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∆ΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ανησυχίες για την οικονοµία της Κίνας;
Στις 14/12/2014, η «Καθηµερινή»
έγραψε ότι «έχει επανέλθει το σενάριο
µιας απότοµης πτώσης των ρυθµών
ανάπτυξης σε επίπεδα κάτω ενός
ετήσιου 6%, που θα µπορούσε να
συµπαρασύρει σηµαντικά τµήµατα της
παγκόσµιας οικονοµίας. ∆όθηκαν στη
δηµοσιότητα από την κυβέρνηση
στοιχεία που φέρουν τις εισαγωγές να
έχουν µειωθεί το Νοέµβρη κατά 6,7%,
προδίδοντας ανεπάρκεια της εγχώριας
ζήτησης. Η ανησυχία είναι διάχυτη
(σ.σ.: για την αρνητική επίδραση στην
παγκόσµια οικονοµία), καθώς η Κίνα
εισάγει µεγάλους όγκους πρώτων υλών και µετάλλων,αλλά και εξίσου µεγάλους όγκους
τροφίµων».

Προσεγγίσεις κα ιαναλύσεις
Σύµφωνα µε άρθρο του «BLOOMBERG» που αναδηµοσίευσε η «Καθηµερινή» 11/12/2014,
αλλά και άλλες αστικές εφηµερίδες,«οι Αρχές της Κίνας αγωνίζονται να αποτρέψουν µια
έκρηξη του χρέους της χώρας, κυρίως όποιου τµήµατός του οφείλεται σε επισφαλή δάνεια
που έχουν λάβει οι τοπικές κυβερνήσεις. Σύµφωνα µε την κινεζική υπηρεσία εκκαθάρισης
συναλλαγών, τα οµόλογα χαµηλής αξιολόγησης δε θα γίνονται πλέον δεκτά ως ενέχυρα για
βραχυπρόθεσµα δάνεια. Η κίνηση αυτή αποτελεί µια πρώτη προσπάθεια να καταστούν
λιγότερο ελκυστικά τα σκιώδη και άνευ ρυθµίσεων χρηµατοπιστωτικά προϊόντα που εκδίδουν
τοπικές Αρχές. Η απόφαση αιφνιδίασε τους επενδυτές... Το χρηµατιστήριο της Σαγκάης
υποχώρησε κατά περισσότερο από 5%, σηµειώνοντας τη µεγαλύτερη πτώση από το 2009».
Βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά που δηµοσιεύονται τέτοιες αναλύσεις για την εξυγίανση του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της Κίνας.
Επίσης σύµφωνα µε το ειδησεογραφικό πρακτορείο «REUTERS», η Κίνα προχώρησε στην
πρώτη, µετά από δύο χρόνια, µείωση επιτοκίων του γουάν, σε µια προσπάθεια να
περιφρουρήσει την οικονοµία της που πλήττεται από τη µεγάλη επιβράδυνση της αγοράς
στέγης, µε αποτέλεσµα να µειώνεται σηµαντικά η ζήτηση σε όλους τους εξαρτηµένους από
αυτήν κλάδους, από τις επιπλώσεις, µέχρι τις βιοµηχανίες τσιµέντου και χάλυβα. Ο κλάδος
της στέγης αντιπροσωπεύει το 25% του κινεζικού ΑΕΠ, µαζί, βεβαίως, µε όλες τις
βιοµηχανίες που σχετίζονται µε τη στέγη. Τα τελευταία στοιχεία για την οικονοµία της Κίνας
δείχνουν να ωθείται στο χαµηλότερο ρυθµό ανάπτυξης των τελευταίων 24 ετών, δηλαδή από
το 1990.
Σύµφωνα πάντα µε το «REUTERS», η Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας κάνει λόγο για
επιβράδυνση στη βιοµηχανική παραγωγή, στις επενδύσεις και στις λιανικές πωλήσεις. Η
αύξηση των επενδύσεων ήταν 15,9% τους πρώτους 10 µήνες του 2014, πλησιάζοντας τα
χαµηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 ετών. «Ο Σουάνγκ Ντινγκ, οικονοµολόγος στο Σίτι
του Χονγκ Κονγκ, εκτιµά ότι "η ήπια υποχώρηση των τριών δεικτών οικονοµικής
δραστηριότητας καταδεικνύει πως δεν έχει ακόµη τελειώσει η επιβράδυνση της ανάπτυξης",
ενώ, σύµφωνα µε το τρέχον επίπεδο αύξησης της βιοµηχανικής παραγωγής, η ανάπτυξη θα
φτάσει στο 7,1% το 2014». Επίσης η αύξηση των λιανικών πωλήσεων επιβραδύνθηκε τον
Οκτώβρη στο 11,5%, καταγράφοντας το χαµηλότερο ρυθµό από τις αρχές του 2006.
