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ύλνςε 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη θαηά πφζν ε 

δηάζπαζε ηεο δψλεο ηνπ επξψ κπνξεί λα ζεκαηνδνηήζεη ηελ έμνδν επηκέξνπο 

επξσπατθψλ ρσξψλ απφ ηελ ηξέρνπζα θξίζε ηεο επξσδψλεο, θαηά αληηζηνηρία κε 

ηελ έμνδν απφ ηε βαζηά χθεζε, κεηά ηελ θξίζε ηνπ 1929, πνπ ζεκαηνδνηήζεθε γηα 

επηκέξνπο ρψξεο κε ηελ έμνδν ησλ ρσξψλ απηψλ απφ ηνλ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο, αλαιχνληαη θαηαξράο ηα λνκηζκαηηθά ζπζηήκαηα ηνπ 

Καλφλα ηνπ Υξπζνχ θαη ηεο Δπξσδψλεο. Έπεηηα, αλαιχεηαη ε πεξίπησζε ηεο 

Διιάδαο, σο ην κέινο ηεο Δπξσδψλεο πνπ πιήηηεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θξίζε. Αθνινπζεί ε θαηαγξαθή ησλ ζπλεπεηψλ θαη ησλ 

επηπηψζεσλ πνπ έρεη ε θξίζε ηνπ 2008 ζηελ Δπξψπε. Σέινο, γίλεηαη ζπγθξηηηθή 

κειέηε ηνπ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ κε ηελ Δπξσδψλε, ψζηε λα απαληεζεί ην εξψηεκα 

ηεο εξγαζίαο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο, δηαθαίλεηαη φηη, παξά ηηο 

νκνηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα δχν λνκηζκαηηθά ζπζηήκαηα, νη αιιαγέο πνπ 

έρνπλ επέιζεη ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ θνηλσληψλ, θαζηζηνχλ εκθαλέο φηη ε δηάζπαζε 

ηεο δψλεο ηνπ επξψ δελ ζα έρεη ηα ίδηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηηο ρψξεο, κε 

απηά πνπ επέθεξε ε έμνδνο απφ ηνλ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ.  
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Δηζαγσγή 

 Η νηθνλνκηθή θξίζε ζπληζηά έλα νηθνλνκηθφ θαηλφκελν ην φπνην νπθ νιίγεο 

θνξέο έρεη εκθαληζηεί ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή ηζηνξία. Γηα ηελ αθξίβεηα, ε 

θξίζε είλαη έλα θαηλφκελν πνπ εκθαλίδεηαη αξθεηά ζπρλά εδψ θαη πνιιέο 

δεθαεηίαο, ζέηνληαο ππφ ακθηζβήηεζε ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία θαη ζηαζεξφηεηα 

πνιιψλ ρσξψλ. Γηα απηφ αθξηβψο ηνλ ιφγν, φηη ζπληζηά δειαδή έλαλ θίλδπλν γηα 

ηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη επεκεξία κηαο θνηλσλίαο, είλαη έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα θαηλφκελα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. 

 Οη ζπλέπεηεο κηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη ηδηαίηεξα δπζκελείο γηα ηελ 

νηθνλνκία ηεο ρψξαο πνπ ηε βηψλεη. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

επέξρεηαη αηζζεηή κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη επεξεάδνληαη 

ζεκαληηθά καθξννηθνλνκηθά θαη κηθξννηθνλνκηθά κεγέζε. Αλεξγία, Α.Δ.Π., 

θαηαλάισζε, δηεζλέο εκπφξην, ηδησηηθφο δαλεηζκφο θαη άιινη πνιινί νηθνλνκηθνί 

παξάγνληεο δέρνληαη ζεκαληηθέο πηέζεηο. Σέινο, νη επελδχζεηο, επεξεάδνληαη 

φζν ηίπνηα άιιν ζε κηα ρψξα, γεγνλφο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζπκπαξαζχξεη θαη ηα 

άιια νηθνλνκηθά κεγέζε, κε απνηέιεζκα έλα αιπζηδσηφ ληφκηλν αξλεηηθψλ 

επηδξάζεσλ. 

 Η εμέηαζε κηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη ζεκαληηθή θαη γηα έλαλ αθφκε 

ιφγν. Μέζα ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο θνηλσλίαο πνπ δνχκε, κε ηελ 

έληνλε δηαδξαζηηθφηεηα θαη αιιειεμάξηεζε, ηα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζε κηα 

γσληά ηνπ πιαλήηε άκεζα πιένλ επηδξνχλ θαη ζε άιια ζεκεία. Απφξξνηα ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο δηεζλνπνηεκέλεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο είλαη θαη ην 

γεγνλφο φηη κηα νηθνλνκηθή θξίζε έρεη άκεζα πιένλ απνηειέζκαηα θαη ζηηο άιιεο 

ρψξεο, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν θαη πξφζθαην παξάδεηγκα ηελ θξίζε ηνπ 2008 

πνπ μέζπαζε ζηηο Η.Π.Α. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηελ εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θξίζεσλ αθφκε πην ζεκαληηθή. 

 Καηά πνιινχο, ε ηζηνξία θαίλεηαη λα θάλεη θχθινπο θαη γηα απηφ ζα πξέπεη 

λα παίξλνπκε δηδάγκαηα απφ ηα ιάζε ηνπ παξειζφληνο. ηελ ηζηνξία ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο είλαη αξθεηά ηα παξαδείγκαηα απηά. Η πξφζθαηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ζηηο Η.Π.Α. είρε αιπζηδσηέο επηδξάζεηο 
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θαη επηπηψζεηο, ηδίσο ζηνλ ρψξν ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Η Οηθνλνκηθή θαη 

Ννκηζκαηηθή Έλσζε (Ο.Ν.Δ.) δέρηεθε έληνλεο πηέζεηο απφ ηελ θξίζε απηή, θαη ην 

φιν νηθνδφκεκα ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο ηέζεθε ππφ ακθηζβήηεζε. Σηο 

κεγαιχηεξεο θαη δξακαηηθφηεξεο φκσο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ηηο βηψλνπλ ηα 

θξάηε - κέιε ηεο Δπξσδψλεο θαη ηδίσο ηα πην αδχλακα φπσο νη ρψξεο ηνπ 

Νφηνπ.  

 Πάξα ηελ πάξνδν νθηψ εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηειεπηαίαο θξίζεο, ε 

θαηάζηαζε θαίλεηαη λα εληείλεηαη παξά λα θαιπηεξεχεη. Πνιιέο ρψξεο, φπσο ε 

Διιάδα, έρνπλ κπεη ζε απζηεξά πξνγξάκκαηα ιηηφηεηαο ρσξίο φκσο ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Οη θσλέο πνιιψλ αλαιπηψλ φηη ε ίδηα ε Δπξσδψλε, 

κέζσ ησλ πξνβιεκαηηθψλ δνκψλ θαη ηεο αλαπνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο, 

επζχλεηαη γηα ηελ αδπλακία εμφδνπ απφ ηελ θξίζε πιεζαίλνπλ. Πνιινί κάιηζηα 

ζέηνπλ θαη δήηεκα εμφδνπ απφ ην θνηλφ λφκηζκα, ην επξψ, σο ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

 Δίλαη ηζηνξηθφ γεγνλφο, φηη ε θξίζε πνπ βηψλνπκε έρεη πνιιέο νκνηφηεηεο 

κε ηα γεγνλφηα ηνπ Κξαρ ηνπ 1929. Σελ πεξίνδν εθείλε, πνιιέο ρψξεο γηα λα 

αληαπεμέιζνπλ ησλ δπζκελψλ ζπλεπεηψλ ηνπ Κξαρ θαη ηεο επαθφινπζεο θξίζεο, 

επέιεμαλ ηνλ δξφκν ηεο εμφδνπ απφ ηελ ηφηε λνκηζκαηηθή έλσζε πνπ ππήξρε 

κεηαμχ ηνπο θαη ιεηηνπξγνχζε κε ηνλ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

εμφδνπ απφ ηνλ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ ήηαλ επεξγεηηθά γηα πνιιέο ρψξεο, ηδίσο ηε 

Μεγάιε Βξεηαλία. Σν εξψηεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε εχινγα ζε πνιινχο κειεηεηέο 

είλαη αλ φπσο ηφηε πνιιά θξάηε επλνήζεθαλ απφ ηελ έμνδν απφ ηνλ Καλφλα ηνπ 

Υξπζνχ, θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, κπνξεί θαη ε έμνδνο απφ ηελ επξσδψλε λα 

βνεζήζεη ηα θξάηε κέιε λα θαηαπνιεκήζνπλ ηε καθξφρξνλε θαη βαζηά χθεζε 

πνπ βηψλνπλ. Σν εξψηεκα απηφ είλαη θαη ε πξνβιεκαηηθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

πνπ ζα παξνπζηαζηεί θαη ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα. 

 Γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο απαξαίηεην θξίζεθε, ζε πξψηε θάζε, κηα 

αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ θαη ηεο πεξηφδνπ ηεο θξίζεο ηνπ 

1929, πνπ νδήγεζε ζηελ θαηάξξεπζή ηνπ. Δηδηθφηεξα, ζην πξψην θεθάιαην ηεο 

παξνχζαο κειέηεο γίλεηαη αξρηθά κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ 

πξηλ απφ ηνλ Α‟ Παγθφζκην Πφιεκν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ έσο 

θαη ην μέζπαζκα ηνπ Κξαρ ην 1929. Μέζα απφ απηή ηελ ηζηνξηθή αλαθνξά 
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παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ θαη ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, κε ηα φπνηα κεηνλεθηήκαηα θαη πιενλεθηήκαηα πνπ απηφο είρε. 

Δλ ζπλέρεηα, γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ησλ γεγνλφησλ ηνπ Κξαρ ηνπ 1929, ησλ 

αηηηψλ πνπ ην πξνθάιεζαλ αιιά θαη ησλ δπζκελψλ ζπλεπεηψλ ηνπ. Σα γεγνλφηα 

απηά, είραλ σο απνηέιεζκα ηελ θαηάξξεπζε ηνπ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ θαη ηε 

ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ην λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα ηνπ Bretton Woods, 

γηα ην νπνίν γίλεηαη θαη αλαθνξά ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ. 

 Σν δεχηεξν θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηελ Δπξσδψλε, ηε λνκηζκαηηθή δειαδή 

έλσζε ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ην θεθάιαην απηφ αλαιχνληαη ηα 

ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ ίδξπζε ηεο ΟΝΔ θαη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Δηδηθφηεξα, αλαιχεηαη ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηεο έλσζεο, 

φπσο απηή πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζπλζήθεο θαη γεληθφηεξα ην ελσζηαθφ θαη 

θνηλνηηθφ δίθαην. Γίλεηαη κλεία επίζεο, ζηα βαζηθφηεξα φξγαλα απηήο αιιά θαη 

ζηελ εμέιημε ηεο δηάξζξσζήο ηεο κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ. Αλαθέξνληαη επίζεο, 

θαη νη κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ ζε ζεζκηθφ επίπεδν, θπξίσο κε ηε δεκηνπξγία 

λέσλ κεραληζκψλ πνπ ζθνπφ είραλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ 

δπζκελψλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο. Σν θεθάιαην θιείλεη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ 

βαζηθφηεξσλ δηαξζξσηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ αδπλακηψλ ηεο λνκηζκαηηθήο 

έλσζεο πνπ απνηέιεζαλ άιισζηε θαη ηνλ ιφγν ηεο αδπλακίαο αληηκεηψπηζεο ηεο 

θξίζεο κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 

 Σν επφκελν θεθάιαην είλαη αθηεξσκέλν ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδνο, ηεο 

ρψξαο ηεο Δπξσδψλεο πνπ βηψλεη ηελ θξίζε κε ηνλ πην δπζκελή ηξφπν. Μέζα 

απφ ην θεθάιαην γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ πνπ ε Διιάδα βίσζε ηφζν 

ηελ θξίζε ηνπ 1929 φζν θαη ηε ζεκεξηλή. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηελ παξνχζα 

θαηάζηαζε, γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαθνξά ηεο πεξηφδνπ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

θξίζεο κε ηελ είζνδν ηεο ρψξαο ζηελ ΟΝΔ, αιιά θαη κεηά ηελ έλαξμε απηήο. Η 

πεξηπησζηνινγηθή κειέηε ηεο Διιάδνο είλαη ρξήζηκε, δηφηη κέζσ απηήο κπνξνχλ 

λα ζπλαρζνχλ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα. Η θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα 

θαη ην κέγεζνο ηεο νηθνλνκηθήο δεκίαο πνπ ππέζηε ε νηθνλνκία ηεο, θαηέδεημε ηηο 

ηξνκεξέο αδπλακίεο ηεο Δπξσδψλεο, αιιά θαη ηελ αληθαλφηεηα θαη 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα (ίζσο θαη απξνζπκία) ηεο Έλσζεο λα βνεζήζεη 

νπζηαζηηθά ηελ Διιάδα. Η θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα έθαλε πνιινχο λα 
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μαλαζθεθηνχλ ζνβαξά αλ ν κεραληζκφο ηνπ θνηλνχ λνκίζκαηνο ηνπ επξψ είλαη ν 

κφλνο δξφκνο θαηαπνιέκεζεο ηεο θξίζεο ή ζα πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ άιια 

δξαζηηθφηεξα κέηξα. 

 ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αλαιπζνχλ ηα αίηηα πνπ 

πξνθάιεζαλ ηελ παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008. Αθνχ 

εληνπηζηνχλ ηα αίηηα, γίλεηαη εθηίκεζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ έρεη ε θξίζε ηνπ 2008 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θπξίσο ζηνλ ζεζκηθφ ηνκέα θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

νηθνλνκηθψλ δνκψλ ηεο.  

Σν ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πξνζπαζεί λα δψζεη 

απάληεζε ζην εξψηεκα ηεο κειέηεο. Αξρηθά γίλεηαη ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο θξίζεο 

ηνπ 1929 κε απηή πνπ μεθίλεζε ην 2008 θαη αθνινχζσο ηνπ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ 

κε ηελ Δπξσδψλε. ηε ζπλέρεηα θαηαγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ 

ζπγθξίζεσλ ηα νπνία δίλνπλ απάληεζε ζην εξψηεκα ηεο κειέηεο. πσο 

δηαθαίλεηαη είλαη επηζθαιέο λα ζπλαγάγνπκε ζπκπεξάζκαηα ζπγθξίλνληαο δχν 

θαηαζηάζεηο κε ηφζε κεγάιε ρξνληθή δηαθνξά. Η επηινγή ησλ θξαηψλ λα βγνπλ 

απφ ηνλ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ, πξέπεη λα απνηειέζεη παξάδεηγκα πξνο κειέηε, κε 

ζθνπφ ηελ εμεχξεζε ιχζεο ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκηθή θξίζε, πξνζαξκνζκέλν 

φκσο πάληα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο. 
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Κεθάιαην Πξώην: Ο Καλόλαο ηνπ Υξπζνύ 

 

1. Ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ Καλόλα ηνπ Υξπζνύ πξηλ ηνλ Α΄ 

Παγθόζκην Πόιεκν 

Απαξρή ηνπ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ απνηέιεζε νπζηαζηηθά ε ρξεζηκνπνίεζε 

ησλ ρξπζψλ λνκηζκάησλ σο κέζνπ αληαιιαγήο, κνλάδαο κέηξεζεο θαη 

δηαθχιαμεο αμηψλ. Δλψ ν ρξπζφο ρξεζηκνπνηήζεθε απφ πνιχ παιηά κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν, ν Καλφλαο ηνπ Υξπζνχ σο ζεζκφο ρξνλνινγείηαη απφ ην 1819, ηελ 

πεξίνδν πνπ ην Βξεηαληθφ Κνηλνβνχιην αλαθάιεζε ηνπο καθξνρξφληνπο 

πεξηνξηζκνχο ζηελ εμαγσγή ρξπζψλ θεξκάησλ θαη ξάβδσλ απφ ηε Βξεηαλία θαη 

πηνζέηεζε de jure ηνλ Υξπζφ Καλφλα1. 

Σν πξψην βήκα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ δηεζλνχο Καλφλα ηνπ Υξπζνχ έγηλε 

απφ ηε Γεξκαλία ην 1871. Όζηεξα απφ ηε λίθε ηεο ζηνλ Γαιινπξσζηθφ Πφιεκν, 

εηζέπξαμε κηα ηεξάζηηα απνδεκίσζε ζε ρξπζφ θαη πξνρψξεζε ζηε δεκηνπξγία 

ηνπ ρξπζνχ κάξθνπ. Οη επξσπατθέο ρψξεο πνπ είραλ έσο ηφηε δηκεηαιιηθά 

λνκηζκαηηθά ζπζηήκαηα (Οιιαλδία, Γαλία Ννξβεγία, νπεδία θαζψο θαη νη ρψξεο 

ηεο Λαηηληθήο Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο), αθνινχζεζαλ ζχληνκα, θαζψο νη 

αλαθαιχςεηο αξγχξνπ ζηε Νεβάδα θαη νη λένη κέζνδνη εμφξπμεο είραλ νδεγήζεη 

ζε κεγάιε αχμεζε ηεο πξνζθνξάο θαη πηψζεο ηεο ηηκήο ηνπ αξγχξνπ. Οη ΗΠΑ 

πξνζρψξεζαλ ζηνλ δηεζλή Καλφλα ηνπ Υξπζνχ ην 1879, φηαλ ην ραξηνλφκηζκα 

«greenback», πνπ ηππψζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ Δκθχιηνπ Πνιέκνπ, πξνζδέζεθε 

ζηνλ ρξπζφ. Αξγφηεξα, αθνινχζεζαλ ηνλ δξφκν ησλ Η.Π.Α. θαη πξνζρψξεζαλ 

ηφζν ε Ρσζία φζν θαη ε Ιαπσλία, θαζψο θαη άιιεο ρψξεο2 3. Γεδνκέλεο ηεο 

                                                             

1
 Krugman P. R., Obstfeld M Melitz, Marc J., Γηεζλής οηθολοκηθή: ζεωρία θαη ποιηηηθή, (Αζήλα: 

Κξηηηθή, 2015), 805. 

2
 Γ. Αινγνζθνχθεο, Γηεζλής Μαθροοηθολοµηθή, (2012), (Αζήλα: 2012), 2 

https://alogoskoufis.files.wordpress.com/2012/02/intmac-ch-2.pdf 

3
 Χζηφζν, ν Καλφλαο ηνπ Υξπζνχ δηέθεξε απφ ρψξα ζε ρψξα. Υψξεο φπσο ε Βξεηαλία, νη ΗΠΑ 

θαη ε Γεξκαλία είραλ πιήξε κεηαηξεςηκφηεηα, ελψ άιιεο ρψξεο φπσο ε Γαιιία, ην Βέιγην θαη ε 

Διβεηία είραλ πεξηνξηζκνχο. Υξπζά λνκίζκαηα δελ θπθινθνξνχζαλ ζε φιεο ηηο ρψξεο, παξά 
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θπξηαξρίαο ηεο Βξεηαλίαο ζην δηεζλέο εκπφξην θαη ηνπ πςεινχ επηπέδνπ 

αλάπηπμεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηεο ηδξπκάησλ, ην Λνλδίλν θαηά θπζηνινγηθφ 

ηξφπν, έγηλε ην θέληξν ηνπ δηεζλνχο λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ βαζηδφηαλ 

ζηνλ Υξπζφ Καλφλα4. 

ην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Υξπζνχ Καλφλα αθνινπζήζεθε κηα βαζηθή 

θαηεχζπλζε. Κάζε ρψξα θαζφξηζε ηελ ηηκή ηνπ λνκίζκαηφο ηεο ζε ζρέζε κε ηνλ 

ρξπζφ θαη ήηαλ πάληα έηνηκε λα αληαιιάμεη εγρψξην λφκηζκα κε ρξπζφ, φπνηε 

ρξεηαδφηαλ λα ππνζηεξίμεη ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ λνκίζκαηφο ηεο. Γη‟ απηφλ 

αθξηβψο ηνλ ιφγν ηα επίζεκα ζπλαιιαγκαηηθά ηνπο απνζεκαηηθά απνηεινχληαλ 

απφ ρξπζφ. Λφγσ ηεο εγγελνχο ζπκκεηξίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Υξπζνχ Καλφλα, 

θακηά ρψξα δελ βξηζθφηαλ ζηελ πξνλνκηνχρν ζέζε πνπ ζα ηελ απάιιαζζε απφ 

ηελ ππνρξέσζε παξεκβάζεσλ5. 

ην ζχζηεκα ηνπ Υξπζνχ Καλφλα, ε βαζηθή επζχλε ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο 

ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο επίζεκεο ηζνηηκίαο κεηαμχ ηνπ λνκίζκαηφο ηεο θαη ηνπ 

ρξπζνχ. Γηα λα δηαηεξήζεη απηήλ ηελ ηηκή, ε θεληξηθή ηξάπεδα έπξεπε λα έρεη ζηε 

δηάζεζή ηεο έλα επαξθέο απφζεκα ρξπζνχ. Οη θνξείο ηεο πνιηηηθήο, ζπλεπψο, 

αληηιακβάλνληαλ ηελ εμσηεξηθή ηζνξξνπία, φρη σο έλα ζηφρν γηα ην ηζνδχγην 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, αιιά σο κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ε θεληξηθή 

ηξάπεδα νχηε θέξδηδε ρξπζφ απφ ην εμσηεξηθφ, αιιά νχηε έραλε ρξπζφ κε πνιχ 

πςεινχο ξπζκνχο6. 

Σξεηο είλαη νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Καλφλα 

ηνπ Υξπζνχ, ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν: 

1. Η ακνηβαία κεηαηξεςηκφηεηα ρξπζνχ θαη εγρψξησλ λνκηζκάησλ. 

2. Η ειεχζεξε εηζαγσγή θαη εμαγσγή ρξπζνχ κεηαμχ ησλ ρσξψλ. 

                                                                                                                                                                                      

κφλν ζηελ Αγγιία, ηε Γαιιία, ηε Γεξκαλία, ηηο ΗΠΑ, ηε Ρσζία (κεηά ην 1879), ηελ Απζηξαιία, ηε 

Νφηηα Αθξηθή θαη ηελ Αίγππην. 

4 Krugman ,Obstfeld and Melitz, Γηεζλής οηθολοκηθή: ζεωρία θαη ποιηηηθή, 806. 

5 Krugman ,Obstfeld and Melitz, Γηεζλής οηθολοκηθή: ζεωρία θαη ποιηηηθή, 770. 

6 Krugman ,Obstfeld and Melitz, Γηεζλής οηθολοκηθή: ζεωρία θαη ποιηηηθή, 806. 
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3. Η χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο θαλφλσλ πνπ ζα εγγπάηαη θαη 

ζα θαζνξίδεη ηελ εγρψξηα λνκηζκαηηθή θπθινθνξία θαη πξνζθνξά ρξήκαηνο 

δπλάκεη ησλ απνζεκάησλ ρξπζνχ ζε εζληθφ επίπεδν.  

Ο Καλφλαο ηνπ Υξπζνχ απνηεινχζε νπζηαζηηθά κηα κνξθή ζπζηήκαηνο 

ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, θαζψο θάζε ρψξα φξηδε ηελ 

πεξηεθηηθφηεηα ηνπ λνκίζκαηφο ηεο ζε ρξπζφ πξνζδηνξίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ 

θαη ηελ αμία ηνπ. Γεδνκέλνπ φηη φιεο νη ρψξεο είραλ νξίζεη ηελ ηηκή θαη ηελ 

πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ρξπζνχ ζην λφκηζκά ηνπο, νη ηζνηηκίεο ησλ λνκηζκάησλ 

νξίδνληαλ κε απιή δηαίξεζε ησλ ηηκψλ ηνπ ρξπζνχ ζηα δηάθνξα λνκίζκαηα7.  

Η πξαθηηθή επηηπρία ηνπ Καλφλα Υξπζνχ ζε δηεζλέο επίπεδν νθεηιφηαλ ζε 

δηάθνξνπο παξάγνληεο, αιιά θπξίσο ζηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ θαη 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ πνπ παξείρε, ελψ ζεσξείηαη φηη ππήξμε εμαηξεηηθά 

απνηειεζκαηηθφο κεραληζκφο εμηζνξξφπεζεο ησλ δηαηαξαρψλ ζηα ηζνδχγηα 

δηεζλψλ πιεξσκψλ. Η θιαζηθή αλάιπζε ηνπ David Hume8, πεξηγξάθεη ηνλ ξφιν 

ηνπ κεραληζκνχ δηακφξθσζεο ηηκψλ θαη ξνψλ ρξπζνχ. Υψξεο κε απμεκέλεο 

εμαγσγέο θαη πιενλάζκαηα ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηνπο, παξνπζίαδαλ αχμεζε 

ζηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ 

ππεξβάιινπζαο δήηεζεο αγαζψλ. Η ππεξβάιινπζα δήηεζε νδεγνχζε ζε αχμεζε 

ησλ εγρψξησλ ηηκψλ. Καηά ζπλέπεηα, ε δήηεζε γηα εηζαγσγέο απμαλφηαλ, ελψ 

κεησλφηαλ ε δήηεζε γηα εμαγσγέο, κε απνηέιεζκα ηε ζρεδφλ αλαπφθεπθηε 

εμηζνξξφπεζε ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ. Αληίζεηνο ήηαλ ν κεραληζκφο γηα ρψξεο 

κε ειιείκκαηα ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηνπο. Η κεησκέλε δήηεζε, ιφγσ ηεο 

εθξνήο ρξπζνχ, νδεγνχζε ζε πηψζε ηνπ εγρψξηνπ επηπέδνπ ηηκψλ, κείσζε ησλ 

εηζαγσγψλ θαη αχμεζε ησλ εμαγσγψλ. Η δηαδηθαζία ζπλερηδφηαλ έσο φηνπ 

απνθαηαζηαζεί ε ηζνξξνπία ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ9 10. 

                                                             

7 Αινγνζθνχθεο, Γηεζλής Μαθροοηθολοµηθή, 2. 

8 O Νηέηβηλη Υηνπκ (David Hume) (1711 – 1776) ήηαλ θσηζέδνο ηζηνξηθφο θαη θηιφζνθνο, πνπ 

επεξέαζε ηελ αλάπηπμε δχν ζρνιψλ θηινζνθίαο, ηνπ ζθεπηηθηζκνχ θαη ηνπ εκπεηξηζκνχ. 

9
 Αινγνζθνχθεο, Γηεζλής Μαθροοηθολοµηθή, 3. 

10
 M. TI. Bordo, “The Gold Standard, Bretton Woods and Other Monetary Regimes: A Historical 

Appraisal”, 

(1993),https://research.stlouisfed.org/publications/review/93/03/Gold_Mar_Apr1993.pdf, 123-191. 
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Πξνθεηκέλνπ, φκσο, λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ν απηφκαηνο 

εμηζνξξνπεηηθφο κεραληζκφο ηνπ David Hume, απαηηνχληαλ φιεο νη ρψξεο λα 

ζέβνληαη ηνπο «θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ», δειαδή λα κελ παξεκβαίλνπλ θαη λα 

εκπνδίδνπλ ηηο εθξνέο ή ηηο εηζξνέο ρξπζνχ θαη ζπλαιιάγκαηνο, θαη λα κε 

κεηαβάιινπλ ηα πνζνζηά κεηαιιηθήο θάιπςεο ηνπ λνκίζκαηφο ηνπο11. 

Χζηφζν, ππήξμαλ ζπρλέο παξαβηάζεηο ησλ θαλφλσλ απηψλ, ηδίσο ηελ 

πεξίνδν πξηλ ην 1914. Σα θίλεηξα εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ήηαλ κεγαιχηεξα γηα 

ηηο ρψξεο πνπ είραλ ειιείκκαηα ζε ζρέζε κε ηηο πιενλαζκαηηθέο ρψξεο, έηζη ζηελ 

πξάμε νη ειιεηκκαηηθέο ρψξεο ήηαλ εθείλεο πνπ επηβαξχλνληαλ κε ην θφζηνο 

εμηζνξξφπεζεο ησλ ηζνδπγίσλ πιεξσκψλ φισλ ησλ ρσξψλ. πγθεληξψλνληαο 

ρξπζφ, νη πιενλαζκαηηθέο ρψξεο ρεηξνηέξεπαλ ην πξφβιεκα ηνπ δηεζλνχο 

ζπληνληζκνχ ηεο πνιηηηθήο πνπ ελππήξρε ζην ζχζηεκα. Οη ειιεηκκαηηθέο ρψξεο 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνζειθχζνπλ κέξνο ηνπ πεξηνξηζκέλνπ απνζέκαηνο 

ρξπζνχ, πηνζεηνχζαλ ππεξβνιηθά πεξηνξηζηηθέο λνκηζκαηηθέο πνιηηηθέο κε 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ απαζρφιεζε, ελψ ειάρηζηα βειηίσλαλ ηε ζέζε ησλ 

δηαζεζίκσλ ηνπο. πρλά κάιηζηα νη ρψξεο αληέζηξεθαλ ηνπο θαλφλεο θαη 

αδξαλνπνηνχζαλ ηηο ξνέο ηνπ ρξπζνχ, δειαδή πσινχζαλ εγρψξηνπο ηίηινπο 

φηαλ ηα μέλα δηαζέζηκα αλέβαηλαλ, θαη αγφξαδαλ εγρψξηνπο ηίηινπο φηαλ ηα μέλα 

δηαζέζηκα έπεθηαλ. Οη θπβεξλεηηθέο παξεκβάζεηο ζηηο ηδησηηθέο εμαγσγέο 

ρξπζνχ επίζεο ππέζθαπηαλ ην ζχζηεκα12. 

Πιενλεθηήκαηα – Μεηνλεθηήκαηα ηνπ Υξπζνύ Καλόλα. 

Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ Υξπζνχ Καλφλα ηζρπξίδνληαη φηη, εθηφο ηεο ζπκκεηξίαο, 

ην ζχζηεκα απηφ έρεη κηα αθφκε επηζπκεηή ηδηφηεηα. Δπεηδή φιεο νη θεληξηθέο 

ηξάπεδεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα θξαηνχλ ζηαζεξή ηε ρξεκαηηθή ηηκή ηνπ 

ρξπζνχ, δελ κπνξνχλ λα αθήζνπλ ηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο λα απμάλεηαη 

ηαρχηεξα απφ ηελ πξαγκαηηθή δήηεζε ρξήκαηνο, αθνχ κηα ηαρεία άλνδνο ηεο 

πξνζθνξάο ρξήκαηνο ηειηθά νδεγεί ζε αχμεζε ησλ ηηκψλ φισλ ησλ αγαζψλ θαη 

ησλ ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξπζνχ. πλεπψο ν Υξπζφο 

                                                             

11 Αινγνζθνχθεο, Γηεζλής Μαθροοηθολοµηθή, 4. 

12 Krugman ,Obstfeld and Melitz, Γηεζλής οηθολοκηθή: ζεωρία θαη ποιηηηθή, 810. 
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Καλφλαο ζέηεη απηφκαηα φξηα ζηε δπλαηφηεηα ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο λα 

πξνθαιεί απμήζεηο ηνπ επηπέδνπ ηηκψλ κέζσ ηεο άζθεζεο επεθηαηηθήο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Σα φξηα απηά θαζηζηνχλ ηελ πξαγκαηηθή αμία ησλ 

εζληθψλ λνκηζκάησλ πεξηζζφηεξν ζηαζεξή θαη πξνβιέςηκε, δηεπξχλνληαο έηζη ηα 

νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ ρξήκαηνο13. 

Σα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ηνπ Υξπζνχ Καλφλα είλαη ηα εμήο: 14 

1. Θέηεη αλεπηζχκεηνπο πεξηνξηζκνχο ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλεξγίαο. ε πεξίπησζε 

χθεζεο ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο, κπνξεί λα ζεσξεζεί ζθφπηκε ε αχμεζε ηεο 

πξνζθνξάο ρξήκαηνο απφ φιεο ηηο ρψξεο καδί, αθφκε θαη αλ κηα ηέηνηα πνιηηηθή 

ζα αλέβαδε ηελ ηηκή ηνπ ρξπζνχ σο πξνο ην εζληθφ λφκηζκα. 

2. Η πξφζδεζε ηεο ηηκήο ησλ λνκηζκάησλ ζηνλ ρξπζφ εμαζθαιίδεη ηε 

ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ κφλνλ αλ ε ζρεηηθή ηηκή ηνπ ρξπζνχ θαη ησλ άιισλ 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ είλαη ζηαζεξή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ππήξραλ ηεξάζηηεο 

δηαθπκάλζεηο ηηκψλ, πνπ πήγαδαλ απφ κεηαβνιέο ηεο ζρεηηθήο ηηκήο ηνπ ρξπζνχ. 

3. Έλα δηεζλέο ζχζηεκα πιεξσκψλ πνπ βαζίδεηαη ζηνλ ρξπζφ είλαη 

πξνβιεκαηηθφ, δηφηη νη θεληξηθέο ηξάπεδεο δελ κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηα δηεζλή 

δηαζέζηκά ηνπο, φηαλ νη νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ ηνπο αλαπηχζζνληαη, παξά κφλνλ 

αλ ππάξρνπλ ζπλερείο λέεο αλαθαιχςεηο ρξπζνχ. Κάζε θεληξηθή ηξάπεδα 

ρξεηάδεηαη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο θάπνηα απνζέκαηα ρξπζνχ γηα λα θαζνξίδεη ηε 

ζηαζεξή ηηκή ηνπ λνκίζκαηφο ηεο σο πξνο ηνλ ρξπζφ, αιιά θαη γηα λα 

αληηκεησπίδεη απξφβιεπηεο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο. Έηζη, νη θεληξηθέο ηξάπεδεο ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ αχμεζε ηεο αλεξγίαο δηεζλψο, ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο λα εμαζθαιίδνπλ απνζέκαηα κέζσ ηεο πψιεζεο εγρψξησλ ηίηισλ πνπ 

νδεγεί ζε ζπξξίθλσζε ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο. 

4. Σέινο, ν Υξπζφο Καλφλαο δίλεη ζε ρψξεο κε κεγάιε δπλεηηθή παξαγσγή 

ρξπζνχ, φπσο ε Ρσζία θαη ε Νφηηα Αθξηθή, ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο λα 

                                                             

13 Krugman ,Obstfeld and Melitz, Γηεζλής οηθολοκηθή: ζεωρία θαη ποιηηηθή, 772. 

14 Krugman ,Obstfeld and Melitz, Γηεζλής οηθολοκηθή: ζεωρία θαη ποιηηηθή, 773. 
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επεξεάζνπλ ηηο δηεζλείο καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο κέζσ ησλ πσιήζεσλ 

ρξπζνχ. 

2. Ο Καλόλαο ηνπ Υξπζνύ ζηνλ Μεζνπόιεκν (1918 - 1939) 

Οη θπβεξλήζεηο εγθαηέιεηςαλ ην ζχζηεκα ηνπ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ ζηε 

δηάξθεηα ηνπ Α‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ρξεκαηνδφηεζαλ κέξνο ησλ ηεξάζηησλ 

πνιεκηθψλ δαπαλψλ ηνπο κε ηελ έθδνζε ρξήκαηνο. Δπηπιένλ, ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ θαη ε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα κεηψζεθαλ ζεκαληηθά ιφγσ ησλ απσιεηψλ 

ηνπ πνιέκνπ. Χο απνηέιεζκα, ηα επίπεδα ηηκψλ ήηαλ παληνχ πςειφηεξα κε ην 

ηέινο ηνπ πνιέκνπ ην 191815. 

Αξθεηέο ρψξεο αληηκεηψπηζαλ θαιπάδνληα πιεζσξηζκφ, θαζψο νη 

θπβεξλήζεηο ηνπο πξνζπάζεζαλ λα βνεζήζνπλ ηε δηαδηθαζία αλνηθνδφκεζεο 

κέζσ άιισλ κεραληζκψλ φπσο ηεο αχμεζεο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ. Οη 

θπβεξλήζεηο απηέο ρξεκαηνδφηεζαλ ηηο αγνξέο ηνπο απιψο εθδίδνληαο ηελ 

πνζφηεηα ραξηνλνκίζκαηνο πνπ ρξεηάδνληαλ, φπσο έθαλαλ κεξηθέο θνξέο θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε θαηαθφξπθε άλνδνο ηεο 

πξνζθνξάο ρξήκαηνο θαη ηηκψλ16. 

