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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Ο σύγχρονος οικονομικός κόσμος χαρακτηρίζεται και πιθανόν να συνεχίσει να 

χαρακτηρίζεται και στο μέλλον από την εμφάνιση έντονων χρηματοοικονομικών 

κρίσεων. Η απελευθέρωση του χρηματοοικονομικού συστήματος, έχει εξασφαλίσει 

την ώθηση της οικονομικής ανάπτυξης ανά την υφήλιο, μέσω των πολλών 

πλεονεκτημάτων που προσφέρει, αλλά παράλληλα έχει οδηγήσει και στην δημιουργία 

ασταθειών, οι οποίες αποτελούν πλέον ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του 

παγκόσμιου οικονομικού γίγνεσθαι.  

 

Η σημασία των χρηματοοικονομικών κρίσεων και η ενδελεχής εξέταση τους στη 

μέχρι τώρα βιβλιογραφία, πηγάζει από τις μεγάλες συνέπειες που έχουν αυτές οι 

έντονες αστάθειες. Συνέπειες οι οποίες επηρεάζουν πολλούς οικονομικούς τομείς και 

που μπορούν να πυροδοτήσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις προκαλώντας προβλήματα 

σε όλο το οικονομικό σύστημα μίας χώρας. Είναι γνωστό ότι οι χρηματοοικονομικές 

κρίσεις έχουν προκαλέσει πληγές σε οικονομίες χωρών, οι οποίες χρειάστηκαν πολλά 

χρόνια για να επουλωθούν.  

 

Η παρούσα διατριβή εστιάζει το ενδιαφέρον της στους λόγους των  δυσκολιών που 

υπάρχουν στις μέχρι τώρα προσπάθειες πρόβλεψης χρηματοοικονομικών κρίσεων και 

βασιζόμενη σε αυτούς ακριβώς τους λόγους εξετάζει μία νέα εναλλακτική πρόταση: 

Είναι δυνατή η πρόβλεψη των χρηματοοικονομικών κρίσεων με χρήση των 

εκτιμήσεων αναλυτών; 

 

Το δεύτερο κεφάλαιο δίνει μία οικονομική ανάλυση του χρηματοοικονομικού 

συστήματος και της δομής του, επισημαίνοντας τους ποιοτικούς εκείνους παράγοντες 

που επηρεάζουν την λειτουργία των χρηματοοικονομικών αγορών και που κάνουν 

την πρόβλεψη επερχόμενων κρίσεων μία δύσκολη διαδικασία. 

 

Το τρίτο κεφάλαιο παραθέτει θέματα που αφορούν την τραπεζική λογιστική και 

γίνεται μνεία στις αιτίες ύπαρξης αβεβαιότητας σχετικά με την αποτίμηση της αξίας 

μίας τράπεζας, μία αβεβαιότητα που οδηγεί στην αδυναμία πρόβλεψης τραπεζικών 

κρίσεων με χρήση αποκλειστικά ποσοτικών στοιχείων. 
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Εν συνεχεία, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τις υπάρχουσες μέχρι τώρα 

θεωρίες περί συναλλαγματικών κρίσεων, με αναφορά στους λόγους της αδυναμίας 

πρόβλεψης τους. Επίσης, παρατίθενται δύο χαρακτηριστικές μελέτες σχετικά με την 

εύρεση προπορευόμενων δεικτών για χρηματοοικονομικές αστάθειες. 

 

Στο πέμπτο κεφάλαιο έχουμε την αναλυτική περιγραφή της πρότασης της παρούσας 

διατριβής, συνοδευόμενη από τα δύο σκέλη πάνω στα οποία θα προσπαθήσουμε να 

τη θεμελιώσουμε: την ποιοτική ανάλυση και την οικονομετρική τεχνική. 

 

Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο επιτελείται η παράθεση των αποτελεσμάτων της 

οικονομετρικής εφαρμογής, η οικονομική ανάλυση τους καθώς και η εξαγωγή των 

συμπερασμάτων βάση αυτών των αποτελεσμάτων. 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
2.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με την παράθεση μιας οικονομικής ανάλυσης του πως 

το χρηματοοικονομικό σύστημα είναι δομημένο ώστε να προωθεί την οικονομική 

αποτελεσματικότητα. Επίσης, η ανάλυση αυτή επισημαίνει το σημαντικό δεσμό 

μεταξύ του χρηματοοικονομικού συστήματος και της συνολικής οικονομίας, 

εξηγώντας πώς η συμπεριφορά και η απόδοση του χρηματοοικονομικού τομέα 

επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη, γιατί οι χρηματοοικονομικές κρίσεις 

συμβαίνουν, γιατί έχουν τόσο σοβαρές συνέπειες για την συνολική οικονομική 

δραστηριότητα και γιατί τελικά αυτές οι χρηματοοικονομικές κρίσεις είναι δύσκολο 

να προβλεφθούν με την χρήση ποσοτικών στοιχείων. 

 

2.2 ΔΟΜΗ ΧΡΗΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Ερευνώντας το χρηματοοικονομικό σύστημα και την δομή του βρίσκουμε 8 

ερωτήματα για τα οποία θα πρέπει να βρούμε απάντηση ώστε να κατανοήσουμε τον 

τρόπο λειτουργίας του. Αυτά τα 8 ερωτήματα είναι τα παρακάτω: 

      1-4.  Η άμεση χρηματοδότηση, που περιλαμβάνει την έκδοση μετοχών και                   

ομολογιακών τίτλων, δεν είναι η σημαντικότερη μορφή άντλησης κεφαλαίων για τις 

επιχειρήσεις. Αντιθέτως, φαίνεται ότι η έμμεση χρηματοδότηση και κυρίως τα     

τραπεζικά δάνεια αποτελούν την κύρια πηγή κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις.  

5. Το χρηματοοικονομικό σύστημα είναι ανάμεσα στους τομείς της οικονομίας 

που διέπεται από εξαιρετικά αυστηρή νομοθεσία σε όλες τις ανεπτυγμένες 

χώρες. 

6. Μόνο μεγάλες σε μέγεθος και θέση επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε αγορές 

αξιογράφων για χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους. 

7. Το ενέχυρο (collateral) είναι ένα πρωταρχικό χαρακτηριστικό όλων των 

μορφών δανεισμού. 

8. Όλα τα είδη δανεισμού αποτελούν πολύπλοκα νομικά έγγραφα που 

επιβάλλουν περιορισμούς στη συμπεριφορά του δανειζόμενου. 
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Πέρα από τα παραπάνω σημεία, είναι γνωστό ότι χαρακτηριστικό των 

χρηματοοικονομικών αγορών αποτελεί η ύπαρξη μεγάλου κόστους συναλλαγών και 

πληροφόρησης. Η οικονομική ανάλυση αυτού του κόστους δίνει χρήσιμες απαντήσεις 

για τα άνω 8 ερωτήματα καθώς και μία καλή προσέγγιση σχετικά με την λειτουργία 

του χρηματοοικονομικού συστήματος. 

 

Το κόστος συναλλαγών οδηγεί σε μεγάλη οικονομική επιβάρυνση τους επίδοξους 

μικροεπενδυτές και έτσι αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την 

τοποθέτηση των χρημάτων τους στις αγορές. Η ύπαρξη όμως χρηματοοικονομικών 

διαμεσολαβητών και η τακτική τους για συλλογή κεφαλαίων από πολλούς επενδυτές 

οδηγεί σε οικονομίες κλίμακας, οι οποίες με τη σειρά τους έχουν αποτέλεσμα την 

μείωση του κόστους συναλλαγών για κάθε επενδυτή. Η ύπαρξη αυτού του κόστους 

εξηγεί κατά μεγάλο ποσοστό τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι 

χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και η έμμεση χρηματοδότηση στις αγορές. 

 

Για την καλύτερη κατανόηση της δομής των χρηματαγορών θα πρέπει να εξετάσουμε 

τον ρόλο των πληροφοριών στις αγορές. Η ύπαρξη ασύμμετρης πληροφόρησης, 

δηλαδή το γεγονός ο ένας αντισυμβαλλόμενος να έχει ελλιπή πληροφόρηση για τον 

άλλο, οδηγεί στα φαινόμενα του adverse selection και του moral hazard (ηθικός 

κίνδυνος). 

 

Το πρώτο αποτελεί ένα πρόβλημα ασύμμετρης πληροφόρησης που οφείλεται στο 

γεγονός ότι κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις οι οποίες είναι πιο πιθανόν να παράγουν 

ένα ζημιογόνο αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες και τις επενδύσεις τους, είναι 

εκείνες που επιζητούν πιο ενεργά την χρηματοδότηση. Αυτό όμως αυξάνει τις 

πιθανότητες μη αποπληρωμής του δανείου με αποτέλεσμα οι δανειστές να επιλέγουν 

το μη δανεισμό ακόμα και σε επιχειρήσεις με καλές προοπτικές ή τον δανεισμό με 

αξίωση μεγάλης απόδοσης λόγω του φόβου από το adverse selection. Τα παραπάνω 

οδηγούν στο λεγόμενο lemons problem στις αγορές μετοχών και ομολόγων. Μία 

πιθανή λύση για το άνω πρόβλημα αποτελεί η ύπαρξη ειδικών εταιρειών, οι οποίες θα 

παρέχουν έναντι αμοιβής πλήρεις και αξιόπιστες πληροφορίες για τους επίδοξους 

δανειζόμενους. Κάτι τέτοιο όμως οδηγεί σε μερική λύση του προβλήματος καθώς 

εμφανίζεται το λεγόμενο free-rider problem, το οποίο έγκειται στο ότι άτομα θα 
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επωφεληθούν ακολουθώντας επενδυτικές επιλογές ατόμων που έχουν πληρώσει για 

την απόκτηση πληροφοριών. Μια δεύτερη λύση αποτελεί η αυστηρή νομοθεσία και η 

κρατική παρέμβαση ώστε να δοθούν κίνητρα για ειλικρινή παράθεση των στοιχείων 

από τους δανειζόμενους προς τους επενδυτές, κάτι το οποίο εξηγεί το γιατί το 

χρηματοοικονομικό σύστημα είναι ανάμεσα στους πιο αυστηρά νομοθετημένους 

τομείς της οικονομίας ( 5ο ερώτημα). 

 

Η πιο σημαντική και αποτελεσματική λύση όμως για το πρόβλημα του adverse 

selection είναι η ύπαρξη των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και διαμεσολαβητών. 

Οι παραπάνω οργανισμοί και κυρίως οι τράπεζες είναι ειδικοί στην παραγωγή 

πληροφοριών και στον διαχωρισμό ικανών και κακών επιχειρήσεων με αποτέλεσμα 

την χορήγηση δανείων στους σωστούς δανειζόμενους και με λογικές χρεώσεις. Ο 

πρωταγωνιστικός ρόλος των τραπεζών εξηγεί γιατί η έμμεση χρηματοδότηση είναι η 

σημαντικότερη μορφή δανεισμού καθώς και γιατί μόνο οι μεγάλες σε μέγεθος και 

φήμη εταιρείες αντλούνε κεφάλαια κυρίως από μετοχές και ομόλογα, αφού σε αυτές 

υπάρχουν πολλές πληροφορίες στην αγορά και οι οποίες οδηγούν στην σωστή τους 

αξιολόγηση από τους επενδυτές. 

 

Το φαινόμενο του moral hazard έγκειται στο ότι ο δανειζόμενος μετά την άντληση 

των κεφαλαίων μπορεί να προβεί σε επενδυτικές δραστηριότητες με μεγάλο ρίσκο για 

την επίτευξη υψηλών αποδόσεων και οι οποίες να μην ήταν από πριν γνωστές στον 

δανειστή. Το φαινόμενο αυτό είναι υπεύθυνο για την ύπαρξη του principal-agent 

problem που είναι πολύ σύνηθες στην αγορά μετοχών. Ο διαχωρισμός ιδιοκτησίας 

και management μιας επιχείρησης οδηγεί στον κίνδυνο (moral hazard) οι managers να 

ενεργούν όχι βάση του στόχου των ιδιοκτητών που είναι η μεγιστοποίηση της αξίας 

των μετοχών και άρα της αξίας της επιχείρησης. Οι λύσεις που υπάρχουν για το 

φαινόμενο του moral hazard είναι ο έλεγχος των κινήσεων των στελεχών από τους 

ιδιοκτήτες,η ύπαρξη ενός κανονιστικού πλαισίου από τη πολιτεία για την αύξηση της 

πληροφόρησης για τις κινήσεις των στελεχών καθώς επίσης και η ύπαρξη των 

χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών και κυρίως των venture capitals. 

 

Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο πολλές 

αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίζουν χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στην 

οικονομία τους είναι το υποανάπτυκτο χρηματοοικονομικό σύστημα. Αυτό συμβαίνει 
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γιατί το χρηματοοικονομικό σύστημα αυτών των χωρών αντιμετωπίζει προβλήματα 

που εμποδίζουν την αποτελεσματική τους λειτουργία, τη σωστή κατανομή των 

επενδυόμενων κεφαλαίων στους σωστούς προορισμούς καθώς επίσης και στο 

φαινόμενο της έλλειψης σωστής κυβερνητικής πολιτικής που θα οδηγήσει στην 

εξάλειψη των προβλημάτων του adverse selection και του moral hazard. 

 

Συνοπτικά, ένα φτωχό νομικό πλαίσιο, η αναποτελεσματική κρατική πολιτική καθώς 

και η μικρή συμμετοχή χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών ή ο έλεγχος πολλών 

από αυτών από κρατικά όργανα μπορούν να εξηγήσουν την μικρή ανάπτυξη πολλών  

χωρών. 

 

Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα φαινόμενα του moral hazard και του adverse 

selection μπορούν να μας βοηθήσουν στην κατανόηση των χρηματοοικονομικών 

κρίσεων που χαρακτηρίζονται από απότομες και μεγάλες μειώσεις των τιμών των 

παγίων καθώς και από πολλές πτωχεύσεις χρηματοοικονομικών και μη 

χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων. Οι κυριότεροι παράγοντες που προκαλούν τις 

χρηματοοικονομικές κρίσεις είναι οι παρακάτω και έχουν άμεση σχέση με τα 

φαινόμενα της ασύμμετρης πληροφόρησης, του moral hazard και του adverse 

selection: 

• Μεγάλες αυξήσεις επιτοκίων. 

• Αύξηση αβεβαιότητας των επενδυτών λόγω γεγονότων όπως κραχ στο 

Χρηματιστήριο. Η αβεβαιότητα αυτή κάνει δυσκολότερη την εύρεση από 

τους δανειστές των ικανών επιχειρήσεων με αποτέλεσμα την μείωση του 

δανεισμού, των επενδύσεων και άρα της συνολικής οικονομικής 

δραστηριότητας. 

• Προβλήματα στον τραπεζικό τομέα. Έχοντας τονίσει από τα παραπάνω τον 

πρωταγωνιστικό ρόλο των τραπεζών στο χρηματοοικονομικό σύστημα, 

τυχόν πρόβλημα στον τραπεζικό τομέα οδηγεί σε αύξηση των φαινομένων 

του adverse selection και του moral hazard,σε μειωμένο αριθμό καταθετών, 

σε μειωμένο δανεισμό σε ικανές επιχειρήσεις  και άρα σε περαιτέρω πτώση 

των επενδύσεων και της οικονομικής δραστηριότητας. 
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Επιπρόσθετα, εξετάζοντας τις πρόσφατες χρηματοοικονομικές κρίσεις που έφεραν 

έντονα πτωτικά αποτελέσματα και για την συνολική οικονομία των χωρών που τις 

αντιμετώπισαν, παρατηρείται ότι προκλήθηκαν από τους παραπάνω παράγοντες, οι 

οποίοι έχουν τις ρίζες τους στην ασύμμετρη πληροφόρηση και στην 

αναποτελεσματική λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος στο σύνολο του 

που επιφέρουν την αύξηση της αβεβαιότητας στους συμμετέχοντες στην αγορά  

 

Έχοντας την παραπάνω περιγραφή και οικονομική ανάλυση του χρηματοοικονομικού 

συστήματος, μπορούμε να σχολιάσουμε τον πρωταγωνιστικό ρόλο που κατέχει το 

θέμα των πληροφοριών και της αβεβαιότητας μέσα στις αγορές καθώς και στην 

ομαλή λειτουργία τους. 

  

Επίσης, το πλήθος των ποιοτικών παραγόντων που επηρεάζουν την σταθερότητα ενός 

χρηματοοικονομικού συστήματος και που περιλαμβάνουν από θέματα πληροφόρησης 

μέχρι τα θεσμικά και κανονιστικά πλαίσια μέσα στα οποία λειτουργούν οι αγορές 

κάνουν την πρόβλεψη επικείμενων σοβαρών ανωμαλιών σε αυτές μία δύσκολη 

διαδικασία, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να δώσει κάποια σήματα 

λειτουργικών δυσκαμψιών αλλά που δεν μπορεί να προσδιορίσει από μόνη της το 

πότε μία κρίση θα πλήξει ένα χρηματοοικονομικό σύστημα, προσδίδοντας έτσι σε 

αυτές τις κρίσεις χαρακτήρα ξαφνικού γεγονότος.   
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3. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 
3.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

   

Ένα πλήρες τραπεζικό σύστημα μπορεί να οριστεί ως εκείνο στο οποίο οι 

περισσότερες τράπεζες είναι φερέγγυες και είναι πιθανό να παραμείνουν έτσι. Η 

φερεγγυότητα αντικατοπτρίζεται στην θετική καθαρή θέση μίας τράπεζας όπως αυτή 

εκτιμάται από την διαφορά ενεργητικού και παθητικού στον ισολογισμό. Η 

πιθανότητα να παραμείνουν υγιείς εξαρτάται από την κερδοφορία τους, την ικανή 

διοίκηση τους καθώς και από την καλή κεφαλαιοποίηση τους που θα τις επιτρέψει να 

αντιδράσουν σωστά σε ενδεχόμενα πέρα του επιθυμητού. Επίσης, σε μία δυναμική 

και ανταγωνιστική οικονομία, η αποτελεσματικότητα και η κερδοφορία είναι στενά 

συνδεδεμένες και η σύνδεση αυτή θα επιδείξει την πιθανότητα για την μελλοντική 

φερεγγυότητα και αποτελεσματικότητα του τραπεζικού συστήματος.  

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι δύσκολο ένα τραπεζικό σύστημα να κατηγοριοποιηθεί 

με ακρίβεια ως υγιές ή μη καθώς δεν υπάρχει κάποιο μέτρο αναφοράς που να 

καθορίζει πότε ένα τραπεζικό σύστημα ασθενεί ή πότε μία τραπεζική κρίση θα 

συμβεί. Επίσης, τα τραπεζικά συστήματα μπορεί να επιδεικνύουν διαφορετικά τρωτά 

σημεία μέσα στο χρόνο, κάτι που κάνει ακόμα πιο δύσκολη την εύρεση μίας 

σταθερής μεθόδου εξέτασης του και εύρεσης του κατά πόσο αντιμετωπίζει 

προβλήματα ή όχι. 

 

3.2   ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Επιπρόσθετα, η φερεγγυότητα και η καλή κατάσταση ενός τραπεζικού συστήματος 

είναι δύσκολο να μετρηθεί. Πιο συγκεκριμένα, η αφερεγγυότητα και η 

αναποτελεσματικότητα επέρχεται όταν η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών 

ροών είναι αρνητική. Με δεδομένο αυτό και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα 

δάνεια είναι το κυρίαρχο στοιχείο του ενεργητικού των τραπεζών, συμπεραίνουμε ότι 

ένα υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων οδηγεί σε αστάθεια μία τράπεζα. Σε 
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αντίθεση όμως με τα παραπάνω, οι διοικήσεις των προβληματικών τραπεζών έχουν 

κίνητρο να ωραιοποιούν την  κατάσταση στην οποία βρίσκονται με το να δείχνουν τα 

δάνεια τους εξυπηρετούμενα και προσμετρώντας τόκους και εισοδήματα από δάνεια 

που δεν εξυπηρετούνται. Το γεγονός όμως αυτό κάνει τις οικονομικές καταστάσεις 

των τραπεζών μη αξιόπιστες και επιδεικνύεται έτσι, η αναγκαιότητα του στοιχείου 

της προσωπικής κρίσης στην εκτίμηση των αβέβαιων μελλοντικών ταμειακών ροών. 

Αυτή η αδυναμία στη πληροφόρηση εξηγεί το γιατί τα τραπεζικά προβλήματα 

αναδύονται χωρίς σαφή προειδοποιητικά μηνύματα ακόμα και σε προηγμένες 

οικονομικά χώρες στις οποίες το πλήθος των αναλυτών και ελεγκτικών αρχών 

ενδέχεται να μην μπορέσουν να αναγνωρίσουν τα προβλήματα που ελλοχεύουν 

εγκαίρως κάνοντας έτσι ακόμα πιο δύσκολή την πρόβλεψη τραπεζικών και 

χρηματοοικονομικών κρίσεων γενικά. Η χρήση ενός τυπικού ισολογισμού μίας 

τράπεζας μπορεί να δώσει περιληπτικά ποια είναι η ρίζα του προβλήματος της 

αβεβαιότητας σχετικά με την αξία ενός τέτοιου ιδρύματος. 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                                           ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Δάνεια                                                                                                     Ίδια Κεφάλαια 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                      Καταθέσεις 

 

 

 

Αβεβαιότητα για την πραγματική αξία                   Μεταφορά αβεβαιότητας στην  

δανείων και μελλοντικών ταμειακών                      πραγματική αξία μίας τράπεζας 

ροών. 

