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RReepprroodduuccttiioonn  oorr  ttrraannssllaattiioonn  ooff  aannyy  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  wwoorrkk  wwiitthhoouutt  tthhee  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  
tthhee  ccooppyyrriigghhtt  oowwnneerr  iiss  iilllleeggaall..  RReepprroodduuccttiioonn  ooff  aannyy  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  ppuubblliiccaattiioonn,,  
ssttoorriinngg  iinn  rreettrriieevvaall  ssyysstteemm,,  oorr  ttrraannssmmiissssiioonn  iinn  aannyy  ffoorrmm  rreeqquuiirreess  aa  pprriioorr  
ppeerrmmiissssiioonn  ffrroomm  BBIIRRFF  iinn  wwrriittiinngg..    
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((TThhiiss  aarrttiiccllee  hhaass  bbeeeenn  ppuubblliisshheedd  iinn  eelleeccttrroonniicc  mmooddee  wwiitthh  aa  pprriioorr  
ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  aauutthhoorr  iinn  tthhee  ppuubblliicc  iinntteerreesstt..  IItt  wwaass  ffiirrsstt  ppuubblliisshheedd  iinn  tthhee  
rreeppuutteedd  EEnngglliisshh  ddaaiillyy  ooff  PPaakkiissttaann,,  ““DDaawwnn””,,  oonn  2200  AApprriill,,  22000099..))  

  
EECCOONNOOMMIICC  wwaarrffaarree,,  aass  oolldd  aass  ccuussttoommaarryy  mmiilliittaarryy  ccoommbbaatt,,  hhaass  bbeeeenn  wwaaggeedd  iinn  rreecceenntt  
yyeeaarrss  ttoo  sseeccuurree  ffiinnaanncciiaall  ggaaiinnss..  

  TThheerree  aarree  vvaarriioouuss  aarrsseennaallss  eemmppllooyyeedd  iinn  eeccoonnoommiicc  ccoonnfflliicctt,,  iinncclluuddiinngg  ssaannccttiioonnss,,  
bbooyyccoottttss,,  ccuussttoommss  bbaarrrriieerrss,,  mmoonnooppoolliieess  aanndd  mmeerrggeerrss..  EEccoonnoommiicc  ddeeffeennssee  mmeeaannss  
ccoonnffrroonnttiinngg  aannyy  ppeerriipphheerraall  mmeennaaccee,,  wwhhiillee  eeccoonnoommiicc  ooffffeennssiivvee  ttoo  ddeessttrrooyy  aanndd  ccoorrrruupptt  
eeccoonnoommiieess  iinncclluuddee  dduummppiinngg  mmaanniippuullaattiioonn  ooff  ddrruugg  wwaarrss  aanndd  mmoonneeyy  llaauunnddeerriinngg..  EEccoonnoommiicc  
wwaarrss,,  lliikkee  ttrraaddiittiioonnaall  mmiilliittaarryy  oonneess,,  aarree  bbaasseedd  oonn  ssuurrpprriissee,,  ddeecceeiitt  aanndd  ssuurrvveeiillllaannccee  iinn  oorrddeerr  
ttoo  aaccqquuiirree  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  ttoo  ffooee..  

  IInn  tthhee  2211sstt  cceennttuurryy,,  eeccoonnoommiicc  wwaarrss  aarree  aaccqquuiirriinngg  nneeww  ffeeaattuurreess  ddeeppeennddiinngg  mmoorree  oonn  
aaddvvaanncceedd  tteecchhnnoollooggiieess  aanndd  mmooddeerrnn  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  WWiitthh  mmiilliittaarryy  ccoonnfflliicctt  aann  uunnrreeaalliissttiicc  
ooppttiioonn,,  eessppiioonnaaggee  wwiillll  cceennttrree  mmoorree  oonn  tthhee  eeccoonnoommiicc  ppoowweerr  ooff  tthhee  ssttaattee  aanndd  tthhee  eeccoonnoommiicc  
aaccttiivviittiieess  ooff  llaarrggee  ccoommppaanniieess  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnss..    

