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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης μου εδώ και ένα αρκετά μεγάλο 

διάστημα, και θεωρώ ότι η μελέτη και η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια 

της συνέβαλε σημαντικά στην ουσιαστική κατανόηση της θεματολογίας αλλά και ως 

κίνητρο για την περεταίρω μελέτη του φαινομένου παράλληλα με την εξέλιξη του. 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας η μελέτη κινήθηκε σε δύο στάδια 

και χωρίστηκε σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορά την βιβλιογραφική επισκόπηση της 

οικονομικής κρίσης, ενώ το δεύτερο την αναλύει για την περίπτωση της Ελλάδας.  

Στο πρώτο κεφάλαιο λοιπόν, και ξεκινώντας από το «γενικό» για να μετακινηθούμε 

σταδιακά προς το «ειδικότερο», αναφερόμαστε στην εννοιολογική προσέγγιση των 

κρίσεων. Θα δούμε τις διακρίσεις των κρίσεων και τι χαρακτηρίζει την κάθε μορφή 

ενώ θα καταλήξουμε σε ορισμένα παραδείγματα κρίσεων. Στο επόμενο κεφάλαιο θα 

αναφερθούμε σε ορισμένα εισαγωγικά στοιχεία για την κρίση για να προχωρήσουμε 

στο τρίτο κεφάλαιο όπου θα αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα στην έννοια αλλά και 

στην ταξινόμηση των οικονομικών  κρίσεων. Στο τέταρτο κατά σειρά κεφάλαιο θα 

αναλύσουμε τις απόψεις των ορθόδοξων αλλά και των ετερόδοξων οικονομολόγων 

και στα επόμενα δύο κεφάλαια θα δούμε τις έννοιες της αβεβαιότητας αλλά και της 

κρίσης στην αγορά εργασίας όσον αφορά τα ελληνικά πλαίσια. 

Έχοντας αναλύσει όλο το θεωρητικό υπόβαθρο θα προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος 

όπου θα πραγματοποιηθεί η μελέτη της περίπτωσης εφαρμογής της οικονομικής 

κρίσης στα ελληνικά πλαίσια, ερμηνεύοντας την με διάφορες σχέσεις που πρότειναν 

φημισμένοι οικονομολόγοι. Θα δούμε που οφείλονται τα διάφορα φαινόμενα, όπως 

η κρίση των εισοδημάτων και η κρίση της εργασίας με συγκεκριμένα γραφήματα. 

Ευελπιστώ η μελέτη που παρουσιάζεται παρακάτω να αποτελέσει ένα χρήσιμο 

εγχειρίδιο για την βαθύτερη κατανόηση του φαινομένου της οικονομικής κρίσης. 
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ABSTRACT 

This thesis was the subject of my study for quite a long time, and I think the study and 

research conducted, therefore not only contributed significantly to the fundamental 

understanding of the topic but also served as a stimulus for further study of the 

phenomenon as it evolves. 

The context of this dissertation study was initiated in two stages and was split into two 

parts. The first is the literature review of the economic crisis, while the second 

analyzes the case of Greece. 

In the first chapter, thus, and starting from the “general” to move gradually towards 

the "more specific", we refer to the conceptual approach of crisis. We'll see 

discrimination crisis and what characterizes each form and we will come to some 

examples of crises. In the next chapter we will refer to some input for the crisis to 

move forward in the third chapter where we will refer more specifically to the concept 

and the classification of the financial crisis. In the fourth consecutive chapter will 

analyze the opinions of orthodox and heterodox economists and the next two chapters 

will look at the concepts of the uncertainty and the crisis in the labor market as for the 

Greek context. 

Having analyzed all the theoretical background we proceed to the second part where 

we place the case study of application of the economic crisis in the Greek context, 

interpreting the various relationships proposed by renowned economists. We will 

propose the reason to various phenomena, such as the crisis of income and the crisis 

of labor with specific graphics. 

I hope the study presented below will be a useful guide for a deeper understanding of 

the phenomenon of economic crisis. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι να πραγματοποιηθεί μια εκτεταμένη 

οικονομική ανάλυση της οικονομικής κρίσης τόσο ως προς το περιεχόμενο της και την 

έννοια της, όσο και από την άποψη των προεκτάσεων της στην οικονομία της 

εκάστοτε χώρας που διέρχεται μια τέτοια περίοδο.  

Συγκεκριμένα στην εργασία που ακολουθεί, θα καλυφθούν ορισμένοι θεωρητικοί 

αλλά και ερευνητικοί στόχοι. Όσον αφορά τους θεωρητικούς στόχους θα καλυφθεί η 

έννοια της κρίσης και οι διάφορες πτυχές της, ενώ στην συνέχεια θα επικεντρωθεί η 

μελέτη περισσότερο στην οικονομική κρίση. Θα εξεταστούν διάφορες θεωρητικές 

προσεγγίσεις, ενώ θα γίνει εκτεταμένη αναφορά στην ορθόδοξη αλλά και την 

ετερόδοξη ερμηνεία της κρίσης, και στις απόψεις συγκεκριμένων θεωρητικών 

υπερασπιστών της εκάστοτε ερμηνείας. Θα διερευνηθούν επίσης οι έννοιες της 

αβεβαιότητες σε περιπτώσεις οικονομικής ύφεσης, ενώ θα παρουσιαστεί και η κρίση 

στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα. 

Όσον αφορά τους ερευνητικούς στόχους, πραγματοποιείται μια μελέτη εφαρμογής 

της ανάλυσης της οικονομικής κρίσης για τα ελληνικά δεδομένα, με συγκεκριμένες 

εξισώσεις και γραφικές παραστάσεις που επεξηγούν τα αντίστοιχα γεγονότα που 

επέφερε η οικονομική κρίση στην χώρα μας.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε οικονομικούς όρους, η οικονομική κρίση είναι μια κατάσταση στην οποία το 

γενικευμένο ενεργητικό χάνει ξαφνικά την αξία του. Αυτό μπορεί να προκληθεί από 

μια ποικιλία από εσωτερικές και εξωτερικές επιρροές και, μπορεί να διαρκέσουν 

χρόνια τα πρώτα σημάδια πριν το ξέσπασμα της μεγάλης κρίσης. Οι 

χρηματοπιστωτικές κρίσεις οδηγούν συχνά σε περιόδους ύφεσης, που είναι 

συνεχόμενα τρίμηνα αρνητικής ανάπτυξης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, ή 

αλλιώς του ΑΕΠ. 

Παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση που αναπτύχθηκε στις αρχές του 21ου αιώνα, 

ο όρος και οι επιπτώσεις της είναι ακόμα λίγο κατανοητά. Αυτό το είδος της κρίσης 

έχει αποτελέσει ένα μέρος της οικονομίας για αιώνες, με ποικίλα αποτελέσματα. Η 

μανία της τουλίπας στην Ολλανδία του 17ου αιώνα, η αυστραλιανή τραπεζική κρίση 

του 1893, και το κράχ της Wall Street και η Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930 

είναι όλα τα παραδείγματα αυτού του είδους των κρίσεων (Καρούλια,et al, 2013). Η 

δυνατότητα να επιβιώσουν και να δημιουργηθούν εκ νέου οι κοινωνίες και οι 

οικονομίες μετά από μια χρηματοπιστωτική κρίση εξαρτάται από πολλά διαφορετικά 

είδη παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των ξεσπασμάτων πολέμου, της αλλαγής 

της αγοράς, και των νέων οικονομικών ρυθμίσεων. 

Ένας κοινός τύπος της οικονομικής κρίσης είναι γνωστός ως φούσκα. Αυτή το 

οικονομικό οξύμωρο συμβαίνει όταν οι τιμές των μετοχών κινούνται τόσο υψηλά 

μέσω της κερδοσκοπίας που γίνεται εντελώς παράλογο να αγοράζονται περισσότερο, 

δεδομένου ότι ποτέ δεν θα αποδώσουν στη λήξη, αυτό που είχε αρχικά καταβληθεί.  

Μια τραπεζική κρίση συμβαίνει όταν οι επενδυτές τραβήξουν χρήματα από τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πάρα πολύ γρήγορα ώστε να μπορέσει η τράπεζα να 

διατηρήσει τον ρυθμό της. Δεδομένου ότι οι περισσότερες σύγχρονες τράπεζες 

δανείζουν τα χρήματα που λαμβάνουν, αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα δεν μπορεί να 

είναι σε θέση να επιστρέψει τα χρήματα στους λογαριασμούς των επενδυτών, σε 

αυτή την περίπτωση. Χωρίς τραπεζική ασφάλιση, οι άνθρωποι μπορούν να χάσουν 
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όλα τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, ο φόβο για το οποίο μπορεί να ωθήσει 

όλο και περισσότερους επενδυτές να αποσύρουν τα χρήματά. Εάν μια τράπεζα 

φοβάται ότι μπορεί να μην έχει αρκετό κεφάλαιο για να καλύψει τις επενδύσεις, 

μπορεί να είναι απρόθυμη να δανείσει ο,τι υπάρχει, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει 

σε μια ευρύτερη οικονομική κρίση, εμποδίζοντας την έγκριση των δανείων (Krugman, 

et al, (2012). 

Η παγκόσμια οικονομία είναι συχνά ευάλωτη σε νομισματικές κρίσεις, που 

συμβαίνουν όταν η ταχεία υποτίμηση του νομίσματος μιας περιοχής το καθιστά πολύ 

ασταθές για να ρυθμίσει τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Αν η περιοχή έχει μια 

σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία, μπορεί να χρησιμοποιήσει νομισματικά 

αποθέματα για να κάνει τη διαφορά στην τιμή. Η πρακτική αυτή μπορεί με τη σειρά 

της να οδηγήσει σε χρεοκοπία, όταν μια χώρα δεν μπορεί πλέον να αποπληρώσει τη 

διαφορά που οφείλει και κάθε ποσό που έχει δανειστεί από τους ξένους εταίρους 

(Gup, 2010). 

Ένας κοινός παράγοντας σε πολλές καταστάσεις οικονομικής κρίσης είναι η ιδέα ενός 

αυξανόμενου πανικού. Σε μια οικονομία-φούσκα, οι επενδυτές προστατεύουν ο ένας 

τον άλλον με την αγορά όλο και περισσότερου αποθέματος, στέλνοντας την τιμή και 

τις προσδοκίες στα ύψη. Σε πολλές περιπτώσεις, αφού έχει συμβεί κραχ, οι 

οικονομικοί εμπειρογνώμονες έρχονται αντιμέτωποι με πολλά ερωτήματα σχετικά με 

το γιατί η κρίση ήταν απρόβλεπτη ή αγνοήθηκε, αλλά μπορεί να χρειαστούν χρόνια 

από το πλαίσιο και την απόσταση για να πάρουν μια σαφή εικόνα της κατάστασης 

(Obstfeld, et al, 2012). 
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ΜΕΡΟΣ Α 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρακάτω, θα αναλύσουμε την σημασιολογική έννοια 

της οικονομικής κρίσης, και θα την ταξινομήσουμε σε κατηγορίες ανάλογα με τον 

τύπο της και τους λόγους από τους οποίους κάθε φορά πηγάζει. Στην συνέχεια θα 

προβούμε σε πλήρη ερμηνεία της έννοιας των οικονομικών κρίσεων, με την βοήθεια 

της ορθόδοξης και της ετερόδοξης οικονομικής προσέγγισης, κλείνοντας έτσι το 

κεφάλαιο της θεωρητικής προσέγγισης, και έχοντας εξασφαλίσει το θεωρητικό 

πλαίσιο ώστε να κινηθούμε στην συνέχεια στην εμπειρική προσέγγιση του θέματος 

της παρούσας εργασίας. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ 

Η κρίση εννοιολογικά, θα μπορούσαμε να πούμε πως μπορεί να έχει είτε θετική είτε 

αρνητική σημασία, αν και την έχουμε συνδυάσει σαν κάτι δραματικό, που προκαλεί 

αστάθεια στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας γενικότερα. Η κρίση γενικά 

αποτελεί ένα σημείο καμπής, ένα στάδιο σε μια σειρά γεγονότων στη ζωή ενός 

ανθρώπου, μιας ομάδας ή μιας κοινωνίας, κατά τη διάρκεια του οποίου 

προσδιορίζεται η τάση όλων των μελλοντικών γεγονότων, είτε αυτά καταλήγουν προς 

το καλύτερο είτε προς το χειρότερο. Γενικά θα λέγαμε πως δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα 

σαν έννοια, δηλαδή αποτελεί περιστασιακή αναστάτωση στην καθημερινότητα αυτού 
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που την βιώνει, αλλά προκαλεί έντονα δραματικά συναισθήματα και έχει συνήθως 

αρνητικό αντίκτυπο στις διαπροσωπικές σχέσεις (Ασπρίδης & Χατζηζαφειρίου, 2011). 

Η ίδια η αλλαγή στην ζωή ενός ανθρώπου μπορεί να θεωρηθεί κρίση, εάν αυτή η 

αλλαγή έχει αρνητικά και εχθρικά στοιχεία που ξεπερνούν κατά πολύ τα όποια θετικά 

υπάρχουν, αφού συνήθως όταν μιλάμε για κρίση εννοούμε το στάδιο αστάθειας και 

κινδύνου στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική καθημερινότητα του κάθε ατόμου, 

που ξαφνικά εμφανίζεται να αλλάζει και να έχει αρνητικές συνέπειες (Amable, 2003). 

Αυτή η κρίση ή η αλλαγή γενικότερα αποτελεί ένα κρίσιμο γεγονός που εάν δεν 

αντιμετωπιστεί εγκαίρως και με τον κατάλληλο τρόπο ή ακόμα και αν δεν 

αντιμετωπιστεί καθόλου, μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή.  

Οι άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης όταν αντιμετωπίζουν ένα σημαντικό 

εμπόδιο για τους στόχους που έχουν θέσει στην ζωή τους και αυτό το εμπόδιο είναι 

για ένα διάστημα ανυπέρβλητο και δεν επιλύνεται με τη χρήση των συνηθισμένων 

μεθόδων επίλυσης προβλημάτων. Αυτή η αναστάτωση στην ισορροπία που υπάρχει 

για την αποτυχία της παραδοσιακής προσέγγισης επίλυσης προβλημάτων, οδηγεί σε 

αποδιοργάνωση του ατόμου, απελπισία, θλίψη και γενικότερα σε αισθήματα 

σύγχυσης και πανικού. Η κρίση δεν είναι άλλο από μια αντίληψη ενός γεγονότος ή 

μιας κατάστασης ως αφόρητη δυσκολία που υπερβαίνει τους υφιστάμενους πόρους 

του ατόμου και τους μηχανισμούς προσαρμογής.  

Η κρίση προκαλεί προβλήματα και στην ψυχική υγεία του ατόμου που την 

αντιμετωπίζει, αφού δεν αναφέρεται κατ’ ανάγκην σε μια τραυματική κατάσταση ή 

ένα γεγονός, αλλά αναφέρεται στην αντίδραση ενός ατόμου απέναντι σε ένα συμβάν. 

Είναι γενικά αποδεκτό πως ο κάθε άνθρωπος αντιδρά διαφορετικά σε μια κατάσταση 

έτσι ενώ κάποιος μπορεί να επηρεαστεί βαθιά από ένα συμβάν, κάποιο άλλο άτομο 

πάσχει λιγότερο ή και καθόλου.  

Το κινέζικο ιδεόγραμμα που αφορά την κρίση θα λέγαμε πως παρουσιάζει επακριβώς 

την έννοια και τα συστατικά της, αφού η κινέζικη λέξη σχηματίζεται από τους 

χαρακτήρες για τον κίνδυνο και την ευκαιρία (Glick, et al, 2001). Η κρίση μπορεί να 
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αποτελέσει εμπόδιο, τραύμα ή και απειλή, αλλά παρουσιάζεται επίσης σαν μια 

ευκαιρία είτε για καταστροφή είτε για ανοικοδόμηση στην ζωή ενός ανθρώπου.  

Συχνά στο μυαλό μας η κρίση έχει την μορφή 

ξαφνικής καταστροφής όπως ένα 

αυτοκινητιστικό ατύχημα, μια φυσική 

καταστροφή ή ένα κατακλυσμικό γεγονός. 

Ωστόσο τα είδη της κρίσης μπορεί να 

κυμαίνονται σε διαφορετικά επίπεδα 

ανάλογα του τύπου και της σοβαρότητάς 

τους. Παρακάτω μπορούμε να δούμε τα 

σημαντικότερα είδη της κρίσης, αφού μερικές φορές η κρίση αποτελεί μέρος του 

κύκλου της ζωής και μπορεί να προκαλέσει ανάπτυξη και ευημερία μετά το τέλος της. 

 

1.1. Περιστασιακή κρίση   

Η περιστασιακή κρίση είναι συνήθως ξαφνική και απρόσμενη και αφορά κατά κύριο 

λόγο ατυχήματα και φυσικές καταστροφές. Αποτελεί κρίση για μικρό χρονικό 

διάστημα, που συνήθως με την κατάλληλη και έγκαιρη αντιμετώπιση ή τους 

κατάλληλους οικονομικούς πόρους μπορεί να προσπεραστεί ευκολότερα. 

Παραδείγματα περιστασιακής κρίσης αποτελούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

οι αγρότες με τα σιτηρά και τα προϊόντα τους κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών 

φαινομένων και ο πρόσφατος σεισμός στην Κεφαλονιά που άφησε το νησί και τους 

κατοίκους του με δεκάδες προβλήματα προς επίλυση (Ταμουραντζής, 2012).  

Οι παροχές κρίσης αποτελούν το μέσο επίλυσης κρίσεων που δημιουργήθηκαν από 

βλάβες όπως έκρηξης, πυρκαγιάς, διαρροής ή φυσικής καταστροφής.  

 

Εικόνα 1. Το κινεζικό ιδεόγραμμα για την κρίση 
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1.2. Υπαρξιακή κρίση          

Υπαρξιακές κρίσεις είναι οι εσωτερικές συγκρούσεις που σχετίζονται με γεγονότα 

όπως ο σκοπός της ζωής, η κατεύθυνση και η πνευματικότητα του ατόμου. Συνήθως 

την αντιμετωπίζουν άτομα που ανήκουν σε κοινωνικές μειονότητες όπως οι 

ναρκομανείς ή όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ανεργίας και έλλειψης πίστης, είτε 

στον εαυτό τους είτε προς κάποια θρησκεία (Gorton, 2012).  

 

1.3. Συμβουλευτική κρίση  

Η συμβουλευτική κρίση αποτελεί μέσον προς επίλυση διαφόρων ειδών κρίσης που 

μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιο άτομο. Ο σκοπός της συμβουλευτικής κρίσης είναι να 

ασχοληθεί με την τρέχουσα κατάσταση του ατόμου που αντιμετωπίζει κάποιου 

είδους κρίση. Η χρόνια έκθεση σε άγχος ή τραύμα μπορεί να οδηγήσει σε ψυχική 

ασθένεια, γι αυτό είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι σύμβουλοι της κρίσης έχουν της 

δεξιότητες και τις γνώσεις για να βοηθήσουν τους πελάτες τους να αντιμετωπίσουν 

τις τρέχουσες στρεσογόνους παράγοντες και το ίδιο το τραύμα. Η συμβουλευτική 

κρίση δεν έχει σκοπό να παρέχει ψυχοθεραπεία, αλλά αντίθετα προσφέρει 

βραχυπρόθεσμη παρέμβαση για να βοηθήσει τους ανθρώπους να λαμβάνουν 

βοήθεια, υποστήριξη, πόρους και σταθεροποίηση (Gorton, 2012).  

 

1.4. Κρίση κοινότητας 

Η κοινότητα κρίσης αποτελεί μια ανεπιθύμητη κατάσταση που δημιουργείται από 

εξωτερικό οργανισμό ή και μέσα σε κάποια οργάνωση ή οργανισμό και είναι εχθρική 

απέναντί τους ή απέναντι στο σκοπό λειτουργίας τους (Gorton, 2012).  
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1.5. Κρίση των εργαζομένων 

Η κρίση των εργαζομένων περιλαμβάνει την απώλεια της ζωής σε έναν εργασιακό 

χώρο, τις κακές συνθήκες εργασίας, το σαμποτάζ της εργασίας του εργαζομένου, την 

απόλυση ή την μείωση του μισθού και της δύναμής του (Hanappi, 2012).  

 

1.6. Κρίση των καταναλωτών 

Η κρίση των καταναλωτών περιλαμβάνει τα ελαττωματικά προϊόντα, τις συμβάσεις 

που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν και την μη σωστή εξυπηρέτηση από την αγορά 

και τις υπηρεσίες (Hanappi, 2012).  

 

1.7. Κρίση εικόνας 

Η κρίση της εικόνας περιλαμβάνει την παράνομη ή την κακή καθημερινή 

δραστηριότητα, όπως η σεξουαλική συμπεριφορά, η χρήση ναρκωτικών και 

γενικότερα η έλλειψη ηθικής και η παραβατική συμπεριφορά. Κρίση εικόνας 

αντιμετωπίζουν και οι άνεργοι αφού η έλλειψη εργασίας τους δημιουργεί 

προβλήματα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις (Boyer & Saillard, 2003.  

 

1.8. Οικονομική κρίση  

Η οικονομική κρίση είναι η βασική μορφή κρίσης που αντιμετωπίζει ο πλανήτης κατά 

τα τελευταία χρόνια και ο λόγος που υπάρχει έντονη παραβατική δραστηριότητα στις 

κοινωνίες λόγο της ανεργίας. Αφορά μία κατάσταση κατά την οποία η οικονομία της 

χώρας βιώνει μια ξαφνική ύφεση που προκαλείται από την οικονομική κρίση. 
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Μια οικονομία που αντιμετωπίζει τέτοιου είδους κρίση, παρουσιάζει πτώση του ΑΕΠ, 

διάβρωση της ρευστότητας και αύξηση ή πτώση των τιμών λόγω πληθωρισμού ή 

αποπληθωρισμού. Η οικονομική κρίση έχει ταυτιστεί με όρους όπως η κατάρρευση, η 

ύφεση και η κατάθλιψη των ανθρώπων (Χαρδούβελης, 2012).  

