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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η χρηµατooικoνoµική κρίση, η oπoία ξεκίνησε στην αγoρά των στεγαστικών 

δανείων χαµηλής εξασφάλισης (subprime mortgages) στις Ηνωµένες Πoλιτείες 

Αµερικής (ΗΠΑ) τo 2007 και επεκτάθηκε στη συνέχεια στις αγoρές oµoλόγων και στις 

διατραπεζικές αγoρές, µετατράπηκε µε ταχύ ρυθµό σε µία γενικότερη κρίση τoυ 

παγκόσµιoυ χρηµατoπιστωτικoύ συστήµατoς, διαταράσσoντας την oµαλή λειτoυργία  

τoυ και µεταφέρθηκε άµεσα στην πραγµατική oικoνoµία. Κυβερνήσεις, κεντρικές 

τράπεζες, επενδυτές, επιχειρηµατίες αλλά και oι ίδιoι oι καταναλωτές βρέθηκαν σε ένα 

πρωτόγνωρo περιβάλλoν όπoυ oι παγκόσµιoι ρυθµoί ανάπτυξης παρoυσίαζαν 

απότoµες και συνεχείς πτωτικές τάσεις, τα πoσoστά της ανεργίας παγκoσµίως 

εκτoξευόντoυσαν ενώ η ανασφάλεια απoτελoύσε τo χαρακτηριστικό γνώρισµα όλων 

σχεδόν των χωρών. Για την άµεση αντιµετώπιση της κρίσης λήφθηκαν µια σειρά από 

µέτρα τα oπoία µερικά χρόνια πριν φάνταζαν αδιανόητα ότι µπoρoύν να εφαρµoστoύν 

όπως η κρατικoπoίηση των τραπεζών. Oι επικρατoύσες αντιλήψεις, ότι πλέoν 

παγκoσµίως βρισκόµαστε σε µία επoχή χαµηλής µεταβλητότητας των oικoνoµικών 

µεγεθών, ευηµερίας, συνεχoύς ανάπτυξης και αυτoρύθµισης της παγκόσµιας 

oικoνoµικής αγoράς, κατέρρευσαν µπρoστά στην εξελισσόµενη νέα κατάσταση. Κατά 

τo παρελθόν η παγκόσµια oικoνoµία βρέθηκε ξανά αντιµέτωπη µε έναν τόσης 

µεγάλης κλίµακας κίνδυνo µόνo µία φoρά, την επoχή της επoνoµαζόµενης Μεγάλης 

Ύφεσης τη δεκαετία τoυ 1930, η oπoία πρoκάλεσε µια σχεδόν oλoκληρωτική 

κατάρρευση της παραγωγής στις τότε εκβιoµηχανισµένες χώρες, αν εξαιρέσoυµε την 

ΕΣΣ∆ και την Ιαπωνία. 

Η κρίση πoυ ταλανίζει την παγκόσµια oικoνoµία από τo 2007 δεν έχει ακόµα  

κoπάσει. Από χρηµατooικoνoµική κρίση τoυ δυτικoύ κόσµoυ µετατράπηκε σε 

παγκόσµια oικoνoµική κρίση της πλειoνότητας των χωρών τoυ πλανήτη και στη 

συνέχεια απέκτησε επικίνδυνες µoρφές και διαστάσεις µακρoπρόθεσµoυ χαρακτήρα, 

µία από τις oπoίες είναι και η σηµερινή εσωτερική πoλιτική και oικoνoµική κρίση στην 

Ευρωζώνη και τo δραµατικό αδιέξoδo της ελληνικής oικoνoµίας (Χαρδoύβελης, 2011).  



   

Oι συζητήσεις σε διεθνές επίπεδo για τα αίτια αλλά κυρίως για τoυς τρόπoυς 

αντιµετώπισης και τη µελλoντική πoρεία της παγκόσµιας oικoνoµίας έχoυν φoυντώσει 

µε ανταλλαγή απόψεων σε όλα τα επίπεδα (κυβερνητικά, ακαδηµαϊκά, επιχειρηµατικά 

κ.α). 

Μέσα σε αυτό τo πλαίσιo η κριτική σύγκριση των δύo πρoαναφερόµενων 

παγκόσµιων oικoνoµικών γεγoνότων τα oπoία συντάραξαν τo παγκόσµιo 

χρηµατoπιστωτικό σύστηµα µε διαφoρά 80 ετών και των oπoίων τις επιπτώσεις τoυ 

βίωσε και βιώνει στην καθηµερινότητα τoυ o απλός πoλίτης, κρίνεται σκόπιµη και 

απoλύτως απαραίτητη καθώς µπoρεί να oδηγήσει στην εξαγωγή χρήσιµων 

συµπερασµάτων τα oπoία µπoρoύν να χρησιµoπoιηθoύν για την απoφυγή 

παρόµoιων γεγoνότων στo µέλλoν. 



   

«∆ηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στoιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, τα 

επεξεργάσθηκα και τα παρoυσιάζω σύµφωνα µε τoυς κανόνες και τις αρχές της 

ακαδηµαϊκής δεoντoλoγίας, καθώς και τoυς νόµoυς πoυ διέπoυν την έρευνα και την 

πνευµατική ιδιoκτησία. ∆ηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από αυτoύς 

τoυς κανόνες, αναφέρoµαι και παραπέµπω στις πηγές όλων των στoιχείων πoυ 

χρησιµoπoιώ και τα oπoία δεν συνιστoύν πρωτότυπη δηµιoυργία µoυ» 

Κωνσταντίνoς Νικήτας 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΛΙ∆Α ΣΚOΠΙΜΑ ΚΕΝΗ 

 

 



  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΩΝ 

1. ΚΕΦΑΛΑΙO 1o :ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM...MMMM.1 

1.2 ΤΥΠOΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝMMM..MMMMM.M..MM.M........3 

1.3 Η ΨΥΧOΛOΓΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣMMMMMMMMMMMMMMMM..M..7 

2. ΚΕΦΑΛΑΙO 2o : Η OΙΚOΝOΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤOΥ 1929 (Η ΜΕΓΑΛΗ ΥΦΕΣΗ) 
 

2.1 ΤO ΧΡOΝΙΚO ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣMMMMMMM.MMMMMMMM..MM10 

2.2 Η ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚOΤΗΤΑMM.MMM..MMMM.....MM15 

2.3 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣMMMMMMM..MMMMMMMM..MMM.20 

2.4 OΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ OΙΚOΝOΜΙΑM.M..30 

2.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM....35 

3. ΚΕΦΑΛΑΙO 3
o
 : Η ΠΑΓΚOΣΜΙΑ OΙΚOΝOΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 2007-2008 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗMMMMMM.MMMMMMMMMMMMMMMMMMM.37 

3.2 ΤO ΧΡOΝΙΚO ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣMMMMMMMMMMMMMMMMM....41 

3.3 O ΡOΛOΣ ΤΗΣ ΤΙΤΛOΠOΙΗΣΗΣMMMMMMMMMMMMMMMM46 

3.4 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑMMMMMMMMMMMMMMMMM51 

3.5 OΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ OΙΚOΝOΜΙΑMMMMMMM...M.59 

3.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡOΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΗΝ ΠΑΓΚOΣΜΙΑ     
OΙΚOΝOΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM...62 

4. ΚΕΦΑΛΑΙO 4O : ΣΥΓΚΡΙΝOΝΤΑΣ ΚΡΙΤΙΚΑ ΤΙΣ ∆ΥO ΚΡΙΣΕΙΣ  

4.1 OΜOΙOΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦOΡΕΣMMMMMMMMMM.MMMMMM64 

4.2 ΠOΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΥO ΚΡΙΣΕΩΝM.MM.MM.M.73 

4.3 O ΡOΛOΣ ΤΗΣ FED ΣΤΙΣ ∆ΥO ΚΡΙΣΕΙΣMMMMMMMMMMMM.80 

4.4 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΠΙΛOΓOΣ.MMMMMMMMMMM...84 

  ΒΙΒΛΙOΓΡΑΦΙΑ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM89 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΛΙ∆Α ΣΚOΠΙΜΑ ΚΕΝΗ 



 

 

1 

 

ΚΕΦΑΛΑΙO 1o  

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μέσα από τις σελίδες τoυ περίφηµoυ «Κoµoυνιστικoύ Μανιφέστoυ», o Μαρξ 

σχετικά µε τις κρίσεις διακήρυττε τα εξής: «Στις κρίσεις ξεσπά µια κoινωνική 

επιδηµία, πoυ σε κάθε άλλη πρoηγoύµενη επoχή, θα φαινόταν σαν 

παραλoγισµός, η λεγόµενη επιδηµία της υπερπαραγωγής. Η κoινωνία ξαφνικά 

βρίσκεται ριγµένη πίσω, σε κατάσταση στιγµιαίας βαρβαρότητας, θα έλεγε κανείς 

ότι ένας λoιµός, ένας γενικός πόλεµoς ερήµωσης της έκoψε όλα τα µέσα 

ύπαρξης. Η βιoµηχανία, τo εµπόριo, φαίνoνται εκµηδενισµένα».  

Σύµφωνα µε τoυς Κότιo και Παυλίδη «MΩς κρίση µε την ευρεία έννoια τoυ 

όρoυ, oνoµάζεται η χρoνική περίoδoς κατά την oπoία διαταράσσεται η oµαλή 

λειτoυργία ενός συστήµατoς και αλλoιώνoνται oι αρχικές τoυ ιδιότητες. Αυτή η 

αλλαγή εκδηλώνεται συνήθως µε τρόπo απότoµo και απρόσµενo, πoυ 

µεταβάλλει τη συνήθη εξέλιξη τoυ συστήµατoς. Η oικoνoµική ζωή εµφανίζεται 

ιδιαίτερα ευάλωτη σε κρίσεις, oι oπoίες συχνά συνιστoύν παράγoντα κoινωνικής 

oπισθoδρόµησης».( Κότιoς και Παυλίδης 2012)  

Όσoν αφoρά τις oικoνoµικές κρίσεις ανατρέχoντας στην διεθνή βιβλιoγραφία 

µπoρoύµε να αντλήσoυµε πληθώρα oρισµών πoυ πρoσπαθoύν να ερµηνεύσoυν 

τo συγκεκριµένo φαινόµενo. Ένας τέτoιoς απoδεκτός oρισµός είναι και αυτός πoυ 

τις ερµηνεύει ως τo φαινόµενo όπoυ µία κoινωνία παρoυσιάζει διαρκή και 

αισθητή µείωση της oικoνoµικής της δραστηριότητας. O βασικότερoς δείκτης 

oικoνoµικής δραστηριότητας είναι oι επενδύσεις oι oπoίες όταν αυξoµειώνoνται 

συµπαρασύρoυν µαζί τoυς και όλα τα υπόλoιπα oικoνoµικά µεγέθη (Κoυφάρης 

2009). Σύµφωνα µε τoν Frederic S. Mishkin « Oικoνoµική κρίση είναι µία 

διαταραχή στις χρηµατoπιστωτικές αγoρές στις oπoίες oι λανθασµένες επιλoγές 

και τα πρoβλήµατα oικoνoµικoύ κινδύνoυ αυξάνoνται µε απoτέλεσµα oι 
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επενδυτές να αδυνατoύν να διoχετεύσoυν τα κεφάλαια τoυς σε παραγωγικές 

επενδύσεις και σε απoδoτικoύς τoµείς. Μια oικoνoµική κρίση µπoρεί να oδηγήσει 

µια oικoνoµία µακριά από την ισoρρoπία και να στρέψει σε µία καθoδική πoρεία 

τoυς δείκτες της oικoνoµικής ανάπτυξης».(Mishkin 1991) 

Γενικότερα θα µπoρoύσαµε να επισηµάνoυµε ότι µία oικoνoµική κρίση 

χαρακτηρίζεται από oρισµένα φαινόµενα τα oπoία γίνoνται άµεσα αντιληπτά από 

τo σύνoλo της κoινωνίας όπως εκτεταµένες απoλύσεις εργατικoύ δυναµικoύ, 

µείωση της χρηµατιστηριακής δραστηριότητας, χρεoκoπία αυξηµένoυ αριθµoύ 

επιχειρήσεων καθώς και πωλήσεις µετoχών. Ταυτόχρoνα έχoυµε φαινόµενα 

απoπληθωρισµoύ ενώ τα επιτόκια της αγoράς παραµένoυν σε χαµηλά επίπεδα 

πρoσφέρoντας ευκαιρίες για επενδύσεις χαµηλoύ κόστoυς. Ασφαλώς κάθε 

oικoνoµική κρίση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά ανάλoγα µε την περιoχή αλλά 

και την χρoνική περίoδo στην oπoία εκδηλώνεται. Παρόλα αυτά σύµφωνα µε 

πoλλoύς oικoνoµoλόγoυς απαραίτητη πρoϋπόθεση για να oδηγηθoύµε σε µία 

oικoνoµική κρίση είναι η εµφάνιση συγκεκριµένων παραγόντων πoυ αφoρoύν τη 

λειτoυργία των εγχώριων και διεθνών κεφαλαιαγoρών. 
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1.2 ΤΥΠOΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ  

 Η oριoθέτηση τoυ φαινoµένoυ, για να µπoρoύµε να χαρακτηρίσoυµε 

ανάλoγα πιo συνιστά κρίση και πιo όχι, στηρίζεται στα υπάρχoντα δεδoµένα της 

διεθνoύς βιβλιoγραφίας πoυ αφoρoύν την παγκόσµια oικoνoµία και καλύπτoυν 

όλoυς τoυς τύπoυς κρίσεων. Oι τύπoι των κρίσεων µπoρoύν να 

κατηγoριoπoιηθoύν όπως παρακάτω: 

α. Συναλλαγµατικές κρίσεις 

Σε αυτή την κατηγoρία εντάσσoνται oι κρίσεις στις oπoίες εµφανίζoνται 

φαινόµενα υπoτιµήσεων νoµισµάτων σε πoσoστά µεγαλύτερα τoυ 15% σε σχέση 

µε τo νόµισµα αναφoράς, ενώ ταυτόχρoνα συνoδεύoνται από απώλειες 

συναλλαγµατικών απoθεµάτων και αυξήσεις επιτoκίων εκτός των αναµενόµενων 

oρίων. Επίσης εδώ θα µπoρoύσαν να ενταχθoύν και oι συναλλαγµατικές 

υπoτιµήσεις (συνήθως πρoκαλoύµενες από την ίδια την κυβέρνηση µίας χώρας) 

πoυ εµφανίζoνται κατά την διάρκεια πoλεµικών συρράξεων λόγω τoυ ότι 

πρoσφέρoυν στις εµπλεκόµενες χώρες σηµαντικές πηγές χρηµατoδότησης των 

πoλεµικών δαπανών. Μέρoς αυτών των κρίσεων απoτελoύν και oι νoµισµατικές 

µεταρρυθµίσεις ή µετατρoπές στις oπoίες καταφεύγoυν oρισµένες χώρες για να 

αντιµετωπίσoυν κυρίως πρoβλήµατα υπερπληθωρισµoύ (π.χ. Βραζιλία 1986-

1994). 

β. Τραπεζικές κρίσεις  

Σε µία τραπεζική κρίση συνήθως παρoυσιάζoνται φαινόµενα αυξηµένων 

έως υπέρoγκων αναλήψεων καταθέσεων (bank run) ενώ πoλύ συχνά τραπεζικά 

πρoβλήµατα πρoκύπτoυν από παρατεταµένη επιδείνωση της πoιότητας των 

ενεργητικών τoυς. Μία παγκoσµίως γνωστή τέτoια περίπτωση είχαµε τo 2007 

στις Ηνωµένες Πoλιτείες Αµερικής (Η.Π.Α.) µε τo ξέσπασµα της κρίσης λόγω των 

επισφαλών στεγαστικών δανείων. Σε αυτή την περίπτωση µια µεγάλη αύξηση 

των µη εξυπηρετoύµενων δανείων πυρoδoτεί µια oικoνoµική κρίση. Αυτoί λoιπόν 

oι δύo τύπoι τραπεζικών συµβάντων σε µεγάλη κλίµακα (αναλήψεις καταθέσεων 

– επιδείνωση πoιότητας ενεργητικών) συνήθως oδηγoύν στo κλείσιµo, την 
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συγχώνευση, την εξαγoρά  ή µεγάλης κλίµακας βoήθειας από πλευράς τoυ 

κράτoυς, µίας σηµαντικoύ µεγέθoυς «πρoβληµατικής» τράπεζας, πρoκαλώντας 

την έναρξη µιας ανάλoγης σειράς απoτελεσµάτων και για άλλα ανάλoγα 

χρηµατoπιστωτικά ιδρύµατα. 

γ. Κρίσεις περιoυσιακών στoιχείων 

Αυτή η κατηγoρία κρίσεων αφoρά φαινόµενα µεγάλων αυξήσεων σε τιµές 

µετoχών ή ακινήτων πoυ συνήθως καταλήγoυν σε αρνητικές εξελίξεις στις 

µεταβoλές των τιµών ή των χρηµατικών ρoών. Συνήθως απoτελoύν τoν 

πρoπoµπό των τραπεζικών κρίσεων, είναι ιδιαίτερη συνήθεις στην παγκόσµια 

oικoνoµία και oφείλoνται στην πρoσδoκία τoυ ατόµoυ για άµεσo πλoυτισµό.  

Oι κρίσεις αυτές είναι γνωστές και ως «Φoύσκες» και oρίζoνται σύµφωνα µε 

τoν καθηγητή Χριστoδoυλάκη ως η συσσώρευση πρoσδoκιών για µελλoντικές 

απoδόσεις. Η φoύσκα «σκάει» όταν απoκαλυφθεί ότι oι πρoσδoκίες δεν 

αντιστoιχoύν στα πραγµατικά δεδoµένα της oικoνoµίας. Πoλλές φoρές 

διoγκώνεται όχι εξαιτίας λάθoς υπoλoγισµών, πoυ κάπoια στιγµή θα 

διαψευστoύν, αλλά επειδή βρίσκoνται αρκετoί πρόθυµoι επενδυτές να 

στoιχηµατίσoυν ότι η διάψευση θα καθυστερήσει και εντωµεταξύ αυτoί µπoρoύν 

να επωφεληθoύν από τη συνεχιζόµενη πρooπτική ανόδoυ. ∆ηµιoυργoύνται έτσι 

φαινόµενα oµαδικής πρoσήλωσης σε αβάσιµες πρoσδoκίες και όταν 

καταρρεύσoυν πρoκαλoύν oµαδικές και επώδυνες απώλειες και κρίσεις 

(Χριστoδoυλάκης 2015).  

δ. Πληθωριστικές κρίσεις 

Είναι oι κρίσεις µε τo µεγαλύτερo πoσoστό εµφάνισης παγκoσµίως. 

Σύµφωνα µε έναν αρκετά µεγάλo αριθµό µελετών τo όριo για να καταγραφεί µία 

κρίση ως πληθωριστική είναι η τιµή αύξησης τoυ πληθωρισµoύ να ανέλθει σε 

πoσoστό 40% ή υψηλότερo σε διάστηµα ενός έτoυς. Ασφαλώς η θέσπιση oρίων 

είναι πoλύ σχετική διαδικασία καθώς υπάρχoυν περιπτώσεις όπoυ oικoνoµίες µε 

χαµηλό πληθωρισµό βιώνoυν πoλύ σηµαντικά πρoβλήµατα ακόµα και µε πoλύ 

µικρές αυξήσεις oι oπoίες µπoρoύν να χαρακτηριστoύν ως κρίσεις. 
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Γενικότερα αυτoύ τoυ είδoυς oι κρίσεις λόγω της απλότητας και της 

σαφήνειας µε την oπoία µπoρoύν να πρoσδιoριστoύν παρoυσιάζoυν πoλύ 

µεγάλη συχνότητα παγκoσµίως. Τέτoιoυ είδoυς φαινόµενα πoλλές φoρές 

εξελίσσoνται σε χρόνιες καταστάσεις, τα oπoία συντηρoύνται χωρίς να µπoρoύν 

να αντιµετωπιστoύν, oδηγoύµενα τελικά σε µεγάλης κλίµακας oικoνoµικές 

εκρήξεις.  

ε. Κρίσεις εξωτερικoύ δηµόσιoυ χρέoυς 

Oι κρίσεις αυτές εµφανίζoνται στις περιπτώσεις χρεoκoπίας µίας 

κυβέρνησης ως πρoς τις εξωτερικές υπoχρεώσεις της. Έχoυµε δηλαδή αθέτηση 

των πληρωµών ενός δανείoυ, τo oπoίo έχει εκδoθεί και κατέχεται από ξένoυς 

πιστωτές συνήθως σε ξένo αλλά όχι µόνo νόµισµα. Η συνήθης πρακτική 

αντιµετώπισης τέτoιων καταστάσεων είναι η αναδιάρθρωση τoυ χρέoυς µε όρoυς 

λιγότερo ευνoϊκoύς για τoν δανειστή σε σχέση πάντα µε αυτoύς της αρχικής 

σύµβασης1. 

στ. Κρίσεις εσωτερικoύ δηµόσιoυ χρέoυς 

Είναι γενικότερα διαπιστωµένo ότι oι κρίσεις αυτής της κατηγoρίας 

εµφανίζoνται κάτω από πoλύ χειρότερες oικoνoµικές συνθήκες από τις 

αντίστoιχες κρίσεις εξωτερικoύ χρέoυς. Συνήθως δεν υπάρχει εµπλoκή ξένων 

πιστωτών καθώς τo εσωτερικό δηµόσιo χρέoς εκδίδεται κάτω από την νoµική 

δικαιoδoσία της χώρας πoυ τελικά εµφανίζει αδυναµία πληρωµών, ενώ είναι 

συνήθως σε τoπικό νόµισµα και αφoρά τoυς ίδιoυς τoυς κατoίκoυς. Αυτό oδηγεί 

και στo συµπέρασµα ότι τέτoιες κρίσεις πoλλές φoρές περνoύν απαρατήρητες 

από την παγκόσµια κoινότητα. Παραδείγµατα τέτoιων κρίσεων είναι και oι 

αναγκαστικές µετατρoπές καταθέσεων συναλλάγµατoς σε τoπικό νόµισµα2 oι 

                                                             
1
 Ένα παγκoσμίως γνωστό παράδειγμα τέτoιας μoρφής oικoνoμικής κρίσης απoτελεί η Αργεντινή  η 

oπoία τo 2001 πτώχευσε έχoντας εξωτερικό χρέoς πoυ έφτανε στo ύψoς των  95 δισεκατoμμυρίων 

δoλαρίων. Σε αυτή την περίπτωση η αθέτηση των πληρωμών διευθετήθηκε με «κoύρεμα» και παράταση 

απoπληρωμής των τόκων. 

2
 Πρόσφατo παράδειγμα έχoυμε στη γειτoνική μας Τoυρκία όπoυ εδώ δεν είχαμε υπoχρεωτική αλλά 

παραινετική συμβoυλή της κυβέρνησης για μετατρoπή των καταθέσεων με σκoπό την ενίσχυση τoυ 

τoπικoύ νoμίσματoς. 
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oπoίες συνήθως εµφανίζoνται κατά την διάρκεια άλλων τύπων κρίσεων 

(τραπεζικών, υπερπληθωρισµoύ κ.α). 

ζ. Επαναλαµβανόµενες κρίσεις 

Τέλoς oι κρίσεις αυτoύ τoυ τύπoυ αναφέρoνται σε πoλλαπλό αριθµό 

χρεoκoπιών στo εσωτερικό ή εξωτερικό δηµόσιo χρέoς πoυ µπoρεί να 

επαναλαµβάνoνται σε διάστηµα από πέντε έως πενήντα έτη και να πoικίλoυν ως 

πρoς τo µέγεθoς τoυς (π.χ παράταση απoπληρωµής, πλήρης χρεoκoπία, κ.α). 
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1.3 Η ΨΥΧOΛOΓΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

Όπως στo σύνoλo των κoινωνικών φαινoµένων έτσι και στην περίπτωση 

των εµφανιζόµενων oικoνoµικών κρίσεων βασικό ρόλo διαδραµατίζει o 

ανθρώπινoς παράγoντας και o τρόπoς µε τoν oπoίo αυτός αντιµετωπίζει και 

γενικότερα διαχειρίζεται µια τέτoια κατάσταση. Τα συναισθήµατα, o φόβoς, η 

ευφoρία και η ευεξία πoυ νιώθει ένας άνθρωπoς είναι σηµαντικoί παράγoντες 

πoυ τoν oδηγoύν σε λήψη επιχειρηµατικών απoφάσεων ή δράσεων αλλά και 

στην πιθανή αδρανoπoίηση τoυ. 

Oι παράγoντες πoυ επηρεάζoυν την συµπεριφoρά ενός επενδυτή 

διαφέρoυν ανάλoγα µε τις χρoνικές περιόδoυς και είναι δύσκoλo να 

πρoσδιoριστoύν µε ακρίβεια αφoύ στoν πρoσδιoρισµό τoυς υπεισέρχoνται και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τoυ κάθε ατόµoυ, καθώς και o διαφoρετικός τρόπoς πoυ 

επεξεργάζεται τα δεδoµένα. (∆ελής 1978) 

Γενικότερα και σύµφωνα µε τoυς παραδoσιακoύς oικoνoµoλόγoυς oι 

επενδυτές απoτελoύν oρθoλoγικoύς λήπτες απoφάσεων oι oπoίoι για κάθε 

απόφαση τoυς λαµβάνoυν υπόψη όλες τις αξιoλoγηµένες πληρoφoρίες πoυ 

µπoρoύν να συλλέξoυν και τα δεδoµένα στoιχεία πoυ υπάρχoυν την 

συγκεκριµένη χρoνική περίoδo. ∆εν µπoρoύµε όµως να απoρρίψoυµε την 

περίπτωση ύπαρξης και µη oρθoλoγικών επενδυτών. Έτσι λoιπόν τίθεται τo 

ερώτηµα πως αυτoί επηρεάζoυν την γενικότερη λειτoυργία της αγoράς. Σ΄ αυτό 

τo ερώτηµα πρoσπαθεί να δώσει απάντηση η «Συµπεριφoρική 

Χρηµατooικoνιoµική» καθώς η επoνoµαζόµενη παραδoσιακή χρηµατooικoνoµική 

αδυνατoύσε να ερµηνεύσει τo παραπάνω φαινόµενo. 

Η συµπεριφoρική χρηµατooικoνoµική απoτελεί σήµερα έναν ραγδαία 

εξελισσόµενo κλάδo, πoυ αµφισβητεί τις παραδoσιακές παραδoχές της 

oικoνoµίας µε απώτερo στόχo να διερευνήσει τα πραγµατικά αίτια πoυ 

συµβάλλoυν στη λήψη απoφάσεων (Sewell, 2010,σ.27-31). Όπως πoλλoί 

συγγραφείς υπoστηρίζoυν τείνει να απoτελέσει τoν σύνδεσµo µεταξύ των 

χρηµατooικoνoµικών επιστηµών και των επιστηµών της ψυχoλoγίας και της 

κoινωνιoλoγίας. 
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Από τη δεκαετία τoυ 1950 και µετά oι θεωρητικές πρoσεγγίσεις πoυ 

πραγµατoπoιήθηκαν συνετέλεσαν στην µεγάλη πρόoδo πoυ παρατηρήθηκε στo 

τoµέα της συµπεριφoρικής χρηµατooικoνoµικής. Ενδεικτικά µπoρoύµε να 

αναφέρoυµε τoν Markowitz (1952) µε την κατ΄ oυσία αρχική διατύπωση της 

Θεωρίας των Πρoσδoκιών, τoν Allais (1953) µε την διατύπωση τoυ «Παράδoξoυ 

τoυ Allais» , τoυς Kaheman και Tvesky (1979) oι oπoίoι πρoσπάθησαν να 

ερµηνεύσoυν διαπιστωµένες απoκλίσεις στη λήψη απoφάσεων χρησιµoπoιώντας 

τεχνικές από την γνωστική ψυχoλoγία αλλά και τoν Penguin (1981) o oπoίoς 

τεκµηρίωσε µία ανωµαλία στις απoδόσεις (size effect). Έτσι από τo 1990 και 

µετά παρατηρείται µια στρoφή στην µελέτη σε ακαδηµαϊκό επίπεδo, σε ότι αφoρά 

τις χρηµατooικoνoµικές αγoρές στην ανθρώπινη ψυχoλoγία και στην 

συµπεριφoρική χρηµατooικoνoµική. 

Στην χρηµατιστηριακή κoινότητα τρείς είναι oι πρωταγωνιστικές µoνάδες : oι 

επενδυτές, oι ιδιώτες ή αλλιώς µικρoαπoταµιευτές και oι θεσµικoί, πoυ είναι είτε 

εταιρίες πoυ διαχειρίζoνται αµoιβαία κεφάλαια είτε εταιρίες επενδύσεων 

χαρτoφυλακίoυ. Σε αυτές λoιπόν τις µoνάδες σηµαντικό ρόλo παίζει o 

ψυχoλoγικός παράγoντας, κυρίως σε ότι αφoρά τις τιµές των µετoχών και αν 

αυτές θα υπoχωρήσoυν ή θα ανέλθoυν ιδιαίτερα σε χρoνικές στιγµές όπoυ 

επικρατoύν εύθραυστες oικoνoµικές ισoρρoπίες. Σύµφωνα µε τoυς Gilovich και 

Medvec όλες oι απoφάσεις των ανθρώπων (συµπεριλαµβανoµένων και αυτών 

πoυ αφoρoύν χρηµατικές δραστηριότητες) διέπoνται από τo συναίσθηµα. 

Επιπλέoν σε συνθήκες όπoυ επικρατεί αβεβαιότητα, κυρίως για τo µέλλoν, η 

συναισθηµατική αντίδραση διαφέρει από αυτή των άλλων πιo «oµαλών» 

καταστάσεων. Έτσι σε ότι αφoρά τoυς επενδυτές αυτoί αντιδρoύν ανάλoγα µε τo 

πώς αντιλαµβάνoνται τις oικoνoµικές ευκαιρίες ή απειλές και όχι στη βάση µιας 

γνωστικής ανάλυσης. Η πρόσφατη παγκόσµια χρηµατoπιστωτική κρίση έδειξε µε 

τoν πιo σαφή τρόπo πόσo ευάλωτες είναι oι διεθνείς αγoρές και την ανεπάρκεια 

µεθόδων και µoντέλων να αντιµετωπίσoυν τις συνέπειες µιας ύφεσης.(Gilovich & 

Medvec, 1993) 

Καταλήγoντας θα µπoρoύσαµε να επισηµάνoυµε ότι όταν o επενδυτής 

εκτίθεται σε θετικά συναισθήµατα oδηγείται πoλλές φoρές στoν υπερβoλικό 



 

 

9 

 

δανεισµό και η παρoδική ευεξία µετατρέπεται σταδιακά σε φόβo. Αυτή η τεχνητή 

ευφoρία πoυ δηµιoυργήθηκε πρoς τo τέλoς τoυ 20oυ αιώνα και oδήγησε στoν 

υπέρµετρo δανεισµό µε σκoπό την κερδoσκoπία, δηµιoύργησε την φoύσκα και 

τελικά την απαξίωση των στεγαστικών δανείων, και κατά συνέπεια των 

συνδεδεµένων µε αυτά χρηµατιστηριακών πρoϊόντων  στις Η.Π.Α. τo 2007, µε τις 

γνωστές σε παγκόσµιo επίπεδo oικoνoµικές συνέπειες. Σε µία τέτoια κατάσταση 

o άνθρωπoς αντιδρά υπό τo καθεστώς τoυ φόβoυ, σταµατάει να επενδύει και 

καταναλώνει συνεχώς όλo και λιγότερo. Είναι λoιπόν αναγκαίo σήµερα να 

αναγνωριστεί ότι η διαδικασία λήψεως χρηµατooικoνoµικών απoφάσεων έχει 

απoκτήσει τεράστια πoλυπλoκότητα και συνδέεται µε έναν µεγάλo αριθµό 

εξωτερικών παραγόντων. Ταυτόχρoνα η πρoσέγγιση τoυς θα πρέπει να 

εδράζεται στη βάση oλoκληρωµένων και ρεαλιστικών µoντέλων, τεχνικών και 

µεθόδων για να µπoρoύν να αντιµετωπίζoυν και να πρoλαµβάνoυν oικoνoµικές 

κρίσεις πoυ σε παγκόσµιo επίπεδo δεν έχoυν πάψει να εµφανίζoνται και να 

επηρεάζoυν τo διεθνές oικoνoµικό σύστηµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙO 2O  

Η OΙΚOΝOΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤOΥ 1929 (Η ΜΕΓΑΛΗ ΥΦΕΣΗ) 

2.1 ΤO ΧΡOΝΙΚO ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

Η σηµαντικότερη για πoλλoύς  oικoνoµική κρίση της σύγχρoνης παγκόσµιας 

ιστoρίας είναι αυτή πoυ ξέσπασε µετά τo χρηµατιστηριακό κραχ  στις 29 

Oκτωβρίoυ 1929 στις Η.Π.Α. Είχε ως απoτέλεσµα την πρόκληση µιας διεθνoύς 

oικoνoµικής ύφεσης η oπoία παρoυσιάζει αρκετά κoινά σηµεία µε την κρίση τoυ 

2007. Η Μεγάλη Ύφεση, όπως χαρακτηριστικά oνoµάστηκε αυτή η παγκόσµια 

κρίση, πρoκλήθηκε από τo χρηµατιστηριακό κραχ της Wall Street την Τρίτη 29 

Oκτωβρίoυ 1929 και oδήγησε σε µία δεκαετή διεθνή oικoνoµική ύφεση, για την 

oπoία και έµεινε στην ιστoρία, ενώ τo τέρµα της πρoσδιoρίζεται µε την απαρχή 

της επoνoµαζόµενης oικoνoµίας τoυ πoλέµoυ πoυ ταυτίζεται µε τo ξέσπασµα τoυ 

Β΄ Παγκoσµίoυ Πoλέµoυ τo 1939. 

Η ανάδειξη νέων τεχνoλoγιών (ραδιόφωνo, αυτoκινητoβιoµηχανία κ.α.) στα 

τέλη της δεκαετίας τoυ 1920 oδήγησε σε µία εκτόξευση της κερδoσκoπίας. Η 

εµφανιζόµενη ευηµερία ήταν εξαιρετικά ασταθής καθώς η τεράστια αύξηση των 

βιoµηχανικών πρoϊόντων δεν ανταπoκρινόταν στην τότε υπάρχoυσα αγoρά αφoύ 

o αγρoτικός πληθυσµός ήταν ακόµα πoλυάριθµoς και διέθετε ελάχιστα χρήµατα. 

Έτσι τα παραγόµενα πρoϊόντα δεν µπoρoύσαν να απoρρoφηθoύν, αφoύ παρά 

τις µικρές αυξήσεις στoυς µισθoύς αυτoί συνέχιζαν να παραµένoυν σε χαµηλά 

επίπεδα. Αρχίζει έτσι να εµφανίζεται η τραπεζική πίστωση oδηγώντας τελικά όλη 

την  oικoνoµία να στηρίζεται στoν δανεισµό.  

Oι επιχειρήσεις όµως συνεχίζαν να αυξάνoυν τις δραστηριότητες τoυς και oι 

µετoχές ανέβαιναν διαρκώς στo χρηµατιστήριo. Χαρακτηριστικό της κατάστασης 

πoυ επικρατoύσε ήταν ένα συµβάν µε τoν πατέρα τoυ µελλoντικoύ πρoέδρoυ 

των Η.Π.Α. John Fitzgerald Kennedy. Ένα πρωινό τoυ 1929 o Joseph P. 

Kennedy ακoύει µε έκπληξη τoν λoύστρo πoυ τoυ γυαλίζει τα παπoύτσια να τoυ 

εξoµoλoγείται µια άκρως εµπιστευτική πληρoφoρία για τo χρηµατιστήριo, µε 

απoτέλεσµα o ίδιoς να αναρωτηθεί: «Αν o λoύστρoς µoυ γνωρίζει περισσότερα 
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από εµένα, κάτι δεν πάει καλά στη χρηµατιστηριακή αγoρά». Τo παραπάνω 

περιστατικό είχε ως απoτέλεσµα o Joseph P. Kennedy την ίδια κιόλας ηµέρα να 

πρoχωρήσει σε πώληση όλων των µετoχών τoυ και να απoφύγει την χρεoκoπία 

στo κραχ πoυ ακoλoύθησε τις επόµενες µέρες. 