Η λνκηζκαηηθή αζηάζεηα, φκσο, θαη ε έληνλε κεηαβιεηφηεηα ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν νδήγεζαλ ζε 

πξνζπάζεηεο ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ ρσξψλ γηα ηελ εθ λένπ επαλαθνξά ηνπ 

Υξπζνχ Καλφλα. Πξάγκαηη, νη επξσπατθέο ρψξεο κε πξψηε ηε νπεδία ην 1924, 

θαη θαηφπηλ ηε Γεξκαλία, ηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ηέινο, ηε Γαιιία, είραλ 

πξνζδέζεη, έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1926, ηα λνκίζκαηά ηνπο κε ην δνιάξην θαη 

ηνλ ρξπζφ. ηελ πξάμε ν Καλφλαο ηνπ Υξπζνχ θαηά ηνλ Μεζνπφιεκν άξρηζε λα 

ιεηηνπξγεί ηνλ Απξίιην ηνπ 1925, φηαλ ηνλ επαλέθεξε ε Βξεηαλία. Σν ζχζηεκα 

θαηέξξεπζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1931, κε ηελ ππνηίκεζε ηεο ζηεξιίλαο θαη ηελ 

απνρψξεζε ηεο Βξεηαλίαο. ην κεζνδηάζηεκα βέβαηα είρε πξνθιεζεί ε κεγάιε 

θξίζε ηνπ 192917. 

                                                             

15 Krugman ,Obstfeld and Melitz, Γηεζλής οηθολοκηθή: ζεωρία θαη ποιηηηθή, 814. 

16
 Krugman ,Obstfeld and Melitz, Γηεζλής οηθολοκηθή: ζεωρία θαη ποιηηηθή, 814. 

17
 Αινγνζθνχθεο, Γηεζλής Μαθροοηθολοµηθή, 5. 
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Σν ζχζηεκα ρξπζνχ-ζπλαιιάγκαηνο ηνπ Μεζνπνιέκνπ ππέθεξε απφ 

ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ πξνπνιεκηθφ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ. 

Απηά ήηαλ: 18 

1. Η απνπζία κηαο αδηαθηινλίθεηεο εγέηηδνο δχλακεο ζην λνκηζκαηηθφ πεδίν, 

ξφιν πνπ πξνπνιεκηθά έπαηδε ε Σξάπεδα ηεο Αγγιίαο. 

2. Η ζπλαθφινπζε ρξήζε δχν λνκηζκάησλ, ηνπ δνιαξίνπ θαη ηεο ζηεξιίλαο, 

σο δηεζλψλ απνζεκαηηθψλ κέζσλ, θάηη πνπ πεξηέπιεθε ηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο. 

3. Η έιιεηςε ζπληνληζκνχ ζηελ άζθεζε λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο κεηαμχ ησλ 

θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ησλ νηθνλνκηθά ηζρπξφηεξσλ ρσξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε 

αλππαξμία ελφο αμηφπηζηνπ δηεζλνχο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ λα εμαζθαιίδεη 

απηφλ ηνλ ζπληνληζκφ. 

4. Η ππνηαγή ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζε εζληθνχο ζηφρνπο, φπσο ε 

πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε δηαζεζίκσλ θαη ρξπζνχ, θαη ε ζπλαθφινπζε αζέηεζε 

ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηφ ζε θάπνην βαζκφ νθεηιφηαλ θαη 

ζην φηη ε εηζδνρή νξηζκέλσλ λνκηζκάησλ ζην ζχζηεκα έγηλε ζε ηζνηηκίεο πνπ είηε 

ππεξηηκνχζαλ είηε ππνηηκνχζαλ ην λφκηζκα ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο. 

Δηδηθφηεξα, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνζειθχζνπλ ρξπζφ θαη ζπλάιιαγκα, 

νη βηνκεραληθέο ρψξεο, ζην ζχλνιφ ηνπο, αθνινχζεζαλ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή 

πνπ, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ζπληνληζκνχ, ήηαλ ππέξκεηξα πεξηνξηζηηθή. Μεηά δε 

ηελ θξίζε ηνπ 1929, ε πνιηηηθή απηή ζπλεηέιεζε ζηε δηάρπζε θαη έληαζε ηεο 

παγθφζκηαο χθεζεο. Οη «θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ» πνπ ίζρπαλ πξνπνιεκηθά, δελ 

γίλνληαλ ζεβαζηνί ζηνλ ίδην βαζκφ. Απηφ δπζθφιεπε ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

κεραληζκνχ απνθαηάζηαζεο ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ. 

Φνβνχκελεο ηνλ θίλδπλν αλαζέξκαλζεο ησλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ, νη ρψξεο 

κε πιενλάζκαηα ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ ήηαλ απξφζπκεο λα επηηξέςνπλ ηελ 

επέθηαζε ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο πνπ ζπλφδεπε ηηο εηζξνέο ζπλαιιάγκαηνο. 

Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλεηαη ε πξνζαξκνγή ησλ ρσξψλ πνπ είραλ 

έιιεηκκα. Έηζη ε πξνζαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ θαη απαζρφιεζεο, πνπ ήηαλ 

                                                             

18
 Bordo, “The Gold Standard, Bretton Woods and Other Monetary Regimes: A Historical 

Appraisal”, 123-191. 
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απαξαίηεηε γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ ζηνλ Καλφλα ηνπ 

Υξπζνχ, γηλφηαλ εμαηξεηηθά δπζρεξήο θαη βξαδεία. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα, νη 

ρψξεο ηνπ ζπζηήκαηνο λα ελεπιαθνχλ ζε κία κάρε θαηά ηνπ πιεζσξηζκνχ, κε 

θάζε ρψξα απφ ηελ πιεπξά ηεο λα πξνζπαζεί λα κεηψζεη ην εγρψξην επίπεδν 

ηηκψλ ηαρχηεξα απφ ηηο ππφινηπεο. Σν 1929, νη αληηπιεζσξηζηηθέο πηέζεηο ζηελ 

Ακεξηθή πξνθάιεζαλ απνπιεζσξηζκφ ζηελ Δπξψπε, θαζψο νη ρψξεο 

εμαθνινπζνχζαλ λα ππεξαζπίδνπλ ηε κεηαηξεςηκφηεηα ησλ λνκηζκάησλ ηνπο ζε 

ρξπζφ θαη ζηαζεξέο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, κε απνηέιεζκα ηε ζηελή ζχλδεζε 

ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο, ησλ επηηνθίσλ θαη ησλ ηηκψλ ησλ αγαζψλ δηεζλψο19. 

ε αληίζεζε κε ηνλ πξνπνιεκηθφ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ, φπνπ θάζε ρψξα 

ππάθνπε ζηνπο «θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ», είηε ιφγσ ηεο θπξηαξρίαο ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Αγγιίαο είηε ιφγσ απνθπγήο απνζηαζεξνπνηεηηθψλ παξεκβάζεσλ 

απφ ηηο ππφινηπεο θεληξηθέο ηξάπεδεο, ζηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ηα 

πξάγκαηα ήηαλ ιίγν δηαθνξεηηθά, θαζφηη νη θαλφλεο απηνί ζπρλά παξαβηάδνληαλ. 

Δμάιινπ, ε ζπλχπαξμε δχν παγθφζκησλ λνκηζκαηηθψλ θέληξσλ, ηνπ Λνλδίλνπ 

θαη ηεο Νέαο Τφξθεο, θαη ε ελίζρπζε ηνπ δηεζλνχο ξφινπ ηνπ δνιαξίνπ 

ζπλεηέιεζαλ ζηε κε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο ν 

ζπληνληζκφο ησλ εζληθψλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ησλ δχν θέληξσλ θάζε άιιν 

παξά εχθνινο ήηαλ. 

ηηο 21 επηεκβξίνπ 1931 ε ζηεξιίλα ππνηηκήζεθε θαη ε Μεγάιε Βξεηαλία 

εγθαηέιεηςε ηνλ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ. ηηο αξρέο ηνπ 1932, ηνπιάρηζηνλ 35 ρψξεο 

είραλ εγθαηαιείςεη ηνλ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ ζπλαιιάγκαηνο, ζεκαηνδνηψληαο κηα 

λέα πεξίνδν θπκαηλφκελσλ ηζνηηκηψλ. Η Μεγάιε Βξεηαλία, νη ρψξεο ηεο 

Κνηλνπνιηηείαο, ε Ιαπσλία, νη θαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη νη ρψξεο ηεο Λαηηληθήο 

Ακεξηθήο πηνζέηεζαλ ην λέν λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα. Έλαο κεγάινο αξηζκφο 

εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο απνθάζηζαλ λα δηαηεξήζνπλ 

ζηαζεξή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ λνκίζκαηφο ηνπο σο πξνο ηε ζηεξιίλα, θαη 

λα παξαθνινπζνχλ ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ηζνηηκίαο ηεο σο πξνο ηα άιια 

λνκίζκαηα πνπ παξέκελαλ ζπλδεδεκέλα ζηνλ ρξπζφ. Η νκάδα ησλ ρσξψλ 

απηψλ πεξηειάκβαλε ηηο Βξεηαληθέο απνηθίεο, ηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο, ηελ 

                                                             

19 Αινγνζθνχθεο, Γηεζλής Μαθροοηθολοµηθή, 6. 
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Πνξηνγαιία, ηελ Αίγππην, ηε Λεηνλία θαη ηελ Δζζνλία. Έηζη δηακνξθψζεθε ε 

«δψλε επηξξνήο ηεο ζηεξιίλαο» (sterling area). 

Σνλ Μάξηην ηνπ 1933, θαη γηα κία πεξίνδν δχν πεξίπνπ ρξφλσλ, νη ΗΠΑ 

πξνέβεζαλ ζε κηα ζεκαληηθή θίλεζε, θαζφηη άξρηζαλ λα ππνηηκνχλ ην δνιάξην 

έλαληη ηνπ ρξπζνχ. Μία άιιε νκάδα ρσξψλ, φπσο ε Γνπαηεκάια, ν Παλακάο, νη 

Φηιηππίλεο θαη πνιιέο ρψξεο ηεο Ννηίνπ Ακεξηθήο αθνινχζεζαλ ηηο ΗΠΑ ζηελ 

εγθαηάιεηςε ηνπ Καλφλα Υξπζνχ, πξνζδέλνληαο ηα λνκίζκαηά ηνπο κε ην 

δνιάξην. Γεκηνπξγήζεθε έηζη ε «δψλε επηξξνήο ηνπ δνιαξίνπ» (dollar area). 

Σαπηνρξφλσο, ε Γεξκαλία κε ηε ζεηξά ηεο επέβαιε απζηεξνχο ζπλαιιαγκαηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο. 

Μφλν νη ρψξεο ηνπ πλαζπηζκνχ Υξπζνχ (Gold Bloc), δειαδή ην Βέιγην (σο 

ην 1935), ε Γαιιία, ε Οιιαλδία, ε Ιηαιία, ε Διβεηία θαη ε Πνισλία, ζπλέρηζαλ λα 

δηαηεξνχλ ηα λνκίζκαηά ηνπο ζπλδεδεκέλα κε ηνλ ρξπζφ. Ο πλαζπηζκφο 

Υξπζνχ δηαηεξήζεθε έσο ηνλ επηέκβξην ηνπ 1936, φηαλ ππνηηκήζεθε ην γαιιηθφ 

θξάγθν. Μεηά ηε δηάιπζή ηνπ, κφλν ην δνιάξην παξέκεηλε ζε ζηαζεξή ζρέζε κε 

ηνλ ρξπζφ20. 

Γχν ήηαλ ηα κέηξα ηα νπνία έπξεπε λα ιεθζνχλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηεί ε έιιεηςε ρξπζνχ. Σα κέηξα απηά, ζχκθσλα κε ηνλ Bordo21, ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπλίζηαλην ζηελ ζπληνληζκέλε θαη θαζνιηθή 

απνλνκηζκαηνπνίεζε ηνπ ρξπζνχ απφ ην ζχλνιν ησλ εζληθψλ λνκηζκάησλ θαη ε 

κεηαηξνπή ηνπ ζε απνζεκαηηθφ κέζν αμηψλ κε ηε κνξθή ξάβδσλ (bullion 

standard) ζηα δηεζλή λνκηζκαηηθά θέληξα ηνπ Λνλδίλνπ θαη ηεο Νέαο Τφξθεο, κε 

ηελ ηαπηφρξνλε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δνιαξίνπ θαη ηεο ζηεξιίλαο ηφζν σο 

απνζεκαηηθψλ λνκηζκάησλ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ησλ δηαθφξσλ 

θξαηψλ φζν θαη σο λνκηζκάησλ δηεθπεξαίσζεο δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλαιιαγψλ. Απηή ε ξηδνζπαζηηθή πξφηαζε εθθεχγεη ησλ ζηελψλ 

νηθνλνκνινγηθψλ νξίσλ θαη άπηεηαη πξσηίζησο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ. Γηα απηφλ 

ηνλ ιφγν ίζσο δελ εθαξκφζηεθε ελ ηέιεη. Σειηθά ε εθαξκνγή ηνπ Καλφλα Υξπζνχ 

                                                             

20 Αινγνζθνχθεο, Γηεζλής Μαθροοηθολοµηθή, 7. 

21
 Michael D. Bordo: Καζεγεηήο Οηθνλνκηθψλ θαη Γηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ Ννκηζκαηηθήο θαη 

Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Rutgers ζην New Jersey. 
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αλεζηάιε ην 1922 εμαηηίαο ελ κέξεη θαη ηεο άξλεζεο ηεο Γεξκαλίαο λα πιεξψζεη 

ηελ πνιεκηθή απνδεκίσζε πνπ ηεο είρε επηδηθάζεη ε πλζήθε ησλ Βεξζαιιηψλ. 

Σν γεγνλφο απηφ αλαθέξεηαη θαη ιφγσ ηεο επίδξαζήο ηνπ επί ησλ δηεζλψλ 

λνκηζκαηηθψλ δξσκέλσλ, αιιά απνηέιεζε νπζηαζηηθά θαη ηελ απαξρή ηεο 

ακεξηθαληθήο εκπινθήο ζηελ επξσπατθή ελδνρψξα, πέξαλ ηεο απιήο 

λνκηζκαηηθήο ζηήξημεο πνπ πξνζθέξζεθε ζε ζηεξιίλα θαη γαιιηθφ θξάγθν φπσο 

πξναλαθέξζεθε22. 

3. Σν νηθνλνκηθό Κξαρ ηνπ 1929 

Δλ ησ κεηαμχ, ην 1929 μέζπαζε ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε (The Great 

Depression23), ε νπνία ήηαλ κηα θαηάζηαζε δηεζλνχο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ 

δηήξθεζε απφ έλα κέρξη δέθα ρξφληα ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Δπξφθεηην 

γηα ηε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή χθεζε ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

ηνλ 21ν αηψλα σο παξάδεηγκα γηα ην πφζν νδπλεξή κπνξεί λα είλαη κηα 

νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή. Αλ θαη βάζεη ησλ ηζηνξηθψλ ηεο νηθνλνκίαο ε Μεγάιε 

Όθεζε απνδίδεηαη ζηελ μαθληθή θαη θαζνιηθή θαηάξξεπζε (Κξαρ) ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ ηεο Νέαο Τφξθεο, κεηά ηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ 

ζε πνιχ πςειά επίπεδα ηνλ κήλα πνπ είρε πξνεγεζεί, νη νηθνλνκνιφγνη ζεσξνχλ 

ηελ θαηάξξεπζε ησλ κεηνρψλ ζχκπησκα θαη φρη βαζηθφ αίηην ηεο θξίζεο24. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ακέζσο κεηά ηε ρξεκαηηζηεξηαθή αλαηαξαρή, 

θιίκα αηζηνδνμίαο επηθξάηεζε γηα ιίγν ηφζν ζηελ θπβέξλεζε φζν θαη ζηελ αγνξά. 

ηηο αξρέο ηνπ 1930, ην ρξεκαηηζηήξην αλέθακςε πξνζσξηλά θαη νη ηηκέο 

επέζηξεςαλ ζηα επίπεδα ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 192925. 

                                                             

22 Bordo, “The Gold Standard, Bretton Woods and Other Monetary Regimes: A Historical 

Appraisal”, 123-191. 

23
 Γηα πξψηε θνξά ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ 1929, ν πξφεδξνο Υνχβεξ ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν 

“depression” (“βαζηά θαη παξαηεηακέλε χθεζε”) ζηελ θαζηεξσκέλε εηήζηα νκηιία ηνπ πξνο ην 

Κνγθξέζν. Μέρξη ηφηε, νη νηθνλνκνιφγνη θαη νη πνιηηηθνί ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε ιέμε “παληθφο” φηαλ 

ήζειαλ λα πεξηγξάςνπλ µηα δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία. 

24
 B.Bernanke and R.H. Frank,Principles of Macroeconomics, (New York: McGraw Hill 3

rd
 edition, 

2007), 98. 

25
 Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Η Κρίζες ηοσ 1929, ε Διιεληθή Οηθολοκία θαη οη Δθζέζεης ηες Τράπεδας 

ηες Διιάδος γηα ηα έηε 1928–1940, (Αζήλα: Ίδξπκα Eθηχπσζεο Tξαπεδνγξακκαηίσλ θαη Aμηψλ 

ηεο Tξάπεδαο ηεο Eιιάδνο , 2009), 10. 
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χκθσλα κε ηνλ Ben Bernanke, Γηνηθεηή ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο ησλ 

ΗΠΑ ην δηάζηεκα 2006 – 2014 θαη θαζεγεηή νηθνλνκηθψλ ζε πνιιά αλψηαηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ησλ ΗΠΑ, ε αλαδήηεζε ηεο εμήγεζεο γηα ηελ θξίζε ηνπ 

1929 είλαη ζαλ ηελ αλαδήηεζε ηνπ Ιεξνχ Γηζθνπφηεξνπ ζηνπο ζξχινπο ηνπ 

Μεζαίσλα, φπνπ φπνηνο ηελ εμεγήζεη πεηζηηθά γηα φινπο, ζα είλαη έλαο εθιεθηφο 

νηθνλνκνιφγνο, εθείλνο πνπ ζα θξαηεί ηα θιεηδηά εξκελείαο ηεο 

Μαθξννηθνλνκηθήο, έλαο έλδνμνο ηππφηεο κεγάισλ ηθαλνηήησλ, ζαλ εθείλνπο ηεο 

ηξνγγπιήο Σξάπεδαο. Ο ίδηνο ζεσξεί σο κία απφ ηηο αηηίεο ηεο κεγάιεο θξίζεο 

ηνλ ππεξβνιηθφ δαλεηζκφ, επαλαθέξνληαο ηελ άπνςε ηεο ζρέζεο ρξένπο-χθεζεο 

πνπ πξσηνδηαηππψζεθε απφ ηνλ νηθνλνκνιφγν Ίξβηλγθ Φίζεξ (1867 – 1947). 

πλνπηηθά, ε ζεσξία ηνπ Φίζεξ ιέεη φηη ε πξνζπάζεηα ξεπζηνπνίεζεο 

(κείσζεο) ηνπ ρξένπο νδεγεί ζε πσιήζεηο (θεθαιαηνπρηθψλ ζηνηρείσλ) ππφ πίεζε 

(distress selling), κείσζε ησλ θαηαζέζεσλ, ε νπνία ζπλεπάγεηαη κείσζε θαη ησλ 

δαλείσλ. ια απηά νδεγνχλ ζε κείσζε ησλ ηηκψλ θαη ζε αθφκε κεγαιχηεξε 

κείσζε ηεο αμίαο ησλ επηρεηξήζεσλ (decline in net worth). Η ηειεπηαία νδεγεί ζε 

ρξενθνπίεο επηρεηξήζεσλ θαη κείσζε ηνπ θέξδνπο, ε νπνία ζε κία θαπηηαιηζηηθή 

θνηλσλία αλαγθάδεη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ γίλνληαη δεκηνγφλεο λα κεηψζνπλ ηελ 

παξαγσγή, ην εκπφξην θαη λα απνιχζνπλ πξνζσπηθφ. Η απμεκέλε αλεξγία κε ηε 

ζεηξά ηεο, φπσο επίζεο νη δεκηέο θαη νη ρξενθνπίεο, νδεγνχλ ζε απαηζηνδνμία θαη 

κείσζε ηεο εκπηζηνζχλεο, ε νπνία νδεγεί ζε κάδεκα (hoarding) θαη κείσζε ηεο 

θπθινθνξίαο ρξήκαηνο26. 

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

αθνινχζεζε ηελ πεξίνδν αλφδνπ θαη επθνξίαο πνπ επηθξαηνχζαλ ηα ηειεπηαία 

έηε θαη είρε θνξπθσζεί ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1929. Δλψ κέρξη ηφηε ε αμία ησλ 

βηνκεραληθψλ κεηνρψλ απμαλφηαλ ζπλερψο, νηθνλνκηθνί θχθινη πνπ θνβήζεθαλ 

κηα μαθληθή πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ, άξρηζαλ λα πνπινχλ. Οη ηηκέο ησλ 

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

απφηνκε ηελ 18ε Οθησβξίνπ. Ο παληθφο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηηο 24 Οθησβξίνπ 

ζηνπο επελδπηέο, αληηθαηνπηξίδεηαη ζηνλ ηεξάζηην αξηζκφ κεηνρψλ πνπ 

                                                             

26
 .Fisher, “The Debt-Deflation Theory of Great Depressions”, Econometrica, Vol. 1, No. 4 (1933): 

342–343. 
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πσιήζεθαλ εθείλε ηελ εκέξα, πεξίπνπ 13 εθαηνκκχξηα. Απφ εθείλε ηελ εκέξα 

κεγάινο αξηζκφο Ακεξηθαλψλ ξεπζηνπνίεζε ηηο κεηνρέο ηνπ γηα λα ηηο 

ηνπνζεηήζεη αιινχ, ειπίδνληαο λα θεξδίζεη πεξηζζφηεξα. Δπαθφινπζν φισλ 

απηψλ ήηαλ ν εξρνκφο ηεο «Μαχξεο Γεπηέξαο» θαη αθνινχζσο ηεο «Μαχξεο 

Σξίηεο», θαηά ηελ νπνία θηλήζεθαλ 16 εθαηνκκχξηα κεηνρέο θαη ην ρξεκαηηζηήξην 

θαηέξξεπζε. 

Σν «επεηζφδην» ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ Κξαρ, βξήθε ηελ θπβέξλεζε ησλ ΗΠΑ, 

ππφ ηνλ πξφεδξν Υέξκπεξη Υνχβεξ, εληειψο απξνεηνίκαζηε, αθνχ έιεηπε 

παληειψο θάπνηα πξνεγνχκελε εκπεηξία νπνηαζδήπνηε θξαηηθήο παξέκβαζεο 

πνπ ζα ξχζκηδε ηηο ειεχζεξεο ζπλαιιαγέο ηεο αγνξάο. Η δηεζλήο νηθνλνκία 

ιεηηνπξγνχζε ζχκθσλα κε ηνλ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ, έλα ζχζηεκα ζηαζεξψλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, πνπ ζα κπνξνχζε λα παξαιιειηζηεί κε ην θνηλφ 

λφκηζκα ηεο Δπξσδψλεο, ην νπνίν δελ επέηξεπε ηα θξάηε λα ηνλψζνπλ άκεζα 

ηελ αγνξά κε ξεπζηφ, ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη δπζκελείο απνπιεζσξηζηηθέο 

πηέζεηο27. 

Μία απφ ηηο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ήηαλ ε αχμεζε ησλ δαζκψλ ζε 

εηζαγφκελα πξντφληα, ψζηε λα απμεζεί ε δήηεζε γηα εγρψξηα πξντφληα. Η 

αληαπάληεζε ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ ήηαλ άκεζε. Οη δαζκνί απμήζεθαλ παληνχ 

επηθέξνληαο ζεκαληηθή κείσζε ζην δηεζλέο εκπφξην, αθνχ πνιιά εκπνξεχκαηα 

έγηλαλ απιεζίαζηα γηα πνιινχο κηζζσηνχο. Έσο ην 1933, ε επίζεκε αλεξγία ζηηο 

ΗΠΑ είρε αλέιζεη ζην 25%, κε 5.000 ηξάπεδεο λα θιείλνπλ ε κία κεηά ηελ άιιε. 

ηηο κεγάιεο πφιεηο δεκηνπξγήζεθαλ ζπλνηθίεο αλέξγσλ πνπ είραλ ράζεη ην 

ππνζεθεπκέλν ζπίηη ηνπο θαη αλαπφθεπθηα ζπλσζηίδνληαλ ζε παξάγθεο. Οη 

άζηεγνη ζπγθεληξψζεθαλ κέρξη θαη ζηνλ πνηακφ Πνηφκαθ ηεο πξσηεχνπζαο 

Οπάζηγθηνλ θαη καδί κε πνιινχο άλεξγνπο θαη θνηλσληθά αλέληαρηνπο βεηεξάλνπο 

ηνπ Α‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, δηέκελαλ ζε ζθελέο, δηαδειψλνληαο ελαληίνλ ηεο 

θπβεξλεηηθήο απξαγίαο. Σα «Hoovervilles», φπσο νλνκάζηεθαλ νη κηθξέο απηέο 

                                                             

27
 Γ. Βαξνπθάθεο & Βι. Μίζζνο, Παγθόζκηα Οηθολοκηθή Κρίζε: Οη ρίδες ηες ζεκερηλής θρίζες ζηο 

κεηαποιεκηθό ζτεδηαζκό ηες παγθόζκηας οηθολοκίας, (Δξγαζία θαη Γηά Βίνπ Δθπαίδεπζε – 

Πξνγξάκκαηα Γηά Βίνπ Δθπαίδεπζεο – Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο – ΓΔΔ Δθπαηδεπηηθφ Τιηθφ, 2012), 

50. 
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παξαγθνππφιεηο, δηαιχζεθαλ βηαίσο απφ ηνλ ακεξηθαληθφ ζηξαηφ, χζηεξα απφ 

εληνιή ηνπ ίδηνπ ηνπ Υνχβεξ28. 

Κάησ απφ ηελ επίδξαζε απηψλ ησλ δπζκελψλ εμειίμεσλ, ην πξψην κέηξν 

πνπ έιαβε ε λέα πξνεδξία ηνπ Φξάλθιηλ Ρνχζβειη, ήηαλ ε απνκάθξπλζε ησλ 

ΗΠΑ απφ ηνλ Καλφλα Υξπζνχ (πνπ πξνζνκνηάδεη θαη‟ αληηζηνηρία κε ηελ έμνδν 

κηαο ρψξαο απφ ην επξψ), ηειεηψλνληαο έηζη θάπσο άθνκςα ηε ζρέζε ηνπο κε 

ηελ Πνζνηηθή Θεσξία ηνπ Υξήκαηνο29, αιιά φρη φκσο θαη κε ηε λννηξνπία ησλ 

αξκνδίσλ γηα ηε ράξαμε νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, νη νπνίνη δηαηήξεζαλ ηελ 

πξσηαξρηθή ζθέςε πσο ε άζθεζε λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο είλαη αλίθαλε λα 

θηλεηνπνηήζεη επαξθψο ηελ εγρψξηα δήηεζε30. 

Σν 1929, νη πεξηζζφηεξεο νηθνλνκίεο ηεο αγνξάο είραλ πηνζεηήζεη γηα κία 

αθφκε θνξά ηνλ Υξπζφ Καλφλα. Σελ επνρή εθείλε, φκσο, νη ΗΠΑ 

πξνζπαζνχζαλ λα επηβξαδχλνπλ ηελ νηθνλνκία ηνπο, ε νπνία είρε 

ππεξζεξκαλζεί, κε κηα ζπζηαιηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη ε Γαιιία, πνπ κφιηο 

είρε βγεη απφ κηα πιεζσξηζηηθή θάζε, επέζηξεςε ζηνλ ρξπζφ θαη δερφηαλ 

κεγάιεο εηζξνέο θεθαιαίσλ. Απνηέιεζκα ησλ πιενλαζκάησλ πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηνπο ήηαλ νη δχν ρψξεο λα 

απνξξνθνχλ ηνλ παγθφζκην λνκηζκαηηθφ ρξπζφ κε εθπιεθηηθνχο ξπζκνχο. Ήδε 

ην 1932, νη δχν απηέο ρψξεο κφλεο ηνπο θαηείραλ πεξηζζφηεξν απφ ην 70% ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ ρξπζνχ. Οη άιιεο ρψξεο πνπ αθνινπζνχζαλ ηνλ Υξπζφ Καλφλα δελ 

είραλ άιιε επηινγή απφ ην λα επηδνζνχλ ζε πψιεζε εγρψξησλ ηίηισλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξαηήζνπλ ηε κείσζε ησλ απνζεκάησλ ρξπζνχ πνπ 

δηέζεηαλ. Η παγθφζκηα λνκηζκαηηθή ζπζηνιή πνπ πξνέθπςε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

                                                             

28
 Βαξνπθάθεο & Μίζζνο, Παγθόζκηα Οηθολοκηθή Κρίζε: Οη ρίδες ηες ζεκερηλής θρίζες ζηο 

κεηαποιεκηθό ζτεδηαζκό ηες παγθόζκηας οηθολοκίας, 51. 

29
 Πξφθεηηαη γηα ηελ απιή ζεσξία φηη ε πνζφηεηα ηνπ ρξήκαηνο δελ επεξεάδεη ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα (παξαγσγή, απαζρφιεζε, ζρεηηθέο ηηκέο αγαζψλ, εξγαζίαο θ.ιπ.). Δπεξεάδεη 

κφλν ηηο απφιπηεο ηηκέο. χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, κηα αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ρξήκαηνο 

απιψο απμάλεη φιεο ηηο ηηκέο καδί ρσξίο λα απμάλεη ηε δήηεζε, ηελ παξαγσγή ή νηηδήπνηε απηφ. 

Δπηπιένλ, δελ επεξεάδεη ηηο ζρεηηθέο ηηκέο. Καη αληίζεηα: κηα κείσζε ηεο πνζφηεηαο ρξήκαηνο 

«μεθνπζθψλεη» φιεο ηηο ηηκέο καδί, ρσξίο λα αιιάδεη ηίπνηα άιιν. 

30
 Βαξνπθάθεο & Μίζζνο, Παγθόζκηα Οηθολοκηθή Κρίζε: Οη ρίδες ηες ζεκερηλής θρίζες ζηο 

κεηαποιεκηθό ζτεδηαζκό ηες παγθόζκηας οηθολοκίας, 51. 
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πιήγκαηα πνπ πξνθάιεζε απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1929 ε θαηάξξεπζε ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο Νέαο Τφξθεο, νδήγεζαλ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ζε βαζηά 

χθεζε31.  

Σα θχκαηα ησλ ηξαπεδηθψλ ρξενθνπηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν επηηάρπλαλ ηελ 

θαζνδηθή πνξεία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Ο Υξπζφο Καλφλαο ήηαλ πάιη 

έλνρνο. Η Μεγάιε Όθεζε ήηαλ ην άκεζν απνηέιεζκα ηεο πξνζήισζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ αξρψλ θάζε ρψξαο ζηνλ Καλφλα Υξπζνχ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν 

θάζε ρψξα θαζφξηδε κηα ζπγθεθξηκέλε ηζνηηκία ηνπ εζληθνχ ηεο λνκίζκαηνο κε ηνλ 

ρξπζφ, ν νπνίνο ηειηθά έδξαζε σο κεραληζκφο κεηάδνζεο ηεο χθεζεο απφ ρψξα 

ζε ρψξα. Πνιιέο ρψξεο ζέιεζαλ λα πξνθπιάμνπλ ηα απνζέκαηά ηνπο ζε ρξπζφ 

γηα λα κπνξέζνπλ λα παξακείλνπλ ζην ζχζηεκα ηνπ Υξπζνχ Καλφλα. Η επηζπκία 

ηνπο απηή ζπρλά ηηο εκπφδηδε λα δηαζέηνπλ ζηηο ηξάπεδεο ηε ξεπζηφηεηα πνπ ζα 

ηνπο επέηξεπε λα ζπλερίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. ε ηειεπηαία αλάιπζε, 

νπνηαδήπνηε πνζφηεηα ξεπζηψλ είρε δηαηεζεί ζηηο ηξάπεδεο απφ ηηο εγρψξηεο 

θπβεξλήζεηο, ζα νδεγνχζε ζε αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ ηδησηψλ έλαληη ησλ 

πνιχηηκσλ δηαζεζίκσλ ρξπζνχ ησλ θπβεξλήζεσλ32.  

Η κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε αλάγθαζε πνιιέο ρψξεο λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα 

ηεο επηινγήο ηεο εμσηεξηθήο θαη ηεο εζσηεξηθήο ηζνξξνπίαο θφβνληαο ηηο 

εκπνξηθέο δηαζπλδέζεηο ηνπο κε ηνλ ππφινηπν θφζκν θαη εθκεδελίδνληαο, κε 

θπβεξλεηηθή απφθαζε, ηελ πηζαλφηεηα θάζε ζεκαληηθήο εμσηεξηθήο 

αληζνξξνπίαο. Απηή ε επηινγή φκσο κείσζε ηα θέξδε απφ ην δηεζλέο εκπφξην, 

επηθέξνληαο ζεκαληηθφ θφζηνο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη ζπλέβαιε ζηνλ 

αξγφ ξπζκφ αλάθακςεο απφ ηελ χθεζε, πνπ ζε πνιιέο ρψξεο δελ είρε πιήξσο 

ζπληειεζηεί έσο θαη ην 1939. ιεο νη ρψξεο ζα ήηαλ ζε θαιχηεξε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε αλ ην δηεζλέο εκπφξην ήηαλ ειεχζεξν, ππφ ηνλ φξν φηη ε δηεζλήο 

νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία ζα βνεζνχζε θάζε ρψξα λα δηαηεξήζεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ 

εμσηεξηθνχ ηνκέα ηεο θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηά ηεο, ρσξίο λα 

ζπζηάζεη ηνπο εζσηεξηθνχο ζηφρνπο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Η 

                                                             

31
 Krugman, Obstfeld and Melitz, Γηεζλής οηθολοκηθή: ζεωρία θαη ποιηηηθή, 817. 

32 Krugman, Obstfeld and Melitz, Γηεζλής οηθολοκηθή: ζεωρία θαη ποιηηηθή, 817. 
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ζπλεηδεηνπνίεζε απηνχ ηνπ γεγνλφηνο ελέπλεπζε ην ζρέδην γηα ην κεηαπνιεκηθφ 

δηεζλέο λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα, δειαδή ηε ζπκθσλία ηνπ Bretton Woods33. 

4. Σν ζύζηεκα ηνπ Bretton Woods 

Σνλ Ινχιην ηνπ 1944, νη εθπξφζσπνη 44 ρσξψλ ζπλαληήζεθαλ ζην Bretton 

Woods ηνπ New Hampshire, μεθηλψληαο έλαλ εληαηηθφ πξψην γχξν 

δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ δηήξθεζε ηξεηο εβδνκάδεο. Σα δχν βαζηθά ζέκαηα πνπ 

απαζρφιεζαλ ηε ζπλδηάζθεςε ήηαλ ν ζρεδηαζκφο ελφο κεηαπνιεκηθνχ 

λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε αλνηθνδφκεζε ησλ νηθνλνκηψλ ηεο Δπξψπεο θαη 

ηεο Ιαπσλίαο. Χζηφζν, ηα πξαγκαηηθά εξσηήκαηα πνπ βξίζθνληαλ θάησ απφ ηελ 

εχζξαπζηε επηθάλεηα ησλ ζπλνκηιηψλ, αθνξνχζαλ ζην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ζα 

θξαηνχζε κηα λέα Μεγάιε Όθεζε καθξηά θαη ππφ πνηνπ ηνλ έιεγρν ζα ππφθεηηαη 

έλα ηέηνην πιαίζην34.  

Δλ ηέιεη, νη δηαπξαγκαηεχζεηο θαηέιεμαλ ζηε ζχληαμε θαη ππνγξαθή ησλ 

Άξζξσλ πκθσλίαο ηνπ δηεζλνχο λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζνχλ νη απνηπρίεο ηεο πεξηφδνπ ηνπ Μεζνπνιέκνπ35. Ήιπηδαλ φηη ζα 

κπνξνχζαλ λα ζρεδηάζνπλ έλα δηεζλέο λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα πνπ ζα δηαθχιαηηε 

ηελ πιήξε απαζρφιεζε θαη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ, επηηξέπνληαο ηαπηφρξνλα 

ζε θάζε ρψξα λα επηηχρεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ εμσηεξηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο 

ηεο, ρσξίο λα επηβάιεη πεξηνξηζκνχο ζην δηεζλέο εκπφξην36.  

