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Βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες προοπτικές, πρακτικές και θεωρητικές προσεγγίσεις και πρώτα
από όλα ένα µεγάλο βαθµό υποθετικές θεωρίες χαρακτηρίζουν τις συζητήσεις για την πρώτη παγκόσµια
χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση του 21ου αιώνα. Πολλοί κοινωνικοί επιστήµονες έθεσαν το
ερώτηµα: Υπάρχουν αρκετές παγκόσµιες κρίσεις και αν ναι, υπήρχε αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών και της
χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης 1 ; Πώς θα µπορούσε να χαρακτηριστεί η κρίση: κυκλική,
διαρθρωτική, συστηµική ή ενσωµάτωση και των τριών χαρακτηριστικών; Έχει τελειώσει η κρίση και θα έχει
µια µόνιµη αρνητική επίδραση στο παγκόσµιο σύστηµα; Έχει τελειώσει η εποχή της παγκοσµιοποίησης και
του <<νεοφιλελευθερισµού>>; Πώς θα είναι ή θα πρέπει να υπάρχει ένας <<µετά-νεοφιλελεύθεροςς>>
κόσµος; Αυτά περιλαµβάνουν µόνο µια σύντοµη λίστα των θεµάτων στις πολύ πλούσιες και ποικίλες
παγκόσµιες συζητήσεις.
Πάντα υπήρχαν, φυσικά, διαφορετικές προσεγγίσεις για την κρίση, που αναπτύχθηκαν από τις διάφορες
σχολές σκέψεις σχετικά µε τους ορισµούς, τις αιτίες, τα αποτελέσµατα και το ρόλο των βασικών
παραγόντων. Οι οπαδοί κάποιας σχολής σκέψης στις κοινωνικές επιστήµες, που δε θα αναφερθούν, είναι
παραδοσιακά πιο έτοιµοι να τύχουν έστω και µια µικρότερη ανατάραξη σε ένα σύστηµα κρίσης από τους
άλλους.2 3
Πολλοί µαθητές του καπιταλιστικού συστήµατος, ο παγκόσµιος χαρακτήρας του οποίου έχει
αποκατασταθεί ως συνέπεια της κατάρρευσης των σοσιαλιστικών καθεστώτων, και όχι µόνο οι ή οι νέοΜαρξιστές θεωρούν την παρούσα φάση ως κρίση του νεοφιλελεύθερου καπιταλισµού. Ένα ενδιαφέρον
άρθρο, που δηµοσιεύτηκε <<∆ιάλογο Ανάπτυξης>>, περιλαµβάνει πέντε τοµείς που συνδέονται µεταξύ τους
κάτω από την οµπρέλα της κρίσης: η κρίση της υπερσυσσώρευσης, η οικολογική κρίση, η κρίση ένταξης, η
κρίση της δηµοκρατίας και η κρίση της ασφάλειας.4 5
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Πάρε για παράδειγµα το ετήσιο Παγκόσµιο συνέδριο Οικονοµικής Ανάπτυξης (Στοκχόλµη, από 31 Μαΐου – 2 Ιουνίου
2010). Πολλοί συµµετέχοντες αναφέρθηκαν σε µια τριπλή κρίση, η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση, η
πρόκληση της κλιµατικής αλλαγής και της συνεχιζόµενης ανησυχίας για τον πληθωρισµό στις παγκόσµιες τιµές των
τροφίµων. Έχει αναφερθεί ότι η αλληλεπίδραση των τριών κρίσεων υπονόµευσε την ευηµερία των σηµερινών και των
µελλοντικών γενεών και την πρόοδο όσον αφορά τη µείωση της φτώχειας και τη συνάντηση των Αναπτυξιακών
Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ). (Η ανέκδοτη εργασία του Tony Addison και Wim Naude << Απαντώντας στην τριπλή
κρίση: Επιχειρηµατικότητα, Καινοτοµία και ∆ιαθρωτικές Αλλαγές >>).
2
Αυτό δεν είναι το κατάλληλο µέρος για να συζητηθεί η ιδέα της <<κρίσης>>. Ακόµα είναι απαραίτητο να
αποσαφηνιστούν ορισµένες πτυχές της χρήσης ή της κατάχρησής της. Στην ελληνική ιστορική γραφή έχει
χρησιµοποιηθεί στη νοµική, την ιατρική, τη ρητορική ορολογία ως το σηµείο καµπής σε µια απόφαση ή ένα επιχείρηµα.
Κοινωνική επανεµφάνισή της µε αναφορά σε γεγονότα περιόδους ή διαδικασίες χρονολογείται από τα τέλη του
δεκάτου ογδόου αιώνα ως κρίσιµα επεισόδια σε ένα σύστηµα, που δείχνει τις διαρθρωτικές δυσλειτουργίες στην
κοινωνία και στην οικονοµία. Μέσω της πολιτικής διαδικασίας και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης η ιδέα αυτή ήταν
σηµαντική στο λεξιλόγιο της πολιτικής κουλτούρας του 20ου αιώνα ως ένα ευρύ και επεκτεινόµενο σύνθηµα – µια
εναλλακτική λύση για τις περισσότερο συγκεκριµένες ιδέες που χαρακτηρίζουν σηµαντικές διαταραχές σε διαφορετικά
συστήµατα. Η διαχείριση των κρίσεων είχε γίνει ένα έργο, που αναπτύχθηκε όχι µόνο από την πολιτική επιστήµη, αλλά
και από άλλους κλάδους.
3
Πιθανώς από τη συζήτηση για το βιβλίο του Erlich << Ο Πληθυσµός βόµβα>>, η γνωστή έκθεση της Λέσχης της
Ρώµης και η πρώτη ενέργεια και η επισιτιστική κρίση στη δεκαετία του 1970, η έννοια της συστηµικής
αλληλεξάρτησης των διαφόρων κρίσεων και η έννοια µιας εποχής µέγα κρίσης τέθηκε σε παγκόσµιο διάλογο και µια
σειρά από µελέτες, που έχουν γραφτεί. ∆ιαφορετικά µοντέλα υπολογιστώ ν διευκολύνουν την ποσοτικοποίηση των
διασυνδέσεων µεταξύ των διάφορων περιοχών, για τις οποίες επαρκή στοιχεία είχαν γίνει διαθέσιµα.
4
Brie, Michael: Τρόποι εξόδου από την κρίση του νεοφιλελευθερισµού. ∆ιάλογος Ανάπτυξης. Νο.51, Ιανουάριος 2001,
σελ. 15-31 Ουψάλα, Σουηδία.
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Εκείνοι, οι οποίοι µιλούν για την κρίση της παγκοσµιοποίησης ή της πολυµερούς προσέγγισης αποτελούν
επίσης µια σηµαντική οµάδα. Ένας γνωστός Αµερικάνος δηµοσιογράφος-αναλυτής, Fared Zachariah
προτείνει, για παράδειγµα, την ακόλουθη ιδέα. << Γενικότερα, η θεµελιώδης κρίση που αντιµετωπίζουµε
είναι της ίδιας της παγκοσµιοποίησης. Έχουµε παγκοσµιοποιήσει τις οικονοµίες των εθνών. Το εµπόριο, τα
ταξίδια και ο τουρισµός φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Η τεχνολογία έχει δηµιουργήσει παγκόσµιες
αλυσίδες εφοδιασµού, εταιρειών και πελατών. Αλλά η πολιτική µας παραµένει αποφασιστικά σε εθνικό
επίπεδο. Αυτή η ένταση βρίσκεται στο επίκεντρο των πολλών ατυχηµάτων αυτής της εποχής – µια
αντιστοιχία µεταξύ διασυνδεόµενων οικονοµιών που παράγουν τα παγκόσµια προβλήµατα, αλλά όχι
ταιριαστής πολιτικής διαδικασίας που µπορεί να επηρεάσει παγκόσµιες λύσεις. Χωρίς καλύτερο διεθνή
συντονισµό, θα υπάρξουν περισσότερες συγκρούσεις και τελικά µπορεί να υπάρξει υποχώρηση από την
παγκοσµιοποίηση προς την ασφάλεια – και την αρχή ανάπτυξης –των προστατευµένων εθνικών
οικονοµιών>>.6
Υπάρχει µια µικρή αµφιβολία, ωστόσο, ότι η οικονοµική ύφεση, η οποία ξεκίνησε το 2007, θα µπορούσε
να χαρακτηριστεί ως η πιο σοβαρή παγκόσµια οικονοµική κρίση µετά τη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του
1930 µε τις µακροπρόθεσµες και σε ορισµένες περιοχές καταστρεπτικές συνέπειες. Είχε ξεκινήσει ως
χρηµατοπιστωτική κρίση και εξαπλώθηκε γρήγορα πρώτα σε ολόκληρο το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και
στη συνέχεια στο υπόλοιπο των οικονοµιών. Εδώ θέλω να τονίσω ότι ακόµα κα µία συστηµική κρίση δεν
συνεπάγεται την κατάρρευση ενός συστήµατος, αλλά είναι µια σηµαντική διαταραχή ή αναταραχή εµπόδιο
ή παρακωλύει σοβαρά τη λειτουργία της. Μπορεί να είναι όµως κορυφαίος στην κατάρρευση του
συγκεκριµένου συστήµατος µε σοβαρές και συχνά απρόβλεπτες παγκόσµιες πολιτικές, κοινωνικές και
οικονοµικές συνέπειες. Ακόµα και αν η παγκόσµια οικονοµία σιγά-σιγά και άνισα εισέρχεται σε µια εποχή
µετά την κρίση, που χαρακτηρίζεται από αργή ανάπτυξη των αγορών, ανεργία και ασταθείς αγορές, σε αυτό
το έγγραφο θα πρέπει να ξεκινήσει µια συζήτηση σχετικά µε το παγκόσµιο περιβάλλον και µερικά από τα
κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης.