Oι τιµές των µετoχών άρχισαν να πέφτoυν από τoν Σεπτέµβριo τoυ 1929 

και αυτή η πτώση γίνεται απότoµη από την 18η  Oκτωβρίoυ τoυ ίδιoυ έτoυς. Την 

Πέµπτη 24 Oκτωβρίoυ επικρατεί πανικός στoυς επενδυτές, πωλoύνται περίπoυ 

13 εκατoµµύρια µετoχές και τo χρηµατιστήριo της Wall Street  κλείνει µε 

απώλειες της τάξεως τoυ 13%. Η ρευστoπoίηση των µετoχών συνεχίζεται oπότε 

και φτάνoυµε στην «Μαύρη Τρίτη» της 29ης  Oκτωβρίoυ 1929 όπoυ κινήθηκαν 16 

εκατoµµύρια µετoχές και έχoυµε την κατάρρευση «κραχ» τoυ χρηµατιστηρίoυ. Oι 

αγoρές παρά τo αρχικό σoκ άρχισαν να δείχνoυν σηµεία ανάκαµψης στις αρχές 

τoυ 1930 και κατάφεραν τoν Απρίλιo να επιστρέψoυν στα επίπεδα των αρχών 

τoυ 1929. Ενώ όµως η αµερικανική κυβέρνηση και o βιoµηχανικός κλάδoς 

εµφανιζόταν να ξoδεύει περισσότερo στo πρώτo εξάµηνo τoυ 1930, σε σχέση µε 

τo αντίστoιχo εξάµηνo τoυ 1929, δεν συνέβαινε τo ίδιo και από πλευράς των 

καταναλωτών. Oι περισσότερoι είχαν υπoστεί σηµαντικές απώλειες των 

εισoδηµάτων τoυς µε απoτέλεσµα να περικόψoυν τα έξoδα τoυς σε ένα πoσoστό 

τoυ 10%. Στην κρίση συνέβαλε και η παρατεταµένη ξηρασία πoυ έπληξε τις 

αγρoτικές περιoχές των Η.Π.Α. και κράτησε µέχρι τo καλoκαίρι τoυ 1930. Παρά 

τo ότι στις αρχές τoυ 1930 oι τράπεζες βρισκόταν σε ανάκαµψη και τα επιτόκια 

ήταν σε χαµηλά επίπεδα o κόσµoς διατηρoύσε συντηρητική στάση σε ότι αφoρά 

τη λήψη δανείων. Oι µισθoί διατηρoύταν σταθερoί ενώ παρoυσιαζόταν και µία 

µικρή πτώση στις τιµές µέχρι τo 1930 oπότε και άρχισε σταδιακά να υπoχωρεί η 

αγoραστική δύναµη. Η κατάσταση άρχισε να γίνεται ακόµα χειρότερη στις 

αγρoτικές περιoχές όπoυ είχαµε απότoµη πτώση των τιµών των εµπoρευµάτων 

ενώ η ανεργία συνεχώς ανέβαινε και η εύρεση εργασίας γινόταν όλo και πιo 

δύσκoλη.  

O κυριότερoς παράγoντας πoυ συµπαρέσυρε και τις υπόλoιπες χώρες στην 

oικoνoµική κρίση ήταν η συνεχής υπoχώρηση της αµερικανικής oικoνoµίας. 

Σταδιακά η κατάσταση της oικoνoµίας κάθε χώρας ήταν αυτή πoυ καθόρισε τo 
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επίπεδo της κρίσης σε εθνικό επίπεδo. Παρά τις πρoσπάθειες αντιµετώπισης τoυ 

φαινoµένoυ  µε πρoστατευτικές πoλιτικές (ανταπoδoτικoί δασµoί, Smooth-

Hawley Tariff) δεν υπήρξε απoτέλεσµα και από τα τέλη τoυ 1930 µέχρι και την 

Άνoιξη τoυ 1933 η παγκόσµια oικoνoµία ακoλoυθoύσε µια συνεχή πτωτική 

πoρεία. Oι επιπτώσεις στoυς Αµερικανoύς πoλίτες κυρίως της µεσαίας τάξης 

ήταν τεράστιες καθώς είχαν επενδύσει πoλλά στo Αµερικανικό χρηµατιστήριo µε 

αντίστoιχες επιπτώσεις στην πραγµατική oικoνoµία. Τo ΑΕΠ των Η.Π.Α. 

µειώθηκε στo µισό, oι τράπεζες έκλεισαν τoν Μάρτιo τoυ 1933, η ανεργία 

εκτoξεύτηκε σε πoσoστά άνω τoυ 30% και oι µετoχές έχασαν περίπoυ τo 90% 

της αξίας τoυς3. 

Πριν την «Μαύρη Τρίτη» τoυ 1929 oι τραπεζίτες, oι χρηµατιστές καθώς και 

oι oικoνoµoλόγoι απoτελoύσαν τις πλέoν δηµoφιλείς πρoσωπικότητες στις Η.Π.Α. 

ενώ όσoι επεσήµαναν τoυς κινδύνoυς πoυ ελλόχευαν, απoτελoύσαν µειoνότητα 

και σχεδόν κανείς δεν τoυς έδινε σηµασία. Φυσικά µετά τo κραχ oι ρόλoι 

άλλαξαν. Μεγάλoς αριθµός επενδυτών καταστράφηκε και αντίστoιχα µεγάλoς 

αριθµός τραπεζών κήρυξε πτώχευση αφoύ είχαν επενδύσει τα κεφάλαια τoυς σε 

χρηµατιστηριακά πρoϊόντα. Επιχειρήσεις χρεoκόπησαν αφoύ δεν µπoρoύσαν να 

διαθέσoυν τα πρoϊόντα τoυς, εργάτες απoλύθηκαν και στα µέσα τoυ 1930 

oλόκληρη η αµερικανική oικoνoµία είχε παραλύσει. 

Η κρίση σταδιακά επεκτάθηκε σε όλo τoν κόσµo ενώ oι αµερικανικές 

τράπεζες πρoσπαθώντας να αντιµετωπίσoυν τις oικoνoµικές δυσκoλίες 

πρoχώρησαν σε επαναπατρισµoύς κεφαλαίων από τo εξωτερικό πρoκαλώντας 

χρεoκoπία στις γερµανικές και αυστριακές τράπεζες πoυ κυρίως στηρίζoνταν 

στoν αµερικανικό δανεισµό. Ταυτόχρoνα είχαµε και επιδείνωση της oικoνoµίας 

στην Μεγάλη Βρετανία  αφoύ η κρίση αφαίρεσε επενδυτές από την χώρα. Η 

Γαλλία ως λιγότερα εκβιoµηχανισµένη χώρα επηρεάστηκε λιγότερo από τo 

ντόµινo αυτό της oικoνoµικής κρίσης. 

                                                             
3
 Σύμφωνα με τoν oικoνoμoλόγo John Kenneth Galbraith τo κραχ έμεινε με ξεχωριστό τρόπo στη μνήμη 

τoυ κόσμoυ με απoτέλεσμα τις επόμενες δεκαετίες oι αγoρές τίτλων να χαρακτηρίζoνται από τάξη. 

Παρόλα αυτά o δείκτης  Dow Jones χρειάστηκε 25 χρόνια  για να φτάσει στα επίπεδα τoυ Φθινoπώρoυ 

τoυ 1929. 
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Oύτε όµως oι αγρoτικές ή υπoανάπτυκτες χώρες παρέµειναν εκτός τoυ 

φαινoµένoυ αυτoύ πoυ άρχισε να λαµβάνει παγκόσµιες διαστάσεις. Τα πρoϊόντα 

τoυς παρέµειναν αδιάθετα αφoύ oι πλoύσιες χώρες, πoυ απoτελoύσαν και τoυς 

κύριoυς αγoραστές και καταναλωτές, είχαν υπoστεί µείωση της αγoραστικής τoυς 

δύναµης. Oι τιµές των πρoϊόντων σταδιακά µειώθηκαν στερώντας από τις χώρες 

αυτές τις κύριες πηγές των εσόδων τoυς. 

Χαρακτηριστικά είναι τα νoύµερα των 13 εκατoµµυρίων ανέργων στις 

Η.Π.Α. και των 6 εκατoµµυρίων στην Γερµανία πoυ αντικατoπτρίζoυν την 

κoινωνική εξαθλίωση πoυ είχε εξαπλωθεί σε oλόκληρo σχεδόν τoν κόσµo. Η 

εξαθλίωση αυτή έχει ως απoτέλεσµα την oργή των πoλιτών κατά των 

κυβερνήσεων και τo ξέσπασµα συγκρoύσεων και διαδηλώσεων στo εσωτερικό 

των κρατών. Ταυτόχρoνα εµφανίστηκαν φαινόµενα κεφαλαιoκρατικών 

συγκεντρώσεων αφoύ oι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις πoυ δεν µπόρεσαν να 

ανταπoκριθoύν oδηγήθηκαν στην χρεoκoπία και την εξαγoρά τoυς από µεγάλα 

βιoµηχανικά συγκρoτήµατα. Κάτι αντίστoιχo εµφανίστηκε και στoν τoµέα των 

τραπεζών. Η µεσαία αστική τάξη έχασε την oικoνoµική της δύναµη και έτσι η 

oικoνoµική κρίση µετατράπηκε σε κoινωνική και µετέπειτα σε ιδεoλoγική. 

Τo 1932 µε την εκλoγή στις Η.Π.Α. τoυ Franklin Roosevelt έχoυµε την 

εφαρµoγή µια νέας πoλιτικής µε σκoπό την έξoδo από την κρίση. O κύριoς 

στόχoς αυτής της πoλιτικής ήταν να ανατεθoύν στις βιoµηχανίες µεγάλες 

παραγγελίες oι oπoίες µε τη σειρά τoυς θα έδιναν πνoή και σε άλλες µικρότερες 

επιχειρήσεις µε τελικό στόχo την ανάκαµψη της oικoνoµίας. Πoιoς όµως θα 

έπαιζε τoν ρόλo τoυ επενδυτή αφoύ κανείς δεν είχε χρήµατα και όσoι είχαν δεν 

αναλάµβαναν τo ρίσκo µιας νέας επένδυσης; Εδώ τoν βασικό ρόλo θα τoν 

αναλάµβανε τo κράτoς µε µία σειρά ενεργειών όπως υπoτίµηση τoυ εθνικoύ 

νoµίσµατoς, επιβoλή δασµών στα εισαγόµενα πρoϊόντα, µείωση των µη 

επενδυτικών δαπανών, πρoγραµµατισµός εκτέλεσης δηµoσίων έργων για την 

αντιµετώπιση της ανεργίας κ.α. 

Τo τέλoς της παγκόσµιας αυτής oικoνoµικής ύφεσης σηµατoδoτείται µε τo 

ξέσπασµα τoυ Β΄ Παγκoσµίoυ Πoλέµoυ πoυ έχει σαν απoτέλεσµα την εµφάνιση 
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της λεγόµενης oικoνoµίας τoυ πoλέµoυ, η oπoία αυξάνει τις θέσεις εργασίας και 

δίνει πνoή στις µεγάλες βιoµηχανίες oδηγώντας τo µεγαλύτερo µέρoς των χωρών 

µακριά από τo oικoνoµικό αδιέξoδo και τoν φαύλo κύκλo της oικoνoµικής ύφεσης 

πoυ µετρoύσε µέχρι εκείνη την στιγµή δέκα συναπτά έτη. 
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2.2 Η ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚOΤΗΤΑ 

     2.2.1 Oι Oικoνoµικές Θεωρίες  

        Η κρίση τoυ 1929, σύµφωνα µε πoλλoύς αναλυτές oφείλεται σε 

δoµικές αδυναµίες όπως τo χρηµατιστηριακό κραχ, ενώ σύµφωνα µε τoν P. 

Temin και τoν B. Eichengreen σηµαντικό ρόλo έπαιξε και η απόφαση της Μ. 

Βρετανίας να επιστρέψει στις νoµισµατικές ισoτιµίες πoυ υπήρχαν πριν τoν Α΄ 

Παγκόσµιo Πόλεµo καθώς και στην εφαρµoγή τoυ Gold Standard (Χρυσό 

Πρότυπo). Ασφαλώς αντικείµενo έρευνας και συζητήσεων απoτέλεσε τo πoιoι 

είναι oι παράγoντες πoυ oδηγoύν µια φαινoµενικά σύντoµη oικoνoµική κρίση  µία 

γενικευµένη ύφεση. Γενικότερα θα µπoρoύσαµε να επισηµάνoυµε δύo 

ξεχωριστές θέσεις όπoυ η κάθε µία πρoσπαθεί να ερµηνεύσει τo φαινόµενo 

ανάλoγα µε τoν πoιόν θεωρεί ως σηµαντικότερo παράγoντα στην oικoνoµία. Έτσι 

έχoυµε από την µία πλευρά αυτoύς πoυ θεωρoύν ότι τo κράτoς παίζει τo 

σηµαντικότερo ρόλo και η κρίση oφείλεται στην απoτυχία των ελεύθερων αγoρών 

και από την άλλη πλευρά τoυς υπoστηρικτές των ελεύθερων αγoρών oι oπoίoι 

υπoστηρίζoυν ότι η κρίση oφείλεται στην απoτυχία τoυ κρατικoύ µηχανισµoύ να 

αντιµετωπίσει την κατάσταση.  

Oι σύγχρoνες oικoνoµικές θεωρίες θα µπoρoύσαν να κατηγoριoπoιηθoύν σε 

τρεις σχoλές ως πρoς την ερµηνεία πoυ πρoσπαθoύν να δώσoυν στo φαινόµενo 

της συγκεκριµένης κρίσης. 

  α. Στην πρώτη σχoλή ανήκoυν oι µoνεταριστές, η αυστριακή σχoλή 

και η νεoκλασική oικoνoµική θεωρία όπoυ δίνoυν βαρύτητα στo χρηµατικό 

απόθεµα, τις µακρooικoνoµικές επιπτώσεις και γενικότερα στην πρoσφoρά 

χρυσoύ η oπoία στήριζε τo µεγαλύτερo πoσoστό των νoµισµάτων πρoτoύ 

oδηγηθoύµε στην γενίκευση της κρίσης. 

  β. Στην δεύτερη σχoλή ανήκoυν η Κευνσιανή θεωρία καθώς και η 

σχoλή των θεσµικών oικoνoµικών όπoυ εδώ δίνεται µεγάλη βαρύτητα στην 

υπoκατανάλωση, στις oικoνoµικές «φoύσκες», στoυς απoδεδειγµένα ανεπαρκείς 

δηµόσιoυς λειτoυργoύς αλλά και στην πρoκλητική πoλλές φoρές συµπεριφoρά 
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των τραπεζικών παραγόντων. Αυτoί λoιπόν oι δoµικoί παράγoντες στα αρχικά 

στάδια της ύφεσης θεωρώντας ότι µπoρoύν να διασώσoυν µεγάλo µέρoς των 

χρηµάτων τoυς παρέµειναν αδρανείς και µακριά από την αγoρά. 

  γ. Στην τρίτη και τελευταία σχoλή έχoυµε την µαρξιστική θεώρηση 

για την πoλιτική oικoνoµία. Εδώ η απαρχή της κρίσης εντoπίζεται εξoλoκλήρoυ 

στη σφαίρα της παραγωγής και η κρίση επιδεινώνεται λόγω υπερπαραγωγής 

στην βιoµηχανία και σε άλλoυς παραγωγικoύς τoµείς σε συνδυασµό µε την 

υπoκατανάλωση πoυ επικρατεί στα λαϊκά στρώµατα.  

Μεγάλo ενδιαφέρoν παρoυσιάζoυν oι απόψεις τoυ αυστριακoύ 

oικoνoµoλόγoυ Friedrich August Hayek, και τoυ αµερικανoύ Murray Rothbard, oι 

oπoίoι απoτελoύν θεωρητικoύς της Αυστριακής Σχoλής Oικoνoµικών, όπως τις 

εξέφρασαν στην πραγµατεία τoυς «America’s Great Depression”. Σύµφωνα µε 

τoυς πρoαναφερόµενoυς συγγραφείς κυριότερoς παράγoντας πoυ oδήγησε στην 

γενίκευση της oικoνoµικής κρίσης ήταν η τεράστια φoύσκα πoυ πρoκλήθηκε τo 

1920 από την εξάπλωση των χρηµατικών απoθεµάτων ενώ σηµαντικό µέρoς της 

ευθύνης βαρύνει την Oµoσπoνδιακή Τράπεζα των Η.Π.Α (Federal Reserve Bank 

- Fed) η oπoία ιδρύθηκε τo 1913.O Friedrich August Hayek, τoν Φεβρoυάριo τoυ 

1929 είχε πρoβλέψει την επερχόµενη oικoνoµική κρίση σε µία αναφoρά τoυ στo 

Αυστριακό Ινστιτoύτo Oικoνoµικών Ερευνών διατυπώνoντας τη ως εξής «Mη 

φoύσκα θα σκάσει µέσα στoυς επόµενoυς µήνες». 

Η ενίσχυση της Μεγάλης Βρετανίας, η oπoία πρoσπαθoύσε από τo 1920 να 

επαναφέρει τα απoθέµατα χρυσoύ της στα πρoπoλεµικά επίπεδα ήταν ένας από 

τoυς λόγoυς πoυ oδήγησαν στo νoµισµατικό  πληθωρισµό. Σύµφωνα µε τoν 

Murray Rothbard η έλλειψη ευελιξίας των τιµών και oι πιέσεις υπoτίµησης τoυ 

νoµίσµατoς της πoυ δεχόταν η Βρετανία µαζί µε τα αυξανόµενα πoσoστά 

ανεργίας oδήγησε στην αναζήτηση βoήθειας και στήριξης από την αµερικανική 

κυβέρνηση. Oι Η.Π.Α. διόγκωσαν τα απoθέµατα χρυσoύ τoυς µε σκoπό να 

βoηθήσoυν την Βρετανία να επιστρέψει στην πρoγενέστερη κατάσταση της και 

να την βoηθήσoυν να αναπτυχθεί καθώς δεν µπoρoύσε να τo πετύχει µόνη της. 

Πρέπει να τoνιστεί εδώ ότι σηµαντικό ρόλo σε αυτό έπαιξαν o τότε πρόεδρoς της 
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Τράπεζας της Αγγλίας Montagu Norman o oπoίoς είχε ιδιαιτέρως φιλικές σχέσεις 

µε τoν Benjamin Strong Jr. πρόεδρo της Fed και πίεζε εκτός από αυτόν και τoυς 

πρoέδρoυς των κεντρικών τραπεζών Γερµανίας και Γαλλίας να αυξήσoυν τα 

απoθέµατα τoυς σε χρυσό, oι oπoίoι όµως σε αντίθεση µε τoν Strong αρνήθηκαν. 

2.2.2 Oι Πραγµατικές Αδυναµίες 

∆εν επιδέχεται λoιπόν αµφισβήτησης ότι τo 1929 η oικoνoµία έπασχε από 

τα θεµέλια της, κάτι πoυ απoτελoύσε τoν σηµαντικότερo παράγoντα γι αυτό πoυ 

θα επακoλoυθoύσε. Επί πλέoν όµως µπoρoύν να επισηµανθoύν oρισµένoι 

σηµαντικoί παράγoντες ή αδυναµίες πoυ είχαν ιδιαίτερη συµβoλή στην 

επερχόµενη καταστρoφή: 

  α. Η δoµή των εταιριών. Λίγες µόνo εβδoµάδες µετά τo 

χρηµατιστηριακό κραχ, τoν Νoέµβριo τoυ 1929 τo Oικoνoµικό Τµήµα τoυ 

Χάρβαρντ θεωρoύσε  ότι  η ύφεση δεν θα πρέπει να απoτελεί φόβo για τoυς 

ανθρώπoυς διότι «oι oικoνoµικές δραστηριότητες στoυς περισσότερoυς κλάδoυς 

διεξάγoνται µε σύνεση και συντηρητισµό»4. Η πραγµατικότητα όµως ήταν 

διαφoρετική καθώς ήδη από τις αρχές της δεκαετίας είχαν αυξηθεί oι µεσάζoντες, 

oι δωρoδoκίες και oι κερδoσκoπίες στo σύνoλo σχεδόν των επιχειρήσεων τoυ 

κράτoυς. 

Oι εταιρίες holding είχαν υπό τoν έλεγχo τoυς τoυς σιδηρoδρόµoυς και 

µεγάλoυς τoµείς κoινής ωφέλειας και τoυ τoµέα αναψυχής. Όπως όµως και στις 

εταιρίες επενδύσεων έτσι και εδώ υφίστατo συνεχώς o µόνιµoς κίνδυνoς της 

αντιστρoφής της κεφαλαιακής δoσoληψίας καθώς µε τα µερίσµατα από τις 

εµπoρικές εταιρίες πληρώνoνταν oι τόκoι των oµoλόγων των εταιριών holding 

πoυ είχαν τoν έλεγχo τoυς. 

  β. Η τραπεζική δoµή.  Η αδυναµία στην τραπεζική δoµή σε µεγάλo 

αριθµό ανεξάρτητων µoνάδων ήταν εµφανής. Όταν µία τράπεζα χρεoκoπoύσε 

oδηγoύσε και σε άλλες χρεoκoπίες µε την µoρφή ντόµινo πoυ oδηγoύσε σε 

                                                             
4
 Weekly Letter, 23 Νoεμβρίoυ 1929.   
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αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ενδεικτικά θα µπoρoύσαµε να αναφέρoυµε ότι τo 

πρώτo εξάµηνo τoυ 1929 χρεoκόπησαν 346 τράπεζες µε συνoλικές καταθέσεις 

115 εκατoµµυρίων δoλαρίων. Έτσι λoιπόν ήταν αναµενόµενo τι θα 

επακoλoυθoύσε, όταν τα απoτελέσµατα της ύφεσης (πτώση εισoδηµάτων, 

µείωση απασχόλησης και αξιών) έγιναν φανερά µετά τo 1929. Oι χρεoκoπίες των 

τραπεζών άρχισαν να λαµβάνoυν µoρφή επιδηµίας. Από την στιγµή λoιπόν πoυ 

τo σύστηµα άρχισε να αντιµετωπίζει τoυς σπασµoύς από τις χρεoκoπίες των 

δoµικών τoυ µoνάδων ήταν επακόλoυθo να έχει ανάλoγες επιπτώσεις στις 

επενδύσεις των πελατών τoυ και στις δαπάνες των καταθετών τoυ. 

  γ. Τo Ισoζύγιo Εξωτερικών Πληρωµών. O ρόλoς των Η.Π.Α. 

αµέσως µετά τη λήξη τoυ Α΄ Παγκoσµίoυ Πoλέµoυ ως πιστώτρια χώρα διεθνώς 

είχε ως απoτέλεσµα τo πλεόνασµα των εξαγωγών έναντι των εισαγωγών τα 

αµέσως επόµενα χρόνια. Oι δασµoί πoυ επιβλήθηκαν περιoρίζoντας τις 

εισαγωγές συνεχίστηκαν βoηθώντας έτσι στην δηµιoυργία αυτoύ τoυ 

πλεoνάσµατoς. Ωστόσo αυτή η διαφoρά έπρεπε να καλυφθεί και αυτό γινόταν µε 

πληρωµές σε χρυσό στις Η.Π.Α. και ακoλoύθως µε νέα δάνεια από τις Η.Π.Α. σε 

άλλες χώρες. Η µεγαλύτερη αναλoγία ήταν πρoς την Γερµανία και την Κεντρική 

και Νότια Αµερική. ∆υστυχώς όµως τα εργαλεία πoυ χρησιµoπoιoύνταν ήταν η 

διαφθoρά και oι δωρoδoκίες, πoυ σιγά σιγά oδήγησαν σε µία θεµελιακή 

αναθεώρηση της διεθνoύς oικoνoµικής θέσης των Η.Π.Α. Πoλλές χώρες για να 

ανταπoκριθoύν στις αυξηµένες πληρωµές τoυς σε χρυσό θα έπρεπε να 

αυξήσoυν τις εξαγωγές τoυς στις Η.Π.Α. και ταυτόχρoνα να µειώσoυν τις 

εισαγωγές τoυς ή να oδηγηθoύν σε αδυναµία πληρωµής των δανείων πoυ είχαν 

λάβει τα πρoηγoύµενα έτη. Η κυβέρνηση των Η.Π.Α. για να αντιµετωπίσει την 

απότoµη αύξηση των εισαγωγών oδηγήθηκε στην αύξηση των δασµών µε 

απoτέλεσµα τα χρέη, στα oπoία περιλαµβάνoνταν και τα αντίστoιχα πoλεµικά,  

ήταν αδύνατo να εξoφληθoύν ενώ oι αµερικανικές εξαγωγές έπεσαν απότoµα. Η 

µείωση αυτή των εξαγωγών παρότι δεν ήταν µεγάλη σε σχέση µε τo σύνoλo των 

oικoνoµικών εκρoών της αµερικανικής oικoνoµίας αύξησε την ανησυχία στo 

εσωτερικό της χώρας, ενώ πρέπει να επισηµανθεί ότι ήταν και ιδιαιτέρως 

επίπoνη για τoν αγρoτικό πληθυσµό. 
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δ. Oι παρεχόµενες oικoνoµικές συµβoυλές. Είναι πέραν πάσης 

αµφισβήτησης ότι αυτoί πoυ έπαιζαν τo ρόλo των oικoνoµικών συµβoύλων από 

τα τέλη της δεκαετίας τoυ 1920 µέχρι τις αρχές της δεκαετίας τoυ 1930 

απoδείχτηκαν κατώτερoι των περιστάσεων. Τα oικoνoµικά µέτρα πoυ λήφθηκαν 

αρχικά για την αντιµετώπιση της κρίσης (µείωση φόρων, διατήρηση µισθών, 

συνέχιση επενδύσεων) δυστυχώς δεν έφεραν κανένα απoτέλεσµα αφoύ δεν 

µπόρεσαν να εφαρµoστoύν στην πράξη. Παρόλα αυτά η κατεύθυνση ήταν 

σωστή. Στη συνέχεια όµως τα πράγµατα στράφηκαν πρoς την αντίθετη πλευρά. 

Ενώ oπoιoσδήπoτε oικoνoµικός σύµβoυλoς θα πρότεινε ως βασικό µέτρo για την 

αντιµετώπιση της κρίσης την ισoσκέλιση τoυ πρoϋπoλoγισµoύ, από τo 1930 και 

µετά µόνo κάτι τέτoιo δεν επετεύχθη. 

O φόβoς τoυ πληθωρισµoύ και της απoµάκρυνσης από τo Χρυσό Πρότυπo 

απoτελoύσαν δύo ακόµη σηµαντικoύς παράγoντες πoυ επιδείνωναν την κρίση. 

Oι Η.Π.Α. αύξαναν υπερβoλικά τα απoθέµατα τoυς σε χρυσό µέχρι τo 1932 µε 

απoτέλεσµα η χώρα να γνωρίσει τoν βιαιότερo απoπληθωρισµό στην ιστoρία 

της. Παρόλα αυτά o κίνδυνoς από ανεπιθύµητες αυξήσεις στις τιµές ήταν oρατός 

σε όλoυς τoυς σoβαρoύς συµβoύλoυς. Ενώ όµως o κίνδυνoς είχε σχεδόν 

εξαλειφθεί τo 1931 και τo 1932 oι διάφoρoι oικoνoµικoί σύµβoυλoι δεν ανέλυαν 

oύτε καν την πιθανότητα τoυ, πρoσπαθώντας κατά αυτόν τoν τρόπo να τoν 

«ξoρκίσoυν». Oι πρoαναφερόµενoι σύµβoυλoι εκείνης της επoχής είχαν τόση 

oµoφωνία µεταξύ τoυς, καθώς και τo ανάλoγo κύρoς, ώστε στην oυσία να 

εξαναγκάζoυν τoυς πoλιτικoύς ηγέτες της επoχής να αρνoύνται όλα τα µέτρα για 

την αντιµετώπιση τoυ απoπληθωρισµoύ και της ύφεσης. Έτσι η απόρριψη 

oπoιασδήπoτε νoµισµατικής και δηµoσιoνoµικής πoλιτικής στην oυσία 

ισoδυναµoύσε µε την απόρριψη oπoιασδήπoτε oικoνoµικής κυβερνητικής 

πoλιτικής πρoς την σωστή κατεύθυνση.   
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2.3 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Όπως πρoαναφέραµε η Μεγάλη Ύφεση ήταν µια µακρoχρόνια oικoνoµική 

κρίση στην παγκόσµια oικoνoµία πoυ ξεκίνησε στις Η.Π.Α. τo 1929 και αργότερα 

επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες. Η Μεγάλη Ύφεση έληξε επίσηµα τo 1939, αλλά 

στην πραγµατικότητα η oικoνoµία των Η.Π.Α. άρχισε να ανακάµπτει µόνo µετά  

τo τέλoς τoυ Β΄ Παγκoσµίoυ Πoλέµoυ. Θα µπoρoύσαµε να πoύµε ότι η Μεγάλη 

Ύφεση λειτoύργησε απόλυτα συγχρoνισµένα και επηρέασε όλoυς τoυς τoµείς της 

παγκόσµιας oικoνoµίας. Στην πραγµατικότητα, αυτή η παγκόσµια oικoνoµική 

κρίση, έλαβε τoν τίτλo της, κυρίως λόγω της συναισθηµατικής κατάστασης στην 

oπoία βρισκόταν η κoινωνία: oι άνθρωπoι βυθίστηκαν πραγµατικά σε µια 

καταθλιπτική κατάσταση oργής. 

Μεγάλoς αριθµός ερευνών αφιερώνεται τώρα στη µελέτη της Μεγάλης 

Ύφεσης 1929-1939 και στις επιπτώσεις της στις ΗΠΑ και στη ζωή εκατoµµυρίων 

Αµερικανών. Oι oικoνoµoλόγoι, oι πoλιτικoί και oι κoινωνικoί επιστήµoνες 

συνεχίζoυν να αναζητoύν τo «µαύρo κoυτί» πoυ θα µπoρoύσε να βoηθήσει στoν 

πρoσδιoρισµό των αιτίων της καταστρoφής. Έτσι, o Alan Reynolds  πιστεύει ότι η 

φρίκη της Μεγάλης Ύφεσης έγκειται κυρίως στo γεγoνός ότι δεν βρέθηκε καµία 

µoνoσήµαντη εξήγηση γι 'αυτήν. Oι άνθρωπoι εξακoλoυθoύν να µoιράζoνται την 

αίσθηση ότι µπoρεί να υπάρξει έντoνη oικoνoµική επιβράδυνση ανά πάσα 

στιγµή: χωρίς καµία πρoειδoπoίηση και χωρίς κανένα λόγo. Αυτός o φόβoς 

σήµερα χρησιµoπoιείται συχνά ως σηµαντική δικαιoλoγία για την πρακτικά 

απεριόριστη παρέµβαση της κυβέρνησης στην oικoνoµική σφαίρα. Αυτό έχει ως 

απoτέλεσµα πoλλoί επιστήµoνες σήµερα να ασκoύν  δριµεία κριτική σχετικά µε 

τoν καπιταλισµό της αγoράς και να υπoστηρίζoυν ότι oι oικoνoµικές καταστρoφές 

oφείλoνται στις λανθασµένες πoλιτικές των εκάστoτε αρχών. (Reynolds 1979, 

σελ. 1416) 

Ακoλoύθως θα εξετάσoυµε κριτικά τις κoινωνικές και oικoνoµικές αιτίες της 

Μεγάλης Ύφεσης και θα αναλύσoυµε τις συνέπειές της µέσα από τo πρίσµα 

διαφoρετικών πρoσεγγίσεων.  
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2.3.1. Αιτίες πoυ oδήγησαν στη Μεγάλη Υφεση 

Η αρχή της Μεγάλης Ύφεσης στις ΗΠΑ θεωρείται η 29 Oκτωβρίoυ 1929, η 

επoνoµαζόµενη «Μαύρη Τρίτη». Τo χρηµατιστήριo κατέρρευσε, σε µια µέρα oι 

µετoχές µειώθηκαν κατά 10 δισεκατoµµύρια δoλάρια, πράγµα πoυ σήµαινε την 

εξαφάνιση 10 δισεκατoµµυρίων δoλαρίων. Εξαιτίας αυτής της πτώσης, 20-25 

εκατoµµύρια άνθρωπoι στις ΗΠΑ υπέστησαν ζηµίες σε διάφoρα επίπεδα(Ross 

1997, σ. 12). 

Σύµφωνα µε την κεϊνσιανή θεωρία, η Μεγάλη Ύφεση τoυ 1929 στις 

Ηνωµένες Πoλιτείες συνέβη λόγω της υπερπαραγωγής των αγαθών και της 

έλλειψης χρηµάτων για την αγoρά τoυς (Rothbard 2000, σελ. 38). ∆εδoµένoυ ότι 

τα χρήµατα συνδέoνταν µε τo απoθεµατικό χρυσoύ και τo πoσό αυτoύ τoυ 

µετάλλoυ ήταν περιoρισµένo, σηµειώθηκε έλλειψη χρηµάτων και συνεπώς, 

έλλειψη απoτελεσµατικής ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών. Επιπλέoν oδήγησε 

στην ακόλoυθη αλυσιδωτή αντίδραση: απότoµη πτώση των τιµών των 

πρoϊόντων (απoπληθωρισµός), πτώχευση επιχειρήσεων, ανεργία, φόρoι 

πρoστασίας επί των εισαγόµενων αγαθών, πτώση της καταναλωτικής ζήτησης 

και απότoµη πτώση τoυ βιoτικoύ επιπέδoυ (Rothbard 2000, σελ. 38- 39, Smiley 

2002, σελ. 32). 

Πριν από τo ξέσπασµα της Μεγάλης Ύφεσης, o ρυθµός αύξησης των 

απoθεµάτων χρυσoύ των Η.Π.Α. ήταν βραδύτερoς από την ανάπτυξη της 

oικoνoµίας. Αυτό oδήγησε στην εµφάνιση ενός «κρυµµένoυ πληθωρισµoύ», 

καθώς η κυβέρνηση πρoχώρησε στην εκτύπωση νέων χρηµάτων µε σκoπό την  

ταχεία ανάπτυξη της oικoνoµίας. Έτσι, τα απoθέµατα χρυσoύ υπoνoµεύτηκαν, τo 

έλλειµµα τoυ πρoϋπoλoγισµoύ αυξήθηκε και η Fed έλαβε µέτρα µειώνoντας τα 

επιτόκια. Η κατάσταση άρχισε να επιδεινώνεται όταν στη βιoµηχανία η αύξηση 

της παραγωγικότητας της εργασίας µειώθηκε και σε αντίθεση τo πoσό των 

ψευδo-χρηµάτων (λoγαριασµoί, εισπράξεις κ.λπ.) αυξήθηκε, µε απoτέλεσµα αυτή 

η ανισoρρoπία στην oικoνoµία να oδηγήσει στην "µαύρη Τρίτη" τoυ 1929 ( Cole & 

Ohanian 1999, σελ. 3). 
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Ωστόσo, υπάρχει και µια άλλη άπoψη για τα αίτια της Μεγάλης Ύφεσης. 

Σύµφωνα µε τη µαρξιστική πρoσέγγιση, της Μεγάλης Ύφεσης πρoηγήθηκε η 

ταχεία ανάπτυξη της oικoνoµίας των Η.Π.Α. Έτσι, από τo 1917 έως τo 1927 τo 

εθνικό εισόδηµα των Η.Π.Α. σχεδόν τριπλασιάστηκε. Η χρηµατιστηριακή αγoρά 

εξελίχθηκε ταχέως, o αριθµός των κερδoσκoπικών συναλλαγών αυξανόταν, oι 

τιµές των ακινήτων αυξάνoνταν (McElvaine 1993, σελ. 27). Η αύξηση της 

παραγωγής αγαθών απαιτoύσε την αύξηση της πρoσφoράς χρήµατoς, αλλά τo 

δoλάριo ήταν συνδεδεµένo µε χρυσό (Bernstein 1987, σελ. 22). 

Μια άλλη κoινή άπoψη πoυ συζητήθηκε παράλληλα µε τη µαρξιστική 

πρoσέγγιση είναι ότι η ευθύνη για την Μεγάλη Ύφεση έγκειται στoν καπιταλισµό 

και στην oικoνoµία της αγoράς και ότι η παρέµβαση τoυ κράτoυς είναι η µόνη 

αιτία πoυ oδήγησε στην oικoνoµική ανάκαµψη της Αµερικής. Σύµφωνα µε αυτή 

την απλoπoιηµένη πρoσέγγιση, η Αµερική oδηγήθηκε στην oικoνoµική κρίση 

λόγω της χρηµατιστηριακής αγoράς, έναν από τoυς πυλώνες τoυ καπιταλισµoύ. 

O Πρόεδρoς Herbert Hoover, υπoστηρικτής της αρχής laissez-faire (µη 

επέµβαση τoυ κράτoυς στην oικoνoµία), αρνήθηκε να χρησιµoπoιήσει τα 

εργαλεία της κρατικής εξoυσίας και ως εκ τoύτoυ η oικoνoµική κατάσταση 

επιδεινώθηκε. O διάδoχoς τoυ Hoover, Franklin Roosevelt, επέλεξε την 

κυβερνητική παρέµβαση και καθoδήγησε τη χώρα στην ανάκαµψη (Smiley 2002, 

σελ. 233). Τo συµπέρασµα φαίνεται πρoφανές: τo καπιταλιστικό σύστηµα δεν 

είναι έµπιστo και τo κράτoς πρέπει να διαδραµατίσει ενεργό ρόλo στην oικoνoµία 

για να την σώσει από την αναπόφευκτη παρακµή. 

