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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 

 

Η ανατολική Ασία είναι ίσως η μοναδική περιοχή στην παγκόσμια καπιταλιστική 

οικονομία που παρουσίασε εμφανή αύξηση στο μερίδιό της στο παγκόσμιο εισόδημα την 

περίοδο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ίσως το μοναδικό οχυρό ανάπτυξης 

μετά και την κρίση των χωρών του πρώην σοβιετικού μπλοκ από τα μέσα της δεκαετίας 

του 1980. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε μια δέσμη οικονομιών που 

επονομάστηκαν και ως ασιατικές «τίγρεις» και αποτελούνται από τις χώρες Νότια Κορέα 

και Ταϊβάν και τις πόλεις-κράτη Σιγκαπούρη και Χονγκ Κονγκ, και θα δείξουμε την πορεία 

τους από την υπανάπτυξη, στα υψηλά επίπεδα ανάπτυξής τους, από τη δεκαετία του 1960 

έως και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Οι κεντρικά σχεδιασμένες θεσμικές δομές 

και πολιτικές των χωρών αυτών τις οδήγησαν στην εκβιομηχάνιση μέσω της διαδικασίας 

της μάθησης της τεχνολογίας από τις ήδη ανεπτυγμένες βιομηχανικά οικονομίες. Ωστόσο 

γύρω από τις αιτίες εκβιομηχάνισής τους έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις στην διεθνή 

βιβλιογραφία.  

Παρ’ όλα αυτά, το καλοκαίρι του 1997 οι οικονομίες της ανατολικής και 

νοτιοανατολικής Ασίας δέχθηκαν ένα εξουθενωτικό πλήγμα από έναν σφοδρό 

χρηματοπιστωτικό κλυδωνισμό και στη συνέχεια μια γενικότερη οικονομική κρίση ήρθε να 

θέσει απότομα τέρμα στο «θαύμα» της ανατολικής Ασίας. Εδώ θα δείξουμε τις διάφορες 

αιτίες που έχουν δοθεί γύρω από την ισχυρή αυτή χρηματοπιστωτική κρίση που είχε 

σοβαρές συνέπειες στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα των χωρών αυτών αλλά 

επηρέασε και ολόκληρο τον κόσμο. Εν συνεχεία θα δούμε προτεινόμενες πολιτικές 

αποφυγής μελλοντικών κρίσεων αλλά και την πορεία που διέγραψαν οι οικονομίες που 

μελετήσαμε από τα έτη μετά την κρίση έως και σήμερα. Τέλος θα προβούμε σε σύντομα 

συμπεράσματα από την πορεία των όσων μελετήσαμε. 
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Εισαγωγή 

 
 

Η οικονομική ιστορία έχει δείξει ότι είναι πιθανό για κάποιες χώρες να 

αναπτύσσονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς ενώ την ίδια στιγμή  κάποιες άλλες 

βρίσκονται στα πρώτα στάδια της εξέλιξής τους, ενώ άλλες δεν παρουσιάζουν καμία 

ανάπτυξη. Στη διάρκεια των τελευταίων 40 περίπου χρόνων πολλές αναπτυσσόμενες 

οικονομίες πέτυχαν πρόοδο με εκπληκτικούς ρυθμούς. Πολλές από αυτές είδαν το μέσο 

εισόδημά τους να αυξάνεται 5 φορές υψηλότερα στο διάστημα αυτό, ( World Development 

Report 1991, σελ. 1), ένας ρυθμός ανάπτυξης πρωτοφανής στα ιστορικά δεδομένα. Οι 

χώρες αυτές άρχισαν να προσφέρουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής στους κατοίκους τους, 

μέσω παροχής καλύτερης εκπαίδευσης, προσπάθεια μείωσης της φτώχειας και τόνωσης 

της ισότητας, ενίσχυση της υγείας, της διατροφής και της προστασίας του περιβάλλοντος.   

Το χρονικό διάστημα που απαιτείτο για ουσιαστικές αλλαγές στην ποιότητα ζωής 

έχει περιοριστεί δραστικά στο πέρασμα των αιώνων. Η Πρώτη Βιομηχανική Επανάσταση 

στην Μεγάλη Βρετανία ξεκίνησε στα 1780 και χρειάστηκαν 58 χρόνια για να διπλασιάσει 

το κατά κεφαλήν προϊόν της. Η Δεύτερη Βιομηχανική Επανάσταση στις Η.Π.Α. και στη 

Γερμανία επιτεύχθηκε περίπου 100 χρόνια αργότερα. Ξεκινώντας στα 1880 η Ιαπωνία 

διπλασίασε το προϊόν της σε 34 χρόνια (World Development Report 1991, σελ 13). Μετά 

τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η βιομηχανική ανάπτυξη σε ορισμένες χώρες εξελίσσεται 

ακόμη γρηγορότερα συγκριτικά με τις χώρες που εκβιομηχανίστηκαν τον 19ο αιώνα. Έτσι 

τον 20ο αιώνα παρατηρούμε την οικονομική άνοδο χωρών- «θαύματα» ,εκτός από την 

Ιαπωνία, τις νέο-εκβιομηχανισμένες οικονομίες της Ασίας (NIEs- Newly Industrialized 

Economies), που αποτελούνται από τη Νότια Κορέα, την Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ και τη 

Σιγκαπούρη, αλλιώς επονομαζόμενες και ως ασιατικές «τίγρεις». Επιπλέον οι χώρες που 

ανήκουν στην ASEAN-4 της Νοτιοανατολικής Ασίας, δηλαδή η Ινδονησία,  η Μαλαισία, η 

Ταϊλάνδη, και οι Φιλιππίνες αλλά και η Ινδία και η Κίνα, όπως και άλλες χώρες, έχουν 

τραβήξει το ενδιαφέρον των οικονομολόγων της ανάπτυξης. Η θεαματική ανάπτυξη των 

χωρών αυτών του ασιατικού κόσμου και η σύνδεσή τους με τον παγκόσμιο καπιταλισμό, 

έχει κάνει αρκετούς παρατηρητές να καταλήγουν πως το κέντρο της παγκόσμιας 

οικονομίας μεταφέρεται από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό ωκεανό όπου έχει δοθεί ο όρος 

«Σύνορο Ειρηνικού» ή «Λεκάνη του Ειρηνικού», (Pacific Rim, Pacific Basin), (Dixon and 
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Drakakis-Smith, 1995, σελ. 77) και αναφέρεται σε μια περιοχή χωρών που τείνει να γίνει 

ενιαία οντότητα.  

Η εκβιομηχάνιση της Αγγλίας, της Γερμανίας, και των ΗΠΑ βέβαια διαφέρει από 

την εκβιομηχάνιση των αναπτυσσόμενων οικονομιών του 20ου αιώνα. Οι οικονομίες αυτές 

ακολουθούν το μοντέλο της όψιμης εκβιομηχάνισης (late industrialization). Χώρες 

όπως η Νότια Κορέα, η Ταϊβάν, η Βραζιλία, το Μεξικό, και άλλες αναπτυσσόμενες 

οικονομίες ξεκίνησαν τον 20ο αιώνα με μια οικονομικά οπισθοδρομική κατάσταση που 

βασιζόταν σε πρώτες ύλες, όπως και σε επιλεκτική επένδυση στη βιομηχανία. Οι χώρες 

αυτές εκβιομηχανίστηκαν δανειζόμενες ξένη τεχνολογία παρά παράγοντας νέα προϊόντα 

όπως οι προηγούμενες βιομηχανικές χώρες. Έτσι εάν η εκβιομηχάνιση εμφανίστηκε στην 

Αγγλία στη βάση της ανακάλυψης, και εάν εμφανίστηκε στην Γερμανία και στις Η.Π.Α. 

στη βάση της καινοτομίας, στις νέο-αναπτυσσόμενες οικονομίες εμφανίστηκε στη βάση 

της μάθησης (Αmsden, 1992, σελ. 4).  

Η ανατολική Ασία ήταν η περιφέρεια που έγινε αντικείμενο θαυμασμού για τους 

γοργούς ρυθμούς ανάπτυξής της. Συγκεκριμένα, οι χώρες Νότια Κορέα, Ταϊβάν, 

Σιγκαπούρη και Χονγκ Κονγκ, παρουσίαζαν ετήσιους ρυθμούς αύξησης του προϊόντος 

κατά κεφαλήν στα επίπεδα του 6% περίπου. Αυτοί οι ρυθμοί ανάπτυξης, που 

διατηρήθηκαν για μια τριακονταετία και παραπάνω (από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 

έως και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990), είναι απλά εκπληκτικοί (IMF, 1996). 

Αρχικά, οι πολιτικοί κοίταξαν να  τονώσουν τη βιομηχανία τους τοποθετώντας άμεσους 

και έμμεσους φόρους στη γεωργία για να χρηματοδοτήσουν τη βιομηχανία. Στη δεκαετία 

του 1960, οι πολιτικοί ακολουθούσαν την υποκατάσταση των εισαγωγών και την ενίσχυση 

της νηπιακής βιομηχανίας. Η εκβιομηχάνιση των χωρών αυτών σταδιακά έγινε μέσω του 

σταδίου της μάθησης όπως προείπαμε, και της προσπάθειας για τόνωση της 

παραγωγικότητας. Ωστόσο, η αυξανόμενη παραγωγικότητα είναι αποτέλεσμα της 

τεχνολογικής προόδου που επιτελέστηκε μέσω της ανάπτυξης της επιστήμης και του 

ανοίγματος των διεθνών συνόρων, που υιοθετήθηκαν και από τις αναπτυσσόμενες 

οικονομίες. Γιατί βέβαια το γεγονός ότι κάποιες χώρες, οι επονομαζόμενες και ως 

ασιατικές «τίγρεις»,  δηλαδή οι Νότια Κορέα και Ταϊβάν, και οι πόλεις-κράτη Σιγκαπούρη 

και Χονγκ Κονγκ, ανέπτυξαν τη βιομηχανία τους ταχύτερα από άλλες χώρες της 

ανατολικής και νότιας Ασίας αλλά και τις Αφρικής, οφείλεται όχι μόνο στη εκμάθηση των 

τεχνολογικών καινοτομιών αλλά και σε κάποιους θεσμούς που υιοθετήθηκαν από τα κράτη 

αυτά. Ο επιτυχής συνδυασμός τεχνολογικής μάθησης αλλά και πολιτικής χαμηλών μισθών, 

κρατικής επιχορήγησης όπως και σταδιακής αύξησης της παραγωγικότητας και της 
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ποιότητας των παραγόμενων αγαθών, οδήγησε τις 4 αυτές χώρες στα ξεχωριστά επίπεδα 

ανάπτυξής τους. Οι χώρες αυτές προσπάθησαν επιπλέον να μπουν στον διεθνή 

ανταγωνισμό και πέτυχαν σταδιακά να ανταγωνιστούν με επιτυχία ήδη μεγάλες 

ανεπτυγμένες οικονομίες. 

Οι οικονομίες της Ασίας του Ειρηνικού, που από πολλούς είχαν εγκωμιαστεί για την 

σημαντική οικονομική τους πρόοδο, δέχθηκαν το καλοκαίρι του 1997 ένα εξουθενωτικό 

πλήγμα από μια ισχυρή χρηματοπιστωτική ταραχή. Η μεγάλη πτώση του ταϊλανδέζικου 

μπατ, στις 2 Ιουλίου 1997, απετέλεσε την έναρξη της «ασιατικής κρίσης», που είχε 

σοβαρότατες επιπτώσεις στις οικονομίες-θαύματα της ανατολικής Ασίας, στις 

αναπτυσσόμενες οικονομίες γενικά και στις αγορές χρήματος παγκοσμίως. Οι οικονομίες 

που εξυμνούνταν για την μακροοικονομική σταθερότητα και πρόοδό τους, υπέστησαν την 

χειρότερη οικονομική κατάρρευση ανάμεσα σε αυτές που σημειώθηκαν σε οποιαδήποτε 

χώρα από την δεκαετία του 1930, ακόμη μεγαλύτερη και από την μεξικανική κρίση του 

1994-5. Η κρίση αυτή αποδόθηκε σε διαφορετικά αίτια, από τα σημαντικότερα βέβαια 

ήταν η παγκοσμιοποίηση και η σύγχρονη φύση των διεθνών χρηματοοικονομικών ροών. Η 

ασιατική κρίση επίσης αποτέλεσε σε γενικές γραμμές, ένα φλέγον ζήτημα που επέφερε 

διαφωνίες πάνω σε θέματα οικονομικών, χρηματοδότησης και οικονομικής πολιτικής, 

(Chang, Palma, Whittaker, 1998, σελ. 649) 

Στην εργασία αυτή θα γίνει μια παρουσίαση του φαινομένου των τεσσάρων 

ασιατικών "τίγρεων" και της πορείας τους από την υπανάπτυξη στα θαυμαστά επίπεδα 

ανάπτυξής τους. Θα δείξουμε τους παράγοντες που οδήγησαν στην εκβιομηχάνιση τους 

και τη συνακόλουθη οικονομική τους ισχύ, όπως και εναλλακτικές προσεγγίσεις που 

δόθηκαν πάνω στην ανάπτυξή τους αυτή. Θα φτάσουμε έως και την οικονομική κρίση του 

1997, που ταλάνισε ολόκληρη την περιφέρεια της ανατολικής και νοτιοανατολικής Ασίας, 

αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο και θα δειχθούν τα αίτια και οι συνέπειές της. Θα συνεχιστεί 

η παρουσίαση με το τι συμβαίνει στις χώρες αυτές μετά την κρίση και τέλος θα προβούμε 

σε σύντομα συμπεράσματα από την πορεία των χωρών που μελετήσαμε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Οι τέσσερις ασιατικές «τίγρεις» 

 

Ο όρος τέσσερις ασιατικές «τίγρεις» ή ανατολικές ασιατικές «τίγρεις» αναφέρεται 

στις οικονομίες της Ταϊβάν, Σιγκαπούρης, Χoνγκ Κoνγκ και Νότιας Κορέας. Είναι επίσης 

γνωστές ως  τέσσερις μικροί ασιατικοί δράκοι1. Αυτές οι χώρες και περιοχές ξεχώρισαν για 

τα υψηλά επίπεδα ανάπτυξης και για την ταχεία εκβιομηχάνισή τους μεταξύ των αρχών 

του 1960 έως και στη δεκαετία του 1990. Κατόρθωσαν να ξεπεράσουν σε ρυθμούς 

ανάπτυξης άλλες αναπτυσσόμενες οικονομίες της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής 

όπως φαίνεται και στο παρακάτω Γράφημα 1 ενώ παράλληλα το εισοδηματικό χάσμα 

μεταξύ αυτών και των ανεπτυγμένων χωρών μειώθηκε δραματικά από τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο, (World Development Report 1991, σελ. 3). 

Γράφημα 1 

Ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης (μέσο ετήσιο ποσοστό ανά δεκαετία) 

 

                                                 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/East_Asian_Tigers 
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Πηγή: www.openlearn.open.ac.uk.  

Έτσι στο παραπάνω Γράφημα βλέπουμε πως οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης των 

τεσσάρων «τίγρεων» ανά δεκαετία υπερέχουν τους ρυθμούς άλλων αναπτυσσόμενων 

περιοχών της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής και φτάνουν κατά μέσο όρο πάνω από 

8% έως και 10%. 

Γράφημα 2 

ΑΕΠ κατά κεφαλήν στις τέσσερις «τίγρεις» 

 

Πηγή: www.umsl.edu 

Πίνακας 1 

Μερίδιο από τις παγκόσμιες εξαγωγές 

Share of Global Exports 

                                              1980                                       1993 
Japan 7.1 9.8 
NIEs 4.5 10.2 

ASEAN 4 1.9 3.4 
Socialist Group 1.0 2.6 
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Subtotal 14.5 26.4 
   

Canada 3.3 3.8 
Mexico 0.9 1.9 

USA 12.8 12.6 
Subtotal 17.0 17.7 

Total 31.5 43.7 

Πηγή: Dixon and Drakakis-Smith, 1995, σελ. 77 

Όπως βλέπουμε και από το παραπάνω Γράφημα 2 οι ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ κατά 

κεφαλήν στις τέσσερις «τίγρεις» υπερβαίνουν αναλογικά τα επίπεδα του παγκόσμιου ΑΕΠ 

κατά κεφαλήν στο πέρασμα των δεκαετιών. Στον Πίνακα 1 επιπλέον διακρίνουμε πως οι 

νέο-αναπτυσσόμενες οικονομίες κατέχουν ένα υψηλό μερίδιο από τις παγκόσμιες εξαγωγές 

που στο διάστημα μεταξύ 1980 και 1993 υπερδιπλασιάστηκε. Στα 1993 όπως βλέπουμε, 

λαμβάνοντας υπόψη και το μέγεθος των σχετικών οικονομιών, το να έχουν οι NIEs ένα 

ποσοστό της τάξης του 10% περίπου στις παγκόσμιες εξαγωγές, ενώ οι ΗΠΑ κατέχουν ένα 

12,5% περίπου, σημαίνει ένα αρκετά σημαντικό μερίδιο.  

Οι τέσσερις «τίγρεις», παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά και με  άλλες 

ασιατικές οικονομίες που ξεχωρίζουν για την εξέλιξη που επίσης παρουσιάζουν, όπως η 

Κίνα και η Ιαπωνία. Όντας σχετικά φτωχές στη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, αυτές οι 

χώρες είχαν πληθώρα φτηνού εργατικού δυναμικού. Η εκπαιδευτική αναμόρφωση που 

ακολούθησαν τις κατέστησε ικανές να δημιουργήσουν ένα φτηνό, πλην παραγωγικό 

εργατικό δυναμικό. Επιπλέον, υποστήριξαν την ισότητα με την μορφή της αναδιάρθρωσης 

της γης στους αγρότες-εργάτες έτσι ώστε να προωθήσουν τα ιδιοκτησιακά τους 

δικαιώματα όπως και έδωσαν αγροτικές επιχορηγήσεις και τοποθέτησαν δασμούς στα 

αγροτικά προϊόντα, (World Development Report 1991, σελ.2). Στις μέρες μας, σύμφωνα με 

την λίστα του 2006 του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι Νότια Κορέα, Ταϊβάν, Χονγκ 

Κονγκ και Σιγκαπούρη βρίσκονται αντίστοιχα στις θέσεις 12η, 22η, 36η και 44η όσον αφορά 

το ονομαστικό ΑΕΠ τους σε ολόκληρο τον κόσμο2.  

 

 

 

                                                 
2 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2007: Countries, World & 
EU. Data for the year 2006. 
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Πίνακας 2 

Μερίδια των τομέων της γεωργίας και της βιομηχανίας στο ΑΕΠ (%) 

          
 

Πηγή: Asian Development Bank, Key Indicators of Developing Asian and Pacific 
Countries, 2003 

 

Όπως βλέπουμε και από τον παραπάνω Πίνακα 2 ενώ ο αγροτικός τομέας κατέχει 

ένα σημαντικό μερίδιο του ΑΕΠ κυρίως στην Κορέα και στην Ταϊβάν τη δεκαετία του 

1980, ιδιαίτερο τμήμα του ΑΕΠ και στις τέσσερις «τίγρεις» καταλαμβάνει ο βιομηχανικός 

τομέας και ιδιαιτέρως αυτός των κατασκευών, από τότε έως και τις μέρες μας. Η ιδιαίτερη 

πτώση που παρουσιάζεται στην ενασχόληση του Χονγκ Κονγκ με τη βιομηχανία, από τη 

δεκαετία του 1990 έως και το 2002, οφείλεται στην αποβιομηχάνιση που υπέστη και στην 

συνακόλουθη ενασχόλησή του με τις υπηρεσίες. 

Οι ασιατικές «τίγρεις» ακολούθησαν ένα μοντέλο ανάπτυξης βασιζόμενο στην 

παραγωγή και εξέλιξη αγαθών προορισμένων για εξαγωγή στα ήδη ανεπτυγμένα κράτη. Τα 

τέσσερα κράτη περιόρισαν την εγχώρια κατανάλωση μέσω κυβερνητικών πολιτικών, όπως 

υψηλούς δασμούς και έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης 

δημιουργώντας κολέγια και πανεπιστήμια έτσι ώστε να παρέχουν στους νέους υψηλή 

κατάρτιση. Για την χάραξη της οικονομικής τους στρατηγικής οι ασιατικές τίγρεις 

επηρεαστήκαν κατά κύριο λόγο από το μοντέλο εξαγωγών της Ιαπωνίας. Επίσης 

σημαντικός παράγων για την οικονομική ανάπτυξη των τίγρεων υπήρξε η  βοήθεια της 

Αμερικής, που άνοιξε την αγορά της στους ανατολικοασιάτες εξαγωγείς, μετά τα 1960. 

Ακολούθησαν και άλλες μεθόδους που θα αναφερθούν εκτενέστερα σε άλλο τμήμα της 

εργασίας αυτής, (Lall, 1996, σελ. 4). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Το μοντέλο εκβιομηχάνισης των χωρών της ανατολικής Ασίας: 

γενικά χαρακτηριστικά 

 
Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίον επιτεύχθηκε η πρόσφατη εκβιομηχάνιση στις 

χώρες της ανατολικής Ασίας και του Τρίτου Κόσμου γενικότερα, αρκετοί οικονομολόγοι 

τον παραλλήλισαν με το μοντέλου του Φορντισμού που εφάρμοσαν οι βιομηχανίες 

μαζικής παραγωγής στις Η.Π.Α υιοθετώντας θεσμούς όπως την αποσύνθεση θέσεων 

εργασίας σε μικρότερα μέρη και την διοίκηση προς τα κάτω. Παρόλα αυτά το μοντέλο του 

Φορντισμού δεν θα μπορούσε να υιοθετηθεί από τις χώρες της ανατολικής Ασίας, γιατί οι 

θεσμοί της όψιμης εκβιομηχάνισης είναι διαφορετικοί από αυτούς τις πρώιμης. Ο 

Φορντισμός είναι ένα μοντέλο που θεωρεί την υποκατανάλωση ως κύριο πρόβλημα της 

οικονομικής ανάπτυξης, το κύριο πρόβλημα όμως της όψιμης εκβιομηχάνισης είναι η 

αύξηση της παραγωγικότητας και η δημιουργία διεθνούς ανταγωνιστικότητας, και όχι 

αποτελεσματικής ζήτησης (Amsden, 1990, σελ.10). Δεύτερον, η όψιμη εκβιομηχάνιση 

είναι περισσότερο μια πολιτική διαδικασία παρά μια επιχειρηματική διαδικασία στην οποία 

εστιάζει το μοντέλο του φορντισμού, επειδή το κράτος ήταν ο ιθύνων νους της 

εκβιομηχάνισης.   

Κατά βάση έχει λεχθεί πως οι χώρες της ανατολικής Ασίας, αλλά και γενικά η 

εκβιομηχάνιση είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας μάθησης. Δηλαδή οι χώρες αυτές 

δανείστηκαν τεχνολογία από πιο ανεπτυγμένες χώρες όπως τις Η.Π.Α. και την Ιαπωνία. Το 

μοντέλο αυτό της εκβιομηχάνισης μέσω της μάθησης συνδέεται με ένα κοινό σύνολο 

ιδιοτήτων ή τάσεων που το ανάλαβαν όλες οι πρόσφατα εκβιομηχανισμένες χώρες και οι 

ασιατικές «τίγρεις». 

 

1. Δημιουργώντας «στρεβλώσεις» 

Η κυβερνητική παρέμβαση στην διαδικασία εκβιομηχάνισης ήταν αρκετά ισχυρή, 

αφενός, επειδή η τεχνολογία δεν ήταν ανταγωνιστικό προϊόν, αφετέρου επειδή οι 

αναπτυσσόμενες χώρες του Τρίτου Κόσμου είχαν χαμηλούς ρυθμούς αύξησης στους 

μισθούς και δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν ικανοποιητικά την υψηλή παραγωγικότητα 

των ανεπτυγμένων χωρών. Η κύρια μορφή παρέμβασης του κράτους ήταν με την μορφή 

των επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων. Οι επιχορηγήσεις περιλαμβάνουν, δασμολογική 
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προστασία της εγχώριας αγοράς, παροχή κινήτρων για εξαγωγές, επιδοτήσεις των 

εισαγωγών, κυβερνητικές επενδύσεις για να προωθηθούν οι τεχνολογικοί και οικονομικοί 

δεσμοί ανάμεσα στις επιχειρήσεις, όπως επίσης και γενικά υποστήριξη για την ανάπτυξη 

της διπλωματίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Για να υποκινηθούν οι επενδύσεις και το 

εμπόριο, το κράτος χρησιμοποίησε τις επιδοτήσεις για να οδηγήσει εκ προθέσεως τις 

σχετικές τιμές σε «λανθασμένη» κατεύθυνση και όχι σε αυτήν που την οδηγούν οι 

δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης, τη «σωστή» κατεύθυνση δηλαδή. 

Οι κυβερνήσεις δηλαδή των νέο-εκβιομηχανισμένων χωρών, παρείχαν μακροχρόνια 

διεθνή πίστωση σε επιλεγμένες βιομηχανίες σε ρυθμούς πολύ χαμηλότερους από αυτούς 

που επικρατούσαν εγχώρια. Έτσι η εκάστοτε κυβέρνηση, δημιουργούσε πολλαπλές τιμές 

για τα δάνεια, που από αυτές μόνο μία θα μπορούσε να είναι «σωστή», δηλαδή να 

προέρχεται από την εξίσωση των νόμων της ζήτησης και της προσφοράς. Επιπλέον η τιμή 

αυτή που ήταν επίτηδες «λανθασμένη», στην πραγματική της μορφή ήταν αρνητική, λόγω 

του πληθωρισμού, ( Amsden, 1992, σελ.144).  

Όσον αφορά το ξένο επιτόκιο συναλλάγματος, επίτηδες διαστρεβλώθηκε από τις 

κυβερνήσεις, οι οποίες ήθελαν υψηλή τιμή για να εξάγουν και χαμηλή τιμή για να 

αποπληρώσουν το ξένο χρέος και για να εισάγουν ακατέργαστες ύλες και αγαθά που δεν 

μπορούσαν να παραχθούν εγχώρια. Έτσι οι εξαγωγές επιδοτήθηκαν αδρά έτσι που η 

σχετική τιμή του συναλλαγματικού επιτοκίου ήταν άσχετη κατά μεγάλο μέρος. Επιπλέον, 

οι εξαγωγείς αποζημιώθηκαν επειδή ήταν αναγκασμένοι να πουλάνε στην εγχώρια αγορά 

σε πληθωριστικές τιμές.  

Μπορεί βέβαια οι ρυθμίσεις αυτές να εφαρμόστηκαν σε όλες τις πρόσφατα 

εκβιομηχανισμένες χώρες, αλλά στις χώρες- τίγρεις και κυρίως στις Κορέα και Ταϊβάν 

ήταν οι πιο αποτελεσματικές από όλες. Αυτό οφείλεται στο ότι οι κυβερνήσεις τους είχαν 

τη δύναμη να πειθαρχήσουν τις μεγάλες βιομηχανίες και συγκεκριμένα να επιδοτούν τις 

βιομηχανίες με διανεμητικές αρχές πιο αποτελεσματικές. 