Γχν απφ ηνπο κεγάινπο θνξείο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ ζρεδηάζηεθαλ 

θαηά ηε ζπλδηάζθεςε ηνπ Bretton Woods, έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θξίζε πνπ 

αληηκεησπίδεη ε Διιάδα απφ ην 2008. Πξφθεηηαη γηα ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα (The 

World Bank for Reconstruction and Development) θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 

Σακείν (International Monetary Fund – IMF). θνπφο ηεο πξψηεο θαζνξίζηεθε ε 

ρξεκαηνδφηεζε, σο παγθφζκηνο επελδπηηθφο νξγαληζκφο, παξαγσγηθψλ 

                                                             

33
 Krugman, Obstfeld and Melitz, Γηεζλής οηθολοκηθή: ζεωρία θαη ποιηηηθή, 816. 

34
 Βαξνπθάθεο & Μίζζνο, Παγθόζκηα Οηθολοκηθή Κρίζε: Οη ρίδες ηες ζεκερηλής θρίζες ζηο 

κεηαποιεκηθό ζτεδηαζκό ηες παγθόζκηας οηθολοκίας, 71. 

35 Αινγνζθνχθεο, Γηεζλής Μαθροοηθολοµηθή, 7. 

36 Krugman, Obstfeld and Melitz, Γηεζλής οηθολοκηθή: ζεωρία θαη ποιηηηθή, 818. 
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επελδχζεσλ αλά ηνλ θφζκν. Παξάιιεια, γηα ην ΓΝΣ πξνζδηνξίζηεθε σο 

πξσηαξρηθφο ζθνπφο ε δαλεηνδφηεζε νηθνλνκηψλ πνπ έρνπλ κεγάια ειιείκκαηα 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο, θάησ απφ πνιχ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο νη νπνίνη ζα 

εγγπνχληαλ ηελ απνπιεξσκή ηνπο. 

Έλαο επηπιένλ θνξέαο πνπ άθεζε αλεμίηειν ην ζεκάδη ηνπ ζηε 

κεηαπνιεκηθή νηθνλνκία, ήηαλ ε Γηεζλήο Ννκηζκαηηθή Έλσζε (International 

Currency Union – ICU), ε νπνία δηαιχζεθε ην 1971, βάδνληαο ηέινο ζην 

Παγθφζκην ρέδην θαη αλνίγνληαο ηνλ δξφκν γηα κηα δεχηεξε θάζε ηνπ 

παγθφζκηνπ θαπηηαιηζκνχ. Με βάζε απηφλ ηνλ θνξέα, εηίζεην ζε ιεηηνπξγία έλα 

λέν ζχζηεκα ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, γλσζηφ κε ην φλνκα ηεο 

ζπλδηάζθεςεο, Bretton Woods. ηηο ζπδεηήζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ν Κέπλο37 

έθαλε κηα πξαγκαηηθά πνιχ ηνικεξή πξφηαζε, γηα έθδνζε ελφο θνηλνχ 

παγθφζκηνπ λνκίζκαηνο γηα φιεο ηηο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο, ππφ ηελ εγεζία κηαο 

Γηεζλνχο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. 

Η πξφηαζε απηή δελ πξνέθπςε απφ ην πνπζελά. Ο Καλφλαο ηνπ Υξπζνχ πνπ 

ίζρπε πξηλ ηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν ήηαλ έλα ζχζηεκα πνπ ζπλέδεε ηελ αμία 

ησλ λνκηζκάησλ κε εθείλε ηνπ ρξπζνχ, ζπλεπψο ε έλλνηα κηαο εληαίαο 

λνκηζκαηηθήο έλσζεο ήηαλ νηθεία. Η πξφηαζε ηνπ Κέπλο ήηαλ ζρεδηαζκέλε έηζη 

ψζηε λα ζπλδπάδεη ηα πξνηεξήκαηα ελφο θνηλνχ λνκίζκαηνο (ζηαζεξφηεηα ησλ 

ηηκψλ θαη βάζηκεο πξνβιέςεηο γηα ην δηεζλέο εκπφξην), πξνθπιάζζνληάο ην απφ 

ηε κεγάιε απνηπρία ηνπ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ, δειαδή απφ ην φηη πεξηνξίδνληαο 

ηελ πνζφηεηα ρξήκαηνο θάζε ρψξαο, ζε θάπνην θαλνληζκέλν απφ πξηλ επίπεδν, 

ζπλδεδεκέλν κε ηα απνζέκαηα ρξπζνχ ηεο ρψξαο, πεξηφξηδε ηε δπλαηφηεηα ησλ 

θπβεξλήζεσλ λα δηαρεηξίδνληαη ελδερφκελεο θξίζεηο (δειαδή θαηαζηξνθηθέο 

πηψζεηο ηεο ελεξγνχ δήηεζεο) κε αχμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ. 

Δπηπιένλ ε ηδέα ηνπ Κέπλο ζηφρεπε ζην λα ιχζεη αθφκα έλα πξφβιεκα, πνπ ν 

Καλφλαο ηνπ Υξπζνχ είρε θαηά ην παξειζφλ θαλεί αλίθαλνο λα δηεπζεηήζεη: ηηο 

                                                             

37 Ο Τηων Μζυναρντ Κζυνσ, (John Maynard Keynes) (1883 – 1946) ιταν Άγγλοσ οικονομολόγοσ, 

μακθματικόσ, κακθγθτισ πανεπιςτθμίου, ςυγγραφζασ και ανώτατοσ κρατικόσ υπάλλθλοσ. 

Δθμιοφργθςε, με τα ζργα του και τουσ οπαδοφσ του, τθ λεγόμενθ κεχνςιανι ςχολι ςτθν οικονομικι 

επιςτιμθ. Θεωρείται ζνασ από τουσ πιο ςθμαντικοφσ οικονομολόγουσ του 20ου αιώνα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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ζπζηεκαηηθέο αληζνξξνπίεο ησλ εκπνξηθψλ ηζνδπγίσλ. Οξηζκέλεο ρψξεο, ήηαλ 

ζρεδηαζκέλεο έηζη ψζηε λα δηαηεξνχλ κφληκα κεγάια ειιείκκαηα ζηηο ηξέρνπζεο 

ζπλαιιαγέο ηνπο, ελψ θάπνηεο άιιεο κπνξνχζαλ θαη δηαηεξνχζαλ αληίζηνηρα 

πιενλάζκαηα (εμήγαγαλ πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη εηζήγαγαλ). Έηζη, ζα ήηαλ εθηθηφ, 

θαηά ηελ άπνςε ηνπ Κέπλο, ε ICU λα ιεηηνπξγεί πξνο ηελ εμνκάιπλζε ησλ 

δηεζλψλ αληζνξξνπηψλ. Η ICU, κε άιια ιφγηα, είρε ζηφρν λα ιεηηνπξγεί σο έλαο 

Μεραληζκφο Αλαθχθισζεο Πιενλαζκάησλ. 

Έρνληαο αθηεξψζεη κηα νιφθιεξε δεθαεηία ζηελ έξεπλα ησλ αηηηψλ ηεο 

κεγάιεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάξξεπζεο ηνπ 1929 θαη ηνπ ξφινπ ηνπ 

θαζεζηψηνο ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ην ζπλφδεπε, ν Κέπλο είρε επηθεληξσζεί ζηε 

δπλαηφηεηα λα απνθεπρζεί κία πεξίπησζε ρξένπο θαη απνπιεζσξηζκνχ ζε 

ρψξεο κε πςειά εκπνξηθά ειιείκκαηα. Έλαο θαχινο θχθινο, εληφο ηνπ νπνίνπ ε 

ρξεσκέλε ρψξα ζα έπξεπε λα πιεξψζεη πςειφηεξα επηηφθηα ψζηε λα 

εμππεξεηήζεη ην απμαλφκελν ρξένο ηεο, ζα μεθηλνχζε, εάλ κείσλε ζεκαληηθά ηηο 

δεκφζηεο δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο, ζεσξψληαο φηη ηέηνηεο πεξηθνπέο 

ζα βχζηδαλ ηε δήηεζε ηεο νηθνλνκίαο. 

Δάλ θη άιιεο ρψξεο εηζέξρνληαλ ζηνλ ίδην θαχιν θχθιν γηα ηνπο ίδηνπο 

ιφγνπο, ηφηε ηέηνηνπ είδνπο αληαγσληζηηθέο ππνηηκήζεηο ζα παξέζπξαλ έλα 

κεγάιν κέξνο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, ζε χθεζε. Γελ ζέιεη θαη κεγάιε 

θαληαζία γηα λα ζπκπεξάλεη θαλείο, φηη θάηη ηέηνην ζα νδεγνχζε ζε κηα 

θαηλνχξγηα Μεγάιε Όθεζε, ζαλ θη απηή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 (ή ηε ζεκεξηλή 

δηθή καο). 

Η πξφηαζε ινηπφλ ηνπ Κέπλο ήηαλ ζρεηηθά απιή. Η ICU ζα ρνξεγνχζε ζε 

θάζε ρψξα κέινο ηε δπλαηφηεηα λα εθηακηεχεη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ φζα 

θαηέζεηε. Γειαδή, ζα κπνξνχζε λα εθδίδεη δάλεηα κε κεδεληθφ επηηφθην, απφ ηε 

Γηεζλή Κεληξηθή Σξάπεδα (εάλ ππνζέζνπκε φηη δεκηνπξγνχληαλ). Δπίζεο, ζα 

κπνξνχζαλ λα ρνξεγεζνχλ δάλεηα πάλσ απφ ην 50% ηνπ κέζνπ ειιείκκαηνο ηεο 

ρψξαο, αιιά κε έλα ζηαζεξφ επηηφθην. Σελ ίδηα ζηηγκή, ζα ππήξραλ πνηληθέο 

ξήηξεο γηα ρψξεο πνπ δηαηεξνχζαλ ζπζηεκαηηθά πςειά ειιείκκαηα, κηαο θαη ηα 

πςειά ειιείκκαηα ήηαλ θαη απηά κία πιεπξά ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ 

αληζνξξνπηψλ. 
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Η πξφηαζε ηνπ Κέπλο φξηδε φηη θάζε ρψξα κε ζεκαληηθά πιενλάζκαηα ζην 

εκπνξηθφ ηεο ηζνδχγην, ζα ρξεσλφηαλ κε ηφθνπο, αλαγθάδνληαο ην λφκηζκά ηεο 

πξνο αλαηίκεζε, πξνθαιψληαο έηζη θάπνηεο κεηαθνξέο θεθαιαίσλ πξνο ηηο 

ειιεηκκαηηθέο ρψξεο. 

Βεβαίσο, νη πξνηάζεηο ηνπ Κέπλο δελ εηζαθνχζηεθαλ. Η ICU δελ ιεηηνχξγεζε, 

γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη νη ΗΠΑ δελ ήζειαλ λα κνηξαζηνχλ ηνλ εγεκνληθφ 

ηνπο ξφιν θαη θπξίσο λα δερζνχλ φηη ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, ην εκπνξηθφ 

ηνπο ηζνδχγην ζα ηζνζθειηζηεί. Έηζη ην Παγθφζκην ρέδην ην νπνίν ηειηθά 

επηιέρζεθε δελ δηέζεηε απηφλ ηνλ πνιχ ζεκαληηθφ Μεραληζκφ Αλαθχθισζεο 

Πιενλαζκάησλ ηνπιάρηζηνλ φρη ζεζκνζεηεκέλν38. 

Σν ζχζηεκα πνπ ζεκειηψζεθε κε ηε ζπκθσλία ηνπ Bretton Woods πξνέβιεπε 

ζηαζεξέο ηζνηηκίεο έλαληη ηνπ ακεξηθαληθνχ δνιαξίνπ θαη ακεηάβιεηε ηηκή ηνπ 

ρξπζνχ ζε δνιάξηα, ζηα 35 δνιάξηα ηελ νπγγηά39. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ησλ ρσξψλ-κειψλ ήηαλ ζε κνξθή ρξπζνχ ή 

δνιαξίσλ θαη νη ρψξεο-κέιε είραλ ην δηθαίσκα λα πσινχλ δνιάξηα ζηελ Κεληξηθή 

Σξάπεδα ησλ ΗΠΑ έλαληη ρξπζνχ, ζηελ επίζεκε ηηκή. Δπξφθεηην ζπλεπψο γηα ην 

ζχζηεκα ηνπ ρξπζνχ ζπλαιιαγκαηηθνχ θαλφλα, κε ην δνιάξην ζαλ ην βαζηθφ 

απνζεκαηηθφ λφκηζκα40. Παξάιιεια, νη ρψξεο πνπ είραλ ειιείκκαηα ζην ηζνδχγην 

πιεξσκψλ ηνπο, είραλ ηε δπλαηφηεηα δαλεηζκνχ απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 

Σακείν, έηζη ψζηε λα ππνβνεζείηαη ε δηαηήξεζε ησλ ζηαζεξψλ ηζνηηκηψλ. Σν ΓΝΣ 

είρε αθφκε σο ζηφρν λα βνεζήζεη ζηελ πξννδεπηηθή θαηάξγεζε ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ πεξηνξηζκψλ, ψζηε λα πξνσζεζνχλ νη δηεζλείο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο41. 

Οη ΗΠΑ αλέιαβαλ ηελ ππνρξέσζε λα δηαηεξνχλ ζηαζεξή ηελ ηζνηηκία ηνπ 

δνιαξίνπ σο πξνο ηνλ ρξπζφ, κε παξέκβαζε ζηελ αγνξά ρξπζνχ, έηζη ψζηε λα 

                                                             

38 Βαξνπθάθεο & Μίζζνο, Παγθόζκηα Οηθολοκηθή Κρίζε: Οη ρίδες ηες ζεκερηλής θρίζες ζηο 

κεηαποιεκηθό ζτεδηαζκό ηες παγθόζκηας οηθολοκίας, 74. 

39
 Βαξνπθάθεο & Μίζζνο, Παγθόζκηα Οηθολοκηθή Κρίζε: Οη ρίδες ηες ζεκερηλής θρίζες ζηο 

κεηαποιεκηθό ζτεδηαζκό ηες παγθόζκηας οηθολοκίας, 75. 

40 Krugman, Obstfeld and Melitz, Γηεζλής οηθολοκηθή: ζεωρία θαη ποιηηηθή, 818. 

41 Αινγνζθνχθεο, Γηεζλής Μαθροοηθολοµηθή, 8. 
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ζηεξίδνπλ ηε ζηαζεξή ηηκή ηνπ. Σν ζχζηεκα απηφ ησλ παξεκβάζεσλ ζπληζηά 

βαζηθή δηαθνξά ηνπ Bretton Woods απφ ηνλ ακηγή Καλφλα ηνπ Υξπζνχ. ην 

ζχζηεκα ηνπ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ, θάζε ρψξα φξηδε κηα θεληξηθή ηζνηηκία σο 

πξνο ηνλ ρξπζφ θαη πεξηφξηδε ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ λνκίζκαηφο ηεο γχξσ απφ 

απηή ηελ θεληξηθή ηζνηηκία κε παξεκβάζεηο ζηελ αγνξά ρξπζνχ, ην εχξνο ησλ 

νπνίσλ πεξηνξηδφηαλ απφ ηα ιεγφκελα «ζεκεία ρξπζνχ» (gold points). Αληίζεηα 

ην ζχζηεκα ηνπ Bretton Woods ήηαλ κηα παξαιιαγή ηνπ θαλφλα ρξπζνχ - 

ζπλαιιάγκαηνο, κε ηε δηαθνξά φηη πξνέβιεπε θαη κεραληζκνχο ρξεκαηνδφηεζεο 

θαη πξνζαξκνγήο ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ, κέζσ ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ 

Σακείνπ42. 

Αθφκε ζεκαληηθφηεξε, φκσο, ήηαλ ε πξφβιεςε ηεο δπλαηφηεηαο εθάπαμ 

αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηζνηηκηψλ, ζε πεξηπηψζεηο «ζεκειηψδνπο αληζνξξνπίαο» 

(fundamental disequilibrium) ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ, πξφβιεςε, ε νπνία δελ 

ππήξρε ζηνλ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ. Η δπλαηφηεηα αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηζνηηκηψλ 

ρξεζίκεπε σο βαιβίδα αζθαιείαο γηα ην ζχζηεκα, θαζψο απέηξεπε ηε 

ζπζζψξεπζε κεγάισλ αληζνξξνπηψλ43. 

Δθεί πνπ ην ζχζηεκα δηέθεξε ξηδηθά απφ ηνλ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ, ήηαλ ζην 

ζέκα ηεο κεηαηξεςηκφηεηαο. Οη εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο δελ είραλ πιένλ ηελ 

ππνρξέσζε ηεο κεηαηξεςηκφηεηαο ησλ λνκηζκάησλ ηνπο ζε ρξπζφ ή μέλν 

ζπλάιιαγκα ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Γπλαηφηεηα κεηαηξεςηκφηεηαο ζε ρξπζφ 

ππήξρε κφλν κεηαμχ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ. Μεηαηξεςηκφηεηα έλαληη ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα ππήξρε θπξίσο ζε μέλν ζπλάιιαγκα. Η πεξηνξηζκέλε κεηαηξεςηκφηεηα 

πνπ πξνέβιεπε ην ζχζηεκα βνήζεζε ίζσο ζηε καθξνβηφηεηά ηνπ, θαζψο κε ηνλ 

ηξφπν απηφλ πεξηνξίδνληαλ νη θεξδνζθνπηθέο πηέζεηο ζηηο ηζνηηκίεο, αθφκε θαη 

φηαλ ήηαλ πξνθαλέο φηη νη ηζνηηκίεο απηέο δελ ήηαλ δηαηεξήζηκεο44 45. 

                                                             

42 Αινγνζθνχθεο, Γηεζλής Μαθροοηθολοµηθή, 8. 

43 Αινγνζθνχθεο, Γηεζλής Μαθροοηθολοµηθή, 8. 

44 Krugman, Obstfeld and Melitz, Γηεζλής οηθολοκηθή: ζεωρία θαη ποιηηηθή, 820. 

45 Αινγνζθνχθεο, Γηεζλής Μαθροοηθολοµηθή, 9. 
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Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ην ζχζηεκα ηνπ Bretton Woods άξρηζε 

λα θιπδσλίδεηαη απφ ζπλερείο θξίζεηο. ηα ηέιε ηνπ 1971 έγηλε ε ηειεπηαία 

πξνζπάζεηα δηάζσζεο ηνπ θαζεζηψηνο ησλ ζηαζεξψλ ηζνηηκηψλ, κε ηε 

κηζζφληα ζπκθσλία. Βάζεη απηήο, ην δνιάξην ζα ππνηηκνχηαλ έλαληη ηνπ ρξπζνχ 

θαη ην γηελ, ην ειβεηηθφ θξάγθν, ην κάξθν θαη ηα λνκίζκαηα ηεο ΔΟΚ ζα 

αλαηηκνχληαλ. Η ζπκθσλία απηή απνηέιεζε θαη ην θχθλεην άζκα ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηνπ Bretton Woods46. 

  

                                                             

46 Αινγνζθνχθεο, Γηεζλής Μαθροοηθολοµηθή, 9. 
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Κεθάιαην Γεύηεξν: Ζ Δπξσδώλε 

 

1. Οη ιόγνη ηεο δεκηνπξγίαο ηεο Δπξσδώλεο 

Σελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ 1999, έληεθα απφ ηηο ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο πξνέβεζαλ ζε κία ηζηνξηθή θίλεζε, ηελ πηνζέηεζε ελφο θνηλνχ 

επξσπατθνχ λνκίζκαηνο, ηνπ επξψ. Με ηε γέλλεζε ηνπ επξψ, δεκηνπξγήζεθε έλα 

πιαίζην ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο 

Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο (ΟΝΔ) θαη νη πξνζδνθίεο γηα ηα νθέιε 

ήηαλ κεγάιεο εθείλε ηελ επνρή. Βέβαηα, κε ηνλ ηξφπν απηφ νη ρψξεο ηεο ΟΝΔ 

ρξεηάζηεθε λα πξνβνχλ ζε κεγάιεο ζπζίεο. πκθψλεζαλ λα θαηαξγήζνπλ ηα 

εζληθά ηνπο λνκίζκαηα θαη λα παξαρσξήζνπλ ηνλ έιεγρν ηεο λνκηζκαηηθήο ηνπο 

πνιηηηθήο ζε έλα θνηλφ Δπξσπατθφ χζηεκα Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ (ΔΚΣ)47. 

Δλδηαθέξνλ έρεη ζπλεπψο, λα εμεηάζνπκε, ζε πξψηε θάζε, ηνπο ιφγνπο πνπ 

νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ επξψ. 

Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ πζηήκαηνο ηνπ Bretton Woods ην 1971, νη ρψξεο 

ηεο Δπξψπεο επηδήηεζαλ έλα πιαίζην ζπληνληζκνχ ησλ λνκηζκαηηθψλ ηνπο 

πνιηηηθψλ πνπ ζα ηνπο παξείρε κεγαιχηεξε αζθάιεηα. Γχν θαίλεηαη λα ήηαλ νη 

θχξηνη ιφγνη πνπ ψζεζαλ ηα θξάηε ηεο Δπξψπεο ζηελ πηνζέηεζε ελφο θνηλνχ 

λνκίζκαηνο: 

1. Η δηεχξπλζε ηνπ ξφινπ ηεο Δπξψπεο ζην παγθφζκην λνκηζκαηηθφ 

ζχζηεκα. πσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν ζεκείν ε λνκηζκαηηθή θξίζε ηνπ 

1929 θιφληζε ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θξαηψλ ηεο Δπξψπεο σο πξνο ηελ 

απνθαζηζηηθφηεηα ησλ ΗΠΑ. 

2. Η κεηαηξνπή ηεο Έλσζεο ζε κηα πξαγκαηηθά ελνπνηεκέλε αγνξά. Οη 

θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο, απφ ηελ επνρή ηεο ίδξπζήο ηεο ην 

1957, πίζηεπαλ φηη ν κεηαζρεκαηηζκφο ζε κηα ελνπνηεκέλε αγνξά ζα έπξεπε λα 

επηηεπρζεί κφλν κε ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ακνηβαίσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

                                                             

47 Krugman ,Obstfeld and Melitz, Γηεζλής οηθολοκηθή: ζεωρία θαη ποιηηηθή, 897. 
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ηζνηηκηψλ. Οη Δπξσπαίνη αμησκαηνχρνη πάληα πίζηεπαλ φηη ε αβεβαηφηεηα σο 

πξνο ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, φπσο θαη ηα εκπφδηα ζηε δηεμαγσγή ηνπ 

εκπνξίνπ, ήηαλ αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο σο πξνο ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε48. 

Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα κηαο λνκηζκαηηθήο έλσζεο 

Γεληθφηεξα, ε δεκηνπξγία κηαο λνκηζκαηηθήο έλσζεο απνζθνπεί, απφ ηε 

κία πιεπξά ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

πηνζέηεζε εληαίνπ λνκίζκαηνο θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

θφζηνπο απφ ηελ εγθαηάιεηςε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο σο κέζνπ 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο49. Δηδηθφηεξα ηα νθέιε απφ ηε δεκηνπξγία κηαο 

λνκηζκαηηθήο έλσζεο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζε έμη θχξηα ζεκεία. Αξρηθά, 

επηηπγράλεηαη εμάιεηςε ηνπ θόζηνπο ησλ ζπλαιιαγώλ, θάηη πνπ ζπκβάιιεη 

ζηελ άλνδν ησλ δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ θαη επνκέλσο ζηελ αχμεζε ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ. Γεχηεξνλ, έρνπκε κείσζε ηνπ βαζκνύ δηαθνξνπνίεζεο ησλ ηηκώλ 

αλάκεζα ζηηο εζληθέο αγνξέο, έηζη είλαη επθνιφηεξν γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα 

επσθειεζνχλ απφ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ παξαγσγή. 

 Δπηπιένλ, κέζα ζην πιαίζην κηαο λνκηζκαηηθήο έλσζεο έρνπκε εμάιεηςε 

ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνύ θηλδύλνπ θαη ελίζρπζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ 

εληφο ηεο έλσζεο50, ηαρύηεξε ελνπνίεζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ 

αγνξώλ51, πξννπηηθή ην εληαίν λόκηζκα λα θαηαζηεί δηεζλέο, θαη ηέινο, νη 

ρψξεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα επηδείμνπλ κεγαιύηεξε πεηζαξρία ζηελ άζθεζε 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά ζηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή52. 

 Αλαθνξηθά κε ηα κεηνλεθηήκαηα κηαο λνκηζκαηηθήο έλσζεο, ην πην 

ζεκαληηθφ ζπλδέεηαη κε ηελ απψιεηα απηνλνκίαο σο πξνο ηελ άζθεζε 

                                                             

48 Krugman, Obstfeld and Melitz, Γηεζλής οηθολοκηθή: ζεωρία θαη ποιηηηθή, 900. 

49
 Υξ. Παπάδνγινπ, Δηζαγωγή ζηε δηεζλή οηθολοκηθή, (Αζήλα: Δθδφζεηο Σζφξηαο, 2014), 459. 

50 Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ εκθάληζε δηαηαξαρψλ πνπ ζε κεγάιν βαζκφ 

αιιεινεμνπδεηεξψλνληαη, ηδηαίηεξα φηαλ νη ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ είλαη αξθεηέο. 

51 Απηφ ζεκαίλεη πξαθηηθά κεγαιχηεξε επθνιία άληιεζεο θεθαιαίσλ θαη ζε ρακειφηεξν θφζηνο 

(επηηφθην). 

52 Δθηελψο βι. Παπάδνγινπ, Δηζαγωγή ζηε δηεζλή οηθολοκηθή, 460–462. 
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λνκηζκαηηθήο θαη ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο απφ ην θξάηνο κέινο. Έηζη, δελ 

ππάξρεη δπλαηφηεηα κεηαβνιήο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, κνλνκεξψο απφ 

ην θξάηνο κέινο ζε πεξίπησζε π.ρ. αληηκεηψπηζεο κηαο αζχκκεηξεο δηαηαξαρήο. 

ηαλ, γηα παξάδεηγκα, κηα ρψξα ρξεηαζηεί λα κεηαβάιεη (κέζσ ππνηίκεζεο) ηε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηεο ηζνηηκία, κε ζθνπφ λα εληζρχεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο, 

έηζη ψζηε λα κεηξηάζεη πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην χςνο ηνπ πξντφληνο ή 

ηεο απαζρφιεζεο, δελ ζα κπνξέζεη λα ην πξάμεη κνλνκεξψο ρσξίο ηε ζπλαίλεζε 

φισλ ησλ κεξψλ.53 

2. Ζ δνκή θαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπξσδώλεο 

Η δεκηνπξγία ηεο ΟΝΔ βαζίζηεθε ζηελ επίηεπμε ησλ επηηαγψλ ηνπ άξζξνπ 

119 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ), ζχκθσλα 

κε ην νπνίν ε δξάζε ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο Έλσζεο βαζίδεηαη ζηνλ ζηελφ 

ζπληνληζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ, ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ζηνλ 

θαζνξηζκφ θνηλψλ ζηφρσλ, αζθείηαη δε δπλάκεη ηεο αξρήο ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

αλνηθηήο αγνξάο κε ειεχζεξν αληαγσληζκφ54. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ 

ζηφρσλ, ε Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή ηεο Έλσζεο βαζίζηεθε ζε 

θάπνηεο γεληθέο αξρέο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ ηζρχνπλ γηα ην ζχλνιν ησλ 

θξαηψλ-κειψλ αιιά θαη ζε θάπνηεο εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ 

απνθιεηζηηθά ζηηο ρψξεο κέιε ηεο Δπξσδψλεο. 

Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη ηέζεθαλ θάπνηα 

απζηεξά θξηηήξηα καθξννηθνλνκηθήο ζχγθιηζεο. Απηά, ελ ζπληνκία ήηαλ ηα εμήο:  

1. Ο πιεζσξηζκφο ηεο ρψξαο δελ ζα έπξεπε λα είλαη πςειφηεξνο απφ 1,5% 

ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηξηψλ ρσξψλ κειψλ ηεο ΔΔ κε ηνλ ρακειφηεξν 

πιεζσξηζκφ.  

                                                             

53
 Παπάδνγινπ, Δηζαγωγή ζηε δηεζλή οηθολοκηθή, 462. 

54
 Άξζξν 119 .Λ.Δ.Δ.: «… ε δράζε ηωλ θραηώλ κειώλ θαη ηες Έλωζες περηιακβάλεη, ζύκθωλα 

κε ηοσς όροσς ποσ προβιέποσλ οη Σσλζήθες, ηε ζέζπηζε κηας οηθολοκηθής ποιηηηθής, ποσ 

βαζίδεηαη ζηο ζηελό ζσληοληζκό ηωλ οηθολοκηθώλ ποιηηηθώλ ηωλ θραηώλ κειώλ, ζηελ εζωηερηθή 

αγορά, θαζώς θαη ζηολ θαζορηζκό θοηλώλ ζηότωλ, θαη αζθείηαη ζύκθωλα κε ηελ αρτή ηες 

οηθολοκίας ηες αλοητηής αγοράς κε ειεύζερο αληαγωληζκό». 
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2. Η ρψξα ζα έπξεπε λα έρεη δηαηεξήζεη ζηαζεξή ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 

ηνπ λνκίζκαηφο ηεο κέζα ζηνλ Μεραληζκφ πλαιιαγκαηηθψλ Ιζνηηκηψλ (ΜΙ), 

ρσξίο λα έρεη ππνηηκήζεη ην λφκηζκά ηεο κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία. 

3. Σν έιιεηκκα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηεο ρψξαο δελ ζα έπξεπε λα είλαη 

πςειφηεξν απφ ην 3% ηνπ ΑΔΠ ηεο (εθηφο εμαηξεηηθψλ θαη πξνζσξηλψλ 

πεξηζηάζεσλ). 

4. Σν δεκφζην ρξένο ηεο ρψξαο ζα έπξεπε λα είλαη ρακειφηεξν ή λα 

πιεζηάδεη ην 60% ηνπ ΑΔΠ ηεο55. 

Γεληθέο αξρέο πνπ αθνξνύλ ζην ζύλνιν ησλ θξαηώλ - κειώλ ηεο ΔΔ 

Οη ζεκειηψδεηο επηδηψμεηο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ αλαθέξνληαη 

ζην άξζξν 120 ΛΔΔ, πνπ νπζηαζηηθά θαιεί ηα θξάηε - κέιε λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 ηεο 

πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ)56. Απηφ πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί 

είλαη φηη παξ‟ φιεο ηηο πξνζπάζεηεο ζπληνληζκνχ πνπ εηζάγεη ην θνηλνηηθφ δίθαην, 

ε βαζηθή αξρή πνπ δηέπεη ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή είλαη απηή ηεο αηνκηθήο 

επζχλεο. Δηδηθφηεξα, θαλείο άιινο, πέξαλ ηνπ ίδηνπ θξάηνπο - κέινπο, δελ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί ππεχζπλνο γηα ηηο επηηπρίεο αιιά θαη ηηο απνηπρίεο ζηελ άζθεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Σα θξάηε - κέιε δηαηεξνχλ ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηα 

καθξννηθνλνκηθά ηνπο κεγέζε (έιιεηκκα δεκνζίνπ ηνκέα, ηζνδχγην πιεξσκψλ, 

πιεζσξηζκφο), ελψ ηα ελσζηαθά φξγαλα έρνπλ θαζαξά πξνιεπηηθφ ραξαθηήξα, 

                                                             

55
 Krugman, Obstfeld and Melitz, Γηεζλής οηθολοκηθή: ζεωρία θαη ποιηηηθή, 908–909. 

56
 Άξζξν 3 παξ. 3 .Δ.Δ.: «Η Έλσζε εγθαζηδξχεη εζσηεξηθή αγνξά. Δξγάδεηαη γηα ηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε ηεο Δπξψπεο κε γλψκνλα ηελ ηζφξξνπε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ 

ηηκψλ, ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία ηεο αγνξάο κε πςειφ βαζκφ αληαγσληζηηθφηεηαο, κε ζηφρν ηελ 

πιήξε απαζρφιεζε θαη ηελ θνηλσληθή πξφνδν, θαη ην πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο θαη βειηίσζεο 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο...», Άξζξν 3 παξ. 4 .Δ.Δ.: «Η Έλσζε εγθαζηδξχεη νηθνλνκηθή 

θαη λνκηζκαηηθή έλσζε, ηεο νπνίαο ην λφκηζκα είλαη ην επξψ», Άξζξν 120 .Λ.Δ.Δ.: «Σα θξάηε 

κέιε αζθνχλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πνιηηηθή κε ζθνπφ λα ζπκβάιινπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ 

ηεο Έλσζεο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη 

ζηα πιαίζηα ησλ γεληθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 121 παξάγξαθνο 2. Σα 

θξάηε κέιε θαη ε Έλσζε δξνπλ ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αλνηρηήο αγνξάο κε 

ειεχζεξν αληαγσληζκφ, πνπ επλνεί ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ, θαη ζχκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ άξζξνπ 119». 
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πέξαλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απεηιείηαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ θνηλνχ λνκίζκαηνο, 

ηνπ επξψ57.  

Κχξηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζην επίπεδν απηφ είλαη ν ζπληνληζκφο ηεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ - κειψλ, κέζσ ζπζηάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ 

απφ θχξηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ θαη ηδίσο ηνπ πκβνπιίνπ.  

Τπάξρνπλ θαη νπζηαζηηθέο δεζκεχζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηα θξάηε - κέιε 

απφ ηελ πιεπξά ηεο Έλσζεο. Κπξηφηεξεο είλαη: ε απαγφξεπζε ππεξαλαιήςεσλ 

θαη πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) θαη 

ηηο εζληθέο ηξάπεδεο ησλ θξαηψλ - κειψλ, ε απαγφξεπζε πξνλνκηαθήο 

πξφζβαζεο εζληθψλ θπβεξλήζεσλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα58 θαη ε ξήηξα 

απαγφξεπζεο δηάζσζεο (no bail out) ηνπ άξζξνπ 125 ΛΔΔ, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία δελ επηηξέπεηαη ε αλάιεςε επζχλεο απφ ηελ Έλσζε ή απφ άιια θξάηε - 

κέιε γηα ππνρξεψζεηο ελφο θξάηνο - κέινπο59. 

Κύξηα όξγαλα λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο 

 Σν Δπξσπατθφ χζηεκα Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ (ΔΚΣ) ζπγθξνηείηαη απφ 

ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ θξαηψλ - 

κειψλ60. Οη δηνηθνχληεο θνξείο ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο είλαη ην Δθηειεζηηθφ 

πκβνχιην (Executive Board) θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Governing Council). 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηακνξθψλεη ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη ιακβάλεη 

απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηα επηηφθηα, ην χςνο ησλ απνζεκαηηθψλ θαη ηελ 

                                                             

57 Δ. αρπεθίδνπ, Δσρωπαϊθό Γίθαηο, (Αζήλα-Θεζζαινλίθε: Δθδφζεηο άθθνπια 2013), 331. 

58 Βι. Άξζξν 124 .Λ.Δ.Δ.: «Απαγνξεχεηαη θάζε κέηξν πνπ ζεζπίδεη πξνλνκηαθή πξφζβαζε ησλ 

ζεζκηθψλ θαη ινηπψλ νξγάλσλ ή νξγαληζκψλ ηεο Έλσζεο, ησλ θεληξηθψλ θπβεξλήζεσλ, ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ, ηνπηθψλ ή άιισλ δεκφζησλ αξρψλ, ησλ άιισλ νξγαληζκψλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή 

ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, εθφζνλ δελ 

ππαγνξεχεηαη απφ ιφγνπο πξνιεπηηθήο επνπηείαο». 

59
 αρπεθίδνπ, Δσρωπαϊθό Γίθαηο, 332. 

