
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

«ΓΙΔΘΝΔΙ ΥΔΔΙ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ» 

 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΑΝΧΣΑΣΗ ΓΙΑΚΛΑΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΟΛΔΜΟΤ 

ΔΓΡΑ «ΘΟΤΚΤΓΙΓΗ» 

 

ΓΙΑΣΡΙΒΗ 

«ΠΑΓΚΟΜΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΡΙΔΙ: 

ΠΟΡΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΔΙ» 

 

 

 

Καξακπειηάο Κσλζηαληίλνο  

 

Δπηβιέπσλ:  

Κπξθηιήο Γεκήηξηνο, Καζεγεηήο 

Πξφεδξνο Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ 
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

Γεθέκβξηνο 2015 



 
 

 

 

 

 

 

 

«ηα Κηλέδηθα, ε ιέμε «θξίζε» γξάθεηαη κε δύν ηδενγξάκκαηα.  

Σν έλα ζεκαίλεη θίλδπλνο θαη ην άιιν ζεκαίλεη επθαηξία.» 

Σδσλ Κέλλεληπ, 1917-1963, Ακεξηθαλφο πξφεδξνο [1960-1963] 



 
 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Οη παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο θξίζεηο είλαη έλα θαηλφκελν πνπ πιήηηεη ηελ 

αλζξσπφηεηα απφ ηελ επνρή πνπ άξρηζαλ λα ππθλψλνπλ νη εκπνξηθέο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ θξαηηθφκνξθσλ νληνηήησλ, νη νπνίεο αλαπηχρζεθαλ θπξίσο απφ ηνλ 

Γηαθσηηζκφ θαη κεηά. Απφ ηελ απγή ηνπ 20νπ αηψλα, πνπ ην θαηλφκελν ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο άξρηζε λα θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ, θαη αθφκα πεξηζζφηεξν απφ 

ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη έπεηηα, πνπ ε νηθνλνκηθή αιιειεμάξηεζε έγηλε 

εληνλφηεξε, νη θξίζεηο έγηλαλ πην ζπρλέο, πην επξείεο γεσγξαθηθά θαη κε πην 

έληνλεο ζπλέπεηεο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη ηνλ πιεζπζκφ. Απηφ ήξζε λα 

καο ππελζπκίζεη θαη ε πξφζθαηε θξίζε θαη λα αλαδείμεη κε ηνλ πιεφλ έληνλν 

ηξφπν φηη ε εμέιημε ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο δελ έρεη θηάζεη ζην επίπεδν λα 

πξνιακβάλεη ηελ «αζζέλεηα», αλ θαη θαίλεηαη πην ηθαλή πιένλ ζην λα ηελ 

ζεξαπεχεη.  

ην πιαίζην απηφ, επηρεηξείηαη κε ηελ παξνχζα εξγαζία κηα πξνζέγγηζε ηνπ 

ζέκαηνο ησλ παγθνζκίσλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ, εμεηάδνληαο ηελ πνξεία ηνπο, 

αλαδεηψληαο θνηλά ζηνηρεία ζηα αίηηα θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο θαη πξνβαίλνληαο 

ζε κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ θπξηφηεξσλ θξίζεσλ. Η εμαγσγή θάπνησλ 

ζπκπεξαζκάησλ θαη ε δηαηχπσζε νξηζκέλσλ πξνηάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο απνηειεί ηελ ηειηθή επηδίσμε απηνχ ηνπ πνλήκαηνο, κε 

ηελ ειπίδα λα απνηειέζεη ηξνθή γηα ζθέςε θαη πεξαηηέξσ εθκεηάιιεπζε ησλ 

δηδαρψλ ηεο νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

«Γειψλσ ππεπζχλσο φηη φια ηα ζηνηρεία ζε απηήλ ηελ εξγαζία ηα 

απέθηεζα, ηα επεμεξγάζζεθα θαη ηα παξνπζηάδσ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη 

ηηο αξρέο ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο, θαζψο θαη ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηελ 

έξεπλα θαη ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. Γειψλσ επίζεο ππεπζχλσο φηη, φπσο 

απαηηείηαη απφ απηνχο ηνπο θαλφλεο, αλαθέξνκαη θαη παξαπέκπσ ζηηο πεγέο 

φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηψ θαη ηα νπνία δελ ζπληζηνχλ πξσηφηππε 

δεκηνπξγία κνπ»  

 

       Κσλζηαληίλνο Καξακπειηάο 
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ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΓΟΜΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη λα πξαγκαηεπηεί κηα ζεκαηηθή πνπ 

ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη επαλέιζεη ζην πξνζθήλην, κε απνηέιεζκα λα απνηειεί 

ηφζν ην θχξην ζέκα ζπδήηεζεο θαη επηζηεκνληθνχ δηαιφγνπ ζηηο ηάμεηο ησλ 

νηθνλνκνιφγσλ, φζν θαη ηνλ πιένλ ξπζκηζηηθφ παξάγνληα ζηελ ίδηα ηελ 

θαζεκεξηλή καο δηαβίσζε. Η θξίζε πνπ καζηίδεη ηε ρψξα καο, ππνβαζκίδνληαο 

δξακαηηθά ηα νηθνλνκηθά ηεο κεγέζε, ηελ νηθνλνκηθή ηεο αλεμαξηεζία αιιά θαη ην 

βηνηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ ηεο, εγείξεη δχν θξίζηκα εξσηήκαηα, δχν κεγάιεο 

αγσλίεο. Σν πξψην αγσληψδεο εξψηεκα είλαη εάλ ηελ πεξίνδν ηεο χθεζεο ζα 

δηαδερζεί κηα πεξίνδνο αλάπηπμεο ή αλ αληίζεηα θάπνηεο νηθνλνκίεο νδεγεζνχλ ζε 

πιήξε θαηάξξεπζε, κε ηελ Διιεληθή λα θαληάδεη πην θνληά ζηε δεχηεξε 

ελαιιαθηηθή απφ νπνηαδήπνηε άιιε αλεπηπγκέλε νηθνλνκία. Σν δεχηεξν είλαη αλ ε 

αλάπηπμε – φηαλ θαη εθφζνλ επαλέιζεη – ζα είλαη επαξθήο ψζηε λα ππεξθαιχςεη 

ηελ ηεξάζηηα δεκία πνπ επέθεξε ε ηδηαίηεξα καθξνρξφληα χθεζε.  

Η πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ησλ παγθφζκησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ ζηελ 

παξνχζα εξγαζία ζα γίλεη ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο παξάζεζεο γεγνλφησλ ηεο 

νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο, κε φζν ην δπλαηφλ πην αληηθεηκεληθή θαη αδνγκάηηζηε 

θαηαγξαθή, φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο ζχγθξηζεο ησλ θξίζεσλ σο πξνο ηα 

γελεζηνπξγά ηνπο αίηηα, ηα απνηειέζκαηά ηνπο αιιά θαη ηηο νηθνλνκηθέο ζεσξίεο 

πνπ επηθξαηνχζαλ ηελ πεξίνδν ηεο εθάζηνηε κεγάιεο χθεζεο. Σα ηζηνξηθά 

παξαδείγκαηα ζα πεξηιάβνπλ θξίζεηο πνπ είραλ αληίθηππν ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία θαη δηθαηνινγνχλ ηνλ ηίηιν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αιιά θαη 

νξηζκέλεο πνπ είραλ πην πεξηνξηζκέλε ρσξηθή επέθηαζε, πνπ φκσο θξίλεηαη 

ρξήζηκε ε αλαθνξά ηνπο ιφγσ ζπνπδαηφηεηαο. πσο είλαη αλακελφκελν, 

κεγαιχηεξν κεξίδην αλαθνξάο ζα έρνπλ νη δχν πην δεκνθηιείο θξίζεηο, πνπ έρνπλ 

απαζρνιήζεη εληνλφηεξα ηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία, απηή ηεο Μεγάιεο Κξίζεο 

ηνπ κεζνπνιέκνπ θαη ε πξφζθαηε, θαη δπζηπρψο αθφκε ζε πιήξε έθηαζε γηα ηε 

ρψξα καο, θξίζε ηνπ 2008. Απφ ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε ζα επηδησρζεί λα 

εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δπλαηφηεηα πξφιεςεο ή αληηκεηψπηζεο 

αλάινγσλ νηθνλνκηθψλ αλσκαιηψλ κε ηε βνήζεηα αλαδξνκήο ζε ηζηνξηθά 

πξνεγνχκελα  θαζψο θαη γηα ηελ απζεληία ησλ θαηά θαηξνχο δηαηππσκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ, πνπ φπσο απνδείρζεθε δελ επαξθνχζαλ γηα λα 

αλαγλσξίζνπλ έγθαηξα ηα φπνηα ζεκάδηα ησλ επεξρνκέλσλ θξίζεσλ.  
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Η ελαζρφιεζε κε ηελ νηθνλνκηθή ηζηνξία, πνπ ζα θαηαιάβεη κεγάιν κέξνο 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή θαη λα ιακβάλεη ππφςε 

νξηζκέλνπο θηλδχλνπο – παγίδεο, νη νπνίεο κπνξεί λα αιινηψζνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο. Σέηνηνη θίλδπλνη είλαη νη εμήο:  

α. Ο θίλδπλνο ηεο θπθιηθόηεηαο, δειαδή ηεο απφπεηξαο λα αλαιχεη 

θαλείο έλα ηζηνξηθφ νηθνλνκηθφ θαηλφκελν έρνληαο ήδε απνθξπζηαιισκέλε άπνςε 

γηα ην πψο εξκελεχνληαη αλάινγα θαηλφκελα. ηελ πεξίπησζε απηή ν κειεηεηήο 

επηιέγεη κφλν ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ «ηαηξηάδνπλ» ζηελ άπνςή ηνπ, πξνζδίδνληάο 

ηνπο κηα επαλαιεπηηθφηεηα θαη παξακεξίδνληαο γεγνλφηα πνπ πηζαλψο ζα 

αλέηξεπαλ έλα ηέηνην ζπκπέξαζκα.  

β. Ο θίλδπλνο ηεο απζαίξεηεο γελίθεπζεο, δειαδή ηεο παξακφξθσζεο 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο έηζη ψζηε λα επαιεζεχνληαη ηα πξνζδνθψκελα 

ζπκπεξάζκαηα.  

γ. Ο θίλδπλνο ηεο κηθξντζηνξίαο, φηαλ ε ηζηνξηθή γλψζε πεξηνξίδεηαη ζε 

κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά, ηα νπνία φκσο εζθαικέλα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

ζηεξίμνπλ ηελ άπνςε φηη αληηπξνζψπεπαλ ηελ επξχηεξα ηζρχνπζα ηφηε 

θαηάζηαζε. 

δ. Ο θίλδπλνο ηεο ηζηνξηθήο απνζηείξσζεο, φπνπ άιινηε αγλννχληαη 

θαη άιινηε ππεξηνλίδνληαη θάπνηα γεγνλφηα, πνπ ελδερνκέλσο ζα επεξέαδαλ 

θαζνξηζηηθά ηελ αληίιεςε γηα ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα. (Υξηζηνδνπιάθεο 2015) 

Με ηνπο παξαπάλσ θηλδχλνπο ππφςε, ζηε κειέηε απηή γίλεηαη απφπεηξα 

παξάζεζεο γεγνλφησλ ηεο νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο, ρσξίο πξνζπάζεηα 

παξακφξθσζήο ηεο ή πξνζαξκνγήο ηεο ζε αλακελφκελα ζπκπεξάζκαηα. 

Άιισζηε, δελ επηδηψθεηαη ε ππνζηήξημε θάπνηαο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο θαη δελ 

πθίζηαηαη θαλέλα θίλεηξν πξνθαηάιεςεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε ηζηνξία είλαη κηα 

θαη κνλαδηθή θαη δελ κπνξνχκε λα ηελ αιιάμνπκε ή λα ηε ρεηξαγσγνχκε θαηά ην 

δνθνχλ. Μπνξνχκε φκσο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα δηδάγκαηά ηεο γηα λα 

δηακνξθψζνπκε θαιχηεξεο ζπλζήθεο γηα ηελ έθβαζε ηνπ κέιινληνο.            

ε φια ηα παξαπάλσ πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη νξηζκέλεο επηζεκάλζεηο. 

Σν ζέκα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη εθ θχζεσο ηεξάζηην ηφζν σο πξνο ηε 

ζπνπδαηφηεηά ηνπ φζν θαη σο πξνο ην εχξνο ηνπ. Απνηειεί απφ κφλν ηνπ 

αληηθείκελν ζεκαληηθήο ζε φγθν θαη πνηθηιφηεηα ειιεληθήο θαη δηεζλνχο 
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βηβιηνγξαθίαο. Καηφπηλ ηνχηνπ, αιιά θαη ηεο κφλν επηδεξκηθήο θαη φρη ζε βάζνο 

γλψζεο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο απφ ηνλ γξάθνληα, ε εξγαζία ζηεξείηαη 

επηζηεκνληθνχ βάζνπο κε θίλδπλν λα ζεσξεζεί αηειήο. Δπηπξφζζεηα, νθείιεηαη 

δηεπθξίληζε σο πξνο ηελ επηινγή ησλ πεγψλ, νη νπνίεο επηρεηξήζεθε λα κελ είλαη 

κνλφπιεπξεο θαη δνγκαηηθέο αιιά φζν ην δπλαηφλ θνηλήο απνδνρήο θαη 

εγλσζκέλεο επηζηεκνληθήο επάξθεηαο. Με απηέο ηηο παξαδνρέο, επηρεηξήζεθε ε 

πιεξέζηεξε δπλαηή θάιπςε ηνπ ζέκαηνο θαη ε ηξνθνδφηεζε αλ κε ηη άιιν ηνπ 

αλαγλψζηε κε κηα ηθαλή βάζε γηα πεξαηηέξσ κειέηε επί ηνπ ζέκαηνο, εζθεκκέλε 

επηινγή κηαο «δεκηνπξγηθήο αηέιεηαο» ηνπ πνλήκαηνο ψζηε λα εγείξεη ην 

ελδηαθέξνλ γηα κεγαιχηεξε πεξαηηέξσ εκβάζπλζε.      
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ΔΙΑΓΧΓΗ  

Γεληθά 

Ο άλζξσπνο, φπσο αλαθέξεη ν Αξηζηνηέιεο ζηα Πνιηηηθά, είλαη απφ ηε 

θχζε ηνπ νλ πνιηηηθφ, ππφ ηελ έλλνηα φηη δεη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη εληφο 

νξγαλσκέλσλ θνηλσληψλ. ε αληίζεζε κε έλα αγειαίν δψν, γηα ην νπνίν ην 

ζεκαληηθφ είλαη λα δεη θαη κφλν, γηα ην θνηλσληθφ νλ ην θαζνξηζηηθφ είλαη λα δεη 

θαιά, λα επδαηκνλεί. Απφ ηελ απαξρή ινηπφλ ηεο θνηλσληθήο δηαβίσζεο ησλ 

αλζξψπσλ εκθαλίδεηαη ε επηδίσμε ηνπ ζπκθέξνληνο θαη ηεο βειηηζηνπνίεζεο ησλ 

ζπλζεθψλ δηαβίσζήο ηνπ. Πνιχ ζχληνκα αλαθάιπςε πσο γηα λα επηηεπρζεί απηφ 

πξέπεη λα αληαιιάζεη ηα πξντφληα πνπ δηαζέηεη ζε πιεφλαζκα κε απηά ηα νπνία 

επηζπκεί αιιά δελ δηαζέηεη. Καη έηζη πξνέθπςε ην αληαιιαθηηθφ εκπφξην. 

Παξάιιεια βέβαηα πξνέθπςαλ θαη νη εθθπιηζκέλεο κνξθέο πξφζθηεζεο ησλ 

επηζπκεηψλ, φπσο ε θινπή θαη ν «λφκνο ηνπ ηζρπξνχ ή ηεο δνχγθιαο». Αθφκα 

αξγφηεξα, γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ ν άλζξσπνο αλαθάιπςε ην ρξήκα 

θαη παξάιιεια εκθαλίζηεθαλ ε νηθνλνκηθή επθπΐα, ην θέξδνο αιιά θαη ε 

θηιαξγπξία, ε θεξδνζθνπία θαη ν άθξαηνο αληαγσληζκφο. Καη θάπσο έηζη 

γελλήζεθε ε νηθνλνκία. 

Σί Ολνκάδνπκε Οηθνλνκία  

Αλ θνηηάμνπκε ζην καθξηλφ καο παξειζφλ, νη θνηλσληθνί ζρεκαηηζκνί 

μεθίλεζαλ ηζηνξηθά απφ κηθξέο θνηλφηεηεο, φπνπ θπξηαξρνχζε ν «νίθνο» σο 

βαζηθή νξγαλσηηθή κνλάδα παξαγσγήο θαη δηαλνκήο. Απφ εθεί πξνθχπηεη θαη ν 

αξρηθφο νξηζκφο ηεο νηθνλνκίαο πνπ ζεκαίλεη δηαρείξηζε ζηα ηνπ νίθνπ1. ην δηάβα 

ηνπ ρξφλνπ θαη κε ηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο, ν νξηζκφο εμειίρζεθε θαη πιένλ σο 

νηθνλνκία νλνκάδνπκε ην ζχλνιν ησλ ζπλεηδεηψλ θαη ζπζηεκαηηθψλ ελεξγεηψλ 

ησλ αλζξψπσλ, πνπ δηαβηνχλ ζε κηα θνηλσλία θαη πεξηιακβάλεη ηελ παξαγσγή, 

δηαλνκή, αληαιιαγή θαη θαηαλάισζε πεξηνξηζκέλσλ ζε πνζφηεηα αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ, απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο – δξψληεο, ζε κηα δεδνκέλε γεσγξαθηθή 

ηνπνζεζία. Οη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη ηδηψηεο, επηρεηξήζεηο, 

νξγαληζκνί ή θπβεξλήζεηο. Οη ζπλαιιαγέο ζπκβαίλνπλ φηαλ δπν παξάγνληεο 

ζπκθσλνχλ ζε κηα αμία ή ηηκή ελφο (ηνπιάρηζηνλ) αγαζνχ ή ππεξεζίαο. Η ηηκή 

                                                           
1
 Ήδθ ο Ξενοφϊν (430 – 354 π.χ) ςτο ζργο του Οικονομικόσ αναφζρεται ςε ότι ζχει ςχζςθ με τθ 

διαχείριςθ ενόσ αγροκτιματοσ.   
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απηή ζπλήζσο εθθξάδεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αληάιιαγκα, ζπλήζσο κε ηε 

κνξθή θάπνηνπ λνκίζκαηνο. 

Η νηθνλνκία παληνχ θαη πάληνηε έρεη δχν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: ηελ 

νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηε δηεθπεξαίσζε ηεο δηαλνκήο. Οη ηξφπνη κε ηνπο 

νπνίνπο νξγαλψλνληαη νη δπν απηέο ιεηηνπξγίεο πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ έλα 

πνιχ κηθξφ αξηζκφ επηινγψλ: ηελ παξάδνζε, ηνλ θεληξηθφ έιεγρν θαη ηελ αγνξά. 

(Heilbroner θαη Mildberg 2010) 

ήκεξα ε ιέμε «νηθνλνκία» έγηλε ζπλψλπκε κε ηελ έλλνηα ηεο «νηθνλνκηθήο 

επηζηήκεο» θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ππνθαζηζηά ηνλ φξν «πνιηηηθή νηθνλνκία». 

Ο φξνο «νηθνλνκία» κπνξεί λα αλαθέξεηαη επίζεο ζηελ θαηάζηαζε κηαο ρψξαο ή 

κηαο πεξηνρήο. Μηα νηθνλνκία, ππφ απηή ηελ έλλνηα, απνηειείηαη απφ ην νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα κηαο ρψξαο ή άιιεο κνλάδαο ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Πεξηιακβάλεη 

ην εξγαηηθφ δπλακηθφ, ην θεθάιαην, ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, ηελ παξαγσγή, ην 

εκπφξην, ηε δηαλνκή θαη ηελ θαηαλάισζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ πεξηνρή 

πνπ ε αλζξψπηλε θνηλσλία δξαζηεξηνπνηείηαη. Απηνί νη παξάγνληεο δίλνπλ ην 

πιαίζην θαη ην πεξηερφκελν ελψ θαζνξίδνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο παξακέηξνπο κε ηηο 

νπνίεο ε νηθνλνκία ιεηηνπξγεί. Με ηελ έλλνηα απηή, ε νηθνλνκία απνηειεί έλα 

ζχλνιν κεηξήζηκσλ κεγεζψλ γηα έλα ζχζηεκα ή θαζεζηψο, πνπ επηθξαηεί ζηε 

ρψξα ή ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη. 

Η νηθνλνκία, σο επηζηήκε, αζρνιείηαη κε ηελ βέιηηζηε θαηαλνκή 

πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ θαη άξρηζε λα αλαδχεηαη απφ ηηο απιέο εκπνξηθέο 

πξαθηηθέο θαη λα αλαπηχζζεηαη ζε ζεκαληηθφ αλαιπηηθφ ζψκα απφ ηνλ Άληακ κηζ 

(Adam Smith). Υσξίδεηαη γεληθά ζε δχν θχξηνπο θιάδνπο: ηε κηθξννηθνλνκία, ή ηε 

κειέηε ηεο αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηε καθξννηθνλνκία. ήκεξα, ε νηθνλνκία 

εθαξκφδεη απηήλ ηελ αλάιπζε γηα ηε δηαρείξηζε πνιιψλ αλζξψπηλσλ 

νξγαλψζεσλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ θπβεξλήζεηο, ηδησηηθέο εηαηξείεο, 

ζπλεηαηξηζκνχο θ.α. Μεξηθέο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο 

πεξηιακβάλνπλ θαη επεξεάδνπλ γηα παξάδεηγκα, ην δηεζλή ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

ηνκέα, ηελ εζληθή αλάπηπμε, ην πεξηβάιινλ, ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Μηα δηάθξηζε πνπ ζπλήζσο γίλεηαη θαη αθνξά ηηο νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ 

είλαη απηή αλάκεζα ζε αλνηθηέο νηθνλνκίεο (ή νηθνλνκίεο ηεο αγνξάο) θαη ζε 

θιεηζηέο (ή θεληξηθά ειεγρφκελεο νηθνλνκίεο). Αλνηθηή νηθνλνκία είλαη ε νηθνλνκία 

πνπ αιιειεπηδξά ειεχζεξα κε άιιεο νηθνλνκίεο. Οη εηζαγσγέο, νη εμαγσγέο θαη 
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γεληθά νη μέλεο επελδχζεηο είλαη ειεχζεξεο θαη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

νηθνλνκηθή δσή. Μία αλνηρηή νηθνλνκία είλαη κηα αγνξά απαιιαγκέλε απφ 

εκπνξηθνχο δαζκνχο γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηα νπνία αληαιιάζζνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε αλάκεζα ζηνπο νηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο, ελψ ε δηαθίλεζε πξντφλησλ, ππεξεζηψλ, παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, 

θεθαιαίσλ θαη αλζξψπσλ είλαη ειεχζεξε. Ο βαζκφο ειεπζεξίαο κηαο νηθνλνκίαο 

πξνζδηνξίδεη ηελ θπβεξλεηηθή επειημία λα επηδηψμεη νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ηεο 

επηινγήο ηεο θαη ηελ επαηζζεζία κηαο ρψξαο ζηνπο παγθφζκηνπο νηθνλνκηθνχο 

θχθινπο. Αληίζεηα, ζε κηα θεληξηθά ζρεδηαζκέλε νηθνλνκία ππάξρεη έλαο θεληξηθφο 

πνιηηηθφο παξάγνληαο πνπ αλαιακβάλεη ηα κέζα παξαγσγήο, ειέγρεη ηη 

παξάγεηαη, πψο δηαλέκεηαη θαη πψο γίλνληαη νη ζπλαιιαγέο. Σέηνηεο νηθνλνκίεο ζηηο 

κέξεο καο ηείλνπλ λα εθιείςνπλ.  

Σί Ολνκάδνπκε Οηθνλνκηθή Κξίζε 

«Ύθεζε είλαη όηαλ κέλεη άλεξγνο ν γείηνλαο.  

Οηθνλνκηθή θξίζε είλαη όηαλ κέλεη άλεξγε όιε ε γεηηνληά.» 

Άγλσζηνο 

Χο θξίζε, κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ, νλνκάδεηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο 

θαηά ηελ νπνία δηαηαξάζζεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο θαη 

αιινηψλνληαη νη αξρηθέο ηνπ ηδηφηεηεο. Απηή ε αιιαγή εθδειψλεηαη ζπλήζσο κε 

ηξφπν απφηνκν θαη απξφζκελν, πνπ κεηαβάιιεη ηε ζπλήζε εμέιημε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Η νηθνλνκηθή δσή εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα επάισηε ζε θξίζεηο, νη νπνίεο 

ζπρλά ζπληζηνχλ παξάγνληα θνηλσληθήο νπηζζνδξφκεζεο. (Κφηηνο θαη Παπιίδεο 

2012)     

Η νηθνλνκηθή θξίζε απνηειεί ηε κία απφ ηηο δχν θάζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ 

δηαθπκάλζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηε θάζε ηεο θαζφδνπ, φηαλ δειαδή ε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα βξίζθεηαη ζε κηα ζπλερή ζπξξίθλσζε. Οη νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο 

νξίδνληαη σο νη δηαδνρηθέο απμνκεηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κέζα ζε 

κηα νηθνλνκία. Λέγνληαη αιιηψο θαη θπθιηθέο δηαθπκάλζεηο ή νηθνλνκηθνί θχθινη. Οη 

Άγγινη απνδίδνπλ ην θαηλφκελν κε ηνλ φξν «bysiness cycles», αθξηβψο γηα λα 

ηνλίζνπλ ηελ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ησλ επελδχζεσλ ζηελ εμέιημε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θχθινπ. Απφ πνιχρξνλεο ζηαηηζηηθέο παξαηεξήζεηο δηαπηζηψζεθε φηη νη 
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νηθνλνκηθνί θχθινη δηαξθνχλ πεξίπνπ απφ 7 έσο 11 ρξφληα2. (European 

Commision 2009) 

Έλαο αθφκα απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε είλαη απηφο πνπ 

ηελ εμεγεί σο ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν κηα νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα 

δηαξθή θαη αηζζεηή κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. ηαλ ιέκε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα αλαθεξφκαζηε ζε φια ηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο 

νηθνλνκίαο, φπσο ε απαζρφιεζε, ην εζληθφ πξντφλ, νη ηηκέο, νη επελδχζεηο θ.ιπ. Ο 

βαζηθφηεξνο δείθηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη επελδχζεηο, νη νπνίεο, 

φηαλ απμνκεηψλνληαη, ζπκπαξαζχξνπλ καδί ηνπο θαη φια ηα ππφινηπα νηθνλνκηθά 

κεγέζε. (Κνπθάξεο 2010) 

Γηα ηνλ πην εμεηδηθεπκέλν νξηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, έρνπλ θαηά 

θαηξνχο θαηαηεζεί δηάθνξεο πξνηάζεηο. Έηζη, ν Frederic S. Mishkin απνδίδεη γηα 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνλ εμήο νξηζκφ: «Οηθνλνκηθή θξίζε είλαη κηα δηαηαξαρή ζηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο ζηηο νπνίεο νη ιαλζαζκέλεο επηινγέο θαη ηα 

πξνβιήκαηα νηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ απμάλνληαη κε απνηέιεζκα λα αδπλαηνύλ λα 

δηνρεηεύζνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο ζε παξαγσγηθέο επελδύζεηο  θαη ζε απνδνηηθνύο 

ηνκείο. Μηα νηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί λα νδεγήζεη κηα νηθνλνκία καθξηά από ηελ 

ηζνξξνπία θαη λα ζηξέςεη ζε κηα θαζνδηθή πνξεία ηνπο δείθηεο ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο.» (Mishkin 1991)  

χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Υξηζηνδνπιάθε, κπνξνχκε επίζεο λα νξίζνπκε 

σο νηθνλνκηθή θξίζε ηελ θαηάζηαζε εθείλε φπνπ ε «ζπάληο» ησλ κέζσλ 

ηθαλνπνίεζεο γεληθεχεηαη καδηθά, ξαγδαία θαη απξνεηδνπνίεηα θαη απηφ νδεγεί ζε 

αλαζηαηψζεηο θαη αλαηξνπέο κεγάιεο έθηαζεο. Η πξνζέγγηζε απηή καο βνεζά λα 

θάλνπκε κηα ηαμηλφκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ αηηίνπ 

πνπ ηηο πξνθάιεζε θαη ηε κνξθή κε ηελ νπνία εθδειψζεθαλ. Οξίδνληαο ηελ θξίζε 

σο κηα κείδνλα απφθιηζε κεηαμχ επηδησθφκελσλ θαη δηαζέζηκσλ κέζσλ, ζα 

δηαπηζηψζνπκε φηη φρη κφλν νη νηθνλνκηθέο ζεσξίεο αιιά θαη νη θξίζεηο έρνπλ έλαλ 

ηζηνξηθφ δηαρσξηζκφ πνπ ζε γεληθέο γξακκέο αληηζηνηρεί ζηελ πξνλεσηεξηθή θαη 

λεσηεξηθή πεξίνδν. Έηζη κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δπν γεληθέο θαηεγνξίεο 

                                                           
2
 Αυτό, όςο εξωπραγματικό και αν ακοφγεται, ξεκινάει από τθν αρχαιότθτα και το όνειρο του 

Φαραϊ τθσ Αιγφπτου για τισ 7 παχιζσ και τισ 7 ιςχνζσ αγελάδεσ, φτάνει ςτισ επαναλαμβανόμενεσ επταετείσ 
υφζςεισ τθσ αμερικανικισ οικονομίασ τον τελευταίο αιϊνα, για να καταλιξει ςτθ διλωςθ του Γερμανοφ 
υπουργοφ Οικονομικϊν Σόϊμπλε τον Αφγουςτο του 2011, ςτθ ςυγκζντρωςθ όλων των δεκαεπτά εν ηωι 
κατόχων Νόμπελ Οικονομίασ ςτθ λίμνθ Κονςτάντσ, που ανζφερε: «Μπορεί να ζχουμε μπροςτά μασ επτά 
χρόνια φφεςθσ ςτθν παγκόςμια οικονομία».    
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θξίζεσλ, ηηο θξίζεηο ζηελ παξαγσγή (ή θξίζεηο πξνζθνξάο) θαη ηηο θξίζεηο 

δήηεζεο. (Υξηζηνδνπιάθεο 2015) 

Σππνπνίεζε Οηθνλνκηθώλ Κξίζεσλ 

Δίλαη εμαξρήο απαξαίηεην λα έρνπκε κηα άπνςε γηα ην πψο ζα 

νξηνζεηήζνπκε ηί ζπληζηά θξίζε θαη ηί φρη. Σα φξηα πνπ ζέηνπκε είλαη ζε γεληθέο 

γξακκέο ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ηεο εκπεηξηθήο νηθνλνκίαο, ε 

νπνία ζε κεγάιν βαζκφ θαιχπηεη φινπο ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ησλ θξίζεσλ. 

ηε κειέηε θάζε ηχπνπ θξίζεο δελ καο απαζρνιεί κφλν ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

αιιά θαη ε δηάξθεηα θαη ε έληαζε ησλ απνηειεζκάησλ. Οη δηάθνξνη ηχπνη ησλ 

θξίζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο κειεηεηέο, είλαη ινηπφλ νη παξαθάησ:  

Πιεζσξηζηηθέο θξίζεηο  

Ξεθηλάκε κε ηνλ νξηζκφ ησλ θξίζεσλ πιεζσξηζκνχ ιφγσ ηεο ζπρλφηεηαο 

εκθάληζεο ηνπο αλά ηνλ θφζκν, ηεο καθξάο ηζηνξηθήο ηνπο ζπνπδαηφηεηαο αιιά 

θαη ιφγσ ηεο ζρεηηθήο απιφηεηαο θαη ζαθήλεηαο κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ. Πνιιέο θξίζεηο πιεζσξηζκνχ κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ σο 

ρξφληεο θαηαζηάζεηο, θαζψο πθίζηαληαη γηα πνιιά ρξφληα, κεξηθέο θνξέο 

δηαρεφκελεο θαη κεξηθέο θνξέο απιά ζπληεξνχκελεο θαη ζηαηηθέο, πξηλ απφ ηελ 

έθξεμε. Έλαο αξηζκφο κειεηψλ δέρεηαη σο φξην γηα λα θαηαγξαθεί έλα επεηζφδην 

ζαλ πιεζσξηζηηθή θξίζε ην 40% ή πςειφηεξε ηηκή αχμεζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ ζε 

δηάζηεκα ελφο έηνπο. Ο ππεξπιεζσξηζκφο νξίδεηαη ζε ηηκέο πιεζσξηζκνχ 40% 

ηνλ κήλα. Αιιά απηά ηα φξηα είλαη ζρεηηθά. Μπνξεί ζε κηα νηθνλνκία πνπ 

δηαθξίλεηαη γηα ην ρακειφ ηεο πιεζσξηζκφ, αθφκα θαη πνιχ κηθξφηεξεο απμήζεηο 

λα έρνπλ ηξαπκαηηθέο επηπηψζεηο θαη λα ζεσξεζνχλ θξίζεηο.  

πλαιιαγκαηηθέο θξίζεηο  

Οξίδνληαη νη ππνηηκήζεηο ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 15% ζε ζρέζε κε ηελ 

ηηκή ηνπ λνκίζκαηνο αλαθνξάο (ζπλήζσο ζηεξιίλα, δνιάξην ή πιένλ θαη επξψ), 

πνπ ζπλνδεχνληαη θαη απφ απψιεηα ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ θαη απφηνκεο 

απμήζεηο επηηνθίσλ. ηελ ίδηα θαηεγνξία ζα κπνξνχζακε λα εληάμνπκε θαη ηηο 

πεξηπηψζεηο ζπλαιιαγκαηηθψλ ππνηηκήζεσλ, νη νπνίεο ήηαλ ηδηαίηεξα ζπρλέο θαη 

έληνλεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πνιέκσλ, παξέρνληαο ζηνπο εκπιεθφκελνπο κηα 

ζεκαληηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πνιεκηθψλ δαπαλψλ. Δπίζεο, νη 

λνκηζκαηηθέο "κεηαξξπζκίζεηο" ή κεηαηξνπέο απνηεινχλ κέξνο ησλ θξίζεσλ 
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ππεξπιεζσξηζκνχ θαη δελ είλαη αζπλήζηζην λα δνχκε αξθεηέο κεηαηξνπέο ζε 

γξήγνξε δηαδνρή. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πάιε ηεο κε ηνλ ππεξπιεζσξηζκφ, ε 

Βξαδηιία είρε ηέζζεξηο κεηαηξνπέο ηνπ λνκίζκαηνο ζην δηάζηεκα 1986 - 1994. 

Κξίζεηο - «Φνχζθεο3» πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  

πλήζσο απηέο νη θξίζεηο αθνξνχλ ππεξδηφγθσζε ζηηο ηηκέο κεηνρψλ ή 

αθηλήησλ θαη εμ νξηζκνχ πεξηιακβάλνπλ κηα κε βηψζηκε εμέιημε ησλ κεηαβνιψλ 

ησλ ηηκψλ ή ησλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ. Δίλαη θαηλφκελν θνηλφηππν ζηελ πνξεία πξνο 

ηηο ηξαπεδηθέο θξίζεηο θαη ηδηαίηεξα ζχλεζεο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή ηζηνξία, 

θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη νθείιεηαη ζηηο πξνζδνθίεο αηθλίδηνπ πινπηηζκνχ. Αμησκαηηθά, 

φιεο νη «θνχζθεο» θάπνηε «ζθάλε». 

Σξαπεδηθέο θξίζεηο  

Η αξρή κηαο ηξαπεδηθήο θξίζεο κπνξεί λα ζεκαηνδνηεζεί απφ ηελ αζξφα 

αλάιεςε θαηαζέζεσλ (ην πεξίθεκν “bank run”), φπσο ζπλέβε γηα παξάδεηγκα 

ζηνπο πνιπάξηζκνπο ηξαπεδηθνχο παληθνχο ηνπ παξειζφληνο. πρλά φκσο, ηα 

ηξαπεδηθά πξνβιήκαηα πξνθχπηνπλ απφ κηα παξαηεηακέλε επηδείλσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ, είηε απφ κηα θαηάξξεπζε ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ 

(φπσο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαηά ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ην 2007, 

ιφγσ ησλ επηζθαιψλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ) είηε απφ ηελ αχμεζε ησλ 

πησρεχζεσλ ζηνλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα (φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ 

πησρεχζεσλ ησλ εηαηξεηψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ζηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα). ε 

απηή ηελ πεξίπησζε, κηα κεγάιε αχμεζε ησλ πησρεχζεσλ ή ησλ κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ζα κπνξνχζαλ λα ζεκαηνδνηήζνπλ ηελ έλαξμε κηαο 

θξίζεο. Έηζη νξίδνπκε ηηο ηξαπεδηθέο θξίζεηο κε γλψκνλα δπν ηχπνπο ζπκβάλησλ: 

ηηο αζξφεο ηξαπεδηθέο αλαιήςεηο πνπ νδεγνχλ ζην θιείζηκν, ηε ζπγρψλεπζε, ή 

αλάιεςε απφ ην δεκφζην ηνκέα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ (φπσο ζηελ Αξγεληηλή ην 2001) θαη ην θιείζηκν, ηε ζπγρψλεπζε, 

εμαγνξά, ή κεγάιεο θιίκαθαο βνήζεηα ηεο θπβέξλεζεο έλαληη ελφο ζεκαληηθνχ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο (ή νκάδαο ηδξπκάησλ), πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ 

                                                           
3
 Ωσ «φοφςκα» ορίηεται θ ςυςςϊρευςθ προςδοκιϊν για μελλοντικζσ αποδόςεισ. Αυτι «ςκάει» 

όταν αποκαλυφκεί ότι οι προςδοκίεσ δεν αντιςτοιχοφν ςτα πραγματικά δεδομζνα τθσ οικονομίασ. Η 
φοφςκα πολλζσ φορζσ διογκϊνεται όχι εξαιτίασ λάκοσ υπολογιςμϊν που κάποια ςτιγμι κα διαψευςτοφν, 
αλλά επειδι βρίςκονται αρκετοί πρόκυμοι επενδυτζσ να ςτοιχθματίςουν ότι θ διάψευςθ κα κακυςτεριςει 
και εντωμεταξφ αυτοί μποροφν να επωφελθκοφν από τθ ςυνεχιηόμενθ προοπτικι ανόδου. 
Δθμιουργοφνται ζτςι φαινόμενα ομαδικισ προςιλωςθσ ςε αβάςιμεσ προςδοκίεσ που όταν καταρρεφςουν 
προκαλοφν ομαδικζσ και επϊδυνεσ απϊλειεσ και κρίςεισ. (Χριςτοδουλάκθσ 2015)  
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έλαξμε κηαο ζεηξάο παξφκνησλ απνηειεζκάησλ θαη γηα άιια αλάινγα ηδξχκαηα 

(φπσο ζηελ Σατιάλδε ην 1996 - 1997). 

Κξίζεηο εμσηεξηθνχ δεκφζηνπ ρξένπο 

Οη θξίζεηο απηέο αθνξνχλ ηε ρξενθνπία κηαο θπβέξλεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ 

εμσηεξηθψλ ππνρξεψζεσλ, δειαδή ηελ αζέηεζε πιεξσκήο ππνρξέσζεο πξνο 

ηνπο πηζησηέο ελφο δαλείνπ πνπ έρεη εθδνζεί ππφ ηε δηθαηνδνζία άιιεο ρψξαο, 

ζπλήζσο (αιιά φρη πάληα) εθθξαζκέλεο ζε μέλν λφκηζκα, θαη πνπ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο θαηέρεηαη σο επί ην πιείζηνλ απφ μέλνπο πηζησηέο. Η 

Αξγεληηλή θαηέρεη ην ξεθφξ γηα ηε κεγαιχηεξε αζέηεζε4. Μεξηθέο θνξέο νη ρψξεο 

απνθεξχζζνπλ ην ρξένο εληειψο (φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Μεμηθνχ ην 1867, 

φηαλ πάλσ απφ $ 100 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ρξένπο πνπ εθδφζεθε ζε πέζν απφ 

ηνλ απηνθξάηνξα Μαμηκηιηαλφ δηαγξάθεθαλ φηαλ απηφο απνπέκθζεθε απφ ηελ 

θπβέξλεζε Υνπάξεο). πλεζέζηεξα, φκσο, ε θπβέξλεζε αλαδηαξζξψλεη ην ρξένο 

ππφ φξνπο ιηγφηεξν επλντθνχο γηα ηνλ δαλεηζηή απφ φ, ηη ήηαλ απηνί ηεο αξρηθήο 

ζχκβαζεο. 

Κξίζεηο εζσηεξηθνχ δεκφζηνπ ρξένπο 

Σν εζσηεξηθφ δεκφζην ρξένο εθδίδεηαη ππφ ηε λνκηθή δηθαηνδνζία ηεο 

ρψξαο πνπ ηειηθά αδπλαηεί λα απνπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. ηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηζηνξίαο ηνπο, ην εζσηεξηθφ 

ρξένο εθθξαδφηαλ ζε ηνπηθφ λφκηζκα θαη αθνξνχζε θπξίσο ηνπο ίδηνπο ηεο ηνπο 

θαηνίθνπο. Οη ελ ιφγσ θξίζεηο θαηά θαλφλα ζπκβαίλνπλ θάησ απφ πνιχ ρεηξφηεξεο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο απφ ην κέζν φξν ησλ αληίζηνηρσλ θξίζεσλ εμσηεξηθνχ 

ρξένπο. πλήζσο σζηφζν, νη εγρψξηεο θξίζεηο ρξένπο δελ ζπλεπάγνληαη εκπινθή 

ηζρπξψλ εμσηεξηθψλ πηζησηψλ. Ίζσο απηφ κπνξεί λα εμεγήζεη γηαηί ηφζν πνιιά 

ηέηνηα πεξηζηαηηθά πεξλνχλ απαξαηήξεηα ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

ηχπν θαη γηαηί νη κειέηεο ηέηνησλ θξίζεσλ είλαη πεξηνξηζκέλεο ζηελ αθαδεκατθή 

βηβιηνγξαθία5. Απφ ην 1980, ε Αξγεληηλή έρεη αζεηήζεη ηξεηο θνξέο ην εζσηεξηθφ 

                                                           
4
 Το 2001 πτϊχευςε, ζχοντασ περιςςότερα από  95$ διςεκατομμφρια ςε εξωτερικό χρζοσ. Στθν 

περίπτωςθ τθσ Αργεντινισ, θ ακζτθςθ διευκετικθκε με μείωςθ («κοφρεμα») και παράταςθ αποπλθρωμισ 
των τόκων. 

5
 Ωσ εξαίρεςθ, πολφ μεγάλθ δθμοςιότθτα ζλαβε θ κρίςθ του Μεξικοφ το 1994-1995 (γνωςτι και ωσ 

κρίςθ «τεκίλα»), αν και πολλοί παρατθρθτζσ δεν μποροφν να ςυνειδθτοποιιςουν ότι το μεγαλφτερο μζροσ 
του χρζουσ ςε αυτι τθν περίπτωςθ ιταν εγχϊριο και όχι εξωτερικό. Ρράγματι, το δθμόςιο χρζοσ (ςε 
μορφι tesobonos, δθλαδι ςε βραχυπρόκεςμα χρεόγραφα πλθρωτζα ςε πζςοσ που ςυνδζονταν με το 
δολάριο ΗΡΑ), το οποίο ιταν ςτα πρόκυρα τθσ ακζτθςθσ ζωσ ότου θ χϊρα διεςϊκθ από το Διεκνζσ 
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ηεο ρξένο6, απνηειψληαο έηζη έλα παξάδεηγκα πξνο απνθπγή σο πξνο ηηο 

επαλαιακβαλφκελεο αηπρείο νηθνλνκηθέο ηεο επηδφζεηο. Σέινο, νξηζκέλεο απφ ηηο 

εγρψξηεο θξίζεηο πνπ πεξηιάκβαλαλ ηελ αλαγθαζηηθή κεηαηξνπή ησλ θαηαζέζεσλ 

ζπλαιιάγκαηνο ζε ηνπηθφ λφκηζκα, έρνπλ ζπκβεί θαηά ηε δηάξθεηα θξίζεσλ ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ηνκέα, ππεξπιεζσξηζκνχ, ή ζπλδπαζκφ ησλ δχν (θξίζεηο ζηελ 

Αξγεληηλή, ηε Βνιηβία, ην Πεξνχ θ.α).  

Δπαλαιακβαλφκελεο θξίζεηο  

Οη επαλαιακβαλφκελεο θξίζεηο αλαθέξνληαη ζε πνιιαπιέο ρξενθνπίεο ζε 

εμσηεξηθφ ή εζσηεξηθφ δεκφζην ρξένο, ή θαη ζηα δχν. Απηέο κπνξνχλ λα απέρνπλ 

πέληε ή πελήληα ρξφληα κεηαμχ ηνπο θαη πνηθίινπλ απφ ηελ εθηεηακέλε θξίζε (π.ρ 

πιήξεο ρξενθνπία, απνθήξπμε ρξένπο) έσο ηελ κεξηθή θξίζε (π.ρ παξάηαζε 

απνπιεξσκήο, αλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ φξσλ δαλείνπ). 

 

                                                                                                                                                                                
Νομιςματικό Ταμείο και το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικϊν, εκδόκθκε βάςει τθσ εγχϊριασ 
μεξικανικισ νομοκεςίασ και ωσ εκ τοφτου, ιταν μζροσ του εκνικοφ Μεξικανικοφ χρζουσ. Μποροφμε να 
υποκζςουμε ότι, αν τα tesobonos δεν ιταν τόςο ευρζωσ διαδεδομζνα και μεταξφ μθ μεξικανϊν κατοίκων 
(πολλοί αμερικανοί πολίτεσ κατείχαν τζτοια χρεόγραφα), ίςωσ αυτι θ κρίςθ να ζχει λάβει πολφ λιγότερθ 
προςοχι. 

6
 Οι δφο εγχϊριεσ κρίςεισ χρζουσ που ςυνζπεςαν με κακυςτεριςεισ ςτθν εξυπθρζτθςθ του 

εξωτερικοφ χρζουσ (1982 και 2001) προςζλκυςαν ςθμαντικι διεκνι προςοχι. Ωςτόςο, θ μεγάλθσ κλίμακασ  
κρίςθ του 1989, που δεν ςυνεπάγονταν ακζτθςθ αποπλθρωμισ για το εξωτερικό χρζοσ, είναι ελάχιςτα 
γνωςτι. 
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ΠΡΧΨΜΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΧΝ ΠΑΓΚΟΜΙΧΝ ΚΡΙΔΧΝ 

«Η ηζηνξία δε ζα ζηακαηήζεη λα επαλαιακβάλεηαη,  

γηαηί ε θύζε ηνπ αλζξώπνπ δελ κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ επαλάιεςε.»  

άκνπει Λάλγθρνξλ Κιέκελο (ή «Μαξθ Σνπέηλ»), Ακεξηθαλφο ζπγγξαθέαο 

Σνπιηπνκαλία (1650) 

 Η πξψηε ζεκαληηθή ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηεο νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο, πνπ 

αλαθέξεηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο κειεηεηέο, είλαη απηή πνπ έιαβε ρψξα ζηελ 

Οιιαλδία θαηά ηα έηε 1636 – 1637, κε «δξάζηε» έλα πεξίεξγν φζν θαη 

αζπλήζηζην κέζν ζπλαιιαγήο θαη δηαπξαγκάηεπζεο, ηνπο ζπάληνπο βνιβνχο ηεο 

ηνπιίπαο.  

