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Οι οικονομίες
ψευδαισθήσεων
Οι παλαιές κρίσεις -μιλούνγια το μέλλον
και οδήγησε στην αύξηση των μισθών.
Αυτό κατέστησε
tis εξαγωγέ5
tous λιγότερο ανταγωνιστή^
και, ταυτόχρονα,
n υπέρμετρη
μετ: Τιιίνα Σπερελάκη
γραφειοκρατία
και άλλα δομικά
εκδ. Πατάκη
προβλήματα
αποθάρρυναν
tis επενδύσει
σε τομείε υψηλή5 εξειδίκευσα»
βασιλειου
σημειώνει
ο Ρουμπινί.
Του θαναση
Κάποια στιγμή θα εξαντληθεί
n
To μάθημα έρχεται από tis ΗΠΑ, με
προθυμία του ΔΝΤ, Tns E.E. και Tns
το μάτι στραμμένο
εκεί και, φυσικά, EKT να παίζουν το ρόλο του έσχατου
στην Ε. Ε. Οι προβλέψει;
καταφυγίου. Ενα πιθανό σενάριο
Μάλλον είναι δυσοίωνε5.
Η ανάκαμψη
για την Ελλάδα είναι n αναδιάρθρωση
xp0ous. Ειδάλλοκ, n αθέτηση
Tns παγκόσμιαε
οικονοuias
αποπληρωμήβ
του χρέου5
θα είναι μια αργή και βασανιστυαί
θα μπορούσε να οδηγήσει tis χώρε5
τύπου U. Οι άνθρωποι του
του Νότου σε έξοδο από το ευρώ,
κόσμου τούτου θα μάθουν ncos δεν
υπάρχει ασφαλέβ καταφύγιο, αν δεν
σε διάλυση Tns ONE, iacos σε
αλλάξει το σύστημα αξιών και δεν
διάλυση Tns Eupconauais
Ενωσα.
επανέλθει τόσο στη συμβολυαϊ-φιλοσοφική
Σενάρια που πριν από μερικά χρόνια
όσο και στην πραγματική-οικονομική
ήταν αδιανόητα,
είναι ορατά
του ισορροπία. Αυτή στην Αθήνα, τη Ρώμη, τη Μαδρίτη
είναι n παραδοχή των καθηγητών
και τη Λισσαβώνα. Δεν είναι λίγοι
όσοι πείθονται ότι το ευρώ ενδεχομένων
Ρουμπινί και Μπι - από tous
δεν θα υπάρχει ρε τη
γνωστότερου5
οικονομολόγου5
στον κόσμο. Γνωστόε eos «δόκτοpas-Κασσάνδρα»,
σημερινή
του μορφή στον μεσοπρόθεσμο
ο Ρουμπινί ήταν
ορίζοντα.
από tous npcoTous που σήμαναν
Αντλώντα5 ανάλογα στοιχεία από
συναγερμό για τη στεγαστπατ φούσκα
διάφορε5 χώρε5 και διαφορετικούε
otis ΗΠΑ. Βαθύβ γνώστα
Tns
αιώνε5, οι Ρουμπινί και Μπι
oiKovopuais laTopias και Tns αμεpiKavuais
τονίζουν ότι οι κρίσειβ ήρθαν για
επιχειρηματική5
κουλτούρα5
να μείνουν. Αυτό που μπορούν να
ο Μπι.
κάνουν οι κυβερνήσει
είναι να περιορίσουν
Η ανάλυσή tous μοιάζει με αυτή
τη συχνότητα εμφάνισα
που χρησιμοποιούν
οι νομπεκαι τη σοβαρότητά tous. Οι κρίσε^
των δύο τελευταίων
δεκαετιών σε
χώρε5 τόσο διαφορετικέε,
oncos το
Μεξικό (1994), των «ασιατικών Τίγρεων»
το 1997 και 1998, n Βραζιλία
και n Ρωσία (1998), το Πακιστάν
και n Αργεντινή (2000) κ. ά. έχουν
πολλά κοινά με τη σημερινή κρίση.