 

 

 

 

 

3.3  ΠΕΡΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

 

Οι ελεγκτικές αρχές σε πολλές χώρες έχουν δημιουργήσει κάποιες ομάδες δεικτών, η 

παρακολούθηση των οποίων θα μπορούσε να προσφέρει προειδοποιητικά μηνύματα 

σχετικά με το αν κάποια συγκεκριμένη τράπεζα είναι πιθανόν να αντιμετωπίσει 
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δυσκολίες. Οι δείκτες αυτοί υπολογίζονται από στοιχεία που οι τράπεζες 

δημοσιοποιούν, αλλά και από στοιχεία στα οποία έχουν πρόσβαση μόνο οι ελεγκτικές 

αρχές. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι ένας μικρός αριθμός μεταβλητών μπορεί να 

αναγνωρίσει εγκαίρως το ποιες τράπεζες θα αντιμετωπίσουν λειτουργικά προβλήματα 

στο μέλλον. Αυτές οι μεταβλητές περιλαμβάνουν δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, 

ποιότητας ενεργητικού, ποιότητας διοικήσεως, κερδοφορίας και ευαισθησίας σε 

μεταβολές της αγοράς. Η παραπάνω όμως προσέγγιση του θέματος, απαιτεί την 

ύπαρξη των κατάλληλων στοιχείων και δεδομένων των τραπεζών μέσω των οποίων 

θα υπολογιστούν οι αναφερθέντες δείκτες. Στο βαθμό όμως που τα απαιτούμενα 

στοιχεία είναι ανακριβή, λόγω της πιθανής προσπάθειας των διοικήσεων να 

ωραιοποιήσουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, η ποιότητα και αξιοπιστία 

των παραπάνω δεικτών αμφισβητείται. Επίσης, η πλειοψηφία των μελετών που έχει 

γίνει σε αυτό το τομέα αφορά τράπεζες των Η.Π.Α, κάτι το οποίο μας αναγκάζει να 

σχολιάσουμε ότι η μεταφορά της εφαρμογής των δεικτών σε άλλες χώρες και 

τραπεζικά συστήματα απαιτεί περαιτέρω έρευνα και προσαρμογή καθώς ενδέχεται να 

υπάρχουν διαφορές σε λογιστικές μεθόδους και κανονιστικά πλαίσια λειτουργίας των 

τραπεζών. Ακόμη, σε πολλές χώρες τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον 

υπολογισμό των δεικτών μπορεί να μην είναι διαθέσιμα ή ανακριβή, θέτοντας έτσι σε 

αμφισβήτηση την εγκυρότητα των όποιων εμπειρικών εκτιμήσεων σχετικά με την 

πιθανότητα αστάθειας των τραπεζών στο μέλλον. 

 

Μία διαφορετική προσέγγιση έχει υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια από κάποιους 

ερευνητές. Σύμφωνα με αυτούς, αν οι χρηματοοικονομικές αγορές μπορούν να 

αποτιμήσουν την αξία μίας τράπεζας, κάτι το οποίο γίνεται μέσω της αγοραίας αξίας 

των κεφαλαίων της, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο αποτίμησης 

περιουσιακών στοιχείων που θα αναδείξει το αν μία τράπεζα ενδέχεται να 

αντιμετωπίσει λειτουργικά προβλήματα. Η χρήση τέτοιων μοντέλων όμως και τα 

συμπεράσματα τα οποία εξάγουν μπορεί να είναι ανεπαρκή ώστε να 

χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη τραπεζικών κρίσεων, με δεδομένο ότι οι 

χρηματοοικονομικές αγορές δεν είναι πλήρως πληροφορημένες και αποτελεσματικές 

και δεν κατέχουν το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων για την ορθή αποτίμηση 

των τραπεζών. 
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Συνεχίζοντας, πρέπει να αναφέρουμε ότι η εμπειρικές μελέτες που έχουν γίνει για την 

πρόβλεψη αστάθειας του τραπεζικού συστήματος ως σύνολο είναι λίγες. Οι 

περισσότερες έρευνες μέχρι τώρα έχουν επικεντρωθεί στην πρόβλεψη κρίσεων σε 

επίπεδο μεμονωμένων τραπεζών αλλά κρίνεται απαραίτητη και η εκτίμηση των 

προβλημάτων του τραπεζικού τομέα με χρήση συνολικών οικονομικών στοιχείων. 

Για την παραπάνω εκτίμηση υπάρχουν τρεις μέθοδοι: 

 

Bottom-up approach: Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, γίνεται εκτίμηση της 

πιθανότητας αστάθειας για κάθε τράπεζα σε μία οικονομία. Ανησυχία για την 

συνολική σταθερότητα θα υπάρχει όταν η πιθανότητα για αστάθεια γίνει σημαντική 

για ένα μεγάλο αριθμό τραπεζών ή όταν αυτή η πιθανότητα αυξηθεί σημαντικά σε 

κάποια χρονική στιγμή. Στο σημείο αυτό εισέρχεται και πάλι η σημασία της 

υποκειμενικής κρίσης καθώς η εκτίμηση του αν θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία για 

τη συνολική σταθερότητα του συστήματος εξαρτάται από τις εκάστοτε ελεγκτικές 

αρχές και του πως αυτές αξιολογούν τα αποτελέσματα της μεθόδου, βάση των 

προτιμήσεων τους απέναντι στο κίνδυνο. Το βασικό μειονέκτημα στην εφαρμογή 

αυτής της προσέγγισης είναι ότι τα απαραίτητα τραπεζικά στοιχεία δεν είναι άμεσα 

διαθέσιμα στις περισσότερες χώρες. Ένα δεύτερο μειονέκτημα είναι ότι αυτή η 

μέθοδος δε λαμβάνει υπόψιν τις διαφορετικές λειτουργίες που μπορεί οι τράπεζες να 

έχουν σε μία αγορά καθώς και το βαθμό αλληλεπίδρασης μεταξύ τους, κάτι το οποίο 

καθορίζει την έκταση ενός ντόμινο ή μιας μεταδοτικότητας (contagion) σε μία κρίση.  

 

Aggregative Approach: Λόγω της δυσκολίας στην εξασφάλιση των απαραίτητων 

στοιχείων για όλες τις μεμονωμένες τράπεζες, χρήσιμη θα ήταν η εκτίμηση της 

πιθανότητας ύπαρξης μελλοντικής αστάθειας με χρήση στοιχείων από τον τραπεζικό 

τομέα, τα οποία εκδίδονται συχνά από τις κεντρικές τράπεζες. Σύμφωνα με αυτή την 

μέθοδο, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα μοντέλο βασισμένο στους δείκτες που 

αναλύθηκαν παραπάνω, αλλά αυτή τη φορά οι δείκτες θα αφορούν το τραπεζικό 

τομέα στο σύνολο του. Σε αυτή τη περίπτωση, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν cross-

sectional στοιχεία από χώρες με παρόμοια χρηματοοικονομικά συστήματα ώστε να 

μπορούν να δημιουργηθούν οι κατάλληλες οικονομετρικές σχέσεις. Ένα σοβαρό 

μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι η χρήση των δεικτών με στοιχεία του 

τραπεζικού κλάδου ως σύνολο μπορεί να οδηγήσει σε λαθεμένα αποτελέσματα. 

Επίσης, υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην εκτίμηση του μοντέλου με χρήση cross-
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country στοιχείων και αυτό γιατί οι νομικές, νομοθετικές, χρηματοοικονομικές 

υποδομές και πολιτικοί παράγοντες παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο στο βαθμό που μία 

τράπεζα μπορεί να υποστεί ζημίες ή ακόμα και χρεοκοπία. 

 

Macroeconomy Approach: Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζει ότι θα ήταν πιθανό να 

δημιουργηθεί ένα μοντέλο στο οποίο θα ελεγχόταν οι σχέσεις μεταξύ κάποιων 

μακροοικονομικών μεταβλητών και παραγόντων και ενός τραπεζικού δείκτη, όπως η 

κεφαλαιοποίηση καθώς αναμένεται πολλές μακροοικονομικές μεταβλητές να 

επηρεάζουν το τραπεζικό τομέα και να μπορούν να προβλέπουν πιθανή μελλοντική 

αστάθεια του. Αυτοί οι μακροοικονομικοί παράγοντες μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε δείκτες που αφορούν την μακροοικονομική κατάσταση μίας 

οικονομίας και που επηρεάζουν το τραπεζικό τομέα (π.χ. ρυθμός αύξησης Α.Ε.Π) και 

σε δείκτες χρηματοοικονομικής ευθραυστότητας. Πρέπει να σημειώσουμε ότι και σε 

αυτή την μέθοδο θα πρέπει η διαθεσιμότητα των απαραίτητων στοιχείων να είναι 

υψηλή ενώ επίσης απαιτείται και η χρήση cross-country στοιχείων ώστε να εκτιμηθεί 

η πιθανότητα αστάθειας στο μέλλον σε ένα πιο γενικό επίπεδο.  

 

Μέσα από μελέτη τέτοιου είδους προσπαθειών (Financial Soundness Indicators- 

Analytical Aspects and Country Practices, IMF 2002), συμπεραίνουμε ότι η 

εφαρμογή τους στην πράξη είναι δύσκολη και τα αποτελέσματα τους αβέβαια λόγω 

της έλλειψης σε πολλές περιπτώσεις των απαραίτητων στοιχείων, της ποικιλίας 

θεσμικών και κανονιστικών πλαισίων λειτουργίας των τραπεζών που κάνουν την 

σύγκριση των δεικτών μεταξύ των χωρών αδόκιμη καθώς και λόγω του ότι υπάρχει 

αβεβαιότητα σχετικά με την κατεύθυνση (θετική ή αρνητική) της επίδραση πολλών 

μακροοικονομικών παραγόντων σε τραπεζικούς δείκτες. 

 

Συμπερασματικά, οι μέχρι τώρα έρευνες που έχουν γίνει με σκοπό την ανεύρεση ή μη 

προβλεψιμότητας στις τραπεζικές κρίσεις μέσω κάποιων συγκεκριμένων  

μεταβλητών και δεικτών κρίνονται ως έντονα ποιοτικές καθώς κανένα μεθοδολογικό 

μοντέλο που θα προβλέψει την αρχή μίας κρίσης δεν έχει εκτιμηθεί, ενώ οι μελέτες 

έχουν χαρακτήρα ανασκόπησης, με συγκέντρωση στην εξήγηση και όχι στη 

πρόβλεψη. Αν και οι μέχρι τώρα προσπάθειες, με την χρήση κάποιων δεικτών 

(τραπεζικών ή μακροοικονομικών), για την δημιουργία ενός συστήματος 

προειδοποιητικών σημάτων μπορεί να προσφέρουν κάποιες πληροφορίες στο να 
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παρατηρηθεί αν ένα τραπεζικό ή χρηματοοικονομικό σύστημα ενδέχεται να 

παρουσιάσει προβλήματα αστάθειας, εντούτοις δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι σε 

θέση να προβλέψουν την χρονική στιγμή αυτής της αστάθειας. Τέλος, ένα κατάλληλο 

σύστημα πρόβλεψης κρίσεων (τραπεζικών ή γενικά χρηματοοικονομικών) θα 

διαφέρει μεταξύ των χωρών, εξαρτώμενο από την ποιότητα και διαθεσιμότητα των 

τραπεζικών και μακροοικονομικών στοιχείων καθώς και από το, συγκεκριμένο σε 

κάθε χώρα, περιβάλλον λειτουργίας του χρηματοοικονομικού συστήματος κάτι που 

κάνει ακόμα πιο δύσκολη διαδικασία την εύρεση των κατάλληλων δεικτών που θα 

μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε χώρα και χρηματοοικονομικό σύστημα και θα 

μπορούν να προβλέψουν πιθανές διαταραχές στον τραπεζικό και τον ευρύτερο 

χρηματοοικονομικό τομέα.    
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4. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ 

 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι συναλλαγματικές κρίσεις αποτελούν ένα θέμα με το οποίο έχει ασχοληθεί εκτενώς 

η διεθνής βιβλιογραφία, τόσο σε επίπεδο δημιουργίας θεωρητικών μοντέλων 

εξήγησης τους όσο και σε επίπεδο εμπειρικών μελετών με σκοπό την εξέταση της 

δυνατότητας πρόβλεψης τέτοιων κρίσεων. Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλύσουμε τα 

υπάρχοντα μοντέλα με ιδιαίτερη αναφορά στα χαρακτηριστικά των συναλλαγματικών 

ανισορροπιών που κάνουν την πρόβλεψη τους δύσκολη, ενώ θα παραθέσουμε και δύο 

πρόσφατες εμπειρικές μελέτες συνοδευόμενες με χρήσιμα συμπεράσματα που 

προκύπτουν από την εξέταση τους.  

 

4.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ 

 

Η διεθνής βιβλιογραφία που ασχολείται με το θέμα της επεξήγησης αλλά και της 

προσπάθειας πρόβλεψης των συναλλαγματικών κρίσεων αντιμετωπίζει μία μεγάλη 

πρόκληση. Η πρόκληση αυτή έγκειται στο κατά πόσο οι συναλλαγματικές και 

χρηματοοικονομικές αστάθειες που έχουν παρατηρηθεί κατά καιρούς μπορούν να 

αποδοθούν σε αδυναμίες βασικών και θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών ή σε 

αυθαίρετες μεταβολές των προσδοκιών της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, τα 

παραδοσιακά μοντέλα που αφορούν την εξέταση των συναλλαγματικών κρίσεων 

θεωρούν ότι αδύναμες και προβληματικές οικονομικές πολιτικές είναι η αιτία για την 

αστάθεια στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Τα μοντέλα αυτά είναι γνωστά και ως 

μοντέλα πρώτης γενιάς (1st generation models) θεμελιωτές των οποίων θεωρούνται οι 

Krugman (1979) και οι Flood-Garber (1984). Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν τα 

μοντέλα δεύτερης γενιάς (2nd generation models), θεμελιωτής των οποίων θεωρείται ο 

Obstfeld, και τα οποία μοντέλα θεωρούν ότι πρωταρχική αιτία για την δημιουργία 

ανωμαλιών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι οι προσδοκίες της αγοράς και οι 

μεταβολές τους, οι οποίες και καθορίζουν τις αποφάσεις των οικονομικών αρχών. Στο 

παρόν κείμενο θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μία σύντομη περιγραφή των δύο 

θεωριών όπως αυτές εμφανίζονται στα κείμενα των παραπάνω ερευνητών και μέσα 

από αυτή τη περιγραφή να διακρίνουμε τις διαφορές τους. 
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Τα μοντέλα πρώτης γενιάς περιγράφονται μέσω του canonical crisis model του 

Krugman (1979) και της επέκτασης του από τους Flood-Garber (1984). Το μοντέλο 

αυτό έχει τη βάση του σε παλαιότερη εργασία του Stephent Salant, ο οποίος 

ασχολήθηκε με τις παγίδες και τις κερδοσκοπικές επιθέσεις που κρύβει η προσπάθεια 

σταθεροποίησης των τιμών οικονομικών αγαθών. Η άποψη που ελλοχεύει πίσω από 

τα μοντέλα πρώτης γενιάς είναι ότι το σύστημα συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι 

συστατικό ενός γενικότερου πακέτου οικονομικής πολιτικής, ενώ αυτό το σύστημα 

μπορεί να διατηρηθεί μόνο εάν δεν αντιτίθεται σε άλλους δημοσιονομικούς ή 

νομισματικούς στόχους. 

 

 To canonical crisis model λειτουργεί με την υπόθεση ότι η κυβέρνηση μίας χώρας 

έχει υιοθετήσει μία σταθερή και συνεχή έκδοση χρήματος προκειμένου να 

αντιμετωπίσει το πρόβλημα ενός δημοσιονομικού ελλείμματος. Επίσης, η κεντρική 

τράπεζα υποτίθεται ότι προσπαθεί να διακρατήσει την συναλλαγματική ισοτιμία 

σταθερή χρησιμοποιώντας τα συναλλαγματικά της αποθέματα. Η προσπάθεια για 

σταθερότητα της ισοτιμίας θα έχει σαν αποτέλεσμα την προοδευτική μείωση των 

συναλλαγματικών αποθεμάτων. Η μείωση όμως αυτή, αν και θα περιμέναμε να ήταν 

σταδιακή μέχρι τελικά τα συναλλαγματικά αποθέματα να μηδενιστούν και έτσι οι 

αρχές να αναγκαζόντουσαν να επιτρέψουν την διακύμανση της ισοτιμίας, έχει τη 

μορφή μίας ξαφνικής κερδοσκοπικής επίθεσης,κάτι το οποίο αποτελεί ένα σημείο 

κλειδί στα μοντέλα πρώτης γενιάς.  

 

Πιο συγκεκριμένα, οι επενδυτές γνωρίζοντας από την μία την δέσμευση της 

κεντρικής τράπεζας να εξυπηρετεί την όποια ζήτηση για ξένα νομίσματα και από την 

άλλη ότι όταν τα συναλλαγματικά αποθέματα εξαλειφθούν η τιμή του ξένου 

νομίσματος θα αυξηθεί, προσπαθούν να επωφεληθούν αυξάνοντας τις θέσεις τους σε 

ξένο νόμισμα. Η διαδικασία αυτή καθώς και το γεγονός ότι οι επενδυτές-κερδοσκόποι 

είναι διορατικοί οδηγεί σε μία πίεση της ημερομηνίας εξάλειψης των διαθεσίμων. Το 

αποτέλεσμα θα είναι ότι όταν τα διαθέσιμα μειωθούν σε ένα επίπεδο, το οποίο ίσως 

να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να εξυπηρετήσει ελλείμματα αρκετών χρόνων και έτσι 

να μην διαφαίνεται ακόμα κάποια υποτίμηση, θα υπάρξει μία κερδοσκοπική επίθεση 

που θα οδηγήσει τα διαθέσιμα στο μηδέν και θα αναγκάσει τις αρχές σε εγκατάλειψη 
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της προσπάθειας για διατήρηση του συστήματος σταθερών συναλλαγματικών 

ισοτιμιών.  

 

Έτσι, σύμφωνα με το canonical crisis model και γενικά με τα μοντέλα πρώτης γενιάς, 

όταν η κυβερνητική πολιτική είναι σίγουρη, οικονομίες με προβλήματα στο ισοζύγιο 

πληρωμών θα περάσουν από τρία στάδια: μία περίοδος όπου τα συναλλαγματικά 

διαθέσιμα θα μειώνονται σταδιακά, μία ξαφνική κερδοσκοπική επίθεση και τέλος, 

μία περίοδο στην οποία το νόμισμα θα υποτιμάται σταδιακά. Στο σημείο αυτό θα 

πρέπει να τονίσουμε ότι στα μοντέλα πρώτης γενιάς όταν αναφερόμαστε σε έλλειμμα 

στο ισοζύγιο πληρωμών (ΒΡ<0) αναφερόμαστε σε έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών (CA<0) καθώς την εποχή της θεμελίωσης αυτών των μοντέλων υπήρχαν 

περιορισμοί στην διακίνηση κεφαλαίων καθώς και συναλλαγματικοί περιορισμοί 

(CF=0). Το παραπάνω γεγονός κάνει τα μοντέλα πρώτης γενιάς να μην μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στην σημερινή οικονομική πραγματικότητα, όπου η ελεύθερη και 

συνεχής μετακίνηση κεφαλαίων αποτελεί ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του 

χρηματοοικονομικού συστήματος. 

 

Ακόμα όμως και στην περίπτωση που η οικονομική πολιτική χαρακτηρίζεται από 

αβεβαιότητα ως προς την διαμόρφωση της, μία αβεβαιότητα που μπορεί να πάρει την 

μορφή της μη ακριβής γνώσης του αριθμού των διαθεσίμων που οι αρχές είναι 

διατεθειμένες να κάνουν χρήση για να υπερασπιστούν την ισοτιμία, η κερδοσκοπική 

επίθεση αποτελεί “one way option”. Αυτό συμβαίνει γιατί οι επενδυτές δεν θα 

αντιμετωπίσουν ζημίες στην περίπτωση που τελικά “στοιχηματίσουν” εναντίον του 

εγχώριου νομίσματος και η υποτίμηση δεν επέλθει, ενώ από την άλλη αν η υποτίμηση 

τελικά χτυπήσει το εγχώριο νόμισμα θα αποκομίσουν σημαντικά κέρδη.  

 

Συμπερασματικά, τα μοντέλα πρώτης γενιάς θεωρούν ότι οι συναλλαγματικές κρίσεις 

είναι αποτέλεσμα μίας ασυνέπειας μεταξύ ενός συστήματος σταθερών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών και εγχώριων δημοσιονομικών ανισορροπιών. Όμως, θα 

πρέπει να σημειώσουμε δύο πολύ σημαντικά ποιοτικά στοιχεία. Από τη στιγμή που η 

κερδοσκοπική επίθεση επιτελείται από τους επενδυτές λόγω του ότι προβλέπουν μία 

αναπόφευκτη υποτίμηση, αυτό που έχει σημασία για τους επενδυτές είναι οι 

μελλοντικές οικονομικές πολιτικές και όχι αυτές που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν. 

Με άλλα λόγια, αυτό που θα καθορίσει την πιθανότητα ή όχι της κρίσης είναι οι 
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μελλοντικές πολιτικές που αναμένεται να ακολουθηθούν και το πως αυτές θα 

εκτιμηθούν και θα κριθούν από τους παράγοντες της αγοράς.  

 

Επίσης, στην  παραπάνω ανάλυση σημαντικό ρόλο παίζει το επίπεδο των 

συναλλαγματικών διαθεσίμων που οι οικονομικές αρχές είναι διατεθειμένες να 

χρησιμοποιήσουν για την υπεράσπιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας καθώς επίσης 

και η πιθανότητα η κεντρική τράπεζα να κάνει χρήση πρόσθετων διαθεσίμων ως 

μέτρο αντίστασης στην υποτίμηση.  

 

Τέλος, όπως φαίνεται από τα παραπάνω, πέρα από τα θεμελιώδη μεγέθη μίας χώρας 

που παίζουν ρόλο στον ερχομό ή όχι μίας κρίσης, η στάση των κερδοσκόπων 

παραμένει κυρίαρχης σημασίας καθώς η ξαφνική επίθεση που γίνεται στο εγχώριο 

νόμισμα εξαρτάται από την ψυχολογία και τις προσωπικές εκτιμήσεις των παραπάνω 

παραγόντων της αγοράς. Έτσι, αν και θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι 

συναλλαγματικές κρίσεις μπορούν να προβλεφθούν με βάση την ασυνέπεια που 

υπάρχει μεταξύ εγχώριων οικονομικών πολιτικών και της προσπάθειας διακράτησης 

σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας και η οποία ασυνέπεια κάνει μία χώρα ευάλωτη 

σε κερδοσκοπικές επιθέσεις, οι παραπάνω ποιοτικοί παράγοντες συμβάλλουν στην 

αδυναμία πρόβλεψης της χρονικής στιγμής που η επικείμενη κρίση μπορεί να πλήξει 

μία χώρα αφού ο ρόλος των κερδοσκόπων, της ψυχολογίας τους και των εκτιμήσεων 

τους, προσδίδει στις κρίσεις χαρακτήρα ξαφνικού γεγονότος.  

