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ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ 

   Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα 

βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ εξγαδόκελσλ, ηε δηάιπζε ηνπ 

όπνηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο, ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηελ αρξήζηεπζε ησλ 

παξαγσγηθώλ δπλάκεσλ θαη ηελ όιν θαη κεγαιύηεξε ζηξνθή ηνπ ιηκλάδνληνο 

ηεξάζηηνπ θεθαιαίνπ πξνο ην δαλεηζκό. Ο δαλεηζκόο πήξε ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο από 

ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά  επεθηεηλόκελνο κε ηαρύηαηνπο ξπζκνύο θαη 

αγθαιηάδνληαο ηόζν ηα θξάηε όζν θαη ηα λνηθνθπξηά θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Κάησ από 

απηό ην πξίζκα ε κειέηε ηνπ δαλεηζκνύ ησλ θξαηώλ θαη ησλ ηδησηώλ, λνηθνθπξηώλ 

θαη επηρεηξήζεσλ, παίξλεη εθ ησλ πξαγκάησλ ην ραξαθηήξα κειέηεο ηνπ 

θαπηηαιηζκνύ ζηε παξνύζα θάζε ηνπ.  

  Απηό θαζόινπ δε ζεκαίλεη πσο ν ζεκεξηλόο θαπηηαιηζκόο δελ είλαη θαπηηαιηζκόο. 

Όρη κόλν είλαη αιιά παίξλεη θαη κηα πην νινθιεξσκέλε αιιά θαη νινθιεξσηηθή κνξθή 

ζε κηα πξνζπάζεηά ηνπ γηα απόιπηε θαη θπξηαξρία  επί όισλ ησλ αγαζώλ, δεκόζησλ 

θαη ηδησηηθώλ, θαη επί όισλ ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαζηζηώληαο ηνπο 

εξγαδόκελνπο απόιπηα ππνρείξηά ηνπ πνπ ζα έρνπλ σο κόλν πεξηνπζηαθό ζηνηρείν 

ηα ρέξηα ηνπο θαη ην κπαιό ηνπο.  Ο δαλεηζκόο απνηειεί έλαλ από ηνπο βαζηθνύο 

κεραληζκνύο κεηαθνξάο ηνπ θνηλσληθά παξαγόκελνπ πινύηνπ πξν ην θεθάιαην ην 

νπνίν είλαη δύζθνιν λα ρσξηζηεί πιένλ ζε ζπληζηώζεο. ηε  ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε 

ην δαλεηζκό ησλ επξσπατθώλ ρσξώλ θαζώο απηέο απνηεινύλ  έλαλ από ηνπο 

θπξίαξρνπο πόινπο ηνπ παγθόζκηνπ θαπηηαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο. Αο δνύκε όκσο 

πξώηα πσο δηακνξθώλεηαη ε θαηάζηαζε, ζην πεδίν ηνπ δαλεηζκνύ, κεηαμύ ησλ 

νηθνλνκηώλ ησλ δηαθόξσλ ρσξώλ ιακβάλνληάο ηεο σο όινλ κέζσ ηεο θαζαξήο 

δηεζλνύο επελδπηηθήο ζέζεο.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 1.    

ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ 

 ΠΟΑ (ζε δηο) % ηνπ ΑΔΠ 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 895 37,3 

ΒΡΔΣΑΝΗΑ -182,6 -13,1 

ΓΑΛΛΗΑ -208,3 -10,9 

ΗΣΑΛΗΑ -376,7 -24,3 

ΟΛΛΑΝΓΗΑ 173,14 29,3 

ΗΠΑΝΗΑ -983 -93,6 

ΔΛΒΔΣΗΑ 743,7θξάγθα 136,1 

ΒΔΛΓΗΟ 151 45 

ΝΟΡΒΖΓΗΑ 1.889 θνξώλεο 79,3 

ΓΑΝΗΑ 99,8 θνξώλεο 6 

ΑΤΣΡΗΑ -1,6 -0,5 

ΔΛΛΑΓΑ -197,3 -83,1 

ΖΠΑ -2.396,4 δνιάξηα -17 

ΚΑΝΑΓΑ  -7,8 

ΗΑΠΩΝΗΑ 266.223 γηελ 56,1 

ΡΩΗΑ  17,9 

ΚΗΝΑ  37,1 

ΗΓΚΑΠΟΤΡΖ 680,9 δνιάξηα 224,2 

ΠΖΓΖ: ΚΔΝΣΡΗΚΔ ΣΡΑΠΔΕΔ 
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  ηνλ πίλαθα βιέπνπκε ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ 

όζνλ αθνξά ηελ θαζαξή δηεζλή επελδπηηθή ηνπο ζέζε.  Μηα θαη ην ζπγθεθξηκέλν 

κέγεζνο αθνξά ην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο κηαο ρώξαο παξαηεξνύκε πσο άιιεο 

νηθνλνκίεο είλαη ζπλνιηθά ρξεσζηηθέο θαη άιιεο πηζησηηθέο. Μεηαμύ ησλ πξώησλ 

ζπγθαηαιέγνληαη νη ΖΠΑ, ε Βξεηαλία, ε Γαιιία θαη ε Ηηαιία ελώ ζηελ θνξπθή ηεο 

ιίζηαο βξίζθνληαη ε Διιάδα θαη ε Ηζπαλία.  Αληίζεηα πηζησηηθέο είλαη ε Διβεηία, ην 

Βέιγην, ε Ννξβεγία, ε Οιιαλδία ε Ηαπσλία θαη θπζηθά ε Γεξκαλία. ηνλ επόκελν 

πίλαθα βιέπνπκε κηα ζπλνιηθή εθηίκεζε ησλ  

ΠΗΝΑΚΑ 2    

 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/08/05/04016-20110805ARTFIG00351-qui-detient-les-dettes-d-etat.php 

   Παξαζέησ ηελ επεμήγεζε ηνπ πίλαθα δηπιήο εηζόδνπ από ην http://mauro-

probato.blogspot.com/ από όπνπ θαη ην βξήθα: «Σα ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη 

θαηαξρήλ ζε ζέζεηο πίλαθα δηπιήο εηζόδνπ, θαη ε ζεκαζία ηνπ αξηζκνύ z ζεηξάο x θαη 

ζηήιεο y (x≠y) είλαη όηη ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα ηεο ρώξαο x βξίζθνληαη z 

δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα δεκόζηνπ ρξένπο πνπ εμέδσζε ε ρώξα y. ηα θνπηάθηα 

γξακκήο x θαη ζηήιεο x δε βξίζθνληαη πνζά, αιιά πνζνζηά ηνπ δεκόζηνπ ρξένπο 

πνπ εθηηκάηαη όηη παξακέλνπλ εληόο ηεο ρώξαο.  ην ηέινο θάζε ζηήιεο θαη ζην ηέινο 

θάζε γξακκήο, αλαγξάθεηαη ην άζξνηζκα ησλ αληίζηνηρσλ πνζώλ. Ζ "θαζαξή ζέζε" 

κηαο ρώξαο σο πξνο ην "εμσηεξηθό" ινηπόλ, πξνθύπηεη σο δηαθνξά ηνπ ζσξεπηηθνύ 

πνζνύ ηεο γξακκήο ηεο (ηη ηεο ρξσζηνύλ νη άιιεο) κείνλ ην ζσξεπηηθό πνζό ηεο 

ζηήιεο ηεο (ηη ρξσζηά ε ίδηα ζηνπο ππόινηπνπο).» 

