
Όταν Επιβραδύνουν οι Γίγαντες

Οι αναδυόμενες οικονομίες

Η πιο δραματική, και διαταρακτική, περίοδος ανάπτυξης των 
αναδυόμενων αγορών που έχει δει ποτέ ο κόσμος κλείνει τον κύκλο της.

The Economist, 27 Ιουλίου 2013

Φέτος, σύμφωνα με το ∆ιεθνές Νομισματικό Ταμείο (∆ΝΤ), θα είναι η πρώτη χρονιά 
στην οποία οι αναδυόμενες αγορές αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ του 
παγκόσμιου ΑΕΠ, με βάση την αγοραστική δύναμη. Το 1990 αντιπροσώπευαν 
λιγότερο από το ένα τρίτο ενός πολύ μικρότερου συνόλου. Από το 2003 έως το 2011 το 
μερίδιο της παγκόσμιας παραγωγής που προέρχεται από τις αναδυόμενες οικονομίες 
αυξανόταν κατά πάνω από μια ποσοστιαία μονάδα το χρόνο (βλ. Γράφημα 1). Η 
εξαιρετικά ταχεία ανάπτυξη που γνώρισε ο κόσμος σε αυτές τις δύο δεκαετίες 
σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη οικονομική μεταμόρφωση της σύγχρονης ιστορίας. Κάτι 
παρόμοιο, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα ξανασυμβεί ποτέ.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη των Arvind Subramanian και Martin Kessler, του 
Peterson Institute, ενός think-tank, από το 1960 έως τα τέλη του 1990, μόνο το 30% των 
χωρών του αναπτυσσόμενου κόσμου για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
κατάφεραν να αυξήσουν την παραγωγή τους ανά άτομο ταχύτερα από την Αμερική, 
επιτυγχάνοντας αυτό που ονομάζεται “πραγματική σύγκλιση”. Η σύγκλιση αυτή 
ήταν κάπως αδιάφορη: η διαφορά έκλεινε με ρυθμό μόλις 1,5% ετησίως. Από τα τέλη 



της δεκαετίας του 1990, ωστόσο, η κατάσταση είχε ανατραπεί. Οι ερευνητές 
διαπίστωσαν ότι το 73% των αναπτυσσόμενων χωρών, καταφέρναν να ξεπερνούν το 
ρυθμό ανάπτυξης των ΗΠΑ, κατά μέσο όρο κατά 3,3% ετησίως. Ένα μέρος αυτού 
οφειλόταν στην επιβράδυνση της ανάπτυξης στις ΗΠΑ. Το μεγαλύτερο μέρος όμως 
οφειλόταν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες οικονομίες.

Η πιο εντυπωσιακή αύξηση ήταν σε τέσσερις από τις μεγαλύτερες αναδυόμενες 
οικονομίες: τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία και την Κίνα, στις οποίες ο Jim O'Neill της 
Goldman Sachs, της επενδυτικής τράπεζας, έδωσε το 2001 το ακρωνύμιο BRIC (Brazil, 
Russia, India, China). Αυτές οι οικονομίες έχουν αναπτυχθεί με διαφορετικούς τρόπους 
και για διαφορετικούς λόγους. Όμως, το μέγεθος τους, τους δίνει ιδιαίτερο ειδικό 
βάρος. Με όρους ισοδύναμης αγοραστικής δύναμης όροι ήταν οι μόνες οικονομίες της 
τάξης του ενός τρις δολαρίων, εκτός του ΟΟΣΑ, μιας λέσχης των πλουσίων χωρών. 
Επίσης ειδικό βάρος τους έδωσε και ο ρυθμός ανάπτυξής τους (βλ. Γράφημα 2). Ο κ. 
O'Neill υπολόγιζε ότι σε κάτι περισσότερο από μία δεκαετία θα γίνονταν οικονομίες 
πρώτης σειράς, ακόμη και με βάση τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες, και 
αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο. Σήμερα και οι τέσσερεις αυτές οικονομίες ανήκουν στις 
δέκα μεγαλύτερες εθνικές οικονομίες στον κόσμο.

