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Μην διστάζεις να το λες!!!
                        Διαβάζω Θράκη Press

Η προέλευση της κρίσης, οι τρόποι αντιμετώπισής της σε ΗΠΑ-Ε.Ε. και 
οι παρενέργειες στην Ελληνική οικονομία.

Η αναταραχή στην οικονομία των ΗΠΑ, με τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα της να κλυδωνίζεται, και μία από τις μεγαλύτερες τράπεζές 
της (Lehman Brothers) να κλείνει, ενώ άλλες δύο να συγχωνεύονται 
με την ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed), προκάλεσε σοβαρούς 
τριγμούς στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό και οικονομικό 
σύστημα. Ουσιαστικά, τα γεγονότα αυτά, προκάλεσαν ένα σύνολο 
αλυσιδωτών αντιδράσεων και παρενεργειών, οι οποίες δεν άφησαν 
ανέπαφες τις άλλες οικονομίες. Έτσι εκτός από την γεωγραφική 
διασπορά της κρίσης στις χώρες της Ευρώπης, παρατηρήθηκε και 
ο μετασχηματισμός της από την κρίση των «τοξικών» δομημένων 
προϊόντων, σε κρίση δανεισμού και χρέους.

  Οι αμερικανικές κυβερνήσεις των Bush και Obama, ακολούθησαν παρόμοιες αντιδράσεις, 
στηρίζοντας τις εναπομείναντες μεγάλες τράπεζες τους, και την εγχώρια οικονομία τους, 
τυπώνοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό νέο χρήμα (δολάρια). Με την επιλογή αυτή αρχικά 
αποφεύχθηκε η πλήρης μετάδοση της κρίσης στους άλλους κλάδους της αμερικανικής 
οικονομίας (και ιδιαίτερα στον ασφαλιστικό κλάδο & και τα συνταξιοδοτικά funds) και στη 
συνέχεια υποστηρίχθηκε, με την προσφορά νέου χρήματος, η εγχώρια κατανάλωση και το 
διεθνές κύρος της οικονομίας των ΗΠΑ.
Αναμφίβολα η επιλογή αυτή, αρχικά και βραχυχρόνια, θεωρήθηκε επιτυχημένη. Όμως δεν 
έχουν εμφανισθεί ακόμη ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά τις αποδόσεις της 
αμερικανικής  μηχανής - οικονομίας, και παράλληλα εκφράζονται επιφυλάξεις για τις 
μακροπρόθεσμες παρενέργειες της μαζικής προσφοράς νέου χρήματος (πληθωρισμός, 
αύξηση επιτοκίων, επιβράδυνση ανάπτυξης κ.α.).
Από την άλλη πλευρά οι οικονομίες της Ε.Ε. δεν προχώρησαν στο τύπωμα φρέσκων 
ευρώ, αλλά αντίθετα υιοθέτησαν μέτρα λιτότητας και δημοσιονομικής προσαρμογής, 
προκειμένου να περιορίσουν τα ελλείμματα και την έκθεση τους στο δανεισμό. Η 
επιλογή αυτή, σύμφωνα με ορισμένους οικονομολόγους, αν και δεν δημιουργεί κινδύνους 
πληθωρισμού και αύξηση των επιτοκίων, δημιούργησε όμως περισσότερα προβλήματα από 
αυτά που αρχικά επρόκειτο να λύσει. Έτσι, τα κυριότερα προβλήματα προκλήθηκαν στις 
οικονομίες του Ευρωπαϊκού νότου, οι οποίες αποτελούσαν τους «αδύναμους» κρίκους της 
ευρωζώνης και πριν το ξέσπασμα της διεθνούς κρίσης. Οι οικονομίες αυτές βρέθηκαν να 
αντιμετωπίζουν την αρχικά χρηματοπιστωτική κρίση, χωρίς την δυνατότητα νομισματικής 
προσαρμογής με διολίσθηση ή υποτίμηση του νομίσματός τους, και με μειούμενη την 
ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών τους, από την πολιτική του σκληρού ευρώ έναντι του 
δολαρίου. Ως εκ τούτου, οι οικονομίες αυτές βρέθηκαν στο στόχαστρο των αγορών, 
έχοντας την δυναμική να συμπαρασύρουν και τις υπόλοιπες χώρες τις ευρωζώνης στην 
θέση αυτή.
Γενικότερα, η αρχική στάση που υιοθετήθηκε από την ευρωζώνη, δεν ήταν αποτελεσματική 
για τις αδύναμες οικονομίες του νότου. Τα μέτρα που υιοθετήθηκαν αντανακλούσαν 
τις ανάγκες και τα δεδομένα των οικονομιών του ευρωπαϊκού βορρά (κυρίως την 
γερμανική) και όχι του συνόλου. Έτσι, με ανοχύρωτες τις οικονομίες του νότου, η κρίση 
του χρηματοπιστωτικού τομέα, μετασχηματίσθηκε σε κρίση του δημοσίου χρέους, αφού 
οι οικονομίες αυτές παρουσίαζαν πλέον σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης από 
τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Ωστόσο, οι επιλογές της ευρωζώνης δεν ήταν οι μόνες 
που οδήγησαν στην κρίση, αλλά αυτές επιτάχυναν την κρίση στην Ελληνική οικονομία, 
η οποία ακόμη και σήμερα χαρακτηρίζεται από παθογένειες, χρόνια προβλήματα 
αναποτελεσματικότητας και ελλειμματικής λειτουργίας. Έτσι η συνέργεια των ευρωπαϊκών 
επιλογών με τα ασθενή έως και δυσμενή οικονομικά δεδομένα της οικονομίας μας, 
επέφεραν την κρίση αυτή, της οποίας οι συνέπειες είναι γνωστές και απτές στην Ελληνική 
οικονομία με την χρηματοδότηση και τον δανεισμό του μνημονίου και του μεσοπρόθεσμού 
προγράμματος.
(Πηγές : www.capital.gr , www.bbc.co.uk/news/business , www.ft.com, Epsilon7,)
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ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Ο «δαίμων του τυπογραφείου» «χτύπησε» την προηγούμενη εβδομάδα τη στήλη 
Economy Press. Προς αποκατάσταση του λάθους τονίζουμε ότι ο τίτλος του άρθρου 
που δημοσιεύτηκε στο φύλλο 68 στις 15/7/2011 ήταν:  «Οι επιλογές διαχείρισης του 
Ελληνικού δημόσιου χρέους των ομολόγων» και όχι «Τα αίτια της οικονομικής κρίσης 
και η διασπορά τους» όπως δημοσιεύτηκε. Ζητάμε συγνώμη για την αναστάτωση που 
προκλήθηκε στους τακτικούς αναγνώστες της στήλης.