 

1.9. Φυσική και πολιτισμική κρίση 

Δεδομένου ότι μια πολιτισμική κρίση είναι ο αρνητικός ομόλογός της πολιτιστικής 

ολοκλήρωσης, προκύπτει ότι η πρώτη αφορά τη διάλυση, την καταστροφή ή την 

αναστολή ορισμένων βασικών στοιχείων της κοινωνικο-πολιτιστικής ζωής. Υπάρχουν, 

ωστόσο, διάφορα είδη πολιτισμικών κρίσεων, οι οποίες μπορούν να ταξινομηθούν 

σύμφωνα με τους παράγοντες ή τις συνθήκες που οδηγούν σε αυτές. 

Δεδομένου ότι ο πολιτισμός είναι εγγενώς μια πολική έννοια που περιλαμβάνει την 

αλληλεξάρτηση των φυσικών δυνατοτήτων και της ανθρώπινης δημιουργικότητας, 

φαίνεται ότι οι κρίσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε πρώτη φάση σε δύο ομάδες, 

δηλαδή, τις φυσικές και τις πολιτισμικές κρίσεις (Ferrari-Filho & Conceição, 2005). 

Οι φυσικές κρίσεις είναι αυτές οι αναστολές των κοινωνικοπολιτιστική ζωή έφερε 

στην επιφάνεια από παράγοντες λιγότερο ή περισσότερο πέρα από τον ανθρώπινο 

έλεγχο. Έτσι, οι βασικές μεταβολές στον κύκλο ζωής του ανθρώπου από τη γέννηση 

μέχρι το θάνατο προκαλούν τις φυσικές κρίσεις οι οποίες συνοδεύονται σε όλες τις 

κοινωνίες από ορισμένες μορφές πολιτιστικής ιεροτελεστίας. Ομοίως, τέτοια 

φαινόμενα, όπως πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί, ξηρασία, κ.λπ., έχουν την τάση να 

διαταράξουν την πολιτιστική καθημερινότητα και να παράγουν καταστάσεις εκτάκτου 

ανάγκης που απαιτούν απεγνωσμένα μέτρα (Krugman, et al, (2012). Παρά το γεγονός 

ότι ο αριθμός και η έκταση των εν λόγω φυσικών κρίσεων έχουν την τάση να 

μειώνονται με την πρόοδο της επιστήμης, υπάρχει πάντα βεβαιότητα ότι θα είναι οι 

αναπόφευκτες βιολογικές κρίσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

θνητής φύσης μας, καθώς και οι περιβαλλοντικές καταστροφές κατά τις οποίες δεν 

μπορεί να υπάρξει κάποια προστασία (Glick, et al, 2001). 
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Μια πολιτισμική κρίση, κυριολεκτικώς, είναι το άμεσο αποτέλεσμα κάποιας 

δυσλειτουργίας συνυφασμένης με την ίδια την δυναμική μιας συγκεκριμένης μορφής 

του πολιτισμού (Berg & Pattillo, 2000). Οι πολιτισμικές κρίσεις μπορεί να συμβαίνουν 

είτε εντός είτε εκτός μιας δεδομένης κοινωνίας και μπορούν να επηρεάσουν το 

σύνολο ή ορισμένα από τα μέλη της. Για παράδειγμα, η βιομηχανική διαμάχη ή ο 

εμφύλιος πόλεμος είναι εσωτερικές πολιτισμικές κρίσεις, ενώ οι διεθνείς πόλεμοι 

είναι εξωτερικές πολιτισμικές κρίσεις. 

Οι φυσικές κρίσεις τείνουν να ενώνουν τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τις 

φυλετικές και πολιτισμικές διαφορές τους, στην εμφάνιση κάποιας κοινής κρίσης ή 

δυνητικού κίνδυνου (Berg & Pattillo, 2000).  

Όλες οι κρίσεις έχουν τόσο υποκειμενικό όσο και αντικειμενικές πτυχές. Από την 

προοπτική των ανθρώπινων θυμάτων που εμπλέκονται, μια πολιτισμική κρίση είναι 

μια κλήση σε απόφαση και δράση και μπορεί να σηματοδοτήσει έναν ριζικό 

διαχωρισμό ανάμεσα στους τρόπους ή τις κατευθύνσεις της ζωής.  

Ψυχολογικά, μια πολιτισμική κρίση βιώνεται ως μια κατάσταση αναποφασιστικότητας 

ή αβεβαιότητας σχετικά με δύο ή περισσότερες σημαντικές εναλλακτικές λύσεις που 

μπορεί να επηρεάσουν το πεπρωμένο του ατόμου. Αντικειμενικά, η ίδια η πολιτισμική 

κρίση δηλώνει τον εαυτό της ως μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης που επέφερε την 

αναστολή των κανονικών, ή των προηγουμένως υφιστάμενων, τεχνολογικών, 

κοινωνικών ή ιδεολογικών συνθηκών. Από αυτή τη σκοπιά, η κρίση είναι εκείνη κατά 

την οποία τα πράγματα και τα γεγονότα είναι ισορροπημένα, και παρουσιάζουν 

άνοιγμα των δυνατοτήτων προς το καλύτερο ή το χειρότερο, όσον αφορά το τελικό 

αποτέλεσμα (Δήμα, 2011). Είτε την δει κανείς από τον υποκειμενικό ή τον 

αντικειμενικό πόλο, μια πολιτισμική κρίση μπορεί να θεωρηθεί ως μια μεταβατική 

φάση, καθώς ο άνθρωπος απεχθάνεται να βιώνει σε μια κατάσταση πολιτιστικής 

αναστολής ή σε ένα πολιτιστικό κενό, και η ίδια η κοινωνία δεν μπορεί να διατηρηθεί 

για πολύ σε μια κατάσταση πολιτισμικής αναστολή ή χάους. Μόλις ληφθεί η 

απόφαση, ή τα γεγονότα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο, η κρίση θεωρείται σε 

διαδικασία επίλυσης. 
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Κάθε γνήσια πολιτισμική κρίση σηματοδοτεί έτσι ένα σημείο μετάβασης από το 

παλαιό σε κάποια νέα μορφή της πολιτισμικής ζωής, αλλά δεν παρέχει καμία ένδειξη 

ως προς την κατεύθυνση που θα πάρουν τα γεγονότα. Οι κρίσεις μπορεί να είναι είτε 

εποικοδομητικές ή καταστροφικές, αναμορφωτικές ή αποδιαμορφωτικές. Επιπλέον, 

μια κοινωνία μπορεί να παρασύρει σε μια κρίσιμη κατάσταση, όπως η οικονομική 

ύφεση, ή η κρίση μπορεί να προκληθεί σκόπιμα από μια μειοψηφία που βρίσκουν τις 

επικρατούσες συνθήκες ανυπόφορες. Αλλά ανεξάρτητα από την προέλευση της 

κρίσης, μπορεί να μετατραπεί από ένα πιθανό κακό σε ένα δυνητικό καλό (Boyer & 

Saillard, 2003). 

 

 

1.10. Παραδείγματα κρίσεων 

Ο 21ος αιώνας είχε να μας δώσει πολλά παραδείγματα κρίσης, οικονομικής και 

ενεργειακής φύσης σε όλο τον πλανήτη. Τα κυριότερα φαινόμενα κρίσης ανά τον 

κόσμο είναι (Obstfeld, et al, 2012):  

1. Η ενεργειακή κρίση του 2000 

2. Η κρίση των ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου, που ξεκίνησε από τις 

Ηνωμένες πολιτείες Αμερικής το 2004 και επηρέασε και την Ευρωπαϊκή 

οικονομία 

3. Η κρίση που προκλήθηκε από την «φούσκα» των ακινήτων στις Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής το 2006 

4. Η Ιρλανδική τραπεζική κρίση η οποία ξεκίνησε το 2008 και κράτησε μέχρι το 

2010, όπου η Ιρλανδία άρχισε να παρουσιάζει ανάπτυξη 



Οικονομικές Κρίσεις και Μεθοδολογικά Προβλήματα 

 

 

  Σελίδα 
19 

 
  

5. Η Ισλανδική οικονομική κρίση η οποία ξεκίνησε το 2008 και κράτησε μέχρι το 

2012, όπου η Ισλανδία άρχισε να παρουσιάζει ανάπτυξη 

6. Η Ρωσική οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 και κράτησε για ένα έτος, 

αφού η Ρωσία έκανε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να σώσει την οικονομία 

της   

7. Η κρίση της αυτοκινητοβιομηχανίας από το 2008 έως και το 2010 

8. Η Ευρωπαϊκή κρίση χρέους που ξεκίνησε το 2009 και παραμένει έως τις μέρες 

μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

 

Όπως μπορεί κανείς να καταλάβει, η βασική εξέλιξη που διατελέστηκε κατά το 

δεύτερο εξάμηνο του 2008, ήταν στην ουσία η δραματική επιδείνωση της  

οικονομικής κρίσης που βασίζεται στη συσσώρευση του χρέους. Κάτι τέτοιο συνέβη, 

λόγω της κακής εκτίμησης του επισφαλούς χρέους στο σύστημα: σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις ήταν κατά ένα μεγάλο ποσοστό μικρότερο από την πραγματικότητα. Αυτό 

με τη σειρά του οδήγησε σε σύγχυση ανάμεσα στις αρχές της εκάστοτε χώρας, 

σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στην συνεχή 

αύξηση του αριθμού των αθετήσεων δανείων.  

 

Αυτό έριξε το τραπεζικό σύστημα σε μια βαθύτερη κρίση με τρεις τρόπους (Ασπρίδης 

& Χατζηζαφειρίου, 2011): 

1. Το αυξανόμενο κύμα των επισφαλών χρεών απείλησε τη φερεγγυότητα των 

τραπεζών. 

2. Δημιουργήθηκε πανικός στην αγορά του διατραπεζικού δανεισμού. 

3. Οι επενδυτές του χρηματιστηρίου πανικοβλήθηκαν, με συνέπεια οι τραπεζικές 

μετοχές να καταβαραθρωθούν. 

 

Εφόσον οι τραπεζικές ρυθμίσεις βασίζονται στην ιδέα ότι τα δάνεια μπορεί να 

αποτελούν ένα συγκεκριμένο πολλαπλάσιο του τραπεζικού κεφαλαίου και καθώς η 

πτώση των μετοχών μείωσε σημαντικά τα κεφάλαια, δημιουργήθηκε η άμεση 
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πιθανότητα να οδηγηθούμε σε μια μαζική μείωση του τραπεζικού δανεισμού, η οποία 

θα έθετε σε κίνδυνο περαιτέρω τη σταθερότητα του συστήματος. Ενώ τα προβλήματα 

αυτά παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, σύντομα 

έγινε σαφές ότι τράπεζες από πολλές χώρες, κυρίως της ηπειρωτικής Ευρώπης, είχαν 

επίσης δάνεια σε αυτές τις αγορές. Με τον τρόπο αυτό, η τραπεζική κρίση επηρέασε 

τις μεγάλες βιομηχανικές χώρες στο σύνολό τους  (Gorton, 2012). 

Το αποτέλεσμα αυτό ήταν μια απότομη αλλαγή στην πολιτική για τη διάσωση των 

τραπεζών. Η μορφή αυτή διέφερε από χώρα σε χώρα. Η πολιτική που ακολουθήθηκε 

από τις Η.Π.Α., με επικεφαλής τον Υπουργό Οικονομικών Πόλσον, ήταν η κυβέρνηση 

των Η.Π.Α., η οποία χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους, να αγοράσει το 

άνευ αξίας του χρέος από τις τράπεζες, μια πρόταση που στην ουσία δεν επέτρεπε τον 

οποιονδήποτε έλεγχο στην μελλοντική συμπεριφορά των τραπεζών απολύτως 

(Χαρδούβελης, 2012). Το σχέδιο της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο 

έχει ουσιαστικά υιοθετηθεί και από την Ε.Ε., ήταν να παρέχει κάποιες δυνατότητες 

για πολιτική συζήτηση στο μέτρο που αφορά την αγορά των μετοχών των τραπεζών. 

Αυτό επιτρέπει τη συζήτηση σχετικά με τη φύση του κρατικού ελέγχου πάνω από το 

τραπεζικό σύστημα και για το ποιος θα πρέπει να πληρώσει για την κρίση. Αλλά είναι 

σαφές ότι ο αρχικός στόχος της κυβέρνησης ήταν να έχει το ελάχιστο ποσό της 

συμμετοχής του κράτους στον οικονομικό τομέα και να παράσχει κεφάλαια τα οποία 

στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση των τραπεζών όσον αφορά 

την κερδοφορία τους. Το μοντέλο αυτό βασίστηκε στην σκανδιναβική αναδιάρθρωση 

των τραπεζών μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση στην χώρα, στις αρχές της δεκαετίας 

του 1990 (Μητράκος, 2012). 

Η σπουδαιότερη εξέλιξη βέβαια, στον απόηχο της τραπεζικής κρίσης, είναι η 

εξάπλωση της κρίσης στο σύνολο της έννοιας της οικονομίας και η αλληλεπίδρασή της 

με τη γενικότερη οικονομική κρίση που εμφανίστηκε στην συνέχεια. Ο 

σημαντικότερος παράγοντας ως προς αυτή την κατεύθυνση ήταν στην ουσία η αρχή  

της ύφεσης. Ο βασικός λόγος για την ύφεση είναι η εξάρτηση της ζήτησης των 

καταναλωτών, ειδικότερα αλλά και οι επενδύσεις των επιχειρήσεων, με τα υψηλά 

επίπεδα του χρέους κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών. Κατά συνέπεια 
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παρουσιάστηκε και απότομη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, η οποία 

τελικά ήταν αναπόφευκτη. Η πτώση στις τιμές των ακινήτων επιδεινώνει επίσης 

σημαντικά την επιβράδυνση των καταναλωτικών δαπανών καθώς τα νοικοκυριά δεν 

μπορούν πλέον να δανείζονται εξαιτίας της αύξησης των μετοχικών αξιών. 

Ένας από τους σπουδαιότερους λόγους της εξάρτησης από το χρέος, είναι το γεγονός 

ότι η κατανάλωση πλέον εξαρτάται από αυτό, λόγω της αντίφασης μεταξύ της πτώσης 

για να αποφέρουν κέρδη στην παραγωγή και της ανάγκης να εξασφαλιστεί η ζήτηση, 

προκειμένου να πωληθούν τα προϊόντα που παράγονται και να πραγματωθούν τα 

κέρδη αυτά. Ο προφανέστερος λόγος είναι η αυξανόμενη ανισότητα του 

εισοδήματος, και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η συσσώρευση του χρέους ήταν 

χειρότερη σε χώρες με μεγαλύτερες εισοδηματικές ανισότητες, ιδίως στο Ηνωμένο 

Βασίλειο και τις Η.Π.Α (Μητράκος, 2012). 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, υπάρχει άμεση συσχέτιση του τρόπου με τον οποίο 

η παραγωγή σε γενικές γραμμές, και κυρίως οι επενδύσεις, έχουν φτάσει στο σημείο 

να βασίζονται στο χρέος ως συνέπεια της αδυναμίας της αποδοτικότητας του 

παραγωγικού τομέα. Κατά συνέπεια, χωρίς την ύπαρξη διαθεσιμότητας χρέους στην 

επέκταση της χρηματοδότησης, η ύφεση φαίνεται αναπόφευκτη. 

Η ανταπόκριση των κυβερνήσεων στην ύφεση ήταν, πρώτον, να αυξήσουν την δική 

τους δυνατότητα δανεισμού και δεύτερον, να ενθαρρύνουν τις κεντρικές τράπεζες να 

μειώσουν τα επιτόκια. Γεγονός είναι όμως, ότι και οι δυο αυτές επιλογές δημιουργούν 

δικά τους προβλήματα. Ο δανεισμός της κυβέρνησης περιορίζεται από το κόστος των 

τραπεζικών διασώσεων (Πάπα, 2009). Τα υψηλά επίπεδα δανεισμού μπορούν επίσης 

να ανεβάσουν τα επιτόκια ή να μειώσουν τις τιμές συναλλάγματος. Και τα δύο αυτά 

τα αποτελέσματα μειώνουν τα πραγματικά εισοδήματα των νοικοκυριών και 

μειώνουν τις δαπάνες ματαιώνοντας τον αρχικό σκοπό του δανεισμού. Η στρατηγική 

που υιοθετήθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση σε απάντηση σε αυτό είναι να κάνουν 

ρητά προσωρινές φορολογικές περικοπές. Αλλά αυτό είχε ως συνέπεια να καταστήσει 

τα μέτρα αναποτελεσματικά, αφού τα νοικοκυριά θα διαφύλατταν απλά οποιοδήποτε 

επιπλέον εισόδημα, εν αναμονή μελλοντικών φορολογικών αυξήσεων. 
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Η μείωση των επιτοκίων, αποτέλεσε επίσης ένα μεγάλο πρόβλημα, καθώς οι 

κεντρικές τράπεζες ελέγχουν μόνο τις βραχυπρόθεσμες τιμές των επιτοκίων, ενώ οι 

ιδιωτικές τράπεζες αρνούνται ρητά να μειώσουν τις μακροπρόθεσμες τιμές των 

επιτοκίων ως απάντηση στις πολιτικές των κεντρικών τραπεζών. Οι περικοπές στα 

επιτόκια θα έχουν επίσης ως αποτέλεσμα τη μείωση τόσο των πραγματικών 

αποδόσεων των σημερινών συνταξιούχων που ζουν από αποταμιεύσεις, αλλά και τις 

προοπτικές αποδόσεων των μελλοντικών συνταξιούχων, γεγονός που μπορεί να 

μειώσει την κατανάλωση (Στεφανάδης, 2011). 

Στην ουσία, υπάρχει περιορισμένος χώρος για την κυβερνητική πολιτική, ως προς την  

τόνωση της οικονομίας. Αυτό συμβαίνει καθώς οι δαπάνες εξαρτώνται από το χρέος 

λόγω των χαμηλών μισθών και της ανισότητας και καθώς το νέο χρέος δεν είναι 

επικείμενο. Κατά συνέπεια, η επιβράδυνση είναι πιθανό να είναι παρατεταμένη και 

σοβαρή (Μηλιός, et al, 2003). 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν, λοιπόν, θα αναλύσουμε περισσότερο εκτεταμένα τα 

δεδομένα που προέκυψαν από τις εκάστοτε οικονομικές κρίσεις, τα προβλήματα που 

πρόεκυψαν από αυτές καθώς και τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν από τα διάφορα 

κράτη ως προς την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος. 

 

 

 

 

 

 



Πτυχιακή Εργασία  Εμμανουήλ Χρονάκης 

 

 

  Σελίδα 
24 

 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ 

 

Με τον όρο οικονομική κρίση, εννοούμε την εύρεση μιας οποιασδήποτε οικονομίας 

σε ένα εύρος καταστάσεων, κατά τις οποίες, συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά 

μεγέθη χάνουν ένα μεγάλο μέρος της ονομαστικής τους αξίας. Επίσης, πολλές φορές, 

μπορούμε να συναντήσουμε την έννοια της οικονομικής κρίσης να συνδέεται και με 

άλλες καταστάσεις, όπως η συντριβή του χρηματιστηρίου, οι «κερδοσκοπικές 

φούσκες» σε διάφορους τομείς της οικονομίας, ενώ μπορεί πολλές φορές να 

συνδέεται με νομισματικές και τραπεζικές κρίσεις, καθώς και χρεοκοπία. Οι 

χρηματοπιστωτικές κρίσεις μπορούν να έχουν ως άμεση συνέπεια την σημαντική 

υποβάθμιση της αξίας του νομίσματος, ενώ δεν είναι απαραίτητο ότι θα οδηγήσουν 

σε αλλαγές στην πραγματική οικονομία (Μηλιός, et al, 2003).  

Ο όρος της οικονομικής κρίσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον όρο της ύφεσης. 

Στον κλάδο των οικονομικών, η ύφεση είναι η ουσιαστική συρρίκνωση του 

οικονομικού κύκλου, που πολλές φορές ορίζεται κα ως μια γενική επιβράδυνση της 

οικονομικής δραστηριότητας. Οι μακροοικονομικοί δείκτες όπως το Α.Ε.Π. 

(Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν), οι δαπάνες των επενδύσεων, η χρησιμοποίηση της 

παραγωγικής ικανότητας, το εισόδημα των νοικοκυριών, τα κερδών των επιχειρήσεων 

και ο πληθωρισμός πέφτουν, ενώ η πιθανότητες πτώχευσης και το ποσοστό ανεργίας 

αυξάνεται με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου (Boyer & Saillard, 2003). 

Οι υφέσεις μπορεί να συμβαίνουν όταν υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη μείωση των 

δαπανών, που αποτελεί αρνητική διαταραχή της ζήτησης. Αυτό μπορεί να προκληθεί 

από διάφορες συνθήκες, όπως η οικονομική κρίση, το σοκ του εξωτερικού εμπορίου ή 

το σκάσιμο μιας οικονομικής φούσκας. Οι κυβερνήσεις συνήθως απαντούν στην 

ύφεση με την υιοθέτηση επεκτάσιμων μακροοικονομικών πολιτικών, όπως είναι η 
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αύξηση της προσφοράς χρήματος, η αύξηση των δημοσίων δαπανών και η μείωση της 

φορολογίας. 

