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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

            Πνιιέο θνξέο έρνπκε αθνχζεη ηελ έθθξαζε φηη ε Ηζηνξία επαλαιακβάλεηαη, 

κε απηή ηε ξήζε θαη αλαθεξφκελνη κφλν ζηνπο θαηέρνληαο ησλ θαίξησλ ζέζεσλ 

απηήο ηεο θνηλσλίαο, ππάξρεη ε αλάγθε λα δεισζεί φηη πνιιά γεγνλφηα Ηζηνξηθά 

έρνπλ επαλαιεθζεί μαλά θαη μαλά θαη φηη ππάξρεη έλαο νδεγφο αληηκεηψπηζεο απηψλ. 

Απηφ πνπ δελ αλαθέξεηαη είλαη φηη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα 

αληηκεησπηζηνχλ, είραλ σο απνηέιεζκα λα επαλαιεθζνχλ θαη πάιη ηα ίδηα γεγνλφηα 

ζην κέιινλ θαη λα νδεγεζεί ε θνηλσλία καο ζηνλ ίδην παξνλνκαζηή.  

Ζ πξφζθαηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε απνηειεί ίζσο ηελ πξψηε 

παγθνζκηνπνηεκέλε θξίζε, θαζψο φιεο νη αγνξέο ζηνλ θφζκν πθίζηαληαη, κε ηνλ 

έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν, ηηο ζπλέπεηέο ηεο.  

Ζ παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη, απφ ηε κηα ζηελ νξηνζέηεζε θπξίσο ησλ αηηηψλ, 

ησλ επηπηψζεσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ αληηκεηψπηζεο  ηεο θξίζεο ηνπ 1929 ζηηο ΖΠΑ, ε 

νπνία ήηαλ εμίζνπ κεγάιε ζε έθηαζε θαη δηάξθεηα ζε ζρέζε κε ηε ηξέρνπζα δηεζλήο 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη απφ ηελ άιιε ζηε κειέηε ηεο παξνχζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε 

νπνία φπσο πξναλαθέξακε έρεη πιήμεη ηηο νηθνλνκίεο παγθνζκίσο. Γνκηθά ην ζέκα 

κειεηήζεθε κέζα απφ ηξεηο ελφηεηεο.  

ηε πξψηε ελφηεηα κειεηήζεθε ε θξίζε ηνπ 1929, ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη ηα 

γεγνλφηα πνπ πξνεγήζεθαλ, ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζ’ απηή  νδεγψληαο ηηο ζε κηα 

παγθνζκηνπνηεκέλε χθεζε θαη γηα πνιινχο ζην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν, νη 

επηπηψζεηο ηεο, θαζψο θαη νη πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο θαη επξχηεξα ηα 

ζπκπεξάζκαηα απφ ηε θξίζε. 

ηελ επφκελε ελφηεηα ε γξάθνπζα κειέηεζε ηε ζεκεξηλή θξίζε 

αθνινπζψληαο κηα  παξφκνηα θηινζνθία ζε ζρέζε κε ηε κειέηε ηεο θξίζεο ηνπ 1929, 

ηα πξνβιήκαηα πνπ νδήγεζαλ ζ’ απηή αιιά θαη ην αληίθηππν ηεο παγθνζκίσο. Ζ 

ηειεπηαία ελφηεηα εζηηάδεη ζηε ζχγθξηζε ησλ δπν θξίζεσλ. ηε ηξίηε ελφηεηα έγηλαλ 

αλαθνξέο ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ηε θξίζε. 

 Ζ κειέηε ηεο θξίζεο ηνπ 1929, ζα καο νδεγήζεη ζε σθέιεκα ζπκπεξάζκαηα 

αλαθνξηθά θαη κε ηε ηξέρνπζα θξίζε. πγθεθξηκέλα πνιινί ζεσξεηηθνί πηζηεχνπλ φηη 

νη δπν θξίζεηο έρνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο, ζε ζρέζε κε ηνπο ιφγνπο αλάπηπμεο ηνπο, 

αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηνπο ηξφπνπο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ, ε δεχηεξε αθφκα 

αληηκεησπίδεηε ρσξίο νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1O  ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΚΡΗΖ ΣΟΤ 1929/1930 

1.1 ΗΣΟΡΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΗ ΠΡΟΓΔΝΔΣΔΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΟΤ 

ΟΓΖΓΖΑΝ ΣΖ ΚΡΗΖ ΣΟΤ 1929/1930 

   Πξφζθαηε κειέηε ηεο McKinsey έδεημε φηη νη θξίζεηο ηνπ, 1764-1768, ηνπ 

1857, ηνπ 1929/1930 θαη ηνπ 2008 γηα ηελ Ακεξηθή έρνπλ θνηλέο πεγέο πξφθιεζεο, 

νπφηε νη θπβεξλήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ παξφκνηεο κεζφδνπο 

αληηκεηψπηζεο (πξνιεπηηθέο θαη θαηαζηαιηηθέο), κεζφδνπο πνπ θαηάθεξαλ λα 

βνεζήζνπλ θάπνηνπο εγέηεο ηεο ηφηε αγνξάο αιιά θαη θάπνηνπο λενεηζεξρφκελνπο, 

λα επηβηψζνπλ θαη λα ρηίζνπλ ηα λέα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηεο1.  

   Απηφ πνπ επηζεκαίλεη ε κειέηε ηεο McKinsey είλαη φηη αλ κηα ζηξαηεγηθή 

αθνινπζήζεθε ηφζεο θνξέο θαη νδήγεζε θαη πάιη ζε θξίζε, γηαηί ηψξα ζα πξέπεη λα 

είκαζηε ζίγνπξνη, φηη φηαλ ηειεηψζεη, δε ζα νδεγεζνχκε ζε 20-30 ρξφληα απφ ηψξα 

ζε κηα λέα θξίζε κε ίδηα ραξαθηεξηζηηθά. χκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θξίζεσλ πνπ νδήγεζαλ ζηε θξίζε ηνπ 1929 είλαη ηα αθφινπζα: 

1. 1764-1768: Αλαθέξεηαη ζηε πηψζε ησλ ηηκψλ ηεο γεο. Πνιινί Ακεξηθάλνη εθείλε 

ηε πεξίνδν θαηέιεμαλ ζηηο θπιαθέο απφ ρξέε.  

2. 1857:Αλαθέξεηαη ζε παξφκνηνπο ιφγνπο κε ην 1764-1768, ε ζπγθεθξηκέλε θξίζε 

φκσο νδήγεζε ζηνλ εκθχιην πφιεκν. Δθείλε ηε πεξίνδν νη ηηκέο ησλ ππνζεθψλ 

αλέβεθαλ θαηαθφξπθα. Σν απνηέιεζκα ηεο θξίζεο ήηαλ: 

Μεηάδνζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζ’ φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα. 

Αχμεζε πιεζπζκνχ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, επηβάξπλζε απηψλ. 

Μεγάιεο εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο γηα επηβίσζε πνιιψλ επηρεηξήζεσλ. 

3. 1929-1933 (Σν Κξαρ ηνπ 1930): Ζ βάζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θξίζεο ζρεηίδεηαη κε 

ηε δαλεηαθή πνιηηηθή, ηα πςειά επηηφθηα θαη γεληθά ηε ζηξαηεγηθή ησλ ηξαπεδψλ, 

αιιά θαη ην ρξεκαηηζηήξην.  

 

1.2 TA AITIA ΠΟΤ ΟΓΖΓΖΑΝ ΣΖ ΚΡΗΖ ΣΟΤ 1929/1930 

 Ζ θξίζε ηνπ 1929 απνηειεί, αλακθίβνια, ηε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 

20νχ αηψλα. Ζ ζπγθεθξηκέλε θξίζε απνηέιεζε κηα δηεζλνπνηεκέλε θξίζε, θξίζε ηεο 

                                                

1
 Johnson G et al.,(2009), Historically Economic Crises, McKinsey,pp.24-28 
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παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, πνπ γηα πνιινχο νδήγεζε ζηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν2.   

 Ζ θξίζε μεθίλεζε ζηε Ννηηναλαηνιηθή Αζία θαη ζπλέρηζε ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή, 

πξνηνχ «ρηππήζεη» ζην επίθεληξν ηεο, ηηο ΖΠΑ. Ζ έληαζε ηεο αιιά θαη ε έθηαζε ηεο 

παγθνζκίσο δε πήξε ηφζν κεγάιεο δηαζηάζεηο, πξάγκα φκσο πνπ έγηλε ζηηο ΖΠΑ, 

αιιάδνληαο ηε ιεηηνπξγία ηεο ηφηε ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο. Ζ λέα ηάμε πξαγκάησλ, 

ην ιεγφκελν «new deal», άιιαμε ξηδηθά ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, 

δεκνγξαθηθέο δνκέο ηεο ρψξαο3.  

 Ζ θξίζε ηνπ 1929 κεηνπζηψλεηαη κέζα απφ ηελ έθθξαζε «Μαχξε ηξχπα», ε 

νπνία αλαθεξφηαλ ζηε θαηάξξεπζε ηνπ  Υξεκαηηζηήξηνπ ηεο Νέαο Τφξθεο.  

Οπζηαζηηθά κέζα ζε κηα εβδνκάδα ράζεθαλ 30 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, 

πνζφ πνπ ηφηε ήηαλ θαηά 10 θνξέο κεγαιχηεξν απφ ηνλ νκνζπνλδηαθφ 

πξνυπνινγηζκφ ησλ ΖΠΑ, ελψ ζε πξαγκαηηθά κεγέζε αληηπξνζψπεπε ζρεδφλ ην έλα 

ηξίην ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο ησλ ΖΠΑ4. 

 Σν 1930 είρακε ηελ φμπλζε ηνπ θαηλφκελνπ. πγθεθξηκέλα, θαη ελψ ππήξμε 

κηα κηθξή αλάθακςε ζην Υξεκαηηζηήξην ζηηο αξρέο ηνπ 1929, επαθνινχζεζε κέρξη ην 

1933 ε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ γλψξηζε ν θφζκνο, θαζψο νη ΖΠΑ 

απψιεζαλ ην 30% ηνπ ΑΔΠ ηνπο, ε αλεξγία εθηνμεχηεθε ζην 25% θαη ην 

Υξεκαηηζηήξην ζπλέρηζε λα πέθηεη. πγθεθξηκέλα, ην ηειεπηαίν έραζε ην 89% ηεο 

αμίαο πνπ είρε ζηα κέζα ηνπ 1929. Μάιηζηα, ην Υξεκαηηζηήξην ρξεηάζηεθε 20 ρξφληα 

γηα λα αλαθάκςεη ζηα επίπεδα απηά, πξάγκα πνπ έγηλε ην 1954. 

 

1.3 ΟΗ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΚΑΗ Ζ ΓΗΔΘΝΖ ΜΔΣΑΓΟΖ 

 Ζ ζχλδεζε ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ηνπ 1929 θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ επαθνινχζεζε ην 1930-33, απνηέιεζε θαη απνηειεί ζέκα 

πξνο ζπδήηεζε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Απνηειεί ζεκαίλνλ δήηεκα δηφηη ζην 

παξειζφλ ππήξμαλ ξαγδαίεο πησηηθέο ηάζεηο ζην ρξεκαηηζηήξην,  φπσο απηή ηνπ 

1907, ρσξίο φκσο λα νδεγεζεί ε ρψξα ζε νηθνλνκηθή θξίζε.  

 Σε πεξίνδν 1930-133, απηφ πνπ ραξαθηήξηζε ηε δηαδηθαζία επηδείλσζεο ηεο 

θξίζεο, ήηαλ ε πιήξε θαηάξξεπζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ ΖΠΑ. πλνιηθά 

                                                

2
 ηαζάθεο Γ.,(2008), "Μεηά ηελ θξίζε ηη; Αλαδεηψληαο κηα λέα Αξρηηεθηνληθή γηα ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, Ηλζηηηνχηνπ Ν. Πνπιαληδάο  
3
 Galbraith J.,(2000),The Great Crash. 1929, Ληβάλεο Α-Νέα χλνξα 

4
 Rothbard M.,(2002),A History of Money and Banking in the United States, Auburn, Ludwig 

von Mises Institute 
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5.000 ηξάπεδεο θαηέξξεπζαλ, θάηη πνπ αληηζηνηρνχζε ζηα δχν ηξίηα ησλ ηξαπεδψλ 

ηεο επνρήο. Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα εθείλε ηελ επνρή, ήηαλ θάπσο ηδηφκνξθν. 

πγθεθξηκέλα, ππήξραλ  ρηιηάδεο ηξάπεδεο δηάζπαξηεο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν, αθνχ ν 

ηειεπηαίνο απαζρνινχζε αθφκα ζρεδφλ ην 30% ησλ Ακεξηθαλψλ θαη ζηηο κεγάιεο 

πφιεηο, πξνζαξκνζκέλεο ζε πνιχ εηδηθέο ή ηνπηθέο αγνξέο.  

Μεηά ηελ θξίζε ηνπ 1907 είραλ γίλεη πξνζπάζεηεο εηζαγσγήο ξπζκηζηηθψλ 

θαλφλσλ, πνπ θαηέιεμαλ ην 1919-1920 ζηελ ίδξπζε δψδεθα θεληξηθψλ πνιηηεηαθψλ 

ηξαπεδψλ, απνθιείνληαο φκσο ηνλ θπβεξλεηηθφ έιεγρν, θαζψο δελ ηδξχζεθε 

νκνζπνλδηαθή θεληξηθή ηξάπεδα. Ζ θεληξηθή ηξάπεδα ησλ ΖΠΑ ηδξχζεθε ρσξίο λα 

θαηαξγήζεη ηηο πνιηηεηαθέο, νπζηαζηηθά αθνινπζήζεθε έλα κνληέιν αληίζηνηρν κε ην 

ζεκεξηλφ ζηελ Δ.Δ5. 

Σε πεξίνδν 1920-1930 ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή βαζηδφηαλ ζηηο δηεζλείο 

ξπζκίζεηο. Ζ δηεζλήο θαηάζηαζε ζηνλ Μεζνπφιεκν ήηαλ πνιχ ηδηφξξπζκε, θαη ην 

δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα δελ βξήθε πνηέ ηελ ηζνξξνπία ηνπ.  

Μέρξη ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν, ην δηεζλέο λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα βαζηδφηαλ 

ζηνλ «θαλφλα ηνπ ρξπζνχ». Σν 1925 ε Βξεηαλία επαλέθεξε ην κέηξν θαη επεδίσμε λα 

ην ζπλδέζεη κε κηα ππεξηηκεκέλε ιίξα, πνπ ζα δηαζθάιηδε ηνλ δηεζλή ξφιν ηεο 

βξεηαληθήο ιίξαο σο απνζεκαηηθφ λφκηζκα. 

Σν πξφβιεκα, ήηαλ φηη ε Γεξκαλία, ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε ησλ 

Βεξζαιιηψλ, αλαγθαδφηαλ λα εμάγεη βηνκεραληθά πξντφληα θαη ηα ζπλαιιαγκαηηθά 

θέξδε λα ηα παξαδίδεη ζηνπο «ληθεηέο» (ηελ Αγγιία, ηε Γαιιία θαη ηελ Ηηαιία), ζην 

πιαίζην ησλ πνιεκηθψλ απνδεκηψζεσλ.  

Σν δήηεκα απηφ  είρε εγείξεη ζνβαξέο ελζηάζεηο. Οη ΖΠΑ  είραλ απνπνηεζεί ηηο 

απνδεκηψζεηο, ελψ ν Κέπλο ππνζηήξημε φηη, ζε αληίζεζε κε ην ηζηνξηθφ παξειζφλ ηεο 

αλζξσπφηεηαο, απφ εθείλε ηε ζηηγκή θαη κεηά δελ ζα έπξεπε ν εηηεκέλνο ελφο 

πνιέκνπ λα πιεξψλεη ηνλ ληθεηή, αιιά ν ληθεηήο ηνλ εηηεκέλν. Αηηία ήηαλ φηη ην 

βηνκεραληθφ ζχζηεκα, ζε αληίζεζε κε ηα αγξνηηθά ζπζηήκαηα ηνπ παξειζφληνο, είλαη 

αιιειεμαξηψκελν θαη θακία νηθνλνκία δελ κπνξεί λα αλαπηχζζεηαη ζε βάξνο ηεο 

άιιεο6. 

 χκθσλα κε ηνλ Minsky H ην 2002, «Το θρίζηκο ζεκείο ζηε ζσγθεθρηκέλε 

ζσκθωλία ήηαλ όηη οη ΗΠΑ, ζα έπρεπε λα δαλείδοσλ πρώηα απ' όια ηε Γερκαλία θαη 

                                                

5
 Kindleberger C.,(2003),The World in Depression,1929-1939, Μπέξθιευ, University of 

California Press 
6
 Friedman M. and Schwartz A.,(2003),A Μonetary History of the United States, 1867-1960, 

Princeton University Press 
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λα δηαηερούλ ηε ζτέζε ηοσ τρσζού κε ηο δοιάρηο, θαη ηε ζτέζε βρεηαληθώλ θαη 

ακερηθάληθωλ επηηοθίωλ ζε επίπεδα ποσ δελ ζα οδεγούζαλ ζηε θσγή ηοσ τρσζού 

από ηελ Εσρώπε ζηης ΗΠΑ»7.   

ηηο ΖΠΑ ην δνιάξην ήηαλ άκεζα κεηαηξέςηκν ζε ρξπζφ λφκηζκα, άξα θαη 

επαίζζεην ζε παληθφ ηνπ θνηλνχ, ελψ απφ ηελ άιιε ν «θαλφλαο ηνπ ρξπζνχ», φηαλ 

επαλήιζε ην 1925, ζηηο 59 ρψξεο πνπ ηνλ αθνινπζνχζαλ, αθνξνχζε θαηά θαλφλα ηε 

ρξήζε ηνπ ρξπζνχ κφλν ζηνλ δηαθαλνληζκφ δηαθξαηηθψλ ζρέζεσλ. 

Οη ΖΠΑ ζπλέρηδαλ λα δαλείδνπλ ηε Γαιιία θαη ηελ Αγγιία, κηαο θαη είραλ 

αξλεζεί λα δηαγξάςνπλ ηα πξνπνιεκηθά ηνπο ρξέε. Ο δαλεηζκφο απηφο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ δαλεηζκφ πξνο ηε Γεξκαλία, γηλφηαλ απφ ηηο ηδησηηθέο 

ακεξηθαληθέο ηξάπεδεο θαη είρε νδεγήζεη ζηε ζπζζψξεπζε ηίηισλ ζην ακεξηθάληθν 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ηίηισλ ακθηβφινπ αμίαο θαη ππφζηαζεο.  

Όζν αλέβαηλε ην Υξεκαηηζηήξην θαη ε νηθνλνκία, ην πξφβιεκα θαιππηφηαλ. 

Όηαλ φκσο νη ηίηινη άξρηζαλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα, ε 

θαηάζηαζε έγηλε κε δηαρεηξίζηκε. Ζ ακεξηθάληθε θξίζε ηνπ 1929 θαίλεηαη φηη 

ζπλδεφηαλ άκεζα κε ην επξσπατθφ πξφβιεκα8. 

πλεπψο, ην δηεζλέο ζχζηεκα ήηαλ εμαηξεηηθά αζζελέο. Ζ επηζηξνθή ηνπ 

«ρξπζνχ θαλφλα» έγηλε ζε κηα πεξίνδν φπνπ ην δίθηπν ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ 

θαη ην αληίζηνηρν δίθηπν ησλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ δελ κπνξνχζαλ λα ηζνξξνπήζνπλ.  

Πνιιέο ξπζκίζεηο, φπσο απηέο γηα ηηο γεξκαληθέο απνδεκηψζεηο, γξήγνξα 

εγθαηαιείθζεθαλ, ελψ ζπρλέο ήηαλ νη ζπαζκσδηθέο αληηδξάζεηο νξηζκέλσλ ρσξψλ, 

φπσο ε Γαιιία, πνπ επέιεμε λα απνζεκαηνπνηεί ρξπζφ, αληί γηα ζηεξιίλεο, ή ε 

Αγγιία, πνπ αληηκεηψπηδε δηαξθψο πηέζεηο ζηελ ππεξηηκεκέλε ιίξα ηεο, ή ηέινο νη 

ΖΠΑ, πνπ έπξεπε λα ρξεκαηνδνηνχλ ηα επξσπατθά ρξέε. Ο Κηληιεκπέξγθεξ, πνπ 

ζπλέδεζε ηελ ακεξηθαληθή θξίζε κε ην «επξσπατθφ πξφβιεκα», ζεσξεί σο βαζηθή 

αηηία ηεο θξίζεο ηελ έιιεηςε  «δαλεηζηή ηεο χζηαηεο ζηηγκήο». Ζ Βξεηαλία ήηαλ 

απνδπλακσκέλε, θαη νη ΖΠΑ δελ ήηαλ αθφκα ζε ζέζε λα αλαιάβνπλ ηνλ ξφιν απηφ9. 