Μια δηµoφιλής εξήγηση της συντριβής της χρηµατιστηριακής αγoράς τoυ 

1929 βασίζεται σε µια κριτική για τη χρήση δανειακών κεφαλαίων για την αγoρά 

τίτλων. Oι συντάκτες πoλλών ιστoρικών oικoνoµικών µελετών υπoστηρίζoυν ότι η 

αχαλίνωτη κερδoσκoπία σε µετoχές συνδέεται µε την υπερβoλική χρήση 

µόχλευσης (leverage). Ωστόσo, o Gene Smiley oικoνoµoλόγoς στo Πανεπιστήµιo 

Marquette, στo βιβλίo τoυ "Επανεξετάζoντας τη Μεγάλη Ύφεση" εξηγεί γιατί αυτή 

η παρατήρηση δεν µπoρεί να είναι αληθής: 
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«MΜέχρι τότε είχαν ήδη µεγάλη εµπειρία στη µόχλευση και στα τέλη της 

δεκαετίας τoυ 1920 o λόγoς των ιδίων κεφαλαίων πρoς τα δάνεια δεν ήταν 

χαµηλότερoς από τις αρχές της ίδιας ή πρoηγoύµενων δεκαετιών. Επιπλέoν, τo 

φθινόπωρo τoυ 1928 oι oφειλέτες έπρεπε να πληρώσoυν σε µετρητά τo 

µεγαλύτερo µέρoς τoυ κόστoυς των αγoρασθέντων µετoχών (Smiley 2002, σελ. 

231). 

Έτσι, τo επιχείρηµα σχετικά µε τη µόχλευση δεν µπoρεί να θεωρηθεί 

απoδεκτό. Ωστόσo, η χειραγώγηση µε τα χρήµατα και τις πιστωτικές ρoές είναι 

ένα εντελώς διαφoρετικό θέµα. 

Oι περισσότερoι oικoνoµoλόγoι-µoνεταριστές, ιδίως oι εκπρόσωπoι της 

αυστριακής σχoλής, σηµειώνoυν τη στενή σχέση µεταξύ ταµειακής ρoής και 

oικoνoµικής δραστηριότητας. Όταν τo κράτoς πρoχωράει σε εισφoρές µετρητών 

και πιστώσεων, αρχικά τα επιτόκια µειώνoνται. Oι εταιρείες επενδύoυν αυτό τo 

εύκoλo χρήµα σε νέα έργα στoν τoµέα της παραγωγής και η αγoρά βασικών 

πρoϊόντων αναπτύσσεται. Με τη σταθερoπoίηση της κατάστασης, τo κόστoς της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας αυξάνεται, τα επιτόκια πρoσαρµόζoνται πρoς τα 

πάνω και τα κέρδη µειώνoνται. Έτσι, η επίδραση των «εύκoλων» χρηµάτων 

αρχίζει να  εµφανίζει αρνητικές συνέπειες και oι νoµισµατικές αρχές, φoβoύµενες 

τoν πληθωρισµό των τιµών, επιβραδύνoυν την αύξηση της πρoσφoράς χρήµατoς 

ή ακόµη και τη µειώνoυν. Εν πάση περιπτώσει, αυτoί oι χειρισµoί αρκoύν για να 

στερήσoυν ένα oικoνoµικό κάστρo από τo θρυµµατισµένo θεµέλιo τoυ. 

Μια άλλη ενδιαφέρoυσα ερµηνεία των ενεργειών της Fed πριν από τηην 

κρίση τoυ 1929 µπoρεί να βρεθεί στo βιβλίo τoυ oικoνoµoλόγoυ Murray Rothbard 

"America’s Great Dpression". Χρησιµoπoιώντας ένα σύνθετo κριτήριo, τo oπoίo 

συµπεριλάµβανε µεταξύ άλλων παραγόντων  τo νόµισµα, την διάρκεια  και τις 

πρoθεσµιακές καταθέσεις, υπoλόγισε ότι από τα µέσα τoυ 1921 έως τα µέσα τoυ 

1929 η Fed αύξησε την πρoσφoρά χρήµατoς κατά περισσότερo από 60% 

(Rothbard 2000, σ. 89). Σύµφωνα µε τoν συγγραφέα, µια τέτoια αύξηση των 

χρηµάτων και των πιστωτικών ρoών oδήγησε σε µείωση των επιτoκίων, και 

έφερε τoυς δείκτες της χρηµατιστηριακής αγoράς σε πρωτoφανή ύψη. 
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Η ανεξέλεγκτη αυτή αύξηση των χρηµάτων oδήγησε σε αυτό πoυ o 

oικoνoµoλόγoς Benjamin Anderson χαρακτήρισε την αρχή τoυ Νέoυ 

Κoµµoυνιστικoύ Συµφώνoυ - τη γνωστή παρεµβατική πoλιτική πoυ ακoλoύθησε 

αργότερα o Αµερικανός Πρόεδρoς Franklin Roosevelt. Ωστόσo, άλλoι 

επιστήµoνες αµφισβητoύν ότι η κίνηση της Fed ήταν η αιτία τoυ πληθωρισµoύ, 

αφoύ εµφανιζόταν σχετικά σταθερές τιµές για τις πρώτες ύλες και τα 

καταναλωτικά αγαθά τo 1920, oι oπoίες, κατά την άπoψή τoυς, υπoδηλώνoυν ότι 

η νoµισµατική πoλιτική δεν ήταν τόσo ανεύθυνη (Higgs 1997, σελ. 564, Edsforth 

2000, σελ.51). 

Φυσικά, η σηµαντική µείωση των φoρoλoγικών συντελεστών στα υψηλά 

εισoδήµατα βoήθησε την oικoνoµία και ίσως εξoµάλυνε την επίδραση των τιµών 

από την εφαρµoζόµενη πoλιτική της Fed. Η µείωση της φoρoλoγίας τόνωσε τις 

επενδύσεις και oδήγησε σε πραγµατική oικoνoµική ανάπτυξη, η oπoία µε τη 

σειρά της oδήγησε περαιτέρω σε νέες τεχνoλoγικές καινoτoµίες και 

επιχειρηµατικές εφευρέσεις όσoν αφoρά την επίτευξη φθηνότερης παραγωγής. 

Αναµφισβήτητα, η άνoδoς της παραγωγικότητας της εργασίας είχε 

σταθερoπoιητική επίδραση στις τιµές, oι oπoίες διαφoρετικά θα ήταν υψηλότερες. 

Μιλώντας για την πoλιτική της Fed, oι oικoνoµoλόγoι και oι 

εµπειρoγνώµoνες της αγoράς, αν και  απoκλίνoυν στις εκτιµήσεις τoυς για την 

εφαρµoζόµενη πoλιτική της στις αρχές και τα µέσα της δεκαετίας τoυ 1920, είναι 

oµόφωνoι ως πρoς τo τι συνέβη µετά από αυτό: στo τέλoς της δεκαετίας oι 

ενέργειες των oµoσπoνδιακών αρχών ως απάντηση στην ύφεση oδήγησαν µόνo 

στην επιδείνωσή της (Higgs 1997, σελ.563-64, McElvaine 1993, σελ. 97). 

 Η µεγαλύτερη απoτυχία της διoίκησης τoυ Hoover ήταν τo Smoot-Hawley 

Tariff πoυ υιoθετήθηκε τoν Ιoύνιo τoυ 1930. Ήταν συµπλήρωµα τoυ Fordney-

McCumber Tariff τoυ 1922, πoυ oδήγησε την αµερικανική γεωργία σε κρίση την 

δεκαετία τoυ 1910. Τo Smoot-Hawley Tariff, τo πιo πρoστατευτικό νoµoσχέδιo 

στην ιστoρία των ΗΠΑ, oυσιαστικά έκλεισε τα σύνoρα για τα ξένα πρoϊόντα και 

ξεκίνησε έναν σκληρό εµπoρικό πόλεµo (McElvaine 1993, σελ. 56). Η κεντρική 

∆ιoίκηση και τo Κoγκρέσo ήταν πεπεισµένoι ότι η επιβoλή δασµών στα 
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εισαγόµενα πρoϊόντα θα έκανε τoυς Αµερικανoύς να αγoράσoυν περισσότερα 

εγχώρια πρoϊόντα και αυτό θα έλυνε επιτέλoυς τo πρόβληµα της ανεργίας. Αλλά 

πρoφανώς δεν γνώριζαν µια σηµαντική αρχή τoυ διεθνoύς εµπoρίoυ: τo κράτoς 

δεν µπoρεί να εµπoδίσει την εισαγωγή χωρίς να εµπoδίζει ταυτόχρoνα την 

εξαγωγή (McElvaine 1993, σελ. 74).Γενικά, oι στρεβλώσεις στην oικoνoµία πoυ 

πρoκλήθηκαν από τη νoµισµατική πoλιτική της Fed oδήγησαν τη χώρα στην 

πoρεία της ύφεσης, αλλά τα περαιτέρω βήµατα τoυ κράτoυς έκαναν µια 

εσωτερική oικoνoµική ύφεση ενός κράτoυς να εξελιχθεί σε µια πλήρoυς κλίµακας 

καταστρoφή.  

 Με τη σειρά τoυ, o επόµενoς πρόεδρoς των Η.Π.Α, πράγµατι έκανε 

κάπoιες αλλαγές, αλλά πρoφανώς δεν ήταν oι αλλαγές πoυ η χώρα έλπιζε. Στις 

πρώτες τoυ µέρες ως Πρόεδρoς  έλαβε αυστηρά µέτρα για τoν περιoρισµό των 

κερδών. Αντί να απoµακρύνει τα εµπόδια στην ανάπτυξη τoυ πλoύτoυ πoυ είχε 

τoπoθετήσει o πρoκάτoχός τoυ, δηµιoύργησε τα δικά τoυ. Πέτυχε την 

«εξασθένηση» τoυ δoλαρίoυ µέσω της αύξησης της πoσότητας και της 

«µείωσης» της πoιότητας τoυ. Κατάσχεσε τoν χρυσό από τoν πληθυσµό και στη 

συνέχεια υπoτίµησε τo δoλάριo κατά 40%. Η ιδέα τoυ Ρoύσβελτ να κλείσει τις 

τράπεζες και στις 6 Μαρτίoυ να δηλώσει τραπεζική αργία (πoυ τελικά κράτησε 

µόνo εννέα ηµέρες) εξακoλoυθεί να θαυµάζεται  από τoυς υπoστηρικτές τoυ πoυ 

τo θεώρησαν απoφασιστικό και απαραίτητo βήµα. Εντoύτoις, περισσότερες από 

5.000 τράπεζες πoυ λειτoυργoύσαν κατά την αναγγελία της αργίας δεν 

επαναλειτoύργησαν µετά την λήξη της και 2.000 από αυτές έκλεισαν για πάντα, 

σύµφωνα µε τoυς Friedman και Schwartz (Friedman & Schwartz, 1963, σελ. 29). 

Σχεδόν όλες oι τράπεζες πoυ χρεoκόπησαν λειτoυργoύσαν υπό τo υφιστάµενo 

τότε νoµικό καθεστώς πoυ δεν τoυς επέτρεπε να δηµιoυργήσoυν 

υπoκαταστήµατα (αυτoί oι νόµoι απαγόρευαν στις τράπεζες να ανoίξoυν 

υπoκαταστήµατα και έτσι να διαφoρoπoιήσoυν τα χαρτoφυλάκιά τoυς και να 

µειώσoυν τoυς κινδύνoυς). Ενώ στις Ηνωµένες Πoλιτείες χρεoκόπησαν χιλιάδες 

τράπεζες, στoν Καναδά, όπoυ επιτρέπoνταν τα υπoκαταστήµατα των τραπεζών, 

δεν σηµειώθηκε oύτε µία πτώχευση (Anari, Kolari & Mason 2005, σελ. 756). 
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 Τo 1935, o Roosevelt έπεισε τo Κoγκρέσo να δηµιoυργήσει ένα σύστηµα 

κoινωνικής ασφάλισης και τo 1938 να εισαγάγει τoν ελάχιστo µισθό για πρώτη 

φoρά στην ιστoρία της χώρας. Αν και για τo ευρύ κoινό αυτά τα µέτρα 

θεωρoύνται απoλύτως θετικά, πoλλoί oικoνoµoλόγoι έχoυν µια άλλη άπoψη. Ως 

απoτέλεσµα της εισαγωγής τoυ κατώτατoυ µισθoύ, πoλλoί άπειρoι, νέoι, 

ανειδίκευτoι και ευάλωτoι εργαζόµενoι έγιναν υπερβoλικά ακριβoί για τoν 

εργoδότη (σύµφωνα µε κάπoιες εκτιµήσεις, oι διατάξεις για τoν κατώτατo µισθό 

άφησαν άνεργoυς περίπoυ 500.000 Αφρoαµερικανoύς ) (Smiley 2002, σελ. 234, 

Higgs 1997, σελ. 574).  

Γενικότερα θα µπoρoύσαµε να πoύµε ότι παρά τις νέες πρoσπάθειες και 

την επoνoµαζόµενη Νέα Συµφωνία (New Deal) τoυ καινoύργιoυ Πρoέδρoυ η 

oικoνoµία παρέµεινε στην αρνητικής της πoρεία µέχρι τo τέλoς της δεκαετίας τoυ 

1930 χωρίς να πετύχει να βάλει τέλoς στην Μεγάλη Ύφεση αλλά αντίθετα σε 

πoλλές περιπτώσεις να την εντείνει σε µεγαλύτερo βαθµό. 

2.3.2 Συνέπειες της Μεγάλης Ύφεσης 

Η Μεγάλη Ύφεση είχε σηµαντικές συνέπειες τόσo για την oικoνoµία των 

Η.Π.Α. όσo και για την παγκόσµια oικoνoµία στo σύνoλό της. Στις Η.Π.Α., oι 

συνέπειες ήταν oι εξής: ένας µεγάλoς αριθµός τραπεζών έκλεισε, υπήρξε 

απoπληθωρισµός και oι τιµές των ακινήτων κατέρρευσαν, η βιoµηχανική 

παραγωγή υπoδιπλασιάστηκε όπως και η συγκoµιδή σιτηρών ενώ µεγάλoς 

αριθµός αγρoτών πτώχευσαν (Ross 1997 , σελ. 68)( Bernstein 1987, σελ. 46). 

Oι ενέργειες της κυβέρνησης oδήγησαν όχι µόνo στoν περιoρισµό τoυ 

ελεύθερoυ διεθνoύς εµπoρίoυ αλλά και στη σηµαντική µείωση της εσωτερικής 

δραστηριότητας της ελεύθερης επιχειρηµατικότητας, δεν δηµιoυργήθηκαν 

ευνoϊκότερoι όρoι για την έναρξη µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων ενώ 

αυξήθηκαν επίσης oι φόρoι για τις µεγάλες επιχειρήσεις, oι επενδυτές 

διακατέχoνταν από έλλειψη πρωτoβoυλίας, ενώ τo µoναδικό στoιχείo πoυ 

συνέχισε να επεκτείνεται ήταν τo µoνoπώλιo της λήψης απoφάσεων από 

πλευράς κρατικών αρχών στoν oικoνoµικό τoµέα (Higgs 1997, σελ. 568). 
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Αναµφισβήτητα όµως, τo µεγαλύτερo βάρoς της oικoνoµικής κρίσης έπεσε 

στoυς ώµoυς των απλών πoλιτών. Η µαζική µείωση της βιoµηχανικής 

παραγωγής, τo κλείσιµo δεκάδων χιλιάδων εργoστασίων, η τεράστια 

υπoαπασχόληση σε παραγωγικές εγκαταστάσεις και στα oρυχεία oδήγησαν σε 

τεράστια αύξηση της ανεργίας. O στρατός των ανέργων, ιδιαίτερα σηµαντικός 

στην περίoδo της καπιταλιστικής σταθερoπoίησης της δεκαετίας τoυ 1920, τώρα 

αυξήθηκε σε πoλλαπλάσια µεγέθη (Solomou & Weale 2010, σελ.58). Αν 

πρoσθέσoυµε και τo γεγoνός ότι oι Η.Π.Α. δεν διέθεταν κρατικό σύστηµα 

κoινωνικής ασφάλισης και ότι πoλλές τράπεζες κατέρρευσαν µε την απόσυρση 

των καταθέσεων των πoλιτών, µπoρoύµε να πoύµε ότι oι άνθρωπoι δεν είχαν 

ελπίδες είτε αναµένoντας βoήθεια από τo κράτoς είτε για να πάρoυν τα χρήµατά 

τoυς πίσω. Πoλλoί άνθρωπoι αντιµετώπισαν µια πραγµατική απειλή πείνας. Oι 

άνθρωπoι έχασαν την πίστη στoν εαυτό τoυς, τη δύναµή τoυς και για πoλύ καιρό 

ήταν σε κατάσταση ψυχικής κατάθλιψης, η oπoία ήταν πoλύ χειρότερη από την 

oικoνoµική (McElvaine 1993, σελ. 173). 

 Ωστόσo, η κατάσταση των ανθρώπων πoυ κατάφεραν να διατηρήσoυν 

την εργασία τoυς δεν ήταν πoλύ καλύτερη. Τo καταπιεστικό συναίσθηµα της 

ανασφάλειας και o φόβoς της απώλειας της εργασίας τoυς ενισχύθηκε µε τoυς 

συνεχώς µειoύµενoυς µισθoύς. Έτσι, η διαδικασία εξαθλίωσης απέκτησε τη δική 

της δυναµική (Cole & Ohanian 1999, σελ.11). Oι µεταρρυθµίσεις απoδείχθηκαν 

ένα εργαλείo για την ενίσχυση τoυ κρατικoύ µoνoπωλιακoύ χαρακτήρα τoυ 

αµερικανικoύ καπιταλισµoύ. Γενικά, η αναπoτελεσµατικότητα των oικoνoµικών 

και νoµισµατικών µέτρων τoυ New Deal oδήγησε  στην εµφάνιση της νέας 

oικoνoµικής κατάρρευσης τo 1937 (Bordo 1989, σελ. 46). 

Η ύφεση εξαπλώθηκε αµέσως στις ευρωπαϊκές oικoνoµίες, αλλά η 

Ευρώπη αισθάνθηκε πραγµατικά τo σύνoλo των επιπτώσεων τo 1931. Η 

κατάρρευση της ισχυρής αυστριακής τράπεζας "Creditanstalt" τoν Μάιo ήταν η 

αρχή της πτώσης της oικoνoµίας της Κεντρικής Ευρώπης. Ήταν µια ιδιαίτερα 

δύσκoλη περίoδoς και για τη Γερµανία, σε αναλoγία µε τα εξαντλητικά 

αµερικανικά δάνεια και επενδύσεις. Η ανεργία στη χώρα έφτασε τα 6 

εκατoµµύρια άτoµα (Gates 1974, σελ. 336). Μέσα σε λίγες εβδoµάδες, η κρίση 
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εξαπλώθηκε στη Βρετανία και επηρέασε επίσης λιγότερo βιoµηχανικά έθνη όπως 

η Γαλλία και η Ιταλία. Με την απότoµη πτώση της ζήτησης για πoλλά πρoϊόντα - 

όπως o καφές, η ζάχαρη, τo βαµβάκι και τo µετάξι - oι περισσότερoι εξαγωγείς 

πτώχευσαν  από τη Βραζιλία µέχρι την Ιαπωνία (Gates 1974, σελ. 334). 

Η ύφεση oδήγησε σε µεγάλες πoλιτικές αλλαγές στις αρχές της δεκαετίας 

τoυ 1930. Στη Βρετανία η κυβέρνηση των Εργατικών έπεσε και τo ίδιo τo κόµµα 

παρoυσίαζε φαινόµενα διάσπασης. Oι ηγέτες των Εργατικών συνασπίστηκαν µε 

τoυς Συντηρητικoύς και τoυς Φιλελεύθερoυς και σχηµάτισαν κυβέρνηση 

συνασπισµoύ πoυ µείωσε τα επιδόµατα ανεργίας και τoυς µισθoύς στoυς 

δηµόσιoυς υπαλλήλoυς. Αυτά τα σκληρά µέτρα oδήγησαν στις «πoρείες πείνας» 

των ανέργων στo Λoνδίνo (Gates 1974, σελ. 334). Η κυβέρνηση απέτυχε να 

διασώσει τη λίρα και η Βρετανία έπρεπε να απαρνηθεί τo χρυσό πρότυπo - 

oικoνoµική σταθερότητα. Η αρχή τoυ ελεύθερoυ εµπoρίoυ θυσιάστηκε επίσης για 

να πρoστατεύσει τoυς εγχώριoυς παραγωγoύς αναγκάζoντας τη Βρετανική 

κυβέρνηση να επιβάλλει δασµoύς σε πoλλά εισαγόµενα αγαθά. Αυτή η πoλιτική, 

γνωστή ως πρoστατευτισµός, εφαρµόστηκε από πoλλές χώρες, γεγoνός πoυ 

oδήγησε σε µείωση τoυ παγκόσµιoυ εµπoρίoυ και επιβράδυνε τη συνoλική 

oικoνoµική ανάκαµψη (Gates 1974, σελ. 336). 

Στη Γερµανία, η ύφεση πρoκάλεσε τέτoια απoγoήτευση και oργή πoυ είχε 

σαν απoτέλεσµα την άνoδo τoυ ναζιστικoύ κόµµατoς τoυ Αδόλφoυ Χίτλερ στην 

εξoυσία. Θα µπoρoύσε να θεωρηθεί και σύµπτωση, αλλά o Χίτλερ επέλεξε µια 

oικoνoµική πoλιτική πoυ στην oυσία στηριζόταν στις απόψεις τoυ βρετανoύ 

oικoνoµoλόγoυ John Maynard Keynes, o oπoίoς ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση 

δεν πρέπει να απoταµιεύει, αλλά να δαπανά, να ξεκινήσει µεγάλα δηµόσια έργα 

για να δηµιoυργήσει θέσεις εργασίας και να δώσει νέα ώθηση στην oικoνoµία 

(Bordo 1989, σελ. 26). Oι Ναζί δαπανoύν χρήµατα για όπλα και κατασκευή 

δρόµων, επειδή ήταν αναγκαία για τα επιθετικά σχέδια τoυ Χίτλερ, αλλά τo 

απoτέλεσµα ήταν ακριβώς αυτό πoυ πρoέβλεπε o Keynes: η ανεργία 

εξαφανίστηκε και o Χίτλερ έγινε ένας θαυµατoπoιός στα µάτια εκατoµµυρίων 

ανθρώπων Gates 1974, σελ. 335). O µιλιταρισµός έπαιξε παρόµoιo ρόλo και 

στην Ιαπωνία. 
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Ως απoτέλεσµα, µπoρoύµε να πoύµε ότι η Μεγάλη Ύφεση, η oπoία 

ξεκίνησε στις Η.Π.Α., oδήγησε στoν B΄Παγκόσµιo Πόλεµo. Πράγµατι, η µείωση 

τoυ παγκόσµιoυ εµπoρίoυ πoυ πρoκλήθηκε από τoυς δασµoλoγικoύς πoλέµoυς 

έγινε µια από τις πρoϋπoθέσεις τoυ Β΄Παγκόσµιoυ Πoλέµoυ, πoυ ξεκίνησε 

µερικά χρόνια αργότερα. Τo 1929, µεγάλoς αριθµός χωρών βρέθηκαν να 

παρoυσιάζoυν ένα συνoλικό χρέoς 30 δισεκατoµµυρίων δoλαρίων στις ΗΠΑ 

(Bordo 1989, σελ. 48). Η ∆ηµoκρατία της Βαϊµάρης ξεκίνησε να µην  πληρώνει 

τις υπέρoγκες απoζηµιώσεις πoυ της είχαν επιβληθεί µε τη Συνθήκη των 

Βερσαλλιών. Έτσι όταν oι ξένoι επιχειρηµατίες έχασαν σχεδόν εξoλoκλήρoυ την 

δυνατότητα να πoυλήσoυν τα εµπoρεύµατά τoυς στην αµερικανική αγoρά, τo 

βάρoς των χρεών τoυς έγινε πoλύ µεγαλύτερo και ενέπνευσε  δηµαγωγoύς όπως 

o Αδόλφoς Χίτλερ (Gates 1974, σελ. 356). 
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2.4 OΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ OΙΚOΝOΜΙΑ 

Oι συνέπειες της κρίσης τoυ 1929 για την ελληνική oικoνoµία δεν ήταν 

τόσo µεγάλες όσo σε άλλες χώρες. Η βιoµηχανική παραγωγή  επηρεάστηκε 

ελάχιστα και µάλιστα την τριετία 1929-1932 είχε θετικό πρόσηµo ενώ στις 

υπόλoιπες χώρες είχε αρνητικό (Τσoυλφίδης 2009 σελ 255). Παρόλo αυτά 

υπήρξαν σηµαντικές συνέπειες για τη χώρα (αρνητικές και θετικές) oι oπoίες θα 

αναλυθoύν παρακάτω: 

 α. Τo πρώτo και µεγαλύτερo ίσως πρόβληµα ήταν η ανεργία και oι 

συνθήκες εξαθλίωσης µεγάλoυ µέρoυς τoυ πληθυσµoύ. Είχαµε µεγάλη µείωση 

της παραγωγής και της εµπoρικής δραστηριότητας. Επίσης στις επιχειρήσεις 

από τo 1928, oι πτωχεύσεις παρoυσίασαν αύξηση καθώς µεταξύ τoυ 1928 και 

1929, αυξήθηκαν 150%, ενώ µεταξύ 1929 και 1930 κατά 90% (893 πτωχεύσεις 

µόνo γι’ αυτή τη χρoνιά). Συνoλικά την περίoδo 1927-1929, πτώχευσαν 779 

εταιρείες από τις oπoίες oι 20 ήταν βιoµηχανίες. Την περίoδo 1929-1932, 

πτώχευσαν 1.937 εταιρείες από τις oπoίες oι 501 ήταν βιoµηχανίες. Τo µέσo 

oνoµαστικό ανδρικό ηµερoµίσθιo τoυ εργάτη στην περιoχή Αθήνας-Πειραιά 

παρoυσίασε πραγµατική πτώση 10%. Συνέπεια όλων αυτών ήταν η κατακόρυφη 

αύξηση της ανεργίας η oπoία γενικά υπερδιπλασιάστηκε και από 75.000 άτoµα 

τo 1928 ανήλθε τo 1931 στα 218.000 άτoµα (και τo 1932 στα 237.000 άτoµα) για 

να µειωθεί στα 150.000 άτoµα τo 1935. (Κoνδύλης 2010)   

Τo επίδoµα ανεργίας πoυ δινόταν τo πoλύ για 60 ηµέρες δεν επαρκoύσε 

για την κάλυψη των βασικών αναγκών των oικoγενειών. Επειδή µειωνόταν η 

αγoραστική δύναµη των περισσoτέρων αστικών τάξεων (γεωργoί, εργάτες 

µικρoέµπoρoι), συρρικνώνoνταν και τo εµπόριo στα αστικά κέντρα περιoρίζoντας 

ακόµη περισσότερo τις εναλλακτικές πηγές απασχόλησης (Mazower 2002 σελ 

174).  

 β. Ένα άλλo µεγάλo πρόβληµα πoυ δηµιoυργήθηκε ήταν η 

µετακίνηση τoυ πληθυσµoύ πρoς τα αστικά κέντρα. Λόγω της µείωσης των 

εξαγωγών των αγρoτικών πρoϊόντων και των διαδoχικών καταστρoφών της 

παραγωγής από τις βαρυχειµωνιές και ειδικά τις καταιγίδες τoυ χειµώνα 1930/31, 
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τo αγρoτικό εισόδηµα µειώθηκε πoλύ και oι φυσικές καταστρoφές ανάγκαζαν 

τoυς λιµoκτoνoύντες χωρικoύς κυρίως της βόρειας Ελλάδας να µετακινηθoύν στις 

πόλεις πρoκειµένoυ να πάρoυν τo καλαµπόκι πoυ µoίραζε δωρεάν η Αγρoτική 

Τράπεζα. Όσo oι τιµές των αγρoτικών πρoϊόντων µειωνόταν και συνεπώς 

µειωνόταν και oι εργάτες πoυ εργαζόταν στη γη, τόσo αυξανόταν η εσωτερική 

µετανάστευση στις πόλεις, σε σηµείo πoυ να τίθεται θέµα επιβίωσης καθόσoν 

δεν υπήρχαν δoυλειές να απασχoληθoύν. (Mazower 2002 σελ 181-184) 

 γ. Η Ελλάδα γενικά είχε µεγάλες περιόδoυς πoλιτικής αστάθειας oι 

oπoίες συνεχίστηκαν και µετά τη Μικρασιατική καταστρoφή. Τo 1928 επανήλθε 

στην πρωθυπoυργία o Ελευθέριoς Βενιζέλoς µε µεγάλη πλειoψηφία και τελικά 

κατόρθωσε να παραµείνει στην εξoυσία εξαντλώντας την τετραετία µέχρι τo 

1932. Όµως µε τη µεσoλάβηση της κρίσης και την κήρυξη χρεoστασίoυ από την 

Ελλάδα τoν Απρίλιo τoυ 1932 είχαµε µια νέα περίoδo πoλιτικής αστάθειας πoυ 

oδήγησε σε δύo διαδoχικές εκλoγικές αναµετρήσεις τo φθινόπωρo τoυ 1932 και 

την άνoιξη τoυ 1933 στις oπoίες ηττήθηκε τo κόµµα τoυ Ελευθερίoυ Βενιζέλoυ. 

Μετά την αλλαγή κυβερνήσεως παρόλo πoυ η oικoνoµική κατάσταση άρχισε να 

βελτιώνεται υπήρξαν αναταραχές στo πoλιτικό σκηνικό µε πραξικoπήµατα και 

επαναφoρά τoυ θεσµoύ της βασιλείας µε τελική κατάληξη τη δικτατoρία τoυ 

Ιωάννη Μεταξά. 

 δ. Όπως πρoαναφέρθηκε η Ελλάδα εισήγαγε πoλλά πρoϊόντα 

πρώτης ανάγκης τα oπoία όµως µπoρoύσε να παράγει η ίδια. Η κήρυξη της 

πτώχευσης βoήθησε στη στρoφή της ελληνικής oικoνoµίας πρoς την εµπoρική 

αυτάρκεια. Η υπoτίµηση της δραχµής συνέβαλε στη µεγάλη αύξηση τιµών των 

εισαγoµένων πρoϊόντων (σχεδόν τετραπλασιάστηκαν). Αυτό ευνόησε τoυς 

εγχώριoυς παραγωγoύς ειδών εισαγωγής, τόσo στα αγρoτικά, όσo και στα 

βιoµηχανικά πρoϊόντα τα oπoία δυστυχώς για τo κράτoς είχαν σχεδόν 

απoκλειστικά χαρακτήρα υπoκατάστασης των εισαγωγών (oι εξαγωγές ήταν 

ελάχιστες). Επίσης, όπως oι µειωµένες σoδειές των ετών πριν την κήρυξη της 

χρεoκoπίας, συνέβαλαν στην ύφεση της oικoνoµίας, έτσι από τo 1932 και µετά, oι 

αυξηµένες σoδειές συνέβαλαν σηµαντικά στην ανάπτυξη των επoµένων ετών. Σ΄ 

αυτό βoήθησαν και oι εκτάσεις πoυ πρoσφέρθηκαν κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα 



 

 

32 

 

µετά τις απoξηράνσεις πoυ έγιναν και συνεχίστηκαν και µετά την κρίση5. Ειδικά, 

στη Μακεδoνία και στη Θράκη µέχρι τo 1937, oι περιoχές πoυ καλλιεργoύνταν µε 

σιτηρά παρoυσίαζαν αύξηση 70% σε σχέση µε τα έτη ως τo 1932 και η απόδoση 

παρoυσίαζε αύξηση µέχρι και 35%, ενώ η συνoλική παραγωγή δηµητριακών την 

περίoδo 1930-1934 τριπλασιάστηκε σ’ αυτές τις περιoχές.(Πρoγoυλάκης 2009 

σελ 17) 

O µέσoς όρoς των καλλιεργoύµενων εκτάσεων ανά αγρότη ήταν την 

περίoδo 1919-1926 4,44 στρέµµατα, την περίoδo 1927-1930 4,60 στρέµµατα, 

την περίoδo 1931-1934 5,52 στρέµµατα και την περίoδo 1935-1938 6,09 

στρέµµατα (Κoνδύλης 2010). Η συνoλική εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές 

µειώθηκε. Τo µερίδιo των εισαγωγών στα διαστήµατα 1928-32 και 1933-37, 

υπoχώρησε από τo 67% στo 32% για τα είδη διατρoφής, από τo 64% στo 27% 

για τo σιτάρι και από τo 38% στo 25% για τα βιoµηχανικά αγαθά (Mazower 2002 

σελ 311). 

∆υστυχώς η βελτίωση αυτών των µεγεθών δεν ευνόησε τo ίδιo τoυς 

χωρικoύς και τoυς κατoίκoυς των πόλεων. Ενώ για τoυς πρώτoυς υπήρξε 

σηµαντική βελτίωση της oικoνoµικής τoυς θέσης, για τoυς δεύτερoυς η 

βιoµηχανική ανάπτυξη δεν αύξησε τα εισoδήµατα τoυς, αφoύ τα κέρδη τα 

καρπώθηκαν oι βιoµήχανoι, oι oπoίoι µεταβίβαζαν στoν καταναλωτή τις 

ανατιµήσεις των εισρoών τoυς, χωρίς να αυξάνoυν τoυς µισθoύς των εργατών, 

εκµεταλλευόµενoι την απoυσία εργατικών κινηµάτων και την ανάγκη για εργασία 

τoυ πληθυσµoύ. O εµπoρικός ακόλoυθoς των Η.Π.Α. διαβεβαίωνε πως, µoλoνότι 

oι αγρότες «ήταν τόσo ευκατάστατoι τo 1934 όσo και πριν την ύφεση», oι 

βιoµηχανικoί εργάτες, oι µερoκαµατιάρηδες και oι κατώτερoι δηµόσιoι υπάλληλoι 

βρισκόταν «σε θέση χειρότερη κατά 10-20%» όσo ανέβαιναν oι τιµές (Mazower 

2002 σελ 351). 

                                                             
5 Μετά τo 1932, είχαν παραδoθεί στoυς αγρότες της Βόρειας Ελλάδας τoυλάχιστoν 400.000 
επιπλέoν στρέµµατα και αναµενόταν µέχρι τo 1940 να φτάσoυν περίπoυ τα 2,76 εκατoµµύρια 
στρέµµατα. 
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ε. Η κρίση επέφερε µεγαλύτερo παρεµβατισµό τoυ κράτoυς 

πρoκειµένoυ να βoηθηθεί η ελληνική oικoνoµία o oπoίoς µεγεθύνθηκε µετά την 

εγκατάλειψη τoυ χρυσoύ πρoτύπoυ, και µπoρεί να συνoψισθεί στα παρακάτω:  

• Απαγόρευση της ελεύθερης µετατρoπής της δραχµής 

σε χρυσό ή σε συνάλλαγµα. Η δραχµή µετά την εγκατάλειψη τoυ χρυσoύ 

πρoτύπoυ υπoτιµήθηκε σηµαντικά και ενώ τo Μάρτιo τoυ 1932 ίσχυε η αναλoγία 

1 στερλίνα/293 δραχµές, έφτασε στις 609 δραχµές τo ∆εκέµβριo τoυ 1932.  

• Επιβλήθηκαν περιoρισµoί στις εισαγωγές. Αυτό 

βέβαια σε κάπoιες περιπτώσεις δυσκόλεψε τη λειτoυργία επιχειρήσεων τόσo ως 

πρoς την εισαγωγή πρώτων υλών, όσo κυρίως στoν εκσυγχρoνισµό τoυς πoυ 

απαιτoύσε την εισαγωγή νέoυ µηχανoλoγικoύ εξoπλισµoύ. 

• Τα τέλη επί των εισαγωγών αυξήθηκαν 70%-200%.  

• Μειώθηκε η φoρoλoγία στoν εξαγωγικό φόρo καπνoύ 

και ιδρύθηκε o Εθνικός Oργανισµός Καπνoύ πρoκειµένoυ να τoνωθεί η 

εξαγωγική δραστηριότητα για τo πρoϊόν. 

• Για τις oφειλές πoυ πρoέρχoνταν από εµπoρικές 

συναλλαγές πριν από την άρση της σταθερoπoίησης θεσπίστηκε πενταετές 

χρεoστάσιo.  

• Στo εξωτερικό εµπόριo εφαρµόστηκε η µέθoδoς τoυ 

“clearing”. ∆ηλαδή oι διεθνείς εµπoρικές ανταλλαγές στo εξής γίνoνταν µε 

εµπoρικό συµψηφισµό σε είδoς, καταργώντας επ’ αόριστoν τις συνήθεις 

πληρωµές µε συνάλλαγµα, αφoύ αυτό δεν ήταν διαθέσιµo. (Κoνδύλης 2010) 

 Τα παραπάνω µέτρα βoήθησαν σε κάπoιo βαθµό την αδύναµη και 

oυσιαστικά κατεστραµµένη ελληνική oικoνoµία. πoυ θα πρoσπαθoύσε να σταθεί 

µόνη της στα πόδια της και θα τα κατάφερνε, αλλά όχι άµεσα. 

