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Πεξίιεςε 

Ζ χθεζε ηνπ 1929 ζηηο Ζ.Π.Α., ε νπνία αξγφηεξα κεηαδφζεθε θαη ζηελ Δπξψπε, κε 

ηελ  ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 απνηεινχλ νξφζεκν ζηελ παγθφζκηα 

ηζηνξία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ θξίζεσλ
 
θαη πθέζεσλ, ιφγσ ηεο έληαζεο θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ηνπο ζηελ νηθνλνκία ησλ ρσξψλ πνπ έπιεμαλ. Ζ κεγάιε χθεζε απνηειεί 

ηελ κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή χθεζε ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο θαη παξφιν πνπ έρνπλ 

πεξάζεη 87 ρξφληζα απφ ηελ ζηηγκή πνπ μέζπαζε κεγάινο αξηζκφο ηεο αξζξνγξαθίαο 

ζπλερίδεη λα αλαθέξεηαη ζε απηήλ θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηεί σο παξάδεηγκα γηα ην 

πφζν νδπλεξή κπνξεί λα είλαη κηα νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή. Πνιιέο απφςεηο 

ππάξρνπλ γηα ηελ θξίζε ηνπ 2008 θαζψο δελ πεξηνξίδεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

εηαηξία ή ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οδήγεζε 

νιφθιεξν ην ζχζηεκα ζηα πξφζπξα ηεο θαηάξξεπζεο. ην πξψην θνκκάηη ηεο 

εξγαζίαο γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηηο δχν θξίζεηο, ζηελ πεξίνδν πξηλ ηελ εκθάληζή ηνπο, 

ζηα αίηηα πνπ ηηο πξνθάιεζαλ, ηα απνηειέζκαηα πνπ είραλ ζηελ νηθνλνκία θαζψο θαη 

ηηο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζεζήθαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Έπεηηα γίλεηαη 

ζχγθξηζε ησλ δχν νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ ζην επίπεδν θαη ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ 

είλαη εθηθηφ, θαζψο νη νηθνλνκηθέο ζηηο δχν θξίζεηο παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθνξέο. 

Ζ ζχγθξηζε δελ επηθεληξψλεηαη κφλν ζηα αίηηα θαη ζηηο νκνηφηεηεο ή δηαθνξέο πνπ 

κπνξεί λα έρνπλ νη δχν νηθνλνκηθέο θξίζεηο αιιά θαη ζηηο πνιηηηθέο πνπ 

αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη παξνπζηαζηεί έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηηο νηθνλνκηθέο 

αληζφηεηεο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζηελ νηθνλνκία. Οη δηαζπλδέζεηο 

αλάκεζα ζηηο αληζφηεηεο θαη ζηελ εκθάληζε ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ είλαη πνιιέο 

θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πεξηπινθέο.  ηελ αξζξνγξαθία παξνπζηάδνληαη 

δηάθνξεο έξεπλεο σο πξνο ηελ ζρέζε ησλ νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ, νη πεξηζζφηεξεο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ, αιιά 

δηαθέξνπλ ζηνλ ηξφπν θαη ην επίπεδν πνπ επεξεάδνπλ. ηελ παξνχζα εξγαζία 

εμεηάδεηαη ε ζρέζε ησλ νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ ζηελ εκθάληζε ησλ θξίζεσλ ηνπ 
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1929 θαη 2008. Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ζεσξίεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηηο 

νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο θαη ηελ επηξξνή πνπ παξνπζηάδνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο θξίζεηο. 
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Abstract  

The economic crisis of 1929 which started in USA and latter affected the Europe as 

well as the whole world and the economic crisis of 2008 are two of the most severe 

crisis that the humanity has ever faced. The main reasons are believed to be the 

dramatic effects that they had to the life of the people and the huge impact they had to 

the whole economic system. Another point to mention is that although it has been 87 

years since the economic crisis of 1929 which is known as the ‗Big Crash‘, it is still 

an issue that is discussed till today on economic articles.   

In 1933 the unemployment reached the 25%, the income of the people had been 

reduced up to 50% and the financial system had broke down with 25% of the banks 

being closed which was a consequence of the strict fiscal policy that had chosen the 

government  and the inaction of the central banks. Fortunately people understood 

quickly the wrong policy of Herbert Hoover who was the president of the USA, and 

received harsh criticism due to the misery that was experiencing the population. 

The Great Crash is a subject that has been studied and researched intensively. Ben 

Bernake, administrator of the central bank of the USA, researched the important role 

of the financial system in the dissemination of recessions and more generally in the 

evolution of the economic cycles. He concluded that even small changes in the basic 

financial figures can have a significant impact on the macroeconomic figures.  

As regard the crises of 2008 the first signs begun in 2006. This economic crisis has 

been characterized by many economists as the second more severe economic crises 

that humanity has ever met sine the Great Crash. The crash of 2008 begun from the 

collapse of the sub prime mortgages of low credit evaluation, which then spread in the 

real economy. Were there not the mortgage loans the crises would have began from 

another market of the financial sector due to the inequalities that have been created.  

In contrast to the 'Great Crash', the governments and the central banks all over the 

world moved fast this time as regard the monetary and the fiscal policies, so as to 

smoothen the impact of the crises. However, the expansionary fiscal policies of the 

governments created huge debts in the budgets of the states. In the last decades there 
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were a few financial crises in different countries and sectors of the economy, the main 

reason is considered to be the corruption of the governments and the lack of 

transparency at a governor level. The income and economic inequality has been 

expanded dramatically the decades before the economic crises showed. As a result, 

the more the inequalities have been raised the more was the influence of the higher 

economic strata. 

In the last years there has been a rising interest for the economic inequalities and the 

impact that they may have to the whole economy. The linkages between the economic 

inequalities and the economic crises are many and in some cases complicated. In 

columnist many researches have been conducted as regard the relationship between 

the inequalities and the crises. The vast majority of them conclude that economic 

inequalities do affect the crisis situation but the level of the influence that they 

conclude is different. In this master thesis it is tested the effect that had the economic 

inequalities in the crisis of 1929 and 2008. Moreover, in the paper are refereed the 

theories that exist for the economic inequalities and the influence that they are 

believed to have on economic crisis.  
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Δπραξηζηίεο 

Δπραξηζηψ ηνλ θαζεγεηή θχξην πχξν Λαπαηζηψξα γηα ηελ βνήζεηα θαη ηελ κεγάιε 

ππνζηήξημε πνπ δέρηεθα θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ δηαηξηβήο 

θαζψο θαη ηνπο θαζεγεηέο Δκκαλνπήι Πεηξάθε θαη Δπάγγειν Νηθνιαΐδε  γηα ηηο 

πξνηάζεηο θαη ηελ ζπλεηζθνξά ηνπο. Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηελ 

νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ απεξηφξηζηε ζηήξημε θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ είρα ζε φιε 

ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. 
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Δηζαγσγή 

 

Ζ χθεζε ηνπ 1929 ζηηο Ζ.Π.Α., ε νπνία αξγφηεξα κεηαδφζεθε θαη ζηελ Δπξψπε, κε 

ηελ ησξηλή ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε απνηεινχλ νξφζεκν ζηελ παγθφζκηα ηζηνξία 

ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ θξίζεσλ
1
 θαη πθέζεσλ, ιφγσ ηεο έληαζεο θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ηνπο ζηελ νηθνλνκία ησλ ρσξψλ πνπ έπιεμαλ. 

Πνιιά απφ ηα επαθφινπζα ηεο θξίζεο ηνπ 1929, πνπ έγηλε γλσζηή σο ε Μεγάιε 

Όθεζε. Σν 1933, ε αλεξγία ζηηο Ζ.Π.Α. Δίρε θηάζεη ζην 25%, ην εηζφδεκα ησλ 

πνιηηψλ είρε κεησζεί ζην 50% θαη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα είρε παξαιχζεη κε 

ην 25% ησλ ηξαπεδψλ λα έρνπλ θαηαξξεχζεη, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη σο θχξην 

απνηέιεζκα ηεο ζθηθηήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ είρε επηιέμεη ε θπβέξλεζε 

θαη ηεο απξαμίαο ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο
2
 Δπηπρψο ν θφζκνο θαηάιαβε λσξίο ηελ 

ιαλζαζκέλε πνιηηηθή ηνπ Υέξκπεξη Υνχβεξ, ηνλ ηφηε πξφεδξφ ηνπο κε απνηέιεζκα 

λα δερζεί ζθιεξή θξηηηθή απφ ηνλ ηχπν ν νπνίνο νλφκαζε ηελ πεξίνδν εθείλε 

Υνχβεξιε ελλνψληαο ηελ νηθνλνκηθή εμαζιίσζε πνπ βίσλε ηφηε ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ. 

Ζ κεγάιε χθεζε απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο θαη εξεπλψλ αθφκα θαη ζήκεξα. Έλαο 

απφ απηνχο, ν Ben Bernake δηνηθεηήο ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο ησλ Ζ.Π.Α., εξεχλεζε 

ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ εκηηειψο 

αληαγσληζηηθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ζηε κεηάδνζε ησλ πθέζεσλ θαη 

γεληθφηεξα ζηελ εμέιημε ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ. Καηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη 

αθφκα θαη κηθξέο αιιαγέο ζηα βαζηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε, λνηθνθπξηψλ, 

εηαηξηψλ θαη ηξαπεδψλ κπνξνχλ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζε καθξννηθνλνκηθά 

κεγέζε. 

                                                 
1
 Βι. Σα ζεκειηψδε αίηηα ηεο θαηάξξεπζεο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ, 

ε εκπεηξία 2007-2008., Γ.παξηηψηεο, Γ. ηνπξλάξαο., εθδφζεηο gutenberg ζει. 13. 

 
2
 Βι., Γ.παξηηψηεο ν.π., ζει.14. 
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ζν αθνξά ηελ θξίζε ηνπ 2008 ηα πξψηα ζεκάδηα ηεο άξρηζαλ λα θαίλνληαη ήδε απφ 

ην 2006. Ζ θξίζε απηή έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ πνιινχο σο ε δεχηεξε ρεηξφηεξε κεηά 

ηελ Μεγάιε Όθεζε. Αθνξκή γηα ηελ θξίζε απνηέιεζε ε θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο ησλ 

ελππφζεθσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ρακειήο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο, ε νπνία 

αξγφηεξα επεθηάζεθε ζε φιν ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ζηελ ζπλέρεηα θαη 

ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Αλ δελ ππήξραλ ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα πνπ ―έζθαζαλ‖ 

ζε έλα πεξηβάιινλ θηελνχ ρξήκαηνο, άθζνλεο ξεπζηφηεηαο, ππνηίκεζεο ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θηλδχλνπ ρξενγξάθσλ θαη ηεο αλαδήηεζεο βξαρππξφζεζκνπ θέξδνπο, ε 

θξίζε ζα είρε μεθηλήζεη απφ θάπνηα άιιε αγνξά ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

δεδνκέλσλ ησλ αληζνξξνπηψλ πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί. 

ε αληίζεζε φκσο κε ηελ Μεγάιε Όθεζε, νη θπβεξλήζεηο θαη νη θεληξηθέο ηξάπεδεο 

αλά ηνλ θφζκν θηλήζεθαλ απηή ηε θνξά ζπληνληζκέλα ζε επίπεδν δεκνζηνλνκηθήο 

θαη λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ψζηε λα θάλνπλ ηελ θξίζε θαη ηελ επαθφινπζε χθεζε 

φζν πην αλψδπλε γίλεηαη. Οη θεληξηθέο ηξάπεδεο φκσο είραλ σο κνλαδηθφ φπιν ζηα 

ρέξηα ηνπο ηνλ θαζνξηζκφ ησλ βξαρππξφζεζκσλ επηηνθίσλ θαζψο ηα καθξνπξφζεζκα 

επηηφθηα θαζνξίδνληαη απφ ηηο αγνξέο πνπ παίδνπλ θαη ηνλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ 

νηθνλνκία. Οη ζπληνληζκέλεο απηέο ελέξγεηεο θξαηψλ θαη θεληξηθψλ ηξαπεδψλ 

επηβάξπλαλ ηνπο θξαηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο κε κεγάια ρξέε
3
 ελψ απφ ηελ αξρή 

ηέζεθε ην δήηεκα πεξηνξηζκνχ ζε θάπνηα ζηηγκή ηεο ππεξβάιινπζαο ξεπζηφηεηαο 

πνπ είρε δεκηνπξγεζεί. 

Οη θξίζεηο απνηεινχλ πιένλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο καθξννηθνλνκηθήο ηζηνξίαο. 

Σελ δεθαεηία ηνπ 1990 παξαηεξείηαη ε εκθάληζε κίαο ζεηξάο θξίζεσλ αλά ηνλ 

θφζκν, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ θξίζεθε απαξαίηεηε ε θξαηηθή παξέκβαζε 

θαη ε παξέκβαζε ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ γηα λα δηαζθαιηζηεί ε κε θαηάξξεπζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ νηθνλνκηψλ. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα απνηεινχλ, ε θαλδηλαβηθή Κξίζε ηνπ 1990-91, ε Κξίζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Ννκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ην 1992-93, ε Κξίζε ζην Μεμηθφ ην 1994-

                                                 
3
 Μέζα ζε 12 κήλεο απφ ηελ θξίζε ε θπβέξλεζε ησλ Ζ.Π.Α. Αγφξαζε απφ ηξάπεδεο 

ρξεφγξαθα αμίαο 1.3 ηξηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, πξνθεηκέλνπ λα ηηο βνεζήζεη λα ειαθξχλνπλ ηνπο 

ηζνινγηζκνχο ηνπο απφ ρξεφγξαθα πνπ είραλ νπζηαζηηθά κεδεληθή αμία ζηηο αγνξέο ή απιά δελ 

κπνξνχζαλ λα απνηηκεζνχλ, δεδνκέλνπ φηη νη αγνξέο φπνπ ζπλαιιάζζνληαλ παιαηφηεξα θαηέξξεπζαλ 

θαη έπαςαλ λα ιεηηνπξγνχλ. 
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95, ε Αζηαηηθή Κξίζε ηνπ 1997-98 θαη ε Κξίζε ζηελ Ρσζία. Οη θξίζεηο φκσο 

ζπλερίδνπλ λα εκθαλίδνληαη θαη ηελ δεθαεηία ηνπ 2000, κε ηελ δξακαηηθή πηψζε ησλ 

κεηνρψλ ηεο λέαο ηερλνινγίαο θαη ηελ θξίζε ηεο Αξγεληηλήο ην 2001-02 θαη ηέινο 

ηελ ηειεπηαία θξίζε απηή ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ηνπ 2008-09, έλαο κεγάινο 

αξηζκφο νηθνλνκνιφγσλ ζεσξεί φηη κπνξεί θαη λα ζεκαίλεη ην ηέινο ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο φπνπ εκθαλίζηεθαλ θξίζεηο ηα αίηηα εληνπίδνληαη θπξίσο ζε 

δηεθζαξκέλεο θπβεξλήζεηο, ζηελ έιιεηςε δηαθάλεηαο ζε θπβεξλεηηθφ, αιιά θαη ζε 

εηαηξηθφ επίπεδν θαη ζηελ αηειήο πιεξνθφξεζε. ηηο ρψξεο απηέο ιφγσ ηεο πςειήο 

αληζφηεηαο νη θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ην ζπκθέξνλ 

θάπνηνλ αηφκσλ, κε απνηέιεζκα λα νδεγνχληαη ζε εζθαικέλεο νηθνλνκηθέο 

απνθάζεηο, νη νπνίεο δελ εμππεξεηνχλ ην θνηλφ θαιφ. ηελ εξγαζία απηή ζην πξψην 

θνκκάηη ηεο ζα παξνπζηαζηνχλ νη δχν κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθέο θξίζεηο
4
 ηεο 

ζχγρξνλεο ηζηνξίαο, ε θξίζε ηνπ 1929 θαη ε θξίζε ηνπ 2008 θαη αξγφηεξα ζα γίλεη 

κία ζχγθξηζή ζην επίπεδν πνπ απηή είλαη εθηθηή. ην ηξίην θαη ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο 

εξγαζίαο ζα εμεηάζνπκε πσο κπνξεί ε δεκηνπξγία έληνλσλ θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ λα νδεγήζεη ζηελ δεκηνπξγία θξίζεσλ θαη ζηελ παξάηαζε 

ηεο δηάξθεηαο ηνπο. Αλαθέξεηαη πσο εμεηάδνπλ ην πξφβιεκα απηφ νη δηάθνξεο 

νηθνλνκηθέο ζρνιέο θαζψο θαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί ε αχμεζε ησλ 

θνηλσληθψλ αληζνηήησλ λα νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ θαζψο θαη 

νη αλαθνξέο πνπ έρνπλ γίλεη ζην πξφβιεκα ζηα ηειεπηαία άξζξα θαζψο πιένλ 

απνηειεί αληηθείκελν δήηεζεο ζηα νηθνλνκηθά ξεχκαηα.  

 

 

 

                                                 
4
 Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ παξαπάλσ ζα πξέπεη λα θαηαιάβνπκε ηη είλαη κία νηθνλνκηθή θξίζε. 

Τπάξρνπλ δηάθνξα ήδε θξίζεσλ νη νπνίεο φκσο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. ηα νηθνλνκηθά βηβιία θαη 

άξζξα, νη θξίζεηο εκθαλίδνληαη θπξίσο σο λνκηζκαηηθέο, ηξαπεδηθέο θαη σο θξίζεηο ηζνδπγίνπ 

πιεξσκψλ. Κακία απφ απηέο ηηο θξίζεηο δελ κπνξεί λα ζπκβεί αλεμάξηεηα απφ ηελ άιιε, ππάξρεη 

δειαδή κία ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
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H ΚΡΙΗ ΣΟΤ 1929  

 

Δηζαγσγή 

 

Ο πξψηνο παγθφζκηνο πφιεκνο είρε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζε θνηλσληθφ, πνιηηηθφ 

θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν. Δλίζρπζε ηνλ πξνζηαηεπηηζκφ θαη ηνλ εζληθηζκφ, ζηελ νπζία 

δειαδή ηα άηνκα εμηζψλνπλ ηελ απηνπξνζηαζία θαη ηελ αλεμαξηεζία κε ηελ 

νηθνλνκηθή απηάξθεηα. Άκεζε ζπλέπεηα ηνπ πνιέκνπ ήηαλ ε ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα 

ηελ νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία θαη απηάξθεηα ησλ εζλψλ, θαζψο ηα άηνκα είραλ ράζεη 

ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζην θηιειεχζεξν ζχζηεκα πνπ δέζπνδε πξίλ ηνλ Α' Παγθφζκην 

Πφιεκν. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ δηαπηζηψλεηαη κηα απμαλφκελε ηάζε γηα ηελ ζηήξημε ηεο 

νηθνλνκίαο ε νπνία εζηηάδεη ζηελ εζληθή παξαγσγή θαη απηάξθεηα
5 

- ε ηάζε απηή ζε 

νξκηζκέλεο πεξηπηψζεηο νδήγεζε ζηνλ εζληθηζκφ ή θαη αθφκα ζηνλ θαζηζκφ. Οη 

ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ ήηαλ πνιιέο δηφηη γηα πξψηε θνξά επεξεάζηεθαλ ηφζν καδηθά 

θαη δηεζλψο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζε φια ηα επίπεδα. 

Μεηά ηνλ θαηαζηξνθηθφ πξψην παγθφζκην πφιεκν, αθνινπζεί κηα αθφκε κεγάιε 

θαηαζηξνθή, ε νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929, θάπνηα απφ ηα βαζχηεξα αίηηα ηεο νπνίαο 

θξχβνληαη ζηνλ πξψην παγθφζκην πφιεκν. Ζ θξίζε ηνπ 1929 έρεη θαηαιάβεη κηα 

καχξε ζειίδα ζηελ παγθφζκηα ηζηνξία. Παξφιν πνπ έρνπλ πεξάζεη πεξίπνπ 87 

ρξφληα απφ ην ζπκβάλ, αθφκα απνηειεί αληηθείκελν ζπδεηήζεσλ, εξεπλψλ θαη 

κεγάισλ δηακαρψλ θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο παξάδεηγκα γηα ην πφζν νδπλεξή 

κπνξεί λα είλαη κηα νηθνλνκηθή θξίζε θαη πφζν θαηαζηξνθηθέο κπνξεί λα είλαη νη 

ζπλέπεηεο ηεο. 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929 πξνθιήζεθε κεηά ην ρξεκαηηζηεξηαθφ θξαρ ζηηο 29 

Οθησβξίνπ ηνπ 1929 γλσζηφ σο ‗Μαχξε Σξίηε‘. Γελ απνηεινχζε απιά κηα θπθιηθή 

θξίζε ηεο νηθνλνκίαο αιιά απνηεινχζε εθδήισζε κηαο βαζεηάο θαη κεγάιεο ζε 

δηάξθεηα χθεζεο πνπ έπιεμε ηφζν ηηο βηνκεραληθά αλεπηπγκέλεο φζν θαη ηηο 

                                                 
5
 Βι. Ivan T. Berend, Decades of Crisis. Central and Eastern Europe before World War II, 

University of California University Press, 2001, ζει. 84. 

 



 

 14 14 14 

αγξνηηθέο νηθνλνκίεο κε δξακαηηθά απνηειέζκαηα ζε θάζε νηθνλνκηθφ δείθηε, φπσο 

ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο, ε πηψζε ησλ εηζνδεκάησλ θαη ησλ ηηκψλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ, θαηάξξεπζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ
6 

. 

 

Η Δπξώπε κεηά ηνλ Ά Παγθόζκην Πόιεκν  

 

Ο Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο πξνθάιεζε ηξνκαρηηθή κείσζε ηνπ επξσπατθνχ 

πιεζπζκνχ. Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ, νη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη νη ππνδνκέο 

θαηαζηξάθεθαλ νινζρεξψο, κεγάιε ήηαλ θαη ε πηψζε ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Οη 

πεξηζηάζεηο ζίγνπξα επέβαιιαλ πξνζπάζεηα γηα ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία. Σν 

πνιηηηθφ θιίκα σζηφζν δελ επλννχζε ηέηνηεο πξνζεγγίζεηο θαζψο ε εκπηζηνζχλε 

κεηαμχ ησλ αηφκσλ αιιά αθφκα θαη κεηαμχ ησλ θπβεξλήζεσλ είρε ραζεί, φινη 

εζηίαδαλ ζηελ αλάπηπμε θαη επεκεξία ηνπ θξάηνπο ηνπο. Σν ζχζηεκα ηεο παγθφζκηαο 

δηαθπβέξλεζεο είρε αλαηξαπεί, θαζψο ε Μ. Βξεηαλία δελ ζεσξνχληαλ πιένλ σο 

θπξίαξρε ππεξδχλακε, ε επνρή δελ είρε αθφκα αλαδείμεη έλαλ λέν εγεκφλα, θαζψο νη 

ΖΠΑ δελ ήηαλ αθφκε έηνηκε γηα απηφλ ηνλ ξφιν. Ο πφιεκνο δηαηάξαμε ηα δεκφζηα 

νηθνλνκηθά φισλ ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηφλ. Πξψελ δαλεηζηέο, φπσο ε 

Μ. Βξεηαλία, είραλ ηψξα άκεζε αλάγθε θεθαιαίσλ. Ο Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο 

άθεζε επίζεο πίζσ ηνπ θνηλσληθή αληζνξξνπία, εζληθά θξάηε πνπ είραλ βξεη ιχζε 

ζηνλ εζληθηζκφ, θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ε ζπλεξγαζία γηα λα επηηεπρζεί ε επεκεξία 

ήηαλ δπζθνιφηεξε ή θαη αδχλαηε. 

Λφγσ ηεο κεγάιεο απψιεηαο ηνπ αλδξηθνχ πιεζπζκνχ ζηνλ πφιεκν, δελ ππήξραλ 

πιένλ επαξθή εξγαηηθά ρέξηα νπφηε ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία ήηαλ πιένλ απαξαίηεηε. Πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία νη γπλαίθεο 

πξνζθέξνπλ εξγαζία ηνπο ζε εξγνζηάζηα θαη θηήκαηα. Οη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο φκσο 

αθνξνχλ θπξίσο ηελ αγξνηηθή ηάμε, ε νπνία απνηεινχζε ζηελ νπζία ηνλ θχξην 

ζπκκεηέρνληα ζηνλ πφιεκν. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ράζεθαλ πνιιά 

εθαηνκκχξηα αλζξψπηλσλ δσψλ θαη αθφκε κεγαιχηεξνο ππνινγηδφηαλ ν αξηζκφο ησλ 

                                                 
6
 Βι. Peter Fearon, The Origins and nature of the Great Slump 1929-1932, Λνλδίλν, 

MacMillan, 1979, ζει.9. 
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ηξαπκαηηψλ
7
. Γεδνκέλεο ηεο κείσζεο ηνπ αλδξηθνχ πιεζπζκνχ, ν αξηζκφο ησλ 

γελλήζεσλ φπσο ήηαλ ινγηθφ κεηψζεθε, ελψ κεγάιε ήηαλ θαη ε απψιεηα ζηελ 

αγξνηηθή παξαγσγή. Νέεο ηδενινγίεο δεκηνπξγνχληαη, φπσο ε θαζηζηηθή θαη παιηέο 

εληζρχνληαη, φπσο ε θνκκνπληζηηθή, νη νπνίεο γέλλεζαλ θηλήκαηα πνπ πξνζειθχνπλ 

θφζκν απειπηζκέλν, πνπ γπξλψληαο απφ ηνλ πφιεκν ζπλαληνχζε δπζθνιίεο ζηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ ζηε κεηαπνιεκηθή θνηλσλία θαη έβιεπε ηα θηλήκαηα απηά σο κία 

δηέμνδν γηα κία θαιχηεξε δσή.  

Σα πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα ραξαθηεξίδνληαη απφ πησηηθέο ηάζεηο. Έλα 

θαηλφκελν πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πεξίνδν απηήλ είλαη ε ξαγδαία αχμεζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ
8
. Κχξηα αίηηα ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ απνηέιεζαλ, ε ηεξάζηηα 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο πνιεκηθήο νηθνλνκίαο θαη βηνκεραλίαο, ε ζπζζψξεπζε 

ηεξάζηησλ ρξεψλ θαη ε έιιεηςε θάπνηνπ εγγπεηή γηα ηελ αμία ηνπ ρξήκαηνο.  

Ζ αγξνηηθή θαη βηνκεραληθή παξαγσγή είρε δξακαηηθή κείσζε. Ζ Δπξψπε έπξεπε λα 

ζεθψζεη ην ηεξάζηην θνξηίν ηεο αλνηθνδφκεζεο. Κάπνηεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο εθηφο 

ηεο αλνηθνδφκεζεο είραλ θαη ην θνξηίν ηεο θαηαβνιήο ησλ πνιεκηθψλ 

απνδεκηψζεσλ φπσο ε Γεξκαλία, Οπγγαξία, ε Πνισλία, ε Απζηξία θαη ε Ηηαιία, νη 

νπνίεο δέρηεθαλ ηεξάζηηα πιήγκαηα απφ ην πιεζσξηζκφ θαη ηνλ πφιεκν.  

Οη ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ θαη ηνπ πνιεκηθνχ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο άζθεζαλ 

ηεξάζηηα επίδξαζε ζηελ νηθνλνκία ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Ζ Δπξψπε ήηαλ αλίθαλε λα 

επαλέιζεη ζηελ θαλνληθφηεηα ηεο απφ ηελ άπνςε ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη ησλ 

ηζρπξψλ νηθνλνκηψλ. Σα πιήγκαηα θαη νη θαηαζηξνθέο ήηαλ εκθαλή ζε ζρεδφλ φιε 

ηελ Δπξψπε θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαζηζηνχζαλ αδχλαηε ηελ άκεζε αλάπηπμή 

ηεο.  

                                                 
7
 Βι. Mazower Mark, Dark Continent: Europe‟s Twentieth Century, Penguin Books, 1998, ζει. 

ΗΥ-Υ. 

8
 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κπνξεί λα απνηειέζεη ε Γεξκαλία φπνπ ηα ρξήκαηα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηαπεηζαξία ζηνπο ηνίρνπο θαη ρξεηάδνληαλ ρηιηάδεο ραξηνλνκίζκαηα γηα ηελ 

αγνξά ελφο θηινχ ςσκηνχ. 
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Η Δπξώπε ηελ δεθαεηία ηνπ 1920 θαη ε αλάγθε 

ζηαζεξνπνίεζεο ησλ επξσπατθώλ λνκηζκάησλ  

 

Ζ Δπξψπε μεθηλάεη λα απνθηάεη ηελ ηζνξξνπία ηεο κεηά βίαο κεηά ην πνιεκηθφ ράνο. 

Ζ ζηξνθή απηή ζεκαηνδνηήζεθε κε ηελ ζηαζεξνπνίεζε ησλ λνκηζκάησλ θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ θαλφλα ηνπ ρξπζνχ απφ δεθαέμη ρψξεο κεηαμχ ηνπ 1923 θαη ηνπ 

1926, αιιά ην δηεζλέο λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα είρε θαηαζηξαθεί, ε έιιεηςε 

νηθνλνκηθήο εγεζίαο απνδπλάκσζε ηε ζπλεξγαζία, αχμεζε ηνλ πιεζσξηζκφ ελίζρπζε 

ηνλ εζληθηζκφ θαη αχμεζε ηνλ θίλδπλν γηα ηα θξάηε. Οη επξσπατθέο ρψξεο πνπ 

δάλεηδαλ έγηλαλ πιένλ ρψξεο ρξεψζηεο ησλ ΖΠΑ, πνπ άξρηζαλ ζηαδηαθά λα 

ιακβάλνπλ ηνλ ξφιν ηνπ κεγάινπ δαλεηζηή, έλαλ ξφιν πνπ νη επξσπατθέο ρψξεο δελ 

κπνξνχζαλ λα θξαηήζνπλ πιένλ. 

Οη πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο αλαγθαζηηθά έραζαλ κεγάιν κέξνο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ ζην εμσηεξηθφ, είηε γηαηί ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πνιέκνπ είηε γηαηί νη νθεηιέηεο ηνπο δελ κπφξεζαλ λα 

εμνθιήζνπλ ηηο νθεηιέο ηνπο, ιφγσ ησλ θαηαζηξνθηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπ πνιέκνπ. 

Ζ Γεξκαλία ράλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ ζην 

εμσηεξηθφ θπξίσο ιφγσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πνιέκνπ, ε Γαιιία ην κηζφ θαη ε 

Αγγιία ην 15%. Σαπηφρξνλα νη ρψξεο απηέο θαηαθεχγνπλ ζε κεγάιν δαλεηζκφ ιφγσ 

ηνπ πνιέκνπ θαη ησλ θαηαζηξνθψλ πνπ είρε αθήζεη πίζσ ηνπ. Αληίζεηα, νη ΖΠΑ 

γίλνληαη έλαο πνιχ ηζρπξφο δαλεηζηήο ν νπνίνο ρξεκαηνδνηεί ζρεδφλ φιε ηελ 

Δπξψπε
9
. Χζηφζν, ην θπξηφηεξν πξφβιεκα πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ε Δπξψπε ηελ 

πεξίνδν απηή είλαη ν ππεξπιεζσξηζκφο, θάζε ρψξα ρξεηάδεηαη λα ζηαζεξνπνίεζε ην 

λφκηζκά ηεο. 

Βιέπνληαο ηελ αλάγθε γηα ζηαζεξνπνίεζε ηνπ λνκίζκαηνο, ε Γεξκαλία, ε νπνία 

αληηκεηψπηδε θαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα, πξνρσξάεη ζηελ έθδνζε ελφο λένπ 

λνκίζκαηνο ηνπ Rentenmark
10

 ην νπνίν πξνζπαζνχζε λα θεξδίζεη ηελ ρακέλε 

                                                 
9
 Βι. Aldcroft H. Derek, Η Δπξωπαϊθή Οηθνλνκία 1914-2000, Αιεμάλδξεηα, 2008, ζει. 92. 

10
 Βι. Kindleberger P. Charles, ό. π., ζει. 27. 
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αμηνπηζηία ηνπ παιαηφηεξνπ λνκίζκαηνο βαζίδνληαο ηελ αμία ηνπ ζηελ γε θαη ζηα 

αθίλεηα ηνπ 1923. Σν λφκηζκα απηφ εκθαλίζηεθε ζηελ γεξκαληθή νηθνλνκία κε πνιχ 

αξγνχο ξπζκνχο έηζη ψζηε λα θεξδίζεη ηελ ρακέλε εκπηζηνζχλε ζην λφκηζκα θαη λα 

πεξηνξίζεη ηνλ πιεζσξηζκφ.  

Ζ Αγγιία ελδηαθεξφηαλ λα επαλαθηήζεη ηελ ζέζε πνπ θαηείρε θαηά ηελ πεξίνδν πξηλ 

απφ ηνλ πφιεκν, ηε ζέζε ηεο δειαδή σο ην θέληξν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη σο 

ρψξα δαλεηζηή πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδνληαλ νη ππφινηπεο ρψξεο. Θεσξνχζε πσο ζα 

κπνξνχζε λα επαλαθηήζεη ην αξρηθφ ηεο θχξνο αλ ε ηζνηηκία ηεο αγγιηθήο ιίξαο 

αλέβαηλε ζηα επίπεδα πνπ είρε πξηλ απφ ηνλ πφιεκν. ε έλα βαζκφ ην πέηπρε
11

, κε 

απνηέιεζκα φκσο πιένλ λα ζεσξείηαη ππεξηηκεκέλε θαζψο ε αμία ησλ ππφινηπσλ 

λνκηζκάησλ είρε θαλεξή πηψζε φπσο θαη νη νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ απηψλ. Ζ αχμεζε 

απηή ζηελ νπζία εμππεξεηεί θάπνηα ζπκθέξνληα ηζρπξψλ δπλάκεσλ πνπ βνεζεζήθαλ 

απφ ηελ ππεξηηκεκέλε αγγιηθή ιίξα. 

Ζ αλεξγία απμήζεθε θαηά 15% θαη θαηλφηαλ αδχλαην ην γεγνλφο φηη ε θπβέξλεζε ζα 

κπνξνχζε λα ιάβεη κέηξα επεθηαηηθήο πνιηηηθήο ψζηε λα πεξηνξίζεη ηελ αλεξγία 

αθφκα θαη κε ηελ εθινγή ηεο Δξγαηηθήο θπβέξλεζεο, ε νπνία δεζκεχζεθε γηα έλα 

θφξν ηδηνθηεζίαο γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ εθξνή ησλ δηαζέζηκσλ ρξεκαηηθψλ 

πφξσλ ζηα ηέιε ηνπ 1923 θαη ζε ππνηίκεζε ηεο ιίξαο θαη ζεσξνχληαλ πσο ζα 

κπνξνχζε λα πεξηνξίζεη κέρξη θάπνηνλ βαζκφ ηελ αλεξγία. 

Αηζηνδνμία επηθξάηεζε γηα ιίγν ζηελ Αγγιηθή θνηλσλία θαζψο φινη ζρεδφλ πίζηεπαλ 

πσο ε Αγγιία ζα θαηαθέξεη λα επαλαθέξεη ηελ ηζνηηκία ηεο ιίξαο θαη ηελ ζέζε ηεο 

ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Γχν κφλν δπζπηζηνχζαλ, ν Keynes θαη ν McKenna
12

. Ο 

Keynes, θνβφηαλ φηη ε θαηάξγεζε ηνπ λφκνπ
13

 πνπ απαγφξεπε ηελ εμαγσγή ρξπζνχ, 

δελ ζα είρε ζαλ απνηέιεζκα ηνλ ζηαζηκνπιεζσξηζκφ ζηελ Αγγιία, αιιά ζα 

δεκηνπξγνχζε πιεζσξηζκφ θαζψο νη ηηκέο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο
14

 ηεο Ακεξηθήο 

απμάλνληαλ.  

                                                 
11

 Βι. Kindleberger P. Charles, ό. π., ζει. 28. 
12

 Βι. Kindleberger P. Charles, ό. π., ζει. 9. 
 
13

 Βι. Friedman Μ. – Schwartz Α., ό. π.,ζει.3. 
14

 
 Βι. Bernanke Ben S., Review: Essays on the Great Depression, Princeton University Press, 
Princeton, New Jersey, 2000, ζει.152. 
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Σελ ππεξηίκεζε ηεο αγγιηθήο ιίξαο ζίγνπξα βνήζεζε ε ππνηίκεζε ηνπ γαιιηθνχ 

θξάγθνπ. Ζ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ θξάγθνπ ζπλέβε ζηαδηαθά απφ ην θαινθαίξη σο ην 

ρεηκψλα ηνπ 1926 ζε έλα ππνηηκεκέλν δηεζλέο επίπεδν πνπ ίζσο ήηαλ ζεηηθφ γηα ηε 

Γαιιία κα θαηαζηξνθηθφ γηα ηα δηεζλή δεδνκέλα. Καζψο αλακέλνληαλ νη 

απνδεκηψζεηο, νη δαπάλεο ρξεκαηνδνηνχληαλ κε βξαρππξφζεζκνπο δαλεηζκνχο. 

Οπνηαδήπνηε πνιηηηθή απνξξχζκηζε νδεγνχζε ζε εθξνέο θεθαιαίνπ, ζε νηθνλνκηθή 

ζηαζηκφηεηα θαη ζηελ ππνηίκεζε ηνπ θξάγθνπ. Ζ ζρεηηθή ππεξηίκεζε ηεο αγγιηθήο 

ιίξαο θαη ε ππνηίκεζε ηνπ θξάγθνπ, ήηαλ αδηακθηζβήηεηα επηθίλδπλα γεγνλφηα γηα 

ην ζχζηεκα. Έλα ππνηηκεκέλν επηηφθην ζα ήηαλ αλεπαξθέο γηα ηελ αλαδσνγφλεζε 

ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ αληαγσληζηηθψλ εηζαγσγψλ ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο
15

. 

 

Η Ακεξηθαληθή νηθνλνκία ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, ε Ακεξηθή γίλεηαη ε κεγάιε δαλεηζηηθή δχλακε, ελψ 

κεηαηξέπνληαλ ζηαδηαθά ζε παγθφζκηα ππεξδχλακε, μέλεο θπβεξλήζεηο δαλείδνληαλ 

απφ ηελ Νέα Τφξθε θαη ηελ Οπάζηγθηνλ κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ ηεο J. P. Morgan & 

Co42. Γεληθφηεξα αλέβεθε ν δαλεηζκφο
16

 απφ ηηο ΖΠΑ ζε δηάθνξεο ρψξεο κεηά ηνλ 

Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν θαζψο ήηαλ ε κφλε ρψξα πνπ κπνξνχζε λα αλαιάβεη 

πιένλ απηφλ ηνλ ξφιν θαζψο ν πφιεκνο ηελ επεξέαζε ειάρηζηα. Σν 1924 ν δαλεηζκφο 

έθηαζε ζε επίπεδα πνπ μεπεξλνχζαλ ηα 900.000.000 δνιάξηα αλά έηνο. Σα πνζά απηά 

απμήζεθαλ ην 1927 θαη μεπέξαζαλ ηα 1.250.000.000 δνιάξηα ην 1928. Οη ΖΠΑ 

δηαηεξνχζαλ ηνλ θαλφλα ρξπζνχ
17

 αιιά θαη ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ επηηνθίσλ ηεο 

Αγγιίαο θαη ηεο Ακεξηθήο ζηα επίπεδα πνπ επηζπκνχζαλ θαη έηζη ζα απέηξεπαλ ηε 

κεηαθίλεζε ηνπ ρξπζνχ απφ ηελ Δπξψπε ζηελ Ακεξηθή. 

                                                                                                                                            
 
15

 Βι. Kindleberger P. Charles, The World in Depression 1929 – 1939, φ. π., ζει.36. 
16

 Βι. Kindleberger P. Charles, The World in Depression 1929 – 1939, φ. π., ζει. 39. 

 
17

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

Press, 2008, p. 120. 1248. 
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Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο επνρήο απηήο απνηειεί ε αλαπηπζζφκελε
18

 επεκεξία ησλ 

αηφκσλ, πνπ θαηλφηαλ απφ ηελ κεγάιε αχμεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 1921 έσο ην 1929, απφ ηελ πξσηνθαλή γηα ηελ επνρή εθείλε 

θαηαλάισζε θπξίσο γηα ηα δηαξθή αγαζά θαη απφ ηα απηνθίλεηα πνπ πιεκκχξηζαλ 

ηνπο δξφκνπο, απφ νρηψ εθαηνκκχξηα ην 1920, απμήζεθαλ ζε 23 εθαηνκκχξηα ην 

1930. Σα απηνθίλεηα ήηαλ ε πξψηε κεγάιε απφδεημε γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηεο λέαο 

καδηθήο αγνξάο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, κεηαηξάπεθε απφ έλα αγαζφ θχξνπο ην 

νπνίν δηέζεηαλ κφλν ηα πινπζηφηεξα άηνκα ηεο θνηλσλίαο, ζε έλα κέζσ ην νπνίν ζα 

κπνξνχζαλ πιένλ λα απνιακβάλεη θαη ε κεζαία θνηλσληθή ηάμε. Σα ειεθηξηθά 

ςπγεία, νη ειεθηξηθέο θνπδίλεο
19

 θαη ηα ξαδηφθσλα, έγηλαλ επίζεο θνηλφ αγαζφ, 

θαζψο άηνκα απφ ηελ κεζαία θνηλσληθή ηάμε ήηαλ ηθαλνί λα ηα απνθηήζνπλ ηελ 

πεξίνδν ηνπ 1920 κε 1930, απνθαιχπηνληαο ηε λέα ζεκαζία ηεο βηνκεραλίαο ησλ 

ειεθηξηθψλ εηδψλ.  

Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ζηελ Ακεξηθή γίλνληαλ κε ζηαζεξνχο ξπζκνχο κε ηελ 

παξάιιειε αλάπηπμε ηεο δήηεζεο. Σα είδε πνιπηειείαο ζεσξνχληαλ πιένλ είδε 

πξψηεο αλάγθεο. Ζ θηλεηήξηα δχλακή ηεο δηαξθψο απμαλφκελεο παξαγσγήο 

πξνεξρφηαλ θπξίσο απφ ηε καδηθή θαηαλαισηηθή αγνξά. Σε δήηεζε ζπληεξνχζε ην 

πςειφ επίπεδν απαζρνιήζεσο, θαζψο ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο ηελ πεξίνδν απηή δελ 

μεπεξλνχζε ην 5%, πνζνζηφ πνιχ κηθξφ γηα ηελ επνρή. Σα ρακειά πνζνζηά αλεξγίαο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηεξάζηηα αχμεζε ησλ πηζηψζεσλ, νδήγεζαλ νιφθιεξε ηελ 

θνηλσλία ζε καδηθή θαηαλάισζε. Ζ θαηαλάισζε ζεσξνχληαλ έλαο ηξφπνο απφδεημεο 

ηεο νηθνλνκηθήο επκάξεηαο ησλ αηφκσλ θαη ηεο θνηλσληθήο ηνπο ζέζεηο. 

Ζ Ακεξηθή είρε πνιιά ρξήκαηα λα δαλείζεη θαη νη Ακεξηθαλνί έζπεπδαλ λα 

δαλεηζηνχλ θαζψο ηα θξηηήξηα δαλεηνδφηεζεο ήηαλ πιένλ πην ραιαξά. Σν 1927 

ππήξρε νηθνλνκηθή επηβξάδπλζε κα ε επεκεξία ηεο Ακεξηθήο θαηλφηαλ φηη δελ 

κπνξνχζε λα επεξεαζηεί θαη νη πνιίηεο ήζειαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηήλ 

θαηαλαιψλνληαο. Απφ ην 1921 έσο ην 1929 ην ζπλνιηθφ Δζληθφ Πξντφλ απμήζεθε 

παξαπάλσ απφ ην κηζφ. 
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 Βι. Kindleberger P. Charles, The World in Depression 1929 – 1939, University of California 

Press, London, England, 1986, p. 42. 
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 Βι. Parnell, Ιζηνξία ηνπ 20νπ αηώλνο, Υξπζφο Σχπνο, ηφκνο 3νο, Αζήλαη, 1975, ζει. 1139.  
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Ζ κεγαιχηεξε πξφνδνο, ήηαλ ε ρξεκαηηζηεξηαθή άλνδνο. Καηά ην ηέινο ηνπ 1929, νη 

ηηκέο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ είραλ ζρεδφλ ηεηξαπιαζηαζζεί ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο πξηλ 

ηέζζεξα ρξφληα. ην ρξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο κεηαβηβάδνληαλ θαηά κέζν φξν 

πέληε εθαηνκκχξηα κεηνρέο
20

 ηελ εκέξα. Σα πεξηζζφηεξα άηνκα απνθηνχζαλ κεηνρέο 

θαη εθείλν πνπ ηνπο ελδηέθεξε ήηαλ ε αχμεζε ηεο θεθαιαηνπρηθήο αμίαο θαζψο 

βίσλαλ κία απμαλφκελε επεκεξία, ηα άηνκα ζεσξνχζαλ πσο ν θίλδπλνο είλαη ζρεδφλ 

κεδεληθφο. Ζ πξφνδνο
21

 ήηαλ νινθάλεξε κέζσ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ.  

Οιφθιεξε ε θνηλσλία ηελ πεξίνδν απηή θαίλεηαη λα απνθηάεη κηα θεξδνζθνπηθή 

θνπιηνχξα
22

. Ζ θεξδνζθνπία ραξαθηεξίδεη ηελ θνηλσλία ησλ ΖΠΑ ηελ πεξίνδν απηή 

θαζψο αθφκα θαη ν απιφο πνιίηεο πξνζπαζεί λα επελδχζεη κε κπνξψληαο λα 

μερσξίζεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο επελδχζεηο απφ ηηο θεξδνζθνπηθέο, απφ ηηο νπνίεο 

πεξηκέλεη λα έρεη θάπνην αλακελφκελν θέξδνο απφ ηελ άλνδν ησλ ηηκψλ πνπ 

ζεσξείηαη ζίγνπξε. Ζ θεξδνζθνπηθή επέλδπζε αθνξά θπξίσο ηελ πξφβιεςε ηεο 

κειινληηθήο ςπρνινγίαο ηεο αγνξάο, ελψ ε επηρεηξεκαηηθή επέλδπζε, δειαδή ε 

δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ νπνία ν επελδπηήο θαηαβάιεη θφπν θαη αλαιακβάλνληαο 

ξίζθν εθηηκά ηελ αλακελφκελε απφδνζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα νιφθιεξε 

ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ
23

.  

Ο Κέπλο επεζήκαλε φηη νη επελδπηέο-θεξδνζθφπνη ζα επηβηψζνπλ κφλν βξαρπρξφληα 

θαη πξνζδνθνχλ ζηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο θαη φηη φρη 

απφ ηελ αχμεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Σελ θαηάζηαζε απηή πνπ επηθξαηεί ζηηο 

ΖΠΑ ν Κέπλο ηελ ζεψξεζε πξνβιεκαηηθή θαη φζν απηή ε ηάζε εληζρχεηαη, ηφζν 

πεξηζζφηεξν ζα αλαδεηθλχνληαη ηα πξνβιεκαηηθά κέξε ηεο νηθνλνκία, ε νπνία 
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δηαξθψο ζα πξνρσξάεη πξνο ηελ θξίζε. Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα βξεζνχλ πειάηεο γηα 

λα αγνξάζνπλ ηελ ηεξάζηηα πνζφηεηα ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ.  

 

Η ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929 ζηηο ΗΠΑ 

 

ηα ηέιε ηνπ 1928 θαη ζηελ αξρή ηνπ 1929, ε νηθνλνκηθή επθνξία εθθξαδφηαλ απφ 

ηεξάζηηα άλνδν. ε κηα θεθαιαηαγνξά απηήο ηεο κνξθήο, νη άλζξσπνη επέλδπαλ ζε 

κεηνρέο δηφηη ζεσξνχλ φηη θαηά απηφλ ην ηξφπν κπνξνχλ λα έρνπλ πνζνζηφ απφ 

θάπνηα επηρείξεζε θαη λα ιακβάλνπλ θάζε κήλα θάπνην πνζνζηφ απφ ηα θέξδε ηεο. 

Οη κεηνρέο φκσο απηέο δελ πιήξσζαλ πνηέ κέξηζκα
24

. Μεγάινο αξηζκφο αηφκσλ 

επέλδπαλ ζε κεηνρέο επεηδή γεληθφηεξα επηθξαηνχζε ε άπνςε πσο κπνξνχλ λα γίλνπλ 

πινχζηνη επελδχνληαο ζε κεηνρέο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ, ρσξίο φκσο λα είλαη ηθαλνί λα 

πξνβιέςνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο επέλδπζήο ηνπο. Γεληθφηεξα ππήξρε ε αίζζεζε φηη νη 

γλψζεηο κνπ ρξεηάδεηαη θάπνηνο γηα λα επελδχζεη ζην ρξεκαηηζηήξην είλαη πνιχ 

κηθξέο θαη φηη ην θέξδνο απφ κηα ηέηνηα επέλδπζε ζα ήηαλ κεγάιν θαη ζρεδφλ βέβαην. 

Τπήξρε βέβαηα θαη έλαο αξηζκφο επηθπιαθηηθψλ επελδπηψλ, νη νπνίνη επέλδπαλ φηαλ 

ζεσξνχζαλ φηη ην θέξδνο ζα είλαη ζρεδφλ βέβαην θαη ήηαλ έηνηκε λα απνρσξήζνπλ 

φηαλ ζα έθξηλαλ απαξαίηεην. κσο, ε ηεξάζηηα αλνδηθή ηάζε ησλ ηηκψλ απνκάθξπλε 

απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο επελδπηέο ηελ ηδέα ηνπ θηλδχλνπ ηε ζηηγκή πνπ ηνπο 

δίλνληαλ ε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ πινχζηνη απνιακβάλνληαο πξαγκαηηθά κεγάια 

θέξδε, κε απνηέιεζκα φηαλ άξρηζαλ αξλεηηθά κελχκαηα γηα ην ρξεκαηηζηήξην λα 

γίλνληαη γλσζηά, νη ηηκέο λα παξνπζηάζνπλ ηφζν απφηνκε θαη ζπλερή θακπή πνπ 

ιίγνη ηειηθά ήηαλ εθείλνη πνπ απνκαθξχλζεθαλ εγθαίξσο. 

Σν θαινθαίξη ηνπ 1929 παξαηεξήζεθε γηα κία αθφκε θνξά κηα κεγάιε αχμεζε ησλ 

ηηκψλ πνπ έδσζε ψζεζε ζηνλ δαλεηζκφ δίλνληαο φκσο πξψηα θάπνηα κνξθή 

εγγχεζεο θπξίσο γηα λα απνκαθξχλεη έζησ θαη ηνλ παξακηθξφ θφβν απφ ηνπο 
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 22 22 22 

επελδπηέο, γηα λα κπνξέζνπλ λα επελδχζνπλ, δεδνκέλνπ φηη ππήξρε άθζνλν ρξήκα 

ζηε Νέα Τφξθε
25

. Γεληθφηεξα επηθξαηνχζε ε άπνςε φηη ηα γεγνλφηα πνπ έιαβαλ 

ρψξα λσξίηεξα ήηαλ απιά έλα καχξν ζχλλεθν ζηελ νηθνλνκία ησλ ΖΠΑ, ην νπνίν 

είρε μεπεξαζηεί. 

Ζ νπζηαζηηθή ρξεκαηηζηεξηαθή θξίζε ζηελ νηθνλνκία ησλ ΖΠΑ μεθηλάεη ζηηο 19 

Οθησβξίνπ, πνπ ππήξμαλ δξακαηηθέο πηψζεηο θαη ν βηνκεραληθφο δείθηεο ησλ Times 

ηεο Νέαο Τφξθεο κεηψζεθε γηα πξψηε θνξά θαηά εθηά πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Δθείλν 

ην άββαην ζηελ ρξεκαηαγνξά 3.488.100 κεηνρέο ζπλαιιάρζεθαλ. ην θιείζηκν, ν 

δείθηεο ησλ Times έραζε δψδεθα κνλάδεο.  

Ζ αβεβαηφηεηα σζνχζε φιν θαη πεξηζζφηεξν θφζκν λα πνπιήζεη. Ο παληθφο 

θαηλφηαλ θαη ήηαλ αζηακάηεηνο. Οη ηξαπεδίηεο ζπγθεληξψζεθαλ θαη θαηέιεμαλ ζην 

λα ζηεξίμνπλ ηελ αγνξά κε ηε δηάζεζε ζεκαληηθψλ πφξσλ. Παξά ηνλ νκνινγεκέλν 

παληθφ πνπ ππήξμε, απφ ηε Calc Street
26

 πξαγκαηνπνηήζεθαλ δειψζεηο πνπ 

ππνζηήξηδαλ πσο ην θαηλφκελν ήηαλ ειεγρφκελν θαη παξνδηθφ. Ο ξπζκφο ησλ 

πσιήζεσλ, έγηλε πην ήπηνο ζην ηέινο ηεο εκέξαο θαη ν δείθηεο έθιεηζε κε απψιεηεο 

δψδεθα κνλάδσλ. Οξφζεκν σζηφζν ζηελ θξίζε ηνπ 1929-33 απνηειεί ε «Μαχξε 

Γεπηέξα» φπσο θαη ραξαθηεξίζηεθε ζηηο 28 Οθησβξίνπ
27

 ηνπ 1929. Τπάιιεινη ζηα 

γξαθεία δνχιεπαλ φιν ην βξάδπ θαη 16.410.030 κεηνρέο άιιαμαλ ρέξηα θαζψο νη 

κεηψζεηο ησλ ηηκψλ ήηαλ ηξνκαθηηθέο. 

Αθνινχζεζε κείσζε ηνπ δείθηε θαηά ζαξάληα ηξεηο κνλάδεο
28

. Σελ Πέκπηε νη 

κεηνρέο είραλ πέζεη θαηαθφξπθα. Σηο επφκελεο δχν κέξεο ζεκεηψζεθε απψιεηα 25%. 

Απηφ κεηαθξάδεηαη ζε 8 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, ηα νπνία ζηα κέζα Ννεκβξίνπ έγηλαλ 

30 εθαηνκκχξηα. Ζ θξίζε μέζπαζε φηαλ νη επελδπηέο ζηε Wall Street, πνπινχζαλ 
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 Βι. Galbraith J., ν.π., ζει. 160. 
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κεηνρέο κε ηφζν γξήγνξνπο ξπζκνχο, πνπ πξνθάιεζαλ παληθφ
29

. ε δηάζηεκα ηξηψλ 

κελψλ έραζαλ ην κηζφ ηεο αμίαο ηνπο. Ζ ηεξάζηηα απηή πηψζε δελ άθεζε θάπνην 

πεξηζψξην αηζηνδνμίαο αιιά αληίζεηα ψζεζε ηελ δηάδνζε ηνπ παληθνχ, πιένλ κφλν 

απαηζηνδνμία θπξηαξρνχζε. 

Ο ηξαπεδηθφο ηνκέαο δελ άξγεζε λα δερηεί ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο απηήο. Οη 

ηξάπεδεο είραλ δαλείζεη ηεξάζηηα πνζά ζηηο εηαηξείεο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ πνπ 

θηλδχλεπαλ κε ρξενθνπία άξα θαη απηέο λα ράζνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο. Λίγνπο κήλεο 

κεηά ην θξαρ ηεο Wall Street, ε βηνκεραλία γλψξηζε ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο, ε 

παξαγσγή ηεο ειαηηψζεθε θαηά είθνζη πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Μέζα ζ‘ έλα ρξφλν ν 

δείθηεο ηεο αλεξγίαο έθηαζε ην 25%. Σν 1931, ε αμία ησλ επηρεηξήζεσλ ζην 

ρξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο είρε κεησζεί δέθα θνξέο ζε ζρέζε κε ην επηέκβξην 

ηνπ 1929, πην δξακαηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη παξά ηελ ζπλερή θαη ηεξαζηία πηψζε, 

δελ παξνπζηάδνληαλ ε παξακηθξή αχμεζε ή αηζηνδνμία.  

 

Η Δπξώπε ηνπ 1929-1939 

 

ε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 1929 αιιά θαη γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα ηνπ 1930, ε 

Δπξψπε δελ είρε αληηιεθζεί ην κέγεζνο ηεο θξίζεο αθφκα θαη ζηηο ΖΠΑ έλα κεγάιν 

κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ζεσξνχζε φηη ηα γεγνλφηα απηά ήηαλ απιά πξνζσξηλά θαη 

παξνδηθά. Ζ άπνςε απηή εληζρχζεθε ην πξψην εμάκελν ηνπ 1930 φπνπ ε νηθνλνκία 

ησλ ΖΠΑ εκθάληζε θάπνηα ζεκάδηα νηθνλνκηθήο πξνφδνπ. Ζ πξφνδνο φκσο απηή 

ήηαλ απιψο πξνζσξηλή ηα επφκελα δχν ρξφληα έρνπκε κηα δξακαηηθή θάκςε θαη 

ζπλερείο ρξεκαηηζηεξηαθέο θξίζεηο ζηελ Δπξψπε, ε νπνία δελ άξγεζε λα δερζεί ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο θξίζεηο θπξίσο ιφγσ ηεο αιιειεμάξηεζεο πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη ηα 

δάλεηα ηα νπνία είραλ ιάβεη ην 1921.  

Καηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 1930 θαη ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 1931, νη νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο επηδεηλψλνληαλ παληνχ. Ζ θχξηα πιενλαζκαηηθή ρψξα νη ΖΠΑ δελ 
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κπνξνχζε λα δαλείζεη πιένλ ηα θεθάιαηα πνπ ρξεηάδνληαλ θαζψο βίσλε κηα 

δξακαηηθή κείσζε ζε ζρεδφλ φιεο ηηο νηθνλνκηθέο ηηο κνλάδεο. Οη ρψξεο πνπ φθεηιαλ 

αλαγθάζηεθαλ ην 1930 λα θαηαβάινπλ πεξηζζφηεξα απφ ηα ρξήκαηα πνπ είραλ ιάβεη 

ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν
30

. Δπνκέλσο ην θξαρ ζηελ Ακεξηθή νδήγεζε ζηελ 

θαηάξξεπζε θαη ηνπο ππφινηπνπο, θαζψο ε αιιειεμάξηεζε πνπ είρε δεκηνπξγήζεη 

θαη ν δαλεηζκφο απφ ηηο ΖΠΑ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, επλφεζε ηελ 

κεηάδνζε ηεο θξίζεο
31

. 

Ζ θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ, βαζηθφο πηζησηήο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνηξέςεη ηελ θαηάζηαζε πνπ βίσλαλ, πξνρψξεζε ζε απφηνκε κείσζε ησλ 

εμαγσγψλ θεθαιαίσλ θαη ησλ εηζαγσγψλ πξντφλησλ. Οη επηπηψζεηο ζηνπο νθεηιέηεο 

ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ήηαλ άκεζεο, θαζψο ιφγσ ηεο κείσζεο ζην 

κηζφ ησλ εηζξνψλ απφ ηηο ΖΠΑ ην 1930, έπξεπε λα πιεξψζνπλ πεξηζζφηεξα ζε 

ηφθνπο, εηήζηεο δφζεηο θαη θεθάιαην απφ ηα ρξήκαηα πνπ έιαβαλ ην 1928
32

. 

Ζ θαηάζηαζε επηδεηλψζεθε πεξηζζφηεξν ηελ επφκελε ηξηεηία, θαζψο νη ΖΠΑ θαη ε 

Μ. Βξεηαλία κείσζαλ ηηο πηζηψζεηο ηνπο απφ πεξίπνπ 1,5 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε 

30 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 1931 θαη ζε 32 εθαηνκκχξηα ην 1932, έρνληαο ζρεδφλ 

νδεγεζεί ζηελ παχζε ρνξήγεζεο βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ. Ζ Γεξκαλία κε ιίγν 

πεξηζζφηεξα απφ έλα δηζεθαηνκκχξην δνιάξηα εηζξνέο ην 1927 έιαβε κφιηο 129 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 1930, ελψ θαηέβαιε γηα θαζαξή πιεξσκή ρξένπο 540 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα σο ην 1931. Με ην κηζφ ηνπ ρξένπο ηεο λα απνηειείηαη απφ 

βξαρππξφζεζκα δάλεηα, ε Γεξκαλία ε νπνία είρε ρξεσζεί πνιχ ππνινγίδεηαη φηη 

έραζε πεξίπνπ δχν δηζεθαηνκκχξηα κάξθα ζε ρξπζφ θαη ζπλάιιαγκα κέζα ζε 

δηάζηεκα έμη εβδνκάδσλ ην θαινθαίξη ηνπ 1931
33

. 
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Σα αίηηα πνπ πξνθάιεζαλ ηελ θξίζε ηνπ 1929 

 

Μηα απφ ηηο βαζηθέο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929 είλαη ε 

άληζε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο. Δλψ ε παξαγσγή αλά εξγάηε απμαλφηαλ, ην πνζφ 

πνπ εηζέπξαηηε έλαληη εκεξνκηζζίνπ, παξέκελε ζηάζηκν ή απμάλνληαλ κε πνιχ αξγφ 

ξπζκφ, δελ αθνινπζνχζε δειαδή ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπ. Απηφ 

είρε σο απνηέιεζκα, λα απμάλνληαη ηα θέξδε ησλ επηρεηξεκαηηψλ κε γξήγνξν ξπζκφ, 

ελψ ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαλ δελ κπνξνχζαλ λα απνξξνθεζνχλ απφ ηελ 

νηθνλνκία. ην γεγνλφο απηφ, ζπλέβαιε θαη ε δηαηήξεζε ηεο θνξνινγία ησλ κεγάισλ 

εηζνδεκάησλ ζε ρακειά πιαίζηα. Έηζη, ην 1929, έλα πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρνχζε ζην 

5% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο, βξέζεθε λα ηνπ 

αλαινγεί ζρεδφλ ην 35% ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο. 

Ζ νηθνλνκία ηεο Ακεξηθήο, ήδε απφ ην 1919 εμαξηηφηαλ φιν θαη πην πνιχ απφ ηελ 

θαηαλάισζε εηδψλ πνιπηειείαο. Ζ απνπζία ησλ αγξνηψλ ζηελ πξφνδν ησλ Ζ.Π.Α., 

ηνπο σζνχζε λα αληηδξάζνπλ θαη λα δεηνχλ έληνλα ξπζκίζεηο πνπ ζα ηνπο 

δηεπθφιπλαλ θαη ζα θαιπηέξεπαλ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ 

λα θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξν.  

Καηά ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο άθεζαλ 

ην ξφιν ηνπ κεγαιχηεξνπ νθεηιέηε θαη έγηλαλ ν κεγαιχηεξνο πηζησηήο ζην δηεζλέο 

πξνζθήλην. Ο πηζησηήο πξέπεη λα εηζάγεη πξντφληα κεγαιχηεξεο αμίαο απφ εθείλα 

πνπ εμάγεη. Έηζη ψζηε λα κπνξνχλ νη νθεηιέηεο ηνπο λα απνπιεξψλνπλ ην ρξένο 

ηνπο. Ζ πξαγκαηνπνίεζε δαλείσλ κε λένπο νθεηιέηεο απφ ην εμσηεξηθφ ήηαλ πνιχ 

πξνζνδνθφξα γηα ηελ Ακεξηθή θάησ απφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη νθεηιέηεο ήηαλ 

ηθαλνί λα απνπιεξψζνπλ ηα δάλεηα ηα νπνία είραλ ιάβεη. 

Με Σν Κξαρ
34

 ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ην 1929 έρνπκε ηελ θαηάξξεπζε ηξαπεδψλ θαη 

έλαλ ηεξάζηην αξηζκφ επελδπηψλ λα ράλεη μαθληθά ηελ πεξηνπζία ηνπ. Οη πην θαλεξέο 

αηηίεο βεβαίσο ηεο χθεζεο ήηαλ ε εκθάληζε ηεο ππεξπαξαγσγήο, νη ηξαπεδηθέο θαη νη 
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λνκηζκαηηθέο πνιηηηθέο πνπ ήηαλ αλαπνηειεζκαηηθέο θαη νη θεξδνζθνπηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ρξεκαηηζηήξην. 

Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, ήηαλ ζεηηθή γηα 

πνιινχο αγξφηεο πνπ δαλείζηεθαλ ψζηε λα εθζπγρξνλίζνπλ θαη λα επεθηείλνπλ ηα 

αγξνθηήκαηά ηνπο. Ζ πςειή δήηεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη θαηαλαισηηθψλ 

αγαζψλ γεληθφηεξα, νδήγεζαλ ζε ππεξπαξαγσγή. 

Ζ άληζε θαηαλνκή εηζνδήκαηνο δελ απέηξεςε εθείλνπο πνπ είραλ ρακειφ εηζφδεκα 

λα επηδεηνχλ λα απνθηήζνπλ αγαζά πνιπηειείαο φπσο απηνθίλεηα θαη ξαδηφθσλα, 

δηφηη πιένλ δελ απνηεινχζαλ αγαζά πνπ ζα κπνξνχζε λα απνθηήζεη κφλν ε πςειή 

θνηλσληθή ηάμε. Αληίζεηα έβιεπαλ άηνκα ηεο ίδηαο νηθνλνκηθήο ηάμεο λα ηα έρνπλ. 

Οη ππάξρνπζεο ακνηβέο φκσο δελ ζπκβάδηδαλ κε ηηο ηηκέο εθείλσλ ησλ αγαζψλ. Έηζη, 

νη ηξαπεδηθνί νξγαληζκνί έδσζαλ ηε ιχζε, ε νπνία ήηαλ λα επηηξαπεί ε αγνξά κέζσ 

δαλείσλ
35

. Απνηέιεζκα ηεο πνιηηηθήο απηήο ήηαλ, θηάλνληαο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1920, ην 60% ησλ απηνθηλήησλ θαη ην 80% ησλ ξαδηνθψλσλ αγνξάδνληαλ κε 

πίζησζε. 

Ζ εθηεηακέλε θεξδνζθνπία πνπ ππήξμε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, θξαηνχζε 

ηηο ηηκέο ςειά. Ζ θεθαιαηαγνξά δηεπξχλζεθε ηφζν πνιχ πνπ νη επελδπηέο πίζηεπαλ 

πσο ε άλνδνο απηή δελ ζα ζηακαηνχζε πνηέ. κσο νη ηηκέο απηέο δελ ήηαλ 

πξαγκαηηθέο θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θνχζθα δελ ζα άληερε γηα πνιχ. Σν θξίζηκν 

ζεκείν ήηαλ φηαλ νη ηξάπεδεο μεθίλεζαλ λα δαλείδνπλ ρξήκαηα ζηνπο επελδπηέο ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ, πνπ ηνπο επηηξάπεθε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ίδηεο ηηο κεηνρέο σο 

εγγχεζε. ε πεξίπησζε πνπ ε αμία ηνπο έπεθηε, νη ηξάπεδεο ζα θξαηνχζαλ ζηα ρέξηα 

ηνπο εγγπήζεηο δίρσο αμία. 

ηελ Δπξψπε ηα θχξηα αίηηα ηα νπνία βχζηζαλ ηελ νηθνλνκία ζε κηα ηφζν ζθιεξή 

θξίζε, δελ απνηεινχλ κφλν ε θξίζε ρξένπο, δαλεηζκνχ θαη εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ 

αιιά θαη ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ εζσηεξηθνχ ρξένπο θαη ζπλαιιαγψλ πνπ επηθξαηνχζαλ 

ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Ζ κεγάιε παξαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηηο ΖΠΑ θαη ν 
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αληαγσληζκφο νδήγεζαλ ζηνλ κεγάιν δαλεηζκφ ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ηεο Δπξψπεο 

γηα λα κπνξέζεη λα μεπεξάζεη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη λα 

επαλέιζνπλ ζηα πξνπνιεκηθά επίπεδα παξαγσγήο. 

 

Οη επηπηώζεηο ηεο θξίζεο 

 

Σν κέγεζνο θαη ν πνιπδηάζηαηνο ραξαθηήξαο ηεο θξίζεο θαίλεηαη απφ ηηο ζπλέπεηεο 

θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία θαη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα. Ζ 

θξίζε έπιεμε ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Μέρξη ην ηέινο 

1933 ε χθεζε είρε θηάζεη ζε δξακαηηθά επίπεδα. Αξρηθά ην ηζρπξφηεξν πιήγκα ην 

δέρζεθε ν ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο. Σα κειινληηθά θέξδε ήηαλ ακθίβνια ή θαη 

κεδεληθά, απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ δξακαηηθή κείσζε ησλ επελδχζεσλ θαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αθφκα θαη ην πάγσκα ηνπο. Σν γεξκαληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

θαηέξξεπζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1931, φηαλ ρξενθφπεζαλ νη Darmstädter- θαη 

Nationalbank
36

. Οη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 1929 κπνξνχλ πιένλ λα 

ζπγθξηζνχλ κε απηέο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

ινη νη δείθηεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο εθείλε ηελ πεξίνδν έρνπλ κία 

δξακαηηθή πηψζε, πνπ δείρλεη θαη ηηο ηξνκαρηηθέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο. Οη ηηκέο 

ησλ εκπνξεπκάησλ, ησλ εηζαγσγψλ, ησλ εμαγσγψλ θαη νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ 

κεηψζεθαλ απφηνκα, ελψ ε αλεξγία θηάλεη ζε πξσηνθαλή επίπεδα. Ζ αμία ηνπ 

επξσπατθνχ εκπνξίνπ κεηψζεθε απφ 58 εθαηνκκχξηα ην 1928 ζε 20,8 ην 1935. ηηο 

ΖΠΑ ε αγνξαζηηθή δχλακε είρε κεησζεί ηφζν πνιχ πνπ πνιιά πξντφληα ζάπηδαλ ζηηο 

απνζήθεο ελψ παξάιιεια κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ πέζαηλε απφ ηελ πείλα 

αλαδεηψληαο ηξνθή. 

Ζ θαηάζηαζε ζηηο ΖΠΑ ήηαλ θξίζηκε. Δπηρεηξήζεηο θαη ηξάπεδεο ρξενθφπεζαλ. 

Απνηακηεχζεηο θαη πεξηνπζίεο θαηέξξεπζαλ ζε ιίγεο κέξεο. Ζ θξίζε κεηαθέξζεθε 

ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, φπνπ νη ηηκέο κεηψλνληαλ κε ηιηγγηψδε ηαρχηεηα θαη ε 

πηψζε ηνπο έθζαζε ην 50-60%, ηδίσο γηα ηα γεσξγηθά πξντφληα. Οη άλεξγνη έθζαζαλ 
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ηελ άλνημε ηνπ 1930 ηα ηξία εθαηνκκχξηα θαη κέρξη ηνλ Γεθέκβξην δηπιαζηάζηεθαλ. 

Έλα ρξφλν κεηά, ππήξραλ ζηηο ΖΠΑ νθηψ εθαηνκκχξηα άηνκα πνπ αλαδεηνχζαλ 

απεγλσζκέλα εξγαζία, ελψ ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο δελ πεξηνξίζηεθε νχηε κέρξη ην 

1932, φηαλ νη άλεξγνη άγγημαλ ηα 12 εθαηνκκχξηα, ρσξίο λα ππάξρεη θξάηνο πξφλνηαο 

λα βνεζήζεη ηα άηνκα λα εμαζθαιίζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο. 

Ζ πηψρεπζε θαη εμαζιίσζε κεγάιεο κεξίδαο ησλ αγξνηψλ ήηαλ απφ ηηο ζνβαξφηεξεο 

θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο θξίζεο ζηελ επξσπατθή χπαηζξν θαζψο φπσο 

αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ έιιεηπε θαη ην θξάηνο πξφλνηαο. Δμίζνπ βαξχ, ήηαλ ην 

θνηλσληθφ θφζηνο ηεο θαηαθφξπθεο πηψζεο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη ησλ 

ζπλαιιαγψλ. ηηο ΖΠΑ νη εμαγσγέο ζε φξνπο δνιαξίνπ έπεζαλ απφ 5,2 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 1929 ζε 1,3 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 1933. 

Τπνινγίδεηαη φηη κεηαμχ 1929 θαη 1935 είθνζη εθαηνκκχξηα Δπξσπαίνη έκεηλαλ 

άλεξγνη
37

. Ζ ρεηξφηεξε πιεπξά ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ήηαλ ην πςειφ επίπεδν 

αλεξγίαο
38

. ζνη θαηάθεξαλ λα θξαηήζνπλ ηελ δνπιεηά ηνπο κπνξεί λα ιάκβαλαλ 

κηζζνχο κεησκέλνπο θαηά πνιχ, αιιά παξάιιεια έρνπκε κηα δξακαηηθή κείσζε ησλ 

ηηκψλ νπφηε αληηζηαζκίδεηαη θάπσο ε θαηάζηαζε. 

ηελ Γεξκαλία ηα δχν πξψηα ρξφληα ηεο θξίζεο νη άλεξγνη έθηαζαλ ηα 4,5 

εθαηνκκχξηα ελψ ηα επφκελα δχν ρξφληα έθηαζαλ ηα 6 εθαηνκκχξηα. ηελ Αγγιία 

έρνπκε επίζεο πςειά επίπεδα αλεξγίαο θαζψο νη άλεξγνη θηάλνπλ ηα 3 εθαηνκκχξηα, 

αλαινγηθά φκσο κε ηνλ πιεζπζκφ νη αξηζκνί απηνί δελ είλαη ηφζν πςεινί φζν απηνί 

ηεο Γεξκαλίαο. πλνιηθά νη άλεξγνη ζηελ Δπξψπε έθηαζαλ ηα 15 εθαηνκκχξηα, 

ηνπιάρηζηνλ απηφ θαλεξψλνπλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηελ επνρήο, ν πξαγκαηηθφο 

αξηζκφο ησλ αλέξγσλ ζα πξέπεη λα ήηαλ θαηά πνιχ κεγαιχηεξνο αλ ιεθζεί ππφςε ε 

κε θαηαγξαθή αλέξγσλ απφ ηηο ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο ηεο επνρήο ήηαλ ζρεδφλ 

ζίγνπξε. 

Ζ θξίζε εμαπιψζεθε θαη ζηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο, πνιιέο 

βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο ρξενθφπεζαλ θαη αλέζηεηιαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Μεηαμχ 
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1929 θαη 1932 ε βηνκεραληθή παξαγσγή ηεο Γεξκαλίαο κεηψζεθε θαηά 40,8 ηνηο 

εθαηφ ηεο Πνισλίαο θαηά 38,6 ηνηο εθαηφ θαη ηεο Απζηξίαο θαηά 34,3 ηνηο εθαηφ
39

. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έλαο ηεξάζηηνο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ, 

ηξαπεδψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ρξενθφπεζαλ. Σν 1931 ην νπνίν 

απνηέιεζε θαη ην πην ζθιεξφ έηνο γηα ηελ επξσπατθή νηθνλνκία κφλν ζηελ Γεξκαλία 

έθιεηζαλ 17.000 επηρεηξήζεηο. Ζ κέζε παγθφζκηα ηηκή αγξνηηθψλ πξντφλησλ ην 1934 

κφιηο έθηαλε ην 37 ηνηο εθαηφ ηνπ επηπέδνπ ηνπ 1929. 

 

 

 

 

Σξόπνη αληηκεηώπηζεο θαη ππέξβαζεο ηεο θξίζεο 

 

Σξόπνη αληηκεηώπηζεο ηεο θξίζεο ζηηο ΗΠΑ 

 

ηηο ΖΠΑ πξφεδξνο ήηαλ ν Herbert Hoover. Ο Hoover ήξζε αληηκέησπνο κε ηελ 

θξίζε (1928-32), θαη πεξίκελε πσο ζα είλαη παξνδηθή. Ζ θπβέξλεζε ηνπ Herbert 

Hoover, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε, εθάξκνζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 

1930 ηελ πξφηαζε ησλ γεξνπζηαζηψλ Hawley θαη Smoot, απμάλνληαο ηνπο δαζκνχο 

θαηά 33%. Παξάιιεια, αχμεζε ηε θνξνινγία, ψζηε λα ηζνζθειηζηεί ν 

πξνυπνινγηζκφο, ηνπ νπνίνπ ηα έζνδα είραλ κεησζεί. Γεληθφηεξα, έγηλαλ πξνζπάζεηεο 

γηα κείσζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ θαη φρη γηα ηελ δεκηνπξγία ζεηηθνχ, αηζηφδνμνπ, 

θιίκαηνο γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο ζεσξνχζαλ φηη θαηά απηφλ 

ηνλ ηξφπν ζα κπνξνχζε λα μεπεξαζηεί ε θξίζε. Ζ πνιηηηθέο απηέο θαηαδηθάζηεθαλ 

αξγφηεξα σο επηδήκηεο, επεηδή βχζηδαλ ηελ νηθνλνκία ζε κεγαιχηεξε χθεζε.  

ηηο 8 Ννεκβξίνπ 1932 εθιέρζεθε λένο πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ ν Franklin D. Roosevelt. 

Λφγσ κηαο ηδηνκνξθίαο ηνπ ακεξηθαληθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, αλέκελε κέρξη ηηο 
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αξρέο Μαξηίνπ ηνπ 1933 γηα λα αλαιάβεη ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ζηελ εμνπζία 

βξίζθνληαλ ε πξνεγνχκελε θπβέξλεζε ε νπνία δελ έθαλε απνιχησο ηίπνηα γηα λα 

μεπεξαζηεί ε θξίζε. Ζ θξίζε ηνπ 1929 ππήξμε κεγάιε πξφθιεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή φισλ ησλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ. Σε κεγαιχηεξε ζηξνθή ζε θαηλνηφκεο 

παξεκβάζεηο έθαλαλ νη θπβεξλήζεηο Roosevelt. 

Οη ΖΠΑ κε πξφεδξν ηνλ Franklin Roosevelt ππφζρνληαη κία “λέα ζπκθωλία”
40

 φπσο 

ηελ νλφκαδαλ. Κάπνηα απφ ηα κέηξα ηεο λέαο απηήο ζπκθσλίαο απνηεινχλ, ε αχμεζε 

ησλ δαπαλψλ, ε εηζαγσγή ειέγρσλ ζηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο θαη λέσλ ηξαπεδηθψλ 

θαλνληζκψλ ψζηε λα ζηαζεξνπνηεζεί ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, παξερφκελεο 

επηρνξεγήζεηο ζηε γεσξγία, εηζαγσγή θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ: γηα αζθάιεηα ησλ 

αλέξγσλ θαη ησλ ειηθησκέλσλ έηζη ψζηε λα απμεζεί ε αγνξαζηηθή δχλακε ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ζαλ απνηέιεζκα λα επέιζεη ε ηφλσζε ηεο νηθνλνκίαο, παξέρνληαο 

παξάιιεια αζθάιεηα ζηα θνηλσληθά ζηξψκαηα πνπ ηελ έρνπλ αλάγθε. 

Ήηαλ πνιηηηθφ θαη φρη νηθνλνκηθφ πξφγξακκα, νπφηε δελ ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί σο εθαξκνγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο ζηελ πξάμε. 

Έλα πξφγξακκα πνπ είρε επίθεληξν ην άηνκν. Καηάθεξε λα κείσζε ηελ αλεξγία 

έληεθα νιφθιεξεο πνζνζηηαίεο κνλάδεο θαη λα απμήζε ηελ βηνκεραληθή παξαγσγή 

θαηά 39 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Βαζηθή ηδέα ζηελ πνιηηηθή ηνπ Roosevelt ήηαλ ε 

δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε δεκφζησλ έξγσλ γηα λα ππάξμεη νηθνλνκηθή αλάθακςε 

κέζσ ηεο απαζρφιεζεο, έζησ θαη κε ηε δεκηνπξγία κεγάινπ δεκφζηνπ ειιείκκαηνο
41

. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε κε πίζησζε θαη κε έθδνζε ραξηνλνκίζκαηνο, ε ειιεηκκαηηθή 

δαπάλε ήηαλ δεπηεξεχνληνο ζεκαζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε κπξνζηά ζηελ δπζπξαγία 

πνπ ππήξρε.  
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Σξόπνη αληηκεηώπηζεο ηεο θξίζεο ζηελ Δπξώπε  

 

ηηο ρψξεο ηηο Δπξψπεο ε αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο δελ ήηαλ εχθνιε νχηε ζχληνκε 

ππφζεζε. Δλψ ε Γεξκαλία άξρηζε λα αλαθάκπηεη ζηα ηέιε ηνπ 1932 θαη ζηηο αξρέο 

ηνπ 1933 ε θξίζε παξέκεηλε ζνβαξή σο ην 1936 ζηελ Σζερνζινβαθία θαη σο ην 1937 

ζηελ Απζηξία, θπξίσο ζηα πνζνζηά ηεο αλεξγίαο
42

. Ζ αλάγθε λα πεξηνξηζηεί ε θξίζε 

νδήγεζε ζε κεγαιχηεξε θαη κνληκφηεξε θξαηηθή παξέκβαζε ζηελ νηθνλνκία θαη ζε 

θξαηηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο είραλ σο θχξην ζηφρν  ηελ απηάξθεηα
43 

ηνπ θξάηνπο ηνπο.  

Οη θπβεξλήζεηο ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Απζηξίαο πξνρψξεζαλ ζε αλαγθαζηηθφ 

θιείζηκν ησλ ηξαπεδψλ γηα ιίγεο κέξεο, αλέιαβαλ ηηο κεηνρέο ζηα απεηινχκελα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη επέβαιιαλ θξαηηθφ έιεγρν ζηελ θίλεζε ζπλαιιάγκαηνο. 

Δπηπιένλ θαηάξγεζαλ ηνλ ρξπζφ θαλφλα ψζηε λα πεξηνξηζηεί ε εθξνή ρξπζνχ θαη 

μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο απφ ηηο νθεηιέηεο ρψξεο. Με κπνξψληαο λα αληεπεμέιζνπλ 

ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ιφγσ ησλ πεξηζηάζεσλ ζηακάηεζαλ ηελ θαηαβνιή ηνπο γηα 

ηξία ρξφληα (1930-1933), γεληθφηεξα ηα ηνθνρξενιχζηα πνπ θαηαβιήζεθαλ ην 1930
44

 

ήηαλ ειάρηζηα.  

Ζ Μ. Βξεηαλία ζέινληαο λα πεξηνξίζεη ην ρξένο ηεο κέζσ ηεο κείσζεο ησλ δεκφζησλ 

δαπαλψλ πξνρψξεζε κε κείσζε ησλ απνδνρψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαηά 10% 

θαη ζε αχμεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. Οη πνιηηηθέο απηέο νδήγεζαλ ζηελ κείσζε 

ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ θαηαλαισηψλ, ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ 

ζηα 3.000.000 άηνκα ζηα ηέιε ηεο ίδηαο ρξνληάο θαη ηελ επηδείλσζε θαη ζηελ αχμεζε 

ηεο δηάξθεηαο ηεο θξίζεο. 