Επίσης η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας αναµένει επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της
κινεζικής οικονοµίας στο 7,1% το 2014, από 7,4% που εκτιµούσε, όπως προκύπτει από
έκθεση που έδωσε στη δηµοσιότητα, σύµφωνα µε την ιστοσελίδα «Κάπιταλ» 14/12/2014.
Ο Dexter Roberts του «BLOOMPERG», σε άρθρο που αναδηµοσίευσε η ιστοσελίδα «Κάπιταλ»
στις 17/11/2014, γράφει: «"Κάποιοι ανησυχούν µήπως η κινεζική οικονοµία δει το ρυθµό
ανάπτυξης να επιβραδύνεται και άλλο, και δεν καταφέρει να ξεπεράσει τις δυσκολίες.
Πράγµατι, υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά δεν είναι για να τροµοκρατούµαστε", δήλωσε ο
Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ».

Υπερβολικές εκτιµήσεις;
Σε άρθρο του «BLOOMBERG» τον Οκτώβρη 2014 αναφερόταν ότι σε Φρανκφούρτη, Σίδνεϊ,
Νέα Υόρκη και Τόκιο οι οικονοµολόγοι µιλούν για την πιθανότητα υποτίµησης του κινεζικού
νοµίσµατος. Τι είναι αυτό που τους έκανε να εκτιµούν ότι η κυβέρνηση της Κίνας θα
αναγκαστεί να υποτιµήσει το γουάν;
«Ο διευθυντής ερευνών της "Lombard Street Research", Τσαρλς Ντιούµας, σηµειώνει ότι η
επιβράδυνση της οικονοµίας της Κίνας δεν είναι αυτή που έως τώρα επίσηµα αναφέρεται,
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δηλαδή από το 7,5% του ΑΕΠ στο 7,4% για το 2014, αλλά κάτω από 5%. Την ίδια γνώµη,
σύµφωνα µε το "BLOOMBERG", έχει και ο Μαρκ Φάµπερ, µεγάλος επενδυτής χρηµατικού
κεφαλαίου που δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στη Νοτιοανατολική Ασία» («Καθηµερινή»,
10/10/2014).
Και οι δύο εκτιµούν, επίσης, ότι οι ρυθµοί ανάπτυξης της Κίνας, σηµαντικά χαµηλότεροι από
τον επίσηµο στόχο του 7,5%, δυσκολεύουν τις προσπάθειες του Προέδρου της χώρας, Σι
Τζινπίνγκ, στις οικονοµικές µεταρρυθµίσεις στην Κίνα και στην ανάπτυξη της εσωτερικής
αγοράς, µε ενίσχυση του τοµέα των υπηρεσιών, αντί να εξαρτάται η ανάπτυξη της
οικονοµίας µόνο από τις εξαγωγές που µειώνονται συνεχώς λόγω της διεθνούς
καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης. Βεβαίως, πρόσφατο άρθρο (25/11/2014) του
«BLOOMBERG» αναφέρει, επίσης, ότι η οικονοµική στρατηγική της Κίνας περνά σε άλλο
µοντέλο, «το οποίο θα ενεργοποιείται κυρίως από την εγχώρια ζήτηση και τις επενδύσεις των
ιδιωτών».
Είναι πράγµατι αυτή η κατάσταση που διαµορφώνεται στην οικονοµία της Κίνας, όπως
περιγράφεται παραπάνω; Θα δείξει. Αλλωστε, σύµφωνα µε τις τελευταίες εκτιµήσεις του
ΟΟΣΑ, «η Κίνα θα πρωταγωνιστήσει για ακόµη µια χρονιά στην παγκόσµια οικονοµία,
αναπτυσσόµενη κατά 7,3% φέτος, ενώ θα εµφανίσει σχετική επιβράδυνση το 2015 στο 7,1%
και στο 6,9% το 2016». Βεβαίως, να υπενθυµίσουµε ότι πρόκειται για εκτιµήσεις. Και,
σύµφωνα µε το ∆ΝΤ, η κινεζική οικονοµία θα επιβραδύνεται χρόνο µε το χρόνο και από το
7,4% που βρίσκεται σήµερα θα «πέσει» στο 6,3% µέχρι το τέλος της δεκαετίας, ωστόσο
άλλοι αναλυτές περιµένουν για την επόµενη πενταετία ρυθµούς ανάπτυξης ακόµη και κάτω
από το 5%. Εχουν τη σηµασία τους όλα τα παραπάνω ως τάση. Από αυτά, ως τώρα
επιβεβαιώθηκε η ξαφνική υποτίµηση του κινέζικου νοµίσµατος.

