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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Στη συγκεκριμένη εργασία θα πραγματευθούμε την τραπεζική και τη 

νομισματική κρίση, τις θεμελιώδεις αρχές και μεγέθη, τους απρόβλεπτους 

παράγοντες που τις επηρεάζουν, καθώς και θα παρατηρήσουμε τη σχέση 

μεταξύ ρευστότητας και αποδοτικότητας δέκα αμερικανικών τραπεζών  το 

χρονικό διάστημα 1990-2010. 

Αρχικά, η εργασία χωρίζεται σε 4 βασικά κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο 

ονομάζεται βιβλιογραφική ανασκόπηση, το δεύτερο περιλαμβάνει τη 

μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσουμε, στο τρίτο αναφέρουμε την εμπειρική 

ανάλυση και τα αποτελέσματα της και στο τέταρτο κεφάλαιο οδηγούμαστε στα 

τελικά συμπεράσματα της ανάλυσής μας. 

Συγκεκριμένα, η βιβλιογραφική μας ανασκόπηση, στηριζόμενη στην 

παραγωγική μέθοδο ανάπτυξης, ξεκινά από το γενικευμένο όρο της 

οικονομικής κρίσης και καταλήγει στην τραπεζική και νομισματική κρίση, οι 

οποίες αποτελούν δύο τύπους κρίσεων. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται μία 

ιστορική αναδρομή από το 17ο αιώνα μέχρι και σήμερα. Επιπλέον, 

αναφέρονται τα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί για τα δύο αυτά είδη κρίσεων, 

οι τρόποι μετάδοσής τους, καθώς και ορισμένα πολύ χαρακτηριστικά 

παραδείγματα.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται η μεθοδολογία για τους τρόπους 

υπολογισμού της τραπεζικής ρευστότητας, οι οποίοι είναι τέσσερις 

(αριθμοδείκτες ρευστότητας, financing gap, καθαρή κατάσταση ρευστότητας 

και δείκτες ρευστότητας), καθώς και οι δύο σημαντικότεροι αριθμοδείκτες 

αποδοτικότητας (δείκτης απόδοσης ενεργητικού (ROA) και ο δείκτης 

απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE)). 

Στο τρίτο κεφάλαιο, χρησιμοποιούμε τους αριθμοδείκτες ρευστότητας και 

αποδοτικότητας, έτσι ώστε να παρατηρήσουμε, μέσω του μοντέλου 

Ελαχίστων Τετραγώνων, τη σχέση μεταξύ της ρευστότητας και της 

κερδοφορίας δέκα μεγάλων τραπεζών της Αμερικής για τη χρονική περίοδο 

1990-2010.   
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2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στις μέρες μας, το μόνιμο πλέον θέμα συζήτησης όλων είναι η παγκόσμια 

οικονομική κρίση που πλήττει τις χώρες, άλλες σε μεγαλύτερο και άλλες σε 

μικρότερο βαθμό. Οικονομική κρίση είναι τo φαινόμενο  κατά το οποίο  μια 

οικονομία χαρακτηρίζεται από μια διαρκή και αισθητή μείωση της οικονομικής 

της δραστηριότητας. Όταν λέμε οικονομική δραστηριότητα αναφερόμαστε 

σε  όλα τα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας, όπως η απασχόληση, το 

εθνικό προϊόν, οι τιμές, οι επενδύσεις και άλλα. Ο βασικότερος δείκτης 

οικονομικής δραστηριότητας είναι οι επενδύσεις, οι οποίες, όταν 

αυξομειώνονται, συμπαρασύρουν μαζί τους και όλα τα υπόλοιπα οικονομικά 

μεγέθη. Η οικονομική κρίση αποτελεί τη μία από τις δύο φάσεις των 

οικονομικών διακυμάνσεων και συγκεκριμένα τη φάση της καθόδου, όταν 

δηλαδή η οικονομική δραστηριότητα βρίσκεται σε μια συνεχή συρρίκνωση.  

Συγκεκριμένα, στη φάση της καθόδου παρατηρείται μείωση των επενδύσεων, 

εμφάνιση κυκλικής ανεργίας και πτώση των τιμών των προϊόντων. Η 

υπερβολική αύξηση των επενδύσεων κατά την περίοδο της υπερθέρμανσης, 

δημιουργεί μια υπερπροσφορά προϊόντων η οποία αφού δε μπορεί  να 

απορροφηθεί έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των επενδύσεων. Φυσικό 

επακόλουθο της μείωσης των επενδύσεων είναι η εμφάνιση της κυκλικής 

ανεργίας. Εξαιτίας της ανεργίας προκύπτει μείωση των μισθών, η συνολική 

αγοραστική δύναμη της οικονομίας μειώνεται πράγμα που οδηγεί σε μείωση 

των τιμών. 

Η οικονομική κρίση κατηγοριοποιείται στην τραπεζική και συναλλαγματική 

κρίση, στο «Σπάσιμο μιας Φούσκας», στον ηθικό κίνδυνο και στον ακανόνιστο 

επαναπροσδιορισμό διευθετήσεων. 
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3.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

3.1.Χρηματοοικονομική Κρίση 

3.1.1. Ορισμός της οικονομικής κρίσης 

Οι διεθνείς οικονομικές κρίσεις μπορούν να οριστούν με πολλούς 

τρόπους και μπορεί να λάβουν πολλές μορφές. Αυτό που εννοούμε λέγοντας 

μια διεθνή χρηματοοικονομική κρίση, σύμφωνα με τον Summers (2000) είναι 

μια κατάσταση κατά την οποία η διεθνής διάσταση ουσιαστικά επιδεινώνει μια 

κρίση, με τρόπους που δε συμβαίνουν σε μια κλειστή οικονομία. Με τον 

ορισμό αυτό ο Summers (2000) δεν προσπαθεί να μειώσει τον κύριο ρόλο 

που οι εγχώριες θεμελιώδεις αδυναμίες μπορούν να διαδραματίσουν στο να 

φτάσει μία κρίση. Προσπαθεί να αποκλείσει καταστάσεις που κατά κύριο λόγο 

η κακή εγχώρια οικονομική επίδοση είναι αυτό που οδηγεί σε προβλήματα 

εξυπηρέτησης του χρέους. Επίσης, για να αποκλειστούν οι νομισματικές 

κρίσεις, στις οποίες οι χώρες αναγκάζονται να προσαρμόσουν τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, παρόλο που οι υποτιμήσεις μπορούν να 

προμηνύσουν διεθνείς οικονομικές κρίσεις. 

Μια οικονομική κρίση μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια διατάραξη στις 

χρηματοοικονομικές αγορές στην οποία η δυσμενής επιλογή και τα 

προβλήματα ηθικού κινδύνου (moral hazard) γίνονται εντονότερα, έτσι ώστε οι 

χρηματοοικονομικές αγορές είναι ανίκανες να διοχετεύσουν αποτελεσματικά 

τα κεφάλαια σε αυτούς που έχουν τις πιο παραγωγικές ευκαιρίες επένδυσης. 

Μια οικονομική κρίση, λοιπόν οδηγεί σε ανικανότητα των χρηματοοικονομικών 

αγορών να λειτουργούν αποτελεσματικά, γεγονός που οδηγεί σε συστολή 

στην οικονομική δραστηριότητα. 

Οι Allen και Snyder (2009) ορίζουν την οικονομική κρίση ως μια 

κατάσταση σε ένα ευρύτερο φάσμα των διαταραχών στους 

χρηματοοικονομικούς τομείς, όπως η απότομη πτώση των τιμών των 

περιουσιακών στοιχείων, οι αποτυχίες των μεγάλων χρηματοοικονομικών 

διαμεσολαβητών και η αναστάτωση στις αγορές συναλλάγματος. Οι Hoffman 

et al. (2007) ορίζουν οικονομική κρίση ως μια κατάσταση όπου ένας μεγάλος 

αριθμός οικονομικών συμβάσεων ξαφνικά σπάει.  
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Οι σύγχρονες οικονομικές κρίσεις χαρακτηρίζονται από την παγκόσμια 

κλίμακα τους σε μια κρίση η οποία από τη μια χώρα  μεταδίδεται γρήγορα σε 

άλλες χώρες. Για παράδειγμα, η μεξικανική κρίση του χρέους το 1982, η 

νομισματική κρίση της Ταϊλάνδης το 1997 και η ρωσική κρίση του χρέους το 

1998 εξαπλώθηκαν γρήγορα σε άλλες χώρες και προκάλεσαν παγκόσμια 

χρηματοπιστωτική κρίση (Kaminsky et al., 2005). Αρκετές μελέτες εξετάζουν 

διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν τις οικονομικές κρίσεις και τις 

ρυθμιστικά μέτρα που μπορούν να αποτρέψουν ή να μειώσουν την κρίση 

(Morris και Shin, 1998; Georgievska et al., 2008; Reinhart και Rogoff 2008α). 

Στη περισσότερη βιβλιογραφία, η οικονομική κρίση  κατατάσσεται σε 

γενικές γραμμές σε τρεις κατηγορίες: τραπεζική κρίση, νομισματική κρίση, 

«σκάσιμο της φούσκας» (Jacobs et al., 2005; Laeven και Valencia 2008).  

 

3.1.2. Τύποι των οικονομικών κρίσεων  

 Σύμφωνα με τους Radelet and Sachs (1998) δεν είναι όλες οι 

οικονομικές κρίσεις όμοιες, ακόμα κι αν οι επιπόλαιες εμφανίσεις μπορούν να 

εξαπατήσουν. Μόνο μια στενή ιστορική ανάλυση, που καθοδηγείται από τη 

θεωρία, μπορεί να διαλευκάνει τα κύρια χαρακτηριστικά οποιασδήποτε 

οικονομικής κρίσης. Προσδιορίζουμε πέντε κύριους τύπους κρίσεων, οι οποίοι 

μπορούν στην πραγματικότητα να στηριχτούν και να συνδυαστούν με 

παραδείγματα από το παρελθόν.  

Πρώτο τύπο αποτελεί η κρίση προκληθείσα από τη μακροοικονομική 

πολιτική. Σύμφωνα με το κανονιστικό μοντέλο του Krugman (1979), μια κρίση 

ισοζυγίου πληρωμών (υποτίμηση νομίσματος, απώλεια συναλλαγματικών 

αποθεμάτων, κατάρρευση μιας σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας) 

προκύπτει όταν η εγχώρια πιστωτική επέκταση από την κεντρική τράπεζα 

είναι ανακόλουθη με τη σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία. Συχνά, όπως και 

στο μοντέλο του Krugman, η πιστωτική επέκταση προκύπτει από τη 

νομισματοποίηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Τα συναλλαγματικά 

αποθεματικά πέφτουν σταδιακά μέχρι η κεντρική τράπεζα να είναι ευάλωτη σε 

μια ξαφνική ζήτηση, που εξαντλεί τα υπόλοιπα αποθεματικά και ωθεί την 

οικονομία σε κυμαινόμενα επιτόκια. 
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Στη συνέχεια, υπάρχει ο χρηματοοικονομικός πανικός. Στηριζόμενοι 

στο μοντέλο των Diamond και Dybvig (1983) για τις μαζικές αναλήψεις 

πανικού, ένας χρηματοοικονομικός πανικός είναι μια περίπτωση πολλαπλών 

ανισορροπιών στις χρηματοοικονομικές αγορές. Ένας πανικός είναι μια 

δυσμενής έκβαση της ισορροπίας στην οποία οι βραχυπρόθεσμοι πιστωτές 

αποσύρουν ξαφνικά τα δάνειά τους από ένα φερέγγυο οφειλέτη. Γενικά, ένας 

πανικός μπορεί να εμφανιστεί όταν υπάρχουν τρεις όροι: οι βραχυπρόθεσμες 

οφειλές να υπερβαίνουν τα βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία, κανένας 

ιδιωτικός πιστωτής  της αγοράς να μην είναι αρκετά μεγάλος ώστε να παρέχει 

όλες τις αναγκαίες πιστώσεις για την  αποπληρωμή υφιστάμενων 

βραχυπρόθεσμων οφειλών και να μην υπάρχει κανένα «καταφύγιο έσχατου 

δανεισμού» 

Τρίτο είδος οικονομικής κρίσης αποτελεί το «Σκάσιμο της Φούσκας» 

(Bubble Collapse). Σύμφωνα με τους Blanchard και Watson (1982), η 

πιθανολογική οικονομική «φούσκα» εμφανίζεται όταν οι κερδοσκόποι 

αγοράζουν ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο σε μια τιμή πάνω 

από τη θεμελιώδη του στην προσδοκία μιας μεταγενέστερης υπεραξίας. Σε 

κάθε περίοδο, η «φούσκα» (που μετράται ως η απόκλιση της τιμής του 

περιουσιακού στοιχείου από τη θεμελιώδη του τιμή) μπορεί να συνεχίσει να 

αναπτύσσεται ή μπορεί να «σκάσει». Το «σκάσιμο» είναι απροσδόκητο, αλλά 

όχι απολύτως απρόβλεπτο με δεδομένο ότι η αγορά γνωρίζει την ύπαρξη της 

«φούσκας». 

Επιπρόσθετα, υπάρχει και ο ηθικός κίνδυνος (moral hazard). Σύμφωνα 

με τους Akerlof και Romer (1994), μια κρίση ηθικού κινδύνου μπορεί να 

προκύψει επειδή οι τράπεζες είναι σε θέση να δανειστούν κεφάλαια βάσει των 

δημοσίων εγγυήσεων των υποχρεώσεων των τραπεζών. Εάν οι τράπεζες 

είναι υπο-κεφαλαιοποιημένες ή μη ελεγχόμενες μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

αυτά τα κεφάλαια σε πολύ επικίνδυνες επιχειρήσεις. Οι Akerlof και Romer 

(1993) υποστηρίζουν ότι η «οικονομία της λεηλασίας», κατά την οποία οι 

τράπεζες χρησιμοποιούν την κρατική στήριξη για να υπεξαιρούν τις 

καταθέσεις, είναι σύνηθες φαινόμενο και έπαιξε μεγάλο ρόλο στις ΗΠΑ και 

στην κρίση αποταμιεύσεων και δανείων. Ο Krugman (1998) υποστηρίζει ότι η 

ασιατική κρίση (1997) αποτελεί αντανάκλαση του υπερβολικού τζόγου, αλλά 
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και της υπεξαίρεσης των τραπεζών που απέκτησαν πρόσβαση στις εγχώριες 

κα ξένες καταθέσεις, λόγω των κρατικών εγγυήσεων για τις καταθέσεις αυτές. 

