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Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
- Μια εισαγωγή -

ΠΙΤΕΡ ΑΚΟΣ ΜΠΟΝΤ (PÉTER ÁKOS BOD)
Ο συγγραφέας, P. A. Bod είναι καθηγητής και επικεφαλής του Τµήµατος Οικονοµικής Πολιτικής στο
Πανεπιστήµιο (Κόρβινους) Corvinus της Βουδαπέστης, πρώην ∆ιοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ουγγαρίας.

Η παγκόσµια οικονοµική ύφεση που ξεκίνησε το 2008, έρχεται σε αντίθεση µε αρκετές προηγούµενες
κρίσεις, από την άποψη των κοινωνικο-οικονοµικών συνεπειών, όπως η µείωση της προσωπικής
κατανάλωσης και η αύξηση της ανεργίας, καθώς και από την άποψη των αντιδράσεων της πολιτικής.
Ανάπτυγµένες («πυρήνες») χώρες κατέφυγαν στα µαζικά δηµοσιονοµικά έξοδα στην Κεϋνσιανή µόδα για να
αποφύγουν την απώλεια της ευηµερίας και της απασχόλησης. Εν τω µεταξύ, αναδυόµενες ευρωπαϊκές χώρες
έπαθαν άµεσα σοκ λόγω των πολύ µεγάλων οικονοµικών και χρηµατοπιστωτικών άνοιγµάτων τους, τα
οποία φαίνεται ότι έχουν συµβάλλει στη βαθύτερη από την αναµενόµενη συρρίκνωση. Ο συγγραφέας
υποστηρίζει ότι οι εθνικές πολιτικές υπάρχουν περισσότερο σε περιόδους αναταραχής απ' ότι όταν οι καιροί
είναι καλοί, και ισχυρίζεται ότι υπό τις παρούσες συνθήκες είναι καιρός να επανεξετάσουµε πρώην
βεβαιότητες για τα Οικονοµικά και την Οικονοµία, όπως είναι η συµφέρουσα φύση της εξάρτησης από ξένα
πιστωτικά ιδρύµατα και δανειακά κεφάλαια σε αναδυόµενες χώρες της Ευρώπης. Ωστόσο, οποιαδήποτε
εναλλακτική στον προστατευτισµό στην Ευρώπη θα βλάψει την αναπτυγµένη προοπτική των µη βασικών
οικονοµιών.
Λέξεις κλειδιά: οικονοµική κρίση, ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, Κεϋνσιανικές και µηκεϋνσιανικές πολιτικές, αναδυόµενες οικονοµίες, συντονισµός των πολιτικών στην Ευρώπη, οικονοµική
θεωρία.
*

Αίτια και πρώτες αντιδράσεις της πολιτικής
Μετά από τραπεζικές και νοµισµατικές κρίσεις περιφερειακού χαρακτήρα στη δεκαετία του 1980, οι
περίοδοι των υφέσεων και των τραπεζικών λογαριασµών καταρρέουν µετά το 1990 στις πρώην
κατευθυνόµενες οικονοµίες, βαθιές νοµισµατικές υποτιµήσεις και τραπεζικές κρίσεις σε ορισµένες ταχέως
αναπτυσσόµενες και αναδυόµενες οικονοµίες στη δεκαετία του 1990, εκρήξεις των περιουσιακών στοιχείων
και κατάρρευση των τιµών στο χρηµατηστήριο σε ορισµένες ανεπτυγµένες οικονοµίες, συνέβαλλαν στο
γεγονός η παγκόσµια οικονοµία να βιώνει ξανά και σήµερα µια πλήρη οικονοµική κρίση. Οι αναταράξεις
στις διεθνείς χρηµατοπιστωτικές αγορές, ξεκινώντας από το 2007, σταδιακά εξελίχθηκαν σε ύφεση, η πιο
συγχρονισµένη µετά τη Μεγάλη Ύφεση 1929-1933. Χωρίς ανοιχτή εµπορική εξάρτηση η χώρα θα
µπορούσε να παραµείνει ασφαλής από το γενικό αίσθηµα κακουχίας. Όµως, περιέργως, δεν υπέφεραν όλες
κατά τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθµό. Τρία χρόνια µετά, τρανταχτά στοιχεία δείχνουν ότι οι οικονοµικές
συνέπειες της κρίσης έχουν αποδειχθεί να είναι κάθε άλλο παρα διαφορετικές σε χώρες και ηπείρους (∆ΝΤ
2010, BIS το 2010, Ευρωπαϊκή Οικονοµία, 2009.)
Από την έκρηξη της αµερικανικής ''sub-prime" φούσκας την άνοιξη του 2007, πολλά έχουν γραφτεί για
τις αιτίες και τις πηγές των οικονοµικών προβληµάτων που εµφανίστηκαν για πρώτη φορά στο «πυρήνα του
πυρήνα», δηλαδή, στις αναπτυγµένες οικονοµίες της αγοράς. Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης η
χρηµατοδότησή του δεν αποτελεί έκπληξη ότι η δυσφορία θα εξαπλωθεί σύντοµα στην περιφέρεια του
πλανήτη. Ακόµα, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι οι ΗΠΑ και οι χώρες της ευρωζώνης ήταν οι πρώτες που
επλήγησαν, προηγούµενες χρηµατοπιστωτικές κρίσεις τείνουν να έρθουν στην επιφάνεια σε αναδυόµενες,
µεταβαλλόµενες αναπτυσόµενες χώρες. Σε αντίθεση, αυτή τη φορά σηµαντικές αναπτυσόµενες
("αναδυόµενες") οικονοµίες, όπως η Ινδία και η Κίνα, δεν υπέφεραν τόσο από τις άµεσες συνέπειες της
καταιγίδας στα χρηµατοοικονοµικά κέντρα.
