
 
 

Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ  
ρνιή Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ  

Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλώλ ρέζεσλ  
 

Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ  

«Γηεζλείο ρέζεηο – Γηεζλείο Πνιηηηθέο»  
 

 

 

 

 

 

 

 

Οη Οηθνλνκηθέο Κξίζεηο ηνπ 1929 θαη ηνπ 2007 ζηηο ΗΠΑ. 

Οη επηπηώζεηο ηνπο ζηελ Διιάδα. πγθξηηηθή Αλάιπζε. 

 
Ινξδάλεο Οξγαληδόγινπ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κόρινκοσ, επτζμβριοσ 2015 



 
 

University of Peloponnese  
Faculty of Social and Political Relations  

Department of Political Studies and International Relations  
 

Master Program in  

«International Relations – International Politics» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Financial Crisis of 1929 and  2007 in  the USA. The 

consequences for Greece. Comparative Analysis. 

 
Jordan Organtzoglou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corinth, September 2015 

 



 
 

ΑΦΙΔΡΩΗ 

  

Ζ παξνχζα εξγαζία αθηεξψλεηαη ζηε Νάληηα θαη ζε φζνπο ραίξνληαη φπνπ θαη αλ βξίζθνληαη. 



 
 

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 
 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θ. ππξίδσλα Ρνπθαλά γηα ηε 

βνήζεηα θαη ηε ζηήξημή ηνπ ζηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κνπ θαη γηα ην φηη κνπ 

έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα αζρνιεζψ κε έλα ζέκα ην νπνίν γεληθφηεξα ήηαλ κία πξφθιεζε γηα 

εκέλα. Δπίζεο, ζέισ λα ηνλ επραξηζηήζσ γηα ηνλ ηξφπν πνπ πξνζεγγίδεη ηνπο θνηηεηέο ηνπ 

ελζαξξχλνληαο ηνπο λα θάλνπλ ην παξαπάλσ βήκα. 
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Πεξίιεςε  
 

 

Σν 1929 ε θαηάξξεπζε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο Ν. Τφξθεο έθεξε ζηηο ΖΠΑ κεγάιε δπζηπρία. 

Ακεξηθαλνί απφ ηελ κία ζηηγκή ζηελ άιιε έραζαλ ηηο νηθνλνκίεο ηνπο πνπ είραλ επελδχζεη 

ζην ρξεκαηηζηήξην πνπ εθείλε ηελ επνρή βξηζθφηαλ ζε κεγάιε άλνδν. ια είραλ μεθηλήζεη 

απφ κία άιιε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξνχζε ηελ αγνξά αθηλήησλ. Ο αληίθηππνο 

ήηαλ κεγάινο ζε φιν ηνλ θφζκν θαη επεξέαζε κε νδπλεξφ ηξφπν πνιιά θξάηε, κεηαμχ απηψλ 

θάπνηα ζηηγκή θαη ηελ Διιάδα. Ζ αδχλακε νηθνλνκία ηεο Διιάδαο, ιφγσ ησλ πνιιψλ 

δαλείσλ θαη ηεο ππνρξέσζήο ηεο πξνο απνπιεξσκή ζα πιήμνπλ ζθνδξά ηελ Διιάδα, πνπ 

παξά ηηο θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο ηνπ Βεληδέινπ ηειηθά ζα πησρεχζεη. 

Σν 2007 πάιη ζηηο ΖΠΑ θαη πάιη απφ ηελ επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο αγνξάο αθηλήησλ ζα 

ηαξαθνπλεζεί ζθνδξά ην νηθνλνκηθφ νηθνδφκεκα απηήο ηεο ρψξαο κε απνηέιεζκα λα 

επέιζνπλ παξφκνηεο θαηαζηάζεηο φπσο ην 1929. Σξάπεδεο θαη ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζα 

θαηαξξεχζνπλ θαη ν αληίθηππνο ζα επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πιήξσο 

παγθνζκηνπνηεκέλε πιένλ δηεζλή θνηλφηεηα, ε νπνία φκσο πιένλ ζα αληηδξάζεη θαιχηεξα 

ζηελ επεξρφκελε θαηαζηξνθή. Ζ Διιάδα ζε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε εληειψο ξεπζηή, ζα 

ππνδερζεί ηελ θξίζε ρσξίο πηζαλφηεηεο αληηκεηψπηζήο ηεο. Ζ ρξενθνπία ηεο αληηκεησπίζηεθε 

απφ ηα  δάλεηα πνπ έιαβε απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη απφ θνξείο ηεο ΔΔ ζηελ νπνία αλήθεη.  

Σα απνηειέζκαηα γηα ηελ Διιάδα θαη ζηηο δχν ρξνλνινγηθέο πεξηπηψζεηο ήηαλ νδπλεξά θαη νη 

ζπλέπεηεο ησλ θξίζεσλ  θαηαιπηηθέο γηα ην κέιινλ ηεο ρψξαο.  
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Abstract  
 

 

In 1929 the collapse of the New York stock exchange brought great misery to the USA. 

Americans, from one moment to the next, lost their invested savings in a stock market which 

had at that time shown great growth. Everything had started from another investment activity 

concerning the real estate market. This impact was greatly felt around the world and gravely 

influenced many states, including at some point, Greece. Greece’s weak economy, because of 

its many loans and repayment obligations would affect the country dramatically, which 

despite Venizelos’ best efforts, would go bankrupt. 

In 2007, again in the USA and once again from housing market investment activity, the 

economic structure of this country would be strongly shaken resulting in similar circumstance 

as in 1929. Banks and financial institutions will collapse and the impact will largely affect the 

now internationally fully globalized community which will this time react better to the 

upcoming disaster. Greece’s completely fluid economic situation will receive the crisis 

without any chance of dealing with it. Its bankruptcy was handled by loans received from 

international organizations and by those EU bodies which it belongs to. 

The results for Greece at both times was afflictive while the consequences of the crises were 

catalytic for the country's future. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

Ζ εθηεηακέλε αλαθνξά θαη κειέηε ζε γεγνλφηα άιισλ επνρψλ δελ απνζθνπεί κφλν ζην λα 

απνθνκίζνπκε γλψζεηο ηζηνξίαο απφ ηηο νπνίεο λα θαηαλνήζνπκε ηηο πξφηεξεο θνηλσλίεο, 

αιιά παξέρεη θαη ζηνηρεία ηα νπνία είλαη ηθαλά λα σθειήζνπλ θαη ζηελ κειέηε ζεκάησλ θαη 

πξνβιεκάησλ ηεο επνρήο καο.  

ε απηφ ην πιαίζην, δελ είλαη άζηνρν λα ππνζηεξίμνπκε φηη ε κειέηε ηεο νηθνλνκηθήο 

ηζηνξίαο επλνείηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε ηεο ζεκεξηλήο επνρήο. Ο ηξφπνο εξκελείαο θαη  

ε ζχγθξηζε είλαη ζηαζεξέο αμίεο ζηελ πνξεία γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δηάθνξσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηλνκέλσλ, απφ ηηο παιαηφηεξεο θνηλσλίεο έσο ηηο θνηλσλίεο ηεο επνρήο καο. Ο ζθνπφο ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ησλ θξίζεσλ ηνπ 1929 θαη ηνπ 2007 ζηηο ΖΠΑ θαη νη 

επηπηψζεηο ηνπο ζηελ Διιάδα. Θα παξαηεζνχλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο ΖΠΑ πξηλ θαη κεηά 

ην 1929 θαη ην 2007, θαζψο επίζεο ζα αθνινπζήζνπκε ηελ ίδηα πξαθηηθή θαη γηα ηελ Διιάδα. 

Ζ κεζνδνινγία ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο είλαη ε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή γηα ηε κειέηε 

ζεκειησδψλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, φπσο ην δεκφζην ρξένο, ην δεκνζηνλνκηθφ 

απνηέιεζκα, ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, ην ΑΔΠ, ν πιεζσξηζκφο, ε αλεξγία θαη ην 

εκπνξηθφ ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ.  

Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο έρεη σο εμήο : αξρηθά, ζα κειεηεζεί ε έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Θα γίλεη δειαδή αλαθνξά ζηνπο ηχπνπο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζηηο νηθνλνκηθέο θξίζεηο 

ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ Διιάδα, έηζη ψζηε λα δηακνξθσζεί φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε εηθφλα 

ηνπ θαηλνκέλνπ, ελψ επίζεο ζα αλαθεξζνχκε θαη ζηηο βαζηθέο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ηηο δχν 

ρψξεο ζηηο νδπλεξέο απηέο θαηαζηάζεηο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζην 2
ν
 Κεθάιαην ζα γίλεη εθηεηακέλε αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ επηθεληξψλνληαο ζην ηη είλαη νηθνλνκηθή θξίζε, ηνπο ηχπνπο ησλ 

θξίζεσλ απηψλ θαη ηηο νηθνλνκηθέο θξίζεηο ζηελ Διιάδα.  

ην 3
ν
 Κεθάιαην ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ θξίζε ηνπ 1929 ζηηο ΖΠΑ θαη νη επηπηψζεηο ηεο 

ζηελ Διιάδα. Δηδηθφηεξα ζην πξψην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ ζα επηθεληξσζνχκε ζηηο αηηίεο 

εθδήισζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο ΖΠΑ, ζηηο ζπλέπεηεο θαη ζηνπο ηξφπνπο 
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αληηκεηψπηζεο. ην δεχηεξν κέξνο ζα αλαθεξζνχκε ζηηο επηπηψζεηο απηήο ζηελ ρψξα καο, ζα 

δηεξεπλήζνπκε ηηο αηηίεο εθδήισζεο, ηηο ζπλέπεηεο πνπ απηή πξνθάιεζε, θαζψο θαη ηνπο 

ηξφπνπο πνπ απηή αληηκεησπίζηεθε.    

ην 4
ν
 Κεθάιαην θαη ζην πξψην κέξνο ηνπ ζα αλαθεξζνχκε ζηηο αηηίεο, ζηηο ζπλέπεηεο θαη 

ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο ΖΠΑ ην 2007. ην δεχηεξν κέξνο 

ζα αλαθεξζνχκε πξνθαλψο ζηηο αηηίεο εθδήισζεο ζηελ Δ.Δ. θαη ζηελ Διιάδα, ζηηο ζπλέπεηεο 

απηήο θαη ζηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηεο.  

ην 5
ν
 Κεθάιαην ζα γίλεη πγθξηηηθή παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ δχν 

θξίζεσλ ζηελ Διιάδα, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ κεηά ην 1929 

θαη κεηά ην 2007. 

Ζ πγθξηηηθή παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ πνπ ζα παξαζέζνπκε θαη 

νη επηπηψζεηο ζηελ Διιάδα, ζα είλαη ελ ηέιεη ε ζπλεηζθνξά καο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε 

Διιάδα ην 2007 αλήθε ήδε ζηελ ΟΝΔ, ζε ζρέζε κε ην 1929 πνπ ρξεζηκνπνηνχζε σο λφκηζκα 

ηε δξαρκή θαη κε ¨αλεμάξηεηε¨ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, ελ αληηζέζεη κε ην 2007 φπνπ ζηα 

πιαίζηα ηεο ΟΝΔ πνπ δελ είρε απηή ηε δπλαηφηεηα. 

ηνλ Δπίινγν ζα ζπλνςηζηνχλ νη δηαπηζηψζεηο ηεο έξεπλάο καο φζν πην ζθαηξηθά γίλεηαη γηα 

ηα δχν απηά κεγάια νηθνλνκηθά θαηλφκελα πνπ αθνξνχλ ηηο ΖΠΑ θαη ηελ Διιάδα.  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΔΩΝ 

2 .1 Δηζαγσγή 

Ενχκε ζε κία επνρή φπνπ ε αλαθνξά ζηελ ιέμε ¨θξίζε¨ είλαη κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο 

καο. Σα ΜΜΔ θάλνπλ θαζεκεξηλά εθηελή αλαθνξά ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ζηηο  

ζπλέπεηέο ηεο. Ζ  θξίζε  γεληθφηεξα ζα ιέγακε φηη κπνξεί λα νξηζηεί σο κία δπζιεηηνπξγία, 

φπνπ παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο δηαηαξαρήο ηεο ¨νκαιήο¨ ιεηηνπξγίαο  ελφο ζπζηήκαηνο 

θαηά κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Απφ απηή ηελ εξκελεία ε θξίζε κπνξεί λα 
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πεξηγξάςεη πνιιά θαηλφκελα, θαηαζηάζεηο θαη γεγνλφηα ηα νπνία ζεκάδεςαλ ηελ αλζξψπηλε 

ηζηνξία. Αλαθεξφκαζηε ζε θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ζε εμάπισζε επηδεκηψλ, ζε πνιεκηθέο 

ζπγθξνχζεηο, ζε νηθνλνκηθέο θαηαξξεχζεηο. Αλάινγα ινηπφλ ην θαηλφκελν, θάλνπκε ιφγν γηα 

πνιηηηθή θξίζε, νηθνλνκηθή θξίζε, θνηλσληθή θξίζε, νηθνινγηθή θξίζε θαη ζε φηη άιιν είλαη 

ηθαλφ λα δηαηαξάμεη ηηο ¨ηζνξξνπίεο¨ ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ελφο ζπζηήκαηνο πνπ 

πηζηεχνπκε φηη ιεηηνπξγεί σο ληφκηλν. Αλ ζεσξήζνπκε ηψξα ηελ νηθνλνκηθή δσή σο  

θηλεηήξηα δχλακε θαη δξαζηεξηφηεηα, ηνχην πξνθαλψο ζεσξνχκε φηη ζπλεπάγεηαη θαη 

δηαπινθή ζρέζεσλ, θνξέσλ, θαλφλσλ θαη ζπκθεξφλησλ. Καη αλ ηα απνηειέζκαηα γεληθφηεξα 

απηήο ηεο ζπλαιιαγήο είλαη αξλεηηθά, νη επηπηψζεηο ζε έλα θνηλσληθφ ζχλνιν πξνθαλψο ζα 

είλαη αξλεηηθέο φζνλ αθνξά ηελ  εξγαζία, ηηο  επελδχζεηο, ηηο ηηκέο θ.ι.π. Αλαθεξφκαζηε 

δειαδή πιένλ ζε κηα νηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία ζπληζηά νπηζζνδξφκεζε. Ζ νηθνλνκηθή 

θξίζε ζα ζέζεη ζε δνθηκαζία νιφθιεξεο δνκέο, ζεζκνχο θαη ελ γέλεη ηζνξξνπίεο. 

Δλαπφθεηληαη ζηηο λέεο δπλάκεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ λα θαηαθέξνπλ λα αλαζηξέςνπλ ην 

δπζκελέο πεξηβάιινλ θαη ηνχην γηαηί αλ κειεηήζνπκε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή ηζηνξία  

παξαηεξνχκε ηειηθά αιιεινπρίεο πεξηφδσλ πνπ ηηο ραξαθηεξίδνπλ ε επεκεξία, ε 

ζηαζηκφηεηα θαη ηέινο ε θξίζε. Απφ ηελ πξνβηνκεραληθή επνρή έσο ζήκεξα ηελ επνρή ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, νη θξίζεηο έξρνληαη ζπρλά λα αλαηαξάμνπλ ηελ νηθνλνκηθή δσή θαη ηηο 

ηζνξξνπίεο. Αλ πρ ην ζθάζηκν κίαο θνχζθαο (ππεξβνιηθέο πξνζδνθίεο γηα κειινληηθέο 

απνδφζεηο) ζεκαίλεη  νηθνλνκηθή θξίζε, απφ ηελ άιιε θαινπξναίξεηα κπνξεί θαη λα ζεκαίλεη 

κία αλαπφθεπθηε  δηφξζσζε κίαο πξνυπάξρνπζαο αλνξζνινγηθήο θαηάζηαζεο φπνπ έρεη 

ραζεί ε ηζνξξνπία κέζα απφ κία παξάινγε π.ρ. αχμεζε ησλ ηηκψλ. Άξα κία νηθνλνκηθή θξίζε 

κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ηειηθά ιεηηνπξγεί θαη σο αλαπφθεπθηε αληίδξαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζε ζηξεβιψζεηο νη νπνίεο απνηεινχλ πξαγκαηηθά ηα αίηηα ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Πίλαθαο 2.1 

                                                        Αιιεινπρία Πεξηόδσλ 

                                  ΔΤΗΜΔΡΙΑ                             ΣΑΙΜΟΣΗΣΑ  

 

                                                                ΚΡΙΗ 
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πλεπψο απηφ πνπ εκθαλίδεηαη π.ρ. σο ¨έθξεμε¨ κίαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, είλαη απιά ε 

απφιεμε κίαο πξαγκαηηθήο θξίζεο πνπ δξνχζε, αθνινπζψληαο ηειηθά ηελ ξνή ησλ 

πξαγκάησλ ζε απηφ πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο σο αιιεινπρία πεξηφδσλ,  δειαδή σο 

επεκεξία, ζηαζηκφηεηα θαη κεηά θξίζε (Κφηηνο- Παπιίδεο 2012). 

2.2 Σύπνη Οηθνλνκηθώλ Κξίζεσλ 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα ζήκεξα είλαη φηη νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο εθαξκφδνπλ νηθνλνκηθφ κνληέιν 

δπηηθνχ ηχπνπ. Αθφκα θαη ε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο ε νπνία απνδέρεηαη θαη 

ππνζηεξίδεη ην γλσζηφ πνιηηηθφ ηεο κνληέιν, απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 έρεη απνδερζεί 

επίζεο ζε κεγάιν βαζκφ ην δπηηθφ νηθνλνκηθφ κνληέιν θαη έρεη  αλνίμεη ηηο αγνξέο ηεο ζηα 

μέλα θεθάιαηα θαη ζηηο μέλεο επελδχζεηο.  Απηή ε απνδνρή θαη εθαξκνγή ινηπφλ ζρεδφλ απφ 

φινπο, αλαπφθεπθηα ζα  επλνήζεη  θαη ηε δηεζλή κεηάδνζε ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ θαη 

κάιηζηα κε ηαρχηεηα, αθνχ ε δηεζλνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο παγθφζκηαο ¨δηαπινθήο ¨  

είλαη πιένλ κία πξαγκαηηθφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ινηπφλ θαη ζχκθσλα κε ηνπο Κφηην θαη 

Παπιίδε (2012) ηέζζεξηο βαζηθέο ζέζεηο κπνξνχκε λα δηαηππψζνπκε φζνλ αθνξά ηελ 

γέλεζε, ηηο ζπλζήθεο θαη ηνπο δηαχινπο κεηάδνζεο ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ. 

Αξρηθά, νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα κεηάδνζεο δηεζλψο κε κεγάιε ηαρχηεηα. 

ζν πην ¨ηζρπξή¨ είλαη ε νηθνλνκία απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη ε θξίζε, ηφζν κεγαιχηεξε 

γεληθφηεξα είλαη θαη ε επίδξαζή ηεο. Γεχηεξνλ, ν ηξφπνο κεηάδνζεο θαη εμάπισζεο ηεο 

θξίζεο έρεη αιιάμεη ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Τπεχζπλε είλαη ε δηεζλνπνίεζε ηεο 

παξαγσγήο θαη ηα παγθφζκηα δίθηπα ηα νπνία έρνπλ απμήζεη απίζηεπηα ηελ ηαρχηεηα ησλ 

θαλαιηψλ ηα νπνία είλαη  ππεχζπλα  θαη ηθαλά γηα ηελ κεηάδνζε κηαο θξίζεο. Έπεηηα, είλαη ν 

βαζκφο εμσζηξέθεηαο θαη ελζσκάησζεο ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ ηηο θαζηζηά πην εθηεζεηκέλεο θαη πην 

επηξξεπείο ζηηο δηεζλείο θξίζεηο. Απφ ηελ άιιε, νη εζληθέο νηθνλνκίεο φζν πην εμσζηξεθείο 

είλαη ζε πεξηφδνπο ηνπιάρηζηνλ νηθνλνκηθήο εξεκίαο θαη νκαιφηεηαο, ηφζα πεξηζζφηεξα 

νθέιε απνθνκίδνπλ απφ ην δηεζλέο πεξηβάιινλ απφ φηη νη πην εζσζηξεθείο νηθνλνκίεο. 

Σέινο, γηα λα είλαη φζν πην απνηειεζκαηηθή γίλεηαη ε αληηκεηψπηζε κηαο δηεζλνχο θξίζεο απφ 

έλα κεκνλσκέλν θξάηνο απαηηείηαη ε ζπληνληζκέλε παξέκβαζε – βνήζεηα ησλ θξαηψλ ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο κε ηελ ζπκπαξάζηαζε ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ.  
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Ζ αιιειεπίδξαζε ζε παγθφζκην επίπεδν ησλ νηθνλνκηθψλ παηθηψλ δηακνξθψλεη ηππνινγία 

ησλ θξίζεσλ φηαλ απηέο εκθαλίδνληαη, ηαμηλνκψληαο απηέο αλάινγα κε ηελ θχζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ηηο πξνθάιεζε, αιιά θαη κε ηε κνξθή  πνπ εθδειψζεθαλ. Μειεηψληαο ηελ 

ηζηνξία δηαπηζηψλνπκε φηη θαη νη θξίζεηο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε γεληθέο γξακκέο ζε 

κία πξν-λεσηεξηθή θαη κία λεσηεξηθή πεξίνδν. Πξνζπαζψληαο ινηπφλ λα ηππνινγήζνπκε ηηο 

θξίζεηο θαη ζχκθσλα κε ηνλ Ν. Υξηζηνδνπιάθε (2012) δηαπηζηψλνπκε:  

Α) Κξίζεηο Παξαγσγήο: ηηο θξίζεηο παξαγσγήο δηαπηζηψλνπκε σο αηηία ηελ καδηθή θαη 

απφηνκε πηψζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο πξνζθνξάο αγαζψλ ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα ζηελ 

θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ, κε απνηέιεζκα νηθνλνκηθέο θξίζεηο. Απηέο 

πνπ γλσξίδνπκε σο παιαηφηεξεο έρνπλ λα θάλνπλ θαηά θχξην ιφγν κε ηελ έιιεηςε βαζηθψλ 

εηδψλ δηαηξνθήο θαη θπξίσο ζηηεξψλ. Αλαθεξφκαζηε δειαδή ζε ιηκνχο πνπ είλαη ην 

απνηέιεζκα  θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ  θαιιηεξγεκέλσλ εθηάζεσλ, ζε ινηκνχο πνπ μεθιήξηζαλ 

νιφθιεξνπο πιεζπζκνχο αλζξψπσλ θαη δψσλ, ή αθφκα θαη γηα λα έξζνπκε ζηελ επνρή καο, 

αλαθεξφκαζηε ζε εθηεηακέλεο κνιχλζεηο ηνπ εδάθνπο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, θαζψο επίζεο 

θαη γηα ηηο εθηεηακέλεο κνιχλζεηο ηνπ ζαιαζζίνπ πινχηνπ. Πξέπεη απφ ηελ άιιε λα 

ηνλίζνπκε ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο, ε νπνία θαηάθεξε λα 

κεηψζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ θίλδπλν ιηκψλ ζηελ λεσηεξηθή πεξίνδν ζε ζρέζε κε ηα 

παιαηφηεξα ρξφληα. Παξφια απηά ε θχζε θαη ε ίδηα ε δχλακή ηεο πάληα έβξηζθε ηξφπνπο λα 

μεπεξλά ηελ αλζξψπηλε ηερλνινγηθή δπλακηθή, κε απνηέιεζκα νη ιηκνί λα ζεξίδνπλ αθφκα 

θαη ζήκεξα ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο. Πέξα φκσο απφ ηε δπλακηθή 

ηεο θχζεο, ε ίδηα ε αλζξψπηλε θαηαζηξνθηθή δπλακηθή πξνθάιεζε ηελ καδηθή θαηάξξεπζε 

παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ κέζα απφ ηελ θαηαζηξνθή ησλ κέζσλ παξαγσγήο φπσο π.ρ. ησλ 

εξγνζηαζίσλ θαηά ηε δηάξθεηα πνιέκσλ ή κέζα απφ ηε δηαδηθαζία κεγάισλ αηπρεκάησλ θαη 

δε ππξεληθψλ, απνδεηθλχνληαο γηα άιιε κία θνξά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο γηα 

απηνθαηαζηξνθηθέο ηάζεηο. ην πιαίζην ησλ άζηνρσλ  αλζξψπηλσλ πξαθηηθψλ    δελ είλαη  

θαη ζπάλην ην θαηλφκελν λα παξαηεξήζνπκε ηειηθά ηελ απνηπρία ζηελ ηφλσζε ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κεηά απφ  άζηνρεο  αληηκεησπίζεηο  αξλεηηθψλ θαηλνκέλσλ, κε 

απνηέιεζκα ηειηθά ηελ κεγέζπλζε κίαο θξίζεο κε θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα.  

Β) Κξίζεηο Εήηεζεο : ηηο θξίζεηο δήηεζεο παξαηεξνχκε ην θαηλφκελν ηεο καδηθήο θαη 

απφηνκεο πηψζεο ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ή ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα 

νπνία είλαη ηθαλά θαη αλαγθαία γηα ηελ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ. 
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Δλλννχκε δειαδή ηα εηζνδήκαηα, ηα ξεπζηά δηαζέζηκα, ηηο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο θαη φηη 

άιιν είλαη ραξαθηεξηζκέλν σο ζηνηρείν πινχηνπ θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληαιιαρζεί κε 

άιια αγαζά. Ζ απφηνκε κείσζε ηεο αμίαο ησλ πξνεγνχκελσλ ραξαθηεξίδνπλ θάπνηα είδε 

θξίζεσλ εθ ησλ νπνίσλ νη πην ζπλεζηζκέλεο είλαη: 

1. Τπεξπιεζσξηζκφο : (Ννκηζκαηηθή Γηάβξσζε). Τπεξπιεζσξηζκφο παξαηεξείηαη ζηελ 

πεξίπησζε φπνπ κία ρψξα δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα πιένλ λα θαιχςεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο απφ 

ηα θνξνινγηθά έζνδα κε απνηέιεζκα λα νδεγεζεί ζηελ καδηθή έθδνζε λένπ λνκίζκαηνο. Ζ 

ελέξγεηα απηή ζα αιινηψζεη ηελ αμία ησλ απνζεκάησλ αιιά θαη ησλ εηζνδεκάησλ. Απηφ  

ζπλέβε ζηελ Γεξκαλία ην 1922 θαηφπηλ καδηθήο εθηχπσζεο ραξηνλνκηζκάησλ θαη ζηελ 

Ρσζία ην 1998, εθφζνλ βεβαίσο ε επηινγή απηή ήηαλ εθηθηή. ηα παιαηφηεξα ρξφληα φπνπ 

δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο, ε θηβδειεία ησλ θεξκάησλ (θζελφηεξα θέξκαηα, 

πεξηζζφηεξα λνκίζκαηα) δελ ήηαλ θάηη ζπάλην, νδεγψληαο θαη πάιη ζε πιεζσξηζκφ εθφζνλ 

θπθινθνξνχζαλ ζηελ ίδηα νλνκαζηηθή αμία κε ηα γλήζηα.  

2. Υξενθνπία Σξαπεδψλ: Δθφζνλ νη Σξάπεδεο πξέπεη λα είλαη ηζνζθειηζκέλεο κεηαμχ ησλ 

θαηαζέζεσλ θαη ησλ δαλείσλ, αλ κία ρψξα δελ έρεη πιένλ ηε δπλαηφηεηα λα μεπιεξψζεη ηα 

δάλεηά ηεο, είλαη εχινγν φηη απηή ε αδπλακία ζα νδεγήζεη ζε ρξενθνπία ησλ Σξαπεδψλ.  

Σέηνηνπ είδνπο θξίζεηο θπζηθά εκθαλίζηεθαλ κεηά ηελ εκθάληζε ησλ ηξαπεδψλ. ηα πιαίζηα 

ηεο ρξεσθνπίαο ηξαπεδψλ παξαηεξνχκε καδηθή απφζπξζε θαηαζέζεσλ απφ ηελ κία θαη 

κεγάιε αδπλακία είζπξαμεο ρνξεγεζέλησλ δαλείσλ απφ ηελ άιιε, φπσο ζπλέβε κε ηα 

επηζθαιή ζηεγαζηηθά δάλεηα ζηηο ΖΠΑ ην 2008. 

3. Καηάξξεπζε αμίαο άπισλ ζηνηρείσλ:  Ζ λεσηεξηθή νηθνλνκία είλαη ¨ππεχζπλε¨ γηα 

πξντφληα φπσο ηα νκφινγα θαη άιια ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα, ηα νπνία επηρεηξήζεηο, 

επελδπηέο αιιά θαη θπβεξλήζεηο αγνξάδνπλ επειπηζηψληαο ζην λα  κεγηζηνπνηήζνπλ ηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπο απνδφζεηο γλσξίδνληαο πξνθαλψο ηελ αβεβαηφηεηα θαη ην ξίζθν ηέηνησλ 

επελδπηηθψλ θηλήζεσλ. Δπεηδή φιε απηή ε δξαζηεξηφηεηα εδξάδεηαη βαζηθά ζε πξνζδνθίεο 

(γηα θέξδε ζην κέιινλ), είλαη απηνλφεην θαη ινγηθφ νη πξνζδνθίεο λα κελ επνδψλνληαη 

πάληα. Καη είλαη επίζεο θπζηθφ φηη φζν πην κεγάιε είλαη ε δηάςεπζε ησλ πξνζδνθηψλ, ηφζν 

πην κεγάιεο ζα είλαη πηζαλφλ θαη νη θξίζεηο πνπ ζα επέιζνπλ. Οη πην ζπλεζηζκέλεο απφ απηέο 

ηηο θξίζεηο  είλαη :  
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α) Ζ θαηάξξεπζε ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αμηψλ (κεηνρψλ), φπνπ εηνχην ζεκαίλεη θαη άκεζε 

θαηάξξεπζε φζνλ αθνξά ηελ αμία ηνπ αξρηθνχ επελδπζέληνο θεθαιαίνπ. Ζ πίζηε ζε 

αβάζηκεο πξνζδνθίεο ηειηθά κπνξεί λα πξνθαιέζεη  επψδπλεο απψιεηεο θαη  θξίζεηο, κε ιίγα 

ιφγηα δειαδή νηθνλνκηθέο θαηαζηξνθέο.  