Τέλος, παρατηρείται και ο ακανόνιστος επαναπροσδιορισμός 

διευθετήσεων. Σύμφωνα με τον Sachs (1995), ένας ακανόνιστος 

επαναπροσδιορισμός των διευθετήσεων συμβαίνει όταν ένας αφερέγγυος 

πελάτης προκαλεί τους πιστωτές για υπεξαίρεση των περιουσιακών στοιχείων 

και για αναγκασμένη εκκαθάριση, ακόμα και όταν ο οφειλέτης αξίζει 

περισσότερο ως μια τρέχουσα επιχείρηση. Ουσιαστικά, τα προβλήματα 

συντονισμού μεταξύ των πιστωτών αποτρέπουν την αποδοτική παροχή 

κεφαλαίου κίνησης στον οφειλέτη και την καθυστέρηση ή την αποτροπή 

ενδεχόμενης εξόφλησης των επισφαλών απαιτήσεων. 
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3.2. Ιστορική ανασκόπηση των κρίσεων 

             Ξεκινώντας την ιστορική μας ανασκόπηση παρατηρούμε ότι η πρώτη 

κερδοσκοπικού τύπου κρίση εμφανίζεται τον 17ο αιώνα στην Ολλανδία. Η 

κρίση αυτή δημιουργήθηκε από ένα λουλούδι, την τουλίπα, οι τιμές των 

οποίων εξαιτίας της μανίας απόκτησης τους από τους Ολλανδούς, αποκτούν 

διαστάσεις φούσκας. Μια τουλίπα τότε άξιζε 10 φορές περισσότερο από το 

ετήσιο εισόδημα ενός ειδικευμένου εργάτη. Αργότερα τον 18ο αιώνα κράτη 

όπως η Γαλλία και η Αγγλία εμφανίζουν αυξημένο χρέος. Προς τα τέλη του 

αιώνα η κρίση μεταφέρεται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και στο 

Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εξαιτίας της διαμάχης δύο μεγάλων 

οικογενειών, η μια εκ των οποίων ήθελε να ανεβάσει τις τιμές των μετοχών 

του χρηματιστηρίου και η άλλη να τις ρίξει. 

 Το 1797 η Μεγάλη Βρετανία γνωρίζει μια από τις μεγαλύτερες 

οικονομικές κρίσεις, εξαιτίας του πανικού που προκάλεσαν στους κατοίκους 

της οι πόλεμοι που προκλήθηκαν από τη Γαλλική Επανάσταση. Θεωρώντας 

ότι ο πόλεμος θα περάσει και στα εδάφη της Μεγάλης Βρετανίας οι κάτοικοι 

της αρχίζουν να αποσύρουν τις καταθέσεις τους από τις Τράπεζες. Το 

μέγεθος της κρίσης έρχεται να το εντείνει και η απόφαση της Τράπεζας της 

Αγγλίας για παύση πληρωμών σε μετρητά. Η κρίση επηρέασε και ένα από 

τους μεγαλύτερους πιστωτές της Μεγάλης Βρετανίας, τις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής (ΗΠΑ). Ο κύκλος της ολοκληρώθηκε μετά από 6 περίπου έτη.   

             Η πρώτη σημαντική χρηματοπιστωτική κρίση των ΗΠΑ εμφανίζεται 

στις αρχές του 19ου αιώνα. Οι παγκόσμιες συγκρούσεις, το Εμπάργκο και ο 
πόλεμος του 1812 προκάλεσαν μεγάλης κλίμακας κατασχέσεις, παύσεις 

πληρωμών από τις τράπεζες, ανεργία, και μια πτώση στον τομέα της 

γεωργίας και της μεταποίησης. Για να μπορέσει να στηρίξει την κατάσταση 

αυτή η Αμερικάνικη ηγεσία συστήνει και δεύτερη Κεντρική Τράπεζα κόβοντας 

και μοιράζοντας χωρίς έλεγχο χρήμα, οδηγώντας την οικονομία σε γρήγορη 

ανάπτυξη. Όλα τα ανωτέρω οδηγούν το 1819 σε πανικό, ο οποίος 

σηματοδοτεί το τέλος της οικονομικής ανάπτυξης που ακολούθησε τον 

πόλεμο του 1812 αλλά και τη δημιουργία νέων οικονομικών πολιτικών που θα 

διαμορφώσουν τη μετέπειτα ανάπτυξη.  
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Το 1825 είναι η σειρά της Μεγάλης Βρετανίας να γνωρίσει την πρώτη 

χρηματιστηριακή της κρίση. Την κρίση αυτή προκάλεσαν κερδοσκοπικού 

τύπου τοποθετήσεις, Άγγλων επενδυτών, στη Λατινική Αμερική και 

συγκεκριμένα σε μια φανταστική χώρα την Poyais που είχε επινοήσει ένας 

Σκωτσέζος στρατιώτης, ο Gregor Macgregor. Ο Σκωτσέζος στρατιώτης 

εμφανίζεται ως διοικητής της φανταστικής αυτής χώρας, ζητώντας και 

πετυχαίνοντας από τους Άγγλους επενδύτες να στηρίξουν την ανάπτυξη της 

υποσχόμενος γρήγορο πλουτισμό, ο οποίος ποτέ δεν ήρθε.  

             Η πρώτη πραγματική κρίση προερχόμενη από κερδοσκοπικές 

επενδύσεις στα ακίνητα και τη δημιουργία υπεραξιών, παρατηρείται 

το 1837 στις ΗΠΑ. Την κρίση αυτή ακολουθεί πανικός. Τα επόμενα πέντε 

χρόνια διαδέχεται οικονομική ύφεση, αδυναμία πληρωμής των Τραπεζών με 

χρήμα και μεγάλο ποσοστό ανεργίας.  Το 1847 η κατάρρευση μιας ακόμα 

κερδοσκοπικής αγοράς, αυτής των σιδηροδρόμων, προκαλεί πανικό και 

κραχ της Χρηματιστηριακής αγοράς στο Λονδίνο. Η κρίση αντιμετωπίζεται με 

την παραχώρηση όλων των αρμοδιοτήτων έκδοσης χρήματος στην Κεντρική 

Τράπεζα της Αγγλίας. Ο κύκλος της κρίσης αυτής ολοκληρώθηκε το 1855. 

             Η χρεοκοπία μιας Βρετανικής Τράπεζας είναι η αιτία της επόμενης 

οικονομικής κρίσης στη Μ. Βρετανία το 1866. Η επωνυμία της Τράπεζας 

ήταν Overend, Gurney & Company.  Η φημολογία ότι η συγκεκριμένη 

Τράπεζα ενδέχεται να χρεοκοπήσει φέρνει πανικό στους καταθέτες της με 

αποτέλεσμα να αποσύρουν άμεσα τα χρήματα τους. Η Τράπεζα οδηγείται σε 

χρεοκοπία παρασύροντας μαζί της και άλλες. Ακολουθεί χρηματιστηριακό 

κραχ.        

             Μια ακόμη χρεοκοπία Τράπεζας δημιουργεί πανικό στην Αμερικανική 

αγορά αυτή τη φορά το 1873, στη Φιλαδέλφεια. Την ίδια στιγμή στην Ευρώπη 

παρατηρείται κραχ στη χρηματιστηριακή αγορά της Αυστρίας. Ακολουθεί 

οικονομική ύφεση που διαρκεί 6 χρόνια στις ΗΠΑ και 25 στην παγκόσμια 

αγορά. 

             Ακολουθεί μια οξεία κρίση το 1890 στην αγορά της Μεγάλης 

Βρετανίας εξαιτίας τοποθετήσεων στην αγορά της Αργεντινής, δάνεια των 

οποίων δεν μπορούν να αποπληρωθούν στην Τράπεζα Baring. Η Τράπεζα 

βρίσκεται πολύ κοντά σε χρεοκοπία. Σώζεται μετά από παρέμβαση της 
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Κεντρικής Τράπεζας της Αγγλίας, η οποία αποτρέπει την οικονομία από 

μεγαλύτερη ύφεση. 

Αξίζει να σημειωθεί πως οι τράπεζες από παλαιότερα αντιμετώπιζαν 

τραπεζικούς πανικούς (banking panics), οι οποίοι σχετίζονται με τον 

οικονομικό κύκλο και συμβαίνουν όταν οι αποδόσεις του ενεργητικού είναι 

χαμηλές. Συγκεκριμένα, υπήρχε και το πρόβλημα των banks runs, που 

οφειλόταν στην ταυτόχρονη απόσυρση χρημάτων από τους καταθέτες. 

Διάφοροι παράγοντες συνέβαλαν στην έκρηξη των τραπεζικών κρίσεων 

(κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες). Ένας από τους βασικότερους είναι η 

διαδικασία μετάβασης, η οποία έκανε πιο ευπαθή τον τραπεζικό τομέα. Ένας 

μεγάλος αριθμός εμπορικών τραπεζών επιθυμούσε να αποκοπεί από τις 

κρατικές τράπεζες και οι επιχειρήσεις έβλεπαν να μειώνεται η κερδοφορία 

τους, καθώς και η δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων τους. Επιπλέον, οι 

εξωτερικοί παράγοντες (shocks) αποτελούσαν σημαντικό παράγοντα, όπως η 

κατάρρευση του Συμβουλίου Αμοιβαίας Οικονομικής Βοήθειας (CMEA) και η 

κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, παράγοντες που απομόνωσαν το 

εξωτερικό εμπόριο στις σοσιαλιστικές χώρες, απελευθέρωσαν τις τιμές στη 

Ρωσία, μείωσαν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τέλος, μείωσαν τη 

κερδοφορία αυτών των χωρών (Λετονία, Λιθουανία). Ιδιαίτερα σημαντικές 

είναι και οι μακροοικονομικές συνθήκες, όπου η μετάβαση σε συνδυασμό με 

τους εξωτερικούς παράγοντες οδήγησαν στη συρρίκνωση της παραγωγής 

πολλών χωρών.   

Σαφώς επηρεασμένη λοιπόν η Αμερική αποφάσισε να ακολουθήσει το 

παράδειγμα της Αγγλίας, ιδρύοντας δύο τράπεζες (First Bank,1791-1811) και 

Second bank of United States(1816-1836), που θα συνέβαλαν στον 

περιορισμό των κρίσεων. Παρόλο που περίμεναν πως η κίνηση αυτή θα 

διαδραμάτιζε σημαντικό παρόλο στην ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών 

σταθεροποίησης, οι κρίσεις συνεχίζονταν. Έτσι δημιουργήθηκε η 

Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reverse System- FED, 1914) 

που αποτελεί το κεντρικό τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ. Η Fed αντιμετώπισε 

μια σειρά χρηματοοικονομικών πανικών (1907), αλλά σε μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα έγιναν εμφανή τα αποτελέσματα της λειτουργίας της. Σε άλλες χώρες 

ο οικονομικός έλεγχος ήταν μεγαλύτερος. Οι κυβερνήσεις έκαναν ελέγχους 
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στην κατανομή των κεφαλαίων στις διάφορες βιομηχανίες μέσω των κρατικών 

τραπεζών ή μέσω των τραπεζών που έλεγχαν με κανόνες και περιορισμούς. 

Αυτός ο εκτενής έλεγχος ήταν η αιτία της εξαφάνισης σχεδόν των τραπεζικών 

κρίσεων από το 1945 έως το 1971.   

Η περίοδος 1945 έως το 1971 ήταν εξαιρετική, καθώς δεν υπήρξε 

καμία τραπεζική κρίση στον κόσμο, εκτός από μία στη Βραζιλία το 1962. 

Υπήρξαν νομισματικές κρίσεις όταν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες 

σταθεροποιήθηκαν σε λανθασμένα επίπεδα. Κοιτάζοντας το πρώτο μισό του 

20ού αιώνα και πριν, υπήρξαν πολλά παραδείγματα οικονομικών κρίσεων. Η 

συντριβή του χρηματιστηρίου το 1929, οι τραπεζικές κρίσεις στις αρχές της 

δεκαετίας του ’30 και η Μεγάλη Ύφεση των ΗΠΑ ήταν ορισμένα 

παραδείγματα.  

 Στη συνέχεια, το 1994 η μείωση της ζήτησης της τεκίλας οδήγησε σε 

κρίση το σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ μεξικανικού 

πέσος και αμερικανικού δολαρίου, με αποτέλεσμα τη σημαντική υποτίμησης 

του πρώτου. Η συναλλαγματική αυτή κρίση έθεσε σε κίνδυνο τις μεξικανικές 

τράπεζες, οι οποίες παρουσίασαν υψηλές ζημιές. Η κρίση της μεξικάνικης 

τραπεζικής αγοράς επηρέασε το τραπεζικό σύστημα της Αργεντινής, με 

αποτέλεσμα τη μείωση των καταθέσεών του κατά 18% μέχρι το 1995. Στην 

Αργεντινή, όμως η συναλλαγματική ισοτιμία παρέμεινε ανεπηρέαστη από την 

κρίση. 

 Το 1995, η τράπεζα Meridien ΒΙΑΟ, με έδρα το Λουξεμβούργο, 

αποφάσισε τη μεταφορά σημαντικού ύψους κεφαλαίων προς τα 

υποκαταστήματά της στις Μπαχάμες. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε σημαντική 

μείωση της ρευστότητας της τραπεζικής αγοράς στις χώρες που 

δραστηριοποιούνταν η τράπεζα, αφού έκλεισαν τα υποκαταστήματα στη 

Ζάμπια, στη Σουαζιλάνδη και στην Κένυα. Το κλίμα αυτό μεταφέρθηκε και σε 

άλλες χώρες της Αφρικής, όπως το Καμερούν και η Δημοκρατία της Νότιας 

Αφρικής. 

Στη συνέχεια, το 1997, αναστάλθηκε η λειτουργία σε 16 ταϊλανδέζικες 

χρηματοοικονομικές εταιρίες, γεγονός που μείωσε την εισροή ξένων 

κεφαλαίων στις χώρες της ευρύτερης ασιατικής περιοχής, η οποία μέχρι τότε 
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αν και γινόταν σε μεγάλες ποσότητες, δεν αξιοποιούνταν αποτελεσματικά. Η 

αναποτελεσματικότητα αυτή, οδήγησε πολλούς ξένους επενδυτές να 

αποσύρουν τα κεφάλαιά τους, οδηγώντας σε κρίση την ασιατική οικονομία 

έως το 2000. Σε αυτή την κρίση εμφανίστηκαν υποτιμήσεις στα νομίσματα της 

Ινδονησίας, της Κορέας, των Φιλιππίνων, της Μαλαισίας, του Χονγκ Κονγκ, 

της Ταϊβάν και της Σιγκαπούρης. 

