Η Περιφραγ)ένη Υδρόγειος
Οι κυβερνήσεις αναγείρουν ε)9όδια στην 9αγκοσ)ιο9οίηση. Είναι καιρός
για ένα νέο κύ)α α9ελευθέρωσης
The Economist, 12 Οκτωβρίου 2013

Φανταστείτε ότι ανακαλύψατε )ία συνταγή για την ά)εση 9ροώθηση της
9αγκόσ)ιας οικονο)ίας. Μια συνταγή 9ου θα αναζωογονούσε τις ε9ιχειρήσεις
9ροκαλώντας αύξηση των 9ωλήσεων και της 9αραγωγικότητας . Μια συνταγή 9ου
θα διευκόλυνε την 9ρόσβαση τους στο 9ιστωτικό σύστη)α και 9ου θα οδηγούσε σε
αύξηση στο εύρος και την 9οιότητα των 9ροϊόντων στα καταστή)ατα, διατηρώντας
9αράλληλα τις τι)ές τους σε χα)ηλά ε9ί9εδα . Ποιο οικονο)ικό ενεργειακό 9οτό θα
)9ορούσε ενδεχο)ένως να 9ροσ9ορίσει όλα αυτά τα οφέλη;
Η 9αγκοσ)ιο9οίηση )9ορεί. Iστόσο, τα τελευταία χρόνια η τάση για )εγαλύτερο
άνοιγ)α της 9αγκόσ)ιας οικονο)ίας έχει αντικατασταθεί α9ό έναν ενθουσιασ)ό για
την ανέγερση ε)9οδίων - ως ε9ί το 9λείστον σε βάρος της 9αγκόσ)ιας οικονο)ίας.

Το χειρότερο δεν συνέβη ...
Όχι 9ολύ καιρό 9ριν, οι δίδυ)ες δυνά)εις της τεχνολογίας και της οικονο)ικής
α9ελευθέρωσης έδειχναν να οδηγούν σε όλο και )εγαλύτερο όγκο κεφαλαίων,
αγαθών και ανθρώ9ων δια)έσου των συνόρων . Όταν η 9αγκόσ)ια οικονο)ική κρίση
ξέσ9ασε το 2008 , αυτή η υ9ερβολή αντικαταστάθηκε α9ό φόβους για ε9ανάληψη της
δεκαετίας του 1930. Αυτοί οι φόβοι δεν 9ραγ)ατο9οιήθηκαν, εν )έρει τουλάχιστον,
διότι ο κόσ)ος είχε )άθει α9ό την τρο)ερή εκείνη δεκαετία ότι ο 9ροστατευτισ)ός
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κάνει )ια κακή κατάσταση ακό)η χειρότερη. Iστόσο, 9ραγ)ατο9οιήθηκε )ια 9ιο
λε9τή )εταβολή: η αδέσ)ευτη 9αγκοσ)ιο9οίηση έχει αντικατασταθεί α9ό )ια 9ιο
εκλεκτική εκδοχή. Ό9ως δείχνει )ία ειδική έκθεσή )ας, οι φορείς χάραξης 9ολιτικής
έχουν γίνει 9ιο ε9ιλεκτικοί αναφορικά )ε 9οιους συναλλάσσονται, 9όση 9ρόσβαση
9αρέχουν στους ξένους ε9ενδυτές και τις τρά9εζες , και τι είδους εισροές κεφαλαίων
ευνοούν. ∆εν έχουν κατασκευάσει αδια9έραστα τοιχώ)ατα , αλλά υψώνουν 9ύλες.