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι σε κάθε πολύπλοκο σύστημα, μια κρίση είναι μια 

περίοδος κατά την οποία το σύστημα λειτουργεί απρόσμενα, δικαιολογώντας την 

άμεση ανάγκη για διορθωτική δράση. Σε οικονομική κλίμακα, ως εκ τούτου, η κρίση 

μπορεί να περιγραφεί ως μια περίοδος με υποτυπώδεις οικονομικές επιδόσεις. Κατά 

τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η αξία των θεσμών, ιδίως των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων, πέφτει με πρωτοφανή ταχύτητα και τα πάντα φαίνονται να χάνουν την 

αξία τους (Krugman, et al, (2012). Η παραγωγή είναι χαμηλή και συχνά αποτυγχάνει 

να προσαρμοστεί με το επίπεδο της ζήτησης. 

Οι λόγοι σύμφωνα με τους οποίους προκύπτει μια οικονομική κρίση είναι οι 

ακόλουθοι: 

 

3.1. Η αβεβαιότητα 

Όταν οι συμμετέχοντες στην αγορά είναι αβέβαιοι για θέματα όπως η αναμενόμενη 

αξία των αποθεμάτων και των κινητών αξιών, τότε είναι μάλλον απίθανο να διεξαχθεί 

το εμπόριο με τον ίδιο τρόπο που παλαιότερα διεξαγόταν. Οι επενδυτές θα 

αποφεύγουν τη συγκεκριμένη αγορά, με αποτέλεσμα να προκύπτουν προβλήματα 

στις ταμειακές ροές και να εμφανίζεται  μείωση του εμπορίου. Οι λόγοι για την 

αβεβαιότητα στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό, στην πολιτική αστάθεια και στις αλλαγές 

της κυβερνητικής πολιτικής. Η αβεβαιότητα θεωρείται ότι είναι ένας από τους πιο 

παραγωγικούς συνεργάτες στις οικονομικές κρίσεις σε όλο τον κόσμο (Καρούλια,et al, 

2013). 
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3.2. Η εξαπάτηση 

Στην περίπτωση κατά την οποία, υπάρχει ανεξέλεγκτη κακοδιαχείριση των πόρων, 

τόσο στο δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό τομέα, προκαλείται πρόβλημα 

ρευστότητας καταρχάς. Επιπλέον, οι επενδυτές χάνουν την εμπιστοσύνη τους στην εν 

λόγω οικονομία, επειδή δεν είναι σίγουροι για τις αποδόσεις που θα αποφέρουν οι 

επενδύσεις τους. Συνεπώς, οι επενδυτές θα αποσύρουν τις επενδύσεις τους και 

επιλέγουν να επενδύσουν αλλού. Σε κάθε περίπτωση που εμφανίζεται κάτι τέτοιο, η 

οικονομική κρίση φαίνεται αναπόφευκτη (Hanappi, 2012). 

 

3.3. Μετάδοση ή εξαγωγή κρίσεων  

Όταν μια χώρα αντιμετωπίζει ύφεση, τότε και οι χώρες με τις οποίες συναλλάσσεται 

επηρεάζονται εξαιρετικά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις σύγχρονες οικονομίες του 

κόσμου, οι οποίες είναι στενά συνυφασμένες. Ένα παράδειγμα τέτοιων φαινομένων 

μπορεί να αποτελέσει η Ευρώπη, όπου το ευρώ είναι το κοινό νόμισμα για όλες τις 

χώρες της Ευρωζώνης. Εάν η οικονομία μιας ευρωπαϊκής χώρας αποτύχει, 

παρουσιάζεται αναπόφευκτη η συνέπεια ότι και άλλες χώρες θα επιβαρυνθούν από 

αυτό το φαινόμενο σε μεγάλο βαθμό. Αυτό είναι οφείλεται κατά ένα βαθμό στο 

γεγονός ότι η αξία του κοινού νομίσματος θα μειωθεί, οδηγώντας σε μείωση της αξίας 

των περιουσιακών στοιχείων και των θεσμών σε όλες τις χώρες μέλη της ΟΝΕ 

(Ταμουραντζής, 2012). 

 

3.4. Ασυμφωνία μεταξύ ενεργητικού και παθητικού 

Όσον αφορά των τομέα των τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

γενικότερα, μια πιθανή αιτία της κρίσης θα μπορούσε να είναι η αναντιστοιχία μεταξύ 

των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού μιας τράπεζας. Για παράδειγμα, οι 
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σύγχρονες τράπεζες έχουν λογαριασμούς που επιτρέπουν στους πελάτες να 

αποσύρουν μετρητά οποιαδήποτε στιγμή θέλουν, αν και οι τράπεζες θα έπρεπε να 

χρησιμοποιούν τα έσοδα από τις καταθέσεις αυτές για την παροχή μακροπρόθεσμων 

δανείων. Κατά συνέπεια, κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να συμβεί καθώς σε περιπτώσεις 

ύφεσης, δεν θα υπάρχουν αρκετά χρήματα για την τράπεζα, επειδή οι κάτοχοι 

λογαριασμών θα τα έχουν αποσύρει (Χαρδούβελης, 2012). 

Η ταξινόμηση των οικονομικών κρίσεων με βάση την οικονομική θεωρία μπορεί να 

γίνει στις ακόλουθες κατηγορίες. 

 

3.5. Τραπεζικές Κρίσεις 

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, οι τράπεζες παρέχουν συνήθως καταθετικούς 

λογαριασμούς, όπου οι άνθρωποι καταθέτουν τις αποταμιεύσεις τους και μπορούν να 

τις αποσύρουν ανά πάσα στιγμή. Οι τράπεζες, στη συνέχεια, χρησιμοποιούν αυτές τις 

καταθέσεις για την παροχή δανείων που καταβάλλονται για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Ως εκ τούτου, εάν οι καταθέτες θελήσουν να αποσύρουν τα χρήματά τους 

σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο, η τράπεζα θα έχει ουσιαστικά περιέλθει σε μια 

κατάσταση χρεοκοπίας λόγω της έλλειψης των ταμειακών ροών. Στην περίπτωση 

αυτή, η συγκεκριμένη κατάσταση αποκαλείται αλλιώς τραπεζική κρίση (Berg & 

Pattillo, 2000).  

Εναλλακτικά, οι τράπεζες μπορούν να δουν αυτή η κατάσταση να πλησιάζει, και στην 

προσπάθεια τους να την αποφύγουν, θα είναι απρόθυμες να παρέχουν πιστώσεις και 

δάνεια σε ανθρώπους λόγω των φόβων ότι μπορεί να μην υπάρχει διαθεσιμότητα 

μετρητών για δανειοδοτήσεις. Η κατάσταση αυτή συνήθως αναφέρεται ως πιστωτικής 

ασφυξία και τελικά συντελεί στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης. 
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3.6. Κερδοσκοπική Φούσκα 

Ιδανικά στο χρηματιστήριο, οι άνθρωποι αγοράζουν μετοχές για να κερδίσουν. 

Ωστόσο, μερικοί άνθρωποι αγοράζουν μετοχές κάνοντας εικασίες τιμών, και 

ελπίζοντας στην αύξηση της τιμής τους αργότερα. Εάν οι περισσότεροι άνθρωποι σε 

μια χρηματιστηριακή αγοράζουν κερδοσκοπικά μετοχές, τότε υπάρχουν μεγάλες 

πιθανότητες ότι η τιμή της συγκεκριμένης μετοχής θα είναι πολύ υψηλή, ενώ σε 

περίπτωση που όλοι θέλουν να πουλήσουν την ίδια στιγμή, τότε η τιμή είναι πιθανό 

να πέσει κατακόρυφα. Κατά τη στιγμή της αγοράς, όταν η τιμή μιας μετοχής είναι 

μεγαλύτερη από την τρέχουσα τιμή προστιθέμενη με τα μερίσματα και τους τόκους, 

τότε οι μετοχές παρουσιάζουν φούσκα (Πάπα, 2009). 

 

3.7. Συναλλαγματικές κρίσεις και χρεοκοπία 

Εάν το νόμισμα μιας χώρας λόγω παρατεταμένης κερδοσκοπικής επίθεσης 

υποτιμηθεί, η χώρα υφίσταται συναλλαγματική κρίση. Εάν η χώρα δεν είναι σε θεση 

να πληρώσει τα δημόσια χρέη της, τότε έχουμε ενδεχόμενη κρατική χρεοκοπία. Όταν 

μια χώρα δεν είναι σε θέση να πληρώσει τα χρέη της, όλες οι χώρες που είχαν 

συναλλαγές με τη συγκεκριμένη χώρα θα επηρεαστούν αρνητικά. Οι επενδυτές θα 

χάσουν επίσης την αξία των επενδύσεών τους, λόγω του γεγονότος ότι το νόμισμα 

που χρησιμοποιούν θα έχει πολύ χαμηλότερη τιμή (Στεφανάδης, 2011).  

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι οικονομικές κρίσεις οφείλονται σε κακή 

διαχείριση ή στρατηγική, καθώς επίσης εναλλακτικά σε αυτοεκπληρούμενες 

προσδοκίες και ακραία συμπεριφορά (Herding) (Στεφανάδης, 2011). Συνεπώς, οι 

κυβερνήσεις και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να βελτιώσουν τις 

οικονομικές τους στρατηγικές, ή να πάψουν τις συμπεριφορές συναφείς με 

οικονομίες «καζίνο», προκειμένου να αποτρέψουν τους κινδύνους των 

χρηματοπιστωτικών κρίσεων (Καμπόλης & Τραυλός, 2008). 
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Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα αναλύσουμε τις ορθόδοξες και ετερόδοξες 

οικονομικές προσεγγίσεις που έγιναν πάνω στον όρο των οικονομικών κρίσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΔΟΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ 

 

Οι οικονομίες είναι ευάλωτες λόγω κυρίως του ηθικού κινδύνου (moral hazard), ο 

οποίος αναφέρεται σε κατάχρηση του ιδιωτικού και του δημοσίου χρέους πριν από 

ένα δανειστή έσχατης ανάγκης. Επίσης οι υπανάπτυκτες οικονομίες είναι ιδιαίτερα 

επιρρεπείς να βιώσουν κρίσεις που οφείλονται στην αδύναμη βιομηχανική και 

οικονομική τους δομή, παρέχοντας ως λύση την ανάπτυξη και τις ιδιωτικοποιήσεις, Οι 

άλλες ορθόδοξες ιδέες σχετίζονται με αναντιστοιχίες μεταξύ βραχυπρόθεσμου και 

μακροπρόθεσμου χρέους. 

Από μια περισσότερο ολιστική προσέγγιση, η έλλειψη των χρηματοοικονομικών 

στοιχείων σε όλο τον κόσμο βρίσκεται στο επίκεντρο ορισμένων προσεγγίσεων. Ως 

αιτία των κρίσεων έναντι των προβλημάτων των ασταθών οικονομιών. Σύμφωνα με 

την θεωρία αυτή, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ζήτηση από την παραγωγή των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων. Η σπανιότητα αυτή παράγει παγκόσμιες 

ανισορροπίες και κερδοσκοπικές φούσκες, ιδιαίτερα σε αναδυόμενες οικονομίες 

(Krugman, et al, (2012). 

Οι ελλείψεις θεωρούνται προσωρινές ανεπάρκειες ως προς την διεθνή ρευστότητα 

λόγω των χαμηλών επιτοκίων, του χαμηλού πληθωρισμού, και των περιστατικών 

αντιπληθωρισμού. Κατά την άποψη αυτή οι αναδυόμενες αγορές έχουν συμβάλει 

σημαντικά στην τρέχουσα παγκόσμια έλλειψη ενεργητικού. Οι επιχειρήσεις και τα 

άτομα δανείζονται για την εξομάλυνση μεταξύ της προσωρινής κατανάλωσης. Σε 

γενικές γραμμές, η έλλειψη χρηματοοικονομικών στοιχείων καθαρά είτε σε επίπεδο 

της χώρας είτε σε επίπεδο οικονομίας οφείλεται στην μικροοικονομία, την 

μακροοικονομία και την πολιτική. Τα εθνικά αξιόγραφα με χαμηλή τιμή και ασφάλεια 

προκαλούνται σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής και δημιουργούν μεγαλύτερη ζήτηση 

για διεθνή χρηματοπιστωτικά στοιχεία (Ferrari-Filho & Conceição, 2005).  
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Οι κερδοσκοπικές φούσκες βασίζονται στις βραχυπρόθεσμες αποδόσεις των 

χρηματοπιστωτικών στοιχείων (υπεραξίες) και όχι στα μερίσματα, γεγονός που 

συνεπάγεται δυναμική αναποτελεσματικότητα, αν και στο τέλος αναζητείται η 

ισορροπία. Οι κερδοσκοπικές αυξήσεις δεν συνεπάγονται αστάθεια. Το τελευταίο 

διάστημα τόσο η πραγματική κατάσταση και τα χρηματοπιστωτικά στοιχεία 

αποτελούν το επίκεντρο της προσοχής (Ταμουραντζής, 2012). 

Οι διαθέσεις των επενδυτών προκαλούν κατάρρευση στις τοπικές αξίες των 

χρηματοπιστωτικών στοιχείων που επιφέρουν ανεπάρκεια στη διεθνή ρευστότητα. Αν 

οι αποδόσεις αυξηθούν, η αξία των εξασφαλίσεων αυξάνεται επίσης. Αυτό 

συνεπάγεται ότι αυξάνονται και οι κίνδυνοι, γεγονός που απαιτεί την εκ των υστέρων 

παρέμβαση σε μεμονωμένα περιστατικά. 

Μια συνέπεια είναι ότι οι αναπτυγμένες οικονομίες διαφέρουν από τις αναδυόμενες 

οικονομίες, καθώς οι πρώτες παράγουν τα χρηματοπιστωτικά στοιχεία. Σε περίπτωση 

κράχ, οι ανεπτυγμένες οικονομίες είναι πιο ανθεκτικές δεδομένου ότι είναι σε θέση 

να απορροφήσουν τις ανισορροπίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των στοιχείων του 

ενεργητικού. Το συμπέρασμα είναι ότι μόνο η ανάληψη υπερβολικών ρίσκων και η 

έλλειψη καλών στοιχείων ενεργητικού, απαιτούν έγκαιρη παρέμβαση από την πλευρά 

των κεντρικών τραπεζών (Amable, 2003).  

Από την άλλη πλευρά, η διεξαγωγή της νομισματικής πολιτικής, με την τροποποίηση 

των στόχων για τον πληθωρισμό μέσω κανόνων, βελτιώνει τις διαδικασίες διαχείρισης 

των κινδύνων. Αυτή η γραμμή σκέψης δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα της στέρησης 

της πιστωτικής ικανότητας. Η μακροπρόθεσμη λύση των κρίσεων είναι η οικονομική 

μεγέθυνση. 

Παρόλα αυτά, η παγκοσμιοποίηση εξαπλώνει την έλλειψη των χρηματοπιστωτικών 

στοιχείων σε όλο τον κόσμο. Ως εκ τούτου, οι κρίσεις δεν είναι αποκλειστικό 

φαινόμενο των αναδυόμενων οικονομιών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι ροές των 

χρηματοπιστωτικών στοιχείων είναι άνισες, και οι ελλείψεις τους οφείλονται στα 
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πραγματικά προσαρμοσμένα για το συνάλλαγμα επιτόκια, γεγονός που εξηγεί γιατί τα 

κερδοσκοπικά συμβάντα είναι περιστασιακά (Καρούλια,et al, 2013).  

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, οι κερδοσκοπικές φούσκες είναι, μαζί με τη 

μείωση του πληθωρισμού, μηχανισμοί για την γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στα 

χρηματοπιστωτικά στοιχεία. Σε γενικές γραμμές εάν οι αποδόσεις μειωθούν, 

εμφανίζονται φούσκες που εξαπλώνονται σε όλη την κλίμακα της οικονομίας. 

Αυτό το ορθόδοξο μοντέλο, ωστόσο, αναγνωρίζει ότι τα κραχ οφείλονται σε δύσκολες 

συνθήκες και άστοχες πολιτικές καθώς επίσης κυρίως σε εξωγενείς διαταραχές. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χαμηλά επιτόκια έχουν προκαλέσει το πρόβλημα, αυτό 

θεωρείται ως εξωγενής ανάπτυξη. 

Σε αντίθεση με τον Μονεταρισμό, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν μηχανικοί 

κανόνες. Όλοι οι μεσάζοντες θα μεγιστοποιήσουν τις αξίες, τις δωρεάν εξασφαλίσεις 

και τον ατομισμό. Ωστόσο, οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 

«κατανοούν» τους κινδύνους. 

Οι ελλείψεις σε χρηματοπιστωτικά στοιχεία είναι η πηγή των πιο πρόσφατων 

μακροοικονομικών εξελίξεων από το 1990 και έπειτα. Οι αιτίες των οικονομικών κράχ, 

δεν είναι βαθιές και συστηματικές σε αυτά τα μοντέλα, ενώ η λύση είναι ότι τα 

χρηματοπιστωτικά συστήματα πρέπει να αναπτυχθούν σε ποιοτικούς όρους σε 

ολόκληρο την κόσμο. Παρόλα αυτά, η εξήγηση αυτή αγνοεί ότι πολλοί  

οικονομολόγοι, είχαν προχωρήσει σε εξηγήσεις των χρηματοπιστωτικών κρίσεων από 

το 1950 (Καρούλια,et al, 2013). 

Στην περίπτωση που οι φούσκες είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη της 

ισορροπίας, η λύση αυτή προσεγγίζει την θεωρία του Friedman, υπό την έννοια ότι η 

κερδοσκοπία αποτελεί σταθεροποίηση. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς ο σκληρός 

πυρήνας της Μονεταριστών είναι ίδιος με εκείνον των νεο-κλασσικών 

οικονομολόγων, που παραμελούν την αβεβαιότητα και την ανυπαρξία ενός 

μηχανισμού αυτορρύθμισης από την πλευρά του συστήματος (Krugman, et al, (2012). 
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Παρακάτω παρουσιάζουμε τρία εκ των βασικότερων μοντέλων ορθόδοξης 

οικονομικής προσέγγισης της κρίσης: 

Το πρώτο ορθόδοξο οικονομικό μοντέλο, ή αλλιώς μοντέλο του Krugman, εξηγεί τις 

κρίσεις ως το προϊόν των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού. Είναι η ανάγκη για 

κάλυψη του ελλείμματος, που εξασφαλίζει την κατάρρευση των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών μέσω της κερδοσκοπικής επίθεσης σε συναλλαγματικά αποθέματα 

(Krugman, 2009). 

Το δεύτερο κατά σειρά ορθόδοξο μοντέλο, ή αλλιώς μοντέλο του Obstfeld, εξηγεί τις 

κρίσεις ως αποτέλεσμα μιας σύγκρουσης μεταξύ σταθερής συναλλαγματικής 

ισοτιμίας και της επιθυμίας για προώθηση μιας πιο επεκτατικής νομισματικής 

πολιτικής (Obstfeld, et al, 2012).  

Το τρίτο κατά σειρά ορθόδοξο μοντέλο, που μελετήθηκε από τους Kaminsky και 

Reinhart, υποστηρίζει ότι ο πυρήνας του προβλήματος βρίσκεται στο τραπεζικό 

σύστημα (Gorton, 2012).  

Στα χρόνια από τότε που η οικονομική κρίση άρχισε, οι εξηγήσεις για το τι συνέβη 

συνέχισαν να κυριαρχούνται έως ένα σημείο μεταξύ νεοφιλελεύθερων και 

κεϋνσιανών. Οι ορθόδοξοι οικονομολόγοι αμφισβητούν το θράσος των τραπεζιτών, 

τους λανθασμένους υπολογισμούς των κυβερνήσεων, και την ανευθυνότητα των 

δανειοληπτών. Οι ετερόδοξοι οικονομολόγοι φέρουν αντιρρήσεις για την έλλειψη 

ελέγχου, την ανοχή για την κερδοσκοπία, και την απουσία των δημοσιονομικών 

κανονισμών. Εν όψει αυτών των επιχειρημάτων ένας χώρος έχει αρχίσει να ανοίγει 

για άλλη ερμηνεία με μαρξιστικές ρίζες, η οποία αποδίδει την αναταραχή στις 

εγγενείς ανισορροπίες του καπιταλισμού (Gorton, 2012). 

Οι νεοφιλελεύθεροι παρουσιάζουν την κρίση ως ένα περαστικό ατύχημα που δεν 

πρέπει να μεταβάλει τη βασιλεία των χρηματοδοτών. Αναγνωρίζουν ότι η οικονομική 

κρίση απαιτεί επανεξέταση της επίσημης εποπτείας για τις τράπεζες, αλλά είναι 

αντίθετοι με την κατάργηση των μέτρων απορρύθμισης των τελευταίων ετών. 
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Αυτό που δεν μπορούν να εξηγήσουν είναι η ένθερμη υποστήριξή τους για τις 

κρατικές ενισχύσεις που έλαβαν οι φορείς αυτοί. Είναι προφανές ότι η ενίσχυση αυτή 

έρχεται σε αντίθεση με κάθε κήρυγμα προς οφελος του ανταγωνισμού και τον 

κίνδυνο. Κατά καιρούς ισχυρίζονται ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να 

παρέχουν τα χρήματα σε ολόκληρη την κοινωνία και θα πρέπει να διατηρηθούν με 

δημόσια κονδύλια. 

Οι τράπεζες είναι η ραχοκοκαλιά ενός συστήματος που οι νεοφιλελεύθεροι θεωρούν 

τόσο ενάρετο και αυτάρκες. Με τέτοιες ιδιότητες θα πρέπει να είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσουν καταστάσεις κρίσης, χωρίς καμία εξωτερική βοήθεια. Είναι σε αυτές 

τις περιπτώσεις, και όχι κατά τη διάρκεια των συνήθων οικονομικών κύκλων, που η 

συνέπεια του καπιταλισμού τίθεται σε δοκιμασία. 

Οι ορθόδοξοι οικονομολόγοι απαλλάσσουν τον τραπεζικό κλάδο από κάθε ευθύνη. 

