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Οι Γεωπολιτικές Συνέπειες µιας Οικονοµικής Κρίσης

ESZTER NOVA

Περίληψη

Μπορούν τα οικονοµικά να αλληλεπιδράσουν µε τη γεωπολιτική; Μήπως η οικονοµική ύφεση έχει µια
µόνιµη επίδραση στην κατανοµή της εξουσίας ή είναι απλώς µια συνέπεια των ίδιων των αλλαγών της
δηµογραφίας, του κλίµατος και της κατανοµής των φυσικών πόρων; Οι γεωπολιτικές αλλαγές εκδηλώνονται
µε διάφορους τρόπους. Το άρθρο κάνει την ερώτηση αν η κρίση επηρέασε κάποια από τις ακόλουθες πτυχές
της γεωπολιτικής: τις δηµογραφικές τάσεις, τη γεωγραφική θέση, την τοπογραφία, τους φυσικούς πόρους
και το κλίµα. Μήπως έχει αντίκτυπο στο σχετικό µέγεθος και τη δύναµη των εγχώριων οικονοµιών και µέσω
αυτών στην εξωτερική και αµυντική πολιτική, στις δυνατότητες, στους καθοριστικούς παράγοντες της
πολιτιστικής και εγχώριας πολιτικής της κάθε χώρας; Το άρθρο ορίζει το καθήκον να λάβει υπόψη τις
γεωπολιτικές πτυχές της πρόσφατης οικονοµικής ύφεσης.
*

Εισαγωγή

<<Η κύρια βραχυπρόθεσµη ανησυχία ασφάλειας των Ηνωµένων Πολιτειών είναι η παγκόσµια κρίση και
οι γεωπολιτικές της επιπτώσεις>> είπε ο Dennis Blair, ο διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
το Φεβρουάριο του 2009 στην ετήσια του αξιολόγηση απειλών για την Επίλεκτη Επιτροπή Πληροφοριών
Γερουσίας. (Blair 2009).
Η προσέγγιση της γεωπολιτικής είναι µάλλον στατική σε σύγκριση µε εκείνη είτε των διεθνών σχέσεων
είτε των οικονοµικών. Γεγονότα µε σοβαρές βραχυπρόθεσµες συνέπειες σπάνια ταρακουνούν µελετητές της
γεωπολιτικής. Τίθεται το ρώτηµα αν ένα γεγονός, όπως µια οικονοµική κρίση, µπορεί να προκαλέσει
σηµαντική, µόνιµη αλλαγή στην υποκείµενη δοµή της γεωπολιτικής.
Για να διαπιστωθεί αν η τρέχουσα οικονοµική κρίση µπορεί να έχει γεωπολιτικές συνέπειες πρέπει πρώτα
κάποιος να προσδιορίσει αν και πως η κρίση επηρεάζει τις γεωπολιτικές περιοχές που συνήθως απασχολούν,
δηλαδή τη γεωγραφική θέση, την τοπογραφία, το κλίµα, τη δηµογραφία, την εξωτερική και αµυντική
πολιτική των χωρών, ή σηµαντική αλλαγή στην εσωτερική πολιτική τους, το συνολικό µέγεθος και τη
δύναµη των οικονοµιών, τον έλεγχο επί των φυσικών πόρων, κλπ. Πρέπει να λάβουµε υπόψη τις άµεσες και
έµµεσες όσο και τις µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες επιπτώσεις.
Εν ολίγοις, τα γεωπολιτικά στοιχεία δεν έχουν µεταβληθεί σηµαντικά από όταν άρχισε η οικονοµική
κρίση. Αλλαγές έχουν πράγµατι συµβεί, αλλά ήταν ανάλογες στις υποκειµενικές βάσεις της δηµογραφίας,
και στο µεταβαλλόµενο τοπίο των φυσικών πόρων - η οικονοµική κρίση έχει φέρει µόνο µερικά από αυτά
στο φως. Η πιο άµεση επίπτωση της γεωπολιτικής σηµασίας είναι οι αλλαγές σε σχέση µε τους αµυντικούς
προϋπολογισµούς και τους πόρους που δαπανώνται για τις διπλωµατικές προσπάθειες.
Η οικονοµική ύφεση µπορεί να προκαλέσει αλλαγές στη διεθνή ισορροπία δυνάµεων σε µακροπρόθεσµη
βάση. Μπορεί να αλλάξει την ικανότητα και την προθυµία των παικτών να εγκαταλείψουν την εποχή της
σχετικά ειρηνικής γεωοικονοµίας και να εισαχθούν στην εποχή της πιο δυναµικής επιρροής.
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Οι προτεραιότητες της Γεωπολιτικής

