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Περίληψη 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τους λόγους και τις συνθήκες 

κατά τις οποίες συντελέσθηκε το Κραχ του 1929, καθώς και να καταδείξει τις 

παράγωγες οικονομικές προσεγγίσεις που προσπάθησαν να αναλύσουν το συμβάν. 

Αρχικά, παρουσιάζονται τα ιστορικά γεγονότα που αφορούν τον κοινωνικό, πολιτικό 

και οικονομικό τομέα, που οδήγησαν στη Μεγάλη Κρίση στην Αμερική, η οποία 

μετέπειτα επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν οι 

οικονομικές προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν μετά την Κρίση. Ως εκ τούτου, θα 

αναλυθεί η ‘‘Νομισματική Υπόθεση’’ του Milton Friedman και η ‘‘Υπόθεση των 

Δαπανών’’ την οποία στήριζε ο John Maynard Keynes. Από την εξέταση των δύο θα 

γίνει καταφανής η υπερισχύουσα πρόταση του Keynes, μέσω της ανάλυσης της 

‘‘Υπόθεσης της Οικονομικής Αστάθειας’’ του Hyman Minsky. 
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Εισαγωγή 

 

Μετά τον καταστροφικό πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ακολουθεί μια ακόμη 

μεγάλη καταστροφή για τα διεθνή δεδομένα. Η Κρίση του 1929 έχει καταλάβει μια 

μαύρη σελίδα στην παγκόσμια ιστορία. Το 2009, συμπληρώθηκαν τα 80 χρόνια από 

το τραγικό συμβάν που επηρέασε πρωταρχικά την οικονομία των Ηνωμένων 

Πολιτειών αλλά και τον πολιτικό και κοινωνικό τομέα στην Αμερική, ενώ μετέπειτα 

οι επιπτώσεις τις Κρίσης εξαπλώθηκαν ευρύτατα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένας 

αιώνας κοντεύει να κλείσει και ακόμη το γεγονός προσελκύει συνεχώς πολλούς 

μελετητές που σκοπό έχουν να αναλύσουν το τι πράγματι συνέβη το 1929 και έπειτα, 

καθώς και να βρουν το πώς θα είναι εφικτή η αποτροπή μιας παρόμοιας ύφεσης μετά 

από μια κρίση. Οι Κεϋνσιανοί και στη συνέχεια οι Μονεταριστές, αλλά και άλλες 

σχολές, όπως η Νεοαυστριακή, μαρξιστικές σχολές και άλλες, έχουν στο παρελθόν 

εκθέσει τις οικονομικές τους οπτικές, μα ακόμη το τοπίο δεν είναι ξεκάθαρο για την 

επικρατέστερη ‘‘υπόθεση’’ κάποιας θεωρίας. Η διαμάχη κυρίως εστιάζεται μεταξύ 

της υπόθεσης του J. M. Keynes, της λεγόμενης ‘‘υπόθεσης των δαπανών’’ και της 

υπόθεσης του Milton Friedman, που είναι γνωστή ως ‘‘μονεταριστική υπόθεση’’. Η 

σύγκριση των δύο υποθέσεων θα απορρίψει την θεώρηση του Milton Friedman και σε 

συνδυασμό με την ανάλυση του Hyman P. Minsky για την υπόθεση της οικονομικής 

αστάθειας, θα καταστεί καταφανής η επικρατέστερη θεώρηση, αυτή του J. M. 

Keynes. 
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ΜΕΡΟΣ Ι 
Α. Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1929 
 
Α. Τα αποτελέσματα του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου 
1. Οι πολεμικές αποζημιώσεις και τα χρέη των χωρών  

 

Το Φθινόπωρο του 1918 η Γερμανία και η Αυστροουγγαρία αντιμετωπίζοντας 

σοβαρά προβλήματα και για να αποφευχθεί η πλήρης κατάρρευση τους, 

προχώρησαν σε σύναψη ανακωχής με τις δυνάμεις της «Αντάντ». Έτσι οι πολεμικές 

επιχειρήσεις έλαβαν σιγά σιγά τέλος και την θέση τους πήραν οι διάφορες διεθνείς 

συνθήκες που θα όριζαν νικητές και νικημένους. Τα αποτελέσματα του πρώτου 

παγκοσμίου πολέμου θα επέφεραν αλλαγές. 

Ο πόλεμος έδρασε σαν παράγοντας που συγκλόνισε την παγκόσμια ηγεμονία της 

δυτικής Ευρώπης ενώ ανέδειξε καινούριες δυνάμεις, όπως οι ΗΠΑ και η Σοβιετική 

Ένωση. Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος άφησε επίσης πίσω του κοινωνική ανισορροπία, 

εθνικά κράτη που είχαν βρει λύση στον εθνικό τους αλυτρωτισμό και άλλα όχι, με 

συνέπεια ο εθνικισμός να αποτελεί ένα μείζον ζήτημα στα επόμενα χρόνια. 

Φθάνοντας στο τέλος του πολέμου, το 1918, ακολουθεί χρονολογικά η εποχή εκείνη 

στην οποία αναφερόμαστε ως «εποχή του μεσοπολέμου», εννοώντας δηλαδή το 

χρονικό διάστημα μεταξύ του πρώτου και του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Οι 

συνέπειες του πολέμου ήταν πολλές και για πρώτη φορά επηρεάστηκαν τόσο μαζικά 

και παγκόσμια τόσες πτυχές της καθημερινής ζωής σε όλα τα επίπεδα, σε 

κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό.  

α) Οι κοινωνικές επιπτώσεις που ακολούθησαν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο 
πόλεμο. 

Στον κοινωνικό1 τομέα η θέση της γυναίκας βελτιώθηκε καθώς ενόσω 

διεξαγόταν ο πόλεμος οι γυναίκες ανέδειξαν μία δυναμική επηρεασμού της κοινής 

γνώμης με την σκληρή εργασία τους σε εργοστάσια και κτήματα. Ως εκ τούτου, το 

1918 αποφασίστηκε και δόθηκε στις γυναίκες της Βρετανίας το δικαίωμα της ψήφου. 

Οι κοινωνικές συνέπειες όμως αφορούν κυρίως την αγροτική τάξη, η οποία 

αποτελούσε στην ουσία τον κύριο αιμοδότη των στρατιωτικών επιχειρήσεων με 

έμψυχο υλικό. Κατά τη διάρκεια του πολέμου χάθηκαν πολλά εκατομμύρια 

                                                            
1 Burns E., Ευρωπαϊκή Ιστορία, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, τόμος Β’, 2005 σελ. 299-
303  
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ανθρώπινων ζωών και ακόμη μεγαλύτερος υπολογιζόταν ο αριθμός των τραυματιών2. 

Δεδομένης της μείωσης του ανδρικού πληθυσμού, ο αριθμός των γεννήσεων όπως 

ήταν λογικό υπέστη κι αυτός μείωση, ενώ μεγάλη ήταν και η απώλεια στην αγροτική 

παραγωγή. Νέες ριζοσπαστικές ιδεολογίες πήραν πνοή, η φασιστική και η 

κομμουνιστική, οι οποίες γέννησαν κινήματα που απορρόφησαν κόσμο 

απογοητευμένο, που γυρνώντας από τον πόλεμο συναντούσε δυσκολίες στην 

προσαρμογή του στη μεταπολεμική κοινωνία. Όσοι αδυνατούσαν να προσαρμοστούν, 

κατέφυγαν στη μετανάστευση.  

β) Οι επιδράσεις στον πολιτικό τομέα. 

 

 Συνέδρια και Συνθήκες. 

Τα αποτελέσματα του πολέμου εκείνα τα χρόνια, ήταν καθοριστικά και υπήρχε 

έντονη απογοήτευση και ανάγκη να διευθετηθεί το κυρίαρχο ζήτημα της ειρήνης. 

Στο Παρίσι πραγματοποιήθηκαν πολλές συναντήσεις και υπογράφηκαν διεθνείς 

συμβάσεις. Οι περισσότερο σπουδαίες διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις από άποψη 

του έργου που εκτελέσθηκε, ήταν οι εξής: 

• Το συνέδριο ειρήνης του 1919, συγκροτήθηκε μετά τη λήξη του πρώτου 

παγκοσμίου πολέμου από τις  Νικήτριες Δυνάμεις. Στο συνέδριο θα διατυπώνονταν οι 

τελικοί όροι για την ειρήνη και θα λάμβαναν μέρος όλα τα κράτη που συμμετείχαν 

στον πόλεμο. Το συνέδριο ξεκίνησε τις εργασίες του στις 18 Ιανουαρίου του 1919 και 

σε αυτό παρευρίσκονταν οι αντιπρόσωποι από τριάντα δύο κράτη. Οι αντιπρόσωποι 

του συνεδρίου σχημάτισαν πολυάριθμες επιτροπές και υποεπιτροπές επειδή τα 

ζητήματα ήταν πολλά και οι διεργασίες επίλυσής τους πολύπλοκες. Το συνέδριο 

συσκέφθηκε σε έξι συνεδριάσεις οι οποίες ήταν εντελώς τυπικές γιατί οι τελικές 

αποφάσεις λαμβάνονταν ουσιαστικά από το λεγόμενο συμβούλιο3 των τεσσάρων. Το 

συμβούλιο αυτό αποτελούνταν από τους πολιτικούς αρχηγούς α) των ΗΠΑ που ήταν 

ο Woodrow Wilson, β) της Μεγάλης Βρετανίας, ο George Lloyd, γ) της Γαλλίας, ο 

Clemenceau  και δ) της Ιταλίας, ο Orlando. Στα υπόλοιπα κράτη, που είχαν 

περιορισμένη συμμετοχή στις διάφορες επιτροπές, επειδή θεωρούνταν πως 

αποτελούσαν δυνάμεις περιορισμένων συμφερόντων, δόθηκε η ευκαιρία να εκθέσουν 

                                                            
2 Mazower Mark, Dark Continent: Europe’s   Twentieth Century, Penguin Books, 

1998, σελ. ΙΧ-Χ 

3 Burns E.,  ο.π., σ. 298 
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τις απόψεις τους σε θέματα που είχαν για αυτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όμως, ακόμη 

και για τα θέματα αυτά οι αποφάσεις λαμβάνονταν χωρίς την παρουσία των 

αντιπροσώπων των ενδιαφερομένων κρατών και συχνά εν αγνοία τους. Για αυτό το 

λόγο προκλήθηκαν πάρα πολλές επικρίσεις και δυσαρέσκειες. Εργαζόμενο με αυτό 

τον τρόπο το συνέδριο, κατέληξε στην άποψη να συμπεριληφθούν  σε ένα κείμενο 

όλοι οι όροι της συνθήκης καθώς και τα θεμέλια πάνω στα οποία θα έπρεπε να 

επανιδρυθεί  η διεθνής κοινωνία. Αυτό έγινε, γιατί εάν επικρατούσε η αρχική άποψη 

να πραγματοποιηθεί πρώτα η συνθήκη της ειρήνης και αργότερα να συμπληρωθεί με 

άλλες που θα αναφερόντουσαν στα υπόλοιπα ζητήματα, οι διαπραγματεύσεις θα 

επιμηκύνονταν χρονικά και έτσι θα παρατείνονταν οι συζητήσεις που αφορούσαν το 

ζήτημα της Κοινωνίας των Εθνών4, με κίνδυνο να μην ολοκληρωθούν. Επιπλέον, η 

συμφωνία της Συνθήκης με την Αυστρία θα αναβαλλόταν για πολύ και γενικά θα 

υπήρχε κίνδυνος, το έργο για τη διασφάλιση της ειρήνης να μην υλοποιούνταν 

σύντομα. Σε αυτούς τους λόγους οφείλεται και η γενικότερη ιδιορρυθμία των 

εργασιών του συνεδρίου στο οποίο αγνοήθηκαν οι προφορικές συζητήσεις με τους 

Γερμανούς αντιπροσώπους, στους οποίους και παραδόθηκε στις επτά Μαΐου το 

σχέδιο της Συνθήκης με την εντολή να απαντήσουν εγγράφως εντός τριών 

εβδομάδων. Στην απάντηση των Γερμανών, δόθηκε νέα έγγραφη απάντηση των 

Συμμάχων στην οποία ανταπάντησαν οι Γερμανοί εντός μίας εβδομάδας. Έτσι, αφού 

τροποποιήθηκε σε μερικά σημεία, το Σχέδιο υπογράφτηκε  στις 28 του ίδιου μήνα. Η 

Συνθήκη αυτή ονομάστηκε λόγω του τόπου στον οποίο πραγματοποιήθηκε, Συνθήκη 

των Βερσαλλιών. 

Στο κείμενό της, περιλαμβάνονταν πολλά άρθρα, όμως αυτά που ξεχώριζαν 

αφορούσαν την ίδρυση της Κοινωνίας των Εθνών με την προτροπή του Αμερικανού 

προέδρου Wilson 5. Η Κοινωνία των Εθνών, ήταν ένας οργανισμός που αποσκοπούσε 

στην συνεργασία όλων των κρατών ανεξαρτήτως μεγέθους και δύναμης για την 

                                                            
4 Lowe N., Mastering Modern World History, Macmillan Master Series, ch. 12, “The League 

of Nations”, p 139-145 
5 Burns E., Ευρωπαϊκή Ιστορία, τ. β΄, σελ. 294-96. 

Ο Ουίλσον το 1918 είχε εκθέσει την πρότασή του για δεκατέσσερις όρους, τα γνωστά 14 

σημεία που αφορούσαν στις διαπραγματεύσεις της ειρήνης. Κάποια από αυτά ήταν ο όρος για 

την ελευθερία των θαλασσών, η αναγνώριση της αρχής των εθνοτήτων ενώ προβλεπόταν και 

η δημιουργία της Κοινωνίας των Εθνών. 
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διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης. Ο Wilson προσπάθησε μα τελικά δεν κατάφερε 

να αποσπάσει την ψήφο του κογκρέσου ώστε η χώρα του να ενταχθεί και εκείνη στον 

οργανισμό αυτό. Επίσης μεγάλης σημασίας ζητήματα ρυθμίστηκαν, που αφορούσαν 

εδαφικά ζητήματα της Αλσατίας, της Λορένης και των αποικιών. Σημαντικό γεγονός 

ήταν και η απόφαση αποστρατικοποίησης της Ρηνανίας και φυσικά το ότι τέθηκαν 

στην ηττημένη Γερμανία οικονομικοί όροι κατά τους οποίους η χώρα υποχρεώθηκε 

να καταβάλλει τεράστια ποσά πολεμικών αποζημιώσεων. Επιπροσθέτως, αξίζει να 

σημειωθεί ότι καθώς τέθηκε επί τάπητος το ζήτημα των λαών περί απόκτησης 

ανεξαρτησίας σαν νέα αυτόνομα κράτη από τις παρελθούσες αυτοκρατορίες, στη 

συνθήκη των Βερσαλλιών, οι αποικίες της Γερμανίας στην Αφρική αφέθηκαν με την 

εντολή της Κοινωνίας των Εθνών στις νικήτριες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία και Βέλγιο 

με απώτερο σκοπό να τις οδηγήσουν στην απόκτηση, αργότερα, υπόστασης 

ελεύθερου κράτους. Με παρόμοιο τρόπο, χώρες6 της Μέσης Ανατολής, 

μετατράπηκαν σε νεοσύστατα κράτη, που στις μέρες μας είναι γνωστά ως Συρία, 

Ιορδανία, Παλαιστίνη, Ιράκ, Λίβανο και Ισραήλ. Την περίοδο αυτή, σχεδόν όλη η 

Αφρική, τελούσε υπό την εκμετάλλευση ευρωπαϊκών χωρών, με σκοπό την εξεύρεση 

πρώτων υλών και την εξόρυξή τους μέσω φθηνού εργατικού δυναμικού, των 

ιθαγενών πληθυσμών. Έτσι, με τον τρόπο αυτό θα πραγματωνόταν η επιδίωξη των 

συμφερόντων της εκάστοτε δύναμης που έλεγχε την περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί, 

πως όλα τα σημαντικά θαλάσσια περάσματα γύρω από την Αφρική, ελέγχονταν από 

ευρωπαϊκές αποικίες7. Το μοναδικό ανεξάρτητο αφρικάνικο κράτος, ήταν η 

ονομαζόμενη αυτοκρατορία της Αβησσυνίας ή αλλιώς Αιθιοπίας. 

• Η Συνθήκη των Σεβρών στις 28 Ιουλίου με 10 Αυγούστου με την οποία 

επήλθε η ειρήνη μεταξύ της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και των συμμαχικών 

δυνάμεων που περιελάμβαναν τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την 

Ιαπωνία που ήταν οι πρωταρχικές δυνάμεις, αλλά και χώρες όπως η Αρμενία, το 

                                                            
6 Keylor William R., The Twentieth Century World, forth edition, Oxford University 

Press, 2001, p.p. 220-231, 231-42. 

Richards Denis, Ιστορία της Σύγχρονης Ευρώπης ,(1789-2000), μετ. Φ. Κ. Βώρος, 

εκδ. Παπαδήμα, 2001, σελ 511-512 

7 Kiernan V. G., European empires from Conquest to Collapse, 1815-1960, ch. “The 

civilizing mission and religion”, p.146  
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Βέλγιο, η Ελλάδα, η Χετζάζ (μέρος της σημερινής Σαουδικής Αραβίας), η Πολωνία, 

η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Τσεχοσλοβακία και η Γιουγκοσλαβία ενώ η Σοβιετική 

Ένωση απείχε. Ο σουλτάνος Μεχμέτ ο ΣΤ΄ αποδέχτηκε τους όρους της συνθήκης 

αυτής και παρέδωσε την κυριαρχία της Μεσοποταμίας, της Παλαιστίνης και της 

Υπεριορδανίας στην Αγγλία, ενώ η Συρία και ο Λίβανος δόθηκαν στην Γαλλία, υπό 

την επίβλεψη και την προστασία της Κοινωνίας των Εθνών. Κάποια κράτη 

αυτονομούνται και έχουμε έτσι τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων κρατών όπως για 

παράδειγμα η Αρμενία, το Κουρδιστάν, η Χετζάζ και το Αλβανικό κράτος στο οποίο 

ενσωματώνεται και η Βόρεια Ήπειρος. Στην Ελλάδα ενσωματώνεται η Θράκη, η 

Ίμβρος και η Τένεδος. 

• Την  επόμενη χρονιά, το 1921, πραγματοποιείται συνδιάσκεψη που αφορά και 

πάλι τη Γερμανία. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της Γερμανίας με τους 

Συμμάχους για το ζήτημα των επανορθώσεων σχετικά με τη Γαλλική πρόταση για 

προσωρινή λύση του ζητήματος για μία πενταετία, που υποχρέωνε την Γερμανία να 

καταβάλλει τρία δισεκατομμύρια χρυσά φράγκα ετησίως, η Γαλλική κυβέρνηση 

συγκάλεσε συνδιάσκεψη των Συμμάχων στο Παρίσι, κατά την οποία ο υπουργός 

οικονομικών Doumier εξέθεσε το γαλλικό σχέδιο περί επανορθώσεων, σύμφωνα με 

το οποίο η οφειλή της Γερμανίας ανερχόταν σε 212 δισεκατομμύρια χρυσά φράγκα. 

Ο George Lloyd τάχθηκε κατά του σχεδίου αυτού και μετά από μακροχρόνιες 

διαπραγματεύσεις η συνδιάσκεψη κατέληξε8 στις 29 του Ιανουαρίου του 1921 στις 

εξής μεταξύ άλλων αποφάσεις στρατιωτικής και οικονομικής φύσεως: 

 ρητή κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, περιορισμό των 

στρατιωτικών υπαλλήλων, παράδοση πολεμικού υλικού, παράδοση βαρέως 

πυροβολικού, κλείσιμο εργοστασίων πολεμικού υλικού, περιορισμό αστυνομικής 

δύναμης σε 150.000 άνδρες, παράδοση 1.400 αεροπλάνων και 5.000 μηχανών 

αεροπλάνων, απαγόρευση κατασκευής και εξαγωγής αεροπλάνων 

 πληρωμή από το  1η Μαΐου του 1921 μέχρι 1η Μαΐου του 1923 του ποσού των 

δύο δισεκατομμυρίων χρυσών μάρκων το χρόνο, από 1η Μαΐου του 1923 έως την 1η 

Μαΐου του 1926 το ποσό των τριών δισεκατομμυρίων χρυσών μάρκων το χρόνο, στη 

συνέχεια, από 1η Μαΐου του 1926 μέχρι 1η Μαΐου του 1929 τέσσερα δισεκατομμύρια 

χρυσά μάρκα το χρόνο, από 1η Μαΐου του 1929 έως και την 1η Μαΐου του 1932 

πέντε δισεκατομμύρια χρυσά μάρκα το έτος και τέλος από 1η Μαΐου του 1932 μέχρι 

                                                            
8 Lobban Robin, The First World War, “Making the Peace”, κεφ. 11o 
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και την 1η Μαΐου του 1963, το ποσό των έξι δισεκατομμυρίων χρυσών μάρκων το 

χρόνο, ενώ επίσης, 

 καθοριζόταν έλεγχος των εξαγώγιμων προϊόντων από την επιτροπή 

επανορθώσεων και απαγόρευση σύναψης δανείων στο εξωτερικό χωρίς τη 

συγκατάθεση της επιτροπής. 

Αυτές οι αποφάσεις της Συνδιάσκεψης, ανακοινώθηκαν στη Γερμανία με υπόμνημα 

στο οποίο εκθέτονταν οι ευθύνες της χώρας, σε περίπτωση μη τήρησης των 

αποφάσεων. Όμως, επειδή κανένα κόμμα δεν μπορούσε να αναλάβει την ευθύνη της 

αποδοχής αυτών των αποφάσεων, προκλήθηκε νέα Συνδιάσκεψη στο Λονδίνο, το 

Μάρτιο του 1922.  

• Η Συνδιάσκεψη στο Λονδίνο, το Μάρτιο του 1922, ασχολήθηκε με το ανατολικό 

ζήτημα και ειδικότερα με την αναθεώρηση της Συνθήκης των Σεβρών. 

• Η επόμενη Συνδιάσκεψη, πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το 1923 και ήταν κατά 

κάποιο τρόπο η συνέχεια της συνδιάσκεψης του Λονδίνου. Η διάρκειά της ήταν 

τριών ημερών και ασχολήθηκε και αυτή με το πρόβλημα των επανορθώσεων με 

βάση το αγγλικό Σχέδιο. Το αγγλικό Σχέδιο όμως, δεν έγινε τελικά δεκτό και ως εκ 

τούτου η Συνδιάσκεψη μη μπορώντας να καταλήξει σε κάποιο θετικό αποτέλεσμα, 

απέτυχε. 

• Στη συνέχεια, μία σειρά από Συμφωνίες πραγματοποιούνται τρία χρόνια 

αργότερα, το 1926 στο Παρίσι και αφορούσαν τη γερμανική αεροπλοΐα. Με τις 

Συμφωνίες αυτές καταργήθηκαν οι προηγούμενοι περιορισμοί που αφορούσαν την 

κατασκευή στρατιωτικών αεροπλάνων. 

 

 H Ρωσία κατά τα τέλη του Πρώτου Παγκόσμιου πολέμου και έπειτα. 

 

Στη Ρωσία κατά τα τέλη του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου, σηματοδοτείται η 

εμφάνιση μαζικών απεργιών και λιποταξιών από τον πόλεμο. Η αστάθεια αυτή 

προκάλεσε την παραίτηση του τσάρου και τη σύσταση μετέπειτα μιας προσωρινής 

κυβέρνησης, η οποία συγκυβερνούσε με τη Δούμα και τα Σοβιέτ. Με την κρίση να 

πλήττει τη Ρωσία, ανοίχθηκε ο δρόμος για την επανάσταση του Οκτωβρίου του 1917 

και για την μετέπειτα ίδρυση του κομμουνιστικού καθεστώτος. Ο κομμουνισμός στη 

Ρωσία συστάθηκε με ένα πρωτοποριακού τύπου κόμμα που ιδρύθηκε από τον Λένιν, 

το οποίο βασιζόταν στην ολοκληρωτική αφοσίωση. Ο Στάλιν προήγαγε την ιδέα για 

μία οικονομία εντελώς κρατικοποιημένη, έχοντας αυστηρή γραφειοκρατική 
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οργάνωση στον κομματικό μηχανισμό. Αρχικά υπήρχε ενθουσιασμός που οφειλόταν 

στην απαλλαγή από τους γαιοκτήμονες και τον τσάρο και ο λαός περίμενε πως οι 

υπάρχουσες δυσκολίες θα ξεπερασθούν. Υπό τους όρους κρατικής οικονομίας, 

εφαρμόστηκαν επιτυχώς τα πενταετή προγράμματα από το 1928. 

Επίσης, έντονη ήταν η προσπάθεια εκβιομηχάνισης κάθε τομέα της χώρας, η 

οποία και φάνηκε αργότερα σωτήρια για τους σοβιετικούς καθώς εμφανίστηκε στο 

προσκήνιο ο ναζισμός του Χίτλερ. Όμως η κοινωνία των σοβιετικών, έχασε τον 

αρχικό δυναμισμό που εξέπεμπε λόγω του εμφυλίου πολέμου αλλά και εξαιτίας των 

εξωτερικών πιέσεων που την απομόνωσαν και των δικών της μηχανισμών και της 

γραφειοκρατίας που έφεραν τελικά την αποδυνάμωση στις δημιουργικές δυνάμεις 

της επανάστασης των μπολσεβίκων του Λένιν και του Τρότσκι (1917-1924). Η 

σύσταση του κόμματος του Λένιν, επηρέασε όχι μόνο τη Ρωσία μα και την Ευρώπη 

ως απόρροια της κατάρρευσης της οικονομίας σε συνδυασμό με την πολιτική και 

κοινωνική διάλυση, με αποτέλεσμα το σχηματισμό πολλών επαναστατικών 

κινημάτων που αντιδρούσαν με την ίδρυση της τρίτης9 διεθνούς καθώς ήταν πια 

οφθαλμοφανής η επιδίωξη της επικράτησης των Ρώσων σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Σιγά σιγά πλέον, τα ακροδεξιά κόμματα ενδυναμώνονταν και με τον ερχομό 

της οικονομικής κρίσεως η πίστη που υπήρχε ως προς τον φιλελευθερισμό και τον 

κοινοβουλευτισμό έχανε έδαφος. 

 

 H Ιταλία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο. 

 

Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος συνεπαγόταν επίσης άσχημα αποτελέσματα για 

το λαό της κάθε χώρας που έλαβε μέρος στο μέτωπο. Οι Ιταλοί έγιναν σύμμαχοι των 

άγγλων και των γάλλων με την υπόσχεση εδαφών σε βάρος της Αυστροουγγαρίας. 

Έτσι, αναγκάστηκαν και οδήγησαν στον πόλεμο πάνω από πέντε εκατομμύρια 

άντρες. Ο σκοπός10 τους όμως δεν πραγματοποιήθηκε στη συνθήκη των Βερσαλλιών 

το 1919. Δεν ήταν όμως μόνο οι απώλειες που υπέστησαν. Την περίοδο του 

πολέμου, ο νομισματικός πληθωρισμός στην Ιταλία, είχε συνεχή και ανοδική τάση, 

                                                            
9 Forster William Z., Ιστορία των Τριών Διεθνών, σελ. 369 
 
10Richards Denis, Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία, εκδ. «Παπαδήμας», μετ. Φ. Κ. 

Βώρος, κεφ. 19-20 
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με αποτέλεσμα την οικονομική αστάθεια της χώρας. Η αγοραστική αξία των 

ημερομισθίων έπεφτε αδιάκοπα, ενώ και μετά τον πόλεμο η αναπροσαρμογή ήταν 

δύσκολη, καθώς εκατομμύρια στρατιωτών που επέστρεφαν, προστίθενταν στο 

εργατικό δυναμικό. Δεδομένων των συνθηκών αυτών, πλήθος ιταλών ασπαζόταν 

σοσιαλιστικές ιδέες μετά την εξέγερση των μπολσεβίκων στη Ρωσία. Το κόμμα των 

Ιταλών εργατών ενσωματώθηκε στην Τρίτη Διεθνή. Στις εκλογές του 1919, το 

κόμμα των εργατών έλαβε το 1/3 των εδρών. Την επόμενη χρονιά, το 1920, 

παρατηρείται η οργάνωση των ερυθρών ενώσεων αγροτών κατά των 

μεγαλοκτηματιών. 

Στην Ιταλία οι προσπάθειες των δυνάμεων της ακροδεξιάς, δεδομένης της 

κρίσης στην οποία είχε περιέλθει η οικονομία αλλά και της ευρύτερης αστάθειας, 

οδήγησαν στην άνοδο11 του φασισμού με αρχηγό το Benito Mussolini. Ο Mussolini 

είχε με το μέρος του τους πολίτες της ανώτερης τάξης δηλαδή μεγαλοκτηματίες και 

βιομήχανους που αποφάσισαν να στηρίξουν ένα φασιστικό ολοκληρωτισμό, ώστε να 

εναντιωθούν στο ριζοσπαστικό σοσιαλισμό. 

 

 

 H Γερμανία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο. 

 

Το πρόβλημα στη Γερμανία εστιάζεται στην απεχθή σε αυτήν συνθήκη των 

Βερσαλλιών η οποία την εξωθούσε να παράγει και να εξάγει βιομηχανικά προϊόντα 

και από αυτή τη δραστηριότητα να επωμίζονται τα κέρδη οι νικήτριες χώρες, 

Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, μέσα στο πλαίσιο των επανορθώσεων του πολέμου. 

Η Γερμανία θεωρήθηκε η βασική υπεύθυνη για τον πόλεμο που προηγήθηκε 

και οι νικήτριες χώρες της επέβαλαν περιορισμούς μεταξύ των οποίων ήταν και η 

αφαίρεση εδαφών της, που δόθηκαν σε άλλα κράτη. Η χώρα φορτώθηκε με πάρα 

πολλά και αβάσταχτα χρέη τα οποία έπρεπε να καταβάλλονται με δόσεις ανά έτος 

μέχρι το 1929. Τα χρέη αυτά συμπεριελάμβαναν12 πολεμικές επανορθώσεις που την 

καθιστούσαν ανίκανη να αναπτυχθεί οικονομικά και πάλι. Επίσης, για την 

παρεμπόδισή13 της να προβεί σε επανεξοπλισμό, της επιβλήθηκαν όροι όπως επί 

                                                            
11 Burns E., ό. π., σελ. 323-329 και Keylor William R, ό. π., p.p.110-112 
12 Richards Denis, ό. π., σελ481-86 
13 Viven Richard, A History in Fragments : Europe in the twentieth Century, p. 213.  
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παραδείγματος, η απαγόρευση της κατοχής στρατού, μεγαλύτερου των 100.000 

στρατιωτών, η απαγόρευση ανάπτυξης στόλου αλλά και βιομηχανίας όπλων. Η 

άσχημη κοινωνικό-οικονομική κατάσταση που χαρακτήριζε τη Γερμανία14 το 1918, 

το ‘‘πολιτικό κενό’’ που δημιουργήθηκε από την παραίτηση του αυτοκράτορα στις 9 

Νοεμβρίου του 1918 και η απαιτούμενη εκπροσώπηση της χώρας για την υπογραφή 

της επαίσχυντης για τη Γερμανία ανακωχής, οδήγησαν σε μια κυβέρνηση 

σοσιαλδημοκρατών15. Ως εκ τούτου το 1919 ψηφίστηκε το Σύνταγμα της Βαϊμάρης 

που εξέφραζε φιλελεύθερες και σοσιαλδημοκρατικές ιδέες. 

 

 

 Η Γαλλία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

 

Κατά τη δεκαετία του 192016, η χώρα η οποία θα μπορούσε κανείς να πει πως 

κινούσε όντως τα νήματα στη διεθνή πολιτική, ήταν η Γαλλία. Με την ήττα της 

Γερμανίας, η Γαλλία βίωνε την αδιαμφισβήτητη υπεροχή της  σε αυτή τη δεκαετία. 