60
 Άξζξν 282 I .Λ.Δ.Δ.: «Η Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη νη εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο 

ζπγθξνηνχλ ην Δπξσπατθφ χζηεκα Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ (ΔΚΣ). Η Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα θαη νη εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ θξαηψλ κειψλ κε λφκηζκα ην επξψ ζπγθξνηνχλ ην 

Δπξσζχζηεκα θαη αζθνχλ ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο Έλσζεο». 
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εμαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο ξεπζηφηεηαο ζην ζχζηεκα61. Σν Δθηειεζηηθφ 

πκβνχιην εθαξκφδεη ηηο απνθάζεηο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο πνπ ιακβάλεη ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο ζηηο εζληθέο θεληξηθέο 

ηξάπεδεο ησλ ρσξψλ - κειψλ ηεο Δπξσδψλεο. Δπίζεο, αζθεί κεγάιε επηξξνή 

ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαζφηη θαζνξίδεη ηελ αηδέληα γηα ηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ62. 

 Σν άξζξν 127 ΛΔΔ πεξηγξάθεη ηα θπξηφηεξα θαζήθνληα ηνπ ΔΚΣ ζηηο 

παξαγξάθνπο 2 θαη 5. Δηδηθφηεξα, ην ΔΚΣ είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηε ράξαμε θαη 

εθαξκνγή ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο, γηα ηε δηελέξγεηα πξάμεσλ 

ζπλαιιάγκαηνο, γηα ηελ θαηνρή θαη δηαρείξηζε ησλ επίζεκσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

δηαζεζίκσλ ησλ θξαηψλ - κειψλ θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ 

πιεξσκψλ. εκαληηθφο είλαη επίζεο θαη ν ξφινο ηνπ σο πξνο ηελ πξνιεπηηθή 

επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο63. 

 Η Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, πνπ εδξεχεη ζηε Φξαλθθνχξηε, έρεη ηελ 

επζχλε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο άζθεζεο ηεο εληαίαο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, θαη 

ζπγθξνηεί, καδί κε ηηο εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ θξαηψλ - κειψλ, ην ΔΚΣ, 

πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, ηνπ νπνίνπ θαη πξνΐζηαηαη, θαη ην νπνίν έρεη 

ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ. Η ΔΚΣ αζθεί αλεμάξηεηε 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ζηα πξφηππα ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Γεξκαλίαο, 

έρνληαο ηνλ επνπηηθφ ξφιν ζε φ,ηη αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ησλ θεληξηθψλ 

ηξαπεδψλ ησλ θξαηψλ - κειψλ64.  

 Η θαη‟ εμνρήλ θχξηα αξκνδηφηεηα ηεο ΔΚΣ είλαη ε ράξαμε θαη ε πινπνίεζε 

εληαίαο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη ε επίηεπμε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ, δειαδή ξπζκνχ πιεζσξηζκνχ ζηε δψλε ηνπ επξψ θαηά 

                                                             

61 P. De Grauwe, Τα Οηθολοκηθά ηες Νοκηζκαηηθής Έλωζες, (Αζήλα: Δθδφζεηο Παπαδήζε, 2008), 

294. 

62
 P. De Grauwe, Τα Οηθολοκηθά ηες Νοκηζκαηηθής Έλωζες, (Αζήλα: Δθδφζεηο Παπαδήζε, 2008), 

295. 

63 αρπεθίδνπ, Δσρωπαϊθό Γίθαηο, 335–336. 

64 Παπάδνγινπ, Δηζαγωγή ζηε δηεζλή οηθολοκηθή, 488. 
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κέζν φξν θάησ θαη πιεζίνλ ηνπ 2%. εκαληηθέο είλαη νη αξκνδηφηεηεο φκσο θαη 

ζηελ άζθεζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο. ηνλ ηνκέα απηφ έρεη ηελ 

απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη 

ηνλ ηξφπν παξέκβαζεο ζηελ αγνξά ηνπ ζπλαιιάγκαηνο65. 

 Δηδηθφηεξα, ηα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΚΣ πξνζδηνξίδνληαη 

ζηo άξζξν 127 ηεο ΛΔΔ. χκθσλα ινηπφλ κε ην ελσζηαθφ δίθαην, ε ΔΚΣ έρεη ην 

απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα λα επηηξέπεη ηελ έθδνζε ηξαπεδνγξακκαηίσλ ζε επξψ, ηα 

νπνία εθδίδνπλ είηε ε ίδηα είηε νη εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο66. Δπηπιένλ, κε 

ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ε ΔΚΣ κπνξεί λα εθδίδεη 

θαλνληζκνχο, απνθάζεηο, ζπζηάζεηο θαη γλψκεο, ελψ είλαη θαη εμνπζηνδνηεκέλε 

βάζεη ηνπ άξζξνπ 132 ΛΔΔ λα επηβάιιεη πεξηνδηθέο ρξεκαηηθέο πνηλέο ζηηο 

επηρεηξήζεηο αλ νη ηειεπηαίεο δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο67.  

Δηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνύλ ηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσδώλεο 

Οη ξαγδαίεο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο, ιίγα ρξφληα κεηά ηελ 

ίδξπζε ηεο ΟΝΔ, έθαλαλ επηηαθηηθή πιένλ ηελ αλάγθε ιήςεο ζεηηθψλ κέηξσλ 

απφ ηελ Έλσζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Πξνβιήκαηα 

αλνκνηνγέλεηαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Δπξσδψλεο, ήξζαλ ζηελ επηθάλεηα ιίγα 

ρξφληα κεηά ηελ πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ επξψ, κε ηελ έλαξμε ηεο παγθφζκηαο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, πνπ ζεκαηνδφηεζε αξρηθά ε θξίζε ζηελ αγνξά 

ελππφζεθσλ δαλείσλ πςεινχ θηλδχλνπ θαη ε πηψρεπζε ηεο ηξάπεδαο Lehman 

Brothers ζηηο Η.Π.Α. ην θζηλφπσξν ηνπ 2008. Σφηε, βξέζεθαλ εθηεζεηκέλεο νη 

νηθνλνκίεο ησλ πην αδχλακσλ θξαηψλ - κειψλ ηεο δψλεο, θαζφηη νη «αγνξέο» 

                                                             

65 Παπάδνγινπ, Δηζαγωγή ζηε δηεζλή οηθολοκηθή, 488. 

66 Άξζξν 128 .Λ.Δ.Δ.: «Η Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα έρεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα λα 

επηηξέπεη ηελ έθδνζε ηξαπεδνγξακκαηίσλ ζε επξψ κέζα ζηελ Έλσζε. Η Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα θαη νη εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο κπνξνχλ λα εθδίδνπλ ηέηνηα ηξαπεδνγξακκάηηα. Σα 

ηξαπεδνγξακκάηηα πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ηηο εζληθέο 

θεληξηθέο ηξάπεδεο είλαη ηα κφλα ηξαπεδνγξακκάηηα πνπ απνηεινχλ λφκηκν ρξήκα κέζα ζηελ 

Έλσζε». 

67 αρπεθίδνπ, Δσρωπαϊθό Γίθαηο, 337. 
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θηλήζεθαλ επηζεηηθά ελαληίνλ ηνπο, γεγνλφο πνπ έθαλε φιν θαη πην αλαγθαία ηελ 

άκεζε ιήςε κέηξσλ απφ ηελ Έλσζε κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπο.  

 πλέπεηα ήηαλ ε ελδπλάκσζε ηεο αξρήο ηεο αιιειεγγχεο, ζε θαλνληζηηθφ 

πιαίζην κεηαμχ ησλ θξαηψλ - κειψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο αιιαγήο απηήο, είλαη ε 

κεηαζηξνθή απφ κηα νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ εζηίαδε θπξίσο ζηε δεκνζηνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα θαη ζηε ζπγθξάηεζε ησλ ηηκψλ, ζε κηα πνιηηηθή πνπ ζα έδηλε 

πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα68. Πξψηε εκθάληζε 

απηήο ηεο αιιαγήο πνιηηηθήο απνηειεί ε δήισζε ησλ αξρεγψλ ησλ θξαηψλ - 

κειψλ, ζηε ζπλδηάζθεςε θνξπθήο ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2010, κε αθνξκή 

ηελ ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο γηα ηελ απνθπγή ρξενθνπίαο ηεο. Μεηαμχ 

άιισλ, νη αξρεγνί θξαηψλ δήισζαλ: «Σα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσδψλεο ζα 

αλαιάβνπλ απνθαζηζηηθή θαη ζπληνληζκέλε δξάζε, φπνπ ρξεηαζηεί, γηα λα 

δηαζθαιίζνπλ ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα ζην ζχλνιν ησλ θξαηψλ - 

κειψλ»69. 

 Η κεηαζηξνθή απηή ηεο πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο ζπλνδεχηεθε ινηπφλ κε ηε 

ιήςε ζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη κέηξσλ. Η εθδήισζε απηήο ηεο κνξθήο ζεηηθήο 

αιιειεγγχεο, έιαβε ρψξα κε ηε ιήςε ζεκαληηθψλ κέηξσλ. Με ηελ έθδνζε ηνπ 

θαλνληζκνχ 407/2010, ηδξχζεθε ν Δπξσπατθφο Μεραληζκφο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

ηαζεξνπνίεζεο (European Financial Stabilization Mechanism – EFSM), ν 

νπνίνο είρε ζεζκηθφ ππφβαζξν ην άξζξν 122 παξ. 2 ΛΔΔ70. ηφρνο ηνπ EFSM 

ήηαλ ε δπλαηφηεηα ζπληνληζκέλεο, άκεζεο θαη απνηειεζκαηηθήο αληίδξαζεο ηεο 

Έλσζεο, ζηηο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο πνπ ζα αληηκεηψπηδε θξάηνο - κέινο ηεο 

Δπξσδψλεο71.  

                                                             

68 V. Borger, “How the Debt Crisis Exposes the Development of Solidarity in the Euro Area”, 

European Constitutional Law Review, Vol 9, (2013), 16. 

69 Γήισζε ησλ Αξρεγψλ Κξαηψλ ή Κπβεξλήζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/112856.pdf (Βξπμέιιεο, 

11 Φεβξνπαξίνπ 2010). 

70 Borger, “How the Debt Crisis Exposes the Development of Solidarity in the Euro Area”, 18. 

71 αρπεθίδνπ, Δσρωπαϊθό Γίθαηο, 343. 
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 εκαληηθφ κέηξν πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε απνηέιεζε θαη ε πξνζζήθε 

ηεο ηξίηεο παξαγξάθνπ ζην άξζξν 136 ΛΔΔ: «Σα θξάηε κέιε κε λφκηζκα ην 

επξψ κπνξνχλ λα ζεζπίζνπλ κεραληζκφ ζηαζεξφηεηαο ν νπνίνο ζα 

ελεξγνπνηείηαη, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε 

ζηαζεξφηεηα ηεο δψλεο ηνπ επξψ ζην ζχλνιφ ηεο. Η παξνρή ηπρφλ 

απαηηνχκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζπλδξνκήο δπλάκεη ηνπ κεραληζκνχ ζα 

ππφθεηηαη ζε απζηεξνχο φξνπο». Η αλσηέξσ πξνζζήθε απνηειεί κηα έθθξαζε 

θαλνληζηηθήο αιιειεγγχεο, κε ζαθή πιένλ κεηαζηξνθή απφ ηελ αξλεηηθή ζηε 

ζεηηθή ηεο έθθξαζε72. 

Ζ δεκηνπξγία Μνλίκνπ Μεραληζκνύ ηαζεξόηεηαο 

Ο Μφληκνο Μεραληζκφο ηαζεξφηεηαο (European Stability Mechanism - 

ESM), ηδξχζεθε κεηά απφ απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ (25.3.2011) θαη 

άξρηζε λα ιεηηνπξγεί απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2012. Αλέιαβε ην έξγν ηφζν ηνπ 

Δπξσπατθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (European Financial 

Stability Facility - EFSF) φζν θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξνπνίεζεο (European Financial Stabilisation 

Mechanism - EFSM)  θαη απφ ηνλ Ινχιην ηνπ 2013 απνηειεί πιένλ ηνλ κφλν 

κεραληζκφ γηα ηα λέα πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πξνο ηα θξάηε - κέιε. 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ αθνινπζήζεθε κηα θαζαξά δηαθπβεξλεηηθνχ ραξαθηήξα 

δηαδηθαζία, θαηαξηίζηεθε δειαδή ζηηο 2.2.2012 δηεζλήο ζπλζήθε κεηαμχ ησλ 17 

θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσδψλεο73. Πξνεγνπκέλσο, ρξεηάζηεθε αλαζεψξεζε ηεο 

ΛΔΔ, εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 136 ΛΔΔ, ε νπνία έιαβε ρψξα κε ηελ 

απινπνηεκέλε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 48 VI ΛΔΔ, βάζεη ηεο απφθαζεο 

2011/199 ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο κεραληζκφο έθηαθηεο αλάγθεο, κπνξεί λα παξέρεη άκεζε 

νηθνλνκηθή βνήζεηα κέζσ δηαθφξσλ κέζσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα δάλεηα, 

                                                             

72 Borger, “How the Debt Crisis Exposes the Development of Solidarity in the Euro Area”, 18. 

73
 πλζήθε γηα ηελ Ίδξπζε ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ ηαζεξφηεηαο, 

http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-12-3_en.htm (Βξπμέιιεο, 2 Φεβξνπαξίνπ 2012). 
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αγνξέο νκνιφγσλ απφ πξσηνγελείο ή δεπηεξνγελείο αγνξέο, κέρξη θαη 

αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ74. 

Λίγνπο κήλεο κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηεο πλζήθεο, ην Γηθαζηήξην 

ρξεηάζηεθε λα αζρνιεζεί κε ην θχξνο ηεο απφθαζεο 2011/199 θαζψο θαη κε ην 

εξψηεκα αλ ηα θξάηε - κέιε κε λφκηζκα ην επξψ κπνξνχλ λφκηκα λα ζπλάςνπλ 

θαη λα θπξψζνπλ δηεζλή ζπλζήθε γηα ηνλ ESM. Σν Γηθαζηήξην δηαπίζησζε φηη ε 

απφθαζε 2011/199 δελ πξνθαιεί δηεχξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Έλσζεο θαη 

δελ εληφπηζε θάπνην ζηνηρείν ηθαλφ λα ζίμεη ην θχξνο ηεο. Θεψξεζε φηη νχηε ε 

ΔΔ νχηε ε ΛΔΔ παξέρνπλ ζηελ Έλσζε εηδηθή αξκνδηφηεηα λα ζεζπίζεη 

κεραληζκφ ζηαζεξφηεηαο φπσο ν ESM. Οη δχν πλζήθεο ηεο Έλσζεο δελ 

εκπνδίδνπλ απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα θξάηε - κέιε λα ζπλάςνπλ ζπλζήθε φπσο 

απηή πνπ ίδξπζε ηνλ ESM. πλεπψο, ε δεκηνπξγία ελφο κεραληζκνχ 

ζηαζεξφηεηαο φπσο ν ESM αλήθεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ θξαηψλ - κειψλ, ηα 

νπνία κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηηο αληίζηνηρεο δεζκεχζεηο, αξθεί λα ζέβνληαη ην 

δίθαην ηεο Έλσζεο75. 

3. Γηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο Δπξσδώλεο  

Ο κεραληζκφο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο, παξνπζίαζε άκεζα 

πνιιαπιέο δνκηθέο αδπλακίεο πνπ νδήγεζαλ αξγά ή γξήγνξα ζε ιεηηνπξγηθά 

πξνβιήκαηα. ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά θάπνηα απφ ηα 

θπξηφηεξα ελδνγελή πξνβιήκαηά ηεο. 

1. Η ππεξεζληθνπνίεζε (θαη απνπνιηηηθνπνίεζε) ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, 

δελ ζπλνδεχηεθε απφ αληίζηνηρεο ππεξεζληθνπνίεζεηο άιισλ ηνκέσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο76. Η λνκηζκαηηθή έλσζε πξνσζήζεθε ρσξίο λα ζπκβεί ην 

ίδην κε ηελ νηθνλνκηθή έλσζε, δειαδή ηελ θνηλνηηθνπνίεζε άιισλ νηθνλνκηθψλ 

πνιηηηθψλ, φπσο ηεο δεκνζηνλνκηθήο, ηεο εηζνδεκαηηθήο, ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο 

                                                             

74
 πλζήθε γηα ηελ Ίδξπζε ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ ηαζεξφηεηαο, Άξζξα 14-18. 

75 αρπεθίδνπ, Δσρωπαϊθό Γίθαηο, 323. 
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 Α. Κφηηνο, Γ. Γαιαλφο & π. Ρνπθαλάο, “Η Διιεληθή Κξίζε θαη ε Κξίζε ηνπ πζηήκαηνο 

Γηαθπβέξλεζεο ηεο Δπξσδψλεο”, Παλεπηζηήκηο Θεζζαιίας (2012), 5–6. 
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αλαπηπμηαθήο. Πξνσζήζεθε ν ειεχζεξνο αληαγσληζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά 

θαη ησλ εζληθψλ ππν-ζπζηεκάησλ, κεηαμχ αλίζσο αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ77.  

2. Η απνπζία κεραληζκψλ πξφιεςεο θαη δηαρείξηζεο θξίζεσλ. Έλαο 

κεραληζκφο, ν νπνίνο ζα παξαθνινπζνχζε ζπλερψο ηηο εμειίμεηο, ζα ηηο 

αμηνινγνχζε, ζα δηέζεηε δηαχινπο έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο θαη ζα παξελέβαηλε 

θαηαζηαιηηθά γηα ηελ έγθαηξε θαη πιήξε άξζε ησλ φπνησλ δηαηαξαρψλ. Καη απηφ 

επεηδή νη αξρηηέθηνλεο ηεο ΟΝΔ, κέζσ ηεο ζεζκνζέηεζεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

πεηζαξρίαο θαη ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο πίζηεπαλ, θαζ' ππεξβνιή, φηη δελ ζα 

κπνξνχζαλ λα ππάξμνπλ θξίζεηο δεκνζίνπ ρξένπο, αγλνψληαο άιιεο θχζεσο 

δηαηαξαρέο, φπσο ε χθεζε θαη ε θξίζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπζηεκάησλ.78  

3. Η έιιεηςε κεραληζκψλ αιιειεγγχεο κέζσ ηεο κεηαθνξάο εηζνδεκάησλ 

απφ ηηο ρψξεο πνπ επσθεινχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηε λνκηζκαηηθή έλσζε, πξνο 

ηηο ρψξεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηνλ εζσηεξηθφ αληαγσληζκφ θαη 

εκθαλίδνπλ ειιείκκαηα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε άιιεο 

ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο79. Η ΟΝΔ δελ δηέζεηε θαλέλα ζχζηεκα εμηζσηηθψλ 

πιεξσκψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο, φπσο ζπκβαίλεη ζε λνκηζκαηηθέο 

ελψζεηο νκφζπνλδσλ ρσξψλ, γηα ηελ αλαθαηαλνκή ηνπ αληαγσληζηηθνχ νθέινπο 

ησλ ηζρπξψλ ρσξψλ ππέξ ηεο αλάπηπμεο ησλ «ρακέλσλ» απφ ηνλ εληνλφηεξν 

νηθνλνκηθφ αληαγσληζκφ, δειαδή γηα ηελ άκβιπλζε ησλ αλαπηπμηαθψλ 

αληζνξξνπηψλ, ηηο νπνίεο βαζίκσο αλακέλεην φηη ζα πξνθαινχζε ε ιεηηνπξγία 

ηεο ΟΝΔ80. 

4. Η εμάξηεζε ησλ θξαηψλ - κειψλ απφ ηδησηηθέο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. 

Βάζεη ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ θαζίζηαηαη απαγνξεπηηθή ε άκεζε ή έκκεζε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ησλ θξαηψλ - κειψλ θαη ησλ ζεζκψλ ηεο 

Έλσζεο. πλεπψο, ηα θξάηε - κέιε δχλαληαη λα ρξεκαηνδνηνχλ ηα φπνηα 
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ειιείκκαηά ηνπο απνθιεηζηηθψο κέζσ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ, επί ηε 

βάζεη ηεο πηζηνιεπηηθήο ηνπο αμηνιφγεζεο. Απηφ εληζρχεη απηνκάησο ηνλ 

θπξίαξρν ξφιν ησλ ιεγφκελσλ «νίθσλ αμηνιφγεζεο» πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θάζε θξάηνπο. Δλδερφκελε επηζεηηθή πνιηηηθή 

αμηνιφγεζεο ησλ ελ ιφγσ νίθσλ είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγήζεη αζχκκεηξεο 

ζπλζήθεο δαλεηζκνχ κεηαμχ ησλ ρσξψλ - κειψλ ηεο ΟΝΔ, θαζψο θαη φμπλζε ησλ 

θξίζεσλ ρξένπο81. 

Δπηπξφζζεηνη ιφγνη πνπ ζπλεηέιεζαλ ήηαλ ν πεξηνξηζκφο ηεο παξεκβαηηθήο 

ηθαλφηεηαο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ε κείσζε ηεο δπλαηφηεηαο ησλ θξαηψλ 

- κειψλ λα αζθήζνπλ αληηθπθιηθέο καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο82. Σέινο ε 

θαηίζρπζε ηνπ κνλεηαξηζηηθνχ πξνηχπνπ ηεο Bundesbank, ε ζπζηέγαζε θξαηψλ 

κε απνθιίλνπζεο νηθνλνκηθνπνιηηηθέο θαη λνκηζκαηηθέο θνπιηνχξεο θαη 

δηαθνξνπνηεκέλε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ θξαηψλ - κειψλ πνπ εηζήιζαλ θαίλεηαη 

φηη ηειηθά επεξέαζαλ θη άιιν ην εγρείξεκα83. 
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Κεθάιαην Σξίην: Ζ πεξίπησζε ηεο Διιάδνο 

 

1. Μειέηε ηεο πεξηόδνπ πξηλ θαη κεηά ην Κξαρ ηνπ 1929 

Ζ ειιεληθή νηθνλνκία πξηλ από ηελ θξίζε ηνπ 1929 

Η πεξίνδνο ηνπ Μεζνπνιέκνπ ππήξμε κία απφ ηηο πην δξακαηηθέο επνρέο 

ζηελ ηζηνξία ηεο λεφηεξεο Διιάδαο. Μέζα ζε δχν κφλν δεθαεηίεο 

ζπγθεληξψλνληαη έλαο εζληθφο ζξίακβνο θαη κηα θαηαζηξνθή, πξσηφγλσξεο 

θνηλσληθέο αλαθαηαηάμεηο θαη πνιηηεηαθέο κεηαβνιέο. Οη δηαηαξαρέο απηέο δελ ζα 

κπνξνχζαλ λα αθήζνπλ αλεπεξέαζηε ηελ νηθνλνκία. Μέζα ζε είθνζη ρξφληα, 

επαλαιήθζεθε ν θχθινο ηεο λνκηζκαηηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο αζηάζεηαο θαη 

πεηζαξρίαο πνπ είρε ραξαθηεξίζεη ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα. πσο θαη ηελ 

πεξίνδν πξηλ ηνλ Ά Παγθφζκην Πφιεκν, έηζη θαη κεηά ην 1919, είρε ηελ εκπεηξία 

ηεο εγθαηάιεηςεο θαη ηεο επαλαθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζηαζεξψλ ηζνηηκηψλ 

θαη ηεο πξνζπάζεηαο γηα παξακνλή ζηνλ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ. Δίρε επίζεο ηελ 

εκπεηξία ηεο αδπλακίαο απνπιεξσκήο ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο ηεο, ηεο απψιεηαο 

ηεο δηεζλνχο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο κνλνκεξνχο ελ ηέιεη δηαθνπήο 

εμππεξέηεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο, ιφγσ ησλ ρξφλησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

παζνγελεηψλ84. 

Σν νηθνλνκηθφ πξφγξακκα ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ είρε ζηφρν ηελ 

νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο. Γηα απηφ είρε δξνκνινγήζεη έλαλ αξηζκφ 

απφ κεγάια δεκφζηα έξγα, ε νινθιήξσζε ησλ νπνίσλ ζα σζνχζε ηε ρψξα ζηελ 

επεκεξία θαη ζηελ αλάπηπμε. ια απηά ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ 

πξαγκαηηθφηεηα, αιιά θπξίσο ε δηεζλήο νηθνλνκηθή ζπγθπξία δελ επέηξεςε ηελ 

άκεζε θαη έγθαηξε νινθιήξσζή ηνπο. Η θαηάξξεπζε (Κξαρ) ηνπ ακεξηθαληθνχ 

ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο Νέαο Τφξθεο 1929 είρε πιήμεη ήδε θάπνηεο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο θαη απφ ην 1930, άξρηζαλ λα θαίλνληαη ηα πξψηα ζεκάδηα ηεο θξίζεο 

θαη ζηελ Διιάδα. Οη εμαγσγέο άξρηζαλ λα κεηψλνληαη, ελψ δχζθνια κπνξνχζαλ 
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 Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Η Κρίζες ηοσ 1929, ε Διιεληθή Οηθολοκία θαη οη Δθζέζεης ηες Τράπεδας 

ηες Διιάδος γηα ηα έηε 1928–1940, 29. 
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λα βξεζνχλ πηζηψζεηο απφ ην εμσηεξηθφ, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δεκνζίσλ 

έξγσλ85. 

Απφ ην 1915 κέρξη ηα κέζα ηνπ 1919 ε ρψξα παξέκεηλε ζην θαζεζηψο 

ρξπζνχ ζπλαιιάγκαηνο πνπ είρε εγθαζηδξπζεί ζηηο αξρέο ηνπ 1910. Σν 

λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα, φκσο, είρε ππνλνκεπζεί απφ ηε καδηθή έθδνζε αθάιππηνπ 

ραξηνλνκίζκαηνο θαηά ηελ είζνδν ηεο ρψξαο ζηνλ πφιεκν (1917-1918) θαη ζηε 

ζπλέρεηα θαηέξξεπζε θαηά ηνλ Διιελνηνπξθηθφ Πφιεκν ηνπ 1919-1923. Η 

λνκηζκαηηθή θαη ζπλαιιαγκαηηθή αζηάζεηα ζπληεξήζεθε επίζεο απφ ηε 

καθξφρξνλε πνιηηηθή αζηάζεηα πνπ αθνινχζεζε ην ηέινο ηεο πνιεκηθήο 

πεξηφδνπ86. 

Χζηφζν, νη πνιεκηθέο δαπάλεο, ν απφηνκνο πιεζσξηζκφο87 ησλ αξρψλ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1929, θαζψο θαη ε κεγάιε άλνδνο ηεο δήηεζεο βαζηθψλ 

θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ, πξνθάιεζαλ 

άλζεζε ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο. Η βηνκεραλία εληζρχζεθε ηφζν απφ ηε 

ζεκαληηθή πηψζε ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ κεηά ην 1921, εμαηηίαο ηνπ πςεινχ 

πιεζσξηζκνχ, φζν θαη απφ ηελ πςειή δαζκνινγηθή πξνζηαζία. Η πηψζε ησλ 

πξαγκαηηθψλ κηζζψλ θαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ιφγσ άθημεο ησλ 

πξνζθχγσλ, απφ ηνπο νπνίνπο πνιινί ήηαλ βηνκεραληθνί εξγάηεο, ζπλέβαιαλ 

ζηε ζεκαληηθή αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο88. 

                                                             

85 Θ. Κνλδχιεο, “1929 - 1932: Η Παγθφζκηα Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη ε Διιεληθή Πηψρεπζε”, 

Eurocapital.gr (2010), http://www.eurocapital.gr/index.php/permalink/13126.html. 
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 Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Η Κρίζες ηοσ 1929, ε Διιεληθή Οηθολοκία θαη οη Δθζέζεης ηες Τράπεδας 

ηες Διιάδος γηα ηα έηε 1928–1940, 29. 

87 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, ν δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή εκθάληζε έληνλε αλνδηθή ηάζε, πνπ 

εληζρχζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920. Ο κέζνο εηήζηνο ξπζκφο πιεζσξηζκνχ ηελ 

πεξίνδν 1914-19 ήηαλ 25%. Μεηά απφ ππνρψξεζε ησλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ ην 1919 θαη 

αλαδσπχξσζή ηνπο ηα δχν επφκελα έηε, ν πιεζσξηζκφο απμήζεθε αικαησδψο ζην 66,4% ην 

1922 θαη ζην 45,3% ην 1923. Μεηαμχ 1924 θαη 1926, νη ηηκέο εμαθνινχζεζαλ λα απμάλνληαη, αλ 

θαη ν ξπζκφο αχμεζήο ηνπο επηβξαδχλζεθε, απνηέιεζκα κηαο πξψηεο πξνζπάζεηαο 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη λνκηζκαηηθήο “ζπζηνιήο” ηα ρξφληα απηά. Ο κέζνο εηήζηνο 

ξπζκφο πιεζσξηζκνχ ηελ πεξίνδν 1920-1927 αλήιζε ζε 22.2%. 
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 Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Η Κρίζες ηοσ 1929, ε Διιεληθή Οηθολοκία θαη οη Δθζέζεης ηες Τράπεδας 

ηες Διιάδος γηα ηα έηε 1928–1940, 29. 
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Απφ ην 1927 μεθηλά κηα πεξίνδνο δεκνζηνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο 

εμπγίαλζεο. Η θπβέξλεζε εθάξκνζε έλα δηεηέο ζηαζεξνπνηεηηθφ πξφγξακκα, κε 

θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο θαη ηελ πηνζέηεζε απζηεξήο 

δεκνζηνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Ιδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο ηζνξξνπίαο, ηνλ δηαθαλνληζκφ ησλ 

πνιεκηθψλ ρξεψλ θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο 

δξαρκήο. Σν πξφγξακκα ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζηελ επίηεπμε ηεο λνκηζκαηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο. Οη πξνζπάζεηεο κείσζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ κέζσ 

ηεο πεξηζηνιήο ησλ ππέξνγθσλ δεκφζησλ δαπαλψλ θαη ηεο επηβνιήο λέσλ 

θνξνινγηθψλ βαξψλ, θαζψο θαη ε ζπζηεκαηηθή απνθπγή άληιεζεο εζφδσλ 

κέζσ ηνπ πιεζσξηζκνχ, ηηζάζεπζαλ ηηο πιεζσξηζηηθέο πξνζδνθίεο θαη 

πεξηφξηζαλ ζεκαληηθά ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο. Σν 1927 ν 

πιεζσξηζκφο ήηαλ 7,4%, ελψ ηελ επφκελε δηεηία ζηαζεξνπνηήζεθε ζε επίπεδν 

πιεζίνλ ηνπ 1%. Δμάιινπ, νη ζθνδξέο ππνηηκεηηθέο πηέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο 

πεξηφδνπ ζην λφκηζκα ζρεδφλ εμαιείθζεθαλ. Σν εχξνο ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο είρε κεηξηαζηεί ζεκαληηθά. ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

1927, ε ηζνηηκία δξαρκήο/ζηεξιίλαο θπκαηλφηαλ κεηαμχ 360 θαη 375 δξαρκψλ89. 

Η πξνζπάζεηα ζηαζεξνπνίεζεο ζηεξίρζεθε κε δάλεην πνπ δηαπξαγκαηεχηεθε 

ε ρψξα κε ηελ Κνηλσλία ησλ εζλψλ. Πξνυπφζεζε ηνπ δαλείνπ ήηαλ ε δεκηνπξγία 

κηαο λέαο ακηγψο θεληξηθήο90 ηξάπεδαο θαη επαλαθνξά ηεο δξαρκήο ζε ζηαζεξέο 

ηζνηηκίεο. 

Η Διιάδα επαλήιζε ζηνλ θαλφλα ρξπζνχ-ζπλαιιάγκαηνο ζηηο 14 Μαΐνπ 

1928, εκέξα έλαξμεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο de jure ζηαζεξνπνίεζεο 

ηεο δξαρκήο. ε αληίζεζε κε ην 1910, ε ζχλδεζε κε ηε ζηεξιίλα δελ έγηλε κε ηελ 

πξνζέγγηζε θάπνηαο ηδεαηήο ηζνηηκίαο, αιιά κε de jure ζηαζεξνπνίεζε ζηελ 
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 Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Η Κρίζες ηοσ 1929, ε Διιεληθή Οηθολοκία θαη οη Δθζέζεης ηες Τράπεδας 
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90 ην πιαίζην ηεο δηεζλνχο θίλεζεο γηα επαλαθνξά ηνπ Καλφλα Υξπζνχ επηθξάηεζε ε ηάζε 

αλαδηνξγάλσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εθδνηηθψλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ. Η χπαξμε ζε θάζε ρψξα 

κηαο θεληξηθήο εθδνηηθήο ηξάπεδαο, αλεμάξηεηεο απφ θξαηηθέο παξεκβάζεηο, µε θαζήθνληα 

“ηξάπεδαο ησλ ηξαπεδψλ” θαη “δαλεηζηνχ χζηαηεο πξνζθπγήο” γηα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, 

εζεσξείην εγγχεζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο λνκηζκαηηθήο ηζνξξνπίαο θαη ηελ νκαιή δηαθίλεζε ησλ 

θεθαιαίσλ δηεζλψο. 
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ηζνηηκία ηεο αγνξάο. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθεχρζεθαλ νη πθεζηαθέο δηαηαξαρέο 

πνπ είραλ παξαηεξεζεί ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ αηψλα θαη ε κεηάβαζε ππήξμε 

ηαρεία.  

Απνθιεηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο λέαο ηξάπεδαο ήηαλ:91 

1. Η ειεχζεξε θαη πιήξεο κεηαηξεςηκφηεηα ησλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ ηεο ζε 

ζπλάιιαγκα ρξπζήο βάζεο. 

2. Ο θαζνξηζκφο θαηψηαηνπ επηηξεπφκελνπ νξίνπ (40%) λνκηζκαηηθήο 

θπθινθνξίαο εμαξγπξσηέαο ζε ζπλάιιαγκα ρξπζήο βάζεο. 

3. Ο πεξηνξηζκφο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο. 

4. Η ζπγθέληξσζε ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο φισλ ησλ πιεξσκψλ θαη ησλ 

εηζπξάμεσλ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ. 

5. Η έθδνζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ εζληθψλ δαλείσλ. 

Σν μέζπαζκα ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα  

Οη επηπηψζεηο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ρηχπεζε ηελ ακεξηθαληθή 

νηθνλνκία ην 1929 δελ κεηαηνπίζηεθαλ νκνηφκνξθα ζηα δηάθνξα θξάηε. ε κηα 

παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία, ε ειιεληθή δελ κπνξνχζε λα απνηειεί ηελ 

εμαίξεζε, θαη έηζη, αλ θαη θάπσο θαζπζηεξεκέλα, επιήγε. Οη ζπλέπεηεο απφ ηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ ακεξηθαληθνχ ρξεκαηηζηεξίνπ ζηε Νέα Τφξθε ην θζηλφπσξν ηνπ 

1929, έγηλαλ έληνλεο ζηελ Δπξψπε ην πξψην εμάκελν ηνπ 1931. Σελ άλνημε ηνπ 

1931, ε θαηάζηαζε είρε ρεηξνηεξέςεη γηα ηηο νηθνλνκίεο ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ, 

ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία αδπλαηνχζαλ λα εμνθιήζνπλ ηα ρξέε ηνπο πξνο 

ηελ Ακεξηθή92. 

Η θαηάζηαζε ζηελ Δπξψπε επηδεηλψζεθε ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 1931. ηηο 

14 θαη 15 Ινπιίνπ, ε Γεξκαλία επέβαιε έιεγρν ηνπ ζπλαιιάγκαηνο θη έθιεηζε ηα 

ρξεκαηηζηεξηαθά ηδξχκαηα. Απηή ε θίλεζε είρε αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο ζην 
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92 Κνλδχιεο, “1929 - 1932: Η Παγθφζκηα Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη ε Διιεληθή Πηψρεπζε”, 82. 
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εμσηεξηθφ. ηελ Αγγιία ζρεκαηίζηεθε εζληθή θπβέξλεζε ζηηο 24 Απγνχζηνπ θαη 

ζηηο 21 επηεκβξίνπ ε ιίξα Αγγιίαο εγθαηέιεηςε ηε ρξπζή βάζε (πξάγκα πνπ 

έθαλε θαη ε Ακεξηθή πνιχ αξγφηεξα, ζηηο 19 Απξηιίνπ 1933), δειαδή έπαςε λα 

κεηαηξέπεηαη ζε ρξπζφ. Απηφ επέθεξε ηελ άκεζε θαη θαηά 30% ππνηίκεζή ηεο 

κέζα ζε έλα ηξίκελν93.  