Οι οικονοµικές εξελίξεις και άλλα "ήπια" θέµατα \ παραδοσιακά αγνοούνται από τη γεωπολιτική. Ακόµα
κι αν είναι µέρος µιας µεγαλύτερης αλλαγής του τοπίου, όποιος τα βλέπει ως σεισµικά γεγονότα σε µια
γεωπολιτική κλίµακα θα ήταν λανθασµένο. (Blackwill 2009)
Η Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930 και ο επόµενος Παγκόσµιος Πόλεµος κάνει κάποιον
προσεκτικό. Καµία αµερικανική ύφεση από τη δεκαετία του 1930 δεν ήταν σε θέση να ενεργοποιήσει ένα
τέτοιο σεισµικό γεγονός, αλλά η οικονοµική καταστροφή του 2008 θυµίζει σε κάποιους αυτά τα µοιραία
γεγονότα τον Οκτώβριο του 1929 τόσο σε µέγεθος όσο και σε γενικό χαρακτήρα του. Και οι δύο
περιπτώσεις έχουν δει µια κύριο οικονοµική κρίση να εξαπλώνεται γρήγορα από τις Ηνωµένες Πολιτείες
στον υπόλοιπο κόσµο (µε εξαίρεση τις χώρες που δεν περιλαµβάνονται στον κανόνα του χρυσού το 1929). Η
άλλη σηµαντική επίπτωση ήταν η επέκταση της κρίσης από τη σφαίρα της χρηµατοδότησης προς την
πραγµατική οικονοµία. Στη δεκαετία του 1930, η κρίση µεταδόθηκε από το χρυσό πρότυπο: Το 2008
ταξίδεψε µε τα φτερά της παγκόσµιας οικονοµικής αλληλεξάρτησης.
Η διαφορά έγκειται στην περίπτωση των χωρών που δεν ενσωµατώνονται στο δυτικό οικονοµικό
σύστηµα της δεκαετία του 1930, όπως η Ρωσία (πολύ υπανάπτυκτες) και την Κίνα, που ήταν ακόµα στο
πρότυπο του ασηµιού τότε και ως εκ τούτου σε µεγάλο βαθµό γλιτώσει από τον άµεσο αντίκτυπο της
Ύφεσης του 1930. Στη δεκαετία του 1930 η ανάκαµψη των µεµονωµένων εθνών από τον αντίκτυπο της
οικονοµικής ύφεσης σε µεγάλο βαθµό εξαρτάται από το πόσο γρήγορα βγήκε από το χρυσό πρότυπο και
πήραν τη διαχείριση της προσφοράς χρήµατος στα χέρια τους. (Galbraith 1954) Αυτό, όµως, γρήγορα
οδήγησε σε µια κούρσα προς τα κάτω σε υποτίµηση, οικονοµικού προστατευτισµού και των πληθωριστικών
σπειρών.
Εν ολίγοις, σηµαντική αλλαγή στην γεωπολιτική θα σήµαινε ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες θα έχανε το ρόλο
της ως πρώτη δύναµη στον κόσµο, αλλά αυτό δεν είναι η περίπτωση βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα.
(Friedman 2009) Μακροπρόθεσµα, ωστόσο, υπάρχει µια σειρά από σηµεία ανησυχίας.
Το πρώτο τέτοιο σηµείο είναι ο τρόπος µε τον οποίο διεθνείς οργανισµοί, µε πιο γνωστούς το ∆ΝΤ και η
G-20, έχουν συγκεντρωθεί σηµαντικά στην πρώτη φάση της κρίσης του 2008. Επιτρέποντας νεοφερµένους
να εισαχθούν σε αυτά τα ιδρύµατα ως µεγάλοι ενδιαφερόµενοι µε το αντίστοιχο, ανάλογο δικαίωµα ψήφου
µπορεί να ξαναγράψει το τοπίο του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, τους κανονισµούς και την
ανάπτυξη.
Η δεύτερη ανησυχία µπορεί να περιγραφεί ως πιο γενική, πολιτική απογοήτευση µε το ∆υτικό
οικονοµικό σύστηµα - σε σηµείο που πραγµατικά αντικαθίσταται µε ένα βιώσιµο εναλλακτικό. Αυτό, όµως,
δεν είναι άµεσα επικείµενο, καθώς τόσο η Κίνα όσο και η Ινδία έχουν υιοθετήσει διάφορες µορφές του ίδιου
του καπιταλισµού της αγοράς - ανεξάρτητα από το όνοµα.
Για το αν παράγοντες της αγοράς και επενδυτές απογοητεύονται και φεύγουν από το ∆υτικό οικονοµικό
σύστηµα είναι ακόµη ένα αναπάντητο ερώτηµα. Μπορεί οι επενδυτές πράγµατι να φύγουν από τα πρώην
ασφαλή καταφύγια, ειδικά οι Ηνωµένες Πολιτείες, αλλά αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει κανένας αξιόπιστος
αντικαταστάτης και όχι ευρέως αποδεκτός υποψήφιος για το ρόλο. Κατά την εξέταση στο ρόλο του
δολαρίου ως παγκόσµιο πρωταρχικό αποθεµατικό νόµισµα µπορεί κανείς να δει ότι ο ρόλος του είναι ακόµη
εντυπωσιακός, παρά τις επανειληµµένες εκκλήσεις για διαφοροποίηση από κάθε γωνιά της επιχείρησης:
αραβικές χώρες εξαγωγής πετρελαίου διαφοροποίηση στη ζώνη του ευρώ, προκειµένου να µειώσει την
έκθεσή τους σε διακυµάνσεις του δολαρίου, ο Γάλλος πρόεδρος Σαρκοζί καλεί για την απόσπαση των
παγκόσµιων αγορών τροφίµων από την τύχη του δολαρίου, καθώς καλεί το ∆ΝΤ που εκδίδει Ειδικά
Τραβηχτικά ∆ικαιώµατα να λάβει τη θέση του δολαρίου. Καµία, ωστόσο, δεν απέδωσε πολύ αποτέλεσµα.
Μόνο η FED µπορεί να βλάψει ουσιαστικά το δολάριο σε σηµείο που να θέτει σε κίνδυνο ο ρόλος του ως
αποθεµατικό νόµισµα του κόσµου. (Βλέπε Σχήµα A. σχετικά µε τα αποθεµατικά νοµίσµατα)
Εικόνα Α. Επίσηµα συναλλαγµατικά αποθέµατα: µετοχές νοµισµάτων, ως ποσοστό των συνολικών
πιστοποιηµένων καταθέσεων: τέλος του έτους οι τιµές εκφράζονται σε δολάρια.
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Όλες οι χώρες2
∆ολάριο Αµερικής
Ευρώ
Ιαπωνικό Γιέν
Λίρες Στερλίνες
Σουηδικό Φράνκο
Άλλα νοµίσµατα