ηε Γαιιία ην 1936 ζρεκαηίζηεθε, έλα ηζρπξφ ιατθφ κέησπν κε επηθεθαιήο ηνλ Leon 

Blum, ην νπνίν λίθεζε ζηηο εθινγέο, θαζψο ππφζρνληαλ απηφ πνπ έςαρλε 

απεγλσζκέλα ν θφζκνο απηήλ ηελ πεξίνδν, έμνδν απφ ηελ θξίζε. Δθάξκνζε, 

πξφγξακκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ην νπνίν πεξηειάκβαλε θπξίσο 
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αχμεζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο θαη κεηψζεηο ησλ σξψλ 

εξγαζίαο. Ζ αλεξγία πεξηνξίζηεθε αξθεηά ην 1937, αιιά νη ελέξγεηεο ηνπ δελ είραλ 

ηα αλακελφκελα θφζηε παξαγσγήο ελψ παξάιιεια ην επίπεδν ησλ ηηκψλ 

αθνινχζεζε αλνδηθή πνξεία, απηά είραλ ζαλ απνηέιεζκα απνιχζεηο θαη ηελ 

ζπξξίθλσζε ηεο παξαγσγήο απφ ην 1938 θαη κεηά, επεξεάδνληαο αξλεηηθά θπξίσο 

ηνπο εξγαδνκέλνπο.  

Απφ ην 1933 νη ΖΠΑ θαη νη επξσπατθέο ρψξεο πηνζέηεζαλ παξεκβαηηθή νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή, ζηεξηδφκελνη θπξίσο ζηνλ John Meynard Keynes θαη ην βηβιίν ηνπ «Ζ 

γεληθή ζεσξία ηεο απαζρφιεζεο, ηνπ ηφθνπ θαη ηνπ ρξήκαηνο». χκθσλα κε απηήλ, 

ην θξάηνο απνηειεί ηνλ κφλν αμηφπηζην παξάγνληα πνπ κπνξεί ππφ ζπλζήθεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο λα νδεγήζεη ζηελ αλνδηθή ηάζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηεο αγνξάο: κία απφ ηηο κνξθέο δξάζεο ηνπ κπνξεί λα είλαη ε ηφλσζε ηεο 

θαηαλάισζεο, θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ Keynes κία θνηλσλία καδηθήο παξαγσγήο 

ρξεηάδεηαη θαη κία θνηλσλία καδηθήο θαηαλάισζεο. 
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Η ΚΡΙΗ ΣΟΤ 2008  

 

Δηζαγσγή  

 

Απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2008, ε παγθφζκηα νηθνλνκία αληηκεησπίδεη κηα βαζηά θξίζε 

πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ θξίζε ησλ ελππφζεθσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πςεινχ 

ξίζθνπ ησλ γλσζηψλ πιένλ ―subprime loans‖, ε νπνία ζηαδηαθά εμειίρηεθε ζε απεηιή 

γηα κεγάιε παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα δηαλχνληαλ ζηηο ΖΠΑ κηα πεξίνδνο εμαηξεηηθά ρακειψλ 

επηηνθίσλ θαη ζπλερψλ απμήζεσλ ζηηο ηηκέο ησλ θαηνηθηψλ. Μεγάια πνζά 

ρνξεγήζεθαλ γηα ζηεγαζηηθά δάλεηα πςεινχ ξίζθνπ, ζε δαλεηνιήπηεο πνπ δελ είρε 

θξηζεί ζσζηά ε πηζηνιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. ηαλ ηα επηηφθηα άξρηζαλ λα 

απμάλνληαη, θαη νη ηηκέο ησλ θαηνηθηψλ λα κεηψλνληαη, πνιινί δαλεηνιήπηεο 

αδπλαηνχζαλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο γηα απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ ηνπο. Ζ 

θξίζε ζηα ελππφζεθα δάλεηα πςεινχ θηλδχλνπ (subprime mortgage loans) 

επεθηάζεθε ζηα νκφινγα, ππνζεθεπκέλα κε άιια ρξεφγξαθα (collateralized debt 

obligations), θαη ζηηο εηαηξείεο αζθάιηζεο θαη αληαζθάιηζεο ρξενγξάθσλ, 

δεκηνπξγψληαο ηειηθά ρξεκαηνπηζησηηθή αζθπμία. Ζ νπνία δελ νδήγεζε ζηελ 

παξάιπζε ηεο νηθνλνκίαο ράξε ζηελ έγθπξε θξαηηθή παξέκβαζε.  

Μεγάινο αξηζκφο ησλ νηθνλνκνιφγσλ κέρξη ηελ εκθάληζε ηεο θξίζεο ζεσξνχζε πψο 

έρνπλ βξεη ην κπζηηθφ επηηπρίαο ηεο νηθνλνκίαο θαη πσο ήηαλ ηθαλνί λα απνηξέςνπλ 

ηελ εκθάληζε νπνηαζδήπνηε θξίζεο. Σν εξψηεκα βέβαηα πνπ απαζρνιεί ζήκεξα είλαη 

γηαηί νη νηθνλνκνιφγνη δελ κπφξεζαλ λα πξνβιέςνπλ ηελ θξίζε θαη λα ηελ 

απνηξέςνπλ θαη πηα είλαη ηα ιάζε θαη αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ εκθάληζή ηεο. 
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Η νηθνλνκία ησλ ΗΠΑ πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο θξίζεο 

 

Ζ θξίζε ηνπ 2008 μεθίλεζε απφ ηελ αγνξά ελππφζεθσλ δαλείσλ πςεινχ θηλδχλνπ. 

Οη ζπλζήθεο φκσο γηα λα μεζπάζεη ε θξίζε δεκηνπξγήζεθαλ απφ κεξηθνχο 

καθξννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο
45

. Ζ κεγάιε παξνρή ξεπζηφηεηαο κεηά ην 2001 απφ 

ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ησλ ΖΠΑ θαη ε αλαδήηεζε απνδφζεσλ γηα ηελ ππεξβάιινπζα 

παγθφζκηα απνηακίεπζε, νδήγεζε ζε κείσζε ησλ επηηνθίσλ, ηα νπνία ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο έθηαλαλ αθφκα θαη ην 1%. Σα ρακειά επηηφθηα νδήγεζαλ κε ηελ ζεηξά 

ηνπο ζε πηζησηηθή επέθηαζε ελψ ηαπηφρξνλα ραιάξσζαλ θαη ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, ηα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα 

επεξεαζηνχλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο. Πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπκε ην γεγνλφο 

ηεο ηζρχνο πνπ έδηλαλ νη νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο ζην πινπζηφηεξν 1% ηνπ 

πιεζπζκνχ λα ιακβάλεη απνθάζεηο ή λα επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο ησλ θπβεξλήζεσλ. 

Σα ρακειά επηηφθηα, κε ηε ζεηξά ηνπο, έδσζαλ ψζεζε ζηνπο επελδπηέο γηα 

αλαδήηεζε λέσλ επθαηξηψλ γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ απνδφζεσλ ηνπο.  

Ζ παξνρή πίζησζεο ζε δαλεηνιήπηεο κε πςειφ πηζηνιεπηηθφ θίλδπλν έδσζε ψζεζε 

ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ρξενγξάθσλ, ηα νπνία πξνζέθεξαλ ζηνλ επελδπηή πςειή 

απφδνζε ρακειφ θίλδπλν θαη ζηηο ηξάπεδεο ηελ δπλαηφηεηα λα δηψμεη δάλεηα απφ ηνλ 

ηζνινγηζκφ ηεο. Οη ηξάπεδεο ρνξεγνχζαλ δάλεηα ηα νπνία κεηά ηα κεηαπσινχζαλ 

κέζσ ησλ ηηηινπνηήζεσλ, ειεπζεξψλνληαο έηζη θεθάιαηα γηα λέα δάλεηα. Ζ 

δηαδηθαζία ησλ ηηηινπνίεζεσλ έδεημε λα μεπεξλά ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έζεηε ε 

Βαζηιεία ΗΗ, ε νπνία ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αμηνινγήζεηο ησλ νίθσλ δελ κπφξεζε λα 

ζπιιάβεη ην κέγεζνο ηνπ arbitrage ζην νπνίν είραλ επηδνζεί νη ηξάπεδεο, βάδνληαο 

ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπο αλεπηζχκεηα δάλεηα, ηα νπνία πνπινχζαλ θαη αγφξαδαλ μαλά 
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,κε πςειφηεξε αμηνιφγεζε, έηζη νη νίθνη αμηνιφγεζεο αδπλαηνχζαλ λα αμηνινγήζνπλ 

ηνλ πξαγκαηηθφ θίλδπλν, ν νπνίνο πξνέξρνληαλ απφ ζελάξηα πξνζνκνίσζεο.  

Οη επελδπηηθέο ηξάπεδεο θαη ηα θεξδνζθνπηθά ακνηβαία θεθάιαηα έζπεπζαλ λα 

αγνξάζνπλ ηα λέα ηηηινπνηεκέλα πξντφληα κε ηηο λέεο πςειέο απνδφζεηο θαη ηελ 

αζθάιεηα ηνπ ρακεινχ θηλδχλνπ. Οη ηηκέο ησλ θαηνηθηψλ έθηαζαλ ζην πςειφηεξν 

επίπεδν ηνπο ην 2006
46

. Παξαηεξψληαο ηηο ζπλζήθεο ππεξβάιινπζαο ξεπζηφηεηαο 

πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί ε FED είρε μεθηλήζεη ήδε κία πξνζπάζεηα αχμεζεο ησλ 

επηηνθίσλ ε νπνία θνξπθψζεθε ην 2007, φπνπ παξαηεξείηαη ε πιήξεο απφζπξζε 

ξεπζηφηεηαο ππφ ηελ επηζπκία απνρήο απφ ηνλ θίλδπλν. 

 

Η νηθνλνκηθή θξίζε ζηηο ΗΠΑ 

 

Σα πξψηα ζεκάδηα ηεο θξίζεο άξρηζαλ λα θαίλνληαη απφ ην 2006. Σνλ Μάην ηνπ 

ίδηνπ ρξφλνπ δχν ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηα νπνία εηδηθεχνληαλ ζηελ έθδνζε 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πξνρψξεζαλ ζε καδηθέο απνιχζεηο, ελψ ην έλα απφ απηά 

θεξχζζεη πηψρεπζε(Merit Financial Inc). Σν πξψην ηξίκελν ηνπ 2007 φπνπ γηα 

πξψηε θνξά κεηά ην 1991 νη ηηκέο ησλ θαηνηθηψλ παξνπζηάδνπλ γηα πξψηε θνξά 

πηψζε, φιν θαη πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηα νπνία εμεηδηθεχνληαλ 

ζηελ έθδνζε ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ απμεκέλνπ θηλδχλνπ θεξχζζνπλ πηψρεπζε. Σνλ 

Απξίιην ηνπ 2007 ε εηαηξία New Centrury Financial Corporation ε κεγαιχηεξε 

εηαηξεία ζηηο Ζ.Π.Α ε νπνία εμεηδηθεχεηαη ζηελ έθδνζε ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ 

πςεινχ θηλδχλνπ θεξχζζεη πηψρεπζε
47

.  
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Ζ πξαγκαηηθή θξίζε αξρίδεη ζηηο ΖΠΑ θαηά ην πξψην κηζφ ηνπ 2007 φηαλ νξηζκέλεο 

ηξάπεδεο αξρίδνπλ λα δειψλνπλ ρξενθνπία. Ζ επελδπηηθή ηξάπεδα UBS δειψλεη ζηηο 

3 Μαΐνπ ηνπ 2007 φηη θιείλεη ην Dillon Read Capital Managment, έλα θεξδνζθνπηθφ 

ακνηβαίν θεθάιαην, ην νπνίν δηαρεηξίδνληαλ ρξήκαηα ηεο ίδηαο ηεο ειβεηηθήο 

ηξάπεδαο, αιιά θαη πειαηψλ ηεο ιφγσ ησλ απσιεηψλ αμίαο 124 εθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ απφ επελδχζεηο ζε αμίεο, ζπλδεδεκέλεο κε ζηεγαζηηθά δάλεηα απμεκέλνπ 

θηλδχλνπ. Σνλ ίδην κήλα ε Moody's αλαθνηλψλεη φηη ζα επαλεμεηάζεη ηελ 

πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε νξηζκέλσλ ηηηινπνηεκέλσλ αμηψλ, κε πξννπηηθή ηελ 

ππνβάζκηζή ηνπο. Ζ αλαθνίλσζε απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε πησρεχζεηο θαη θιεηζίκαηα 

εηαηξηψλ πνπ έρνπλ αλαθνηλσζεί, πηέδεη ηελ αγνξά αμηψλ πνπ βαζίδεηαη ζε 

ζηεγαζηηθά δάλεηα. 

Σηο πξψηεο κέξεο ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 2007, ε ακεξηθάληθε επελδπηηθή ηξάπεδα Bear 

Streams αλαθνηλψλεη φηη απαγνξεχεη ηηο εμαγσγέο κεξηδίσλ ζε δχν θεξδνζθνπηθά ηηο 

θεθάιαηα
48

. Ζ εμαγνξά ηεο απνηειεί ζίγνπξα έλα γεγνλφο ην νπνίν ζεκαηνδνηεί ηελ 

θξίζε ζηηο ΖΠΑ. Ζ επελδπηηθή ηξάπεδα αληηκεηψπηδε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

ξεπζηφηεηαο θαη δελ νδεγήζεθε ζε θαηάξξεπζε ράξε ζηελ παξέκβαζε ηεο 

Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο ησλ ΖΠΑ θαη ηεο JPMorgan Chase. To ζρέδην γηα ηελ 

δηάζσζε ηεο πξνέβιεπε ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο 29 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ππφ 

ηελ κνξθή βξαρππξφζεζκσλ πηζηψζεσλ. Ζ JPMorgan Chase θαηάθεξε λα 

εμαγνξάζεη ηελ επελδπηηθή ηξάπεδα, κεηά απφ κεγάιε πίεζε ηνπ FED, 

θαηαβάιινληαο κφιηο 10 δνιάξηα γηα θάζε κεηνρή θαζψο ε αμία ηεο κεηνρήο 

θαηέγξαςε πηψζε 150 δνιάξηα κέζα ζε ιίγνπο κήλεο, ζε ζρέζε κε ηελ αμία πνπ 

θαηέγξαςε ε κεηνρή ην 2007
49

. 

Σελ πεξίνδν απηή πνιιά πηζησηηθά ηδξχκαηα αλαγγέιινπλ δεκηέο δηζεθαηνκκπξίσλ 

θαη έλαο κεγάινο αξηζκφο ηξαπεδψλ απαγνξεχεη ηελ εμαγσγή θεθαιαίσλ ή δειψλεη 

ηελ απψιεηα κεγάινπ πνζνχ απφ ηα δηαζέζηκα θεθάιαηα φπσο ε ΒΝΡ θαη ε Northern 
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 Αλαθνηλψλεη φηη απαγνξεχεηαη ηηε εμαγσγέο κεξηδίσλ ζηα High-Grade Structured Credit 

Strategies Enhanced Leverage Fund θαη ην High-Grade Structured Credit Fund. Σα θεξδνζθνπηθά απηά 

θεθάιαηα έθαλαλ επελδχζεηο ζε ηηηινδνηεκέλεο αμίεο ρσξίο λα έρνπλ ιάβεη ππφςε ηελ πςειή 
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Rock ηεο Μεγάιεο Βξεηαλία, θαζψο νη θαηαζέηεο ηξέρνπλ λα απνζχξνπλ ηηο 

θαηαζέζεηο ηνπο. Ζ θπβέξλεζε ηεο Αγγιίαο αλαιακβάλεη ηελ ηξάπεδα. 

Σελ ίδηα πεξίνδν νη θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ αλαιακβάλεη ηνλ έιεγρν ηεο Fannie May 

θαη Freddie Mac, ηνλ γίγαληα ηνλ ελππφζεθσλ δαλείσλ. Οξφζεκν φκσο γηα ηελ 

ηξαπεδηθή θξίζε ησλ ΖΠΑ απνηειεί ε ―Μαχξε Γεπηέξα‖ ζηηο 15 επηεκβξίνπ ην 

2008 φηαλ ε Lehman Brothers δειψλεη πηψρεπζε, κία άπσ ηηο κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο 

δηεζλψο, ε Merrill Lynch εμαγνξάδεηαη απφ ηελ ηξάπεδα ηεο Ακεξηθήο θαη ην 

ρξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο θάλεη κηα ηεξάζηηα βνπηηά. Σελ επφκελε εκέξα ν 

ακεξηθάληθνο αζθαιηζηηθφο γίγαληαο AIG αλαγγέιιεη ηεξάζηηα ειιείκκαηα θαη 

πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο, ηα ρξεκαηηζηήξηα φινπ ηνπ θφζκνπ θάλνπλ βνπηηέο. Ζ 

ακεξηθάληθε θεληξηθή ηξάπεδα πξνζθέξεη 85 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζηελ AIG ηελ 

επφκελε κέξα
50

. Λίγεο κέξεο αξγφηεξα ζηηο 19 επηεκβξίνπ ηνπ 2008 ε θπβέξλεζε 

ησλ ΖΠΑ αλαθνηλψλεη παθέην ζσηεξίαο ησλ ηξαπεδψλ 700 δηζεθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ. 

ηα ηέιε ηνπ 2008 παξαηεξείηαη γηα πξψηε θνξά κεηά απφ ην 2005, πηψζε ζηελ ηηκή 

ηνπ πεηξειαίνπ ζε ιηγφηεξν απφ 50 δνιάξηα. ηελ Οπάζηλγθηνλ πξαγκαηνπνηείηαη 

ζπλάληεζε ησλ G20 γηα λα απνθαζίζνπλ γηα κηα ζπληνληζκέλε δξάζε θαη έιεγρν ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ ακεξηθάληθε Κεληξηθή Σξάπεδα παξαηεξψληαο 

ηα γεγνλφηα κεηψλεη ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ζην 1%. Οη ακεξηθάληθεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίεο GM, Ford θαη Chrysler δεηνχλ βνήζεηα απφ ην θξάηνο χςνπο 

26 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ θαη ηέινο ηελ πεξίνδν απηή ε ακεξηθάληθε ηξάπεδα 

City Group ιακβάλεη θεθαιαηαθή έλεζε χςνπο 20 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ θαη 

εγγχεζε χςνπο κέρξη θαη 306 δηζεθαηνκκχξηα επξψ.  
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Η θξίζε ηνπ 2008 ζηελ Δπξώπε 

 

Ζ θξίζε φκσο απηή ζηγά ζηγά αξρίδεη θαη επεξεάδεη θαη ηελ Δπξψπε. ηελ Γεξκαλία 

έλαο αξηζκφο ηξαπεδψλ αξρίδεη λα παξνπζηάδεη νξηζκέλα πξνβιήκαηα, παξφιν πνπ 

ζηελ νπζία εγγπνχληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ήηαλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γεξκαληθνχ 

θξάηνπο
51

. Έλα επελδπηηθφ ζρήκα πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ε ΗΒΚ, κηα κηθξή γεξκαληθή 

ηξάπεδα, δελ θαηαθέξλεη λα αλαρξεκαηνδνηήζεη έλα βξαρππξφζεζκν ρξένο ηνπ, ην 

νπνίν έιεγε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2007. Ζ κεηξηθή ηξάπεδα αδπλαηεί λα θαιχςεη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε, κε απνηέιεζκα λα ρξεηαζηεί έλα παθέην ζσηεξίαο 3 

δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ απφ άιιεο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο γεξκαληθέο ηξάπεδεο. 

Ζ Μεγάιε Βξεηαλία πξνβαίλεη ζε κεξηθή θξαηηθνπνίεζε κεξηθψλ κεγάισλ ηξαπεδψλ 

ηεο ρψξαο θαη αλαθνηλψλεη παθέην ζσηεξίαο ησλ ηξαπεδψλ 500 δηζεθαηνκκχξηα 

ζηεξιίλεο. Σελ ίδηα πεξίνδν νη ππνπξγνί νηθνλνκηθψλ ηεο νκάδαο ησλ 7G ζπκθσλνχλ 

ζε έλα θνηλφ ζρέδην δξάζεο θαηά ηεο θξίζεο. Ζ Ακεξηθάληθε θπβέξλεζε 

αλαθνηλψλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηα θεθάιαηα ηξαπεδψλ κε έλα πνζφ χςνπο 250 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. ηελ Δπξσπατθή έλσζε γίλεηαη κηα ζπλάληεζε θνξπθήο 

φπνπ εγθξίλνληαη ηα κέηξα ζσηεξίαο ησλ ρσξψλ ηεο επξσδψλεο θαη αλαθνηλψλεη 

κέηξα γηα ηελ ζηήξημε ηεο βηνκεραλίαο. πκθσλνχλ ζε έλα θνηλφ παθέην ζσηεξίαο 

13 αζηαηηθέο ρψξεο, χςνπο 80 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ. Σν ΓΝΣ ρνξεγεί βνήζεηα 2 

δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ ζηελ Ηζιαλδία θαζψο επίζεο βνεζάεη ηελ Οπγγαξία θαη ηελ 

Οπθξαλία. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ρξενθνπία ηεο Οπγγαξίαο, νη ππνπξγνί 

νηθνλνκηθψλ ηεο ΔΔ εγθξίλνπλ ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 6,5 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ
52

. 

Ζ γεξκαληθή θπβέξλεζε απνθαζίδεη γηα έλα παθέην δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ φηη ζα 

πξέπεη λα ιεθζνχλ θαη 15 κέηξα γηα ηελ ζηήξημε ηεο νηθνλνκίαο. Ζ θπβέξλεζε ηεο 
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Λεηνλίαο θξαηηθνπνηεί ηελ δεχηεξε κεγαιχηεξε ηξάπεδα ηεο ρψξαο πξνθεηκέλνπ λα 

κελ θιείζεη.  

Ζ θξίζε είρε σο απνηέιεζκα έλαο ηεξάζηηνο αξηζκφο ηξαπεδψλ λα θιείζεη ζηηο ΖΠΑ 

θαη ζηελ Δπξψπε
53

. Μηα εθηίκεζε ηνπ IMF ηνλ Απξίιην ηνπ 2009
54

 πξνεηδνπνηνχζε 

φηη ηα ρξήκαηα πνπ έραλαλ νη ηξάπεδεο ζε παγθφζκην επίπεδν κπνξεί θαη λα έθηαλαλ 

ηα 4 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. 

 

Σα αίηηα ηεο θξίζεο 

 

Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα 

φηη θχξην αίηην γηα ηελ θξίζε ζηηο ΖΠΑ θαη ηελ δηάδνζή ηεο αξγφηεξα ζε νιφθιεξν 

ηνλ θφζκν απνηεινχλ ηα ιεγφκελα ελππφζεθα δάλεηα πςεινχ θηλδχλνπ. Σα δάλεηα 

απηά απεπζχλνληαη ζε δαλεηνιήπηεο πνπ έρνπλ δπζκελή πηζησηηθφ ηζηνξηθφ, ζηελ 

νπζία δειαδή απεπζχλνληαη ζε δαλεηνιήπηεο πνπ δελ ηεξνχζαλ ηε πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα. Ζ ακεξηθάληθε αγνξά δηαλχνληαο κηα πεξίνδν ρακειψλ επηηνθίσλ, 

παξαζχξζεθε ζηελ δηφγθσζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ δαλείσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο κε ηηο 

ηξάπεδεο λα δαλείδνπλ θαη ην 100% ηηο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ. Απηφ θαηά ζπλέπεηα είρε 

σο απνηέιεζκα ηελ δξακαηηθή θαη αδηθαηνιφγεηε αχμεζε ζηηο ηηκέο ησλ αθηλήησλ
55

. 

Οη ηξάπεδεο νη νπνίεο δάλεηδαλ ππέζεηαλ φηη κε ηελ ξεπζηνπνίεζε φηη 

ππνζεθεπκέλνπ αθηλήηνπ ζα ιάκβαλαλ πίζσ ηελ ρξεκαηηθή αμία, ηελ νπνία είραλ 

δαλείζεη ή φηη ζα θάιππηε ηηο εθθξεκείο πιεξσκέο ηνπ δαλείνπ, ζε πεξίπησζε 

πηψρεπζεο ηνπ νθεηιέηε, θαζψο νη ηηκέο ησλ αθηλήησλ απμάλνληαλ ζπλέρεηα. 

Σα δάλεηα απηά φκσο ήηαλ θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ, ε αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ ζηελ 

αγνξά θαη ε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ πξνθάιεζε θχκα κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ. 
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Σελ ίδηα πεξίνδν νη ηηκέο ησλ αθηλήησλ παξνπζηάδνπλ κεηά απφ πνιχ θαηξφ πηψζε, 

κία ηάζε ε νπνία εμειίζζεηαη ζε ρηνλνζηηβάδα
56

. Οη ηξάπεδεο βξέζεθαλ αληηκέησπεο 

κε πιήζνο κε εμππεξεηνχκελσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε 

εμαηξεηηθά κεησκέλε αμία ησλ ππνζεθεπκέλσλ αθηλήησλ δελ κπνξνχζε πιένλ λα 

θαιχςεη ην θεθάιαην ηνπ αξρηθνχ δαλείνπ. 

Δδψ έξρεηαη έλαο αθφκε ζεκαληηθφο παξάγνληαο ν νπνίνο βνήζεζε ζηελ δηφγθσζε 

ηεο θξίζεο, ε πξνζθπγή ζηελ κέζνδν ηεο ηηηινπνίεζεο ησλ δαλείσλ θαη ε πεξαηηέξσ 

δεκηνπξγία βιαβεξψλ γηα ηελ νηθνλνκία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Με ηελ 

ηηηινπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ν ηειηθφο επελδπηήο, ν αγνξαζηήο δειαδή 

ησλ νκνιφγσλ εηζέπξαηηε έκκεζα ηηο πιεξσκέο ησλ δαλείσλ πνπ θαηέβαιιε ν 

δαλεηνιήπηεο ρσξίο λα έξρεηαη ζε άκεζε επαθή ή λα ζπλαιιάδεηαη καδί ηνπ. Ζ 

ξεπζηφηεηα, ηα πνζά δειαδή πνπ ιάκβαλαλ νη ηξάπεδεο απφ ηελ ηηινπνίεζε ησλ 

δαλείσλ, πξνθάιεζε πεξαηηέξσ επέθηαζε ηνπ δαλεηζκφ, θαζψο νη ηξάπεδεο 

κπνξνχζαλ ηα δαλείζνπλ εθ λένπ ηα πνζά απηά. 

Γπζηπρψο, ηα πξάγκαηα αξρίδνπλ λα γίλνληαη αθφκε πην πεξίπινθα, θαζψο γηα ηελ 

ηηηινπνίεζε ησλ δαλείσλ δεκηνπξγήζεθαλ ζπκβάζεηο αζθάιηζεο. Οη επελδπηέο 

δειαδή θαηέβαιαλ αζθάιηζηξα θηλδχλνπ ζηελ ηξάπεδα, ψζηε λα απνδεκησζνχλ ζε 

πεξίπησζε επηζθάιεηαο ηνπ ηηηινπνηεκέλνπ πξντφληνο. Οη ηξάπεδεο ηηηινπνίεζαλ θαη 

κεηαπψιεζαλ αθφκα θαη ηηο απαηηήζεηο θαηαβνιήο αζθαιηζηψλ. Ο ηειηθφο 

αγνξαζηήο ησλ ηηηινπνηεκέλσλ απαηηήζεσλ εηζέπξαηηε έκκεζα ηα αζθάιηζηξα, είρε 

φκσο ηνλ επελδπηηθφ θίλδπλν λα απνδεκηψζεη ηνπο αγνξαζηέο ησλ ππνθείκελσλ 

ηηηινπνηεκέλσλ δαλείσλ ζε πεξίπησζε επηζθάιεηαο
57

. ε απηήλ ηελ ήδε πεξίπινθε 

αγνξά δεκηνπξγνχληαη θαη ηα παξάγσγα.  

ηελ νπζία δειαδή πξφθεηηαη γηα έλα κε ζηαζεξφ ληφκηλν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πξντφλησλ, ην νπνίν γηα λα κπνξεί λα είλαη ζε ηζνξξνπία θαη λα ιεηηνπξγεί, 

απαηηνχζε ηελ νκαιή ιεηηνπξγία δαλεηνδνηηθψλ ζρέζεσλ πςεινχ θηλδχλνπ. Χζηφζν, 
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ζηελ βηβιηνγξαθία έρεη επηζεκαλζεί αξθεηέο θνξέο πψο αλ ν επελδπηηθφο θίλδπλνο 

ησλ ηηηινπνηεκέλσλ πξντφλησλ είρε αμηνινγεζεί ζσζηά, ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα λα 

δηαηίζεληαη κε πςειφηεξα επηηφθηα θαη απηφ ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ έγθπξε 

δηφξζσζε ησλ ζηξεβιψζεσλ. Μηα ιχζε ζα ήηαλ ίζσο νη ηξάπεδεο λα είλαη 

ππνρξεσκέλεο λα θξαηνχλ έλα κεγαιχηεξν κέξνο απφ ηα ηηηινπνηεκέλα πξντφληα ηα 

νπνία δηέζεηαλ έηζη ψζηε λα ιακβάλνπλ νπζηαζηηθφηεξα κέξνο ζηνλ θίλδπλν
58

. 

πκπεξαζκαηηθά, ίζσο κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζε ηέζζεξα επηκέξνπο ζηνηρεία ηα 

νπνία νδήγεζαλ ζηελ θαηάξξεπζε. Αξρηθά ππεχζπλε ζεσξείηαη ε αιιειεμάξηεζε θαη 

ε αιιειεπίδξαζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ ππνεθηίκεζε ησλ λέσλ 

ηηηινπνηεκέλσλ επελδπηηθψλ πξντφλησλ θαη ε δπζθνιία ηεο απνηίκεζεο ηεο αμίαο 

ζηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Άιιε κηα θχξηα αηηία ε 

νπνία νδήγεζε ζηελ θαηάξξεπζε κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ν πςειφο βαζκφο 

κφριεπζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ. Σέινο ε απνηπρία 

ησλ επνπηηθψλ κεραληζκψλ ζην επίπεδν ηεο πξφιεςεο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ 

θηλδχλσλ θαη ε απηνλφκεζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία απνηεινχλ θχξηεο αηηίεο ηεο θαηάξξεπζεο. 

Ζ ραιαξή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή πνπ επηθξαηνχζε ζηηο ΖΠΑ αιιά θαη γεληθφηεξα ζε 

νιφθιεξν ζρεδφλ ηνλ πιαλήηε θαίλεηαη λα ζεσξείηαη θαη απηή ππεχζπλε γηα ηελ 

θξίζε. Ζ απφθαζε λα δηαηεξεζνχλ ηα επηηφθηα ζε αζπλήζηζηα ρακειά επίπεδα 

απνηέιεζε απφθαζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ ζηηο ΖΠΑ. Σα ρακειά φκσο επηηφθηα 

θαίλεηαη πσο επεξεάζηεθαλ θαη απφ άιινπο παξάγνληεο, φπσο ε πςειή απνηακίεπζε 

πνπ επηθξαηνχζε θαηά ηελ πεξίνδν 2002-2004, ην νπνίν νδήγεζε ζε κείσζε ησλ 

επηηνθίσλ ζε δηεζλή επίπεδν. Δάλ νη ΖΠΑ εθάξκνδαλ λσξίηεξα κία πεξηνξηζηηθή 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ίζσο θαη λα κπνξνχζαλ λα εκπνδίζνπλ ή λα πεξηνξίζνπλ ηελ 

θαηάξξεπζε ζηελ αγνξά αθηλήησλ. Μία πνιηηηθή φκσο πνπ έρεη θαη φξηα θαζψο ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ηελ νηθνλνκία ζε ζηαζηκφηεηα γηα έηε νιφθιεξα
59
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Ζ δηεζλνπνίεζε ηεο ακεξηθάληθεο θξίζεο έπιεμε ζρεδφλ νιφθιεξν ηνλ θφζκν, ηφζν 

ηα αλεπηπγκέλα θξάηε φζν θαη ηα αλαπηπζζφκελα. Χο πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο 

ηεο δηάδνζεο ηεο θξίζεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ, ε ζπζηεκηθή ζχγθιηζε ησλ θξαηψλ 

θαη ε έληαμή ηνπο ζηελ δηεζλή νηθνλνκία. Δηδηθφηεξα ε ζπζηεκηθή ζχγθιηζε ησλ 

θξαηψλ πεξηγξάθεη ην εμσηεξηθφ άλνηγκα ησλ νηθνλνκηψλ, ηελ αιιειεμάξηεζε ησλ 

πνιηηηθψλ θαη ησλ αγνξψλ θαη ηελ κείσζε ηεο ζεκαζίαο ησλ εζσηεξηθψλ 

νηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Γπζηπρψο, ε ζπζηεκηθή 

ζχγθιηζε ησλ θξαηψλ δελ ζπλνδεχηεθε απφ κία εμίζνπ ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή 

νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε
60

.  

Οη παξαπάλσ παξάγνληεο νδήγεζαλ ζηελ ηαρχηεξε εμάπισζε ηεο ησξηλήο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ θξίζε κεηαδφζεθε θαηαξράο κέζσ ησλ πνιπεζληθψλ, 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, πνπ αληηκεηψπηζαλ ζνβαξέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, φπσο ε 

δξακαηηθή κείσζε ησλ θεξδψλ, ε αχμεζε ησλ επηζθαιεηψλ θαη νη ξεπζηνπνηήζεηο
61

. 

Άιινη κεραληζκνί κεηάδνζεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ε δηεζλήο αιιειεμάξηεζε ησλ 

αγνξψλ, ε θίλεζε ησλ θεθαιαίσλ, ην δηεζλέο εκπφξην, νη μέλεο άκεζεο επελδχζεηο, 

θαζψο θαη νη πξνζηαηεπηηθέο πνιηηηθέο. Χζηφζν, ζε κεγάιν ηκήκα ηεο βηβιηνγξαθίαο 

επηζεκαίλνληαη σο θχξηνη κεραληζκνί ηεο κεηάδνζεο, ε δηεζλή αιιειεμάξηεζε ησλ 

ρξεκαηαγνξψλ θαη ε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο
62

. Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη επίζεο 

φηη ε δηάδνζε ηεο θξίζεο ήηαλ ηαρχηεξε θαη επθνιφηεξε ζε επξσπατθφ επίπεδν 

θαζψο ε αιιειεμάξηεζε ησλ ρξεκαηαγνξψλ θαη ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο είλαη 

ηζρπξφηεξε κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ., απηφ νδήγεζε ζην επεξεαζηνχλ 

θξάηε ηα νπνία δελ είραλ παξνπζηάζεη θάπνηα απφ ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα. 

 

                                                 
60

 Βι., Γηεζλείο Οηθνλνκηθέο Κξίζεηο, Κξίζεηο ηνπ πζηήκαηνο ή ηεο Πνιηηηθήο, Κφηνο Άγγεινο, 

Παπιίδεο Γεψξγηνο, Ρνζίιη 2012., ζει., 125. 

 
61

 Βι., Whalen Ch. R., (2008), 'The Subcrime Crsis-Cause, Effect and Consequences', Network 

Financial Institutes, Policy Brief 2008-PB-04, Indiana State University. 

 
62

 Βι., Gross, D., A. Giovannini (2011), ' The EFSF as a European Monetary Fund: Does it have 

enough resources?', CEPS Commentary, 22 July 2011.. 

   



 

 43 43 43 

 

Η πξόθιεζε ύθεζεο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία 

 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή χθεζε πνιχ γξήγνξα πξνθάιεζε χθεζε θαη ζηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία. Ζ χθεζε ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία πξνθιήζεθε απφ κία ζεηξά απφ 

κεραληζκνχο, φπσο ήηαλ ε κείσζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο
63

, ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο 

ξεπζηφηεηαο ιφγσ ηεο ζπγθξάηεζεο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ ηξαπεδψλ, ιφγσ ηεο 

κείσζεο ησλ επελδχζεσλ, ηεο πηψζεο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο κείσζεο ηεο 

αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ. 

ζν αθνξά ηψξα ηελ πηψζε ηνπ ΑΔΠ ιφγσ ηεο θξίζεο, ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί κε 

κεγάιε πξνζνρή θαζψο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ε κεγάιε αχμεζε πνπ είρε ην 

ΑΔΠ θαηά ηελ πεξίνδν 2004 κε 2008. Σνλ πξψην ρξφλν ηεο θξίζεο νη αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο βηψλνπλ κία κεγάιε κείσζε ζην ΑΔΠ ηνπο, ε νπνία θηάλεη κέρξη θαη 3,4%. Ζ 

επξσδψλε βηψλεη έλα κεγαιχηεξν πιήγκα ζην ΑΔΠ ηεο απφ ηεο ΖΠΑ. ηελ αξρή ηεο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο ηελ κεγαιχηεξε επίπησζε ζηελ επξσδψλε θαίλεηαη πσο βηψλνπλ 

ε Ηηαιία θαη ε Γεξκαλία. Σν ειιεληθφ ΑΔΠ ην 2009 κεηψζεθε θαηά 2%, κία απφ ηηο 

κηθξφηεξεο κεηψζεηο ζηελ επξσδψλε
64

. 

ηηο παξαπάλσ κεηψζεηο ηνπ ΑΔΠ ζεκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηεο πηψζεο ηεο 

εζσηεξηθήο δήηεζεο θαη ησλ επελδχζεσλ. ζν αθνξά ζηηο ππφινηπεο βαζηθέο 

επηδξάζεηο ηεο θξίζεο ζηελ πξαγκαηηθή εζσηεξηθή νηθνλνκία, είρε ηζρπξφ αληίθηππν 

ζηελ αλεξγία θαη ζηνλ πιεζσξηζκφ. Δηδηθφηεξα ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ε 

αλεξγία ην 2009 θηάλεη ην 8%. Χο πξνο ηνλ πιεζσξηζκφ νη ηηκέο νπηζζνρψξεζαλ 

ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, σο άκεζε ζπλέπεηα ηεο κείσζεο ηεο ζπλνιηθήο 

δήηεζεο. Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, πξνθάιεζε θξίζε θαη ηεο πξαγκαηηθήο 

νηθνλνκίαο. Ηζρπξφηεξεο φκσο ήηαλ νη επηπηψζεηο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, νη 
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νπνίεο βίσζαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ κείσζε ηνπ ΑΔΠ, ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ 

επελδχζεσλ. Δλψ νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο βίσζαλ κηθξφηεξεο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο, 

ιφγσ ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ θαη ηνπ ρακειφηεξνπ βαζκνχ δηαζχλδεζεο ηνπο κε ηηο 

εζηίεο ηεο θξίζεο. 
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Σξόπνη αληηκεηώπηζεο ηεο παξνύζαο θξίζεο 

 

πλνςίδνληαο δηαπηζηψλνπκε φηη νη παξεκβάζεηο ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ 

θεληξηθψλ ηξαπεδψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο θηλήζεθαλ ζηνπο παξαθάησ 

άμνλεο. Αξρηθά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο πνπ απεηινχζε ην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα δηνρεηεχηεθε άθζνλν ρξήκα. Γεχηεξνλ γηα λα κπνξέζνπλ λα απνηξέςνπλ νη 

θπβεξλήζεηο ηελ θαηάξξεπζε ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο ηελ νπνία θαη έβιεπαλ λα 

πιεζηάδεη, έδσζαλ θξαηηθέο εγγπήζεηο ζηηο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. Σξίηνλ, 

εθαξκφζηεθαλ πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηεο θεθαιαηνπνίεζεο, αλαδηάξζξσζεο ή θαη 

αθφκα εζληθνπνίεζεο ηξαπεδψλ. Χζηφζν, νη παξαπάλσ παξεκβάζεηο απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο δελ ήηαλ πάληνηε επηηχρεηο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κάιηζηα είραλ θαη 

απξφζκελεο ζπλέπεηεο
65

. Ζ αληίδξαζε ησλ νηθνλνκηθψλ αξρψλ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο θηλνχληαλ πξνο ηελ ιάζνο θαηεχζπλζε θαη δελ αληηκεηψπηδε ηα αίηηα ηεο 

θξίζεο, αιιά απιά πξνζπαζνχζαλ λα επηηχρεη κία πξνζσξηλή επεκεξία Κξηηηθή 

αζθείηαη επίζεο ζηελ αδξάλεηα πνπ επέδεημε ε ακεξηθάληθε θπβέξλεζε ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Lehman Brothers, ε νπνία αθέζεθε ζε πηψρεπζε, πξνθαιψληαο έλα 

θχκα παξελεξγεηψλ. 

Μεηά ηελ πξνζπάζεηα δηάζσζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπζηεκάησλ, ε νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή ζηξάθεθε ζηελ ζηήξημε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, ψζηε λε κεηξηαζζνχλ 

νη επηδξάζεηο ηεο χθεζεο. Οξηζκέλεο πξσηνβνπιίεο αλαιήθζεθαλ ζε δηεζλέο επίπεδν, 

κε θχξην δεηνχκελν ηνλ ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο ησλ θξαηψλ. 