   Φπζηθά ηα δεδνκέλα γηα ηελ θαζαξή επελδπηηθή ζέζε ηεο θάζε ρώξαο δηαθέξνπλ 

από νξγαληζκό ζε νξγαληζκό νπόηε κπνξνύκε λα πάξνπκε ηα δεδνκέλα ησλ 

θεληξηθώλ ηξαπεδώλ σο ηα πιένλ ζσζηά. Όζα έσο ηώξα είπακε δείρλνπλ πσο νη 

ρώξεο, αλάινγα κε ην πξόζεκν ηεο θαζαξήο επελδπηηθήο ηνπο ζέζεο, κπνξνύλ λα 

ρσξηζηνύλ ζε δπν κεγάιεο νκάδεο. Απηέο ζηηο νπνίεο ε νηθνλνκία ηνπο έρεη ην ξόιν 

ηνπ δηεζλνύο δαλεηζηή θαη ζε απηέο ζηηο νπνίεο ε νηθνλνκία ηνπο είλαη δηεζλήο 

δαλεηνιήπηεο. Αλ θαη ηα παξαπάλσ είλαη γεληθά ζσζηά δε ζεκαίλνπλ πσο ζε κηα 

http://mauro-probato.blogspot.com/
http://mauro-probato.blogspot.com/
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ρώξα δαλεηζηή δελ ππάξρνπλ δαλεηδόκελνη. Κάζε άιιν. Οη ηαμηθά δηαζηξσκαηνκέλεο 

θνηλσλίεο, θαη ηδηαίηεξα νη ζεκεξηλέο, κνηξάδνπλ ηειείσο αληζνκεξώο ηνλ θνηλσληθά 

παξαγόκελν πινύην κε απνηέιεζκα ζε άιινπο ην ρξήκα λα πεξηζζεύεη θαη ζε 

άιινπο λα ιείπεη. Έηζη ε ζεηηθή θαζαξή δηεζλή επελδπηηθή ζέζε ελόο θξάηνπο δε καο 

δείρλεη πσο ζε απηό δελ ππάξρνπλ απηνί πνπ είλαη ρξεσκέλνη. Καη όρη κόλν απηό. Γε 

καο δείρλεη θαλ πσο ην ίδην ην θξάηνο δελ είλαη ρξεσκέλν 

. Ζ δηαδηθαζία ηνπ δαλεηζκνύ, ηόζν παιηά όζν θαη ηα αιινηξησηηθά θνηλσληθά 

ζπζηήκαηα, άξρηζε λα ιακβάλεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη 

κεηά. Ο δαλεηζκόο αθνξνύζε ηόζν ηα λνηθνθπξηά όζν θαη ηα θξάηε θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο. Όζν πεξλνύζε ν ρξόλνο ν δαλεηζκόο εληεηλόηαλ. Σν ηειηθό  

απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελόο ηεξάζηηνπ θαύινπ 

θύθινπ. Μέρξη ηελ πξώηε δεθαεηία ηνπ 21νπ αηώλα ηα ρξέε ησλ αλαπηπγκέλσλ 

ρσξώλ, δεκόζηα θαη ηδησηηθά, αλέξρνληαλ πιένλ ζε ηεξάζηηα πνζά 

ππεξθαιύπηνληαο θαηά πνιιέο θνξέο ην ΑΔΠ ησλ ρσξώλ. ην δηάγξακκα 1 

βιέπνπκε ην ζπλνιηθό ρξένο θάπνησλ κεγάισλ ρσξώλ ην 2009 θαη ζην δηάγξακκα 2 

ηε ρξνληθή κεηαβνιή ηνπ γηα κηα ζεηξά ρσξώλ από ην 1990 σο ην 2009.  

Γηάγξακκα 1 

 
http://www.gfmag.com/tools/global-database/economic-data/10403-total-debt-to-gdp.html#axzz1UqqWMGBe 

Γηάγξακκα 2 

http:/

/www.mckinsey.com/mgi/reports/freepass_pdfs/debt_and_deleveraging/debt_and_deleveraging_full_report.pdf 

http://www.gfmag.com/tools/global-database/economic-data/10403-total-debt-to-gdp.html#axzz1UqqWMGBe
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  Από ην δηάγξακκα 1 βιέπνπκε πσο ην ρξένο, ζε όιεο ηηο ζπληζηώζεο ηνπ είλαη θάηη 

πνπ αθνξά ηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο.   Βιέπνπκε επίζεο, θαη ζηα δύν δηαγξάκκαηα, 

πσο ην ζπλνιηθό ρξένο ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ  πνπ εκθαλίδνληαη ζην 

δηάγξακκα, θπκαίλεηαη από έλα ειάρηζην 250% ηνπ ΑΔΠ γηα ηνλ Καλαδά κέρξη ην 

450% ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ Ηαπσλία θαη ηε Βξεηαλία. Σν θαηλόκελν επνκέλσο ηεο 

ξαγδαίαο αύμεζεο ηνπ δαλεηζκνύ απνηειεί νπζηώδεο ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ζπλόινπ 

ησλ αλαπηπγκέλσλ θαπηηαιηζηηθώλ  ρσξώλ από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά. Μέζα 

ζην γεληθό απηό πιαίζην θηλνύληαη θπζηθά θαη νη αλαπηπγκέλεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο 

θαη ηδηαίηεξα απηέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ επξσδώλε.  

   ην επόκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ην ζπλνιηθό ρξένο ηεο Γεξκαλίαο, ηεο ρώξαο 

δειαδή πνπ έρεη ζεηηθό εκπνξηθό ηζνδύγην, ζεηηθό ηζνδύγην πιεξσκώλ θαη ζεηηθή 

θαζαξή δηεζλή επελδπηηθή ζέζε.   