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται και η τραπεζική κρίση στην αγορά της 

Ρωσίας το 1998. Η κρίση αυτή ξέσπασε εξαιτίας της αδυναμίας 

αποπληρωμής του δημοσίου χρέους της Ρωσίας που οδήγησε σε πτώχευση 

πολλές ιδιωτικές τράπεζες. Η κρίση αυτή επηρέασε τις κρίσεις που 

εμφανίστηκαν στην Αργεντινή και στη Βραζιλία, καθώς αποτέλεσε και μία από 

τις αιτίες πτώχευσης ενός από τα μεγαλύτερα αμερικανικά hedge funds, του 

Long Term Capital Management.  

Αλλά και το τραπεζικό σύστημα της Τουρκίας αντιμετώπιζε 

προβλήματα την τριετία 2000-2002. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αυξήσει το 

ήδη μεγάλο δημόσιο χρέος της, με σκοπό να στηρίξει τις μεγάλες δημόσιες 

τράπεζες, καθώς και να αποζημιώσει του καταθέτες των ιδιωτικών τραπεζών 

που απέτυχαν. Χάρη στο καλά οργανωμένο και σωστά εκτελέσιμο 

πρόγραμμα αναδόμησης και αναχρηματοδότησης των τραπεζών, η κρίση 

αυτή δε μεταδόθηκε και στις γειτονικές χώρες. 

Η Αργεντινή, όμως, μετά την κρίση του 1994, αντιμετωπίζει ξανά κρίση 

το 2001. Συγκεκριμένα, το νόμισμά της θεωρήθηκε υπερτιμημένο, με 

αποτέλεσμα να ασκηθούν υψηλές πιέσεις στις αγορές, να καταρρεύσει το 

σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών και να αποσταθεροποιηθεί τα 

βάρος του δημοσίου εξωτερικού χρέους. Οι πολίτες προχώρησαν σε μαζικές 

αναλήψεις, με αποτέλεσμα τη μείωση της ρευστότητας της αγοράς και την 

κρατική ανακοίνωση περί αδυναμίας πληρωμής του δημόσιου χρέους. Μέχρι 

το 2002, το τραπεζικό σύστημα είχε χάσει περίπου το 66% των συνολικών 

καταθέσεών του. Επιπλέον, η κρίση αυτή, οδήγησε πολλούς Αργεντινούς που 

είχαν καταθέσεις στη γειτονική χώρα, την Ουρουγουάη, να τις αποσύρουν. Το 

τραπεζικό σύστημα της χώρας έχασε το 54% των συνολικών του καταθέσεων 

και βρέθηκε αντιμέτωπο  με μια τραπεζική κρίση.  
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Η Διεθνής Χρηματοπιστωτική Κρίση του 2007 είναι μια παγκόσμια 

κατάσταση απειλούμενης οικονομικής ύφεσης στον ευρύτερο 

χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό τομέα με γενεσιουργό χώρα τις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής. Η κρίση αυτή έρχεται 78 χρόνια μετά την τελευταία 

μεγάλη κρίση του 1929, αλλά και παλαιότερες πετρελαϊκές κρίσεις. Προέκυψε 

μετά το ξέσπασμα των προβλημάτων στην αγορά στεγαστικών δανείων 

χαμηλής εξασφάλισης και την αλόγιστη χρήση δομημένων επενδυτικών 

προϊόντων που εξαρτιόταν άμεσα από τη δυνατότητα αποπληρωμής των 

δανείων από τα οποία παράγονταν. Η προσπάθεια απομάκρυνσης του 

πιστωτικού και επιτοκιακού κινδύνου από τις τράπεζες, η μετατροπή 

στάσιμων κεφαλαίων σε εμπορεύσιμους τίτλους και η μετακίνηση των 

σύνθετων επενδυτικών τίτλων στις καταστάσεις ειδικών οντοτήτων, 

προκάλεσαν ένα "ντόμινο" αλυσιδωτών αντιδράσεων στον αμερικανικό και 

ευρωπαϊκό τραπεζικό και κτηματομεσιτικό τομέα. 

Χαρακτηριστικά αυτής της γενικευμένης κατάστασης είναι ο κίνδυνος 

κατάρρευσης τραπεζών από φημολογία, πώληση άλλων σε ιδιαίτερα χαμηλό 

τίμημα και άσκηση νομισματικής πολιτικής από τις Κεντρικές Τράπεζες με 

σκοπό τη διάσωση του χρηματοοικονομικού συστήματος και όχι για τη 

διασφάλιση των τιμών, όπως παραδοσιακά οφείλουν να πράττουν. 

Ζημιωμένα βγήκαν τα συστήματα που εκτέθηκαν στα "τοξικά", όπως 

χαρακτηρίσθηκαν, ομόλογα, συστήματα που στρέφονται πλέον προς ένα νέο 

κρατικό παρεμβατισμό, παράλληλα με την κατάρτιση σχεδίων επίλυσης της 

κρίσης προτού επεκταθεί στην ευρύτερη οικονομία των κρατών που 

επλήγησαν. 

Αξίζει να επισημανθούν τα δύο πιο σημαντικά σημεία της Διεθνούς 

χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007. Το Σεπτέμβριο του 2008, ο 

αμερικανικός κολοσσός Lehman Brothers1 κήρυξε πτώχευση, προκαλώντας 

αναστάτωση στην κυβέρνηση των ΗΠΑ. Παρά το γεγονός πως οι ελληνικές 

τράπεζες δεν πρόλαβαν να επενδύσουν ιδιαίτερα σε τέτοια ριψοκίνδυνα 

προϊόντα, γνωστοποίησαν ιδιωτικές επενδυτικές απώλειες. Τον ίδιο μήνα, 

η Merrill Lynch2 εξαγοράστηκε από την Bank of America.  

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Merrill_Lynch&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Bank_of_America&action=edit&redlink=1
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Από τα τέλη του 2009, αναπτύχθηκαν φόβοι για κρίση χρέους σε 

ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα τεταμένη στις αρχές 

του 2010. 

 Οι χώρες που βρέθηκαν αντιμέτωπες με την κρίση είναι μέλη 

της ευρωζώνης, όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Ισπανία και η 

Πορτογαλία, αλλά και ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της 

ζώνης, όπως η Ισλανδία , Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά σε χώρες όπου οι 

κρατικοί χρεωστικοί τίτλοι έχουν αυξηθεί κατακόρυφα λόγω της διάσωση των 

τραπεζών, έχει προκύψει μια κρίση εμπιστοσύνης σχετικά με τη διεύρυνση 

των αποδόσεων  των ομολόγων  και την ασφάλιση των κινδύνων για τις 

συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης μεταξύ των χωρών αυτών και των 

άλλων μελών της.  

Το Μάιο του 2011, η κρίση επανήλθε και αφορά κυρίως την 

αναχρηματοδότηση του ελληνικού δημόσιου χρέους. Στα τέλη Ιουνίου του 

2011, η κατάσταση κρίσης είχε και πάλι τεθεί υπό έλεγχο, με την ελληνική 

κυβέρνηση να καταφέρνει να περάσει ένα πακέτο νέων λιτότητας μέτρα και 

τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δεσμεύονται κεφάλαια για τη στήριξη 

της χώρας.   

Ανησυχία για τα αυξανόμενα δημόσια ελλείμματα και το χρέος σε 

παγκόσμια επίπεδα, μαζί με ένα κύμα της υποβάθμισης του ευρωπαϊκού 

δημόσιου χρέους δημιούργησε συναγερμό στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές. Στις 9 Μαΐου 2010, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρώπης ενέκριναν 

ένα συνολικό πακέτο διάσωσης ύψους € 750 δισ. (τότε σχεδόν ένα 

τρισεκατομμύριο δολάρια) που αποσκοπούσαν στη διασφάλιση της 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη, δημιουργώντας 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, EFSF3).   

Το 2010 η κρίση του χρέους επικεντρώθηκε κυρίως στην Ελλάδα, όπου 

το κόστος του δημοσίου χρέους και η χρηματοδότηση αυτή αυξάνεται. Στις 2 

Μαΐου 2010, οι χώρες της ευρωζώνης και το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο συμφώνησαν σε δάνειο ύψους 110 δισεκατομμυρίων €  για την 

Ελλάδα, το οποίο εξαρτάται από την εφαρμογή των μέτρων λιτότητας. Το 

ελληνικό δάνειο ακολούθησε ένα πακέτο διάσωσης 85 δισεκατομμυρίων € για 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bond_(finance)&usg=ALkJrhiMJzslHpJJN23xZEjQ_1YEdvqeAw
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την Ιρλανδία (Νοέμβριος),  ένα 78 δισεκατομμυρίων € για την Πορτογαλία  

(Μάιος του 2011). 

Αυτή ήταν η πρώτη κρίση της Ευρωζώνης από τη δημιουργία της το 

1999. Όπως έγραψε ο Niall Ferguson  το 2010, «η κρίση του δημόσιου 

χρέους που εκτυλίσσεται ... είναι μία φορολογική κρίση του δυτικού κόσμου ».   
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3.3. Μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί για τις νομισματικές και τραπεζικές 
κρίσεις 

Οι νομισματικές κρίσεις των δεκαετιών 1970, 1980 και 1990, καθώς και 

οι τραπεζικές κρίσεις πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αποτελούν μια 

από τις βασικότερες πηγές, για την δημιουργία και τη συνεχώς αυξανόμενη 

βιβλιογραφία σχετικά με τις κρίσεις.  

 

3.3.1.Νομισματικές κρίσεις 

Νομισματική κρίση ορίζεται ως μια αναγκαστική αλλαγή στη 

συναλλαγματική ισοτιμία ή την εγκατάλειψη μιας σταθερής συναλλαγματικής 

ισοτιμίας. Η μείωση της αξίας του νομίσματος μιας χώρας επηρεάζει αρνητικά 

την οικονομία, με τη δημιουργία αστάθειας στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, 

πράγμα που σημαίνει ότι μια μονάδα του νομίσματος δεν αγοράζει τόσο πολύ 

όσο στο παρελθόν σε ένα άλλο. Για να απλοποιηθεί η όλη διαδικασία, 

μπορούμε να πούμε ότι οι κρίσεις μπορούν να θεωρηθούν ως μια 

αλληλεπίδραση μεταξύ των προσδοκιών των επενδυτών και τι αυτές οι 

προσδοκίες προκαλούν. Επηρεάζουν συνήθως τις σταθερές συναλλαγματικές 

ισοτιμίες και μπορεί να είναι καταστροφικές για τις μικρές ανοικτές οικονομίες. 

Έχουν αναπτυχθεί πολλά μοντέλα για τις νομισματικές κρίσεις, τα οποία 

διαχωρίζονται στα 1ης , 2ης και 3ης γενιάς. 

Τα «πρώτης γενιάς» μοντέλα αναπτύχθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 

1970 και αντικατοπτρίζουν τα οικονομικά προβλήματα της εποχής στην οποία 

δημιουργήθηκαν. Ο πληθωρισμός, ως αποτέλεσμα της υπερβολικά 

επεκτατικής νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, δημιουργεί ένα 

υπερτιμημένο νόμισμα. Σύμφωνα με τους Eichengreen και Jeanne (2000), ο 

πληθωρισμός, σε συνδυασμό με τις περιορισμένες αγορές κεφαλαίων, 

περιόρισε τις κεντρικές τράπεζες και κυβερνήσεις να συνάπτουν δάνεια, με 

σκοπό την προστασία των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Στην πρώτη γενιά, ο Krugman (2000) ορίζει ότι η σύνδεση μεταξύ 

κερδοσκοπίας εναντίον ενός νομίσματος και η υποτίμηση του νομίσματος 

είναι μηχανιστική. Μια ξαφνική κερδοσκοπική επίθεση σε σταθερή 

συναλλαγματική ισοτιμία, αν και φαίνεται να είναι μια παράλογη αλλαγή στις 
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προσδοκίες, μπορεί να προκύψει από την ορθολογική συμπεριφορά των 

επενδυτών. Αυτό θα συμβεί αν οι επενδυτές προβλέπουν ότι μια κυβέρνηση 

έχει υπερβολικό έλλειμμα, με αποτέλεσμα να ξεμείνουν από ρευστά 

περιουσιακά στοιχεία ή «σκληρότερο» ξένο νόμισμα, το οποίο μπορεί να 

πωλήσει για τη στήριξη του νομίσματός της με το σταθερό επιτόκιο. Οι 

επενδυτές είναι πρόθυμοι να συνεχίσουν να κρατάνε το νόμισμα όσο η 

συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει σταθερή, αλλά θα εγκαταλείψουν το 

νόμισμα μαζικά, όταν προβλέπουν ότι ο δείκτης Τιμή/(Κέρδη/Μετοχή) είναι 

περίπου στο τέλος. Η κερδοσκοπία αναπόφευκτα οδηγεί σε εξάντληση των 

συναλλαγματικών αποθεμάτων, τα οποία, με τη σειρά τους, οδηγούν την 

κεντρική τράπεζα να εγκαταλείψει την σταθερή ισοτιμία. Κερδοσκοπικές 

επιθέσεις, και ως εκ τούτου νομισματική κρίση, μπορούν να προκύψουν ως 

αποτέλεσμα μιας σύγκρουσης μεταξύ της κατεύθυνσης της νομισματικής και 

δημοσιονομικής πολιτικής από τη μία πλευρά, και τη δέσμευση των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, από την άλλη πλευρά. Αναλύοντας το ζήτημα 

αυτό, οι Eichengreen και Jeanne (2000) δηλώνουν ότι μια επίθεση θεωρείται 

ότι λαμβάνει χώρα όταν οι υπερβολικές δημόσιες δαπάνες επιβραδύνουν τα 

συναλλαγματικά αποθέματα της κεντρικής τράπεζας. Ο Drazen (2000) 

σημειώνει ότι ο δείκτης Τιμή/(Κέρδη/Μετοχή) δεν καταρρέει κατά την 

ημερομηνία που τα αποθέματα εξαντλούνται, αλλά σε προγενέστερη 

ημερομηνία, δηλαδή, την πρώτη στιγμή που η βέλτιστη συμπεριφορά των 

επενδυτών σημαίνει ότι μια κερδοσκοπική επίθεση θα είναι επιτυχής. Ο 

Breuer (2004) βρίσκει την πρώτη γενιά μοντέλων χρήσιμη για την εξήγηση 

των νομισματικών κρίσεων που συμβαίνουν, ως αποτέλεσμα των μη 

βιώσιμων μακροοικονομικών θεμελιακών μεγεθών, όπως δημόσια ελλείμματα 

αποτιμημένα σε χρήμα ή χρόνια ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών. Οι 

προϋποθέσεις αυτές μπορεί να χρησιμεύσουν ως ένδειξη της εκκρεμούς 

κερδοσκοπικής επίθεσης στο νόμισμα.  Επιπλέον, ο Saxena (2004) 

υποστηρίζει ότι το θεωρητικό μοντέλο ενέχει μια ομαλή προσαρμογή της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας, όπως το καθεστώς μετατοπίζεται από σταθερό σε 

μεταβλητό. . 