Ζ επηζηξνθή ηνπ «ρξπζνχ θαλφλα» ζεσξείηαη σο βαζηθή αηηία γηα ηελ  

αδπλακία ησλ θπβεξλήζεσλ λα αληηδξάζνπλ ζηελ θξίζε ηνπ 1929. Ο θαλφλαο απηφο 

επεξέαδε ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ζε αληηπιεζσξηζηηθή θαηεχζπλζε. Όηαλ ππήξμε ε 

αλάγθε λα αιιάμεη ε ελ ιφγσ πνιηηηθή, ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ δηαθπκάλζεσλ θαη 

                                                

7
 Minsky H.,(2002),The financial instability hypothesis: capitalist processes and the behaviour 

of the economy Cambridge University Press 
8
 Kindlebrger C.,(2005),The World in Depression, Wiley 

9
 Kindleberger C.,(2003),The World in Depression,1929-1939, Μπέξθιευ, University of 

California Press 
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ηειηθά ηεο χθεζεο, ε πξνζαξκνγή θάληαδε αδχλαηε θαη, κε πξψηε ηελ Αγγιία, ηα 

θξάηε απιψο εγθαηέιεηςαλ ηνλ «ρξπζφ θαλφλα» ην 1931. Οη ΖΠΑ δηαηήξεζαλ ηε 

κεηαηξεςηκφηεηα ηνπ δνιαξίνπ ζε ρξπζφ, κάιινλ ιαλζαζκέλα.  

Πέξα απφ ηνπο δηεζλείο δηαθαλνληζκνχο, νη ΖΠΑ είραλ, βέβαηα, ηα δηθά ηνπο 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Αξρηθά ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ππήξμε κηα πηψζε ησλ ηηκψλ 

ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, ε νπνία νδήγεζε εθαηνκκχξηα αγξφηεο, φπσο θαη 

ηηο ηνπηθέο αγξνηηθέο ηξάπεδεο, ζηε ρξενθνπία.  

Ζ δηέμνδνο ήηαλ ε ξχζκηζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα. Ζ δηαδνρηθή λνκνζεζία πνπ 

ςεθίζηεθε ζπλάληεζε ην βέην ησλ ξεπνπκπιηθάλσλ πξνέδξσλ Κφξκπξηηδ (1924-38) 

θαη Υνχβεξ (1928-32). Δπξφθεηην γηα ηε γλσζηή αγξνηηθή ζηξαηεγηθή κε θξαηηθή 

παξέκβαζε, ε νπνία εζηίαζε ζε ηηκέο ζηήξημεο, εηδηθή δαλεηνδφηεζε, επηδνηήζεηο, 

δαζκνχο θιπ.  

 

1.4 Ζ ΔΞΑΡΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ΑΠΟ ΣΖ ΚΡΗΖ 

Οη ΖΠΑ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν αληηκεηψπηζαλ ηελ εμαηξεηηθή άλνδν ηνπ 

βηνκεραληθνχ ηνκέα ηνπο. Έλα θχκα ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ νδεγνχζαλ ζηελ 

καδηθή παξαγσγή απηνθηλήησλ, ςπγείσλ, ξαδηφθσλσλ θαη άιισλ θαηαλαισηηθψλ 

αγαζψλ, ελψ αθφκα ππήξμε κηα ξαγδαία άλνδνο ηεο βαξηάο βηνκεραλίαο, αιιά θαη 

ηεο δηάρπζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

Ζ έθξεμε απηή ηξνθνδφηεζε ηελ ηδέα ηεο ζπζζψξεπζεο ρσξίο φξηα, ε νπνία, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απαγφξεπζε ηνπ πνηνχ, νδήγεζε ζηελ πξψηε νξαηή 

ζπγθξφηεζε ηεο «θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο». Καηαλαισηηθή θνηλσλία ζήκαηλε, 

αλάκεζα ζηα άιια, πίζηε θαη δαλεηζκφ. 

Ζ έθξεμε ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο θαηαλάισζεο παξαπέκπεη ζε κηα δεχηεξε 

νκάδα εξκελεηψλ πνπ ζεσξνχλ φηη ε θξίζε ηνπ 1929 ήηαλ απνηέιεζκα ηεο 

ππεξζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ, ησλ ππεξεπελδχζεσλ πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

κηθξή κφλν βειηίσζε ησλ κηζζψλ απφ ηελ έθξεμε απηή, επηηάρπλε ηελ αλαληηζηνηρία 

αλάκεζα ζηα δηαζέζηκα κέζα παξαγσγήο θαη ηηο δπλαηφηεηεο θαηαλάισζεο ησλ 

πξντφλησλ.  

Ζ πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ εθείλε ηε πεξίνδν θαίλεηαη πσο επέδξαζε θαηαιπηηθά 

ζηελ πνιηηηθή ππέξ ησλ κηζζψλ πνπ αθνινπζήζεθε ηελ πεξίνδν ακέζσο κεηά ην 

1929. Ζ ζηαζεξφηεηα ησλ κηζζψλ ελ κέζσ ηεο ζπλερνχο κείσζεο ησλ ηηκψλ, ηνπ 
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γεληθεπκέλνπ δειαδή απνπιεζσξηζκνχ, αλαθεξφηαλ ζηελ ηδέα φηη εάλ έπεθηαλ θαη 

νη κηζζνί, ζα κεησλφηαλ αθφκα πεξηζζφηεξν ε δήηεζε θαη ζα επηδεηλσλφηαλ ε 

θξίζε10.  

Ο δαλεηζκφο, πέξα απφ ηηο δχν θιαζηθέο κνξθέο ηνπ, ηνλ δαλεηζκφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ, πεξηέιαβε δχν λένπο δπλακηθνχο ηνκείο: ηελ 

θαηνηθία θαη ηηο κεηνρέο. Ζ Φιφξηληα επεθηεηλφηαλ απφ λσξίο κε εληππσζηαθνχο 

ξπζκνχο, ππνζρφκελε ηδαληθέο δηαθνπέο. Απηή  ε θεξδνζθνπηθή ζηεγαζηηθή θνχζθα 

μέζπαζε λσξίο, ήδε απφ ην 1927, φηαλ θαηέξξεπζε ε αγνξά αθηλήησλ ζηελ 

Φιφξηληα. 

 ην Υξεκαηηζηήξην, νη ζπλαιιαγέο γίλνληαλ φιν θαη ιηγφηεξν απαηηεηηθέο. 

Παξαδνζηαθά, θάζε αγνξά κεηνρήο ζπλεπάγεηαη ηελ πιεξσκή, εληφο νιίγσλ 

εκεξψλ, ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ. Σφηε φκσο ε αγνξά έθηαζε λα απαηηεί κφιηο ην 10% 

ηεο αμίαο κηαο αγνξάο, κε ην 90% λα πξνζθέξεηαη σο δάλεην απφ ηνπο κπξφθεξο, 

πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο δαλείδνληαλ απφ ηηο ηξάπεδεο κε ην πεξίθεκν ζχζηεκα ηνπ call 

loans, δειαδή δαλείδνληαλ ρξήκαηα γηα κία, ηξεηο ή πέληε εκέξεο, ηα νπνία ζπλερψο 

αλαλέσλαλ. Σα δάλεηα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ 

έθζαζαλ λα ηζνδπλακνχλ κε ην ζχλνιν ηεο θπθινθνξίαο ηνπ λνκίζκαηνο ζηηο ΖΠΑ11.  

Ζ έθξεμε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ είρε νδεγήζεη ηνπο δείθηεο κε ηνπο νπνίνπο 

θξίλεηαη ε αμηνπηζηία κηαο κεηνρήο ζε εμσθξεληθά κεγέζε. Ζ έθξεμε ηεο αλφδνπ ηνπ 

ακεξηθάληθνπ Υξεκαηηζηεξίνπ θαη ε πηψζε ηεο «Μαχξεο Σξίηεο» έρεη πνιιά ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηηο θξίζεηο ησλ επνκέλσλ δεθαεηηψλ κε απνθνξχθσκα ηε ζεκεξηλή. Σν 

ελδηαθέξνλ γηα ην 1929 έγθεηηαη ζηε κεηαηξνπή ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο πηψζεο ζε 

βαζηά νηθνλνκηθή χθεζε. 

Ο Freedman ηζρπξίδεηαη φηη δχν ήηαλ νη βαζηθνί ιφγνη πνπ κεηέηξεςαλ ηελ 

ρξεκαηηζηεξηαθή ζε νηθνλνκηθή θξίζε12. Πξψηνλ, ε κεηαηξεςηκφηεηα ησλ θαηαζέζεσλ 

ζε ξεπζηφ, ρσξίο πεξηνξηζκνχο, θαζηζηνχζε ην ζχζηεκα εμαηξεηηθά επαίζζεην ζε 

ζπλζήθεο παληθνχ. Σν 1907 ε κεηαηξεςηκφηεηα είρε αθπξσζεί ακέζσο, θαη έηζη 

δηαζψζεθε ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη δελ επαθνινχζεζε χθεζε. Γεχηεξνλ ε 

αλεπαξθήο πξνζθνξά ρξήκαηνο ζηελ νηθνλνκία κεηά ηελ έλαξμε ηεο χθεζεο. Ζ 

πξνζθνξά ρξήκαηνο πξνο ηηο ηξάπεδεο απμήζεθε απφηνκα, αιιά απηφ δελ 

δηνρεηεχηεθε πνηέ ζηελ νηθνλνκία. Πξψηα απ' φια, επεηδή ηα λνηθνθπξηά κείσζαλ ηελ 

                                                

10
 Buckheim C.,(2008), Economic Crises in the Thirties and Today, University of Mannheim 

 
11

 Eichengreen B.,(2008), The Global Credit Crisis as History, California. 
12

 Friedman M. and Schwartz A.,(2003),A Μonetary History of the United States, 1867-1960, 
Princeton University Press 
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θαηαλάισζε θαη αχμεζαλ ηελ απνηακίεπζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα μεπιεξψζνπλ 

κέξνο ησλ ρξεψλ ηνπο.  

Σα λνηθνθπξηά επέιεγαλ ηνλ ρξπζφ σο κέζν απνηακίεπζεο, απνζεζαχξηδαλ 

δειαδή ρξήκα, θαη θαζψο άιινη δαλεηνιήπηεο δήισλαλ αδπλακία πιεξσκήο ησλ 

ρξεψλ, νη ηξάπεδεο, αχμαλαλ αλαγθαζηηθά ηα απνζεκαηηθά ηνπο απφ ηηο εληζρχζεηο 

ηνπ θξάηνπο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα.  

Ζ δήηεζε δαλείσλ γηα επελδχζεηο απφ ην 1930-33 ήηαλ αξλεηηθή, αλάινγε 

ηνπ αξλεηηθνχ ξεθφξ ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ηεο πεξηφδνπ ιφγσ πηψζεο ηεο 

δήηεζεο θαη ησλ αξλεηηθψλ πξνζδνθηψλ. Δθείλε ηε πεξίνδν ππήξμε ε ιεγφκελε 

«παγίδα ξεπζηφηεηαο», απνηακίεπζε δειαδή πνπ έξηρλε ηα επηηφθηα θαη, παξ' φια 

απηά, δελ κεηαηξεπφηαλ ζε επέλδπζε.  πλεπψο, ππήξμε αλαγθαηφηεηα γηα καδηθέο 

δεκφζηεο επελδχζεηο θαη άκεζε αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο απφ ζηξψκαηα κε 

πςειή ξνπή πξνο απνηακίεπζε ζε θησρφηεξα ζηξψκαηα κε πςειή ξνπή πξνο 

θαηαλάισζε13. 

Ο ππεξδαλεηζκφο πνπ είρε νδεγήζεη ζηελ ππεξρξέσζε ησλ λνηθνθπξηψλ, 

πηζαλψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ήηαλ απηφο πνπ θαζηζηνχζε θάζε λνκηζκαηηθή 

παξέκβαζε αδχλακε λα αληηζηξέςεη ηελ θαηάζηαζε.  

Απηή ε άπνςε, ζηε ζχγρξνλε εθδνρή ηεο είλαη ε άπνςε ηνπ ζεκεξηλνχ 

δηνηθεηή ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο ησλ ΖΠΑ, Μπ. Μπεξλάλθε, ν νπνίνο εκκέλεη ζηελ 

άπνςε, πνπ ζέιεη ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή λα εξκελεχεη ηηο νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο, 

ελψ θάζε νηθνλνκηθή θξίζε εξκελεχεηαη κέζσ ησλ ιαλζαζκέλσλ επηινγψλ ησλ 

λνκηζκαηηθψλ αξρψλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ. Θεσξεί φηη ε χθεζε πξνήιζε απφ ηε 

κείσζε ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο, θπξίσο ηνπ δεπηεξνγελνχο, θαη απηφ νδήγεζε ηα 

λνηθνθπξηά ζηελ επηινγή ηεο δηαηήξεζεο πςειήο ξεπζηφηεηαο θαη ηε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο14. 

Αλ ε θξίζε ηνπ 1929 ζπγθέληξσζε θαη ζπγθεληξψλεη ηφζν ελδηαθέξνλ, απηφ 

ζπκβαίλεη αθξηβψο επεηδή βξίζθεηαη ζην κεηαίρκην ηεο αιιαγήο ηνπ θπξίαξρνπ 

παξαδείγκαηνο ζηελ νηθνλνκηθή ζεσξία θαη νδήγεζε παξάιιεια ηελ ακεξηθάληθε 

νηθνλνκία, πξνπχξγην κέρξη ηφηε ηεο θηιειεχζεξεο νηθνλνκηθήο παξάδνζεο, ζηνλ 

θξαηηζκφ. Κιείλνληαο, ζπλνπηηθά ζα πξέπεη λα ιερζεί φηη θαη ζηηο θξίζεηο πνπ 

δηαδξακαηίζηεθαλ πξηλ ην 1930 αιιά θαη ζηε θξίζε ηνπ 1930, ε βαζηθή ζηξαηεγηθή 

πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ε ίδξπζε ζεζκνζεηεκέλσλ νξγάλσλ ηα νπνία είραλ σο 

                                                

13
 Bernanke B.,(2000),Essays on the Great Depression, Princeton University Press, 2000. 

14
 Minsky H.,(2002),The financial instability hypothesis: capitalist processes and the behaviour 

of the economy Cambridge University Press 
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αληηθείκελν λα δηαρεηξηζηνχλ ηε θξίζε. πγθεθξηκέλα δεκηνπξγήζεθαλ ηα Federal 

Deposit θαη Insurance Corporation, ην RFC: Reconstruction Finance Corporation, θαη 

ην FDIC: Federal Deposit Insurance Corporation. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2Ο Ζ ΤΓΥΡΟΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ 

2.1 ΟΗ ΛΟΓΟΗ ΠΟΤ ΟΓΖΓΖΑΝ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΚΡΗΖ  

  Ζ Ννκνζεηηθή θαζίδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ην 1990-1991-2001: Οη 

ιαλζαζκέλεο θηλήζεηο ζ’ επίπεδν ηξαπεδηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Σα δάλεηα θαη ην 

ηεγαζηηθφ Θεζκηθφ πιαίζην απνηέιεζαλ ηε βάζε θαη γηα ηε παξνχζα θξίζε, ζέκαηα 

δειαδή φκνηα κ’ απηά πνπ νδήγεζαλ θαη ζηε θξίζε ηνπ 1930.  

           Σελ πεξίνδν ηεο Μεγάιεο Ύθεζεο εθαξκφζηεθε ην δφγκα φηη ε παξέκβαζε 

ηεο Fed γηα ηε δηάζσζε ησλ ηξαπεδψλ πνπ αληηκεηψπηδαλ ζνβαξφ πξφβιεκα δελ 

ήηαλ επηζπκεηή, θαζψο ζα ελζάξξπλε ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο λα 

αλαιακβάλνπλ ππεξβνιηθνχο θηλδχλνπο.  

H λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, επίζεο, επηδείλσλε ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, θαζψο 

ε Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα ζπλέρηδε λα απμάλεη ηα επηηφθηα ψζηε λα δηαηεξεί ηελ 

εκπηζηνζχλε πξνο ην δνιάξην. Άιια νχηε θαη ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηεο 

θπβέξλεζεο ησλ HΠA βνήζεζε θαζψο απμήζεθαλ νη θφξνη γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

ειιείκκαηνο ζηα έζνδα ηνπ θξάηνπο απφ ηε θνξνινγία, ιφγσ ηεο κεησκέλεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο15. 

Οη Reinhart θαη Rogoff (2008), ζηελ κειέηε ηνπο εμέηαζαλ θαηά πφζνλ ε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε ζηηο ΖΠΑ απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2007 

απνηειεί έλα κνλαδηθφ θαηλφκελν ή, αληίζεηα, παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο κε 

πξνεγνχκελεο θξίζεηο. Οη ελ ιφγσ ζπγγξαθείο δηαπίζησζαλ ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο, 

αιιά θαη δηαθνξέο, αλάκεζα ζηελ πξναλαθεξζείζα θξίζε θαη ζηηο αθφινπζεο 18 

ηξαπεδηθέο-ρξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο, θαηά ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν (ην έηνο ζην 

νπνίν αξρηθά εθδειψζεθε ε θξίζε αλαγξάθεηαη ζηελ παξέλζεζε)16.  

Πέντε Μεγάλες Σραπεζικές Κρίσεις 

 Ηζπαλία (1977)  

 Ννξβεγία (1987) 

  Φηλιαλδία (1991) 

 νπεδία (1991)  

 Ηαπσλία (1992) 

                                                

15
 Rothbard M.,(2002),A History of Money and Banking in the United States, Auburn, Ludwig 

von Mises Institute 
16

 Reinhart θαη Rogoff (2008), Bank Crises,McKinsey,pp.40-44 
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Άλλες Σραπεζικές Κρίσεις 

 Ζλσκέλν Βαζίιεην (1974, 1991, 1995)  

 Γεξκαλία (1977)  

 Καλαδάο (1983) 

 Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (1984). 

 Ηζιαλδία (1985)  

 Γαλία (1987) 

 Νέα Εειαλδία (1987),  

 Απζηξαιία (1989)  

 Ηηαιία (1990)  

 Διιάδα (1991)  

 Γαιιία (1994)  

πγθεθξηκέλα, νη ζπγγξαθείο ζχγθξηλαλ ηηο πξναλαθεξζείζεο ηξαπεδηθέο 

θξίζεηο κε ηελ πξφζθαηε Ακεξηθαληθή θξίζε ζηα εμήο 5 ζεκεία: α) ηηκέο ησλ 

αθηλήησλ, β) ηηκέο κεηνρψλ, γ) έιιεηκκα ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ, δ) πξαγκαηηθή 

αχμεζε ηνπ ΑΔΠ, θαη ε) δεκφζην ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ.  Αλαθνξηθά κε ηηο ηηκέο 

ησλ αθηλήησλ παξαηεξήζεθε κηα ζεκαληηθή άλνδνο ησλ ηηκψλ πξηλ ηελ εθδήισζε 

ηεο θξίζεο, θαηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή Σ, κε ηελ Ακεξηθή σζηφζν λα μεπεξλά θαηά 

πνιχ ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο.   
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χήμα 2-1: Ο Γείθηεο Σηκψλ ησλ Αθηλήησλ 

Πεγή: Reinhart θαη Rogoff (2008),Banking Crises, Harvard Business Review 

Δίλαη ζαθέο φηη ε άλνδνο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ θαη ησλ αθηλήησλ απνηειεί, 

γηα ρψξεο κε ζεκαληηθέο θεθαιαηαθέο εηζξνέο ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο, 

πξνάγγειν ηεο επεξρφκελεο θξίζεο.  

Καη ζηελ πεξίπησζε ησλ κεηνρψλ, ε άλνδνο ηεο ηηκψλ ηνπο, θαηά ηελ πεξίνδν πξηλ 

ηελ θξίζε, ππήξμε κεγαιχηεξε ζηηο ΖΠΑ, αιιά εδψ σζηφζν βιέπνπκε φηη ζηηο 5-

Μεγάιεο Κξίζεηο είρακε πηψζε ησλ κεηνρηθψλ αμηψλ πξηλ απφ ηελ εθδήισζε ηεο 

θξίζεο (ρήκα 2-2).  

 

 

χήμα 2-2: Ζ Πξαγκαηηθή Αμία ησλ Μεηνρψλ  

Πεγή: Reinhart θαη Rogoff (2008),Banking Crises, Harvard Business Review 

Ζ πνξεία ηνπ ειιείκκαηνο ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζηελ Ακεξηθή 

ήηαλ ρεηξφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηελ πνξεία ηνπ αληίζηνηρνπ ειιείκκαηνο ζε ρψξεο, νη 

νπνίεο επιήγεζαλ απφ θάπνηα ηξαπεδηθή θξίζε (ρήκα 2-3).  
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χήμα 2-3: Σν Έιιεηκκα ζην Ηζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ  

Πεγή: Reinhart θαη Rogoff (2008),Banking Crises, Harvard Business Review 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ν ξπζκφο κεγέζπλζεο ηεο νηθνλνκίαο κεηψζεθε πξηλ 

ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο, θαη παξέκεηλε ρακειφο ζηελ κεηέπεηηα πεξίνδν. Βέβαηα, ε 

πηψζε ηνπ ελ ιφγσ ξπζκνχ ήηαλ ζεκαληηθφηαηε ζηελ πεξίπησζε ησλ πέληε κεγάισλ 

θξίζεσλ (ρήκα 2-4).  