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Αν οι κύριες οικονοµίες ήταν οι πρώτες που έλαβαν το χτύπηµα, ήταν επίσης και οι πρώτες που
ανέκαµψαν από την ύφεση που διήρκησε ενάµιση χρόνο. Σε σύγκριση µε προηγούµενες κρίσεις, αυτή
κατέληξε να είναι πολύ διαφορετική, ηπιότερη όσον αφορά τη χορήγηση αποζηµίωσης των θέσεων εργασίας
και των κοινωνικών εντάσεων από ό, τι αφορά όλες τις προηγούµενες περιπτώσεις κρίσεων. Πριν την
επιδοκιµασία των δηµιουργών της πολιτικής και των ηγετών των επιχειρήσεων, πρέπει κανείς να προσθέσει
αµέσως: ότι οι κυβερνήσεις έχτισαν ένα τεράστιο σωρό κυρίαρχων χρεών κατά τη διάρκεια αυτού του
σχετικά σύντοµου χρονικού διαστήµατος. Προφανώς αυτό ήταν το τίµηµα της διάσωσης των οικονοµιών
από µια παλιοµοδίτικη κατάθλιψη. Η ιστορία δεν επαναλαµβάνεται: η πρόσφατη κρίση µπορεί να ήταν
σχεδόν τόσο βαθιά από την άποψη της συρρίκνωσης της βιοµηχανικής παραγωγής, όπως η Μεγάλη Ύφεση
της δεκαετίας του 1930, αλλά αυτή τη φορά η προσωπική κατανάλωση στις ανεπτυγµένες οικονοµίες µόνο
ελαφρά µειώθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης, ενώ η ανεργία παρέµεινε µέτρια. (Bordo & Landon-Lane,
2010).
Την ίδια στιγµή, στις αναδυόµενες οικονοµίες της Ευρώπης (EEE) η ύφεση αποδείχθηκε ότι ήταν πιο
απότοµη.
Η οικονοµική διαφάνεια, µέχρι τώρα ένα αδιαµφισβήτητο δόγµα κάθε χρηστής οικονοµικής και
κοινωνικής πολιτικής, φαίνεται να έχει συµβάλει στη βαθύτερη από την αναµενόµενη συρρίκνωση. Το 2008,
οι ξένοι επενδυτές έχασαν ξαφνικά την πίστη σε αυτές τις αγορές, που κάποτε θεωρούνταν ως ένα ασφαλές
στοίχηµα και ένα υψηλότερο από το κανονικό επενδυτικό στόχο απόδοσης. Όταν οι κάτοχοι των ταµείων
και οι επενδυτές αυτοµόλησαν στον κοντινό πανικό, το εθνικό νόµισµα υποτιµήθηκε, τα χρηµατιστήρια
υποχώρησαν, το εξωτερικό εµπόριο συρρικνώθηκε, και µαζί τους και το ΑΕΠ και το βιοτικό επίπεδο (Bod,
2009).
Αυτός είναι ο λόγος που σε αυτό το µέρος του κόσµου δεν αρκεί να ελέγχθούν οι γενικές αιτίες που
οδήγησαν στην παγκόσµια αναταραχή: για τους αναλυτές και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων του ΗΗΕ
είναι απαραίτητο να συγκεντρωθούν τα µαθήµατα που µπορεί κανείς να έχει ήδη µάθει για συγκεκριµένα
λάθη πολιτικής ή / και για διαρθρωτικούς παράγοντες, διατηρώντας ανοιχτά τα µάτια καθενός για το
µέλλον. Η ιστορία της κρίσης στην περιοχή του ΗΗΕ δεν είναι ένα κλειστό κεφάλαιο. Η ύφεση µπορεί να
είναι επίσηµα, αλλά πάνω από τις προβλέψεις, όπως ο Péter Ákos Bod, ο Λ. Csaba το έθεσε, δεν µετράει πια
µια "επιστροφή στην οµαλότητα", δηλαδή µια ετήσια 4 έως 5 τοις εκατό αύξηση του ΑΕΠ στην Κεντρική
και Ανατολική Ευρώπη, και σε γενικές γραµµές, δεν θα υπάρξει επιστροφή στο «status quo ante» (Csaba,
2009).
Βέβαια ακόµη και οι βασικές οικονοµίες δε θα µπορούσαν απλώς να αφήσουν τις πρόσφατες
αναταράξεις πίσω. Οι περισσότερες υψηλού επιπέδου αναλύσεις από το ∆ΝΤ, Τ∆∆, ΟΟΣΑ, τις κεντρικές
τράπεζες, και των οµάδων προβληµατισµού έχουν µέχρι στιγµής στόχο την αποσύνθεση της κρίσης και
ψάχνουν για θεσµικές εγγυήσεις για την αποφυγή µιας παρόµοιας (κρίσης) στα επόµενα χρόνια. Το κύριο
µέληµα προφανώς είναι η υγεία και η ακεραιότητα του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Το
σύστηµα λειτουργεί και πάλι, και πρωτοβουλίες έχουν ξεκινήσει στο πλαίσιο διεθνών φορέων, για την
ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των δοµικά ευαίσθητων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και για να
λειτουργήσουν καλύτερα οι εθνικές οικονοµικές επιβλέψεις.
Κατά τη στιγµή της συγγραφής αυτού του κειµένου, το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα φαίνεται να
λειτουργεί. Αυτή είναι µια απλή δήλωση, αλλά και ένα επίτευγµα εναντίων του πλαισίου παρόµοιων
οικονοµικών κρίσεων, σύµφωνα µε την έρευνα του C. Reinhart και Κ. Rogoff (Reinhart και Rogoff, 2009b).