Η «δεύτερη γενιά» των μοντέλων της νομισματικής κρίσης αρχίζει με τον 

Obstfeld (1986). Σε αυτά, υπάρχουν αμφιβολίες για το αν η κυβέρνηση 
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προτίθεται να διατηρήσει την ηγετική της θέση ανταλλαγής που οδηγεί σε 

πολλαπλές ισορροπίες, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι αυτοεκπληρούμενες 

προφητείες μπορεί να είναι δυνατές, γιατί ο λόγος που οι επενδυτές 

επιτίθενται σε ένα νόμισμα είναι ότι περιμένουν άλλους επενδυτές να 

επιτεθούν πρώτοι στο νόμισμα. Υπονοείται, δηλαδή ότι οι κρίσεις θα 

μπορούσαν να καθοδηγηθούν από αυτοεκπληρούμενες προσδοκίες. Επίθεση 

σε ένα νόμισμα μπορεί να συμβεί παρά τα ισχυρά θεμελιώδη 

μακροοικονομικά μεγέθη, σύμφωνα με τον Breuer (2004). Όπως 

περιγράφεται από τον Krugman (2000),  υποθέτουν ότι η κυβέρνηση είναι σε 

θέση να υπερασπιστεί την ισοτιμία επ 'αόριστον από την αύξηση των 

επιτοκίων. Η κυβέρνηση μπορεί να αποφασίσει ότι το κόστος της 

υπεράσπισης του δείκτη Τιμή/(Κέρδη/Μετοχή) είναι μεγαλύτερο από 

το πολιτικό κόστος, που αυτό συνεπάγεται την εγκατάλειψη της ισοτιμίας. Στο 

μοντέλο αυτό η νομισματική κρίση εξελίσσεται, επειδή οι αμφιβολίες σχετικά 

με τις δεσμεύσεις των κεντρικών τραπεζών  να 

υπερασπιστούν την ισοτιμία αναγκάζει τα επιτόκια να αυξηθούν, καθώς και 

την ανάγκη να διατηρηθούν τα υψηλά επιτόκια, με τη σειρά του αυξάνεται το 

κόστος της υπεράσπισης της ισοτιμίας σε απαράδεκτο επίπεδο για την 

κυβέρνηση. Ένα άλλο κεντρικό στοιχείο της δεύτερης γενιάς, που αναφέρεται 

ο Saxena (2004), είναι ότι το πιο σημαντικό έναυσμα της κρίσης είναι οι 

προσδοκίες των ανθρώπων. Παρά την ουσιαστικά ισχυρή οικονομία, 

η προσδοκία των ανθρώπων σε αναμενόμενη  υποτίμηση θα μπορούσε να 

προκαλέσει τεράστια πίεση στην κεντρική τράπεζα. Αν ο αριθμός των 

ανθρώπων που δρουν με βάση τις προσδοκίες τους, είναι επαρκής, η 

υποτίμηση είναι απαραίτητη. Αυτό το σενάριο ονομάζεται αυτοεκπληρούμενη 

κρίση και είναι το αποτέλεσμα της αυτό-εκπλήρωσης των προσδοκιών.   

Στα μοντέλα «τρίτης γενιάς» των νομισματικών κρίσεων έχει διερευνηθεί 

πώς τα προβλήματα στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα 

αλληλεπιδρούν με νομισματικές κρίσεις, και πώς οι κρίσεις μπορεί να έχουν 

πραγματικές συνέπειες στην υπόλοιπη οικονομία.  

Οι McKinnon και Pill (1996), Krugman (1998), Corsetti, Pesenti και Roubini 

(1998) πρότειναν ότι ο υπέρ-δανεισμός από τις τράπεζες για τη 

χρηματοδότηση του ηθικού κινδύνου δανεισμού ήταν μια μορφή κρυφών 
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χρεών της κυβέρνησης (στο βαθμό που οι κυβερνήσεις θα εμπλακούν, 

παραλείποντας τράπεζες). Ο Radelet και ο Sachs (1998) πρότειναν ότι οι 

αυτοεκπληρούμενοι πανικοί που έπληξαν τους ενδιάμεσους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και η ρευστοποίηση των μεγάλων 

περιουσιακών στοιχείων επιβεβαιώνουν τον πανικό. Οι Chang και Velasco 

(2000) υποστηρίζουν ότι μια νομισματική κρίση μπορεί να προκαλέσει 

τραπεζική κρίση, αν οι τοπικές τράπεζες έχουν χρέη σε ξένο νόμισμα. Οι 

Burnside, Eichenbaum, και Rebelo (2001 και 2004) υποστηρίζουν ότι μια 

κρατική εγγύηση του τραπεζικού συστήματος μπορεί να δώσει στις τράπεζες 

ένα κίνητρο για να αναλάβουν το εξωτερικό χρέος, με αποτέλεσμα τόσο το 

νόμισμα, όσο και το τραπεζικό σύστημα να είναι ευάλωτα σε επιθέσεις. Ο 

Krugman (1999) πρότεινε ακόμη δύο παράγοντες, σε μια προσπάθεια να 

εξηγήσουν την ασιατική οικονομική κρίση: (1) οι ισολογισμοί των 

επιχειρήσεων επηρεάζουν την ικανότητά τους να δαπανούν, και (2) οι ροές 

κεφαλαίων επηρεάζουν την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία. (Πρότεινε το 

μοντέλο του ως "ένα ακόμα υποψήφιο για την τρίτη γενιά μοντέλων 

κρίση"). Ωστόσο, στο μοντέλο του, το τραπεζικό σύστημα δεν διαδραματίζει 

κανένα ρόλο και οδήγησε στην συνταγή της πολιτικής: να επιβάλει 

απαγόρευση στη φυγή κεφαλαίων, το οποίο υλοποιείται από τη 

Μαλαισία κατά τη διάρκεια της ασιατικής οικονομικής κρίσης. 

 

 3.3.2.Τραπεζικές κρίσεις 

Οι Allen και Gale(2000) ορίζουν μια τραπεζική κρίση ως μία 

χρηματοοικονομική συντριβή» (financial distress) που είναι αρκετά αυστηρή, 

ώστε να οδηγήσει στην κατάρρευση στο μεγαλύτερο ποσό ή στο σύνολο του 

κεφαλαίου στο τραπεζικό σύστημα. 

Οι τραπεζικοί πανικοί, όμως αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης για 

πολλούς οικονομολόγους, πολλοί από τους οποίους αντιμετώπιζαν τους 

πανικούς ως τυχαία γεγονότα και άλλοι ως αυτοεκπληρούμενες πεποιθήσεις. 

Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν μοντέλα που υποστήριζαν ότι οι 

τραπεζικοί πανικοί είναι τυχαία γεγονότα που δεν σχετίζονται με τις αλλαγές 
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στην πραγματική οικονομία, αλλά αποτελούν αποτέλεσμα της ψυχολογίας του 

κόσμου στις αγορές των επενδύσεων (“mob psychology” or “mass hysteria”). 

Υποστηρικτής αυτής της άποψης είναι ο Kindleberger (1978), ο οποίος 

περιέγραψε τις συνιστώσες της κρίσης που οδηγούν σε πανικό την αγορά και 

την αμφισβήτηση της οικονομικής άποψης, ότι η ανθρωπότητα είναι λογική 

και πάντα ενεργεί για να μεγιστοποιήσει την ευημερία της. 

Αντίθετα, το μοντέλο των Diamond και Dybvig (1983) ενισχύει την δεύτερη 

άποψη σχετικά με τους τραπεζικούς πανικούς. Εστιάζουν μικροοικονομικά και 

δείχνουν ότι το μίγμα των τραπεζικών μη ρευστοποιήσιμων περιουσιακών 

στοιχείων (για παράδειγμα, επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια) μαζί με τις 

ρευστοποιήσιμες υποχρεώσεις (για παράδειγμα, καταθέσεις) μπορούν να 

οδηγήσουν σε αυτοεκπληρούμενο πανικό μεταξύ των καταθετών. Οι 

πεποιθήσεις των καταθετών επιπλέον, μπορούν να επηρεαστούν και από 

εξωτερικές μεταβλητές ή sunspots. Εναλλακτικά, μπορεί να υποστηριχθεί ότι 

οι τραπεζικοί πανικοί είναι φυσικό αποτέλεσμα του οικονομικού κύκλου. Για 

παράδειγμα, μια ύφεση μπορεί να οδηγήσει σε μία αλυσιδωτή αντίδραση, 

δηλαδή σε μείωση της αξίας περιουσιακών στοιχείων, η οποία θα αυξήσει την 

πιθανότητα ανταπόκρισης των τραπεζών. Επομένως, σύμφωνα με αυτή την 

εξήγηση δεν αποτελούν τυχαία γεγονότα, αλλά εξέλιξη των οικονομικών 

συνθηκών. Υπάρχουν πολλά μοντέλα που αναπτύχθηκαν για να στηρίξουν 

αυτή την ανάλυση. 

Αρχικά, οι Chari και Jagannathan (1988) εστιάζουν στο πρόβλημα 

εξαγωγής μηνυμάτων, όπου μέρος του πληθυσμού παρατηρεί το μήνυμα 

σχετικά με τις μελλοντικές αποδόσεις. Δηλαδή συμπεραίνουμε, 

παρατηρώντας τις αναλήψεις, εάν η ρευστότητα είναι υψηλή ή εάν αποτελεί 

ένα δυσμενές μήνυμα. Οι Jacklin και Bhattacharya (1988) παρατηρούν ότι οι 

καταθέτες παίρνουν μια προσωρινή ενημέρωση για τον κίνδυνο. Δείχνουν ότι 

η βελτιστοποίηση των τραπεζικών καταθέσεων συγκρίνεται με τις μετοχές που 

εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του επενδυτικού κινδύνου. Επιπλέον, ο 

Helliwig (1994) υποστηρίζει πως ο ρυθμός επανεπένδυσης είναι τυχαίος. 

Ακόμα, δείχνει ότι ο κίνδυνος υπάρχει στους αποχωρήσαντες πριν και μετά. Ο 

Gorton (1988) έδειξε πως οι τραπεζικοί πανικοί σχετίζονται με τον 

επιχειρηματικό κύκλο και είναι δύσκολο να συμβιβαστεί με την έννοια του 
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πανικού σαν τυχαία γεγονότα. Βρήκε πως είναι συστηματικά γεγονότα, 

δηλαδή κάθε φορά που ο οικονομικός δείκτης φτάσει σε συγκεκριμένο όριο, 

ακολουθεί πανικός. Οι Calomiris και Gorton (1991) θεώρησαν ένα ευρύ 

φάσμα αποδεικτικών στοιχείων και κατέληξαν ότι τα  δεδομένα δεν 

υποστήριζαν την άποψη sunspot, δηλαδή ότι οι τραπεζικοί πανικοί είναι 

τυχαία γεγονότα. Ο Diamond (1997) εστιάζει στις τραπεζικές και 

χρηματοοικονομικές αγορές, σαν εναλλακτικό τρόπο για την παροχή 

ρευστότητας στους καταθέτες και όχι στο ρόλο της Κεντρικής τράπεζας. 

Τέλος, ο Sprague (1910) εξηγεί πως στην Αμερική στα τέλη του 19ου αιώνα οι 

άνθρωποι μπορούσαν να αποκτήσουν ρευστότητα σε ένα πανικό που είχε 

αρχίσει με τη χρήση πιστοποιημένων ελέγχων, οι οποίοι είναι αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης. 

Τέλος, αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι οι τράπεζες παίζουν 

μεγαλύτερο ρόλο στις αναπτυσσόμενες αγορές από ότι στις ώριμες 

οικονομίες. Επιπλέον, η έλλειψη ρευστότητας είναι φυσικό για τις 

αναδυόμενες αγορές, γιατί η πρόσβασή τους στις παγκόσμιες αγορές 

κεφαλαίου είναι περιορισμένες.   
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3.4. Τρόποι μετάδοσης κρίσεων (Contagion) 

Οι κρίσεις, επιπλέον, μπορούν να εμφανιστούν και σε συνδυασμό, 

δηλαδή μια τραπεζική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε νομισματική και το 

αντίστροφο, καθώς μπορούν να προκληθούν και παράλληλα. 

Ειδικότερα, μια τραπεζική κρίση, που προκλήθηκε είτε από μια 

απότομη μείωση της υποκειμενικής αξίας του ενεργητικού (όπως «φούσκα» 

στην τιμή των περιουσιακών στοιχείων) είτε από bank runs (non-

fundamentals-Diamond και Dybvig, 1983) μπορεί να οδηγήσει σε νομισματική 

κρίση. Υπάρχουν πολλές μελέτες που μας περιγράφουν αυτή τη μετάδοση.   

Ο Obstfeld (1994), για παράδειγμα, υποστηρίζει ότι ένας αδύναμος 

τραπεζικός τομέας μπορεί να επισπεύσει μια νομισματική κρίση, εάν 

ορθολογικοί  κερδοσκόποι προβλέπουν ότι για τη χάραξη πολιτικής θα 

επιλεγεί η σταθερότητα στον πληθωρισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών, 

προκειμένου να αποφευχθούν οι πτωχεύσεις και περαιτέρω πιέσεις στο 

τραπεζικό τομέα. Ο Velasco (1987) και ο Calvo (1997) υποστηρίζουν ότι ένα 

bank run μπορεί να προκαλέσει μια επίθεση στο νόμισμα, αν η αύξηση της 

ρευστότητας που συνδέεται με την κυβερνητική διάσωση του τραπεζικού 

συστήματος δεν συνάδει με μια σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία. Ο Miller 

(1999) θεωρεί πως η υποτίμηση του νομίσματος ως μια από τις λογικές 

επιλογές πολιτικής για μια κυβέρνηση, θα βρεθεί αντιμέτωπη με bank run σε 

καθεστώτος σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Οι Gonzalez-Hermosillo 

(1996) δείχνουν ότι μια τραπεζική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε μια 

νομισματική κρίση, σε ένα ανεπαρκώς ανεπτυγμένο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα, όπου τα ξένα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να υποκαταστήσουν τα 

εγχώρια περιουσιακά στοιχεία. 

