRICS δημιουργήθηκε με στόχο την ισότιμη αμοιβαία 
επωφελή συνεργασία και όχι την αντιπαράθεση. Σύμφωνα με τον αρθρογράφο, η πρόθεση 
ορισμένων χωρών να ενταχθούν στην ομάδα, υπαγορεύτηκε από τη δυσαρέσκειά τους για το 
σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης, στο οποίο κυριαρχούσε η Δύση.

«Τα μέλη των BRICS έχουν την βούληση και την ικανότητα να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες της 
παγκόσμιας διακυβέρνησης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, υλοποιούν ήδη διάφορες 
πρωτοβουλίες, όπως η ίδρυση της Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας», αναφέρει το δημοσίευμα.

Στα τέλη Ιουνίου, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη υπέβαλε αίτηση για 
την ένταξή της στην ομάδα BRICS, ενώ ο Πρόεδρος της Αργεντινής Αλμπέρτο Φερνάντες 
μίλησε για την πρόθεσή του να ενταχθεί και η χώρα του στην ομάδα. Ο επικεφαλής του 
Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Υποθέσεων του Κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών, Λι Κεξίν, 
ανέφερε ότι υπάρχουν αρκετές χώρες που «χτυπούν την πόρτα» των BRICS, όπως:

Ινδονησία,
Τουρκία,
Σαουδική Αραβία,
Αίγυπτος,
Αργεντινή.

Η επικεφαλής του φόρουμ BRICS Πουρνίμα Ανάντ δήλωσε αργότερα ότι η Τουρκία, η Αίγυπτος 
και η Σαουδική Αραβία θα μπορούσαν να ενταχθούν στην ομάδα «πολύ σύντομα». Σύμφωνα με
δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, η επικεφαλής του φόρουμ BRICS εξέφρασε την πεποίθηση 
ότι η ένταξη της Τουρκίας, της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας θα πρέπει να γίνει γρήγορα, 
καθώς οι χώρες αυτές βρίσκονται «ήδη στη διαδικασία». Πρόσθεσε όμως ότι η προσχώρηση 
δεν θα γίνει ταυτόχρονα.

Υπενθυμίζεται ότι οι BRICS είναι ένα οικονομικό μπλοκ που ιδρύθηκε το 2006. Σήμερα 
περιλαμβάνει τη Ρωσία, την Κίνα, τη Βραζιλία, την Ινδία και τη Νότια Αφρική.

Ωστόσο τα δυτικά ΜΜΕ επιμένουν στη δημιουργία τεχνητού κλίματος έντασης, ενισχύοντας 
την αντιπαράθεση σε παγκόσμια κλίμακα, γεγονός που αναδεικνύει τις επιθετικές προθέσεις 
της Συλλογικής Δύσης απέναντι όχι μόνον στη Ρωσία, αλλά και στη Κίνα, επειδή αποτελούν 
τους μοχλούς κίνησης μιας αντιιμπεριαλισιτκής διαδικασίας που έχει ήδη ξεκινήσει και 
εκφράζεται με διάφορους τρόπους, μέσα από τη λειτουργία διεθνών οργανισμών, όπως για 
παράδειγμα της ομάδας των BRICS, αλλά γενικότερα - όπως αποδεικνύεται - απέναντι σε 
ολόκληρη τη κοινότητα των «κυρίαρχων» κρατών.   



Η αντιπαράθεση μεταξύ της Δύσης και της Κίνας για την Ταϊβάν απειλεί να προκαλέσει 
μεγαλύτερη ζημιά από την τρέχουσα αντιπαράθεση της Δύσης με τη Ρωσία με αφορμή την 
ειδική επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής 
εφημερίδας Telegraph.

Σύμφωνα με το άρθρο, οι ειδικοί φοβούνται ότι σύντομα θα προκύψει μια άλλη διπλωματική κρίση,
που θα περιλαμβάνει τη βίαιη υποταγή της Ταϊβάν από το Πεκίνο. Σημειώνεται ότι αυτό θα ήταν 
ένα «εφιαλτικό σενάριο», αφού έχουν δαπανηθεί χρόνια και τεράστια χρηματικά ποσά για να 
«κερδηθεί η ευμένεια του δράκου».

Λίγο μετά την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης της Ρωσίας στην Ουκρανία, μεγάλες δυτικές 
εταιρείες άρχισαν η μία μετά την άλλη να ανακοινώνουν την αποχώρησή τους από τη χώρα, 
υπενθυμίζει ο συγγραφέας. Ωστόσο, στην Κίνα πολλές από τις μεγαλύτερες δυτικές εταιρείες 
πραγματοποιούν ένα τεράστιο μέρος των κερδών τους, γεγονός που θα τις κάνει να λειτουργούν 
στην Κίνα «πολύ πιο απρόθυμα», αναφέρεται στο άρθρο.

Επισημαίνεται ότι για παράδειγμα, «η αμερικανική Apple κέρδισε 68 δισεκατομμύρια 
δολάρια (το 19% των εσόδων της) στην ευρύτερη Κίνα πέρυσι, ενώ ο βρετανικός 
φαρμακευτικός γίγαντας AstraZeneca κέρδισε 6 δισεκατομμύρια δολάρια (το 16% όλων των 
κερδών) σε ένα χρόνο στη ΛΔΚ. Εν τω μεταξύ, η ίδια η Ταϊβάν διαδραματίζει επίσης 
σημαντικό ρόλο στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού: για παράδειγμα, τα μισά από τα 
μικροτσίπ που χρησιμοποιούνται σε όλα τα είδη, από τα smartphones μέχρι τα πλυντήρια 
ρούχων και τα αυτοκίνητα, κατασκευάζονται εκεί.

Αυτό σημαίνει ότι μια αντιπαράθεση μεταξύ της Δύσης και του Πεκίνου για την Ταϊβάν θα 
διακινδύνευε πολύ μεγαλύτερες παράπλευρες απώλειες από μια αντιπαράθεση με τη Ρωσία», 
καταλήγει το δημοσίευμα.