 Η Οιιαλδία, αλ θαη αληηθεηκεληθά κηθξή ρψξα, θαηάθεξε λα εθκεηαιιεπηεί 

ηελ παξαθκή ησλ άιινηε ηζρπξψλ λαπηηθψλ θξαηψλ θαη ηηο κεηαμχ ηνπο θηινληθίεο 

θαη λα αλαδεηρζεί ζε ζαιάζζηα απηνθξαηνξία, εθαξκφδνληαο ηηο επηηαγέο ηεο 

επηθξαηνχζαο ηφηε νηθνλνκηθήο ζεσξίαο, ηνπ κεξθαληηιηζκνχ, πνπ ζεσξνχζε ην 

εκπφξην ηελ θηλεηήξηα δχλακε πινχηνπ, αλάπηπμεο θαη ηζρχνο7. πζζσξεχνληαο 

πινχην θαη λαππεγψληαο ηζρπξφ ζηφιν, πέηπρε ζεκαληηθέο λίθεο ζε λαπκαρίεο 

έλαληη Ιζπαλψλ θαη Άγγισλ. Έηζη θαηάθεξε λα απνθηήζεη πνιιέο ππεξπφληηεο 

θηήζεηο θαη λα έρεη πξφζβαζε ζε ζεκαληηθά θνηηάζκαηα ρξπζνχ. Απηφ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ άλζεζε ηνπ εκπνξίνπ θαη κε κηα ραιαξή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, 

πνπ επέηξεπε ηε ιεηηνπξγία ηδησηηθψλ λνκηζκαηνθνπείσλ, ηελ θαηέζηεζε ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ παξάδεηζν ηεο επνρήο, κε κεγάιε ξεπζηφηεηα θαη επθνιία 

ρνξήγεζεο ηξαπεδηθψλ δαλείσλ. Δίραλ δεκηνπξγεζεί ινηπφλ νη θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο γηα ηελ πξψηε ηζηνξηθά θαηαγεγξακκέλε θεξδνζθνπηθή «θνχζθα» ζηελ 

αγνξά αγαζψλ.  

 Οη ηνπιίπεο εηζήρζεζαλ ζηελ Δπξψπε απφ ηελ Σνπξθία γχξσ ζην 1550 θαη 

ζχληνκα αλαδείρζεθαλ ζε δεκνθηιέο, αλ θαη αθξηβφ, ινπινχδη. Η δήηεζε γηα 

ηνπιίπεο δηαθφξσλ ρξσκάησλ μεπέξαζε ηελ πξνζθνξά θαη νη ηηκέο ησλ βνιβψλ 

ζπάλησλ πνηθηιηψλ εθηηλάρζεθαλ ζηα χςε. Η καλία θνξπθψζεθε ζηελ Οιιαλδία ην 

δηάζηεκα 1633-1637. Χο ηφηε ην ρξεκαηηζηήξην ηνπ Άκζηεξληακ, πνπ είρε ηδξπζεί 

ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα θαη ήηαλ ην πξψην ζηελ Δπξψπε, ζπγθέληξσλε ζνβαξνχο 

                                                           
7
 Στθν Αγγλία, ο Τόμασ Μαν (Thomas Mun 1571 – 1641) υποςτθρίηει τθ ςυςςϊρευςθ εμπορικϊν 

πλεοναςμάτων ωσ προχπόκεςθ για τθν ευθμερία και τθν ιςχφ ενόσ κράτουσ.   
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επελδπηέο. Γελ άξγεζε φκσο λα γίλεη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν ζεκεηψζεθε ε πξψηε 

κεγάιε έθξεμε θεξδνζθνπίαο ζηελ ηζηνξία.  

Γηα κηα πεξίνδν πεξίπνπ έμη κελψλ, απφ ην Ννέκβξην ηνπ 1636 κέρξη ην 

Μάην ηνπ 1637 ε δήηεζε γηα ην φκνξθν απηφ ινπινχδη εκθάληζε αικαηψδε 

αχμεζε, κε απνηέιεζκα ζην απνθνξχθσκα απηήο ηεο θξελίηηδαο ηηκψλ, έλαο 

ζπάληνο βνιβφο λα πσιείηαη πξνο 5500 ρξπζά Gulden, ην αληίζηνηρν ζεκεξηλψλ 

87000€ (φηαλ έλα πξφβαην θφζηηδε 10 ρξπζά Gulden)! Σν γεγνλφο ηεο ζχλδεζεο 

ηεο ηνπιίπαο κε ηελ νηθνλνκηθή άλζεζε αιιά θαη ηελ θεξδνζθνπηθή θνχξζα πνπ 

αθνινχζεζε είλαη κάιινλ ζπκπησκαηηθφ. Η απμαλφκελε επκάξεηα ηεο νιιαλδηθήο 

θνηλσλίαο δηνρεηεχηεθε ζηελ θαηαζθεπή κεγάισλ επαχιεσλ κε εληππσζηαθνχο 

θήπνπο. Χο απνηέιεζκα κηκεηηζκνχ, φινη επηζπκνχζαλ λα εκπινπηίζνπλ ηνπο 

θήπνπο ηνπο κε ηνπο φκνξθνπο κα ζπάληνπο βνιβνχο ηνπιηπψλ. Η κεγάιε 

δήηεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπαληφηεηα θάπνηνλ βνιβψλ, εθηφμεπζε ηηο ηηκέο θαη 

ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ελεξγνπνίεζε ηελ θεξδνζθνπία. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

ζπλάπηνληαλ πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα (εκπφξην κε βνιβνχο πνπ δελ είραλ αθφκα 

παξαρζεί!) θαη αγνξέο κε δάλεηα ή κε ην πξντφλ πψιεζεο άιισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ8.  

πσο είλαη ζχλεζεο φκσο, θάπνηα ζηηγκή ε θνχζθα απηή έθηαζε ηα φξηα 

ηεο αληνρήο ηεο θαη έηζη έζθαζε. Κάπνηα ζηηγκή, ζε πιεηζηεξηαζκφ ζηελ πφιε 

Haarlem δε βξέζεθε ν επφκελνο αθειήο αγνξαζηήο πνπ ζα πιεηνδνηνχζε θαη νη 

ηηκέο άξρηζαλ λα θαηαξξένπλ γηαηί μαθληθά φινη ήζειαλ λα πνπιήζνπλ θαη θαλείο 

λα αγνξάζεη. Οη αξρέο αλαγθάζηεθαλ λα ιάβνπλ κέηξα, ηδίσο λα απαγνξεχζνπλ 

ηα πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα θαη λα απνθιείζνπλ ηηο δηθαζηηθέο πξνζθπγέο. 

Δπηπρψο πάλησο, ε ζπγθεθξηκέλε θξίζε δελ είρε ζνβαξέο παξελέξγεηεο ζηε ινηπή 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. (Κφηηνο θαη Παπιίδεο 2012) 

Η πεξίπησζε ηεο ηνπιηπνκαλίαο ρξεζηκνπνηείηαη σο ην δηαρξνληθφ ζχκβνιν 

απξνζδφθεηεο θαηάξξεπζεο κηαο απεξίζθεπηεο αγνξάο, γεγνλφο πνπ φκσο 

                                                           
8
 Ρριν από το 1633 το εμπόριο τουλίπασ ιταν ζνασ τομζασ για καλλιεργθτζσ και ειδικοφσ, αλλά θ 

ςτακερι αφξθςθ των τιμϊν των βολβϊν παρακίνθςε πολλζσ οικογζνειεσ τθσ μεςαίασ και τθσ εργατικισ 
τάξθσ να κερδοςκοπιςουν ςτθν αγορά αυτι. Σπίτια, κτιματα και επιχειριςεισ πουλικθκαν ι 
υποκθκεφτθκαν προκειμζνου οι ιδιοκτιτεσ τουσ να εξοικονομιςουν χριματα για να αγοράςουν βολβοφσ 
οι οποίοι μποροφςαν εφκολα να καλλιεργθκοφν και να προςφζρουν ακόμθ περιςςότερουσ πολφτιμουσ 
βολβοφσ. Οι βολβοί αγοράηονταν και πωλοφνταν αμζςωσ ςε ακριβότερθ τιμι, ξανά και ξανά, χωρίσ καν να 
ζχουν βγει από το χϊμα! Το χρθματιςτιριο του Άμςτερνταμ δθμιοφργθςε ειδικοφσ χϊρουσ για τθν 
αγοραπωλθςία τουλίπασ και ςφντομα το μιμικθκαν και άλλεσ ολλανδικζσ πόλεισ. 
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εμαθνινπζεί λα εκθαλίδεηαη κε ακείσηε έληαζε κέρξη θαη ζήκεξα. Γηα ηελ εξκελεία 

απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ έρνπλ αλαπηπρζεί ηξείο θπξίσο ζεσξίεο. χκθσλα κε ηελ 

πην δηαδεδνκέλε, ην θαηλφκελν εδξάδεηαη ζηελ θιαζηθή θεξδνζθνπηθή θνχζθα, 

φπνπ νη ηηκέο αλεβαίλνπλ δηαξθψο ιφγσ ησλ πξνζδνθηψλ φηη ζα ζπλερίζνπλ λα 

αλεβαίλνπλ θαη άιιν ζην κέιινλ. Μηα άιιε ζεσξία εληνπίδεη ηα αίηηα ηεο ξαγδαίαο 

αλφδνπ ησλ ηηκψλ ζηελ ππεξβνιηθή λνκηζκαηηθή επέθηαζε. Η αζξφα πξνζθνξά 

ρξήκαηνο πξνθαιεί πιεζσξηζκφ θαη άλνδν ησλ ηηκψλ, αθφκα πην έληνλε ζηα 

πεξηδήηεηα θαη ζπάληα είδε πνιπηειείαο. ηελ πεξίπησζε ηεο ηνπιηπνκαλίαο, ε 

ηηκή θαηέξξεπζε φηαλ ε Σξάπεδα ηνπ Άκζηεξληακ απαγφξεπζε ηελ θνπή 

λνκίζκαηνο ζε ηδησηηθά λνκηζκαηνθνπεία θαη πξνθιήζεθε ζπζηνιή ηεο πξνζθνξάο 

ρξήκαηνο. χκθσλα κε κηα ηξίηε πξνζέγγηζε, ε άλνδνο ηεο ηηκήο ηεο ηνπιίπαο 

ήηαλ έλα νξζνινγηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαηλφκελν πνπ έρεη αξθεηέο νκνηφηεηεο 

κε ηηο ζεκεξηλέο αγνξέο παξαγψγσλ. ηελ αγνξά ηνπιίπαο γίλνληαλ πνιχ αθξηβά 

ζπκβφιαηα γηα κειινληηθέο παξαδφζεηο βνιβψλ (έλα είδνο future, φπσο ζα ιέγακε 

ζήκεξα). Σαπηφρξνλα ππήξρε ε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ηνπο ζε ζπκβφιαην 

πξναηξεηηθήο αγνξάο (call option) κε ππνρξέσζε θαηαβνιήο κφλν ηνπ 3% ηεο 

ηηκήο ηνπ κειινληηθνχ ζπκβνιαίνπ. Έηζη ε ελεξγνπνίεζε ηεο κεηαηξνπήο είρε 

πνιχ ρακειφ ξίζθν θαη (πηζαλά) πνιχ πςειή απφδνζε, πξάγκα πνπ ήηαλ 

ζπκβαηφ θαη επελδπηηθά απνδεθηφ κε πεξαηηέξσ άλνδν ηεο πξνζδνθψκελεο ηηκήο 

ηειηθήο πψιεζεο ηεο ηνπιίπαο. Η αγνξά φκσο θαηέξξεπζε φηαλ ε Σξάπεδα 

απαγφξεπζε ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ ζπκβνιαίσλ πξναίξεζεο. (Υξηζηνδνπιάθεο 

2015)             

Σν «Κόιπν ηνπ Μηζζηζζηππή» θαη ε «Φνύζθα ηεο Ν. Θάιαζζαο» 

(1720) 

ηηο αξρέο ηνπ 18νπ αηψλα, επνρή πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηηο θαηαθηήζεηο 

απφ ηα κεγάια επξσπατθά θξάηε λέσλ απνηθηψλ θαη ηελ άλζεζε ηνπ ζαιάζζηνπ 

εκπνξίνπ, κε ηε ζπλαθφινπζε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, εκθαλίδεηαη γηα 

πξψηε θνξά ε επηζηεκνληθή ζεψξεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ ρξήκαηνο. Ο 

θσηζέδνο John Law (1671-1729) ραξαθηεξίδεηαη σο ν πξψηνο ζεσξεηηθφο ηνπ 

ρξήκαηνο, εκπιέθεηαη σζηφζν θαη ζε κία απφ ηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θξίζεηο ηεο 

επνρήο, απηή ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Γαιιίαο 

ηνπ 1720. ρεδφλ ηαπηφρξνλα, ζηελ άιιε πιεπξά ηεο Μάγρεο έζθαγε ε θνχζθα 

ηεο Νφηηαο Θάιαζζαο.   
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ηε Γαιιία ηνπ Λνπδνβίθνπ ηνπ 14νπ (1638 – 1715) εκθαλίζηεθε ην 

θαηλφκελνπ ηεο επξείαο αχμεζεο ηνπ δεκφζηνπ δαλεηζκνχ, θπξίσο ιφγσ ησλ 

πνιεκηθψλ δαπαλψλ. Μεηά ην ζάλαην ηνπ βαζηιηά, ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεψλ 

αλέιαβε σο επίηξνπνο ηνπ αλήιηθνπ δηαδφρνπ ν Γνχθαο ηεο Οξιεάλεο, ελψ ξφιν 

ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο έπαημε θαη ν John Law, ηνλ νπνίν πξνζθάιεζε ε 

Γαιιία ην 1705 θαη ηνπ αλέζεζε θαζήθνληα Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα λα 

εθαξκφζεη λέεο ηερληθέο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο! Απηφο ήηαλ νπαδφο ησλ 

ραξηνλνκηζκάησλ θαη ην 1716 ηνπ δφζεθε ην δηθαίσκα λα ηδξχζεη ηξάπεδα ζηε 

Γαιιία (ηελ Banque Generale) θαη λα ηππψζεη ραξηνλνκίζκαηα. Σν κφλν πνπ 

έιεηπε ήηαλ κηα πεγή εζφδσλ ζε ζθιεξφ λφκηζκα ε νπνία ζα ζηήξηδε ηελ έθδνζε 

ησλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ. Η πεγή βξέζεθε: ήηαλ ε Γπηηθή Δηαηξεία (ή Δηαηξεία ηνπ 

Mississippi). Η εηαηξεία απηή ππνηίζεηαη φηη ζα απνθηνχζε ηα απνζέκαηα ρξπζνχ 

πνπ ππήξραλ ζηελ ακεξηθαληθή Πνιηηεία ηεο Λνπτδηάλαο, ηφηε Γαιιηθή θηήζε. 

Απνδείμεηο γηα ηελ χπαξμε ρξπζνχ δελ ππήξραλ, αιιά απηφ δελ θάλεθε λα 

επεξεάδεη ηνπο θεξδνζθφπνπο επελδπηέο εθείλεο ηεο επνρήο. Έπεηηα ν Law 

πξνρψξεζε ζε πψιεζε κεηνρψλ ηεο ηξάπεδάο ηνπ, έλαληη ξεπζηνχ θαη θξαηηθψλ 

νκνιφγσλ, πξαθηηθή ηδηαίηεξα αξεζηή απφ ην παιάηη. ηαλ ε εηαηξεία εμέδσζε 

κεηνρέο, ε αληαπφθξηζε ήηαλ ηεξάζηηα. Καλείο δελ θαηλφηαλ λα απαζρνιείηαη κε ην 

γεγνλφο φηη ηα ηξαπεδνγξακκάηηα πνπ εμέδηδε ε ηξάπεδα ζηελ νπνία αλήθε ε 

εηαηξεία δελ ππνζηεξίδνληαλ απφ ρξπζφ αληίζηνηρεο αμίαο. Σν 1718 ε ηξάπεδα ηνπ 

Law εμαγνξάζηεθε απφ ην θξάηνο θαη κεηνλνκάζηεθε ζε Banque Royale. Σνλ 

Ιαλνπάξην ηνπ 1720 νη κεηνρέο ηεο Γπηηθήο Δηαηξείαο άμηδαλ 36 θνξέο πεξηζζφηεξν 

απφ ηελ αξρηθή αμία ηνπο, παξ' φηη νχηε θφθθνο ρξπζνχ δελ είρε βξεζεί ζηε 

Λνπηδηάλα.  

Παξάιιεια, ν Law γηα λα εληζρχζεη ηα δεκφζηα έζνδα, επηλνεί ηα 

κειινληηθά ρξεφγξαθα, ηα νπνία πσιεί έλαληη πξνζδνθψκελεο θεξδνθνξίαο ηεο 

Γπηηθήο Δηαηξίαο (φπσο ηα ζεκεξηλά futures). Η εηαηξεία εμαγφξαζε ηα δηθαηψκαηα 

εκπνξίνπ κε ηηο απνηθίεο (Ιλδία, Αθξηθή, Κίλα) θαη απνιάκβαλε ην κνλνπψιην 

θαπλνχ, δηθαηψκαηα είζπξαμεο θφξνπ θ.α. Ρφιν ρξεκαηνδφηε έπαηδε ε Banque 

Royale, ε νπνία θαηείρε ην 25% ησλ κεηνρψλ ηεο Γπηηθήο Δηαηξίαο θαη ην 1719 

ζπγρσλεχηεθε κε ηελ Δηαηξεία ησλ Ιλδηψλ πνπ αζρνινχληαλ επίζεο κε ην εκπφξην. 

Ο Law, ζπλερίδνληαο ηηο θαηλνηφκνπο πξαθηηθέο ηνπ, πσινχζε κεηνρέο ηεο 

εηαηξίαο θαη αγφξαδε θξαηηθά νκφινγα. Η ηερλεηή άλνδνο ησλ ηηκψλ ζηεξηδφηαλ 
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νπζηαζηηθά ζε θήκεο γηα κεγάια κειινληηθά θέξδε ηεο Δηαηξίαο. Η ηηκή ηεο 

κεηνρήο εθηνμεχεηαη φηαλ ε Βαζηιηθή Σξάπεδα θάλεη ρξήζε ησλ απνζεκάησλ 

ρξπζνχ γηα αγνξά κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο. Η δήηεζε δηνγθψλεηαη, ε ηηκή απμάλεη 

αθφκα πεξηζζφηεξν θαη ε Βαζηιηθή Σξάπεδα πξνζδνθά αθφκα κεγαιχηεξα θέξδε. 

Η θαηάξξεπζε άξρηζε ηελ άλνημε ηνπ 17209, φηαλ νη επελδπηέο άξρηζαλ λα 

πσινχλ ηηο κεηνρέο ηνπο ζε πςειέο αξρηθά ηηκέο θαη λα επελδχνπλ ηα ρξήκαηά 

ηνπο ζε αθίλεηα. Η κηθξφηεξε ηνπ αλακελνκέλνπ θεξδνθνξία ηεο Δηαηξίαο θαη ε 

δηαπίζησζε φηη ε Λνπηδηάλα δε δηαζέηεη αλεθηίκεηνπο ζεζαπξνχο νδεγεί ζε κία 

θαζνδηθή θνχξζα ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο θαη καδί ηεο ζηελ ρξενθνπία ηεο Βαζηιηθήο 

Σξάπεδαο, πνπ δελ έρεη πιένλ απνζέκαηα ρξπζνχ γηα ηελ εγγχεζε ησλ 

ραξηνλνκηζκάησλ πνπ εθδίδεη. Άλζξσπνη πνπ πίζηεπαλ φηη είραλ γίλεη 

εθαηνκκπξηνχρνη βξέζεθαλ μαθληθά πάκθησρνη. Η εμ αξρήο κεησκέλε 

εκπηζηνζχλε ζην ραξηνλφκηζκα ζπληέιεζε θαη απηή ζην μέζπαζκα ηεο θξίζεο. Ο 

Law δηέθπγε ζηε Βελεηία, φπνπ πέζαλε ζε βαζηά πελία. Η θξίζε είρε ζνβαξέο 

ζπλέπεηεο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία δηφηη παξέζπξε φιν ην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα. Σν ζθάλδαιν απηφ είρε σο ζπλέπεηα ηελ αλαδηαλνκή ζε βάξνο ησλ 

πινχζησλ θεξδνζθφπσλ, αιιά θαη ηε δπζπηζηία ησλ Γάιισλ έλαληη ησλ 

ραξηνλνκηζκάησλ θαη ηνπ γαιιηθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο γηα πνιιέο γεληέο. 

(Κφηηνο θαη Παπιίδεο 2012) (Υξηζηνδνπιάθεο 2015) 

κσο θαη ζηελ γεηηνληθή Αγγιία ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε είλαη παξφκνηα. 

Μηα άιιε εηαηξεία εθκεηάιιεπζεο ππεξπφληησλ θηήζεσλ, ε Δηαηξεία ηεο Νφηηαο 

Θάιαζζαο, ηδξχζεθε απφ βξεηαληθέο ηξάπεδεο ην 171110. Η θχξηα δξάζε ηεο 

φκσο δελ εζηηαδφηαλ κφλν ζην εκπφξην ζηε Νφηηα Θάιαζζα (Λαηηληθή Ακεξηθή) 

αιιά θαη ζηελ αλάιεςε θξαηηθνχ ρξένπο, θαζψο ν θξαηηθφο δαλεηζκφο είρε γίλεη 

απαξαίηεηνο, θπξίσο ιφγσ ησλ πνιέκσλ κε ηελ Ιζπαλία. ην πιαίζην απηφ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ κεηαηξνπή δεκφζηνπ ρξένπο ζε κεηνρέο ηεο εηαηξίαο. Μεηά 

                                                           
9
 Λζγεται ότι όλα ξεκίνθςαν όταν ο πρίγκιπασ Ντε Κοντί αποφάςιςε να ςτείλει τα 

τραπεηογραμμάτιά του ςτθν τράπεηα για να τα εξαργυρϊςει ςε χρυςό. Ρολλοί κζλθςαν να τον μιμθκοφν, 
κεωρϊντασ ότι ιταν προτιμότερο να κρατοφν ςτα χζρια τουσ χρυςό παρά χαρτιά. Για να αποκαταςτακεί θ 
εμπιςτοςφνθ των επενδυτϊν, θ τράπεηα μοίραςε φτυάρια ςε ηθτιάνουσ για να περιφζρονται ςτουσ 
δρόμουσ του Ραριςιοφ παριςτάνοντασ ότι αναχωροφςαν για τθ Λουιηιάνα για τθν εξόρυξθ χρυςοφ. Πταν ο 
κόςμοσ αντιλιφκθκε ότι οι χρυςοκιρεσ αυτοί παρζμειναν ηθτιάνοι ςτο Ραρίςι, ζνα αγανακτιςμζνο πλικοσ 
ςυγκεντρϊκθκε ζξω από τα γραφεία τθσ τράπεηασ. Δεκαπζντε άτομα ζχαςαν τθ ηωι τουσ ςτισ ςυμπλοκζσ 
που ξζςπαςαν τον Ιοφλιο του 1720. 

10
 Η Φοφςκα τθσ Εταιρίασ τθσ Νότιασ Θάλαςςασ απεικονίηει με ευκρίνια πωσ ο ςυνδυαςμόσ του 

τρίπτυχου, εταιρικι απάτθ, πολιτικι διαφκορά και χειραγϊγθςθ (manipulation) μετοχϊν μζςω 
χρθματιςτθριακϊν καναλιϊν και τφπου, ζλκει τθν πλειοψθφία του κόςμου ςε κερδοςκοπικι κοφρςα. 
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ηελ εηξήλεπζε κε ηελ Ιζπαλία φκσο, νη δπλαηφηεηεο γηα εθκεηάιιεπζε ηεο 

Λαηηληθήο Ακεξηθήο ήηαλ κεδακηλέο. Δπηπξφζζεηα, ην 1719 ην βξεηαληθφ θξάηνο 

έιαβε λέα δάλεηα απφ ηελ εηαηξεία έλαληη έθδνζεο κεηνρψλ. Η ηερλεηή δεκηνπξγία 

πξνζδνθηψλ γηα κεγάια θέξδε εθηίλαμε ηελ ηηκή ησλ κεηνρψλ απφ ηηο 128 

ζηεξιίλεο ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1720 ζε 1000 ζηεξιίλεο ηνλ Αχγνπζην ηνπ ίδηνπ 

ρξφλνπ. Η ηάζε απηή επεθηάζεθε, ζην πιαίζην ηνπ κηκεηηζκνχ, ζηε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά θαη ζε άιιεο εηαηξίεο πνπ πνπινχζαλ κεηνρέο, κε 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία πάλσ απφ 200 κηθξψλ θνπζθψλ11. Σν 1720 ε 

θπβέξλεζε ςήθηζε ηνλ «Νφκν ηεο Φνχζθαο» πξνθεηκέλνπ λα βάιεη ηέξκα ζε απηή 

ηελ θαηάζηαζε, φρη ηφζν γηα λα πξνζηαηεχζεη ηνπο αθειείο φζν γηα λα εμαζθαιίζεη 

ην θεξδνζθνπηθφ κνλνπψιην ηεο Δηαηξείαο ηεο Νφηηαο Θάιαζζαο. Σνλ επηέκβξην 

ηνπ 1720 ε θνχζθα έζθαζε, φηαλ ηα αλψηαηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο πνχιεζαλ ηηο 

κεηνρέο ηνπο γηα λα εθηακηεχζνπλ ηα θέξδε ηνπο θαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο 

Δηαηξίαο, φπσο θαη ησλ άιισλ εηαηξηψλ πνπ ηελ είραλ αθνινπζήζεη, 

θαηαβαξαζξψζεθε, θηάλνληαο ζην ηέινο ηνπ 1720 κφιηο ηηο 124 ζηεξιίλεο. Οη 

βξεηαλνί επελδπηέο είραλ παξαζπξζεί απφ ηνλ ππξεηφ ηνπ θέξδνπο 

παξαβιέπνληαο ην νπζηαζηηθφηεξν ζηνηρείν: φηη ε εηαηξεία δελ εμαζθάιηζε ην 

πνιππφζεην κνλνπψιην ζην εκπφξην κε ηε Λαηηληθή Ακεξηθή. Χζηφζν, επεηδή ε 

εηαηξεία ήηαλ πνιχ κεγάιε, ε θπβέξλεζε δελ ήζειε λα ρξενθνπήζνπλ νη 

πνιπάξηζκνη κέηνρνη θαη απνθάζηζε λα αλαιάβεη έλα κέξνο ηνπ ρξένπο ηεο, 

εθδίδνληαο νκφινγα ζηαζεξνχ επηηνθίνπ κε πνιχ κεγάιε πεξίνδν 

απνπιεξσκήο12. Σα νκφινγα απηά νλνκάζηεθαλ consoles, επεηδή 

ζπγρσλεχηεθαλ κε ηνπο θξαηηθνχο ηίηινπο ζε κηα εληαία θαη ζπκπαγή κνξθή 

ρξένπο (consolidated debt). Γπζηπρψο γηα φιεο ηηο ππφινηπεο εηαηξείεο δελ ίζρπζε 

ε ίδηα επλντθή αληηκεηψπηζε θαη νδεγήζεθαλ ζηε ρξενθνπία. 

                                                           
11

 Ρολλζσ από τισ εταιρείεσ αυτζσ πουλοφςαν «αζρα κοπανιςτό»  ιταν λ.χ. εταιρείεσ αςφάλιςθσ 
αλόγων ι καταςκευισ νοςοκομείων για τθν ανατροφι νόκων παιδιϊν. 

12 Ο Ιςαάκ Νεφτων ιταν ζνασ από τουσ μεγάλουσ χαμζνουσ από τθν κατάρρευςθ τθσ Εταιρείασ, με 

αποτζλεςμα να ςχολιάςει τθν απεριςκεψία των επενδυτϊν με τθν ιςτορικι φράςθ: «Μπορϊ να 
ερμθνεφςω τισ κινιςεισ των ουράνιων ςωμάτων, αλλά όχι και τθν ανοθςία των ανκρϊπων» (κατ’ άλλουσ 
«αλλά όχι τθν ψυχολογία του όχλου»). Συγκεκριμζνα, ενϊ προζβλεψε εφςτοχα το 1720 ότι κα ζςπαγε θ 
«φοφςκα» τθσ Εταιρείασ τθσ Νότιασ Θάλαςςασ και ποφλθςε εγκαίρωσ τισ μετοχζσ του αποκομίηοντασ το 
ςθμαντικό για τθν εποχι κζρδοσ των 7.000 ςτερλινϊν, ςφντομα καταλιφκθκε από μια «παράλογθ ζξαψθ», 
όπωσ τθν περιζγραψε, και επανατοποκζτθςε τα χριματά του ςτισ ίδιεσ μετοχζσ. Το αποτζλεςμα ιταν να 
χάςει 20.000 ςτερλίνεσ όταν τελικϊσ θ «φοφςκα» ζςκαςε. Ζτςι αυτόσ που διατφπωςε το νόμο τθσ 
βαρφτθτασ, «ανακάλυψε» με τον χειρότερο τρόπο τουσ νόμουσ του χρθματιςτθρίου! 
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ηηο δχν απηέο ζρεδφλ ηαπηφρξνλεο ρξεκαηνπηζησηηθέο θξίζεηο, παξά ηηο 

εμσηεξηθέο νκνηφηεηεο ζηνλ ζρεκαηηζκφ θαη ζηελ θαηάξξεπζε ηεο θεξδνζθνπηθήο 

θνχζθαο, εληνπίδνπκε δηαθνξέο ηφζν ζηελ θξαηηθή αληηκεηψπηζε φζν θαη ζηηο 

επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία. ηελ Αγγιία, ιφγσ ησλ δηδαγκάησλ απφ ηελ 

πξνγελέζηεξε λνκηζκαηηθή θξίζε ηνπ 1690, είρε δεκηνπξγεζεί ήδε απφ ην 1691 ε 

Σξάπεδα ηεο Αγγιίαο, ε πξψηε θεληξηθή ηξάπεδα ζηνλ θφζκν, ε νπνία επεδίσθε 

ηε λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα θαη είρε ηε ζχλεζε λα κελ εκπιαθεί ζηηο 

θεξδνζθνπηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο ηεο Νφηηαο Θάιαζζαο. Λφγσ ηνπ 

θαλφλα ρξπζνχ πνπ είρε ζεζπίζεη απφ ην 1717, θαηάθεξε λα ζπζζσξεχζεη κεγάια 

απνζέκαηα ρξπζνχ. Η θαηάξξεπζε ηεο Δηαηξείαο δελ ηελ επεξέαζε θαη κάιηζηα ε 

αληνρή ηεο ζην νηθνλνκηθφ πιήγκα ελίζρπζε ηελ αμηνπηζηία ηεο θαη έθαλε εχθνια 

απνδεθηνχο ηνπο νκνινγηαθνχο ηίηινπο απνδεκίσζεο πξνο ηνπο αηπρείο 

επελδπηέο. Αληίζεηα ζηε Γαιιία, ε Βαζηιηθή Σξάπεδα έπεζε ε ίδηα ζηελ παγίδα ηεο 

θεξδνζθνπίαο, επελδχνληαο ζηε Γπηηθή Δηαηξεία. ηαλ κάιηζηα ξίζθαξε θαη ηα 

απνζέκαηα ρξπζνχ έραζε θάζε ίρλνο αμηνπηζηίαο θαη ε θαηάξξεπζε ηεο Δηαηξείαο 

ζπκπαξέζπξε θαη ηελ θεληξηθή ηξάπεδα, πνπ δελ είρε πιένλ θαη ην θχξνο έθδνζεο 

λέσλ ηίηισλ (Υξηζηνδνπιάθεο 2015). 
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ΑΠΟ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΠΑΝΑΣΑΗ ΣΙ ΠΔΣΡΔΛΑΨΚΔ 

ΚΡΙΔΙ  

Κξίζεηο ζηελ Δπνρή ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο 

Σξία ζεκαληηθά γεγνλφηα ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα ζπλέπεζαλ πεξίπνπ 

ρξνληθά, κε απνηέιεζκα λα αιιάμνπλ ηε ξνή ηεο Ιζηνξίαο. ην ηερληθφ επίπεδν ε 

Βηνκεραληθή επαλάζηαζε πνπ άξρηζε απφ ηελ Αγγιία, ζε θνηλσληθφ επίπεδν ε 

Γαιιηθή επαλάζηαζε θαη ζε γεσπνιηηηθφ επίπεδν ε Ακεξηθαληθή επαλάζηαζε ηεο 

Αλεμαξηεζίαο.  

Η βηνκεραληθή επαλάζηαζε πξνθιήζεθε απφ ηελ εηζαγσγή ζε καδηθή 

θιίκαθα λέσλ κεζφδσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, πνπ αχμαλαλ ζεακαηηθά ηελ 

παξαγσγή, έξηρλαλ ην θφζηνο θαη άλνηγαλ λέεο πξννπηηθέο γηα ηε δηαθίλεζε 

πξντφλησλ ζηηο επξσπατθέο θαη δηεζλείο αγνξέο. Ο θφζκνο αζηηθνπνηείηαη θαη 

παξά ηελ αχμεζε ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο νη κηζζνί εκθαλίδνπλ αχμεζε. 

Παξάιιεια, έλα θχκα λέσλ νηθνλνκηθψλ πξνζεγγίζεσλ νδεγεί ζε πνηθίιεο θαη 

ζπρλά αληηθξνπφκελεο νηθνλνκηθέο ζεσξίεο, κε ηελ νηθνλνκηθή ζθέςε λα βξίζθεη 

γφληκν έδαθνο θαη ζεκαληηθφ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ ζηνραζηψλ λα παξαζέηνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο.  

Δίλαη ε επνρή πνπ ν Άληακ κίζ δεκνζηεχεη ην δηάζεκν βηβιίν ηνπ Ο 

πινύηνο ησλ Δζλώλ, θαη εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο ηζνξξνπίαο ηεο νηθνλνκίαο αιιά θαη 

ηεο πεξίθεκεο αόξαηεο ρεηξόο. Καηφπηλ, ν Ρφκπεξη Μάιζνπο ζπζρεηίδεη ηελ 

νηθνλνκία κε ηελ πιεζπζκηαθή επέθηαζε κε κηα κάιινλ απαηζηφδνμε πξνζέγγηζε. 

Αθνινπζεί ν Νηέηβηλη Ρηθάξλην, πνπ πξνάγεη ηα νηθνλνκηθά ηεο ζπζζψξεπζεο θαη 

δηαηππψλεη ηε ζεσξία ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζην εμσηεξηθφ εκπφξην.  

Αθφκα φκσο θαη νη κεγάινη απηνί νηθνλνκνιφγνη δελ κπφξεζαλ λα 

πξνβιέςνπλ ή θαη λα απνηξέςνπλ ηελ πξψηε θαπηηαιηζηηθή θξίζε πνπ μέζπαζε 

ζηελ παηξίδα ηνπο, ηελ Αγγιία ην 1825. Μεηά ηε λίθε ηεο ζην Βαηεξιφ ην 1815, ε 

Αγγιία ζέιεζε λα επαλαθέξεη ηνλ θαλφλα ηνπ ρξπζνχ πνπ είρε αλαζηαιεί απφ ην 

1797, ιφγσ ησλ Ναπνιεφληεησλ Πνιέκσλ θαη ηεο αλάγθεο καδηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πνιεκηθψλ δαπαλψλ. Έρνληαο ζπζζσξεχζεη κεγάια 

απνζέκαηα ρξπζνχ, ε επηζηξνθή ζηνλ ελ ιφγσ θαλφλα ήηαλ επηηπρήο θαη έηζη 

αθνινχζεζε πεξίνδνο κεγάιεο νηθνλνκηθήο επθνξίαο. Γεκφζηεο δαπάλεο, 

επελδχζεηο ππνδνκψλ θαη καδηθά δάλεηα ζηηο επηρεηξήζεηο απφ ηδησηηθέο ηξάπεδεο 
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εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ πςειή ξεπζηφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Παξάιιεια φκσο ρνξεγνχζαλ θαη δάλεηα ζε λέα αλεμάξηεηα θξάηε πνπ είραλ 

αξρίζεη λα ηδξχνληαη ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή (φπσο θαη ζηελ επαλαζηαηεκέλε 

Διιάδα), δηακνξθψλνληαο έηζη γηα πξψηε θνξά κηα δηεζλή αγνξά θξαηηθψλ 

ρξενγξάθσλ. Λφγσ ηεο αχμεζεο ησλ απνζεκάησλ ρξπζνχ απφ ηηο αζξφεο 

εμαγσγέο, αξθεηέο ηδησηηθέο ηξάπεδεο άξρηζαλ λα ηππψλνπλ δηθά ηνπο 

ραξηνλνκίζκαηα, πνιιαπιαζηάδνληαο ηε ξεπζηφηεηα. Παξάιιεια ην 

ρξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ είρε εθηηλαρζεί απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ 

θεξδνζθφπσλ πνπ δεκηνχξγεζαλ φκσο πνιιέο θνχζθεο. Σν 1825 ην 

ρξεκαηηζηήξην θαηέξξεπζε θαη πνιιέο ηδησηηθέο ηξάπεδεο ρξενθφπεζαλ φηαλ ν 

θφζκνο ζπλέξξεε γηα λα αληαιιάμεη ηα ραξηνλνκίζκαηα κε ρξπζφ. Η Κεληξηθή 

Σξάπεδα έδξαζε ηφηε σο δαλεηζηήο χζηαηεο αλάγθεο, φπσο αλαθέξεη ν 

Kindleberger, ξεπζηνπνηψληαο ηα απνζέκαηά ηεο, θαη παξαιίγν ζα πηψρεπε θαη ε 

ίδηα αλ δελ πξνιάβαηλε λα εληζρπζεί κε δαλεηθά απνζέκαηα ρξπζνχ απφ ηελ 

Σξάπεδα ηεο Γαιιίαο. Ο εηηεκέλνο ζηνλ πφιεκν έζσζε ηνλ ληθεηή απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε! 

Αθνινχζεζε απζηεξή νηθνλνκηθή πνιηηηθή απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, κε 

αχμεζε ησλ επηηνθίσλ,  απαγφξεπζε έθδνζεο ρξήκαηνο απφ άιιεο ηξάπεδεο θαη 

πεξηνξηζκφ ησλ δαλείσλ. Η ξεπζηφηεηα πεξηνξίζζεθε αηζζεηά θαη νη ρψξεο ηεο 

Λαηηληθήο Ακεξηθήο πνπ έραζαλ ηνπο δαλεηζηέο ηνπο ρξενθφπεζαλ. Αλάκεζα ζηα 

ζχκαηα ηεο θξίζεο ήηαλ ε λενζχζηαηε Διιεληθή Γεκνθξαηία, ε νπνία δελ έιαβε 

έλα δάλεην πνπ δηαπξαγκαηεπφηαλ ιφγσ ηνπ παληθνχ πνπ επηθξάηεζε. Σέινο, ηε 

ζπγθεθξηκέλε θξίζε αθνινχζεζε βαζηά χθεζε ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Ήηαλ ε 

πξψηε απνηπρία ηεο λέαο επνρήο έληαζεο θεθαιαίνπ, κηα απνηπρία πνπ δελ 

κπφξεζε λα απνηξέςεη ε αόξαηνο ρεηξ ηνπ Άληακ κηζ. 

Χο ζπλαθφινπζν ηεο θξίζεο, αλαπηχζζνληαη λέεο νηθνλνκηθέο ζεσξίεο 

φπσο ν νπηνπηθφο ζνζηαιηζκφο ηνπ Ρφκπεξη νπελ, ε ξηδνζπαζηηθή δηαιεθηηθή 

ηνπ Υέγθει, ν καξμηζκφο ησλ Έλγθειο θαη Μαξμ, αιιά θαη ν δεκνθξαηηθφο 

ζνζηαιηζκφο ηνπ Σδνλ ηηνχαξη Μηιι. Αιιά θαη πάιη ε νηθνλνκηθή δηαλφεζε δελ 

είλαη ηθαλή λα απνηξέςεη ηελ επφκελε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έξρεηαη ην 1857 θαη 

είλαη παγθφζκηαο θιίκαθαο.  

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1850, ε νηθνλνκία ησλ ΗΠΑ βξηζθφηαλ ζε 

θάζε επκάξεηαο θαη αλάπηπμεο. ηνπο παξάγνληεο ηεο νηθνλνκηθήο άλζεζεο 
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ζπγθαηαιέγνληαη ε εθκεηάιιεπζε ηνπ ρξπζνχ ηεο Καιηθφξληαο, ε αλάπηπμε ησλ 

ζηδεξνδξφκσλ απφ ηηο αλεπηπγκέλεο αλαηνιηθέο αθηέο πξνο ηε Γχζε, ν 

ζπλαθφινπζνο επνηθηζκφο, εηδηθά κεηά ηνλ πφιεκν κε ην Μεμηθφ ην 1848 θ.α. 

Παξάιιεια ζεκαληηθή άλζεζε είδαλ ε βηνκεραλία θαη ε ζηηνπαξαγσγή. Πξνο ηα 

κέζα ηεο ίδηαο δεθαεηίαο φκσο νη ζπλζήθεο αληηζηξάθεθαλ θαη επλφεζαλ ην 

μέζπαζκα ηεο θξίζεο. ηαλ κηα ηξάπεδα ζην Οράην δήισζε αδπλακία πιεξσκψλ, 

ιφγσ ηνπ αιφγηζηνπ δαλεηζκνχ ελφο ζηειέρνπο ηεο γηα επέλδπζε ζε κεηνρέο ησλ 

ζηδεξνδξφκσλ, ε θνχζθα έζθαζε, ελεξγνπνηψληαο έλα ληφκηλν πησρεχζεσλ 

κεγάισλ δαλεηζηηθψλ ηξαπεδψλ. Αθνινχζεζε κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, 

θιείζηκν επηρεηξήζεσλ θαη χθεζε. Έλα αθφκα αηπρέο γεγνλφο, ε βχζηζε αλνηρηά 

ηεο Ν. Καξνιίλαο ελφο πινίνπ θνξησκέλνπ κε 3 ηφλνπο ρξπζνχ απφ ηελ 

Καιηθφξληα, πνπ πξννξηδφηαλ γηα ηε ζσηεξία ησλ ηξαπεδψλ ηεο Νέαο Τφξθεο, 

επηδείλσζε ηελ θαηάζηαζε. Η πηψζε πσιήζεσλ ζίηνπ θαη βηνκεραληθψλ 

πξντφλησλ νδήγεζε πάλσ απφ 5000 επηρεηξήζεηο ζηηο ΗΠΑ ζε θιείζηκν. κσο ε 

θξίζε δηαρχζεθε θαη ζηελ Δπξψπε, αξρηθά κέζσ ηεο θξίζεο ησλ ηξαπεδψλ ζηελ 

Αγγιία θαη απφ εθεί ζε Γεξκαλία θαη νπεδία. Μάιηζηα ε γεληθεπκέλε απηή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε δηήξθεζε κέρξη ην 1860, θάλνληαο ηνλ Μαξμ λα γξάςεη 

ζηνλ Έλγθειο φηη έβιεπε πσο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε πξφβιεςή ηνπο γηα 

θαηάξξεπζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ, θάηη πνπ φκσο δελ επαιεζεχηεθε.          

Σν Μεγάιν Κξαρ θαη ε Μεγάιε Ύθεζε (1929 - 1939) 

Δλησκεηαμχ, ε νηθνλνκηθή ζθέςε ζπλερίδεη λα αλζίδεη, κε αληηθξνπφκελεο 

ζπρλά πξνζεγγίζεηο. Δκθαλίδνληαη έηζη νη ιεγφκελεο εμειηθηηθέο ζεσξίεο, 

πξεζβεπηέο ησλ νπνίσλ είλαη ν Ακεξηθαλν-λνξβεγφο Θφξζηατλ Βέκπιελ, 

ζεκειησηήο ησλ ζεζκηθψλ νηθνλνκηθψλ, αιιά θαη ν Απζηξηαθφο Γηφδεθ νπκπέηεξ 

πνπ έγηλε γλσζηφο γηα ηηο ζεσξίεο ηνπ πεξί θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο θαη 

νηθνλνκηθψλ θχθισλ. Δπίζεο, εκθαλίδεηαη ε ζεσξία ηεξάξρεζεο ηνπ Ιηαινχ 

Βηιθξέλην Παξέην, πνπ δεκηνπξγεί ακθηιεγφκελεο αληηδξάζεηο γηα ηελ θνηλσληθή 

ηαμηλφκεζε ζε ειίη θαη ινηπνχο, ελψ ε ζεσξία ηεο βέιηηζηεο αλαθαηαλνκήο ηνπ 

ηδίνπ θαηεπζχλεη πξνο ην Άξηζην Κξηηήξην13 θαη εμαζθαιίδεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

                                                           
13

 Συγγενισ του «Αρίςτου Κριτθρίου» είναι επίςθσ ο «μακθματικόσ νόμοσ του Ραρζτο», κατά τον 
οποίο ςε κάκε κατάςταςθ οι ηωτικοί παράγοντεσ είναι λίγοι (περίπου 20%), ενϊ οι επουςιϊδεισ πολλοί 
(περίπου 80%), αυτόσ δε ο κατά προςζγγιςθ κανόνασ 20/80 ιςχφει παντοφ, από τθν ανκρϊπινθ οικονομία 
(λ.χ. το περίπου 80% των κερδϊν μιασ επιχείρθςθσ προζρχεται από το περίπου 20% των πελατϊν τθσ) και 
τθν οργάνωςθ (το περίπου 20% των μελϊν μιασ ςυλλογικότθτασ παράγουν το περίπου 80% του 
αποτελζςματοσ), μζχρι τον φυςικό κόςμο. Με βάςθ αυτόν τον κανόνα, εάν καταβλθκεί το περίπου 20% 
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θνηλσληθή επεκεξία, αλαδεηψληαο ην ζεκείν φπνπ ε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθν-

θνηλσληθήο ζέζεο ελφο αηφκνπ ή κηαο νκάδαο αηφκσλ γίλεηαη ρσξίο ηελ ίδηα ψξα 

λα ρεηξνηεξεχεη ηελ ζέζε θάπνηνπ άιινπ ή άιισλ.  

Παξάιιεια, ηελ πεξίνδν 1890 – 1930, ε νηθνλνκηθή ζθέςε θαιείηαη λα 

απαληήζεη ζην εξψηεκα πψο επηηπγράλεηαη ε ηζνξξνπία πξνζθνξάο θαη δήηεζεο, 

κε απνηέιεζκα δχν κεγάιεο ηνκέο ζηελ νηθνλνκηθή ζεσξία, πξψηα απφ ηνλ 

Βαιξάο θαη αξγφηεξα απφ ηνλ Μάξζαι. Ο πξψηνο ήηαλ Γάιινο νηθνλνκνιφγνο 

πνπ αλέπηπμε ην ππόδεηγκα γεληθήο ηζνξξνπίαο, πνπ επηιχεηαη κέζα απφ κηα 

δηαδηθαζία επαλαιακβαλφκελσλ δνθηκψλ – ιαζψλ θαη πνπ φκσο βαζηδφηαλ ζε κηα 

ζεηξά απφ ακθηιεγφκελεο ππνζέζεηο, φπσο ηελ χπαξμε ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ θαη 

πιήξνπο πιεξνθφξεζεο ζηηο αγνξέο. Ο δεχηεξνο, Άγγινο νηθνλνκνιφγνο, ήηαλ 

απφ ηνπο πξσηεξγάηεο ηεο «λενθιαζηθήο ζρνιήο» ησλ νηθνλνκηθψλ πνπ ζπλέρηζε 

θαη εθζπγρξφληζε ηηο παξαδνζηαθέο αξρέο θαη ζεσξίεο ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ 

Άληακ κηζ, Σδέηκο Μηιι θαη Νηέηβηλη Ρηθάξλην. Απηφο εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηνπ 

ρξφλνπ γηα λα εμεηάζεη ηε ζηαδηαθή κεηάβαζε ζην ζεκείν ηζνξξνπίαο, 

δηνξζψλνληαο θαη ην δήηεκα ηεο πιεξνθφξεζεο ησλ αγνξψλ, πνπ θαηά γεληθή 

νκνινγία δελ κπνξεί λα είλαη πιήξεο αιιά κεξηθή.  