Η αξιοσημείωτη ανάπτυξη των αναδυόμενων αγορών εν γένει, και ιδιαιτέρως των 
BRICs,  έχει μετασχηματίσει την παγκόσμια οικονομία με πολλούς τρόπους, κάποιοι 
από τους οποίους είναι στρεβλωτικοί. Οι τιμές των πρώτων υλών ανέβηκαν στα ύψη 
και το κόστος των προϊόντων μεταποίησης και της εργασίας βυθίστηκε. Τα 
παγκόσμια ποσοστά φτώχειας υποχώρησαν. Τεράστιες οικονομικές ανισορροπίες 
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τροφοδότησαν μια εποχή οικονομικής ευπάθειας και έθεσαν τις βάσεις για την 
παγκόσμια κρίση. Ένα αυξανόμενο και πολύ πιο προσιτό απόθεμα εργατικού 
δυναμικού στις αναδυόμενες οικονομίες έπαιξε ρόλο τόσο στην στασιμότητα των 
μισθών όσο και στην αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας στις πλούσιες χώρες.

Η στροφή προς τις αναδυόμενες οικονομίες θα συνεχισθεί. Αλλά η πιο ταραχώδης 
φάση της φαίνεται να έχει, περισσότερο ή λιγότερο, φτάσει στο τέλος της. Οι ρυθμοί 
ανάπτυξης σε όλες τις χώρες BRIC έχουν πέσει. Η φύση της ανάπτυξης τους είναι 
επίσης σε διαδικασία αλλαγής, και νέα αυτή φάση θα έχει λιγότερες άμεσες 
συνέπειες για τον υπόλοιπο κόσμο. Η πιθανότητα η ανάπτυξη σε άλλες αναδυόμενες 
οικονομίες να έχει στο εγγύς μέλλον επιπτώσεις που να μπορούν να συγκριθούν με 
εκείνες των BRICs κατά το πρόσφατο παρελθόν είναι χαμηλή. ∆εν έχουν τη 
δυνατότητα πραγματικής σύγκλισης που είχαν οι BRICs στις δεκαετίες του 1990 και 
του 2000. Επιπλέον, η ανάπτυξη των BRICS έχει αλλάξει την υπόλοιπη παγκόσμια 
οικονομία με τρόπους που θα αμβλύνουν τις διαταρακτικές επιδράσεις από 
οποιαδήποτε παρόμοια επέκταση στο μέλλον. Οι αναδυόμενοι γίγαντες θα 
συνεχίσουν να μεγαλώνουν και ο αριθμός τους θα φουσκώσει. Αλλά το πέλμα τους 
δεν θα κλονίζει πλέον τη Γη όπως έκανε κάποτε.

Η Μεγάλη Επιστροφή

Η εποχή των BRICs έφτασε στο τέλος ενός αιώνα στον οποίο τα παγκόσμια επίπεδα 
διαβίωσης είχαν αποκλίνει σημαντικά. Προς το τέλος του 19ου αιώνα η αμερικανική 
οικονομία ξεπέρασε αυτήν της Κίνας και έγινε η μεγαλύτερη οικονομία στον 
πλανήτη. Μέχρι το 1992 η Κίνα και η Ινδία - στις οποίες ζούσε το 38% του παγκόσμιου 
πληθυσμού - παρήγαγαν μόλις το 7% του παγκόσμιου προϊόντος, ενώ έξι πλούσιες 
χώρες, οι οποίες αντιπροσώπευαν μόλις το 12% του παγκόσμιου πληθυσμού, 
παρήγαγαν το μισό παγκόσμιο προϊόν. Το 1890 ο μέσος Αμερικανός είχε περίπου έξι 
φορές υψηλότερο βιοτικό επίπεδο από το μέσο Κινέζο ή Ινδό. Από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1990 είχε βιοτικό επίπεδο 25 φορές υψηλότερο.

Ακολούθησε αυτό που οι κκ. Subramanian και Kessler αποκαλούν “σύγκλιση με 
εκδίκηση”. Η μεταστροφή της Κίνας προς την απελευθέρωση της οικονομίας και τις 
παγκόσμιες αγορές ήρθε σε μια ευνοϊκή στιγμή από την άποψη της πολιτικής, της 
οικονομίας και της τεχνολογίας. Οι πλούσιες οικονομίες ένοιωθαν σχετικά χαλαρές 
απέναντι στην παγκοσμιοποίηση και τα ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών. Η Αμερική του Μπιλ Κλίντον, ανθούσα και γεμάτη αυτοπεποίθηση, 
ήταν ελάχιστα προβληματισμένη από την ανάπτυξη της κινεζικής βιομηχανίας ή τη 
μετεγκατάσταση θέσεων εργασίας στην Ινδία. Επιπλέον, η τεχνολογία και οι 
διαχειριστικές διαδικασίες που ήταν απαραίτητες προκειμένου να δημιουργηθούν και 
να διατηρηθούν πολύπλοκες αλυσίδες εφοδιασμού επέτρεψαν στις επιχειρήσεις να 
εξαπλώσουν τις δραστηριότητές τους μεταξύ χωρών και ωκεανών.