 

Γηάγξακκα 3 

http://www.mckinsey.com/mgi/reports/freepass_pdfs/debt_and_deleveraging/debt_and_deleveraging_full_report.pdf 
 

   Παξά ηελ ζεηηθή θαζαξή δηεζλή επελδπηηθή ζέζε βιέπνπκε ην ζπλνιηθό ρξένο ζηε 

Γεξκαλία λα απμάλεηαη ζπλερώο από ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη κεηά. Ξεθηλώληαο, ζηηο 

αξρέο ηνπ 1990, από ην 168% ηνπ ΑΔΠ ηεο έθηαζε ζρεδόλ ζην 300% ην 2005. 

Καηόπηλ κεηώζεθε γηα λα θηάζεη  θαη πάιη ζην 285% ηνπ ΑΔΠ ην 2009 όηαλ θαη 

μέζπαζε ε θξίζε. Ζ θαηαλνκή ηνπ ρξένπο ήηαλ, θαηά ην 2009, όπσο θαίλεηαη ζην 

δηάγξακκα κε ηνλ θξαηηθό δαλεηζκό λα αλέξρεηαη ζην 73% ηνπ ΑΔΠ ην δε δαλεηζκό 

ησλ λνηθνθπξηώλ ζην 64%. Ζ Γεξκαλία επνκέλσο, ε ρώξα δειαδή  κε ηε ηζρπξόηεξε 

παξαγσγηθή βάζε ζηελ Δπξώπε αιιά θαη ζην θόζκν νιόθιεξν, έρεη έλα ζπλνιηθό 

ρξένο πνπ αληηζηνηρεί ζε ηξεηο θνξέο ην ΑΔΠ ηεο. Πξνρσξώληαο παξνπζηάδνπκε ηα 

δεδνκέλα ηνπ ρξένπο γηα ηηο κεγαιύηεξεο αλαπηπγκέλεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο.  

   Αθνύ ε ηζρπξόηεξε θαη πιένλ παξαγσγηθή νηθνλνκία ηεο Δπξώπεο, ε νπνία 

ηαπηόρξνλα έρεη θαη ζεηηθή   θαζαξή δηεζλή επελδπηηθή ζέζε, έρεη ηέηνηα πνζνζηά 

ηδησηηθώλ θαη δεκόζησλ ρξεώλ ε ζθέςε καο πξέπεη λα νδεγεζεί πσο νη ππόινηπεο 
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ρώξεο είλαη αθόκε πην ρξεσκέλεο θάηη πνπ επηβεβαηώλεηαη από ηα δηαγξάκκαηα πνπ 

αθνινπζνύλ.    

 

Γηάγξακκα 4 

http://www.mckinsey.com/mgi/reports/freepass_pdfs/debt_and_deleveraging/debt_and_deleveraging_full_report.pdf 

Γηάγξακκα 5 

http://www.mckinsey.com/mgi/reports/freepass_pdfs/debt_and_deleveraging/debt_and_deleveraging_full_report.pdf 

   ηα δηαγξάκκαηα 3 θαη 4 βιέπνπκε πσο ε Βξεηαλία έρεη έλα ζπλνιηθό ρξένο πνπ 

αλέξρεηαη ζην 470% ηνπ ΑΔΠ ηεο κε ην ρξένο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ ηδξπκάησλ 

ηεο λα θηάλεη ην 200% ηνπ ΑΔΠ ελώ ην ρξένο ησλ λνηθνθπξηώλ ζην 103% ηνπ ΑΔΠ. 

Σν ρξένο ηνπ βξεηαληθνύ δεκνζίνπ αλέξρεηαη κόλν ζην 60% ηνπ ΑΔΠ αιιά ηα 
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κεγάια δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα ην απμάλνπλ ηαρύηαηα. Σν ηδησηηθό ρξένο ηεο 

Βξεηαλίαο αλέξρεηαη ζην ηεξάζηην πνζνζηό ηνπ 280% πεξίπνπ ηνπ ΑΔΠ ηεο. Ζ 

Γαιιία κε κηθξόηεξν ζπλνιηθό ρξένο από ηε Βξεηαλία, θαζώο απηό αλέξρεηαη κόλν 

ζην 330% πεξίπνπ ηνπ ΑΔΠ, έρεη δηαθνξεηηθή θαηαλνκή ηνπ από ηε Βξεηαλία.  Σν 

γαιιηθό δεκόζην έρεη ρξένο πςειόηεξν ηνπ αληίζηνηρνπ ηεο Βξεηαλίαο θαζώο απηό 

αλέξρεηαη ζην 80% ηνπ ΑΔΠ θαη ν πην ππεξρξεσκέλνο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

είλαη νη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηρεηξήζεηο κε ρξένο πνπ αλέξρεηαη ζην 114% ηνπ 

ΑΔΠ. Σα λνηθνθπξηά ηεο Γαιιίαο είλαη πνιύ ιηγόηεξν ρξεσκέλα από απηά ηεο 

Βξεηαλίαο. Αο πεξάζνπκε ηώξα ζηελ Ηηαιία θαη ηελ Ηζπαλία.   

Γηάγξακκα 6 

 
http://www.mckinsey.com/mgi/reports/freepass_pdfs/debt_and_deleveraging/debt_and_deleveraging_full_report.pdf 
 

Γηάγξακκα 7 

http

://www.mckinsey.com/mgi/reports/freepass_pdfs/debt_and_deleveraging/debt_and_deleveraging_full_report.pdf 
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   ηα δηαγξάκκαηα 6 θαη 7 βιέπνπκε πσο θαη νη δύν απηέο κεγάιεο νηθνλνκίεο έρνπλ 

έλα πςειό ζπλνιηθό ρξένο ην νπνίν αλέξρεηαη ζην 315% γηα ηελ Ηηαιία θαη ζην 366% 

γηα ηελ Ηζπαλία. Σαπηόρξνλα παξαηεξνύκε ηελ εληειώο δηαθνξεηηθή δηάξζξσζε ηνπ 

ρξένπο ησλ δύν ρσξώλ. Σν δεκόζην ρξένο ηεο Ηηαιίαο είλαη από ηα πςειόηεξα 

θηάλνληαο ην 110% ηνπ ΑΔΠ ελώ ην αληίζηνηρν ηεο Ηζπαλίαο είλαη πνιύ ρακειό, 

ζρεηηθά, θηάλνληαο κόιηο ην 56% ηνπ ΑΔΠ. Σν ρξένο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηνκέα 

είλαη ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο θαη γηα ηηο δύν ρώξεο ελώ δηαθνξνπνηνύληαη ηζρπξά ηα ρξέε 

ησλ κε ρξεκαηνπηζησηηθώλ επηρεηξήζεσλ. ηελ Ηηαιία ην πνζνζηό ηνπ ρξένπο ησλ 

κε ρξεκαηνπηζησηηθώλ επηρεηξήζεσλ αλέξρεηαη ζην 83% ηνπ ΑΔΠ ελώ ζηελ Ηζπαλία  

ζην  141% ηνπ ΑΔΠ. Ζ ίδηα δηαθνξά παξαηεξείηαη θαη ζην νηθηαθό ρξένο. ηελ Ηηαιία 

ην ρξένο ησλ λνηθνθπξηώλ αλέξρεηαη ζην 41% ηνπ ΑΔΠ ελώ ζηελ Ηζπαλία είλαη ην 

87% ηνπ ΑΔΠ.  