1999
71
17,9
6,4
2,9
0,2
1,6

2000
70,5
18,8
6,3
2,8
0,3
1,4

2001
70,7
19,8
5,2
2,7
0,3
1,2

2002
66,5
24,2
4,5
2,9
0,4
1,4

2003
65,8
25,3
4,1
2,6
0,2
1,9

2004
66
24,9
3,8
3,2
0,2
1,9

20051
66,4
24,3
3,7
3,6
0,1
1,9

1) ∆εδοµένα τέλη Σεπτεµβρίου
2) Οι µετοχές υπολογίζονται µόνο για την οµάδα των χωρών που αναφέρουν σύνθεση αποθεµατικού
νοµίσµατος στο ∆ΝΤ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% των παγκόσµιων αποθεµατικών.
Νοµισµατική Σύνθεση των Επίσηµα συναλλαγµατικών αποθεµάτων (1999-2005)
Πηγή: http://www.imf.org/external/np/sta/cofer/eng/cofer.pdf (Κατεβάστε: ∆εκέµβριος 2010)
Οι ιστορικοί γρήγορα επισηµαίνουν ότι το ίδιο έχει συµβεί µε την Στερλίνα κατά τη διάρκεια της
εξασθένησης του Βρετανικού Αυτοκρατορικού ρόλου - και αυτό ήταν µια αργή διαδικασία. (Galbraith 1954)
Αξίζει επίσης να θυµόµαστε, ότι ήταν πράγµατι οι Ηνωµένες Πολιτείες, που µπλόκαραν τις απόπειρες να
δηµιουργηθεί ένα εναλλακτικό νόµισµα στον κόσµο τόσο στο Bretton Woods και στην περίπτωση του SDR
που εκδίδεται από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Μια πιο γενική θέση ηγεσίας των Ηνωµένων φαίνεται ασφαλής µέχρι να δούµε την πρώτη παγκόσµια
δύναµη ή ακόµη και µια οµάδα χωρών ικανή να επιλύσει µια διεθνή διαφορά, χωρίς τη συµµετοχή των
Ηνωµένων Πολιτειών. (Friedman 2009, Blackwill 2009, Ferguson 2008b)
Όψεις του Γεωπολιτικού ενδιαφέροντος
Α. Demographic trends

Τι ανήκει εδώ είναι το πραγµατικό µέγεθος του πληθυσµού, µαζί µε πτυχές όπως το ποσοστό γεννήσεων,
την ανάπτυξη, την πυκνότητα και την εθνικότητα του πληθυσµού, καθώς και τη βασική εκπαίδευση, τις
θρησκείες, τη µετανάστευση, την αφοµοίωση, την απορρόφηση, και τη γενική εργατικότητα. Περαιτέρω
ανησυχίες που προκύπτουν από τα παραπάνω είναι τα θέµατα που αφορούν τη γήρανση της ∆ύσης και τη
"διόγκωση της νεολαίας» στη Μέση Ανατολή και τις αναδυόµενες επιπτώσεις της πολιτικής του ενός
παιδιού στην Κίνα και τη σταθερή επιδείνωση της δηµογραφίας στη Ρωσία. Στην κορυφή είναι τα θέµατα
που αφορούν την ανεργία σε γενικές γραµµές, και µεταξύ των νέων ειδικότερα. Αυτές οι τάσεις δεν είναι
καθόλου αποτέλεσµα της κρίσης, αν και µπορεί να είναι χρήσιµο για την έρευνα κατά πόσον η ίδια τάση
ήταν αποτέλεσµα της αλλαγής του οικονοµικού τοπίου σε προηγµένες οικονοµίες µετά τον ∆εύτερο
Παγκόσµιο Πόλεµο.
Οι δηµογραφικές εξελίξεις έχουν δει ελάχιστα την οικονοµική ύφεση να επιδεινώνει τις επιπτώσεις τους
µέσα από τις µεγάλου µεγέθους συστήµατα κοινωνικής πρόνοιας και µη βιώσιµα κρατικά σχέδια δαπανών.
Οι γερασµένες κοινωνίες έχουν από καιρό συνειδητοποιήσει το επερχόµενο πρόβληµα (οι δηµογράφοι έχουν
προειδοποιήσει τους λήπτες αποφάσεων από τη δεκαετία του 1990 για τον ερχοµό των επιπτώσεων), αλλά
απέτυχαν να ανταποκριθούν επαρκώς λόγω της φύσης της δηµοκρατικής πολιτικής, όπου η πολιτική της
βραχυπρόθεσµης προσέγγισης ανταµείβεται, ο κίνδυνος µπορεί να κοινωνικοποιείται ενώ ενοχλητικές
αποφάσεις µπορεί να αναβληθούν επ 'αόριστον. Η αρχή της πλειοψηφίας προσκαλεί καµπάνιες µε επίκεντρο
τον αριθµό των ψήφων σε αντίθεση µε τις καλύτερες πολιτικές.
Οι κοινωνίες που υποφέρουν οι περισσότερες κάτω από την πίεση των νωρίς συνταξιοδοτηµένων (η
γενιά που γεννήθηκε µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο) είναι η Ιαπωνία, η Ευρώπη (µε την πιο σοβαρή
περίπτωση της Ιταλίας) και η Ρωσία, ενώ οι Ηνωµένες Πολιτείες µπορούν να αντλήσουν ακόµα
δηµογραφικούς πόρους κυρίως απολαµβάνοντας µάζες µετανάστευσης. (Blackwill 2009) Η Ευρώπης, από
την άλλη πλευρά, πρέπει να ασχοληθεί µε την οικονοµική µετανάστευση σε µαζική κλίµακα, µε όλες τις
πολιτικές επιπτώσεις της τόσο για τις χώρες εξαγωγής όσο και εισαγωγής εργατικού δυναµικού. (Libicki Shatz - Taylor 2011)
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B. Το µέγεθος και η δύναµη της εγχώριας οικονοµίας