Δλ ησ κεηαμχ, ν Ακεξηθαλφο νηθνλνκνιφγνο Ίξβηλγθ Φίζεξ δηαηππψλεη ηελ 

πνζνηηθή εμίζσζε ηνπ ρξήκαηνο, αξρηθή πξνζέγγηζε απηνχ πνπ αξγφηεξα 

νλνκάζηεθε κνλεηαξηζκόο. Σέινο, ν νπεδφο Κλνχη Βίμει, γηα λα εξκελεχζεη ηνλ 

ξφιν ηνπ επηηνθίνπ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ, δηαρψξηζε ην επηηφθην ζε θπζηθό 

θαη ζε ρξεκαηηθό, επηζεκαίλνληαο φηη απηά δελ είλαη ππνρξεσηηθά ίδηα. Καη ελψ φια 

απηά ζπκβαίλνπλ ζηελ νηθνλνκηθή δηαλφεζε, ζηελ πξαγκαηηθή παγθφζκηα 

νηθνλνκία ζπκβαίλνπλ δηάθνξεο εμειίμεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε απηφ πνπ 

νλνκάζηεθε Μεγάιε Όθεζε.   

Σελ επνκέλε ηνπ Α΄ Παγθφζκηνπ πνιέκνπ ν θφζκνο δηέξρεηαη κηα ζχληνκε 

πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο ε νπνία φκσο γξήγνξα μεπεξληέηαη. Γχξσ ζην 1921 

παξαηεξείηαη κηα αλάθακςε ζηηο νηθνλνκίεο ησλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ, νη νπνίεο 

ζηξέθνληαη πξνο ηε καδηθή παξαγσγή. Ο θφζκνο ηαιαηπσξεκέλνο απφ ηα δεηλά 

ηνπ πνιέκνπ, πξνζπαζεί λα γεπζεί ηα αγαζά ηεο εηξήλεο, αγνξάδνληαο φιν θαη 

                                                                                                                                                                                
μιασ προςπάκειασ προκφπτει το περίπου 80% του αποτελζςματοσ. Από τθν άλλθ, για να προκφψει το 
υπόλοιπο (εάν κρικεί ουςιϊδεσ) 20% του αποτελζςματοσ απαιτείται να καταβλθκεί το 80% τθσ 
προςπάκειασ που απομζνει. (McLure 2001) 
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πεξηζζφηεξα θαηαλαισηηθά αγαζά. Η ηάζε απηή παξνπζηάδεηαη κε ηδηαίηεξε 

έληαζε ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. Ο δείθηεο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο Νέαο Τφξθεο 

απφ ηηο 50 κνλάδεο ην 1921 θηάλεη ηηο 450 ην 1928. 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. Υάξε 

ζην ακεξηθαληθφ ρξήκα ε Δπξψπε γλσξίδεη αλάκεζα ζην 1923-29 κεγάιε 

επεκεξία. Έρνληαο σο παξάδεηγκα ηηο Ηλσκέλεο 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 είλαη αθφκε πνιπάξηζκνη, πσινχλ θζελά ηα 

πξντφληα ηνπο θαη έηζη δηαζέηνπλ ειάρηζηα ρξήκαηα. Δμάιινπ, 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 αλεβαίλνπλ. 

 Έηζη νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ηξφπνπο πνπ ζα ηνπο 

βνεζήζνπλ λα πσιήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο. Χο πξψην κέζν ρξεζηκνπνηείηαη ε 

δηαθήκηζε, πνπ πξνζπαζεί λα πείζεη ηνλ θαηαλαισηή λα θάλεη αγνξέο. ηε 

ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηείηαη ε ηξαπεδηθή πίζησζε, κε ηελ νπνία νη ηξάπεδεο 

πξνθαηαβάιινπλ ζηνπο αγνξαζηέο ηα αλαγθαία γηα ηηο αγνξέο ηνπο ρξήκαηα, κε 

ηνλ φξν λα ηα επηζηξέςνπλ αξγφηεξα κε ηφθν. Σειηθά νιφθιεξε ε νηθνλνκία 

θαηαιήγεη λα ζηεξίδεηαη ζηηο ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο. Απηή ε θαηάζηαζε δελ 

εκπνδίδεη ηηο επηρεηξήζεηο λα επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θαη ηηο κεηνρέο 

λα αλεβαίλνπλ ζπλερψο ζην ρξεκαηηζηήξην14. 

Έλα πξσηλφ ηνπ 1929 ν Σδφδεθ Κέλεληη, παηέξαο ηνπ δνινθνλεζέληνο 

πξνέδξνπ Σδνλ Φ. Κέλεληη, άθνπζε κε έθπιεμε ηνλ ινχζηξν πνπ ηνπ γπάιηδε ηα 

                                                           
14

 Στισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα θ νότια άκρθ του Μανχάταν, εκεί όπου βρίςκεται θ Γουόλ Στριτ, ιταν 
τόποσ ςυγκζντρωςθσ διαφόρων ανκρϊπων που ριςκάριηαν τα χριματά τουσ ςτθν αγοραπωλθςία μετοχϊν. 
Το ευρφ κοινό αδιαφοροφςε για τισ μετοχζσ. Ενδεικτικό είναι ότι, όταν το 1896 ο Τςαρλσ Ντόου ειςιγαγε 
τον δείκτθ Dow Jones, τα κφρια άρκρα των εφθμερίδων αναφζρονταν ςτισ τιμζσ του χρυςοφ και του 
αςθμιοφ, αγνοϊντασ παντελϊσ τον δείκτθ που ςυχνά μονοπωλεί τα ςθμερινά πρωτοςζλιδα. Στθ δεκαετία 
του '20 όμωσ πολλά αμερικανικά νοικοκυριά ανακάλυψαν το χρθματιςτιριο, το οποίο τότε ακόμθ 
λειτουργοφςε ςτο πεηοδρόμιο. Το 1924 το βιβλίο «Οι μετοχζσ ωσ μακροχρόνια επζνδυςθ» του 
νεοχορκζηου τραπεηίτθ Ζντγκαρ Λόρεν Σμικ ενίςχυςε το ενδιαφζρον για αυτι τθ μορφι επζνδυςθσ. Ωσ το 
1929 περιςςότερεσ από ζνα εκατομμφριο αμερικανικζσ οικογζνειεσ είχαν μετοχζσ. 
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παπνχηζηα λα ηνπ δίλεη κηα «εκπηζηεπηηθή πιεξνθνξία» γηα ην ρξεκαηηζηήξην. Ο 

Κέλεληη ζθέθηεθε: «Αλ ν ινχζηξνο κνπ γλσξίδεη πεξηζζφηεξα απφ εκέλα, θάηη δελ 

πάεη θαιά ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά». Σελ ίδηα εκέξα πνχιεζε φιεο ηηο κεηνρέο 

ηνπ θαη έηζη απέθπγε ηε ρξενθνπία ζην πεξίθεκν θξαρ πνπ αθνινχζεζε ιίγν 

αξγφηεξα.  

Σν θξαρ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο Νέαο Τφξθεο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1929, 

γλσζηφ σο Μεγάιν Κξαρ, αθνινχζεζε ηελ πεξίνδν αλφδνπ θαη επθνξίαο πνπ είρε 

θνξπθσζεί ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1929. Δλψ κέρξη ηφηε ε αμία ησλ βηνκεραληθψλ 

κεηνρψλ απμαλφηαλ ζπλερψο, νηθνλνκηθνί θχθινη πνπ θνβνχληαη κηα μαθληθή 

πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ, αξρίδνπλ λα πσινχλ. Οη ηηκέο ησλ κεηνρψλ 

έπεθηαλ απφ ηνλ επηέκβξην, αιιά ε πηψζε ηνπο άξρηζε λα γίλεηαη απφηνκε ζηηο 

18 Οθησβξίνπ. Πξαγκαηηθφο παληθφο θαηέιαβε ηνπο επελδπηέο ζηηο 24 Οθησβξίνπ, 

εκέξα θαηά ηελ νπνία πσιήζεθαλ πεξίπνπ 13 εθαη. κεηνρέο (αξηζκφο ξεθφξ γηα 

ηελ επνρή). Απφ εθείλε ηελ εκέξα κεγάινο αξηζκφο Ακεξηθαλψλ ξεπζηνπνηεί ηηο 

κεηνρέο ηνπ γηα λα ηηο ηνπνζεηήζεη αιινχ, ειπίδνληαο λα θεξδίζεη πεξηζζφηεξα, κε 

απνηέιεζκα χζηεξα απφ εθείλε ηε «Μαχξε Πέκπηε» λα αθνινπζήζνπλ κηα 

«Μαχξε Γεπηέξα» θαη κηα «Μαχξε Σξίηε», θαηά ηελ νπνία θηλήζεθαλ 16 εθαη. 

κεηνρέο θαη ην ρξεκαηηζηήξην θαηέξξεπζε. Η πηψζε ζπλερίζηεθε ζηαζεξά γηα 

ρξφληα θαη νη κεηνρέο έραζαλ σο θαη ην 90% ηεο αμίαο ηνπο. Σν θξαρ ηνπ 1929 έρεη 

κείλεη ηφζν βαζηά εληππσκέλν ζηε ζπιινγηθή κλήκε, ελ κέξεη επεηδή επέζπεπζε 

ηε Μεγάιε Όθεζε πνπ μεθίλεζε απφ ηηο ΗΠΑ θαη έπιεμε γηα κία δεθαεηία φιεο ηηο 

βηνκεραλνπνηεκέλεο ρψξεο15.  

Σνπο κήλεο πξηλ απφ εθείλε ηελ απνθξάδα «Μαχξε Σξίηε» 29 Οθησβξίνπ 

1929 νη πην δεκνθηιείο πξνζσπηθφηεηεο ζηηο ΗΠΑ ήηαλ νη ηξαπεδίηεο, νη 

ρξεκαηηζηέο θαη νη νηθνλνκνιφγνη πνπ ζπληεξνχζαλ ηελ επθνξία θαη 

θαιιηεξγνχζαλ ηελ εληχπσζε φηη ην ρξεκαηηζηήξην ζα βξηζθφηαλ ζε κφληκε άλνδν. 

ζνη πξνεηδνπνηνχζαλ γηα ηνπο θηλδχλνπο απνθαινχληαλ «Καζζάλδξεο» θαη 

ειάρηζηνη ηνπο έδηλαλ ζεκαζία. Μεηά ην Μεγάιν Κξαρ νη ξφινη αληηζηξάθεθαλ: νη 
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 Ωςτόςο το κραχ του 1929 είχε, ςφμφωνα με τον οικονομολόγο Τηον Κζνεκ Γκάλμπρεϊκ, μια 
«κεραπευτικι» επίπτωςθ: ζμεινε με ξεχωριςτό τρόπο ςτθ μνιμθ του κόςμου και ζτςι τισ επόμενεσ 
δεκαετίεσ οι αγορζσ τίτλων χαρακτθρίςτθκαν από τάξθ. Χρειάςτθκαν όμωσ 25 χρόνια για να ξαναπάρουν οι 
μετοχζσ τθν αξία που είχαν πριν από το κραχ: μόνο το 1954 κατάφερε ο Dow Jones να φκάςει ςτα επίπεδα 
του φκινοπϊρου του 1929 (ενϊ μετά τθ «Μαφρθ Δευτζρα» του 1987 χρειάςτθκαν μόλισ δφο χρόνια για να 
ςκαρφαλϊςει ξανά θ τιμι πολλϊν μετοχϊν ςτα προ του κραχ επίπεδα). 
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«Καζζάλδξεο» έγηλαλ πξνθήηεο θαη πνιινί πινχζηνη έγηλαλ θησρνί κέζα ζε κία 

εκέξα. 

Σελ θαηαζηξνθή ησλ κεκνλσκέλσλ επελδπηψλ αθνινχζεζε ε πηψρεπζε 

ηξαπεδψλ. Πνιιέο ηξάπεδεο πνπ είραλ ηνπνζεηήζεη ηα ρξήκαηα ησλ πειαηψλ ηνπο 

ζε κεηνρέο γηα λα απνθνκίζνπλ κεγαιχηεξα θέξδε, θαηαζηξέθνληαη θαη θεξχζζνπλ 

πηψρεπζε. Άιιεο ηξάπεδεο κπξνζηά ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε δελ δαλείδνπλ πηα 

ρξήκαηα ζηνπο πειάηεο ηνπο γηα λα αγνξάζνπλ βηνκεραληθά πξντφληα θαη 

αξλνχληαη ηα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ δελ κπνξνχλ 

πηα λα δηαζέζνπλ ηα πξντφληα ηνπο θαη ηα βιέπνπλ λα ζπζζσξεχνληαη ζε ζηνθ, 

αλαγθάδνληαη λα ξίμνπλ ηηο ηηκέο. Πνιιέο ρξενθνπνχλ. Αθφκε θαη ηα ηξαζη 

πεξηνξίδνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο. Οη εξγάηεο απνιχνληαη ή εηζπξάηηνπλ κεησκέλεο 

ακνηβέο, πξάγκα πνπ επηδεηλψλεη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, γηαηί κε ηελ ζεηξά ηνπο, 

δελ κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ. ηα κέζα ηνπ 1930 φιε ε ακεξηθάληθε νηθνλνκία έρεη 

παξαιχζεη. 

Απφ ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ε θξίζε επεθηείλεηαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Οη 

ακεξηθάληθεο ηξάπεδεο πνπ είραλ δαλείζεη ρξήκαηα ζηηο άιιεο ρψξεο, επηδηψθνπλ 

λα επαλαπαηξίζνπλ ηα θεθάιαηα ηνπο γηα λα αληηκεησπίζνπλ  ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο 

δπζθνιίεο. Έηζη πξνθαινχλ ρξενθνπία ζηηο γεξκαληθέο θαη απζηξηαθέο ηξάπεδεο 

πνπ ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηνλ ακεξηθαληθφ δαλεηζκφ. Η επξσπατθή επεκεξία έρεη 

θινληζηεί. Δθείλε πνπ ζίγεηαη πεξηζζφηεξν είλαη ε Γεξκαλία, ε νπνία έρεη 

ζεκεηψζεη αμηφινγε βηνκεραληθή αλάπηπμε ράξε ζηα ακεξηθάληθα θεθάιαηα. ηελ 

Αγγιία, ηεο νπνίαο νη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο είλαη παιηέο, ε θαηάζηαζε 

επηδεηλψλεηαη πεξηζζφηεξν γηαηί ε θξίζε, παξαιχνληαο ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, 

αθαηξεί απφ ηελ ρψξα ηνπο πεξηζζφηεξνπο επελδπηέο. Αληίζεηα ε Γαιιία ζίγεηαη 

ιηγφηεξν γηαηί ζε απηή νη κεγάιεο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο ήηαλ ιίγεο θαη 

επνκέλσο νη ακεξηθαληθέο επελδχζεηο ειάρηζηεο. 

Αιιά εθηφο απφ ηηο βηνκεραληθέο, ε θξίζε πιήηηεη ηφζν ηηο γεσξγηθέο φζν 

θαη ηηο ππαλάπηπθηεο ρψξεο. Η παξάιπζε ηεο νηθνλνκίαο αθαηξεί απφ ηηο 

πινχζηεο ρψξεο ηα ρξήκαηα κε ηα νπνία αγφξαδαλ ηα πξντφληα ησλ αγξνηηθψλ 

ρσξψλ. Έηζη ν Καλαδάο δελ κπνξεί πηα λα πνπιήζεη ην ζηηάξη ηνπ, ε Απζηξαιία 

ην καιιί ηεο, ε Βξαδηιία ηνλ θαθέ ηεο. Δπεηδή δελ ππάξρνπλ αγνξαζηέο, νη ηηκέο 
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απηψλ ησλ πξντφλησλ πέθηνπλ θαη έηζη νη ρψξεο απηέο ράλνπλ ηελ θχξηα πεγή 

εζφδσλ ηνπο16. 

Άκεζν απνηέιεζκα ηεο θξίζεο ήηαλ λα πξνθιεζεί ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν 

έλα θχκα θνηλσληθήο εμαζιίσζεο. Έλαο κεγάινο αξηζκφο εξγαηψλ ζηηο ρψξεο πνπ 

επιήγεζαλ πεξηζζφηεξν έκεηλε άλεξγνο: 13 εθαηνκκχξηα ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, 

6 εθαηνκκχξηα ζηελ Γεξκαλία. ηνπο άλεξγνπο πεξηιακβάλνληαη ηφζν νη 

ππάιιεινη φζν θαη νη δηεπζπληέο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έθιεηζαλ. Οη έκπνξνη 

βιέπνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο λα κεηψλνληαη γηαηί δπζθνιεχνληαη λα πνπιήζνπλ θαη νη 

πειάηεο ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικάησλ ζπλερψο ειαηηψλνληαη. Οη αγξφηεο δελ 

βξίζθνπλ αγνξαζηέο γηα ηα πξντφληα ηνπο παξά ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ. Απηή ε 

αλέρεηα πξνθαιεί ηελ νξγή ησλ πνιηηψλ θαηά ησλ θπβεξλήζεσλ, πνπ ηηο ζεσξνχλ 

ππεχζπλεο γηα ηελ θξίζε: πνξείεο, δηαδειψζεηο, ζπγθξνχζεηο αλέξγσλ κε ηελ 

αζηπλνκία ζηνπο δξφκνπο είλαη θαζεκεξηλφ θαηλφκελν γηα ηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο 

Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο. 

Μία απφ ηηο θπξηφηεξεο ζπλέπεηεο απηήο ηεο θξίζεο είλαη ε αθφκα 

κεγαιχηεξε θεθαιαηνθξαηηθή ζπγθέληξσζε, ε νπνία θαη επαχμεζε ηνλ ξφιν ησλ 

θνηλνπξαμηψλ (ηξαζη) ζηελ νηθνλνκηθή δσή. Σα κεγάια βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα 

βξήθαλ ηελ επθαηξία θαη εμαγφξαζαλ ηηο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ 

ρξενθφπεζαλ ή πνπ δελ κπνξνχζαλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ θξίζε. Σν ίδην 

θαηλφκελν εληνπίδεηαη θαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα.  

Απφ ηελ άιιε, πνιινί αγξφηεο θαη θάηνηθνη κηθξψλ πφιεσλ ζπξξένπλ ζηα 

κεγάια αζηηθά θέληξα κε ηελ ειπίδα λα βξνπλ δνπιεηά. Ο πιεζπζκφο ησλ αζηηθψλ 

θέληξσλ απμάλεηαη θαη δεκηνπξγνχληαη πξφζζεηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Η 

δηάξζξσζε ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο δηαηαξάζζεηαη. Σα κεζαία αζηηθά ζηξψκαηα, κε 

ηε ρξενθνπία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο, ράλνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ππφζηαζε θαη 

πξνιεηαξηνπνηνχληαη. Η νηθνλνκηθή θξίζε νδεγεί ζηελ θνηλσληθή θξίζε, ε νπνία 

ζηαδηαθά αξρίδεη λα κεηακνξθψλεηαη ζε πνιηηηθν - ηδενινγηθή.  

αλ ζπλέπεηα, ην 1932 εθιέγεηαη πξφεδξνο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ν 

Φξαγθιίλνο Ρνχδβειη, ν νπνίνο εθαξκφδεη κία λέα πνιηηηθή γηα ηελ έμνδν απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε. Η λέα απηή νηθνλνκηθή πνιηηηθή νλνκάδεηαη Νηνπ Νηει. Βαζηθφο 
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 Στθν Ελλάδα θ κυβζρνθςθ του Ελευκερίου Βενιηζλου ζνιωςε ζντονα τισ επιπτϊςεισ από το κραχ: 
θ ελλθνικι οικονομία επλιγθ επειδι βαςιηόταν ςτισ εξαγωγζσ αγροτικϊν προϊόντων (για τα οποία 
μειϊκθκε θ ηιτθςθ) και ςτα εμβάςματα των μεταναςτϊν τα οποία μειϊκθκαν δραματικά. 
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άμνλαο ηεο πνιηηηθήο ηνπ Ρνχδβειη ήηαλ ε αθφινπζε ζθέςε: γηα λα γίλεη 

θαηνξζσηή ε αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο ζα πξέπεη λα αλαηεζνχλ ζηηο βηνκεραλίεο 

κεγάιεο παξαγγειίεο. Οη βηνκεραλίεο γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο παξαγγειίεο, 

ζα αλαδσνγνλνχζαλ άιιεο επηρεηξήζεηο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη εξγάηεο ζα 

έβξηζθαλ εξγαζία θαη κε ηηο απνδνρέο ηνπο ζα θηλνχζαλ ηελ αγνξά. Αιιά επεηδή 

θαλέλαο δελ είρε ρξήκαηα γηα λα ηα επελδχζεη (θαη φζνη είραλ δελ ηα επέλδπαλ), ζα 

έπξεπε ην θξάηνο λα αλαιάβεη ηνλ ξφιν ηνπ επελδπηή γηα λα πεηχρεη ηελ 

αλαζέξκαλζε ηεο νηθνλνκίαο. 

Η επέκβαζε απηή εθδειψλεηαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

 Καηαζηξνθή ηνπ ζηνθ ησλ βηνκεραληθψλ θαη ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

ή πεξηνξηζκφο ηεο παξαγσγήο ηνπο ψζηε λα αλέβνπλ νη ηηκέο ηνπο. 

 Πξνζπάζεηα γηα επαλάθηεζε ησλ αγνξψλ ηνπ εμσηεξηθνχ κε ππνηίκεζε 

ηεο αμίαο ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ειπίδεηαη φηη ν μέλνο 

αγνξαζηήο ζα πξνηηκήζεη ηα πξντφληα ησλ ΗΠΑ, κηαο θαη ηνπ πξνζθέξνληαη 

θζελφηεξα. ηα 1932 ε Αγγιία, γηα λα αλαδσνγνλήζεη ην εκπφξην ηεο, ππνηηκά ηε 

ζηεξιίλα θαη ην 1934 ν Ρνχδβειη θάλεη ηη ίδην κε ην δνιάξην. 

 Θεζπίδνληαη πςεινί ηεισληαθνί δαζκνί γηα ηα εηζαγφκελα απφ ην 

εμσηεξηθφ πξντφληα. Έηζη ηα πξντφληα απηά γίλνληαη αθξηβφηεξα απφ ηα εγρψξηα 

θαη ν ηνπηθφο αγνξαζηήο δελ ηα πξνηηκά. 

 Καηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα ηζνζθειηζζεί ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

κε κείσζε ησλ κε επελδπηηθψλ δαπαλψλ (απνπιεζσξηζκφο). Μεξηθέο ρψξεο 

κηκνχκελεο ηηο Η.Π.Α. θαηαζηξψλνπλ πξνγξάκκαηα εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ 

γηα λα κεηψζνπλ ηελ αλεξγία. 

Χο απνηέιεζκα φισλ ησλ παξαπάλσ, κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ν θφζκνο 

εκθαλίδεηαη βαζηά αιιαγκέλνο. Καλείο δελ πηζηεχεη πηα ζηε ζεσξία φηη ε απφιπηε 

νηθνλνκηθή ειεπζεξία νδεγεί ζηελ επεκεξία θαη ηελ επηπρία φισλ ησλ αλζξψπσλ. 

ιεο νη ρψξεο δνπλ θάησ απφ ηελ απεηιή ηεο επαλφδνπ ηεο θξίζεο. Η νηθνλνκηθή 

θξίζε ηνπ 1929 πξνθάιεζε ηελ έληνλε ακθηζβήηεζε ηνπ λενθιαζηθνχ 

ππνδείγκαηνο θαη ηελ αλάδπζε ησλ ηδεψλ ηνπ Σδνλ Μέυλαξλη Κέυλο (John 

Maynard Keynes), ηνπ ιεγφκελνπ  θευλζηαληζκνχ, σο ηνπ θπξίαξρνπ εξκελεπηηθνχ 

θαη νηθνλνκηθνπνιηηηθνχ ππνδείγκαηνο, απφ πξηλ ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν θαη 

κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. χκθσλα κε απηφ ην ξεχκα, πνπ εμειίζζεηαη 

απφ «ζεσξία παξέκβαζεο» ζε θξίζεηο χθεζεο ζε «ζεσξία δηαρείξηζεο» ηεο 
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νηθνλνκίαο αθφκα θαη ζηηο θαλνληθέο πεξηφδνπο, θπξηαξρεί ε πεπνίζεζε φηη ην 

θξάηνο νθείιεη λα παξεκβαίλεη ζηελ νηθνλνκία κε δηαξθή ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο 

απαζρφιεζεο, ηεο δήηεζεο θαη ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο. Δπνπηεχεη ηελ 

νηθνλνκηθή δσή θαη δηνξζψλεη ηηο ηαιαληεχζεηο ηεο νηθνλνκηθήο ηζνξξνπίαο. Οη 

παιηέο ζεσξίεο ηνπ κηζ θαη ησλ θηιειεχζεξσλ νηθνλνκνιφγσλ γηα ηε κε 

επέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκηθή δσή, δελ ηζρχνπλ πηα. Ο θαπηηαιηζκφο 

αλαπηχζζεηαη πιένλ θάησ απφ ηελ θεδεκνλία ηνπ παξεκβαηηθνχ θξάηνπο. 

Παξάιιεια κε ηελ επηβνιή πςειψλ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ ζηα εηζαγφκελα 

πξντφληα, επαλέξρεηαη ε παιηά ζεσξία ηνπ κεξθαληηιηζκνχ θαη ν 

λενκεξθαληηιηζκφο πξνβάιεη γηα λα πξνζηαηεχζεη ηε νηθνλνκία ηεο ρψξαο απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ. 

Οη Πεηξειατθέο Κξίζεηο (1973-1974 & 1979-1980) 

Ακέζσο κεηά ηε Μεγάιε Όθεζε, πνπ δηήξθεζε πεξίπνπ 10 ρξφληα, θαηά 

πνιινχο θαη σο απνηέιεζκα απηήο, έξρεηαη ν Β’ Παγθφζκηνο Πφιεκνο. Μέζα απφ 

ηα ζπληξίκκηα πνπ απηφο άθεζε αλαηέιιεη έλαο λένο θφζκνο, ηφζν ζε γεσπνιηηηθφ 

φζν θαη ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν. Με ηελ πθήιην κνηξαζκέλε ζε δπν εληειψο 

δηαθνξεηηθά θνηλσληθν – νηθνλνκηθν – πνιηηηθά ζπζηήκαηα, ζε έλαλ δηπνιηζκφ πνπ 

ζηεξηδφηαλ ζε ιεπηέο ηζνξξνπίεο θαη κε ηε δακφθιεην ζπάζε ηνπ ππξεληθνχ 

νιέζξνπ, ε παγθφζκηα νηθνλνκία, κέζα απφ κηα επνρή ζχληνκσλ πεξηφδσλ 

χθεζεο, ζηαδηαθά αλαθάκπηεη θαη εκθαλίδεη κηα ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα.  

Η νηθνλνκηθή ζθέςε, σο απνηέιεζκα ηεο κεγάιεο, άλεπ πξνεγνπκέλνπ, 

θξίζεο ηνπ 1929, είρε ζηξαθεί ζην θευλζηαλφ πξφηππν ηεο θξαηηθήο 

παξεκβαηηθφηεηαο, κε ηα δηάδνρα ξεχκαηα ησλ κεηαθευλζηαλψλ θαη ησλ 

λενθευλζηαλψλ λα πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηελ θεληξηθή ηδέα ηνπ κεγάινπ 

νηθνλνκνιφγνπ. Μεηά ηελ εκθάληζε ηνπ ζηαζηκνπιεζσξηζκνχ17 θαη ηελ απνηπρία 

ηεο θευλζηαλήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ε 

ηειεπηαία εθηνπίζηεθε απφ κηα λέα επαλάζηαζε, απηή ηνπ κνλεηαξηζκνχ, κε 

θπξηφηεξν εθθξαζηή ηνλ Milton Friedman θαη άιινπο ζπλερηζηέο ηεο ζπγγεληθήο 

λενθιαζηθήο παξάδνζεο. (Κφηηνο θαη Παπιίδεο 2012)  

                                                           
17

 Σταςιμοπλθκωριςμόσ είναι το οικονομικό φαινόμενο κατά το οποίο, για ζνα δεδομζνο χρονικό 
διάςτθμα, παρατθρείται αφξθςθ των ποςοςτϊν ανεργίασ παράλλθλα με τθν αφξθςθ του πλθκωριςμοφ. 
Ρρόκειται ουςιαςτικά για ζνδειξθ μθ αποτελεςματικισ αγοράσ, κακϊσ παραδοςιακά τα ποςοςτά τθσ 
ανεργίασ κινοφνται αντίςτροφα με τισ πλθκωριςτικζσ πιζςεισ. 
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ε απηφ ην νηθνλνκηθφ ηνπίν, ε πξψηε πεηξειατθή θξίζε (1973-1974) 

παξνπζηάζζεθε κε αθνξκή ηνλ Αξαβν-Ιζξαειηλφ πφιεκν ηνπ Yom Kippur. Καηά 

ηε δηάξθεηά ηεο, ζεκεηψζεθε κεγάιε αχμεζε ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ 

(ππεξηξηπιαζηαζκφο), εμαηηίαο ηνπ πεηξειατθνχ εκπάξγθν ησλ Αξαβηθψλ ρσξψλ 

απέλαληη ζηηο ΗΠΑ θαη ηελ Οιιαλδία, θαζψο θαη ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο άληιεζεο 

θαη πξνζθνξάο πεηξειαίνπ ζην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο ηνπ OPEC18.  

Πην αλαιπηηθά, κε ηελ έλαξμε ηνπ Αξαβν-Ιζξαειηλνχ πνιέκνπ, νη ΗΠΑ 

μεθίλεζαλ λα εθνδηάδνπλ ην Ιζξαήι κε ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ θαη πνιεκνθφδηα. 

Οη Αξαβηθέο ρψξεο αληέδξαζαλ άκεζα θαη ρξεζηκνπνηψληαο ην πεηξέιαην σο 

κέζν δηπισκαηηθήο πίεζεο, αχμεζαλ ηελ ηηκή (πεξίπνπ 70%) θαη επέβαιιαλ 

πεηξειατθφ εκπάξγθν ζηηο ρψξεο νη νπνίεο ζηήξηδαλ ην Ιζξαήι ζηνλ πφιεκν. 

Μνινλφηη ε δηάξθεηα ηνπ εκπάξγθν ήηαλ ζρεηηθά ζχληνκε, (19/10/1973 έσο 

17/3/1974) νη ζπλέπεηεο, θπξίσο απφ ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο, ήηαλ ζεκαληηθέο.  

Η Γχζε αλαδεηνχζε λέα ελεξγεηαθή πνιηηηθή  γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

εθκεηάιιεπζε ησλ πεηξειατθψλ ηεο απνζεκάησλ, θαζψο νη παιηέο ηνπο απνηθίεο 

επαλαθηνχζαλ ηνλ έιεγρν ηνπ εγρψξηνπ πινχηνπ ηνπο, ελψ νη ηξαπεδίηεο 

«έθιεηλαλ ηηο ζηξφθηγγεο» ησλ πηζηψζεσλ. Παξάιιεια, θαηαγξάθεθε θαηαθφξπθε 

πηψζε ζηα ρξεκαηηζηήξηα ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, απμήζεθε ε αλεξγία θαη νη 

ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ αθφκα θαη κεηά ην πέξαο ηνπ εκπάξγθν, παξέκεηλαλ πςειέο, 

κε ηελ θαηάζηαζε λα νκαινπνηείηαη κεηά ην ηέινο ηνπ 1974. Γελ ήηαλ φκσο γηα 

φινπο αξλεηηθέο νη επηπηψζεηο. 

Η νηθνλνκία ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο επεξγεηήζεθε απφ ηελ ελίζρπζε ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ, κε αξθεηνχο ηζηνξηθνχο λα απνδίδνπλ ζε απηφ ην 

γεγνλφο ηελ επηκήθπλζε ηεο δσήο ηνπ ήδε παξαθκάδνληνο ζνζηαιηζηηθνχ 

θαζεζηψηνο. ηε Βξαδηιία, ε θπβέξλεζε ζηξάθεθε ζηελ παξαγσγή θαπζίκσλ απφ 

αλάκεημε βελδίλεο κε αηζαλφιε πνπ παξαγφηαλ απφ δαραξνθάιακν, ελψ ζηελ 

Ιαπσλία επλνήζεθε ε ζηξνθή απφ ηελ ελεξγνβφξα βαξηά βηνκεραλία πξνο ηνλ 
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 Ο OPEC (Οργανιςμόσ Ρετρελαιοεξαγωγικϊν Κρατϊν) είναι ζνασ διεκνισ οικονομικόσ 
οργανιςμόσ, που ιδρφκθκε το 1960 ςτθ Βαγδάτθ, από 5 κράτθ – μζλθ (ςιμερα αρικμεί 12), με αρχικό 
ςτόχο τθν οργανωμζνθ αντίδραςθ απζναντι ςτθν αυκαίρετθ απόφαςθ των επτά μεγαλφτερων 
πετρελαϊκϊν εταιρειϊν του κόςμου να μειϊςουν τθν τιμι του πετρελαίου. Ζκτοτε, ο ςτόχοσ του 
οργανιςμοφ, όπωσ κακορίηεται ςτο καταςτατικό του είναι «θ κακιζρωςθ ενιαίασ πετρελαϊκισ πολιτικισ 
μεταξφ των κρατϊν μελϊν και ο προςδιοριςμόσ των ευμενζςτερων μζτρων προςταςίασ των ςυμφερόντων 
τουσ, με ςτακεροποιθτικζσ τιμζσ τθσ διεκνοφσ αγοράσ, ςε μια προοπτικι αφενόσ αποφυγισ βλαβερϊν 
ςυνεπειϊν για τα ίδια μζλθ - κράτθ και αφετζρου ςε μία δίκαιθ και ομαλι πετρελαϊκι βιομθχανικι 
ανάπτυξθ». (OPEC (official site) 2015) 
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θιάδν ησλ ειεθηξνληθψλ θαη ε επθπήο εθκεηάιιεπζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ 

απηνθηλεηνβηνκεραλία, κε ηελ παξαγσγή κηθξψλ νρεκάησλ πνπ εμνηθνλνκνχζαλ 

θαχζηκν.   

Βέβαηα, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ήδε απφ ην 1971 ν OPEC αλαπξνζάξκνδε 

ηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ αλάινγα κε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ππνηηκήζεηο. Η αχμεζε 

ηεο ηηκήο ην 1973, απνηέιεζε ην θπζηθφ επαθφινπζν ηεο ινγηθήο πξνζαξκνγήο 

ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ απνδέζκεπζε ησλ λνκηζκάησλ 

απφ ηνλ θαλφλα ηνπ ρξπζνχ19, αιιά θαη απφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ 

πεηξειαηνπαξαγσγψλ θξαηψλ ηεο ηζρχνο πνπ ηνπο πξνζέδηδε ε παξαγσγή ηνπ 

ζπάληνπ απηνχ πξντφληνο20. Ήηαλ ε αξρή κηαο καθξφρξνλεο πεξηφδνπ φπνπ ην 

πεηξέιαην ζα φξηδε ηνλ λέν πνιηηηθφ ράξηε θαη νη θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ - κειψλ 

ηνπ OPEC ζα επαλαζρεδίαδαλ ηελ ελεξγεηαθή ηνπο πνιηηηθή. 

Μφιηο ιίγα ρξφληα αξγφηεξα αθνινχζεζε ε δεχηεξε πεηξειατθή θξίζε (1979 

- 1980), ε νπνία ζεκεηψζεθε ζηνλ απφερν ηεο ηζιακηθήο Ιξαληθήο επαλάζηαζεο. Η 

πνιηηηθή αλαηαξαρή ζην Ιξάλ (ην νπνίν απνηειεί ηελ δεχηεξε πεηξειαηνπαξαγσγφ 

ρψξα ηνπ OPEC), ε εθδίσμε ηνπ άρε θαη ε επηθξάηεζε ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ 

Αγηαηνιάρ Υνκετλί, επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηνλ πεηξειατθφ ηνκέα ηεο ρψξαο, 

κεηψλνληαο ηελ παξαγσγή θαη ηηο εμαγσγέο. Παξά ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο 

πεηξειαίνπ απφ ηνλ OPEC, νη ηηκέο πήξαλ ηελ αληνχζα θαη ην πξφβιεκα έγηλε 

πεξηζζφηεξν έληνλν απφ ηνλ παληθφ θαη ηελ ζπαζκσδηθή αληίδξαζε ησλ αγνξψλ. 

Απνηέιεζκα θαη πάιη ήηαλ λα αθνινπζήζεη κηα αθφκα παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

χθεζε, κηθξφηεξεο φκσο θιίκαθαο απηή ηε θνξά.  

Μηα άιιε ζπλέπεηα ήηαλ ε ζηαδηαθή δηάζπαζε ηεο ζπλνρήο ηνπ παλίζρπξνπ 

θαξηέι ηνπ OPEC, κε αξθεηά θξάηε λα επηιέγνπλ ηνλ «αηξεηηθφ» δξφκν ηεο 

                                                           
19

 Στισ 15 Αυγοφςτου 1971 θ Αμερικανικι κυβζρνθςθ του Nixon εξιγγειλε τθν αποδζςμευςθ των 
ΗΡΑ από τθν υποχρζωςθ να ανταλλάςςουν τα δολάρια άλλων κρατϊν με χρυςό και επζτρεψε ςτο δολάριο 
να κυμαίνεται ςτισ διεκνείσ αγορζσ, ελεφκερα ι για πολλοφσ αναλυτζσ «άτακτα». Ακολοφκθςε θ Μεγάλθ 
Βρετανία και μετά όλεσ οι ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, που εντάχκθκαν ςτο πιο «άναρχο» ςφςτθμα κυμαινόμενων 
ιςοτιμιϊν. (Ραπαςτάμου 2011)    

20
 Από το 1945 και μζχρι το 1973 θ τιμι του «μαφρου χρυςοφ» αυξανόταν ετθςίωσ κατά περίπου 

2%, ενϊ θ Δφςθ αφξανε τισ τιμζσ των καταναλωτικϊν προϊόντων κατά τουλάχιςτον 5% ανά ζτοσ. Ωσ 
αποτζλεςμα, πρϊτοσ ο Σάχθσ τθσ Ρερςίασ εξανζςτθ, δθλϊνοντασ: «Φυςικά και θ τιμι του πετρελαίου κα 
αυξθκεί.... Εςείσ ςτθ Δφςθ αυξάνετε τθν τιμι του ςιταριοφ που μασ πουλάτε τουλάχιςτον 300%, το ίδιο και 
τθσ ηάχαρθσ και του τςιμζντου.... Αγοράηετε αργό πετρζλαιο και μασ το ξαναπουλάτε, αφοφ το διυλίςετε, 
εκατό φορζσ πιο ακριβό από ότι το αγοράςατε από εμάσ. Το δίκαιο είναι, από εδώ και μπροσ, να 
πλθρώςετε περιςςότερο για το πετρζλαιο που αγοράηετε. Ασ ποφμε δζκα φορζσ πιο πολφ.» (Ραπαςτάμου 
2011)    
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κνλνκεξνχο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο, φπσο ε Βελεδνπέια, ε Νηγεξία θαη ην 

Μεμηθφ. Δμάιινπ, ν εληνπηζκφο θνηηαζκάησλ ζηελ Αιάζθα θαη ηε Βφξεηα 

Θάιαζζα, επλφεζε ηελ απεμάξηεζε απφ ην κνλνπψιην ηνπ OPEC, ελψ ζην 

γεσπνιηηηθφ πεδίν εληνπίδεηαη κεηαζηξνθή απφ ηελ ςπρξνπνιεκηθή πνιηηηθή ηνπ 

Nixon θαηά ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηεο Κίλαο, ζε κηα πνιηηηθή πνπ 

ζηνρνπνηνχζε νπνηνλδήπνηε απεηινχζε ηελ εγεκνλία θαη ηελ επεκεξία ησλ ΗΠΑ, 

απφ φπνπ θαη αλ πξνεξρφηαλ απηή ε απεηιή.  Αμηνζεκείσην γεγνλφο απνηειεί ε 

δηαθήξπμε ηνπ πεξίθεκνπ «Γφγκαηνο Carter» ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1980, πνπ αλ θαη 

ν ίδηνο ν πξφεδξνο Carter ήηαλ ηδηαίηεξα θηιεηξεληζηήο, δήισλε φηη νπνηαδήπνηε 

απφπεηξα παξέκβαζεο ζηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ 

Κφιπνπ, ζα ηζνδπλακνχζε κε επίζεζε θαηά ηεο ίδηαο ηεο ρψξαο. Σέινο,  ζχκθσλα 

κε αξθεηνχο νηθνλνκνιφγνπο, κεζνπξφζεζκα νη πεηξειατθέο θξίζεηο ζπλεηέιεζαλ 

ζηηο θξίζεηο ρξένπο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, κέζσ ηεο αλαθχθισζεο ησλ 

«πεηξνδνιαξίσλ»21.  

                                                           
21

 Λόγω τθσ αφξθςθσ τθσ τιμισ του πετρελαίου οι χϊρεσ του OPEC απεκόμιςαν τεράςτια κζρδθ τα 
οποία κατζκεςαν ςε τράπεηεσ τθσ Δφςθσ και αυτζσ με τθ ςειρά τουσ προχϊρθςαν ςε επικετικι και 
αλόγιςτθ προϊκθςθ υψθλότοκων δανείων, κατευκφνοντασ τα κεφάλαια αυτά προσ τισ αναπτυςςόμενεσ 
οικονομίεσ, ιδίωσ τθσ Λατινικισ Αμερικισ. Τα δάνεια αυτά ςυςςωρεφτθκαν και αποτζλεςαν ςθμαντικό 
παράγοντα τθσ κρίςθσ χρζουσ τθσ δεκαετίασ του 1980 (Κότιοσ και Ραυλίδθσ 2012).   
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ΚΡΙΔΙ ΣΑ ΣΔΛΗ ΣΟΤ 20ΟΤ ΑΙΧΝΑ 

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 εληνπίδεηαη έληνλε αζηάζεηα ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο, εμαηηίαο ηεο πιεζψξαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ, ηεο 

αβεβαηφηεηαο πνπ δεκηνπξγνχλ απηά θαη ηεο επηδίσμεο θέξδνπο απφ θπβεξλήζεηο, 

επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο. Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ γεγνλφησλ, είλαη ε 

απμαλφκελε θηλεηηθφηεηα ησλ θεθαιαίσλ θαη ζπλεπψο ε εληεηλφκελε 

αιιειεμάξηεζε ησλ δηεζλψλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ, θάηη πνπ φκσο ζε 

πεξηφδνπο αβεβαηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, πξνθαιεί άηαθηε θπγή 

θεθαιαίσλ θαη δεκηνπξγεί νηθνλνκηθέο θξίζεηο. Δπίζεο, ζεκαίλεη πσο 

καθξννηθνλνκηθά γεγνλφηα ζε έλα ζεκείν ηνπ πιαλήηε, δηαρένληαη πνιχ πην 

εχθνια θαη γξήγνξα ζε φιν ηνλ ππφινηπν θφζκν. Σν εμσηεξηθφ εκπφξην, νη Άκεζεο 

Ξέλεο Δπελδχζεηο (ΑΞΔ)22, ν εμσηεξηθφο δεκφζηνο θαη ηδησηηθφο δαλεηζκφο, ε 

δηεζλήο θίλεζε ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, ε δηεζλήο θίλεζε θεθαιαίσλ θ.α., 

απνηεινχλ παξάγνληεο νη νπνίνη θαζηζηνχλ έλα εζληθφ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα 

επάισην ζε εμσγελείο αλαηαξάμεηο.  

  Δπηπξφζζεηα, ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 ζπλέπεζαλ πνιιά γεγνλφηα. 

χκθσλα κε κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, ε έιεπζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, πνπ 

επηβιήζεθε απφ ηηο ΗΠΑ ζε φιε ηελ πθήιην, ν εξρνκφο ηνπ λένπ ζηαδίνπ 

αλάπηπμεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ, δειαδή ηνπ ζηαδίνπ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (ή 

πιεξνθνξηθήο) θαζψο θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη ε θαηάξξεπζε ηνπ ππαξθηνχ 

ζνζηαιηζκνχ ήηαλ ηα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά πνπ νδήγεζαλ ζηελ επαλάθακςε 

ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ ζε πην αθξαία κνξθή (γλσζηή σο λενθηιειεπζεξηζκφο), ηνπ 

νπνίνπ νη εθθξαζηέο έρνπλ ζαλ θχξην ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε θαη εη δπλαηφλ 

θαη ηελ εμάιεηςε ηεο παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία. Ο 

λενθηιειεπζεξηζκφο κε θχξηνπο εθπξφζσπνπο ην Ρφλαιλη Ρέηγθαλ θαη ηε 

Μάξγθαξεη Θάηζεξ, αθνχ επηβιήζεθε ζηελ πθήιην πξνεηνίκαζε θαη πξνθάιεζε ηε 

δεχηεξε κεγάιε θξίζε, ηε ζεκεξηλή (Νεγξεπφληε-Γειηβάλε 2010). Έηζη, ε 

πεξίνδνο απφ ηηο αξρέο  ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 κέρξη ηελ απγή ηεο 2εο ρηιηεηίαο 

                                                           
22

 Οι ΑΞΕ ορίηονται ςαν θ μεταφορά με τθν μορφι πακζτου πζρα από τα εκνικά ςφνορα διακριτϊν 
αλλά ςυμπλθρωματικϊν ειςροϊν, π.χ. μετοχικοφ κεφαλαίου, τεχνολογίασ παραγωγισ, τεχνογνωςίασ 
διοίκθςθσ, κλπ. ωσ επίςθσ και αγακϊν κάτω από τον ζλεγχο ενόσ παραγωγικοφ φορζα. Αυτι θ μεταφορά 
των πόρων δεν γίνεται μζςω τθσ αγοράσ, δεν είναι δθλαδι αντικείμενο μιασ εμπορικισ ςυναλλαγισ ι 
ςυμφωνίασ licencing ι franchising. Οι πόροι μεταφζρονται από ζνα τμιμα τθσ επιχείρθςθσ που 
αναλαμβάνει τθν επζνδυςθ ςε ζνα άλλο. (Κυρκιλισ 1998) 
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ραξαθηεξίδεηαη απφ πιεζψξα θξίζεσλ, δηαθφξσλ κνξθψλ, πνηθίιεο έθηαζεο θαη 

έληαζεο.  

Η Κξίζε Υξένπο ζηελ Λαηηληθή Ακεξηθή 

Σν πεηξειατθφ πιήγκα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ε επηβξάδπλζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ ζηαζεξψλ ηζνηηκηψλ ηνπ Bretton Woods23, ζήκαλαλ ηελ αξρή κηαο 

πεξηφδνπ θησρψλ καθξννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ γηα πνιιέο νηθνλνκίεο ηεο 

Λαηηληθήο Ακεξηθήο. Πην αλαιπηηθά, απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 θαη ηνπ 1970 

πνιιέο ρψξεο θαη θπξίσο ε Βξαδηιία, ε Αξγεληηλή θαη ην Μεμηθφ, δαλείζηεθαλ 

ηεξάζηηα πνζά απφ δηεζλείο πηζησηέο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο εθβηνκεράληζεο 

πνπ πξέζβεπε ε πηνζέηεζε ησλ ζεσξηψλ εζσζηξεθνχο αλάπηπμεο, ηνπ 

Αξγεληίλνπ νηθνλνκνιφγνπ Ρανχι Πξέκπηο (Raul Prebisch)24. 

Οη ρψξεο απηέο είραλ ξαγδαία αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο εθείλε ηελ 

ρξνληθή πεξίνδν, θαη έηζη νη πηζησηέο ηνπο ήηαλ αηζηφδνμνη θαη ζπλέρηδαλ λα ηνπο 

παξέρνπλ δάλεηα. ηελ πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ησλ εζφδσλ ηνπο, αχμεζαλ ηελ 

έθδνζε ρξήκαηνο κε πςεινχο ξπζκνχο. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο πνιηηηθήο ήηαλ 

ε έθξεμε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο. Με ηελ αχμεζε ησλ 

επηηνθίσλ ζηηο ΗΠΑ θαη ηελ Δπξψπε ην 1979 θαη ηελ επηδείλσζε ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο κε ην δνιάξην, νη δφζεηο απνπιεξσκήο ηνπ ρξένπο 

απμήζεθαλ θαη θαηέζηε δπζθνιφηεξνο ν πεξαηηέξσ δαλεηζκφο ησλ ρσξψλ γηα ηελ 

εμφθιεζε ησλ ρξεψλ ηνπο.  