 Αθόκε θαη ε πινύζηα Διβεηία έρεη έλα πςειόηαην ζπλνιηθό ρξένο πνπ θηάλεη ην 

320% ηνπ ΑΔΠ ηεο πεξίπνπ. Ο ρξεσκέλνο ηνκέαο ζηελ Διβεηία είλαη ηα λνηθνθπξηά 

ην ρξένο ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη ζην 120% ηνπ ΑΔΠ πεξίπνπ.  

 

Γηάγξακκα 8 

 

http://www.mckinsey.com/mgi/reports/freepass_pdfs/debt_and_deleveraging/debt_and_deleveraging_full_report.pdf 

 

Θα ζπλερίζνπκε ηώξα παξνπζηάδνληαο ηνλ θάζε ηνκέα ηνπ ρξένπο μερσξηζηά.  
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1. ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΥΡΔΟ 

   Γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ην κέγεζνο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ησλ 

αλαπηπγκέλσλ θαπηηαιηζηηθώλ ρσξώλ ηεο Δπξώπεο αο δνύκε ζην επόκελν 

δηάγξακκα ηηο ρώξεο κε ην κεγαιύηεξν ρξένο ζαλ πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ ην 2010.  

Γηάγξακκα 9 

http://www.nationmaster.com/graph/eco_pub_deb-economy-public-debt 

 

  ην δηάγξακκα βιέπνπκε πσο νη κηζέο από ηηο ζέζεηο ησλ 25 πξώησλ ζε δεκόζηα 

ρξέε ρσξώλ ηηο θαηαιακβάλνπλ νη αλαπηπγκέλεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο.  Σν 

δηάγξακκα απνδεηθλύεη πσο ην δεκόζην ρξένο είλαη κηα γεληθή ζηαζεξά γηα ηηο 

αλαπηπγκέλεο ρώξεο. Γελ απνηειεί θάπνηα ηδηαηηεξόηεηα θάπνησλ από απηέο αιιά 

κηα γεληθεπκέλε θαη ζπλεηδεηή πνιηηηθή. ην επόκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηελ 

εμέιημε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ηεο επξσδώλεο από ην 2001 σο ην 2011.  

 



9 
 

 Γηάγξακκα 10 

 
http://www.ecb.int/pub/pdf/annrep/ar2010el.pdf 

ην επόκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ην δεκόζην ρξένο ησλ ρσξώλ ηεο Δ.Δ. θαηά ην 

2011. ην δηάγξακκα βιέπνπκε πσο ν κέζνο όξνο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ηεο Δ.Δ ησλ 

27 αλέξρεηαη ζην 82% ηνπ ΑΔΠ ελώ ζηελ πην αλαπηπγκέλε πεξηνρή ηεο επξσδώλεο 

ν κέζνο όξνο αλεβαίλεη ζην 87%. 

Γηάγξακκα 11 

 
http://government.gov.gr/wp-content/uploads/2011/04  

http://government.gov.gr/wp-content/uploads/2011/04
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  Μηα ζύγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δηαγξάκκαηνο 9 κε ηα 2, 3, 4, 5, θαη 6 θαλεξώλεη 

ηελ εθηίλαμε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο κεηαμύ 2009 θαη 2011. ηε Γεξκαλία από 73% ηνπ 

ΑΔΠ έθηαζε ζην 76%, ζηε Γαιιία από 80% έθηαζε ζην 87%, ζηε Βξεηαλία από 59% 

έθηαζε ζην 83%, ζηελ Ηηαιία από 109% ζην 120% θαη ζηελ Ηζπαλία από 56% 

έθηαζε ζην 70%. Κη απηό κόλν κέζα ζε δύν ρξόληα.  Δδώ θαιά είλαη λα ιάβνπκε 

ππόςε καο πσο κηιάκε γηα ην δεκόζην ρξένο αλαπηπγκέλσλ νηθνλνκηώλ. Απηό 

ζεκαίλεη πσο ηα πνζά ηνπ ρξένπο είλαη ηεξάζηηα. Καζώο ην ΑΔΠ ηεο Δ.Δ αλέξρεηαη 

ζηα 12,5 ηξηο επξώ έλα δεκόζην ρξένο ηεο ζην 82% ζεκαίλεη πσο ην πνζό πνπ έρεη 

δαλεηζηεί αλέξρεηαη ζηα δέθα ηξηζεθαηνκκύξηα επξώ.  

 
 
 
2. ΣΟ ΟΗΚΗΑΚΟ ΥΡΔΟ 
 
   Έλα ρξένο ην νπνίν γίλεηαη θνξηίν δπζβάζηαθην γηα ηνπο εξγαδόκελνπο είλαη ην 

ρξένο ησλ λνηθνθπξηώλ. Απηό καδί κε ην δεκόζην ρξένο είλαη εθείλν ην νπνίν 

θνξηώλεηαη άκεζα ζηνπο εξγαδόκελνπο. Ζ δεθαεηία ηνπ 1970 ήηαλ θαζνξηζηηθή θαη 

γηα ηε δηόγθσζε ηνπ δαλεηζκνύ ησλ λνηθνθπξηώλ. Μέρξη ηόηε ην νηθηαθό ρξένο ήηαλ 

αζήκαλην. Μέζσ ηνπ δαλεηζκνύ έλα όιν θαη κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπ εηζνδήκαηνο 

ησλ εξγαδόκελσλ θαηαιήγεη ζην θεθάιαην. Καη όρη κόλν απηό. Μέζα από ηηο 

ππνζήθεο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ ζε πνιύ ρξόλν θαηαιήγνπλ 

ζηνηρεία ηνπ  θεθαιαίνπ απνγπκλώλνληαο ζηγά ζηγά ηνπο εξγαδόκελνπο από θάζε 

πεξηνπζηαθό ζηνηρείν. ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε πσο ην νηθηαθό ρξένο 

είλαη κηα ππόζεζε πνπ αθνξά ηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο. Οη αλαπηπζζόκελεο ρώξεο 

θαη νη ρώξεο κε ππό κεηάβαζε νηθνλνκίεο έρνπλ πνιύ κηθξόηεξα, από ηηο 

αλαπηπγκέλεο, νηθηαθό ρξένο. 

   

Γηάγξακκα 12 

 

ΠΖΓΖ:http://www.imf.org/external/pubs/ft/GFSR/2006/02/pdf/chap2.pdf 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/GFSR/2006/02/pdf/chap2.pdf
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   ην επόκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηελ εμέιημε ηνπ νηθηαθνύ ρξένπο ζηηο 
αλαπηπγκέλεο ρώξεο από ην 1990 θαη κεηά.  
 