 

Επίσης, οι Flood-Garber (1984), έδειξαν ότι η χρονική στιγμή στην οποία θα γίνει η 

ξαφνική κερδοσκοπική επίθεση μπορεί να προσεγγιστεί, ενώ γενικά στα μοντέλα 

πρώτης γενιάς υπάρχει η άποψη ότι η συναλλαγματικές κρίσεις μπορούν να 

μοντελοποιηθούν και να προβλεφθούν προσεγγιστικά ως προς τη χρονική στιγμή της 

εμφάνισης τους. Πιο συγκεκριμένα, οι  Flood-Garber κατασκεύασαν ένα ζεύγος 

γραμμικών παραδειγμάτων ώστε να μελετήσουν την χρονική στιγμή της κατάρρευσης 

ενός συστήματος σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών.  

 

Το πρώτο παράδειγμα είναι ένα τέλεια προβλέψιμο (perfect foresight), συνεχούς 

χρόνου μοντέλο το οποίο επιτρέπει τον υπολογισμό του ακριβή χρόνο κατάρρευσης 

του συστήματος σταθερών ισοτιμιών, διατηρώντας και ενισχύοντας τα βασικά 

συστατικά της μη γραμμικής ανάλυσης του Krugman. Επιπρόσθετα, προκειμένου να 



 20

είναι δυνατές μεταβάσεις σε στοχαστικά περιβάλλοντα, χρησιμοποιήθηκε και μία 

“shadow floating exchange rate”, δηλαδή η κυμαινόμενη ισοτιμία μετά την 

εγκατάλειψη της σταθερής, ενώ επίσης εξετάστηκε η χρονική στιγμή της 

κατάρρευσης βάση είτε θεμελιωδών μεγεθών της οικονομίας,αλλά και βάση εν μέρει 

σε αυθαίρετες κερδοσκοπικές συμπεριφορές.  

 

Το δεύτερο παράδειγμα αποτελεί ένα μοντέλο διακριτού χρόνου το οποίο 

περιλαμβάνει και χρησιμοποιεί στοχαστικά μακροοικονομικά μεγέθη που οδηγούν το 

σύστημα σε κατάρρευση. Σε αυτό το μοντέλο οι επενδυτές δεν διαθέτουν  perfect 

foresight σχετικά με την προσέγγιση της χρονικής στιγμής της κατάρρευσης. Η 

στοχαστική διαδικασία που ακολουθείται σε αυτό το μοντέλο αφαιρεί έναν μη 

επιθυμητό παράγοντα που υπάρχει στο πρώτο παράδειγμα. Αυτός ο παράγοντας 

έγκειται στο ότι το πρώτο μοντέλο ένα σύστημα σταθερών συναλλαγματικών 

ισοτιμιών μπορεί να εγκαταλειφθεί χωρίς ποτέ να παράγει ένα forward discount που 

είναι γνωστό και ως “peso problem” πάνω στο νόμισμα. Αντιθέτως, στο στοχαστικό 

μοντέλο με τυχαίο χρόνο κατάρρευσης, η συμπεριφορά των επενδυτών θα 

δημιουργήσει ένα forward discount σε ένα αδύναμο νόμισμα ακόμα και αν η 

συναλλαγματική ισοτιμία τελικά παραμείνει σταθερή. 

 

Περνώντας στην εξέταση των μοντέλων δεύτερης γενιάς σημειώνουμε ότι η 

περιγραφή τους βασίζεται στο έργο του Obstfeld (1994). O Obstfeld θεωρεί ότι η 

προηγούμενη βιβλιογραφία περί συναλλαγματικών κρίσεων και κρίσεων στο ισοζύγιο 

πληρωμών αγνοεί την επίδραση που προκαλεί στις κυβερνητικές αποφάσεις η 

συμπεριφορά των αγορών και των επενδυτών και η οποία συμπεριφορά είναι η αιτία 

των προαναφερθέντων κρίσεων. Ο Obstfeld τονίζει ότι οι πρόσφατες 

συναλλαγματικές κρίσεις και κυρίως εκείνη που έπληξε ευρωπαϊκές χώρες την 

περίοδο 1992-1993 αποτελούν ένα σαφέστατο παράδειγμα του ότι τα 

μακροοικονομικά μεγέθη και η μείωση των συναλλαγματικών διαθεσίμων δεν 

αποτελούν την πρωταρχική αιτία για τον ερχομό μίας κρίσης. Για τον Obstfeld και 

τους υποστηρικτές των μοντέλων δεύτερης γενιάς, η πιθανότητα για 

αυτοεπιβεβαιωνούμενες κρίσεις (self-fulfilling crises) είναι υπαρκτή.  

 

Σε μια πιο ενδελεχή εξέταση του θέματος, ο Obstfeld κατασκεύασε δύο μοντέλα στα 

οποία η συναλλαγματική κρίση προκαλείται από την αλληλεπίδραση που υπάρχει 
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μεταξύ των ορθολογικών οικονομικών επενδυτών και μιας κυβέρνησης η οποία 

προσπαθεί να επιτύχει καλά καθορισμένους οικονομικούς στόχους. Και στα δύο 

μοντέλα ο ερευνητής αποδεικνύει ότι τα αποτελέσματα θα ήταν διαφορετικά και η 

συναλλαγματική κρίση δεν θα είχε εμφανιστεί αν οι προσδοκίες της αγοράς ήταν 

διαφορετικές, επιδεικνύοντας έτσι ότι δεν έχουμε de facto αποτέλεσμα αλλά 

πιθανότητες πολλαπλών αποτελεσμάτων (multiple equilibria).  

 

Στο πρώτο από αυτά τα μοντέλα, τα υψηλά ονομαστικά επιτόκια σε συνδυασμό με 

προσδοκίες υποτίμησης από τους συμμετέχοντες στην αγορά μπορεί να οδηγήσει μία 

κυβέρνηση σε απόφαση εγκατάλειψης της σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας, κάτι 

το οποίο δεν θα είχε συμβεί κάτω από ένα διαφορετικό σετ εκτιμήσεων και 

προσδοκιών. Το μοντέλο αυτό είναι βασισμένο στην δυσμενή επίδραση που έχουν τα 

υψηλά επιτόκια στην δημοσιονομική θέση μιας κυβέρνησης, αλλά σύμφωνα με τον  

Obstfeld κάποιος θα μπορούσε να δημιουργήσει παρόμοια μοντέλα στα οποία υψηλά 

ονομαστικά επιτόκια οδηγούν μία κυβέρνηση σε απόφαση υποτίμησης μέσω της 

δυσμενής επίδρασης τους στο τραπεζικό σύστημα και στον επιχειρηματικό κόσμο.  

 

Το δεύτερο μοντέλο δείχνει πως η μεταβολή του συστήματος συναλλαγματικών 

ισοτιμιών μπορεί να προκληθεί από την επιθυμία και επιλογή της κυβέρνησης να 

αποτρέψει σοκ στους ρυθμούς ανάπτυξης και στα ποσοστά ανεργίας της χώρας. Και 

σε αυτό το μοντέλο αποδεικνύεται ότι αυθαίρετες προσδοκίες μπορούν να 

μετατρέψουν μία σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία σε εύθραυστη.  

 

Τα δύο μοντέλα με την πιθανότητα των πολλαπλών αποτελεσμάτων που τα 

χαρακτηρίζει, δείχνει σύμφωνα με τους υποστηρικτές των μοντέλων δεύτερης γενιάς 

ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με την έκβαση που τελικά θα επικρατήσει, 

ενώ επίσης τονίζει ακόμα περισσότερο την σημασία και τον πρωταγωνιστικό ρόλο 

των προσδοκιών. Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να παραθέσουμε το IRP (Interest 

Rate Parity) με το οποίο εξηγούνται πλήρως τα μοντέλα δεύτερης γενιάς: 

 

it= i* + [Et(St+1)- St]/ St 
όπου 

it: Το ύψος του εγχώριου επιτοκίου την χρονική στιγμή t 
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i*: Το ύψος ενός διεθνούς επιτοκίου αναφοράς 

St:  Η συναλλαγματική ισοτιμία την χρονική στιγμή t 

Et(St+1): Η αναμενόμενη συναλλαγματική ισοτιμία για την χρονική στιγμή t+1, η 

οποία καθορίζεται από τις προσδοκίες και τις εκτιμήσεις της αγοράς και στην οποία 

εισέρχονται πιθανόν αδύναμα μακροοικονομικά μεγέθη. 

 

Επιπρόσθετα, ο Obstfeld υποστηρίζει ότι δεν έχουμε τίποτα παραπάνω παρά μία νύξη 

σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την χρονική στιγμή που επιτελούνται οι 

κερδοσκοπικές επιθέσεις, τονίζοντας έτσι τον χαρακτήρα του ξαφνικού και του 

απρόσμενου στις συναλλαγματικές κρίσεις, κάτι το οποίο είναι αντίθετο με τις 

απόψεις των υποστηρικτών των μοντέλων πρώτης γενιάς.  

 

Σύμφωνα με τα μοντέλα δεύτερης γενιάς, οι κυβερνήσεις έχουν πολλαπλές επιλογές 

που μπορούν να κάνουν χρήση για την υποστήριξη μιας σταθερής συναλλαγματικής 

ισοτιμίας, όπως ο δανεισμός συναλλαγματικών διαθεσίμων, η αύξηση των επιτοκίων, 

η μείωση του κυβερνητικού δανεισμού και άλλες στρατηγικές που αν ακολουθηθούν 

έχουν πιθανότητες επιτυχίας. Οι στρατηγικές όμως αυτές είναι επίπονες πολλές φορές 

για την οικονομία κάτι το οποίο αναγκάζει τις κυβερνήσεις να καθορίζουν πολλές 

φορές την επιθυμία τους για υποστήριξη της ισοτιμίας μέσα από μία ανάλυση 

κερδών-ζημιών που προκύπτουν από την παραπάνω αντίσταση. Από το σημείο αυτό 

και μετά, οποιοδήποτε οικονομικό γεγονός αυξάνει τις προσδοκίες της αγοράς ως 

προς την ευαισθησία της κυβέρνησης στις ζημίες από την προσπάθεια υπεράσπισης 

της σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας μπορεί να προκαλέσει μία κερδοσκοπική 

επίθεση. Οι διαδικασίες αυτές αποδεικνύεται ότι είναι κυκλικές και έτσι 

συμπεραίνεται αλλά και τονίζεται περαιτέρω ότι η χρονική στιγμή που αυτές 

πλήττουν μία οικονομία είναι αυθαίρετη και δύσκολα μπορεί να προβλεφθεί.           

 
 
 

4.3 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ 

 

Μετά την περιγραφή των παραπάνω δύο θεωριών-μοντέλων για τις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες, θα προσπαθήσουμε μέσα από πρόσθετες απόψεις που έχουν εκφραστεί 

αλλά και μέσω των συναλλαγματικών κρίσεων της δεκαετίας του ‘90 να δώσουμε την 
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σημασία των ποιοτικών στοιχείων στην πιθανότητα ύπαρξης τέτοιων κρίσεων αλλά 

και της συμβολής τέτοιων στοιχείων στην δυσκολία πρόβλεψης τους.  

 

Οι παραπάνω δύο θεωρίες παραβλέπουν κάποιους σημαντικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν την πιθανότητα ύπαρξης ανωμαλιών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

Ένας τέτοιος σημαντικός παράγοντας είναι ο τραπεζικός τομέας και η ανάγκη που 

υπάρχει για την σωστή επίβλεψη του με ορθούς κανόνες λειτουργίας.  

 

Πιο συγκεκριμένα, πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι οι συναλλαγματικές και οι 

τραπεζικές κρίσεις θα πρέπει να θεωρηθούν σαν δίδυμα γεγονότα και η σχέση τους 

θα πρέπει να διερευνηθεί. Ο κεντρικός ρόλος των τραπεζών επισημαίνει την ανάγκη 

για επίβλεψη της ορθής λειτουργίας του και του περιορισμού του δανεισμού τους από 

το εξωτερικό που μπορεί να οδηγήσει σε έναν σοβαρό συναλλαγματικό κίνδυνο. Η 

επίβλεψη αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς μία τραπεζική κρίση μπορεί να 

οδηγήσει σε μία συναλλαγματική μέσω της χειροτέρευσης και της πιέσεως που θα 

δεχθεί η δημοσιονομική θέση μίας χώρας. Επίσης, ελλοχεύει και το πρόβλημα του 

ηθικού κινδύνου. Χωρίς την σωστή επίβλεψη, οι τράπεζες θα δανείζονται εκτενώς 

από το εξωτερικό αν αναμένουν ότι οι αρχές θα επέμβουν σε περίπτωση 

χρηματοοικονομικών δυσκολιών. Για τον ίδιο λόγο, οι ξένοι επενδυτές θα οδηγηθούν 

να δανείζουν με μικρή ανησυχία όσο αφορά την επικινδυνότητα των δραστηριοτήτων 

που χρηματοδοτούν. Όλα τα παραπάνω οδηγούν τις τράπεζες να μην λαμβάνουν 

υπόψιν τον συναλλαγματικό κίνδυνο με αποτέλεσμα η σταθερότητα της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας να τίθεται σε κίνδυνο.  

 

Από την άλλη πλευρά, ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα αποτελεί μία εγγύηση για την 

αποφυγή μιας κρίσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του Hong 

Κong όπου η κατοχή των μεγαλύτερων θέσεων σε δολάρια από μόλις τρεις τράπεζες 

και η άρνηση τους να δανείσουν απέτρεψε σε κάποιο βαθμό μία κερδοσκοπική 

επίθεση που θα έθετε σε κίνδυνο την ισχύ του εγχώριου νομίσματος. Αντιθέτως, οι 

αδυναμίες του τραπεζικού συστήματος σε άλλες ασιατικές χώρες αποτέλεσε ένα από 

τους πιο σημαντικούς λόγους για την εμφάνιση των συναλλαγματικών ανωμαλιών. 

Συμπερασματικά, πιθανές ανισορροπίες στον τραπεζικό τομέα, μπορεί να 

συμβάλλουν στην διαμόρφωση των προσδοκιών και των εκτιμήσεων των επενδυτών, 



 24

προσθέτοντας έναν ακόμη ποιοτικό παράγοντα στην εξέταση των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών.  

 

Ένας ακόμα παράγοντας που θα πρέπει να αναφερθεί είναι το φαινόμενο του 

contagion, δηλαδή της μεταφοράς μίας κρίσης από μία χώρα σε άλλες, ένα φαινόμενο 

το οποίο τονίζει τον ξαφνικό χαρακτήρα που μπορεί να έχουν οι συναλλαγματικές 

κρίσεις και την αδυναμία που υπάρχει στην πρόβλεψη τους, τουλάχιστον όσο αφορά 

την χρονική στιγμή που θα πλήξουν μία οικονομία. Οι εξηγήσεις των αιτιών του 

φαινομένου αυτού, που παρατηρήθηκε σε όλες τις κρίσεις της δεκαετίας του ’90, 

είναι αρκετές. Αρχικά, οι εμπορικοί δεσμοί μεταξύ χωρών μπορούν να μεταδώσουν 

μία κρίση, καθώς η υποτίμηση του νομίσματος μίας χώρας οδηγεί σε χειροτέρευση 

μακροοικονομικών μεταβλητών σε έναν εμπορικό της εταίρο μέσω της μείωσης της 

ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών της. Επίσης, μία κρίση σε μία χώρα μπορεί να 

οδηγήσει τους πιστωτές σε έξοδο και από άλλες χώρες που έχουν χρηματοδοτήσει 

πιέζοντας έτσι νομίσματα και σε χώρες που δεν είχαν καμία σχέση με την αρχική 

κρίση, δίνοντας έτσι στο φαινόμενο του  contagion ένα ακόμα πιο ποιοτικό 

χαρακτήρα καθώς βλέπουμε ότι η μετάδοση μίας κρίσης μπορεί να προέλθει και από 

παράγοντες που αφορούν την ψυχολογία των επενδυτών. 

 

Τέλος, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που αφορά την πιθανότητα μίας κρίσης αλλά και 

την δυνατότητα πρόβλεψης της αφορά τις κινήσεις, τις προτιμήσεις αλλά και τις 

επιλογές τις οποίες ακολουθούν οι πολιτικές αρχές κάθε χώρας όπως αναφέραμε και 

παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα, στη περίπτωση του Μεξικού, μπορεί τα προβλήματα 

να υπήρχαν σε μακροοικονομικά μεγέθη αλλά η συναλλαγματική κρίση εμφανίστηκε 

ξαφνικά μετά από μια πολιτική αστάθεια, προσδίδοντας και πάλι τον χαρακτήρα του 

απρόοπτου. Γενικά, η ύπαρξη μίας αδύναμης κυβέρνησης αποτελεί ένα σημαντικό 

ποιοτικό παράγοντα που επηρεάζει τις εκτιμήσεις και τις προσδοκίες των επενδυτών.  

 

Επίσης, στην περίπτωση της υποτίμησης της αγγλικής λίρας, η συναλλαγματική 

κρίση προήλθε λόγω επιλογής της κυβέρνησης να μην αυξήσει τα επιτόκια ακόμα και 

αν είχε αρκετά συναλλαγματικά διαθέσιμα για να υπερασπιστεί το νόμισμα της. 

Ουσιαστικά επρόκειτο για μία προτίμηση της αγγλικής κυβέρνησης να αφήσει 

ελεύθερη την διακύμανση του νομίσματος της και έτσι να μην επιβαρύνει την 

ανεργία της χώρας μέσω μίας ύφεσης λόγω αύξησης των επιτοκίων.  
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Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι αν και κάποιες διαστάσεις της 

αβεβαιότητας που υπάρχει στις συναλλαγματικές κρίσεις έχουν εισαχθεί σε 

οικονομικά μοντέλα, δεν γίνεται να εισαχθεί σε τέτοια μοντέλα η αβεβαιότητα 

σχετικά με τις προσδοκίες των επενδυτών και των παραγόντων της αγοράς. Επίσης, η 

πρόβλεψη των συναλλαγματικών κρίσεων προϋποθέτει και την εκτίμηση της 

ποικιλίας των ποιοτικών παραγόντων που επηρεάζουν την πιθανότητα ύπαρξης 

κρίσεων, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Τέλος, μία ακόμη πιο δύσκολη 

διαδικασία αποτελεί η εκτίμηση του χρόνου που μία κρίση μπορεί να επέλθει ενώ 

χαρακτηριστικό όλων των παραπάνω είναι ότι οι χρηματοοικονομικές αγορές σε όλες 

τις κρίσεις της δεκαετίας του ’90 δεν έδειχναν να ανησυχούν μέχρι την στιγμή της 

εμφάνισης τους.  

 

4.4 ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 

Στο παρόν σημείο της εργασίας εμφανίζεται χρήσιμο να παραθέσουμε δύο πρόσφατες 

μελέτες που αφορούν την διενέργεια έρευνας σχετικά με την εύρεση 

προπορευόμενων δεικτών που θα βοηθούσαν στην πρόβλεψη συναλλαγματικών και 

χρηματοοικονομικών κρίσεων γενικότερα. 

 

Ι)  The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance-Of-Payments Problems-    

Kaminsky- Reinhart (1999) 

 

Η διεθνής βιβλιογραφία έχει εξετάσει κατά κόρον τις πιθανές αιτίες για τις οποίες οι 

συναλλαγματικές κρίσεις πλήττουν τις οικονομίες. Οποιαδήποτε όμως και αν είναι η 

πραγματικότητα, θα πρέπει να εξεταστεί και το θέμα της αλληλεπίδρασης που 

υπάρχει μεταξύ τραπεζικών και συναλλαγματικών προβλημάτων και ασταθειών, 

καθώς πολλές χώρες που αντιμετώπισαν συναλλαγματικές κρίσεις αντιμετώπισαν την 

ίδια χρονική περίοδο και προβλήματα στον τραπεζικό κλάδο. Στο ερευνητικό τους 

έργο οι Κaminsky-Reinhart (1999) προσπάθησαν να καλύψουν αυτό το έλλειμμα 

στην βιβλιογραφία και να εξετάσουν συναλλαγματικές και τραπεζικές κρίσεις για 

έναν αριθμό βιομηχανικών και αναπτυσσόμενων χωρών έχοντας σαν σκοπό να 

αποτιμήσουν το κατά πόσο οι δύο κρίσεις μοιράζονται ένα κοινό μακροοικονομικό 

υπόβαθρο. Για το σκοπό αυτό κατασκεύασαν μία “χρονολογία” (chronology) από 
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γεγονότα στον τραπεζικό και στον εξωτερικό τομέα. Από την εξέταση των παραπάνω 

προσπάθησαν να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με πιθανά κοινά αιτιακά μοτίβα 

μεταξύ τραπεζικών προβλημάτων και προβλημάτων ισοζυγίου πληρωμών. Επίσης, 

εξετάστηκε η συμπεριφορά μακροοικονομικών δεικτών στους οποίους έχει δοθεί 

έμφαση από την θεωρητική βιβλιογραφία για τις περιόδους των κρίσεων. Τέλος, η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε επέτρεψε την εκτίμηση του επιπέδου σταθερότητας 

των οικονομιών γύρω από τις περιόδους χρηματοοικονομικών κρίσεων και 

προσπάθησε να ρίξει φως στο θέμα του κατά πόσο τέτοιου είδους γεγονότα μπορούν 

να προβλεφθούν. 

 

Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν 76 συναλλαγματικές κρίσεις και 25 τραπεζικές για έναν 

αριθμό ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Επίσης, για την εξαγωγή των 

συμπερασμάτων περί των πιθανών δεσμών μεταξύ των δύο ειδών κρίσεων, 

κατασκευάστηκε ένας δείκτης συναλλαγματικής αστάθειας ως ένας σταθμισμένος 

μέσος των μεταβολών στην συναλλαγματική ισοτιμία και των μεταβολών στα 

συναλλαγματικά αποθέματα, με τη λογική ότι η απώλεια αποθεμάτων έχει άμεση 

σχέση με τον τραπεζικό τομέα καθώς και με την εγκατάλειψη ενός συστήματος 

σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών ή την υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος. 

Για τις τραπεζικές κρίσεις η ανάλυση βασίστηκε στο να τονίσει γεγονότα. Δηλαδή, οι 

ερευνητές σηματοδοτούν την έναρξη μίας κρίσης στο τραπεζικό τομέα από δύο 

γεγονότα: (1) Κλείσιμο ενός τραπεζικού ιδρύματος ή ανάληψη του από τον δημόσιο 

τομέα ή (2) Μεγάλης κλίμακας κυβερνητική βοήθεια σε ένα σημαντικό 

χρηματοοικονομικό ίδρυμα, κάτι το οποίο σηματοδοτεί την αρχή μιας αλληλουχίας 

παρόμοιων αποτελεσμάτων και για άλλους οργανισμούς.  