Στο παγκόσµιο περιβάλλον της τρέχουσας κρίσης
Πέντε χρόνια πριν ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ Κόφι Ανάν έκανε µια σηµαντική δήλωση στην
έκθεσή του προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σχετικά µε την κατάσταση του κόσµου, περπατώντας σε
ένα σταυροδρόµι. Υπάρχουν περίοδοι στην ιστορία όπου η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόµι,
όταν οι διαδροµές που ακολουθούνται επηρεάζουν µεγάλο αριθµό ανθρώπων µε θεµελιώδεις τρόπους για
εκατοντάδες χρόνια. Είµαστε σε µια από τις περιόδους αυτές τώρα, καθώς οι αποφάσεις που κάνουµε κατά
τις επόµενες δεκαετίες σε σηµαντικά ζητήµατα, όπως το παγκόσµιο περιβάλλον, οι προκλήσεις του
πληθυσµού, σχετικά µε τη διάδοση των πυρηνικών όπλων και πολλές άλλες παγκόσµιες προκλήσεις, θα
επηρεάσουν τις ζωές δισεκατοµµυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσµο για αµέτρητες γενιές. Αυτό οφείλεται
στις περισσότερο ή λιγότερο πρωτοφανείς αλλαγές.
Σε ένα από τα βιβλία µου, χαρακτήρισα τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα και τις πρώτες δεκαετίες
του 21ου αιώνα 7 ως την εποχή των πολλαπλών παγκόσµιων µετασχηµατισµών, µε πολλές αρνητικές
συνέπειες, αλλά και µερικές φορές µε σηµαντικές νέες ευκαιρίες για ορισµένους φορείς του παγκόσµιου
συστήµατος. Στην προσέγγιση µου, έχω επιστήσει την θεωρητική και πρακτική έµπνευση από τον Karl
Polany << Ο Μεγάλος Μετασχηµατισµός >>. Μερικά από αυτά, όπως ο δηµογραφικός µετασχηµατισµός, η
υπέρ-αστικοποίηση, οι αλλαγές στην παγκόσµια δοµή της εξουσίας, οι συνέπειες της παγκόσµιας
οικολογικής κρίσης, έχουν ρίζες στην κληρονοµιά του 20ου αιώνα 8 . Οι παγκόσµιες συνέπειες του
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Soros, George: Η κρίση του Παγκόσµιου Καπιταλισµού. Νέα Υόρκη, Public Affairs, 1998, σελ.176
Newsweek, 22 Ιουνίου, 2009.
7
Mihaly Simai: Η Εποχή των Παγκόσµιων µετασχηµατισµών: οι Ανθρώπινες ∆ιαστάσεις. Βουδαπέστη, Ακαδηµία, 2000
8
Ο 20ος αιώνας υπήρξε πράγµατι µια από τις πιο αµφιλεγόµενες εποχές της ανθρώπινης ιστορίας. Ήταν η εποχή του
εθνικισµού και του διεθνισµού υπό διαφορετικές σηµαίες και ιδεολογίες µε ειρηνικά ή βίαια µέσα. Ήταν ο αιώνας της
αποικιοποίησης, η διάλυση των µεγάλων αυτοκρατοριών. Ο αιώνας έχει συµπεριλάβει κάποιες από τις χειρότερες
δικτατορίες της ανθρώπινης ιστορίας και την άνευ προηγουµένου διεύρυνση της ελευθερίας και δηµοκρατίας.
Επαναστάσεις και αντεπαναστάσεις, παγκόσµιοι πόλεµοι, πόλεµοι για την εθνική απελευθέρωση, θρησκευτικές,
ταξικές, ιδεολογικές και εθνοτικές συγκρούσεις άνοιξαν τον ανώµαλο δρόµο προς την τρίτη χιλιετία. Η κοινωνία των
πολιτών, οι καλοθελητές που κηρύττουν για ανθρώπινη αλληλεγγύη, οι στενόµυαλοι, δογµατικοί και βίαιοι
φονταµενταλιστές, κινήµατα που χαρακτηρίστηκαν τροµοκράτες και αργότερα έγιναν επικεφαλείς των νέων τους
χωρών, οι πολιτικοί ηγέτες οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τη µαζική δολοφονία των εκατοµµυρίων και εξακολουθούν να
θεωρούνται ως ήρωες από ορισµένες οµάδες, παγκόσµιοι οργανισµοί εγκληµατιών και πολλές άλλες παράξενες, βίαιες
ή µη βίαιες οµάδες ήταν µεταξύ των βασικών φορέων του. Ενενήντα τοις εκατό των λογίων που έζησαν και
6
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αναδυόµενου νέου παγκόσµιου συστήµατος του καπιταλισµού στη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης, στο
ρόλο των κρατών στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη και στις διάφορες περιοχές του κόσµου µπορεί
να είναι πιο εµφανής στις τελευταίες δεκαετίες του 21ου αιώνα. Η σύµπτωση των σηµαντικών αλλαγών µέσα
σε µια δεδοµένη εποχή, είναι σπάνιο στην ανθρώπινη ιστορία. Οι διάφορες µεταµορφώσεις, οι
εξελισσόµενοι νέοι παράγοντες και δυνάµεις που οδήγησαν σε έναν ήδη πολύπλοκο, ποικιλόµορφο και
ταραχώδη κόσµο του 21ου αιώνα. Αυτά επίσης εξηγούν γιατί οι συνέπειες της κρίσης, συµπεριλαµβανοµένης
ειδικά της τρέχουσας, έχουν πιθανώς αρκετές διαφορές όχι µόνο ανάµεσα στο Βορρά και το Νότο, αλλά
ανάµεσα και στις ατοµικά ανεπτυγµένες και στις αναπτυσσόµενες χώρες.
Οι διάφορες κρίσεις έχουν συχνά θεωρηθεί ως ορόσηµα ή σηµεία καµπής στην ιστορική σήµανση
ορισµένων <<καταλήξεων>>: το τέλος της ιστορίας, το τέλος της γεωγραφίας και του έθνους-κράτους. Σε
σχέση µε την τρέχουσα κρίση, έχει γίνει της µόδας ξαφνικά να προβλέπει το <<τέλος της
παγκοσµιοποίησης>>, το τέλος του νεοφιλελευθερισµού ή ακόµα και το τέλος του καπιταλισµού. Πολλοί
στον ακαδηµαϊκό κόσµο απορρίπτουν τους νεοφιλελεύθερους προφήτες υπέρ του Schumpeter και Keynes,
ακόµα και του Μαρξ, σε µια προσπάθεια να αναζητήσουν το µέλλον του καπιταλιστικού συστήµατος.
Στην κρίση του Καπιταλισµού
Αυτό το έγγραφο δεν είναι ένα µέρος για θεωρητική συζήτηση για την πραγµατικότητα των
<<τελειωµένων>> εννοιών. Κατά την άποψή µου, ο Καπιταλισµός της µετά-Ψυχροπολεµικής εποχής, η
αποκατάσταση της παγκόσµιας κυριαρχίας του, είναι µόνο η αρχή ενός νέου καπιταλιστικού συστήµατος
του 21ου αιώνα. Η <<Παγκόσµια Οικονοµία>>, η οποία είναι στην πραγµατικότητα η οικονοµική βάση του
παγκόσµιου καπιταλιστικού συστήµατος και η κύρια περιοχή της παγκοσµιοποίησης είναι µεγαλύτερη από
ποτέ πριν στην ανθρώπινη ιστορία, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στο µέγεθος του παγκόσµιου προϊόντος,
στο συσσωρευµένο κεφάλαιο που υπάρχει και λειτουργεί σε διάφορες µορφές, στον όγκο της παγκόσµιας
κατανάλωσης. Οι σηµαντικότεροι µη κρατικοί φορείς στο σύστηµα, η διακρατική εταιρεία κατέχει
δεσπόζουσα ρόλο σχεδόν σε όλους τους τοµείς της παγκόσµιας οικονοµίας.
Κάποιοι συγγραφείς, ακόµα και από αυτούς που δεν ανήκουν στην κατηγορία των επικριτών του
συστήµατος, σκέφτονται τη δεδοµένη εποχή σε ένα ευρύτερο νόηµα, ως την κρίση του παγκόσµιου
καπιταλισµού. Ο George Soros σε ένα από τα βιβλία του, που εκδόθηκε πολύ πριν την ισχύουσα κρίση,
έγραψε για την κρίση του παγκόσµιου καπιταλισµού. Με τον όρο <<παγκόσµιο καπιταλιστικό σύστηµα>> ο
Soros δεν εννοούσε τον καπιταλισµό ως ένα παγκόσµιο σύστηµα παραγωγής µε στόχο το κέρδος, αλλά την
πιο περιορισµένη έννοια των σύγχρονων παγκοσµίων χρηµατοπιστωτικών διακανονισµών που επιτρέπουν
την περισσότερη ή λιγότερη διακίνηση κεφαλαίου σε ολόκληρο τον κόσµο, στον οποίο οι αναλογίες κέρδους,
οι συναλλαγµατικές αναλογίες και οι τιµές µετοχών σε διάφορες χώρες είναι στενά συσχετιζόµενες και οι
παγκόσµιες χρηµατοπιστωτικές αγορές καταβάλλουν τεράστια επιρροή στις οικονοµικές προϋποθέσεις.