Γηάγξακκα 13 

 
http://www.mckinsey.com/mgi/reports/freepass_pdfs/debt_and_deleveraging/debt_and_deleveraging_full_report.pdf 

    ην δηάγξακκα βιέπνπκε ηελ εθηίλαμε ηνπ νηθηαθνύ ρξένπο ζηηο πεξηζζόηεξεο από 

ηηο αλαπηπγκέλεο επξσπατθέο από ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη κεηά. Αμίδεη λα 

πξνζέμνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ Γάιισλ θαη ησλ Ηηαιώλ απέλαληη ζην δαλεηζκό 

θαζώο παξαηεξνύκε πσο  ν νηθηαθόο δαλεηζκόο ζηελ Γαιιία θαη ηελ Ηηαιία θαηέρεη 

πνιύ κηθξό πνζνζηό ηνπ ζπλνιηθνύ δαλεηζκνύ. ην επόκελν δηάγξακκα βιέπνπκε 

ην ζύλνιν ησλ νηθηαθώλ ρξεώλ γηα ηηο ρώξεο ηεο Δ.Δ. ην 2004, ην 2007 θαη ην 2009.  

 

Γηάγξακκα 14 

http://www.wahrheitfuerimmer.com/Can%20you%20guess%20which%20is%20the%20most%20indebted%20country%20in%2

0Europe%20%E2%80%93%20Telegraph%20Blogs.htm 

 

Απνηέιεζκα ηεο εθηίλαμεο ηνπ νηθηαθνύ δαλεηζκνύ ήηαλ έλα κεγάιν κέξνπο ηνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδόκελσλ λα θαηαιήγεη ζηηο ηξάπεδεο. ην επόκελν δηάγξακκα 

βιέπνπκε ην νηθηαθό ρξένο ζαλ πνζνζηό ηνπ εηζνδήκαηνο 

http://www.mckinsey.com/mgi/reports/freepass_pdfs/debt_and_deleveraging/debt_and_deleveraging_full_report.pdf
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Γηάγξακκα 15 

 

ΠΖΓΖ: http://www.rba.gov.au/speeches/2010/images/sp-dg-150610-graph2.gif 

 Παξαηεξνύκε πσο ζε πνιιέο αλαπηπγκέλεο ρώξεο ην νηθηαθό ρξένο ππεξβαίλεη 

θαηά πνιύ ην δηαζέζηκν εηζόδεκα. 

 

3. ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΩΝ ΜΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

   Σα ρξέε ησλ κε ρξεκαηνπηζησηηθώλ επηρεηξήζεσλ είλαη επίζεο κεγάια ζε όιεο ηηο 

αλαπηπγκέλεο ρώξεο αλ θαη παξνπζηάδνληαη ζνβαξέο απνθιίζεηο από ρώξα ζε 

ρώξα. ην επόκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηνπο ιόγνπο ρξένο/αθαζάξηζην ιεηηνπξγηθό 

πιεόλαζκα θαη ρξένο/ΑΔΠ ησλ λε ρξεκαηνπηζησηηθώλ επηρεηξήζεσλ ζηε  

επξσδώλε.  

Γηάγξακκα 16 

 

http://www.ecb.int/pub/pdf/annrep/ar2010el.pdf 

http://www.rba.gov.au/speeches/2010/images/sp-dg-150610-graph2.gif
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 ηε Γεξκαλία θηάλεη ζην 70% ηνπ ΑΔΠ, ζηε Γαιιία ζην 114%, ζηε  Βξεηαλία 110%, 

ζηελ  Ηηαιία 83% θαη ζηελ Ηζπαλία ζην 141% όπσο δείρλεη θαη ην επόκελν 

δηάγξακκα.  

Γηάγξακκα 17 

 

Γηάγξακκα Γ.Π.Σ 

   Παξαηεξνύκε πσο ν δαλεηζκόο ησλ κε ρξεκαηνπηζησηηθώλ επηρεηξήζεσλ είλαη 

γεληθά κεγάινο. ηελ Γαιιία, ηε Βξεηαλία  θαη ηελ Ηζπαλία μεπεξλά ην 100% ηνπ ΑΔΠ 

ελώ ζηελ ηειεπηαία ηα ρξέε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη εμαηξεηηθά πςειά ππεξδηπιάζηα 

ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο.  

 

 

 

4. ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΩΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

   Ζ ηέηαξηε ζπληζηώζα ηνπ ρξένπο είλαη απηή πνπ αθνξά ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξύκαηα. Ζ πεξίνδνο από ην 1970 θαη κεηά είλαη ε πεξίνδνο ηνπ αλεμέιεγθηνπ 

δαλεηζκνύ θξαηώλ, επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηώλ όπσο είδακε ζηα πξνεγνύκελα. Ο 

δαλεηζκόο απηόο γηλόηαλ θπξίσο κέζα από ηηο, δηαθόξσλ εηδώλ, ηξάπεδεο. Γηα λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε απηό ηνλ εμαηξεηηθά θεξδνθόξν ζηόρν νη ηξάπεδεο πξνρσξνύζαλ 

θη απηέο ζε έλαλ αληίζηνηρα ηεξάζηην  δαλεηζκό από ηε δηαηξαπεδηθή αγνξά. Μέζα 

από ηε δηαδηθαζία απηή ην ιηκλάδνλ θεθάιαην κεηαθεξόηαλ από ηε κηα αλαπηπγκέλε 

ρώξα ζηελ άιιε δεκηνπξγώληαο θάζε είδνπο θνύζθα. ην επόκελν δηάγξακκα 

βιέπνπκε ηα ρξέε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ ηδξπκάησλ γηα ηηο κεγαιύηεξεο από ηηο 

αλαπηπγκέλεο ρώξεο.  
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Γηάγξακκα 18 

 

http://www.mckinsey.com/mgi/reports/freepass_pdfs/debt_and_deleveraging/debt_and_deleveraging_full_report.pdf 

 

    ην δηάγξακκα βιέπνπκε ηελ εθηίλαμε ηνπ δαλεηζκνύ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ 

επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ  εηθνζαεηία 1990-2010. Ζ ρώξα πνπ μερσξίδεη είλαη ζαθώο ε 

Βξεηαλία κε ηνλ ηδηαίηεξα δηνγθσκέλν ηνκέα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ 

νπνίνπ ην ρξένπο αλήιζε, θαηά ην 2009, ζην 194% ηνπ ΑΔΠ. Γελ πξέπεη λα μερλάκε 

πσο ζηε Βξεηαλία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο κεγάινη ρξεκαηνπηζησηηθνί νίθνη θαη έλα 

κεγάιν κέξνπο ηνπ όγθνπ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ πξάμεσλ γίλνληαη κέζσ ηνπ 

Λνλδίλνπ. Ηδηαίηεξα εληππσζηαθή είλαη θαη ε πνξεία ην ρξένπο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθώλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Ηζπαλία. Μέζα ζε κηα δεθαεηία ην ρξένο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα από 10% ηνπ ΑΔΠ εμαθνληίζηεθε ζην 82%.   