 

Ο κύριος λόγος που ακολουθήθηκε αυτή η προσέγγιση έχει να κάνει με την έλλειψη 

υψηλής συχνότητας στοιχείων που θα μπορέσει να συλλάβει το πότε μία 

χρηματοοικονομική κρίση είναι καθ  ́ οδόν. Επίσης, πολύ συχνά τα τραπεζικά 

προβλήματα δεν προέρχονται  από την πλευρά του παθητικού των ιδρυμάτων αλλά 

από μία παρατεταμένη επιδείνωση της ποιότητας του ενεργητικού. Σε αυτή τη 

περίπτωση, μεταβολές στις τιμές των στοιχείων του ενεργητικού ή μεγάλες αυξήσεις 

στις χρεοκοπίες και στον αριθμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα μπορούσαν να 

σημάνουν την απαρχή μίας κρίσης. Όμως και πάλι, οι δείκτες για αποτυχίες 

επιχειρήσεων και για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι διαθέσιμοι σε μικρή 
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κλίμακα. Τέλος, υπάρχει και το σύνηθες πρόβλημα της προσπάθειας των τραπεζών να 

ωραιοποιούν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται και να κρύβουν όσο το δυνατό 

περισσότερο προβλήματα που υπάρχουν και στις δύο πλευρές των ισολογισμών τους.  

 

Η παραπάνω προσέγγιση για την απαρχή μίας τραπεζικής κρίσης παρουσιάζει 

μειονεκτήματα καθώς τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται μπορεί να τοποθετήσουν 

την αρχή μίας κρίσης πολύ αργότερα από το πότε στην πραγματικότητα ξεκινάει 

καθώς τα χρηματοοικονομικά προβλήματα εμφανίζονται γενικά αρκετά πριν μία 

τράπεζα κλείσει ή καταφύγει σε κυβερνητική βοήθεια. Επιπρόσθετα, μπορεί να 

τοποθετήσουν την έναρξη μίας κρίσης νωρίτερα από το κανονικό καθώς η κορύφωση 

μπορεί να έρθει πολύ πιο μετά από το κλείσιμο ενός ιδρύματος.  

 

Πέρα από τους παραπάνω ορισμούς για τις συναλλαγματικές και τραπεζικές κρίσεις, 

οι ερευνητές προκειμένου να εξετάσουν το κατά πόσο τα δύο αυτά είδη ασταθειών 

έχουν κοινές ρίζες αλλά και προκειμένου να καταλήξουν σε κάποια συμπεράσματα 

σχετικά με την πρόβλεψη τους, ανέλυσαν την εξέλιξη 16 μακροοικονομικών και 

χρηματοοικονομικών μεταβλητών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις κρίσεις σε ένα 

προκαθορισμένο από πριν χρονικό διάστημα.  

 

Πιο συγκεκριμένα, οι δείκτες που συνδέονται με την χρηματοοικονομική 

φιλελευθεροποίηση είναι ο πολλαπλασιαστής Μ2, ο λόγος domestic credit/ 

ονομαστικό ΑΕΠ, το πραγματικό επιτόκιο καταθέσεων και ο λόγος επιτοκίων 

χορηγήσεων προς επιτόκια καταθέσεων. Άλλοι χρηματοοικονομικοί δείκτες που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι: excess real M1 balances, οι καταθέσεις των εμπορικών 

τραπεζών καθώς και ο λόγος του Μ2 προς τα συναλλαγματικά αποθέματα. Οι δείκτες 

που αφορούν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών περιλαμβάνουν την ποσοστιαία 

απόκλιση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας από την γενική τάση, την αξία 

των εισαγωγών και των εξαγωγών καθώς και τους όρους εμπορίου. Οι δείκτες που 

χρησιμοποιήθηκαν και συνδέονται με το ισοζύγιο κεφαλαίων είναι τα 

συναλλαγματικά διαθέσιμα και η διαφορά μεταξύ εγχώριων και ξένων επιτοκίων 

καταθέσεων. Τέλος, έγινε χρήση των δεικτών βιομηχανικής παραγωγής και ενός 

δείκτη περί equity prices που αφορούν τους πραγματικούς τομείς της οικονομίας 

καθώς και του δημοσίου ελλείμματος ως ποσοστό του ΑΕΠ. 
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Οι ερευνητές, παρατηρώντας την χρονική στιγμή που επέρχονται οι δύο κρίσεις και 

εξετάζοντας την πορεία των παραπάνω δεικτών, κατέληξαν στα παρακάτω 

συμπεράσματα σχετικά με τις πιθανές αλληλεπιδράσεις τους καθώς και σχετικά με 

την ύπαρξη κάποιου σήματος από κάποιους δείκτες που θα βοηθήσει στην 

προσπάθεια πρόβλεψης τους.  

 

Καταρχήν, προκύπτει ότι δεν υπάρχει κάποιος δεσμός μεταξύ συναλλαγματικών και 

τραπεζικών κρίσεων κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’70, όπου οι 

χρηματοοικονομικές αγορές ήταν ιδιαίτερα περιορισμένες. Αντιθέτως, από την 

δεκαετία του ’80, με την απελευθέρωση και την φιλελευθεροποίηση των 

χρηματοοικονομικών αγορών, οι τραπεζικές και συναλλαγματικές κρίσεις έγιναν 

περισσότερο συνδεόμενες. Περαιτέρω, η έρευνα έδειξε ότι στις περισσότερες των 

περιπτώσεων η αρχή των προβλημάτων στον τραπεζικό τομέα προηγείτο της κρίσης 

στο ισοζύγιο πληρωμών, ενώ τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η κατάρρευση του 

νομίσματος βαθαίνει ακόμα περισσότερο την τραπεζική κρίση ενεργοποιώντας έτσι 

έναν φαύλο κύκλο. Αναλυτικότερα, προκύπτει από την έρευνα ότι η κορύφωση των 

τραπεζικών κρίσεων επέρχεται τις περισσότερες φορές μετά την υποτίμηση στο 

εγχώριο νόμισμα, τονίζοντας έτσι ότι τα υπάρχοντα προβλήματα στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επιδεινώνονται ή νέα έρχονται στην επιφάνεια.  

 

Επίσης, ενώ προκύπτει ότι οι τραπεζικές κρίσεις προηγούνται χρονικά των 

συναλλαγματικών, δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη την άμεση αιτία τους ακόμα και σε 

περιπτώσεις που ένας αδύναμος τραπεζικός τομέας δίνει το τελειωτικό χτύπημα στο 

μέχρι εκείνη τη στιγμή υπό πίεση σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών.  

 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι και οι δύο κρίσεις έχουν κοινές κάποιες αιτίες και το 

ποια τελικά θα αναδυθεί πρώτη εξαρτάται από την εκάστοτε συγκυρία. Από εκεί και 

πέρα, φαίνεται ότι και οι δύο κρίσεις επέρχονται μετά από υφέσεις στην οικονομία, 

κυρίως λόγω χειροτέρευσης των όρων εμπορίου, ενός υπερτιμημένου νομίσματος και 

του αυξανόμενου κόστους δανεισμού. Επίσης, και στις δύο κρίσεις, μία έντονη 

διαταραχή στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα (πιθανώς λόγω της χρηματοοικονομικής 

φιλελευθεροποίησης ή της αυξανόμενης πρόσβασης στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων) 

τροφοδοτεί την φάση ραγδαίας ανάπτυξης μίας οικονομίας αυξάνοντας την με 

πρόσβαση στην χρηματοδότηση. Τέλος, η χρηματοοικονομική αστάθεια της 
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οικονομίας αυξάνει όσο οι ακάλυπτες υποχρεώσεις των τραπεζών φτάνουν σε 

εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.  

 

Από τους υπό εξέταση δείκτες, αυτοί που θα μπορούσαν να εκπέμψουν σήματα μιας 

επερχόμενης κρίσης και ως εκ τούτου να βοηθήσουν στην πρόβλεψη τους είναι οι 

δείκτες που αφορούν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών καθώς και οι δείκτες 

σχετικοί με την χρηματοοικονομική φιλελευθεροποίηση καθώς φαίνεται ότι τα 

σήματα που εκπέμπουν για την έναρξη της διαταραχής καλύπτουν το μεγαλύτερο 

ποσοστό των υπό εξέταση συναλλαγματικών και τραπεζικών κρίσεων ενώ η επίδοση 

τους είναι ακόμη καλύτερη στις περιπτώσεις των δίδυμων κρίσεων (συναλλαγματική 

και τραπεζική κρίση μαζί). Αντιθέτως, το δημόσιο έλλειμμα αποδεικνύεται ο 

χειρότερος δείκτης, αν και είναι η μεταβλητή στην οποία βασίστηκαν τα 

παραδοσιακά μοντέλα για τις συναλλαγματικές κρίσεις, δίνοντας κάποιο σήμα μόλις 

για το ¼ των εξεταζόμενων περιπτώσεων. Επιπρόσθετα, συγκρίνοντας επεισόδια στα 

οποία οι συναλλαγματικές και τραπεζικές κρίσεις έλαβαν χώρα από κοινού με 

επεισόδια όπου οι δύο κρίσεις έπληξαν μία οικονομία μεμονωμένα, βρέθηκε ότι για 

τις δίδυμες κρίσεις τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη τείνουν να είναι σε χειρότερη 

κατάσταση, οι οικονομίες ήταν σαφώς πιο αδύναμες και οι κρίσεις ήταν πιο σφοδρές.  

 

Τέλος, τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι οι κρίσεις αποτελούν συνέπεια ενός μεγάλου 

πλήθους ασθενών οικονομικών μεγεθών. Οι ερευνητές υποστηρίζουν, ότι ενώ οι 

κερδοσκοπικές επιθέσεις λαμβάνουν χώρα, βάση των αποτελεσμάτων οι κρίσεις 

απέχουν αρκετά από το να χαρακτηριστούν ως αυτοεπιβεβαιούμενες (self fulfilling) 

καθώς τα οικονομικά μεγέθη είναι αυτά που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο δίνοντας 

έτσι μία σαφή προτίμηση προς τα μοντέλα πρώτης γενιάς (first generation models) 

και τονίζοντας ότι το γεγονός ότι υπάρχουν αδύναμα και προβληματικά 

μακροοικονομικά στοιχεία αποτελεί το στοιχείο που τροφοδοτεί τις προσδοκίες. 

 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι ερευνητές έχουν πιέσει αρκετά τα διαστήματα 

εμπιστοσύνης και την οικονομετρική τους ανάλυση ώστε να έχουν κάποια 

αποτελέσματα σχετικά με προπορευόμενους δείκτες που θα βοηθούσαν στην 

πρόβλεψη μίας κρίσης θέτοντας έτσι την σημασία πολλών δεικτών υπό αμφισβήτηση. 
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Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε την αποκλειστική χρήση 

μακροοικονομικών δεικτών και την έλλειψη χρήσης ποιοτικών στοιχείων στην 

παραπάνω έρευνα που επηρεάζουν την πιθανότητα ερχομού μίας κρίσης. Δεν γίνεται 

καμία αναφορά στον ρόλο που έχουν οι εποπτικές αρχές καθώς και στην σημασία της 

ύπαρξης ή μη πολιτικής αστάθειας κάτι το οποίο κρίνεται αναγκαίο καθώς πολλές 

κρίσεις έχουν πλήξει οικονομίες ύστερα από μία πολιτική αναταραχή (π.χ. περίπτωση 

Μεξικού).  

 

Επιπρόσθετα, δεν γίνεται αναφορά στο θέμα των προτιμήσεων των αρχών, κάτι το 

οποίο κρίνεται σημαντικό λόγω του γεγονότος ότι υπήρχαν περιπτώσεις που οι 

συναλλαγματικές κρίσεις επήλθαν ύστερα από απόφαση των οικονομικών αρχών να 

δώσουν έμφαση σε άλλους στόχους παρά στην υπεράσπιση της σταθερότητας της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας αν και υπήρχαν περιθώρια να επιτελεστεί κάτι τέτοιο. 

Τέλος, δεν αναφέρεται το σημαντικό θέμα του contagion που προσάπτει σε πολλές 

περιπτώσεις το χαρακτηριστικό του ξαφνικού στις συναλλαγματικές κρίσεις.  

 

Συμπερασματικά, η πρόβλεψη βάση των παραπάνω δεικτών των κρίσεων ίσως να 

καταστεί δυνατή κατά προσέγγιση αλλά η ύπαρξη ποιοτικών στοιχείων που 

επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις αστάθειες δεν επιτρέπει την πρόβλεψη του ακριβούς 

χρόνου της απαρχής μίας κρίσης προσάπτοντας της έτσι ένα χαρακτήρα χρονικά 

απροσδόκητου γεγονότος. 

 

ΙΙ)  Default, Currency Crises and Sovereign Credit Ratings- Reinhart (2002) 

 

Οι βαθμοί πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδονται κατά καιρούς από έγκυρους 

οργανισμούς καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την πρόσβαση των χωρών στις διεθνείς 

αγορές κεφαλαίων καθώς και τους όρους αυτής της πρόσβασης. Στην 

πραγματικότητα, αυτοί οι βαθμοί θεωρούνται και ως περιληπτικά μέτρα της 

πιθανότητας που οι εταιρείες και οι χώρες έχουν να πτωχεύσουν . Έτσι, δεν προκαλεί 

καμιά έκπληξη το γεγονός ότι οι χώρες με τις χαμηλότερες βαθμολογίες είναι εκείνες 

που δυσκολεύονται περισσότερο να δανειστούν στις διεθνείς αγορές και οι οποίες 

βασίζονται κυρίως σε δάνεια από πολυμερείς οργανισμούς και κυβερνήσεις. Ακόμα 

όμως και για τις αναπτυσσόμενες χώρες, η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές είναι 



 31

αβέβαιη και εξαιρετικά μεταβαλλόμενη κάνοντας έτσι τους βαθμούς πιστοληπτικής 

ικανότητας εξαιρετικά κρίσιμους.  

 

Αρχικά, σημειώνεται ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να περιμένουμε οι παραπάνω 

βαθμολογίες να προβλέπουν συστηματικά τις συναλλαγματικές κρίσεις. Στην πράξη 

όμως, στις αναπτυσσόμενες χώρες υπάρχει ένας ισχυρός δεσμός  μεταξύ 

συναλλαγματικών κρίσεων και πτωχεύσεων. Έτσι, εφόσον οι παραπάνω βαθμοί είναι 

forward-looking και οι συναλλαγματικές κρίσεις στις αναπτυσσόμενες αγορές είναι 

συνδεδεμένες με τις πτωχεύσεις, συμπεραίνεται ότι η υποβάθμιση μίας χώρας στην 

κατάταξη πιστοληπτικής πιθανότητας θα πρέπει συστηματικά να προηγείται των 

συναλλαγματικών κρίσεων. Αντίθετα όμως με αυτή τη λογική, τα πρόσφατα στοιχεία 

έχουν δείξει ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Οι υποβαθμίσεις φαίνεται ότι ακολουθούν τις 

συναλλαγματικές κρίσεις. 

 

Η έρευνα εξετάζει τους δεσμούς μεταξύ συναλλαγματικών κρίσεων, πτωχεύσεων και 

μεταβολές στους βαθμούς πιστοληπτικής ικανότητας για 46-62 οικονομίες 

χρησιμοποιώντας τους βαθμούς από τους Institutional Investors, Moody’s και 

Standard and Poor’s. Επίσης, χρησιμοποιείται η προσέγγιση σημάτων των Kaminsky-

Reinhart (1999) ώστε να συγκριθεί η συμπεριφορά των βαθμολογιών και κάποιων 

οικονομικών δεικτών στους οποίους βασίζονται με την συμπεριφορά κάποιων άλλων 

και καλύτερων δεικτών πρόβλεψης χρηματοοικονομικών κρίσεων. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας όσο αφορά τους δεσμούς συναλλαγματικών κρίσεων και πτωχεύσεων 

έδειξαν ότι η μη δεσμευμένη πιθανότητα για πτώχευση διαμορφώνεται στο 13,3% 

ενώ για συναλλαγματική κρίση διαμορφώνεται στο 17%. Επίσης, η πιθανότητα να 

έχουμε συναλλαγματική κρίση μέσα σε 24 μήνες από την περίοδο της πτώχευσης 

βρέθηκε 69%, ενώ από την στιγμή που οι περιπτώσεις πτώχευσης είναι πιο σπάνιες 

από αυτές των κρίσεων, η πιθανότητα για χρεοκοπία μίας χώρας μέσα σε 24 μήνες 

από μία κρίση είναι σαφώς μικρότερη και διαμορφώνεται στο 46% για 

αναπτυσσόμενες οικονομίες. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν τον ισχυρό δεσμό που 

υπάρχει μεταξύ των παραπάνω δύο μεταβλητών σε αναπτυσσόμενες οικονομίες.  

 

Περαιτέρω στοιχεία για το γεγονός ότι οι υποτιμήσεις νομισμάτων συνοδεύονται από 

δυσκολίες ή ακόμα και αδυναμίες στην εξυπηρέτηση του χρέους μίας χώρας 

προκύπτουν από την μελέτη της συμπεριφοράς των βαθμών πιστοληπτικής 
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ικανότητας αφού μία χώρα έχει πληγεί από τα παραπάνω γεγονότα. Τα αποτελέσματα 

από έρευνες του Institutional Investors και της  Moody’s δείχνουν ότι τους 12 μήνες 

που ακολουθούν μία συναλλαγματική κρίση το sovereign rating index για τις 

αναδυόμενες αγορές πέφτει κατά 9-10,8% κατά μέσο όρο. Απόλυτα συνεπές με τα 

αποτελέσματα της έρευνας για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ συναλλαγματικών 

κρίσεων και πτωχεύσεων, η συμπεριφορά των βαθμών πιστοληπτικής ικανότητας 

στην μετά κρίσεων εποχή τονίζει με την υποβάθμιση των υποκείμενων σε αστάθεια 

χωρών ότι τέτοιου είδους κρίσεις αυξάνουν την πιθανότητα μία χώρα να μην 

μπορέσει να εξυπηρετήσει το χρέος της. 

 

Μετά τα παραπάνω ευρήματα, είναι πολύ χρήσιμο να εξεταστεί το κατά πόσο 

μεταβολές στους βαθμούς πιστοληπτικής ικανότητας μπορούν να προβλέψουν 

κρίσεις έχοντας σαν δεδομένο τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους και ιδίως στις 

αναδυόμενες οικονομίες. Η προσπάθεια εκτίμησης της προβλεπτικής ικανότητας της 

πιστοληπτικής βαθμολόγησης έγινε με χρήση και πάλι των κατατάξεων των  

Institutional Investors, Moody’s και  Standard and Poor’s έχοντας σαν εξαρτημένη 

μεταβλητή μία τεχνητή μεταβλητή για συναλλαγματικές κρίσεις και ανεξάρτητη την 

12-μηνη μεταβολή των βαθμολογιών. Η βασική λογική που υπάρχει στο παραπάνω 

απλό μοντέλο είναι ότι αν οι οργανισμοί χρησιμοποιούν όλες τις διαθέσιμες 

πληροφορίες (ποσοτικές και ποιοτικές) σχετικά με τα οικονομικά μεγέθη ώστε να 

διαμορφώσουν τις βαθμολογίες τους, τότε η βαθμολόγηση θα βοηθούσε να 

προβλεφθούν οι πτωχεύσεις καθώς και οι συναλλαγματικές κρίσεις εφόσον οι 

μακροοικονομικοί δείκτες στους οποίους οι κατατάξεις βασίζονται έχουν κάποια 

προβλεπτική ικανότητα και δύναμη.  

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο ορισμός της 

συναλλαγματικής κρίσης, κανένα από τα coefficients στις μεταβολές των 

πιστοληπτικών βαθμών είναι στατιστικά σημαντικό σε κάποια στάνταρ επίπεδα 

εμπιστοσύνης. Επιπλέον πολλές φορές τα  coefficients δίνουν λάθος σήμα για τις 

ημερομηνίες των κρίσεων, ενώ παρουσιάζουν πολύ καλύτερη συμπεριφορά στις 

ημερομηνίες των πτωχεύσεων. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, οι βαθμοί 

πιστοληπτικής ικανότητας αποτυγχάνουν συστηματικά να προβλέψουν τις 

συναλλαγματικές κρίσεις.  
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Η απάντηση στο γιατί αυτές οι πιστοληπτικές κατατάξεις και οι μεταβολές τους 

αποδεικνύονται τελικά ότι δεν βοηθούν στην πρόβλεψη των χρηματοοικονομικών 

διαταραχών, είναι ότι οι οργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για την έκδοση τους έχουν 

επικεντρωθεί στην εξέταση μιας ομάδας θεμελιωδών οικονομικών και 

μακροοικονομικών μεταβλητών που δεν είναι τελικά αρκετά αξιόπιστες στην 

πρόβλεψη κρίσεων. Χαρακτηριστικό είναι ότι έχει δοθεί μεγάλη βαρύτητα σε 

μεταβλητές όπως ο λόγος του χρέους προς τις εξαγωγές αν και αυτός ο δείκτης 

αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να προβλέψει με επιτυχία χρηματοοικονομικές 

αστάθειες και ανωμαλίες. Αντιθέτως δεν έχουν χρησιμοποιήσει ή δεν έχουν δώσει 

την απαιτούμενη βαρύτητα σε δείκτες σχετικούς με τη ρευστότητα και την 

συμπεριφορά των τιμών των assets οι οποίοι έχουν αποδειχτεί χρήσιμοι στην 

πρόβλεψη τόσο των κρίσεων όσο και των πτωχεύσεων.  

 

Τέλος, μία πολύ σημαντική εξήγηση στην παραπάνω αδυναμία που σίγουρα θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψιν αποτελεί και γεγονός ότι ίσως αυτοί οι οργανισμοί να 

διαβλέπουν τις αδυναμίες ενός χρηματοοικονομικού συστήματος μίας χώρας αλλά να 

σιωπούν, φοβούμενοι ότι μπορεί να κατηγορηθούν για πρόκληση της επερχόμενης 

κρίσης με τις εκτιμήσεις τους, τις εκθέσεις τους και τους βαθμούς πιστοληπτικής 

ικανότητας που θα εκδώσουν. 
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5.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 
5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παραπάνω ανάλυση μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι χρηματοοικονομικές 

κρίσεις είναι γεγονότα που οφείλονται και εξαρτώνται από έναν συνδυασμό 

ποσοτικών και ποιοτικών γεγονότων και στοιχείων. Τα υπάρχοντα υποδείγματα και η 

πλειονότητα των εμπειρικών μελετών που έχουν επιτελεστεί μέχρι σήμερα 

βασίστηκαν στην χρήση ποσοτικών στοιχείων με σκοπό την δημιουργία ενός 

μοντέλου προπορευόμενων δεικτών που θα βοηθούσε στην πρόβλεψη μίας 

επικείμενης χρηματοοικονομικής κρίσης.  