Αποδίδουν την κρίση στις επιπτώσεις της κυβερνητικής πολιτικής της φθηνότερης 

πίστωσης, η οποία ενίσχυσε το να δίνουν δάνεια οι τράπεζες σε αφερέγγυους 

πελάτες. Όμως, στο πλαίσιο των χαμηλών επιτοκίων, οι χρηματοδότες θα μπορούσαν 

να έχουν την κατευθυνόμενη τοποθέτηση των κεφαλαίων τους για άλλους σκοπούς. 

Δεν δημιουργήθηκε η φούσκα των ακινήτων, λόγω της επίσημης πίεσης, αλλά ήταν η 

υπόσχεση υψηλών αποδόσεων στην αγορά αυτή. Αναγνώρισαν μόνο την ύπαρξη ενός 

προβλήματος, όταν οι καθυστερημένες πληρωμές για τα δάνεια προκάλεσαν την 

κατάρρευση των τραπεζών (Gorton, 2012). 

Οι μικροί οφειλέτες που αντιμετωπίζουν έξωση από τα σπίτια τους κατηγορούνται για 

ανεύθυνη συμπεριφορά. Οι νεοφιλελεύθεροι καλύπτουν την απάτη των τραπεζιτών, 

αλλά αμφισβητούν φτωχές οικογένειες που πήραν δάνεια από απλή ανάγκη για 

στέγαση. 

Αυτό το κατηγορητήριο είναι συνεπές με την περιορισμένη ανάλυση της κρίσης ως 

συνάρτηση της ατομικής συμπεριφοράς. Χρησιμοποιώντας αυτή την παράμετρο, 

θεωρούν τον τραπεζικό κλάδο να έχει ενεργήσει με υπερβολική εμπιστοσύνη, λόγω 

απληστίας. Δεν θεωρούν τον παραλογισμό των απαιτητικών μετριοπάθεια σε μια από 
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τις πιο ανταγωνιστικές δραστηριότητες του καπιταλισμού. Οι κανόνες του παιχνιδιού 

που διέπουν τον τομέα αυτό ανταμείβουν συνήθως τον περιπετειώδη και τιμωρούν 

τον επιφυλακτικό. Η ίδια η δυναμική του ανταγωνισμού στην πλέον κερδοφόρα θέση 

της αγοράς ώθησε χρηματοδότες να αναλάβουν κινδύνους που προκάλεσαν την 

κατάρρευση.  

Στο χαρακτηρισμό τους για την κρίση, οι νεοφιλελεύθεροι εστιάζουν όλες τις 

πιθανότητες για την ψυχολογική προδιάθεση των χρηματοδοτών να αναλάβουν 

κινδύνους χωρίς να αξιολογούν τις συνέπειες. Ωστόσο, αγνοούν το στόχο διατήρησης 

αυτής της στάσης, που επιβάλλονται από τους κανόνες των «πάνω» και των «κάτω» 

σημείων του επιχειρηματικού κύκλου. Καθώς ακολουθούν αυτές τις διακυμάνσεις, οι 

τραπεζίτες αναγκάζονται να ενισχύσουν τις επενδύσεις τους με πρωτοβουλίες που 

αργά ή γρήγορα θα οδηγήσουν σε μια γενική κατάρρευση (Hanappi, 2012). 

Αυτές οι νεοφιλελεύθερες εξηγήσεις πέφτουν θύματα σε πολλές αντιφάσεις. 

Ισχυρίζονται ότι τα προειδοποιητικά σημάδια δεν ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της 

παράλογης ευφορία των τελευταίων ετών, και πιστεύουν ότι η έγκαιρη απόσυρση θα 

μπορούσε να αποφύγει την καταστροφή. Αλλά αυτή η κοινοτοπία ξεχνά ότι η 

οικονομική κατάρρευση, δεν ήταν μια αυθαίρετη ή να αποφευκτή εκδήλωση. Αυτά τα 

ατυχήματα είναι μέρος της περιοδικής αναδιοργάνωσης που διέπει τον καπιταλισμό. 

Είναι σαφές ότι αυτά τα προγράμματα σχεδιασμένα για την Wall Street από ειδικούς 

στα μαθηματικά δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική αξιολόγηση των κινδύνων 

(Hanappi, 2012). Αλλά το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη διαφάνειας των 

πληροφοριών που παρέχονται από αυτά τα εργαλεία. Είναι οι αποφάσεις που 

εγκρίθηκαν από τους χρηματοδότες στο πλαίσιο ενός ανηλεούς ανταγωνισμού. Ακόμη 

και αν ο τραπεζικός κλάδος αντιλαμβάνεται τα σημάδια του κινδύνου, δεν θα 

μπορούσε να τα αξιολογήσει σωστά. 

Ο νόμος της αύξησης των κερδών τους εμπόδισε από την υιοθέτηση μιας 

συντηρητικής στάσης την κατάλληλη στιγμή, μια στάση που ο καθένας επικροτεί μετά 
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το γεγονός. Αυτό που φαίνεται λογικό μετά την έκρηξη απορρίπτεται εκ των 

προτέρων, έτσι ώστε να μην χαθούν οι ευκαιρίες για κέρδος (Gup, 2010). 

Ωστόσο, το χειρότερο δεν είναι η αναγνώριση αυτών των σφαλμάτων, αλλά η 

απόφαση να ξεφορτώσουν όλες τις τραυματικές συνέπειες αυτής της τρέχουσας 

καταστροφής των εργαζομένων και των ανέργων. Ο κύριος ρόλος της 

νεοφιλελεύθερης άποψης είναι να δικαιολογήσει τη μεταφορά του κόστους της 

κρίσης στον ανυπεράσπιστο και τους άστεγους. Οι θεωρίες τους στοχεύουν μόνο στην 

προστασία των προνομίων της οικονομικής ελίτ. 

Οι κεϋνσιανοί (Paul Krugman, Joseph Stiglitz, George Soros, και Nouriel Roubini) έχουν 

πάρει τη θέση των αντιπάλων τους στα μέσα ενημέρωσης. Πιστεύουν ότι προέβλεψαν 

την κρίση και προειδοποίησαν για τις αρνητικές συνέπειες της απορρύθμισης του 

τραπεζικού τομέα. Ωστόσο, αυτά τα προειδοποιητικά μηνύματα δεν οδήγησαν στην 

σοβαρή αντιμετώπιση της τραπεζικής ελίτ, ούτε στην απαίτηση κυρώσεων για 

οικονομικά παραπτώματα (Gup, 2010). 

Μοιράζονται τώρα τη συλλογική αγανάκτηση που προκάλεσαν τα άσεμνα μπόνους 

των χρηματοδοτών. Αλλά συμφωνούν σχετικά με την ανακούφιση για τον τραπεζικό 

κλάδο. Αντί να ζητήσουν την εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος, αποδέχονται 

την κοινωνικοποίηση των ζημιών, η οποία αυξάνει το δημόσιο χρέος και απαιτεί 

διαρκή προσαρμογή των κοινωνικών δαπανών. 

Οι κεϋνσιανοί καταγγείλουν την απάτη που διαπράττεται με τη μόχλευση και την 

παραπλανητική λογιστική (Ταμουραντζής, 2012). Επικρίνουν, επίσης, τις αμφίβολες 

επιχειρηματικές συναλλαγές που διαπράττονται με κεφάλαια των ίδιων των φορέων 

που θα έπρεπε να υποστηρίζουν τον δανεισμό. Ωστόσο, απεικονίζουν αυτές τις 

απάτες, ως προσωπικές αμαρτίες των κερδοσκόπων, αγνοώντας ότι ο ίδιος ο 

καπιταλισμός ενθαρρύνει περιοδικά διάφορα είδη της υπεξαίρεσης να επεκταθούν 

στο πεδίο εφαρμογής της πίστωσης.  
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Οι κεϋνσιανοί αποδίδουν αυτές τις υπερβολές στην έλλειψης κανονισμών και 

προτείνουν την επίλυση του προβλήματος με αυστηρότερους κανόνες. Πιστεύουν ότι 

οι τραπεζίτες έχουν την τάση να χάνουν την προσοχή τους, αναγκάζοντας το κράτος 

να ασκεί αυστηρότερη εποπτεία. Επισημαίνουν ότι μια τέτοια ενέργεια είναι 

απαραίτητη για την αντιμετώπιση την κλίση που έχουν οι χρηματοδότες προς την 

αλόγιστη διαχείριση (Καρούλια,et al, 2013). 

Αλλά το τραπεζικό σύστημα δεν στερείται κανόνων. Αντιθέτως, υπάρχουν κανόνες και 

μηχανισμοί παρακολούθησης σε αφθονία. Καθώς οι ίδιοι οι τραπεζίτες διατηρούν ένα 

έμμεσο έλεγχο επί των διατάξεων αυτών, οι έλεγχοι δεν μειώνουν τελικά την 

αβεβαιότητα ή τον περιορισμό των κινδύνων. Με διάφορα είδη ομάδων 

συμφερόντων, ο τραπεζικός κλάδος διαπραγματεύεται συχνά αυτό το νομοθετικό 

λαβύρινθο από τα παράκεντρα εξουσίας.  

Η στενή οικειότητα μεταξύ των υπαλλήλων και των τραπεζιτών γίνεται πολύ πιο 

έντονη τις τελευταίες δεκαετίες, μέσω των ιδιωτικοποιήσεων και των κανόνων της 

ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών. Αλλά αυτή η ένωση δεν είναι κάτι νέο. 

Συνοδεύει τον καπιταλισμό από την εμφάνιση του και υπήρξε απαραίτητη για τη 

συνέχιση αυτού του τρόπου παραγωγής. Οι κεϋνσιανοί αμφισβητούν μόνο τις  

υπερβολές αυτής της σχέσης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ήταν αυτή η δομή της 

ρύθμισης, και όχι η απουσία της, που επέφερε την πρόσφατη κρίση. Τα ιδρύματα δεν 

πάσχουν από περιοδική διάβρωση της αποτελεσματικότητας λόγω κενών, αλλά και 

λόγω των επιπτώσεων του ανταγωνισμού. Ο καταναγκασμός να αυξήσουν τα κέρδη 

κάνει τους κανονισμούς που κληρονομήθηκαν από τις προηγούμενες περιόδους να 

αυτοκαταστραφούν (Gorton, 2012). 

Η ελπίδα αποφυγής της οικονομικής κρίσης με νέους νόμους αναπλάθει παλιές 

αυταπάτες στην παραγωγή μαγικών μέσων για την πρόληψη της κρίσης. Αυτά τα 

εργαλεία δεν υπήρξαν ποτέ, ούτε θα δημιουργηθούν, ενώ η πίεση για να αυξήσουν 

την αξία του ανεξόφλητου κεφαλαίου εξακολουθεί να υφίσταται. Αυτός ο 

καταναγκασμός διέβρωσε τους μεταπολεμικούς κανονισμούς και πάλι υπονόμευσε 

τις ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα η σημερινή 
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νεοφιλελεύθερη διαταραχή θα τροποποιηθεί με αυστηρότερη εποπτεία. Αλλά άλλος 

ένας γύρος περαιτέρω απελευθέρωσης της αγοράς θα προκύψει όταν ο καπιταλισμός 

χρειάζεται να ανασυστήσει το ποσοστό του κέρδους.  

Οι κεϋνσιανοί εξιδανικεύουν τους κανονισμούς που θεσπίζουν τα κράτη ώστε να 

εφαρμόσουν κάποια τάξη στη λειτουργία των αγορών. Υποθέτουν ότι οι κανόνες 

αυτοί καθορίζουν τη δυναμική των τραπεζικών εργασιών, ξεχνώντας ότι οι διατάξεις 

αυτές παρέχουν ουσιαστικά μια κρατική εγγύηση για τις μετοχές σε κυκλοφορία. Η 

εφαρμογή ενός κανόνα κάνει αυτή τη λειτουργία βιώσιμη. Η κατανόηση αυτής της 

διαδικασίας σημαίνει την αποδοχή ότι η κατάσταση δεν είναι μια οντότητα που 

εξυπηρετεί το κοινό καλό, αλλά είναι ένα όργανο της προστασίας της άρχουσας τάξης. 

Δεδομένου ότι οι ετερόδοξοι οικονομολόγοι δεν δέχονται αυτή την αρχή, φαντάζονται 

ότι μπορούν να διορθωθούν όλες οι ατέλειες του συστήματος με απλές προσαρμογές 

των κανονισμών (Τήνιος, 2010). 

Η ενίσχυση που οι τράπεζες έλαβαν κατά τη διάρκεια της κρίσης θα πρέπει να θέσουν 

ένα τέλος σε αυτές τις φαντασιώσεις, δεδομένου ότι είναι αρκετά ορατό πώς 

χρηματοδότες χειρίζονται τους μοχλούς του κράτους σε κρίσιμες καταστάσεις. 

Ωστόσο, αυτό το μάθημα δεν θα πρέπει να αφομοιωθεί από εκείνους που πιστεύουν 

ότι ο καπιταλισμός είναι ένα τέλειο και αιώνιο σύστημα. 

Υπάρχει και μια άλλη τάση μεταξύ των μετα - κεϋνσιανών θεωρητικών (Philip Arestis 

και Gerald Epstein), που δίνει έμφαση πιο έντονα στην ευθύνη του 

νεοφιλελευθερισμού. Πιστεύουν ότι η οικονομική ελευθέρωση προώθησε την  

αβεβαιότητα, έκανε την κίνηση κεφαλαίων πιο ευμετάβλητη, και ενθάρρυνε την 

επιτάχυνση των ανασφάλιστων χρηματοοικονομικών πράξεων. Νομίζουν ότι αυτό 

έδωσε το έναυσμα για την ξέφρενη κούρσα για την επέκταση άμεσων κερδών, 

ευνόησε την εισαγωγή κανόνων μεγιστοποίησης των χαρτοφυλακίων μετοχών, και 

καταλήξε να αποσταθεροποιήσει τις ίδιες τις τράπεζες (Krugman, et al, (2012). 

Η διάγνωση αυτή απεικονίζει την επίδραση ενός μετασχηματισμού που βοήθησε στην 

προώθηση της κατάρρευσης των ιδρυμάτων. Αλλά αυτή η γραμμή της αμφισβήτησεις 
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αγνοεί το νήμα της συνέχειας που συνδέει την κεϋνσιανή εποχή με την 

νεοφιλελεύθερη περίοδο. Η απελευθέρωση τέθηκε σε εφαρμογή από τη διατήρηση 

ενός προτύπου κρατικής παρέμβασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, που θα 

διαχειρίζεται από επιλεγμένες και σταθερές ομάδες εμπειρογνωμόνων. 

Είναι αλήθεια ότι οι περισσότερες φούσκες έχουν σπάσει από ό, τι στο παρελθόν, 

αλλά οι παλαιές κατευθύνσεις είναι σε θέση να μεταφέρουν τα ηνία του συστήματος 

σε αυτή την ελίτ όταν οι τράπεζες σκοντάφτουν. Η διατήρηση αυτής της μονάδας 

εντολής επιδεικνύει ακριβώς πόσο λάθος είναι η απόλυτη αντίθεση μεταξύ 

κεϋνσιανής ρύθμισης και φιλελεύθερης ευελιξίας. Οι δύο μέθοδοι διαφέρουν ως 

προς τη διαχείριση της καθημερινής επιχειρηματικής δράσης, αλλά επανενώνονται 

στις περιπτώσεις ενδεχόμενης κατάρρευσης (Krugman, et al, (2012). 

Οι οικονομολόγοι που αντιτίθενται στους τραπεζίτες για το υπόλοιπο της 

καπιταλιστικής τάξης δεν βλέπουν τη σχέση αυτή. Επειδή αγνοούν την υπάρχουσα 

σχέση μεταξύ των δύο ομάδων, προβληματίζονται από την πρόσφατη μετατροπή των 

χρηματοδοτών να γίνουν υποστηρικτές της κρατικής δράσης. Με παρόμοια έκπληξη, 

εξετάζουν την περιορισμένη κλίση που δείχνουν οι βιομηχανίες προς την 

πραγματοποίηση αλλαγών στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο. 

Οι μετα-κεϋνσιανοί έχουν αναλάβει και πάλι την παλιά ηθική αμφισβήτηση της 

αντιπαραγωγικής δραστηριότητας. Καταγγέλλουν το θράσος της Wall Street, την 

εξαπάτηση των καταθετών, και τον εκβιασμό των οργανισμών αξιολόγησης κατά των 

χρεωμένων χωρών. Ξεχνούν όμως ότι η κερδοσκοπία είναι μια θεμελιώδης 

δραστηριότητα του καπιταλισμού, όχι μια δεύτερη, προαιρετική (Krugman, 2009). 

Οι τράπεζες δεν είναι ένα ξεχωριστός κόσμος. Λειτουργούν ως συμπλήρωμα για 

επενδύσεις και κέρδη από την άσκηση μιας δραστηριότητας που απαιτείται από τους 

ομοίους τους στο εμπόριο και την παραγωγή. Ένας εντελώς παραγωγικός 

καπιταλισμός, όπως αυτός που φαντάζονται οι ετερόδοξοι οικονομολόγοι δεν υπήρξε 

ποτέ. Το σύστημα αναπαράγεται με μορφές πίστωσης που αναβιώνουν αναπόφευκτα 

την κερδοσκοπία. 
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Άλλες ετερόδοξες ερμηνείες, περισσότερο σύμφωνες με την παράδοση της θεωρίας 

της ρύθμισης, υπογραμμίζουν τις εντάσεις που δημιουργούνται από το 

νεοφιλελευθερισμό στη σφαίρα της ζήτησης (Michel Aglietta, Robert Boyer, και 

Thomas Palley). Τονίζουν ότι το σημερινό μοντέλο συμβασιοποίησε τους μισθούς, 

αύξησε την  ανεργία, και διεύρυνε την κοινωνική ανισότητα, τελικά, προκαλώντας 

σοβαρή επιδείνωση της αγοραστικής δύναμης (Obstfeld, et al, 2012). Η μείωση αυτή 

επηρεάζει τη ζήτηση και προωθεί υφέσεις. Ξεκινώντας από αυτό το χαρακτηρισμό, 

ζητείται αύξηση των κινήτρων για μαζική κατανάλωση, με μέτρα για την ανάπτυξη 

των δημόσιων δαπανών και για κάποια αναδιανομή του εισοδήματος. 

Μια τέτοια προσέγγιση υπογραμμίζει τον αντίκτυπο των νέων εγγενών 

χαρακτηριστικών που παρουσιάζει η κατανάλωση από ανώτερους και μεσαίους 

τομείς. Δεδομένου ότι ένα μέρος του πλούτου αυτών των τομέων έχει μετατραπεί σε 

δικαιώματα προαίρεσης μετοχών και μπόνους, οι καταναλωτικές τάσεις εξαρτώνται 

περισσότερο από τις αντιξοότητες του οικονομικού πλούτου από ό, τι από την 

απόδοση των εσόδων. Για το λόγο αυτό, ο κύκλος της χρηματιστηριακής αγοράς και 

των εκτιμήσεων της αγοράς ακινήτων τονώνουν την ζήτηση, και οι περίοδοι απώλειας 

καθιζάνουν την μείωση των εξαγορών. Οι παράγοντες που καθορίζουν την  

εμπιστοσύνη των καταναλωτών έχουν συνδεθεί με οικονομικά σκαμπανεβάσματα, 

όπως ποτέ πριν. 

Αυτή η ευπάθεια στην κατανάλωση έχει κλιμακωθεί, εξάλλου, λόγω της αυξανόμενης 

εξάρτησης στο χρέος των νοικοκυριών. Ενώ κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής 

περιόδου η ζήτηση των καταναλωτών υπαγορεύτηκε από την αύξηση των μισθών, τις 

τελευταίες δύο δεκαετίες είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εξέλιξη των δανείων. 

Αντιμέτωποι με μια όλο και περισσότερο επιδεινούμενη αγορά εργασίας, οι 

εργαζόμενοι έχουν καταφύγει σε βοήθεια πίστωσης για τη διατήρηση του βιοτικού 

τους επιπέδου. Η ανησυχία σχετικά με τις υπερβολικές δαπάνες από τις οικογένειες 

απεικονίζει αυτό τον διαχωρισμό μεταξύ της αύξησης των αγορών και των πενιχρών 

οικονομικών αντασφαλίσεων. 
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Αλλά αυτή η εύστοχη περιγραφή αυτών των ανισορροπιών αγνοεί το γεγονός ότι ο 

νεοφιλελευθερισμός αναβάθμισε μόνο μια αντίφαση του σύγχρονου καπιταλισμού. 

Αυτό το σύστημα ενθαρρύνει την κατανάλωση μεγάλης κλίμακας, χωρίς να παρέχει 

ένα αντίστοιχο υψηλότερο, πιο σταθερό εισόδημα. Από τη μία πλευρά, προωθεί την 

απόκτηση, ως ένα βαρόμετρο της προσωπικής επιτυχίας και της αναγνώρισης της 

επιτυχίας με τα χρήματα. Από την άλλη πλευρά, εμποδίζει την επίτευξη των στόχων 

αυτών, διότι αποδυναμώνει το εισόδημα μέσω του ανταγωνισμού της εργασίας και 

της υποβάθμισης της εργασίας (Hanappi, 2012). 

Ο σημερινός καπιταλισμός προάγει τον ηδονιστικό καταναλωτισμό και τον 

ατομικιστικό ωφελιμισμό, αλλά καθιστά αδύνατο να απολαύσουν τα άτομα τέτοιες 

συνήθειες λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας σχετικά με τις θέσεις εργασίας. Αυτοί οι 

τύποι των αντιφάσεων εμφανίστηκε πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έχουν 

πλέον καθιερωθεί σε όλες τις προηγμένες χώρες (Hanappi, 2012). 