 

2. Εστίαση στο παραγωγικό εργοστασιακό σύστημα 

Στις βιομηχανίες των νέο-αναπτυσσόμενων χωρών, που δανείζονται την τεχνολογία 

από άλλες χώρες, στρατηγικής σημασίας είναι η εστίαση στο παραγωγικό κομμάτι. Οι 

βιομηχανίες εκεί είχαν ως στόχο να κάνουν βελτιώσεις στην παραγωγικότητά τους με 

αποτέλεσμα να  ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους στο διεθνές σκηνικό. Αρκετοί 

μηχανικοί ήταν εκείνοι που δούλευαν στο μάνατζμεντ του παραγωγικού συστήματος, και 

έτσι βοήθησαν αρκετά στην αύξηση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. Από τις 
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τέσσερις τίγρεις μεγαλύτερο αποτέλεσμα φάνηκε στην Κορέα, όπου τα επιχειρησιακά 

γκρουπ εκεί (cheabol) συνεργάζονταν στενά και ήταν υπό κυβερνητικό έλεγχο, (Amsden, 

1990, σελ.18). 

 

3. Φτηνή εργασία 

Ένας άλλος πυλώνας της πρόσφατης εκβιομηχάνισης είναι το φτηνό εργατικό 

δυναμικό. Στις νεο-αναπτυσσόμενες χώρες υπήρξε τεράστια προσφορά εργασίας, που ήταν 

πολιτικά ανίσχυρη και υποβαλλόταν σε πειθαρχία από το κράτος. Αυτό συνέβαινε κυρίως 

σε απολυταρχικά καθεστώτα, όπως στις αρχές της εκβιομηχάνισης στην Κορέα, αλλά και 

σε άλλα καθεστώτα, (Amsden, 1990, σελ.18-19). 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Επιπρόσθετοι παράγοντες οικονομικής ανάπτυξης 

 
Εκτός από τις κυβερνητικές στρατηγικές, τη βιομηχανική και τεχνολογική εξέλιξη, 

το εμπόριο, κ.α., υπήρξαν και άλλοι σημαντικοί παράγοντες που οδήγησαν στην ανάπτυξη 

των ασιατικών τίγρεων και άλλων αναπτυσσόμενων ασιατικών κρατών. 

 

3.1. Δημογραφικοί παράγοντες 

Προσφάτως έχουν γίνει αρκετές μελέτες γύρω από την σύνδεση μεταξύ πληθυσμού 

και οικονομικής ανάπτυξης, οι οποίες τονίζουν τη δημογραφική μετάβαση ως τον 

παράγοντα που ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Δημογραφική μετάβαση, είναι η αλλαγή από τις συνθήκες υψηλής γονιμότητας και 

υψηλής θνησιμότητας, σε συνθήκες χαμηλής γονιμότητας και θνησιμότητας. H 

δημογραφική μετάβαση έχει και ως συνέπεια την αλλαγή της ηλικιακής κατανομής του 

πληθυσμού. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση της μερίδας του πληθυσμού που 

εργάζεται και όχι η αύξηση της μερίδας των πολύ νέων ή των ηλικιωμένων γιατί αυτοί 

καταναλώνουν περισσότερο από ότι παράγουν. Εάν λοιπόν αυξηθεί η μερίδα των 

εργαζομένων τότε αυξάνεται και η αξία του προϊόντος κατά κεφαλήν, σημαντικός δείκτης 

οικονομικής ανάπτυξης σε μια περιοχή. Η δημογραφική μετάβαση στις χώρες της 

ανατολικής Ασίας υπήρξε σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης, αφού από το 1965-90 ο 
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εργαζόμενος πληθυσμός αυξήθηκε κατά 10 φορές πιο γρήγορα από τους νέους ή τους 

ηλικιωμένους, (Bloom, Canning, Malaney, 2000, σελ.258-259). Στοιχεία βλέπουμε στον 

Πίνακα 3. 

Ένας επιπλέον δημογραφικός παράγων που συμβάλλει στην οικονομική πρόοδο είναι 

η αύξηση του ορίου ζωής. Όταν οι άνθρωποι τείνουν να ζουν περισσότερο τότε δουλεύουν 

και περισσότερο για να αποταμιεύουν για την γεροντική τους ηλικία. Η παροχή λοιπόν 

καλύτερης ποιότητας ζωής  και η καταπολέμηση των ασθενειών, αύξησαν το όριο ζωής 

των κατοίκων της ανατολικής Ασίας όπως και μείωσαν τη θνησιμότητα. Για παράδειγμα, 

όπως δείχνει και το Γράφημα 3, στην Ταϊβάν ενώ το 1930 ο μέσος όρος ζωής ήταν τα 40 

χρόνια στα 1980 έφτασε τα 70 χρόνια. Οι παράγοντες αυτοί ενίσχυσαν την οικονομική 

άνοδο των ανατολικοασιατικών κρατών (Bloom, Canning, Malaney, 2000, σελ.268).  

 

Πίνακας 3 

Ηλικιακή κατανομή ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού 

Age Distribution 
(As % of Total Population)   

1980 1990 2000 

Country 0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+ 
 

Hong Kong 25.5 68.0 6.5 21.5 70.0 8.5 17.2 72.3 10.5 

Korea, Rep. of 34.0 62.2 3.8 25.9 69.1 5.0 21.5 71.8 6.7 

Singapore 27.0 68.3 4.7 21.5 72.9 5.6 22.1 70.7 7.2 

Taipei, China 32.4 63.4 4.2 27.3 66.6 6.1 21.4 70.1 8.6 

Πηγή: Asian Development Bank, Key Indicators of Developing Asian and Pacific 
Countries, 2000. 
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Γράφημα 3 

Μεταβολές στην αναμενόμενη διάρκεια ζωής κατά τη γέννηση σε επιλεγμένους 

πληθυσμούς 

 
Πηγή: www.adsri.anu.edu.au/ Mortality transition in East Asia 

 
3.2. Υψηλοί ρυθμοί αποταμίευσης 

Ιδιαίτερα σημαντικός για την ανάπτυξη θεωρείται ο παράγων της αποταμίευσης, 

ιδιωτικής και εθνικής. Στην Ασία, ανατολική και νοτιοανατολική, οι ρυθμοί αποταμίευσης 

ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικοί με τάση ανόδου στη δεκαετία του 1990. Για τις τέσσερις 

«τίγρεις» ιδιαίτερα, στοιχεία εμφανίζονται στον πίνακα 4. 

 

Πίνακας 4 

Εθνικές, κυβερνητικές και ιδιωτικές αποταμιεύσεις (ετήσιοι μέσοι όροι ως 

μερίδιο του ΑΕΠ) 
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Πηγή: www.cid.harvard.edu/archive/hiid., Economic growth in Asia 

 

Βλέπουμε ότι η χώρα με την μεγαλύτερη ετήσια κατά μέσο όρο αύξηση των 

ιδιωτικών, κυβερνητικών και εθνικών της αποταμιεύσεων είναι η Σιγκαπούρη. Οι δημόσιες 

αποταμιεύσεις προέρχονται από τους πλεονασματικούς τρέχοντες προϋπολογισμούς της 

κάθε χώρας. Βλέποντας στις ασιατικές τίγρεις μια άνοδο των δημοσίων αποταμιεύσεών 

τους, καταλαβαίνουμε πως οι τρέχοντες προϋπολογισμοί τους θα ήταν πλεονασματικοί, 

πράγμα που προέρχεται κυρίως από την αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία των 

κυβερνήσεών τους.  

Για την ανοδική όμως τάση των αποταμιεύσεων στην ανατολική Ασία γενικά και 

στις ασιατικές τίγρεις ειδικά, σημασία παίζουν και οι άλλοι παράγοντες. Έτσι οι 

δημογραφικοί παράγοντες που αναλύσαμε πριν, δηλαδή η αύξηση του ορίου ζωής στην 

Ασία, αύξησε και τις αποταμιεύσεις των πολιτών με σκοπό την μελλοντική τους 

κατανάλωση3. 

 

3.3. Αύξηση του ενδοπεριφερειακού εμπορίου 

Με την παρέλευση των ετών, και την βιομηχανική και τεχνολογική ανάπτυξη των 

ασιατικών κρατών, το εμπόριο ανάμεσα στα κράτη των ασιατικών «τίγρεων», της Ιαπωνίας 

και των κρατών της ASEAN 4, αλλά και της Κίνας, αναπτυσσόταν με γρηγορότερους 

ρυθμούς από αυτό με τον υπόλοιπο κόσμο. Συγκεκριμένα ανάμεσα στις τέσσερις «τίγρεις» 

έχουμε την δημιουργία δυνατών εμπορικών σχέσεων, όπως παρατηρούμε και στον Πίνακα 

5. Στο διάστημα μεταξύ 1980-1991  το εμπόριο μεταξύ τους αυξήθηκε κατά 20% ως 

ποσοστό της αξίας του συνολικού εμπορίου τους. Το γεγονός αυτό εντείνει τη διαδικασία 

που προάγει την περιφερειακή «ολοκλήρωση» ανάμεσά τους η οποία βασίζεται στο 

εμπόριο και τη δημιουργία μιας άτυπης οικονομικής περιοχής της Ασίας του Ειρηνικού,    

(Dixon and Drakakis-Smith, 1995, σελ. 81). 

 

Πίνακας 5 

Περιφερειακό εμπόριο ως ποσοστό της αξίας του συνολικού εμπορίου 

 1980 1993 Μεταβολή 

1980-1991 

                                                 
3 Ιδέες για την παραπάνω ενότητα πάρθηκαν από την εργασία των, Steven Radelet, Jeffrey Sachs και 
Jong-Wha Lee με τίτλο, Economic Growth in Asia, σελ. 42-51, που ευρίσκεται στην ιστοσελίδα, 
www.cid.harvard.edu/archive/hiid. 
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Hong Kong 45.1 67.9 +22.9 

Korea 31.4 60.1 +14.7 

Singapore 45.4 60.1 +15.6 

Taiwan 31.1 46.7 +15.6 

Total NIEs 38.5 58.7 +20.2 
Πηγή: Dixon and Drakakis-Smith, 1995, σελ. 82 

 

3.4. Μακροοικονομική σταθερότητα 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι πολιτικοί στις χώρες της ανατολικής και 

νοτιοανατολικής Ασίας, άσκησαν πολιτική με ιδιαίτερη επιτυχία. Ξεπερνώντας αρκετές 

ταραχώδεις καταστάσεις οι ασιατικές οικονομίες βγήκαν αλώβητες, και οι κυβερνήσεις 

τους τις κράτησαν σταθερές για αρκετά χρόνια. Τα δημοσιονομικά ελλείμματα 

κρατηθήκαν υπό έλεγχο αλλά και οι ρυθμοί του πληθωρισμού ήταν ετήσια σε μονοψήφια 

επίπεδα. Παρακάτω στον πίνακα 6 φαίνονται οι αλλαγές στις καταναλωτικές τιμές των 

τεσσάρων τίγρεων. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε και στις συναλλαγματικές τιμές για να 

αποφευχθούν τυχόν υπερτιμήσεις όταν εμφανίζονταν ανισορροπίες με τις ξένες πληρωμές.  

 

Πίνακας 6 

Μεταβολές στις καταναλωτικές τιμές (% ετησίως) 

 
Πηγή: Asian Development Bank, Asian Development Outlook, 1996 and 1997. 

 

Γιατί όμως οι οικονομίες αυτές τα κατάφεραν τόσο καλά στην αναπτυξιακή τους 

πορεία σε σύγκριση με άλλες χώρες; Η υφιστάμενη πολιτική σταθερότητα στις 

περισσότερες χώρες, ενθάρρυνε τις κυβερνήσεις τους στο να εφαρμόσουν μακροπρόθεσμες 
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οικονομικές στρατηγικές. Αρκετές από τις ανατολικοασιατικές οικονομίες είχαν σταθερή 

αρχηγία για αρκετό καιρό, όπως ο πρόεδρος Park στην Κορέα που ήταν στην εξουσία για 

18 χρόνια, συγκεκριμένα ήταν δικτάτορας από το 1961-19794 

(www.cid.harvard.edu/archive/hiid, Economic Growth in Asia, σελ. 51). Ακόμη κι αν οι 

πρόεδροι άλλαζαν, οι πολιτικοί  για τα οικονομικά έμεναν στη θέση τους για αρκετά 

χρόνια, παρέχοντας σταθερότητα στην οικονομική πολιτική. Τα κράτη επίσης φρόντιζαν 

να αναθέτουν την μακροοικονομική διαχείριση σε έμπειρους τεχνοκράτες ή σε ανάλογες 

διοικητικές ομάδες που ήταν συνήθως ανεξάρτητοι από τη βουλή ή το κοινοβούλιο. Τέλος, 

επιλέγονταν υψηλού επιπέδου δημόσιοι υπάλληλοι, καλά αμειβόμενοι, με στόχο να 

καταπολεμηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η διαφθορά και η δωροδοκία και να 

παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες, (www.cid.harvard.edu/archive/hiid, 

Economic Growth in Asia, σελ. 53). 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η βιομηχανική πολιτική των τεσσάρων «τίγρεων» 

 
 

Αρχικά οι χώρες τις ανατολικής Ασίας ακολούθησαν στρατηγική υποκατάστασης 

των εισαγωγών με αποτέλεσμα όλες οι διαδικασίες να υπόκεινται σε προστατευτισμό και 

έτσι να μην γίνεται αποτελεσματική κατανομή των πόρων. Παρεμβατισμός υπήρχε και στο 

εμπόριο, και στην παροχή πιστώσεων και στην εισαγωγή και δημιουργία εγχώριας 

τεχνολογίας, στην εκπαίδευση κ.α. Επίσης η κάθε χώρα είχε διαφορετική μορφή και 

επίπεδο ανάπτυξης κόντρα στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο που θεωρεί πως η κάθε αγορά 

είναι αποτελεσματική και εάν τα κράτη εφαρμόσουν παρόμοιες στρατηγικές θα έχουν την 

ίδια ανάπτυξη. 

Προχωρώντας αναλυτικά στην βιομηχανική πολιτική που ασκήθηκε, έχουμε αρχικά 

να πούμε ότι δεν υπάρχει «μοντέλο ανατολικής Ασίας», όπως είχε υποστηριχθεί, αλλά σε 

κάθε χώρα υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις ως προς το μοντέλο όψιμης 

εκβιομηχάνισης, με κοινή βάση τις εξαγωγές, τη δημιουργία καλού ανθρωπίνου κεφαλαίου 

και ισχυρών περιφερειακών διαχύσεων, (Lall, 1996, σελ.14). Στις χώρες αυτές υπήρχε μια 

ποικιλία από την εφαρμογή του laissez faire έως την επιλεκτική στόχευση και έλεγχο.  

                                                 
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Park_Chung-hee 
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 Όσον αφορά το Χονγκ Κονγκ (πληθυσμός περίπου 7 εκατομ. κάτοικοι5), υπήρξε η 

περιοχή (πρώην βρετανική αποικία)  της Κίνας, η οποία εφάρμοσε το ελεύθερο εμπόριο 

και την ανοικτή πολιτική στις επενδύσεις. Το Χονγκ Κονγκ είχε μια πολύ καλή υποδομή 

και παράδοση: καλή υποδομή στο εμπόριο και στη χρηματοδότηση, την παρουσία 

βρετανικών μεγάλων επιχειρήσεων (τις “Hongs”) και μια εισροή επιχειρηματιών και 

εκπαιδευμένων μηχανικών και τεχνικών προερχόμενους από την Κίνα. Ξεκίνησε λοιπόν να 

δραστηριοποιείται με επιτυχία στην εξαγωγική ελαφριά κατασκευαστική βιομηχανία.   

Βασικά το Χονγκ Κονγκ ξεκίνησε και συνέχισε να βασίζεται στην ελαφριά 

βιομηχανία χωρίς να εμβαθύνει την βιομηχανική και τεχνολογική στρατηγική του. Έτσι το 

αποτέλεσμα ήταν να ξεκινήσει η αποβιομηχάνισή του καθώς οι μισθοί και τα κόστη γης 

μεγάλωναν. Η κατασκευαστική του βιομηχανία μεταφέρθηκε στην Κίνα και η εξαγωγική 

του ανάπτυξη υπέστη σοβαρή πτώση μετά τα μέσα του 1980, (Lall, 1996, σελ.17). Βέβαια 

η οικονομία της περιοχής συνεχίζει να επεκτείνεται αλλά η μη τεχνολογική και 

βιομηχανική εμβάθυνση στοίχισε στο Χονγκ Κονγκ μεγάλο μερίδιο από την οικονομική 

του εξέλιξη. 

Η Σιγκαπούρη από την άλλη, είναι μια οικονομία που συνδύασε ελεύθερο εμπόριο 

και παρεμβατική πολιτική. Η βιομηχανική της δομή είναι αρκετά εξελιγμένη, και αν και 

έχει τον μισό πληθυσμό από το Χονγκ Κονγκ, περίπου 4.400.0006 άτομα, δεν είχε την 

μοίρα του Χονγκ Κονγκ. Η χώρα αυτή βασίζεται αρκετά σε πολυεθνικές εταιρείες, όμως η 

κυβέρνηση δεν επαναπαύτηκε και στόχευσε σε προώθηση και εκμετάλλευση των 

επενδύσεων που η εταιρείες αυτές εισήγαγαν στη χώρα, για να επιτύχουν τους στόχους 

τους. Η Σιγκαπούρη ξεκίνησε με δραστηριότητες όπως ναυπηγική, εμπόριο και διύλιση 

πετρελαίου και αντικατέστησε την υποκατάσταση των εισαγωγών με το εξαγωγικό 

εμπόριο. Στην αρχή η κατασκευαστική της βιομηχανία ήταν ελαφριά (ένδυση και 

συναρμολόγηση ημιαγωγών), αλλά στην συνέχεια το κράτος της επενέβη για να 

εκμεταλλευτεί τις επενδύσεις των πολυεθνικών σε τομείς πιο εξειδικευμένους, υψηλότερης 

βιομηχανικής διάρθρωσης. Η χώρα αυτή κατάφερε στο τέλος να έχει βιομηχανίες αρκετά 

εξειδικευμένες, και παρ’ όλη την προσπάθεια των κυβερνήσεών της για περαιτέρω 

τεχνολογική εμβάθυνση, δεν κατάφερε κάτι τέτοιο αφού εξαρτήθηκε αρκετά από ξένη 

τεχνολογική εισροή και δεν ανέπτυξε την εγχώριά της τεχνολογία. 

Η Κορέα και η Ταϊβάν, στα τέλη του 1940 υπέστησαν ανακατανομή της γης. Η 

κίνηση αυτή χρησιμοποιήθηκε από τις κατακτητικές δυνάμεις των Η.Π.Α. ως ένας τρόπος 
                                                 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong 
6 http://el.wikipedia.org/wiki/Singapore 
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να αποφευχθεί η εξάπλωση του Κομμουνισμού. Η ανακατανομή της γης, είχε ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός συστήματος, από μικρούς ιδιοκτήτες γης. (Amsden, 1990, 

σελ. 24). Το κράτος στην Κορέα και στην Ταϊβάν μεταμορφώθηκε σταδιακά. Καθώς 

προχωρούσε η ανάπτυξη, άλλαζε και ο στόχος του κράτους: από το να αντιμετωπιστούν 

προβλήματα υποπαραγωγικότητας στο να δημιουργηθεί οικονομική σταθερότητα 

βασισμένη σε υψηλότερη παραγωγικότητα.  

Οι χώρες της Κορέας και της Ταϊβάν ακολούθησαν πολύ πιο προστατευτικές 

πολιτικές. Η κυβέρνηση επενέβαινε δυναμικά στην εγχώρια αγορά για να προωθηθούν οι  

εγχώριες βιομηχανίες, και ειδικά η νηπιακή βιομηχανία, και να αναπτυχθούν πολιτικές 

υψηλής τεχνολογίας. Οι χώρες αυτές κατάφεραν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο ανάπτυξης, 

μη εξαρτώμενες από το ξένο FDI, και οι αυστηρές προστατευτικές πολιτικές που 

ακολούθησαν, παρά τις επιβλαβείς τους επιπτώσεις, τις βοήθησαν στο να αντιμετωπίσουν 

με επιτυχία τον διεθνή ανταγωνισμό, (Lall, 1996, σελ.19).   

 Η Κορέα (49 περίπου εκατομ. πληθυσμός7) ήταν η χώρα που έφτασε στο 

υψηλότερο επίπεδο βιομηχανικής και τεχνολογικής ανάπτυξης στον αναπτυσσόμενο 

κόσμο. Στόχευσε στο να δραστηριοποιηθεί στην βαριά βιομηχανία μέσω ειδικών 

προστατευτικών ρυθμίσεων, και να δημιουργήσει την δική της έρευνα και ανάπτυξη 

(R&D) για να βελτιστοποιήσει την παραγωγή των προϊόντων της. Ο ακρογωνιαίος λίθος 

της στρατηγικής της ήταν τα chaebol, (στα ελληνικά «επιχειρησιακό γκρουπ»). Τα chaebol 

είναι επιχειρήσεις στις οποίες συγκαταλέγεται ένα μεγάλο εύρος μη σχετικών μεταξύ τους 

επιχειρήσεων ως προς το προϊόν, που απαρτίζονται από μεγάλη κεντρική συνοχή, 

υψηλότερες χρηματικές ροές και τοποθέτηση ανθρώπων στην κορυφή της εταιρικής δομής. 

Επειδή οι μεγάλες επιχειρήσεις εκεί δεν είχαν ούτε την απαραίτητη τεχνική ικανότητα ούτε 

το κατάλληλο marketing για να τους προωθήσει σε μια αγορά, επέλεξαν να κατευθύνονται 

σε πολλές διαφορετικές αγορές. Στην κορυφή της ιεραρχίας βρίσκεται μια οικογένεια που 

έχει στενές σχέσεις με τις διάφορες επιχειρήσεις που υπάρχουν στο γκρουπ αυτό. Αυτός ο 

κεντρικός σχεδιασμός που υφίσταται στις πολυκλαδικές επιχειρήσεις έδωσε το συγκριτικό 

πλεονέκτημα στην Κορέα γιατί της επέτρεψε να εισέρχεται σε νέες βιομηχανίες γρήγορα 

και εύκολα.  

Τα chaebol έχουν πολύ μεγάλη οικονομική συγκέντρωση ακόμη μεγαλύτερη σε 

μερικές περιπτώσεις από αμερικανικές ή γερμανικές επιχειρήσεις. Η δύναμη των chaebol 

έχει προσελκύσει τους πιο μεγάλους μάνατζερ και τους έχει δώσει την δύναμη να 

                                                 
7http://en.wikipedia.org/wiki/South_korea  
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εισχωρήσουν στις διεθνείς αγορές. Στη δεκαετία του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας του 

1960 τα chaebol λειτουργούσαν κυρίως στον κλάδο των υφασμάτων. Στα μέσα της 

δεκαετίας του 1970 και στα 1980 το κύριο μερίδιο κατείχαν βαριές βιομηχανίες, άμυνας 

και χημικές βιομηχανίες. Τέλος, στις αρχές του 1990 η αληθινή ανάπτυξη συνέβαινε σε 

βιομηχανίες ηλεκτρονικών και υψηλής τεχνολογίας. Ήταν επίσης υπεύθυνα για την 

μετατροπή του εμπορικού ελλείμματος το 1985 σε εμπορικό πλεόνασμα στην Κορέα το 

19868.  

Τα chaebol είχαν επιλεγεί από επιτυχημένους εξαγωγείς, που με την βοήθεια 

επιδοτήσεων και προνομίων και τον περιορισμό της εισαγωγής σε αυτά των πολυεθνικών, 

επέκτειναν την επιχειρηματική και χρηματιστηριακή δραστηριότητά τους, με έμφαση τις 

εξαγωγές. Ήταν οι επιχειρήσεις που αναλάμβαναν υψηλού ρίσκου δραστηριότητες, 

υιοθετώντας πολυσύνθετες τεχνολογίες και δημιουργώντας την δική τους έρευνα και 

ανάπτυξη. Είχαν την στήριξη της κυβέρνησης, που ενθάρρυνε την εγχώρια κατανάλωση, 

και στήριζε την διάχυση της τεχνολογίας και την δημιουργία στέρεας υποδομής και 

εξειδικευμένης γνώσης. Τα 10 μεγαλύτερα chaebol στην πορεία των ετών σύμφωνα με τα 

συνολικά τους έσοδα ήταν τα εξής: 

 

The Top Ten Chaebol over the years 

Rank Late 

1950’s 

Mid- 

1960 

1974 1983 1990 1995 2000 

1 Samsung Samsung Samsung Hyundai Hyundai Hyundai Hyundai 

2 Sambo Sambo LG Samsung Daewoo Samsung Samsung 

3 Gaebung LG Hyundai Daewoo Samsung Daewoo LG 

4 Daehan Daehan Hanjin LG LG LG SK 

5 LG Gaebung Ssangyong Ssangyong Ssangyong SK Hanjin 

6 Tongyang Samyang SK SK Hanjin Ssangyong Lotte 

7 Keukdong Ssangyong Hanhwa Hanhwa SK Hanjin Daewoo 

8 Hankook 

Glass 

Hwashin Daenong Hanjin Hanhwa Kia Kumho 

9 Donglip Pandon Dong-Ah 

Const. 

Kukje Daelim Hanhwa Hanhwa 

                                                 
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Chaebol  
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10 Taechang Tongyang HanilSyn.

Textile 

Daelim Lotte Lotte Ssangyong

Πηγή: www.amazon.com/ Stephan Haggard, Wonhyuk Lim, Euysung Kim, Economic 

Crisis and Corporate Restructuring in Korea, Reforming the Chaebol 

 

Τέλος, η Ταϊβάν (22,9 εκατομ. περίπου πληθυσμός9) εφάρμοσε προστασία των 

εισαγωγών της, άμεση χρηματοδότηση, επιλεκτικότητα στις επενδύσεις, υποστήριξη 

εγχώριας τεχνολογικής ανάπτυξης και ισχυρή προώθηση των εξαγωγών. Η Ταϊβάν δεν 

ενθάρρυνε την ανάπτυξη κολοσσιαίων επιχειρήσεων και κατά βάση η οικονομία της 

απαρτίζεται από μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, που όμως τους δόθηκε γενναία 

ενίσχυση και ενθαρρύνθηκε η ανάπτυξη της τεχνολογίας που κατείχαν. Οι επενδυτικές 

ροές των πολυεθνικών κατευθύνθηκαν σε κλάδους όπου υστερούσαν σε τεχνολογικές 

ικανότητες. Επιπλέον, όπου ήταν χρήσιμο η κυβέρνηση εισερχόταν σε κοινοπραξία σε 

πολύ περίπλοκους τεχνολογικά κλάδους όπως ημιαγωγούς και αεροναυπηγική.    

Στον Πίνακα 7 βλέπουμε την διάρθρωση των εξαγωγών των ασιατικών «τίγρεων» σε 

κύριους εξαγωγικούς κλάδους. Στην αρχή της εκβιομηχάνισής τους οι χώρες βασίζονται 

κυρίως στους τομείς των τροφίμων και των υφασμάτων. Στην πορεία των ετών και μέχρι 

τη δεκαετία του 1990 οι 3 χώρες εμβαθύνουν στη βιομηχανία με εξαγωγές σε πλαστικά, 

ηλεκτρονικά, κομπιούτερ, ενώ το Χονγκ Κονγκ εστιάζει στην ελαφριά βιομηχανία και 

κυρίως στα υφάσματα. 

Έτσι λοιπόν γενικά έχουμε να πούμε ότι και στις τέσσερις χώρες το κράτος παρενέβη 

για να επιτευχθεί η βιομηχανική ανάπτυξη, σε άλλες περισσότερο και σε άλλες λιγότερο. 