 

χήμα 2-4: Ζ Μεγέζπλζε ηνπ Καηά Κεθαιήλ Πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ (ζε φξνπο PPP) 

Πεγή: Reinhart θαη Rogoff (2008),Banking Crises, Harvard Business Review 

Σν δεηνχκελν είλαη θαηά πφζνλ ε Ακεξηθαληθή θξίζε ηνπ 2007-2008 ζα 

απνδεηρζεί παξφκνηα κε ηηο πέληε κεγάιεο θξίζεηο πνπ έπιεμαλ βηνκεραληθέο ρψξεο, 
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νπφηε ζ' απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα αλακέλνπκε κηα ζεκαληηθή πζηέξεζε ηνπ 

ΑΔΠ ζε ζρέζε κε ην δπλεηηθφ ηνπ επίπεδν γηα κηα εθηεηακέλε ρξνληθή πεξίνδν. Σν 

δεκφζην ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ απμήζεθε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, θαηά ηελ 

ρξνληθή πεξίνδν ηεζζάξσλ εηψλ πξηλ ηελ θξίζε, σζηφζν ε άλνδνο ηνπ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Ακεξηθήο ήηαλ ζαθψο κηθξφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο 

θξίζεηο.  

 

 

χήμα 2-5: Σν Γεκφζην Υξένο  

Πεγή: Reinhart θαη Rogoff (2008),Banking Crises, Harvard Business Review 

Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη, πέξα απφ ηηο παξαπάλσ νκνηφηεηεο θαη 

δηαθνξέο, νη Reinhart θαη Rogoff (2008)  δηαπίζησζαλ φηη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ πνπ εμέηαζαλ είρε πξνεγεζεί κηα, ηξφπνλ ηηλά, απειεπζέξσζε 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ, ππφ κνξθή ραιαξφηεξεο ξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε λέσλ, ειαθξψο ξπζκηδφκελσλ, ζεζκψλ, νη νπνίνη, ηφηε, 

ελίζρπζαλ ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Οπζηαζηηθά, παξαηεξείηαη φηη ε 

ζχγρξνλε θξίζε είλαη απφξξνηα πξνγελέζηεξσλ ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ θαη ε βάζε ηεο 

αλαθέξεηαη ζην παξειζφλ. 
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2.2 ΑΗΣΗΑ ΚΑΗ ΛΟΓΟΗ ΠΡΟΚΛΖΖ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΚΡΗΖ: ΓΗΔΘΝΔΗ 

ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ  

 Ο πιεζσξηζκφο απνηέιεζε πξφβιεκα γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2008. Οη 

επηρεηξήζεηο άληεραλ ζηελ νηθνλνκηθή χθεζε φζν έβξηζθαλ θεθάιαηα απφ ηελ αγνξά 

θαη φζν νη ηξάπεδεο ρνξεγνχζαλ δάλεηα. Παξαθάησ αλαιχνληαη κε βάζε ηα ζηνηρεία 

απφ ηε κειέηε πνπ έθαλαλ νη Bryan L Farrell D ην 2008 γηα ηελ McKinsey Company 

ζρεηηθά κε ηα αίηηα θαη ηνπο ιφγνπο δεκηνπξγίαο ηεο θξίζεο. πγθεθξηκέλα απηά 

ήηαλ17: 

1. Πιεζσξηζκφο-Σηκνινγήζεηο-Κεθάιαηα: πγθεθξηκέλα, ε αξρηθή αηηία γηα ηελ 

αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζεσξήζεθε ε αχμεζε ηηο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ.  

Όηαλ φκσο ην βαξέιη ζηαζεξνπνηήζεθε θάησ απφ ηα 100$ απηή ε άπνςε 

πέξαζε ζε δεχηεξε κνίξα. Ζ δεχηεξε θαη πνην πξφζθαηε αηηία ζεσξήζεθε ε 

αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζε αγνξέο φπσο ε Κίλα θαη ε Ηλδία. Σέινο, νη 

πεξηζζφηεξεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο σο αληίδνην ζην πιεζσξηζκφ 

απνθάζηζαλ λα εθαξκφζνπλ κηα αλνδηθή ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο, 

απμάλνληαο ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

2. Μείσζε πξνζιήςεσλ-Αχμεζε παξαγσγήο: Μέζα ζε δηάζηεκα έμη κελψλ 

παξαηεξήζεθαλ ξαγδαίεο κεηψζεηο πξνζσπηθνχ, σο απφξξνηα ηεο δπζκελήο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ εηαηξεηψλ θαη σο πηζαλή ιχζε κείσζεο εμφδσλ. 

πγθεθξηκέλα, ζηηο βηνκεραλίεο θαη ζηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο 

παξαηεξήζεθαλ πεξηζζφηεξεο πεξηθνπέο ζην πξνζσπηθφ. Οη επηρεηξήζεηο 

πνπ παξάγνπλ ελέξγεηα, αληίζεηα δε παξνπζίαζαλ απμεκέλε κείσζε 

πξνζσπηθνχ. 

’ φιεο ηηο βηνκεραλίεο εκθαλίζηεθαλ δξάζεηο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθήο ηνπο 

ηθαλφηεηαο, φπσο δξάζεηο ζε δηεζλέο επίπεδν. Δηδηθφηεξα, ε θξίζε δεκηνχξγεζε κηα 

επξχηεξε αλεζπρία ζηηο ηάμεηο ησλ βηνκεραληψλ. Ζ έξεπλα έδεημε φηη18: 

1. Σν 78% ησλ εξσηψκελσλ ηεο έξεπλαο θνβφηαλ γηα ηε δξάζε πνπ ήδε είρε 

αλαπηχμεη ζε δηεζλέο επίπεδν. 

2. Σν 94% δελ έδεημε αλεζπρία γηα δξάζεηο πνπ αλέπηπμε ζηελ Αζία, κηα θαη ε 

ζπγθεθξηκέλε ήπεηξνο, δείρλεη λα είλαη ιηγφηεξν επεξεαδφκελε απφ ηε θξίζε. 

Οη εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ πξνζπάζεζαλ λα 

                                                

17
 Bryan L Farrell D.,(2008), Leading through uncertainty,McKinsey, pp.1-14 

18
 Bryan L Farrell D.,(2008), Leading through uncertainty,McKinsey, pp.1-14 
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πεξηθφςνπλ έμνδα απφ ηε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηα γξαθεία θαη ζηα κεραλήκαηα 

ηνπο.  

Σν Φζηλφπσξν ηνπ 2008 νη δηεζλείο αγνξέο παξνπζίαζαλ κηα επξχηεξε 

δπζιεηηνπξγία.  Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο επηδίσμαλ ηε πιήξε δηεζλνπνίεζε, ηα 

νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα θαηέξξεπζαλ, νη κεγάιεο ηξάπεδεο επελδχζεσλ 

κεηακνξθψζεθαλ, νη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ απμήζεθαλ θαη άιια πνιχηηκα αγαζά 

παξνπζίαζαλ αλαηηκήζεηο19.  

Οη ηηκέο ησλ αθηλήησλ ζε Ηζπαλία, Μεγάιε Βξεηαλία, Ακεξηθή παξνπζίαζαλ 

πησηηθέο ηάζεηο. Μεγάιεο επηρεηξήζεηο παξνπζίαζαλ ζηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο 

κεγάια ειιείκκαηα, ελψ ζπγρξφλσο παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή πηψζε ηνπ εκπνξίνπ. 

Οη κφλεο δξάζεηο πνπ παξνπζίαζαλ ζηαζεξφηεηα, νη νπνίεο φκσο απνηεινχλ 

παξάγνληα πίεζεο γηα ηηο επί κέξνπο νηθνλνκίεο, ήηαλ ε ηξνκνθξαηία, νη παγθφζκηεο 

θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη νη πφιεκνη. 

 πγθεθξηκέλα, φιεο νη παξαπάλσ αξλεηηθέο δξάζεηο απνηέιεζαλ απφξξνηα ηεο 

επεθηαηηθήο θαη επηζεηηθήο πνιηηηθήο ησλ Ακεξηθαλψλ θαη απφ ηε θπβέξλεζε Κιίληνλ 

θαη απφ ηε θπβέξλεζε Μπνχο. Ζ πξνζπάζεηα γηα ελίζρπζε ηεο πνιεκηθήο 

βηνκεραλίαο, νδήγεζε ζε κηα παγθφζκηα αλαηαξαρή, ε νπνία εμνπζέλσζε, εηδηθά ηηο 

θησρέο ρψξεο, θαη νδήγεζε ζε κηα επξχηεξε νηθνλνκηθή χθεζε.  

Ωο δξάζεηο αλαζηξνθήο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζεσξήζεθαλ νη 

αθφινπζεο20: 

1. Αιιαγέο ζηε ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηηο πηέζεηο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

2. ηήξημε νηθνλνκηψλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο. 

3. ηήξημε ησλ κεγάισλ βηνκεραληψλ-Γηα παξάδεηγκα νη ΖΠΑ ελίζρπζαλ ηηο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίεο.  

4. Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο πξνζπάζεζαλ λα γίλνπλ πνην επέιηθηεο, πνην 

δξαζηηθέο θαη πνην αληαγσληζηηθέο. 

Ωο παξάδεηγκα πξνο κίκεζε απνηέιεζε ε ζηξαηεγηθή ηνπ Rockefeller, ν νπνίνο 

ελίζρπζε ηε ζέζε ηνπ ζηε θξίζε ηνπ 1870 κε θαηλνηφκεο ηερλνινγηθέο δξάζεηο, νη 

νπνίεο ππεξθέξαζαλ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ. 

                                                

19
 Wright R.E.,(2008), Financial crisis and reform: Looking back for clues to the future, 

McKinsey, pp.1-3 
20

 Wright R.E.,(2008), Financial crisis and reform: Looking back for clues to the future, 
McKinsey, pp.1-3 
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2.3 Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ 

Ζ θξίζε μεθίλεζε θαη απφ ηελ απιεζηία ησλ ηξαπεδψλ, νη νπνίεο, ζέινληαο λα 

βγάινπλ πεξηζζφηεξα θέξδε, ππνεθηίκεζαλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλειάκβαλαλ 

επελδχνληαο ηα ρξήκαηα ησλ θαηαζεηψλ. Σα θέξδε ησλ ηξαπεδψλ πξνέξρνληαη απφ 

ηα δάλεηα πνπ δίλνπλ θαη φρη απφ ηηο θαηαζέζεηο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη «παζεηηθφ». 

Καη απηφ δηφηη απφ ηα δάλεηα εηζπξάηηνπλ ηφθνπο, δειαδή έρνπλ θέξδνο, ελψ ζηηο 

θαηαζέζεηο πιεξψλνπλ ηφθνπο, άξα ηνπο δεκηνπξγνχλ επηβάξπλζε. Πξνθεηκέλνπ λα 

απμήζνπλ ηα θέξδε ηνπο, νη ηξάπεδεο έδηλαλ φζν πεξηζζφηεξα δάλεηα κπνξνχζαλ, κε 

νινέλα ρακειφηεξεο δηαζθαιίζεηο21. Δπίζεο, ρεηξνηέξεπζε ζεκαληηθά ε ζρέζε ηδίσλ 

πξνο μέλα θεθάιαηα, θαζψο θαη ε ζρέζε κεηαμχ βξαρππξφζεζκσλ θαηαζέζεσλ θαη 

καθξνρξφλησλ δαλείσλ (πξφβιεκα mismatch).  

Σν πξφβιεκα θαηαξράο γελλήζεθε ζηηο ΖΠΑ θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. 

Δηδηθφηεξα, νη ηξάπεδεο δάλεηδαλ γηα ηελ αγνξά ζπηηηνχ σο θαη ην 120% ηεο αμίαο 

ηνπ. ηηο ΖΠΑ ηα δάλεηα πνπ ρνξεγνχλην ζε νηθνθπξηά ρσξίο πεξηνπζία, ρσξίο 

εηζφδεκα θαη, ηειηθά, ρσξίο δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο, απνθαινχληαλ subprime θαη 

απηά ήηαλ ηα πξψηα πνπ «έζθαζαλ», πξνθαιψληαο έλα ληφκηλν πξνβιεκάησλ ζηηο 

ηξάπεδεο. Γελ ήηαλ φκσο κφλν ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα πνπ είραλ πξφβιεκα, αιιά θαη 

έλα πιήζνο δαλείσλ θαη επελδχζεσλ ζε ζχλζεηα ηξαπεδηθά πξντφληα (φπσο π.ρ. ηα 

CDS θαη CDOs), ηα νπνία έραζαλ ηειείσο ηελ αμία ηνπο θαη θαηέζηξεςαλ 

θπξηνιεθηηθά νξηζκέλεο ηξάπεδεο ησλ ΖΠΑ, αζθαιηζηηθά ηακεία θαη κεξηθέο απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ηνπ θφζκνπ22. Σα πξντφληα απηά ζήκεξα ηα νλνκάδνπκε 

«ηνμηθά», ελψ πξηλ απφ ιίγνπο κήλεο ζεσξνχλην ε επηηνκή ηεο ηξαπεδηθήο 

πξαθηηθήο. Πψο δεκηνπξγήζεθε ην πξφβιεκα ζηηο ηξάπεδεο;  

Με ηα ζηεγαζηηθά θαη ηα ηνμηθά λα «ζθάλε» ην έλα κεηά ην άιιν, νη ηξάπεδεο 

δελ είραλ ξεπζηφηεηα, νη ππφινηπεο ηξάπεδεο- επεηδή δελ ήμεξαλ πνηεο έρνπλ 

πξφβιεκα κε ηα ηνμηθά- έπαςαλ λα ρξεκαηνδνηνχλ ε κία ηελ άιιε, ηειηθά, φιεο νη 

ηξάπεδεο έθνςαλ φιεο ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο, νη επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχζαλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ, ζηακάηεζαλ λα πιεξψλνπλ, πξνρψξεζαλ απνιχζεηο, πνιιέο 

έθιεηζαλ θαη, έηζη, ην 2008 ε θξίζε ζάξσζε θαη ζπλερίδεη λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ 

                                                

21
 Πέηζαο .,(2009), Παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε: Οη αηηίεο θαη ε αληηκεηψπηζή ηεο, Αλάθηεζε 

ζηηο 2-5-2009 απφ http://blogs.eliamep.gr/petsas/pagkosmia-ikonomiki-krisi-i-eties-ke-i-
antimetopisi-tis-2/ 
22

πχξνπ .,(2009),Οηθνλνκηθή Κξίζε ηνπ 1929, Αλάθηεζε ζηηο 3-5-2009 απφ 
http://indy.gr/library/i-oikonomik-krisi-toy-1929, Απφ ην ηεχρνο Νν 4, Ηνχληνο 2000, ζει. 120-
124  



 18 

νηθνλνκία παγθνζκίσο θαη λα κεηαηξέπεηαη απφ ρξεκαηνπηζησηηθή, ζε θξίζε ηεο 

πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο (χθεζε).  

 

2.4 Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΟΗ ΣΡΑΠΔΕΔ 

Μία απφ ηηο αηηίεο ηεο εμάπισζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν 

είλαη ε παγθνζκηνπνίεζε θαη δηεζλήο δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

αγνξψλ, αιιά θαη ησλ αγνξψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Σν άλνηγκα ησλ νηθνλνκηψλ, 

ε ειεχζεξε κεηαθίλεζε θεθαιαίσλ απφ ήπεηξν ζε ήπεηξν θαη απφ ρψξα ζε ρψξα, ε 

ελνπνίεζε φισλ ησλ αγνξψλ είλαη ε αηηία ηεο «επηδεκίαο» ή αιιηψο ν ηκάληαο 

δηεζλνχο δηάδνζεο ηεο θξίζεο. ηα ηνμηθά ηξαπεδηθά πξντφληα επέλδπαλ φρη κφλν νη 

ακεξηθαληθέο ηξάπεδεο, αιιά θαη ηξάπεδεο απφ νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Δπέλδπαλ, 

επίζεο, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, αζθαιηζηηθά ηακεία, εηαηξείεο επελδχζεσλ, 

επελδπηηθέο ηξάπεδεο θαη ηδηψηεο23. 

Τπφ κηαλ έλλνηα νη πάληεο (επηρεηξήζεηο, θξαηηθέο νηθνλνκίεο θαη πνιίηεο) 

είλαη εθηεζεηκέλνη ζ’ απηήλ ηελ θξίζε, αθφκε θαη φζνη έρνπλ κηα απιή θαηάζεζε. Καη 

απηφ, δηφηη νη ηξάπεδεο δελ ηνπνζεηνχλ ηα ρξήκαηα ησλ θαηαζέζεσλ ζε έλα 

ζεζαπξνθπιάθην, αιιά ηα δαλείδνπλ ζε επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο, ηα δαλείδνπλ ε κία 

ζηελ άιιε ή ηα επελδχνπλ ζε θάζε είδνπο ηξαπεδηθά θαη ρξεκαηηζηεξηαθά πξντφληα 

πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ κεγάιεο απνδφζεηο. πλεπψο, θάζε έλα επξψ πνπ έρεη 

θαηαηεζεί ζηηο ηξάπεδεο είλαη δαλεηζκέλν ή επελδπκέλν θάπνπ. 

Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν θαλέλαο δελ πξνέβιεςε ηελ θξίζε (πιελ ειαρίζησλ 

εμαηξέζεσλ πνπ πξφβιεςαλ ηελ θξίζε αιιά κφλνλ ζηηο ΖΠΑ θαη φρη ηε δηεζλή 

δηάδνζε ηεο)24, ήηαλ φηη θαλέλαο δελ είρε ζπκθέξνλ λα ηελ πξνβιέςεη. Αληίζεηα, φινη 

είραλ ιφγνπο λα ζεσξνχλ φηη φια ζα ζπλερίζνπλ λα εμειίζζνληαη νκαιά. Οη ηξάπεδεο 

πξνζπνξίδνληαη θέξδε φηαλ ρνξεγνχλ δάλεηα θαη ελ γέλεη, επελδχνπλ απνδνηηθά γη’ 

απηέο ηηο θαηαζέζεηο ησλ απνηακηεπηψλ.  

Όζν πεξηζζφηεξα δάλεηα ρνξεγνχλ, ηφζν πεξηζζφηεξα ηα επηδησθφκελα 

                                                

23
 ηεξγίνπ Δ.,(2009), Οηθνλνκηθή θξίζε: Πψο θηάζακε σο εδψ, Αλάθηεζε ζηηο 3-5-2009 απφ  

http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathbreak_1_16/11/2008_256281 

24
 Κφηηνο/Γαιαλφο (2010), Κξίζε ηεο Οηθνλνκίαο ή Κξίζε ηεο νηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο; Μχζνη 

θαη πξαγκαηηθφηεηα ελφο δνγκαηηθνχ δηαιφγνπ, Τόμος 16, Τεύχος 11, ζελ. 253-272 , εδώ 

ζελ. 264 
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θέξδε. Όζν πεξηζζφηεξα είλαη ηα πξαγκαηηθά θέξδε, ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη ακνηβέο 

θαη πςειφηεξα ηα κπφλνπο γηα ηα εγεηηθά ζηειέρε ηνπο. Έλαο ακεξηθαλφο ηξαπεδίηεο, 

γηα παξάδεηγκα, ρνξεγνχζε έλα ζηεγαζηηθφ δάλεην γηα αγνξά θαηνηθίαο ζε έλαλ 

ακεξηθαλφ, ρσξίο βηψζηκε απνηακίεπζε θαη ρσξίο εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο. 

πλεπψο, ε κφλε δηαζθάιηζε απηνχ ηνπ δαλείνπ ήηαλ ην ίδην ην αληηθείκελν ηεο 

αγνξάο (θαηνηθία). Παξ’ φια απηά, γλψξηδε φηη κάιινλ δελ ζα κπνξέζεη λα εηζπξάμεη 

ην δάλεην, αθνχ ν δαλεηνιήπηεο ήηαλ αθεξέγγπνο25. 

Οη ηξάπεδεο κέζσ ησλ ζηειερψλ ηνπο ζπγθέληξσλαλ φια απηά ηα επηθίλδπλα 

δάλεηα θαη ηα θάιππηαλ κε ηα ιεγφκελα «αζθαιή νκφινγα». Σα νκφινγα απηά ηα 

πνπινχζαλ ελ ζπλερεία ζε άιιεο ηξάπεδεο ή ζε αζθαιηζηηθά ηακεία ή ζε επελδπηέο, 

νη νπνίνη ηα αγφξαδαλ, επεηδή ηα ζεσξνχζαλ αζθαιή, δειαδή θαιπκκέλα. Καη ηα 

ζεσξνχζαλ αζθαιή, δηφηη ηα εμέδηδαλ πηζησηηθνί νίθνη, κε πςειή βαζκνινγία απφ 

ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο. Έηζη, νη νίθνη απηνί ιάκβαλαλ απφ ηελ αγνξά ηα ρξήκαηα 

πνπ είραλ δαλείζεη ζηνπο θαθνπιεξσηέο θαη κεηαθπινχζαλ κεγάιν κέξνο ησλ 

θηλδχλσλ ζε ηξίηνπο. Καη εθφζνλ αληινχζαλ κε ην ηξφπν απηφλ λέα θεθάιαηα, ηα 

δάλεηδαλ μαλά ζε άιινπο θαθνπιεξσηέο θαη, έηζη, είραλ δαλείζεη ηα δηπιά ιεθηά 

ζηνπο δηπιάζηνπο θαθνπιεξσηέο. Γηαηί; Γηα λα πεηχρνπλ αθφκε πεξηζζφηεξα θέξδε 

θαη λα ιάβνπλ ηα ζηειέρε ηνπο αθφκε πςειφηεξα κπφλνπο.  