Είναι αυτοί οι διακανονισµοί – αυτή η µόνη παγκόσµια χρηµατοπιστωτική αγορά – που αυτός λέει ότι
βρίσκεται σε κίνδυνο υποβάθµισης: το οποίο, βέβαια, δε θα είναι ακριβώς το ίδιο µε την κατανάλωση του
καπιταλισµού. << Για να το θέσουµε αδρά, η επιλογή που αντιµετωπίζουµε είναι είτε να ρυθµίσουµε τις
παγκόσµιες χρηµατοπιστωτικές αγορές διεθνώς είτε να το αφήσουµε σε κάθε ατοµικό κράτος να
προστατέψει τα δικά του συµφέροντα όσο καλύτερα µπορεί. Ο τελικός αγώνας θα οδηγήσει σίγουρα στην
καταστροφή του γιγάντιου κυκλικού συστήµατος, δηλαδή του παγκόσµιου καπιταλισµού>>.
Ο Soros δεν ανέφερε στα γραπτά του ότι το << αναστηλωµένο παγκόσµιο καπιταλιστικό σύστηµα του
21ου αιώνα, το σύστηµα διαφέρει σε πολλές απόψεις από τον καπιταλισµό, του οποίου το καθολικό
χαρακτηριστικό έχει σπάσει από το 1917. Πρώτα από όλα, είναι ένα δυναµικό, ιεραρχικό, πολυπολικό
σύστηµα. Στην κορυφή της ιεραρχίας βρίσκονται ακόµη τα Ηνωµένα Έθνη, η µόνη πολυδιάστατη δύναµη.
Αυτά τα έθνη, των οποίων η δύναµη βασίζεται σε αρκετούς παράγοντες, όπως η µεγάλη και ανεπτυγµένη
οικονοµία, ο δυνατός στρατός, η επιρροή στην παγκόσµια πολιτική και διπλωµατία και η σφαίρα επαρκών
πληροφοριών, απαιτούν µετρήσιµα πλεονεκτήµατα. Το σύστηµα, όµως, είναι πολύ πιο διαφορετικό από ότι
ήταν τον 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα. ∆εν είναι ο καπιταλισµός των <<περιφερειακών
αυτοκρατοριών>>. Σύµφωνα µε κάποιους αναλυτές, υπάρχουν οικονοµικές αυτοκρατορίες, αλλά ακόµη και
αυτοί που χρησιµοποιούν αυτόν τον όρο αναγνωρίζουν, ότι οι ρόλοι του είναι αρκετά διαφορετικοί από

εργάστηκαν στην ανθρώπινη ιστορία διαµόρφωναν και ανέπτυσσαν την ταχεία πρόοδο της επιστήµης και της
τεχνολογίας, που ενσωµατώνονται σε νέα προϊόντα, διαδικασίες, καταναλωτικά αγαθά και τροµερά οπλικά συστήµατα.
Η ριζική βελτίωση της ποιότητας της ζωής πολλών εκατοµµυρίων, η µαζική φτώχεια και εξαθλίωση, οι προσδοκίες, η
απογοήτευση και η απελπισία δισεκατοµµυρίων είναι όλα µέλη της αµφιλεγόµενης κληρονοµιάς του αιώνα που
αφήσαµε πίσω µας.
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αυτούς των πολιτικών αυτοκρατοριών. Μπορεί, βέβαια, να υπάρχουν κίνδυνοι, που τα µικρό-κράτη
εκτιθέµενα στο έλεος των παγκόσµιων οικονοµικών δυνάµεων µπορούν εύκολα να γίνουν πελατειακά κράτη.
Όσο για τη λειτουργία του συστήµατος πιστεύω ότι η ίδια η αξιολόγηση του καπιταλισµού, µετά την
κατάλυση των σοσιαλιστικών καθεστώτων, έχει αναφερθεί από τον Ιωάννη Παύλο ΙΙ στην Εγκύκλιο
επιστολή του << Εκατό Χρόνια >> το 19919. Είναι µια πιο σηµαντική προειδοποίηση από ότι ήταν στις
αρχές του 1990:
<<… µπορεί ίσως να ειπωθεί ότι, µετά την αποτυχία του Κοµµουνισµού, ο Καπιταλισµός είναι το
νικητήριο κοινωνικό σύστηµα και ότι ο καπιταλισµός πρέπει να είναι ο στόχος των χωρών που σήµερα
καταβάλλουν προσπάθειες για ανοικοδόµηση της οικονοµίας και κοινωνίας τους. Είναι αυτό το µοντέλο που
θα έπρεπε να προταθεί στις χώρες του Τρίτου Κόσµου, που ψάχνουν για την πορεία προς την πραγµατική
οικονοµική και πολιτική πρόοδο. Η απάντηση είναι προφανώς περίπλοκη. Αν από το <<καπιταλισµός>>
εννοείται ένα οικονοµικό σύστηµα το οποίο αναγνωρίζει το θεµελιώδες και θετικό ρόλο των επιχειρήσεων,
την αγορά, την ατοµική ιδιοκτησία και τη συνακόλουθη ευθύνη για τα µέσα παραγωγής, καθώς και η
δωρεάν ανθρώπινη δηµιουργικότητα στον οικονοµικό τοµέα, τότε η απάντηση είναι σίγουρα καταφατική, αν
και θα ήταν µάλλον πιο πρέπον να µιλάµε για µια <<οικονοµία των επιχειρήσεων>>, <<οικονοµία της
αγοράς>> ή απλά <<ελεύθερη οικονοµία>>. Αλλά αν το <<καπιταλισµός>> σηµαίνει ένα σύστηµα, στο
οποίο η ελευθερία στον οικονοµικό τοµέα δεν περιορίζεται µέσα σε ένα ισχυρό νοµικό πλαίσιο… τότε η
απάντηση είναι σίγουρα αρνητική>>.
Και συνέχισε:
<< Η σοσιαλιστική λύση έχει αποτύχει, αλλά οι πραγµατικότητες και της περιθωριοποίησης και
εκµετάλλευσης παραµένουν στον κόσµο, ιδιαίτερα στον Τρίτο Κόσµο, όπως και η πραγµατικότητα της
ανθρώπινης αλλοτρίωσης ειδικά στις πιο προηγµένες χώρες… Πράγµατι υπάρχει ο κίνδυνος ότι µια
ριζοσπαστική καπιταλιστική ιδεολογία θα µπορούσε να εξαπλωθεί, η οποία αρνείται ακόµα και να εξετάσει
αυτά τα προβλήµατα, στην εκ των προτέρων πίστη ότι κάθε προσπάθεια για την επίλυση τους είναι
καταδικασµένη σε αποτυχία, και η οποία αναθέτει στα τυφλά τη λύση τους στην ελεύθερη ανάπτυξη των
δυνάµεων της αγοράς>>.
Οι τρόποι µε τους οποίους τα διάφορα µοντέλα του καπιταλισµού συνέβαλλαν στην οικονοµική
ανάπτυξη, αυξάνοντας την ανισότητα και την αστάθεια εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό στους ειδικούς
παράγοντες κάθε χώρας. Το αµερικανικό σύστηµα, όπου η διεθνής κρίση ξέσπασε, έχει χαρακτηριστεί ως
µια οργανωµένη φιλελεύθερη ελεύθερη αγορά. Ενώ καταρχήν, οι περισσότεροι από τους απαραίτητους
οικονοµικούς κανονισµούς ήταν <<διαθέσιµοι>>, στην πράξη δεν έχουν εφαρµοστεί. Το άλλο µοντέλο του
καπιταλισµού, οι διάφορες συνθέσεις και τα αποµεινάρια του κράτους πρόνοιας στην Ευρώπη µε σχετικά
υψηλό επίπεδο των κοινωνικών δαπανών και βαθειά ενταγµένη µέσα και µε την παγκόσµια οικονοµία και
ιδιαίτερα µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, µέσω των παγκόσµιων χρηµατοπιστωτικών οµίλων ετερογενών
δραστηριοτήτων και οι διακρατικές εταιρείες, έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση. Το εταιρικό µοντέλο
στην Ιαπωνία και σε άλλες ασιατικές χώρες έχει αποδειχθεί ευάλωτο και λόγω της εξάρτησής τους στις
παγκόσµιες αγορές. Οι συνέπειες της κρίσης για τα διάφορα συστηµικά υβρίδια στον αναπτυσσόµενο κόσµο
στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, εξαρτάται από τον χαρακτήρα της αλληλοσύνδεσης µε τον ανεπτυγµένο
κόσµο, τον όγκο των αποθεµάτων τους και τις δυνατότητες της κυβέρνησης να προστατέψει την οικονοµία
τους ή να εφαρµόσει εγχώρια τονωτικά µέτρα. Ορισµένες χώρες στην οµάδα αυτή θα µπορούσαν να
διαχειριστούν καλύτερα τις οικονοµικές συνέπειες της κρίσης, κυρίως επειδή είχαν σηµαντικά αποθέµατα
και το χρηµατοπιστωτικό τους σύστηµα δεν έχει φορτωθεί µε κακές ασφάλειες.