Εξαγωγές κεφαλαίων
Βεβαίως την ίδια ώρα στη Σύνοδο Κορυφής της Οικονοµικής Συνεργασίας Ασίας - Ειρηνικού
(APEC) στο Πεκίνο, ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ ανακοίνωσε την αναβίωση του
∆ρόµου του Μεταξιού, ενός δικτύου θαλάσσιων και χερσαίων υποδοµών για µεταφορές από
την Κίνα µέχρι τη Μεσόγειο, την Ευρώπη και την Αφρική, µε τη δηµιουργία επενδυτικού
ταµείου 40 δισ. δολαρίων για τη χρηµατοδότηση αυτών των έργων. Το ταµείο θα
δηµιουργήσει ένα δίκτυο που θα συνδέει λιµάνια, αεροδρόµια, σιδηροδροµικούς σταθµούς
και πόλεις της Κεντρικής και της Νότιας Ασίας, αλλά και την Ασία µε τις άλλες ηπείρους.
Στόχος είναι η επέκταση του εµπορίου της Κίνας και του ελέγχου της στις θαλάσσιες
µεταφορές. Το συγκεκριµένο ταµείο είναι «Αποθεµατικό Ταµείο», κόντρα στο ∆ΝΤ, και
αποφασίστηκε στην 6η Σύνοδο των BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική)
στη Φορταλέζα της Βραζιλίας, όπου αποφάσισαν επίσης τη δηµιουργία «Αναπτυξιακής
Τράπεζας», κόντρα στην Παγκόσµια Τράπεζα, µε έδρα τη Σαγκάη, τη θέση του προέδρου της
οποίας ανέλαβε για την επόµενη πενταετία η Ινδία. Το κεφάλαιο µε το οποίο θα ξεκινήσει θα
είναι 50 - 100 δισεκατοµµύρια δολάρια. Αντίστοιχα, το αρχικό κεφάλαιο του Ταµείου θα είναι
100 δισ. δολάρια. Την ίδρυση της εν λόγω τράπεζας συµφώνησαν και υπέγραψαν τον
περασµένο µήνα Ινδία, Βιετνάµ, Σιγκαπούρη και Ταϊλάνδη. Επίσης στην 3η Σύνοδο Κίνας Χωρών Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης (CEE), που ξεκίνησε στις 16/12/2014, στο
Βελιγράδι, ο Κινέζος πρωθυπουργός πρότεινε επενδύσεις σε σηµαντικά έργα υποδοµών που
σχετίζονται µε τις Μεταφορές, την Ενέργεια και τις Συγκοινωνίες.
Θα περίµενε κανείς, τη στιγµή που τα κυβερνητικά επιτελεία της Κίνας κάνουν λόγο για
επιβράδυνση, βασικά λόγω µείωσης των εξαγωγών που οφείλονται στην κρίση, γι' αυτό και
τα µέτρα υποτίµησης του γουάν, οι επενδύσεις, να ήταν προσανατολισµένες στο εσωτερικό
της Κίνας. Υπάρχει βεβαίως και τέτοιος προσανατολισµός, π.χ., σύµφωνα µε το «REUTERS»,
η Κίνα σχεδιάζει κρατικές επενδύσεις 10,5 δισ. ευρώ στις υποδοµές για να αντισταθµίσει τη
µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας, αλλά στο εσωτερικό φαίνεται ότι προσανατολίζονται
σε πολιτική ενίσχυσης της ζήτησης.
Ετσι, η Κίνα επιµένει, µε τα µέχρι τώρα στοιχεία, κυρίως στην εξαγωγή κεφαλαίων. Αυτό,
µαζί µε τη δήλωση του Προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ότι «υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά δεν
είναι για να τροµοκρατούµαστε», δείχνει αυτοπεποίθηση για την οικονοµία της Κίνας σε
σχέση µε την κατάσταση στην παγκόσµια οικονοµία, και µάλιστα στις ισχυρές καπιταλιστικές
οικονοµίες, ή προσπάθεια άµβλυνσης των όποιων εντυπώσεων για κινδύνους, προκειµένου
να µην υπάρξουν µεγάλες αρνητικές συνέπειες για την κινεζική οικονοµία λόγω
διεθνοποίησης. Αλλωστε έγινε άνοιγµα σε ξένες τράπεζες για εγκατάστασή τους στην Κίνα.