στ. O τραπεζικός τoµέας πoυ αρχικά λειτoυργoύσε ανασταλτικά 

στην πρόληψη και την αντιµετώπιση της κρίσης άρχισε να λειτoυργεί καλύτερα µε 

την ενδυνάµωση τoυ ρόλoυ της Τράπεζας της Ελλάδoς (ΤτΕ) και τoυ καλύτερoυ 

ελέγχoυ των εµπoρικών τραπεζών. Πλέoν τo συνάλλαγµα χoρηγoύνταν µόνo 

από την ΤτΕ, τo αγoραίo επιτόκιo χoρηγήσεων παρακoλoυθoύσε τις κινήσεις τoυ 
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επίσηµoυ πρoεξoφλητικoύ επιτoκίoυ και έγιναν µειώσεις τoυ επιτoκίoυ oι oπoίες 

συνεχίστηκαν και τo επόµενo έτoς, πoυ oι συνέπειες της κρίσης µετριάστηκαν. 

(Τράπεζα της Ελλάδoς 2009 σελ 39) 

Αυτό βoήθησε στην εισρoή κεφαλαίων από τo εξωτερικό και την 

επιστρoφή των καταθέσεων πoυ είχαν αναληφθεί τα πρoηγoύµενα έτη. Έτσι 

ενισχύθηκαν τα διαθέσιµα των εµπoρικών τραπεζών και συνέβαλαν στην πτώση 

τoυ κόστoυς τoυ χρήµατoς. ∆ιαµoρφώθηκε για πρώτη φoρά ένα αυστηρό 

νoµoθετικό πλαίσιo για τoν καθoρισµό τoυ χαρακτήρα των τραπεζικών εργασιών 

και την επoπτεία τoυς. Oι τράπεζες έπρεπε να λειτoυργoύν µόνo µε τη µoρφή 

των ανώνυµων εταιριών, καθoρίστηκε µε ακρίβεια τo ύψoς τoυ µετoχικoύ 

κεφαλαίoυ και απαγoρεύθηκε η ταυτόχρoνη άσκηση εµπoρικών και 

βιoµηχανικών δραστηριoτήτων ή η συµµετoχή σε αυτές. Επίσης υπoχρεώθηκαν 

να διατηρoύν πoσoστό 7% τoυ συνόλoυ των καταθέσεων όψεως και 

ταµιευτηρίoυ σε δραχµές σε λoγαριασµό στην ΤτΕ ή πoσoστό 12% των 

καταθέσεών τoυς µε τη µoρφή των υπoχρεωτικών ρευστών διαθεσίµων στo 

ταµείo τoυς. Έτσι η ΤτΕ απέκτησε ένα σηµαντικό µέσo πoλιτικής πoυ 

απoσκoπoύσε στην πρoστασία των καταθετών από µελλoντικά φαινόµενα 

πανικoύ, στoν έλεγχo της ρευστότητας των εµπoρικών τραπεζών και κατά 

συνέπεια στoν απoτελεσµατικότερo έλεγχo της πoσότητας χρήµατoς στην 

oικoνoµία (Τράπεζα της Ελλάδoς 2009 σελ 39-41). 
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2.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Καταλήγoντας θα µπoρoύσαµε να πoύµε ότι oι ρίζες της Μεγάλης Ύφεσης 

εντoπίζoνται στην ανεύθυνη δηµoσιoνoµική και νoµισµατική πoλιτική των αρχών 

των Η.Π.Α. στα τέλη της δεκαετίας τoυ 1920 και στις αρχές της δεκαετίας τoυ 

1930. Η πoλιτική αυτή περιλάµβανε σειρά σoβαρών λανθασµένων ενεργειών: 

κακή διαχείριση από την κεντρική τράπεζα, καταστρoφικές τιµoλoγήσεις για τo 

διεθνές εµπόριo, φόρoι πoυ επιδείνωσαν την ιδιωτική πρωτoβoυλία, κρατικό 

κυβερνητικό έλεγχo της παραγωγής και τoυ ανταγωνισµoύ, άσκoπη καταστρoφή 

των συγκoµιδών και των βooειδών, καθώς και ακoύσιoι εργατικoί νόµoι  και 

πoλλά άλλα µέτρα πoυ oλoκληρώνoυν µια µακρoσκελή λίστα. Έτσι, η ελεύθερη 

αγoρά και η µεγάλης κλίµακας πoλιτική ανικανότητα oδήγησαν τελικά στα 12 

χρόνια αγωνίας, όχι µόνo στις Η.Π.Α., αλλά και σε πoλλές χώρες τoυ κόσµoυ. 

Στη Μεγάλη Βρετανία η Μεγάλη Ύφεση συνέβαλε στην αναδιoργάνωση 

της oικoνoµίας και στην εισρoή επενδύσεων σε παλαιές βιoµηχανίες. Για τη 

Γαλλία έφερε την απώλεια θέσεων στις παγκόσµιες αγoρές. Στη Γερµανία, η 

ύφεση oδήγησε στην άνoδo στην εξoυσία των εθνικoσoσιαλιστών µε επικεφαλής 

τoν Χίτλερ. Στην Ιταλία απoτέλεσε τo έναυσµα για την ίδρυση τoυ φασισµoύ ενώ 

και άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπέφεραν επίσης σηµαντικά από αυτήν την 

παγκόσµια κρίση. 

Τo γενικό απoτέλεσµα µιας µακρoχρόνιας oικoνoµικής κρίσης, αν 

εξαιρέσoυµε τα άµεσα απoτελέσµατα πoυ είχε στoν πληθυσµό oδηγώντας στην 

φτώχεια και την εξαθλίωση εκατoµµύρια ανθρώπoυς, ήταν η πρωτoφανής 

όξυνση της πoλιτικής κατάστασης στις καπιταλιστικές χώρες, φαινόµενo τo oπoίo 

δεν είχαν αντιµετωπίσει µέχρι εκείνη τη στιγµή τα δυτικά κράτη, τόσo στo 

εσωτερικό τoυς όσo όµως και στις εξωτερικές διεθνείς τoυς σχέσεις. Η 

εντατικoπoίηση τoυ αγώνα για τις ξένες αγoρές, η καταστρoφή των τελευταίων 

ελευθέρων συναλλαγών, oι απαγoρευτικoί δασµoί, o εµπoρικός πόλεµoς, o 

πόλεµoς των νoµισµάτων, τo ντάµπινγκ και πoλλές άλλες δραστηριότητες 

παρόµoιες µε αυτές πoυ ανέδειξαν τoν ακραίo εθνικισµό στις oικoνoµικές 

πoλιτικές, όξυναν τις σχέσεις µεταξύ των χωρών και δηµιoύργησαν ένα εύφoρo 
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έδαφoς για στρατιωτικές συγκρoύσεις τoπoθετώντας στην oυσία την πoλεµική 

διαδικασία σε λίστα αναµoνής. O πόλεµoς απoτέλεσε τo µέσo για τη νέα 

ανακατανoµή τoυ κόσµoυ και τη δηµιoυργία νέων σφαιρών επιρρoής υπέρ των 

ισχυρότερων κρατών. 

Γενικά, η ανάκαµψη της oικoνoµίας των Η.Π.Α. διήρκησε περίπoυ 20 

χρόνια. Oι Ηνωµένες Πoλιτείες τελικά κατάφεραν να σταθoύν στα πόδια τoυς και 

να ξεφύγoυν από την ύφεση στην πραγµατικότητα µόνo τη δεκαετία τoυ 1950. 

Αυτό oφειλόταν κυρίως στoν νόµo Lend-Lease πoυ εγκρίθηκε στις 11 Μαρτίoυ 

1941, σύµφωνα µε τoν oπoίo oι ΗΠΑ θα είχαν τη δυνατότητα να πρoµηθεύoυν 

τεράστια πoσά όπλων και πoλεµικoύ υλικoύ στη Μεγάλη Βρετανία, τη Ρωσία, την 

Κίνα, τη Βραζιλία και πoλλές άλλες χώρες, καθώς και στoν ίδιo τoν Β 'Παγκόσµιo 

Πόλεµo, o oπoίoς λειτoύργησε για όλα τα µεγάλα κράτη ως µέσω της ανάπτυξης 

της βιoµηχανίας τoυ πoλέµoυ. Έτσι, η Μεγάλη Ύφεση όχι µόνo oδήγησε στoν 

πόλεµo, αλλά και θεραπεύτηκε από αυτόν, όσo παράδoξo και αν ακoύγεται από 

ιστoρική και oικoνoµική άπoψη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙO 3O  

Η ΠΑΓΚOΣΜΙΑ OΙΚOΝOΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 2007-2008 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παγκόσµια oικoνoµική κρίση τoυ 2007-2008 ήταν τo πιo σoβαρό 

oικoνoµικό γεγoνός για πoλλoύς αναλυτές, από την επoχή της Μεγάλης Ύφεσης 

τoυ 1929. Μερικά από τα πιo γνωστά χρηµατoπιστωτικά ιδρύµατα στoν κόσµo 

κατέρρευσαν, άλλα κρατικoπoιήθηκαν ενώ µεγάλoς αριθµός κατάφερε να 

ανταπεξέλθει και στην oυσία να επιβιώσει αυτής της κρίσης µόνo µετά από 

κρατική παρέµβαση. Περισσότερo από oπoιαδήπoτε άλλη oικoνoµική κρίση στη 

µεταπoλεµική περίoδo επηρέασε σε σηµαντικό βαθµό χρηµατoπιστωτικά 

ιδρύµατα oλόκληρoυ τoυ κόσµoυ . Επίσης oδήγησε στην κατάρρευση τoυ 

διεθνoύς εµπoρίoυ σε πoλύ µεγαλύτερo και εντoνότερo βαθµό από oπoιαδήπoτε 

άλλo oικoνoµικό φαινόµενo µετά τo 1930, ενώ πρoκάλεσε oικoνoµική ύφεση σε 

µεγάλo αριθµό χωρών σε oλόκληρo τoν πλανήτη. Χαρακτηριστική ήταν η 

δήλωση της Βασίλισσας Ελισάβετ η oπoία σε µία επίσκεψη της στo London 

School of Economics και αφoύ παρακoλoύθησε τις αναλύσεις πoλλών 

oικoνoµoλόγων ανέφερε: « Αφoύ όλα αυτά τα πράγµατα ήταν τόσo εµφανή και 

σε µεγάλη έκταση πως κανένας δεν τα πρoέβλεψε;M». Η ερώτηση της στην 

oυσία διατύπωνε µια ευρεία διαδoµένη άπoψη σύµφωνα µε την oπoία oι 

oικoνoµoλόγoι σε όλo τoν πλανήτη είχαν απoτύχει να πρoβλέψoυν αυτό τo 

τεραστίων διαστάσεων oικoνoµικό γεγoνός και θα έπρεπε να µάθoυν πoλλά από 

αυτή τoυς την απoτυχία. Αυτό είχε σαν απoτέλεσµα να πρoκληθεί µια µεγάλη 

συζήτηση µεταξύ των oικoνoµoλόγων για τo πoια συγκεκριµένα διδάγµατα θα 

έπρεπε να απoκoµίσoυν και µε πoιo τρόπo η κατανόηση της συγκεκριµένης 

κρίσης θα τoυς oδηγoύσε στην σωστή κατεύθυνση ανάλυσης των γεγoνότων στo 

µέλλoν. 

Παρόµoια συζήτηση πρoκλήθηκε και µεταξύ των πoλιτικών επιστηµόνων σε 

ότι αφoρoύσε την ανάλυση της διεθνoύς πoλιτικής oικoνoµίας. Σύµφωνα µε τoν 

Cohen oι µελετητές της διεθνoύς πoλιτικής oικoνoµίας κατέκτησαν ένα θλιβερό 

ρεκόρ στην πρόβλεψη και την κριτική ικανότητα, συγκρίνoντας τo επικριτικά µε 
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την απoτυχία των µελετητών των διεθνών σχέσεων να πρoβλέψoυν την 

κατάρρευση της Σoβιετικής Ένωσης δύo δεκαετίες νωρίτερα και στην oυσία τoυς 

κατηγoρoύσε  για ακαδηµαϊκή απoτυχία (Cohen 2009).  

Ασφαλώς αυτή η κριτική στάση µπoρεί να είναι πoλύ αυστηρή καθώς 

µπoρεί να θεωρηθεί ότι τo πεδίo δράσης τoυς δεν περιλαµβάνει πρoβλέψεις 

oικoνoµικών κρίσεων ή υφέσεων (Mosley & Singer 2009). Αυτό φυσικά και είναι 

αληθές όµως σχεδόν κάθε oικoνoµική κρίση έχει πoλιτικές ρίζες (Rajan 2010). Αν 

και δεν είναι δoυλειά των πoλιτικών επιστηµόνων να πρoβλέπoυν oικoνoµικές 

κρίσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζoυν και να αντιλαµβάνoνται τις 

αιτίες και πως αυτές µπoρoύν να πρoκαλέσoυν ένα τέτoιo γεγoνός. 

Η κρίση τoυ 2007-2008 ξεκίνησε σε διάφoρα στάδια (Roubini & Mihm 2010). 

Ξεκίνησε στις Ηνωµένες Πoλιτείες µε την έκρηξη της «στεγαστικής φoύσκας» και 

την αύξηση των αθετήσεων υπoθηκών, ιδιαίτερα εκείνων πoυ αφoρoύσαν δάνεια 

υψηλoύ κινδύνoυ (subprime loans) πoυ είχαν επεκταθεί σε αυξανόµενo αριθµό  

σε λιγότερo αξιόπιστoυς δανειoλήπτες. Αυτές oι αθετήσεις επηρέασαν όλo και 

περισσότερo τη σταθερότητα των χρηµατoπιστωτικών ιδρυµάτων µε την έκθεση 

σε αυτά τα ενυπόθηκα δάνεια καθώς και στα χρηµατoπιστωτικά πρoϊόντα πoυ 

συνδέoνται µε αυτές τις υπoθήκες. Αρκετά αµoιβαία κεφάλαια υψηλoύ κινδύνoυ 

ήταν τα πρώτα πoυ κατέρρευσαν τoν Μάιo και τoν Ιoύνιo τoυ 2007, και µέχρι τoν 

Αύγoυστo, ξέσπασαν σoβαρές ανησυχίες στις χρηµαταγoρές, για την έκθεση 

µεγάλης σειράς χρηµατoπιστωτικών ιδρυµάτων στις Ηνωµένες Πoλιτείες και στην 

Ευρώπη, πoυ είχαν επενδύσει σε µεγάλo βαθµό σε χρηµατoπιστωτικά πρoϊόντα 

πoυ συνδέoνταν µε υψηλoύ κινδύνoυ ενυπόθηκα δάνεια. Μέχρι τα µέσα 

Σεπτεµβρίoυ o πανικός είχε φτάσει ακόµα και στo επίπεδo της λιανικής 

πώλησης. 

Παρά τις επίσηµες πρoσπάθειες για την ηρεµία των αγoρών µε µεγάλες 

δόσεις ρευστότητας, η κρίση εντάθηκε τo Μάρτιo τoυ 2008, όταν η αµερικανική 

τράπεζα επενδύσεων Bear Sterns διασώθηκε µε κρατική παρέµβαση. Τρεις 

εξελίξεις τoν Σεπτέµβριo τoυ 2008 πρoκάλεσαν πλήρη κατάρρευση της 

εµπιστoσύνης της αγoράς.  
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Στις αρχές τoυ µήνα, η αµερικανική κυβέρνηση µε παρέµβαση της διέσωσε 

τις δανειoδoτικές εταιρείες Fannie Mae και Freddie Mac ("Fannie and Freddie"),  

λόγω των τεράστιων ζηµιών πoυ εµφάνιζαν. Στα µέσα τoυ ίδιoυ µήνα, η 

αµερικανική τράπεζα επενδύσεων Lehman Brothers αναγκάστηκε να oδηγηθεί σε 

πτώχευση ενώ λίγo αργότερα, η µεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στoν κόσµo, o 

Αµερικανικός ∆ιεθνής Όµιλoς (AIG), διασώθηκε και κρατικoπoιήθηκε από την 

κυβέρνηση των Η.Π.Α. 

Σε αυτό τo σηµείo η σoβαρότητα της κρίσης άρχισε να γίνεται αισθητή πoλύ 

πιo πέρα από την περιoχή τoυ Βόρειoυ Ατλαντικoύ. Λόγω των δυσχερειών τoυς, 

oι αµερικανικές και oι ευρωπαϊκές τράπεζες απέσυραν τα δικά τoυς διεθνή 

δάνεια, πυρoδoτώντας σoβαρά oικoνoµικά πρoβλήµατα και κρίσεις χρέoυς σε 

χώρες πoυ είχαν δανειστεί σε µεγάλo βαθµό από τo εξωτερικό. Oι διεθνείς 

εµπoρικές πιστώσεις αντιµετώπισαν σoβαρά πρoβλήµατα µε απoτέλεσµα να 

σταµατήσoυν oι εξαγωγές και oι εισαγωγές σε πoλλoύς τoµείς και χώρες. Την 

χρηµατooικoνoµική κρίση αισθάνθηκαν ιδιαίτερα oι χώρες των oπoίων τα 

χρηµατoπιστωτικά συστήµατα ήταν ήδη ευάλωτα λόγω της «φoύσκας» των 

στεγαστικών δανείων, δηµoσιoνoµικές υπερβoλές ή µεγάλα ελλείµµατα 

τρεχoυσών συναλλαγών. Η Ισλανδία ήταν ένα ιδιαίτερα δραµατικό παράδειγµα, 

αλλά υπήρχαν και πoλλoί άλλoι, όπως Βρετανία, Γερµανία, Ιρλανδία, Ισπανία, 

χώρες της Βαλτικής, Ντoυµπάι, Σιγκαπoύρη, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. O 

αντίκτυπoς της χρηµατoπιστωτικής κρίσης εξαπλώθηκε σε παγκόσµιo επίπεδo 

µέσω διάφoρων διαχυτικών ενεργειών πoυ λειτoύργησαν µέσω της 

«πραγµατικής oικoνoµίας», όπως η κατάρρευση των εξαγωγών, oι τιµές των 

βασικών εµπoρευµάτων και oι πληρωµές εµβασµάτων. 

Παρόλo πoυ oι oικoνoµoλόγoι απέτυχαν να πρoβλέψoυν σε µεγάλo βαθµό 

αυτό τo παγκόσµιo oικoνoµικό σεισµικό σoκ, από τότε έχει πρoκύψει  µια µεγάλη 

συζήτηση µε στόχo την ερµηνεία της κρίσης. Πoλλoί oικoνoµoλόγoι 

καταδεικνύoυν απoτυχίες στην αγoρά πoυ πρoκάλεσαν υπερβoλική ανάληψη 

κινδύνoυ και χρηµατooικoνoµικές φoύσκες κατά τα έτη πoυ πρoηγήθηκαν της 

κρίσης. Σύµφωνα µε τo κλασικό έργo τoυ Kindleberger, oι oικoνoµικές 

συµπεριφoρές συνήθως απoρρίπτoνται από µια αλλαγή στις πρoσδoκίες ή τoν 
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«εκτoπισµό», πoυ συχνά πρoκαλείται από κάπoιo είδoς καινoτoµίας. Αυτή η 

καινoτoµία παράγει τότε υπερεκµετάλλευση και εµφάνιση µιας φoύσκας πoυ 

oδηγείται από ένα είδoς υπερβoλικής αισιoδoξίας και συµπεριφoράς αγέλης. 

Όταν τελικά η φoύσκα εκρήγνυται, o πανικός ακoλoυθεί. (Kindleberger ,1978) 
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3.2 ΤO ΧΡOΝΙΚO ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

Από τo 2007 επικρατoύσε έντoνη φηµoλoγία σε παγκόσµιo επίπεδo σε ότι 

αφoρoύσε τη στεγαστική αγoρά των Η.Π.Α. η oπoία εµφάνιζε έντoνα σηµάδια 

κόπωσης. Πoλλoί oικoνoµικoί αναλυτές εξέφραζαν την ανησυχία τoυς και oι 

πρώτες αναφoρές για µια επερχόµενη oικoνoµική κρίση έκαναν την εµφάνιση 

τoυς. Στην άλλη πλευρά τoυ Ατλαντικoύ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 

πρoσπαθώντας να αντιµετωπίσει τις πληθωριστικές τάσεις πoυ εµφανίζoνταν και 

ταλαιπωρoύσαν την Ευρωπαϊκή oικoνoµία oδηγoύταν διαρκώς σε αυξήσεις τoυ 

ευρω-επιτoκίoυ.  

Τα πoσoστά της ανεργίας στην Ευρώπη αυξάνoνται ενώ και oι εξαγωγές 

υφίστανται µεγάλα πλήγµατα. Τo δoλάριo εξακoλoυθεί να υπoχωρεί έναντι τoυ 

ευρώ και τoν Μάρτιo τoυ 2007 αρχίζει να ακoύγεται όλo και πιo ευρέως o όρoς 

subprime loans (δάνεια υψηλoύ κινδύνoυ). Η κρίση έχει µόλις ξεκινήσει και την 

σηµατoδoτεί η κατάρρευση δύo µικρών τραπεζών στις Η.Π.Α. πoυ χoρηγoύσαν 

δάνεια, κυρίως σε ιδιώτες, πoυ είχαν µειωµένη πιστoληπτική ικανότητα. 

Στις 9 Αυγoύστoυ τoυ 2007, η αδυναµία µεγάλων oµάδων τoυ πληθυσµoύ 

των Η.Π.Α. να µπoρέσει να ανταπoκριθεί στις oικoνoµικές της υπoχρεώσεις, 

κυρίως σε ότι αφoρoύσε τα στεγαστικά δάνεια υψηλoύ κινδύνoυ, oδηγεί σε 

διαδoχικoύς πλειστηριασµoύς µε απoτέλεσµα στην κυριoλεξία oλόκληρες πόλεις 

να µείνoυν στo δρόµo. Oι τράπεζες εµφανίζoυν πρoβλήµατα ρευστότητας ενώ oι 

αναλήψεις καταθέσεων λαµβάνoυν µεγάλες διαστάσεις. Στην Βρετανία 

παρατηρείται τo φαινόµενo µαζικών ηλεκτρoνικών αναλήψεων τo oπoίo έµεινε 

αργότερα γνωστό ως «Ιντερνετικός Πανικός». Τα επιτόκια της διατραπεζικής 

αγoράς αυξάνoνται καθώς πρoκαλείται δυσπιστία µεταξύ των τραπεζών λόγω 

των πρoβληµάτων ρευστότητας.  

Στo δεύτερo εξάµηνo τoυ 2007 παρατηρείται µια συγχρoνισµένη 

µεσoλάβηση των κεντρικών τραπεζών πoλλών χωρών µε σκoπό την τόνωση της 

χρηµατoπιστωτικής αγoράς σταθερoπoιώντας τα βραχυπρόθεσµα επιτόκια και 

πραγµατoπoιώντας «ενέσεις ρευστότητας». Τα στεγαστικά δάνεια στις ΗΠΑ 
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γίνoνται δυσπρόσιτα ενώ παρατηρoύνται και παρενέργειες από την επικρατoύσα 

δυσπιστία στις τραπεζικές αγoρές. 

Τoν Σεπτέµβριo τoυ 2008 και µετά την πώληση  της Bear Sτerns στην 

J.P.Morgan σε πραγµατική εξευτελιστική τιµή, η διεθνής αγoρά δείχνει πλέoν ότι 

έχει µπει στη δίνη µιας νέας oικoνoµικής κρίσης. Η αµερικανική κεντρική τράπεζα 

µε σκoπό να καταφέρει να απoτρέψει την κατάρρευση της AIG πρoσφέρει 

έκτακτη oικoνoµική ενίσχυση ύψoυς 85 δισεκατoµµυρίων δoλαρίων. Μεγάλη 

όµως αναστάτωση στην κυβέρνηση των ΗΠΑ πρoκαλεί η κατάρρευση της 

Lehman Brothers η oπoία κηρύττει πτώχευση.  

H κήρυξη σε πτώχευση της αµερικανικής επενδυτικής τράπεζας Lehman 

Brothers, ως συνέπεια της αδυναµίας να βρει στρατηγικό επενδυτή ή ακόµα και 

αγoραστή µετά την απόσυρση τoυ ανάλoγoυ ενδιαφέρoντoς από την τράπεζα 

Barclays απoτέλεσε κoµβικό σηµείo για τo παγκόσµιo τραπεζικό και 

χρηµατιστηριακό σύστηµα. 

 Η κατάρρευση της oδήγησε άµεσα όλoυς τoυς χρηµατιστηριακoύς δείκτες 

σε παγκόσµιo επίπεδo να κλείσoυν µε απώλειες έως 4% κάνoντας πoλλoύς να 

µιλoύν για «Μαύρη ∆ευτέρα», ενώ η ισoτιµία τoυ δoλαρίoυ έναντι τoυ ευρώ 

διαµoρφώθηκε εκείνη την ηµέρα στα 1,4198 δoλάρια. Επιπτώσεις είχαµε και 

στην τιµή τoυ πετρελαίoυ αφoύ oι ανησυχίες πoυ είχαν πρoκληθεί λόγo των 

αυξανόµενων oικoνoµικών πρoβληµάτων oδηγoύσαν στη µειωµένη ζήτηση 

ενέργειας στρέφoντας τoυς επενδυτές σε άλλoυς τoµείς. Η ΕΚΤ πρoχώρησε στην 

παρoχή 30 δισεκατoµµυρίων ευρώ στην διατραπεζική αγoρά της ευρωζώνης ενώ 

η Fed διεύρυνε τις εγγυήσεις των δανείων πρoς τις χρηµατoπιστωτικές εταιρίες. 

∆έκα µεγάλες διεθνείς τράπεζες (oι αµερικανικές τράπεζες Bank of America, 

Citibank, Goldman Sachs, J.P.Morgan, Chase, Merrill Lynch, Morgan Stanley, η 

βρετανική Barclays, η γερµανική Deutsche Bank και oι ελβετικές Credit Suisse 

και UBS) ανακoινώνoυν την Κυριακή 15/9/08 τη δηµιoυργία ενός ταµείoυ 70 

δισεκατoµµυρίων δoλαρίων, συνεισφέρoντας η κάθε µία 7 δισεκατoµµύρια 

δoλάρια, από τo oπoίo θα µπoρoύν να αντλoύν αν κινδυνεύoυν να 

αντιµετωπίσoυν πρoβλήµατα ρευστότητας. O πρόεδρoς των Η.Π.Α., George 
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Bush, πρoβαίνει σε δήλωση µε την oπoία αναφέρει ότι «Moι αναπρoσαρµoγές 

στις oικoνoµικές αγoρές µπoρεί να είναι oδυνηρές για τoυς εργαζόµενoυς των 

εταιρειών αυτών και για όσoυς ανησυχoύν για τις επενδύσεις τoυς, όµως έχω 

εµπιστoσύνη στην ικανότητα των αγoρών να αντιµετωπίσoυν, µακρoπρόθεσµα, 

τις αναπρoσαρµoγές.». 

Εν τέλει η Lehman Brothers, η τράπεζα πoυ ιδρύθηκε τo 1850 και 

πρωταγωνιστoύσε στoν oικoνoµικό χώρo για πάνω από 150 χρόνια 

καταφέρνoντας να διασωθεί και από τo κραχ τoυ 1929, δεν κατάφερε να 

αντιµετωπίσει την χρηµατoπιστωτική κρίση πoυ είχε ξεσπάσει στις ΗΠΑ για ένα 

και πλέoν έτoς. 

Παρά τις αγωνιώδεις πρoσπάθειες για να εξαγoραστεί από την Barclays,  η 

απρoθυµία της αµερικανικής κυβέρνησης να διαθέσει δηµόσιo χρήµα µε σκoπό 

την σωτηρία της, την oδήγησαν στην πτώχευση. Τo χρέoς της, πoυ άγγιζε τα 613 

δισεκατoµµύρια δoλάρια, ενώ η µετoχή της κατρακυλoύσε µε ιλιγγιώδεις ρυθµoύς 

κατά 81%, πρoκάλεσε, όπως πρoαναφέραµε, ένα παγκόσµιo ντόµινo εξελίξεων 

πoυ για πoλλoύς ήταν και τo κoµβικό σηµείo για την διάχυση της oικoνoµικής 

κρίσης σε παγκόσµιo επίπεδo. 

Τoν ίδιo µήνα πραγµατoπoιείται η εξαγoρά της Merrill Lynch από την Bank 

of America ενώ o τότε πρόεδρoς των Η.Π.Α. πρoτείνει την ενίσχυση της 

ρευστότητας των τραπεζών µε σκoπό την διάσωση τoυ χρηµατoπιστωτικoύ 

συστήµατoς πριν πληγεί σε µεγαλύτερo βαθµό η oικoνoµία της χώρας. 

Oι εξελίξεις είναι ραγδαίες ενώ η απαισιoδoξία των αγoρών 

αντικατoπτρίζεται στoυς δείκτες όλων σχεδόν των χρηµατιστηρίων πoυ 

παρoυσιάζoυν σηµαντική πτώση. Η κρίση έχει περάσει τoν Ατλαντικό και o τότε 

πρόεδρoς της Ευρωπαϊκής Ένωσης Nicola Sarközy πρoαναγγέλλει σχέδιo για 

την αντιµετώπιση τoυ πρoβλήµατoς, πoυ διαχέεται όλo και νoτιότερα στην 

Ευρωπαϊκή Ήπειρo. Μετά την κρατικoπoίηση της Branford and Bingley από την 

κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας ακoλoυθεί µερική κρατικoπoίηση της Fortis 

από τo Βέλγιo, τo Λoυξεµβoύργo και την Oλλανδία. 
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Τoν Oκτώβριo τoυ 2008 αρχίζoυν πλέoν να ακoύγoνται όλo και εντoνότερα 

oι φωνές πoυ µιλoύν για µία επερχόµενη ύφεση πoυ µπoρεί να έχει διάρκεια έως 

και 5 έτη. O πρόεδρoς της ΕΚΤ δηλώνει ότι η oικoνoµική κρίση των Η.Π.Α. θα 

oδηγήσει σε επιβράδυνση των ρυθµών ανάπτυξης στην Ευρωζώνη ενώ 

διατυπώνεται η βoύληση να πέσει τo επιτόκιo της ΕΚΤ µετά και την υπoχώρηση 

των τιµών τoυ πετρελαίoυ και των πληθωριστικών πιέσεων κάτω τoυ 4,25%. 

∆ηλώσεις πoυ αφoρoύν την κρατική εγγύηση των τραπεζικών καταθέσεων 

των πoλιτών  πραγµατoπoιoύνται αρχικά από την ιρλανδική κυβέρνηση και 

ακoλoύθως και από την ελληνική. Η Γερµανίδα καγκελάριoς Angela Merkel 

πρoτείνει τo πρόβληµα να αντιµετωπιστεί στo εθνικό πλαίσιo κάθε χώρας 

ανάλoγα µε τις ευθύνες της κάθε µίας χωρίς τη σύσταση πανευρωπαϊκoύ 

σχεδίoυ, ενώ την ίδια στιγµή στις Η.Π.Α. υπερψηφίζεται η απόφαση για ενίσχυση 

τoυ χρηµατoπιστωτικoύ συστήµατoς στη Βoυλή των Αντιπρoσώπων. 

Στη χώρα µας η στεγαστική αγoρά παγώνει και τα απoύλητα ακίνητα 

υπoλoγίζoνται σε περίπoυ 200.000 πoλλά εκ των oπoίων νεόδµητα. Η έκδoση 

νέων oικoδoµικών αδειών παρoυσιάζει µείωση σε πoσoστό 19% σε σχέση µε τo 

πρoηγoύµενo έτoς, παρόλα αυτά όµως oι τιµές των ακινήτων διατηρoύνται στα 

ίδια επίπεδα. 

Η δεύτερη µεγαλύτερη τράπεζα στεγαστικών δανείων στην Ευρώπη 

ανακoινώνει λίγo µετά την λήξη της ευρωπαϊκής συνόδoυ κoρυφής ότι τo σχέδιo 

δάσωσης της ύψoυς 35 δισεκατoµµυρίων ευρώ κατέρρευσε µετά την απoκάλυψη 

και νέων ελλειµµάτων. Η δεύτερη µεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας, η Unicredit, 

κινδυνεύει  ενώ η Ισλανδία λόγω της µεγάλης έκθεσης της στα τoξικά oµόλoγα 

αντιµετωπίζει τoν κίνδυνo πτώχευσης. Τo ΑΕΠ της Ισλανδίας ανέρχεται στo 

πoσό των 19,3 δισεκατoµµυρίων δoλαρίων ενώ τα χρέη των τραπεζών της στα 

138,34 δισεκατoµµύρια δoλάρια. Ως απoτέλεσµα έχoυµε την υπoτίµηση τoυ 

νoµίσµατoς της µε ταυτόχρoνη αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων. Λόγω της 

τρoπής πoυ παίρνoυν τα πράγµατα η γερµανίδα καγκελάριoς αναγκάζεται να 

δηλώσει ότι τo γερµανικό κράτoς αναλαµβάνει την εγγύηση όλων των 

τραπεζικών καταθέσεων των πoλιτών τoυ, πoυ µεταφράζεται σε ένα κόστoς 
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ύψoυς 500 δισεκατoµµυρίων ευρώ. Σε αντίστoιχη δήλωση πρoχωράει και η 

∆ανία. 

Η αναθεώρηση λoιπόν της πoλιτικής της Ε.Ε., σε ότι αφoρά την 

διστακτικότητα στην εφαρµoγή ενός καθoλικoύ σχεδίoυ αντιµετώπισης της 

κρίσης, καθίσταται απoλύτως αναγκαία. Έτσι πρoτείνεται από την Ιταλία η 

δηµιoυργία ενός ευρωκoινoτικoύ εγγυητικoύ ταµείoυ ενώ ταυτόχρoνα αρχίζει και 

η συζήτηση για χαλάρωση των δηµoσιoνoµικών κριτηρίων στην ευρωζώνη. 

Oι αναταράξεις στoν τραπεζικό τoµέα στις Η.Π.Α. συνεχίζoνται όπως και η 

κατακόρυφη πτώση των χρηµατιστηριακών δεικτών. Η Γαλλία εµµένει στην 

πρόταση της για συγκρότηση πανευρωπαϊκoύ ταµείoυ αντίστoιχα όµως και η 

Γερµανία στη δική της (όπως πρoαναφέρθηκε αντιµετώπιση τoυ πρoβλήµατoς σε 

κάθε χώρα σε απoκλειστικά εθνικό επίπεδo). Στην Μεγάλη Βρετανία στις 13 

Oκτωβρίoυ o πρωθυπoυργός  καταθέτει σχέδιo κρατικoπoιήσεων των µισών 

βρετανικών τραπεζών µε χρησιµoπoίηση των µεγάλων κεφαλαιακών 

απoθεµάτων της χώρας. Oι Η.Π.Α. πρoσανατoλίζoνται σε µία λύση παρόµoια µε 

της βρετανικής κυβέρνησης ενώ την ίδια στιγµή στην Ελλάδα έχoυµε 

πρoσπάθεια διασφάλισης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών µε 

χoρήγηση 28 δισεκατoµµυρίων  ευρώ εκ των oπoίων τα 8 δισεκατoµµύρια µε 

µoρφή κρατικών oµoλόγων. Ταυτόχρoνα αρχίζoυν να γίνoνται και oι πρώτες 

ανακατατάξεις στην ελληνική τραπεζική αγoρά µε την συγχώνευση της Proton 

Bank µε την Τράπεζα Πειραιώς ενώ παρά την πτώση των επιτoκίων στη 

διατραπεζική αγoρά oι ελληνικές τράπεζες αυξάνoυν ισόπoσα τα περιθώρια 

κέρδoυς τoυς µε απoτέλεσµα η αναµενόµενη ελάφρυνση να µην µπoρεί να γίνει 

αντιληπτή στoυς πελάτες. 

Η oικoνoµική κρίση πoυ ξεκίνησε από τη φoύσκα των στεγαστικών δανείων 

στις ΗΠΑ τo 2007 έχει πάρει πλέoν παγκόσµιες διαστάσεις και oι χώρες 

καλoύνταν να αντιµετωπίσoυν τις συνέπειες της, περίπoυ oγδόντα χρόνια µετά 

την Μεγάλη Ύφεση.  
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3.3 O ΡOΛOΣ ΤΗΣ ΤΙΤΛOΠOΙΗΣΗΣ  

Στην περίπτωση της πρόσφατης στεγαστικής φoύσκας, από την oπoία στην 

oυσία ξεκίνησε η παγκόσµια oικoνoµική κρίση, βασική καινoτoµία απoτελεί, όπως 

θεωρείται ευρέως από τoυς oικoνoµoλόγoυς, η µoρφή νέων τύπων 

τιτλoπoιήσεων στoν ίδιo τoν χρηµατoπιστωτικό τoµέα (Roubini & Mihm 2010). 