β) Ζ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο νκνιφγσλ. Σα νκφινγα είλαη νπζηαζηηθά έλα είδνο δαλεηζκνχ 

ηα νπνία θπξίσο εμππεξεηνχλ θπβεξλήζεηο νη νπνίεο πσινχλ νκφινγα γηα λα εηζπξάμνπλ 

ξεπζηφ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θάπνηα ζηηγκή ζα ηα απνπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε θάλεη ηελ 

εκθάληζή ηεο φηαλ ηα θξάηε δειψζνπλ αδπλακία απνπιεξσκήο απηψλ ησλ νκνιφγσλ ηα 

νπνία πνχιεζε, κε απνηέιεζκα λα δειψζνπλ ρξεσθνπία. ηαλ απηά ηα ρξέε νθείινληαη ζε 

εμσηεξηθνχο δαλεηζηέο, ε επεξρφκελε θξίζε δεκηνπξγεί γεληθφηεξα αληηπαξαζέζεηο κε ην 

δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη εηδηθφηεξα κε ηνπο δαλεηζηέο. ζνλ αθνξά ηψξα ην 

εζσηεξηθφ ρξένο απηφ κπνξεί λα επηθέξεη θξίζε κφλν φηαλ ε ρψξα πνπ εμέδσζε ηα νκφινγα 

αδπλαηεί λα ηππψζεη ρξήκα, γεγνλφο ην νπνίν παξαηεξείηαη θαη ζε ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο.  

4. Καηάξξεπζε εκπξάγκαησλ αμηψλ:  Σν πην γλσζηφ παξάδεηγκα θξίζεο πνπ αθνξά ηελ 

θαηάξξεπζε εκπξαγκάησλ αμηψλ αθνξά απηήλ ηεο αγνξά αθηλήησλ. Ζ άλνδνο ησλ ηηκψλ ζηηο 

θαηνηθίεο ζπλεπεία κεγάιεο δήηεζεο αγνξάο απηψλ, δελ είλαη δχζθνιν γηα δηάθνξνπο ιφγνπο 

απηή ε κεγάιε δήηεζε λα ζηακαηήζεη μαθληθά π.ρ. ιφγσ καδηθήο αλέγεξζεο λέσλ, ή ιφγσ 

θπζηθψλ ή θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Σν απνηέιεζκα είλαη λα επεξεαζηνχλ θαη άιινη ηνκείο 

ηεο νηθνλνκίαο πνπ ζπλδένληαη κε ην πξφβιεκα, φπσο π.ρ. νη ηξάπεδεο πνπ έρνπλ δαλείζεη γηα 

ηελ αγνξά ησλ αθηλήησλ αιιά θαη ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ έρνπλ δαλεηζηεί θαη πνπ αδπλαηνχλ 

λα απνπιεξψζνπλ ηα δάλεηα απηά ζηηο ηξάπεδεο.  

Τπάξρνπλ θαη άιια παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε θαηάξξεπζε άιισλ εκπξαγκάησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ παξαηεξήζεθε παιαηφηεξα, φπσο ελδεηθηηθά λα αλαθέξνπκε  

απηή πνπ αθνξά ηελ αμία ηεο ηηκήο ησλ κπαραξηθψλ ηνλ 16ν αηψλα. Μεηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πεξίπινπ ηεο Αθξηθήο, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο κείσζε ζε 

ηεξάζηην βαζκφ ηελ ηηκή ηνπο.  

Παξαηεξνχκε ζηελ επνρή καο κία ζπλερή απειεπζέξσζε ησλ ζπλφξσλ φζνλ αθνξά ηελ 

νηθνλνκία, κέζα απφ δηαδηθαζίεο φπσο πρ ε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ ζε φιν ηνλ θφζκν, 

θαηαξγψληαο θαηά θάπνην ηξφπν ηα ζχλνξα ηνπ θξάηνπο. πλεπεία απηήο ηεο παγθφζκηαο 

δξαζηεξηφηεηαο, πφηε κπνξνχκε ηειηθά  λα ζεσξήζνπκε φηη ζπκβαίλεη κία θξίζε ;  α) ηαλ 
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δερζεί έλα πιήγκα ε νηθνλνκία (θξίζε αηηίνπ) ή β) φηαλ νη δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο  έλεθα 

νδπλεξνχ γεγνλφηνο εμαπισζνχλ (θξίζε απνηειέζκαηνο) ; ( Ν. Υξηζηνδνπιάθεο  2012). Θα 

ήηαλ δφθηκν λα αλαξσηεζνχκε επηιέγνληαο απιά ή ην ¨α¨ ή ην ¨β¨, ή ζα κπνξνχζακε λα 

θαηαιήμνπκε ζην φηη ¨νη δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο έλεθα νδπλεξνχ γεγνλφηνο¨ επηθέξνπλ 

¨πιήγκα ζηελ νηθνλνκία ¨ δεκηνπξγψληαο θξίζε.  

2.3 Οη νηθνλνκηθέο θξίζεηο ζηελ Διιάδα 

Δίλαη γεγνλφο φηη ζε πεξηφδνπο βαζηάο χθεζεο, νη πην αδχλακεο εζληθέο νηθνλνκίεο είλαη πνιχ 

πην επάισηεο φηαλ ην δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ είλαη γεληθφηεξα δπζκελέο. Απηφ 

ζπλήζσο νδεγεί ζε αδπλακία αληαπφθξηζεο δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ, αιιά θαη ζε δπζθνιία 

γηα ηελ ζχλαςε λέσλ δαλείσλ. Γελ είλαη δχζθνιν λα θαληαζηνχκε φηη ζε έλα ηέηνην νδπλεξφ 

γεληθφηεξα πεξηβάιινλ, ε ρξενθνπία δελ είλαη θαη απίζαλε. Θα ιέγακε φηη ηα παξαπάλσ ζε 

γεληθέο γξακκέο ζθηαγξαθνχλ ηελ (αδχλακε)  ειιεληθή νηθνλνκία απφ θαηαβνιήο ηνπ λένπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο, φπνπ ζε θξίζηκεο παγθφζκηεο πεξηφδνπο δελ άληεμε θαη θαηέιεμε ζε 

ρξενθνπία.  

Οη πεξηπέηεηεο μεθίλεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο απφ ηα δάλεηα πνπ 

ηεο ρνξεγήζεθαλ απφ ηελ Μ. Βξεηαλία κε δπζκελείο φξνπο θαη ηαιαηπψξεζε ην λέν ειιεληθφ 

θξάηνο έσο ην 1878, έηνο απνπιεξσκήο. Δλ ησ κεηαμχ, ήδε ην κνλαξρηθφ θαζεζηψο 

ηαιαηπσξνχληαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζε παγθφζκην επίπεδν απφ ην 1815, κε 

απνηέιεζκα λα νδεγεζεί ε θπβέξλεζε ζε ¨κλεκνληαθέο¨ θαηαζηάζεηο. Σα κέηξα ιηηφηεηαο 

νδήγεζαλ ζε ζηξαηησηηθά θηλήκαηα ηα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο νδήγεζαλ ελ ηέιεη ζηελ 

παξαρψξεζε ζπληάγκαηνο.  

Σελ επνρή ηνπ Υ. Σξηθνχπε ην 1875 θαη κεηά, αλαδεηείηαη έλα ηζρπξφ θξάηνο πνπ ζα 

αθνινπζήζεη θηιειεχζεξεο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο. Ζ θξίζε φκσο πνπ θπξηαξρεί ζηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία απφ ην 1873 δελ ζα αθήζεη αλεπεξέαζηε θαη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

Ζ ηειηθή θαηάιεμε ζα είλαη ε αδπλακία εθπιήξσζεο ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο 

πξνο ηνπο δαλεηζηέο ηεο. Ζ απφπεηξα ρνξήγεζεο λέσλ δαλείσλ δελ ζηέθζεθε απφ επηηπρία. Ζ 

Διιάδα πηψρεπζε ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 1893.  

Ζ Διιάδα αλ δελ είλαη έξκαην, επεξεάδεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην δηεζλέο 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Έηζη ην ζεηηθφ δηεζλέο  νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ απφ ην 1896 έσο ην 
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1920 ζα επεξεάζεη ζεηηθά θαη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Σα δεκνζηνλνκηθά ηεο ρψξαο 

κπαίλνπλ ζε κία ζεηξά θαη ε Διιάδα ηζρπξνπνηεί ηελ νηθνλνκία ηεο. Ζ πηνζέηεζε 

πξνζηαηεπηηθνχ δαζκνινγίνπ ζα επεξεάζεη ζεηηθά επλνψληαο ηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο ηεο 

ρψξαο, ελψ ν εθνπιηζκφο ζα αληέμεη ηνλ αληαγσληζκφ. Απφ ην 1920 θαη κεηά ε θαηάζηαζε 

ζα αιιάμεη θαη παξαηεξείηαη επηδείλσζε. Σα έζνδα είλαη ιηγφηεξα απφ ηηο δαπάλεο θαη ην 

πξφβιεκα έπξεπε λα ιπζεί κε δαλεηζκφ. Καη ν εμσηεξηθφο δαλεηζκφο απαηηεί λνκηζκαηηθή 

ζηαζεξφηεηα θαη ηζρπξή θπβέξλεζε. Ζ θπβέξλεζε Βεληδέινπ θαηλφηαλ λα ηα θαηαθέξλεη 

κέζα απφ κία ζεηξά κεηαξξπζκηζηηθψλ κέηξσλ. Αθφκα θαη ν ¨καχξνο¨ Οθηψβξεο ηνπ 1929 

ησλ ΖΠΑ θαηλφηαλ λα κελ επεξεάδεη θαη λα πεξλά θαηλνκεληθά ηνπιάρηζηνλ ρσξίο άκεζεο 

επηπηψζεηο.   κσο ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή ζθελή, ε θαηάζηαζε ζηελ Δπξψπε θαη ηδηαίηεξα 

απηή ζηελ Γεξκαλία (πνιεκηθέο απνδεκηψζεηο θαη αλεξγία) ζα άιιαδε επεξεάδνληαο θαη ηελ 

νηθνλνκία ηεο Διιάδαο. Οη ειιεληθέο εμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ κεηψζεθαλ, ε 

παξαγσγή ζπξξηθλψζεθε, ην  κεηαλαζηεπηηθφ ζπλάιιαγκα κεηψζεθε, ελψ ην πξφγξακκα ησλ 

δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζηακάηεζε ιφγσ δηαθνπήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην εμσηεξηθφ. 

Αθνινχζεζαλ ιαλζαζκέλεο πνιηηηθέο θηλήζεηο φζνλ αθνξνχζε ηελ νηθνλνκία, ελψ θαη ν 

Βεληδέινο πίζηεπε φηη ε δηεζλήο θνηλφηεηα είρε ηελ ¨ππνρξέσζε¨ λα βνεζά ηηο νηθνλνκηθά 

αδχλακεο ρψξεο φηαλ ε ζέζε ηνπο είλαη δχζθνιε. Σν απνηέιεζκα ηειηθά ζα ήηαλ λα 

ππνηηκεζεί ε αμία ηεο δξαρκήο θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 1932 απηή ε ππνηίκεζε λα έρεη θζάζεη 

ην 60%. Δπίζεο ν Βεληδέινο αλαγθάζηεθε λα αλαζηείιεη επ΄ αφξηζηνλ ηελ πιεξσκή ηφθσλ 

θαη δαλείσλ, είηε απηψλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ην εμσηεξηθφ, είηε απηψλ απφ ην εζσηεξηθφ. 

Οπζηαζηηθά δειαδή ε ρψξα είρε πησρεχζεη. Πην νδπλεξή ε θαηάζηαζε δελ γηλφηαλ 

(Σζνπιθίδεο 2013). Άξα θαη ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν ζρεδηάγξακκα (πίλαθαο 2.1), κεηά 

ηελ θξίζε αξγά ή γξήγνξα ε ρψξα ζα ¨απνιάκβαλε¨ επεκεξία. Παξαηεξήζεθε ινηπφλ κεηά ην 

1932 αχμεζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη αχμεζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο ζε 

θαηαλαισηηθά αγαζά. Παξφιν πνπ ε ρψξα πέξαζε ηελ γεξκαληθή θαηνρή, φια ηα 

πξνεγνχκελα δάλεηα δηεπζεηήζεθαλ νξηζηηθά κέρξη ην 1962 θαη κέρξη ην 1968 ην εμσηεξηθφ 

ρξένο ηεο Διιάδαο είρε εμαιεηθζεί παξνπζηάδνληαο κέρξη θαη πιενλαζκαηηθνχο 

πξνυπνινγηζκνχο. Σν ζρέδην Μάξζαι είρε θαηαθέξεη λα μαλαιεηηνπξγήζεη ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία κε ζεηηθφ ηξφπν, ιεηηνπξγψληαο σο ε θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ εθβηνκεράληζε θαη 

ηελ αλάθακςε ηεο ρψξαο γεληθφηεξα. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα βειηησλφηαλ κε απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ησλ εμαγσγψλ. Αλ ε βηνκεραληθή πνιηηηθή ησλ πξψησλ κεηαπνιεκηθψλ ρξφλσλ είρε 

ζπλέρεηα είλαη πηζαλφλ ην έιιεηκκα κεηαμχ εμαγσγψλ θαη εηζαγσγψλ λα ήηαλ πνιχ κηθξφ. Ζ 
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εγθαηάιεηςε ηεο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο εληέιεη θαη ε εγθαηάιεηςε ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ κεηά ηελ είζνδν ζηελ ΔΟΚ ην 1981 ζα κείσλε αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα πνπ είρε απνκείλεη (πξφβιεκα πνπ πθίζηαηαη αθφκα). Να επηζεκαλζεί φηη 

ε δεθαεηία ηνπ 1980 είλαη πεξίνδνο δηεζλνχο θξίζεο νπφηε θαηαξράο είλαη θαηαλνεηφ θαη ην 

πξφβιεκα ηεο ρψξαο, φπσο είλαη θαη θαηαλνεηή ε επηθείκελε εμαθάληζε ηεο βηνκεραλίαο 

θαηφπηλ ιαλζαζκέλσλ πνιηηηθψλ επηινγψλ, φπσο πνιηηηθέο πνπ επηθεληξψζεθαλ ζηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ. Σν πξφβιεκα επεθηάζεθε θαη ζηελ αγξνηηθή 

παξαγσγή, ε νπνία έραζε θαη απηή ζηγά-ζηγά ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο.  Δηζαγφκελα 

πξντφληα έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαη αληηθαηέζηεζαλ ηελ ληφπηα παξαγσγή, ε νπνία  ζα 

κπνξνχζε λα παξαγάγεη πξντφληα πην θζελά αλ ππήξμε πξαγκαηηθή ζέιεζε, νξγάλσζε θαη 

πνιηηηθέο ηθαλέο λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη φρη εθεζπραζκφο θαη αδηαθνξία 

επεηδή ε ρψξα αλήθε ζηελ ΔΟΚ. Γηα δηάθνξνπο ιφγνπο θάπνηνη παξαγσγηθνί ηνκείο φπσο ν 

ηνπξηζκφο, νη θαηαζθεπέο θαη ε βηνκεραλία ηζηκέληνπ θαηά θάπνην ηξφπν πξνζηαηεχζεθαλ 

απφ ηελ πνιηηεία. Έηζη ην 1990 θαη ην 2000 παξαηεξείηαη νηθηζηηθή άλζεζε. Σν θξάηνο φκσο 

ζηεξείηαη ηθαλψλ θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ ηέηνησλ ψζηε λα ¨γεκίζεη¨ ηα ηακεία ηνπ. 

Πξνζθεχγεη ζε δαλεηζκφ απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο κε ρακειφ επηηφθην σο εχθνιε ιχζε. Ζ 

γεληθφηεξε αλεπάξθεηα ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ ζα θέξεη ηελ ρψξα ζε θαηάζηαζε βαζηάο 

χθεζεο, θέξλνληαο έηζη ζηελ επηθάλεηα ηηο ελ γέλεη πξαγκαηηθέο  αδπλακίεο  κίαο ρψξαο κε 

ηελ ζπγθεθξηκέλε δπλακηθή. Δλ ηέιεη ην 2010 ε Διιάδα  θζάλεη ζην ζεκείν λα κελ κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο. Σνχην ζπκβαίλεη  ιφγσ κείσζεο ηεο 

ξεπζηφηεηαο απφ γεγνλφηα πνπ μεθίλεζαλ απφ αιινχ θαη πνπ ζηελ ζπλέρεηα ζα ηελ 

επεξεάζνπλ  ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα πεξάζεη θαη ε ίδηα πιένλ ζε θαηάζηαζε βαζηάο 

χθεζεο, αθνχ ε αλεξγία, ην ηεξάζηην ρξένο θαη νη αλακελφκελεο επελδχζεηο πνπ ηειηθά πξνο 

ην παξφλ δελ έξρνληαη, θαηαδεηθλχνπλ ηελ εηθφλα θαη ηε δχζθνιε θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη 

κέρξη θαη ζήκεξα ( Σζνπιθίδεο 2013).  

O Paul Samuelson (Ακεξηθαλφο νηθνλνκνιφγνο ηηκεκέλνο κε ην Νφκπει Οηθνλνκίαο ην 

1970) ζηελ ηειεπηαία ηνπ ζπλέληεπμε πξηλ πεζάλεη ην 2009 είπε φηη ζα ζπκβνχιεπε ηνπο 

νηθνλνκνιφγνπο λα δείρλνπλ ηνλ ζεβαζκφ πνπ πξέπεη ζηελ κειέηε ηεο νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο 

θαη απηφ γηαηί ε νηθνλνκηθή ηζηνξία είλαη ε πξψηε χιε απφ ηελ νπνία θάπνηνο κπνξεί λα 

ειέγμεη ηελ νξζφηεηα ησλ εηθαζηψλ ηνπ. Αιιά, ε νηθνλνκηθή ηζηνξία απφ κφλε ηεο δελ 

δηδάζθεη ηίπνηα, εθηφο εάλ ζπλέρεηα ζέηνπκε εξσηήκαηα θαη θάλνπκε φινπο ηνπο 

ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο πνπ πξέπεη (Σζνπιθίδεο 2013). Με ιίγα ιφγηα ν Samuelson  καο 
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πξνηξέπεη λα κειεηάκε ηελ ηζηνξία ζε φιεο ηεο ηηο εθθάλζεηο πξηλ θαηαιήμνπκε ζε ζεσξίεο 

θαη ζπκπεξάζκαηα, γηα ηελ θάζε επνρή, γηα ηελ επνρή καο, γηα ην ζήκεξα. Κάζε νηθνλνκηθή 

ζεσξία ζαθψο αλαπηχζζεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ θαη ηζηνξηθφ πιαίζην, αιιά γηα 

λα θζάζνπκε ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα θαη επεηδή ην παξφλ δελ είλαη κεηέσξν θαη επεηδή ην 

κέιινλ εμαξηάηαη απφ ην παξφλ, ε γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ηνπ παξειζφληνο ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε. Γηαηί πηζηεχνπκε φηη κία νηθνλνκηθή ζεσξία είλαη ηθαλή λα νδεγήζεη κία 

θνηλσλία ζε επεκεξία φηαλ ¨παηάεη¨ γεξά ζηα πφδηα ηεο, φηαλ εθαξκφδεηαη κε αμηνπηζηία. 

Καη ηνχην ζεσξνχκε φηη επηηπγράλεηαη αλ έρνπκε δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζην παξειζφλ λα γίλεη 

νδεγφο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ε θξίζε είλαη θνληά κε θαηλφκελα θαηάξξεπζεο θαη 

θαηαζηξνθήο. ( Υξηζηνδνπιάθεο 2012). Πφζν είλαη εθηθηά ηα πξνεγνχκελα θαη πφζν αξθνχλ 

ζε έλαλ παγθνζκηνπνηεκέλν θφζκν γεκάην αζηάζκεηνπο παξάγνληεο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΚΡΙΗ ΣΟΤ 1929 ΣΙ ΗΠΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ 

ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 

3.1 Η Οηθνλνκηθή Κξίζε ην 1929 ζηηο ΗΠΑ  

Ο Άληακ κηζ έβιεπε ηε δηαξθή επέθηαζε ηεο νηθνλνκίαο κε ηηο επελδχζεηο λα νδεγνχλ ζε 

πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο, ηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο λα ηηο θάλεη πην παξαγσγηθέο θαη ηνλ 

κεραληζκφ ηεο αγνξάο λα ζηαζκίδεη ηηο επηζπκίεο θαη λα δίλεη θίλεηξα γηα ηελ επφκελε θάζε. 

Οη αγνξέο ήηαλ ην πεδίν εμηζνξξφπεζεο αλαγθψλ θαη δπλαηνηήησλ. Κξίζε δελ κπνξνχζε λα 

πξνθιεζεί απφ ην ράζκα κεηαμχ ηνπο γηαηί νη ηηκέο πξνιάβαηλαλ θαη ηα έβαδαλ φια ζηελ 

ζέζε ηνπο. ε αληίζεζε κε ηελ αηζηνδνμία ηνπ Α. κηζ, ν Μάιζνπο είλαη ζεσξεηηθφο ηεο 

αέλαεο θξίζεο: πηζηεχεη φηη ε εθδήισζή ηεο δελ είλαη ηπραία, αιιά επσάδεηαη θαη μεζπά κε 

ηξφπν κνηξαίν θαη αλαπφδξαζην…¨. Γίλεηαη ζαθέο φηη ε λέα επνρή ηνπ θαπηηαιηζκνχ δελ 

θέξλεη πάληα επθαηξίεο γηα απαζρφιεζε, θέξδε θαη αλάπηπμε, αιιά θξχβεη θαη κεραληζκνχο 

θξίζεσλ, απνηπρίαο θαη θηψρεηαο, πνπ ε αφξαηνο ρεηξ ηνπ Άληακ κηζ δελ είρε πξνιάβεη λα 

δηνξζψζεη  (Υξηζηνδνπιάθεο 2012). 
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Γεθέκβξεο 1928. Ο Πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ Κνχιηηδ απεπζχλεηαη πξνο ην Κνγθξέζν πνπ δεηά 

θαζεζπραζκφ. ¨Καλέλα Κνγθξέζν ησλ ΖΠΑ πνπ ζπγθιήζεθε πνηέ γηα λα  εμεηάζεη ηελ 

θαηάζηαζε ηεο Έλσζεο δελ ζπλάληεζε πην επράξηζηε πξννπηηθή απφ απηή πνπ εκθαλίδεηαη 

ζηελ παξνχζα ζηηγκή. ην εζσηεξηθφ πεδίν ππάξρεη εξεκία θαη ηθαλνπνίεζε … θαη ην 

πςειφηεξν ξεθφξ εηψλ επεκεξίαο. ην εμσηεξηθφ πεδίν ππάξρεη εηξήλε, ε θαιή ζέιεζε πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε … Ζ θχξηα πεγή απηήο ηεο απαξάκηιιεο ηχρεο 

είλαη ε αθεξαηφηεηα θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ ακεξηθάληθνπ ιανχ¨. Απηά ινηπφλ ηα θαιά ιφγηα 

απφ ηνλ Κνχιηηδ γηα ηνλ ¨ιαφ¨ ηνπ ηα ζπλφδεπε θαη κία άιιε πιεπξά πνπ ζπλήζσο δελ 

νκνινγείηαη. Καη ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε νη Ακεξηθαλνί έδεηρλαλ κεγάιε επηζπκία γηα λα 

πινπηίζνπλ γξήγνξα κε φρη θαη ηφζν κεγάιν θφπν. Έηζη ν Κνχιηηδ δελ θαηάθεξε λα δηαθξίλεη 

ηε δηάξθεηα κίαο θαηλνκεληθά θαιήο επνρήο, επνρήο θεξδνζθνπίαο φπνπ νη άλζξσπνη δελ 

ήζειαλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αιιά έδεηρλαλ κία ηεξάζηηα επηζπκία 

ζπκκεηνρήο ζε έλαλ θαληαζηηθφ θφζκν (Γθάιπξετζ 2000). Μεηά απφ δέθα κήλεο απφ εθείλε 

ηελ νκηιία ηνπ Κνχιηηδ ζην Κνγθξέζν, νη ΖΠΑ ζα γλψξηδαλ ηελ κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή 

θξίζε. Καη καδί κε ηηο ΖΠΑ ζα ηαξαθνπληφηαλ θαη κεγάιν κέξνο ηνπ θφζκνπ ζηα πιαίζηα ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 . ην πνζνζηφ πνπ ζα ηεο αλαινγνχζε, ε κεγάιε 

θξίζε ζα επεξέαδε νδπλεξά θαη ηελ Διιάδα.  

3.2 Η νηθνλνκηθή θξίζε ην 1929 ζηηο ΗΠΑ – Αηηίεο εθδήισζεο 

Δθείλε ηελ ρξνληά ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο Ν. Τφξθεο δελ ππήξμε θαινθαίξη. Κάζε κέξα νη 

ηηκέο αλέβαηλαλ αθνινπζψληαο ηελ άλνδν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ 

επελδχζεσλ. Δθείλν ην θαινθαίξη νη αμίεο ησλ κεηνρψλ είραλ αλέβεη θαηά έλα ηέηαξην θαη  ην 

ρξεκαηηζηήξην ήηαλ γεληθά πνιχ αλεθηηθφ. Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο κπνξνχζαλ λα 

εηζαγάγνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο ζε απηφ. Ζ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ αχμεζαλ ζε ηεξάζηην 

βαζκφ θαη ηελ θεξδνζθνπία. Δλδεηθηηθά ην θαινθαίξη ηνπ 1929 ηα δάλεηα ησλ ρξεκαηηζηψλ 

απμάλνληαλ 400.000.000 αλά κήλα. 

Γηα ηηο αηηίεο ηεο Μεγάιεο Κξίζεο ε κεγαιχηεξε επζχλε απνδίδεηαη ίζσο ζην θξαρ ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ ζχκθσλα κε ηνλ Σ. Κ. Γθάικπξετζ (Γθαικπξετζ 2000), ηνπ νπνίνπ ε 

θαηάξξεπζε ελππήξρε ζηελ θεξδνζθνπία πνπ είρε πξνεγεζεί. Έλα κεγάιν εξψηεκα ζα 

αθνξνχζε ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θεξδνζθνπίαο. ηαλ ζα άξρηδε ε χθεζε ησλ αμηψλ ησλ 

θνηλψλ κεηνρψλ φινη ζα έηξεραλ λα πνπιήζνπλ γηα λα γιπηψζνπλ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε 
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κέξνο ησλ θεξδψλ ηνπο πξηλ λα είλαη αξγά. Ο Γθάικπξετζ ζπλερίδνληαο αλαξσηηέηαη γηαηί 

ππήξρε φξγην θεξδνζθνπίαο ην 1928 θαη ην 1929. Απηφ πνπ κπνξνχζε ή κπνξεί λα δηαθξίλεη 

θάπνηνο γηα ηφηε, είλαη φηη ππήξρε κηα δηάρπηε αηζηνδνμία θαη κεγάιε εκπηζηνζχλε ζηηο 

πξνζέζεηο θάπνησλ αλζξψπσλ. Οη άλζξσπνη ήηαλ πξφζπκνη λα δηαθηλδπλεχζνπλ έλα κέξνο 

απφ ηηο απνηακηεχζεηο ηνπο γηα επελδχζεηο ή λα δαλεηζζνχλ θζελφ ρξήκα γηα κεγάιεο 

απνδφζεηο ζε έλα θνληηλφ κέιινλ. Ζ νηθνλνκία φκσο είρε ήδε απνδπλακσζεί απφ ην 

θαινθαίξη πξηλ ην θξαρ. Σνχην κπνξεί λα εμεγεζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Παξαδείγκαηνο 

ράξηλ παξαηεξήζεθε φηη ε θαηαλαισηηθή  θαη επελδπηηθή δήηεζε γηα δηάθνξα βηνκεραληθά 

πξντφληα δελ ήηαλ ηφζν κεγάιε φζν κεγάιε ήηαλ ε παξαγσγή ηνπο. Οη επηρεηξήζεηο θαη νη 

βηνκεραλίεο κέζα απφ έλα πξνεγνχκελν ζεηηθφ θιίκα δελ είραλ πξνβιέςεη ζσζηά εθηηκψληαο 

ζε απμήζεηο ηεο δήηεζεο γεληθφηεξα, κε απνηέιεζκα κεγάια  απνζέκαηα κεγαιχηεξα απφ φηη 

πξαγκαηηθά ρξεηάδνληαλ. Απηφ ζα είρε σο ζπλέπεηα  ηε δξαζηηθή κείσζε ηεο αγνξάο πξψησλ 

πιψλ θαη ηηο πεξηθνπέο ηειηθά ζηελ παξαγσγή. Σνχην ζεκαίλεη φηη ην θαινθαίξη ηνπ 1929 ζα 

μεθηλνχζε ε χθεζε ησλ απνζεκάησλ. Καη γεληθφηεξα δελ ρξεηάδνληαλ θαη ηεξάζηηεο 

απνθιίζεηο γηα λα αξρίζεη λα γίλεηαη ε πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα αξλεηηθή. Μία κηθξή θάκςε 

ζηηο πσιήζεηο ησλ θαηαζηεκάησλ π.ρ. ζα αξθνχζε γηα λα αλνίμεη ηνπο αζθνχο ηνπ Αηφινπ. 