Οι ετερόδοξοι οικονομολόγοι απεικονίζουν αυτές τις ανισορροπίες, όπως οι 

διαταραχές της ζήτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να ξεπεραστούν με την ανάπτυξη 

της κατανάλωσης. Ξεχνούν ότι ο καπιταλισμός δεν έχει ουσιαστικές θεραπείες για τα 

προβλήματα που προκύπτουν με την αγοραστική δύναμη (Hanappi, 2012). Εντός της 

δικής του ανάπτυξης, ο καπιταλισμός ενθαρρύνει τους αντικρουόμενες στόχους, 

προωθώντας την αύξηση των πωλήσεων και των κερδών που αποκτήθηκαν από την 

μείωση του μισθολογικού κόστους. Και οι δύο στόχοι είναι ασυμβίβαστοι, δεδομένου 

ότι η επιδίωξη των κερδών μέσω της μείωσης των μισθών υπονομεύει τη δυνατότητα 

διεύρυνσης των αγορών. Τελικά, αυτή η αντίφαση, η οποία ξεσπά - προέρχεται 

τακτικά από τον διαχωρισμό μεταξύ της κατάστασης της αύξησης τιμών (ποσοστό 

εκμετάλλευσης) και της κατάστασης των πωλήσεων (όγκος πωλήσεων) του 

κεφαλαίου. 

Αγνοώντας αυτή την ένταση, οι ετερόδοξοι οικονομολόγοι υποθέτουν πως η 

νεοφιλελεύθερη προσαρμογή μπορεί να αποφευχθεί με την αυξημένη ζήτηση και την 

ανάπτυξη. Ωστόσο, οι προτάσεις αυτές αποτραβιούνται όταν έρχεται η ώρα να 
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κυβερνήσουν. Σε αυτές τις στιγμές, η ρεφορμιστική συνταγή αντικαθίσταται από 

ενέργειες που απαιτεί η κατάσταση.  

Η συμπεριφορά των προέδρων των Σοσιαλδημοκρατών της Ελλάδας, της Ισπανίας, ή 

της Πορτογαλίας είναι οι περισσότερο κραυγαλέες. Ξεκίνησαν βάναυσες απολύσεις 

και περικοπές μισθών, οι οποίες είναι σε πλήρη αντίφαση με την αναθέρμανση της 

ζήτησης. Μια τέτοια αντίθεση μεταξύ λόγου και πραγματικότητας παρουσιάζει τα 

εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εξαγγελίες των ετερόδοξων οικονομολόγων 

(Καρούλια,et al, 2013). 

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, αυτό που εμφανίστηκε ήταν το ελάχιστο ενδιαφέρον της 

άρχουσας τάξης στην εφαρμογή μέτρων για να υπάρξει επιστροφή στο κράτος 

πρόνοιας. Όλοι οι καπιταλιστές ελπίζουν να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τα 

πλεονεκτήματα που έχουν αποκτηθεί με την επίθεση των εργοδοτών. Ακόμη, οι 

ισχυροί προσβλέπουν στο να επωφεληθούν από τον πανικό που δημιουργήθηκε από 

την ανεργία, έτσι ώστε να δοκιμάσουν ένα νέο κύμα του Θατσερισμού που εξαφανίζει 

όλα τα υπολείμματα των κοινωνικών κατακτήσεων. Αυτή είναι η πορεία που 

ευνοείται από ολόκληρη την τάξη των καταπιεστών, όχι μόνο από τους χρηματοδότες 

της Wall Street (Καρούλια,et al, 2013). Η αναβίωση της λαϊκής κατανάλωσης με 

κοινωνικές κατακτήσεις μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την πραγματικότητα λαϊκής 

πάλης. 

Η κρίση επιβεβαιώνει ότι η λειτουργία του καπιταλισμού βρίσκεται μακριά από τη 

φαντασία των ετερόδοξων οικονομολόγων. Κάθε ψευδαίσθηση της τροχιάς των ιδίων 

κεφαλαίων στο πλαίσιο αυτού του συστήματος διαψεύδεται από την πορεία των 

γεγονότων. Αυτές οι πεποιθήσεις προϋποθέτουν ότι οι εργοδότες ενεργούν στην 

υπηρεσία της κοινωνίας και ότι το κράτος ρυθμίζει τη δίκαιη κατανομή των πόρων. Η 

τελευταία αναπροσαρμογή αντικρούει την άποψη αυτή και δείχνει πώς αναπτύσσεται 

ένα κοινωνικό σύστημα που διοικείται από τους τραπεζίτες και επιχειρηματίες. 

Οι αδυναμίες των κεϋνσιανών ιδεών μας οδηγούν στην ζήτηση εξηγήσεων στις 

προσεγγίσεις μαρξισμού. 
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Οι οπαδοί του Μαρξ υπογραμμίζουν την ευθύνη του καπιταλισμού για το ξέσπασμα 

της κρίσης. Πιστεύουν ότι αυτές οι σπασμωδικές κρίσεις είναι εγγενείς στο σύστημα 

και θα συνεχίσουν να ξεσπούν εφ 'όσον αυτό το κοινωνικό σύστημα διαρκεί. Αλλά 

μέσα σε ένα κοινό εννοιολογικό πλαίσιο, οι υποστηρικτές αυτής της άποψης θέτουν 

διαφορετικές ερμηνείες του πιο πρόσφατου ξεσπάσματος. Οι διαφορές αυτές 

περιστρέφονται γύρω από τις μεγάλες ανισορροπίες στο διεθνές σύστημα. Πρόκειται 

για διαφορές που προκαλούν μακροχρόνιες διαφωνίες σχετικά με τους 

προσδιοριστικούς μηχανισμούς της κρίσης (Obstfeld, et al, 2012). 

Η μία πλευρά υποστηρίζει ότι η παρεμπόδιση της ζήτησης που προκάλεσε η 

νεοφιλελεύθερη επίθεση είναι η κύρια αντίφαση του σύγχρονου καπιταλισμού 

(Michel Husson και Alain Bhir) (Obstfeld, et al, 2012). Αποδίδουν την αποδυνάμωση 

της αγοραστικής δύναμης στην ίδια η συσσώρευση, η οποία διακόπτει την πορεία της 

παραγωγής από τη δυναμική της κατανάλωσης. Τονίζουν ότι μια τέτοια διακοπή δεν 

μπορεί να θεραπευθεί με απλές αλλαγές της οικονομικής πολιτικής. 

Η άποψη αυτή τονίζει ότι η αποδυνάμωση των συνδικάτων, ο κατακερματισμός της 

εργασίας και η ελαστικοποίηση της εργασίας έχουν κάνει τις δομές της ζήτησης, κατά 

την περίοδο του κράτους πρόνοιας, πιο ευάλωτες. Τα παλιά πρότυπα σταθερής 

κατανάλωσης έχουν αντικατασταθεί από πιο απρόβλεπτες αγοραστικές συνήθειες. 

Αυτή η αστάθεια εμποδίζει την απορρόφηση ενός σύγχρονου καλαθιού αγαθών, που 

δεν έχει πλέον την ομοιομορφία της μαζικής παραγωγής. 

Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει να σημειωθεί πως η αύξηση της παραγωγικότητας, η 

μηχανογράφηση της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και η επιτάχυνση του ρυθμού 

της κατασκευής τονίζουν την ευπάθεια της κατανάλωσης. Ο έντονος ανταγωνισμός 

απαιτεί μείωση του κύκλου ζωής των προϊόντων και έναρξη νέων σχεδίων πριν από 

την δυνατότητα αποπληρωμής των επενδύσεων πλήρως. Αυτή η ταχεία απαξίωση των 

αγαθών επιβάλλει ιλιγγιώδεις μορφές κατανάλωσης που έχουν αποσυνδεθεί από τη 

διάρκεια ζωής των στοιχείων αυτών.  
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Αυτή η προοπτική αντιλαμβάνεται σωστά τα εμπόδια που αντιμετωπίζοται στη 

ζήτηση, όπως η αποσταθεροποίηση στην επικερδή πώληση των εμπορευμάτων. Τα 

εμπορεύματα που παράγονται κατά τη διαδικασία της εξόρυξης πλεονάσματος 

πρέπει να πωληθούν για να ολοκληρωθεί η απαλλοτρίωση, αλλά η απουσία των 

αγοραστών καθιστά τη διεξαγωγή αυτής της διαδικασίας δύσκολη. Το ίδιο σύστημα 

που παρακινεί τους καπιταλιστές για την παραγωγή αγαθών για το κέρδος 

υπονομεύει την αγοραστική δύναμη. 

Μια τέτοια προσέγγιση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η νεοφιλελεύθερη 

επίθεση έχει δημιουργήσει ένα φαύλο κύκλο συρρίκνωσης της ζήτησης που εμποδίζει 

τη συσσώρευση. Η άποψη αυτή τονίζει, επίσης, ότι η ανασύσταση του κράτους 

πρόνοιας είναι απίθανο να μετριάσει αυτές τις παγίδες. Αυτοί οι οικονομολόγοι 

προσπαθούσαν να ανακτήσουν τα χαμένα κοινωνικά οφέλη μέσω της λαϊκής πάλης.  

Η εξήγηση αυτή δείχνει ότι ο ανταγωνισμός πολλαπλασιάζει τις ανισότητες σε όλα τα 

μοντέλα του καπιταλισμού. Σε οποιοδήποτε από αυτά τα σχήματα, οι επιχειρήσεις 

είναι υποχρεωμένες σε χαμηλότερο εισόδημα εξαρτημένης εργασίας, επηρεάζοντας 

έτσι την πώληση των προϊόντων που χρειάζεται να τοποθετηθούν στην αγορά. Η 

αντίφαση αυτή ακολουθεί μια εγγενή δυαδικότητα του καπιταλισμού που ενθαρρύνει 

την απεριόριστη παραγωγή αξιών χρήσης, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει την 

απορρόφηση των εμπορικών αγαθών. Αυτή η ανισορροπία προέρχεται τελικά από την 

αγοραστική δύναμη που οριοθετείται από την άνιση κατανομή του εισοδήματος. 

Η διαίρεση της κοινωνίας σε πλούσιους και φτωχούς μεταφράζεται σε διαφορετικές 

μορφές κατανάλωσης, όχι μόνο: περιορίζει επίσης σημαντικά την αφομοίωση των 

μεταποιημένων αγαθών. Η διαστρωμάτωση τάξεων εμποδίζει τακτικά την 

πραγματοποίηση της αξίας αναστέλλοντας την πώληση εμπορευμάτων σε τιμές 

συμβατές με τα αναμενόμενα κέρδη (Krugman, et al, (2012). 

Τονίζοντας πως ο σύγχρονος καπιταλισμός επεκτείνει τη ζήτηση χωρίς να δημιουργεί 

τον ομόλογό του των υψηλότερων εισοδημάτων, η προσέγγιση αυτή αποσαφηνίζει 

έναν καθοριστικό παράγοντα για την κρίση. Αλλά το πραγματικό βάρος αυτής της 
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ανισορροπίας και ο βαθμός ωριμότητάς του είναι αμφιλεγόμενα. Μια ένδειξη της 

περιορισμένης εμβέλειας που παρουσιάζει αυτή η αντίφαση είναι η εκδήλωση της 

κρίσης στην οικονομία από τις μεγαλύτερες υπερκατανάλωσεις του πλανήτη (ΗΠΑ), 

και την επακόλουθη επέκταση της και σε άλλες περιοχές υψηλής ζήτησης (Ευρώπη 

και Ιαπωνία) (Krugman, et al, (2012). 

Η διαπίστωση αυτή υποδηλώνει την απουσία ενός γενικού σεναρίου της υπό- 

κατανάλωσης. Η αύξηση των μισθών σε σχέση με την παραγωγικότητα ή τις παροχές 

έχει μείνει εντελώς πίσω, αλλά αυτή η διαφορά μεταφράζεται σε υψηλότερη 

ανισότητα των εισοδημάτων αντί της απόλυτης συρρίκνωσης της κατανάλωσης. 

Μια άλλη μαρξιστική διατριβή περιλαμβάνει ερμηνείες της κρίσης που τονίζουν το 

πλεόνασμα αδιάθετων προϊόντων. Αυτό το είδος της υπερπροσφοράς εμφανίστηκε 

για πρώτη φορά στον τομέα της στέγασης στις Ηνωμένες Πολιτείες και αργότερα 

επεκτάθηκε σε διάφορους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας (αυτοκίνητα, χάλυβα, 

και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα). Η μορφή που λαμβάνει η αποσταθεροποίηση 

έχει εκτεθεί διεξοδικά από ορισμένους θεωρητικούς (Robert Brenner) (Χαρδούβελης, 

2012). Η προσέγγιση αυτή θεωρεί ότι ο καπιταλισμός είναι στα πλαίσια της 

διαρθρωτικής επιδείνωσης για τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Τονίζει ότι η 

αυξανόμενη αντιπαλότητα μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων έχει δημιουργήσει ένα 

επίπεδο πλεονάσματος που μαστίζει την παγκόσμια αγορά. 

Το αποτέλεσμα έρχεται σε αντίθεση με την αποδεκτή επίδραση του ίδιου του 

ανταγωνισμού στα μεταπολεμικά χρόνια. Ενώ αρχικά η παγκόσμια οικονομία θα 

μπορούσε να στεγάσει την ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγής και του εμπορίου, 

αργότερα, δεν υπήρχε αρκετός χώρος για όλους. Η Γερμανία και η Ιαπωνία 

υπονόμευσαν τη βιομηχανική και εμπορική υπεροχή των Ηνωμένων Πολιτειών, και οι 

τρεις αντίπαλοι εγκλωβίστηκαν σε έναν ασφυκτικό ανταγωνισμό. Η είσοδος της Κίνας 

στον παγκόσμιο καπιταλισμό αναδεικνύει τέτοιες εντάσεις και εισάγει μια πρόσθετη 

μάζα εμπορευμάτων με την πληθώρα των προϊόντων. 
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Ο ανταγωνισμός επιβάλλει ένα ποσοστό της παραγωγής που καθιστά το μεγαλύτερο 

μέρος των αγαθών που κατασκευάζονται δυσανάλογα με τα επίπεδα της αγοράς. Οι 

επιχειρήσεις οδηγούνται στο να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, ενώ ο 

ανταγωνισμός τους αποτρέπει από την εκτίμηση του δυναμικού για την τοποθέτηση 

στην αγορά. Δεδομένου ότι ο ίδιος ο ανταγωνισμός εμποδίζει τον συντονισμό μεταξύ 

των επιχειρήσεων, οι τσέπες των πλεονασμάτων επανεμφανίζονται ξανά και ξανά. Οι 

καπιταλιστές έχουν επίγνωση των συνεπειών αυτών (Obstfeld, et al, 2012). 

Το κύριο πλεονέκτημα αυτού του χαρακτηρισμού είναι η επικέντρωσή του στις 

τρέχουσες επιπτώσεις μιας μακροχρόνιας ανισορροπίας. Αυτό δείχνει ότι οι αβέβαιες 

αγορές, η αμφίβολη ζήτηση, και η σιγουριά για τα κέρδη δεν αποθαρρύνουν την 

ανταγωνιστική δραστηριότητα. Η μάχη για να μειώσουν το κόστος και να εκτοπίσουν 

τους ανταγωνιστές συνεχίζεται σε πλήρη εξέλιξη. Αυτός ο αγώνας ωθεί την οικονομία 

προς βάραθρα τόσο ανεπιθύμητα και αδυσώπητα (Δήμα, 2011). 

Αυτή η άποψη δεν αποδίδει την κρίση σε λάθη της οικονομικής πολιτικής, σε 

λανθασμένους υπολογισμούς με τα επιτόκια, ή σε αντιφάσεις κατά τον υπολογισμό 

των επενδύσεων. Δείχνει πώς η κατάρρευση της οικονομικής δραστηριότητας είναι 

αποτέλεσμα αυτού του ανταγωνιστικού καταναγκασμού. Ο ανταγωνισμός δεν 

επιτρέπει το συντονισμό των ενεργειών μεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων, και ωθεί 

όλους τους συμμετέχοντες να φέρουν την ανάπτυξη των πλεονασματικών προϊόντων. 

Υπάρχει πλεόνασμα εμπορευμάτων, λόγω της επέκτασης του ανταγωνισμού, των 

επενδύσεων και της παραγωγικότητας. Η κρίση επιβεβαιώνει ότι το σύστημα δεν 

πάσχει από στασιμότητα, αλλά από απρόβλεπτα επίπεδα δραστικότητας. 

Μια τέτοια προοπτική μας επιτρέπει επίσης να σημειώσουμε τον περιορισμένο 

αντίκτυπο που έχουν τα μονοπώλια στον αποκλεισμό του ανεξέλεγκτου 

ανταγωνισμού. Τα αποπληθωριστικά χαρακτηριστικά της τρέχουσας κρίσης 

υποστηρίζουν αυτή την παρατήρηση. Σε αντίθεση με τη δεκαετία του 1970, οι 

προσαρμογές του ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών δεν υφίστανται επεξεργασία 

μέσα σε ένα πλαίσιο πληθωρισμού. Υπήρξαν κάποιες ενδείξεις απόλυτων μειώσεων 

στις τιμές. Αυτές οι μειώσεις τιμών θα ήταν αδύνατες αν τα μονοπώλια μπορούσαν να 
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υπολογίζουν σε επαρκή δύναμη για να συμφωνήσουν για την από κοινού διαχείριση 

της οικονομίας. Σε αυτή την περίπτωση οι επιχειρήσεις θα διαπραγματευτούν την 

αναδιανομή των αγορών, διατηρώντας παράλληλα τα κέρδη τους και τα επίπεδα 

τιμών (Πάπα, 2009). 

Υπάρχει ένα νέο πλεόνασμα που δημιουργείται επειδή ο παγκόσμιος ανταγωνισμός 

αναπτύσσεται κατά τρόπο που έχει αποσυνδεθεί από την τοπική παραγωγή. Είναι 

λάθος να υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση υποτίμησης του κεφαλαίου. Το 

πλεόνασμα δεν μπορεί να συσσωρευτεί, χωρίς να εμποδίζεται το κεφάλαιο, γιατί ο 

καπιταλισμός δεν μπορεί να σταματήσει τη διαδικασία καθαρισμού που είναι εγγενής 

στο σύστημα. 

Η ίδια η λειτουργία του συστήματος αναγκάζει να περάσει μέσα από διαδοχικούς 

κύκλους ανατίμησης κεφαλαίου και καθαρισμού του κεφαλαίου. Αυτό που είναι νέο 

είναι το βάρος που το κράτος ασκεί σε αυτές τις διαδικασίες.  

Μια άλλη θεωρητική τάση εξηγεί την τρέχουσα κρίση, υπογραμμίζοντας τη 

συμπεριφορά του ποσοστού κέρδους. Η τάση αυτή υποστηρίζει ότι η μείωση στη 

μεταβλητή αυτή υπονομεύει δομικά τον καπιταλισμό, καταστρέφοντας τον 

πρωταρχικό στόχο του συστήματος της κερδοφορίας (Andrew Kliman, Chris Harman, 

και Guglielmo Carchedi) (Στεφανάδης, 2011). 

Η κίνηση αυτή υπόκειται σε ορισμένους ελέγχους και ισορροπίες που επιτρέπουν τη 

συνεχή συσσώρευση. Είναι σαφές ότι μια απότομη πτώση του ποσοστού του κέρδους 

θα αποκλείει τη συνέχεια του καπιταλισμού. Ορισμένες αντίρροπες δυνάμεις 

μετριάζουν την πτώση, όπως τα κίνητρα για την αύξηση της εκμετάλλευσης των 

εργαζομένων και ευτελίζουν το σταθερό και μεταβλητό κεφάλαιο. Αλλά με δεδομένη 

τη μεγάλη κλίση προς τις επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και μηχανήματα, καμία από 

αυτές τις ελαφρυντικές τάσεις δεν καταφέρνει να επιβραδύνει τη μείωση του 

ποσοστού κέρδους μακροπρόθεσμα (Ασπρίδης & Χατζηζαφειρίου, 2011). 
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Ορισμένοι πιστεύουν ότι η διαδικασία αυτή ωθεί τον καπιταλισμό σε μια νωχελική 

επιβίωση. Η διαρθρωτική μείωση των ποσοστών κέρδους μπλοκάρει τον δυναμισμό 

του συστήματος, προκαλώντας τις τραυματικές αναταραχές που έχουν ανακύψει κατά 

την τρέχουσα αναταραχή. 

Άλλες ερμηνείες της ίδιας αρχής παρατηρούν αυτό τον αντίκτυπο με μεγαλύτερη 

προσοχή. Οι αρχές εκτιμούν ότι το ποσοστό του κέρδους δεν έχει βιώσει μια σταθερή 

πτώση, αλλά μετριάζεται από τη σχετική ανάκαμψη των κερδών κατά τις δύο 

τελευταίες δεκαετίες (Ασπρίδης & Χατζηζαφειρίου, 2011). Αποδίδουν αυτήν την 

ανάπαυλα στην αύξηση του ποσοστού εκμετάλλευσης που επιβάλλεται δυνάμει του 

νεοφιλελευθερισμού. Ωστόσο, η αξιολόγησή τους είναι ότι η αναδιάρθρωση αυτή δεν 

ήταν επαρκής για την αποκατάσταση του μεταπολεμικού μέσου όρου και δεν 

εξασφαλίζει μια σημαντική αναβίωση στη συσσώρευση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 

 

Εδώ και ένα διάστημα, τα σχόλια από συμμετέχοντες στις χρηματαγορές και στελέχη 

επιχειρήσεων έχουν δείξει ότι τα υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας αποτελούν ένα 

βασικό λόγο για τις υποτονικές επιδόσεις της οικονομίας κατά την τρέχουσα επέκταση 

των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Εάν και η επιχειρηματική και οικονομική 

κοινότητα πιστεύει ότι οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές είναι σκοτεινότερες από το 

συνηθισμένο, ο ρυθμός πρόσληψης και οι δαπάνες για έργα κεφαλαιουχικών 

δαπανών μπορεί να περιοριστεί χωρίς λόγο, επιβραδύνοντας έτσι το συνολικό ρυθμό 

της οικονομικής δραστηριότητας (Amable, 2003). 