Αυτό είναι 9ερισσότερο ε)φανές στις κεφαλαιαγορές. Οι 9αγκόσ)ιες ροές κεφαλαίων
)ειώθηκαν α9ό 11 τρισεκατο))ύρια δολάρια το 2007 σε 9ερί9ου το ένα τρίτο αυτού
του 9οσού το 9ερασ)ένο έτος. Η )είωση αυτή έγινε εν )έρει για συγκυριακούς
λόγους, αλλά και ε9ειδή οι ρυθ)ιστικές αρχές στην Α)ερική και την Ευρώ9η, οι
ο9οίες είδαν τις αναζητήσεις των τρα9εζών στο εξωτερικό να καταλήγουν σε
καταστροφή, έχουν 9ροσ9αθήσει να α9ο)ονώσουν τα χρη)ατο9ιστωτικά τους
συστή)ατα. Οι έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων έχουν κερδίσει έδαφος στον
αναδυό)ενο κόσ)ο, ε9ειδή συντελούν στη θερ)ο)όνωση α9ό α9οσταθερο9οιητικές
εισροές ζεστού χρή)ατος χωρών ό9ως η Βραζιλία.
Xρησι)ο9οιού)ενοι )ε φειδώ, οι έλεγχοι κεφαλαίων )9ορούν να κάνουν τα
χρη)ατο9ιστωτικά συστή)ατα λιγότερο ευάλωτα σε )όλυνση, και τις κρίσεις
λιγότερο βλαβερές. Αλλά οι κυβερνήσεις δεν 9ρέ9ει να ξεχνούν τα οφέλη της
οικονο)ικής διαφάνειας. Ο ανταγωνισ)ός α9ό ξένες τρά9εζες αναγκάζει τις
εγχώριες να ανταγωνιστούν σκληρότερα. Η οριοθέτηση των τρα9εζών και η ε9ιβολή
ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων 9ροστατεύει α9ό την )όλυνση , αλλά και 9αγιδεύει
τις α9οτα)ιεύσεις σε χώρες )ε 9εριορισ)ένες διεξόδους για αυτές.
Ο 9ροστατευτισ)ός στο διεθνές ε)9όριο δεν έχει τη δικαιολογητική βάση των
ελέγχων στη διεθνή κίνηση κεφαλαίων. Ευτυχώς , ο Παγκόσ)ιος Οργανισ)ός
Ε)9ορίου ( ΠΟΕ ), ο φύλακας του 9αγκοσ)ίου ε)9ορίου, α9οτρέ9ει τον 9ιο
ε9ιδεικτικό 9ροστατευτισ)ό. Iστόσο, οι κυβερνήσεις έχουν ανα9τύξει ύ9ουλες
)εθόδους α9οφυγής της οργής του . Νέα ε)9όδια - για 9αράδειγ)α ε9ιδοτήσεις 9ρος
τις εγχώριες ε9ιχειρήσεις, α9αιτήσεις το9ικού 9εριεχο)ένου , ψεύτικες υγειονο)ικές
α9αιτήσεις και α9αιτήσεις ασφαλείας - έχουν κερδίσει σε δη)οτικότητα. Σύ)φωνα )ε
τον Παγκόσ)ιο Συναγερ)ό Ε)9ορίου (Global Trade Alert), )ια υ9ηρεσία
9αρακολούθησης του διεθνούς ε)9ορίου, τουλάχιστον 400 νέα 9ροστατευτικά )έτρα
έχουν τεθεί σε εφαρ)ογή χρόνο )ε χρόνο α9ό το 2009, και η τάση είναι αυξητική.
Μεγάλες αναδυό)ενες αγορές, ό9ως η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία και η Κίνα έχουν
ε9ιδείξει )ια 9ιο 9αρε)βατική 9ροσέγγιση στην 9αγκοσ)ιο9οίηση, η ο9οία βασίζεται
στη βιο)ηχανική 9ολιτική και τον κατευθυνό)ενο α9ό τις κυβερνήσεις δανεισ)ό,
ώστε να 9αρέχουν στους εγχώριους 9αραγωγούς ένα 9λεονέκτη)α. Η βιο)ηχανική
9ολιτική α9ολα)βάνει 9ερισσότερου σεβασ)ού α9ό δασ)ούς και 9οσοστώσεις, αλλά
αυξάνει το κόστος για τους καταναλωτές και θέτει τις 9ιο α9οτελεσ)ατικές ξένες
ε9ιχειρήσεις σε )ειονεκτική θέση. Το Ινστιτούτο Peterson υ9ολογίζει ότι, το 2010, οι
α9αιτήσεις το9ικού 9εριεχο)ένου στοίχισαν στον κόσ)ο 93 δισεκατο))ύρια δολάρια
σε α9ώλεια συναλλαγών.