Δπίζεο κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ θαη άιινη παξάγνληεο νη νπνίνη εκθαλίζζεθαλ εθείλν ην 

θαινθαίξη θαη πνπ πηζαλφλ έπαημαλ ηνλ ξφιν ηνπο. Απηά ηα θέξδε πέξα φηη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο δαπάλεο ησλ εκπφξσλ, πάλσ απφ φια ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε 

επελδχζεηο. Απηέο νη επελδχζεηο, κεγάιεο θαη απμαλφκελεο, ζα ήηαλ νη θχξηεο θαη δξαζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο δαπάλεο. ηη ζα ήηαλ δπλαηφλ λα δηαθφςεη απηήλ ηελ ξνή, λα δηαθφςεη ή λα 

εκπνδίζεη ηηο επελδπηηθέο δαπάλεο, κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη θαη πξνβιήκαηα. Καη θπζηθά 

δελ ήηαλ θαη φιεο νη επελδχζεηο πεηπρεκέλεο. Μία επέλδπζε πνπ δελ ζπλνδεπφηαλ κε 

ζηαζεξή αχμεζε θεξδψλ, ζα κπνξνχζε λα ήηαλ κία πηψζε ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο, πνπ απηφ 

ζα είρε ζηελ ζπλέρεηα αληίθηππν θαη ζην κέγεζνο ησλ παξαγγειηψλ. Δπίζεο κπνξεί λα 

αλαθεξζεί (αλ θαη είλαη ην ιηγφηεξν πηζαλφ ζχκθσλα κε ηνλ Γθάικπξετζ ) σο πξφβιεκα πνπ 

κεηαβηβάζηεθε ζηελ νηθνλνκία, έλαο ηνκέαο  ¨αδχλακνο ¨ φπσο απηφο ηεο γεσξγίαο. Παξά ηηο 

πξνεγνχκελεο αλαθνξέο, ε εηθφλα κέρξη ην θζηλφπσξν ηνπ 1929 ήηαλ ε εμήο: πεξηνξηζκέλε 

θάκςε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κέηξηα χθεζε θαη κηθξή αλεξγία. Σνχην ζα 

κπνξνχζε θαη λα ζεκαίλεη ή ζα κπνξνχζακε λα αλαθεξζνχκε θαη ζε ειεγρφκελε γεληθφηεξα 

θαηάζηαζε. Δλ ηνχηνηο ν Γθάικπξετζ επηζεκαίλεη θάπνηεο αδπλακίεο ηηο νπνίεο  θαη 

ζεσξνχζε ηθαλέο γηα ηελ επεξρφκελε θαηαζηξνθή. Αξρηθά, θαθή θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο. 



14 
 

Σν 1929 ινηπφλ ην 5% ηνπ πιεζπζκνχ κε ηα πην πςειά εηζνδήκαηα θαηείρε ην 1/3 ησλ 

εηζνδεκάησλ. Απηφ πξνθαλψο ζήκαηλε φηη απηφ ην 5%  ζα ήηαλ θαη ππεχζπλν γηα πςεινχ 

επηπέδνπ επελδχζεηο, αιιά θαη γηα κεγάινπ βαζκνχ θαηαλάισζε ζε δαπάλεο πνιπηειείαο. 

Με ιίγα ιφγηα απηφ ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ θαηλφηαλ φηη θξαηνχζε ηελ νηθνλνκία ζηα 

ρέξηα ηνπ. Γεχηεξνλ, θαθή δνκή ησλ εηαηξεηψλ. Σε δεθαεηία ηνπ 1920 νη ακεξηθαληθέο 

επηρεηξήζεηο θαη νη δηάθνξεο εηαηξείεο είραλ θαηαθιπζηεί απφ δηαθφξσλ εηδψλ 

νπνξηνπληζηέο, ηθαλνχο λα ηηλάμνπλ ηα πάληα ζηνλ αέξα. Σν θξαρ ηειηθά θαηάθεξε νη 

βηνκεραλίεο λα πεξηνξίζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο, λα επηθέξεη πηψζε ησλ παξαγγειηψλ θαη ηελ 

αχμεζε ηεο αλεξγίαο. Δπίζεο, θαθή ηξαπεδηθή δνκή. ηηο ΖΠΑ ππήξρε κεγάινο αξηζκφο 

αλεμάξηεησλ ηξαπεδηθψλ κνλάδσλ, κε απνηέιεζκα κία εχζξαπζηε θαη αδχλακε ηξαπεδηθή 

δνκή.  ηαλ κία ηξάπεδα δειαδή ρξενθνπνχζε, δεζκεχνληαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία άιισλ 

ηξαπεδψλ γηα εμαζθάιηζε, ελψ νη θαηαζέηεο άιισλ ηξαπεδψλ έηξεραλ λα ζεθψζνπλ ηα 

ρξήκαηά ηνπο. Ζ κία ρξενθνπία έθεξλε ηελ άιιε ζαλ αιπζηδσηή αληίδξαζε, αθφκα θαη απφ 

κηα ηνπηθή αηπρία ή απφ θάπνηα θαθή δηαρείξηζε. ζνη δελ πξφιαβαλ λα απνζχξνπλ ηηο 

νηθνλνκίεο ηνπο, έραζαλ ηηο απνηακηεχζεηο κηαο δσήο. Μία ηέηνηα αλαηαξαρή πξνθαλψο ζα 

είρε θαη άζρεκα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξνχζε ηηο δαπάλεο θαη ηηο επελδχζεηο ελ γέλεη ησλ 

θαηαζεηψλ. Παξάιιεια, ακθίβνιε ε θαηάζηαζε ηνπ ηζνδπγίνπ εμσηεξηθψλ πιεξσκψλ. Σε 

δεθαεηία κεηά ηνλ Α΄ Π/Π ην πξφζεκν ησλ εμαγσγψλ έλαληη ησλ εηζαγσγψλ ήηαλ ζεηηθφ θαη 

απηφ νθεηιφηαλ ζηνπο ςεινχο δαζκνχο πνπ κείσλαλ ηηο εηζαγσγέο  έλαληη ησλ εμαγσγψλ. 

Αληίζεηα νη ρψξεο πνπ είραλ αξλεηηθφ πξφζεκν, δειαδή πεξηζζφηεξεο εηζαγσγέο απφ 

εμαγσγέο έπξεπε λα βξνπλ κία ιχζε έλαληη ησλ ΖΠΑ. Απηφ ζα ζήκαηλε φηη κε θάπνην ηξφπν 

ζα έπξεπε λα απμήζνπλ ηηο εμαγσγέο ηνπο πξνο ηηο ΖΠΑ, λα κεηψζνπλ ηηο εηζαγσγέο ηνπο, ή 

λα δειψζνπλ φηη δελ ζα κπνξνχζαλ πιένλ λα πιεξψζνπλ δάλεηα ηνπ παξειζφληνο. Ζ 

πνιηηηθή εγεζία ησλ ΖΠΑ γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ αχμεζαλ άκεζα 

ηνπο δαζκνχο. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ  λα εμνθιεζνχλ ηα ρξέε θαη νη 

ακεξηθάληθεο εμαγσγέο λα κεησζνχλ δξακαηηθά. ιε απηή ε ξεπζηή θαηάζηαζε επέθεξε κία 

γεληθφηεξε αλεζπρία θαη ηαξαθνχλεζε ηδηαίηεξα ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία, έλα ζεκαληηθφ 

θιάδν ηεο ακεξηθάληθεο νηθνλνκίαο, ε νπνία εμαξηηφηαλ απφ δάλεηα θαη πξνζδνθνχζε απφ ηηο 

εμαγσγέο.   

Ζ θαηάξξεπζε ησλ αμηψλ ησλ κεηνρψλ ρηχπεζε πάλσ απφ φια ηνπο εκπφξνπο. Καηείραλ ηελ 

κεξίδα ηνπ ιένληνο φζνλ αθνξά ηηο απνηακηεχζεηο θαη ηηο επελδχζεηο. Σν θξαρ θηχπεζε 

αθξηβψο εθεί. ηαλ ν πινχηνο ζηακάηεζε πιένλ λα ιεηηνπξγεί, αθαίξεζε άκεζα απφ ηελ 
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νηθνλνκία ηελ ζηήξημε πνπ ρξεηαδφηαλ κέζα απφ ηηο δαπάλεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηα θέξδε 

ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ. Σν 1929 ε ακεξηθάληθε νηθνλνκία ηειηθά δελ ήηαλ πγηήο αληίζεηα ήηαλ 

εχζξαπζηε  θαη επάισηε ( Γθάικπξετζ 2000).  

3.3  Η νηθνλνκηθή θξίζε ην 1929 ζηηο ΗΠΑ – πλέπεηεο 

 Σν Κξαρ ηνλ Οθηψβξε ηνπ 1929 θαηέζηξεςε ηελ δσή εθαηνκκπξίσλ Ακεξηθαλψλ. ην 

ρξεκαηηζηήξην νη άλζξσπνη ξίζθαξαλ φρη κφλν ηηο πξνζσπηθέο ηνπο νηθνλνκίεο, αιιά 

ξίζθαξαλ πξνθαλψο ρσξίο λα ην αληηιακβάλνληαη θαη κε ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο ηνπο. Σν 

ρξεκαηηζηήξην κε ηελ εηθφλα πνπ παξνπζίαδε εθείλν ηνλ θαηξφ ππνζρφηαλ εχθνιν θαη ρσξίο 

θφπν πινπηηζκφ. ζνη αληηιήθζεθαλ ηφηε πνπ ην πξάγκα πήγαηλε κπνξεί θαη λα ζψζεθαλ. Οη 

ππφινηπνη ζχξζεθαλ ζηελ θαηαζηξνθή. Δίρε έξζεη ε ζηηγκή φπσο ζπκβαίλεη ζε παξφκνηεο 

ζηηγκέο θεξδνζθνπίαο, νη άλζξσπνη λα πξνζγεησζνχλ αλψκαια ζηελ λέα πξαγκαηηθφηεηα 

γπξλψληαο πίζσ απφ έλαλ άιιν εηθνληθφ θφζκν. Γελ είραλ θαηαιάβεη ή δελ ηνπο άθελαλ λα 

θαηαιάβνπλ φηη απφ ηηο αξρέο ηνπ θζηλνπψξνπ ε νηθνλνκία ήηαλ ήδε ζε χθεζε. Γηα 

παξάδεηγκα, νη δείθηεο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο είραλ αξρίζεη λα θαηξαθπινχλ. Ζ 

παξαγσγή ράιπβα έδεηρλε πηψζε απφ ηνλ Ηνχλην. Ο επαίζζεηνο ηνκέαο ηεο θαηαζθεπήο 

θαηνηθηψλ θαη ίζσο ραξαθηεξηζηηθφο ιφγσ ηεο εκπινθήο ζε απηφλ πνιιψλ εκπιεθνκέλσλ 

επηρεηξεκαηηψλ, ην 1929 αθνινχζεζε αθφκα κεγαιχηεξε πησηηθή πνξεία. Σν ηέινο ήξζε κε 

ηελ πηψζε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ. 

Ζ θαηάξξεπζε γεληθά ηνπ ζπζηήκαηνο θαηέζηξεςε ηελ ηθαλφηεηα θαη ηε δπλαηφηεηα 

δαλεηζκνχ θαη ηελ ελ γέλεη δηάζεζε γηα επελδχζεηο. Δπίζεο ην θξαρ έθεξε έλα ηέινο ζηνλ 

μέλν δαλεηζκφ, θαη κείσζε ησλ εμαγσγψλ. Απηή ε κείσζε ησλ εμαγσγψλ ζα πίεδε άκεζα θαη 

κε θφζηνο ηηο εμαγσγέο βακβαθηνχ θαη θαπλνχ. ηαλ ην πξφβιεκα επεξέαζε άκεζα ηνπο 

Ακεξηθαλνχο, ε πνιηηηθή αληίδξαζε δελ ήηαλ ε αλάινγε έηζη ψζηε λα αλαθνπθίζεη απηνχο 

πνπ επιήγεζαλ, ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή. ινπο ηνπο δηαθαηείρε έλα αίζζεκα απειπηζίαο. Καη 

δελ θαηλφηαλ ζην νξίδνληα απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιηηηθψλ ηδεψλ αληίδξαζε.  Μεηά ην 1929 

ηα ¨άλζε ηνπ θαθνχ,¨ νη κεγάιεο εηαηξείεο επελδχζεσλ φπσο ηηο ήμεξαλ νη Ακεξηθαλνί 

πνιίηεο δηαιχζεθαλ. Γηα λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα ε ζπλέπεηα ηεο θαηάξξεπζεο, έλα 

ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο απφ ηελ θαξδηά ηεο χθεζεο κεηά ην θξαρ, ίζσο θαη λα δεηθλχεη  ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ επήιζαλ ζε φιν ην θάζκα ιεηηνπξγίαο ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο. Σνλ Ηνχιην 

ηνπ 1932 νη εηαηξείεο ράιπβα έθζαζαλ ζην 12% ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ηνπο. Απηφ 
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ήηαλ έλα ξεθφξ ζνθ. Ζ επεμεξγαζία ηνπ ζηδήξνπ ήηαλ ρακειφηεξε απφ απηήλ ηνπ 1896. 

Δθείλε ηελ εκέξα, 8 Ηνπιίνπ 1932 ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο Ν. Τφξθεο νη ζπλαιιαγέο έθζαζαλ  

ζηηο 770.278 κεηνρέο. ηηο θαιέο επνρέο νη ζπλαιιαγέο έθζαλαλ ηα εθαηνκκχξηα  

(Γθάικπξετζ 2000).  

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, κεηά ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο ηνλ Οθηψβξε ηνπ 1929 θαη ηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ, επήιζε θαηάξξεπζε γεληθφηεξα. Ζ παξαγσγή κεηψζεθε, ε 

αλεξγία απμήζεθε, ε δήηεζε κεηψζεθε, νη ηηκέο έπεζαλ κε απνηέιεζκα ε νηθνλνκία λα 

πεξηέιζεη ζε αληηπιεζσξηζκφ (Ν. Υξηζηνδνπιάθεο 2012). 

Πίλαθαο 3.1 

Σν ακεξηθαληθό ΑΔΠ ζε δνιάξηα (δηζ.) 

 

                Πεγή : ( Βαξνπθάθεο  2011, ζ. 80) 
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Πίλαθαο  3.2 

Αξ. Σξαπεδώλ πνπ πηώρεπζαλ 

 

 

 

 

 

 

 

                 Πεγή : (Βαξνπθάθεο  2011, ζ. 80) 

Ζ θξίζε θξάηεζε ηέζζεξα ρξφληα πξηλ παξαηεξεζεί θάπνηα αλάθακςε πεξλψληαο απφ 

δηάθνξεο θάζεηο. Ζ χθεζε θαη ν δηθαηνινγεκέλνο παληθφο δελ αληηκεησπίζηεθαλ θαηαιπηηθά 

κε αληεπηζέζεηο δέζκεο κέηξσλ. Οη πνιηηηθέο θηλήζεηο ήηαλ ζπαζκσδηθέο  θαη κνλνδηάζηαηεο. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κεηά ηελ εκθάληζε  ηεο θξίζεο ην 1929, ηα επηηφθηα παξέκεηλαλ ζε 

πςειά επίπεδα γηα πνιχ ρξφλν, κήπσο θαη ζπγθξαηεζνχλ νη καδηθέο αλαιήςεηο. Απηφ δελ ζα 

ζήκαηλε αχμεζε ηεο αγνξαζηηθήο θίλεζεο αλ θαη νη ηηκέο είραλ κεησζεί. ιν απηφ ην ζθεληθφ 

ελίζρπζε αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ χθεζε ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, κε απνηέιεζκα ην 

θιείζηκν κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη αθφκα κεγαιχηεξε αλεξγία (Ν. Υξηζηνδνπιάθεο 2012). 

3.4 Η νηθνλνκηθή θξίζε ην 1929 ζηηο ΗΠΑ – Σξόπνη αληηκεηώπηζεο 

¨Ρίμηε ζηελ κάρε ηα νηθνλνκηθά απνζέκαηα¨ δηέηαμε ν πξφεδξνο Υνχβεξ, θαζψο 

απαηζηφδνμεο εθζέζεηο ζπλέξξεαλ απφ φιεο ηηο κεξηέο κεηά απφ ην θξαρ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ.  

(Γθάικπξετζ 2000). Ζ θπβέξλεζε ζηελ αξρή είρε απνθαζίζεη λα παξέκβεη απμάλνληαο ηηο 

δεκφζηεο επελδχζεηο γηα λα εληζρχζεη ηε δήηεζε θαη λα κεηψζεη ηελ αλεξγία, φκσο ηειηθά δελ 

έγηλε ηίπνηα. Καη ηνχην γηαηί ππνζηεξίρζεθε θαη επηθξάηεζε ε άπνςε φηη ηα δεκνζηνλνκηθά 

ειιείκκαηα πνπ ζα εκθαλίδνληαλ ζα πξνζέζεηαλ θαη άιια πξνβιήκαηα. Ζ ζεκαληηθή αχμεζε 
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ησλ θφξσλ πνπ επηβιήζεθε γηα λα ηζνζθειηζηεί ν πξνυπνινγηζκφο θαη γηα λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη δαπάλεο ζηα πξνγξάκκαηα βνήζεηαο αλέξγσλ, αληί ηειηθά λα ιχζεη 

θάπνην πξφβιεκα, ελίζρπζε ηειηθά ηελ χθεζε, αθνχ κεηψζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν ε δήηεζε  

αγαζψλ θαη νδήγεζε ηελ νηθνλνκία ζε κεγαιχηεξε επηδείλσζε. Οη πνιηηηθνί ππεχζπλνη είραλ 

ηελ άπνςε φηη κία δεκνζηνλνκηθή απζηεξφηεηα ζα επέθεξε ηζνξξνπίεο θαη ζα 

ραιηλαγσγνχζε ηνλ παληθφ. Ήηαλ ηφζν κεγάια ηειηθά ηα αδηέμνδα πνπ έπξεπε λα ρεηξηζηνχλ, 

πνπ ν κφλνο δξφκνο ν νπνίνο είρε απνκείλεη, ήηαλ απηφο ηεο ζηξνθήο ζε λέεο νηθνλνκηθέο 

ζεσξίεο. Ζ θξίζε ζηηο ΖΠΑ δελ ζα κπνξνχζε λα κελ επεξεάζεη ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα 

γεληθφηεξα. Ζ θπγή ησλ ΖΠΑ απφ ηνλ Καλφλα Υξπζνχ, ηελ νπνία θπγή  αθνινχζεζαλ θαη 

άιιεο ρψξεο, ζεκαηνδνηνχζε νπζηαζηηθά θαη ηε δηάιπζε ηνπ Καλφλα (ε θεληξηθή ηδέα ηνπ 

Καλφλα Υξπζνχ ήηαλ ε ζηαζεξή ηζνηηκία ζηελ βάζε ηεο ηηκήο ηνπ ρξπζνχ , δειαδή κίαο 

ζηαζεξήο αμίαο). Ήηαλ θαηξφο φπσο πξναλαθέξακε λα εμεηαζηνχλ λέεο νηθνλνκηθέο ζεσξίεο. 

Ζ αλαγλψξηζε ινηπφλ ηεο Κευλζηαλήο ζεσξίαο  ε νπνία θαη απνηππψζεθε ζην βηβιίν ηνπ Μ. 

Κέτλο κε ηίηιν: ¨Γεληθή ζεσξία απαζρόιεζεο ηόθνπ θαη ρξήκαηνο¨ ζα ππνζηήξηδε ηελ ξηδηθή 

αλαηξνπή ηνπ θιίκαηνο κέζα απφ ηελ καδηθή ηφλσζε ηεο δήηεζεο. Ζ θπβέξλεζε ζα έπξεπε 

δειαδή λα απμήζεη ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο γηα λα κεησζεί δξαζηηθά ε αλεξγία, έηζη ψζηε ηα 

ρακειά εηζνδήκαηα λα μαλαξρίζνπλ λα θαηαλαιψλνπλ επειπηζηψληαο ζε κηα αιπζηδσηή 

αληίδξαζε ε νπνία θαη ζα έπεηζε ηνπο επηρεηξεκαηίεο λα ξηζθάξνπλ θαη λα μαλαξρίζνπλ λα 

επελδχνπλ, κε ζθνπφ ε νηθνλνκία λα έξζεη μαλά ζε κία ηζνξξνπία.  

Φζάλνπκε ζην 1933 θαη ζηνλ λέν πξφεδξν ησλ ΖΠΑ Φ. Ρνχζβειη ν νπνίνο κε ηελ Νέα 

πκθσλία (New Deal) ζα πξνζπαζήζεη λα αληηκεησπίζεη ηελ Κξίζε ηνπ 1929. Σν New Deal 

δειαδή ήηαλ νπζηαζηηθά έλα ζχλνιν ζεζκψλ, πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ πνπ 

εθάξκνζε  ε θπβέξλεζε ηνπ Φ. Ρνχζβειη φηαλ απηφο  εμειέγε. 

ηαλ ν Ρνχζβειη εμειέγε Πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ ην 1932 ηα πξάγκαηα δελ πήγαηλαλ θαιά φζνλ 

αθνξνχζε ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Καη ε αλεξγία πνπ έπιεηηε ηελ θνηλσλία θαηλφηαλ λα 

είλαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα.  Οπζηαζηηθά ην New Deal εμέθξαδε λέεο ηδέεο ζε πνιηηηθφ 

θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν επηθεληξσκέλεο ζην λα πξνζθέξνπλ ιχζεηο θαηαλνψληαο πιήξσο ηηο 

λέεο νηθνλνκηθέο πξαγκαηηθφηεηεο. Βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο Νέαο πκθσλίαο ζα ήηαλ νη 

θνηλσληθέο πνιηηηθέο πνπ ζηφρν ζα είραλ ηελ αλαθνχθηζε ησλ ζπκάησλ ηεο θξίζεο 

γεληθφηεξα, ππνζηεξίδνληαο ηελ αγξνηηθή ηάμε θαη  ζηεξίδνληαο ηνπο αλέξγνπο. Δπίζεο ε 

θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ ζα πξνρσξνχζε θαη ζηελ εθπφλεζε δεκνζίσλ επελδπηηθψλ 
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πξνγξακκάησλ ηα νπνία βαζίδνληαλ  ζηνλ νκνζπνλδηαθφ δαλεηζκφ εθηειψληαο δεκφζηα έξγα 

ηεξάζηηαο έθηαζεο. Άιιν βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο Νέαο πκθσλίαο ζα ήηαλ θαη ε ξχζκηζε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ζεζκηθψλ ηνκψλ. Παξφιε ηελ 

επηβάξπλζε πνπ δέρηεθαλ ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά, ην δπλακηθφ ηεο ρψξαο  ζε φια ηα επίπεδα 

ήηαλ ηφζν κεγάιν (παξά ηελ αλεξγία), πνπ θαηά θάπνην ηξφπν ζα άληερε κε ζεηηθά ελ γέλεη 

απνηειέζκαηα (Βαξνπθάθεο 2011).  

Σν ηέινο ηνπ Α΄ Π/Π  ζεκαηνδφηεζε ηελ αξρή γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ ¨Ακεξηθαληθνχ 

Ολείξνπ¨  Ζ ειπίδα γηα έλα εηξεληθφ κέιινλ είρε απμήζεη θαη ηελ ειπίδα γηα πξνζσπηθή θαη 

θνηλσληθή επεκεξία κέζα απφ έλαλ λέν θαη δπλακηθφ θαπηηαιηζκφ. Πεγή αηζηνδνμίαο γηα 

επεκεξία ππνζρφηαλ ε Wall Street. Ζ ακεξηθαληθή θνηλσλία έδεημε εκπηζηνζχλε ζηνλ ζεζκφ 

ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ κέζα απφ ηηο εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο θνινζζνχο νη νπνίεο θαη 

ππφζρνληαλ πινπηηζκφ γξήγνξα. Οη  κεγάινη ξπζκνί αλάπηπμεο  πνπ είραλ πξνεγεζεί ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα, δεκηνχξγεζαλ αηζηνδνμία ηέηνηα έηζη ψζηε επηρεηξήζεηο δαλείδνληαλ κε 

επθνιία κεγάια πνζά, νη ηξάπεδεο λα δαλείδνληαη γηα λα δαλείδνπλ θαη νη απινί πνιίηεο 

άζρεηνη κε ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο λα δαλείδνληαη γηα λα ξηζθάξνπλ ηηο νηθνλνκίεο 

ηνπο ζην ρξεκαηηζηήξην. ηαλ θαηέξξεπζε ην ρξεκαηηζηήξην ηεο Ν. Τφξθεο, 40 δηο δνιάξηα 

εμαυιψζεθαλ. Ζ ηεξάζηηα θνχζθα (ππεξηηκεκέλε αμία) έζθαζε ζηα ρέξηα ηεο θπβέξλεζεο 

Υνχβεξ, πνπ ηελ βξήθε εληειψο απξνεηνίκαζηε, αθνχ έιεηπε θάζε πξνεγνχκελε εκπεηξία 

αληηκεηψπηζεο. Ζ θξαηηθή παξέκβαζε ηεο επφκελεο θπβέξλεζεο Ρνχζβειη ζα πξνζπαζνχζε 

λα αληηκεησπίζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο θξίζεο φπσο ηελ αλεξγία πνπ είρε θζάζεη ην 25%  θαη 

ηνπο αλζξψπνπο πιένλ εμαζιησκέλνπο λα ζπλσζηίδνληαη ζε παξάγθεο. Ο ¨ζεηζκφο ¨ ηνπ θξαρ 

θαη ηεο θξίζεο ζηα πιαίζηα ηεο φρη θαη ηφζν επθαηαθξφλεηεο παγθνζκηνπνίεζεο γηα εθείλε 

ηελ επνρή ζα επεξεάζεη αθφκα θαη ρψξεο φπσο ν Καλαδάο, ε Απζηξαιία, ε Βξεηαλία, ελψ ε 

ήδε δπζκελήο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Γεξκαλίαο ζα γίλεη δπζκελέζηεξε. Γελ κέλεη παξά 

λα θαληαζηνχκε ην πφζν επεξέαζε απηφο ν νηθνλνκηθφο ¨ζεηζκφο¨ άιιεο κηθξφηεξεο ρψξεο 

θαηά κέγεζνο αιιά θαη θαηά νηθνλνκία  ( Βαξνπθάθεο 2011).  

3.5  Οη επηπηώζεηο ηεο Κξίζεο ηνπ 1929 ζηελ Διιάδα  

Ζ ειιεληθή νηθνλνκία ζην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα είρε πεηχρεη λα βάιεη ηα δεκνζηνλνκηθά ηεο 

ζε ηάμε. Γηέζεηε ρξήκαηα θαη γηα ηε δηθή ηεο αλάπηπμε, αιιά είρε θαηαθέξεη λα 

αληαπνθξίλεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο απέλαληη ζηνπο δαλεηζηέο ηεο. Οη βαιθαληθνί 
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πφιεκνη παξαδφμσο είραλ ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε (αχμεζε ηεο δήηεζεο ζε 

ζηνιέο, ηξφθηκα, ππξνκαρηθά θαη πιενλάδνλ εξγαηηθφ δπλακηθφ). Δπίζεο θαη ν Α΄ Π.Π. είρε 

επεξεάζεη θαη απηφο ηελ νηθνλνκία ζεηηθά θαζψο ε ειιεληθή θπβέξλεζε αθνινχζεζε 

πνιηηηθέο πνπ επλφεζε ηνπο εγρψξηνπο παξαγσγνχο (επέβαιε πξνζηαηεπηηθφ δαζκνιφγην).  

Σν ηέινο ηνπ πνιέκνπ βξίζθεη ηνπο Έιιελεο εθνπιηζηέο λα έρνπλ επηδήζεη ηνπ αληαγσληζκνχ 

θαη ησλ απσιεηψλ ηνπ πνιέκνπ θαη λα έρνπλ απνθνκίζεη κεγάια θέξδε, ελψ ηα 

κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα επίζεο ζα παξνπζηάζνπλ ζεκαληηθή αχμεζε. Σα επφκελα ρξφληα 

ηα πξάγκαηα ζα αιιάμνπλ θαη ηε δεθαεηία ηνπ ΄30 ζα ρεηξνηεξέςνπλ. Σν θξαρ ησλ ΖΠΑ 

θαίλεηαη φηη  ηαξαθνπλάεη θαη ηελ Διιάδα.  