ηελ Διιάδα ε νηθνλνκηθή θξίζε ζπλνδεχηεθε απφ αμηνζεκείσηε ζπξξίθλσζε 

ησλ εμαγσγψλ, ησλ εηζξνψλ ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ θαη δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ 

θαη ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ εκβαζκάησλ. ε κηα νηθνλνκία θαηά βάζε αγξνηηθή, κε 

πνιχ πεξηνξηζκέλε βηνκεραληθή παξαγσγή, φπσο ήηαλ ε ειιεληθή νηθνλνκία ζηα 

ρξφληα ηνπ κεζνπνιέκνπ, ε δηεζλήο θξίζε, φπσο ήηαλ επφκελν, έπιεμε πξψηα 

ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Η πηψζε ηνπ δηεζλνχο εηζνδήκαηνο θαη ε ζπξξίθλσζε ηεο 

εμσηεξηθήο ελεξγνχ δήηεζεο επεξέαζαλ δπζκελψο ηηο εμαγσγέο θπξίσο 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ, κε απνηέιεζκα ηε κεγάιε πηψζε ησλ ηηκψλ ηνπο ζηελ 

εγρψξηα αγνξά θαη ηε ζηαζηκφηεηα ή ηε κείσζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη 

ηνπ εηζνδήκαηνο. Η θξίζε φκσο γξήγνξα εμαπιψζεθε θαη ζηνλ βηνκεραληθφ 

ηνκέα94 95. 

Η κείσζε ησλ εμαγσγψλ θαη ε αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο 

εηζξνήο δαλεηαθψλ θαη άιισλ θεθαιαίσλ απφ ην εμσηεξηθφ επηδείλσζαλ ηελ ήδε 

ειιεηκκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ. Φπρνινγηθνί παξάγνληεο 

επέδξαζαλ αλαζηαιηηθά ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ θαη θιφληζαλ 

ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ πξνο ηε δξαρκή. Οη θεξδνζθνπηθέο πηέζεηο πνπ 

δέρηεθε ην λφκηζκα ήηαλ ζθνδξέο. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ην ηειεπηαίν 

ηεηξάκελν ηνπ 1931, ππήξραλ δχν βαζηθέο απφςεηο γηα ηελ ηαθηηθή πνπ έπξεπε 

λα αθνινπζήζεη ε Κπβέξλεζε Βεληδέινπ γηα ην λφκηζκα: είηε λα απνδεζκεχζεη ηε 
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δξαρκή απφ ην ρξπζφ, είηε λα απνδεζκεχζεη ηε δξαρκή απφ ηε ιίξα Αγγιίαο θαη 

λα ηε ζπλδέζεη κε λφκηζκα πνπ αθφκα κεηαηξεπφηαλ ζε ρξπζφ96. 

Ο Βεληδέινο πξφθξηλε ηε δεχηεξε ιχζε. ηηο 21 επηεκβξίνπ 1931, φηαλ ε 

Βξεηαλία ππνηίκεζε ηε ζηεξιίλα θαη εγθαηέιεηςε ηνλ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ, ε 

ειιεληθή θπβέξλεζε θαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δελ επέηξεςαλ ζηε δξαρκή λα 

αθνινπζήζεη ηε ζηεξιίλα ζηελ έμνδφ ηεο απφ ηνλ ρξπζφ. Δθηηκψληαο, 

ιαλζαζκέλα φπσο απνδείρζεθε αξγφηεξα, φηη ηα πξνβιήκαηα ηεο Βξεηαλίαο ζα 

ήηαλ πξνζσξηλά, ζπλέζηεζαλ ηελ παξακνλή ζην «αζθαιέο θαηαθχγην» ηνπ 

Καλφλα ηνπ Υξπζνχ. Έηζη αλαθιήζεθε (λ. 5322 / 28-9-1931) ε ζχλδεζε κε ηελ 

αγγιηθή ιίξα θαη ηελ ηζνηηκία ηνπ 1928 (1 ιίξα=375 δξαρκέο) θαη ην λφκηζκα 

ζπλδέζεθε κε ην δνιάξην (1 δνιάξην=77,05 δξαρκέο) πνπ αθφκα δηαηεξνχζε ηε 

ζρέζε ηνπ κε ηνλ ρξπζφ97 98. 

Με άιια ιφγηα, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο απνθάζηζε λα δψζεη ηε κάρε ηεο 

δξαρκήο, δειαδή επέηξεςε ηε ζεκαληηθή αλαηίκεζή ηεο έλαληη ηεο ζηεξιίλαο θαη 

φισλ ησλ άιισλ λνκηζκάησλ πνπ ήηαλ ζπλδεδεκέλα κε απηή. πλέδεζε ινηπφλ 

ηε δξαρκή κε ην δνιάξην, θαη ζπγρξφλσο επέβαιε απζηεξνχο ζπλαιιαγκαηηθνχο 

ειέγρνπο, ζεκαηνδνηψληαο φκσο έηζη ηελ απαξρή ηεο de facto αλαζηνιήο ηεο 

κεηαηξεςηκφηεηαο ηεο δξαρκήο. Οη ππνηηκεηηθέο πηέζεηο, σζηφζν, ζπλερίζηεθαλ 

ζθνδξφηεξεο, πξνθαιψληαο κεγάιε απψιεηα δηαζεζίκσλ θαη βάζεκα ηεο θξίζεο. 

Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ήηαλ πηψρεπζε ηεο ρψξαο, ε έμνδνο απφ ην λνκηζκαηηθφ 

ζχζηεκα ηνπ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ επηά κήλεο αξγφηεξα θαη ε ζπλερήο ππνηίκεζε 

ηνπ λνκίζκαηνο99 100. 

                                                             

96 Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Η Κρίζες ηοσ 1929, ε Διιεληθή Οηθολοκία θαη οη Δθζέζεης ηες Τράπεδας 

ηες Διιάδος γηα ηα έηε 1928–1940, 34. 

97 Κνλδχιεο, “1929 - 1932: Η Παγθφζκηα Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη ε Διιεληθή Πηψρεπζε”, 82. 

98 Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Η Κρίζες ηοσ 1929, ε Διιεληθή Οηθολοκία θαη οη Δθζέζεης ηες Τράπεδας 

ηες Διιάδος γηα ηα έηε 1928–1940, 34. 

99 Κνλδχιεο, “1929 - 1932: Η Παγθφζκηα Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη ε Διιεληθή Πηψρεπζε”, 82. 

100
 Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Η Κρίζες ηοσ 1929, ε Διιεληθή Οηθολοκία θαη οη Δθζέζεης ηες Τράπεδας 

ηες Διιάδος γηα ηα έηε 1928–1940, 35. 
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Με ηελ ππνηίκεζε ηνπ δνιαξίνπ έλαληη ηνπ ρξπζνχ ηνλ Απξίιην ηνπ 1933 

ζεκεηψζεθε εηζξνή ζπλαιιάγκαηνο ζηε ρψξα. Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

κεηέηξεπε ακέζσο ζε ρξπζφ ηα ζπλαιιαγκαηηθά ηεο δηαζέζηκα ζε κηα 

πξνζπάζεηα ειαρηζηνπνίεζεο ησλ δπλεηηθψλ απσιεηψλ απφ κειινληηθή 

ππνηίκεζε ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο. Η πνιηηηθή ρξπζνχ πνπ αθνινχζεζε ε θεληξηθή 

ηξάπεδα δελ ήηαλ ρσξίο πςειφ θφζηνο. Τπαγνξεπφηαλ, σζηφζν, απφ 

ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ πξνζδηφξηζαλ ηελ εκκνλή ησλ αξρψλ ζηνλ 

ρξπζφ. Η εκκνλή ηεο θπβέξλεζεο ζηελ ηήξεζε ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ θαη φρη ζηαζεξνχ εγρψξηνπ επηπέδνπ ηηκψλ νδήγεζε ζηελ είζνδν ηεο 

ρψξαο, έλα ρξφλν αξγφηεξα, ηνλ Ινχλην ηνπ 1933, ζηελ νκάδα ησλ ρσξψλ 

εθείλσλ πνπ παξέκελαλ πηζηέο ζηνλ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ (Gold Bloc). Η ζηελή 

ζρέζε κε ηνλ ρξπζφ έκειιε λα δηαηεξεζεί κέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ 1936, φηαλ 

κεηά ηελ ππνηίκεζε ηνπ γαιιηθνχ θξάγθνπ θαη ηε δηάιπζε ηνπ Gold Bloc ε 

δξαρκή ζπλδέζεθε κε ηε «δψλε επηξξνήο ηεο ζηεξιίλαο»101. 

Σα κέηξα γηα ηελ αλάθακςε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

Η θπβέξλεζε Βεληδέινπ πξνέβε άκεζα ζηελ ιήςε κέηξσλ πξνο ηελ 

αλφξζσζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. ηνλ εμσηεξηθφ ηνκέα ζηηο 18 Ινπλίνπ θαη 

ζηηο 2 Ινπιίνπ ηνπ 1932, ζηε πλδηάζθεςε ηεο Λνδάλεο γηα ηηο επαλνξζψζεηο θαη 

ηα πνιεκηθά ρξέε ν Μηραιαθφπνπινο ππνζηήξημε ηηο ζέζεηο ηεο Διιάδαο γηα ηα 

ρξέε θαη ηηο αλάγθεο ηεο. ηηο 30 Ινπλίνπ, κέζσ ηνπ πξέζβε Υαξάιακπνπ 

ηκφπνπινπ ζηελ Οπάζηλγθηνλ, ν Βεληδέινο δήηεζε απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Οηθνλνκηθψλ ηεο Ακεξηθήο, Ogden L. Mills, θαη πέηπρε αλαζηνιή πιεξσκήο 

δπφκηζη ρξφληα ησλ νκνινγηψλ πνπ έιεγαλ ηελ 1ε Ινπιίνπ. Αθφκε, ζηηο 15 

επηεκβξίνπ, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, Κ. Βαξβαξέζζνο, χζηεξα απφ 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο νκνινγηνχρνπο πνπ αληηπξνζσπεχνληαλ απφ ηε 

“League Loans Committee” ζην Παξίζη πέηπρε κηα ζπκθσλία πνπ πξνέβιεπε:102 

1. Δηήζην ρξενζηάζην γηα ηα ρξενιχζηα έσο ηελ 1ε Απξηιίνπ 1933. 

                                                             

101
 Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Η Κρίζες ηοσ 1929, ε Διιεληθή Οηθολοκία θαη οη Δθζέζεης ηες Τράπεδας 

ηες Διιάδος γηα ηα έηε 1928–1940, 35. 

102 Κνλδχιεο, “1929 - 1932: Η Παγθφζκηα Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη ε Διιεληθή Πηψρεπζε”, 82. 
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2. Πιεξσκή ηνπ 30% ησλ ηφθσλ ζε ζπλάιιαγκα γηα ην έηνο 1932-1933. 

3. Οη δεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο ζηελ Σ.η.Δ. ζην φλνκα ηεο ΓΟΔ ζα δίδνληαλ 

ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε. Απφ απηέο πηζαλφλ ην 35% ζα πιεξσλφηαλ ζηνπο 

νκνινγηνχρνπο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1932. 

4. Παξαρσξνχληαλ ζηνπο νκνινγηνχρνπο φινη νη επκελείο φξνη πνπ ηπρφλ ζα 

δίδνληαλ ζηνπο νκνινγηνχρνπο άιισλ δαλείσλ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Έηζη, 

ζην εμσηεξηθφ ήηαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη, γηαηί είρε βξεζεί έλα θνηλφ πεδίν 

ζπλελλφεζεο, ελψ ζηελ Διιάδα ν Σχπνο αληηκεηψπηζε κε επλντθά ζρφιηα ηε 

ζπκθσλία. 

ην εζσηεξηθφ ε λέα θπβέξλεζε ηνπ Βεληδέινπ πξνέβε ζηε ζέζπηζε ζεηξάο 

κέηξσλ πνπ έζεζαλ ηε βάζε γηα ηελ αλαγέλλεζε ηεο νηθνλνκίαο. Σα κέηξα απηά 

ήηαλ:103 

1. Απαγφξεπζε ηεο ειεχζεξεο κεηαηξνπήο ηεο δξαρκήο ζε ρξπζφ ή ζε 

ζπλάιιαγκα. Παξάιιεια, ε δξαρκή απνδεζκεχηεθε απφ ηνλ ρξπζφ, 

ππνηηκήζεθε, θαη σο ηνλ Γεθέκβξην δηαηήξεζε κφλν ην 40% ηεο νλνκαζηηθήο ηεο 

αμίαο. Έηζη, ελψ ηνλ Μάξηην ηνπ 1932 ίζρπε ε αλαινγία 1 ζηεξιίλα/293 δξαρκέο, 

έθηαζε ζηηο 609 δξαρκέο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1932. 

2. Σν ζπλάιιαγκα ρνξεγνχληαλ κφλν απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.  

3. Δπίζεκα απφ ηελ 1ε Μαΐνπ αλεζηάιε ε πιεξσκή ηφθσλ ησλ δαλείσλ 

εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ. Δπίζεο, ε πιεξσκή ησλ ηφθσλ ησλ δαλείσλ ηνπ 

εζσηεξηθνχ κεηψζεθε 25%. 

4. ιεο νη νθεηιέο πνπ πιεξψλνληαλ ζηελ Διιάδα ζε Έιιελεο ή μέλνπο 

θαηνίθνπο ζα κεηαηξέπνληαλ ζε νθεηιέο δξαρκψλ κε βάζε ηελ ηηκή 100 

δξαρκέο=1 δνιάξην (κάιηζηα απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1932 ε ηζνηηκία 

δξαρκήο/δνιαξίνπ επηδεηλψζεθε θαη έθηαζε ζην 184/1). 

5. Με λφκν ηα ζπλνιηθά ηέιε επί ησλ εηζαγσγψλ απμήζεθαλ 70%-200%.  

                                                             

103 Θάνοσ Κονδφλθσ, ό.π. υποςθμ. 82. 
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6. Γηα ηηο νθεηιέο πνπ πξνέξρνληαλ απφ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο πξηλ απφ ηελ 

άξζε ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ζεζπίζηεθε πεληαεηέο ρξενζηάζην. 

7. ην εμήο ζρεηηθά κε ην εμσηεξηθφ εκπφξην εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηνπ 

“clearing”. Γειαδή νη δηεζλείο εκπνξηθέο αληαιιαγέο ζην εμήο γίλνληαλ κε 

εκπνξηθφ ζπκςεθηζκφ ζε είδνο, θαηαξγψληαο επ‟ αφξηζηνλ ηηο ζπλήζεηο 

πιεξσκέο κε ζπλάιιαγκα, αθνχ απηφ δελ ήηαλ δηαζέζηκν.  

Σα παξαπάλσ κέηξα δεκηνχξγεζαλ έλα ηζρπξφ πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα γχξσ 

απφ ηελ αδχλακε θαη νπζηαζηηθά θαηεζηξακκέλε νηθνλνκία. ην εμήο, ε ειιεληθή 

νηθνλνκία ζα πξνζπαζήζεη λα ζηαζεί κφλε ηεο ζηα πφδηα ηεο θαη ζα ηα 

θαηαθέξεη. ρη, φκσο, ακέζσο. Σα κέηξα απηά νδήγεζαλ ζηελ άκεζε θαη θαηά 

60% ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο σο πξνο ηα μέλα λνκίζκαηα. ηα μέλα 

ρξεκαηηζηήξηα ε δξαρκή ζεκείσζε απφηνκε πηψζε. ηηο 5 Μαΐνπ 1932 ε ηζνηηκία 

Λίξαο/Γξαρκήο ήηαλ 1/539 θαη ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1933 έθηαζε ην 1/628. Η 

ειιεληθή νηθνλνκία άξρηζε λα αλαθάκπηεη αξγά, αιιά ζηαζεξά ήδε απφ ην 

1933104 105. 

2. Ζ είζνδνο ηεο Διιάδνο ζηελ Δπξσδώλε 

Η πξψηε δεθαεηία ηνπ 21νπ αηψλα άξρηζε κε αίζηνπο νησλνχο. Η πηνζέηεζε 

ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο, πνπ είρε ζεκαληηθέο ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηε ιεηηνπξγία 

ηεο νηθνλνκίαο, αιιά θαη αλαβάζκηδε ζπκβνιηθά ηε ζέζε ηεο ρψξαο ζηελ 

παγθφζκηα θνηλφηεηα, δεκηνπξγνχζε πξνζδνθίεο φηη ε Διιάδα ζα άξρηδε λα 

πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο έλαλ νπζηαζηηθφ εθζπγρξνληζκφ ησλ δνκψλ ηεο ζε φια 

ηα επίπεδα: ην νηθνλνκηθφ, ην θνηλσληθφ θαη ην πνιηηηθφ. πλνπηηθά, κε ηελ είζνδν 

ηεο Διιάδνο εληφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ ηα νθέιε ήηαλ πνιιαπιά. 

Δηδηθφηεξα, εμέιηπε πιήξσο ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο θαη ην ζπλαθφινπζν 

ζηνηρείν αβεβαηφηεηαο ζηηο δηαζπλνξηαθέο εκπνξηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ζπλαιιαγέο, ν πιεζσξηζκφο, ν νπνίνο απφ ην 1973 έσο θαη ην 1994 ήηαλ 

                                                             

104
 Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Η Κρίζες ηοσ 1929, ε Διιεληθή Οηθολοκία θαη οη Δθζέζεης ηες Τράπεδας 

ηες Διιάδος γηα ηα έηε 1928–1940, 34. 

105 Κνλδχιεο, “1929 - 1932: Η Παγθφζκηα Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη ε Διιεληθή Πηψρεπζε”, 82. 
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δηςήθηνο, πεξηνξίζηεθε θαηά κέζν φξν ζην 3,3% ηελ πεξίνδν 2001-2007, ηα 

επηηφθηα δαλεηζκνχ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ 

δηακνξθψζεθαλ ζε ηζηνξηθψο ρακειά επίπεδα, ε πξφζβαζε ηφζν ησλ 

επηρεηξήζεσλ φζν θαη ησλ θαηαλαισηψλ ζε ρακειφηνθν ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ 

ήηαλ επθνιφηεξε απφ φ,ηη ζε θάζε άιιε πεξίνδν θαη ελ ηέιεη ε ζπκκεηνρή ζηελ 

ΟΝΔ είρε σο απνηέιεζκα ηελ άξζε ησλ ζεκαληηθψλ βξαρπρξφλησλ πεξηνξηζκψλ 

σο πξνο ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ κφληκα ειιεηκκαηηθνχ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη σο πξνο ηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ ηνπ Γεκνζίνπ106. 

Δίλαη αιήζεηα φηη κεηά ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ ΟΝΔ ζεκεηψζεθε κηα 

ζεακαηηθή εμέιημε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηεο ηθαλφηεηαο. Η βειηίσζε ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ ηεο δεηθηψλ πξηλ απφ ηελ έληαμε, ε ζηαζεξή νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε, ε πξνβιεπφκελε δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία θαη ε ηδηφηεηα ηνπ κέινπο 

ελφο ηζρπξνχ θιακπ πξνθάιεζαλ ηε δξαζηηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ ηεο 

ρψξαο θαη, ζηαδηαθά, ζρεδφλ ηελ εμαθάληζε ησλ πεξηζσξίσλ απφθιηζεο απφ ην 

θφζηνο δαλεηζκνχ ηεο Γεξκαλίαο. Παξάιιεια, νη ηξεηο κεγάινη νίθνη αμηνιφγεζεο 

αλαβάζκηζαλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο ζε «Α», βαζκνινγία πνπ 

παξέκεηλε κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009. 

Παξ‟ φια απηά, ε Διιάδα κπήθε απξνεηνίκαζηε ζηελ Δπξσδψλε θαη δελ 

άξγεζε απηφ λα θαλεί κε πνιχ άζρεκεο ζπλέπεηεο, ιίγα ρξφληα αξγφηεξα. Η 

ρψξα κπήθε ζηελ ΟΝΔ κε κφληκν αληαγσληζηηθφ κεηνλέθηεκα θαη απηφ γηαηί ε 

ηειηθή ηζνηηκία ηεο δξαρκήο έλαληη ηνπ επξψ ππήξμε ππεξηηκεκέλε. Σν γεγνλφο 

απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ρξφληεο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο 

δηνίθεζεο θαη νηθνλνκίαο, ήηαλ ζρεδφλ βέβαην φηη ζα νδεγνχζε ηελ Διιάδα ζηελ 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ αληαγσληζηηθφηεηαο θαη, θαηά ζπλέπεηα, φμπλζε ησλ 

εκπνξηθψλ ηεο ειιεηκκάησλ κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο107. 

                                                             

106 Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, “Το τροληθό ηες Μεγάιες Κρίζες: Η Τράπεδα ηες Διιάδος 2008-2013”, 

(Αζήλα: Κέληξν Πνιηηηζκνχ, Έξεπλαο θαη Σεθκεξίσζεο , 2014), 14. 

107
 Κφηηνο, Γαιαλφο & Ρνπθαλάο, “Η Διιεληθή Κξίζε θαη ε Κξίζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαθπβέξλεζεο 

ηεο Δπξσδψλεο”, 7. 
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Πέξαλ ηνχηνπ, ππάξρνπλ ακθηβνιίεο γηα ηελ πξαγκαηηθή επίηεπμε ησλ 

θξηηεξίσλ ζχγθιηζεο θαη ηδηαίηεξα ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ δεκνζίνπ108. 

Δίλαη πιένλ δεδνκέλν φηη ε ρψξα εληάρζεθε ζηελ Δπξσδψλε κε έλα ππεξβνιηθά 

πςειφ δεκφζην ρξένο.  

Πίλαθαο 1: Αθαζάξηζην Υξένο ηεο Δπξσδώλεο (% ηνπ ΑΔΠ) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Βέιγην 88,1 84,2 89,6 96,2 96,8 

Γεξκαλία 67,6 64,9 66,3 73,5 83,2 

Δζζνλία 4,4 3,7 4,6 7,2 6,6 

Ηξιαλδία 24,8 25,0 44,4 65,6 96,2 

Διιάδα 106,1 105,4 110,7 127,1 142,8 

Ηζπαλία 39,6 36,1 39,8 53,3 60,1 

Γαιιία 63,7 63,9 67,7 78,3 81,7 

Ηηαιία 106,6 103,6 106,3 116,1 119,0 

Κύπξνο 64,6 58,3 48,3 58,0 60,8 

Λνπμεκβνύξγν 6,7 6,7 13,6 14,6 18,4 

Μάιηα 64,2 62,0 61,5 67,6 68,0 

Οιιαλδία 47,4 45,3 58,2 60,8 62,7 

Απζηξία 62,1 60,7 63,8 69,6 72,3 

Πνξηνγαιία 63,9 68,3 71,6 83,0 93,0 

ινβελία 26,4 23,1 21,9 35,2 38,0 

ινβαθία 30,5 29,6 27,8 35,4 41,0 

Φηλιαλδία 39,7 35,2 34,1 43,8 48,4 

Δπξσδώλε 68,4 66,2 69,9 79,3 85,4 

Πεγή: European Economy Forecast Spring 2011. www.europa.eu 

 

                                                             

108
 Αλαιπηηθά ζην: J.–F. Pisani, “Euro Area Governance: What went wrong? How to repair it?”, 

European Parliament: Directorate General for Internal Policies, Policy Department a: Economic 

and Scientific Policies (2009). 
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3. Οη ιόγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ θξίζε 

Η έιεπζε ηεο θξίζεο βξήθε ηελ Διιάδα εληειψο απξνεηνίκαζηε θαη νη 

επηπηψζεηο δελ άξγεζαλ λα θαλνχλ. Η Διιάδα παξά ηελ πηνζέηεζε ηνπ επξψ θαη 

ηελ ηαρεία αλάπηπμε ησλ πξψησλ εηψλ, ζπλέρηδε λα παξνπζηάδεη ζνβαξέο 

δηαξζσηηθέο αδπλακίεο θαη ρξφληεο αληζνξξνπίεο. πλέπεηα απηψλ ήηαλ λα κελ 

κπνξέζεη λα αληηκεησπίζεη επηηπρψο ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο, νη νπνίεο 

απνδείρζεθαλ ηδηαίηεξα δπζκελείο109. Δηδηθφηεξα νη αληζνξξνπίεο απηέο 

αθνξνχζαλ:  

1. ηε κε επαξθή ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο θαη ηνπ δπλεηηθνχ 

πξντφληνο, πνπ επέηεηλε ηελ έιιεηςε δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη δηεχξπλε 

ην έιιεηκκα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. 

2. ηε ραιαξφηεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ηδίσο ζηελ άλνδν ησλ 

πξσηνγελψλ δαπαλψλ θαη ζηε θνξνδηαθπγή. 

3. ην πςειφ δεκφζην ρξένο, ην νπνίν παξέκεηλε ην ζνβαξφηεξν δηαζξσηηθφ 

πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο110. 

Οη επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο θξίζεο δελ άξγεζαλ λα θαλνχλ ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία. Οη επεθηαηηθέο δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο ηα πεξαζκέλα ρξφληα νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, 

θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ αγνξψλ απφ ηα γεγνλφηα ηνπ 2008 είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ εμέηαζε ηεο θεξεγγπφηεηαο θαη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ 

ρσξψλ. Έηζη, ελψ πξηλ ην 2007-2008 ε Διιάδα ζεσξνχληαλ ιίγν-πνιχ ην ίδην 

αμηφπηζηε κε φιεο ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο, απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 

2009 θαη κεηά ε ππεξρξέσζε ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ ήξζε ζην πξνζθήλην, 

θαζψο ε Διιάδα αμηνινγήζεθε σο ε ρψξα κε ηε κηθξφηεξε πηζαλφηεηα ειέγρνπ 

ηνπ δηνγθνχκελνπ ρξένπο ηεο.111 

                                                             

109
 Παπάδνγινπ, Δηζαγωγή ζηε δηεζλή οηθολοκηθή, 492-493. 

110 Παπάδνγινπ, Δηζαγωγή ζηε δηεζλή οηθολοκηθή, 493. 

111
 Γ. Βαξνπθάθεο, Σ. Παηψθνο, Λ. Σζεξθέδεο& Υ. Κνπηζνπέηξνο, “Η Οηθνλνκηθή Κξίζε ζηελ 

Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε ην 2011”, 41. 
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λησο, ην 2009, ε εηθφλα απηή απνηππψζεθε ζηα πεξηζψξηα επηηνθίσλ 

δαλεηζκνχ ηεο Διιάδαο ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα γεξκαληθά θαη ζηα επηηφθηα 

αζθάιηζεο ησλ δαλεηζηψλ ηεο Διιάδαο (Credit Default Swap - CDS). Με 

δεδνκέλν φηη απηνί νη δείθηεο ζπλππνινγίδνπλ, κεηαμχ άιισλ, ην δεκφζην θαη 

ηδησηηθφ ρξένο θάζε ρψξαο ή ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο θαη 

αληαλαθινχλ ηελ πηζηνιεπηηθή θεξεγγπφηεηα ησλ θξαηψλ, ε Διιάδα 

επηζεκάλζεθε σο ε ρψξα κε ηε κεγαιχηεξε επηθηλδπλφηεηα θαη ηα ειιεληθά 

θξαηηθά νκφινγα σο εθείλα ηα νπνία απαηηνχζαλ ηε κεγαιχηεξε πιεξσκή γηα 

αζθάιεηα (δειαδή κε ην κεγαιχηεξν ξίζθν).  

Απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2009 θαη κεηά, ηα CDS ηεο Διιάδαο, ελψ βξίζθνληαλ 

ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα κε απηά ηεο Ιξιαλδίαο (θαη ήδε πςειφηεξα απφ απηά 

ησλ άιισλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο), αθνινχζεζαλ κηα δξακαηηθά αλνδηθή 

πνξεία, ε νπνία, αλ θαη είρε ζθακπαλεβάζκαηα, νδήγεζε ζε επίπεδα θαηά πνιχ 

πςειφηεξα ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα CDS ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ηεο Ιξιαλδίαο112. 

Η Διιάδα είρε φκσο απμεκέλεο αλάγθεο δαλεηζκνχ. ε φια απηά 

πξνζηέζεθαλ θαη νη αλαζεσξήζεηο ην 2009 φηη ην έιιεηκκα ηεο Διιάδαο ζα άγγηδε 

ην 12,5% γηα ηελ ίδηα ρξνληά, αληί γηα 6% πνπ αλέθεξε ε πξνεγνχκελε 

ελεκέξσζε, ελψ ε εθηίκεζε γηα ην δεκφζην ρξένο πήγε απφ ην 107,2% ηνπ ΑΔΠ 

ζην 113,4%. Πεξαηηέξσ αλαζεσξήζεηο νδήγεζαλ ην έιιεηκκα ζην 15,4% ηνπ 

ΑΔΠ, ελψ ην δεκφζην ρξένο ηνπ 2009 αλήιζε ζην 126,8% ηνπ ΑΔΠ113. 

Έηζη κέζα ζε απηφ ην αξλεηηθφ θιίκα, ην πξφβιεκα ηεο Διιάδαο αλαδείρζεθε 

αθφκα πεξηζζφηεξν κε ηηο ππνβαζκίζεηο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο. Μία κέξα κεηά 

ηνλ δηπιαζηαζκφ ηεο εθηίκεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, ν νίθνο Fitch ππνβάζκηζε 

ηελ Διιάδα απφ «Α» ζε «Α-» θαη ηνλ Γεθέκβξην ηελ ππνβίβαζε αθφκα κία 

βαζκίδα, ελψ ζε ππνβηβαζκνχο πξνρψξεζαλ θαη νη νίθνη S&P θαη Moody‟s. Απηνί 

νη ππνβηβαζκνί έζηξεςαλ ην ελδηαθέξνλ ζηελ Διιάδα, κε ηελ αλεζπρία λα 

                                                             

112 Γ. Βαξνπθάθεο, Σ. Παηψθνο, Λ. Σζεξθέδεο& Υ. Κνπηζνπέηξνο, “Η Οηθνλνκηθή Κξίζε ζηελ 

Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε ην 2011”, 40. 

113
 Γ. Βαξνπθάθεο, Σ. Παηψθνο, Λ. Σζεξθέδεο& Υ. Κνπηζνπέηξνο, “Η Οηθνλνκηθή Κξίζε ζηελ 

Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε ην 2011”, 43. 
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γεληθεχεηαη ζε νιφθιεξε ηελ Δπξσδψλε θαη λα εθθξάδνληαη επηθπιάμεηο γηα ην 

κέιινλ ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο114. 

Έπεηηα απφ κία ζεηξά δηαπξαγκαηεχζεσλ ζρεηηθά κε ην χςνο θαη ηνπο φξνπο 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ε Διιάδα ππέγξαςε ην Μλεκφλην ζηηο 5 Μαΐνπ 2010. Απηφ 

πεξηιάκβαλε ππνζηήξημε χςνπο 80 δηζ. επξψ απφ ηα θξάηε - κέιε ηεο 

Δπξσδψλεο, κε θφζηνο δαλεηζκνχ πεξίπνπ 4% έσο 5%. πκκεηνρή είρε θαη ην 

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, δηαζέηνληαο 30 δηζ. επξψ κε θφζηνο πεξίπνπ 3,3%. 

Πξνυπφζεζε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ήηαλ ε δξνκνιφγεζε δηαξζξσηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, ελψ ε Διιάδα κπήθε ζε θαζεζηψο ηξηκεληαίαο αμηνιφγεζεο 

ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ν βαζκφο επίηεπμεο ηεο απαηηνχκελεο δεκνζηνλνκηθήο 

πεηζαξρίαο115. 

Οη θπξηφηεξεο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαλ ήηαλ:  

1. Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

2. Απειεπζέξσζε ησλ θιεηζηψλ επαγγεικάησλ. 

3. Απνθξαηηθνπνηήζεηο. 

4. Απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ πξντφλησλ. 

5. πγρσλεχζεηο ή/θαη δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ 

δελ έρνπλ ιφγν χπαξμεο. 

6. Μεηαξξπζκίζεηο ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, θ.ιπ.  

Δπξφθεηην γηα πνιχ ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο κεηαβνιέο, νη νπνίεο ήηαλ 

δπλαηφλ λα αιιάμνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη λα ζπκβάινπλ 

αθελφο ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο επί ηνπ ΑΔΠ θαη αθεηέξνπ ζηελ επίζπεπζε ηεο αλάθακςεο ηεο 

νηθνλνκίαο116. 

                                                             

114
 Γ. Βαξνπθάθεο, Σ. Παηψθνο, Λ. Σζεξθέδεο& Υ. Κνπηζνπέηξνο, “Η Οηθνλνκηθή Κξίζε ζηελ 

Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε ην 2011”, 43. 

115 Γ. Βαξνπθάθεο, Σ. Παηψθνο, Λ. Σζεξθέδεο& Υ. Κνπηζνπέηξνο, “Η Οηθνλνκηθή Κξίζε ζηελ 

Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε ην 2011”, 43-44. 

116
 Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, “Το τροληθό ηες Μεγάιες Κρίζες: Η Τράπεδα ηες Διιάδος 2008-2013”, 

93. 
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ηηο 29 Ινπλίνπ 2011 ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ ςήθηζε ην Μεζνπξφζεζκν 

Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο (ΜΠΓ) 2012-2015. Σν κεζνπξφζεζκν 

πξνέβιεπε κηα ζεηξά κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ησλ δαπαλψλ θαη αχμεζεο εζφδσλ, 

φπσο πεξηνξηζκφ κηζζνινγηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη λέα θνξνινγηθά 

κέηξα. Δπηπιένλ, ηδξχζεθε ν Οξγαληζκφο Απνθξαηηθνπνηήζεσλ γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο θαη πηνζεηήζεθαλ λέα κέηξα φπσο ε αιιαγή 

θνξνινγηθήο θιίκαθαο, ε έθηαθηε εηζθνξά γηα φζνπο έρνπλ εηζφδεκα πάλσ απφ 

12.000€, ε αχμεζε θιίκαθαο ΦΠΑ εζηίαζεο, ε αχμεζε πνζνζηνχ παξαθξάηεζεο 

ππέξ ηνπ Λνγαξηαζκνχ Αιιειεγγχεο Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΛΑΦΚΑ) 

ζε φιεο ηηο ζπληάμεηο άλσ ησλ 1450€ θ.ιπ.117 

Σν πξψην δίκελν ηνπ 2012 νινθιεξψζεθαλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ 

αλαδηάξζξσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, ελψ είρε πξνεγεζεί κία ηδηαίηεξα θξίζηκε 

πεξίνδνο γηα ηε ρψξα ιφγσ ηεο εμαγγειίαο δηελέξγεηαο δεκνςεθίζκαηνο118. Απφ 

ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2012 ηξίκελεο ζθιεξέο δηαπξαγκαηεχζεηο θπβέξλεζεο θαη 

Σξφηθαο θαηέιεμαλ ζηελ θαηάξηηζε ηνπ ΜΠΓ 2013-2016 πνπ πξνέβιεπε κέηξα 

χςνπο 18,9 δηο επξψ, απφ ηα νπνία ηα 9,4 δηο επξψ αθνξνχζαλ ην έηνο 2013. 

Μεηαμχ άιισλ, ην λέν παθέην κέηξσλ πεξηιάκβαλε αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο 

ζπληαμηνδφηεζεο θαηά 2 έηε, κείσζε ζπληάμεσλ απφ 5 έσο 15%, απφ ηα 1.000€ 

θαη άλσ, πεξηθνπέο ζηα εηδηθά κηζζνιφγηα, έληαμε ζην εληαίν κηζζνιφγην ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο ΓΔΚΟ θ.ιπ.119 

4. Δπηινγέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θξίζεο 

Η δηαρείξηζε ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα αλακθίβνια δελ απνηειεί παξάδεηγκα 

πξνο κίκεζε. Πέξα απφ ηα εγγελή πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ε 

δηαρείξηζε ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα έπξεπε λα ηθαλνπνηήζεη θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

                                                             

117
 Αλ. Μπαζαξάο, “Διιεληθή Οηθολοκηθή Κρίζε. Αλαζθόπεζε, Αλάισζε θαη Προοπηηθή”, 

ΔΛ.Ι..ΜΔ (2012). 

118
 ηηο 31 Οθησβξίνπ, ν ηφηε Πξσζππνπξγφο Γ. Α. Παπαλδξένπ αλήγγεηιε ηελ πξφζεζή ηνπ λα 

πξνρσξήζεη ζε δεκνςήθηζκα γηα ηε λέα δαλεηαθή ζχκβαζε. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ζε 

θνξχθσζε ηεο πνιηηηθήο αλαηαξαρήο θαη ηειηθά ζε παξαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο. 