ρεδφλ φιεο νη θεληξηθέο ηξάπεδεο κείσζαλ ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο, κε ζηφρν ηελ ηφλσζε ηεο δήηεζεο θαη ησλ επελδχζεσλ. Ζ ΔΚΣ κείσζε 

ην βαζηθφ ηεο επηηφθην ζε 1%, ην νπνίν απνηέιεζε ην ρακειφηεξν ζηελ ηζηνξία ηεο. 

Βέβαηα, ε ΔΚΣ δε δεζκεχεηαη λα ζηεξίμεη άκεζα ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, παξά 

κφλνλ ηελ ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ. Ζ πηψζε ζηνλ πιεζσξηζκφ ζηηο ρψξεο ηεο 

επξσδψλε, επέηξεςε ζηελ ΔΚΣ ηελ άζθεζε επεθηαηηθήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. ε 

πνιιέο ρψξεο ε κείσζε απηή ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ δε 
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πέξαζε ζε φιεο ηηο ρψξεο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, ιφγσ ηεο πεζηκηζηηθήο 

δηάζεζεο θαη θιίκαηνο πνπ επηθξαηνχζε θαη ησλ πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο πνιιψλ 

ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ. Πξέπεη βέβαηα λα ζεκεησζεί φηη ρσξίο ηελ επέκβαζε γηα ηελ 

κείσζε ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ ζα ήηαλ πνιχ ρεηξφηεξε ε θαηάζηαζε πνιιψλ 

ηξαπεδψλ, ηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο, ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, αιιά θαη ηεο χθεζεο. 

ρεδφλ φιεο νη ρψξεο ηνπ θφζκνπ άζθεζαλ επεθηαηηθέο δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο, 

απμάλνληαο ζεκαληηθά ηα δεκνζηνλνκηθά ηνπο ειιείκκαηα. Μέζσ λένπ δαλεηζκνχ 

επηρεηξήζεθε ε ηφλσζε ηεο δήηεζεο θαη ησλ επελδχζεσλ, ε θνξνινγηθή ειάθξπλζε, 

ε δηάζσζε ηξαπεδψλ θαη επηρεηξήζεσλ, ε ζηήξημε ηεο αλεξγίαο πνπ απμάλνληαλ θ.α. 

Σα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα πξνέξρνληαλ ελ κέξεη απφ ηα κεησκέλα 

δεκνζηνλνκηθά έζνδα ιφγσ ηεο χθεζεο. Παξφιν πνπ ππήξραλ επηθπιάμεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παθέησλ δεκνζηνλνκηθήο επέθηαζεο, νη πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο ην 2010 έδεηρλαλ λα έρνπλ κία νηθνλνκηθή αλάπηπμε δείρλνπλ λα έρνπλ 

αλάθακςε. Σν πξφβιεκα πνπ παξνπζηάζηεθε φκσο είλαη φηη ηα λέα δεκνζηνλνκηθά 

ειιείκκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ πξνθάιεζαλ κηα λέα νηθνλνκηθή θξίζε ζε πνιιέο 

κεκνλσκέλεο ρψξεο
66

 θαη ζην ζχλνιν ηεο επξσδψλεο. Βέβαηα, ηα ζηνηρεία ζηελ 

παξνχζα θάζε δείρλνπλ φηη ε παγθφζκηα νηθνλνκία δελ θηλδπλεχεη απφ ηα ρξέε ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ αιιά απφ απηά ησλ αλεπηπγκέλσλ.  

εκαληηθφ γηα ηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκίαο απνηειεί ε αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ 

επελδχζεσλ θαη ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Άμνλεο ζε κία ηέηνηα πνιηηηθή ζα κπνξνχζε 

λα απνηειέζεη, ε αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο θαη ησλ επελδχζεσλ, ε απνθπγή 

θαη ε άξζε κέηξσλ πξνζηαηεπηηζκνχ, ε ελίζρπζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ θαη ησλ δηεζλψλ επελδχζεσλ.  

Μία άιιε ζηξαηεγηθή ζπληζηάηαη ζηελ απζηεξφηεξε ξχζκηζε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα
67

, ην νπνίν ζα κπνξνχζε κφλν λα ζεσξεζεί ηθαλφ ζην 
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πιαίζην κίαο δηεζλνχο ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηαο
68

. Καζψο βξέζεθαλ ελψπηνλ κίαο 

ηξαπεδηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο ηεξάζηηαο έθηαζεο, νη ΖΠΑ αληέδξαζαλ θπξίσο 

κε κέηξα ελίζρπζεο ξεπζηφηεηαο. Οη ΖΠΑ, πνπ είραλ δεη πεξίπνπ 15.000 ηξαπεδηθά 

ηδξχκαηα λα πησρεχζνπλ θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη ηνπ 1930, απηή ηελ θνξά 

ρνξήγεζαλ άθζνλε ξεπζηφηεηα γηα λα απνθχγνπλ έλα παξφκνην απνηέιεζκα. 

Πξνζπάζεζαλ λα απαιιάμνπλ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ηα νπνία ζεσξνχζαλ φηη είλαη βιαβεξά γηα ηα ηδξχκαηα απηά. ηελ νπζία δειαδή 

πξφθεηηαη γηα ηελ θξαηηθνπνίεζε ησλ δεκηψλ πνπ εκθάληζε ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο 

εμαηηίαο ησλ πνιηηηθψλ πνπ αθνινπζνχζε. 

Ζ θξαηηθνπνίεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ παξνχζα θξίζε ζα έπξεπε λα 

ζπλνδεχεηαη απφ ηελ πηνζέηεζε θαη ηελ εθαξκνγή απζηεξφηεξσλ θαλφλσλ γηα ηνπο 

παξάγνληεο ησλ αγνξψλ. ε θακία πεξίπησζε ηα ζρέδηα δηάζσζεο δελ ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνπλ ηηο απνδφζεηο ησλ επελδχζεσλ πςεινχ ξίζθνπ.  

 

ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ππάξρεη κία αζπκκεηξία θηλδχλνπ φπνπ ν δαλεηζηείο θαη ν 

δαλεηδφκελνο δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθφ φγθν πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ θίλδπλν ιάζνπο. H 

δηάδνζε πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο ιάζνπο 

θαζψο κπνξεί λα εληζρχζεη ηνλ έιεγρν απφ ηνλ δηεπζπληή ζηνλ ππεχζπλν δαλεηζκνχ 

θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα ειέγρνπλ θαιχηεξα ηα θξηηήξηα ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα δνζεί ην δάλεην θαη λα βξεζεί αλ ππάξρεη θάπνηα δηαθζνξά 

ζηελ ζπλαιιαγή. 

Ζ δηάδνζε πιεξνθνξηψλ βειηηψλεη ηελ αθξίβεηα ηεο εθηίκεζεο ηεο αίηεζεο 

δαλεηνδφηεζεο απφ ηνλ ππεχζπλν δαλεηζκνχ θαζψο φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ 

θάλεη ηνλ έιεγρν πην αθξηβή. Δπνκέλσο, ε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ βνεζάεη ζηελ 

κείσζε ηεο δηαθζνξάο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο δηφηη κεηψλεη ηελ αζπκκεηξία ηεο 

πιεξνθφξεζεο αλάκεζα ζε δαλεηνδφηεο θαη δαλεηνιήπηεο θαη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν 
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Ο De Grauwe επηζεκαίλεη πσο εάλ κία κφλν ή ιίγεο ρψξεο πεξηνξίζνπλ ηελ λνκνζεζία ηνπο, 

ζα βξεζνχλ λα έρνπλ αληαγσληζηηθφ κεηνλέθηεκα έλαληη ησλ ππνινίπσλ. Σα εγρψξηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζα ράζνπλ κεξίδην ζηελ παγθφζκηα αγνξά θαη ζα αζθήζνπλ πίεζεο γηα 

κηα λέα απνξξχζκηζε. 
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κεηψλεη ηελ ιήςε θηλδχλνπ απφ ηηο ηξάπεδεο θαζψο γίλεηαη θαιχηεξε εθηίκεζε ησλ 

αηηήζεσλ δαλεηνδφηεζεο. 

 

Ζ κεγαιχηεξε πξνζηαζία ησλ πηζησηηθψλ δηθαησκάησλ κπνξεί επίζεο λα επεξεάζεη 

ηα θίλεηξα ησλ πηζησηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δαλεηζηψλ ηνπο εθφζνλ 

ππνγξάςνπλ ην δαλεηνδνηηθφ ζπκβφιαην. Καζψο έρνληαο κεγαιχηεξα δηθαηψκαηα 

έρνπλ θαη κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα ηνπο επηζηξαθνχλ ηα ρξήκαηα ηα νπνία έρνπλ 

δαλείζεη. ρεδφλ φια ηα άξζξα ζπγθιίλνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πηζαλφηεηα ιάζνπο 

απμάλεηαη φηαλ ηα δηθαηψκαηα ησλ πηζησηψλ είλαη κεγαιχηεξα. 

 

Ο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο είλαη δχν θνξέο κεγαιχηεξνο ζε ρψξεο πνπ ππάξρεη δηάδνζε 

πιεξνθνξηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν ηεο πιεξνθνξίαο πνπ δηαλέκεηαη. Σν θφζηνο 

ηεο δεκηνπξγίαο ησλ δεκφζησλ κεηξψσλ αιιά θαη ησλ πηζησηηθψλ γξαθείσλ είλαη 

κηθξφ νπφηε θαη ην θφζηνο ηεο αληαιιαγήο ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη ρακειφ. Ζ 

δηάδνζε πιεξνθνξηψλ θαίλεηαη πσο έρεη κφλν ζεηηθά απνηειέζκαηα θαζψο κεηψλεη 

ηηο αζπκκεηξίεο ηεο πιεξνθφξεζεο νη νπνίεο είλαη πνιχ δαπαλεξέο θαη σο 

απνηέιεζκα ππάξρεη κεγαιχηεξν ρξεκαηηθφ δηαζέζηκν ην νπνίν κπνξεί λα δνζεί ζε 

επηρνξεγήζεηο. Οδεγεί ζε κεγαιχηεξν θέξδνο γηα ηηο ηξάπεδεο, ζε ρακειφηεξν 

θίλδπλν, ρακειφηεξε πηζαλφηεηα εκθάληζεο κίαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη 

πςειφηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν.  

πκπεξαζκαηηθά, ε πξφζθαηε ηξαπεδηθή θξίζε επηβεβαηψλεη ηελ αλάγθε γηα:  

α) Γηαθάλεηα θαη απζηεξή απνηίκεζε ησλ θαηλνηφκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πξντφλησλ, θπξίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα πξντφληα ηηηινπνίεζεο
69

. 

β) Πεξηνξηζκφ ηεο επέθηαζεο δαλείσλ πςεινχ ξίζθνπ
70

 κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ 

κεραληζκψλ επνπηείαο
71

.  
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γ) ηήξημε ησλ κεραληζκψλ εγγχεζεο ησλ θαηαζέζεσλ
72

. 

δ) Δλίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο θπξψζεσλ θαη ειέγρνπ
73

. 

Σα κέηξα πνπ εθαξκφζηεθαλ απφ ηελ ακεξηθάληθε θπβέξλεζε δελ δείρλνπλ λα 

πέηπραλ απφιπηα ηνλ ζηφρν ηνπο, δειαδή ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ εχζξαπζηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο πςειφο παξακέλεη αθφκα ν αξηζκφο ησλ 

πξνβιεκαηηθψλ ηξαπεδψλ.  

 

Από ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ζηελ θξίζε ρξένπο ηεο 

επξσδώλεο 

 

Ζ δηεζλήο ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία μεθίλεζε απφ ηηο ΖΠΑ θαη επεξέαζε 

αξγφηεξα ζρεδφλ νιφθιεξν ηνλ θφζκν, δελ ζα κπνξνχζε λα αθήζεη αλεπεξέαζηεο 

ηεο ρψξεο ηεο ΔΔ. Ζ ζηελή δηαζχλδεζε ησλ επξψ αηιαληηθψλ αγνξψλ, ε 

αιιειεμάξηεζε ησλ αγνξψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, νη θνηλέο επηρεηξεκαηηθέο 

αιπζίδεο, ν θφβνο ν νπνίνο κεηαδφζεθε πξνζέθεξαλ ηνλ δξφκν κεηάδνζεο ηεο 

θξίζεο θαη ζηηο ρψξεο ηνπ επξψ.  

ηελ αξρή ε θξίζε έπιεμε ηα εζληθά ρξεκαηνπηζησηηθά ζπζηήκαηα. Πεξηζζφηεξν 

επιήγεζαλ νη ηξάπεδεο ησλ ρσξψλ νη νπνίεο είραλ ζηελφηεξε δηαζχλδεζε κε ην 

ακεξηθάληθν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, φπσο ε Ηξιαλδία, ε Γεξκαλία θαη ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην. Οη θπβεξλήζεηο ηεο ΔΔ βιέπνληαο ηελ θξίζε λα πιεζηάδεη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζεψξεζαλ σο πξψην ηνπο κέιεκα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ηελ δηάζσζε 

ησλ εζληθψλ ηξαπεδηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ θαη ηελ απνθπγή ελφο bank run κέζσ κίαο 
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ζεηξάο κέηξσλ
74

. Σνλ επφκελν ρξφλν, ε θξίζε έπιεμε ηηο πξαγκαηηθέο νηθνλνκίεο 

ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ησλ επελδχζεσλ, ηεο κείσζεο ηεο 

δήηεζεο θαη ηεο πεξηνξηζηηθήο πηζηνδνηηθήο πνιηηηθήο ησλ ηξαπεδψλ. 

Οη ρψξεο ηεο ΔΔ αληέδξαζαλ ζηελ θξίζε κε επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη 

ηελ ζηήξημε απηήο ηεο επέθηαζεο κέζσ ηεο κείσζεο ησλ επηηνθίσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο. Ζ επεθηαηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο ΔΚΣ δελ ήηαλ 

απφξξνηα ηεο χθεζεο, αιιά ηεο κείσζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ. Ζ επηζηξνθή ζηνλ 

θεπλζηαληζκφ θαηφξζσζε, σο έλαλ βαζκφ θαηφξζσζε λα αλαθφςεη ηελ ηζρπξή ηάζε 

ηεο χθεζεο, θάηη ην νπνίν ζπκθσλήζεθε κεηαμχ ηεο νκάδαο ησλ G 20 θαη 

εθαξκφζηεθε ζπγρξφλσο ζε ζρεδφλ νιφθιεξεο ηηο κεγάιεο νηθνλνκίεο ηνπ θφζκνπ. 

Ζ δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ χθεζε ηεο πξαγκαηηθήο 

νηθνλνκίαο, πξνθάιεζε απμεκέλεο δεκφζηεο δαπάλεο, νη νπνίεο κε ηελ ζεηξά ηνπο 

θιφληζαλ ηε δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξφηεηα
75

 ζε νξηζκέλεο ρψξεο ηεο επξσδψλεο. θαη 

νδήγεζαλ ζε θξίζεηο δεκφζηνπ ρξένπο
76

 ή ζε ηξαπεδηθέο θξίζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ ρξεηαδφληνπζαλ ζεκαληηθά δεκφζηα θεθάιαηα, ηα νπνία νη 

θπβεξλήζεηο έβξηζθαλ απφ ηηο αγνξέο.  

Σα έληνλα πξνβιήκαηα ρξένπο θαη ν θίλδπλνο πηψρεπζεο νξηζκέλσλ ρσξψλ ή θαη 

θαηάξξεπζεο ησλ εζληθψλ ηξαπεδηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ έζεζαλ ζε δνθηκαζία ην 

ζχλνιν ηεο ΔΔ ζαλ νηθνδφκεκα. Ζ δεκνζηνλνκηθή θξίζε ζπλνδεχηεθε απφ κία θξίζε 

αληαγσληζηηθφηεηαο. Μέζα ζην πεξηβάιινλ αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηεί ζηελ ΔΔ 

κέζα απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε επλφεζε ηεο ρψξεο ηνπ αλεπηπγκέλνπ βνξξά, φπσο 

θαη αλακέλνληαλ θαη έβιαςε ηηο ρψξεο ηηο πεξηθέξεηαο. Καηά ζπλέπεηα ε πξφθιεζε 

πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ζήκεξα ε ΟΝΔ είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

ειιεηκκάησλ θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο
77

. Έλα πξφβιεκα ζην 
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νπνίν κέρξη ζηηγκήο, νη πνιηηηθνί αξρεγνί ηεο ΔΔ
78

, δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα δψζνπλ 

θάπνηα ιχζε πάξα ηελ έληνλε παξέκβαζή ηνπο ζηηο νηθνλνκίεο ηεο Διιάδαο, ηεο 

Πνξηνγαιίαο θαη ηεο Ηζιαλδίαο θαη ηελ δεκηνπξγία ελφο πξνζσξηλνχ θαη ελφο 

κφληκνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ησλ ρσξψλ ζε θξίζε.  

 

Η πεξίνδνο κεηά ηελ θξίζε ζηελ επξσδώλε 

 

Σα επφκελα ρξφληα κεηά ηελ θξίζε ηνπ 2008, νη επηπηψζεηο ηεο δηεζλνχο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαίλεηαη παξά ηα έληνλα ζεκάδηα πνπ πξνθάιεζε, λα 

νπηζζνρσξνχλ. κσο, νη ρψξεο ηνπ Δπξψ βξέζεθαλ ζηελ δίλε κίαο λένπ ηχπνπ 

θξίζεο θαη ζην επίθεληξν ηνπ παγθφζκηνπ ελδηαθέξνληνο. Τπάξρνπλ νξηζκέλεο 

ρψξεο νη νπνίεο ζε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο, νη νπνίεο ζηγά-ζηγά κπαίλνπλ ζηα 

κνλνπάηηα ηεο αλάπηπμεο, έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ζνβαξά δηαξζξσηηθά θαη 

δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα. Οη πεξηζζφηεξεο εμ απηψλ βξίζθνληαη ζηνλ θχθιν ησλ 

ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Σν πξφβιεκα ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα δηαθέξεη κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

ΔΔ, άξα δηαθέξνπλ θαη νη επηπηψζεηο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Οη επηπηψζεηο 

σζηφζν δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ χθεζε 

μεθίλεζε ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2008 . Απφ απηφ ην έηνο ήδε παξαηεξείηαη 

ζεκαληηθή επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε πνιιέο ρψξεο ηεο ΔΔ. 

Με ηελ επηδείλσζε ηεο θξίζεο ην 2009, ε χθεζε επεξέαζε φια ηα θξάηε κέιε, ηα 

νπνία παξνπζίαζαλ αξλεηηθνχο δείθηεο. Λφγσ ηεο πηψζεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ 

πεξηζζφηεξν επιήγεζαλ νη θαηεμνρήλ εμσζηξεθείο ρψξεο ηεο επξσδψλεο. φπσο ε 

Δζζνλία, ε Ηξιαλδία, ε Γεξκαλία, ε Ηηαιία, ε Οιιαλδία θαη ε Απζηξία. Αξγφηεξα ε 

χθεζε κεηαθξάζηεθε ζε κείσζε ηεο δήηεζεο ησλ επελδχζεσλ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ 

εκπνξίνπ. Με εμαίξεζε ηηο ρψξεο πνπ αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα ππεξρξέσζεο ηνπ 

δεκνζίνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνπο ηνκέα. 
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Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, φιεο νη ρψξεο ηεο ΟΝΔ αχμεζαλ ηα δεκνζηνλνκηθά 

ηνπο ειιείκκαηα, κε ζπλέπεηα λα απμεζεί θαη ην δεκφζην ρξένο ηνπο. Απηφ 

πξνθάιεζε κία λέα θξίζε ζηελ επξσδψλε, απηή ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Καηά κέζσ 

φξν ην έιιεηκκα ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ εθηηλάρζεθε ην 2009 ζην 6,3%ηνπ ΑΔΠ, απφ 

2,0% ην 2008. Σα πςειφηεξα ειιείκκαηα εκθάληζαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα 

εκθαλίδνπλ νη ρψξεο ηεο πεξηθέξεηαο, Διιάδα, Ηξιαλδία, Ηζπαλία θαη Πνξηνγαιία. 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία πξέπεη λα δνζεί ζηελ δηαπίζησζε φηη νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

αχμεζαλ ζεκαληηθά ηα πξσηνγελή ηνπο ειιείκκαηα, δειαδή ηεο δαπάλεο ηνπ 

δεκνζίνπ εθηφο απφ ηνπο ηφθνπο, γεγνλφο πνπ επέδξαζε απμεηηθά ζην δεκφζην ρξένο. 

Δπηδείλσζε ηεο θηψρεηαο δηαπηζηψλεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο ΔΔ ηελ πεξίνδν 

2008-2011, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ 

πνιηηηθψλ πεξηνξηζκνχ ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ νη νπνίεο έρνπλ πηνζεηεζεί ζε εζληθφ 

θαη ππεξεζληθφ επίπεδν. Τςειφηεξνο θίλδπλνο θηψρεηαο αιιά θαη κεγαιχηεξε 

αχμεζε ηεο θηψρεηαο εκθαλίδεηαη ζηηο ρψξεο πνπ έρνπλ εθαξκφζεη εθηεηακέλα 

πξνγξάκκαηα δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο. Μεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ-27 ε Διιάδα 

είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ πςειφηεξν θίλδπλν θηψρεηαο ην 2011 (κε βάζε ην 

δηαρξνληθά ζηαζεξφ φξην θηψρεηαο) φζν θαη ηελ κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πνζνζηνχ ηελ πεξίνδν 2009-2011. 
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ύγθξηζε ησλ δύν νηθνλνκηθώλ θξίζεσλ  

 

Μεγάιε αλαθνξά έρεη γίλεη απφ ην 2008 έσο ηψξα ζηηο νκνηφηεηεο ησλ δχν κεγάισλ 

θξίζεσλ, απηήο ηνπ 1929 θαη ηεο ησξηλήο θξίζεο. Ο Paul Krugman πξνζπαζψληαο λα 

ζπγθξίλεη ην κέγεζνο ησλ δχν θξίζεσλ αλάξηεζε ζην ινγαξηαζκφ ηνπ έλα δηάγξακκα 

ζην νπνίν ζπγθξίλνληαλ ε πηψζε ζηελ βηνκεραληθή παξαγσγή απφ ηελ θνξπθψζεη 

ηεο ζηα κέζα ηνπ 1929 θαη ζηελ ησξηλή θξίζε πνπ ε θνξχθσζε ηήο έγηλε ζηα ηέιε 

ηνπ 2007. Γεληθφηεξα ππάξρνπλ πνιιά δεκνζηεπκέλα δηαγξάκκαηα ηα νπνία 

πξνζπαζνχλ λα δείμνπλ ηηο νκνηφηεηεο πνπ είραλ νη δχν απηέο κεγάιεο θξίζεηο. Οη 

πεξηζζφηεξνη φκσο νηθνλνκνιφγνη νη νπνίνη πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ κία ζχγθξηζε 

ζηηο δχν θξίζεηο επηθεληξψλεηαη ζηελ ζχγθξηζε ησλ δχν θξίζεσλ ζηηο ΖΠΑ θπξίσο, 

γηαηί ππάξρνπλ αξθεηέο κειέηεο είδε θαη ε πξφζβαζε ζε ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα 

βαζίζνπλ ηελ έξεπλά ηνπο είλαη επθνιφηεξε. αλ απνηέιεζκα ηα άξζξα απηά θαη νη 

δεκνζηεχζεηο δίλνπλ κία παξαπιαλεηηθά εηθφλα
79

, θαζψο νη ΖΠΑ δελ είλαη 

νιφθιεξνο ν θφζκνο, αλ θαη νη δχν θξίζεηο θαηά θάπνηνλ ηξφπν μεθίλεζαλ απφ ηηο 

ΖΠΑ αιιά ήηαλ θαη ζα είλαη παγθφζκην θαηλφκελν αλ θαη ν βαζκφο 

παγθνζκηνπνίεζεο δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ην 1929 έσο ην 2008. Απηφ ηνλίδεηαη 

ζηελ παξνχζα εξγαζία θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζηηο δχν θξίζεηο, απηά ζα πξέπεη φκσο λα εμεηαζζνχλ κε 

κεγάιε πξνζνρή θαζψο νη νηθνλνκίεο ηνπ 1929 θαη ηνπ 2008 παξνπζηάδνπλ κεγάιεο 

δηαθνξέο. 

Αλ θαη νη ηζηνξηθνί ηεο νηθνλνκίαο απνδίδνπλ ηε Μεγάιε Όθεζε ζηελ μαθληθή θαη 

δξακαηηθή θαηάξξεπζε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ηεο Νέαο Τφξθεο ηελ Σξίηε 29 

Οθησβξίνπ 1929 κεηά ηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ζε πνιχ πςειά 

επίπεδα ην κήλα πνπ είρε πξνεγεζεί, αιιά θαη ζηελ γεληθφηεξε ηάζε ηεο πεξηφδνπ 

εθείλεο φπνπ νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ είραλ εθηνμεπζεί ζηα χςε, νη νηθνλνκνιφγνη δελ 

ζεσξνχλ ηελ θαηάξξεπζε ησλ κεηνρψλ ην βαζηθφηεξν αίηην πνπ νδήγεζε ζηελ 
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εκθάληζε ηεο θξίζεο
80

. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη, ακέζσο κεηά ηελ 

αλαηαξαρή απηή πνπ ζπλέβε ζην ρξεκαηηζηεξηαθφ ηνκέα, θιίκα αηζηνδνμίαο 

επηθξάηεζε γηα ιίγν, ηφζν ζηε θπβέξλεζε φζν θαη ζηελ αγνξά
81

. ηηο αξρέο ηνπ 

1930, ην ρξεκαηηζηήξην αλέθακςε πξνζσξηλά θαη νη ηηκέο επέζηξεςαλ ζηα επίπεδα 

ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 1929.  

Αλ θαη νη δεκφζηεο δαπάλεο θαη νη ηδησηηθέο επελδχζεηο ζπλέρηδαλ λα απμάλνληαη ην 

πξψην εμάκελν ηνπ 1930, ε θαηαλαισηηθή δαπάλε κεηψζεθε ζεκαληηθά εμαηηίαο ησλ 

κεγάισλ απσιεηψλ εηζνδήκαηνο απφ ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ θαη ηνλ θφβν 

πνπ είρε θπξηεχζεη κία νκάδα αηφκσλ ηεο νηθνλνκίαο. Παξάιιεια, έλα κεγάιν κέξνο 

ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαηαζηξάθεθε εμαηηίαο ηεο κεγάιεο μεξαζίαο ην 

θαινθαίξη ηνπ 1930, ζπκπηέδνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ην εηζφδεκα ησλ αγξνηηθψλ 

νηθνγελεηψλ. Ζ κείσζε επνκέλσο ηεο θαηαλάισζεο θαη ε απξνζπκία ησλ 

λνηθνθπξηψλ λα ζπλάςνπλ λέα δάλεηα πξνθάιεζαλ κείσζε ηεο ζπλνιηθήο ελεξγήο 

δήηεζεο, πηψζε ησλ ηηκψλ, ζπζζψξεπζε απνζεκάησλ, κείσζε ησλ πσιήζεσλ θπξίσο 

ησλ βηνκεραληθψλ αγαζψλ θαη ζαλ απνηέιεζκα κείσζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο. Οη 

επηπηψζεηο ήηαλ ζνβαξφηεξεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο θαηαγξάθεθαλ ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά αλεξγίαο θαη κείσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο.  

Ζ νηθνλνκηθή δπζπξαγία ζηηο ΖΠΑ κεηαδφζεθε ζηηο νηθνλνκίεο ηεο Δπξψπεο. Ζ 

θξίζε ηνπ 1929 κεηαδφζεθε παγθφζκηα απφ εκπνξηθέο ξνέο, θεθαιαηαθέο ξνέο, θαη 

ηηο ηηκέο ησλ αγαζψλ. Απηφ ζήκαηλε φηη νη δηαθνξεηηθέο ρψξεο επεξεάδνληαλ 

δηαθνξεηηθά αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ηνπο θαη ηηο πνιηηηθέο ηηο νπνίεο ζα 

αθνινπζνχζαλ. Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε βηνκεραληθή παξαγσγή κεηψζεθε 

δξακαηηθά θαη ζηηο δπν θξίζεηο ηνλ πξψην ρξφλν απφ ηελ εκθάληζή ηνπο, ζηελ νπζία 

ε πηψζε ζηελ βηνκεραληθή παξαγσγή αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη απφ ηελ ζηηγκή πνπ 
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θηάλεη ζηελ θνξχθσζή ηεο θαη ε κεγαιχηεξε πηψζε ζεκεηψλεηαη ηνλ πξψην ρξφλν. 

Ζ πηψζε πνπ ζεκεηψζεθε ζην ρξεκαηηζηήξην ζηελ ησξηλή θξίζε σζηφζν είλαη 

κεγαιχηεξε απφ απηήλ ηνπ 1929 θαζψο θαη ε θαηαζηξνθή πνπ ζεκεηψζεθε ζηνλ 

εκπνξηθφ ηνκέα. Χζηφζν, νη πνιηηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ήηαλ 

ακεζφηεξεο απηήλ ηελ θνξά θαζψο νη θπβεξλήζεηο αληέδξαζαλ γξεγνξφηεξα. 

Ζ θξίζε ηνπ κεζνπνιέκνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο θξίζε νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη 

παξακέλεη έσο ζήκεξα ε ―κεηέξα‖ φισλ. Ζ θξίζε ησλ εκεξψλ καο είλαη ε 

κεγαιχηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πνπ γλψξηζε ε παγθφζκηα νηθνλνκία 

κεηαπνιεκηθά. Δθδειψζεθε σο ―θξίζε εκπηζηνζχλεο‖ κεηαμχ ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, ε νπνία κεηαδφζεθε ζηηο δηαηξαπεδηθέο αγνξέο πξνθαιψληαο έληνλν 

πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο. ε αληίζεζε κε πξνγελέζηεξεο θξίζεηο πνπ εθδειψζεθαλ ζε 

κεκνλσκέλεο ρψξεο θαη κεηαδφζεθαλ ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ρσξψλ, ε θξίζε ηνπ 

2008-2009, φπσο θαη ε θξίζε ηνπ κεζνπνιέκνπ, πξνήιζε απφ ηνλ ππξήλα ησλ 

αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ θαη εμαπιψζεθαλ ζε ζρεδφλ νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Καη νη 

δχν θξίζεηο εθδειψζεθαλ σο ηνπηθέο θξίζεηο ζηηο ΖΠΑ θαη κεηαδφζεθαλ γξήγνξα 

ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία.  

Σν θαινθαίξη ηνπ 2007 έσο ην επηέκβξην ηνπ 2008 ε παγθφζκηα νηθνλνκία δέρζεθε 

ηελ ηαπηφρξνλε επίδξαζε απφ δχν αληίξξνπεο δπλάκεηο. Πξψηνλ, ηελ απαμίσζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ δξακαηηθή κείσζε ησλ ηηκψλ ηνπο, θπξίσο ζηηο 

ρψξεο πςεινχ εηζνδήκαηνο θαη δεχηεξνλ, ηε κεγάιε θαη ζπλερή αχμεζε ησλ ηηκψλ 

ησλ εκπνξεπκάησλ (ηξνθίκσλ, κεηάιισλ θαη πεηξειαίνπ), πνπ πξνθάιεζε 

δηαηξνθηθή θαη ελεξγεηαθή θξίζε. Απφ ηε κηα πιεπξά, ε πηζησηηθή θξίζε έπιεμε ηηο 

αμίεο ησλ αθηλήησλ (ηφζν σο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φζν θαη σο εμαζθαιίζεσλ γηα 

δάλεηα) θαη θαηά ζπλέπεηα πεξηφξηζε ηελ θαηαλάισζε ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ηε 

ξεπζηφηεηα θαη ηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ.  

Οη ηξάπεδεο πξνρψξεζαλ ζε εθηεηακέλεο δηαγξαθέο δαλείσλ θαη ζε κείσζε ηεο 

απαζρφιεζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν πιεζσξηζκφο ησλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ 

εκπνξεπκάησλ πξνθάιεζε θαηά θάπνηνλ ηξφπν θεξδνζθνπηθέο θηλήζεηο απφ ηνπο 

επελδπηέο πνπ πξνζπαζνχζαλ λα θαιπθζνχλ έλαληη ηνπ θζίλνληνο δνιαξίνπ, ελψ δελ 

είλαη αθφκε μεθάζαξν ζε πνην βαζκφ απνηεινχζε ζπλέπεηα ηνπ πιεζσξηζκνχ ή ήηαλ 
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ζπλέπεηα κηαο κνληκφηεξεο, αιιαγήο ζηε δηεζλή δήηεζε θαη ηνλ θαηακεξηζκφ 

εξγαζίαο.  

Ζ θξίζε ηνπ 1929 κεηαδφζεθε απφ εκπνξηθέο ξνέο, θεθαιαηαθέο ξνέο, θαη ηηο ηηκέο 

ησλ αγαζψλ. Απηφ ζήκαηλε φηη νη δηαθνξεηηθέο ρψξεο επεξεάδνληαλ δηαθνξεηηθά 

αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ηνπο θαη ηηο πνιηηηθέο ηηο νπνίεο ζα αθνινπζνχζαλ θαζψο 

ν βαζκφο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ήηαλ ρακειφηεξνο ηφηε θαη αιιάδεη δξακαηηθά απφ 

ην 1929 έσο ην 2008
82

. Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε βηνκεραληθή παξαγσγή 

κεηψζεθε δξακαηηθά θαη ζηηο δπν θξίζεηο ηνλ πξψην ρξφλν απφ ηελ εκθάληζή ηνπο, 

ζηελ νπζία ε πηψζε ζηελ βηνκεραληθή παξαγσγή αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη απφ ηελ 

ζηηγκή πνπ θηάλεη ζηελ θνξχθσζή ηεο θαη ε κεγαιχηεξε πηψζε ζεκεηψλεηαη ηνλ 

πξψην ρξφλν
83

. Ζ πηψζε πνπ ζεκεηψζεθε ζην ρξεκαηηζηήξην ζηελ ησξηλή θξίζε 

σζηφζν είλαη κεγαιχηεξε απφ απηήλ ηνπ 1929 θαζψο θαη ε θαηαζηξνθή πνπ 

ζεκεηψζεθε ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα. Χζηφζν, νη πνιηηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θξίζεο ήηαλ ακεζφηεξεο απηήλ ηελ θνξά θαζψο νη θπβεξλήζεηο αληέδξαζαλ 

γξεγνξφηεξα. 

Οη ζπγθξίζεηο ησλ δχν νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζην πνζνζηφ 

ηεο κεηψζεηο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη φρη ζην επίπεδν θαη ηνλ ξφιν πνπ είρε 

ε βηνκεραληθή παξαγσγή ζηελ νηθνλνκία θαη ζην παγθφζκην επίπεδν. Πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη ζηελ Μεγάιε Όθεζε ε βηνκεραληθή παξαγσγή επηθεληξψλνληαλ 

θπξίσο ζηελ βφξεηα Ακεξηθή θαη ηελ Δπξψπε. Ήηαλ ε βηνκεραληθή παξαγσγή πνπ 

θαηέξξεπζε θαη επεξέαζε αξγφηεξα ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ παξαγσγή. Σν εκπφξην 

ην 1929 είρε λα θάλεη θπξίσο κε αληαιιαγή ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ ηεο 

Δπξψπεο θαη ηεο βφξεηαο Ακεξηθήο κε πξψηεο χιεο απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο. Πξηλ 

ηελ εκθάληζε ηεο Μεγάιεο Όθεζεο παξνπζηάζηεθε κεγάιε πηψζε ζηελ παξαγσγή 

ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ αιιά φρη θαη ζηελ παξαγσγή ησλ πξψησλ πιψλ απφ ηηο 

ππφινηπεο ρψξεο. Ζ εκθάληζε ηεο Όθεζεο φκσο είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ κεγάιε 

πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ βηνκεραληθψλ αγαζψλ θαη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αθφκα 

κεγαιχηεξε πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ. Απηφ είρε 

ζαλ απνηέιεζκα ηελ αθφκα κεγαιχηεξε πηψζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ ρσξψλ απηψλ, 
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ελψ ε παξαγσγή ηνπο δηαηεξνχληαλ ζρεδφλ ζηαζεξή, θάηη παξφκνην ζπλέβε θαη ζηελ 

ησξηλή θξίζε ζηηο ρψξεο πνπ παξάγνπλ πεηξέιαην. 

ήκεξα φκσο ε βηνκεραληθή παξαγσγή έρεη εμαπισζεί ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, απηφ 

είρε ζαλ απνηέιεζκα ε παξαγσγή λα πέζεη απφηνκα ζε ζρεδφλ νιφθιεξν ηνλ θφζκν 

ζηνλ πξψην ρξφλν εκθάληζεο ηεο θξίζεο. Μέζα ζε απηφλ ηνλ ρξφλν ε βηνκεραληθή 

παξαγσγή κεηψζεθε ηφζν δξακαηηθά φζν θαη ζηελ Μεγάιε Όθεζε αιιά ην πνζνζηφ 

ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζηελ ζπλνιηθή νηθνλνκία έρεη πιένλ κεησζεί αξθεηά ζε 

ζρέζε κε ην 1929.  

Σν IMF εθηίκεζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 φηη ε παγθφζκηα παξαγσγή ζα ζπξξηθλσζεί 

θαηά 1.1% ην 2009. Σνλ Οθηψβξε ηνπ 2009 ην World Economic Outlook εθηίκεζε 

φηη ην G-20 ζα εθάξκνδε δεκνζηνλνκηθά κέηξα θαηά ηεο θξίζεο, ηα νπνία ήηαλ 

ηζνδχλακα κε ην 2% ηνπ ΑΔΠ ηνπ 2009. Δθηηκνχληαη επίζεο φηη νη δεκνζηνλνκηθέο 

ηζνξξνπίεο ζα ρεηξνηέξεπα λ ζε παγθφζκην επίπεδν θαηά 4.6% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ 

(ζπγθξίλνληαο ην 2008 κε ην 2009).  

ηε κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ εθδειψλεηαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο απφ ην 

2007, ην πην αλεζπρεηηθφ είλαη ν θαζνιηθφο ηεο ραξαθηήξαο, ν νπνίνο εμεγεί ηελ 

θαηαζηξνθή φισλ ησλ ζεζκψλ, νη νπνίνη κεηέηξεπαλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε 

θνηλσληθέο νη νπνίεο ειέγρνληαλ θαη απφ ην θξάηνο
84

. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

αξζξνγξαθίαο ζεσξεί ηελ ησξηλή θξίζε σο κία κείδνλα θξίζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ, φρη 

ηελ πξψηε, αιιά ηελ κεγαιχηεξε απφ ην 1929, νη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηεο νπνίαο 

αθφκα θαη ζήκεξα είλαη δχζθνιν λα μεραζηνχλ. Οξηζκέλνη ζεσξνχλ πψο ην ηέινο ηεο 

ησξηλήο θξίζεο ζα θέξεη θαη ην ηέινο ηνπ θαπηηαιηζκνχ, άιινη πηζηεχνπλ πσο κε ην 

ηέινο ηεο θξίζεο ζα ζεκαηνδνηήζεη θαη ην ηέινο ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο. 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ 

λεφηεξε νηθνλνκηθή ηζηνξία θαη κφλν ε θξίζε ηνπ 1929 κπνξεί λα ζπγθξηζεί καδί ηεο, 

ζηελ δηάξθεηα θαη ζηελ ζθνδξφηεηα
85

. Τπάξρνπλ σζηφζν δηάθνξεο απφςεηο γηα ην 
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πφζν κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ νη δχν θξίζεηο, κε ηηο πεξηζζφηεξεο λα ζπκθσλνχλ ζην 

φηη νη δχν θξίζεηο δελ κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ σο πξνο ηηο επηπηψζεηο πνπ είραλ. 

Τπάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηηο νηθνλνκίεο ησλ 2008 θαη 1929, θαζψο ην 1929 ε 

νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε απνηεινχζε κφλν ην 3% ηνπ ΑΔΠ ελψ ην 2008 

απνηεινχζε ην 22% ηνπ ΑΔΠ
86

. 

Οη δπν νηθνλνκηθέο θξίζεηο έρνπλ θνηλφ, έλα εχζξαπζην, θαθφ θαηαζθεπαζκέλν 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν θαίλεηαη πσο έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηα γεγνλφηα πνπ 

έιαβαλ ρψξα
87

. ηαλ μέζπαζε ε θξίζε ηνπ 1929 ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ησλ ΖΠΑ, 

ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθφ ηφζν απφ ην ζεκεξηλφ φζν θαη απφ ηα ζπζηήκαηα ησλ άιισλ 

ρσξψλ εθείλε ηελ πεξίνδν. ηνλ δπηηθφ θφζκν εθείλε ηελ πεξίνδν επηθξαηνχζε έλα 

δίθηπν κε ππνθαηαζηήκαηα ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ, ελψ ζηηο ΖΠΑ επηθξαηνχζε έλα 

ζχζηεκα εληαίσλ ηξαπεδψλ, ζε απηφ ην ζχζηεκα νη ηξάπεδεο απνηξέπνληαη απφ ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπο σο ππνθαηαζηήκαηα ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ. ηελ νπζία νη ΖΠΑ 

είραλ έλα θαηαθεξκαηηζκέλν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν θπξηαξρείηαη απφ έλαλ 

πςειφ αξηζκφ αηνκηθψλ ηξαπεδψλ, ην νπνίν δελ βαζίδεηαη ζε έλα δίθηπν γξαθείσλ.  

