
Οι BRICS σηκώνουν τα μανίκια, δείχνουν τα μπράτσα τους και πιάνουν δουλειά ! 

Τις προάλλες η πρόεδρος του διεθνούς φόρουμ BRICS, Πουρνίμα Ανάντ, ανακοίνωσε ότι η 
Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και η Αίγυπτος εξέφρασαν την πρόθεσή τους να ενταχθούν στα 
BRICS. Σχετικές συζητήσεις και πιθανή απόφαση για την προσχώρηση αναμένεται να διεξαχθούν 
στην επόμενη σύνοδο κορυφής της Ένωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Νότια Αφρική το 
2023.

Ο Όλεγκ Ιβάνοφ, επικεφαλής του Κέντρου για την Επίλυση Κοινωνικών Συγκρούσεων, πρόεδρος 
του Συμβουλίου Διαμεσολαβητών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της περιοχής 
της Μόσχας και εμπειρογνώμονας του Κέντρου Εφαρμοσμένης Έρευνας και 
Προγραμματισμού,δήλωσε: δεν βλέπω αντιφάσεις στο γεγονός ότι η Τουρκία, σύμμαχος των ΗΠΑ 
στη Μέση Ανατολή, μέλος του ΝΑΤΟ και υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ, προτίθεται να ενταχθεί 
στον οργανισμό. 

Όπως υποστηρίζει :
Πρώτον, η Τουρκία έχει μακροχρόνιες διαφωνίες σε διάφορα ζητήματα. Για την αγορά ρωσικών 
όπλων, για παράδειγμα, για την ανεξάρτητη πολιτική της στη Λιβύη και τη Συρία. Ο πρόεδρος 
Ερντογάν είναι ένας καθαρός πραγματιστής που στερείται κάθε ιδεαλιστικής υποταγής στο 
συμμαχικό καθήκον. Η Τουρκία, όπως και η Σαουδική Αραβία, επιδιώκει μόνο τα δικά της εθνικά 
συμφέροντα.

Οι BRICS δεν είναι ένα πολιτικοστρατιωτικό μπλοκ, αλλά μια οικονομική συμμαχία. Το γεγονός 
ότι η Τουρκία δεν προσχώρησε νωρίτερα οφείλεται πιθανότατα στις αντιθέσεις με τη Ρωσία εκείνη 
την εποχή. Ειδικότερα, για τη Λιβύη και τη Συρία. Η Τουρκία θέλει επίσης να ενταχθεί στις BRICS,
επειδή δεν έχει γίνει (και μάλλον δεν θα γίνει) δεκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.

Ως εκ τούτου, βλέπει τις BRICS ως εναλλακτική λύση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι στην 
πραγματικότητα,  οι BRICS. Πράγματι, αυτή η οικονομική ένωση είναι ακόμη νέα και μπορεί να 
μην έχει τις δυνατότητες ολοκλήρωσης που έχει η ΕΕ, αλλά θεωρεί ότι όλα αυτά είναι 
βραχυπρόθεσμα.

Περιλαμβάνει ήδη τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Υπάρχει η Κίνα, η Ινδία και η Ρωσία. 
Για διάφορους λόγους δεν μπορούν να ενταχθούν ούτε στην G7, η οποία είναι φιλο-Αγγλο-
Σαξωνική, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή δεν βρίσκονται στην Ευρώπη. Έτσι, οι BRICS 
αποτελεί έναν εναλλακτικό, πολυτομεακό πόλο εξωτερικής ισχύος.

Αλλά και ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης, κινείται δραστήρια προς την ίδια 
κατεύθυνση.

Ο ίδιος εμπειρογνώμονας μας υπενθυμίζει επίσης τη σημασία ενός άλλου σημαντικού οργανισμού, 
που εκπροσωπεί επίσης μια σημαντική ομάδα χωρών και λειτουργεί ήδη από χρόνια με επιτυχία.

Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ) ενώνει τις χώρες της Ευρασίας και δημιουργήθηκε 
ως ένα είδος περιφερειακής ένωσης για την καταπολέμηση του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας. 
Έκτοτε, ωστόσο, έχει σίγουρα επεκταθεί πέρα από τις αρχικές της δραστηριότητες, καθώς 
δραστηριοποιείται και σε άλλους τομείς.

Από τη μία πλευρά, ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης είναι ένα ορισμένο είδος μιας  
προπολεμικής Ένωσης κρατών. Σίγουρα δεν μπορεί να συγκριθεί με το ΝΑΤΟ, αλλά υπάρχουν 



ορισμένα στοιχειώδη στοιχεία ενός στρατιωτικού μπλοκ. Υπάρχουν ακόμη και κοινές στρατιωτικές 
ασκήσεις και ο συντονισμός προς αυτή την κατεύθυνση είναι πολύ ενεργός.

Από την άλλη πλευρά, ο ΟΣΣ είναι επίσης μια οικονομική ένωση. Διότι έχει επίσης οικονομικούς 
στόχους. Έχει στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης και εν 
μέρει στοιχεία των BRICS. Τρεις χώρες μέλη του, η Ρωσία, η Κίνα και η Ινδία, είναι μέλη των 
BRICS. Νομίζω ότι τουλάχιστον η Κίνα βλέπει το ΟΣΣ ως ένα οικονομικό μπλοκ και τον 
χρησιμοποιε ως μέσο πίεσης για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της. Η Ρωσία έχει επίσης 
ορισμένα οικονομικά συμφέροντα στο χώρο αυτό. Ο ειδικός επιστήμονας θεωρεί ότι ο Οργανισμός 
Συνεργασίας της Σαγκάης θα αναπτυχθεί επίσης δυναμικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Μακροπρόθεσμα, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις γι' αυτό. Ο ΟΣΣ μπορεί πραγματικά να γίνει ένα 
είδος εναλλακτικής λύσης τόσο για το ΝΑΤΟ όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσο μάλλον 
που εκτός από τις χώρες που είναι ήδη μέλη της ΟΣΣ, υπάρχουν πολλοί περισσότεροι παρατηρητές 
(εν ευθέτω χρόνω, ακόμη και η Ουκρανία είχε παλαιότερα εκφράσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή 
της στον ΟΣΣ). Το Ιράν είναι πιθανό να γίνει μέλος της Ένωσης, στο αμέσως επόμενο χρονικό 
διάστημα.

Η ΟΣΣ θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει έναν εναλλακτικό πόλο στην παγκόσμια πολιτική 
στην πορεία προς έναν πολυπολικό κόσμο.