Όηαλ νη αμίεο ησλ αθηλήησλ άξρηζαλ λα πέθηνπλ, άξρηζαλ λα «ζθάλε» θαη ηα 

επηθίλδπλα δάλεηα. Όηαλ «έζθαζαλ» ηα δάλεηα, «έζθαζαλ» θαη ηα «αζθαιή 

νκφινγα», απηά πνπ ζήκεξα ηα ιέκε «ηνμηθά», θαη κφιπλαλ ην παγθφζκην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα θαη, δπζηπρψο, φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Καη 

γηαηί δελ πξνέβιεςαλ ηελ θξίζε νη θεληξηθέο ηξάπεδεο, νη επηηξνπέο θεθαιαηαγνξψλ 

θαη νη θπβεξλήζεηο, ψζηε λα πξνζηαηέςνπλ ηηο νηθνλνκίεο; Ή γηαηί δελ άθνπζαλ ηηο 

ιίγεο θσλέο πνπ πξφβιεςαλ ηελ θξίζε ζηηο ΖΠΑ;  

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο θαλέλαο απφ ηνπο ζεζκηθνχο παξάγνληεο δελ είρε 

πξνβιέςεη ηελ θξίζε ή δελ ήζειε λα αθνχζεη ηηο ιηγνζηέο θσλέο είλαη, θπξίσο, δχν: 

Πξψηνλ, δηφηη ν θαζέλαο έβιεπε ην δηθφ ηνπ ηκήκα απφ ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηεο 

νηθνλνκίαο θαη θαλέλαο δελ έβιεπε ή δελ ήζειε λα δεη νιφθιεξε ηελ εηθφλα. Βιέπαλε, 

δειαδή, φινη απφ έλα δέληξν (ηελ δηθή ηνπο νηθνλνκία) θαη θαλέλαο δελ έβιεπε ην 

δάζνο (ηελ εζληθή ή/θαη παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία). Γεχηεξνλ, δηφηη θαλέλαο δελ 

ήζειε λα πηζηέςεη φηη έξρεηαη ηέηνηα θξίζε. Αθφκε θαη νη θεληξηθέο ηξάπεδεο 

νκνινγνχλ ζήκεξα φηη ήμεξαλ πσο ππάξρεη «ηξειφο δαλεηζκφο», αιιά ζεσξνχζαλ 

                                                

25
 McKinsey.,(2008)Economic and hiring outlook, third quarter 2008, McKinsey Quarterly, 

pp.1-7 
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φηη ηα δάλεηα θαη ε άλνδνο φισλ ησλ αμηψλ δηθαηνινγνχληαλ απφ ην ξπζκφ αχμεζεο 

ησλ θεξδψλ ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ26.  Δπίζεο, ππήξρε δηάρπηε 

ππεξαηζηνδνμία θαη πίζηε ζηνλ παξεκβαηηθφ ξφιν ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο (ηνπ FED) 

θαη, ζπλεπψο, ζηελ ηθαλφηεηά ηεο λα αληηκεησπίδεη θάζε θξίζε.  

Γπζηπρψο, απφ ηελ θξίζε απηή σθειήζεθαλ κφλν απηνί πνπ ηελ 

πξνθάιεζαλ, δειαδή ηα κεγάια ζηειέρε ησλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ πνπ 

εηζέπξαμαλ θνινζζηαία κπφλνπο, πξνθαιψληαο ηε θνχζθα, ε νπνία νδήγεζε ζηελ 

θξίζε. Ωθεινχληαλ, επίζεο, απηνί πνπ έρνπλ ηεξάζηηεο απνηακηεχζεηο ζε κεηξεηά θαη 

νη νπνίνη κπνξνχζαλ λα αγνξάζνπλ ηψξα θζελφηεξα αθίλεηα, επηρεηξήζεηο, κεηνρέο 

θηι. Απηνί φκσο είλαη ειάρηζηνη, αθνχ πνιινί θάηνρνη θεθαιαίσλ είραλ ηνπνζεηήζεη 

ηα ρξήκαηά ηνπο ζε δηάθνξεο επελδχζεηο πνπ θαηέξξεπζαλ. Γη’ απηφ θαη ε θξίζε απηή 

νλνκάζηεθε θξίζε ησλ Κξνίζσλ. Ωζηφζν, επεηδή δελ έρεη ηειεηψζεη, αληίζεηα 

απιψζεθε ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη ζε κεγάιν βαζκφ πξνθάιεζε θξίζε θαη 

ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά πνιιψλ θξαηψλ, ν θίλδπλνο είλαη φηη έρεη κεηαηξαπεί ζε 

γεληθεπκέλε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε27. 

 

2.5 ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΑΠΟ ΣΖ ΚΡΗΖ ΣΑ ΜΜΔ 

 ηε πξφζθαηε θξίζε θαη ζηελ έμαξζε ηεο, έπαημε ξφιν θαη ε θξίζε ησλ ΜΜΔ. 

πγθεθξηκέλα, ε κείσζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ δαπαλψλ, κείσζε ηε δχλακή ηνπο, άξα 

θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε δηεζλή νηθνλνκία. Σα ΜΜΔ έρνπλ πνιιαπιφ ραξαθηήξα (σο 

Μέζα Δλεκέξσζεο, πιαηθφξκα δηαθήκηζεο θαη σο επηρεηξήζεηο-brands ηα ίδηα) θαη ε 

δηαξθήο επηδίσμή ηνπο ζπλίζηαηαη ζε ελεκέξσζε - ςπραγσγία, κεξίδηα - δεκηνπξγία 

θνηλψλ θαη δηαθεκηζηηθά έζνδα. 

ηε πεξίνδν ηεο παξνχζαο θξίζεο, ηα ΜΜΔ σο επηρεηξήζεηο βιέπνπλ κείσζε 

ησλ δηαθεκηζηηθψλ εζφδσλ, ελψ θπξηαξρεί αβεβαηφηεηα θαη ζθεπηηθηζκφο, αδπλακία 

καθξνρξφληνπ ζρεδηαζκνχ, έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ.  

ρεηηθά κηθξφηεξε ήηαλ ε επίδξαζε ηεο δηαθήκηζεο ζην ξαδηφθσλν, ελψ 

επθαηξίεο θαίλεηαη λα αλαδχζεθαλ γηα Internet θαη free press, σο ην θηελφηεξν κέζν. 

Ωο πεγέο ελεκέξσζεο, ηα ΜΜΔ ζεσξείηαη φηη «έθεξαλ» ηελ θξίζε λσξίηεξα, κέζα 

απφ ηελ ππεξβνιή θαη ηελ δξακαηνπνίεζε, ρσξίο επαξθή ηεθκεξίσζε, επεμεξγαζία 

                                                

26
 Γθξηζηηάλ Α.,(2008), Ζ νηθνλνκηθή Κξίζε είλαη ε ζνβαξφηεξε απφ ην 2

ν
 Παγθφζκην Πφιεκν, 

Αλάθηεζε ζηηο 2-5-2009 απφ http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=883151 
27

Διεπζεξνηππία.,(2009), Γηεπξχλεηε ε Οηθνλνκηθή Κξίζε, Αλάθηεζε ζηηο 5-5-2009 απφ 
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=42148 
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θαη επεμήγεζε ησλ ζρεηηθψλ εηδήζεσλ απφ εηδηθνχο. Απηφ δελ ππήξρε σο δεδνκέλν 

ην 1930, ζήκεξα ε θξίζε ρξεζηκνπνηήζεθε σο γεγνλφο πξνζέιθπζεο, ηξφκαμε ηνπο 

θαηαλαισηέο, επηδείλσζε ηε θαηάζηαζε. 

Ζ δεκηνπξγία αξλεηηθνχ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο δεκηνχξγεζε κηα αιπζίδα πνπ 

θαηέιεμε ζηελ αθφκε κεγαιχηεξε κείσζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ εζφδσλ γηα ηα ΜΜΔ. 

Όζνλ αθνξά ζηηο πξνζδνθίεο απφ ηα ΜΜΔ, απηέο αθνξνχλ θπξίσο ζε αληηθεηκεληθή 

ελεκέξσζε, ςπρξαηκία, ηζνξξνπία, κέηξν, ρξεζηηθφηεηα, εκπινπηηζκφ πεξηερνκέλνπ, 

πξνβνιή θαη ηεο θαιήο πιεπξάο ηεο δσήο, πεξηνξηζκφ ηεο πξνβνιήο ηνπ ππέξ-

πνιπηεινχο life-style28. 

 

2.6 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

 ε ζρέζε κε ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ 

παξνχζα ππν-ελφηεηα ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο πνπ 

αλαιήθζεθαλ, αιιά θαη πνπ εθαξκφδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ε 

θαηάζηαζε θαη λα  ηεζνχλ θάπνηνη πξνιεπηηθνί πεξηνξηζκνί. πγθεθξηκέλα, νη 

ηξάπεδεο θαη νη θπβεξλήζεηο αληηκεηψπηζαλ ηε θξίζε, κεηαμχ άιισλ, κέζα απφ 

εγγπεκέλα δάλεηα ζ’ επηρεηξήζεηο. Ζ θξίζε ηνπ 2008 επέθεξε κεγάιν ρηχπεκα ζην 

δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, πνπ είρε σο ραξαθηεξηζηηθά ηελ έληνλε 

δηεζλνπνίεζε θαη δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ εζληθψλ αγνξψλ, θαζψο θαη ηνλ νινέλα 

απμαλφκελν φγθν δηεζλνχο θίλεζεο θεξδνζθνπηθψλ θεθαιαίσλ θαη πνπ ήηαλ 

απφξξνηα ηνπ Bretton Woods29. 

Ζ θξίζε ζηηο ΖΠΑ δηαδφζεθε ζ’ φιεο ηηο επξσπατθέο νηθνλνκίεο. Ζ 

Ακεξηθαληθή Κπβέξλεζε έδξαζε κέζα απφ αγνξέο ππνζεθψλ θαη εμαζθαιίζεηο ζε 

δαλεηδφκελνπο. 

Πνιιέο επξσπατθέο θπβεξλήζεηο ζηε πξνζπάζεηα ηνπο λα αλαηξέςνπλ ηε 

θαηάζηαζε αχμεζαλ ηηο δεκφζηεο δαπάλεο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή θευλζηαλή 

ζπληαγή. Όκσο, άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη θίλδπλνη γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ζε θξίζε δεκφζηνπ ρξένπο, κε εμέρσλ παξάδεηγκα ηελ 

ρψξα καο, ηελ Ηξιαλδία θ.α.. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο θνξνινγίαο 

ζε νξηζκέλεο ρψξεο, κε ζπλέπεηα ηελ πηψζε ηεο ελεξγνχ δήηεζεο θαη ηελ 

                                                

28
 Θαλφπνπινο Π.,(2008), Σα ΜΜΔ θαη ε Κξίζε, 2

Ο
 πλέδξην Δπηθνηλσλίαο, ζει 1-10 

29
 Lyhus R.,(2008), How to win the Crises, McKinsey, pp.1-10 
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επηδείλσζε ηεο χθεζεο. Δπίζεο, πνιιέο επηρεηξήζεηο ιφγσ ηεο χθεζεο, ηεο κείσζεο 

ηεο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο πςειήο θνξνινγίαο νδεγήζεθαλ ζε 

απνιχζεηο ή/θαη πηψρεπζε. 

Ο ζθηρηφο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο κείσζε ηε θαηαλαισηηθή θαη επελδπηηθή 

ηθαλφηεηα ηεο αγνξάο, κείσζε ηε δπλακηθή ησλ ηξαπεδψλ, νη νπνίεο δελ εηζέπξαηηαλ 

ηνπο ηφθνπο, κείσζε ηελ εηζξνή θφξσλ γηα ηηο θπβεξλήζεηο, νη νπνίεο ιφγσ έιιεηςεο 

επαξθψλ πφξσλ κείσζαλ ηηο δαπάλεο ηνπο ζηελ πγεία, ζηελ παηδεία, ζηηο ππνδνκέο, 

ζηηο ζπληάμεηο θ.ιπ. 

Οη επηρεηξήζεηο αλαδήηεζαλ άιιεο πεγέο δαλεηζκνχ κε ιηγφηεξν ξίζθν . 

Άιιαμαλ ην επηρεηξεζηαθφ ηνπο κνληέιν, εζηηάδνληαο ζε πνην επέιηθηε παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, κεηψλνληαο ηνπο δαλεηζκνχο, κηθξαίλνληαο ηνλ θχθιν δσήο ησλ 

πξντφλησλ ηνπο θ.ιπ. Σν πξφβιεκα, φκσο, ήηαλ θαη είλαη ε αληαγσληζηηθφηεηα 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ ζ’ φια ηα επίπεδα θαη εηδηθά ζην δαλεηζκφ, ε νπνία επηδείλσζε ηε 

θξίζε. Έλαο επηπιένλ ιφγνο ζηε ζπγθεθξηκέλε αδπλακία ησλ εηαηξεηψλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ θξίζε ήηαλ θαη ν έληνλνο δηεζλήο αληαγσληζκφο, θπξίσο απφ ηηο 

δπλακηθά αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο ηεο Αζίαο θαη ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, κηα 

αξλεηηθή γη’ απηέο πηπρή ηνπ κνληέινπ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Δπηπξνζζέησο, 

επηβαξπληηθέο ήηαλ θαη νη πςειέο ζηνρνζεηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ νδήγεζαλ 

ζε πσιήζεηο ρσξίο αληίθξηζκα. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα κεγάια θαη κε 

θαιππηφκελα νηθνλνκηθά αλνίγκαηα. 

Οη ηξάπεδεο πεξηφξηζαλ ηε ρνξήγεζε δαλείσλ θαη αχμεζαλ ηα επηηφθηα 

ρνξεγήζεσλ, ηε ζηηγκή πνπ ζρεδφλ φιεο νη θεληξηθέο ηξάπεδεο ηνπ θφζκνπ άζθεζαλ 

επεθηαηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, κε επηηφθηα πνπ ζπρλά είλαη κεδεληθά. Με άιια 

ιφγηα, ε πνιηηηθή θζελνχ ρξήκαηνο δελ πξνθάιεζε ζεκαληηθέο πηψζεηο ησλ 

επηηνθίσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ, αιιά νχηε θαη ηε δεπηεξνγελή λνκηζκαηηθή επέθηαζε. 

Σα λνηθνθπξηά δπζθνιεχνληαη λα πιεξψζνπλ ηηο δφζεηο ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, 

ησλ θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ, ησλ θαξηψλ θηι. Οη ηξάπεδεο, πνιχ ζπρλά, πξνβαίλνπλ 

ζε θαηαζρέζεηο αθηλήησλ θαη άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ελψ, φπσο 

αλαθέξζεθε, ηα λνηθνθπξηά πεξηνξίδνπλ ηελ θαηαλάισζή ηνπο, γηαηί δελ δηαζέηνπλ 

επαξθή ξεπζηφηεηα, αιιά θαη γηα ιφγνπο αλαζθάιεηαο θαη αξλεηηθψλ πξνζδνθηψλ 

γηα ην κέιινλ. Σαπηφρξνλα, νη ηξάπεδεο δηαθφπηνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ή ηνπο απμάλνπλ ηα επηηφθηα.  

Οη επηρεηξήζεηο δπζθνιεχνληαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ιεηηνπξγηθέο θαη 

επελδπηηθέο δαπάλεο θαη πξνβαίλνπλ  ζε απνιχζεηο. Σαπηφρξνλα, έρνπλ κεησζεί νη 

πσιήζεηο ηνπο, επεηδή ηα λνηθνθπξηά κείσζαλ ηελ θαηαλάισζε. Σα θέξδε ηνπο 
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πεξηνξίδνληαη θαη πεξλάλε ζε δεκηέο. Αξρίδνπλ ηηο απνιχζεηο θαη ηε κείσζε κηζζψλ, 

ελψ πνιιέο θιείλνπλ.  

Όζνη κπαίλνπλ ζηελ αλεξγία δελ δηαζέηνπλ εηζφδεκα γηα λα θαηαλαιψζνπλ, 

νχηε γηα λα πιεξψζνπλ ηα δάλεηά ηνπο. Ζ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ζπλερίδεηαη, 

πξνθαιψληαο λέα θιεηζίκαηα επηρεηξήζεσλ θαη λέα πξνβιήκαηα ζηηο ηξάπεδεο, πνπ 

ζπλερίδνπλ λα πεξηνξίδνπλ ηα δάλεηα θαη ν θαχινο θχθινο ηεο χθεζεο ζπλερίδεηαη. Ζ 

παξαπάλσ δηαδηθαζία εξκελεχεη ην πέξαζκα ηεο θξίζεο απφ ηηο ηξάπεδεο ζηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη ζηα λνηθνθπξηά30. 

Απηή ηε ζηηγκή θαλέλαο δελ δχλαηαη λα πξνβιέςεη ην ηέινο ηεο θξίζεο. Πνιιά 

εμαξηψληαη, πιένλ, απφ ηηο απνθάζεηο, θπξίσο, ησλ εγεηψλ ηεο Δπξψπεο, ησλ ΖΠΑ, 

ηεο Κίλαο, ηεο Ρσζίαο θαη άιισλ ρσξψλ ηεο νκάδαο ησλ 20 (G 20). Οη άλζξσπνη 

απηνί ζα πξέπεη λα απνθαζίζνπλ γηα ηα κέηξα απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο 

θξίζεο. Πξφθεηηαη γηα απνθάζεηο δχζθνιεο θαη κε κεγάιν θφζηνο γηα φινπο. Οη 

πεξηζζφηεξνη, πάλησο, πηζηεχνπλ φηη απαηηείηαη ζεκαληηθφο ρξφλνο ψζπνπ λα γίλεη 

πιήξσο αληηιεπηφ ην βάζνο ηεο θξίζεο θαη λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα 

ηε δηάξθεηά ηεο. Πνην είλαη ην πην αηζηφδνμν ζελάξην; Σν πην αηζηφδνμν ζελάξην είλαη 

λα απνδψζνπλ ηα κέηξα ησλ θπβεξλήζεσλ θαη λα απνθαηαζηαζεί ε ξεπζηφηεηα ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Αλ απηφ ζπκβεί, νη ηξάπεδεο ζα αξρίζνπλ λα 

ρξεκαηνδνηνχλ μαλά ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη ε ηζνξξνπία ζα απνθαηαζηαζεί 

ζρεηηθά ζχληνκα. 

Σν πην απαηζηφδνμν ζελάξην είλαη λα κελ απνδψζνπλ ηα κέηξα, δηφηη νη δεκηέο 

ζα είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο απφ απηά πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ νη θπβεξλήζεηο, λα 

ζπλερηζηεί ε θαηάξξεπζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ε απαμίσζε φισλ ησλ αμηψλ 

λα νδεγήζεη ζε απψιεηεο πεξηνπζηψλ, ζε καδηθφ θιείζηκν επηρεηξήζεσλ θαη ζε 

κεγάια δηςήθηα πνζνζηά αλεξγίαο. Μηα λνκηζκαηηθή θξίζε πνπ ζα απαμίσλε ην 

ρξήκα (πςειφο πιεζσξηζκφο ή αθφκε θαη ζηαζηκνπιεζσξηζκφο) ζα έθεξλε ηελ 

νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. 

 

2.7 Ζ ΑΡΝΖΣΗΚΖ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΑΝΑΠΣΤΟΜΔΝΔ ΥΩΡΔ ΚΑΗ ΣΖΝ 

ΝΟΣΗΟΝΑΣΟΛΗΚΖ ΔΤΡΩΠΖ 

 Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πιήηηεη ζνβαξά ηηο θησρφηεξεο ρψξεο ηνπ  

θφζκνπ ή ρψξεο φπσο ε Διιάδα, πνπ ιφγσ πςειψλ δεκφζησλ ρξεψλ δελ είλαη ζε 

                                                

30
 Αλδξηαλφπνπινο Α.,(2008), Ζ θξίζε ρηππά ηα ρξεκαηηζηήξηα, Αλάθηεζε ζηηο 5-5-2009 απφ 

http://e-rooster.gr/10/2008/967 
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ζέζε λα αζθήζνπλ επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, αιιά απελαληίαο, είλαη ζπρλά 

αλαγθαζκέλεο, ιφγσ θαη ησλ απαηηήζεσλ ησλ δαλεηζηψλ ηνπο, λα αζθήζνπλ πνιηηηθή 

ιηηφηεηαο. Μέζα ζην 2008 θαη παξφηη είρε μεζπάζεη ε νηθνλνκηθή θξίζε, ε ΔΔ δηέζεζε 

8% πεξηζζφηεξα θεθάιαηα γηα αλαπηπμηαθή βνήζεηα. Σα θξάηε κέιε ηεο δηέζεζαλ 

ζπλνιηθά 49 δηζ. επξψ, δειαδή ζρεδφλ ην 0,4% ηνπ ΑΔΠ ηεο ΔΔ, γηα βνήζεηα πξνο 

ηηο θησρφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Σα ρξήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηάθνξα 

έξγα, απφ ζρνιεία θαη λνζνθνκεία κέρξη ηελ θαηαζθεπή λέσλ δξφκσλ. 