Η κατοχή του Ρούρ, αποτέλεσε ένα καταστροφικό πλήγμα για την οικονομία της 

Γερμανίας ενώ προκάλεσε μεγάλο μίσος από το γερμανικό λαό το οποίο αργότερα 

θα χτυπούσε με μένος την Γαλλία. Στην Γαλλική ηγεσία την εποχή εκείνη, 

βρισκόταν ένας παλιός πολιτικός αντίπαλος του Clemenceau, ο Poincare. Όμως η 

υπεροχή της Γαλλίας, δεν ήταν αποκλειστικά πολιτική, καθώς το Παρίσι ήταν ένα 

μέρος που τραβούσε αρκετό διανοούμενο κόσμο, σημαντικούς καλλιτέχνες, διεθνούς 

φήμης προσωπικότητες και πολλοί το ανέφεραν ως το κέντρο του κόσμου. 

 

                                                            
14 Mazower Mark, Dark   Continent: Europe’s Twentieth Century, p. 77. 
15 Burns E., ό. π., σελ. 329 
16  Τη συγκεκριμένη δεκαετία η εμπιστοσύνη μεταξύ των δυτικοευρωπαϊκών χωρών 

κλονίστηκε. Η επιδίωξη των εγχώριων συμφερόντων των χωρών απομάκρυναν την ιδέα του 

κοινού καλού και οι μεταξύ τους σχέσεις χαρακτηρίζονταν πλέον από καχυποψία και φόβο. 

Με την υπογραφή της ειρήνης, πολλές χώρες έχασαν εδάφη που κατείχαν. Η χώρα όμως με 

τις μεγαλύτερες απώλειες εδαφών, ήταν η Ουγγαρία. Τα 2/3 σχεδόν της χώρας δόθηκαν στη 

Ρουμανία, την Τσεχοσλοβακία και τη Γιουγκοσλαβία. Τα γεγονότα αυτά, σε συνδυασμό με 

τον υποδιπλασιασμό του πληθυσμού της, έπλασαν έναν φανατικό ρεβανσισμό μέσα στην 

Ουγγαρία. 
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γ) Οι επιδράσεις στον οικονομικό τομέα. 

1. Οι πολεμικές αποζημιώσεις και τα χρέη των χωρών. 

 

Οι αποζημιώσεις και τα πολεμικά χρέη είχαν αποτυπωθεί στη σκέψη των 

Άγγλων, Γάλλων, Ιταλών και Βέλγων αλλά όχι και των Αμερικανών. Η Αμερική δεν 

επέμενε στην αξιολόγηση των αποζημιώσεων ενώ διαφωνούσε στην αποδοχή 

επανορθώσεων από τη Γερμανία17.  

Αυτό που επιζητούσε η Αμερική, ήταν να αποπληρωθούν τα δάνεια που είχε 

προσφέρει στους συμμάχους κατά την περίοδο του πολέμου καθώς και για τις 

παροχές σιταριού, δημητριακών, μαλλιού και άλλων προϊόντων. Αντιτασσόμενη στις 

πολιτικές των Συμμάχων, απέβλεπε στο να πάρει πίσω τα ποσά που είχε προσφέρει 

τα οποία ήταν αδιαμφισβήτητα και τα περισσότερα όλων των δανείων που έδωσε 

οποιαδήποτε χώρα την περίοδο εκείνη, γεγονός που κατέστησε την Αμερική την 

μεγαλύτερη πιστώτρια χώρα τότε. 

Μικρότερα ποσά δόθηκαν για δανεισμό μεταξύ των ευρωπαίων συμμάχων και 

αφορούσαν στις πολεμικές υποχρεώσεις των χωρών. Παρατηρείται λοιπόν ότι πολύ 

μεγάλα ποσά οφείλονταν σύμφωνα με τον Kindelberger18, από τη Ρωσία στην 

Αγγλία και τη Γαλλία, περίπου 2.500.000.000 δολάρια και 900.000.000 αντίστοιχα. 

Η αγγλική θεώρηση για την ακύρωση των χρεών του πολέμου, που ανέπτυξε ο 

Keynes, οδήγησε σε αλληλογραφία μεταξύ του George Lloyd και του προέδρου 

Wilson. Από τα γράμματα αυτά έγινε καταφανές πως καθώς η Αμερική απαιτούσε 

την εξόφληση των δανείων που είχε προσφέρει κατά τον πόλεμο, η Αγγλία δεν είχε 

άλλη επιλογή από το να συλλέξει δάνεια που με τη σειρά της είχε προσφέρει σε 

άλλες χώρες, ώστε να καταφέρει να ξεπληρώσει την Αμερική. 

                                                            
17 Kindleberger Charles P., The World in Depression 1929 – 1939, University of 

California Press, 1986, p. 23 
18 Kindleberger Charles P., The World in Depression 1929 – 1939, University of 

California Press, 1986, p. 25 
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Η Γαλλία ακολούθησε άλλου είδους πολιτική. Προσπάθησε να 

εμπορευματοποιήσει τις πολεμικές επανορθώσεις, αναγκάζοντας τη Γερμανία να 

δανειστεί από την Αμερική ώστε να αποπληρώσει της αποζημιώσεις της Γαλλίας. 

Αυτό το είδος κυκλικής κίνησης υιοθετήθηκε αυτόματα από τις αγορές σε πολλές 

περιστάσεις. Όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν συμφωνούσαν με τον 

τρόπο αυτό συλλογής των χρωστούμενων ποσών από την Γαλλία. 

Η Αμερική, ήταν έτοιμη να δεχτεί διαπραγματεύσεις όσον αφορά την 

εξόφληση των δανείων. Πιο συγκεκριμένα, για την διευκόλυνση των οφειλετών, το 

Κογκρέσο αποφάσιζε να διαπραγματεύεται για τα χρέη με κάθε χώρα ξεχωριστά, 

ούτως ώστε να πραγματοποιούνταν ξεχωριστοί διακανονισμοί που θα καθιστούσαν 

την εκάστοτε χώρα ικανή να αποπληρώσει τα χρέη της. Μετά από νομοθεσία που 

ψηφίστηκε το Φεβρουάριο του 1922, οι διακανονισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών 

της Αμερικής, πραγματοποιήθηκαν αφορώντας δεκατρείς χώρες, ξεκινώντας με τη 

Φινλανδία και την Αγγλία το 1923 και φτάνοντας τέλος στην Γαλλία και τη 

Γιουγκοσλαβία το 1926.19Ένας τυπικός διακανονισμός πραγματοποιήθηκε τον 

Ιούνιο του 1923 μεταξύ Αμερικής και Αγγλίας, που αφορούσε πληρωμές για 

τουλάχιστον εξήντα δύο χρόνια, με επιτόκιο 3% για τα πρώτα δέκα έτη, ενώ για τα 

υπόλοιπα πενήντα δύο το επιτόκιο θα ήταν 3.5%. Στις συμφωνίες που αφορούσαν 

χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Γιουγκοσλαβία, δεδομένης της μικρότερης 

ικανότητας που είχαν ως προς την αποπληρωμή των δανείων που είχαν λάβει, το 

ποσοστό των επιτοκίων ήταν αισθητά χαμηλότερο από εκείνο που είχε τεθεί στην 

Αγγλία. Αναφορικά, τα επιτόκια ήταν, 1.5%, 0.4% και 1% αντίστοιχα για τις χώρες 

αυτές. 

Όπως οι αποζημιώσεις, έτσι και τα πολεμικά δάνεια δυσχέραιναν περισσότερο 

τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις κατά τη δεκαετία του 1920 αλλά και κατά τα χρόνια 

της ύφεσης που ακολούθησαν. Οι αποζημιώσεις σε συνδυασμό με τα χρέη του 

πολέμου, επέτειναν ένα πρόβλημα μεταφορών που αποτέλεσε στη συνέχεια 

πρόβλημα εμπορικής πολιτικής. 

Η Αμερική, προσπάθησε να χρησιμοποιήσει την αγορά κεφαλαίων της Νέας 

Υόρκης σαν ένα μέσο που θα ασκήσει πίεση στην συλλογή των χρεών ούτως ώστε 

αυτά να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη άλλων επίσης οικονομικών σκοπών όπως 

η σταθεροποίηση της Αγγλικής λίρας το 1932. 

                                                            
19 Kindleberger Charles P., ό. π., p. 24 
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Το ζήτημα των χρεών μελετήθηκε εκτενέστερα από την Αμερική η οποία  και 

προέβη έπειτα σε αφαίρεση κάποιου ποσού από τα χρέη των παλαιών οφειλετών. 

Αυτός ήταν ένας τρόπος, με τον οποίο η Αμερική κατάφερε να μειώσει το αρνητικό 

συναίσθημα που δημιουργούσαν τα χρέη του πολέμου στις διάφορες χώρες-

οφειλέτες. 

 

2. Η αναγκαιότητα της σταθεροποίησης των νομισμάτων των χωρών. 
 

Για να διευθετηθούν τα ζητήματα της σταθεροποίησης των νομισμάτων, 

έπρεπε πρώτα να υλοποιηθούν οι διακανονισμοί που αφορούσαν τα πολεμικά χρέη 

και τις αποζημιώσεις. 

Στη Γερμανία οι υποθήκες βρίσκονταν σε κατάσταση σύγχυσης εξαιτίας του 

υπερπληθωρισμού που ήταν σε έξαρση μεταξύ του 1922 και του 1923. Την 

εμφάνισή του έκανε ένα νέο νόμισμα, το Rentenmark20 βασιζόμενο στην ασφάλεια 

της γερμανικής γης και ακινήτων το 1923. Η εμφάνιση του νομίσματος αυτού, έγινε 

με πολύ αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς μα στη συνέχεια μέσω της τόνωσης της 

εμπιστοσύνης σε αυτό, πέτυχε το να σταματήσει τον πληθωρισμό και ακόμη, να τον 

αντιστρέψει. Στη συνέχεια, πτωχεύσεις πραγματοποιήθηκαν με αυξητικούς ρυθμούς 

από τον Απρίλιο του 1924. Ο Schacht που ήταν ο επικεφαλής της Reichsbank από τα 

τέλη του 1923, ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με την Μεγάλη Βρετανία αποζητώντας 

βοήθεια για την εδραίωση της κεντρικής ομοσπονδιακής τράπεζας της Γερμανίας, 

Golddiskontobank, για να χρηματοδοτηθούν ξένες συναλλαγές σε χρυσά μάρκα στις 

αρχές του 1924. 

Με την αποδοχή του Σχεδίου Dawes, η Reichsbank παραχώρησε το δικαίωμα 

στην Golddiskontobank για τη μετατρεψιμότητα του παλαιού μάρκου. Επίσης μέρος 

του σχεδίου Dawes, ήταν η ανεξαρτησία της Reichsbank από την κυβέρνηση της 

Γερμανίας, ενώ ενδυναμώθηκε επιπλέον με το ποσό των 800.000.000 Rentenmarks 

μέσω δανεισμού που υπόκειτο στο σχέδιο Dawes. Στο άρθρο 5 του σχεδίου 

αναφερόταν ότι απαίτηση του σχεδίου για την τράπεζα, ήταν να εμπεριέχονται 

αποθεματικά, ¾  σε χρυσό και ¼ σε ξένο συνάλλαγμα και καταθετικές χρηματικές 

υποχρεώσεις. Ο Schacht συντήρησε τις πιέσεις του στασιμοπληθωρισμού ενώ τα 

                                                            
20 Kindleberger P. Charles, ό. π., p. 27. 
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υψηλά προεξοφλητικά επιτόκια και η επιτυχία του δανείου που δόθηκε μέσω του 

σχεδίου Dawes, προσέλκυσε περισσότερους ξένους δανεισμούς. 

Η Γερμανία21 παρόλα αυτά είχε ακόμη έλλειψη πραγματικού κεφαλαίου, 

εξαιτίας και του πολέμου αλλά και του πληθωρισμού, παρά κάποιους 

αξιοσημείωτους σχηματισμούς κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν κατά τη 

διάρκεια του υπάρχοντος πληθωρισμού. Στα πρώτα στάδια ο δανεισμός αφορούσε 

κατά ένα μεγάλο μέρος τη βιομηχανία. Στη συνέχεια όμως επεκτάθηκε και σε 

άλλους τομείς. Ο Schacht διεξήγαγε μια εκστρατεία ενάντια στο μη παραγωγικό 

δανεισμό και το Νοέμβρη του 1927 πραγματοποίησε μια ομιλία κατά την οποία 

κατηγορούσε τους Γερμανούς που έχτισαν ακίνητα όπως στάδια, γραφεία, 

ξενοδοχεία, θέατρα, αεροδρόμια και μουσεία. Κατά τον Kindleberger όμως, η 

δημιουργία όλων αυτών των οικοδομημάτων δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί υπαίτια 

για την έλλειψη κεφαλαίου22. Παρά το γεγονός αυτό, η υπάρχουσα έλλειψη 

κεφαλαίου δεν αμφισβητείται καθώς οδήγησε σε υψηλά προεξοφλητικά επιτόκια 

που παρακινούσαν την εισροή κεφαλαίου. 

Η σταθεροποίηση της στερλίνας το 1925, προκάλεσε πολλές συζητήσεις και 

αμφισβητήσεις. Τίθενται ερωτήματα όπως το κατά πόσο το αποτέλεσμα της 

αποσταθεροποίησης της κερδοσκοπίας, που σχετιζόταν με την αγγλική λίρα που την 

οδήγησε ‘‘σε απόσταση βολής από την ισοτιμία’’ όπως αναφέρει ο Kindleberger23, 

οφειλόταν σε τυχαία γεγονότα ή ήταν αποτέλεσμα των ισχυρών δυνάμεων που την 

οδήγησαν αμείλικτα σε αυτή την κατάσταση. 

Το Λονδίνο ενδιαφερόταν να επανακτήσει την θέση που κατείχε κατά την 

περίοδο πριν από τον πόλεμο, τη θέση του δηλαδή ως το κέντρο της παγκόσμιας 

οικονομίας. Σε ένα βαθμό το πέτυχε κατά τον Kindleberger24 καθώς τα γερμανικά 

αποθέματα συγκρατούσαν την στερλίνα μετά τη σταθεροποίησή της. 

                                                            
21 Bernanke Ben S., Review: Essays on the Great Depression, Princeton University 

Press, Princeton, New Jersey, 2000, p. 150. 

22 Kindleberger P. Charles, ό. π., p. 27. 
23 Kindleberger P. Charles, ό. π., p. 28. 
24 Kindleberger P. Charles, ό. π., p. 28. 
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Η Αγγλία25, είχε δεσμευθεί την επιστροφή της ισοτιμίας. Η επιτροπή 

νομίσματος συσκέφθηκε με την επιτροπή ξένου νομίσματος μετά τον πόλεμο το 

1918 και στη σύσκεψη αυτή έγινε δεκτό δίχως διαφωνίες ότι η επιστροφή στην 

προπολεμική ισοτιμία αποτελούσε έναν αντικειμενικό σκοπό. Η αγγλική λίρα από 

3,4 δολάρια στα τέλη του 1920 ανέκαμψε στα 4,7 δολάρια το 1923 λόγω των 

εισροών κεφαλαίου που προέκυψαν από την διαφυγή της Γερμανίας από τον 

πληθωρισμό και από την κατοχή του  Ruhr. 

Η ανεργία αυξήθηκε κατά 15% και φαινόταν αδύνατη η υπόθεση πως η 

κυβέρνηση θα μπορούσε να λάβει μέτρα επεκτατικής πολιτικής ώστε να καταστείλει 

την ανεργία αλλά και την εκλογή της Εργατικής κυβέρνησης, η οποία δεσμεύθηκε 

για ένα φόρο ιδιοκτησίας γεγονός που οδήγησε στην εκροή των διαθέσιμων 

χρηματικών πόρων στα τέλη του 1923 και σε υποτίμηση της λίρας κάτω από τα 4.3 

δολάρια. 

Το επόμενο έτος, η κυβέρνηση του Εργατικού κόμματος δέχτηκε τις 

αποφάσεις της επιτροπής νομίσματος της Αγγλίας, με αποτέλεσμα την αποτροπή της 

συνεχιζόμενης πτωτικής τάσης. Παρά τα γενόμενα συμβάντα, μια επέκταση 

πραγματοποιήθηκε ενώ και η ανεργία μειώθηκε δίχως να οδηγήσει σε μεγάλη 

υποτίμηση. Η Τράπεζα της Αγγλίας, υποβοηθήθηκε από την οικονομική βελτίωση 

και πίεσε την κυβέρνηση να δημιουργήσει μια επιτροπή επαϊόντων με καθοδηγητή 

τον Sir Austen Chamberlaine, που θα περιελάμβανε όλα τα μέλη της επιτροπής του 

νομίσματος, για να μπορούν να προτείνουν λύσεις σε ζητήματα όπως (1) της 

συγχώνευσης του ομολόγου σε ασήμι και (2) η πορεία αυτή να ακολουθηθεί και 

μετά που θα πάψει να υφίσταται ο έλεγχος εξαγωγών χρυσού και ασημιού (Gold and 

Silver Act- ξεκίνησε το 1920) το 1925. Όμως οι αποφάσεις για το ζήτημα του 

ομολόγου του ασημιού, συνεχώς αναβάλλονταν αλλά γίνονταν συζητήσεις για την 

ανανέωση ή την απόρριψη του εμπάργκο του χρυσού26. Η απόρριψη θα σήμαινε τη 

επιστροφή στον κανόνα του χρυσού. 
                                                            
25 Bernanke Ben S., Review: Essays on the Great Depression, Princeton University 

Press, Princeton, New Jersey, 2000, p. 151. 

 

26 Friedman Μ. – Schwartz Α., The Great Contraction 1929-1933, Princeton 

University Press, 2008, p. 36. 
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Όλοι ήταν αισιόδοξοι και πίστευαν πως η Αγγλία θα καταφέρει να επαναφέρει 

την ισοτιμία της λίρας. Δύο μόνο δυσπιστούσαν, ο Keynes και ο McKenna27. 

Υπολογισμοί που έγιναν για την ισοτιμία της αγοραστικής δύναμης, έθεσαν ευθέως 

την πρόταση για την υπερτίμηση της αγγλικής λίρας σε ποσοστό 10% περίπου, όμως 

η πλειοψηφία των ερευνητών, συμπεριλαμβανομένου σε αυτούς και του Keynes, 

θεωρούσε ότι η υπάρχουσα ασυμφωνία θα διορθωνόταν28 από μία αύξηση στις τιμές 

των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής καθώς τα αγγλικά επίπεδα θα διατηρούνταν 

σταθερά. Παρά την αντίθεση του Norman Montagu διευθυντή της τράπεζας της 

Αγγλίας, η πρόταση αυτή ενδυναμώθηκε περισσότερο το 1923, όταν η Αγγλία 

έπρεπε να μεταφέρει ένα επιπλέον ποσό αξίας 100.000.000 δολαρίων υπό τη μορφή 

χρυσού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ως πληρωμή για τα πολεμικά χρέη 

που όφειλε στην Αμερική, ώστε να εξασφαλίσει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Ο Keynes29, φοβόταν ότι η κατάργηση της νομοθεσίας30 που απαγόρευε την 

εξαγωγή χρυσού και η εκτίμηση της αγγλικής λίρας στο αποδεκτό πρότυπο 

ισοτιμίας, δεν θα είχε σαν αποτέλεσμα τον στασιμοπληθωρισμό στην Αγγλία, αλλά 

θα δημιουργούσε πληθωρισμό καθώς οι τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες31 της 

Αμερικής αυξανόντουσαν ενώ επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχαναν χρυσό 

εξαιτίας της Αγγλίας. Οι περισσότεροι παρατηρητές πίστευαν πως αν οι τιμές στην 

Αμερική δεν αυξάνονταν, θα ήταν δυνατόν να συμπιεστούν οι αγγλικές τιμές σε 

ποσοστό κάτω του 10%. 

Στα τέλη του 1924, η επιτροπή νομίσματος ετοίμασε μια αναφορά στην οποία 

έδειχνε ότι δεν υπήρχε καμία άλλη πρακτικά εφαρμόσιμη εναλλακτική πολιτική για 

την επιστροφή στον κανόνα του χρυσού και σύστηνε επίσης πως θα ήταν ωφέλιμη η 

αναμονή της πτώσης των αμερικανικών τιμών. 

                                                            
27 Kindleberger P. Charles, ό. π., p. 29. 
28 Kindleberger P. Charles, ό. π., p. 29. 
29 Kindleberger P. Charles, ό. π., p. 31. 
30 Friedman Μ. – Schwartz Α., ό. π., p. 83. 
31 Bernanke Ben S., Review: Essays on the Great Depression, Princeton University 

Press, Princeton, New Jersey, 2000, p. 152. 

 



19 
 

Μετά τη συμπλήρωση εννέα μηνών στην εξουσία, η Εργατική κυβέρνηση 

έπεσε. Ο Winston Churchill έπειτα, έθεσε τον Snowden υπουργό οικονομικών και 

όλοι στο σημείο αυτό, προσδοκούσαν την ανατίμηση της αγγλικής λίρας. Η 

κερδοσκοπία ανέβαζε την τιμή της προσφοράς, με τα σεντ να φτάνουν στα 4.86 

δολάρια σε ισοτιμία. Ο Norman θεώρησε πως η κατάλληλη στιγμή έφτασε και αφού 

υπήρχαν κάποιες ευκαιρίες να διορθωθεί το ζήτημα της ισοτιμίας, τα πρώτα βήματα 

έγιναν. 

Μια νέα επιτροπή νομίσματος συστάθηκε στη συνέχεια, ενώ ο Churchill 

προέβη σε ερωτήσεις μελετητών, που αφορούσαν την επιθυμία για την επαναφορά 

του κανόνα του χρυσού, το πιθανό χρονικό σημείο της επαναφοράς και το αν και 

κατά πόσο θα μπορούσε να υπάρξει κάποια καλύτερη συμφωνία με τις Ηνωμένες 

Πολιτείες εάν γινόταν πραγματικότητα η επιστροφή στον κανόνα του χρυσού. Οι 

ερωτήσεις αυτές τέθηκαν στον Keynes και τον McKenna, στον διευθυντή της 

Τράπεζας της Αγγλίας Norman, στο λόρδο Bradbury, τον Otto Niemeyer και τον 

Ralf Hawtrey. Η απόφαση λήφθηκε τελικά το Μάρτιο ενώ τον Απρίλιο έγινε η 

επίσημη ανακοίνωσή της32και έτσι μπήκε στη νομοθεσία το Gold Standard Act του 

192533. 

Καμία συζήτηση δεν πραγματοποιήθηκε για την επιστροφή στον κανόνα του 

χρυσού σε μια διαφορετική σταθερή αναλογία. 

Ο Keynes και ο McKenna είχαν ένα ευρύ κοινό που τους αποδεχόταν, 

δυστυχώς όμως, δεν κατάφεραν να πείσουν για τις θεωρήσεις τους. Ο Keynes, ήταν 

ευφυής αλλά εκκεντρικός και η οπτική του πάνω στο θέμα ήταν δυσνόητη και για 

κάποιους ασαφής. Ακόμη και μετά από δέκα χρόνια, στην Παγκόσμια Οικονομική 

Διάσκεψη (World Economic Conference) ο Keynes θεωρούνταν γενικώς ένας 

εξτρεμιστής. 

Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής34 ασκούσαν πιέσεις, που κατά 

κύριο λόγο αφορούσαν την ταχύτητα με την οποία θα γινόταν η επιστροφή στο 

χρυσό κανόνα, όλες οι χώρες είχαν ανάγκη από σταθερότητα. Ο Benjamin Strong, 

                                                            
32 Kindleberger P. Charles, ό. π., p. 31. 
33 Kindleberger P. Charles, ό. π., p. 30. 
34 Bernanke Ben S., Review: Essays on the Great Depression, Princeton University 

Press, Princeton, New Jersey, 2000, p. 153. 
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διευθυντής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης35, στήριζε την ανάγκη 

να εξαλειφθούν τα επιζήμια αποτελέσματα των διαταραγμένων ξένων 

συναλλαγματικών αγορών του παγκόσμιου εμπορίου ενώ επιπλέον στήριζε την 

ελπίδα για την αντιστροφή της ροής του χρυσού στις Ηνωμένες Πολιτείες και το την 

αύξηση των διεθνών δανειστικών επιχειρήσεων στη Νέα Υόρκη σαν αποτέλεσμα 

των υψηλότερων προεξοφλητικών επιτοκίων του Λονδίνου36. Μετά από την επίθεση 

που δέχτηκε από τον Keynes,ο Churchill αργότερα κατανόησε το λάθος που είχε 

κάνει μα πλέον το εύρος των επιλογών που του είχαν απομείνει ήταν ελάχιστο. Η 

επιστροφή στον κανόνα του χρυσού και την ισοτιμία πρέπει να σημειωθεί σαν ένα 

λάθος που δεν άφηνε περιθώρια διαφυγής παρόλο που πολλοί δεν το είχαν 

κατανοήσει.  

Η υπερτίμηση της αγγλικής λίρας σίγουρα αφορούσε την υποτίμηση του 

γαλλικού φράγκου, εξαιτίας μιας απόλυτης επιθυμίας να ληφθούν επεκτατικές 

νομισματικές πολιτικές στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το Μάρτιο του 1929 όπου το 

χρηματιστήριο εμφάνιζε μία ανοδική τάση. Ίσως τελικά δεν υπήρχε διαφυγή στην 

προσπάθεια να αποκατασταθεί η κατάσταση που επικρατούσε μετά τον Πρώτο 

Παγκόσμιο πόλεμο. Όμως αυτό που είναι σίγουρο, είναι ότι αποτέλεσε ένα υψίστης 

σημασίας λάθος. 

Η σταθεροποίηση του φράγκου συνέβη σταδιακά από το καλοκαίρι ως το 

χειμώνα του 1926 σε ένα υποτιμημένο επίπεδο που ίσως ήταν θετικό για τη Γαλλία 

μα καταστροφικό για το διεθνή νομισματικό μηχανισμό. Το ζήτημα ήταν αν ήταν 

δυνατόν η σταθεροποίηση να πραγματοποιηθεί καθώς η νομισματική πολιτική στη 

Γαλλία βρισκόταν σε κατάσταση χαοτική. Καθώς αναμένονταν οι αποζημιώσεις, οι 

δαπάνες χρηματοδοτούνταν με βραχυπρόθεσμους δανεισμούς. Κανένας υπουργός 

οικονομικών δε μπόρεσε να χρηματοδοτήσει το χρέος σε μακροπρόθεσμο διάστημα. 

Έτσι, με τα περισσότερα χρέη να είναι βραχυπρόθεσμα, οι πιστωτές μπορούσαν να 

μεταφέρουν το ενεργητικό των εταιριών σύντομα σε χρήμα. Οποιαδήποτε πολιτική 

απορρύθμιση οδηγούσε σε εκροές κεφαλαίου και στην υποτίμηση του φράγκου και 

κατά συνέπεια η αυτοπεποίθηση βρισκόταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 

Μια σοβαρή κερδοσκοπική επίθεση στο φράγκο συνέβη περίπου κατά τα τέλη 

του 1923 και τις αρχές του 1924. Η κερδοσκοπία αυτή υπερνικήθηκε μέσω της 

βοήθειας που αντλήθηκε από το δάνειο των 100.000.000 δολαρίων από τον J. P. 
                                                            
35 Federal Reserve Bank of New York (Fed of NY). 
36 Kindleberger P. Charles, ό. π., p. 31. 



21 
 
Morgan, με μεγάλες όμως ζημίες για τη Γερμανική αλλά και την Αυστριακή 

κερδοσκοπία. Τα οφέλη όμως της επιτυχούς άμυνας βοήθησαν την γαλλική 

οικονομία. Η ανανέωση του δανείου αυτού εντούτοις, δεν πραγματοποιήθηκε στη 

συνέχεια εξαιτίας της αναξιοπιστίας της Γαλλίας. 

Στο εσωτερικό της Γαλλίας υπήρχαν μεγάλες διαμάχες και τεχνικές διαφωνίες 

που αφορούσαν την οικονομική πολιτική. Μεταξύ του 1924 όπου παρατηρείται η 

έναρξη του σχεδίου Dawes και του 1926, υπήρχαν δέκα διαφορετικοί υπουργοί 

οικονομίας. Εκείνα σε συνδυασμό με τις κυβερνήσεις στις οποίες ανήκαν, θα έχαναν 

τη θέση τους καθώς δεν διέθεταν την ικανότητα να παραδώσουν ένα προϋπολογισμό 

που να εγκριθεί από το συμβούλιο των αντιπροσώπων (Chamber of Deputies)37 και 

επίσης επειδή αρνήθηκαν πιστώσεις στην τράπεζα της Γαλλίας. Από την τιμή 18 στο 

δολάριο και 90 για την αγγλική λίρα, το φράγκο συνέχισε να υποτιμάται από το 1925 

έως το 1926. Καθώς ο Raoul Peret υπουργός οικονομικών από το Briand, το 1926 

έθεσε τον προϋπολογισμό του στο κοινοβούλιο, η υποτίμηση επιταχύνθηκε. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν διακανονισμοί των χρεών της Γαλλίας στις 

Ηνωμένες Πολιτείες και επίσης κάποιοι προσωρινοί διακανονισμοί των ΗΠΑ και της 

Αγγλίας. 

Από τον Απρίλιο του 1926, το φράγκο από το επίπεδο των 145 έφτασε στο 170 

αναφορικά με τη λίρα. Τον Ιούνιο ο Peret διόρισε μια επιτροπή ειδικών για να 

μελετήσουν το πώς θα σταματήσουν την πτωτική οικονομική υφιστάμενη τάση του 

νομίσματος της Γαλλίας. Όμως προτού αυτή η επιτροπή ανακοινώσει την έκθεσή 

της, το συνέδριο του Briand άλλαξε τους οικονομικούς υπουργούς. Συγκεκριμένα 

άλλαξε τον Peret με τον Caillaux και τον διευθυντή της Τράπεζας της Γαλλίας από 

τον Robineau στον Moreau. Το φράγκο έφτασε στις 174 μονάδες έναντι της 

αγγλικής λίρας μα η αυτοπεποίθηση δεν επανακτήθηκε. Η κυβέρνηση Briand έδωσε 

τα ηνία της αρχηγίας στην κυβέρνηση Herriot και το φράγκο έπεσε στις 220 

μονάδες. Το φράγκο έπειτα έφτασε στις 243 μονάδες έναντι της αγγλικής λίρας ενώ 

είχε αύξηση 49 μονάδες έναντι του δολαρίου. Όμως και αυτή η κυβέρνηση έπεσε 

σύντομα και επόμενη κυβέρνηση ήταν εκείνη του Poincare, ο οποίος διετέλεσε ο 

ίδιος υπουργός οικονομικών, άλλαξε τη σύσταση της επιτροπής των ειδικών ενώ 

επίσης μείωσε και τους φόρους. Οι κινήσεις αυτές κέρδισαν τη χαμένη εμπιστοσύνη 

των κατόχων περιουσιών. Η ροή του κεφαλαίου επιπλέον αντιστράφηκε ενώ και το 

                                                            
37 Kindleberger P. Charles, ό. π., p. 33. 
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φράγκο ανέκαμψε στις 199 μονάδες έναντι της αγγλικής λίρας τον Ιούλιο και στις 

190 τον Αύγουστο. Στο σημείο αυτό, επέλεξε να υιοθετήσει τις προτεινόμενες 

πολιτικές της επιτροπής για αύξηση των φόρων. 

Από τη στιγμή που ο Poincare ανέλαβε την εξουσία, το γαλλικό φράγκο 

ενδυναμώθηκε και η τιμή του ακολούθησε ανοδική πορεία στην αγορά 

συναλλάγματος. Τον Αύγουστο του ίδιου έτους, η Τράπεζα της Γαλλίας 

εξουσιοδοτήθηκε να αγοράσει ξένο συνάλλαγμα με γαλλικά φράγκα ώστε να 

μειώσει το ρυθμό της ανόδου της τιμής του νομίσματος. Η ανάληψη τέτοιων αγορών 

ήταν απαραίτητη, καθώς θα πραγματοποιούνταν η αγορά της στερλίνας στα 150 

φράγκα έναντι της λίρας και η πώλησή της σε μια υψηλότερη αξία του φράγκου 

όπως ήταν το επίπεδο των 125. 