Οι παρεμβάσεις βέβαια αυτές ήταν επιτυχείς και λειτούργησαν αποτελεσματικά διότι 

κυριάρχησε πειθαρχία και από το κράτος και από τις βιομηχανίες.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Πολιτικές τεχνολογικής ανάπτυξης στις ασιατικές «τίγρεις» 

 
Όπως είπαμε και προηγουμένως, η πολιτική ανάπτυξης που ακολούθησαν οι 

πρόσφατα αναπτυσσόμενες οικονομίες, είναι η παραγωγή μέσω της μάθησης. Όσον  

 
                                                 
9 http://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan 
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Πίνακας 7 

Εξαγωγές των ασιατικών «τίγρεων» την περίοδο 1965-1994 

 
Πηγή: Trade and Development Report 1996 
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αφορά στην τεχνολογία, οι ασιατικές χώρες υιοθέτησαν τεχνολογία από πρώιμα 

ανεπτυγμένα κράτη. Γιατί κάποιες χώρες επέτυχαν περισσότερο από την υιοθέτηση αυτή 

της τεχνολογίας, σε σημείο να μιλάμε για χώρες-«τίγρεις» και γιατί άλλες λιγότερο, 

οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Στον τεχνολογικό τομέα, ένας πολύ σημαντικός 

παράγοντας είναι η ικανότητα των παραγωγικών επιχειρήσεων να χειρίζονται βιομηχανικές 

τεχνολογίες και να αντιμετωπίζουν την τεχνολογική αλλαγή: οι τεχνολογικές δυνατότητες 

δηλαδή της βιομηχανίας. Οι τεχνολογικές δυνατότητες συνοψίζονται σε ικανότητες, 

τεχνικές, διοικητικές και θεσμικές που επιτρέπουν στις παραγωγικές επιχειρήσεις να 

χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό και τις τεχνολογικές πληροφορίες αποτελεσματικά, (Lall, 

1996, σελ. 28). Από την άλλη η ανάπτυξη αυτών των δυνατοτήτων ορίζεται ως  

βιομηχανική τεχνολογική ανάπτυξη (industrial technology development (ITD). 

Η αγορά τεχνολογίας είναι διαφορετική από την αγορά αγαθών, γιατί η μεταφορά 

ικανοτήτων και πληροφοριών καλύπτει μια  μεγάλη διαδικασία. Θα πρέπει να υπάρξει 

τοπική διαδικασία εκμάθησης που θα συμπληρώσει τη μεταφορά αυτή, όπως και για να 

απορροφηθεί η νέα τεχνολογία θα πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις. Επιπλέον οι 

βιομηχανίες αναπτύσσουν τις δυνατότητές τους πάνω σε αγορές παραγόντων, θεσμούς και 

άλλες βιομηχανίες. Οι αγορές για χρηματοδότηση της τεχνολογίας, για την ανάπτυξη νέων 

ικανοτήτων και για την υιοθέτηση τεχνικών πληροφοριών τείνουν να υποφέρουν από 

ατέλειες και στις ανεπτυγμένες αλλά ακόμη περισσότερο στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. 

Εκεί υπάρχουν μεγάλα κενά και εξωτερικότητες στην αγορά τεχνολογίας που θα πρέπει να 

παρέμβει η κυβέρνηση για να τις αποκαταστήσει κυρίως μέσω ενίσχυσης των 

τεχνολογικών δυνατοτήτων. Οι πολιτικές βιομηχανικής τεχνολογικής ανάπτυξης (ITD) που 

αναλαμβάνουν τα κράτη μπορούν να χωριστούν σε 2 μεγάλες κατηγορίες. Αυτές που 

εντοπίζουν τις ατέλειες στην αγορά ως αποκλίσεις από τις στατικές αποτελεσματικές 

αγορές και προσπαθούν να τις διορθώσουν, δηλαδή οι στρατηγικές πολιτικές, και αυτές 

που αποσκοπούν στο να αλλάξουν βασικά χαρακτηριστικά και παραμέτρους που 

καθοδηγήθηκαν από μια στρατηγική μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, ή αλλιώς στατικές 

πολιτικές, (Lall, 1996, σελ. 60).  Στις ασιατικές χώρες οι περισσότερες παρεμβάσεις ήταν 

στατικές και οι στρατηγικές ήταν διαφορετικές ανάλογα με την ιδεολογία και την πολιτική 

κάθε χώρας. Στη συνέχεια θα δούμε τις πολιτικές αυτές και πως εφαρμόστηκαν ανά 

ασιατική χώρα-«τίγρη».  
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5.1. Προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και ξένες επενδύσεις 

(FDI) 
Ο τομέας της έρευνας και ανάπτυξης είναι από τους σημαντικότερους που συμβάλει 

στην βιομηχανική «ωριμότητα». Καθώς εισάγονται στις νέο-αναπτυσσόμενες οικονομίες 

τεχνολογίες όλο και πιο πολύπλοκες θα πρέπει να ενισχυθεί ο τομέας αυτός για να 

απορροφηθούν και πιο εύκολα οι τεχνολογίες. Εισαγωγή τεχνολογίας γίνεται με διάφορες 

μορφές: αγοράζοντας μόνο του τον εξοπλισμό(ή μαζί με το know-how και την τεχνική 

βοήθεια), υπογράφοντας συμβόλαια για προγράμματα δράσης και πατέντες, αντιγράφοντας 

την τεχνολογία, εκμισθώνοντας συμβούλους κ.α. Δίνοντας αυξημένη βάση στις 

δυνατότητες R&D επιτρέπεται καλύτερη διάχυση της τεχνολογίας μέσα στην χώρα, 

χαμηλότερο κόστος  της τεχνολογικής μεταφοράς και εκμετάλλευση των ευκαιριών λόγω 

της διάχυσης, (Lall, 1996, σελ. 60). Στην ανάπτυξη του τομέα αυτού στον ασιατικό κόσμο, 

εμφανίζονται βέβαια και πολλές δυσκολίες. Τέτοιες είναι το υψηλό κόστος και το έξτρα 

ρίσκο που αναλαμβάνεται για το αν πρέπει να υιοθετούνται πλήρως ξένες τεχνολογίες ή 

εάν πρέπει κάποιος να ερευνά και να αναπτύσσει πάνω σε αυτές. Από τη μια είναι μεγάλο 

κόστος να στηρίζεσαι αποκλειστικά σε ξένη τεχνολογία, ενώ από την άλλη είναι επίσης 

κόστος να εξελίσσεις την ήδη υπάρχουσα χωρίς να ξέρεις αν το αποτέλεσμα  θα είναι 

θετικό. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τάσεις των «τίγρεων» και της Ιαπωνίας στην 

επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη. 

 

Πίνακας 8 

Έρευνα και ανάπτυξη ως ποσοστό του ΑΕΠ 

Country Year Total R&D R&D by enterprises 

Japan 1988 2,8 1,9 

Korea 1992 2,1 1,7 

Taiwan 1993 1,8 0,9 

Singapore 1992 1,0 0,6 

Hong Kong 1995 0,1 N/A 

Πηγή: Lall, 1996, σελ. 61 

 

Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε πως η πιο επιτυχημένη χώρα στον τομέα αυτό 

είναι η Κορέα, με την Ταϊβάν να ακολουθεί. Η Σιγκαπούρη επενδύει λίγα στον τομέα αυτό 
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ενώ το Χονγκ Κονγκ είναι από τις χώρες που επενδύει αμελητέο ποσό στην ανάπτυξη της 

εγχώριας έρευνας και της ανάπτυξης.  

Η Κορέα ήταν από τις χώρες που δημιούργησε ένα θαυμαστό τμήμα R&D στις 

βιομηχανίες της. Έχοντας ως στόχο να μεταβεί από τη βιομηχανία υφασμάτων και 

ρουχισμού, στη βαριά βιομηχανία, ενθάρρυνε την εισαγωγή ξένου FDI όπου το θεωρούσε 

αυτή χρήσιμο, κυρίως στους τομείς των chaebol της που ήθελε να αναπτυχθούν, και 

εισήγαγε αρκετά κεφαλαιουχικά αγαθά από ανεπτυγμένες χώρες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

την εισαγωγή τεχνολογίας και του πιο σύγχρονου εξοπλισμού όπως και εξειδικευμένων 

μηχανικών από την Ιαπωνία κυρίως για τον χειρισμό των μηχανημάτων. Επίσης για να 

δώσει κίνητρα το κορεάτικο κράτος για την ανάπτυξη εγχώριου R&D, έδωσε φορολογικές 

ελαφρύνσεις και πιστώσεις για έξοδα στον τομέα αυτό, επιτάχυνε τις αποσβέσεις στις 

επενδύσεις στον τομέα, περιόρισε φόρους σε εισαγόμενη τεχνολογία κ.α. 

Μπορεί η παροχή κινήτρων να ήταν ένας σημαντικός λόγος για την ανάπτυξη του 

κορεάτικου R&D, παρ’ όλα αυτά, σημαντικό ρόλο έπαιξε και το καθεστώς σε αυτόν τον 

τομέα που παρείχε στις βιομηχανίες μια προστατευμένη εγχώρια αγορά, την αποφυγή της 

εξάρτησης από τις ξένες επενδύσεις, κάνοντάς τις να βασίζονται στην δημιουργία δικής 

τους έρευνας έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στον διεθνή ανταγωνισμό.  

Από την άλλη η Ταϊβάν, είναι η χώρα που και αυτή με στόχο τις εξαγωγές και την 

όλο και λιγότερη εξάρτησή της από ξένη τεχνολογία, δημιούργησε διάφορα προγράμματα 

στήριξης και  παροχής κινήτρων για την δημιουργία και εισαγωγή ξένης έρευνας και 

ανάπτυξης. Μετά το 1979 ήθελε να στηρίξει τους τομείς της ενέργειας, του αυτοματισμού, 

της βιοτεχνολογίας, των ηλεκτρονικών, (Lall, 1996, σελ. 63). Η Ταϊβάν βασίστηκε κυρίως 

στη χρηματοδότηση  του μισού εγχώριου R&D από την κυβέρνηση. Το ιδιωτικό της R&D 

δεν παρουσίασε ανάπτυξη όπως αυτό της Κορέας, λόγω του ότι η βιομηχανία της 

βασιζόταν σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και το κόστος να αναλάβει ένα τέτοιο σχέδιο 

θα ήταν τεράστιο, σε σύγκριση με τις τεράστιες βιομηχανίες της Κορέας. Όσον αφορά τις 

ξένες επενδύσεις ακολούθησε το ίδιο στιλ με την Κορέα. Αρχικά επέτρεπε την εισαγωγή 

ξένου FDI που θα την βοηθούσε στην στήριξη τομέων ελαφριάς βιομηχανίας και αργότερα 

ελάττωνε όλο και περισσότερο και κατηύθυνε τις επενδύσεις μόνο σε επιλεγμένους τομείς.  

Οι άλλες δύο «τίγρεις» ήταν χώρες που δεν ενίσχυσαν τη δημιουργία εγχώριου 

R&D, αλλά βασίστηκαν στην εισαγωγή ξένων επενδύσεων από πολυεθνικές εταιρείες. 

Το Χονγκ Κονγκ ήταν η αποικία των Άγγλων, που λόγω μιας εισροής Κινέζων μηχανικών 

και τεχνικών και όντας μεγάλο λιμάνι, με υψηλού επιπέδου χρηματοδοτικές και εμπορικές 

υπηρεσίες, ανέπτυξε το εμπόριο της και την ελαφριά βιομηχανία σε τομείς υφασμάτων, 
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παιχνιδιών, απλών ηλεκτρονικών κ.α. Εφάρμοζε μια πολιτική ανοικτής εισροής κεφαλαίων 

και επενδύσεων αλλά ποτέ η κυβέρνηση δεν έκανε προσπάθεια να βοηθήσει στη διείσδυση 

σε ποιο περίπλοκους τεχνολογικούς και βιομηχανικούς τομείς. Έτσι με την παρέλευση των 

ετών, η χαμηλή αύξηση στους μισθούς, η αύξηση του κόστους γης, και η μη-τεχνολογική 

εμβάθυνση, συνέτειναν στην αποβιομηχάνιση της περιοχής. Η εργασία στην βιομηχανία 

μειώθηκε στο 50% και το μέρισμα των κατασκευών στο ΑΕΠ μειώθηκε από τα 25% στα 

7% από το 1980-1995, (Lall, 1996, σελ. 67). Το Χονγκ Κονγκ έχει το χαμηλότερο  ρυθμό 

κατασκευαστικής ανάπτυξης και ειδικεύεται περισσότερο στις υπηρεσίες.  

Η Σιγκαπούρη παρ’ ότι είναι πιο μικρή πόλη-κράτος από το Χονγκ Κονγκ κατάφερε 

να δημιουργήσει ένα βιομηχανικό σκελετό αρκετά εξειδικευμένο σε τεχνολογία. Η περιοχή 

αυτή υιοθέτησε το ελεύθερο εμπόριο, μετά την υιοθέτηση της υποκατάστασης των 

εισαγωγών, που οι αναπτυσσόμενες οικονομίες αρχικά ακολούθησαν, και τοποθέτησε τις 

ξένες εισροές επενδύσεων στους τομείς που αυτή ήθελε. Με διάφορες διευκολύνσεις και 

δημιουργώντας μια υψηλή εκπαιδευτική δομή, «μαγνήτισε» μεγάλο μέρος του FDI και 

κατάφερε να ενισχύσει το εμπόριό της και την εμβάθυνση της βιομηχανίας της. Έρευνα και 

ανάπτυξη δεν παράγονται εγχώρια, όμως η χώρα αυτή είναι από τις πρωτοπόρους στην 

βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας. Παρακάτω στο Γράφημα 4 βλέπουμε τις εισροές FDI στις 

τέσσερις τίγρεις. Η Κορέα είναι η χώρα με τις λιγότερες ροές ξένων επενδύσεων ανάμεσα 

στις τέσσερις τίγρεις, σε χαμηλά επίπεδα κυμαίνεται και η Ταϊβάν, ενώ η Σιγκαπούρη είναι 

πρώτη στις ροές ξένων επενδύσεων. Στο Χονγκ Κονγκ μετά το 1988 οι ροές FDI φθίνουν 

λόγω της αποβιομηχάνισης που υπέστη αυτή η οικονομία.  

 

Γράφημα 4 
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Πηγή: UNCTAD, World Development Report, 1994, Lall, 1996, σελ. 66 

 

5.1.1 Ο ρόλος του ιαπωνικού FDI 

Αρκετός λόγος έχει γίνει για την συμβολή του ιαπωνικού FDI στην ανάπτυξη της 

περιοχής της ανατολικής Ασίας, όπως και το ότι η εισροή αυτή των επενδύσεων έχει 

συμβάλει στην μετατροπή της ανατολικής Ασίας σε μια εμμέσως οικονομικά ενοποιημένη 

περιοχή μέσω της δημιουργίας περιφερειακών παραγωγικών δικτύων, εθνικών 

επιχειρησιακών δικτύων όπως και διαφόρων οικονομικών ζωνών εντός της περιφέρειας, 

(Peng, 2000, σελ. 171-172).  

Τα περιφερειακά παραγωγικά δίκτυα στην Ασία είναι συνδεδεμένα συστήματα 

ανάμεσα στις επιχειρήσεις δια μέσου των εθνικών συνόρων και βασίζονται στον 

καταμερισμό της εργασίας. Στην βάση αυτών των δικτύων είναι οι πολυεθνικές εταιρείες. 

Η ανάπτυξη αυτών των δικτύων στην ανατολική Ασία ξεκίνησε από τις ιαπωνικές 

επιχειρήσεις και οδήγησε σε μια ανεπίσημη ενοποίηση της «ανατολικοασιατικής 

περιφέρειας». Οι ιαπωνικές επιχειρήσεις ευρισκόμενες στη δύση τους, λόγω της ανόδου 

στα παραγωγικά κόστη, στη μόλυνση και στο γεν,  μεταφέρθηκαν στις αναπτυσσόμενες 

χώρες της ανατολικής Ασίας για να επωφεληθούν από την φτηνή εργασία και τις αξίες γης 

των οικονομιών αυτών.  Το μοντέλο της ιαπωνικής εκβιομηχάνισης υιοθετήθηκε από τις 

χώρες της ανατολικής Ασίας όπου ξεκινώντας από βιομηχανίες έντασης εργασίας 

οδηγούμαστε σε βιομηχανίες έντασης κεφαλαίου και αργότερα και σε υψηλότερες 

τεχνολογικού επιπέδου βιομηχανίες. Γι’ αυτό τον λόγο κιόλας το ιαπωνικό μοντέλο της 

μεγάλης βιομηχανίας, το keiretsu, υιοθετήθηκε από την Κορέα με την μορφή του chaebol.  

H Ιαπωνία έδωσε μεγάλη σημασία στην διατήρηση μακροχρόνιων σταθερών 

σχέσεων με τις βιομηχανίες που κατασκεύασε εκτός των συνόρων της. Δημιούργησε 

υποεταιρείες, κατασκευαστικές και εμπορικές, που συνεργάζονταν με κεντρικές εταιρείες 

της ανατολικής Ασίας με άτυπες συμφωνίες και συμβόλαια συνεργασίας και εμπορίου. 

Επίσης δημιούργησε κοινοπραξίες των ιαπωνικών επιχειρήσεων με αυτές της ανατολικής 

Ασίας. Έτσι, το ιαπωνικό FDI αυξήθηκε δραματικά μετά το 1981, ιδιαίτερα μετά την 

ανατίμηση του γεν στα 1985. Παρακάτω στο Γράφημα 5 φαίνεται η ροή του ιαπωνικού 

FDI στις ανατολικοασιατικές χώρες που με το πέρασμα των ετών υπήρξε αυξητική. 
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Γράφημα 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Τα στατιστικά στοιχεία έχουν παρθεί μέσα από το άρθρο του Peng, D., 2000, σελ. 

184 

 

5.2. Χρηματοδότηση τεχνολογικής ανάπτυξης 
Σε μια οικονομία που υπάρχουν βιομηχανίες οι οποίες δεν χρησιμοποιούν 

τεχνολογικά αναβαθμισμένο εξοπλισμό, δεν είναι απαραίτητη η χρηματοδότηση για την 

εισαγωγή καινούργιου κεφαλαίου και τεχνολογίας. Το ίδιο όμως δεν συμβαίνει σε 

οικονομίες που θέλουν να αναβαθμίσουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό των βιομηχανιών 

τους. Είναι απαραίτητη η βοήθεια του κράτους για την χρηματοδότηση επενδύσεων σε 

αυτόν τον τομέα. Τι έγινε όμως σε κάθε μια χώρα από τις τέσσερις τίγρεις; 

Όσον αφορά στην Κορέα η οποία έδωσε μεγάλη βάση στην αναβάθμιση και στην 

εμβάθυνση του τεχνολογικού της υπόβαθρου, χρησιμοποίησε διάφορες μεθόδους για την 

χρηματοδότηση του έργου αυτού. Αυτό έγινε μέσω επιδοτήσεων και μέσω της χορήγησης 

δανείων, όπως και μέσω της ίδρυσης θεσμών όπως τραπεζών, εταιρειών για 

χρηματοδότηση καινοτομιών, εγγύησης πιστώσεων, αλλά και μέσω διαφόρων ταμείων. 

Συγκεκριμένα τα ταμεία έδιναν δάνεια για μακροχρόνια αύξηση της παραγωγικότητας σε 

chaebol και μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, με χαμηλό επιτόκιο και περίοδο χάριτος. 

Επιπλέον δημιουργήθηκαν εταιρείες παροχής κεφαλαίων καινοτομιών, όπως η Korea 

Technology Development Corporation (KTDC), που σε συνεργασία με το κράτος 

χρηματοδοτούσαν ερευνητικά προγράμματα, αλλά δημιουργήθηκαν και ιδιωτικές τέτοιες 

εταιρείες και ταμεία. Μεγάλη βοήθεια προσέφεραν και αρκετές τράπεζες που 
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δημιουργήθηκαν, όπως οι Korea Development Bank, Industrial Bank of Korea, που 

δάνειζαν ερευνητικά ινστιτούτα και βιομηχανίες για επενδύσεις στην ανάπτυξη της 

τεχνολογίας. Εταιρείες τέλος δημιουργήθηκαν και για την εγγύηση πιστώσεων σε δάνεια 

που αναλάμβαναν εταιρείες για έρευνα και ανάπτυξη. Όλες αυτές οι παροχές συνηγορούν 

στο ότι η κορεάτικη κυβέρνηση βοήθησε με το παραπάνω στην ανάπτυξη της τεχνολογίας 

της, (Lall, 1996, σελ. 81-82). 

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν ήταν και αυτή αρωγός στο χρηματοδοτικό έργο της 

τεχνολογικής εξέλιξης. Χρησιμοποίησε παρόμοια μέσα με την Κορέα, δηλαδή παροχή 

δανείων χαμηλού επιτοκίου, δημιούργησε χρηματοδοτικά ταμεία, εταιρείες. Ιδιαίτερη 

σημασία δόθηκε στην ανακατασκευή και τεχνολογική επέκταση του τομέα των υφασμάτων 

της αλλά και στην στήριξη των μικρό-μεσαίων επιχειρήσεών της, (Lall, 1996, σελ. 83). 

Το Χονγκ Κονγκ, που έγινε πόλη-κράτος και από το 1997 και έπειτα ανήκε στην 

Κίνα, βοηθήθηκε από την κινεζική κυβέρνηση να αναπτύξει προγράμματα τεχνολογικής 

εξέλιξης και να αναβαθμιστεί έπειτα από την αποβιομηχάνιση που υπέστη. Έγιναν λοιπόν 

κάποια πρώτα βήματα σε αυτόν τον τομέα, με στόχο κυρίως να γίνει το Χονγκ Κονγκ 

μέρος διάθεσης, πώλησης αλλά και εξέλιξης των κινεζικών προϊόντων.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Εκπαίδευση και ανθρώπινο κεφάλαιο 
 

 

Ο πρωταγωνιστής της εκβιομηχάνισης, με την πάροδο του χρόνου, εξελίχθηκε από 

τον ιδιοκτήτη-επιχειρηματία, στον εταιρικό μάνατζερ, και στον μηχανικό παραγωγής 

στην εποχή της όψιμης εκβιομηχάνισης, γιατί είναι ο ειδήμων στην τεχνολογική γνώση για 

να ασχολείται με εργασία που βασίζεται σε εισαγόμενη τεχνολογία, (Amsden, 1990, σελ. 

26). Οι ασιατικές «τίγρεις» είχαν τη συνείδηση πως έπρεπε να δημιουργήσουν ένα υψηλού 

επιπέδου προσωπικό με τεχνικές, μηχανικές (σχεδιαστικές), και επιστημονικές ικανότητες 

για να αναλάβουν το έργο της ενασχόλησης με την τεχνολογία και την έρευνα και 

ανάπτυξη. Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν οι κυβερνήσεις έδωσαν μεγάλη προτεραιότητα στην 

εκπαίδευση.   

Η Νότια Κορέα είναι από τις χώρες με μακριά ιστορία παροχής επίσημης 

εκπαίδευσης και η χώρα με το υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης ανάμεσα στις 
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αναπτυσσόμενες οικονομίες. Παρόλο που αρχικά δεν υπήρχε δημόσια βασική εκπαίδευση, 

η κεντρική κυβέρνηση αργότερα δημιούργησε μια σειρά σχολείων μέσης εκπαίδευσης στη 

Σεούλ. Στα χρόνια που οι Rhee και Park Chung Hee ήταν στην εξουσία, η εκπαίδευση 

ξέφυγε από τον έλεγχο των τοπικών σχολείων και μεταμορφώθηκε σε ένα κεντρικό 

«Υπουργείο» εκπαίδευσης. Στα τέλη του 1980 η κεντρική εξουσία έλεγχε την διοίκηση 

των σχολείων, την τήρηση των αναλογιών εγγραφής σε αυτά, την πιστοποίηση σε σχολεία 

και σε δασκάλους και την ακολουθία της σχολικής ύλης και των παρεχόμενων 

συγγραμμάτων.  

Σημαντικό ρόλο στην πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη της Κορέας έπαιξε η 

προθυμία των κορεατών να επενδύσουν πόρους στην εκπαίδευση, να βελτιώσουν 

δηλαδή το ανθρώπινο κεφάλαιο. Τα στατιστικά δείχνουν την επιτυχία των εθνικών 

προγραμμάτων στην Ν. Κορέα. Στα 1945 το επίπεδο βασικής μόρφωσης των ενηλίκων 

ήταν 22%, στα 1970 πήγε στα 87,6% και στα τέλη του 1980 ήταν περίπου 93%10. Το 

κράτος έκτισε μεγάλα πανεπιστήμια που τράβηξαν το ενδιαφέρον πολλών φοιτητών για να 

ασχοληθούν με την επιστήμη και την τεχνολογία, με αποτέλεσμα να αποφοιτούν αρκετοί 

μηχανικοί και τεχνικοί και οι πιο εκλεκτοί από αυτούς να πηγαίνουν και σε μεταπτυχιακά 

προγράμματα. Το κράτος επιπλέον ενθάρρυνε και την εκπαίδευση των αποφοίτων μέσα 

στις βιομηχανίες έτσι ώστε να αποκτήσουν γνώση στην πράξη του τεχνολογικού 

εξοπλισμού. Ιδρύματα με μεγάλο πρεστίζ  είναι το κρατικό Seoul National University, και 

μια μερίδα ιδιωτικών ιδρυμάτων όπως τα Yonse University, Koryo University (που 

συνήθως αποκαλείται Korea University in English), και το Ehwa Woman's University. 

Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης παρέχεται και στην Ταϊβάν, με πολλά πανεπιστήμια 

ιδιωτικά και δημόσια. Διάσημοι κλάδοι παρακολούθησης για τους φοιτητές εκεί είναι οι 

ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος και ιατρική. Διάσημα ινστιτούτα είναι τα, National Taiwan 

University, National Tsinghua University, National Taipei University κ.α11. 

Η Σιγκαπούρη επίσης είναι μια χώρα που έδωσε μεγάλη βάση στην παροχή 

εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στην παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους 

εργαζομένους και εντός και εκτός της δουλειάς τους, κάτι που τους βοήθησε να λάβουν 

επιμόρφωση πάνω στην νέα τεχνολογία που εισήγαγαν οι βιομηχανίες. Ένα από τα πιο 

γνωστά ινστιτούτα της είναι το Vocational and Industrial Training Board το οποίο έχει 

δώσει χιλιάδες πτυχία από το 1979 που λειτουργεί, (Lall, 1996, σελ. 88).  

                                                 
10 http://www.country-studies.com/south-korea/education.html 
11http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Taiwan  
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Και το Χονγκ Κονγκ ήταν μια πόλη-κράτος που έκανε προσπάθειες αναβάθμισης της 

παιδείας της δημιουργώντας πανεπιστήμια και κολέγια. Ακολούθησε το αγγλικό πρότυπο 

παροχής εκπαίδευσης στην βασική και μέση εκπαίδευση12. Στον Πίνακα 9 φαίνονται τα 

μεγέθη στην εκπαίδευση στις χώρες-τίγρεις. 