Ζ ειιεληθή νηθνλνκία βξηζθφηαλ ζε θξίζε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920. Σν 

πξφβιεκα είρε παξαηεξεζεί ζε κηα κνληκφηεηα ηνπ ειιείκκαηνο πνπ απηφ ζήκαηλε ιηγφηεξα 

έζνδα απφ ηα πνζά ησλ δαπαλψλ. Απηή ε δηαθνξά κπνξνχζε λα θαιπθζεί κφλν κε ηελ 

παξνρή εμσηεξηθνχ δαλεηζκνχ. Σνχην βέβαηα απαηηνχζε πνιηηηθά ηζρπξή θπβέξλεζε θαη 

λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα. Απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο ε Διιάδα πξνζπάζεζε λα ηηο πεηχρεη 

θαηαξράο απφ ηε λνκηζκαηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 1926 θαη ζηελ ζπλέρεηα κε θπβέξλεζε ππφ 

ηνλ Βεληδέιν. Σν πξφγξακκα νηθνλνκηθήο αλαζπγθξφηεζεο ζα επηηαρπλζεί κε ηελ έιεπζή 

ηνπ, ηδξχνληαο θαηαξράο  ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Ζ δξαρκή επηζηξέθεη σο ζθιεξφ 

λφκηζκα κέζσ ηεο πξφζδεζήο ηεο ζηελ αγγιηθή ιίξα, ε νπνία κεηαηξεπφηαλ ζε ρξπζφ απφ ην 

1926. 

Ζ θπβέξλεζε ηνπ Βεληδέινπ απφ ην 1928 πξνέβε ζε ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο,  ελψ ζα  

μεθηλήζεη θαη κεγάιν πξφγξακκα  δεκνζίσλ έξγσλ κε ρξήκαηα απφ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ. 

Σνχην ζα ζήκαηλε ρηίζηκν ζρνιείσλ, νδηθφ δίθηπν, ηειεθσληθφ δίθηπν, απνμήξαλζε ιηκλψλ, 

θαηαζθεπή ιίκλεο Μαξαζψλα. ια θαίλνληαλ λα βαίλνπλ θαιψο. Ο Βεληδέινο ζεσξνχζε φηη 

ε λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα εμαζθάιηδε κία γεληθφηεξε ζηαζεξφηεηα ηθαλή λα αληαπνθξηζεί 

ζε δχζθνινπο θαηξνχο. Έηζη, ελψ ζηελ Ν. Τφξθε ην ρξεκαηηζηήξην βπζηδφηαλ, ζηελ Διιάδα 

θαηλφηαλ ην θξαρ λα πεξλάεη ρσξίο άκεζεο επηπηψζεηο, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ην 

ρξεκαηηζηήξην. Δίρε γίλεη πξνζπάζεηα λα παξακείλεη  αλνηθηφ (παξά ηελ πησηηθή ηνπ πνξεία) 

θαη απηφ ράξε ζηελ γεληθφηεξε ζηήξημε απφ ηηο Σξάπεδεο πνπ βαζηθά αγφξαδαλ κεηνρέο. 

Σειηθά απνθαζίζηεθε ην ρξεκαηηζηήξην λα θιείζεη θαη ηελ εκέξα εθείλε ε Αγγιία 

εγθαηέιεηπε θαη ηνλ Καλφλα Υξπζνχ (21-9-1931), απφθαζε πνπ ζα επεξέαδε πξνθαλψο θαη 

ηελ Διιάδα. Ο Βεληδέινο ζεψξεζε ηελ απφθαζε  ηεο αγγιηθήο θπβέξλεζεο πξνζσξηλή, παξά 
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ηηο αληίζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ειάκβαλε. Ο Βεληδέινο  απνθάζηζε ηειηθά  λα παιέςεη γηα λα 

θξαηήζεη ζηαζεξή ηελ ηζνηηκία ηεο δξαρκήο έλαληη ελφο λνκίζκαηνο φπσο ην δνιάξην  πνπ 

ήηαλ αθφκα ζπλδεδεκέλν ζηνλ Καλφλα Υξπζνχ. Σειηθά νχηε θαη ην δνιάξην θαηάθεξε λα 

δηαηεξήζεη ζηαζεξή ηελ ηζνηηκία ηνπ έλαληη ηνπ ρξπζνχ. Πσο ζα κπνξνχζε ε Διιάδα λα 

αζθήζεη πνιηηηθή ζθιεξνχ λνκίζκαηνο αθνχ δελ ηα είραλ θαηαθέξεη ηζρπξφηεξεο ρψξεο. Ζ 

Διιάδα ελ ηέιεη ζα ζπζηάζεη κεγάιν κέξνο απφ ηα ζπλαιιαγκαηηθά ηεο δηαζέζηκα κεηά απφ 

ππνδείμεηο ηεο ΣηΔ (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο) ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο ηεο ειεχζεξεο 

νηθνλνκίαο ζηελ ηειεπηαία ηεο κάρε γηα ηελ ζθιεξή δξαρκή. Γελ ζα ηα θαηαθέξεη θαη έηζη ε 

ΣηΔ ζα αλαγθαζηεί λα δαλεηζηεί απφ ηελ ΔΣΔ (Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο) πνπ ζα έπαηδε 

θαη ηνλ ξφιν ηνπ επφπηε. Ο Βεληδέινο απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1932 είρε αλαπηχμεη έληνλε 

δηπισκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηελ ειπίδα αλεχξεζεο βνήζεηαο κε ηελ κνξθή δαλείσλ. Ο 

Βεληδέινο δελ είρε θαηαθέξεη λα δηαβάζεη ηα ζεκεία ησλ θαηξψλ, πηζηεχνληαο φηη ε δηεζλήο 

θνηλφηεηα ήηαλ κία κεγάιε νηθνγέλεηα πνπ βνεζά ηα κέιε ηεο πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα, αλ 

ηα κέιε ηεο βέβαηα δείρλνπλ πξαγκαηηθή δηάζεζε πσο πξνζπαζνχλ γηα ην θαιχηεξν. 

Πξνρψξεζε θαη ζε κείσζε κηζζψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πξνθεηκέλνπ λα δείμεη ζηε 

δηεζλή θνηλφηεηα φηη πξνζπαζεί λα εμπγηάλεη ηα δεκνζηνλνκηθά. Ζ δηεζλήο θνηλφηεηα είρε 

φκσο ηα δηθά ηεο πξνβιήκαηα κε πξψηε ηηο ΖΠΑ θαη κε ηελ Γεξκαλία απφ ην 1931 λα 

ππνθέξεη απφ ηελ αλεξγία θαη ηνπο δπζβάζηαθηνπο πνιεκηθνχο φξνπο. Σελ Γαιιία λα 

πεξηκέλεη ηηο ¨ζίγνπξεο¨ πνιεκηθέο απνδεκηψζεηο απφ ηελ Γεξκαλία θαη απηέο λα κελ 

έξρνληαη, φπσο ηα ίδηα θαη απφ ηελ κεξηά ηεο Αγγιίαο. Οη δπηηθέο νηθνλνκίεο ήηαλ ήδε 

αξθεηά ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, έηζη ψζηε ηα πξνβιήκαηα λα 

κεηαθέξνληαη θαη λα επεξεάδνπλ. Μεηά ηα αλσηέξσ ε Διιάδα αλαγθάζηεθε λα πεξηνξίζεη ηηο 

δηεζλείο ηεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ζηηο απνιχησο αλαγθαίεο. Απνηέιεζκα ζηηο 26-4-1932 ε 

θπβέξλεζε ζα θεξχμεη πξνζσξηλφ ρξενζηάζην θαη ζε ηεξάζηηα ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο πνπ 

έθζαζε ην 60%. Ο Βεληδέινο ζα παξαηηεζεί πξνζδνθψληαο ζε νηθνπκεληθή θπβέξλεζε. 

Σνχην δελ ζα ζπκβεί θαη ζηηο εθινγέο ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 1933 ζα δεηήζεη απμεκέλεο εμνπζίεο 

ζηελ πξνζπάζεηα λα βγεη ε ρψξα απφ ηελ θξίζε.  Ζ ΣηΔ ζα αλαιάβεη πην ελεξγεηηθφ θαη πην 

εγεηηθφ ξφιν ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα κέζσ ηεο άζθεζεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο 

(Σζνπιθίδεο 2013). 
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Γηάγξακκα 3.1 

Καηά Reinhart and Rogoff (2011) ην Γεκόζην ρξένο ησλ ΗΠΑ σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ 
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Πεγή : (Σζνπιθίδεο 2013, ζ. 273 ) 

3.6  Οη επηπηώζεηο ηεο θξίζεο ηνπ 1929 ζηε Διιάδα – πλέπεηεο 

Ζ πεξίνδνο ηεο κεγάιεο θξίζεο 1929-1932 πνπ έπιεμε ηηο ΖΠΑ θαη άιιεο κεγάιεο ρψξεο 

νηθνλνκηθά πξνεγκέλεο, δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα κελ επεξεάζεη θαη ηελ Διιάδα. κσο δελ 

ζα ήηαλ θαη ηεο ίδηαο έληαζεο δηφηη ε ειιεληθή νηθνλνκία είρε δερζεί ηνλ κεγαιχηεξν 

θινληζκφ ηα ρξφληα ακέζσο κεηά ην 1922 θαη δηήξθεζε γηα πεξίπνπ δέθα ρξφληα. Σνχην είρε 

σο ζπλέπεηα ηα ρξφληα 1929-1932 λα κελ δείρλνπλ ηφζν δηαθνξεηηθά απφ ηα ρξφληα πνπ 

πξνεγήζεθαλ. ηα έηε απηά λέεο λνκνζεζίεο θαη ζεζκνί ζπλέβαιαλ ζηελ αχμεζε ηεο 

εγρψξηαο παξαγσγήο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα 3.3 απνηππψλνληαη νη ξπζκνί νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο.      
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Πίλαθαο 3.3 

Μέζνη εηήζηνη ξπζκνί κεγέζπλζεο 

     Πεξίνδνη                ΑΔΠ                   ΑΔΠ Γεσξγίαο                ΑΔΠ  Βηνκεραλίαο     

     1922-1938             3,53%                       4,23%                               5,26% 

     1922-1929             2,97%                      -0,83%                               6,16% 

     1929-1938             3,94%                       8,24%                               4,57% 

Πεγή : (Σζνπιθίδεο 2013, ζ. 246) 

Σειηθά φκσο ε αλσηέξσ πεξηγξαθή επηβεβαηψλεη ην ξεηφ ¨επεκεξνχλ νη αξηζκνί αιιά 

δπζηπρνχλ νη άλζξσπνη¨  θαη ηνχην γηαηί ηελ πεξίνδν ηεο κεγάιεο χθεζεο ην 1932 ε επίζεκε 

αλεξγία ππεξηξηπιαζηάδεηαη ζε ζρέζε κε ην 1928, ελψ είλαη δηπιάζηα ην 1935 ζε ζρέζε κε ην 

1928. Ο αγξνηηθφο ηνκέαο ζα πιεγεί ζε κεγάιν βαζκφ θαζψο βαζηδφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηηο εμαγσγέο ειαηνιάδνπ, θαπλνχ θαη ζηαθίδαο, πξντφληα γηα ηα νπνία ζηελ θαξδηά ηεο 

νδπλεξήο χθεζεο ε δήηεζε ζα κεησζεί ζε κεγάιν βαζκφ. Σν ίδην αθνξά θαη ηα εκβάζκαηα 

ησλ κεηαλαζηψλ, ηα νπνία απνηεινχζαλ κία κεγάιε πεγή ζπλαιιάγκαηνο θαη ηα νπνία 

άξρηζαλ λα κεηψλνληαη αηζζεηά. Αο κελ μερλάκε φηη ε κείσζε απηή νθείιεηαη  θαηά  θχξην  

ιφγν  ζηελ θξίζε πνπ είρε ρηππήζεη ηηο ΖΠΑ,  κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ 

ησλ Διιήλσλ κεηαλαζηψλ, αξθεηνί εθ ησλ νπνίσλ μαλαγπξλνχζαλ πίζσ ζηελ Διιάδα. ε 

κηθξφηεξν βαζκφ θάλεθε λα επεξεάδεηαη ε βηνκεραληθή παξαγσγή, ρσξίο  απηφ λα ζεκαίλεη 

φηη νη βηνκεραληθνί εξγάηεο είραλ θάπνην φθεινο. Αληίζεηα ζα ιέγακε ζηνηρεία δείρλνπλ 

κεηψζεηο κηζζψλ, αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ απφ ηελ κεξηά ηεο βηνκεραλίαο. Με ιίγα 

ιφγηα απηφ πνπ παξαηεξήζεθε ηειηθά θαηά ηα έηε 1929 – 1932 ζηελ θαξδηά ηεο δηεζλνχο 

θξίζεο, δελ εθδειψλεηαη ζηελ Διιάδα φζνλ αθνξά ην βηνκεραληθφ ΑΔΠ, ελψ ην αγξνηηθφ 

ΑΔΠ ζα παξνπζηάζεη θάπνηα θάκςε. Ζ θξίζε εθδειψζεθε σο λνκηζκαηηθή θαη 

δεκνζηνλνκηθή. Ο Βεληδέινο θαίλεηαη λα εξκήλεπζε ιάζνο ηα ζεκεία ησλ θαηξψλ. Ζ 

πνιηηηθή ηεο ζθιεξήο δξαρκήο πνπ επίκνλα πξνζπάζεζε λα αθνινπζήζεη δελ πέηπρε. Καη ε 

ζχλαςε ελφο λένπ δηεζλνχο δαλείνπ ζην νπνίν πξνζδνθνχζε δελ έγηλε πνηέ. Σν δηεζλέο 

πεξηβάιινλ δελ ελδηαθεξφηαλ πιένλ γηα κία δηεζλή ζπλνρή. Ζ θάζε θπβέξλεζε ζε θάζε ρψξα 

ελδηαθεξφηαλ απνθιεηζηηθά γηα λα ζψζεη ηελ νηθνλνκία ηεο κε εθαξκνγέο πνιηηηθψλ 
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απηάξθεηαο θαη φρη γηα παξνρή βνήζεηαο ζε άιιεο ρψξεο ζε έλα κέιινλ πνπ θάληαδε 

δχζθνιν. Γχζθνιν ζε έλα δηεζλέο πεξηβάιινλ φπνπ νη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ ήηαλ ιηγφηεξν εμαξηψκελεο θαη κε κεγαιχηεξα πεξηζψξηα εθαξκνγήο εζληθψλ 

πνιηηηθψλ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε  κεγάιε αχμεζε ηνπ ρξένπο θαη ε αδπλακία αληηκεηψπηζήο 

ηνπ  ζα θαηαιήμνπλ ζηελ πηψρεπζε ηεο Διιάδαο θαη ζηελ κεγάιε ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο. 

Τπνηίζεηαη φηη ζε πεξηπηψζεηο πηψρεπζεο ηα ιάζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφζηεθαλ είλαη 

δηαθξηηά, ελψ ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο εκθαλίδνληαη αθφκα πην έληνλα κε απνηέιεζκα ν δξφκνο πξνο κία πηψρεπζε λα 

είλαη αθφκα πην νξαηφο. Πξνθαλψο δηαθνξεηηθνί πνιηηηθνί ρεηξηζκνί θαη νηθνλνκηθέο 

πνιηηηθέο ζα είραλ θαηαθέξεη λα απνθχγνπλ ηελ πηψρεπζε πξνο αλαθνχθηζε θαη πξνο 

απνθπγή ησλ ζπλεπεηψλ ηεο  ζηνπο αδχλακνπο ( Σζνπιθίδεο 2013).                                                                                   

3.7 Οη επηπηώζεηο ηεο θξίζεο ηνπ 1929 ζηε Διιάδα – Σξόπνη 

αληηκεηώπηζεο 

χκθσλα κε ηνλ Λ. Σζνπιθίδε, κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1932 αλαθνηλψζεθαλ απφ ηελ ειιεληθή 

θπβέξλεζε θαη ζηα πιαίζηα αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο, ηα εμήο κέηξα πνιηηηθήο.  

 Αλαζηνιή ηεο κεηαηξεςηκφηεηαο ηεο δξαρκήο (αλαηξνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο λνκηζκαηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο ηεο πεξηφδνπ 1927-1928).                                                   

 Τπνηίκεζε ηεο δξαρκήο (ράλεη ην 60% ηεο αμίαο ηεο). 

 Καηάξγεζε ηεο αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο (ην ζπλάιιαγκα πεξλάεη ζηελ απνθιεηζηηθή 

αξκνδηφηεηα ηεο ΣηΔ). 

 Δπ΄ αφξηζηνλ αλαζηνιή πιεξσκήο ρξενιπζίσλ θαη ηφθσλ γηα φια ηα δάλεηα (εζσηεξηθνχ 

θαη εμσηεξηθνχ) ηνπ θξάηνπο. Δμαίξεζε ζηνπο ηφθνπο δαλείσλ ησλ ηξαπεδψλ εζσηεξηθνχ 

(πιεξσκέο κφλν θαηά ην 1/40). 

 Οη νθεηιέο ζε μέλν λφκηζκα ή ζπλάιιαγκα Διιήλσλ θαη μέλσλ πνπ δηακέλνπλ ζηελ 

Διιάδα κεηαηξέπνληαη ζε δξαρκέο ζηε βάζε 100δξρ.=1 δνι. 

 εκαληηθή αχμεζε ησλ δαζκψλ  (εθηφο ησλ αγαζψλ πξψηεο αλάγθεο). 

 Δπηβνιή πνζνηηθψλ πεξηνξηζκψλ (πνζνζηψζεηο) γηα ηα πεξηζζφηεξα εηζαγφκελα είδε. 

 Τηνζεηείηαη ην ζπκςεθηζηηθφ (θιήξηλγθ) εκπφξην ηεο ρψξαο κε άιιεο (π.ρ. εηζαγσγή 

κεραλεκάησλ απφ κία ρψξα θαη πιεξσκή απηψλ κε αγξνηηθά πξντφληα ίζεο αμίαο).  
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Ζ Διιάδα ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζα πεξηνξίζεη ηεο πιεξσκέο ηεο ζηηο απνιχησο 

αλαγθαίεο θαη ζα αθνινπζήζεη πνιηηηθέο νηθνλνκηθήο απηάξθεηαο κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε 

θπξίσο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο αιιά θαη ηεο βηνκεραληθήο. Ο επί ζεηξά εηψλ επηθεθαιήο 

ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο ΣηΔ Ξελνθψλ Ενιψηαο ζα επηζεκάλεη φηη νη παξαπάλσ 

εμειίμεηο ζα δεκηνπξγήζνπλ κία ¨ζεξκνθεπηθή αηκφζθαηξα δσεξάο βηνκεραληθήο 

αλαπηχμεσο¨. Ζ εμνηθνλφκεζε πφξσλ κε ηελ ζηάζε πιεξσκψλ ζα επηηξέςεη ηελ ζπλέρηζε 

ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, ελψ ιίγν αξγφηεξα ζα ιεθζνχλ δηάθνξα κέηξα θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

ππέξ ησλ εξγαδνκέλσλ γεληθφηεξα, απνηέιεζκα θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ αθνινπζήζεθαλ. Σν 

πξνζηαηεπηηθφ δαζκνιφγην ζα πξνζηαηεχζεη ζηελ θπξηνιεμία ηα ειιεληθά πξντφληα, αθνχ νη 

δαζκνί πνπ επηβάιινληαη ζα αθνξνχλ ζε αληαγσληζηηθά εηζαγφκελα πξντφληα θαη ζε είδε 

πνιπηειείαο. Σν θιήξηλγθ θαηέρεη θαη απηφ κεγάιν κεξίδην επζχλεο αθνχ επέηξεςε ζην 

ειιεληθφ δεκφζην λα πιεξψλεη ζε είδνο ρσξίο ηελ αλάγθε ηεο θαηαβνιήο ησλ δπζεχξεησλ 

κεηξεηψλ. Αλ ηειηθά επηθεληξσζνχκε ζε εθείλε ηελ πεξίνδν, ε επφκελε κέξα κεηά ηελ 

ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο θαη ηελ πηψρεπζε, ζα νδεγήζεη ζηελ έμνδν απφ ηε θξίζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο φρη κφλν ζα επηδξάζεη ζεηηθά φζνλ αθνξά  ηηο 

εμαγσγέο, αιιά ζα απνζαξξχλεη θαη ηηο εηζαγσγέο. Αθφκα ε ΣηΔ ζα αλαιάβεη ηελ 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο πνπ κέρξη ηφηε ήηαλ ζρεδφλ αλχπαξθηε. Ζ κεξηθή παχζε 

πιεξσκψλ ζα εμαζθαιίζεη ηελ απαξαίηεηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ δεκνζίσλ 

έξγσλ  κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Σν 

απνηέιεζκα φισλ ησλ παξαπάλσ ζα νδεγήζεη ηα επφκελα ρξφληα (θαη κε ηελ ¨βνήζεηα¨ ησλ 

ζπγθπξηψλ) ζε ζρεδφλ ηζνζθειηζκέλνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζε 

πιενλαζκαηηθνχο (Σζνπιθίδεο 2013). 

Μεηά ηνλ Α΄ Π/Π. Οη ληθεηέο Δπξσπαίνη είραλ επηβάιιεη κε ηε πλζήθε ησλ Βεξζαιιηψλ 

ζθιεξνχο φξνπο επί ηεο εηηεκέλεο Γεξκαλίαο. Ζ Διιάδα πξνζπαζνχζε λα ζπλέιζεη απφ ηελ 

Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, ελψ ζηε Ηηαιία νη θαζίζηεο αλέξρνληαλ ζηελ εμνπζία θαη ν 

Ακεξηθαλφο εξγαδφκελνο είρε αξρίζεη λα ειπίδεη φηη ην θάξκαθν θαηά ηεο θηψρεηαο είρε 

βξεζεί. Ζ θξίθε ηνπ πνιέκνπ δελ άξγεζε λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ ειπίδα ελφο εηξεληθνχ 

κέιινληνο φπνπ ην Ακεξηθαληθφ λεηξν ζα γηλφηαλ πξαγκαηηθφηεηα, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ 

πιεηνςεθία. Σν θξαρ θαη κεηά ε θξίζε πνπ αθνινχζεζε απνθάιπςαλ ηελ αλεπάξθεηα ησλ 

θαηεζηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ γηα εθείλε ηελ επνρή. ηα πιαίζηα ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο εθείλεο ηεο επνρήο, ρψξεο φπσο ν Καλαδάο θαη ε Απζηξαιία είδαλ ηελ 

παξαγσγή ηνπο λα κεηψλεηαη ζεκαληηθά, ελψ ε Βξεηαλία είρε ηεξάζηην πξφβιεκα κε ηνλ 
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αξηζκφ ησλ αλέξγσλ. ζνλ αθνξά ηελ Γεξκαλία, ζρεδφλ είρε θαηαξξεχζεη κεηά ηελ παχζε 

ηεο θχξηαο ρξεκαηνδφηξηάο ηεο ρψξαο, ησλ ΖΠΑ (Βαξνπθάθεο 2011). ια απηά 

ζεκαηνδνηνχζαλ κία αιιαγή θάζεο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Γελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα κελ 

επεξεάζεη θαη ηελ ειιεληθή. Καη αλ νη ΖΠΑ δελ κπνξνχζαλ λα αζθήζνπλ εθείλε ηελ ρξνληθή 

ζηηγκή πνιηηηθή ζθιεξνχ λνκίζκαηνο, πσο ζα ηα θαηάθεξλε ε Διιάδα. Ζ λνκηζκαηηθή 

αζηάζεηα ήηαλ έλα δηεζλέο θαηλφκελν πνπ δελ κπνξνχζε παξά λα πιήηηεη θαη κία αδχλακε 

νηθνλνκία φπσο απηή ηεο Διιάδαο θαη ζπλάκα κία νηθνλνκία πνπ βαζηδφηαλ θπξίσο ζηελ 

μέλε βνήζεηα. Σν ηέινο είλαη γλσζηφ. Γπζηπρψο μαλαεπησρεχαζακε… 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΙ ΗΠΑ ΣΟ 2007 ΚΑΙ ΟΙ 

ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 4.1   ΗΠΑ  

Σν παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηαξαθνπλήζεθε ην 2007-2011 ζπλεπεία ηεο ηξαπεδηθήο 

θξίζεο πνπ έδεζαλ νη ΖΠΑ. Οη έληνλνη θιπδσληζκνί δνθίκαζαλ ηηο αληνρέο θαη ηελ 

βησζηκφηεηά ηνπ. Σν ακεξηθαληθφ λνκνζεηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην δελ είρε  θαηαθέξεη λα 

εμαζθαιίζεη ηελ ιεηηνπξγία ελφο πγηνχο θαη αλζεθηηθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη ηξάπεδεο 

ησλ ΖΠΑ δηαπξαγκαηεχηεθαλ κε πςειφ ξίζθν ηελ εκπινθή ηνπο ζε πεδία πνπ αθνξνχζαλ 

ζηεγαζηηθά δάλεηα θαη κάιηζηα πςεινχ θηλδχλνπ.  Απηή ηνπο ε εκπινθή ηειηθά ζα νδεγήζεη  

ζηελ εκθάληζε ηξαπεδηθήο θξίζεο. Ζ θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ ζα θιεζεί λα ζέζεη ζε εθαξκνγή 

ζρέδηα ηθαλά λα εκπνδίζνπλ ζηελ θαηάξξεπζε δεθάδσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαηά 

πεξίπησζε, επηθεληξσκέλε ζην λα δξάζεη κέζα απφ λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο, ζηελ 

πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο. Ζ ηξαπεδηθή απηή θξίζε ζα εμειηρζεί ελ ηέιεη ζε 

θξίζε νιφθιεξεο ηεο ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο, πνπ ηνχην ζα ζήκαηλε χθεζε θαη αλεξγία, ζα 

εμαπισλφηαλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη ζα πξνθαινχζε ηελ κεγαιχηεξε θξίζε κεηά ηελ 

θξίζε ηνπ 1929 (Κφηηνο θαη Παπιίδεο 2012). 

Δμεηάδνληαο ηηο αηηίεο, είλαη θνηλφηππν θαη΄ αξράο λα αλαθέξνπκε φηη ηα δάλεηα πςεινχ 

θηλδχλνπ ζεσξνχληαη σο ν βαζηθφηεξνο παξάγνληαο απηήο ηεο θξίζεο. Σα δάλεηα απηά 
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δίλνληαλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 2000 ζε αλζξψπνπο πνπ θαη΄ νπζίαλ δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο δαλεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, είραλ δπζκελέο πηζησηηθφ ηζηνξηθφ θαη ελ 

γέλεη δελ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Ζ αγνξά ηεο Ακεξηθήο 

θηλνχκελε εθείλε ηελ επνρή (2000-2006) ζε πεξηβάιινλ ρακειψλ επηηνθίσλ, έθζαζε ζην 

ζεκείν ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα λα δαλείδεη έσο θαη ην 100% ηεο αμίαο γηα ηελ αγνξά 

ελφο αθηλήηνπ.  Ζ ηεξάζηηα δήηεζε γηα δάλεηα ζα πξνθαιέζεη ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ρσξίο 

εκθαλή ιφγν ζηελ αγνξά αθηλήησλ πξνθαιψληαο κηα ¨θνχζθα¨. Οη ηξάπεδεο πνπ δάλεηδαλ, 

παίξλνληαο πξνθαλψο ξίζθν, ζεσξνχζαλ φηη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο πιεξσκήο ηνπ δαλείνπ 

απφ ηνλ νθεηιέηε, απηέο δελ ζα έραλαλ ρξήκαηα πξνζδνθψληαο θέξδε απφ ηελ ξεπζηνπνίεζε 

ηνπ ππνζεθεπκέλνπ αθηλήηνπ, ε νπνία θαη ζα θάιππηε ηελ αμία ησλ εθθξεκψλ πιεξσκψλ. 

Καη αλ αλαθεξφκαζηε ζε δάλεηα κε θπκαηλφκελν επηηφθην, ηφηε ε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ 

δαλεηζκνχ κπνξεί λα πξνθαιέζεη  θαη κεγαιχηεξε αδπλακία πιεξσκήο ησλ δαλείσλ. Δπίζεο  

νη ηηκέο ησλ αθηλήησλ ζα παξνπζίαδαλ ηεξάζηηα ηάζε κείσζεο ηεο αμίαο ηνπο κεηά απφ  ηελ 

κεγάιε ζηεγαζηηθή έθξεμε δήηεζεο. Έηζη νη ηξάπεδεο ζα βξεζνχλ απφ ηελ κία αληηκέησπεο 

κε κε εμππεξεηνχκελα ζηεγαζηηθά δάλεηα θαη απφ ηελ άιιε κε ηελ κεησκέλε αμία ησλ 

ππνζεθεπκέλσλ αθηλήησλ, ε νπνία θαη δελ κπνξνχζε πιένλ λα θαιχςεη νχηε ην θεθάιαην ηνπ 

αξρηθνχ δαλείνπ. Ζ εκπινθή ζην δήηεκα θαη εηαηξεηψλ πνπ νπζηαζηηθά πνπινχζαλ ηελ ήδε 

ηηηινπνίεζε απφ ηηο ηξάπεδεο απηψλ ησλ δαλείσλ ζε επελδπηέο κέζα απφ ηελ έθδνζε 

νκνιφγσλ, ζα πεξηπιέμεη ην πξφβιεκα, (κηαο θαη αλαθεξφκαζηε πάληα ζε δάλεηα πςεινχ 

θηλδχλνπ), κεηαζέηνληαο ην πξφβιεκα ζηνλ αγνξαζηή ησλ νκνιφγσλ, πνπ πεξίκελε ηψξα 

απηφο νπζηαζηηθά λα θεξδίζεη απφ ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ απφ ηνλ αξρηθφ 

δαλεηνιήπηε. Μία  ηέηνηνπ είδνπο πιένλ πεξίπινθε αγνξά θαη κε ηφζν ξεπζηέο  θαηαζηάζεηο, 

ζε έλα ηφζν αζηαζέο θαη πεξίπινθν πεξηβάιινλ ην κφλν ηειηθά πνπ ζα απαηηείην ήηαλ κία 

νκαιή ιεηηνπξγία δαλεηαθψλ ζρέζεσλ, έζησ θαη πςεινχ θηλδχλνπ. Δάλ ν θίλδπλνο απφ 

ηέηνηνπ είδνπο επελδχζεηο φπσο ηα ηηηινπνηεκέλα πξντφληα είρε αμηνινγεζεί θαιχηεξα, ίζσο 

λα πξνέθππηαλ κεγαιχηεξα επηηφθηα γηα ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα, αιιά ίζσο ζα επηηπγράλνληαλ 

θαη θαιχηεξνο έιεγρνο ηνχησλ, κε απνηέιεζκα ηελ απνθπγή επηθίλδπλσλ θαηλνκέλσλ. Ίζσο 

νη ηξάπεδεο ζα έπξεπε λα θαηέρνπλ πνζνζηφ ησλ ηηηινπνηεκέλσλ πξντφλησλ γηα θαιχηεξν 

έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο (Κφηηνο θαη Παπιίδεο 2012). 