Μια δεύτερη περίπτωση είναι μια υπάρχουσα νομισματική κρίση να 

οδηγεί σε τραπεζική. Η δημιουργία της νομισματικής κρίσης μπορεί να 

οφείλεται σε θεμελιώδεις αρχές (1ης  γενιάς, όπως υπερτιμημένες πραγματικές 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, δημοσιονομικά ελλείμματα, ταχεία πιστωτική 

επέκταση) ή σε μη θεμελιώδεις αρχές (2ης γενιάς).  
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Ο Miller (1996), για παράδειγμα, δείχνει ότι μια κερδοσκοπική επίθεση 

σε ένα νόμισμα μπορεί να οδηγήσει σε μια τραπεζική κρίση, εάν η κατάθεση 

χρημάτων χρησιμοποιείται για να κερδοσκοπούν στην αγορά συναλλάγματος 

και να δανείζονται περισσότερο από τις τράπεζες. Οι Rojas-Suarez και ο 

Obstfeld (1994) και ο Weisbrod (1995) υποστηρίζουν ότι μια νομισματική 

κρίση μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα ένα ευάλωτο τραπεζικό τομέα, αν 

ανταποκριθεί στην πίεση της συναλλαγματικής ισοτιμίας από την απότομη 

αύξηση των επιτοκίων. Ένα κοινό χαρακτηριστικό αυτών των μηχανισμών 

είναι ότι οι τράπεζες είναι ήδη «ευάλωτες» λόγω των μεγάλων ακάλυπτων 

υποχρεώσεων έναντι του εξωτερικού ή μιας αναντιστοιχίας στη  ληκτότητα 

μεταξύ του ενεργητικού και του παθητικού. Ένα ξαφνικό γεγονός μπορεί να 

αλλάξει αρνητικά τον τραπεζικό τομέα άμεσα προκαλώντας επιδείνωση των 

ισολογισμών των τραπεζών, εάν το νόμισμα υποτιμάται, είτε έμμεσα, 

προκαλώντας την κεντρική τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια για να 

υπερασπιστεί το νόμισμα. 

Τέλος, μπορεί να υπάρχει και κοινή αιτιότητα δημιουργίας και 

παράλληλη εμφάνιση των δύο κρίσεων. Οι Chang και Velasco (1999), για 

παράδειγμα, δίνουν έμφαση στο ρόλο της διεθνούς έλλειψης ρευστότητας σαν 

ένα κοινό «θεμελιώδες», που ορίζεται ως η κατάσταση στην οποία, 

ενοποιημένα οικονομικά συστήματα μιας χώρας έχουν τη δυνατότητα να 

έχουν πρόσβαση σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που υπερβαίνουν το 

ποσό του ξένου νομίσματος. Υποστηρίζουν ότι μια διεθνής έλλειψη 

ρευστότητας μπορεί να είναι επαρκής, αν και όχι είναι αναγκαία, προϋπόθεση 

για να προκληθεί μια κρίση: «Οι επιλογές είναι λίγες, αφού έχει χαθεί η 

εμπιστοσύνη, για να σταματήσει η ανατροπή, απαιτείται άμεση πληρωμή των 

υφιστάμενων δανείων, είτε στον ιδιωτικό τομέα, όπως στην Ασία ή στην 

κυβέρνηση, όπως στο Μεξικό και τη Βραζιλία. Η κατάρρευση του νομίσματος 

ή του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ή ίσως και των δύο είναι το πιο πιθανό 

αποτέλεσμα.»  Οι McKinnon και Pill  (1996, 1998), για παράδειγμα δίνουν 

έμφαση στο ρόλο της απελευθέρωσης των χρηματοπιστωτικών αγορών για τη 

δημιουργία δυναμικής που οδηγεί σε μια διπλή κρίση. Την απελευθέρωση των 

χρηματοπιστωτικών αγορών και την ασφάλεια των καταθέσεων ενδέχεται να 

τροφοδοτήσει μια έκρηξη δανεισμού που περιλαμβάνει ξένη και εγχώρια 
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πιστωτική επέκταση, η οποία οδηγεί τελικά σε μια τραπεζική και νομισματική 

κρίση. Γενικότερα, οι Kaminsky και Reinhart (1999) επισημαίνουν ότι είναι 

πιθανό ότι "επειδή η οι σπόροι των προβλημάτων έχουν φυτευτεί την ίδια 

στιγμή, το οποιοδήποτε γεγονός που θα συμβεί πρώτο είναι ένα θέμα 

περιστάσεων." Ένα παράδειγμα που χρησιμοποιείται για να τονιστεί μια διπλή 

κρίση, είναι η «αντίστροφη» δυναμική μιας συναλλαγματικής ισοτιμίας με 

βάση το σχέδιο σταθεροποίησης του πληθωρισμού, όπως στο Μεξικό το 

1987. Οι Reinhart και Vegh (1995) παρέχουν εμπειρικά στοιχεία ότι αυτά τα 

είδη των σχεδίων έχουν παρόμοια δυναμική: μια έκρηξη πρόωρης 

κατανάλωσης που χρηματοδοτείται από επέκταση των τραπεζικών 

πιστώσεων και εξωτερικό δανεισμό. Η έκρηξη αυτή συνοδεύεται από 

πραγματική ανατίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας, διότι ο εγχώριος 

πληθωρισμός συγκλίνει σταδιακά προς το διεθνή πληθωρισμό, λόγω της 

αδράνειας των μισθών και των προσδοκιών των τιμών. Κάποια στιγμή, το 

υψηλό επίπεδο του εξωτερικού δανεισμού, αντικατοπτρίζεται σε ένα έλλειμμα 

τρεχουσών συναλλαγών, μπορεί να εκληφθεί ως μη βιώσιμο και να 

προκαλέσει μια επίθεση στο νόμισμα. Καθώς οι εισροές κεφαλαίων στραφούν 

σε εκροές και υπάρχει ανακατανομή περιουσιακών στοιχείων στις αγορές, ο 

τραπεζικός τομέας επηρεάζεται. 
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3.5. Παραδείγματα κρίσεων 

3.5.1. Μεγάλη ύφεση του 1929 

Η Μεγάλη Ύφεση ήταν μια σοβαρή παγκόσμια οικονομική ύφεση στη 

δεκαετία πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η χρονική στιγμή της 

Μεγάλης Ύφεσης στις περισσότερες χώρες, άρχισε γύρω στο 1929 και 

διήρκεσε έως τα τέλη του 1930 ή στις αρχές της δεκαετίας του 1940. Ήταν η 

μεγαλύτερη, η πιο διαδεδομένη και η πιο βαθιά ύφεση του 20ου αιώνα. Η 

οικονομική δυσπραγία ξεκίνησε στις ΗΠΑ με την πτώση των τιμών των 

μετοχών, που ξεκίνησε γύρω στις 4 Σεπτεμβρίου1929 και έγινε παγκόσμια 

είδηση με το χρηματιστηριακό κραχ στις 29 Οκτώβρη 1929 (γνωστή ως 

Μαύρη Τρίτη). Από εκεί εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλες σχεδόν τις χώρες του 

κόσμου.  

Η μεγάλη οικονομική κρίση είχε καταστροφικές επιπτώσεις σε όλες σχεδόν 

τις χώρες, πλούσιες και φτωχές. Το προσωπικό εισόδημα, τα φορολογικά 

έσοδα, τα κέρδη και οι τιμές έπεσαν, ενώ το διεθνές εμπόριο μειώθηκε κατά 

περισσότερο από 50%. Οι πόλεις σε όλο τον κόσμο δέχτηκαν ισχυρό πλήγμα, 

ειδικά εκείνες που εξαρτιόνταν από την βαριά βιομηχανία. Η κατασκευές 

σχεδόν σταμάτησαν σε πολλές χώρες. Οι αγροτικές περιοχές υπέφεραν, 

αφού οι τιμές των καλλιεργειών μειώθηκαν κατά περίπου 60%. Η ζήτηση 

σημείωσε κατακόρυφη πτώση.  

Και όμως, το χρηματιστηριακό κραχ ήταν μόνο η αρχή. Δεδομένου ότι 

πολλές τράπεζες είχαν επενδύσει, επίσης, μεγάλα τμήματα των 

αποταμιεύσεων των πελατών τους στο χρηματιστήριο, αυτές οι τράπεζες 

αναγκάστηκαν να κλείσουν. Οι καταθέτες, φοβούμενοι ότι θα χάσουν τις δικές 

τους αποταμιεύσεις, έσπευσαν στις τράπεζες που ήταν ακόμη ανοικτές για να 

αποσύρουν τα χρήματά τους. Αυτή η μαζική απόσυρση των μετρητών που 

οδηγεί σε τραπεζικό πανικό και στο κλείσιμο πολλών τραπεζών.  

Οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία έχουν επίσης επηρεαστεί. Έχοντας χάσει 

ένα μεγάλο μέρος των ιδίων κεφαλαίων τους, είτε το χρηματιστηριακό κραχ ή 

το κλείσιμο των τραπεζών, πολλές επιχειρήσεις άρχισαν περικοπές στις ώρες 

ή στους μισθούς των εργαζομένων τους. Με τη σειρά τους, οι καταναλωτές 
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άρχισαν να περιορίσουν τις δαπάνες τους, αποφεύγοντας να αγοράζουν, 

όπως είδη πολυτελείας. Αυτή η έλλειψη των καταναλωτικών δαπανών που 

οδηγεί τις επιχειρήσεις να μειώσουν τους μισθούς ή, πιο δραστικά, να 

απολύσουν τους εργαζόμενους τους. Έτσι, η ανεργία στις ΗΠΑ ανήλθε στο 

25%, και σε ορισμένες χώρες αυξήθηκε φτάνοντας το 33%. 

Μερικές οικονομίες άρχισαν να ανακάμπτουν από τα μέσα της δεκαετίας 

του 1930. Σε πολλές χώρες τις αρνητικές επιπτώσεις της Μεγάλης Ύφεσης 

διήρκεσε μέχρι την έναρξη του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου. 

Οι οικονομικοί ιστορικοί αποδίδουν συνήθως την αρχή της Μεγάλης 

Ύφεσης στην ξαφνική καταστροφική κατάρρευση των αμερικανικών τιμών της 

αγοράς των μετοχών στις 29 Οκτωβρίου 1929, γνωστή ως Μαύρη Τρίτη. 

Μερικοί, βέβαια αμφισβητούν αυτό το συμπέρασμα  και υποστηρίζουν πως 

πρέπει να δούμε το κραχ ως ένα σύμπτωμα και όχι ως μια αιτία της Μεγάλης 

Ύφεσης. Ακόμα και μετά το κραχ στη Γουόλ Στριτ το 1929, η αισιοδοξία 

παρέμεινε για κάποιο χρονικό διάστημα. Το χρηματιστήριο στραμμένο προς 

τα πάνω στις αρχές του 1930, επιστρέφοντας έως τις αρχές του 1929 από τα 

επίπεδα του Απριλίου. Αυτό ήταν ακόμη σχεδόν 30% κάτω από την κορυφή 

του Σεπτεμβρίου του 1929. Η κυβέρνηση και οι επιχειρήσεις ξόδεψαν 

περισσότερα κατά το πρώτο εξάμηνο του 1930 σε σχέση με την αντίστοιχη 

περίοδο του προηγούμενου έτους. Από την άλλη πλευρά, οι καταναλωτές, 

πολλοί από τους οποίους, είχαν υποστεί σοβαρές απώλειες στη 

χρηματιστηριακή αγορά το προηγούμενο έτος, όπως περικοπές των δαπανών 

τους κατά δέκα τοις εκατό. Ομοίως, ξεκινώντας στα μέσα του 1930, μεγάλη 

ξηρασία κατέστρεψε τη γεωργική ενδοχώρα των ΗΠΑ.  

Μέχρι τα μέσα του 1930, τα επιτόκια είχαν πέσει σε χαμηλά επίπεδα, αλλά 

αναμένεται ο αποπληθωρισμός και η συνεχιζόμενη απροθυμία των 

ανθρώπων να δανειστούν, σήμαινε ότι οι καταναλωτικές δαπάνες και οι 

επενδύσεις είχαν σημειώσει ύφεση. Μέχρι το Μάιο του 1930, οι πωλήσεις 

αυτοκινήτων είχαν μειωθεί κάτω από τα επίπεδα του 1928 . Οι τιμές σε 

γενικές γραμμές άρχισαν να μειώνονται, αν και οι μισθοί παρέμειναν σταθεροί 

το 1930. Στη συνέχεια, όμως ένας αποπληθωριστικός φαύλος κύκλος 

ξεκίνησε το 1931. Οι συνθήκες ήταν χειρότερες στις αγροτικές περιοχές, όπου 
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οι τιμές των βασικών εμπορευμάτων υποχώρησαν, και στην εξόρυξη και την 

υλοτομία περιοχές, όπου η ανεργία ήταν υψηλή και υπήρχαν μερικές άλλες 

θέσεις εργασίας. Η παρακμή της αμερικανικής οικονομίας ήταν ο παράγοντας 

που γκρέμισε τις περισσότερες χώρες σε πρώτη φάση, στη συνέχεια, οι 

εσωτερικές αδυναμίες ή πλεονεκτήματα επηρέαζαν τις συνθήκες κάθε χώρας 

θετικά ή αρνητικά.  

 

Οι οικονομικοί δείκτες  
Αλλαγή σε οικονομικούς δείκτες 1929-1932  

 
Ηνωμένες 
Πολιτείες  

Μεγάλη 
Βρετανία  

Γαλλία  Γερμανία  

Η βιομηχανική 
παραγωγή  

-46% -23% -24% -41% 

Οι τιμές χονδρικής  -32% -33% -34% -29% 

Εξωτερικό εμπόριο  -70% -60% -54% -61% 

Ανεργία  607% 129% 214% 232% 

 

Υπήρχαν πολλά αίτια για την πρώτη ύφεση το 1929. Οι ιστορικοί 

τονίζουν τους διαρθρωτικούς παράγοντες, όπως οι μείζονες αστοχίες των 

τραπεζών και το χρηματιστηριακό κραχ. Αντίθετα, οι οικονομολόγοι (όπως ο 

Barry Eichengreen (2002) και ο Milton Friedman (1963)) τόνισαν τους 

νομισματικούς παράγοντες, όπως οι δράσεις από την αμερικανική Federal 

Reserve που ανέλαβε την προσφορά χρήματος, καθώς και την απόφαση της 

Βρετανίας να επιστρέψει στο χρυσό πρότυπο των ισοτιμιών του προ-

Παγκοσμίου Πολέμου I (4,86 δολάρια ΗΠΑ: £ 1).   

