ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΙ
ΚΡΑΣΗ, ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΣΟ

ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΤΣΗΜΑ
ΔΙΔΑΚΟΤΑ: ΝΣΙΑ ΑΝΑΓΝΏΣΟΤ

ΜAΘΗΜΑ 4Ο
Η ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΜΕΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
 Ιστορική διαμάχη ανάμεσα στον σοσιαλισμό και τον
καπιταλισμό
 Καπιταλισμός – έχει επικρατήσει
 Διαφορετικά είδη και μορφές καπιταλισμού
 Σι είναι ο νεοφιλελευθερισμός, και ποιες είναι οι
επιπτώσεις του στην κοινωνία και στην οικονομία;
 Πως μπορούμε να καταλάβουμε την οικονομική
παγκοσμιοποίηση;
 ε τι βαθμό είναι παγκοσμιοποιημένη η σύγχρονη
οικονομία;
 Οι πρόσφατες οικονομικές κρίσεις και τα διδάγματά
τους

ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΣΕΛΩΝ
ΚΑΠΙΣΑΛΙΜΟ
Ο πλούτος ανήκει στους
ιδιώτες
Οικονομική ζωή στις
αρχές της αγοράς
Αγορά: σύστημα
εμπορικής
ανταλλαγής με βάση
τις δυνάμεις της
προσφοράς και της
ζήτησης

ΟΙΑΛΙΜΟ
Δημόσια μέσα
παραγωγής
Κεντρικά σχεδιασμένη
οικονομία
Βασικός ο ρόλος του
κράτους στην
οικονομία
Οι τιμές καθορίζονται
από το κράτος και
όχι από την αγορά

ΚΑΝΕΝΑ ΤΣΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕΛΕΙΟ

Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΙΣΑΛΙΜΟΤ
 17ος αιώνας, πρώτες καπιταλιστικές μορφές, εμπορική γεωργία
προσανατολισμένη στην αγορά, έμμισθη εργασία και όχι στους
δουλοπάροικους
 Αγροτική επανάσταση -- τεχνολογικές καινοτομίες, μαζικές
καλλιέργειες, έκρηξη παραγωγικότητας
 Μέσα 18ου αιώνα, βιομηχανική επανάσταση, Βρετανία και
ΗΠΑ, μηχανοποιημένη και εργοστασιακή παραγωγή
 Ολοένα και μεγαλύτερος καταμερισμός εργασίας: διαχωρισμός
και εξειδίκευση των παραγωγικών εργασιών με στόχο τη
μεγιστοποίηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας
 Εξαγωγή του κεφαλαίου από την Ευρώπη στη Β. Και Ν.
Αμερική, Ασία, τέλη 19ου αιώνα

ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – LAISSEZ-FAIRE
Αρχή της μη (κρατικής)
επέμβασης στα οικονομικά
ζητήματα
Μια αρρύθμιστη αγορά ρέπει
προς την ισορροπία
Ανταγωνισμός
Ο δημόσιος παρεμβατισμός
είναι επιζήμιος
Laissez-faire, laissez-passer,
αφήστε το άτομο ελεύθερο,
αφήστε τα προϊόντα να
κυκλοφορούν ελεύθερα

3 ΒΑΙΚΕ ΜΟΡΥΕ ΚΑΠΙΣΑΛΙΜΟΤ
Εταιρικός

καπιταλισμός
 Κοινωνικός
καπιταλισμός
 Κρατικός
καπιταλισμός

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΚΑΠΙΣΑΛΙΜΟ (CORPORATE CAPITALISM)
«Καθαρός καπιταλισμός»,
αγγλοσαξωνικό κόσμο,
Adam Smith
Εξάπλωση των σχέσεων
της αγοράς, της
εμπορικής ανταλλαγής
και του υλικού
συμφέροντος σε όλο
το φάσμα της
οικονομίας (κ ίσως της
κοινωνίας)