Τα πρότυπα και τα αποτελέσµατα
Στην αρχή της, η τρέχουσα κρίση ορθώς θεωρούνταν ως µια τραπεζική, πιστωτική ή οικονοµική κρίση
από τους περισσότερους εµπειρογνώµονες. Οι χρηµατοοικονοµικές και τραπεζικές κρίσεις έχουν µια µακρά
ιστορία, η οποία είναι τόσο παλιά όσο και η ύπαρξη του ίδιου του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Ενώ όλες οι
αγορές είναι ατελείς και υπόκεινται σε αποτυχία, οι χρηµατοοικονοµικές αγορές είναι πιο επιρρεπείς από τις
άλλες να αποτυγχάνουν, επειδή έχουν µολυνθεί µε τρεις ιδιαίτερες ελλείψεις: της ασύµµετρης
πληροφόρησης, της αγελαίας συµπεριφοράς και των αυτοεκπληρωτικών πανικών. Ασταθείς
χρηµατοοικονοµικές ροές συχνά οδηγούν σε ένα από τα τρία είδη κρίσεων: Τη ∆ηµοσιονοµική κρίση. Η
κυβέρνηση χάνει απότοµα τη δυνατότητα να κυλήσει πάνω από το εξωτερικό χρέος και να προσελκύσει νέα
εξωτερικά δάνεια, ενδεχοµένως αναγκάζοντας την κυβέρνηση σε αναδιάρθρωση ή αθέτηση των
9
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υποχρεώσεων της. Ανταλλαγή κρίσης. Οι συµµετέχοντες στην αγορά µετατοπίζουν απότοµα τα αιτήµατά
τους από τις εγχώριες νοµισµατικές καταθέσεις σε ξένες, εξαντλώντας τα συναλλαγµατικά αποθέµατα της
κεντρικής τράπεζας στο πλαίσιο ενός συνδεδεµένου συστήµατος συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Τραπεζική
κρίση. Οι εµπορικές τράπεζες χάνουν απότοµα την ικανότητα να κυλήσουν πάνω από όργανα της αγοράς
(π.χ. πιστοποιητικά-από-κατάθεση) ή αναγκάζονται σε µια ξαφνική απόσυρση κεφαλαίων από τις
καταθέσεις όψεως, καθιστώντας έτσι τις τράπεζες ρευστές και ενδεχοµένως σε πτώχευση.10 Τι είναι κοινό
µεταξύ σχεδόν όλων των κρίσεων είναι η συσσώρευση υπερβολικής µόχλευσης στο σύστηµα και την
αναπόφευκτη έκρηξη της χρηµατοπιστωτικής φούσκας που προκύπτει από τέτοιες µοχλεύσεις. Οι µεγάλες
κρίσεις διαδέχονται η µια την άλλη, αλλά ποτέ σε µια πανοµοιότυπη µορφή, γιατί είναι χαρακτηριστικό του
καπιταλισµού που εξελίσσεται σε ένα φαύλο κύκλο, ποτέ όµως περνώντας δυο φορές µέσα από την ίδια
διάταξη. Κάθε οικονοµική κρίση τείνει να είναι νέα και πρωτότυπη όσον αφορά το διαρθρωτικό υπόβαθρο
και την αλληλεπίδραση των αιτιών του και τον µηχανισµό µετάδοσης. Υπάρχει µια µακροχρόνια, βαθιά
ριζωµένη διαρθρωτική αλλαγή, στο έδαφος της οποίας η τρέχουσα κρίση αναπτύχθηκε και υπάρχουν
βραχυπρόθεσµες αιτίες.
Η δοµή της παγκόσµιας οικονοµίας έχει αλλάξει ριζικά κατά τη διάρκεια του δευτέρου µισού του 20ου
αιώνα. Μεταξύ των τοµεακών αλλαγών, που συνδέονται άµεσα µε την κρίση, η πιο σηµαντική αλλαγή ήταν
<< η εµβάθυνση της χρηµατοπιστωτικής αγοράς >>, η ταχεία αύξηση του χρηµατοοικονοµικού τοµέα ή η
επέκταση της χάρτινης οικονοµίας. Αυτό είναι το µέρος του εθνικού ή του παγκόσµιου οικονοµικού
συστήµατος, όπου δεν υπάρχει παραγωγή υλικού και κυριαρχείται από τις κινήσεις των χρηµάτων, των
µετοχών, των οµολόγων και άλλων χρηµατοοικονοµικών µέσων. Από το 1980 έχει αυξηθεί τρεις φορές πιο
γρήγορα από την <<πραγµατική οικονοµία>>: βιοµηχανία, γεωργία, σχετικές υπηρεσίες, µεταφορές,
επικοινωνία, εµπόριο. Η ανάπτυξή της τόνωσε την άνευ προηγουµένου ανάπτυξη των παγκόσµιων
χρηµατοοικονοµικών κέντρων. Κατά τη µεσαιωνική περίοδο οι <<πόλεις - κράτη>> αναδείχθηκαν ως τα
κέντρα του εµπορίου. Κατά τον 20ο αιώνα από τα σπουδαία κέντρα του παγκόσµιου εµπορίου χρήµατος, που
επικέντρωσαν αποθέµατα και συναλλαγµατικά εµπορεύµατα, προέκυψαν ιδιωτικά χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών του αιώνα, έγιναν οι παγκόσµιες συγκεντρώσεις της
χάρτινης οικονοµίας. Οι κύριοι παράγοντες σε αυτά τα κέντρα ήταν χρηµατοπιστωτικοί όµιλοι ετερογενών
δραστηριοτήτων, επενδύσεις και εµπορικές τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστές, χρηµατιστές,
µεσιτικά σπίτια κ.α. Αυτά τα κέντρα, όπως το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, το Τόκιο, το Χον Κόνγκ, η Σαγκάη, η
Σιγκαπούρη, η Φρανκφούρτη, το Παρίσι, το Άµστερνταµ, η Γενεύη, το Ντουµπάι, κλπ., δεν συνδέονται
µόνο µε την κινητικότητα του κεφαλαίου, αλλά µέσω της διασύνδεσης των χρηµατιστηρίων που
λειτουργούν 24 ώρες. Παίζουν ένα ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην κερδοσκοπία, αλλά και στην ταχεία
εξάπλωση του πανικού. Τα κέντρα αυτά έγιναν πολύ σηµαντικά, επίσης, στις εθνικές οικονοµίες. Το κέντρο
του Λονδίνου είναι υπεύθυνο για το 15 τοις εκατό του ΑΕΠ στο Ηνωµένο Βασίλειο.
Όλες αυτές οι αλλαγές προώθησαν έναν ανεπανάληπτο βαθµό από χρηµατοπιστωτικές καινοτοµίες.
Ειδικά στις προηγµένες οικονοµίες, όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες και το Ηνωµένο Βασίλειο, ο
χρηµατοπιστωτικός τοµέας έχει αποτελέσει ένα µη βιώσιµο µερίδιο των εταιρικών κερδών και αύξηση των
κερδών. Ενώ η οικονοµία του χαρτιού και η πραγµατική οικονοµία είναι αλληλένδετα, τόσο σε εθνικό όσο
και διεθνές πλαίσιο, η ζωντάνια της πραγµατικής οικονοµίας – η οικονοµία που οι περισσότεροι άνθρωποι
εξαρτώνται για την επιβίωσή τους – έχει υπονοµευθεί. Κατά τη διάρκεια µιας περιόδου ισχυρής οικονοµικής
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Οι χρηµατοπιστωτικές κρίσεις έχουν περιγραφεί σε διάφορα βιβλία ως µια κατάσταση όπου η αλυσίδα κεφαλαίων
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος διαλύεται. Εκ πρώτης όψεως, δεν υπάρχουν αρκετά χρήµατα σε ένα οικονοµικό
σύστηµα. Στην πραγµατικότητα, ο λόγος είναι ότι η κυκλοφορία του νοµίσµατος δεν είναι καλό. Οι εταιρείες ή οι
επιχειρηµατίες δεν έχουν κεφάλαια ή έχουν έλλειψη και δεν µπορούν να πάρουν δάνεια από τις τράπεζες. Το χρήµα δεν
µπορεί να ρέει ελεύθερα. Οι εταιρείες χρεοκοπούν ή µειώνουν το µέγεθος παραγωγής τους ή ακόµη επιβραδύνουν την
επέκταση του εµπορίου τους. Η συρρίκνωση της παραγωγής και της µεταποιητικής βιοµηχανίας µπορεί να φανεί άµεσα
από λιγότερες παραγγελίες και από τη σηµαντική µείωση του όγκου των προµηθειών των εισαγωγέων. Από την πλευρά
των εµπόρων λιανικής πώλησης, πωλούν την απογραφή τους το συντοµότερο δυνατό, πωλούν σε µειωµένες τιµές για
να ανακτήσουν µετρητά και ελέγχουν την απογραφή ή ακόµη κρατούν µηδενική απογραφή. Καθώς η αναταραχή στις
χρηµατοπιστωτικές χτύπησε την κανονική κυκλοφορία του εµπορίου, έχει ως αποτέλεσµα τη µεγάλη διακύµανση των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών και την υποτίµηση του νοµίσµατος. Ως αποτέλεσµα, το κόστος της προµήθειας θα είναι
υψηλότερο. Το εµπόριο δέχτηκε πλήγµα σοβαρό τόσο από την αύξηση του κόστους αγοράς όσο και από τη µείωση της
αγοραστικής δύναµης. Προς το παρόν, οι έµποροι χρειάζονται ανέξοδα αγαθά περισσότερο από ποτέ για να
αντισταθµίσει την απώλεια που προκαλείται από το οικονοµικό σοκ. Εάν ο όγκος των πωλήσεων της χαµηλής τιµής
αγαθών φτάσει σε µια χώρα ή περιοχή, εµπορικές τριβές µεταξύ των εµπορικών χωρών θα έρθουν εµπρός, χωρίς
εξαίρεση, κατά τη διάρκεια της χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Αν υπάρχουν πάρα πολλά εισαγόµενα αγαθά σε µια χώρα,
αυτό θα οδηγήσει άµεσα στην αύξηση του προστατευτισµού στο εµπόριο και σε περισσότερα εµπόδια στο εµπόριο που
παραβιάζουν την αρχή του ελεύθερου και δίκαιου εµπορίου.