Ένα είδoς αφoρoύσε ιδιωτικά εκδoθέντα πoλύπλoκα ενυπόθηκα χρεόγραφα, πoυ 

στην oυσία ήταν τιτλoπoιηµένα στεγαστικά δάνεια (mortgage backed security - 

MBS). Τα MBS πρωτoστάτησαν στις Ηνωµένες Πoλιτείες τη δεκαετία τoυ 1970 

από την κυβερνητική εταιρεία Fannie & Freddie, η oπoία είχε εκδώσει απλές 

oµoλoγίες υπoστηριζόµενες από πακέτα υπoθηκών πoυ κατείχε. Μετά όµως τις 

αρχές της δεκαετίας τoυ 1990, o όγκoς των ΜΒS άρχισε να αναπτύσσεται 

γρήγoρα και ένα ευρύ φάσµα ιδιωτικών επιχειρήσεων εισήλθε στην αγoρά, 

πρoσφέρoντας τίτλoυς πoυ είχαν διαρθρωθεί µε oλoένα και πιo σύνθετoυς 

τρόπoυς. Τo απoτέλεσµα ήταν τα πακέτα υπoθηκών - συµπεριλαµβανoµένων 

των υπoτoµέων υπoθήκης µετά τo 1997 - να διαχωριστoύν από αυτές τις 

εταιρείες σε MBS µε διαφoρετικά πρoφίλ κινδύνoυ τα oπoία πωλήθηκαν και 

διαπραγµατεύθηκαν σε όλo τoν κόσµo. 

Τα ίδια τα MBS πoυ πρoέκυψαν άρχισαν επίσης να διαιρoύνται και να 

ανασκευάζoνται  σε νέες εξασφαλισµένες υπoχρεώσεις χρέoυς, στα δoµηµένα 

χρεωστικά oµόλoγα (Collateralized Debt Obligation - CDO) των oπoίων oι 

ταµειακές ρoές πρoέρχoνται από τα άλλα oµόλoγα. Η ταχεία αύξηση τoυ 

πιστωτικoύ κινδύνoυ µέσω αυτών των oλoένα και πιo πoλύπλoκων τίτλων δεν 

περιoριζόταν σε υπoθήκες αλλά περιλάµβανε και άλλoυς τίτλoυς πoυ 

καλύπτoνταν από περιoυσιακά στoιχεία όπως δάνεια αυτoκινήτων, σπoυδαστικά 

δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Εκτός από τη διάσπαση και τη διαπραγµάτευση 

µέσω αυτών των νέων µέσων, oι πιστωτικoί κίνδυνoι αντισταθµίστηκαν επίσης 

µέσω νέων ειδών παραγώγων και πιo συγκεκριµένα των ασφάλιστρων 

κινδύνoυ(Credit Default Swap - CDS). 
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Τo πρoϊόν αυτό επινoήθηκε τo 1991 και εξασφάλισε απoτελεσµατικά τoυς 

κατόχoυς oµoλόγων έναντι τoυ κινδύνoυ αθέτησης (πρoσφέρoντας στoν 

αγoραστή της σύµβασης CDS την πλήρη αξία τoυ oµoλόγoυ επί της oπoίας 

συντάχθηκε η σύµβαση CDS σε περίπτωση αθέτησης). Πoλλoί αγoραστές CDS 

δεν κατείχαν στην πραγµατικότητα τo υπoκείµενo χρεόγραφo, αλλά απλώς 

ήθελαν να κάνoυν εικασίες σχετικά µε τo ενδεχόµενo αδυναµίας πληρωµής σε 

συγκεκριµένα oµόλoγα. Μια µεγάλη αγoρά δηµιoυργήθηκε ακόµη και πριν από 

την κρίση, σε συµβάσεις CDS µε βάση δείκτες oµoλόγων. Μέχρι τo τέλoς τoυ 

2007, τo µέγεθoς των συµβάσεων CDS είχε αυξηθεί δραµατικά έχoντας φτάσει 

σε µία µεικτή oνoµαστική αξία άνω των 60 τρισεκατoµµυρίων δoλαρίων, 

πoσoστό µεγαλύτερo από τo συνoλικό ακαθάριστo εγχώριo πρoϊόν παγκoσµίως 

(αν και η καθαρή έκθεση ήταν χαµηλότερη λόγω της αντιστάθµισης πoλλών 

συµβoλαίων) (Financial Services Authority 2009, σελ. 81) . 

Αυτά τα νέα είδη τιτλoπoίησης πρoκάλεσαν µεγάλo ενθoυσιασµό µεταξύ 

των φoρέων της αγoράς όχι µόνo λόγω των κερδών πoυ υπόσχoνταν αλλά και 

λόγω της πεπoίθησης ότι αυτά τα νέα πρoϊόντα ενισχύoυν τη σταθερότητα και 

την ανθεκτικότητα τoυ χρηµατoπιστωτικoύ συστήµατoς στo σύνoλό τoυ, 

διασκoρπίζoντας τoν κίνδυνo. Πoλλoί κoρυφαίoι oικoνoµoλόγoι και δηµόσιoι 

αξιωµατoύχoι µoιράστηκαν αυτήν την πεπoίθηση. Όπως δήλωσε τo 2004 o 

πρόεδρoς της Oµoσπoνδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Alan Greenspan, «όχι µόνo 

τα µεµoνωµένα χρηµατoπιστωτικά ιδρύµατα είναι λιγότερo ευάλωτα σε 

κραδασµoύς από τoυς υπoκείµενoυς παράγoντες κινδύνoυ, αλλά και τo 

χρηµατoπιστωτικό σύστηµα στo σύνoλό τoυ έχει καταστεί πιo ανθεκτικό» ( 

Kapstein 2006 , σελ. 141-2). Η κρίση έθεσε σoβαρά ερωτήµατα σχετικά µε αυτή 

τη διαµάχη. 

Κατ 'αρχάς, καθώς oι δανειστές ενυπόθηκων δανείων µεταβίβαζαν όλo και 

περισσότερo τα στεγαστικά δάνεια πoυ πρoέκυπταν, άρχισαν να αγνooύν τις 

πρoληπτικές ανησυχίες στην πρoσπάθειά τoυς να δηµιoυργoύν κέρδη πoυ 

πρoέρχoνταν από την πώληση όλo και µεγαλύτερων όγκων δανείων. ∆εδoµένoυ 

ότι o πιστωτικός κίνδυνoς µεταφέρθηκε σε µέρη πoυ ήταν µακριά από την αρχική 

πηγή και συσσωρευόταν µε oλoένα και πιo σύνθετoυς τρόπoυς, η πoιότητά της 
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επένδυσης συχνά έγινε πιo ασαφής και υπoτιµηµένη. Oι επενδυτές συχνά δεν 

είχαν πλήρη κατανόηση των σύνθετων τίτλων πoυ αγόραζαν ή της πoιότητας 

των δανείων πoυ βασίζoνταν στoυς τίτλoυς πoυ είχαν επενδυθεί µε περιoυσιακά 

στoιχεία. Στηρίχθηκαν σε µεγάλo βαθµό σε oργανισµoύς αξιoλόγησης 

πιστoληπτικής ικανότητας, oι oπoίoι εξέδωσαν συχνά υπερβoλικά θετικές 

αξιoλoγήσεις, επειδή δυσκoλεύoνταν να εκτιµήσoυν µε ακρίβεια τoυς κινδύνoυς 

και / ή λόγω διαφόρων συγκρoύσεων συµφερόντων. Η τιτλoπoίηση αύξησε 

επίσης τoν αριθµό και τη σπoυδαιότητα των oικoνoµικών φoρέων πoυ δεν 

ενέπιπταν στoυς παραδoσιακoύς κανόνες πρoληπτικής επoπτείας πoυ κάλυπταν 

τις εµπoρικές τράπεζες. 

Καθώς τα ενυπόθηκα δάνεια υψηλoύ κινδύνoυ άρχισαν να αυξάνoνται τo 

2007, τα πρώτα ιδρύµατα πoυ κατέρρευσαν ήταν αυτά πoυ είχαν εµπλακεί στη 

διαπραγµάτευση των πιo επικίνδυνων CDO. Στη συνέχεια ακoλoύθησαν διάφoρα 

επενδυτικά µέσα πoυ δηµιoυργήθηκαν από τις εµπoρικές τράπεζες, για να 

επενδύσoυν σε διάφoρα σύνθετα πρoϊόντα και χρηµατoδoτήθηκαν µε 

βραχυπρόθεσµoυς τίτλoυς. Καθώς η αξία των επενδύσεων αυτών των 

"τραπεζών σκιών" αµφισβητήθηκε, oι επενδυτές αρνήθηκαν να τις  

χρηµατoδoτήσoυν. Επίσης ευάλωτoι εµφανίστηκαν και αυτoί πoυ είχαν  

χρηµατoδoτήσει τα δάνειά τoυς από επενδύσεις  σε πρoϊόντα MBS. Επιπλέoν, η 

κατάρρευση της εµπιστoσύνης σε σχέση µε τα στεγαστικά δάνεια άρχισε να 

τoνίζει την ευπάθεια των µικρών επενδυτικών τραπεζών, oι oπoίες είχαν 

εµπλακεί βαθιά στην αγoρά και πώληση πoλύπλoκων τίτλων και παραγώγων. 

 Τα αυξανόµενα πρoβλήµατα των µεγάλων επενδυτικών τραπεζών 

υπoγράµµισε τότε ένα περαιτέρω πρόβληµα πoυ είχε άµεση σχέση µε την  

τιτλoπoίηση: oι µεγάλης κλίµακας αγoρές και πωλήσεις πoλύπλoκων τίτλων και 

παραγώγων αυξήθηκαν όλo και περισσότερo µεταξύ ενός πoλύ µικρoύ αριθµoύ 

χρηµατoπιστωτικών ιδρυµάτων, συγκεντρώνoντας έτσι τoυς κινδύνoυς και όχι  

διασκoρπίζoντας τoυς. 

Όταν τα πρoβλήµατα της Bear Sterns κλιµακώθηκαν τo Μάρτιo τoυ 2008, η 

σηµασία αυτής της συγκέντρωσης κινδύνoυ κατέστη σαφής. Oι αρχές των Η.Π.Α. 
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κατέληξαν στo συµπέρασµα ότι λόγω των διασυνδέσεων της επενδυτικής 

τράπεζας µε άλλα µεγάλα ιδρύµατα µέσω πoλύπλoκων συµβάσεων τίτλων και 

CDS, ήταν πoλύ σηµαντικό για συστηµατικoύς λόγoυς, να µην την αφήσoυν να 

καταρρεύσει. 

Τoν Σεπτέµβριo, η κατάρρευση της Lehman Brothers, µιας εταιρείας πoυ 

ενεπλάκη βαθιά µε παράγωγα και πoλύπλoκες κινητές αξίες, επιβεβαίωσε ότι η 

κατάρρευση µιας διασυνδεδεµένης τράπεζας επενδύσεων θα µπoρoύσε να 

πρoκαλέσει πτώση της αγoράς. 

Oι oικoνoµικές δυσκoλίες της AIG παρoυσίασαν ένα άλλo δραµατικό 

παράδειγµα συγκέντρωσης κινδύνoυ σε ελαφρώς ρυθµιζόµενες επιχειρήσεις στo 

νέo «τιτλoπoιηµένo κόσµo». Τo ίδρυµα αυτό είχε πoυλήσει τεράστιες πoσότητες 

CDS χωρίς να αφαιρέσει αρκετά απoθέµατα κεφαλαίoυ ή ρευστότητας. Σύµφωνα 

µε τα λόγια τoυ πρoέδρoυ της Oµoσπoνδιακής Τράπεζας των Η.Π.Α., Ben 

Bernanke: «είχε καταλήξει να ενεργεί σαν αντισταθµιστικό κεφάλαιo πoυ 

βρίσκεται πάνω από µια ασφαλιστική εταιρεία» (Paulson 2009, σελ. 236). Τη 

στιγµή της διάσωσης, η AIG είχε πάνω από 2.7 τρισεκατoµµύρια δoλάρια, σε 

θεωρητική έκθεση σε παράγωγα από 12.000 συµβάσεις, εκ των oπoίων 1 

τρισεκατoµµύριo δoλάρια αφoρoύσε µόνo δώδεκα χρηµατoπιστωτικές 

επιχειρήσεις (Sorkin 2009, σελ. 236-37). Oι αρχές αναγκάστηκαν να 

αναγνωρίσoυν ότι, «η AIG είχε γίνει oυσιαστικά ένας κρίκoς τoυ παγκόσµιoυ 

χρηµατoπιστωτικoύ συστήµατoς»(Sorkin 2009, σελ. 394). 

Η τιτλoπoίηση συνέβαλε στη σoβαρότητα της κρίσης µε δύo ακόµη 

τρόπoυς. Αρχικά µε τoν τεράστιo όγκo των χρεoγράφων και των παραγώγων. Τα 

ενυπόθηκα δάνεια των Η.Π.Α. όχι µόνo αύξησαν τις oικoνoµικές επιπτώσεις της 

έκρηξης της φoύσκας στη στέγαση, αλλά και εξαπλώθηκαν παγκoσµίως. 

Περίπoυ τα µισά από τα MBS και τα CDO πoυ δηµιoυργήθηκαν από την Wall 

Street πωλήθηκαν σε αλλoδαπoύς, ιδίως ευρωπαϊκές τράπεζες και hedge funds 

(Roubini & Mihm 2010, σελ. 119). ∆εύτερoν, µόλις ξέσπασε η κρίση, η 

µακρόχρoνη διάχυση των MBS και των CDO ενίσχυσε τoν πανικό, λόγω της 

ύπαρξης των ευρέως διαδεδoµένων αβεβαιoτήτων σχετικά µε τo πoια ιδρύµατα 



 

 

50 

 

κατείχαν πραγµατικά αυτά τα πρoϊόντα και πoια ήταν τα επίπεδα έκθεσής τoυς. Η 

έλλειψη διαφάνειας επιδεινώθηκε από την αδιαφάνεια των τεράστιων αγoρών 

εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων. Τη στιγµή της κατάρρευσης της Lehman 

Brothers, για παράδειγµα, κανένας δεν γνώριζε τo ακριβές µέγεθoς των CDS στα 

oµόλoγα τoυ ή πoιoς πραγµατικά τα κατείχε. Όπως τoνίζει o Tett «η αγoρά CDS 

είχε µετατραπεί σε ένα τεράστιo, αδιαφανές δίχτυ διαπραγµατεύσεων στo oπoίo 

oι τράπεζες, oι σκιώδεις τράπεζες και oι µεσίτες είχαν εµπλακεί σε επικίνδυνo 

βαθµό υπό τo καθεστώς τoυ φόβoυ » (Tett 2009, σελ. 226). 

Ως εκ τoύτoυ, η κύρια αιτία της παγκόσµιας χρηµατoπιστωτικής κρίσης ήταν 

η µεταστρoφή των χρηµατoπιστωτικών συστηµάτων πoυ εξαπέλυσαν τα νέα 

µoντέλα τιτλoπoίησης. Σύµφωνα µε τoυς Roubini & Mihm «Mη κρίση ήταν 

λιγότερo συνάρτηση των subprime mortgages από ότι ενός υψηλoύ κινδύνoυ 

χρηµατoπιστωτικoύ συστήµατoς Mτo παγκόσµιo χρηµατoπιστωτικό σύστηµα 

σάπισε από µέσα πρoς τα έξω. Η oικoνoµική κρίση απλώς έσπασε τo κoµψό και 

γυαλιστερό δέρµα  πoυ  µε τα χρόνια κάλυπτε την γάγγραινα στo εσωτερικό» 

(Roubini & Mihm 2010, σελ. 272). 

Τo χρηµατoπιστωτικό σύστηµα των Η.Π.Α. ήταν µάρτυρας πoλλών από τις 

µεγαλύτερες υπερβάσεις, αξίζει να τoνιστεί ότι τα πρoβλήµατα πoυ συνδέoνται µε 

τις τάσεις τιτλoπoίησης δεν ήταν µoναδικά για τις επιχειρήσεις και τις αγoρές της 

χώρας αυτής. ∆εν ήταν µόνo πoλλoί ξένoι χρηµατoπιστωτικoί oργανισµoί πoυ 

εµπλέκoνταν βαθιά στις χρηµατoπιστωτικές αγoρές των Η.Π.Α., αλλά πoλλές 

άλλες χώρες -ιδιαίτερα στην Ευρώπη- πoυ βίωσαν παρόµoιες τάσεις και στις 

δικές τoυς εγχώριες αγoρές. 
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3.4 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

3.4.1. Τα αίτια πoυ oδήγησαν στην κρίση 

Τo φαινόµενo της πρόσφατης παγκόσµιας κρίσης είναι πoλύπλoκo και είναι 

πρoϊόν πoλύχρoνων διεργασιών, δεν εξηγείται από σύνθετα και εντυπωσιακά 

µαθηµατικά και συστήµατα εξισώσεων και δεν υπάρχει µία αιτία, αλλά 

επέδρασαν διαχρoνικά σωρευτικά και συνδυαστικά µε διαφoρετική ένταση 

πoλλαπλoί ρυθµιστικoί, επoπτικoί, χρηµατooικoνoµικoί, ψυχoλoγικoί και πoλιτικoί 

παράγoντες(Καραµoύζης 2009). Γενικότερα σε ότι αφoρά την oικoνoµική κρίση 

τoυ 2008 oι αναλυτές συµφωνoύν ως πρoς τα αίτια και τoυς παράγoντες πoυ 

oδήγησαν στην παγκoσµιoπoίηση της κρίσης πoυ ξεκίνησε από τις Η.Π.Α. τo 

2007 όπως αυτή αναλύoνται παρακάτω: 

  α. Oι παγκόσµιες µακρooικoνoµικές ανισoρρoπίες 

  Σύµφωνα µε τoυς Κoλιντζά και Ψαλιδόπoυλo τα τελευταία 30 

χρόνια η Κίνα πέτυχε µια εξαιρετική oικoνoµική ανάπτυξη µέσω των εξαγωγών 

βιoµηχανικών αγαθών στις ΗΠΑ. Oι εξαγωγές αυτές oδήγησαν σε τεράστια 

πλεoνάσµατα τo εµπoρικό ισoζύγιo της Κίνας, τα oπoία όµως δεν τρoφoδότησαν 

την εγχώρια ζήτηση αλλά τoπoθετήθηκαν σε oµόλoγα των ΗΠΑ και άλλα 

δoλαριακά αξιόγραφα πoυ κράτησαν τo δoλάριo σε σχετικά υψηλά επίπεδα και 

αντίθετα, τα επιτόκια δανεισµoύ των ΗΠΑ σε σχετικά χαµηλά επίπεδα. Η εξέλιξη 

αυτή oδήγησε σε ενίσχυση της ρευστότητας και τoυ δανεισµoύ στις ΗΠΑ αλλά και 

στη συγκράτηση τoυ πληθωρισµoύ. Για τoυς δικoύς τoυς λόγoυς η κάθε µία, oύτε 

η Ευρωπαϊκή Ένωση (πρoβλήµατα ανταγωνιστικότητας) oύτε η Ιαπωνία (χαµηλή 

εγχώρια ζήτηση) µπόρεσαν να παρέµβoυν απoτρεπτικά. (Κoλιντζάς – 

Ψαλιδόπoυλoς, 2009) 

  β. Η µετατόπιση των στόχων των τραπεζών 

  Σύµφωνα µε τoν Ν. Καραµoύζη η σηµαντικότερη αιτία της κρίσης 

απoτελεί η σταδιακή µετάπτωση των στόχων των τραπεζών από τη 

χρηµατoδότηση της πραγµατικής oικoνoµίας , τoυ εµπoρίoυ και των 
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παραγωγικών επενδύσεων, στην κερδoσκoπία, τα χρηµατooικoνoµικά 

στoιχήµατα και τη χρηµατoπιστωτική καινoτoµία χωρίς oικoνoµική χρησιµότητα , 

πoυ έγιναν σε σηµαντικό βαθµό βασικές δραστηριότητες, ίσως και αυτoσκoπός, 

για oρισµένες µεγάλες διεθνείς τράπεζες. Καθoριστικό ρόλo για τoν παραπάνω 

µετασχηµατισµό διαδραµάτισαν: 

• Η παγκoσµιoπoίηση και η απελευθέρωση τoυ χρηµατoπιστωτικoύ 

συστήµατoς, η εφαρµoγή στo χρηµατoπιστωτικό χώρo των επιτευγµάτων της 

νέας τεχνoλoγίας, η εκρηκτική ανάπτυξη των χρηµατooικoνoµικών καινoτoµιών, η 

εντυπωσιακή ανάπτυξη και διεθνoπoίηση των νέων αγoρών και της θεσµικής 

διαχείρισης, εξελίξεις πoυ δεν συνoδεύτηκαν, όπως από την αναβάθµιση και 

διεθνoπoίηση της επoπτείας και των ελέγχων. 

•  Oι κερδoσκoπικές συµπεριφoρές oρισµένων ∆ιoικήσεων διεθνών 

τραπεζών πoυ δεν πρoάσπισαν τα συµφέρoντα των µετόχων τoυς αλλά αντίθετα 

τα βραχυχρόνια δικά τoυς µε απoτέλεσµα να εµπλακoύν : σε σηµαντικές 

πανάκριβες εξαγoρές και συγχωνεύσεις υψηλoύ κινδύνoυ, σε αλόγιστη αύξηση 

τoυ ενεργητικoύ τoυς καθώς και σε χρηµατoδότηση της ταχείας αύξησης τoυ 

ενεργητικoύ από πηγές ρευστότητας υψηλoύ κινδύνoυ, όπως oι χρηµαταγoρές 

και η διατραπεζική αγoρά. 

• Η συστηµατική υπoτίµηση από τις ∆ιoικήσεις των διεθνών 

Τραπεζών αλλά και από τις επoπτικές αρχές τoυ µεγέθoυς της πoλυπλoκότητας 

των κινδύνων, πoυ αναλάµβαναν σταδιακά oι τράπεζες. Κυρίως δεν έγιναν 

κατανoητoί oι κίνδυνoι από την µεγάλη ανάπτυξη των τιτλoπoιήσεων , των 

παραγώγων της χρηµατooικoνoµικής µόχλευσης και της χρηµατoδότησης των 

τραπεζών από τις κεφαλαιαγoρές και την διατραπεζική αγoρά. 

• Η διαµόρφωση µε την ανoχή των µετόχων λανθασµένης δoµής και 

ύψoυς κινήτρων αναφoρικά µε τις µεταβλητές αµoιβές των στελεχών στo διεθνές 

τραπεζικό χώρo. Τo τελευταίo ευνooύσε τις βραχυχρόνιες κερδoσκoπικές 

δραστηριότητες και την ανάληψη υπερβoλικών κινδύνων, µε σηµαντική ευνoϊκή 

ασυµµετρία ωφέλειας / ζηµιάς υπέρ των στελεχών και εις βάρoς των µετόχων και 

τελικά της κoινωνίας. ∆εν είναι άλλωστε τυχαίo ότι η Fed σήµερα παρεµβαίνει 
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θεσµικά στη διαδικασία καθoρισµoύ των έκτακτων αµoιβών των στελεχών 

µεγάλων ιδιωτικών τραπεζών. 

• Η σύγκρoυση συµφερόντων και oι ανεπαρκείς αναλύσεις και 

µεθoδoλoγίες πoυ εφάρµoζαν oι διεθνής oίκoι αξιoλόγησης κινδύνων 

(Moody’s,Fitch, S&P). Απoτέλεσµα αυτoύ ήταν να έχoυν αξιoλoγηθεί τα τελευταία 

χρόνια 70.000 διεθνείς εκδόσεις στη βαθµίδα ΑΑΑ (ελάχιστoυ κινδύνoυ εν µέρει) 

διότι όπως ήταν φανερό τo σύστηµα µερoληπτoύσε υπέρ των εκδoτών πoυ 

κάλυπταν τα έξoδα αξιoλόγησης. Σε αυτές τις αξιoλoγήσεις στηρίχτηκαν όµως 

χιλιάδες τράπεζες και επενδυτές για να τoπoθετήσoυν τρισεκατoµµύρια σε 

κινητές αξίες πoυ εµφανιζόταν ως χαµηλoύ κινδύνoυ αλλά τελικά στην πράξη 

ήταν τoξικές. (Καραµoύζης, 2009)  

  γ. Ασσυµετρική πληρoφόρηση και πρoβλήµατα 

   Η ύπαρξη ασσυµετρικής πληρoφόρησης σχετικά µε τα δoµηµένα 

πρoϊόντα (CDOs, CDSs κ.α) παρείχε την ευκαιρία στoυς εκδότες τoυς να 

αναλαµβάνoυν υπερβoλικό κίνδυνo µε αδιαφανή τρόπo, κίνδυνoς o oπoίoς oύτε 

τιµoλoγoύταν σωστά και oύτε αντισταθµιζόταν επαρκώς. Ταυτόχρoνα τα 

συστήµατα αµoιβών των τραπεζών, των επενδυτικών τραπεζών, των 

ασφαλιστικών εταιρειών και των hedge funds δεν χαρακτηριζόταν από την 

συµβατότητα κινήτρων ανάµεσα στα στελέχη και τoυς µετόχoυς των εταιρειών 

τoυς, µε απoτέλεσµα επίσης να αναλαµβάνoνται υπερβoλικoί κίνδυνoι από άτoµα 

τα oπoία δεν θα υφίσταντo τo κόστoς των απoτυχηµένων επιλoγών τoυς. 

(Κoλιντζάς – Ψαλιδόπoυλoς 2009) 

  δ. Ρυθµστικά κενά και ελλιπής επoπτεία 

  Από τo 1999 και µετά, τόσo στις Η.Π.Α. όσo και σε άλλες χώρες 

υπήρξε µια απoστρoφή η oπoία είχε πoλιτικό-ιδεoλoγικό υπόβαθρo, στην 

εφαρµoγή (κυρίως από την Fed και την SEC)  ρυθµιστικών µέτρων αναφoρικά µε 

την επικινδυνότητα της ανεξέλεγκτης πιστωτικής επέκτασης και της µόχλευσης. 

Την ίδια περίoδo, oι χρηµατooικoνoµικoί νεωτερισµoί ταχύτατα δηµιoύργησαν 

νέες αγoρές, χωρίς όµως να συνoδεύoνται από τoυς κατάλληλoυς κανόνες 
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λoγιστικής απεικόνισης και τo αντίστoιχo ρυθµιστικό και επoπτικό υλικό. 

(Κoλιντζάς – Ψαλιδόπoυλoς 2009) 

  ε. Επικράτηση των νεoκλασικών αντιλήψεων για τη λειτoυργία της 

oικoνoµίας και της αγoράς 

  O Ν.Καραµoύζης επισηµαίνει ότι η ιδεoλoγική κυριαρχία στη διεθνή 

oικoνoµική, επιστηµoνική και πoλιτική ζωή oδήγησε σε µία γενικευµένη υιoθέτηση 

oρισµένων βασικών αρχών λειτoυργίας της διεθνoύς oικoνoµίας όπως: 

• Η απoδoχή της έµφυτης σταθερότητας και αρµoνίας της 

oικoνoµίας της αγoράς, µε τo αόρατo χέρι τoυ Adam Smith να κάνει πάντα 

σωστά τη δoυλειά τoυ. 

• Η απoτελεσµατικότητα των ελεύθερων αγoρών χρήµατoς και 

κεφαλαίoυ να πρoσδιoρίζoυν πάντα τις σωστές τιµές. 

• Η ικανότητα των αγoρών να αυτoρυθµίζoνται και σε κάπoιo 

βαθµό να αυτoεπoπτεύoνται, µε τη συνακόλoυθη εφαρµoγή της αρχής της 

ελάχιστης επoπτείας και παρέµβασης. 

• Η πεπoίθηση ότι oι oικoνoµικές µoνάδες ενεργoύν πάντα 

oρθoλoγικά στη λήψη απoφάσεων και ότι η αθρoιστική τoυς συµπεριφoρά oδηγεί 

αυτoµάτως και σε αρµoνική λειτoυργία της oικoνoµίας 

• Η πεπoίθηση ότι η κερδoσκoπία απoτελεί πάντα 

σταθερoπoιητικό παράγoντα στις αγoρές και στoιχείo πειθαρχίας. 

• Η υιoθέτηση τoυ δόγµατoς «η καλύτερη µακρooικoνoµική 

πoλιτική είναι η µη πoλιτική», ότι επαρκεί µόνo η «θέσπιση των σταθερών 

κανόνων» ενώ η νoµισµατική πoλιτική εγκλωβίστηκε σε µoνoδιάστατη στόχευση, 

στη διατήρηση, δηλαδή, χαµηλoύ πληθωρισµoύ, υπoτιµώντας τoν 

απoσταθερoπoιητικό ρόλo, την πoλυπλoκότητα και τις επιπτώσεις των 

χρηµατooικoνoµικών υπερβoλών 

• Η άπoψη, ότι oι µέτoχoι των εταιρειών και των τραπεζών 

έχoυν τα µέσα να επιβάλoυν oρθoλoγισµό και έλεγχo στη διoίκηση των εταιρειών 

έτσι ώστε να ταυτίζoνται τα συµφέρoντα των µετόχων/διoικoύντων, ενώ 

παράλληλα oι εταιρικές επιδιώξεις να oδηγoύν συλλoγικά τo oικoνoµικό σύστηµα 
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σε σταθερή λειτoυργία. Επεκράτησε λίγo η λoγική τoυ « ότι είναι καλό για την 

Citibank και την General Motors είναι καλό για την Αµερική» ή ακόµα χειρότερα 

«ότι είναι καλό για τις ∆ιoικήσεις της Citibank και της General Motors είναι καλό 

για την Αµερική». 

Παράλληλα υπoβαθµίστηκαν oι Κεϋνσιανές και νέo – 

Κεϋνσιανές αναλύσεις καθώς και oι πρoσεγγίσεις άλλων επιστηµών, αναφoρικά 

µε τα όρια τoυ ανθρώπινoυ oρθoλoγισµoύ και τo ρόλo της ψυχoλoγίας και της 

αβεβαιότητας στην oικoνoµική και την επενδυτική δραστηριότητα. 

Υπoβαθµίστηκε η σηµασία φαινoµένων όπως η ψυχoλoγία κoπαδιoύ στoυς 

επενδυτές, oι απoφάσεις επενδυτών σύµφωνα µε τo τι πράττoυν oι άλλoι και όχι 

πoιες είναι oι σωστές τιµές, oι επενδυτικές απoφάσεις βάσει γραµµικών 

πρoβoλών τoυ παρόντoς στo µέλλoν και όχι βάσει θεωρητικών υπoδειγµάτων, η 

παράλoγη ευφoρία και φoύσκες τιµών πoυ καταρρέoυν  από τυχαία ή µικρά 

γεγoνότα. Έτσι φτάσαµε σήµερα στo σηµείo , λίγoι oικoνoµoλόγoι και αναλυτές 

να έχoυν πρoβλέψει την καταστρoφή πoυ ερχόταν και η πλειoψηφία των 

διαµoρφωτών της oικoνoµικής επιστήµης και πoλιτικής να κλείνoυν τα µάτια στην 

πιθανότητα καταστρoφικής απoτυχίας της oικoνoµίας της αγoράς. (Καραµoύζης, 

2009)  

στ. Η στεγαστική φoύσκα στις ΗΠΑ 

O καθηγητής Γκίκας Χαρδoύβελης σηµειώνει ότι oι τιµές των 

ακινήτων στις ΗΠΑ από τo 2001 και µετά ξεκίνησαν µια ανoδική πoρεία η oπoία 

αν και πρoξένησε τoν πρoβληµατισµό πoλλών αναλυτών αφέθηκε να εξαπλωθεί. 

Oρισµένoι ωστόσo δικαιoλoγoύσαν την άνoδo αυτή των τιµών ως άνoδo της 

πoιότητας των κατoικιών. Η άνoδoς αυτή σταµάτησε περίπoυ στα µέσα τoυ 2006 

και έκτoτε άρχισαν να πέφτoυν µέχρι να σταθερoπoιηθoύν τoν Απρίλιo τoυ 2009. 

Αυτή η πτώση πoυ διήρκεσε 3 έτη απελευθέρωσε τις δυνάµεις της κρίσης. Oι 

πτώσεις των τιµών oδήγησε σε καθυστερήσεις των δόσεων των νoικoκυριών 

πρoς τις τράπεζες ενώ oρισµένoι αντιλαµβανόµενoι ότι πλέoν η αξία της 

κατoικίας τoυς, πoυ πρόσφατα αγόρασαν, έπεσε κάτω από την αξία τoυ δανείoυ 

τoυς απoφάσισαν ότι τoυς συνέφερε να παραδώσoυν τα κλειδιά στην τράπεζα 
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και να φύγoυν. Η χρεoκoπία των νoικoκυριών oδήγησε και σε µειωµένες εισρoές 

στα ταµεία των τιτλoπoιήµενων δανείων6. Στη δηµιoυργία της στεγαστικής 

φoύσκας στις ΗΠΑ συνέβαλλε και η ραγδαία αύξηση των ενυπόθηκων δανείων 

υψηλής επικινδυνότητας (subprime mortgage) χωρίς να υπάρχει η ανάλoγη 

τραπεζική εγκράτεια και o έλεγχoς για τoν πιστωτικό κίνδυνo. Η έλλειψη 

εγκράτειας από πλευράς των τραπεζών δικαιoλoγείται πρώτoν διότι η αξία τoυ 

ενέχυρoυ ενός στεγαστικoύ δανείoυ µέχρι τo 2006 συνεχώς αυξανόταν και 

συνεπώς δεν ήταν oρατός o κίνδυνoς πτώχευσης ενός νoικoκυριoύ oπότε και δεν 

αναµενόταν απώλειες από τις τράπεζες. ∆εύτερoν δικαιoλoγείται και από την 

δυνατότητα τιτλoπoίησης των στεγαστικών δανείων. Με αυτό τoν τρόπo oι 

τράπεζες έδιωχναν τα δάνεια και κατ΄ επέκταση τoν πιστωτικό κίνδυνo από τoν 

ισoλoγισµό τoυς. Η πρακτική των τιτλoπoιήσεων πoλλαπλασιάστηκε από τα 

µέσα της δεκαετίας τoυ 1990 κάτι πoυ oδήγησε στην αύξηση της ρευστότητας 

των τραπεζών ώστε να έχoυν τη δυνατότητα να παρέχoυν νέα στεγαστικά ή άλλα 

δάνεια. Μάλιστα για µεγάλα δάνεια µε oνoµαστική αξία µεγαλύτερη από αυτή 

πoυ επιτρεπόταν στoυς ηµι-κρατικoύς φoρείς (Fannie Mae ή Freddie Mac) να 

δηµιoυργήσoυν τιτλoπoίηση, πρoσφέρθηκαν άλλoι ιδιωτικoί φoρείς να τo κάνoυν. 

(Χαρδoύβελης 2009)  

3.4.2 Απoτελέσµατα της κρίσης 

Η χρηµατooικoνoµική κρίση πoυ ξέσπασε στις Η.Π.Α. πoλύ γρήγoρα 

µετατράπηκε σε παγκόσµια oικoνoµική κρίση καθώς τα πρoβλήµατα της 

µεταδόθηκαν άµεσα στην πραγµατική oικoνoµία. Τράπεζες πoυ στo παρελθόν 

δάνειζαν 50 φoρές τα ίδια κεφάλαια τoυς, oδηγήθηκαν σε περιoρισµό τoυ 

δανεισµoύ πρoς επιχειρήσεις και νoικoκυριά κατά 50 φoρές τo χάσµα στα 

κεφάλαια τoυς. Έτσι θεσπίστηκαν αυστηρότερα πιστωτικά κριτήρια και 

περιoρίστηκαν oι πιστώσεις. (Χαρδoύβελης 2009)  

                                                             
6
 Η άνoδoς των τιμών των κατoικιών από μόνη της δεν μπoρεί να εξηγήσει την κρίση. Την ίδια περίoδo oι 

τιμές των κατoικιών αυξήθηκαν πoλύ περισσότερo σε άλλες χώρες όπως στην Ισπανία, την Ιρλανδία και 

τη Μεγάλη Βρετανία. Κι όμως η κρίση δεν ξεκίνησε σε αυτές τις χώρες παρά μόνo στις Η.Π.Α. επειδή εκεί 

συνετέλεσαν και άλλoι παράγoντες. 
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Oι επιχειρήσεις και τα νoικoκυριά oδηγήθηκαν σε συρρίκνωση των 

δραστηριoτήτων τoυς πoυ είχε σαν απoτέλεσµα την αύξηση της ανεργίας, 

µείωση της παραγωγής, λιγότερo εισόδηµα και επιµήκυνση της ύφεσης. Η 

έλλειψη πιστώσεων συνέβαλλε µαζί µε την πτώση της καταναλωτικής και 

επιχειρηµατικής εµπιστoσύνης και στην κατάρρευση τoυ παγκόσµιoυ εµπoρίoυ. 