 

Η χρήση των υφιστάμενων υποδειγμάτων, μπορεί να μας οδηγήσει στο να 

αναγνωρίσουμε ότι μία κρίση είναι ενόψει αλλά δεν μπορεί να προσεγγίσει την 

χρονική στιγμή που αυτή είναι πιθανό να επέλθει, διατηρώντας έτσι στις 

χρηματοοικονομικές αστάθειες τον χαρακτήρα του χρονικά απρόοπτου γεγονότος.  

 

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να εξετάσει μία νέα εναλλακτική πρόταση: 

Είναι εφικτό οι χρηματοοικονομικές κρίσεις να προβλεφθούν και να προσεγγιστούν 

χρονικά με χρήση των εκτιμήσεων αναλυτών; Στις επόμενες ενότητες γίνεται 

αναφορά στην λογική που διέπει την παραπάνω πρόταση και στα σκέλη που θα 

απαρτίζουν την ανάλυση μας. 

 

5.2 ΛΟΓΙΚΗ 

 

Σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός μοντέλου προπορευόμενων δεικτών για 

χρηματοοικονομικές κρίσεις με εισαγωγή μίας νέας μεταβλητής που είναι η 

προβλέψεις των αναλυτών και πιο συγκεκριμένα η διασπορά (dispersion) των 

εκτιμήσεων τους για τα earnings-per-share σε επίπεδο μετοχών, κλαδικών δεικτών 

και χωρών.  
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Η επιλογή της χρήσης των προβλέψεων αναλυτών και δη, της διασποράς των 

εκτιμήσεων τους σχετικά με τα earnings-per-share βασίστηκε στους εξής τρεις 

πυλώνες:  

ü Οι εκτιμήσεις των αναλυτών συνδυάζουν τα επιθυμητά και απαραίτητα για 

την πρόβλεψη χρηματοοικονομικών κρίσεων ποσοτικά αλλά και ποιοτικά 

στοιχεία. 

 

ü Όπως τονίστηκε στην οικονομική ανάλυση του χρηματοοικονομικού 

συστήματος στο Κεφάλαιο 2, σε περιόδους κρίσεων έχουμε σημαντική 

αύξηση της αβεβαιότητας και της ασύμμετρης πληροφόρησης, της οποίας ένα 

γενικά αποδεκτό και καλό υποκατάστατο μέτρο είναι η διασπορά στις 

εκτιμήσεις των αναλυτών.  

 

ü Η εμφάνιση σοβαρών και έντονων ασταθειών έχει άμεσο αντίκτυπο στα 

Χρηματιστήρια. 

 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, θα περιμέναμε ότι σε περιόδους προ 

χρηματοοικονομικών κρίσεων, την αβεβαιότητα και την ασύμμετρη πληροφόρηση να 

αυξάνονται και ως εκ τούτου να παρατηρείται συστηματικά και αύξηση της 

διασποράς των εκτιμήσεων των αναλυτών σχετικά με τα earnings-per-share. 

Σχηματικά θα μπορούσαμε να το θέσουμε ως εξής:  

 

Περίοδος προ κρίση           αβεβαιότητα/ασύμμετρη πληροφόρηση               διασπορά 

εκτιμήσεων αναλυτών                       προειδοποιητικό σήμα. 

 

Θα πρέπει να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, ότι σε περιόδους κρίσεων 

παρατηρείται έξαρση του φαινομένου του herding. Λόγω αυτού του γεγονότος, 

ακόμα και αν η ανάλυση μας δείξει ότι η αύξηση της αβεβαιότητας και της 

ασύμμετρης πληροφόρησης οδηγεί συστηματικά σε μείωση της διασποράς των 

αναλυτών, θα μπορούσε αυτή η διασπορά να χαρακτηριστεί ως προπορευόμενος 

δείκτης. 

 

Η ανάλυση μας περιλαμβάνει δύο σκέλη:  
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q Το σκέλος της ποιοτικής ανάλυσης της υπό εξέτασης μεταβλητής όπου με 

χρήση γραφημάτων θα επιδιώξουμε να εξάγουμε κάποια αρχικά 

συμπεράσματα. 

q Το σκέλος της οικονομετρικής ανάλυσης. 

 

5.3  ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Προκειμένου να μελετήσουμε την συμπεριφορά των εκτιμήσεων των αναλυτών στην 

προ χρηματοοικονομικών κρίσεων περίοδο και την ύπαρξη ή όχι προβλεπτικής 

ικανότητας τους, κρίνεται σκόπιμο να κάνουμε μία ποιοτική ανάλυση τους πριν 

ξεκινήσουμε την οικονομετρική τους εξέταση. Πιο συγκεκριμένα, βασιζόμενοι στο 

χρονολόγιο των κρίσεων που χρησιμοποιούν οι Reinhart-Kaminsky (1999) αλλά και 

οι  Asli Demirgus-Enrica Detragiache (2005) θα προσπαθήσουμε να δούμε γραφικά 

κατά πόσο οι αποκλίσεις στις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα earnings-per-share 

μπορούσαν να είχαν προβλέψει τις παραπάνω κρίσεις.  

 

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής: Θα πάρουμε τις γραφικές 

παραστάσεις της διασποράς των εκτιμήσεων των αναλυτών για το έτος που έχει 

επέλθει η κρίση καθώς και για τα δύο προηγούμενα έτη και θα προσπαθήσουμε να 

παρατηρήσουμε κατά πόσο την περίοδο πριν την κρίση υπήρξε μία απότομη αύξηση 

στις αποκλίσεις, κάτι το οποίο θα επιδεικνύει την αύξηση της αβεβαιότητας και της 

ασύμμετρης πληροφόρησης και ως εκ τούτου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν 

μέτρο πρόβλεψης χρηματοοικονομικών κρίσεων. Έτσι, θα εξετάσουμε κατά πόσο 

αυτές οι αποκλίσεις έχουν κάποια ικανότητα πρόβλεψης των κρίσεων και κατά πόσο 

τα σήματα που ενδεχομένως να δίνουν είναι ορθά ή εσφαλμένα. Επίσης, θα 

ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία ακόμα και για τις χώρες που δεν είχαν 

αντιμετωπίσει κρίση ώστε να διαπιστώσουμε ότι το παραπάνω μέτρο δεν δημιουργεί 

εσφαλμένα σήματα σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν αστάθειες. 

 

Η παραπάνω διαδικασία θα επιτελεστεί κάνοντας χρήση της τυπικής απόκλισης, σαν 

μέτρο της διασποράς, των εκτιμήσεων των αναλυτών για τα earnings-per-share τόσο 

σε επίπεδο τραπεζικού κλάδου όσο και σε επίπεδο συνολικής αγοράς για το 

δημοσιονομικό έτος 1 (CAL FY1), που μας δίνει τις προβλέψεις των αναλυτών για το 

τρέχον κάθε φορά έτος εξέτασης. Η πηγές που χρησιμοποιούνται είναι οι FTSE και 
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MSCI stock market indices από την I/B/E/S Global Aggregates database, ενώ οι 

κρίσεις που θα εξεταστούν ανήκουν στην χρονική περίοδο 1990-2007. 

 

Στις επόμενες ενότητες δίδονται τα εκτιμώμενα αποτελέσματα με έναν συνοπτικό 

πίνακα αλλά και με περιγραφή της κάθε υπό εξέταση χώρας. 

 

Ι) ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΚΡΙΣΗ 

 

Α) ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 

 

ΧΩΡΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΡΙΣΗΣ  ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ  ΛΑΘΟΣ ΣΗΜΑ 
       
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ  Δεκέμβριος 2001  ΝΑΙ  ΝΑΙ 
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ  Αύγουστος 1997  ΝΑΙ  ΝΑΙ 
ΜΑΛΑΙΣΙΑ  Αύγουστος 1997  ΟΧΙ  ΟΧΙ 
ΤΑΙΛΑΝΔΗ  Ιούλιος 1997  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

 

Επιχειρώντας μία ενδελεχή ανάλυση των αποτελεσμάτων μπορούμε με την εξέταση 

της κάθε χώρας να σημειώσουμε τα εξής: 
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Η περίπτωση του τραπεζικού κλάδου της Ταϊλανδής μοιάζει ξεκάθαρη. Οι αποκλίσεις 

στις εκτιμήσεις των αναλυτών ορθώς δεν μας δείχνουν τίποτα τα έτη 1995 και 1996, 

αλλά η πορεία της μεταβλητής το 1997 και μέχρι την εμφάνιση της κρίσης τον μήνα 
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Ιούλιο δίνει πολύ καλά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, ενώ τα έτη 1995 και 1996 

οι αποκλίσεις των εκτιμήσεων ήταν σχετικά σταθερές, από την αρχή του 1997 

παρατηρείται απότομη αύξηση της μεταβλητής, η οποία αύξηση συνεχίζει και μετά 

την εμφάνιση της κρίσης. Συμπεραίνουμε ότι στην περίπτωση του τραπεζικού 

κλάδου της Ταϊλανδής η διασπορά των εκτιμήσεων για τα earnings-per-share δίνει 

και σωστή πρόβλεψη αλλά και σωστό προειδοποιητικό σήμα. 
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Η υπό εξέταση μεταβλητή στη περίπτωση της Αργεντινής εκτιμάται ότι δίνει καλά 

αποτελέσματα αλλά σε μικρότερη κλίμακα από εκείνη της Ταϊλανδής. Πιο 

συγκεκριμένα, οι αποκλίσεις των εκτιμήσεων των αναλυτών εμφανίζουν μία απότομη 

αύξηση στο τέλος του 2000, δηλαδή ένα περίπου χρόνο πριν την εμφάνιση της 

κρίσης, στη συνέχεια μειώνονται και από τον Οκτώβριο του 2001 και έπειτα 

αυξάνονται και πάλι απότομα μέχρι την εμφάνιση της αστάθειας στον τραπεζικό 

τομέα (Δεκέμβριος 2001). Η συμπεριφορά αυτή της μεταβλητής μας οδηγεί στην 

εκτίμηση ότι η πρόβλεψη που έκανε ήταν σωστή (απότομη αύξηση πριν την κρίση) 

αλλά το προειδοποιητικό σήμα λανθασμένο καθώς το εξέπεμψε και στο τέλος του 

2000 χωρίς να υπάρχει κρίση αλλά και γιατί το 2001 το εξέπεμψε σχετικά αργά 

(Οκτώβριο του 2001 και η κρίση εμφανίστηκε τον Δεκέμβρη του ίδιου έτους).  
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  MALAYSIA BANKS CAL FY1
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Η συμπεριφορά των αποκλίσεων στις εκτιμήσεις των αναλυτών στην περίπτωση της 

Μαλαισίας δίνει εσφαλμένο προειδοποιητικό σήμα τόσο σε επίπεδο γεγονότος της 

κρίσης όσο και σε επίπεδο χρονικού προσδιορισμού της. Δεν παρατηρείται καμία 

απότομη αύξηση της την περίοδο πριν την κρίση παρά μόνο αφού αυτή εμφανιστεί, 

κάτι το οποίο κρίνεται φυσιολογικό λαμβάνοντας υπόψιν την ανάλυση του Mishkin 

περί αύξησης της αβεβαιότητας, της ασύμμετρης πληροφόρησης και ως εκ τούτου και 

της διασποράς στις εκτιμήσεις των αναλυτών στην περίοδο που ακολουθεί μία έντονη 

χρηματοοικονομική αστάθεια. 
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 INDONESIA BANKS CAL FY1
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Η περίπτωση της Ινδονησίας (Αύγουστος 1997) μοιάζει αρκετά με εκείνη της 

Αργεντινής. Ενώ μπορούμε να πούμε ότι η υπό εξέταση μεταβλητή δίνει ορθή 

πρόβλεψη της κρίσης σε επίπεδο γεγονότος, δίνει εσφαλμένα σήματα σε επίπεδο 

χρονικού προσδιορισμού της. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει αύξηση της διασποράς στις 

εκτιμήσεις των αναλυτών από την αρχή του έτους κρίσης, η οποία όμως μειώνεται 

ακριβώς πριν την εμφάνιση της αστάθειας, κάνοντας έτσι το σήμα εσφαλμένο. 

Επίσης, υπάρχει και ένα άλλο εσφαλμένο σήμα, καθώς παρατηρείται απότομη 

αύξηση στις αποκλίσεις των αναλυτών στο τέλος του 1996, χωρίς όμως να 

εμφανίζεται κάποια κρίση την περίοδο αυτή. 
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Β) ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 

 

ΧΩΡΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΡΙΣΗΣ  ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ  ΛΑΘΟΣ ΣΗΜΑ 
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ  Δεκέμβριος 2001  ΟΧΙ  ΟΧΙ 
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ  Αύγουστος 1997  ΟΧΙ  ΝΑΙ 

ΔΑΝΙΑ  Αύγουστος 1993  ΟΧΙ  ΝΑΙ 
ΚΟΡΕΑ  Αύγουστος 1997  ΟΧΙ  ΟΧΙ 

ΚΟΛΟΜΒΙΑ  Μάιος 1999  ΟΧΙ  ΟΧΙ 
ΜΑΛΑΙΣΙΑ  Αύγουστος 1997  ΟΧΙ  ΟΧΙ 
ΜΕΞΙΚΟ  Δεκέμβριος 1994  ΟΧΙ  ΟΧΙ 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ  Δεκέμβριος 1992  ΝΑΙ  ΝΑΙ 
ΣΟΥΗΔΙΑ  Νοέμβριος 1992  ΝΑΙ  ΝΑΙ 
ΤΑΙΒΑΝ  Αύγουστος 1997  ΟΧΙ  ΟΧΙ 

ΤΑΙΛΑΝΔΗ  Ιούλιος 1997  ΟΧΙ  ΟΧΙ 
ΤΟΥΡΚΙΑ  Μάρτιος 2001  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  Σεπτέμβριος 1992  ΟΧΙ  ΟΧΙ 

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ  Απρίλιος 1998  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 

Επιχειρώντας μία ανάλυση των αποτελεσμάτων για κάθε χώρα μπορούμε να 

σημειώσουμε τα εξής: 
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Η συμπεριφορά της υπό εξέταση μεταβλητής σε επίπεδο αγοράς στην περίπτωση της 

κρίσης της Αργεντινής δίνει λαθεμένα αποτελέσματα τόσο σε θέμα πρόβλεψης όσο 

και σε θέμα προειδοποιητικού σήματος. Οι αποκλίσεις των εκτιμήσεων των 

αναλυτών, όπως φαίνεται και στο σχήμα, δεν παρουσιάζουν κάποια απότομη αύξηση 

που να μπορούσε να θεωρηθεί προάγγελος χρηματοοικονομικής αστάθειας παρά 
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μόνο στα τέλη του 2000 και στις αρχές του 2001, οι οποίες μετά μειώνονται και 

σταθεροποιούνται μέχρι την εμφάνιση της κρίσης τον Δεκέμβριο του 2001. 
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Και σε αυτή την περίπτωση η διασπορά των εκτιμήσεων δεν δίνει ικανοποιητικά 

αποτελέσματα. Η περίοδος πριν από την κρίση του Αυγούστου του 1997 δεν 

χαρακτηρίζεται από κάποια απότομη αύξηση στις αποκλίσεις, ενώ αντιθέτως 

παρατηρείται εκπομπή σήματος το 1995 χωρίς όμως να συνοδεύεται τελικά από την 

έλευση κάποιας χρηματοοικονομικής κρίσης δίνοντας μας ένα εσφαλμένο 

προειδοποιητικό σήμα. 
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DENMARK CAL FY1
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Στη περίπτωση της κρίσης που έπληξε την Δανία τον Αύγουστο του 1993, 

παρατηρείται ότι οι αποκλίσεις των εκτιμήσεων των αναλυτών δεν παρουσίασαν 

κάποια προβλεπτική ικανότητα. Η πορεία της μεταβλητής κατά το έτος της κρίσης 

εμφάνισε μία σχετικά σταθερή πορεία χωρίς καμία απότομη αύξηση που θα σήμανε 

τον ερχομό της επικείμενης κρίσης. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί και το 

εσφαλμένο προειδοποιητικό σήμα που παρουσιάστηκε το 1992, όπου είχαμε απότομη 

και μεγάλη αύξηση της διασποράς των εκτιμήσεων χωρίς τελικά την εμφάνιση 

κάποιας αστάθειας.  
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 KOREA CAL FY1

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1995
1996
1997

 
 

 

Η παρατήρηση των αποκλίσεων των εκτιμήσεων για τα earnings-per-share στην 

περίπτωση της κρίσης της Κορέας (Αύγουστος 1997) δείχνει ότι οι αναλυτές δεν 

παρουσιάσαν κάποια προβλεπτική ικανότητα καθώς στο χρονικό διάστημα πριν την 

εμφάνιση της κρίσης δεν υπήρξε αξιοσημείωτη αύξηση της διασποράς που θα 

μπορούσε να δικαιολογηθεί ως διορατικότητα των αναλυτών ως προς το ενδεχόμενο 

εμφάνισης χρηματοοικονομικής αστάθειας αλλά αντιθέτως διακρίνουμε μία γενικά 

σταθερή πορεία των αποκλίσεων. 
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COLOMBIA CAL FY1
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Στη περίπτωση της χρηματοοικονομικής κρίσης της Κολομβίας (Μάιος 1999), 

παρατηρούμε μία αύξηση στις αποκλίσεις των αναλυτών πριν την εμφάνιση της 

αστάθειας που όμως δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ορθό προειδοποιητικό σήμα 

καθώς η ίδια συμπεριφορά παρατηρείται και την ίδια περίοδο του έτους 1997 χωρίς 

την εμφάνιση κάποιας κρίσης. Επίσης, έχουμε και τον Σεπτέμβρη του 1998 μία 

απότομη αύξηση των αποκλίσεων που δεν συνοδεύτηκε τελικά και πάλι από μία 

διαταραχή του τραπεζικού συστήματος ή του συναλλαγματικού γίγνεσθαι της χώρας. 
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Στα τρία υπό εξέταση έτη, οι αποκλίσεις των εκτιμήσεων των αναλυτών για την 

Μαλαισία κινούνται σε έναν σχετικά σταθερό επίπεδο και η ύπαρξη μίας σταδιακής 

αύξησης από τον Αύγουστο του 1996 μέχρι και την εμφάνιση της κρίσης (Αύγουστος 

1997) δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως προειδοποιητικό σήμα για την έλευση 

χρηματοοικονομικής αστάθειας. 
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Στην χρηματοοικονομική κρίση του Μεξικό (Δεκέμβριος 1994), φαίνεται από τις 

αποκλίσεις των εκτιμήσεων ότι η εμφάνιση της διαταραχής δεν είχε προβλεφθεί από 

τους αναλυτές καθώς δεν παρατηρείται καμία απότομη αύξηση στην μεταβλητή. Ένα 

ενδεχόμενο που ίσως θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν είναι ότι στα προβλήματα που 

αντιμετώπιζε το Μεξικό (όπως και στην περίπτωση της Αργεντινής) το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο είχε δεσμευτεί και είχε εκπονήσει πρόγραμμα σταθεροποίησης 

και ελέγχου των προβληματικών μακροοικονομικών στοιχείων της χώρας, κάτι το 

οποίο ίσως να έκανε τους παράγοντες της αγοράς να πιστέψουν ότι η χώρα θα 

αποφύγει μία ενδεχόμενη κρίση. 
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NORWAY CAL FY1
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Στη περίπτωση της Νορβηγίας και της κρίσης του Δεκεμβρίου του 1992 έχουμε ορθή 

πρόβλεψη με την χρήση του υπό εξέταση μέτρου αλλά το προειδοποιητικό σήμα που 

εκπέμπεται δεν κρίνεται ικανοποιητικό. Αυτό γιατί, ενώ οι αποκλίσεις των 

εκτιμήσεων αυξάνονται πριν από την κρίση (Οκτώβριος 1992),  αυτή η απότομη 

αύξηση γίνεται μόλις δύο μήνες πριν την εμφάνιση της κρίσης, κάτι που κάνει το 

προειδοποιητικό σήμα μη φερέγγυο. Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπήρξε 

απότομη αύξηση της μεταβλητής μας και την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 1992, η οποία 

όμως εξασθένησε μέχρι τις αρχές του Οκτωβρίου. 
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Στην χρηματοοικονομική κρίση της Σουηδίας τον Νοέμβριο του 1992 είχαμε ορθή 

πρόβλεψη αλλά το προειδοποιητικό σήμα που δίνει η υπό εξέταση μεταβλητή 

κρίνεται αδύναμο. Τα παραπάνω δικαιολογούνται από το γεγονός ότι ναι μεν είχαμε 

μία απότομη αύξηση των αποκλίσεων των εκτιμήσεων πριν την εμφάνιση της κρίσης, 

αλλά μόλις ένα μήνα πριν (Οκτώβριος 1992), κάτι που μας αναγκάζει να θεωρήσουμε 

ότι η παραπάνω σωστή πρόβλεψη εκπέμπει ένα καθυστερημένο και εσφαλμένο 

προειδοποιητικό σήμα. 

 

 

 

 

 

 

TAIWAN CAL FY1

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1995

1996

1997

 
 

 

Το διάγραμμα των τριών ετών για την διασπορά των εκτιμήσεων των αναλυτών στην 

περίπτωση της Ταϊβάν δεν μας δίνει κάποια ορθά αποτελέσματα όσο αφορά την 

πρόβλεψη της χρηματοοικονομικής κρίσης της χώρας τον Αύγουστο του 1997. 