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ανάπτυξης, η αύξηση των ροών κεφαλαίων και οι συµµετέχοντες παρατεταµένων αγορών σταθερότητας
ζήτησαν υψηλότερες αποδόσεις χωρίς επαρκή εκτίµηση των κινδύνων και δεν ασκούν τη δέουσα επιµέλεια.
Η αστάθεια και η µεταβλητότητα της χάρτινης οικονοµίας µπορεί να υποτιµήσει την οικονοµική βάση της
πραγµατικής ζωής ή σε πιο µακρό-σενάρια µπορούν να οδηγήσουν στην κατάρρευση των εθνικών και
περιφερειακών οικονοµιών αρκετά γρήγορα.
Μια εξαιρετική βρετανίδα πολιτική-οικονοµολογος η Susan Strange αποκάλεσε αυτή τη διαδικασία
<<καπιταλισµός του καζίνο>> αναφερόµενη στις απόψεις του Keynes. Στο βιβλίο της, Καπιταλισµός του
Καζίνο η Susan Strange παροµοίασε το ∆υτικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µε ένα τεράστιο καζίνο. Όπως
µέσα σε ένα καζίνο, <<ο κόσµος της υψηλής χρηµατοδότησης σήµερα προσφέρει στους παίχτες µια επιλογή
παιχνιδιών>>. Αντί για ρουλέτα, µπλακ-τζακ ή πόκερ υπάρχει µια συµφωνία να γίνει – η ξένη –
συναλλαγµατική αγορά και όλες οι παραλλαγές της: σε οµόλογα ή σε κρατικά χρεόγραφα ή µετοχές. Σε όλες
αυτές τις αγορές µπορείτε να βάλετε στοιχήµατα για το µέλλον µε το να αντιµετωπίσετε προς τα εµπρός και
µε το να αγοράσετε ή να πουλήσετε επιλογές και όλα τα είδη των άλλων οικονοµικών σκοτεινών
εφευρέσεων. Μερικοί από τους παίκτες – κυρίως τράπεζες – παίζουν µε πολύ µεγάλα στοιχήµατα.
Υπάρχουν επίσης πολλές αρκετά µικρές επιχειρήσεις. Υπάρχουν οι κορυφαίοι, επίσης, στην πώληση
συµβούλων και µικροπωλητές των συστηµάτων στην ασφάλεια. Και οι κρουπιέρηδες σε αυτό το παγκόσµιο
χρηµατοπιστωτικό καζίνο είναι οι µεγάλοι τραπεζίτες και χρηµατιστές. Παίζουν σαν να ήταν <<για το
σπίτι>>. Είναι αυτοί, σε βάθος χρόνου, οι ποίοι κάνουν την καλύτερη <<δυνατή διαβίωση>>. Προχωράει για
να παρατηρήσει τη µεγάλη διαφορά µεταξύ των απλών ειδών του τζόγου και της κερδοσκοπίας στις
χρηµατοπιστωτικές αγορές είναι ότι κάποιος µπορεί να επιλέξει να µην παίξει τη ρουλέτα ή το πόκερ, ενώ ο
καθένας επηρεάζεται από τον <<καπιταλισµό του καζίνο>>. Τι συµβαίνει στα πίσω γραφεία των τραπεζών
και των κερδοσκοπικών αµοιβαίων κεφαλαίων <<θα έχει ξαφνικές, απρόβλεπτες και αναπόφευκτες
συνέπειες για τη ζωή>>.11
Κάθε οικονοµική κρίση µοιάζει µε άλλες κρίσεις και στις περισσότερες περιπτώσεις περνά µέσα από
παρόµοιες φάσεις αλλά η καθεµία από αυτές έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Οι ιδιαιτερότητες της σηµερινής κρίσης δεν είναι µόνο ο προφανής χαρακτήρας της και η παγκόσµια
εξάπλωση, αλλά και η σχετικά γρήγορη µεταφορά της στην πραγµατική οικονοµία. Οι συνέπειές της µπορεί
επίσης να είναι πιο διαδεδοµένες και οι χειρότερες µετά τη Μεγάλη Ύφεση. Έχει ξεκινήσει στις ΗΠΑ, όπου
η οικονοµική ανάπτυξη των προηγούµενων ετών ήταν στην πραγµατικότητα µια χρηµατοπιστωτικού χρέους
βόµβα. Ο ρόλος του χρέους ή όπως λέγεται σήµερα στο λεξιλόγιο των χρηµατοπιστωτικών οι
<<αξιοποιήσεις>> υπήρξαν επίσης σηµαντικές στην Ευρώπη. Η φούσκα στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ
διογκώθηκε από τις παγκόσµιες ροές κεφαλαίων. Η ευρωπαϊκή χρηµατοπιστωτική φούσκα περιελάµβανε
µαζικό δανεισµό σε Ανατολική Ευρώπη και Λατινική Αµερική. Αυτές οι περιφερειακές φούσκες
πολλαπλασιάστηκαν και συνδέθηκαν µε ένα παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα που επέτρεψε τα
κεφάλαια να ρέουν εύκολα σε όλο τον κόσµο. Έχει προβλεφθεί από πολλούς ειδικούς ότι αν ο
χρηµατοπιστωτικός τοµέας της µεγαλύτερης οικονοµίας στον κόσµο, της οποίας το νόµισµα και τα θεσµικά
όργανα ήταν στο επίκεντρο του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, εισερχόταν σε µια βαθιά
κρίση, που θα εξαπλωνόταν και θα γινόταν παγκόσµια. Η κρίση έχει εξαπλωθεί στην πραγµατική οικονοµία,
µέσα από αλληλοενισχύοντα κανάλια: η <<πιστωτική κρίση>>, δηλαδή ο περιορισµός της διαθεσιµότητας
πιστώσεων για το κεφάλαιο κίνησης, το εµπόριο και οι επενδύσεις που έκαναν επίσης τις αποφάσεις
δαπανών των καταναλωτών και των επενδυτών όλο και πιο επιφυλακτική, οδηγώντας σε µικρότερη
παραγωγή και ανεργία. Έχει µειώσει το διεθνές εµπόριο, τις ροές των κεφαλαίων και των εµβασµάτων.
Η παγκόσµια οικονοµία έχει εισέλθει σε ένα φαύλο κύκλο µε πτωτικές συνδέσεις. Ο χρηµατοπιστωτικός
φορέας αποδυναµώθηκε περαιτέρω. Η εξασθένιση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα εξασθένισε ακόµα
περισσότερο την πραγµατική οικονοµία… Οι πολιτικοί άργησαν να µάθουν ότι είχαν να κάνουν µε δυο
σοβαρές κρίσεις σε παγκόσµια κλίµακα, στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και στην πραγµατική οικονοµία.
Καθώς η οικονοµική κρίση έχει εξαπλωθεί από τις χρηµατοπιστωτικές αγορές στις πραγµατικές οικονοµίες
των χωρών σε όλο τον κόσµο, οι κυβερνήσεις έχουν δικαιολογηµένα επικεντρωθεί σε βραχυπρόθεσµα µέτρα
για τον περιορισµό της ζηµιάς. Χειροτεχνίας πακέτα στήριξης και οικονοµικές διαδηλώσεις για την
αντιµετώπιση των άµεσων προβληµάτων έχουν για πολλούς λόγους αποτελέσει προτεραιότητα για αυτούς
που χαράσσουν την πολιτική.
Η κοινωνικοποίηση των ζηµιών µέσω του φορολογικού προϋπολογισµού σε εθνική και διεθνή κλίµακα
έχει γίνει µια διαδεδοµένη επιλογή για την αντιµετώπιση των κακών συσσωρευµένων χρεών και των
πτωχεύσεων. Οι περισσότερες κυβερνήσεις, είτε αυτές είναι συντηρητικές είτε σοσιαλδηµοκρατικές, είτε
αµερικανικές είτε σκανδιναβικές, έπρεπε να καταφύγουν σε αυτή τη µέθοδο προκειµένου να αποφευχθεί µια
11

Παράξενο, S. Casino Καπιταλισµός, Μάντσεστερ, Ηνωµένο Βασίλειο: Manchester University Press, 1986
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κατάρρευση ολόκληρου του τραπεζικού και χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και α αποφευχθεί µια
σηµαντική παγκόσµια αύξηση της ανεργίας.