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΚΑΠΙΣΑΛΙΜΟ (ΤΝΕΦΕΙΑ)
 Σο «αόρατο χέρι» της αγοράς – ανεμπόδιστη λειτουργία του
ανταγωνισμού της αγοράς
 Η αγορά είναι ένας αυτορρυθμιζόμενος μηχανισμός, σύγχρονες ιδέες
του νεοφιλελευθερισμού
 ΗΠΑ – επίπεδα δημόσιας ιδιοκτησίας χαμηλά, κέρδος, επιβράβευση
της υψηλής παραγωγικότητας, εργασιακή ευελιξία
 Η μέση παραγωγικότητα στις ΗΠΑ είναι υψηλότερη από τη Γερμανία
και την Ιαπωνία. Αλλά και τα επίπεδα φτώχειας και οι ανισότητες στις
ΗΠΑ είναι υψηλότερα από αυτά της Ευρώπης
 Έμφαση στην οικονομική μεγέθυνση και στο ρόλο των επιχειρήσεων –
οικονομίες κλίμακας
 Αδύναμα συνδικάτα
 Παραγωγικός πλούτος ανήκει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
(ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία) που επιδιώκουν
υψηλές αποδόσεις από τις επενδύσεις τους

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΠΙΣΑΛΙΜΟ (SOCIAL CAPITALISM) –
ΚΑΠΙΣΑΛΙΜΟ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΩΠΟ
 Η μορφή που επικράτησε στην ηπειρωτική Ευρώπη  Γερμανία, Αυστρία,
Βέλγιο, Ολλανδία, ουηδία, Γαλλία.
 Οικονομικό «θαύμα» της δεκαετίας 1960 στη Γερμανία– υψηλά επίπεδα
επενδύσεων, έμφαση στην εκπαίδευση
 Κοινωνική αγορά: συνδιάζει τον ανταγωνισμό της αγοράς με την ανάγκη για
κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη
 Έμφαση στη σημασία των μακροπρόθεσμων επενδύσεων και λιγότερο στη
βραχυπρόθεσμη κερδοφορία
 Οργάνωση των επιχειρήσεων βασίζεται σε κοινωνικές συμπράξεις, ιδιωτικούδημοσίου τομέα
 Σα εργατικά συνδικάτα εκπροσωπούνται μέσα από εργατικά συβούλια και
συμμετέχουν σε ετήσιες διαβουλεύσεις για το ύψος των μισθών. χήματα
τριμερούς κορπορατισμού
 Αδυναμίες: α) έλλειψη ευελιξίας λόγω του συναινετικού του χαρακτήρα,
δύσκολη η προσαρμογή των επιχειρήσεων στις συνθήκες της αγοράς, β)
υψηλά επίπεδα δημοσίων δαπανών για τη διατήρηση προνιακών
επιδομάτων, και άρα υψηλά επίπεδα φορολογίας

ΚΡΑΣΙΚΟ ΚΑΠΙΣΑΛΙΜΟ (STATE CAPITALISM)
 Καπιταλιστικές οικονομίες στις οποίες το κράτος παίζει νευραλγικό
κατευθυντήριο ρόλο
 Μεταπολεμική Ιαπωνία, «τίγρεις» της Ανατολικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας
(Νότια Κορέα, Σαϊβάν, Φονγκ Κονγκ, ινγκαπούρη), Κίνα, Ρωσία
 Η οικονομία δεν καθοδηγείται από την αγορά και το μηχανισμό των τιμών αλλά
από στο συντονισμό και το σχεδιασμό από το κράτος
 Σο κράτος συντονίζει τις επενδύσεις, την έρευνα και διαμορφώνει την εμπορική
πολιτική
 Μεταπολεμική Ιαπωνία – οι εργαζόμενοι είναι «μέλη» της επιχείρησης,
δεσμεύονται για σκληρή εργασία με αντάλλαγμα την δια βίου απασχόληση,
σύνταξη, κοινωνικές παροχές, κλπ.