119
 Αλ. Μπαζαξάο, “Διιεληθή Οηθολοκηθή Κρίζε. Αλαζθόπεζε, Αλάισζε θαη Προοπηηθή”, 

ΔΛ.Ι..ΜΔ (2012), 114. 
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πνπ είρε ε ρψξα πξνο ηελ Δπξσδψλε. πλνπηηθά κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ σο 

ιφγνη κε επηηπρεκέλεο δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο νη θάησζη:  

1. Οη πεξηνξηζκνί ζηελ άζθεζε εζληθήο πνιηηηθήο πξνζαξκνγήο εληφο κηαο 

λνκηζκαηηθήο έλσζεο κεηαμχ αλεμάξηεησλ θξαηψλ. Δάλ ε ρψξα είρε εζληθή 

λνκηζκαηηθή θαη ζπλαιιαγκαηηθή πνιηηηθή, ζα ιεηηνπξγνχζαλ νη απηφκαηνη 

ζηαζεξνπνηεηέο. Σν θξάηνο ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ηε ξεπζηφηεηα ηεο 

νηθνλνκίαο, ελψ ε θπγή θεθαιαίσλ ζα πξνθαινχζε ππνηίκεζε, κε ζεηηθέο 

επηπηψζεηο ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη ζηελ αλάπηπμε, ελψ ηα 

ρξήκαηα ζα παξέκελαλ ζηε ρψξα120. 

2. Η κε επηηπρεκέλε αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο θαηά ηελ αξρηθή ηεο θάζε, 

γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηηο νιηγσξίεο θαη αηνικίεο απφ ηελ πιεπξά ηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο, αιιά θαη ζηελ απξνζπκία ησλ ζεζκψλ ηεο Δπξσδψλεο θαη ησλ 

άιισλ θξαηψλ κειψλ.121 

3. Η αλαπνηειεζκαηηθή πνιηηηθή φπσο απηή εθθξάζηεθε κέζσ ησλ 

Μλεκνλίσλ θαη ησλ ελδηάκεζσλ παξεκβάζεσλ ηεο Σξφηθα, ε νπνία απνδείρζεθε 

πσο πνιιέο θνξέο αληί λα επηιχζεη, επηδείλσζε ηα πξνβιήκαηα. 

4. Η απξνζπκία γηα βηψζηκε δηαρείξηζε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο φπνπ αληί κηαο 

ζνβαξήο επξσπατθήο πνιηηηθήο, ππεξίζρπζαλ νη θξηηηθέο δειψζεηο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απεηιψλ πεξί εμφδνπ ηεο Διιάδαο απφ ηελ 

Δπξσδψλε. 

5. Η αλεπαξθήο παξέκβαζε ηεο ΔΚΣ. ηελ θξίζε ηεο Δπξσδψλεο, ε ΔΚΣ 

πξνζπάζεζε λα αληηδξάζεη κε δηάθνξα κέζα φπσο κε ηε κείσζε ησλ θεληξηθψλ 

ηεο επηηνθίσλ, ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ηελ απνδνρή 

ηίηισλ κε κεησκέλε αμηνιφγεζε, θαζψο θαη κε ηελ απφθηεζε ζηε δεπηεξνγελή 

αγνξά νκνιφγσλ ησλ θξαηψλ ζε θξίζε, ρσξίο λα ζηεξίμεη έκπξαθηα ηηο ρψξεο 

πνπ αληηκεηψπηδαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα. Πέξαλ ηνχηνπ, ε ΔΚΣ, παξφιν πνπ 

απέθηεζε κεγάιν κέξνο ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ ζηηο δεπηεξνγελείο αγνξέο ζε 

                                                             

120 Κφηηνο, Γαιαλφο & Ρνπθαλάο, “Η Διιεληθή Κξίζε θαη ε Κξίζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαθπβέξλεζεο 

ηεο Δπξσδψλεο”, 18. 

121
 A. Kotios, G. Pavlidis and G. Galanos, “Greece and the Euro: The Chronicle of an Expected 

Collapse”,Intereconomics (2011), 263–269. 
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ηηκή πνιχ θάησ απφ ηελ νλνκαζηηθή ηνπο, αξλήζεθε φρη κφλνλ θνχξεκα απηψλ, 

αιιά επέβαιε ηελ εμφθιεζή ηνπο ζηε νλνκαζηηθή ηηκή ηνπο, πξαγκαηνπνηψληαο 

ζεκαληηθά θέξδε122. 

Σν ζεκαληηθφηεξν ιάζνο ηεο Δπξψπεο ην 2008 ήηαλ φηη ηελ ψξα πνπ 

θαηέξξεαλ νη ηξάπεδεο, νη εγέηεο ηεο Δπξψπεο απνθάζηζαλ πσο ε δηάζσζή ηνπο 

ζα πξέπεη λα αλαηεζεί ζηηο θπβεξλήζεηο ηεο θάζε ρψξαο. Έηζη, νη ηξάπεδεο 

δηεζψζεζαλ κελ, δηαηεξήζεθαλ φκσο ζε εκηζαλή θαηάζηαζε. Απηφ επεηδή θακία 

εζληθή θπβέξλεζε δελ είρε ηα θνλδχιηα θαη ην πνιηηηθφ ζζέλνο λα θάλεη απηφ πνπ 

έπξεπε, λα εθθαζαξίζεη δειαδή ηηο ηξάπεδεο ηεο ρψξαο ηεο θαη λα ηηο παξαδψζεη 

πγηείο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, επηβάιινληαο φξηα ζε λέεο επηθίλδπλεο θηλήζεηο 

έθδνζεο ζπλζεηηθψλ ρξεψλ (ηνμηθψλ παξαγψγσλ) θ.ιπ.123 

Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

πσο αλαθέξζεθε, ην ηεξάζηην δεκφζην ρξένο απνηέιεζε θαη ηε 

ζεκαληηθφηεξε αηηία πξφθιεζεο ηεο θξίζεο. Η δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή 

απνηέιεζε θαη απνηειεί ην θξηζηκφηεξν ίζσο δήηεκα πνπ πξέπεη λα επηιχζεη ε 

ειιεληθή νηθνλνκία. Η δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή πξέπεη λα βαζηζηεί ζηνλ 

πεξηνξηζκφ θαη εμνξζνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ πνπ ζπλεπάγεηαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ζα 

επηηξέςεη ρακειφηεξε θνξνινγηθή επηβάξπλζε, ε νπνία ελζαξξχλεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ πξνζθνξά εξγαζίαο θαη εληζρχεη ζπλνιηθά ηελ 

αμηνπηζηία ησλ κεζνπξφζεζκσλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηνρεχζεσλ. Η δηαξζξσηηθή 

δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ζα ήηαλ ζθφπηκν λα πξνέιζεη θαηά ηα δχν ηξίηα απφ 

ηελ πιεπξά ησλ δαπαλψλ θαη θαηά ην έλα ηξίην απφ ηελ πιεπξά ησλ εζφδσλ, 

δειαδή απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηε δηεχξπλζε ηεο 

θνξνινγηθήο βάζεο. Σαπηφρξνλα, είλαη απαξαίηεηε ε αλαδηάξζξσζε ησλ 

δεκφζησλ δαπαλψλ ππέξ ησλ θαηεγνξηψλ εθείλσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, φπσο είλαη νη δαπάλεο γηα ηελ παηδεία, ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε θαη 

                                                             

122
 H. Gernot, “ECB ready to forego Greece bond profit”, Reuters (2015), http://www.reuters.com/ 

article/us-eurozone-greece-asmussen-idUSTRE81E0FU20120215. 

123
 Γ. Βαξνπθάθεο, Σ. Παηψθνο, Λ. Σζεξθέδεο& Υ. Κνπηζνπέηξνο, “Η Οηθνλνκηθή Κξίζε ζηελ 

Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε ην 2011”, 45. 
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ηηο ππνδνκέο. Δπηπξφζζεηα, αλαγθαία είλαη ε αλακφξθσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, θαζψο καθξνπξφζεζκα νη δεκνζηνλνκηθέο επηπηψζεηο απφ ηε 

γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ζα ην θαηαζηήζνπλ νμχηαην πξφβιεκα124. 

Έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη ε έμνδνο απφ ηελ Δπξσδψλε ηεο Διιάδνο ή θαη 

θάπνησλ άιισλ κηθξψλ ρσξψλ, φπσο ε Πνξηνγαιία θαη ε Ιξιαλδία, ή κία 

ελδερφκελε ρξενθνπία απηψλ ησλ ρσξψλ, ζα επηθέξεη ην ηέινο ηεο ΟΝΔ. Σν 

κέιινλ ηεο Δπξσδψλεο εμαξηάηαη απφ ηελ παξακνλή ζε απηή ησλ κεγάισλ 

νηθνλνκηψλ ηεο βνξείνπ Δπξψπεο θαη, θπξίσο, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο. 

Δάλ ε πνιηηηθή βνχιεζε είλαη γηα ζπλέρηζε ηεο ΟΝΔ, ηφηε είλαη βέβαην φηη νη 

ρψξεο ηνπ ζθιεξνχ ππξήλα απηήο, παξά ηνπο φπνηνπο βξαρππξφζεζκνπο 

θιπδσληζκνχο, δχλαληαη λα δηαζψζνπλ ηε λνκηζκαηηθή ηνπο έλσζε125. 

Η Δπξσδψλε νπζηαζηηθά ηαιαλίδεηαη απφ δχν θξίζεηο, παξάιιειεο θαη 

αιιειέλδεηεο. κσο ε ΔΔ επηθεληξψλεηαη ζηε κία πξνζπαζψληαο λα 

ππνβαζκίζεη ηελ άιιε. πγθεθξηκέλα, ε θξίζε πνπ ηξαβά ηελ πξνζνρή φισλ, 

είλαη ε θξίζε ρξένπο ησλ ππεξρξεσκέλσλ θξαηψλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Διιάδνο. Η Δπξψπε ξίρλεη φιν ηεο ην βάξνο ζηελ ηηζάζεπζε απηήο ηεο θξίζεο 

κέζσ πεξηνξηζκψλ, πεξηθνπψλ, ιηηφηεηαο θ.ιπ. ην κεηαμχ ηα «κέηξα» ηεο 

πξψηεο έρνπλ σο απνηέιεζκα λα θνπληψλεη ε δεχηεξε, παξακειεκέλε, θξίζε 

πνπ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή θαη είλαη ε θξίζε ησλ επξσπατθψλ ηξαπεδψλ, ζηηο 

νπνίεο «αλήθεη» ην ρξένο ησλ ππεξρξεσκέλσλ θξαηψλ126. πλεπψο, ρξεηάδεηαη 

κηα ηζνξξνπεκέλε αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο απφ ηελ εγεζία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο.  

Η έθδνζε επξσνκνιφγσλ ζα ζπληζηνχζε κηα ελδηαθέξνπζα επηινγή γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο πνπ αληαλαθιά θαη ζηηο αξρέο πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

                                                             

124 Γ. Πξνβφπνπινο, Δηζεγήζεης ηες Ηκερίδας «Από ηο θρίζε ηοσ 1929 ζηελ θρίζε ηοσ 2009, 

(Ίδρσκα ηες Βοσιής ηωλ Διιήλωλ: 2009), 59. 

125 Παπαζηάκθνο & Κφηηνο, “H θρίζε ηες Δσρωδώλες: Κρίζε ηοσ ζσζηήκαηος ή ηες ποιηηηθής;”, 32. 

126
 Βαξνπθάθεο & Μίζζνο, Παγθόζκηα Οηθολοκηθή Κρίζε: Οη ρίδες ηες ζεκερηλής θρίζες ζηο 

κεηαποιεκηθό ζτεδηαζκό ηες παγθόζκηας οηθολοκίας, 125. 
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πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη127. Μία ηέηνηα θίλεζε κπνξεί λα έρεη ηξία επεξγεηηθά 

απνηειέζκαηα:  

1. Μείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ηνπ ρξένπο, θαζψο ζα κεησζνχλ ζεκαληηθά 

νη ζπλνιηθνί ηφθνη.  

2. Με παξαβίαζε ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη, δίλνληαο ην απαξαίηεην 

πνιηηηθφ επηρείξεκα γηα λα γίλεη απνδερηεί ε επηινγή απηή ζην εζσηεξηθφ ησλ 

πινχζησλ θξαηψλ – κειψλ, φπσο ε Γεξκαλία.  

3. Δθδίδνληαο επξσνκφινγα ε ΔΚΣ ζα ειθχζεη επελδπηέο (Κίλα, Ννξβεγία, 

Αξαβηθά Δκηξάηα) πνπ πνιχ ζα ήζειαλ λα ηα αγνξάζνπλ. Έηζη, ην επξψ ζα ζέζεη 

ππνςεθηφηεηα γηα ηνλ ξφιν ελφο λένπ απνζεκαηηθνχ λνκίζκαηνο πνπ, ελ 

δπλάκεη, κπνξεί λα αληαγσληζηεί ην δνιάξην128. 

  

                                                             

127 χκθσλα κε ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη ηα θξάηε – κέιε κπνξνχλ λα έρνπλ ρξένο έσο ην 60% 

ηνπ ΑΔΠ ηνπο.  

128
 Βαξνπθάθεο & Μίζζνο, Παγθόζκηα Οηθολοκηθή Κρίζε: Οη ρίδες ηες ζεκερηλής θρίζες ζηο 

κεηαποιεκηθό ζτεδηαζκό ηες παγθόζκηας οηθολοκίας, 125. 
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Κεθάιαην Σέηαξην: Ζ Κξίζε ηνπ 2008 θαη νη επηπηώζεηο ηεο 

ζηελ Δπξώπε 

1. Σα αίηηα ηεο θξίζεο ηνπ 2008 

Πξηλ ππεηζέξζνπκε ζε κηα ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο θξίζεο ηνπ 1929 κε απηήλ 

ηνπ 2008, ζθφπηκν θξίλεηαη κηα ζπλνπηηθή εμέηαζε ησλ αηηηψλ πνπ νδήγεζαλ 

ζηελ ησξηλή θαηάζηαζε πνπ ηαιαλίδεη ηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο.  

Η θξίζε, ε νπνία εθδειψζεθε αξρηθά ζηηο ΗΠΑ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2007 θαη 

επηδεηλψζεθε ξαγδαία ην θζηλφπσξν ηνπ 2008 κε ηελ θαηάξξεπζε ηεο 

επελδπηηθήο ηξάπεδαο Lehman Brothers, κεηεμειίρζεθε ζε παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

θξίζε ζην πεξηβάιινλ ησλ ζηελά δηαζπλδεδεκέλσλ νηθνλνκηψλ, πξνθαιψληαο ηε 

κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή χθεζε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1930 θαη ζνβαξή 

δεκνζηνλνκηθή επηδείλσζε ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο129. Οη επηπηψζεηο ήηαλ 

δπζκελείο γηα φιεο ηηο νηθνλνκίεο ηνπ πιαλήηε.  

Η θξίζε ηνπ 2008 μεθίλεζε απφ κεηαβνιέο ζε καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ζε 

παγθφζκην επίπεδν πνπ πξνθάιεζαλ ζεκαληηθέο αληζνξξνπίεο. Οη ιφγνη πνπ 

πξνθάιεζαλ ηηο κεηαβνιέο απηέο ήηαλ: 

1. Η ξαγδαία νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Κίλαο, κέζσ θπξίσο ηεο εμαγσγήο 

βηνκεραληθψλ πξντφλησλ ζηηο ΗΠΑ. Η εμέιημε απηή νδήγεζε ζε αχμεζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο θαη ηνπ δαλεηζκνχ ζηηο ΗΠΑ, αιιά θαη ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ130. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πνιχ ρακειά επηηφθηα 

πνπ δηαηεξήζεθαλ επί καθξφλ θπξίσο ζηηο ΗΠΑ, ηε δηαηήξεζε ζπλζεθψλ 

ζεκαληηθήο παγθφζκηαο ξεπζηφηεηαο, ηελ πνιηηηθή ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ θαη ηε ζπλαθφινπζε ξαγδαία αχμεζε ησλ εζληθψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

απνζεκαηηθψλ ζε δνιάξηα ρσξψλ ηεο Άπσ Αλαηνιήο, επηδείλσζε ηελ 

θαηάζηαζε131. Με άιια ιφγηα, νη αληζνξξνπίεο νδήγεζαλ ζε κεηαθνξά 

                                                             

129
 Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, “Το τροληθό ηες Μεγάιες Κρίζες: Η Τράπεδα ηες Διιάδος 2008-2013”, 

27. 

130 Πξνβφπνπινο, “Δηζεγήζεηο ηεο Ηκεξίδαο «Απφ ην θξίζε ηνπ 1929 ζηελ θξίζε ηνπ 2009»”, 49. 

131 Καξακνχδεο , “Δηζεγήζεηο ηεο Ηκεξίδαο «Απφ ην θξίζε ηνπ 1929 ζηελ θξίζε ηνπ 2009»”, 41. 
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θεθαιαίσλ απφ ηελ Αζία πξνο ηηο ΗΠΑ θαη ηα ρακειά πξαγκαηηθά επηηφθηα κε ηε 

ζεηξά ηνπο έδσζαλ ψζεζε ζηηο ήδε ππάξρνπζεο αληζζνξνπίεο ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα132.  

2. Η ππεξβνιηθή κόριεπζε πνπ πξνεξρφηαλ ηφζν απφ ηε ζρεηηθά κεγάιε 

αχμεζε ηεο λνκηζκαηηθήο βάζεο φζν θαη απφ ηε κφριεπζε εληφο θαη εθηφο ησλ 

ηζνινγηζκψλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη θπξίσο ησλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ 

θαη ησλ hedge funds. Η θξίζε επεθηάζεθε θαη ιφγν ηεο αζπκκεηξηθήο 

πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηα δνκεκέλα πξντφληα, θάηη πνπ παξείρε ηελ επθαηξία 

ζηνπο εθδφηεο ηνπο λα αλαιακβάλνπλ κεγάιν θίλδπλν κε αδηαθαλή ηξφπν, 

θίλδπλνο ν νπνίνο νχηε ηηκνινγνχληαλ ζσζηά, αιιά νχηε αληηζηαζκηδφηαλ 

επαξθψο133. 

3. Ο ιόγνο δαλεηαθώλ πξνο ίδηα θεθάιαηα ήηαλ πνιχ πςειφο, 

ππνδεηθλχνληαο ιηγφηεξα ίδηα θεθάιαηα θαη απμεκέλν δαλεηζκφ, θπξίσο 

βξαρπρξφλην, ζε ζρέζε κε ην ελεξγεηηθφ ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηδξχκαηνο. 

Έηζη, φηαλ άξρηζαλ λα πέθηνπλ νη ηηκέο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηα νπνία 

είραλ επελδχζεη νη ηξάπεδεο θαη έγηλε αληηιεπηή ε θεθαιαηαθή απψιεηα ησλ 

δαλεηζκέλσλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ απφ ηηο αγνξέο, ηφηε δπζθφιεπζε ή θαη δελ 

ήηαλ εθηθηή ε αλαλέσζε ηεο βξαρπρξφληαο ρξεκαηνδφηεζεο. Οη επελδπηηθέο 

ηξάπεδεο αλαγθαζηηθά πξνέβεζαλ ζε πεξαηηέξσ πσιήζεηο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, πηέδνληαο κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ θάζνδν ησλ ηηκψλ.134.  

Η απνκφριεπζε, δειαδή ε άξλεζε ζηελ νπζία λένπ δαλεηζκνχ ζηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα πνπ επέλδπαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο κε δαλεηθά 

θεθάιαηα, έπαημε ηνλ θπξηφηεξν ξφιν ζηελ επέθηαζε ηεο θξίζεο, πέξαλ ηνπ 

                                                             

132
Γ. Υαξδνχβειεο ζην Ν.Καξακνχδεο θαη Γ. Υαξδνχβειεο (επηκ.), «Απφ ηε δηεζλή θξίζε ζηελ 

θξίζε ηεο επξσδψλεο θαη ηεο Διιάδαο: Ση καο επηθπιάζζεη ην κέιινλ», (Αζήλα: Δθδνηηθφο Οίθνο 

Ληβάλε, 2011), 36. 

133 Κνιιίληδαο ‒ Φαιηδφπνπινο, “Δηζεγήζεηο ηεο Ηκεξίδαο «Απφ ην θξίζε ηνπ 1929 ζηελ θξίζε 

ηνπ 2009»”, 26. 

134
 Β. Υξηζηνθφξνπ, «Η Χρεκαηοπηζηωηηθή Κρίζε θαη ε Δποπηεία ηωλ Χρεκαηαγορώλ», 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία (Παλεπηζηήκην Παηξψλ , 2011), 18. 
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ζηελνχ ρψξνπ ησλ δαλείσλ subprime135, ζε φιεο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Η απνκφριεπζε νδήγεζε ζηε ζπλέρεηα θαη ζην πέξαζκα ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία136. 

Σα αλσηέξσ πξνβιήκαηα εληζρχζεθαλ πεξαηηέξσ κε ηελ εκθάληζε θελψλ ζε 

ξπζκηζηηθφ θαη επνπηηθφ επίπεδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ην 1999 θαη κεηά, ηφζν 

ζηηο ΗΠΑ φζν θαη ζε άιιεο ρψξεο, ππήξμε κηα απνζηξνθή, ε νπνία είρε πνιηηηθν-

ηδενινγηθφ ππφβαζξν, ζηελ εθαξκνγή [θπξίσο απφ ηε FED137 θαη ηε SEC 

(Securities and Exchange Commission)] ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ αλαθνξηθά κε ηελ 

επηθηλδπλφηεηα ηεο αλεμέιεγθηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο θαη ηεο κφριεπζεο138. Σα 

ρακειά επηηφθηα, ε κεγάιε ξεπζηφηεηα θαη ηα ραιαξά θξηηήξηα ρξεκαηνδφηεζεο 

ησλ ηξαπεδψλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο, νδήγεζαλ ζε κηα εθξεθηηθή αχμεζε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο λνηθνθπξηψλ, ζεζκηθψλ, ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

νξγαληζκψλ θαη εηαηξεηψλ θαη ηε ξαγδαία δηάδνζε ησλ δνκεκέλσλ πξντφλησλ, 

θπξίσο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ηελ Δπξψπε, πνπ 

νδήγεζαλ ζε επηηαρπλφκελε αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θηλεηψλ θαη ησλ αθηλήησλ 

αμηψλ παγθνζκίσο, θαηλφκελα πνπ δελ ζπλάληεζαλ ηελ αλεζπρία ή ηελ 

νξγαλσκέλε αληίδξαζε ησλ επνπηηθψλ θαη λνκηζκαηηθψλ αξρψλ139. 

Οη επνπηηθέο αξρέο, θαίλεηαη, ηειηθά λα είραλ πιήξσο ελζηεξληζηεί ηελ 

ππφζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο αγνξάο. πλέπεηα απηνχ ήηαλ ε απνξξχζκηζε, 

δειαδή ε θαηάξγεζε πνιιψλ απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηε δξάζε ηνπ 

                                                             

135
 Δλππφζεθα δάλεηα πςεινχ θηλδχλνπ. Γίλνληαλ ζηελ Ακεξηθή ρσξίο εμαζθάιηζε θαη νδήγεζαλ 

ζηελ κεγάιε θξίζε. 

136 Υαξδνχβειεο ζην Καξακνχδεο θαη Υαξδνχβειεο (επηκ.), “Απφ ηε δηεζλή θξίζε ζηελ θξίζε ηεο 

επξσδψλεο θαη ηεο Διιάδαο: Ση καο επηθπιάζζεη ην κέιινλ”, 39. 

137 Η Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα ησλ ΗΠΑ, ην θεληξηθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ησλ Ηλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ. 

138
 Κνιιίληδαο ‒ Φαιηδφπνπινο, “Δηζεγήζεηο ηεο Ηκεξίδαο «Απφ ην θξίζε ηνπ 1929 ζηελ θξίζε 

ηνπ 2009»”, 27. 

139 Καξακνχδεο , “Δηζεγήζεηο ηεο Ηκεξίδαο «Απφ ην θξίζε ηνπ 1929 ζηελ θξίζε ηνπ 2009»”, 41. 
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ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, πνπ είραλ επηβιεζεί απφ ηελ εκπεηξία ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1930140. 

πλνςίδνληαο, ζα κπνξνχζε λα θαηαιήμνπκε ζηνπο εμήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη λα έπαημαλ θαηαιπηηθφ ξφιν, 

ηδίσο ζηηο ΗΠΑ: 

1. Η ξαγδαία αχμεζε ησλ δαλείσλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο (subprime) ρσξίο 

λα επηδεηθλχεηαη ε αλάινγε ηξαπεδηθή εγθξάηεηα θαη ν έιεγρνο γηα ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν, πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαηνηθηψλ. 

2. Οη λέεο κνξθέο ηηηινπνηήζεσλ, κε πνιχπινθνπο δνκεκέλνπο ηίηινπο πνπ 

είραλ δηαθνξεηηθέο νλνκαζίεο θαη εθθάλζεηο, φπσο ηα Collateralized Debt 

Obligations (CDOs). 

3. Η ελδνγελήο γέλλεζε ξίζθσλ απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ επηκέξνπο 

αξλεηηθψλ παξαγφλησλ. 

4. Η λέα θεξδνζθνπηθή θνπιηνχξα ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα κε βάζε ηε γέλεζε 

πξνζφδσλ. 

5. Οη αμηνινγηθνί νίθνη, νη νπνίνη θαηεγνξήζεθαλ γηα αλεπάξθεηα ή/θαη γηα 

κεξνιεςία, πνπ πηζαλφλ λα πήγαδε απφ ην γεγνλφο φηη νη εθδφηεο ησλ ηίηισλ 

ήηαλ απηνί πνπ πιήξσλαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε. 

6. Η πςειή κφριεπζε, φπσο εηδηθφηεξα αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο141. 

Έηζη, ζπλππνινγηζκέλσλ θαη ησλ αλσηέξσ αηηηψλ, ν θινληζκφο ηνπ δηεζλνχο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο νδήγεζε ζε θξίζε εκπηζηνζχλεο, θπξίσο 

κεηαμχ πηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, πνπ σο θχξηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο είραλ ηνλ 

βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ, πνπ ζηε ζπλέρεηα εθδειψζεθε σο θξίζε ξεπζηφηεηαο. 

Δκθαλίζηεθε σο ζπλέπεηα, ε απξνζπκία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ λα 

ρνξεγήζνπλ δάλεηα θαη ζε δεχηεξε θάζε ε θαηαζηξνθή ηνπ πινχηνπ ησλ 

λνηθνθπξηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Χο ζπλέπεηα απηψλ είρακε ηελ εληππσζηαθή 

                                                             

140 Υαξδνχβειεο ζην Καξακνχδεο θαη Υαξδνχβειεο (επηκ.), “Απφ ηε δηεζλή θξίζε ζηελ θξίζε ηεο 

επξσδψλεο θαη ηεο Διιάδαο: Ση καο επηθπιάζζεη ην κέιινλ”, 37. 

141
 Υαξδνχβειεο ζην Καξακνχδεο θαη Υαξδνχβειεο (επηκ.), “Απφ ηε δηεζλή θξίζε ζηελ θξίζε ηεο 

επξσδψλεο θαη ηεο Διιάδαο: Ση καο επηθπιάζζεη ην κέιινλ”, 38–39. 
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κείσζε ηνπ ΑΔΠ παγθνζκίσο, ηε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ αχμεζε ηεο 

αλεξγίαο142. 

Η θξίζε ηνπ 2008 παξνπζηάδεη αξθεηέο ηδηαηηεξφηεηεο. Γελ κπνξεί λα 

ζπγθξηζεί κε ηηο θξίζεηο πνπ ηαιάληζαλ ηηο ρψξεο ηηο Λαηηληθήο Ακεξηθήο ηηο 

πεξαζκέλεο δεθαεηίεο, θαζψο νη θξίζεηο εθείλεο ραξαθηεξίδνληαλ απφ κεγάιε 

πηζησηηθή επέθηαζε, πςειφ πιεζσξηζκφ αιιά θαη ηε κηθξή αμηνπηζηία ησλ 

ηνπηθψλ λνκηζκαηηθψλ αξρψλ. Δπίζεο δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί θαη κε ηηο θξίζεηο 

ζηε Ννηηαλαηνιηθή Αζία θαη ζηε Ρσζία ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90, δηφηη απηέο 

είραλ ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δελ ήηαλ ηφζν ζπζηεκηθέο143. 

Αμηνζεκείσην είλαη πάλησο φηη κεηά ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο ηνπ 2008 ν 

ζπληνληζκφο, ε ακεζφηεηα θαη ε έθηαζε ησλ παξεκβάζεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα 

απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα (θπβεξλήζεηο, θεληξηθέο ηξάπεδεο θαη δηεζλείο 

νξγαληζκνχο), γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο, δελ είραλ πξνεγνχκελν. Βαζηθφο 

ζηφρνο ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ ήηαλ, αθελφο ν πεξηνξηζκφο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ θξαδαζκψλ θαη αθεηέξνπ ν κεηξηαζκφο ησλ αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ ζηνλ πξαγκαηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Η εθαξκνγή κέηξσλ 

λνκηζκαηηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο απέηξεςε ηελ θαηάξξεπζε ηνπ 

παγθφζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ νη κεγάιεο αλαπηπγκέλεο 

νηθνλνκίεο, εθηφο ησλ επξσπατθψλ, αλέθακςαλ γξήγνξα ζεκεηψλνληαο ζεηηθνχο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο απφ ην 2010144.  

2. Οη επηπηώζεηο ηεο παγθόζκηαο θξίζεο ζηελ Δπξσδώλε 

Η παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 είρε σο ζπλέρεηα ηελ πξφθιεζε 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ θξίζεσλ ξεπζηφηεηαο θαη ρξένπο ζε πνιιέο ρψξεο ηεο 

Δπξσδψλεο. Με ηελ θαηάξξεπζε ησλ θαηαλαισηηθψλ αγνξψλ ησλ Ηλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ θαη ηνπ κεραληζκνχ αλαθχθισζεο πιενλαζκάησλ, ε Δπξψπε φρη κφλν 

                                                             

142 Κνιιίληδαο ‒ Φαιηδφπνπινο, “Δηζεγήζεηο ηεο Ηκεξίδαο «Απφ ην θξίζε ηνπ 1929 ζηελ θξίζε 

ηνπ 2009»”, 28. 

143
 Κνιιίληδαο ‒ Φαιηδφπνπινο, “Δηζεγήζεηο ηεο Ηκεξίδαο «Απφ ην θξίζε ηνπ 1929 ζηελ θξίζε 

ηνπ 2009»”, 30. 

144 Παπάδνγινπ, Δηζαγωγή ζηε δηεζλή οηθολοκηθή, 582–583. 
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έραζε κηα ζεκαληηθή πεγή δήηεζεο γηα ηα πξντφληα ηεο, αιιά ζπλεηδεηνπνίεζε 

φηη νη ίδηεο νη ηξάπεδέο ηεο αληηκεηψπηδαλ ηελ θαηαζηξνθή, θαζψο ηα CDO ηεο 

Ακεξηθήο κεηαηξέπνληαλ ζε ζηάρηε. Παξά ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ Δπξσπαίσλ φηη 

ε θξίζε δελ ζα άγγηδε ηελ Δπξψπε θαη φηη νη επξσπατθέο ηξάπεδεο δελ ήηαλ 

εθηεζεηκέλεο ζε θίλδπλν, έγηλε ζχληνκα θαλεξφ φηη ίζρπε αθξηβψο ην αληίζεην. 

Σφηε, ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή (ε «θπβέξλεζε» 

νπζηαζηηθά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) θαη ηα κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

έζπεπζαλ λα θάλνπλ γηα ηηο επξσπατθέο ηξάπεδεο φ,ηη είρε θάλεη ε ακεξηθαληθή 

θπβέξλεζε γηα ηε Wall Street: λα ηηο πξνκεζεχζνπλ κε ηεξάζηηεο πνζφηεηεο 

δεκφζηνπ ρξήκαηνο, ψζηε λα αληηθαηαζηήζνπλ ην ηνμηθφ ηδησηηθφ ρξήκα κε 

δεκφζην ρξήκα απφ ηα θξάηε - κέιε145. 

Μέζα απφ φιε απηή ηε δηακνξθσζείζα θαηάζηαζε, ε Δπξσδψλε κπήθε ζε 

κηα ζθιεξή δνθηκαζία ε νπνία θαη απνθάιπςε κηα ζεηξά ζεκαληηθψλ αδπλακηψλ. 

Η Δπξψπε, παξ‟ φια ηα φπνηα κέηξα έιαβε, πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ελ ζπληνκία 

ζηε ζπλέρεηα, εκθαλίζηεθε απξνεηνίκαζηε λα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε ιφγσ 

ζεηξάο αξξπζκηψλ, πξνβιεκάησλ θαη θελψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο 

δηαθπβέξλεζεο ηεο ΟΝΔ. 

Μεηά, ινηπφλ, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 2008, ε 

Κνηλφηεηα έιαβε κηα ζεηξά κέηξσλ κε ζθνπφ λα κεηξηάζεη ηηο φπνηεο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο θαη επηδξάζεηο. Η Δπηηξνπή ηέζεθε επηθεθαιήο ελφο κεγαιεπήβνινπ 

πξνγξάκκαηνο λνκνζεηηθήο κεηαξξχζκηζεο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο 

ήηαλ ε πηνζέηεζε ηεο έθζεζεο ηεο Οκάδαο de Larosiere, φπσο απηή θαηαηέζεθε 

ηνλ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2009. Μέζα απφ κηα ζεηξά πξνηάζεσλ θαη αιιαγψλ, ηειηθά 

ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξνπζίαζε κηα νινθιεξσκέλε θαη εθηελή δέζκε κέηξσλ 

πνπ πξνσζνχζε κηα ζεηξά κεηαξξπζκίζεσλ. Απηέο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηά 

βάζε θαηεγνξίεο. Αξρηθά ζε κηα ζεηξά πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ πνπ αθνξνχζαλ 

ζηε ξχζκηζε νπζηαζηηθψλ ηνκέσλ ηεο λνκνζεζίαο θαη ζε δεχηεξε θάζε κέηξα 

πνπ αθνξνχλ ζηε γεληθή απνθαηάζηαζε ηεο ξπζκηζηηθήο δνκήο ηνπ 

                                                             

145
 Γ. Βαξνπθάθεο, Σ. Παηψθνο, Λ. Σζεξθέδεο& Υ. Κνπηζνπέηξνο, “Η Οηθνλνκηθή Κξίζε ζηελ 

Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε ην 2011”, 32. 
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ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα, κε ηελ θαηάξηηζε ελφο παλεπξσπατθνχ ξπζκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ146. 

Πίλαθαο 2: Πηζηνιεπηηθή αμηνιόγεζε ησλ ρσξώλ ηεο Δπξσδώλεο θαη ησλ ΖΠΑ 

(Ηνύληνο 2011) 

 Πηζηνιεπηηθή Αμηνιόγεζε 

Υψξεο Έιιεηκκα 
(% ΑΔΠ, 

2010) 

Υξένο (% 
ΑΔΠ, 
2010) 

Moody’s 
Standard 

and Poor’s 
Fitch 

Απζηξία -4,6  72,3 Aaa AAA AAA 

Βέιγην -4,5  96,8 Aa1 AA+ AA+ 

Γαιιία -7  81,7 Aaa AAA AAA 

Γεξκαλία -3,3  83,2 Aaa AAA AAA 

Διιάδα -10,5  142,8 Caa1 CCC B+ 

Δζζνλία 0,1  6,6  A1 A A 

Ηξιαλδία -32,4  96,2 Ba2 BB+ BBB 

Ηζπαλία -9,2  60,1 Aa2 AA AA+ 

Ηηαιία -4,6  119 Aa2 A+ AA- 

Κύπξνο -5,3  60,8 A2 A- A- 

Λνπμεκβνύξγν -1,7  18,4 Aaa AAA AAA 

Μάιηα -3,6  68 A1 A A+ 

Οιιαλδία -5,4  62,7 Aaa AAA AAA 

Πνξηνγαιία -9,1  93 Ba2 BBB- BBB- 

ινβαθία -7,9  41 A1 A+ A+ 

ινβελία -5,6  38 Aa2 AA AA 

Φηλιαλδία -2,5  48,4 Aaa AAA AAA 

ΖΠΑ 12,9  84,3 Aaa AAA AAA 

Πεγή: Rating Agencies. ec.europa.eu 

                                                             

146
 Σξηδήκαο ζην Καξακνχδεο θαη Υαξδνχβειεο (επηκ.), “Απφ ηε δηεζλή θξίζε ζηελ θξίζε ηεο 

επξσδψλεο θαη ηεο Διιάδαο: Ση καο επηθπιάζζεη ην κέιινλ”, 314. 
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Πίλαθαο 3: Δξκελεία πζηεκάησλ αμηνιόγεζεο. 