Πίνακας 9 

Εκπαίδευση στις τέσσερις «τίγρεις» 

HONG KONG 

 1985 1990 1995   2000 2005 High Income 

Gross enrollment 

  ratio (%) 

      

Primary level 105.4 102.4 94.0 106.2 104.7 101.2 

Secondary level 71.0 79.6 73.0 81.0 87.2 101.5 

Tertiary level .. 20.2 25.0 .. 31.4  

Total spending 

as a % of GDP 

2.8 2.8 2.9 3.9 4.2  

KOREA, REP. 

Gross enrollment 

  ratio (%) 

      

Primary level 97.0 104.9 95.3 98 104.8 101.2 

Secondary level 91.6 89.8 100.9 97.6 92.9 101.5 

Tertiary level 34.0 39.1 52.0 72.6 89.9 67.2 

Total spending 

as a % of GDP 

4.3 3.3 3.4 4.3 4.6 .. 

SINGAPORE 

Gross enrollment 

  ratio (%) 

      

Primary level 108.1 103.7 95.2 .. .. 101.2 

Secondary level 62.0 68.1 73.4 .. .. 101.5 

Tertiary level 13.6 18 33.7 .. .. 67.2 

Total spending 

as a % of GDP 

4.6 3.1 3.1 .. .. .. 

 Note:  Break in series between 1997 and 1998 due to change from International Standard Classification of Education 1976  

(ISCED76) to ISCED97. For information on ISCED, see “What is this module”. 

 

 

                                                 
12 http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Hong_Kong 
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6.1. Μισθοί και εργασιακές συνθήκες 

Στις νέο-αναπτυσσόμενες οικονομίες και ιδίως στην Κορέα και την Ιαπωνία, 

εμφανίζεται κάτι πρωτοφανές. Δηλαδή, ένας συνδυασμός παροχής χαμηλού επιπέδου 

μισθών  αλλά και μιας γρήγορης αύξησης των πραγματικών μισθών. Τα χαμηλά επίπεδα 

μισθών βοήθησαν στην διεθνή ανταγωνιστικότητα των οικονομιών ενώ η ταχεία αύξηση 

των πραγματικών μισθών οδήγησε τις πιο συνετές επιχειρήσεις να επενδύσουν σε 

περισσότερη τεχνολογική ικανότητα στο μέλλον, (Amsden, 1990, σελ. 189).Υψηλοί μισθοί 

δεν δίνονταν μόνο στους μηχανικούς, στους τεχνικούς και γενικά σε όσους είχαν τελειώσει 

πανεπιστημιακές σπουδές, αλλά και στους απλούς εργαζομένους. Πρωτοφανείς ήταν οι 

αυξητικές τάσεις και σε σύγκριση με τον ανεπτυγμένο κόσμο. Για παράδειγμα οι αμοιβές 
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των Άγγλων εργατών υπολογίζεται πως  είχαν αυξηθεί στα 150% μεταξύ 1781 και 1851 

ενώ οι κορεάτες εργάτες στην κατασκευαστική βιομηχανία πέτυχαν περίπου τα ίδια 

ποσοστά αύξησης σε 20 χρόνια μεταξύ 1955 και 1976, (Amsden, 1990, σελ. 29). Οι μισθοί 

παρ’ όλα αυτά πάλι διέφεραν μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων, με αυτούς που 

δουλεύουν στη βαριά βιομηχανία να παίρνουν τους υψηλότερους μισθούς και αυτούς στην 

ελαφριά τους χαμηλότερους. Ως αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί μια εργατική 

«αριστοκρατία» ανάμεσα στους εργαζομένους με τους μάνατζερ ή white-collar workers να 

έχουν τεράστια εισοδήματα ανάμεσα στους άλλους εργαζόμενους ή blue-collar workers.  

Οι πιθανές εξηγήσεις για την ραγδαία και πρωτοφανή αυτή αύξηση των πραγματικών 

μισθών είναι: ο γρήγορος ρυθμός της συγκέντρωσης κεφαλαίου, η χαμηλή βάση από όπου 

αυξήθηκαν οι μισθοί, η δομή της Κορεάτικης γεωργίας μετά την αναδιανομή της γης, η 

τεράστια έκταση της εβδομάδας εργασίας και η κατάτμηση της αγοράς κατά φύλο, μέγεθος 

βιομηχανίας και βιομηχανία, (Amsden, 1992. σελ. 199-200).  

Πρωτοφανής επίσης είναι και ο ρατσισμός απέναντι στην γυναικεία εργασία στην 

κορεάτικη βιομηχανία. Οι μέσοι μισθοί των γυναικών ήταν αρκετά χαμηλότεροι από 

αυτούς των ανδρών που οφείλονταν κατά ένα ποσοστό στο χαμηλότερο επίπεδο 

εκπαίδευσης και κατά ένα άλλο ποσοστό στην έλλειψη εμπειρίας. Οι γυναίκες θα έπρεπε 

να πάψουν να εργάζονται μετά τον γάμο τους, ενώ ποτέ δεν υπήρξαν γυναίκες σε ηγετικές 

ή επιχειρηματικές θέσεις στον πρωταρχικό κατασκευαστικό τομέα. 

 Εξοντωτικό ήταν επιπλέον το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας, με κατά μέσο όρο 

54 ώρες εργασίας την εβδομάδα, με μία έξοδο τον μήνα. Τέτοιο ρεκόρ κατείχε η Κορέα, η 

οποία υιοθέτησε αυτό το πρόγραμμα από την Ιαπωνία. Το 1940  π.χ. οι άντρες δούλευαν 10 

ώρες, οι γυναίκες 10 ώρες και 15 λεπτά και τα παιδιά 10 ώρες και 20 λεπτά κατά μέσο όρο 

ημερησίως. Οι πολλές ώρες εργασίας συνεχίστηκαν για πολύ καιρό λόγω και της 

αδυναμίας της οργάνωσης της εργασίας  Έτσι ο υψηλός μισθός δινόταν ως ενθάρρυνση 

στους εργαζόμενους για να αντιμετωπίσουν τον φόρτο εργασίας, (Amsden, 1992, σελ. 205-

6). Παρακάτω στο γράφημα 6 βλέπουμε την πορεία των πραγματικών μισθών σε Κορέα 

και Ταϊβάν συγκρινόμενων με αυτούς στις ΗΠΑ. Από το 1975 έως και το 2000 οι 

πραγματικοί μισθοί αυξάνονται συνεχώς κυρίως στην Κορέα ενώ στις ΗΠΑ είναι σχεδόν 

σταθεροί. Επίσης το μισθολογικό χάσμα ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες εργαζομένους 

στην Κορέα, όπως βλέπουμε και στο γράφημα 7, είναι αρκετά υψηλό. 
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Γράφημα 6 

Πραγματικοί μισθοί, 1975-2000 

 
Πηγή: http//:myweb.Imu.edu/jdevine/talks/Globalization and the “Universal Market”  

 

Γράφημα 7 

Χάσμα μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Κορέα 

 

 
Πηγή: www.econ.utah.edu/ International Trade and Gender Wage Discrimination 



Οι Ασιατικές «Τίγρεις»: Από την Ανάπτυξη στην Κρίση 

 39

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Εναλλακτικές προσεγγίσεις της όψιμης εκβιομηχάνισης στην 

ανατολική Ασία 
 
 

Ανάμεσα στους οικονομολόγους και στους πολιτικούς υπήρξε για πολύ καιρό έντονη 

διαφωνία σχετικά με τους παράγοντες που προώθησαν την εκβιομηχάνιση και την 

ανάπτυξη των χωρών της Ανατολικής Ασίας.  Η διαφωνία των απόψεών τους στην 

ανατολική κρίση προήλθε από το γεγονός ότι δεν είχε ακόμη συμφωνηθεί στο ποια 

προσέγγιση ταίριαζε καλύτερα στο μοντέλο της ασιατικής ανάπτυξης. Στη βιβλιογραφία 

υπάρχουν πέντε βασικές προσεγγίσεις στην ανατολικοασιατική ανάπτυξη. Η 

νεοφιλελεύθερη προσέγγιση, η structural-institutionalist (δομική θεσμική προσέγγιση), 

η προσέγγιση των «ιπτάμενων χηνών» «(flying geese)», η προσέγγιση της «μείζονος  

Κίνας» «(Greater China)» και η θεωρία της εξάρτησης.  Οι δύο κυρίαρχες προσεγγίσεις 

του νεοφιλελευθερισμού και η structural-institutionalist εστιάζουν τις δυναμικές 

εκβιομηχάνισης στο πλαίσιο του κράτους-έθνους. Αντίθετα οι προσεγγίσεις των 

«ιπτάμενων χηνών» και της «μείζονος Κίνας» εστιάζουν στην δυναμική της περιφέρειας, 

(Burkett and Hart-Landsberg, 2000, σελ.224). Περιφερειακή οπτική στο ζήτημα έχει και η 

θεωρία της εξάρτησης.  

Η νεοφιλελεύθερη προσέγγιση, υπήρξε η πιο δημοφιλής στην εξήγηση της 

ανάπτυξης και της Ιαπωνίας αλλά και των ασιατικών τίγρεων. Θεωρεί ότι η ανάπτυξη 

προήλθε από τις κυβερνήσεις των κρατών που έδωσαν έμφαση στο συγκριτικό 

πλεονέκτημα των χωρών τους στο διεθνές εμπόριο. Οι κυβερνήσεις δημιούργησαν ένα 

ανοικτό οικονομικό περιβάλλον, επεμβαίνοντας όλο και λιγότερο σε αυτό, μια οικονομία 

σταθερή, μη-πληθωριστική, με τις επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν χαμηλά εργατικά κόστη 

ανά μονάδα, και να συμμετέχουν σε παραγωγή έντασης εργασίας με στόχο τις εξαγωγές. Η 

προσήλωση στις εξαγωγές βοήθησε τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν την ατελή εγχώρια 

ζήτηση και να επωφεληθούν από την μάθηση μέσω της όλο και περισσότερης παραγωγής 

(learning-by-doing). Η παραγωγικότητα των ασιατικών χωρών, συνεχίζει αυτή η 

προσέγγιση, αυξανόταν παραπάνω από τους πραγματικούς μισθούς και  έτσι επέτυχαν 

υψηλά ποσοστά προϊόντος και εργασίας .Όλη αυτή η ανάπτυξη, απόρροια της εξαγωγικής 

πολιτικής, βοηθιόταν και από την κυβέρνηση του εκάστοτε κράτους που παρέμβαινε 

ελάχιστα στην οικονομία, με χαμηλή φορολογία στο ξένο εξαγωγικό κεφάλαιο. 
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Οι νεοφιλελεύθεροι βλέπουν δύο απειλές για την οικονομική επιτυχία των 

ανατολικοασιατικών χωρών. Η πρώτη είναι ο προστατευτισμός που τοποθετούν οι 

ανεπτυγμένες χώρες στα προϊόντα των αναπτυσσόμενων χωρών, και η δεύτερη ο 

ανταγωνισμός που υφίστανται από χαμηλόμισθες χώρες όπως η Κίνα. Η σωτηρία θα 

επέλθει σε αυτήν την περίπτωση μέσω της τεχνολογικής ανάπτυξης και της εκπαίδευσης 

του ανθρωπίνου κεφαλαίου τους. Ακόμη βλέπουν την απειλή που προέρχεται από ομάδες 

πίεσης στις κυβερνήσεις  των νέο-εκβιομηχανισμένων χωρών για βελτίωση της ποιότητας 

εργασίας και του ημερομισθίου, και προτείνουν λύσεις στο να αποφευχθούν όλες αυτές οι 

απειλές για την ανάπτυξη, (Burkett and Hart-Landsberg, 2000, σελ.225-6) 

Η Παγκόσμια Τράπεζα έκανε την προσπάθεια να κάνει μια πιο επιδέξια 

νεοφιλελεύθερη ανάλυση του φαινομένου της ανατολικής Ασίας, στο “The East Asian 

Miracle” το 1993, (Lall, 1996, σελ. 5). Η μελέτη διαχώρισε μεταξύ παρεμβάσεων φιλικών 

στην αγορά και άλλων μη επιθυμητών παρεμβάσεων. Οι φιλικές στην αγορά παρεμβάσεις 

είναι λειτουργικές (functional) και «επουλώνουν» τα λάθη της αγοράς. Αντίθετα οι μη 

επιθυμητές είναι επιλεκτικές παρεμβάσεις που επηρεάζουν την κατανομή των πόρων. Η 

επιτυχία λοιπόν των ασιατικών τίγρεων οφείλεται σε φιλικές προς την αγορά παρεμβάσεις. 

Η συγκεκριμένη μελέτη υπήρξε από τις πρώτες που αποδέχτηκαν πως οι κυβερνήσεις 

πρέπει να παρεμβαίνουν σε ατελείς αγορές, όπως αυτές των αναπτυσσόμενων χωρών που 

υπάρχουν πολλά πληροφοριακά, θεσμικά και επιχειρηματικά κενά και να οδηγούν τις τιμές 

στη «σωστή» κατεύθυνση, όπως ορίζουν οι νόμοι της προσφοράς και της ζήτησης. Η 

μελέτη επίσης πίστευε πως τα αναπτυσσόμενα κράτη επέτυχαν υψηλή ανάπτυξη λόγω του 

ότι είχαν καλή διακυβέρνηση. Η έννοια της καλής διακυβέρνησης (good governance), δεν 

ορίσθηκε επακριβώς αλλά υπονοούσε πολιτικό πλουραλισμό και τον κανόνα του νόμου. 

Βέβαια η Τράπεζα ποτέ δεν αποδέχτηκε ρητώς πως η έννοια αυτή υπονοούσε τον 

εκδημοκρατισμό γιατί δεν ήθελε να εισέλθει στις πολιτικές υποθέσεις απολυταρχικών 

κρατών (Kiely, σελ. 68). 

Η μελέτη “East Asian Miracle” σχολιάστηκε και επικρίθηκε από πολλούς εν τέλει. 

Στην πράξη πολλές από τις παρεμβάσεις των ασιατικών τίγρεων ήταν υψηλά επιλεκτικές, 

ιδιαίτερα σε θέματα παιδείας και εκπαίδευσης, αντίθετα από τις φιλικές παρεμβάσεις στην 

αγορά που υποστήριζε η μελέτη.  Ο νεοφιλελευθερισμός επίσης κατηγορήθηκε ως 

προσέγγιση επειδή εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των ΠΟΕ, ΠΤ και ΔΝΤ που απαιτούσαν 

όλο και περισσότερη παγκοσμιοποίηση. Αν οι ασιατικές τίγρεις εφάρμοζαν φιλελεύθερη 

πολιτική, χωρίς κυβερνητικές παρεμβάσεις, ούτε θα γίνονταν δυναμικές επενδύσεις από 

πολυεθνικές εταιρείες σε πολύπλοκους επιχειρηματικούς κλάδους και οι τίγρεις θα 
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εξαρτιόταν βαθύτατα από την μεταφορά τεχνολογίας των πολυεθνικών σε αυτές χωρίς να 

αναπτύσσουν τη δική τους, μέσω R&D, (Kiely, σελ. 81). 

Από την άλλη μεριά, οι δομικοί-θεσμικοί κατηγορούν τους νεοφιλελεύθερους πως 

δεν έλαβαν υπόψη τους πως οι κυβερνήσεις  δεν είναι αμέτοχες στον σχηματικό 

βιομηχανικής πολιτικής και στην Ιαπωνία και στις ασιατικές τίγρεις. Ανάμεσα στις 

κρατικές παρεμβάσεις αναφέρονται οι επενδύσεις και οι εξαγωγικές επιδοτήσεις, η 

προστασία νεότερων βιομηχανιών, ο κυβερνητικός έλεγχος για ενδοεταιρική παροχή 

πίστωσης, κ.α. Οι δομικοί-θεσμικοί πιστεύουν πως τα κράτη θα ανταγωνιστούν τα άλλα 

χαμηλόμισθα κράτη (π.χ. Κίνα), με ενίσχυση της νηπιακής βιομηχανίας μέσω ανταμοιβών 

και ποινών. Οι απειλές για την συνεχή ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων οικονομιών 

θεωρούν πως προέρχονται από την αμερικανική κυβέρνηση, το ΔΝΤ, και την ΠΤ, που 

απαιτούν οι χώρες της ανατολικής Ασίας να φιλελευθεροποιήσουν τις οικονομίες τους. 

Επιπλέον φοβούνται τον εκδημοκρατισμό  που μπορεί να απειλήσει την συνοχή του 

κράτους. Άλλωστε στην βάση τους οι ασιατικές τίγρεις ξεκίνησαν την βιομηχανική τους 

ανάπτυξη καθοδηγούμενες από απολυταρχικά καθεστώτα. 

Η δομική-θεσμική προσέγγιση θεωρείται πιο ακριβής από τη νεοφιλελεύθερη αφού 

προσεγγίζει καλύτερα το μοντέλο ανάπτυξης των ασιατικών τίγρεων. Τα κοινά στοιχεία 

των 2 παραπάνω προσεγγίσεων είναι η βάση τους στο κράτος-έθνος για την ανάπτυξη, 

όπως και ότι τα κράτη της ανατολικής Ασίας ακολούθησαν παρόμοιες στρατηγικές 

οικονομικής ανάπτυξης αν και με σημαντικές διαφορές ανάμεσά τους.  

Η κριτική που ασκήθηκε από την άλλη μεριά και στις δύο προσεγγίσεις είναι ότι δεν 

εξήγησαν καθόλου το πρόβλημα της υπερπαραγωγής στο οποίο οδήγησε το μοντέλο της 

ανάπτυξης βασισμένο στις εξαγωγές των χωρών της ανατολικής Ασίας. Επίσης οι 

προσεγγίσεις αυτές κρίθηκαν και για τον  μη κοινωνικό και τεχνοκρατικό τρόπο που 

αντιλήφθηκαν τις έννοιες της εκβιομηχάνισης και της ανάπτυξης, δεν εστίασαν δηλαδή 

καθόλου στον παράγοντα άνθρωπο, (Burkett and Hart-Landsberg, 2000, σελ.229-231) 

Η προσέγγιση των «ιπτάμενων χηνών», προήλθε το 1930 από τον Ιάπωνα 

οικονομολόγο Kanane Akamatsu. Ο Akamatsu επηρεασμένος από την ιαπωνική οικονομία 

ως «χώρα ακόλουθο» «(follower)», υποστήριξε πως μια αναπτυσσόμενη χώρα μπορεί να 

αναβαθμίσει την νηπιακή βιομηχανία της μέσω της μάθησης από τις ανεπτυγμένες χώρες 

με τις οποίες έχει εξωτερικές σχέσεις. Αυτό το είδος εκβιομηχάνισης ακολουθεί την εξής 

διαδικασία: πρώτο βήμα είναι η εισαγωγή-εγχώρια παραγωγή-εξαγωγή, δεύτερο βήμα 

είναι η ακολουθία από καταναλωτικά αγαθά σε κεφαλαιουχικά αγαθά και από απλά και 

ακατέργαστα είδη σε περίπλοκα και επεξεργασμένα είδη. Τελευταίο βήμα είναι να 
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φτάσουν τα υπανάπτυκτα κράτη τα επίπεδα των ανεπτυγμένων κρατών, ανάλογα με τα 

επίπεδα ανάπτυξης τους. Βέβαια θεωρείται ότι όλα τα κράτη δεν αναπτύσσονται κατ’ 

ανάγκη, αλλά μερικά  μένουν σε στάσιμο επίπεδο. Η «χήνα αρχηγός» από την άλλη έχει τα 

πρωτεία ενώ το «κοπάδι» ακολουθεί ( Burkett and Hart, 2000, σελ.236). 

Για τις σύγχρονες αναλύσεις της θεωρίας αυτής θεωρείται πως η αρχηγός χώρα είναι 

η Ιαπωνία και εάν αυτή δεν εφάρμοζε βιομηχανικές στρατηγικές τότε καμία άλλη χώρα 

από τις «τίγρεις» ή τις ΑSEAN-3 δεν θα αναπτύσσονταν βιομηχανικά. Εάν η Ιαπωνία δεν 

αναβάθμιζε την οικονομία της από την παραγωγή υφασμάτων και απλών ηλεκτρονικών 

αγαθών σε βαριά βιομηχανία παραγωγής χημικών, ηλεκτρονικών και υπολογιστών καμία 

χώρα δεν θα αναπτυσσόταν από τον ασιατικό κόσμο. Επίσης η θεωρία αυτή αναλύει τον 

κάθετο και οριζόντιο διαχωρισμό της εργασίας σε αρχηγούς και ακόλουθους. Οι κάθετοι 

διαχωρισμοί έχουν σχέση με το πλεονέκτημα απόλυτου κόστους σε διαφορετικά 

τεχνολογικά επίπεδα, ενώ ο οριζόντιος διαχωρισμός έχει σχέση με τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα διαφόρων ακόλουθων χωρών σε παρόμοια επίπεδα τεχνολογικής 

ιεραρχίας.   

Η θεωρία των «ιπτάμενων χηνών», αναγνωρίζει ότι η εξαγωγή κεφαλαίου προς τις 

χώρες της ανατολικής Ασίας έχει δημιουργήσει μια ενοποιημένη πολιτική οικονομία στην 

ανατολική Ασία. Στα 1985 με την Συμφωνία της Πλάζα οι άμεσες επενδύσεις της Ιαπωνίας 

προς τις ασιατικές τίγρεις και άλλες χώρες αυξήθηκαν πολύ. Μεταξύ 1985 και 1989 οι 

ετήσιες επενδύσεις  Ιαπωνίας αυξήθηκαν κατά 4 μονάδες στην Ταϊβάν, κατά 5 μονάδες 

στην Νότια Κορέα, κατά 6 στην Σιγκαπούρη και κατά 15 στο Χονγκ Κονγκ,(Burkett and 

Hart- Landsberg, 2000, σελ. 238). 

Η κριτική που έχει ασκηθεί στην συγκεκριμένη θεωρία είναι πως δεν εστιάζει 

καθόλου στον ανθρώπινο παράγοντα. Και καταπνίγεται οποιαδήποτε οργανωμένη 

αντίδραση στην περιφερειοποίηση του κεφαλαίου.  

Προχωρώντας στην προσέγγιση της «μείζονος Κίνας», αυτή αναφέρεται στην 

πεποίθηση πως η Κίνα, με τις βιομηχανίες που έχει δημιουργήσει σε άλλες 

ανατολικοασιατικές χώρες, ιδιαίτερα το Χονγκ Κονγκ και την Ταϊβάν, αποτελεί την 

κατευθύνουσα χώρα της ανατολικοασιατικής ανάπτυξης. Η Κίνα με τις επενδύσεις της 

προς τις τίγρεις αλλά και προς τις χώρες Ινδονησία, Μαλαισία και Ταϊλάνδη, βοήθησε και 

στην εκβιομηχάνιση των χωρών αυτών αλλά και στην ενίσχυση της αίγλης της. Η 

προσέγγιση αυτή επιπλέον τονίζει τον δυναμισμό των μικρών επιχειρήσεων, οικογενειακής 

βάσης. 
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Η απάντηση της προσέγγισης αυτής σε αυτήν των «ιπτάμενων χηνών» που θεωρεί 

την Ιαπωνία ως την αρχηγό χώρα, είναι πως η δύναμη της Ιαπωνίας τονώθηκε μέσω της 

αμερικανικής βοήθειας και προήλθε μέσω της οικονομικής και πολιτικής επιρροής των 

Η.Π.Α. στην Ιαπωνία. Αντιθέτως η Κίνα στηρίζεται στην δική της δύναμη και μέσω των 

επενδύσεων και του εμπορίου που δημιουργεί στην ανατολική Ασία την ενισχύει πολιτικά 

και οικονομικά.  

Έχει αναφερθεί ότι η προσέγγιση αυτή πάσχει από κάποια προβλήματα. Αρχικά 

υποεκτιμά την ισχυρή παρουσία του ιαπωνικού κεφαλαίου έναντι της κινεζικής δύναμης 

στις επενδύσεις και το εμπόριο.  Το ιαπωνικό FDI υπήρξε αρκετά ισχυρό την περίοδο 

1985-88 για τις ασιατικές τίγρεις,( Burkett and Hart- Landsberg, 2000, σελ. 244). Επιπλέον 

το ρεύμα αυτό υπερτονίζει τις βιομηχανικές δυνατότητες του κινεζικού κράτους, και 

αφήνει εν μέρει την αδυναμία της πολιτικής του οικονομίας που προέρχεται από τις 

ιδιωτικοποιήσεις και την φιλελευθεροποίηση. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη προσέγγιση 

επικροτεί φαινόμενα που ισχύουν στο κινεζικό κράτος, όπως μαζική ανεργία, ανισότητα, 

περιβαλλοντική καταστροφή, αφού τα θεωρεί αποτελέσματα της αναπτυξιακής 

προσπάθειας και οποιαδήποτε ανθρώπινη αντίδραση σε αυτά αναστέλλουν την 

αναπτυξιακή πορεία.  

Όσον αφορά τώρα τη θεωρία τις εξάρτησης, αυτή αναφέρει την εξαρτησιακή σχέση 

πολλών κατασκευαστικών βιομηχανιών των νέο-αναπτυσσόμενων χωρών και των 

ASEAN-3, από ιαπωνικές εισαγωγές εξαρτημάτων. Ειδικά στις οικονομίες της ASEAN-3 

η εξάρτηση σε άμεσες επενδύσεις από την Ιαπωνία και τις NIEs είναι μεγαλύτερη. Οι 

εισαγωγές αυτές βέβαια αντιστοιχούν σε μεγαλύτερη αξία ανά μονάδα σχετικά με το 

εγχώρια παραγόμενο προϊόν. Έτσι η θεωρία αυτή θέλει να τονίσει, σε αντίθεση με αυτήν 

των «ιπτάμενων χηνών», τις άνισες κατανομές της προστιθέμενης αξίας που παράγεται από 

τις κάθετες και οριζόντιες κατανομές εργασίας ανάμεσα σε κυρίαρχες και ακόλουθες χώρες 

(Burkett and Hart, 2000, σελ. 248).  

Βέβαια οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας αναφέρουν πως η σημαντική εξάρτηση 

σε εισαγόμενες εισροές, τεχνολογία και οικονομική ενίσχυση από την Ιαπωνία και άλλες 

χώρες, οδηγεί συνήθως σε μεγάλα εμπορικά ελλείμματα τις εξαρτημένες χώρες. Τα 

εμπορικά αυτά ελλείμματα εμποδίζουν την ανάπτυξη στη ανατολική Ασία με δύο τρόπους. 

Πρώτα, τα ελλείμματα προκαλούν όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση σε εισαγωγές κεφαλαίου, 

κυρίως από πολυεθνικές επιχειρήσεις. Δεύτερον, οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών, 

προκειμένου να κερδίσουν όλο και περισσότερο από τις ξένες συναλλαγές 

εκμεταλλεύονται τα παιδιά και τις γυναίκες σε εργασία στην ελαφριά εξαγωγική 
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βιομηχανία, καταστρέφουν τον φυσικό πλούτο της χώρας, δάση, αγροκτήματα και γενικά 

διαβρώνουν τις φυσικές, ανθρώπινες και κοινωνικές συνθήκες παραγωγής. 

Η προσέγγιση αυτή δίνει την βάση για επανεξέταση του καπιταλισμού και των 

κριτηρίων ανάπτυξης. Αν και υπερτονίζει πως τα εμπορικά ελλείμματα αποτελούν εμπόδια 

στην ανάπτυξη, και οδηγούν σε άνισες κατανομές προστιθέμενης αξίας ανάμεσα στις 

χώρες, παρ’ όλα αυτά, εμμέσως αποκαλύπτει την άνιση ανάπτυξη που παράγει η 

συσσώρευση κεφαλαίου. Αρκετοί άλλωστε αναλυτές της θεωρίας αυτής, προσπάθησαν να 

βρουν στρατηγικές που αν τις ακολουθούσαν τα κράτη θα μπορούσαν να ξεφύγουν από 

την εξάρτησή τους από τις χώρες του ισχυρού πυρήνα.  