Οι καταβαράρθρωση του κόστους μεταφορών και επικοινωνιών πυροδότησε αυτό που 
ο Richard Baldwin, οικονομολόγος στο Graduate Institute στη Γενεύη, αποκαλεί 

3



“δεύτερο διαχωρισμό” της παγκοσμιοποίησης (ο πρώτος ήταν η απλή δυνατότητα να 
παρέχονται στους καταναλωτές μια χώρας εμπορεύματα που παράγονται σε μία 
άλλη). Καθώς όλο και μακρύτερες αλυσίδες εφοδιασμού διείσδυαν και συνέδεαν μέρη 
με μεγάλους και ταχέως αναπτυσσόμενους πληθυσμούς σε ηλικία εργασίας, 
τεράστιες ποσότητες φθηνού νέου εργατικού δυναμικού έγιναν προσιτές. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία από το McKinsey Global Institute, ένος think-tank, οι προηγμένες 
οικονομίες προσέθεσαν περίπου 160 εκατομμύρια θέσεις μη αγροτικής εργασίας 
μεταξύ 1980 και 2010. Οι αναδυόμενες οικονομίες προσέθεσαν 900 εκατομμύρια.

Μέσα στον Ανεμοστρόβιλο

Οι καρποί αυτού του φθηνού εργατικού δυναμικού ήταν ένα τεράστιο βήμα προς τα 
εμπρός για το παγκόσμιο εμπόριο. Οι εξαγωγές εμπορευμάτων αυξήθηκαν από το 
16% του παγκόσμιου ΑΕΠ, στα μέσα της δεκαετίας του 1990, σε 27% το 2008. Το 
κινεζικό μερίδιο των παγκόσμιων εξαγωγών ξεπέρασε το 11%, με το εμπόριο να 
αποτελεί περισσότερο από το ήμισυ του ΑΕΠ της χώρας. Ο κ. Subramanian και ο κ. 
Kessler βλέπουν την Κίνα ως την πρώτη χώρα «μεγαλέμπορο» στην παγκόσμια 
σκηνή, από την εποχή του αυτοκρατορικού απογείου της Βρετανίας.

Η ανάπτυξη του εμπορίου συνοδεύτηκε από αύξηση της ζήτησης για πρώτες ύλες, 
καθώς η Κίνα και τα έθνη που την προμηθεύουν απορροφούσαν ενέργεια και ορυκτά, 
όπως σιδηρομετάλλευμα, χαλκό και μόλυβδο (βλέπε διάγραμμα 3). Οι τιμές 
αυξήθηκαν, δημιουργώντας ένα χρυσωρυχείο για τους παραγωγούς πρώτων υλών 
του αναδυόμενου κόσμου, συμβάλλοντας έτσι σε μια ευρεία οικονομική άνθηση, προς 
μεγάλο όφελος τόσο των υπολοίπων BRICs, κυρίως τη Ρωσία και τη Βραζιλία, αλλά 
και μικρότερων οικονομιών, συμπεριλαμβανομένων και πολλών στην Αφρική.
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Από το 1993 έως 2007 η Κίνα κατά μέσο όρο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης της τάξης 
του 10,5% ετησίως. Η Ινδία, με μικρότερη εξάρτηση από το εμπόριο, πέτυχε ένα ρυθμό 
της τάξης του 6,5% κατά μέσο όρο, περισσότερο από το διπλάσιο μέσο ετήσιο ρυθμό 
ανάπτυξης των ΗΠΑ. Το συνδυασμένο μερίδιο των δύο χωρών στην παγκόσμια 
παραγωγή υπερδιπλασιάστηκε, σε σχεδόν 16%. Οι παγκόσμιες χρηματοοικονομικές 
ανισορροπίες διογκώθηκαν. Από το 1999 οι προηγμένες οικονομίες είχαν ένα 
έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που κορυφώθηκε το 2006 σε περίπου 
1,2% του ΑΕΠ του πλούσιου κόσμου. Το συνδυασμένο πλεόνασμα του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών στις αναδυόμενες οικονομίες κορυφώθηκε κατά το ίδιο έτος 
στο 4,9% του ΑΕΠ τους.