 

Moody’s 

Αaa 
Άξηζηεο πνηφηεηαο νκφινγα κε ην ρακειφηεξν πνζνζηφ επελδπηηθνχ 

θηλδχλνπ 

Αa1 / Αa3 Τςειήο πνηφηεηαο νκφινγα κε πνιχ ρακειφ πηζησηηθφ θίλδπλν 

Α1 / Α3 Τςειήο πνηφηεηαο νκφινγα κε ρακειφ πηζησηηθφ θίλδπλν 

Βaa1 / Βaa3 Μεζαίαο πνηφηεηαο νκφινγα κε πνιχ ζεκαληηθφ πηζησηηθφ θίλδπλν 

Βa1 / Βa3 
Οκφινγα πνπ ην κέιινλ ηνπο δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί θαη λα 

εμαζθαιηζηνχλ νη απνδφζεηο ηνπο 

Β1 / Β3 Οκφινγα πνπ απέρνπλ απφ ηνλ επηζπκεηφ ηχπν επέλδπζεο 

Caa1 / Caa3 Οκφινγα ρακειήο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο κε πνιχ πςειφ θίλδπλν 

Ca 
Οκφινγα πνπ ζεσξνχληαη έληνλα θεξδνζθνπηθά κελ κπνξψληαο λα 

εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

Standard & Poor’s θαη Fitch 

ΑΑΑ 
Οκφινγα κε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία. Ιθαλφηεηα ηζρπξή ζηελ 

πιεξσκή ησλ ηφθσλ θαη ζηελ θαηαβνιή ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ 

ΑΑ+ / ΑΑ- 

Οκφινγα κε ηζρπξή ηθαλφηεηα ζηελ πιεξσκή ησλ ηφθσλ θαη ζηελ 

θαηαβνιή ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ αιιά είλαη θαηά έλα κέξνο πην 

επαίζζεην ζηηο αξλεηηθέο κεηαβνιέο απφ ηα ΑΑΑ 

Α+ / Α- 

Οκφινγα πςειήο ηθαλφηεηαο πιεξσκήο ηφθσλ θαη θεθαιαίνπ αιιά πην 

επάισηα ζηηο ζπλέπεηεο απφ αιιαγέο ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ή 

ζπγθπξίεο 

ΒΒΒ+ / ΒΒΒ- Οκφινγα κε επαξθή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα 

ΒΒ+ / ΒΒ- Οκφινγα αμηφπηζηα, ελέρνπλ φκσο ζηνηρεία θεξδνζθνπίαο 

Β+ / Β- Οκφινγα πην θεξδνζθνπηθά απφ ηελ θαηεγνξία ΒΒ 

CCC 
Οκφινγα κε έληνλν θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα, κε θίλδπλν απψιεηαο 

ηφθσλ θαη αξρηθνχ θεθαιαίνπ 

CC Σα πην θεξδνζθνπηθά νκφινγα κε πςειφ θίλδπλν 

SD Οκφινγα πνπ αζεηνχλ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο 

D 
Οκφινγα πνπ αζεηνχλ νπνηαδήπνηε πιεξσκή ηφθσλ θαη αξρηθνχ 

θεθαιαίνπ 

Πεγή: el.wikipedia.org 
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Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κέηξα πνπ έιαβε ε Δπηηξνπή ήηαλ ε πηνζέηεζε 

ηνπ θαλνληζκνχ 1060/2009147. Μέζσ απηνχ, δεκηνπξγήζεθαλ δηάθνξνη 

νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο (Credit Rating Agencies – 

CRAs), ησλ νπνίσλ φκσο ε αμηνπηζηία γξήγνξα ηέζεθε ελ ακθηβφισ. Ο 

θαλνληζκφο ηεο Έλσζεο πξνβιέπεη φηη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο ΔΔ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξαπεδψλ, ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ, ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ, ησλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζε θηλεηέο 

αμίεο θαη ησλ ηδξπκάησλ επαγγεικαηηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο γηα 

ξπζκηζηηθνχο ζθνπνχο, κφλν αλ απηή ε αμηνιφγεζε έρεη εθδνζεί απφ CRA κε 

έδξα ηελ Έλσζε θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ148. 

ε ζεζκηθφ επίπεδν, ε δξάζε ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ πην ζεκαληηθή, κέζσ 

θπξίσο ηεο ίδξπζεο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ 

(European Systemic Risk Board - ESRB) θαη ελφο Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο 

Υξεκαηνπηζησηηθήο Δπνπηείαο (European Financial Stability Facility - EFSF). Σν 

πξψην έρεη σο ζθνπφ ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, 

κέζσ ηεο έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο γηα ηελ εκθάληζε ζπζηεκηθψλ θηλδχλσλ. Γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα έθδνζεο ζπζηάζεσλ. Σν δεχηεξν 

(EFSF) επηθεληξψλεηαη ζηελ πξνιεπηηθή επνπηεία ζε κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, 

θαη ν ξφινο ηνπ είλαη λα εληζρχεη ηελ θαζεκεξηλή επνπηεία ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ 

θιάδνπ149. 

Η αληίδξαζε ηεο Έλσζεο θαη εηδηθφηεξα ηεο Δπηηξνπήο ζηελ θξίζε ήηαλ 

άκεζε, παξ‟ φια απηά ήηαλ αλαπνηειεζκαηηθή εκθαλίδνληαο ηηο αδπλακίεο ηνπ 

ζπλνιηθνχ ζεζκηθνχ ηεο νηθνδνκήκαηνο. Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ 

αλέθπςαλ ήηαλ ηα εμήο:150 

                                                             

147 Καλνληζκφο 1060/2009, ΔΔ 2009 L 302/1 

148 Σξηδήκαο ζην Καξακνχδεο θαη Υαξδνχβειεο (επηκ.), “Απφ ηε δηεζλή θξίζε ζηελ θξίζε ηεο 

επξσδψλεο θαη ηεο Διιάδαο: Ση καο επηθπιάζζεη ην κέιινλ”, 314. 

149
 Σξηδήκαο ζην Καξακνχδεο θαη Υαξδνχβειεο (επηκ.), “Απφ ηε δηεζλή θξίζε ζηελ θξίζε ηεο 

επξσδψλεο θαη ηεο Διιάδαο: Ση καο επηθπιάζζεη ην κέιινλ”, 316. 

150 Αλαιπηηθά βιέπε: Κφηηνο, Γαιαλφο &Ρνπθαλάο, “Η Διιεληθή Κξίζε θαη ε Κξίζε ηνπ πζηήκαηνο 

Γηαθπβέξλεζεο ηεο Δπξσδψλεο”, 73. 
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1. Απνδείρζεθε φηη ην ζχζηεκα ηεο ΟΝΔ παξνπζηάδεη ζνβαξά θελά ζηνλ 

κεραληζκφ ιήςεσο απνθάζεσλ. 

Η Δπξψπε δελ αλέπηπμε κία θνηλή ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη αληέδξαζε κε ζεκαληηθή 

θαζπζηέξεζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ρξένπο θαη ξεπζηφηεηαο ηεο Διιάδνο 

θαη ησλ άιισλ ρσξψλ ηεο πεξηθέξεηαο151. Λφγσ αθξηβψο θαη ηεο ειιείςεσο ελφο 

ζεζκνζεηεκέλνπ κεραληζκνχ, εκθαλίζηεθαλ δηάθνξνη δξψληεο πνπ αλέιαβαλ 

πξσηνβνπιίεο πνιιέο θνξέο εηο βάξνο ησλ θξαηψλ - κειψλ152. Δηδηθφηεξα, ε 

εκπινθή ηνπ ΓΝΣ ζηε δηαρείξηζε ηεο επξσπατθήο θξίζεο θαη ε πηνζέηεζε ησλ 

κεζφδσλ δαλεηζκνχ θαη επνπηείαο ηνπ έδεημε ηελ αδπλακία ησλ ρσξψλ ηεο ΟΝΔ 

λα δηαρεηξηζηνχλ κφλεο ηνπο ηελ θξίζε θαη έβιαςε ηελ αμηνπηζηία θαη ηε δηεζλή 

εηθφλα ηεο ΟΝΔ153. ινη νη παξαπάλσ δξψληεο εμέθξαζαλ θαη εθθξάδνπλ ζπρλά 

απνθιίλνπζεο απφςεηο, ρσξίο λα ππάξρεη έλα εληαίν απνηειεζκαηηθφ θφξνπκ 

ζπληνληζκνχ απηψλ, απνζηαζεξνπνηψληαο έηζη ηηο αγνξέο θαη εληζρχνληαο 

πεξαηηέξσ ην θιίκα αλαζθάιεηαο. 

2. Έιιεηκκα επξσπατθήο εγεζίαο θαη εκθάληζε νηθνλνκηθνχ εζληθηζκνχ θαη 

ζνβηληζκνχ ζε νξηζκέλα θξάηε - κέιε. 

Η θξίζε αλέδεημε ηε Γεξκαλία ζε θπξίαξρε δχλακε ζηελ Δπξσδψλε, 

γεγνλφο πνπ επέηξεςε ηελ επηβνιή ησλ ζέζεψλ ηεο ζηηο άιιεο ρψξεο. Έηζη, 

πνιιέο θπβεξλήζεηο ζηηο ρψξεο ηεο ΟΝΔ θαζφξηζαλ ηε ζηάζε ηνπο έλαληη ηεο 

θξίζεο κε βάζε ηελ εζσηεξηθή ηνπο πνιηηηθή θαη φρη ην θνηλφ ζπκθέξνλ154. 

Δπηπιένλ, νξγαλσκέλεο εζληθέο νκάδεο πίεζεο θαη επξσζθεπηηθηζηηθά πνιηηηθά 

θφκκαηα άζθεζαλ πηέζεηο ζηηο θπβεξλήζεηο ηνπο γηα πξνζηαζία ηνπ εζληθνχ 

                                                             

151
 Παπαζηάκθνο & Κφηηνο, “H θρίζε ηες Δσρωδώλες: Κρίζε ηοσ ζσζηήκαηος ή ηες ποιηηηθής;”, 24. 

152
 Δλδεηθηηθά: Η ΔΚΣ, νη εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο, ην Eurogroup, ην ECOFIN, ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, νη θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ - 

κειψλ ηεο ΟΝΔ, ηα εζληθά θνηλνβνχιηα, ηα εζληθά πνιηηηθά θφκκαηα, νη θνηλσληθνί εηαίξνη, ηα 

θνηλσληθά θηλήκαηα, νη ηξάπεδεο, ηα εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα, κεκνλσκέλεο πξνζσπηθφηεηεο θ.ά. 

153 Matthes Juergen, “Why the IMF should be involved in solving imminent fiscal debt crises in 

Eurozone countries”, VOX (2010) , http://voxeu.org/article/why-imf-should-deal-greece. 

154
 Κφηηνο, Γαιαλφο & Ρνπθαλάο, “Η Διιεληθή Κξίζε θαη ε Κξίζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαθπβέξλεζεο 

ηεο Δπξσδψλεο”, 14. 
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ζπκθέξνληνο, θαη πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζνπλ ηελ εζσηεξηθή θνηλή γλψκε, πνιιέο 

απφ απηέο ηηο νκάδεο πίεζεο δελ δίζηαζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζνβηληζηηθά 

επηρεηξήκαηα θαη ζπλζήκαηα θαηά ησλ ρσξψλ ηεο πεξηθέξεηαο155. 

3. Αζάθεηεο θαη ειιείκκαηα ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο ΟΝΔ 

Η πλζήθε ηεο ΔΔ απαγνξεχεη ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ ρξεσκέλσλ 

ρσξψλ απφ άιιεο (άξζξν 125 ΛΔΔ), θαζψο θαη ηελ άκεζε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα απφ ηελ ΔΚΣ (άξζξν 123 ΛΔΔ). Καη νη δχν ζεζκηθέο ξπζκίζεηο 

απνδείρζεθαλ αδχλακεο. Σα θξάηε - κέιε θαη ε ΔΔ, βαζηδφκελα ζηε δηάηαμε πεξί 

«έθηαθηεο αλάγθεο» (άξζξν 122 ΛΛΔ), ρνξήγεζαλ ρξεκαηνδφηεζε ζηα 

δνθηκαδφκελα θξάηε - κέιε, ελψ ε ΔΚΣ παξελέβε ζηε δεπηεξνγελή αγνξά θαη 

αγφξαζε νκφινγα ηεο Διιάδαο θαη άιισλ ρσξψλ. Οη ελ ιφγσ αγνξέο ηεο ΔΚΣ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κέγηζηε αδηαθάλεηα, θαη γηα νξηζκέλνπο αληίθεηληαη ζην 

πλεχκα ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο ΔΚΣ θαη ηεο κε ρξεκαηνδφηεζεο, κέζσ ηεο 

εθηχπσζεο ρξήκαηνο, θξαηηθψλ ειιεηκκάησλ156. 

4. Τπεξβνιηθέο αληηδξάζεηο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη ησλ νίθσλ 

αμηνιφγεζεο 

Τπήξμε κηα κεγάιε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ θαη φρη κφλνλ ζηηο 

ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ιφγσ ηεο θξίζεο ζην πξνζθήλην, θαζψο θαη πηψζε ησλ 

ηηκψλ ησλ νκνιφγσλ ηνπο ζηηο δεπηεξνγελείο αγνξέο. Δπίζεο, κεηψζεθε δξαζηηθά 

θαη ε ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεψλ ηνπο, επηηείλνληαο έηζη ην πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο θαη θαη‟ 

επέθηαζε ηεο χθεζεο ζηηο ρψξεο ηεο πεξηθέξεηαο. Οη επί πνιιά έηε ππεξβνιηθά 

ζεηηθέο αμηνινγήζεηο ησλ ρσξψλ ηεο θξίζεο, κεηεηξάπεζαλ ζε ππεξβνιηθά 

αξλεηηθέο, επηζεηηθέο θαη άθαηξεο, πξνθαιψληαο δεηήκαηα δηαθάλεηαο θαη 

λνκηκνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ νίθσλ157. 

                                                             

155 Παπαζηάκθνο & Κφηηνο, “H θρίζε ηες Δσρωδώλες: Κρίζε ηοσ ζσζηήκαηος ή ηες ποιηηηθής;”, 25. 

156 Βιέπε: Παπαζηάκθνο & Κφηηνο, “H θρίζε ηες Δσρωδώλες: Κρίζε ηοσ ζσζηήκαηος ή ηες 

ποιηηηθής;” θαη Κφηηνο, Γαιαλφο & Ρνπθαλάο, “Η Διιεληθή Κξίζε θαη ε Κξίζε ηνπ πζηήκαηνο 

Γηαθπβέξλεζεο ηεο Δπξσδψλεο”, 15. 

157 Παπαζηάκθνο & Κφηηνο, “H θρίζε ηες Δσρωδώλες: Κρίζε ηοσ ζσζηήκαηος ή ηες ποιηηηθής;”, 28. 
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5. Η ηζνπεδσηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή παξά ηελ χπαξμε αλφκνησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

Η λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο ΔΚΣ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε ζηαζεξφηεηα ησλ 

ηηκψλ ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δπξσδψλεο (εηήζηνο πιεζσξηζκφο θαηψηεξνο, αιιά 

πιεζίνλ ηνπ 2%). πσο επηζεκάλζεθε παξαπάλσ, νη πιεζσξηζηηθέο εμειίμεηο 

ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο ππήξμαλ απνθιίλνπζεο. Έηζη, νη ρψξεο κε 

πιεζσξηζκφ αξθεηά άλσ ηνπ 2% (θαη ηαρχηεξε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε) 

ρξεηάδνληαλ κία πην ζθηρηή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, ελψ ρψξεο κε πνιχ 

ρακειφηεξα πνζνζηά πιεζσξηζκνχ (θαη ρακειφηεξα πνζνζηά νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο) ζα ήζειαλ κία πην επεθηαηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. Η ρσξηθή 

δηαθνξνπνίεζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο είλαη φκσο αλέθηθηε. πλεπψο, εθ 

ησλ πξαγκάησλ ε θνηλή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ήηαλ θαηά ηελ πξψηε δεθαεηία ηεο 

ΟΝΔ ζπρλά πξνθπθιηθή, δειαδή ελίζρπε ηνλ πιεζσξηζκφ θαη ηα δεκνζηνλνκηθά 

ειιείκκαηα ζηηο ηαρχηεξα κεγεζπλφκελεο νηθνλνκίεο, θπξίσο ηεο πεξηθέξεηαο, 

αιιά θαη ηελ χθεζε ζε νξηζκέλεο ρψξεο ηνπ Δλσζηαθνχ Βνξξά158. 

                                                             

158 Παπαζηάκθνο & Κφηηνο, “H θρίζε ηες Δσρωδώλες: Κρίζε ηοσ ζσζηήκαηος ή ηες ποιηηηθής;”, 22. 
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Κεθάιαην Πέκπην: πγθξηηηθή Μειέηε ηνπ Καλόλα ηνπ 

Υξπζνύ κε ηελ Δπξσδώλε. Δίλαη ε έμνδνο από ην επξώ ιύζε γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ύθεζεο, όπσο ήηαλ ε έμνδνο από ηνλ 

Καλόλα ηνπ Υξπζνύ ηε δεθαεηία ηνπ ’30; 

 

1. Γηαθνξέο θαη νκνηόηεηεο ηεο παγθόζκηαο θξίζεο ηνπ 2008 κε 

ηελ θξίζε ηνπ 1929 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε ησξηλή θαηάζηαζε παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο κε 

ηελ θαηάζηαζε ηνπ Κξαρ ηνπ 1929. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηεο πεξηφδνπ ηεο 

θξίζεο πξνεγήζεθε κία καθξνρξφληα θάζε πηζησηηθήο επέθηαζεο, κφριεπζεο 

θαη νηθνλνκηθήο άλζηζεο. Οη νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηηο δχν θξίζεηο 

απνθαιχπηνληαη πιήξσο εάλ ζπλδεζνχλ κε ην νηνλεί ζχζηεκα πνπ επηθξαηνχζε, 

πξηλ απφ ην μέζπαζκά ηνπο θαη είλαη γλσζηφ σο laissez–faire, laissez–passer, 

είηε σο λενθηιειεπζεξηζκφο. Οη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχζαλ πξηλ απφ ηηο θξίζεηο ραξαθηεξίζηεθαλ απφ ηνπιάρηζηνλ κηα 

δεθαεηία επθνξίαο θαη αλάπηπμεο γηα ηνλ ιεγφκελν πξνεγκέλν θφζκν159. 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο δεκηνπξγήζεθαλ «θνχζθεο» ζηηο αγνξέο θπζηθνχ 

θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ πνπ εγθπκνλνχζαλ ζπζηεκηθφ θίλδπλν. ηαλ 

νη «θνχζθεο» έζπαζαλ, πνιιέο θαη κεγάιεο ηξάπεδεο πηψρεπζαλ, ην δηεζλέο 

εκπφξην ζπξξηθλψζεθε, ε θαηαλάισζε θαη ην ΑΔΠ κεηψζεθαλ θαη ε αλεξγία 

απμήζεθε160. 

Δπηπιένλ, ηεο θξίζεο ηνπ 1929 πξνεγήζεθε ε θπξηαξρία ησλ θηιειεχζεξσλ 

λενθιαζηθψλ απφςεσλ. Μεηαμχ 1920 θαη 1933, ηξεηο Ρεπνπκπιηθάλνη πξφεδξνη 

εθάξκνζαλ κε ζπλέπεηα έλα αξθεηά θηιειεχζεξν πξφηππν ιεηηνπξγίαο ηεο 

                                                             

159 Σξ. Γνχδαο, Γηαθιαδηθή Δπηζεώρεζε, Περηοδηθό Αλώηαηες Στοιής Ποιέκοσ, Σεχρνο 28/2014, 

www.adispo.com , 34. 

160
 Σξ.Κνιιίληδαο ‒ Μ. Φαιηδφπνπινο, “Δηζεγήζεηο ηεο Ηκεξίδαο «Απφ ην θξίζε ηνπ 1929 ζηελ 

θξίζε ηνπ 2009»”, 30. 
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νηθνλνκίαο. Φφξνη κεηψζεθαλ, ξπζκίζεηο θαη παξεκβάζεηο ζηελ αγνξά 

ειαρηζηνπνηήζεθαλ, ε ζπγθέληξσζε θεθαιαίνπ γηγαληψζεθε, ε θεξδνζθνπία 

πνιιαπιαζηάζηεθε, ε αληζνθαηαλνκή πινχηνπ θαη εηζνδήκαηνο δηεπξχλζεθαλ, νη 

επελδχζεηο ζε αθίλεηα θαη ην Υξεκαηηζηήξην γλψξηζαλ πξσηνθαλή γηα ηελ επνρή 

άλζηζε161. 

Μία άιιε θαη πνιχ εληππσζηαθή νκνηφηεηα ηεο ηξέρνπζαο κε ηε κεγάιε 

θξίζε ηνπ 1929 είλαη νη αζηξνλνκηθέο ακνηβέο ησλ ιεγφκελσλ «golden boys», ησλ 

δηεπζπληψλ θαη αθεληηθψλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. Γηα ηηο ακνηβέο απηέο 

έγηλε θαη γίλεηαη επξχηαηε ζπδήηεζε, εμαηηίαο θπξίσο ηεο νξγήο ηεο θνηλήο 

γλψκεο, ε νπνία ζεσξνχζε φηη ηα «golden boys» έρνπλ ζεκαληηθέο επζχλεο γηα 

ηελ πξφθιεζε ηεο θξίζεο. Οη ακνηβέο απηέο ήηαλ εμαηξεηηθά πςειέο ην 1929, 

φπσο θαη απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 σο ην 2006. Η δηθαηνινγία, πνπ 

παγίσο πξνβάιιεηαη, είλαη φηη νη επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ρψξν ζπλδένληαη κε πςειφ θίλδπλν θαη γη‟ απηφ απαηηνχληαη 

πςειέο ακνηβέο γηα απηνχο πνπ επσκίδνληαη απηήο ηεο εκβέιεηαο ηνπο 

θηλδχλνπο162. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, απαξαίηεην είλαη λα ηνληζηνχλ θαη νη ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ησλ δχν πεξηφδσλ. Μεγάιε απφθιηζε ππάξρεη ζηε κείσζε ηνπ ΑΔΠ θαη 

ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ. 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 ζηάζκεο163. 

                                                             

161 Καξακνχδεο, “Δηζεγήζεηο ηεο Ηκεξίδαο «Απφ ην θξίζε ηνπ 1929 ζηελ θξίζε ηνπ 2009»”, 40. 

162 Μ. Νεγξεπφληε – Γειηβάλε, «Η Φνληθή Κξίζε θαη ε Διιεληθή Σξαγσδία», (Αζήλα: Δθδφζεηο 

Ληβάλε 2010), 33. 

163
 Κνιιίληδαο ‒ Φαιηδφπνπινο, “Δηζεγήζεηο ηεο Ηκεξίδαο «Απφ ην θξίζε ηνπ 1929 ζηελ θξίζε 

ηνπ 2009»”, 30-31. 
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Δπηπιένλ, 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.  

Σέινο, 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 εθηθηή164. 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη άιιε κία ζεκαληηθή δηαθνξά. Η 

θαηάξξεπζε ηνπ 1929 μεθίλεζε σο ήπηα νηθνλνκηθή χθεζε, κεηεμειίρζεθε ζε 

ζεκαληηθή ρξεκαηηζηεξηαθή θξίζε, θαηέιεμε ζε ηξαπεδηθή θαη, ηειηθά, 

νδεγεζήθακε ζπλνιηθά ζηε κεγάιε νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή. Η θξίζε ηνπ 2008 

μεθίλεζε απφ ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ησλ ΗΠΑ, κεηαηξάπεθε ηαρχηαηα ζε 

δηεζλή θξίζε θεθαιαηαγνξψλ, γηα λα θαηαιήμεη ζε ζεκαληηθή παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή χθεζε165. 

Σν 1929 ν κεραληζκφο εμάπισζεο ηεο θξίζεο απφ ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο 

ζηνλ ππφινηπν θφζκν ήηαλ, θπξίσο, κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ηνπ Καλφλα ηνπ 

Υξπζνχ κε ηηο ζηαζεξέο έλαληη ηνπ ρξπζνχ ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, φπνπ νη 

λνκηζκαηηθέο αξρέο ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ αχμεζαλ ηα επηηφθηα γηα λα 

απνηξέςνπλ ηελ ππνηίκεζε ησλ λνκηζκάησλ ηνπο θαη ηελ εθξνή ρξπζνχ. ηελ 

πξφζθαηε δηεζλή θξίζε, ηα πξνβιήκαηα μεθίλεζαλ απφ έλα ηκήκα ηεο αγνξάο 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ αιιά κεηαθέξζεθαλ ζηνλ ππφινηπν παγθφζκην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ρψξν, θπξίσο κέζσ ησλ ζεκαληηθψλ δηαζπλνξηαθψλ 

αιιειεμαξηήζεσλ θαη αιιεινζπλδέζεσλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ, πνπ 

δεκηνχξγεζε ε παγθνζκηνπνίεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ «νηθνλνκηθή απιεζηία» 

                                                             

164
 Κνιιίληδαο ‒ Φαιηδφπνπινο, “Δηζεγήζεηο ηεο Ηκεξίδαο «Απφ ην θξίζε ηνπ 1929 ζηελ θξίζε 

ηνπ 2009»”, 31. 

165 Καξακνχδεο, “Δηζεγήζεηο ηεο Ηκεξίδαο «Απφ ην θξίζε ηνπ 1929 ζηελ θξίζε ηνπ 2009»”, 38. 
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ησλ επελδπηψλ θαη ησλ ηξαπεδψλ θαη ηηο αηέιεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ 

επνπηηθνχ πιαηζίνπ166. 

Δλ θαηαθιείδη, ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ηξεηο ραξαθηεξηζηηθέο 

δηαθνξέο πνπ κεηαβάιινπλ ηε θχζε ηεο ησξηλήο θξίζεο απφ απηήλ ηνπ 1929: 

1. Σν πξψην ζηνηρείν είλαη ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφζηεθε. Απφ ηηο 

αληηδξάζεηο ησλ λνκηζκαηηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ αξρψλ παγθνζκίσο θαίλεηαη 

φηη ην δίδαγκα ηεο θξίζεο ηνπ 1929 έγηλε απφιπηα θαηαλνεηφ. ήκεξα ε 

δπλαηφηεηα ζπληνληζκνχ ζε παγθφζκην επίπεδν ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ είλαη 

ζρεδφλ βέβαην φηη ε είλαη ηθαλή λα αληηκεησπίζεη ηελ ελ δπλάκεη νηθνλνκηθή θξίζε 

πνπ ζα πξνθαιέζεη κηα ρξεκαηηζηεξηαθή θξίζε.  

2. Σν δεχηεξν ζηνηρείν πνπ ππνδειψλεη ηε κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν 

θξίζεσλ είλαη φηη ην κέγεζνο ησλ θξαηψλ (δεκφζηεο δαπάλεο θαη θφξνη) είλαη 

ζήκεξα πνιχ κεγαιχηεξν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη έλαο «απηφκαηνο 

ζηαζεξνπνηεηήο», ν νπνίνο ιεηηνπξγεί κέζσ ηεο κεηαβνιήο ησλ θξαηηθψλ 

εζφδσλ θαη δαπαλψλ. Η αχμεζε ησλ δαπαλψλ ζηεξίδεη ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, θαζψο κεηψλνληαη ηα δεκφζηα έζνδα ζε πεξηφδνπο θξίζεο.  

3. Σν ηξίην ζηνηρείν ην νπνίν δείρλεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ζεκεξηλήο θξίζεο 

θαη απηήο ηνπ 1929, θαζψο θαη ην θαηά πφζν ε ζεκεξηλή θξίζε κάο επηβαξχλεη κε 

επηπιένλ έλαλ θίλδπλν, είλαη ε δηείζδπζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ. Σν πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ έρεη 

ζήκεξα πξφζβαζε ζε πηζηψζεηο είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ απηφ ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1930. ρεδφλ θάζε άηνκν ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο έρεη κία πηζησηηθή θάξηα. Η 

ζχκπιεμε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη ζήκεξα πνιχ κεγαιχηεξε167. 

 

 

                                                             

166 Καξακνχδεο, “Δηζεγήζεηο ηεο Ηκεξίδαο «Απφ ην θξίζε ηνπ 1929 ζηελ θξίζε ηνπ 2009»”, 38. 

167
 Μ. ηδεξφπνπινπ, «Τη κάζακε από ηελ θρίζε ηοσ 1929 γηα ηε δηατείρηζε ηες ζεκερηλής;» 

www.palmografos.com. 
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2. ύγθξηζε Δπξσδώλεο κε ηνλ Καλόλα ηνπ Υξπζνύ 

Δλψπηνλ ηεο θξίζεο πνπ βαζαλίδεη ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηδίσο ηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσδψλεο, γίλεηαη ζχγθξηζε αλάκεζα ζηνλ κεραληζκφ ηεο Δπξσδψλεο κε απηφλ 

ηνπ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ, φπσο απηφο ίζρπε ηφηε. Αλακθηζβήηεηα, ηα δχν 

λνκηζκαηηθά θαζεζηψηα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο θαη ζθφπηκν 

θξίλεηαη κηα κειέηε, έηζη ψζηε λα ζπλαρζνχλ ρξήζηκα ζπγθξηηηθά ζπκπεξάζκαηα. 

Οη νκνηόηεηεο 

Οη ππέξκαρνη ηφζν ηνπ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ φζν θαη ηεο Δπξσδψλεο θαίλεηαη 

λα είραλ θνηλέο ηδέεο, θνηλά νξάκαηα, πάλσ ζηα νπνία βαζίζηεθαλ. Αξρηθά 

πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηφζν ην θαζεζηψο ηνπ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ φζν θαη απηφ 

ηεο Δπξσδψλεο, εμππεξεηνχζαλ πέξαλ απφ νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο θαη πνιηηηθέο 

θηινδνμίεο. Ο Καλφλαο ηνπ Υξπζνχ ήξζε σο κηα πξνζπάζεηα, κεηά θαη ην ηέινο 

ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, λα πεξηνξηζηνχλ νη ζπαηάιεο ησλ εζληθψλ 

θπβεξλήζεσλ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ εδξαίσζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο δεκνθξαηίαο. 

Με ηελ ίδηα ινγηθή θαη ην Δπξψ, πέξα απφ ηα νηθνλνκηθά θξηηήξηα, θαίλεηαη πσο 

εμππεξεηνχζε θαη έλαλ απψηεξν ζθνπφ, απηφλ ηεο πξνψζεζεο ηεο 

νκνζπνλδηαθήο ηδέαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ - κειψλ168. 

Καη ηα δχν θαζεζηψηα έρνπλ πιένλ δνθηκαζηεί ππφ πεξηφδνπο θξίζεο θαη 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο χθεζεο ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 νη ρψξεο ηνπ Καλφλα ηνπ 

Υξπζνχ αλαγθάζηεθαλ λα ζεζπίζνπλ απζηεξά κέηξα ιηηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαθφςνπλ ηελ απψιεηα ηνπ ρξπζνχ ζην εμσηεξηθφ. Έηζη δελ κπνξνχζαλ λα 

ππνηηκήζνπλ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηνπο φζν παξέκελαλ ζηνλ Καλφλα 

ηνπ Υξπζνχ, κε απνηέιεζκα λα επηδεηλσζεί ε θαηάζηαζε θαη ε δεκνθξαηία λα 

ηεζεί ζε απμαλφκελε πίεζε. 

Οκνίσο, ζηα κέιε ηεο Δπξσδψλεο ππάξρεη απαγφξεπζε γηα ηε ρξήζε 

κέηξσλ, φπσο ε ππνηίκεζε ή ε πνζνηηθή ραιάξσζε πνπ κπνξεί λα αλαθνπθίζεη 
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 J. Singleton, “The Eurozone and the Gold Standard”, Sheffield Political Economy Research 

Institute (2013) http://speri.dept.shef.ac.uk/2013/01/03/eurozone-gold-standard/. 
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ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε. Η λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ειέγρεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ε ζαθήο εληνιή είλαη ε απνηξνπή ηνπ πιεζσξηζκνχ κε 

θάζε θφζηνο. πσο θαη νη πξνθάηνρνί ηνπο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, νη 

θπβεξλήζεηο ηεο Δπξσδψλεο ζήκεξα αλαγθάδνληαη λα ζπλερίζνπλ ηα 

πξνγξάκκαηα ιηηφηεηαο πνπ νδεγνχλ ζε αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηεο θηψρεηαο, 

θαζψο θαη ηελ εκβάζπλζε ησλ θνηλσληθψλ δηαρσξηζκψλ169. 

Γηαθνξέο Δπξσδώλεο θαη θαλόλα ηνπ ρξπζνύ 

πσο είδακε θαη ζηε ζρεηηθή ελφηεηα, κεηά ην νηθνλνκηθφ Κξαρ ηνπ 1929, 

πνιιά θξάηε εγθαηέιεηςαλ ην απζηεξφ πιαίζην πνπ επέβαιε ν Καλφλαο ηνπ 

Υξπζνχ, κε πξψηε απφ φιεο ηε Μεγάιε Βξεηαλία. Η ηζηνξία έδεημε φηη ηα θξάηε 

πνπ εγθαηέιεηςαλ ηνλ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ κπφξεζαλ λα μαλαθεξδίζνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο άκεζα, ελψ αληηζέησο θξάηε πνπ παξέκεηλαλ «πηζηά» ζε 

απηφλ έκεηλαλ πίζσ, φπσο ε Γαιιία.  

Δχινγα ηίζεηαη ην εξψηεκα αλ ζήκεξα ε έμνδνο απφ ηελ επξσδψλε ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ρσξψλ πνπ πιήηηνληαη 

απφ ηελ θξίζε.  

Η δεθαεηία ηνπ ‟30 ήηαλ κηα επνρή νηθνλνκηθήο χθεζεο, ε νπνία έβαιε ηηο 

ρψξεο ζε ζθιεξή δνθηκαζία. Οη επηπηψζεηο ηνπ Κξαρ ηνπ 1929 θαη ε 

απνζηαζεξνπνίεζε πνπ απηή πξνθάιεζε ζε παγθφζκην επίπεδν, δεκηνχξγεζε 

έλα δπζνίσλν θιίκα. Καη πάιη, φκσο, ε επνρή εθείλε ήηαλ πην ειπηδνθφξα απφ 

ηελ ησξηλή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ Δπξσδψλε. 

Σν Μπινθ ηεο ηεξιίλαο απαξηηδφηαλ θπξίσο απφ ηε Βξεηαλία πνπ 

εγθαηέιεηςε ηνλ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ ην 1931 θαη ππνηίκεζε ην λφκηζκά ηεο. Σν 

Μπινθ ηνπ Υξπζνχ απαξηηδφηαλ θπξίσο απφ ηε Γαιιία (πνπ θαηείρε κεγάια 

απνζεκαηηθά) θαη επέκεηλε ζηνλ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ κέρξη ην δεχηεξν κηζφ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1930, δηαηεξψληαο ζθιεξέο ηζνηηκίεο θαη επηβάιινληαο απζηεξή 

ιηηφηεηα. Με άιια ιφγηα, πήξε ηνλ δξφκν ηεο «εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο», φπσο 

επηηάζζεη ε ινγηθή ηνπ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα 

                                                             

169 Singleton, “The Eurozone and the Gold Standard”, 165. 
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αληηκεησπίζεη πνιχ βαζχηεξε θξίζε απφ ην Μπινθ ηεο ηεξιίλαο, κέρξη ηειηθά λα 

ζπάζεη ηελ πξφζδεζε κε ηνλ ρξπζφ ην 1936. 