Τέλος, υπάρχει και η μαρξιστική οπτική της ανάπτυξης στην ανατολική Ασία. 

Σύμφωνα με τους μαρξιστές η ανάπτυξη αυτή δεν επιτελέστηκε μόνο μέσω κατάλληλης 

διαχείρισης της παραγωγής και των επενδύσεων, αλλά κυρίως μέσω της εκμετάλλευσης 

της υπεραξίας των εργαζομένων. Για τους μαρξιστές η ανάπτυξη είναι άνιση αφού τονίζει 

την ταξική κυριαρχία και αποδυναμώνει τους εργάτες. Επιπλέον, οι μαρξιστές 

υποστηρίζουν ότι δεν θα πρέπει να γενικεύεται μια τέτοιου τύπου καπιταλιστική ανάπτυξη, 

όπως αυτή της ανατολικής Ασίας, και σε άλλες χώρες και το μοντέλο ανάπτυξης της να 

αποτελεί πρότυπο, αφού η κάθε χώρα μπορεί να αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας τα 

κατάλληλα για αυτήν μέσα και στρατηγικές. Τέλος, αυτή η προσέγγιση ρίχνει φως στα 

προβλήματα υπερπαραγωγής των χωρών αυτών και στη μετέπειτα κρίση που αυτή 

συνετέλεσε. Η υπερπαραγωγή για αυτούς, είναι το αποτέλεσμα της άνισης ανάπτυξης, 

μέσα από την προσπάθεια επέκτασης των μεριδίων αγοράς που κατέχουν οι ατομικές 

επιχειρήσεις και μέσω της συνακόλουθης εκμετάλλευσης των εργαζομένων τους. Άρα η 

υπερπαραγωγή αποτελεί αποτέλεσμα της ανταγωνιστικότητας του ανατολικοασιατικού 

καπιταλισμού,( Burkett and Hart- Landsberg, 2000, σελ. 235). 

Ας σημειώσουμε εδώ πως η ανάπτυξη στην ανατολική Ασία έχει αποδοθεί  και ως το 

αποτέλεσμα των συγκεκριμένων συνθηκών που υπήρχαν στην παγκόσμια καπιταλιστική 

ανάπτυξη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και κυρίως το ασιατικό «θαύμα» 

βασίζεται στην ελαστικότητα που έχει η αγορά της ανατολικής Ασίας να ανταποκρίνεται 

στην παγκόσμια αγορά και να επεκτείνει τις φθηνές τις εξαγωγές στην αμερικανική 

άκαμπτη αγορά. Σημαντική ήταν και η προτίμηση που επέδειξαν οι ΗΠΑ απέναντι στα 

βιομηχανικά προϊόντα της ανατολικής Ασίας, γεγονός που τους έδωσε το πλεονέκτημα της 

μετάλλαξης της βιομηχανικής τους δομής, (Lo, 1999, σελ. 8) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

Από την ανάπτυξη στην κρίση: η σοβαρή ασιατική κρίση του 

1997-8 

 
Οι ασιατικές οικονομίες κέρδισαν επάξια τον τίτλο των οικονομιών-θαύματα ή των 

οικονομιών-τίγρεων εξαιτίας της ραγδαίας οικονομικής τους ανόδου και εκβιομηχάνισης. 

Οι πολιτικές και τα μέσα που ακολουθήθηκαν γι’ αυτόν τον σκοπό, που περιγράφησαν 

αναλυτικά παραπάνω, ήταν ιδιαίτερα επιτυχή. Ποιος θα το περίμενε ότι οι χώρες αυτές, 

που η αξεπέραστη επιτυχία τους εγκωμιαζόταν από τους οικονομικούς αναλυτές, θα 

έρχονταν αντιμέτωπες με μια σοβαρότατη χρηματοοικονομική κρίση που ξεκίνησε από την 

Ταϊλάνδη, το καλοκαίρι του 1997, και επεκτάθηκε αργότερα και σε πολλές άλλες χώρες. 

Το ΔΝΤ που χρειάστηκε να επέμβει δραστικά για την επούλωση της κρίσης, μέχρι τότε 

επαινούσε τις ασιατικές τίγρεις για την κατάλληλη μακροοικονομική τους διαχείριση, ( 

Grabel, 1999, σελ. 43). Παρόλο που μια τέτοια κρίση και οικονομική κατάρρευση φάνταζε 

απίθανη να συμβεί τότε, τώρα εξετάζοντας την ιστορική πορεία των πραγμάτων και την 

αρνητική τροπή που πήραν οι εξελίξεις, φαίνεται ότι κάποιου είδους κρίση ήταν 

αναπόφευκτη, (Gilpin, 2006, σελ. 178).  

Καθοριστικοί λόγοι οδήγησαν τις επενδύσεις στις δεκαετίες του 1980 και 1990 να 

γνωρίσουν  ιδιαίτερη άνθηση στις χώρες της ανατολικής Ασίας. Η υποτίμηση του δολαρίου 

έναντι του γεν το 1985 στην συμφωνία της Plaza ενθάρρυνε τις άμεσες ιαπωνικές 

επενδύσεις και έκανε τις εξαγωγές της νοτιοανατολικής Ασίας ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. 

Οι οικονομίες αυτές έγιναν ακόμη πιο ελκυστικές στους επενδυτές όταν εισήλθαν σε 

προγράμματα εσωτερικού και εξωτερικού οικονομικού φιλελευθερισμού στα τέλη της 

δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Οι ΗΠΑ, εξαιτίας της 

θεαματικής ανόδου των ασιατικών «τίγρεων» έχασαν την πρωτοκαθεδρία τους ως 

βιομηχανικοί «ηγέτες», και μετά από το χρηματοοικονομικό κραχ του 1987, οι επενδυτές 

οδηγούνταν σε επενδύσεις στον ασιατικό κόσμο. Τέλος, ιδιαίτερη άνθηση παρουσιάστηκε 

την ίδια περίοδο στον ιδιωτικό δανεισμό. Εμφανίστηκε μια αχαλίνωτη κερδοσκοπία γύρω 

από την ακίνητη περιουσία, τις μετοχές και άλλα περιουσιακά στοιχεία που οδήγησε σε 

πληθωριστικές τιμές στις ιδιοκτησιακές αξίες. Έτσι η αύξηση αυτών των αξιών οδήγησε 

ντόπιους και διεθνείς επενδυτές στο να δίνουν χαμηλού κόστους δάνεια στον ιδιωτικό 

τομέα και να ασχολούνται με ριψοκίνδυνες επενδύσεις αβέβαιης ποιότητας. Τα δάνεια 
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αυτά αυξάνονταν ολοένα και περισσότερο που στα μέσα και στα μέσα της δεκαετίας του 

1990 το συνολικό χρέος του ιδιωτικού τομέα προς ξένους επενδυτές ήταν ιδιαίτερα υψηλό.  

Επιπρόσθετα, κατά το 1996, άρχισαν να δημιουργούνται διάφορες διεθνείς αλλά και 

εγχώριες δυσμενείς συνθήκες που οδήγησαν στο ξέσπασμα της κρίσης. Πρώτον, ήδη από 

το 1996, οι αναδυόμενες οικονομίες της νοτιοανατολικής Ασίας αρχίζουν να γνωρίζουν 

σημαντική πτώση στις εξαγωγές προϊόντων, κάτι που ανησύχησε τους επενδυτές για το αν 

θα μπορούσε να συνεχιστεί η οικονομική ευημερία των κρατών αυτών. Η εξέλιξη αυτή 

ξεκινά από τις ΗΠΑ που μεθοδεύοντας μια σημαντική ανατίμηση του δολαρίου το 1995, 

οδήγησε σε ανατίμηση και των νομισμάτων της ασιατικής περιφέρειας αφού ήταν 

προσδεδεμένα με το δολάριο, (Grabel, 1999, σελ. 44). Η ανατίμηση αυτή οδήγησε σε 

μείωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της περιφέρειας. Αυτό φαίνεται και στο 

παρακάτω Γράφημα 8.                                              Γράφημα 8 

 

                                                                                 

 

Μείωση εξαγωγών ανατολικής 

Ασίας 

 

Πηγή: Global Development 

Finance, 1998 

 

  

 

 

Δεύτερον, η οικονομική 

ανάδυση μιας σοβαρής αντιπάλου, 

της Κίνας, υπήρξε ιδιαίτερα επιζήμια για τα άλλα κράτη της ανατολικής και νότιας Ασίας.  

Η Κίνα, «έκλεβε» το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των άλλων κρατών λόγω των 

χαμηλότερων μισθών που παρείχε. Ένας άλλος σημαντικός παράγων ήταν η 

υπερπαραγωγική δραστηριότητα των ασιατικών τίγρεων και η μείωση της ζήτησης σε 

κάποιους τομείς, σε συνδυασμό με τον εντεινόμενο ανταγωνισμό για αγορές των εξαγωγών 

σε τομείς όπως τσιπ μνήμης, χάλυβα, και αυτοκίνητα που ανησύχησαν περαιτέρω τους 

επενδυτές για την μελλοντική πορεία του εξαγωγικού ασιατικού μοντέλου, (Grabel, 1999, 

σελ. 45). 
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Κάποιοι εγχώριοι παράγοντες που ταυτόχρονα συνέβαιναν επιδείνωναν την 

κατάσταση. Το τραπεζικό και το χρηματοοικονομικό σύστημα των χωρών αυτών ήταν υπό 

ανεπαρκή εποπτεία και δεν ήταν υπό την ρύθμιση του κράτους μετά το περαιτέρω άνοιγμα 

των ασιατικών αγορών. Έτσι η μεγάλη έκταση που πήραν οι πιστώσεις κατέστησε τις 

οικονομίες εξαιρετικά ευάλωτες σε οποιαδήποτε αρνητική τροπή. Η μείωση των 

εξαγωγών, όπως προείπαμε και η προσπάθεια για την υπεράσπιση των νομισμάτων τους 

προκάλεσαν πτώση στις αυξημένες αξίες των ακινήτων και οδήγησαν τις χώρες σε 

αδυναμία εξυπηρέτησης των δανείων που είχαν πάρει. Η Ιαπωνική και η Αμερικανική 

χώρα και η τράπεζες τους σταματούν να δανείζουν τις οικονομίες της Ασίας και αρχίζουν 

να  αποσύρονται. Το ίδιο κάνουν και Άγγλοι, Γερμανοί και Γάλλοι επενδυτές. Σε αυτό το 

γενικό φόντο στην Ταϊλάνδη, κάποιες ενέργειες της κυβέρνησής της επισπεύδουν την 

εκδήλωση μιας κρίσης, συγκεκριμένα στις 2 Ιουλίου 1997, που ξεκινώντας από εκεί δεν 

άργησε να επεκταθεί αργότερα σε όλη την περιφέρεια.  

 

8.1. Χρονικό της κρίσης: το ξέσπασμα και η εξάπλωση 

 
Πριν από το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Ταϊλάνδη, όπως και άλλες 

οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ασίας, είχε ωφεληθεί εξαιρετικά, δανειζόμενη δολάρια 

και άλλα ξένα νομίσματα που τα μετέτρεπε στο εγχώριο νόμισμά της το μπατ, προκειμένου 

να ενισχυθεί η κερδοσκοπία σε αγορές χρεογράφων, ακινήτων και περιουσιακών 

στοιχείων.  Αυτή η επενδυτική συμπεριφορά ενισχυόταν από την πεποίθηση πως το μπατ, 

όπως και άλλα ασιατικά νομίσματα που ήταν συνδεδεμένα με το δολάριο, δεν θα έχανε την 

αξία του. Γι’ αυτό και ξένες τράπεζες και επενδυτές όπως και άλλοι χρηματοπιστωτικοί 

οργανισμοί άρχισαν μανιωδώς να γεμίζουν με χρήμα την Ταϊλάνδη και τις άλλες ασιατικές 

τίγρεις, (Gilpin, 2006, σελ. 182). 

Τα νέα για τα προβλήματα της ταϊλανδέζικης οικονομίας ξεκίνησαν στις 7 Μαΐου 

1997 όταν το μπατ υπέστη πιέσεις από κερδοσκόπους που άρχισαν να πουλούν τις 

επενδύσεις τους σε νόμισμα. Αυτή η μαζική εγκατάλειψη του νομίσματος προήλθε από 

φήμες και προβλέψεις ότι η ιαπωνική κεντρική τράπεζα επρόκειτο να ανεβάσει τις τιμές 

συναλλάγματος, (Grabel, 1999, σελ. 47). Κάτι τέτοιο βέβαια επρόκειτο να είναι 

προβληματικό για την ταϊλανδέζικη οικονομία αφού τα δάνεια του ιδιωτικού τομέα ήταν 

εκφρασμένα και σε δολάρια και σε γεν.  Επειδή λοιπόν οι επενδυτές θεωρούσαν ότι η 
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κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να κρατήσει την σταθερότητα του μπατ, άρχισαν να 

εγκαταλείπουν επενδύσεις πάνω στο νόμισμα του μπατ.  

Για να αντιμετωπίσει η κεντρική τράπεζα της Ταϊλάνδης τους κινδύνους και να 

διατηρήσει την αξία του μπατ, χρησιμοποίησε τα αποθέματα της σε δολάρια για την αγορά 

μπατ και παράλληλα αύξησε τα επιτόκια. Η αύξηση των επιτοκίων έγινε για να 

αποθαρρυνθούν οι επενδυτές να αγοράζουν άλλα ακίνητα και περιουσιακά στοιχεία, 

γεγονός που προκάλεσε την πτώση των τιμών. Όλες αυτές οι εξελίξεις όμως αντί να 

σώσουν, επιδείνωσαν την κατάσταση. Όλο και περισσότεροι επενδυτές άρχισαν να 

ανησυχούν, γιατί συνυπολόγιζαν τα σοβαρά προβλήματα που εμφάνιζε η οικονομία της 

Ταϊλάνδης, δηλαδή ένα εμπορικό έλλειμμα και ένα υπερχρεωμένο τραπεζικό σύστημα. 

Καθώς όλο και περισσότεροι επενδυτές έσπευδαν να εγκαταλείψουν το μπατ έναντι του 

δολαρίου, τα αποθέματα σε δολάρια της κεντρικής τράπεζας της Ταϊλάνδης εξαντλήθηκαν. 

Η χώρα, αντιμέτωπη με μια σοβαρή κατάσταση ρευστότητας, δεν διέθετε πλέον άλλη 

δύναμη για να συγκρατήσει την κατάσταση. Έτσι, στις 2 Ιουλίου 1997 η κεντρική τράπεζα 

έπαψε να υπερασπίζεται την σύνδεση του μπατ με το δολάριο. Το μπατ έχασε το 20% της 

αξίας του γεγονός που βύθισε την Ταϊλάνδη σε βαθύτατη οικονομική κάμψη, (Gilpin, 

2006, σελ. 182).  

Η μεγάλη υποτίμηση στο μπατ και τα οικονομικά προβλήματα στην Ταϊλάνδη 

έφεραν τον πανικό και στις γειτονικές οικονομίες, που είχαν αρχίσει να πάσχουν από 

παρόμοια προβλήματα. Όπως η Ταϊλάνδη, έτσι και οι οικονομίες της Μαλαισίας, της 

 

Γράφημα 9 

Exchange rate: Baht per U.S. Dollar. 
 

 
Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Asian_financial_crisis 
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Ινδονησίας και άλλων χωρών, έπασχαν από βαρύ εξωτερικό δανεισμό και τα τραπεζικά 

τους συστήματα είχαν εξασθενίσει λόγω του μεγάλου αριθμού των απλήρωτων ή μη 

εξυπηρετούμενων δανείων. Έτσι οι επενδυτές έσπευδαν να μετατρέψουν τα τοπικά 

νομίσματα σε δολάρια. Στον παρακάτω Πίνακα 10 βλέπουμε τα ποσοστά του εξωτερικού 

χρέους των τεσσάρων τίγρεων και των ASEAN 4. 

 

Πίνακας 10 

Συνολικό εξωτερικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕθΠ  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Πηγή: Asian Development Bank, Key Indicators 2001 
 

Στον παραπάνω πίνακα διακρίνουμε πως στις παραπάνω χώρες από το 1997-1998 το 

μερίδιο του εξωτερικού χρέους τους στο ΑΕθΠ αυξάνεται, υψηλό ποσοστό κατέχει και το 

1999. Από τις ASEAN 4 το μεγαλύτερο ποσοστό στο εξωτερικό χρέος κατέχει η Ινδονησία 

ενώ από τις τέσσερις «τίγρεις» η Κορέα. Η Σιγκαπούρη και η Ταϊβάν όπως βλέπουμε δεν 

βασίστηκαν αρκετά στον εξωτερικό δανεισμό. 

Στα τέλη Αυγούστου το ΔΝΤ προσέφερε στην Ταϊλάνδη ένα δάνειο έκτακτης 

ανάγκης που το ύψος του υπερέβαινε τα 17 δισεκατομμύρια δολάρια, για να στηρίξει το 

μπατ. Σαν αντάλλαγμα εντούτοις έλαβε υποσχέσεις ότι η Ταϊλάνδη θα προέβαινε σε άνοδο 

των επιτοκίων, θα περιόριζε τις κρατικές δαπάνες, θα έκλεινε και θα σταματούσε να 

υποστηρίζει τις προβληματικές τράπεζες και επιχειρήσεις, θα αύξανε τους φόρους (ο ΦΠΑ 
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αυξήθηκε από 7% στα 10%), και θα παραιτούνταν από τους ελέγχους κεφαλαίου που 

τοποθετήθηκαν τον Μάιο του 1997.  

Μετά την κρίση και το έκτακτο δάνειο του ΔΝΤ η κατάσταση ήταν τραγική. Οι 

συνθήκες ζωής χειροτέρεψαν στη χώρα καθώς αυξήθηκαν οι ρυθμοί ανεργίας, οι τιμές και 

οι τιμές συναλλάγματος. Πολλά εργοστάσια έκλεισαν ενώ πολλές τράπεζες κήρυξαν 

πτώχευση. Επιπλέον εμφανίστηκε και η κοινωνική διαμαρτυρία απέναντι στην 

κυβερνητική και πολιτική αστάθεια. Στις 21 Οκτωβρίου 1997, 2000 υπάλληλοι και 

εργαζόμενοι έκαναν πορεία διαμαρτυρίας στους δρόμους της  Μπανγκόκ, (Grabel, 1999, 

σελ. 48).  

Τα ίδια περίπου γεγονότα συνέβησαν και στην Μαλαισία. Η πίεση στο μαλαισιανό 

νόμισμα, το ρινγκιτ, ξεκίνησε αμέσως μετά την «ταλάντευση», του μπατ. Οι επενδυτές 

όπως ήταν αναμενόμενο άρχισαν να εγκαταλείπουν τις επενδύσεις τους σε ρίνγκιτ, αφού 

έχασε μεγάλο μέρος της αξίας του, με καταστροφικές πιέσεις στο τραπεζικό σύστημα της 

χώρας. Η κυβέρνηση προσπάθησε να επέμβει, όπως και στην περίπτωση της Ταϊλάνδης για 

να αποτρέψει την φυγή των επενδυτών, μάταια όμως. Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, 

Mahathir Mohamad, διακήρυττε πως όλη η Νοτιοανατολική Ασία είχε πέσει θύμα μιας 

«συνωμοσίας του δυτικού ιμπεριαλισμού», και κατέκρινε τους χρηματοοικονομικούς 

κερδοσκόπους, κυρίως τον George Soros, αποκαλώντας τον «ηλίθιο», (Gilpin, 2006, σελ. 

183).   

Το φθινόπωρο του 1997 η Μαλαισία έπασχε από την υποτίμηση του νομίσματός της 

και την πτώση στο χρηματιστήριο. Παρ’ όλα αυτά η Μαλαισία ήταν από τις λίγες χώρες 

που δεν ζήτησε έκτακτο δάνειο.  Στο παρακάτω Γράφημα 10 φαίνονται οι υποτιμήσεις των 

νομισμάτων την περίοδο της κρίσης. 

Εξαιρετικά σκληρή ήταν η πτώση που αντιμετώπισε η Ινδονησία. Στις αρχές του 

φθινοπώρου του 1997 έσκασε και η δική της «φούσκα» της κερδοσκοπίας ρίχνοντας την 

χώρα σε μία σοβαρότατη κάμψη. Η ρουπία, το ινδονησιακό νόμισμα, έπεσε κατά περίπου 

80% έναντι του δολαρίου, όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα. Το χρηματιστήριο 

κατέρρευσε επίσης στην χώρα και η χώρα αδυνατούσε να πληρώσει το τεράστιο χρέος της. 

Στα τέλη Οκτωβρίου, παρά τις αντιδράσεις του πρόεδρου Suharto, το ΔΝΤ πρόσφερε στην 

Ινδονησία δάνειο ύψους 42 δισεκατομμυρίων δολαρίων με αντάλλαγμα την εφαρμογή των 

προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων. Η κυβέρνηση μείωσε σημαντικά τις επιδοτήσεις στα 

τρόφιμα και σε άλλα προϊόντα  και ανέβασε τις τιμές των καυσίμων, γεγονός που 

προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις στον κόσμο και ανάγκασε τον πρόεδρο να παραιτηθεί, 

(Gilpin, 2006, σελ. 184). 
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Γράφημα 10 

Υποτίμηση νομισμάτων (έναντι του αμερικανικού δολαρίου) 

 
Πηγή: www.japanfocus.org  

Παρόμοια με τις παραπάνω περιπτώσεις ήταν και η κατάσταση στις Φιλιππίνες. Σε 

λίγες μέρες μετά την πτώση του μπατ, οι επενδυτές άρχισαν να αποσύρονται από τις 

επενδύσεις τους στο φιλιππινέζικο πέσο και να ρευστοποιούν τις επενδύσεις 

χαρτοφυλακίου τους. Το πέσο υποτιμήθηκε αρκετά και η χώρα καταλήφθηκε και αυτή από 

δυσβάστακτο χρέος. Στα μέσα Ιουλίου 1997 η Φιλιππινέζικη κυβέρνηση πλησίασε το ΔΝΤ 

για βοήθεια  που στις 18 Ιουλίου δέχτηκε να προσφέρει πακέτο έκτακτης βοήθειας αξίας 4 

δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τις ανάλογες συνέπειες όπως και σε κάθε άλλη χώρα, 

(Grabel, 1999, σελ. 51).  

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η κατάρρευση της μεγαλύτερης οικονομίας-«τίγρης» που 

ήταν η Νότια Κορέα. Αν και από τις πιο φημισμένες εξαγωγικές χώρες της περιφέρειας, η 

Κορέα εισήγαγε και προϊόντα από την Ιαπωνία, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Ακόμη και 

προτού εμφανιστεί η νομισματική κρίση, στην Κορέα υπήρχαν αρκετά προβλήματα. Η 

χώρα είχε αφεθεί σε μαζική εισροή επενδύσεων και βραχυπρόθεσμων δανείων 

εκφρασμένων κυρίως σε δολάρια και γεν που απευθύνονταν στις βιομηχανικές και 

χρηματοδοτικές της εταιρείες. Τέτοια δάνεια όμως ήταν εξαιρετικά επικίνδυνα για την 

περίπτωση που μια χώρα έμενε ευάλωτη σε μια άνοδο των επιτοκίων ή σε μια υποτίμηση 

του νομίσματος, (Gilpin, 2006, σελ. 185). Στον παρακάτω Πίνακα 11 φαίνονται οι δείκτες 
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για την επερχόμενη νομισματική κρίση στην Κορέα. Η αύξηση του εξωτερικού χρέους από 

τα τέλη του 1996 και τα ελλείμματα του τρέχοντος ισοζυγίου υποδήλωναν πως μια 

νομισματική κρίση ήταν βέβαιο να συμβεί. 

 

Πίνακας 11 

Δείκτες νομισματικής κρίσης στην Κορέα 

 
Πηγή: Asian Development Review 1998, Asian Development Bank, σελ. 157 

 

Μερικά από τα κορεάτικα chaebol είχαν ακόμη και πριν ξεσπάσει η κρίση, 

υπερχρεωθεί λόγω μεγάλου δανεισμού και όδευαν προς την χρεοκοπία. Π.χ. για πέντε 

μεγάλα chaebol στην Κορέα του 1997 τα χρέη ήταν αρκετά μεγάλα συγκριτικά με τα 

συνολικά τους περιουσιακά στοιχεία όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 12. 

 

Πίνακας 12 

Debt-equity ratios of the Korean chaebol 

Company Total Assets (billion

won) 

Debt (billion won) Debt-equity ratio 

Samsung 50,856.4 37,043,6 268,2 

Hyunday 53,183.7 43,319,3 439,1 

Daewoo 34,205.6 26,383.2 337,3 

Lucky-Goldstar 37,068.4 28,765,6 346,5 

Hanjin 13,904.5 11,787.7 556,9 
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Πηγή: Singh, 1999, σελ. 26 

 

 Οι κορεάτικες τράπεζες επίσης είχαν αντλήσει ξένα κεφάλαια και τα είχαν 

διοχετεύσει σε chaebol και σε άλλες επιχειρήσεις εκφρασμένα στο κορεάτικο γουόν. Η 

υποτίμηση του γουόν όμως έφερε κρίση ρευστότητας καθώς οι τράπεζες αδυνατούσαν να 

εξυπηρετήσουν τα βραχυπρόθεσμα εξωτερικά τους χρέη, που ήταν περίπου 100 

δισεκατομμύρια δολάρια, και ήταν εκφρασμένα σε βαριά νομίσματα. Όπως βλέπουμε και 

από το γράφημα 11 η ονομαστική υποτίμηση του γουόν, οδήγησε σε ακόμη μεγαλύτερη 

υποτίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας γουόν/δολαρίου, ήδη από το 1996. Οι 

επενδυτές, όπως ήταν λογικό, παράτησαν τις επενδύσεις τους σε γουόν και βρήκαν 

καταφύγιο στο δολάριο και σε άλλα βαριά νομίσματα.  Το γουόν κατέρρευσε, πολλές 

τράπεζες και επιχειρήσεις χρεοκόπησαν και το χρηματιστήριο επέδειξε κατακόρυφη 

πτώση.               

Γράφημα 11 

Πραγματικές συναλλαγματικές τιμές του κορεάτικου γουόν (σε σχέση με το δολάριο) 

 
Πηγή: Asian Development Review 1998, Asian Development Bank, σελ. 155 

 

Έτσι στα μέσα Δεκεμβρίου 1997 το ΔΝΤ προσέφερε ένα μεγάλο πακέτο βοηθείας ύψους 

περίπου 58 δισεκατομμυρίων δολαρίων και πίεσε την κυβέρνηση του Kim Dae Jung να το 

αποδεχθεί με αντάλλαγμα αρκετές μεταρρυθμίσεις στην κορεάτικη οικονομία, όπως το 

άνοιγμα του τραπεζικού της συστήματος στους ξένους και κυρίως στους Αμερικάνους 
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επενδυτές, η δραστική μείωση των κυβερνητικών εξόδων και το κλείσιμο πολλών 

τραπεζών και επιχειρήσεων που απασχολούσαν δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Οι 

εξελίξεις αυτές, όπως και στις άλλες χώρες, είχαν ολέθριες οικονομικές, κοινωνικές και 

πολιτικές συνέπειες στη χώρα. Οι χρεοκοπίες και η ανεργία αυξήθηκαν σημαντικά.  