Οι φορείς χάραξης της νομισματικής πολιτικής, δεν έχουν ανοσία στις προκλήσεις που 

δημιουργούνται από την άνοδο της στάθμης της οικονομικής αβεβαιότητας. Αυτό έχει 

σημειωθεί στα πρακτικά από πολλές πρόσφατες συνεδριάσεις της Ομοσπονδιακής 

Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC). Χαρακτηριστικό είναι ένα παράδειγμα από τα 

πρακτικά της συνεδρίαση της FOMC του Σεπτεμβρίου 2012 όπου σημειώθηκε ότι 

πολλοί συμμετέχοντες ανέφεραν επίσης ότι ένα υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας 

σχετικά με την ευρωπαϊκή δημοσιονομική και τραπεζική κρίση και οι προοπτικές για 

τις αμερικανικές φορολογικές και ρυθμιστικές πολιτικές ήταν δυσμενώς κείμενες 

όσον αφορά την εμπιστοσύνη, περιορίζοντας έτσι τις δαπάνες σε νοικοκυριά και 

επιχειρήσεις (Καρούλια,et al, 2013). 

Εδώ λοιπόν θα συζητήσουμε την έννοια της οικονομικής αβεβαιότητας, πώς 

ορισμένοι οικονομολόγοι την μετρούν και πώς η αυξανόμενη αβεβαιότητα μπορεί να 

επιβραδύνει την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας. 

Η αβεβαιότητα και τα αποτελέσματά της για το εμπόριο, όπως η λήψη 

επιχειρηματικών αποφάσεων, έχει συχνά μελετηθεί στο πλαίσιο των αποφάσεων για 
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επέκταση – κυρίως μέσω της αύξησης των προσλήψεων και των προσθηκών στο 

μετοχικό κεφάλαιο, όπως οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου. Οι αποφάσεις αυτές 

επηρεάζουν φυσικά τα κέρδη της επιχείρησης. Η σχέση μεταξύ αβεβαιότητας και 

κέρδους ξεκαθαρίστηκε περαιτέρω με την εισαγωγή της έννοιας του κινδύνου. Για 

πολλούς απλούς ανθρώπους, ο κίνδυνος και η αβεβαιότητα φαίνεται να είναι το ίδιο 

πράγμα, αλλά για τους οικονομολόγους, υπάρχει μια λεπτή διάκριση. Η διαφορά 

μεταξύ του κινδύνου και της αβεβαιότητας συζητήθηκε σχεδόν 100 χρόνια πριν από 

τον οικονομολόγο Frank Knight, σύμφωνα με τον οποίο υπάρχει μια θεμελιώδης 

διαφορά μεταξύ της ανταμοιβής για τη ανάληψη ενός γνωστού ρίσκου και για την 

ανάληψη ενός ρίσκου του οποίου η ίδια η αξία δεν είναι γνωστή (Καμπόλης & 

Τραυλός, 2008). Είναι θεμελιώδες, μάλιστα, ότι ένας γνωστός κίνδυνος δεν θα 

οδηγήσει σε οποιαδήποτε ανταμοιβή. 

Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι η δυσμενής έκβαση ενός γνωστού κινδύνου μπορεί να 

διασφαλιστεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, γιατί αυτό 

παρουσιάζει μια καλά καθορισμένη κατανομή των αναμενόμενων πιθανοτήτων. Οι 

ασφαλιστικές εταιρείες που πραγματοποιούν συμβόλαια ζωής, για παράδειγμα, 

έχουν μια αρκετά ακριβή εκτίμηση του πόσες πολιτικές θα αποπληρώσουν, σε ένα 

δεδομένο έτος, λόγω των στατιστικών θνησιμότητας. Ωστόσο, ένας άγνωστος 

κίνδυνος δεν έχει γνωστή κατανομή των αναμενόμενων πιθανοτήτων. Για 

παράδειγμα, μια επιχείρηση θα πρέπει να αφιερώσει τους λιγοστούς πόρους της για 

να σχεδιάσει την διαδικασία που θα ακολουθήσει έναντι ενός ιού υπολογιστών που 

κλείνει ένα βασικό μέρος του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας, ακόμη και αν δεν έχει 

καμία ιδέα για το τι πιθανότητα υπάρχει για μια τέτοια περίπτωση. 

Μια από τις πρώτες προσπάθειες να διαμορφωθούν αυστηρά οι επιπτώσεις της 

αβεβαιότητας στην επένδυση των επιχειρήσεων δόθηκε στη δημοσιότητα από τον 

Ben Bernanke το 1983. Ο νυν πρόεδρος της Federal Reserve ήταν τότε καθηγητής στο 

πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Στην ανάλυσή του, ο Bernanke σημείωσε ότι οι 

παράγοντες μακρο-επίπεδου, όπως οι απρόβλεπτες μεταβολές των τιμών του 

πετρελαίου, οι αλλαγές στη νομισματική και δημοσιονομική πολιτική, ή η έλευση των 

νέων τεχνολογιών με διαδεδομένες εφαρμογές, είναι σημαντικές σε μικροοικονομικό 
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επίπεδο, δηλαδή, στην απόφαση μιας επιχείρησης να επενδύσει (Μηλιός, et al, 2003). 

Η απόφαση αυτή αποκτά αυξημένη σημασία για μακροπρόθεσμα επενδυτικά σχέδια 

που είναι οικονομικά δαπανηρά να αντιστραφούν. Έτσι, κατά την άφιξη της νέας 

πληροφόρησης, η επιχείρηση, που μπορεί να είναι τράπεζα ή επενδυτής, μπορεί να 

διαπιστώσει ότι οι πιθανότητες να κάνει μια καλύτερη, απόφαση έχοντας 

περισσότερες πληροφορίες, αυξάνονται καθώς υπάρχει αναμονή για περισσότερες 

πληροφορίες. Με άλλα λόγια, η εταιρεία εκτιμά ότι υπάρχει μια αξία όσον αφορά την 

αναμονή για την επένδυση. 

Αυτή η αξία επιλογής γίνεται περισσότερο ή λιγότερο πολύτιμη για την επιχείρηση, 

ανάλογα με το επίπεδο αβεβαιότητας που αντιλαμβάνεται στην οικονομία. Η 

αυξημένη αβεβαιότητα που απορρέει από παράγοντες μακρο-επίπεδου, μπορεί να 

γίνει ένας σημαντικός παράγοντας για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων και, κατά 

συνέπεια, για την οικονομία. Σύμφωνα με τον Bernanke, όταν η αξία επιλογής είναι 

μεγάλη, οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν τις τρέχουσες αποδόσεις, 

προκειμένου να λάβουν περισσότερες πληροφορίες. Η υψηλή αβεβαιότητα και η 

πιθανότητα ότι οι νέες πληροφορίες θα αλλάξουν την τοποθέτηση των έργων μπορεί 

να συμπιέσει τις τωρινές επενδύσεις (Ασπρίδης & Χατζηζαφειρίου, 2011).  

Οι συζητήσεις σχετικά με τη διείσδυση της αβεβαιότητας, ανεξάρτητα από την πηγή 

και την συνέχεια, και, ως εκ τούτου τις επιπτώσεις της στην οικονομία οδηγούν στην 

ερώτηση για το πώς οι οικονομολόγοι ή τα στελέχη των επιχειρήσεων και οι 

τραπεζίτες μετρούν την αβεβαιότητας. Ένα μέτρο θα μπορούσε να είναι το ποσό των 

μετρητών που κατέχουν οι επιχειρήσεις στους ισολογισμούς τους. Οι επιχειρήσεις 

κατέχουν ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα για πολλούς λόγους. Ο ένας είναι για τη 

χρηματοδότηση των επενδύσεων. Ωστόσο, οι επενδύσεις χρηματοδοτούνται επίσης 

μέσω της έκδοσης μετοχών ή μέσω δανείων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Αντικατοπτρίζοντας την προαναφερθείσα αξία επιλογής της αναμονής, μια επιχείρηση 

μπορεί να συσσωρεύει μετρητά αντί της χρηματοδότησης των επενδύσεων, αν κρίνει 

το μακροοικονομικό περιβάλλον πολύ αβέβαιο για να προσδιοριστεί ο ρυθμός 

επιστροφής της επένδυσης. 



Πτυχιακή Εργασία  Εμμανουήλ Χρονάκης 

 

 

  Σελίδα 
52 

 
  

Το Σχήμα 1 δείχνει ότι τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τα περιουσιακά 

στοιχεία στον ισολογισμό των μη χρηματοοικονομικών μεγάλων επιχειρήσεων 

ανήλθαν σε λίγο λιγότερο από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια κατά τις 31 του Δεκέμβρη 

του 2012. Ενώ σημειώθηκε ένα υψηλό σε ονομαστικούς όρους σε σχέση με όλες τις 

εποχές, το ποσό αυτό ανερχόταν σε μόλις λίγο περισσότερο από το 6% των συνολικών 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Παρόλα αυτά, το μερίδιο της στο 

τέλος του 2012 ήταν το μεγαλύτερο σε διάστημα λίγο περισσότερο από 13 χρόνια 

(Ταμουραντζής, 2012). 

 

 

Εικόνα 2. Ταμειακά διαθέσιμα και άλλα διαθέσιμα στοιχεία ενεργητικού στους εταιρικούς 

ισολογισμούς 

 

Κατά τη μέτρηση της αβεβαιότητας, οι οικονομολόγοι συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν 

αρκετές πιθανές πηγές που περιορίζουν την πρόσληψη και τα επενδυτικά σχέδια των 

επιχειρήσεων. Μια περαιτέρω περιπλοκή είναι ότι οι διαφορετικοί τύποι της 

αβεβαιότητας επηρεάζουν ορισμένους τομείς της οικονομίας, περισσότερο από 

άλλους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στη σφαίρα της οικονομικής πολιτικής. Για παράδειγμα, 

η λήξη της έκπτωσης φόρου που εκκρεμεί για επενδύσεις, μπορεί να δημιουργήσει 

μεγαλύτερη αβεβαιότητα για έναν μεγάλο κατασκευαστή εντάσεως κεφαλαίου από 

ότι για ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή λιανοπωλητή. 
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Ένα δεύτερο μέτρο οικονομικής αβεβαιότητας είναι ένας δείκτης που έχει σχεδιαστεί 

για τη μέτρηση της αβεβαιότητας της οικονομικής πολιτικής. Όπως βλέπουμε και στο 

παρακάτω γράφημα ο Δείκτης Οικονομικής Πολιτικής, είναι προϊόν εργασίας των 

οικονομολόγων Scott Baker και Nicholas Bloom του Πανεπιστήμιου του Στάνφορντ και 

του οικονομολόγου Steven Davis του Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Τιμές του δείκτη πάνω 

από 100 αποδεικνύουν επίπεδα αβεβαιότητας άνω του μέσου όρου, ενώ το αντίθετο 

ισχύει για τιμές κάτω από 100 (Ταμουραντζής, 2012). 

Οι αυξήσεις στο δείκτη οικονομικής αβεβαιότητας τείνουν να συνδέονται με την 

πτώση ή πιο αργή ανάπτυξη του πραγματικού ΑΕΠ και με επενδύσεις παγίου 

κεφαλαίου πραγματικών επιχειρήσεων.  Αυτό μπορεί να συναχθεί από το Σχήμα 2, 

επειδή ο δείκτης BBD της οικονομικής αβεβαιότητας αυξάνει απότομα αμέσως πριν 

και κατά τη διάρκεια της ύφεσης, και στη συνέχεια παρασύρεται σε χαμηλότερα 

επίπεδα μετά το τέλος της ύφεσης. Είναι σημαντικό, το γεγονός ότι ο δείκτης δείχνει 

ότι η αβεβαιότητα της οικονομικής πολιτικής βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα 

κατά το μεγαλύτερο μέρος της επέκτασης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 

επίπεδα που συνήθως εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της ύφεσης (Krugman, et al, 

(2012). 

 

 

Εικόνα 3. Δείκτης Αβεβαιότητας Οικονομικής Πολιτικής 
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Ο δείκτης BBD φαίνεται ότι απεικονίζει με ακρίβεια τα ανεπίσημα στοιχεία που 

αναφέρονται στα οικονομικά μέσα. Όπως μπορεί να φανεί στο σχήμα, η αβεβαιότητα 

είναι ασυνήθιστα υψηλή τα τελευταία χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί, όμως, ότι ο 

δείκτης BBD είναι δυνητικά προδιατεθειμένος. Ας υποθέσουμε ότι ένας αυξανόμενος 

αριθμός οικονομολόγων, φορέων χάραξης πολιτικής και συμμετεχόντων στη 

χρηματοπιστωτική αγορά αναφέρονται στον δείκτη BBD και το χρησιμοποιούν ως 

εργαλείο για τη μέτρηση της αβεβαιότητας ή προβλέπουν τις συνέπειες της 

αβεβαιότητας στην οικονομία. Στο βαθμό που η ανάλυση αυτή αναφέρεται και 

περιλαμβάνεται στη συνιστώσα αιτιολογικής αναφοράς του Google του δείκτη, ο 

δείκτης θα έχει υψηλότερες τιμές. Αλλά δεδομένου ότι ο δείκτης BBD αποτελείται 

από άλλα συστατικά, αυτή η προδιάθεση μπορεί να είναι σχετικά μικρή και 

επουσιώδης (Krugman, et al, (2012). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο 

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια βαθιά και παρατεταμένη οικονομική ύφεση. Η παγκόσμια 

κρίση του 2008-2009 έδωσε στο φως τα τρωτά σημεία της Ελλάδας. Κατά τα 

τελευταία χρόνια, η Ελλάδα σταδιακά αλλά συνεχώς έχανε την διεθνή της 

ανταγωνιστικότητα κόστους, με αποτέλεσμα την διεύρυνση των τρεχόντων 

ελλειμμάτων του ισοζυγίου, την επιδείνωση της διεθνούς επενδυτικής θέσης, καθώς 

και τις κακές επιδόσεις από εισερχόμενες άμεσες ξένες επενδύσεις. Στην 

πραγματικότητα, όταν ήρθε η κρίση, η Ελλάδα ήταν περισσότερο εκτεθειμένη από 

άλλες χώρες (Δήμα, 2011). 

Η επίλυση αυτών των προβλημάτων απαίτησε και απαιτεί μέτρα πολιτικής σε ένα 

ευρύ φάσμα και η ελληνική κυβέρνηση ξεκίνησε ένα φιλόδοξο σχέδιο για τη 

Εικόνα 4. Η συρρίκνωση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα στους διάφορους τομείς 
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διατήρηση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, και για τη σταθεροποίηση των δημόσιων 

οικονομικών ώστε να καθησυχάσει τις αγορές. Αλλά ο δρόμος προς την ανάκαμψη 

φαίνεται να είναι αργός και επώδυνος για τους Έλληνες πολίτες. Επιπλέον, εάν η 

ανάκαμψη θέλουμε να διαρκέσει, πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί μια πληθώρα 

διαρθρωτικών προβλημάτων για την Ελλάδα.  

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι συνθήκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα 

επιδεινώθηκαν σημαντικά από την έναρξη της κρίσης και η βραχυπρόθεσμη 

προοπτική παραμένει ζοφερή. Το ποσοστό ανεργίας έχει κλιμακωθεί σε επίπεδα 

ρεκόρ και τα επίπεδα απασχόλησης σημειώνουν τραγική πτώση. Επιπλέον, ο αριθμός 

των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού έχει 

αυξηθεί δραματικά (Δήμα, 2011). 

Η τρέχουσα επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας επιδεινώνει τις προ της 

κρίσης ανισορροπίες στην ελληνική αγορά εργασίας. Ακόμη και πριν από την κρίση, 

σχεδόν το ήμισυ του ανέργων ήταν μακροχρόνια άνεργοι (ΟΟΣΑ, 2010). Αλλά όπως 

γνωρίζουμε, η ανάλυση των διαρθρωτικών εξελίξεων με βάση τα ad hoc μέτρα 

αντιμετώπισης της κρίσης είναι δύσκολη. 

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική ύφεση από το 2008. Μετά από την 

σταθερή αύξηση του πραγματικού όγκου του ΑΕΠ κατά τα προηγούμενα χρόνια (5,5% 

το 2006 και 3,0% το 2007, η οικονομική δραστηριότητα άρχισε να μειώνεται το 2008  

(-0,2%) και η Ελλάδα εισήλθε σε μια παρατεταμένη ύφεση. Η κατάσταση 

επιδεινώθηκε περαιτέρω κατά τα επόμενα έτη, με απότομες αλλαγές να 

καταγράφονται της τάξης του 3,3% το 2009, 3,5% το 2010 και 6,9% το 2011, 

αντικατοπτρίζοντας τις σημαντικές μειώσεις της παραγωγής σε όλους τους τομείς 

δραστηριότητας. Το ΑΕΠ μειώθηκε περαιτέρω κατά 4,7% το 2012. Οι περισσότερες 

χώρες της ΕΕ επέστρεψαν σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά το 2009, μετά την 

αναβίωση της ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες. Αντίθετα, ο πραγματικός ρυθμός 

αύξησης του ΑΕΠ στην Ελλάδα συνέχισε την πτωτική του πορεία, υποχωρώντας κατά 

3,7% το 2010 και κατά 6,9% το 2011. Ως αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών, το κατά 
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κεφαλήν εισόδημα σε ευρώ ανά κάτοικο, μειώθηκε από 18.700 το 2007 σε 16,100 το 

2011 (μείωση 14 %) (Krugman, et al, (2012). 

Οι μακροοικονομικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας εξακολουθούν να 

παραμένουν αρνητικές. Σύμφωνα με έκθεση που συνετάχθησαν κατά το 2012, η 

ελληνική κυβέρνηση είχε εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της (ΔΝΤ, 

την Ε.Ε. και την ΕΚΤ) για πακέτο περικοπών 13,5 δισ. που θα εφαρμόζονταν κατά το 

2013 και το 2014. Με την εφαρμογή τους, τα μέτρα αυτά, μπορούμε να πούμε, ότι 

αναμένεται με ασφάλεια να προκαλέσουν μείωση στο ΑΕΠ κατά επιπλέον 5-7% το 

2013 και η οικονομία να παραμείνει σε ύφεση και το 2014. Μέχρι τότε και από την 

αρχή της κρίσης, η ελληνική οικονομία θα έχει συρρικνωθεί κατά 25-30%. 

 

Εικόνα 5. Πραγματικό ΑΕΠ κατά κεφαλήν, ρυθμός ανάπτυξης (Αλλαγή % σε σχέση με τον 

προηγούμενο χρόνο, Πηγή: Eurostat 

 

Η απασχόληση ανταποκρίνεται στην ύφεση με σημαντική χρονική υστέρηση, λόγω της 

νομοθεσίας για την προστασία της απασχόλησης, που πιστεύεται ότι είναι αυστηρή 

στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις αρχικά προσπάθησαν να αποφύγουν το κόστος 

απόλυσης, ενώ τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση για τη 

διατήρηση της απασχόλησης έχουν κάπως μετριάσει την επίδραση στην απασχόληση 

κατά τα πρώτα στάδια της κρίσης. Παρόλα αυτά, το συνολικό ποσοστό απασχόλησης 
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έχασε 8,2 μονάδες μεταξύ 2008 και 2011, με τους άνδρες να είναι η περισσότερο 

πληγέντες (-9,3 μονάδες σε σχέση με -3,9 μονάδες για τις γυναίκες). Σε σχέση με τους 

στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων στην 

ηλικιακή ομάδα 20-64 ετών διαμορφώθηκε στο 59,9% το 2011 (71,1 % για τους 

άνδρες και 48,6 % για τις γυναίκες), έχοντας χάσει 6,6 μονάδες από το 2008, όπου οι 

απώλειες για τους άνδρες εκτιμούνται σε 9,3 μονάδες και για τις γυναίκες σε 3,9 

μονάδες. Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι ο στόχος απασχόλησης που έχει θέσει το 

ελληνικό ΕΠΜ 2011-2014 (70%) είναι προς το παρόν ανέφικτος. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι η πτώση του ποσοστού απασχόλησης αφορά όλες οι εκπαιδευτικές ομάδες. Οι 

απώλειες για τα άτομα με πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

εκτιμώνται σε 6,8 μονάδες, ενώ για τα άτομα με ανώτερη δευτεροβάθμια και 

μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση σε 7,1 μονάδες και για τους 

απόφοιτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις 8 μονάδες. Έτσι, φαίνεται ότι, αν και 

όλες οι ομάδες που πλήττονται, τα άτομα που διαθέτουν μεγαλύτερο μορφωτικό 

επίπεδο πλήττονται λιγότερο (Krugman, et al, (2012). 