Στο µεγάλο διεθνές ιστορικό παράδειγµά τους, η αγορά περιουσιακών στοιχείων καταρρέει για να
αποδειχθεί βαθιά και παρατεταµένη: οι τιµές των µετοχών καταρρέουν µε µέσο όρο 55 τοις εκατό κατά τη
διάρκεια µιας ύφεσης για περίπου τρία έτη και έξι µήνες. ∆εύτερον, η επαύριο των τραπεζικών κρίσεων
συνδέεται µε µεγάλες µειώσεις στη παραγωγή και την απασχόληση: το ποσοστό ανεργίας αυξάνεται κατά
µέσο όρο 7 ποσοστιαίες µονάδες πάνω από το κανονικό, το οποίο διαρκεί κατά µέσον όρο πάνω από
τέσσερα χρόνια. Η έξοδος πέφτει (από µέγιστη προς ελάχιστη) κατά µέσο όρο για πάνω από 9 τοις εκατό, αν
και η διάρκεια της ύφεσης, κατά µέσο όρο περίπου δύο χρόνια, είναι σηµαντικά µικρότερη από ό, τι για την
ανεργία. Τρίτον, ο ισχυρισµός, η πραγµατική αξία του δηµόσιου χρέους τείνει να εκραγεί, αυξάνοντας το
µέσο όρο του 86 τοις εκατό στις µεγάλες µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο επεισοδιακές κρίσεις.
Προσθέτουν ότι, το ενδιαφέρον είναι η κύρια αιτία των κυρίαρχων εκρήξεων χρέους δεν είναι τα ευρέως
αναφερόµενα κόστη της διάσωσης και της ανακεφαλαίωσης του τραπεζικού συστήµατος, οι µεγάλες
κινητήριες δυνάµεις της αύξησης του χρέους είναι η αναπόφευκτη κατάρρευση των φορολογικών εσόδων
που υφίστανται οι κυβερνήσεις µετά από βαθιά και παρατεταµένη σύσπαση εξόδου, καθώς επίσης και συχνά
φιλόδοξες αντικυκλικές δηµοσιονοµικές πολιτικές µε στόχο το µετριασµό της ύφεσης.
Σε σύγκριση µε το ιστορικό δείγµα, η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση του 2007-2009 προσφέρει
εντυπωσιακές διαφορές και κάποιες οµοιότητες. Η ανάκτηση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος υπήρξε
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αρκετά γρήγορη - ύποπτα γρήγορη, µπορούµε να προσθέσουµε. Ο πρόσφατα επανεκτηµένος τρόπος
εργασίας της παγκόσµιας οικονοµίας ήρθε σε ένα υψηλό κόστος για τις προηγµένες οικονοµίες. Ως συνέπεια
των τεράστιων δηµοσιονοµικών µέτρων τόνωσης το 2009, το κρατικό χρέος έχει γίνει υπερβολικά, χωρίς να
αποτελεί έκπληξη, το µεγαλύτερο οικονοµικό πρόβληµα. Όπως JC.Trichet, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας έχει συνοψίσει, τα σηµερινά προβλήµατα του χρέους στις προηγµένες οικονοµίες είναι
τα αποτελέσµατα µιας µακράς κύησης κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, που προέρχονται από
την οικονοµική απελευθέρωση και την καινοτοµία του 1980 και του 1990 (Jean-Claude Trichet, 2010).
Κατά τη διάρκεια αυτής της "χρυσής εποχής" νέα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα προέκυψαν, τα οποία
άλλαξαν την οικονοµική συµπεριφορά των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Η σύγχρονη χρηµατοδότηση
υποσχέθηκε ότι θα είναι µιας ευρείας πρόνοιας-ενίσχυση: οικογένειες θα µπορούν να οµαλήνουν τις δαπάνες
τους µε την πάροδο του χρόνου πιο εύκολα, η δανειακή υποθήκευση άρχισε να διατίθεται, επίσης, για τα
τµήµατα του πληθυσµού που προηγουµένως είχαν αποκλειστεί από την αγορά. Όλες αυτές οι υποσχέσεις
έληξαν µε πικρή απογοήτευση για τις αγορές, τη χρηµατοπιστωτική φινέτσα, την ενίσχυση των κοινωνικών
πολιτικών - και αναµφισβήτητα για την οικονοµία.
Τώρα είναι καιρός να επανεξετάσουµε πρώην βεβαιότητες στα οικονοµικά και στην οικονοµία, όσο για
τους φορολογουµένους, είναι καιρός να ξεκινήσουν την αποπληρωµή του συσσωρευµένου δηµόσιου χρέους.
Για την οικονοµία, τους οικονοµολόγους και τις οικονοµικές πολιτικές
Αξίζει να σταµατήσουµε για λίγο στη ληφθείσα σοφία και τις επαγγελµατικές βεβαιότητες του
οικονοµικού επαγγέλµατος. Όταν τα καθεστώτα που άλλαξαν τα προσχεδιασµένα οικονοµικά στις αρχές της
δεκαετίας του 1990, ένα όραµα της αγοράς της οικονοµίας (καπιταλισµός) που µπορεί να φροντίσει η ίδια
τον εαυτό της είχε τη χρυσή εποχή της. «Το τέλος της ιστορίας», η πίστη σε αγορές που θα λύσουν όλα τα
πιθανά προβλήµατα, υποψία για το τι ένα κράτος µπορεί να κάνει στην οικονοµία - αυτό ήταν το βασικό.