  Σα θεθάιαηα απηά θαηεπζύλνληαλ θπξίσο ζηνλ ελππόζεθν δαλεηζκό θαηνηθηώλ ζε 

όιν ηνλ αλαπηπγκέλν θόζκν. ην επόκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηε κεηαβνιή ζην 

κεξίδην ηξηώλ δαλεηνδνηνύκελσλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο θαηά ην 2000 θαη ην 2007 

ιίγν δειαδή πξηλ μεζπάζεη ε θξίζε ησλ ελππόζεθσλ ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ ζηηο ΖΠΑ. 

Οη ηνκείο πνπ δίλεη ην δηάγξακκα είλαη  εηαηξηθά δάλεηα, θαηαλαισηηθά δάλεηα θαη  

ελππόζεθα ζηεγαζηηθά  δάλεηα.  

   

 

 

 

 

 

 

http://www.mckinsey.com/mgi/reports/freepass_pdfs/debt_and_deleveraging/debt_and_deleveraging_full_report.pdf
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Γηάγξακκα 19 

 
http://www.mckinsey.com/mgi/reports/freepass_pdfs/debt_and_deleveraging/debt_and_deleveraging_full_report.pdf 

   ην δηάγξακκα βιέπνπκε πσο ζην ζύλνιν ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ ν δαλεηζκόο 

πξνο ηνπο ηδηώηεο απμήζεθε ζεκαληηθά θαηά ηελ επηαεηία 2000-2007 αιιά 

δηαπηζηώλνπκε θαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Βξεηαλίαο από ηε 

κηα θαη ηεο Δπξώπεο, πιελ Βξεηαλίαο, από ηελ άιιε.  ηηο ΖΠΑ ν ιόγνο ησλ 

ελππόζεθσλ δαλείσλ, θαηά ην παξαπάλσ ρξνληθό δηάζηεκα, πξνο ηα επηρεηξεκαηηθά 

δάλεηα από 1,6 έγηλε 2,02 ελώ ζηε Βξεηαλία από 1,63 έγηλε 1,76 ελώ ζηελ ππόινηπε 

Δπξώπε από 0,54 έγηλε 0, 687. ηηο ΖΠΑ ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα από 48,5% ηνπ 

ζπλόινπ ησλ δαλείσλ ην 2000 εθηνμεύηεθαλ ζην 55,3% ην 2007 θαη ζηε Βξεηαλία 

από 53,46% θαηά ην 2000 έθηαζαλ ζην 55,86 ην 2007. ηελ ππόινηπε Δπξώπε 

αληίζεηα ην πνζνζηό ησλ ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ αλεξρόηαλ θαηά ην 2000 ζην 29% ηνπ 

ζπλόινπ ησλ δαλείσλ γηα λα γίλεη ην 2007 ην 35%.   

  εκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο θαηεύζπλζε ηεο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδόηεζεο 

παξαηεξείηαη επνκέλσο κεηαμύ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ. ηηο ΖΠΑ θαη ηε 

Βξεηαλία ε κεξίδα ηνπ ιένληνο θαηεπζπλόηαλ ζηα ελππόζεθα ζηεγαζηηθά δάλεηα ελώ 

ζηελ ππόινηπε, πιελ Βξεηαλίαο, Δπξώπε ν ηδησηηθόο δαλεηζκόο βξηζθόηαλ ζε 

κεγαιύηεξε ηζνξξνπία κεηαμύ ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

λνηθνθπξηώλ. Σαπηόρξνλα ν δαλεηζκόο ησλ ηξαπεδώλ δηνγθσλόηαλ ζε απίζαλν 

βαζκό. Γηα ηνπο επόκελνπο 12 κήλεο ηα νκόινγα ησλ ηξαπεδώλ πνπ ιήγνπλ 

αλέξρνληαη ζηα 4 ηξηζεθαηνκκύξηα επξώ ζύκθσλα κε ην Βηιηάξδν.  ηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί βιέπνπκε ην ύςνο θαη ην έηνο ιήμεο ησλ νκνιόγσλ δηαθόξσλ κεγάισλ 

επξσπατθώλ ηξαπεδώλ.  
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ΠΗΝΑΚΑ 3 

 

 
    

 

ΠΟΤ ΥΡΩΣΑΝΔ; 

   Μηα βαζηθή δηάθξηζε κεηαμύ ηνπ ρξένπο ησλ δηαθόξσλ ρσξώλ είλαη  ην αλ απηό 

είλαη εζσηεξηθό ή εμσηεξηθό θαη ζηνλ ηνκέα απηό ππάξρνπλ θαη πάιη ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμύ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ. ηα δύν δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνύλ 

βιέπνπκε ηε ζύλζεζε ηνπ ρξένπο όζνλ αθνξά ην αλ είλαη εζσηεξηθό ή εμσηεξηθό ζην 

πξώην γηα ην ζπλνιηθό ρξένο θαη ζην δεύηεξν γηα ην δεκόζην. 

 

Γηάγξακκα 20 

 http://www.mckinsey.com/mgi/reports/freepass_pdfs/debt_and_deleveraging/debt_and_deleveraging_full_report.pdf  
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Γηάγξακκα 21 

 

   ην δηάγξακκα 14 βιέπνπκε πσο, όζνλ αθνξά ην ζπλνιηθό ρξένο, κόλν ε Γαιιία ε 

Διβεηία θαη ε Γεξκαλία έρνπλ ηζνθαηαλνκή ηνπ ζπλνιηθνύ ηνπο ρξένπο κεηαμύ ηνπ 

εζσηεξηθνύ θαη ηνπ εμσηεξηθνύ. ηελ Ηηαιία, ηε Βξεηαλία θαη ηελ Ηζπαλία αληίζεηα ην 

κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπ ζπλνιηθνύ ηνπο ρξένπο είλαη εζσηεξηθό. Όζνλ αθνξά ηώξα 

ην δεκόζην ρξένο ζηηο αλαπηπγκέλεο κεγάιεο επξσπατθέο ρώξεο βιέπνπκε πσο ζηε 

Γαιιία θαη ηελ Ηζπαλία ππεξηεξεί ην εμσηεξηθό ρξένο ελώ ζηε Βξεηαλία θαη ζηελ 

Ηηαιία, έζησ θαη νξηαθά, ππεξηεξεί ην εζσηεξηθό ρξένο. ηε Γεξκαλία ην δεκόζην 

ρξένο είλαη ηεο ίδηαο ηάμεο κεγέζνπο θαη πξνο ην εζσηεξηθό θαη πξνο ην εμσηεξηθό.  