Το ελληνικό ποσοστό της ανεργίας δεν σημείωσε ουσιαστική μείωση μεταξύ 2000 και 

2008. Από το 2009 ωστόσο έχει και πάλι αυξηθεί σταδιακά και υπερβαίνει το ανώτατο 

επίπεδο του 2000 το 2011 (στο 17,7%). Το ποσοστό ανεργίας υπερδιπλασιάστηκε 

μεταξύ 2008 και 2011 (από 7,7 % το 2008 σε 17,7% το 2011, δηλαδή, από 10 

μονάδες). Το ποσοστό ανεργίας των ανδρών έχει σχεδόν τριπλασιαστεί από το 2008 

(από 5,1 % σε 15% το 2011). Αντίθετα, οι γυναίκες έχουν επηρεαστεί λιγότερο από την 

κρίση, παρόλο που οι γυναίκες παρουσίασαν επίσης μια απότομη αύξηση του 

ποσοστού ανεργίας τους (από 11,4 % το 2008 σε 21,4% το 2011). Ως αποτέλεσμα των 

εξελίξεων αυτών, το χάσμα στην ανεργία έχει πλέον γίνει κάπως στενότερο. Όσον 

αφορά την ηλικία, οι νέοι εξακολουθούν να έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση 

και τα επακόλουθά της. Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα συνέχισε την ανοδική της 

πορεία το 2011, φθάνοντας το 44,4%, σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερη για τους 

ενήλικες και 22,3 μονάδες πάνω από το επίπεδο του 2008 (Χαρδούβελης, 2012). 
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Η ιδιαίτερα έντονη αύξηση της ανεργίας στην Ελλάδα αντανακλά σε μεγάλο βαθμό το 

ρόλο που διαδραμάτισε η χαμηλή ειδίκευση, όπως οι κατασκευές και το λιανικό 

εμπόριο. Ο τομέας των κατασκευών, που προσελκύει πολλούς ξένους εργάτες, 

χτυπήθηκε από την ιδιαίτερα ισχυρή κατάρρευση της στεγαστικής αγοράς, ενώ ο 

κλάδος του λιανικού εμπορίου επλήγη από τη μείωση των διαθέσιμων εισοδημάτων 

Εικόνα 6. Ρυθμός Ανεργίας, Μέσος Όρος Τετραμήνου, Σε σχέση με το φύλο και την ηλικιακή ομάδα, Πηγή: Eurostat 



Πτυχιακή Εργασία  Εμμανουήλ Χρονάκης 

 

 

  Σελίδα 
60 

 
  

που επέφερε σοβαρές περικοπές μισθών. Η μείωση των θέσεων εργασίας έπληξε 

δυσανάλογα τους νέους, καθώς, μεταξύ άλλων, υπερεκπροσωπούνταν από 

συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Οι προσωρινές θέσεις εργασίας σε μεγάλο βαθμό 

μειώθηκαν, καθώς οι εργοδότες προσπάθησαν να προσαρμοστούν στην κρίση. 

Εικόνα 7. Η κίνηση της απασχόλησης στις διάφορες χώρες ανά τον κόσμο, Πηγή: Eurostat 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Προσπαθώντας να εξετάσουν τις αιτίες της ελληνικής κρίσης χρέους, πολλοί 

μελετητές επικεντρώνονται στα στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη του δημόσιου 

χρέους που δόθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση και που υπάρχει πιθανότητα να 

είναι εσφαλμένα. Η προοπτική αυτή αποκτά μεγαλύτερη αξιοπιστία, όταν λαμβάνεται 

υπόψη η αμφιλεγόμενη συμφωνία μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Goldman 

Sachs το 2001. Μια σειρά από αμφιβόλου αξιοπιστίας πράξεις ανταλλαγής 

νομισμάτων που υπόκεινται στις συναλλαγματικές ισοτιμίες της αγοράς 

χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου η Ελλάδα να καταστήσει τις απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο Μάαστριχτ (κριτήρια του Μάαστριχτ), μπαίνοντας έτσι στην 

ευρωζώνη το 2002 (Χαρδούβελης, 2012).  

Η ελληνική κυβέρνηση υπερασπίστηκε την κίνηση αυτή, όταν ο Έλληνας υπουργός 

Οικονομικών δήλωσε ότι η συμφωνία ήταν νόμιμη και δεν παραβίαζε τους κανόνες 

της Eurostat. 

Παρά τα ανωτέρω, η παγκόσμια οικονομική κοινότητα εξακολουθεί να είναι πολύ 

επιφυλακτική ως προς αυτή τη συμφωνία, τις λεπτομέρειες και το ρόλο της στην 

Ελλάδα να γίνει δεκτή στην Ευρωζώνη. 

Ωστόσο, οι περισσότεροι οικονομολόγοι συμφωνούν ότι τα παραπάνω ήταν απλά το 

έναυσμα για το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους και η πραγματική προέλευση 

είναι πολύ μεγαλύτερη και βαθύτερη στην ελληνική οικονομική και πολιτική σκηνή.  

Από οικονομική σκοπιά, η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε μία από τις ταχύτερα 

αναπτυσσόμενες οικονομίες στην ΕΕ από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, όταν 

κατέγραψε ισχυρή αύξηση του ΑΕΠ, ξεπερνώντας σημαντικά τους μέσους όρους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα και τα χαμηλά 
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επιτόκια οδήγησαν σε σημαντική επέκταση της καταναλωτικής πίστης και της 

ζήτησης. Η απαίτηση αυτή οδήγησε επίσης σε επενδύσεις μεγάλης κλίμακας οι οποίες 

είναι υπεύθυνες για την παραπάνω αύξηση. Λόγω αυτής της οικονομικής επιτυχίας, η 

διαφορά στο πραγματικό κατά κεφαλή εισόδημα ανάμεσα στην Ελλάδα και στην ΕΕ-

15 μειώθηκε δραστικά (Στεφανάδης, 2011). 

Παρά τα ανωτέρω, οι κακοί κρατικοί προϋπολογισμοί και προγραμματισμοί σε 

συνδυασμό με την φτωχή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας αύξησαν τα 

ελλείμματα με ταχύ ρυθμό. Επιπλέον, οι ελληνικές εξαγωγές γίνονται όλο και 

λιγότερο ανταγωνιστικές, λόγω της αύξησης του κόστους εργασίας και του 

υψηλότερου πληθωρισμού σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πολλές μεταποιητικές επιχειρήσεις επικαλούνται τη μείωση του κόστους, 

επηρεάζοντας έτσι τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτούς τους τομείς. Επιπλέον, στο 

τουριστικό τομέα, αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό τομέα της οικονομίας της χώρας, 

αντιμετωπίζεται επίσης χαμηλή κερδοφορία που οφείλεται στην αύξηση του κόστους 

εργασίας και στην κακή ποιότητα της εργασίας στον τομέα (Ταμουραντζής, 2012). 

Παρά τις πρόσφατες πρωτοβουλίες, όπως η χαλάρωση των περιορισμών των 

υπερωριών, η ελληνική αγορά εργασίας παραμένει εξαιρετικά άκαμπτη και σε διεθνή 

σύγκριση. Τελευταία έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας δείχνει ότι η Ελλάδα 

κατατάσσεται στην θέση 142 μεταξύ 178 χωρών, όσον αφορά τη ρύθμιση της 

απασχόλησης, καθώς και την πολυπλοκότητα του δείκτη απασχόλησης. Αυτός είναι 

σχεδόν διπλάσιος από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ (Καρούλια,et al, 2013). 

Τέλος, οι μισθολογικές αυξήσεις δεν έχουν κρατήσει τον ίδιο ρυθμό με την ανάπτυξη 

της παραγωγικότητας. Αυτός ο παράγοντας και η ελαστικότητα της αγοράς εργασίας, 

έχουν επίσης συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην κακή ανταγωνιστικότητα της 

ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει το γεγονός ότι η 

Ελλάδα έχει πολύ καλές επιδόσεις σε πραγματική παραγωγικότητα της εργασίας. 
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Ενώ οι απώλειες θέσεων εργασίας εμπλέκουν ένα ασυνήθιστα υψηλό αριθμό 

εργαζομένων, η απώλεια εισοδήματος για όσους εξακολουθούν να απασχολούνται 

ήταν επίσης σημαντική. Οι μέσες πραγματικές ακαθάριστες αποδοχές των 

εργαζομένων έχουν χάσει περισσότερο έδαφος από την έναρξη της κρίσης από ό, τι 

αποκτήθηκε κατά τα εννέα έτη πριν από αυτή. 

Συγκεκριμένα, έπειτα από την αύξηση κατά 23% το 2000-2009 μέχρι το 2013 οι μέσες 

αποδοχές έχουν πέσει κάτω από το επίπεδο του 2000 κατά 9 τοις εκατό. Μόνο στις 

δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, όπου οι αμοιβές ήταν εξαιρετικά 

γενναιόδωρες από το 2000-2009 (+57% σε πραγματικούς όρους), οι πρόσφατες 

απώλειες πραγματικών αποδοχών το 2013 είναι μόλις λίγο πάνω από ό, τι ήταν το 

2000 (+1%). Στο σύνολό τους, τα κέρδη και οι ζημίες από το 2009-2013 ήταν πάνω από 

26% κατά μέσο όρο (σε ακαθάριστο). Η αυξανόμενη φορολογική πίεση άφησε να 

εννοηθεί ότι οι απώλειες ήταν ακόμη πιο έντονες σε καθαρούς όρους. Τα κέρδη από 

αυτοαπασχόληση έχουν επίσης μειωθεί, αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ 

δύσκολο να έχουμε ξεκάθαρα και αξιόπιστα δεδομένα (Καρούλια,et al, 2013). 

Ας σημειωθεί ότι τα παραπάνω ισχύουν για τον επίσημο τομέα της οικονομίας. Στο 

λεγόμενο ανεπίσημο τομέα (μέρος της κατασκευαστικής βιομηχανίας, της γεωργίας, 

του τουρισμού και άλλων υπηρεσιών), όπου οι εργοδότες υπόκεινται σε λιγότερους 

περιορισμούς, τα κέρδη έχουν σίγουρα μειωθεί ακόμα περισσότερο (Πάπα, 2009). 

Στο σημείο αυτό θα παρουσιάσουμε ορισμένες από τις σπουδαιότερες γραφικές 

παραστάσεις που σχετίζονται με την οικονομική κρίση και δίνοντας αντίστοιχα τον 

τύπο τους θα εξηγήσουμε την εφαρμογή τους στην περίπτωση της οικονομικής κρίσης 

στην Ελλάδα. 
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Αρχικά μπορούμε να δούμε την καμπύλη του Phillips σχετικά με την σχέση του 

πληθωρισμού και του ποσοστού της ανεργίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παραπάνω γράφημα ορίζεται από την σχέση: gW = gWT - f(U − U*) + λ·gPex 

Πιο συγκεκριμένα και προσπαθώντας να εξηγήσουμε την συγκεκριμένη εξίσωση θα 

λέγαμε ότι η καμπύλη πρότεινε ότι οι αλλαγές στο επίπεδο της ανεργίας έχουν άμεση 

και προβλέψιμη επίπτωση στο επίπεδο του πληθωρισμού των τιμών. Η αποδεκτή 

εξήγηση κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 ήταν ότι η παροχή φορολογικών 

κινήτρων, και η αύξηση της άμεσης ζήτησης, θα προκαλέσει την παρακάτω ακολουθία 

αποκρίσεων (Καμπόλης & Τραυλός, 2008):  

 Αύξηση της ζήτησης για εργασία ως κρατικές δαπάνες δημιουργεί ανάπτυξη.  

 Το ποσοστό των ανέργων θα μειωθεί.  

 Οι επιχειρήσεις πρέπει να ανταγωνιστούν για λιγότερους εργαζομένους από 

την αύξηση των ονομαστικών μισθών.  

Εικόνα 8. καμπύλη του Phillips σχετικά με την σχέση του πληθωρισμού 
και του ποσοστού της ανεργίας 
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 Οι εργαζόμενοι έχουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ για να αναζητήσουν  

αυξήσεις των ονομαστικών μισθών.  

 Το μισθολογικό κόστος θα αυξηθεί.  

 Αντιμέτωπες με την αύξηση του μισθολογικού κόστους, οι επιχειρήσεις 

περνούν αυτές τις αυξήσεις του κόστους στις υψηλότερες τιμές. 

Αυτό είναι αρκετά εμφανές στην περίπτωση των χωρών της περιφέρειας του ευρώ, 

όπως η Ελλάδα, όπου η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού συνοδεύεται με πολύ 

μεγάλη αύξηση της ανεργίας. Ξεκινώντας από το 2010 υπάρχει μια συγκεκριμένη 

δομική διακοπή του ρυθμού ανάπτυξης της «ονομαστικής αμοιβής ανά 

απασχολούμενο» με τις αυξήσεις των μισθών να είναι αρνητικές και να 

παρακολουθούν στενά την μεταβολή του ποσοστού της ανεργίας. Κατά τη διάρκεια 

του 2006 - 2012 μια απλή γραμμική τάση είναι: 

gw = 2.97 - 1.25Δu με R ² = 0,86, 

ενώ για το 2010 - 2012 η τάση γίνεται: 

gw = 0.44 - 0.87Δu με R ² = 0,90 

Είναι σαφές ότι οι προσδοκίες των αυξήσεων των μισθών είναι κοντά στο μηδέν (το 

0,44 τομής) ενώ η καμπύλη έχει γίνει πολύ επίπεδη με το «πολλαπλασιαστή της 

ανεργίας», που βρίσκονται κάτω από 1. Η εσωτερική υποτίμηση μπορεί να γίνει μόνο 

μέσω της παραγωγικότητας από τώρα και στο εξής, δεδομένου μάλιστα ότι τα 

ποσοστά της ανεργίας κινούνται πιο κοντά στο 30%. 

Κοιτώντας στις τελικές εισφορές ζήτησης αποπληθωρισμού, μπορεί κανείς να 

παρατηρήσει το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις πληθωριστικές πιέσεις από το 

2010 είναι είτε προσωρινή (τιμή εισαγωγής και έμμεσες φορολογικές συνέπειες) είτε 

το αποτέλεσμα της προσπάθειας των επιχειρήσεων να διατηρήσουν τα οριακά κέρδη 

τους. 
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Από την άλλη όσον αφορά την κρίση εργασίας, η ακόλουθη γραφική παράσταση μας 

ενημερώνει για το πώς αυτή κινείται σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Έχουμε λοιπόν: 

 

Εικόνα 9. Γραφική παράσταση κρίσης στην αγορά εργασίας 

 

Οι ελάχιστοι (υψηλοί) έλεγχοι των τιμών είναι όταν η κυβέρνηση καθορίζει μια 

ελάχιστη τιμή, πάνω από την τιμή ισορροπίας, η οποία στη συνέχεια εμποδίζει τους 

παραγωγούς από τη μείωση των τιμών κάτω από αυτή. Αυτές είναι γνωστές συνήθως 

ως «κατώτατες τιμές», δεδομένου ότι η τιμή δεν είναι σε θέση να πάει πιο χαμηλά.  

Η ιδέα είναι να αυξηθεί η ελάχιστη αμοιβή για όλους τους εργαζόμενους, και οι 

άνθρωποι που κερδίζουν το μικρότερο ποσό, να είναι σε θέση να αντέξουν 

οικονομικά τις βασικές ανάγκες. Το παραπάνω γράφημα δείχνει τις αλλαγές που 

σχηματίζονται μόλις έχει οριστεί μια κατώτατη τιμή. Το W1 είναι η ελάχιστη τιμή για 

την εργασία. Η κατώτατη τιμή παράγει πλεόνασμα. Επειδή η τιμή πρόσληψης 

εργαζόμενου είναι υψηλότερη από ό, τι πριν, οι εργοδότες είναι λιγότερο πρόθυμοι 

να προσλάβουν εργάτες. Στο W1, αυτό είναι πάνω από το σημείο ισορροπίας. 

Μπορούμε να δούμε από το γράφημα ότι, η ποσότητα της εργασίας που η εταιρεία 

απαίτησε μειώθηκε. Δεδομένου ότι αυτό σχετίζεται με μια αλλαγή στην τιμή, αυτό θα 
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προκαλέσει μια κίνηση προς τα πάνω και κατά μήκος της καμπύλης ζήτησης (από το 

LO στο L2). 

Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα που αναφέρονται προηγουμένως ορίζονται από τις 

ακόλουθες εξισώσεις:  

MPL = W  w = MPL 

we = g(L)  W = Pe/P  we = W/P x P/Pe 

w = Pe/P x g(L) 

με την τελευταία σχέση να παρουσιάζει τη συνθήκη ισορροπίας των εργαζομένων που 

προσφέρουν εργασία. 

Στην γραφική παράσταση η περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα στις δύο καμπύλες και 

κάτω από το σημείο L0 απεικονίζει την κρίση εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, αυτό 

συμβαίνει λόγω φόβου πολιτικής αστάθειας. Και αναφερόμαστε σε κρίση καθώς 

όπως είναι προφανές, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις όσο ανεβαίνει το ποσοστό της 

εργασίας τόσο μειώνεται το εισόδημα – απολαβές των εργαζομένων.  

Στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας, ήδη από την είσοδο της χώρας σε 

κατάσταση οικονομικής ύφεσης, για τους περισσότερους εργοδότες αποτέλεσε μια 

ευκαιρία, λόγω της συνεχούς μείωσης του κατώτατου ορίου μισθού παράλληλα με 

την συνεχιζόμενη αύξηση της ανεργίας και ιδίως στην νέα γενιά, να κινούνται στα 

κατώτατα όρια και πολλές φορές να παρέχουν ανασφάλιστη εργασία που δυστυχώς 

όχι μόνο δεν μπορεί να εκτιμηθεί, αλλά αποτελεί και ένα από τα αρνητικότερα 

φαινόμενα στην μετά-κρίσης Ελλάδα. 

Αν προσπαθήσουμε στην γραφική παράσταση να παρουσιάσουμε την χαμηλά 

αμειβόμενη ανασφάλιστη εργασία για τα ελληνικά πλαίσια, η καμπύλη της θα πρέπει 

να έχει μια μορφή τέτοιου τύπου: 
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Εικόνα 10. Γραφική παράσταση κρίσης στην αγορά εργασίας - Αδήλωτη εργασία 

 

Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση ο μισθός αυξάνεται 

παράλληλα με την αύξηση των εργατοωρών αλλά πάντα κινείται κάτω από τα όρια 

ισορροπίας. Ο λόγος που πρακτικά συμβαίνει αυτό είναι καθώς οι περισσότεροι 

εργοδότες προσελκύουν τους εργαζόμενους σε μια τέτοια κατάσταση, αφού τους 

υπόσχονται ότι ο μισθός τους θα αυξάνεται παράλληλα με τις ώρες εργασίας, εφόσον 

όμως δεν απαιτούν την ασφάλιση τους, που θα είχε ως αποτέλεσμα, επιπλέον κόστος 

για τους εργοδότες. Και στην περίπτωση αυτή η περιοχή που ορίζεται από τις δύο 

καμπύλες που βρίσκονται κάτω από το σημείο L3 αναφέρονται σε φάση κρίσης. 

Στο σημείο αυτό καλό θα ήταν να υποδείξουμε πως κινείται η δημοσιονομική 

πολιτική. Καταρχάς ως δημοσιονομική πολιτική ορίζονται οι διακριτικές ενέργειες που 

γίνονται από τις κυβερνήσεις ώστε να αλλάξουν τις δαπάνες ή φόρους. Σε γενικές 

γραμμές αυτές οι ενέργειες συμβαίνουν είτε για να μετριάσουν την ανεργία 

(επεκτατική), ή την καμπύλη του πληθωρισμού (συσταλτική). 

Όταν υπάρχει ένα κενό ύφεσης (το πραγματικό ΑΕΠ είναι μικρότερο από LRAS ΑΕΠ) η 

καμπύλη της συνολικής ζήτησης έχει μείνει εκεί όπου θα έπρεπε να είναι σε φάση 

μακροχρόνιας ισορροπίας. Αντί να περιμένει τον αποπληθωρισμό να συμβεί και στην 

L3 
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αγορά εργασίας, για την εκ νέου επίτευξη της ισορροπίας, η κυβέρνηση μπορεί να 

θεσπίσει επεκτατική πολιτική των δαπανών με την αύξηση των έκτακτων δαπανών.  

Οι αλλαγές στη φορολογία μπορούν επίσης να είναι μια μορφή δημοσιονομικής 

πολιτικής. Όταν είμαστε σε κατάσταση κενού ύφεσης, οι φόροι μπορούν να μειωθούν 

σε μετατόπιση της συνολικής ζήτησης προς τα δεξιά. Όταν είμαστε σε ένα 

πληθωριστικό κενό, οι φόροι μπορούν να αυξηθούν σε μετατόπιση της συνολικής 

ζήτησης προς τα αριστερά. 

Έτσι έχουμε την ακόλουθη γραφική παράσταση: 

 

Εικόνα 11. Γραφική παράσταση δημοσιονομικής πολιτικής σε σχέση με το Α.Ε.Π. 
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Ας αναφερθεί εδώ κάθε φορολογική πολιτική που μας απομακρύνει από την 

μακροπρόθεσμη ισορροπία δεν είναι επιθυμητή, επειδή δεν μπορεί να διατηρηθεί. 

Οι μετατοπίσεις που επισημαίνονται με Α και Β δείχνουν την επεκτατική 

δημοσιονομική πολιτική σε δράση. Κάτω από αυτά τα δύο σενάρια, η καμπύλη της 

συνολικής ζήτησης μετατοπίζεται προς τα δεξιά είτε μετά τη μείωση των φόρων, ή σε 

αύξηση των κρατικών δαπανών. Η μετατόπιση Α δείχνει μια μετακίνηση από το 

σημείο 3 (κενό ύφεσης) στο σημείο 1, μακροπρόθεσμης ισορροπίας. Η μετατόπιση Β 

δείχνει μια μετακίνηση από το σημείο 1 (μακροπρόθεσμη ισορροπία), στο σημείο 2 

(πληθωριστικό κενό).  

Τα σημεία C και D δείχνουν την περιοριστική δημοσιονομική πολιτική σε δράση. Κάτω 

από αυτά τα δύο σενάρια, η καμπύλη της συνολικής ζήτησης μετατοπίζεται προς τα 

αριστερά είτε μετά την αύξηση των φόρων ή τη μείωση των κρατικών δαπανών. Η 

μετατόπιση Γ δείχνει μια μετακίνηση από το σημείο 2 (πληθωριστική χάσμα) στο 

σημείο 1 (μακροπρόθεσμα ισορροπίας). Η μετατόπιση D δείχνει μια μετακίνηση από 

το σημείο 1 (μακροπρόθεσμα ισορροπία) στο σημείο 3 (κενό ύφεσης). 