Η ανεργία θα είναι ένα διαρκές χαρακτηριστικό αυτής της ύφεσης, ακόµη και όταν οι χώρες θα έχουν
τεχνικά επιστρέψει στην ανάπτυξη. Μια ανάκαµψη χωρίς θέσεις εργασίας είναι αναµφισβήτητα η πιο
σοβαρή επίπτωση της ύφεσης. Μπορεί να οδηγήσει σε (µερικές φορές βίαιες) διαµαρτυρίες των συνδικάτων
και των δηµοσίων υπαλλήλων κατά των περικοπών των δαπανών (για παράδειγµα, στη Λετονία, την
Ιρλανδία, το Ηνωµένο Βασίλειο και πιο έντονα στην Ελλάδα) και τη µεταρρύθµιση των συντάξεων (στη
Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο). Η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (∆ΟΕ) έχει προειδοποιήσει για µια
ανάκαµψη χωρίς θέσεις εργασίας σε µια έκθεση του 2010 και το ίδιο έκαναν και εξέχοντες οικονοµολόγοι,
πολιτικοί από την ΕΚΤ και την FED. Η δηµοσιονοµική λιτότητα είναι έτσι ένα επικίνδυνο εργαλείο για την
αντιµετώπιση της κρίσης σε αυτό το στάδιο.
Η ανεργία των νέων είναι ακόµη πιο ανησυχητικό χαρακτηριστικό αυτής της κρίσης. Σε συνδυασµό µε
την παρούσα «διόγκωση της νεολαίας», τόσο στις αραβικές χώρες όσο και στις οµάδες µεταναστών αυτό
µπορεί να οδηγήσει σε ακόµη πιο σοβαρές και µακροχρόνιες πολιτικές αναταραχές. Είναι δελεαστικό να
επιλυθεί αυτό το ζήτηµα µέσω των δηµοσίων συστηµάτων εργασίας, µεταξύ των οποίων η στρατιωτική
επιστράτευση σηµειώνει υψηλή περιεκτικότητα σε αυταρχικά καθεστώτα. Τα δηµογραφικά στοιχεία
µπορούν, µε λίγα λόγια, να διαµορφώσουν τον κόσµο στον 21ο αιώνα, αλλά είναι µετά βίας το αποτέλεσµα
της κρίσης.
Άλλες πτυχές της αλλαγής του παγκόσµιου οικονοµικού τοπίου είναι: Ποιες είναι οι παγκόσµιες
πολιτικές συνέπειες των οικονοµικών ανισορροπιών και οι «Ασιατικές πλεονασµατικές αποταµιεύσεις»;
Μπορούν οι αναπτυσσόµενες οικονοµίες (BRICS) να ευθυγραµµιστούν ειρηνικά µε το τρέχον
χρηµατοπιστωτικό και οικονοµικό τοπίο; Πόσο ανθεκτική είναι η προκύπτουσα νέα ισορροπία; Ποια είναι
τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα (και για ποιον) µιας αλλαγής σε δικαιώµατα ψήφου στους
υπάρχοντες θεσµούς της οικονοµικής συνεργασίας; Μήπως οι χώρες BRICS φιλοδοξούν και µπορούν να
σχηµατίζουν την ενότητα που είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ένα εναλλακτικό διεθνές οικονοµικό σύστηµα;
Γ. Γεωγραφική θέση, τοπογραφία και κλίµα

Η κλιµατική αλλαγή µπορεί να αναµορφώσει τον παρόντα παράκτιο χάρτη και κατοικήσιµο τοπίο. Αυτό
είναι σοβαρή ανησυχία για την γεωπολιτική, αλλά δεν σχετίζεται µε την οικονοµική κρίση, εκτός εάν η
τεχνολογία που απαιτείται για τις παράκτιες εξελίξεις µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά το ΑΕΠ των
επιµέρους χωρών.
Οµοίως, και στο ίδιο σηµείωµα, οι βιοµηχανίες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, αν βοηθηθούν από τις
κυβερνήσεις, έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν το οικονοµικό τοπίο.
Η αυξανόµενη διεθνής δυναµική των χωρών µπορεί επίσης να εντείνει τη συζήτηση για τους φυσικούς
πόρους της Αρκτικής, επίσης, να τους φτάσουν λόγω των επιπτώσεων της πρόσφατης αλλαγής του κλίµατος.
D. Η παρουσία των φυσικών πόρων