Οι παρεμβάσεις και οι περιορισμοί στις αγορές συναλλάγματος έκαναν διπλά 
δύσκολη της διαχείριση της αύξησης των εξαγωγών. Μετά από τις οικονομικές 
κρίσεις του τέλους της δεκαετίας του 1990, πολλές αναδυόμενες οικονομίες άρχισαν 
να συσσωρεύουν αποθέματα σε δολάρια για να προστατεύσουν τον εαυτό τους από 
τον κίνδυνο μεγάλων συναλλαγματικών εκροών. ∆ημιουργία μεγάλων 
συναλλαγματικών αποθεματικών βοήθησε τις αναπτυσσόμενες οικονομίες να 
διατηρήσουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες τους κάτω από τα επίπεδα που μπορεί να 
διαμορφώνταν αλλοιώς, διατηρώντας έτσι το πλεονέκτημα κόστους στις εξαγωγές 
τους. Η Κίνα ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης στη συσσώρευση συναλλαγματικών 
αποθεμάτων, και τώρα κάθεται στην κορυφή ενός θησαυρού $3,5 τρισεκατομμυρίων, 
ο οποίος κατά το μεγαλύτερο μέρος έχει συσσωρευθεί μετά το 2000. Τα συνολικά 
συναλλαγματικά αποθέματα των χωρώνBRIC ανέρχονται σε περίπου $4,6 
τρισεκατομμύρια.

Αυτή η συσσώρευση αποθεματικών συνέβαλε σε ένα παγκόσμιο πλεόνασμα 
αποταμιεύσεων, καθώς τα χαμηλά επιτόκια που προέκυψαν ενθάρρυναν τον 
εκτεταμένο δημόσιο και ιδιωτικό δανεισμό στον πλούσιο κόσμο. Ορισμένοι εκτιμούν 
ότι η νομισματική χειραγώγηση οδήγησε σε καταστολή της ιδιωτικής κατανάλωσης 
στις αναδυόμενες αγορές, έτσι ώστε οι εξαγωγές τους στις μεγάλες προηγμένες 
οικονομίες όπως η Αμερική να μην αντισταθμίζονται από αντίστοιχη αύξηση της 
κατανάλωσης εισαγομένων. Οι Daron Acemoglu, David Autor και Brendan Price του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασσαχουσέττης (MIT), o David Dorn, του Κέντρου 
Νομισματικών και Χρηματοδοτικών Μελετών της Μαδρίτης και ο Gordon Hanson, του 
Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, Σαν Ντιέγκο, υποστηρίζουν ότι η χαλάρωση στην 
αύξηση της απασχόλησης στην Αμερική στη δεκαετία του 2000 μπορεί να αποδοθεί σε 
μεγάλο βαθμό στην προτίμηση, χωρίς ανταπόκριση, της χώρας για τις κινεζικές 
εισαγωγές.

Οι συνέπειες της ανάπτυξης των χωρών BRICS δεν έχουν όλες γίνει αισθητές αμέσως. 
Ορισμένες, καλώς ή κακώς, δεν θα γίνουν πλήρως αισθητές παρά σε βάθος 
δεκαετιών.  Μεγαλύτερες οικονομίες σημαίνουν μεγαλύτερους στρατούς. Σημαίνουν 
επίσης άνθηση των πανεπιστημίων. Το 2030 η Κίνα μπορεί να έχει 50 εκατομμύρια 
περισσότερους πτυχιούχους θετικών επιστημών και μηχανικούς στο εργατικό 

5



δυναμικό της, από ό,τι το 2010. Επιπλέον, η ανάπτυξή των BRICs έχει επιφέρει μια 
ιστορικά υψηλή αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που είναι τώρα κατά 
ένα τρίτο υψηλότερη από ό,τι ήταν το 1997, καθώς και άλλες μεγάλες τοπικές ζημιές 
στο περιβάλλον. Η Κίνα είναι πλέον η μεγαλύτερή πηγή εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα στον κόσμο. Οι ΗΠΑ είναι η μόνη μη BRIC στην πρώτη τετράδα.