Οι οικονομολόγοι χρησιμοποιούν τον όρο εκπρόσωπος για να αναφερθούν στο τυπικό 

άτομο που λαμβάνει τις αποφάσεις ενός ορισμένου τύπου (για παράδειγμα, ο τυπικός 

καταναλωτής, ή η τυπική επιχείρηση). 
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Όσον αφορά την σχέση του μισθού με τα ποσοστά εργασίας έχουμε την ακόλουθη 

γραφική παράσταση: 

 

 

 

Εικόνα 12. Σχέση του μισθού με τα ποσοστά εργασίας 

 

Η έλξη της οικονομίας διαμορφώνεται ως «μετατόπιση της ζήτησης» - μια αύξηση της 

ζήτησης για εργασία χαμηλής ειδίκευσης σε οποιοδήποτε επίπεδο των μισθών 

(δηλαδή, προς τα έξω μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης). Η ώθηση της 

μεταρρύθμισης της κοινωνικής πρόνοιας διαμορφώνεται ως «μετατόπιση της 

προσφοράς» - μια αύξηση της προσφοράς εργατικού δυναμικού χαμηλής ειδίκευσης 

σε οποιοδήποτε επίπεδο των μισθών (δηλαδή, προς τα έξω μετατόπιση της καμπύλης 

προσφοράς). Και οι δύο αλλαγές είναι θετικές, δηλαδή, συνεπάγονται αύξηση της 

ζήτησης και αύξηση της προσφοράς σε κάθε μισθό. 



Πτυχιακή Εργασία  Εμμανουήλ Χρονάκης 

 

 

  Σελίδα 
72 

 
  

Οι αλλαγές μπορούν να απεικονιστούν σε ένα πρότυπο διάγραμμα ζήτησης εργασίας/ 

προσφοράς εργασίας. Η LS0 είναι η καμπύλη προσφοράς εργασίας πριν από τη 

μεταρρύθμιση της πρόνοιας, και η LS1 είναι η καμπύλη προσφοράς εργασίας μετά την 

μεταρρύθμιση της πρόνοιας. Η LD0 είναι η καμπύλη ζήτησης εργασίας πριν από την 

οικονομική ανάπτυξη, και η LD1 είναι η καμπύλη ζήτησης εργασίας μετά την 

οικονομική επέκταση. 

Η μετατόπιση της ζήτησης από την LD0 στην LD1 και η κίνηση κατά μήκος της LS0 από 

το σημείο Α στο σημείο Β αντιπροσωπεύουν την έλξη της οικονομίας. Είναι σημαντικό 

να σημειωθεί ότι η έλξη της οικονομίας δεν μετατοπίζει την καμπύλη προσφοράς. Η 

απασχόληση αυξάνεται από E0 σε ΕΒ. Ο αριθμός των αποδεκτών κοινωνικής πρόνοιας 

στην αγορά εργασίας είναι μικρότερος από το ποσό αυτό. 

Όσον αφορά την περίπτωση αυτή ισχύουν οι ακόλουθες εξισώσεις:  

LD = a + BW + gX, όπου b είναι μια αρνητική παράμετρος και το Χ αντιπροσωπεύει 

εξωγενείς (μετατοπίσεις) μεταβλητές όπως η τιμή του προϊόντος, τα πάγια έξοδα και 

οι φόροι μισθωτών υπηρεσιών  

LS = c +  fW + hZ, όπου το Ζ αντιπροσωπεύει εξωγενείς (μετατοπίσεις) μεταβλητές 

όπως οι τιμές κατανάλωσης και οι φόροι εισοδήματος  

Δεδομένου ότι οι οικονομολόγοι παραδοσιακά απεικονίζουν το ποσοστό των μισθών 

στον κάθετο άξονα του διαγράμματος της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας, οι 

δύο αυτές εξισώσεις πρέπει να ρυθμιστούν εκ νέου με το W στην αριστερή πλευρά 

της εξίσωσης για να αντιπροσωπεύουν τις παραδοσιακές καμπύλες προσφοράς και 

ζήτησης εργασίας. 
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Αναλόγως προκύπτει και το ακόλουθο διάγραμμα: 

 

 

Εικόνα 13. Η Hamiltonian γραφική παράσταση για την μέγιστη συχνότητα του τυπικού καταναλωτή 

 

Η γραφική παράσταση αυτή, είναι σύμφωνα με την θεωρία Hamiltonian. Το σημείο 0 

παρουσιάζει το σημείο μέγιστης συχνότητας για τον τυπικό καταναλωτή 

(representative agent). Το ολοκλήρωμα που καθορίζει τις τιμές στην Hamiltonian 

γραφική παράσταση δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση: 

   ∫  
  

  

 ( ( )  ( )  )   

          

Τέλος καλό θα ήταν να αναφερθούμε στις συνθήκες προσφοράς και ζήτησης εργασίας 

σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και πως αυτές ορίζονται. Αντιστοίχως με όλα τα 

προαναφερθέντα, η σχέση ανάμεσα σε αυτές τις δύο έννοιες ορίζεται από την 

ακόλουθη γραφική παράσταση: 
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Εικόνα 14. Γραφική παράσταση της σχέσης προσφοράς και ζήτησης όσον αφορά την τιμή και την ποσότητα 

 

Έτσι σύμφωνα με την παραπάνω γραφική παράσταση έχουμε τις ακόλουθες 

εξισώσεις:  

 

D = a - bP  

S = c + dP1  

 

όπου D = η ποσότητα της ζήτησης, S = ποσότητα της προσφοράς, P = τιμή ανά μονάδα 

και οι a, b, c, και d  σταθερές.  
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Στην παραπάνω γραφική παράσταση παρατηρούμε την αποτελεσματικότητα κατά 

Pareto. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τα παραπάνω μπορούμε να παρουσιάσουμε 

και το ακόλουθο γράφημα που μας βοηθά να ορίσουμε την συνθήκη ισορροπίας και 

τις μετατοπίσεις με αύξηση ή μείωση της ποσότητας. 

 

 

Εδώ παρατηρείται ότι όσο πέφτει η ζήτηση και αυξάνεται η προσφορά πέφτει η τιμή, 

ενώ στην περίπτωση που αυξάνεται η ζήτηση και μειώνεται η προσφορά, αυξάνεται 

παράλληλα και η τιμή και επομένως η τιμή είναι αντιστρόφως ανάλογη της 

προσφοράς και ανάλογη της ζήτησης. 

Για να το κάνουμε περισσότερο συγκεκριμένο καλό θα ήταν να παρουσιάσουμε ένα 

παράδειγμα. Έστω λοιπόν ότι έχουμε τα ακόλουθα δεδομένα: 

P = 80 - Q (ζήτηση)  

P = 20 + 2Q (προσφορά)  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς, θα πρέπει να 

βρούμε την τιμή και την ποσότητα στην συνθήκη ισορροπίας.  
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Για να βρούμε την ποσότητα σύμφωνα με την συνθήκη ισορροπίας, θέτουμε ως 

δεδομένο ότι οι δύο αυτές εξισώσεις είναι ίσες μεταξύ τους.  

Έχουμε λοιπόν: 

80 - Q = 20 + 2Q  

 60 = 3Q  

 Q = 20  

 

Έτσι η ποσότητα στην συνθήκη ισορροπίας μας είναι 20. Για να βρούμε την τιμή στην 

συνθήκη ισορροπίας, απλά αντικαθιστούμε το Q = 20 σε μία από τις εξισώσεις.  

P = 80 - Q  

 Ρ = 80 - 20  

 Ρ = 60  

Έτσι ποσότητα ισορροπίας μας είναι 20 και η τιμή ισορροπίας μας είναι 60. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε, ότι όσον αφορά την ελληνική οικονομία, 

παρουσιάζεται ένα διάγραμμα που προέρχεται από τον David Mackie, οικονομολόγο 

της JPMorgan, ο οποίος τόνισε ότι η ευρωζώνη από αυτό το σημείο θα βρει 

δημοσιονομική μεταφορά στην Ελλάδα - σε λιγότερο τεχνικούς όρους, το γεγονός ότι 

τα χρήματα των φορολογουμένων δεν πρόκειται ποτέ να ληφθούν πίσω είναι 

αναπόφευκτο. Με άλλα λόγια, οι υποχρεώσεις στην Ελλάδα με τους επίσημους 

πιστωτές θα αντισταθμίσουν το ιδιωτικό βάρος του χρέους της πολύ σύντομα, ειδικά 

αν υπάρχει ένας δεύτερος γύρος δανείων.  
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Εικόνα 15. Σχέση κυριαρχικών υποχρεώσεων ελληνικής οικονομίας σε σχέση με το χρέος των αγορών 

 

Βλέπουμε λοιπόν ότι όσο η ελληνική οικονομία ακολουθεί μέτρα για την κάλυψη των 

υποχρεώσεων της τόσο θα μειώνεται και το χρέος των αγορών. 

Από τη μία πλευρά, οι πολιτικές λιτότητας έχουν προκαλέσει τη συνολική ζήτηση να 

πέφτει και, ως εκ τούτου έχουν οδηγήσει τις επιχειρήσεις εστίασης στην εγχώρια 

αγορά να μειώσουν την παραγωγή, να αυξήσουν την περικοπή των μισθών και να 

απολύσουν προσωπικό. Από την άλλη πλευρά, η ύφεση έχει αποδυναμώσει το 

δυναμικό μείωσης του ελλείμματος των πολιτικών λιτότητας (για παράδειγμα, 

χαμηλότερα φορολογικά έσοδα, αύξηση των δαπανών για παροχές) και οδήγησε στη 

θέσπιση αυστηρότερων μέτρων. Μετά από όλα, είναι ξεκάθαρο το τι η αντίθεση των 

δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών συνεπάγεται στην πραγματικότητα. Παρ 'όλα 

αυτά, ενώ η λιτότητα έχει κάνει την ύφεση βαθύτερη και μεγαλύτερη, οι εγχώριοι 

παράγοντες - όπως η σταθερή διαφάνεια των ελληνικών επιχειρήσεων κάτω από το 

τραπέζι της ανταγωνιστικότητας  (όπως φαίνεται από το μεγάλο εμπορικό έλλειμμα 

της χώρας πριν από την κρίση) - έχουν επίσης συμβάλει σε αυτό (Καμπόλης & 

Τραυλός, 2008). 
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Είναι σαφές ότι η σχετική σημασία της δημοσιονομικής εξυγίανσης σε σχέση με τους 

εγχώριους παράγοντες για το βάθος και τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης είναι 

πιθανό να παραμείνει θέμα συζήτησης για μεγάλο διάστημα ακόμη. Αλλά επειδή η 

κάποια ύφεση ήταν αναπόφευκτη, λόγω της χαμηλής επίδοσης της ελληνικής 

οικονομίας πριν από την κρίση, πιστεύεται ότι η απομόνωση των επιπτώσεων στη 

φτώχεια και την ανισότητα της λιτότητας καθ ‘εαυτόν είναι ενδιαφέρουσα. 

Η κατανομή του εισοδήματος συμπιέστηκε, με αποτέλεσμα τη μικρή μείωση της 

κοινωνικής ανισότητας. Ωστόσο, η κατεύθυνση στην οποία η κατανομή του 

εισοδήματος συμπιέστηκε ήταν προς τα κάτω: μεγάλος αριθμός ανθρώπων έπεσαν 

κάτω από το όριο της φτώχειας το 2009 σε πραγματικούς όρους, και η λιτότητα ήταν 

αρκετά μεγάλη. Το 2012, τόσο η φτώχεια όσο και η ανισότητα σημείωσαν σημαντικές 

αυξήσεις, που οφείλονταν κυρίως στην απότομη αύξηση της ανεργίας. Οι πολιτικές 

λιτότητας απέτυχαν να αντισταθμιστούν και μάλιστα ενίσχυσαν την επίδραση της 

ανισότητας στην αύξηση της εμβάθυνσης της ύφεσης (Μητράκος, 2012). 

Οι πολιτικές λιτότητας καθ ‘εαυτόν - σε αντιδιαστολή με την αύξηση της ανεργίας και 

την πτώση των κερδών για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα - στην 

πραγματικότητα δεν προκάλεσαν την ανισότητα να αυξηθεί (τουλάχιστον όχι πριν από 

το 2012), και φαίνεται να διαψεύδουν τις πάγιες απόψεις σχετικά με το τι συμβαίνει 

στη χώρα. Στην πραγματικότητα, είναι δεδομένο το συνδυασμένο αποτέλεσμα των 

δύο αντίθετων τάσεων: ορισμένες πολιτικές διένειμαν το βάρος της λιτότητας δίκαια 

και/ ή επηρέασαν ομάδες που βρίσκονται προς την κορυφή της κατανομής του 

εισοδήματος, ενώ άλλες πολιτικές μείωσαν το εισόδημα σε όλους τους τομείς και/ ή 

επηρέασαν τα χαμηλά εισοδήματα των νοικοκυριών περισσότερο. 

Σε γενικές γραμμές, διαπιστώνουμε ότι η αναδιανεμητική επίδραση των αλλαγών στη 

φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων (από το 2010 και έπειτα) και οι 

περικοπές των μισθών του δημοσίου τομέα ήταν προοδευτικές. Η εισαγωγή της 

εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και οι περικοπές στις συνταξιοδοτικές παροχές, 

επίσης, φάνηκαν να έχουν μια προοδευτική δράση, αν και ασθενέστερη. Από την 

άλλη πλευρά, ορισμένες πολιτικές είχαν οπισθοδρομικό αναδιανεμητικό αποτέλεσμα. 

Σε σειρά σπουδαιότητας: ο έκτακτος φόρος ακίνητης περιουσίας (που θεσπίστηκε το 
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2011), η μείωση του επιπέδου των παροχών ανεργίας (μετά τη μείωση του κατώτατου 

μισθού το 2012) και οι επιπλέον επιβαρύνσεις που εισπράττονται από ελευθέρια 

επαγγέλματα και σε άλλους αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους. Οι αυξήσεις του 

ΦΠΑ το 2010 ήταν επίσης σαφώς οπισθοδρομικές (Χαρδούβελης, 2012). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Την παραμονή της τρέχουσας κρίσης, στην Ελλάδα τα φορολογικά και εμπορικά 

ελλείμματα είχαν γίνει τόσο μεγάλα που είναι δύσκολο να δει κανείς πώς η 

φερεγγυότητα της χώρας, πόσο μάλλον  η παραμονή της ως μέλος της ευρωζώνης, θα 

μπορούσε να εξασφαλιστεί, χωρίς κάποιου είδους διορθωτικά μέτρα. Τον Μάιο του 

2010, η ελληνική κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να κάνει σχεδόν τίποτε περισσότερο 

από το να επιλέξει μεταξύ δύο εναλλακτικών λύσεων: θα μπορούσε να εκπληρώσει 

την έξοδο από τη ευρωζώνη και κατά συνέπεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή θα 

μπορούσε να δεχθεί διεθνή βοήθεια σε αντάλλαγμα για ένα πρόγραμμα λιτότητας. 

Όπως φαίνεται βέβαια οι συνέπειες της αθέτησης στην Ελλάδα θα ήταν 

καταστροφικές για όλους τους Έλληνες.  

Η προοδευτική επιλογή ήταν και παραμένει να προσπαθεί να κερδίσει τις καρδιές και 

τα μυαλά του ελληνικού κοινού με ένα πρόγραμμα λιτότητας που υποσχέθηκε να 

αποκαταστήσει τα δημοσιονομικά αποτελέσματα διανέμοντας το κόστος 

προσαρμογής δίκαια μεταξύ των κοινωνικών ομάδων, προετοιμάζοντας το έδαφος 

για μια βιώσιμη ανάκαμψη και την αντιμετώπιση της διαφθοράς που ήταν η ρίζα της 

δημοσιονομικής κρίσης εξ αρχής. 

Το πρόγραμμα λιτότητας που τελικά εγκρίθηκε δεν τοποθετήθηκε από τους 

εγχώριους παράγοντες, αλλά υπαγορεύτηκε από τους διεθνείς οργανισμούς και 

αντικατόπτριζε τις προτιμήσεις και τις πεποιθήσεις της κυριαρχούσας ορθοδοξίας, όχι 

των συμφερόντων ενός προοδευτικού συνασπισμού για την εθνική ανανέωση. 

Όπως αποδείχθηκε, το ελληνικό πρόγραμμα θεωρήθηκε ως επιβεβλημένο έξωθεν: 

έγινε απρόθυμα δεκτό από τους περισσότερους, Η απώλεια της εθνικής κυριαρχίας 

εμμέσως βιώθηκε ως ταπεινωτική, και αυτό έχει τροφοδοτήσει μια εθνικιστική-

λαϊκιστική αντίδραση η οποία με τη σειρά της δηλητηρίασε την εσωτερική πολιτική. 
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Όπως οι προηγούμενες σελίδες απεικονίζουν, το κοινωνικό κόστος της ελληνικής 

κρίσης είναι αδικαιολόγητα υψηλό. Το εθνικό εισόδημα έχει μειωθεί σχεδόν κατά το 

ένα τέταρτο. Το χάσμα στο βιοτικό επίπεδο σε σχέση με την υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη 

είναι πίσω σε σχέση με αυτό που ήταν πριν από μισό αιώνα. Η ανεργία πλήττει πάνω 

από το ένα τέταρτο του εργατικού δυναμικού. Οι μέσες πραγματικές αποδοχές για 

εκείνους στον τομέα της απασχόλησης είναι κάτω από το επίπεδο που βρίσκονταν 

στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Το ποσοστό του πληθυσμού κάτω από το όριο της 

φτώχειας σε σύγκριση με το 2009 ανήλθε σε 38% το 2012, και ήταν ακόμη υψηλότερο 

μεταξύ των οικογενειών των ανέργων με παιδιά, γεγονός που έχει γίνει το νέο 

κοινωνικό ζήτημα. Το μέσο πραγματικό εισόδημα των ατόμων που ανήκουν στο 

φτωχότερο 10% του πληθυσμού το 2012 ήταν κατά 56,5% χαμηλότερο από εκείνο του 

φτωχότερου 10% του πληθυσμού το 2009. Η ανισότητα παρέμεινε σταθερή στην 

αρχή, αλλά άρχισε να απογειώνεται, καθώς η οικονομία βυθιζόταν περισσότερο σε 

ύφεση. Οι πολιτικές λιτότητας που επιδιώχθηκαν όχι μόνο δεν αντιστάθμισαν αλλά 

αντίθετα ενίσχυσαν τις αρνητικές επιπτώσεις της ύφεσης στην κατανομή του 

εισοδήματος. 

Αυτό δεν ήταν αναπόφευκτο. Το περιεχόμενο της πολιτικής και η αναδιανεμητική 

επίδραση των πολιτικών λιτότητας δεν πρέπει κατ 'ανάγκην να είναι οπισθοδρομικά. 

Στο σύνολό τους, οι πολιτικές λύσεις για τις κοινωνικές επιπτώσεις της ελληνικής 

κρίσης είναι λανθασμένες ή ανεπαρκείς. Η μεταρρύθμιση της κοινωνικής πρόνοιας 

παρήγαγε μερικές ευπρόσδεκτες βελτιώσεις, αλλά οι περισσότερες περικοπές ήταν 

αδιάκριτες, προκαλώντας ταλαιπωρία και διατάραξη της παροχής υγείας και άλλων 

κοινωνικών παροχών. Στους τρεις πρώτους μήνες του 2013, μόνο ένας στους πέντε 

ανέργους λάμβανε επίδομα ανεργίας. 

Η μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας καθοδηγήθηκε από την πεποίθηση ότι η 

αποζημίωση και η αποδυνάμωση των θεσμών της αγοράς εργασίας, η μείωση των 

εργαζομένων, ήταν το κλειδί για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας. Τα μέχρι 

στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι αυτό δεν συμβαίνει: το εμπορικό ισοζύγιο έχει 

βελτιωθεί, αλλά κυρίως μέσω της μείωσης των εισαγωγών και όχι μέσω μιας αύξησης 
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των εξαγωγών, όπως είχε υποτεθεί. Εν τω μεταξύ, οι αμοιβές και οι συνθήκες έχουν 

επιδεινωθεί για τις εκατοντάδες χιλιάδες των εργαζομένων. 

Η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης ήταν απολύτως αναγκαία, αλλά συνήθως 

συγχέεται με μια απλή μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων. Η συνέχιση 

της προσπάθειας που είναι απαραίτητη για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού 

κράτους φαίνεται να έχει λίγους υποστηρικτές. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, η 

αναζήτηση λύσεων έχει περιορισθεί άσκοπα.  

Η φορολογική πίεση σε όσους πληρώνουν φόρους έχει αυξηθεί σε αναμφισβήτητα 

αφόρητα επίπεδα, αλλά η φοροδιαφυγή φαίνεται περισσότερο διαδεδομένη όσο 

ποτέ. Οι περικοπές χρηματοδότησης έχουν προχωρήσει πέρα από την εξοικονόμηση 

πόρων και τώρα απειλούν τη συνήθη λειτουργία των νοσοκομείων και των σχολείων, 

αν και η εμπορική ναυτιλία, ο πιο επιτυχημένος βιομηχανικός τομέα στην Ελλάδα, 

εξακολουθεί να απαλλάσσεται σχεδόν από όλους τους φόρους.  

Μια μετατόπιση της έμφασης από την βραχυπρόθεσμη εξοικονόμηση στη 

μακροπρόθεσμη μεταρρύθμιση θα ενισχύσει τα δημόσια ιδρύματα. Πολιτικές με 

στόχο να επιτευχθεί μια υψηλότερη ισορροπία μισθών/ παραγωγικότητας από ό, τι 

συμβαίνει σήμερα, θα προετοιμάσει το έδαφος για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η 

μεγαλύτερη προσοχή στη δικαιότερη κατανομή του κόστους (και τα οφέλη) της 

προσαρμογής θα βελτιώσει την εμπιστοσύνη στα θεσμικά όργανα και θα κάνει το 

πολιτικό κλίμα πιο γαλήνιο.  

Μια νέα ατζέντα προς αυτή την κατεύθυνση δεν θα ικανοποιήσει τη δίψα του 

αγανακτισμένου για ριζικές λύσεις πληθυσμού, αλλά θα κάνει μια τεράστια διαφορά 

στην καθημερινή ζωή πολλών ανθρώπων που υποφέρουν από τις κακουχίες που 

επέφερε η κρίση.  
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