Ακόµη όµως και µε την εκτιµώµενη επιβράδυνση, η οικονοµία της Κίνας είναι πιο ισχυρή από
το 2,2% των ρυθµών ανάπτυξης του ΑΕΠ των ΗΠΑ, και βεβαίως το 0,8% της Ευρωζώνης,
για το 2014.
Γίνεται ακόµη φανερό ότι η ανάπτυξη δεν µπορεί να βασίζεται µόνο στις εξαγωγές. Η
οικονοµία της Κίνας είχε σχεδόν µονόπλευρα αυτόν τον προσανατολισµό. Η παγκόσµια
οικονοµική κρίση ήταν αδύνατο να µην επιδράσει αρνητικά και στους ρυθµούς ανάπτυξης
της Κίνας. Η Κίνα έχει µια τεράστια εσωτερική αγορά, που µπορεί να συµβάλλει στην
ανάπτυξη της οικονοµίας της, αλλά απαιτεί επενδύσεις. Εως τώρα η τεράστια ανάπτυξή της
ήταν στα παράλια. Βόλευε και το ξένο κεφάλαιο που έχει κάνει τεράστιες επενδύσεις στην
Κίνα. Βασικός λόγος το µικρό σχετικά κόστος των µεταφορών των εµπορευµάτων για
εξαγωγές, είτε µέσων παραγωγής είτε αντικειµένων κατανάλωσης. Αυτός είναι και ο βασικός
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λόγος της τεράστιας ανισοµετρίας στην ανάπτυξη της Κίνας στο εσωτερικό σε σχέση µε τα
παράλια. Και αυτό, παρά το ότι υπάρχει πλούτος, ιδιαίτερα ορυκτός, αλλά και δυνατότητες
αγροτικής ανάπτυξης, στην ενδοχώρα, αλλά η έλλειψη συγκοινωνιακού δικτύου δε
συµβάλλει σε επενδύσεις σ' αυτούς τους τοµείς που θα µπορούσαν να αναπτύξουν ακόµη
περισσότερο και τη µεταποίηση.

Ενισχύεται η θέση της
Πώς θα εξελιχτεί η οικονοµία της Κίνας; Μένει να το δούµε. Αυτό που φαίνεται να προωθεί η
Κίνα είναι η εξαγωγή κεφαλαίων και µεγάλες επενδύσεις στο εξωτερικό συγκριτικά µε το
εσωτερικό - αυτό σηµατοδοτεί εκτός των άλλων και το σχέδιο αναβίωσης του ∆ρόµου του
Μεταξιού - µε την επιδίωξη προσέλκυσης επενδυτών και από άλλα κράτη. Είναι µέρος της
διαπάλης, κυρίως µε τις ΗΠΑ, για την κυριαρχία στην παγκόσµια αγορά στο πλαίσιο της
εντεινόµενης διεθνοποίησης και της επιδίωξης να ανέλθει στην κορυφή της πυραµίδας.
Θα τα καταφέρει; Πάντως, το επιδιώκει µε όλα τα µέσα. Αλλωστε, τις µέρες της Συνόδου
Κορυφής των APEC στο Πεκίνο, έκανε επίδειξη στρατιωτικής δύναµης παρουσιάζοντας το
νέο, «αόρατο» µαχητικό αεροπλάνο της J - 31, που φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί το
αµερικανικό F - 35. Είναι τυχαίο;
Αυτές πάντως οι εξελίξεις απασχολούν σοβαρά τους καπιταλιστές και η αβεβαιότητα για την
παγκόσµια οικονοµία, που έχει σχέση µε την καπιταλιστική οικονοµική κρίση, την
αλληλεξάρτηση των καπιταλιστικών οικονοµιών και τους οξύτατους ανταγωνισµούς, δρα µε
τη λογική: «Στο βάλτο τσακώνονται τα βουβάλια, αλλά την πληρώνουν τα βατράχια». Τους
λαούς πατάνε για να βγουν από τον καπιταλιστικό βάλτο της κρίσης, αλλά η πραγµατικότητα
δείχνει πως οι λαοί πρέπει να πνίξουν τους καπιταλιστές στο βούρκο τους για να απαλλαγούν
οριστικά από το βάλτο που τους πνίγει.
Λ.
Copyright © 1997-2015 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Σελίδα 26

2/1/2015 11:04 πµ