Ο έλεγχος των φυσικών πόρων αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της γεωπολιτικής.
Λόγω των πρόσφατων γεγονότων και µια άνευ προηγουµένου έκρηξη του πληθυσµού στον 20ο αιώνα τα
τρόφιµα έχουν αναδειχθεί ως το επόµενο µεγάλο πράγµα για τη γεωπολιτική ατζέντα-και το ίδιο έκανε και ο
έλεγχος καλλιεργήσιµης γης. Το επακόλουθο της κρίσης είδε µια αύξηση των τιµών των βασικών
εµπορευµάτων που σε µεγάλο βαθµό οφείλεται στην πτήση του κεφαλαίου και της κερδοσκοπίας, αλλά και
τροφοδοτείται από την ξηρασία στην Κίνα.
Στο µέτωπο της ενέργειας, η εξάντληση του πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν ήδη στείλει ένα κύµα
µέσω των οικονοµιών και οι ανησυχίες για αβεβαιότητες εξακολουθούν. (. Παρατηρήστε πώς το Ηνωµένο
Βασίλειο έχει εξαντλήσει σε µεγάλο βαθµό αποθέµατα στη Βόρεια Θάλασσα και είναι στραµµένη προς τα
επάνω µε αποτέλεσµά επί του εισοδήµατος της κυβέρνησης) Οι εκτιµήσεις για το ποσό του εκχυλίσιµου
αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου ποικίλλουν σε µεγάλο βαθµό - λόγω τεχνικών αβεβαιοτήτων, αλλά
και λόγω της αύξηση των τιµών της ενέργειας που συνεχίζει την αύξηση του ποσού των χρηµάτων που
δαπανώνται για την περαιτέρω έρευνα και την εξόρυξη των αποθεµάτων που στο παρελθόν ήταν πολύ
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ακριβό για να συλλογιστεί. Η εξόρυξη σχιστόλιθου φυσικού αερίου µπορεί να είναι το επόµενο µεγάλο
πράγµα που ωφελεί µις σειρά νέων χωρών, αυτή τη φορά µε τις προηγµένες οικονοµίες. Η εξόρυξη
σχιστόλιθου φυσικού αερίου έχει, ωστόσο, ήδη θέσει τα δικά της οικονοµικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα.
Το άλλο πεδίο της επέκτασης στην εξαγωγή ενέργειας είναι η δεξαµενή της Αρκτικής. Σε αυτή την
περίπτωση, όµως, δεν υπάρχουν µόνο περιβαλλοντικές, αλλά και διεθνείς πολιτικές και διπλωµατικές
ανησυχίες.
∆ύο ακόµη τοµείς που προκαλούν ανησυχία είναι η ρύπανση και ιδιαίτερα του πόσιµου νερού. Μπορεί η
ρύπανση στον απόηχο της βιοµηχανικής αλλαγής του τοπίου να δηµιουργεί τροµερές πολιτικές συνέπειες;
Μπορεί θέµατα τροφίµων και πόσιµου νερού συνδυασµένα µε τον επαναπατρισµό και την µαζική
µετανάστευση στις πόλεις να προκαλέσουν τοπική εξάντληση των πόρων;
Ε. Εξωτερική και αµυντική πολιτική, δυνατότητες, καθοριστικοί πολιτιστικοί παράγοντες και εσωτερική πολιτική των
επιµέρους χωρών