Πέρα από τις άµεσες αιτίες και τις επιπτώσεις της κρίσης υπήρξαν µια σειρά από συγκεκριµένους
παράγοντες που οδήγησαν στην πτώση. Το έδαφος στο οποίο αναπτύχθηκε η οικονοµική κρίση έχει γίνει
ένα διεθνές δίκτυο µεγάλων ανισορροπιών στα τρέχουσα ισοζύγια, αντικατοπτρίζοντας τις εθνικές
ανισορροπίες µεταξύ αποταµίευσης και επενδύσεων στις µεγάλες χώρες, το οποίο ξεκίνησε να αναπτύσσεται
ταχύτατα µετά το 2000.
Υπήρξε µια υπέρ-εµπιστοσύνη στη δύναµη του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Πρώτα από όλα, η
υπερβολική µόχλευση συνέβη µια περίοδο όταν η σπουδαιότερη οµοφωνία είχε αναπτυχθεί µέσα από τη
διαδικασία της Βασιλείας για την αναγκαιότητα και το ύψος των επαρκών κεφαλαίων που απαιτούνται
γενικά σε τραπεζικά ιδρύµατα. Επιπλέον, εξελιγµένες οικονοµικές δυνατότητες διαχείρισης κινδύνου είχαν
επίσης αναπτυχθεί στο πλαίσιο των µεγάλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου της ασυνήθιστα υψηλά γρήγορης ανάπτυξης τόσο σε µέγεθος όσο και σε πολυπλοκότητα του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Με την οικονοµική απελευθέρωση σε ορισµένες χώρες, ιδιαίτερα στις
Ηνωµένες Πολιτείες και το Ηνωµένο Βασίλειο, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µεγάλωσαν επίσης σε
πολυπλοκότητα. Οι χρηµατοπιστωτικοί όµιλοι άρχισαν να εξαπλώνουν τις επιχειρήσεις τους σε όλες σχεδόν
τις χρηµατοπιστωτικές λειτουργίες σε ένα σύστηµα: τράπεζες, ασφάλειες, διαχείριση περιουσιακών
στοιχείων, διαπραγµάτευση λογαριασµού, επενδυτική τραπεζική, χρηµατιστήριο και τα παρόµοια. Η σχετική
σταθερότητα στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, αντανακλώντας το χαµηλό κόστος των κεφαλαίων και την
ισχυρή οικονοµική ανάπτυξη, οδήγησε σε σηµαντική υποτίµηση του κινδύνου. Πιστοδοτικά πρότυπα είχαν
αποδυναµωθεί και η µόχλευση είχε αυξηθεί. Η αύξηση της µόχλευσης βελτίωσε την έκθεση σε κίνδυνο
ρευστότητας για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, καθώς εξαρτάται όλο και περισσότερο στις αγορές
χονδρικής για τη χρηµατοδότηση και τα κονδύλια αυτά έγιναν όλο και πιο βραχυπρόθεσµα. Η κατάσταση
αυτή επιδεινώθηκε από την εξάπλωση των καινοτοµιών και των επικίνδυνων συµφωνιών… Νέα, σύνθετα
χρηµατοπιστωτικά προϊόντα συσκότισαν κινδύνους και συνέβαλαν στη σοβαρή κακή εκτίµηση. Στην πρώτη
δεκαετία του αιώνα τιτλοδοτηµένη διαµεσολάβηση και συναφείς πιστωτικές παραγωγές αυξήθηκαν µε
πρωτοφανή ταχύτητα. Πιστωτικές φούσκες είχαν αναδειχθεί σε διάφορες περιοχές του κόσµου που άρχισαν
να ανατινάζονται ταχύτατα καθώς η χρηµατοπιστωτική κρίση ξεδιπλώνεται. Η κατάρρευση της Leman
Brothers ήταν µια συνέπεια και µια πρόσθετη πηγή της κρίσης, δηµιουργώντας πανικό και επιδεινώνοντας
τη σοβαρή διάβρωση της εµπιστοσύνης στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. ∆εν ήταν, όµως, η µόνη αρνητική
αντίδραση µεταξύ χρηµατοοικονοµικών και πραγµατικών οικονοµικών δραστηριοτήτων, οι οποίες
παράτειναν τη χρηµατοπιστωτική κρίση στην πραγµατική οικονοµία. Έχει, βέβαια, περιορίσει τη ροή
κεφαλαίων από το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα στην πραγµατική οικονοµία, αλλά ένα περισσότερο ή
λιγότερο ξεχωριστό σύνολο προβληµάτων που προέκυψαν στην πραγµατική οικονοµία: η ταχεία αύξηση
του δυναµικού πλεονάσµατος στις µεγάλες βιοµηχανίες.
Η κρίση έχει παραχθεί ή επιδεινωθεί σοβαρά σε ευρεία κλίµακα αλλά σε διαφοροποιηµένες περιπτώσεις
σε όλη την υδρόγειο. Οι αρνητικές επιπτώσεις, οι οποίες έχουν αναφερθεί από πολλά κράτη ποικίλλουν ανά
χώρα, περιφέρεια, επίπεδο ανάπτυξης και σοβαρότητα, περιλαµβάνουν τα εξής:
•
Ταχεία αύξηση της ανεργίας, της φτώχειας και της πείνας
•
Επιβράδυνση της ανάπτυξης, οικονοµική συρρίκνωση
•
Αρνητικές συνέπειες για το εµπορικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο πληρωµών
•
Εξάντληση των επιπέδων των άµεσων ξένων επενδύσεων
•
Οι µεγάλες και ασταθείς κινήσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες
•
Καλλιέργεια ελλειµµάτων του προϋπολογισµού, µείωση των φορολογικών εσόδων και µείωση των
δηµοσιονοµικών περιθωρίων
•
Συρρίκνωση του διεθνούς εµπορίου
•
Αυξηµένη αστάθεια και πτωτικές τιµές για βασικά προϊόντα
•
Μείωση των εµβασµάτων προς τις αναπτυσσόµενες χώρες
•
Σηµαντική µείωση των εσόδων από τον τουρισµό
•
Μαζική αντιστροφή των εισροών ιδιωτικών κεφαλαίων
•
Μειωµένη πρόσβαση σε πιστώσεις και χρηµατοδότηση του εµπορίου
•
Μειωµένη λαϊκή εµπιστοσύνη στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα
•
Μειωµένη ικανότητα να διατηρηθούν τα κοινωνικά δίκτυα ασφαλείας και η παροχή άλλων
κοινωνικών υπηρεσιών, όπως η υγεία και η εκπαίδευση
•
Αύξηση της βρεφικής θνησιµότητας
•
Κατάρρευση της αγοράς στέγης
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Υπάρχουν διάφορες εκτιµήσεις από διάφορους διεθνείς οργανισµούς και ακαδηµαϊκούς εµπειρογνώµονες
σχετικά µε τις συνολικές απώλειες που αποδίδονται στην κρίση.12 Παρά το γεγονός ότι το συνολικό κόστος
της κρίσης, λόγω της µείωσης του ΑΕΠ και οι άµεσες ζηµιές θα χρειαστούν χρόνια για να µαθευτούν, είναι
ήδη σαφές ότι η παγκόσµια οικονοµία έχει υποστεί τεράστιες ζηµιές13. Υποχωρήσεις στα ίδια κεφάλαια και
οι τιµές ακίνητων περιουσιών αφανίστηκαν 28,2 τρισεκατοµµύρια $ του παγκόσµιου πλούτου το 2008 και
το πρώτο εξάµηνο του 2009. Μερικά από αυτά δεν έχουν ανακτηθεί. Το κόστος της <<διαχείρισης>> της
παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, από το δεύτερο εξάµηνο του 2009 ήταν περίπου 11,9 τρισεκατοµµύρια
δολάρια. Το σύνολο αυτό περιλαµβάνει εισφορές κεφαλαίου διοχετευµένες στις τράπεζες προκειµένου να
τις αποτρέψει από την κατάρρευση, το κόστος του να απολαµβάνουν τα λεγόµενα τοξικά περιουσιακά
στοιχεία, εγγυήσεις πάνω από τα χρέη και ρευστή υποστήριξη από τις κεντρικές τράπεζες. Ανέρχεται
περίπου στις 20 τοις εκατό των συνολικών ετήσιων εκροών του κόσµου. Το µεγαλύτερο µέρος των
χρηµάτων προέρχεται από τις ανεπτυγµένες χώρες µε συνολικά 10,2 τρισεκατοµµύρια $, ενώ οι
αναπτυσσόµενες χώρες συνεισέφεραν 1,7 τρισεκατοµµύρια δολάρια, η πλειοψηφία των οποίων είναι για τη
στήριξη της ρευστότητας των κεντρικών τραπεζών για τους οικονοµικούς τοµείς τους. Το συνδυασµένο
έλλειµµα του προϋπολογισµού των χωρών που απαρτίζουν την G20 εκτιµάται ως 10,2 τοις εκατό του ΑΕΠ
το 2009, το µεγαλύτερο µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Το µεγαλύτερο έλλειµµα θα το
αντιµετωπίσουν οι ΗΠΑ µε 13,5 τοις εκατό του ΑΕΠ. ∆ιεθνείς ροές κεφαλαίων έχουν µειωθεί κατά
περισσότερο από 80 τοις εκατό. Οι κυβερνήσεις έλαβαν τα κατάλληλα µέτρα για να σώσουν τις τράπεζες
και µερικές από τις µεγάλες επιχειρήσεις, αλλά αγνόησε τους κινδύνους µακροπρόθεσµα και τα καθήκοντα.