Η ιδιωτικοποίηση και η απελευθέρωση των διαδικασιών προχώρησαν µε ταχείς ρυθµούς τόσο στις
πλούσιες οικονοµίες όσο και στις χώρες σε µεταβατικό στάδιο, υποστηριζόµενες από την επικρατούσα τάση
της οικονοµίας.
Τα οφέλη της χρηµατοοικονοµικής απορρύθµισης και το κεφάλαιο της καινοτοµίας στην αγορά (όπως οι
τιτλοποιήσεις και τα δοµηµένα προϊόντα) φαίνεται να στηρίζονται στη ∆ύση από εξαιρετικά ευνοϊκές
συνθήκες για την επιχειρηµατική δραστηριότητα. Το µακροοικονοµικό περιβάλλον στις µεγάλες αγορές (µε
εξαίρεση την Ιαπωνία) ήταν ευνοϊκό για την ανάπτυξη και την παραγωγή πλούτου, και όλα αυτά φάνηκαν
να ενισχύονται σταθερά από τη βελτίωση των οικονοµικών της πολιτικής χάραξης και της βαθιάς γνώσης
σχετικά µε την οικονοµία. Αυτό το «σχεδόν νιρβάνα » περιβάλλον έγινε γνωστό ως « Μεγάλη µετριοπάθεια
», µέσα από τις δηλώσεις του, µεταξύ άλλων, B. Bernanke, ενός πρώην καθηγητή του Princeton (Bernanke,
2004). Κάποιος µπορεί να αναφέρει και άλλους σηµαίνοντες συγγραφείς όπως - βραβευµένος µε Νόµπελ
οικονοµίας R. ο Lucas, του Πανεπιστηµίου του Σικάγο, για τον οποίο ο Paul Krugman δεν παρέλειψε να
αναφέρει πώς ο Lucas κήρυξε την «µακροοικονοµία µε αυτό το αρχικό νόηµα που έχει επιτύχει: το κεντρικό
πρόβληµα της κατάθλιψης - πρόληψης έχει λυθεί, για όλους τους πρακτικούς λόγους, και στην
πραγµατικότητα έχει λυθεί για πολλές δεκαετίες». (ο Lucas, 2003, Krugman, 2009).
Είναι σίγουρα προκλητικό για τη σκέψη η υπενθύµιση πώς πριν από λίγο καιρό οι πολιτικοί, οι κεντρικοί
τραπεζίτες και οι οικονοµολόγοι µε επιρροή κήρυτταν µια µάχη που µε επιτυχία κερδίθηκε έναντι του
πληθωρισµού και ζήµιωσε τη µακροοικονοµική αστάθεια. Η υπόσχεση ήταν, και φάνηκε ότι είχε παραδοθεί
για µεγάλο χρονικό διάστηµα, η πρόληψη σοβαρών ασταθειών στο εσωτερικό του παγκοσµιοποιηµένου
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Μια µάχη ίσως κερδίθηκε, αλλά όχι και ο πόλεµος. Η εποχή της «µεγάλης
µετριοπάθειας » έχει δηµιουργήσει µια σειρά από επιζήµια υποπροϊόντα. Χρηµατοπιστωτικές καινοτοµίες
και απελευθερωµένες αγορές κεφαλαίου, σε συνδυασµό µε συνολικά χαµηλά πραγµατικά επιτόκια,
οδήγησαν στη συσσώρευση της τεράστιας δυνατής πιστωτικής δηµιουργίας, καταλήγοντας σε µια ταχεία
αύξηση των τιµών των περιουσιακών στοιχείων η οποία τελικά οδήγησε σε παγκόσµιες υπερβολές και
ανισορροπίες.
Το 2007 και αυτό που προέκυψε µετά έπλυνε την αυτοπεποίθηση του οικονοµολογικού επαγγέλµατος. Οι
πολιτικοί των ανεπτυγµένων χωρών αναγκάστηκαν να επανεξετάσουν τις πραγµατικότητες όσον αφορά την
σχετική ισχύ στην αγορά, δείτε τον αναδυόµενο ρόλο των G20 να αντικαθιστά πρώην οµάδες και τύπους
εξουσίας. Ανισορροπίες αυτή τη φορά δεν εξεράγησαν κυρίως στην περιφέρεια της παγκόσµιας οικονοµίας,
σε αντίθεση µε πολλά µετρητά και τραπεζικές κρίσεις το τελευταίο µισό αιώνα. Αυτό είναι σίγουρα µια νέα
κατάσταση σε σχέση µε την πρόσφατη ιστορία που έδειξε ότι λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες γίνονται
(αναµάρτητες ή αµαρτωλές) θύµατα σε εξωτερικές κρίσεις, όπως στην περίπτωση ορισµένων
λατινοαµερικανικών χωρών στη δεκαετία του 1980, ανατολικών ασιατικών οικονοµιών στη δεκαετία του
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1990, της Ρωσίας το 1998. Αυτή τη φορά είναι η Βρετανία και η ΗΠΑ που βίωσε ένα διψήφιο έλλειµµα του
δηµόσιου τοµέα το 2009 - µέγεθος της δηµοσιονοµικής ανισορροπίας που προηγουµένως ήταν γνωστή µόνο
στις κακώς αναπτυσόµενες χώρες.