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Οι 9ροσ9άθειες για την α9οκατάσταση της δυνα)ικής του ελεύθερου ε)9ορίου σε
9αγκόσ)ιο ε9ί9εδο, κατέρρευσαν )ε το γύρο ε)9ορικών συνο)ιλιών της Ντόχα . Αντί
αυτού, οι κυβερνήσεις 9ροσ9αθούν να το 9ράξουν )έσω 9εριφερειακών συ)φωνιών
ελευθέρου ε)9ορίου. Η ιδέα είναι ότι οι )ικρότεροι ε)9ορικοί ό)ιλοι καθιστούν
ευκολότερη την αντι)ετώ9ιση 9ολιτικά διχαστικών ζητη)άτων. Η εταιρική σχέση των
χωρών του Ειρηνικού (Trans-Pacific Partnership ή TPP ), την ο9οία η Α)ερική, η
Ια9ωνία και δέκα άλλες χώρες ελ9ίζουν να συνάψουν φέτος έχει ως στόχο να θέσει
κανόνες για την 9ροστασία της 9νευ)ατικής ιδιοκτησίας , των ε9ενδύσεων , των
κρατικών ε9ιχειρήσεων και των υ9ηρεσιών.
Οι 9εριφερειακές συ)φωνίες ελευθέρου ε)9ορίου α9οτελούν )ία )ικτή ευλογία.
Καλά σχεδιασ)ένες, )9ορούν να τονώσουν την α9ελευθέρωση του διεθνούς
ε)9ορίου, τόσο )ε τον 9εριορισ)ό των ε)9οδίων σε νέους το)είς και )ε την 9ροώθηση
της δράσης σε 9ολυ)ερείς συνο)ιλίες . Κακά σχεδιασ)ένες, )9ορεί να οδηγήσουν σε
)εγάλη εκτρο9ή αντί για 9ροώθηση του διεθνούς ε)9ορίου. Οι κυοφορού)ενες
συ)φωνίες του σή)ερα έχουν 9ιθανώς θετικό 9ρόση)ο, αλλά )9ορεί και να )ην
αντα9οκριθούν στις υ9οσχέσεις τους : στη βιασύνη τους να υ9ογράψουν )ια
συ)φωνία , οι συ))ετέχοντες στην TPP φαίνονται 9ιθανό να δεχθούν 9εριορισ)ούς
για τον κα9νό, τη ζάχαρη, τα κλωστοϋφαντουργικά 9ροϊόντα και τα γαλακτοκο)ικά
9ροϊόντα, )ειώνοντας τη ση)ασία )ιας τελικής συ)φωνίας.

... Αλλά θα )9ορούσε να είναι τόσο καλύτερα
Η ανόρθωση 9υλών δεν 9ροκαλεί )εγάλη οργή . Iστόσο, αξίζει να θυ)ηθού)ε τι
ευκαιρίες έχουν χαθεί . Το 2013 η αξία των εξαγωγών αγαθών και υ9ηρεσιών θα
φθάσει το 31,7 % του 9αγκόσ)ιου ΑΕΠ . Ορισ)ένες )εγάλες οικονο)ίες ε)9ορεύονται
9ολύ λιγότερο: οι συνολικές εξαγωγές της Βραζιλίας είναι )όλις 12,5 % του ΑΕΠ . Η
αύξηση αυτή της αναλογίας ισοδυνα)εί )ε )ια τονωτική ένεση για την
9αραγωγικότητα. Το διεθνές ε)9όριο στον το)έα των υ9ηρεσιών είναι 9ολύ
χα)ηλότερο α9ό ό, τι σε αγαθά. Και ακό)η και σε 9ροϊόντα ε9ιβιώνει ένα υ9ερβολικό
ε9ί9εδο 9ροστατευτισ)ού. Η Α)ερική ε9ιβάλλει ένα δασ)ό 127 % στους συνδετήρες
α9ό την Κίνα. Η Ια9ωνία ε9ιβάλλει ένα δασ)ό 778 % στο εισαγό)ενο ρύζι. Ο
9ροστατευτισ)ός είναι χειρότερος στον αναδυό)ενο κόσ)ο. Οι δασ)οί της Βραζιλίας
είναι, κατά )έσο όρο, τέσσερις φορές υψηλότεροι α9ό εκείνους των ΗΠΑ, ενώ της
Κίνας είναι τρεις φορές υψηλότεροι.