ζν αθνξά ηψξα ην βάζνο ησλ θξίζεσλ φπσο απηφ θαίλεηαη λα αληηθαηνπηξίδεηαη 

ζην ΑΔΠ
88

, θαη ζηηο δχν θξίζεηο ε πεξίνδνο πξηλ εκθαληζηνχλ ήηαλ κία πεξίνδνο 

πςειήο αλάπηπμεο. ηελ ησξηλή θξίζε ε αλάπηπμε ήηαλ πεξηζζφηεξν ζηαζεξή παξά 

θπθιηθή, ελψ ε θξίζε ηνπ 1929 ήηαλ κία πεξίνδνο κε πνιιά πξνβιήκαηα θπξίσο γηα 

ηελ Δπξψπε κεηά ηνλ Β'ΠΠ
89

. 

Κάλνληαο ρξήζε κφλν ηνπ ΑΔΠ κπνξνχκε λα δνχκε ηελ αζηάζεηα πνπ είρε ε 

αλάπηπμε ηελ πεξίνδν ηνπ 1929 ζε ζχγθξηζε κε απηήλ ηνπ 2008. Δλψ νη ΖΠΑ 

παξνπζηάδνπλ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 45% ηελ πεξίνδν ηνπ 1921-29, ζηελ Δπξψπε 
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ελψ παξαηεξείηαη αλάπηπμε, επηθξαηνχζαλ αλαηαξαρέο θαη ε θαηάζηαζε δελ είρε 

ζηαζεξνπνηεζεί αθφκε. 

ηελ ησξηλή θξίζε αληίζεηα, ε αλάπηπμε ήηαλ ζηαζεξή θαηά ηελ πεξίνδν 1990-2008, 

φπνπ ε αλάπηπμε αλήιζε ζην 84%, ρσξίο θακία πηψζε ζην ΑΔΠ ζηηο ΖΠΑ θαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηελ Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δμαίξεζε ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο 

απνηειεί ε Ηαπσλία ε νπνία βίσζε κία κεγάιε θξίζε απφ 1992-2003 αιιά κπφξεζε 

λα ην μεπεξάζεη κε απνηέιεζκα ηελ πεξίνδν 2003-2007 ε Ηαπσλία λα παξνπζηάδεη 

κεγαιχηεξε αλάπηπμε απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο
90

. 

 

 

Οη νκνηόηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη δύν νηθνλνκηθέο θξίζεηο 

 

Μία απφ ηηο κεγαιχηεξεο νκνηφηεηεο πνπ έρνπλ είλαη ε δξακαηηθή θαη απφηνκε 

πηψζε ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ζην ακεξηθάληθν ρξεκαηηζηήξην. Απηφ θαη ζηηο δχν 

θξίζεηο είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαηάξξεπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ, ην 

νπνίν νδήγεζε ζε καδηθέο ξεπζηνπνηήζεηο θαζψο νη επελδπηέο κπξνζηά ζηνλ θφβν 

απψιεηαο ησλ ρξεκάησλ ηνπο έζπεπζαλ ζηελ ξεπζηνπνίεζε ησλ επελδχζεψλ ηνπο. 

Απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ νδήγεζε ζε πηζησηηθή αζθπμία.  

ηελ ησξηλή θξίζε θαζψο θαη ζε απηήλ ηνπ 1929 ν παληθφο πνπ πξνθιήζεθε ζην 

ρξεκαηηζηήξην δελ άξγεζε λα πξνρσξήζεη θαη ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Ζ 

πεζηκηζηηθή ςπρνινγία πνπ επηθξαηνχζε ιφγν ηεο θξίζεο νδήγεζε ζε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο θαη ζηηο δχν θξίζεηο θαη απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο 

παξαγσγήο νπφηε θαηά ζπλέπεηα κεηψζεθε θαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδφκελσλ αηφκσλ. 

Ζ δξακαηηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο ήηαλ ην θπξηφηεξν πξφβιεκα πνπ είραλ λα 

αληηκεησπίζνπλ νη θπβεξλήζεηο θαη ζηηο δχν θξίζεηο. 

Οη λνκηζκαηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο πξηλ απφ ηηο δχν 

νηθνλνκηθέο θξίζεηο ήηαλ ε δηαηήξεζε ρακειψλ επηηνθίσλ απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή 
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ηξάπεδα ησλ ΖΠΑ. ηελ νπζία θαη ζηηο δχν θξίζεηο πξηλ ηελ εκθάληζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ αθνινπζήζεθαλ πξαθηηθέο ππεξδαλεηζκνχ. Οη δχν θξίζεηο απφ 

ηελ ζηηγκή πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηελ νηθνλνκία είραλ αθξηβψο αληίζεηα απνηειέζκαηα 

ζηελ νηθνλνκία, δειαδή ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ 

δαλείσλ. Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δαλείσλ θαη ρακειά επηηφθηα πνπ επηθξαηνχζαλ 

πξηλ ηελ εκθάληζε ησλ θξίζεσλ νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε ηηο θεξδνζθνπηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπκπεξηθνξάο
91

. Καζψο ηα άηνκα δαλείδνληαλ κε ζθνπφ λα 

αγνξάζνπλ θαη αξγφηεξα λα κεηαπσιήζνπλ έρνληαο κεγάιν θέξδνο
92

. 

Με ηελ εκθάληζε ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ, εκθαλίζηεθε θχκα πησρεχζεσλ θπξίσο 

ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Οη θπβεξλήζεηο ζηνλ απφερν θαη ησλ δχν 

θξίζεσλ πξνρψξεζαλ ζηελ κεηαξξχζκηζε ηεο ηξαπεδηθήο λνκνζεζίαο θαη ζηελ 

απζηεξνπνίεζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο επνπηείαο
93

. Οη ηνπηθέο ρξεκαηνπηζησηηθέο 

θξίζεηο ζηηο ΖΠΑ κεηαδφζεθαλ ζην ζχλνιν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, αλ θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο πξφζθαηεο θξίζεο ε δηάδνζε ήηαλ ηαρχηεξε
94

.  

 

Οη δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ νη δύν νηθνλνκηθέο θξίζεηο 

 

Οη νκνηφηεηεο ησλ δχν θξίζεσλ θαίλεηαη λα είλαη ηειηθά πνιχ ιηγφηεξεο απφ ηηο πνιχ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ηνπο. Αλ θαη ε παγθφζκηα θιίκαθα απνηειεί θνηλφ ζηνηρείν 

ηνπο, ην πνζνηηθφ κέγεζνο ησλ επηπηψζεσλ δηαθέξεη αλ θαη ε ζχγθξηζε ζε παγθφζκην 

επίπεδν δελ είλαη πάληα εθηθηή. Σελ πεξίνδν 1930-38 ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηηο ΖΠΑ 

αλήιζε ζε 26,1%, απφ 7,9% ηε δεθαεηία πνπ είρε πξνεγεζεί. Σν 1932 ε βηνκεραληθή 

                                                 
91

 Βι.,Jappelli, T., Pagano, M., 2002. Information Sharing, Lending and Defaults: Cross-country 

Evidence. Journal of Banking and Finance 26, 2017–2045. 

 
92

 Σν 1929 είρακε ηελ αγνξά κεηνρψλ κε πεξηζψξην θαη ρξήζε δαλεηθψλ, ελψ ην 2008 είρακε ηα 

ζηεγαζηηθά δάλεηα πςεινχ θηλδχλνπ, ηηο ηηηινπνηήζεηο θαη ηηο επαλαηηηινπνίεζεηο. 

 
93

 Βι., Pagano, M., Jappelli, T., 1993. Information Sharing in Credit Markets. Journal of 

Finance 48, 1694–1718. 

   
94

 Βι., Borja Amor-Tapia, María T. Tascon, José L. Fanjul,.2013, Country Creditor Rights, 

Information Sharing and Commercial Banks‘ Profitability. Czech Journal of Economics and Finance 

60, 336-354. 

 



 

 61 61 61 

παξαγσγή θαηέγξαςε ηε κεγαιχηεξε ζπξξίθλσζε, ζεκεηψλνληαο απψιεηα 

κεγαιχηεξε απφ 40% ζε ζρέζε κε ην επίπεδφ ηεο ην 1929 εδψ ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ν βηνκεραληθφο ηνκέαο ζε εθείλε ηελ πεξίνδν απνηεινχζε έλα πνιχ 

κεγάιν θνκκάηη ηεο νηθνλνκίαο ζε ζρέζε κε ζήκεξα. Ο δείθηεο ηηκψλ ιηαληθήο 

πψιεζεο εκθάληζε δξακαηηθή κείσζε. ηε ζεκεξηλή θξίζε, ηα πξψηα ρξφληα 

εκθάληζήο ηεο ε ακεξηθαληθή νηθνλνκία ζπξξηθλψζεθε θαηά 2,7% θαη ε νηθνλνκία 

ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαηά 4,2%, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ην 2008
95

. Ζ 

αλεξγία ζηηο ΖΠΑ απμήζεθε ην επηέκβξην ηνπ 2009 θαηά 4 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο 

ζε ζρέζε κε ην 2008, ζε 9,8% απφ 5,8%, ελψ ζηε δψλε ηνπ επξψ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

2009 απμήζεθε θαηά 2 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο (ζε 9,6%, έλαληη 7,6% έλα ρξφλν 

λσξίηεξα)
96

.  

Σν 1929 ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή είρε κηα ζχλδεζε κε ην ρξπζφ, ελψ ζηελ ησξηλή 

θξίζε δελ ππάξρεη θακία θάιπςε ησλ εθδηδφκελσλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ. Δλψ ην 1929 

είρακε ηελ πηψρεπζε κεγάινπ αξηζκνχ ηξαπεδψλ θαζψο ιφγσ ηνπ παληθνχ πνπ 

επηθξαηνχζε ηα άηνκα έζπεπζαλ λα απνζχξνπλ ηηο θαηαζέζεηο ηνπο θαη απηφ είρε ζαλ 

απνηέιεζκα νη ηξάπεδεο λα κελ δηαζέηνπλ ππφινηπν ζε ξεπζηφ, ζηελ θξίζε ηνπ 2008 

ην γεγνλφο απηφ έιαβε ρψξα ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο.  

Σν 1929 ε θπβέξλεζε Hoover ζηηο ΖΠΑ ζεψξεζε ηφηε φηη γηα λα είλαη ηθαλή ε 

νηθνλνκία λα μεπεξάζεη ην θξαρ ζα έπξεπε λα αθνινπζεζεί πεξηνξηζηηθή 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα βπζίζεη ηελ νηθνλνκία ζε 

κεγαιχηεξε χθεζε. ηελ ησξηλή θξίζε αληίζεηα ζαλ πξψηε αληίδξαζε ε θπβέξλεζε 

ησλ ΖΠΑ δελ αληέδξαζε κε πεξηνξηζηηθέο λνκηζκαηηθέο πνιηηηθέο. ε αληίζεζε κε ην 

1929, νη θεληξηθέο ηξάπεδεο αληέδξαζαλ ζηελ πξφζθαηε θξίζε κε κέηξα επεθηαηηθήο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο
97

. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξφζθαηεο θξίζεο 

ελεξγνπνηήζεθαλ άκεζα δεκφζηεο πνιηηηθέο, φπσο ε θνξναπαιιαγή ζην πιαίζην ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, παθέηα ζηήξημεο ηεο δήηεζεο θαη ησλ επελδχζεσλ. ε 
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αληίζεζε κε ηελ θξίζε ηνπ 1929 ε ζχγρξνλε αληίιεςε ηάζζεηαη ππέξ ηεο δηάδνζεο 

ησλ ζπζηεκηθά ζεκαληηθψλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηξαπεδψλ. 

πσο είλαη γλσζηφ, επηδφκαηα αλεξγίαο δελ ππήξραλ πξηλ απφ ην 1935 θαη κέηξα 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη κφλν ζην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1930, ζην πιαίζην ηνπ ―New Deal‖. Σν έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ΖΠΑ 

απμήζεθε ειάρηζηα ην 1934, ζε 5,9% ηνπ ΑΔΠ απφ 4,5% ην ακέζσο πξνεγνχκελν 

έηνο. ήκεξα, ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ έρεη αθνινπζήζεη έληνλα 

επηζεηηθή πνιηηηθή ηφλσζεο ηεο δήηεζεο θαη εθαξκφδεη έλα δαπαλεξφ πξφγξακκα 

ζηαζεξνπνίεζεο, απμάλνληαο ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ζε 12,8% ηνπ 

ΑΔΠ ην 2009 απφ 5,9% ην 2008 θαη 2,8% ην 2007. ηελ Δπξψπε, εμάιινπ, φιεο νη 

θπβεξλήζεηο πξνρψξεζαλ ζε πξσηνθαλείο παξεκβάζεηο ζηαζεξνπνίεζεο, 

εμαληιψληαο ηα δεκνζηνλνκηθά πεξηζψξηα. ηε δψλε ηνπ επξψ, ην ζπλνιηθφ 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο απμήζεθε ην 2009 ζε 6,2% ηνπ 

ΑΔΠ απφ κφιηο 1,8% ην 2008
98

. Ζ άζθεζε κηαο έληνλα επηζεηηθήο δεκνζηνλνκηθήο 

πνιηηηθήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ επηηνθίσλ παξέκβαζεο θαη ηελ 

παξνρή ξεπζηφηεηαο απφ ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο ζε φιν ηνλ θφζκν, πνπ νδήγεζε ζε 

κείσζε ησλ επηηνθίσλ ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο θαη ησλ ηξαπεδηθψλ επηηνθίσλ 

ρνξεγήζεσλ θαη ζε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ρξεκαηνδφηεζεο
99

.  

ηελ θξίζε ηνπ 2008 ε θνχζθα πνπ έζθαζε είρε λα θάλεη αξρηθά κε ηελ αγνξά 

αθηλήησλ. ηελ πξψηε θάζε, ηνπιάρηζηνλ πνπ μέζπαζε ε θξίζε ηνπ 2008 ε δηεζλήο 

θνηλφηεηα είρε πεηχρεη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο λα απνθχγεη πξαθηηθέο 

πξνζηαηεπηηζκνχ, φπσο ε αχμεζε ησλ δαζκψλ, ε ππνηηκήζεηο ησλ λνκηζκάησλ θιπ. 

Αληίζεηα κε ηελ θξίζε ηνπ 1929 ε ησξηλή θξίζε ηείλεη λα εμειηρζεί ζε ζνβαξή 

δεκνζηνλνκηθή θξίζε θαζψο έρνπκε δηφγθσζε ησλ ειιεηκκάησλ θαη αχμεζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο. Πξνζπαζψληαο λα απνθχγνπλ ην bank run ηνπ 1929 νη 

θπβεξλήζεηο έβαιαλ κεραληζκνχο εγγχεζεο ησλ θαηαζέζεσλ. 

ε αληίζεζε κε ην 1929, πθίζηαληαη ζήκεξα κεραληζκνί ηνπ Κνηλσληθνχ Κξάηνπο γηα 

λα απαιχλνπλ ηνλ αληίθηππν ηεο θξίζεο ζηνπο πιεζπζκνχο. ηελ ησξηλή θξίζε, ε 
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ζχγρξνλε δηεζλήο νηθνλνκηθή δηπισκαηία, παξά ηα φπνηα θελά εκθαλίδεη, ζπληζηά 

κεραληζκφ ζπληνληζκνχ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη επίιπζεο δηαθνξψλ θαη απνθπγήο 

πνιηηηθνπνίεζεο ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ. Αληίζεηα κε ηελ θξίζε ηνπ 

1929, ε πξψηε θάζε εκθάληζεο ηεο ησξηλήο θξίζεο έδεηρλε φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο ηνπ θφζκνπ ε ησξηλή θξίζε μεπεξάζηεθε ζρεηηθά γξήγνξα. Σν 1929 ε πξψηε 

θάζε κεηά ηελ εκθάληζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαίλνληαλ σο κία θάζε φπνπ ε 

νηθνλνκία είρε βπζηζηεί ζε κία βαζηά χθεζε.  

Δλψ ηε δεθαεηία ηνπ 1930 ήηαλ ν θαλφλαο ρξπζνχ πνπ ελ ηέιεη έδξαζε σο 

κεραληζκφο κεηάδνζεο ηεο χθεζεο απφ ρψξα ζε ρψξα, ην 2008 ήηαλ ε ―νηθνλνκηθή 

απιεζηία‖ ησλ επελδπηψλ θαη ησλ ηξαπεδψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αηέιεηεο θαη ηηο 

αδπλακίεο ηνπ επνπηηθνχ πιαηζίνπ, πνπ δεκηνχξγεζε ζπλζήθεο νη νπνίεο επλφεζαλ 

ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο. Αλ θαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε πθεζηαθή δηαηαξαρή ηνπ 

κεζνπνιέκνπ ήηαλ πνιχ εληνλφηεξε, νξηζκέλεο επηπηψζεηο ήηαλ παξφκνηεο, φπσο ε 

άκεζε θαη καδηθή ξεπζηνπνίεζε ηίηισλ, ε δηαθξάηεζε ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ θαη ε 

πηζησηηθή αζθπμία.  
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Η αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθώλ αληζνηήησλ 

 

Οη ΖΠΑ βίσζαλ δχν κεγάιεο νηθνλνκηθέο θξίζεηο ηνλ ηειεπηαίν αηψλα, ηελ κεγάιε 

νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929 θαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ άξρηζε ην 2007 θαη 

αξγφηεξα κεηαδφζεθαλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Καη ζηηο δχν νηθνλνκηθέο θξίζεηο ε 

πεξίνδνο πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπο, ήηαλ κία πεξίνδνο απφηνκεο θαη κεγάιεο αχμεζεο 

ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ πςειφβαζκσλ ζηειερψλ, ηεο αληζφηεηαο ηνπ πινχηνπ θαη κία 

παξάιιειε αχμεζε ζηνπο ξπζκνχο ρξένπο ησλ θησρψλ θαη ησλ κεζαίσλ 

λνηθνθπξηψλ. ηαλ απηνί νη ξπζκνί ησλ ρξεψλ άξρηζαλ λα ζεσξνχληαη σο κε 

βηψζηκνη απνηέιεζαλ ηελ αθνξκή γηα ηελ εκθάληζε ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ.  

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία μεθίλεζε απφ ην ρξεκαηηζηήξην ζηηο ΖΠΑ θαη 

αξγφηεξα επεθηάζεθε θαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, ζεσξείηαη ε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή 

θξίζε απφ ην 1929. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα εθδεισζεί κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα 

ηηο ζεσξίεο ηνπ Μαξμ μαθληθά. Σν κεγάιν θαη μαθληθφ απηφ ελδηαθέξνλ εθδειψζεθε 

γηαηί ν Μαξμ ζεσξεί φηη νη θξίζεηο απνηεινχλ  ελδνγελέο ζηνηρείν  ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. ηελ νπζία ε θχξηα αηηία γηα ηελ εκθάληζε 

νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ θαηά ηνλ Μαξμ βξίζθεηαη ζηελ άληζε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο 

ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο εξγαηηθήο δχλακεο ελψ γηα ηελ 

ζεκεξηλή θξίζε θάπνηνη απφ ηνπο ππνζηεξηρηέο ηνπ ζεσξνχλ φηη ην γεγνλφο φηη 

αθέζεθε ε αληζφηεηα ηνπ εηζνδήκαηνο λα αλαπηπρζεί ζε έλαλ ηέηνην βαζκφ, 

επεξέαζε θαη βνήζεζε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ζηηο ΖΠΑ λα μεζπάζεη θαη 

αξγφηεξα λα εμαπισζεί ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Μία φςε πνπ παίξλεη ε ζεψξεζε 

ησλ αληζνηήησλ, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο εξγαηηθήο 

δχλακεο ,σο αηηία ησλ θξίζεσλ είλαη φηη ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ εκπνξεπκαηηθψλ 

ζρέζεσλ ζα νδεγεί ζε θξίζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν εθηφο θαη αλ νη αληζφηεηεο 

δηαηεξνχληαη ππφ έιεγρν. 
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Μαξμηζηηθέο ζεσξίεο γηα ηελ θξίζε θαη ν ξόινο ηεο άληζεο 

δηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο 

 

χκθσλα κε ηνλ Μαξμ ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα έρεη κηα θιεξνλνκηθή αζηάζεηα, 

δηφηη νη εζσηεξηθέο ηνπ αληηζέζεηο, ζηαδηαθά ζα θαηαιήμνπλ ζε κία ηέηνηα πηψζε ησλ 

θεξδψλ ζηελ νπνία ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα επεξεάδεηαη αξλεηηθά θαη απηφ ζα 

θέξεη ηελ θξίζε. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηα ρακειφηεξα θέξδε νδεγνχλ ζε νηθνλνκηθή 

θξίζε θαη φρη κφλν ζε κία κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, είλαη ε χπαξμε ηνπ 

‗contract-credit system‘. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ππνρξεψζεηο γηα πιεξσκέο ππάξρνπλ, 

νη ππνρξεψζεηο απηέο φκσο δελ κπνξνχλ πιένλ λα εμππεξεηεζνχλ αλ ν ξπζκφο ησλ 

εζφδσλ πέθηεη δξακαηηθά. Χζηφζν, νη ππνζηεξηρηέο ηνπ Μαξμ δηαθσλνχλ γηα ηνλ 

θχξην ιφγν πνπ πέθηεη ν ξπζκφο εζφδσλ. Κάηη ην νπνίν κπνξεί λα ζεσξεζεί 

θαηαλνεηφ θαζψο ν Μαξμ θαίλεηαη λα ζπλδπάδεη ηηο θξίζεηο κε ηελ ηάζε πνπ έρεη ν 

ξπζκφο ησλ θεξδψλ λα πέθηεη, κε ηηο ηάζεηο γηα ππεξπαξαγσγή, ηεο κείσζεο ηεο 

θαηαλάισζεο, κε ηελ δπζαλαινγία θαη ηελ ππέξ-ζπζζψξεπζε αλαθεξφκελνο ζην 

εξγαηηθφ ζψκα
100

. Ο Μαξμ νξίδεη πσο νη κεγάιεο θξίζεηο πξνθαινχληαη θπξίσο απφ 

ηελ θηψρεηα θαη ηελ εμαζιίσζε θαη απφ ηελ πεξηνξηζκέλε θαηαλάισζε. 

Οη καξμηζηέο έρνπλ αλαπηχμεη ηξεηο βαζηθέο πξνζεγγίζεηο γηα λα εμεγήζνπλ ηηο 

θαπηηαιηζηηθέο θξίζεηο βαζηδφκελνη ζηα δηαθνξεηηθά θνκκάηηα ηεο ζεσξίαο ηεο 

θξίζεο ζηα θείκελα ηνπ Μαξμ
101

. Οξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ πσο νη θξίζεηο 

εκθαλίδνληαη, ζε πξψην ζηάδην, ιφγν ηεο εκθάληζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζπζζψξεπζεο, 

φπνπ ην ρξήκα κεηαηξέπεηαη είηε ζε κεραλέο, πξψηεο χιεο θ.α., είηε ζε εξγαζία, δηφηη 

είηε ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα απμάλεηαη, είηε νη πξψηεο χιεο γίλνληαη πην αθξηβέο 

ιφγν ηεο έιιεηςεο. Παξαηεξείηαη φηη θαη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο 

νδεγνχκαζηε ζε κείσζε ηνπ θέξδνπο εμαηηίαο ηνπ πςειφηεξνπ θφζηνπο. 

Ζ δεχηεξε νκάδα καξμηζηψλ εμεγεί ηελ εκθάληζε θξίζεσλ κέζσ ησλ εζσηεξηθψλ 

αληηθάζεσλ ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο, ην νπνίν νδεγεί ζηνλ λφκν ηεο ηάζεο ηνπ 
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πνζνζηνχ θέξδνπο λα πέθηεη, εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηνπ ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ. Ζ ηξίηε 

νκάδα ππνζηεξίδεη φηη νη δπζθνιίεο πψιεζεο ησλ αγαζψλ ζε  ηηκή άλσ ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο, είλαη ν θχξηνο ιφγνο ηεο πηψζεο ηνπ ξπζκνχ ησλ εζφδσλ
102

. Σν 

ζπκπέξαζκα ζην νπνίν κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε είλαη φηη δελ είλαη θάπνηα απφ ηηο 

ηξεηο ζεσξίεο πνπ κπνξεί λα θαίλεηαη πεξηζζφηεξν πεηζηηθή άιια φηη ν θαπηηαιηζκφο 

έρεη λα αληηκεησπίζεη αξθεηέο απεηιέο, απεηιέο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ αθφκα θαη 

ζε θξίζε
103

. 

 

Οη νηθνλνκηθέο αληζόηεηεο θαη ν ξόινο ηνπο ζηελ εμήγεζε 

ησλ νηθνλνκηθώλ θξίζεσλ από ηνλ Μαξμ 

 

Σν ζέκα ηηο αληζφηεηαο ππάξρεη ζε φιεο ηηο ζεσξίεο ηνπ Μαξμ γηα ηηο θξίζεηο, θαζψο 

φιεο νη ζεσξίεο ηνπ βαζίδνληαη ζηελ έλλνηα ηεο πάιεο κεηαμχ θαπηηαιηζηψλ θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ, γεγνλφο ην νπνίν κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξφπν νδεγεί ζην πξφβιεκα 

δηαλνκήο ηεο λέαο αμίαο ζε ππεξαμία(θέξδνο) θαη κηζζφ. Οη ηαμηθέο ζπγθξνχζεηο 

ελέρνπλ ηε δπλαηφηεηα κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, γεγνλφο ην νπνίν νδεγεί ζε 

πηψζε ησλ επελδχζεσλ θαη ζε θξίζε. χκθσλα κε ηνλ Μαξμ ε πεγή ησλ 

θαπηηαιηζηηθψλ εζφδσλ είλαη ε ππεξαμία ε νπνία δεκηνπξγείηαη απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ. Σν κεηαβιεηφ θεθάιαην αληηζηνηρεί ζην 

θεθάιαην πνπ δεζκεχεηαη γηα ηελ πιεξσκή ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο. ζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε παξαγσγή, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ππεξαμία πνπ δεκηνπξγείηαη 

απφ ηελ εξγαζία. 

Ο ξφινο ηεο αληζφηεηαο ηνπ εηζνδήκαηνο ζηηο θξίζεηο γεληθφηεξα αιιά θαη ζηελ 

ησξηλή θξίζε απμάλεηαη δηαξθψο. Οη καξμηζηέο ζηελ νπζία ρσξίδνληαη ζε δπν 

νκάδεο, απηνχο νη νπνίνη ζεσξνχλ πσο νη νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο επεξεάδνπλ ηελ 
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εκθάληζε νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ θαη απηνχο πνπ ζεσξνχλ πσο είλαη απνηέιεζκα ηνπο. 

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο δεχηεξεο εθδνρήο, ζηελ νπζία βιέπνπλ ηελ αληζφηεηα σο 

απνηέιεζκα ηεο θαπηηαιηζηηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά φρη ζαλ ηελ πεγή γηα ηελ 

εκθάληζε ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ. χκθσλα κε ηελ πξψηε εθδνρή, κία κείσζε 

ζηελ άληζε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ ξίδα γηα ηελ 

εκθάληζε ησλ θξίζεσλ, ιφγσ κείσζεο ησλ θεξδψλ. εκαληηθφ επηρείξεκα γηα ηνπο 

ππνζηεξηρηέο απηήο ηεο ζεσξίαο απνηειεί ην φηη κία επέθηαζε ζηελ θιίκαθα ηεο 

παξαγσγήο ζα νδεγήζεη ζηελ πξνζθνξά πεξηζζφηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Απηφ κε 

ηελ ζεηξά ηνπ ζα νδεγήζεη ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ζέζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Οη εξγαδφκελνη κπνξνχλ αξγφηεξα λα επσθειεζνχλ απφ κία αχμεζε 

ηνπ πξαγκαηηθνχ ηνπο κηζζνχ, αλ ε αχμεζε απηή είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ 

ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα θαπηηαιηζηηθά θέξδε 

ζα κεησζνχλ, απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ ζα νδεγήζεη ζε κηθξφηεξε ζπζζψξεπζε θαη 

αξγφηεξα ζε νηθνλνκηθή θξίζε.  

Ζ κνλαδηθή ηάζε ζηε καξμηζηηθή ζεσξία ε νπνία επηθεληξψλεηαη θαη αζρνιείηαη 

άκεζα κε ηελ αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ σο ηελ δπλεηηθή πεγή ησλ  

θξίζεσλ ηνπ θαπηηαιηζκνχ, είλαη είηε ε αληίιεςε ησλ θξίζεσλ σο θξίζεσλ  

ππεξπαξαγσγήο, είηε σο ππνθαηαλάισζεο. Απηή ε ηάζε έρεη δηαθνξεηηθέο 

αλαπηχμεηο, σζηφζν ε βάζε φισλ απηψλ είλαη θνηλή: ε παξαγφκελε ππεξαμία ζα 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί
104

 γηα λα ππάξμνπλ θέξδε θαη νη θαπηηαιηζηέο έρνπλ ηελ 

ηάζε λα παξάγνπλ πεξηζζφηεξν απφ φζν κπνξνχλ λα πσιεζνχλ.  

Οη θαπηηαιηζηέο παξάγνπλ γηα λα γίλνπλ πινπζηφηεξνη θαη φρη γηα εθπιεξψζνπλ ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ αηφκσλ, γηα ηνλ ιφγν απηφλ είλαη νπζηαζηηθά ζρεδφλ 

αλαγθαζκέλνη λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο θπξίσο ιφγν ηνπ αληαγσληζκνχ, γηα 

λα κπνξέζνπλ λα απηφ-δηαηεξεζνχλ
105

. Ζ απμαλφκελε ζπζζψξεπζε νδεγεί ζε έλα 

πςειφηεξν παξαγφκελν πξντφλ. Σαπηφρξνλα θάζε θαπηηαιηζηήο ζα πξνζπαζήζεη λα 

κεηψζεη ηα θφζηε ησλ κηζζψλ
106

 κέρξη έλα ειάρηζην επίπεδν. Ζ ζεσξία απηή θαίλεηαη 
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λα έρεη θάπνηα ινγηθή ξνή γηα θάζε θαπηηαιηζηή, θαζψο ε επηηπρία ηνπ εμαξηάηαη 

άκεζα απφ ηελ δήηεζε θαη ηελ θαηαλάισζε πνπ ζα έρεη ην αγαζφ πνπ παξάγεη. Ζ 

θαηαλάισζε σζηφζν κεζνιαβεί γηα ηελ παξαγσγή, θαζψο ε θαηαλάισζε απφ κφλε 

ηεο δεκηνπξγεί γηα ηα αγαζά ηα ππνθείκελα γηα ηα νπνία ζα απνηεινχλ αγαζά θαη ζα 

επηζπκνχλ ηελ θαηαλάισζή ηνπο. 

Γηα ηελ νκάδα απηή καξμηζηψλ νη νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε 

θξίζεσλ κέζσ ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο, θαζψο αλ δελ ππάξμεη 

θαηαλάισζε δελ ζα ππάξμεη θαη παξαγσγή θαη ην αληίζηξνθν
107

. Δπνκέλσο κία 

κείσζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηνπο πξαγκαηηθνχο κηζζνχο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

εκθάληζε κίαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αλ κεηψζεη νπζηαζηηθά ηελ ηθαλφηεηα γηα 

θαηαλάισζε ησλ εξγαδνκέλσλ
108

. Υσξίο αξθεηή αγνξαζηηθή δήηεζε, νη θαπηηαιηζηέο 

δελ έρνπλ θίλεηξν λα απμήζνπλ ηα επελδπηηθά ηνπο έμνδα. Σν παξαπάλσ πξντφλ πνπ 

ζα παξάγνπλ δελ ζα κπνξεί λα πσιεζεί γηα θάπνην θέξδνο, θαζψο ζα ρξεηαζηεί λα 

κεηψζνπλ ηηο ηηκέο πψιεζεο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ γηα λα κπνξέζνπλ λα 

πνπιήζνπλ. Μηα αχμεζε ησλ αληζνηήησλ είλαη ηθαλή επνκέλσο λα νδεγήζεη ζε 

ζηαζηκφηεηα ή αθφκα θαη ζε θξίζε αλ ην απνηέιεζκα απφ ηελ δεκηνπξγία ησλ 

αληζνηήησλ είλαη ε νγθψδεο ππέξ-παξαγσγή.  
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 Ζ ζπζζψξεπζε ρξεκάησλ ζηα ρέξηα ησλ θαπηηαιηζηψλ κέζσ ηεο κείσζεο ηεο αγνξαζηηθήο 

δχλακεο ησλ εξγαδνκέλσλ δελ κπνξεί παξά λα κεηψζεη ηελ θαηαλάισζε γηαηί θαη νη θαπηηαιηζηέο 

έρνπλ ηελ επηζπκία λα θαηαλαιψλνπλ πνιπηειή αγαζά, αιιά ε επηζπκία ηνπο απηή έρεη θαη θάπνηα 

φξηα. 
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Οη κεηά-θεπλζηαλέο ζεσξίεο γηα ηελ θξίζε θαη ηνλ ξόιν ησλ 

νηθνλνκηθώλ αληζνηήησλ  

 

Σα κεηάθεπλζηαλά νηθνλνκηθά εκπλεχζηεθαλ θπξίσο απφ ηηο ζεσξίεο ηνπ John M. 

Keynes αιιά νη κεηάθεπλζηαλνί αληινχλ πιεξνθνξίεο θαη απφ κία πνηθηιία πεγψλ 

φπσο ν Marx, Kalecki, Kaldor, Leontief, Sraffa, Veblen, Galbraith, Andrews, 

Georgescu-Roegen, Hicks, Tobin, είηε θαη απφ άιιεο ζρνιέο φπσο είλαη ε 

θνηλσληνινγία, ε ηζηνξία, νη πνιηηηθέο επηζηήκεο, ε ςπρνινγία θαη ε 

αλζξσπνινγία
109

. Παξφιν πνπ νη ηνκείο απφ ηνπο νπνίνπο αληινχλ ηελ ζεσξία ηνπο 

είλαη ηφζν δηαθνξεηηθνί, νη κεηά-θεπλζηαλνί ρσξίδνληαη θπξίσο ζε δχν νκάδεο. ηνπο 

―ζεκειησηηζηέο‖ κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη νη Davidson, Harrod, Minsky, 

Kregel, Robinson θαη Weintraub θαη νη νπνίνη νξγαλψλνπλ ηηο ζεσξεηηθέο ηνπο 

παξεκβάζεηο κε βάζε ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Keynes θαη ζηνπο 

ππφινηπνπ, ηνπ ―ζεκειησηηζηέο‖ κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη νη Eichner, 

Kaldor, Kalecki, Pasinetti, θαη Sraffa θαη νη νπνίνη απνθιίλνπλ κε ηηο ζεσξεηηθέο 

αλαπηχμεηο ηνπο απφ ηελ νξζνδνμία ηεο απζηεξήο ζηήξημεο ζην έξγν ηνπ Keynes. Ο 

δηαρσξηζκφο απηφο σζηφζν δελ είλαη πάληα μεθάζαξνο. 

Μία θχξηα δηαθνξά ε νπνία κπνξεί λα εληνπηζηεί κεηαμχ ησλ ―ζεκειησηηζηψλ‖ 

θεπλζηαλψλ θαη ησλ ππνινίπσλ είλαη φηη νη πξψηνη, αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ 

ζεκαληηθφηεηα ηεο κε νπδεηεξφηεηαο ηνπ ρξήκαηνο θαη ηεο ζεκειηψδνπο 

αβεβαηφηεηαο, ελψ εθπξφζσπνη ηεο δεχηεξεο νκάδαο ησλ κεηαθεπλζηαλψλ 

ζπγθεληξψλνπλ ηελ έξεπλά ηνπο θπξίσο ζηηο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ νη αιιαγέο ζηελ 

δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ θαπηηαιηζηψλ θαη ησλ 

εηζνδεκαηηψλ. Ο θνηλφο παξνλνκαζηήο ζηελ κεηά-θεπλζηαλή ζεσξία είλαη ε έκθαζε 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηελ αβεβαηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ θαη ζεζκηθψλ παξαγφλησλ, 

ηελ απφξξηςε ηνπ λφκνπ ηνπ Say, ηελ επηκνλή ηνπο ζηελ πιάλε ηεο ζχλζεζεο θαη ηελ 

ακθηβνιία ηνπο γηα ηηο επεξγεηηθέο επηπηψζεηο ηεο απηφ-ξχζκηζεο ηεο αγνξάο. Ίζσο 
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πην ζεκαληηθφ είλαη φηη φινη νη κεηά-θεπλζηαλνί βιέπνπλ ηελ ελεξγφ ζπλνιηθή 

δήηεζε, σο ηελ δχλακε ηελ νπνία νδεγεί ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη πηζηεχνπλ πσο 

νη επελδχζεηο θαζνξίδνπλ ηηο απνηακηεχζεηο (φπσο θαη ν Keynes άιισζηε) θαη φρη 

αληίζηξνθα φπσο πηζηεχνπλ νη λενθιαζηθνί νηθνλνκνιφγνη.  

Δπνκέλσο, ε κεηά-θεπλζηαλή βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη θπξίσο ζε ηξεηο παξάγνληεο:  

α) ζηελ αχμεζε ηεο αβεβαηφηεηαο 

β) ηελ ελδνγέλεηα ηνπ ρξήκαηνο θαη ην εχζξαπζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα  

γ) ηηο αιιαγέο ζηελ δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο αλάκεζα ζηνπο εξγαδνκέλνπο, 

θαπηηαιηζηέο θαη ή ζηνπο εηζνδεκαηίεο.  

χκθσλα κε ηνπο κεηά-θεπλζηαλνχο ην νηθνλνκηθφ παξαγφκελν πξντφλ εμαξηάηαη 

απφ ηελ ζπλνιηθή ηδησηηθή δήηεζε γηα θαηαλάισζε, ηελ ζπλνιηθή επέλδπζε, ηα 

θπβεξλεηηθά έμνδα θαη ηηο θαζαξέο εμαγσγέο
110

. Ζ επέλδπζε θαίλεηαη λα 

θαζνδεγείηαη απφ ηα αλακελφκελα έζνδα, ηα νπνία θαζνδεγνχληαη απφ ηελ δήηεζε 

γηα θαηαλάισζε, ηελ εξγαζία, ην θφζηνο θεθαιαίνπ, ηηο ηηκέο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηα επηηφθηα. Δπίζεο, είλαη ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ πξνζδνθψκελσλ πσιήζεσλ ησλ 

αηνκηθψλ εηαηξηψλ θαη ησλ θνζηψλ παξαγσγήο πνπ καδί θαζνξίδνπλ ηελ αλάπηπμε 

ζηελ παξαγσγή θαη ηελ απαζρφιεζε
111

.  

Ο ξφινο ηεο αληζφηεηαο ηνπ εηζνδήκαηνο ζηελ ζεσξία ησλ θξίζεσλ, είλαη φηη 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ εκθάληζή ηνπο θαζψο κπνξεί λα δηαθφςνπλ ηελ 

δηαδηθαζία ζπζζψξεπζεο θαζψο κπνξεί λα κεηψζεη ηα δσψδε έλζηηθηα ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ θαη λα αχμεζε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο γηα ξεπζηφ, ηφζν ψζηε λα 

ζηακαηήζνπλ λα επελδχνπλ δηφηη ζα θνβνχληαη ηνλ ξίζθν πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζηελ επέλδπζή ηνπο. Ζ αβεβαηφηεηα απηή επεξεάδεη ηελ επέλδπζε θαη ηελ 

                                                 
110

 Βι., Stockhammer, Engelbert (2005-6): Shareholder value orientation and the investment–

profit puzzle. Journal of Post Keynesian Economics, 28(2): 193-215., ζει. 201. 

 
111

 Βι., Jespersen, Jesper (2009): Macroeconomic Methodology A Post-Keynesian Perspective. 

Cheltenham: Edward Elgar Publishing, ζει. 199. 

 



 

 71 71 71 

θαηαλάισζε, θάηη πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη κε βεβαηφηεηα ζηελ αχμεζε ηεο 

θεξδνζθνπίαο
112

 θαζψο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε εζθαικέλε δηάζεζε ηνπ 

θεθαιαίνπ, ζε νηθνλνκηθέο θξίζεηο, ζε ππεξρξεψζεηο θαη ζε ζπλαιιαγκαηηθέο 

δηαθπκάλζεηο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο εμεηάδεηαη απφ ηνπο 

κεηά-θεπλζηαλνχο σο κία αζηαζήο ιεηηνπξγία επηξξεπήο ζε νηθνλνκηθέο θξίζεηο.  