Σα ηειεπηαία δχν ρξφληα ε νηθνλνκία ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ θαη ησλ 

ρσξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο έρνπλ ήδε θινληζηεί εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ησλ 

ηηκψλ ζηα ηξφθηκα θαη ζηα θαχζηκα. ήκεξα, πιήηηνληαη έληνλα απφ ηε δηεζλή 

χθεζε, ηε ζπλερή πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ πξντφλησλ πνπ εμάγνπλ, ηε 

κείσζε ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ θαη απφ ην ελδερφκελν ζπξξίθλσζεο ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ εκβαζκάησλ. 

Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο, ε ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ ησλ δσξεηξηψλ 

ρσξψλ, παξά ηηο πηέζεηο πνπ αζθνχληαη ζηηο νηθνλνκίεο ηνπο, απνθηά αθφκε 

κεγαιχηεξε ζεκαζία. Σν 2005, νη ρψξεο ηεο ΔΔ δεζκεχηεθαλ λα απμήζνπλ ηε 

βνήζεηα ζην 0,56% ηνπ αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο ηεο ΔΔ έσο ην 2010, πνπ ζεκαίλεη 

φηη γηα λα επηηχρνπλ απηφλ ηνλ ζηφρν, ζα πξέπεη λα ζπλεηζθέξνπλ πεξίπνπ 69 δηζ. 

επξψ εηεζίσο. Δθθξάδεηαη, φκσο, αλεζπρία φηη νξηζκέλεο ρψξεο ελδέρεηαη λα κελ 

αθνινπζήζνπλ απηήλ ηε δέζκεπζε, εμαηηίαο ηεο πηψζεο ησλ θνξνινγηθψλ ηνπο 

εζφδσλ θαη ηεο αχμεζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ. 

ηελ πξφζθαηε ζχλνδν ησλ 20 ηζρπξφηεξσλ νηθνλνκηψλ ηνπ θφζκνπ, νη 

εγέηεο ηνπο επαλαβεβαίσζαλ ηε δέζκεπζή ηνπο γηα αχμεζε ηεο βνήζεηαο, ζχκθσλα 

κε ηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ηα θξάηε κέιε ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ ην 2000 (ηφρνη ηεο Υηιηεηίαο). Ζ ΔΔ πξνηίζεηαη λα επηζπεχζεη ηε ρνξήγεζε 

ησλ 4 δηζ. επξψ πνπ πξννξίδνληαη γηα άκεζε βνήζεηα. Απφ ην πνζφ απηφ, 

ηνπιάρηζηνλ 500 εθαη. επξψ ζα δηαηεζνχλ ππφ κνξθή θνηλσληθψλ εληζρχζεσλ ζε 

ρψξεο πνπ αληηκεηψπηζαλ κείσζε ησλ εζφδσλ, θαη 1 δηζ. επξψ ζε ρψξεο πνπ 

επιήγεζαλ απφ ηηο πςειέο ηηκέο ηξνθίκσλ.  

Πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηα αλαπηπμηαθά 

θνλδχιηα, ε Δπηηξνπή ζπληζηά ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο βνήζεηαο ζηελ πξνζέιθπζε 

ηδησηηθψλ επελδχζεσλ. Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο, ζα πξέπεη 

επίζεο λα επαλεζηηαζηεί ε βνήζεηα θαη λα επηηαρπλζεί ν ξπζκφο ρνξήγεζήο ηεο31.  
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Σέινο, κε ηε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε θαη ζηελ 

Δπηηξνπή, ζα γίλεη απνηειεζκαηηθφηεξε ε αλαπηπμηαθή βνήζεηα. ήκεξα, ε Δπηηξνπή 

δηαρεηξίδεηαη ην 20% πεξίπνπ ηεο βνήζεηαο ηεο ΔΔ, ελψ ην ππφινηπν πνζφ δηαηίζεηαη 

απεπζείαο απφ ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ σο δηκεξήο βνήζεηα. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα, ην πξφβιεκα ζηηο αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο ζπλερίδεη λα είλαη κεγάιν. Απηέο πνπ είραλ ζηεξηρηεί ζηελ εηζξνή μέλσλ 

θεθαιαίσλ θαηαξξένπλ. Ζ Ηζιαλδία πνπ ζηεξηδφηαλ ζηελ βξεηαληθή νηθνλνκία 

θαηέξξεπζε. Ζ Ηξιαλδία πνπ αλαπηχρζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα ράξε ζηηο επελδχζεηο 

απφ ηηο ΖΠΑ, επίζεο. Ζ Ρνπκαλία, ε νπνία απνιάκβαλε ηαρχ ξπζκφ αλάπηπμεο 

ιφγσ ησλ μέλσλ επελδχζεσλ, βξίζθεηαη ζηα πξφζπξα ηεο ρξενθνπίαο.  

Δπίζεο, ρψξεο κε αδχλακε νηθνλνκία, κεγάιν ρξένο  θαη ειιείκκαηα, φπσο ε 

Βνπιγαξία, αληηκεησπίδνπλ επηβξάδπλζε ηεο δηαδηθαζίαο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. 

Οη ειιεληθέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ρψξεο απηέο έρνπλ κεγάιν 

πξφβιεκα θαη ζην κέιινλ ζα αλαγθαζηνχλ, αλ ζπλερηζηεί ε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε 

λ’ απνρσξήζνπλ, γεγνλφο πνπ δελ ζα είλαη ζεηηθφ γηα ηε ζπλνιηθή ηνπο πνξεία θαη 

ζηξαηεγηθή. 

Οη ρψξεο πνπ ππνθέξνπλ πεξηζζφηεξν κέρξη ζηηγκήο απφ ηελ θξίζε είλαη 

απηέο πνπ ε επεκεξία ηνπο ζηεξίδεηαη ζην ηξαπεδηθφ ηνπο ζχζηεκα, ζηα 

ρξεκαηηζηήξηα θαη ζηε βηνκεραλία. Ζ Βξεηαλία θαη νη ΖΠΑ βιέπνπλ ην ηξαπεδηθφ ηνπο 

ζχζηεκα λα θαηαξξέεη. Οη ηξάπεδεο απνιχνπλ θαηά ρηιηάδεο ηνπο ππαιιήινπο ηνπο. 

Οη βηνκεραλίεο ηνπο κεηψλνπλ ηελ παξαγσγή θαη απνιχνπλ ηνπο εξγάηεο. Οη αμίεο 

ησλ αθηλήησλ θαη φισλ ησλ άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπο κεηψλνληαη.  

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε άιιεο βηνκεραληθέο ρψξεο. Οη αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο πνπ είραλ ζηεξηρηεί ζηελ εηζξνή μέλσλ θεθαιαίσλ θαηαξξένπλ. Δπίζεο, 

ρψξεο κε αδχλακε νηθνλνκία, κεγάιν ρξένο θαη ειιείκκαηα, φπσο ε Διιάδα, 

αληηκεησπίδνπλ πνιχ ζνβαξή χθεζε. Με εμαίξεζε ρψξεο φπσο ε Κίλα, ε Βξαδηιία, ε 

Ηλδία θαη νξηζκέλεο άιιεο δπλακηθέο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο, ε θξίζε έπιεμε ηζρπξά 

φιεο ηηο αλαπηπγκέλεο κεηαβηνκεραληθέο νηθνλνκίεο 32. 

Σηο κεγαιχηεξεο δεκηέο αξρηθά ηηο εκθάληζαλ νη ηξάπεδεο, ε λαπηηιία, ν 

ηνπξηζκφο θαη νη βηνκεραλίεο παξαγσγήο θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ δηαξθείαο (π.ρ. 

απηνθηλήησλ, ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ), αιιά θαη ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο. Οη κελ 

ηξάπεδεο ιφγσ ηνπ φηη πξφθεηηαη γηα πηζησηηθή θξίζε, νη δε λαπηηιηαθέο δηφηη 

κεηψζεθε ν φγθνο ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, έπεζαλ νη ηηκέο ησλ λαχισλ θαη ησλ 
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θαξαβηψλ θαη αθξίβπλαλ ηα δάλεηα. Καζψο ε λαπηηιία είρε γλσξίζεη πξσηνθαλή 

αλάπηπμε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ιφγσ ηνπ πςεινχ ξπζκνχ ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, έρεη ζεκαληηθά απνζέκαηα ξεπζηφηεηαο. Σεξάζηηεο δεκηέο 

αληηκεησπίδνπλ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, φιεο νη βηνκεραλίεο θαη, θπξίσο, νη 

απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, αιιά θαη ν θιάδνο ηεο νηθνδνκήο θαη ηνπ real estate. Όηαλ 

απηνί νη θιάδνη, πνπ είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, βξίζθνληαη 

ζε πησηηθή πνξεία, ζπκπαξαζχξνπλ ιφγσ ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ αγνξψλ θαη 

φινπο ηνπο άιινπο33. 

Ζ αιήζεηα είλαη φηη νη αγνξέο δελ κπνξνχλ λα αθεζνχλ ζηελ απηνξχζκηζε. 

Κάηη ηέηνην ζα ζήκαηλε κηα λέα ηζνξξνπία, αθνχ φκσο πξνεγνπκέλσο ζα είρε 

θαηαζηξαθεί κεγάιν κέξνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαη παξαγσγηθήο βάζεο ηεο 

νηθνλνκίαο, ζα είραλ απνιπζεί εθαηνκκχξηα εξγαδφκελνη θαη ζα είραλ επηθξαηήζεη 

ζπλζήθεο θηψρεηαο ζε ηεξάζηηα ηκήκαηα ηνπ  πιεζπζκνχ.  

Σέηνηεο, φκσο, νη εμειίμεηο νδεγνχλ ζε θνηλσληθέο εθξήμεηο θαη γηα ηνλ ιφγν 

απηφλ απαηηείηαη ν παξεκβαηηθφο ξφινο ηνπ θξάηνπο ζηηο νηθνλνκίεο γηα 

αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο, γηα ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαη γηα λα 

πεξηνξηζηεί ε αζπδνζία ησλ αγνξψλ θαη νη ηπρνδησθηηθέο, αθξαία θεξδνζθνπηθέο 

ζπκπεξηθνξέο πνιιψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

Μηα απφ ηηο βαζηθέο πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο ήηαλ ε ρνξήγεζε 

ξεπζηφηεηαο ζηηο ηξάπεδεο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο απφ ην θξάηνο, κέζσ λένπ 

δαλεηζκνχ απηνχ, δειαδή κέζσ επηβάξπλζεο ησλ κειινληηθψλ γελεψλ. Καη απηφ γηα 

λα απνθεπρζεί κηα θαηάξξεπζε ηεο νηθνλνκηθήο δσήο, δεδνκέλνπ φηη έρεη 

επηθξαηήζεη ε άπνςε, φηη νη ηξάπεδεο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα λα αθεζνχλ ζε 

πηψρεπζε. Έηζη, φκσο έρνπκε ηδησηηθνπνίεζε ησλ θεξδψλ ησλ ηξαπεδψλ θαη 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ δεκηψλ ηνπο. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη θσλέο, πνπ εηζεγνχληαη κηα 

ζπκκεηνρή ησλ ηξαπεδψλ ζην θφζηνο ηεο θξίζεο, είηε κέζσ δηαγξαθήο ρξεψλ, είηε 

κέζσ ηεο εηζαγσγήο κηαο εηδηθήο ηξαπεδηθήο θνξνινγίαο.  

Οη πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο έρνπλ ήδε παξάζρεη αξθεηά θεθάιαηα θαη 

εγγπήζεηο ζηηο ηξάπεδεο θαη ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη ζα ζπλερίζνπλ λα ηα 

παξέρνπλ, φζν αληέρνπλ. Σν δήηεκα είλαη φηη πνιιέο θπβεξλήζεηο, φπσο ε ειιεληθή, 

δελ έρνπλ ρξήκαηα θαη δαλείδνληαη δηαξθψο απφ ηνπο δηεζλείο δαλεηζηέο, νη νπνίνη 

φκσο εθκεηαιιεπφκελνη ηε δεκνζηνλνκηθή αλέρεηα απαηηνχλ ζρεδφλ ηνθνγιπθηθά 

επηηφθηα. Οη θπβεξλήζεηο ζε αληάιιαγκα γηα ηα ρξήκαηα πνπ ρνξεγνχλ ζηηο ηξάπεδεο 

θαη ζηηο βηνκεραλίεο ιακβάλνπλ  ζπρλά κεηνρέο θαη, έηζη, επηζηξέθεη, σο έλα βαζκφ, 
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ν θξαηηθφο έιεγρνο ηξαπεδψλ θαη επηρεηξήζεσλ, χζηεξα απφ δεθαεηίεο θαλαηηθήο 

απνθξαηηθνπνίεζεο.  

Σν θφζηνο απηήο ηεο πνιηηηθήο, αζθαιψο, ην θέξεη ν θξαηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο, δειαδή νη πνιίηεο φισλ ησλ θξαηψλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα 

πιεξψζνπλ απμεκέλνπο θφξνπο θαη λα απνιαχζνπλ ιηγφηεξεο ππεξεζίεο δσξεάλ 

πγείαο, παηδείαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Οη θνηλσλίεο δελ έρνπλ πεξηζψξηα άξλεζεο ηεο ππνρξεσηηθήο ζσηεξίαο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Φπζηθά, έρνπλ πεξηζψξηα αληίδξαζεο ζην θφζηνο απηψλ 

ησλ ιχζεσλ, ε νπνία ζπρλά εθδειψλεηαη κε καδηθέο δηαδειψζεηο θαη ηαξαρέο ζ’ 

νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Καη απηφ είλαη ην θπζηθφ-λνκνηειεηαθφ επαθφινπζν κηαο 

κεγάιεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε νπνία νδεγεί ζηελ αλεξγία θαη ζηε θηψρεηα 

εθαηνκκχξηα αζψνπο πνιίηεο, εμαηηίαο ηεο ππεξβνιηθήο απιεζηίαο θαη ηεο ειιηπνχο 

επνπηείαο ηνπ παγθφζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Ζ απιεζηία θαη ε ρξεζηκνζεξία, ζχκθσλα κε ηελ λενθιαζηθή λενθηιειεχζεξε 

αληίιεςε είλαη ζηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ, ηνπ Homo Economicus, θαη ζεσξείηαη ε 

γελεζηνπξγφο αηηία ηεο νηθνλνκηθήο δξάζεο ζην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα. Αθξηβψο 

φκσο γηα ην ιφγν απηφ, ηα θξάηε έρνπλ ππνρξέσζε απζηεξφηεξσλ ειέγρσλ ησλ 

αγνξψλ θαη ηεο αραιίλσηεο θεξδνζθνπηθήο δξάζεο θαζψο θαη δηθαηφηεξεο δηαλνκήο 

ηνπ πινχηνπ. Μφλν κέζσ ηνπ παξεκβαηηθνχ ξφινπ ησλ θξαηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ ηνπο κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ ηέηνηα θαηλφκελα ζην κέιινλ. Ση ζα γίλεη 

φκσο κεηά ηελ θξίζε; Πψο ζα θηλεζνχλ νη ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη νη αγνξέο 

κεηά ηελ θξίζε; Ο κεγαιχηεξνο θίλδπλνο είλαη λα αξρίζεη κηα μέθξελε άλνδνο ησλ 

ηηκψλ φισλ ησλ αμηψλ, ησλ κεηνρψλ, ησλ αθηλήησλ, ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ 

ηξνθίκσλ, πνπ ζα νδεγήζεη ζε λέα θνχζθα, ππεξπιεζσξηζκφ θαη λέα θαηάξξεπζε. 

Ζ ειιεληθή νηθνλνκία είλαη κέξνο ηεο επξσπατθήο θαη ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο θαη ηαπηφρξνλα είλαη ειιεηκκαηηθή. Ζ θπβέξλεζε δαλείδεηαη θάζε ρξφλν 

δεθάδεο δηζεθαηνκκχξηα επξψ γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ Γεκνζίνπ, αιιά θαη 

ηνπο ηφθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο, πνπ ππεξβαίλεη  ηα 250 δηζ. επξψ. ε κηα 

πεξίνδν, φπνπ νη ηδησηηθέο πηζηψζεηο έρνπλ ζηακαηήζεη, είλαη πιένλ αδχλαηνο έλαο 

λένο ηδησηηθφο δαλεηζκφο. Αιιά θαη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο, πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη 

ζην δαλεηζκφ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ,  δπζθνιεχνληαη ζηε ιήςε δαλείσλ απφ ην 

δηεζλέο ζχζηεκα θαη, έηζη, πεξηνξίδνπλ ηηο πηζηψζεηο ηνπο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

ηα λνηθνθπξηά, ζηξαγγαιίδνληαο πεξαηηέξσ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Σν πςειφ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα, ην ηεξάζηην δεκφζην ρξένο θαη ην 

έιιεηκκα ηνπ ειιεληθνχ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ πνπ δείρλεη ην ρακειφ 
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βαζκφ δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο καο (ην ιεγφκελν δηπιφ ειιεληθφ 

έιιεηκκα), είλαη δχν απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

Δπηπξνζζέησο, ππάξρεη θαη δηαρξνληθφ πξφβιεκα είζπξαμεο εζφδσλ, ιφγσ ηεο 

δηαδεδνκέλεο θνξνδηαθπγήο, θνξνθινπήο θαη θνξναπνθπγήο. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία 

ζηεξίδεηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηε δεκφζηα νηθνλνκία (πνπ έρεη έιιεηκκα θαη 

ρξένο) θαη ζε ηέζζεξηο βαζηθνχο θιάδνπο: ζηηο ηξάπεδεο, πνπ έρνπλ ην αλαθεξζέλ 

πξφβιεκα, ζηε λαπηηιία, πνπ εκθαλίδεη ηαιαληεχζεηο, ζηελ νηθνδνκή, πνπ έρεη 

παγψζεη θαη ζηνλ ηνπξηζκφ, πνπ αλακέλεηαη φηη ζα κεησζεί ζεκαληηθά. Όινη νη άιινη 

θιάδνη ζηεξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζ’ απηνχο ηνπο ηέζζεξηο θαη ζην Γεκφζην θαη 

θαλέλαο απηή ηε ζηηγκή δελ παξάγεη ζεκαληηθά έζνδα γηα ην θξάηνο. Σαπηφρξνλα, ε 

θνξνδηαθπγή, ε δηαθζνξά θαη ε γξαθεηνθξαηία έρνπλ θαηαδηθάζεη ηνλ δεκφζην ηνκέα, 

πνπ δπζθνιεχεηαη λα αζθήζεη απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο ζε πεξηφδνπο θξίζεσο. 

Ζ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα κείσζε ην βαζηθφ ηεο επηηφθην, ζε κηα 

πξνζπάζεηα ζηήξημεο ησλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο 

Δπξσδψλεο. Όκσο, νη ηξάπεδεο ζπλερίδνπλ λα δαλείδνπλ κε πςειά επηηφθηα ηνπο 

δαλεηνιήπηεο γηα λα ζηεξίμνπλ ηα έζνδά ηνπο θαη λα θαιχςνπλ ηηο δεκηέο πνπ έρνπλ 

απφ επηζθαιή δάλεηα θαη ηνμηθέο επελδχζεηο. Βεβαίσο, απηή ε πξαθηηθή ζίγεη ην 

ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο θαη δελ εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο ε θεληξηθή 

ηξάπεδα κεηψλεη ηα επηηφθηα, δειαδή ηε δηεπθφιπλζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

νηθνλνκίαο. 

Σν ζχλνιν ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ Διιάδα ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην 

Γεκφζην. Καη εθφζνλ ην Γεκφζην έρεη πξφβιεκα, έρνπλ φινη νη θιάδνη. Απηνί πνπ 

ππνθέξνπλ πεξηζζφηεξν είλαη φζνη ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνδνκή. Σν θξηζηκφηεξν 

ζεκείν ζην άκεζν κέιινλ ζρεηίδεηαη κε ηελ επίπησζε ηεο θξίζεο ζηνλ ηνπξηζκφ, πνπ 

απνηειεί ηε βαζηθή πεγή εηζξνήο θεθαιαίσλ απφ ην εμσηεξηθφ, αιιά θαη ηελ πεγή 

εηζνδήκαηνο γηα εθαηνληάδεο ρηιηάδεο Έιιελεο. Οη ίδηνη θιάδνη πνπ ζήκεξα 

καζηίδνληαη απφ ηελ θξίζε, είλαη απηνί ησλ νπνίσλ ε αλάθακςε είλαη θαζνξηζηηθή γηα 

ηε ζπλνιηθή αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο. Γηα ην ιφγν απηφ, απαηηείηαη ν 

ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή κηαο νινθιεξσκέλεο θαη ζπλεθηηθήο αλαπηπμηαθήο 

ζηξαηεγηθήο, κε έκθαζε ζηε ζηήξημε ησλ βαζηθψλ θιάδσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  

 

2.8 ΣΑ ΘΔΣΗΚΑ ΣΖ ΚΡΗΖ 

 Ζ θξίζε δε ιεηηνπξγεί πάληνηε αλαζηαιηηθά γηα ην ζχλνιν ηεο αγνξάο. 