  EExxppeerrttss  pprreeddiicctt  tthhaatt  tthhee  ffuuttuurree  ooff  nnaattiioonnss  iinn  tthhee  ccoommiinngg  ddeeccaaddeess  wwiillll  ddeeppeenndd  oonn  tthhee  
iinntteelllliiggeennccee  ooff  tthheeiirr  ssppiieess  aanndd  tthhee  aabbiilliittyy  ooff  tthheeiirr  bbuussiinneessss  ppeeooppllee  ttoo  mmaasstteerr  tthhee  aarrtt  ooff  
eessppiioonnaaggee  iinn  tthhee  wwoorrlldd  ooff  eeccoonnoommiiccss..  

  TThheessee  wwaarrss  aarree  ttaakkiinngg  ppllaaccee  bbeettwweeeenn  tthhee  mmaajjoorr  iinndduussttrriiaall  ppoowweerrss  ooff  tthhee  wwoorrlldd..  
AAnndd  lleessss  ddeevveellooppeedd  ccoouunnttrriieess  wwiillll  hhaavvee  ttoo  wwrreessttllee  wwiitthh  eeaacchh  ootthheerr  aanndd  tthhee  iinndduussttrriiaalliizzeedd  
ccoouunnttrriieess  ffoorr  aa  ppllaaccee  iinn  tthhee  wwoorrlldd  eeccoonnoommyy..  

  AAss  llaarrggee  aarreeaass  ooff  tthhee  wwoorrlldd  hhaavvee  bbeeccoommee  iinndduussttrriiaalliizzeedd,,  tthhee  ffiigghhtt  ffoorr  ccooppyyrriigghhtt  
aanndd  tthhee  ddeeffeennssee  ooff  iinntteelllleeccttuuaall  pprrooppeerrttyy  hhaavvee  aassssuummeedd  mmoorree  iimmppoorrttaannccee..  TThhee  ffiigghhtt  ffoorr  
eexxcclluussiivvee  ccoonnttrrooll  oovveerr  cceerrttaaiinn  ttyyppeess  ooff  tteecchhnnoollooggyy,,  pprroodduuccttiivvee  aaccttiivviittyy  aanndd  ccoommmmooddiittiieess  
hhaass  iinntteennssiiffiieedd..    

  AAmmoonngg  tthhee  eeccoonnoommiicc  wwaarrss  wwiittnneesssseedd  bbeettwweeeenn  EEuurrooppee  aanndd  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  iiss  
aabboouutt  uunnssuuiittaabbiilliittyy  ooff  tthhee  SSiibbeerriiaa  ggaass  ppiippeelliinnee..  TThheerree  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  aann  eeccoonnoommiicc  wwaarr  
bbeettwweeeenn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  oonn  oonnee  hhaanndd  aanndd  CChhiinnaa  aanndd  JJaappaann  oonn  tthhee  ootthheerr..    

  DDuuee  ttoo  tthhee  wwiiddee  ssttrreettcchh  ooff  tteecchhnnoollooggyy,,  ccoommppuutteerrss  aarree  uusseedd  aass  eeffffiicciieenntt  ttoooollss;;  
vviicciioouuss  pprrooggrraammss  aanndd  vviirruusseess  aarree  uusseedd  ttoo  ddeemmoolliisshh  tthhee  eenneemmyy  aanndd  iinntteelllliiggeennccee  bbooddiieess  
mmaanneeuuvveerr  ssttoocckk  mmaarrkkeettss  ttoo  ddeessttrrooyy  ttaarrggeetteedd  eeccoonnoommiieess..  AAbboouutt  9955  ppeerr  cceenntt  ooff  llaarrggee  UUSS  
ccoommppaanniieess  uussee  eeccoonnoommiicc  iinntteelllliiggeennccee  aanndd  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  hhaass  aallssoo  ssttaarrtteedd  ttoo  ssppyy  oonn  aallll  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  iinn  aann  aatttteemmpptt  ttoo  aacchhiieevvee  iittss  eeccoonnoommiicc  iinntteerreessttss..  