   Σα παξαπάλσ απνηεινύλ ηα επίζεκα ζηνηρεία γηα ην ρξένο. Φπζηθά ππάξρεη, ζε 

όιεο ηηο ρώξεο θαη πνιύ θξπκκέλν ρξένο. Υξένο ησλ δήκσλ, ησλ ζπληαμηνδνηηθώλ 

ηακείσλ, ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκώλ θαη επηρεηξήζεσλ. Σα ρξέε απηά δελ είλαη 

θαηαγεγξακκέλα θαη ππνινγηζκέλα γηα θακηά ρώξα πιελ ηεο Ννξβεγίαο. Αλ θαη ηα 

ρξέε απηά είλαη πνιύ πηζαλό λα είλαη κεγάια εκείο ζα αξθεζηνύκε εδώ ζηα δεδνκέλα 

πνπ παξνπζηάζακε.  Μεηά ηα παξαπάλσ ζε πνηα ζπκπεξάζκαηα κπνξνύκε λα 

θαηαιήμνπκε; Σα ζπκπεξάζκαηα ζα είλαη γεληθά θαη δε ζα αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ηηο 

αλαπηπγκέλεο επξσπατθέο ρώξεο κηα θαη νη δηαθνξέο απηώλ από ην ζύλνιν ησλ 

αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ είλαη αζήκαληεο.   

1. Μία από ηηο ζεκαληηθέο κεηαβνιέο πνπ έγηλαλ ζην δηεζλέο θαπηηαιηζηηθό ζύζηεκα 

από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά ήηαλ θαη ε ηεξάζηηα έθξεμε ηνπ δεκόζηνπ 

δαλεηζκνύ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο. Ο δαλεηζκόο ήηαλ απνηέιεζκα ηεο δεκηνπξγίαο 

ειιεηκκάησλ εμ αηηίαο ηεο κείσζεο ησλ ζπληειεζηώλ θνξνιόγεζεο ηνπ θεθαιαίνπ. ( 

γηα πεξηζζόηεξα Σν Υξένο θαη ηα αίηηά ηνπ. Β. Σν δεκόζην ρξένο. 

http://eparistera.blogspot.com/2011/06/blog-post_12.html , Ο θξαηηθόο δαλεηζκόο 

1910-1970. πκπεξάζκαηα http://eparistera.blogspot.com/2011/07/1910-1970.html 

θαη Σν ρξένο ηελ ΖΠΑ θαη ηα αίηηά ηνπ http://eparistera.blogspot.com/2011/07/blog-

http://eparistera.blogspot.com/2011/06/blog-post_12.html
http://eparistera.blogspot.com/2011/07/1910-1970.html
http://eparistera.blogspot.com/2011/07/blog-post_24.html
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post_24.html). Με ηε κείσζε ηεο θνξνιόγεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ην ιηκλάδνλ θεθάιαην 

δηνγθσλόηαλ θαη εύξηζθε θεξδνθόξα δηέμνδν κε ην δαλεηζκό ησλ θξαηώλ ηα νπνία 

θαη δεκηνπξγνύζαλ ειιείκκαηα ηα νπνία θάιππηαλ δαλεηδόκελα ηα ρξήκαηα πνπ ηα 

ίδηα είραλ ραξίζεη ζην θεθάιαην.    

  2.  Όζνλ αθνξά ην ρξένο ησλ λνηθνθπξηώλ απηό ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε  κείσζε ησλ 

πξαγκαηηθώλ εηζνδεκάησλ ησλ εξγαδόκελσλ πνπ παξαηεξείηαη από ηε δεθαεηία ηνπ 

1970 θαη κεηά θαη έρνπκε δείμεη ζην Σν ρξένο θαη ηα αίηηά ηνπ: ην νηθηαθό ρξένο:   

http://eparistera.blogspot.com/2010/11/blog-post_29.html. Οη ιόγνη πνπ νδήγεζαλ 

ζηηο δηαθνξέο πνπ παξαηεξήζακε ζην νηθηαθό ρξένο ησλ κεγάισλ επξσπατθώλ 

νηθνλνκηώλ έρνπλ ηε ξίδα ηνπο αθξηβώο εθεί. ην θαηά πόζν δειαδή κεηώζεθαλ νη 

πξαγκαηηθνί κηζζνί ζηελ θάζε ρώξα θαη πόηε άξρηζε ε δηαδηθαζία απηή. ηελ Γαιιία 

θαη ηελ Ηηαιία, ρώξεο πνπ είραλ ηηο κηθξόηεξεο κεηώζεηο ησλ πξαγκαηηθώλ κηζζώλ θαη 

ηαπηόρξνλα  άξρηζαλ ηε δηαδηθαζία ηεο κείσζεο αξγόηεξα από ηηο άιιεο 

αλαπηπγκέλεο ρώξεο, ν δαλεηζκόο ησλ λνηθνθπξηώλ είλαη κηθξόηεξνο. ε ηειηθή 

αλάιπζε ε κείσζε ησλ πξαγκαηηθώλ εηζνδεκάησλ ησλ εξγαδόκελσλ ζηηο 

αλαπηπγκέλεο θαπηηαιηζηηθέο ρώξεο δηόγθσζε ην δαλεηζκό ησλ λνηθνθπξηώλ. Με ην 

πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ έλα όιν θαη κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ 

εξγαδόκελσλ θαηέιεγε ζηηο ηξάπεδεο ελώ ηαπηόρξνλα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπο 

ππνζεθεύνληαλ ζε απηέο θαη νπζηαζηηθά ζην δηεζλέο θεθάιαην πνπ δξνύζε κέζσ ησλ 

ηξαπεδώλ.  