ρεδηάγξακκα 1: Ζ εμέιημε ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ζε πεξηόδνπο θξίζεηο 

 

Πεγή: http://voxeu.org/ 

Η θξίζε ηεο Δπξσδψλεο είλαη θαηαθαλψο ρεηξφηεξε. Γελ είρε πνηέ ην βάζνο 

ηεο θξίζεο ηνπ Μπινθ ηεο ηεξιίλαο θαη ηνπ Μπινθ ηνπ Υξπζνχ ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1930, αιιά ηηο έρεη μεπεξάζεη θαηά πνιχ ζε δηάξθεηα θαη ήδε βαζαίλεη μαλά 

αληί λα ηειεηψλεη. Η Δπξσδψλε δελ εθαξκφδεη ηχπνηο ηνλ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ, αλ 

θαη ε ΔΚΣ θαηέρεη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ηνπ κεηάιινπ. Η ιεηηνπξγία ηεο ΟΝΔ 

φκσο αλαπαξάγεη ηε βαζηθή ινγηθή ηνπ Καλφλα επηβάιινληαο «εζσηεξηθή 

ππνηίκεζε» θαη απζηεξή ιηηφηεηα ζε κία πεξίνδν βαζχηαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Ο Καλφλαο ηνπ Υξπζνχ ήηαλ έλα ζχζηεκα πνπ ιεηηνπξγνχζε ηπθιά θαη απηφκαηα 

ζηε βάζε ηεο θαηνρήο ηνπ ρξεκαηηθνχ κεηάιινπ. Γπζηπρψο, ε Δπξσδψλε είλαη 

έλα ζχζηεκα πνπ ζπλεηδεηά αλαπαξάγεη ηηο ρεηξφηεξεο αδπλακίεο ηνπ Καλφλα 

ηνπ Υξπζνχ ηε ζηηγκή πνπ ην θχξην κέζν πιεξσκήο πιένλ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο 

θεληξηθέο ηξάπεδεο κε ηε ζηήξημε ηνπ θξάηνπο170. 

Δθ πξψηεο φςεσο, ην παξάδεηγκα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 δείρλεη φηη 

ππάξρνπλ κεγάια ζέιγεηξα γηα ηηο παξαπαίνπζεο νηθνλνκίεο ηεο Δπξσδψλεο λα 

                                                             

170 Κ. Λαπαβίηζαο, «Η λνκηζκαηηθή κάζηηγα ηεο Δπξψπεο» (2014) δηαζέζηκν ζην: 

http://costaslapavitsas.blogspot.gr/2014/08/blog-post_26.html 
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επηζηξέςνπλ ζηελ αλάπηπμε, κέζσ ηεο ππνηίκεζεο ηνπ εζληθνχ ηνπο λνκίζκαηνο 

θαη ηεο αζέηεζεο ηνπ απζηεξνχ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο Δπξσδψλεο πνπ ζα 

επηθέξεη ε πηζαλή έμνδνο απφ απηήλ. Σα πιενλεθηήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα 

πεξηιακβάλνπλ, ελδερνκέλσο, ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ 

παξάθακςε ηεο πξνο ηα θάησ νλνκαζηηθήο αθακςίαο ησλ κηζζψλ. Δπίζεο, ζα 

κπνξνχζε λα ππάξρεη κηθξφηεξε αλάγθε λα ηξέμνπλ πξσηνγελή πιενλάζκαηα 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ επηδίσμε ηεο δεκνζηνλνκηθήο βησζηκφηεηαο, θαζψο 

θαη ε επθαηξία λα εθαξκνζηεί έλα λέν πιαίζην λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Χζηφζν, ην 

αλ ε έμνδνο κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο ηελ ελεξγνπνίεζε κηαο ηεξάζηηαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη ακθίβνιν, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηξνκεξέο νηθνλνκηθέο 

ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ πιήμεη ήδε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο 171.  

χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Νίθνιαο Κξάθη,172173 ππάξρνπλ ηξεηο ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν επνρψλ θαη ησλ δχν λνκηζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ: 

Πξψηνλ, ήηαλ επθνιφηεξν λα εγθαηαιείςεη θαλείο ηνλ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ 

απφ φ,ηη ζήκεξα ην επξψ, δηφηη ηα θξάηε εμαθνινπζνχζαλ λα έρνπλ ην εζληθφ 

ηνπο λφκηζκα θαη δελ δεζκεχνληαλ απφ δηεζλείο ζπλζήθεο. Δλδερφκελε έμνδνο 

απφ ην επξψ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη έμνδν απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (αλ 

θαη δελ είλαη βέβαην φηη ζα εξκελεπφηαλ έηζη ε ζρεηηθή πξφβιεςε ηεο πλζήθεο).  

Γεχηεξνλ, ν «νιέζξηνο» δεζκφο πνπ έρεη αλαπηπρζεί κεηαμχ αδχλακσλ 

ηξαπεδψλ θαη αδχλακσλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσδψλεο δελ ήηαλ ηφζν 

ζεκαληηθφο ζηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, επεηδή νη ηξάπεδεο ήηαλ πνιχ 

κηθξφηεξεο.  

                                                             

171
 N. Crafts, “Saving the Euro: a Pyrrhic Victory?”, The CAGE-Chatham House Series, No. 11, 

November (2013), 11. 

172
 Nicolas Craft: θαζεγεηήο νηθνλνκηθψλ επί δεθαεηία (1995 – 2005) ζην London School of 

Economics. ηελ παξνχζα θάζε είλαη θαζεγεηήο νηθνλνκηθψλ θαη νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο ζην 

Παλεπηζηήκην Warwick ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ. 

173
Υαξαθηεξηζηηθά άξζξα ηνπ: N.Crafts, “Escaping Liquidity Traps: Lessons from the UK‟s 1930s‟ 

Escape”, VoxEU.org, (2013), N. Crafts and P. Fearon (eds.), The Great Depression of the 1930s: 

Lessons for Today, (Oxford: Oxford University Press 2013), Endogenous growth: lessons for and 

from economic history, London: Centre for Economic Policy Research (1996), N.Crafts, “Saving 

the Euro: a Pyrrhic Victory?”, The CAGE-Chatham House Series, No. 11, November 2013. 
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Σξίηνλ, νη ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο έιαβαλ 

βνήζεηα απφ ηνπο εηαίξνπο ηνπο θαη ην ΓΝΣ. Δπηπιένλ, ε Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα δάλεηζε αθεηδψο ρξήκαηα ζηηο ηξάπεδεο θαη αλέιαβε ηνλ ξφιν ηνπ 

δαλεηζηή έζραηεο αλάγθεο, κέζσ ηεο δέζκεπζήο ηεο λα αγνξάζεη απεξηφξηζηεο 

πνζφηεηεο θξαηηθψλ νκνιφγσλ ρσξψλ πνπ δέρνληαη πίεζε απφ ηηο αγνξέο174. 

Δπίζεο νη εκπεηξίεο ησλ βαζηθψλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ρσξψλ ζην πιαίζην 

ηνπ θιαζηθνχ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ Δπξσδψλε. Η 

ζπκπεξηθνξά ησλ βαζηθψλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ αξθεηά παξφκνηα ζηηο δχν 

λνκηζκαηηθέο ξπζκίζεηο (γηα παξάδεηγκα, κηθξά ειιείκκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

ή αθφκε θαη πιενλάζκαηα, θαη βηψζηκα ηζνδχγηα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ). 

χκθσλα κε ηνλ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ, νη επξσπατθέο πεξηθεξεηαθέο ρψξεο 

έηξεμαλ ειιείκκαηα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, αιιά ηα κεγέζε 

απηψλ ησλ ειιεηκκάησλ ήηαλ κηθξά, ζε ζρέζε γηα παξάδεηγκα κε εθείλα ηεο 

Διιάδαο ζην πιαίζην ηνπ επξψ. Σα ειιείκκαηα ήηαλ κηθξά, επεηδή ηα 

δεκνζηνλνκηθά ζνθ ήηαλ κηθξφηεξα θαη, ην πην ζεκαληηθφ, επεηδή ν κεραληζκφο 

ξχζκηζεο, παξφιν πνπ ήηαλ αηειήο, δνχιεςε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

ζπζζψξεπζεο ησλ εμσηεξηθψλ αληζνξξνπηψλ. 

3. πκπεξαζκαηηθέο θέςεηο: είλαη ηειηθά ε έμνδνο από ην επξώ 

ε απάληεζε γηα ηελ θξίζε; 

Μέζα απφ ηελ ζπγθξηηηθή αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζθνπφο ήηαλ ζε πξψηε 

θάζε λα παξνπζηαζηνχλ νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο 

δχν ππφ εμέηαζε πεξηφδνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα δνζεί απάληεζε θαη ζην 

θξίζηκν εξψηεκα ηεο παξνχζαο κειέηεο, αλ δειαδή ε έμνδνο απφ ηε επξσδψλε 

απνηειεί ηειηθά ηε ιχζε γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε, φπσο ηζηνξηθά ζπλέβε γηα 

ηηο ρψξεο πνπ επέιεμαλ λα απνρσξήζνπλ απφ ηνλ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ ηε 

δεθαεηία ηνπ ‟30. „Η κήπσο είλαη ηειείσο επηζθαιέο λα ζπλαγάγνπκε έλα ηέηνην 

ζπκπέξαζκα ιφγσ ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ δχν πεξηπηψζεσλ, φπσο απηέο 

παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ. Πξηλ απαληεζεί ην εξψηεκα απηφ, ζθφπηκν 

                                                             

174
 Η Καζεκεξηλή, «The Economist: Γηαηί ν θαλφλαο ηνπ ρξπζνχ δηαιχζεθε θαη ην επξψ έρεη 

επηδήζεη» (2013), http://www.kathimerini.gr/61629/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/the-

economist-giati-o-kanonas-toy-xrysoy-dialy8hke-kai-to-eyrw-exei-epizhsei. 
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ζεσξείηαη λα παξνπζηαζηνχλ θάπνηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ αλέθπςαλ, 

αξρηθά γηα ηελ ηξέρνπζα παγθφζκηα θξίζε αιιά θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ θξίζε ζηελ 

Δπξσδψλε θαη ζηελ Διιάδα. 

Γηα ηελ παγθόζκηα θξίζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, πξνθχπηεη αβίαζηα φηη ε παγθφζκηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ζηηο ΗΠΑ θαη εμαπιψζεθε θαη ζηνλ 

ππφινηπν θφζκν ήηαλ έλα ζχλζεην θαηλφκελν. Σν γεγνλφο φηη νη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ηεο θξίζεο έπιεμαλ ηφζν άκεζα ηηο άιιεο ρψξεο θαηαδεηθλχεη ζε 

πξψηε θάζε φηη ν βαζκφο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηψλ θαη ησλ αγνξψλ 

ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ θαη ε δηεζλνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο έρνπλ 

εληαηηθνπνηεζεί ζε κέγηζην βαζκφ. Απηφ απφ κφλν σο γεγνλφο δελ είλαη αξλεηηθφ, 

αιιά ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν έληνλνο βαζκφο ζπζρέηηζεο ησλ 

νηθνλνκηψλ επέδξαζε αξλεηηθά. 

Η θξίζε, φκσο θαηέδεημε θαη έλα αθφκε γεγνλφο, φζνλ αθνξά ζηνλ βαζκφ 

νξγάλσζεο ηνπ παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Η εληαηηθνπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ ησλ θξαηψλ, δελ ζπλνδεχηεθε θαη απφ ηνλ αληίζηνηρν 

βαζκφ νινθιήξσζεο ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν. Η παγθνζκηνπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηψλ δελ ζπλνδεχηεθε απφ ηελ αληίζηνηρε απαηηνχκελε παξάιιειε 

αλαβάζκηζε θαη δηεζλνπνίεζε θαη ηνλ θαηάιιειν ζπληνληζκφ ησλ 

καθξννηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ, ηεο επνπηείαο θαη ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ρψξνπ. Δηδηθφηεξα, ε απνπζία ελφο 

παγθφζκηνπ επνπηηθνχ κεραληζκνχ, ν νπνίνο ζα ιεηηνπξγνχζε πξνιεπηηθά αιιά 

θαη θαηαζηαιηηθά φπνπ απηφ ρξεηαδφηαλ, ήηαλ εκθαλήο.  

 Με ηνλ ηξφπν απηφ, ππνβαζκίζηεθε ε ζεκαζία δπλακηθψλ θαη 

πνιχπινθσλ θαηλνκέλσλ, πνπ βξίζθνληαλ ζε πιήξε εμέιημε ζηνλ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ρψξν. Κπξίσο δελ έγηλαλ αληηιεπηνί απφ ηηο αξρέο, νη 

ζπζηεκηθνί θίλδπλνη, πνπ πξνέθππηαλ απφ ηελ αιφγηζηε, ππεξηξνθηθή αλάπηπμε 

ηνπ παγθφζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ρψξνπ, κε απνηέιεζκα νη ζεκαληηθέο δεκηέο 

ηνπ θιάδνπ λα επηβαξχλνπλ, ηειηθά, ηνπο θνξνινγνχκελνπο πνιίηεο γηα ηηο 

επφκελεο δεθαεηίεο. 
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 Ίζσο, ε ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο, κηα πην 

απνηειεζκαηηθή επνπηεία, ε πξνψζεζε ηεο ρξεζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ θαη 

ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ επελδπηψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ, ε 

δηεχξπλζε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο θαη ε κεηαξξχζκηζε ησλ δηεζλψλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ ζα κπνξέζνπλ ζηνλ κέιινλ λα απνηξέςνπλ έλα 

παξφκνην θαηλφκελν. 

 εκαληηθά ζπκπεξάζκαηα κπνξνχκε λα ζπλαγάγνπκε θαη σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Η ηζηνξία έρεη θαηαδείμεη φηη 

κφλν ε χπαξμε ελφο πγηνχο, ηζρπξνχ, αληαγσληζηηθνχ, θεξδνθφξνπ, 

αθεδεκφλεπηνπ, δηεζλνπνηεκέλνπ θαη απνηειεζκαηηθά επνπηεπφκελνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, κε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

αμηνπηζηίαο ηνπ, απνηειεί νπζηαζηηθή πξνυπφζεζε, ηελ αηκνκεραλή γηα ηελ 

επίηεπμε δηαηεξήζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

Παξ‟ φια απηά, ε θξίζε ηνπ 2008 δελ ήηαλ κηα θξίζε ηεο νπνίαο ηα βαζχηεξα 

αίηηα κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζηηο ηξάπεδεο θαη ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα 

(παξά ην γεγνλφο φηη μέζπαζε ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα). Η θξίζε ηνπ 2008 

δελ νθείιεηαη ζε κηα μαθληθή έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ δηνξζψλεηαη κε ηελ παξνρή άπιεηεο ξεπζηφηεηαο απφ ηηο 

θεληξηθέο ηξάπεδεο. Σα αίηηά ηεο θάλεθε ηειηθά φηη ήηαλ βαζχηεξα. 

Η θξίζε ηνπ 2008 δελ νθείιεηαη ζηα ιάζε νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ 

θπβεξλήζεσλ ηεο πεξηφδνπ 1998-2007, π.ρ. ππεξβνιηθά ρακειά επηηφθηα (παξά 

ην γεγνλφο φηη ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο πεξηφδνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο 

παξάινγε θαη αήζεο). Αληίζεηα κε πξνεγνχκελεο θξίζεηο, ε θξίζε ηνπ 2008 δελ 

κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηηο παξαδνζηαθέο ζπληαγέο πνπ ζπλήζσο 

πξνηείλνπλ νη θεληξηθέο ηξάπεδεο θαη ηα ππνπξγεία Οηθνλνκηθψλ. Η ζπγθεθξηκέλε 

θξίζε άθεζε ηα ζεκάδηα ηεο αλεμίηεια, φρη κφλν ζηνλ νηθνλνκηθφ επίπεδν, αιιά 

θαη ζε θνηλσληθφ, δείρλνληαο κε ηνλ πιένλ εκθαηηθφ ηξφπν φηη ην παγθφζκην 

νηθνλνκηθφ (θαη φρη κφλν) ζχζηεκα ρξεηάδεηαη κεηαξξπζκίζεηο.  

ρεηηθά κε ηελ Δπξσδώλε  

Η παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε θαηέδεημε θαη έλα αθφκε 

ζεκαληηθφηαην ζηνηρείν, ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Δπξσδψλεο λα 
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δηαρεηξηζηεί ηέηνηαο θιίκαθαο πξνβιήκαηα. Η άκεζε επέθηαζε ηεο θξίζεο ζηελ 

Δπξψπε ήηαλ ην απνηέιεζκα δχν βαζηθψλ παξαγφλησλ. Αξρηθά, ηεο 

πξνβιεκαηηθήο δφκεζεο ηεο Δπξσδψλεο θαη ηεο έιιεηςεο απνηειεζκαηηθήο 

δηάξζξσζεο ζεζκψλ ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν. Δπηπιένλ, θάλεθε μεθάζαξα ν 

πξνβιεκαηηθφο κεραληζκφο ηνπ επξσπατθνχ ηακείνπ ρξεκαηνπηζησηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο, κε ην νπνίν ε Δπξψπε πξνζπάζεζε λα γηαηξέςεη ηα ζπκπηψκαηα 

ηεο θξίζεο πνπ νθείινληαη ζηηο ειιείςεηο πνπ αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ. Πξφθεηηαη 

πεξί ελφο κεραληζκνχ ζαζξά δνκεκέλνπ, κε κηα σξνινγηαθή βφκβα ζηα ζεκέιηά 

ηνπ, ν νπνίνο έρεη θιεζεί λα ζψζεη έλα άιιν ζαζξά δνκεκέλν νηθνδφκεκα απφ 

ηελ θαηάξξεπζε. 

Η Δπξσδψλε, σο ζχζηεκα, εκπεξηέρεη ελδνγελή δνκηθά ζηνηρεία ηθαλά λα 

πξνθαιέζνπλ δηαηαξαρέο ή αθφκε θαη θξίζεηο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηζνδπγίνπ 

πιεξσκψλ, ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη δεκνζίνπ ρξένπο. Απηφ ζπκβαίλεη 

γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, νη νπνίνη θαη αλαιχζεθαλ ζην ζρεηηθφ ηκήκα ηεο 

παξνχζαο. πλνπηηθά ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε φηη:  

1. Η λνκηζκαηηθή έλσζε πξνσζήζεθε ρσξίο λα ζπκβεί ην ίδην κε ηελ 

νηθνλνκηθή έλσζε, δειαδή ηελ θνηλνηηθνπνίεζε άιισλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ, 

φπσο ηεο δεκνζηνλνκηθήο, ηεο εηζνδεκαηηθήο, ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο 

αλαπηπμηαθήο. 

2. Πξνσζήζεθε ν ειεχζεξνο αληαγσληζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ησλ 

εζληθψλ ππνζπζηεκάησλ, κεηαμχ αλίζσο αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ.  

3. Γελ ελζσκαηψζεθε έλαο κεραληζκφο αιιειεγγχεο, νχηε έγθαηξεο 

πξφιεςεο θαη απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο δηαηαξαρψλ ή θξίζεσλ.  

Αλαθνξηθά κε ηελ θξίζε ζηελ Διιάδα 

Σα πξνβιήκαηα ζηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδαο πνπ ήξζαλ ζην πξνζθήλην 

ιφγσ ηεο παγθφζκηαο θξίζεο αλέδεημαλ κε ηε ζεηξά ηνπο θαη ην βαζχηεξν 

πξφβιεκα ηεο Δπξσδψλεο, φηη πξφθεηηαη, δειαδή, γηα κηα ζεηξά απφ ρψξεο πνπ 

έρνπλ θνηλφ λφκηζκα, ρσξίο φκσο λα κπνξεί ζηα αιήζεηα λα γίλεη ιφγνο γηα 

πξαγκαηηθή λνκηζκαηηθή έλσζε. Έηζη, απφ ηα ηέιε ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο 

κπήθε, απφ φ,ηη θαίλεηαη, νξηζηηθφ ηέινο ζε κηα πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ επξψ, 

θαηά ηελ νπνία δελ γίλνληαλ δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο 
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Δπξσδψλεο, θαζψο νη ρψξεο κε ηα κεγαιχηεξα ειιείκκαηα θαη δεκφζηα ρξέε 

ζεσξήζεθαλ αθεξέγγπεο θαη άξρηζαλ λα έρνπλ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηηο 

αγνξέο175.  

πκπεξαζκαηηθά, νη επηδφζεηο ηεο δηαρείξηζεο ηεο ειιεληθήο θξίζεο ήηαλ 

απνγνεηεπηηθέο. ρη κφλνλ ε ρψξα δελ αλέθακςε, αιιά εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη 

ζε ζεκείν απφ ην νπνίν είλαη αθφκα «νξαηή» ε πχιε εμφδνπ απφ ηελ Δπξσδψλε. 

Γελ ππάξρεη ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή ηζηνξία ηφζν «απνηπρεκέλν» 

παξάδεηγκα. Μηα ρψξα κε ηεξάζηηα εμσηεξηθή δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε, λα 

βξίζθεηαη γηα ηφζε κεγάιε θαη ζπλερφκελε ρξνληθή πεξίνδν ζε βαζηά χθεζε, λα 

απμάλεηαη ην δεκφζην ρξένο ηεο, λα κεηψλεηαη δξαζηηθά ην απφζεκα ρξήκαηνο 

ζην εζσηεξηθφ ηεο θαη λα ηεζεί γηα ηφζν καθξχ ρξφλν, πεξηζζφηεξν απφ ρψξεο κε 

άηαθηε ρξενθνπία, εθηφο αγνξψλ.  

Αλακθηζβήηεηα, γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη βξεζεί ε Διιάδα απηή ηε ζηηγκή, 

δελ επζχλεηαη απνθιεηζηηθά ε Δπξσδψλε. Γηα ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηεο ειιεληθήο 

θξίζεο εληφο ηεο Δπξσδψλεο απαηηνχληαη πξνζπάζεηεο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο Διιάδαο απαηηνχληαη ζνβαξέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο, κέζα απφ έλα επξχηαην πιέγκα κεηαξξπζκίζεσλ 

ζρεδφλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο νηθνλνκίαο, ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο θνηλσλίαο. Η 

ρψξα δελ ζα εμέιζεη πνηέ απφ ηελ θξίζε, εάλ δελ ζεξαπεχζεη ηα δνκηθά αίηηα πνπ 

ηελ νδήγεζαλ ζε θαηάξξεπζε. Απφ ηελ πιεπξά ηεο Δπξσδψλεο, ρξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξεο πξάμεηο θαη ιηγφηεξεο απνζηαζεξνπνηεηηθέο θαη ππνηηκεηηθέο 

δειψζεηο. Υξεηάδεηαη επηκήθπλζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, κε 

αλαδηάξζξσζε ή/θαη άθεζε ελφο κέξνπο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, γελλαία παξνρή 

ξεπζηφηεηαο θαη ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. ια ηα πξνβιήκαηα δχλαληαη 

λα επηιπζνχλ, εάλ ε ρψξα επηζηξέςεη ζε πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. 

Σν θξίζηκν εξψηεκα. Πηζαλή έμνδνο απφ ηελ επξσδψλε ζα νδεγήζεη ζηελ 

αλάθακςε, φπσο νδήγεζε ηα θξάηε ε έμνδνο απφ ηνλ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ;  

                                                             

175
 πσο ππνζηεξίδνπλ νη Βαξνπθαθεο Γ., Παησθνο Σ., Σζεξθεδεο Λ. & Κνπηζνπεηξνο Υ., Η 

Οηθνλνκηθή Κξίζε ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε ην 2011”, 278.. 
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 Δίλαη γεγνλφο φηη θάπνηεο θνξέο ε ηζηνξία επαλαιακβάλεηαη θαη ζα πξέπεη 

λα καζαίλνπκε απφ ην παξειζφλ γηα λα απνθεχγνπκε παξφκνηα ιάζε θαη λα 

δηαρεηξηδφκαζηε θαιχηεξα ηηο θαηαζηάζεηο. Η κεηαθνξά φκσο ηζηνξηθψλ 

παξαδεηγκάησλ ζε κεηαγελέζηεξεο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα γίλεηαη πάληα κε 

ζχλεζε. 

Απφ ηα παξαπάλσ θαη απφ φια φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε 

κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη δχν θξίζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ κπνξεί λα 

έρνπλ θνηλά ζεκεία αιιά έρνπλ θαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο, πνπ δπζθνιεχνπλ ηε 

κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε. Σν κφλν ζίγνπξν πνπ κπνξεί λα εηπσζεί είλαη φηη ιίγα 

δηδαρηήθακε απφ ην Κξαρ ηνπ 1929. Σα αίηηα πνπ δεκηνχξγεζαλ ηελ πξφζθαηε 

θξίζε ζρεηίδνληαη ζε θάπνηα ζεκεία κε απηή ηνπ 1929, θαζψο απφ ηνπο θχξηνπο 

ππαίηηνπο ζεσξνχληαη ε πηζησηηθή επέθηαζε θαη κφριεπζε, αιιά θπξίσο ε 

αιαδνλεία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Αλ θαη φζν αθνξά ζηελ 

αληηκεηψπηζε ην 2008 νη θπβεξλήζεηο θαίλεηαη λα αληέδξαζαλ πην έγθαηξα θαη 

εχζηνρα, νη ζπλέπεηεο απνδείρηεθαλ ην ίδην ηξαγηθέο κε ην ‟29, αλ φρη αθφκα 

πεξηζζφηεξν. 

Ιζηνξηθά, απνδείρζεθε φηη ε έμνδνο ησλ ρσξψλ απφ ηνλ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ 

ηηο βνήζεζε λα θαηαπνιεκήζνπλ ηε βαζηά χθεζε πνπ πξνθιήζεθε απφ ην Κξαρ. 

Καη επεηδή αθξηβψο νη πεξηζηάζεηο κνηάδνπλ ζεκαληηθά κε ηελ ησξηλή θξίζε, 

πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη θαη κία αληίζηνηρε έμνδνο απφ ην αζθπθηηθφ πιαίζην ηεο 

Δπξσδψλεο ζα είλαη ηειηθά ε ιχζε γηα ηηο ρψξεο πνπ ππνθέξνπλ ρξφληα ηψξα 

απφ ηελ θξίζε. 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε θαη ζην ζρεηηθφ θεθάιαην, ην 

ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε πηνζέηεζε κηαο ηέηνηαο άπνςεο ζέιεη πξνζεθηηθή κειέηε. 

Ο θαζεγεηήο Barry Eichengreen176 έρεη ζνβαξέο επηθπιάμεηο πάλσ ζηελ άπνςε 

απηή, ζεσξψληαο φηη ε πηνζέηεζε ηεο εμφδνπ απφ ην επξψ κε βάζε ην ηζηνξηθφ 

δεδηθαζκέλν ηνπ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ ζα είλαη θαηαζηξνθηθή γηα ηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσδψλεο.  

                                                             

176
 Barry Eichengreen (1952) Καζεγεηήο νηθνλνκηθψλ ζην Παλεπηζηήκην ηεο Καιηθφξληα θαη κε 

ζεηεία ζπκβνχινπ ζην ΓΝΣ. 
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Δίλαη γεγνλφο φηη κε ην ρξεκαηηζηεξηαθφ θξαρ ηνπ 1929, ε Δπξψπε επιήγε 

απφ έλα καδηθφ απνπιεζσξηζηηθφ ζνθ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αδπλακία λα 

θαηαιήμνπλ ζε κηα ζπληνληζκέλε πνιηηηθή αλαζέξκαλζεο ηεο νηθνλνκίαο, ηα 

επξσπατθά θξάηε επέιεμαλ λα πνξεπζνχλ κνλνκεξψο. Η εγθαηάιεηςε ηνπ 

Καλφλα ηνπ Υξπζνχ, νδήγεζε ζηελ ππνηίκεζε ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο πνπ 

ηειηθά νδήγεζε ζηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε.  

ε θακία πεξίπησζε, φκσο, θάηη ηέηνην δελ πξφθεηηαη λα ζπκβεί ππφ ηηο 

ησξηλέο ζπλζήθεο. Αλ θαη πάιη ηα επξσπατθά θξάηε έρνπλ δερζεί έλα καδηθφ 

απνπιεζσξηζηηθφ ζνθ, ν κεραληζκφο αλαζέξκαλζεο ηεο νηθνλνκίαο είλαη ην 

επξψ θαη φρη ε εγθαηάιεηςε ηνπ. Η έμνδνο απφ ην επξψ ζα νδεγήζεη ζε 

επηδείλσζε παξά ζε αλάθακςε γηα ηέζζεξηο βαζηθνχο ιφγνπο: 

1. ε πεξίπησζε θαηάξξεπζεο ηεο Δπξσδψλεο ζα είλαη πνιχ δχζθνιν γηα ηηο 

εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο λα ζπληνληζηνχλ. Η χπαξμε ηεο ΔΚΣ, ε νπνία κπνξεί 

λα πηνζεηήζεη απνθαζηζηηθά κέηξα, ζα κπνξνχζε λα αλαζεξκάλεη νιφθιεξε ηελ 

Δπξσδψλε θαη λα απνθχγεη ηελ αλάγθε γηα ηηο ρψξεο λα δξάζνπλ κνλνκεξψο. Σν 

εξψηεκα βέβαηα είλαη, ελψ ε ΔΚΣ έρεη ηε δπλαηφηεηα απηή, εάλ έρεη θαη ηε ζέιεζε 

λα ην θάλεη. 

2. Μηα πηζαλή έμνδνο ζα αζθήζεη ηξνκεξέο πηέζεηο ζηα ιατθά ζηξψκαηα κε 

άκεζεο πεξηθνπέο ζε ζεκαληηθά θνηλσληθά πξνγξάκκαηα πνπ ιακβάλνπλ 

άλεξγνη θαη άιιεο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο, κε φηη απηφ κπνξεί λα 

ζπλεπάγεηαη σο πξνο ηε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ησλ θξαηψλ. Σε δεθαεηία ηνπ ‟30 

ηα πξνγξάκκαηα απηά δελ ππήξραλ θαζηζηψληαο ηελ έμνδν απφ ηνλ Καλφλα ηνπ 

Υξπζνχ ιηγφηεξε επψδπλε επηινγή. 

3. Σε δεθαεηία ηνπ ‟30 νη ρψξεο ηεο Δπξψπεο ήηαλ αξλεηηθέο ζην λα 

δξάζνπλ ζπιινγηθά, ιφγσ ελφο επξχηεξνπ θιίκαηνο θαρππνςίαο πνπ 

επηθξαηνχζε (γηα παξάδεηγκα ε Γαιιία αξλήζεθε λα βνεζήζεη ζηελ αλάζρεζε ηεο 

εμάπισζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε, επεηδή 

πίζηεςε φηη ε Γεξκαλία επαλεμνπιηδφηαλ, παξαβηάδνληαο ηε πλζήθε ησλ 

Βεξζαιιηψλ, πνπ ππνγξάθεθε ζην ηέινο ηνπ Α‟ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ). ε θάζε 

πεξίπησζε, παξά ην δχζθνιν θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

ζήκεξα, ηα θξάηε κέιε θαίλνληαη απνθαζηζκέλα λα θηάζνπλ σο ηα άθξα γηα λα 

ζψζνπλ ην επξψ θάησ απφ ηνλ θίλδπλν ηεο θαηάξξεπζήο ηεο εληαία αγνξάο. 
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4. Σελ δεθαεηία ηνπ „30 νη ρψξεο εμαθνινπζνχζαλ λα έρνπλ ηα δηθά ηνπο 

λνκίζκαηα. Οη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ππφινηπν ηδησηηθφ θαη 

δεκφζην ρξένο, ήηαλ ζε απηά ηα εζληθά λνκίζκαηα. Άξα, ε κεηάβαζε ήηαλ ζρεηηθά 

νκαιή. Αληηζέησο, ζηελ ησξηλή επνρή ε επαλεηζαγσγή εζληθψλ λνκηζκάησλ ζα 

δηαξθνχζε εβδνκάδεο, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε. Απηφ ζα κπνξνχζε λα 

πξνθαιέζεη έλα νηθνλνκηθφ ράνο, θαηαζηξέθνληαο ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ 

θξαηψλ - κειψλ θαη βάδνληαο ηηο ρψξεο ζε ζνβαξέο αληηδηθίεο.177 

ε φια ηα παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη ην λνκηθφ επηρείξεκα 

φηη ε ίδηα ε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο δελ πεξηέρεη θάπνηα δηάηαμε κε ηελ νπνία λα 

πξνβιέπεηαη ε έμνδνο θάπνηνπ θξάηνπο - κέινπο απφ ηελ Ννκηζκαηηθή Έλσζε. 

Παξφια απηά, αλ θάπνην θξάηνο - κέινο επηιέμεη ηελ έμνδν θαη ηελ επάλνδν ζην 

εζληθφ ηνπ λφκηζκα, ε κεηαηξνπή φισλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ ζε 

απηφ, φπσο είπακε, φρη απιά δελ ζα γίλεη άκεζα, αιιά ζα πξνθαιέζεη κηα 

εθηεηακέλε πεξίνδν ρξεκαηνπηζησηηθήο αζηάζεηαο, θαηά ηελ νπνία φινη νη 

επελδπηέο ζα απνζχξνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο απφ ηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο, 

δεκηνπξγψληαο κηα θαηάζηαζε πνπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο «κεηέξα 

φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ».178 

Αιιά θαη ν θαζεγεηήο Nicolas Craft θαηαιήγεη ζηελ επηινγή ηεο παξακνλήο 

ζην επξψ. πσο αλαθέξεη, παξφιν πνπ ππάξρεη ην ηζηνξηθφ πξνεγνχκελν ηεο 

πεξηφδνπ ηνπ 1930, απηή ηε θνξά ε αλαινγία θφζηνπο/νθέινπο είλαη δηαθνξεηηθή. 

Τηνζεηεί θη απηφο ηελ άπνςε φηη ε έμνδνο γηα έλα θξάηνο - κέινο απφ ηελ 

επξσδψλε ζα ζπληζηά «κεηέξα φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ» ιφγσ ηεο 

δηαθαηλφκελεο ηξαπεδηθήο θξίζεο πνπ ζα μεζπάζεη κέζσ ηεο θπγήο θεθαιαίσλ. 

Πξνζζέηεη, επίζεο, φηη ν ξφινο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο δελ ζα 

πξέπεη λα παξαβιέπεηαη. Η ηειεπηαία έρεη ιεηηνπξγήζεη σο κηα ζαλίδα ζσηεξίαο 

φρη κφλν γηα ηηο ηξάπεδεο αιιά γηα ηα ίδηα ηα θξάηε - κέιε κέζσ ηεο αγνξάο 

                                                             

177
 B. Eichengreen, “Is Europe on a Cross of Gold?”, Project Syndicate, (2012), 

https://www.project-syndicate.org/commentary/is-europe-on-a-cross-of-gold?barrier=true. 

178
 B. Eichengreen & P. Temin, "Fetters of gold and paper," Oxford Review of Economic Policy, 

vol. 26(3) (2010): 370-384 
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δεκφζηνπ ρξένπο αιιά θαη ηεο λνκηζκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο πνπ κφλν απηή κπνξεί 

λα παξέρεη.179 

ήκεξα, νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ παγθνζκίσο είλαη δηαθνξεηηθέο ζε 

ζρέζε κε απηέο πνπ επηθξαηνχζαλ 80 ρξφληα πξηλ. Η δηάξζξσζε ηεο δηεζλνχο 

θνηλσλίαο, ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε επξσπατθή νινθιήξσζε έρνπλ θάλεη ηηο 

δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο πην ζηελέο απφ πνηέ. Η ηφηε επηινγή ησλ 

θξαηψλ λα βγνπλ απφ ηνλ Καλφλα ηνπ Υξπζνχ, θπζηθά θαη πξέπεη λα απνηειέζεη 

έλα παξάδεηγκα πξνο κειέηε, κε ζθνπφ ηελ εμεχξεζε ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ 

ησξηλή θαηάζηαζε πνπ βηψλνπλ ηα θξάηε. ε θακηά πεξίπησζε φκσο δελ ζα 

πξέπεη λα πηνζεηεζεί απηή θαζαπηή ε ιχζε ιφγσ ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ 

ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα. 

 

                                                             

179
 N. Crafts, What does the 1930s’ experience tell us about the future of the Eurozone? 

(Coventry: Department of Economics, University of Warwick, 2013), 10. 
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