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ΤΠΑΡΥΕΙ ΕΛΠΙΔΑ ΣΟΝ ΟΡΙΖΟΝΣΑ ; 

24-12-11 

Τειεηψλεη θαη ην 2011, κε φιν ηνλ θφζκν βνπηεγκέλν ζηελ απειπηζία. Μπνξεί εκείο νη Έιιελεο λα γίλακε ην 

επίθεληξν ηεο παγθφζκηαο πξνζνρήο, απηφ φκσο δε ζεκαίλεη φηη θαη νη άιινη είλαη θαιχηεξνη. Είλαη πιένλ 

μεθάζαξν, κεηά απφ ηξία νιφθιεξα ρξφληα : Η Δχζε πεξλάεη ζεκαληηθφηαηε θξίζε. Οη θχξηνη νδεγνί ηεο 

αλάπηπμεο, πνπ είλαη ε θαηαλάισζε θαη νη επελδχζεηο, έρνπλ θαηαθξεκληζηεί. Πνηνο ζα θαηαλαιψζεη ή ζα 

επελδχζεη φηαλ ρξσζηάεη ηα καιιηνθέθαιά ηνπ; Σχκθσλα κε ην Τατβαλέδν νηθνλνκνιφγν Richard Koo, ε 

παγθφζκηα νηθνλνκία βξίζθεηαη ζηε θάζε «ΥΘΝ», φπνπ ηα λνηθνθπξηά θαη νη επηρεηξήζεηο παγψλνπλ ηε 

θαηαλάισζε θαη ηηο επελδχζεηο, γηα λα καδέςνπλ ρξήκαηα θαη λα απνπιεξψζνπλ ηα δάλεηά ηνπο. Η κνξθή απηή 

ηεο χθεζεο είλαη γλσζηή κε ηελ νξνινγία «Balance Sheet Recession».  Σε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε, φπνπ ππάξρεη 

κεγάιε ηνπνζεηεκέλε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα (capacity) αιιά πνιχ ρακειή δήηεζε, βξηζθφκαζηε ζε πεξηβάιινλ 

νηθνλνκηθήο χθεζεο, κε θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο. Ο Keynes είπε φηη είλαη ζαλ λα 

έρνπκε κηα ζαπκάζηα κεραλή, ε νπνία δελ έρεη κίδα γηα λα πάξεη κπξνζηά. Ο ίδηνο εληφπηζε φηη ε κνλαδηθή 

«κίδα» γηα λα πάξεη κπξνζηά ε κεραλή, είλαη ην Κξάηνο, ην νπνίν κε Δεκφζηεο επελδχζεηο «πξνζεξκαίλεη» ηελ 

νηθνλνκία γηα λα πάξεη κπξνο (φπσο ζηηο κεραλέο ληήδει). Πνπ λα βξεζνχλ φκσο ηψξα νη απαξαίηεηνη 

δεκνζηνλνκηθνί πφξνη, γηα λα δηαζέζεη ην Κξάηνο ; Όια ηα θξάηε ηεο δχζεο ρξσζηάλε. Οη πνιηηηθέο ιηηφηεηαο 

«εγθισβίδνπλ» ηε δεκνζηνλνκηθή αλαζέξκαλζε ηνπ Keynes ζε πιήξε απξαμία. Ζήηεζε δελ ππάξρεη. Τη ζα 

θάλνπκε; Πσο ζα βγνχκε απφ ην ηνχλει; 

 

Όια ηα παξαπάλσ «καχξα θαη άξαρλα» αθνξνχλ ηε Δχζε, ε νπνία πξάγκαηη δεκηνχξγεζε έλα θαπηηαιηζηηθφ 

ζχζηεκα κε ηάζεηο απηνθαηαζηξνθήο. Επηπρψο φκσο, έμσ απφ ηνλ θφζκν ηεο Δχζεο (ή ησλ ιεγφκελσλ 

αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ), πνπ απνηειεί ιηγφηεξν απφ ην 50% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ, ππάξρεη θαη ν 

ππφινηπνο θφζκνο, έλα κεγάιν κέξνο ηνπ νπνίνπ αλαθέξεηαη ζε «αλαπηπζζφκελεο» νηθνλνκίεο, νη νπνίεο ιφγσ 