Λοιπόν, τα µαθήµατα από το προηγούµενο µεγάλο κραχ έχουν µαθευτεί. Αυτή η κατάθλιψη ακολούθησε
µια κερδοσκοπική έκρηξη (της δεκαετίας του 1920) µια εκδήλωση της υπερεπένδυσης αλλά εκείνη την
εποχή οι συνταγές της πολιτικής περιλάµβαναν σφιχτά χρήµατα αυστηρή δηµοσιονοµική πολιτική και
περικοπές µισθών για να αποκατασταθεί η ισορροπία. Ήταν ο Κέινς (1936) και οι οπαδοί του οι οποίοι
απέρριψαν τα βασικά (’Κλασικά’ ) που είχε ισχυριστεί ότι τελικά η επιστροφή στην πλήρη απασχόληση θα
µπορούσε να επιτευχθεί µε περικοπές των µισθών την πτώση των τιµών. Ο Κέινς απέδωσε την πτώση στην
κατάρρευση της συνολικής ζήτησης ιδιαίτερα των ιδιωτικών επενδύσεων έτσι η συνταγή της πολιτικής του
ήταν να χρησιµοποιήσει τη δηµοσιονοµική πολιτική τόσο ως αντλία -αστάρωµα όσο και ως µαζικές
κυβερνητικές δαπάνες. Αυτό δούλεψε. Μετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο , οι απόψεις του Κέινς
κυριάρχησαν στο οικονοµολογικό επάγγελµα και οι πολιτικοί ενστερνίστηκαν τη νέα ιδέα. (Μπόρντο &
Landon-Lane 2010)
Υπάρχει κάτι περίεργο όσον αφορά την άµεση επιστροφή του κεϋνσιανισµού τα τελευταία χρόνια. Μόλις
η νέα ιδέα άρχιζε να εξαφανίζεται καθώς νέα σχολεία της οικονοµικής σκέψης πήραν τη θέση της µέχρι το
1970, κεϋνσιανισµού επέστρεψε στην οικονοµική πολιτική πρακτική των αναπτυγµένων χωρών - χωρίς
πολλές εξηγήσεις και συζητήσεις. Ο αληθινός, ο Csaba σηµειώνει, κεϋνσιανισµός µπορεί να υπήρξε σε
γενικές γραµµές και ευρέως αποκλεισµένος απο τα βασικά ακαδηµαϊκά τµήµατα ποτέ όµως δεν έχασε εξ
ολοκλήρου τηε επιρροή του στους φορείς χάραξης πολιτικής, αρκεί να αναφέρουµε το Σύµφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης της ΕΕ, που ανέµενε πλεονάσµατα στο δηµόσιο τοµέα σε περιόδους ευνοϊκής
συγκυρίας, αλλά και έλλειµµα σε κακές στιγµές σύµφωνα µε τις πρωτότυπες κενσιανικές αρχές (Csaba
2009).
Οι περισσότερες κυβερνήσεις εντός και εκτός της ΕΕ έχουν, ωστόσο, την τάση να εφαρµόζουν τις αρχές
αυτές σε µια ασύµµετρη µόδα: δέσµευση σε µαζικές δαπάνες σε περίοδο κρίσης χωρίς εξοικονόµηση σε
καλές εποχές. Ακόµα, οι ΗΠΑ και η ΕΕ, και στην πραγµατικότητα τα περισσότερα από τα έθνη των G-20
ενήργησαν κατά τη κεινσιανή µόδα, και οι κεντρικές τράπεζες εφαρµόζουν επίσης τα δικά τους µέτρα για τη
νοµισµατική χαλάρωση. Αυτό φαίνεται να λειτουργεί: η κατάθλιψη του 1930 έχει µέχρι στιγµής αποφευχθεί.
Σχετικά µε το τίµηµα: τα δεδοµένα σχετικά µε το έλλειµα στο δηµόσιο τοµέα το 2009 είναι δύσκολο να τα
πιστέψει κανείς, ειδικά για κάποια που δεν προέκυψαν στο πλαίσιο του Ορθοδόξου κεινσιανικού καλουπιού:
µεγάλα ελλείµµατα ως ποσοστό του ΑΕΠ καταγράφηκαν από την Ιρλανδία (-14,3%), την Ελλάδα (-13,6%),
το Ηνωµένο Βασίλειο (-11,5%), την Ισπανία (-11,2%), τη Πορτογαλία (-9,4%), τη Λετονία (-9,0%), τη
Λιθουανία (-8,9%), τη Ρουµανία (-8,3%), τη Γαλλία (-7,5%) και τη Πολωνία (-7,1%) (Eurostat, 2010). Οι
συνέπειες τέτοιων µαζικών ελλειµατικών εξόδων δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν ακόµη και αν
υποστηρίζουν οι ανεπτυγµένες χώρες εύκολη πρόσβαση στις χρηµατοπιστωτικές αγορές µε σχετικά
ευνοϊκούς όρους. Αλλά θα ήταν µια υπεργενίκευση να δηλωθεί ότι οι πλούσιες χώρες µπορούν απλά να
αντέξουν οικονοµικά να δαπανήσουν περισσότερο δηµόσιο χρήµα από ό, τι στην πραγµατικότητα έχουν στα
ταµεία τους. Πράγµατι, οι χρηµατοοικονοµικές αγορές πριν από λίγο καιρό δεν φαινόταν να ενοχλούνται
απο τη πιστοληπτική ικανότητα των κρατών µελών της ΕΕ, επειδή πίστευαν ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν θα
µπορούσαν να χρεοκοπήσουν. Αλλά ο φόβος για το ελληνικό δηµόσιο χρέος στις αρχές του 2010
αποκαλύπτει ότι παράγοντες της αγοράς µαθαίνουν να κάνουν διακρίσεις µεταξύ των πελατών. Αρκεί να
θυµηθούµε ότι το φθινόπωρο του 2010, οι αποδόσεις των δεκαετών οµολόγων που εκδόθηκαν, για
παράδειγµα, από την Ιρλανδία και τη Πορτογαλία ήταν τόσο υψηλές όσο 6 τοις εκατό, ενώ η απόδοση της
Ιταλίας ήταν κάτω από το 4 τοις εκατό, της Γερµανίας λιγότερο από το 3 τοις εκατό το χρόνο - όλα αυτά
σηµαίνουν ότι οι επενδυτές µπορούν να πούν ότι η καλή ευρωπαϊκή κοµητεία ρισκάρει για το λιγότερο
καλό.