 Δεκαετία του 1990, επιβράδυνση της ιαπωνικής οικονομίας, αδυναμία
προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της παγκόσμιας οικονομίας
 Ιαπωνία – ο ατομικισμός καταπιέζεται, η εργασία έγινε το επίκεντρο της
ανθρώπινης ύπαρξης (πολλές ώρες εργασίας, αυστηρές εργασιακές συνθήκες)

ΚΙΝΑ: ΑΡΦΕΣΤΠΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΚΑΠΙΣΑΛΙΜΟΤ
 Π. Τψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης
 ταλινικού τύπου πολιτικός
έλεγχος, μονοκομματική
εξουσία
 Τπέρογκη προσφορά φτηνής
εργασίας
 Μαζικές επενδύσεις στις
υποδομές

 Επίσης Ρωσία με τον Πούτιν
– εκμετάλλευση των
τεράστιων ενεργειακών
αποθεμάτων

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΑΝΣΙΥΑΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΙΚΟΤ
ΚΑΠΙΣΑΛΙΜΟΤ
 Ισχύς του: πραγματισμός, αποφασιστικότητα στην επιδίωξη των






οικονομικών στόχων
Μπορεί η «συναίνεση του Πεκίνου» να αντικαταστήσει τη
«συναίνεση της Ουάσινγκτον»;
Κύρια αδυναμία: αντίφαση ανάμεσα στον οικονομικό
φιλελευθερισμό και στην απουσία πολιτικού φιλελευθερισμού
Η διεύρυνση των οικονομικών ελευθεριών αναπόφευκτα θα
δημιουργήσει πιέσεις για τη διεύρυνση και των πολιτικών
ελευθεριών;
Κίνα: η νομιμοποίηση του «σταλινισμού της αγοράς» στηρίζεται
στην υποστήριξη της ταχέως αναπτυσσόμενης μεσαίας τάξης, και
τα δύο συνδέονται στενά με την ικανότητα της χώρας να συνεχίσει
να αυξάνει το ΑΕΠ της

ΝΕΟΥΙΛΕΛΕΤΘΕΡΙΜΟ
Νέα εκδοχή του κλασσικού
φιλελευθερισμού
 Η οικονομία λειτουργεί πιο
αποδοτικά χωρίς
κυβερνητικές παρεμβάσεις
 Ιδιωτικοποιήσεις
 Μείωση δημοσίων
δαπανών
 Μείωση φορολογίας,
κυρίως επιχειρήσεων
 υρρίκνωση κράτος
πρόνοιας

ΝΕΟΥΙΛΕΛΕΤΘΕΡΙΜΟ
 Πίστη στο φονταμενταλισμό της αγοράς
 Προσπάθεια να αντιστρέψει τη δημιουργία «μεγάλης» κυβέρνησησης και τον
κρατικό παρεμβατισμό
 Ενάντια στον κεϊνσιανισμό, την υψηλή φορολογία και τις υψηλές δημόσιες δαπάνες
– θεωρούνται υπεύθυνες για τον στασιμοπληθωρισμό  stagflation  ύφεση
(υψηλή ανεργία) + πληθωρισμός (υψηλές τιμές) κατά τη δεκαετία του 1970
 Reagan, Thatcher, η χολή του ικάγου, και η «συναίνεση της Ουάσιγκτον», 1990
 Πολιτικές: απελευθέρωση του εμπορίου και των αγορών κεφαλαίου, ισοσκελισμένοι
προϋπολογισμοί (δημοσιονομική πειθαρχία)
 Προωθούνται από τους διεθνείς οργανισμούς όπως Παγκόσμια Σράπεζα και
Διεθνές Νομισματικό Σαμείο (ΔΝΣ)
 Δεκαετία του 1990, διεθνείς ανταγωνιστικές πιέσεις για απορρύθμιση των εθνικών
οικονομιών με την ελπίδα να προσελκύσουν ξένες επενδύσεις. Φαμηλή
παραγωγικότητα σε Γερμανία και Ιαπωνία σε σχέση με ΗΠΑ
 Κίνα – αντιμετώπιση της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης με τους δικούς της
όρους

ΟΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΟΤ ΝΕΟΥΙΛΕΛΕΤΘΕΡΙΜΟΤ
1980-2000 – 3 δεκαετίες ανάπτυξης στης ΗΠΑ και μεγέθυνσης της
παγκόσμιας οικονομίας