Η πιο σηµαντική αλλαγή από γεωπολιτική άποψη είναι σίγουρα των στρατιωτικών και αµυντικών
προϋπολογισµών σε όλο τον κόσµο. Η κοινή γνώµη ανέχεται σπάνια πλούσιες δαπάνες για το στρατό και τη
διεθνή ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της εγχώριας δηµοσιονοµικής λιτότητας. Η σύσφιξη των δηµοσίων
δαπανών µπορεί να οδηγήσει σε συρρίκνωση των στρατιωτικών ικανοτήτων - όπως φαίνεται στις
περιπτώσεις των χωρών µε έλλειµµα της παγκόσµιας ανισορροπίας: οι Ηνωµένες Πολιτείες έχουν
ανακοινώσει περικοπές στο διπλωµατικό και αµυντικό προϋπολογισµό, ενώ η Γαλλία και το Ηνωµένο
Βασίλειο εισήλθαν σε µια µακρά στρατηγική εταιρική σχέση το 2010. Μια κατά τα άλλα σηµαντική και
ιστορική κίνηση που υπαγορεύτηκε από την πρόθεση να περικόψει τις ατοµικές αµυντικές δαπάνες.
Πλεονασµατικές χώρες, η Γερµανία και η Κίνα, από την άλλη πλευρά, επένδυσαν σε µεγάλο βαθµό στην
αµυντική βιοµηχανία για να παράγουν περισσότερο εγχώρια ανάπτυξη. Αυτό από µόνο του µπορεί να
προκαλέσει µεγάλες αλλαγές όχι µόνο στην παγκόσµια κατανοµή του στρατιωτικού υλικού, αλλά και στη
γενική αυτοπεποίθηση των µεγάλων δυνάµεων. (Ο πρόσφατος δυναµισµός της Κίνας στη Θάλασσα της
Νότιας Κίνας είναι ένα παράδειγµα), η Κίνα έχει αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες της µε ετήσιο ρυθµό
12,9% από το 1989, το οποίο είναι ένα φιλόδοξο πρόγραµµα - ακόµα κι αν είναι αιώνες πίσω από την
αµερικανική στρατιωτική ικανότητα και δεν αποτελούν άµεση απειλή έξω από την περιοχή (ακόµη και αν το
κινεζικό αεροπλανοφόρο σύστηµα έχει έρθει πολύ στο φως της δηµοσιότητας πρόσφατα) 1 . Και τελικά,
είµαστε µάρτυρες ενός προοιµίου σε µια αλυσίδα γεγονότων, όπου η οικονοµική και εµπορική δύναµη
µετατρέπεται σε σκληρή στρατιωτική δύναµη; Τα ιστορικά παραδείγµατα για αυτό είναι άφθονα - και έτσι
είναι το αντίθετο.
Πολιτική αναταραχή και πολιτική ριζοσπαστικοποίηση ακολουθούν προβλέψιµα τις οικονοµικές υφέσεις.
∆εν είναι σχετική φτώχεια, αλλά η επιβράδυνση της ανάπτυξης που προκαλεί κοινωνικές αναταραχές. Το
ζήτηµα της ανεργίας των νέων µετατρέπει το δηµόσιο αίσθηµα σε ακόµα πιο απελπιστικό (και τις
διαµαρτυρίες πιο βίαιες ) σε όλη την Ευρώπη. Μπορεί η παρατεταµένη ύφεση να θέτει σε κίνδυνο την
εξυγίανση των φιλελεύθερων δηµοκρατιών στην Ανατολική Ευρώπη; Μπορεί η οικονοµική ύφεση να
προκαλέσει πολιτική αναταραχή στην Κίνα µοιραία για το σηµερινό κοµµατικό σύστηµα;
Η παγκόσµια οικονοµική κρίση έχει ένα πολύ προβλέψιµο πολιτικό αποτέλεσµα: δηµοκρατικά
εκλεγµένες κυβερνήσεις έχουν την τάση να χάνουν τις επερχόµενες εκλογές, συχνά από κατολισθήσεις.
Τεκτονικές µετατοπίσεις της προτίµησης κόµµατος έχουν συµβεί λίγο µετά το οικονοµικό κραχ του 2008
στις Ηνωµένες Πολιτείες, το Ηνωµένο Βασίλειο, την Ισλανδία και τα κράτη της Βαλτικής, µεταξύ άλλων,
και αναµένονται κι άλλα. Το ερώτηµα που τίθεται είναι εάν υπήρχε κάτι κοινό σε αυτά τα αποτελέσµατα ή
αν ήταν απλά ένα κύµα των ψήφων διαµαρτυρίας που σαρώνει µια σειρά από χώρες.
Οι πιο εθνικιστικές (ή «δεξιά πτέρυγα») κυβερνήσεις φέρνουν αναγκαστικά µια αναβίωση του
προστατευτισµού; Όπως είδαµε στην περίπτωση των Ηνωµένων Πολιτειών, η οικονοµική δυσπραγία µπορεί
να δηµιουργήσει πράγµατι µεγαλύτερη όρεξη για αποµονωτισµό.
1