Ως αποτέλεσµα, οι φορολογούµενοι ενδέχεται να κληθούν να πληρώσουν δυο φορές, µια φορά για τις
διασώσεις και στη συνέχεια για το χρέος και να αντιµετωπίσουν την περικοπή των δηµόσιων και
κοινωνικών υπηρεσιών.
Πέρα από το κόστος της κρίσης και των συνεπειών της υπάρχει ένα ιδιαίτερα σηµαντικό πρόβληµα
µακροπρόθεσµα, η παγκόσµια <<κρίση απασχόλησης>> µε συνέπεια την µακροπρόθεσµη ανάπτυξη χωρίς
θέσεις εργασίας. Οι εργασίες πάνω από 40 εκατοµµυρίων ανθρώπων έχουν χαθεί. Οι περισσότεροι από
αυτούς έγιναν άνεργοι, κάποιοι από αυτούς µπήκαν στην κατηγορία της προσωρινής απασχόλησης. Αυτή
είναι ίσως η πιο επικίνδυνη κοινωνική συνέπεια της κρίσης, επιβαρύνοντας επίσης τη φτώχεια και τις
ανισότητες.
Αυτές οι <<επίσηµες>> δηλώσεις, ότι η κρίση έχει τελειώσει, µπορεί να είναι τεχνικά σωστές όσον
αφορά την αύξηση του ΑΕΠ. Το κρίσιµο ερώτηµα είναι: η κρίση θα επιφέρει µια οικονοµική υποβάθµιση,
περισσότερο ή λιγότερο µια στάσιµη περίοδο στην οικονοµία, που χαρακτηρίζεται από αύξηση της ανεργίας,
σηµαντική και διαρκή ανεργία, αργή αύξηση στη ζήτηση των καταναλωτών; Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της
∆ΟΕ, εξακολουθούν να υπάρχουν εκατοµµύρια θέσεις εργασίας σε κίνδυνο και τα προ της κρίσης επίπεδα
απασχόλησης δεν θα αποκατασταθούν πριν από το 201514.
Οι προοπτικές της παγκοσµιοποίησης στον κόσµο µετά την κρίση
∆εν είναι σαφές αν σε ποιο βαθµό τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την τρέχουσα κρίση θα αλλάξει
τη λειτουργία του παγκόσµιου συστήµατος ή την παγκόσµια οικονοµία, ιδιαίτερα το χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα. Η απάντηση σε αυτά τα σηµαντικά ζητήµατα εξαρτάται πρώτα από όλα από τις πολιτικές
αποφάσεις στα πιο σηµαντικά κράτη και δεύτερον σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της πολυµερούς
συνεργασίας, ιδίως την εναρµόνιση των εθνικών πολιτικών. Ένα σηµαντικό θέµα που µπορεί να εµποδίζει
τις διεθνείς προσπάθειες για εναρµόνιση είναι ο αγώνας για τη µεγαλύτερη διεθνή ανταγωνιστικότητα των
εθνικών οικονοµιών. ∆εδοµένου ότι το βάρος της παγκόσµιας οικονοµίας έχει κινηθεί από τη ∆ύση στην
Ανατολή, η Ασία έχει γίνει η µεγαλύτερη πισίνα των περισσότερων βιοµηχανιών. Ο αυξανόµενος ρόλος των
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∆ΝΤ και ∆ΟΕ
Η χρηµατοπιστωτική κρίση έχει προκαλέσει µια παρατεταµένη µείωση της παραγωγής στις προηγµένες οικονοµίες,
ακόµα και αν ανακάµψει η ανάπτυξη. Οι χρηµατοπιστωτικές κρίσεις έχουν ιδιαίτερα άγριες συνέπειες για το ΑΕΠ,
όπως η Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930 και η στασιµότητα της Ιαπωνίας στη δεκαετία του 1990 δείχνουν. Οι
επενδύσεις πέφτουν σε ύφεση και µαζί το µέλλον της παραγωγής. Για 88 τραπεζικές κρίσεις σε προηγµένες
αναδυόµενες και αναπτυσσόµενες χώρες, το ∆ΝΤ εκτιµά ότι η κατά κεφαλήν παραγωγή µειώθηκε περίπου κατά 10 τοις
εκατό σε σχέση µε την προς της κρίσης τάση, κατά µέσο όρο. Και η απώλεια δεν είχε ακόµη αποκατασταθεί επτά
χρόνια µετά το µέσο όρο της κρίσης. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις δεν επιταχύνει επαρκώς µετά από µια οικονοµική
κρίση για να επιστρέψει γρήγορα το ΑΕΠ στην προ της κρίσης τάση της. (2009 World Economic Outlook του ∆ΝΤ
προσφέρει λεπτοµερείς εξηγήσεις για τις αιτίες).
14
Η Παγκόσµια Έκθεση της εργασίας, 2009: Η Παγκόσµια Κρίση Εργασίας και Πέρα, σελ.12-28. Της ∆ΟΕ στη
Γενεύη, 2009.
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νέων διακρατικών φορέων από την Ανατολή και το Νότο έχει αλλάξει το χαρακτήρα της παγκόσµιας
αλυσίδας αξίας και τον παγκόσµιο ανταγωνισµό. Το άλλο πρόβληµα είναι η δυσκολία να ρυθµίσουν τις
µεταξύ τους εµπορικές ροές, τις κινήσεις κεφαλαίων, ενεργητικές και παθητικές ΑΞΕ (Άµεσες Ξένες
Επενδύσεις), οι ροές τεχνολογίας και της διεθνούς µετανάστευσης. Οι κανονισµοί σε έναν τοµέα µπορούν να
επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία του συστήµατος στο σύνολό του. Η παγκόσµια κρίση του 21ου αιώνα,
επίσης, αποδείκνυε ότι οι εθνικές πολιτικές θα µπορούσαν συχνά να εξουδετερωθούν από παγκόσµιες
διαδικασίες και συναλλαγές µέσω των οποίων οι κυβερνήσεις έχουν µικρό ή καθόλου έλεγχο.
Πολλοί αναλυτές περίµεναν ότι η κρίση θα υπονοµεύσει τη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης και ως
µετά το 1933, ο προστατευτισµός θα γίνει και πάλι µια κυρίαρχη τάση. Η κρίση µέχρι στιγµής δεν
<<εκτροχίασε>> την παγκοσµιοποίηση. Ορισµένα µέτρα προστατευτισµού έχουν εισαχθεί σε συγκεκριµένες
χώρες. Σύµφωνα µε τον ΠΟΕ, έχει επηρεάσει περίπου ένα τοις εκατό του παγκόσµιου εµπορίου. Οι εθνικές
πολιτικές κατάλαβαν πως µεταξύ των εναλλακτικών για τη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης, η οικονοµική
αποσύνθεση, ο νέο-εθνικισµός, ο ανταγωνιστικός τοπικισµός και οι νέες διαµάχες εκπροσωπούν µεγάλους
κινδύνους για όλες τις χώρες, αλλά ιδιαίτερα για τα µικρά και ευάλωτα κράτη. Μεταξύ των φορέων,
ενδιαφερόµενοι κυρίως για τη διατήρηση µιας σχετικά φιλελεύθερης παγκόσµιας οικονοµίας οι υπερεθνικές
εταιρείες έχουν παίξει σηµαντικό ρόλο. Τα βασικά τους συµφέροντα είναι στενά συνδεδεµένα µε ένα
ανοικτό, φιλελεύθερο, παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα. Γενική ελευθέρωση του εµπορίου και των
χρηµατοοικονοµικών ροών, η οικονοµική παγκοσµιοποίηση σε συνδυασµό µε την παγκόσµια διασύνδεση,
µέσω των τηλεπικοινωνιών και τη ροή πληροφοριών, είναι απαραίτητη για την επιχείρησή τους. Η κρίση
ήταν µια µεγάλη πρόκληση και για αυτούς µεταξύ αυτών των παγκοσµίως ολοκληρωµένων εταιρειών οι
διεθνείς χρηµατοπιστωτικοί όµιλοι πρώτη φορά δοκιµάστηκαν στην κρίση. Πολλά από αυτά τα διακρατικά
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ήταν ξαφνικά σε δύσκολη θέση και έπρεπε να ξεκινήσει η αναζήτηση για την
υποστήριξη της κυβέρνησης. Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι κυβερνήσεις ανταποκρίθηκαν συνεργατικά – οι
επιµέρους κυβερνήσεις έπρεπε να στηρίξουν και διεθνείς οργανισµούς στο τραπεζικό και ασφαλιστικό. Οι
δηµόσιοι πόροι έγιναν επίσης απαραίτητοι για πολλές διεθνείς εταιρείες στην κατασκευή αυτοκινήτων και
σε ορισµένες άλλες βιοµηχανίες. Η σηµασία των διεθνικών εταιρειών ως παγκόσµιοι παράγοντες θα
παραµείνουν ή ακόµα και θα αυξηθούν στον µετά την παγκόσµια κρίση κόσµο λόγω των ανταγωνιστικών
πλεονεκτηµάτων τους, βασισµένα στις οικονοµικές, τεχνολογικές, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.
Η κρίση, όµως, επιτάχυνε τις αλλαγές στο <<κλαµπ>>. Οι πολυεθνικές από την Κίνα, την Ινδία, τη Ρωσία
και τη Βραζιλία χρησιµοποίησαν τις ευκαιρίες για την αύξηση της παγκόσµιας επιχείρησής τους.