Στην Σιγκαπούρη και στο Χονγκ Κόνγκ, από την άλλη μεριά, τα πράγματα ήταν 

πιο ανώδυνα. Τα κράτη αυτά ξεχώριζαν από τα γειτονικά τους λόγω των χαμηλών 

επιπέδων εξάρτησής τους από ξένα δάνεια εκφρασμένα σε βαριά νομίσματα. Έτσι η 

μαζική έξοδος των επενδυτών δεν προκάλεσε πανικό στα κράτη για τυχόν αθετήσεις 

δανείων ή πτώσεις νομισμάτων. Η Ταϊβάν επιπλέον δεν νόσησε από την κρίση διότι 

κυριευόταν από ένα καθεστώς στενού ελέγχου των εξωτερικών ροών. 

Στη Σιγκαπούρη, οι επενδυτές άρχισαν να εγκαταλείπουν τις επενδύσεις τους σε 

δολάριο Σιγκαπούρης αργά το καλοκαίρι του 1997. Το νόμισμα της Σιγκαπούρης τότε δεν 

είχε μεγάλη πτώση απέναντι στο αμερικανικό δολάριο. Η κυβέρνηση δεν επενέβη στις 

αγορές νομίσματος για να σταθεροποιήσει το νόμισμα, αντίθετα ανέβασε λίγο τα επιτόκια 

για να σταματήσει το κύμα πώλησης του νομίσματος. Τα μέτρα αυτά οδήγησαν στην 

επιτυχία χωρίς σοβαρές συνέπειες,  (Grabel, 1999, σελ. 54). 

Το Χονγκ Κονγκ είχε προχωρήσει σε βαρύ δανεισμό για να χρηματοδοτήσει την 

γρήγορη οικονομική του ανάπτυξη. Μπροστά στην κρίση που απλωνόταν, το νομισματικό 

συμβούλιο της πόλης, με υψηλό κόστος για την οικονομία κατόρθωσε να υπερασπιστεί το 

δολάριο του Χονγκ Κονγκ απέναντι στους τρομαγμένους επενδυτές και κερδοσκόπους. 

Ωστόσο η προσπάθεια αυτή είχε μεγάλο τίμημα όσον αφορά τα αποθέματα ξένου 

συναλλάγματος του Χονγκ Κονγκ. Η κεντρική τράπεζα της πόλης ανέβασε τα επιτόκια, 

μια κίνηση που προκάλεσε καταστροφικά αποτελέσματα. Η πτώση του χρηματιστηρίου 

του Χονγκ Κονγκ, του Hang Seng, κατά 24% σε ένα τετραήμερο, είχε ως αποτέλεσμα τη 

διάχυση της πτώσης και σε άλλα χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο, (Grabel, 1999, σελ. 

54). Στο γράφημα 12 βλέπουμε την πτώση στο χρηματιστήριο στις αναδυόμενες ασιατικές 

οικονομίες και στο γράφημα 13 την κίνηση του δείκτη Hang Seng. 
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Γράφημα 12 

Εξέλιξη ασιατικών χρηματιστηρίων τη διάρκεια της κρίσης 

 
 

 Γράφημα 13 

Δείκτης χρηματιστηρίου Χονγκ Κονγκ (Hang Seng) 

 
Πηγές: www.westga.edu, The Asian Financial Crisis of 1997-1998 and the Behaviour of 

Asian Stock Markets by Urbi Garay, www.internetional.se/shares.htm   
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Στις 27 Οκτωβρίου 1997, μέρα που συνέπιπτε με την δέκατη επέτειο του κραχ 

του αμερικανικού    χρηματιστηρίου του 1987, ο δείκτης Dow Jones έχασε 554 

μονάδες, λίγο περισσότερο από 7%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη απώλεια στην 

ιστορία του, (Gilpin, 2006, 

σελ. 184). Αυτό 

παρουσιάζει το γράφημα 

14.                         

Γράφημα 14 

Πηγή: 

www.digital.library.unt.edu 

 

Μεγάλες χρηματιστηριακές 

πτώσεις παρουσιάστηκαν 

και στη Βραζιλία, όπου το 

χρηματιστήριό της στις 3 

εβδομάδες που ακολούθησαν την έξοδο από την αγορά του Χονγκ Κονγκ, έχασε το 40% 

της αξίας του (σε όρους δολαρίων). Μεγάλη πτώση όμως παρουσίασε και το 

χρηματιστήριο της Ρωσίας όπου ο δείκτης έπεσε απότομα από τα τέλη του Οκτώβρη έως 

αρχές του Δεκέμβρη 1997. Ο πρόεδρος Boris Yeltsin προσέγγισε το ΔΝΤ για βοήθεια και 

έλαβε πακέτο ενίσχυσης ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, (Grabel,  1999, σελ. 56).   

 

8.2. Αίτια της κρίσης 

 
Η μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση στην Ασία, που χτύπησε ταυτόχρονα και τις 

αγορές νομίσματος αλλά και τις χρηματαγορές των αναδυόμενων οικονομιών, διέφερε από 

προηγούμενες μεγάλες κρίσεις. Θεωρείται από οικονομολόγους και αναλυτές ότι υπερείχε 

του Αμερικανικού κραχ του 1929 και της Μεξικάνικης κρίσης του 1994. Ενώ οι 

παλαιότερες κρίσεις είχαν περιοριστεί σε συγκεκριμένες αγορές ή περιφέρειες του κόσμου, 

η τεράστια κλίμακα των σύγχρονων χρηματοοικονομικών ροών και η ταχύτητα των 

πληροφοριών διαμορφώνουν μια κατάσταση κατά την οποία με το πάτημα ενός κουμπιού, 

δισεκατομμύρια δολάρια μπορούν να μεταφερθούν από τη μια χώρα στην άλλη, με 

αποτέλεσμα να μπορεί να εμπλακεί σε μια κρίση ολόκληρος ο πλανήτης. 
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 Η χρηματοπιστωτική κρίση προκάλεσε οξείες αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε 

οικονομολόγους, αναλυτές και σχολιαστές. Κι αυτό γιατί ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει 

συμφωνία ανάμεσά τους για τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την κρίση. Δίδονται παρ’ 

όλα αυτά κυρίως 3 ερμηνείες για τους λόγους που οδήγησαν στην κρίση αυτή και είναι οι 

εξής: 

1) Υπάρχουν αρκετοί Αμερικανοί οικονομολόγοι, συντηρητικοί πολιτικοί 

παράγοντες και αξιωματούχοι του δημόσιου τομέα, που αποδίδουν την κρίση στο 

ασιατικό μοντέλο ανάπτυξης.  Αυτοί υποστηρίζουν πως παρόλο που μπορεί να 

υπήρχαν κάποιες ατυχείς συγκυρίες, όπως η «φούσκα» των τιμών ιδιοκτησίας 

που έσκασε, λάθη στους μακροοικονομικούς χειρισμούς, όπως για παράδειγμα η 

υποστήριξη για μεγάλο χρονικό διάστημα σταθερής ονομαστικής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας, πτώση στην ανάπτυξη των εξαγωγών, ή γενικά μια 

περιφερειακή μολυσματική επίδραση (αλλιώς ονομάστηκε το φαινόμενο αυτό 

σαν «ασιατική γρίπη»), τα βαθύτερα αίτια θα πρέπει να βρεθούν στη δομή του 

ασιατικού μοντέλου ανάπτυξης. Το μοντέλο της υπό κρατικής καθοδήγησης 

οικονομικής ανάπτυξης και η μεσολάβηση του κράτους σε βιομηχανικό και 

τραπεζικό τομέα, θεωρήθηκε ότι έκανε τις ασιατικές οικονομίες πολύ 

εύθραυστες, (Singh, 1999, σελ. 18).  

2) Από την άλλη, πολλοί Ασιάτες πολιτικοί αρχηγοί, έριξαν το φταίξιμο της όλης 

κρίσης στις δραστηριότητες των ξένων κερδοσκόπων και απέρριψαν την 

πρόταση πως η κρίση ήταν εσωτερικής φύσεως.  Η πρόταση αυτή βασίζεται σε 

μια αναλυτική βιβλιογραφία που έχει αναπτυχθεί μετά την μεξικανική κρίση. 

Είναι δηλαδή πιθανό σε μια χώρα, ακόμη και ισχυρά θεμέλια να υπάρχουν, να 

χτυπηθεί από μια χρηματοπιστωτική κρίση. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω 

αλλαγής της επενδυτικής συμπεριφοράς, ή λόγω εξωτερικών γεγονότων, όπως 

αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Τέτοιες κρίσεις θεωρούνται ότι είναι 

λοιπόν κρίσεις εμπιστοσύνης. Άλλοι προτείνουν πως η κρίση εκδηλώθηκε λόγω 

της μαζικής εισροής επενδύσεων προς τις τράπεζες, με το σκεπτικό του 

«πλούτισε γρήγορα».   

3) Μια τρίτη άποψη βασίζει την κρίση στην φιλελευθεροποίηση των παγκόσμιων 

χρηματιστηριακών αγορών,  και κυρίως στην απορρύθμιση των αγορών 

κεφαλαίου που πολλές ασιατικές οικονομίες είχαν υπό την εποπτεία τους κατά 

την περίοδο της ανάπτυξής τους. Θεωρείται πως ο παράγοντας αυτός οδήγησε 

στην κρίση και όχι διαρθρωτικοί παράγοντες του ασιατικού μοντέλου ανάπτυξης. 
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Εάν οι χώρες αυτές συνέχιζαν να ακολουθούν το πρότυπο ανάπτυξής τους, των 

επενδύσεων δηλαδή που κατευθύνονταν από το κράτος και της κατεύθυνσης που 

έδινε το κράτος στην χρηματοπιστωτικό σύστημα, το πιο πιθανό θα ήταν να μην 

συνέβαινε η κρίση. Η φιλελευθεροποίηση και η έλλειψη κυβερνητικής 

καθοδήγησης, παράγοντες που ενθαρρύνθηκαν από την αμερικανική κυβέρνηση, 

οδήγησαν σε λάθος τοποθέτηση των επενδύσεων και σε υπερεπένδυση, (Singh, 

1999, σελ. 20). 

 

Εξετάζοντας τις απόψεις ενδελεχώς έχουμε να σχολιάσουμε τα εξής. Όσον αφορά 

στους υποστηρικτές της πρώτης πρότασης, πως δηλαδή αίτιο της κρίσης ήταν το ασιατικό 

μοντέλο ανάπτυξης, είναι φανερό πως έχουν πέσει μέσα σε βαθιά αντίφαση. Είπαμε και 

παραπάνω εκτενώς, πως το πρότυπο οικονομικής προόδου στην ανατολική Ασία, οδήγησε 

τις χώρες σε οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη, σε άνοδο του βιοτικού επιπέδου των 

κατοίκων και σε μακροοικονομική σταθερότητα.  Αυτοί που για πολλά χρόνια επαινούσαν 

τα κράτη αυτά για την ανάπτυξή τους λόγω εφαρμογής συγκεκριμένων πολιτικών, τώρα 

χαρακτηρίζουν τις ίδιες πολιτικές ως πηγή της χρηματοπιστωτικής καταστροφής. Έτσι ένα 

πλήθος Αμερικανών σχολιαστών, που υποστήριζαν την πίστη τους σε δυτικές οικονομικές 

αρχές, όπως είναι η ελευθερία των αγορών και ο περιορισμός στο ελάχιστο της κρατικής 

παρέμβασης στην οικονομία, ήταν οι κύριοι υποστηρικτές της παραπάνω πρότασης και 

ανακουφίστηκαν με το ξέσπασμα της κρίσης, αφού ένιωσαν πως δικαιώθηκαν οι 

προσδοκίες τους.  

Οι υποστηρικτές της ανωτερότητας του «αναπτυξιακού κράτους» (εννοώντας το 

μοντέλο ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων κρατών που υιοθετήθηκε από την Ιαπωνία), 

είχαν ισχυριστεί πως οι στενές σχέσεις οικειότητας που υπήρχαν ανάμεσα στην 

κυβέρνηση, τις τράπεζες και τη βιομηχανία, αποτελούσαν ένα βασικό πλεονέκτημα των 

ανατολικοασιατικών κρατών, αφού διευκολυνόταν η κατανομή των πόρων και η 

τοποθέτηση των επενδύσεων σε επικερδείς βιομηχανικούς τομείς, chaebol, και τράπεζες. 

Από την άλλη μεριά όμως οι επικριτές κατηγορούσαν πως οι στενοί αυτοί δεσμοί 

συνιστούσαν ένα διεφθαρμένο χαρακτηριστικό του ασιατικού «καπιταλισμού της 

ευνοιοκρατίας» (crony capitalism), (Gilpin, 2006, σελ. 190). Σύμφωνα με την άποψη αυτή, 

τα δάνεια προς τις ασιατικές κυβερνήσεις πήγαιναν σε ιδιώτες και επιχειρήσεις με 

σημαντικές πολιτικές διασυνδέσεις. Οι επενδυτές νόμιζαν πως σε περίπτωση 

χρηματοοικονομικής δυσχέρειας θα μπορούσαν να στηριχθούν σε κυβερνητικές εγγυήσεις 

γι’ αυτό επένδυαν αλόγιστα. Στην αύξηση των επενδύσεων βοηθούσαν και τα ελλείμματα 
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των τρεχόντων λογαριασμών των χωρών. Στον παρακάτω Πίνακα 13 βλέπουμε τις εισροές 

κεφαλαίου σε χώρες που επηρεαστήκαν από την κρίση. Παρατηρούμε πως οι επενδύσεις 

και τα δάνεια σε τράπεζες ήδη από το 1996 παρουσιάζουν πτωτική πορεία, ενώ στα 1997 

και 1998 οι εισροές αυτές είναι αρνητικές.  

 

Πίνακας 13 

Καθαρές εισροές κεφαλαίου σε επιλεγμένες ασιατικές οικονομίες: 1985-
1999 (ως ποσοστό του ΑΕΠ)  
 

                                                                     1985-   1990-    1995  1996   1997  1998   1999 

                                                                               89        94 

 

 

 
Πηγή: IMF, International Financial Statistics Database 
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Στον παρακάτω Πίνακα 14 βλέπουμε το μέγεθος του ελλείμματος τρεχουσών 

συναλλαγών για την κάθε χώρα που στα 1997 έφτασε στο μεγαλύτερο μέγεθος στις 

ανατολικοασιατικές χώρες που επηρεάστηκαν από την κρίση, συγκριτικά με τις ΗΠΑ.  

 

Πίνακας 14 

Ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών της ανατολικής Ασίας και των ΗΠΑ (% GDP) 

 

 
Πηγή: www.stanford.edu/ Current Account Surpluses and Conflicted Virtue in East Asia 

Το αποτέλεσμα όμως ήταν οι υπερτιμημένες χρηματοοικονομικές αγορές να γίνουν 

μια τεράστια φούσκα που έσκασε όταν οι επενδυτές συνειδητοποίησαν πως οι κυβερνήσεις 

θα έπρεπε να δαπανήσουν δισεκατομμύρια για να τους εξυπηρετήσουν. O πανικός οδήγησε 

τους επενδυτές να φύγουν από τις αγορές αυτές πανικόβλητοι. Οι χώρες αυτές επίσης 

έπασχαν από ανισσοροπίες όπως υπερτιμημένες συναλλαγματικές ισοτιμίες (βλέπε το 

Γράφημα 13 παρακάτω), αλλά και υποχρεώσεις του χρηματοοικονομικού τομέα που τα 

αποθέματα των τραπεζών  δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι 

οι οικονομίες αυτές έπασχαν από προβλήματα ρευστότητας και όχι φερεγγυότητας. Επίσης 

η εξήγηση του καπιταλισμού της ευνοιοκρατίας είναι αβάσιμη, διότι κάθε καπιταλισμός 

είναι καπιταλισμός της ευνοιοκρατίας, (Patnaik, 1999, σελ. 65). Και ο καπιταλισμός της 

Αμερικής άλλωστε είναι καπιταλισμός ευνοιοκρατίας. Περισσότερο άλλωστε 

ενδιαφερόμαστε για την φύση της εύνοιας και όχι για την φύση του καπιταλισμού.  

Όσον αφορά στη δεύτερη ερμηνεία της κρίσης, που βρίσκεται πολύ κοντά στις 

απόψεις του οικονομολόγοy Jeffrey Sachs, η κρίση θεωρείται ότι ήταν μια υψηλής 
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τεχνολογίας εκδοχή των παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών κρίσεων.  Αυτή η ερμηνεία 

δίνει βάση στο τοπικό τραπεζικό σύστημα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε μια 

δυσαρμονία μεταξύ των βραχυπρόθεσμων δανείων που παίρνονταν από πηγές του 

εξωτερικού και των μακροπρόθεσμων δανείων που χορηγούνταν σε εγχώριους επενδυτές. 

Γράφημα 15 

Πραγματικές τιμές συναλλάγματος σε ΗΠΑ και οικονομίες ανατολικής Ασίας 

 
Πηγή: www.rieti.go.jp  

 

Όταν ξέσπασε η κρίση τα χρηματοοικονομικά συστήματα βρέθηκαν ευάλωτα γιατί 

έπασχαν από έλλειψη ρευστότητας. Όταν οι επενδυτές πανικοβλήθηκαν και άρχισαν να 

αποσύρουν τα χρήματά τους, οι οικονομίες επέλεξαν ανάμεσα σε πολιτικές που ήταν 

βέβαια λανθασμένες. Είτε ανέβασαν τα επιτόκιά τους ώστε να στηρίξουν τα τοπικά τους 

νομίσματα οδηγώντας στην χρεοκοπία πολλές τράπεζες και εταιρείες, είτε άφησαν τα 

νομίσματά τους να καταρρεύσουν αυξάνοντας τα χρέη των εγχώριων εταιρειών. Και οι δύο 

εναλλακτικές δοκιμάστηκαν δημιουργώντας τεράστιες ζημίες εντός των κρατών, (Gilpin, 

2006, σελ. 188).  

Η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν ρίχνει το φταίξιμο στα κράτη, απλά θεωρείται πως η 

κρίση μπορεί να συμβεί και σε κατά τα άλλα υγιείς οικονομίες, λόγω τυχαίων συγκυριών. 
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Ακόμη όμως και οι συγκυρίες της αύξησης της διεθνούς χρηματοδότησης να μην 

συνέβαιναν, τα καθεστώτα στις ανατολικές οικονομίες, σε πολλές περιπτώσεις 

απολυταρχικά και διεφθαρμένα, θα έπρεπε να αλλάξουν, αφού πολλές φορές προκαλούσαν 

το λαϊκό θυμό, (Patnaik, 1999, σελ. 65). 

Η τρίτη εξήγηση, που είναι και η πιο αποκαλυπτική, αφού περιγράφει το σύγχρονο 

παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, υποστηρίζει πως την κύρια ευθύνη για την 

χρηματοπιστωτική κρίση της ανατολικής Ασίας φέρουν οι πολιτικές του Υπουργείου 

Οικονομικών των ΗΠΑ, πολιτικές που είναι σχεδιασμένες για να προωθήσουν τα 

αμερικανικά χρηματοοικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ σε όλη την υφήλιο. Την άποψη 

αυτή συμμερίζονται πολλοί Ασιάτες ηγέτες που θεώρησαν πως έπεσαν θύματα των 

απανταχού κερδοσκόπων, της παγκοσμιοποίησης και της επιθετικής συμπεριφοράς των 

τραπεζών των ανεπτυγμένων οικονομιών.   

Η χρηματοοικονομική κρίση επισπεύθηκε  από την φιλελευθεροποίηση του 

κεφαλαίου και την απορρύθμιση των ισοζυγίων κεφαλαίου που επέβαλε η αμερικανική 

κυβέρνηση στις ασιατικές οικονομίες. Το υπουργείο οικονομικών των ΗΠΑ λόγω της 

επιρροής έντονων χρηματοοικονομικών συμφερόντων (τράπεζες, κεφάλαια κάλυψης 

κινδύνου), εξανάγκασε τις οικονομίες αυτές να ανοίξουν τις αγορές τους και τα σύνορά 

τους στις αμερικανικές επενδύσεις και να επιτρέψουν την εξαγορά από αμερικανικές 

εταιρείες τοπικών τραπεζών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Οι ΗΠΑ ήθελαν να 

διαδώσουν την ιδεολογία τους της ελεύθερης αγοράς και του περιορισμού παρέμβασης των 

κυβερνήσεων στις αγορές, χαρακτηριστικά του νεοφιλελεύθερου δόγματος για το οποίο 

μιλήσαμε παραπάνω. Επιπλέον το ΔΝΤ ήταν ο φορέας που τοποθετήθηκε υπεύθυνος για 

τον έλεγχο του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος, και ενθάρρυνε την εισροή 

αυτών των επενδύσεων προς τις αναδυόμενες οικονομίες αφού τελούσε υπό αμερικανικά 

συμφέροντα. Όσον καιρό τα ανατολικοασιατικά κράτη είχαν τον έλεγχο των εγχώριων 

χρηματοοικονομικών αγορών, μπορούσαν να ρυθμίζουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις και 

τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, τις οποίες τοποθετούσαν σε επικερδείς τοποθετήσεις. 

Κρατούσαν έτσι οποιαδήποτε αποδιοργανωτική επιρροή έξω από τα κράτη τους. Η 

αφαίρεση του ελέγχου όμως αποδείχθηκε πραγματική καταστροφή αφού οι μαζικές εκροές 

κεφαλαίων οδηγούσαν σίγουρα σε μια κατάσταση κρίσης.  

 Οι ΗΠΑ, π.χ. στις αρχές του 1990, επέμεναν ότι η Νότια Κορέα θα έπρεπε να 

μειώσει την κυβερνητική μεσολάβηση ως προϋπόθεση για να γίνει μέλος στον ΟΟΣΑ που 

περιλαμβάνει τις πιο πλούσιες χώρες. Επιπλέον η Κορέα έπρεπε να καταργήσει τον 

Σύνδεσμο Οικονομικού Προγραμματισμού που είχε, τον βασικό θεσμό οικονομικής 
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στρατηγικής της, αλλά και έπρεπε να επιτρέψει ελεύθερη πρόσβαση σε ξένες  και εγχώριες 

επενδύσεις και δάνεια, (Medley, 2000, σελ. 382). Λογικό ήταν να περιοριστεί σημαντικά ο 

κυβερνητικός έλεγχος της οικονομίας. Παρ’ όλα αυτά οι κυβερνήσεις ήταν πολύ άπειρες 

για να αντιληφθούν τους κινδύνους αυτών των μεταρρυθμίσεων. Η κατάσταση αυτή σε 

συνδυασμό με λανθασμένες πολιτικές, κυρίως τις σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, 

αποτέλεσαν έναν επικίνδυνο συνδυασμό. Το φιλελεύθερο δόγμα που ακολουθήθηκε 

έσπασε τον ισχυρό δεσμό μεταξύ εταιρειών και τραπεζών με αποτέλεσμα να εκδηλώνονται 

προβλήματα, δηλαδή ανεκπλήρωτα χρέη και χρεοκοπίες. Άλλωστε η Κίνα και η Ινδία 

απέφυγαν να ανοίξουν τις χρηματοοικονομικές τους αγορές και έτσι έμειναν αλώβητες, ( 

Gilpin, 2006, σελ. 194). 

Αναφορά επίσης γίνεται και σε μια άλλη αιτία εκδήλωσης της οικονομικής κρίσης 

που μελετάμε, και αυτή είναι η μεταφορά της οικονομίας-«φούσκας» της Ιαπωνίας 

προς την νοτιοανατολική Ασία. Οι Αμερικάνοι στην προσπάθειά τους να διασώσουν τις 

εμπορικές ανισορροπίες με την Ιαπωνία, βρήκαν ως λύση τη συναλλαγματική ισοτιμία 

(Plaza Agreement 1985), με αποτέλεσμα το γεν να γίνει πιο ακριβό από το δολάριο. Η 

αμερικανική κυβέρνηση ήθελε και σε αυτήν την περίπτωση να απορρυθμίσει την ιαπωνική 

οικονομία, να χαλαρώσει την σχέση κυβέρνησης-βιομηχανιών, να επιβάλει την 

φιλελευθεροποίηση του χρηματοοικονομικού τομέα. Τα αποτελέσματα ήταν δραματικά. 

Καμία διαφορά δεν επήλθε στην ανισορροπία στο εμπόριο, αντίθετα παρακινήθηκε η 

Ιαπωνία να πάρει αντίμετρα για να αντιμετωπίσει το υψηλό της γεν που οδήγησε στην 

ιαπωνική οικονομία-«φούσκα» και στην έκρηξή της στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και 

σε μια παρατεταμένη οικονομική κρίση στη δεκαετία του 1990. Η κατάρρευση αυτής της 

οικονομίας-«φούσκας» αργότερα μεταφέρθηκε προς τις χώρες της ανατολικής Ασίας, όπου 

σαν ντόμινο επήλθε και η δική τους κατάρρευση. Κι αυτό γιατί η Ιαπωνία επιζητούσε να 

αναπτύξει μια οικονομία που θα βασιζόταν περισσότερο στην εγχώρια ζήτηση παρά στις 

εξαγωγές. Αλλά η απάντηση της Ιαπωνίας στο υψηλό γεν ήταν η υπερεπένδυση για να 

αυξηθεί η παραγωγική της ικανότητα και να συνεχίζει έτσι τις εξαγωγές της προς κάθε 

οικονομία, (Johnson, 1998, σελ. 656 και Lapavitsas, 1997, σελ.22)   

 

8.3. Η κριτική κατά του ΔΝΤ και των πολιτικών του 

 
Καθώς όλο και περισσότερες ασιατικές χώρες εμπλέκονταν στη δίνη της κρίσης, το 

κύριο βάρος της ευθύνης έπεφτε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,  που ήταν υπεύθυνο 
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στο να ανακόψει την φυγή των κεφαλαίων των ξένων επενδυτών και στο να 

αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη τους που υπέστη κλονισμό κατά τη διάρκεια τη κρίσης. Η 

αποστολή του ΔΝΤ ήταν μια τεράστια πρόκληση λόγω του τεράστιου κόστους που θα είχε 

η «διάσωση» των χρεωμένων τραπεζών και εταιρειών σε όλη την περιφέρεια της 

ανατολικής Ασίας.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν το ΔΝΤ χρησθεί ως ο κύριος «δανειστής εσχάτης 

προσφυγής», “(lender of last resort)”, (Wolfson, 2000, σελ. 376), προσφέρθηκε βοήθεια 

από την ιαπωνική κυβέρνηση. Οι Ιάπωνες είπαν ότι θα μπορούσαν να παράσχουν μέρος 

των χρημάτων για να αποδεσμεύσουν μερικώς τους Ασιάτες φίλους τους από τα χρέη. 