Μπορεί να παρατηρούμε μία αύξηση των αποκλίσεων πριν την εμφάνιση της κρίσης, 

αλλά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τέτοιες αυξήσεις είχαμε και τα δύο προηγούμενα 

χρόνια (Ιούνιος 1996, Φεβρουάριος 1995), δίνοντας εσφαλμένα σήματα για τον 

ερχομό μίας επικείμενης χρηματοοικονομικής αστάθειας. 
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Εν αντιθέσει με την περίπτωση του τραπεζικού κλάδου όπου η υπό εξέταση 

μεταβλητή επέδειξε πολύ καλή προβλεπτική ικανότητα, η εξέταση των αποκλίσεων 

των εκτιμήσεων των αναλυτών σε επίπεδο συνολικής αγοράς δεν δίνει ικανοποιητικά 

αποτελέσματα. Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει ότι η περίοδος πριν από την κρίση 

δεν χαρακτηριζόταν από αύξηση της διασποράς των προβλέψεων αλλά από μείωση. 

Απότομη αύξηση επιτελέστηκε αφού είχε εμφανιστεί η κρίση και πιο συγκεκριμένα 

τον Νοέμβριο του 1997.   
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TURKEY CAL FY1
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Στο εξαιρετικά ασταθές οικονομικό περιβάλλον της Τουρκίας και στην μεγάλη 

χρηματοοικονομική κρίση του 2001, η υπό εξέταση μεταβλητή έδειξε μία αρκετά 

καλή συμπεριφορά. Αναλυτικότερα, παρατηρείται μία μεγάλη αύξηση της διασποράς 

των προβλέψεων των αναλυτών για τα earnings-per-share από τις αρχές του 2001, 

κάτι που θεωρείται ένα ορθό προειδοποιητικό σήμα για την εμφάνιση της κρίσης που 

ήταν προ των πυλών και τελικά έπληξε τη χώρα τον Μάρτιο του ίδιου έτους. 
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Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει ότι στην περίπτωση της χρηματοοικονομικής κρίσης 

της Φινλανδίας τον Σεπτέμβριο του 1992, η διασπορά των αποκλίσεων των αναλυτών 

δεν έδωσε κάποιο προειδοποιητικό σήμα. Η υπό εξέταση μεταβλητή χαρακτηρίζεται 

από μία γενικά σταθερή πορεία, η οποία δεν διαταράσσεται με κάποια απότομη 

αλλαγή πριν τον Σεπτέμβριο του 1992 ώστε να μπορούσε να πούμε ότι εκπέμπεται 

κάποιο προειδοποιητικό σήμα. Αντιθέτως, παρατηρείται μεγάλη αύξηση μετά την 

εμφάνιση της χρηματοοικονομικής αστάθειας, φυσική απόρροια της αύξησης της 

αβεβαιότητας και της ασύμμετρης πληροφόρησης που συνοδεύει μία κρίση. 
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Η υπό εξέταση μεταβλητή στην περίπτωση της κρίσης στις Φιλιππίνες το 1998 

παρουσιάζει μία πολύ καλή προβλεπτική ικανότητα. Συγκεκριμένα, η διασπορά των 

εκτιμήσεων για τα earnings-per-share παρουσιάζει σταθερή πορεία τα δύο πριν από 

την κρίση έτη αλλά από τις αρχές του 1998 και μέχρι την στιγμή εμφάνισης της 

χρηματοοικονομικής αστάθειας παρατηρείται μία απότομη αύξηση, η οποία αποτελεί 

ένα ορθό προειδοποιητικό σήμα. 
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ΙΙ) ΧΩΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΡΙΣΗ 

 

Για μία περαιτέρω εμπεριστατωμένη εξέταση της διασποράς των εκτιμήσεων των 

αναλυτών ως μέτρο πρόβλεψης χρηματοοικονομικών κρίσεων κρίνεται σκόπιμη η 

ποιοτική εξέταση της συμπεριφοράς αυτής της μεταβλητής και σε χώρες που δεν 

αντιμετώπισαν κρίση την περίοδο της εξέτασης μας 1990-2007. Σκοπός της ποιοτικής 

εξέτασης του μέτρου και σε αυτές τις χώρες είναι να παρατηρήσουμε κατά πόσο 

υπήρχαν απότομες αυξήσεις του, οι οποίες τελικά δεν οδήγησαν σε κρίση. Οι χώρες 

οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτή την εξέταση και για τις οποίες υπάρχουν 

διαθέσιμα στοιχεία όσο αφορά την τυπική απόκλιση στις προβλέψεις των αναλυτών 

για τα earnings-per-share τόσο σε επίπεδο τραπεζικού τομέα όσο και σε επίπεδο 

αγοράς είναι οι εξής: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, 

Η.Π.Α, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία, Ολλανδία, Πορτογαλία. 

 

Στην συνέχεια παραθέτουμε τα σχήματα που αφορούν την κάθε χώρα με μία σύντομη 

περιγραφή τους: 
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Στην περίπτωση της Αυστραλίας, διακρίνουμε μία καλή συμπεριφορά του μέτρου με 

εξαιρέσεις την περίοδο στα τέλη του 1992 και στις αρχές του 2007 όπου 

παρατηρούνται κάποιες απότομες αυξήσεις των αποκλίσεων των προβλέψεων των 
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αναλυτών και που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως εσφαλμένα προειδοποιητικά 

σήματα. 
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Η παρατήρηση του σχήματος της Αυστρίας δείχνει ότι η διασπορά των προβλέψεων 

των αναλυτών κατά την περίοδο εξέτασης επιδεικνύει μία σχετικά σταθερή πορεία με 

φυσιολογικές μέσα στο χρόνο αυξομειώσεις και με μοναδικές εξαιρέσεις δύο 

απότομες αυξήσεις την περίοδο στα μέσα του 2006 και στις αρχές του 2007 που δεν 

προηγήθηκαν κάποιας χρηματοοικονομικής κρίσης. 
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Στο Βέλγιο για την περίοδο 1990-2007 παρατηρούμε μία ομαλή πορεία των 

αποκλίσεων των προβλέψεων των αναλυτών για τα earnings-per-share με μοναδική 

αύξηση που να μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως εσφαλμένο προειδοποιητικό σήμα, 

εκείνη στα τέλη του 2006 και στις αρχές του 2007. 
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Στη περίπτωση της Γαλλίας, η υπό εξέταση μεταβλητή παρουσιάζει μία πορεία με 

συνεχείς αυξομειώσεις κατά κύριο λόγο. Διακρίνεται μόνο μία περίπτωση, την 

περίοδο στα τέλη του 1995, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εσφαλμένο 

προειδοποιητικό σήμα, καθώς την συγκεκριμένη περίοδο υπήρξε μία μεγάλη και 

απότομη αύξηση χωρίς όμως τελικά να είχαμε κάποια χρηματοοικονομική ανωμαλία. 
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Στην περίπτωση της Ιταλίας, το υπό εξέταση μέτρο παρουσιάζει πολύ καλή 

συμπεριφορά καθώς παρατηρούμε μία φυσιολογική πορεία του μέσα στο χρόνο με 

εξαίρεση μία μεγάλη αύξηση την περίοδο στα μέσα του 2003, η οποία ίσως και να 

οφείλεται στην ύφεση που υπήρχε εκείνη την εποχή στον οικονομικό κύκλο. 
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GERMANY
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Οι αποκλίσεις στις προβλέψεις των αναλυτών για την Γερμανία την υπό εξέταση 

περίοδο δεν δίνουν κάποιο εσφαλμένο προειδοποιητικό σήμα καθώς η θέση μας περί 

απότομης αύξησης της μεταβλητής και εκπομπή προειδοποιητικού σήματος δεν 

ικανοποιείται πουθενά στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
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Η Ολλανδία φαίνεται να παρουσιάζει συνεχείς μεταβολές στις εκτιμήσεις των 

αναλυτών σχετικά με τα earnings-per-share καθώς διακρίνουμε αλλεπάλληλες 

αυξομειώσεις του μέτρου. Η περίοδος του 1998 φαίνεται να χαρακτηρίζεται από μία 

εξαιρετικά απότομη και μεγάλης κλίμακας αύξηση της διασποράς χωρίς κάτι τέτοιο 
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να δικαιολογείται από πλευράς εμφάνισης κάποιας χρηματοοικονομικής κρίσης και 

μας αναγκάζει να τη χαρακτηρίσουμε εσφαλμένο προειδοποιητικό σήμα. Στην 

υπόλοιπη υπό εξέταση περίοδο, η συμπεριφορά του μέτρου φαντάζει ικανοποιητική 

με μία συνεχή εναλλαγή τάσεων μέσα στο χρόνο. 

 

 

NEW ZELAND

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

Ια
ν-

90

Ια
ν-

91

Ια
ν-

92

Ια
ν-

93

Ια
ν-

94

Ια
ν-

95

Ια
ν-

96

Ια
ν-

97

Ια
ν-

98

Ια
ν-

99

Ια
ν-

00

Ια
ν-

01

Ια
ν-

02

Ια
ν-

03

Ια
ν-

04

Ια
ν-

05

Ια
ν-

06

Ια
ν-

07

DISPERSION

 
 

Οι αποκλίσεις στις εκτιμήσεις των αναλυτών για την Νέα Ζηλανδία κατά την χρονική 

περίοδο που εξετάζουμε εμφανίζουν μόνο μία περίπτωση που θα μπορούσε η πορεία 

της μεταβλητής να χαρακτηριστεί ως λαθεμένο προειδοποιητικό σήμα και που 

συγκεκριμένα παρατηρείται το έτος 1998, όπου βλέπουμε μία αιφνίδια αύξηση άνω 

του 300% χωρίς την συνοδεία τελικώς μίας χρηματοοικονομικής κρίσης. Την 

υπόλοιπη περίοδο η συμπεριφορά αυτών των αποκλίσεων συμφωνεί με την εκτίμηση 

μας για μη απότομες αυξήσεις σε περιόδους νηνεμίας του χρηματοοικονομικού 

συστήματος. 
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Καταρχήν, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι για την Πορτογαλία δεν υπήρχαν διαθέσιμα 

στοιχεία σχετικά με τη διασπορά των εκτιμήσεων για τα earnings-per-share από το 

1990 έως τα τέλη του 1991 και σχεδόν όλο το 1994. Για τα υπόλοιπα έτη, μπορούμε 

να πούμε ότι με εξαίρεση την απότομη και μεγάλη αναπήδηση της μεταβλητής στις 

αρχές του 1993, δεν είχαμε κάποια άλλη περίπτωση σήματος για πιθανότητα έλευσης 

χρηματοοικονομικής κρίσης στην χώρα. Μπορούμε να πούμε μάλιστα, ότι οι 

αποκλίσεις των εκτιμήσεων εμφανίζονται πολύ σταθερές και με μικρές μεταβολές 

από το 1995 και έπειτα. 
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Το σχήμα που αφορά την Ισπανία μας δείχνει ότι και πάλι υπάρχει μόνο μια 

περίπτωση που οι αποκλίσεις των εκτιμήσεων των αναλυτών εκπέμπουν εσφαλμένο 

προειδοποιητικό σήμα όσο αφορά μία επικείμενη εμφάνιση χρηματοοικονομικής 

αστάθειας. Συγκεκριμένα, ενώ στο σύνολο της η υπό εξέταση μεταβλητή έχει μία 

καλή συμπεριφορά, στα μέσα του 2002 εμφανίζει μία αιφνίδια αύξηση, που βάση της 

εκτίμησης μας δεν θα έπρεπε να παρουσιάζει, εκπέμποντας έτσι το προαναφερθέν 

σήμα. 
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Η υπό εξέταση μεταβλητή στην περίπτωση της Ελβετίας έχει μία πολύ καλή 

συμπεριφορά καθώς δεν φαίνεται κάποια περίπτωση αιφνίδιας αύξησης της κατά την 

χρονική περίοδο που την παρατηρούμε. Αντιθέτως, έχουμε μία γενικά σταθερή 

πορεία της διασποράς των εκτιμήσεων των αναλυτών και οι εκάστοτε αυξήσεις 

γίνονται με κλιμακωτό τρόπο. 
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Στις Η.Π.Α η διασπορά των εκτιμήσεων των αναλυτών για τα earnings-per-share  

παρουσιάζει ένα αξιοπερίεργο φαινόμενο. Συγκεκριμένα, στους πρώτους μήνες κάθε 

έτους εμφανίζεται μία αρκετά μεγάλη και αιφνίδια αύξηση, η οποία εξασθενεί κατά 

τη διάρκεια του εκάστοτε χρόνου. Η συμπεριφορά αυτή δεν είναι ικανοποιητική και 

δεν μας επιτρέπει να εξετάσουμε περαιτέρω το μέτρο και να εξάγουμε κάποια 

ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την πιθανή εκπομπή εσφαλμένων 

προειδοποιητικών σημάτων. 
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Κάνοντας μία ανασκόπηση σε όλες τις κατηγορίες που εξετάσαμε κάνοντας ποιοτική 

ανάλυση μπορούμε να εξάγουμε τα εξής συμπεράσματα και γενικά σχόλια: 

ü Ξεκινώντας από τις χώρες που αντιμετώπισαν κρίση, οι αποκλίσεις στις 

εκτιμήσεις των αναλυτών για τα earnings-per-share παρουσίασαν ποικίλα 

αποτελέσματα. Αναλυτικότερα, υπήρξαν περιπτώσεις όπου η υπό εξέταση 

μεταβλητή έδειξε κάποια καλή προβλεπτική ικανότητα με την πορεία που είχε 

μέσα στο έτος που επήλθε η κρίση. Υπήρξαν δηλαδή περιπτώσεις όπου πριν 

από την εμφάνιση της χρηματοοικονομικής διαταραχής, η διασπορά των 

εκτιμήσεων παρουσίαζε μία απότομη αύξηση, στη συνέχεια 

σταθεροποιούνταν λίγο πριν η κρίση πλήξει την ώρα και στην συνέχεια 

αυξανόταν εκ νέου δίνοντας μας ένα ορθό προειδοποιητικό σήμα.  

ü Από την άλλη πλευρά όμως, υπήρχαν και περιπτώσεις χωρών που 

αντιμετώπισαν κρίση, όπου η υπό εξέταση μεταβλητή δεν παρουσίασε καλά 

αποτελέσματα από πλευράς ποιοτικής ανάλυσης. Συγκεκριμένα, 

εμφανίστηκαν κάποιες περιπτώσεις όπου οι αποκλίσεις των εκτιμήσεων, 

έχοντας μία σταθερή και χωρίς απότομες μεταβολές πορεία το έτος της 

κρίσης, δεν έδωσαν κάποιο προειδοποιητικό σήμα για την έλευση της 

χρηματοοικονομικής διαταραχής. Επίσης, σε άλλες χώρες, η διασπορά των 

εκτιμήσεων των αναλυτών παρουσίασε κάποιες απότομες αυξήσεις σε 

περιόδους ηρεμίας του χρηματοοικονομικού συστήματος δίνοντας έτσι ένα 

εσφαλμένο προειδοποιητικό σήμα για πιθανή εμφάνιση κάποιας διαταραχής 

χωρίς τελικά να επιβεβαιωθούν. 

ü Περνώντας στις χώρες που δεν αντιμετώπισαν κάποια χρηματοοικονομική 

κρίση κατά την υπό εξέταση χρονική περίοδο (1990-2007), αναμέναμε, όπως 

έχει αναφερθεί και παραπάνω, την μη ύπαρξη απότομων αυξήσεων στις 

αποκλίσεις των εκτιμήσεων των αναλυτών καθώς κάτι τέτοιο θα σήμαινε 

εκπομπή εσφαλμένου προειδοποιητικού σήματος. Τα ποιοτικά αποτελέσματα 

έδειξαν ότι στην πλειοψηφία αυτών των χωρών, η διασπορά των εκτιμήσεων 

των αναλυτών για τα earnings-per-share επέδειξε μία γενικά σταθερή πορεία 

μέσα στον χρόνο με φυσιολογικές αυξομειώσεις που δεν συνιστούν όμως 

κάποιο προειδοποιητικό σήμα για εμφάνιση χρηματοοικονομικής κρίσης. Θα 

πρέπει να σημειώσουμε όμως, ότι υπάρχουν περιπτώσεις (κατά μέσο όρο 1-2 

στις χώρες που παρατηρήθηκε το φαινόμενο αυτό) όπου παρατηρήθηκαν 
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κάποιες απότομες αυξήσεις, δίνοντας με αυτό τον τρόπο εσφαλμένο 

προειδοποιητικό σήμα για τον ερχομό μίας επικείμενης κρίσης. 

 

Η χρήση της ποιοτικής ανάλυσης στην εξέταση της ικανότητας των αποκλίσεων στις 

εκτιμήσεις των αναλυτών για τα earnings-per-share περί πρόβλεψης 

χρηματοοικονομικών κρίσεων προσφέρει κάποια πολύ χρήσιμα αρχικά 

συμπεράσματα, τα οποία θα θεμελιωθούν και θα αποσαφηνιστούν με το δεύτερο 

σκέλος της ανάλυσης μας που περιλαμβάνει τις οικονομετρικές εργασίες που 

ακολουθούν στις επόμενες ενότητες.   
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5.4 ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Το δεύτερο σκέλος της μεθοδολογίας μας, όπως έχει προαναφερθεί, αφορά την 

οικονομετρική ανάλυση της υπό εξέταση μεταβλητής. Αφού αναλύσαμε την 

συμπεριφορά των αποκλίσεων στις εκτιμήσεις των αναλυτών ποιοτικά και είδαμε ότι 

τα εσφαλμένα προειδοποιητικά σήματα είναι αρκετά, θα προσπαθήσουμε να δούμε 

την συμπεριφορά τους αλλά και τα εκτιμώμενα αποτελέσματα μέσα από μία 

οικονομετρική λογική και μεθοδολογία.  

 

Οι επόμενες ενότητες είναι δομημένες ως εξής: Ξεκινώντας, θα αναλύσουμε την 

μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί αναφέροντας και αναλύοντας τους λόγους που μας 

έχουν οδηγήσει στη συγκεκριμένη επιλογή. Στη συνέχεια, θα ασχοληθούμε με το 

μοντέλο που θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε, τις παραλλαγές του και τα δεδομένα 

που θα χρησιμοποιηθούν και θα δώσουμε όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να 

μπορέσουμε στο επόμενο κεφάλαιο να εξάγουμε τα οικονομετρικά αποτελέσματα και 

συμπεράσματα. 

 

Ι)  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Η λογική που διέπει την μεθοδολογία μας βασίζεται στο να εξετάσουμε κατά πόσο η 

διασπορά στις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα earnings-per-share μπορεί να 

προβλέψει την εμφάνιση κάποιας κρίσης. Η παραπάνω λογική συνεπάγεται 

οικονομετρικά με το να δούμε πως συμπεριφέρεται η υπό εξέταση μεταβλητή σε μία 

παλινδρόμηση όπου εξαρτημένη μεταβλητή θα είναι μία μεταβλητή που θα αφορά 

την ύπαρξη ή όχι χρηματοοικονομικής κρίσης. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το επόμενο θέμα που έχουμε να λύσουμε είναι η 

οριοθέτηση και ο ορισμός της εξαρτημένης μας μεταβλητής. Στο σημείο όμως αυτό 

εμφανίζεται ένα εξαιρετικής σημασίας ζήτημα που είναι το εξής: Οι 

συναλλαγματικές,τραπεζικές και γενικά οι χρηματοοικονομικές κρίσεις είναι από τη 

φύση τους γεγονότα τα οποία είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν. Επίσης, στην 

μελέτη της Reinhart-Kaminsky “The Twin Crises: The Causes of Banking and 

Balance-Of-Payments Problems” (1999) που αναλύθηκε σε προηγούμενη ενότητα, 

είδαμε ότι η συναλλαγματική κρίση προσεγγίστηκε από έναν δείκτη βασισμένο στον 
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σταθμισμένο μέσο όρο της μεταβολής της ισοτιμίας του εκάστοτε νομίσματος και της 

μεταβολής των συναλλαγματικών αποθεμάτων, ενώ ο ορισμός της τραπεζικής κρίσης 

προσεγγίστηκε με βάση γεγονότα πτώχευσης ή ανάληψης από το κράτος ενός ή 

περισσότερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

 

Οι δύο αυτοί ορισμοί αλλά και το γεγονός ότι, όπως προείπαμε, οι 

χρηματοοικονομικές κρίσεις είναι συμβάντα με έντονο το ποιοτικό στοιχείο και τη 

δυσκολία ποσοτικοποίησης τους, μας κάνουν  να ακολουθήσουμε ένα διαφορετικό 

τρόπο ορισμού.  

 

Έτσι, θεωρήσαμε ως την πλέον ενδεδειγμένη λύση να χρησιμοποιήσουμε και να 

εκτιμήσουμε ένα binary dependent variable model, που να μπορεί να μας καλύπτει 

και οικονομετρικά αλλά και από πλευράς ορθού ορισμού της εξαρτημένης 

μεταβλητής. 

 

Συγκεκριμένα, προκειμένου να έχουμε έναν ορισμό για τις χρηματοοικονομικές 

κρίσεις που να μας καλύπτει αποφασίσαμε σε κάθε χώρα που θα εξετάζουμε, η 

περίοδος χρηματοοικονομικής σταθερότητας να χαρακτηρίζεται από την επιλογή 0 

και η περίοδος της διαταραχής με 1, δηλαδή η εξαρτημένη μας μεταβλητή θα παίρνει 

τις τιμές 0 και 1 για όλη την περίοδο ανάλυσης της. Η επιλογή για χρήση αυτού του 

είδους της εξαρτημένης μεταβλητής μας αναγκάζει να ακολουθήσουμε binary 

dependent variable model. 

 

ΙΙ)  ΘΕΩΡΙΑ 

 

Σε αυτού του είδους τα μοντέλα, από τη στιγμή που η εξαρτημένη μεταβλητή Υ 

παίρνει μόνο δύο τιμές (0,1), μία απλή γραμμική παλινδρόμηση του Υ πάνω σε 

κάποιες ανεξάρτητες μεταβλητές Χ δεν είναι κατάλληλη καθώς το συνεπαγόμενο 

μοντέλο τοποθετεί άτοπους και λαθεμένους περιορισμούς στα κατάλοιπα. Επιπλέον, 

η τιμή (fitted value) του Υ σε ένα απλό γραμμικό υπόδειγμα δεν περιορίζεται στο να 

κυμαίνεται μεταξύ 0 και 1. Αντιθέτως, υιοθετούμε μία μεθοδολογία που είναι 

σχεδιασμένη έτσι ώστε να χειρίζεται ορθά τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και ανάγκες 

της binary εξαρτημένης μεταβλητής. Η βάση της μεθοδολογίας που μας οδηγεί στην 
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δυνατότητα να εκτιμήσουμε τέτοιου είδους μοντέλα είναι η παρακάτω: Έστω ότι 

μοντελοποιούμε την πιθανότητα παρατήρησης της τιμής 1 ως 

 

Pr(yi=1/ xi,b)= 1-F(-xi΄b) 

 

όπου yi  η εξαρτημένη μεταβλητή, xi οι ανεξάρτητες μεταβλητές και η F είναι μία 

συνεχής, αυστηρά αύξουσα συνάρτηση που λαμβάνει πραγματικές τιμές και εξάγει 

τιμές μεταξύ 0 και 1. Από την παραπάνω εξίσωση συνεπάγεται ότι 

 

Pr(yi=0/ xi,b)= F(-xi΄b) 

 

Δίνοντας την παραπάνω μορφή και έκφραση στο μοντέλο μας, μπορούμε να 

εκτιμήσουμε τις παραμέτρους του κάνοντας χρήση της μεθόδου της μέγιστης 

πιθανοφάνειας όπου η συνάρτηση πιθανότητας δίνεται από την 

 

l(b)= Σyilog(1-F(-xi΄b)) + (1-yi)log(F(-xi΄b)),      i=0….n 

 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε ότι η επιλογή του τύπου της συνάρτησης F 

που θα χρησιμοποιηθεί καθορίζει και τον τύπο του binary μοντέλου που θα εκτιμηθεί. 