Συσχετίζοντα5 tis προηγούμενε5 εμπειρίε5,
οι Ρουμπινί-Μιμ δείχνουν
ncos μπορούμε να εντοπίζουμε
και
να αντιμετωπίζουμε
την εγγενή αστάθεια
Tns παγκόσμια5
οικονομία5,
να αναγνωρίζουμε
τα σημεία
πίεσα,
να μαθαίνουμε
από προγενέστερα
λίστε3 Τζόζεφ Στίγκλιτε και Πολ
Κρούγκμαν και, oncos παραδέχεται
περιστατικά «παράλογα
ο Ρουμπινί otous New York Times,
ευφορία5», να εντοπίζουμε τη διαδρομή
τη μεθοδολογία
tous έχουν επηρεάσει
Tns παγκόσμια5
μετάδοσα
Tns νόσου και να προγραμματίζουμε
οι Αλαν Γκρίνσπαν
και
το άμεσο μέλλον uas.
Τζον Μέιναρντ Κέπ/s.
Στο φόντο Tns παγκοσμιοποίηση,
«Λένε ncos δεν υπάρχουν
άθεοι
n ταχύτητα
στη ροή κεφαλαίωνστα χαρακώματα. Iacos, τότε, να μην
και n διεθνή5 κερδοσκοπία
υπάρχουν
ούτε και φιλελεύθεροι
αποσταθεροποιεί
tis αγορέ5 και tis
otis χρηματοοικονομικέε
κρίσειε».
τιμέ5 σε αρκετέε χώρε5 και προκαλείΜέχρι στιγμήε ο αφορισμόε του οικονομολόγου
την εμφάνιση σφοδρών χρηματοπιστωτικών
του Χάρβαρντ, Τζέφρι
κρίσεων. Η ανάπτυξηΦράνκελ, δεν ισχύει.
με «στατιστικά
εφέ» προκάλεσε Η κρίση συνδέεται με τη βαθιά
δύο συνέπειεβ: την αύξηση
συστημική
σήψη. Είναι σαν κύμα
Tns αντιπαραγωγική5
vooTponias
που συσσωρεύεται
και, όταν ξεσπάει,
και την αδυναμία υλοποίησα
δημοσιονομικώνείναι συντριπτυαί
για tis οικονομίε5
προσαρμογών
για
των ψευδαισθήσεων.
την απομάκρυνση
Tns Kpians. Οι
Από το «κραχ» του 1929 έων τη
πολιτικ
ανάκαμψα
οδήγησαν σε
σημερινή
κρίση με τα «δάνεια
πιστωτικέβ φούσκε5 και δημοσιονομικούε
των φτωχών» Tns Αμερυαί5, τα αίτια
εκτροχιασμού5,
με αποτέλεσμα παραμένουν
τα ίδια: Οι κρίσε^
n κρίση χρέου5 να είναι ενδεχόμενη
είναι συνάρτηση
του ευαγγελίου
και να αυξάνονται τα μακροπρόθεσμα
των μη εποπτευόμενων-αυτορρυθμιζόμενων
επιτόκια δανεισμού.
αγορών, των νέων
Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν
χρηματοοικονομικών
θεσμών που
τροχοπέδη ανάπτυξα,
π. x. για την
απομυζούν
τον πλούτο, είναι συνάρτηση
περιφέρεια Tns Ευρωζώνα
(Ελλάδα,
του συνολικού σάπιου συστήματο5
Πορτογαλία,
Ιταλία, Ισπανία).
των pnovous,
των διεφθαρμένων
«Η ένταξή tous στο ευρώ tous έδωσε
οίκων αξιολόγησα
τη δυνατότητα
να δανείζονται και των αστόχαστων
αποφάσεων
και να καταναλώνουν
περισσότεροτων πρωταγωνιστών
του συστήματο5
από ό, τι πριν. Η επακόλουθη
και των νωθρών πολιτικών.
ραγδαία πιστωτική 0vo6os
Αν εκλείψουν αυτά πρώτα, iacos επανέλθει
στήριξε
την κατανάλωση,
αλλά
μια κάποια ισορροπία.
ΝΟΥΡΙΕΛ ΡΟΥΜΠΙΝΙ, ΣΤΙΒΕΝ ΜΙΜ
Η οικονομία της κρίσης - Μάθημα
εκτάκτου ανάγκης για το μέλλον
του χρήματος

Η αθέτηση αποπληρωμής
του χρέους θα
μπορούσε να οδηγήσει
τις χώρες του Νότου
σε έξοδο από το ευρω,
σε διάλυση της ONE,
ή σε διάλυση της E.E.
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