Η θξίζε ρξένπο εθδειψζεθε φηαλ νη δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο αληηιήθζεθαλ 

φηη νη ρψξεο απηέο δελ είλαη ζε ζέζε λα απνπιεξψζνπλ ηα δάλεηά ηνπο. Αξρηθά, νη 

δαλείζηξηεο ρψξεο, κε ηελ έληνλε παξέκβαζε θαη ηνπ ΓΝΣ, πξνζπάζεζαλ λα 

πείζνπλ ηηο κεγάιεο ηξάπεδεο λα ζπλερίζνπλ ηελ ρνξήγεζε δαλείσλ, κε ην 

επηρείξεκα πσο έλαο ζπληνληζκέλνο δαλεηζκφο ήηαλ ν θαιχηεξνο ηξφπνο 

εμαζθάιηζεο ηεο εμφθιεζεο ησλ πξνεγνχκελσλ ρξεψλ. Τπήξρε έληνλε αλεζπρία 

πσο ηξαπεδηθνί θνινζζνί, φπσο ε Citicorp θαη ε Bank of America, νη νπνίεο είραλ 

                                                           
23

 Το ςφςτθμα ςτακερϊν ιςοτιμιϊν του Μπρζττον Γουντσ ιταν ζνα ςφςτθμα το οποίο προςδιόριηε 
ςτακερζσ ιςοτιμίεσ μεταξφ των νομιςμάτων των χωρϊν που ςυμμετείχαν ςε αυτό. Εκεί αποφαςίςτθκε θ 
δθμιουργία του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Ταμείου (ΔΝΤ), τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ και τθσ GATT (Γενικι 
Συμφωνία Δαςμϊν και Εμπορίου - General Agreement on Tariffs and Trade) 

24
 Ο Ρρζμπισ υπιρξε από τουσ κφριουσ εκφραςτζσ των δομικϊν (ι ςτρουκτουραλιςτικϊν) 

οικονομικϊν και κιαςϊτθσ τθσ εκβιομθχάνιςθσ μζςω υποκατάςταςθσ ειςαγωγών. 
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ρνξεγήζεη κεγάια δάλεηα ζε ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξενθνπήζνπλ ζηελ πεξίπησζε κηαο γεληθεπκέλεο παχζεο πιεξσκψλ, 

παξαζχξνληαο καδί ηνπο φιν ην δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα.  

Μπξνζηά ζηνλ θίλδπλν απηνχ ηνπ ζελαξίνπ, ην 1989 νη ΗΠΑ θνβνχκελεο 

ηελ δεκηνπξγία πνιηηηθήο αζηάζεηαο ζηα λφηηά ηνπο, πίεζαλ ηηο Ακεξηθάληθεο 

ηξάπεδεο λα κεηψζνπλ κε θάπνην ηξφπν ην ρξένο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. 

Σν 1990 νη ηξάπεδεο ζπκθψλεζαλ λα κεηψζνπλ ην ρξένο ηνπ Μεμηθνχ θαηά 12% 

θαη κέζα ζε έλα ρξφλν αλάινγεο ζπκθσλίεο κείσζεο ηνπ ρξένπο έγηλαλ κε ηελ 

Κφζηα Ρίθα, ηελ Βελεδνπέια θαη ηελ Οπξνπγνπάε. ηαλ ε Αξγεληηλή θαη ε Βξαδηιία 

θαηέιεμαλ ζε κηα πξνζσξηλή ζπκθσλία κε ηνπο πηζησηέο ηνπο ην 1992, θάλεθε 

φηη ην πξφβιεκα ηνπ ρξένπο είρε ηειηθά επηιπζεί25. 

Η «Μαύξε Γεπηέξα» 

Σν θαινθαίξη ηνπ 1987 ν ηφηε πξφεδξνο ησλ ΗΠΑ Ρφλαιλη Ρέεγθαλ φξηζε 

ηνλ Άιαλ Γθξίλζπαλ δηνηθεηή ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο ησλ ΗΠΑ (FED - 

Federal Reserve Bank). Μφιηο δχν κήλεο αθφηνπ αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηνπ, ην 

ρξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο ζεκείσζε πηψζε 22,6% θαη ε 29ε Οθησβξίνπ 

1987 έκεηλε ζηελ Ιζηνξία σο «Μαχξε Γεπηέξα». Ήηαλ ε κεγαιχηεξε πνζνζηηαία 

εκεξήζηα απψιεηα ζηελ ηζηνξία ηνπ δείθηε Dow Jones. Υξεκαηηζηήξηα ζε φιν ηνλ 

θφζκν θαηέξξεπζαλ, ράλνληαο κεγάιν πνζνζηφ ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ ζε πνιχ 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Η ζπληξηβή μεθίλεζε ζην Υνλγθ Κνλγθ θαη εμαπιψζεθε 

πξνο ηελ Δπξψπε θαη ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. Πεξηνπζίεο εμαθαλίζηεθαλ θαη 

νξηζκέλνη επελδπηέο επηηέζεθαλ ζηνπο ρξεκαηηζηέο ηνπο θαηεγνξψληαο ηνπο γηα 

ηε δεκηά πνπ ππέζηεζαλ. Η πζηεξία πνπ εμαπιψζεθε ζε φια ηα ρξεκαηηζηήξηα ηνπ 

θφζκνπ (ν βξεηαληθφο δείθηεο FTSE έραζε 25% ζε 48 ψξεο) θαιιηεξγήζεθε θαη 

απφ ηα δεκνζηεχκαηα ζνβαξψλ εθεκεξίδσλ, νη νπνίεο ακέζσο κεηά ηε «Μαχξε 

Γεπηέξα» άξρηζαλ λα δεκνζηεχνπλ γξαθήκαηα κε ηηο νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ θξαρ 

ηνπ 1929 θαη ηνπ 1987, ελψ επηθαλείο νηθνλνκνιφγνη επηδίδνληαλ ζε παξφκνηνπο 

                                                           
25

 Στο τζλοσ τθσ περιόδου αυτισ, το υπόδειγμα τθσ εςωςτρεφοφσ ανάπτυξθσ του Ρρζμπισ 
αντικαταςτάκθκε από τθ λεγόμενθ Συναίνεςθ τθσ Ουάςινγκτον, θ οποία περιλάμβανε ζνα ςυνδυαςμό 
μονεταριςτικισ πολιτικισ και νεοφιλελευκεριςμοφ, με μζτρα όπωσ: περιοριςμό νομιςματικισ 
κυκλοφορίασ για μείωςθ πλθκωριςμοφ, πλιρθ απελευκζρωςθ ειςαγωγϊν και εξαγωγϊν, δραςτικι μείωςθ 
μιςκϊν για βελτίωςθ ανταγωνιςτικότθτασ, εκτεταμζνεσ ιδιωτικοποιιςεισ ςτρατθγικϊν κλάδων τθσ 
οικονομίασ κ.α («ςυνταγι» που ςε μασ κυμίηει ζντονα το, ατυχζσ μάλλον, μείγμα πολιτικισ του ΔΝΤ και 
των «κεςμϊν»). 
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παξαιιειηζκνχο. Πνιινί πξνέβιεπαλ φηη ζα αθνινπζνχζε κεγάιε χθεζε, φπσο 

ην 1929, αιιά επηπρψο δηαςεχζζεθαλ.  

Η δηαθνξά κεηαμχ ηεο «Μαχξεο Γεπηέξαο» θαη ηνπ Μεγάινπ Κξαρ ήηαλ φηη 

ζηε δεθαεηία ηνπ '80 ε ακεξηθαληθή νηθνλνκία αλαπηπζζφηαλ ελψ ζηε δεθαεηία ηνπ 

'20 ζπξξηθλσλφηαλ. Έηζη, κφιηο δχν ρξφληα ρξεηάζηεθαλ γηα λα θαιχςνπλ νη 

πεξηζζφηεξνη επελδπηέο ηηο δεκηέο ηνπο. Οη αηηίεο ηνπ θξαρ ήηαλ πνιιέο, αιιά ε 

θπξηφηεξε ήηαλ φηη ε αγνξά δελ είρε «δηνξζσζεί» επί έλαλ ρξφλν θαη είρε 

δηνξζσζεί ειάρηζηα ηα πξνεγνχκελα έμη ρξφληα. Πξηλ απφ ηε «Μαχξε Γεπηέξα» 

πνιινί επελδπηέο αλέκελαλ απφ ηηο κεηνρέο ηνπο κφληκε απφδνζε ηεο ηάμεσο ηνπ 

15% - 20%. Σν θξαρ ηνχο δίδαμε «ρξεκαηηζηεξηαθφ ξεαιηζκφ» θαη ηνπο έθαλε 

ζνθφηεξνπο  ψζπνπ λα μεραζηεί ην κάζεκα θαη λα έξζεη κηα λέα γεληά άπεηξσλ 

επελδπηψλ, πνπ έθεξε θαη ηελ πξφζθαηε, κεγάιε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε.  

Η Ιαπσληθή Κξίζε 1992-2002  

Σελ δεθαεηία ηνπ 1980, ζχζζσκνο ν δηεζλήο ηχπνο παξνπζίαδε κε 

ζαπκαζκφ αιιά θαη αλεζπρία ην ηαπσληθφ ζαχκα. Δηδηθά, ήηαλ δηάρπηνο ν θφβνο 

ησλ ακεξηθάλσλ φηη ζα θαηαθηεζνχλ νηθνλνκηθά απφ ηνπο ρακέλνπο ηνπ Β’ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ο επηέκβξεο ηνπ 1985 θαζφξηζε ηελ λεφηεξε ηζηνξία ηεο 

Ιαπσλίαο. Μεηά απφ παξφηξπλζε ηνπ ππνπξγνχ νηθνλνκηθψλ ησλ ΗΠΑ, νη 

ηζρπξφηεξνη ππνπξγνί νηθνλνκηθψλ ηνπ θφζκνπ, ζπκθψλεζαλ λα αλαηηκεζεί ην 

γηελ ζε ζρέζε κε ην δνιάξην. Σα γηαπσλέδηθα πξντφληα έγηλαλ ζρεδφλ δχν θνξέο 

πην αθξηβά.  

Η ππεξηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο ζηελ αξρή είρε επεξγεηηθά απνηειέζκαηα. Σα 

εηζαγφκελα αγαζά, νη πξψηεο χιεο θαη ε ελέξγεηα γίλαλε θηελφηεξα, ελψ 

αλέβαηλαλ νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ θαη ηεο γεο. εκαληηθφ ήηαλ φηη ε αλαηίκεζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πεξίνδν πνπ νη ηάπσλεο είραλ ζπζζσξεχζεη ηεξάζηηα 

πνζά ζε απνηακηεχζεηο. Οη κηζέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ζηνλ θφζκν, ήηαλ 

δηθέο ηνπο. Η Ιαπσλία απνηεινχζε ηνλ κεγαιχηεξν δαλεηζηή ζην θφζκν, θπξίσο 

ιφγσ ηνπ ηζρπξνχ γηελ. Σν θζηλφπσξν ηνπ 1989 κάιηζηα θαηάθεξαλ ην 

αθαηφξζσην: λα ζπλδπάζνπλ ηελ πιήξε απαζρφιεζε, ηνλ ρακειφ πιεζσξηζκφ, 

ην ζεηηθφ ηζνδχγην πιεξσκψλ θαη ηνπο πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. 

Απφ ην 1986 έσο ην 1990, ε Ιαπσλία αθνινχζεζε πνιηηηθή 

ρξεκαηνπηζησηηθήο κεγέζπλζεο κε κέζν φξν 10,5% ην ρξφλν, δηφγθσζε πνπ 
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νδήγεζε ζε κείσζε ησλ επηηνθίσλ, δίλνληαο ψζεζε ζε επηρεηξήζεηο λα 

επελδχζνπλ ζε καθξνρξφληεο επελδχζεηο έληαζεο θεθαιαίνπ. Σελ ίδηα πεξίνδν 

απμήζεθε θαη ε ηδησηηθή θαηαλάισζε, κε κέζν φξν 5,6% εηεζίσο. Ο πιεζσξηζκφο 

φκσο, πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ αχμεζε ηεο δηάζεζεο ρξήκαηνο ζηηο αξρέο ηνπ 1990 

επηβξαδχλζεθε, κε απνηέιεζκα ε “θνχζθα” λα ζθάζεη απφηνκα θαη ε χθεζε λα 

μεθηλήζεη. 

Η έθξεμε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη θαηαζθεπαζηηθήο θνχζθαο ζηελ 

Ιαπσλία βχζηζε ηε δεχηεξε νηθνλνκηθή δχλακε ηνπ θφζκνπ ζε απνπιεζσξηζκφ, 

ιφγσ ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πάλσ απφ ηα επίπεδα ηεο 

δήηεζεο. Η ρψξα βίσζε ζην δηάζηεκα απηφ αξλεηηθή πνξεία, κε κεηψζεηο ζηηο 

ηηκέο θαη ζηνπο κηζζνχο, πνπ έβιαςαλ ηελ νηθνλνκηθή παξαγσγή. Η αλάπηπμε δελ 

είρε μεπεξάζεη θαηά κέζνλ φξν ην 1% ζην δηάζηεκα 1992-2002, κία πεξίνδν πνπ 

νλνκάζζεθε «ε ρακέλε δεθαεηία» γηα ηελ Ιαπσλία. Ήηαλ κηα απφ ηηο πην 

καθξνρξφληεο νηθνλνκηθέο θξίζεηο, γηα πνιινχο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο θαη κηα απφ 

ηηο αηηίεο ησλ επφκελσλ θξίζεσλ αλά ηνλ θφζκν. 

Η Οηθνλνκηθή Κξίζε ζηελ Φηλιαλδία ηελ Γεθαεηία ηνπ 1990  

εκαληηθά γεγνλφηα ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 είραλ νδεγήζεη ζε θξίζε ην δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα κεηαμχ 1991-1993 θαη ζε ζπλδπαζκφ κε παξάγνληεο φπσο, ε έιιεηςε 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, νη καθξννηθνλνκηθέο αλαζηαηψζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ηνκέα, επεξέαζαλ ηελ θπβέξλεζε ηεο Φηλιαλδίαο, ε νπνία δελ κπφξεζε 

λα ζπγθξαηήζεη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ επεθηάζεθε ζε φιν ην θάζκα ηεο 

παξαγσγηθήο νηθνλνκίαο. 

Βαζηθή αηηία, εθηφο απφ ηηο δηεζλείο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο, 

απνηέιεζε ε απειεπζέξσζε ηεο Φηλιαλδηθήο αγνξάο απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980, 

θάηη πνπ νδήγεζε ζε αχμεζε ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο, άλνδν ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ θαη ηεο θηεκαηαγνξάο, εηζξνή επελδπηψλ θαη θεξδνζθφπσλ, 

ζπκίδνληαο έλα «θαπηηαιηζκφ - θαδίλν»26, φπσο ζηηο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο 

Ακεξηθήο. Αθφκα θαη νη παξαδνζηαθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο είραλ πιένλ εκπιαθεί 

ζε ηνπνζεηήζεηο πςεινχ ξίζθνπ, έδαθνο άγλσζην ζε απηέο κέρξη ηφηε. Ιδηαίηεξα 

επηξξεπήο ζηελ αιφγηζηε δαλεηνδφηεζε ζε καθξνρξφληεο ρξεκαηηζηεξηαθέο 

                                                           
26

 Ο καπιταλιςμόσ - καηίνο, είναι ακραία μορφι του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ, όπου τα πιο 
πολλά χρθματοοικονομικά προϊόντα που παράγονται προςομοιάηουν με πράξεισ ςτοιχιματοσ. 
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επελδχζεηο θαη επηρεηξεκαηηθά δάλεηα ππήξμε ε SKOPBANK, ην θεληξηθφ φξγαλν 

ησλ απνηακηεπηηθψλ ηξαπεδψλ ηεο ρψξαο. ηαλ απηή θαηέξξεπζε επέθεξε θξίζε 

αμηνπηζηίαο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ηεο Φηιαλδίαο θαη ηνλ θίλδπλν ηεο 

ρξενθνπίαο ηεο ρψξαο, θαζψο ζχληνκα ε θξίζε επεθηάζεθε ζε φιν ην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα ηεο Φηλιαλδίαο.  

Μηα ζεηξά κέηξσλ, φπσο εμαγνξέο ηξαπεδψλ, θξαηηθή νηθνλνκηθή ζηήξημε 

θαη πξνζσξηλέο εγγπήζεηο απφ ηελ Φηλιαλδηθή θπβέξλεζε, ζπγθξάηεζαλ ηελ 

θαηάζηαζε. Παξφια ηαχηα, ιφγσ ηεο ηζρπξήο ζχλδεζεο ησλ νηθνλνκηψλ ησλ 

ζθαλδηλαβηθψλ θξαηψλ κεηαμχ ηνπο, ε θξίζε ζηελ Φηλιαλδία πέξαζε θαη εθηφο 

ζπλφξσλ, πιήηηνληαο ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη άιισλ ρσξψλ, φπσο ε 

Ννξβεγία θαη ε νπεδία. 

Η «Κξίζε Σεθίια» ζην Μεμηθό ην 1994 

Σν Μεμηθφ ζε κηα πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ ειιεηκκάησλ θαη ηνπ δεκνζίνπ 

ρξένπο, μεθίλεζε ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 λα εθαξκφδεη έλα πξφγξακκα 

κεηαξξπζκίζεσλ κε πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο. Πξφζδεζε ην λφκηζκά ηνπ (πέζν), ζην ακεξηθάληθν δνιάξην, πηνζέηεζε 

ην ζχζηεκα ηεο δηνιηζζαίλνπζαο ηζνηηκίαο θαη ζηα ηέιε ηνπ 1991 θαηέιεμε ζε έλα 

ζχζηεκα κεηαβαιιφκελσλ πεξηζσξίσλ δηαθχκαλζεο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο ηνπ λνκίζκαηφο ηνπ. Σν 1994, κε ηελ επηθχξσζε ηεο ζπλζήθεο ηεο  

NAFTA (πκθσλία Διεχζεξνπ Δκπνξίνπ Βφξεηαο Ακεξηθήο - δειαδή κεηαμχ 

Ακεξηθήο, Καλαδά θαη Μεμηθφ), νη πνιηηηθνί εγέηεο ηνπ Μεμηθφ πίζηεπαλ ζηελ 

βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο θπξίσο κέζσ αχμεζεο ησλ μέλσλ 

επελδχζεσλ. Παξάιιεια φκσο, κηα ζεηξά γεγνλφησλ φπσο νη εζσηεξηθέο 

θνηλσληθέο δηακάρεο, ε επεξρφκελε πξνεδξηθή αιιαγή θαη νη θφβνη γηα ππνηίκεζε 

ηνπ λνκίζκαηνο, νδήγεζαλ ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζην 

επηθίλδπλν 7,7% ηνπ ΑΔΠ θαη ηα απνζέκαηα ζπλαιιάγκαηνο ηνπ Μεμηθφ ζε πνιχ 

ρακειά επίπεδα, κε απνηέιεζκα λα θαηαξξεχζεη ε πάγηα ηζνηηκία ηνπ πέζν έλαληη 

ηνπ δνιαξίνπ. Σν 1995, ην ΑΔΠ ζπξξηθλψζεθε θαηά 6,5%. Σν κεμηθαληθφ λφκηζκα 

«βνχιηαμε» θαηά 50% ζε έμη κήλεο, ε αμία ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ζε πέζν 

εθηηλάρζεθε θαη ε ρψξα βπζίζηεθε ζηελ χθεζε. εκαληηθφο παξάγνληαο ν νπνίνο 

ζπλέβαιιε ζηελ δηαξξνή μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο, ήηαλ ε απφθαζε έθδνζεο 

νκνιφγσλ ζε δνιάξηα (tesobonos), ηα νπνία πξφζθεξαλ ζεκαληηθέο απνδφζεηο ζε 

δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ έηνπο, έλα πξντφλ γηα αλππφκνλνπο θεξδνζθφπνπο!  
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Σα πνιηηηθά ιάζε ησλ Μεμηθαλψλ, ε ππεξηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο  θαη ε 

επέθηαζε ηεο πίζησζεο αληί ηνπ απαηηνχκελνπ πεξηνξηζκνχ ηεο, νδήγεζαλ ηελ 

ρψξα γηα άιιε κηα θνξά ζε έλα θαχιν θχθιν. Σειηθά ε θπβέξλεζε ηνπ Μεμηθφ 

πήξε ηελ απφθαζε θαη ππνηίκεζε ην πέζν θαηά 15%, πξνθαιψληαο λέεο 

επηζέζεηο ησλ θεξδνζθφπσλ, κε απνηέιεζκα ηελ ειεχζεξε δηαθχκαλζε ηνπ 

λνκίζκαηνο θαη ηελ πεξαηηέξσ θπγή θεθαιαίσλ. Η θξίζε γξήγνξα επεθηάζεθε θαη 

ζε άιιεο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη θπξίσο ηελ Αξγεληηλή. Ο εθηάιηεο ηεο 

αζέηεζεο πιεξσκψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 επέζηξεςε θαη ε ρψξα απέθπγε ηελ 

θαηαζηξνθή κε ηελ ζπλδξνκή ηνπ ΓΝΣ θαη ηνπ Ακεξηθάληθνπ ππνπξγείνπ 

νηθνλνκηθψλ, ρσξίο σζηφζν λα απνθχγεη ηελ δηφγθσζε ηεο αλεξγίαο θαη ηελ 

ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.27 

Η Υξεκαηνπηζησηηθή Κξίζε ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο 

Η ρξεκαηνπηζησηηθή αλαηαξαρή ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, πνπ 

μεθίλεζε απφ ηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο θαη ζηελ ζπλέρεηα επεθηάζεθε 

ζε νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε, αλέδεημε ηα πξνβιήκαηα ηνπ δηεζλνχο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη αλαδπφκελεο «νηθνλνκηθέο ηίγξεηο» ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, πνπ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 παξνπζίαδαλ 

εληππσζηαθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο κεηαμχ 8% θαη 12% πινπνηψληαο ην 

«αζηαηηθφ ζαχκα», βξέζεθαλ παγηδεπκέλεο ζηελ παγίδα ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο.  

Οη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηεο Αλαηνιηθήο 

Αζίαο ήηαλ, α) ε ζεκαληηθή πηψζε ησλ εμαγσγψλ εκπνξεπκάησλ ησλ 

αλαδπφκελσλ ρσξψλ ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο ην 1996, β) ε ζεκαληηθή αλαηίκεζε 

ηεο ηζνηηκίαο ηνπ δνιαξίνπ απφ ην 1995, (εμέιημε πνπ ζήκαηλε κείσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ρσξψλ πνπ είραλ ζπλδέζεη ηα λνκίζκαηά ηνπο κε ην 

δνιάξην, θαζψο νη εμαγσγέο ηνπο έγηλαλ πην αθξηβέο κε απνηέιεζκα ην ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα γηα επελδχζεηο λα πεξάζεη ζηελ Κίλα), γ) ε ππεξπαξαγσγή ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ θζίλνπζα δήηεζε ζε πξντφληα ηερλνινγίαο, (δεκηνχξγεζαλ 
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 O τότε πρόεδροσ των ΗΡΑ, Μπιλ Κλίντον, επζμεινε πωσ το Μεξικό, τότε τρίτοσ μεγαλφτεροσ 
εμπορικόσ εταίροσ τθσ Ουάςιγκτον, ζπρεπε να βοθκθκεί λόγω τθσ ςθμαςίασ του για τθν αμερικανικι 
απαςχόλθςθ και τισ επενδφςεισ. H κυβζρνθςι του φρόντιςε να ςυγκεντρϊςει δάνειο 40 δις. δολαρίων. 
Σφμφωνα με τον όμπερτ οφμπιν, τότε υπουργό Οικονομικϊν, «όχι τόςο για να ςωκεί το Μεξικό, αλλά 
για να προςτατευκοφμε εμείσ». Κυρίωσ χάρισ ςτθ NAFTA, θ μεξικανικι οικονομία κατόρκωςε να 
αναπτφςςεται κατά 5-6% ετθςίωσ ζωσ το 1998. Πμωσ, τα τραφματα παραμζνουν νωπά. Οι πραγματικοί 
μιςκοί μειϊκθκαν κατά 20% όταν ξζςπαςε θ κρίςθ και μόλισ πρόςφατα ανζκαμψαν ςτα παλαιά τουσ 
επίπεδα. Το χρθματιςτιριο δεν ανζκτθςε τθν αξία που είχε το 1994 παρά μόνο ςτισ αρχζσ του 2004. 
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ζεκαληηθέο καθξνπξφζεζκεο αλεζπρίεο δηφηη νη νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ απηψλ ήηαλ 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο εμαγσγέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξντφλησλ), δ) ε εηζξνή 

κεγάισλ θεθαιαίσλ πνπ δεκηνχξγεζε ξηςνθίλδπλεο επελδχζεηο ζε αθίλεηα, 

κεηνρέο θ.α θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλεπαξθή επνπηεία ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο ησλ ρσξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο, επέθεξε ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα, φπσο θεξδνζθνπηθέο επηζέζεηο θαη αχμεζε ρξένπο.  

Οη νηθνλνκίεο ηεο Αζίαο είραλ γίλεη πεξηζζφηεξν επάισηεο εμαηηίαο ηνπ 

αλνίγκαηνο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ηνπο. Δλψ είραλ αμηνπνηήζεη ην 

πιενλέθηεκα ηεο εχλνηαο ησλ δηεζλψλ δαλεηζηψλ, ζαλ αξλεηηθφ επαθφινπζν ήξζε 

ε δεκηνπξγία κεγάισλ ρξεψλ ζην εμσηεξηθφ. εκείν αλαθνξάο απνηειεί ε 

Σατιάλδε, ε νπνία πξνθεηκέλνπ λα ηξνθνδνηήζεη ηελ αλάπηπμε ζην εζσηεξηθφ, 

δαλεηδφηαλ ππέξνγθα πνζά ζε δνιάξηα, κεηαηξέπνληάο ηα ζην εζληθφ ηεο λφκηζκα, 

ην κπάη, θάηη πνπ αχμεζε ππεξβνιηθά ην εμσηεξηθφ ηεο ρξένο28. Πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίζεη ηνλ νξαηφ θίλδπλν ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο, εμάληιεζε ηα 

απνζέκαηά ηεο ζε δνιάξηα. Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κείσζε ησλ εμαγσγψλ ζε 

ΗΠΑ, Γεξκαλία θαη Ιαπσλία, είρε ζαλ απνηέιεζκα λα μεθηλήζεη ν παληθφο θαη ε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε λα επεθηαζεί θαη ζε άιιεο νηθνλνκίεο ηεο πεξηνρήο, φπσο 

ηε Μαιαηζία θαη ηελ Ιλδνλεζία αξρηθά, ην Υνλγθ Κφλγθ θαη ηε Νφηηα Κνξέα 

αξγφηεξα29. 

Σνλ Ινχιην ηνπ 1997 ε απνζχλδεζε ηνπ κπαη απφ ην ακεξηθάληθν δνιάξην, ε 

κεηάβαζε ζε θπκαηλφκελεο ηζνηηκίεο θαη ε θαηάξξεπζε ηεο ηζνηηκίαο ηνπ 

λνκίζκαηνο, έδσζαλ ην έλαπζκα γηα κηα ζεηξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζνθ. 

Καηαθφξπθε πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ, θξίζε ξεπζηφηεηαο, ρξενθνπία 

επηρεηξήζεσλ, αχμεζε αλεξγίαο θαη πξνζθπγή ζην ΓΝΣ, ήηαλ ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θξίζεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο. Η θξίζε δελ πεξηνξίζηεθε 
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 Μζςα ςε τρία χρόνια, από το 1993 μζχρι το 1996, τα εξωτερικό χρζοσ των τεςςάρων 
μεγαλυτζρων οικονομιϊν τθσ ASEAN (Ζνωςθσ Κρατϊν Νοτιοανατολικισ Αςίασ) αυξικθκε από 100% ςε 
167% του ΑΕΡ τουσ, για να φτάςει το 180% ςτο αποκορφφωμα τθσ κρίςθσ, ενϊ ςτθ Νότιο Κορζα (όχι μζλοσ 
τθσ ASEAN), το εξωτερικό χρζοσ εκτοξεφτθκε από 13% ςε 40% του ΑΕΡ.  

29
 Μετά τθν Ταϊλάνδθ, οι λεγόμενεσ «αςιατικζσ τίγρεισ», δθλαδι οι χϊρεσ των οποίων οι 

οικονομίεσ ιταν ωσ τότε εξαιρετικά δυναμικζσ, άρχιςαν να υποκφπτουν θ μία μετά τθν άλλθ. Μζςα ςε 
ζναν χρόνο τίποτε δεν είχε μείνει ίδιο ςτθ Νοτιοανατολικι Αςία. Στθν Ινδονθςία, που είχε εκπλιξει τουσ 
πάντεσ μειϊνοντασ δραςτικά τθ φτϊχεια, το ποςοςτό των φτωχϊν ξανανζβθκε από 11% ςε 40%. Η Νότια 
Κορζα, το υπεριφανο νζο μζλοσ του κλαμπ των πλουςίων, μπικε ςτθν ουρά για δάνεια από το ΔΝΤ. Ζναν 
χρόνο μετά τθν κρίςθ τα νομίςματα των περιςςότερων «τίγρεων» είχαν χάςει από 30% ωσ 70% τθσ αξίασ 
τουσ. Σιμερα οι ουρανοξφςτεσ που ζχουν μείνει θμιτελείσ ανά τθν Αςία αποτελοφν μια οδυνθρι 
υπενκφμιςθ τθσ κρίςθσ του 1997. 
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κφλν ζηηο αγνξέο ζπλαιιάγκαηνο αιιά δεκηνχξγεζε κηα ζεηξά εμειίμεσλ, φπσο 

παληθφ ησλ θαηαζεηψλ θαη καδηθέο αλαιήςεηο, πξνβιήκαηα ζην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα ησλ ΗΠΑ θαη επηπηψζεηο ζε δηάθνξεο ρψξεο (Ιαπσλία, Κίλα, ΗΠΑ ιφγσ 

ηεο κείσζεο ησλ εμαγσγψλ νξηζκέλσλ ρσξψλ νη νπνίεο είραλ εκπνξηθέο ζρέζεηο 

κε ηελ πεξηνρή).  

πγθξίλνληαο ηελ θξίζε ρξένπο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζηελ Λαηηληθή 

Ακεξηθή θαη ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ζηα ηέιε ηνπ 1990 ζηελ Αλαηνιηθή Αζία, 

παξαηεξνχκε νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Ο ππεξβνιηθφο δαλεηζκφο ηφζν ησλ 

ρσξψλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, φζν θαη ησλ ρσξψλ ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ εθβηνκεράληζε, κε ηελ αλαηίκεζε ηνπ 

ακεξηθάληθνπ δνιαξίνπ, εμαηηίαο ηεο δνιαξηνπνίεζεο (ζχλδεζεο ηεο ηζνηηκίαο ησλ 

λνκηζκάησλ ηνπο κε ην δνιάξην), νδήγεζε ζηελ εθηίλαμε ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο 

ζηα χςε. Δπηπιένλ, ηα ρξφληα ειιείκκαηα ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ θαη ηα πςειά 

ρξέε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (αχμεζε επελδχζεσλ, ππεξρξέσζε επηρεηξήζεσλ) 

απνηέιεζαλ ζνβαξέο αηηίεο επέθηαζεο ηεο θξίζεο. Γπζηπρψο, αθφκα κηα θνξά ε 

επελδπηηθή επθνξία νδήγεζε ζε ππεξεπελδχζεηο κε ηελ αλάιεςε ππεξβνιηθψλ 

θηλδχλσλ, θεξδνζθνπηθέο ηάζεηο θαη απιεζηία, κε απνηέιεζκα απηέο νη 

επελδπηηθέο επθαηξίεο λα πξνθαιέζνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. 

Αιιά ε νηθνλνκηθή θξίζε είρε θαη νξηζκέλεο ζεηηθέο επηπηψζεηο: απνηέιεζε 

ηνλ θαηαιχηε γηα λα απαηηήζνπλ νη ιανί ηεο πεξηνρήο ηελ εηζαγσγή δεκνθξαηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηελ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο. Η Σατιάλδε, ε πξψηε απφ ηηο 

«ηίγξεηο» πνπ αλέβεθε θαη ε πξψηε πνπ θαηέξξεπζε, ήηαλ θαη ε πξψηε πνπ 

εηζήγαγε κεηαξξπζκίζεηο ζην δηεθζαξκέλν θαη λεπνηηζηηθφ ζχζηεκά ηεο. Πνιιέο 

ειίη πνπ θπβεξλνχζαλ απηαξρηθά ηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο 

αλαγθάζηεθαλ λα παξαδψζνπλ ηελ εμνπζία30.  

Οη Κξίζεηο ησλ Μεγάισλ Αλαπηπζζόκελσλ Αγνξώλ (1998-2001) 

Σα πξνβιήκαηα ηεο θξίζεο ζηελ Αζία, πξνθάιεζαλ καδηθή θπγή θεθαιαίσλ 

θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ επελδπηψλ απφ ηηο αλαδπφκελεο αγνξέο, 

δεκηνπξγψληαο ηζρπξέο πηέζεηο ζηηο νηθνλνκίεο θαη άιισλ κεγάισλ 
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 Ριο γνωςτό είναι το παράδειγμα τθσ Ινδονθςίασ, όπου ο πρόεδροσ Σουχάρτο, που κυβζρνθςε με 
ςιδθρά πυγμι επί 30 χρόνια, ανατράπθκε από τισ λαϊκζσ εξεγζρςεισ. Ο Σουχάρτο είχε τον απόλυτο ζλεγχο 
του ςτρατοφ και όλων των μοχλϊν τθσ εξουςίασ αλλά δεν κατάφερε να αντιμετωπίςει τον αναπάντεχο 
εχκρό που παρουςιάςτθκε, τθν αγορά. 
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αλαπηπζζφκελσλ αιιά φπσο απνδείρηεθε επάισησλ ρσξψλ, φπσο ε Ρσζία, ε 

Βξαδηιία θαη ε Αξγεληηλή. 

Ρσζία  

Σν 1989 ήηαλ ην έηνο ηεξκαηηζκνχ ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ θαη ηεο 

θαηάξξεπζεο ηεο νβηεηηθήο έλσζεο. Οη πξψελ θνκκνπληζηηθέο ρψξεο μεθίλεζαλ 

ηελ πνξεία ηεο δχζθνιεο κεηάβαζεο πξνο ην θαζεζηψο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. 

Αλακθηζβήηεηα, απηή ε κεηάβαζε ππήξμε ηξαπκαηηθή, κε πςειφ πιεζσξηζκφ, 

αλεξγία, έιιεηςε λνκηθνχ πιαηζίνπ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ θαη δεκνζηνλνκηθνχ 

κεραληζκνχ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε αδχλακε θπβέξλεζε ηεο 

Ρσζίαο κε επηηπγράλνληαο, επαξθή ζπιινγή θφξσλ θαη ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ, 

επέηξεςε ηε ρψξα λα θαηαθιπζζεί απφ ηελ δηαθζνξά θαη ην νξγαλσκέλν έγθιεκα. 

Παξάιιεια, ε ίδηα ε θπβέξλεζε, νξκψκελε απφ απιεζηία, εμέδσζε θξαηηθά 

νκφινγα εθαξκφδνληαο ηελ πξαθηηθή ηεο «ππξακίδαο» ή αιιηψο «παηγλίνπ ή 

ζρήκαηνο Ponzi»31.    

Σν 1997 ζε κηα χζηαηε πξνζπάζεηα ηεο Ρσζηθήο θπβέξλεζεο, επηηεχρζεθε 

ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ξνπβιίνπ θαηαθέξλνληαο κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, κε ηελ 

βνήζεηα πηζηψζεσλ ηνπ ΓΝΣ. Σν 1998 φκσο, ε Ρσζία είδε ηηο εμαγσγέο ηεο32 λα 

πιήηηνληαη θαίξηα απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηεο ΝΑ Αζίαο θαη ηε κεγάιε βνπηηά 

ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ πνπ άξρηζε ζην ηέινο ηνπ 1997. Η εμέιημε απηή 

πξνθάιεζε κεγάιν θελφ ζηα έζνδα, ηε ζηηγκή πνπ ν φγθνο ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

εληφθσλ γξακκαηίσλ απμαλφηαλ ξαγδαία. Αληηκέησπε κε ην πςειφ θφζηνο 

εμππεξέηεζεο ηνπ εγρψξηνπ ρξένπο, ε ξσζηθή θπβέξλεζε επηηάρπλε ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο εληφθσλ, αίξνληαο ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηε ζπκκεηνρή 

ησλ μέλσλ. Η ξσζηθή αγνξά επσθειήζεθε απφ εηζξνέο θεξδνζθνπηθψλ 

θεθαιαίσλ, ηελ επνρή πνπ ηα επηηφθηα ζηα έληνθα νκφινγα μεθηλνχζαλ έληνλα 

αλνδηθή πνξεία, θηάλνληαο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1997 ην 13%! Σν δάλεην έθηαθηεο 

αλάγθεο πνπ έιαβε ε θπβέξλεζε απφ ην ΓΝΣ ην θαινθαίξη ηνπ 1998 δελ 

θαηφξζσζε λα ηνλψζεη ηελ εκπηζηνζχλε. Έηζη ηειηθά, ηα δάλεηα ζπλνιηθνχ χςνπο 
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 O όροσ «Σχιμα Ρόντςι» (Ponzi Scheme) αναφζρεται ςε οποιαδιποτε χρθματικι απάτθ 
ςτθρίηεται ςε «πυραμίδα» επενδυτϊν. Η πυραμίδα επενδυτϊν αποτελεί ζνα παράνομο επενδυτικό ςχιμα 
που περιλαμβάνει τθν πλθρωμι απόδοςθσ ςε επενδυτζσ από τα χριματα που πλθρϊνονται από 
μεταγενζςτερουσ επενδυτζσ, αντί από τα κακαρά κζρδθ που ςυγκεντρϊνονται από πραγματικζσ πωλιςεισ. 
Ριρε το όνομα του Κάρλο Ρόνηι, μετανάςτθ ςτθ Βοςτϊνθ τθ δεκαετία του 1920, που φυλακίςτθκε επειδι 
δανειηόταν για να κάνει πολυτελι ηωι και μετά ξαναδανειηόταν για να αποπλθρϊςει τα χρζθ του.   

32
 Κυρίωσ τισ εξαγωγζσ τθσ ςε πετρζλαιο, φυςικό αζριο, μζταλλα και ξυλεία.  
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72 δηζ. δνι., αλαδηαξζξψζεθαλ ηελ πεξίνδν Απγνχζηνπ 1999 – Φεβξνπαξίνπ 

2000, κε γελλαίν «θνχξεκα» ηεο ηάμεο ηνπ 75%-80%. 

Σν λέν ζηνηρείν απηήο ηεο θξίζεο ήηαλ πσο ε Ρσζία γηα πξψηε θνξά 

«έπεζε ζχκα» δηαδηθαζηψλ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Ήηαλ νινθάλεξν πσο νη 

ξσζηθέο αξρέο εθείλεο ηεο επνρήο ππνηίκεζαλ ηνλ θίλδπλν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

ηεο νηθνλνκίαο. Ακέιεζαλ λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ην ζηνηρείν ηεο παληθφβιεηεο 

θπγήο θεθαιαίσλ απφ ηε Ρσζία σο αληίδξαζε ζηα φζα ζπλέβαηλαλ ζηελ Αζία, 

πνπ εθ πξψηεο φςεο ήηαλ εληειψο άζρεηα κε ηελ ίδηα ηε Ρσζία. Οη αξρέο ήιπηδαλ 

πσο ζηαδηαθά ζα ηηζάζεπαλ ηηο δπλάκεηο ηεο λνκηζκαηηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο, θαη αηθληδηάζηεθαλ φηαλ δηαπίζησζαλ πσο ηα γεγνλφηα ησλ αζηαηηθψλ 

αγνξψλ ηνπο έπιεμαλ ζρεδφλ αζηξαπηαία. 

Η αλάθακςε πξνέθπςε απφ ην γεγνλφο πσο ε κεγάιε ππνηίκεζε ηνπ 

λνκίζκαηνο αχμεζε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ξσζηθψλ επηρεηξήζεσλ, ελψ νη 

πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο δελ ήηαλ πιένλ ζε ζέζε λα αγνξάδνπλ εηζαγφκελα 

πξντφληα. Η αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο νδήγεζε ζε κία καθξά πεξίνδν 

αλάπηπμεο, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο επεξέαζε ζεηηθά ηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα. 

Σα θνξνινγηθά έζνδα ηεο θπβέξλεζεο απμήζεθαλ θαη ε κφληκε πξνζθπγή ζην 

δαλεηζκφ εγθαηαιείθζεθε.  

Βξαδηιία  

Η Βξαδηιία απνηεινχζε αθφκα κηα νηθνλνκία ε νπνία είρε πςειφ δεκφζην 

ρξένο. Η πψιεζε ηίηισλ ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο, σο επαθφινπζν ηεο θξίζεο 

ζηελ Ρσζία θαη ε θεξδνζθνπία θαηά ηνπ λνκίζκαηφο ηεο, ηνπ ξεάι, είρε νδεγήζεη 

ζε άλνδν ησλ εγρψξησλ επηηνθίσλ θαη δηφγθσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο. 

Καζψο ηα ζπλαιιαγκαηηθά ηεο απνζέκαηα είραλ αξρίζεη λα κεηψλνληαη 

πξνθαιψληαο ηελ αλεζπρία ηνπ ΓΝΣ, ε Βξαδηιία κπήθε ζε έλα πξφγξακκα 

ζηαζεξνπνίεζεο ην νπνίν είρε ζηφρν ησλ θαηεπλαζκφ ησλ αλεζπρηψλ ησλ 

επελδπηψλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο ηάμεο. Γηα άιιε κηα θνξά 

φκσο θαη απηφ ην ζρέδην ηνπ ΓΝΣ απέηπρε θαη ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1999 ε Βξαδηιία 

ππνηίκεζε ην λφκηζκά ηεο νδεγψληαο ηελ ρψξα ζηελ χθεζε.  
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Αξγεληηλή  

ηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα ε θξίζε ρηχπεζε γηα αθφκε κηα θνξά ηελ 

νηθνλνκία ηεο Αξγεληηλήο, παξφιν πνπ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε ρψξα 

έδεηρλε λα έρεη εηζέιζεη ζε θάζε ζεηηθήο αλαδηάξζξσζεο. πλνπηηθά, ε νηθνλνκηθή 

θξίζε ηεο Αξγεληηλήο δηήξθεζε απφ ην 1998 έσο ην 2002, κε θεληξηθά ζεκεία ηελ 

ηζρπξφηαηε χθεζε, ε νπνία έπιεμε ηε ρψξα κεηαμχ ησλ εηψλ 1998 - 1999 θαη ηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο (2001/02), ε νπνία νπζηαζηηθά 

ήηαλ ην επαθφινπζν ηεο χθεζεο. Σα γεγνλφηα απηά νδήγεζαλ ζε κία πεξίνδν 

κεγάιεο εζσηεξηθήο αζηάζεηαο. Σειηθά, ην ΑΔΠ ηεο Αξγεληηλήο κεηψζεθε ζπλνιηθά 

θαηά 21%, κε θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα γηα ηνλ θνηλσληθφ ηεο ηζηφ. ην δελίζ 

ηεο θξίζεο (κέζα ηνπ 2002), ην πνζνζηφ ηεο «θηψρεηαο» έθηαζε ην 57%, ελψ ε 

αλεξγία μεπέξαζε ην 23%. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε αθεηεξία ηεο δηαδξνκήο πξνο ηελ πηψρεπζε ηνπ 2002 

βξίζθεηαη ζην 1983, ηε ρξνληά πνπ έπεζε ε δηθηαηνξία θαη ε ρψξα επηδίσμε λα 

γηαηξέςεη ηηο πιεγέο απφ ηνλ θαηαζηξνθηθφ πφιεκν ζηα Φψθιαληο. Η επηρείξεζε 

αλαζπγθξφηεζεο έγηλε κε δαλεηθά ρξήκαηα, ε απνπιεξσκή ησλ νπνίσλ 

απνδείρζεθε ηδηαίηεξα δχζθνιε, κε ζπλέπεηα ηελ θαηάξξεπζε ηνπ «ανπζηξάι», 

ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο πνπ είρε αληηθαηαζηήζεη ην «πέζν». Οη αιιεπάιιειεο 

ππνηηκήζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πησρέο επηδφζεηο ηεο θπβέξλεζεο ζην πεδίν ηεο 

νηθνλνκίαο είραλ σο απνηέιεζκα ηνλ ππεξπιεζσξηζκφ. ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 ν πιεζσξηζκφο ηεο Αξγεληηλήο θηλνχληαλ κεηαμχ 10%-

20%.Σν 1989 φκσο έθηαζε ην 5.000%!  

Μπξνζηά ζην αδηέμνδν, ην 1991, κε ζηφρν ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ, ε Αξγεληηλή επέλδπζε ζην απνηέιεζκα ελφο ξηδνζπαζηηθνχ 

πεηξάκαηνο, πηνζεηψληαο εθ λένπ ην «πέζν», κε ζηαζεξή ηζνηηκία φκσο 1:1 κε ην 

δνιάξην. Αξρηθά, ε θίλεζε ιεηηνχξγεζε αλαθνπθηζηηθά. Οη ηηκέο ζηαζεξνπνηήζεθαλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα άξρηζαλ λα ππνρσξνχλ. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα λα βειηησζεί ε 

πνηφηεηα δσήο πνιιψλ πνιηηψλ, πνπ πιένλ κπνξνχζαλ λα ηαμηδέςνπλ ζην 

εμσηεξηθφ, λα αγνξάδνπλ εηζαγφκελα αγαζά θαη λα παίξλνπλ δάλεηα κε ρακειά 
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επηηφθηα δνιαξίνπ. Χζηφζν, ε ζηαζεξή ηζνηηκία 1 πξνο 1 κε ην δνιάξην θαηέζηεζε 

θηελέο ηηο εηζαγσγέο θαη έπιεμε ηηο εμαγσγέο33.  

Έηζη, ζηαδηαθά απμήζεθε ην ήδε ηεξάζηην ρξένο ηεο ρψξαο ζε δνιάξηα, ελψ 

θαηαβαξαζξψζεθε ε εγρψξηα παξαγσγή. Σελ ίδηα ψξα νη θξαηηθέο δαπάλεο 

παξέκελαλ αδηθαηνιφγεηα πςειέο θαη ε δηαθζνξά βαζίιεπε. Σν Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν έδηλε δάλεηα, ηα νπνία εμαλεκίδνληαλ σο ζπλέπεηα καδηθήο 

θνξνδηαθπγήο θαη μεπιχκαηνο ρξήκαηνο ζε ππεξάθηηεο εηαηξίεο. Ήδε απφ ηα κέζα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 ε θαηάζηαζε ήηαλ κε δηαηεξήζηκε θαη απιψο ρξεηάζηεθε κηα 

αξλεηηθή ζπγθπξία γηα λα αλνίμεη ν αζθφο ηνπ Αηφινπ. Η ππνηίκεζε ηνπ 

λνκίζκαηνο ηεο αληαγσλίζηξηαο Βξαδηιίαο, ηνπ ξεάι, θαη ηαπηφρξνλα ε αλαηίκεζε 

ηνπ δνιαξίνπ, επέθεξαλ έλα αθφκα βαξχ πιήγκα ζηηο εμαγσγέο ηεο Αξγεληηλήο. 

Χο ζπλέπεηα, ε ρψξα εηζήιζε ην 1999 ζε χθεζε. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2001 

ήξζε ην ηειηθφ ρηχπεκα γηα ηελ Αξγεληηλή φηαλ ην ΓΝΣ αξλήζεθε λα εθηακηεχζεη 

πξνγξακκαηηζκέλε δφζε δαλείνπ. Αθνινχζεζε θξίζε εκπηζηνζχλεο, επελδπηηθφο 

παληθφο, καδηθή θπγή θεθαιαίσλ ζην εμσηεξηθφ, αδπλακία πιεξσκψλ, ηαξαρέο 

ζηνπο δξφκνπο. Χο απνηέιεζκα, ε Αξγεληηλή ην 2002 εγθαηαιείπεη ηελ ζχλδεζε 

ηεο ηζνηηκίαο ηνπ Αξγεληίληθνπ πέζν κε ην δνιάξην, βπζίδνληαο ηελ ρψξα ζε αθφκα 

πην βαζηά χθεζε, ε νπνία έθηαζε ζην απνθνξχθσκά ηεο ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2002, 

φηαλ ε ρψξα δήισζε αδπλακία λα θαιχςεη ην ρξένο ηεο. Χο ζπλέπεηα ην λφκηζκα 

ηεο Αξγεληηλήο «θαηξαθχιεζε», αλαγθάδνληαο ηε ρψξα ζε ζηάζε πιεξσκψλ 

πάλσ ζην χςνπο 132 δηζ. δνιαξίσλ ρξένο, δειαδή ηε κεγαιχηεξε κέρξη ηφηε 

πηψρεπζε ζηελ ηζηνξία. Η αδπλακία ηεο λα θαιχςεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

νπζηαζηηθά έζεζε ηελ Αξγεληηλή εθηφο δηεζλψλ αγνξψλ, ζηακαηψληαο απφηνκα ηε 

ξνή ησλ επελδχζεσλ πξνο ηε ρψξα. Ο πιεζσξηζκφο θαη ε αλεξγία εθηηλάρζεθαλ 

ζηα χςε θαη ε ρψξα έκνηαδε παξαδνκέλε ζην ράνο.  