Η είσοδος της Τράπεζας της Γαλλίας σε λειτουργίες διατήρησης της αξίας του 

φράγκου σε χαμηλά επίπεδα, σήμαινε για τον Moreau την εγκατάλειψη όλων των 

αντιλήψεων της αποκατάστασης του νομίσματος στην ισοτιμία που υπήρχε πριν από 

τον Πρώτο Παγκόσμιο. 

Το φράγκο υπό την κυβέρνηση του Poincare, ξεκίνησε να αυξάνεται στο 160 

με 170 έναντι της λίρας. Η επιτροπή των ειδικών προειδοποιούσε για τις υπερβολικά 

υψηλές τιμές που θα προκαλούσαν στασιμοπληθωρισμό όπως εκείνο της Αγγλίας 

που θα ήταν ολέθριος για τη βιομηχανία, το εμπόριο και τη γεωργία. Τελικά, ο 

Poincare, αν και αμφιταλαντευόμενος τάχθηκε υπέρ της σταθεροποίησης στα 120 

φράγκα ανά λίρα. 

Οι περισσότερες συμβουλές που δόθηκαν στη Γαλλία εκ των έσω αλλά και 

εκτός της, επικεντρώνονταν στα προβλήματα της χώρας και όχι στον αντίκτυπο της 

γαλλικής επιλογής που αφορούσε την τιμή της ισοτιμίας στο σύστημα. 

Η σχετική υπερτίμηση της αγγλικής λίρας και η υποτίμηση του φράγκου, ήταν 

αδιαμφισβήτητα επικίνδυνα γεγονότα για το σύστημα. Από μια οπτική η γαλλική 

απόφαση έγινε με προσοχή. Όμως, η σημασία των μεγάλων μεγεθών των γαλλικών 

κεφαλαίων στο εξωτερικό δεν έλαβε την πρέπουσα σημασία ενώ τα κεφάλαια αυτά 

θα μπορούσαν να είχαν επενδυθεί σε ξένες ασφάλειες. Ένα υποτιμημένο επιτόκιο θα 

ήταν ανεπαρκές για την αναζωογόνηση των εξαγωγών και των ανταγωνιστικών 

εισαγωγών στον τομέα της βιομηχανίας38. 

                                                            
38 Kindleberger P. Charles, The World in Depression 1929 – 1939, ό. π., p. 36. 
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Η Αγγλία, όπως γίνεται πλέον φανερό, εγγυήθηκε για το σύστημα, ενώ η 

Γαλλία δεν ενδιαφερόταν τόσο ώστε να εγγυηθεί για αυτό. Η απόφαση που 

αφορούσε τη στερλίνα ήταν συνεπώς πιο φορτωμένη με τις συνέπειες που θα 

επέρχονταν στο σύστημα από ότι οι πρακτικές που αφορούσαν το φράγκο. Το 

βασικό λάθος της Γαλλίας έγκειται στο επιλεγόμενο επιτόκιο από τη Γαλλία, 

δεδομένης της αγγλικής επιλογής που είχε ήδη πραγματοποιηθεί με μη συνετό 

τρόπο. 

Η Ιταλία υπέφερε επίσης από προβλήματα νομισματικής φύσεως κατά τη 

δεκαετία του 1920. Στην κρίση του 1921 πλήθος τραπεζών προσχώρησαν σε μια 

προβληματική κατάσταση όταν ‘‘η φούσκα των ασφαλειών’’ έσπασε. Μονάχα η 

τράπεζα Di Sconto αφέθηκε να πτωχεύσει. Ο Mussolini εμφανίστηκε στο προσκήνιο 

της Ρώμης το 1922 και το 1926 με την επαναφορά της στερλίνας στο χρυσό κανόνα 

και την ανάκαμψη του γαλλικού φράγκου, ήταν έτοιμος να προβεί σε 

σταθεροποίηση της ιταλικής λίρας. Όπως και το φράγκο, έτσι και η ιταλική λίρα είχε 

ισοτιμία 25 μονάδες έναντι της αγγλικής λίρας και 19.3 σεντ έναντι του δολαρίου το 

1914. Όμως κατά το μεσοπόλεμο έπεσε στο 150 και ο Mussolini επιζητούσε να το 

ανεβάσει στο επίπεδο των 90 μονάδων. 

Ο διευθυντής της Federal Reserve Bank της Νέας Υόρκης, ο Strong, είχε 

ταχθεί υπέρ της άποψης της επιτακτικής ανάγκης για σταθεροποίηση, δηλαδή της 

εντολής του Andrew W. Mellon, υπουργού οικονομικών. Ο Strong συνεργάστηκε με 

τον Norman Montagu της Τράπεζας της Αγγλίας και μαζί διευθέτησαν ένα δάνειο 

από την κεντρική τράπεζα ύψους 75.000.000 δολαρίων και ένα ιδιωτικό ύψους 

50.000.000 δολαρίων, προσπαθώντας να στηρίξουν την πορεία για τη 

σταθεροποίηση. 

Η Ισπανία ήταν μία ακόμη χώρα που επιδίωξε την αύξηση της τιμής του 

νομίσματός της την ίδια δεκαετία. Η αποσύνδεση της χώρας από τις διεθνείς αγορές 

μέσω ενός από τους υψηλότερους φόρους προστασίας στον κόσμο, που τέθηκε από 

τη δικτατορία Primo de Rivera39, είχε σαν αποτέλεσμα την ανατίμηση της πεσέτας 

έναντι των άλλων νομισμάτων από το 1924 ως το 1926 από το 72%του ποσοστού 

της ισοτιμίας στο 79%, ενώ το 1927 στο 94%. Στο επίπεδο αυτό, οι κερδοσκόποι που 

αγόραζαν την πεσέτα δυσανασχέτησαν και η απαισιοδοξία τους μεταφράστηκε σε 

πώληση των πεσετών που είχαν αγοράσει. Το 1928 η δικτατορία προσπάθησε να 

                                                            
39 Kindleberger P. Charles, The World in Depression 1929 – 1939, ό. π., p. 37 
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διατηρήσει υψηλά την αξία του νομίσματος μέσω μιας μεσολάβησης της επιτροπής 

συναλλάγματος και χρυσού αξίας 500.000.000 πεσετών. Δυστυχώς η προσπάθεια 

απέτυχε και το 1929 τα ξένα αποθεματικά συναλλάγματος ουσιαστικά αφέθηκαν να 

εξαντληθούν. 

Νομίσματα άλλων χωρών της Ευρώπης σταθεροποιήθηκαν με την αγγλική 

λίρα, το φράγκο και την πεσέτα, δεν ήταν όμως τόσο μεγάλης σημασίας για το 

διεθνές νομισματικό σύστημα όπως τα νομίσματα που προαναφέρθηκαν. Μεγάλης 

σημασίας σε διεθνή κλίμακα ήταν το γεγονός ότι ο Norman και ο Moreau, 

ανταγωνίζονταν για την επιρροή που θα ασκούσαν στις κεντρικές τράπεζες. Οι 

στόχοι της Μεγάλης Βρετανίας για τον κανόνα του χρυσού, τη σταθεροποίηση των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών και την αποκατάσταση της οικονομικής σπουδαιότητας 

του Λονδίνου θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι οδηγούνταν από εθνικές βλέψεις πέρα 

από τις θεωρήσεις εκείνων οι οποίοι μελετούσαν το διεθνές νομισματικό σύστημα. 

Η Ιαπωνία ήταν η τελευταία χώρα της οποίας το νόμισμα επέστρεψε στην 

ηθελημένη νομισματική ισοτιμία. Έχοντας συμμετάσχει στις πληθωριστικές 

αυξήσεις των τιμών το 1919 με 1921 με τις τιμές να κυμαίνονται από το 200 στο 320 

προτού φτάσουν και πάλι στο 190 (με βάση το 100 το 1913)40. 

Στην αρχή των προσπαθειών για σταθεροποίηση του γιεν, το πρόβλημα που 

ήδη υπήρχε επιβαρύνθηκε με το σεισμό του Tokyo και της Yokohama το 1923. Το 

1924 η αξία αφέθηκε στην πίεση της εύκολης χρηματοδότησης από την κυκλοφορία 

των ‘‘λογαριασμών του σεισμού’’41. Η υποτίμηση δεν ήταν άκαμπτη και έτσι το 

1925 διορθώθηκε μέσω των πωλήσεων χρυσού. Μετά τη σταθεροποίηση του 

φράγκου, το 1928, ήταν η μόνη από της σημαντικές χώρες του κόσμου που 

βρίσκονταν εκτός του χρυσού κανόνα. 

Εξωτερικές και εσωτερικές πιέσεις υψώθηκαν έναντι της σταθεροποίησης. Οι 

εξαγωγείς και οι εισαγωγείς ήταν αντίθετη με την μικρού βαθμού υποτίμηση ενώ οι 

τραπεζίτες παρότρυναν σε κινήσεις υπέρ της επαναφοράς του χρυσού κανόνα σε 

χαμηλότερη ισοτιμία. Έτσι το 1929 το υπουργικό συμβούλιο του Hamaguchi 

ανακοίνωσε την απόφαση της επαναφοράς της πολιτικής που εξέφραζε την 

επαναφορά της ισοτιμίας. Η κερδοσκοπία ανέβασε στη συνέχεια την τιμή της 

προσφοράς και το 1930 το yen έφτασε στην προσδοκώμενη ισοτιμία. 

                                                            
40 Kindleberger P. Charles, The World in Depression 1929 – 1939, ό. π., p. 38. 
41 Kindleberger P. Charles, The World in Depression 1929 – 1939, ό. π., p. 38. 
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3. Η οικονομία των ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του 1920 
 

i. Η Αμερική είναι η μεγαλύτερη πιστώτρια χώρα στον κόσμο 
 

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ξένες κυβερνήσεις δανείζονταν από την Νέα 

Υόρκη και την Ουάσιγκτον με τη χρήση υπηρεσιών της J. P. Morgan & Co42. 

Υπήρχε μια γενικότερη άνοδος στο δανεισμό43 από την Αμερική σε διάφορες χώρες 

μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο. Το 1924 ο δανεισμός έφτασε σε επίπεδα που 

ξεπερνούσαν τα 900.000.000 δολάρια ανά έτος. Τα ποσά αυτά αυξήθηκαν το 1927 

και ξεπέρασαν τα 1.250.000.000 δολάρια το 1928. 

Τα δάνεια των Ηνωμένων Πολιτειών σε Καναδά, σε Ασία και Αυστραλία44 δεν 

ήταν τόσο υψηλά, όμως εκείνα που δόθηκαν στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική 

ήταν αξιοσημείωτα. Η Αμερική ήταν η μεγαλύτερη πιστώτρια χώρα εκείνη την 

εποχή σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο μεγάλος αυτός δανεισμός όμως, σταμάτησε 

απότομα επιφέροντας και τις ανάλογες επιπτώσεις. 

Οι λειτουργίες της αγοράς ξένων μετοχών στη Νέα Υόρκη, διέφεραν αρκετά 

από εκείνες της Λονδρέζικης αγοράς της προπολεμικής περιόδου. Το γεγονός αυτό 

αιτιολογούσε πλήρως κατά τον Schumpeter45 το λόγο που ο δανεισμός των 

Ηνωμένων Πολιτειών απέφερε τέτοιες διαταραχές όπως εκείνες των αποζημιώσεων 

που ανέλαβαν τις νέες επενδύσεις, που θα μετέφεραν στις δανειζόμενες χώρες 

πραγματικά προϊόντα και υπηρεσίες46. Επίσης, υποστήριζε πως αντίθετα, δεν 

αιτιολογούσε το γεγονός, το ότι κατά κύριο λόγο οι μέθοδοι υψηλών πιέσεων των 

τραπεζών της Νέας Υόρκης και τα δαπανηρά σχέδια για τη Γερμανία και τη 

                                                            
42 Kindleberger P. Charles, The World in Depression 1929 – 1939, ό. π., p. 39. 
43 Βλ. Table 1, παράρτημα. 
44 Kindleberger P. Charles, The World in Depression 1929 – 1939, ό. π., p. 41. 
 

45 Schumpeter Joseph A., Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical 

Analysis of the Capitalist Process, vol.2, McGrow-Hill, New York, 1939 p. 703. 
 

46 Kindleberger P. Charles, The World in Depression 1929 – 1939, ό. π., p. 39. 
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Λατινική Αμερική έρχονταν σε αντίθεση με τους περισσότερο έμπειρους Άγγλους 

τραπεζίτες. 

Στην Αγγλία ο ξένος δανεισμός και οι εγχώριες επενδύσεις ήταν 

υποκατάστατες. Εξαίρεση όμως αποτελούσαν τα ‘‘σημεία καμπής’’ του οικονομικού 

κύκλου εκεί δηλαδή όπου ο ξένος δανεισμός και οι εγχώριες επενδύσεις 

ανταποκρίνονταν στις αλλαγές του επιτοκίου προεξόφλησης και μετακινούνταν μαζί. 

Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο στις Ηνωμένες Πολιτείες ο ξένος και ο 

εγχώριος δανεισμός συσχετίζονταν θετικά, αντιδρώντας έτσι στην κυκλική κίνηση 

των προεξοφλητικών επιτοκίων και των κερδών με εξαίρεση τα ‘‘σημεία καμπής’’. 

Οι βραχυχρόνιες αποκλίσεις, συνέβαιναν κυρίως στα μέσα του 1928 και στις αρχές 

του 193047. 

Τον αγγλικό δανεισμό ακολούθησε ένα μοντέλο προσφοράς στο ποίο μια 

σταθερή προσφορά επενδυτικών χρηματικών πόρων, προσδιοριζόταν για τους 

εγχώριους αλλά και τους ξένους χρήστες και ήταν ανάλογο με τη δυναμική της 

ζήτησής τους, ενώ στην Αμερική η προσφορά επενδύσιμων χρηματικών διαθεσίμων 

αυξανόταν ή ελαττωνόταν σύμφωνα με τον οικονομικό κύκλο και μετά το 1924 

προσδιοριζόταν σε σχεδόν σταθερές αναλογίες των δύο εκροών.  

                                                            
47 Hal. B. Lary, The Unites States in the World Economy: The International 

Transactions of the United States During the Interwar Period, 1943, p. 92. 
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Β. Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1929 

1.  Η άνοδος της οικονομίας των ΗΠΑ.  
 

Η βιομηχανική επανάσταση που ξεκίνησε από την Ευρώπη, επεκτείνεται πλέον 

έξω από αυτήν. Τα ευρωπαϊκά προϊόντα δεν έφταναν παντού με αποτέλεσμα οι 

Ιάπωνες, οι Ινδοί και οι Νοτιαμερικανοί να παρακινηθούν και να ενδυναμώσουν τις 

βιομηχανίες των χωρών τους. Τα περιθώρια για το διεθνές εμπόριο στενεύουν και 

αυτό επηρεάζει αρνητικά χώρες όπως η Αγγλία και η Γερμανία που βασίζονταν σε 

αυτό. Η κρίση48 που εξαπλώνεται επιβαρύνει πιο πολύ τους αγρότες, τους μισθωτούς 

και τις μεσαίες αστικές τάξεις. Γίνεται πια φανερή η πτώση της δυναμικής της 

Ευρώπης, η οποία υποβοηθήθηκε από τη σημαντική μείωση στον τομέα των 

εξαγωγών και τη γενικότερη ευρωπαϊκή σμίκρυνση της οικονομίας, που την 

κατεύθυνε σε εξωτερικό δανεισμό με αποτέλεσμα η δυναμική που κατείχε να 

περάσει στα χέρια της Αμερικής49 κατά κύριο λόγο αλλά και της Ιαπωνίας. Κύριος 

όμως λόγος της παρακμής της Ευρώπης ήταν το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν 

ενεπλάκησαν στα πολιτικά διεθνή συμβάντα σε μεγάλο βαθμό πέραν του ότι 

συνέβαλαν υπέρ της ειρήνευσης βοηθώντας ως πιστωτές στην δημιουργία συνθηκών 

για τη διατήρησή της παρόλο που η οικονομική τους δύναμη ήταν φανερά  

σημαντική. Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και η στάση των ΗΠΑ50 ως προς τις 

οικονομικές αποζημιώσεις των ηττημένων γερμανών που ήταν αρνητική αλλά όχι 

                                                            
48 Σταθάκης Γ. , Η κρίση του 1929 και οι ερμηνείες της, http://askdb.pblogs.gr/2009/02/h-

krish-toy-1929-kai-oi-ermhneies-ths.html 

 
49 Σταθάκης Γ. , Η κρίση του 1929 και οι ερμηνείες της, http://askdb.pblogs.gr/2009/02/h-

krish-toy-1929-kai-oi-ermhneies-ths.html 

 

50  Σταθάκης Γ., Μετά την κρίση τι; Αναζητώντας μια νέα Αρχιτεκτονική για το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα, ημερίδα Ινστιτούτου Ν. Πουλαντζά. 
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τυχαία φυσικά. Οι ΗΠΑ θα διατηρούσαν τον χρυσό κανόνα51 αλλά και την σχέση 

μεταξύ των επιτοκίων της Αγγλίας και της Αμερικής στα επίπεδα που επιθυμούσαν 

και έτσι θα απέτρεπαν τη μετακίνηση του χρυσού από την Ευρώπη στην Αμερική. 

Έτσι, δανείζοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες τη Γερμανία, τα αμερικάνικα κεφάλαια θα 

ενδυναμώνονταν αλλά ταυτόχρονα αυτό θα εξυπηρετούσε και την πληγείσα 

Γερμανία η οποία θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στην καταβολή των υπέρογκων 

πολεμικών χρεών που της αποδόθηκαν. Γίνεται λοιπόν ολοφάνερο πως η επιδίωξη 

αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών απέβλεπε σε εθνικό όφελος. 

 

2.  Η ακμή της οικονομίας των ΗΠΑ. 
 

Η νομισματική αστάθεια και η κερδοσκοπία μέσω του χρηματιστηρίου, η 

ανοδική τάση των πιστώσεων που προέρχονταν κατά κύριο λόγο από την Αμερική, η 

πλεονάζουσα παραγωγή και η στενότητα που χαρακτήριζε την αγορά σε συνδυασμό 

με την αμερικανική τακτική προστατευτισμού, συνέθεταν το σκηνικό της κρίσης της 

οικονομίας της Ευρώπης και σε συνδυασμό με το γεγονός πως οι κυβερνήσεις στην 

Ευρώπη, μέσω της πολιτικής ελλειμματικής χρηματοδότησης επιδίωκαν να 

αυξήσουν την κυκλοφορία του χρήματος παραβλέποντας δυστυχώς το έλλειμμα σε 

αγαθά που οδήγησε σε άνοδο των τιμών, βοήθησαν καταλυτικά στην περεταίρω 

αμερικανική οικονομική ενδυνάμωση. Η αμερικανική οικονομία λοιπόν, βρίσκεται 

σε άνθιση αυτά τα χρόνια και η δεκαετία του 1920, είναι ευρύτατα γνωστή ως χρυσή 

δεκαετία για την εν λόγω οικονομία. 

Το 1920 ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Warren Harding, διακήρυττε 

την επιτακτική ανάγκη που είχε η Αμερική να βιώσει τη γαλήνη ώστε να 

επουλωθούν οι πληγές που της προξενήθηκαν από τον πόλεμο. Ο Harding ήθελε να 

αποτρέψει την πίστη του κόσμου στο κράτος αλλά και την οικονομική επιστήμη και 

πρότρεπε στην χρήση του laissez faire όσον αφορά την εσωτερική πολιτική και τον 

προστατευτισμό όσον αφορά την εξωτερική αμερικανική πολιτική. Με τις 

διακηρύξεις του περί ομαλότητας κέρδισε το 1921 την προεδρία. Η πολιτική που 

                                                            
51 Friedman Μ. – Schwartz Α., The Great Contraction 1929-1933, Princeton 

University Press, 2008, p. 120. 
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ακολούθησε ήταν αποτελεσματική52. Ήταν επίσης μια πολιτική που εξέφραζε την 

υλιστική διάθεση που χαρακτήριζε τα χρόνια που είναι γνωστά ως Νέα Εποχή και 

εξέφραζε το λαϊκό αμερικανικό συναίσθημα. Κύριο χαρακτηριστικό της Νέας 

Εποχής, ήταν η αναπτυσσόμενη53 ευημερία που φαινόταν από: α) την κατά 25% 

αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος κατά τη διάρκεια των ετών 1921 έως το 

1929, β) από τον έκδηλο οικοδομικό οργασμό που από το 1925 μέχρι το 1930 

μεταμόρφωσε τη φυσιογνωμία των αμερικανικών πόλεων, και γ) τα αυτοκίνητα που 

πλημμύρισαν τους δρόμους που από οχτώ εκατομμύρια το 1920, αυξήθηκαν σε 23 

εκατομμύρια το 1930. 

Τα αυτοκίνητα στάθηκαν η πρώτη μεγάλη απόδειξη για τις δυνατότητες της νέας 

μαζικής αγοράς καταναλωτικών αγαθών. Τα ηλεκτρικά ψυγεία, οι ηλεκτρικές 

κουζίνες54, και τα ραδιόφωνα, έγιναν επίσης κοινό αγαθό του 1920 με 1930 και 

αποκάλυψαν τη νέα σημασία της βιομηχανίας των ηλεκτρικών ειδών. Οι τιμές των 

ειδών αυτών έπεφταν και οι μισθοί ανέβαιναν. 

Η παραγωγικότητα της αμερικάνικης βιομηχανίας αυξανόταν σταθερά αλλά 

και η ζήτηση επεκτεινόταν με γρήγορους ρυθμούς ενώ παράλληλα τα είδη 

πολυτελείας έγιναν είδη πρώτης ανάγκης. Αυτός ήταν ο πρώτος μεγάλος 

οικονομικός οργασμός στην ιστορία, που κατέδειξε τη μελλοντική εξέλιξη των 

δυτικών κοινωνιών. Η κινητήρια δύναμή του και η ροπή του προερχόταν από τη 

μαζική καταναλωτική αγορά. Τη ζήτηση συντηρούσαν η αύξηση των ημερομισθίων 

και το υψηλό επίπεδο απασχολήσεως - η ανεργία δεν ξεπερνούσε το 5%,ποσοστό 

πολύ μικρό για την εποχή - αλλά και η τεράστια εξάπλωση των πιστώσεων. Η 

Αμερική είχε πολλά χρήματα να δανείσει και οι Αμερικανοί έσπευδαν να 

δανειστούν. Οι αγορές με δόσεις έγιναν κάτι το συνηθισμένο. Το 1927 υπήρχε 

οικονομική επιβράδυνση μα η ευημερία της Αμερικής φαινόταν άτρωτη και οι 

πολίτες ήθελαν να συμμετάσχουν σε αυτήν αγοράζοντας. Από το 1921 έως το 1929 

το συνολικό Εθνικό Προϊόν αυξήθηκε παραπάνω από 50%. 

                                                            
52 Kindleberger P. Charles, The World in Depression 1929 – 1939, University of 

California Press, London, England, 1986, p. 44. 
53 Kindleberger P. Charles, The World in Depression 1929 – 1939, University of 

California Press, London, England, 1986, p. 42. 
54 Parnell, Ιστορία του 20ου αιώνος,  Χρυσός Τύπος, τόμος 3ος, Αθήναι, 1975, σελ. 
1139. 
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Στη δεκαετία αυτή, έχοντας οι προηγούμενες δεκαετίες γεννήσει το αυτοκίνητο 

και πλέον παράγονται πολύ περισσότερα αυτοκίνητα και κατασκευάζονται δρόμοι, 

οικοδομές ανεγείρονται συνεχώς και κατασκευάζονται εμπορικά κέντρα και μεγάλα 

ξενοδοχεία, ενώ παρατηρούμε επίσης και την εμφάνιση του ραδιοφώνου, τη 

δημιουργία του τζιν και της τζαζ, του βωβού κινηματογράφου και του Χόλυγουντ. 

Η πιο φανερή και σημαντική πρόοδος όμως όλων, ήταν η χρηματιστηριακή 

άνοδος. Κατά το τέλος του 1929, οι τιμές του χρηματιστηρίου είχαν σχεδόν 

τετραπλασιασθεί σε σχέση με τις τιμές πριν τέσσερα χρόνια. Στο χρηματιστήριο της 

Νέας Υόρκης μεταβιβάζονταν κατά μέσο όρο πέντε εκατομμύρια μετοχές55 την 

ημέρα. Οι περισσότεροι αποκτούσαν μετοχές και εκείνο που τους ενδιέφερε ήταν η 

αύξηση της κεφαλαιουχικής αξίας. Η πρόοδος56 ήταν ολοφάνερη μέσω του 

χρηματιστηρίου. Η συνεχόμενη αύξηση στη ζήτηση μετοχών αλλά και η αύξηση των 

τιμών τους, χαρακτηρίζονταν τον καιρό εκείνο εκπληκτικές. Το καλοκαίρι του 

192957 είναι καταγεγραμμένο ιστορικά ως το αποκορύφωμα της άνθισης της 

αμερικανικής οικονομίας.  

 

 

3. Η χρηματοοικονομική κρίση του 1929 στις ΗΠΑ. 
 

Φθάνοντας στη 1 Ιανουαρίου του 1929 συναντάμε την υπερτιμημένη58 

χρηματαγορά του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Coolidge, που 

διαρκεί τέσσερα χρόνια. Η οικονομική ευφορία εκφραζόταν από ασυγκράτητη πολύ 

μεγάλη άνοδο με μακρά διάρκεια. Σε μια κεφαλαιαγορά αυτής της μορφής, οι 

άνθρωποι επένδυαν σε μετοχές για τρεις λόγους: πρώτος λόγος, είναι «η παλαιού 

τύπου συμμετοχή πρόθεσης στο εισόδημα μιας επιχείρησης». Αξίζει να σημειωθεί 

                                                            
55 Galbraith J., Το Μεγάλο Κραχ του 1929, σειρά: βιβλιοθήκη των ιδεών, εκδ. Νέα 

Σύνορα – Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα, 2000, σελ. 102. 
56 Parnell, Ιστορία του 20ου αιώνος, Χρυσός Τύπος, τόμος 3ος, Αθήναι, 1975, σελ. 

1248. 
57 Σε σχέση με το 1925, οι τιμές το καλοκαίρι το 1929 είχαν τετραπλάσια αξία 
περίπου. 
58 Kindleberger P. Charles, The World in Depression 1929 – 1939, University of 

California Press, London, England, 1986, p. 106. 
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πως σε κάθε περίπτωση οι μετοχές αυτές δεν πλήρωσαν μέρισμα ποτέ59. Δεύτερον, 

πολλοί επένδυαν σε μετοχές επειδή έφτανε σε αυτούς η φήμη πως μπορούν να 

γίνουν πλούσιοι επενδύοντας σε μετοχές του χρηματιστηρίου. Υπήρχε η αίσθηση σε 

πολλούς ανθρώπους επίσης, πως έχουν γνώση πάνω στις επιχειρηματικές κινήσεις 

των εταιριών και ένα πνεύμα βεβαιότητας χαρακτήριζε όλους τους αγοραστές. Μια 

τρίτη κατηγορία επενδυτών, ήταν οι επιφυλακτικοί αγοραστές που επένδυαν όταν 

γνώριζαν για την ανοδική πορεία των τιμών και ήταν έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να 

απομακρυνθούν εάν χρειαστεί ούτως ώστε να μην κινδυνεύσουν. Όμως, η τεράστια 

ανοδική τάση των τιμών απομάκρυνε από κάθε επενδυτή την ιδέα να αποτραβηχτεί 

από την αγορά τη στιγμή που του δινόταν η δυνατότητα να γίνει πλούσιος 

απολαμβάνοντας πραγματικά μεγάλα κέρδη, με αποτέλεσμα όταν γνωστοποιηθήκαν 

αρνητικά μηνύματα για το χρηματιστήριο, οι τιμές παρουσίασαν τόσο απότομη και 

συνεχή καμπή που λίγοι τελικά ήταν εκείνοι που απομακρύνθηκαν εγκαίρως. 

Τα κέρδη του κεφαλαίου ήταν πολύ σημαντικά και οι μετοχές αγοράζονταν 

κατά κύριο λόγο με την πληρωμή εγγύησης, που σημαίνει πως κάποιος έπρεπε να 

είναι πιστωτής για ένα μέρος της τιμής το οποίο δεν πλήρωνε ο επενδυτής. Οι 

μετοχές ήταν η ασφάλεια του δανείου και καθώς έχαναν την αξία τους, οι πιστωτές 

απαιτούσαν όλο και πιο μεγάλο ποσοστό πληρωμής σε ρευστό ή και επιπλέον 

ασφάλειες σε περίπτωση αδυναμίας της αποπληρωμής. Τέτοιου είδους πωλήσεις που 

γίνονταν με γνώμονα την ανάγκη, είχαν τη δυναμική να τραβήξουν με τεράστια 

ταχύτητα την αγορά σε πτώση. 

Στον επόμενο μήνα παρατηρήθηκε για μία ακόμη μονάχα φορά μια μεγάλη 

αύξηση των τιμών που έδωσε ώθηση στις πράξεις με εγγύηση που θα διευρύνονταν 

πια σε όλο τον κόσμο δεδομένου ότι υπήρχε άφθονο χρήμα στη Νέα Υόρκη60 για να 

κινήσει αυτές τις μεταβιβάσεις, ενώ και τα χρηματομεσιτικά δάνεια είχαν και αυτά 

σημαντική ανοδική πορεία που έφτανε τα τετρακόσια εκατομμύρια ανά μήνα ενώ 

χαρακτηριστικά τον επόμενο Σεπτέμβρη άγγιξε τα επτά δισεκατομμύρια δολάρια. 

Στην κερδοσκοπία που έλαβε χώρα στις ΗΠΑ, πήραν μέρος περίπου ένα 

εκατομμύριο άτομα. 

                                                            
59 White E. N., The Stock Market Boom and Crash of 1929 Revisited, The Journal of 

Economic Perspectives, Volume 4, Issue 2, Spring 1990, p. 67-83. 
60 Galbraith J., Το Μεγάλο Κραχ του 1929, σειρά: βιβλιοθήκη των ιδεών, εκδ. Νέα 
Σύνορα – Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα, 2000, σελ. 92. 
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Στις 19 Οκτωβρίου υπήρξαν μεγάλες πτώσεις και ο βιομηχανικός δείκτης των 

Times της Νέας Υόρκης υπέστη πτώση της τάξης των επτά μονάδων. Όμως γενικά η 

αγορά εκείνο το Σάββατο δεν πήγαινε καθόλου καλά δεδομένου ότι 3.488.100 ήταν 

το σύνολο των μετοχών που άλλαξαν χέρια. Στο κλείσιμο, ο δείκτης των Times 

έχασε δώδεκα μονάδες, ενώ υπήρχαν φήμες διαγραφής εξαιρετικά μεγάλου αριθμού 

περιθωριακών αγορών. Την Κυριακή το πιο σημαντικό νέο στα πρωτοσέλιδα των 

εφημερίδων ήταν πως «κύμα πωλήσεων» κατέκλυζε την αγορά, ενώ επίσης υπήρχαν 

προβλέψεις για κάποια «οργανωμένη υποστήριξη» προς την αγορά. Γενικότερα, σε 

κάθε πτώση του δείκτη, οι τραπεζίτες συνεργαζόμενοι με δημοσιογράφους 

προσπαθούσαν να συγκαλύψουν τα δυσάρεστα νέα με σκοπό να βοηθηθεί και να 

τονωθεί η αγορά με νέες επενδύσεις αποστρέφοντας κάθε αρνητική σκέψη για το 

χρηματιστήριο και προβάλλοντας τους ‘‘υποστηρικτές’’ τραπεζίτες ως σωτήρες που 

είναι πάντα κοντά στον κόσμο και στο χρηματιστήριο. 

Τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου το τέλεξ κατέγραφε και μετέδιδε τις τιμές σε μια 

αγορά που κατρακυλούσε, ενισχύοντας την πεποίθηση για πωλήσεις. Ο δείκτης 

εκείνη τη μέρα είχε απώλειες δέκα μονάδων. Μικρή άνοδος σημειώθηκε την Τρίτη 

ενώ ο καθηγητής Fisher61 δήλωσε πως «η αγορά ακόμη δεν αντικατοπτρίζει τα 

ευεργετικά αποτελέσματα της ποτοαπαγόρευσης  που έχει καταστήσει τον εργάτη 

πιο αξιόπιστο και αποδοτικό», θέλοντας να δώσει τη θετική βλέψη να αιωρηθεί στην 

ατμόσφαιρα. Την Τετάρτη στις 23 του ίδιου μήνα, μια μεγάλη πτώση 

πραγματοποιήθηκε με συνέπεια μαζικές πωλήσεις να λαμβάνουν χώρα και δεκάδες 

εκατοντάδες κερδοσκόπων να προσπαθούν να πουλήσουν τις μετοχές τους όσο 

ακόμα τους απέδιδαν κέρδος. Όσοι όμως δεν κατάφερναν να τις πουλήσουν θα 

έπρεπε να πραγματοποιήσουν περαιτέρω ασφάλειες των δανείων τους εφόσον με το 

κλείσιμο της μέρας διαγράφηκε κι άλλο ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό περιθωριακής 

κάλυψης το οποίο ήταν πρωτοφανές. Όμως η αισιοδοξία συνεχιζόταν με προβλέψεις 

ενίσχυσης από την «οργανωμένη υποστήριξη». 

Στις 24 του Οκτώβρη62 του 1929, παίρνει μορφή ο ιστορικός πανικός του 

192963. Ο κόσμος ήταν τρομοκρατημένος, χαμένος στην αβεβαιότητα και την πλήρη 

                                                            
61 Parnell, Ιστορία του 20ου αιώνος,  Χρυσός Τύπος, τόμος 3ος, Αθήναι, 1975, σελ. 

1264. 
62 Richards Denis, Ιστορία της Σύγχρονης Ευρώπης, ό. π., σελ. 502-506 
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αταξία που προκαλούσε τη σύγχυση. Οι μετοχές που συναλλάχθηκαν είχαν πια το 

συνολικό μέγεθος των 12.894.650. Με το ξεκίνημα της μέρας οι τιμές παρέμεναν 

σταθερές, όμως, η υπέρογκη προσφορά οδήγησε τις μετοχές σε μια τρελή καθοδική 

πορεία με ρυθμούς όλο και ταχύτερους. Το νέο της μεγάλης κατάρρευσης διαδιδόταν 

παντού. Η αβεβαιότητα ωθούσε όλο και περισσότερο κόσμο να πουλήσει. Ο πανικός 

φαινόταν και ήταν ανεμπόδιστος. Με το πέρασμα μερικών ωρών, ο πανικός θα 

καταλάγιαζε δίνοντας την αίσθηση πως η πολυπόθητη «οργανωμένη υποστήριξη» 

βρισκόταν δίπλα στον κόσμο και τις ανάγκες του. Οι τραπεζίτες συγκεντρώθηκαν να 

συσκεφθούν και κατέληξαν στο να στηρίξουν την αγορά με τη διάθεση σημαντικών 

πόρων. Παρά τον ομολογημένο πανικό που υπήρξε, από τη Wall Street64 

πραγματοποιήθηκαν δηλώσεις που υποστήριζαν πως το φαινόμενο αυτό ήταν 

προσωρινό και πως ήταν τεχνικοί οι λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία του, 

καθησυχάζοντας τον κόσμο με τη διαβεβαίωση της παροδικότητας του φαινομένου 

και της αντιστρεψιμότητας της καταστάσεως. Η είδηση για τη συνέλευση των 

τραπεζιτών και της απόφασης να στηρίξουν την αγορά όντας οι ισχυρότεροι 

χρηματοδότες του έθνους διαδόθηκε στο χώρο του χρηματιστηρίου γρήγορα και 

άμεσο αποτέλεσμα ήταν η σταθεροποίηση των τιμών και η σταδιακή άνοδός τους. 

Ένας χρηματιστής της Morgan, επένδυσε σε δέκα χιλιάδες μετοχές σε τιμή έντονα 

υψηλότερη των δεδομένων προσφορών ενώ στη συνέχεια επένδυσε και σε άλλες 

μετοχές, δείχνοντας τη ‘‘σωστή οδό’’ για τον υπόλοιπο κόσμο, βοηθώντας έτσι στην 

αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης και συνεφέρνοντας με αυτό 

τον τρόπο τις τιμές στην επιθυμητή αύξουσα πορεία τους. Ο ρυθμός των πωλήσεων 

που ήταν ασταμάτητες, έγινε πιο ήπιος στο τέλος της ημέρας και ο δείκτης έκλεισε 

με απώλειες δώδεκα μονάδων. Ωστόσο δεκάδες εκατοντάδων που πούλησαν τις 

μετοχές τους καταστράφηκαν χάνοντας τα χρήματά τους και την ελπίδα τους να 

κερδίσουν πολλά και εύκολα χρήματα. Όμως, παρά την καταστροφή, εκπρόσωποι 

από τις τριάντα πέντε σημαντικότερες μεσιτικές επιχειρήσεις συσκέφτηκαν και 

τελικά δήλωσαν πως η αγορά ήταν υγιής και σε κατάσταση αρκετά καλύτερη 

συγκριτικά με τους προηγούμενους μήνες, ενώ κάποιοι άλλοι μιλούσαν για τη 

μεγάλη πρόοδο που θα ερχόταν από εκεί και έπειτα. Οι πράξεις στο χρηματιστήριο 

                                                                                                                                                                          
63 Friedman Μ. – Schwartz Α., The Great Contraction 1929-1933, Princeton 

University Press, 2008, p. 157. 
64 Galbraith J., Το Μεγάλο Κραχ του 1929, σειρά: βιβλιοθήκη των ιδεών, εκδ. Νέα 
Σύνορα – Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα, 2000, σελ. 160. 
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συνεχίστηκαν στον ίδιο έντονο ρυθμό την Παρασκευή και το Σάββατο και όλοι 

θεωρούσαν πως οι τραπεζικοί ηγέτες έφεραν την καλυτέρευση. 

Όλοι ενθάρρυναν τον κόσμο εκτός από τον γερουσιαστή Φραγκλίνο Ρούσβελτ, 

ο οποίος και κατέκρινε τη μανία της κερδοσκοπίας. Την Κυριακή πολλές εφημερίδες 

αναφέρονταν στην άφιξη ενός καινούριου επενδυτικού ρεύματος ενώ και οι 

χρηματιστηριακές φίρμες προέβησαν σε μια διαφημιστική κίνηση προς έκκληση του 

κόσμου για την απόκτηση μετοχών άμεσα. 

Η Δευτέρα στις 28 Οκτωβρίου65 σηματοδοτείται ως η αρχή του τέλους. Η πτώση 

των τιμών ήταν βαρύνουσας σημασίας και ήταν μεγαλύτερη από όλης της βδομάδας 

του πανικού. Ο δείκτης των Times έχασε σαράντα εννέα μονάδες εκείνη την ημέρα. 

Η επονομαζόμενη «υποστήριξη», αδυνατούσε να αντιμετωπίσει τη μανία των 

πωλήσεων. Η πτώση των μετοχών ήταν ραγδαία και οι μετοχές που συναλλάχθηκαν 

έφτασαν τα τρία εκατομμύρια με την αγορά να έχει αποδυναμωθεί για ακόμη μία 

φορά. Παρά τη γενικότερη απαισιοδοξία, οι τραπεζίτες και πάλι συσκέφθηκαν και 

ανακοίνωσαν ότι θεωρούσαν πως «η κατάσταση διατηρούσε ακόμη ελπιδοφόρα 

χαρακτηριστικά». Αυτό όντως παράδοξο, απέβλεπε στην εναρμόνιση της τάξης στην 

αγορά και στην εύρεση αποδοχών στις υπάρχουσες προσφορές στις δεδομένες τιμές 

στην αγορά. 

Η Τρίτη 29 Οκτωβρίου είναι γνωστή τοις πάση ως η Μαύρη Τρίτη66, η 

χειρότερη μέρα για το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης αλλά και όλων των 

χρηματαγορών. Η μέρα ξεκίνησε με πωλήσεις τρομακτικά μεγάλων ποσοτήτων 

μετοχών. Οι τραπεζίτες, όχι μόνο δεν κατάφεραν να κλείσουν τα «κενά αέρος» αλλά 

αντί αυτού, τα κενά έλαβαν πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Οι πωλήσεις όλο και 

αυξάνονταν  χωρίς να βρίσκεται κανένας όμως αγοραστής να ανταποκριθεί. Το 

μεσημέρι της ίδιας μέρας, η κατάσταση ήταν έκρυθμη και η ανάγκη να παραμείνει 

ανοιχτή η αγορά έως ότου υπάρξει κάποιο θετικό συμβάν που να πυροδοτήσει την 

αισιοδοξία, ήταν επιτακτική. Υπάλληλοι στα γραφεία δούλευαν όλο το βράδυ και 

16.410.030 μετοχές άλλαξαν χέρια καθώς οι μειώσεις των τιμών ήταν τρομακτικές. 

Ακολούθησε μείωση του δείκτη κατά σαράντα τρεις μονάδες. Κλείνοντας ο δείκτης 

                                                            
65 Bell Philip M. H., Τα αίτια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου στην Ευρώπη, εκδόσεις 

Πατάκη, 2002, σελ. 209  
66 Galbraith J., Το Μεγάλο Κραχ του 1929, σειρά: βιβλιοθήκη των ιδεών, εκδ. Νέα 

Σύνορα – Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα, 2000, σελ. 196. 
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δεν άφησε κάποιο περιθώριο αισιοδοξίας και μόνο η αναγγελία του, φόρτιζε τον 

πανικό. Μόνο απαισιοδοξία κυριαρχούσε καθώς το μέλλον διαγραφόταν δυσοίωνο. 

Ο πρόεδρος Hoover δήλωσε πως οι καίριες επιχειρήσεις του έθνους ήταν εύρωστες. 

Ο όγκος των πωλήσεων ήταν πελώριος και την επόμενη μέρα στις 30 του Οκτώβρη, 

όμως οι τιμές βρίσκονταν σε καλύτερο σημείο. Ο δείκτης αυξήθηκε τριανταμία 

μονάδες ενώ περιορισμένα κέρδη είχαν κάποιες μετοχές. Βρίσκοντας πρόσφορο 

έδαφος, πολλές ενθαρρυντικές ανακοινώσεις έκαναν την εμφάνισή τους. Επίσης, ο J. 

D. Rockefeller αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη67 του στην αγορά, επενδύει σε 

υγιείς μετοχές. Τα πράγματα παρουσιάζονταν ευνοϊκότερα και έτσι ανακοινώθηκε το 

κλείσιμο του χρηματιστηρίου έως το μεσημέρι της επόμενης μέρας και το κλείσιμό 

του την Παρασκευή και το Σάββατο επίσης. 

 

4. Οι αιτίες που προκάλεσαν την Κρίση του 1929. 
 

Οι βασικές αιτίες οι οποίες οδήγησαν στην χρηματοοικονομική κρίση, είναι οι 

εξής: Στη δεκαετία του 1920 – 1930, υπήρχε άνιση κατανομή του εισοδήματος. 

Ενώ η παραγωγή ανά εργάτη αυξανόταν, το ποσό που εισέπραττε έναντι 

ημερομισθίου, ήταν καθηλωμένο αντί να αυξάνεται και αυτό. Το ίδιο ακριβώς 

συνέβαινε και με τις τιμές οι οποίες και αυτές παρέμεναν απολύτως σταθερές. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα, να αυξάνονται τα κέρδη των επιχειρηματιών με πολύ ταχείς 

ρυθμούς. Στο γεγονός αυτό, συνέδραμε και ο υπουργός οικονομικών Mellon, με το 

να διατηρεί την φορολογία των μεγάλων εισοδημάτων σε χαμηλά πλαίσια. Έτσι, το 

1929, ένα ποσοστό που αντιστοιχούσε στο 5% περίπου του πληθυσμού των 

Ενωμένων Πολιτειών της Αμερικής, βρέθηκε να του αναλογεί σχεδόν το 35% του 

συνολικού εισοδήματος. Η οικονομία της Αμερικής, ήδη από το 1919 εξαρτιόταν 

όλο και πιο πολύ από την κατανάλωση ειδών πολυτελείας. Η κατανάλωση τέτοιων 

αγαθών γινόταν από τους εύπορους και οτιδήποτε επηρέαζε εκείνους ή τις 

επενδύσεις τους, επηρέαζε σαν αλυσιδωτή αντίδραση και τη διακίνηση χρήματος σε 

όλη την οικονομία. Η απουσία των αγροτών στην εκτεταμένη πρόοδο των Η.Π.Α. , 

τους ωθούσε να αντιδράσουν και να ζητούν έντονα ρυθμίσεις που θα τους 

διευκόλυναν και θα καλυτέρευαν τη ζωή τους. Παρά την άνιση διανομή του 

εισοδήματος, το εργατικό κίνημα ήταν ανήμπορο να αλλάξει κάτι. Δεν ήταν όμως 
                                                            
67 Galbraith J., Το Μεγάλο Κραχ του 1929, σειρά: βιβλιοθήκη των ιδεών, εκδ. Νέα 
Σύνορα – Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα, 2000, σελ. 202. 
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μόνο στο εισόδημα το πρόβλημα. Οι ώρες εργασίας ήταν πολλές και τελικά η 

δεκάωρη εργασία καταργήθηκε χάρη στον Harding και στο δικαστή Elbert Garry, 

επικεφαλής της Ενώσεως Χάλυβα των Η.Π.Α. . 

Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 

άφησαν το ρόλο του μεγαλύτερου οφειλέτη και έγιναν ο μεγαλύτερος πιστωτής στο 

διεθνές προσκήνιο. Ο πιστωτής πρέπει να εισάγει προϊόντα μεγαλύτερης αξίας από 

εκείνα που εξάγει. Έτσι, οι οφειλέτες του, θα μπορούν να αποπληρώνουν το χρέος 

τους και έτσι να μην προβαίνει στην διαγραφή των χρεών που του οφείλουν είτε σε 

νέα σύναψη δανείων για την αποπληρωμή των παλιών. Η πραγματοποίηση δανείων 

με νέους οφειλέτες από το εξωτερικό ήταν πολύ προσοδοφόρα για την Αμερική. 

Κάποια στιγμή όμως οι δανειολήπτες από το εξωτερικό που ήταν φερέγγυοι 

εξαντλήθηκαν και η χώρα σύναπτε δάνεια και με οφειλέτες δίχως αξιοπιστία, που σε 

κάποιες περιπτώσεις δωροδοκούνταν όπως για παράδειγμα συνέβη με την Λατινική 

Αμερική. Η Αμερική έπρεπε να περιορίσει δραστικά τις εξαγωγές, πράγμα που θα 

ζημίωνε όσους εξαρτιόνταν από αυτές όπως για παράδειγμα τους αγρότες, ή να 

αποσβέσει σε μεγάλο βαθμό τα συναφθέντα δάνεια, γεγονός που θα ζημίωνε τους 

κατόχους ομολόγων και δανείων. Και στις δύο περιπτώσεις, αποτέλεσμα θα ήταν η 

μείωση της αγοραστικής δύναμης.  

Η Τρίτη αδυναμία, ήταν οι μανούβρες των μεγάλων εταιριών σε μεγάλη 

κλίμακα. Συνήθως συγκροτούσαν ομίλους εταιριών, οι οποίες θα είχαν μετοχές 

άλλων εταιριών και εκείνες με τη σειρά τους, άλλων. Έτσι, η τελική εταιρία θα 

μπορούσε να έχει με τη μικρότερη επένδυση, τον έλεγχο πολλών εταιριών. Αυτοί οι 

όμιλοι εταιριών ονομάζονταν ‘‘holding’’ και στα τέλη τη δεκαετίας ήταν πολύ 

διαδεδομένες. 

Με Το  Κραχ68  του Χρηματιστηρίου το 1929 έχουμε την Κατάρρευση 

τραπεζών και πλήθος επενδυτών να χάνει ξαφνικά την περιουσία του.  

Οι πιο φανερές αιτίες βεβαίως της Ύφεσης ήταν η εμφάνιση της 

υπερπαραγωγής, οι τραπεζικές και οι νομισματικές πολιτικές και οι δραστηριότητες 

που πραγματοποιήθηκαν στο χρηματιστήριο.  

Όσον αφορά την Υπερπαραγωγή έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 

                                                            
68 Galbraith J., Το Μεγάλο Κραχ του 1929, σειρά: βιβλιοθήκη των ιδεών, εκδ. Νέα 

Σύνορα – Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα, 2000, σελ. 159. 
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Η δεκαετία αυτή ήταν μια εποχή πάρα πολύ μεγάλης ακμής για την Αμερική. Ο 

μέσος όρος απόδοσης ανά εργαζόμενο αυξήθηκε κατά 32% στην παραγωγή και τα 

εταιρικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 62%, ενώ η διαθεσιμότητα επίσης, τόσο πολλών 

καταναλωτικών αγαθών όπως για παράδειγμα. ηλεκτρικών συσκευών, και 

αυτοκινήτων, που θα διευκόλυναν τη ζωή, μαζί με το συναίσθημα των αμερικανών 

πως άξιζαν να ανταμειφθούν μετά από τις θυσίες του Πρώτου Παγκόσμιου, 

παρότρυναν τον κόσμο στην απόκτηση όλο και περισσότερων καταναλωτικών 

αγαθών.  

Η υψηλή ζήτηση καταναλωτικών αγαθών, προκάλεσε στη συνέχεια και 

περεταίρω αύξηση της παραγωγής. Η αύξηση αυτή, σε συνδυασμό με την ήδη 

υπάρχουσα γεωργική μεγέθυνση της παραγωγής που υπήρχε, αν σκεφτούμε πως 

κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου πολέμου, ενώ τα ευρωπαϊκά 

αγροκτήματα βίωναν την καταστροφή, τα αμερικάνικα αγροκτήματα αποτελούσαν 

ακμάζουσα επιχείρηση, ώθησαν σε μια πραγματικά μεγάλη και έντονη αύξηση της 

παραγωγικότητας στον τομέα των αγροτικών προϊόντων. 

Η αύξηση παραγωγής τροφίμων κατά την διάρκεια του πολέμου, ήταν ένα 

οικονομικό ευτύχημα για πολλούς αγρότες που δανείστηκαν ώστε να 

εκσυγχρονίσουν και να επεκτείνουν τα αγροκτήματά τους. Η κυβέρνηση επιδοτούσε 

επίσης τα αγροκτήματα στον πόλεμο, καταβάλλοντας υψηλές τιμές για το σιτάρι και 

τα δημητριακά. Παρατηρούμε λοιπόν πως στη δεκαετία του 1920, η υψηλή ζήτηση 

αγροτικών προϊόντων και καταναλωτικών αγαθών γενικότερα, οδήγησαν σε 

υπερπαραγωγή. 

Όσον αφορά τη δεύτερη αιτία, τις πολιτικές των τραπεζών, όπως 

παρατηρήθηκε, η άνιση κατανομή εισοδήματος δεν απέτρεψε εκείνους που είχαν 

χαμηλό εισόδημα να επιζητούν  να αποκτήσουν αγαθά πολυτελείας όπως αυτοκίνητα 

και ραδιόφωνα. 

Αλλά, οι υπάρχουσες αμοιβές δεν συμβάδιζαν με τις τιμές εκείνων των αγαθών 

και αυτό αποτελούσε πρόβλημα. Έτσι, οι τραπεζικοί οργανισμοί έδωσαν τη λύση, η 

οποία ήταν να επιτραπεί η αγορά επί πιστώσει69. Δηλαδή, η ιδέα του να αγοράζεις 

τώρα και να πληρώνεις αργότερα, η οποία είχε μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. 

Αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής ήταν, φτάνοντας στα τέλη της δεκαετίας του 1920, 

το 60% των αυτοκινήτων και το 80% των ραδιοφώνων αγοράζονταν με πίστωση.  

                                                            
69 Galbraith J., Το Μεγάλο Κραχ του 1929, σειρά: βιβλιοθήκη των ιδεών, εκδ. Νέα 
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Το Federal Reserve Board, η Κεντρική Τράπεζα της Ουάσιγκτον των 

Ηνωμένων Πολιτειών, είχε τη δύναμη να καθορίζει το επιτόκιο των δανείων που 

έδιναν οι τράπεζες και έτσι έθεσε πολύ χαμηλά επιτόκια, που ενθάρρυναν τους 

ανθρώπους να αγοράζουν με «δόσεις». 

Το 1929 το Federal Reserve Board ανησυχούσε για την τόσο ραγδαία 

ανάπτυξη, και αποφάσισε να αυξήσει τα προεξοφλητικά επιτόκια και να περιορίσει 

την προσφορά χρήματος. Όμως αυτός όπως αποδείχτηκε ήταν ένας λάθος χειρισμός, 

γιατί με τα υψηλότερα επιτόκια και το συσσωρευόμενο χρέος, το κοινό επιβράδυνε 

την αγορά καταναλωτικών αγαθών. 

Κατά συνέπεια, η πολιτική των τραπεζών να προσφέρουν διευκόλυνση αγορών 

μέσω πιστώσεων με αρχικά χαμηλά επιτόκια προεξόφλησης και έπειτα υψηλά, 

προκάλεσε κίνδυνο για την οικονομία, καθώς οι αγορές με πίστωση αύξαναν τις 

ατομικές οφειλές και τα προεξοφλητικά επιτόκια μείωναν περεταίρω τη ζήτηση των 

αγαθών. 

Η τρίτη αιτία βρίσκεται στο Χρηματιστήριο. Το Χρηματιστήριο αποτελούσε 

δείκτη της Εθνικής ευημερίας και προσέδιδε αισιοδοξία για το μέλλον. Όπως ήταν 

εύκολο να αγοράσει  κάποιος αγαθά με πίστωση, έτσι ήταν εύκολο και να δανειστεί 

για να επενδύσει σε μετοχές στο Χρηματιστήριο (margin investing). Σαν 

αποτέλεσμα, οι τιμές στο Χρηματιστήριο διογκώθηκαν εξαιτίας των επενδυτών που 

πραγματοποιούσαν δάνεια για να μπορούν να επενδύουν όλο και πιο πολύ. Οι μικροί 

επενδυτές διευκολύνονταν στο να επενδύσουν στο Χρηματιστήριο γιατί η 

‘‘απαίτηση άμεσης πληρωμής’’ ήταν χαμηλότερη, στο 10%. Δηλαδή, αν κάποιος 

αγόραζε μετοχές αξίας 1000 δολαρίων θα έδινε 100 δολάρια για να τις αποκτήσει. 

Οπότε, πάρα πολλοί ήταν εκείνοι που έδρατταν την ευκαιρία. 

Η εκτεταμένη κερδοσκοπία που υπήρξε στα τέλη της δεκαετίας του 1920, 

κρατούσε τις τιμές ψηλά. Η κεφαλαιαγορά διευρύνθηκε τόσο πολύ που οι επενδυτές 

πίστευαν πως η άνοδος αυτή δεν θα σταματούσε ποτέ. Όμως οι τιμές αυτές ήταν 

επίπλαστες και η Χρηματοοικονομική Φούσκα δεν θα άντεχε για πολύ. 

Το κρίσιμο σημείο ήταν όταν οι τράπεζες ξεκίνησαν να δανείζουν χρήματα 

στους επενδυτές του Χρηματιστηρίου. Στους επενδυτές επετράπη να χρησιμοποιούν 

οι ίδιοι μετοχές ως εγγύηση. Αν η αξία τους έπεφτε, οι τράπεζες θα κρατούσαν στα 

χέρια τους εγγυήσεις δίχως αξία. 
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5. Οι κυβερνήσεις της Αμερικής  και  Πώς αντιμετωπίστηκε η Κρίση. 
 

Πρόεδρος κατά την οικονομική άνθιση των ΗΠΑ ήταν ο Warren Harding. Το 

1920 ο Warren Harding διακήρυττε την επιτακτική ανάγκη που είχε η Αμερική να 

βιώσει τη γαλήνη ώστε να επωλουθούν οι πληγές της από τον πόλεμο. Ο Harding 

πρότρεπε στην χρήση του laissez faire όσον αφορά την εσωτερική πολιτική και τον 

προστατευτισμό όσον αφορά την εξωτερική αμερικανική πολιτική. 

Ο επόμενος πρόεδρος ήταν ο Herbert Hoover. Ο Hoover ήρθε αντιμέτωπος με 

την Κρίση (1928-32), και περίμενε πως θα είναι μικρή και παροδική και πως δεν 

συνέτρεχε λόγος να ασχοληθεί η κυβέρνηση με την οικονομία. Οι πολιτικές του 

Hoover  ήταν αναποτελεσματικές70. 

Ο Franklin Roosevelt (1933) στη συνέχεια, δεσμεύτηκε να δώσει στο λαό μια 

‘‘Νέα Συμφωνία’’ το (New Deal71). Δημιούργησε μια σειρά προγραμμάτων που θα 

ανακούφιζαν τους Αμερικανούς πολίτες καθώς και ένα πρόγραμμα για την 

ανάκαμψη της οικονομίας. 

 

 

Κάποια από τα Προγράμματα του New Deal ήταν τα εξής: 

 

• Αύξηση των δαπανών, εισαγωγή ελέγχων στις τραπεζικές εργασίες και νέων 

τραπεζικών κανονισμών ώστε να σταθεροποιηθεί το τραπεζικό σύστημα, 

παρεχόμενες επιχορηγήσεις στη γεωργία, εισαγωγή κοινωνικών προγραμμάτων: για 

ασφάλεια των ανέργων και των ηλικιωμένων. 

• Ορίστηκε επίσης η εθνική διοίκηση αποκατάστασης (The National Recovery 

Administration). 

• Ο νόμος για τις κοιλάδες του Τεννεσί για να προωθήσει την οικονομική 

ανάπτυξή τους. 
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• Επιπλέον, ο Ρούσβελτ, χρηματοδότησε την καινούργια συμφωνία, το New Deal 

δηλαδή, με τη φορολόγηση των πλουσίων72. 

 

 

6. Το τέλος της Μεγάλης Ύφεσης και η Ανάκαμψη στην Αμερικανική οικονομία. 
 

Η οικονομία τελικά ανακάμπτει μετά το 1933 , και  η ανεργία το 1935 έπεσε 

από το 24.9% στο 18%. Μέχρι το 1935, σχεδόν 5 δισεκατομμύρια δολάρια 

αναζωογόνησαν διάφορα προγράμματα και χρηματοδότησαν ένα νέο ενιαίο 

πρόγραμμα αποκατάστασης της εργασίας μέσω της διοίκησης προόδου εργασιών 

(WPA). Η Μεγάλη Ύφεση των Η.Π.Α άλλαξε πλήρως τη σχέση μεταξύ της 

κυβέρνησης και των ανθρώπων, οι οποίοι θα έπρεπε να αναμείνουν και να δεχτούν 

έναν μεγαλύτερο ομοσπονδιακό73 ρόλο στις ζωές τους και την οικονομία. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ. 

ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 1929 

 

1. Η μονεταριστική προσέγγιση του Milton Friedman. 
 

Το βιβλίο απέκτησε μεγάλη επιρροή για το πώς βλέπουμε την ύφεση. Σε ένα 

άρθρο  του Friedman με τον Meiselman, δείχθηκε ότι το επίπεδο εισοδήματος 

συσχετιζόταν περισσότερο με τα αποθέματα χρήματος74, παρά με ένα μέτρο 

αυτόνομων δαπανών για πάνω από ένα αιώνα. Όσον αφορά τη δεκαετία του 1930 το 

επίπεδο του εισοδήματος δεν συσχετιζόταν περισσότερο από τα χρηματικά 

διαθέσιμα από ότι με τις αυτόνομες δαπάνες. Το θέμα συσχετίστηκε με ένα άρθρο 

του Milton Friedman και της Anna Schwartz, όπου απέρριψαν την ιδέα πως η 

συσχέτιση που βρέθηκε μεταξύ εισοδήματος και χρήματος θα μπορούσε να είναι 

απλά μια σύμπτωση, και έθεσαν το ερώτημα πώς μπορούσαν αυτά τα δύο να 

συσχετίζονται. Παρουσίασαν λοιπόν την υπόθεσή τους πως: είτε αλλαγές στα 

αποθέματα χρήματος προκαλούσαν την αλλαγή του εισοδήματος ή συνέβαινε το 

αντίθετο. Η λύση που παρουσίασαν ήταν επίσης απλή. Τα χρηματικά διαθέσιμα 

καθορίζονταν από πλήθος ανεξάρτητων δυνάμεων του επιπέδου εισοδήματος και 

έτσι η κατεύθυνση της αιτιότητας έπρεπε να κατευθύνεται από την ποσότητα του 

χρήματος στο εισόδημα και  όχι αντίθετα. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης της ύφεσης, στο βιβλίο του Milton Friedman 

και της Anna Schwartz75, δείχνουν πως μια αρχική ήπια πτώση στην προσφορά 

χρήματος από το 1929 στο 1930, συνόδεψαν μία μικρή μείωση των πιστώσεων του 

ομοσπονδιακού αποθεματικού ταμείου, που μετατράπηκε τελικά σε απότομη πτώση 

από το κύμα των τραπεζικών χρεωκοπιών76 στα τέλη του 1930. 
                                                            
74 Βλ. Table 2, παράρτημα. 
75 Temin Peter, Did Monetary Forces Cause the Great Depression? , Massachusetts 

Institute of Technology, W. W. Norton & Company, Unite States of America, 1976, 

p. 14. 
76 Friedman Μ. – Schwartz Α., The Great Contraction 1929-1933, Princeton 

University Press, 2008, p. 25. 
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Η ποσότητα χρήματος77 έπεσε όχι εξαιτίας της απουσίας δανειστών αλλά 

επειδή το ομοσπονδιακό αποθεματικό σύστημα απέτρεψε μία σφοδρή μείωση στη 

νομισματική βάση, επειδή απέτυχε να ασκήσει τις ευθύνες του στην ομοσπονδιακή 

αποθεματική δραστηριότητα και να εξασφαλίσει έτσι ρευστότητα στο τραπεζικό 

σύστημα. Η ποσότητα δηλαδή του χρήματος, μειώθηκε στην προσφορά του 

χρήματος και όχι στην ζήτησή του. Η μείωση στην προσφορά που προκλήθηκε 

καταρχάς από μία μείωση στην ομοσπονδιακή αποθεματική πίστη στο 1930, αλλά 

πολύ πιο ουσιωδώς από τα αποτελέσματα των τραπεζικών χρεωκοπιών78 στα τέλη 

του 1930. 

Η ξεκάθαρη επίπτωση της μείωσης της ποσότητας του χρήματος, προκάλεσε 

τη μείωση του επιπέδου του εισοδήματος. 

Ο Friedman υποστήριζε πως με σταθερή τη ζήτηση χρήματος, μία πτώση στην 

προσφορά του, απαιτούσε μία κίνηση κατά μήκους της καμπύλης ζήτησης που αυτό 

σημαίνει μείωση του εισοδήματος για να εξισορροπηθούν η προσφορά με τη ζήτηση 

χρήματος. Οι τραπεζικοί πανικοί επίσης, όπως ανέφερε, ήταν τότε η άμεση αιτία της 

ύφεσης ενώ η συμπεριφορά των νομισματικών αρχών ήταν επίσης ένας σοβαρός 

παράγοντας. 

Στην ανάλυση των Friedman Μ. και Schwartz Α. ανακαλύπτουμε τρία σημεία 

που είναι βασικά: 

1) Ανάλυση των καθοριστικών παραγόντων που επηρέασαν τα χρηματικά διαθέσιμα 

των ΗΠΑ.  

2) Το Federal Reserve Board, ήταν ένα μέρος του μηχανισμού, καθορίζοντας τα 

χρηματικά διαθέσιμα. 

3) Μεγάλη λεπτομέρεια στην περιγραφή των κινήσεων του ομοσπονδιακού 

συστήματος. 

Επίσης, περιγράφονται τα πιθανά αποτελέσματα των πολιτικών που θα 

μπορούσαν να είχαν ακολουθηθεί. Αυτό το μέρος της αφήγησης διαφέρει από τα 

                                                            
77 Temin Peter, Did Monetary Forces Cause the Great Depression? , Massachusetts 

Institute of Technology, W. W. Norton & Company, Unite States of America, 1976, 

p. 15. 
78 Friedman Μ. – Schwartz Α., The Great Contraction 1929-1933, Princeton 

University Press, 2008, p. 51. 
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άλλα ποιοτικά, και αφορά τα αποτελέσματα των γεγονότων, που δε συνέβησαν τα 

οποία και είναι ατεκμηρίωτα για τη σύγχρονη οικονομική ιστορία. 