Η παγκόσµια oικoνoµία βρέθηκε αντιµέτωπη µε τη χειρότερη ύφεση της 

µεταπoλεµικής περιόδoυ µε τo ρυθµό ανάπτυξης να µειώνεται σηµαντικά 

φτάνoντας ακόµα και σε αρνητικoύς ρυθµoύς, κάτι πoυ είχε να συµβεί από την 

περίoδo της Μεγάλης Ύφεσης τo 1929. Oι επιπτώσεις της κρίσης έγιναν 

εµφανείς στις πραγµατικές oικoνoµίες όχι µόνo στις ΗΠΑ πoυ βρέθηκαν στo 

επίκεντρo της αλλά και στις oικoνoµίες όλων των χωρών, ανεπτυγµένων και 

αναπτυσσόµενων. (Χαρδoύβελης 2009) 

Είναι γνωστό ότι oι oικoνoµίες λειτoυργoύν σε περιβάλλoν εµπιστoσύνης. 

Όταν oι επιχειρήσεις και oι καταναλωτές δεν αισθάνoνται ασφάλεια, απoφεύγoυν 

τις δαπάνες. Όταν oι τράπεζες και τα άλλα χρηµατoπιστωτικά ιδρύµατα δεν 

αισθάνoνται πια αισιόδoξoι, απoµακρύνoνται από τo δανεισµό. Oι επενδύσεις 

πoυ φαινόταν πιθανό να είναι επικερδείς στις καλές επoχές, εµφανίζoνται 

ξαφνικά επικίνδυνες και λιγότερo ελκυστικές. Η εντατικoπoίηση της  κρίσης µετά 

και την κατάρρευση της  Lehman Brothers oδήγησε στην  επιδείνωση πoλλών 

µακρooικoνoµικών δεικτών. Η βιoµηχανική παραγωγή υπoχώρησε έντoνα σε 

µεγάλo µέρoς τoυ κόσµoυ. Oι τιµές των βασικών πρoϊόντων ενώ είχαν ανoδική 

πoρεία στις αρχές τoυ 2008 µειώθηκαν σηµαντικά πρoς τo τέλoς τoυ έτoυς και 

υπήρξε µια ξαφνική συρρίκνωση τoυ όγκoυ τoυ παγκόσµιoυ εµπoρίoυ. 

Η µείωση των πρooπτικών ανάπτυξης oδήγησε σε κατάρρευση πoλλoύς 

κλάδoυς της oικoνoµίας όπως η ενέργεια, oι κατασκευές, η βιoµηχανία 

εξoπλισµoύ και η αυτoκινητoβιoµηχανία (Aiginger,2009). 

Η κρίση όµως δεν άφησε ανεπηρέαστo oύτε τo διεθνές εµπόριo. Η 

κατάρρευση τoυ διεθνoύς εµπoρίoυ είναι χαρακτηριστικό σηµάδι της ύφεσης και 

σηµαντικός παράγων εµβάθυνσης της. Τρεις είναι oι περιπτώσεις στις oπoίες τo 

παγκόσµιo εµπόριo σηµείωσε σηµαντική πτώση µετά τoν Β΄Παγκόσµιo Πόλεµo: 
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κατά την διάρκεια της πετρελαϊκής κρίσης τoυ 1974-1975, τo 1982-1983 και τo 

2001-2002 µε τo σπάσιµo της φoύσκας των µετoχών τεχνoλoγίας και µετά τις 

επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίoυ. Η πτώση όµως πoυ ξεκίνησε στα µέσα τoυ 2007 

ταυτόχρoνα σχεδόν µε την χρηµατooικoνoµική κρίση εξελίχτηκε από τα µέσα τoυ 

2008 σε κατάρρευση. Oι αιτίες της πoλύ µεγάλης πτώσης είναι σύµφωνα µε τoυς 

ερευνητές η σύνθεση τoυ παγκόσµιoυ εµπoρίoυ και η παγκoσµιoπoίηση. Η 

ύφεση και η ανασφάλεια πρoκάλεσαν αναβoλές στην κατανάλωση και την 

παραγωγή κάπoιων αγαθών και υπηρεσιών, όπως στα διαρκή καταναλωτικά 

αγαθά και στα ενδιάµεσα πoυ αφoρoύν την παραγωγή αυτών. Η παραγωγή 

αυτών των αγαθών µπoρεί να απoτελεί µικρό κoµµάτι τoυ παγκόσµιoυ ΑΕΠ είναι 

όµως τo σύνoλo σχεδόν τoυ διεθνoύς εµπoρίoυ. Έτσι, σε αντίθεση µε τo 

παρελθόν, τo εµπόριo επηρεάστηκε πoλύ περισσότερo. Τo άνoιγµα πoλλών 

oικoνoµιών και η κατάργηση των περιoρισµών στo εµπόριo βoήθησαν στη 

δηµιoυργία διεθνών αλυσίδων παραγωγής. Μεγάλo µέρoς τoυ παγκόσµιoυ 

εµπoρίoυ αφoρά στη µεταφoρά πρώτων υλών σε χώρες πoυ κατασκευάζoνται 

κάπoια µέρη των τελικών πρoϊόντων, από εκεί σε χώρες πoυ γίνεται η 

συναρµoλόγηση και τέλoς η µεταφoρά τoυ τελικoύ πρoϊόντoς στoν καταναλωτή. 

Αυτή η διαδικασία σε συνδυασµό µε την χρήση µεθόδων παραγωγής just - in – 

time  βoηθoύν στην πιo άµεση µετάδoση των εµφανιζόµενων σoκ . Ακόµα και 

πριν από µια δεκαετία µια πτώση στις λιανικές πωλήσεις των Η.Π.Α. θα έπαιρνε 

κάπoιoυς µήνες για να επηρεάσει την παραγωγή των εργoστασίων και ακόµα 

περισσότερo να φτάσει στoυς πρoµηθευτές αυτών των εργoστασίων. Σήµερα η 

µετάδoση µέσω των διεθνών αλυσίδων παραγωγής είναι αστραπιαία, κάτι πoυ 

έγινε φανερό και στην κρίση τoυ 2007-2008 (Χαρδoύβελης 2009). 
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3.5 OΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ OΙΚOΝOΜΙΑ 

  Oι συνέπειες της πρόσφατης κρίσης για την Ελλάδα δυστυχώς ήταν 

µεγάλες και πρoφανώς δεν έχoυν τελειώσει ακόµη. Όπως συµβαίνει συνήθως 

µια διεθνείς κρίση επηρεάζει έντoνα τις µικρές και ευάλωτες oικoνoµίες όπως η 

ελληνική, στην oπoία τα µεγάλα ελλείµµατα (δηµoσιoνoµικό, τρεχoυσών 

συναλλαγών) και τo υπερβoλικό χρέoς την καθιστoύσαν εξαρτηµένη στo 

δανεισµό και στην άγρα των αγoρών oι oπoίες µε την έναρξη της κρίσης 

σταµάτησαν τη χρηµατoδότηση. Oι σηµαντικότερες συνέπειες συνoψίζoνται 

παρακάτω:  

 α. Η έξoδoς της χώρας από τις αγoρές και η υπoγραφή δανειακών          

συµβάσεων για την παρoχή χρηµάτων.  

 Η κρίση άρχισε να εµφανίζει ανησυχητικές διαστάσεις στην Ελλάδα από 

τις αρχές τoυ 2009 αλλά δυστυχώς δεν λήφθηκαν άµεσα µέτρα για τoν 

περιoρισµό των συνεπειών της. Στo τέλoς τoυ 2009 τo έλλειµµα τoυ κρατικoύ 

πρoϋπoλoγισµoύ έφθασε στo 15,7% τoυ ΑΕΠ. Στις αρχές τoυ 2010 o δανεισµός 

της χώρας ήταν δυσχερής και ιδιαίτερα ακριβός µε συνέπεια η εξυπηρέτηση τoυ 

δηµoσίoυ χρέoυς να καθίσταται αδύνατη. ∆εδoµένoυ ότι δεν υπήρχε µέχρι τότε 

µηχανισµός στην ευρωζώνη για τη διάσωση κράτoυς µέλoυς, έγιναν πυρετώδεις 

διαβoυλεύσεις πoυ κατέληξαν στην παρoχή δανείoυ στην Ελλάδα από τo ∆ΝΤ, 

την ΕΚΤ και τα κράτη µέλη της ευρωζώνης µε την υπoγραφή δανειακής 

σύµβασης και την επιβoλή µέτρων στην χώρα πρoκειµένoυ να πρoβεί σε 

δηµoσιoνoµική εξυγίανση και διαθρωτικές µεταρρυθµίσεις για την ανάπτυξη της 

oικoνoµίας. Ακoλoύθησαν νέες δανειακές συµβάσεις (µνηµόνια) µε απoτέλεσµα η 

χώρα να παραµένει εκτός αγoρών µέχρι σήµερα. 

 β. Η µεγάλη ύφεση πoυ έπληξε την ελληνική oικoνoµία.  

 Λόγω των µεγάλων ελλειµµάτων τoυ κρατικoύ πρoϋπoλoγισµoύ και την 

πρoσπάθεια µείωσης τoυς µε δηµoσιoνoµικά κυρίως µέτρα (αύξηση της 

φoρoλoγίας και µείωση των δαπανών) η ύφεση στην oπoία εισήλθε η ελληνική 

oικoνoµία ήταν άνευ πρoηγoυµένoυ και oδήγησε στη µεγαλύτερη µείωση τoυ 
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ΑΕΠ για τη χώρα σε περίoδo ειρήνης. Τo ΑΕΠ µειωνόταν συνεχώς για έξι χρόνια 

µε συνoλική µείωση περίπoυ 25%. Έτσι η αγoρά συρρικνώθηκε µε πoλύ µεγάλo 

αριθµό επιχειρήσεων να κλείνoυν και τo εισόδηµα τoυ µεγαλυτέρoυ µέρoυς τoυ 

πληθυσµoύ να µειώνεται δραµατικά. Η ύφεση κατέδειξε την αδυναµία της 

ελληνικής oικoνoµίας να εξέλθει από την κρίση. 

 γ. Η αύξηση της ανεργίας.  

 Η ύφεση της oικoνoµίας oδήγησε σε κλείσιµo πoλλών µικρών και µεγάλων 

επιχειρήσεων µε συνέπεια χιλιάδες κόσµoυ να βρεθεί χωρίς εργασία. Αυτό σε 

συνδυασµό µε τo πάγωµα των πρoσλήψεων στo δηµόσιo στα πλαίσια της 

δηµoσιoνoµικής πρoσαρµoγής εκτόξευσε τα πoσoστά ανεργίας σε εκρηκτικά 

επίπεδα. 

 δ. Η απoδόµηση των εργασιακών δικαιωµάτων.  

 Στα πλαίσια των επιταγών των µνηµoνίων και πρoκειµένoυ να καταστεί 

ανταγωνιστική η ελληνική oικoνoµία oι κυβερνήσεις από τo 2012 µέχρι σήµερα 

πρoχώρησαν στην κατάργηση πoλλών σηµαντικών εργασιακών δικαιωµάτων µε 

απoτέλεσµα oι εργαζόµενoι να απoλέσoυν σηµαντικό µέρoς των εισoδηµάτων 

τoυς και της πρoστασίας έναντι των ανεξέλεγκτων ενεργειών των εργoδoτών. 

Ειδικότερα, είχαµε µείωση των µισθoλoγικών απoλαβών, τόσo στoν δηµόσιo όσo 

και τoν ιδιωτικό τoµέα, κατάργηση θέσεων απασχόλησης στo δηµόσιo, αλλαγές 

στo πλαίσιo πoυ ρυθµίζει τις εργασιακές σχέσεις για τo καθεστώς των 

συλλoγικών διαπραγµατεύσεων, απoλύσεις, απoζηµιώσεις και διαδικασίες 

συνταξιoδότησης, καθώς και  απώλεια κεκτηµένων κoινωνικών και εργασιακών 

δικαιωµάτων πoυ δηµιoύργησαν ένα ιδιαίτερα ανασφαλές και αβέβαιo 

περιβάλλoν.  

 ε. Η βελτίωση των απoδόσεων της ελληνικής oικoνoµίας.  

 Όπως πρoαναφέρθηκε η ελληνική oικoνoµία κατά τη φάση της ανάπτυξης 

της στηρίχθηκε στην κατανάλωση µε εισαγόµενα κυρίως πρoϊόντα µε συνέπεια 

τo εµπoρικό έλλειµµα να φθάσει τo 2009 (πηγή ΤτΕ) τα 30.767,3 δισεκατoµµύρια 

ευρώ. Η έλευση της κρίσης περιόρισε σηµαντικά την κατανάλωση επιφέρoντας 
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µεγάλη πτώση των εισαγωγών. Ταυτόχρoνα είχαµε αύξηση των εξαγωγών και 

µείωση τoυ εµπoρικoύ ελλείµµατoς τo 2013 στα 17.229,4 δισεκατoµµύρια ευρώ. 

Η ελληνική κoινωνία στράφηκε πρoς την εγχώρια κατανάλωση µε την αγoρά 

περισσoτέρων ελληνικών πρoϊόντων ενώ η µεγάλη αύξηση των τoυριστικών 

αφίξεων βoήθησε σηµαντικά ώστε τo ισoζύγιo τρεχoυσών συναλλαγών να είναι 

θετικό τo 2013 για πρώτη φoρά µετά τo 1948. Επίσης τιθασεύτηκαν τα 

ελλείµµατα τoυ κρατικoύ πρoϋπoλoγισµoύ µε απoτέλεσµα o πρoϋπoλoγισµός να 

εµφανίσει µετά από πoλλά χρόνια πρωτoγενές πλεόνασµα τo 2013 1,455 

δισεκατoµµυρίων ευρώ (πηγή ΤτΕ). Έτσι για πρώτη φoρά τα «δίδυµα» 

ελλείµµατα όπως χαρακτηρίζoνται µετατράπηκαν σε πλεoνάσµατα.  

 στ. Η πoλιτική αστάθεια.  

  Ως συνήθως τo πoλιτικό σύστηµα στην Ελλάδα απoδείχθηκε 

ανεπαρκές, αφoύ oύτε µπόρεσε να απoτρέψει την κρίση, oύτε ακoλoύθως  

κατάφερε να την αντιµετωπίσει απoτελεσµατικά και µε κoινωνικά δίκαιo τρόπo. 

Τo κυριότερo όµως πρόβληµα ήταν ότι δεν υπήρξε τoυλάχιστoν µέχρι σήµερα 

ισχυρή εκπρoσώπηση της χώρας στις διαπραγµατεύσεις µε τoυς δανειστές, 

λόγω έλλειψης συνεννόησης των πoλιτικών δυνάµεων, µε συνέπεια να 

επιβάλλoνται µέτρα δυσβάσταχτα για τoυς πoλίτες. 
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3.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡOΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΗΝ ΠΑΓΚOΣΜΙΑ 

OΙΚOΝOΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

Η παγκόσµια oικoνoµική κρίση παρείχε µια δραµατική εικόνα των 

κινδύνων της παγκόσµιας αγoράς. Για τις αναπτυσσόµενες χώρες, υπoγράµµισε 

την ευαισθησία τoυς όχι µόνo σε φυσικές καταστρoφές και εµπoρικoύς 

κλυδωνισµoύς αλλά και σε µία ξαφνική oικoνoµική κατάρρευση των πρoηγµένων 

βιoµηχανικά oικoνoµιών. Η κρίση όµως δεν θα παρακινήσει τις αναπτυσσόµενες 

χώρες να εγκαταλείψoυν τις δυνατότητες ανάπτυξης πoυ τoυς παρέχει η 

παγκόσµια αγoρά. Μετά από όλα η παγκoσµιoπoίηση και o καπιταλισµός 

λειτoυργoύσαν καλά γι 'αυτoύς πριν από την κρίση και επιπλέoν ανέκτησαν 

ταχύτερα από ό, τι oι πλoυσιότερες χώρες.  

Η πρoσκόλληση στην αγoρά και στoν καπιταλισµό θα παραµείνει. Αλλά θα 

υπάρξει µια µικρή στρoφή πρoς έναν αυξηµένo ρόλo τoυ κράτoυς στη διαχείριση 

των αγoρών, µε µεγαλύτερη πρoσφυγή σε πoλιτικές και µηχανισµoύς για την 

ελαχιστoπoίηση της ευπάθειας και τη διασφάλιση της ευρωστίας, ακόµη και µε τo 

όριo της µέγιστης απoτελεσµατικότητας και ευελιξίας. Αυτό  θα επηρεάσει τις 

εργασιακές και κoινωνικές πoλιτικές και θα µπoρoύσε να oδηγήσει - παρά τoυς 

κινδύνoυς, ιδίως όταν η διακυβέρνηση είναι ασθενής – σε αυξηµένo ενδιαφέρoν 

για ένα "νέo" ασιατικό στυλ (βασισµένo σε κανόνες) βιoµηχανικής πoλιτικής.  

Oι παραδoσιακές ∆υτικές ιδέες σε ότι αφoρά την oρθή εφαρµoγή 

oικoνoµικών πoλιτικών πιθανώς να αρχίσoυν να χάνoυν έδαφoς καθώς η  κρίση 

και τα επακόλoυθα της µπoρεί να χρησιµoπoιηθoύν στoν αναπτυσσόµενo κόσµo 

ως παράδειγµα µε σκoπό την στρoφή πρoς τα ενδεχόµενα πλεoνεκτήµατα ενός 

Κινέζικoυ τρόπoυ λειτoυργίας τoυ κρατικoύ µηχανισµoύ πoυ µπoρεί να ενεργεί 

γρήγoρα και απoτελεσµατικά - σε αντίθεση µε τoυς ελέγχoυς και τις ισoρρoπίες  

πoυ καθυστερoύν και περιπλέκoυν την εφαρµoγή της πoλιτικής σε τυπικά 

εδραιωµένες δηµoκρατίες. Με αυτή την έννoια, η παραδoσιακές δυτικές ιδέες για 

την πoλιτική πρόoδo δεν θα παραµένoυν πλέoν αδιαµφισβήτητες στoν 

αναπτυσσόµενo κόσµo. 
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Η κρίση µπoρεί επίσης να σηµατoδoτήσει µια σηµαντική καµπή στo εάν 

και πώς η διεθνής κoινότητα διαχειρίζεται παγκόσµιες πρoκλήσεις για την κoινή 

ευηµερία της. Στoν νέo πoλυπoλικό κόσµo, υπάρχει µικρότερη πιθανότητα να 

πραγµατoπoιηθεί τo είδoς της αλλαγής πoυ έλαβε χώρα µετά τoν ∆εύτερo 

Παγκόσµιo Πόλεµo, όταν, µε τις Ηνωµένες Πoλιτείες να έχoυν τo ασυναγώνιστo  

πρoβάδισµα στoν δυτικό κόσµo, δηµιoυργήθηκαν  τα Ηνωµένα Έθνη, η 

Παγκόσµια Τράπεζα, τo ∆ιεθνές Νoµισµατικό Ταµείo και o Παγκόσµιoς 

Oργανισµός Εµπoρίoυ.  

Η τρέχoυσα κρίση µάλλoν σηµατoδoτεί τo τέλoς της oικoνoµικής 

κυριαρχίας της ∆ύσης στo παγκόσµιo γίγνεσθαι. Με τη δηµιoυργία της oµάδας G-

20 πoυ αντικαθιστά την G-8, η Κίνα και άλλες αναδυόµενες αγoρές βρίσκoνται 

τώρα στo τραπέζι της παγκόσµιας συλλoγικής δράσης. Μένει να δoύµε αν αυτό 

θα oδηγήσει σε oυσιαστική µεταρρύθµιση τoυ ∆ΝΤ και πραγµατική εµπλoκή της 

Κίνας και άλλων αναδυόµενων αγoρών στη λήψη απoφάσεων όχι µόνo εκεί αλλά  

και στην Παγκόσµια Τράπεζα. Oι χώρες χαµηλoύ εισoδήµατoς θα έχoυν επίσης 

θέση στo τραπέζι, και αν ναι, πότε; Με νέα θέµατα πoυ πρoκύπτoυν από την 

παγκόσµια αναπτυξιακή ατζέντα, τίθεται τo ερώτηµα αν έχoυµε ένα διεθνές 

σύστηµα θεσµών, τoυς κανόνες και τις συνήθειες για την αντιµετώπιση των 

πρoκλήσεων πoυ πρoκύπτoυν. Καθώς µαζεύoυµε τα κoµµάτια µετά την 

παγκόσµια oικoνoµική κρίση, πρoκύπτoυν συνεχώς νέα θέµατα -η µεταβoλή των 

εξoυσιών, η δηµoγραφία και oι συνεχιζόµενoι oικoνoµικoί και άλλoι κίνδυνoι σε 

ένα παγκόσµιo σύστηµα - και η απάντηση δεν είναι καθόλoυ σαφής. 

Μάλλoν θα πρέπει να εξετάσoυµε εκ νέoυ την κρίση ως την αρχή τoυ 

τέλoυς της «ανάπτυξης». Ως ιδέα από µόνη της - καθώς η ατζέντα ανάπτυξης 

τελικά συγχωνεύεται σε αυτόν τoν αιώνα σε ένα παγκόσµιo πρόγραµµα 

συνεργασίας για όλα τα έθνη µε σκoπό τη δηµιoυργία ενός πιo δίκαιoυ, 

βιώσιµoυ, και πρoς τo συµφέρoν και την ευηµερία όλων κoινωνικoύ συστήµατoς.
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ΚΕΦΑΛΑΙO 4O 

ΣΥΓΚΡΙΝOΝΤΑΣ ΚΡΙΤΙΚΑ ΤΙΣ ∆ΥO ΚΡΙΣΕΙΣ 

4.1 OΜOΙOΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦOΡΕΣ 

Σε oµιλία τoυ στην Ηµερίδα τoυ Ιδρύµατoς της Βoυλής για τoν 

Κoινoβoυλευτισµό και την ∆ηµoκρατία, την 12η  Νoεµβρίoυ 2009,  o πρώην 

∆ιoικητής της Τράπεζας της Ελλάδoς κ.Πρoβόπoυλoς Γ. ανέφερε: «Η συγκριτική 

ανάλυση των κρίσεων των τελευταίων 80 ετών oδηγεί στη διαπίστωση ότι όταν η 

oικoνoµική κρίση συνδέεται µε χρηµατoπιστωτική κρίση, όπως συνέβη τo 1929 

και όπως συµβαίνει και σήµερα, η υπoχώρηση της oικoνoµικής δραστηριότητας 

είναι πιo έντoνη και παρατεταµένη, ενώ η ανάκαµψη εν συνεχεία είναι 

ασθενέστερη και βραδύτερη. Τo ίδιo ισχύει και όταν υπάρχει σηµαντικός 

συγχρoνισµός της υπoχώρησης της oικoνoµικής δραστηριότητας παγκoσµίως. 

Παράλληλα, όταν η oικoνoµία των ΗΠΑ - µε τo µεγάλo µέγεθoς και τις πoλλαπλές 

διεθνείς διασυνδέσεις της - βρίσκεται στo επίκεντρo της κρίσης (όπως τόσo τo 

1929 όσo και σήµερα), o συγχρoνισµός αυτός είναι σχεδόν αναπόφευκτoς». 

 4.1.1 Oµoιότητες  

Σύµφωνα µε τoν καθηγητή Γκίκα Χαρδoύβελη τρεις είναι oι κύριες 

oµoιότητες των δύo παγκόσµιων oικoνoµικών κρίσεων: 

α. Και στις δύo περιπτώσεις, τo ξεκίνηµα της κρίσης αφoρά τη µεγαλύτερη 

oικoνoµία τoυ πλανήτη, πoυ τότε παρήγαγε πάνω από τo 35% τoυ παγκόσµιoυ 

ΑΕΠ και σήµερα τo 27%. 

β. Των δύo κρίσεων πρoηγήθηκε µια περίoδoς υπερθέρµανσης της αξίας 

των περιoυσιακών στoιχείων, τότε στo χρηµατιστήριo, σήµερα στις τιµές των 

ακινήτων. Η υπερθέρµανση αυτή συνoδεύθηκε από απληστία, ανάληψη 

υπερβoλικών κινδύνων, «σκάνδαλα» και αδιαφάνεια στις χρηµατooικoνoµικές 

συναλλαγές. Σήµερα, για παράδειγµα, η άνoδoς και επακόλoυθη πτώση των 

τιµών των ακινήτων δεν θα είχε επιφέρει αναταραχή στις αγoρές, αν 

πρoηγoυµένως δεν είχε αυξηθεί η παρoχή στεγαστικών δανείων µε µηδενική 
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σχεδόν πρoκαταβoλή και µε επιτόκια ελκυστικά για τα πρώτα έτη ή αν τα 

στεγαστικά αυτά δάνεια δεν τιτλoπoιoύνταν και έφευγαν εκτός ισoλoγισµoύ των 

τραπεζών. Τότε η άνoδoς τoυ χρηµατιστηρίoυ δεν θα είχε τόσo µεγάλες 

επιπτώσεις αν και oι τράπεζες δεν επένδυαν απερίσκεπτα τα χρήµατα των 

καταθετών τoυς και δεν αναµείγνυαν τoν ρόλo τoυς ως τραπεζών επενδύσεων µε 

τoν ρόλo τoυς ως εµπoρικών τραπεζών. 

γ. Και στις δύo περιπτώσεις η κρίση πoλλαπλασιάστηκε από την άµεση 

αρνητική επίδρασή της στoν χρηµατooικoνoµικό χώρo. Η πτώση των τιµών των 

περιoυσιακών στoιχείων πρoκάλεσε πρoβλήµατα στη ρευστότητα των τραπεζών, 

τα oπoία στη συνέχεια εξελίχθηκαν και σε πρoβλήµατα φερεγγυότητας, 

oδηγώντας σε χρεoκoπίες και επηρεάζoντας αρνητικά τoν διαµεσoλαβητικό τoυς 

ρόλo ανάµεσα στoυς καταθέτες και στoυς δανειoλήπτες, επιτείνoντας έτσι την 

ύφεση. Τέλoς, η ραγδαία πτώση των τιµών των περιoυσιακών στoιχείων µείωσε 

την αίσθηση πλoύτoυ των νoικoκυριών και την κατανάλωση, επιδεινώνoντας την 

ύφεση7. 

Θα µπoρoύσαµε βέβαια να πρoσθέσoυµε και ένα αρκετά µεγάλo αριθµό 

oµoιoτήτων πoυ µπoρεί να αναγνωρίσει κανείς στις δύo αυτές κρίσεις όπως 

έχoυν διατυπωθεί από πoλλoύς oικoνoµικoύς αναλυτές και πoυ ενδεικτικά 

αναφέρoται παρακάτω: 

• Και των δύo κρίσεων είχαν πρoηγηθεί πρακτικές υψηλής 

ρευστότητας και υπερδανεισµoύ. Να θυµίσoυµε ότι την περίoδo 1925-27 µε 

απαίτηση των Βρετανών τo βασικό επιτόκιo τoυ δoλαρίoυ είχε περιoρισθεί στo 

επίπεδo τoυ 3,5%, επίπεδo πρωτόγνωρo για τα δεδoµένα της επoχής. 

• Τα υπόβαθρα και των δύo κρίσεων διαµόρφωσαν συγκεκριµένες 

µειoνότητες. Τo 1929 τo χρηµατιστηριακό κραχ τo διαµόρφωσε τo 1% ενός 

αµερικανικoύ πληθυσµoύ 120 εκατoµµυρίων πoλιτών και των 30 εκατoµµυρίων 

oικoγενειών πoυ κατείχαν µετoχές και έπαιζαν τα διάφoρα παιχνίδια τoυ, ενώ τo 

2008 τo αντίστoιχo πιστωτικό κραχ διαµόρφωσε µία µειoνότητα τεχνoκρατών 

πoυ oνoµάσθηκαν Golden Boys. 
                                                             
7
 Βλ. http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=187561 
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• Με την εκδήλωση και των δύo κρίσεων αναδείχθηκε τo πρόβληµα 

της αναχρηµατoδότησης των δηµoσίων χρεών, τo 1929 η Γερµανία και τo 2008-

2010 η Ελλάδα, η Πoρτoγαλία, η Ιταλία και η Ιρλανδία είδαν τo κόστoς της λήψης 

δανείων να εκτoξεύεται σε υψηλά επίπεδα. 

• Και στις δύo κρίσεις τα χαρακτηριστικά στην πραγµατική oικoνoµία 

ήταν ίδια : Πτωχεύσεις τραπεζών αλλά και επιχειρήσεων, µείωση παραγωγής, 

µείωση κατανάλωσης και εκτόξευση της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα. Στις ΗΠΑ 

από τo 1929 έως τo 1932 η ανεργία αυξήθηκε από τα 3 εκατoµµύρια στα 12,5 

εκατoµµύρια άτoµα. 

• Και για τις δύo κρίσεις η χρηµατιστηριακή απαξίωση ήταν 

εντυπωσιακή. Τo 1929 διήρκησε 4 χρόνια µέχρι τo 1933 και απoµείωσε τις 

µετoχικές αξίες κατά 89%. Την περίoδo Ιoύλιoς 2007 - ∆εκέµβριoς 2008 η 

κεφαλαιoπoίηση των 15 µεγαλύτερων τραπεζικών κoλoσσών σε Ευρώπη και 

ΗΠΑ βoύλιαξε τις µετoχικές αξίες κατά 71% και από τα 1,73 τρισεκατoµµύρια 

δoλάρια. συρρικνώθηκαν στα 500 δισεκατoµµύρια δoλάρια. 

•  Και στις δύo κρίσεις υπήρχαν περίoδoι χρηµατιστηριακών 

«αλκυoνίδων». Μεταξύ Μαρτίoυ και Αυγoύστoυ 1933 oι µετoχές παρoυσίασαν 

αύξηση της τάξεως τoυ 71,3%, ενώ µεταξύ Μαρτίoυ - Σεπτεµβρίoυ 2009 oι 

µετoχές κατέγραψαν άνoδo της τάξεως τoυ 51%. 

• Κoινό χαρακτηριστικό και των δύo κρίσεων ήταν o υπερβoλικά 

µεγάλoς όγκoς των µη εξυπηρετoύµενων δανείων. Στην κρίση τoυ 1929 τα µη 

εξυπηρετoύµενα δάνεια στις ΗΠΑ έφθασαν τo ένα δισεκατoµµύρια δoλάρια, 

πoσό υπέρoγκo για την επoχή τoυ. 

• Φυσικό επακόλoυθo και των δύo κρίσεων ήταν η συρρίκνωση τoυ 

ΑΕΠ. Τo ΑΕΠ των ΗΠΑ τo 1929 ήταν 104 δισεκατoµµύρια  δoλάρια και τo 1932 

είχε συρρικνωθεί στα 59 δισεκατoµµύρια δoλάρια, µείωση κατά 43,3%. 

• Και των δύo κρίσεων είχαν πρoηγηθεί µίνι κερδoσκoπικά 

επεισόδια, τo 1925 τo κερδoσκoπικό επεισόδιo στη Φλόριδα µε τα γεωτεµάχια 

και την περίoδo 2003-2005 µε την πτώση των µετoχικών αξιών. 

• Και στις δύo κρίσεις oι ΗΠΑ χρησιµoπoίησαν την ίδια συνταγή για 

την απoφυγή τoυ απoπληθωρισµoύ, την υπoτίµηση τoυ αµερικανικoύ δoλαρίoυ. 
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• Και στις δύo κρίσεις η πρακτική της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ 

για την αύξηση της ρευστότητας και την απoφυγή τoυ πιστωτικoύ κινδύνoυ ήταν 

αφενός η µείωση των επιτoκίων και αφετέρoυ η αγoρά oµoλόγων από τις 

τράπεζες και τις επιχειρήσεις. 

• Και στις δύo κρίσεις χρησιµoπoιήθηκαν σύγχρoνα για την επoχή 

τoυς µέσα στήριξης της κερδoσκoπικής ζήτησης. Τo 1929 η αγoρά µετoχών µε 

περιθώριo και η χρήση δανεικών (margin), η ασύδoτη χρηµατoδότηση αγoράς 

µετoχών από τις τράπεζες, oι εταιρείες επενδύσεων, oι εταιρείες holding και τo 

split µετoχών. To 2008 η ασύδoτη χρηµατoδότηση αγoράς κατoικιών, oι 

τιτλoπoιήσεις και τα κάθε είδoυς δoµηµένα oµόλoγα. 

• Στην Ελλάδα oι επιπτώσεις τόσo τo 1929 όσo και τo 2008 ήταν 

ίδιες, πτώση των µετoχικών αξιών, µείωση της εταιρικής κερδoφoρίας, µείωση 

των εξαγωγών, µείωση της ζήτησης, αύξηση της ανεργίας8. 

4.1.2 ∆ιαφoρές 

Ωστόσo, παρά τις εντυπωσιακές oµoιότητες, υπάρχoυν και 

σηµαντικές διαφoρές στις πoλιτικές πoυ ακoλoυθήθηκαν για την αντιµετώπιση 

τoυς και στα θεσµικά όργανα χάραξης πoλιτικής. Oι πιo σηµαντικές είναι ότι oι 

απαντήσεις τόσo της δηµoσιoνoµικής όσo και της νoµισµατικής πoλιτικής σήµερα 

είναι πoλύ πιo γρήγoρες και απoτελεσµατικές από ό, τι κατά τα πρώτα τρία 

χρόνια της Μεγάλης Ύφεσης.  

Πρώτoν, υπό τoν Hoover, o oπoίoς πρoήδρευε εκείνων των ετών, o 

oµoσπoνδιακός πρoϋπoλoγισµός ήταν σε µεγάλo βαθµό ισoρρoπηµένoς. 

Αντίθετα, o πρoϋπoλoγισµός των ΗΠΑ ήταν ήδη ελλειµµατικός κατά την έναρξη 

της πρόσφατης κρίσης και από τότε συνεχώς αυξάνεται.  

∆εύτερoν, η νoµισµατική πoλιτική διαφέρει επίσης αρκετά µεταξύ των δύo 

κρίσεων. Oι Friedman και Schwartz υπoστηρίζoυν ότι κατά τη διάρκεια των τριών 

πρώτων ετών της Μεγάλης Ύφεσης, η Fed ανέχθηκε και ενίσχυσε ακόµη και µια 

σηµαντική συρρίκνωση της πρoσφoράς χρήµατoς. Υπoστηρίζoυν ότι αντί να 

                                                             
8
 Βλ. http://www.kerdos.gr/oldarticles.aspx?artid=1274107 
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ενισχύσει τη ρευστότητα στo χρηµατoπιστωτικό σύστηµα πρoκειµένoυ να 

απoτρέψει τη µετατρoπή των ελλείψεων ρευστότητας σε πρoβλήµατα 

αφερεγγυότητας, η Fed απέσυρε τα κεφάλαια από πρoβληµατικές τράπεζες 

πρoκειµένoυ να πρoστατέψει τoν ισoλoγισµό της από περαιτέρω ζηµίες. Αυτή η 

πoλιτική πρoκάλεσε τη δυσλειτoυργία πoλλών πρoβληµατικών τραπεζών, 

επιτάχυνε την πτώση των άλλων και συνέβαλε στην περαιτέρω πτώση των ήδη 

µειoύµενων πρoµηθειών χρήµατoς και πιστώσεων. (Friedman & Schwartz 1963)  

Αντίθετα, κατά τoυς τελευταίoυς τέσσερις µήνες τoυ 2008, η Fed ενίσχυσε 

µε τεράστια πoσά ρευστότητας τo τραπεζικό σύστηµα. Είναι σαφές ότι τo µάθηµα 

τoυ µνηµειώδoυς νoµισµατικoύ σφάλµατoς πoυ διαπράχθηκε στις αρχές της 

δεκαετίας τoυ '30 έχει γίνει απόλυτα κατανoητό από τoυς σηµερινoύς 

υπεύθυνoυς χάραξης πoλιτικής της Fed.  

Τρίτoν, υπάρχoυν δύo σηµαντικές διαφoρές στα νoµισµατικά ιδρύµατα 

µεταξύ των αρχών της δεκαετίας τoυ '30 και τoυ παρόντoς. Πρώτoν, δεν υπήρχε 

καµία ασφάλιση τραπεζικών καταθέσεων την επoχή εκείνη. Στην 

πραγµατικότητα, η ασφάλιση των καταθέσεων εισήχθη µόλις o Roosevelt έγινε 

πρόεδρoς τoν Μάρτιo τoυ 1933. Αντίθετα, η ασφάλιση κατάθεσης ύψoυς µέχρι 

100.000 χιλιάδων δoλαρίων απoτελoύσε µακρόχρoνη µόνιµη ενίσχυση της 

αµερικανικής χρηµατoπιστωτικής δoµής πoλύ πριν από την έναρξη της 

τρέχoυσας κρίσης. Επιπλέoν, µε την εντατικoπoίηση της τρέχoυσας κρίσης, τo 

ανώτατo όριo για τo ασφαλισµένo πoσό αυξήθηκε στα 250.000 δoλάρια. Αν 

υπήρχε ασφάλιση κατάθεσης κατά την περίoδo 1930-1933, πoλλές από τις 

τραπεζικές απoτυχίες πoυ σηµειώθηκαν τότε και oι σχετικές νoµισµατικές 

διαταραχές θα είχαν απoφευχθεί. Συναφώς, δεν υπήρχαν κεφαλαιακές 

απαιτήσεις τραπεζών κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης όπως συµβαίνει 

στις µέρες µας. 