Συγκεκριμένα, υπάρχουν κυρίως οι δύο παρακάτω τύποι: 

 

PROBIT                            Pr(yi=1/ xi,b)= 1-Φ(-xi΄b)= Φ(xi΄b) 

 

όπου Φ η αθροιστική συνάρτηση κατανομής της κανονικής κατανομής 

 

LOGIT                              Pr(yi=1/ xi,b)= 1-(e-xi΄b / (1+ e-xi΄b))= exi΄b / (1+ exi΄b) 

 

Βασίζεται στην αθροιστική συνάρτηση κατανομής για λογαριθμική κατανομή. 
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Συμπερασματικά, είδαμε σε αυτή την ενότητα το θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

θα δημιουργηθεί το μοντέλο μας. Συγκεκριμένα, εφόσον επιλέξαμε και ορίσαμε την 

εξαρτημένη μας μεταβλητή που είναι η κατάσταση χρηματοοικονομικής 

σταθερότητας και κρίσης να παίρνει τιμές 0  και 1 αντίστοιχα, θα χρησιμοποιήσουμε 

Binary Dependent Variable Models και συγκεκριμένα την Probit ανάλυση που 

προσφέρεται.   

 

Στην επόμενη ενότητα θα προχωρήσουμε στις τεχνικές λεπτομέρειες, το σετ 

δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και θα αναφέρουμε ενδελεχώς τις 

παλινδρομήσεις που θα προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε. 

 

ΙΙΙ)  ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 

Γνωρίζοντας πλέον τον τύπο του μοντέλου και της ανάλυσης που θα ακολουθήσουμε, 

θα παρουσιάσουμε συγκεκριμένα τις παλινδρομήσεις που θα επιχειρήσουμε να 

εκτιμήσουμε αναφέροντας τα στοιχεία αυτών και τις λεπτομέρειες τους.  

 

Καταρχήν, θα δούμε την συμπεριφορά της διασποράς των αποκλίσεων των αναλυτών 

για τα earnings-per-share σε επίπεδο αγοράς σαν ανεξάρτητη μεταβλητή σε μία 

παλινδρόμηση όπου, όπως αναφέραμε, η εξαρτημένη μεταβλητή θα αφορά την 

κατάσταση σταθερότητας και χρηματοοικονομικής κρίσης με τιμές 0 και 1 

αντίστοιχα. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι η εξής: Θα εξετάσουμε 

περιπτώσεις 12 κρίσεων που συνέβησαν την περίοδο 1990-2003 και οι οποίες 

αναλύθηκαν και στην ποιοτική ανάλυση. Θα χρησιμοποιήσουμε στοιχεία όσο αφορά 

τις αποκλίσεις των εκτιμήσεων των αναλυτών σε επίπεδο αγοράς (MSCI stock market 

indices από την I/B/E/S Global Aggregates database) σε μηνιαία βάση. Παρακάτω 

παρατίθεται ο πίνακας με τις κρίσεις που περιλαμβάνονται στα δεδομένα και οι 

ημερομηνίες που αυτές έπληξαν τις οικονομίες των χωρών που τις αντιμετώπισαν. 
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ΧΩΡΑ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΡΙΣΗΣ1 
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ  Αύγουστος 1997 

ΔΑΝΙΑ  Αύγουστος 1993 
ΚΟΡΕΑ  Αύγουστος 1997 

ΚΟΛΟΜΒΙΑ  Μάιος 1999 
ΜΑΛΑΙΣΙΑ  Αύγουστος 1997 
ΜΕΞΙΚΟ  Δεκέμβριος 1994 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ  Δεκέμβριος 1992 
ΣΟΥΗΔΙΑ  Νοέμβριος 1992 
ΤΑΙΒΑΝ  Αύγουστος 1997 

ΤΑΙΛΑΝΔΗ  Ιούλιος 1997 
ΦΙΛΑΝΔΙΑ  Σεπτέμβριος 1992 

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ  Απρίλιος 1998 
 

Αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε εμείς είναι να δούμε το κατά πόσο η 

διασπορά των εκτιμήσεων των αναλυτών έχει κάποια προβλεπτική ικανότητα σε 

θέματα κρίσεων, μέσα από μία ανάλυση ευαισθησίας που θα βασίζεται στα χρονικά 

διαστήματα που θέτουμε για την χρηματοοικονομική σταθερότητα και την περίοδο 

της διαταραχής. Συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε αρχικά τρεις παλινδρομήσεις που 

διαφοροποιούνται μεταξύ τους λόγω των διαφορετικών χρονικών οριζόντων που 

έχουμε θέσει και λόγω των διαφορετικών προσεγγίσεων που αφορούν την 

εξαρτημένη μεταβλητή μας.  

 

Αναλυτικότερα, στην πρώτη από αυτές εκτιμούμε οικονομετρικά την υπό εξέταση 

μεταβλητή παίρνοντας σαν χρονικό ορίζοντα τους δώδεκα μήνες πριν την κρίση κάθε 

χώρας και θέτοντας την εξαρτημένη μεταβλητή να λαμβάνει τιμή 0 (σταθερότητα) 

για τους πρώτους εννιά μήνες και την τιμή 1 (περίοδος κρίσης) για τους τελευταίους 

τρεις. Με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσουμε να δούμε κατά πόσο οι αποκλίσεις των 

εκτιμήσεων των αναλυτών για τα earnings-per-share είναι στατιστικά σημαντικές και 

κατά πόσο οι προβλεπόμενες τιμές που βγαίνουν μέσα από αυτήν την εκτίμηση 

συμβαδίζουν με τις πραγματικές, κάτι το οποίο θα φαίνεται κάθε φορά από τον 

πίνακα πρόβλεψης που εξάγει η παλινδρόμηση. 

 

                                                
1 Πηγή: “The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance-Of-Payments Problems” Reinhart-
Kaminsky (1999) 
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Στη δεύτερη περίπτωση ακολουθείτε η ίδια διαδικασία με τη διαφορά ότι αυτή τη 

φορά παίρνουμε για κάθε χώρα έναν χρονικό ορίζοντα 24 μηνών πριν από την κρίση, 

θέτοντας την εξαρτημένη μεταβλητή να παίρνει για τους πρώτους δώδεκα τιμές 0 

(σταθερότητα)  και για τους υπόλοιπους δώδεκα τιμές 1 (χρηματοοικονομική κρίση). 

Τέλος, εξετάζουμε και μία τρίτη παραλλαγή όπου σαν χρονικό ορίζοντα εξέτασης 

παίρνουμε τους 36 μήνες πριν την κρίση, όπως και στην ποιοτική ανάλυση, και 

θέτοντας την εξαρτημένη μεταβλητή για τους πρώτους 24 μήνες σε κατάσταση 

σταθερότητας (τιμή 0) και τους 12 τελευταίους σε κατάσταση χρηματοοικονομικής 

διαταραχής (τιμή 1).  

 

Η παραπάνω προσέγγιση και το γεγονός ότι θέτουμε την εξαρτημένη μεταβλητή σε 

τιμή που υποδεικνύει κρίση όχι μόνο τον μήνα που αυτή εμφανίστηκε αλλά σε κάποιο 

χρονικό διάστημα πριν από αυτό το μήνα γίνεται γιατί, αφενός συνήθως τα 

προβλήματα στον χρηματοοικονομικό τομέα υπάρχουν πριν την εμφάνιση της 

διαταραχής και αφετέρου γιατί αν θέταμε την εξαρτημένη μεταβλητή σε τιμή 1 μόνο 

τον μήνα της κρίσης μπορεί να χάναμε κάποιο προειδοποιητικό σήμα που ίσως να 

είχε δοθεί νωρίτερα. 

 

Κατόπιν των τριών αυτών παλινδρομήσεων εξετάζουμε την συμπεριφορά της υπό 

εξέταση μεταβλητής σε ένα μοντέλο με τα χαρακτηριστικά της τρίτης παλινδρόμησης 

(36 μήνες πριν την κρίση, 24 μήνες Υ=0, 12 μήνες Υ=1), όπου σαν ανεξάρτητες 

μεταβλητές έχουμε την διασπορά των εκτιμήσεων για όλες τις υπό παρατήρηση 

χώρες, αλλά και τις πέντε καλύτερες, από πλευράς πρόβλεψης κρίσεων, μεταβλητές 

της ανάλυσης των Reinhart-Kaminsky (1999). Οι μεταβλητές αυτές είναι οι κάτωθι 

και αναλύεται λεπτομερώς ο ορισμός και υπολογισμός τους στο Παράρτημα Ι: ο 

πολλαπλασιαστής χρήματος Μ2, το ύψος των συναλλαγματικών αποθεμάτων, το 

ύψος των εξαγωγών, το πραγματικό επιτόκιο και ο λόγος του επιτοκίου χορηγήσεων 

προς το επιτόκιο καταθέσεων2. Με εξαίρεση τις μεταβλητές που αφορούν τα επιτόκια 

στις υπόλοιπες χρησιμοποιούνται δωδεκάμηνες ποσοστιαίες  μεταβολές. 

 

                                                
2 Πηγή: International Financial Statistics (by International Monetary Fund) 
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Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι για κάθε μία από τις παραπάνω 

παλινδρομήσεις γίνεται cross-section analysis και άρα κρίνεται απαραίτητη η χρήση 

panel data κάνοντας χρήση του οικονομετρικού προγράμματος LimDep 7.0. 

 

Σαν τελευταία οικονομετρική διαδικασία κρίθηκε σκόπιμο να εξεταστούν οι 

συσχετίσεις που υπάρχουν μεταξύ των αποκλίσεων των εκτιμήσεων των αναλυτών 

για τα earnings-per-share σε επίπεδο αγοράς για όλα τα έτη παρατήρησης. 

Αναλυτικότερα, έχοντας για κάθε χώρα με κρίση 36 παρατηρήσεις μέχρι και την 

εμφάνιση της διαταραχής, κάνουμε μία σειρά για κάθε έτος που θα περιλαμβάνει τις 

12 παρατηρήσεις του κάθε χρόνου για κάθε χώρα. Υπολογίζοντας τις συσχετίσεις 

μεταξύ αυτών των τριών σειρών, αν παρατηρήσουμε σημαντική αύξηση στην 

συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ της σειράς που αφορά το έτος της κρίσης κάθε χώρας 

με το προηγούμενο έτος θα έχουμε ένα δείγμα περί προβλεπτικής ικανότητας της υπό 

εξέτασης μεταβλητής για θέματα χρηματοοικονομικών διαταραχών. 

 

Αφού αναλύσαμε το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η ανάλυση μας, 

αναφέραμε τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν και τις τεχνικές λεπτομέρειες που 

χαρακτηρίζουν τις οικονομετρικές εργασίες που επιτελέστηκαν, θα περάσουμε στη 

συνέχεια στην παράθεση των αποτελεσμάτων, στην ερμηνεία τους και στα 

συμπεράσματα που εξάγονται από αυτά.     
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6. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
6.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το παρόν κεφάλαιο ασχολείται, όπως προαναφέραμε, με την παράθεση των 

αποτελεσμάτων των οικονομετρικών εργασιών που περιγράφηκαν και αναλύθηκαν 

στο προηγούμενο κεφάλαιο. Οι παρακάτω ενότητες περιλαμβάνουν αρχικά τα 

σημαντικότερα στοιχεία που βγαίνουν από τις παλινδρομήσεις που διενεργήθηκαν 

και την ερμηνεία τους, ενώ κατόπιν αναφερόμαστε στα συμπεράσματα που εξάγουμε 

για την ύπαρξη ή όχι προβλεπτικής ικανότητας της διασποράς των εκτιμήσεων των 

αναλυτών σε θέματα χρηματοοικονομικών κρίσεων. Τέλος, κάνουμε μία 

ανακεφαλαίωση, όπου αναφερόμαστε στα βασικά στοιχεία όλης της εργασίας με μία 

σύντομη περιγραφή τους. 

 

6.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Η ενότητα αυτή θα περιλαμβάνει για κάθε παλινδρόμηση που αναλύθηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο τα βασικά στατιστικά στοιχεία που εξάγονται για τις 

μεταβλητές, ενώ η πλήρης παράθεση των αποτελεσμάτων δίνεται στο Παράρτημα ΙΙ. 

 

Ξεκινώντας από την παλινδρόμηση όπου εξετάστηκε η συμπεριφορά των αποκλίσεων 

των εκτιμήσεων των αναλυτών για τα earnings-per-share σε επίπεδο αγοράς για το 

έτος πριν την κρίση κάθε χώρας, όπου θέσαμε τη εξαρτημένη μεταβλητή μας με τιμή 

0 (σταθερότητα) για τους εννιά πρώτους μήνες και με τιμή 1 (κρίση) για τους τρεις 

τελευταίους μήνες είχαμε τα εξής οικονομετρικά αποτελέσματα: 

 

Variable3 Coefficient 
Standard 

Error b/St.Er P[|Z|>z] 
Constant -0,7679592527 0,24170461 -3,177 0,0015 

DISPERSION 0,5473 0,12434757 0,440 0,6598 
 

Ο παραπάνω πίνακας μας αναγκάζει να προβούμε στα εξής σχόλια: Καταρχήν, στο 

συγκεκριμένο δείγμα που αναλύσαμε φαίνεται ότι η διασπορά των εκτιμήσεων των 

                                                
3 Αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ (α) 
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αναλυτών (DISPERSION) δεν μπορούσε να προβλέψει τις χρηματοοικονομικές 

κρίσεις καθώς η υπό εξέταση μεταβλητή δεν είναι στατιστικά σημαντική αφού 

έχουμε p-value (στον πίνακα P[|Z|>z] ) μεγαλύτερο από 0,05 που αποτελεί την τιμή 

όριο για την σημαντικότητα μιας ανεξάρτητης μεταβλητής. Επίσης, ένα σημαντικό 

μέτρο προς παρατήρηση είναι το McFadden R-squared, που είναι αντίστοιχο με το  

R-squared των γραμμικών παλινδρομήσεων, και που μετράει την επιτυχία της 

παλινδρόμησης να προβλέπει τις τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής μέσα στο υπό 

εξέταση δείγμα (0≤ McFadden ≤1) . Στην συγκεκριμένη περίπτωση η τιμή αυτού του 

μέτρου είναι πολύ μικρή (0.0019), κάτι που δείχνει ότι το μοντέλο μας δεν προέβλεψε 

επαρκώς την εξαρτημένη μεταβλητή της κρίσης.  

 

Στο τελευταίο στοιχείο που δίνουμε ιδιαίτερη σημασία είναι ο πίνακας Predicted-

Actual Values που δίνεται από το πρόγραμμα: 

 

  

 Predicted  
Actual 0 1 Total 

0 108 0 108 
1 36 0 36 

Total 144 0 144 
 

Η ερμηνεία του παραπάνω πίνακα έχει να κάνει και πάλι με την προβλεπτική 

ικανότητα της ανεξάρτητης μεταβλητής μας. Αναλυτικότερα, έχουμε στο δείγμα μας 

144 παρατηρήσεις που αναφέρονται σε 12 παρατηρήσεις για κάθε χώρα με κρίση (12 

χώρες στο σύνολο) που έχουμε συμπεριλάβει στην εξέταση μας. Από το σύνολο των 

παρατηρήσεων οι 108 έχουν τιμή 0 (σταθερότητα) και 36 τιμή 1 (κρίση). Από τον 

παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι η διασπορά στις εκτιμήσεις των αναλυτών προέβλεψε 

με απόλυτη επιτυχία τις περιόδους χρηματοοικονομικής σταθερότητας καθώς από τις 

108 παρατηρήσεις με τιμή 0 προέβλεψε το σύνολο τους. Αντιθέτως, δεν μπόρεσε να 

προβλέψει τις περιόδους κρίσεων αφού για όλες τις παρατηρήσεις που είχαν τιμή 1, η 

ανεξάρτητη μας μεταβλητή προέβλεπε τιμή 0.  

 

Συνοπτικά, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η διασπορά στις εκτιμήσεις των 

αναλυτών δεν έδινε εσφαλμένα προειδοποιητικά σήματα σε περιόδους σταθερότητας 
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αλλά όμως δεν έδινε προειδοποιητικά σήματα στις περιόδους των 

χρηματοοικονομικών κρίσεων.  

 

Η δεύτερη παλινδρόμηση που εκτιμήσαμε αφορά μία περίοδο εξέτασης 24 μηνών 

πριν από την στιγμή εμφάνισης της χρηματοοικονομικής κρίσης για κάθε χώρα, όπου 

η εξαρτημένη μας μεταβλητή λαμβάνει τιμή 0 (περίοδος σταθερότητας) για τους 

πρώτους δώδεκα μήνες και τιμή 1 (περίοδος διαταραχής) για τους τελευταίους 

δώδεκα σε κάθε χώρα. Τα αποτελέσματα που είχαμε σε αυτή την περίπτωση είναι τα 

κάτωθι:  

 

Variable4 Coefficient 
Standard 

Error b/St.Er P[|Z|>z] 
Constant -0,642836 0,179461 -3 0,0037 

DISPERSION 0,1728 0,39807 0,434 0,6642 
 

Παρατηρούμε ότι και πάλι η διασπορά στις εκτιμήσει των αναλυτών δεν είναι 

στατιστικά σημαντική αφού η τιμή του p-value διαμορφώνεται σε 0,6642 (>0,05). 

Επίσης, το μέτρο McFadden R-squared είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με τιμή μόλις 

0,00047 κάτι που δείχνει ότι και πάλι αυτό το μοντέλο αδυνατεί να προβλέψει με 

μεγάλη επιτυχία τις τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής. Τέλος, παραθέτουμε τον 

πίνακα των Predicted-Actual Values όπου παρατηρούνται διαφορές σε σχέση με την 

προηγούμενη περίπτωση. 

 

 Predicted  
Actual 0 1 Total 

0 11 133 144 
1 4 140 144 

Total 15 273 288 
 

Το δείγμα μας αποτελείται από 288 παρατηρήσεις, όπου 144 έχουν λάβει τιμή 0 (12 

παρατηρήσεις σε κάθε χώρα με σύνολο 12 χώρες) και 144 έχουν λάβει τιμή 1 (12 

παρατηρήσεις σε κάθε χώρα με σύνολο 12 χώρες). Παρατηρούμε ότι το μοντέλο σε 

αυτή τη περίπτωση προέβλεψε σωστά τις κρίσεις που ήταν προ των πυλών καθώς από 

τις συνολικά 144 παρατηρήσεις με τιμή 1 προέβλεψε ορθώς τις 140. Αντιθέτως, δεν 
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υπήρχαν σωστές εκτιμήσεις για τις περιόδους χρηματοοικονομικής σταθερότητας 

αφού από τις 144 παρατηρήσεις με τιμή 0 προβλέφθηκαν ορθώς μόλις οι 11. 

Συμπερασματικά, ο παραπάνω πίνακας μας δείχνει ότι ενώ η υπό εξέταση μεταβλητή 

έδωσε ορθά προειδοποιητικά σήματα σε περιόδους διαταραχών, εξέπεμψε και πάρα 

πολλά εσφαλμένα σήματα σε περιόδους σταθερότητας. 

 

Η τρίτη παλινδρόμηση που εξετάσαμε χαρακτηριζόταν από ένα διάστημα εξέτασης 

36 μηνών πριν από τον μήνα εμφάνισης της κρίσης σε κάθε χώρα του δείγματος μας, 

όπου και θέσαμε την εξαρτημένη μεταβλητή να παίρνει τιμή 0 στους 24 πρώτους 

μήνες και τιμή 1 στους 12 τελευταίους. Σε αυτή την περίπτωση τα αποτελέσματα 

διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 

Variable5 Coefficient 
Standard 

Error b/St.Er P[|Z|>z] 
Constant -0,675288901 0,13260016 -5,093 0,000 

DISPERSION 0,15619076 0,702633 2,223 0,0262 
 

Παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα εμφανίζονται καλύτερα από τις προηγούμενες 

φορές. Αναλυτικότερα, αυτή τη φορά οι αποκλίσεις στις εκτιμήσεις των αναλυτών 

για τα earnings-per-share σε επίπεδο αγοράς είναι στατιστικά σημαντικά καθώς 

ικανοποιείται η προϋπόθεση του p-value= 0,0262< 0,05. Εν αντιθέσει, το μέτρο 

McFadden R-squared παραμένει εκ νέου σε πολύ χαμηλά επίπεδα (0,00912), πράγμα 

που μας υπαγορεύει ότι στο συγκεκριμένο δείγμα οι τιμές της εξαρτημένης 

μεταβλητής δεν προβλέπονται σε επαρκές και ικανοποιητικό βαθμό. Επιπρόσθετα, ο 

πίνακας Predicted-Actual Values δεν προσφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

 

 Predicted  
Actual 0 1 Total 

0 282 0 282 
1 144 0 144 

Total 426 0 4266 
  

                                                
5 Αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ (γ) 
6 Οι παρατηρήσεις έπρεπε να είναι 432 (36 παρατηρήσεις για κάθε χώρα με σύνολο 12 χώρες 
εξέτασης). Εμφανίζονται 426 λόγω έλλειψης έξι παρατηρήσεων του Μεξικού.  
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα έχουμε μία επανάληψη των αποτελεσμάτων της 

πρώτης παλινδρόμησης. Συγκεκριμένα, από τις 282 παρατηρήσεις που έχουν τιμή 0 

προβλέφθηκαν σωστά όλες, κάνοντας μας να συμπεράνουμε ότι η υπό εξέταση 

μεταβλητή δεν έδωσε εσφαλμένα σήματα για επικείμενη εμφάνιση κρίσης σε 

περιπτώσεις χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Αντιθέτως, από τις 144 

παρατηρήσεις με τιμή 1 δεν εκτιμήθηκε σωστά καμία, γεγονός που υποδεικνύει 

αδυναμία της διασποράς των εκτιμήσεων των αναλυτών στο παρόν δείγμα για 

εκπομπή προειδοποιητικού σήματος σε περίπτωση κρίσεως που βρίσκεται προ των 

πυλών. 