Τα τρία αυτά σημεία θα διαχωριστούν από όλη την αφήγηση. Ο Friedman Μ. 

και η Schwartz Α., θα προσδιορίσουν την ταυτότητα των τριών αιτιών που αφορούν 

τα χρηματικά διαθέσιμα: 1) η νομισματική βάση, δηλαδή τα χρήματα που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν σαν νόμισμα ή τραπεζικά αποθεματικά79, 2) η αναλογία 

τραπεζικών καταθέσεων και τραπεζικών αποθεματικών, 3) η αναλογία τραπεζικών 

καταθέσεων σε νόμισμα που διακρατά το κοινό. 

Έδειξαν πως τα χρηματικά αποθέματα είναι μία λειτουργία αυτών των τριών 

αναλογιών. Η νομισματική βάση H, το άθροισμα των αποθεμάτων R και το νόμισμα 

C και οι τραπεζικές καταθέσεις D. Από τις δύο αυτές σχέσεις βρίσκεται η 

συνάρτηση (1): 

                                                                                              (1) 

 

                                 

                                                     
 

 Η σχέση αυτή80 έχει ξεκάθαρη έννοια και καθώς αλλαγές στα οικονομικά 

μεγέθη μπορούν να αναλυθούν σε όρους σαφών σχέσεων, βρίσκουν πιο σημαντική 

τη χρήση σχέσεων συμπεριφοράς. Ο Friedman δεν ισχυρίζεται πως η (1) είναι κάτι 

παραπάνω από μία έννοια, μα υποστηρίζει ότι υπάρχουν επίπεδα συμπεριφοράς για 

την εξαγωγή της (1) σε όρους H, D/R και D/C. Το επιχείρημα είναι ότι καθένα από 

αυτά τα μεγέθη καθορίστηκε από τις κινήσεις μιας ξεχωριστής και ανεξάρτητης 

ομάδας ανθρώπων. Το απόθεμα της νομισματικής βάσης H, καθορίστηκε από τις 

νομισματικές αρχές, δηλαδή το ομοσπονδιακό αποθεματικό σύστημα. Η αναλογία 

καταθέσεων και αποθεματικών D/R, καθορίστηκε από τις κινήσεις των τραπεζών, 

ενώ η αναλογία καταθέσεων και νομίσματος D/C, καθορίστηκε από τα μεμονωμένα 

άτομα. 

                                                            
79 Βλ. Table 3, παράρτημα. 
80 Temin Peter, Did Monetary Forces Cause the Great Depression? , Massachusetts 

Institute of Technology, W. W. Norton & Company, Unite States of America, 1976, 

p. 16. 
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Αυτός ο διαχωρισμός των επιρροών εμφανίζεται να είναι περισσότερο 

διαφορετικός, από τον κανονικό διαχωρισμό που χρησιμοποιούσαν οι 

οικονομολόγοι. Ένας πιο παραδοσιακός διαχωρισμός των επιρροών που καθορίζει 

τιμές και ποσότητες των οικονομικών αγαθών, τα ξεχωρίζει σε συστατικά μέρη της 

προσφοράς και της ζήτησης. Για αυτό είναι απαραίτητο το ερώτημα, αν οι βαθύτερες 

σχέσεις81 συμπεριφοράς της (1), σχετίζονται με την προσφορά ή τη ζήτηση για 

χρήμα82, ώστε να γίνει φανερό, αν η (1) μπορεί να προσδιοριστεί με την προσφορά ή 

τη ζήτηση χρήματος. 

Οι νομισματικές αρχές και οι τράπεζες είναι προμηθευτές χρήματος. Μία 

περιγραφή της συμπεριφοράς τους, είναι ανάλογα μια περιγραφή της προσφοράς 

χρήματος. Τα ξεχωριστά άτομα διακρατούν χρήμα και η συμπεριφορά τους 

κοινωνικά θεωρείται να είναι στην πλευρά της ζήτησης. Στη διατύπωση των 

συγγραφέων Friedman και Schwartz όμως, οι προτιμήσεις των ατόμων για 

νομισματική αναλογία δηλαδή την αναλογία ανάμεσα στις καταθέσεις και στο 

ρευστό χρήμα, είναι σχετική, όχι οι επιθυμίες τους σχετικά με τα τελικά ισοζύγια 

χρημάτων τους. Φαίνεται να υπάρχει ένα ανεπιφύλακτο ζήτημα, ότι τα άτομα 

παίρνουν δύο ανεξάρτητες αποφάσεις: 1) πόσα χρήματα θέλουν να κρατούν 

αποφασίζοντας 2) και σε ποια μορφή, θέλουν να το κρατούν. Για καθένα από τα 

άτομα οι αποφάσεις είναι ξεχωριστές ενώ για την οικονομία συσχετίζονται μέσω της 

(1). Η πρώτη απόφαση είναι ξεκάθαρα μέρος της ζήτησης χρήματος, ενώ της 

δεύτερης η τοποθεσία είναι δύσκολο να καθορισθεί. 

Το ζήτημα αυτό μπορεί να λυθεί εάν συμβουλευτούμε άλλα γραπτά του 

Friedman μπορεί να έχει μιλήσει εκτενώς για τη ζήτηση χρήματος και να μορφοποιεί 

την εξίσωση της ζήτησης με διάφορους τρόπους. Η αναλογία κατάθεσης- 

νομίσματος όμως, ποτέ δεν εμφανίζεται εκεί. Σημασία μεγάλη πρέπει να δοθεί στο 

ότι αυτές οι ειδοποιοί διαφορές σε αυτή την αναλογία δεν αποτελούν μέρος της 

ζήτησης χρήματος, άρα πρέπει να είναι μέρος της προσφοράς χρήματος. Τότε, η (1) 

                                                            
81 Temin Peter, Did Monetary Forces Cause the Great Depression? , Massachusetts 

Institute of Technology, W. W. Norton & Company, Unite States of America, 1976, 

p. 18. 
82 Friedman Μ. – Schwartz Α., The Great Contraction 1929-1933, Princeton 

University Press, 2008, p. 33. 
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είναι μία εξίσωση προσφοράς χρήματος και πραγματεύεται μόνο την πλευρά της 

προσφοράς της αγοράς χρήματος.. 

Το μοντέλο τους λοιπόν, ξεκινά με τις συζητήσεις για τη δεξιά πλευρά της (1): 

H, D/C,D/R. Καθόρισαν την προσφορά χρήματος που ισοδυναμούσε με τα 

χρηματικά διαθέσιμα εξ υποθέσεως. Η εξίσωση ζήτησης όμως, τελικά, δεν 

καθορίζεται. 

Η ζήτηση χρήματος χρησιμοποιείται σαν εξίσωση του εισοδήματος και των 

επιτοκίων από σχεδόν όλους που ασχολούνται με το θέμα, και μια τέτοια εξίσωση 

είναι σύμφωνη με την ανάλυση των Friedman και Schwartz όταν τα χρηματικά 

διαθέσιμα83 ήταν καθορισμένα, το επίπεδο εισοδήματος και επιτοκίων έπρεπε να 

προσαρμοστεί με τρόπο που να φέρει την πλευρά της ζήτησης της αγοράς χρήματος 

σε ισορροπία. Η αγορά θεωρείται πως βρίσκεται σε συνεχή ισορροπία. 

Οι θέσεις των συγγραφέων για την (1) , ήταν καθοριστικές για τα χρηματικά 

διαθέσιμα. Αυτό ήταν το πρώτο μισό του σύνηθες χαρακτηριστικού των δυνάμεων 

της αγοράς για ένα κεφάλαιο. Περιγράφεται τι συμβαίνει βραχυχρόνια, που η 

βραχυχρόνια περίοδος είναι -μία- λειτουργία στην περίοδο ‘‘παραγωγής του 

κεφαλαίου’’. Από τη στιγμή που τα αποθέματα χρήματος μπορούν να αλλάξουν 

απότομα εντός μερικών εβδομάδων, η βραχυχρόνια περίοδος είναι πράγματι πολύ 

σύντομη. Το σύνηθες χαρακτηριστικό στη μακροχρόνια συμπεριφορά επιτρέπει την 

επιρροή των τιμών στην προσφορά αλλά το μοντέλο του Friedman Μ. και της 

Schwartz Α., δεν το κάνει. Η προσφορά χρήματος θεωρείται πως καθορίζεται από 

δυνάμεις ανεξάρτητες από το εισόδημα και τα επιτόκια. Τα επιτόκια δε θεωρούνται 

συνήθως πως συνδέονται με τον προσδιορισμό της αναλογίας καταθέσεων και 

νομίσματος από τα άτομα, μα οι τράπεζες θεωρούνται πως καθορίζουν τις 

αποθεματικές τους αναλογίες και τον όγκο των δανεισμών τους από νομισματικές 

αρχές τουλάχιστον μερικώς σε σχέση με τα επιτόκια. 

Η αναλογία αποθεματικών είναι η ακριβώς αντίθετη από την αναλογία μεταξύ 

κατάθεσης και αποθεματικών του Friedman. Ο δανεισμός των τραπεζών από το Fed 

είναι ένα εργαλείο της νομισματικής βάσης. Από την άλλη οι διεθνείς κινήσεις του 

χρυσού, δημιουργήθηκαν μερικώς από τα επιτόκια, και τις κινήσεις του εισοδήματος 

ενώ επίσης επηρέασε την ποσότητα της νομισματικής βάσης. Στην επιρροή των 

                                                            
83 Friedman Μ. – Schwartz Α., The Great Contraction 1929-1933, Princeton 

University Press, 2008, p. 67. 
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μεγεθών αυτών, δηλαδή του εισοδήματος και του επιτοκίου, επίσης, προστίθεται το 

ότι τα χρηματικά διαθέσιμα δεν ήταν ανεξάρτητα της ζήτησης για την κάθε χρονική 

περίοδο. Τότε η (1) αποτελεί μόνο ένα μέρος της επαναλαμβανόμενης σχέσης84. 

Δείχνει τις κινήσεις της προσφοράς χρήματος χωρίς να παρέχει πληροφορίες για το 

πώς οι κινήσεις της καμπύλης προσφοράς ή της καμπύλης ζήτησης ευθύνονταν για 

τις όποιες τυχόν αλλαγές στα αποθέματα. Οι Friedman και Schwartz φαίνεται να 

υποθέτουν ότι το D/R και H, δεν ανταποκρίνονταν στο επιτόκιο και το εισόδημα σε 

δύο επίπεδα.   

Η πρώτη αναφορά που έγινε, αφορά τον ισχυρισμό ότι άλλοι καθοριστικοί 

παράγοντες του D/R και του H, ήταν πολύ πιο σημαντικοί. Όμως ο πιο καθοριστικός 

παράγοντας των D/R και D/C στις αρχές της δεκαετίας του 1930 και λίγο μετά, 

σύμφωνα με τον Milton Friedman και την Anna Schwartz, ήταν η ακολουθία των 

τραπεζικών πανικών εκείνα τα χρόνια. Οι τραπεζικοί αυτοί πανικοί, όπως 

υποστηρίζουν, πρέπει να ήταν ανεξάρτητοι των επιτοκίων και του εισοδήματος. 

Όμως, η πρώτη τραπεζική κρίση τοποθετείται από τους συγγραφείς έτσι ώστε να 

συσχετίζεται με τη γεωργία (μέρος του εισοδήματος) και επομένως να συσχετίζεται 

με την αύξηση των σχετικά χαμηλών ομολογιακών δανείων με αποτέλεσμα τη 

μείωση του εισοδήματος στις ΗΠΑ, αυξάνοντας συνάμα τις δυσκολίες των 

τραπεζών. Η άποψη όμως ότι οι τραπεζικοί πανικοί ήταν ανεξάρτητοι των επιτοκίων 

και του εισοδήματος, δεν θεμελιώνεται.  

Η δεύτερη αναφορά85 που αφορά το διαχωρισμό της προσφοράς και της 

ζήτησης, διαφέρει πολύ. Το Federal Reserve Board είχε τη δύναμη να αντισταθμίσει 

την όποια αλλαγή στην αγορά. Θα μπορούσε να αντισταθμίσει αλλαγές στα επιτόκια 

με το να αλλάξει το βαθμό προεξόφλησης και να αποτρέψει τους τραπεζικούς 

πανικούς με αλλαγές στις διαδικασίες. Θα μπορούσε να αποδυναμώσει τις αλλαγές 

στις μεταβλητές της αγοράς. Καθώς αυτό δεν έγινε, ο Friedman είπε πως οι αλλαγές 
                                                            
84 Temin Peter, Did Monetary Forces Cause the Great Depression? , Massachusetts 

Institute of Technology, W. W. Norton & Company, Unite States of America, 1976, 

p. 19. 
 

85 Temin Peter, Did Monetary Forces Cause the Great Depression? , Massachusetts 

Institute of Technology, W. W. Norton & Company, Unite States of America, 1976, 

p. 20. 
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στην προσφορά χρήματος οφειλόταν στην αποτυχία του Federal Reserve Board να 

αποδυναμώσει τις δυνάμεις της αγοράς παρά στις αλλαγές τις ίδιες. Το αποτέλεσμα 

αυτού του ισχυρισμού έκανε θολή τη διάκριση ιστορίας και πολιτικής ανάλυσης86. Η 

μόνη πιθανότητα είναι ότι αυτές οι αλλαγές στην οικονομία που επιζητούσε αλλαγές 

των πολιτικών εξαφανίστηκαν από το προσκήνιο. Τη θέση τους πήρε η ασυμφωνία 

μεταξύ του τι έκανε στην πραγματικότητα το Federal Reserve Board και του τι θα 

μπορούσε να είχε κάνει. Καθώς οι δραστηριότητες του Federal Reserve Board είναι 

αναμφίβολης σημασίας, τα γεγονότα που προκάλεσαν αυτές τις κινήσεις είναι εξίσου 

ενδιαφέροντα. 

Η επιρροή των δυνάμεων της αγοράς στην προσφορά χρήματος, δεν γίνεται να 

ξεχασθεί. Η (1) είναι ένα μόνο μέρος της επαναλαμβανόμενης σχέσης του χρήματος, 

των επιτοκίων και του εισοδήματος87. Αυτό φαίνεται και από ένα παράδειγμα του 

βιβλίου. Τα χρηματικά διαθέσιμα μειώθηκαν από τον Αύγουστο του 1929 και τον 

Οκτώβριο του 1930. Σε όρους της (1), η μείωση αυτή οφειλόταν σε μία μείωση στη 

νομισματική βάση που με τη σειρά της οφειλόταν σε μείωση των προεξοφλητικών 

λογαριασμών από το Federal Reserve Board. Από αυτό ο Friedman συμπέρανε ότι 

τελική ήταν η αποτυχία του Federal Reserve Board  να αναπληρώσει τη μείωση στην 

προεξόφληση μετοχών, που ήταν υπεύθυνες για τη μείωση των χρηματικών 

διαθεσίμων. Ο Friedman δεν αρνήθηκε όμως, ότι οι αλλαγές στα επιτόκια οδήγησαν 

τις τράπεζες να μειώσουν τις προεξοφλήσεις τους στο Federal Reserve Board. 

Αντίθετα, ισχυρίστηκε ότι το Federal Reserve Board ήταν υπεύθυνο για τη μείωση. 

Πώς αυτός ο ισχυρισμός βοηθά να αποσαφηνίσουμε αν τα επιτόκια επηρέασαν την 

συμπεριφορά των τραπεζών? Αυτός ο ρυθμός προεξόφλησης, μειώθηκε δραματικά 

τότε. Το Federal Reserve Board φανερά χρησιμοποιούσε τα παραδοσιακά του 

εργαλεία για να αποθαρρύνει τη μείωση στις προεξοφλήσεις. Αλλά ο Friedman, αν 

και ο ρυθμός προεξόφλησης μειώθηκε απόλυτα, θεωρεί πως μπορεί να αυξανόταν σε 

σχέση με το σχετικό επιτόκιο της αγοράς που αφορούσε τις βραχυχρόνιες ασφάλειες 
                                                            
86 Friedman Μ. – Schwartz Α. ,  The Great Contraction 1929-1933, Princeton 

University Press, 2008, p. 11-14  
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Institute of Technology, W. W. Norton & Company, Unite States of America, 1976, 

p. 21. 
 



48 
 
με προεπιλογή αναγκαίου μηδενικού ρίσκου. Αν και το Federal Reserve Board 

κινήθηκε σωστά ώστε να αποθαρρύνει την πτώση, δεν δραστηριοποιήθηκε αρκετά ή 

όσο γρήγορα έπρεπε ώστε να την αποθαρρύνει εντελώς και να είναι αποτελεσματικό. 

Πίσω από τη μείωση της προεξόφλησης υπήρχαν δύο γεγονότα. Τα σχετικά επιτόκια 

της αγοράς μειώθηκαν ενώ ο ρυθμός προεξόφλησης έπεσε λιγότερο. Αλλαγές στους 

ρυθμούς της αγοράς88, θα αποδυναμώνονταν όσο η επιρροή τους στον τραπεζικό 

δανεισμό από το Federal Reserve Board συνέχιζε. Αλλά ο ρυθμός προεξόφλησης δεν 

συγκρατιόνταν σε καθορισμένο επίπεδο και αυτό ήταν αναμφίβολο. Το Federal 

Reserve Board συναισθανόταν τους ρυθμούς των επιτοκίων της αγοράς όταν αυτό 

καθόρισε το ρυθμό προεξόφλησης και είναι πιθανό να ισχυρίζονται ότι οι αποφάσεις 

εντός του Federal Reserve Board κατευθύνθηκαν σε όρους του απόλυτου επιπέδου 

του  προεξοφλητικού επιτοκίου. Ο Friedman δεν προσπάθησε να χαρακτηρίσει τη 

διαδικασία απόφασης του Federal Reserve Board, όμως και η απόδοση της ευθύνης 

για τη μείωση της προεξόφλησης στο Federal Reserve Board, δε φαίνεται να 

βασίζεται σε κάποια διατύπωση. 

Ο Friedman περιέγραψε τους καθοριστικούς παράγοντες των χρηματικών 

διαθεσίμων λοιπόν, αρκετά ελλιπώς. Η αφήγηση δείχνει ένα μέρος της αγοράς, 

αγνοώντας τα αποτελέσματα της ζήτησης χρηματικών διαθεσίμων. Ένας 

απολογισμός όλης της αγοράς, είναι απαραίτητος για αυτό το διαχωρισμό. Πώς 

αλλιώς θα μάθουμε αν οι αλλαγές στην ποσότητα που προσφερόταν ήταν μία 

μετακίνηση της καμπύλης προσφοράς ή μία μετακίνηση πάνω σε αυτήν? Από τη 

στιγμή που ο Friedman υπέθετε ότι τα χρηματικά διαθέσιμα καθορίζονταν από 

δυνάμεις ανεξάρτητες του επιπέδου του εισοδήματος μπορούσε να συμπεράνει τότε 

ότι τα χρηματικά διαθέσιμα καθόριζαν το επίπεδο του εισοδήματος. Αν το 

συμπέρασμα αυτό δεν είναι έγκυρο, δεν θα είναι και η διαδικασία μέσω της οποίας 

βγήκε αυτό, σωστή. Αν τα χρηματικά διαθέσιμα καθορίζονταν από την προσφορά 

και από τη ζήτηση χρήματος μαζί, τότε τα χρηματικά διαθέσιμα και το επίπεδο του 

εισοδήματος από κοινού καθορίζονται και από άλλες μεταβλητές, και είναι πιθανό 

ότι αυτές οι μεταβλητές είχαν πιο άμεσα αποτελέσματα στο εισόδημα και το χρήμα, 

                                                            
88  Friedman Μ. and Schwartz Α., The Great Contraction 1929-1933, Princeton 

University Press, 2008, p. 11.  
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ώστε η γραμμή αιτιότητας ξεκινούσε από αλλαγές στο εισόδημα και οδηγούνταν σε 

αλλαγές στο χρήμα στις αρχές του 1930. 

Στο δεύτερο μέρος της αφήγησής του ο Friedman, αναπτύσσει τη θεωρία για 

τη σχέση μεταξύ χρηματικών διαθεσίμων και της υπόλοιπης οικονομίας. Από τα 

σχόλια στα μη νομισματικά σημεία της αφήγησης, θα δώσει μια αποτίμηση των 

ισχυρισμών του για τη διεύθυνση της αιτιότητας.  

Η αρχική καμπή της βιομηχανικής παραγωγής89, του δείκτη των τιμών και του 

ατομικού εισοδήματος, συνέπιπτε με το Κραχ του Χρηματιστηρίου. Το σημείο 

καμπής, αναφέρεται χωρίς σχόλια για την αιτιότητα. Ο μη σαφής ισχυρισμός του 

Friedman είναι πως η αρχική καμπή προκλήθηκε από γεγονότα έξω από το 

νομισματικό τομέα, και ότι αυτή η μη νομισματική καμπή από άκαμπτη ύφεση, 

μετουσιώθηκε σε μία καταστροφική ύφεση, από τη νομισματική κατάρρευση που 

ξεκίνησε στα τέλη του 1930. Η μείωση στη νομισματική βάση και τα χρηματικά 

διαθέσιμα είχε παρατηρηθεί μεταξύ του 1928 και 1929 πριν την Κρίση και ο 

Friedman υποστήριζε ότι οι πολιτικές του Federal Reserve Board στη διάρκεια της 

ραγδαίας οικονομικής άνθισης, ενώ ήταν πολύ εύκολο να σταματήσουν την 

κερδοσκοπική άνθιση. Ήταν όμως πολύ συγκρατημένη για να προάγει την υγιή 

οικονομική ανάπτυξη. Έτσι η άποψή του ήταν ότι η καμπή το 1929, ήταν προϊόν του 

προηγούμενου νομισματικού περιορισμού. Όμως καμιά σαφής δήλωση ότι η 

προηγηθείσα μείωση στην παραγωγή και στις τιμές δεν βρέθηκε. Η μόνη αναφορά 

στα προηγούμενα νομισματικά γεγονότα, έχει ελλιπείς ισχυρισμούς: ‘‘όπως 

σημειώθηκε, καμία άλλη ύφεση, δεν έχει πραγματοποιηθεί για τόσο μεγάλη περίοδο 

στην οποία τα χρηματικά διαθέσιμα αποτύγχαναν να αυξηθούν’’. 

Από τη στιγμή που ο Friedman αναφέρθηκε στο Κραχ του Χρηματιστηρίου, 

στις θεμελιώσεις δυνάμεις που έθεσαν μία άκαμπτη ύφεση στην οικονομική 

δραστηριότητα χωρίς άλλες λεπτομέρειες/δηλώσεις, ο αναγνώστης απομακρύνεται 

από την εντύπωση ότι ήταν μερικώς ιστορική περιέργεια και πιστεύει ότι ήταν 

αποτέλεσμα της αρχικής καμπής. Σε κάθε περίπτωση το Κραχ βοήθησε στην 

εκβάθυνση της ύφεσης, και η πίεση αυτή ενδυναμώθηκε πολύ από μία μείωση των 

                                                            
89 Temin Peter, Did Monetary Forces Cause the Great Depression? , Massachusetts 

Institute of Technology, W. W. Norton & Company, Unite States of America, 1976, 

p. 22. 
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χρηματικών διαθεσίμων. Όποια κι αν ήταν τα αποτελέσματα της μείωσης στα 

χρηματικά διαθέσιμα πριν το Κραχ, η μείωσή τους μετά το Κραχ άσκησε μια 

καθοδική μείωση στο εισόδημα. Ο Friedman ορίζει υπεύθυνο το Fed για τη μείωση 

των χρηματικών διαθεσίμων μετά το Κραχ, αλλά δεν διερωτάται αν ήταν μια μείωση 

στη ζήτηση χρήματος, που έθεσε πιο δραστήρια την κίνηση από ότι ήταν/από την 

επιθυμία του Federal Reserve Board. Η μείωση στο εισόδημα, μπορεί να μείωσε τη 

ζήτηση για χρηματικά διαθέσιμα οδηγώντας σε μείωση του επιτοκίου, και έτσι σε 

μικρότερο δανεισμό από το Federal Reserve Board. Δηλαδή, η μείωση στα 

χρηματικά διαθέσιμα, ίσως να ήταν αποτέλεσμα της πτώσης του εισοδήματος. 

Στην αφήγηση, στην πρώτη τραπεζική κρίση στα τέλη του 1930, εκθέτει τα 

αποτελέσματα της Κρίσης90 στο τραπεζικό σύστημα, αλλά αναφέρει ότι αυτή δεν 

αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στους οικονομικούς δείκτες. Στην πραγματικότητα η 

βιομηχανική παραγωγή και το ατομικό εισόδημα αντέστρεψαν τις καθοδικές τους 

τάσεις γρήγορα στις αρχές του 193091 και άρχισαν να αυξάνονται. Ο Friedman είπε 

πως αυτές οι κινήσεις είχαν πολλά από τα γνωρίσματα του κατώτατου σημείου ενός 

κύκλου και της αρχής μιας ανάκαμψης. Δεν υπήρχε κανένας υπαινιγμός ότι η πρώτη 

τραπεζική κρίση είχε κάποιο επιζήμιο αποτέλεσμα στο εισόδημα. Όμως τα 

συνεπαγόμενα αποτελέσματα αυτής της τραπεζικής κρίσης στην προσφορά 

χρήματος και στο επίπεδο του εισοδήματος, βρίσκεται στις βασικές θέσεις του 

Friedman.  

Το Μάρτιο του 1931 ξεκίνησε μια νέα τραπεζική κρίση και μετά από περίπου 

δύο μήνες μια νέα κάμψη άρχισε στην οικονομική δραστηριότητα. Ο Friedman 

ήθελε να υποδηλώσει ότι η δεύτερη τραπεζική κρίση προκάλεσε την επανάληψη της 

οικονομικής δραστηριότητας. Όμως αυτό το συμπέρασμα δεν αποσαφηνίζεται. 

Καμία αιτία για τη δυσμενή αναβίωση του 1931 δεν δόθηκε και οι αιτίες της 

αναβίωσης της αποτυχίας θα μπορούσαν να σχετίζονται με τις ακαθόριστες αιτίες 

του. Δεν σχολιάστηκε καθόλου αυτό. 

                                                            
90 Friedman Μ. – Schwartz Α., The Great Contraction 1929-1933, Princeton 

University Press, 2008, p. 113. 
91 Friedman Μ. – Schwartz Α., The Great Contraction 1929-1933, Princeton 

University Press, 2008, p. 161. 
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Η απόφαση της Μεγάλης Βρετανίας92 να αποχωριστεί τον χρυσό κανόνα το 

Σεπτέμβριο του 1931, παρήγαγε υπέρτατες αλλαγές στις οικονομικές μεταβλητές 

των ΗΠΑ.  Όμως ο Friedman δήλωσε ότι οι διευρυμένοι οικονομικοί δείκτες 

έδειχναν μικρή επιρροή στην οικονομική ανάπτυξη που ακολούθησε την αποχώρηση 

της Αγγλίας από τον κανόνα του χρυσού. Τα αποτελέσματα των αλλαγών στο 

νομισματικό τομέα στο εισόδημα και την παραγωγή, αν υπάρχουν, δεν είναι μάλλον 

αποτελέσματα φαινομενικά για τους δείκτες που οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν για 

την οικονομία.  

Σε αντιδιαστολή του ισχυρισμού του ο Friedman για το εισόδημα και την 

παραγωγή, συζήτησε τα αποτελέσματα των τραπεζικών κρίσεων στα επιτόκια. 

Αλλαγές στα επιτόκια έλεγε πως είναι τα αποτελέσματα των τραπεζικών κρίσεων. 

Παρόμοια περιγράφονται τα αποτελέσματα στις ανοιχτές αγορές του Federal 

Reserve Board το 1932 στο επιτόκιο. Αυτές οι συζητήσεις αφθονούν σε ισχυρισμούς 

αιτιότητας για αυτό η απουσία αιτιακών ισχυρισμών στις συζητήσεις για το 

εισόδημα και την παραγωγή δε μπορεί να αποδοθεί σε μια υπερευαισθησία των 

γενικότερων αιτιακών ισχυρισμών που τίθενται. Μεταξύ άλλων ισχυρών 

επιχειρημάτων, το επιχείρημα ότι οι αλλαγές στα χρηματικά διαθέσιμα προκάλεσαν 

αλλαγές στην παραγωγή και το εισόδημα, δεν φαίνεται να στηρίζεται κάπου. Μια 

βελτίωση στους γενικούς οικονομικούς δείκτες ακολούθησε το καλοκαίρι του 1932. 

Ο Friedman θεώρησε πως η βελτίωση αυτή των δεικτών δεν μπορούσε να δώσει 

ώθηση στις αγορές και πως ώθηση δόθηκε μονάχα χάρη στο Federal Reserve Board. 

Απορρίπτοντας την πιθανότητα η οικονομική βελτίωση να συσχετίζεται με την 

βελτίωση των αγορών, στήριζε πως οι συγχρονισμένες συσχετίσεις εμπειριών του 

παρελθόντος  και όλες οι γενικές θεωρήσεις θέτουν εύλογο ότι η οικονομική 

βελτίωση απεικόνιζε την επιρροή της νομισματικής βελτίωσης. Κατά τον Temin  

αλλά και όπως γίνεται φανερό ούτως ή άλλως, οι τρεις υποθέσεις του ισχυρισμού 

του Friedman είναι μάλλον ασαφής. Κατά συνέπεια και το συμπέρασμα αυτών 

                                                            
92 Temin Peter, Did Monetary Forces Cause the Great Depression? , Massachusetts 

Institute of Technology, W. W. Norton & Company, Unite States of America, 1976, 

p. 24. 
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καθίσταται μετέωρο αφού οι βάσεις του τυγχάνουν αμφισβητήσεως93. Παρόλα αυτά, 

το συμπέρασμα του Friedman γίνεται δεκτό ως σταθερά καθιερωμένο από πολλούς 

οπαδούς της μονεταριστικής υποθέσεως. Οι αμφισβητήσεις του συμπεράσματος 

αυτού είναι δεδομένες, μα δεν μπορεί να παραβλεφθεί η ιδιαιτερότητα που κατέχει. 

Η δύναμη του Federal Reserve Board να αναλαμβάνει τις λειτουργίες της αγοράς δεν 

αμφισβητείται και οι περισσότεροι συμφωνούν στο ότι οι δραστηριότητες αυτές 

απέφεραν αποτελέσματα στην οικονομία. 

Ο Friedman ισχυρίζεται ότι η μείωση στα χρηματικά διαθέσιμα τη δεκαετία 

του 1930, ήταν αποτέλεσμα μιας μείωσης των προεξοφλήσεων στο Federal Reserve 

Board, ως επίπτωση μιας μείωσης στα αγοραστικά μεγέθη και ότι η οικονομική 

δυσχέρεια το 1931 οφειλόταν σε μια μείωση στις δύο καταθετικές αναλογίες που 

προκλήθηκαν από τις τραπεζικές κρίσεις. 

Το ότι το Fed μπορούσε να ασκήσει μια ανεξάρτητη επιρροή94 στα χρηματικά 

διαθέσιμα και ότι όντως άσκησε μια τέτοια επιρροή το καλοκαίρι του 1932 σε 

κάποιο μικρό βαθμό, δεν υποδηλώνει ότι όλες οι αλλαγές στα χρηματικά διαθέσιμα 

ήταν αποτελέσματα ενεργειών του Federal Reserve Board95. Αυτό και μόνο το 

παράδειγμα αφήνει ανοιχτή την ερώτηση για το αν η μείωση των χρηματικών 

διαθεσίμων δημιούργησε τη μείωση στο εισόδημα ή αν η αιτιότητα είχε διαφορετική 

κατεύθυνση. 