ηνπ έληνλα εμαγσγηθνχ ηνπο ραξαθηήξα έρνπλ κεγάια εκπνξηθά πιενλάζκαηα, κε άιια ιφγηα «ηα έρνπλ 

νηθνλνκήζεη
1
». Οη θπξηφηεξνη εθπξφζσπνη απηψλ ησλ ρσξψλ είλαη ε Κίλα θαη ε Θλδία (κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 

πεξίπνπ ην κηζφ πιεζπζκφ ηεο γεο). Οη ρψξεο απηέο έρνπλ έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ: Δελ δηαζέηνπλ αμηφινγε 

κεζαία (αζηηθή) ηάμε. Όπσο είλαη γλσζηφ, ν θχξηνο νδεγφο κηαο «βηψζηκεο»  αλάπηπμεο είλαη ε κεζαία ηάμε, 

ηφζν απφ άπνςε θαηαλάισζεο, φζν θαη επέλδπζεο. Η κεζαία ηάμε απαξηίδεηαη απφ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ 

ιχζεη ηα βαζηθά ηνπο πξνβιήκαηα δηαβίσζεο, αηζζάλνληαη ζρεηηθή αζθάιεηα θαη έρνπλ επηζεηηθή ηάζε πξνο ηνλ 

θαηαλαισηηζκφ θαη ηηο επελδχζεηο. Εθφζνλ ζηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο δελ ππάξρεη νπζηαζηηθά κεζαία ηάμε, ε 

                                                           
1
 Αναφζρομαι ςτα πλεονάςματα (αποκεματικά) που ςυγκεντρώνει το κράτοσ λόγω εμπορικών πλεοναςμάτων και όχι 

ςτθν ευθμερία του απλοφ πολίτθ, ο οποίοσ λόγω αβεβαιότθτασ αποταμιεφει μεγάλο ποςοςτό του ειςοδιματόσ του.  
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αλάπηπμε εθεί πεγαίλεη «ζπξψρλνληαο», κε επελδχζεηο εμαγσγηθνχ πεξηερνκέλνπ
2
 θαη κε απηέο θαζαπηέο ηηο 

εμαγσγέο ησλ πξντφλησλ ηνπο
3
. Η νηθνλνκίεο «ηξέρνπλ» ζηα λνχκεξα (αθνχ ζηελ εμίζσζε ηνπ ΑΕΠ απμάλνληαη 

νη φξνη «επέλδπζε» (ζε εμαγσγηθά εξγνζηάζηα) θαη «εμαγσγέο» (ζε πξντφληα), ελψ ν φξνο «θαηαλάισζε» 

παξακέλεη ππνηνληθφο, πνπ ζεκαίλεη φηη νη πνιίηεο «θπηνδσνχλ», απνηακηεχνληαο κεγάιν πνζνζηφ ηνπ 

εηζνδήκαηφο ηνπο (ζηε Κίλα ε Εζληθή Απνηακίεπζε είλαη γχξσ ζην 50%ηνπ ΑΕΠ, ελψ ην πνζνζηφ ηεο 

απνηακίεπζεο ησλ λνηθνθπξηψλ εθηηκάηαη πεξίπνπ ζην έλα ηξίην ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ).  

 

Απφ ηα παξαπάλσ, ν θνηλφο λνπο ζπκπεξαίλεη φηη ε δεκηνπξγία κεζαίαο ηάμεο ζηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο 

κπνξεί λα «ηαΐζεη» φιν ηνλ θφζκν. Δείηε ιίγν κεξηθά λνχκεξα : Γηα πάλσ απφ κηα δεθαεηία, ε αχμεζε ηεο 

αλάπηπμεο ζηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο ήηαλ 2 – 3 θνξέο κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ αλεπηπγκέλσλ ηεο Δχζεο. 