ηαδηαθά, σζηφζν, άξρηζε λα θαίλεηαη ην φθεινο απφ ηελ ππνηίκεζε ηνπ 

«πέζν». Οη εμαγσγέο απμήζεθαλ θαηαθφξπθα, σθειεκέλεο θαη απφ ηελ αλάδεημε 

ηεο Κίλαο, πνπ ηφηε άξρηζε λα θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ζην δηεζλέο πξνζθήλην. Η 

αλάζηαζε ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο γεσξγίαο δεκηνχξγεζε λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη 
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 Η πρόςδεςθ ενόσ νομίςματοσ ςε κάποιο ιςχυρότερο απαιτεί τθν εφαρμογι οριςμζνων κανόνων, 
όπωσ απελευκζρωςθ των κεφαλαιακϊν ςυναλλαγϊν, πλιρθ και κακολικι μετατρεψιμότθτα, απαγόρευςθ 
παρεμβάςεων ςτθν αγορά ςυναλλάγματοσ, μθ παρζμβαςθ ςτα υποχρεωτικά διακζςιμα των εμπορικϊν 
τραπεηϊν και μθ παρζμβαςθ ςτο προεξοφλθτικό επιτόκιο, κάτι που θ κυβζρνθςθ τθσ Αργεντινισ είχε 
παραβιάςει ςυςτθματικά. 
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κέζα ζε ιίγα ρξφληα ε αλεξγία έπεζε απφ 20% ζην 8,5%, ελψ ην ΑΔΠ 

αλαπηχρζεθε κε γνξγφ ξπζκφ. Η άλζεζε ησλ εμαγσγψλ έθεξε ζηε ρψξα 

ζπλάιιαγκα δηεπθνιχλνληαο ηηο πξνζπάζεηεο απνπιεξσκήο ηνπ ρξένπο. 

 Η αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο έιεμε κε «θνχξεκα» πάλσ απφ 70% γηα ηνπο 

νκνινγηνχρνπο, κε ηελ Αξγεληηλή λα ζέηεη κνλνκεξψο ηνπο φξνπο πξνζθέξνληαο 

ην 2005 λέα νκφινγα, κε θαζαξή ηξέρνπζα αμία κφιηο 27% ηεο αμίαο ησλ αξρηθψλ 

θαη κε ηελ άξλεζε φρη κφλν λα αλαγλσξίζεη ηνπο νθεηιφκελνπο ηφθνπο ησλ 

πξνεγνχκελσλ εηψλ, αιιά θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο φζσλ δελ 

ζπκθσλνχζαλ κε ηνπο φξνπο. Σν ΓΝΣ παξά ηαχηα ραξαθηεξίζηεθε 

«πξνλνκηνχρνο πηζησηήο» θαη πήξε πίζσ ζην αθέξαην φια ηα ρξήκαηά ηνπ. 

Δπηπιένλ, ε πξφεδξνο ηεο Αξγεληηλήο, ππέγξαςε ην 2008 δηάηαγκα γηα λα 

πιεξσζνχλ νη πηζησηέο ηεο πεξίθεκεο «Λέζρεο ησλ Παξηζίσλ»34 αιιά 

ππαλαρψξεζε, πηεζκέλε θη απφ ηελ απεηιή ηεο δηαθαηλφκελεο ηφηε δηεζλνχο 

θξίζεο.  

Σειηθά, ηνλ Μάην ηνπ 2014 επήιζε ζπκθσλία ηεο Αξγεληηλήο κε ηα θξάηε - 

κέιε ηεο Λέζρεο, γηα απνπιεξσκή ηνπ ππφινηπνπ ρξένπο ηεο ρψξαο, πεξίπνπ 10 

δηζ. δνιαξίσλ (ην ρξένο ηεο Αξγεληηλήο πξνο ηε Λέζρε ησλ Παξηζίσλ αλεξρφηαλ 

ζε 6,5 δηζ. δνιάξηα ζηα ηέιε ηνπ 2012 αιιά κε ηηο πξνζαπμήζεηο θαη ηνπο ηφθνπο 

είρε θζάζεη ζηα 9,7 δηζ. δνιάξηα). Οη εθπξφζσπνη ησλ πηζησηψλ θαη ε Αξγεληηλή 

«ζπκθψλεζαλ ζε κηα ξχζκηζε γηα λα απνπιεξσζεί ζε πεξίνδν πέληε εηψλ ην 

νθεηιφκελν ρξένο πνπ βξίζθεηαη ζε θαζπζηέξεζε πξνο ηνπο πηζησηέο ηεο Λέζρεο 

ηνπ Παξηζηνχ». Οη πιεξσκέο απηέο ήηαλ έλα «αλαγθαίν θαη ζεκαληηθφ βήκα γηα 

ηελ νκαινπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ πηζησηψλ35 ηνπ «Paris 
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   Η Λζςχθ των Ραριςίων αποτελεί ζναν άτυπο πιςτωτικό οργανιςμό που δθμιουργικθκε το 1956 
μεταξφ πιςτωτϊν που ζχουν δανείςει χϊρεσ, οι οποίεσ δυςκολεφονται να εξυπθρετιςουν το χρζοσ τουσ, 
ϊςτε να βρεκοφν ρεαλιςτικά υλοποιιςιμεσ λφςεισ, όπωσ  αναδιάρκρωςθ, επιμικυνςθ, «κοφρεμα» ι και  
διαγραφι του προβλθματικοφ χρζουσ. Η Λζςχθ των Ραριςίων αποτελείται από 20 χϊρεσ  Γαλλία, 
Αυςτραλία, Αυςτρία, Βζλγιο, Καναδάσ, Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιςραιλ, Ιταλία, Ιαπωνία, 
Ολλανδία, Νορβθγία, ωςία, Ιςπανία, Σουθδία, Ελβετία, Βρετανία και ΗΡΑ. Στισ ςυνελεφςεισ 
παρευρίςκονται ενίοτε θ Ραγκόςμια Τράπεηα, το ΔΝΤ, ο ΟΟΣΑ και θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι και άλλοι 
εμπλεκόμενοι πιςτωτζσ. Η ςυηιτθςθ του προβλθματικοφ χρζουσ μιασ χϊρασ ςτθ Λζςχθ των Ραριςίων 
πραγματοποιείται αφοφ ζχει οπωςδιποτε προθγθκεί θ προςφυγι τθσ ςτο ΔΝΤ, από τθν οποία να 
προκφπτει θ αδυναμία τθσ να εξυπθρετιςει το εξωτερικό τθσ χρζοσ. Η Λζςχθ των Ραριςίων ζχει καταλιξει 
από το 1983 ςε 430 ςυμφωνίεσ με 90 διαφορετικζσ χϊρεσ για τθν αναδιάρκρωςθ εξωτερικοφ χρζουσ 
ςυνολικισ αξίασ 583 δις. δολαρίων ΗΡΑ. 

35
   Η Γερμανία είναι ο μεγαλφτεροσ πιςτωτισ τθσ Λζςχθσ των Ραριςίων, κατζχοντασ 30% του 

αργεντίνικου χρζουσ και ακολουκεί θ Ιαπωνία με 25%. Ριο μικροί ομολογιοφχοι είναι θ Ολλανδία, θ 
Ιςπανία, θ Ιταλία, οι ΗΡΑ και θ Ελβετία. 
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Club» θαη ηεο Αξγεληηλήο», φπσο αλαθέξζεθε ζε αλαθνίλσζε ηεο νκάδαο ησλ 

πηζησηψλ. (ΔΘΝΟ.gr 2014) 

Η Καηάξξεπζε ηεο Δηαηξείαο LONG-TERM CAPITAL MANAGEMENT –

LTCM (1998) 

Αλ θαη ε θαηάξξεπζε ελφο hedge fund36, αθφκα θαη ελφο κεγάινπ φπσο ε 

εηαηξεία LTCM θπζηνινγηθά δελ ζα έπξεπε λα απαζρνιεί κηα κειέηε πεξί ησλ 

παγθφζκησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ, νη ζπλέπεηεο πνπ απηή επέθεξε δηθαηνινγνχλ 

απηή ηελ αλαθνξά.  Σν επελδπηηθφ fund Long-Term Capital Management ηδξχζεθε 

ην 1994 θαη ζην δηνηθεηηθφ ηνπ ζπκβνχιην ζπκκεηείραλ δηαθεθξηκέλεο 

πξνζσπηθφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ησλ ΗΠΑ, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ θαη νη λνκπειίζηεο θαζεγεηέο Robert Merton θαη Myron Scholes.  

Βξέζεθε ζε δεηλή ζέζε κεηά ηελ θξίζε πνπ μέζπαζε ζηελ Αζία, ηε Ρσζία θαη ηε 

Βξαδηιία ηε δηεηία 1997-1998. Έρνληαο επελδχζεη δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε έλα 

ξηςνθίλδπλν ζηνίρεκα γηα ηελ πνξεία ησλ απνδφζεσλ ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ, ε 

LTCM θαηέξξεπζε φηαλ ε Ρσζία αλέζηεηιε κνλνκεξψο, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1998, 

ηελ εμφθιεζε ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ, ζπέξλνληαο ηνλ παληθφ ζηηο αγνξέο θαη 

βπζίδνληαο ην ακεξηθαληθφ ρξεκαηηζηήξην. Οη ηδηαίηεξα επηθίλδπλεο κέζνδνη 

δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ πνπ είρε πηνζεηήζεη θαη πνπ ζηεξηδφηαλ θπξίσο ζην 

arbitrage37, ηειηθά νδήγεζαλ ζηελ πηψρεπζε πνιιψλ επηρεηξήζεσλ φισλ ησλ 

θιάδσλ. Η FED αλέιαβε θαη ηφηε δξάζε. Έπεηζε ηηο κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ησλ 

ΗΠΑ λα ηείλνπλ ρείξα ζσηεξίαο ζηελ LTCM θαη παξάιιεια κείσζε εθηάθησο ηα 

επηηφθηα. Πνιχ γξήγνξα νη αγνξέο ζηάζεθαλ θαη πάιη ζηα πφδηα ηνπο.  

Η «Φνύζθα» ησλ Μεηνρώλ Τςειήο Σερλνινγίαο, (ή Κξίζε «dot.com»)  

Απφ ηελ απγή ηεο αθφκε, ε δεθαεηία ηνχ 1990 ραξαθηεξίζζεθε σο "δεθαεηία 

ηνχ δηαδηθηχνπ". Η αικαηψδεο πξφνδνο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ε ςεθηαθή 

επαλάζηαζε έθεξαλ ηελ αλαηνιή κηαο λέαο επνρήο. Σν δηαδίθηπν μεθίλεζε σο 

                                                           
36

 Τα  hedge funds, είναι επενδυτικά κεφάλαια που μποροφν να ενςωματϊνουν μια ευρφτερθ 
γκάμα επενδφςεων και χρθματοοικονομικϊν προϊόντων ςε ςχζςθ με άλλα επενδυτικά μοντζλα. Αυτά όμωσ 
τα αμοιβαία κεφάλαια είναι διακζςιμα μόνο ςε ςυγκεκριμζνουσ επενδυτζσ όπωσ τα Αςφαλιςτικά Ταμεία, 
Ιδρφματα, και επενδυτζσ με πολφ υψθλά ποςά προσ επζνδυςθ. 

37
 Εξιςορροπθτικι κερδοςκοπία (arbitrage) είναι θ ταυτόχρονθ αγορά και πϊλθςθ τθσ ίδιασ (ι 

παρόμοιασ) επζνδυςθσ ςε δφο διαφορετικζσ αγορζσ με δφο διαφορετικζσ τιμζσ, ςτρατθγικι θ οποία 
μπορεί να οδθγιςει ςε κζρδθ χωρίσ τθν ανάλθψθ κινδφνου. Άρα ο κερδοςκόποσ - arbitrageur κα ζχει 
πάντα δφο κζςεισ αντίκετεσ μεταξφ τουσ, όπου θ μία καλφπτει τθν άλλθ. Η βαςικι διαφορά του 
κερδοςκόπου - arbitrageur με τον κερδοςκόπο - speculator είναι ότι ο δεφτεροσ αναλαμβάνει μία κζςθ, 
π.χ. ι αγοράηει ςτο Λονδίνο ι πουλάει ςτθν Νζα Υόρκθ, και περιμζνει να κινθκεί θ τιμι προσ τθν 
κατεφκυνςθ που προζβλεψε (και άρα αναλαμβάνει κίνδυνο). 
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ζηξαηησηηθφ εξγαιείν αιιά θαζηεξψζεθε ακέζσο σο ε θαξδηά ηεο κεγάιεο 

αιιαγήο πνπ εξρφηαλ. Αλ ν ζηδεξφδξνκνο, ν ειεθηξηζκφο, ην ηειέθσλν θαη νη 

απηνθηλεηφδξνκνη είραλ επηηαρχλεη ηελ εμέιημε ησλ πξαγκάησλ κε έλαλ ηαρχηαην 

ξπζκφ, ην δηαδίθηπν αλακελφηαλ φηη ζα νδεγνχζε ηηο εμειίμεηο κε 

ππεξπνιιαπιάζηα ηαρχηεηα. 

Η θνχζθα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δηαδηθηχνπ άξρηζε λα δεκηνπξγείηαη κεηά ην 

1995, γηα λα θνξπθσζεί απφ ηα ηέιε ηνπ 1999 έσο ηηο αξρέο ηνπ 2000 θαη ηέινο λα 

θαηαξξεχζεη ην 2001. Οη λέεο ηερλνινγίεο, νη νπνίεο βαζίζηεθαλ ζην δηαδίθηπν θαη 

ηελ ςεθηνπνίεζε, δεκηνχξγεζαλ κηα έθξεμε. Οη ζπλαιιαγέο άξρηζαλ λα γίλνληαη 

ειεθηξνληθά, κε ηαρχηεηα αζηξαπήο, θάηη πνπ νδήγεζε ζηνλ ππεξδεθαπιαζηαζκφ 

ηνπο. Λνγηθά, ινηπφλ, νη επελδπηέο αζπάζηεθαλ ακέζσο απηέο ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. Μφλν πνπ ε επηηάρπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ έθεξε θαη ηελ επηηάρπλζε 

ηεο θεξδνζθνπίαο. Μηαο θεξδνζθνπίαο πνπ ήηαλ ηφζν νξκεηηθή ψζηε ηα 

παξαδνζηαθά νηθνλνκηθά κνληέια άξρηζαλ λα παξνπζηάδνπλ ξσγκέο.  

Δθείλε ηελ ζηηγκή ηεο απνγείσζεο, νη θεξδνζθφπνη πφληαξαλ ζηελ 

γεσκεηξηθή αχμεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ ςεθηαθή 

ηερλνινγία θαη ην δηαδίθηπν. Δίραλ πεηζηεί φηη νη εηαηξείεο ζα ήηαλ αλαγθαζκέλεο λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηελ "λέα νηθνλνκία", δαπαλψληαο ηεξάζηηα πνζά ζε εμνπιηζκφ 

πιεξνθνξηθήο, ςεθηαθά δίθηπα, νπηηθέο ίλεο θιπ. Οη πξννπηηθέο αλάπηπμεο 

θάληαδαλ απεξηφξηζηεο θαη ηα ζηνηρεία, πνπ έξρνληαλ απφ παληνχ, ζπλεγνξνχζαλ 

ζ' απηφ (π.ρ. ελψ ην 1994 νη ρξήζηεο ηνχ δηαδηθηχνπ δελ μεπεξλνχζαλ ηα 2 

εθαηνκκχξηα παγθνζκίσο, ζηα ηέιε ηνχ 1998 πιεζίαδαλ ηα 150 εθαηνκκχξηα). Η 

πξνζδνθία φισλ ήηαλ φηη, κε θίλεηξν ηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ θαη ηνλ 

ειεχζεξν αληαγσληζκφ, ζα μεζπνχζε κάρε νηθνλνκηθήο θπξηαξρίαο αλάκεζα ζε 

ακεξηθαληθέο, επξσπατθέο θαη ηαπσληθέο εηαηξείεο, ε νπνία ζα έθεξλε θνινζζηαίεο 

επελδχζεηο θαη, επνκέλσο, κπζηθά θέξδε. 

χληνκα εκθαλίζηεθαλ λέεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ήζειαλ λα κηκεζνχλ ηελ 

εθξεθηηθή επηηπρία θνινζζψλ, φπσο ε Microsoft, ε Yahoo! ή ε Google θαη νη 

νπνίεο, εθκεηαιιεπφκελεο ηελ βνπιηκία ησλ επελδπηψλ, εχξηζθαλ πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο δίρσο πνιχ θφπν, αθνχ ηξάπεδεο θαη επελδπηηθέο εηαηξείεο 

ζθάδνληαλ ζηελ πνδηά ηνπο. Ο Φξεληεξίθ Λνξληφλ38 κηιάεη γηα εηαηξείεο "πνπ 
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 O Φρεντερίκ Λορντόν είναι Γάλλοσ οικονομολόγοσ και διευκυντισ ερευνϊν ςτο Bureau 
d'économie théorique et appliquée ςτο Στραςβοφργο. 
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δεκηνπξγήζεθαλ απφ παξέεο θνηηεηψλ γχξσ απφ ηξία ηξαπέδηα ΙΚΔΑ θαη αμίδνπλ 

εθαηνκκχξηα, ελίνηε θαη δηζεθαηνκκχξηα". Οη δηςαζκέλνη γηα θέξδε επελδπηέο, 

ζπξσγκέλνη θη απφ ηα ελζαξξπληηθά δεκνζηεχκαηα ησλ ΜΜΔ, μερχζεθαλ ζηα 

ρξεκαηηζηήξηα αγνξάδνληαο φηη είρε ζρέζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. ζν εθείλνη 

αγφξαδαλ, ηφζν ε ηηκή ησλ κεηνρψλ απηψλ ησλ εηαηξεηψλ εθηηλαζζφηαλ. Κη φζν νη 

ηηκέο αλέβαηλαλ, ηφζν εθείλνη αγφξαδαλ...  

Κάπσο έηζη δηνγθψζεθε κηα ηεξάζηηα θνχζθα κέζα ζε ιίγα ρξφληα. Η 

ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ησλ εηαηξεηψλ λέσλ ηερλνινγηψλ έπαςε λα έρεη 

νπνηαδήπνηε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμία (π.ρ. ε "America On Line - AOL" 

είδε ηελ ηηκή ηήο κεηνρήο ηεο λα απμάλεηαη 800 θνξέο!). Πξφθεηηαη γηα κηα απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο ρξεκαηηζηεξηαθέο «θνχζθεο» ζηελ παγθφζκηα ηζηνξία αθνχ o 

ρξεκαηηζηεξηαθφο δείθηεο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ (NASDAQ Composite Index) 

θνξπθψζεθε ζηηο 10 Μαξηίνπ ηνπ 2000, φπνπ έθιεηζε ζηηο 5.048,62 κνλάδεο39. 

ηα κέζα ηνπ 2001, ν δείθηεο θαηξαθχιεζε πεξίπνπ ζηηο 1.550 κνλάδεο, κε 

απνθνξχθσκα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2002 πνπ έπεζε ζηηο 1.110 κνλάδεο.  

Σα βαζηθφηεξα αίηηα ηεο γέλεζεο θαη ηεο εμάπισζεο απηήο ηεο «θνχζθαο», 

αξρηθά, ήηαλ ε ηαρχηαηε δηάδνζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ε εκθάληζε επηρεηξήζεσλ πνπ 

γέλλεζαλ πξνζδνθίεο γηα πςειέο κειινληηθέο απνδφζεηο. Με ιίγα ιφγηα, νη 

επελδπηέο δελ αγφξαδαλ ηηο κεηνρέο γηα ηα ππαξθηά θέξδε θαη ηα κεξίζκαηά ηνπο ή 

γηαηί νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ ήηαλ ρακειέο, αιιά γηα ηα πξνζδνθψκελα θέξδε θαη ηηο 

κειινληηθέο απμήζεηο ησλ κεηνρψλ. Άιιε κηα ζεκαληηθή αηηία, ήηαλ ηα ρακειά 

επηηφθηα ηεο πεξηφδνπ 1998-1999 θαη ε απμεκέλε ξεπζηφηεηα. Δπηπιένλ, ππήξμε 

ζεκαληηθή ελζάξξπλζε ησλ επελδπηψλ ζε κεηνρέο απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ απφ 

ηνλ Σχπν (π.ρ., Forbes, Wall Street Journal). Άιιν έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο, ήηαλ 

φηη θάπνηεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, αξρηθά, θαηάθεξαλ λα αληιήζνπλ ζεκαληηθά 

πνζά απφ ην ρξεκαηηζηήξην ή λα εμαγνξαζηνχλ ζε αξθεηά πςειέο ηηκέο. Σέινο, 

θαζνξηζηηθφο ήηαλ ν ξφινο ηεο θεξδνζθνπηθήο καλίαο ησλ αλζξψπσλ, κηαο θαη 

απηφ ζπλεηέιεζε άκεζα ζηελ εκθάληζε θαη ηελ έμαξζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ.  

Σέζζεξηο ήηαλ νη βαζηθφηεξεο αηηίεο νη νπνίεο νδήγεζαλ ζηελ θαηάξξεπζε 

ηεο «θνχζθαο». Πξψηνλ, κεηαμχ 1999 θαη 2000 ε FED αχμεζε ηα επηηφθηα ηεο 6 

θνξέο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηελ επηβξάδπλζε 

ηεο νηθνλνκίαο. Σα δάλεηα γηα αγνξέο κεηνρψλ αθξίβαηλαλ. Γεχηεξνλ, νη 
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 Μόνο κατά το 1999, ο δείκτθσ NASDAQ ςθμείωςε άνοδο 85,6%! 
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ακεξηθαληθέο αξρέο απνθάζηζαλ λα ιάβνπλ κέηξα θαηά ηνπ κνλνπσιίνπ ηεο 

Microsoft, γεγνλφο ην νπνίν θιφληζε ηελ πίζηε ζηηο ελ ιφγσ εηαηξείεο. Σξίηνλ, νη 

δεκνζηεχζεηο απφ ηνλ Σχπν πνπ απνθάιππηαλ ηελ ππεξηίκεζε ησλ κεηνρψλ ησλ 

371 εηζεγκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην επηρεηξήζεσλ πςειήο ηερλνινγίαο. Σέηαξηε 

θαη ηειεπηαία αηηία ήηαλ ε ρξενθνπία κεγάισλ εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ, φπσο 

ηεο North Point Communications, ηεο Global Crossing θ.α, θαζψο επίζεο θαη ηεο 

WorldCom, ε νπνία θαηεγνξήζεθε γηα παξαπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο κε ζθνπφ 

ηελ εκθάληζε πςειψλ θεξδψλ θαη ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ επελδπηψλ. Σν 

γεγνλφο απηφ πξνθάιεζε ηε θπγή ησλ επελδπηψλ απφ ην ρξεκαηηζηήξην θαη ηελ 

ξαγδαία πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ. Η θαηάξξεπζε ηεο «θνχζθαο» έθεξε καδί 

ηεο θχκα πησρεχζεσλ, εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ. Μεηά απφ εθηηκήζεηο πνπ 

έρνπλ γίλεη, απφ ην Μάξηην ηνπ 2000 κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2002, ε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ κεηψζεθε θαηά 5 

ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Απηή ε θξίζε επεξέαζε αξθεηά ηα ρξεκαηηζηήξηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη θπξίσο ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ, είηε γηαηί πνιινί Δπξσπαίνη είραλ 

επελδχζεη ζηηο ΗΠΑ ζε κεηνρέο «dot.com», είηε γηαηί πνιινί ακεξηθαλνί επελδπηέο 

πνχιεζαλ κεηνρέο ζηελ Δπξψπε γηα λα θιείζνπλ ηα αλνίγκαηά ηνπο. Σέινο, 

πνιιέο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο ηνπ Γηαδηθηχνπ είδαλ θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο 

ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηνπο λα κεηψλεηαη (Κφηηνο θαη Παπιίδεο 2012).  
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ΤΓΥΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ (2007 - ;) 

Η Γηεζλήο Υξεκαηνπηζησηηθή Κξίζε ηνπ 2007/8 

Πεξίπνπ 80 ρξφληα κεηά ηελ παγθφζκηα θξίζε ηνπ 1929, ε δηεζλήο νηθνλνκία 

βξηζθφηαλ ζηα ηέιε ηνπ 2009 αληηκέησπεο κε ηε κεγαιχηεξε χθεζε κεηά ην ηέινο 

ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Η ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, πνπ μεθίλεζε ζηελ 

αγνξά επηζθαιψλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ησλ ΗΠΑ ην θαινθαίξη ηνπ 2007 

κεηαηξάπεθε ξαγδαία ζε θξίζε ηνπ παγθφζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη κεηαθέξζεθε ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία κε ηαρχ ξπζκφ. Μηα ζεηξά απφ 

γεγνλφηα νδήγεζαλ ηνπο παγθφζκηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ζε απφηνκε πηψζε 

θαη εθηφμεπζαλ ηελ αλεξγία θαη ηελ αλαζθάιεηα ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ρσξψλ.  

Καζψο ε θξίζε εθηπιίζζνληαλ, ε έληαζε θαη ε έθηαζή ηεο αχμαλαλ ζπλερψο, 

αλαγθάδνληαο θπβεξλήζεηο, θεληξηθέο ηξάπεδεο, αλαιπηέο, επελδπηέο, 

επηρεηξεκαηίεο θαη θαηαλαισηέο λα αλαζεσξνχλ ζπλερψο ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο. ηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο ειήθζεζαλ κηα 

ζεηξά απφ κέηξα θαη πνιηηηθέο νη νπνίεο ήηαλ αδηαλφεην πξηλ ηελ θξίζε φηη ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη πνηέ απαξαίηεην λα εθαξκνζηνχλ, φπσο ε θξαηηθνπνίεζε 

ηξαπεδψλ. Οη πξνεγνχκελεο αληηιήςεηο γηα κηα λέα επνρή ρακειήο 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, ζπλερνχο επεκεξίαο θαη 

απηνξξχζκηζεο ησλ αγνξψλ θαηέξξεπζαλ κπξνζηά ζηε ξαγδαία επηδείλσζε ηεο 

θαηάζηαζεο. (Υαξδνχβειεο, Η θξίζε ηνπ 2007-2009: ηα αίηηα, ε αληηκεηψπηζε θαη 

νη πξννπηηθέο. 2009) 

Πψο φκσο νδεγεζήθακε ζηελ θαηαζηξνθή πάλσ απφ  25 ηξηζεθ. $ πινχηνπ 

ζε ιίγνπο κφλν κήλεο, ηελ θαηάξξεπζε κεγάισλ δηεζλψλ ηξαπεδψλ, ηελ 

εθηηκψκελε - ζχκθσλα κε ην ΓΝΣ – δεκηά χςνπο  3 - 4 ηξηζεθ. $ ζην δηεζλή 

ηξαπεδηθφ θιάδν, ηελ πξσηνθαλή δπζιεηηνπξγία ησλ δηεζλψλ θεθαιαηαγνξψλ, ηελ 

παγθφζκηα έθξεμε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ θαη ηνπ ρξένπο, ηελ 

πηζησηηθή αζθπμία, ηελ χθεζε, θαη ηελ αλεξγία; ηελ πνξεία πξνο ηελ θξίζε, 

θάπνηνη βαζηθνί δείθηεο γηα ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, φπσο ν πιεζσξηζκφο ησλ 

ηηκψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε αχμεζε ηεο κφριεπζεο, ηα κεγάια θαη 

δηαξθή ειιείκκαηα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη ε πησηηθή πνξεία 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, παξνπζίαζαλ ζρεδφλ φια ηα ζεκάδηα κηαο ρψξαο ζηα 

πξφζπξα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαη κάιηζηα κηαο ζνβαξήο θαη βαζηάο θξίζεο. 
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Γεληθά, θαίλεηαη λα ππάξρεη ζπκθσλία ησλ αλαιπηψλ φηη ηέζζεξηο είλαη νη 

βαζηθέο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ πνπ ζεσξνχληαη φηη ζπλέηεηλαλ ζηελ δεκηνπξγία 

ηεο παγθφζκηαο  Υξεκαηνννηθνλνκηθήο Κξίζεο ηνπ 2007/8: 

1. Οη παγθφζκηεο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο: 

  Σα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα ηα Αζηαηηθά θξάηε (θαη θπξίσο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ε Κίλα) πέηπραλ κηα εμαηξεηηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε κέζσ ησλ 

εμαγσγψλ βηνκεραληθψλ αγαζψλ ζηηο ΗΠΑ. Οη εμαγσγέο απηέο νδήγεζαλ ζε 

ηεξάζηηα  πιενλάζκαηα ην εκπνξηθφ ηνπο ηζνδχγην, ηα νπνία φκσο δελ 

ηξνθνδφηεζαλ ηελ εγρψξηα δήηεζε, αιιά ηνπνζεηήζεθαλ θπξίσο ζε νκφινγα ησλ 

ΗΠΑ θαη άιια αμηφγξαθα. 

Η εμέιημε απηή δεκηνχξγεζε ζπλζήθεο ππεξβάιινπζαο ξεπζηφηεηαο νη 

νπνίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα δηεπθνιπληηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, νδήγεζαλ ζε 

ρακειά επηηφθηα ρνξεγήζεσλ θαη ηαρεία άλνδν ησλ ηηκψλ ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ 

αμηψλ, πνπ δελ άθεζε αλεπεξέαζηε ηελ αγνξά αθηλήησλ. Δμάιινπ, ε αζξφα 

εηζξνή θζελψλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ζε ηαρέσο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, 

φπσο νη ρψξεο ηεο “Νέαο Δπξψπεο”, αιιά θαη ε Ιξιαλδία θαη ε Ιζιαλδία, 

δηεπθφιπλε ηελ πηζησηηθή επέθηαζε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ηξνθνδφηεζε ηνλ 

πςειφ ξπζκφ αλάπηπμεο πνπ γλψξηζαλ νη ρψξεο απηέο ηα ρξφληα πξηλ απφ ηελ 

θξίζε. 

2. Τπεξβνιηθή πηζησηηθή επέθηαζε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε40:  

Σα ηειεπηαία δεθαπέληε ρξφληα ε πηζησηηθή επέθηαζε ζηηο ΗΠΑ θαη 

ζηηο πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ππήξμε εληππσζηαθή, πξνεξρφκελε 

φρη κφλν απφ ηελ ζρεηηθά κεγάιε αχμεζε ηεο λνκηζκαηηθήο βάζεο, αιιά θαη απφ 

ηελ απίζηεπηε κφριεπζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη θπξίσο ησλ επελδπηηθψλ 

ηξαπεδψλ θαη ησλ hedge funds.  Η κφριεπζε απηή, φπσο θαη ζε άιιεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο, ππνζήθεπζε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη 

άθεζε ην ζχζηεκα εθηεζεηκέλν ζε ζπζηεκηθνχο θηλδχλνπο.  

 

                                                           
40

   Η Χρθματοοικονομικι Μόχλευςθ ορίηεται ωσ θ χρθςιμοποίθςθ δανειακϊν κεφαλαίων με 
ςκοπό τθν απόδοςθ των ιδίων κεφαλαίων. Γενικά θ φπαρξθ ξζνου κεφαλαίου φζρνει μεγαλφτερεσ 
αποδόςεισ, παρ' όλα αυτά φζρνει αντίκετα αποτελζςματα όταν θ απόδοςθ του ενεργθτικοφ είναι 
μικρότερθ από το κόςτοσ των δανειακϊν κεφαλαίων. Ζτςι λοιπόν αν θ επιχείρθςθ αδυνατεί να καλφψει τισ 
υποχρεϊςεισ τθσ μπορεί να πτωχεφςει. 
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3. Αζπκκεηξηθή πιεξνθφξεζε θαη πξνβιήκαηα εληνιέα - εληνινδφρνπ:   

  Η χπαξμε αζπκκεηξηθήο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηα δνκεκέλα 

πξντφληα41,  παξείρε ηελ επθαηξία ζηνπο εθδφηεο ηνπο λα αλαιακβάλνπλ 

ππεξβνιηθφ θίλδπλν κε αδηαθαλή ηξφπν. Σαπηφρξνλα, ηα ζπζηήκαηα ακνηβψλ ησλ 

εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, ησλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ, ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ 

θαη ησλ hedge funds δελ ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηελ ζπκβαηφηεηα θηλήηξσλ 

αλάκεζα ζηα ζηειέρε θαη ηνπο κεηφρνπο ησλ εηαηξεηψλ ηνπο, κε απνηέιεζκα 

επίζεο λα αλαιακβάλνληαη ππεξβνιηθνί θίλδπλνη απφ άηνκα ηα νπνία δελ ζα 

πθίζηαλην ην θφζηνο ησλ απνηπρεκέλσλ επηινγψλ ηνπο. ε απηφ, ξφιν έπαημε θαη 

ε ζπκπεξηθνξά ησλ εηαηξηψλ αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, νη 

νπνίεο, ειιείςεη ηζηνξηθήο πιεξνθφξεζεο, βαζκνινγνχζαλ ζεηηθά ηα λέα θαη 

πνιπζχλζεηα παξάγσγα πξντφληα, εμνκνηψλνληάο ηα κε ηα θξαηηθά νκφινγα 

πςειήο δηαβάζκηζεο, κε ζπλέπεηα νη επελδπηέο λα ππνεθηηκνχλ θαη λα 

ππνηηκνινγνχλ ηνλ θίλδπλν. 

4. Ρπζκηζηηθά θελά θαη ειιηπήο επνπηεία.  

  Απφ ην 1999 θαη κεηά, ηφζν ζηηο ΗΠΑ φζν θαη ζε άιιεο ρψξεο 

ππήξμε κηα απνζηξνθή, ε νπνία είρε πνιηηηθφ - ηδενινγηθφ ππφβαζξν, ζηελ 

εθαξκνγή ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ αλαθνξηθά κε ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο αλεμέιεγθηεο 

πηζησηηθήο επέθηαζεο θαη ηεο κφριεπζεο. Σελ ίδηα πεξίνδν, νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί 

λεσηεξηζκνί, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη απηνί πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, 

ηαρχηαηα δεκηνχξγεζαλ λέεο αγνξέο, ρσξίο φκσο λα ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο 

θαηάιιεινπο θαλφλεο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο θαη ην αληίζηνηρν ξπζκηζηηθφ θαη 

επνπηηθφ πιαίζην. Μέρξη ηφηε, έκθαζε δηλφηαλ θπξίσο ζηε κηθξνπξνιεπηηθή 

επνπηεία (micro-prudential supervision), δειαδή ζηελ επνπηεία ησλ επηκέξνπο 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θαη ιηγφηεξν ζηε καθξνπξνιεπηηθή επνπηεία (macro-

prudential surveillance), ε νπνία εζηηάδεηαη ζηνπο “ζπζηεκηθνχο” θηλδχλνπο, 

δειαδή ζηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαζπλδέζεηο θαη 

                                                           
41

   Τα δομθμζνα προϊόντα είναι τα χρθματοοικονομικά εργαλεία των οποίων τα κζρδθ ςυνδζονται 
με κάποιο τρόπο με τθ μεταβολι τθσ πιςτωτικισ ποιότθτασ ενόσ ι περιςςότερων εκδοτϊν (πιςτολθπτϊν). 
Αυτά χωρίηονται ςε δφο βαςικζσ κατθγορίεσ: τα CDO (collateralized debt obligations) και τα CDS (credit 
default swaps). Τα CDO είναι μια «δεξαμενι» από δανειακζσ ςυμβάςεισ που μεταβιβάηονται ςε μια νομικι 
οντότθτα ειδικοφ ςκοποφ (special purpose entity - SPE), θ οποία ςτθ ςυνζχεια εκδίδει τίτλουσ με 
διαφορετικι προτεραιότθτα αποηθμίωςθσ ςε περίπτωςθ δυςκολίασ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων. Τα CDS 
είναι ιδιωτικζσ ςυμβάςεισ μεταξφ δφο μερϊν πάνω ς' ζνα «ςτοίχθμα» για τθν πτϊχευςθ, ακζτθςθ 
υποχρζωςθσ ι αναδιάρκρωςθ του χρζουσ ενόσ εκδότθ. Ρρόκειται για ζνα είδοσ αςφαλιςτθρίου 
ςυμβολαίου για τα δάνεια. 
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αιιειεμαξηήζεηο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ αγνξψλ θαη ηεο 

καθξννηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο. 

Γίρσο ακθηβνιία, ε ζπλχπαξμε ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ είρε 

ππεξπνιιαπιάζηεο επηπηψζεηο απφ απηέο πνπ ζα είρε θάζε αίηην κεκνλσκέλα42.   

Έηζη, ην απνηέιεζκα ήηαλ κηα ζεηξά απφ ηεξάζηηεο «θνχζθεο» ζε δηάθνξεο 

αγνξέο θπζηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ (αθίλεηα, εκπνξεχκαηα, 

κεηνρέο, παξάγσγα). Η πξψηε θνχζθα έζπαζε ζηελ αγνξά θαηνηθηψλ ζηηο ΗΠΑ ην 

θαινθαίξη ηνπ 2007. ε κεγάιν βαζκφ, νη θαηνηθίεο απηέο είραλ αγνξαζηεί κε 

ελππφζεθα δάλεηα κεγάιεο κφριεπζεο θαη ρακειήο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο. 

ηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζαλ νη αγνξέο φπνπ δηαπξαγκαηεχνληαλ πξντφληα ηα 

νπνία πξνέξρνληαλ απφ ηηηινπνηήζεηο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. Αξγφηεξα 

αθνινχζεζαλ θνχζθεο ζε αγνξέο πην ζχλζεησλ πξντφλησλ, φπσο π.ρ ηα CDS43.  

Καζψο ε ηθαλφηεηα ησλ ηξαπεδψλ λα απνξξνθήζνπλ θηλδχλνπο βξέζεθε ζε 

ηζηνξηθά ρακειά επίπεδα, φρη κφλν ιφγσ αλεπαξθνχο θεθαιαηαθήο βάζεο, αιιά 

θαη ιφγσ ηνπ ηεξάζηηνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ, νη «θνχζθεο» ζηηο αγνξέο 

θπζηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ ζπλέρηζαλ λα ζπάλε, κε ζεκείν 

θνξχθσζεο ηελ πηψρεπζε ηεο Lehman Brothers θαη ηελ θαηάξξεπζε κεγάισλ 

ηξαπεδηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ ην θζηλφπσξν ηνπ 2008.  

Ο άλεπ πξνεγνπκέλνπ θινληζκφο ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο νδήγεζε ζε θξίζε εκπηζηνζχλεο, θπξίσο κεηαμχ πηζησηηθψλ 

νξγαληζκψλ πνπ σο θχξηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο ειέρζε, είραλ ηνλ 

βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα εθδειψζεθε σο θξίζε 

ξεπζηφηεηαο. Η ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε επεθηάζεθε ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία 

                                                           
42

   Ωσ άλλα κφρια αίτια τθσ κρίςθσ, ςυχνά αναφζρονται: θ παγκοςμιοποίθςθ των οικονομιϊν και 
των αγορϊν χριματοσ και κεφαλαίου και θ διεκνοποίθςθ των οικονομικϊν και των χρθματοπιςτωτικϊν 
δραςτθριοτιτων τισ τελευταίεσ δφο δεκαετίεσ, που δεν ςυνοδεφκθκαν από τθν αντίςτοιχθ απαιτοφμενθ 
παράλλθλθ αναβάκμιςθ, διεκνοποίθςθ και ςυντονιςμό των μακροοικονομικϊν πολιτικϊν, τθσ εποπτείασ 
και του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου λειτουργίασ του διεκνοφσ χρθματοπιςτωτικοφ χϊρου, και θ ςταδιακι 
μετατόπιςθ των ςτόχων των τραπεηϊν από τθ χρθματοδότθςθ τθσ πραγματικισ οικονομίασ, του εμπορίου 
και των παραγωγικϊν επενδφςεων, ςτθν κερδοςκοπία, τα χρθματοοικονομικά ςτοιχιματα και τθ 
χρθματοπιςτωτικι καινοτομία χωρίσ οικονομικι χρθςιμότθτα, που ζγιναν ςε ςθμαντικό βακμό, βαςικζσ 
δραςτθριότθτεσ, ίςωσ και αυτοςκοπόσ για οριςμζνεσ μεγάλεσ διεκνείσ τράπεηεσ.  (Καραμοφηθσ 2009) 

43
 Επιπλζον ςτοιχεία περί των CDS: Ρρόκειται για ςυμβόλαια παραγϊγων χρθματοοικονομικϊν 

προϊόντων. Αποτελοφν «αςφάλιςτρα» ζναντι ομολόγων που εκδίδουν είτε κράτθ είτε επιχειριςεισ και τα 
οποία οι επενδυτζσ αγοράηουν για να καλυφκοφν από τον κίνδυνο χρεωκοπίασ του κράτουσ ι τθσ 
επιχείρθςθσ. Από τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1990 ωσ το 2007 θ εν λόγω αγορά διογκϊκθκε και θ αξία των 
ςυναλλαγϊν τουσ υπολογίηεται ςτα 50 τρις. δολάρια. Η εν λόγω αγορά λειτουργεί χωρίσ καμία εποπτεία 
και με ελάχιςτθ διαφάνεια. Σε περίπτωςθ που υπάρχει θ υπόνοια ι θ εκτίμθςθ ότι ο εκδότθσ του 
ομολόγου κα δυςκολευτεί να το αποπλθρϊςει, τότε θ τιμι του αντίςτοιχου αςφαλίςτρου (CDS) ανεβαίνει. 
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κε δχν ηξφπνπο: Πξψηνλ, κέζσ ηεο απξνζπκίαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ λα 

ρνξεγήζνπλ δάλεηα θαη δεχηεξνλ, κέζσ ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ πινχηνπ 

λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ απφ ην ζθάζηκν ζηηο θνχζθεο. Σν εμσηεξηθφ 

εκπφξην θαηέξξεπζε θαη ζεκαληηθφηεξν, ιφγσ ηνπ ζρεηηθνχ ηεο κεγέζνπο, γηα 

πξψηε θνξά ζηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα, κεηψζεθε ε θαηαλάισζε. πλεπεία 

ηνχησλ είρακε ηελ εληππσζηαθή κείσζε ηνπ ΑΔΠ παγθνζκίσο, ηελ κείσζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο. (Κνιιίληδαο θαη Φαιηδφπνπινο 2009)  

 Μηα άιιε δεκνθηιήο πξνζέγγηζε γηα ηελ θξίζε, ζε αληίζεηε ινγηθή απφ ηελ 

πξνεγνχκελε, ζεσξεί σο βαζηθφ αίηην ηεο θξίζεο ηνλ άθξαην λενθηιειεπζεξηζκφ 

θαη ηελ «νιέζξηα παγθνζκηνπνίεζε», θαηεγνξεί ηελ ρσξίο φξηα πίζηε ζηελ 

νηθνλνκία ηεο αγνξάο θαη ζηελ πεξίθεκε «απηνξξχζκηζή» ηεο. Δπίζεο ζηειηηεχεη 

ηε δαηκνλνπνίεζε ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ, ηνλ νπνίν είρε επηβάιεη ην 

θευλζηαλφ κνληέιν πξνθεηκέλνπ λα δηαζψζεη ηνλ θαπηηαιηζκφ απφ ηηο έκθπηεο 

αδπλακίεο θαη ηηο ππεξβνιέο ηνπ. Σέινο, θαπηεξηάδεη θαη ην επηθίλδπλν «δηαδχγην» 

ηεο νηθνλνκίαο απφ ηελ εζηθή, κε ηελ νηθνλνκία λα «ζενπνηεί» ην θέξδνο, 

απνδερφκελε αζχιιεπηεο δηαθπκάλζεηο απνιαβψλ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ (ησλ πεξίθεκσλ “golden boys”). (Γειηβάλε - 

Νεγξεπφληε 2010)  

Μηα εθ δηακέηξνπ αληίζεηε άπνςε, ζεσξεί φηη είλαη απηή ε ίδηα ε παξέκβαζε 

ηνπ θξάηνπο πνπ πξνθάιεζε ηελ θξίζε. χκθσλα κε απηή, ε νηθνλνκηθή θξίζε δελ 

είλαη απνηέιεζκα λενθηιειεχζεξσλ επηινγψλ θαη ζπληαγψλ, αιιά πξνθιήζεθε 

απφ ηνλ παξάινγν θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ. Καη ζηελ αξρηθή εκθάληζε ησλ 

πξνβιεκάησλ αιιά θαη ζηελ ζπλέρεηα, κεηά ηελ παξέκβαζε δειαδή ησλ 

θπβεξλήζεσλ ζηελ νηθνλνκία. Ο θξαηηθφο έιεγρνο δελ εκπφδηζε ηειηθά ηελ 

θαηάξξεπζε. Η νηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο επίζεο δελ ζηακάηεζε 

ηελ επέθηαζε ηεο θξίζεο ζηελ Lehman Brothers, ζηελ IAG θαη ζε άιινπο 

νηθνλνκηθνχο θνινζζνχο.  

Ο θαζεγεηήο Hyman Minsky έρεη δηαπηζηψζεη πσο ζε ρξφληα επεκεξίαο 

απμάλεηαη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ξίζθν, πξνθαιψληαο αζηάζεηα θαη θξίζεηο. Οη 

ρξεκαηηζηέο ζηελ Wall Street ζπρλά νκηινχλ γηα ηελ επηθείκελε «ψξα ηνπ Minsky». 