Η βελτιωµένη αποτελεσµατικότητα της πολυµερούς συνεργασίας είναι ίσως η πιο σηµαντική προϋπόθεση
για τη βιωσιµότητα της παγκοσµιοποίησης στον κόσµο µετά την κρίση. Καθώς ο κόσµος έχει προχωρήσει σε
µια πιο αβέβαιη φάση της παγκόσµιας αλληλεξάρτησης µε τους κινδύνους αµοιβαίας ευπάθειας, η
παγκόσµια κρίση έχει µια σηµαντική πρόκληση για όλα τα θεσµικά όργανα της πολυµερούς συνεργασίας.
Υπάρχουν τέσσερα πολύ σηµαντικά θέµατα, τα οποία θα πρέπει να αντιµετωπιστούν σε εθνικό πλαίσιο, αλλά
και στο σύστηµα της πολυµερούς συνεργασίας:
− Η κατάλληλη διαχείριση των παγκόσµιων κοινωνικών και πολιτικών προκλήσεων, προκειµένου να
αποφύγει τις διεθνείς συγκρούσεις,
− Τη διατήρηση αυτών των καναλιών (εµπορίου, τις ροές κεφαλαίου, ροή πληροφοριών, τις
τουριστικές µεταφορές, κλπ.) που συνδέουν τις εθνικές οικονοµίες, την κατανάλωση, τις επενδύσεις, τις
καινοτοµίες και άλλες πηγές ανάπτυξης,
− Η σταθεροποίηση και η κατάλληλη ρύθµιση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων
των εθνικών και παγκόσµιων επιπτώσεων,
− Η συγκράτηση της φτώχειας και η προώθηση της απασχόλησης σε ένα παγκόσµιο ανταγωνιστικό
περιβάλλον.
Η ύπαρξη και η αυξανόµενη σηµασία των παγκόσµιων προβληµάτων είναι ένας άλλος παράγοντας των
αναγκών για την παγκόσµια συνεργασία και συλλογική δράση. Η βιωσιµότητα του συστήµατος εξαρτάται
όλο και περισσότερο από τις δυνατότητες των χωρών να διατηρήσουν τον κόσµο µαζί µα τη βοήθεια
κάποιας µορφής και δοµής παγκόσµιας διακυβέρνησης. Η παγκόσµια οικονοµική κρίση επιτάχυνε τη
µετατροπή της αναδιανοµής της παγκόσµιας οικονοµικής και πολιτικής εξουσίας. Σε αυτό το στάδιο, όµως,
δε µπορεί κανείς να φτάσει σε σαφή συµπεράσµατα σχετικά µε τις µακροπρόθεσµες συνέπειές της. Η
διατήρηση και η ενίσχυση της παγκόσµιας συνολικής ασφάλειας θα παραµείνει βέβαια θεµελιώδους
σηµασίας στο µέλλον της πολυµερούς συνεργασίας. Η κρίση απέδειξε ότι η παγκόσµια οικονοµική
ασφάλεια θα πρέπει να είναι ένα σηµαντικό συστατικό του.
Ο αναδιαρθρωτικός, επεκτατικός και κεντρικός ρόλος της G-20 στην παγκόσµια διαδικασία
διακυβέρνησης υπήρξε ίσως η πιο σηµαντική <<καινοτοµία>> στο θεσµικό πλαίσιο της πολυµερούς
συνεργασίας στον 21ο αιώνα, ως συνέπεια της κρίσης. Είναι ένα σηµαντικό, αλλά αναπάντητο ερώτηµα, ότι
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αυτή η θεσµική καινοτοµία συνεπάγεται τι ξεκίνηµα µιας νέας εποχής στην παγκόσµια διακυβέρνηση ή όχι; Οι
σηµαντικότερες πρωτοβουλίες της G-20 περιελάµβαναν το νέο ρόλο και τις αυξηµένες δυνατότητες
χρηµατοδότησης από το ∆ΝΤ και το συντονισµό ορισµένων εθνικών µέτρων διαχείρισης κρίσεων. Έχει
καταστεί σαφές, ωστόσο, ότι οι µεγάλοι κρατικοί φορείς δεν έχουν ολοκληρωµένο όραµα, ισχυρή δέσµευση
και οικονοµικά µέσα για να αναλάβουν την πρωτοβουλία και να φέρουν την ευθύνη για την εφαρµογή
αυτών των αλλαγών, που θα µπορούσαν να διαχειριστούν και να µειώσουν τις κύριες πηγές αυτών των
παγκόσµιων κινδύνων, οι οποίοι είναι επίσης υπεύθυνοι για την κρίση. Υπάρχουν δυο πολύ σηµαντικοί
τοµείς που απαιτούν επείγουσες δράσεις. Ένας από αυτούς είναι η ανάπτυξη ενός αποτελεσµατικού,
ανθεκτικού παγκόσµιου ρυθµιστικού συστήµατος στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα.
Ο άλλος τοµέας είναι η διαχείριση της παγκόσµιας κρίσης στην απασχόληση που αποτελεί βασική πηγή των
κοινωνικών προβληµάτων και της φτώχειας. Η οικονοµική ανάπτυξη σε πολλές χώρες κατά τη διάρκεια των
δεκαετιών, πριν από την χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση, δεν παρήγαγε ευκαιρίες απασχόλησης
που αντιστοιχεί στην ταχεία αύξηση των ανθρώπων, που είναι σε ηλικία να εργαστούν, σε παγκόσµια
κλίµακα. Η κρίση επιδείνωσε την κατάσταση αυτή. Εκτιµάται ότι το 2008, περίπου 633 εκατοµµύρια
εργαζόµενοι (21,2 τοις εκατό των εργαζοµένων στον κόσµο), ζούσαν µε τις οικογένειές τους µε λιγότερο
από ένα 1,25 $ ανά άτοµο ανά ηµέρα. Ως αποτέλεσµα και οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής κρίσης,
εκτιµάται ότι το 2009 ο αριθµός αυτός αυξήθηκε έως και κατά 215 εκατοµµύρια ευρώ,
συµπεριλαµβανοµένων 100 εκατοµµυρίων ευρώ σε Νότια Ασία και 28 εκατοµµύρια στην υποσαχάρια
Αφρική. Αυτό σηµαίνει ότι µέχρι και συν 7 τοις εκατό των εργαζοµένων. Πάνω από 300 εκατοµµύρια νέες
θέσεις εργασίας θα πρέπει να δηµιουργηθούν µέσα στα επόµενα πέντε χρόνια για να επιστρέψει στα προ της
κρίσης επίπεδα της ανεργίας15.
Εν κατακλείδι: η παγκόσµια ανάκαµψη είναι ακόµα σε πρώιµο στάδιο. Συµβαίνει αργά και πιθανώς θα
παραµείνει άνιση. Η παγκόσµια οικονοµία έχει αυξηθεί αλλά η ανεργία και η πλεονάζουσα παραγωγική
ικανότητα παραµένουν σε υψηλά επίπεδα και η αύξηση της ζήτησης µπορεί να παραµείνει υποτονική για
πολλά χρόνια στις ανεπτυγµένες χώρες. Οι αναδυόµενες αγορές εξακολουθούν να τραβούν την παγκόσµια
ζήτηση, το πρόβληµα του χρέους είναι επίσης µια πηγή των παγκόσµιων απειλών. Πολλές χώρες έχουν
ριχτεί σε ένα βαθύ αίσθηµα ανασφάλειας. Μιζέρια και αυξηµένη δυσκολία για πολλούς ανθρώπους παντού.
Στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα, η µακροπρόθεσµη πτώση λόγω κρίσης δεν είναι ακόµα
σαφής.
Ο κόσµος µπορεί να χάσει ακόµα τις δυνατότητες για τη ριζική βελτίωση του πολυµερούς συστήµατος,
λόγω της αδράνειας του συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένου του ρόλου των διαφορετικών συµφερόντων
των βασικών και µε επιρροή <<παραγόντων>> του συστήµατος. Η παγκόσµια κρίση έκανε την επιλογή µιας
νέας διαδροµής στην πολυµερή συνεργασία πολύ πιο επείγουσα. Μας αποκάλυψε τους νέους παράγοντες
κινδύνου, οι κίνδυνοι της µακροχρόνιας παγκόσµιας στασιµότητας, µε αποτέλεσµα τον προστατευτισµό,
πολέµους εµπορίου. Παράλληλα, έχει δηµιουργήσει µια νέα πνευµατική συναίνεση για τις συλλογικές
δράσεις. Η µετατροπή αυτής της συναίνεσης σε πρακτικά µέτρα δεν εξαρτάται µόνο από τη συλλογική
σοφία, την ικανότητα και τις δεσµεύσεις των χωρών. Οι νέες, πιο αποτελεσµατικές µέθοδοι που απαιτούνται
για την καλύτερη εναρµόνιση των συµπεριφορών των κυριότερων παραγόντων. Ο ρόλος και οι
αρµοδιότητες των κοινωνικών επιστηµόνων και ιδιαίτερα των οικονοµολόγων είναι πολύ σηµαντικό σε αυτό
το στάδιο για την προώθηση όχι µόνο της καλύτερης κατανόησης, αλλά επίσης της διαχείρισης των
πολύπλοκων οικονοµικών, πολιτικών και κοινωνικών προβληµάτων του κόσµου µετά την κρίση µε τις
δηµοκρατικές, προσανατολισµένες στη δράση λύσεις.
Μετάφραση: Μαρία Κουτουλάκου
*
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