Πηγή: Παγκόσµια Ασφάλεια, Ιανουάριος 2010: Προϋπολογισµός Άµυνας της Κίνας
http://www.globalsecurity.org/military/world/china/budget.htm (Κατεβασµένο: ∆εκέµβριος 2010) ∆εδοµένα: αυτόθι.
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Σε εθνικό επίπεδο, εξάλλου, οι υφέσεις µπορούν να επηρεάσουν τη δηµόσια ασφάλεια µε το να
επιδεινώνονται τα εγκληµατικά ποσοστά, συχνά κατηγορούνται οι µειονοτικές οµάδες. Αυτό, µε τη σειρά
του, µπορεί να οδηγήσει στην ενδυνάµωση πολιτικών οµάδων και δεξιών κοµµάτων αξιοποιώντας την
ανασφάλεια του πληθυσµού. Αυτές οι πολιτικές δυνάµεις µπορούν να αρπάξουν την ευκαιρία για τη
δηµιουργία δηµόσιας στήριξης µε το να τους στρέφουν κατά µειονοτικών οµάδων µε µικρότερη
χωρητικότητα που εκφράζουν το ενδιαφέρον τους και την αυτο-προστασία, όπως εθνοτικές και
θρησκευτικές µειονότητες, οι µετανάστες και άλλες εύκολα αναγνωρίσιµα µειονοτικές οµάδες (από την τάξη,
το επάγγελµα, το καθεστώς ή τον πλούτο). Και τη δεκαετία του 1930 και του 2010 έχουν δει µια αύξηση της
ξενοφοβίας και «αποδιοποµπαίων τράγων», µετατρέποντας ουσιαστικά την προσοχή του κοινού από τα
οικονοµικά παράπονα στον «εσωτερικό εχθρό» και αντικαθιστώντας τη ζήτηση για οικονοµικά αγαθά µε τη
ζήτηση για την ασφάλεια.
Οι υφέσεις ως εκ τούτου συχνά δίνουν µια ώθηση για να εθνικιστικά αισθήµατα - εθνικοί ηγέτες µπορούν
να ξυπνήσουν ιστορικές αδικίες προκειµένου να συγκαλύψουν τις δυσκολίες των οικονοµικών δεινών των
χωρών τους. Οι εθνικές αφηγήσεις της θυµατοποίησης έχουν σχεδιαστεί για να προβάλουν µια εικόνα του
«τους» και «µας», γρήγορα ανατρέποντας το αποτέλεσµα των δεκαετιών της παγκόσµιας ολοκλήρωσης και
της ειρηνευτικής προσπάθειας. Κοιτάζοντας την ιστορία, αυτό µπορεί να είναι η πιο σηµαντική (αν και
δύσκολα µετρήσιµη) γεωπολιτική συνέπεια της οικονοµικής κρίσης.
Ο προστατευτισµός µπορεί έτσι να οδηγήσει σε ολέθριες οικονοµικές και πολιτικές συνέπειες. Η πιο
σοβαρή επίπτωση της Μεγάλης Ύφεσης της δεκαετίας του 1930 ήταν το δεύτερο αντίστροφο κύµα
εκδηµοκρατισµού στην Ευρώπη, και κυρίως η αποτυχία της ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης. Η εκτεταµένη
απογοήτευση για τη δηµοκρατία και την λαχτάρα για έναν ισχυρό ηγέτη µπορεί να υπονοµεύσει ακόµα και
το πιο προσεκτικά κατασκευασµένο σύνταγµα των ελέγχων και ισορροπιών.
Εκδηλώσεις σε παρόµοια κλίµακα στη δεκαετία του 2010 θα είναι για παράδειγµα, η οικονοµική και
πολιτική κατάρρευση της Κίνας, η αναβίωση του αµερικανικού αποµονωτισµού ή η επιδείνωση των
σχέσεων µεταξύ των δύο εξουσιών. Σύµφωνα µε τον Ferguson η κινεζική-αµερικανική συµβίωση (που σε
µεγάλο βαθµό έχει δηµιουργηθεί από το 2000), µπορεί εύκολα να έρθει σε απότοµο τέλος µε την κρίση.
(Ferguson 2008b) Αυτό θα σήµαινε πράγµατι µια διαρθρωτική αλλαγή στο διεθνές σύστηµα. Αν οι Κινέζοαµερικανικές σχέσεις (ιδρύθηκαν το 1972) επιδεινωθούν, η Κίνα µπορεί να λάβει διαφορετική προσέγγιση
για την επίτευξη παγκόσµιας κυριαρχίας, µε την προϋπόθεση ότι µπορούν να αποσπάσουν την οικονοµία της
από την αµερικανική - και τη µοίρα του γιουάν από ότι του δολαρίου - εστιάζοντας στην εγχώρια του αγορά,
για παράδειγµα.
Αυτές οι συνθήκες της κινεζικής οικονοµικής ανεξαρτησίας είναι, ωστόσο, απίθανο να συµβούν
οποιαδήποτε στιγµή σύντοµα και το τέλος του αµερικανικού αιώνα φαίνεται µε ασφάλεια εκτός οπτικού
πεδίου. Όπως παρατήρησε ο Ferguson, προηγούµενες υφέσεις έχουν δει τις Ηνωµένες Πολιτείες
επανειληµµένα να προσγειώνονται στην κορυφή του διεθνούς συστήµατος. Και αν και οι προκλήσεις
φαίνονται ανυπέρβλητες, κάνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ανατρέψει την ηγεµονία της. Οι
εκτιµήσεις των αναλυτών για το έτος κατά το οποίο το κινεζικό ΑΕΠ θα ξεπεράσει το αµερικανικό µπορεί
να έρθει πιο κοντά στο παρόν, αλλά τα οικονοµικά προβλήµατα της Κίνας φαίνεται να είναι εξίσου σοβαρά
µε αυτά του ανεπτυγµένου κόσµου.
Η Κίνα έχει πράγµατι γίνει µια παγκόσµια δύναµη στη δεκαετία του 2000, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που συνδέονταν µε αυτή γύρω στις αρχές της νέας χιλιετίας. Η
Κίνα έχει γίνει ο κύριος εισαγωγέας των πρώτων υλών και χρησιµοποίησε την οικονοµική επιρροή της για
να εξυπηρετήσει την ασφάλεια των προµηθειών. Αν η Κίνα καταφέρει να διατηρήσει την εσωτερική
σταθερότητα έχει τη δυνατότητα να γίνει η νέα παγκόσµια υπερδύναµη. Η εκβιοµηχάνιση της ήταν ένα
σεισµικό γεγονός τόσο από οικονοµικής όσο και γεωπολιτικής άποψης. Γλύτωσε εκατοµµύρια από τη
φτώχεια, αλλά επίσης είχε δει την αυξανόµενη ανισότητα της κατανοµής του εισοδήµατος, µια πιθανή πηγή
δυσαρέσκειας των πολιτών. Η Κίνα έχει, µε λίγα λόγια, ήδη δείξει σηµάδια αδυναµίας. Παρά την σχεδόν
ατελείωτη προσφορά του ανθρώπινου κεφαλαίου, η πολιτική του ενός παιδιού έχει αφήσει την Κίνα σε µια
ανησυχητική δηµογραφική κατάσταση. Η οικονοµία της υπερθερµαίνεται χωρίς αµφιβολία: Η
υπερπαραγωγή δύσκολα µπορεί να συµβαδίσει µε τις απαιτήσεις της οικονοµίας . Υπάρχει αυξανόµενη
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ένταση µεταξύ αγροτικών και αστικών πληθυσµών, ενώ µέγα-προγράµµατα όπως τα Τρία Ανάθεµα
Φαράγγια έχουν τη πιθανότητα των µεγάλων οικολογικών και οικονοµικών καταστροφών.
Μια νέα ρωσική εξωτερική πολιτική µπορεί επίσης να είναι το αποτέλεσµα της κρίσης. Αυτό θα ήταν
πράγµατι µια αλλαγή του γεωπολιτικού µεγέθους µε δεδοµένο το ρόλο που διαδραµατίζει η Ρωσία στις
Βόρειο Κορεάτικες και το Ιρανές πυρηνικές συνοµιλίες. Μια νέα προσέγγιση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ ή το
Ιράν δεν είναι πιθανό να συµβεί λόγω της κρίσης. Η συνέχεια και η προβλεψιµότητα της ηγεσίας επίσης
χρησιµεύουν ως σταθεροποιητές στην περίπτωση της Ρωσίας. Κανένα από τα γεωπολιτικά προβλήµατα που
αντιµετωπίζει η Ρωσία δεν έχουν πληγεί από την κρίση. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται αντιµέτωπη µε µια
βαριά γήρανση του πληθυσµού, σοβαρά προβλήµατα υγείας και προβλήµατα στο στρατό της, κανένα από
αυτά δεν έχουν µεταβληθεί από την κρίση.
Επίλογος