ε αληίζεζε κε ηελ λενθιαζηθή ζεσξία, νη κεηά-θεπλζηαλνί πηζηεχνπλ πσο ην ρξήκα 

δεκηνπξγείηαη ελδνγελψο απφ ην ζχζηεκα. Μηα αχμεζε ζηελ δήηεζε πηζηψζεσλ απφ 

θαηλνκεληθά αμηφπηζηνπο θνξείο νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ, νδεγεί ζε αχμεζε ηεο 

πξνζθνξάο ρξήκαηνο απφ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Μία νηθνλνκηθή θξίζε ζα 

ιάβεη ρψξα φηαλ νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο κεηαθηλνχληαη απφ αζθαιή 

ρξεκαηνπηζησηηθά ρέξηα ζε θεξδνζθνπηθά ρξεκαηνπηζησηηθά ρέξηα θαη απφ 

θεξδνζθνπηθά ρξεκαηνπηζησηηθά ρέξηα ζε πνιχ θεξδνζθνπηθά ρξεκαηνπηζησηηθά 

ρέξηα
113

. Απηφ ζα ζπκβεί ελδνγελψο δηφηη νη νηθνλνκηθνί πξάθηνξεο έρνπλ ηελ ηάζε 

λα απμάλνπλ ηα επίπεδα ηνπ ρξένπο ηνπο ζε πςειά ζε πεξηφδνπο καθξνρξφληαο 

επεκεξίαο
114

, πηζηεχνληαο πσο ηα πξνζδνθψκελα θέξδε απμάλνληαη φζν πεξλάεη ν 

ρξφλνο. Ζ παξνρή δαλεηζκνχ θαη ε δήηεζε δαλεηζκνχ αιιάδνπλ ελδνγελψο απφ έλα 

ζηαζεξφ ζε έλα πεξηζζφηεξν αζηαζέο θαζεζηψο. ηαλ ε εππνξία ζηακαηάεη θαη ηα 

επίπεδα ρξένπο γίλνληαη πνιχ πςειά, νη ηηκέο ησλ αθίλεησλ πέθηνπλ, ε αβεβαηφηεηα 

θαη νη πξνηηκήζεηο γηα ξεπζηφ απμάλνληαη, ζε ηέηνην επίπεδν πνπ νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί ζεζκνί δελ κπνξνχλ πιένλ λα δηεθπεξαηψζνπλ πηα ηελ 

ζπζζψξεπζε ηνπ ρξένπο ηνπο. πλεπψο, πνιιέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ρξενθνπνχλ, ην 

νπνίν κε ηελ ζεηξά ηνπ πξνθαιεί κία ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε θαη χθεζε.  

Οη αιιαγέο ζηελ δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ζηελ αλαδηαλνκή ηνπ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθέο γηα αξθεηνχο κεηά-θεπλζηαλνχο σο πξφο ηνλ ηξφπν εμήγεζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Καζψο ππνζηεξίδνπλ πσο κία αχμεζε 

ζηνπο πξαγκαηηθνχο κηζζνχο ηείλεη λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ νηθνλνκία θαζψο 
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ζπλήζσο νδεγεί ζε πςειφηεξε ζπλνιηθή δήηεζε γηα θαηαλάισζε θαζψο ε 

ρξεζηκφηεηα πνπ ιακβάλνπλ νη εξγαδφκελνη απφ ηελ θαηαλάισζε είλαη πςειφηεξε 

απφ απηήλ ησλ θαπηηαιηζηψλ θαη ησλ εηζνδεκαηηψλ. Απηφ νδεγεί ζηελ αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαη απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ ππξνδνηεί ηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ απφ 

ηηο εηαηξίεο, απηφ απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ην νπνίν θάλεη ηελ αχμεζε ησλ 

κηζζψλ εθηθηή. Αληίζεηα, ελα ζχζηεκα δηαλνκήο θαη αλαδηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο 

ππέξ ησλ εηζνδεκαηηψλ θαη ελαληίνλ ησλ κηζζσηψλ αλακέλεηαη λα έρεη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ ζπλνιηθή δήηεζε γηα θαηαλάισζε θαη απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ. 

Ζ κεηαβνιέο ζηε δηαλνκή θαη αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο κπνξνχλ σζηφζν λα 

έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία αλ νη πςειφηεξνη κηζζνί επεξεάζνπλ 

αξλεηηθά ηα θέξδε ησλ θαπηηαιηζηψλ θαη ηνλ φγθν ησλ εμαγσγψλ. Καηά ζπλέπεηα, νη 

εηαηξείεο ζα έρνπλ ιηγφηεξα θίλεηξα γηα επέλδπζε, ην νπνίν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

κεησκέλε απαζρφιεζε θαη ρακειφηεξνπο ξπζκνχο ζπζζψξεπζεο. Οη νηθνλνκίεο 

σζηφζν κπνξεί λα πξνζαλαηνιίδνληαη είηε ζηελ αχμεζε ησλ κηζζψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ είηε ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ησλ εηζνδεκαηηψλ, απηφ εμαξηάηαη απφ 

πηα απφ ηηο δχν ηάμεηο θπξηαξρνχλ.  

Ζ κεηαβνιή ηεο δηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο ππέξ ησλ εηζνδεκαηηψλ κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ ζηαζεξφηεηα ηεο νηθνλνκίαο αξλεηηθά αλ νδεγήζεη ζε πςειφηεξε 

αληζφηεηα ζην εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ζηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ρξεψλ ησλ 

λνηθνθπξηψλ. Δπηπιένλ, ε ρξεκαηηζηηθνπνίεζε έρεη αξλεηηθή επίπησζε ζηελ 

ζπλνιηθή δήηεζε γηα επέλδπζε θαζψο ζηελ δηαδηθαζία ρξεκαηηζηηθνπνίεζεο πνιχ 

ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ
115

. 

Δπνκέλσο, νη κε ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξίεο έρνπλ ιηγφηεξα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα γηα 

λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ θπζηθή επέλδπζε θαη γίλεηαη νινέλα θαη κεγαιχηεξε 

κφριεπζε ζε απηέο, απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ θάλεη εμαηξεηηθά δχζθνιν γηα απηέο ηηο 

εηαηξίεο λα δερηνχλ εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε. Πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ε 
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ζπζζψξεπζε ησλ θαπηηαιηζηψλ έρεη ηελ ηάζε λα κεηψλεηαη ζε νηθνλνκίεο φπνπ ην 

ρξεκαηηζηήξην έρεη θπξίαξρν ξφιν θαη απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε 

νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ δηφηη αλ νη απμαλφκελεο επελδχζεηο δελ αθνινπζεζνχλ απφ κία 

αχμεζε ζηελ θαηαλάισζε ησλ λνηθνθπξηψλ.  

Δλψ νη κεηά-θεπλζηαλνί πηζηεχνπλ φηη είλαη ζηαζεξφηεηα θαη ε κε ηζνξξνπίεο είλαη 

έλλνηεο πνπ είλαη ελζσκαησκέλεο ζηηο νηθνλνκίεο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, πηζηεχνπλ 

επίζεο φκσο, φηη ε θξαηηθή παξέκβαζε κπνξεί επίζεο λα ζηαζεξνπνηήζεη ην 

νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, έσο θάπνην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν. ε αληίζεζε κε ηνπο 

καξμηζηέο, πηζηεχνπλ φηη νη θξίζεηο κπνξνχλ θαη λα απνθεπρζνχλ αλ ε 

καθξννηθνλνκία δέρεηαη νξζή δηαρείξηζε, νη ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο είλαη επαξθψο 

ξπζκηδφκελεο θαη αθνινπζείηαη έλαο ―ρξπζφο‖ θαλφλαο: ε αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

κηζζνχ λα ζπκβαδίδεη κε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 
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Οη νηθνλνκηθέο αληζόηεηεο θαη ν ξόινο ηνπο ζηελ εμήγεζε 

ησλ νηθνλνκηθώλ θξίζεσλ ζηα κεηά-θεπλζηαλά 

νηθνλνκηθά 

 

Θέκαηα ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, ηεο δχλακεο θαη ηεο δηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη 

ηνπ πινχηνπ, βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο αλάιπζεο ησλ κεηά-θεπλζηαλψλ
116 

φπσο  

παξαηεξήζακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. Γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ δεηεκάησλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ, νη κεηά-θεπλζηαλνί δηαρσξίδνπλ ηελ δηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο ζε δηαλνκή ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θαη ζε δηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ 

εηζνδήκαηνο. H δηαλνκή ηνπ ιεηηνπξγηθνχ εηζνδήκαηνο είλαη έλα δήηεκα ηάμεσλ 

θαζψο κεηξάεη ηη πνζνζηφ απφ ην εζληθφ εηζφδεκα πάεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηη 

πνζνζηφ απφ απηφ πάεη ζηνπο θαπηηαιηζηέο θαη ζηνπο εηζνδεκαηίεο. Ζ δηαλνκή ηνπ 

πξνζσπηθνχ εηζνδήκαηνο εμεηάδεη θαηά πφζν ην εηζφδεκα δηαλέκεηαη ηζφηηκα κεηαμχ 

ησλ αηφκσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ
117

. 

Οη κεηά-θεπλζηαλνί ζεσξνχλ φηη κία αχμεζε ζηελ δηαλνκή ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

εηζνδήκαηνο ηείλεη λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία, αλ ε νηθνλνκία 

θαζνδεγείηε απφ ηνπο κηζζνχο. κνηα κία αχμεζε ζηελ αληζφηεηα ηεο δηαλνκήο ηνπ 

πξνζσπηθνχ εηζνδήκαηνο κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ζηαζεξφηεηα ηεο 

νηθνλνκίαο θαζψο ηα θησρφηεξα ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ έρνπλ κεγαιχηεξε νξηαθή 

ρξεζηκφηεηα απφ ηελ θαηαλάισζε απφ ηα πινχζηα ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ γηα ην 

ιφγν απηφλ κία αχμεζε ζηελ αληζφηεηα ηνπ εηζνδήκαηνο αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε 

κία κείσζε ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο γηα θαηαλάισζε.  

Ζ κεηαθεπλζηαλή απηή ζεσξία είλαη πνιχ θνληά ζηα καξμηζηηθά ξεχκαηα πνπ 

ζεσξνχλ ηελ ππεξπαξαγσγή θαη ππνθαηαλάισζε σο αηηία ησλ θξίζεσλ. Απηφ 

ζπκβαίλεη θχξησο γηαηί κία αχμεζε ζηελ αληζφηεηα ηνπ εηζνδήκαηνο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε θξίζεο, σο απνηέιεζκα ηεο αλεπαξθνχο ελεξγνχ δήηεζεο  
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γηα θαηαλαισηηθά αγαζά. Καηά ζπλέπεηα απηφ νδεγεί ζε κεησκέλε θαπηηαιηζηηθή 

ζπζζψξεπζε θαη ζε αχμεζε ηεο αλεξγίαο. Οη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο κίαο αχμεζεο ηεο 

εηζνδεκαηηθήο αληζφηεηαο κπνξεί λα κελ είλαη ακέζσο νξαηή ζε κία νηθνλνκία ε 

νπνία θπξηαξρείηαη απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά αλ ηα θησρφηεξα ηκήκαηα ηνπ 

πιεζπζκνχ είλαη ηθαλά λα ζπζζσξεχνπλ ρξένο εμαηηίαο ηεο κεγαιχηεξεο θαη 

επθνιφηεξεο δηάζεζεο πηζηψζεσλ ζε απηνχο.  

Σν απμαλφκελν ρξένο ην νπνίν κπνξεί λα δηαζθαιίδεη ζηαζεξή ή θαη απμαλφκελε 

ζπλνιηθή δήηεζε γηα θαηαλάισζε, ζην ηέινο γίλεηαη έλα βάξνο γηα ηα ρακειφκηζζα 

λνηθνθπξηά δηφηη απμάλνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπο απφ ηελ αχμεζε ηνπ επηηνθίνπ 

νπφηε ηα θησρφηεξα λνηθνθπξηά ρξεηάδνληαη πςειφηεξνπο ξπζκνχο απνηακίεπζεο. 

Απηφ ζα έρεη ζαλ καθξννηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ην εηζφδεκα λα αλαδηαλέκεηαη απφ 

ηα θησρφηεξα λνηθνθπξηά ζηα πινπζηφηεξα, κε απνηέιεζκα ε θαηαλάισζε ησλ 

θησρφηεξσλ λνηθνθπξηψλ λα πεξηνξηζηεί. Απηφ είλαη δπλαηφ λα νδεγήζεη ζε κία 

επηβαξπκέλε απφ ην ρξένο χθεζε ή ζε κία ρξεκαηνπηζησηηθή χθεζε αλ δνζνχλ 

δάλεηα ζηα θησρφηεξα λνηθνθπξηά γηα ηηο απμαλφκελεο ηηκέο ησλ αθηλήησλ
118

.  

Μηα πνιηηηθή γηα ηελ κείσζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη, ε κείσζε ηεο απνηακίεπζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ηα απμαλφκελα έμνδα 

γηα επελδχζεηο θαη ην εκπνξηθφ πιεφλαζκα γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο 

εμσηεξηθήο δήηεζεο. ίγνπξα κία νηθνλνκία καδηθήο παξαγσγήο ρξεηάδεηαη κία 

θνηλσλία καδηθήο θαηαλάισζεο γηα λα ππνζηεξίδεηαη ε παξαγσγή ηεο, ην νπνίν κε 

ηελ ζεηξά ηνπ ζηεξίδεηαη ζηελ πγηή δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο
119

 θάηη ην νπνίν 

ζπκβαδίδεη αξθεηά θαη κε ηελ ζεσξία ηνπ Κεπλο
120

 ζην έξγν ηνπ Γεληθή Θεσξία ηεο 

Απαζρφιεζεο, ηνπ Σφθνπ θαη ηνπ Υξήκαηνο ζην νπνίν αλαθέξεη πψο έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα ιάζε ηεο νηθνλνκίαο είλαη ε απζαηξεζία θαη ε αληζφηεηα ζηελ δηαλνκή 

ηνπ πινχηνπ θαη ηνπ εηζνδήκαηνο θαζψο νδεγνχλ ζε ρακειή ξνπή γηα θαηαλάισζε 

θαη θάζε αδπλακία ζηελ ξνπή γηα θαηαλάισζε ιακβάλεηαη σο κία κφληκε ζπλήζεηα ε 
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νπνία απνδπλακψλεη ηελ δήηεζε γηα θεθάιαην θαζψο θαη ηελ δήηεζε γηα 

θαηαλάισζε
121

.  

 

Οη θπξίαξρεο ζεσξίεο γηα ηελ θξίζε θαη ν ξόινο ηεο άληζεο 

δηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο 

 

Σα θπξίαξρα ξεύκαηα ζεσξηώλ ησλ θξίζεσλ  

 

ε αληίζεζε κε ηνπο κεηαθεπλζηαλνχο θαη ηνπο καξμηζηέο, ην νξζφδνμν ξεχκα 

νηθνλνκνιφγσλ γεληθά αξλείηαη φηη ε θξίζε είλαη ζπκθπήο ζηελ θαπηηαιηζηηθή 

παξαγσγή
122

. Καηά ηελ άπνςή ηνπο νη επεκβάζεηο ζηελ ειεχζεξε αγνξά απνηεινχλ 

αηηία θξίζεσλ. Θα καο δηαβεβαηψζνπλ φηη ην ζχζηεκα είλαη απηνξπζκηδφκελν κε 

δηάθνξεο παξαιιαγέο ηεο ζεσξίαο ηνπ 'αφξαηνπ ρέξηνπ' θαη φηη νη νηθνλνκίεο έρνπλ 

απζξφκεηε ηάζε γηα ηζνξξνπία, γηα κε-εκθάληζε θξίζεσλ δειαδή. Με βάζε απηφ νη 

θξίζεηο ζεσξνχληαη κία απφθιηζε απφ ην θαλνληθφ αλαπηπμηαθφ κνλνπάηη πνπ 

πξνθαιείηαη απφ εμσγελείο αηηίεο ή θξαηηθέο απξεκβάζεηο. Απηή ε γεληθή ζεσξία ηεο 

ηζνξξνπίαο ζπκβαδίδεη κε νηθνλνκηθέο ζθέςεηο απφ θιαζηθνχο νηθνλνκνιφγνπο φπσο 

νη Smith, Mill θαη Ricardν θαη ππνζέηεη φηη ε πιήξεο απαζρφιεζε είλαη ν θαλφλαο κε 

ηνλ νπνίν νη νηθνλνκηθνί θνξείο κεγηζηνπνηνχλ ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπο ελψ έρνπλ σο 

πξνυπφζεζε ηελ πιήξε πιεξνθφξεζε θαη νπζηαζηηθή νκνηνγέλεηα ζηηο ζπκπεξηθνξέο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ έηζη ψζηε λα κελ επηθξαηεί θακία ξηδηθή αβεβαηφηεηα, ελψ 

ηαπηφρξνλα βαζίδνληαη ζηελ νπδεηεξφηεηα ηνπ ρξήκαηνο είλαη νπδέηεξν θαη ζηε 

ζέζε φηη νη αγνξέο ιεηηνπξγνχλ κε  απνηειεζκαηηθά.  

χκθσλα κε ηνπο λενθιαζηθνχο ε νξζνινγηθφηεηα κπνξεί λα δηαβεβαίσζεη φηη νη 

ηξάπεδεο ζα δψζνπλ δάλεηα κφλν ζηνπο δαλεηνιήπηεο πνπ θαιχπηνπλ ηα θξηηήξηα γηα 

λα ιάβνπλ ην δάλεην θαη βαζηδφκελνη πάιη ζηελ νξζνινγηθφηεηα ππνζηεξίδνπλ πσο νη 

δαλεηνιήπηεο ζα δεηήζνπλ κφλν δάλεηα ηα νπνία πηζηεχνπλ φηη ζα είλαη ηθαλνί λα 
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απνπιεξψζνπλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ ππνζηεξίδεηαη πσο κία 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ζα δηαζθάιηδε ρακεινχο θαη ζηαζεξνχο ξπζκνχο πιεζσξηζκνχ. 

Δπνκέλσο, νη θξίζεηο δελ εθιακβάλνληαη σο ζπζηεκαηηθέο απνηπρίεο ηεο 

πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο ή ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα αιιά εθιακβάλνληαη σο ην 

απνηέιεζκα κίαο ιαλζαζκέλεο πνιηηηθήο, ή ηεο δηαθζνξάο ή θαη αθφκα θάπνηνπ 

ηζρπξνχ εμσηεξηθνχ ζνθ ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα
123

. ηελ νπζία δειαδή νη 

νηθνλνκηθέο θξίζεηο εθιακβάλνληαη σο απηνδηνξζψζεηο ηεο αγνξάο, πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα λα μεπεξάζεη ζπνξαδηθέο εμσγελείο ελνριήζεηο ή θαη ιαλζαζκέλεο 

θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε καθξνρξφληα ηζνξξνπία ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Οη έξεπλεο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ακθηζβεηήζεη ηελ νξζφδνμε απηή πνιηηηθή φηη 

νη νηθνλνκίεο πξέπεη λα αθεζνχλ γηα λα έξζνπλ κφλεο ηνπο ζε ηζνξξνπία. Σα λέα- 

θεπλζηαλά νηθνλνκηθά ηνπ Κξνχθγκαλ, ήηαλ έλα απφ ηα πξψηα ξεχκαηα  πνπ 

ππνζηήξημαλ φηη νη θπξίαξρεο καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο κπνξνχλ λα 

επεξεαζηνχλ αξλεηηθά απφ αιιαγέο ζηελ ηζνξξνπία ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ησλ θξαηψλ. Απηφ ην ξεχκα εξεπλψλ αλαπηχρζεθε πεξηζζφηεξν θαη 

αθνινχζεζαλ νη επνλνκαδφκελεο δεχηεξεο, ηξίηεο θαη ηέηαξηεο γεληέο κνληέισλ γηα 

ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, κεηά ηηο θξίζεηο ζηηο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο ηε 

δεθαεηία ηνπ 1990. 

Οη ηξίηεο θαη ηέηαξηεο γεληέο απηψλ ησλ κνληέισλ ηζρπξίδνληαη φηη ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθά αλνηρηά νηθνλνκίεο νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ καδηθψλ εθξνψλ 

θεθαιαίνπ καδί κε ηελ αμηνπηζηία ησλ πηζηψζεσλ ηεο ηζνξξνπίαο ηεο νηθνλνκίαο 

είλαη ηα δχν θχξηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ εμήγεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θξίζεσλ. Με άιια ιφγηα α) νη ρψξεο ιακβάλνπλ εμσηεξηθφ θεθάιαην θαη ρξεψλνληαη 

κε βάζε ηεο αμηνπηζηία πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηελ αιινδαπή β) ζε θάπνην ζεκείν ε 

αληίιεςε ησλ επελδπηψλ γηα ηνλ θίλδπλν πνπ θέξνπλ ηα ρξέε αιιάδεη, ην νπνίν 

νδεγεί ζε καδηθέο εθξνέο θεθαιαίνπ γ) απηφ ζα επηθέξεη ηελ αδπλακία ππνζηήξημεο 

ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ρψξαο θαη κείσζε ησλ απνζεκαηηθψλ ηεο δ) ε 

ήδε εμαζζελεκέλε ηζνηηκία θαηαξξέεη. ε) ε ρψξα είλαη αλίθαλε λα πιεξψζεη είηε ζα 

                                                 
123

 Βι., Nesvetailova, Anastasia (2007): Fragile Finance: Debt, Speculation and Crisis in the Age 

of Global Credit. Basingstoke: Palgrave Macmillan, ζει. 27-27. 

 



 

 78 78 78 

ρξεηαζηεί ρξφλνο γηα λα κπνξέζεη λα απνπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο θαη ηα ρξέε 

ηεο ζην εμσηεξηθφ. ε) ε θξίζε έξρεηαη ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα θαη ζηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Ο θχξηνο ιφγνο γηα ηελ εκθάληζε θξίζεσλ γηα ηνπο 

ππνζηεξηρηέο ηεο ζεσξίαο απηήο είλαη νη πξνζδνθίεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζρεηηθά κε 

ηηο απνδφζεηο θαη επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη επελδχζεηο. 

Ζ ππφζεζε ηεο ελδνγελνχο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο άιιαμε απφ ηελ ζεσξία ηεο αηεινχο θαη ηεο αζχκκεηξεο 

πιεξνθφξεζεο ησλ Akerlof θαη Stiglitz (νη νπνίνη, καδί κε ηνλ Spence, θέξδηζαλ ην 

βξαβείν Nφκπει γηα απηή ηε δηάζηαζε πνπ έδσζαλ ζηα νηθνλνκηθά). χκθσλα κε 

ηελ ζεσξία ηνπο δελ έρνπλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά ηελ ίδηα πιεξνθφξεζε, 

ζαλ απνηέιεζκα νη αγνξέο δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηέιεηα. Αξρηθά ππάξρνπλ 

δπζθνιίεο ζηελ δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο επελδπηέο θαζψο κεηά δηαδίδνληαη 

γξήγνξα. Γεχηεξνλ θάπνηεο νκάδεο έρνπλ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε απφ άιιεο, γηα 

παξάδεηγκα ν δαλεηδφκελνο έρεη θαιχηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηνλ ξίζθν κίαο 

επέλδπζεο απφ ηνλ δαλεηζηή. 

Μία νηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί λα εκθαληζηεί απφ κία πησηηθή ηάζε ζηελ νηθνλνκία, ε 

νπνία κπνξεί λα έρεη πξνθιεζεί απφ έλα ζνθ ζηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ, απφ έλα 

λνκηζκαηηθφ ζνθ ή απφ κία δξακαηηθή αιιαγή ζηηο πξνζδνθίεο
124

. Οη ηξάπεδεο ζα 

αξρίζνπλ λα πεξηνξίδνπλ ην δαλεηδφκελν θεθάιαην πνπ ζα πξνζθέξνπλ ελψ ζπλήζσο 

ζηηο πεξηφδνπο πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο πησηηθήο ηάζεο νη πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο 

ρξεκαηνδνηνχληαη κε πηζηψζεηο. Απηφ ζα έρεη ζαλ επίπησζε νη εηαηξίεο λα επελδχνπλ 

ιηγφηεξν θαζψο θαη λα πξνζιακβάλνπλ ιηγφηεξν πξνζσπηθφ, ην πνίν κε ηελ ζεηξά 

ηνπ έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ζπλνιηθή δήηεζε. Οη εηαηξίεο κπνξεί λα 

ρξενθνπήζνπλ ιφγσ ηνπ πςεινχ ρξένπο πνπ κπνξεί λα έρνπλ. Απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ 

ζα νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξνπο πεξηνξηζκνχο ζηνλ δαλεηζκφ ην νπνίν ζα επηθέξεη 

κεγαιχηεξε εμάπισζε ηεο θξίζεο. Απηή ε ζεσξία ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ηξίηε θαη 

ηέηαξηε γεληά ζεσξίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ δηφηη ε 

αηειήο θαη αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηνπ ιφγνπ γηα ηνλ νπνίν κία μαθληθή αιιαγή ζηελ αληίιεςε ηνπ θηλδχλνπ απφ ηνπο 
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δαλεηζηέο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεγάιεο εθξνέο θεθαιαίνπ, ππνλνκεχνληαο ηελ 

αμηνπηζηία νιφθιεξνπ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο
125

.  

Σν πφζν εχζξαπζην είλαη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα – θαη επνκέλσο κία 

ακθηζβήηεζε ηεο ελδνγελνχο ζηαζεξφηεηαο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο - απνηειεί 

έλα ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν πξνθχπηεη απφ κεγάιν αληίθηππν ηνλ νπνίν κπνξεί λα 

έρνπλ κηθξά ζνθ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα
126

. Απηά ηα ζνθ κπνξεί λα είλαη 

κηθξά αιιά είλαη ηθαλά λα αιιάμνπλ ηηο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά 

αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο ή θαη αθφκα λα ζέζνπλ νιφθιεξν ην ζχζηεκα ζε 

θίλδπλν. Άιινο ιφγνο γηα ηελ ακθηζβήηεζε ελδνγελνχο ζηαζεξφηεηαο κπνξεί λα 

απνηειεί ε ζεσξία ηεο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο ε νπνία ηα ηειεπηαία ρξφληα 

θαίλεηαη λα ζπγθεληξψλεη φιν θαη πεξηζζφηεξνπο νπαδνχο. εκαληηθφ παξάδεηγκα 

απηήο είλαη ε απνθαινχκελε ζεσξία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία 

βαζίδεηαη ζηνπο Kahneman θαη Tversky‘s (1979) θαη πην πξφζθαηα ζηνπο Shiller 

(2000), Shleifer (2000) θαη Akerlof θαη Shiller (2009). χκθσλα κε ηελ ζεσξία απηή, 

νη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο φπσο ν ζπκφο, ε απψιεηα ηνπ απηνειέγρνπ, νη 

πξνηηκήζεηο ησλ επελδπηψλ, ε κεγάιε απηνπεπνίζεζε, ε αηζηνδνμία θαη νη ππφ ή 

ππέξ αληηδξάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο εμεγνχλ ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή κε ζηαζεξφηεηα. Ζ ζεσξία απηή δειαδή ππνζέηεη φηη ε κε 

ινγηθή ζπκπεξηθνξά, σο ζηαζεξφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηέπεη ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο, νδεγεί ζε θεξδνζθνπία θαη ζε απφθιηζε ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο θαη ησλ 

ζεκειησδψλ αμηψλ θαη εμεγεί γηαηί νη θνχζθεο θαη νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο ππάξρνπλ.  

Έλα απφ ηα πην γλσζηά ππνδείγκαηα ζήκεξα απνηειεί ην κνληέιν ησλ Γπλακηθήο 

ηνραζηηθήο Γεληθήο Ηζνξξνπίαο (DSGE). ε απηνχ ηνπ είδνπο ηα ππνδείγκαηα 

ζπλήζσο δελ ελζσκαηψλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ζπλήζσο εθιακβάλνπλ ηελ αηειή θαη αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε 

θαη ηα πξνβιήκαηα νξζνινγηθφηεηαο ησλ απνθάζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ σο 

εηδηθέο πεξηπηψζεηο. Δπηπιένλ, ηα πεξηζζφηεξα κνληέια DSGE δελ αζρνινχληαη πνιχ 
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κε ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα ή κε ηνλ θξαηηθφ ηνκέα ηνπιάρηζηνλ ζε έλα 

νπζησδψο ξεαιηζηηθφ επίπεδν θαζψο επίζεο θαη δελ ιακβάλνπλ ζεκαληηθά ππφςε ηα 

καθξννηθνλνκηθά. Δμαηηίαο απηψλ ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ζπγθξφηεζή ηνπο ηα 

ππνδείγκαηα απηά απέρνπλ πνιχ απφ ην λα θαηαθέξνπλ πξνβιέςεηο θξίζεσλ, ζαλ 

απηή πνπ μέζπαζε ην 2008 αιιά θαη αθφκε λα παξέρνπλ θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ 

ηεο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ε ρξεζηκφηεηα ησλ κνληέισλ DSGE ακθηζβεηείηαη απφ 

πνιινχο νηθνλνκνιφγνπο.  

 

Οη αληζόηεηεο θαη ν ξόινο ηνπο ζηα θπξίαξρα ξεύκαηα γηα ηηο 

εμεγήζεηο ηεο θξίζεο  

 

Απφ ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε φηη ε αληζφηεηα ηνπ εηζνδήκαηνο δελ 

θαηέρεη θάπνηνλ βαζηθφ ξφιν ζηηο θπξίαξρεο ζπδεηήζεηο γηα ηελ θξίζε. Απηφ 

ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηνπο νηθνλνκνιφγνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ζπκπεξηθνξά 

ησλ αηφκσλ θαζψο δελ αλαθέξνληαη ζε αιιαγέο ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ λνηθνθπξηψλ 

ε νπνίεο λα πξνέξρνληαη απφ ηηο εηζνδεκαηηθέο αληζφηεηεο. Γηα ηνπο νξζφδνμνπο 

νηθνλνκνιφγνπο ε ηζνξξνπία θαζνξίδεηαη απφ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ δήηεζε. Οη 

ζεζκνί θαη νη δπλακηθέο ζρέζεηο ζπλήζσο δελ ιακβάλνληαη ππφςε. ηελ νπζία, 

δειαδή, βιέπνπλ ηελ αληζφηεηα ζαλ απνηέιεζκα ησλ δηαθνξψλ ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα, ην νπνίν δελ αλακέλεηαη λα έρεη ηζρπξφ αληίθηππν ζην νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα δηφηη νη αιιαγέο ζηα έζνδα, ηα ρξέε θαη ηηο απνηακηεχζεηο θαίλνληαη ζαλ 

άξηζηεο ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν, ππνζέηνπλ πσο ν λφκνο ηνπ Say ηζρχεη, θαη ε πιήξεο 

απαζρφιεζε ζεσξείηαη πσο είλαη ν θαλφλαο.  

Σν γεγνλφο φηη ν ξφινο ησλ αληζνηήησλ δελ είλαη ζεκαληηθφο ζηηο ηάζεηο πνπ 

θπξηαξρνχλ ζην εξεπλεηηθφ επίπεδν, κπνξνχκε επίζεο λα ην δηαπηζηψζνπκε απφ ην 

γεγνλφο φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ κνληέισλ DSGE βαζίδνληαη ζηνλ κέζν 

εθπξφζσπν. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ ζέκαηα δηαλνκήο, θακία εθκεηάιιεπζε: 

φηη ράλνπλ νη εξγαδφκελνη απφ ηνπο κεησκέλνπο κηζζνχο, ην πεξλνχλ πίζσ ζηνλ ξφιν 

ηνπο σο ηδηνθηήηεο κέζσ ησλ πςειφηεξσλ θεξδψλ
127

. Δπηπιένλ, ηα κνληέια DSGE 
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ζπλήζσο ακθηζβεηνχλ ηελ δπλαηφηεηα ηεο ππεξρξέσζεο, θαζψο ζηα πεξηζζφηεξα 

κνληέια ηνπο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο.  

χκθσλα κε ηελ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ζεσξηψλ θαη ησλ ππνδεηγκάησλ νη 

αληζφηεηεο νχηε έρνπλ  αξλεηηθή επίπησζε ζηελ ζπλνιηθή δήηεζε νχηε  νδεγνχλ ζε 

ππεξρξέσζε. Αθφκα θαη αλ ιακβάλνληαλ νη αγνξέο θεθαιαίνπ ππφςε ζηηο θπξίαξρεο 

ζεσξίεο ηεο θαηαλάισζεο, δελ παξαηεξνχλ θακία ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ αληζφηεηα 

ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηελ ζπλνιηθή πξνζσπηθή θαηαλάισζε θαη σο απνηέιεζκα δελ 

ρξεηάδεηαη θακία θξαηηθή παξέκβαζε
128

. Ο ιφγνο πνπ επηθξαηεί απηή ε άπνςε είλαη 

φηη ηα λνηθνθπξηά αλακέλεηαη λα είλαη ηθαλά λα κεηψζνπλ ηελ έληαζε απηψλ ησλ 

δηαθπκάλζεσλ ζην εηζφδεκα κε ηελ βνήζεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ. Ζ 

αληζφηεηα θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο πξνζσξηλέο αιιαγέο απφ ηηο 

κφληκεο αιιαγέο ζην εηζφδεκα. Οη θπξίαξρεο ζεσξίεο ησλ νηθνλνκνιφγσλ 

ακθηζβεηνχληαη καδί κε ηηο ππνζέζεηο απηέο κπξνζηά ζηελ ζέα ηεο ησξηλήο θξίζεο.  
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Ο ξόινο ηεο άληζεο δηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο ζηελ ησξηλή 

θξίζε 

 

Οη Μαξμηζηηθέο εμεγήζεηο ηεο ησξηλήο θξίζεο θαη ν ξόινο ηεο 

αληζόηεηαο 

 

ηα εηεξφδνμα ξεχκαηα ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο αλαπηχζζνληαη καξμηζηηθέο 

εμεγήζεηο γηα ηελ ησξηλή θξίζε, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν νκάδεο. Ζ 

κία νκάδα ππνζηεξίδεη φηη ηα ρακειά πνζνζηά θέξδνπο ζηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα ήηαλ 

ε θχξηα αηηία γηα ηελ εκθάληζε ηεο ησξηλήο θξίζεο. Ζ άιιε νκάδα ππνζηεξίδεη φηη ε 

αχμεζε ηεο αληζφηεηαο θαη ε απνηξνπή ηεο ππνθαηαλάισζεο είλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθή ζηελ θαηαλφεζε ησλ αηηηψλ ηεο εκθάληζεο ηεο ησξηλήο θξίζεο.  

Οη ππνζηεξηρηέο ηεο ζεσξίαο ηεο πηψζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο αλαθέξνπλ πσο, ζην 

ηέινο ηνπ 1960 θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 1970 νη ξπζκνί ησλ θεξδψλ έπεθηαλ 

θαηαθφξπθα ζηηο ΖΠΑ, ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Ηαπσλία θαζψο ε ρξπζή επνρή πνπ 

επηθξαηνχζε κεηά ην ηέινο ηνπ Β'ΠΠ ήξζε ζην ηέινο ηεο. Αλ θαη νη ξπζκνί ησλ 

θεξδψλ παξνπζίαζαλ κία αχμεζε ην 1980, παξαδφμσο έκεηλαλ πνιχ παξαθάησ απφ 

ηνπο ξπζκνχο θεξδψλ πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ ρξπζή επνρή. Ο ιφγνο πνπ ζπλέβε 

απηφ είλαη φηη ε νξγαληθή ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ άιιαμε έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη 

ιηγφηεξε ππεξαμία αλά θεθάιαην πνπ επελδχεηαη.  

Σα ρακειά πνζνζηά θέξδνπο νδήγεζαλ ζε ιηγφηεξεο επελδχζεηο ζηνλ πξαγκαηηθφ 

ηνκέα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ην ρξήκα πνπ ζπζζσξεχνληαλ έςαρλε λα επελδχζεη ηα 

ρξήκαηα ηνπ ζε ηνκείο πνπ ζα ππφζρνληαλ κεγαιχηεξα θέξδε. αλ απνηέιεζκα φια 

ηα είδε θεξδνζθνπηθψλ θαη κε παξαγσγηθψλ ελεξγεηψλ άλζεζαλ ηελ πεξίνδν απηή, 

ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα επεθηάζεθε θαζψο έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

ζπιινγή ησλ επελδχζεσλ γηα θεξδνζθνπία
129

 Απηέο νη αλαπηχμεηο αξγφηεξα 

ελίζρπζαλ ηελ θνχζθα ηεο ηερλνινγίαο πνπ κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο νη επελδχζεηο 

εζηίαζαλ ζηνλ ζηεγαζηηθφ ηνκέα δηφηη θαίλνληαλ λα έρεη ρακειφ θίλδπλν θαη πςειά 
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θέξδε. Σελ πεξίνδν εθείλε θαίλνληαλ σο ε θαιχηεξε δηέμνδνο γηα αληηζηάζκηζε ηεο 

πησηηθήο ηάζεο πνπ είραλ ηα θέξδε. Αξθεηνί ππνζηεξηρηέο ηεο ζεσξίαο απηήο 

αλαγλσξίδνπλ φηη κία αχμεζε ζηελ αληζφηεηα ησλ εηζνδεκάησλ θαιιηέξγεζε ηελ 

δήηεζε γηα ππνζήθεο θαη πηζηψζεηο απφ ηα θησρά λνηθνθπξηά γηα λα δηαηεξήζνπλ 

ηελ πνηφηεηα δσήο πνπ είραλ.  

Ζ άπνςε φηη ηα ρακειά πνζνζηά θέξδνπο ήηαλ ε θχξηα αηηία γηα ηελ εκθάληζε ηεο 

θξίζεο, ακθηζβεηείηαη απφ άιινπο εηεξφδνμνπο νηθνλνκνιφγνπο. Αξρηθά απφ ην 

1982 θαη κεηά ηα πνζνζηά θέξδνπο θαίλεηαη λα απμάλνληαη αλ θαη δελ θηάλνπλ ηνπο 

εληππσζηαθνχο ξπζκνχο πνπ είραλ ζηα κέζα ηνπ 1960. Ζ αχμεζε απηή ζηνπο 

ξπζκνχο θεξδνθνξίαο βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ κέζσ ηεο κείσζεο ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ θαη ηεο αχμεζεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. Έπεηηα ην ζεκείν αλαθνξάο ησλ θαπηηαιηζηψλ ην 1980 δελ ήηαλ 

ην πνζνζηφ θέξδνπο ηνπ 1960 ζην βηνκεραληθφ ηνκέα, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη 

πςειφηεξν απφ ην ησξηλφ, αιιά ήηαλ νη πςειέο βξαρππξφζεζκεο απνδφζεηο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεηψλ
130

. Σέινο, ε άπνςε φηη κία αχμεζε 

ζηελ ζπζζψξεπζε ηνπ ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ νδήγεζε ζε ρακειφηεξνπο ξπζκνχο 

εζφδσλ πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο θξίζεο, δελ είλαη πιένλ ηφζν πεηζηηθή θαζψο νη 

αθαζάξηζηεο πάγηεο επελδχζεηο ήηαλ ζρεηηθά ρακειέο απφ ηα κέζα ηνπ 1980, ελψ ηελ 

ίδηα ζηηγκή ην εξγαηηθφ δπλακηθφ απμάλνληαλ ζεκαληηθά ζε παγθφζκηα θιίκαθα.  

Μεξηθνί εηεξφδνμνη ζπγγξαθείο
131

 έζεζαλ επίζεο ην επηρείξεκα φηη κία καξμηζηηθή 

εμήγεζε ηεο θξίζεο κέζσ ηεο ππεξπαξαγσγήο ή ηεο ππνθαηαλάισζεο είλαη πην 

εχινγε θαη φηη πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ αχμεζε ζηελ αληζφηεηα 

ηνπ εηζνδήκαηνο θαη λα ζπδεηεζεί πεξηζζφηεξν. Ζ δηαδηθαζία ηεο 

ρξεκαηηζηηθνπνίεζεο θαη ε απμεκέλε δήηεζε ησλ ππνζεθψλ κπνξεί λα ζπλδεζεί 

άκεζα κε ηελ κεησκέλε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηελ ηαπηφρξνλε αχμεζε ζηνπο 

κηζζνχο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ κεηά ην 1980.  
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 Βι., Onaran, Özlem (2010a): Global crisis and the policy reaction in Western and Eastern 
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Σα απμαλφκελα θέξδε έπξεπε λα επαλεπελδπζνχλ ην νπνίν νδήγεζε ζε έλα δπλεηηθφ 

πξφβιεκα απνξξφθεζεο ηνπ πιενλάδνληνο θεθαιαίνπ δηφηη ε δήηεζε γηα 

θαηαλάισζε απφ ηα λνηθνθπξηά πεξηνξίζηεθε ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ζηάζηκνπ 

κηζζνχ ηνπο. Σν δπλεηηθφ απηφ πξφβιεκα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο αμίαο 

μεπεξάζηεθε απφ κία αχμεζε ζηα επίπεδα ησλ ρξεψλ θαη ησλ εμαγσγψλ θαη απφ ηελ 

απμαλφκελε επέλδπζε ηεο ππεξαμίαο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. Ζ επέθηαζε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ζήκαηλε φηη ε θεξδνζθνπηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή έγηλε έλα 

δεχηεξεο κεραλήο γηα αλάπηπμε δεδνκέλνπ ηεο αδπλακίαο ηεο πξψηεο κεραλήο, ηεο 

παξαγσγηθήο επέλδπζεο
132

. Ζ θαηαλάισζε είρε δηεγεξζεί απφ θεθαιαηαθέο θνχζθεο 

ην νπνίν είρε επηπηψζεηο ζηνλ πινχην θαη ηελ ίδηα ζηηγκή φιν θαη πεξηζζφηεξν ρξήκα 

δηνρεηεχνληαλ ζηα θησρά λνηθνθπξηά ζηηο ΖΠΑ, ην νπνίν δεδνκέλεο ηεο 

ζηαζηκφηεηαο ή θαη αθφκα ηεο κείσζεο ησλ κηζζψλ, ρξεηαδφληνπζαλ ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε απηή γηα λα δηαηεξήζνπλ ην θνηλσληθφ ηνπο επίπεδν. Σν κνληέιν 

απηφ ηεο αλάπηπμεο βαζίδνληαλ ζηελ απμεκέλε έθδνζε ησλ πηζηψζεσλ θαη ησλ 

ππνζεθψλ ζηα λνηθνθπξηά ην νπνίν ήηαλ κε βηψζηκν ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν. Ζ 

θαηάξξεπζε ηνπ κνληέινπ απηνχ ην νπνίν νδεγνχληαλ απφ ηα ρξέε ήηαλ 

αλαπφθεπθηε
133

.  