Περιπτώσεις κρίσης έκπληξης - επαιτεία για εξηγήσεις
Οι χρηµατοπιστωτικές κρίσεις και οι κυρίαρχες προεπιλογές µέχρι πρόσφατα ως επί το πλείστον µε τις
αναπτυσσόµενες χώρες ή τις αναδυόµενες αγορές. Το ενδιαφέρον είναι ότι η αθέτηση υποχρεώσεων σχετικά
µε το εξωτερικό χρέος ήταν πολύ πιο συγκεντρωµένη στις αναδυόµενες αγορές παρά σε τραπεζικές κρίσεις,
αλλά, όπως η ιστορική έρευνα αποκαλύπτει, οι κυρίαρχες αθετήσεις των υποχρεώσεων σχετικά µε το
εξωτερικό χρέος ήταν αρκετά κάτι το κοινό για τις χώρες που ωρίµαζαν από µια αναδυόµενη κατάσταση της
αγοράς στην ανάβαση τους σε µια προηγµένη οικονοµική θέση (Reinhardt και Rogoff, 2009α).
Αυτή η πρόσφατη κρίση υπήρξε ασυνήθιστη για τις ανεπτυγµένες ή άλλως για τις ορθές οικονοµίες που
έχουν υποστεί συγκλονιστική πτώση της παραγωγής ή έχουν βιώσει σχεδόν προεπιλογές σοκ. Το ευρωπαϊκό
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κεφάλαιο της ιστορίας των οικονοµικών αναταραχών άνοιξε µε την Ισλανδία, ένα µάλλον πλούσιο νησί, και
την Ουγγαρία, ένα κράτος µέλος της της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από το Μάιο του 2004. Αυτές ήταν οι
δύο πρώτες ευρωπαϊκές χώρες σε τρεις δεκαετίες που στράφηκαν προς το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο για
κεφάλαια για να αποφύγουν την χρηµατοοικονοµική κατάρρευση στα τέλη του 2008, σύντοµα
ακολουθήθηκαν από τη Λετονία, ένα κράτος της Βαλτικής, και στη συνέχεια απο την Ουκρανία, που δεν
είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η τραπεζική και οι οικονοµική κρίση της Ισλανδίας θα µπορούσε να θεωρηθεί ένα ατύχηµα, ή µια
θλιβερή αλλά κατανοητή συνέπεια του υπερ-δανεισµού και των τροµερών λαθών της πολιτικής : δείτε τη
πραγµατική ανάλυση της περίπτωσης (Gylfason et al. 2010). Οι συγγραφείς καθιστούν σαφές ότι οι αρχές
των µικρών χωρών σε κρίση δεν µπορoύν να απαλλαγούν εξ ολοκλήρου από την ευθύνη: όλα τα σοκ δεν
ήταν εξωτερικά στην καταγωγή, και τα εγχώρια θεσµικά οργάνα και οι πολιτικές έχουν το δικό τους
κατάλληλο ρόλο στο να διαχειρίζονται µια κατάσταση µετά από σοκ. «Ορισµένες από τις ακραίες
περιπτώσεις, όπως η Ιρλανδία και η Ισλανδία, είχαν κατά κύριο λόγο κρίσεις που ξεκίνησαν απο τα σπιτικά
οι οποίες πυροδοτήθηκαν µόνο από τις παγκόσµιες εξελίξεις. Επι σειρά ετών επεδίωκαν χαλαρές ή
επεκτατικές πολιτικές και έκαναν πολύ λίγα για να διασφαλιστεί επαρκή ρύθµιση και εποπτεία των
χρηµατοπιστωτικών συστηµάτων τους. Εκ των υστέρων είναι σαφές (και, σύµφωνα µε πολλούς
παρατηρητές, όχι µόνο εκ των υστέρων) ότι αυτές οι χώρες επέτρεψαν τη πιστωτική επέκταση να
προχωρήσει και µια πραγµατική φούσκα ακινήτων να δηµιουργηθεί µε µη βιώσιµο τρόπο "(Gylfason, 2010).