Απηή ε ηάζε αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη (φζν αληέμεη). Η εμήγεζε; Απιά, νη αλαηνιηθνί έθηηαρλαλ (απνηακηεχνληαο) 

θαη νη δπηηθνί θαηαλάισλαλ (ζπαηαιψληαο). Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο ησλ έληνλσλ δηεζλψλ αληζνξξνπηψλ ησλ 

εκπνξηθψλ ηζνδπγίσλ θαη ηνπ ηεξάζηηνπ ειιείκκαηνο ηεο Ακεξηθήο (θαη ηεο Ειιάδαο αλ ζέιεηε). Τν ΔΝΤ 

πξνβιέπεη φηη ην 2011 ζα θιείζεη κε αλάπηπμε 1,6% γηα ηε Δχζε θαη 6,4% γηα ηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο. Γηα ην 

2012, ηα αληίζηνηρα λνχκεξα πξνβιέπνληαη 1,9% θαη 6,1% αληίζηνηρα. Η κεζαία ηάμε ζήκεξα ζε Κίλα θαη Θλδία 

είλαη 12% θαη 5% αληίζηνηρα, ελψ ην πνζνζηφ απηφ αλακέλεηαη λα θζάζεη ζην 70% θαη ζηηο δπν ρψξεο κέρξη ην 

2030
4
. Τν απνηέιεζκα ; H δεκηνπξγία κηαο δπλακηθήο αγνξάο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηηο ρψξεο απηέο κέζα 

ζηελ επφκελε δεθαεηία αμίαο $20 ηξηο εηήζηα, ζε ζρέζε κε ηα $6,9 ηξηο πνπ είλαη ζήκεξα! Όμως, η αγορά ηων 

$20 ηρις είναι περίποσ διπλάζια από ηη ηρέτοσζα καηανάλωζη ηης Αμερικής ! Υπάξρεη ινηπφλ «ςεηφ» 

γηα φινπο. Με ηξεηο πξνυπνζέζεηο φκσο : (1) πξέπεη λα μαλακάζνπκε ζηε Δχζε λα θηηάρλνπκε πεξηδήηεηα 

πξάκαηα θαη ππεξεζίεο (αιιηψο ηη ζα ηνπο πνπιήζνπκε;), (2) λα ην πάξνπλ απφθαζε νη «ΚΘΝΑ & ΣΘΑ ΑΕ» φηη 

«ζηέξεςαλ» νη δπηηθέο αγνξέο, λα ζηακαηήζνπλ ηελ έληνλα εμαγσγηθή ηνπο πνιηηηθή κε ηερλεηή δηαηήξεζε 

ρακεινχ λνκίζκαηνο θαη λα αλαθπθιψζνπλ ηα πιενλάζκαηά ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηνπο, ψζηε λα θηηάμνπλ ηηο 

πεξηπφζεηεο κεζαίεο ηάμεηο ηνπο θαη λα πξνθφςνπλ θαη απηνί θαη εκείο καδί θαη (3) λα μαλαξρίζνπλ επηηέινπο 

πάιη νη Ακεξηθάλνη λα απνηακηεχνπλ, ψζηε λα έρνπλ ίδηνπο πφξνπο γηα ηηο εζληθέο ηνπο επελδχζεηο θαη λα κε 

δεηάλε ζπλέρεηα μέλα ιεθηά (βιέπε ηνπνζεηήζεηο ησλ πιενλαζκάησλ ησλ αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ ζε 

νκφινγα δνιαξίνπ). Καη κε μερλάκε : Σηελ νπξά πεξηκέλεη θαη ε Αθξηθή.  

                                                           
2
 Σο ποςοςτό των εξαγωγών επί του ΑΕΠ ανζβθκε από 20% το 2002 ςε 37% το 2007 (Martin Wolf “Why Obama must 

mend a sick world economy”, Financial Times 20-1-2009). 
3
 Η ανάπτυξθ (Ακακάριςτο Εκνικό Προϊόν – ΑΕΠ) υπολογίηεται ωσ εξισ : ΑΕΠ = Κ + ΕΠ + ΕΞ – ΕΙΣ, όπου Κ θ ςυνολικι 

εγχώρια κατανάλωςθ (ιδιωτικι + δθμόςια), ΕΠ θ ςυνολικι εγχώρια επζνδυςθ (ιδιωτικι + δθμόςια), ΕΞ οι εξαγωγζσ και 
ΕΙΣ οι ειςαγωγζσ.  
4
 Σα ςτοιχεία λιφκθκαν από το περιοδικό “COLD FACTS” Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2011. 