Η αμφιβολία που όπως προαναφέραμε δημιουργήθηκε , μπορεί να φανεί πόσο 

‘‘διαβρωτικό’’ χαρακτήρα έχει, με την αναφορά δύο επιπλέον παραδειγμάτων του 

Temin. Πρώτον, η ανάκαμψη του 1932 ματαιώθηκε και πάλι. Ο Friedman σχολίασε 

αυτό το γεγονός : ‘‘για μία ακόμη φορά οι δυσκολίες των τραπεζών ήταν ένα 

αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της επανακύλισης της οικονομίας..’’. Ο Friedman 

ασχολήθηκε αρκετά με τα αίτια της επιδείνωσης της οικονομίας και την απέδωσε 

                                                            
93 Temin Peter, Did Monetary Forces Cause the Great Depression? , Massachusetts 

Institute of Technology, W. W. Norton & Company, Unite States of America, 1976, 

p. 25. 
94 Temin Peter, Did Monetary Forces Cause the Great Depression? , Massachusetts 

Institute of Technology, W. W. Norton & Company, Unite States of America, 1976, 

p. 25. 
95 Friedman Μ. – Schwartz Α., The Great Contraction 1929-1933, Princeton 

University Press, 2008, p. 102. 
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στην αδύναμη τοποθέτηση κεφαλαίου στις τράπεζες και στην προεκλογική 

εκστρατεία του προέδρου των ΗΠΑ το 1932. 

Η διατύπωση της θεώρησης του Friedman δεν είναι ξεκάθαρη σε πολλά 

σημεία. Δεν γίνεται φανερό αν μέσω του έργου του στηρίζει πως οι παράγοντες 

αυτοί που αναφέρει οδήγησαν στην τραπεζική κρίση, η οποία οδήγησε σε μία νέα 

πτωτική πορεία την οικονομία μέσω της επίδρασής της στα χρηματικά διαθέσιμα 

είτε αν υποστηρίζει πως οι τρεις παράγοντες παρήγαγαν μια νέα πτώση στην 

οικονομία οι ίδιοι και στη συνέχεια αυτή η μείωση σε συνδυασμό με την αδυναμία 

των τραπεζών οδήγησε στην τραπεζική κρίση96. Η διατύπωση επομένως στερείται 

της απόδοσης ουσιώδους νοήματος. Δεύτερον, μια σύγκριση στη συνέχεια με τον 

Καναδά διαφωτίζει τη θεραπεία των νομισματικών αλλαγών. Ο Friedman εισάγει 

τον Καναδά για να τονίσει ότι οι κρίσεις των τραπεζών από μόνες τους δεν ήταν 

τόσο σημαντικές και πως αυτό που είχε σημασία ήταν τα αποτελέσματά τους στα 

χρηματικά διαθέσιμα. Ο Καναδάς προσφέρει μια καλή αντίθεση για τις ΗΠΑ γιατί 

το εισόδημα και τα χρηματικά διαθέσιμα μειώθηκαν και τα δύο απότομα αλλά εκεί 

δεν υπήρχαν τραπεζικές κρίσεις. Αναφέρει λοιπόν πως ο Καναδάς διατηρούσε την 

τιμή συναλλάγματός του με τις ΗΠΑ σταθερό ώσπου η Αγγλία εγκατέλειψε το 

χρυσό κανόνα το 193197 και έπειτα συγκράτησε την τιμή συναλλάγματός του σε ένα 

νέο επίπεδο μετά από μια μικρότερη υποτίμηση από αυτή στην οποία υποβλήθηκε η 

λίρα της Αγγλίας. Το επίπεδο του εισοδήματος και τα χρηματικά του διαθέσιμα 

έπρεπε να προσαρμοστούν ώστε να μπορέσουν να διατηρηθούν σε ισορροπία. Το 

επίπεδο χρηματικών διαθεσίμων και εισοδήματος ενώθηκαν φανερά, καθορισμένα 

από τις ανάγκες του ισοζυγίου πληρωμών του Καναδά. Όμως για ακόμη μία φορά, ο 

Friedman δεν αποσαφηνίζει τη σχέση χρηματικών διαθεσίμων και εισοδήματος. 

Αυτή η ασάφεια όπως τονίζει και ο Temin  πρέπει να μην αποσιωπάται εφόσον 

βρίσκεται στο επίκεντρο των ισχυρισμών του Friedman.  

                                                            
96 Friedman Μ. – Schwartz Α., The Great Contraction 1929-1933, Princeton 

University Press, 2008, p. 93. 
97 Temin Peter, Did Monetary Forces Cause the Great Depression? , Massachusetts 

Institute of Technology, W. W. Norton & Company, Unite States of America, 1976, 

p. 24. 
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Ο Friedman επιπροσθέτως παρατήρησε πως υπήρχε μια έντονη ιστορική 

συσχέτιση μεταξύ των αλλαγών του επιπέδου του εισοδήματος και των αλλαγών στα 

μεγέθη των χρηματικών διαθεσίμων. Θεώρησε πως υπήρχαν τρεις πιθανές εξηγήσεις 

του συσχετισμού. Είτε είναι κάποια απλή σύμπτωση, είτε αλλαγές στο επίπεδο του 

εισοδήματος μπορούσαν να προκαλέσουν αλλαγές στα χρηματικά διαθέσιμα, είτε 

αλλαγές στα χρηματικά διαθέσιμα θα μπορούσαν να προκαλέσουν αλλαγές στο 

επίπεδο του εισοδήματος. Η πρώτη πιθανότητα αποκλείστηκε αμέσως. Η δεύτερη 

πιθανότητα απορρίφθηκε και αυτή επειδή η τρίτη μπορούσε να γίνει αποδεκτή με 

βάση δεδομένων που έδειχναν πως οι αλλαγές στα χρηματικά διαθέσιμα δεν 

οφείλονταν σε αλλαγές στο επίπεδο του εισοδήματος.  

Το βιβλίο98 του Friedman, αποσκοπούσε αρχικά να δείξει ότι οι παράγοντες οι 

οποίοι καθόριζαν τα χρηματικά διαθέσιμα ήταν ανεξάρτητοι του επιπέδου του 

εισοδήματος. Ο Friedman επιχείρησε να το κάνει αυτό με το να μελετήσει 

αποκλειστικά την προσφορά των χρηματικών διαθεσίμων. Όμως, η διαδικασία αυτή 

είναι ικανοποιητική μόνο κάτω από ειδικές προϋποθέσεις. Οι σχολιασμοί του 

Friedman που αφορούν το εισόδημα και την παραγωγή, φάνηκαν να δίδουν κάποια 

έμμεση υποστήριξη στις υποθέσεις, δίχως να τις εκφράζουν ευθέως. Σαν 

αποτέλεσμα, δεν υπάρχει τίποτα που να αντικρούει το ότι το εισόδημα και η 

παραγωγή έπεφτε από το 1929 έως το 1933 για λόγους που δεν αφορούσαν τη 

νομισματική πολιτική. Δεδομένου ότι η ζήτηση για χρηματικά διαθέσιμα είναι μια 

συνάρτηση του εισοδήματος, η μείωση του εισοδήματος την παρέσυρε και εκείνη σε 

πτώση. Για να εξισορροπηθεί η αγορά χρήματος, έπρεπε  να μειωθούν είτε τα 

επιτόκια, είτε τα χρηματικά διαθέσιμα, είτε και τα δύο μαζί και εφόσον η προσφορά 

χρήματος αποτελούσε συνάρτηση των επιτοκίων, η καθοδική κίνηση κατά μήκους 

της καμπύλης της προσφοράς χρήματος, σήμαινε τη μείωση και των δύο. Αν δεν 

παρουσιάζονταν τραπεζικές κρίσεις η μείωση στα χρηματικά διαθέσιμα θα είχε 

προκληθεί από μια μείωση στην αναλογία καταθέσεων και αποθεμάτων. Με την 

παρουσία όμως των τραπεζικών κρίσεων μειώθηκε η αναλογία καταθέσεων και 

νομίσματος. Όμως η μείωση στην αναλογία αυτή δεν ήταν συμπληρωματική της 

μείωσης στην αναλογία καταθέσεων και αποθέματος μα την υποκαθιστούσε. Κατά 
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τα λεγόμενα του Friedman, η αναλογία καταθέσεων και αποθέματος θα είχε υποστεί 

μικρότερη μείωση από ότι υπέστη τότε, εάν δεν υπήρχαν οι τραπεζικές κρίσεις. 

Το τρίτο σημείο της αφήγησης 99του Friedman συνεχίζει την ανάλυση 

βασισμένο πάνω σε αντιπαραγωγικούς ισχυρισμούς. Καταρχάς, ο Friedman  

υποθέτει ότι τα χρηματικά διαθέσιμα καθορίστηκαν αποκλειστικά από την 

προσφορά χρήματος καθοδήγησαν με αυτό τον τρόπο τους πειραματισμούς τους με 

βάση την υπόθεση αυτή. Οι πειραματισμοί του όμως δεν μπορούσαν να προσδώσουν 

στους ισχυρισμούς του περαιτέρω υποστήριξη στην υπόθεση αυτή. Για να 

πραγματοποιηθεί αυτό θα έπρεπε να βρεθεί η σχέση μεταξύ των νομισματικών 

πολιτικών που ακολουθήθηκαν και εκείνων που προτείνει ο ίδιος. Οι πολιτικές που 

προτείνει όμως δεν γίνεται να ελεγχθούν για τον απλό λόγο πως δεν συνέβησαν ποτέ 

ώστε να γνωρίζουμε την πραγματική τροπή που θα είχε η ιστορία. Παραδείγματος 

χάρη, ο Friedman υποστήριζε πως αν είχε αποτραπεί η πτωτική τάση, το χρήμα θα 

μπορούσε να ενδυναμωθεί και πάλι και έτσι θα μετριαζόταν η μείωση του 

εισοδήματος.  

Αναφερόμενος στην αποτυχία ανάκαμψης της οικονομίας το 1931, ο Friedman 

υποστήριξε πως αν εκείνες οι αβέβαιες δραστηριότητες της ανάκαμψης τονώνονταν 

από μια δυναμική επέκταση των χρηματικών διαθεσίμων, ίσως θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν σε επανάκαμψη και παρατεταμένη άνοδο της οικονομίας. Οι ισχυρισμοί 

αυτοί βασίζονται, ας θυμηθούμε, στην υπόθεση πως μια μεταβολή στα χρηματικά 

διαθέσιμα θα άλλαζε το επίπεδο του εισοδήματος, όμως στοιχεία που να στηρίζεται 

ο Friedman στους ισχυρισμούς του και πάλι δεν δίνονται και οι υποθέσεις με τα 

συμπεράσματά τους απέχουν πολύ λόγο έλλειψης επιχειρημάτων με στοιχεία και 

αποδείξεις των λεγόμενων.  

Άλλοι ισχυρισμοί αφορούν αποκλειστικά τα χρηματικά διαθέσιμα. Η σχετική 

σταθερότητα της αναλογίας μεταξύ καταθέσεων και αποθεμάτων που υπάρχει από 

τις αρχές της δεκαετίας του 1930 μέχρι περίπου και το 1937,  λαμβάνεται σαν 

απόδειξη για το ότι ‘‘πρόσθετα αποθέματα θα είχαν σχεδόν σίγουρα τοποθετηθεί 

γρήγορα για χρήση’’. Αυτό όμως, δεν αποτελεί συμπέρασμα εφόσον η σταθερότητα 
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της αναλογίας καταθέσεων και αποθεμάτων, δείχνει ότι τα γεγονότα του 1931 όπως 

συνέβησαν, δεν οδήγησαν τις τράπεζες σε υπερσυσσώρευση αποθεμάτων. Επίσης, 

είναι αδύνατον να εξαχθεί συμπέρασμα αν όντως γεγονότα διαφορετικά θα άλλαζαν 

τα κίνητρα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει η επιθυμία για υπερβολικά 

αποθέματα. 

Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Friedman, εφόσον οι τραπεζικές καταθέσεις μειώθηκαν 

τους μήνες που ακολούθησαν την εγκατάλειψη του χρυσού κανόνα από την Αγγλία 

τόσο όσο τα τραπεζικά αποθέματα, οδηγήθηκε στο συμπέρασμα πως η ποσότητα 

των 400 εκατομμυρίων δολαρίων που προστέθηκε στη νομισματική βάση που 

στήριζε το νόμισμα από μια μείωση στα τραπεζικά αποθεματικά,, θα μπορούσε να 

αποτρέψει μείωση των καταθέσεων. Αν συνέβαινε πραγματική μείωση στις 

καταθέσεις εξαιτίας κυρίως μιας μείωσης στη ζήτηση χρήματος παρά επειδή οι 

τράπεζες απέσυραν ή αρνήθηκαν να ανανεώσουν δάνεια ούτως ώστε να κρατήσουν 

τα αποθέματα και τις καταθέσεις τους σε ισορροπία, τότε δεν θα συνεπαγόταν αυτό 

το συμπέρασμα. Μόνο αν η ζήτηση για χρηματικά διαθέσιμα ενεργούμε κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να καθορίσει το επίπεδο του εισοδήματος και όχι τα χρηματικά 

διαθέσιμα, μόνον τότε το συμπέρασμα αυτό θα ήταν έγκυρο. 

Ο Friedman ανέφερε τρεις πολιτικές τις οποίες θα μπορούσε να είχε 

χρησιμοποιήσει εναλλακτικά το Fed. Δίνει σημασία σε τρεις περιόδους: το πρώτο 

μέρος του 1930, το πρώτο μέρος του 1931 και η περίοδος που ακολούθησε μετά την 

εγκατάλειψη του χρυσού κανόνα από την Αγγλία. Οι περίοδοι αυτοί αποτελούν 

κίνητρα των προαναφερθέντων ισχυρισμών. Οι περιγραφές των αποτελεσμάτων των 

πολιτικών που προτάθηκαν από τον Friedman περιορίστηκαν σχεδόν αποκλειστικά 

στα αποτελέσματα των χρηματικών διαθεσίμων. Τα αποτελέσματα αυτά 

υπολογίστηκαν μεμονωμένα σε σχέση με την εξίσωση (1) και αυτό 

πραγματοποιήθηκε για να μπορέσει μετά να αναφερθεί στους ισχυρισμούς για την 

προσφορά100 των χρηματικών διαθεσίμων. Το συμπέρασμα που συνεπάγεται, είναι 

ότι τα χρηματικά αποθέματα καθορίστηκαν μόνο από την προσφορά. Αν 

καθορίζονταν και από τη ζήτηση, η διεξαγωγή των υποθέσεων του Friedman θα 
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μπορούσε με ευκολία να θεωρηθεί αβάσιμη. Έτσι, οι υπολογισμοί στους οποίος ο 

ίδιος προέβη, είναι αποτελέσματα των υποθέσεων του ότι οι προϋποθέσεις που 

αφορούσαν στην προσφορά και μόνον αυτές, είχαν ενδιαφέρον. Βέβαια και σε αυτό 

τον τελευταίο ισχυρισμό δεν δίνεται κάποια περεταίρω εξήγηση ή απόδειξη. 

Χαρακτηριστικά, τα αποτελέσματα των εναλλακτικών πολιτικών που αφορούσαν τις 

νομισματικές μεταβλητές καταγράφηκαν μονάχα συμπτωματικά και ίσως και 

διστακτικά. Η αναφορά τους, έγινε εξαιτίας του προβλήματος των διεθνών ροών του 

χρυσού που δεν μπορούσε να θεραπευθεί χωρίς τη μελέτη των παραγόντων αυτών 

της οικονομίας. Για το λόγο αυτό έχουμε τη δημιουργία ενός ακόμη ισχυρισμού 

στην ανάλυση που αφορά τη δεκαετία του 1930: ‘‘η αλλαγή στη νομισματική 

κατάσταση θα μπορούσε να επηρεάσει την κίνηση του χρυσού, μειώνοντας την 

εισροή του  ή ακόμη να δημιουργήσει εκροές του χρυσού’’. Ο Friedman αναφέρει 

πως μόνο αν η αλλαγή στο νομισματικό κλίμα είχε υποβαθμίσει τη σοβαρότητα της 

οικονομικής ύφεσης και διευκόλυνε τα χρηματαγορές, μόνο τότε θα μπορούσε να 

έχει παράξει μια μείωση στην εισροή χρυσού και να τη μετασχηματίσει σε εκροή με 

την πρόκληση επακόλουθων οικονομικών δυσκολιών για τη δυτική Ευρώπη. 

Για την αντίθεση που παρατηρήθηκε μεταξύ των ετών 1930 και 1931 δεν 

υπάρχει κάποια αναφορά ή κάποιος σχολιασμός από τον εκπρόσωπο της 

μονεταριστικής άποψης, ενώ κανένα επίσης αποδεικτικό στοιχείο δεν δίνεται που να 

εξηγεί πώς μία αλλαγή στο νομισματικό κλίμα θα είχε μια αποτελεσματική επίδραση 

στην οικονομική ύφεση. Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι τα αποτελέσματα των υποθέσεων 

που έγιναν και που πέρα από την υποθετική τους διάσταση τους διακρίνει μια 

ασάφεια και έλλειψη αποδείξεων. 

Η θεώρηση του Friedman, είναι ως φαίνεται επομένως μια περιγραφή της 

προσφοράς χρήματος κατά την Μεγάλη Ύφεση. Συνοδεύεται από ισχυρισμούς που 

βασίζονται στην υπόθεση ότι η προσφορά χρήματος προσδιόριζε τα χρηματικά 

διαθέσιμα δίχως να αναφέρεται στην ζήτηση χρήματος και επιπλέον, πως οι κινήσεις 

των χρηματικών διαθεσίμων προσδιόριζαν το επίπεδο του εισοδήματος.  

Τα κύρια συμπεράσματα που εξάγονται101, είναι ότι το επίπεδο του 

εισοδήματος μειώθηκε πολύ απότομα στις αρχές της δεκαετίας του 1930 εξαιτίας 
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μιας μαζικής πτώση στα χρηματικά αποθεματικά. Αυτά τα αποθέματα, στη συνέχεια 

μειώθηκαν αρχικά εξαιτίας των επεκταμένων αποτελεσμάτων των πολλαπλών 

τραπεζικών κρίσεων, γεγονός που οφειλόταν σε ένα περιορισμό που τέθηκε στην 

προσφορά χρήματος. Όμως, μια εκτίμηση στην προσφορά χρήματος δεν μπορεί να 

γίνει για μια εκτίμηση των χρηματικών διαθεσίμων, εκτός και αν είχε σχεδιαστεί 

ώστε να δείχνει μόνο αυτό. Φάνηκε όμως, όπως αποδείχτηκε ότι η θεώρηση του 

Friedman ήταν βασισμένη σε ένα τέτοιο ισχυρισμό σύμφωνα με τον Temin. 

Στη θεωρία αυτή, δεν εξασφαλίζονται τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που 

απαιτούνται και η έλλειψη αυτή γίνεται φανερή σε πολλά σημεία. Κατά συνέπεια, η 

υπόθεση η οποία σχετίζεται με την αιτία της ύφεσης, κάθε άλλο παρά αποδεδειγμένη 

δεν μπορεί να θεωρηθεί.  

Ο Friedman Μ., η Schwartz Α., και ο102 Bernanke Ben S103., υποστηρίζουν πως 

η τόσο εκτεταμένη ύφεση προκλήθηκε από τη συντηρητική νομισματική πολιτική, 

τις συνέπειες των κινήσεων του Federal Reserve Board αλλά και τις συνεχείς κρίσεις 

στο τραπεζικό σύστημα. Έτσι το Federal Reserve Board, με την αργή και ανεπαρκή 

του μεσολάβηση, επέτρεψε στα χρηματικά αποθέματα να συρρικνωθούν κατά το ένα 

τρίτο από την εμφάνιση του Κραχ ως το 1933. Επίσης, ο Friedman ισχυρίστηκε πως 

η ακόλουθη καθοδική τάση στην οικονομία θα αποτελούσε υπό φυσιολογικές 

συνθήκες μια επιπλέον ύφεση. Όμως εξαιτίας της πτώχευσης πολλών τραπεζών, και 

του συνακόλουθου πανικού που συνδυάστηκε με την ανεπιτυχή μεσολάβηση του 

Fed, η εξέλιξη των πραγμάτων ήταν διαφορετική και αρκετά οδυνηρή.   

Ο Friedman ισχυριζόταν πως εάν το Federal Reserve Board είχε εξασφαλίσει 

έκτακτο δανεισμό στις τράπεζες, ή είχε εκδώσει στην αγορά κρατικά ομόλογα μετά 
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την πτώχευση κάποιων τραπεζών, θα διασφαλιζόταν οι υπόλοιπες τράπεζες και τα 

χρηματικά αποθέματα δε θα έφταναν τόσο σύντομα, τόσο χαμηλά.  

Συνοψίζοντας την θεώρηση του Milton Friedman, καταλήγουμε στο ότι ο ίδιος 

ισχυρίζεται, πως δύο ήταν οι βασικοί λόγοι που μετέτρεψαν την χρηματιστηριακή σε 

οικονομική κρίση. Ο πρώτος, αφορά τη μετατρεψιμότητα των καταθέσεων σε 

ρευστό και χρυσό που γινόταν χωρίς περιορισμούς, η οποία καθιστούσε το σύστημα 

εξαιρετικά ευαίσθητο σε συνθήκες πανικού και το μέτρο της μη ανάληψης 

καταθέσεων κατά τους πανικούς, ενώ ο δεύτερος ήταν η ανεπαρκής προσφορά 

χρήματος στην οικονομία. 

Οι τραπεζικοί πανικοί104 ήταν τότε άμεση αιτία της ύφεσης κατά το Friedman, ενώ 

και οι χειρισμοί του ομοσπονδιακού αποθεματικού συστήματος ήταν επίσης ένας   

σοβαρός παράγοντας. 

 

2.  Η ανεπάρκεια της μονεταριστικής υπόθεσης. 
 

Οι δύο βασικοί λόγοι που όπως προαναφέραμε, υποστηρίζει ο Friedman πως 

μετέτρεψαν την χρηματιστηριακή σε οικονομική κρίση, είναι η μετατρεψιμότητα 

των καταθέσεων σε ρευστό και χρυσό, χωρίς περιορισμούς και η ανεπαρκής 

προσφορά χρήματος στην οικονομία. Η πρώτη θέση δεν απορρίπτεται από τον 

Keynes, μα η δεύτερη είναι φανερά λανθασμένη. Αυτό γίνεται καταφανές, καθώς η 

προσφορά χρήματος προς τις τράπεζες αυξήθηκε απότομα, αλλά αυτό δεν 

διοχετεύτηκε στην οικονομία, γιατί τα νοικοκυριά μείωσαν την κατανάλωση και 

αύξησαν την αποταμίευσή τους, προκειμένου να ξεπληρώσουν μέρος των χρεών 

τους. Η επιλογή του χρυσού ως μέσο αποταμίευσης και το γεγονός πως υπήρχαν 

δανειολήπτες που αδυνατούσαν να αποπληρώσουν τα χρέη τους, οδήγησε τις  

τράπεζες, στην αύξηση των αποθεματικών τους με ενέσεις στο τραπεζικό σύστημα. 

Στο σημείο αυτό έχουμε την "παγίδα ρευστότητας" του Keynes, αποταμίευση 

δηλαδή που έριχνε τα επιτόκια και, παρόλα αυτά, δεν μετατρεπόταν σε επένδυση.  

Σύμφωνα με τον Keynes ήταν αναγκαίες οι μαζικές δημόσιες επενδύσεις και η 

άμεση αναδιανομή του εισοδήματος από στρώματα με υψηλή ροπή προς 

αποταμίευση σε φτωχότερα στρώματα με υψηλή ροπή προς κατανάλωση. Ο 
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ισχυρισμός του Keynes αποδείχθηκε σωστός εφόσον εφαρμόστηκε με το New Deal 

και οδήγησε στην ανάκαμψη της οικονομίας. 

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε αναλυτικότερα την οπτική του Keynes και την 

Κεϋνσιανή υπόθεση των Δαπανών. 

 

 

3. Η προσέγγιση και του John Maynard Keynes. 
 

 

Η ύφεση από την οπτική του Friedman αποτελεί μια μειονότητα ανάμεσα 

στους οικονομολόγους τουλάχιστον από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. 

Ανατρέχοντας σε όλες τις μεταπολεμικές θεωρήσεις για την Κρίση και τις κρίσεις εν 

γένει, υπάρχει η άποψη μιας εκδοχής, της υπόθεσης της κατανάλωσης ή αλλιώς της 

υπόθεσης των δαπανών. Όμως παρά την ένταση της έκτασης της θεωρητικής 

επεξεργασίας και της επανάληψης της ιδέας αυτής, υπάρχουν σχετικά λίγες μελέτες 

που προσπάθησαν να καταδείξουν το πώς εξηγείται η ύφεση της δεκαετίας του 1930. 

Ο Keynes ήταν εκείνος που έδωσε την πρώτη έκφραση της έννοιας της 

υποθέσεως της κατανάλωσης. Στην πραγματεία του για το χρήμα ανέφερε ότι η 

άνθιση του 1928 με 1929 και η οικονομική φούσκα του 1929 με 1930 στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής, οφείλονταν στην επένδυση. Αναζητώντας τη μετάβαση από 

την υπερβολή στην έλλειψη επένδυσης, ο Keynes απέδιδε την οικονομική φούσκα 

της δεκαετίας του 1920, αρχικά στις δυσκολίες της επένδυσης που προκλήθηκαν 

κατά τη μεγάλη περίοδο της έλλειψης χρήματος που προηγήθηκε της κατάρρευσης 

του χρηματιστηρίου και μετά της κατάρρευσης του ίδιου. Η κατάρρευση επιδείνωσε 

τα πράγματα και ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 

Οι αναλύσεις που ακολούθησαν, υιοθέτησαν την Κεϋνσιανή θεώρηση, δίχως 

όμως να αποδώσουν το απαιτούμενο ενδιαφέρον στο επίπεδο των επιτοκίων. Ο 

Keynes παρουσίασε μια διαφορετική θέση στη Γενική του Θεωρία όταν ανέφερε 

πως η οριακή αποδοτικότητα του κεφαλαίου μειώθηκε εξαιτίας της μεγάλης 

επένδυσης που είχε προηγηθεί. Αυτή, είναι μορφή της υπόθεσης των δαπανών, που 

είναι η επικρατέστερη και υποστηρίχθηκε από αρκετούς μεταγενέστερους μελετητές. 



61 
 
Οι πρώτες σοβαρές μελέτες που ενσωμάτωσαν την Κεϋνσιανή άποψη105, έγιναν στις 

αρχές της δεκαετίας του 1940. Το συμπέρασμα που εξήγαγαν, ήταν πως η 

κατάρρευση του εισοδήματος συνέβη αποκλειστικά για το λόγο ότι η ανάπτυξη της 

υποκατανάλωσης συνοδεύτηκε από μια μείωση στη ζήτηση για σπίτια και μια 

σοβαρή εξάντληση των ευκαιριών επένδυσης. Η υπόθεση αυτή τέθηκε με ποικίλους 

τρόπους όμως η έμφαση που δόθηκε στη μείωση των στεγαστικών δαπανών ή στις 

ευκαιρίες επένδυσης γενικότερα ή και στα δύο, χαρακτήριζε τον όποιο υποστηρικτή 

της υπόθεσης των δαπανών106. Η έννοια της υποκατανάλωσης αργότερα 

εγκαταλείφθηκε, όμως η ιδέα της ‘‘ελλειμματικής ζήτησης’’ έχασε τη δυναμική της 

πριν την Κρίση εξαιτίας της υπάρχουσας ανισότητας στην κατανομή του 

εισοδήματος. 

Η Θεωρία του Keynes υποστηρίζει ότι οι αυξήσεις των κυβερνητικών δαπανών, 

οι μειώσεις στους φόρους και η νομισματική επέκταση θα μπορούσαν να 

αντιμετωπίσουν τις υφέσεις. Η γνώση αυτή σε συνδυασμό με την προσπάθεια της 

κυβέρνησης να σταθεροποιήσει την ανεργία, οδήγησε σε μια πιο δραστήρια πολιτική 

στη δεκαετία του 1930 και στην ανάκαμψη της οικονομίας107. 

Παρότι έγινε εμφανές πως η θεώρηση του J. M. Keynes για την οικονομία και τις 

κρίσεις είναι ήδη επαρκής, δεν σταματάει στις αναλύσεις των οπαδών του Keynes. Μια 

πλευρά της Γενικής Θεωρίας που αναλύθηκε από τον Keynes αργότερα, σε ένα γραπτό 

κείμενό του, αναδεικνύει τα μέρη της Γενικής Θεωρίας, διευκολύνοντας τους 

αναγνώστες περισσότερο, στην κατανόηση των γραπτών του. Έτσι, τονίζει την έννοια 

της αβεβαιότητας και της αστάθειας που έχουν κεντρικό ρόλο στην οικονομία. Το 

μεταγενέστερο γραπτό αυτό κείμενο, δυστυχώς δεν τράβηξε την προσοχή των μελετητών 

του Keynes, μέχρι πρόσφατα. Χάρη στον H. P. Minsky, αναγνωρίστηκε η αξία που 

                                                            
105 Temin Peter, Did Monetary Forces Cause the Great Depression? , Massachusetts 

Institute of Technology, W. W. Norton & Company, Unite States of America, 1976, 

p. 31. 
106 Temin Peter, Did Monetary Forces Cause the Great Depression? , Massachusetts 

Institute of Technology, W. W. Norton & Company, Unite States of America, 1976, 

p. 34. 
107Βλ.  JM Keynes - Readings in Fiscal Policy, 1965 - ehcweb.ehc.edu , Αλληλογραφία 

του Keynes με τον Roosevelt,  παράρτημα. 
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απαιτούνταν για το κείμενο αυτό και η υπόθεση της οικονομικής αστάθειας έρχεται έτσι 

στο φως. 

 

4. Η υπόθεση της οικονομικής αστάθειας του Keynes από τον Hyman Minsky. 
 

i. Η υπόθεση της οικονομικής αστάθειας του Keynes. 
 