3. Αλ θαη ν δαλεηζκόο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη αξθεηά παιηά ηζηνξία ππήξραλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ θαπηηαιηζηηθώλ ρσξώλ. ηε Γεξκαλία, 

ζηε Γαιιία θαη ζηελ Ηηαιία ν ξόινο ησλ ηξαπεδώλ θαη ηνπ δαλεηζκνύ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ήηαλ ζεκαληηθόο από ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19νπ αηώλα. Καηά ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ εηθνζηνύ αηώλα ε δηαδηθαζία εληάζεθε εμαπισλόκελε ζε όιν 

ηνλ αλαπηπγκέλν θόζκν. Σαπηόρξνλα νη κεγάιεο θαη ζεκαληηθέο γηα ηηο νηθνλνκίεο 

επηρεηξήζεηο έραλαλ όιν θαη πεξηζζόηεξν ηνλ ραξαθηήξα ηεο αηνκηθήο ή 

νηθνγελεηαθήο ηδηνθηεζίαο κεηαηξεπόκελεο ζε ζπιινγηθή ηδηνθηεζία ηεο παγθόζκηαο 

αζηηθήο ηάμεο. Σν θεθάιαην απνθηώζαο όιν θαη πην εληαία δνκή θαη κε 

δηαρσξηδόκελν ζε εκπνξηθό, βηνκεραληθό θαη πηζησηηθό αξθείηαη πιένλ ζηελ άληιεζε 

ππεξαμίαο κέζα από ην ζύλνιν ησλ νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κε ην πέξαζκα 

ηεο κηθξήο ηδηνθηεζίαο αιιά θαη ηεο θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζηα δηθά ηνπ ζηνηρεία.    

4. Οη ηξάπεδεο άξρηζαλ λα παίδνπλ πιένλ έλαλ ηειείσο δηαθνξεηηθό ξόιν από ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά, έλα ξόιν πνπ ζπλερώο εληεηλόηαλ όζν πεξλνύζε ν 

ρξόλνο. Μέζα από κηα δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ρξήκαηνο, ζε δηάθνξεο κνξθέο, θαη κε 

ζπλερή δηαηξαπεδηθό δαλεηζκό θάιππηαλ ηηο όιν θαη κεγαιύηεξεο δαλεηαθέο αλάγθεο 

ησλ θξαηώλ, ησλ λνηθνθπξηώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Μεηεμειηζζόκελεο ζε 

δηαρεηξηζηέο ελόο ηεξάζηηνπ όγθνπ ιηκλάδνληνο θεθαιαίνπ, κηα θαη ε παξαγσγηθή 

ηνπνζέηεζή ηνπ ήηαλ πιένλ αδύλαηε, έγηλαλ ν θύξηνο κεραληζκόο κεηαθνξάο 

πινύηνπ από ηνπο εξγαδόκελνπο πξνο ην θεθάιαην θαη από ηηο αλαπηπζζόκελεο 

ρώξεο πξνο ηηο αλαπηπγκέλεο. Ζ κεηάβαζε ηνπ θαπηηαιηζκνύ ζε παξαζηηηθή θάζε 

είρε σο θύξην όξγαλν παξαζηηηζκνύ ηηο ηξάπεδεο.  

  Όπσο ζσζηά είρε πξνβιέςεη ν Marx: «Δθηόο από απηό καδί κε ηελ θεθαιαηνθξαηηθή 

παξαγσγή ζρεκαηίδεηαη κηα ηειείσο θαηλνύξηα δύλακε, ην πηζησηηθό ζύζηεκα, πνπ 

ζηηο αξρέο ηνπ εηζρσξεί ιαζξαία, ζαλ κεηξηόθξσλ βνεζόο ηεο ζπζζώξεπζεο, 

http://eparistera.blogspot.com/2010/11/blog-post_29.html
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πξνζειθύεη κε αόξαηα λήκαηα ζηα ρέξηα αηνκηθώλ ή ζπλεηαηξηζκέλσλ 

θεθαιαηνθξαηώλ ηα κεγαιύηεξα ή κηθξόηεξα πνζά πνπ είλαη ζθόξπηα πάλσ ζηελ 

επηθάλεηα ηεο θνηλσλίαο, γίλεηαη όκσο ζε ιίγν έλα θαηλνύξην θαη ηξνκεξό όπιν ζηελ 

πάιε ηνπ ζπλαγσληζκνύ θαη ηειηθά κεηαηξέπεηαη ζε έλα ηεξάζηην θνηλσληθό 

κεραληζκό γηα ηε ζπγθεληξνπνίεζε ησλ θεθαιαίσλ» (Marx Σν Κεθάιαην ζ 649) 

   Καζώο ην εηζόδεκα ησλ εξγαδόκελσλ κεηώλεηαη ζπλερώο κέζσ ησλ πνιηηηθώλ 

ιηηόηεηαο ε θαηαλάισζε ζα κεηώλεηαη. Οη ρώξεο ησλ νπνίσλ νη επηρεηξήζεηο έρνπλ 

εθηεζεί ζε πςειό δαλεηζκό ζα αδπλαηνύλ λα πνπιήζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο θαη 

θπζηθά λα απνπιεξώζνπλ θαη ηα ρξέε ηνπο. Ζ κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ 

εξγαδόκελσλ ηνπο θέξλεη επίζεο ζε αδπλακία λα απνπιεξώζνπλ θαη ην δηθό ηνπο 

δαλεηζκό ηδηαίηεξα εθεί πνπ απηόο είλαη πςειόο. Ζ κείσζε ηεο θαηαλαισηηθήο 

δήηεζεο επηθέξεη ζπλνιηθή νηθνλνκηθή θαζίδεζε ζπκπαξαζύξνληαο θαη ηα δεκόζηα 

έζνδα θη επνκέλσο ηελ αύμεζε ησλ θξαηηθώλ ειιεηκκάησλ.   

   Όπνηνο επνκέλσο πηζηεύεη πσο ηα παξαπάλσ ρξέε κπνξνύλ λα απνπιεξσζνύλ 

απιά απηαπαηάηαη. Καζώο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ν αλαπηπγκέλνο θόζκνο είρε 

πηαζηεί ζηελ παγίδα ηεο ππνθαηαλάισζεο πξνζπάζεζε, από ηε δεθαεηία ηνπ 1980,  

λα ηελ μεπεξάζεη κε ηελ πηζησηηθή επέθηαζε. Σώξα έρεη πηαζηεί ζηελ παγίδα ηνπ 

ρξένπο. Καζώο πξνζπαζεί λα μεθύγεη από ηελ παγίδα ηνπ ρξένπο επηβάιιεη ζθιεξέο 

πνιηηηθέο ιηηόηεηαο κέζσ ησλ νπνίσλ επαλεκθαλίδεηαη ε επηκειώο θξπκκέλε παγίδα  

ηεο ππνθαηαλάισζεο. Ο θαπηηαιηζκόο έζηεζε, λνκνηειεηαθά, ηξεηο απόιπηα 

ελεξγνπνηεκέλεο πιένλ παγίδεο. Σελ παγίδα ηεο ππνθαηαλάισζεο, ηελ παγίδα ηνπ 

ηδησηηθνύ θαη ηελ παγίδα ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. Δίλαη πιένλ αδύλαην λα μεθύγεη από 

απηέο γηαηί ηα κέζα απνηξνπήο ηεο κηαο εληζρύνπλ εμαηξεηηθά ηηο άιιεο, ε επνρή ηνπ 

ράνπο θαη ηεο βαξβαξόηεηαο είλαη πνιύ θνληά.  

 