πγθεθξηκέλα, θάπνηεο εηαηξείεο θαηαθέξλνπλ λα «βγνπλ» απφ κηα θξίζε 

δπλαηφηεξεο θαη ζνθφηεξεο. Απηφ είλαη απφξξνηα ησλ δξάζεσλ πνπ αλαπηχζζνπλ. 
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Δηδηθφηεξα, είηε παίξλνπλ ζσζηέο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο, είηε απμάλνπλ ην ζηνθ 

ηνπο, έρνληαο απφζεκα φηαλ νη άιινη θνβνχληαη λα παξάγνπλ. 

 χκθσλα κε έξεπλα πνπ έγηλε απφ ηε McKinsey ζε 1000 εηαηξείεο ζηηο ΖΠΑ, 

απφ ηε ρξνληά 1982 κέρξη ηε ρξνληά 1999, δηαπηζηψζεθε φηη πνιιέο εμ’ απηψλ κέζα 

απφ ζσζηνχο ρεηξηζκνχο θαηάθεξαλ λα κείλνπλ ζηε θνξπθή θαη λα κε ράζνπλ 

θαζφινπ απφ ηε θξίζε πνπ πέξαζε εθείλε ηε πεξίνδν ε αγνξά. πγθεθξηκέλα 

κειεηήζεθαλ: 

1. Δηαηξείεο πνπ παξέκεηλαλ ζηε θνξπθή ηνπ θιάδνπ ηνπο θαη εηαηξείεο πνπ 

αλέθακςαλ κεηά ηε θξίζε. 

2. Δηαηξείεο πνπ ήηαλ επηηπρεκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, αιιά θαη 

επηηπρεκέλεο ζε πγεηέο πεξηφδνπο. 

Οη Δπηηπρεκέλνη Γηεθδηθεηέο ελήξγεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, παξά κεηά 

ην πέξαο απηήο. Οη ελέξγεηεο ηνπο εζηίαζαλ ζηα αθφινπζα:  

1. Έθαλαλ 63% ιηγφηεξεο ζπκθσλίεο πξηλ ηε θξίζε, έθαλαλ 50% πεξηζζφηεξεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο.  

2. Κάιπςαλ ην θελφ ζην κεξίδην ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο. 

3. Δπέλδπζαλ πεξηζζφηεξα κεηξεηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, νη ηηκέο πνπ 

έβξηζθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ήηαλ πνιχ ρακειφηεξεο. 

Ζ έξεπλα κέζα απφ γξαθήκαηα απέδσζε ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

εηαηξεηψλ, δειψλνληαο ηε δπλακηθή ηνπο θαη ηε δηαθνξνπνίεζή ηνπο, ζε ζρέζε κε 

ηνλ αληαγσληζκφ. πγθεθξηκέλα: 

 

Γξάθεκα 2.6- Υάζκα κεηαμχ ησλ επηηπρεκέλσλ εηαηξεηψλ θαη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο αγνξάο. 
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Πεγή: IMF, World Economic Outlook.,(2009), Box 4.1 “A Historical Perspective on 

International Financial Crises”, ζει. 128-130. Δπίζεο: IMF, IMF, World Economic Outlook – 

April 2009, Chapter 3 “From Recession to Recovery: How Soon and How Strong?” θαη ηδίσο 

Box 3.1 “How Similar is the Current Crisis to the Great Depression?”, pp. 97-132. 

Γξάθεκα 2.7-Υάζκα κεηαμχ απνηπρεκέλσλ εηαηξεηψλ θαη κέζνπ φξνπ αγνξάο. 

 

 

Πεγή: IMF, World Economic Outlook.,(2009), Box 4.1 “A Historical Perspective on 

International Financial Crises”, ζει. 128-130. Δπίζεο: IMF, IMF, World Economic Outlook – 

April 2009, Chapter 3 “From Recession to Recovery: How Soon and How Strong?” θαη ηδίσο 

Box 3.1 “How Similar is the Current Crisis to the Great Depression?”, pp. 97-132. 

Γξάθεκα 2.8 Υάζκα κεηαμχ εγεηψλ θαη ιηγφηεξν επηηπρεκέλσλ εηαηξεηψλ ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο.  
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Πεγή: IMF, World Economic Outlook.,(2009), Box 4.1 “A Historical Perspective on 

International Financial Crises”, ζει. 128-130. Δπίζεο: IMF, IMF, World Economic Outlook – 

April 2009, Chapter 3 “From Recession to Recovery: How Soon and How Strong?” θαη ηδίσο 

Box 3.1 “How Similar is the Current Crisis to the Great Depression?”, pp. 97-132. 

 

Ζ έξεπλα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα, φηη νη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο 

αθνινπζνχζαλ κηα πνην ζπγθξνηεκέλε θαη ζπληεξεηηθή πνιηηηθή. Οη εηαηξείεο εγέηεο 

θαη νη λένη δηεθδηθεηέο άδξαμαλ ηελ επθαηξία λ’ απμήζνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο ζ’ 

φινπο ηνπο ηνκείο θαη λα αθνινπζήζνπλ κηα επηηπρεκέλε πνιηηηθή, κε ζηφρν κεηά ηε 

θξίζε λα είλαη κηα απφ ηηο ιίγεο πνπ ζα έρνπλ επηβηψζεη. Καηαιήγνληαο, ε έξεπλα 

έδεημε, φηη ε Αγνξά, αλεμάξηεηα απφ ηε θξίζε, επηβξάβεπζε ηελ πξνζπάζεηα ησλ 

ηνικεξψλ απηψλ πνπ πήγαλ αληίζεηα ζην ξεχκα ηεο επνρήο ηνπο, νη νπνίνη 

εθκεηαιιεχηεθαλ ην δηζηαγκφ πνπ επέδεημαλ νη αληαγσληζηέο ηνπο. 
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2.9 ΣΟ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΚΡΗΖ  

 χκθσλα κε κειέηε ηεο McKinsey, 34νη δξάζεηο πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ 

κέζα απφ ην κάλαηδκελη ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ε θξίζε, 

είλαη νη αθφινπζεο: 

1. Ζ Πξψηε Κίλεζε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη λ’ αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο 

επηβίσζεο. 

2. Τπάξρεη θαη ε άπνςε φηη ζε πεξίνδν θξίζεο, φπνπ ππάξρεη αζάθεηα ζηελ 

αγνξά θαη ζπλερή αζηάζεηα, είλαη δφθηκν νη επηρεηξήζεηο λα αλαπηχζζνπλ 

ζηξαηεγηθέο πνπ ζα ηνπο απνθέξνπλ θέξδνο εθκεηαιιεπφκελεο ηελ θξίζε.   

Ο Douglas Daft, ν Αληηπξφεδξνο ηεο Coca-Cola, αλαθέξεη φηη ην 1997, σο 

Πξφεδξνο ηνπ Αζηαηηθνχ Παξαξηήκαηνο ηεο Coca-Cola, βίσζε κηα ηζρπξή θξίζε ηεο 

Αζηαηηθήο Οηθνλνκίαο θαη ηφηε απνθάζηζε κε ηνπο δηεπζπληέο ηνπ λα αλαδεηήζεη απφ 

ηελ θξίζε λέεο επθαηξίεο θαη λα εθκεηαιιεπηεί ηηο δπλαηφηεηεο ηεο εηαηξείεο ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα. Αθνινχζεζε ην κνληέιν πνπ εθάξκνζε ε εηαηξεία κεηά ην Β’ 

Παγθφζκην Πφιεκν, ηφηε πνπ ε Γπηηθή Δπξψπε ήηαλ πιήξσο θαηεζηξακκέλε. 

Οη ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο ηεο Coca-Cola ζηελ Αζία γηα εθείλε ηε πεξίνδν ήηαλ νη 

αθφινπζεο: 

1. Δμαγφξαζε κηα εηαηξεία εκθηαιψζεσλ ζηε Βφξεηα Κνξέα, θαζεηνπνηψληαο 

ηελ παξαγσγή ηεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα. 

2. Μέζα απφ ηε δξάζε ηεο ζηε Βφξεηα Κνξέα, απέθηεζε θαιχηεξε 

πξνζβαζηκφηεηα ζε Κίλα, Μαιαηζία θαη Ηαπσλία.  

Οη δηεζλνπνηεκέλεο εηαηξείεο, δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηελ θαηάζηαζε, φηαλ ε 

ρψξα εηζφδνπ βηψλεη νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ Coca-Cola έδξαζε ζηε Βφξεηα Κνξέα, φηαλ 

ε ρψξα βίσλε θξίζε. Ζ άξλεζε ησλ Αζηαηψλ πξνο ηηο ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο είλαη 

γλσζηή. Ο Douglas Daft, εθκεηαιιεπφκελνο ηε θξίζε, άλνημε λέεο ζέζεηο εξγαζίεο γηα 

ηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο ζηα δηάθνξα εξγνζηάζηα ηεο Coca-Cola, απνθηψληαο ηε 

ζπκπάζεηα ησλ ληφπησλ. 

 Ζ Coca-Cola, απφ ην παξάδεηγκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ε έξεπλα 

πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ θξίζε, αλέπηπμε θαη ηηο αθφινπζεο δξάζεηο: 

                                                

34
 IMF, World Economic Outlook.,(2009), Box 4.1 “A Historical Perspective on International 

Financial Crises”, ζει. 128-130. Δπίζεο: IMF, IMF, World Economic Outlook – April 2009, 
Chapter 3 “From Recession to Recovery: How Soon and How Strong?” θαη ηδίσο Box 3.1 
“How Similar is the Current Crisis to the Great Depression?”, pp. 97-132. 
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1. Ζ εηαηξεία ζε θάζε κηα απφ απηέο ηηο ρψξεο εμαγφξαζε πνιιέο ηνπηθέο 

εηαηξείεο παξαγσγήο θαθέ, ηζαγηνχ θ.ιπ. 

2. Αγφξαζε κηα θαηλνηφκα ζπζθεπαζία πιαζηηθνχ κπνπθαιηνχ, ηελ νπνία 

ιάλζαξε ζηελ αγνξά. 

Σν παξάδεηγκα ηεο Roust είλαη εμίζνπ ραξαθηεξηζηηθφ κε απηφ ηεο Coca-Cola γηα 

ηελ ίδηα ρψξα. Ζ Roust, απφ εηαηξεία αιθννινχρσλ πνηψλ, εηζήρζε ζηελ ηξαπεδηθή 

αγνξά, δξάηηνληαο ηηο επθαηξίεο ηεο πησηηθήο ηάζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε 

ρψξα. ήκεξα είλαη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο δαλεηζηέο ηεο Βνξείνπ Κνξέαο.  

Οη δηεζλνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο έρνπλ λ’ αληηκεησπίζνπλ ζηηο ρψξεο εηζφδνπ, 

ηνπηθνχο θαλνληζκνχο, αληαγσληζκφ, ηνπηθέο ζπλήζεηεο, ήζε θαη έζηκα. ε πεξίνδν 

θξίζεο, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ φια ηα παξαπάλσ, γηα λα 

εληζρχζνπλ αληαγσληζηηθά ηε ζέζε ηνπο. Γηα νξηζκέλνπο, φηαλ ππάξρεη θξίζε, φια 

είλαη αζηαζή άξα θαη εθκεηαιιεχζηκα.  Οη ζπληζηάκελεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

επεξεάδνπλ σο εμήο: 35 

1. Ννκνζεζία: Πνιιέο θνξέο ε λνκνζεζία ιεηηνπξγεί ζεηηθά γηα ηηο μέλεο 

επηρεηξήζεηο. ε πεξίνδν θξίζεο, ην θξάηνο γίλεηαη πνην ειαζηηθφ ζηελ 

εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ, γεγνλφο πνπ δίλεη δηεμφδνπο ζηηο επηρεηξήζεηο. 

Γηα παξάδεηγκα, ζηε Βφξεηα Κνξέα ην 1997 ςεθίζηεθε έλαο λφκνο πνπ 

πξνσζνχζε ηηο ζπγρσλεχζεηο, ν λφκνο απηφο έδσζε ην δηθαίσκα ζηε H&C 

Bank λα ζπγρσλεπηεί κε ηελ εγρψξηα Kookimin Bank. 

2. Σξαπεδηθά: Ζ ρξενθνπία πνιιψλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ ζηε Βξαδηιία θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο ηνπ 1997, άλνημε ην δξφκν γηα ηελ είζνδν 10 λέσλ μέλσλ 

ηξαπεδψλ απφ δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Ζ θξίζε απνδπλάκσζε ηελ 

εγρψξηα αγνξά, κε απνηέιεζκα λα εηζέιζνπλ μέλεο ηξάπεδεο. 

3. πκπεξηθνξά Καηαλαισηή: ε εηαηξεία Ramayana ζηελ Ηλδνλεζία 

ππνιεηηνπξγνχζε πξηλ ηε θξίζε ηνπ 1997, ε θξίζε ηεο νηθνλνκίαο ηελ 

νδήγεζε λ’ αιιάμεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο, κ’ απνηέιεζκα λα κεηψζεη ηηο ηηκέο ηεο 

θαη λα πνπιά ζηελ αγνξά κηθξφηεξεο πνζφηεηεο πξντφλησλ, απφ φηη 

πνπινχζε ζην παξειζφλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα πξνζεγγίζεη κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηνπο θαηαλαισηέο θαη λ’ αλαηξέςεη ηελ άζρεκε γη’ απηήλ 

θαηάζηαζε ζηελ αγνξά. 

                                                

35
 IMF, World Economic Outlook.,(2009), Box 4.1 “A Historical Perspective on International 

Financial Crises”, ζει. 128-130. Δπίζεο: IMF, IMF, World Economic Outlook – April 2009, 
Chapter 3 “From Recession to Recovery: How Soon and How Strong?” θαη ηδίσο Box 3.1 
“How Similar is the Current Crisis to the Great Depression?”, pp. 97-132. 
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4. Οξγαλσηηθέο Αιιαγέο: Μηα θξίζε ζηελ νηθνλνκία κπνξεί λα ζεκάλεη γηα κηα 

επηρείξεζε κηα επηρεηξεκαηηθή επθαηξία πξνθεηκέλνπ λ’ αιιάμεη ηε θνπιηνχξα 

ηεο θαη ηελ νξγαλσηηθή ηεο δνκή, λα βειηηψζεη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη κε ηνπο κεηφρνπο, λα γίλεη πνην επέιηθηε. 

πκπεξαζκαηηθά, ε θξίζε αληηκεησπίδεηαη, φηαλ θάπνηνο ηελ αληηιεθζεί λσξίο θαη 

κεηαηξέςεη ηελ επξχηεξε θξίζε σο επηθείκελε επθαηξία γη’ απηφλ.  

 ε πεξίνδν θξίζεο ε ζηξαηεγηθή ε νπνία αθνινπζείηαη απφ ηηο εηαηξείεο είλαη ε 

αχμεζε Κφζηνπο, ε αχμεζε Δπαηζζεζίαο ηηκψλ θαη, ηέινο, πξνηείλνληαη έμη ηαθηηθέο 

ηηκνιφγεζεο. πγθεθξηκέλα, νη ηαθηηθέο απηέο είλαη νη αθφινπζεο: 36 

Σαθηηθή 1: Οη εηαηξείεο πξέπεη λα κειεηνχλ θαη λα θαηαγξάθνπλ ηηο ηηκέο πνπ 

κεηψλνπλ ηα θέξδε ηνπο. ηελ εμειηζζφκελε θξίζε, ηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο 

αιιάδνπλ ζπλερψο, νη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ ζπρλφηεξα ηε ηηκνινγηαθή 

ηνπο πνιηηηθή εζηηάδνληαο ζηνπο πειάηεο πνπ εξεπλνχλ πξνθεηκέλνπ λ’ αγνξάζνπλ 

ζην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο γη’ απηνχο. Γελ πξνηείλνληαη αδηθαηνιφγεηεο 

αλαηηκήζεηο ή αδηθαηνιφγεηεο ππεξηηκνινγήζεηο.    

Σαθηηθή 2: Οη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα κειεηνχλ ηελ αγνξαζηηθή δπλακηθή ησλ πειαηψλ 

ηνπο θαη λα ηηκνινγνχλ κε βάζε ηελ αγνξά ζηφρν ηνπο θαη φρη κε βάζε ηε δεκία ηνπο 

ή ηελ πξνζδνθψκελε θεξδνθνξία πνπ έρνπλ. 

Σαθηηθή 3: Οη ηηκέο ησλ εηαηξεηψλ ζα πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηηο αλάγθεο 

ηεο αγνξάο θαη φρη κε βάζε ηηο δξάζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ, εηδηθά ζε πεξίνδν θξίζεο. 

Σαθηηθή 4: Ζ αχμεζε ησλ ηηκψλ ζηελ ελέξγεηα θαη ηα ηξφθηκα, ηα νπνία απνηεινχλ 

αγαζά πξψηεο αλάγθεο, έθαλε πνην απαηηεηηθφ ην θαηαλαισηή ζε ζρέζε κε 

εθπηψζεηο ζε πξντφληα δεχηεξεο θαη ηξίηεο πξνηεξαηφηεηαο. Σα πξντφληα απηψλ ησλ 

θαηεγνξηψλ πξέπεη λα πξνζθέξνπλ εθπηψζεηο θαη φρη λα θάλνπλ δξακαηηθέο αιιαγέο 

ζηε ηηκνινγηαθή ηνπο πνιηηηθή, γεγνλφο πνπ ζα ηηο επεξεάζεη αξλεηηθά.  

Σαθηηθή 5: Μηα εηαηξεία πξέπεη λα ηηκνινγεί κε βάζε ηελ αγνξά θαη ηηο 

πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο πνπ δέρεηαη, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, δφθηκν ζα είλαη λα ηηο 

εθκεηαιιεπηεί πξνο φθειφο ηεο.  

Σαθηηθή 6: Οη εηαηξείεο πξέπεη λα κειεηνχλ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπο ζε ηέηνην βαζκφ, 

ψζηε λα κπνξνχλ λα ηνλ δηαρεηξηζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα απνθηνχλ ζε ρακειφ θφζηνο 
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ηηο πξψηεο χιεο θαη λα παξάγνπλ θζελά πξντφληα γηα ηελ αγνξά. Με βάζε ηα 

παξαπάλσ ζπκπεξαζκαηηθά θαηαπιεγνχκε φηη: 

1. Ζ ηηκνιφγεζε είλαη έλαο βαζηθφο παξάγσλ, ψζηε κηα εηαηξεία λα πεξάζεη 

αλψδπλα κηα θξίζε θαη λα παξακείλεη αληαγσληζηηθή ζηελ αγνξά. 

2. Ζ ηηκνιφγεζε ησλ εηαηξεηψλ επεξεάδεηαη κε βάζε θαη ηηο ηαθηηθέο 

ηηκνιφγεζεο, απφ ην θφζηνο ηνπ πξντφληνο, απφ ηηο ηηκέο ηνπ πξνκεζεπηή, απφ ηηο 

αλάγθεο ηεο αγνξάο, απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, απφ ηνλ αληαγσληζκφ. ε θακία 

πεξίπησζε, δελ απνηειεί κηα ζπαζκσδηθή δξάζε παληθνχ ιφγσ ηεο θξίζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3Ο ΤΓΚΡΗΖ ΣΩΝ ΚΡΗΔΩΝ 1929/30 ΚΑΗ 2008 ΜΔ ΔΗΓΗΚΖ 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΣΟΤ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ 

ΣΟΤ 

3.1 ΣΑ ΑΗΣΗΑ ΔΚΓΖΛΩΖ ΣΖ ΚΡΗΖ ΣΟΤ 1929/1930 ΚΑΗ ΟΗ 

ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΣΖ Δ ΓΗΔΘΝΔ ΔΠΗΠΔΓΟ 

Οη πξνζπάζεηεο αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο ηνπ 1930 έθεξαλ ξαγδαίεο 

αλαηξνπέο ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ αγνξψλ. Μεξηθέο 

απφ απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, ελψ άιιεο νινθιεξψζεθαλ 

κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. Άιινηε κε ηελ απεπζείαο άξζε ηεο κεηαηξεςηκφηεηαο 

ησλ λνκηζκάησλ ζε ρξπζφ θαη άιινηε κε ελδηάκεζν ζηάδην ηε κεηαβνιή ησλ 

ηζνηηκηψλ ηνπο ζε ρξπζφ,  πνιιέο ρψξεο εγθαηέιεηςαλ ηνλ θαλφλα ρξπζνχ, φπσο ε 

Μεγάιε Βξεηαλία ην 1931 θαη νη ΖΠΑ ην 1933.  