 

Όπως είχε αναφερθεί και στο προηγούμενο κεφάλαιο η τελευταία παλινδρόμηση που 

εκτελέστηκε αφορούσε το ίδιο χρονικό διάστημα με την παραπάνω (36 παρατηρήσεις 

σε κάθε χώρα για σύνολο 12 χωρών), με τη διαφορά ότι, πέρα από τη διασπορά των 

εκτιμήσεων των αναλυτών, χρησιμοποιήθηκαν και οι πέντε καλύτερες μεταβλητές 

από πλευράς προβλεπτικής ικανότητας της μελέτης των Reinhart-Kaminsky (1999, 

Παράρτημα Ι). Τα αποτελέσματα από αυτό το μοντέλο δίδονται παρακάτω: 

 

  

Variable7 Coefficient 
Standard 

Error b/St,Er P[|Z|>z] 
Constant -2,778829518 1,020 -2,725 0,0064 

DISPERSION -0,166899863 0,688 -2,424 0,0154 
M2 0,713579766 0,70384659 1,014 0,55 

RESERVES -2,280466873 0,67262822 -3,39 0,0007 
REAL INT, RATE 25,86135512 4,7386365 5,458 0,000 
LEND/DEP RATE 1,237933936 0,6738893 1,837 0,0662 

EXPORTS -0,115868664 0,60470246 -0,192 0,848 
 

Διακρίνουμε ότι από τις έξι στο σύνολο ανεξάρτητες μεταβλητές του συγκεκριμένου 

μοντέλου στατιστικά σημαντικές παρουσιάζονται η διασπορά των εκτιμήσεων των 

αναλυτών, το ύψος των συναλλαγματικών αποθεμάτων καθώς και το πραγματικό 

επιτόκιο. Αντιθέτως, στατιστικά ασήμαντες εμφανίζονται ο λόγος του επιτοκίου 

χορηγήσεων προς το επιτόκιο καταθέσεων και το ύψος των εξαγωγών. Επίσης, το 

μέτρο McFadden R-squared διαμορφώνεται σε 0,28645, η οποία τιμή θεωρείται 

                                                
7 Αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ (δ) 
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αρκετά ικανοποιητική σε επίπεδο πρόβλεψης των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής 

του δείγματος. Επιπρόσθετα, έχουμε και πολύ καλά αποτελέσματα από την πλευρά 

του πίνακα Predicted-Actual Values. Αναλυτικότερα, έχουμε: 

 

 

 

 Predicted  
Actual 0 1 Total 

0 129 15 144 
1 34 38 72 

Total 163 53 2168 
 

Παρατηρούμε ότι με το παρόν μοντέλο και δείγμα έχουμε ορθές προβλέψεις για την 

συντριπτική πλειοψηφία των καταστάσεων χρηματοοικονομικής σταθερότητας, με 

μόνο 15 εσφαλμένα σήματα σε 144 παρατηρήσεις, ενώ έχουμε και ορθά 

προειδοποιητικά σήματα σε παραπάνω από το 50% των περιπτώσεων κρίσεων καθώς 

προβλέφθηκαν σωστά 38 από τις 72 παρατηρήσεις που είχαν τιμή 1 (κρίση). 

 

Σαν τελευταία οικονομετρική εργασία επιτελέστηκε ο υπολογισμός των συσχετίσεων 

των αποκλίσεων στις εκτιμήσεις των αναλυτών για το έτος κρίσης όλων των χωρών 

με τις αποκλίσεις του προηγούμενου έτους και δύο ετών πριν, με σκοπό να δούμε αν 

υπάρχει κάποια απότομη αύξηση, που θα έδειχνε ύπαρξη πρόβλεψης των κρίσεων 

από την υπό εξέταση μεταβλητή. Ο πίνακας των συσχετίσεων είναι ο παρακάτω: 

 

  

 
ΕΤΟΣ 

ΚΡΙΣΗΣ (-1) (-2) 
ΕΤΟΣ ΚΡΙΣΗΣ 1 0,89334 0,895825 

(-1) 0,89334 1 0,870967 
(-2) 0,895825 0,870967 1 

 

Ο πίνακας των συσχετίσεων δεν μας δίνει τα επιθυμητά αποτελέσματα καθώς δεν 

παρατηρείται καμία σημαντική διαφορά μεταξύ των συσχετίσεων και ιδίως μεταξύ 

                                                
8 Οι παρατηρήσεις διαμορφώνονται σε 216 αντί 432 λόγω της έλλειψης στοιχείων των ανεξάρτητων 
μεταβλητών. 
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της συσχέτισης μεταξύ του έτους κρίσης και του προηγούμενου έτους (ΕΤΟΣ 

ΚΡΙΣΗΣ με (-1))και της συσχέτισης μεταξύ των άλλων δύο ετών ((-1) με (-2)). 

 

 

6.3  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η οικονομετρική ανάλυση των παραπάνω ενοτήτων αποσαφήνισε το θέμα της 

ύπαρξης δυνατότητας ή μη πρόβλεψης χρηματοοικονομικών κρίσεων με χρήση των 

εκτιμήσεων των αναλυτών. Τα αποτελέσματα των εφαρμογών που επιτελέστηκαν δεν 

θεωρούνται επαρκώς ικανοποιητικά ώστε να δώσουμε καταφατική απάντηση στο 

ερώτημα που τίθεται στη παρούσα εργασία. Συγκεκριμένα, η υπό εξέταση μεταβλητή 

στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν ήταν στατιστικά σημαντική, δίνοντας επίσης 

ένα πολύ χαμηλό McFadden R-squared. Επίσης, στις περισσότερες των εφαρμογών 

δεν υπήρξε ικανοποιητικός συνδυασμός ορθών προειδοποιητικών σημάτων σε 

περιόδους κρίσεων και λίγων εσφαλμένων σε περιόδους σταθερότητας. Μοναδική 

εξαίρεση θα μπορούσε να ειπωθεί η εξέταση της μεταβλητής σε συνδυασμό με άλλες 

πέντε ανεξάρτητες μεταβλητές όπου είχαμε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα τόσο 

από πλευρά σημαντικότητας όσο και από πλευράς πολλών ορθών και λίγων 

εσφαλμένων προειδοποιητικών σημάτων. Συνοπτικά, η οικονομετρική ανάλυση μας 

έδωσε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα και κάποια θετικά στοιχεία όσο αφορά την 

προβλεπτική ικανότητα της υπό εξέτασης μεταβλητής αλλά δεν μπορούμε, μέσω 

αυτής της ανάλυσης, να δηλώσουμε με σιγουριά ότι οι χρηματοοικονομικές κρίσεις 

μπορούν να προσεγγιστούν και να προβλεφθούν τόσο από πλευράς γεγονότος όσο και 

από πλευράς χρονικού προσδιορισμού από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. 
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6.4  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 

Οι χρηματοοικονομικές κρίσεις είναι γεγονότα που συνδυάζουν ποιοτικά και 

ποσοτικά στοιχεία, ο συνδυασμός των οποίων τους δίνει χαρακτήρα ξαφνικού 

συμβάντος, τόσο σε επίπεδο τρόπου εκδήλωσης τους όσο και σε επίπεδο χρονικής 

εμφάνισης τους. 

 

Οι τραπεζικές κρίσεις έχουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά λόγω των πρακτικών 

δυσκολιών εκτίμησης της πραγματικής τους αξίας, οι οποίες δυσκολίες πηγάζουν 

κυρίως από τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στην πλευρά των χορηγήσεων που 

παρέχουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στο έλλειμμα πληροφόρησης που 

υφίσταται. 

 

Οι συναλλαγματικές κρίσεις έχουν αποτελέσει μέχρι τώρα γεγονότα με εξαιρετικά 

δυσμενείς συνέπειες για τις οικονομίες που τις αντιμετώπισαν ενώ πολλές φορές 

έχουν αποτελέσει εφαλτήριο για εκδήλωση άλλων προβλημάτων που υπήρχαν στον 

οικονομικό χώρο της κάθε χώρας που αντιμετώπισε μία τέτοια κρίση. Αποτελούν 

συμβάντα που χαρακτηρίζονται στις μέχρι τώρα εμφανίσεις τους από τον 

απροσδόκητο χρονικά τρόπο που έχουν πλήξει τις διάφορες χώρες. Στην περίπτωση 

των συναλλαγματικών κρίσεων ο χαρακτήρας του ξαφνικού γεγονότος πηγάζει στα 

πολλά ποιοτικά στοιχεία που τις επηρεάζουν, καθώς τέτοιου είδους διαταραχές 

εξαρτώνται από θέματα προτιμήσεων, εκτιμήσεων και κινήσεων των παραγόντων της 

αγοράς και των κεντρικών αρχών. 

 

Στην μέχρι τώρα εκτενή βιβλιογραφία που έχει ασχοληθεί με την μελέτη 

χρηματοοικονομικών κρίσεων, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε εμπειρικό, 

παρατηρείται μία επικέντρωση στα ποσοτικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτές τις 

διαταραχές, ενώ η πλειοψηφία των μελετών έχει χαρακτήρα ανασκόπησης των 

κρίσεων και όχι προσπάθειας πρόβλεψης τους. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να 

υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις, οι οποίες μπορεί να βοηθούν ορισμένες φορές στο 

να αναγνωρίσουμε ότι η εμφάνιση μίας κρίσης είναι πιθανή, αλλά που δεν δίνουν 

κάποια παραπάνω στοιχεία σε ό,τι αφορά τον χρονικό προσδιορισμό αυτής της 

στιγμής. 
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Η παρούσα εργασία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην εξέταση της προβλεπτικής 

ικανότητας των αποκλίσεων στις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα earnings-per-share 

σε επίπεδο αγοράς και τραπεζικού κλάδου. Η λογική της παραπάνω πρότασης 

έγκειται στο ότι η παραπάνω μεταβλητή συνδυάζει τα επιθυμητά ποσοτικά και 

ποιοτικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψιν σε οποιαδήποτε προσπάθεια 

πρόβλεψης τέτοιων κρίσεων. Επίσης, από την βιβλιογραφία είναι γνωστό ότι σε 

περιόδους κρίσεων υπάρχει αύξηση της αβεβαιότητας και της ασύμμετρης 

πληροφόρησης στις αγορές, των οποίων ένα κοινά αποδεκτό υποκατάστατο μέτρο 

αποτελεί η διασπορά των αποκλίσεων των αναλυτών που είναι η υπό εξέταση 

μεταβλητή.  

 

Βασιζόμενοι σε αυτούς τους δύο πυλώνες, προσπαθήσαμε να δούμε το κατά πόσο το 

παραπάνω μέτρο μπορούσε να προβλέψει τις χρηματοοικονομικές κρίσεις 

παρατηρώντας την συμπεριφορά του στο χρονικό διάστημα πριν από αυτές και 

κάνοντας χρήση δύο αναλύσεων: της ποιοτικής και της οικονομετρικής ανάλυσης. 

 

Η ποιοτική ανάλυση βασίστηκε στην παρακολούθηση της υπό εξέταση μεταβλητής 

για τρία έτη πριν την εμφάνιση της κρίσης κάθε χώρας, με σκοπό να δούμε το κατά 

πόσο πριν από την εκδήλωση της είχαμε μία απότομη αύξηση που θα μπορούσε να 

θεωρηθεί προειδοποιητικό σήμα. Τα αποτελέσματα της παραπάνω ανάλυσης ήταν 

ποικίλα, καθώς είχαμε περιπτώσεις που έδωσαν ορθά προειδοποιητικά σήματα αλλά 

και αρκετές όπου δόθηκαν εσφαλμένα είτε λόγω μη αύξησης της μεταβλητής μας την 

περίοδο πριν την κρίση είτε λόγω μεγάλων αυξήσεων σε περιόδους που τελικά δεν 

είχαμε κάποια διαταραχή που να δικαιολογούσε κάτι τέτοιο. 

 

Η οικονομετρική ανάλυση βασίστηκε σε μία binary estimation σε panel data όπου 

προσπαθήσαμε να δούμε την προβλεπτική ικανότητα της διασποράς των εκτιμήσεων 

των αναλυτών είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με άλλες μεταβλητές που έχουν 

θεωρηθεί από άλλες αναλύσεις ότι δίνουν ορθά προειδοποιητικά σήματα. Η 

παραπάνω ανάλυση, όπως και η ποιοτική, έδωσε μία ευρεία γκάμα αποτελεσμάτων 

καθώς στις διάφορες οικονομετρικές παραλλαγές που δοκιμάσαμε, υπήρχαν 

περιπτώσεις όπου η υπό εξέταση μεταβλητή έδωσε καλά αποτελέσματα τόσο από 

πλευράς στατιστικής σημαντικότητας όσο και από πλευράς προβλεπτικής ικανότητας 
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αλλά και περιπτώσεις όπου εμφανίστηκε αδύναμη ώστε να μπορέσει να θεωρηθεί 

προβλεπτικό μέτρο για την εμφάνιση χρηματοοικονομικών κρίσεων. 

 

Συνοπτικά, μπορούμε να πούμε ότι εξετάζοντας ένα θέμα εξαιρετικής ποιοτικής 

φύσεως από μία διαφορετική οπτική γωνία και προσέγγιση καταλήξαμε στα εξής 

συμπεράσματα: Οι αποκλίσεις στις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα earnings-per-

share αποτελούν μία μεταβλητή που έχει όλα τα επιθυμητά χαρακτηριστικά για την 

πρόβλεψη χρηματοοικονομικών κρίσεων. Η ανάλυση του μέσα από την 

παρακολούθηση της συμπεριφοράς του για περιπτώσεις χρηματοοικονομικών 

διαταραχών έδειξε ότι υπήρχαν περιπτώσεις που θα μπορούσε να τις προβλέψει αλλά 

και περιπτώσεις που αδυνατούσε. Τα αποτελέσματα ως εκ τούτου έδειξαν ότι δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ένα μέτρο με de facto προβλεπτική ικανότητα και επιτυχία αλλά 

ένα μέτρο του οποίου η συμπεριφορά θα πρέπει να παρακολουθείται σε συνδυασμό 

με άλλες μεταβλητές καθώς θα μπορέσει να δώσει έτσι χρήσιμα στοιχεία για την 

χρηματοοικονομική πορεία μίας οικονομίας και τις προοπτικές της. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

 
VARIABLE NAME  DEFINITION 

   
M2 MULTIPLIER  The ratio of M2 (IFS lines 34 plus 35) to base money (IFS line 14) 
   
REAL INTEREST RATE  Deposit Rate (IFS line 60) deflated using consumer prices (IFS line 64). 
  Monthly rates expressed in percentage points 
   
RESERVES  IFS line 1L.d 
   
LENDING-DEPOSIT RATE RATIO IFS line 60p divided by IFS line 60 was used in lieu of differential to 
  ameliorate the distortions caused by the large percentage points 
  spread observed during high inflation 
   
EXPORTS  IFS line 70 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (α) 
 

+---------------------------------------------+ 
| Binomial Probit Model                       | 

| Maximum Likelihood Estimates                | 
| Dependent variable               CRISIS     | 
| Weighting variable                  ONE     | 
| Number of observations              144     | 

| Iterations completed                  5     | 
| Log likelihood function       -80.87961     | 
| Restricted log likelihood     -80.97626     | 

| Chi-squared                    .1932972     | 
| Degrees of freedom                    1     | 

| Significance level             .6601865     | 
+---------------------------------------------+ 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
Index function for probability 

Constant -.7679592527      .24170461       -3.177   .0015 
DISPERSI  .5473005329E-01  .12434757         .440   .6598  1.6921149 

 
+----------------------------------------+ 

| Fit Measures for Binomial Choice Model | 
| Probit model for variable CRISIS       | 

+----------------------------------------+ 
| Proportions P0= .750000   P1= .250000  | 

| N =     144 N0=     108   N1=      36  | 
| LogL =   -80.87961 LogL0 =   -80.9763  | 

+----------------------------------------+ 
|     Efron |  McFadden  |  Ben./Lerman  | 

|    .00126 |    .00119  |       .62550  | 
|    Cramer | Veall/Zim. |     Rsqrd_ML  | 

|    .00131 |    .00253  |       .00134  | 
+----------------------------------------+ 

| Information  Akaike I.C. Schwartz I.C. | 
| Criteria        1.15111     171.69885  | 
+----------------------------------------+ 

Frequencies of actual & predicted outcomes 
Predicted outcome has maximum probability. 

 
Predicted 

------  ----------  +  ----- 
Actual      0    1  |  Total 
------  ----------  +  ----- 
0       108    0  |    108 
1        36    0  |     36 

------  ----------  +  ----- 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (β) 
 

Binomial Probit Model                       | 
              | Maximum Likelihood Estimates                | 

              | Dependent variable               CRISIS     | 
              | Weighting variable                  ONE     | 
              | Number of observations              288     | 

              | Iterations completed                  4     | 
              | Log likelihood function       -199.5321     | 

              +---------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

          Index function for probability 
 DISPERSI  .1728068312E-01  .39807798E-01     .434   .6642  1.5479609 

 
+----------------------------------------+ 

| Fit Measures for Binomial Choice Model | 
| Probit model for variable CRISIS       | 

+----------------------------------------+ 
| Proportions P0= .500000   P1= .500000  | 

| N =     288 N0=     144   N1=     144  | 
| LogL =  -199.53212 LogL0 =  -199.6264  | 

+----------------------------------------+ 
|     Efron |  McFadden  |  Ben./Lerman  | 

|    .00065 |    .00047  |       .50033  | 
|    Cramer | Veall/Zim. |     Rsqrd_ML  | 

|    .00065 |    .00113  |       .00065  | 
+----------------------------------------+ 

| Information  Akaike I.C. Schwartz I.C. | 
| Criteria        1.39258     404.72721  | 
+----------------------------------------+ 

Frequencies of actual & predicted outcomes 
Predicted outcome has maximum probability. 

 
            Predicted 

------  ----------  +  ----- 
Actual      0    1  |  Total 
------  ----------  +  ----- 
  0        11  133  |    144 
  1         4  140  |    144 
------  ----------  +  ----- 

Total      15  273  |    288 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (γ) 
 

Binomial Probit Model                       | 
              | Maximum Likelihood Estimates                | 

              | Dependent variable               CRISIS     | 
              | Weighting variable                  ONE     | 
              | Number of observations              426     | 

              | Iterations completed                  4     | 
              | Log likelihood function       -270.0357     | 
              | Restricted log likelihood     -272.5203     | 

              | Chi-squared                    4.969073     | 
              | Degrees of freedom                    1     | 

              | Significance level             .2580448E-01 | 
              +---------------------------------------------+ 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
          Index function for probability 

 Constant -.6752889014      .13260016       -5.093   .0000 
 DISPERSI  .1561907601      .70263326E-01    2.223   .0262  1.6213056 

 
+----------------------------------------+ 

| Fit Measures for Binomial Choice Model | 
| Probit model for variable CRISIS       | 

+----------------------------------------+ 
| Proportions P0= .661972   P1= .338028  | 

| N =     426 N0=     282   N1=     144  | 
| LogL =  -270.03572 LogL0 =  -272.5203  | 

+----------------------------------------+ 
|     Efron |  McFadden  |  Ben./Lerman  | 

|    .01102 |    .00912  |       .55763  | 
|    Cramer | Veall/Zim. |     Rsqrd_ML  | 

|    .01147 |    .02054  |       .01160  | 
+----------------------------------------+ 

| Information  Akaike I.C. Schwartz I.C. | 
| Criteria        1.27716     552.18031  | 
+----------------------------------------+ 

Frequencies of actual & predicted outcomes 
Predicted outcome has maximum probability. 

 
            Predicted 

------  ----------  +  ----- 
Actual      0    1  |  Total 
------  ----------  +  ----- 
  0       282    0  |    282 
  1       144    0  |    144 
------  ----------  +  ----- 

Total     426    0  |    426 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (δ) 
 

Binomial Probit Model                       | 
              | Maximum Likelihood Estimates                | 

              | Dependent variable               CRISIS     | 
              | Weighting variable                  ONE     | 
              | Number of observations              216     | 

              | Iterations completed                  6     | 
              | Log likelihood function       -98.10412     | 
              | Restricted log likelihood     -137.4871     | 

              | Chi-squared                    78.76587     | 
              | Degrees of freedom                    6     | 

              | Significance level             .0000000     | 
              +---------------------------------------------+ 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
          Index function for probability 

 Constant -2.778829518      1.0198980       -2.725   .0064 
 DISPERSI -.1668998629      .68863039E-01   -2.424   .0154  3.5779815 
 M2        .7135797659      .70384659        1.014   .3107  .55005441E-01 

 RES      -2.280466873      .67262822       -3.390   .0007  .10756037 
 RIR       25.86135512      4.7386365        5.458   .0000  .55658163E-01 

 LRR       1.237933936      .67388930        1.837   .0662  1.3153456 
 EXO      -.1158686638      .60470246        -.192   .8480  .15268829 

 
+----------------------------------------+ 

| Fit Measures for Binomial Choice Model | 
| Probit model for variable CRISIS       | 

+----------------------------------------+ 
| Proportions P0= .666667   P1= .333333  | 

| N =     216 N0=     144   N1=      72  | 
| LogL =   -98.10412 LogL0 =  -137.4871  | 

+----------------------------------------+ 
|     Efron |  McFadden  |  Ben./Lerman  | 

|    .31379 |    .28645  |       .69913  | 
|    Cramer | Veall/Zim. |     Rsqrd_ML  | 

|    .31946 |    .47712  |       .30557  | 
+----------------------------------------+ 

| Information  Akaike I.C. Schwartz I.C. | 
| Criteria         .97319     233.83520  | 

Predicted outcome has maximum probability. 
Predicted 

------  ----------  +  ----- 
Actual      0    1  |  Total 
------  ----------  +  ----- 
  0       129   15  |    144 
  1        34   38  |     72 
------  ----------  +  ----- 

Total     163   53  |    216 
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