Αλ ζα ζέιακε λα αλαθέξνπκε επηγξακκαηηθά θάπνηνπο ζεκαληηθνχο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε 

απηήλ ηελ θαηάξξεπζε ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ 

αιιειεμάξηεζε ησλ ηξαπεδψλ, ηελ κε ζσζηή αμηνιφγεζε ησλ λέσλ απηψλ πξντφλησλ 
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(ηηηινπνηεκέλσλ), ησλ θηλδχλσλ πνπ κεηέθεξαλ θαη ηελ απνηπρία ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ 

θαη πξφιεςεο ζην λα δηαθξίλνπλ θηλδχλνπο θαη ηνλ έιεγρν ηεο απηνλφκεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία.  Τπάξρεη θαη ε άπνςε φηη ε 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ θαη δηεζλψο ήηαλ ζρεηηθά ραιαξή θαη αλαθέξεηαη σο 

ζηνηρείν ππεχζπλν ηεο θξίζεο. Έηζη  αλ νη ΖΠΑ εθάξκνδαλ λσξίηεξα πην πεξηνξηζηηθή 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ίζσο θαη λα είραλ θαηαθέξεη λα κελ επηηξέςνπλ ζηελ αγνξά αθηλήησλ 

ηελ εκθάληζε κίαο θνχζθαο θαη γεληθφηεξα ηελ εκθάληζε κίαο θξίζεο (Κφηηνο θαη Παπιίδεο 

2012).  

4.2  ΗΠΑ -  πλέπεηεο 

ζνλ αθνξά ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο απηήο θαη ζε γεληθφηεξα πιαίζηα ν Γ. Βαξνπθάθεο 

έγξαςε. ¨Τν Κξαρ ηνπ 2008 θαη ε θξίζε πνπ αθνινύζεζε όπσο ε αηνκηθή έθξεμε πάλσ από ηελ 

Φηξνζίκα, είρε ζύκαηα ηα νπνία αθόκα δελ έρνπλ γελλεζεί. Σπάληα ε αλζξσπόηεηα μαθληάδεη 

ηνλ εαπηό ηεο κε απηόλ ηνλ ηξόπν. Όηαλ όκσο ην θάλεη ηίπνηα δελ κέλεη ην ίδην. Τν 1929 ήηαλ 

κία ηέηνηα ζηηγκή. Τν 2008 ήηαλ ε επόκελε … Γηα πξώηε θνξά κεηά ην 1929 , πξνλνκηνύρνη θαη 

κε θνβήζεθαλ ην ίδην, νη ιίγνη ελαπνκείλαληεο αληηθξνλνύληεο (πνπ θαη απηνί είραλ θαηά 

βάζνο πηζηέςεη όηη δελ ζα δνύζαλ γηα λα δνπλ λα πξαγκαηώλεηαη ε πξνθεηεία ηνπο πσο ν 

θαπηηαιηζκόο ζα απηνππξνβνιεζεί) αλαζάξξεζαλ (ρσξίο όκσο λα πνιπθαηαιαβαίλνπλ ηη 

ζπλέβε) , νη θπβεξλεηηθνί άξρηζαλ λα μεζθνλίδνπλ βηβιία θαη ηδέεο πνπ είραλ από θαηξό βάιεη 

ζην ρξνλνληνύιαπν, νη αληηπνιηηεπόκελνη κε ηξόκν πξνέβιεςαλ πσο ζα θιεζνύλ λα βγάινπλ ην 

θίδη από ηε ηξύπα, νη κεηαλάζηεο πήξαλ ησλ νκκαηηώλ ηνπο θαη εγθαηέιεηςαλ ην Λνλδίλν, ην 

Γνπβιίλν, ηα Δκηξάηα ςάρλνληαο γηα δνπιεηά ζε ρώξεο θησρόηεξεο αιιά πην ζίγνπξεο. Σην 

κεηαμύ πάλσ από 50 εθαηνκκύξηα έραζαλ ηηο δνπιεηέο ηνπο ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο, 

ηνπιάρηζηνλ 10 εθαηνκκύξηα Ακεξηθαλνί, Βξεηαλνί θαη Ιξιαλδνί έλνησζαλ ηελ ληξνπή ηεο 

θαηάζρεζεο  ηνπ ζπηηηνύ ηνπο, ελώ ζηνλ «αλαπηπζζόκελν Νόην» θαη ζηελ Αλαηνιηθή Αζία 

πξνζηέζεθαλ πάλσ από 500 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη ζην ζύλνιν όζσλ πιάγηαδαλ ην βξάδπ 

λεζηηθνί…¨  (Βαξνπθάθεο 2011, ζ. 84). Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή πίζηε εηδηθφηεξα ζα επεθηαζεί 

θαη ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαζψο νη ΖΠΑ βπζίδνληαλ ζε χθεζε. Απηφ ζα είρε ζαλ 

απνηέιεζκα λα κεηψζεη ηηο πηζηψζεηο πξνο ηνπο απινχο θαηαλαισηέο αιιά θαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο. Ζ χθεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζα νδεγήζεη ζε απνιχζεηο θαη ζε 

νδπλεξή αχμεζε ηεο αλεξγίαο. Σα θεθάιαηα ησλ ζπληαμηνχρσλ πνπ είραλ επελδχζεη ζην 

ρξεκαηηζηήξην ζα κεησζνχλ ζην έλα ηξίην ελψ ε θαηαλάισζε γεληθφηεξα ζα κεησζεί 
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δξαζηηθά, ηδηαίηεξα απφ απηνχο πνπ είραλ εκπιαθεί κε ηδηνθηεζίεο θαηνηθηψλ θαη ζε 

ζηεγαζηηθά δάλεηα (O΄Brien θαη  Williams 2011).  Δλ ηέιεη, ε ακεξηθαληθή θξίζε ζα πιήμεη 

φια ηα θξάηε άιια πεξηζζφηεξν θαη άιια ιηγφηεξν. Έλαο βαζηθφο παξάγνληαο ζα ήηαλ ε 

ζπζηεκηθή ζχγθιηζε ησλ θξαηψλ θαη ε έληαμή ηνπο ζηε δηεζλή νηθνλνκία. κσο  απηή ηελ 

ζπζηεκηθή ζχγθιηζε ησλ θξαηψλ δελ ζα ηελ αθνινπζήζεη θαη κία γξήγνξε θαη 

απνηειεζκαηηθή αληίδξαζε. Έηζη νη κεραληζκνί κεηάδνζεο θαη φζνλ αθνξά ηηο ΖΠΑ ζα 

επηθέξνπλ χθεζε ζηελ Ακεξηθαληθή νηθνλνκία, ζα θαηαγξαθεί κείσζε ηεο γεληθήο δήηεζεο, 

ζα θαηαγξαθεί κείσζε ηεο δήηεζεο γηα εηζαγσγέο απφ άιιεο ρψξεο, ελψ επίζεο  ζα  

θαηαγξαθεί θαη  κείσζε ηεο παξαγσγήο γηα εμαγσγέο ζε άιιεο ρψξεο. Καη φια απηά κε φηη 

ζπλεπάγεηαη σο επαθφινπζα ζηνπο αλζξψπνπο, πνπ γηα κία αθφκα θνξά ζα ππνζηνχλ ηηο 

νδπλεξέο  ζπλέπεηεο κίαο θξίζεο γηα ηελ νπνία θαηά βάζε ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη δελ 

επζχλνληαη ή φηη δελ έρνπλ θαη ην κεγαιχηεξν κεξίδην επζχλεο,  αθνχ εθ ησλ πξαγκάησλ δελ 

έρνπλ γλψζε ησλ πεξίεξγσλ θεξδνζθνπηθψλ παηρληδηψλ πνπ παίδνληαη ζηηο πιάηεο ηνπο. 

ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΚΡΙΗ ΣΗ ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Γηεζλέο Δκπόξην : Κάκςε δηεζλνχο εκπνξίνπ ιφγσ δηεζλνχο χθεζεο 

Γηεζλείο Δπελδύζεηο : Πηψζε δηεζλψλ επελδχζεσλ ιφγσ κείσζεο  ξεπζηφηεηαο, πςειψλ 

επηηνθίσλ, χθεζεο, αξλεηηθνχ επελδπηηθνχ θαη πεζηκηζηηθψλ πξνζδνθηψλ. 

Ιζνδύγην πιεξσκώλ : Μείσζε εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ, πξνβιήκαηα ζηε ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ εηζαγσγψλ γηα ηηο ρψξεο κε ρξφληα δηαξζξσηηθά ειιείκκαηα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ. 

πλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο : Τπνηίκεζε ζηηο ρψξεο κε ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, ζην δεκφζην ρξένο θαη ζηελ χθεζε. 

Γηεζλήο αλαπηπμηαθή ζπλεξγαζία :  Μείσζε ησλ πφξσλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 

Δκπνξηθή πνιηηηθή : Μηθξή αλαβίσζε ηνπ πξνζηαηεπηηζκνχ κε ηε παξνρή θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ. 

Γηεζλήο νηθνλνκηθή δηπισκαηία : Δλίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ ΓΝΣ, ηεο Οκάδαο ησλ 20, 

Γεκηνπξγία κεραληζκψλ ζηήξημεο ζηελ Δπξσδψλε. 
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Γεσπνιηηηθή : Δμαζζέληζε ησλ ρσξψλ ηεο Γχζεο, Δλίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ κεγάισλ 

αλαδπφκελσλ ρσξψλ (Κίλα, Ηλδία, Βξαδηιία) (Κφηηνο θαη Παπιίδεο 2012).  

Ζ θξίζε ηειηθά ζα αλαδείμεη ηελ αλάγθε δηεζλνχο ζχγθιηζεο ηεο παξεκβαηηθήο πνιηηηθήο, 

αιιά θαη ηνπ δηεζλνχο ζπληνληζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο,  ρσξίο  λα  αγλνείηαη  ν ξφινο 

ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ, ελλνψληαο ηνπο G 20, ην ΓΝΣ θαη ηελ ΔΔ ( Κφηηνο θαη  Παπιίδεο 

2012). 

4.3  ΗΠΑ - Σξόπνη αληηκεηώπηζεο 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2008 ε επελδπηηθή Σξάπεδα Bear Stearns αληηκεηψπηδε ηεξάζηηα 

πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο θαη δηαζψζεθε απφ ηελ παξέκβαζε ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο 

ησλ ΖΠΑ θαη ηεο JP Morgan Chase, ε νπνία αξγφηεξα ηελ αγφξαζε. Αιιά ην γεγνλφο πνπ 

ζεσξείηαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κεγέζνπο ηεο θξίζεο είλαη ε πηψρεπζε ηεο Lehman Brothers, 

κηαο απφ ησλ κεγαιπηέξσλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ φρη κφλν ησλ ΖΠΑ, αιιά θαη δηεζλψο. 

Απηή ε πηψρεπζε είρε ηφζν κεγάιε αξλεηηθή επηξξνή ζηελ ςπρνινγία ησλ 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ, φπνπ ην απνηέιεζκα ζα ήηαλ αληηδξάζεηο θαη θηλήζεηο παληθνχ 

φπσο απηέο ηεο καδηθήο θαη ηαπηφρξνλεο απφζπξζεο θεθαιαίσλ. Θα αθνινπζήζνπλ ηελ ίδηα 

αξλεηηθή  πνξεία θαη άιιεο ηέηνηνπ είδνπο ηξάπεδεο κε απνηέιεζκα ην 2009 λα θιείζνπλ 140 

θαη 157 ην 2010. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε παξέκβαζε θξαηηθψλ ηδξπκάησλ ζα είλαη 

θαηαιπηηθή φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Merrill Lynch,  ε νπνία ζα απνθχγεη ηελ πηψρεπζε 

ράξε ζηελ πξφηαζε εμαγνξάο πνπ ππέβαιε ε Bank of America. Σειηθά ε δξαζηηθή  θξαηηθή 

παξέκβαζε θαη απηή ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ζα θαηαθέξεη λα ακβιχλεη ηηο επηπηψζεηο ηεο 

θξίζεο πνπ απεηινχζε ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, δηνρεηεχνληαο γελλαηφδσξα ξεπζηφηεηα θαη΄ 

αξράο θαη δεχηεξνλ δίλνληαο θξαηηθέο εγγπήζεηο ζηηο δηαηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο κήπσο θαη 

απνηξαπεί ε θαηάξξεπζε ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο θαη  ηξίηνλ ζα εθαξκνζηνχλ  

πξνγξάκκαηα αθφκα θαη εζληθνπνίεζεο ηξαπεδψλ. Αλ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 2008 ςεθίζηεθαλ 

λφκνη πνπ δηνρέηεπαλ δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα πξνο ελίζρπζε πνιηηψλ θαη νηθνγελεηψλ, ελ 

ηνχηνηο κεγάιε θξηηηθή αζθήζεθε πξνο ηελ θπβέξλεζε ζρεηηθά κε ηελ αδξάλεηα πνπ επέδεημε 

ζηελ πεξίπησζε ηεο Lehman Brothers, ε νπνία θαη  ηειηθά πηψρεπζε, πξνθαιψληαο αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα φρη κφλν ζην εζσηεξηθφ ησλ ΖΠΑ, αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ (Κφηηνο θαη  

Παπιίδεο 2012).  Απφ ηελ άιιε κεξηά νη ζπληεξεηηθνί (λενθηιειεχζεξνη) ηνπ  νηθνλνκηθνχ  
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θαηεζηεκέλνπ  ησλ  ΖΠΑ  ζα  εμνξγηζηνχλ  απφ  ηελ  κεγάιε θπβεξλεηηθή παξέκβαζε 

(ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θξαηηθέο ηξάπεδεο) ζηηο  

Πίλαθαο 4.1 

Δμέιημε Αλεξγίαο (% Δηήζηα Μεηαβνιή) 

 2011 2010 2009 2008 2007 

 

Αλεπηπγκέλεο 

νηθνλνκίεο 

      

7,8 

    

8,3 

   

8,0 

    

5,8 

      

5,4 

ΖΠΑ 8.5 9,6 9,3 5,8 4,6 

Δπξσδψλε 9,9 10,0 9,5 7,6 7,5 

Γεξκαλία 6,6 6,9 7,5 7,3 8,4 

Γαιιία 9,5 9,7 9,5 7,8 8,3 

Ηηαιία 8,8 8,5 7,8 6,8 6,2 

Ηζπαλία 19,4 20,1 18,0 11,3 8,3 

Διιάδα 14,8 12,5 9,4 7,7 8,3 

Πνξηνγαιία 11,9 11,0 9,6 7,7 8,1 

Ηξιαλδία 14,5 13,6 11,8 6,3 4,6 

ΖΒ 7,8 7,8 7,5 5,6 5,4 
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Ηαπσλία 4,9 5,1 5,1 4,0 3,8 

Καλαδάο 7,6 8,0 8,3 6,2 6,1 

Κνξέα 3,3 3,7 3,7 3,2 3,3 

Απζηξαιία 5,0 5,2 5,6 4,3 4,4 

νπεδία 7,4 8,4 8,3 6,2 6,1 

Διβεηία 3,4 3,6 3,6 2,5 2,8 

Σζερία 7,1 7,3 6,7 4,4 5,3 

Γαλία 4,5 4,2 3,6 1,9 2,6 

Οιιαλδία 4,4 4,5 3,4 2,8 3,2 

Φηλιαλδία 8,0 8,4 8,3 6,4 6,8 

Πεγή : (Κφηηνο θαη Παπιίδεο 2012, ζ. 130),        IMF World Economic Outlook Data Base 

αγνξέο θαη ηελ ζηήξημε θάπνησλ ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ θαη αζθαιηζηηθψλ 

εηαηξεηψλ, ελψ θάπνηνη ζα αλαξσηεζνχλ αλ ήξζε ην ηέινο ηνπ ακεξηθάληθνπ θαπηηαιηζκνχ 

(O΄Brien θαη Williams 2011). Δίλαη γεγνλφο φηη φλησο ν θαπηηαιηζκφο γηα άιιε κία θνξά 

έθζαζε ζην παξά πέληε. Ξαθληθά νη ίδηνη νη πνιηηηθνί πνπ είραλ πηζηέςεη φηη ν ξφινο ηνπο 

ήηαλ λα πεξηνξίζνπλ ην θξάηνο, ελ ηέιεη βξέζεθαλ λα ην ρξεζηκνπνηνχλ. ¨Δθεί πνπ έιεγαλ όηη 

ηα θξαηηθά ηακεία δελ αληέρνπλ νύηε κία ηνζνδνύια αύμεζε ησλ ζπληάμεσλ ή ιίγα εθαηνκκύξηα 

παξαπάλσ γηα ηα ζρνιεία ή ηα λνζνθνκεία, μάθλνπ έπηαζαλ ηνλ εαπηό ηνπο λα δίλνπλ δεθάδεο 

δηζεθαηνκκύξηα ηελ εκέξα ζηηο ηξάπεδεο, ζηελ General Motors, ζηηο θξαηαηόηεξεο ησλ 

αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ. Τα δύν ρξόληα πνπ πέξαζαλ από ηόηε πνπ μεθίλεζε ε Κξίζε ηεο 

Γεληάο καο κάζακε ή κάιινλ ζπκεζήθακε δύν πξάγκαηα : πξώηνλ, όηη θξάηνο θαη ηξάπεδεο 
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είλαη ζπγθνηλσλνύληα δνρεία. Γεύηεξνλ, ε Κξίζε παίξλεη άιιεο κνξθέο …κεηαλαζηεύεη ζε άιιεο 

επείξνπο, … ΗΠΑ θαη ΔΔ ινηπόλ, αλαγθάζηεθαλ λα αλαπιεξώζνπλ ην ηδησηηθό ρξήκα ηνπ 

ηξαπεδηθνύ ηνκέα κε θεξέγγπν δεκόζην ρξήκα.  Γηα λα είλαη όκσο θεξέγγπν, αλαγθάζηεθαλ λα 

κελ ην ηππώζνπλ, αιιά λα ην δαλεηζηνύλ από απηνύο πνπ έρνπλ απνηακηεύζεηο : ηνπο Κηλέδνπο, 

Ιάπσλεο, Άξαβεο, θαη Γεξκαλνύο επελδπηέο  θαη θαηόπηλ, άξρηδαλ λα δαλείδνπλ ηα θξάηε κε ηηο 

κεγαιύηεξεο δαλεηαθέο αλάγθεο (όπσο ε Διιάδα) από ην δεκόζην ρξήκα πνπ πήξαλ από εθείλα, 

κε ηεξάζηην επηηόθην¨ ( Βαξνπθάθεο 2011, ζ. 85, 87).   

¨ Πξηλ από θαηξό, έλαο ρξεκαηηζηήο πνπ είρε πνιεκήζεη ζην Βηεηλάκ κνπ  έιεγε πσο ε δσή ζηηο 

ρξεκαηαγνξέο ζπκίδεη θάηη από ηε δσή ηνπ ζηξαηηώηε: κία ζπλερήο βαξεηή ξνπηίλα, όπνπ 

ζπάληα ζπκβαίλεη θάηη ην πξαγκαηηθά αμηνπξόζεθην κέρξη πνπ θάπνηα ζηηγκή, αξρίδεη έλα 

θαηαηγηζηηθό κπαξάδ, μεζπά έλαο απάλζξσπνο παληθόο, αξρίδνπλ λα ζσξηάδνληαη γύξσ ζνπ ηα 

ζύκαηα ελόο αόξαηνπ ερζξνύ. Έηζη βηώλεηαη ε θάζε ρξεκαηηζηεξηαθή θξίζε εθ ησλ έζσ. Μόλν 

πνπ ην 2008 ν παληθόο απέδξαζε από ηα ρξεκαηηζηήξηα, ηηο ηξάπεδεο, ηηο αγνξέο θαη ηξύπσζε 

ζηηο δσέο ησλ αλζξώπσλ…¨ ( Βαξνπθάθεο 2011, ζ. 84).  

4.4  Διιάδα  

πσο αλαθέξεη ν Γ. Γαιαλφο, θαη ζεσξνχκε φηη είλαη κία ελδηαθέξνπζα επηζήκαλζε, ¨Τόζν 

ηα θξηηήξηα ζύγθιηζεο γηα ηελ έληαμε ζηελ ΟΝΔ όζν θαη ε εθαξκνγή ηνπο επέηξεςαλ ηε 

ζπλάζξνηζε ππό ηελ νκπξέια ηεο Δπξσδώλεο αλνκνηνγελώλ ρσξώλ¨. (Γαιαλφο 2014, ζ. 

166,167). Ζ Διιάδα εληάρζεθε ζηελ Δπξσδψλε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2001 κεηά απφ ηελ 

πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο πνπ θαηέβαιε ψζηε λα επηηχρεη ηνπο φξνπο ζχγθιηζεο ηεο 

πλζήθεο γηα ηελ ΔΔ. Ζ παξνπζία ηεο ζηελ ηειηθή θάζε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο 

έλσζεο (ΟΝΔ) είρε αλαδεηρζεί σο εζληθφο ζηφρνο θαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ειιήλσλ αιιά 

θαη απφ ηελ πιεηνςεθία ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ. Ζ Διιάδα κε ηελ έληαμή ηεο απνζθνπνχζε 

ζην λα επηηχρεη νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά πιενλεθηήκαηα. Απηά ζα ήηαλ ε δεκνζηνλνκηθή θαη 

ε λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα, ε ελίζρπζε ηεο επξσπατθήο ηεο νινθιήξσζεο, κία γεληθή 

βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο θαη ζε κία αχμεζε ησλ επελδχζεσλ.  Γεληθά 

απνζθνπνχζε ζε κία γξήγνξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαζψο επίζεο επηζπκνχζε θαη λα 

ζπκκεηέρεη ζε πνιηηηθέο ηεο ΔΔ  πνπ ζα είραλ  νκνζπνλδηαθά ραξαθηεξηζηηθά, (ζηνλ δξφκν 

κηαο  πνιηηηθήο έλσζεο γηα επλφεηνπο ιφγνπο), νη νπνίεο ζα είραλ λα θάλνπλ κε ηνλ επξχηεξν 

γεσπνιηηηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν επξίζθεηαη ε ρψξα. Ζ ρψξα ζπρλά ππθλά έδεηρλε λα απνθιίλεη 
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απφ ηνλ δξφκν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ. Παξφια απηά ε επηινγή θαη ε επηζπκία 

ηεο  λα εηζέιζεη ζηελ ΟΝΔ ήηαλ ηφζν δπλαηή, ψζηε φια θαίλνληαλ λα ειέγρνληαη. Ζ 

εμάπισζε ηεο  θξίζεο φκσο θαη ε νδπλεξή ηεο εκθάληζε απφ ην 2009 κέρξη ην 2011, 

νπζηαζηηθά ζα θάλνπλ νινθάλεξεο ηηο εγγελείο αδπλακίεο ηνπ θαηεζηεκέλνπ, νηθνλνκηθνχ 

θαη πνιηηηθνχ, ζην λα θαηαθέξνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηελ ρψξα κέζα ζηα πιαίζηα ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβάιινληνο, φπσο απηνχ ηεο Δπξσδψλεο (Κφηηνο θαη Παπιίδεο 2012).  ¨Η 

θαηάιεμε ήηαλ λα απνθιεηζηεί από  ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη λα θαηαιήμεη ζε κία 

δεκόζηα δαλεηαθή ζύκβαζε κε πνιιαπιέο επηπηώζεηο ζηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ηεο 

αλεμαξηεζία θαη ζηελ θνηλσληθή ηεο ζπλνρή. Δπίζεο ακθηζβεηήζεθε θαη ακθηζβεηείηαη έληνλα 

ε ηθαλόηεηα ηεο ρώξαο λα ζπλερίζεη λα δηαηεξεί ην θαζεζηώο θξάηνπο κέινπο ηεο ΟΝΔ¨  

(Κφηηνο θαη  Παπιίδεο 2012, ζ. 202).  

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2007 πνπ μεθίλεζε απφ ηηο ΖΠΑ εμέπιεμε γηαηί ήηαλ 

θάηη  κε αλακελφκελν, αθνχ ζα  έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ζην αδηακθηζβήηεην  θέληξν ηνπ 

παγθφζκηνπ θαπηηαιηζκνχ, ηνπιάρηζηνλ ηφηε. Ξεθίλεζε σο θνχζθα ζηελ αγνξά θαηνηθίαο, 

αιιά γξήγνξα ζα εμειηρζεί ζε ηεξάζηηα νηθνλνκηθή θξίζε ζπζηεκηθήο βαξχηεηαο ε νπνία ζα 

επεξεάζεη ηελ εκπηζηνζχλε  θαη ηηο ίδηεο ηηο παγθφζκηεο ρξεκαηαγνξέο. Ζ θξίζε ζα θάλεη 

αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο  ζε  φια εθείλα πνπ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ζε πεξηπηψζεηο 

νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ, απφ ηελ καδηθή απφζπξζε θεθαιαίσλ κέρξη  θαη ζην ιεγφκελν 

θαηλφκελν ηεο δηάρπζεο. Ωο εθ ηνχηνπ ζα μαλαξρίζνπλ νη ζπδεηήζεηο ζηνπο 

λενθηιειεχζεξνπο θφιπνπο γηα αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε θαη ζηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ. Δλψ φινη είραλ επηθεληξσζεί θαη αλαισλφληνπζαλ γηα αιιαγέο ζηηο 

λενθηιειεχζεξεο απφςεηο, θάπνηνη φπσο νη Reinhart θαη Rogoff ηφληδαλ πσο κεηά ¨…από θάζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, εθηόο από όηη θαηαξξένπλ νη αγνξέο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, 

κεηώλεηαη ην εηζόδεκα θαη απμάλεηαη ε αλεξγία, ην δεκόζην ρξένο ησλ ρσξώλ ηείλεη λα 

δηνγθώλεηαη αθνύ ειαρηζηνπνηνύληαη ηα έζνδα από θόξνπο θαζώο κεηώλεηαη ην εζληθό 

εηζόδεκα. Φαίλεηαη όκσο, πσο ζρεδόλ όινη παξέβιεςαλ απηή ηελ παξαηήξεζε όρη κόλν ζηελ 

Διιάδα αιιά θαη παγθόζκηα. Η Διιάδα ήηαλ νπζηαζηηθά ν αδύλακνο θξίθνο   ηεο παγθόζκηαο 

νηθνλνκίαο, αιιά θαλέλαο εθείλε ηελ πεξίνδν δελ κπνξνύζε λα αληηιεθζεί όηη ην απνηέιεζκα 

ηεο θξίζεο ζηηο ΗΠΑ ζα κπνξνύζε λα είλαη ε αηηία γηα κία ελδερόκελε θαηάξξεπζε ηεο 

Δπξσδώλεο θαη όρη κόλν¨ (θιηαο  et al, 2012, ζ. 203).   
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Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην 2007 εμ αθνξκήο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε Διιάδα παξνπζίαδε κεγάια 

ειιείκκαηα ζε ζρέζε κε ηελ παγθφζκηα πεξηξξένπζα  αηκφζθαηξα, ζα δηαθφςεη ηελ επηβνιή 

πεηζαξρηθψλ πνηλψλ πξνθαλψο πξνο αλαθνχθηζή ηεο. Δθείλν ηνλ θαηξφ επίζεο Έιιελεο 

πνιηηηθνί πξψηεο γξακκήο, νη νπνίνη θαη έπαηδαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηα νηθνλνκηθά 

πξάγκαηα ηεο ρψξαο, αδπλαηνχζαλ λα ππνινγίζνπλ γηα ηνλ αλ ε παγθφζκηα θξίζε ζα 

επεξέαδε θαη θαηά πφζν ηελ Διιάδα, θαη αλ απηή ζα κπνξνχζε λα ειεγρζεί.  Αλ θαη ήμεξαλ 

θαη παξαδερφληνπζαλ ηα  ειιείκκαηα ηα νπνία  αθνξνχζαλ πνιηηηθά θαη ζεζκηθά 

πξνβιήκαηα ηα νπνία θαη δξνχζαλ αλαζηαιηηθά ζηελ νηθνλνκηθή αιιά θαη ζηελ ελ γέλεη 

ιεηηνπξγία ηεο ρψξαο, ελ ηνχηνηο δελ θαηάθεξαλ λα αληηιεθζνχλ ην κέγεζνο απηψλ ησλ 

πξνβιεκάησλ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ έλαο απφ απηνχο φπσο ν θ. Αινγνζθνχθεο, δήισλε ηελ 

επηπρία ηνπ γηα ην φηη ε Διιάδα ελ έηεη 2008 δελ είρε θηλδπλεχζεη φπσο άιιεο ρψξεο απφ ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. Σελ επφκελε ρξνληά αθξηβψο ε Διιάδα ζα δερζεί θαηαιπηηθά 

ηηο επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Έηζη ινηπφλ  ¨ Τνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2009 

δεκνζηεύεηαη ην «Δπηθαηξνπνηεκέλν Πξόγξακκα Σηαζεξόηεηαο θαη Αλάπηπμεο 2008-2011» 

(Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ 2009). Λίγνπο κήλεο αξγόηεξα ην Δπξσπατθό 

Σπκβνύιην πξνεηδνπνηνύζε ηελ Διιάδα πσο ην λέν πξόγξακκα ζηαζεξόηεηαο δελ ήηαλ 

ξεαιηζηηθό (European Council 2009). Όκσο αθόκα θαη ηόηε, θαλείο νύηε ζηελ Διιάδα νύηε ζην 

εμσηεξηθό δελ κπνξνύζε λα ζπλδέζεη ηα γεγνλόηα κεηαμύ ηνπο θαη πσο ε θξίζε ζηηο ΗΠΑ θαη ε 

θξίζε ρξένπο ζηελ Διιάδα ζπλδεόηαλ κε ηελ ζπζηεκηθή επξσπατθή θξίζε νηθνλνκηθήο 

δηαθπβέξλεζεο. Γηα απηό άιισζηε νη δηάθνξεο απνθάζεηο δελ είραλ λα θάλνπλ κε ηελ 

επξσπατθή νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε, αιιά κόλν κε ηελ ιεηηνπξγία θαη απνδνηηθόηεηα ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Η θξίζε ρξένπο μεθίλεζε νπζηαζηηθά από ηελ θξίζε ζην Νηνπκπάτ αθνύ 

κόλν ηόηε νη επνπηηθέο αξρέο άξρηζαλ λα κειεηνύλ ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο  σο θπζηθό 

ζηόρν. Όκσο αθόκα θαη ζήκεξα νη επξσπαίνη εγέηεο ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ηελ 

ειιεληθή θξίζε σο κία κνλαδηθή πεξίπησζε¨ (θιηαο et al, 2012, ζ.204).  