Πνιηηηθέο ελεξγνχ δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη απφ ηηο 

αξρέο ηνπ 1933. Αιιά ην ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη άιιαμαλ νη αληηιήςεηο γηα ηηο 

δπλαηφηεηεο, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηνλ ελδεδεηγκέλν πξνζαλαηνιηζκφ ηεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη αλακνξθψζεθε ην πιαίζην επνπηείαο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

ηξαπεδψλ.  

ηηο ΖΠΑ ε αλακφξθσζε απηή έγηλε ην 1933 κε ην λφκν Glass-Steagall θαη 

κε ηελ ίδξπζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δγγχεζεο Καηαζέζεσλ (Federal Deposit Insurance 

Corporation).  

Ζ λνκνζεζία απηή ρψξηζε ηηο ηξάπεδεο ζε εκπνξηθέο-θαηαζεηηθέο θαη ζε 

επελδπηηθέο.  Γηα ηηο πξψηεο πξνβιέπνληαλ έλα απζηεξφ θαλνληζηηθφ πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο, πνπ πεξηιάκβαλε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ ηνπο νπνίνπο 

κπνξνχζαλ λα αλαιάβνπλ, κε αληάιιαγκα ηελ άκεζε πηζησηηθή δηεπθφιπλζή ηνπο 

απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα ησλ ΖΠΑ ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα αληηκεηψπηδαλ 

πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο37.   

Παξάιιεια, νη θαηαζέζεηο ησλ απνηακηεπηψλ ζε εκπνξηθέο ηξάπεδεο ζα 

ήηαλ εθεμήο εγγπεκέλεο απφ ην θξάηνο, θάηη πνπ δελ ίζρπε φηαλ μέζπαζε ε θξίζε. 
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Αληίζεηα, νη επελδπηηθέο ηξάπεδεο ππφθεηλην ζε ιηγφηεξν απζηεξφ ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην, αθνχ απφ ηε θχζε ηνπο δελ θηλδχλεπαλ απφ  παληθφ θαηαζεηψλ.   

Δίλαη γεγνλφο φηη ππήξμαλ θαη πνιηηηθέο, νη νπνίεο πξνθάιεζαλ κηα 

επηδείλσζε ηεο χθεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή πνιιψλ θεληξηθψλ 

ηξαπεδψλ αληί λα απμήζεη ηελ πνζφηεηα ρξήκαηνο κε ρακειφηεξα επηηφθηα, ήηαλ 

πεξηνξηζηηθή, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ξεπζηφηεηαο, ην θιείζηκν πνιιψλ ηξαπεδψλ 

θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο χθεζεο.  

Δπίζεο, κε πξσηνπφξν ηηο ΖΠΑ απμήζεθαλ ππεξβνιηθά ηα κέηξα εκπνξηθνχ 

πξνζηαηεπηηζκνχ, ηα νπνία ζην πιαίζην αληηπνίλσλ δηαδφζεθαλ δηεζλψο, γεγνλφο 

πνπ πξνθάιεζε κεγάιε πηψζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ηεο αλάπηπμεο. Δπηπιένλ, 

νη δηάθνξεο ρψξεο πξνζπάζεζαλ λα βειηηψζνπλ ηηο εμαγσγέο ηνπο κέζα απφ 

ζπλερείο ππνηηκήζεηο, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε έλαλ δηεζλή λνκηζκαηηθφ πφιεκν, κε 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε δηεζλή πνιηηηθή ζπλεξγαζία 

Σέινο, ην 1944, δηαξθνχληνο αθφκε ηνπ πνιέκνπ, νη 44 ζπκκαρηθέο ρψξεο, 

πνπ απνηεινχζαλ ηφηε ηα Ζλσκέλα Έζλε, ππέγξαςαλ ηηο ζπκθσλίεο ηνπ Bretton 

Woods θαη έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα ην κεηαπνιεκηθφ δηεζλέο λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα.  

 

3.2 ΣΑ ΑΗΣΗΑ ΔΚΓΖΛΩΖ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΟΗ ΔΠΗΓΡΑΔΗ 

ΣΖ Δ ΓΗΔΘΝΔ ΔΠΗΠΔΓΟ 

Ζ ζχγρξνλε θξίζε εθδειψζεθε γηα πξψηε θνξά, φπσο αλαθέξζεθε θαη 

παξαπάλσ ζην θεθάιαην δπν, σο «δηεζλής τρεκαηοπηζηωηηθή αλαηαρατή», ε νπνία 

αλαθάλεθε ζηα κέζα ηνπ 2007 κε ηε κεγάιε δηφγθσζε ησλ επηζθαιεηψλ ζηελ αγνξά 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πξνο λνηθνθπξηά ρακειήο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ζηηο 

ΖΠΑ.    

ηελ εθδήισζε ηεο αλαηαξαρήο απηήο ζπλέβαιιαλ αξθεηνί παξάγνληεο, 

φπσο ην επί ζεηξά εηψλ πςειφ επίπεδν ξεπζηφηεηαο δηεζλψο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αλαδήηεζε πςειψλ απνδφζεσλ θαη ηελ αλάιεςε θηλδχλσλ απφ ηνπο επελδπηέο, κε 

ηελ αλάπηπμε ζχλζεησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ πςεινχ θηλδχλνπ.  

ηελ πεξίπησζε ησλ ΖΠΑ, νη εμειίμεηο απηέο  δηεπθνιχλζεθαλ απφ  ην 

γεγνλφο φηη ζηα ηέιε ηνπ 1999 είρε θαηαξγεζεί (κε ην λφκν Gramm-Leach-Bliley) ε 
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απφ ην 1933 δηάθξηζε κεηαμχ εκπνξηθψλ θαη επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ, αιιά θαη απφ 

ηελ απνπζία απζηεξήο επνπηείαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα38. 

 Ζ αξρηθή  ρξεκαηνπηζησηηθή αλαηαξαρή εμαπιψζεθε γξήγνξα θαη άξρηζαλ 

λα θαηαγξάθνληαη κεγάιεο δεκίεο, αιιά θαη ρξενθνπίεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ παγθφζκηαο εκβέιεηαο. Όπσο είρε ζπκβεί θαη ην 1929, νη αξλεηηθέο 

εμειίμεηο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ θαη ηνλ πξαγκαηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο 

αιιεινηξνθνδνηνχληαλ, αλ θαη απηή ηε θνξά δελ ππήξμαλ γεληθεπκέλα θαηλφκελα 

παληθνχ ησλ θαηαζεηψλ.  Απηφ ράξε ζηε ζεζκνζεηεκέλε εγγχεζε ησλ θαηαζέζεσλ, ε 

νπνία κάιηζηα ζε πνιιέο ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιάδνο, δηεπξχλζεθε 

ακέζσο κφιηο θνξπθψζεθε ε θξίζε. Πάλησο, ε δπζιεηηνπξγία ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ζπκπίεζε ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ, κε ηε 

ζεηξά ηεο, ε  εμαζζέλεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ππνλφκεπε πεξαηηέξσ ηελ 

θεθαιαηαθή ζέζε ησλ ηξαπεδψλ θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ρξεκαηνδνηνχλ ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά.  

Με βάζε πξφζθαηεο πξνβιέςεηο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, ζηηο 

πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο ην ΑΔΠ κεηψζεθε ην 2009 θαηά πεξίπνπ 3,5% θαη ν 

πιεζσξηζκφο ήηαλ, ζε νξηζκέλεο ρψξεο, ζρεδφλ κεδεληθφο, ελψ ην πνζνζηφ 

αλεξγίαο έθζαζε ήδε ην 10,2% ζηηο ΖΠΑ θαη ην 9,7% ζηε δψλε ηνπ επξψ, κε 

απμεηηθέο ηάζεηο. Έηζη, ε ηειεπηαία αλαηαξαρή κεηεμειίρζεθε ζε παγθφζκηα 

ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε, ηε κεγαιχηεξε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 193039. 

 Ζ ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ θξίζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ 80 εηψλ νδεγεί ζηε 

δηαπίζησζε φηη φηαλ ε νηθνλνκηθή θξίζε ζπλδέεηαη κε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, φπσο 

ζπλέβε ην 1930 θαη φπσο ζπκβαίλεη θαη ζήκεξα, ε ππνρψξεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη πην έληνλε θαη παξαηεηακέλε, ελψ ε αλάθακςε ελ ζπλερεία 

είλαη αζζελέζηεξε θαη βξαδχηεξε. Σν ίδην ηζρχεη θαη φηαλ ππάξρεη ζεκαληηθφο 

ζπγρξνληζκφο ηεο ππνρψξεζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο παγθνζκίσο. 

Παξάιιεια, φηαλ ε νηθνλνκία ησλ ΖΠΑ – κε ην κεγάιν κέγεζνο θαη ηηο πνιιαπιέο 

δηεζλείο δηαζπλδέζεηο ηεο -- βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο θξίζεο (φπσο ηφζν ην 1929 

φζν θαη ζήκεξα), ν ζπγρξνληζκφο απηφο είλαη ζρεδφλ αλαπφθεπθηνο.  
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3.3 ΟΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΚΡΗΖ Δ ΥΔΖ 

ΜΔ ΣΖΝ ΚΡΗΖ ΣΟΤ 1929/1930 

 Δίλαη βαζηθφ φηη ην παγθφζκην εχξνο θαη ην βάζνο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, θαζψο θαη ε ζηελή ζρέζε θαη αιιειεμάξηεζε ησλ εζληθψλ 

νηθνλνκηψλ, νδήγεζαλ πξφζθαηα ηε δηεζλή θνηλφηεηα, φπσο θαη ζην παξειζφλ, ζε 

ζπληνληζκέλεο θαη ηνικεξέο παξεκβάζεηο, πνπ δελ έρνπλ ηζηνξηθφ πξνεγνχκελν.  

Οη παξεκβάζεηο ζέινπλ λα κεηψζνπλ ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο θξαδαζκνχο 

θαη λα κεηψζνπλ ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ηνπο ζηνλ πξαγκαηηθφ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο. Δπίζεο, νη παξεκβάζεηο απνβιέπνπλ ζην λα εληζρχζνπλ ηελ 

αλζεθηηθφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε επηδείλσζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ.  

πγρξφλσο,  ζεκείσζαλ αμηφινγε πξφνδν νη δηεζλείο δηαβνπιεχζεηο γηα κηα 

κεηαξξχζκηζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, θπξίσο ζην πιαίζην ηεο Οκάδαο 

ησλ 20, ελφο λένπ θφξνπκ ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο, πνπ ζεσξείηαη φηη 

ζα δηνξζψζεη ηηο αδπλακίεο θαη ζα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ πηζαλφηεηα, παξφκνηα 

θαηλφκελα γεληθεπκέλεο αζηάζεηαο λα εκθαληζηνχλ θαη πάιη ζην κέιινλ40.  

 Ζ άκεζε θαη ζπρλά ζπληνληζκέλε εθαξκνγή ζεηξάο ζπκβαηηθψλ θαη κε 

ζπκβαηηθψλ κέηξσλ λνκηζκαηηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο απέηξεςε αθελφο 

ηελ πιήξε θαηάξξεπζε ηνπ παγθφζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαηά ηελ 

έμαξζε ηεο θξίζεο ζηα ηέιε ηνπ 2008, θαη αθεηέξνπ κηα αθφκε κεγαιχηεξε 

ππνρψξεζε ηνπ ΑΔΠ ην 200941.  

ήκεξα εληνπίδνληαη ζεκεία αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο. πγρξφλσο, είλαη 

ζεκαληηθφ φηη νξηζκέλεο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο,  φπσο ε Κίλα θαη ε Ηλδία 

επεξεάζηεθαλ κελ δπζκελψο απφ ηελ θξίζε, αληέδξαζαλ φκσο απνθαζηζηηθά θαη 

δηαηήξεζαλ ζρεηηθά πςεινχο, αλ θαη επηβξαδπλφκελνπο, ξπζκνχο αλάπηπμεο. Έηζη, 

φπσο εθηηκά ην ΓΝΣ, ε κείσζε ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ ην 2009 πεξηνξίζηεθε, πεξίπνπ 

ζην 1%, ελψ απφ ην 2010 μεθίλεζε ε αλάθακςε ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ θαζψο θαη ηνπ 

ΑΔΠ ησλ ΖΠΑ θαη ησλ πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ ηεο ΔΔ (κε εμαίξεζε ηελ Διιάδα).  

Ζ ζπληνληζκέλε αληίδξαζε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο θαη ε χπαξμε 

αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ κε κεγάιν βάξνο θαη δπλακηζκφ δελ ππήξραλ ην 1930. 
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Δηδηθφηεξα, ην φηη ε αληίδξαζε ηεο πνιηηηθήο ήηαλ πην απνηειεζκαηηθή απηή ηε θνξά, 

αληαλαθιά ην γεγνλφο φηη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1930 κέρξη ηηο παξακνλέο ηεο 

ζεκεξηλήο θξίζεο, ηφζν νη νηθνλνκνιφγνη, φζν θαη νη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο 

δηδάρηεθαλ, έσο έλα βαζκφ, απφ ηα ιάζε ηνπ παξειζφληνο. ήκεξα εληνπίδνληαη ηα 

αθφινπζα: 

1. Πξψηνλ, ε καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή είρε θαη έρεη πιένλ ζηε δηάζεζή ηεο 

ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ δηαθπκάλζεσλ.  

2. Γεχηεξνλ, νη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ην ξφιν ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο 

θαη γηα ηα θαζήθνληα ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο εθαξκφζηεθαλ κε 

εληππσζηαθή επειημία θαη ηαρχηεηα. Με κηθξφηεξε επηηπρία εθαξκφζζεθαλ 

φκσο ζηελ Δπξσδψλε, αθελφο ιφγσ ηεο Κνηλνηηθήο δεκνζηνλνκηθήο 

πεηζαξρίαο θαη ηνπ πςεινχ δεκφζηνπ ρξένπο πνιιψλ ρσξψλ θαη αθεηέξνπ 

ιφγσ ηεο απαγφξεπζεο ελίζρπζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ απεπζείαο απφ ηελ 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, ηεο κφλεο πνπ κπνξεί λα παξάγεη θζελή 

ξεπζηφηεηα.   

3. Σξίηνλ, ε ζεζκνζεηεκέλε εγγχεζε ησλ θαηαζέζεσλ νπζηαζηηθά απέηξεςε 

θαηλφκελα παληθνχ ησλ θαηαζεηψλ, ελψ ην δηεζλέο λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα δελ 

απνηέιεζε εκπφδην γηα απνηειεζκαηηθέο αληηδξάζεηο πνιηηηθήο. Απηφ ζ’ 

αληίζεζε απφ φηη είρε ζπκβεί κε ηνλ θαλφλα ρξπζνχ θαηά ηελ θξίζε ηνπ 1929.    

Ζ αλάθακςε απηή ηε ζηηγκή παξακέλεη εχζξαπζηε, θαζψο ε αλεξγία ζπλερίδεη 

λα απμάλεηαη, ε εμπγίαλζε ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ ηξαπεδψλ απφ πξνβιεκαηηθά 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο δελ έρεη νινθιεξσζεί θαη νη νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο 

εμαθνινπζνχλ λα πεξηβάιινληαη απφ ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα. Ζ δηάξθεηα θαη ε 

ζηαζεξφηεηα απηήο ηεο αλάθακςεο δελ είλαη δεδνκέλεο.   

Άιισζηε, ε ελ εμειίμεη ηεξάζηηα δηφγθσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ησλ 

αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαηέζηεζε αλαγθαία ηελ άζθεζε 

πνιηηηθήο δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο, ε νπνία ζα δηαξθέζεη αξθεηά ρξφληα. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη ηφζν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζπλνιηθά, φζν θαη ζηε δψλε 

ηνπ επξψ, ην αθαζάξηζην δεκφζην ρξένο απμήζεθε θαηά πεξίπνπ 20 εθαηνζηηαίεο 

κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ κέζα ζε ηξία ρξφληα, δειαδή κεηαμχ ηνπ ηέινπο ηνπ 2007 θαη ηνπ 

2010. Δπίζεο, κε βάζε ηηο παξνχζεο ηάζεηο, ην αθαζάξηζην δεκφζην ρξένο ζα 

πξνζεγγίζεη ην 100% ηνπ ΑΔΠ ζηε δψλε ηνπ επξψ έσο ην 2014, δειαδή ζα απμεζεί 
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πεξίπνπ θαηά 30 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζχγθξηζε κε ην ηέινο ηνπ 200742. ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο κε πεξηνξηζκφ ησλ ειιεηκκάησλ 

ζηξάθεθαλ πξφζθαηα θαη νη ΖΠΑ, κηα ρψξα κε ηξνκαθηηθή δεκνζηνλνκηθή επέθηαζε 

ζην δηάζηεκα 2008-2010.  

 Καζψο, ινηπφλ, ηα κέηξα πνιηηηθήο έρνπλ νδεγήζεη ζε πξσηνθαλή αχμεζε 

ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο  θαη ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ, έρεη επξέσο 

αλαγλσξηζηεί ε αλάγθε έγθαηξεο εθαξκνγήο κηαο ζηξαηεγηθήο εμφδνπ απφ ηα έθηαθηα 

κέηξα.  Απηφ, φκσο, ζα γίλεη κφιηο ππάξμεη δηαηεξήζηκε βειηίσζε ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη θίλδπλνη γηα ηε καθξννηθνλνκηθή θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα. Δηδηθφηεξα43: 

1. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην απνθάζηζε, φηη φζνλ αθνξά ζηε δεκνζηνλνκηθή 

πνιηηηθή, απαξαίηεην ζηνηρείν κηαο ζηξαηεγηθήο εμφδνπ απφ ηηο παξνχζεο 

ζπλζήθεο πςειψλ ειιεηκκάησλ θαη πςεινχ δεκφζηνπ ρξένπο, είλαη ε 

πηνζέηεζε αμηφπηζησλ κεζνπξφζεζκσλ ζρεδίσλ δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο, 

ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνπλ, φπνπ απηφ είλαη αλαγθαίν, θαη κεηαξξπζκίζεηο 

ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ.  

2. Ζ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα έρεη επεμεξγαζηεί έλα πιαίζην αξρψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα ηελ απφζπξζε ησλ κε ζπκβαηηθψλ κέηξσλ 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ζην βαζκφ πνπ ζα βειηηψλεηαη ην καθξννηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ζα νκαινπνηνχληαη νη ζπλζήθεο ζηηο αγνξέο.  

3. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ζπδεηήζεθαλ ζηελ εηήζηα 

ζχλνδν ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ44, ε πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο 

ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα δηεζλψο πξέπεη λα 

παξακείλεη θνξπθαία πξνηεξαηφηεηα. Παξάιιεια, θαζψο ζα απμάλεηαη ε ηάζε 

πξνο απνηακίεπζε ζηηο ΖΠΑ, απαηηείηαη λα δνζεί έκθαζε, απφ ηηο ρψξεο πνπ 

ζήκεξα έρνπλ κεγάια πιενλάζκαηα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ 

(π.ρ. Κίλα), ζηελ αχμεζε ηεο ζρεηηθήο βαξχηεηαο ηεο εγρψξηαο δήηεζεο. 

Δπίζεο, είλαη αλάγθε ε πξνζπάζεηα αλακφξθσζεο ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο κεηά ηελ θξίζε λα ζηεξηρζεί ζηε ζπλέρηζε ηεο δηεπξπκέλεο 

δηεζλνχο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ αλαπηχρζεθε ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ, 
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ζηελ ελίζρπζε ηνπ πιαηζίνπ θαλφλσλ θαη επνπηείαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηνκέα θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ δηεζλνχο λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

ε ζρέζε κε ηε δεκηνπξγία κηαο θαηλνχξγηαο αξρηηεθηνληθήο γηα ην δηεζλέο 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα,45 νη βαζηθνί ζηφρνη αθνξνχλ ζηα εμήο: ζηελ ελίζρπζε 

ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο, ζηε πην απνηειεζκαηηθή επνπηεία, ζηε 

πξνψζεζε ηεο ρξεζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ επελδπηψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ, ζηε δηεχξπλζε ηεο δηεζλνχο 

ζπλεξγαζίαο, κεηαξξχζκηζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ. 

 Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη, επίζεο, ε αληηκεηψπηζε ηξηψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ζπλεηέιεζαλ ζηελ εθδήισζε ή ζηελ εμάπισζε ηεο ζεκεξηλήο θξίζεο. πγθεθξηκέλα: 

1. Αλαγθαία είλαη ε αληηκεηψπηζε ηεο ιαζεκέλεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επελδπηψλ. ήκεξα, πξέπεη λα 

εμνπδεηεξσζνχλ ηα θίλεηξα πνπ νδεγνχλ ζε πξνζήισζε ζηηο 

βξαρππξφζεζκεο απνδφζεηο θαη αληακνηβέο θαη ζε αδηαθνξία γηα ηηο πην 

καθξφπλνεο ζηνρεχζεηο, απφ ηηο νπνίεο φκσο εμαξηψληαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ε θνηλσληθή επεκεξία.  