Μαζική επέκταση του χρηματοπιστωτικού τομέα  αυξημένες
συναλλαγματικές ροές, αύξηση των επενδύσεων και της
κατανάλωσης. Η μετακίνηση κεφαλαίων υπερβαίνει τα σύνορα των
κρατών και είναι πολύ γρήγορη. Δεν ισχύει το ίδιο για τη μεταποίηση
και τη βιομηχανία
Αλλά και αύξηση του δημόσιου και του ιδιωτικού χρέους
Μετατόπιση μεγάλων οικονομιών από τη μεταποίηση στις υπηρεσίες,
εισαγωγή νέας τεχνολογίας και πληροφορικής
Παράλληλα διευρυνόμενες κοινωνικές ανισότητες, προβλήματα
νομιμότητας, συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας
Σροποποίηση αλλά όχι απόρριψή του στη Νέα Ζηλανδία, στον Καναδά και
στη Βρετανία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ
Διαδικασία κατά την οποία όλες οι εθνικές οικονομίες
ενσωματώνονται, λιγότερο ή περισσότερο, σε μία διασυνδεδεμένη
παγκόσμια οικονομία, «βαθιά ολοκλήρωση»
Διαφέρει από τη διεθνοποίηση αυξημένες διασυνοριακές
συναλλαγές και αλληλεξάρτηση ανάμεσα στις εθνικές οικονομίες,
«ρηχή ολοκλήρωση»

Έχουν πραγματικά απορροφηθεί οι εθνικές οικονομίες σε ένα ενιαίο
παγκόσμιο σύστημα;
Ή δεν έχει αλλάξει τίποτα στην πραγματικότητα; Παραμένει η
παγκόσμια οικονομία ένα σύνολο διασυνδεδεμένων εθνικών
οικονομιών;

ΤΥΙΣΑΣΑΙ Η ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ;
Ναι, αλλά αποτελεί ένα τμήμα μιας διαφοροποιημένης και
πολύπλοκης πραγματικότητας. Δεν είναι ομοιόμορφη

Ο βαθμός της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας διαφέρει από τομέα
σε τομέα της οικονομίας, και από περιοχή σε περιοχή
Η παγκόσμια διασύνδεση έχε αυξηθεί κυρίως με τους εξής τρόπους:

 Σο διεθνές εμπόριο
 Ση διεθνική παραγωγή
 Παγκόσμιος καταμερισμός εργασίας
 Παγκοσμιοποιημένο χρηματοπιστωτικό σύστημα

ΣΟ ΔΙΕΘΝΕ ΕΜΠΟΡΙΟ
Μεγάλη αύξηση του όγκου του διεθνούς εμπορίου από το 1945 και
μετά, αύξηση με διπλάσιους ρυθμούς από την διεθνή παραγωγή
Αύξηση του εμπορίου α) στο εσωτερικό της ίδιας βιομηχανίας παρά
ανάμεσα σε διαφορετικές βιομηχανίες (ενισχύει τον ανταγωνισμό
των τιμών), β) ανάδυση του ενδοεταιρικού εμπορίου λόγω της
ισχυροποίησης των πολυεθνικών
κεπτικιστές: τα επίπεδα εμπορίου σήμερα δεν είναι υψηλότερα από
το παρελθόν. Περίπου το 80% του παγκόσμιου εμπορίου
διενεργείται ανάμεσα στα πιο αναπτυγμένα κράτη και στην
επικράτεια συγκεκριμένων περιοχών (ιδιαίτερα ΗΠΑ, Ευρώπης, της
Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ασίας), παρά ανάμεσα σε
διαφορετικές περιοχές)

ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ
ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ
Αντιστοιχούν στο 50% της παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής και
στο 70% του παγκόσμιου εμπορίου

Έχουν πρόσβαση σε παγκόσμιες πηγές, προμηθεύονται πρώτες ύλες
και απορροφούν επενδύσεις σε κάθε γωνιά του πλανήτη
Πλεονέκτημα να μεταφέρουν την παραγωγή τους σε κράτη και
περιοχές που παρέχουν πιο ευνοϊκές συνθήκες για οικονομική
αποδοτικότητα και κερδοφορία, π.χ. Υτηνή εργασία, χαμηλή
φορολογία, περιορισμένη προστασία εργασιακών δικαιωμάτων
Ωστόσο, οι περισσότερες πολυεθνικές διατηρούν στενές σχέσεις με τη
χώρα τους, και η παραγωγή τους εξακολουθεί να είναι
συγκεντρωμένη στον αναπτυγμένο κόσμο

ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ
Οικονομική δραστηριότητα σε 2 ή
περισσότερα κράτη
General Motors, IBM, McDonald’s
To 70% των πρώτων 200
πολυεθνικών έχουν την έδρα
τους στις ΗΠΑ, στη Γερμανία
και την Ιαπωνία
Σο 90% των ΠΕ έχουν την έδρα
τους στον αναπτυγμένο κόσμο
Σεράστια οικονομική ισχύ και
πολιτική επιρροή
Σο οικονομικό μέγεθος των ΠΕ
ξεπερνά συχνά το ΑΕΠ των
κρατών

ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΚΑΣΑΜΕΡΙΜΟ ΕΡΓΑΙΑ
Δεν υπάρχει μια ενιαία παγκόσμια αγορά εργασίας – μόνο το 15%
των εργαζομένων υπολογίζεται ότι μπορεί να εργαστεί σε
οποιοδήποτε μέρος της γης
Η παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας συγκεντρώνεται όλο και
περισσότερο στον αναπτυγμένο κόσμο
Πολλά φτωχότερα κράτη: η ενσωμάτωσή τους στην παγκόσμια
οικονομία είναι κυρίως μέσω της παραγωγής και της εξαγωγής
αγροτικών προϊόντων και πρώτων υλών
Wallerstein: οικονομική ισχύς στο κέντρο του συστήματος εις βάρος
της περιφέρειας (στο περιθώριο).
Οι ανισότητες αποτυπώνουν τα διαφορετικά επίπεδα ενσωμάτωσης
των κρατών και των περιοχών στην παγκόσμια οικονομία

ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΣΗΜΑ
Η κινητήριος δύναμη της οικονομικής παγκοσμιοποίησης
Δεκαετία του 1970 και του 1980 – μετατόπιση από τις σταθερές στις
κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες
Επέτρεψε την αβίαστη ρογή κεφαλαίου τόσο στο εσωτερικό όσο και
ανάμεσα στις εθνικές οικονομίες

Η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών του 1990 έδωσε περαιτέρω
ώθηση καθώς επέτρεψε τη διεξαγωγή διασυνοριακών συναλλαγών
με το πάτημα ενός κουμπιού
Σο 2001, περίπου 4 τρισεκατομμύρια δολάρια (ποσό μεγαλύτερο από
το ετήσιο ΑΕΠ των ΗΠΑ) διακινούνταν κάθε μέρα στις παγκόσμιες
νομισματικές αγορές

ΤΠΑΡΦΟΤΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΠΟΤ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΙΣΑΛΙΣΙΚΕ;
Υεμινιστές οικονομολόγοι
Τπογραμμίζουν τη σημασία της
ανεπίσημης «αόρατης» οικονομίας,
άμισθη
υνήθως από γυναίκες στη φροντίδα
των παιδιών, των ηλικιωμένων,
αγροτικές καλλιέργειες
Λειτουργεί στη βάση της ανταλλαγής
έξω από το πλαίσιο των παγκόσμιων
αγορών
Μέσα από αυτή διασφαλίζονται οι
διατροφικές ανάγκες σημαντικού
μέρους του παγκόσμιου πληθυσμού

ΥΕΜΙΝΙΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΑΝΣΙΜΑΦΟΜΕΝΕ ΘΕΩΡΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ
Μαρξιστική-στρουκτουραλιστική προσέγγιση: η παγκοσμιοποίηση είναι η
φυσική και αναπόφευκτη συνέπεια του καπιταλισμού
Αποτέλεσμα της συσσώρευσης κεφαλαίου και η επιθυμία για την
ανάπτυξη νέων αγορών για να διατηρήσει υψηλά επίπεδα
κερδοφορίας, αποτέλεσμα της παγκόσμιας ύφεσης της δεκαετίας του
1970
Υιλελεύθερη θεώρηση: η οικονομική παγκοσμιοποίηση συνδέεται με την
ανθρώπινη φύση και τη λογική και εγγενή τάση της για οικονομική
βελτίωση

Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αποδέχονται τη λειτουργία της αγοράς ως
την καλύτερη εγγύηση για την βελτίωση των επιπέδων διαβίωσής τους
Η οικονομική παγκοσμιοποίηση αναπόφευκτη όταν άρχισαν να
διαδίδονται οι τεχνολογικές καινοτομίες