Μνλαδηθή πεξίπησζε θαη φρη ρσξίο ιφγν αθνχ ηειηθά ¨ …ε επηηεπρζείζα ζύγθιηζε ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο ήηαλ νλνκαζηηθή θαη πξαγκαηνπνηήζεθε επί δεκία ηεο πξαγκαηηθήο 

νηθνλνκίαο …Τέινο, δηαξζξσηηθέο αιιαγέο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, παξά ηηο πεξηνδηθά 

επαλαιακβαλόκελεο εμαγγειίεο πεξί εθαξκνγήο ηνπο¨ (Παπαδεκεηξίνπ 2014, ζ. 63). Δλ 

θαηαθιείδη, νη βαζηθέο αηηίεο θαη νη παξάγνληεο πνπ νδεγνχζαλ ζηελ εκθάληζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο είραλ δηακνξθσζεί λσξίηεξα. Θα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε 

ραξαθηεξηζηηθά : 
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Πίλαθαο 4.2 

Γεκόζην ρξένο σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ  (%) 

Δπξσδψλε 

(16 ρψξεο) 

2000 

69,2 

2001 

68,2 

2002 

68,0 

2003 

69,1 

2004 

69,5 

2005 

70,1 

2006 

68,5 

2007 

66,3 

2008 

70,0 

2009 

79,4 

2010 

85,3 

Πνξηνγαιία 48,5 51,2 53,8 55,9 57,6 62,8 63,9 68,3 71,6 83,0 93,0 

Ηηαιία 109,2 108,8 105,7 104,4 103,9 105,9 106,6 103,6 106,3 116,1 119,0 

Ηξιαλδία 37,8 35,5 32,1 30,9 29,6 27,4 24,8 25,0 44,4 65,6 96,2 

Ηζπαλία 59,3 55,5 52,5 48,7 46,2 43,0 39,6 36,1 39,8 53,3 60,1 

Διιάδα 103,4 103,7 101,7 97,4 98,6 100,0 106,1 105,4 110,7 127,1 142,8 

Γαιιία 57,3 56,9 58,8 62,9 64,9 66,4 63,7 63,9 67,7 78,3 81,7 

Γεξκαλία 59,7 58,8 60,4 63,9 65,8 68.0 67,6 64,9 66,3 73,5 83,2 

Πήγε : (θιηαο et al, 2012, ζ. 302)                                                                 (Eurostat, 2011a) 

α) Σελ πξφσξε έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ ΟΝΔ, ρσξίο λα έρνπλ γίλεη πξνεγνπκέλσο εθείλεο 

νη ζεζκηθέο αιιαγέο πνπ ζα εμαζθάιηδαλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

β) ηελ ππεξηηκεκέλε ηζνηηκία ηεο δξαρκήο κε ην επξψ, κε απνηέιεζκα Ζ Διιάδα λα έρεη 

αληαγσληζηηθφ κεηνλέθηεκα. 

γ) ε Διιάδα είρε πςειφ δεκφζην ρξένο, πάλσ απφ 60% πνπ ήηαλ θαη ην φξην πνπ είρε ηεζεί 

γηα ηελ έληαμε ζηελ ΟΝΔ 
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Μεηά ηελ έληαμε ζηελ ΟΝΔ, ε ρψξα είρε ηε δπλαηφηεηα λα δαλείδεηαη θζελά. Απηφ ην 

γεγνλφο δελ ζα ην αμηνπνηήζεη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ, αιιά ηνπλαληίνλ ζα 

νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ. Σν απνηέιεζκα ζα ήηαλ ε δηφγθσζε ηνπ ειιείκκαηνο 

ηνπ ηζνδπγίνπ  ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Ωο εθ ηνχηνπ ε εθδήισζε ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ζα βξεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ηδηαίηεξα εχζξαπζηε θαη επάισηε. Ζ δηεζλήο 

νηθνλνκηθή θξίζε ζα πεξηνξίζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ξεπζηφηεηα ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Έηζη 

ε Διιάδα κε ην πςειφηαην δεκφζην ρξένο ζα δπζθνιεπφηαλ ζην λα βξεη δαλεηζηέο απφ ηηο 

δηεζλείο αγνξέο. Με θφλην ηηο  αξλεηηθέο απηέο εμειίμεηο ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2009 ζα 

πξνθεξπρζνχλ εθινγέο. Ζ λέα θπβέξλεζε πνπ ζα πξνέθππηε, ζα αθνινπζνχζε νηθνλνκηθέο 

πνιηηηθέο νη νπνίεο ζα απνδπλάκσλαλ γεληθφηεξα ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ ηεο ρψξαο θαη ζα 

έδηλε αληηθαηηθά κελχκαηα ζηηο δηεζλείο αγνξέο.  Γηα παξάδεηγκα, ζε αληίζεζε κε ηηο αλάγθεο 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, εθαξκνδφηαλ κία δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ε νπνία αλάγθαζε ηνπο 

νίθνπο αμηνιφγεζεο λα ππνβαζκίζνπλ απηήλ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία απφ ηνλ Οθηψβξε ηνπ 

2009 κέρξη ηνλ Μάην ηνπ 2010. ¨Η αμηνιόγεζε απηήο ηεο ηόζν θξίζηκεο γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία ρξνληθήο πεξηόδνπ ζα θαζνξίζεη ζε κεγάιν βαζκό θαη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή 

δπλαηόηεηα ηεο ρώξαο, όρη κόλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα, αιιά κέρξη θαη 

ζήκεξα¨ (Ρνπθαλάο 2014, ζ. 453).    

 4.5 πλέπεηεο  

ηελ Διιάδα εθαξκφζηεθαλ κία ζεηξά πνιηηηθψλ κέηξσλ πνπ απφ ηελ κία ζεσξνχληαη 

ππεχζπλεο γηα  ηελ εμαζζέληζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη απφ ηελ άιιε 

είλαη πάιη ππεχζπλεο γηαηί εμέζξεςαλ κε παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο δελ ζα 

κπνξνχζαλ λα ππνζηεξίδνληαη γηα πάληα απφ ηελ εμαζζεληζκέλε παξαγσγηθή βάζε ηεο 

νηθνλνκίαο.  Απφ ηελ επνρή ηνπ ρεδίνπ Μάξζαι ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο είρε  

ηαπηηζηεί κε ηελ εθβηνκεράληζή ηεο, κε απνηέιεζκα θάπνηα ζηηγκή ηελ αχμεζε ησλ θαζαξψλ 

εμαγσγψλ. Γπζηπρψο ε εγθαηάιεηςε απηήο ηεο πνιηηηθήο εθβηνκεράληζεο κε επζχλεο πνπ 

βαξχλνπλ ηελ πνιηηηθή ειίη ηεο ρψξαο θαη φρη κφλν, ζπλ ηελ εμαθάληζε ηνπ πξνζηαηεπηηζκνχ 

πνπ απνιάκβαλαλ νη Έιιελεο εμαγσγείο κε ηελ είζνδν ηεο ρψξαο ζηελ ΔΟΚ, ζα κεηψζεη 

ηειηθά αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ φπνηα αληαγσληζηηθφηεηα ε νπνία είρε απνκείλεη. Δλψ ινηπφλ 

ε βηνκεραλία είρε πηάζεη πάην, αληίζηνηρεο πξαθηηθέο εθαξκφζηεθαλ θαη ζηελ αγξνηηθή 

νηθνλνκία. Αληί ινηπφλ ν παθησιφο ρξεκαηνδνηήζεσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί παξαγσγηθά γηα επελδχζεηο ζε έξγα ππνδνκήο, γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ 
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θαιιηεξγεηψλ θαη θαιιηέξγεηεο πνπ ζα εμαζθάιηδαλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, νη 

ζπλεηαηξηζκνί ρξεζηκνπνηνχζαλ απηέο ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε 

θαηάθεξαλ ηειηθά λα αδξαλνπνηήζνπλ ην κεγαιχηεξν πιήζνο ησλ αγξνηψλ  ζην λα 

αλαδεηήζνπλ λένπο ηξφπνπο παξαγσγήο θαη λέσλ θαιιηεξγεηψλ. Με ιίγα ιφγηα,  ε αγξνηηθή 

παξαγσγή ζα ράζεη ζηγά ζηγά ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο κε ζπλέπεηα ζηελ ειιεληθή αγνξά 

λα αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη αγξνηηθά πξντφληα εηζαγσγήο ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

παξάγνληαη ζηελ Διιάδα θαη ίζσο κε κηθξφηεξν θφζηνο (Σζνπιθίδεο 2013).  

Απφ ην 2007 θαη κεηά  ε  ειιεληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη πιένλ ζε βαζεηά χθεζε. Σνχην 

αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ πνιχ πςειή αλεξγία, έλα νδπλεξφ αιιά  δπζβάζηαθην ρξένο, αιιά 

θαη απφ ηηο επελδχζεηο πνπ δελ γίλνληαη γηαηί δελ έξρνληαη. Δίλαη γεγνλφο φηη ηελ χθεζε 

θάπνηνη ηελ είραλ πξνβιέςεη.  Με ηίπνηα   φκσο δελ είραλ πξνβιέςεη έλα αξλεηηθφ πξφζεκν 

θαη κηα ηεξάζηηα αλεξγία. Πσο ζα κπνξνχζε απφ ηελ άιιε λα ηα πξνβιέςεη φια απηά 

θάπνηνο φηαλ αθφκα θαη ην 2009 παξνπζίαδε ε ρψξα πςεινχο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο (Σζνπιθίδεο 2013). Ζ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ είρε αξρή ηηο 

ΖΠΑ επεξέαζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη θπζηθά θαη ηελ Διιάδα. ηελ αξρή νη ζπλέπεηεο 

θαίλνληαλ λα είλαη επηφηεξεο γηα ηελ ρψξα. ζνλ αθνξνχζε ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δελ 

παξνπζηάζηεθαλ κεγάια πξνβιήκαηα, ιφγσ ηνπ φηη ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δελ 

θαηείρε ζεκαληηθή πνζφηεηα ηνμηθψλ ηίηισλ ζπλεπεία ηεο κηθξήο δηαζχλδεζήο ηνπ κε ην 

ακεξηθάληθν θαη ην αγγιηθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Δπίζεο φζνλ αθνξνχζε ηηο παξελέξγεηεο 

ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, εθηφο ηεο λαπηηιίαο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ, απηέο ζα ήηαλ ήπηεο 

ζπλεπεία ηνπ ρακεινχ αλνίγκαηνο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ χθεζε ζα εθδεισζεί πνιχ 

ζθνδξφηεξα ζηηο νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηεο ΟΝΔ, νη νπνίεο φκσο ζα θαηαθέξνπλ 

λα αλαθάκςνπλ πνιχ γξήγνξα. Ζ θξίζε ηειηθά ζα επηηείλεη ηε θξίζε ρξένπο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. Σν 2007 ην δεκφζην ρξένο πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο θξίζεο ήηαλ ίζν κε ην 105% 

ηνπ ΑΔΠ, ην 2009 ζα θζάζεη ζην 126,8% ηνπ ΑΔΠ. Αθφκα θαη ηφηε ε ρψξα θαηάθεξλε λα 

δαλείδεηαη κε ζρεηηθά θαινχο φξνπο. κσο ηα ζπλερή δπζκελή ζρφιηα γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο 

ρψξαο, νη παιηλσδίεο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη νη ππνβαζκίζεηο απφ ηνπο νίθνπο 

αμηνιφγεζεο ζηγά ζηγά ζα αλεβάζνπλ ζηα χςε ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ θαη ε ρξεκαηνδφηεζε 

ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ ζα θαηαζηεί δχζθνιε. Σελ θαηάζηαζε απηνί ζα ηελ 

εθκεηαιιεπηνχλ θαη ζα ηελ αμηνπνηήζνπλ πξνο φθειφο ηνπο  ρψξεο κε ηζρπξή νηθνλνκία. 

¨Τειηθά, ζηηο 23-4-2010 ε Διιάδα ζα θαηαζέζεη ζην ΓΝΤ θαη ζην Σπκβνύιην ηεο ΟΝΔ αίηεκα 

γηα δεκόζηα ρξεκαηνδόηεζε. Σηηο 2 Μαΐνπ  ζα  απνθαζηζζεί ε ρνξήγεζε ζηελ  Διιάδα   
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δαλείνπ ύςνπο 110 δηζεθαηνκκπξίσλ επξώ (80 δηο. από ηηο 15 ρώξεο ηεο ΟΝΔ θαη 30 δηο. απφ 

ην ΓΝΤ)¨ (Κφηηνο θαη Παπιίδεο 2012, ζ.223). Ζ κεγάιε πεξηπέηεηα κφιηο άξρηδε… 

4.6  Σξόπνη αληηκεηώπηζεο 

Θα  ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ε ΟΝΔ ζα εξρφηαλ αληηκέησπε κε ηελ δηαρείξηζε κίαο θξίζεο.  

Σα θξάηε κέιε, ιφγσ θαη ηεο απνπζίαο ζεζκηθψλ παξαγφλησλ αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ, ζα 

θαζπζηεξήζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ην ζέκα ηεο ειιεληθήο θξίζεο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Οη 

βαζηθνί ιφγνη  ζα ήηαλ  ε απνπζία ζεζκνζεηεκέλσλ κεραληζκψλ δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη  ε 

απαγφξεπζε απφ ηελ πλζήθε ηεο αλάιεςεο ησλ ππνρξεψζεσλ ελφο θξάηνπο ηεο ΟΝΔ απφ 

ηα άιια θξάηε κέιε. Μέζα ζε αλεζπρίεο γηα ηελ εηθφλα ηεο Δπξσδψλεο θαη ηεο ζπλνιηθήο 

επξσπατθήο νινθιήξσζεο ζα νδεγεζνχλ νη ρψξεο ηεο ΟΝΔ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ 

Διιάδα, ρσξίο βέβαηα θαη κε κεγάιε πξνζπκία. ηελ ζπλέρεηα ε Δπξσδψλε ζα αλαπηχμεη 

κέζα αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ έρνληαο θαηά λνπ θαη άιιεο επηθίλδπλεο  ρψξεο ηεο Κνηλνηηθήο 

πεξηθέξεηαο. Ζ δαλεηαθή απηή ζχκβαζε ινηπφλ ήιπηδε ζηελ επηζηξνθή ηεο ρψξαο ζηηο αγνξέο 

θαηά ην 2012, έηζη ην δάλεην απηφ δελ ζα θάιππηε εμ ΄νινθιήξνπ ηηο  αλάγθεο ηεο γηα ηα έηε 

2012 θαη 2013. Παξαηεξήζεθε ινηπφλ έλα θελφ πεξίπνπ 60 δηο. επξψ ην νπνίν ζηελ ζπλέρεηα 

ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα θαιπθζεί.  Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ρνξήγεζε απηνχ ηνπ δαλείνπ 

ζηελ Διιάδα ¨αθνινχζεζε ηελ παξάδνζε ηνλ ΓΝΣ (Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν) φζνλ 

αθνξά ηηο δεζκεχζεηο εθαξκνγήο ελφο πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο θαη δηαξζξσηηθήο 

πξνζαξκνγήο. Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα ζα ιάβεη ηελ κνξθή Μλεκνλίνπ, ην νπνίν αμηνινγείηαη 

θαη πξνζαξκφδεηαη πεξηνδηθά. Δπξφθεηην γηα έλα απνιχησο δεζκεπηηθφ πξφγξακκα 

πνιηηηθήο, κε ζαθείο ππνρξεψζεηο, ρξνληθφ δηάγξακκα ελεξγεηψλ, δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο 

θαη παξαθνινχζεζεο θιπ.¨ Έλα κφιηο ρξφλν κεηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ κλεκνλίνπ ζα 

παξαηεξεζεί απφθιηζε απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο, κε απνηέιεζκα λα ζεσξεζεί απαξαίηεηε 

κία λέα ζπκθσλία δεκνζηνλνκηθήο θαη δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο θαζψο επίζεο θαη ε 

αλάγθε γηα ηδησηηθνπνηήζεηο, ζηα πιαίζηα ελφο Μεζνπξφζεζκνπ ηαζεξνπνηεηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν βέβαηα ζα απνηειέζεη ελ ηέιεη  θαη πεδίν νδπλεξψλ ζπγθξνχζεσλ 

κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ (Κφηηνο θαη Παπιίδεο 2012).  

Οπζηαζηηθά αλαθεξφκαζηε ζε κέηξα ιηηφηεηαο ηα νπνία ζα επηδεηλψζνπλ ηελ χθεζε ζε 

ζεκείν πνπ εθ ησλ πζηέξσλ ην ΓΝΣ ζα αλαγλσξίζεη φηη έθαλε ιάζνο ζηηο εθηηκήζεηο ηνπ θαη  

πνπ απηφ ζα ζήκαηλε φηη ε κείσζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ ζα είρε έσο θαη ηξεηο θνξέο 
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κεγαιχηεξε κείσζε ζην ΑΔΠ  θαη αχμεζε ηεο αλεξγίαο απφ φηη πεξίκελαλ. Σειηθά κεηά απφ 

θαηξφ ην ΓΝΣ ζα παξαδερζεί  ην ιάζνο ηνπ φζνλ αθνξνχζε ηελ πνιηηηθή ηνπ, φηη ε ιηηφηεηα 

γεληθφηεξα είλαη πνιηηηθή πνπ δελ νδεγεί πνπζελά, πξάγκα γηα ην νπνίν φινη ην 

ππνςηάδνληαη, αιιά ελ ηέιεη αθνινπζείηαη (Σζνπιθίδεο 2013). ¨…ε ΟΝΔ θαη ε δηεζλήο 

νηθνλνκηθή θξίζε δελ πξνθάιεζαλ ηελ θξίζε ρξένπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Απηή ήηαλ 

απνηέιεζκα ηεο εζσηεξηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Οη κεραληζκνί ηεο ΟΝΔ  θαη ηα 

αληαλαθιαζηηθά ησλ εηαίξσλ καο δελ ελεξγνπνηήζεθαλ έγθαηξα γηα ηελ πξόιεςε ηεο θξίζεο. Η 

Διιάδα απνθάιπςε ηα θαηαζθεπαζηηθά θαη ηα δηαρεηξηζηηθά θελά ηεο ΟΝΔ … Δπίζεο 

απνθαιύθζεθε όηη ε θξίζε κηαο ρώξαο δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί κόλν ζε απηήλ θαη λα 

αληηκεησπηζηεί κόλνλ από απηήλ¨ (Κφηηνο θαη Παπιίδεο 2012, ζ. 227). Δπεηδή ινηπφλ ε θξίζε 

ζα επεξεάζεη θαη ζα έρεη αξλεηηθέο επηδξάζεηο θαη ζε άιιεο ρψξεο,  σο  εθ ηνχηνπ  είλαη  

αδχλαην  ε  ρψξα  απηή  λα  αθεζεί  κφλε  ηεο  λα αληηκεησπίζεη ηα φπνηα πξνβιήκαηα. ε 

απηήλ ηελ επηζήκαλζε - αλαθνξά  θαίλεηαη ε Διιάδα λα κελ δίλεη ηελ πξέπνπζα ζεκαζία 

ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο κε ηνπο δαλεηζηέο  ηεο θαη ηηο αγνξέο (Κφηηνο θαη Παπιίδεο 2012), 

κε απνηέιεζκα λα κελ θαηαθέξλεη πάληα ηα θαιχηεξα, ζα ζπκπιεξψλακε εκείο.     

Ζ ειιεληθή νηθνλνκία είλαη ζαθέο φηη δελ ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπίζεη ηε δηεζλή 

νηθνλνκηθή θξίζε ρσξίο πξνβιήκαηα θαη ζπλέπεηεο, ε νπνία θαη  μεθίλεζε απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ηνπ Αηιαληηθνχ, ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε θαη ην δνκηθφ νηθνλνκηθφ status κε ην 

νπνίν θαη ιεηηνπξγεί ε ρψξα ην νπνίν είλαη γεκάην αδπλακίεο.  Οη ζπλέπεηεο ¨εθδειώζεθαλ κε 

ζθνδξόηεηα θαη ηδηαίηεξα πςειό βαζκό δηαζύλδεζεο γηα ηελ Διιάδα σο θξάηνο κέινο ηεο 

ΟΝΔ¨ (Ρνπθαλάο 2014, ζ. 441). Μία απφ απηέο ηηο ζπλέπεηεο ζα ήηαλ θαη ε δπζθνιία 

πξφζβαζεο ζηνλ δηεζλή δαλεηζκφ ζε πεξηβάιινλ πεξηνξηζκέλεο ξεπζηφηεηαο (Ρνπθαλάο 

2014). Ζ ΟΝΔ είλαη αιήζεηα φηη πξνζέθεξε κεγάιεο επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

Διιάδαο. Ζ ρψξα ζα ήηαλ πιένλ κέινο ζε κία κεγάιε εληαία εζσηεξηθή αγνξά κε 

απεξηφξηζηεο επθαηξίεο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα ηζρπξφ δηεζλέο λφκηζκα (ηζρπξφ  κε ηελ 

βνήζεηα θπζηθά θαη ησλ δπλαηφηεξσλ νηθνλνκηψλ ηεο Δπξσδψλεο θαη φρη κφλν, πνπ θαηά 

θάπνην ηξφπν ην πξνζηάηεπαλ) γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο (ζεβαζηνί νη ηεξάζηηνη 

αγψλεο ηνπ Δ. Βεληδέινπ γηα κία ¨ζθιεξή¨ δξαρκή). Δπίζεο ε ρψξα ζα δερζεί αζξφεο 

εηζαγσγέο θεθαιαίσλ ζε πνιχ ρακειά επηηφθηα, παξφκνηα κε απηά πνπ θαηάθεξλε ε 

Γεξκαλία. Έλα δηεζλέο πεξηβάιινλ ην νπνίν θαηλφηαλ κέρξη ην 2008 ηνπιάρηζηνλ λα 

ιεηηνπξγεί ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο ζηελ πξνζπάζεηα γηα κηα αλαπηπμηαθή πνξεία. κσο ε 

ζπλέρεηα ζα ήηαλ απνθαξδησηηθή. Οη ζπλήζεηο πειαηεηαθέο πνιηηηθέο ζα κεγαινπξγήζνπλ γηα 
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άιιε κία θνξά. Καηά ηα άιια ε ρψξα θαη  νη επίζεκνη θνξείο απηνχ, ζα παξαβίαδαλ 

ζπζηεκαηηθά ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο απέλαληη ζηνπο Κνηλνηηθνχο Θεζκνχο θαη απέλαληη ζηελ 

ΟΝΔ σο θξάηνο κέινο απηήο, ελψ ε εμαπάηεζε επίζεο ησλ Κνηλνηηθψλ Θεζκψλ κε πιαζηά 

ζηνηρεία ζα ππνβαζκίζεη ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο ρψξαο θαη ην θπξηφηεξν ηελ ελ γέλεη 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηεο ηδηφηεηα. Σελ  θξίζε πνπ ζα αθνινπζνχζε  ινηπφλ ηελ πεξίκελαλ σο 

ηνλ επίινγν κηαο ζεηξάο άζηνρσλ επηινγψλ πνπ αθνινπζήζεθαλ απφ έλα πνιηηηθφ ελ γέλεη 

ζχζηεκα, πνπ ελψ είρε επηιέμεη ηνλ επξσπατθφ πξνζαλαηνιηζκφ, νη πξαθηηθέο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ήηαλ εληειψο αληίζεηεο. Ζ ΟΝΔ δελ πξνθάιεζε θαηά βάζε ηελ θξίζε ζηελ Διιάδα. Απηφ 

πνπ παξαηεξήζεθε φκσο απφ ηελ πιεπξά ησλ Κνηλνηηθψλ Θεζκψλ, ζα ήηαλ ε αδπλακία 

ιεηηνπξγίαο ησλ κεραληζκψλ πξνιεπηηθήο ιεηηνπξγίαο,  θαζψο  επίζεο  θαη 

Πίλαθαο 4.3 

Πξώην πξόγξακκα πξνζαξκνγήο ηεο Διιάδαο (ζε δηο. επξώ) 

Δθηακηεχζεηο 

 

Ζκεξνκελία Πνζά 

πξνεξρφκελα 

απφ ηελ 

Δπξσδψλε 

Πνζά 

πξνεξρφκελα 

απφ ην ΓΝΣ 

χλνιν 

θεθαιαίσλ 

1
ε
 Μάηνο 2010        14,5        5,5        20,0 

2
ε
 επηέκβξηνο 

2010 

       6,5        2,6         9,1 

3ε 

 

Γεθέκβξηνο 

2010-

Ηαλνπάξηνο 2010 

       6,5        2,5         9,0 

4
ε
 Μάξηηνο 2011        10,9        4,1         15,0 

5
ε
 Ηνχιηνο 2011        8,7        3,2         11,9 
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6ε Γεθέκβξηνο 

2011 

       5,8        2,2          8,0 

 χλνιν         52,9        20,1         73,0 

Πεγή :  European Commission 2014 

ε  απνπζία  απηφκαησλ κεραληζκψλ ¨πξψηκεο πξνεηδνπνίεζεο θαη άκεζεο παξέκβαζεο ¨ 

κήπσο ζην ηέινο θαηάθεξλαλ λα κεηξηάζνπλ ηηο νιέζξηεο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο, αθνχ νη 

εμαζθνχληεο ηελ πνιηηηθή ηέρλε είραλ απνηχρεη ζα ιέγακε πιήξσο. Ζ Διιάδα γλψξηδε ηνπο 

θηλδχλνπο αληαγσληζκνχ κε ηηο πνιχ ηζρπξφηεξεο ρψξεο θαη γηα ηηο καθξννηθνλνκηθέο 

αληζνξξνπίεο ζηνπο θφιπνπο ηεο ΟΝΔ. Απηφ πνπ ζα πεξίκελε ινηπφλ θαλείο απφ κία πνιηηηθή 

εγεζία, ζα ήηαλ κία ζνβαξή πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. Αλη΄ απηνχ παξαηεξείην  κέξα κε ηελ κέξα κία ζπλερήο θαηξαθχια ησλ δεηθηψλ. 

Σν απνηέιεζκα ζα ήηαλ ε πξνζθπγή ηεο ρψξαο ζηελ ζηήξημε ησλ εηαίξσλ ηεο θαη ηνπ ΓΝΣ 

(Κφηηνο θαη Παπιίδεο 2012). Απνπζία νξζνινγηθψλ πνιηηηθψλ ζθέςεσλ ε Διιάδα ζα 

επηζηξέθεη ζπλερψο ζηελ αγθάιε ησλ δαλεηθψλ. Σα απνηειέζκαηα  απηψλ ησλ πνιηηηθψλ ζα 

ήηαλ πην νξαηά ζήκεξα απφ πνηέ… 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΣΩΝ ΓΤΟ 

ΚΡΙΔΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

5.1 Κξίζε ηνπ 1929 – Διιάδα 

Μέρξη ηνλ επηέκβξε ηνπ 1931 ε Διιάδα δελ θαηλφηαλ λα έρεη θάπνην πξφβιεκα. Δίρε 

επηηχρεη λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα. πκκεηέρνληαο καδί κε άιιεο ζεκαληηθέο νηθνλνκηθά 

ρψξεο ζηνλ Καλφλα Υξπζνχ, ε Γηεζλήο Υξεκαηαγνξά δελ ζα είρε πξφβιεκα λα δαλείζεη 

ζηελ ρψξα. Οη ηειεπηαίνη ηξεηο πξνυπνινγηζκνί είραλ θιείζεη επίζεκα κε πιεφλαζκα θαη ην 

ίδην θαηλφηαλ σο πξννπηηθή γηα ηνπο επφκελνπο  πξνυπνινγηζκνχο  ηνπ 1931θαη ηνπ 1932. 
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Απφ ην 1928 έσο ην 1931 ην δεκφζην ρξένο  είρε κεησζεί 11% θαη φινη ήιπηδαλ φηη νη 

ηθαλφηεηεο ηνπ Βεληδέινπ ζα ήηαλ αξθεηέο, έηζη ψζηε ε Γηεζλήο Κξίζε πνπ είρε μεθηλήζεη 

απφ ηηο ΖΠΑ ζα επεξέαδε ηελ Διιάδα ηνπιάρηζηνλ εμ απαιψλ νλχρσλ, δειαδή κε ηηο φζν ην 

δπλαηφλ ιηγφηεξεο απψιεηεο. Παξφιε ηελ κείσζε ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο, ην αζζελέο ζεκείν 

ηεο Διιάδαο ζα ήηαλ ην Γεκφζην Υξένο ηεο, αιιά θαη ε εμάξηεζε απφ ηηο ζπλερείο εηζξνέο 

θεθαιαίσλ απφ ην εμσηεξηθφ (ντιεληάθεο 2012). 