Οη θξίζεηο ινηπφλ δελ είλαη απξνζδφθεηεο. O θαπηηαιηζκφο αλαδεκηνπξγείηαη κέζα 

απφ ηηο θξίζεηο. Γηφηη φπσο είλαη ην θέξδνο θαινδερνχκελν, εμ ίζνπ θπζηνινγηθή 

είλαη θαη ε ρξενθνπία. Φηάλεη ην θξάηνο λα κελ επηρεηξεί ηερλεηά λα ηελ εκπνδίζεη, 
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νδεγψληαο ζε αδηέμνδα. Οπδείο κπνξεί λα ηζρπξίδεηαη γηα αδπλακία δήζελ ησλ 

αγνξψλ λα απηνξπζκηζζνχλ φηαλ ην θξάηνο ακέζσο παξεκβαίλεη θαη δελ αθήλεη 

ηνπο κεραληζκνχο ησλ ειεχζεξσλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ λα αθνινπζήζνπλ ηνλ 

δηθφ ηνπο δξφκν. Με πνηά ινγηθή ζα πξέπεη νη θνξνινγνχκελνη λα κεηάζρνπλ – 

κέζσ ησλ θξαηηθψλ νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ – ζηηο δεκηέο ησλ αθειψλ θαη ησλ 

θεξδνζθφπσλ; 

Μεηά ηελ παξέκβαζε ησλ θπβεξλήζεσλ ζηελ νηθνλνκία θαη ηα πεξίθεκα 

«παθέηα δηάζσζεο», ε θξίζε μέζπαζε ζε ρξεκαηηζηήξηα, εκπνξηθέο Σξάπεδεο θαη 

ζηαδηαθά ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Ο θινληζκφο ηεο εκπηζηνζχλεο ζηηο 

ρξεκαηαγνξέο, ν δηζηαγκφο αμηνπνίεζεο ησλ φπνησλ απνηακηεχζεσλ ζε 

ελεξγεηηθέο νηθνλνκηθέο δξάζεηο, ν δηζηαθηηθφο κέρξη θαη αλχπαξθηνο δαλεηζκφο, ε 

θάκςε ηεο παξαγσγήο θαη ε ζπλαθφινπζε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ε αχμεζε 

ηεο αλεξγίαο είλαη απνηειέζκαηα ηεο γηγαληηαίαο θξαηηθήο παξέκβαζεο θαη ηεο 

αβεβαηφηεηαο πνπ απηή πξνθάιεζε. (Αλδξηαλφπνπινο 2008)  

Αλεμάξηεηα απφ πνηα άπνςε απνδέρεηαη θαλείο σο πξνο ηα πξαγκαηηθά 

αίηηα ηεο κεγάιεο θαη πνιπζχλζεηεο απηήο θξίζεο, ζπζηεκηθήο, 

ρξεκαηνπηζησηηθήο, ζεζκηθήο, ηα απνηειέζκαηά ηεο ζε φιν ηνλ θφζκν είλαη 

δξακαηηθά. Χο απφξξνηα καθξνρξφλησλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ, ηδενινγηθψλ (θαηά 

ηνπο πιένλ απζηεξνχο, ηδενιεπηηθψλ) θαλαηηζκψλ, ζθνηεηλψλ άλνκσλ 

ζπκθεξφλησλ θαη αθεινχο πίζηεο ζηελ χπαξμε «θπζηθψλ» λφκσλ θαη αφξαησλ, 

ππεξθπζηθψλ δπλάκεσλ πνπ δήζελ ξπζκίδνπλ ηελ νηθνλνκία, επήιζε κηα 

θαηάζηαζε πνπ θαληάδεη ηξαγηθή γηα ηελ επνρή πνπ δνχκε. Σν θπξηφηεξν αξλεηηθφ 

απνηέιεζκα θαίλεηαη λα είλαη ε δηάξξεμε παγθνζκίσο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

Αλαζθάιηζηνη εξγαδφκελνη, άλεξγνη, άζηεγνη θαη «λεφπησρνη» είλαη θαηεγνξίεο 

αλζξψπσλ πνπ δπζηπρψο δηεπξχλνληαη δηαξθψο. Η άληζε δηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο θαη ε δηαθζνξά έρνπλ θέξεη ζηελ επηθάλεηα θαη έρνπλ εληζρχζεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ θάζε κνξθήο ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηδίσο ησλ 

λέσλ, πνπ βξίζθνπλ δηέμνδν ζε αληηθνηλσληθέο νκάδεο, φπσο απηέο ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, ηεο αζηηθήο ή/θαη ζξεζθεπηηθήο ηξνκνθξαηίαο θαη ησλ 

αθξνδεμηψλ, λαδηζηηθψλ ηάζεσλ.   

Βιέπνληαο ηελ άιιε φςε ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο, πέξα απφ ηηο θνηλσληθέο 

επηπηψζεηο έρνπλ ππάξμεη θαη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο επηδξάζεηο. Τπέξνγθα 

πνζά πινχηνπ (έζησ θαη αλ πνιιέο θνξέο απηφο ήηαλ δεκηνπξγεκέλνο απφ 
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«αέξα») εμαλεκίζηεθαλ, επηβαξχλνληαο ηφζν ηελ ηδησηηθή νηθνλνκία φζν θαη 

αδχλακα θξάηε θαη επηρεηξήζεηο. Σν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ έγηλε πην 

θαρχπνπην θαη νη επελδχζεηο ζπξξηθλψζεθαλ, κε απνηέιεζκα κηα παξαηεηακέλε 

επηβαξπληηθή χθεζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο.  

Η δπζρεξήο νηθνλνκηθή ζπγθπξία εμάιινπ, νδήγεζε θαη ζε άιιεο αξλεηηθέο 

επηδξάζεηο παγθνζκίσο, φπσο ε έθπησζε ηεο εζηθήο ζηηο κεζφδνπο παξαγσγήο, 

κε απνηειέζκαηα φπσο ε παηδηθή εθκεηάιιεπζε ζηελ εξγαζία, ε «καχξε» ή 

αδήισηε εξγαζία, ε απηαξρηθή δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε ππέξκεηξε θαη 

αιφγηζηε ρξήζε θπζηθψλ πφξσλ κε ηε ζπλαθφινπζε πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή. 

πσο πξνθχπηεη ινηπφλ, πνιιά είλαη ηα δεηλά πνπ επέθεξε ε ηξέρνπζα 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη νδήγεζαλ φρη κφλν ζηελ αλάζρεζε κηαο καθξνρξφληαο 

πεξηφδνπ πξνφδνπ θαη επεκεξίαο (θαηά πνιινχο, θαη κάιινλ φρη άδηθα, 

πιαζκαηηθήο), αιιά θαη ζηελ επηδείλσζε, ηφζν ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ, φζν θαη 

ηεο αληίιεςεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο.  

Κξίζε ηεο Δπξσδώλεο  

Η δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ πξνθιήζεθε ζηηο ΗΠΑ θαη 

δηαδφζεθε δηεζλψο δελ κπνξνχζε λα αθήζεη αλεπεξέαζηεο ηηο ρψξεο ηνπ Δπξψ. Η 

ζηελή δηαζχλδεζε ησλ επξσαηιαληηθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ, ε 

αιιειεμάξηεζε ησλ αγνξψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, νη πςειέο εθαηέξσζελ 

άκεζεο επελδχζεηο θ.α πξφζθεξαλ ηα απαξαίηεηα θαλάιηα κεηάδνζεο ηεο θξίζεο.  

Αξρηθά ε θξίζε έπιεμε ηα εζληθά ρξεκαηνπηζησηηθά ζπζηήκαηα. 

Πεξηζζφηεξν επιήγεζαλ νη ηξάπεδεο ρσξψλ φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Ιξιαλδία 

(φπσο θαη ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, πνπ φκσο είλαη εθηφο ηεο επξσδψλεο). ε κηα 

πξνζπάζεηα ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ λα απνθχγνπλ έλα αζξφν θχκα αλαιήςεσλ 

θαη λα ζψζνπλ ην ηξαπεδηθφ ηνπο ζχζηεκα, πξνέβεζαλ ζε δέζκε κέηξσλ, φπσο 

ι.ρ ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηνπρηθήο βάζεο ησλ ηξαπεδψλ κε δεκφζηα θεθάιαηα 

θαη εγγπήζεηο θαηαζέζεσλ. ηε ζπλέρεηα, ε θξίζε έπιεμε ηελ πξαγκαηηθή 

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

πεξηζηνιήο ηεο ελεξγνχ δήηεζεο θαη ηεο πεξηνξηζηηθήο πηζηνδνηηθήο πνιηηηθήο ησλ 

ηξαπεδψλ, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ. Η αξρηθή απάληεζε ησλ 

πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ ήηαλ αξρηθά ε δεκνζηνλνκηθή επέθηαζε θαη ε ζηήξημή ηεο 

κε κηα κείσζε ησλ επηηνθίσλ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ). Η 

επηζηξνθή ζηνλ θευλζηαληζκφ, πνιηηηθή πνπ ζπκθσλήζεθε απφ ην G - 20 θαη 
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εθαξκφζηεθε ζρεδφλ ηαπηφρξνλα απφ φιεο ηηο κεγάιεο νηθνλνκίεο ζηνλ θφζκν, 

αλέθνςε θάπσο ηελ χθεζε.  

ηελ Δπξψπε, ην βάξνο ηεο πξνζαξκνγήο ην αλέιαβε θαη’ νπζία ην θάζε 

θξάηνο ρσξηζηά, κε ηηο θνηλέο πνιηηηθέο θαη ηηο θνηλνηηθέο παξεκβάζεηο λα είλαη 

ιίγεο. Η δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε φκσο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ χθεζε ηεο 

πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, πξνθάιεζε απμεκέλεο δεκφζηεο δαπάλεο  θαη 

δεκηνχξγεζε ζε θάπνηα θξάηε έληνλν πξφβιεκα δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο 

θαη θξίζε δεκνζίνπ ρξένπο (π.ρ Διιάδα, Πνξηνγαιία, Ιηαιία) ή ηξαπεδηθέο θξίζεηο 

(π.ρ Ιξιαλδία, Ιζπαλία). Οη νηθνλνκηθέο αλαηαξάμεηο έζεζαλ ζε θίλδπλν ην 

ζπλνιηθφ νηθνδφκεκα ηεο Δπξσδψλεο.             

Η θξίζε ηεο Δπξσδψλεο έρεη ηξία ραξαθηεξηζηηθά πξνβιήκαηα: Πξψην, ηελ 

απαγφξεπζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ρξένπο απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. 

ηελ Ακεξηθή θαλείο δελ πνληάξεη ζηελ αδπλακία εμφθιεζεο ησλ θξαηηθψλ ηεο 

νκνιφγσλ, θαζψο ζε θάζε απαίηεζε καδηθήο απνπιεξσκήο ζπεχδεη ε FED θαη 

ηππψλεη λέν ρξήκα, πξηλ νη αγνξέο πξνιάβνπλ λα ηελ απεηιήζνπλ. Λφγσ ηεο 

δηεζλνχο χθεζεο, νχηε θαλ ν πιεζσξηζκφο αλεβαίλεη, φπσο ζα ζπλέβαηλε άιιεο 

θνξέο. ηελ Δπξσδψλε, απηή ε κέζνδνο απνηξνπήο είρε αξρηθά απνθιεηζηεί θαη 

πηνζεηήζεθαλ απζηεξέο δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο ζε θάζε ρψξα, κε ηελ 

πξνζδνθία πσο κφλν έηζη ζα αλαθηεζεί ε αμηνπηζηία ζηηο αγνξέο. Γεχηεξν, ηελ 

εκκνλή ηεο Δπξσδψλεο λα αληηκεησπίδεη έλα ζπλνιηθφ πξφβιεκα κε πνιηηηθέο 

πνπ επηκεξίδνληαη ζε πνιιά θξάηε, θπβεξλήζεηο θαη θνηλσλίεο. Θεζκηθά, απηφ 

κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηελ επηηάρπλζε ηεο ιεγφκελεο Οηθνλνκηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο γηα φιεο ηηο ρψξεο, ζα πάξεη φκσο αξθεηά ρξφληα αθφκα γηα λα 

πινπνηεζεί. Σξίην, ηελ εζσηεξηθή αληζνξξνπία αλάκεζα ζηηο βφξεηεο ρψξεο, πνπ 

εμάγνπλ θαη ζπζζσξεχνπλ επελδχζεηο θαη εκπνξηθά πιενλάζκαηα θαη ηηο λφηηεο, 

κε ηα κεγάια εκπνξηθά ειιείκκαηα, ηηο επελδχζεηο θπξίσο ηνπξηζηηθνχ ραξαθηήξα 

θαη ηελ αδπλακία λα παξάγνπλ αληαγσληζηηθά πξντφληα γηα ηηο δηεζλείο αγνξέο.  

Πψο εξκελεχνληαη άξαγε νη αζπκκεηξίεο ζηα ηζνδχγηα πιεξσκψλ; Αξρηθά 

ζεσξήζεθε φηη θχξηα αηηία ήηαλ ε κείσζε ησλ επηηνθίσλ κεηά ηελ ΟΝΔ, ε νπνία 

ηξνθνδφηεζε ηε ξαγδαία άλνδν ηεο θαηαλάισζεο. Γελ θαίλεηαη φκσο απηφ λα 

αθνξά φιεο ηηο ρψξεο θαη ίζσο ηα βαζχηεξα αίηηα λα νθείινληαη ζηελ 

αλαδηάξζξσζε ηεο πξνζθνξάο θαη φρη ζηε δηφγθσζε ηεο δήηεζεο. 
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ηηο βφξεηεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο ε κείσζε ησλ επηηνθίσλ ηα ηειεπηαία 

δέθα ρξφληα δελ πξνθάιεζε ξαγδαία αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο, νχηε αλέηξεςε ηηο 

παξαδνζηαθέο ζπκπεξηθνξέο πςειήο απνηακίεπζεο. Αληίζεηα, νδήγεζε ζε 

πεξηζζφηεξεο παξαγσγηθέο επελδχζεηο ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη ζε πεξηβαιινληηθά 

πην θηιηθή αλάπηπμε. Οη βφξεηεο ρψξεο είδαλ έγθαηξα ην θχκα ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο θαη έθαλαλ επίζεο πνιιέο επελδχζεηο ζε αλαδπφκελεο 

νηθνλνκίεο, κε θξηηήξην φρη κφλν ην θζελφηεξν  θφζηνο παξαγσγήο αιιά θαη ηελ 

άκεζε παξνπζία ζηηο λέεο κεγάιεο αγνξέο ηεο Αζίαο θαη ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο. Απφ 

ηελ άιιε κεξηά, ε δηεζλνπνίεζε θαη ηζρπξνπνίεζε ησλ επξσπατθψλ νηθνλνκηθψλ 

ζεζκψλ δεκηνχξγεζε επλντθνχο ρψξνπο ππνδνρήο ησλ μέλσλ επελδχζεσλ, 

παξέρνληαο ζε απηέο αζθάιεηα, αμηνπηζηία θαη ζχγρξνλεο ππνδνκέο 

εμππεξέηεζεο.  

Γηαθνξεηηθά πξφηππα θαίλεηαη φκσο φηη επηθξάηεζαλ, ζε κηθξφηεξν ή 

κεγαιχηεξν βαζκφ, ζηηο ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ λφηνπ. Καη ζε απηέο ε κείσζε ησλ 

επηηνθίσλ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ Δπξψ νδήγεζε ζε πνιιέο λέεο επελδχζεηο, απηέο 

φκσο ζηξάθεθαλ θπξίσο ζε κηα έθξεμε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη απηή 

κε ηε ζεηξά ηεο νδήγεζε ζε παξακέιεζε ησλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ θαη ησλ 

αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ. Σαπηφρξνλα, ε απειεπζέξσζε ηεο θίλεζεο 

θεθαιαίσλ δηεπθφιπλε ηελ αγνξά αθίλεηεο πεξηνπζίαο απφ θαηνίθνπο άιισλ 

ρσξψλ, θαη έηζη νη νηθνλνκίεο ηνπ Δπξσπατθνχ λφηνπ εθνδηάζηεθαλ εχθνια κε 

πνιιά θεθάιαηα γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ έλα λέν θαηαλαισηηθφ πξφηππν, ρσξίο 

λα ρξεηαζηεί λα κπνπλ ζηνλ θφπν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο παξαγσγηθήο 

πξνζπάζεηαο θαη ηνπ ζθιεξνχ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ. πλεπψο, ε πξφθιεζε ηεο 

Δπξσδψλεο είλαη ε αληηκεηψπηζε ηεο δίδπκεο θξίζεο, δεκνζηνλνκηθήο θαη 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ε εχξεζε πεηζηηθψλ θαη νξηζηηθψλ ιχζεσλ, θάηη πνπ κέρξη 

ζήκεξα δελ θαίλεηαη λα έρεη επηηεπρζεί.  
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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΡΙΔΙ – ΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Γηα λα εμεηάζνπκε ηελ εμέιημε ησλ θξίζεσλ ζα επηρεηξήζνπκε κηα ζχληνκε 

αλαθνξά ζηα αίηηα θαη ηηο επηπηψζεηο απηψλ, φπσο απηά πξνθχπηνπλ θαη απφ ηα 

ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ παξαηέζεθαλ. Γηα λα είλαη φκσο πην ζπκπαγή ηα 

ζπκπεξάζκαηα, δελ ζα αθνινπζεζεί ε ίδηα κέζνδνο ηεο ρξνλνινγηθήο αλαθνξάο 

ησλ θξίζεσλ, αιιά αίηηα θαη απνηειέζκαηα ζα εμεηαζηνχλ αθνινπζψληαο ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε – ηππνπνίεζε ησλ θξίζεσλ πνπ έρεη ήδε αλαθεξζεί.  

Γηαρξνληθά Αίηηα Οηθνλνκηθώλ Κξίζεσλ 

Απφ ηελ κειέηε ηεο νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο πξνθχπηνπλ ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζηηο κεγάιεο νηθνλνκηθέο θξίζεηο. Μηα 

πξψηε θαηεγνξία θξίζεσλ πνπ εληνπίδεηαη είλαη νη πιεζσξηζηηθέο θξίζεηο, κε ηνλ 

πιεζσξηζκφ λα πξνθαιείηαη ζπλήζσο απφ κηα ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ πξνζθνξά 

ρξήκαηνο θαη αλάινγε πηζησηηθή επέθηαζε, πνπ δελ αθνινπζείηαη φκσο απφ 

αληίζηνηρε αχμεζε ζηελ πξνζθνξά αγαζψλ, κε απνηέιεζκα ηελ άλνδν ησλ ηηκψλ. 

Άιιν αίηην πιεζσξηζηηθψλ θξίζεσλ είλαη ε έληνλε αχμεζε ηεο ελεξγνχ δήηεζεο, 

ηδίσο αλ ζπλνδεχεηαη απφ αλειαζηηθή πξνζθνξά αγαζψλ. Αχμεζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ εμάιινπ κπνξνχκε λα έρνπκε θαη απφ ηελ αχμεζε ησλ ζηνηρείσλ 

θφζηνπο παξαγσγήο, πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη σο απνηέιεζκα πξαθηηθψλ 

νιηγνπσιίνπ, ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο, πςειήο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο θ.α. 

Κξαηηθέο πξαθηηθέο, φπσο επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή ή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, 

αχμεζε έκκεζεο θνξνινγίαο θιπ κπνξεί λα επηηείλνπλ ηηο πιεζσξηζηηθέο ηάζεηο. 

Σέινο, ν πιεζσξηζκφο κπνξεί λα είλαη θαη εηζαγφκελνο, ιφγσ αχμεζεο ηηκψλ 

εηζαγφκελσλ πξντφλησλ, εηζξνήο ξεπζηφηεηαο ή εμσηεξηθήο δήηεζεο. Έληνλα 

θαηλφκελα πιεζσξηζηηθψλ θξίζεσλ εληνπίδνληαη ζπλήζσο θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά 

απφ πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο, φπσο ζπλέβε κε ηνλ ππεξπιεζσξηζκφ ηεο 

Αξγεληηλήο πνπ αλαθέξζεθε λσξίηεξα.  

Μηα άιιε θαηεγνξία θξίζεσλ, πνπ έρεη αθφκα ζπλεζέζηεξε παξνπζία ζην 

παγθφζκην νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη, είλαη νη θξίζεηο ζηηο αγνξέο αγαζώλ. Αίηηα 

απηψλ κπνξεί λα είλαη ε ηερλνινγηθή πξφνδνο θαη ε θαηλνηνκία, πνπ απαμηψλνπλ 

παιηέο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη επελδπζέληα ζε απηέο θεθάιαηα αιιά 

αλαδεηθλχνπλ λέα πξντφληα, πνπ πνιιέο θνξέο ηπγράλνπλ ππεξβνιηθήο αξρηθήο 
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απνηίκεζεο (φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ dot.com), νη κεηαβνιέο ζηηο 

θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο, πνπ νδεγνχλ ζε αλαδηάξζξσζε ηεο παξαγσγήο, ε 

εκθάληζε λέσλ αληαγσληζηηθψλ ρσξψλ παξαγσγήο, γεγνλφο αλακελφκελν ζε κηα 

δηαξθψο επεθηεηλφκελε, δπλακηθή παγθφζκηα νηθνλνκία. Άιια αίηηα κπνξεί λα 

απνηειέζνπλ νη ζηξαηεγηθέο επηινγέο κεγάισλ, πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ 

ζπρλά κεηαζέηνπλ νιφθιεξε ηελ παξαγσγή ηνπο ζε άιιεο ρψξεο, ή ε θξαηηθή 

πνιηηηθή, πνπ κπνξεί λα αθνξά απφ ην απφηνκν άλνηγκα ηεο εζληθήο αγνξάο έσο 

ηελ αληίζηξνθε εηζαγσγή κέηξσλ εκπνξηθήο πξνζηαζίαο (π.ρ δαζκψλ), ηελ 

ππεξβνιηθή αχμεζε ηεο θνξνινγίαο ή ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή αζηάζεηα. ε 

απηή ηελ θαηεγνξία ζα κπνξνχζακε λα εληάμνπκε ηελ θξίζε ηεο ηνπιίπαο ζηελ 

Οιιαλδία ηνπ 18νπ αηψλα, ηηο δπν πεηξειατθέο θξίζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, 

αιιά θαη ηελ πιεζψξα ησλ θξίζεσλ ζηηο αγνξέο αθηλήησλ, πνπ εληνπίδνληαη ηφζν 

δηαρξνληθά φζν θαη παγθφζκηα, κε ηελ ηειεπηαία ζηηο ΗΠΑ κάιηζηα λα ζεσξείηαη 

θαη σο ε ζξπαιιίδα ηεο ηειεπηαίαο ηεξάζηηαο θξίζεο. 

Πξνρσξψληαο, ζα αλαθεξζνχκε ζηα αίηηα κηαο άιιεο θαηεγνξίαο θξίζεσλ, 

απηήο ησλ θξίζεσλ δεκόζηνπ ρξένπο, εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ. Απηά 

εληνπίδνληαη ζε πνηθίινπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ζηελ ππεξρξέσζε, κε πην ζπλήζε 

ηελ πηνζέηεζε αιφγηζησλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ δεκφζηνπ δαλεηζκνχ θαη ηελ 

ηαπηφρξνλε θαηαζπαηάιεζε ησλ αληινχκελσλ θεθαιαίσλ ζε κε απνδνηηθέο θαη 

αληαπνδνηηθέο επελδχζεηο. Τπεξρξέσζε κπνξεί βέβαηα λα πξνθχςεη θαη απφ 

ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ΑΔΠ, ιφγσ χθεζεο, θπζηθήο θαηαζηξνθήο ή πνιέκνπ, πνπ 

νδεγνχλ ζε απμεκέλεο δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο θαη κέζσ ηεο 

αχμεζεο ηνπ ρξένπο ζε έλαλ θαχιν θχθιν χθεζεο. Σν δεκφζην ρξένο κπνξεί 

επίζεο λα επηδεηλσζεί φηαλ κεγάιν κέξνο απηνχ είλαη ζε μέλν λφκηζκα, φηαλ έρεη 

ζπλαθζεί κε κεηαβιεηφ επηηφθην θαη απηφ εκθαλίδεη ξαγδαία άλνδν, σο 

απνηέιεζκα άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ θξίζεσλ, κεγάιεο ξεπζηφηεηαο θαη 

θηελνχ δαλεηζκνχ ή ηέινο θεξδνζθνπηθψλ πξαθηηθψλ ησλ αγνξψλ. ηελ 

θαηεγνξία απηή εκπίπηνπλ αξθεηά απφ ηα παξαδείγκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ, ηα 

νπνία εκθαλίδνπλ κηα έληνλε εζηίαζε ζηα ηειεπηαία 40 πεξίπνπ ρξφληα θαη 

αθνξνχλ απφ ηηο θξίζεηο ρξένπο ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1970, ηηο θξίζεηο ζηε ΝΑ Αζία, ηε Ρσζία θαη ηελ Αξγεληηλή ζηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα 

σο θαη ηηο θξίζεηο ρξένπο ζε θξάηε ηεο ΟΝΔ, κε θπξηφηεξε απηή πνπ καζηίδεη 

αθφκα θαη ζήκεξα ηε ρψξα καο. 
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ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, ε νπνία εληνπίδεηαη κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηνπ Bretton Woods (1971 – 1973), έμαξζε εκθαλίδεη αθφκα κηα 

θαηεγνξία νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ, απηή ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ θξίζεσλ. Χο αίηηα 

απηψλ αλαθέξνληαη ζπλήζσο ε αζπλεπήο νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη ηα δπζκελή 

ζεκειηψδε νηθνλνκηθά κεγέζε, αίηηα πνπ είλαη εγρψξηαο πξνέιεπζεο, αιιά θαη 

εμσγελή αίηηα, φπσο  νη δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, πνπ νξκψκελεο απφ 

ηηο πξναλαθεξζείζεο αηπρείο λνκηζκαηηθέο πνιηηηθέο θαη ηα δηθά ηνπο ηδηνηειή 

θεξδνζθνπηθά θίλεηξα, νδεγνχλ πξνο ηηο θξίζεηο απηέο. Δξγαιεία ζε απηή ηελ 

πξαθηηθή ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ είλαη νη «απηνεθπιεξνχκελεο» θξίζεηο, 

φπνπ κηα πξνζδνθία νδεγεί ηηο ελέξγεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεδφλ απηφκαηα 

πξνο ην απνηέιεζκα απηφ, νη θεξδνζθνπηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο επηζέζεηο, ε 

ππνθίλεζε αγειαίαο ζπκπεξηθνξάο ησλ επελδπηψλ θαη ε ρεηξαγψγεζε εθ κέξνπο 

ησλ κεγάισλ θεξδνζθφπσλ44. Έηζη, ζηηο ζεκεξηλέο παγθνζκηνπνηεκέλεο θαη 

ειάρηζηα ξπζκηζκέλεο ρξεκαηαγνξέο, νη «αγνξέο» ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ησλ 

θξίζεσλ κε ηηο ζπρλά αλαπνηειεζκαηηθέο θαη αιφγηζηα ξηςνθίλδπλεο απνθάζεηο 

ηνπο, φπσο θαη κε ηελ ππεξβνιηθή αηζηνδνμία ή απαηζηνδνμία ηνπο. Σέινο, νη 

ζπλαιιαγκαηηθέο θξίζεηο κπνξεί λα νθείινληαη θαη ζε εηζαγσγή ηνπο απφ ην 

εμσηεξηθφ κέζσ ησλ κεραληζκψλ δηεζλνχο κεηάδνζεο. Καη απηφο ν ηχπνο θξίζεσλ 

αλαπηχρζεθε ζε αξθεηά απφ ηα ηζηνξηθά παξαδείγκαηα, φπσο ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Μεμηθαληθήο θξίζεο ηνπ 1994, ηεο θξίζεο ζηα λνκίζκαηα ηεο ΝΑ Αζίαο αιιά 

θαη ησλ κεγάισλ αλαπηπζζφκελσλ αγνξψλ πνπ αθνινχζεζαλ.  

Οη ρξεκαηνπηζησηηθέο θξίζεηο, πνπ δηαθξίλνληαη ζε ηξαπεδηθέο θαη 

ρξεκαηηζηεξηαθέο, απνηεινχλ κάιινλ ηηο ζπλεζέζηεξεο ζηελ νηθνλνκηθή ηζηνξία 

ησλ ηειεπηαίσλ πεξίπνπ 400 εηψλ, κε ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ θιάδν λα 

απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα επάισηνο ζε εμσηεξηθέο δηαηαξαρέο. Σα αίηηα πνπ 

πξνθαινχλ ηηο ηξαπεδηθέο θξίζεηο είλαη πνηθίια. Σν πην επηθίλδπλν είλαη νη 

καδηθέο αλαιήςεηο (bank run) πνπ κπνξεί λα νθείινληαη ζε δηάθνξνπο ιφγνπο (π.ρ 

θιείζηκν κηαο ηξάπεδαο, πηψζε ρξεκαηηζηεξίνπ, έληνλε πνιηηηθή αζηάζεηα θ.α) θαη 

νδεγεί ζρεδφλ λνκνηειεηαθά ζε πιήξε θαηάξξεπζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Άιιν ζχλεζεο αίηην είλαη ε ππεξβνιηθή κφριεπζε, πνπ αλαθέξζεθε θαη σο έλα απφ 

                                                           
44

 Η κερδοςκοπία χειραγϊγθςθσ είναι διαφορετικι από τθν κερδοςκοπία βάςθ προςδοκιϊν, 
κακϊσ ςτθν δεφτερθ γίνονται αγορζσ όταν αναμζνεται αφξθςθ των τιμϊν και πωλιςεισ όταν αναμζνεται 
μείωςθ, λειτουργία ορκολογικι, ενϊ ςτθν πρϊτθ δεν ζχουμε πακθτικι προςαρμογι των κερδοςκόπων 
ςτθν αναμενόμενθ εξζλιξθ τθσ αγοράσ, αλλά ζνα ςτρατθγικό παιχνίδι χειραφζτθςθσ των κεντρικϊν 
τραπεηϊν.   
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ηα ζεκαληηθφηεξα αίηηα ηεο πξφζθαηεο κεγάιεο θξίζεο. Δζθαικέλεο πνιηηηθέο, 

ηφζν δεκνζηνλνκηθέο φζν θαη λνκηζκαηηθέο κπνξνχλ επίζεο λα απνηειέζνπλ αίηηα 

ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ. Σα παξαπάλσ, θαζψο θαη ε απνηπρεκέλε επνπηεία, ε 

αχμεζε ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο θαη ε ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο είλαη ηα αίηηα πνπ 

νθείινληαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. Απφ ηελ άιιε, ε 

ξηςνθίλδπλε πξαθηηθή θαη ε άθξαηε - αιφγηζηε θεξδνζθνπία ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ είλαη αίηηα γηα ηα νπνία επζχλνληαη ηα ίδηα αιιά 

ζπλήζσο πιεξψλνπλ ηα θξάηε θαη νη ηδηψηεο. Σξαπεδηθέο θξίζεηο αλαθέξζεθαλ 

αξθεηέο ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, απφ ηηο «δίδπκεο» θξίζεηο ζηελ Αγγιία θαη ηε 

Γαιιία ηνπ 1720, κέρξη ηελ θαηάξξεπζε ηεο Lehman Brothers ην 2008, γεγνλφο 

πνπ απνδεηθλχεη ηε δηαρξνληθφηεηά ηνπο αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα λα πιήηηνπλ 

αδηαθξίησο κηθξά θαη κεγάια θξάηε.  

Αιιά θαη ην άιιν «ηέθλν» ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην 

ρξεκαηηζηήξην, απνηειεί πεδίν εμέιημεο πνιιψλ δηεζλψλ θξίζεσλ. Άιισζηε νη 

ηξάπεδεο θαη ηα ρξεκαηηζηήξηα είλαη πνιχ ζηελά ζπλδεδεκέλα θαη ζπλήζσο θξίζε 

ζηνλ έλα ηνκέα δηαρέεηαη εχθνια θαη γξήγνξα θαη ζηνλ άιιν. Οη 

ρξεκαηηζηεξηαθέο θξίζεηο σο θαηλφκελα νηθνλνκηθήο αλσκαιίαο, δελ 

πεξηιακβάλνπλ κφλν ηελ θαηάξξεπζε ησλ ηηκψλ ησλ αμηψλ, αιιά θαη ηελ 

πξνεγνχκελε ππεξβνιηθή αχμεζε απηψλ. πλεπψο, ε άλνδνο θαη πηψζε ησλ 

ρξεκαηηζηεξίσλ, δειαδή ε θνχζθα θαη ε θαηάξξεπζε, ζπλαπαξηίδνπλ ην 

θαηλφκελν ηεο θξίζεο (Kindleberger θαη Aliber 2005). Με άιια ιφγηα, ε 

θαηάξξεπζε ησλ ηηκψλ ζηα ρξεκαηηζηήξηα είλαη έλα επαθφινπζν θαηλφκελν, ελψ ε 

θνχζθα ην γελεζηνπξγφ αίηην. Απφ εθεί θαη πέξα, πνιιέο είλαη νη δηαθξηηέο απφςεηο 

γηα ηα ινηπά αίηηα ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ θξίζεσλ θαη δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ 

πηνζεηνχκελε νηθνλνκηθή ζεσξία. Χο ηέηνηα ινηπφλ αλαθέξνληαη ηα ιάζε ηεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, πνπ ζπλήζσο αθνξνχλ δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ή ηδηαίηεξα 

επεθηαηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη ππεξβνιηθή ξεπζηφηεηα. Η θεξδνζθνπηθή 

καλία θαη ε ζπλαθφινπζε πξνζπάζεηα ρεηξαγψγεζεο ηεο αγνξάο ηίηισλ, καδί κε 

ηελ ελίνηε αγειαία ζπκπεξηθνξά, θπξίσο ησλ ακχεησλ επελδπηψλ, ζίγνπξα 

απνηεινχλ κεξηθά αθφκα ζεκαληηθά αίηηα. Καζψο ινηπφλ ην ρξεκαηηζηήξην είλαη 

θαηεμνρήλ έλα πεδίν ζηνηρεκαηηζκνχ θαη θεξδνζθνπίαο έρεη ππνζηεί ηζηνξηθά 

ζεκαληηθέο θξίζεηο. Οη θνχζθεο ησλ ηίηισλ ηεο Δηαηξίαο ηεο Νφηηαο Θάιαζζαο θαη 

ηνπ Μηζζηζζηππί, ην Μεγάιν Κξάρ ηνπ 1929, αιιά θαη ε θξίζε ησλ εηαηξηψλ 
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πςειήο ηερλνινγίαο (dot.com) είλαη κεξηθά κφλν παξαδείγκαηα πνπ απνδεηθλχνπλ 

ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο αιιά θαη ηε ζθνδξφηεηα ησλ επηπηψζεσλ πνπ νη 

ρξεκαηηζηεξηαθέο θξίζεηο κπνξνχλ λα έρνπλ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. (Κφηηνο 

θαη Παπιίδεο 2012)    

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε σο πξνο ηα αίηηα ησλ δηεζλψλ 

νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη φπσο δελ ππάξρνπλ θξίζεηο 

απνθιεηζηηθά ελφο ηχπνπ, αιιά ζρεδφλ πάληα εθδειψλνληαη σο, ή ηνπιάρηζηνλ 

κεηαιιάζζνληαη ζε, ζπλδπαζκέλεο θξίζεηο, έηζη αθξηβψο δελ ππάξρνπλ θαη 

ζηεγαλά σο πξνο ηα αίηηα. Απηά ζπλήζσο είλαη πνηθίια, ελδνγελή ή εμσγελή, θαη 

κάιηζηα γηα ηελ έθξεμε κηαο πξαγκαηηθά κεγάιεο, παγθφζκηαο θξίζεο, πξέπεη λα 

ζπλππάξρνπλ αξθεηά αίηηα, πνπ επελεξγνχλ άιινηε ηαπηφρξνλα θαη άιινηε ζε 

αιιεινπρία, ηφζν θξαηηθήο φζν θαη ηδησηηθήο ππαηηηφηεηαο.  

Αλ ζα ζέιακε παξφια απηά λα εζηηάζνπκε ζε έλα θύξην δηαρξνληθό αίηην, 

ζα θαηαιήγακε κε θάζε βεβαηφηεηα ζε έλα θαηψηεξν αλζξψπηλν ραξαθηεξηζηηθφ, 

ηελ πιενλεμία. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δπζηπρψο έρεη πξνζβάιεη ηφζν ηηο 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, φζν θαη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, κε φηη απηφ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη. Αλεζπρεηηθφ είλαη φκσο ην 

γεγνλφο φηη ε «αζζέλεηα» δείρλεη λα έρεη κεηαδνζεί θαη ζε θπβεξλήζεηο θξαηψλ, νη 

νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ ινγηθή «παηγλίσλ κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο», 

επηδηψθνληαο λα ππνβαζκίδνπλ άιια θξάηε πξνθεηκέλνπ ηα ίδηα λα απνιακβάλνπλ 

ηδηαίηεξσλ πξνλνκίσλ. ια ηα παξαπάλσ φκσο θαίλνληαη λα αληίθεηληαη ζηνλ ίδην 

ηνλ νξηζκφ ηεο νηθνλνκίαο, πεξί βέιηηζηεο θαηαλνκήο ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ. 

Η ζηξέβισζε είλαη ζην φηη πιένλ πξνάγεηαη ε ινγηθή ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ ηδίνπ 

νθέινπο, αλεμάξηεηα απφ ην νπνηνδήπνηε θφζηνο γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν, ην 

πεξηβάιινλ θ.α.   

 Γηαρξνληθά Απνηειέζκαηα Οηθνλνκηθώλ Κξίζεσλ 

"Πάλησλ ρξεκάησλ κέηξνλ εζηίλ άλζξσπνο... " 

Πξσηαγφξαο , Αξραίνο Έιιελαο ζνθηζηήο θηιφζνθνο (480-411π.Υ) 

ια ηα πξναλαθεξφκελα αίηηα νδεγνχλ ζε κείδνλεο νηθνλνκηθέο θξίζεηο θαη 

ζπλήζσο ζε κηα πεξίνδν χθεζεο πνπ επηθέξεη πνηθίιεο επηπηψζεηο, νηθνλνκηθέο –

θνηλσληθέο – πνιηηηθέο. Η πξνζέγγηζε πνπ ζα αθνινπζεζεί ζηελ παξάζεζε ησλ 

δηαρξνληθψλ απνηειεζκάησλ ζα είλαη ίδηα κε απηή ησλ αηηίσλ.  
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Ξεθηλψληαο ινηπφλ κε ηηο πιεζσξηζηηθέο θξίζεηο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη 

ν πιεζσξηζκφο είλαη βαζηθφο παξάγνληαο νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο θαη έρεη 

πνιιαπιέο αξλεηηθέο επηδξάζεηο φπσο ηελ κεηαηξνπή ησλ απνηακηεχζεσλ ζε 

αγαζά κε ζηαζεξέο αμίεο (ρξπζφ, αθίλεηα θ.α) θαη ηε ζπλαθφινπζε κείσζε ησλ 

παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ. Δμάιινπ, ε κείσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ δηαζέζηκνπ 

εηζνδήκαηνο πνπ επέξρεηαη κε ηνλ πιεζσξηζκφ επηζχξεη ηε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο θαη έηζη κεηψλεηαη ε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη απμάλεηαη ε 

αλεξγία. Δπέξρεηαη κηα αλαθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο ζε βάξνο ησλ ρακειψλ θαη 

ζηαζεξψλ εηζνδεκάησλ θαη αλαιφγσο ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θαζεζηψηνο έρνπκε 

είηε κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εγρψξησλ πξντφλησλ (ζε πεξίπησζε 

ζηαζεξψλ ηζνηηκηψλ), είηε θίλδπλν ππνηίκεζεο (ζε πεξίπησζε θπκαηλφκελσλ 

ηζνηηκηψλ).  

ηαλ ε θξίζε αθνξά ηηο αγνξέο αγαζώλ, κεηαμχ ησλ αξλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ πνπ εληνπίδνληαη είλαη ε αχμεζε ησλ ηηκψλ ζηηο ρψξεο εηζαγσγήο 

θαη ε κεηαθνξά εηζνδεκάησλ πξνο ηηο ρψξεο εμαγσγήο, αιιά θαη ν 

ζηαζηκνπιεζσξηζκφο, κηα νηθνλνκηθή δπζιεηηνπξγία πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηελ 

ηαπηφρξνλε χπαξμε πιεζσξηζκνχ,  πηψζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

αλεξγίαο. Έηζη, νδεγνχκαζηε ζε απαμίσζε παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ θαη αχμεζε 

ησλ εκπνξηθψλ ειιεηκκάησλ πνπ κπνξεί λα επηθέξνπλ πηέζεηο γηα εκπνξηθφ 

πξνζηαηεπηηζκφ θαη θξαηηθέο εληζρχζεηο.  

Φηάλνπκε ηψξα ζηα απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνπλ δηαρξνληθά νη θξίζεηο 

δεκόζηνπ ρξένπο, εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ, πνπ κπνξεί λα θηάζνπλ κέρξη θαη 

ηελ θξαηηθή πηψρεπζε. Αθφκα φκσο θαη αλ απηφ ην ελδερφκελν απνθεπρζεί, ε 

αδπλακία εμφθιεζεο ησλ πηζησηψλ νδεγεί ζε δηαηάξαμε ησλ ζρέζεσλ κε απηνχο, 

κε ηηο πνιηηηθέο αληηπαξαζέζεηο ή θαη ηηο δηθαζηηθέο πξνζθπγέο λα κελ 

απνθιείνληαη. ίγνπξν απνηέιεζκα είλαη ε χθεζε, πνπ ζπλήζσο επηδεηλψλεηαη 

απφ ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ αθεξέγγπνπ νθεηιέηε απφ λέα δάλεηα. Οη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη κηα θξίζε ρξένπο ελφο ζεκαληηθνχ νηθνλνκηθνχ 

δξψληα ζην δηεζλέο εκπφξην είλαη κεγάιεο, ελψ δελ απνθιείεηαη λα νδεγήζνπλ 

παξάιιεια θαη ζε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε.  

πλερίδνληαο κε ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ 

θξίζεσλ, απφ ηελ αλάιπζε παιαηψλ αιιά θαη ζχγρξνλσλ ηέηνησλ θξίζεσλ, 

πξνθχπηεη φηη φηαλ απηέο ζπκβνχλ παξαηεξνχληαη πνιχ γξήγνξεο θαη 
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ππεξβνιηθέο αληηδξάζεηο ζηηο αγνξέο ζπλαιιάγκαηνο, αθφκα θαη παληθφο κε 

καδηθέο εθξνέο θεθαιαίσλ, πνπ ηειηθά νδεγνχλ ζε ππνηηκήζεηο. Γελ είλαη ζπάλην 

ην θαηλφκελν ηεο κεηάδνζεο κηαο ζπλαιιαγκαηηθήο θξίζεο, κε ηε κνξθή 

ππνηηκήζεσλ ζε ρψξεο αλάινγεο δηάξζξσζεο, κεξηθέο θνξέο κε ηε κνξθή 

ρηνλνζηηβάδαο. Η αβεβαηφηεηα πνπ πξνθχπηεη φηαλ πθίζηαηαη κηα ζπλαιιαγκαηηθή 

θξίζε επηθέξεη ζπλήζσο πεξηζηνιή επελδχζεσλ, απψιεηα εκπηζηνζχλεο ησλ 

αγνξψλ, κείσζε ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ θαη εηζαγφκελν πιεζσξηζκφ. Αλ ε 

θξίζε νδεγήζεη ζε επέκβαζε πνιπκεξψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, 

θπξίσο ηνπ ΓΝΣ, νδεγνχκαζηε ζε απψιεηα ηεο απηνλνκίαο ηεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο, ελψ θαη ε ίδηα ε επέκβαζε ηνπ ΓΝΣ κπνξεί λα κελ είλαη κε ηε ζσζηή 

«ζπληαγή» θαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ΝΑ Αζίαο.     

Πέξα απφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ έρεη κηα ηξαπεδηθή θξίζε γηα ηνπο 

θαηαζέηεο, ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο κεηφρνπο, πξνθαιεί ηεξάζηηα πξνβιήκαηα 

ζηε ξεπζηφηεηα ηεο νηθνλνκίαο, ζηηο επηρεηξήζεηο, ζηηο επελδχζεηο, ζηελ αλάπηπμε, 

ζηελ απαζρφιεζε θ.α. ε πεξίπησζε βαζεηάο θξίζεο κάιηζηα θηλδπλεχεη κε 

θαηάξξεπζε ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο, κε απνηέιεζκα ην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα λα ζεσξείηαη «too big to fail» (Goldstein and Veron 2011), 

δειαδή πνιχ ζεκαληηθφ γηα λα αθεζεί ζηελ ηχρε ηνπ. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ 

πξνθαιεί δηιήκκαηα, πνιηηηθά θαη εζηθά, γηα ην αλ πξέπεη λα θνηλσληθνπνηνχληαη νη 

δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ιαλζαζκέλεο θαη ξηςνθίλδπλεο απνθάζεηο ησλ 

δηνηθήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ («εζηθφο θίλδπλνο» ή «moral hazard»). Η ζπλερήο 

δηάζσζε ησλ ηξαπεδψλ ζα κπνξνχζε λα ελζαξξχλεη ηελ πηνζέηεζε ηέηνησλ 

πξαθηηθψλ επαλάπαπζεο. Ο θίλδπλνο επέθηαζεο κηαο ηξαπεδηθήο θξίζεο κε ηε 

κνξθή ληφκηλν είλαη πάληα ππαξθηφο, ελψ νη ζπλέπεηεο είλαη ζεκαληηθέο θαη 

πνηθίιεο. Πξνβιήκαηα ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηνπ εκπνξίνπ, 

δπζρέξεηεο ζηελ πιεξσκή κηζζνδνζίαο, θαηάξξεπζε αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, 

θίλδπλνο ρξεσθνπίαο επηρεηξήζεσλ, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ θαη ζε ζεκαληηθή 

επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ελδερφκελε ππνηίκεζε ηνπ 

λνκίζκαηνο, εθφζνλ ην θξάηνο απνθαζίζεη λα πξνβεί ζε δηάζσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

ζσλ αθνξά ηηο ζπλέπεηεο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθώλ θξίζεσλ, απηέο 

μεθηλνχλ απφ ηελ πηψζε ηεο αμίαο ησλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ επελδπηψλ, ζπρλά ζε 

ηξαγηθά ρακειά επίπεδα, ελψ πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπλ θαη νη ιεγφκελνη 
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ζεζκηθνί επελδπηέο (ηξάπεδεο, επελδπηηθά θεθάιαηα, αζθαιηζηηθά ηακεία) πνπ 

κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη αθφκα θαη ζηε ρξενθνπία, αλάινγα κε ην βαζκφ 

εμάξηεζήο ηνπο απφ ηνπνζεηήζεηο ζε κεηνρέο. Γηα ηε δεκφζηα νηθνλνκία, ε 

ρξεκαηηζηεξηαθή θξίζε ζπλεπάγεηαη ρακειφηεξα θνξνινγηθά έζνδα αιιά θαη 

καδηθή θπγή μέλσλ θεθαιαίσλ, κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε ξεπζηφηεηα θαη ην 

ηζνδχγην θίλεζεο θεθαιαίσλ ηεο ρψξαο, ελψ θαη πάιη πηζαλή ζα πξέπεη λα 

ζεσξείηαη ε ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο.  

ιεο νη παξαπάλσ θαηεγνξίεο θξίζεσλ, φπσο έρεη ήδε επαλεηιεκκέλα 

αλαθεξζεί, ζπάληα παξακέλνπλ ακηγείο θαη ζπλήζσο κεηεμειίζζνληαη, νδεγψληαο 

ζρεδφλ πάληα ζε κηα χθεζε ηεο νηθνλνκίαο. Η ύθεζε κε ηε ζεηξά ηεο έρεη θαη απηή 

ηηο δηθέο ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, φπσο ηελ πηψζε ηεο δήηεζεο πνπ επηθέξεη 

πηψζε ηεο παξαγσγήο θαη αχμεζε ηεο αλεξγίαο, ηελ πηψζε ησλ επελδχζεσλ θαη 

ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ θ.α. Δπίζεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πηέζεηο γηα αχμεζε 

ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο θαη ηνπ εκπνξηθνχ πξνζηαηεπηηζκνχ, θαζψο θαη γηα 

αληαγσληζηηθέο ππνηηκήζεηο. Δίλαη κάιηζηα πνιχ πηζαλή ε αχμεζε ησλ δεκνζίσλ 

ειιεηκκάησλ θαη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο γηα λα ρξεκαηνδνηεζεί ε άζθεζε 

επεθηαηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, θάηη πνπ φκσο ελέρεη ηνλ θίλδπλν 

δεκηνπξγίαο «δίδπκσλ ειιεηκκάησλ»45. (Κφηηνο θαη Παπιίδεο 2012) 

κσο, δελ είλαη κφλν νη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ησλ θξίζεσλ πνπ πξέπεη λα 

καο απαζρνινχλ, θαζψο νη θνηλσληθέο, ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο επηπηψζεηο πνπ 

απηέο επηθέξνπλ είλαη εμίζνπ, αλ φρη πεξηζζφηεξν, ζεκαληηθέο θαη επψδπλεο, 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ κέζνπ αλζξψπνπ, ν νπνίνο, φπσο 

κλεκνλεχεη θαη ην ξεηφ ηνπ Πξσηαγφξα, πξέπεη λα είλαη ην επίθεληξν θαη ην κέηξν 

ηεο αιήζεηαο θαη ηεο γλψζεο. 

Η αλεξγία, ε άλνδνο ηνπ πνζνζηνχ θηψρεηαο θαη ε πηψζε ηνπ επηπέδνπ 

δσήο είλαη ηα πξψηα δπζκελή απνηειέζκαηα ζηελ θνηλσλία. Σα παξαπάλσ 

νδεγνχλ ζηε ζπλέρεηα ζε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε ςπρηθή πγεία ησλ αλζξψπσλ, 

                                                           
45

 Η ανάλυςθ των δίδυμων ελλειμμάτων ζχει ωσ εξισ: 
Y=C+I+G+X-M ι Y=C+I+G+CA όπου Υ= Εκνικό Ειςόδθμα, C= Κατανάλωςθ,  I= Επενδφςεισ, 

G=Δθμόςια Δαπάνθ, Χ= Εξαγωγζσ, Μ= Ειςαγωγζσ και Χ-Μ=CA= Ρλεόναςμα ι Ζλλειμμα Ιςοηυγίου 
Τρεχουςϊν Συναλλαγϊν. 