Κατά την εξέταση των γεωπολιτικών παραγόντων µια οικονοµική κρίση επηρεάζει κάποιους άµεσα, ενώ
άλλους µόνο έµµεσα. Είναι επίσης αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις αλλαγές που
παρατηρήθηκαν από τους µελετητές της γεωπολιτικής έχουν ήδη λάβει χώρα για µεγαλύτερο χρονικό
διάστηµα και άρχισε πολύ πριν από την οικονοµική κρίση. Ενώ παρατηρώντας τα πέντε βασικά θέµατα,
µέσω των οποίων η γεωπολιτική αλλαγή µπορεί να συµβεί έχουµε καταλήξει στο συµπέρασµα ότι αν και
είµαστε µάρτυρες κάποιων µόνιµων αλλαγών στη γεωπολιτική δύναµη, οι λόγοι βρίσκονται πέρα από το
πεδίο εφαρµογής της παρούσας οικονοµικής ύφεσης - µε την πιθανή εξαίρεση των στρατιωτικών δαπανών
που είναι σε µεγάλο βαθµό επηρεασµένη από την οικονοµική ικανότητα των µεγάλων δυνάµεων. Η πιο
σηµαντική βραχυπρόθεσµη αλλαγή από γεωπολιτική σκοπιά, εποµένως, είναι από τους στρατιωτικούς και
αµυντικούς προϋπολογισµούς σε όλο τον κόσµο.
Η δεύτερη πτυχή, η οποία είναι αιτία ανησυχίας, είναι η πολιτική ριζοσπαστικοποίηση που ακολουθεί
προβλέψιµα τις οικονοµικές υφέσεις. Η παγκόσµια οικονοµική κρίση έχει ένα πολύ προβλέψιµο πολιτικό
αποτέλεσµα: δηµοκρατικά εκλεγµένες κυβερνήσεις χάνουν την εξουσία. Η πιο σοβαρή επίπτωση της
Μεγάλης Ύφεσης της δεκαετίας του 1930 ήταν το δεύτερο κύµα αντίστροφου εκδηµοκρατισµού στην
Ευρώπη. Και τη δεκαετία του 1930 και του 2010 έχει παρατηρηθεί µια αύξηση της ξενοφοβίας και του
«αποδιοποµπαίου τράγου", οι υφέσεις ως εκ τούτου συχνά δίνουν µια ώθηση για τα εθνικιστικά αισθήµατα.
Περισσότερες εθνικιστικές (ή «δεξιάς πτέρυγας») κυβερνήσεις φέρνουν συχνά ένα σερί προστατευτισµού
στην οικονοµία, το οποίο, µε τη σειρά του, µπορεί να οδηγήσει σε τροµερές οικονοµικές και πολιτικές
συνέπειες.
Όταν συζητάµε για το ρόλο του παγκόσµιου ηγέτη των Ηνωµένων Πολιτειών, ωστόσο, οι δείκτες
δείχνουν σε διάφορες κατευθύνσεις. Η οικονοµική δυσκολία τείνει να δηµιουργήσει µεγαλύτερη όρεξη για
αποµονωτισµού στις Ηνωµένες Πολιτείες, αλλά αυτό δεν διευκολύνει καθόλου την παγκόσµια αµφισβήτηση.
Η Κίνα αντιµετωπίζει τα δικά της προβλήµατα και τα διλήµµατα της και δεν µπορεί η ίδια να βγει από το
παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα.
Μετάφραση: Μαρία Κουτουλάκου
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