To 1928 ε λέα θπβέξλεζε Βεληδέινπ είρε παξαιάβεη κία νηθνλνκία ζε ζρεηηθή ηζνξξνπία, 

αιιά έπξεπε λα θαιχςεη θαη ηα ζπζζσξεπκέλα ειιείκκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Σν ίδην έηνο 

ζα ηδξπζεί ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο  φπνπ  ζα πεξηνξίζεη ηελ θπξηαξρία ηεο Δζληθήο, ε νπνία 

ζε πιαίζηα νιηγνπσιίνπ θεξδνζθνπνχζε θαη ξχζκηδε ή επέβαιε ηνπο φξνπο δαλεηζκνχ ζε 

δεκφζην θαη ηδηψηεο. Σν 1929 ε δηεζλήο ρξεκαηηζηεξηαθή θξίζε ζα ζπγθινλίζεη κελ ηελ 

Διιάδα αιιά ν αληίθηππνο ζηελ νηθνλνκία ηεο δελ ζα ήηαλ θαηαιπηηθφο φπσο ζε άιιεο 

βηνκεραληθέο ρψξεο. Σν 1931 κε ηελ ζηήξημε ηεο ΚηΔ θαη κε ηελ ζπλεξγαζία ηεο ΣηΔ ε 

θπβέξλεζε ζα είρε ζέζεη ππφ ηνλ έιεγρφ ηεο ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Σνχην ζα ζήκαηλε 

θαηάζεζε κέξνπο ησλ απνζεκάησλ απφ ηηο Σξάπεδεο θαη ηα θξαηηθά ηακεία ζηελ ΣηΔ. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν ζα ζηήξηδε ην ζχζηεκα ζε πεξίπησζε παληθνχ σο δαλεηζηήο έζραηεο 

θαηαθπγήο. Σν ίδην έηνο ζε γεληθφηεξν θιίκα χθεζεο, ε Μ. Βξεηαλία ζα εγθαηαιείςεη ηνλ 

Καλφλα Υξπζνχ ζηνλ νπνίν θαη ε Διιάδα είρε εηζέιζεη ηνλ Μάην ηνπ 1928 (ζχκθσλα κε 

απηφλ ηνλ Καλφλα θάζε ρψξα ζα θαζνξίζεη κία ζπγθεθξηκέλε ηζνηηκία ηνπ εζληθνχ ηεο 

λνκίζκαηνο κε ηνλ ρξπζφ) (Γεξηηιήο 2010). ¨Σηελ πξαγκαηηθόηεηα ε Διιάδα είρε αθνινπζήζεη 

αληί γηα ηνλ Καλόλα Φξπζνύ, ηνλ θαλόλα ζπλαιιάγκαηνο ρξπζνύ. Γειαδή ην θάιπκκα ηεο 

δξαρκήο δελ ήηαλ απνζέκαηα ρξπζνύ, όπσο επέβαιε ν Καλόλαο Φξπζνύ, αιιά ζε κεγάιν βαζκό 

μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέςηκα ζε ρξπζό θαη θπξίσο ζηεξιίλεο¨ (ντιεληάθεο 2012, ζ.131). Ο 

Βεληδέινο πξνζδνθνχζε απφ ηελ κία φηη ε Βξεηαλία ζα επαλέθεξε ηε ρξπζή βάζε ζχληνκα 

θαη απφ ηελ άιιε ζέινληαο λα δείμεη ηελ ζνβαξφηεηα θαη ηελ ππεπζπλφηεηα ηεο θπβέξλεζήο 

ηνπ θαη θπζηθά ηεο δξαρκήο, ηελ ζπλέδεζε κε ην δνιάξην ππνηηκψληαο ηελ θαηά 30%. Ζ 

Διιάδα φκσο δελ είρε ηηο αληνρέο ηεο Αγγιίαο θαη νη ζπλέπεηεο ζηελ ρψξα ζα ήηαλ νδπλεξέο 

θαη  πξσηφγλσξεο (Σζνπιθίδεο 2012). Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1932 νη Έιιελεο πξεζβεπηέο ζηε 

Ρψκε, ζην Παξίζη θαη ζην Λνλδίλν ζα παξαδψζνπλ ζηηο αληίζηνηρεο θπβεξλήζεηο 

ππνκλήκαηα ζηα νπνία αλαθέξνληαλ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο θαη δεηνχζαλ α) 

ηελ αλαζηνιή ησλ ρξενιπζίσλ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο γηα κηα πεληαεηία θαη β) ηελ παξνρή 

εμσηεξηθνχ δαλείνπ 50 εθαη. δνιαξίσλ επηζπκψληαο ηελ ζπλεξγαζία ησλ θίισλ ηεο θαη 
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απνξξίπηνληαο νπνηαδήπνηε κνλνκεξή ελέξγεηα. Σν αίηεκα ηεο Διιάδαο νπζηαζηηθά δελ ζα 

γηλφηαλ δεθηφ (θιεξάθε 2015). Θα εξρφηαλ παληθφο ζε έλα ρξεκαηηζηήξην λενζχζηαην, 

αλνξγάλσην θαη πξνθαλψο αλεμέιεγθην. Σα δηαζέζηκα ησλ ηξαπεδψλ, ην ζπλάιιαγκα θαη ν 

ρξπζφο ζα βξεζνχλ  ζε θαηηνχζα πνξεία θαη  παληθφβιεηνη θαηαζέηεο ζα βξεζνχλ επίζεο 

κπξνζηά απφ ηα ηακεία. Ζ Υψξα ζα εγθαηέιεηπε ηνλ Καλφλα Υξπζνχ ηνλ Απξίιε ηνπ 1932 

θαη θπζηθά ηελ πνιηηηθή ηεο ζθιεξήο δξαρκήο (πνιηηηθή ηεο ππεξηηκεκέλεο δξαρκήο, ιφγσ 

δηαηήξεζεο ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο ζην λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα ηνπ Καλφλα Υξπζνχ), κίαο 

πνιηηηθήο πνπ ν Βεληδέινο ηελ ήζειε νπσζδήπνηε, γηαηί ζεσξνχζε φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 

απμαλφηαλ ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Διιάδαο. Σειηθά ε ρψξα κεηά απφ απηή ηεο  ηελ 

ελέξγεηα ζα θήξπηηε νξηζηηθή πηψρεπζε, κε λέα πξννπηηθή ηελ  ¨απηνδχλακε¨ αλάπηπμε θαη 

ρσξίο πξννπηηθή λα πξνζειθχζεη θζελά μέλα θεθάιαηα (Σζνπιθίδεο 2012).  Ζ θήξπμε 

ζηάζεο πιεξσκψλ απφ ηνλ Βεληδέιν ηνλ Απξίιε ηνπ 1932 ζα ζήκαηλε φηη ε Διιάδα ζα είρε 

ηε δπλαηφηεηα ηνπιάρηζηνλ λα εμνηθνλνκήζεη θνλδχιηα πνπ ελψ πξηλ ζα πήγαηλαλ γηα ηελ 

ζηαδηαθή απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ, ηψξα ζα κπνξνχζαλ λα δηνρεηεπηνχλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ζην εζσηεξηθφ (Ρσκαίνο 2012). 

Ζ αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο δελ είρε πξνιάβεη λα νινθιεξσζεί κε κία αλαηκηθή εηθφλα ηεο 

νηθνλνκίαο θαη έλα δεκφζην ηακείν άδεην. Ζ δε θεληξηθή ηξάπεδα δελ δηέζεηε νχηε απφζεκα 

ζε λφκηζκα, νχηε ηνπο απαξαίηεηνπο ζεζκνχο πνπ απαηηνχζαλ νη θαηξνί. Έπξεπε ε 

θπβέξλεζε θαη ε ΣηΔ λα αληηδξάζνπλ κε ζθιεξά κέηξα. Θα απαγνξεχνληαλ ινηπφλ νη 

εμαγσγέο θεθαιαίνπ. Οη εμαγσγείο ζα ππνρξεσλφληνπζαλ λα θαηαζέζνπλ ηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηνπο εηζπξάμεηο θαη νη ηξάπεδεο ηα ζπλαιιαγκαηηθά ηνπο απνζέκαηα ζε 

ηηκή κεησκέλε 20% ζηελ θεληξηθή ηξάπεδα. Απζηεξνί δε λφκνη ζα πεξηφξηδαλ  ηηο εηζαγσγέο 

αθφκα θαη ζηα πην θνηλά πξντφληα, νη δε θφξνη ζα έπαηξλαλ  ηελ αληνχζα ρσξίο νπζηαζηηθά 

λα μέξεη  θαλείο ηελ νξνθή. Σν θξάηνο εληέιεη δελ ζα κπνξνχζε πιένλ λα βξεη δαλεηαθά 

θεθάιαηα κε απνηέιεζκα λα πξνθιεζεί  νμχηαην πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο θαη  λα κελ κπνξεί 

λα ζπλερίζεη λα πιεξψλεη ηνθνρξενιχζηα. Οη παξαπάλσ  πξαθηηθέο, ν πεξηνξηζκφο ηεο 

πξνζθνξάο ρξήκαηνο θαη νη  ζπλαιιαγκαηηθνί πεξηνξηζκνί απφ ηελ ΣηΔ, ζα επλνήζεη ηειηθά 

ηελ αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο. Αλαιακβάλνληαο δε θαη΄ νπζίαλ ε ΣηΔ ηελ άζθεζε 

ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ζα απμεζνχλ ηα επηηφθηα θαηά 2-4 κνλάδεο πάλσ απφ ηα 

επξσπατθά θαη απηφ ζα νδεγήζεη ελ ηέιεη ζηελ πξνζέιεπζε θεθαιαίσλ απφ ην εμσηεξηθφ, κε  
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απνηέιεζκα θαη ηελ αχμεζε ησλ απνζεκάησλ ρξπζνχ (Σζνπιθίδεο 2012). Με απηά ηα 

δεδνκέλα ινηπφλ ε θπβέξλεζε θαηλφηαλ λα έρεη αληηδξάζεη θαιά ζηηο πξνθιήζεηο ησλ 

θαηξψλ. ηελ χπαηζξν θαη ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο, ζα απμεζεί ε 

παξαγσγή ζηηαξηνχ θαζψο θαη ε παξαγσγή άιισλ θαιιηεξγεηψλ. Ζ Νέα Αγξνηηθή Σξάπεδα 

ζα ρξεκαηνδνηήζεη θαη ζα νξγαλψζεη ηνπο αγξφηεο ζε ζπλεηαηξηζκνχο. Οη δε δαζκνί πνπ 

επηβιήζεθαλ ζε πξντφληα εηζαγσγήο αληαγσληζηηθά, ζα επλνήζεη ηα εγρψξηα, πνπ ζε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα αληηκεηψπηδαλ νμχ αληαγσληζκφ. Δπίζεο θαη ζηελ βηνκεραλία νη 

ζρεδφλ απαγνξεπηηθνί δαζκνί εθηφο απφ ηα κεραλήκαηα ζα κεηψζνπλ ηηο εηζαγσγέο 

απμάλνληαο ηελ αμία ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο (Γεξηηιήο 2010). Σαπηφρξνλα, ε θπβέξλεζε 

ζα αθνινπζήζεη έλα ζχζηεκα αληαιιαγήο εκπνξεπκάησλ, ην ιεγφκελν θιήξηλγθ, ην νπνίν 

εθάξκνδαλ ήδε πνιιέο ρψξεο (Σζνπιθίδεο 2012). ζνλ αθνξά ηνπο πξνζθπγηθνχο 

πιεζπζκνχο, ζα παίμνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν θπξίσο σο εξγαηηθφ δπλακηθφ, αιιά θαη σο 

θαηαλαισηέο, φζν ηνπο ην επέηξεπε θπζηθά ην πθεζηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ δε ειιεληθή λαπηηιία 

αςεθψληαο ηα ζχλνξα ζα μεπεξλνχζε ηνλ ζθφπειν ηεο απνκφλσζεο. Παξά ηελ χθεζε ζα 

δηαηεξήζεη κε ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο κία απφ ηηο πξψηεο ζέζεηο παγθνζκίσο. Γελ ζα ήηαλ 

φκσο φια ζεηηθά θαη αηζηφδνμα γηα φινπο.  

Γηάγξακκα 5.1 

Δμέιημε ηνπ ΑΔΠ ζηελ βηνκεραλία θαη γεσξγία, 1922-1938 
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  Πεγή : (Σζνπιθίδεο 2013, ζ. 280)                (1) Γεσξγηθφ ΑΔΠ,  (2) Βηνκεραληθφ ΑΔΠ 
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Ο πιεζσξηζκφο απφ ηελ ππνηίκεζε πιένλ ηνπ λνκίζκαηνο ζα είρε επηπηψζεηο ζηα 

εηζνδήκαηα ησλ πην θησρψλ. Ζ εζσζηξεθήο αλάπηπμε ζην κέγεζνο πνπ ζα αλαπηπρζεί ζα 

απμήζεη ζηελ νπζία ηα εηζνδήκαηα ησλ κηθξνκεζαίσλ θαη ησλ πινπζίσλ.  

                                                                 Πίλαθαο 5.1 

Γείθηεο «Αλεξγίαο» ζηελ Διιάδα 1928-1935 

ΔΣΖ ΔΝΔΡΓΟ 

ΠΛΖΘΤΜΟ 

ΑΡ. 

ΑΝΔΡΓΩΝ 

ΠΟΟΣΟ 

ΑΝΔΡΓΗΑ 

1928 2603553 75000 2,8% 

1929 2636175 127000 4,8% 

1930 2668797 165000 6,1% 

1931 2701418 218000 8,0% 

1932 2734040 237000 8,6% 

1933 2766662 156000 5,6% 

1934 2799284 162000 5,7% 

1935 2831905 150000 5,2% 

                   Πεγή : (Σζνπιθίδεο 2013, ζ. 247) 

Σα εηζνδήκαηα ησλ θησρφηεξσλ πνπ ήηαλ θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, κε ην 

πξφζρεκα ηεο ππνηίκεζεο ζα παξέκελαλ ζε ρακειά επίπεδα θαη ζα έθαλαλ ηελ χθεζε κία 

ζρεηηθά κφληκε θαηάζηαζε. Σν 1932 ηειηθά ε Διιάδα είρε θάλεη φηη έθαλαλ θαη άιιεο ρψξεο. 
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Δίρε ππνηηκήζεη ην λφκηζκά ηεο θαη ζα θιηλφηαλ ζην ¨θαβνχθη¨ ηεο πξνζπαζψληαο λα 

αληηκεησπίζεη ηελ δηθηά ηεο χθεζε, επειπηζηψληαο ζε θαιχηεξεο κέξεο. Οη αγνξέο θάπνηε 

ζίγνπξα ζα μαλάλνηγαλ θαη ν δξφκνο ζα ήηαλ αλνηθηφο γηα κία αλαπηπμηαθή πνξεία (Γεξηηιήο 

2010). Έλα κείδσλ φκσο εξψηεκα θαη δήηεκα ζα πξνέθππηε, ¨αλ θαη θαηά πόζνλ ε ειιεληθή 

νηθνλνκία κε ηηο πεξηθνπέο ζηηο θξαηηθέο δαπάλεο, ηελ παύζε πιεξσκώλ, ηε κεγαιύηεξε 

ζπκκεηνρή ηεο ΤηΔ  ζηα λνκηζκαηηθά δεηήκαηα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο εγρώξηαο παξαγσγήο, 

όπσο επίζεο θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ δηαθιαδηθώλ ζρέζεσλ, ζα βειηίσλε ηελ 

αληαγσληζηηθόηεηά ηεο¨  (Σζνπιθίδεο 2012, ζ. 280,281). Γελ ζα  ππήξρε φκσο απάληεζε ζην 

εξψηεκα.  

Οπζηαζηηθά ηνπο πξφιαβε φινπο ν Β΄Π/Π θαη ε Διιάδα δελ ζα θαηάθεξλε λα επηηχρεη φηη 

νλεηξεπφηαλ. Ο πφιεκνο, ε θαηνρή, ν εκθχιηνο, κία καθξφρξνλε θαη νδπλεξή πεξηπέηεηα ζα 

ζβήζνπλ ηελ ειπίδα γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ (Γεξηηιήο 2010).  

 5.2 Κξίζε ηνπ 2007 – Διιάδα 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ε θξίζε ζηελ αγνξά ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ εθδειψζεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο ΖΠΑ ην 2007. Ζ ακεξηθαληθή θπβέξλεζε ζηα 

πιαίζηα ηεο  θνηλσληθήο ηεο  πνιηηηθήο πξνέηξεπε ηνπο ακεξηθαλνχο απφ ηελ κεζαία ηάμε θαη 

θάησ, λα αγνξάζεη ζπίηη κε ηελ ζπλεγνξία ησλ ηξαπεδψλ πνπ δάλεηδαλ κε ρακειά επηηφθηα 

(Γθφθαο θαη Σαθιή 2014). Δίλαη γεγνλφο φηη ηφζν νη δαλεηζηέο φζν θαη νη δαλεηδφκελνη ζα 

επηδείθλπαλ κία αλσξηκφηεηα φζνλ αθνξνχζε ηελ  ζπκπεξηθνξά  ζηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή 

επέλδπζεο θαη  έηζη ζα επέιζεη ε θαηάξξεπζε ζηελ αγνξά αθηλήησλ. Σν δηεζλέο ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα ήηαλ ήδε ζπλδεδεκέλν κε ηα δάλεηα αγνξάο αθηλήησλ θαη έηζη ε εμάπισζε ηεο 

θξίζεο αθφκα θαη ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία εζεσξείην αλακελφκελε. ηελ Διιάδα ε 

νηθνλνκηθή θξίζε ζα αλαδείμεη ηελ κεγάιε  θξίζε ρξένπο ηεο ρψξαο. Κάζε νηθνλνκηθή θξίζε 

πεξηνξίδεη ηελ ξεπζηφηεηα αιιά θαη ηελ γεληθφηεξε εκπηζηνζχλε. Ο πεξηνξηζκφο ηεο 

ξεπζηφηεηαο ήηαλ  αλακελφκελν φηη ζα αχμαλε θαη ηελ αμία ηνπ ρξήκαηνο. Μεηά απφ απηφ ε 

Διιάδα ζα δαλεηδφηαλ πιένλ κε κεγαιχηεξν θφζηνο απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο (Ρνπθαλάο 

2014).  

Μέζα ζε έλα δηαηαξαγκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κεηά απφ ηελ παγθφζκηα θξίζε ηνπ 2008, 

ε Δπξσδψλε  εζεσξείην  πεξηβάιινλ κεγάιεο ζηαζεξφηεηαο. Οη θηλήζεηο ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηφο ηεο ζα ήηαλ πεξηζζφηεξν επηιεθηηθέο θαη κειεηεκέλεο θαη ζα είρε απνθχγεη  
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επελδπηηθέο θηλήζεηο  νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ επηθίλδπλεο. Ζ νηθνλνκία 

δε ηεο Δπξσδψλεο ζπλέρηζε θαη ηα δχν επφκελα ρξφληα λα βξίζθεηαη ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε 

απφ απηήλ ησλ ΖΠΑ. Σν 2011 ην δεκφζην ρξένο ηεο Δπξσδψλεο βξηζθφηαλ ζην 87% ηνπ 

ΑΔΠ, ελψ ζηηο ΖΠΑ έθζαλε ζην 100% (Υξηζηνδνπιάθεο 2012). Ζ χθεζε ζα έθαλε ηελ 

εκθάληζή ηεο ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2008. Με ηελ επηδείλσζε ην επφκελν έηνο, ε χθεζε ζα 

επεξέαδε  φια ηα θξάηε κέιε. Θα γηλφηαλ αηζζεηή ε  κείσζε ηεο δήηεζεο, ε κείσζε ησλ 

επελδχζεσλ θαη ε κείσζε  ζην εμσηεξηθφ εκπφξην. Καηά ην 2010 φιεο νη ρψξεο ηεο ΟΝΔ, 

άιιεο ιηγφηεξν θαη άιιεο πεξηζζφηεξν,  ζα παξνπζηάζνπλ ζεκάδηα αλάθακςεο εθηφο απφ ηηο 

ρψξεο πνπ αληηκεηψπηδαλ γεληθά πξνβιήκαηα ππεξρξέσζεο. Υψξεο ηεο θεληξηθήο θαη 

βφξεηαο Δπξψπεο ιφγσ πξνεγνχκελσλ παξφκνησλ αξλεηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ είραλ δήζεη, 

είραλ  δηακνξθψζεη  άιιε θνπιηνχξα θαη είραλ  πηνζεηήζεη  άιινο ηξφπνπο φζνλ ζα 

αθνξνχζε ηελ πνιηηηθή ηνπο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ελ γέλεη αλάπηπμήο ηνπο (θαηλνηνκία, 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, επελδχζεηο). Άιιεο ρψξεο φκσο ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ κε άιιεο 

παξαδφζεηο θαη ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο φπσο ε Διιάδα, ζα έπξεπε λα αληηκεησπίζνπλ  ηελ 

λέα νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα είηε  θαηαιπηηθά  θαη φζν πην ζχληνκα γηλφηαλ, είηε ζα 

αληηκεηψπηδαλ ηεξάζηην πξφβιεκα θαη ιφγσ κηαο παγησκέλεο αληίζεηεο θνπιηνχξαο. Ζ 

Διιάδα ην  1999 ζα εκθάληδε έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζην 5% ελψ ην 

2008 ζα ην είρε απμήζεη ζην 14,6% (Κφηηνο θαη Παπιίδεο 2012). Απφ ην 2007 ¨ε Γηνύξνζηαη 

είρε αξρίζεη πιένλ λα αληηιακβάλεηαη ην κέγεζνο ηνπ ειιεληθνύ δεκνζηνλνκηθνύ πξνβιήκαηνο 

θαη απνθάζηζε λα ζέζεη ηε ρώξα ππό «επηηήξεζε» ιόγσ «ππεξβνιηθνύ ειιείκκαηνο». (Ρσκαίνο 

2012, ζ.356). Απφ πξηλ φκσο ε Γηνχξνζηαη είρε πάςεη λα εκπηζηεχεηαη ηνπο ειιεληθνχο 

νηθνλνκηθνχο δείθηεο πνπ ηνπο παξέδηδε ε ειιεληθή αξκφδηα αξρή. Ζ πνιηηηθή ηεο «ήπηαο 

πξνζαξκνγήο» πνπ είρε επηιερζεί λα αθνινπζεζεί απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, δελ 

απνζθνπνχζε νχηε ζε δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, αιιά  νχηε θαη ζε ζνβαξέο κεηαξξπζκίζεηο ελψ 

ε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ζα ήηαλ πνιχ κηθξή θαη θπζηθά αλεπαξθήο. Απηή ε κείσζε ζα 

ήηαλ φκσο πνπ ζα επηδξνχζε κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε ην Ecofin ηνλ Ηνχλην ηνπ 2007 λα 

δηαθφςεη ηελ επηηήξεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε ηελ βνήζεηα θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ 

δεκνζίσλ επελδχζεσλ. Με ην έιιεηκκα φκσο λα βξίζθεηαη ζην 3,6%, πάλσ απφ ην 

πξνβιεπφκελν απφ ηελ ΔΔ θαη κε ην δεκφζην ρξένο ζην 95,6%, ε βησζηκφηεηα ηεο 

νηθνλνκίαο απεηιείην δξαζηηθά. Ζ ρψξα ζα έκπαηλε πιένλ ζε θάζεηο ππεξδαλεηζκνχ θαη 

ππεξρξέσζεο κε ηα επηηφθηα ζε ηάζεηο αλφδνπ. Ωο εθ ηνχηνπ ε θξίζε δαλεηζκνχ ζα 

κεηαηξαπεί ζε θξίζε κε βηψζηκνπ ρξένπο. Ζ Διιάδα δχζθνια πιένλ ζα κπνξνχζε λα ζηξαθεί 
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ζην κέιινλ ζηηο αγνξέο  γηα δαλεηζκφ. Ήηαλ άκεζε ε αλάγθε γηα πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ 

θαη γηα αχμεζε ησλ εζφδσλ κήπσο θαη αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηνπ ειιείκκαηνο. Αλη΄ 

απηνχ, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2009, ζα αλαθνηλσζνχλ απφ ηελ θπβέξλεζε επηδφκαηα  

αιιειεγγχεο θαη απμήζεηο, δίλνληαο  ζηνλ δηεζλή πεξίγπξν ηελ εηθφλα ελφο θξάηνπο πνπ δελ 

είρε αληηιεθζεί ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ζηελ νπνία βξηζθφηαλ (Ρσκαίνο 2012). Απηή ε 

αληηθαηηθή  αιιά θαη πεξίεξγε νηθνλνκηθή πνιηηηθή γηα ην θξίζηκν απηφ δηάζηεκα ηνπ ηέινπο 

ηνπ 2009 θαη ησλ αξρψλ ηνπ 2010 ζα δψζεη ζηηο δηεζλείο αγνξέο κία αξλεηηθή εηθφλα γηα ηελ 

ρψξα ε νπνία ζα εθάξκνδε δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο ζε αληίζεζε κε ηηο πξαγκαηηθέο ηεο 

αλάγθεο (Ρνπθαλάο 2014).Σν θξάηνο ζα αληηκεηψπηδε μαλά ηελ πξννπηηθή κηαο  πηψρεπζεο. 

Ζ θπβέξλεζε ηειηθά  ζα ζηξεθφηαλ  πξνο ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ηνλ Μάξηε ηνπ 

2010 ζα δεκηνπξγεζεί έλαο κηθηφο κεραληζκφο ζηήξημεο απφ ην ΓΝΣ θαη κέιε ηεο 

Δπξσδψλεο, κε ζθνπφ  ηνλ απφιπην έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο. Σν κλεκφλην ππφ 

ηελ επίβιεςε ηεο Σξφηθαο (Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, Δπξσπατθή Έλσζε, Δπξσπατθή 

Κεληξηθή Σξάπεδα), ζα εθάξκνδε ηα βαξχηεξα  κέηξα είζπξαμεο θφξσλ πνπ είραλ παξζεί 

ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα (Ρσκαίνο 2012). ¨Τν ελ ιόγσ πξόγξακκα έιαβε ηελ κνξθή 

Μλεκνλίνπ ην νπνίν αμηνινγείηαη θαη πξνζαξκόδεηαη πεξηνδηθά. Πξόθεηηαη γηα έλα απνιύησο 

δεζκεπηηθό πξόγξακκα πνιηηηθήο , κε ζαθείο ππνρξεώζεηο , ρξνληθό δηάγξακκα ελεξγεηώλ , 

δηαδηθαζίεο δηαβνύιεπζεο θαη παξαθνινύζεζεο θιπ.¨  (Κφηηνο θαη Παπιίδεο 2012 ζ. 224,225). 

Με ην πέξαζκα ελφο ρξφλνπ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Μλεκνλίνπ ζα δηαπηζηψλνληαλ  

απνθιίζεηο φζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο, κε απνηέιεζκα λα γίλεη επηηαθηηθή αλάγθε γηα κηα λέα 

ζπκθσλία δεκνζηνλνκηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ ελ γέλεη αιιαγψλ (Κφηηνο θαη Παπιίδεο 2012).    

Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε πξηλ εληαρζεί ζηνλ Σξηκεξή Μεραληζκφ ηήξημεο, ζα κπνξνχζε λα 

πηέζεη γηα θαιχηεξνπο φξνπο δαλεηζκνχ. Θα έπξεπε επίζεο λα αζθήζεη πηέζεηο γηα 

αλαδηάξζξσζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ ρξένπο ηεο πξηλ απφ ηελ έληαμή ηεο ζην πξφγξακκα 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, θαζψο επίζεο λα ζπκθσλήζεη κε ηνπο φξνπο δαλεηζκνχ πνπ 

πξφηεηλε ην ΓΝΣ. Γπζηπρψο ε ρψξα δελ ζα αμηνπνηήζεη απηέο ηεο  ηηο δπλαηφηεηέο πξηλ ηελ 

έληαμε ηεο (Ρνπθαλάο 2014). Σν 2010 ε Διιάδα ζα απνθιεηζηεί απφ ηνπο δαλεηζκνχο 

θαηφπηλ ησλ επαλεθηηκήζεσλ ησλ ειιεηκκάησλ ηεο. Ζ ζηάζε ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο 

ζεσξείηαη αξλεηηθή. Δπηζεηηθέο δειψζεηο, αλαβιεηηθφηεηα ζηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη 

πηέζεηο γηα ηελ άκεζε ιήςε κέηξσλ ζα νδεγήζνπλ ηελ ρψξα ζηελ έμνδν απφ ηηο αγνξέο 

(Κφηηνο θαη Κνπηνπιάθεο 2014). 
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Ζ πξφζθαηε θξίζε ζα αλαδείμεη ζεκαληηθέο λνκηθέο, ζεζκηθέο αιιά θαη δνκηθέο θαη 

δηαρεηξηζηηθέο αδπλακίεο ζηελ ΔΔ κε απνηέιεζκα ηελ αλαζεψξεζε γεληθφηεξσλ πνιηηηθψλ 

ζην πιαίζην αληηκεηψπηζεο ηπρφλ κειινληηθψλ θξίζεσλ. Γηα παξάδεηγκα ην φηη ε Διιάδα 

εληάρζεθε κε έλα ρξένο πάλσ απφ ην 100 % ηνπ ΑΔΠ,  

Πίλαθαο 5.2 

Η αληηλαπηπμηαθή ηεηξαινγία 
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θαηάθεξε ή δελ ήηαλ ηθαλή γηα δηάθνξνπο ιφγνπο λα αμηνπνηήζεη επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο. 