2.  Υξεηάδεηαη λα ειαηησζεί ε ιεγφκελε ππεξθπθιηθφηεηα ηνπ πηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

3. Σέινο, αλαγθαία είλαη ε νπζηαζηηθή ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο. Απηφ ηζρχεη γηα 

φια ηα ηκήκαηα θαη ηηο πηπρέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα θαη ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ ηξαπεδψλ, 

έσο ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, ηα πξφηππα 

ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο, ηνπο θαλφλεο θαη ηηο κεζφδνπο επνπηείαο. Ζ 

δηαθάλεηα απνηειεί βαζηθφ πξναπαηηνχκελν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ θαη κπνξεί λα ηηο πξνθπιάμεη απφ ππεξβνιέο, φηαλ 

νη αγνξέο θηλνχληαη αλνδηθά, ή απφ πηζησηηθή αζθπμία, φηαλ νη αγνξέο 

ππνρσξνχλ.  

ην πιαίζην εμάιινπ ηεο κηθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο ζπγθξνηείηαη ην 

Δπξσπατθφ χζηεκα Δπνπηείαο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηξεηο λέεο επξσπατθέο 

επνπηηθέο αξρέο:46 ηελ Δπξσπατθή Σξαπεδηθή Αξρή, ηελ Δπξσπατθή Αξρή 

Αζθαιίζεσλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ πληάμεσλ θαη ηελ Δπξσπατθή Αξρή Κηλεηψλ 

Αμηψλ θαη Αγνξψλ.  Κχξηνο ζηφρνο είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 
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ζπλνρήο ηεο επνπηείαο ζε εζληθφ επίπεδν, ε θαιχηεξε  επηηήξεζε ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ νκίισλ κέζσ ηεο νινθιήξσζεο ηεο ζχζηαζεο ζσκάησλ επνπηψλ, 

θαζψο θαη ε εθπφλεζε θνηλνχ επξσπατθνχ εγρεηξηδίνπ θαλφλσλ, πνπ ζα εθαξκφδεηαη 

ζε φια ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο Δληαίαο Αγνξάο.  

 

3.4 ΟΗ ΓΤΟ ΚΡΗΔΗ ΚΑΗ Ζ ΔΛΛΑΓΑ 

   Ζ ειιεληθή νηθνλνκία δελ βξέζεθε ζην επίθεληξν ηεο παγθφζκηαο θξίζεο – 

νχηε ην 1929 νχηε ζήκεξα. Ωζηφζν, θαη ηφηε θαη ηψξα απνηέιεζε αληηθείκελν ηεο 

δηεζλνχο πξνζνρήο ιφγσ ησλ καθξνρξφλησλ δεκνζηνλνκηθψλ ηεο πξνβιεκάησλ.  

 Σν 1929 ε Διιάδα είρε κηα νηθνλνκία θπξίσο αγξνηηθή, κε βαζηθά εμαγσγηθά 

πξντφληα ηε ζηαθίδα θαη ηνλ θαπλφ, ελψ έθεξλε αθφκε ην βάξνο ηεο ελζσκάησζεο 

ησλ πξνζθχγσλ. Ωζηφζν, είρε αξρίζεη λα εηζέξρεηαη ζε κηα δηαδηθαζία αλάπηπμεο, 

ράξε θαη ζην  ζρεηηθά πςειφ επίπεδν επαγγεικαηηθήο εηδίθεπζεο, αιιά θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ραξαθηήξηδε ηνπο πξφζθπγεο απφ ηελ Μηθξά Αζία θαη ηνλ 

Πφλην.  

Σε δηεηία 1927-1928 είρε εθαξκνζηεί έλα πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο θαη 

λνκηζκαηηθήο εμπγίαλζεο, ππφ ην άγξππλν κάηη ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ, πνπ είρε 

νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ, ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηεο 

δηαθχκαλζεο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο δξαρκήο έλαληη ηεο ζηεξιίλαο47.  

Σν 1928 ηδξχζεθε ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο σο θεληξηθή-εθδνηηθή ηξάπεδα, 

ελψ ε δξαρκή επαλήιζε ζηνλ θαλφλα ρξπζνχ-ζπλαιιάγκαηνο, κε de jure 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο ηζνηηκίαο έλαληη ηεο ζηεξιίλαο θνληά ζηελ ηζνηηκία ηεο αγνξάο.   

Ζ παγθφζκηα θξίζε γξήγνξα νδήγεζε ζε κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη ζε ζεκαληηθέο πηέζεηο ζην δεκφζην έιιεηκκα. Παξάιιεια, 

κεηαμχ ηνπ 1931 θαη ηνπ 1936 κεηαβιήζεθε επαλεηιεκκέλα ε πνιηηηθή 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, ελψ απφ ηηο αξρέο ηνπ 1932 έσο θαη ηηο αξρέο ηνπ 1940 ε 

ειιεληθή θπβέξλεζε αληηκεηψπηδε ζηαζεξά ην πξφβιεκα ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ δεκφζηνπ ρξένπο, κε δηαδνρηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο δαλεηζηέο  ηεο 

ρψξαο ζην Λνλδίλν θαη κε  ηελ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη 

αλαζηνιή ηεο πιεξσκήο ησλ ηφθσλ.  Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο άξρηζαλ λα 

κεηξηάδνληαη απφ ην 1933. Ζ θξίζε επηηάρπλε ηηο δηαδηθαζίεο αλακφξθσζεο ηνπ 

ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο επηβίσζαλ νη πην εχξσζηεο ηξάπεδεο. Ζ 
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θξίζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο δπλάκσζε ηε ζέζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο σο 

«ηξάπεδαο ησλ ηξαπεδψλ», ελψ επέβαιε ηε δηακφξθσζε, ην 1931, ελφο απζηεξνχ 

επνπηηθνχ πιαηζίνπ48. 

 ήκεξα, ε ειιεληθή νηθνλνκία είλαη θπξίσο κηα νηθνλνκία ππεξεζηψλ, φπσο 

είλαη ν ηνπξηζκφο θαη ε λαπηηιία, αιιά θαη νη ηειεπηθνηλσλίεο θαη νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. Με ηελ πηνζέηεζε ηνπ επξψ, δελ ππήξρε θαη δελ 

ππάξρεη πηα εζληθή πνιηηηθή ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο.  

Ζ εηζξνή θεθαιαίσλ ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηνπο πφξνπο ησλ Γηαξζξσηηθψλ 

Σακείσλ ηεο ΔΔ, ελψ ν γεσξγηθφο ηνκέαο εληζρχεηαη απφ ηελ Κνηλή Αγξνηηθή 

Πνιηηηθή. Ωζηφζν, ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ παξακέλεη – 

φπσο θαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1930 – βαζηθφ πξφβιεκα, πνπ δελ είλαη πηα δπλαηφ λα 

αληηκεησπηζηεί κε ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο ή κε ζπκθσλίεο «εκπνξηθψλ 

ζπκςεθηζκψλ»49. 

Σν δεκφζην έιιεηκκα θαη ρξένο δελ απνηεινχλ πηα αληηθείκελν 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνπο μέλνπο «νκνινγηνχρνπο» θαη κε ηελ Κνηλσλία ησλ 

Δζλψλ. Γίλνληαη, φκσο, αληηθείκελν δηαβνχιεπζεο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή βάζεη 

ησλ θαλφλσλ ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο θαη απαηηνχλ αμηφπηζηε 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή.  Οη δεκνζηνλνκηθέο εμειίμεηο θξίλνληαη επίζεο θαζεκεξηλά 

ζηηο δηεζλείο αγνξέο, νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ ηε δηαθνξά απνδφζεσλ κεηαμχ ησλ 

θξαηηθψλ νκνιφγσλ ηεο Διιάδνο θαη εθείλσλ ησλ άιισλ ρσξψλ θαη, ηειηθά, 

θαζνξίδνπλ ην θφζηνο δαλεηζκνχ ηνπ Γεκνζίνπ. Σέινο, ε ρψξα κε ην Μλεκφλην 

ηέζεθε θαη πάιη ζε θαζεζηψο επηηήξεζεο θαη ζε κεγάιν βαζκφ εηζάγεη εθ ησλ άλσ 

πνιηηηθέο παξεκβάζεηο, ζρεδφλ ζε φια ηα πεδία ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο. Γπζηπρψο, ε ρψξα δελ αλαδήηεζε νχηε ελαιιαθηηθέο πνιηηηθέο, νχηε 

ελαιιαθηηθέο δηεζλείο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. Αθφκε ρεηξφηεξα, έρεη ήδε εηζέιζεη ζ’ 

έλαλ θαχιν θχθιν χθεζεο, γεγνλφο πνπ επηβαξχλεη ηελ φπνηα δεκνζηνλνκηθή 

πξνζαξκνγή θαη παξάγεη αλαγθαζηηθά θνηλσληθέο αδηθίεο θαη εληάζεηο.  

Οη επηπηψζεηο ηεο δηεζλνχο θξίζεο ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ 

απαζρφιεζε είλαη ζεκαληηθέο, αιιά – φπσο θαη ην 1929 – φρη ηφζν κεγάιεο, φζν ζε 

άιιεο ρψξεο. Οη επηπηψζεηο ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο, αιιά 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κφλν θαηά έλα κέξνο είλαη γλήζηεο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο, 

                                                

48
 ηαζάθεο Γ.,(2008), "Μεηά ηελ θξίζε ηη; Αλαδεηψληαο κηα λέα Αξρηηεθηνληθή γηα ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, Ηλζηηηνχηνπ Ν. Πνπιαληδάο  
49

 ηαζάθεο Γ.,(2008), "Μεηά ηελ θξίζε ηη; Αλαδεηψληαο κηα λέα Αξρηηεθηνληθή γηα ην 
ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, Ηλζηηηνχηνπ Ν. Πνπιαληδάο  
 



 45 

θαζψο θαηά ηα άιια αληαλαθινχλ ρξφληεο παζνγέλεηεο ζην ζχζηεκα θαηάξηηζεο ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ θαη 

είζπξαμεο ησλ θφξσλ θαζψο θαη παζνγέλεηεο ηνπ λενειιεληθνχ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο φπσο είλαη απηέο ηεο δηαπινθήο, ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο, ηεο παξέκβαζεο εμσζεζκηθψλ παξαγφλησλ θαη ηεο αλαμηνθξαηίαο.  
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ΔΔΔΠΠΠΗΗΗΛΛΛΟΟΟΓΓΓΟΟΟ    

 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ εληνπίζηεθαλ πνιιά θνηλά ζηε θξίζε ηνπ 1930 θαη 

ηε ζεκεξηλή, θπξίσο φζνλ αθνξά ζηα αίηηα θαη φρη ζηηο πνιηηηθέο αληηκεηψπηζήο ηνπο. 

Ζ βάζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη γηα ηηο δπν ήηαλ νη ηξάπεδεο, ν ππέξκεηξνο 

θαηαλαισηηζκφο θαη ην ρξεκαηηζηήξην. Ζ θξίζε ηνπ 1930 νδήγεζε γηα πνιινχο ζ’ 

έλαλ πφιεκν. Ζ εμνκάιπλζε ηεο πξνήιζε κέζα απφ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

αθνινχζεζαλ ηα κεγάια θξάηε θαη εηδηθά νη ΖΠΑ. 

 ήκεξα, ε θξίζε είλαη αθφκε ζ’ εμέιημε. ην πιάλν δξάζεο ηεο Δ.Δ έλαληη ηεο 

θξίζεο ζε παγθφζκην επίπεδν, αιιά θαη ζηηο δξάζεηο πνπ αλαθχπηνπλ ζηελ Διιάδα 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο, ε ιχζε πνπ πξνηείλεηαη κέρξη ζηηγκήο είλαη ε ρνξήγεζε 

ξεπζηφηεηαο ζηηο ηξάπεδεο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο απφ ηα θξαηηθά ηακεία. Με άιια 

ιφγηα, νη θπβεξλήζεηο θαη ε ΔΚΣ δηαζέηνπλ θεθάιαηα θαη εγγπήζεηο ζηηο ηξάπεδεο, 

ψζηε λα ζπλερίζνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο, αλ θαη ζε κεγάιν βαζκφ νη 

ηξάπεδεο δελ κεηαθπινχλ ην θζελφ ρξήκα πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ ΔΚΣ ζηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ζηα λνηθνθπξηά.  

Οη πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο έρνπλ ήδε ρνξεγήζεη αξθεηά θεθάιαηα ζηηο 

ηξάπεδεο θαη ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη ζα ζπλερίζνπλ πξνθαλψο λα  ρνξεγνχλ, 

φζν αληέρνπλ νη πξνυπνινγηζκνί ηνπο. Σν δήηεκα είλαη φηη πνιιέο θπβεξλήζεηο, 

φπσο ε ειιεληθή, δελ έρνπλ ρξήκαηα θαη δαλείδνληαη δηαξθψο απφ ηνπο δηεζλείο 

δαλεηζηέο, νη νπνίνη φκσο εθκεηαιιεπφκελνη ηελ αλέρεηα  ζπρλά δεηνχλ ηνθνγιπθηθά 

επηηφθηα.  

Σν θφζηνο δηάζσζεο ηξαπεδψλ θαη νξηζκέλσλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, 

αζθαιψο, ην αλαιακβάλεη ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο, δειαδή νη πνιίηεο φισλ ησλ 

θξαηψλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα πιεξψζνπλ απμεκέλνπο θφξνπο θαη λα απνιαχζνπλ 

ιηγφηεξεο ππεξεζίεο δσξεάλ πγείαο, παηδείαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο, γηα λα 

βξεζνχλ ηα ρξήκαηα ζσηεξίαο ησλ ηξαπεδψλ. 

Οη θνηλσλίεο δελ έρνπλ πεξηζψξηα άξλεζεο ηεο ππνρξεσηηθήο ζσηεξίαο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Φπζηθά, έρνπλ πεξηζψξηα αληίδξαζεο ζην θφζηνο απηψλ 

ησλ ιχζεσλ, ε νπνία ζπρλά εθδειψλεηαη κε καδηθέο δηαδειψζεηο θαη ηαξαρέο ζε 

νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Καη απηφ είλαη ην θπζηθφ-λνκνηειεηαθφ επαθφινπζν κηαο 

κεγάιεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε νπνία νδεγεί ζηελ αλεξγία θαη ζηε θηψρεηα 

εθαηνκκχξηα αζψνπο πνιίηεο, εμαηηίαο ηεο ππεξβνιηθήο απιεζηίαο ησλ εγεηηθψλ 

ζηειερψλ πνιιψλ ζχγρξνλσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηεο ειιηπνχο 

επνπηείαο ηνπ παγθφζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Σα θξάηε έρνπλ ππνρξέσζε απζηεξφηεξσλ ειέγρσλ θαη δηθαηφηεξεο 
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δηαλνκήο ηνπ πινχηνπ. Μφλν κέζσ ηνπ ξφινπ ησλ θξαηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ ηέηνηα θαηλφκελα ζην κέιινλ. Ση ζα γίλεη κεηά 

ηελ θξίζε; Πψο ζα θηλεζνχλ νη ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη νη αγνξέο κεηά ηελ 

θξίζε; Ο κεγαιχηεξνο θίλδπλνο είλαη λα αξρίζεη κηα μέθξελε άλνδνο ησλ ηηκψλ φισλ 

ησλ αμηψλ, ησλ κεηνρψλ, ησλ αθηλήησλ, ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ, πνπ 

ζα νδεγήζεη ζε λέα θνχζθα, ππεξπιεζσξηζκφ θαη λέα θαηάξξεπζε πνιχ ζχληνκα. 

Ζ ειιεληθή νηθνλνκία είλαη κέξνο ηεο επξσπατθήο θαη ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο θαη ηαπηφρξνλα είλαη ειιεηκκαηηθή. Ζ θπβέξλεζε δαλείδεηαη θάζε ρξφλν 

δεθάδεο δηζεθαηνκκχξηα επξψ γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ Γεκνζίνπ αιιά θαη 

ηνπο ηφθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ καο ρξένπο. ε κηα πεξίνδν, φπνπ νη ηδησηηθέο πηζηψζεηο 

έρνπλ ζηακαηήζεη, είλαη αλαγθαζηηθή ζηελ παξνχζα θάζε ε εμσηεξηθή δεκφζηα 

ρξεκαηνδφηεζε. ην κεηαμχ, θαη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο δελ αληινχλ εχθνια δαλεηαθά 

θεθάιαηα απφ ην δηεζλέο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη, έηζη, πεξηθφπηνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο 

ηα δάλεηα θαη δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ηδηψηεο 

δαλεηνιήπηεο. 

Σν πςειφ δεκφζην ρξένο θαη ην έιιεηκκα ησλ εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ καο, είλαη ηα 

δχν ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Γεληθφηεξα, ε Διιάδα 

εκθαλίδεη θαη πξφβιεκα εζφδσλ.  

Τπάξρνπλ πνιιά ζελάξηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο Διιεληθήο θξίζεο. Βέβαην είλαη, 

φηη ν ζπλερήο ζηξαγγαιηζκφο ηεο δήηεζεο θαη ε πηψζε ηνπ ΑΔΠ θαζηζηνχλ ζρεδφλ 

αδχλαηε ηελ απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο θαη ηελ επηζηξνθή ζηηο δηεζλείο αγνξέο. 

Δπίζεο, ε θνηλσληθή αλαζηάησζε ζηεξεί απφ ηε ρψξα βαζηθέο πξνυπνζέζεηο 

αλάπηπμεο φπσο είλαη ε θνηλσληθή ζπλαίλεζε θαη ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα. Γηα λα 

κεησζεί ην δεκφζην ρξένο ζα πξέπεη ε ρψξα λα ηεζεί ζε κηα ζηαζεξή ηξνρηά βηψζηκεο 

αλάπηπμεο. Γηα λα γίλεη απηφ θαη γηα λα ππάξμνπλ πεξηζψξηα άζθεζεο αλαπηπμηαθήο 

πνιηηηθήο, ζα πξέπεη λα ειαθξχλεη ε απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο είηε κε ρξνληθή 

κεηάζεζε ησλ δφζεσλ, κε ηελ χπαξμε κηαο πεξηφδνπ ράξηηνο είηε θαη κε «θνχξεκα» 

ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ, δεδνκέλνπ φηη επζχλε θέξνπλ θαη νη δίσηεο δαλεηζηέο ηεο 

ρψξαο καο, νη νπνίνη δελ εθηίκεζαλ ζσζηά ηνπο θηλδχλνπο δαλεηζκνχ. Αιιηψο, ε 

δπλαηφηεηα άζθεζεο αληηθπθιηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο είλαη αδχλαηε. Δδψ, ε 

θξίζε ρξένπο ηεο ρψξαο καο είλαη πηζαλφ λα έρεη φκνηεο επηπηψζεηο κε απηέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1930, θάηη πνπ ήδε αλαθάλεθε.  
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Πεγή: Reinhart θαη Rogoff (2008),Banking Crises, Harvard Business Review 
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χήμα 2-5: Σν Γεκφζην Υξένο  

 

Πεγή: Reinhart θαη Rogoff (2008),Banking Crises, Harvard Business Review 

 

ρήκα 2-6: Υάζκα κεηαμχ ησλ επηηπρεκέλσλ εηαηξεηψλ θαη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο 

αγνξάο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: IMF, World Economic Outlook.,(2009), Box 4.1 “A Historical Perspective on 

International Financial Crises”, ζει. 128-130. Δπίζεο: IMF, IMF, World Economic 

Outlook – April 2009, Chapter 3 “From Recession to Recovery: How Soon and How 
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Strong?” θαη ηδίσο Box 3.1 “How Similar is the Current Crisis to the Great 

Depression?”, pp. 97-132. 

 

ρήκα 2-7:  Υάζκα κεηαμχ απνηπρεκέλσλ εηαηξεηψλ θαη κέζνπ φξνπ αγνξάο. 

 

Πεγή: IMF, World Economic Outlook.,(2009), Box 4.1 “A Historical Perspective on 

International Financial Crises”, ζει. 128-130. Δπίζεο: IMF, IMF, World Economic 

Outlook – April 2009, Chapter 3 “From Recession to Recovery: How Soon and How 

Strong?” θαη ηδίσο Box 3.1 “How Similar is the Current Crisis to the Great 

Depression?”, pp. 97-132. 

 

 

ρήκα 2-8: Υάζκα κεηαμχ εγεηψλ θαη ιηγφηεξν επηηπρεκέλσλ εηαηξεηψλ ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο.  
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 Πεγή: IMF, World Economic Outlook.,(2009), Box 4.1 “A Historical Perspective on 

International Financial Crises”, ζει. 128-130. Δπίζεο: IMF, IMF, World Economic 

Outlook – April 2009, Chapter 3 “From Recession to Recovery: How Soon and How 

Strong?” θαη ηδίσο Box 3.1 “How Similar is the Current Crisis to the Great 

Depression?”, pp. 97-132. 
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