Εκείνοι που πιστεύουν σε ένα ευρύτερο οικονομικό ρόλο για το κράτος 

πιστεύουν ότι ήταν κυρίως μια αποτυχία των ελεύθερων αγορών, ενώ εκείνοι 

που πιστεύουν σε ένα μικρότερο ρόλο για το κράτος πιστεύουν ότι ήταν 

κυρίως μια αποτυχία της κυβέρνησης που επιδείνωσαν το πρόβλημα.  
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Οι σύγχρονες θεωρίες μπορεί να ταξινομούνται σε δύο κύριες απόψεις 

και αρκετές ετερόδοξες απόψεις. Πρώτον, υπάρχουν οι κεϋνσιανές απόψεις,  

όπου τονίζουν την υποκατανάλωση και την υπερεπένδυση (με αποτέλεσμα 

την οικονομική φούσκα ), την αδικοπραξία από τραπεζίτες και βιομηχάνους , ή 

την ανικανότητα από κυβερνητικούς αξιωματούχους. Η συναίνεση καθορίζεται 

από τις θεωρίες ζήτησης είναι ότι μια μεγάλης κλίμακας απώλεια της 

εμπιστοσύνης οδήγησε σε δραστική μείωση της κατανάλωσης και των 

επενδυτικών δαπανών. Οι τιμές έπεσαν κάτω και ένα συγκεκριμένο ποσό 

χρημάτων που αγοράζονται όλο και περισσότερο προϊόντα, επιδεινώνοντας 

τη μείωση της ζήτησης.  

Δεύτερον, υπάρχουν οι μονεταριστές, οι οποίοι πιστεύουν ότι η Μεγάλη 

Ύφεση που ξεκίνησε ως μια απλή ύφεση, αλλά σημαντικά λάθη πολιτικής από 

τις νομισματικές αρχές (ειδικά η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ), 

προκάλεσαν τη συρρίκνωση της προσφοράς χρήματος, η οποία επιδείνωσε 

σημαντικά την οικονομική κατάσταση, προκαλώντας ύφεση.   

Τέλος, υπάρχουν οι ετερόδοξοι που με διάφορες θεωρίες 

υποβαθμίζουν ή απορρίπτουν τις εξηγήσεις των Κεϋνσιανών και 

μονεταριστών. Για παράδειγμα, ορισμένοι νεοκλασικοί μακροοικονομολόγοι 

έχουν υποστηρίξει ότι οι διάφορες πολιτικές για την αγορά εργασίας που 

επιβλήθηκαν στην αρχή προκάλεσαν τη Μεγάλη Ύφεση. 

Χαρακτηριστικοί είναι οι δύο πίνακες που μας δείχνουν τις αλλαγές στα 

οικονομικά μεγέθη των ΗΠΑ την περίοδο 1929-1933. 
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3.5.2.Η κρίση του Μεξικού το 1994  

Στις 20 Δεκεμβρίου του 1994 το μεξικάνικο πέσο υποτιμήθηκε. Η 

μεξικανική οικονομία είχε βελτιωθεί σημαντικά από το 1982 και τα επιτόκια 

των τίτλων του Μεξικού ήταν σε θετικά επίπεδα.  

Υπήρξαν ανησυχίες για το επίπεδο και την ποιότητα των πιστώσεων που 

χορηγούνται από τις τράπεζες κατά το προηγούμενο χαμηλό επιτόκιο περίοδο 

επιτοκίου, καθώς και τα πρότυπα για την επέκταση της πίστωσης. Το 

ασφάλιστρο κινδύνου της χώρας επλήγη από μια ένοπλη εξέγερση στην 

Τσιάπα, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί να επενδύσουν τα 

χρήματά τους σε μια ασταθή περιοχή. Τα οικονομικά της μεξικανικής 

κυβέρνησης και η διαθεσιμότητα μετρητών δεν παρεμποδίζεται από δύο 

δεκαετίες από την αύξηση των δαπανών, σε περίοδο υπερπληθωρισμού 1985 

έως 1993, τα φορτία του χρέους, και των χαμηλών τιμών του πετρελαίου. Η 

ικανότητά του να απορροφά τους κραδασμούς εμποδίστηκε από τις 

δεσμεύσεις της για τη χρηματοδότηση των προηγούμενων δαπανών.  
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Οι οικονομολόγοι Hufbauer και Schott (2005) από το Institute for 

International Economics έχουν σχολιάσει σχετικά με τον μακροοικονομικό 

λάθη πολιτικής που επιτάχυνε την κρίση:  

• Το 1994 ήταν το τελευταίο έτος της sexenio, ή 6 ετών διοίκηση του 

Carlos Salinas de Gortari ο οποίος, ακολουθώντας την παράδοση PRI 

σε ένα έτος εκλογών, οδήγησε σε υψηλές δαπάνες και υψηλό έλλειμμα.  

• Για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος (7% του ΑΕΠ, έλλειμμα 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών), ο Salinas εξέδωσε το Tesobonos, 

ένα είδος χρεογράφου που είναι εκφρασμένο σε πέσος, αλλά σε 

συνάρτηση με δολάρια.  

• Ο EZLN, μια εξέγερση των ανταρτών, δήλωσε επίσημα τον πόλεμο 

στην κυβέρνηση την 1η Ιανουαρίου, παρόλο που η ένοπλη σύγκρουση 

που έληξε δύο εβδομάδες αργότερα, τα παράπονα και οι αναφορές 

παρέμειναν να προκαλούν ανησυχίες, ιδίως μεταξύ ορισμένων 

επενδυτών.  

Στη Μακροοικονομική 5η έκδοση του Ν. Gregory Mankiw, εξηγούνται τα 

θέματα που προκάλεσαν την κρίση:  

• Η βίαιη εξέγερση του EZLN στην Τσιάπας το 1994 μαζί με τη 

δολοφονία του προεδρικού υποψηφίου Luis Donaldo Colosio έκανε το 

πολιτικό μέλλον της χώρας να φαίνεται λιγότερο βέβαιο. Οι επενδυτές, 

στη συνέχεια, άρχισαν να τοποθετούν ένα μεγαλύτερο ασφάλιστρο 

κινδύνου στα περιουσιακά στοιχεία του Μεξικού.  

• Το Μεξικό είχε μια σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία του συστήματος 

που έχει δεχθεί το πέσος κατά τη διάρκεια της αντίδρασης των 

επενδυτών σε ένα υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου της χώρας και 

καταβάλλονται σε δολάρια. Ωστόσο, το Μεξικό δεν είχε επαρκή 

συναλλαγματικά διαθέσιμα για τη διατήρηση της σταθερής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας και είχαν εξαντληθεί τα δολάρια στο τέλος 

του 1994. Το πέσο, στη συνέχεια, έπρεπε να υποτιμηθεί παρά τις 

προηγούμενες διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για το αντίθετο, με 

αποτέλεσμα να τρομάζουν τους επενδυτές για μια περαιτέρω αύξηση 

του βαθμού κινδύνου.  
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• Οι επενδυτές ήταν απρόθυμοι να αγοράσουν το χρέος . 

• Μια κρίση εμπιστοσύνης καταστραφεί το τραπεζικό σύστημα, το οποίο 

με τη σειρά του τροφοδοτεί ένα φαύλο κύκλο που επηρεάζει περαιτέρω 

την εμπιστοσύνη των επενδυτών.  

Όλα τα παραπάνω προβλήματα, μαζί με την αύξηση του ελλείμματος 

τρεχουσών συναλλαγών προκάλεσαν ανησυχία ανάμεσα σε αυτούς που 

αγόρασαν το tesobonos, γιατί εξαντλούνται τα ήδη χαμηλά αποθεματικά των 

κεντρικών τραπεζών. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψιν το γεγονός ότι ήταν 

ένα έτος εκλογών. Η Banco de Mexico αποφάσισε να αγοράσει τους Τίτλους 

Δημοσίου για τη διατήρηση της νομισματικής βάσης, διατηρώντας έτσι τα 

επιτόκια από την αύξηση (τα εγχώρια επιτόκια αυξήθηκαν σχεδόν 80%). Αυτό 

προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη μείωση των αποθεμάτων σε δολάρια και 

μείωση του ΑΕΠ της χώρας. Ωστόσο, τίποτα δεν έγινε κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων πέντε μηνών από τη διοίκηση Σαλίνας.  

Ο Zedillo ανέλαβε τα καθήκοντά του την 1η Δεκεμβρίου 1994. Λίγες 

μέρες μετά την κατ 'ιδίαν συνάντηση με τους κυριότερους επιχειρηματίες του 

Μεξικού, όπου η διοίκηση του, τους ρώτησε τη γνώμη τους για μια 

προγραμματισμένη υποτίμηση, ο Zedillo ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα 

αφήσει την σταθερή αύξηση των επιτοκίων στο 15% (μέχρι 4 πέσος ανά 

δολάριο ΗΠΑ ).  

Το πέσο ήταν κάτω από ένα καθεστώς κυμαινόμενης, από 4 πέσος για το 

δολάριο στο 7,2 έναντι του δολαρίου σε διάστημα μιας εβδομάδας. Οι 

Ηνωμένες Πολιτείες παρενέβησαν γρήγορα, πρώτα από την αγορά πέσος 

στην ανοικτή αγορά, και στη συνέχεια με τη χορήγηση βοήθειας με τη μορφή 

των 50 δισ. δολαρίων σε εγγυήσεις δανείων. Το δολάριο σταθεροποιήθηκε σε 

ποσοστό 6 πέσος ανά δολάριο. Μέχρι το 1996, η οικονομία ήταν σε ανάπτυξη 

(κορυφώθηκε σε αύξηση 7% το 1999). Το 1997, το Μεξικό επιστρέφει, όλα τα 

δάνεια στις ΗΠΑ.  
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Συμπερασματικά, οι παράγοντες που συνέβαλαν στην κρίση ήταν οι 

παρακάτω:  

• Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, οι 

οποίες είχαν ως σκοπό να περιορίσουν τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό 

της χώρας, άρχισαν να κλονίζονται, καθώς η οικονομία 

αποδυναμώνεται. 

• Η δολοφονία του υποψηφίου για την προεδρία του Μεξικού, το Μάρτιο 

του 1994 πυροδότησε φόβους για το ξεπούλημα του νομίσματος.    

• Η κεντρική τράπεζα κρατούσε περίπου 28 δισεκατομμύρια δολάρια σε 

συναλλαγματικά αποθέματα, τα οποία αναμένεται να κρατήσουν 

σταθερό το πέσο. Σε λιγότερο από ένα χρόνο, τα αποθέματα είχαν 

εξαντληθεί. 

• Η κεντρική τράπεζα ξεκίνησε τη μετατροπή του βραχυπρόθεσμου 

χρέους, που εκφραζόταν σε πέσος, σε ομόλογα εκφρασμένα σε 

δολάρια. Η μετατροπή οδήγησε σε μείωση των συναλλαγματικών 

αποθεμάτων και σε αύξηση του χρέους. 

• Μια αυτοεκπληρούμενη κρίση έχει αποτέλεσμα όταν οι επενδυτές 

φοβούνται μια αθέτηση του χρέους από την κυβέρνηση. 
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 3.5.3. Η ασιατική κρίση του 1997  

Η ασιατική οικονομική κρίση ήταν μια περίοδο οικονομικής κρίσης που 

κατέλαβε μεγάλο μέρος της Ασίας. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’50 μέχρι 

την παραμονή της κρίσης τον Ιούλιο του 1997, οι «δράκοι» όπως 

αποκαλούνται το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη, η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν και 

οι «τίγρεις» όπως ονομάζουν την Ινδονησία, Μαλαισία, Φιλιππίνες και 

Ταϊλάνδη είχαν θεωρηθεί πρότυπα επιτυχούς οικονομικής ανάπτυξης. Οι 

οικονομίες τους αναπτύχθηκαν για πολλά έτη.  

Η κρίση ξεκίνησε στην Ταϊλάνδη, η οποία εξάντλησε τα συναλλαγματικά 

της αποθέματα προσπαθώντας να υπερασπιστεί το νόμισμά της από ένα 

κύμα κερδοσκοπικών επιθέσεων και κατόπιν συνεχούς πίεσης, η Κεντρική 

Τράπεζα της Ταϊλάνδης σταμάτησε να υποστηρίζει το μπατ. Αναγκάστηκε να 

αφήσει ελεύθερο το μπατ, το οποίο κατέρρευσε στις 2 Ιουλίου 1997. Την 

εποχή εκείνη, η Ταϊλάνδη είχε αποκτήσει βάρος εξαιτίας του εξωτερικού 

χρέους που οδήγησε τη χώρα σε πτώχευση, ακόμη και πριν από την 

κατάρρευση του νομίσματός της. Τεράστια ελλείμματα τρεχουσών 

συναλλαγών διατηρήθηκαν από τον ιδιωτικό τομέα, τα οποία στηρίχθηκαν 

στις ξένες επενδύσεις για να παραμείνουν στη ζωή (το έλλειμμα της 

Ταϊλάνδης το 1996 άγγιξε το 8% του ΑΕΠ). Η χώρα εκτέθηκε σε 

συναλλαγματικό κίνδυνο, ο οποίος εμφανίστηκε όταν οι Ηνωμένες 

Πολιτείες αύξησαν τα εγχώρια επιτόκια, γεγονός που μείωσε τελικά το ύψος 

των ξένων επενδύσεων στις οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Ξαφνικά, 

τα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών έγιναν ένα τεράστιο πρόβλημα και η 

οικονομική μετάδοση γρήγορα αναπτύχθηκε.  

Η υποτίμηση προκάλεσε διόγκωση του χρέους σε ξένο συνάλλαγμα και σε 

κύμα πτωχεύσεων. Οι φούσκες της αγοράς κατοικίας έσκασαν και τα 

επισφαλή δάνεια των τραπεζών εκτινάχθηκαν στα ύψη. Η ανεπαρκής 

νομοθεσία και εποπτεία είχε επιτρέψει ανησυχητικές ανισορροπίες μεταξύ του 

ενεργητικού και του παθητικού στους ισολογισμούς και οι τράπεζες άρχισαν 

και αυτές να πτωχεύουν, πυροδοτώντας ακόμα μεγαλύτερη φυγή κεφαλαίων.  