Πρότειναν έναν νέο πολυεθνικό οικονομικό θεσμό, υπό την εποπτεία της Ιαπωνίας, ο 

οποίος θα έδινε δάνεια στις ασιατικές οικονομίες. Οι Αμερικάνοι αντέδρασαν αμέσως σε 

αυτή την ιδέα, διότι διαισθάνθηκαν πως η Ιαπωνία με αυτή της την πρόταση ήθελε να 

λάβει μια μορφή διεθνούς αρχηγίας. Στις 19 Νοεμβρίου στη συνάντηση στη Μανίλα, όπου 

ο νεοπροτεινόμενος ιαπωνικός θεσμός είχε αθόρυβα απορριφθεί,  ο Γραμματείας του 

Υπουργείου Οικονομικών Lawrence Summers, ήταν ενθουσιασμένος που το ΔΝΤ θα 

αναλάμβανε το ξεκαθάρισμα της κρίσης, ενώ ο πρόεδρος διεθνούς χρηματοδότησης της 

Ιαπωνίας, Eisuke Sakakibara διακήρυττε πως το ΔΝΤ δεν ήταν κατάλληλο για αυτή τη 

δουλειά. Αποδείχτηκε πως είχε δίκιο, (Johnson, 1998, σελ.658-659). 

Το ΔΝΤ επιστράτευσε τεράστια πακέτα βοήθειας προς τις εμπλεκόμενες στη κρίση 

χώρες. Παρ’ όλα αυτά η βοήθεια αυτή ήταν διαθέσιμη μόνο υπό προϋποθέσεις. Εκτός από 

τις συνήθεις πολιτικές περιορισμού της ζήτησης (περιορισμούς στην προσφορά χρήματος, 

υψηλές τιμές επιτοκίων, δημοσιονομικές περικοπές), το ΔΝΤ προχώρησε ακόμη 

περισσότερο. Αποζητούσε ακόμη μεγαλύτερες αλλαγές στα οικονομικά και κοινωνικά 

συστήματα αυτών των χωρών. Αυτές οι αλλαγές αφορούσαν, ακόμη μεγαλύτερη 

φιλελευθεροποίηση του οικονομικού τομέα, επιτρέποντας στους ξένους να εξαγοράζουν 

εταιρείες, αλλαγές στην διοίκηση των εταιρειών, στους νόμους περί εργασίας, στις σχέσεις 

μεταξύ κυβερνήσεων και επιχειρήσεων, και στην πολιτική του ανταγωνισμού, (Singh, 

1999, σελ. 28). Το ΔΝΤ επέμενε σε τέτοιες πολιτικές αφού θεωρούσε πως η κύρια πηγή 

του «κακού» ήταν οι “dirigiste”(κεντρικά σχεδιασμένες) θεσμικές δομές και πολιτικές 

αυτών των οικονομιών. 

Έτσι τα προγράμματα πολιτικής του ΔΝΤ θεωρούνται λανθασμένα και δεν βοήθησαν 

στην πραγματικότητα τα κράτη. Οι λόγοι ήταν οι εξής. 

 Κατ’ αρχάς η λανθασμένη διάγνωση του ΔΝΤ για την προέλευση της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης, οδήγησε και στην εφαρμογή λανθασμένων 
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πολιτικών. Το ΔΝΤ ανάγκασε τις χώρες σε δημοσιονομική αυστηρότητα, μια 

συνηθισμένη γι’ αυτόν τον οργανισμό φόρμουλα διάσωσης, που όμως τυπικά 

προορίζεται για οικονομίες με επίμονα ελλείμματα στους λογαριασμούς 

τρεχουσών συναλλαγών ή δημοσιονομικά ελλείμματα. Τα ασιατικά κράτη από 

την άλλη υπέφεραν περισσότερο από ανισορροπίες ισοζυγίου κεφαλαίων, δηλαδή 

ανισορροπίες του ιδιωτικού τομέα και όχι του δημόσιου. Επιπλέον έπασχαν από 

κατάρρευση της ζήτησης και όχι από υπερβάλλουσα ζήτηση και 

υπερπληθωρισμό, που υπήρξαν τυπικά χαρακτηριστικά της κρίσης του 1994-

1995 στο Μεξικό και στη Λατινική Αμερική, (Gilpin, 2006, σελ. 197) Με τέτοιες 

προϋποθέσεις, μια τέτοια πολιτική έκανε τα πράγματα χειρότερα και επιδείνωσε 

ακόμη περισσότερο την ανισορροπία του ιδιωτικού τομέα. Μια επιπλέον 

συνηθισμένη φόρμουλα διάσωσης είναι η εφαρμογή υψηλών επιτοκίων. Τέτοια 

πολιτική επίσης προκαλεί ανεπανόρθωτες ζημιές στη βιωσιμότητα του ιδιωτικού 

τομέα. Αυτές οι τιμές επιτοκίων οδήγησαν στη χρεοκοπία μεγάλο τμήμα του 

ιδιωτικού τομέα, ρίχνοντας την οικονομία σε όλο και μεγαλύτερη κάμψη. Το 

ΔΝΤ βέβαια, ισχυρίστηκε πως η πολιτική τοποθέτησης υψηλών επιτοκίων 

αποκαθιστά την διεθνή εμπιστοσύνη προς αυτές τις χώρες. Όμως οι ισχυρισμοί 

του δεν ήταν βάσιμοι. Στοιχεία από την χρηματοπιστωτική κρίση σε διάφορα 

σημεία του πλανήτη, έδειξαν πως τα υψηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν να 

αποτρέψουν ή να προλάβουν την κρίση πριν να συμβεί. Από τη στιγμή που 

συμβαίνει μια κρίση, παρ’ όλα αυτά, υψηλά επιτόκια δείχνουν αδυναμία της 

αγοράς, και γι’ αυτό μια τέτοια πολιτική είναι μη παραγωγική, (Singh, 1999, σελ. 

29). Τέλος, πολλοί κριτικοί πιστεύουν πως εάν το ΔΝΤ, υποστηριζόμενο από τις 

ΗΠΑ, είχε παρέμβει αμέσως στην κρίση ρευστότητας στην Ταϊλάνδη, η 

εξάπλωση της κρίσης σε ολόκληρη την ανατολική Ασία θα μπορούσε να είχε 

αποτραπεί, (Gilpin, 2006, σελ.197). 

 Το ΔΝΤ, και σωστά έκανε, τόνιζε την σημασία της συνετής ρύθμισης και 

επίβλεψης του οικονομικού τομέα. Βασικά ήταν λάθος από τις χώρες αυτές να 

εισέλθουν σε χρηματοοικονομικό φιλελευθερισμό χωρίς να τοποθετήσουν 

φραγμούς και ρυθμίσεις. Θα έπρεπε κανονικά το ΔΝΤ, να παροτρύνει τις χώρες 

αυτές, πρώτα να ρυθμίσουν το οικονομικό καθεστώς τους και μετά να προβούν 

σε φιλελευθεροποίηση. Βέβαια το σωστό θα ήταν, που ίσως αν γινόταν να είχε 

αποφευχθεί η κρίση, εκτός από την θέσπιση ρυθμίσεων στον εκάστοτε εγχώριο 

οικονομικό τομέα, να γίνουν ρυθμίσεις και στις διεθνείς τράπεζες, έτσι ώστε να 
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λειτουργεί σωστά το καθεστώς των ελεύθερων χρηματοοικονομικών ροών, 

(Singh, 1999, σελ. 29-30). Άλλωστε οι διεθνείς χρηματιστικοί οργανισμοί έλαβαν 

βοήθεια από το ΔΝΤ χωρίς οι ίδιοι να υποστούν μεταρρυθμίσεις, που θα έκανε 

πιο πιθανή την αποτελεσματικότερη διανομή των χρηματοοικονομικών πόρων 

στο μέλλον, (Chang, Palma, Whittaker, 1998, σελ. 652). 

 Η λάθος λοιπόν διάγνωση του ΔΝΤ για την αιτία της κρίσης, και μιλάμε για την 

άποψή του περί της φαυλότητας του κεντρικά σχεδιασμένου ασιατικού 

καπιταλισμού, είχε σοβαρές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες για 

τις πληγείσες χώρες. Είναι αναμφισβήτητο πως η υπερτόνιση των δυσκολιών του 

ασιατικού μοντέλου ανάπτυξης, δηλαδή η ευνοιοκρατία, η διαφθορά, πανικόβαλε 

ακόμη περισσότερο τους ξένους επενδυτές και χειροτέρεψε την κρίση, (Singh, 

1999, σελ.30). Επιπλέον, το γεγονός ότι εφαρμόζει την ίδια τακτική για όλες τις 

χώρες, άσχετα με την ακριβή φύση των αιτίων της κρίσης, καταδεικνύει πως η 

στρατηγική του ΔΝΤ δεν είναι να λύνει την εκάστοτε οικονομική κρίση παρά να 

προωθεί το μητροπολιτικό κεφάλαιο που οι απαιτήσεις του είναι ανεξάρτητες από 

τη φύση της κρίσης,  (Patnaik, 1999, σελ.1999).  

 Όπως έχουμε πει και πιο πριν η κρίση ήταν περισσότερο θέμα ρευστότητας παρά 

φερεγγυότητας. Αντί λοιπόν το ΔΝΤ να λειτουργήσει γεφυρώνοντας τις διαφορές 

στις λήξεις των δανείων μεταξύ δανειζόντων και δανειζομένων, αυτό ενήργησε 

χορηγώντας τεράστια ποσά έκτακτης βοήθειας που έδιναν στους έξω την 

εντύπωση ακόμη μεγαλύτερης αφερεγγυότητας, υποβαθμίζοντας το γεγονός πως 

η χρηματοπιστωτική κρίση ήταν θέμα ρευστότητας, (Singh, 1999, σελ.30). 

 Κριτική άσκησαν στο ΔΝΤ Αμερικανοί συντηρητικοί αλλά και αριστεροί.  

Επέκριναν την χρησιμοποίηση χρημάτων των Αμερικανών φορολογουμένων για 

να ενισχύσουν τις ιδιωτικές εταιρείες και τράπεζες που ζημιώθηκαν από την 

κρίση. Συγκεκριμένα επικριτές από την πολιτική αριστερά ερωτούν γιατί οι ΗΠΑ 

έπρεπε να υποστηρίξουν χώρες που ασκούσαν αθέμιτες εμπορικές πολιτικές και 

επέφεραν έτσι ανεργία σε πολλούς Αμερικανούς. Επιπλέον οι επικριτές αυτής της 

κατηγορίας φρονούν πως θα ήταν καλύτερα να καταργηθεί το ΔΝΤ ή να 

μεταρρυθμιστεί αρκετά ώστε να είναι υπό την εποπτεία του Κογκρέσου, λόγω 

του ότι έχει μια αντίθετη νοοτροπία από το πνεύμα των αγορών και στην 

οικονομική αυτή κρίση δεν λειτούργησε προς το οικονομικό συμφέρον της 

Αμερικής, (Gilpin, 2006, σελ. 198).  
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 Αρκετοί τέλος θίγουν την αλαζονεία και την έλλειψη ευαισθησίας, που 

συνόδευσαν τις πολιτικές του ΔΝΤ και τις μεταρρυθμίσεις που ζητήθηκαν να 

γίνουν από τις πληγείσες χώρες.  Οι αξιωματικοί και οι οικονομολόγοι του ΔΝΤ 

όχι μόνο δεν ήξεραν τίποτα για την ανατολική Ασία, πίστευαν πως δεν υπήρχε 

και λόγος να γνωρίζουν τίποτα. Χωρίς την γνώση λοιπόν, του πολιτισμού και των 

πολιτιστικών διαφορών, το ΔΝΤ δεν γνώριζε πως π.χ. καταργώντας τελείως τις 

κρατικές επιδοτήσεις που έδινε η ινδονησιακή κυβέρνηση στα τρόφιμα και τα 

ποτά, παρέβλεψε τη σημασία που είχαν οι επιδοτήσεις αυτές για τη ζωή δεκάδων 

εκατομμυρίων ανθρώπων και τις τρομερές δυσκολίες που θα προέκυπταν γι’ 

αυτούς, (Johnson, 1998, σελ.659). 

Από την μεριά τους, αρκετοί Αμερικανοί αξιωματούχοι και οικονομολόγοι 

αντέδρασαν στις ανωτέρω βολές και έσπευσαν να υπερασπιστούν την παρέμβαση του ΔΝΤ 

στην κρίση. Γι’ αυτούς η παρέμβαση αυτή επιβαλλόταν  επειδή η κρίση αντιπροσώπευε 

οικονομική απειλή για την Ιαπωνία και μια ενδεχόμενη κατάρρευσή της θα είχε παγκόσμιο 

αντίκτυπο λόγω της μεγάλης δύναμής της στην παγκόσμια οικονομία. Από την άλλη η 

κρίση στη Νότια Κορέα θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλειά της έναντι της Βόρειας Κορέας 

γιατί θα μπορούσαν να είχαν αρχίσει πολιτικοί τυχοδιωκτισμοί εκ μέρους της. Το ΔΝΤ 

θεώρησε ότι έκρινε σωστά την κατάσταση, και η οποιαδήποτε λύση της κρίσης θα 

απαιτούσε επώδυνα μέτρα. Απέναντι στις επικρίσεις το ΔΝΤ απαντά ότι δεν πρέπει να του 

ζητούν περισσότερα από όσα μπορεί να κάνει. «Χωρίς τη βοήθειά μας, θα είχαμε να 

αντιμετωπίσουμε μια ακόμη περισσότερο σοβαρή ύφεση», δήλωσε ο υποδιευθυντής του 

ΔΝΤ Στάνλεϊ Φίσερ, (Το Βήμα, Ιανουάριος 1998). Τέλος, το επιχείρημα ότι το ΔΝΤ θα 

μπορούσε να είχε δράσει ως «δανειστής ύστατης προσφυγής», κρίνεται μη ρεαλιστικό, 

επειδή ένα τέτοιο καθήκον θα απαιτούσε χρηματοοικονομικούς πόρους παραπάνω από 

αυτούς που διαθέτει το ΔΝΤ, (Gilpin, 2006, σελ.199). Μην ξεχνάμε ότι το ΔΝΤ βοήθησε 

με πακέτα συνολικού ύψους άνω των 100 δις δολαρίων, ποσό που είναι μεγαλύτερο από 

εκείνο που δόθηκε στο Μεξικό στα τέλη του 1994 (50 δισ. δολάρια) και στη Ρωσία το 

1995 (10 δισ. δολάρια), (Το Βήμα, Ιανουάριος 1998).  

 

8.4. Συνέπειες και διδάγματα της κρίσης 

 
   Το κύριο θέμα που συζητήθηκε στο πλαίσια της οικονομικής κρίσης που μελετάμε 

από οικονομολόγους και αξιωματούχους του δημόσιου τομέα και παραμένει πάντα ένα 
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ζήτημα έντονης διαφωνίας μεταξύ τους, είναι το θέμα των διεθνών χρηματοοικονομικών. 

Ενώ υπάρχει ομοφωνία για τα πλεονεκτήματα του ελεύθερου εμπορίου το ίδιο δεν ισχύει 

για τις διεθνείς κεφαλαιακές ροές. Αρκετοί από αυτούς καταλήγουν πως τα διεθνή 

χρηματοοικονομικά πρέπει να υποβληθούν σε ρυθμίσεις και θα πρέπει να ακολουθηθούν 

παρόμοιες πολιτικές για να αποτραπούν παρόμοιες κρίσεις στο μέλλον.  

Ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα που βγάζουμε από την κρίση αυτή, είναι πως η 

οικονομική παγκοσμιοποίηση αύξησε σημαντικά τη διεθνή οικονομική αστάθεια. Οι 

διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές μπορούν να σπείρουν την καταστροφή στις εγχώριες 

οικονομίες και τα θύματα αφορούν κυρίως τα μικρά κράτη. (Gilpin, 2006, σελ.200). Στο 

πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, οι επτά ισχυρότερες χώρες ελέγχουν σήμερα το παγκόσμιο 

χρηματοοικονομικό σύστημα που δημιούργησε ο φιλελευθερισμός, ενώ οι οικονομίες των 

υπόλοιπων χωρών υφίστανται τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης (Ελευθεροτυπία, 1998). 

Η παγκοσμιοποίηση του κεφαλαίου είναι αποτέλεσμα της αύξησης των άμεσων ξένων 

επενδύσεων και ήταν υπεύθυνη για τα μεγάλα δάνεια που δόθηκαν στις ασιατικές 

οικονομίες χωρίς να αναλογισθεί αν θα διατηρούνταν τα παλιά πρότυπα ανάπτυξης αυτών 

των οικονομιών. 

Και γιατί η παγκοσμιοποίηση του κεφαλαίου δημιουργεί αστάθεια; Λόγω του ότι 

παρατηρείται το φαινόμενο της συγκέντρωσης εξουσίας και κερδοσκοπίας σε βάρος 

ορισμένων οικονομιών καθώς και αδυναμία ελέγχου από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες. 

Οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες επενδύουν και μετεγκαθίστανται σε αναπτυσσόμενες 

χώρες με χαμηλότερους μισθούς, εκτοπίζοντας τους ντόπιους ανταγωνιστές και 

απομυζώντας τις ντόπιες τεχνολογίες. Η παγκοσμιοποίηση του κεφαλαίου επιπλέον οδηγεί 

στην αύξηση της απόδοσης των επενδύσεων και έτσι στην συμπίεση τιμών και μισθών. 

Οδηγούμαστε έτσι σε ανεργία και σε στασιμότητα της κατανάλωσης. Στον παρακάτω 

Πίνακα 15 βλέπουμε τα ποσοστά ανεργίας στις τέσσερις τίγρεις παρατηρώντας πως στα 

χρόνια της κρίσης αυξάνονται σημαντικά αλλά και από εκεί και έπειτα τα ποσοστά είναι 

υψηλά σε σύγκριση με την προ της κρίσης κατάσταση. Επιπρόσθετα, σε πολλές χώρες η 

αύξηση των επενδύσεων σε χρηματαγορές οδηγεί στην μείωση της φορολογίας 

εισοδήματος και κεφαλαίου. Οι επενδύσεις αυτές προσελκύουν μεν περισσότερα κεφάλαια 

αλλά δεν αποτελούν μέσο ανάκαμψης. Τα κράτη όχι μόνο δεν μπορούν να παρέμβουν για 

να περιορίσουν την ύφεση αλλά πολλές φορές υιοθετούν και λάθος πολιτικές που 

επιδεινώνουν την οικονομική τους κατάσταση, (Ελευθεροτυπία, 1998). 
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Πίνακας 15 

Unemployment rate, (%) 

 

Πηγή: Asian Development Bank, Key Indicators of Developing Asian and Pacific 

Countries                         

 

Σημαντικό είναι και το γεγονός πως δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός που να 

διαχειρίζεται κεντρικά το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αν και η παγκόσμια 

οικονομία πέρασε από μεγάλες χρηματοοικονομικές κρίσεις κατά τη δεκαετία του 1990 -

την κρίση του Μηχανισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών το 1992-1993, τη 

χρηματοπιστωτική κρίση του Μεξικό και της Λατινικής Αμερικής το 1994-1995 και την 

χρηματοπιστωτική κρίση στην ανατολική Ασία, οι προσπάθειες για να δημιουργηθούν 

αποτελεσματικοί κανονισμοί και ρυθμίσεις που να διέπουν τις διεθνείς κεφαλαιακές ροές 

σημείωσαν ελάχιστη πρόοδο. Το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα αποτελεί τον 

ασθενέστερο κρίκο στην αλυσίδα της διεθνούς οικονομίας και θα πρέπει να διακυβερνάται 

αποτελεσματικότερα λόγω του ότι οι χρηματοοικονομικές αγορές πάσχουν συχνά από 

κρίσεις, (Gilpin, 2006, σελ.201).  

Ερχόμενοι τώρα στις λάθος πολιτικές των κρατών, πρέπει να τονίσουμε πως όχι μόνο 

η παγκοσμιοποίηση αλλά και τα ίδια τα κράτη της ανατολικής Ασίας ευθύνονται για την 

οικονομική κρίση. Μολονότι οι διεθνείς κερδοσκόποι και η πρόωρη φιλελευθεροποίηση 

έπαιξαν κάποιο ρόλο, καθεμιά από τις πληγείσες οικονομίες παρουσίαζε σοβαρές 

αδυναμίες που την καθιστούσαν ευάλωτη στις αιφνίδιες οικονομικές μεταβολές. Εστίαση 

δίδεται σε λάθος μακροοικονομικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν, όπως ήταν η μη 

προσαρμογή της συναλλαγματικής ισοτιμίας και το ότι επιτράπηκε στα ελλείμματα του 

τρεχουσών συναλλαγών να γίνουν αρκετά μεγάλα. Δεν θα έπρεπε να επιτραπεί αυτή η 

τεράστια υπερεπένδυση του ιδιωτικού τομέα. Όμως σε μια οικονομία που η κυβέρνηση 

μπορεί να κάνει λίγα για να αποτρέψει την μαζική είσοδο κεφαλαιακών ροών, κάτι τέτοιο 

είναι σχεδόν αδύνατο, (Patnaik, 1999, σελ.66). 

                                          1992    1993    1994    1995    1996   1997    1998   1999     2000    2001

HONG KONG                  2.0       2.0       1.9       3.2        2.8      2.2      4.7      6.2        4.9       5.1    

SINGAPORE                    2.7       2.7       2.6       2.7        3.0      2.4      3.2      4.6        4.4       3.4 

TAIPEI, CHINA              1.5        1.5       1.6       1.8       2.6       2.7      2.7     2.9         3.0       4.6 

KOREA                             2.4       2.8       2.4       2.0       2.0       2.6      6.8     6.3         4.1        3.7  
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Λανθασμένες ήταν όμως και οι πολιτικές του ΔΝΤ που εξαιτίας του μια απλή κρίση 

ρευστότητας μετατράπηκε σε οικονομική ύφεση. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε βέβαια 

ποιος είναι ο αληθινός ρόλος του ΔΝΤ. Το ΔΝΤ ξεκίνησε το 1944 ως ένας παλιός θεσμός 

του Bretton Woods για να υπηρετήσει το σύστημα των σταθερών συναλλαγματικών 

ισοτιμιών που ίσχυσε έως τα σοκ του Νίξον στα 1971. Το ΔΝΤ όμως δεν παύει να είναι 

όργανο της αμερικανικής δύναμης, ένα όργανο που επιτρέπει στις ΗΠΑ να συγκεντρώνουν 

χρήματα από τους συμμάχους και να ξοδεύουν τα συσσωρευμένα κεφάλαια σε διάφορες 

διεθνείς  δράσεις που εξυπηρετούν τα αμερικανικά εθνικά συμφέροντα, (Johnson, 1998, 

σελ.659). Έτσι, ο ρόλος του ΔΝΤ είναι να προωθεί το διεθνές χρηματοδοτικό 

μητροπολιτικό κεφάλαιο και όχι να λύσει την νοτιοανατολική ασιατική κρίση. Το ΔΝΤ 

συστηματικά κατέστρεψε τη βάση της κεντρικά σχεδιασμένης στρατηγικής ανάπτυξης που 

ακολούθησαν οι περισσότερες χώρες της ανατολικής Ασίας, αποσύνθεσε τα chaebol της 

Νότιας Κορέας αποδυναμώνοντας τους δεσμούς του κράτους με τις βιομηχανίες, 

προστάτεψε τους ξένους επενδυτές από το να αποσπάσουν κυβερνητικές εγγυήσεις για 

ιδιωτικά χρέη κυρίως στην Ταϊλάνδη και την Νότια Κορέα, υποχρέωσε αυτές τις 2 

οικονομίες να επιτρέψουν  ξένη ιδιοκτησία των οικονομικών τους οργανισμών, επιτράπηκε 

σε αμερικανικές πολυεθνικές να εξαγοράσουν μεγάλα τμήματα κορεάτικων και άλλων 

βιομηχανιών και γενικά το ΔΝΤ πέτυχε την αποστολή του ως μέσο επίτευξης οικονομικού 

φιλελευθερισμού, (Patnaik, 1999, σελ.64). 

Η κρίση επιπλέον είχε και άμεσες πολύ σημαντικές  κοινωνικές και ανθρώπινες 

συνέπειες. Η φτώχεια αυξήθηκε, αντιστρέφοντας την πρόοδο που είχε σημειωθεί στις 

χώρες της ανατολικής Ασίας τις προηγούμενες δεκαετίες. Πολλοί άνθρωποι έπεσαν στη 

φτώχεια ή κάτω από το όριό της. Η ασιατική κρίση επίσης δημιούργησε αλυσιδωτές 

αντιδράσεις και σε άλλες χώρες όπως η Ρωσία και η Βραζιλία, που είπαμε και πριν. Τέλος 

αυξήθηκε ο αριθμός των χωρών που είχαν αρνητική αύξηση των κατά κεφαλήν 

εισοδημάτων το 1998. Από 21 το 1997 οι χώρες ανήλθαν σε 36 το 1998, (Patnaik, 1999, 

σελ.64).  Αρνητική ήταν και η αύξηση των κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Αυτά βλέπουμε στους 

Πίνακες 16 και 17. 
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Πίνακας 16 

Ποσοστιαία αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 1996-1998 

 
Πίνακας 17 

Πραγματική αύξηση μισθών, 1996-1998 

 
 
Πηγή: www.unescap.org/ Social Impact of the Asian Economic Crisis 
 

Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε την κρίση που μελετάμε κι από ένα άλλο πρίσμα. Το 

γεγονός πως τα υψηλά επίπεδα ανάπτυξης που απολάμβαναν οι χώρες αυτές δεν 

υφίστανται πια και για αυτές αλλά και για άλλες χώρες της παγκόσμιας οικονομίας. Οι 

ρυθμοί ανάπτυξης μετά την κρίση κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα σε όλες τις πληγείσες 

οικονομίες. Αυτή η μειούμενη ανάπτυξη οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Αρχικά 

μπορούμε να πούμε πως τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν από το ΔΝΤ για να 

αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών, για να δημιουργηθεί αντιπληθωρισμός, 

έβλαψαν την ανάπτυξη. Επίσης σημαντικός είναι ο παράγων του χαμηλού ρυθμού των 

εξαγωγών, που είδαμε και παραπάνω. 

Και οι δύο παράγοντες είναι όχι μόνο φαινόμενο που παρατηρείται στις 

αναπτυσσόμενες οικονομίες αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Με οικονομίες που είναι 

ανοιχτές σε κερδοσκοπικές κινήσεις κεφαλαίων, θα πρέπει οι οικονομίες συνέχεια να 
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μάχονται για να κερδίζουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Επειδή βέβαια το κεφάλαιο 

έχει την τάση να κινείται περισσότερο προς το κέντρο παρά προς την περιφέρεια, γιατί εκεί 

οι επενδυτές νιώθουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, τότε θα πρέπει η περιφέρεια να ακολουθεί 

μέτρα για να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους, όπως υψηλότερα πραγματικά επιτόκια από 

αυτά του κέντρου και πιο αντιπληθωριστική οικονομία, και έτσι οδηγούμαστε σε όλο και 

μεγαλύτερη στασιμότητα, (Patnaik, 1999, σελ. 67-68)  

Η στασιμότητα αυτή βέβαια είναι ίδιον του καθεστώτος του νεοφιλελευθερισμού που 

επικρατεί κατά μεγάλο μέρος στην παγκόσμια οικονομία. Κύριο συστατικό του 

νεοφιλελευθερισμού είναι η μείωση της παγκόσμιας συνολικής ζήτησης που οφείλεται σε 

παράγοντες όπως χαμηλή αύξηση των μισθών και της κατανάλωσης, χαμηλή αύξηση 

επενδύσεων, υψηλά επιτόκια, τα αυστηρά προγράμματα του ΔΝΤ και τα προγράμματα 

διαρθρωτικής προσαρμογής της Παγκόσμιας Τράπεζας και άλλα. Η χαμηλή αύξηση της 

ζήτησης, οδηγεί σε μειούμενη ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών και από κει σε πιο 

αναποτελεσματική ζήτηση. Αυτός ο φαύλος κύκλος μειώνει την παγκόσμια ανάπτυξη (βλ. 

