
  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

    Τίτλος:  Η ιστορία 
επαναλαμβάνεται. Μπορεί η 
Ελλάδα να διδαχθεί από την 
ιστορία του παρελθόντος; [στα 
πλαίσια της οικονομικής 
ύφεσης]



  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

      Η ιστορία κάνει συνεχώς κύκλους. 
Έτσι η Ελλάδα μπορεί αν ανατρέξει 
στο παρελθόν να βρει λύση για τα 
προβλήματα που καλείται να 
αντιμετωπίσει. 

      Το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 
1920 ήταν μια περίοδος εντυπωσιακής 
οικονομικής προόδου, με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες να δρέπουν τους καρπούς 
της μεταπολεμικής ανάκαμψης και της 
τεχνολογικής ανάπτυξης. Ο κόσμος 
είχε πειστεί πως η ανοδική πορεία της 
αγοράς θα διατηρούνταν. Η επένδυση 
στο χρηματιστήριο έγινε σύντομα το 
αγαπημένο χόμπι των Αμερικανών.



  

     Η κρίση επεκτάθηκε γρήγορα 
και στην Ευρώπη όπου είχαν 
επενδυθεί αμερικανικά 
κεφάλαια με την μορφή 
δανείων. Η απόφαση των 
αμερικανικών τραπεζών να 
αποσύρουν τα δάνεια αυτά 
κλόνισε την ευρωπαϊκή 
οικονομία.

     Αυτή η αλόγιστη επένδυση 
περιουσιών που είχαν 
δημιουργηθεί με πολύ κόπο, 
αλλά και η τάση των 
ανθρώπων να ζουν πια στη 
χλιδή φτάνοντας στην 
υπερβολή ήταν δύο πολύ 
μεγάλα λάθη των Αμερικάνων 
την δεκαετία του 1920. 



  

    ΣΚΟΠΟΣ:  Ο σκοπός αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι να 
δούμε κατά πόσο το κραχ του 1929 και η οικονομική ύφεση του 
2009 έχουν ομοιότητες. Έτσι βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο 
χειρίστηκε τότε το κραχ στην Αμερική του 1929,  η Ελλάδα θα 
μπορούσε να βοηθηθεί ώστε να αντιμετωπίσει σωστά την δική της 
οικονομική κρίση.



  

    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Οι πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν για την 
εργασία αντλήθηκαν από το Internet  σε επίσημα sites  ελληνικών 
εφημερίδων, την Βικιπαίδεια (ελεύθερη ηλεκτρονική 
εγκυκλοπαίδεια), την εγκυκλοπαίδεια «Δομή» ( τόμος 15, λήμμα 
«κραχ» και «Το οικονομικό κραχ του 1929» ) και το βιβλίο ιστορίας 
της Γ’ γυμνασίου «Νεότερη και σύγχρονη ιστορία». 



  

   ΥΠΟΘΕΣΗ: Η υπόθεση που κάνουμε είναι ότι το κραχ του 1929 
έχει πράγματι ομοιότητες με την οικονομική ύφεση που ξέσπασε το 
2008. Συνεπώς έχει να μας διδάξει πράγματα και κυρίως να μας 
δείξει τα παραδείγματα προς αποφυγή αλλά και τα αίτια που 
οδήγησαν σ’ αυτήν την κατάσταση.



  

     ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ:  Οι μεταβλητές στην έρευνα μας είναι η 
οικονομική κρίση και η ομοιότητα ανάμεσα στην οικονομική ύφεση του 
1929 και του 2008 μέχρι σήμερα. Η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι η 
ομοιότητα και η εξαρτημένη είναι η οικονομική κρίση.

   ΟΡΙΑ: Η χρονική περίοδος κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έρευνα 
είναι το διάστημα 25/2/2010-12/4/2010. Στην έρευνα θα σταθούμε 
στον οικονομικό τομέα και όχι στις κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις 
της οικονομικής ύφεσης και στις δύο εποχές. Επίσης θα περιορίσουμε 
την έρευνα μας στα στενά γεωγραφικά όρια της Ελλάδας όσον αφορά την 
οικονομική κρίση του 2008 και θα συγκρίνουμε τα αίτια και τα 
αποτελέσματα με την οικονομική κρίση που ξέσπασε το 1929 μετά το 
κραχ αναφερόμενοι μόνο στην Αμερική και όχι και στις άλλες χώρες στις 
οποίες γρήγορα εξαπλώθηκε η κρίση αυτή.



  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

     Η βικιπαίδεια μάς πληροφορεί ότι τα κύρια αίτια της οικονομικής ύφεσης 
του 1929 είναι: 

• η  υπερκατανάλωση 
• η υπερεπένδυση 
• η προκλητική συμπεριφορά των τραπεζικών παραγόντων και βιομηχάνων
•  πρώτο και κύριο αίτιο όμως είναι ο υπερβολικός δανεισμός 



  

Στην Ελλάδα τώρα τα αίτια της οικονομικής κρίσης είναι:
• Ο υπερβολικός δανεισμός
• Η υπερκατανάλωση
• Ο λάθος χειρισμός χρημάτων
• Και τέλος η αναποτελεσματική πολιτική του κράτους



  

     Όπως παρατηρούμε τα αίτια 
των δύο οικονομικών 
φαινομένων είναι σχεδόν τα 
ίδια. Η διαφορά τους όμως 
είναι ο τρόπος αντιμετώπισης 
τους. Ενώ στην Ελλάδα η 
πολιτική του κράτους φαίνεται 
να είναι ανεπαρκής στην 
Αμερική εφαρμόστηκε η 
αποτελεσματική μέθοδος του 
“new deal”.



  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

     Μετά τα όσα αναφέρθηκαν στην περιγραφή της διαδικασίας και τις 
πληροφορίες τις οποίες συνέλεξα το συμπέρασμα μας είναι ότι η 
υπόθεση επιβεβαιώνεται.  Η έρευνα έγινε για να δούμε πόσο όμοια 
είναι αυτά τα φαινόμενα και με την προϋπόθεση αυτή να ελέγξουμε 
αν η οικονομική ύφεση του 1929 μπορεί να διδάξει κάτι. Το 1929 
αντιμετωπίστηκε με τη μέθοδο του new deal  το οποίο είχε 
αποτέλεσμα. Η μέθοδος της δικής μας κυβέρνησης, όμως, όχι 
απλώς δεν φέρνει αποτέλεσμα αλλά είναι και ουσιαστικά ανύπαρκτη. 
Μπορούμε, λοιπόν, να παραδειγματιστούμε από το παρελθόν 
προσαρμόζοντας βέβαια αυτή τη βοήθεια στα δικά μας δεδομένα και 
στις συνθήκες που επικρατούν. 



  

   ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΑ 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ:  Σε προηγούμενη 
παράγραφο βάλαμε κάποια όρια 
στην έρευνά μας. Κάποιος όμως 
που θα διαβάσει αυτή την έρευνα 
θα μπορούσε να ασχοληθεί και με:

 α) τις κοινωνικές διαστάσεις της 
οικονομικής κρίσης στο χθες και 
στο σήμερα και να κάνει μια 
αντίστοιχη σύγκριση και 

β) με μια σύγκριση ανάμεσα στην 
οικονομική ύφεση του 1929 και 
στην οικονομική κρίση του σήμερα 
συμπεριλαμβάνοντας όμως εκτός 
από την Ελλάδα και τις υπόλοιπες 
χώρες της Ευρώπης.
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