Όμως, αν και ο αντίκτυπος των πρόσφατων μεγάλων μεταβολών θα γίνει αισθητός 
στο απώτερο μέλλον, οι ίδιες οι μεταβολές μετριάζονται. ∆ιάφορες ενδείξεις 
υποδεικνύουν ότι έχει επιτευχθεί ένα σημαντικό σημείο καμπής. Η οικονομική 
σημασία του αναδυόμενου κόσμου θα συνεχίσει να αυξάνεται. Ωστόσο, ο ρυθμός με 
τον οποίο γίνεται αυτό θα επιβραδυνθεί, καθώς οι χώρες BRIC αφήνουν τις ημέρες 
της απότομης ανόδου τους πίσω τους.

Πάρτε μια Βαθειά Ανάσα

Το μερίδιο των αναδυόμενων οικονομιών στην παγκόσμια παραγωγή δεν αυξάνεται 
πλέον όσο γρήγορα αυξανόταν στη 2000. Το 2009, η ετήσια αύξηση του μεριδίου αυτού 
ήταν σχεδόν μιάμιση εκατοστιαία μονάδα (βλ. Γράφημα 1). Τώρα είναι πάλι κάτω από 
μία ποσοστιαία μονάδα. Αυτό συμβαδίζει με μια εντυπωσιακή επιβράδυνση των 
ρυθμών ανάπτυξης των BRIC. Το 2007 η οικονομία της Κίνας επεκτάθηκε κατά ένα 
εξόφμαλμο ποσοστό 14,2%. Η Ινδία είχε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 10,1%, η Ρωσία 8,5%, 
και η Βραζιλία 6,1%. Το ∆ΝΤ υπολογίζει τώρα το ρυθμό ανάπτυξης της Κίνας για το 
2013 στο  7,8%, της Ινδίας στο 5,6%, και της Ρωσίας και Βραζιλίας στο 2,5%.
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Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτό σημαίνει ότι οι οικονομίες των BRIC θα συμβάλλουν 
λιγότερο στην παγκόσμια ανάπτυξη. Το 2008 αντιπροσώπευαν τα δύο τρίτα της 
αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ. Το 2011 αντιπροσώπευαν το ήμισυ του ποσοστού 
αυτού, το 2012 λίγο λιγότερο από αυτό. Το ∆ΝΤ βλέπει τη συμβολή τους να παραμένει 
σε αυτό το επίπεδο για τα επόμενα πέντε χρόνια. Η Goldman Sachs προβλέπει ότι, με 
βάση την ανάλυση των βασικών οικονομικών μεγεθών, το μερίδιο των BRICs θα 
μειωθεί περαιτέρω μακροπρόθεσμα. Άλλες αναδυόμενες αγορές θα καλύψουν μέρος 
του κενού που δημιουργείται. Ωστόσο, οι εν λόγω αγορές δεν αναμένεται να 
προσθέσουν αρκετά ώστε να αποτρέψουν μια γενική επιβράδυνση του ρυθμού 
παγκόσμιας ανάπτυξης (βλ. Γράφημα 4).

Μετά από δύο δεκαετίες ραγδαίας ανάπτυξης, οι πολυπληθέστερες αναδυόμενες 
οικονομίες έχουν επωφεληθεί από τα περισσότερα από τα ευκολότερα βήματα στη 
σκάλα προς την ευημερία. Ένα παράδειγμα: το 1997, κανένας από τους ταχύτερους 
100 υπερυπολογιστές στον κόσμο δεν ήταν εγκατεστημένος σε μια BRIC. Τώρα, έξι 
υπολογιστές στην Κίνα περιλαμβάνονται στο εν λόγω κατάλογο, όπως και έξι 
εγκατεστημένοι σε άλλες BRICs. Και ένας από αυτούς βρίσκεται στην κορυφή: Ο 
Tianhe-2, ο οποίος έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί στο Εθνικό Πανεπιστήμιο 
Τεχνολογίας της Άμυνας στην Changsha, επεξεργάζεται αριθμούς πιο γρήγορα από 
ό,τι οποιαδήποτε άλλη συσκευή στον κόσμο. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό επίτευγμα, και 
το δυναμικό για την ανάπτυξη, καθώς η τεχνολογία εξαπλώνεται ευρύτερα είναι 
σαφές. Αλλά είναι επίσης μια ένδειξη ότι η ανάπτυξη της χώρας δεν θα είναι πλέον 
τόσο γρήγορη όσο στο παρελθόν. Η καινοτομία που προωθεί τη γνώση είναι σαφώς 
πιο δύσκολη από την καινοτομία που υιοθετεί προηγούμενη γνώση.