  AAccccoorrddiinngg  ttoo  pprreessss  rreeppoorrttss,,  CCIIAA  hhaass  bbeeeenn  aasskkeedd  ttoo  pprrootteesstt  tthhee  eeccoonnoommiicc  iinntteerreesstt  ooff  
AAmmeerriiccaa  tthhrroouugghh  eeccoonnoommiicc  ccoouunntteerr  iinntteelllliiggeennccee  aaccttiivviittiieess  mmaaiinnllyy  ddiirreecctteedd  aaggaaiinnsstt  iittss  oowwnn  
aalllliieess  wwhhiicchh  iinncclluuddee  BBrriittaaiinn,,  FFrraannccee,,  GGeerrmmaannyy  aanndd  JJaappaann,,  iinn  ssppaaccee  tteecchhnnoollooggyy,,  
aaeerroonnaauuttiiccss,,  cchheemmiissttrryy,,  bbiiootteecchhnnoollooggyy  aanndd  aarrmmss  iinndduussttrryy..    

  TThhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  iiss  sseeeekkiinngg  rreeddrreessss  tthhrroouugghh  WWTTOO  aanndd  tthhiiss  iiss  ccllaassssiicc  
pprrootteeccttiioonniissmm  aaccccoommpplliisshheedd  tthhrroouugghh  nnoovveell  mmeeaannss..  SSoo  ffoorr  ssuucchh  ddiissppuutteess  hhaavvee  nnoott  ssppiilllleedd  
oovveerr  iinnttoo  tthhee  aarreeaa  ooff  ffoorreeiiggnn  ppoolliiccyy  wwhheerree  tthhee  UUSS  nneeeeddss  tthhee  ccooooppeerraattiioonn  ooff  JJaappaann  iinn  oorrddeerr  
ttoo  mmaannaaggee  tthhee  AAssiiaa  PPaacciiffiicc  rreeggiioonn..    
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  TThhee  GGCCCC  ssttaatteess  ppllaann  ttoo  ffoorrggee  nneeww  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  EEuurrooppeeaann  UUnniioonn,,  JJaappaann  aanndd  
rreeggiioonnaall  eeccoonnoommiicc  ggrroouuppss..  TThhee  rreecceenntt  sscceennaarriioo  iiss  tthhaatt  ddeevveellooppeedd  ccoouunnttrriieess  aarree  llooookkiinngg  ffoorr  
ccuussttoommeerrss  aanndd  uunnddeerr--ddeevveellooppeedd  aanndd  ppoooorr  ccoouunnttrriieess  aarree  llooookkiinngg  ffoorr  tteecchhnnoollooggyy..  FFoorr  
sseevveerraall  yyeeaarrss  nnooww,,  tthheessee  ccoouunnttrriieess  hhaavvee  bbeeeenn  lloocckkeedd  iinn  aa  ssttrruuggggllee  ttoo  ggeett  hhoolldd  ooff  
tteecchhnnoollooggyy  ccrruucciiaall  ffoorr  bbuuiillddiinngg  aann  iinndduussttrriiaall  bbaassee  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddiimmiinniisshh  tthheeiirr  rreelliiaannccee  oonn  ooiill  
eeaarrnniinnggss,,  wwhhiicchh  aarree  ssoo  eeaassiillyy  mmaanniippuullaatteedd  iinn  wwoorrlldd  mmaarrkkeett..    

  FFoorr  tthheemm  rree--eexxppoorrtt  ttrraaddee  iiss  nnoott  aa  wwaayy  oouutt  ffoorr  aa  lloonngg--tteerrmm..  SSoo  ffoorr  iinndduussttrriiaalliizzeedd  
ccoouunnttrriieess  aarree  nnoott  iinncclliinneedd  ttoo  ttrraannssffeerr  tthhee  tteecchhnnoollooggyy  ttoo  tthhee  GGuullff,,  aarrgguuiinngg  tthhaatt  tthhee  rreeggiioonn  iiss  
ttoooo  ssmmaallll  ttoo  ssoopp  uupp  iinndduussttrriiaall  pprroojjeeccttss  aanndd  tthhaatt  iittss  iinndduussttrryy  sshhoouulldd  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  ssmmaallll  aanndd  
mmeeddiiuumm  uunniittss..  