Σε σύγκριση µε την ιστορία της Ισλανδίας, η περίπτωση της Ουγγαρίας φαίνεται ακόµη πιο ακατανόητη
και προκλητική σε ολόκληρο το πλαίσιο της παγκόσµιας οικονοµικής τάξης. Εδώ η οικονοµία δεν είχε
υπερθερµανθεί πριν από τα γεγονότα, και δεν υπήρχε φούσκα ακινήτων. Η ουγγρική οικονοµία είναι στενά
συνδεδεµένη µε άλλα παλιά και νέα µέλη κράτη της ΕΕ, και ως µέλος, η χώρα έχει συµβαλλόµενο µέρος σε
µια σειρά απο θεσµικά οργάνα της πολιτικής της ΕΕ προσανατολίσµένα στο συντονισµό, τον έλεγχο και την
εναρµόνιση των εθνικών οικονοµικών πολιτικών. Είναι αλήθεια ότι η οικονοµική πολιτική ήταν
ελαττωµατική για τα έτη πριν η κρίση πλήξει την Ευρώπη - αλλά αυτή η εξήγηση για τη διαδικασία που
οδήγησε στο θλιβερό αποτέλεσµα προσκαλεί µια ερώτηση: πώς γίνεται η Ένωση της Ευρώπης να µη σώζει
ένα κράτος µέλος από την ανάπτυξη σοβαρών ανισορροπιών που µπορούν να προκαλέσουν κερδοσκοπικές
επιθέσεις στο νόµισµα;
Τώρα, τα προβλήµατα µε την Ελλάδα, καθιστούν προφανές ότι τα κριτήρια του Συµφώνου Σταθερότητας
και Ανάπτυξης, τα κριτήρια του Μάαστριχτ για την είσοδο στην ευρωζώνη, και παρόµοια θεσµικά οργάνα
δεν εργάζονται αρκετά αποτελεσµατικά ώστε να αποκρούσουν σοβαρές εγχώριες αποτυχίες της πολιτικής
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση της Ουγγαρίας, οι µαζικές κυβερνητικές σπατάλες µεταξύ
2002 και 2006, επιδείνωσαν τον κίνδυνο της πιστοληπτικής ικανότητας, πολύ µικρή πραγµατική
µεταρρύθµιση για πολύ καιρό - όλα µείωσαν την ικανότητα της χώρας να αντισταθεί σε εξωτερικά
πλήγµατα: διατάραξη των διασυνοριακών χρηµατοοικονοµικών ροών, αύξηση της νοµισµατικής αστάθειας,
συρρίκνωση των ξένων αγορών. Οι εθνικές πολιτικές έχουν σηµασία, περισσότερο σε περιόδους
αναταραχής παρά στο καλό καιρό.
Τι, λοιπόν, πρέπει να γίνει;
Αλλά αυτό είναι παρελθόν. Η ακαδηµαϊκή και η εφαρµοσµένη πολιτική της έρευνας πρέπει να προσφέρει
αξιόπιστες λύσεις για τη προφανή ερώτηση: τι πρέπει να γίνει τώρα, έχοντας επιβιώσει απο τις πρόσφατες
κρίσεις και τις αναταραχές στην Ευρώπη; Σε ό, τι ακολουθεί, ο συγγραφέας περιγράφει µια σειρά βασικών
θεµάτων πολιτικής ήδη στην ατζέντα για την έρευνα, προσθέτοντας τις δικές του του δειλές απαντήσεις,
κατά γενική οµολογία από τη σκοπιά του ΗΗΕ.
Κατ 'αρχάς, θα πρέπει να γυρίσουµε την πλάτη µας στην οικονοµική παγκοσµιοποίηση; Μία από τις
συνέπειες του προηγούµενου σαρωτικού εµπορίου και της οικονοµικής απελευθέρωσης και της γρήγορης
ιδιωτικοποίησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της αλλαγής του καθεστώτος ήταν η βαθιά διείσδυση του
ξένου κεφαλαίου, και ιδίως ξένων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων σε πρώην κατευθυνόµενες οικονοµίες. Η
είσοδός τους ανέβασε αναµφισβήτητα το επίπεδο πολυπλοκότητας στη χρηµατοδότηση, και άνοιξε τα
κανάλια για τα κεφάλαια που δεν θα είχαν έρθει στην περιοχή µε άλλο τρόπο. Ωστόσο, κατά την περίοδο
της παγκόσµιας πιστωτικής κρίσης, αυτή η ιστορία επιτυχίας αποκάλυψε την άλλη όψη της: η οικονοµία της
περιοχής έγινε υπερβολικά εξαρτώµενη από το ξένο κεφάλαιο και τις ξένες αγορές.
Η προηγούµενη σοφία ήταν ότι οι ξένες τράπεζες εγγυούνταν υψηλά επαγγελµατικά πρότυπα και άφθονη
ρευστότητα σε σκληρό νόµισµα - βασικά συστατικά για την οικονοµική ανάπτυξη και τη στήριξη της
επιχειρηµατικότητας. Μετά την κρίση, είναι λιγότερο πειστική ότι µια τέτοια εξάρτηση από τις ξένες
τράπεζες µε τις έδρες τους στο εξωτερικό είναι ριψοκίνδυνη για τα έθνη υποδοχής. Η εύρυθµη λειτουργία
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του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος είναι ένας κρίσιµος παράγοντας για την ανάκαµψη του κεντρικού, του
ανατολικού και του νότιου τµήµατος της Ευρώπης - δεν υπάρχει καµία αµφιβολία γι 'αυτό. Όµως, οι
διασυνδέσεις µεταξύ των τραπεζών (ως επί το πλείστον αυτών που ανήκουν σε µακρινούς παγκόσµιους
παίκτες), των επιχειρήσεων (ξένων και εγχώριων), και των κυβερνήσεων έχουν αποδειχθεί ασαφείς και
ανεπαρκείς. Έτσι, το πρώτο δοκιµαστικό συµπέρασµα είναι ότι µια πιο ισορροπηµένη σχέση απαιτείται
µεταξύ των παικτών και των ενδιαφερόµενων φορέων της χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης στο
µεταβατικό στάδιο και στις αναδυόµενες οικονοµίες.