Ο καθηγητής Jacob Viner του πανεπιστημίου του Chicago, ήταν εκείνος που 

έγραψε τη μόνη σοβαρή κριτική που απεικόνιζε μια ανασκευή της Γενικής Θεωρίας 

του  Keynes. Ο Viner ισχυριζόταν ότι η Γενική Θεωρία δεν κατάφερε να 

αποκόψει108 τη σχέση της με τα παραδοσιακά οικονομικά και ότι ο Keynes κατάφερε 

καινοφανή αποτελέσματα λόγω του ότι η διαφοροποίηση των τιμών και των μισθών, 

ήταν εξ υποθέσεως άκαμπτη. Ο Keynes απέρριψε την ανασκευή του Viner για την 

ερμηνεία της Γενικής του Θεωρίας, ενώ ταυτόχρονα προσέφερε μια περιεκτική και 

σαφή γραπτή αναφορά στη Γενική Θεωρία σαν απάντηση στον Viner. Στην 

απάντησή του ο Keynes, καθώς η ερμηνεία του επιτοκίου χρησιμοποιείται ως κλειδί 

για να διαχωριστεί η νέα θεωρία από την παλιά, η ερμηνεία της Γενικής Θεωρίας, 

εμφανίζεται στο προσκήνιο σαν μία θεωρία που αποκαλύπτει πώς οι εκροές και η 

απασχόληση έχουν μια ιδιαίτερη προδιάθεση στις διακυμάνσεις. Η ερμηνεία της 

Γενικής Θεωρίας, όπως αυτή προκύπτει από τον ισχυρισμό του Keynes βοηθά στην 

αποσαφήνιση κάποιων δύσκολων για την κατανόηση του αναγνώστη σημείων της 

Γενικής Θεωρίας, ενώ επίσης αναφορά γίνεται και σε στοιχεία όπως η αβεβαιότητα 

και η οικονομική αστάθεια με σκοπό την διευκόλυνση της κατανόησης του 

ισχυρισμού του. Επιπροσθέτως, η ερμηνεία της Γενικής Θεωρίας που είναι συνεπής 

με την απάντηση του Keynes προς το Viner, οδηγεί σε μια θεώρηση της 

καπιταλιστικής οικονομικής διαδικασίας που είναι περισσότερο σχετική και χρήσιμη 

για την κατανόηση της οικονομίας από ότι η επικρατούσα θεωρία της Νεοκλασικής 
                                                            
108 Η αναθεώρηση του Viner, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η Νεοκλασική Σύνθεση, 

αποδυναμώθηκε με τη δουλειά του Patikin, Minsky Hyman P., Can ‘‘it’’ happen 

again? , Essays on Instability and Finance, M.A. Sharpe, INC. Armonk, New York, 

1982. 
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σύνθεσης. Η ερμηνεία της Γενικής Θεωρίας που βασίζεται σε μια ανασκευή του 

Keynes σαν απάντηση στον Viner, οδήγησε τελικά στην υπόθεση της οικονομικής 

αστάθειας. Ακραίες οικονομικές διακυμάνσεις συνέβησαν και κατά την περίοδο της 

συγγραφής της Γενικής Θεωρίας σύμφωνα με τον Minsky και οι διαδοχικές 

ερμηνείες που ακολούθησαν αγνόησαν τον παράγοντα της οικονομικής αστάθειας. Η 

σύνδεση του Keynes με την υπόθεση οφείλει να τονιστεί εφόσον η εκδοχή που 

σκιαγραφεί ο Minsky προέκυψε από μία προσπάθεια να κατανοήσει τον Keynes 

μέσα από τις παρελθούσες οικονομικές διαταραχές. Από την πλευρά της πρότυπης 

οικονομικής θεωρίας των ημερών του Keynes και της σύγχρονης κυρίαρχης 

νεοκλασικής θεωρίας, οι οικονομικές κρίσεις και σημαντικές διακυμάνσεις που 

αφορούν το επίπεδο της παραγωγής και την απασχόληση, αποτελούν ανωμαλίες 

στην οικονομία. Η Νεοκλασική θεωρία δεν προσφέρει εξήγηση σε αυτά τα 

φαινόμενα. Στη θεώρησή του ο Keynes, ανέπτυξε μία θεωρία καπιταλιστικής 

διαδικασίας, που μπορούσε να εξηγήσει την αστάθεια των εκροών και τη γενικότερη 

οικονομική αστάθεια σαν αποτέλεσμα της συμπεριφοράς της αγοράς σε κατάσταση 

αβεβαιότητας. Δυστυχώς όμως, ο ισχυρισμός αυτός επισκιάστηκε από τα τελευταία 

υπολείμματα της Νεοκλασικής θεωρίας. Μια ξεκάθαρη αποτύπωση της νέας θεωρίας 

δεν υπήρξε μέχρι την ανασκευή του Keynes. Η οπτική της Γενικής Θεωρίας που 

εμφανίστηκε καθώς η απάντηση στον Viner χρησιμοποιείται σαν την απάντηση στην 

ερώτηση ποια είναι η καταλληλότερη από τις υπάρχουσες θεωρίες για τη σημερινή 

οικονομία, είναι αξιοσημείωτα διαφορετική από την τότε βασική θεωρία. Η νέα 

θεωρία επικεντρώνεται στην απόφαση της επένδυσης μέσα στο πλαίσιο των 

καπιταλιστικών οικονομικών εφαρμογών, σαν το καθοριστικό κλειδί της 

συναθροιστικής δραστηριότητας. Στην απάντηση στον Viner, ο Keynes, επέμενε ότι 

οι κύριες προτάσεις της Γενικής Θεωρίας, επικεντρώνονται γύρω από τις μη 

εξισορροπητικές δυνάμεις που λειτουργούν στις αγορές. Αυτές οι δυνάμεις 

επηρεάζουν άμεσα την εκτίμηση των κεφαλαιακών περιουσιακών στοιχείων που 

συσχετίζονται με τις τιμές των τρεχουσών εκροών και αυτό ο λόγος των τιμών με τις 

οικονομικές συνθήκες της αγοράς, προσδιορίζει την οικονομική δραστηριότητα. Για 

αυτό το λόγο, η Γενική Θεωρία ενδιαφέρεται για το πώς οι δύο ομάδες τιμών -τα 

κεφαλαιακά και οικονομικά περιουσιακά στοιχεία, οι τρέχουσες εκροές και οι 

μισθοί- προσδιορίζονται σε διαφορετικές αγορές και από διαφορετικές δυνάμεις 

στην οικονομία και γιατί, μια τέτοια οικονομία παραδίδεται στις διακυμάνσεις σε 

τέτοιο μεγάλο βαθμό.  
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Η κατασκευή της θεωρίας της Νεοκλασικής σύνθεσης, ξεκινά ερευνώντας το 

εμπόριο σαν να ήταν στα πλαίσια ενός χωριού και προσθέτει στη συνέχεια την 

παραγωγή, το χρήμα και το κεφάλαιο στο βασικό μοντέλο. Ένα τέτοιο παράδειγμα 

κατά τον Minsky, δείχνει ότι ένας μηχανισμός αποκέντρωσης της αγοράς μπορεί να 

οδηγήσει σε ένα λογικό αποτέλεσμα μα αδυνατεί πλήρως να εξηγήσει της περιοδική 

ρήξη της συνέπειας ως ενός ενδογενούς φαινομένου. 

Κατά τον Keynes, η ρήξη της συνέπειας έχει της βάσεις της στις οικονομικές 

χρήσεις και απλώνεται μέσω της επενδυτικής δραστηριότητας. Για να γίνει φανερό 

πώς συμβαίνει αυτό, πρέπει να εγκαταλειφθεί το Νεοκλασικό παράδειγμα του χωριού 

και η δυνατότητα του χρήματος να υπερβαίνει τις μεταβολές όπως παρουσιάζουν οι 

Νεοκλασικοί. Στη Γενική Θεωρία ο Keynes υιοθετεί το παράδειγμα είτε μιας πόλης ή 

ακόμη το παράδειγμα της Wall Street. Στο παράδειγμά του στην οικονομία 

παρατηρείται πλήθος συσκέψεων μιας επενδυτικής τράπεζας στον χώρο του 

χρηματιστηρίου. Ξεκινά με την υπόθεση μιας νομισματικής οικονομίας με έμπειρους 

οικονομικούς θεσμούς. Σε μια τέτοια οικονομία το χρήμα δεν αποτελεί ένα 

γενικευμένο109στοιχείο διαμοιρασμού που μετατρέπει τη διπλή σύμπτωση των 

αναγκών περιττή για τη διεξαγωγή του εμπορίου. Το χρήμα αποτελεί ένα ειδικό τύπο 

δεσμών που ανέρχεται στην επιφάνεια καθώς οι θέσεις των ενεργητικών των εταιριών 

χρηματοδοτούνται. Ο Keynes είχε τοποθετηθεί ξεκάθαρα σε αυτή τη σύλληψή του 

για το χρήμα το 1931. Αυτή η έννοια του χρήματος μεταξύ πραγματικών 

περιουσιακών στοιχείων και πλούτου του κατόχου του, αποτελεί μια φυσική οδό για 

ένα τραπεζίτη ώστε να δει το χρήμα και είναι θεμελιώδες όχι απλά για τον Keynes 

αλλά και για την οικονομία. 

Οι τωρινές μεταβλητές που επηρεάζονται πιο άμεσα από τις αλλαγές στις 

απόψεις που αφορούν το μέλλον, κατά τον Keynes είναι οι οικονομικές μεταβλητές 

όπως η αποτίμηση της αγοράς με βάση τα περιουσιακά στοιχεία, όπως οι τιμές των 

οικονομικών στοιχείων και η συμπεριφορά που αφορά στη σύνθεση της προδιάθεσης 

και από την πλευρά των επιχειρηματιών και από την πλευρά των τραπεζιτών. 

Εάν και εφόσον αυτή η οικονομική άποψη υιοθετηθεί, ο χρόνος δεν μπορεί να 

                                                            
109 Minsky Hyman P., Can ‘‘it’’ happen again? , Essays on Instability and Finance, 

M.A. Sharpe, INC. Armonk, New York, 1982, σελ.62. 
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θεωρηθεί μακρινός όπως στην περίπτωση που προστεθούν πολλά αγαθά στην 

οικονομία. Στην Κεϋνσιανή θεωρία, με την έννοια του χρόνου, εννοείται ο 

ημερολογιακός χρόνος στον οποίο ενέχεται πάντα μελλοντικά το στοιχείο της 

αβεβαιότητας. Για το λόγο αυτό οι επενδύσεις και οι οικονομικές αποφάσεις γίνονται 

κάτω από την ανυπότακτη αβεβαιότητα και αυτό δηλώνει ότι οι απόψεις και οι 

αντιλήψεις για το μέλλον μπορούν να υποβληθούν σε αξιοπρόσεκτες αλλαγές μέσα 

σε μικρές χρονικές διάρκειες. Ειδικότερα, η αλλαγή των αντιλήψεων για το μέλλον 

επηρεάζουν τις σχετικές τιμές πολλών οικονομικών στοιχείων και οικονομικών 

εργαλείων όπως για παράδειγμα τη σχέση μεταξύ κεφαλαιακών στοιχείων και των 

τιμών τους από τις τρέχουσες εκροές. 

Στην Κεϋνσιανή οπτική οι οικονομικές αποδόσεις της καπιταλιστικής 

οικονομίας, οδηγούν στην ασταθή συμπεριφορά που παρατηρείται. Σε μια οικονομία 

με αρκετά έμπειρο σύστημα, η οικονομία περιλαμβάνει πολλά περισσότερα 

οικονομικά εργαλεία από οπουδήποτε αλλού στην ιδέα του χρήματος. Ειδικότερα, 

η110 Κεϋνσιανή οπτική όσον αφορά το χρήμα φανερώνει την άποψη ότι αυτό, 

εισχωρεί στο οικονομικό σχεδιασμό με ένα τρόπο απαραίτητο και ιδιαίτερο. Το 

γεγονός αυτό έρχεται σε αξιοσημείωτη αντιπαράθεση με την Νεοκλασική 

οικονομική θεωρία που υποστηρίζει πως το χρήμα δεν επηρεάζει τη βασική 

συμπεριφορά της οικονομίας. 

Κατά τον Minsky, στην ιστορία των ιδεών υπάρχουν ενδιαφέροντα 

προβλήματα που περιλαμβάνουν την απώλεια των απόψεων της Κεϋνσιανής Γενικής 

Θεωρίας που οδηγούν στο συμπέρασμα της κυκλικής ερμηνείας των 

δραστηριοτήτων αυτού του γόνιμου αποτελέσματος. 

Η οικονομική υπόθεση της αστάθειας μπορεί να τεθεί υπό την οπτική μιας 

θεωρίας, που προσπαθεί να εξηγήσει τα φαινόμενα των οικονομικών κύκλων. Η 

υπόθεση αυτή που ο Minsky επιχειρεί να αποσαφηνίσει, είναι μία ανάμεσα σε 

πολλές ερμηνείες του Keynes, η οποία σαφώς και διαφέρει από τη Νεοκλασική 

οπτική. Η υπόθεση της οικονομικής αστάθειας διατυπώνεται όχι σαν μια εξήγηση 

του Keynes αλλά ακόμη περισσότερο σαν μια εναλλακτική υπόθεση που αντικρούει 

                                                            
110 Minsky Hyman P., Can ‘‘it’’ happen again? , Essays on Instability and Finance, 

M.A. Sharpe, INC. Armonk, New York, 1982, σελ. 62. 
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τελειωτικά την Νεοκλασική θεωρία. Κοιτάζοντας την οικονομία υπό το πρίσμα της 

οικονομικής αστάθειας, μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής:  

Η πρώτη εικοσαετία μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, χαρακτηρίζεται από 

οικονομική γαλήνη. Η δεκαετία από το 1966 έπειτα, χαρακτηρίζεται από 

οικονομικές διαταραχές, καθώς συνέβησαν τρεις απειλές οικονομικής κρίσης. Κατά  

τις απειλές αυτές, οι μεσολαβήσεις του Fed στο χρήμα και τις οικονομικές αγορές 

έπρεπε να ανακόψουν τις ενδεχόμενες κρίσεις. Η πρώτη μεταπολεμική απειλή όπου 

το Fed ανέλαβε ειδικές μεσολαβήσεις, ήταν η επονομαζόμενη ‘‘συρρίκνωση της 

πίστης’’ το 1966, που επίκεντρο είχε τις καταθέσεις. Η δεύτερη απειλή οικονομικής 

κρίσης, συνέβη το 1970 και η άμεση εστίαση του προβλήματος στης αγοράς 

εντοπίζεται μετά την αποτυχία του σιδηροδρόμου Renn- Central. Η Τρίτη, συνέβη 

μεταξύ των ετών 1974 και 1975 και περιλάμβανε ένα μεγάλο αριθμό 

υπερεκτεταμένων οικονομικών καταστάσεων που είχε ως επίκεντρο τις 

κερδοσκοπικές δραστηριότητες γιγαντιαίων τραπεζών. Από εκείνο το σημείο και 

έπειτα η οικονομική αστάθεια αποτελεί επαναλαμβανόμενο φαινόμενο που 

χαρακτήριζε την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής πριν το δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο. 

Είναι εύλογο να βλέπουμε τις οικονομικές κρίσεις ως κάτι το συστηματικό 

παρά σαν τυχαία γεγονότα. Από αυτή την άποψη η ανωμαλία παρουσιάζεται στα 

είκοσι χρόνια μετά το πέρας του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, κατά τα οποία οι 

οικονομικές κρίσεις απουσίαζαν, πράγμα που μπορεί να ερμηνευθεί από την 

εξαιρετικά εύρωστη οικονομική δομή που ήταν αποτέλεσμα ενός μεγάλου πολέμου 

που ακολούθησε μετά από μια βαθιά κρίση. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 η 

ιστορική κρίση διαθέτοντας συμπεριφορά μιας οικονομίας με καπιταλιστικούς 

οικονομικούς θεσμούς, επαναβεβαιώθηκε. Η περασμένη δεκαετία διαφέρει από την 

εποχή πριν τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στο ότι εμβρυακές οικονομικές κρίσεις 

ματαιώθηκαν από ένα συνδυασμό λειτουργιών υποστήριξης από το Fed και των 

κινήσεων της κυβέρνησης. Αυτή η επιτυχία είχε ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση του 

πληθωρισμού και αποτροπή της οικονομικής κρίσης. 

Εάν μπορούσαμε να παρατηρήσουμε την οικονομία από ένα δωμάτιο 

σύσκεψης της Wall Street, θα βλέπαμε ένα κόσμο γεμάτο υποσχέσεις να πληρώσει 

μετρητά σήμερα αλλά και στο μέλλον. Αυτές οι ροές χρήματος αποτελούν 

κληροδότημα προηγούμενων συμβολαίων στα οποία το χρήμα, συναλλασσόταν 

σήμερα για χρήμα στο μέλλον. Επιπλέον, θα παρατηρούσαμε να πραγματοποιούνται 
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συμφωνίες στις οποίες οι υποχρεώσεις για πληρωμές σε μετρητά στο μέλλον, 

ανταλλάσσονται για μετρητά σήμερα. Η βιωσιμότητα αυτού του γραφειοκρατικού 

κόσμου βασίζεται στις ροές μετρητών που επιχειρηματικοί οργανισμοί, νοικοκυριά 

και κυβερνητικοί παράγοντες όπως πολιτείες και δήμοι, λαμβάνουν σαν αποτέλεσμα 

της εισοδηματικής παραγωγικής διαδικασίας. Μεγάλο ενδιαφέρον πρέπει να δοθεί 

στη συνέχεια, στο επιχειρηματικό χρέος, καθώς αυτό αποτελεί αναγκαίο 

χαρακτηριστικό μιας καπιταλιστικής οικονομίας. Η θεώρηση του επιχειρηματικού 

χρέους απαιτεί οι τιμές και οι εκροές να είναι τέτοιες ώστε σχεδόν όλες οι εταιρίες 

να κερδίζουν αρκετά μεγάλα πλεονάσματα από την εργασία και τα κόστη των 

υλικών, είτε για να εκπληρωθούν οι ακαθάριστες αμοιβές που απαιτούνταν από το 

χρέος, είτε για να παρακινηθεί η επαναχρηματοδότηση, η οποία λαμβάνει χώρα  

μόνο αν τα μεικτά κέρδη αναμένονται άφθονα ούτως ώστε να θεωρηθεί το νέο χρέος 

ή να προκληθεί περεταίρω επαναχρηματοδότηση111. Τα μεικτά κέρδη στην 

παραγωγή καταναλωτικών αγαθών, εξαρτώνται από τις δαπάνες των καταναλωτικών 

αγαθών από τους μισθωτούς στην κατανάλωση και παραγωγή επενδυτικών αγαθών 

και από εκείνους οι οποίοι λαμβάνουν εισόδημα εκτός της διαδικασίας της 

παραγωγής. Σε περίπτωση που η απλοποιημένη υπόθεση είναι τέτοια ώστε να 

υποθέτει ότι το εισόδημα από τον μισθό λαμβάνεται μονάχα από την παραγωγή του 

καταναλωτή και των καταναλωτικών αγαθών ούτως ώστε μόνο το εισόδημα του 

μισθού να ξοδεύεται σε καταναλωτικά αγαθά και ότι όλο το εισόδημα του μισθού 

ξοδεύεται κατά αυτό τον τρόπο, τότε το αθροιζόμενο ποσό του κόστους των 

δαπανών εργασίας στην παραγωγή καταναλωτικών αγαθών θα είναι ο πληρωτέος 

λογαριασμός του μισθού της παραγωγής καταναλωτικών αγαθών. 

Αυτή η απλή συνταγή μπορεί να επεκταθεί ώστε να επιτραπεί και για το 

εισόδημα του μισθού της ανεργίας, το εισόδημα που λαμβάνεται μέσω των 

δημοσίων κοινωνικών δαπανών, των δαπανών κατανάλωσης από τα κέρδη και την 

αποταμίευση από τους αποδέκτες του εισοδήματος.  

Οι συνολικές δαπάνες για καταναλωτικά αγαθά αποδίδουν μια αντιληπτή 

αύξηση της τιμής στις δαπάνες εργασίας της παραγωγής καταναλωτικών αγαθών. Η 

αύξηση της τιμής στα κόστη απασχόλησης, παράγει τα μεικτά κέρδη από τις 
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γενόμενες λειτουργίες. Τα οριακά κέρδη στην παραγωγή επενδυτικών αγαθών δεν 

καθορίζονται κατά τέτοιο άμεσο τρόπο όπως συμβαίνει με τα καταναλωτικά αγαθά. 

Οι ροές κέρδους καθορίζονται πάντα κατά τέτοιο ευθύ τρόπο ωστόσο, εξαιτίας της 

σχετικής σπανιότητας ορισμένων φανερών και μη μακροπρόθεσμων κεφαλαίων. Η 

σχετική αυτή σπανιότητα, συνήθιζε να παράγει επενδυτικά αγαθά και για αυτό το 

λόγο η διαφορά ανάμεσα στα μικτά εισοδήματα και τις δαπάνες των μισθών της 

παραγωγής επενδυτικών αγαθών εξαρτάται από το ρυθμό της επένδυσης. Οι 

διαθέσιμοι χρηματικοί πόροι που υπάρχουν για να ενωθούν με υποχρεώσεις οφειλών 

από τους παραγωγούς καταναλωτικών και επενδυτικών αγαθών, αποτελεί μια 

λειτουργία της επένδυσης, είναι δηλαδή με άλλα λόγια συνάρτηση της επένδυσης. 

Επακόλουθο επομένως είναι, πως αυτή η ευπρόσδεκτη παρούσα σύνθεση, 

αντανακλά τις σύγχρονες κερδοσκοπίες στην πορεία της μελλοντικής επένδυσης. Όχι 

μόνο είναι διαθέσιμα τα μικτά κέρδη μετά από φορολόγηση για θεώρηση οφειλών 

που χρησιμοποιούνταν στον οικονομικό έλεγχο των φανερών και μη 

μακροπρόθεσμων κεφαλαίων, αλλά επιπλέον η υπερβολή των μικτών κερδών μετά 

τη φορολόγηση στις υποχρεώσεις μικτών πληρωμών στη ροή μετρητών, προστίθεται 

στο μετοχικό κεφάλαιο των κατόχων των μετοχών. 

Οι τιμές στο μετοχικό κεφάλαιο, είναι αποτέλεσμα της κεφαλαιοποίησης των 

αναμενόμενων στεγαστικών ροών χρήματος. Οι τιμές του μετοχικού κεφαλαίου που 

διακυμαίνονται σε ένα κόσμο με τη Wall Street, είναι καθοριστικός παράγοντας της 

αποτίμησης της αγοράς των αφανών ή όχι μακροπρόθεσμων κεφαλαίων που 

συλλέγονται από τις επιχειρήσεις. Η αξία της αγοράς μακροπρόθεσμων κεφαλαίων, 

επηρεάζει την τιμή της ζήτησης για επενδυτικά αγαθά τα οποία μαζί με τις συνθήκες 

προσφοράς των επενδυτικών αγαθών και την κατάσταση των οικονομικών αγορών, 

καθορίζουν την επένδυση.  

Αν υποθέσουμε ότι ο κόσμος μας περιλαμβάνει την αγορά αγαθών, υπηρεσιών 

και κοινωνικών δαπανών σε εξάρτηση με την κυβέρνηση, τότε τα μεικτά κέρδη στην 

παραγωγή καταναλωτικών αγαθών θα εξαρτώνται επίσης από τα ελλείμματα της 

κυβέρνησης. Στον σύγχρονο κόσμο μια απότομη αλλαγή στην κυβερνητική πολιτική 

ελλειμμάτων, όπως αυτή μεταξύ του 1974 και 1975, όχι μόνο συγκρατεί τη ζήτηση 

αλλά συντηρεί και μπορεί ακόμη και να αυξήσει τα επιχειρηματικά κέρδη. Οι 
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112επιπτώσεις των επιχειρηματικών κερδών από έντονες κυβερνητικές προσπάθειες, 

αντισταθμίζουν μια τάση της ικανότητας των επιχειρήσεων να συγκρατούν την 

οφειλή τους ώστε να μειώνεται κάθε φορά που οι διαταραχές της 

χρηματοοικονομικής κατάστασης επιφέρουν μια μείωση στις καταναλωτικές και 

επιχειρηματικές δαπάνες. 

Η οικονομία είχε συμπεριφερθεί διαφορετικά στη μεταπολεμική περίοδο από 

ότι σε προηγούμενες εποχές, εξαιτίας κυρίως μιας αύξησης του σχετικού μεγέθους 

της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και όχι απαραίτητα εξαιτίας κάποιας μεγαλύτερης 

δεξιοτεχνίας εκείνων που ασκούσαν πολιτική. Συνεπώς, η συμπεριφορά της 

οικονομίας εξαρτάται από τις κινήσεις της επένδυσης. Σε μια καπιταλιστική 

οικονομία, η εκτίμηση των μακροπρόθεσμων κεφαλαίων που καθορίζει την 

τρέχουσα επένδυση και την ικανότητα να εκπληρώνει συμβατικές υποχρεώσεις και 

να προσδιορίζει οικονομικές πιθανότητες, εξαρτάται σε κρίσιμο βαθμό από το ρυθμό 

των μεικτών κερδών. Έτσι ο ρυθμός των μεικτών κερδών κατά μεγάλο μέρος 

προσδιορίζεται από την επένδυση. Για το λόγο αυτό, η χρηματοδότηση των 

οικονομικών χρεών της νέας επένδυσης, καθορίζεται από τις προσδοκίες πως η 

μελλοντική επένδυση θα είναι αρκετά υψηλή και έτσι οι μελλοντικές ροές χρήματος 

θα είναι αρκετά μεγάλες ώστε τα χρέη που δημιουργούνται σήμερα, θα μπορούν να 

εξοφληθούν ή να επαναχρηματοδοτηθούν. 

Όπως αναφέρει ο Minsky, μια οικονομία με προσωπικά χρέη είναι εξαιρετικά 

ευάλωτη σε αλλαγές του ρυθμού επένδυσης, με επένδυση να προσδιορίζει τη 

συναθροιστική ζήτηση και τη βιωσιμότητα των χρεωστικών δομών. Η αστάθεια σε 

μια τέτοια οικονομία, παρουσιάζει τα επακόλουθα της υποκειμενικής και ουσιώδους 

φύσης των προσδοκιών που αφορούν το μέλλον της επένδυσης, όπως επίσης και τον 

υποκειμενικό προσδιορισμό από τους τραπεζίτες και τους πελάτες τους από την 

κατάλληλη προδιάθεση στη δομή του κεφαλαίου χρηματοδότησης που αφορά τις 

τοποθετήσεις σε διάφορους τύπους μακροπρόθεσμων κεφαλαίων. Σε ένα κόσμο με 

καπιταλιστικές οικονομικές συνήθειες, η αβεβαιότητα - κατά την αίσθηση του 

Keynes – είναι ένας μείζων καθοριστικός παράγοντας για την πορεία του 

εισοδήματος και της απασχόλησης.  
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Το φυσικό σημείο έναρξης για την ανάλυση της σχέσης μεταξύ χρέους και 

εισοδήματος, πρόκειται να επαναφέρει μια οικονομία με ‘‘κυκλικό’’ παρελθόν που 

τώρα ευημερεί. Το κληροδοτημένο χρέος αντανακλά την ιστορία της οικονομίας, 

που περιλαμβάνει μια περίοδο στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν, στο οποίο η 

οικονομία δεν βρισκόταν σε ευημερία. Καθώς η περίοδος κατά την οποία η 

οικονομία ευημερεί, επιμηκύνεται, δύο πράγματα γίνονται φανερά στις αίθουσες του 

χρηματιστηρίου. Ελέγχεται εύκολα η αξιοπιστία υπαρχουσών οφειλών και μονάδες 

που είχαν μεγάλες οφειλές ευδοκιμούν. Μετά το γεγονός, γίνεται φανερό ότι τα όρια 

ασφαλείας που χτίστηκαν μέσα σε δομές οφειλών ήταν πολύ σπουδαία. Σαν 

αποτέλεσμα για κάποια περίοδο που η οικονομία άκμαζε, η οπτική σχετικά με την 

αποδεκτή δομή που αφορούσε τις οφειλές, άλλαξε. Ο διακανονισμός των συμφωνιών 

μεταξύ των τραπεζών, των επενδυτικών τραπεζιτών και των επιχειρηματιών, η 

αποδεκτή ποσότητα οφειλών που χρησιμοποιούνταν στη χρηματοδότηση διαφόρων 

μορφών δραστηριότητας και τοποθετήσεων, αυξήθηκε. Αυτή η αύξηση113 στο βάρος 

της χρηματοδότησης του χρέους, ύψωσε την τιμή της αγοράς των μακροπρόθεσμων 

κεφαλαίων και αύξησε την επένδυση. Καθώς αυτό συνεχίζει, η υπάρχουσα 

οικονομία μετασχηματίζεται σε μια ραγδαία ανοδική οικονομία. Η συνεχής 

ανάπτυξη είναι αντιφατική κατά τον τρόπο που η επένδυση καθορίζεται σε μία 

οικονομία που υπάρχει η κυριότητα χρέους και χρηματοδότησης μακροπρόθεσμων 

κεφαλαίων και ο βαθμός που αυτό το χρέος χρηματοδοτείται μπορεί να κρατηθεί, 

προσδιορίζεται από την αγορά. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 

θεμελιώδης αστάθεια μιας καπιταλιστικής οικονομίας, είναι ανοδική. 

Οι καινοτομίες σε οικονομικές πρακτικές αποτελούν ένα χαρακτηριστικό της 

οικονομίας μας, ειδικότερα όταν η κατάσταση της οικονομίας είναι καλή. Νέοι 

θεσμοί όπως τα επενδυτικά τραστ ακίνητων περιουσιών (REIT’s), η ανάπτυξη νέων 

οργάνων όπως τα διαπραγματεύσιμα πιστοποιητικά καταθέσεων και η αύξηση σε 

όγκο παλαιών οργάνων βρήκαν νέες χρήσεις. Όμως κάθε νέο όργανο και κάθε 

εκτεταμένη χρήση των παλαιών οργάνων, αύξησαν την ποσότητα του κεφαλαίου 

χρηματοδότησης που ήταν διαθέσιμη και που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για 

χρηματοδοτική δραστηριότητα και στη λήψη τοποθετήσεων στα κληροδοτημένα 
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κεφάλαια. Η αυξημένη διαθεσιμότητα της οικονομίας, αύξησε τις τιμές των 

μακροπρόθεσμων κεφαλαίων που σχετίζονται με τις τιμές των τρεχουσών εκροών 

και αυτό οδηγεί σε αύξηση της επένδυσης.  

Όπως αναφέρει ο Minsky, η ποσότητα του σχετικού χρήματος είναι ενδογενώς 

προσδιορισμένη. Στη Νεοκλασική θεωρία, το χρήμα συμπεριλαμβάνει το χρόνο και 

τις αποταμιευτικές καταθέσεις, μα δεν συμπεριλαμβάνει τα νομισματικά φαινόμενα 

που σχετίζονται με τη συμπεριφορά της οικονομίας μας. Στην οικονομία μας, είναι 

χρήσιμο να διαχωρίζουμε τα οικονομικά του περιορισμού των οικονομικών ρίσκων 

(hedge) και την κερδοσκοπική δραστηριότητα. Τα hedge, λαμβάνουν χώρα όταν οι 

ροές χρήματος που χειρίζονται μέσω των λειτουργιών, αναμένεται να είναι αρκετά 

μεγάλες ώστε να αντιμετωπίσουν τις υποχρεώσεις των πληρωμών για χρέη. Τα 

κερδοσκοπικά οικονομικά, συμβαίνουν όταν οι ροές χρήματος δεν αναμένονται πολύ 

μεγάλες, ώστε να αντικρούσουν τις αποπληρωμές των χρεών, έστω και αν η 

παρούσα αξία των αναμενόμενων χρηματικών απολαβών είναι μεγαλύτερη από την 

παρούσα αξία των εξοφλήσεων των οφειλών. Κερδοσκοπικές μονάδες, αναμένουν 

να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους αυξάνοντας τα αποθέματα με νέες οφειλές. 

Υπό την έννοια αυτή, μια τράπεζα με ζήτηση και βραχυχρόνιες καταθέσεις, 

κανονικά εμπλέκεται με την κερδοσκοπία. Το REIT’s, αερογραμμές και η Νέα 

Υόρκη, συνδέθηκαν με την κερδοσκοπία το 1970 με 1973. Οι δυσκολίες τους το 

1974 με 1975, οφειλόταν σε μια μεταστροφή στις παρούσες αξίες - η παρούσα αξία 

των υποχρεώσεων των οφειλών υπερέβαινε την παρούσα αξία των αναμενόμενων 

απολαβών - , εξαιτίας των αυξήσεων των προεξοφλητικών επιτοκίων και μιας 

ανεπάρκειας σε προηγούμενες αναμενόμενες ροές χρήματος. Σε μια περίοδο 

ευημερίας της οικονομίας, ιδιωτικά χρέη και κερδοσκοπικές πρακτικές 

ισχυροποιήθηκαν. Εντούτοις, αν και μονάδες που συνδέθηκαν με οικονομικά hedge 

και εξαρτιόνταν από την κανονική λειτουργία της οικονομίας και αγορές προϊόντων, 

μονάδες που συνδέθηκαν με την κερδοσκοπία επίσης εξαρτιόντουσαν από την 

κανονική λειτουργία των αγορών. Πιο συγκεκριμένα, κερδοσκοπικές μονάδες πρέπει 

συνεχώς να επαναχρηματοδοτούν τις τοποθετήσεις τους. Υψηλότερα προεξοφλητικά 

επιτόκια θα αυξήσουν το κόστος χρήματος ακόμη και αν οι αποδόσεις των 

κεφαλαίων δεν αυξηθούν. 
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Αν και114η αρχή της προσφοράς χρήματος μπορεί να είναι ένας έγκυρος 

οδηγός πολιτικής σε ένα σύστημα που κυριαρχείται από οικονομικά ρίσκου –hedge-, 

ένα πολιτικό μέτρο χάνει την αξιοπιστία του καθώς η αναλογία των κερδοσκοπικών 

οικονομικών αυξάνεται. Το Fed πρέπει να προσέχει περισσότερο τις συνθήκες της 

αγοράς πίστης, οπότε η σπουδαιότητα της κερδοσκοπίας αυξάνεται, για τη συνέχεια 

της βιωσιμότητας των μονάδων που συνδέονται με τα κερδοσκοπικά οικονομικά, 

εξαρτάται από τα προεξοφλητικά επιτόκια που απομένουν μέσα σε κάπως 

περιορισμένα όρια. 