Απηφ φκσο πνπ ζα κπνξνχζε  λα επηζεκαλζεί γηα ηελ ΟΝΔ  ζα ήηαλ νη ελ γέλεη αδπλακίεο 

ζηελ ιεηηνπξγία ηεο, κε πνιχπιεπξα αξλεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ ρψξα (Κφηηνο θαη 

Παπιίδεο 2012). ¨ Τν ζεκαληηθόηεξν όισλ είλαη όηη ε θξίζε απνθάιπςε ηα ιάζε θαηαζθεπήο 

ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο, ηνπ επξώ. Πξόθεηηαη γηα ηελ, «επξσπατθή πιάλε» ηνπ εληαίνπ 

λνκίζκαηνο ρσξίο ηελ ύπαξμε ελόο εληαίνπ θξάηνπο. Με άιια ιόγηα, νη ρώξεο ηεο δώλεο ηνπ 

επξώ πίζηεςαλ όηη ζα κπνξνύζαλ λα απνθνκίζνπλ όια ηα νηθνλνκηθά νθέιε ηνπ εληαίνπ 

λνκίζκαηνο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλεο λα πιεξώζνπλ ην «πνιηηηθό θόζηνο» πνπ ηνπο 

αληηζηνηρεί ¨ (ηδεξφπνπινο 2014, ζ. 314). Ωο εθ ηνχηνπ θαη γηα κία αθφκα θνξά νη θξάζεηο 

«απψιεηα εζληθήο θπξηαξρίαο», «πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ππνηέιεηα» θαη «λέα 

απνηθηνθξαηία» ελ ηέιεη ρξήδνπλ ζθέςεσλ  (Ρσκαίνο 2012).  

 5.3 πγθξίζεηο 

Ζ Διιάδα πάληα βξηζθφηαλ ζηελ πεξηθέξεηα ησλ εμειίμεσλ φζνλ αθνξά ηνπιάρηζηνλ ηα 

δξψκελα ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θνηλφηεηα. Καη ζηε θξίζε ηνπ 1929 θαη ζηελ θξίζε ηνπ 

2007, νη παξελέξγεηέο ηνπο έθζαζαλ ιίγν αξγφηεξα ζηελ ρψξα. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 

φκσο ε ρψξα έηπρε εθηεηακέλεο παγθφζκηαο αλαθνξάο θαη ιφγσ ηεο πηψρεπζήο ηεο αιιά θαη 

ιφγσ ησλ κεγάισλ πξνβιεκάησλ ζηα δεκνζηνλνκηθά ηεο.  

Ζ ρψξα ηε δεθαεηία ηνπ 1930 εζεσξείην θαηά βάζε κία αγξνηηθή ρψξα θαη κάιηζηα θάπνηα 

ζηηγκή  κε επίπεδα απηάξθεηαο, ε νπνία κέζα απφ ηηο θαηαζηξνθέο ησλ πνιέκσλ θαη κε 

πξνγξάκκαηα κεγάισλ επελδχζεσλ ζε δεκφζηα έξγα πάιεπε γηα ηελ αλαζπγθξφηεζή ηεο. Ζ 

βηνκεραλία ηεο πνπ βξηζθφηαλ ζηα ζπάξγαλα, θάλνληαο θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο, είρε 

θαηαθέξεη λα βξεζεί ζε θάζε αλφδνπ, ελψ ε λαπηηιία θαηλφηαλ λα αληαπνθξίλεηαη ζεηηθά 

ζηηο πξνθιήζεηο ησλ θαηξψλ. Ζ παγθφζκηα φκσο νηθνλνκηθή αζηάζεηα δελ κπνξνχζε παξά λα 

επεξεάζεη θαηαιπηηθά ηελ ρψξα, κε κηα νηθνλνκία θαηά βάζε εχζξαπζηε, αθνχ εμαξηηφηαλ 

ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ μέλε βνήζεηα.  Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε Διιάδα ηνπ 2009 θαινχληαλ 

λα δηαρεηξηζηεί κία νηθνλνκία πνπ είρε αλαπηπρζεί θαη ζηεξηδφηαλ πιένλ θαηά βάζε  ζηηο 

ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο ζε φιεο ηεο ηηο δηαζηάζεηο, ζηηο ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσλίαο, ζηηο 

ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ λαπηηιηαθνχ ηνκέα, αλ ν λαπηηιηαθφο ηνκέαο 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο νηθνλνκία ππεξεζίαο. Μεξηθά ρξφληα πξηλ, είρε πξνζπαζήζεη λα  

αλαπηχμεη ηελ βηνκεραλία  ηεο θαη  κε ηα απνηειέζκαηα λα είλαη εκθαλή, θαζψο  ε 
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αληαγσληζηηθφηεηά ηεο δηαξθψο κεγάισλε ( Σζνπιθίδεο 2013). Ζ εγθαηάιεηςε ηειηθά απηήο 

ηεο πνιηηηθήο, ζα ζηξέςεη ηειηθά ηνλ φγθν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο φπσο αλαθέξακε 

πξηλ ζηελ παξνρή  ησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο. Καη ελψ απηά 

ζπλέβαηλαλ ζηελ βηνκεραλία, παξφκνηα θαηλφκελα εκθαλίζηεθαλ θαη ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. 

ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα πνπ ελψ ηελ δεθαεηία ηνπ 1930 πξνζπαζνχζε λα πάξεη ηα πάλσ ηνπ κε 

ηνπο δείθηεο λα δηθαηψλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ, ν παθησιφο ρξεκάησλ κε κνξθή δηαθφξσλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ ηελ Δ.Δ, αληί λα ρξεζηκνπνηεζεί παξαγσγηθά (αληαγσληζηηθέο 

θαιιηέξγεηεο, έξγα ππνδνκήο), ρξεζηκνπνηήζεθε κε ηέηνην  ηξφπν, έηζη  ψζηε  λα  απνηξέςεη  

ηνπο  αγξφηεο  απφ  ην  λα  «θπλεγήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα» (Σζνπιθίδεο 2013). 

Δίλαη ζεκαληηθφ επίζεο λα αλαθεξζνχλ θάπνηεο ζθέςεηο πνπ αθνξνχλ ην λφκηζκα ηεο 

Διιάδαο ηφηε θαη ηψξα. πσο ηε δεθαεηία ηνπ ΄30, ην έιιεηκκα ηζνδπγίνπ  παξακέλεη αθφκα 

ζθφπεινο θαη απηφ είλαη γεγνλφο. Σε δεθαεηία ηνπ ΄30  ε Διιάδα είρε ην εζληθφ ηεο λφκηζκα,  

ηε δξαρκή θαη είρε ηε δπλαηφηεηα ηνπιάρηζηνλ φηαλ κπνξνχζε, λα εθαξκφζεη απηφλνκεο 

πνιηηηθέο θαη κεγαιχηεξε απηνλνκία θηλήζεσλ. πσο λα απμήζεη ηνπο δαζκνχο, λα 

εθαξκφζεη θιήξηλγθ θαη λα ππνηηκήζεη ην λφκηζκα. Με κία ππνηίκεζε αο πνχκε ινηπφλ ηεο 

δξαρκήο, ηνπ εζληθνχ ηεο λνκίζκαηνο, ε ρψξα είρε ηε δπλαηφηεηα λα πξνζπαζήζεη  λα 

κεηψζεη ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ. Σψξα, ζήκεξα πνπ ε ρψξα αλήθεη ζηελ ΟΝΔ θαη ην 

λφκηζκα είλαη θνηλφ γηα πιείζηεο ρψξεο, πξνθαλψο δελ ππάξρεη πεξίπησζε  πνιηηηθήο γηα 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαη  ε απηνλνκία πνιηηηθήο θαη δε ηεο εζληθήο είλαη πεξηνξηζκέλε. 

Έηζη ινηπφλ γηα λα αληηκεησπίζεη ην θξάηνο π.ρ. ην έιιεηκκα ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ ζήκεξα, δελ κπνξεί λα εθαξκφζεη εζληθή πνιηηηθή ππνηίκεζεο ηνπ λνκίζκαηνο, 

παξά απαηηνχληαη πνιηηηθέο κεηαξξπζκίζεσλ (πνπ εθπνξεχνληαη απφ ηα φξγαλα ηεο ΔΔ θαη 

ηεο ΟΝΔ), νη νπνίεο  ζα πξνζπαζήζνπλ λα  εληζρχζνπλ ηελ ελ γέλεη αληαγσληζηηθφηεηα ζε 

ηνκείο πνπ ε ρψξα κπνξεί λα έρεη πιενλέθηεκα. αλ ζθέςε ινηπφλ θαη φζνλ αθνξά ηα 

πξνεγνχκελα ζρφιηα, νη ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο π.ρ. πνπ αλήθνπλ ζηελ ΟΝΔ θαη έρνπλ 

παξφκνηα κε ηα ειιεληθά πξνβιήκαηα, δελ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο 

πνιηηηθέο  θαηά ην δνθνχλ, εθφζνλ δελ δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο λφκηζκα γηα λα εθαξκφζνπλ 

εζληθέο πνιηηηθέο (ππνηίκεζε), ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα ελίζρπζε ησλ εκπνξηθψλ ηνπο 

πιενλεθηεκάησλ,  πνπ φπσο είλαη γλσζηφ έλα απφ απηά είλαη θαη ν ηνπξηζκφο.   

Σε δεθαεηία ηνπ 1930 ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο Διιάδαο φπσο ην δεκφζην ρξένο π.ρ., 

ήηαλ ζέκα πξνο δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο παγθφζκηνπο ζεζκνχο φπσο ε ΚηΔ. Γελ ππήξραλ νη 
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δηεζλείο ζεζκνί πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα αλήθεη κία ρψξα θαη πνπ 

εληφο απηψλ λα πξνζπαζήζεη λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηά ηεο. Σφηε θαη φπσο γξάθεη ν Λ. 

Σζνπιθίδεο, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1931 ¨… ν Βεληδέινο πξνζδνθνύζε νηθνλνκηθή βνήζεηα από 

ηελ Κνηλσλία ησλ Δζλώλ (ΚηΔ) θαη ζεσξνύζε όηη ε ζηαζεξόηεηα ηεο δξαρκήο ελίζρπε ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπ ζέζε…¨  γη ΄ απηφ ινηπφλ ¨πξνζέθπγε ζηελ ΚηΔ, γηα λα ζπλάςεη δάλεην 

50 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ πεληαεηνύο δηάξθεηαο, ελώ ηαπηόρξνλα δήηεζε ηελ αλαζηνιή 

πιεξσκήο ρξενιπζίσλ γηα ηα πξνζερή  πέληε έηε …¨ (Σζνπιθίδεο 2013, ζ.276). Δπίζεο έδηλε 

θαη κεγάιε πξνζσπηθή κάρε γηα λα εμαζθαιίζεη θαη θεθάιαηα απφ ηελ Δπξψπε. ήκεξα, 

φπσο θαη ην 2009 θπζηθά,  ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα ε Διιάδα ηα δηαβνπιεχεηαη κε ηνπο 

εηαίξνπο ηεο ζηα πιαίζηα ηεο ζπιινγηθήο ζπκκεηνρήο ηεο ζηνπο ζεζκνχο ηεο ΔΔ, φπσο π.ρ. 

κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή  γηα  ηελ  εηζξνή  ησλ  απαηηνχκελσλ  θεθαιαίσλ. Καη ζε 

πεξηπηψζεηο φπσο απηέο ησλ ππνγξαθψλ κλεκνλίσλ (πνπ νπζηαζηηθά απηφ ζεκαίλεη 

ρνξήγεζε δφζεσλ δαλείνπ), είλαη εχθνιν λα θαηαλνήζεη θαλείο ην δεζκεπηηθφ πξφγξακκα 

θαη ηηο ζαθείο ππνρξεψζεηο πνπ θαιείηαη λα αθνινπζήζεη ε Διιάδα θαη γηα   ηηο ππνρξεψζεηο 

ηεο γεληθφηεξα, άζρεηα αλ ν δξφκνο ησλ κλεκνλίσλ είλαη παλάθεηα ή φρη θαη νη κλεκνληαθέο 

πνιηηηθέο είλαη απνδεθηέο.  

Απηνλνκία πνιηηηθήο, εζληθή αλεμαξηεζία. Γχν θξάζεηο βαξχλνπζαο ζεκαζίαο, είλαη κε ιίγα 

ιφγηα απηά πνπ πξνζδνθνχλ φινη νη ιανί γηα ηελ ρψξα ηνπο. Πφζν εθηθηά φκσο κπνξνχλ λα 

είλαη ή λα γίλνπλ φηαλ πιένλ ην δηεζλέο ζχζηεκα είλαη ζπλπθαζκέλν κε αιιεινζπκθέξνληα 

θαη αιιεινεμαξηήζεηο ; Σε δεθαεηία ηνπ 1930 φλησο  ¨νη θπβεξλήζεηο δελ ελδηαθέξνληαλ γηα 

ηελ ζπλνρή ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλνιηθά, αιιά γηα ηελ ζσηεξία ηεο δηθήο ηνπο ρώξαο θαη ε έλλνηα 

ηεο απηάξθεηαο είρε πηνζεηεζεί δηεζλώο θαη απηό ζήκαηλε όηη δελ ππήξραλ πεξηζώξηα γηα 

παξνρή βνήζεηαο ζε άιιεο ρώξεο. Δίλαη γεγνλόο, όκσο, όηη νη ρώξεο ηα ρξόληα εθείλα ήηαλ 

ιηγόηεξν εμαξηώκελεο από ηηο δηεζλείο νηθνλνκηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ηα πεξηζώξηα εζληθώλ 

πνιηηηθώλ πνιύ επξύηεξα από όηη ζήκεξα¨ (Σζνπιθίδεο 2013, ζ.259).  Σα πξάγκαηα έρνπλ 

αιιάμεη ζα ιέγακε δξακαηηθά απφ εθείλε ηελ επνρή θαη απνθαιχπηνπλ πιένλ ηηο δπλαηφηεηεο 

άζθεζεο εζληθήο πνιηηηθήο απφ ηηο ίδηεο ηηο ρψξεο. ινη νη νξγαληζκνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ηα 

θξάηε έρνπλ θαλφλεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη θαη ηα ζεηηθά ή ηα αξλεηηθά  

ζπκβαίλνληα επεξεάδνπλ ή ελδηαθέξνπλ ιίγν ή πνιχ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ θξίζε 

ινηπφλ δελ ζα κπνξνχζε λα πεξηνξηζηεί κφλν ζε κία ρψξα θαη δελ ζα κπνξνχζε λα 

αληηκεησπηζηεί κφλν απφ απηήλ. Ζ Διιάδα ζα πξνζθχγεη  ινηπφλ ζηε ζηήξημε ησλ εηαίξσλ 

ηεο. ε ηη απηνλνκία πνιηηηθήο θαη εζληθή αλεμαξηεζία κπνξνχκε λα αλαθεξφκαζηε ινηπφλ; 
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ε ζρέζε κε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ πιένλ, ελ αληηζέζεη κε εθείλεο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1930 (φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ), ε ζηελή ζρέζε ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ, 

ηα θνηλά πξνβιήκαηα θαη νη θνηλνί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πξνβιεκαηηζκνί, νδήγεζαλ θξάηε, 

δηεζλείο νξγαληζκνχο, νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη ηξάπεδεο, ζηελ απφ θνηλνχ δξάζε γηα ηελ 

απνθπγή θηλδχλσλ νη νπνίνη ζα απεηινχζαλ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή ηάμε, φηαλ ηα 

καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ζα έηεηλαλ ζην λα μεθχγνπλ. ρεηηθά κε ηελ θξίζε ηνπ 2007 θαη 

κεηά, ππήξρε κελ επέθηαζε, θάπνηεο ρψξεο επιήγεζαλ ζθνδξά, αιιά ε αλάθακςε επαλήιζε 

ζρεηηθά γξήγνξα. Απηή ε θνηλή δξάζε ηε δεθαεηία ηνπ 1930 φπσο ηελ γλσξίδνπκε ζήκεξα κε 

ηα φπνηα αξλεηηθά ηεο απνηειέζκαηα, δελ ππήξρε. Έηζη, ε θξίζε ηφηε ζα ήηαλ πνιχ πην 

νδπλεξή θαη επξεία, θαη ε Διιάδα παξά ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα αλάπηπμε ππφ θπβέξλεζε 

Βεληδέινπ, ζα απνθαιχςεη ην κεγάιν ηεο δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα. Πηψρεπζε… Ο επίινγνο 

γηα ηελ θξίζε ηνπ 2007 ζα κπνξνχζε λα είλαη ν ίδηνο γηα ηελ Διιάδα. ¨Τν γεγνλόο όηη έρεη 

απνζνβεζεί ε αλνηρηή πηώρεπζε ηεο Διιάδαο… νθείιεηαη ζηελ αλαγλώξηζε ηεο νηθνλνκηθήο 

αιιειεμάξηεζεο ησλ ρσξώλ ηεο ΔΔ, αιιά θαη άιισλ…¨  (Σζνπιθίδεο 2013, ζ.239).   Ο 

Βεληδέινο βξηζθφηαλ ζε δηαξθή εμσηεξηθφ δαλεηζκφ θαη ζα ήηαλ ν κφλνο ηξφπνο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηα κεγάια αλαπηπμηαθά έξγα. Δπίζεο ν εμσηεξηθφο δαλεηζκφο ηνπ 

επέηξεπε λα  δηαζθαιίδεη λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα θαη λα δηαζθαιίδεη ηζνζθειηζκέλν 

πξνυπνινγηζκφ. Φξφληηδε θαη γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο φζν ηα θεθάιαηα 

εηζέξξεαλ ζηε ρψξα. κσο ν Βεληδέινο δελ είρε ππνινγίζεη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε 

ηνπ 1929. Σν ακεξηθάληθν θξαρ ζα ήηαλ ν ππξνθξνηεηήο ηεο 4
εο

 θαηά ζεηξά ρξενθνπίαο ηεο 

Διιάδαο. Έηζη θαη ην 2009, ππεξδαλεηζκφο θαη ππεξρξέσζε απφ απνηπρεκέλεο πνιηηηθέο πνπ 

δελ θξφληηζαλ γηα κεηαξξπζκίζεηο, πεξηθνπέο δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη πνιιά άιια. Τπφ ην 

θιίκα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ν πξφεδξνο ηνπ Ecofin Ε. Κ. Γηνχλθεξ ζα δειψζεη 

ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2009 “The game is over” ππνλνψληαο πξνθαλψο πνιιά θαη γηα ηελ 

ζπλέρεηα (Ρσκαίνο 2102). 

χκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη φπσο παξαηίζεληαη ζηνπο πίλαθεο 5.3 θαη 5.4, 

είρακε ηε δπλαηφηεηα λα δηαθξίλνπκε νκνηφηεηεο αιιά θαη δηαθνξέο πνπ λνκίδνπκε φηη δελ 
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                                                              Πίλαθαο 5.3 

                              ΟΜΟΙΟΣΗΣΔ 1930 ΚΑΙ 2009 - Διιάδα 

1 Καζπζηέξεζε εκθάληζεο ηεο θξίζεο 

2 Γεκφζην Υξένο 

3 Αξλεηηθέο Γεκνζηνλνκηθέο επηδφζεηο 

4 Πξνζπάζεηα εμαζθάιηζεο δαλείσλ 

5 Έιιεηςε ελ γέλεη αληαγσληζηηθφηεηαο 

6 Υξφληεο αδπλακίεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο 

λα ιεηηνπξγήζεη γεληθφηεξα ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ 
 

                                                               Πίλαθαο 5.4 

                                          ΓΙΑΦΟΡΔ 1930 ΚΑΙ 2009 - Διιάδα 

1 Δζληθφ λφκηζκα Δπξψ 

2 Πξνζπάζεηα αλάπηπμεο βηνκεραλίαο θαη 

αλάπηπμε γεσξγίαο 
Αληηαλαπηπμηαθέο ελ γέλεη πνιηηηθέο 

3 Πεξηζψξηα αλάπηπμεο εζληθήο πνιηηηθήο Γηαβνχιεπζε ζηα πιαίζηα ζπκκεηνρήο ζε 

Θεζκνχο. 

4 
¨Υαιαξή¨ επηηήξεζε ζε πιαίζηα θιίκαηνο 

κεξηθήο  εκπηζηνζχλεο 

Απζηεξή αθνινπζία ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ, 

ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο κλεκνλίσλ 

5 
Αλππαξμία ελ γέλεη εηδηθψλ Θεζκψλ γηα ηελ 

δηαπξαγκάηεπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

ρψξαο 

Όπαξμε Γηεζλψλ Θεζκψλ θαη ζπκκεηνρή ζε 

απηνχο ζηα πιαίζηα αληηκεηψπηζεο θάζε είδνπο  

πξφθιεζεο 

6 Πηψρεπζε Αλνηρηή πηψρεπζε 

 

είραλ λα θάλνπλ κφλν κε ηα ζεκεία ησλ θαηξψλ. Ο παξνλνκαζηήο φκσο είλαη έλαο θαη είλαη ν 

ίδηνο… 
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ΔΠΙΛΟΓΟ 

ηα θεθάιαηα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο καο δφζεθε ε δπλαηφηεηα  λα αλαθεξζνχκε ζε δχν 

νηθνλνκηθέο θξίζεηο, νη νπνίεο ζηελ θπξηνιεμία ζπληάξαμαλ ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα. 

Ξεθίλεζαλ απφ πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηηο ΖΠΑ. Οη ΖΠΑ θπξηαξρνχζαλ 

νηθνλνκηθά ηελ δεθαεηία 1920-1930, θπξηαξρνχλ κε θάπνηεο ακθηζβεηήζεηο βέβαηα θαη ηψξα. 

Ηζρπξή νηθνλνκία, ηζρπξφ λφκηζκα γαξ… ηελ αξρή ινηπφλ αλαθεξζήθακε ζηελ ηζηνξία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ, ζηνπο ηχπνπο ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ θαη έγηλε θαη κία ηζηνξηθή 

αλαθνξά  ζηηο νηθνλνκηθέο θξίζεηο πνπ ηαιαηπψξεζαλ ηελ Διιάδα. Καη ηαιαηπψξεζαλ ηελ 

Διιάδα, γηαηί ζε πεξηφδνπο βαζεηάο χθεζεο νη πην αδχλακεο εζληθέο νηθνλνκίεο είλαη 

πεξηζζφηεξν  εχζξαπζηεο θαη επάισηεο θαη είλαη  απηέο πνπ ζα ππνζηνχλ θαηά βάζε ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο ζπλέπεηεο κίαο θξίζεο. ηελ ζπλέρεηα έγηλε κία ζρεηηθά εθηελήο 

αλαθνξά ζηελ θξίζε ην 1929 ζηηο ΖΠΑ θαη αλαθεξζήθακε ζηηο αηηίεο, ζηηο ζπλέπεηεο 

(νδπλεξέο επηπηψζεηο γηα εθαηνκκχξηα ακεξηθαλψλ) θαη ζηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο απηήο 

θαη είλαη άμην ιφγνπ λα επηζεκαλζεί ε θαηαιπηηθή θξαηηθή παξέκβαζε ζε έλα θξάηνο ην 

νπνίν έρεη αγηνπνηήζεη ηελ ειεχζεξε νηθνλνκία. Δπίζεο θαη ζηα πιαίζηα ηνπ ίδηνπ θεθαιαίνπ 

αλαθεξζήθακε  ζηηο επηπηψζεηο ηεο ακεξηθάληθεο θξίζεο θαη ζηελ Διιάδα, αλαθεξφκελνη 

ζηηο αηηίεο, ζηηο ζπλέπεηεο θαη ζηνπο ηξφπνπο πνπ αληηκεησπίζηεθε απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο 

ρψξαο (θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο γηα αχμεζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο) πνπ ζέινληαο θαη κε 

είρε λα αληηκεησπίζεη, πέξα απφ ηηο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηνπ πξψηνπ Μεγάινπ Πνιέκνπ 

θαη ηνπο Έιιελεο πξφζθπγεο ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο. ην 4
ν
 θεθάιαην πεξάζακε 

ζηελ δεχηεξε κεγάιε θξίζε ζηηο ΖΠΑ ην 2007. Αλαιχζεθαλ νη αηηίεο, νη ζπλέπεηεο θαη νη 

ηξφπνη αληηκεηψπηζεο. Καη ζε απηή ηελ κεγάιε θξίζε, γηα άιιε κία θνξά ν παληαρνχ παξψλ 

θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο, ζαλ ζην ίδην έξγν ζεαηέο ζα κεηψζεη ηηο νδπλεξέο επηπηψζεηο, καδί 

κε ηελ  ¨άκεζε¨ αληίδξαζε ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο, πνπ θαίλεηαη φηη πιένλ ζα είρε ηα 

¨φπια¨ λα αληηδξάζεη πην δξαζηηθά.  Καηφπηλ ζην ίδην θεθάιαην αλαθεξζήθακε επίζεο ζηηο 

ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο θαη ζηε Διιάδα,  κέζα απφ ηηο αηηίεο, ηηο ζπλέπεηεο θαη ηνπο ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο (ακθηιεγφκελεο πξαθηηθέο δξάζεο). Απηφ πνπ πξνθαιεί εληχπσζε είλαη ην 

γεγνλφο φηη ε Διιάδα έγηλε γηα κία αθφκα θνξά επίθεληξν ηνπ παγθφζκηνπ ελδηαθέξνληνο 

εμαηηίαο ηνπ κεγέζνπο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο, αιιά ζπλάκα απνθαιχθζεθαλ κε 

ηνλ πην ηξαγηθφ ηξφπν θαη νη πνιηηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη λννηξνπίεο ηεο πνιηηηθήο ειίη ηεο 

ρψξαο δηαρξνληθά.  ην 5
ν
 θαη ηειεπηαίν θεθάιαην αλαθεξζήθακε απνθιεηζηηθά ζηελ  
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ειιεληθή νηθνλνκία ζηηο δχν απηέο ζεκαληηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο ησλ θξίζεσλ. Έγηλαλ 

αλαθνξέο θαη επηζεκάλζεηο πνιηηηθψλ πξάμεσλ, ζπγθξίζεηο  θαη αλαθνξέο ζπκπεξηθνξψλ ηεο 

επνρήο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930,κε απηέο ηεο επνρήο καο θαη απηφ πνπ πάληα ζα πξνθαιεί 

εληχπσζε είλαη ε αγσλία γηα ηελ χπαξμε ξεπζηφηεηαο θαη ε αγσλία γηα ηελ εμεχξεζε 

δαλείσλ απφ ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο … Δίλαη πξνθαλψο άμην ιφγνπ λα επηζεκαλζεί, 

φηη νη θξίζεηο θαηλνκεληθά μεθίλεζαλ απφ θξίζε αγνξάο αθηλήησλ, λα αλαθέξνπκε ηελ 

ηαρχηεηα δηάδνζεο ηεο θξίζεο ζε θνξείο πνπ εκπιέθνληαλ έκκεζα ή άκεζα θαζψο θαη ηελ 

ηαρχηεηα δηάδνζεο ησλ θξίζεσλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, θαζψο θαη 

ζηηο επηπηψζεηο πνπ επέθεξαλ ζην εζσηεξηθφ ησλ ΖΠΑ φζν θαη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα. Δίλαη 

επίζεο άμην ιφγνπ λα επηζεκαλζεί φηη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ε θξίζε έθζαζε κε θάπνηα 

¨θαζπζηέξεζε¨ θαη  νη επηπηψζεηο ζηελ Διιάδα ζα  ήηαλ θαηαιπηηθέο, δεηθλχνληαο 

γεληθφηεξα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο δηαρξνληθά, αιιά θαη λννηξνπίεο 

πνπ ππήξραλ θαη θαίλεηαη φηη εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ, γελλψληαο εξσηήκαηα πνπ έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ηελ επηβίσζε ηνπ θξάηνπο σο αλεμάξηεηεο νληφηεηαο. Σα ίδηα πξνβάιιεη θαη ν 

Γ. Ρσκαίνο γξάθνληαο ¨Τν θξίζηκν εξώηεκα εμαθνινπζεί λα αησξείηαη αλαιινίσην εδώ θαη 

δεθαεηίεο: Μπνξεί άξαγε ην ειιεληθό θξάηνο λα θαηαζηεί νηθνλνκηθά άξα θαη πνιηηηθά 

αλεμάξηεην; ¨ (Ρσκαίνο 2012, ζ. 377 ). 
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