Το εξωτερικό χρέος προς το ΑΕΠ αυξήθηκε από 100% έως 167% στις 

τέσσερις μεγάλες ASEAN οικονομίες το1993-96 και έφτασε πάνω από 180% 
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κατά το χειρότερο της κρίσης. Στη Νότια Κορέα, οι δείκτες αυξήθηκαν από 13 

σε 21% και στη συνέχεια σε ποσοστό 40%, ενώ οι πρόσφατα 

εκβιομηχανισμένες χώρες ήταν πολύ καλύτερα. Οι επενδυτές απέσυραν τα 

κεφάλαιά τους από χώρες με παρόμοια οικονομικά συμπτώματα (Ινδονησία, 

Μαλαισία και Νότια Κορέα).  Η Ινδονησία , η Νότια Κορέα και η Ταϊλάνδη ήταν 

οι χώρες που πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Χαρακτηριστικά, το 

1998 οι παραπάνω χώρες είδαν τις εξαγωγές τους να μειώνονται δραματικά 

και το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ να συρρικνώνεται κατά μέσο όρο 11%.  

Συγκεκριμένα, στην Ταϊλάνδη και την Ινδονησία το ΑΕΠ σημείωσε πτώση 

της τάξης του 35%, το 1997-2002. Πολλά εκατομμύρια άτομα έχασαν τη 

δουλειά τους.  

Το Χονγκ Κονγκ, η Μαλαισία, το Λάος και οι Φιλιππίνες πλήττονται επίσης 

από την ύφεση. Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, το Πακιστάν, η Ινδία, η 

Ταϊβάν, η Σιγκαπούρη, το Μπρουνέι και το Βιετνάμ επηρεάστηκαν λιγότερο, 

αν και όλοι υπέφεραν από την απώλεια της ζήτησης και της εμπιστοσύνης σε 

ολόκληρη την περιοχή. 

  Αν και οι περισσότερες από τις κυβερνήσεις της Ασίας είχαν φαινομενικά 

υγιή δημοσιονομική πολιτική, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) παρενέβη 

για να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την 

σταθεροποίηση των νομισμάτων της Νότιας Κορέας, της Ταϊλάνδης και της 

Ινδονησίας, οικονομίες που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση. Οι 

προσπάθειες για την αναχαίτιση μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης δεν 

ήταν αρκετές για να σταθεροποιηθεί η εσωτερική κατάσταση στην Ινδονησία. 

Όμως, μετά από 30 χρόνια στην εξουσία, ο Πρόεδρος Σουχάρτο αναγκάστηκε 

να παραιτηθεί στις 21 Μαΐου 1998 στον απόηχο των ταραχών (ακολούθησαν 

απότομες αυξήσεις των τιμών που προκλήθηκαν από μια δραστική υποτίμηση 

της ρουπίας). Οι επιπτώσεις της κρίσης έμειναν μέχρι το 1998. Το 1998 η 

ανάπτυξη στις Φιλιππίνες μειώθηκε σχεδόν στο μηδέν. Μόνο Σιγκαπούρη και 

την Ταϊβάν, αποδείχθηκαν λιγότερο επηρεασμένες από το σοκ, αλλά και οι 

δύο υπέστησαν σοβαρά χτυπήματα. Μέχρι το 1999, ωστόσο, οι αναλυτές 

είδαν σημάδια ότι η οικονομία της Ασίας είχαν αρχίσει να ανακάμπτει. 
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Επομένως, η νοτιοανατολική ασιατική κρίση προήλθε από διάφορα βασικά 

σημεία:  

 

• Δεδομένου ότι οι σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες έγινε εξαιρετικά 

δύσκολο να διατηρηθούν, πολλές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας 

μείωσαν την αξία των νομισμάτων τους. 

• Οι οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ασίας παρατήρησαν μια ταχεία 

αύξηση του ιδιωτικού χρέους, το οποίο ενισχύθηκε σε διάφορες χώρες 

από διογκωμένη αξία του ενεργητικού.  

• Οι ξένες επενδύσεις μπορούν να είναι εν μέρει κερδοσκοπικές, και οι 

επενδυτές μπορεί να μην προσέχουν αρκετά τους κινδύνους. 
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4.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Στο οικονομικό μοντέλο Diamond-Dybvig, το οποίο αναλύει με απλά 

μαθηματικά τη σημασία του τραπεζικού συστήματος για τις μακροπρόθεσμες 

επενδύσεις, αλλά και δείχνει  τη ροπή του προς την αστάθεια,  η 

σταθερότητα  του συστήματος  είναι απλά και μόνο ένα τέχνασμα 

εμπιστοσύνης.  Στο μοντέλο αυτό, αλλά και σε πολλά άλλα, μια φήμη – 

καλόπιστη ή κακόβουλη - ότι υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας είναι αρκετή για 

να δημιουργήσει κρίση ρευστότητας και κατ’ επέκταση μπορεί να 

δημιουργηθεί πρόβλημα αποδοτικότητας - κερδοφορίας στο κάθε τραπεζικό 

ίδρυμα.  Όταν υπάρχει υποψία ότι υπάρχει έστω και μικρή πιθανότητα να 

υπάρξει πρόβλημα ρευστότητας, τότε είναι προς το ιδιωτικό όφελος όλων των 

επενδυτών να αποσύρουν τις καταθέσεις τους το συντομότερο και να μειωθεί 

έτσι, η ρευστότητα των τραπεζών.  Δηλαδή έστω και μια φήμη μπορεί να 

προκαλέσει κρίση ρευστότητας με συνεπακόλουθο τη μείωση της 

κερδοφορίας της και στο χειρότερο σενάριο, τη χρεοκοπία της 

τράπεζας.  Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται αυτο-επαληθευόμενη προφητεία 

(self-fulfilling prophecy). 

Στόχος της εργασίας μας είναι να παρατηρήσουμε αν οι μεταβολές της 

τραπεζικής ρευστότητας οδηγούν σε μεταβολές της κερδοφορίας ενός 

τραπεζικού ιδρύματος. Συγκεκριμένα, θα ελέγξουμε αν οι αριθμοδείκτες 

ρευστότητας επηρεάζουν τους αριθμοδείκτες αποδοτικότητας ενεργητικού και 

αποδοτικότητας  ιδίων κεφαλαίων, δηλαδή την ικανότητα των τραπεζών να 

«μετατρέπουν» το ενεργητικό τους και τα ιδία κεφάλαια σε καθαρά κέρδη.  
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4.1 Ανάλυση τραπεζικής ρευστότητας  

 

Η κάθε τράπεζα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καθορίζει και να 

προσδιορίζει τον κίνδυνο ρευστότητας, στον οποίο εκτίθεται και που αφορά τις 

θέσεις της εντός και εκτός ισολογισμού, τα υποκαταστήματα, τις θυγατρικές και 

τα νομικά της πρόσωπα. 

Η μέτρηση της ρευστότητας περιλαμβάνει την ανάλυση εισροών και 

εκροών και την εκτίμηση της ρευστότητας των περιουσιακών στοιχείων σε 

πιθανές δυσμενείς συνθήκες. 

Επίσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να μετράει και να προβλέπει τις 

μελλοντικές ταμειακές ροές των περιουσιακών της στοιχείων, των 

υποχρεώσεων της, των θέσεών της σε στοιχεία εκτός ισολογισμού, τόσο υπό 

κανονικές συνθήκες, όσο και κάτω από μια σειρά σεναρίων πίεσης, 

συμπεριλαμβανομένου και του σεναρίου γενικευμένης κρίσης. 

Ο χρονικός ορίζοντας που θα εκτείνεται ο εντοπισμός, η μέτρηση, η 

παρακολούθηση και ο έλεγχος του κινδύνου ρευστότητας του κάθε ιδρύματος, 

ορίζεται  βάσει διαφόρων παραγόντων και καθορίζεται από μια ημέρα έως και 

περισσότερο από ένα έτος. 

Τα στοιχεία για τα οποία η κάθε τράπεζα οφείλει να προσδιορίζει, να 

μετράει, να παρακολουθεί και να ελέγχει τις θέσεις της σε ρευστότητα είναι: 

Α. οι μελλοντικές χρηματοροές των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, οι οποίες θα πρέπει να παρατίθενται κάτω από πλαίσια 

διαφορετικών σεναρίων αντίξοων συνθηκών, 

Β. οι πηγές ενδεχόμενων απαιτήσεων σε ρευστότητα και παράγοντες 

ενεργοποίησης θέσεων σε στοιχεία εκτός ισολογισμού. Τα παράγωγα, οι 

εγγυήσεις και οι δεσμεύσεις χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. 
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Γ.  όλα τα νομίσματα στα οποία δραστηριοποιείται, εξετάζοντας τις ανάγκες 

της σε ρευστότητα και σε αυτά και ελέγχοντας την έκθεσή της ξεχωριστά σε 

καθένα από αυτά καθώς και 

Η ανάλυση της ρευστότητας της τράπεζας θα πρέπει να είναι αντίστοιχη 

του εύρους, της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων της τράπεζας και του 

προφίλ επικινδυνότητας της, καθώς και να ενσωματώνει χρηματοροές όλων 

των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών της, εντός και εκτός 

ισολογισμού. 

Τα αποτελέσματα από την ανάλυση αυτή χρησιμοποιούνται για τον 

υπολογισμό της σωρευτικής έλλειψης ή υπερβάλλουσας ρευστότητας κατά τη 

διάρκεια των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων. 

Συγκεκριμένα, στο οικονομικό μοντέλο Diamond-Dybvig, το οποίο 

αναλύει με απλά μαθηματικά τη σημασία του τραπεζικού συστήματος για τις 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις, αλλά και δείχνει  τη ροπή του προς την 

αστάθεια,  η σταθερότητα  του συστήματος  είναι απλά και μόνο ένα τέχνασμα 

εμπιστοσύνης.  Στο μοντέλο αυτό, αλλά και σε πολλά άλλα, μια φήμη – 

καλόπιστη η κακόβουλη - ότι υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας είναι αρκετή για 

να δημιουργήσει κρίση ρευστότητας.  Όταν υπάρχει υποψία ότι υπάρχει έστω 

και μικρή πιθανότητα να υπάρξει πρόβλημα ρευστότητας, τότε είναι προς το 

ιδιωτικό όφελος όλων των επενδυτών να αποσύρουν τις καταθέσεις τους το 

συντομότερο.  Δηλαδή έστω και μια φήμη μπορεί να προκαλέσει κρίση 

ρευστότητας με συνεπακόλουθο τη χρεοκοπία της τράπεζας.  Αυτό το 

φαινόμενο ονομάζεται αυτο-επαληθευόμενη προφητεία (self-fulfilling 

prophecy). 

 

Σε αυτό το μοντέλο, η εμπιστοσύνη των καταθετών διασφαλίζεται από 

την ασφάλιση των καταθέσεων, η οποία μπορεί να γίνει χωρίς κανένα κόστος 

εφόσον η αρχή που προσφέρει την ασφάλιση αυτή είναι αξιόπιστη.  Η 

σταθερότητά του συστήματος είναι ξεκάθαρα θέμα εμπιστοσύνης των 

επενδυτών στο σύστημα. 

Στη συνέχεια, αναλύονται οι τρόποι υπολογισμού της ρευστότητας. 
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           4.1.1 Αριθμοδείκτες ρευστότητας 

 

Οι αριθμοδείκτες χρησιμοποιούνται για να μελετήσουμε στοιχεία του 

τραπεζικού ισολογισμού και να τα συγκρίνουμε με στοιχεία άλλων τραπεζών. 

Η κάθε τράπεζα προσπαθεί να διατηρεί τους δείκτες της σε ανώτερα ή και στα 

ίδια επίπεδα σε σχέση με τα κλαδικά επίπεδα, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσει 

προβλήματα στην εξόφληση των χρεών της. Οι εποπτικές αρχές 

χρησιμοποιούν τους αριθμοδείκτες για να κάνουν συγκρίσεις μεταξύ των 

τραπεζών, αλλά και για να τις ελέγξουν. Ορισμένοι αριθμοδείκτες είναι οι εξής: 

 

i) Χορηγήσεις/Καταθέσεις  

Είναι ο πλέον διαδεδομένος δείκτης μέτρησης ρευστότητας, καθώς 

υπολογίζεται διεθνώς από τις τράπεζες. Μέσα από αυτό το δείκτη, 

προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με την έκθεσή τους στον 

κίνδυνο ρευστότητας, έτσι ώστε να επαναπροσδιορίσουν την πολιτική που 

ακολουθούν και να παραμείνουν διαχρονικά ασφαλείς. Ένας υψηλός δείκτης 

χορηγήσεων προς καταθέσεις δείχνει ότι η τράπεζα στηρίζεται περισσότερο 

στις βραχυπρόθεσμες αγορές χρήματος, παρά στια καταθέσεις που δέχεται, 

για τη χρηματοδότηση δανείων που έχει. Αυτό, λοιπόν μπορεί να σημαίνει 

μελλοντικά προβλήματα ρευστότητας, αν η τράπεζα προσεγγίζει τα όρια 

δανεισμού της. 

 

ii) Βασικές καταθέσεις/Σύνολο ενεργητικού 

Οι βασικές καταθέσεις αποτελούν τη σταθερή πηγή χρηματοδότησης 

κάθε τραπεζικού ιδρύματος. Ο δείκτης αυτός, μας δείχνει την κατάσταση 

ρευστότητας του ιδρύματος. 
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iii) Ρευστοποιήσιμο Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού 

Μετρά τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία ως ποσοστό των συνολικών 

περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας. Όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο 

δείκτης, τόσα περισσότερα στοιχεία του ενεργητικού δεν ενέχουν κίνδυνο 

ρευστότητας. Αυτό σημαίνει ότι μια τράπεζα μπορεί να αντιμετωπίζει 

προβλήματα στην εύρεση καλών δανειοληπτών ή αναποτελεσματικότητα. Για 

αυτό, προτιμάται ο δείκτης να μην είναι πολύ υψηλός. 