Γράφημα 16). Οι χρηματοοικονομικές τραπεζικές κρίσεις που επίσης συμβαίνουν στο 

νεοφιλελευθερισμό κάνουν τα πράγματα χειρότερα. (Crotty, 2000, σελ.363 κ 367). 

Γράφημα 16 

Μεταβλητότητα Παγκόσμιας Ανάπτυξης, 1960-2006 

 
Πηγή: IMF, World Economic Outlook, 2007 
 

Επιπλέον, όσον αφορά τις οικονομίες των ασιατικών τίγρεων, η ανάπτυξή τους 

συντελέστηκε από την αλλαγή της συμπεριφοράς τους σε μια συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο, τέτοια νούμερα ανάπτυξης δεν μπορούν να εμφανιστούν ξανά, όπως επισημαίνει 

και ο Paul Krugman. Π.χ. όπως αναφέρει για την Σιγκαπούρη, το μισοεκπαιδευμένο 

εργατικό δυναμικό της αντικαταστάθηκε από μια μάζα εργατών με διπλώματα ανώτερης 
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εκπαίδευσης, είναι απίθανο η γενιά από τώρα και στο εξής των εργατών εκεί να είναι 

κάτοχοι διδακτορικού! Οι ρυθμοί ανάπτυξης λοιπόν δεν μπορούν να είναι ίδιοι με το 

παρελθόν. Ο Krugman επίσης επισημαίνει πως οι νέο-αναπτυσσόμενες οικονομίες 

πάσχουν από έλλειψη βελτιώσεων στην αποτελεσματικότητα, (Krugman, 1994, σελ. 69-

70).  

Συνέπειες όμως εμφανίζονται και στον τομέα των εξαγωγών, έναν τομέα που 

συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη. Οι εξαγωγικοί τομείς της ανατολικής και 

νοτιοανατολικής Ασίας περιορίζονται σε μια στενή ποικιλία προϊόντων, κυρίως 

μηχανήματα, εργαλεία, τηλεπικοινωνίες. Η διάχυση στα νέας τεχνολογίας προϊόντα από τις 

ανεπτυγμένες χώρες περιορίζεται σε αυτούς τους τομείς, έτσι η ανάπτυξη των εξαγωγών 

της περιφέρειας εξαρτάται από την ανάπτυξη των εξαγωγών του κέντρου. Η εξάρτηση 

υφίσταται και ανάμεσα στα κράτη της περιφέρειας. Οι αυξήσεις των εξαγωγών της 

νοτιοανατολικής Ασίας, βλάπτει την ανατολική Ασία, αλλά και η θεαματική είσοδος της 

Κίνας στα 1990 στον εξαγωγικό τομέα, δημιούργησε μεγάλο πλήγμα σε ολόκληρη την 

περιφέρεια. Η εποχή της παγκοσμιοποίησης που είπαμε και παραπάνω οδηγεί σε μείωση 

των ρυθμών ανάπτυξης στο κέντρο πόσο μάλλον στην περιφέρεια, που εξαρτάται από 

αυτό, (Patnaik, 1999, σελ.68).  

Επιπλέον, μετά και την αμερικανική πολιτική φιλελευθεροποίησης και την πτώση 

της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ανατολικοασιατικών προϊόντων, κατέρρευσε το 

καθεστώς συσσώρευσης της περιφέρειας που προσανατολιζόταν στις εξαγωγές. Ένα 

μεγάλο μέρος της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και της γενικότερης ανάπτυξης, 

εξαρτιόταν σημαντικά από τον ανταγωνισμό των μεριδίων αγοράς έξω από την περιφέρεια. 

Αυτό το μεγάλο προνόμιο της ασιατικής περιφέρειας έπαψε να είναι διεθνώς 

ανταγωνιστικό, (Lo, 1999, σελ. 15). Η μείωση της συνολικής ζήτησης που δημιουργεί ο 

νεοφιλελευθερισμός και η αντίθετη αυξανόμενη προσφορά σε μια παγκοσμίως ελεύθερη 

αγορά, οδηγεί σε ικανότητα υπερπαραγωγής τις διεθνείς αγορές, συμπεριλαμβάνοντας και 

εκείνες που ανταγωνίζονται οι Ασιάτες εξαγωγείς, (Wolfson, 2000, σελ.376). 

 Προβλήματα επίσης στους ρυθμούς ανάπτυξης όσον αφορά το εμπόριο, 

δημιουργούν τα προστατευτικά μέτρα που τοποθετούν τα ανεπτυγμένα κράτη κυρίως σε 

τομείς υφασμάτων και ρουχισμού στις εισαγωγές τους από τρίτες χώρες και από χώρες της 

ανατολικής και νοτιοανατολικής Ασίας. Αυτά τα προστατευτικά μέτρα τοποθετούνται 

σιωπηλά, στην προσπάθεια των ανεπτυγμένων κρατών να σωθούν από την οικονομική 

τους επιβράδυνση, γιατί αντιβαίνουν τους κανόνες της GATT και του ΠΟΕ, που 

περιόρισαν τους δασμούς στο εμπόριο, (Patnaik, 1999, σελ.68). 
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8.5. Τι θα πρέπει να γίνει; Πολιτικές για αποφυγή μελλοντικών κρίσεων 

 
Οι συνέπειες που είδαμε πως απορρέουν από την οικονομική κρίση που μελετήσαμε 

αλλά και γενικά από την σύγχρονη παγκοσμιοποίηση του κεφαλαίου που αποτελεί βασικό 

της αίτιο, απαιτούν κάποιες σωτήριες λύσεις για να ξεφύγουν οι χώρες αλλά και οι 

κάτοικοί τους από τα δεινά της παγκοσμιοποίησης. Έτσι θα πρέπει να εφαρμοστούν 

πολιτικές που θα βοηθήσουν τις πληγείσες οικονομίες να ιαθούν, κατά το μέγιστο δυνατό, 

από την ύφεση που τις τραυμάτισε όπως και να αρχίσει η παγκόσμια οικονομία να 

ξαναμπαίνει σε τροχιά ανάπτυξης με στόχο την αποφυγή της εμφάνισης άλλων παρόμοιων 

χρηματοπιστωτικών κρίσεων. Κάποιες λύσεις που παρουσιάζονται είναι οι εξής: 

1) Αρχικά, αρκετοί μελετητές τάσσονται υπέρ της θέσπισης κανονισμών ή ενός 

επίσημου καθεστώτος που να διέπει τις χρηματοοικονομικές αγορές. Θα 

μπορούσε να τοποθετεί λόγου χάριν ένας φόρος της τάξης του 2% με 3% στα 

βραχυπρόθεσμα δάνεια, έτσι ώστε να αποθαρρύνονται οι βραχύβιες επενδύσεις, 

(Johnson, 1998, σελ.660). O οικονομολόγος James Tobin, π.χ. αντιδρώντας στην 

ανησυχητική κατάσταση που επέφερε η ασιατική κρίση, εισηγήθηκε την 

καθιέρωση ενός διεθνούς Φόρου Χρηματιστικών Συναλλαγών, γνωστός και ως 

φόρος Tobin. Aυτό το μεταρρυθμιστικό σχέδιο ενισχύθηκε από την γενικευμένη 

απογοήτευση με τις πολιτικές της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης. Ο φόρος 

αυτός είναι σχεδιασμένος για να ανακόψει την βραχυπρόθεσμη κερδοσκοπία στα 

νομίσματα, (Patomaki, 2006). Ο προτεινόμενος φόρος θα είναι χαμηλός γύρω στα 

0,1%-0,25%13. O George Soros, από την άλλη θεωρεί ότι θα πρέπει να 

δημιουργηθεί ένας οργανισμός που να διακυβερνά τα διεθνή οικονομικά, έτσι θα 

πρέπει  απαραίτητα να δημιουργηθεί μια διεθνής κεντρική τράπεζα η οποία θα 

αναλάβει τον ρόλο του δανειστή ύστατης προσφυγής. Η σύσταση μολαταύτα μιας 

τέτοιας τράπεζας αποτελεί πολύ μακρινή προοπτική, (Gilpin, 2006, σελ. 201-

202). 

2) Σημαντική είναι επιπλέον η ανάγκη καθιέρωσης οικονομικών πολιτικών από τις 

πληγείσες χώρες που θα είναι αξιόπιστες, και θα έχουν ευρεία εγχώρια πολιτική 

στήριξη. Τέτοια αξιοπιστία θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν υπάρχει πολιτική 

ενότητα στην χώρα και στενή συνεργασία όχι μόνο μεταξύ κυβέρνησης και 

επιχειρήσεων αλλά και μεταξύ εργασιακών και κοινωνικών οργανισμών. Οι 

                                                 
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Tobin_tax 
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μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να αναληφθούν από όλα τα τμήματα που αποτελούν 

την κοινωνία, και γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία μεταξύ τους, 

(Singh, 1999, σελ. 32).  

3) Πάνω από όλα βέβαια οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα είναι περισσότερο επιτυχείς 

εάν ακολουθηθεί μια διαφορετική πολιτική και οικονομική ατζέντα από αυτές τις 

χώρες όπου πρωτοστάτης θα είναι ο άνθρωπος. Θα πρέπει οι κοινωνίες αυτές να 

εκδημοκρατιστούν για να μπορούν οι άνθρωποι να συμμετέχουν ενεργά στην 

λήψη των αποφάσεων. Να γίνουν έργα υποδομής με δημόσιες επενδύσεις, να 

παρθούν μέτρα καταπολέμησης της ανισότητας εισοδήματος, να δοθούν 

επιδοτήσεις και να ληφθούν μέτρα κατά της καταπολέμησης της ανεργίας, 

(Patnaik, 1999, σελ.70-71). Θα πρέπει βέβαια να γίνουν και άλλες θεσμικές 

αλλαγές, όπως η υιοθέτηση καθιερωμένων λογιστικών προτύπων, η κατάργηση 

των στενών δεσμών μεταξύ κυβέρνησης και επιχειρήσεων που οδηγούσε στην 

ευνοιοκρατία, όπως και μεταρρυθμίσεις στο τραπεζικό σύστημα των κρατών. Τα 

πληγέντα κράτη θα μπορούσαν να ανοιχτούν στον ανταγωνισμό της τραπεζικής 

βιομηχανίας. Οι ξένες τράπεζες θα μπορούν να φέρουν σε αυτά νέα τεχνολογία 

και ανθρώπους έμπειρους στην διαχείριση πληροφοριών, στον έλεγχο του ρίσκο, 

στην εσωτερική εποπτεία και στην εξωτερική επίβλεψη, (Young, 2000). 

4) Από την άλλη μεριά, για να αποκατασταθεί η κρίση εμπιστοσύνης  προς τα κράτη 

αυτά και προς οποιοδήποτε κράτος που μπορεί να βρεθεί σε μια ανάλογη θέση, 

θα πρέπει το ΔΝΤ να αλλάξει κάπως την πολιτική που ασκεί και να συνεργαστεί 

με τα πληγέντα κράτη με σκοπό να επαναφέρει την πρόσβαση τους στις διεθνείς 

αγορές χρήματος.  Για αυτόν το σκοπό, το ΔΝΤ θα πρέπει να λειτουργήσει ως 

μεσάζων μεταξύ των διεθνών τραπεζών και άλλων κύριων πιστωτών από τη μια 

μεριά, και των χρεωστών του ιδιωτικού τομέα από την άλλη, με σκοπό να 

επιτύχει γρήγορη αναδιάρθρωση του χρέους, (Singh, 1999, σελ. 33) 

5) Τέλος, η Αμερική θα πρέπει να λάβει μέτρα για την αποκατάσταση εκκρεμουσών    

καταστάσεων στην περιφέρεια που δημιουργούν προβλήματα. Θα πρέπει να 

εισηγηθεί για την επανένωση της Νότιας Κορέα με τη Βόρεια, να γίνουν 

ρυθμίσεις που σχετίζονται με την δυναμική εμφάνιση της Κίνας, να αποτρέπονται 

εθνικές και θρησκευτικές ταραχές στην νότια και νοτιοανατολική Ασία και να 

παρθούν μέτρα για την μετρίαση του εκφυλισμού του περιβάλλοντος που 

προήλθε από την υπερβολική εκμετάλλευσή του, (Johnson, 1998, σελ.661). 
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SK Corporation Oil Refinery In South Korea                              Air pollution in Hong Kong 

(Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images) 

 

Πηγές: http://cache.viewimages.com/xc/57105238.jpg, http://enews.toxicslink.org/im-

info/Air.pollution_1jpg  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

Μια σύντομη επισκόπηση των ασιατικών οικονομιών μετά την 

κρίση έως σήμερα 

 
 

 Μετά την οικονομική κρίση, και μέχρι το έτος 2000, που ακόμα οι συνέπειές της 

ήταν νωπές το σκηνικό ήταν ως εξής. Οι ρυθμοί αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην 

ανατολική και νοτιοανατολική Ασία το 1998 παρουσίασαν πτωτικές τάσεις όπως 

μπορούμε να δούμε και από τον Πίνακα 16 παραπάνω. Η Ινδονησία και η Ταϊλάνδη ήταν 

ανάμεσα στις χώρες με την μεγαλύτερη πτωτική πορεία, ενώ από τις τέσσερις τίγρεις η 

μεγαλύτερη ύφεση εμφανίστηκε στην Κορέα. Παρ’ όλα αυτά η Κορέα ανακάμπτει 

δυναμικά μετά το 1999 και το 2000. Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε με μεγαλύτερο να 

είναι το ποσοστό στην Κορέα το 1998, όπως βλέπουμε και από τον παραπάνω Πίνακα 15. 

Με την πάροδο των ετών φθήνει αλλά εξακολουθεί να είναι αρκετά υψηλό. Ο 

πληθωρισμός αυξήθηκε κυρίως στο πρώτο μισό του 1998, ενώ τα τρέχοντα ελλείμματα 
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από τα οποία έπασχαν οι πληγείσες χώρες, μετατράπηκαν σε πλεονάσματα λόγω της 

ουσιαστικής μείωσης των εισαγωγών. Οι εξαγωγές των χωρών αυτών μειώθηκαν όπως και 

οι ξένες άμεσες επενδύσεις λόγω της έλλειψης αξιοπιστίας, (Annual Report on the Asian 

Economies 1999). 

Οι οικονομίες της ανατολικής Ασίας γενικά οδεύουν προς μια ανάκαμψη. Έχουν 

γίνει αρκετές προσπάθειες για να διορθωθούν διαρθρωτικά προβλήματα μετά την κρίση. 

Συγκεκριμένα, κάθε κράτος προκειμένου να εισάγει περιοριστικές πολιτικές στον 

ανταγωνισμό, προσπάθησε να ιδιωτικοποιήσει αρκετές κρατικές επιχειρήσεις για να 

βελτιώσει την οικονομική τους αποτελεσματικότητα. Αυτές οι πολιτικές συνοδεύτηκαν 

από επιχορηγήσεις, περιορισμούς φόρων και χρηματοδότηση, και παροχή πίστωσης από 

την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα αρκετές αναποτελεσματικότητες να περιοριστούν.  

Όσον αφορά την Κορέα, και για να διασωθούν τα chaebol από την ύφεση, η 

κυβέρνηση ψήφισε τον νόμο της απόλυσης, για να κάνει δυνατή την ευέλικτη ρύθμιση των 

επιπέδων μισθών, αφού μια ευέλικτη αγορά εργασίας είναι προϋπόθεση για την 

αναδιάρθρωση των βιομηχανιών, (Annual Report on the Asian Economies 1999).  Επίσης 

δημιουργήθηκε η εταιρεία KAMCO που ήταν υπεύθυνη για να αγοράζει μη εκπληρωμένα 

δάνεια από διάφορα μέρη του οικονομικού τομέα και να τα μεταπωλεί σε ξένους επενδυτές 

με σκοπό να αντιμετωπιστεί το μεγάλο εξωτερικό χρέος της χώρας, (Young, 2000). 

Φτάνοντας στις μέρες μας παρατηρούμε τα εξής όσον αφορά τους ρυθμούς 

ανάπτυξης στην ανατολική Ασία.  

Γράφημα 17 
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 Πηγή: World Bank, East Asia and Pacific Update 2007 
 

Από το παραπάνω Γράφημα 17 βλέπουμε πως, η Κίνα είναι η οικονομία που 

παρουσιάζει σταθερή οικονομική άνοδο, ενώ ραγδαία είναι η άνοδός της στο πρώτο μισό 

του 2007. Ο μέσος όρος ανάπτυξής της είναι 11,5%, που οφείλεται στην ταχύτερη εγχώρια 

ανάπτυξη της ζήτησης και συγκεκριμένα στην αύξηση των επενδύσεων.  Από τις 

οικονομίες της νοτιοανατολικής Ασίας, ιδιαίτερα αυξητικούς ρυθμούς παρουσιάζει η 

Ινδονησία και οι Φιλιππίνες. Αύξηση στην εγχώρια ζήτηση οδήγησε και σε αναπτυξιακούς 

ρυθμούς της τάξης του 5,1% κατά μέσο όρο ετήσια τις ασιατικές «τίγρεις», με την 

Σιγκαπούρη να επιτυγχάνει τους μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης ανάμεσα σε αυτές. 

Συγκρίνοντας τα επίπεδα αυτά, με τα επίπεδα ανάπτυξης της τάξης του 8% περίπου κατά 

μέσο όρο ετήσια που επιτύγχαναν οι «τίγρεις» πριν την κρίση, επιβεβαιώνεται το 

χαμηλότερο ποσοστό ανάπτυξης που παρουσιάζουν μετά την κρίση σε σύγκριση με πριν 

από αυτή. 

Στον Παρακάτω Πίνακα 18 βλέπουμε τις ροές κεφαλαίου προς τις χώρες της 

ανατολικής Ασίας. Οι ροές κεφαλαίου έχουν διακυμάνσεις. Το 2003 και 2004 αρχίζουν να 

αυξάνονται σταθερά.  

Πίνακας 18 

Καθαρές ιδιωτικές ροές από ,όλες τις πηγές στις αναπτυσσόμενες 

οικονομίες 

Πηγή: Asian Development Bank, Key Indicators 2007 
 

Όσον αφορά στις εξαγωγές βλέπουμε στο Γράφημα 18 πως στις ασιατικές τίγρεις 

(NIEs), ενώ οι εξαγωγές τους αυξήθηκαν μετά την κρίση, με κορυφαίο σημείο το έτος 

2004, τα τελευταία χρόνια οι εξαγωγές τους παρουσιάζουν μειούμενους ρυθμούς. Αυτό 

οφείλεται κυρίως στην μειούμενη ανάπτυξη της οικονομίας των ΗΠΑ και γενικά στην 

αύξηση της τιμής του πετρελαίου (έφτασε περίπου και στα 100$ το βαρέλι). 
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Γράφημα 18 

 
 
Πηγή: World Bank, East Asia and Pacific Update 2007 
 

Το 2007 μπορεί να θεωρηθεί ως έτος ορόσημο για την μείωση της φτώχειας στην 

ανατολική Ασία. Ο αριθμός των ατόμων που ζουν με λιγότερο από 2$ την μέρα στην 

περιφέρεια έπεσαν στα 500 εκατομμύρια σε αντίθεση με τα 540 εκατομμύρια, το 2006 και 

πάνω από 1 δισεκατομμύριο το 1990. Το ποσοστό φτώχειας, εκτιμήθηκε πως έπεσε στο 

27% το 2007 συγκριτικά με  29,5% το 2006 και 69% το 1990. Αυτά φαίνονται στο 

παρακάτω Γράφημα 19. Βλέπουμε λοιπόν πως οι αύξοντες ρυθμοί ανάπτυξης για τις χώρες 

της ανατολικής Ασίας μετά την κρίση βοήθησαν στο να προσεχθεί ο παράγοντας 

άνθρωπος και να αυξηθεί η ποιότητα ζωής του. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόβλημα της 

φτώχειας μεταφράζεται ως φτώχεια της υπαίθρου. Τα χαμηλά εισοδήματα που έχουν οι 

αγρότες αυξάνονται με χαμηλούς ρυθμούς κάτι που διογκώνει ακόμα περισσότερο τις 

ανισότητες στα εισοδήματα. Αρκετές χώρες της περιφέρειας τα τελευταία χρόνια έχουν 

αναλάβει προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και ανάπλασης της υπαίθρου, (World Bank, 

East Asia and Pacific Update 2007). 
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Γράφημα 19 

 
Πηγή: World Bank, East Asia and Pacific Update 2007 
 
 
 
 
Επίλογος 

 
 

Η ανατολική Ασία είναι ίσως η μοναδική περιοχή στην παγκόσμια καπιταλιστική 

οικονομία που παρουσίασε εμφανή αύξηση στο μερίδιό της στο παγκόσμιο εισόδημα την 

περίοδο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ίσως το μοναδικό οχυρό ανάπτυξης 

μετά και την κρίση των χωρών του πρώην σοβιετικού μπλοκ από τα μέσα της δεκαετίας 

του 1980. Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκαν οι θεσμικοί, οικονομικοί και πολιτικοί, 

παράγοντες που οδήγησαν στο «Θαύμα της Ανατολικής Ασίας» και στην ραγδαία 

οικονομική πρόοδο μια δέσμη οικονομιών που ονομάστηκαν ασιατικές «τίγρεις» και 

αφορούσαν τις οικονομίες της Νότιας Κορέας, της Ταϊβάν, της Σιγκαπούρης και του 

Χόνγκ Κόνγκ. Οι κεντρικά σχεδιασμένες οικονομίες των κρατών αυτών όπως και το 

άνοιγμα των αγορών τους στο διεθνές καπιταλιστικό σύστημα αποτέλεσαν τη συνταγή της 

επιτυχημένης αναπτυξιακής τους πορείας για 30 περίπου χρόνια.  
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Παρ’ όλα αυτά, το καλοκαίρι του 1997 οι οικονομίες της ανατολικής και 

νοτιοανατολικής Ασίας δέχθηκαν ένα εξουθενωτικό πλήγμα από έναν σφοδρό 

χρηματοπιστωτικό κλυδωνισμό και στη συνέχεια μια γενικότερη οικονομική κρίση ήρθε 

να θέσει απότομα τέρμα στο «θαύμα» της ανατολικής Ασίας, (Gilpin, 2006, σελ. 178). Η 

φιλελευθεροποίηση των οικονομιών στην οποία οδηγήθηκαν οι χώρες αυτές, οι λάθος 

πολιτικές που ακολουθήθηκαν και η επενδυτική μανία αρκετών διεθνών τραπεζών σε 

περιουσιακά στοιχεία των χωρών αυτών οδήγησαν τις σχετικές τιμές σε μια τεράστια 

«φούσκα» που «έσκασε» το 1997. Η κρίση είχε σημαντικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, 

συμπεριλαμβανομένου τις υποτιμήσεις νομισμάτων, τις κατακόρυφες πτώσεις των 

χρηματιστηρίων, τις χρεοκοπίες τραπεζών και επιχειρήσεων, το πέρασμα εκατομμυρίων 

ανθρώπων σε επίπεδα κάτω από το όριο της φτώχειας την περίοδο 1997-199814. Ως 

αποτέλεσμα μια τεράστια ανθρώπινη κραυγή τάχθηκε ενάντια στις πολιτικές του ΔΝΤ 

απέναντι στις πληγείσες χώρες, και επικρίθηκε έντονα ο ρόλος υποστήριξης που επιτελεί 

στα συμφέροντα της αμερικανικής οικονομίας.  

Το νεοφιλελεύθερο δόγμα, που η Αμερική επιτάσσει την εφαρμογή του στις 

αναπτυσσόμενες οικονομίες, είναι η πηγή πολλών παγκόσμιων δεινών, όπως χαμηλοί 

ρυθμοί ανάπτυξης,  υψηλή ανεργία, χαμηλές αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς, 

αύξηση της ανισότητας και της φτώχειας. Η παγκοσμιοποίηση των διεθνών 

χρηματιστηριακών αγορών οδηγεί σε συχνές τραπεζικές και νομισματικές κρίσεις και 

εξυπηρετεί την ανάπτυξη των 7 μεγάλων οικονομιών που καθοδηγούν την παγκόσμια 

οικονομία, ενώ υποσκάπτει την ασφάλεια και την ευημερία των κατοίκων των υπόλοιπων 

ανεπτυγμένων, των αναπτυσσόμενων και των υπανάπτυκτων χωρών, (Crotty, 2000, σελ. 

368).  

Αρκετές είναι οι μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν για να καλυτερεύσουν τα 

πράγματα στο διεθνές παγκοσμιοποιημένο οικονομικό σκηνικό και να αποφευχθούν 

παρόμοιες κρίσεις στο μέλλον, όπως η καθιέρωση ενός διεθνούς φόρου 

χρηματοοικονομικών συναλλαγών, οι θεσμικές αλλαγές στο ΔΝΤ ή η σύσταση μιας  

παγκόσμιας κεντρικής τράπεζας. Παρ’ όλα αυτά σήμερα, 10 χρόνια μετά, καμία από τις 

αλλαγές αυτές δεν έχει καρποφορήσει. Αλλά το παρήγορο είναι πως η κρίση αυτή έβαλε σε 

κίνηση μια διαδικασία κατά την οποία το ΔΝΤ έχασε μεγάλο μέρος της επιρροής του στις 

οικονομίες μεσαίου εισοδήματος. Για παράδειγμα τα τελευταία χρόνια χώρες τις Λατινικής 

Αμερικής έχουν προτιμήσει να λαμβάνουν πίστωση από τη Βενεζουέλα προκειμένου να 

                                                 
14 http://en.wikipedia.org/wiki/Asian_financial_crisis 
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μην αναγκάζονται να χρωστούν στο ΔΝΤ. Επιπλέον, υπεγράφησαν συμφωνίες το 2000 

μεταξύ των χωρών της ASEAN και της Κίνας, Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, κατά την 

οποία οι χώρες αυτές θα είναι ικανές να έχουν πρόσβαση σε ξένα συναλλαγματικά 

αποθέματα στην περίπτωση που συμβεί μια κρίση ρευστότητας όπως αυτή του 1997. Δέκα 

χρόνια μετά την χρηματοπιστωτική κρίση, οι αλλαγές αυτές υποδηλώνουν την κατάρρευση 

του καρτελ πιστωτών του ΔΝΤ και του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, στις 

αναπτυσσόμενες οικονομίες, (www.cepr.net/ Ten Years After: The Lasting Impact of the 

Asian Financial Crisis). 

Παρήγορο είναι και το γεγονός ότι οι χώρες της ανατολικής και νοτιοανατολικής 

Ασίας βρίσκονται σε φάση ανάκαμψης και προσπαθούν αποτελεσματικά να επουλώσουν 

τις πληγές που τους άφησε η κρίση. Μολαταύτα, επιπλέον θεσμικές μεταρρυθμίσεις σε 

εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι απαραίτητες, όπως και συνεργασία σε διεθνές 

και περιφερειακό επίπεδο, (Chang, Palma, Whittaker, 1998, σελ. 652), όχι μόνο για να μην 

συμβούν παρόμοιες χρηματοπιστωτικές κρίσεις στο μέλλον, αλλά και για να βοηθηθούν 

αρκετές υπανάπτυκτες οικονομίες που υποφέρουν από διάφορα δεινά σε πολλά σημεία του 

πλανήτη μας.  
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