 

Οη κεηαθεπλζηαλέο εμεγήζεηο ηεο ησξηλήο θξίζεο, ε ππόζεζε ηεο 

αζηάζεηαο ηνπ Minsky θαη ν ξόινο ησλ αληζνηήησλ 

 

Οη κεηαθεπλζηαλνί έρνπλ δψζεη πνιιέο εμεγήζεηο ζηελ ησξηλή θξίζε, γηα ηνλ ξφιν 

ηεο αληζφηεηαο έρνπλ δψζεη πνιιέο εμεγήζεηο σο θχξηα πεγή εκθάληζεο ησλ θξίζεσλ 

φπσο θαίλεηαη απφ κία εηδηθή έθδνζε ζην Cambridge Journal of Economics. Αλάκεζα 

ζηηο εμεγήζεηο απηέο ππήξμαλ νη ηερλνινγηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηλνηνκίεο
134

, νη αληζνξξνπίεο ζηα θαζεζηψηα ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη 
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ησλ ξνψλ θεθαιαίνπ
135

, νη πνιηηηθέο απνηπρίεο ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο
136

, ε 

απμεκέλε ηξαπεδηθή ζπγθέληξσζε θαη κφριεπζε 
137

 θαη ε ίδξπζε ζεζκψλ γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο νηθνλνκίαο πνπ βαζίδνληαη ζηα ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα
138

. Χζηφζν, 

νη δχν πεξηζζφηεξν ζπδεηεκέλνη ιφγνη γηα ηελ εκθάληζε ηεο θξίζεο είλαη α) ε 

απνηπρία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαλνληζκψλ
139

 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εγγελή 

αζηάζεηα ηνπ Minsky
140

 θαη β) ε ρξεκαηηζηηθνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ε νπνία 

νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηεο εηζνδεκαηηθήο αληζφηεηαο
141

. 

Ζ ππφζεζε ηεο αζηάζεηαο ηνπ Minsky είλαη ηφζν δηαθεθξηκέλε ζηελ κεηαθεπλζηαλή 

δηακάρε πνπ ζηελ αξρή ζνπ πξνθαιεί έθπιεμε δηφηη ν Minsky έβιεπε ηηο πθέζεηο ζαλ 

απνηέιεζκα ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ θαη φρη ζαλ απνηέιεζκα ηεο θαηάξξεπζεο ησλ 

ηηκψλ ησλ θαηνηθηψλ θαζψο επηθεληξσλφηαλ ζε κε ρξεκαηηζηεξηαθέο θαη 

ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξίεο θαη φρη ζηα λνηθνθπξηά. Παξφια απηά νη ππνζηεξηρηέο ηεο 

άπνςεο ηνπ Minsky ζεσξνχλ φηη αλ θαη ε ησξηλή θξίζε δηαθέξεη ζε ζεκαληηθέο 

πηπρέο, κπνξεί αθφκα λα ζεσξεζεί σο ‗Minskian‘ δηφηη ν Minsky πάληα αλαθέξνληαλ 

ζηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ησλ ζεζκηθψλ αιιαγψλ, ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ ρξήκαηνο θαη 

ηεο ηηηινπνίεζεο ζην κνληέξλν ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. Δπηπιένλ, ε θνχζθα ηνπ 

ζηεγαζηηθνχ ηνκέα θαη ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο ησλ ππνζεθψλ ήηαλ έλα ζπζηεκηθφ 

πξφβιεκα ην νπνίν ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο θαλνληζκψλ, ηεο 

ππεξαηζηνδνμίαο ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ εθηηκήζεσλ, ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο 
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θαηλνηνκίαο, ηεο αλαδήηεζεο πςειψλ απνδφζεσλ, ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ησλ 

αθηλήησλ, ηεο πςειήο κφριεπζεο θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπζηεκάησλ Ponzi . 

ια ηα παξαπάλσ ζπλέβεζαλ ζε κία κεγάιε πεξίνδν ζρεηηθήο ζηαζεξφηεηαο. 

Δπηπιένλ, ε ησξηλή θξίζε θαίλεηαη σο έλα πνιχ θαιφ παξάδεηγκα εγγελνχο 

αζηάζεηαο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ απφ πνιινχο κεηαθεπλζηαλνπο θαζψο 

ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε ηνπ Minsky φηη ε ζηαζεξφηεηα είλαη απνζηαζεξνπνηεηηθή
142

.  

Οη ππνζηεξηρηέο ηεο παξαπάλσ ζεσξίαο ζπλήζσο έρνπλ κία ζέζε γηα ηηο αληζφηεηεο 

―σο ηειεπηαίαο αηηίαο ζηνλ ηξνρφ‖. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη Dymski θαη Kaboub. Ο 

ηειεπηαίνο αλαθέξεη φηη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξέαζε ηελ 

ηξνκεξή αχμεζε ηνπ δαλεηζκνχ κέζσ ησλ ππνζεθψλ είλαη ε δεκηνπξγία θαη ε 

επηκνλή ησλ νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ ε νπνία εληαηηθνπνηήζεθε κέρξη ην 1980 θαη ν 

Dymski αλαθέξεη φηη έλα ζεκαληηθφ ζεζκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ησξηλήο θξίζεο 

είλαη φηη νη ηξάπεδεο απφ ηελ αξρή ηνπ 1990 ζηφρεπαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηηο 

ρακειφκηζζεο κεηνςεθίεο νη νπνίεο λσξίηεξα είραλ απνθιεηζηεί απφ ηελ 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. Καη νη δχν θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αληζφηεηα 

απνηεινχζε έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ δηαδηθαζία αζηάζεηαο ηνπ Minsky. 

Χζηφζν, νη ζπλήγνξνη ηεο ζεσξίαο ηεο ρξεκαηηζηηθνπνίεζεο ηζρπξίδνληαη φηη ε 

ζεσξεία ηνπ Minsky απιά δίλεη κία κεξηθή θαη αηειή επεμήγεζε ηεο ησξηλήο 

θξίζεο
143

 θαη φηη ε ζπλνιηθή δήηεζε θαη νη αληζφηεηεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηελ 

θαξδηά ηεο αλάιπζεο. χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο ρξεκαηηζηηθνπνίεζεο, ε πην αξγή 

αλάπηπμε, ν πςειφηεξνο πιεζσξηζκφο, ε αλεξγία, ε πησηηθή ηάζε ησλ θεξδψλ θαη 

ησλ κεηνρψλ δεκηνχξγεζαλ  πξνβιήκαηα θαη πθεζηαθέο ηάζεηο ζηελ νηθνλνκία ζηα 

ηέιε ηνπ 1970
144
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Απηή ε θαηάζηαζε νδήγεζε ζε κία απνηειεζκαηηθή δεκηνπξγία νηθνλνκηθψλ 

ζπλαζπηζκψλ, νη νπνίνη ζηαδηαθά απνξχζκηδαλ ηηο ρξεκαηαγνξέο ελψ ηελ ίδηα ψξα νη 

επελδπηέο θαη ε αλάγθε ησλ αγνξψλ γίλνληαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο γηα αλάπηπμε ηνπ εηαηξηθνχ ειέγρνπ. Σν απνηέιεζκα απηψλ ησλ 

αλαπηχμεσλ είλαη ε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ζηηο ρψξεο 

OECD θαη ε αχμεζε ηεο άληζεο δηαλνκήο, ιφγσ ηνπ φηη νη εηαηξίεο είραλ απμαλφκελε 

πίεζε λα εμαζθαιίζνπλ πςειά θέξδε γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηνπο δαλεηζηέο. Μαδί κε 

απηέο ηηο επηδξάζεηο ζηελ θπζηθή επέλδπζε, ε ιεηηνπξγηθή θαη ε πξνζσπηθή δηαλνκή 

ηνπ εηζνδήκαηνο ζηηο ρψξεο OECD επεξεάδνληαλ επίζεο αξλεηηθά απφ ηελ 

ρξεκαηηζηηθνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ κηζζψλ ησλ δηεπζπληψλ, κέζσ ηεο 

πίεζεο πνπ πξνθάιεζε απηφ ζηηο εηαηξίεο λα κεηψζνπλ ηα θφζηε πνπ είραλ απφ ηνπο 

κηζζνχο ησλ εξγαδνκέλσλ εθηφο ησλ πςειφβαζκσλ ζηειερψλ θαη κέζσ ηεο 

αξλεηηθήο επίπησζεο πνπ είρε απηφ ζην εκπνξηθφ ζσκαηείν δηαπξαγκαηεχνληαλ 

δχλακε κε απαζρφιεζε.  

Σν απνηέιεζκα ηεο ρξεκαηηζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζπλνδεπφκελεο αχμεζεο ησλ 

αληζνηήησλ ηφζν εγρψξηα φζν θαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ, κπνξεί λα ψζεζε   

ζε πζηέξεζε ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο. Σν απνηέιεζκα απηφ ειαηηψλεηαη κε κία 

αχμεζε ησλ ξπζκψλ  πξνζσπηθήο απνηακίεπζεο θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

θαηαλάισζεο κέζσ ηεο απφθηεζεο ρξεψλ, ζε νξηζκέλεο ρψξεο
145

 θαη απφ ηελ 

απμαλφκελε εμάξηεζε ησλ κεξθαληηιηζηηθψλ
146

 ρσξψλ απφ ηηο εμαγσγέο. Ζ 

παγθφζκηα αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ην 1980 ήηαλ εθηθηή κφλν ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ 

δαπαλψλ γηα θαηαλάισζε θαη ηεο ηδησηηθήο επέλδπζεο ζηνλ ζηεγαζηηθφ ηνκέα ζηηο 

ΖΠΑ. Έλαο ιφγνο πνπ ε πξνζσπηθή δαπάλε απμήζεθε παξά ηελ ζηαζηκφηεηα ησλ 

κηζζψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο αληζφηεηαο ηνπ εηζνδήκαηνο, ήηαλ ην φηη απμήζεθαλ νη 

ψξεο εξγαζίαο αλά νηθνγέλεηα. Άιινλ έλα ιφγν απνηέιεζαλ νη θζελέο εηζαγσγέο. 

Σνλ πην ζεκαληηθφ φκσο ιφγν απνηεινχζε ην γεγνλφο φηη ην 90% πεξίπνπ απφ ηα 
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λνηθνθπξηά ζηακάηεζαλ λα απνηακηεχνπλ ηελ ίδηα ζηηγκή απμάλνληαλ νη ξπζκνί 

ρξένπο αλά νηθνγέλεηα
147

.  

Ζ απμαλφκελε δήηεζε γηα πίζησζε δελ ήηαλ ην απνηέιεζκα ησλ πςειψλ κηζζψλ, 

αιιά ήηαλ ην απνηέιεζκα κίαο αχμεζεο ζηελ αληζφηεηα ηνπ εηζνδήκαηνο γεληθφηεξα 

θαη ε απφηνκε θαη κεγάιε αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ζην 1% ηνπ πιεζπζκνχ 

εηδηθφηεξα. χκθσλα κε ηνπο κεηά- θεπλζηαλνχο, ε δξακαηηθή αχμεζε ζην εηζφδεκα 

ηνπ 1% πινπζηφηεξνπ πιεζπζκνχ ζηηο ΖΠΑ είλαη πνιχ ζεκαληηθή, δηφηη πνιιά 

λνηθνθπξηά ζηηο ΖΠΑ μφδεπαλ πεξηζζφηεξα απφ φζα έβγαδαλ γηα λα δηαηεξήζνπλ ην 

θνηλσληθφ ηνπο επίπεδν ζε ζρεηηθά θνληηλά επίπεδα κε ηνπο πινπζηφηεξνπο πνπ 

ζπλέρηδαλ λα απμάλνπλ ην εηζφδεκά ηνπο. Ζ απμαλφκελε απηή αληζφηεηα ε νπνία 

θαζνδεγνχληαλ απφ ηνπο πινπζηφηεξνπο έδσζε ψζεζε ζε έλαλ θαηαξξάθηε δαπαλψλ 

ζην νπνίν νη ρακειφκηζζνη θαη ε κεζαία θνηλσληθή ηάμε κπνξνχζαλ λα 

αληεπεμέιζνπλ ζηελ απφηνκε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ αηφκσλ κε ηα 

πςειφηεξα εηζνδήκαηα παξά κφλν θαηαλαιψλνληαο ηεο απνηακηεχζεηο ηνπο θαη 

πξνρσξψληαο ζηελ ιήςε δαλείσλ. 

Μεηά ην 1987 ην πνζφ ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζεσξνχληαλ απαξαίηεην γηα λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο απμήζεθε απφηνκα κε απνηέιεζκα ην 2007 λα θηάζεη ην 

40%, ελψ ε αχμεζε ζην εηζφδεκα ηεο κεζαίαο θνηλσληθήο ηάμεο ήηαλ ιηγφηεξε απφ 

15% θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ
148

. αλ απνηέιεζκα νη ξπζκνί ρξένπο ζην 

95% ηνπ πιεζπζκνχ κε ην ρακειφηεξν εηζφδεκα απμήζεθαλ απφ πεξίπνπ 70% ην 

1980 ζην 140% πεξίπνπ ην 2007, ελψ ηα ρξέε ζην άιιν 5% ηνπ πιεζπζκνχ 

παξέκεηλε ζε ζρεηηθά ίδηα επίπεδα
149

. 

χκθσλα κε απηήλ ηελ άπνςε ε αληζφηεηα θαη ε θαηαλάισζε ε νπνία 

ρξεκαηνδνηνχληαλ κε ρξέε απνηεινχλ θεληξηθά ζέκαηα ζηελ εμήγεζε ηεο 

θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνχζε πξηλ απφ ηελ θξίζε θαη ηελ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο θαη 
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κπνξεί λα ζηαζεί αλάκεζα ζηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ ζεσξνχληαη φηη 

πξνθάιεζαλ ηελ θξίζε φπσο είλαη ε έιιεηςε θαλφλσλ, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θαηλνηνκία θαη ε επηδίσμε πςειψλ θεξδψλ. Σν απνηέιεζκα ηεο ηξνκεξήο αχμεζεο 

ζην επίπεδν ηνπ πξνζσπηθνχ ρξένπο ήηαλ κε βηψζηκε καθξνρξφληα.  

Σα λνηθνθπξηά ηα νπνία αλαθέξνληαλ ζηελ ζεσξία ηνπ Ponzi, ―ρξεκαηνδφηεζε ζηελ 

ρξεκαηνδφηεζε γηα θαηαλάισζε‖,  βαζίδνληαλ ζηηο απμελφκελεο ηηκέο ησλ 

θαηνηθηψλ ηνπο θαη ηα ρακειά επηηφθηα γηα λα κπνξέζνπλ αλ απνπιεξψζνπλ ην 

απμαλφκελν ρξένο ηνπο. ηαλ ε Fed αχμεζε ηα επηηφθηα φινη απηνί νη ππεξρξεσκέλνη 

δαλεηζηέο, θπζηθφ ήηαλ λα κελ κπνξνχλ πιένλ λα απνπιεξψζνπλ ην ρξένο ηνπο. 

Απηφ νδήγεζε ζε καδηθέο θαηαζρέζεηο, ζηελ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο ησλ 

εμαζθαιηζκέλσλ ππνρξεψζεσλ ζην ρξένο (CDOs) θαη ζηελ κείσζε ηεο ζπλνιηθήο 

δήηεζεο ην νπνίν είρε επίζεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηηο κεξθαληηιηζηηθέο ρψξεο 

(δειαδή, φπσο αλαθέξακε απηέο πνπ είραλ πνιηηηθέο πνπ ζηφρεπαλ ζηε ζπζζψξεπζε 

θεθαιαηαθψλ απνζεκάησλ κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ, φπσο ε Γεξκαλία θαη ε 

Κίλα).  

 

Οη θπξίαξρεο εμεγήζεηο γηα ηελ θξίζε θαη ηνλ ξόιν ηεο 

αληζόηεηαο 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ νηθνλνκνιφγσλ ζεσξνχλ φηη είηε δελ ππάξρεη θάπνηα πεηζηηθή 

ζρέζε πνπ ζα καο έδηλε ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλδέζνπκε ηα πςειά επίπεδα ηεο 

αληζφηεηαο ηνπ εηζνδήκαηνο κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε,
150

 ή φηη λαη κελ ε 

αληζφηεηα έπαημε θάπνην ξφιν δηεπθφιπλζεο ηεο εθδήισζεο ηεο θξίζεο αιιά σζηφζν  

νη άιινη παξάγνληεο ήηαλ πνιχ πην ζεκαληηθνί γηα ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο. Ο πην 

ζπδεηεκέλνο ιφγνο γηα ηελ εκθάληζε ηεο θξίζεο είλαη ε απνξξχζκηζε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ή νη ειιηπείο θαλνληζκνί ξχζκηζήο ηνπ, ε απιεζηία 

απφ ηελ πιεπξά ησλ ηξαπεδψλ, ε δηαδεδνκέλε ππνηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη νη 

παγθφζκηεο αληζνξξνπίεο ζε ζπλδπαζκφ κε κία ιαλζαζκέλε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή 
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βαζηζκέλε ζηνπο ρακεινχο ξπζκνχο ησλ επηηνθίσλ. Οη ππνζηεξηρηέο φκσο ηεο 

ζεσξίαο ησλ νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ ζεσξνχλ πσο πίζσ απφ ηελ εκθάληζε ησλ 

παξαπάλσ θξχβνληαη νη νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο. 

ιν θαη πεξηζζφηεξνη νηθνλνκνιφγνη αλαγλσξίδνπλ φηη νη αληζφηεηεο ηνπ 

εηζνδήκαηνο ήηαλ επίζεο κία απφ ηηο θχξηεο αηηίεο εκθάληζεο ηεο θξίζεο
151

. Ο Rajan 

ήηαλ απφ ηνχο πξψηνπο νηθνλνκνιφγνπο πνπ αλαγλψξηζαλ ηελ ζχλδεζε απηή 

αλάκεζα ζηελ αληζφηεηα θαη ηηο θξίζεηο. χκθσλα κε ηελ άπνςή ηνπ νη ηερλνινγηθέο 

αιιαγέο αχμεζαλ ηελ κφληκε αληζφηεηα ζηηο ΖΠΑ θαη ε πνιηηηθή επίπησζε ζηελ 

απμαλφκελε απηή αληζφηεηα ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ δαλεηζκνχ απφ ηα λνηθνθπξηά 

εηδηθφηεξα απφ ηα ρακειφκηζζα λνηθνθπξηά. Απηή ε αλάπηπμε ησλ πηζηψζεσλ 

νδήγεζε ζηελ έθξεμε ηεο θαηαλάισζεο θαη ηελ ππεξρξέσζε ησλ λνηθνθπξηψλ ζηηο 

ΖΠΑ ην νπνίν καθξνρξφληα ήηαλ κε βηψζηκν.  

ε ζπκθσλία κε άιινπο εηεξφδνμνπο νηθνλνκνιφγνπο ν Rajan επίζεο ηνλίδεη ηελ 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ησλ πηζηψζεσλ γηα ηελ αληηζηάζκηζε ηεο πηζαλήο 

πζηέξεζεο ελεξγνχ δήηεζεο. ε αληίζεζε σζηφζν, κε ηνπο κεηά-θεπλζηαλνχο θαη 

ηνπο καξμηζηέο, δελ ζεσξεί ην παξφλ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα σο έλα επηξξεπέο ζχζηεκα 

ζε νηθνλνκηθέο θξίζεηο. Ζ αλάιπζε ηνπ επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ απνηπρία ηνπ 

θξάηνπο θαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο απνηπρίεο.  

ηα θχξηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ, φζνλ αθνξά ηηο πξνηάζεηο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, 

ππνζηεξίδεη πσο νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο κπνξνχλ λα κεησζνχλ δπλακψλνληαο ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ηνπο θαλφλεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ απνθπγή 

ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο θεξδνζθνπίαο θαη φηη επίζεο πνιπκεξείο νξγαληζκνί ζα πξέπεη 

λα δξάζνπλ γηα λα κεηψζνπλ ηηο παγθφζκηεο αληζνξξνπίεο. Ο Milanovic ν νπνίνο 

ζπκθσλεί κε ηνλ Rajan δίλεη έκθαζε ζην γεγνλφο φηη νη πνιηηηθνί ήηαλ ηθαλνί λα 

ιχζνπλ ην πξφβιεκα ηεο κε αχμεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο κεζαίαο ηάμεο θαη λα 

κπνξέζεη λα δηαηεξήζεη ηελ θαηαλάισζε ζηα ίδηα επίπεδα.  
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Ο Stiglitz
152

 ζπκθσλεί φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε έδεημε φηη ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα δελ 

είλαη πάληα ελδνγελψο ζηαζεξφ. Δπίζεο, ππνζηεξίδεη φηη ε ζπλνιηθή δήηεζε ζηηο 

ΖΠΑ θαη γεληθφηεξα ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν ζα ήηαλ αλεπαξθήο ρσξίο ηελ ραιαξή 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή κεηά ην 2001, ηελ θνχζθα ζην ρξεκαηηζηήξην θαη αξγφηεξα 

ηελ θνχζθα ζηνλ ζηεγαζηηθφ ηνκέα. Απηά ηα γεγνλφηα φκσο αληηζηαζκίδνληαο ηελ 

ειιείπνπζα δήηεζε, έδσζαλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο Ακεξηθάλνπο λα δήζνπλ κε 

πεξηζζφηεξα απφ φζα δηαζέηνπλ
153

, γηα λα δηαηεξήζνπλ ην βηνηηθφ ηνπο επίπεδν. Γηα 

απηφλ ν θχξηνο ιφγνο γηα απηφ ην πξφβιεκα είλαη ε αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε πνπ 

νδήγεζε ηελ αγνξά ζε δηαηαξαρέο θαη ζε καθξννηθνλνκηθέο απνηπρίεο. 

Ζ απμαλφκελε δχλακε ηνπ 1% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ πινπζηφηεξσλ αηφκσλ,  ε νπνία 

κε επηηπρία πίεζε γηα ιηγφηεξε θξαηηθή παξέκβαζε, ιηγφηεξε αλαθαηαλνκή ησλ 

εηζνδεκάησλ θαη ηελ κεησκέλε δχλακε ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, ζε ζπλδπαζκφ κεο 

ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε ζπλέβαιιε ζηελ αχμεζε ησλ αληζνηήησλ ζηελ εηεξνβαξή 

δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηελ ζπζζψξεπζε ηνπ ζην 1% ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ 

θαηάζηαζε απηή ήηαλ κε βηψζηκε καθξννηθνλνκηθά θαζψο ε θνχζθα ηνπ 

ζηεγαζηηθνχ ηνκέα δελ ζα κπνξνχζε λα θξαηήζεη γηα πάληα, κε δεδνκέλν ηελ 

ππεξρξέσζε ησλ λνηθνθπξηψλ.  

Ο Krugman ζην έξγν ηνπ ην 2010
154

 αλαθέξεη φηη ε επηξξνή ησλ πινπζίσλ ζηηο 

εγρψξηεο πνιηηηθέο ππήξμε έλα ηεξάζηην πξφβιεκα, αιιά ζε αληίζεζε κε ηνλ Stiglitz 

ηζρπξίδεηαη φηη δελ ήηαλ ε ππνθαηαλάισζε αιιά ε ππεξθαηαλάισζε απφ ηελ 

θαηψηεξε θαη κεζαία ηάμε ησλ λνηθνθπξηψλ ζηηο ΖΠΑ ήηαλ ην κεγαιχηεξν 

πξφβιεκα πνπ επζχλεηαη γηα ηελ εκθάληζε ησλ θξίζεσλ.  

Οη πξνεγνχκελνη ζπγγξαθείο, ηνπο νπνίνπο εμεηάζακε ζε απηήλ ηελ ελφηεηα, 

αλαγλσξίδνπλ φηη ηα επίπεδα ησλ αληζνηήησλ ζηηο ΖΠΑ ήηαλ πςειά θαη ζεκαληηθά 
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γηα ηελ νηθνλνκία. Ο Vandemoortele
155

 δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε απηήλ ηελ 

ζχλδεζε,  ε παγθφζκηα αχμεζε ησλ αληζνηήησλ νδήγεζε ζε πξφβιεκα ηεο ελεξγνχ 

ζπλνιηθήο δήηεζεο. Ζ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ ηνπ
156

, ην 2009 ζεσξεί πσο ην 

απνηέιεζκα ηεο απμαλφκελεο αληζφηεηαο ζε παγθφζκηα θιίκαθα είλαη φηη νη 

εξγαδφκελνη ζε απηέο ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ αλεπηπγκέλεο ρξεκαηαγνξέο δαλείδνληαη 

φρη κφλν εγρψξηα αιιά θαη απφ ρψξεο πνπ έρνπλ ιηγφηεξν αλεπηπγκέλν 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Οη ηειεπηαίεο ρψξεο ρξεζηκνπνηνχλ έλα είδνο πνιηηηθήο 

ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηηο εμαγσγέο γηα λα επέιζεη ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε 

παξφιε ηελ ρακειή εζσηεξηθή δήηεζε, ελψ ην πινχζην θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο 

αλαθπθιψλεη ηα απμαλφκελα θέξδε ηνπ ζηηο αλεπηπγκέλεο πεξίπινθεο ρξεκαηαγνξέο. 

Οη ρψξεο απφ ηελ άιιε πιεπξά κε ηηο αλεπηπγκέλεο ρξεκαηαγνξέο μεπεξλνχλ ην 

πξφβιεκα ηεο ειιείπνπζαο θαηαλάισζήο ηνπο ιφγσ ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο θαη ηεο 

πξνζπκίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο λα απμήζνπλ ηνλ δαλεηζκφ ηνπο. 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο απνδπλακψλεη θπξίσο ηα κέζα 

παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο, ηδηαίηεξα ηελ ηθαλφηεηα ξχζκηζεο θαη ειέγρνπ ησλ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζηελ νηθνλνκία θαη ηα άηνκα πνπ ιφγσ ηεο ζέζεο πνπ απέθηεζαλ 

κέζσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο είλαη ηθαλά λα παξέκβνπλ ζηηο θξαηηθέο ππνζέζεηο ηφζν 

νηθνλνκηθά φζν θαη θνηλσληθά
157

. 

Οη θνηλσληθέο αληζφηεηεο παξνπζηάδνπλ κία δξακαηηθή αλάπηπμε, ζηηο δεθαεηίεο 

πξηλ ηηο θξίζεηο ηνπ 1929 θαη ηνπ 2008. Φαίλεηαη πσο νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο 

έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δπζιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ 

δεκηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ απνηέιεζε ην έδαθνο γηα λα αλαπηπρζνχλ 

                                                 
155

 Βι., Vandemoortele, Milo (2009): Within-country inequality, global imbalances and financial 

instability. ODI Research Report. Retrieved at 08 October 2011 from 

http://www.odi.org.uk/publications/4165-inequality-global-imbalances-financial- instability.  

 

156
 Vandemoortele, Milo (2009): Within-country inequality, global imbalances and financial 

instability. ODI Research Report. Retrieved at 08 October 2011 from 

http://www.odi.org.uk/publications/4165-inequality-global-imbalances-financial 

instability. 
157

 Βι., Touraine A., Μεηά ηελ θξίζε, Απφ ηελ θπξηαξρία ησλ αγνξψλ ζηελ αλαγέλλεζε ηεο 

θνηλσλίαο., Μεηαίρκην ζει.33. 

 

http://www.odi.org.uk/publications/4165-inequality-global-imbalances-financial


 

 93 93 93 

ηξεηο δπλακηθέο ηάζεηο πνπ ζπλέβαιιαλ ζην μέζπαζκα ησλ δχν θξίζεσλ ηνπ 1929 θαη 

ηνπ 2008
158

. 

Ζ πξψηε θαη ε κεγαιχηεξε δπλακηθή ηάζε πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη φηη κεγαιχηεξε 

θνηλσληθή αληζφηεηα ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα πξέπεη λα θαηαβάιινπλ κεγαιχηεξε 

πξνζπάζεηα γηα λα βξνπλ ηξφπνπο λα θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξν ή γηα λα 

δηαηεξήζνπλ ην θνηλσληθφ ηνπο ζηάηνπο, κε απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη νη 

απνηακηεχζεηο ηνπο θαη λα απμάλνληαη ηα ρξέε ησλ λνηθνθπξηψλ
159

. Γεχηεξε 

δπλακηθή ηάζε απνηειεί ην φηη έρνληαο πεξηζζφηεξν εηζφδεκα θαη πινχην νη πςειέο 

θνηλσληθέο ηάμεηο, πιεκκχξηζαλ νη ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο κε πηζηψζεηο νη νπνηέο 

αλαδεηνχζαλ απφδνζε, κε απνηέιεζκα ηελ δηαηήξεζε ζε ρακειά επίπεδα ηνπ 

επηηνθίνπ θαη ηελ ζπλερή ελζάξξπλζε ζηε δεκηνπξγία λέσλ πηζησηηθψλ εξγαιείσλ. 

Σξίηε δπλακηθή ηάζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη έρνληαο πεξηζζφηεξν εηζφδεκα θαη 

πινχην νη πςειέο θνηλσληθέο ηάμεηο, ηζρπξνπνηείηαη ε ζέζε ηνπο σο πξνο ηελ 

ηδενινγία θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ επηθξαηνχλ
160

. Παξνπζηάδεηαη κείσζε ζηελ ηζρχ ηνπ 

θξάηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο θνξνινγίαο ησλ πςειψλ θνηλσληθψλ 

ηάμεσλ, επαλαπξνζδηνξίδεηαη ε νηθνλνκία θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ απνηπρία ηνπ ειέγρνπ ησλ λέσλ πηζησηηθψλ εξγαιείσλ, ηα νπνία 

πξνέξρνληαη απφ ηελ θπξηαξρία ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο ηδενινγίαο ησλ αλψηεξσλ 

ζε πινχην θνηλσληθψλ ηάμεσλ. 

ην βηβιίν ηνπ
161

, ν Raghuram Rajan, ππνζηεξίδεη φηη ε αχμεζε ησλ αληζνηήησλ ηηο 

ηξεηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νδήγεζε ζε πνιηηηθή πίεζε γηα αλαδηαλνκή, ε νπνία ηειηθά 

ήξζε κε ηελ κνξθή επηδνηνχκελεο ζηεγαζηηθήο πίζηεο. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα 
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κία καδηθή αχμεζε ζηηο ηηκέο ησλ θαηνηθηψλ ε νπνία ζηακάηεζε ην 2007 θαη νδήγεζε 

ζηελ ηξαπεδηθή θξίζε ηνπ 2008.  

Βαζηδφκελνη ζηα παξαπάλσ νη Kumhof θαη Rancière
162

 κειεηνχλ ηελ ζχλδεζε κεηαμχ 

ηεο αληζφηεηαο, ησλ πηζηψζεσλ θαη ζπκπιεξψλνπλ ηελ ππφζεζε ησλ θξίζεσλ κε έλα 

κνληέιν DSGE. ην κνληέιν πνπ παξνπζηάδνπλ ε ζηαζηκφηεηα ηνπ εηζνδήκαηνο ζηα 

θαηψηεξα ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ νδήγεζε ηνπο εξγαδφκελνπο λα δαλεηζηνχλ γηα 

λα δηαηεξήζνπλ ηελ θαηαλάισζή ηνπο. ζν πεξηζζφηεξν δαλείδνληαη ηα λνηθνθπξηά, 

ηφζν ζπλερίδνπλ λα δαλείδνληαη γηα ζπλερίζνπλ λα δηαηεξνχλ ηελ θαηαλάισζε ηνπο. 

Απηφ απμάλεη ηελ κφριεπζε θαη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σα 

ζπκπεξάζκαηα ηνπο είλαη θνηλά θαη γηα ηελ θξίζε 1929 θαη γηα απηήλ ηνπ 2008. 

Χζηφζν, ην ππφδεηγκα ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ εκπεηξηθή δηεχξπλζε, κε άιιεο ρξνληθέο 

ζηηγκέο θαη ρψξεο γηα λα ηεθκεξησζεί ε γεληθή ηζρχ ηεο παξαπάλσ άπνςεο. Παξφια 

απηά, ε κειέηε απηή απνηειεί κία πξφνδν ζηε ρξήζε ησλ ππνδεηγκάησλ DSGE  

θαζψο ζηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία κέρξη ηφηε ζπάληα ε έξεπλα ελζσκάησλε ηέηνηεο 

παξαδνρέο θαη παξήγαγε απνηειέζκαηα απνζηαζεξνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη εκθάληζεο  ρξεκαηνπηζησηηθψλ θξίζεσλ.  

Οη Mendoza θαη Terrones
163

 κειεηνχλ ηηο εκπεηξίεο κεγάινπ αξηζκνχ ρσξψλ 

πξνεγκέλσλ θαη αλαπηπζζφκελσλ νηθνλνκηψλ απφ ην 1960 θαη θαηαιήγνπλ ζην φηη 

ην έιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ε πςειή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη νη ζηαζεξέο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ζπλνδεχνληαη απφ πηζησηηθέο εθξήμεηο. Οη Cristiano 

Perugini, Jens Hölscher θαη Simon Collie
164

 ζην άξζξν ηνπο θάλνπλ κηα εκπεηξηθή 

έξεπλα γηα ηελ ζρέζε πνπ έρνπλ ε δηαλνκή φηη εηζνδήκαηνο θαη ε απνζηαζεξνπνίεζε 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ αλάιπζε ηνπο έγηλε κέζσ νηθνλνκεηξηθψλ 

κνληέισλ ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα απφ 18 ρψξεο OECD θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ 1970–2007. Σα απνηειέζκαηά ηνπο ζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε κίαο ζεηηθήο 
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ζρέζεο αλάκεζα ζην πνζνζηφ φηη εζληθνχ εηζνδήκαηνο πνπ απνθηάηαη ζηα αλψηαηα 

εθαηνζηεκφξηα ηεο δηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ ξπζκνχ ηεο πίζησζεο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. 

 

Ο ξόινο ησλ νηθνλνκηθώλ αληζνηήησλ ζηελ εκθάληζε ησλ 

θξίζεσλ ηνπ 1929 θαη 2008 

 

ίγνπξα ηα ρακειά επηηφθηα, νη ρξεκαηνπηζησηηθέο θαηλνηνκίεο θαη ην laissez-

faire
165

, έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν, αιιά θαη ε αχμεζε ησλ αληζνηήησλ βνήζεζε ζηελ 

εκθάληζε ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ. 

Ζ δχλακε ησλ ζπλδηθάησλ θαη ζηηο δχν θξίζεηο κεηψλεηαη, ππνλνκεχνληαο ηελ ηζρχ 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Καη ζηηο δχν θξίζεηο ηελ πεξίνδν πξηλ μεζπάζνπλ παξνπζηάδεηαη 

κία κείσζε ηεο θνξνινγίαο ησλ πινπζίσλ. Ζ δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ 

πινχηνπ γίλεηαη ζηαδηαθά πεξηζζφηεξν άληζε, αλαγθάδνληαο ηα λνηθνθπξηά λα 

θαηαβάιινπλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα γηα λα δηαηεξήζνπλ ην θνηλσληθφ ηνπο 

θαζεζηψο
166

. πκπεξαζκαηηθά, νη πινχζηνη έρνπλ πεξηζζφηεξν πινχην πνπ κπνξνχλ 

λα επελδχζνπλ, επεηδή φκσο φινη νη άιινη έρνπλ ιηγφηεξα. Ζ επίδξαζε απηή, πνπ 

αλαιχεηαη παξαπάλσ είρε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα απφ 

απηφλ ηεο παξαγσγήο. Ζ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ πινχηνπ ζηηο πςειέο θνηλσληθέο 

ηάμεηο νδεγεί ζηελ αχμεζε ηεο επηξξνήο ηνπο ζηελ θπβέξλεζε φρη κφλν νηθνλνκηθά 

αιιά θαη πνιηηηζηηθά. Πξνρσξψληαο θαλείο ζηελ αλάιπζε ησλ δχν νηθνλνκηθψλ 

θξίζεσλ κπνξεί λα παξαηεξήζεη φηη ε αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θηάλεη ζε 

δξακαηηθά επίπεδα. 
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Τπάξρνπλ ηξεηο κεγάιεο εθξήμεηο ζηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο
167

, ε πξψηε είλαη ην 

1900, ε δεχηεξε απφ ην Α' ΠΠ έσο ην 1920 θαη ε ηξίηε απφ ην 1970 έσο ην 2008 θαη 

νη δχν ηειεπηαίεο εθξήμεηο ζηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο νδήγεζαλ ζηηο δχν κεγάιεο 

νηθνλνκηθέο θξίζεηο ηνπ 2008 θαη ηνπ 1929
168

. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηηο δχν 

θξίζεηο απνηειεί ην φηη νη πεξίνδνη πξηλ εκθαληζηνχλ νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ νηθνλνκηθή άλζεζε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη πξηλ εκθαληζηνχλ νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο, ηελ πεξίνδν 1922-1929, ην 

ΑΔΠ απμάλεηαη 4,7% θαη ε αλεξγία θηάλεη ην 3,7%
169

, ελψ ην 1993-2007, ην ΑΔΠ 

απμάλεηαη θαηά 3,7% θαη ε αλεξγία θηάλεη ην 5,2%. Αιιά επίζεο θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ε αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ φπσο δηαπηζηψλεηαη 

απφ ην γεγνλφο φηη θαηά ην 1919 ην 5% ηνπ πιεζπζκνχ είρε ην 24,3% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πινχηνπ ελψ ην 1929 ην 5% ηνπ πιεζπζκνχ είρε ην 33,5% ηνπ ζπλνιηθνχ πινχηνπ. Ο 

αξηζκφο ησλ εθαηνκκπξηνχρσλ απμάλεηαη απφ 7,000 άηνκα ην 1919 ζηα 30,000 

άηνκα ην 1929. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, παξαηεξείηαη φηη ην πξαγκαηηθφ εβδνκαδηαίν 

εηζφδεκα ησλ εξγαδνκέλσλ κεηψλεηαη απφ 331,39$ ην 1973
170

 ζε 275,93$ην 2005
171

. 

ηελ Ακεξηθή γεληθφηεξα επηθξαηεί ε άπνςε φηη ηα άηνκα είλαη ππεχζπλα γηα ηε 

ζέζε πνπ θαηαιακβάλνπλ ζηελ θνηλσλία. Τπάξρεη ζπζρέηηζε ηνπ πφζν θάπνηνο 

δνπιεχεη κε ην πφζν απηφο θαηαλαιψλεη. Ο Veblen απηφ ην νλνκάδεη 'επηδεηθηηθή 

θαηαλάισζε', δειαδή ηα άηνκα πξνζπαζνχλ λα δείμνπλ πνηνη είλαη κέζσ ηεο 

θαηαλάισζεο. Ζ ζεσξία ηνπ βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ε θνηλσληθή ζέζε είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή γηα ηα άηνκα νπφηε ζαλ απνηέιεζκα έρεη θαη πνιχ κεγάιε επηξξνή 

θαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο. αλ απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζε αχμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο θαη κείσζε ηεο απνηακίεπζεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο
172

. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα γηα ηελ ζεσξία ηνπ Veblen απνηειεί ε πεξίνδνο πξηλ 

απφ ηελ θξίζε ηνπ 1929 φπνπ ππήξρε κεγάιε αλάπηπμε θαη ηξνκαθηηθή αχμεζε ηεο 
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δήηεζεο γηα δηαξθή αγαζά, φπσο ηα απηνθίλεηα θαη ε ηεξάζηηα αχμεζε ηεο δήηεζεο 

ηνπο. Μέρξη ην 1929 πσιήζεθαλ 4.000.000 απηνθίλεηα θάηη ην νπνίν δελ ζπλέβε 

μαλά κέρξη ην 1949
173

. Σα 2/3 ησλ νηθνγελεηψλ είραλ απηνθίλεην κέρξη ην 1929
174

. 

Σελ δεθαεηία ηνπ 1920 θαζψο νη πινχζηνη γίλνληαλ πινπζηφηεξνη, αγνξάδαλε θαη 

κεγαιχηεξα ζπίηηα, θαιχηεξεο δηαθνπέο, αθξηβφηεξα θαη κεγαιχηεξα εμνρηθά. Σν 

πξαγκαηηθφ ηνπο εηζφδεκα έρεη απμεζεί θαη απηφ παξαηεξείηαη αθφκα θαη ζηηο 

παξνρέο ησλ μελνδνρείσλ γηα δηαθνπέο, ην νπνίν ζήκαηλε φηη ηα ρακειφηεξα 

εηζνδήκαηα έπξεπε λα απμήζνπλ ηελ θαηαλάισζε γηα λα δηαηεξήζνπλ ην θνηλσληθφ 

ηνπο ζηάηνπο. 