Άλλες χώρες έχουν εντυπωσιακές δυνατότητες ανάπτυξης. Goldman Sachs 
κυκλοφορεί μια λίστα των "Επόμενων 11" (Next 11 ή Ν11), η οποία περιλαμβάνει το 
Μπαγκλαντές, την Ινδονησία, το Μεξικό, τη Νιγηρία και την Τουρκία. Αλλά 
υπάρχουν διάφοροι λόγοι για να πιστεύουμε ότι αυτή οι N11 δεν μπορεί να έχουν 
παγκόσμιο αντίκτυπο στην ίδια κλίμακα με εκείνον των BRICs.

Το πρώτο είναι ότι οι οικονομίες αυτές είναι δυνητικά μικρότερες. Οι N11 έχουν ένα 
πληθυσμό μόλις πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι λιγότερο από το μισό 
πληθυσμό των BRICs. Ο πληθυσμός των N11 είναι μόλις μεγαλύτερος από αυτόν της 
Ινδίας, η οποία είναι η BRIC με τη μεγαλύτερη δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης, 
αν μπορούσε να προωθήσει αρκετές μεταρρυθμίσεις ώστε να δημιουργήσει 
περισσότερες θέσεις εργασίας για τον πληθυσμό της.

Το δεύτερο είναι ότι οι N11 είναι πλουσιότερες τώρα από ό,τι οι χώρες BRIC πριν από 
την πρόσφατη περίοδο ανάπτυξής τους. Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι όσο 
μεγαλύτερο είναι το χάσμα μεταξύ της παραγωγής μιας χώρας ανά άτομο και του 
τεχνολογικού ηγέτη, τόσο πιο γρήγορα η οικονομία είναι ικανή να αναπτύσσεται. 
Σταθμισμένη με βάση τον πληθυσμό, το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ των Ν11 είναι ήδη 
στο 14% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των ΗΠΑ. Όταν οι οικονομίες BRIC ξεκίνησαν την 
πρόσφατη διαδικασία της ανάπτυξής τους, το σταθμισμένο με βάση τον πληθυσμό 
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κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους ήταν μόλις στο 7% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των ΗΠΑ. Το 
γεγονός ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ινδίας εξακολουθεί να είναι μόλις 8% του κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ των ΗΠΑ, είναι ένα μέτρο της συνεχιζόμενης δυνατότητας ανάπτυξης 
μιας χώρας όπου ο πληθυσμός έχει αυξηθεί γρήγορα.

∆εν είναι μόνο οι N11. Ο κόσμος ως σύνολο έχει λιγότερες δυνατότητες σύγκλισης 
από ό,τι στο παρελθόν. Πολυπληθέστερες χώρες της γης δεν είναι πλέον τόσο 
φτωχές, και οι φτωχές χώρες της  δεν είναι πλέον τόσο πολυπληθείς. ∆ύο δεκαετίες 
παγκόσμιας ανάπτυξης που προήλθε από τις BRIC σημαίνει ότι υπάρχουν πολύ 
λιγότεροι άνθρωποι που κερδίζουν πολύ λίγα. Το 1993, περίπου ο μισός κόσμος ζούσε 
με εισόδημα που ήταν κάτω από το 5% του αμερικανικού ΑΕΠ κατά κεφαλήν, 
σύμφωνα με μια ανάλυση των στοιχείων του ∆ΝΤ από τον Economist (βλ. Γράφημα 5). 
Το 2012, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 18% του αμερικανικού ΑΕΠ κατά κεφαλήν.

Ο τρίτος λόγος για τον οποίο η απόδοση των BRICs δεν μπορεί να επαναληφθεί είναι 
η ίδια η επιτυχία αυτής της επίδοσης. Η παγκόσμια οικονομία είναι πολύ μεγαλύτερη 
από ό,τι ήταν: διπλάσια σε πραγματικούς όρους σε σχέση με το 1992, σύμφωνα με 
στοιχεία του ∆ΝΤ. Αυτό σημαίνει ότι οι αναδυόμενες αγορές - τόσο η ομάδα BRIC ή η 
ομάδα των N11 ή και οι δύο ομάδες - πρέπει να επιτύχουν μεγαλύτερη απόλυτη 
αύξηση της παραγωγής για να δημιουργήσουν μια επιπλέον οικονομική ώθηση που 
να ισοδυναμεί με αυτήν που παρατηρήθηκε στη δεκαετία του 1990 και του 2000.