Οι μονάδες που συνδέονται με την κερδοσκοπία είναι ευάλωτες σε τρία 

μέτωπα. Το πρώτο μέτωπο αφορά την αντιμετώπιση της αγοράς 

επαναχρηματοδοτόντας την αγορά. Μια αύξηση στα προεξοφλητικά επιτόκια μπορεί 

να προκαλέσει την αύξηση των υποχρεώσεων των εξοφλήσεων που είναι σχετικές με 

τις απολαβές. Το δεύτερο μέτωπο αφορά το ότι καθώς τα κεφάλαια είναι πιο 

μακροπρόθεσμα από ότι οι ροπές τους, μια αύξηση και σε μακροχρόνια και σε 

βραχυπρόθεσμα προεξοφλητικά επιτόκια θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη πτώση στην 

αξία της αγοράς των κεφαλαίων από ότι οι υποχρεώσεις τους. Επίσης η αξία των 

αγορών κεφαλαίων μπορεί να μικρύνει πιο πολύ από την αξία των οφειλών τους. Το 

τρίτο μέτωπο όπου οι μονάδες είναι και πιο ευάλωτες, είναι ότι οι απόψεις όπως για 

παράδειγμα για την αποδεκτή προδιάθεση των δομών είναι υποκειμενικές και μια 

ανεπάρκεια ρευστών απολαβών σχετική με ρευστές υποχρεώσεις πληρωμών 

οπουδήποτε στην οικονομία, μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορες και ευρύτατες 

επανεκτιμήσεις των επιθυμητών και αποδεκτών οικονομικών δομών. Αν και ο 

πειραματισμός με τις εκτεταμένες δομές χρέους μπορεί να συνεχίσει για χρόνια και 

αποτελεί μια διαδικασία σταδιακού ελέγχου των ορίων της αγοράς, η επανεκτίμηση 

των αποδεκτών δομών χρέους όταν όλα πάνε στραβά, μπορεί να είναι πολύ αιφνίδια. 

Πέρα από τα hedge και τα κερδοσκοπικά οικονομικά, υπάρχουν και τα 

οικονομικά Ponzi – μία κατάσταση στην οποία οι υποχρεώσεις πληρωμών σε 

μετρητά στο χρέος, συναντούν την αυξανόμενη ποσότητα των ανεξόφλητων χρεών. 

Υψηλά και ανοδικά προεξοφλητικά επιτόκια, μπορούν να δημιουργήσουν hedge 

οικονομικές μονάδες μέσα σε κερδοσκοπικές δραστηριότητες και κερδοσκοπικές 
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μονάδες μέσα σε οικονομικά Ponzi. Οι μονάδες Ponzi, δε μπορούν να διατηρηθούν 

για πολύ. Αναδράσεις από την αποκαλυφθείσα οικονομική αδυναμία κάποιων 

μονάδων, επηρεάζουν την επιθυμία των τραπεζιτών και επιχειρηματιών στη 

χρηματοδότηση οφειλών μεγάλης ποικιλίας οργανισμών. Αν δεν υπάρξει 

αντιστάθμιση των κυβερνητικών δαπανών, η μείωση στην επένδυση που ακολουθεί 

από μία απροθυμία για χρηματοδότηση, θα οδηγήσει σε μία μείωση στα κέρδη και 

μείωση στην ικανότητα να συγκρατήσει το χρέος. Υπάρχει περίπτωση, να 

αναπτυχθεί ξαφνικά ένας πανικός ενώ υπάρχει μια αυξανόμενη πίεση για 

χαμηλότερους λόγους οφειλών. Εδώ βρίσκεται και η υπόθεση της οικονομικής 

αστάθειας, μιας θεωρίας του πώς μια καπιταλιστική οικονομία ενδογενώς δημιουργεί 

μία οικονομική δομή που είναι επιρρεπής σε οικονομικές κρίσεις και πώς η κανονική 

λειτουργία των κεφαλαιαγορών στην επακόλουθη άνθιση της οικονομίας θα 

προκαλέσει την έκρηξη μιας οικονομική κρίσης115. 

Καθώς ενδογενείς οικονομικές διαδικασίες φέρνουν την οικονομία στα 

πρόθυρα μιας κρίσης, η μεσολάβηση του Fed, μπορεί να απωθήσει την ανάπτυξη 

μιας κρίσης και ενός στασιμοπληθωρισμού. Εμπειρία παρελθούσας δεκαετίας έδειξε 

ότι η μείωση της επένδυσης και των δαπανών που αφορούσαν τη χρηματοδότηση 

χρεών των καταναλωτών, οδηγεί σε μείωση του εισοδήματος. Στην οικονομία του 

σήμερα κατάλληλες οικονομικές κινήσεις σε συνδυασμό με τους υπάρχοντες 

σταθεροποιητές, οδηγούν σε μαζική πολιτική ελλειμμάτων καθώς το εισόδημα 

μειώνεται. Πολιτικές αυτού του είδους, σταθεροποιούν τι εισόδημα, σταθεροποιούν 

ή και αυξάνουν τα εταιρικά κέρδη, ενώ τροφοδοτούνται με ασφάλεια 

διαπραγματεύσιμα οικονομικά όργανα σε χαρτοφυλάκια στα οποία η ανάγκη για 

ασφάλεια και σταθερότητα είναι επιτακτική. Σαν αποτέλεσμα η οικονομία 

ανακάμπτει πιο σύντομα από την ύφεση, αλλά εξαιτίας του Fed το οποίο έχει ήδη 

προστατεύσει πολλές κεφαλαιαγορές, η ανάκαμψη μπορεί σύντομα να οδηγήσει σε 

επανάληψη μιας πληθωριστικής άνθισης.  

Ο Minsky, τονίζει τη σημασία της ερώτησης για το αν η Νεοκλασική θεωρία 

μπορεί στις μέρες μας να αποτελέσει ένα έγκυρο εργαλείο για την ανάλυση και τον 

καθορισμό της οικονομίας. Η κυκλική συμπεριφορά και η οικονομική αστάθεια της 

                                                            
115 Minsky Hyman P., Can ‘‘it’’ happen again? , Essays on Instability and Finance, 

M.A. Sharpe, INC. Armonk, New York, 1982, σελ.68. 
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οικονομίας μπορεί να αποκαλυφθεί σαν το κριτικό πείραμα που αναιρεί την 

εγκυρότητα της Νεοκλασικής σύνθεσης. Όταν γίνει πλέον αποδεκτή η ανικανότητα 

της Νεοκλασικής θεωρίας θα πρέπει να συντεθεί μια θεωρία που θα είναι 

εφαρμόσιμη και αποτελεσματική στην σύγχρονη οικονομία. Όπως αναφέρει και ο 

Minsky, η κατασκευή μιας νέας θεωρίας φαντάζει και είναι δύσκολη. Όμως, η 

διευθέτηση των δυσκολιών γίνεται εφικτή όταν βασίζεται σε ‘‘ώμους γιγάντων’’ 

όπως επί παραδείγματος του John Maynard Keynes. Ο Keynes έθεσε το ερώτημα αν 

η Κλασική θεωρία θα ανταπεξέλθει σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ισχυρούς 

επιχειρηματικούς κύκλους και οικονομική αστάθεια. Το συμπέρασμα στο οποίο 

έφτασε ήταν ότι η κληροδοτηθείσα θεωρία δεν είναι εφικτή και συνέχισε στη 

δημιουργία μιας εναλλακτικής θεωρίας. Ο Minsky επισημαίνει πως για τουλάχιστον 

τέσσερις δεκαετίες μια ερμηνεία της Γενικής Θεωρίας του Keynes, σχεδόν αγνόησε 

ουσιαστικά το ενδιαφέρον του ίδιου του Keynes για τις κεφαλαιαγορές και τις 

οικονομικές χρήσεις και αφομοιώθηκε ευρέως στην κλασική θεωρία. Πλέον τα 

προβλήματα που προκαλεί η οικονομική αστάθεια, διαγράφονται σε πολύ μεγάλες 

διαστάσεις στον κόσμο και τίθεται φανερά το ζήτημα για το αν και κατά πόσο αυτά 

τα σημεία της θεωρίας του Keynes που αφορούν την κυκλική οικονομική οπτική, 

μπορεί να γίνει βάση της καινούριας θεωρίας που αναζητείται116. 

Η υπόθεση της οικονομικής αστάθειας, αποτελεί μια προσπάθεια να δομηθεί 

μια θεωρία που να είναι κατάλληλη για μια οικονομικά έμπειρη και σύνθετη 

καπιταλιστική οικονομία και ταυτόχρονα να δείξει γιατί μια τέτοιου είδους 

οικονομία είναι ασταθής. Αυτή η θεωρία όπως προαναφέρθηκε, είναι ‘‘δομημένη 

πάνω στον Keynes’’ , καθώς βγάζει στο φως εκείνα τα μέρη της Γενικής Θεωρίας 

που ήταν αγνοημένα μα τόσο σημαντικά. Επειδή ο Keynes στην ανασκευή του για 

το Viner τόνισε τα σημεία του καπιταλιστικού πλαισίου εργασίας για τη 

σταθερότητα της οικονομίας και έτσι η υπόθεση της οικονομικής αστάθειας ενέχει 

μια ισχυρή αξίωση. Ο Minsky παρουσιάζει την υπόθεση αυτή όχι σαν κάποιο 

Κεϋνσιανό δόγμα, μα της αναγνωρίζει την αξίωση της αποτελεσματικής θεωρίας που 

αρμόζει στην οικονομία του σήμερα. Σε ένα κόσμο με τις απότομες αλλαγές 

πολιτικής για το εισόδημα όπως το 1974 με 1975, με την αύξηση και τη μείωση των 

                                                            
116 Minsky Hyman P., Can ‘‘it’’ happen again? , Essays on Instability and Finance, 

M.A. Sharpe, INC. Armonk, New York, 1982, σελ. 69. 
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προεξοφλητικών επιτοκίων και των δομικών αλλαγών σε συνδυασμό με την 

αναμφισβήτητη χρεωκοπία δεν καταστά αναγκαία πια την παρουσίαση δεδομένων 

ώστε να φανεί πως η θεωρία που λαμβάνει την οικονομική αστάθεια σαν ένα 

απαραίτητο χαρακτηριστικό της οικονομίας, είναι τόσο απαραίτητη. 

Στην υπόθεση της οικονομικής αστάθειας, υπάρχει μια θεωρία του πώς μια 

καπιταλιστική οικονομία παράγει ενδογενώς μια οικονομική δομή ευάλωτη στις 

οικονομικές κρίσεις και πώς η κανονική λειτουργία των αγορών στην επακόλουθη 

οικονομική άνθιση θα χειριστεί μια οικονομική κρίση. 

Καθώς μια ενδογενής οικονομική διαδικασία θα οδηγήσει την οικονομία σε 

κρίση, η μεσολάβηση του Fed θα αποτρέψει την ανάπτυξη της κρίσης και ενός 

στασιμοπληθωρισμού. Εμπειρία προηγούμενων ετών έδειξε, ότι μια μείωση στις 

επενδύσεις και στις καταναλωτικές δαπάνες που ακολουθεί μετά από μια απώθηση 

στασιμοπληθωρισμού, οδηγεί σε μείωση του εισοδήματος. Στη σημερινή οικονομία 

σταθερές δημοσιονομικές πολιτικές σε συνδυασμό με τους υπάρχοντες 

σταθεροποιητές οδηγούν σε μαζικά κυβερνητικά ελλείμματα καθώς το εισόδημα 

μειώνεται. Τέτοια ελλείμματα διατηρούν το εισόδημα ή αυξάνουν τα εταιρικά κέρδη 

και τροφοδοτούν ασφαλείς και διαπραγματεύσιμες οικονομικές αξίες σε 

χαρτοφυλάκια που επιζητούν ασφάλεια και ρευστότητα. Κατά αυτό τον τρόπο η 

οικονομία ανακάμπτει σχετικά πιο γρήγορα από την ύφεση, αλλά εξαιτίας της 

μεσολάβησης του Fed που έχει ήδη προστατέψει πολλές αγορές, η ανάκαμψη μπορεί 

γρήγορα να οδηγήσει σε επανάληψη μιας πληθωριστικής άνθισης.  

Ο Minsky απορρίπτοντας κάθε άλλη άποψη που απορρέει από την 

παραδοσιακή Νεοκλασική Σύνθεση βρίσκει τη λύση αποκλειστικά στον Keynes και 

την Υπόθεση της Οικονομικής Αστάθειας.  Το Κεϋνσιανό δόγμα της Υπόθεσης 

ταιριάζει σε ένα κόσμο με απότομες αλλαγές στο εισόδημα (πχ ‘74-‘75), με την 

αύξηση ή τη μείωση των επιτοκίων και την ‘‘επιδημία’’ των οικονομικών δομικών 

αλλαγών στον κόσμο του σήμερα. 

Η υπόθεση της οικονομικής αστάθειας  του Keynes που αποσαφηνίζεται από 

τον Hyman Minsky, είναι η επικρατέστερη όλων καθώς εξηγεί την κρίση και 

καταδεικνύει τον καλύτερο τρόπο διαφυγής από την εκάστοτε κρίση του σήμερα και 

της γρήγορης ανάκαμψης της οικονομίας. 

 

ii. Συμπεράσματα 
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Ο Minsky απορρίπτει τους Κεϋνσιανούς και τους οπαδούς της νομισματικής 

θεωρίας σαν παρακλάδια της Νεοκλασικής σύνθεσης. Μέσα στη Νεοκλασική 

Σύνθεση δε θα μπορούσε να υπάρξει καμία σοβαρή ύφεση ως αποτέλεσμα 

εσωτερικών λειτουργιών της οικονομίας. Μια παροδική ύφεση θα μπορούσε μονάχα 

να είναι αποτέλεσμα λαθών στην πολιτική ή να προκλήθηκε από μη αναγκαία 

καθιερωμένα ελαττώματα. Η μονεταριστική εξήγηση για τη Μεγάλη Ύφεση 

υποστηρίζει πως ήταν αποτέλεσμα σφαλμάτων και παραλείψεων του Fed ενώ η 

εξήγηση των Κεϋνσιανών τη θεωρεί αποτέλεσμα μιας εξωγενώς προσδιοριζόμενης 

μείωσης στις ευκαιρίες επένδυσης ή μιας προηγηθείσας ανεξήγητης μείωσης στην 

καταναλωτική δραστηριότητα. 

Ο καθηγητής Jacob Viner του Πανεπιστημίου του Σικάγο έγραψε μια σοβαρή 

και μακροσκελή κριτική πάνω στη Γενική Θεωρία του Keynes. O Keynes απέρριψε 

αυτή την ερμηνεία μέσω ενός σύντομου και περιεκτικού ισχυρισμού. Η ερμηνεία της 

Γενικής Θεωρίας που προκύπτει από τον ισχυρισμό του Keynes οδηγεί σε μια 

θεωρία καπιταλιστικής διαδικασίας που είναι περισσότερο συνεπής και χρήσιμη για 

την κατανόηση της οικονομίας από ότι η νεοκλασική θεωρία. Αυτή η θεωρία είναι η 

Υπόθεση της Οικονομικής Αστάθειας. O Minsky αναδεικνύει αυτή την εξήγηση που 

δίνει o Keynes που για χρόνια δεν της είχε δοθεί κάποια σημασία και εξηγεί την ισχύ 

της Υπόθεσης αυτής στη σημερινή οικονομία. 

H εναλλακτική θεωρία του Keynes, εντοπίζεται σε κάποια σημεία της Γενικής 

Θεωρίας που καταδεικνύουν μια οικονομική, κυκλική θεώρηση της οικονομίας και 

μπορούν να αποτελέσουν τη βάση της νέας θεωρίας που απαιτείται. Η κυκλική 

συμπεριφορά και η αστάθεια της οικονομίας, μπορούν να θεωρηθούν σαν ένα 

κριτικό πείραμα που αντικρούει την εγκυρότητα της Νεοκλασικής Σύνθεσης. 

Η Υπόθεση της Οικονομικής Αστάθειας δομείται λαμβάνοντας υπόψη τη 

σύνθετη καπιταλιστική οικονομία του σήμερα και κάνει φανερό το λόγο που η 

οικονομία αυτή βρίσκεται σε αστάθεια. Επιπλέον, στην υπόθεση της οικονομικής 

αστάθειας, υπάρχει μια θεωρία του πώς μια καπιταλιστική οικονομία παράγει 

ενδογενώς μια οικονομική δομή ευάλωτη στις οικονομικές κρίσεις και πώς η 

κανονική λειτουργία των αγορών στην επακόλουθη οικονομική άνθιση θα χειριστεί 

μια οικονομική κρίση.  

Καθώς μια ενδογενής οικονομική διαδικασία θα οδηγήσει την οικονομία σε 

κρίση, η μεσολάβηση του Fed θα αποτρέψει την ανάπτυξη της κρίσης και ενός 

στασιμοπληθωρισμού. Εμπειρία προηγούμενων ετών έδειξε, ότι μια μείωση στις 
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επενδύσεις και στις καταναλωτικές δαπάνες που ακολουθεί μετά από μια απώθηση 

στασιμοπληθωρισμού, οδηγεί σε μείωση του εισοδήματος. Στη σημερινή οικονομία 

σταθερές δημοσιονομικές πολιτικές σε συνδυασμό με τους υπάρχοντες 

σταθεροποιητές οδηγούν σε μαζικά κυβερνητικά ελλείμματα καθώς το εισόδημα 

μειώνεται. Τέτοια ελλείμματα διατηρούν το εισόδημα ή αυξάνουν τα εταιρικά κέρδη 

και τροφοδοτούν ασφαλείς και διαπραγματεύσιμες οικονομικές αξίες σε 

χαρτοφυλάκια που επιζητούν ασφάλεια και ρευστότητα. Κατά αυτό τον τρόπο η 

οικονομία ανακάμπτει σχετικά πιο γρήγορα από την ύφεση, αλλά εξαιτίας της 

μεσολάβησης του Fed που έχει ήδη προστατέψει πολλές αγορές, η ανάκαμψη μπορεί 

γρήγορα να οδηγήσει σε επανάληψη μιας πληθωριστικής άνθισης. Ο Minsky 

απορρίπτοντας κάθε άλλη άποψη που απορρέει από την παραδοσιακή Νεοκλασική 

Σύνθεση βρίσκει τη λύση αποκλειστικά στον Keynes και την Υπόθεση της 

Οικονομικής Αστάθειας.  Το Κεϋνσιανό δόγμα της Υπόθεσης ταιριάζει σε ένα 

κόσμο με απότομες αλλαγές στο εισόδημα (πχ ‘74-‘75), με την αύξηση ή τη μείωση 

των επιτοκίων και την ‘‘επιδημία’’ των οικονομικών δομικών αλλαγών στον κόσμο 

του σήμερα. 

Η υπόθεση της οικονομικής αστάθειας  του Keynes που αποσαφηνίζεται από 

τον Hyman Minsky, είναι η επικρατέστερη όλων καθώς εξηγεί την κρίση και 

καταδεικνύει τον καλύτερο τρόπο διαφυγής από την εκάστοτε κρίση του σήμερα και 

της γρήγορης ανάκαμψης της οικονομίας. 
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Παράρτημα: 
 

Table 1: Kindleberger Charles P., The World in Depression 1929 – 1939, University of 

California Press, 1986, p.40: 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο ετήσιος ξένος δανεισμός των Ηνωμένων 

Πολιτειών της Αμερικής στις διάφορες περιοχές, μεταξύ του 1924 και 1929. Οι αριθμοί είναι 

σε εκατομμύρια δολάρια. 
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Table 2: Friedman Μ. – Schwartz Α., The Great Contraction 1929-1933, 

Princeton University Press, 2008, p. 17: 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα μηνιαία χρηματικά διαθέσιμα, τα 

τραπεζικά αποθεματικά και το νόμισμα ($), από το 1929 έως το Μάρτιο του 1933. 
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Table 3: Friedman Μ. – Schwartz Α., The Great Contraction 1929-1933, 

Princeton University Press, 2008, p. 29: 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα μηνιαία τραπεζικά αποθεματικά από το 

1929 έως το Φεβρουάριο του 1933. 
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Αλληλογραφία του Keynes με το Roosevelt. 

 

 

AN OPEN LETTER TO PRESIDENT ROOSEVELT 

By John Maynard Keynes, source: JM Keynes - Readings in Fiscal Policy, 1965 - 

ehcweb.ehc.edu 

 

Dear Mr President, 

 

You have made yourself the Trustee for those in every country who seek to mend the 

evils of our condition by reasoned experiment within the framework of the existing 

social system. If you fail, rational change will be gravely prejudiced throughout the 

world, leaving orthodoxy and revolution to fight it out. But if you succeed, new and 

bolder methods will be tried everywhere, and we may date the first chapter of a new 

economic era from your accession to office. This is a sufficient reason why I should 

venture to lay my reflections before you, though under the disadvantages of distance 

and partial knowledge. 

 

At the moment your sympathisers in England are nervous and sometimes despondent. 

We wonder whether the order of different urgencies is rightly understood, whether 

there is a confusion of aim, and whether some of the advice you get is not crack-

brained and queer. If we are disconcerted when we defend you, this may be partly due 

to the influence of our environment in London. For almost everyone here has a wildly 

distorted view of what is happening in the United States. The average City man 

believes that you are engaged on a hare-brained expedition in face of competent 

advice, that the best hope lies in your ridding yourself of your present advisers to 

return to the old ways, and that otherwise the United States is heading for some 

ghastly breakdown. That is what they say they smell. There is a recrudescence of wise 

headwaging by those who believe that the nose is a nobler organ than the brain. 

London is convinced that we only have to sit back and wait, in order to see what we 

shall see. May I crave your attention, whilst I put my own view? 

 



91 
 
You are engaged on a double task, Recovery and Reform;--recovery from the slump 

and the passage of those business and social reforms which are long overdue. For the 

first, speed and quick results are essential. The second may be urgent too; but haste 

will be injurious, and wisdom of long-range purpose is more necessary than 

immediate achievement. It will be through raising high the prestige of your 

administration by success in short-range Recovery, that you will have the driving 

force to accomplish long-range Reform. On the other hand, even wise and necessary 

Reform may, in some respects, impede and complicate Recovery. For it will upset the 

confidence of the business world and weaken their existing motives to action, before 

you have had time to put other motives in their place. It may over-task your 

bureaucratic machine, which the traditional individualism of the United States and the 

old "spoils system" have left none too strong. And it will confuse the thought and aim 

of yourself and your administration by giving you too much to think about all at once. 

 

Now I am not clear, looking back over the last nine months, that the order of urgency 

between measures of Recovery and measures of Reform has been duly observed, or 

that the latter has not sometimes been mistaken for the former. In particular, I cannot 

detect any material aid to recovery in N.I.R.A., though its social gains have been 

large. The driving force which has been put behind the vast administrative task set by 

this Act has seemed to represent a wrong choice in the order of urgencies. The Act is 

on the Statute Book; a considerable amount has been done towards implementing it; 

but it might be better for the present to allow experience to accumulate before trying 

to force through all its details. That is my first reflection--that N.I.R.A., which is 

essentially Reform and probably impedes Recovery, has been put across too hastily, 

in the false guise of being part of the technique of Recovery. 

 

My second reflection relates to the technique of Recovery itself. The object of 

recovery is to increase the national output and put more men to work. In the economic 

system of the modern world, output is primarily produced for sale; and the volume of 

output depends on the amount of purchasing power, compared with the prime cost of 

production, which is expected to come n the market. Broadly speaking, therefore, and 

increase of output depends on the amount of purchasing power, compared with the 

prime cost of production, which is expected to come on the market. Broadly speaking, 

therefore, an increase of output cannot occur unless by the operation of one or 
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other of three factors. Individuals must be induced to spend more out o their existing 

incomes; or the business world must be induced, either by increased confidence in the 

prospects or by a lower rate of interest, to create additional current incomes in the 

hands of their employees, which is what happens when either the working or the fixed 

capital of the country is being increased; or public authority must be called in aid to 

create additional current incomes through the expenditure of borrowed or printed 

money. In bad times the first factor cannot be expected to work on a sufficient scale. 

The second factor will come in as the second wave of attack on the slump after the 

tide has been turned by the expenditures of public authority. It is, therefore, only 

from the third factor that we can expect the initial major impulse. 

 

Now there are indications that two technical fallacies may have affected the policy of 

your administration. The first relates to the part played in recovery by rising prices. 

Rising prices are to be welcomed because they are usually a symptom of rising output 

and employment. When more purchasing power is spent, one expects rising output at 

rising prices. Since there cannot be rising output without rising prices, it is essential to 

ensure that the recovery shall not be held back by the insufficiency of the supply of 

money to support the increased monetary turn-over. But there is much less to be said 

in favour of rising prices, if they are brought about at the expense of rising output. 

Some debtors may be helped, but the national recovery as a whole will be retarded. 

Thus rising prices caused by deliberately increasing prime costs or by restricting 

output have a vastly inferior value to rising prices which are the natural result of an 

increase in the nation's purchasing power. 

 

I do not mean to impugn the social justice and social expediency of the redistribution 

of incomes aimed at by N.I.R.A. and by the various schemes for agricultural 

restriction. The latter, in particular, I should strongly support in principle. But too 

much emphasis on the remedial value of a higher price-level as an object in itself may 

lead to serious misapprehension as to the part which prices can play in the technique 

of recovery. The stimulation of output by increasing aggregate purchasing power is 

the right way to get prices up; and not the other way round. 

 

Thus as the prime mover in the first stage of the technique of recovery I lay 

overwhelming emphasis on the increase of national purchasing power resulting from 
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governmental expenditure which is financed by Loans and not by taxing present 

incomes. Nothing else counts in comparison with this. In a boom inflation can be 

caused by allowing unlimited credit to support the excited enthusiasm of business 

speculators. But in a slump governmental Loan expenditure is the only sure means of 

securing quickly a rising output at rising prices. That is why a war has always caused 

intense industrial activity. In the past orthodox finance has regarded a war as the only 

legitimate excuse for creating employment by governmental expenditure. You, Mr 

President, having cast off such fetters, are free to engage in the interests of peace and 

prosperity the technique which hitherto has only been allowed to serve the purposes of 

war and destruction. 

 

The set-back which American recovery experienced this autumn was the predictable 

consequence of the failure of your administration to organise any material increase in 

new Loan expenditure during your first six months of office. The position six months 

hence will entirely depend on whether you have been laying the foundations for larger 

expenditures in the near future. 

 

I am not surprised that so little has been spent up-to-date. Our own experience has 

shown how difficult it is to improvise useful Loan-expenditures at short notice. There 

are many obstacle to be patiently overcome, if waste, inefficiency and corruption are 

to be avoided. There are many factors, which I need not stop to enumerate, which 

render especially difficult in the United States the rapid improvisation of a vast 

programme of public works. I do not blame Mr Ickes for being cautious and careful. 

But the risks of less speed must be weighed against those of more haste. He 

must get across the crevasses before it is dark. 

 

The other set of fallacies, of which I fear the influence, arises out of a crude economic 

doctrine commonly known as the Quantity Theory of Money. Rising output and rising 

incomes will suffer a set-back sooner or later if the quantity of money is rigidly fixed. 

Some people seem to infer from this that output and income can be raised by 

increasing the quantity of money. But this is like trying to get fat by buying a larger 

belt. In the United States to-day your belt is plenty big enough for your belly. It is a 

most misleading thing to stress the quantity of money, which is only a limiting factor, 

rather than the volume of expenditure, which is the operative factor. 
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It is an even more foolish application of the same ideas to believe that there is a 

mathematical relation between the price of gold and the prices of other things. It is 

true that the value of the dollar in terms of foreign currencies will affect the prices of 

those goods which enter into international trade. In so far as an over-valuation of the 

dollar was impeding the freedom of domestic price-raising policies or disturbing the 

balance of payments with foreign countries, it was advisable to depreciate it. But 

exchange depreciation should follow the success of your domestic price-raising policy 

as its natural consequence, and should not be allowed to disturb the whole world by 

preceding its justification at an entirely arbitrary pace. This is another example of 

trying to put on flesh by letting out the belt. 

 

These criticisms do not mean that I have weakened in my advocacy of a managed 

currency or in preferring stable prices to stable exchanges. The currency and exchange 

policy of a country should be entirely subservient to the aim of raising output and 

employment to the right level. But the recent gyrations of the dollar have looked to 

me more like a gold standard on the booze than the ideal managed currency of my 

dreams. 

 

You may be feeling by now, Mr President, that my criticism is more obvious than my 

sympathy. Yet truly that is not so. You remain for me the ruler whose general outlook 

and attitude to the tasks of government are the most sympathetic in the world. You are 

the only one who sees the necessity of a profound change of methods and is 

attempting it without intolerance, tyranny or destruction. You are feeling your way by 

trial and error, and are felt to be, as you should be, entirely uncommitted in your own 

person to the details of a particular technique. In my country, as in your own, your 

position remains singularly untouched by criticism of this or the other detail. Our 

hope and our faith are based on broader considerations. 

 

If you were to ask me what I would suggest in concrete terms for the immediate 

future, I would reply thus. 

 

In the field of gold-devaluation and exchange policy the time has come when 

uncertainty should be ended. This game of blind man's buff with exchange speculators 
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serves no useful purpose and is extremely undignified. It upsets confidence, hinders 

business decisions, occupies the public attention in a measure far exceeding its real 

importance, and is responsible both for the irritation and for a certain lack of respect 

which exists abroad. You have three alternatives. You can devalue the dollar in terms 

of gold, returning to the gold standard at a new fixed ratio. This would be inconsistent 

with your declarations in favour of a long-range policy of stable prices, and I hope 

you will reject it. You can seek some common policy of exchange stabilisation with 

Great Britain aimed at stable price-levels. This would be the best ultimate solution; 

but it is not practical politics at the moment unless you are prepared to talk in terms of 

an initial value of sterling well below $5 pending the realisation of a marked rise in 

your domestic price-level. Lastly you can announce that you will definitely control the 

dollar exchange by buying and selling gold and foreign currencies so as to avoid wide 

or meaningless fluctuations, with a right to shift the parities at any time but with a 

declared intention only so to do either to correct a serious want of balance in 

America's international receipts and payments or to meet a shift in your domestic 

price level relatively to price-levels abroad. This appears to me to be your best policy 

during the transitional period. In other respects you would regain your liberty to make 

your exchange policy subservient to the needs of your domestic policy--free to let out 

your belt in proportion as you put on flesh. 

 

In the field of domestic policy, I put in the forefront, for the reasons given above, a 

large volume of Loan-expenditures under Government auspices. It is beyond my 

province to choose particular objects of expenditure. But preference should be given 

to those which can be made to mature quickly on a large scale, as for example the 

rehabilitation of the physical condition of the railroads. The object is to start the ball 

rolling. The United States is ready to roll towards prosperity, if a good hard shove can 

be given in the next six months. Could not the energy and enthusiasm, which 

launched the N.I.R.A. in its early days, be put behind a campaign for accelerating 

capital expenditures, as wisely chosen as the pressure of circumstances permits? You 

can at least feel sure that the country will be better enriched by such projects than by 

the involuntary idleness of millions. 

 

I put in the second place the maintenance of cheap and abundant credit and in 

particular the reduction of the long-term rates of interest. The turn of the tide in great 
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Britain is largely attributable to the reduction in the long-term rate of interest which 

ensued on the success of the conversion of the War Loan. This was deliberately 

engineered by means of the open-market policy of the Bank of England. I see no 

reason why you should not reduce the rate of interest on your long-term Government 

Bonds to 2½½ per cent or less with favourable repercussions on the whole bond 

market, if only the Federal Reserve System would replace its present holdings of 

short-dated Treasury issues by purchasing long-dated issues in exchange. Such a 

policy might become effective in the course of a few months, and I attach great 

importance to it. 

 

With these adaptations or enlargements of your existing policies, I should expect a 

successful outcome with great confidence. How much that would mean, not only to 

the material prosperity of the United States and the whole World, but in comfort to 

men's minds through a restsration of their faith in the wisdom and the power of 

Government! 

 

With great respect, 

 

Your obedient servant 

 

J. M. Keynes 
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