Στη διάρκεια του 9ροηγού)ενου έτους το κόστος των ε)9οδίων στο διεθνές ε)9όριο
έχει γίνει σαφέστερο. Λίγες χώρες έχουν αναγείρει 9ερισσότερες 9ύλες α9ό τη Ρωσία,
την Ινδία και τη Βραζιλία. Η ανά9τυξη και στις τρεις αυτές χώρες είναι
α9ογοητευτική. Οι δύο τελευταίες έχουν υ9οστεί α9ότο)η υ9οτί)ηση στα νο)ίσ)ατά
τους. Ορισ)ένες χώρες έχουν υ9ολογίσει το κόστος της ανέγερσης 9υλών και
9ροχωρούν στο άνοιγ)α των οικονο)ιών τους. Οι νέοι ηγέτες της Κίνας κάνουν
ελαφρά 9ηδη)ατάκια 9ρος χαλαρότερους κανόνες για το ξένο κεφάλαιο και
υ9οστηρίζουν 9ρωτοβουλίες για )ία )ετριο9αθή 9αγκόσ)ια συ)φωνία για το
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ε)9όριο. Το Μεξικό σχεδιάζει να δεχθεί εκ νέου τους ξένους ε9ενδυτές στο κλάδο του
9ετρελαίου, σε )ια 9ροσ9άθεια να αυξήσει την 9αραγωγή του. Η Ια9ωνία ελ9ίζει ότι
η TPP θα ταρακουνήσει τους ανα9οτελεσ)ατικούς το)είς της, συ)9ληρώνοντας τα
δη)οσιονο)ικά και νο)ισ)ατικά ερεθίσ)ατα τα ο9οία έχει υιοθετήσει.
Αλλά η )οίρα της 9αγκοσ)ιο9οίησης εξαρτάται κατά κύριο λόγο α9ό την Α)ερική.
Κατά τα τελευταία 70 χρόνια έχει χρησι)ο9οιήσει την ε9ιρροή της για να ωθήσει τον
κόσ)ο να ανοίξει τα οικονο)ικά του σύνορα. Τώρα 9ου ε9ιρροή της α9ειλείται α9ό
την αυξανό)ενη ε9ιρροή της Κίνας και τις εγχώριες διαφωνίες εντός της ίδιας της
Α)ερικής . Η α9όφαση του Μ9αράκ Ο)9ά)α να 9αρακά)ψει τη Σύνοδο Κορυφής των
Ηγετών Ασίας-Ειρηνικού στο Μ9αλί, 9ροκει)ένου να αντι)ετω9ίσει τη διακο9ή
λειτουργίας της κυβέρνησης στις ΗΠΑ ήταν γε)άτη συ)βολισ)ούς. Οι Πρόεδροι της
Κίνας και της Ρωσίας κατάφεραν να 9αρευρεθούν. Ο κ. Ο)9ά)α 9ρέ9ει να
ε9αναβεβαιώσει την οικονο)ική ηγεσία της Α)ερικής ολοκληρώνοντας την TPP, έστω
και )ε ατέλειες , και να αναγκάσει το Κογκρέσο να την δεχθεί. Η ετοι)οθάνατη
9αγκόσ)ια οικονο)ία χρειάζεται κάτι α9ό τη )αγεία 9ου )9ορεί να 9ροσφέρει η
9αγκοσ)ιο9οίηση .
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