Τα ίδια μαθηματικά ισχύουν και στις αγορές εργασίας. Νέες προσθήκες στο εργατικό 
δυναμικό θα έχουν στο εξής μικρότερη δυνατότητα να διαταράξουν την παγκόσμια 
οικονομία. Το ένα δισεκατομμύριο νέων εργαζομένων οι οποίοι έχουν προστεθεί στην 
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παγκόσμια μη γεωργική απασχόληση στην περίοδο 1980-2010, αποτελούν κατά το 
Παγκόσμιο Ινστιτούτο της McKinsey μία αύξηση της παγκόσμιας απασχόλησης κατά 
115%. Αν ο κόσμος ήταν σε θέση να δημιουργήσει ακόμα ένα δισεκατομμύριο θέσεις 
εργασίας στην περίοδο 2010-2040, αυτή θα αντιπροσωπεύει μία αύξηση της 
παγκόσμιας απασχόλησης κατά μόνο 51%: εντυπωσιακή, αλλά πολύ λιγότερο 
δραματική σε σχέση με το παρελθον.

Κάνοντας το καλύτερο δυνατόν

Η πραγματικότητα μπορεί να είναι ακόμη λιγότερο δραματική. Ορισμένες 
αναπτυσσόμενες οικονομίες θα προσθέσουν εκατοντάδες εκατομμυρίων νέων 
εργαζομένων τα επόμενα χρόνια. Αλλά μέρος αυτής της συνεισφοράς θα 
αντισταθμιστεί από τη γήρανση του πληθυσμού αλλού. Ο πληθυσμός των 
παραγωγικών ηλικιών στην Κίνα άρχισε να συρρικνώνεται το 2012. Η Ινδία, με πιο 
ευνοϊκά δημογραφικά στοιχεία, αγωνίζεται να δημιουργήσει αρκετή επιπλέον 
απασχόληση.  Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα δεν προσέθεσε καμμία καθαρή νέα 
θέση εργασίας μεταξύ 2004-05 και 2009-10. Μεγάλες δημογραφικές εκρήξεις 
υποβόσκουν σε άλλες περιοχές του κόσμου: Η Νιγηρία, για παράδειγμα, μπορεί να 
έχει μεγαλύτερο πληθυσμό από την Αμερική σε λιγότερο από 40 χρόνια. Αλλά μια 
τέτοια ανάπτυξη θα έχει τη μέγιστη επίδρασή της σε αρκετές δεκαετίες από τώρα.

Ο τρόπος που η παγκόσμια οικονομία αντέδρασε στην άνοδο των BRICs την έχει 
καταστήσει επίσης λιγότερο επιρρεπή σε περαιτέρω κρίσεις ενός παρόμοιου είδους. Οι 
αγορές έχουν ανταποκριθεί στη ραγδαία αύξηση της ζήτησης των πρώτων υλών και 
των τιμών τους. Οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά έχουν μειώσει τη χρήση τους. Οι 
επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις έσπευσαν να αναπτύξει νέες πηγές, όπως φαίνεται 
στην έκρηξη της εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου από σχιστόλιθο που 
εκτυλίσσεται τώρα στη Βόρειο Αμερική.

Οι μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες έχουν μειώσει τις εξωτερικές 
ανισορροπίες. Το κινεζικό γουάν έχει ανατιμηθεί κατά περίπου 35% έναντι του 
δολαρίου από το 2005. Η συσσώρευση συναλλαγματικών αποθεμάτων εκ μέρους των 
αναδυόμενων οικονομιών έχει επιβραδυνθεί με τη μείωση των ανισορροπιών των 
εξωτερικών ισοζυγίων. Από το 2011 τα συναλλαγματικά αποθέματα της Κίνας έχουν 
παραμείνει κατά το μάλλον ή ήττον στα ίδια επίπεδα. Στην πραγματικότητα, σε 
ορισμένες αναδυόμενες αγορές τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται προβλήματα από  
συναλλαγματικές εκροές.