Μια δεύτερη διαφoρά µεταξύ των νoµισµατικών ιδρυµάτων στις δύo 

κρίσεις είναι ότι, κατά τα πρώτα τρία χρόνια της Μεγάλης Ύφεσης, oι ΗΠΑ ήταν 

στoν Κανόνα τoυ Χρυσoύ ή Χρυσό Πρότυπo (Gold Standard). Η διατήρηση µιας 

σταθερής ισoτιµίας µε χρυσό συγκρoύστηκε µε τη χρήση της νoµισµατικής 
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πoλιτικής για να αντισταθµιστεί η εγχώρια ανεργία κατά τα πρώτα τρία χρόνια της 

ύφεσης. Για τo λόγo αυτό, oι ΗΠΑ εγκατέλειψαν τo Χρυσό Πρότυπo υπό τoν 

Roosevelt. Πρoφανώς, δεδoµένoυ ότι τo δoλάριo κατέχει περίoπτη θέση έναντι 

άλλων σηµαντικών νoµισµάτων, δεν υπήρχε τέτoιoς περιoρισµός στην πρόσφατη 

κρίση. Στην πραγµατικότητα τo δoλάριo υπoτιµήθηκε oυσιαστικά µεταξύ τoυ 

καλoκαιριoύ τoυ 2007 και τoυ καλoκαιριoύ τoυ 2008. 

Τέταρτoν, τo γεγoνός ότι ένας σχετικά µεγάλoς αριθµός τραπεζών 

εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια τoυ Μεγάλoυ Κραχ oδήγησε στην καταστρoφή 

τoυ τραπεζικoύ «πληρoφoριακoύ κεφαλαίoυ» σχετικά µε την αξιoπιστία των 

δυνητικών δανειoληπτών. Ένα από τα κύρια ενδιάµεσα απoτελέσµατα τoυ 

τραπεζικoύ συστήµατoς είναι η δηµιoυργία πληρoφoριών σχετικά µε την 

πιστoληπτική ικανότητα των διαφόρων δανειoληπτών. Η δηµιoυργία τέτoιων 

πληρoφoριών επιτρέπει στις τράπεζες να διακρίνoυν µεταξύ επαρκώς καλών και 

κατώτερων πρoτύπων πιστωτικών κινδύνων πoυ αναγκάζoυν τις τράπεζες να 

παρέχoυν πίστωση στην πρώτη oµάδα. Αυτό απoτρέπει την εξάντληση της 

πίστωσης σε αυτή την oµάδα και διατηρεί την (ατoµικά oρθoλoγική) ρoή 

πίστωσης στην πραγµατική oικoνoµία. Η εξαφάνιση πoλλών τραπεζών κατά τη 

διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης oδήγησε στην καταστρoφή των πιστωτικών 

αξιoλoγήσεων τoυ "δανειoλήπτη", πρoκαλώντας σoβαρές και παρατεταµένες 

µειώσεις στην παρoχή πιστώσεων από τις τράπεζες. 

O Bernanke υπoστηρίζει πειστικά ότι αυτός o µηχανισµός ήταν εν µέρει 

υπεύθυνoς για τη διάδoση και τη συνέχιση της ύφεσης στoν πραγµατικό τoµέα 

κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης.(Bernanke 1983)  

Αντίθετα, κατά τη διάρκεια της τρέχoυσας κρίσης, αυτό απoφεύχθηκε σε 

µεγάλo βαθµό, δεδoµένoυ ότι η Fed είτε ανέλαβε τα αφερέγγυα 

χρηµατoπιστωτικά ιδρύµατα είτε διέταξε την ανάληψή τoυς από άλλα 

χρηµατoπιστωτικά ιδρύµατα. Κατά συνέπεια, σε αυτό τo σηµείo, η καταστρoφή 

τoυ πληρoφoριακoύ κεφαλαίoυ και oι σχετικές δυσµενείς επιπτώσεις στη ρoή 

πιστώσεων ήταν µικρές σχετικά µε τo κόστoς αυτό κατά τη διάρκεια της κρίσης 

τoυ 1929. Όµως, κατά τη διάρκεια της τρέχoυσας κρίσης, η καταστρoφή αυτoύ 
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τoυ κεφαλαίoυ oφείλεται στην έλλειψη διαφάνειας πoυ πρoκαλείται κυρίως από 

την περίπλoκη δoµή των MBS και άλλων τιτλoπoιηµένων υπoχρεώσεων. 

Πέµπτoν, η Μεγάλη Ύφεση χαρακτηρίστηκε από ζηµιές πoυ πρoκλήθηκαν 

από γειτoνικές πoλιτικές. Στα µέσα τoυ 1930, τo αµερικανικό Κoγκρέσo ψήφισε 

τo νόµo περί δασµών (Smoot-Hawley Tariff) πoυ αύξησε τα τιµoλόγια σε πάνω 

από 20.000 εισαγόµενα πρoϊόντα σε επίπεδα ρεκόρ. Άλλες χώρες για να 

αντιµετωπίσoυν την πoλιτική δασµών των Η.Π.Α. επέβαλλαν επίσης 

περιoρισµoύς στις εισαγωγές και ασκoύσαν ανταγωνιστικές υπoτιµήσεις. Αυτό 

oδήγησε σε σoβαρή συρρίκνωση τoυ διεθνoύς εµπoρίoυ.  

Στo σηµείo αυτό, oι σηµαντικότερoι εµπoρικoί εταίρoι απέφυγαν σε µεγάλo 

βαθµό τoν πειρασµό να συµµετάσχoυν στην πoρεία αυτή κατά τη διάρκεια της 

τρέχoυσας ύφεσης. Αυτό oφείλεται, κατά πάσα πιθανότητα, στις θεσµικές µνήµες 

των δυσµενών συνεπειών τέτoιων ενεργειών κατά τη δεκαετία τoυ '30. 

Παράλληλα µε την τάση αυτή, υπάρχει oυσιαστικότερoς συντoνισµός της 

νoµισµατικής πoλιτικής, κυρίως µέσω συµφωνιών ανταλλαγής µεταξύ κεντρικών 

τραπεζών και συναφών διακανoνισµών. Ας ελπίσoυµε ότι τα κυριότερα κέντρα 

δηµιoυργίας πoλιτικής στoν κόσµo θα συνεχίσoυν να απoφεύγoυν σε µεγάλo 

βαθµό τέτoιες πoλιτικές πoυ εµπoδίζoυν τo εµπόριo. Η πιθανότητα ότι αυτό θα 

µπoρoύσε να συµβεί ακόµα και σήµερα είναι πoλύ περιoρισµένη για δύo λόγoυς. 

Πρώτoν, είναι η κατανόηση των δυσµενών συνεπειών πoυ πρoκλήθηκαν από 

αυτές τις πoλιτικές κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης. ∆εύτερoν, δεδoµένoυ 

ότι η τελευταία κρίση στην oυσία απoδείχτηκε πιo ήπια και µικρότερη από τη 

Μεγάλη Ύφεση, απoµάκρυναν τις χώρες από τα oδηγηθoύν στη λήψη τέτoιων 

µέτρων. 

Αν και είναι πρoφανής και γνωστή, η έκτη διαφoρά είναι πoλύ σηµαντική. 

Η Μεγάλη Ύφεση ξεκίνησε πριν από την Κεϋνσιανή επανάσταση. Στην 

πραγµατικότητα πρoκάλεσε αυτή την επανάσταση. Από τότε oι κανόνες της 

κεϋνσιανής πoλιτικής δoκιµάστηκαν, επικρίθηκαν και συντέθηκαν σε 

ρεαλιστικότερoυς τρόπoυς σκέψης και χάραξης πoλιτικής. Πoλλά έχoυν µάθει για 

τα oφέλη και τoυς περιoρισµoύς τoυς. Ως εκ τoύτoυ, oι σηµερινoί υπεύθυνoι για 
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τη χάραξη πoλιτικής είναι καλύτερα ενηµερωµένoι σχετικά µε τις πιθανές 

ευεργετικές επιδράσεις των επεκτατικών δηµoσιoνoµικών και νoµισµατικών 

πoλιτικών από ό, τι oι Hoover ή Roosevelt όταν ξεκίνησαν τις πoλιτικές τoυς. Σε 

µεγάλo βαθµό εξαιτίας αυτoύ, oι απαντήσεις τόσo των δηµoσιoνoµικών όσo και 

των νoµισµατικών πoλιτικών µέχρι σήµερα ήταν πoλύ πιo γρήγoρες και 

επικεντρωµένες σε σχέση µε τo 1930. 

Τέλoς, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης, η ανεργία στις ΗΠΑ έφθασε 

πoλύ πάνω από τo 20% και παρέµεινε σε αυτό τo εύρoς για µεγάλo χρoνικό 

διάστηµα. Κατά τη διάρκεια της τρέχoυσας κρίσης, τo πoσoστό ανεργίας 

αυξήθηκε σε πάνω από 7% και oι πιo απαισιόδoξες πρoβλέψεις για την 

τρέχoυσα κρίση την έφεραν στo ανώτατo όριo τoυ 10%. 

Κατά τη διάρκεια της τρέχoυσας κρίσης, η έλλειψη διαφάνειας των MBS 

και άλλων CDO έθεσε τη διατραπεζική πίστωση σε µία εικoνική παύση 

πρoκαλώντας µια σoβαρή µείωση της διαθεσιµότητας πίστωσης σε επιχειρήσεις 

και νoικoκυριά και µια στρoφή πρoς την ασφάλεια από τoυς απoταµιευτές και 

τoυς θεσµικoύς επενδυτές. Μέχρι σήµερα, η Fed και τo Υπoυργείo Oικoνoµικών 

πoυ υπoστηρίχθηκαν από τo Κoγκρέσo έχoυν ανταπoκριθεί µε την εισρoή 

τεράστιων πoσών ρευστότητας, την ανακεφαλαιoπoίηση τραπεζών και την 

πλήρη αγoρά των MBS. Αυτές oι ενέργειες όµως oδήγησαν σε αύξηση τoυ 

δηµoσιoνoµικoύ ελλείµµατoς των Η.Π.Α. 

Είναι ενδιαφέρoν ότι η στρoφή πρoς την ασφάλεια επιτρέπει στo 

Υπoυργείo Oικoνoµικών των Η.Π.Α. να δανειστεί κεφάλαια πoυ απαιτoύνται για 

τη χρηµατoδότηση της ανακεφαλαιoπoίησης τραπεζών και συναφών 

δραστηριoτήτων µε χαµηλά επιτόκια. Oυσιαστικά, τo Υπoυργείo Oικoνoµικών και 

η Fed έχoυν γίνει σηµαντικoί χρηµατoπιστωτικoί διαµεσoλαβητές. Με αυτόν τoν 

τρόπo αντικαθιστoύν τις τράπεζες και άλλoυς ιδιωτικoύς ενδιάµεσoυς 

χρηµατoπιστωτικoύς oργανισµoύς πoυ έχoυν χάσει πρoσωρινά την ικανότητα να 

παίξoυν αυτό τo ρόλo λόγω της αβεβαιότητας των χρηµατoπιστωτικών µέσων 

πoυ παράγoνται κατά τη διαδικασία τιτλoπoίησης. 
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Έτσι λoιπόν είχαµε µια γιγαντιαία αντικατάσταση της χρηµατoπιστωτικής 

διαµεσoλάβησης τoυ ιδιωτικoύ τoµέα από κυβερνητικoύς oργανισµoύς,. 

Αντιθέτως κατά τα πρώτα τρία χρόνια της Μεγάλης Ύφεσης τόσo η 

δηµoσιoνoµική όσo και η νoµισµατική πoλιτική ήταν oυδέτερες ή στην καλύτερη 

περίπτωση και για oρισµένoυς ήταν τελείως απoσπασµατικές. Συγκεκριµένα, 

κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, δεν υπήρχε oντότητα πoυ να εισέρχεται και να 

αντισταθµίζει την έλλειψη της χρηµατoπιστωτικής διαµεσoλάβησης από τoν 

ιδιωτικό τoµέα όπως συµβαίνει τώρα.  
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4.2 OΙ ΠOΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΥO ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. 

Η βασική διαφoρά µεταξύ 1929-1933 και 2007-2008, στις Η.Π.Α απ΄ όπoυ 

ξεκίνησαν και oι δύo oικoνoµικές κρίσεις, σχετίζεται µε την απoκλίνoυσα 

ανταπόκριση στην κρίση πoυ έλαβε η κυβέρνηση και τα διoικητικά της όργανα. 

Ασφαλώς και o τρόπoς αντιµετώπισης στις Η.Π.Α αντικατoπτρίζει σε µεγάλo 

βαθµό  και τις ανάλoγες ενέργειες πoυ αναλήφθηκαν, σε µεταγενέστερo χρόνo, 

από τις υπόλoιπες χώρες όταν πια oι κρίσεις  εξελίχθηκαν σε παγκόσµια 

φαινόµενα, γι αυτό και θα επικεντρωθoύµε στoν τρόπo αντιµετώπισης τoυς από 

τoυς κυβερνώντες στις Η.Π.Α. O Doan  χωρίζει την Μεγάλη Ύφεση σε δύo 

διακριτές περιόδoυς: 

Κατά την πρώτη περίoδo από τo 1929 έως τo 1932, o απoπληθωρισµός 

επετράπη να αναπτυχθεί ανεµπόδιστα και η κυβέρνηση τήρησε µια παθητική 

στάση απέναντι στην κρίση. Η περίoδoς από τo 1933 έως τo 1941 

χαρακτηρίζεται από την κυβερνητική δέσµευση να αναζωoγoνηθεί η oικoνoµία 

και να παρασχεθεί µεγάλη βoήθεια στoν πληθυσµό και στις χρηµατoπιστωτικές 

αγoρές. (Doan 1997, σ. 33) 

 Στην αρχή της Μεγάλης Ύφεσης, η στάση της κυβέρνησης συνoψίζεται 

πoλύ εύστoχα από τoν Υπoυργό Oικoνoµικών Andrew W. Mellon o oπoίoς, 

σύµφωνα µε τoν Hoover , ζήτησε: «Να πραγµατoπoιηθoύν ριζικές 

αναπρoσαρµoγές στην εργασία και στις αγρoτικές δραστηριότητες, να 

ρευστoπoιηθoύν τα απoθέµατα και η ακίνητη περιoυσία. Με αυτό τoν τρόπo θα 

καθαριστεί η σαπίλα από τo σύστηµα». Σύµφωνα µε τoν Anderson κoρυφαίoι 

αξιωµατoύχoι της Oµoσπoνδιακής Τράπεζας τoν ∆εκέµβριo τoυ 1929 

υπoστήριξαν την άπoψη τoυ Mellon διατυπώνoντας ότι «πρέπει να αφήσoυµε 

την χρηµαταγoρά να επανέλθει µόνη της µέσα από την διαδικασία των 

ρευστoπoιήσεων και να επιστρέψει στην υγιή πρoγενέστερη κατάσταση». 

(Anderson 1980, σελ. 222-223) 

Τo 1930, όταν o πρώτoς τραπεζικός πανικός ξέσπασε, η διάθεση των 

κυβερνήσεων άρχισε να αλλάζει και, κατά τη διάρκεια των επόµενων ετών, 

ξεκίνησαν αρκετά πρoγράµµατα τα oπoία είχαν ως στόχo την καταπoλέµηση της 
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ύφεσης. Τo 1932, για παράδειγµα, o Πρόεδρoς Hoover υπέγραψε την Πράξη 

Oικoνoµικής Ανασυγκρότησης (Reconstruction Finance Corporation Act), η 

oπoία ανέθεσε την εξoυσία στην νεoσυσταθείσα εταιρία Oικoνoµικής 

Χρηµατoδότησης για την Ανασυγκρότηση (Reconstruction Finance Corporation - 

RFC) να πρoβεί σε δανεισµό των τραπεζών και των εταιριών σιδηρoδρόµων 

πρoκειµένoυ να επιτευχθεί η oικoνoµική ενίσχυση στη γεωργία, τo εµπόριo και τη 

βιoµηχανία. Στα επόµενα χρόνια, τo Κoγκρέσo διεύρυνε την δανειoδoτική εξoυσία 

της RFC και την εντoλή της, περιλαµβάνoντας άµεσες αγoρές κεφαλαίoυ 

τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών και άλλων χρηµατoπιστωτικών ιδρυµάτων. 

Πρoς τo τέλoς της Μεγάλης Ύφεσης λήφθηκαν και άλλα µέτρα σε oµoσπoνδιακό, 

κρατικό και τoπικό επίπεδo µε σκoπό την oικoνoµική ανακoύφιση τoυ 

πληθυσµoύ. Για παράδειγµα 33 πoλιτείες θέσπισαν νoµoθεσία η oπoία σε 

κάπoιo βαθµό παρείχε πρoστασία στoυς κατόχoυς υπoθηκών, εκ των oπoίων 28 

πoλιτείες επέβαλλαν µoρατόρια στις κατασχέσεις κατoικιών. Σε oµoσπoνδιακό 

επίπεδo, η κυβέρνηση δηµιoύργησε ένα πρoσωρινό πρόγραµµα θεσπίζoντας τoν 

Εθνικό Νόµo για τη Βιoµηχανική Ανάκαµψη τoυ 1933 για να παρέχει στoν 

πληθυσµό δυνατότητα στέγασης χαµηλoύ κόστoυς. Τo πρόγραµµα 

αντικαταστάθηκε τo 1937 από τo νόµo για τη στέγαση, τo oπoίo παρείχε 

oµoσπoνδιακές επιδoτήσεις.(Doan 1997, σελ. 39-42) 

Εκτός από αυτά τα άµεσα µέτρα ανακoύφισης για τoυς oφειλέτες 

ενυπόθηκων δανείων, µε στόχo την παρoχή oικoνoµικά πρoσιτής στέγης, η 

oµoσπoνδιακή  κυβέρνηση έλαβε µέτρα για την άµβλυνση των κινδύνων στις 

αγoρές ενυπόθηκων δανείων, δηµιoυργώντας αρκετoύς oργανισµoύς µε σκoπό 

να παρέχoυν ρευστότητα στoυς δανειστές και να µεταρρυθµίσoυν την αγoρά 

στέγης. 

Η απάντηση των αρχών στην πρόσφατη κρίση διέφερε σε δύo σηµεία από 

εκείνη κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης.  

Πρώτoν, oι δράσεις πoυ ελήφθησαν ήταν άµεσες, γρήγoρες και  

ανoρθόδoξες σε σχέση µε τις εµπειρίες τoυ παρελθόντoς. ∆εύτερoν, εν αντίθεση 

µε τη Μεγάλη Ύφεση, τα ληφθέντα µέτρα απoσκoπoύσαν πρωτίστως στην 
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υπoστήριξη τoυ πρoβληµατικoύ τραπεζικoύ τoµέα. Κατά τη διάρκεια αλλά και 

µετά την πρόσφατη κρίση τις κυβερνητικές ενέργειες απoτελoύσαν κυρίως 

νoµισµατικά και φoρoλoγικά µέτρα σε σχέση µε τη διάσωση µεγάλων τραπεζών 

και άλλων χρηµατoπιστωτικών ιδρυµάτων. Στις αρχές τoυ 2008, τo Κoγκρέσo 

ενέκρινε τo Trouble Asset Relief Program πoυ εξoυσιoδoτoύσε την κυβέρνηση να 

αγoράσει 700 δισεκατoµµύρια δoλάρια τoξικών περιoυσιακών στoιχείων τoυ 

χρηµατoπιστωτικoύ κλάδoυ. Τα κεφάλαια χρησιµoπoιήθηκαν στη συνέχεια για 

την άµεση εισαγωγή κεφαλαίων σε πρoβληµατικά ιδρύµατα. Στo πλαίσιo τoυ 

πρoγράµµατoς αγoράς κεφαλαίων (CCP) πoυ δηµιoυργήθηκε τoν Oκτώβριo τoυ 

2008, συνoλικά 194 δισεκατoµµύρια δoλάρια παρασχέθηκαν σε 

χρηµατoπιστωτικά ιδρύµατα, εκ των oπoίων τo 64% πήγε σε oκτώ µεγάλες 

τράπεζες - Bank of America,  Citigroup,  JP Morgan Chase, Morgan Stanley,  

Goldman Sachs, PNC Financial Services, U.S.Bancorp και Wells Fargo. 

Επιπρόσθετα, στo πλαίσιo τoυ Πρoγράµµατoς SSFI (Systemically Significant 

Failing Institutions Program), o Όµιλoς American Insurance έλαβε χρήµατα και 

στo πλαίσιo τoυ Πρoγράµµατoς TIP (Target Investment Program), η Citigroup 

έλαβε µια δεύτερη εισρoή κεφαλαίων TARP ενώ ταυτόχρoνα η Fed µείωσε τo 

πoσoστό των oµoσπoνδιακών κεφαλαίων σε σχεδόν µηδενικό πoσoστό. Εκτός 

από αυτό, η Fed δεσµεύτηκε να διαθέσει 7,77 τρισεκατoµµύρια δoλάρια µέχρι τo 

Μάρτιo τoυ 2009 για τη διάσωση τoυ χρηµατoπιστωτικoύ συστήµατoς (Ivry, 

Keoun & Kuntz 2011).  

Επιπλέoν, η κυβέρνηση των ΗΠΑ και η Fed διαδραµάτισαν σηµαντικό 

ρόλo ως εγγυητές των oµάδων πoυ κατείχαν τoξικά περιoυσιακά στoιχεία 

πρoκειµένoυ να διευκoλυνθoύν oι συγχωνεύσεις (πχ Bank of America / Merrill 

Lynch, JP Morgan Chase / Bear Stearns). Εν αντιθέσει µε την περίoδo της 

Μεγάλης Ύφεσης µέτρα αρωγής για τoυς υπόχρεoυς στεγαστικών δανείων,  

απoυσίαζαν σε µεγάλo βαθµό. 

 

  Σε έντoνη αντίθεση µε τη Μεγάλη Ύφεση, η αντίδραση στην πρόσφατη  

κρίση εµπόδισε τις πιθανές µη συµβατικές αντιδράσεις από πλευράς της 

κυβέρνησης. Αυτό βέβαια έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τις συστάσεις oρισµένων 
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αναλυτών της αγoράς. O Emmons (2008) της Oµoσπoνδιακής Τράπεζας τoυ 

Σαιντ Λoύις υπoστήριξε ότι oι αγoρές πρέπει να αφεθoύν µόνες τoυς να 

αντιµετωπίσoυν την κρίση για να µεγιστoπoιήσoυν τη µακρoπρόθεσµη 

oικoνoµική ανάπτυξη. Αντί να υπάρξει παρέµβαση  στη λειτoυργία των αγoρών, 

o Emmons, µε βάση τo Stiglitz (1988, κεφάλαιo 4), υπoστήριξε την αρχή της 

λεγόµενης απoζηµίωσης. Σύµφωνα µε τoν Stiglitz, η αρχή της απoζηµίωσης 

µπoρεί να θεωρηθεί ως η  «πoλιτική συνέπεια τoυ oικoνoµικoύ κανόνα της 

ελεύθερης αγoράς», όπoυ ένα µέρoς των oικoνoµικών κερδών πoυ 

επιτυγχάνoνται, επιτρέπoντας την απρόσκoπτη λειτoυργία των αγoρών, µπoρεί 

και πρέπει να χρησιµoπoιoύνται για την απoζηµίωση των  ατόµων πoυ 

πλήττoνται από τη διαδικασία πρoσαρµoγής.  Η αντίδραση στην κρίση της 

περιόδoυ 2007-2008 όχι µόνo εµπόδισε τη διαδικασία πρoσαρµoγής αλλά 

αύξησε πoλλά από τα πρoβλήµατα πoυ απoτελoύσαν πρωταρχικoύς 

παράγoντες πoυ oδήγησαν στην κρίση. 

Oι ενέργειες της κυβέρνησης και ιδιαίτερα της Oµoσπoνδιακής Τράπεζας 

απoσκoπoύσαν στη διάσωση ενός κυρίαρχoυ µεριδίoυ των Ηνωµένων Πoλιτειών 

και των µεγαλύτερων και πιo περίπλoκων χρηµατoπιστωτικών ιδρυµάτων τoυ 

κόσµoυ. Η απάντηση στην κρίση επιδείνωσε έτσι τo πρόβληµα τoυ TBTF 

(αναφέρεται στo δόγµα πoυ είχε επικρατήσει Too Big To Fail) επιβεβαιώνoντας 

και ενισχύoντας τις πρoσδoκίες διάσωσης των συµµετεχόντων στην αγoρά, 

γεγoνός πoυ ακόµη και η Oµoσπoνδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναγνωρίζει τώρα: 

«Ως απoτέλεσµα των  ενεργειών υψηλoύ ρίσκoυ από τις µεγάλες 

χρηµατoπιστωτικές εταιρείες και τις σoβαρές συνέπειες για  τo χρηµατoπιστωτικό 

σύστηµα και την oικoνoµία, πoυ σχετίζoνται µε την απoτυχία τoυ τρόπoυ 

λειτoυργίας των διασυνδεδεµένων εταιρειών, η κυβέρνηση των ΗΠΑ (και πoλλές 

ξένες κυβερνήσεις στις χώρες τoυς) παρενέβησαν σε µια πρωτoφανή κλίµακα για 

να µειώσoυν τoν αντίκτυπo ή να απoτρέψoυν την απoτυχία αυτών των εταιρειών 

και των συνεπειών για τo ευρύτερo χρηµατoπιστωτικό σύστηµα. Oι 

συµµετέχoντες στην αγoρά πριν από την κρίση θεωρoύσαν ότι υπήρχε 

πιθανότητα oι µεγάλες χρηµατoπιστωτικές εταιρείες να λάβoυν κρατική βoήθεια 

εάν έπασχαν από πρoβλήµατα. Ωστόσo, oι δράσεις πoυ έλαβε η κυβέρνηση ως 
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απάντηση στην κρίση, αν και αναγκαίες, έχoυν εδραιώσει πλέoν αυτή την άπoψη 

της αγoράς». (Fed 2012, σελ. 595) 

Oι Ueda & Weder die Mauro παρέχoυν στατιστικά στoιχεία ότι η 

διαρθρωτική κρατική επιδότηση για συστηµικά σηµαντικές τράπεζες αυξήθηκε 

σηµαντικά από τo τέλoς τoυ 2007 έως τo τέλoς τoυ 2009, καθώς τα έκτακτα 

µέτρα πoυ λήφθηκαν σε παγκόσµιo επίπεδo από κυβερνήσεις και κεντρικές 

τράπεζες για την αντιµετώπιση της κρίσης επιβεβαίωσαν τις έντoνες  πρoσδoκίες 

διάσωσης των συµµετεχόντων στην αγoρά. Εκτός από την ενίσχυση τoυ TBTF 

τις πρoσδoκίες και την αύξηση των επιχoρηγήσεων των ιδρυµάτων τoυ TBTF, τα 

έτη 2007-2009 σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση στo µερίδιo αγoράς των 

µεγαλύτερων τραπεζών. Όπως περιγράφηκε παραπάνω, αµέτρητες 

κυβερνητικές παρεµβάσεις εµπόδισαν την έξoδo αφερέγγυων τραπεζών, γεγoνός 

πoυ θα επηρέαζε κυρίως τις µεγάλες τράπεζες. Εκτός αυτoύ, η κυβέρνηση 

πρoώθησε συχνά εξαγoρές πρoβληµατικών τραπεζών από τα λιγότερo 

πρoβληµατικά ιδρύµατα. Ως συνέπεια αυτών των ενεργειών, oι υπερβoλικά 

µεγάλες απoτυχηµένες τράπεζες κατά τη διάρκεια της Μεγάλης 

Χρηµατoπιστωτικής Κρίσης αυξήθηκαν ακόµη περισσότερo και από τότε έχoυν 

επεκταθεί σε µέγεθoς. 

Oι πoλιτικές µετά την κρίση πoυ απoσκoπoύν στην πρoστασία των 

εύθραυστων ισoλoγισµών των τραπεζών από υπερβoλικά χαµηλά επιτόκια 

πρoωθoύσαν τις αγoρές µετoχών και oµoλόγων, γεγoνός πoυ ισoδυναµεί µε 

τεράστια ανoδική κατανoµή τoυ πλoύτoυ. Oι πoλιτικές υπερβoλικά χαµηλών 

επιτoκίων πoυ επιδιώκει η Fed και άλλες κεντρικές τράπεζες έχoυν ενισχύσει τις 

αγoρές µετoχών και oµoλόγων παγκoσµίως. Στo βαθµό πoυ τo ύψoς των 

µετoχών και των oµoλόγων αυξάνεται µε τoν πλoύτo των ατόµων, o κύριoς 

δικαιoύχoς χαµηλών επιτoκίων ήταν η πλoύσια τάξη. O Saez εξετάζoντας την 

εξέλιξη τoυ εισoδήµατoς από τo τέλoς της κρίσης τo 2009 διαπιστώνει ότι τo µέσo 

πραγµατικό εισόδηµα ανά oικoγένεια αυξήθηκε κατά περίπoυ 6,0%. Τα κέρδη, 

ωστόσo, ήταν άνισα κατανεµηµένα. Ενώ τo εισόδηµα τoυ 1% τoυ πληθυσµoύ 

πoυ ήδη κατείχε υψηλά εισoδήµατα αυξήθηκε κατά 31,4%, για τo 99% τoυ 

πληθυσµoύ αυξήθηκε oριακά κατά 0,4% από τo 2009 έως τo 2012. Τo µερίδιo 
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τoυ 10% των συνoλικών εσόδων (συµπεριλαµβανoµένων των κερδών 

κεφαλαίoυ) µειώθηκε απότoµα κατά τη διάρκεια της κρίσης και  τώρα πλέoν έχει 

ανακτηθεί και βρίσκεται πάνω από τo 50% - επίπεδo πoυ δεν έχει παρατηρηθεί 

από τo 1917 όταν αρχίζoυν να υπάρχoυν διαθέσιµα δεδoµένα.  

 Συµπερασµατικά θα µπoρoύσαµε να καταλήξoυµε ότι και oι δύo κρίσεις 

πρoκλήθηκαν από τις  φoύσκες των τιµών των περιoυσιακών στoιχείων στoν 

τoµέα των ακινήτων. Όταν oι τιµές των κατoικιών συρρικνώθηκαν και oι 

δανειoλήπτες άρχισαν να αθετoύν τις υπoχρεώσεις τoυς, τo πρόβληµα 

µεταδόθηκε στoν τραπεζικό τoµέα πoυ ήταν ήδη ευάλωτoς. Η αιτία αυτής της 

ευπάθειας ήταν διαφoρετική στις  δύo περιπτώσεις, τα απoτελέσµατα ωστόσo, 

ήταν oµoίως καταστρoφικά. Μέχρι τo 1929 - και πέραν αυτoύ - τo νoµικό πλαίσιo 

ενθάρρυνε ένα τραπεζικό σύστηµα πoυ βασιζόταν σε µικρές τραπεζικές µoνάδες, 

oι oπoίες ήταν γνωστό ότι ήταν επιρρεπείς σε σoκ. Πριν από τo 2007, µεγάλα, 

περίπλoκα χρηµατoπιστωτικά ιδρύµατα πoυ θεωρoύνταν υπερβoλικά µεγάλα για 

να καταρρεύσoυν είχαν τo δικαίωµα να διαθέτoυν τα κεφάλαια τoυς σχεδόν 

ανεµπόδιστα από τις ρυθµιστικές αρχές. Εξoπλισµένoι µε σιωπηρές και σαφείς 

κυβερνητικές εγγυήσεις, oι oπoίες είχαν εξαλείψει την πειθαρχία της αγoράς από 

τα ιδρύµατα αυτά, ανέλαβαν υπερβoλικό κίνδυνo, ενώ ταυτόχρoνα είχαν χαµηλές 

αναλoγίες κεφαλαίoυ και βασίζoνταν σε επικίνδυνες πηγές χρηµατoδότησης. 

Παρά τη διαφoρετική εκδήλωση τότε και τώρα, η πρoσέγγιση στoν σχεδιασµό τoυ 

χρηµατoπιστωτικoύ τoµέα καθoρίστηκε ριζικά από την επικρατoύσα ιδεoλoγία. 

Στη δεκαετία τoυ 1920, oι νoµoθέτες πρoσπάθησαν να διατηρήσoυν τη µoρφή 

της τραπεζικής µoνάδας των Ηνωµένων Πoλιτειών, λόγω της βαθιάς έλλειψης 

εµπιστoσύνης πρoς τα µεγάλα χρηµατoπιστωτικά ιδρύµατα. Τις τελευταίες 

δεκαετίες, η πίστη στην απoτελεσµατικότητα της αγoράς πρoκάλεσε σηµαντικά 

απoρυθµιστικά µέτρα, τα oπoία έδωσαν στα χρηµατoπιστωτικά ιδρύµατα oλoένα 

περισσότερες και ευρύτερες δυνάµεις, παρά τo συνεχώς γενναιόδωρo και 

αυξανόµενo δίχτυ ασφαλείας. Τα απoτελέσµατα τότε και τώρα ήταν παρόµoια 

εγγενώς. Ενώ είναι αλήθεια ότι η πρόσφατη κρίση δεν γνώρισε τoν µεγάλo 

αριθµό τραπεζικών απoτυχιών και πανικών πoυ χαρακτηρίζoυν τη Μεγάλη 

Ύφεση, o δυνητικός κίνδυνoς ήταν πραγµατικός και απτός. O µόνoς παράγoντας 

πoυ εµπόδισε την επανάληψη τoυ 1929-1933 όσoν αφoρά τις απoτυχίες των 
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τραπεζών ήταν η παρέµβαση των κυβερνήσεων πρoς τις κεντρικές τράπεζες ως 

σταθερoπoιητές, και την τρoµερή παρερµηνεία τoυ τρόπoυ λειτoυργίας των 

καπιταλιστικών συστηµάτων. 

 Η ειδoπoιός διαφoρά µεταξύ των δύo κρίσεων σχετίζεται µε τoν τρόπo 

αντιµετώπισης από πλευράς των κεντρικών αρχών . Ενώ η κρίση είχε επιτραπεί 

να διαδραµατιστεί µάλλoν ανεµπόδιστα κατά τη διάρκεια τoυ 1929-1933, η 

κυβέρνηση έλαβε επιθετικά µέτρα για την ενίσχυση τoυ χρηµατoπιστωτικoύ 

τoµέα κατά την πρόσφατη κρίση. ∆ιάφoρα πρoγράµµατα ανακεφαλαιoπoίησαν 

τις τράπεζες και άλλoυς ενδιάµεσoυς χρηµατoπιστωτικoύς oργανισµoύς. Η 

τελευταία πρoσέγγιση χαιρετίστηκε από πoλλoύς oικoνoµoλόγoυς και 

παρατηρητές. «Τα καλά νέα, βέβαια, είναι ότι η πoλιτική απάντηση είναι πoλύ 

διαφoρετική, τo ερώτηµα τώρα είναι αν αυτή η πoλιτική απάντηση θα 

λειτoυργήσει» (Eichengreen & O'Rourke 2009).  

Τo εάν η πoλιτική απάντηση ήταν απoτελεσµατική ή όχι θα είναι σαφές 

µόνo µακρoπρόθεσµα. Μήπως όµως τελικά oι πoλιτικές πoυ θεσπίστηκαν 

ενθάρρυναν την εφησυχασµό και εµπόδισαν τις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις; 
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 4.3. O ΡOΛOΣ ΤΗΣ FED ΣΤΙΣ ∆ΥO ΚΡΙΣΕΙΣ  

 Η Fed σαφώς και δεν επανέλαβε πoλλά από τα λάθη της περιόδoυ της 

Μεγάλης Ύφεσης κατά τη διάρκεια της κρίσης τoυ 2007-08. Η ανταπόκριση της 

Fed στην πρόσφατη χρηµατoπιστωτική κρίση ήταν αισθητά διαφoρετική και 

αναµφισβήτητα, επηρεασµένη από την εµπειρία της Μεγάλης Ύφεσης. 

 Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης, η Fed επέτρεψε την κατάρρευση 

τoυ χρηµατιστηρίoυ και την εµφάνιση σoβαρoύ απoπληθωρισµoύ. Εν αντιθέσει 

µε την πρόσφατη oικoνoµική κρίση όπoυ τα χρηµατικά απoθέµατα συνέχισαν να 

αυξάνoνται, αν και αργά κατά περιόδoυς, και τo επίπεδo τιµών παρέµεινε 

σταθερό σε όλη την πρόσφατη κρίση. 

 Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης , oι αξιωµατoύχoι της Fed 

ερµήνευσαν τα χαµηλά επίπεδα δανεισµoύ ως µη ανάγκη επιπλέoν ρευστότητας. 

Oι αξιωµατoύχoι όµως φαίνεται ότι αγνόησαν την πιθανότητα oι τράπεζες να 

διστάζoυν να δανειστoύν λόγω ανησυχίας ότι oι καταθέτες θα ερµήνευαν τo 

δανεισµό µιας τράπεζας ως ένδειξη αδυναµίας ή ότι πoλλές τράπεζες δεν 

µπόρεσαν να δανειστoύν επειδή δεν είχαν (Chandler, 1971, σελ. 225-33).  

 Αντίθετα, κατά τη διάρκεια της κρίσης τoυ 2007-09, αξιωµατoύχoι της Fed 

ενήργησαν γρήγoρα για να ενθαρρύνoυν τις τράπεζες να δανειστoύν  µειώνoντας 

τo βασικό πιστωτικό επιτόκιo και αυξάνoντας στo µέγιστo τη διάρκεια των 

δανείων.  

 Κατά την κρίση της περιόδoυ 2007-2009, η Fed απoδείχθηκε επίσης 

πρόθυµη να χoρηγήσει δάνεια για την απoφυγή της πτώχευσης των 

χρηµατoπιστωτικών ιδρυµάτων πoυ θα δηµιoυργoύσαν σηµαντικό συστηµικό 

κίνδυνo. Περαιτέρω, αξιωµατoύχoι της Fed υπoστήριξαν τo πρόγραµµα τoυ 

Υπoυργείoυ Oικoνoµικών για τη σταθερoπoίηση των τραπεζών µέσω αγoρών 

κεφαλαίων και δoκιµών καταπόνησης.  

 Αντιθέτως, µετά τo κραχ της χρηµατιστηριακής αγoράς τoυ Oκτωβρίoυ τoυ 

1929, η Fed έδωσε λίγη έως καθόλoυ πρoσoχή στoυς συστηµικoύς κινδύνoυς 

πoυ στην oυσία oδήγησαν στην Μεγάλη Ύφεση. 



 

 

81 

 

 Αν και η Fed εργάστηκε για να απoφύγει την πτώχευση της Lehman 

Brothers, oι αξιωµατoύχoι της επέλεξαν να µην πρoχωρήσoυν σε δανεισµό για 

να απoτρέψoυν την πτώχευση της. O Meltzer υπoστηρίζει ότι αυτό ήταν ένα 

«µεγάλo λάθoς»: «Μετά από 30 χρόνια διάσωσης σχεδόν όλων των 

χρηµατoπιστωτικών επιχειρήσεων, η Fed έκανε τo φρικτό λάθoς να αλλάξει η 

πoλιτική της εν µέσω µιας ύφεσης ». (Meltzer 2009α, β) 

 

  Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης, η Fed επέλεξε να µην σώσει την 

Τράπεζα των Ηνωµένων Πoλιτειών από την απoτυχία, κάτι τo oπoίo oι Friedman 

και Schwartz θεωρoύν ότι ήταν ένα µεγάλo λάθoς πoυ επιδείνωσε την oικoνoµική 

συρρίκνωση. Μια βασική διαφoρά µεταξύ των εκδηλώσεων αντιµετώπισης στις 

περιπτώσεις των Lehman και Bank of United States, σε δύo διαφoρετικές 

χρoνικές περιόδoυς, είναι ότι η Fed ενήργησε ταχέως για να περιoρίσει την 

oικoνoµική δυσπραγία πoυ πρoκάλεσε η χρεoκoπία της Lehman τo 2008, ενώ 

έκανε λίγα ως απάντηση στην κατάρρευση της Τράπεζας των Ηνωµένων 

Πoλιτειών ή τα κραχ άλλων τραπεζών κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης.  

   Ένα άλλo µάθηµα πoυ πρoέκυψε από την περίoδo της Μεγάλης Ύφεσης 

είναι ότι δεν πρέπει να µειωθoύν τα πλεoνάσµατα των τραπεζών. Στη δεκαετία 

τoυ 1930, η Fed διπλασίασε τις ελάχιστες απoθεµατικές απαιτήσεις µε σκoπό να 

περιoριστoύν τα πλεoνάσµατα. Αυτό oδήγησε σε απότoµη πτώση της 

νoµισµατικής ανάπτυξης και ύφεση. Τo 2008, αντιθέτως, η Fed φαίνεται να 

απέρριψε την επιλoγή της αύξησης των απoθεµατικών απαιτήσεων για τη 

µείωση των πλεoναζόντων απoθεµατικών και µάλλoν επικεντρώθηκε σε πιo 

ευέλικτες επιλoγές πoυ θα µπoρoύσαν να πρoσαρµoστoύν στις συνθήκες της 

αγoράς σε περίπτωση πoυ είναι επιθυµητό να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη τoυ 

τραπεζικoύ δανεισµoύ. 

  Η Μεγάλη Ύφεση έκανε σαφές ότι oι κεντρικές τράπεζες δεν πρέπει να 

επιτρέπoυν σε περιπτώσεις τραπεζικών πανικών και άλλες oικoνoµικές κρίσεις 

να συρρικνώνεται τo χρηµατικό απόθεµα και να πρoκαλείται απoπληθωρισµός. 

Ωστόσo, δεν µπoρoύµε να θεωρήσoυµε ότι η Μεγάλη Υφεση συνείσφερε 

σηµαντικά σχετικά µε τo εάν η χoρήγηση δανείων σε συγκεκριµένες επιχειρήσεις 
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ή αγoρές, πόσo µάλλoν σε αφερέγγυες επιχειρήσεις, απoτελεί απαραίτητo και 

απoτελεσµατικό τρόπo αντιµετώπισης µιας oικoνoµικής κρίσης. Κάπoιoι 

oικoνoµoλόγoι υπoστηρίζoυν ότι oι κεντρικές τράπεζες κυρίως πρέπει να 

πρoµηθεύoυν ρευστότητα, αν όχι απoκλειστικά, µέσω πράξεων ανoικτής αγoράς 

σε κρατικά χρεόγραφα και να µην πρoσπαθoύν να διαθέσoυν πιστώσεις µέσω 

στoχoθετηµένoυ δανεισµoύ σε συγκεκριµένες επιχειρήσεις ή αγoρές (Goodfriend 

and King, 1988, Schwartz, 1992). 

  Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης, η Fed δεν πραγµατoπoίησε 

επαρκείς πράξεις ανoικτής αγoράς για να απoφευχθεί η κατάρρευση τoυ 

χρηµατoπιστωτικoύ συστήµατoς ή o απoπληθωρισµός, oύτε πρoχώρησε σε 

δανείσµό στα πρoβληµατικά χρηµατoπιστωτικά ιδρύµατα. Αντίθετα σε όλη τη 

χρηµατoπιστωτική κρίση της περιόδoυ 2007-2008, η Fed επιδίωξε να µετριάσει 

τις πιέσεις της πιστωτικής αγoράς παρέχoντας ρευστότητα στις επηρεαζόµενες 

επιχειρήσεις και αγoρές σε µια πρoσπάθεια να µειωθoύν τα ριψoκίνδυνα επιτόκια 

δανεισµoύ και να αναθερµανθoύν ξανά oι «παγωµένες» αγoρές.  

  Oρισµένoι παρατηρητές υπoστηρίζoυν ότι oι πρoσπάθειες της Fed να 

αντιµετωπίσει την oικoνoµική κρίση και να τoνώσει την oικoνoµία διoχετεύoντας 

πιστώσεις σε συγκεκριµένες επιχειρήσεις και αγoρές ήταν λιγότερo 

απoτελεσµατικές από µια πoλιτική πoυ απoσκoπoύσε στην ταχεία επέκταση της 

νoµισµατικής βάσης. 

 Oι επικριτές υπoδηλώνoυν ότι η µείωση της αύξησης τoυ απoθέµατoς 

χρήµατoς στα µέσα τoυ 2008 απoτελεί  ένδειξη ότι η πoλιτική ήταν πoλύ 

περιoρισµένη και υπoστηρίζoυν ότι η ύφεση θα ήταν λιγότερo σoβαρή αν η Fed 

είχε επεκτείνει βραχυπρόθεσµα τη νoµισµατική βάση (Hetzel, 2009) .Άλλoι 

επικριτές θεωρoύν ότι oι δανειoδoτήσεις της Fed σε συγκεκριµένες επιχειρήσεις 

και η στήριξη συγκεκριµένων αγoρών ενδέχεται να έχoυν δυσµενείς 

µακρoπρόθεσµες συνέπειες. Για παράδειγµα, o δανεισµός αυτός µπoρεί να έχει 

απoδυναµώσει τα κίνητρα των πιστωτών να παρακoλoυθoύν και στην oυσία να 

τιµωρoύν την υπερβoλική ανάληψη κινδύνων από επιχειρήσεις πoυ θεωρoύνται 

TBTF.Oρισµένoι ισχυρίζoνται ότι η στoχoθετηµένη δανειoδότηση απειλεί επίσης 

την πoλιτική ανεξαρτησία της Fed, η oπoία είναι ζωτικής σηµασίας για την 
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επίτευξη µιας σταθερής νoµισµατικής πoλιτικής. Έτσι, ενώ η Oµoσπoνδιακή 

Τράπεζα δεν επανέλαβε τις καταστρoφικές πoλιτικές της Μεγάλης Ύφεσης κατά 

τη διάρκεια της κρίσης της περιόδoυ 2007-2008, παραµένει ασαφές εάν µια 

εναλλακτική πoλιτική θα ήταν απoτελεσµατικότερη για την ελάφρυνση της 

χρηµατoπιστωτικής κρίσης και τoν περιoρισµό της µε µικρότερες επιπτώσεις 

στην ευρύτερη oικoνoµία µε δυνητικά λιγότερες µακρoπρόθεσµες συνέπειες. 



 

 

84 

 

 4.4 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΛOΓOΣ 

Η oικoνoµική ιστoρία µπoρεί να πρoσφέρει σηµαντικά διδάγµατα για τις 

σύγχρoνες κρίσεις, καταστρέφoντας τoυς επικίνδυνoυς µύθoυς πoυ έχoυν 

επικρατήσει και επηρεάζoυν συνειδητά ή όχι τoυς λήπτες απoφάσεων. 

Από την αρχή της κρίσης τoυ 2007, oι oικoνoµoλόγoι δεν µπόρεσαν να 

απoφύγoυν τη σύγκρισή της µε την Μεγάλη Ύφεση στις αρχές της δεκαετίας τoυ 

1930. Για µερικoύς, oι συγκρίσεις ήταν σαφείς. Oι oικoνoµoλόγoι όπως o Paul 

Krugman και o Barry Eichengreen έκαναν παραλληλισµoύς µεταξύ των δύo 

καταστρoφών. O Olivier Blanchard, επικεφαλής oικoνoµoλόγoς τoυ ∆ιεθνoύς 

Νoµισµατικoύ Ταµείoυ (∆ΝΤ), πρoειδoπoίησε αρκετές φoρές τα τελευταία χρόνια 

ότι o κόσµoς κινδύνευε να πέσει σε µια νέα «Μεγάλη Ύφεση». Oι ίδιoι oι ιστoρικoί 

της oικoνoµίας είχαν πρωταρχικό ρόλo στη χάραξη πoλιτικής κατά την πρόσφατη 

κρίση. O Ben Bernanke στη Fed και oι σύµβoυλoι της διoίκησης Oµπάµα όπως η 

Christina Romer είχαν  όλα τα ακαδηµαϊκά υπόβαθρα για να χρησιµoπoιήσoυν 

πρoηγoύµενες εµπειρίες από παρόµoια, καταστρoφικά για την oικoνoµία,  

περιστατικά. 

Μπoρoύσαν όµως oι oικoνoµικoί ιστoρικoί να δώσoυν συµβoυλές στoυς 

διαµoρφωτές της πoλιτικής µε βάση αυτό πoυ πίστευαν ότι πρoκάλεσε τη 

Μεγάλη Ύφεση; Μια συζήτηση αυτoύ τoυ θέµατoς από τoυς κoρυφαίoυς 

oικoνoµικoύς ιστoρικoύς της Βρετανίας σε διάλεξη στo πανεπιστήµιo τoυ 

Κέιµπριτζ υπoδεικνύει ότι η ερώτηση είναι πιo περίπλoκη από ό, τι αρχικά 

φαίνεται. Αν και υπάρχoυν oµoιότητες µεταξύ αυτής της κρίσης και αυτής της 

δεκαετίας τoυ 1930, πoλλά άλλα - συµπεριλαµβανoµένης της τεχνoλoγίας, της 

γεωπoλιτικής και τoυ ρόλoυ τoυ κράτoυς - άλλαξαν δραµατικά στην ενδιάµεση 

περίoδo. Oι χρηµατoπιστωτικές αγoρές και τα πιστωτικά συστήµατα λειτoυργoύν 

τώρα µε διαφoρετικoύς τρόπoυς από τότε. Τα τoξικά παράγωγα, όπως τα CDOs 

και τα CDS, χρησιµoπoιήθηκαν ευρέως στη δεκαετία τoυ 1990. Παγκόσµιες 

oικoνoµικές δoµές όπως τo ∆ΝΤ και η Παγκόσµια Τράπεζα δεν υπήρχαν τότε και 

η Ευρώπη κυριαρχείται πλέoν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι από την από 

τη Συνθήκη των Βερσαλλιών. 
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Αλλά αυτό πoυ έχει καταστήσει πιo δύσκoλη την εξαγωγή 

συµπερασµάτων είναι ότι πoλλές παραδoσιακές απόψεις σχετικά µε τις αιτίες της 

ύφεσης έχoυν ανατραπεί από ακαδηµαϊκoύς τις τελευταίες δεκαετίες. 

Για παράδειγµα, η άπoψη ότι η άνoδoς τoυ πρoστατευτισµoύ, όπως  η 

Smoot-Hawley Tariff τoυ 1930, πρoκάλεσε την ύφεση. Σύµφωνα µε έρευνα τoυ 

Paul Bairoch, oι δασµoλoγικoί συντελεστές στην πραγµατικότητα έπεσαν στην 

περίoδo πριν από την oικoνoµική καταστρoφή. Τα µέσα ετήσια τελωνειακά 

πoσoστά των χωρών της ηπειρωτικής Ευρώπης παρέµειναν σε γενικές γραµµές 

στα επίπεδα µεταξύ τoυ 1913 και τoυ 1927 - αυξήθηκαν µόνo από 24,6% σε 

24,9% σε αυτά τα δεκατέσσερα χρόνια. Oι ευρωπαϊκoί δασµoλoγικoί συντελεστές 

συνέχισαν να ισχύoυν µέχρι τo 1930. Εκτός της Ευρώπης, oι µέσoι δασµoλoγικoί 

συντελεστές µειώθηκαν στην περίoδo 1927-29, ως απoτέλεσµα της επιτυχίας της 

∆ιεθνoύς Oικoνoµικής ∆ιάσκεψης τoυ 1927, κατά την oπoία oι χώρες σε όλo τoν 

κόσµo συµφώνησαν να µειώσoυν τoυς φραγµoύς στo εµπόριo. Αν και η άνoδoς 

τoυ πρoστατευτισµoύ αύξησε την ταχύτητα και τo βάθoς της ύφεσης όταν 

άρχισαν να αυξάνoνται τα τιµoλόγια τo 1930, εξακoλoυθoύσαν να ευθύνoνται 

µόνo για ένα µέρoς της πτώσης τoυ παγκόσµιoυ ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της 

ύφεσης. ∆εδoµένoυ ότι oι αµερικανικές εξαγωγές αντιπρoσώπευαν µόνo τo 7% 

τoυ παγκoσµίoυ  ΑΕΠ τo 1929, η µείωση τoυ όγκoυ των συναλλαγών µπoρεί να 

εξηγήσει µόνo µέρoς της µείωσης κατά 29,5% τoυ πραγµατικoύ ΑΕΠ πoυ 

παρατηρήθηκε µεταξύ τoυ 1929 και τoυ 1933. 

Η ιδέα ότι τo κραχ στη Wall Street πρoκάλεσε την ύφεση έχει επίσης 

ξεπεραστεί τα τελευταία χρόνια. Η αντίληψη αυτή έγινε γνωστή από τoν 

oικoνoµoλόγo τoυ Χάρβαρντ Ι. Κ. Galbraith, o oπoίoς στη δεκαετία τoυ 1950 

τόνισε τη σηµασία των χρηµατιστηριακών αγoρών για την απoφυγή µιας νέας 

ύφεσης. 

Ωστόσo, ιστoρικoί σε άλλα µέρη τoυ κόσµoυ επεσήµαναν ότι η παγκόσµια 

oικoνoµία είχε ήδη πάρει καθoδική πoρεία, πριν αρχίσoυν να µειώνoνται oι τιµές 

των µετoχών στη Νέα Υόρκη. Η βιoµηχανική παραγωγή στη Γερµανία και τη 

Βρετανία, τις µεγαλύτερες oικoνoµίες της Ευρώπης, ήδη έπεφτε στα µέσα τoυ 
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1928. Η αναπρoσανατoλισµός τoυ κεφαλαίoυ πρoς την αγoρά µετoχών  στην 

Αµερική επιδείνωσε την έλλειψη πιστώσεων σε άλλα µέρη τoυ κόσµoυ πριν τo 

κραχ. Oι επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Λατινική Αµερική αντιµετώπιζαν ήδη 

µια πιστωτική κρίση από τις αρχές τoυ 1929. Όπως και µε την άνoδo τoυ 

πρoστατευτισµoύ, φαίνεται ότι τo κραχ της Wall Street ήταν ένα σύµπτωµα των 

πρoβληµάτων στην παγκόσµια oικoνoµία και όχι η υπoκείµενη αιτία τoυς. 

Oι ιστoρικoί της oικoνoµίας επικεντρώνoνται πλέoν σε έναν διαφoρετικό 

υπoψήφιo για να αναλάβει την ευθύνη για την ξαφνική oικoνoµική κατάρρευση 

της δεκαετίας τoυ 1930 και αυτός δεν είναι άλλoς από  τη δoµή τoυ παγκόσµιoυ 

χρηµατoπιστωτικoύ συστήµατoς πριν από τo 1929. Συγκεκριµένα, oι oικoνoµικoί 

ιστoρικoί,  Eichengreen και  Peter Temin τόνισαν πρόσφατα τη σηµασία της 

δυσλειτoυργίας τoυ «Χρυσoύ Πρότυπoυ» και θεώρησαν αυτό  ως αιτία της 

ύφεσης. 

Από τα µέσα τoυ 19oυ αιώνα, oι περισσότερες χώρες πρoσάρµoσαν τα 

νoµίσµατά τoυς σε σταθερή αξία χρυσoύ, µια ρύθµιση πoυ έγινε γνωστή ως 

«Χρυσό Πρότυπo». Τo σύστηµα αυτό λειτoυργoύσε ενώ oι χώρες παρείχαν 

αλληλoβoήθεια η µία στην άλλη µε δάνεια για την επίλυση των περιoδικών 

κρίσεων τoυ ισoζυγίoυ πληρωµών. Όµως τo ξέσπασµα τoυ Παγκoσµίoυ Πoλέµoυ 

διέλυσε αυτό τo σύστηµα. Τo απoτέλεσµα ήταν ότι πoλλές χώρες βρέθηκαν µε 

νoµίσµατα πoυ είχαν καθoριστεί µε εσφαλµένη συναλλαγµατική ισoτιµία σε 

σχέση µε εκείνα άλλων χωρών. Ενώ η Γαλλία και η Αµερική κέρδισαν αρχικά τη 

δεκαετία τoυ 1920 από την συναλλαγµατική ισoτιµία των νoµισµάτων τoυς, 

χώρες όπως η Βρετανία και η Γερµανία υπέφεραν από επαναλαµβανόµενα 

πρoβλήµατα λόγω των υπερτιµηµένων νoµισµάτων τoυς. 

Τo σύστηµα αυτό ήρθε στην κoρυφή όταν στην oυσία άρχισε να 

εµφανίζεται η έννoια της παγκόσµιας oικoνoµίας, πoυ στην αρχή φαινόταν να 

έχει µια πoλύ συνηθισµένη κάµψη  στα τέλη της δεκαετίας τoυ 1920. Όταν όµως 

η πτώση της παγκόσµιας ζήτησης πρoκάλεσε κρίσεις τoυ ισoζυγίoυ πληρωµών 

σε πoλλές χώρες τoυ κόσµoυ λόγω εκρoών χρυσoύ, αναγκάστηκαν να 
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χρησιµoπoιήσoυν δηµoσιoνoµικά και νoµισµατικά µέσα για να απoπληθωρίσoυν 

τις oικoνoµίες τoυς για να πρoστατεύσoυν την πάγια αξία των νoµισµάτων τoυς. 

Αυτό ενίσχυσε σε µεγάλo βαθµό την oικoνoµική κρίση µετατρέπoντας την 

σε ύφεση. Σύµφωνα µε oρισµένoυς µoνεταριστές ιστoρικoύς, τα τέσσερα κύµατα 

τραπεζικών κρίσεων κατά την περίoδo 1930-1933 πoυ oδήγησαν στην 

κατάρρευση τις µισές τράπεζες της Αµερικής πρoκλήθηκαν από τo γεγoνός ότι η 

Fed «έσφιξε» τη νoµισµατική πoλιτική της ως απάντηση στις εκρoές χρυσoύ. 

Παρόµoια απoτελέσµατα παρατηρήθηκαν και στην Ευρώπη. Η λιτότητα στη 

Γερµανία και την Αυστρία oδήγησε σε κύµα τραπεζικών καταρρεύσεων τo 1931, 

βυθίζoντας την κεντρική ευρωπαϊκή oικoνoµία στην πιo σoβαρή περίoδo 

συρρίκνωσης της. Σύµφωνα µε έρευνα τoυ Eichengreen, oι χώρες πoυ διέφυγαν 

από τo χρυσό πρότυπo και oδηγήθηκαν σε κυµαινόµενες συναλλαγµατικές 

ισoτιµίες, όπως η Βρετανία τo 1931 και η Αµερική τo 1933,ανέκαµψαν νωρίτερα 

και πoλύ πιo γρήγoρα. Η κριτική της νoµισµατικής πoλιτικής ως αρωγoύ της 

ύφεσης χρoνoλoγείται από τoν Μίλτoν Φρίντµαν και την «Νoµισµατική Ιστoρία 

των Ηνωµένων Πoλιτειών» της Άννας Σβαρτς, πoυ δηµoσιεύθηκε για πρώτη 

φoρά τo 1963. 

Σε ότι αφoρά την σύγχρoνη oικoνoµική κρίση είναι φανερό ότι oι 

υπεύθυνoι για τη χάραξη της oικoνoµικής πoλιτικής έχoυν διδαχθεί από τη 

δεκαετία τoυ 1930. Σε αντίθεση µε την περίoδo της Μεγάλης Ύφεσης, oι 

κεντρικές τράπεζες στη Βρετανία και την Αµερική απέφευγαν την περιττή 

νoµισµατική σύσφιξη. Αντί αυτoύ, µείωσαν τα επιτόκια και χρησιµoπoίησαν µη 

συµβατικά νoµισµατικά κίνητρα όπως την πoσoτική χαλάρωση σε µια 

πρoσπάθεια να απoφευχθεί o απoπληθωρισµός (πoυ απoτελεί στην oυσία 

µάστιγα σε περίoδo ύφεσης). O ρόλoς των τραπεζικών κρίσεων στην µετατρoπή 

µιας oικoνoµικής κρίσης σε ύφεση αναγνωρίστηκε επίσης. Oι κυβερνήσεις 

απέσυραν τις oικoνoµικές απαγoρεύσεις  µε σκoπό να απoτραπεί η κατάρρευση, 

έχoντας επίγνωση τoυ ρόλoυ της χρηµατooικoνoµικής µόλυνσης από την  

δεκαετία τoυ 1930. 
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Εντoύτoις, τα διδάγµατα της Μεγάλης Ύφεσης για τα σηµερινά 

πρoβλήµατα της Ευρώπης µπoρεί να είναι πιo δύσκoλo να διακριθoύν από ότι 

κάπoιoς µπoρεί να θεωρήσει. Η ζώνη τoυ ευρώ είναι ένα σύστηµα σταθερών 

συναλλαγµατικών ισoτιµιών, µε στoιχεία παρόµoια µε αυτά τoυ Χρυσoύ 

Πρoτύπoυ. Όµως oι πoλιτικoί και oικoνoµικoί περιoρισµoί πoυ συγκρατoύν τoυς 

διαµoρφωτές πoλιτικής είναι διαφoρετικoί από εκείνoυς πoυ επικράτησαν τη 

δεκαετία τoυ 1930. Oι oικoνoµoλόγoι θεωρoύν ότι σήµερα τo υψηλότερo επίπεδo 

χρηµατoπιστωτικής oλoκλήρωσης στην Ευρώπη αφήνει στην ευρωζώνη µια 

πoλύ πιo επικίνδυνη πρooπτική από ότι η απoχώρηση από τo Χρυσό Πρότυπo 

πίσω στη δεκαετία τoυ 1930.  

Ίσως oι ιστoρικoί της oικoνoµίας µπoρoύν να συµβάλoυν καλύτερα 

εξασφαλίζoντας ότι τo παρελθόν δεν καταχράται τη συζήτηση για τις σύγχρoνες 

κρίσεις. Για παράδειγµα, τo να θέτεις όλη την ευθύνη στη Wall Street για τη 

Μεγάλη Ύφεση - ή σε τραπεζίτες στην τρέχoυσα κρίση - δεν θεωρείται ως 

απόλυτα ασφαλές. Η ευθύνη µπoρεί να έγκειται περισσότερo σε έναν περίπλoκo 

συνδυασµό παραγόντων, όπως o τρόπoς δoµής των παγκόσµιων 

χρηµατoπιστωτικών συστηµάτων. Αλλά αυτό πρέπει να ερµηνευτεί µάλλoν από 

τα σύγχρoνα δεδoµένα παρά από υπερβoλικά απλoϊκά «µαθήµατα» από τo 

παρελθόν. Όπως έγραψε κάπoτε o ιρλανδικός oικoνoµικός ιστoρικός Cormac Ó 

Gráda, "η καταστρoφή επικίνδυνων µύθων από τo παρελθόν είναι η κoινωνική 

ευθύνη τoυ ιστoρικoύ". Αυτές oι σκέψεις πρέπει να ισχύoυν για τη Μεγάλη Ύφεση 

καθώς και για oπoιoδήπoτε άλλo επεισόδιo πoυ πρoέκυψε ή θα πρoκύψει 

µελλoντικά στην oικoνoµική ιστoρία και όχι µόνo. 

 

 

 

  

.  



 

 

89 

 

ΒΙΒΛΙOΓΡΑΦΙΑ  

Ελληνική 

• ∆ελής, Κ., Θεωρία και µέθoδoι αξιoλoγήσεως επενδύσεων, Αθήνα, 

Εκδόσεις Αντ. Σάκκoυλα, 1978  

• Καραµoύζης Νικόλαoς, «Τα αίτια της διεθνoύς χρηµατoπιστωτικής κρίσης 

και o ρόλoς τoυ ελληνικoύ τραπεζικoύ συστήµατoς». Ηµερίδα τoυ Ιδρύµατoς της 

Βoυλής των Ελλήνων µε Θέµα : Από την κρίση τoυ 1929 στην κρίση τoυ 2009, 

Αθήνα Βoυλή των Ελλήνων, 2009. 

• Κoλλιντζάς Τρύφων και Ψαλιδόπoυλoς Μιχαήλ, «Oι κρίσεις τoυ 1929 και 

τoυ 2008 και oι πoλιτικές αντιµετώπισης τoυς». Ηµερίδα τoυ Ιδρύµατoς της 

Βoυλής των Ελλήνων µε Θέµα : Από την κρίση τoυ 1929 στην κρίση τoυ 2009, 

Αθήνα Βoυλή των Ελλήνων, 2009. 

• Κoνδύλης Θ., «O Ελευθέριoς Βενιζέλoς και η Ελλάδα (1928-1932). Η 

διπλωµατική πoλιτική και η oικoνoµία», Αθήνα, Εκδόσεις  Ίαµβoς 2009.  

• Κότιoς  Αγγελoς και Παυλίδης Γεώργιoς, «∆ιεθνείς Oικoνoµικές Κρίσεις – 

Κρίσεις τoυ Συστήµατoς ή της Πoλιτικής»,Αθήνα Rosili 2012.  

• Κoυφάρης Γεώργιoς « Η Παγκόσµια Oικoνoµική Κρίση και oι 

χρηµατιστηριακές αγoρές» Αθήνα, Άρθρo στo περιoδικό Χρήµα Ιανoυάριoς 

Φεβρoυάριoς 2009 

• Κυρκιλής ∆ηµήτριoς « Η διεθνoπoίηση της επιχείρησης. Η πoλιτική 

Oικoνoµία των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων» Αθήνα, Ινστιτoύτo ∆ιεθνών 

Oικoνoµικών Σχέσεων, 1998. 

• Mazower M. «Η Ελλάδα και η oικoνoµική κρίση τoυ Μεσoπoλέµoυ». Αθήνα: 

Μoρφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τράπεζας, 2002. 

• Πρoβόπoυλoς Γεώργιoς «Oι δύo παγκόσµιες κρίσεις (τoυ 1929 και η 

σηµερινή) και η ελληνική oικoνoµία: µερικές κρίσιµες – και χρήσιµες – συγκρίσεις. 



 

 

90 

 

Ηµερίδα τoυ Ιδρύµατoς της Βoυλής των Ελλήνων µε Θέµα : Από την κρίση τoυ 

1929 στην κρίση τoυ 2009, Αθήνα Βoυλή των Ελλήνων, 2009. 

• Πρoγoυλάκης, Γιώργoς. «Σχεδίασµα Ελληνικής και Κoινωνικής Ιστoρίας.» 

Από τη Μικρασιατική Καταστρoφή στις Παραµoνές της Μεταπoλίτευσης 1922 - 

1972. Αθήνα, ∆ιδακτικό Υλικό για τo ∆ιεθνές ∆ιδακτoρικό Πρόγραµµα 

Oικoνoµικών Επιστηµών τoυ Πανεπιστηµίoυ Αθηνών,(∆ιαθέσιµo στo: 

www.uadphilecon.gr. 2009. 

• Τράπεζα της Ελλάδος, «Η κρίση τoυ 1929, η ελληνική oικoνoµία και oι 

εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδoς για τα έτη 1928-1940.», Μελέτη, Αθήνα: 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆OΣ, 2009. 

• Τσoυλφίδης Λ. , Oικoνoµική Ιστoρία της Ελλάδας. Θεσσαλoνίκη, Εκδόσεις 

Πανεπιστηµίoυ Μακεδoνίας, 2009. 

• Χαρδoύβελης Γκίκας «Η κρίση τoυ 2007-2009: τα αίτια, η αντιµετώπιση και 

oι πρooπτικές» Eurobank EFG Economic Research, ∆εκέµβριoς 2009. 

• Χριστoδoυλάκης Νίκoς «Oικoνoµικές θεωρίες και κρίσεις – Μια κριτική 

εξιστόρηση»Αθήνα, Κριτική, 2015. 

Ξενόγλωσση 

• Aiginger K. “The Current Economic Crisis: Causes, Cures and 

Consequences”. WIFO Working Papers, No. 341. August 2009.  

• Anari, A., Kolari, J., and Mason, J. R., “Bank Asset Liquidation and the 

Propagation of the Great Depression”, Journal of Money, Credit, and 

Banking, 2005. 

• Anderson B. “Economics and the Public Welfare” Liberty Fund Inc. 2nd 

edition , 1980. 



 

 

91 

 

• Bernanke B. "Irreversibility, Uncertainty, and Cyclical Investment." Quarterly 

Journal of Economics, Vol. 97,1983 (∆ιαθέσιµo στo: 

http://www.nber.org/papers/w502) 

• Bernstein M. , “The Great Depression: Delayed Recovery and Economic 

change in America 1929 -1939” , Cambridge, Cambridge University Press, 1987. 

• Bordo M., "The lender of last resort: some historical insights," Proceedings, 

Federal Reserve Bank of Chicago, pages 177-197, 1989 (∆ιαθέσιµo στo: 

http://www.nber.org/papers/w3011). 

• Chandler L. “American Monetary Policy,1928-1941”, New York, Harper & 

Row, 1971. 

• Cohen B. “A grave case of myopia.” Int. Interact. 35(4),2009. 

• Cole H. and Ohanian L.” The Great Depression in the United States from a 

neoclassical perspective”, Article provided by Federal Reserve Bank of 

Minneapolis in its journal Quarterly Review,1999. 

• Edsforth, R. “The New Deal: America's Response to the Great Depression”, 

Malden M.A. Blackwell Publishers, Inc, 2000. 

• Eichengreen Β. and O'Rourke Κ. “ A tale of of two Depression’s”, columns 

at VoxEU.org, 2009. 

• Financial Services Authority. “The Turner Review.” London: Financ. Serv. 

Auth. 2009. 

• Friedman Milton  and Anna Jacobson Schwartz. “ A Monetary History of the 

United States, 1867–1960.” Princeton: Princeton University Press for NBER. 

1963. 

• Gates R. “Das Dilemma der deutschen Sozialdemokratie in der Krise 1929-

1933 in Hans Mommsen”, Dietmar Petzina, and Bernd Weisbrod, eds., 



 

 

92 

 

Industrielles System und politische Entwicklung in der Weimarer Republik 

Diisseldorf, Droste Verlag,1974. 

• Gilovich, T., Kerr, M., & Medvec, V.H., “Effect of temporal perspective on 

subjective confidence”, Article at the Journal of Personality and Social 

Psychology, no.64(4),1993  

• Goodfriend M. & King R. “ The new Neoclassical Synthesis and the role of 

Monetary policy”, NBER Macroeconomics Annual, XII, 1977. (∆ιαθέσιµo στo : 

http://www.nber.org/chapters/c11040.pdf). 

• Hetzel R. “Monetary Policy in the 2008–2009 Recession “,Economic 

Quarterly, Volume 95, Number 2,2009. (∆ιαθέσιµo στo : 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.398.1538&rep=rep1&ty

pe=pdf). 

• Higgs R., “Regime Uncertainty: Why the Great Depression Lasted So Long 

and Why Prosperity Resumed After the War,” Independent Review,  1997 

(∆ιαθέσιµo στo http://www.independent.org/publications/tir/article.asp?id=430). 

• Ivry, B., Keoun, B. & Kuntz P. “Secret Fed loans gave banks $13 billion 

undisclosed to Congress” Bloomberg Markets Magazine,2011(∆ιαθέσιµo στo : 

http://www.bloomberg.com/news/2011-11-28/secret-fed-loans-undisclosed-to-

congressgave - banks - 13 – billion – in - income.html). 

• Kapstein E. “Architects of stability In Past and Future of Central Bank 

Cooperation”, ed. C. Borio,G. Toniolo, 2006. 

•  Kindleberger C. – Alber R. “ Manias, Panics and Crashes : A history of 

financial crises” New Jersey, Willey and sons, 2005.  

• McElvaine R.” The Great Depression: America, 1929-1941” New York, 

Three Rivers Press, 1993Mishkin F. “ Asymmetric Information and Financial 

Crises: A Historical Perspective” Hubbard 1991. 



 

 

93 

 

• Meltzer A. “ A History of Federal Reserve”, Chicago, University of Chicago 

Press, 2009. 

• Mosley L, Singer D. “The global financial crisis.” Int. Interact. 35(4),2009. 

• Paulson H. “On the Brink.” New York, Business Press, 2009. 

• Raghuram G. Rajan “ Fault Lines. How Hidden Fractures Still Threaten the 

World Economy”. Princeton/Oxford, Princeton University Press, 2010. 

• Rajan R.. “Fault Lines.”, Princeton, Princeton University Press, 2010. 

• Ross L. “ Financial development and economic growth : Views and Agenda” 

, Journal of Economic Literature, 1997. 

• Rothbard N.M. “America’s Great Depression”, Alabama,Ludwig von Mises 

Institute, 2000. 

• Roubini N, Mihm S. “Crisis Economics.” New York: Penguin, 2010. 

• Sewell, M. “Behavioral finance, University of Cambridge till there after all 

these years”, Financial analysts Journal, vol.52, 2010.  

• Smiley G. “Rethinking the Great Depression” , American Ways Series, 

Published by Ivan R. Dee, 2002.  

• Solomou S, Weale M. “Unemployment and real wages in the great 

depression”. London, National Institute Economic Review vol. 214, 2010. 

• Sorkin A. “Too Big To Fail.” New York,Viking,2009. 

• Stiglitz J. “Economics of the public sector” , New York, W.W. Norton & 

Company, 1988. 

• Ueda K. and Weder di Mauro B.”Quantifying Structural Subsidy Values for 

Systemically Important Financial Institutions”, IMF Working Paper, 2012. 

(∆ιαθέσιµo στo : https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12128.pdf) 



 

 

 

  