Σν ίδην ζελάξην επηθξαηεί θαη ην 2008, ην νπνίν παξαηεξείηαη έληνλα ζηνλ 

ζηεγαζηηθφ ηνκέα. Σν ζπίηη θαη ην απηνθίλεην απνηεινχλ αληηθείκελα επίδεημεο 

θνηλσληθνχ ζηάηνπο. Σν 2008 παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο δήηεζεο ησλ αθξηβψλ 

απηνθηλήησλ θαη ζπηηηψλ. Καζψο νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο απμάλνληαη δξακαηηθά, ε 

έληνλε πξνζπάζεηα απφ ηα λνηθνθπξηά λα δηαηεξήζνπλ ην ζηάηνπο ηνπο, κεηψλεη ηελ 

απνηακίεπζή ηνπο θαη απμάλεη ηεο ψξεο εξγαζίαο γηα ηα λνηθνθπξηά. 

Ζ πξνζσπηθή απνηακίεπζε σο πξνο ην ΑΔΠ κεηψλεηαη απφ 6,4% ηελ πεξίνδν 1898-

1916, ζε 3,8% ηελ πεξίνδν 1922-1929
175

. Απφ 10,4%ην 1980-84, ζην 7,7% ηελ 

πεξίνδν 1985-1989, ζην 6,5% ηελ πεξίνδν 1990-1994, ζην 3,8% ηελ πεξίνδν 1995-

1999, ζην 2,1% ηελ πεξίνδν 2000-2004 θαη έγηλε αξλεηηθφ ην 2005-2006. Σα άηνκα 

δειαδή γηα λα δηαηεξήζνπλ ην θνηλσληθφ ηνπο ζηάηνπο ρξεψζεθαλ. Σν ρξένο σο πξνο 

ην εηζφδεκα απμάλεηαη απφ 4,64%ην 1919 ζε 9,34%ην 1929, ελψ απφ 88%ην 1989, 

ζην 150%ην 2008
176

. Άιινο ηξφπνο γηα δηαηεξήζνπλ ην θνηλσληθφ ηνπο ζηάηνπο νη 

εξγαδφκελνη απνηεινχζε ην λα εξγάδνληαη πεξηζζφηεξεο ψξεο. Σελ πεξίνδν 1970-
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2002 απμάλνληαη θαηά 20% νη ψξεο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ΖΠΑ, ελψ ζηελ 

επξσπατθή έλσζε πνπ νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο είλαη κηθξφηεξεο παξνπζηάδεηαη 

κείσζε ησλ σξψλ εξγαζίαο. 

ζνλ αθνξά ηηο εηαηξίεο θαη ηηο επελδχζεηο έμη ρξφληα πξηλ απφ ηελ θξίζε ηνπ 2008, 

νη εηαηξίεο επέλδπαλ πνιχ ιηγφηεξα απφ απηά πνπ θέξδηδαλ. Απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε 

πεξίνδν κίαο ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο κεηά ηνλ Β'ΠΠ. Παξαηεξείηαη φηη εηαηξείεο φπσο 

νη General Electricks, Motors, Ford, θηι. θεξδίδνπλ πεξηζζφηεξα απφ ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηνπο ζην ρξεκαηηζηήξην, απφ ηη απφ ηελ παξαγσγή. 

Απφ ην 1991 έσο ην 2006 έρνπκε αλάπηπμε 3,22% ελψ πιεζσξηζκφο δελ πεξλάεη ην 

4%. Ζ αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ κεηαηνπίδεη ην εηζφδεκα απφ ηελ 

επέλδπζε θαη ηελ παξαγσγή ζην ρξεκαηηζηήξην θαη ζηελ θεξδνζθνπία. Σελ πεξίνδν 

πξηλ θαη απφ ηηο δχν θξίζεηο, παξαηεξνχληαη ζπκπηψκαηα ππεξβνιηθήο θεξδνζθνπίαο 

ζε δχν δηαθνξεηηθνχο ηνκείο: ζηελ πξψηε νηθνλνκηθή θξίζε πξνήιζε ε θαηάξξεπζε 

ιφγσ ηνπ κεγάινπ δαλεηζκνχ γηα δηαξθή αγαζά, ελψ ζηελ δεχηεξε θξίζε αξρηθά 

είρακε θαηάξξεπζε ζην ρξεκαηηζηήξην ην νπνίν βαζίδνληαλ ζηελ πςειή ηερλνινγία 

θαη έμη ρξφληα είρακε ηελ θαηάξξεπζε ζηελ αγνξά ησλ αθηλήησλ. 

Δθφζνλ δελ ππήξραλ επθαηξίεο γηα επέλδπζε έπξεπε λα δεκηνπξγεζνχλ. Οπφηε 

άξρηζε λα ππάξρεη πνιχ κεγαιχηεξνο δαλεηζκφο, δειαδή ηα 2/3 ηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο 

πεξλάλε ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο Wall Street. Οπφηε νη ηξάπεδεο ηψξα δελ ζα έπξεπε 

λα είλαη ηφζν πξνζεθηηθέο σο πξνο ηα δάλεηα ηα νπνία πξνζέθεξαλ φζν παιηά. 

Δπνκέλσο κέζσ ηνπ κε-ξπζκηζκέλνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο έρνπκε 

επεηζφδηα θεξδνζθνπίαο θαη κία κεγάιε δηάρπζε ηνπ θηλδχλνπ
177

. Απηά ηα γεγνλφηα 

δεκηνπξγνχζαλ θίλεηξα έηζη ψζηε φιν θαη πεξηζζφηεξν ν πινχηνο λα δηα θξαηείηαη 

ππφ ηελ κνξθή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ δεθαεηία ηνπ 90 θαίλνληαλ λα 

είλαη ην πεξηζζφηεξα ππνζρφκελα γηα λα κεγεζχλεη θαλείο ηνλ πινχην ηνπ, θαζψο ην 

ξίζθν θαίλνληαλ λα είλαη κηθξφ. Με ην λα είλαη ηα ρξήκαηα θαη ν πινχηνο 
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 Βι., Jon D. Wisman and Barton Baker, Rising Inequality and the Financial Crises of 1929 and 

2008, 2010. pg 14. 
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ζπζζσξεπκέλνο ζηα ρέξηα εθείλσλ πνπ είραλ ιίγα λα ράζνπλ ην πνζφ πνπ επέλδπαλ 

ζην ρξεκαηηζηήξην είρε δηπιαζηαζηεί. Απηφ ίζσο πνπ έθαλε ηελ θξίζε ηνπ 1929 πην 

ζθνδξή ήηαλ ην πλεχκα ζπκκεηνρήο πνπ επηθξαηνχζε. Οη πινχζηνη απιά 

πξνζπαζνχζαλ λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν πεηζηηθνί κέζσ ησλ κέζσλ καδηθήο 

επηθνηλσλίαο, πιένλ δειαδή ηνπο ελδηέθεξε πεξηζζφηεξν ε δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο 

πνπ επέιεγαλ απηνί. Σν ίδην θαηλφκελν παξαηεξήζεθε θαη ηελ πεξίνδν πξηλ απφ ηελ 

ησξηλή θξίζε φηαλ ηα πεξηζζφηεξα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο ήξζαλ ζηα ρέξηα 

ιίγσλ. Γηα ηελ αθξίβεηα ηα πεξηζζφηεξα ΜΜΔ ειέγρνληαλ απφ πέληε εηαηξίεο. Κάηη 

ιηγφηεξν απφ ηα 2/3 ηνπ θφζκνπ άθνπγε ηνπο ζηαζκνχο κίαο θαη κφλν εηαηξίαο.  

Ζ ζεσξία ηνπ Veblen γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ απνθαιχπηεη ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ε αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, δεκηνπξγεί έλα αίζζεκα ζηνπο 

θαηαλαισηέο θαηά ην νπνίν ζα κπνξέζνπλ λα δηαηεξήζνπλ ην θνηλσληθφ ηνπο 

ζηάηνπο απμάλνληαο ηελ θαηαλάισζή ηνπο. 

Ζ ζεσξία ησλ Keynes θαη Kalecki καο δείρλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε αχμεζε ησλ 

θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, κεηψλεη ηελ ζπλνιηθή δήηεζε αιιά επαλαπξνζδηνξίδεη ηηο 

επελδχζεηο θαζψο ηηο κεηαθέξεη απφ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ζην ρξεκαηηζηήξην. 

Ζ ζεσξία ηνπ Μαξμ καο δείρλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ 

αληζνηήησλ, θαζηζηά ηθαλνχο ηνπο πινχζηνπο λα πάξνπλ κεγαιχηεξν έιεγρν ζηελ 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή εμνπζία θαη ηδενινγία. 

Ζ θξίζε ηνπ 1929 απνηέιεζε ζεκείν θακπήο γηα ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο ζηηο 

ΖΠΑ, θαζψο αθνινχζεζαλ ηέζζεξηο δεθαεηίεο δεκνθξαηηθά θαζνδεγνχκελσλ 

πνιηηηθψλ (κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν θαη ζηνλ αλεπηπγκέλν Γπηηθφ 

θφζκν), νη νπνίεο κείσζαλ ζεκαληηθά ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη ζεσξήζεθε σο 

κία ―ρξπζή επνρή‖. Μπνξεί ε θξίζε ηνπ 2008 λα καο ππνζρεζεί παξφκνηεο 

αλαπηπμηαθέο ζπλέπεηεο; Αλ ζεσξήζνπκε πσο αθνινπζνχκε ηνλ ζσζηφ δξφκν ηφηε, 
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ίζσο, γηαηί φπσο αλαθέξεη ν Friedman
178

 κφλν ε θξίζε κπνξεί θαη είλαη ηθαλή λα 

θέξεη κεγάιεο αιιαγέο. 
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 Friedman, Milton (1953): Essays in Positive Economics. Chicago, London: University of 

Chicago Press. 
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Δπίινγνο 

 

'' Δίλαη βέβαην όηη θάπνηα πξάγκαηα ζα αιιάμνπλ εμαηηίαο ηεο θξίζεο. Η 

επηζηξνθή ζηνλ πξηλ από ηελ θξίζε θόζκν απνθιείεηαη. Όκωο, νη αιιαγέο 

απηέο ζα είλαη άξαγε βαζηέο, ξηδηθέο; Θα πεγαίλνπλ έζηω πξνο ηε ζωζηή 

θαηεύζπλζε; 'Έρνπκε ράζεη ηελ αίζζεζε ηνπ επείγνληνο θαη όηη ζπλέβε κέρξη 

ηώξα απνηειεί θαθό νηωλό γηα ην κέιινλ'' 

Σδόδεθ ηίγθιηηδ, Freefall, 2010, ζει. 454. 

 

''Σίγνπξα κία νηθνλνκία καδηθήο παξαγωγήο ρξεηάδεηαη κία θνηλωλία καδηθήο 

θαηαλάιωζεο γηα λα ππνζηεξίδεηαη ε παξαγωγή ηεο, ην νπνίν κε ηελ ζεηξά ηνπ 

ζηεξίδεηαη ζηελ πγηή δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο'' 

Keynes, John M.  

 

Σν πξψην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο πνπ αζρνιείηαη κε ηηο δχν κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθέο 

θξίζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ αηψλα, μεθηλάεη κε ηελ αλάιπζε ηεο πεξηφδνπ πξηλ ηελ 

εκθάληζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 1929, θαζψο γηα είλαη εθηθηή αξγφηεξα ε 

ζχγθξηζε ησλ δχν νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

πεξίνδν πξηλ ηελ εκθάληζή ηνπο. Σελ δεθαεηία πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο θξίζεο ηνπ 

1929 έρνπκε έλαλ θαηλνχξγην θφζκν πνπ δεκηνπξγείηαη πάλσ ζηα εξείπηα ηνπ Α 

Παγθφζκηνπ Πφιεκνπ θαη θαίλεηαη πσο έρεη δχν πξφζσπα, ην έλα ηεο δηεζλνχο 

αζπλελλνεζίαο θαη ηεο έιιεηςεο εγεζίαο ιφγσ ησλ ηεξάζηησλ ζπλεπεηψλ πνπ είρε ν 

πφιεκνο θαη ην δεχηεξν πνπ εκθαλίδεηαη κεηά ην 1925 θαη είλαη απηφ ηεο επηζηξνθήο 

ζηνλ θαλφλα ηνπ ρξπζνχ, πνπ θαίλνληαλ λα αλαζπγθξνηεί ην παγθφζκην εκπνξηθφ 

ζχζηεκα κε ηελ εκθάληζε κηαο λέαο ππεξδχλακεο ε νπνία δαλείδεη θαη δίλεη εγγχεζεο 

ζηηο θαηαπνλεκέλεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, νη ΖΠΑ.  

 

Σν δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 ήηαλ κηα πεξίνδνο εληππσζηαθήο 

νηθνλνκηθήο πξνφδνπ, ν θφζκνο ηαιαηπσξεκέλνο απφ ηνλ πφιεκν, πξνζπαζεί λα 

γεπζεί ηελ εηξήλε, αγνξάδνληαο φιν θαη πεξηζζφηεξα θαηαλαισηηθά αγαζά θαζψο ηα 
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άηνκα πξνζπαζνχζαλ λα απνδείμνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο επκάξεηα αγνξάδνληαο 

αγαζά δηαξθείαο. Ζ ηάζε απηή παξνπζηάδεηαη κε ηδηαίηεξε έληαζε ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο. χκθσλα κε ηνλ Veblen ε άπνςε απηή νλνκάδεηαη επηδεηθηηθή 

θαηαλάισζε δειαδή ηα άηνκα πξνζπαζνχλ λα δείμνπλ ην θνηλσληθφ ηνπο αμίσκα 

κέζσ ηεο θαηαλάισζεο. Οη Ακεξηθαλνί επηρεηξεκαηίεο θεξδίδνπλ ηεξάζηηα πνζά, ηα 

νπνία, ελ κέξεη, δαλείδνπλ ζηηο επξσπατθέο ρψξεο (θπξίσο ζηελ Γεξκαλία θαη ηελ 

Αγγιία), γηα λα απνθνκίζνπλ θαη λέα θέξδε θάηη ην νπνίν αξγφηεξα πξνζπαζνχλ λα 

επηρεηξήζνπλ θαη νη κεζαίεο θαη θησρφηεξεο ηάμεηο κέζσ ηνπ . Υάξε ζην ακεξηθαληθφ 

ρξήκα ε Δπξψπε γλσξίδεη αλάκεζα ζην 1923-29 θαη απηή θάπνηα επεκεξία. Έρνληαο 

σο παξάδεηγκα ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη νη επξσπατθέο βηνκεραλίεο ζηξέθνληαη 

πξνο ηε καδηθή ηππνπνηεκέλε παξαγσγή. 

κσο ε επεκεξία απηή είλαη αζηαζήο. Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα βξεζνχλ πειάηεο γηα λα 

αγνξάζνπλ ηελ ηεξάζηηα πνζφηεηα ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ. Αξρηθά, γηαηί νη 

αγξφηεο, πνπ απνηεινχζαλ κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, πσινχλ θζελά ηα πξντφληα 

ηνπο θαη έηζη δηαζέηνπλ ειάρηζηα ρξήκαηα θαη ιφγσ ησλ αθξαίσλ θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ απηήλ ηελ πεξίνδν ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη είλαη 

κεησκέλα θαηά πνιχ. Όζηεξα γηαηί παξά ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη γηα λα 

απμεζνχλ νη κηζζνί, ε αχμεζε απηή γίλεηαη κε κηθξφηεξνο ξπζκνχο απφ ηνπο ξπζκνχο 

αχμεζεο ηεο παξαγσγήο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα 

απνξξνθεζνχλ ηα παξαγφκελα πξντφληα, ησλ νπνίσλ κάιηζηα νη ηηκέο ζπλερψο 

απμάλνληαη. Οη αιιαγέο απηέο θαη ε κε δπλαηφηεηα πψιεζεο ησλ παξαγφκελσλ 

αγαζψλ επεξεάδεη θαη ην ρξεκαηηζηήξην θαζψο ην 1927 παξαηεξείηαη κία κηθξή 

πηψζε ζηηο κεηνρέο ε νπνία ζεσξείηαη παξνδηθή. ηηο 22 Οθησβξίνπ 1929, ζε κηα 

Ακεξηθή επεκεξνχζα, εκθαλίδεηαη ε κεγάιε θξίζε. Αμηνζεκείσην είλαη φηη 

,ειάρηζηνη ήηαλ εθείλνη πνπ κειεηνχζαλ ηα ζεκειηψδε κεγέζε ησλ εηαηξεηψλ φπνπ 

επέλδπαλ θαη αθφκε ιηγφηεξνη εθείλνη πνπ πεξίκελαλ έλα θξαρ. 

ζν αθνξά ηελ ησξηλή θξίζε, γηα ηελ νπνία γίλεηαη αλαθνξά ζην επφκελν θνκκάηη 

ηεο εξγαζίαο, ε πεξίνδνο πξηλ ηελ εκθάληζή ηεο είλαη κία πεξίνδνο εθηεηακέλεο 

επεκεξίαο. Οη επελδπηέο θέξδηδαλ φιν θαη πεξηζζφηεξα απφ ην ρξεκαηηζηήξην θαη νη 

κεζαίεο θαη θησρφηεξεο ηάμεηο ηνπ πιεζπζκνχ δαλείδνληαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα 

λα κπνξέζνπλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ θαηαλάισζή ηνπο ζηα ίδηα επίπεδα. Σα δάλεηα 
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φκσο πνπ δίλνληαλ δελ εμεηάδνληαλ ζσζηά θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη 

δαλεηνιήπηεο δελ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα. Ζ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ήηαλ κε 

βηψζηκε καθξννηθνλνκηθά. Απφ ην 2006 είραλ αθνπζηεί νη πξψηεο πξνεηδνπνηήζεηο 

γηα ηνλ θίλδπλν πνπ εγθπκνλνχλ ηφζν ε ελδερφκελε πηψζε ησλ ηηκψλ αθηλήησλ ζηηο 

ΖΠΑ φζν θαη ε «θνχζθα» ηεο αγνξάο ηηηινπνηεκέλσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ 

κεησκέλεο εμαζθάιηζεο ή νπνία θαίλεηαη πσο είλαη κε βηψζηκε. Σν εξψηεκα φκσο 

είλαη γηαηί δελ ιήθζεθαλ ππφςε νη πξνεηδνπνηήζεηο απηέο. 

Οη πξψηεο δπζθνιίεο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα δελ άξγεζαλ λα θαλνχλ. ε έλα 

πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ε παγθφζκηα νηθνλνκία θαη νη δηεζλείο 

θεθαιαηαγνξέο κεηαθηλήζεθαλ απφ έλα πεξηβάιινλ απφιπηεο θαη απεξηφξηζηεο 

αηζηνδνμίαο γηα ηηο πξννπηηθέο ησλ νηθνλνκηψλ θαη ησλ θεθαιαηαγνξψλ, ζην άιιν 

άθξν, ζηελ απαηζηνδνμία θαη ηνλ παληθφ, ηελ θαηαζηξνθή πάλσ απφ $ 25 

ηξηζεθαηνκκχξηα πινχηνπ ζε ιίγνπο κφλν κήλεο, ηελ θαηάξξεπζε κεγάισλ, δηεζλψλ 

ηξαπεδψλ, ηελ εθηηκψκελε ζχκθσλα κε ην ΓΝΣ δεκηά χςνπο $ 3-4 ηξηζεθαηνκκχξηα 

ζην δηεζλή ηξαπεδηθφ θιάδν, ηελ πξσηνθαλή δπζιεηηνπξγία ησλ δηεζλψλ 

θεθαιαηαγνξψλ, ηελ παγθφζκηα δξακαηηθή αχμεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

ειιεηκκάησλ θαη ηνπ ρξένπο, ηελ πηζησηηθή αζθπμία, ηελ χθεζε, θαη ηελ αλεξγία. 

Απφ κηα θξίζε ζηνλ ηνκέα ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ησλ ΖΠΑ (subprime mortgages), 

θζάζακε λα κεηεμειηρζεί ζε παγθφζκηα θξίζε ηεξάζηησλ δηαζηάζεσλ. Σν θαηλφκελν 

ηεο πξφζθαηεο παγθφζκηαο θξίζεο είλαη πνιχπινθν, είλαη πξντφλ πνιχρξνλσλ 

δηεξγαζηψλ, δελ εμεγείηαη καζεκαηηθά θαη ζπζηήκαηα εμηζψζεσλ φζν ζχλζεηα θαη 

εληππσζηαθά κπνξνχλ λα είλαη θαη δελ ππάξρεη κηα αηηία, αιιά επέδξαζαλ 

δηαρξνληθά, ζσξεπηηθά θαη ζπλδπαζηηθά, κε δηαθνξεηηθή έληαζε, πνιιαπινί 

ξπζκηζηηθνί, επνπηηθνί, ρξεκαηννηθνλνκηθνί, ςπρνινγηθνί θαη πνιηηηθνί παξάγνληεο.  

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο έρεη δεκηνπξγήζεη 

ζεκαληηθέο αιιειεμαξηήζεηο αγνξψλ, νηθνλνκηψλ θαη ρσξψλ ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ 

ηνπηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο κεηαδίδνληαη θαη δηαρένληαη κε κεγάιε ηαρχηεηα 

θαη έληαζε ζην ππφινηπν δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ ρψξν, ελψ αθφκα 

εληππσζηαθφηεξν είλαη ην πφζν γξήγνξα κεηαθέξεηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε 

ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία είηε ζε ηνπηθφ είηε ζε παγθφζκην επίπεδν. Ζ πηψρεπζε 
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ηεο Lehman Brothers, πξνθάιεζε ηέηνηνλ παληθφ πνπ νδήγεζε ακέζσο ην παγθφζκην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζε ηεξάζηηα θξίζε ξεπζηφηεηαο, θαζψο ηα άηνκα πξνζπάζεζαλ 

λα κεηαθέξνπλ ηηο θαηαζέζεηο ηνπο πξνο αζθαιέζηεξεο ελαιιαθηηθέο επελδχζεηο, 

απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ νδήγεζε ζε πάγσκα ησλ δηαηξαπεδηθψλ αγνξψλ θαη ησλ 

αγνξψλ ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ. 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πέξαζε ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θπξίσο κε δχν 

ηξφπνπο: πξψηνλ, κέζσ ηεο απξνζπκίαο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αδπλακία ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ λα ρνξεγήζνπλ δάλεηα θαη δεχηεξνλ, κέζσ ηεο θαηαζηξνθήο 

ηνπ πινχηνπ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πιένλ αδπλαηνχζαλ λα 

εμππεξεηήζνπλ ηα δάλεηά ηνπο. Σν εμσηεξηθφ εκπφξην θαηέξξεπζε, ιφγσ ηνπ 

ζρεηηθνχ ηεο κεγέζνπο, θαη γηα πξψηε θνξά ζηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα, ε 

θαηαλάισζε παξνπζίαζε κείσζε. Άκεζε ζπλέπεηα ήηαλ ε εληππσζηαθή κείσζε ηνπ 

ΑΔΠ ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο. 

ηελ ησξηλή θξίζε ν θφζκνο βίσζε ηελ ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή θξίζε απφ ην 1929.  

Κάπνηα απφ ηα παγθνζκίσο πην γλσζηά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαηέξξεπζαλ ή 

θξαηηθνπνηήζεθαλ ελψ άιια επηβίσζαλ εμαηηίαο ησλ θξαηηθψλ εγγπήζεσλ πνπ 

δφζεθαλ. Δπίζεο, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πξνθάιεζε κηα δξακαηηθή πηψζε ζην 

δηεζλέο εκπφξην. Γεληθφηεξα είρε ηξνκαρηηθέο ζπλέπεηεο ζε φια ηα κεγέζε ηεο 

νηθνλνκίαο.  

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζχγθξηζε ησλ δχν 

κεγαιχηεξσλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ πνπ ζπλαληάκε ζηελ λεφηεξε νηθνλνκηθή ηζηνξία. 

Ζ ζχγθξηζε δελ επηθεληξψλεηαη κφλν ζηα αίηηα θαη ζηηο νκνηφηεηεο ή δηαθνξέο πνπ 

κπνξεί λα έρνπλ νη δχν νηθνλνκηθέο θξίζεηο αιιά θαη ζηηο πνιηηηθέο πνπ 

αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο ζεκείν πνπ απνηειεί θαη κία απφ ηηο 

βαζηθέο δηαθνξέο ησλ δχν θξίζεσλ. Απαξαίηεην γηα ηελ παξαπάλσ ζχγθξηζε ήηαλ ε 

αλαθνξά ζηελ πεξίνδν πξηλ ηελ εκθάληζή ηνπο. Απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ βνεζάεη ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ αηηηψλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ πνπ είραλ νη δχν νηθνλνκηθέο θξίζεηο.  

ηελ ζχγθξηζε ησλ δχν νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ παξαηεξείηαη φηη νη δηαθνξέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ είλαη ζεκαληηθφηεξεο θαη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νκνηφηεηεο ηνπο. Με 
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ζεκαληηθφηεξε ηε δηαθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ αληέδξαζαλ νη θπβεξλήζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο. Οη θπβεξλήζεηο απηή ηελ θνξά ζέινληαο λα απνθχγνπλ ηα ιάζε 

ηνπ παξειζφληνο αληέδξαζαλ άκεζα θαη καδηθά εθαξκφδνληαο επεθηαηηθή 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή.  

ιεο ζρεδφλ νη ρψξεο αληέδξαζαλ κε κείσζε ησλ επηηνθίσλ θαη κε ζεκαληηθέο 

πνιηηηθέο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο, θπξίσο κέζσ εγγπήζεσλ πνπ δφζεθαλ 

ζηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο, εληζρχνληαο ηελ θεθαιαηαθή ηνπο βάζε θαζψο θαη 

απνκαθξχλνληαο απαμησκέλα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά 

εθάξκνζαλ κέηξα επεθηαηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο γηα λα εληζρχζνπλ ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά πνπ πιήηηνληαλ απφ ηελ θξίζε. Δληππσζηαθφ είλαη ην 

γεγνλφο φηη νη πνιηηηθέο απηέο εθαξκφζηεθαλ γξήγνξα θαη κε ζπληνληζκέλα ζε 

νιφθιεξν ζρεδφλ ηνλ θφζκν. 

Ζ εκθάληζε ηεο ησξηλήο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ε αδπλακία πνπ παξνπζίαζαλ νη 

νηθνλνκνιφγνη ζηελ πξφβιεςή θαη ηελ απνθπγή ηεο έδσζε έδαθνο ζηελ έξεπλα γηα 

θαηλνχξγηα αίηηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζηελ εκθάληζε νηθνλνκηθψλ 

θξίζεσλ θαη γηα κέηξα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εκπνδίζνπλ ηελ εκθάληζή ηεο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη παξνπζηαζηεί έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηηο νηθνλνκηθέο 

αληζφηεηεο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζηελ νηθνλνκία. Οη δηαζπλδέζεηο 

αλάκεζα ζηηο αληζφηεηεο θαη ζηελ εκθάληζε ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ είλαη πνιιέο 

θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πεξηπινθέο. ηελ αξζνγξαθία παξνπζηάδνληαη 

δηάθνξεο έξεπλεο σο πξνο ηελ ζρέζε ησλ νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ, νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο είηε κε 

ζεσξεηηθφ ηξφπν είηε κε εκπεηξηθφ, αλαιχνληαο ηηο δηάθνξεο πηπρέο πνπ κπνξεί λα 

έρεη ην ζέκα. 

Παξφιν πνπ νη επίδξαζε ησλ αληζνηήησλ ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα απνηειεί έλα 

ζέκα πνπ αλαδείρζεθε ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη γίλεη κεγάιε ζεσξεηηθή 

ζπδήηεζε θαη έξεπλα ζηηο επηπηψζεηο ησλ αληζνηήησλ ζηελ νηθνλνκία απφ 

νηθνλνκνιφγνπο ζε δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. χκθσλα κε ηνλ Μαξμ ε θχξηα 

πεγή γηα ηελ εκθάληζε ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ βαζίδεηαη ζηελ αληζφηεηα ηνπ 
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πινχηνπ ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο εξγαηηθήο δχλακεο. 

Αλ ππνζέζνπκε φηη έρεη δίθην ηφηε ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ εκπνξεπκαηηθψλ ζρέζεσλ 

ζα νδεγήζεη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ζε θξίζε εθηφο θαη αλ ε αληζφηεηα δηαηεξεζεί 

ππφ έιεγρν. Ζ άπνςε απηή έθαλε ηνλ Μαξμ λα μαλαβγεί ζην πξνζθήλην.  

ηηο νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο αλαθέξεηαη θαη ν Κέπλο θαζψο θαη νη κεηαθεπλζηαλνί νη 

νπνίνη βαζηδφκελνη ζηελ ζεσξία ηνπ κειεηνχλ ηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη 

νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο ζηελ νηθνλνκία. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κεηαθεπλζηαλψλ 

πνπ κειεηνχλ ηηο νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη παίδνπλ 

θεληξηθφ ξφιν ζηελ εκθάληζε ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ. ηελ εξγαζία καο 

παξνπζηάδεηαη θαη ν ηξφπνο πνπ νη λενθιαζηθνί απνξξίπηνπλ ην γεγνλφο πσο ε 

αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ. ηε ζπλέρεηα, σζηφζν, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πξφζθαηε 

αξζνγξαθία θαη ζηηο ζεσξεηηθέο θαη εκπεηξηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα λα 

απνδείμνπλ πσο ππάξρεη κηα ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθψλ 

αληζνηήησλ θαη ηελ εκθάληζε νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ.  

ην πξψην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε κέζσ ησλ πνηθίισλ 

εξεπλψλ θαη άξζξσλ πνπ εμεηάζακε είλαη φηη νη αληζφηεηεο επεξεάδνπλ ηελ 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ. Σν ζεκείν ζην νπνίν ηα ζπκπεξάζκαηα 

απφ ηηο έξεπλεο θαη ηα άξζξα δηαθέξνπλ είλαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ νη 

νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο λα επεξεάζνπλ ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θξίζεσλ
179

.  

Σν επφκελν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε ζπκθσλψληαο κε ηελ πιεηνλφηεηα 

ηεο ζρεηηθήο αξζνγξαθίαο είλαη φηη νη αληζφηεηεο είλαη πηζαλφ λα επεξεάζνπλ ηελ 

δήηεζε θαη ηελ πξνζθνξά πηζηψζεσλ άκεζα θαη έκκεζα. Μεγάιε έθηαζε ζηελ 

αξζνγξαθία θαηαιακβάλεη ε έξεπλα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα λνηθνθπξηά κπνξεί 

λα απμήζνπλ ηνλ δαλεηζκφ ηνπο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ αληζνηήησλ. 
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 Bι., Aghion, P., Bolton, P. (1992), ―Distribution and growth in models of imperfect capital 

markets‖, European Economic Review 36, 603–611, ζει., 608. 
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Γχζθνια κπνξεί λα αξλεζεί θάπνηνο ηελ ζχλδεζε αλάκεζα ζηηο νηθνλνκηθέο 

αληζφηεηεο θαη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο
180

 θαζψο ε ρξεκαηνπηζησηηθή 

απνξξχζκηζε ηείλεη λα νδεγεί ζε αχμεζε ησλ αληζνηήησλ, ην νπνίν νδεγεί ζηελ 

άκεζε αχμεζε ηεο δήηεζεο ησλ πηζηψζεσλ. Οη απνξπζκίζεηο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα  

θαη νη πνιηηηθέο πνπ πξνσζνχλ ηελ πηζησηηθή επέθηαζε απνηεινχλ θνηλή ηάζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο. 

Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη έλα ηκήκα ηεο ζρεηηθήο αξζνγξαθίαο ην νπνίν επηθεληξψλεηαη 

ζην γεγνλφο φηη νη αληζφηεηεο κπνξεί λα απνηεινχλ θαη αηηία αιιά ζπγρξφλσο θαη 

απνηέιεζκα απνξξχζκηζεο
181

. Καζψο ιφγσ ηεο ζηαζηκφηεηαο ησλ εηζνδεκάησλ 

κπνξεί λα αζθήζεθαλ πνιηηηθέο θαη λα δεκηνπξγήζεθε ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ 

αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ησλ πηζηψζεσλ θαη ηελ δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

ζηηο νπνίεο κπνξεί λα θαηεπζπλζεί απηή ε αχμεζε. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ην 

κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο ζρεηηθήο αξζνγξαθίαο, ε απνξξχζκηζε έπαημε ηνλ ζεκαληηθφ 

ξφιν νδεγψληαο ζηελ αχμεζε ησλ αληζνηήησλ ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1990 θαη 2000. 

Χζηφζν, ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα-εξψηεκα ην νπνίν αλαδεηθλχεηαη απφ ηα γεγνλφηα 

ηεο θξίζεο έρεη λα θάλεη κε ηελ νξγάλσζε ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο έηζη ψζηε λα 

κπνξεί λα δηαγλψζεη ηε δπλαηφηεηα εκθάληζεο νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ. Απηφ 

πξνθαλψο δελ αθνξά κφλν ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία αιιά θαη ηε δηακφξθσζε ελφο 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα ειαρηζηνπνηεί ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο  

θξίζεσλ είηε ην νπνίν ζα κπνξεί ηηο θξίζεηο πνπ ζα παξνπζηάδνληαη λα ηηο 

δηαρεηξηζηεί ψζηε λα απνθεπρζνχλ εγθαίξσο ρσξίο λα έρνπκε ηηο δξακαηηθέο 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο φπσο απηέο πνπ είρε ε ησξηλή θξίζε θαη ζην 

παξειζφλ νη πξνεγνχκελεο. Έλα εξψηεκα ην νπνίν νη νηθνλνκνιφγνη έρνπλ θιεζεί 

πνιιέο θνξέο λα απαληήζνπλ, κε πνην γλσζηή ηελ εξψηεζε ηεο βαζίιηζζαο Διηζάβεη 

II, ε νπνία ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2008 αθνχ άθνπζε ηελ ζπλνκηιία πνπ είραλ γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε ζην London School of Economics ξψηεζε: ―Αθνύ απηά ηα 

πξνβιήκαηα ήηαλ ηόζν κεγάια γηαηί δελ ηα παξαηήξεζε θαλείο;” Σν επφκελν εξψηεκα 
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 Bι., Acemoglu, D. (2011), ―Thoughts on inequality and the financial crisis‖, AEA meeting, 

Denver. ζει., 9.  
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πνπ αθνινπζεί είλαη γηαηί δελ δφζεθε ζεκαζία ζηηο εηεξφδνμεο ζεσξήζεηο πνπ είραλ 

αλαπηχμεη ζεσξεηηθά ηε δπλαηφηεηα εθδήισζεο θξίζεσλ.  Πέξα απφ απηά, ελα πεδίν 

κειινληηθήο έξεπλαο πνπ κπνξεί λα πξνεθηείλεη ηελ παξνχζα εξγαζία, απνηειεί ε 

εκβάζπλζε ηεο έξεπλαο ζηε ζρέζε κεηαμχ νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ θαη ηεο 

αλαπαξαγσγήο θαη θξίζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο εληφο ηνπ νπνίν δνχκε. 
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Παξάξηεκα 2 

Η ππόζεζε ησλ δίδπκσλ ειιεηκκάησλ 

Με αθνξκή ηηο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο πνπ παξαηεξνχληαη δηεζλψο, αιιά 

θαη κέζα ζηελ Δπξσδψλε εηδηθφηεξα, ήξζε ζην πξνζθήλην πάιη ε ππφζεζε ησλ 

δίδπκσλ καθξννηθνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ, δειαδή ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαη ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Ζ βαζηθή 

ππφζεζε είλαη φηη ηα κεγάια δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα πξνθαινχλ αληίζηνηρα 

ειιείκκαηα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. 

Ζ αλάιπζε επηδξάζεσλ έρεη σο εμήο: 

Y=C+I+G+X-M ή Y=C+I+G+CA 

πνπ 

Τ= ην Δζληθφ Δηζφδεκα 

C= ε θαηαλάισζε  

G= ε δεκφζηα δαπάλε 

Υ= νη εμαγσγέο 

Μ= νη εηζαγσγέο 

Υ-Μ = CA = ην πιεφλαζκα ή έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ 

Δπίζεο ηζρχεη 

Y=C+S+T 

πνπ 

S= ε ζπλνιηθή απνηακίεπζε 
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Σ= ηα έζνδα ηνπ θξάηνπο απφ θφξνπο 

Οπφηε 

Y=C+I+G+CA = C+S+T θαη  

CA=S+T-I-G=(S-I)+(T-G) κε άιια ιφγηα, 

T-G= έιιεηκκα δεκνζίνπ ζε πεξίπησζε πνπ είλαη αξλεηηθφ  

Ηζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ=(ηδησηηθέο απνηακηεχζεηο – επελδχζεηο) + 

(θνξνινγηθά έζνδα ηνπ δεκνζίνπ – δαπάλεο ηνπ δεκνζίνπ) 

Ή, αιιηψο, ζε πεξίπησζε δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο 

Έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ = Απνηακηεχζεηο + Έιιεηκκα Ηζνδπγίνπ Σξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ – Δπελδχζεηο 

πκπέξαζκα: ηαλ απμάλεηαη ην έιιεηκκα ηνπ δεκνζίνπ, ηφηε νη πηζαλέο επηδξάζεηο 

είλαη: Αχμεζε ηεο ηδησηηθήο απνηακίεπζεο ή/θαη αχμεζε ησλ εμσηεξηθψλ  

ειιεηκκάησλ ή/θαη κείσζε ησλ επελδχζεσλ.  
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Παξάξηεκα 3 

 

ύγθξηζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ηεο πεξηόδνπο εκθάληζεο ησλ θξίζεσλ 

 

01 - 05/2009 ζπγθξηλφκελε κε 01 - 05/2008. - ** 1929/1923. – 1) Peak/2008. – 2) Peak/2007. – 3) 

1Q2009/peak. – 4) Μεηξηέηαη ζε GDP (ΑΔΠ). --"Παγθφζκην": νη ρψξεο ζηνπο πίλαθεο κεηξηνχληαη απφ 

ην ΑΔΠ.  

 

Πεγή: WIFO calculations using Mitchell (1993, 2003) 

http://www.imfstatistics.org/IMF/logon.aspx, http://www.statistik.at/ 
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Παξάξηεκα 4 

Σαρύηεηα δηάδνζεο ησλ δύν θξίζεσλ  

 

 

 

1) At PPP. – 2) Eichengreen and O‗Rourke (trade). Ten industrialized countries: Austria, Germany,  

Belgium, Spain, France, Finland, Sweden, the United Kingdom, the United States, Japan.  

 

Πεγή: WIFO calculations using Maddison (1995, 2003), IMF, Groningen, BEA, 

Butschek (1997).: http://www.imfstatistics.org/IMF/logon.aspx 

http://www.ggdc.net/databases/hna.htm, http://bea.org  

 

 

 

 

http://www.imfstatistics.org/IMF/logon.aspx
http://bea.org/
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Παξάξηεκα 5 

ύγθξηζε ηνπ ΑΔΠ ζηηο δύν θξίζεηο 

 

 

 

** At PPP; forecast real data. -* 2007. – 1) 2Q2009/2Q2008. – 2) 1Q2009/1Q2008. – 3) 

2Q2009/1Q2008. - 4) Weighted by GDP. Ten industrialized countries: Austria, Germany, Belgium, 

Spain, France, Finland, Sweden, the United Kingdom, the United States, Japan.  

Πεγή: WIFO calculations using Maddison (1995, 2003), IMF, Groningen, BEA, 

Butschek (1997).: http://www.imfstatistics.org/IMF/logon.aspx, 

http://www.ggdc.net/databases/hna.htm, http://bea.org.  

 

 

 

 

http://bea.org/
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Παξάξηεκα 6 

 

ύγξηζε ησλ δύν θξίζεσλ σο πξνο ηηο αιιαγέο πνπ είραλ  
 

 

 

 
Share of exports plus imports to GDP. – "World": Weighted by GDP. –1) 

1Q2009/2Q2008. - 2)1Q2009/3Q2008. - 3) 2Q2009/1Q2008. - 4) 2Q2009/3q2007. – 

5) - 1Q2009/1Q2008. - 6) 2Q2009/4Q2006. - 7) 2Q2009/1Q2008. 

 

 

 
Πεγή: WIFO calculations θάλνληαο ρξίζε ησλ, Mitchell (1993, 2003), IFS (1998), 

WTO. 
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Παξάξηεκα 7 

 
ύγθξηζε ησλ δύν νηθνλνκηθώλ θξίζεσλ ώο πξόο ην έιιεηκα θαη ην πιεόλαζκα 

ησλ θξαηηθώλ πξνππνινγηζκώλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πεγή: WIFO calculations using Mitchell (1999; Central Government), OECD 

(General 

 Government, net lending), IFS Yearbook. 
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Παξάξηεκα 8 

ηελ παξαθάησ απεηθνλίδεηαη ε απμαλνκέλε αληζόηεηα σο ιόγνο εκθάληζεο 

θξίζεο από κία κεηά-θεπλζηαλή πιεπξά 

 

 

Πεγή: Stockhammer (2012a), γηα ιφγνπο απινπνίεζεο ε επίδξαζε πνπ είρε ν 

θαλνληζκφο δελ απνηππψλεηαη παξαπάλσ. 
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Παξάξηεκα 9 

 
Η αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθώλ απνζεκάησλ ( ηξηζεθαηνκκύξηα ζε δνιιάξηα ησλ 

ΗΠΑ) 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: McKinsey, 2008 
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Παξάξηεκα 10 

 
Η δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο ζηα πινπζηόηεξα νηθνλνκηθά ζηξώκαηα ζηηο ΗΠΑ 

,1913-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Piketty θαη Saez (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