Η χαλάρωση στο διασκελισμό των αναδυόμενων αγορών γιγάντων θα είναι αιτία για 
αυξημένο άγχος πρώτα από όλα για τους κατοίκους των χωρών αυτών, όπου η 
ανάπτυξη που οδήγησε σε υψηλότερο βιοτικό επίπεδο έχει ανοίξει τις ορέξεις για 
περισσότερη ανάπτυξη. Η μετάβαση δεν χρειάζεται να είναι επώδυνη. Στην Κίνα το 
πιο αργό συνολικό ποσοστό ανάπτυξης μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ευημερία 
των εργαζομένω εάν το μερίδιο της κατανάλωσης στην οικονομία αυξηθεί σε σχέση 
με τις επενδύσεις. Στην Ινδία, όμως, η εικόνα δεν είναι τόσο όμορφη.
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Μια πλημμυρίδα μπορεί να σηκώσει όλες τις βάρκες. Μια άμπωτη όμως αποκαλύπτει 
ποιος δεν είναι καλυμένος. Η εξασθένιση των συνθηκών θα μπορούσε να ασκήσει 
πιέσεις στα χρηματοπιστωτικά συστήματα των αναδυόμενων οικονομιών και να 
προκαλέσει ανησυχία των επενδυτών. Εάν οι κεντρικές τράπεζες δεν καταφέρνουν να 
αναχαιτίσουν ενδεχόμενες εκροές κεφαλαίων, στη συνέχεια η βραδύτερη ανάπτυξη 
θα μπορούσε να προκαλέσει μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και ύφεση. 
Πολλές χώρες θα διαπιστώσουν ότι οι πρώτες ύλες δεν παρέχουν πλέον ένα δεκανίκι. 
Ο David Jacks, οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser στην Βρετανική 
Κολούμπια, ο οποίος μελετά τις μακροχρόνιες κινήσεις των τιμών των πρώτων υλών, 
εκτιμά ότι οι τιμές των πρώτων υλών έχουν ήδη εισέλθει σε μία παρατεταμένη 
περίοδο αυξήσεων κάτω από τη μακροχρόνια τάση τους.

Σε διεθνές επίπεδο, η χαμηλότερη ανάπτυξη θα μπορούσε να οδηγήσει τους ηγέτες 
της παγκόσμιας οικονομίας σε αυξημένη συνεργασία και μια νέα ώθηση για την 
απελευθέρωση των οικονομιών. Η εποχή των BRIC χαρακτηρίστηκε από την απουσία 
σημαντικών νέων πρωτοβουλιών για την απελευθέρωση του εμπορίου (αν και η 
είσοδος της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου ήταν ένα σημαντικό 
ορόσημο). Με το εμπόριο αυξάνεται τόσο γρήγορα ούτως ή άλλως, τα οφέλη ήταν πιο 
δύσκολο να εκτιμηθούν. Μια επιβράδυνση θα μπορούσε να επιφέρει νέα εστίαση και 
δυναμική στις παγκόσμιες εμπορικές συνομιλίες. Μια συμφωνία που να αφορά την 
άρση των μη δασμολογικών φραγμών στο εμπόριο, και ιδιαίτερα εκείνων που 
αφορούν το εμπόριο στον τομέα των υπηρεσιών, θα μπορούσε να αποφέρει μεγάλα 
οφέλη.

Υπάρχει ωστόσο ο κίνδυνος ότι τα θέματα μπορεί να κινηθούν προς την αντίθετη 
κατεύθυνση. Ο πλούσιος κόσμος είναι πιο προσεκτικός αναφορικά με την 
παγκοσμιοποίηση από ό,τι ήταν μια ή δύο δεκαετίες πριν, και ενδιαφέρεται 
περισσότερο για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών του. Πριν από 
έναν αιώνα, η τελευταία πριν τη σημερινή μεγάλη εποχή στον κόσμο της εμπορικής 
ολοκλήρωσης τελείωσε με έναν πόλεμο, ο οποίος οδήγησε σε μια γενιά οικονομικού 
εθνικισμού και διεθνών συγκρούσεων. Η πρόσφατη εξάπλωση των περιφερειακών 
εμπορικών συμφωνιών θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια στροφή προς 
κλασματοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας. Και η επιβράδυνση της ανάπτυξης στις 
σημερινές μεγάλες BRICs θα μπορούσε να οδηγήσει στο είδος των εσωτερικών 
εντάσεων που οι χώρες μπορεί να αντιμετωπίσουν με την επιλογή εξωτερικών 
συγκρούσεων. Το αν ή όχι ο κόσμος μπορεί να βασιστεί σε μια αξιοσημείωτη εποχή 
ανάπτυξης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το αν οι νέοι οικονομικοί γίγαντες 
επιλέξουν μία πορεία που να βασίζεται στη μεγαλύτερη παγκόσμια οικονομική 
συνεργασία, ή αν παραπατήσουν, πέσουν ή, στη χειρότερη περιπτωση, επιλέξουν τη 
σύγκρουση.
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