Επίςθσ, ιςχφει ότι Y=C+S+T, όπου S= Συνολικι Αποταμίευςθ και Τ= Κρατικά Ζςοδα από Φόρουσ. 
Οπότε,  Y=C+I+G+CA=C+S+T και CA=S+T-I-G=(S-I)+(T-G), με άλλα λόγια, το ζλλειμμα του 

προχπολογιςμοφ T-G ιςοφται με τισ αποταμιεφςεισ μείων τισ επενδφςεισ ςυν το ζλλειμμα του ιςοηυγίου 
τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν. Δθλαδι αφξθςθ του δθμόςιου ελλείμματοσ επιφζρει: αφξθςθ τθσ ιδιωτικισ 
αποταμίευςθσ ι/και μείωςθ των επενδφςεων ι/και αφξθςθ του εξωτερικοφ ελλείμματοσ.   
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κε ηηο απηνθηνλίεο λα βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο ησλ πξνβιεκάησλ 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο ηνπο κε ζαλάζηκνπο 

απηνηξαπκαηηζκνχο, ηελ θαηάζιηςε, ηνλ αιθννιηζκφ, ηε δηάιπζε γάκσλ θαη 

νηθνγελεηψλ θ.η.ι 

Δπίζεο, νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο ιεηηνπξγνχλ ζαλ θαηαιχηεο γηα ηε κεηαβνιή 

ηφζν ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ φζν θαη ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. Σν αλ απηή ε 

κεηαβνιή ζα είλαη ππέξ ή θαηά ησλ πνιηηψλ δελ είλαη δεδνκέλν. Έηζη  ε 

νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929 νδήγεζε ηειηθά ζε αχμεζε ησλ εξγαζηαθψλ 

δηθαησκάησλ (παξά ηελ αξρηθή θαηαπάηεζή ηνπο απφ ηα απνιπηαξρηθά 

θαζεζηψηα) θαη δεκηνπξγία ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. Αληίζεηα ε ζεκεξηλή παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή θξίζε ιεηηνπξγεί σο ηψξα ζηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε, ηεο απνδφκεζεο 

κεγάινπ κέξνπο ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ θαη ηεο πεξηζηνιήο ηνπ θξάηνπο 

πξφλνηαο. 

 Μία νηθνλνκηθή θξίζε επίζεο κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκα θαη ζε πφιεκν. Οη 

Ναπνιεφληεηνη θαη νη δχν Παγθφζκηνη πφιεκνη είλαη ηζηνξηθά παξαδείγκαηα πνπ 

απνδεηθλχνπλ ην παξαπάλσ. Η ζεκεξηλή θξίζε δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη κπνξεί 

λα νδεγήζεη εθεί. Δίλαη φκσο έηζη, ή ν πφιεκνο ζήκεξα έρεη αιιάμεη κνξθή θαη νη 

νηθνλνκηθέο ζπγθξνχζεηο κέζα ζηελ Δ.Δ, νη λνκηζκαηηθέο ζπγθξνχζεηο επξψ –

δνιαξίνπ, δνιαξίνπ - γνπάλ θ.ν.θ είλαη ηα πξνκελχκαηα ελφο παγθφζκηνπ 

νηθνλνκηθνχ θαη λνκηζκαηηθνχ θαηαξρήλ θαη πνηνο μέξεη ηη κνξθήο ζηε ζπλέρεηα 

πνιέκνπ; 

 ζνλ αθνξά ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο, ζίγνπξα κηα νηθνλνκηθή θξίζε δξα σο 

θαηαιχηεο, αιιά απηέο εμαξηψληαη θαη απφ πνιινχο άιινπο παξάγνληεο, φπσο ε 

επνρή θαη νη ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο, νη εγέηεο πνπ ζα βξεζνχλ ζην πξνζθήλην φηαλ 

μεζπάζεη ε νηθνλνκηθή θξίζε φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο, θαζψο θαη νη 

πνιηηηθέο πνπ νη εγέηεο απηνί ζα αθνινπζήζνπλ.46 

                                                           
46 π.χ Το 1929 βρικε τθ Γερμανία να ζχει εξζλκει από τον Αϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο ςυρρικνωμζνθ 

εδαφικά, με ζνα λαό με ζντονα αιςκιματα αδικίασ, από τθν υπογραφείςα ταπεινωτικι ςυνκικθ ειρινθσ, 
ενϊ είχε και ςθμαντικά οικονομικά προβλιματα λόγω των οικονομικϊν επανορκϊςεων. Σε αυτό το 
ιςτορικό περιβάλλον ςυνζπεςε και θ θγετικι, πλθν όμωσ καταςτροφικι, προςωπικότθτα του Χίτλερ. Σε όλο 
αυτό το εκρθκτικό ιςτορικό «κοκτζιλ» ιρκε θ οικονομικι κρίςθ να δράςει ωσ καταλφτθσ για να οδθγθκεί θ 
χϊρα αυτι ςτο ναηιςμό. Τθν ίδια εποχι, όπου θ οικονομικι κρίςθ ςυνζπεςε με αςκενείσ ι νεόκοπεσ 
κοινοβουλευτικζσ δθμοκρατίεσ (Νοτιανατολικι Ευρϊπθ, Λατινικι Αμερικι) ςυνετζλεςε ςτθν κατάρρευςι 
τουσ και τθν αντικατάςταςι τουσ από απολυταρχικά κακεςτϊτα. Στισ ΗΡΑ θ οικονομικι κρίςθ του 1929 
οδιγθςε ςε πολιτικι αλλαγι, επιτρζποντασ τθν άνοδο ςτθν εξουςία δθμοκρατικοφ προζδρου μετά από 
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 ήκεξα,  ε δεκνθξαηηθή παξάδνζε πνπ πιένλ ππάξρεη θάλεη ζαθψο πην 

δχζθνιε ηελ απφθιηζε απφ ηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο. ίγνπξα φκσο, ε 

νηθνλνκηθή θξίζε έρεη ζπλδξάκεη ζηελ άλνδν ηεο αθξνδεμηάο ζηελ Δπξψπε, 

γεγνλφο πνπ ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. Απφ ηελ άιιε, πην ζεκαληηθή ζε 

επίπεδν πνιηηηθψλ επηδξάζεσλ απφ ηελ νηθνλνκηθή  θξίζε ζηνπο θφιπνπο ηεο 

ΟΝΔ, δείρλεη ε ηάζε επαλεζληθνπνίεζεο ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ θαη 

αλαδηάξζξσζεο ηεο ζεκεξηλήο Δ.Δ ζε κία έλσζε πνιιψλ ηαρπηήησλ, ηαπηφρξνλα 

κε ηε κείσζε ηεο ζεζκηθήο ηζνξξνπίαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο ζε απηή. ίγνπξα ζηα 

παξαπάλσ παίδεη ξφιν ε έιιεηςε ζεκαληηθψλ εγεηψλ ζηελ Δ.Δ πνπ λα έρνπλ θαη 

λα κπνξνχλ λα επηβάιινπλ ην φξακα ηεο θνηλήο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζε απηή. ηηο ΗΠΑ αληίζεηα, ε επξείαο απνδνρήο εληαία 

δηαθπβέξλεζε ηνπ νκνζπνλδηαθνχ απηνχ θξάηνπο απνκαθξχλεη ην ελδερφκελν 

επξχηεξσλ πνιηηηθψλ κεηαβνιψλ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Κιείλνληαο ην θεθάιαην ησλ απνηειεζκάησλ ησλ θξίζεσλ, πξέπεη λα 

ζεκεηψζνπκε φηη απηά δελ είλαη πάληα θαη γηα φινπο αξλεηηθά. πρλά, ε θξίζε πνπ 

νδεγεί νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ή θξάηε ζε ρξενθνπία, απνηειεί επθαηξία αλάδεημεο 

θάπνησλ άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ πξνηάζεσλ ή θάπνησλ άιισλ θξαηψλ. Σα 

επελδπηηθά θεθάιαηα άιισζηε θαίλνληαη πιένλ λα δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε 

επειημία. Αθνινπζνχλ ην λφκν ηνπ λεξνχ, πνπ φπνπ ζπλαληάεη αληίζηαζε π.ρ 

βξάρν, ηελ παξαθάκπηεη απφ πην βαηφ δξνκνιφγην. Καη φηαλ δελ κπνξεί λα ην 

θάλεη απηφ, ζην ηέινο ή ζα ηνλ παξακεξίζεη ή ζα θζείξεη θαη ηνλ βξάρν!    

Σέινο, δελ πξέπεη λα καο δηαθεχγεη φηη ηζηνξηθά νη θξίζεηο απνηεινχζαλ ην 

έλαπζκα επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο ζθέςεο θαη σο εθ ηνχηνπ εμέιημεο 

ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο. Η απνηπρία ησλ θπξίαξρσλ αληηιήςεσλ λα 

δηαγλψζνπλ ηα ζπκπηψκαηα ησλ επεξρφκελσλ νηθνλνκηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ θαη 

ζπρλά λα ζεξαπεχζνπλ ηα αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηά ηνπο, νδεγνχζε ζε πην 

ξεαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ ιάκβαλαλ ππφςε 

λέεο παξακέηξνπο θαη αμηνπνηνχζαλ ηα δηδάγκαηα ηεο ηζηνξίαο.  

     

                                                                                                                                                                                
δϊδεκα ζτθ και ςτθ ςυνζχεια θ κετικι θγετικι προςωπικότθτα του οφςβελτ περιόριςε οποιαδιποτε 
φαςιςτικά φαινόμενα και δεν είχαμε τελικά ευρφτερεσ πολιτικζσ μεταβολζσ. 
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ΤΓΚΡΙΗ ΚΡΙΔΧΝ ΣΟΤ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΟ ΜΔ ΣΗ 

ΤΓΥΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ  

Έλα απφ ηα δεηνχκελα ηεο κειέηεο πνπ ηέζεθαλ εμαξρήο είλαη ε ζχγθξηζε 

ηεο παξνχζαο θξίζεο κε απηέο ηνπ παξειζφληνο, κε ζθνπφ λα πξνθχςνπλ 

ζπκπεξάζκαηα απφ ηπρφλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. Απφ ηελ 

παξάζεζε ησλ ηζηνξηθψλ παξαδεηγκάησλ παγθφζκησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ πνπ 

πξνεγήζεθε κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε κε βεβαηφηεηα φηη ε θξίζε ηνπ 2008 είλαη 

δηαθνξεηηθή απφ άιιεο. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη δελ δηαζέηεη ην βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πεξηζζφηεξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θξίζεσλ, δειαδή, ην φηη ε 

χθεζε πνπ αθνινπζεί έρεη κεγαιχηεξε έληαζε θαη δηάξθεηα απφ εθείλεο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ άιιεο, ζπλήζεηο θπθιηθέο δηαηαξαρέο.  

Έηζη, ε θξίζε ηνπ 2008 δελ κνηάδεη κε ηηο λνκηζκαηηθέο θξίζεηο ησλ ρσξψλ 

ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο ησλ ηειεπηαίσλ 50 εηψλ. Οη θξίζεηο απηέο ραξαθηεξίδνληαλ 

απφ ηε κεγάιε πηζησηηθή επέθηαζε, πςειφ πιεζσξηζκφ θαη ηε κηθξή αμηνπηζηία 

ησλ ηνπηθψλ λνκηζκαηηθψλ αξρψλ. πλήζσο, αλ κεηά ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο 

εξρφηαλ ζηελ εμνπζία κηα θπβέξλεζε πνπ ζεσξείην αμηφπηζηε, ε νηθνλνκία 

επαλεξρφηαλ ζρεηηθά γξήγνξα ζηα πξν ηεο θξίζεο επίπεδα.  Δπίζεο, ε θξίζε ηνπ 

2008 δελ κνηάδεη κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 

ζηε λνηηναλαηνιηθή Αζία θαη ηε Ρσζία. Οη θξίζεηο απηέο είραλ ηνπηθφ ραξαθηήξα, 

ήηαλ πνιχ ιηγφηεξν ζπζηεκηθέο θαη σο ηέηνηεο, αξθεηά θαιχηεξα δηαρεηξίζηκεο. Η 

θξίζε ηνπ επελδπηηθνχ fund LTCΜ ην 1998, ήηαλ ίζσο πξνθεηηθή γηα ηνπο 

θηλδχλνπο ηνπ arbitrage (αξκπηηξάδ) κε ππεξβνιηθή κφριεπζε ζηελ πξάμε. Δπεηδή 

φκσο ήηαλ έλα κεκνλσκέλν πεξηζηαηηθφ, δελ είρε ζνβαξά επαθφινπζα γηα ηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία. (Κνιιίληδαο and Φαιηδφπνπινο 2009) 

Πξνθχπηεη ινηπφλ φηη θακία απφ ηηο ππφινηπεο παγθφζκηεο ή θαη επξείαο 

έθηαζεο ηνπηθέο θξίζεηο δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ πξφζθαηε. Μεγαιχηεξε 

ζπδήηεζε φκσο γίλεηαη γηα ην θαηά πφζν ε ηειεπηαία κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ 

κεγαιχηεξε κέρξη ηψξα χθεζε, απηή πνπ αθνινχζεζε ην Κξαρ ηνπ 1929. Πνηεο 

κπνξεί λα είλαη νη νκνηφηεηεο θαη πνηεο νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο; Μπνξεί ε 

ηξέρνπζα αθφκα θξίζε λα επηθέξεη ηφζν δξακαηηθά απνηειέζκαηα φζν ε 

αληίζηνηρε ηνπ κεζνπνιέκνπ; Αο εμεηάζνπκε ινηπφλ κεξηθέο απφςεηο.   
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χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Υαξδνχβειε, ε θξίζε ηνπ 2007 - 2010 έθεξε ζην 

πξνζθήλην ην δήηεκα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ζε θιίκαθα πνπ 

ζπκίδεη ηε κεγάιε Όθεζε ηνπ 1929. Η άκεζε θξαηηθή παξέκβαζε ζε δηεζλέο 

επίπεδν απέηξεςε ηελ θαηάξξεπζε ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά ην θφζηνο 

ήηαλ πςειφ. Σν φηη ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε κεηεηξάπε γηα πνιιά θξάηε ζε 

δεκνζηνλνκηθή θξίζε ζεκαίλεη φηη ε καθξννηθνλνκηθή αζηάζεηα παξακέλεη θαη ζέηεη 

ζε θίλδπλν ηηο πξνζπάζεηεο γηα νηθνλνκηθή αλάθακςε. 

Οη νκνηφηεηεο ηεο ζεκεξηλήο θξίζεο κε ην μεθίλεκα ηεο Μεγάιεο Όθεζεο 

ηνπ Μεζνπνιέκνπ είλαη πνιιέο. Πξώηνλ, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ε αθεηεξία 

ηεο θξίζεο εληνπίδεηαη ζηε κεγαιχηεξε νηθνλνκία ηνπ πιαλήηε, απηή ησλ ΗΠΑ, 

πνπ ηφηε παξήγαγε πάλσ απφ ην 35% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ θαη ζήκεξα ην 27%. 

Γεύηεξνλ, ησλ θξίζεσλ πξνεγήζεθε κηα πεξίνδνο ππεξζέξκαλζεο ηεο 

αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηφηε ζην ρξεκαηηζηήξην, ην 2007 ζηηο ηηκέο ησλ 

αθηλήησλ. Η ππεξζέξκαλζε απηή ζπλνδεχζεθε απφ απιεζηία, αλάιεςε 

ππεξβνιηθψλ θηλδχλσλ, ζθάλδαια θαη αδηαθάλεηα ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ζπλαιιαγέο. ήκεξα, γηα παξάδεηγκα, ε άλνδνο θαη επαθφινπζε πηψζε ησλ ηηκψλ 

ησλ αθηλήησλ δελ ζα είρε επηθέξεη αλαηαξαρή ζηηο αγνξέο, αλ πξνεγνπκέλσο δελ 

είρε απμεζεί ε παξνρή ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ κε κεδεληθή ζρεδφλ πξνθαηαβνιή θαη 

κε επηηφθηα ειθπζηηθά γηα ηα πξψηα έηε ή αλ ηα ζηεγαζηηθά απηά δάλεηα δελ 

ηηηινπνηνχληαλ θαη έθεπγαλ εθηφο ηζνινγηζκνχ ησλ ηξαπεδψλ. Σν 1929, ε άλνδνο 

ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ δελ ζα είρε ηφζν κεγάιεο επηπηψζεηο αλ θαη νη ηξάπεδεο δελ 

επέλδπαλ απεξίζθεπηα ηα ρξήκαηα ησλ θαηαζεηψλ ηνπο θαη δελ αλακείγλπαλ ηνλ 

ξφιν ηνπο σο ηξαπεδψλ επελδχζεσλ κε ηνλ ξφιν ηνπο σο εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ. 

Σξίηνλ, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε θξίζε πνιιαπιαζηάζηεθε απφ ηελ 

άκεζε αξλεηηθή επίδξαζή ηεο ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ρψξν. Η πηψζε ησλ ηηκψλ 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνθάιεζε πξνβιήκαηα ζηε ξεπζηφηεηα ησλ 

ηξαπεδψλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα εμειίρζεθαλ θαη ζε πξνβιήκαηα θεξεγγπφηεηαο, 

νδεγψληαο ζε ρξενθνπίεο θαη επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηνλ δηακεζνιαβεηηθφ ηνπο 

ξφιν αλάκεζα ζηνπο θαηαζέηεο θαη ζηνπο δαλεηνιήπηεο θαη επηηείλνληαο έηζη ηελ 

χθεζε. Σέινο, ε ξαγδαία πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κείσζε 

ηελ αίζζεζε πινχηνπ ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ηελ θαηαλάισζε, επηδεηλψλνληαο ηελ 

χθεζε. 
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Τπάξρνπλ φκσο θαη κεγάιεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, νη 

νπνίεο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε κεγάιε θξίζε ηνπ Μεζνπνιέκνπ ζηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία δελ ζα επαλαιεθζεί ζήκεξα. Πξώηνλ, ε ζεκεξηλή επνρή 

είλαη επνρή ζρεηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη πξνζνκνηάδεη πεξηζζφηεξν ηελ επνρή 

1870-1914 ηεο ηφηε πξψηεο παγθνζκηνπνίεζεο, κε ηελ ειεχζεξε δηαζπλνξηαθή 

θίλεζε ησλ πξντφλησλ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ θεθαιαίνπ. Αληίζεηα, ην 

παγθφζκην πνιηηηθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηελ επνρή ηνπ Μεζνπνιέκνπ ήηαλ 

πνιχ πην εχζξαπζην. Η επνρή ηνπ Μεζνπνιέκνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο 

δπζθνιίεο ηεο Γεξκαλίαο ζηελ πιεξσκή ησλ απνδεκηψζεσλ ηνπ πνιέκνπ, απφ 

ηελ επαλαθνξά ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ πνιιψλ ρσξψλ ζηνλ θαλφλα ηνπ 

ρξπζνχ, αιιά κε ιαλζαζκέλε θεληξηθή ηζνηηκία, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγνχζε 

αληζνξξνπίεο ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, θαη απφ ηε γεληθφηεξε έιιεηςε 

αμηνπηζηίαο ιφγσ απεηξίαο ησλ Ακεξηθαλψλ ζην λα αλαπιεξψζνπλ ηνλ παγθφζκην 

εγεκνληθφ ξφιν πνπ είραλ πξηλ απφ ην Α' Παγθφζκην Πφιεκν νη Βξεηαλνί. 

Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε αλάθακςε ζηηο επί κέξνπο ρψξεο ηελ πεξίνδν 

1932-1933 μεθίλεζε κεηά ηελ απφθαζε ηεο θαζεκηάο λα απνζπλδεζεί απφ ηνλ 

θαλφλα ηνπ ρξπζνχ. 

Γεύηεξνλ, ζήκεξα ην παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα είλαη πνιππνιηθφ, κε 

ηελ Κίλα θαη ηελ Ιλδία λα δεκηνπξγνχλ πφιν απηφλνκεο αλάπηπμεο, ν νπνίνο 

επεξεάδεηαη κελ αξλεηηθά απφ ηηο εμειίμεηο ζηελ νηθνλνκία ησλ ΗΠΑ, αιιά δηαζέηεη 

θαη ελδνγελείο δπλάκεηο. 

Σξίηνλ, ν ξφινο ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθφο, δηφηη 

πιένλ είραλ δηδαρζεί απφ ηα ιάζε ηνπ παξειζφληνο. Σελ πεξίνδν 1929-1933 ε 

Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα ησλ ΗΠΑ, αθνχ πξψηα ζπλεηδεηά έζπαζε ηε θνχζθα ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ κε άλνδν ησλ επηηνθίσλ παξέκβαζεο, ζηε ζπλέρεηα απέηπρε λα 

δηαρεηξηζηεί ηελ θαηάζηαζε, αθνινπζψληαο πεξηνξηζηηθή πνιηηηθή πνπ επηδείλσζε 

ηελ χθεζε. Αληίζεηα, ην 2007 ν επηθεθαιήο ηεο FED θ. Μπεξλάλθη ήηαλ βαζχο 

γλψζηεο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πεξηφδνπ ηεο Μεγάιεο Όθεζεο. Δκθαλίζηεθε 

ινηπφλ ηδηαίηεξα θαηλνηφκνο θαη επηζεηηθφο ζηελ παξέκβαζε ηεο θεληξηθήο 

ηξάπεδαο. Σέηαξηνλ, ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ έρεη 

βειηησζεί ζεκαληηθά. (Υαξδνχβειεο , Οκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο 2008) 

Μηα αθφκα ζέζε, πνπ αθνξά δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δπν θξίζεσλ θαη 

δηαηππψζεθε απφ ηνλ θαζεγεηή Καξακνχδε, αλαθέξεη  φηη ζην νηθνλνκηθφ Κξαρ 
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ηνπ 1929-1933, ν κεραληζκφο εμάπισζεο ηεο θξίζεο απφ ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο 

ζηνλ ππφινηπν θφζκν ήηαλ, θπξίσο, κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ηνπ Καλφλα Υξπζνχ, 

κε ηηο ζηαζεξέο έλαληη ηνπ ρξπζνχ ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. ηελ πξφζθαηε 

δηεζλή θξίζε, ηα πξνβιήκαηα κεηαθέξζεθαλ ζηνλ ππφινηπν παγθφζκην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ρψξν, θπξίσο κέζσ ησλ ζεκαληηθψλ δηαζπλνξηαθψλ 

αιιειεμαξηήζεσλ θαη αιιεινζπλδέζεσλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ, πνπ 

δεκηνχξγεζε ε παγθνζκηνπνίεζε. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ε θαηάξξεπζε ηνπ 

1929 μεθίλεζε σο ήπηα νηθνλνκηθή χθεζε, κεηεμειίρζεθε ζε ζεκαληηθή 

ρξεκαηηζηεξηαθή θξίζε, θαηέιεμε θαη ζε ηξαπεδηθή θαη, ηειηθά, νδεγεζήθακε 

ζπλνιηθά ζηε κεγάιε νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή. Η θξίζε ηνπ 2007 μεθίλεζε απφ ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ησλ ΗΠΑ, κεηαηξάπεθε ηαρχηαηα ζε δηεζλή θξίζε 

θεθαιαηαγνξψλ, γηα λα θαηαιήμεη ζε ζεκαληηθή παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε. Έηζη 

θαίλεηαη λα κελ έρνπκε δηδαρζεί απφ ηελ ηζηνξία! (Καξακνχδεο 2009) 

χκθσλα κε ηνπο Κνιιηληδά θαη Φαιηδφπνπιν ηψξα, θάπνηεο αθφκα 

κεγάιεο δηαθνξέο ηεο πξφζθαηεο θξίζεο κε ην 1929 είλαη νη παξαθάησ: Πξώηνλ, 

ην 1929 ε κείσζε ηνπ ΑΔΠ θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ ήηαλ αζχγθξηηα 

κεγαιχηεξε θαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα είρε πνιχ κεγαιχηεξε εκκνλή. Η 

θαηαζηξνθή ηνπ πινχηνπ ησλ λνηθνθπξηψλ ήηαλ ζρεηηθά πνιχ κεγαιχηεξε θαη 

δηαρχζεθε πνιχ πεξηζζφηεξν ην 1929, ιφγσ ηνπ απνπιεζσξηζκνχ θαη ηεο 

ζπζζψξεπζεο ρξένπο ζηα λνηθνθπξηά θαη ηηο επηρεηξήζεηο, πνπ ήηαλ αδχλαηνλ λα 

απνπιεξσζεί. Αληίζεηα ζηελ θξίζε ηνπ 2008, ε θαηαζηξνθή ηνπ πινχηνπ 

επηθεληξψζεθε ζηηο απψιεηεο ησλ ραξηνθπιαθίσλ επελδπηψλ πςειήο 

εηζνδεκαηηθήο ζηάζκεο. Δπίζεο, ε έιιεηςε εγγχεζεο ησλ θαηαζέζεσλ ην 1929 

νδήγεζε ζε αθφκε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή δπζπξαγία ησλ λνηθνθπξηψλ. 

Γεύηεξνλ, ε λνκηζκαηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ην 2008 θηλήζεθαλ αληίζεηα 

απφ ηηο αληίζηνηρεο πνιηηηθέο ηνπ 1929. Γειαδή, ην 1929 ήηαλ ακθφηεξεο 

πεξηνξηζηηθέο, ελψ ην 2008 ήηαλ ακθφηεξεο επεθηαηηθέο.  

Σξίηνλ, ην 1929 ε θξίζε εμαπιψζεθε παγθφζκηα κε ζεκαληηθέο ρξνληθέο 

πζηεξήζεηο θαη ην φιν πνιηηηθφ - νηθνλνκηθφ θιίκα ηεο επνρήο δελ επέηξεςε ηε 

γξήγνξε αλάθακςε απφ ηελ χθεζε. Αληίζεηα ην 2008, παξαηεξήζεθε αζηξαπηαία 

δηάδνζε ηεο αξρηθήο δηαηαξαρήο, ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, αιιά απφ ηελ 

άιιε πιεπξά ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε έμνδνο απφ ηελ θξίζε ζα είλαη 

κεζνπξφζεζκα εθηθηή. πσο ήδε αλαθέξζεθε, ζε απηφ κάιινλ ζπλέβαιε ε 
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γξήγνξε θαη ζπληνληζκέλε λνκηζκαηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή παξέκβαζε. 

(Κνιιίληδαο θαη Φαιηδφπνπινο 2009) 

Δπηπιένλ, δηαθνξέο εληνπίδνληαη ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο 

πξφζθαηεο θξίζεο, θαηά ηελ νπνία ε επηθξαηνχζα αληίιεςε πξνέθξηλε ηελ 

θξαηηθή δηάζσζε ησλ ζπζηεκηθά ζεκαληηθψλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ηξαπεδψλ (π.ρ Lehman Brothers) θαη παξάιιεια δελ πηνζεηήζεθαλ πξαθηηθέο 

πξνζηαηεπηηζκνχ. Παξάιιεια, ζηελ θξίζε απηή, ζε αληίζεζε κε ην  1929, 

ππήξραλ κεραληζκνί εγγχεζεο θαηαζέζεσλ θαη κεραληζκνί ηνπ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο γηα λα απαιχλνπλ ηνλ αληίθηππν ηεο θξίζεο ζηνπο πιεζπζκνχο. (Κφηηνο 

θαη Παπιίδεο 2012) 

χκθσλα κε ηνλ πξψελ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο θν 

Πξνβφπνπιν, ε θξίζε ηνπ 1929 επηηάζεθε θπξίσο ιφγσ ηεο αδφθηκεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο κε ηελ νπνία αληηκεησπίζηεθε, αιιά θαη ηνπ αλεπαξθνχο ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ, πνπ είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηέζζεξα «θχκαηα» 

παληθνχ θαη ηξαπεδηθψλ πησρεχζεσλ κεηαμχ ηνπ 1930 θαη ηνπ 1933. κσο θαη 

ζηελ πεξίπησζε ηεο πξφζθαηεο θξίζεο, ζηηο ΗΠΑ φπνπ θαη απηή ππξνδνηήζεθε, 

ε αξλεηηθή ζπγθπξία ηεο απμεκέλε δηάζεζεο αλάιεςεο θηλδχλσλ απφ ηνπο 

επελδπηέο, θαζψο θαη  ηεο αλάπηπμεο ζχλζεησλ – θαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

αδηαθαλψλ – ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ πςεινχ θηλδχλνπ  δηεπθνιχλζεθε 

απφ ην γεγνλφο φηη ζηα ηέιε ηνπ 1999 είρε θαηαξγεζεί (κε ην λφκν Gramm-Leach-

Bliley) ε απφ ην 1933 δηάθξηζε κεηαμχ εκπνξηθψλ θαη επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ, 

αιιά θαη απφ ηελ απνπζία απζηεξήο επνπηείαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. 

Απνδεηθλχεηαη ινηπφλ φηη ζηε κία πεξίπησζε ην ειιηπέο ζεζκηθφ πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ δπζθφιεςε ηελ αληηκεηψπηζε, ελψ ζηελ άιιε 

δεκηνχξγεζε ηηο ζπλζήθεο αλάπηπμεο ηεο θξίζεο.   

Δμάιινπ θαη ην 2007 - 2010, φπσο είρε ζπκβεί ην 1929, νη αξλεηηθέο 

εμειίμεηο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ θαη ηνλ πξαγκαηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο 

αιιεινηξνθνδνηνχληαλ47, αλ θαη απηή ηε θνξά δελ ππήξμαλ γεληθεπκέλα 

θαηλφκελα παληθνχ ησλ θαηαζεηψλ, ράξε ζηελ πξναλαθεξζείζα ζεζκνζεηεκέλε 

εγγχεζε ησλ θαηαζέζεσλ, ε νπνία κάιηζηα ζε πνιιέο ρψξεο, δηεπξχλζεθε 

                                                           
47

 Η δυςλειτουργία των χρθματοπιςτωτικϊν αγορϊν ςυμπίεηε τθν οικονομικι δραςτθριότθτα, ενϊ, 
με τθ ςειρά τθσ, θ εξαςκζνθςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ υπονόμευε περαιτζρω τθν κεφαλαιακι 
κζςθ των τραπεηϊν και τθν ικανότθτά τουσ να χρθματοδοτοφν τισ επιχειριςεισ και τα νοικοκυριά. 
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ακέζσο κφιηο θνξπθψζεθε ε θξίζε. Δπίζεο ζηελ πεξίνδν 1929 – 1933 εληάζεθε 

ην θαηλφκελν ηνπ πξνζηαηεπηηζκνχ θαη ησλ αληαγσληζηηθψλ ππνηηκήζεσλ κε 

ζθνπφ ηελ ζηήξημε ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ. κσο ηα θαηλφκελα απηά νδήγεζαλ 

ζε ζπξξίθλσζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ θαη ζε πεξαηηέξσ ππνρψξεζε ηεο 

δηεζλνχο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.   

Οη πξνζπάζεηεο αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο ηνπ 1929 έθεξαλ κείδνλεο 

αλαηξνπέο ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ αγνξψλ. 

Πνιηηηθέο ελεξγνχ δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη απφ ηηο 

αξρέο ηνπ 1933 – θπξίσο κε ην Νηνπ Νηει (New Deal) ηνπ Πξνέδξνπ Ρνχζβειη. Οη 

πνιηηηθέο απηέο ζεκειηψζεθαλ ζεσξεηηθά απφ ηνλ Κέπλο ην 1936. Αιιά ην 

ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη άιιαμαλ νη αληηιήςεηο γηα ηηο δπλαηφηεηεο, ηνπο 

πεξηνξηζκνχο θαη ηνλ ελδεδεηγκέλν πξνζαλαηνιηζκφ ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο 

θαη αλακνξθψζεθε ην πιαίζην επνπηείαο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ. ηηο ΗΠΑ 

ε αλακφξθσζε απηή έγηλε ην 1933 κε ην λφκν Glass-Steagall θαη κε ηελ ίδξπζε 

ηνπ Οξγαληζκνχ Δγγχεζεο Καηαζέζεσλ (Federal Deposit Insurance Corporation). 

Η λνκνζεζία απηή δηέθξηλε ηηο ηξάπεδεο ζε εκπνξηθέο - θαηαζεηηθέο θαη ζε 

επελδπηηθέο (κε θαηαζεηηθέο)48. Σέινο, ηνλ Ινχιην ηνπ 1944, δηαξθνχληνο αθφκε 

ηνπ πνιέκνπ, νη 44 ζπκκαρηθέο ρψξεο πνπ απνηεινχζαλ ηφηε ηα Ηλσκέλα Έζλε 

ππέγξαςαλ ηηο ζπκθσλίεο ηνπ Bretton Woods θαη έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα ην 

κεηαπνιεκηθφ δηεζλέο λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα.  

Αλάινγα, θαη ε πξφζθαηε θξίζε επέθεξε αιιαγέο ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή 

θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ αγνξψλ. Δίλαη επηχρεκα φηη ην παγθφζκην εχξνο θαη ην 

βάζνο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαζψο θαη ε ζηελή 

δηαζχλδεζε θαη αιιειεμάξηεζε ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ νδήγεζαλ ηε δηεζλή 

θνηλφηεηα (θπβεξλήζεηο, θεληξηθέο ηξάπεδεο, θνξείο επνπηείαο θαη δηεζλείο 

νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο) ζε ζπληνληζκέλεο θαη ηνικεξέο παξεκβάζεηο, πνπ δελ 

έρνπλ ηζηνξηθφ πξνεγνχκελν. Οη παξεκβάζεηο απηέο επηδίσθαλ λα ακβιχλνπλ 

ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο θξαδαζκνχο θαη λα πεξηνξίζνπλ ηηο δπζκελείο 

                                                           
48

 Για τισ πρϊτεσ προβλεπόταν ζνα αυςτθρό κανονιςτικό πλαίςιο λειτουργίασ, που περιλάμβανε 
τον περιοριςμό των κινδφνων τουσ οποίουσ μποροφςαν να αναλάβουν, με αντάλλαγμα τθν άμεςθ 
πιςτωτικι διευκόλυνςι τουσ από τθν Ομοςπονδιακι Τράπεηα των ΗΡΑ ςτθν περίπτωςθ που κα 
αντιμετϊπιηαν προβλιματα ρευςτότθτασ. Ραράλλθλα, οι κατακζςεισ των αποταμιευτϊν ςε εμπορικζσ 
τράπεηεσ κα ιταν εφεξισ εγγυθμζνεσ από το κράτοσ, κάτι που δεν ίςχυε όταν ξζςπαςε θ κρίςθ. Αντίκετα, 
οι επενδυτικζσ τράπεηεσ υπόκειντο ςε λιγότερο αυςτθρό ρυκμιςτικό πλαίςιο, αφοφ από τθ φφςθ τουσ δεν 
κινδφνευαν από πανικό κατακετϊν. 
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επηπηψζεηο ζηνλ πξαγκαηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Δπίζεο, νη παξεκβάζεηο 

απέβιεπαλ λα εληζρχζνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε επηδείλσζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. 

Παξάιιεια, εληάζεθαλ θαη ζεκείσζαλ αμηφινγε πξφνδν νη δηεζλείο δηαβνπιεχζεηο 

γηα κηα κεηαξξχζκηζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ ζα δηνξζψζεη ηηο 

αδπλακίεο θαη ζα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ πηζαλφηεηα παξφκνηα θαηλφκελα 

γεληθεπκέλεο αζηάζεηαο λα εκθαληζηνχλ θαη πάιη ζην κέιινλ.  Η άκεζε, 

εθηεηακέλε θαη ζπρλά ζπληνληζκέλε εθαξκνγή ζεηξάο ζπκβαηηθψλ θαη κε 

ζπκβαηηθψλ κέηξσλ λνκηζκαηηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο απέηξεςε ηελ 

πιήξε θαηάξξεπζε ηνπ παγθφζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαηά ηελ 

έμαξζε ηεο θξίζεο ζηα ηέιε ηνπ 2008. 

Η ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ θξίζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ νγδνληαπέληε εηψλ 

νδεγεί ζηε δηαπίζησζε φηη φηαλ ε νηθνλνκηθή θξίζε ζπλδέεηαη κε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, φπσο ζπλέβε ην 1929 αιιά θαη ζήκεξα, ε ππνρψξεζε 

ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη πην έληνλε θαη παξαηεηακέλε, ελψ ε 

αλάθακςε ελ ζπλερεία είλαη αζζελέζηεξε θαη βξαδχηεξε. Σν ίδην ηζρχεη θαη φηαλ 

ππάξρεη ζεκαληηθφο ζπγρξνληζκφο ηεο ππνρψξεζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο παγθνζκίσο, ελψ φηαλ ε νηθνλνκία ησλ ΗΠΑ  – κε ην κεγάιν 

κέγεζνο θαη ηηο πνιιαπιέο δηεζλείο δηαζπλδέζεηο ηεο – βξίζθεηαη ζην επίθεληξν 

ηεο θξίζεο, ν ζπγρξνληζκφο απηφο είλαη ζρεδφλ αλαπφθεπθηνο. (Πξνβφπνπινο 

2009) 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΓΙΓΑΓΜΑΣΑ 

«Όκσο απηό πνπ δηδάζθνπλ ε εκπεηξία θαη ε ηζηνξία είλαη ην εμήο:  

πσο νη ιανί θαη νη θπβεξλήζεηο δελ έκαζαλ πνηέ ηίπνηα από ηελ ηζηνξία,  

νύηε θαη έδξαζαλ ζηελ βάζε αξρώλ πνπ αληιήζεθαλ από απηή.» 

 Γθένξγθ Βίιρεικ Φξήληξηρ Υέγθει, Γεξκαλφο θηιφζνθνο 

πσο ήηαλ ν αξρηθά ηηζέκελνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο, ζα πξνβνχκε 

ζηελ παξάζεζε θάπνησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ φζα αλαιχζεθαλ 

παξαπάλσ αιιά θαη απφ ηελ επξχηεξε κειέηε ηεο ηζηνξίαο ησλ παγθφζκησλ 

νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ. Αξρηθά, ηέζζεξηο βαζηθέο ζέζεηο κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ 

κε αζθάιεηα: 

α. Οη νηθνλνκηθέο θξίζεηο έρνπλ εζληθή ή πεξηθεξεηαθή πξνέιεπζε, 

κπνξνχλ φκσο ηάρηζηα λα κεηαδνζνχλ δηεζλψο. ζν πην ηζρπξή είλαη ε πιεγείζα 

νηθνλνκία ηφζν κεγαιχηεξε ε δηεζλήο κεηάδνζε θαη επίδξαζή ηεο.  

β. Η ηαρχηεηα, ε έληαζε θαη νη δίαπινη ηεο δηεζλνχο κεηάδνζεο 

εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο θξίζεο θαη έρνπλ κεηεμειηρζεί ζηελ πάξνδν ησλ εηψλ. 

Η παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ε δηεζλνπνίεζε ηεο παξαγσγήο έρνπλ 

απμήζεη ηξνκαθηηθά ηελ «αγσγηκφηεηα» ηεο δηεζλνχο κεηάδνζεο θξίζεσλ. 

γ. ζν πην εμσζηξεθήο θαη εληαγκέλε ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ ζχζηεκα 

είλαη κηα νηθνλνκία ηφζν πην εθηεζεηκέλε είλαη ζε δηεζλείο θξίζεηο. Απφ ηελ άιιε 

φκσο, νη ίδηεο, αλνηρηέο νηθνλνκίεο, απνθνκίδνπλ κεγαιχηεξα νθέιε απφ ηηο 

θιεηζηέο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο νκαιφηεηαο.   

δ. Μηα δηεζλήο θξίζε δελ είλαη αληηκεησπίζηκε απφ έλα κεκνλσκέλν 

θξάηνο, φζν κεγάιν θαη αλ είλαη. Η αληηκεηψπηζή ηεο απαηηεί ηε ζπληνληζκέλε 

παξέκβαζε ησλ θξαηψλ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαζψο θαη άιισλ βαζηθψλ 

νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ησλ αγνξψλ, δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ 

θ.α.  

Δμάιινπ, απφ ηελ πξνεγεζείζα θαηαγξαθή πξνθχπηεη φηη νη νηθνλνκηθέο 

θξίζεηο δελ είλαη θαηλνχξην θαηλφκελν. Τθίζηαληαη απφ ηελ απαξρή ηεο 

αλαθάιπςεο ηνπ ρξήκαηνο θαη ησλ αγνξψλ. Καη ζπλερίδνπλ λα εκθαλίδνληαη ζε 

φιε ηελ ηζηνξία αλά ηνπο αηψλεο θαη λα πιήηηνπλ αδηαθξίησο ρψξεο ζε φιν ηνλ 

πιαλήηε κέρξη θαη ζήκεξα.  
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Οη πην ζπλήζεηο θξίζεηο ζηηο κέξεο καο θαίλεηαη λα είλαη νη θξαηηθέο 

ρξεσθνπίεο θαη νη ηξαπεδηθέο θξίζεηο. Οη ρξεσθνπίεο ήηαλ θάπνηε θνηλφηππεο 

αθφκα θαη κεηαμχ ησλ πξνεγκέλσλ ζήκεξα νηθνλνκηψλ θαη έδεηρλαλ λα είραλ 

πξνθχςεη απφ πεξηφδνπο έμαξζεο ηεο θπβεξλεηηθήο αθεξεγγπφηεηαο. ηηο 

αλαδπφκελεο φκσο αγνξέο νη επαλαιακβαλφκελεο ηέηνηαο κνξθήο νηθνλνκηθέο 

δπζαξκνλίεο παξακέλνπλ ρξνλίδνπζα θαη ζνβαξή αζζέλεηα. Απφ ηελ άιιε, νη 

ηξαπεδηθέο θξίζεηο ζπλερίδνπλ επαλαιακβαλφκελεο παληνχ. Δίλαη κηα απεηιή πνπ 

πιήηηεη ηφζν ηα πινχζηα φζν θαη ηα θησρά θξάηε. Σα κέζα πινπηηζκνχ θαη 

νηθνλνκηθήο απψιεηαο κπνξεί λα ελαιιάζζνληαη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, φπσο 

θαη νη ηχπνη ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ επεθηάζεθαλ έληνλα γηα λα πέζνπλ ζηε 

ζπλέρεηα αλψκαια. Αιιά νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο αθνινπζνχλ έλα πξφηππν 

άλζεζεο θαη θαηάξξεπζεο αλά ηνπο αηψλεο. Σα θξάηε, νη νξγαληζκνί θαη ηα 

νηθνλνκηθά κέζα κπνξεί λα αιιάδνπλ ζηνλ ρξφλν αιιά ε αλζξψπηλε θχζε 

παξακέλεη ε ίδηα. (Reinhart θαη Rogoff 2009)  

ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή ηζηνξία ινηπφλ, εληνπίδνληαη δηάθνξνη ηχπνη 

θξίζεσλ. Υξενθνπίεο, πνπ ζπκβαίλνπλ φηαλ νη θπβεξλήζεηο απνηπγράλνπλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο απνπιεξσκήο ησλ εγρψξησλ ή εμσηεξηθψλ, ή 

θαη ακθφηεξσλ ησλ  ππνρξεψζεψλ ηνπο. Δίλαη αιήζεηα φηη ε ηζηνξία ηνπ 

εζσηεξηθνχ δεκφζηνπ ρξένπο ζηηο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο είρε αγλνεζεί επί 

καθξφλ απφ ηνπο ζχγρξνλνπο κειεηεηέο θαη θπβεξλφληεο, αθφκα θαη απφ 

νξγαληζκνχο φπσο ην ΓΝΣ, πνπ έδεημαλ λα εθπιήζζνληαη φηαλ εληνπίζηεθαλ 

ηέηνηα θαηλφκελα. Ίζσο επεηδή ην θαηλφκελν ηεο θξίζεο εζσηεξηθνχ ρξένπο 

θαίλεηαη λα είλαη θάπσο πην ζπάλην απφ ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο.  

Σξαπεδηθέο θξίζεηο, φπνπ έλα θξάηνο αληηιακβάλεηαη φηη έλα ζεκαληηθφ 

ηκήκα ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνπ ηνκέα έρεη θαηαζηεί αθεξέγγπν ιφγσ πςειψλ 

επελδπηηθψλ απσιεηψλ, ηξαπεδηθνχ παληθνχ ή θαη ησλ δχν. Δίλαη γεγνλφο φηη νη 

ηξαπεδηθέο θξίζεηο αλέθαζελ πξνζέβαιαλ εμίζνπ ηα πινχζηα θαη ηα θησρά θξάηε. 

Απηέο, φηαλ ζπκβαίλνπλ, ζρεδφλ πάληα νδεγνχλ ζε απφηνκε πηψζε ησλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαζψο θαη ζε ζεκαληηθέο απμήζεηο ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο49.  

                                                           
49

 Κατά μζςο όρο, το δθμόςιο χρζοσ αυξάνεται κατά 86% κατά τθ διάρκεια των τριϊν ετϊν μετά 
τθν τραπεηικι κρίςθ. Αυτζσ οι ζμμεςεσ φορολογικζσ ςυνζπειεσ είναι επομζνωσ ωσ τάξθ μεγζκουσ 
μεγαλφτερεσ από τισ ςυνικεισ δαπάνεσ διάςωςθσ των τραπεηϊν και ζτςι δικαιολογοφν τζτοιεσ πρακτικζσ. 
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πλαιιαγκαηηθέο θξίζεηο, ζαλ απηέο πνπ ηαιάληζαλ ηελ Αζία, ηελ 

Δπξψπε θαη ηε Λαηηληθή Ακεξηθή ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη πνπ νθείινληαη ζηελ 

απφηνκε ππνηίκεζε ελφο λνκίζκαηνο, ζπρλά παξά ηηο εγγπήζεηο ησλ 

θπβεξλήζεσλ φηη θάηη ηέηνην δελ κπνξεί λα ζπκβεί. Πιεζσξηζηηθέο θξίζεηο, νη 

νπνίεο είλαη ηζνδχλακεο ηεο ρξενθνπίαο  θαζψο νη απξνζδφθεηεο απμήζεηο ηνπ 

πιεζσξηζκνχ επηηξέπνπλ ζε φινπο ηνπο νθεηιέηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θπβέξλεζεο) λα εμνθιήζνπλ ηα ρξέε ηνπο, κε λφκηζκα πνπ έρεη πνιχ ιηγφηεξε 

αγνξαζηηθή δχλακε απφ φηη φηαλ ειήθζεζαλ ηα δάλεηα. Απηά ηα επεηζφδηα, ηνπ 

αηθλίδηνπ ππεξπιεζσξηζκνχ είλαη έλα αθφκα επαλαιακβαλφκελν θαηλφκελν. 

Καλέλα θξάηνο ζηελ ηζηνξία ησλ αλαπηπζζφκελσλ αγνξψλ δελ θαηάθεξε λα 

μεθχγεη απφ ηελ πάιε κε ηνλ πςειφ πιεζσξηζκφ. Έλα ζπκπέξαζκα πνπ 

πξνθχπηεη είλαη φηη ηνλ εηθνζηφ αηψλα, ν πιεζσξηζκφο άγγημε ζαθψο πςειφηεξα 

επίπεδα θαη έρεη ζπρλφηεξε εκθάληζε ζηηο νηθνλνκίεο ηνπ θφζκνπ. πσο ήηαλ 

αλακελφκελν, ε πην πξφζθαηε πεξίνδνο έρεη θέξεη πηψζεηο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαη κεγαιχηεξεο κέζεο δηαθπκάλζεηο ζηηο αμίεο 

ησλ λνκηζκάησλ.  