∆εύτερον, µήπως είναι καιρός να επιστρέψουµε σε κάποια πλατφόρµα προστατευτισµού της αγοράς, σε µια
«πατριωτική πολιτική οικονοµία»;
Η αρχική αντίδραση πολλών πολιτικών ήταν η προστασία των εγχώριων θέσεων εργασίας
αντιστρέφοντας τις δικές τους πηγές προµηθειών – θυµηθείτε το τάµα του Μ. Σαρκοζί για να φέρει πίσω τις
γαλλικές θέσεις εργασίας δηµιουργίας αυτοκινήτων από τη Σλοβενία και άλλα κράτη µέλη µε χαµηλότερο
κόστος. Στην πραγµατικότητα, δεν έχουν συµβεί και πολλά απο αυτό το πράγµα - ευτυχώς. Με την Ευρώπη
κάτω από την πίεση του ανταγωνισµού, είναι ζωτικής σηµασίας για τις επιχειρήσεις να συνδυάζουν τους
συντελεστές παραγωγής µε ορθολογικό τρόπο - που µπορεί να σηµαίνει την ενσωµάτωση χαµηλού κόστους
ανθρώπινων δεξιοτήτων και γεωγραφικών πλεονεκτηµάτων που προσφέρει η ανατολική, κεντρική και νότια
Ευρώπη. Η νέα γραµµή συναρµολόγησης της Mercedes ή η διεύρυνση της υπάρχουσας µονάδας κινητήρων
αυτοκινήτων Audi στην Ουγγαρία είναι οι πρόσφατες περιπτώσεις που υποδηλώνουν τη συνέχιση της
τάσης: η<<δική µας πηγή προµηθειών ». Το εµπόριο είναι ζωτικής σηµασίας για τη µετάβαση και τις
αναδυόµενες οικονοµίες, οποιαδήποτε εναλλακτική στον προστατευτισµό στον κόσµο, θα σκοτώσει τις
προοπτικές της ονοµαστικής και της πραγµατικής σύγκλισης σε «πυρήνα» της Ευρώπης. Όµως, στις
παρούσες συνθήκες τους, οι εγχώριες επιχειρήσεις σε ΗΗΕ, θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω µέσω της
υποστήριξης προς µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις. Χωρίς µια ζωντανή εγχώρια οικονοµία (και µια υγιή
µεσαία τάξη), οι ανοιχτές οικονοµίες θα εξαρτώνται πάρα πολύ από περιστασιακούς εξωτερικούς
παράγοντες, και οι ίδιες δεν θα µπορούν να συµβάλουν πολύ στην παν-ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.
Τρίτον, η ΕΕ θα χάσει τη σηµασία της για τον παγκόσµιο συντονισµό της πολιτικής οικονοµίας; Θα
µπορούσαν τα µή βασικά µέλη-κράτη αναζητούν κάποια νέα κατεύθυνση, σύµφωνα µε τη νεότερη ρύθµιση
παραµέτρων (Οµάδα των 20); Με βάση τις πρόσφατες προβλέψεις και τις αναλύσεις της αγοράς, µπορεί
κανείς να τολµούσε να πεί ότι οι περισσότεροι από την ευρωπαϊκή οικονοµία φαίνεται να έχουν ανακάµψει
από το σοκ του 2008/2009, αν και το χρέος του δηµόσιου τοµέα είναι µια µακροπρόθεσµη πρόκληση για την
ευρωπαϊκή ήπειρο και για το ευρώ, το κοινό ευρωπαϊκό νόµισµα, στη πραγµατικότητα. Ας
εξακολουθήσουµε να ελπίζουµε ότι η πρόσφατη κρίση προκάλεσε τη συνειδητοποίηση της ανάγκης για
µεγαλύτερη θεσµική ευελιξία και δυναµισµό στην Ευρώπη. Μετά βίας οι G20 ή άλλα διεθνή φόρουµ θα
κάνουν τα θεσµικά όργανα της ΕΕ περιττά στην πολιτική συνεργασία και στη κανονιστική εναρµόνιση για
το εξαρτώµενο εµπόριο από τα ευρωπαϊκά κράτη, ήδη στην ΕΕ ή εκτός αυτής. Μακροπρόθεσµες
προβλέψεις για την αγορά , ωστόσο, δείχνουν ότι το σχετικό µερίδιο της Ευρώπης στο παγκόσµιο εµπόριο
και τη χρηµατοδότηση συνεχώς µειώνεται, και έτσι θα µπορούσε να συρρικνωθεί η διαπραγµατευτική ισχύς
της ηπείρου. Λαµβάνοντας υπόψη τις τάσεις της αγοράς, νέα και παλαιά µέλη εξίσου θα πρέπει να
προσπαθήσουν να διαφοροποιήσουν τις αγορές των προϊόντων και τους χρηµατοπιστωτικούς τους πελάτες
για να µειώσουν την εξάρτηση από µερικές όχι και πολύ δυναµικές αγορές.
Με λίγα λόγια: κυβερνητικοί κύκλοι και διανοούµενοι στις αναδυόµενες οικονοµίες της Ευρώπης δεν
µπορούν να ανταλλάξουν τις προσπάθειες για την επανεξέταση της σχετικής θέσης των εθνών τους σε
ταχέως µεταβαλλόµενες παγκόσµιες αγορές και τις κοινωνικο-οικονοµικές πολιτικές που µπορεί να τους
βοηθήσει να παραµείνουν στο παιχνίδι για να συµβαδίσουν µε τους πιο αναπτυγµένους, γείτονες που έχουν
ιδρυθεί. Η πρόσφατη κρίση υπήρξε µάλλον συγκεκριµένη µεταξύ του µεγάλου αριθµού των παρόµοιων
περιπτώσεων, η απάντηση της πολιτικής στην παρούσα υπόθεση µπορεί να είναι επίσης συγκεκριµένη και
καινοτόµα.
Απο τα αγγλικά στα ελληνικά µετέφρασε: η Χαρίκλεια Κοκκίνου Μανδαµαδιώτου
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