  IItt  iiss  mmoorree  lliikkeellyy  tthhaatt  oonnee  oorr  tthhee  ootthheerr  mmeemmbbeerr  wwiillll  ttrraannssffeerr  tthhee  tteecchhnnoollooggyy  ttoo  tthhee  
GGuullff  aanndd  GGCCCC  aallssoo  wwaannttss  tthhee  EEUU  ttoo  lliifftt  ccuussttoomm  bbaarrrriieerr  ffoorr  GGCCCC  ffoorr  ppeettrroocchheemmiiccaallss,,  
aalluummiinnuumm  aanndd  ootthheerr  nnoonn--ooiill  eexxppoorrtt..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  EEUU  hhaass  ffrreeee  aacccceessss  ttoo  GGuullff  
mmaarrkkeettss,,  tthhee  bbiiggggeesstt  ccoonnssuummeerrss  iinn  tthhee  MMiiddddllee  EEaasstt..  

  AAss  iinndduussttrriiaalliizzeedd  ccoouunnttrriieess  aaddjjuusstt  iinnttoo  aa  ccoommppeettiittiivvee  mmooddee,,  aann  iinnccrreeaassiinngg  nnuummbbeerr  
ooff  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess  aarree  sseeeekkiinngg  ttrraaddee  ccoonncceessssiioonnss  aanndd  aacccceessss  ttoo  vvaarriioouuss  kkiinnddss  ooff  
tteecchhnnoollooggyy,,  hhiitthheerrttoo  ddeenniieedd  ttoo  tthheemm..  IItt  iiss  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhoossee  ccoouunnttrriieess  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  
ddeenniieedd  ttrraaddee  ccoonncceessssiioonnss  aanndd  tteecchhnnoollooggyy  ttrraannssffeerr  ffoorr  ddeeccaaddeess  ttoo  rreeaalliizzee  tthhaatt  tthhee  eeccoonnoommiicc  
eennvviirroonnmmeenntt  ooff  tthhee  wwoorrlldd  hhaass  cchhaannggeedd..  NNooww  tthheessee  ccoouunnttrriieess  hhaavvee  ttoo  ccoommppeettee  wwiitthh  
ddeevveellooppeedd  ccoouunnttrriieess  iinn  tteecchhnnoollooggyy  aass  wweellll  aass  iinn  pprroodduuccttss..  

  CCoonnvveennttiioonnaall  ccoosstt--eeffffeeccttiivvee  ppaarrttnneerrsshhiippss  mmuusstt  nnoott  bbee  aalllloowweedd  ttoo  wwoorrkk  aaggaaiinnsstt  aa  
ssttaattee’’ss  ppeeooppllee..  EEUU  hhaass  rreeaacctteedd  sshhaarrppllyy  aaggaaiinnsstt  pprrootteeccttiioonniisstt  ppoolliicciieess  ooff  UUSS  aafftteerr  99//1111  
aattttaacckkss  aanndd  EEUU  iimmppoosseedd  ttaarriiffffss  aanndd  ffiinneess  oonn  UUSS  ggooooddss..    

  AAmmeerriiccaann  aattttaacckkss  oonn  MMuusslliimm  ssttaatteess  lliikkee  IIrraaqq  aanndd  AAffgghhaanniissttaann  aarree  aa  ppaarrtt  ooff  tthheeiirr  
UUSS--ssttrraatteeggyy  ttoo  ccoonnttrrooll  CChhiinnaa  eeccoonnoommiiccaallllyy..  AAmmeerriiccaa  wwaannttss  ttoo  hhaavvee  ccoonnttrrooll  oovveerr  ooiill  
rreesseerrvvee  ooff  IIrraaqq  aanndd  IIrraann..  TThhee  wwaarr  oonn  tteerrrroorr  iiss  aaccttuuaallllyy  aann  eeccoonnoommiicc  wwaarr  ffoorr  ccoonnttrroolllliinngg  
eenneerrggyy  rreessoouurrcceess..  OOuurr  lleeaaddeerrss  sshhoouulldd  nnoott  ffoollllooww  bblliinnddllyy  tthhee  UUSS  ppoolliicciieess  aanndd  sshhoouulldd  bbee  
aawwaarree  ooff  tthhee  eeccoonnoommiicc  wwaarr  aanndd  iittss  ccoonnsseeqquueenncceess..        
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