Σέινο, ππάξρνπλ θαη νη θξίζεηο «θνύζθεο», πνπ ζπλήζσο είλαη ην 

απνηέιεζκα κηα καδηθήο θεξδνζθνπηθήο θξελίηηδαο, φπνπ ηα άηνκα ελδηαθέξνληαη 

πεξηζζφηεξν γηα ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ απφ ηηο απμήζεηο ζηηο ηηκέο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ παξά απφ ηελ σθέιεηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηε 

δηαθξάηεζή ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, ε αχμεζε ησλ ηηκψλ δελ δηθαηνινγείηαη κε βάζε ηα 

ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αιιά ηξνθνδνηείηαη απφ 

ηελ ηάζε ησλ επελδπηψλ λα αγνξάζνπλ θαη λα πνπιήζνπλ γξήγνξα ζε άιινπο 

επελδπηέο ζε αθφκε πςειφηεξε ηηκή, ψζηε λα απνθνκίζνπλ βξαρππξφζεζκα 

θέξδε. Θα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε ινηπφλ φηη νη θνχζθεο είλαη έλα 

θαηλφκελν ην νπνίν θαηαδεηθλχεη ηελ αδπλακία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο αγνξέο λα 

απνηηκήζνπλ «δίθαηα» νξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.  

Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ππεξβνιψλ απηψλ είλαη ε λνκηζκαηηθή 

ραιαξφηεηα, ηα ρακειά επηηφθηα θαη ε ππεξβνιηθή κφριεπζε πνπ πξνθαινχληαη 

καδί κε ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ επελδπηψλ, ηελ άγλνηα, ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε πνπ απμάλνπλ 

ππεξβνιηθά ηε δήηεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κε απνηέιεζκα ηελ ζεκαληηθή 

αχμεζε ηνπ φγθνπ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ εθηφμεπζε ηεο ηηκήο ηνπο καθξηά απφ απηφ 
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πνπ νλνκάδεηαη ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή «δίθαηε ηηκή». Δθηφο ησλ παξαγφλησλ 

απηψλ, αηηίεο πξφθιεζεο κηαο θνχζθαο είλαη επίζεο δηάθνξνη ςπρνινγηθνί 

παξάγνληεο φπσο ε κφδα, ε ζπκπεξηθνξά ηεο αγέιεο, ε απιντθή πξνζέγγηζε φηη 

ην κέιινλ ζα είλαη φπσο ην παξειζφλ, ν πιεζσξηζκφο θ.α. ε απηή ηελ δηαδηθαζία 

ηδηαίηεξν ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη ακχεηνη επελδπηέο, απηνί δειαδή πνπ 

πξνθαινχλ ζφξπβν ζηηο ηηκέο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. ηαλ ε θνχζθα 

«ζθάζεη», θαη νη ηηκέο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αξρίδνπλ λα πέθηνπλ, ηφηε ε 

πιεηνςεθία ησλ επελδπηψλ πξνζπαζεί λα ηα «μεθνξησζεί» ζε νπνηαδήπνηε ηηκή, 

ζπκβάιινληαο κε εληνλφηεξν ξπζκφ ζηελ απαμίσζε ησλ ηηκψλ ηνπο κε 

απνηέιεζκα ε αγνξά λα θαηαξξεχζεη. Μέρξη πξφηηλνο ππήξρε ε άπνςε φηη νη 

θνχζθεο δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ κέρξη ηειηθά λα «ζθάζνπλ» θαη σο εθ 

ηνχηνπ δελ κπνξεί λα εκπνδηζηεί θαη ε εθδήισζή ηνπο. Απηφ φκσο δελ είλαη 

αιήζεηα.  

Η επνπηεία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ηηο Κεληξηθέο 

Σξάπεδεο, αιιά θαη νη επί ηφπνπ ξπζκηζηηθέο αξρέο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ πηζαλνηήησλ εκθάληζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ. Φπζηθά 

ζεκαληηθφ ξφιν κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή εθπαίδεπζε 

ησλ πνιηηψλ. Τπάξρνπλ πνιινί κειεηεηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη θνχζθεο 

κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ θαη κε κεγάιε ζηγνπξηά. πλήζσο 

ηηο θνχζθεο αθνινπζεί ην «θξαρ» πνπ κπνξεί λα θαηαζηξέςεη έλα κεγάιν κέξνο 

ηνπ πινχηνπ ηεο θνηλσλίαο πξνθαιψληαο παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή χθεζε, αθνχ 

ζπλήζσο απνηεινχλ πξνάγγεινπο θηλδχλσλ θη έρνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν γηα ηελ 

νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία, έρνληαο ηελ ηάζε λα νδεγνχλ ζε θαθή θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ50.  

ηαλ ε θνχζθα «ζθάζεη», ν παληθφο θαη ν θφβνο πνπ πξνθαιείηαη 

εθδειψλεηαη εθηφο ησλ άιισλ θαη κε απφζπξζε ησλ θαηαζέζεσλ απφ ηηο 

ηξάπεδεο. Οη ηξάπεδεο φπσο είλαη θπζηθφ δελ είλαη δπλαηφλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

απαηηήζεηο φισλ ησλ θαηαζεηψλ ηνπο ηαπηφρξνλα – ηδηαίηεξα εάλ ηα ρξήκαηά ηνπο 

έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε επηθίλδπλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ ράζεη ηελ 

αμία ηνπο – κε απνηέιεζκα λα επέιζεη θξίζε ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ε νπνία ζηε 

                                                           
50

 Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί το «Μεγάλο Κραχ» του 1929 ςτισ Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ τθσ 
Αμερικισ που αποτζλεςε τον προάγγελο τθσ οικονομικισ φφεςθσ που ακολοφκθςε, με καταςτροφικζσ 
ςυνζπειεσ για τουσ πολίτεσ τθσ. Ζνα δεφτερο παράδειγμα ιταν θ διπλι φοφςκα τθσ Ιαπωνίασ ςτθν αγορά 
ακινιτων και ςτο χρθματιςτιριο. 



~ 80 ~ 
 

ζπλέρεηα δηνρεηεχεηαη ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία δεκηνπξγψληαο αλαηαξαρή, 

κείσζε ηνπ πινχηνπ ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, κείσζε ηεο 

παξαγσγήο αγαζψλ, θχκα απνιχζεσλ θαη θαηαθφξπθε κείσζε ηεο δήηεζεο. αλ 

απνηέιεζκα πεξηνξίδνληαη νη δαπάλεο θαζψο ηα άηνκα πνπ θαηείραλ 

ππεξηηκεκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κεηά ην «ζθάζηκν» ηεο θνχζθαο βηψλνπλ έλα 

αίζζεκα κείσζεο ηνπ πινχηνπ ηνπο θαη ειαηηψλνπλ ηηο δαπάλεο ηνπο, 

εκπνδίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ή αθφκε ρεηξφηεξα 

επηδεηλψλνληαο ηελ νηθνλνκηθή επηβξάδπλζε θαη ηελ χθεζε. εκαληηθή ζπκβνιή 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο αζηάζεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο έρεη γίλεη απφ 

ηνλ θαζεγεηή Hyman Minsky. (Φίιηππαο 2013) 

Αλ θαη νη θξίζεηο ζπλήζσο εμεηάδνληαη αλάινγα κε ηελ αξρηθή ηνπο ή ηελ 

ππεξέρνπζα κνξθή ηνπο, ζπρλά, αλ φρη πάληα, απνηεινχλ ζπλδπαζκνχο ησλ 

παξαπάλσ ηχπσλ. Μέζα απφ ηε κειέηε ηεο πιεζψξαο ησλ παγθφζκησλ 

νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ πξνθχπηεη έλα αθφκα βαζηθφ ζπκπέξαζκα. Η δηαπίζησζε 

πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θξίζεσλ «ε ηζηνξία επαλαιακβάλεηαη» . κσο αλ 

πξάγκαηη ηζρχεη απηφ, ηφηε είρε απφιπην δίθην ν Μπέξλαξλη σ φηαλ δήισλε «Αλ 

ε ηζηνξία επαλαιακβάλεηαη θαη ην απξνζδφθεην πάληα ζπκβαίλεη, πφζν 

αλεπίδεθηνο καζήζεσο απφ ηελ εκπεηξία είλαη ν άλζξσπνο;». Παξά ην γεγνλφο φηη 

ε θάζε θξίζε εκθαλίδεηαη δηαθνξεηηθή, ζπλήζσο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο 

κε άιιεο θξίζεηο, ζε άιια κέξε ηνπ θφζκνπ ή ζε άιιε, πξνγελέζηεξε επνρή.  Η 

αλαγλψξηζε απηψλ ησλ νκνηνηήησλ θαη αλαινγηψλ κε ην παξειζφλ κπνξεί λα 

απνδεηρζεί έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηε βειηίσζε ηνπ παγθφζκηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηφζν κε ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο 

κειινληηθψλ θξίζεσλ φζν θαη γηα ηνλ θαιχηεξν ρεηξηζκφ θαη επίιπζή ηνπο αλ θαη 

φηαλ απηέο ηειηθά ζπκβνχλ.  

Αλ ππάξρεη έλαο θνηλφο ηφπνο ζην επξχ θάζκα ησλ θξίζεσλ είλαη φηη ε 

ππεξβνιηθή ζπζζψξεπζε ρξένπο, είηε απηφ είλαη ηεο θπβέξλεζεο, ησλ ηξαπεδψλ, 

ησλ επηρεηξήζεσλ ή ησλ θαηαλαισηψλ, ζπρλά ελέρεη κεγαιχηεξν ζπζηεκηθφ 

θίλδπλν απφ φηη θαίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άλζεζεο. Η ππεξβνιηθή δηνρέηεπζε 

κεηξεηψλ κπνξεί λα δψζεη ηελ πιαζκαηηθή εληχπσζε φηη κηα θπβέξλεζε 

επηηπγράλεη πςειφηεξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο απφ φηη 

πξαγκαηηθά ηζρχεη. Ο ππέξκεηξνο δαλεηζκφο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε «θνχζθεο» ζηα αθίλεηα θαη ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ πέξα απφ ηα 
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καθξνπξφζεζκα βηψζηκα επίπεδα ηνπο θαη εκθαλίδνπλ γηα ηηο ηξάπεδεο κηα πην 

ζηαζεξή θαη απνδνηηθή εηθφλα απφ ηελ πξαγκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε. Σέηνηεο 

κεγάιεο θιίκαθαο ζηαδηαθέο ζπζζσξεχζεηο ρξένπο εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο, επεηδή 

θάλνπλ κηα νηθνλνκία επάισηε ζε θξίζεηο εκπηζηνζχλεο, ηδηαίηεξα φηαλ ην ρξένο 

απηφ είλαη βξαρππξφζεζκν θαη πξέπεη λα αλαρξεκαηνδνηείηαη ζπλερψο. Η άλζεζε 

πνπ ηξνθνδνηείηαη απφ ππεξβνιηθφ δαλεηζκφ κπνξεί λα παξέρεη κηα ςεπδή 

επηβεβαίσζε θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ, κηα κε ξεαιηζηηθή ηθαλφηεηα ελφο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο λα θάλεη ππέξκεηξα θέξδε, ή έλα εμσπξαγκαηηθφ 

πξφηππν δηαβίσζεο ζηνλ πιεζπζκφ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απηή ε άλζεζε 

ηειεηψλεη άζρεκα. Φπζηθά, ηα ρξεφγξαθα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα φιεο ηηο 

νηθνλνκίεο, αξραίεο θαη ζχγρξνλεο, αιιά ε εχξεζε ηεο «ρξπζήο ηνκήο» κεηαμχ ηνπ 

θηλδχλνπ θαη ηεο επθαηξίαο πνπ ελέρεη ην ρξένο είλαη πάληα κηα πξφθιεζε, κηα 

πξφθιεζε πνπ νη θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο, νη επελδπηέο αιιά θαη νη απινί 

πνιίηεο δελ πξέπεη πνηέ μερλνχλ.  

Δδψ πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ππήξρε κηα πεπνίζεζε ζηνπο νηθνλνκηθνχο 

θχθινπο φηη γηα ηα νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλα θξάηε νη απνζηαζεξνπνηεηηθέο, 

ζπζηεκηθέο νηθνλνκηθέο θξίζεηο πνπ πιήηηνπλ πνιιά θξάηε ήηαλ έλα θαηλφκελν 

ηνπ παξειζφληνο. Βέβαηα, ε πξφζθαηε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πξνήιζε 

απφ ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηελ Δπξψπε δηέςεπζε απηή ηελ παξαλφεζε, αλ 

θαη κε κεγάιν θνηλσληθφ θφζηνο. Γπζηπρψο, απνδεηθλχεηαη φηη ε πην ζπρλά 

επαλαιακβαλφκελε θαη ζπλάκα ε πην δαπαλεξή επελδπηηθή ζπκβνπιή πνπ δίλεηαη 

ζπλήζσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο άλζεζεο, κφιηο πξηλ απφ κηα 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, πεγάδεη απφ ηελ αληίιεςε φηη «απηή ηε θνξά είλαη 

δηαθνξεηηθά». Οη επαγγεικαηίεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη, πνιχ ζπρλά θαη νη εγέηεο 

ησλ θπβεξλήζεσλ, επηκέλνπλ φηη θάλνπλ ηα πξάγκαηα θαιχηεξα απφ φηη πξηλ, 

είλαη πην έμππλνη θαη έρνπλ κάζεη απφ ηα ιάζε ηνπ παξειζφληνο. Κάζε θνξά, ε ίδηα 

ε θνηλσλία πείζεη ηνλ εαπηφ ηεο φηη ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή επεκεξία, ζε αληίζεζε 

κε άιιεο πνπ πξνεγήζεθαλ θαη νδεγήζεθαλ ζε θαηαζηξνθηθή θαηάξξεπζε θαηά ην 

παξειζφλ, είλαη ρηηζκέλε ζε πγηή βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε, δηαξζξσηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο, ηερλνινγηθή θαηλνηνκία θαη θαιή πνιηηηθή. πσο εχζηνρα 

επηζεκαίλνπλ φκσο νη Carmen Reinhart θαη Kenneth Rogoff, ειπίδνπκε φηη ην 

βάξνο ησλ απνδείμεσλ πνπ παξέρεη ε κειέηε ηεο νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο ζα 

βνεζήζεη κειινληηθά ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ηνπο 
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επελδπηέο, ιίγν πξηλ δειψζνπλ θαη πάιη φηη, «Απηή ηε θνξά είλαη δηαθνξεηηθά» λα 

αλαινγηζηνχλ ηελ πξφηεξε εκπεηξία, θαζψο απνδεηθλχεηαη φηη «ζρεδφλ θακία 

θνξά δελ είλαη δηαθνξεηηθά». (Reinhart θαη Rogoff 2009) 

Έλα αθφκα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κειέηε ηεο 

νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο είλαη φηη νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο εκθαλίδνπλ κηα 

«νηθνπκεληθφηεηα», θπξίσο σο πξνο ηα επεηζφδηα επαλαιακβαλφκελσλ πθέζεσλ 

θαη πςεινχ πιεζσξηζκνχ, θαηλφκελα πνπ εθηείλνληαη απφ ηελ Αζία θαη ηελ 

Αθξηθή κέρξη ηελ Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή. Απνδεηθλχεηαη φηη νη παγθφζκηεο 

θξίζεηο ρξένπο ζπρλά δηαρένληαη κέζσ ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ, ησλ ξνψλ 

θεθαιαίνπ, ησλ επηηνθίσλ θαη ησλ ζνθ ζηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ. 

Απνδεηθλχεηαη επίζεο φηη ε ιατθή αληίιεςε πσο νη αλαδπφκελεο αγνξέο ζήκεξα 

πθίζηαληαη εθηεηακέλε έθζεζή ηνπο ζηηο εγρψξηεο αγνξέο ρξένπο, δελ είλαη λέα. 

Τπάξρεη κηα άπνςε φηη ηφζν ηα θξάηε φζν θαη νη πηζησηέο έρνπλ κάζεη απφ ηα 

ιάζε ηνπο. Υάξε ζε θαιχηεξα ελεκεξσκέλεο καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο θαη 

δηαθνξνπνηεκέλεο πξαθηηθέο δαλεηζκνχ, ππνζηεξίδεηαη φηη ν θφζκνο δελ είλαη 

πηζαλφ λα δεη θαη πάιη έλα κεγάιν θχκα πθέζεσλ. Πξάγκαηη, έλαο ζπρλά 

αλαθεξφκελνο ιφγνο πνπ δειψλεηαη ζήκεξα  φηη "απηή ηε θνξά είλαη δηαθνξεηηθά» 

γηα ηηο αλαδπφκελεο αγνξέο, είλαη φηη νη θπβεξλήζεηο εθεί ζηεξίδνληαη πεξηζζφηεξν 

ζηελ εγρψξηα ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ρξένπο. 

Μηα ηέηνηα εθδήισζε αηζηνδνμίαο φκσο κπνξεί λα είλαη πξφσξε. Η ξνή 

θεθαιαίσλ θαη νη θχθινη πθέζεσλ πθίζηαληαη πεξίπνπ απφ ην 1800, αλ φρη 

λσξίηεξα. Η ηερλνινγία έρεη αιιάμεη, ην κέζν χςνο ησλ αλζξψπσλ έρεη αιιάμεη, 

θαη νη κφδεο έρνπλ αιιάμεη. Χζηφζν, ε ηθαλφηεηα ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ 

επελδπηψλ λα απηαπαηνχληαη, πξνθαιψληαο πεξηνδηθέο εμάξζεηο επθνξίαο πνπ 

ζπλήζσο θαηαιήγνπλ ζε δξάκα, θαίλεηαη λα παξακέλεη ζηαζεξή. Δκπλεπζκέλα 

ινηπφλ ν Kindelberger απέδσζε ζην πξψην θεθάιαην ηνπ θιαζηθνχ ηνπ βηβιίνπ 

«Manias, Panics, and Crashes» ηνλ ηίηιν «Οηθνλνκηθή Κξίζε: Έλα ηππηθφ 

επαλαιακβαλφκελν θαηλφκελν." (Reinhart θαη Rogoff 2009) 

Έλα αθφκα ζπκπέξαζκα, ε θαιχηεξα, αξθεηά αθφκα ζπκπεξάζκαηα, 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχλδεζε πνπ εληνπίδεηαη κέζσ ηεο κειέηεο ηεο νηθνλνκηθήο 

ηζηνξίαο, κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ θαη ησλ θξίζεσλ. Η ζρέζε απηή είλαη 

ζεκαληηθή θαη ακθίδξνκε, δηφηη ζε κηα θξίζε ην ηζηνξηθφ ππνθείκελν πνπ βξίζθεηαη 

επηθεθαιήο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζρεκαηηζκνχ (εγεκφλαο, θξάηνο, δηεζλήο νξγαληζκφο) 
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θαιείηαη λα ηελ αληηκεησπίζεη θαζνδεγνχκελν, ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα, απφ κηα 

ζεσξία, ζπλήζσο ηελ επηθξαηνχζα εθείλε ηελ πεξίνδν. Αληίξξνπα, ε εθδήισζε 

κηαο θξίζεο κπνξεί λα είλαη ε αθνξκή γηα ηε ρξενθνπία κηαο πξνγελέζηεξεο 

ζεσξίαο, φηαλ δελ κπφξεζε λα ηελ πξνβιέςεη, ή ε επθαηξία γηα ηε γέλλεζε κηαο 

λέαο πνπ ζα επαγγέιιεηαη λα είλαη πην δηεηζδπηηθή θαη πξνλνεηηθή.   

ηελ πξφζθαηε θξίζε ηνπ 2007/8 εληνπίζηεθε κεγάιε αλαληηζηνηρία 

αλάκεζα ζηηο επηθξαηνχζεο ζεσξίεο θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο θιίκαθαο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. Σα θξηηήξηα θαη νη εηζνδεκαηηθνί πεξηνξηζκνί πνπ ηφζν 

πεξίηερλα είραλ ζκηιεπηεί απφ εμεηδηθεπκέλεο ζεσξίεο θαη πνιχπινθνπο 

ππνινγηζκνχο γηα λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ επεκεξία δελ επηβίσζαλ ζηηο 

ηδηάδνπζεο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Η πιαλεηηθή θίλεζε θεθαιαίσλ θαη ε 

αλεμάληιεηε επηλνεηηθφηεηα ζηελ εχξεζε λέσλ  ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγψγσλ, 

πνπ κεηέζεηαλ ε κελ πξψηε θέξδε ζε θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο, ε δε δεχηεξε 

εξγαζία ζε «θνιαζηήξηα» θηελήο κηζζνινγηθά παξαγσγήο θαη δαλεηαθή 

επηβάξπλζε ζε έλα απξνζδηφξηζην κέιινλ, απνδείρζεθαλ πνιχ ηζρπξνί 

παξάγνληεο.  

Απνηέιεζκα ήηαλ ε θξίζε απηή λα ζέζεη ππφ ακθηζβήηεζε ηέζζεξηο 

βαζηθνχο ππιψλεο ηεο επηθξαηνχζαο νηθνλνκηθήο άπνςεο. Πξψηα, ηε ζεσξία ησλ 

νξζνινγηθψλ πξνζδνθηψλ, θαζψο ηίζεηαη ην εξψηεκα, «Αλ νη πξνζδνθίεο είλαη 

νξζνινγηθέο θαη φια ηα δεδνκέλα δηαζέζηκα, γηαηί θαλείο δελ είδε ηελ επεξρφκελε 

θξίζε;». Έπεηηα, ηελ ππφζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο αγνξάο, πνπ αθνχ είλαη ηφζν 

απνηειεζκαηηθή γηαηί δελ δηέγλσζε έγθαηξα θαη δελ απνηίκεζε ηνλ πθηζηάκελν 

θίλδπλν; Σξίηνλ, ηε δηαρξνληθή βειηηζηνπνίεζε ηεο σθέιεηαο, πνπ θαίλεηαη λα 

βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε ηα θαηλφκελα ππεξδαλεηζκνχ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ 

παξαηεξήζεθαλ θαη νδήγεζαλ αληί ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο επεκεξίαο ηνπο, ππφ 

ηνλ καθξνρξφλην εηζνδεκαηηθφ πεξηνξηζκφ, ζηελ παξνδηθή αχμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο θαη ηελ κεηέπεηηα νηθνλνκηθή ηνπο θαηαζηξνθή. Σέινο, ακθηζβεηείηαη 

ε ζεσξία ηεο γεληθήο ηζνξξνπίαο, κηαο θαη ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα απνδείρζεθε 

αζηαζέο θαη επάισην ζε δηαηαξαρέο, παξά ηελ αλακελφκελε ζεσξεηηθά ζχγθιηζε 

ζε κηα θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο. Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηελ ηειεπηαία θξίζε κπνξεί λα νδεγήζνπλ ινηπφλ ζε απινχζηεξεο 

πξνζεγγίζεηο πνπ ζα βαζίδνληαη ζε πεξηζζφηεξε νξζνινγηθφηεηα θαη ζε 

θαηαλνεηνχο θαλφλεο ζχλεζεο θαη ζσθξνζχλεο. (Υξηζηνδνπιάθεο 2015)       
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Δπηπιένλ, δηαπηζηψλνπκε φηη κηα θξίζε δελ παξακέλεη ακηγήο ζε κηα κφλν 

κνξθή αιιά επεξεάδεη θαη άιινπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο, κε απνηέιεζκα νη 

ζπλέπεηεο λα πνιιαπιαζηάδνληαη θαη λα νμχλνληαη. Πέξαλ ινηπφλ ηεο κεηάδνζεο 

απφ θξάηνο ζε θξάηνο, εκθαλίδεηαη θαη δηάρπζε απφ ηνκέα ζε ηνκέα. Έηζη, κηα 

θνχζθα ζηελ αγνξά ησλ αθηλήησλ ή ηηο κεηνρέο κπνξεί ζχληνκα λα κεηαηξαπεί ζε 

ηξαπεδηθή θξίζε, θαζψο ην «ζθάζηκφ» ηεο επεξεάδεη ηφζν ηηο ίδηεο ηηο κεηνρέο ησλ 

ηξαπεδψλ, φζν θαη ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ απηέο έρνπλ δαλείζεη. πλάκα φκσο, ππάξρεη θαη πεξίπησζε ε 

θξίζε ζε έλαλ ηνκέα λα δεκηνπξγήζεη δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο ζε έλαλ άιιν, 

φπσο ζηελ θξίζε ηεο Αξγεληηλήο, φπνπ ε ρξενθνπία θαη ε ζπλαιιαγκαηηθή 

θαηάξξεπζε νδήγεζαλ κελ ζε κεγάιε πηψζε ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ, αιιά θαη 

ζε ξαγδαία θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη εθηφμεπζε ησλ αμηψλ ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ.      

Πξνθχπηεη ινηπφλ ην ζπκπέξαζκα, φηη ηπρφλ νκνηφηεηεο αλάκεζα ζε 

νηθνλνκηθά θαηλφκελα δελ ζπλεπάγνληαη φηη απηά κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ απφ 

ηηο ίδηεο ζεσξίεο. Δμάιινπ, ην βαζηθφ γλψξηζκα ησλ νηθνλνκηθψλ είλαη φηη δελ 

ζπκπεξηθέξνληαη πάληα αηηηνθξαηηθά, δειαδή γηα λα ππάξμεη πξαγκαηηθφ 

απνηέιεζκα δελ ρξεηάδεηαη πάληα λα ππάξρεη πξαγκαηηθφ αίηην. ε αληίζεζε κε ηα 

θπζηθά θαηλφκελα, ηα νηθνλνκηθά (θξίζεηο, θνχζθεο, θαηαξξεχζεηο θ.α) νθείινληαη 

ζε πξνζδνθίεο πνπ ηειηθά ίζσο θαη λα κε πξαγκαηνπνηνχληαη. Δπηπξφζζεηα, ζηελ 

νηθνλνκία νη εμειίμεηο θαζνξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ θνηλσληθνχο 

παξάγνληεο, πνπ ζπλήζσο δηαθέξνπλ απφ επνρή ζε επνρή (Υξηζηνδνπιάθεο 

2015). Μάιηζηα, ζε κηα αθξαία άπνςε απφξξηςεο ηεο πξνβιεπηηθφηεηαο, ν 

Βηηγθελζηάηλ (Ludwig Wittgenstein) δήισλε φηη «...ηα γεγνλφηα ηνπ κέιινληνο δελ 

κπνξνχκε λα ηα ζπκπεξάλνπκε απφ ηα γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο. Η πίζηε ζηελ 

αηηηαθή πινθή είλαη δεηζηδαηκνλία.» (Wittgenstein 1978)  

Οηθνλνκηθέο θξίζεηο θαη ζεζκνί αμηνπηζηίαο ζπλδένληαη κε αξθεηνχο 

ηξφπνπο. Η έιιεηςε ζεζκψλ νδεγεί ζε ζεκεία ηζνξξνπίαο κε πνιχ ρακειφ 

απνηέιεζκα θαη εγθισβίδεη νηθνλνκίεο θαη θνηλσλίεο ζε ζπλζήθεο παξαηεηακέλεο 

ζηαζηκφηεηαο θαη αλαμηνπηζηίαο. Οη ζεσξίεο νηθνλνκηθή αλάπηπμεο ηφληδαλ απφ 

πνιχ λσξίο ηε ζεκαζία ζεζκψλ, φπσο ηα φξηα ηδηνθηεζίαο θαη ηε θνξνινγηθή 

ζηαζεξφηεηα σο απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. 
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Γηαθνξεηηθά επελδχζεηο δελ ζα γίλνπλ πνηέ αλ νη επελδπηέο θνβνχληαη ηελ 

εθδήισζε θηλήηξσλ δήκεπζεο ή αηθλίδηαο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ζην κέιινλ.  

Η απνπζία ζεζκψλ ζπλεξγαζίαο δξα επίζεο θαη σο κεραληζκφο δηάδνζεο 

θαη πνιιαπιαζηαζκνχ κηαο θξίζεο, φηαλ θάζε νηθνλνκηθφο παξάγνληαο ζθεθηεί λα 

αληηδξάζεη κφλν γηα ην δηθφ ηνπ ζπκθέξνλ θαη αγλνήζεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

αληίδξαζεο ησλ άιισλ. Οη θξίζεηο δελ εθδειψλνληαη επεηδή θάπνηα πιεπξά 

ζπκπεξηθέξεηαη παξάινγα, αιιά αθξηβψο επεηδή δξα νξζνινγηθά θαη είλαη 

πξνζεισκέλε ζηελ εμππεξέηεζε κφλν ηεο δηθήο ηνπ ζηελήο επηδίσμεο. Ο θφβνο 

ηνπ ελφο λνηθνθπξηνχ πνπ ην νδεγεί ζε θεηδψ ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο 

αβεβαηφηεηαο κεηαδίδεηαη ζηα ππφινηπα λνηθνθπξηά θαη ε καδηθή θεηδψ παίξλεη ηε 

κνξθή γεληθεπκέλεο θαηάξξεπζεο ηεο δήηεζεο (Akerlof θαη Shiller 2009).  

Έλα πνιχ γλσζηφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη φηη νη 

καδηθέο αγνξέο επηδεηθλχνπλ άιιε ζπκπεξηθνξά απφ αγνξέο κε ιίγνπο δξψληεο, 

γηαηί ε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ γίλεηαη δχζθνιε θαη ζε πεξίνδν ζχγρπζεο 

αλέθηθηε, ίζσο θαη παξαπιαλεηηθή. Καζψο ην θφζηνο ζπλελλφεζεο αλεβαίλεη 

ππέξκεηξα, κπνξεί λα θαηαξξεχζεη ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο εκπηζηνζχλεο θαη 

λα εθδεισζνχλ θαηλφκελα αγειαίαο ζπκπεξηθνξάο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, 

θξίζεηο κπνξεί λα μεζπάζνπλ φηαλ ππάξρνπλ κελ ζεζκνί αμηνπηζηίαο, αιιά δελ 

ππάξρεη ε βεβαηφηεηα φηη απηνί ζα αληέμνπλ κέρξη ηέινπο ζε πεξίπησζε 

δηαηαξαρήο. Αλ ππάξρεη πηζαλφηεηα θαηάιπζεο ηνπ ζεζκνχ, ηφηε ην κηθξφηεξν 

πιήγκα ζα δερηεί φπνηνο θάλεη πξψηνο ηελ έμνδν. ε απηέο ηηο ζπλζήθεο 

πξνθαιείηαη θξίζε απφ ηηο αιπζηδσηέο εγθαηαιείςεηο ηνπ ζεζκνχ. Απέλαληη ζε 

απηφ ηνλ θίλδπλν ππάξρνπλ δχν αληηηηζέκελεο ζεσξίεο αληηκεηψπηζεο ηέηνησλ 

θαηαζηάζεσλ: 

 α. Η πιήξεο απνπζία θαλφλσλ θαη ε θαηά βνχιεζε ζπκπεξηθνξά, 

φπσο π.ρ ε ειεχζεξε δηαθχκαλζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, πνπ εθ ησλ 

πξαγκάησλ δελ ελέρεη θίλδπλν εγθαηάιεηςεο απφ έλα πιαίζην πνπ δελ πθίζηαηαη. 

β. Η ηζρπξνπνίεζε ησλ θαλφλσλ κε αχμεζε ηνπ θφζηνπο απνρψξεζεο 

θαη δεκηνπξγία ζεζκψλ πνπ ηελ πεξηζηέιινπλ. 

Αλάκεζα ζηηο δχν παξαπάλσ αθξαίεο πξνζεγγίζεηο ππάξρνπλ θαη πνιιέο 

άιιεο πνπ ζπλδπάδνπλ θαλφλεο ηήξεζεο κε πεξηζψξηα επειημίαο, ζε δηαθνξεηηθέο 

αλαινγίεο θάζε θνξά. (Υξηζηνδνπιάθεο 2015) 
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Αλάκεζα ζηηο νηθνλνκηθέο θξίζεηο θαη ηελ θπξίαξρε θάζε θνξά νηθνλνκηθή 

ζεσξία ινηπφλ πθίζηαηαη ζπζρέηηζε. Απηφ δελ ζεκαίλεη πσο ε νηθνλνκηθή 

επηζηήκε πξνθαιεί ηηο θξίζεηο. Απηέο πξνθαινχληαη απφ ηελ άθξαηε θεξδνζθνπία 

θαη ηηο αλεχζπλεο πνιηηηθέο. Πνιιέο φκσο νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο θαη πνιινί 

δηαθέθξηκέλνη νηθνλνκνιφγνη ζπλέβαιαλ ζε πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ 

πξνθάιεζαλ ηηο θξίζεηο. Απηφ απνδεηθλχεη φηη ε νηθνλνκηθή επηζηήκε ρξήδεη 

βειηηψζεσλ θαη εθκεηάιιεπζε ησλ θεθηεκέλσλ άιισλ ζπλαθψλ επηζηεκψλ, φπσο 

ηεο θνηλσληνινγίαο, ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο, ηεο ηζηνξίαο, ηεο ςπρνινγίαο θ.α.  

πλερίδνληαο κε άιια ζπκπεξάζκαηα, δηαπηζηψλνπκε φηη ε δηεζλήο 

κεηάδνζε ησλ θξίζεσλ έρεη πιένλ κεγαιχηεξε ρσξηθή εκβέιεηα, ιφγσ ηεο 

ζχγθιηζεο ησλ εζληθψλ νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ κεηά ην 1989, ηελ θαηάξξεπζε 

ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ θαη ηελ ελζσκάησζε λέσλ ρσξψλ ζην νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα ηεο «Γχζεο» πνπ επλνεί ηελ νινθιήξσζε ησλ αγνξψλ θαη ζπλαθφινπζα 

ηε δηεζλή κεηάδνζε νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ απμεκέλε 

αιιειεμάξηεζε ησλ εζληθψλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ αιιά θαη ησλ εζληθψλ 

αγνξψλ, δεκηνπξγείηαη έλα εμαηξεηηθά επαίζζεην ζε δηεζλή δηαζπνξά θξίζεσλ 

νηθνλνκηθφ πιέγκα.  

Σν ζχγρξνλν εζληθφ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαηέζηε πην επάισην ζε εμσγελείο 

αλαηαξάμεηο εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηεο βαξχηεηαο ησλ εμσηεξηθψλ νηθνλνκηθψλ 

παξακέηξσλ ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη αλάπηπμεο (π.ρ εμσηεξηθφ εκπφξην, 

άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, εμσηεξηθφ δεκφζην θαη ηδησηηθφ δαλεηζκφ, δηεζλή θίλεζε 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, outsourcing θ.α).  

Έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ επλνεί ηε δηεζλή κεηάδνζε νηθνλνκηθψλ 

θξίζεσλ είλαη ε δηαρξνληθή αδπλακία ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ λα θαιχςνπλ 

ηα θελά ηνπ δηεζλνχο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο δηεζλνχο 

λνκηζκαηηθήο, ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ ζρέζεσλ. Η 

έιιεηςε δηεζλψλ δεζκεπηηθψλ θαλφλσλ θαη επνπηείαο γηα ηα θξάηε θαη ηηο αγνξέο 

πνπ πξναλαθέξζεθε, επηηξέπεη ξηςνθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο, ηθαλέο λα 

απνζηαζεξνπνηήζνπλ ηε δηεζλή νηθνλνκία. Αιιά θαη νη πνιηηηθέο αληηδξάζεηο ζηηο 

θξίζεηο γίλνληαη ζπλήζσο κε ρξνληθή πζηέξεζε. Η δηάδνζε ησλ ηερλνινγηψλ 

επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο επηηξέπεη ηελ ηαρχηεξε δηαζπνξά ησλ θξίζεσλ 

ελψ θαη ηα ίδηα ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, κε ηελ ππεξβνιή ζηελ παξνπζίαζε 

ησλ αξλεηηθψλ εηδήζεσλ θαζνδεγνχλ ηελ ππεξαληίδξαζε ησλ αηφκσλ θαη ησλ 
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αγνξψλ, πνπ θαίλνληαη λα έρνπλ δηακνξθψζεη πιένλ κηα παγθφζκηα ςπρνινγία 

φζσλ αθνξά ηηο αληηδξάζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θξίζεηο. Η αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά 

θαίλεηαη λα πξνζιακβάλεη αγειαία ραξαθηεξηζηηθά θαη ππφθεηηαη θαη ζε πξαθηηθέο 

ρεηξαγψγεζεο απφ φζνπο δηακνξθψλνπλ ή επεξεάδνπλ ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή γλψκε.            

Παξφια ηα παξαπάλσ, ππάξρνπλ θαη ελζαξξπληηθά ζπκπεξάζκαηα. Σν φηη 

ε αληίδξαζε πνιηηηθήο απηή ηε θνξά ήηαλ ζρεηηθά απνηειεζκαηηθή αληαλαθιά ην 

γεγνλφο φηη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1930 κέρξη ηηο παξακνλέο ηεο ζεκεξηλήο θξίζεο 

ηφζν νη νηθνλνκνιφγνη φζν θαη νη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο θάηη δηδάρηεθαλ 

απφ ηα ιάζε ηνπ παξειζφληνο. Παξά ηηο αδπλακίεο πνπ θαη ηψξα αλεθάλεζαλ 

ηφζν ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε – θαζψο ηα πεξηζζφηεξα ππνδείγκαηα δελ 

κπφξεζαλ λα πξνβιέςνπλ ην εχξνο θαη ην βάζνο ηεο θξίζεο – φζν θαη ζηε 

ιεηηνπξγία θαη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ, ζα πξέπεη 

λα παξαδερζνχκε ηα εμήο: πξψηνλ, φηη ε καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή είρε (θαη έρεη) 

πιένλ ζηε δηάζεζή ηεο ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

δηαθπκάλζεσλ, δεχηεξνλ, φηη νη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ην ξφιν ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο (φπσο π.ρ. απνηππψλνληαη ζην χκθσλν 

ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο ηεο ΔΔ) θαη γηα ηα θαζήθνληα ηεο λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο (φπσο απηά αζθνχληαη απφ αλεμάξηεηεο θεληξηθέο ηξάπεδεο θαη κε 

βαζηθφ ζθνπφ ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ) εθαξκφζηεθαλ ρσξίο δνγκαηηζκφ, κε 

εληππσζηαθή επειημία θαη ηαρχηεηα, θαη ηξίηνλ, φηη ε ζεζκνζεηεκέλε εγγχεζε ησλ 

θαηαζέζεσλ νπζηαζηηθά απέηξεςε θαηλφκελα παληθνχ ησλ θαηαζεηψλ, ελψ ην 

δηεζλέο λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα δελ απνηέιεζε εκπφδην γηα απνηειεζκαηηθέο 

αληηδξάζεηο πνιηηηθήο (αληίζεηα απφ φηη είρε ζπκβεί κε ηνλ θαλφλα ρξπζνχ θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ 1929). (Πξνβφπνπινο 2009) 
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ΠΡΟΣΑΔΙ 

Απφ ηελ κειέηε ηεο νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο εχινγα πξνθχπηνπλ θαη θάπνηα 

δηδάγκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηαηππσζνχλ κε ηε κνξθή πξνηάζεσλ, ρσξίο 

βέβαηα λα κπνξεί θαλέλαο λα ηζρπξηζηεί φηη θαηέρεη ηε «ζπληαγή» γηα ηελ απνθπγή 

κειινληηθψλ θξίζεσλ.  

Κάηη ην νπνίν ζα πξέπεη λα πξνζέρνπλ φζνη ζπκκεηέρνπλ ζηα θέληξα 

ιήςεο νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ είλαη ε απνθπγή ηεο ηδενινγηθήο πξνθαηάιεςεο. 

Σν παξάδεηγκα πνπ καο παξέρεη ε θξίζε ηνπ 2008, κε ηηο δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ. πγθεθξηκέλα, νη 

θευλζηαλνί πξφηεηλαλ έλα κείγκα πνιηηηθήο κε θξαηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ άκεζε 

αλαζέξκαλζε ηεο νηθνλνκίαο, δηάζσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

απζηεξφηεξε ξχζκηζε ησλ αγνξψλ, γηα λα απνθεπρζεί ε αιφγηζηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ παξειζφληνο. Οη κνλεηαξηζηέο επέκελαλ ζε κηα απζηεξή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, 

ζε κείσζε ησλ κηζζψλ γηα αλφξζσζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζε 

απφιπηε ειεπζεξία ησλ αγνξψλ, γηα λα μαλαβξνχλ κφλεο ηνπο ην λέν ζεκείν 

ηζνξξνπίαο, ρσξίο παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο. Οη καξμηζηέο αληηηίζνληαλ ζηα 

ζρέδηα δηάζσζεο ησλ νηθνλνκηψλ, γηαηί απιψο θαζπζηεξνχλ ηελ επηθείκελε 

θαηάξξεπζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πξφηεηλαλ ηε γεληθεπκέλε 

θξαηηθνπνίεζε ηξαπεδψλ θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ σο έλα πξψην βήκα πξνο 

ηνλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ ηεο νηθνλνκίαο (Υξηζηνδνπιάθεο 2015). Η δνγκαηηθή 

ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ φκσο πνηέ δελ δίλεη ηε βέιηηζηε ιχζε, θαζψο 

πξνζεγγίδεη ηφζν ην πξφβιεκα φζν θαη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπ κνλφπιεπξα. Μηα ζχλζεζε εξκελεηψλ θαη ηδενινγηψλ, ζε κηθξέο 

θαη θαηάιιεια ηζνξξνπεκέλεο θάζε θνξά αλαινγίεο, είλαη πην πηζαλφ λα νδεγνχλ 

ζε πην βηψζηκεο θαη νινθιεξσκέλεο ιχζεηο.  

Δπηπιένλ, θαη πάιη απφ ηελ εκπεηξία ηεο πξφζθαηεο κεγάιεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, επηβεβαηψλεηαη ε αλάγθε γηα ιήςε κέηξσλ, φπσο: 

α. Γηακφξθσζε ζε εζληθφ επίπεδν ζηαζεξψλ θαη πξνβιέςηκσλ 

εζσηεξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ (π.ρ. λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα, 

πγηή δεκφζηα νηθνλνκηθά, νξζνινγηθή εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή, απνηειεζκαηηθή 

αλαπηπμηαθή πνιηηηθή, πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα, θνηλσληθή εηξήλε). 
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β. Θέζπηζε θνηλψλ θαλφλσλ επνπηείαο εζληθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, ζπλαιιαγκαηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ,  ζε δηεζλέο επίπεδν.   

γ. Απνπνιηηηθνπνίεζε ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ (ΓΝΣ, ΠΟΔ θ.α) θαη 

εθινγή αηξεηψλ πξνεδξείσλ απφ κεγαιχηεξε «δεμακελή» ππνςεθίσλ, πνπ λα κελ 

εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά ηα ζπκθέξνληα ησλ ηζρπξψλ θαη ζα ινγνδνηνχλ γηα 

ηπρφλ εζθαικέλεο επηινγέο πνιηηηθήο.  

δ. Δληνπηζκφο απφ ηελ νηθνλνκηθή δηαλφεζε θαη ζέζπηζε απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο δεηθηψλ «έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο» γηα επεξρφκελεο 

δπζιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο.    

ε. Μεγαιχηεξε επζχλε ηδησηηθνχ ηνκέα (π.ρ. ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, επηρεηξήζεσλ).  

ζη. Γηαθάλεηα θαη απζηεξή απνηίκεζε ησλ «θαηλνηφκσλ» 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα πξντφληα ηηηινπνίεζεο. 

Πεξηνξηζκφ ηεο επέθηαζεο δαλείσλ πςεινχ ξίζθνπ κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ 

κεραληζκψλ ηξαπεδηθήο επνπηείαο. 

δ. ηήξημε ησλ κεραληζκψλ εγγχεζεο θαηαζέζεσλ. 

ε. Δλίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη θπξψζεσλ (δηνηθεηηθψλ αιιά θαη 

πνηληθψλ) ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.  

 Σα παξαπάλσ είλαη κεξηθέο κφλν πξνηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

βειηηψζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο απνθπγήο κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ. Απηφ 

πνπ φκσο ζα κπνξνχζε πξαγκαηηθά λα έρεη επεξγεηηθή επίδξαζε ζα ήηαλ ν 

έιεγρνο ηεο αζχδνηεο θεξδνζθνπίαο θαη ηεο δηαθζνξάο, απφ φπνπ θαη αλ απηή 

πξνέξρεηαη, κε απζηεξά κέηξα δήκεπζεο πεξηνπζηψλ θαη πεξηνξηζκνχ αηνκηθψλ 

ειεπζεξηψλ. ηαλ ε εζηθή ζηηο ζπλαιιαγέο δελ είλαη έκθπηε αξεηή ζα πξέπεη λα 

επηβάιιεηαη. Άιισζηε, ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε πθίζηαηαη αλάινγε λνκνζεζία, 

θαηξφο είλαη ινηπφλ απηή λα εθαξκφδεηαη κε κεγαιχηεξε ζπλέπεηα.   
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ΔΠΙΛΟΓΟ  

«Οη άηπρνη καζαίλνπλ από ηα ιάζε ηνπο,  

νη ηπρεξνί καζαίλνπλ από ηα ιάζε ησλ άιισλ». 

 «Bad bakhta sare khod yaad megeeran, khosh bakhta sare deegaran»  

Αθγαληθή Παξνηκία 

πλήζσο νη άλζξσπνη δηαηεξνχλ κηα ζηαζεξή πίζηε φηη νη νηθνλνκηθέο 

θξίζεηο είλαη γεγνλφηα ηα νπνία ζπκβαίλνπλ ζε άιινπο αλζξψπνπο, ζε άιιεο 

ρψξεο θαη ζε άιιεο επνρέο, δελ ζπκβαίλνπλ ζε καο, εδψ θαη ηψξα. Σν λα 

εζεινηπθιεί θαλείο φκσο δελ είλαη νχηε ζπλεηφ, νχηε πξαθηηθφ. ε κηα πςειήο 

κφριεπζεο νηθνλνκία, φπσο είλαη νη πεξηζζφηεξεο ζήκεξα, κπνξεί θάπνηνο λα 

θάζεηαη ζηελ άθξε ελφο νηθνλνκηθνχ γθξεκνχ γηα ρξφληα, πξηλ θάπνηα αθνξκή θαη 

νη θαηάιιειεο πεξηζηάζεηο πξνθαιέζνπλ κηα θξίζε θαη ηνλ σζήζνπλ ζην θελφ. 

Η αζζελήο ηζηνξηθή κλήκε πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν, ν 

νπνίνο δεη κε ην πξφηππν πνπ πξνάγεη ην θπλήγη ηνπ πξφζθαηξνπ θέξδνπο, ηζρχεη 

θαζψο θαίλεηαη θαη σο πξνο ηα δηδάγκαηα ηεο νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο, ηα νπνία 

πξνθαλψο δελ γίλνληαη παξάδεηγκα. ζν θαη αλ νξηζκέλνη νηθνλνκηθνί θχθινη 

επηκέλνπλ πσο θάζε θξίζε είλαη δηαθνξεηηθή, ε γλψζε ηεο νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζχγρξνλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηλνκέλσλ, αιιά θαη ζηελ απνθπγή παξφκνησλ ιαζψλ.  

Σαπηφρξνλα, ε νηθνλνκηθή επηζηήκε ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο θαη πέξα απφ ηελ πξνζπάζεηα  βειηηζηνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ ζα πξέπεη λα επαλεληάμεη ζην νηθνδφκεκά ηεο ηα θξίζηκα ζηνηρεία 

ηεο εζηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο επζχλεο. Δμάιινπ, δελ πξέπεη λα ράλεηαη ην 

επίθεληξν, πνπ είλαη εμ’ νξηζκνχ ν άλζξσπνο.  

ε θάζε πεξίπησζε, ε επηζηήκε ησλ νηθνλνκηθψλ είλαη κηα επηζηήκε 

δσληαλή, πνπ πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη θαη λα εμειίζζεηαη επί ησλ βάζεσλ πνπ 

ζέηεη ε νηθνλνκηθή ηζηνξία θαη ηα δηδάγκαηα απφ ηηο παξειζνχζεο παγθφζκηεο 

νηθνλνκηθέο θξίζεηο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θάζε θνξά 

ζην παξφλ θαη κε απψηεξν ζηφρν έλα θαιχηεξν κέιινλ.     

«Απηνί πνπ δελ μέξνπλ ηζηνξία είλαη θαηαδηθαζκέλνη λα ηελ επαλαιάβνπλ». 

Edmund Burke, 1729-1797, Βξεηαλφο πνιηηηθφο & θηιφζνθνο
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