 

iv) Δανειακά κεφάλαια/Σύνολο Ενεργητικού 

Τα δάνεια αποτελούν τα λιγότερο ρευστοποιήσιμα κερδοφόρα στοιχεία 

του ενεργητικού της τράπεζας, αφού δε μπορούν να πουληθούν σε 

δευτερογενείς αγορές. Ένας υψηλός λόγος Δανειακών Κεφαλαίων προς το 

Σύνολο Ενεργητικού υποδηλώνει ότι η τράπεζα έχει πολλά δάνεια, μη 

ρευστοποιήσιμα, δηλαδή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 

βραχυπρόθεσμες αγορές χρήματος και όχι από τις καταθέσεις. Αντιθέτως, 

ένας χαμηλός δείκτης δείχνει ότι η τράπεζα εξαρτάται μερικώς από τις αγορές 

χρήματος, καθώς έχει τη δυνατότητα ρευστοποίησης των στοιχείων της. 

 

 
v) Δάνεια με καθεστώς δικαιώματος/Σύνολο Ενεργητικού 

Όταν ο αριθμοδείκτης αυτός είναι υψηλός σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη 

για μεγάλο βαθμό ρευστότητας για να χρηματοδοτηθούν πιθανές εκταμιεύσεις 

των δανειακών δεσμεύσεων. Τραπεζικά ιδρύματα με μεγάλο αριθμό δανείων 

με καθεστώς δικαιώματος αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη έκθεση στον κίνδυνο 

ρευστότητας. 
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vi) Ρευστοποιήσιμα στοιχεία        Βραχυπρόθεσμες 
Ενεργητικού Υποχρεώσεις 

Όταν ο αριθμοδείκτης αυτός είναι υψηλός σημαίνει ότι η τράπεζα 

αντιμετωπίζει μικρό κίνδυνο ρευστότητας, γιατί ο κίνδυνος 

επαναχρηματοδότησης είναι μεγαλύτερος για τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις των τραπεζών. 

 

vii) Σύνολο ενεργητικού / Χορηγήσεις 

Ο δείκτης Σύνολο ενεργητικού προς Χορηγήσεις μας δείχνει την 

αναλογία των δανείων που κατακρατεί η τράπεζα. 

         
 
                 

          4.1.2 Χρηματοδοτικό έλλειμμα (Financing Gap) 

Ένας άλλος τρόπος υπολογισμού της τραπεζικής ρευστότητας είναι ο 

υπολογισμός του χρηματοδοτικού ανοίγματος (financing gap). Ισούται με τη 

διαφορά μεταξύ του μέσου όρου δανείων και του μέσου όρου καταθέσεων της 

τράπεζας, δηλαδή :  

Χρηματοδοτικό   =   Μέσος όρος δανείων- Μέσος όρος καταθέσεων 
έλλειμμα 

 

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις, το άνοιγμα να είναι θετικό ή αρνητικό. Αν το 

άνοιγμα είναι θετικό, θα πρέπει η τράπεζα να το χρηματοδοτήσει μέσω των 

ρευστών διαθεσίμων και των ρευστοποιήσιμων στοιχείων της, ή μέσω 

δανεισμού από τις χρηματαγορές. 
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         4.1.3 Καθαρή Κατάσταση Ρευστότητας (Net Liquidity Statement) 
 

Η καθαρή κατάσταση ρευστότητας αποτελεί μία ακόμα μέθοδο 

υπολογισμού της ρευστότητας. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε τη διαφορά 

μεταξύ πηγών και χρήσεων της ρευστότητας, δηλαδή: 

 

Καθαρή κατάσταση =  Πηγές ρευστότητας – Χρήσεις ρευστότητας 
ρευστότητας 

 

όπου στις πηγές ρευστότητας περιλαμβάνονται τα εύκολα ρευστοποιήσιμα 

περιουσιακά στοιχεία, το μέγιστο ποσό διαθεσίμων δανεισθέντων κεφαλαίων 

και  τα ρευστά πέραν του απαιτούμενου αποθέματος, ενώ στις χρήσεις 

ρευστότητας περιλαμβάνονται τα δανεισθέντα κεφάλαια.  

 
 
 

 
          4.1.4 Δείκτες Ρευστότητας 
 

Η Τράπεζα της Ελλάδος  κατέστησε αυστηρότερη την εποπτεία των 

τραπεζών με το νέο θεσμικό πλαίσιο που καθόρισε, το οποίο λαμβάνει υπόψη 

τις αρχές της Βασιλείας ΙΙ, αλλά παράλληλα έχει συνεκτιμηθεί η μέχρι σήμερα 

σχετική εμπειρία από την κρίση. Η σχετική πράξη του διοικητή της Τράπεζας 

της Ελλάδος, (2614/07.04.2009) προβλέπει εκτός ων άλλων τη διενέργεια των 

ασκήσεων προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης ρευστότητας (stress testing) 

που καλύπτουν όχι μόνον τις άμεσες ανάγκες, αλλά και τις ανάγκες σε πιο 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα και, κατά το δυνατόν, τη συσχέτιση της 

ρευστότητας με τους λοιπούς κινδύνους. Ταυτόχρονα ενισχύεται ο ρόλος των 

Δ.Σ. των τραπεζών στη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας ως προς τη 

διαμόρφωση της στρατηγικής και των πολιτικών διαχείρισης. Επίσης δίνεται 

έμφαση στη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την προσαρμογή των 

εσωτερικών διαδικασιών και των σχετικών ορίων κατ' αντιστοιχία με τη φύση 

και το επίπεδο κινδύνου που επιθυμούν να αναλάβουν, καθώς και στα σχέδια 
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αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης ρευστότητας. Συγκεκριμένα, καθορίζονται 

οι παρακάτω υποχρεωτικοί δείκτες ρευστότητας: 

 

 

α) Δείκτης Ρευστών Διαθεσίμων. Ορίζεται το πηλίκο του κλάσματος στο 

οποίο ως αριθμητής λαμβάνεται το σωρευτικό υπόλοιπο των «ρευστών 

διαθεσίμων» της χρονικής ζώνης άμεσης λήξης μέχρι και 30 ημέρες (όπως 

προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι, Τμήμα Β της παρούσας Πράξης) και ως 

παρονομαστής οι «βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» (δανειακά κεφάλαια) 

(όπως προσδιορίζονται στο προαναφερθέν Παράρτημα Ι). Το ελάχιστο όριο 

του δείκτη ορίζεται σε: 20%. 

 

β) Δείκτης Ασυμφωνίας Ληκτότητας Απαιτήσεων-Υποχρεώσεων.  

Ορίζεται το πηλίκο του κλάσματος στο οποίο ως αριθμητής λαμβάνεται το 

σωρευτικό υπόλοιπο της διαφοράς των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων 

της χρονικής ζώνης άμεσης λήξης μέχρι και 30 ημέρες (όπως προσδιορίζονται 

στο Παράρτημα Ι, Τμήμα Β της παρούσας Πράξης) και ως παρονομαστής οι 

«βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» (όπως προσδιορίζονται στο προαναφερθέν 

Παράρτημα Ι). Το ελάχιστο όριο του δείκτη (με την επισήμανση του αρνητικού 

πρόσημου) ορίζεται σε: -20%. 
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4.2.  Ανάλυση Αποδοτικότητας 

Το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της τράπεζας προέρχεται από τα τέλη 

που χρεώνει για τις υπηρεσίες της και το επιτόκιο που κερδίζει στα 

περιουσιακά της στοιχεία. Σημαντική δαπάνη του είναι οι τόκοι που 

καταβάλλονται επί των υποχρεώσεων του. 

Με τον όρο αποδοτικότητα μετράμε το πόσο οικονομικός ήταν ο τρόπος, με 

τον οποίο οι πόροι χρησιμοποιήθηκαν ως εισροές οδήγησαν στα επιθυμητά 

αποτελέσματα, δηλαδή το πόσο λογικό ήταν το κόστος για την επίτευξη των 

αποτελεσμάτων.  

Για την ανάλυση της τραπεζικής αποδοτικότητας θα χρησιμοποιήσουμε δύο 

αριθμοδείκτες, το δείκτη απόδοσης ενεργητικού (ROA) και το δείκτη 

απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE), οι οποίοι δίνονται από τους παρακάτω 

τύπου: 

 

Ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού (ROA) μετράει το βαθμό αξιοποίησης του 

ενεργητικού, την ικανότητα δηλαδή της τράπεζας να «μετατρέπει» το 

ενεργητικό της σε καθαρά κέρδη. Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 

(ROE) μετράει το βαθμό αξιοποίησης των ιδίων κεφαλαίων, την ικανότητα 

δηλαδή της τράπεζας να χρησιμοποιεί τα ίδια κεφάλαια (κεφάλαια μετόχων) 

με τρόπο τέτοιον ώστε να παράγει από αυτά καθαρά κέρδη. Όσο μεγαλύτερος 

είναι ο δείκτης (σε σχέση με τις άλλες τράπεζες), τόσο μεγαλύτερη είναι η 

ικανότητα άντλησης από την τράπεζα νέων κεφαλαίων από την 

κεφαλαιαγορά, τα οποία θα εκμεταλλευτεί για την επέκταση και τη διατήρηση 

της ανταγωνιστικότητας της. Ο δείκτης ROE μπορεί να αναλυθεί ως εξής: 
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Ο πρώτος όρος του κλάσματος είναι γνωστός ως δείκτης περιθωρίου κέρδους 

και δείχνει το ποσοστό των εσόδων τα οποία μένουν στην τράπεζα ως 

καθαρά κέρδη. Ο δεύτερος όρος είναι ο δείκτης εκμετάλλευσης ενεργητικού, ο 

οποίος εκφράζει τα συνολικά έσοδα ως ποσοστό του ενεργητικού και δείχνει 

σε τι ποσοστό η επιχείρηση «εκμεταλλεύεται» τα περιουσιακά της στοιχεία για 

να δημιουργήσει  έσοδα. Ο τρίτος όρος είναι ο πολλαπλασιαστής ιδίων ή 

δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης. Όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο 

δείκτης, τόσο μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων της τράπεζας καλύπτεται με 

ξένα κεφάλαια. Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων αυξάνεται με την αύξηση της 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης, αλλά παράλληλα αυξάνεται και ο 

χρηματοοικονομικός κίνδυνος. 
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5.ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Στόχος μας είναι να παρατηρήσουμε τη ρευστότητα και την 

αποδοτικότητα  σε δέκα αμερικανικές τράπεζες για είκοσι χρόνια, δηλαδή την 

περίοδο από το 1990 έως το 2010. Στα είκοσι αυτά χρόνια, η αμερικανική 

οικονομία έχει περάσει από όλες τις φάσεις του οικονομικού κύκλου. 

Ωστόσο, πριν τον υπολογισμό της ρευστότητας, θα πρέπει να 

αναφερθούν οι τράπεζες πάνω στις οποίες βασίζεται η ανάλυση, καθώς και 

κάποιες σημαντικές συνιστώσες  που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

εξαγωγή αποτελεσμάτων. 

 

Οι τράπεζες που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση είναι οι εξής: 

1. Atlantic Coast Bank4, 

2. Bank of America5, 

3. Bank of the Carolinas6, 

4. Bank of Hawaii7, 

5. Brookline Bancorp8, 

6. Citigroup9, 

7. Franklin Bank10, 

8. First Bancorp11, 

9. HCSB Financial12, 

10. West Coast Bancorp13. 

 

 

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται έχουν αντληθεί από τους ισολογισμούς 

των τραπεζών. Πολλές τράπεζες όμως, δεν είχαν διαθέσιμα όλα τα στοιχεία 

που χρειαζόμασταν και έτσι το δείγμα μας περιλαμβάνει 142 παρατηρήσεις. 

 

 

 

 



49 
 

 

 

Καταρχήν, ο υπολογισμός της ρευστότητας θα γίνει με τη χρήση των 

αριθμοδεικτών ρευστότητας (χορηγήσεις/καταθέσεις, καταθέσεις/ενεργητικό, 

ενεργητικό/χορηγήσεις) και ο υπολογισμός της αποδοτικότητας με τη χρήση 

των αντίστοιχων αριθμοδεικτών αποδοτικότητας (απόδοσης ενεργητικού 

(ROA) και απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE)),με τη βοήθεια των τύπων που 

αναφέρθηκαν παραπάνω.  

Με τη χρήση του προγράμματος E-views θα κάνουμε παλινδρομήσεις με τη 

μέθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων, έχοντας ως εξαρτημένη μεταβλητή τους 

αριθμοδείκτες αποδοτικότητας και ως ανεξάρτητη μεταβλητή τους 

αριθμοδείκτες ρευστότητας.  

Το υπόδειγμα της παλινδρόμησης είναι γραμμικό ως προς τις παραμέτρους 

του:  

                                                   Yi  = a + b Xi + u, 

 

όπου Υi : οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας, Χi : οι αριθμοδείκτες ρευστότητας, 

a: ο σταθερός όρος και u: το σφάλμα. 

Επομένως, θα «τρέξουμε» έξι παλινδρομήσεις, μια για κάθε ζευγάρι 

αριθμοδεικτών, έτσι ώστε να δούμε πως επηρεάζει ο κάθε αριθμοδείκτης 

ρευστότητας την κερδοφορία των τραπεζών. 

Στους πίνακες που ακολουθούν αναφέρονται τα στοιχεία της παλινδρόμησης, 

που θα βοηθήσουν, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος μας. Ειδικότερα, 

παρουσιάζονται οι Εκτιμήσεις συντελεστών (Coefficient), το Τυπικό 
σφάλμα (Std. Error), η t-statistic, η Πιθανότητα λάθους, το R^2, το 
Durbin-Watson stat.  

Γίνεται, δηλαδή ο έλεγχος των υποθέσεων: 

Ηο=  Εκτίμηση συντελεστή (Coefficient)=0 

Η1=  Εκτίμηση συντελεστή (Coefficient)<>0 

Στη συνέχεια, ελέγχουμε την Πιθανότητα λάθους, αν είναι μικρότερη από το 

0,05 (έχουμε επιλέξει επίπεδο σημαντικότητας ίσο με 5%), τότε απορρίπτω 

την υπόθεση Ηο και η παράμετρος είναι στατιστικά σημαντική, δηλαδή η 

στήλη αυτή μας δείχνει την πιθανότητα να κάνουμε λάθος στην περίπτωση 

που απορρίψουμε την Ηο. 



50 
 

 

Σε στατιστικά στοιχεία, ο συντελεστής προσδιορισμού R^2 χρησιμοποιείται 

στο πλαίσιο των στατιστικών μοντέλων, με κύριο στόχο την πρόβλεψη των 

μελλοντικών αποτελεσμάτων με βάση τις άλλες σχετικές πληροφορίες. Είναι 

το ποσοστό της μεταβλητότητας σε ένα σύνολο δεδομένων που εξηγείται από 

το στατιστικό μοντέλο. Το R^2 δίνεται από τον τύπο: 

 
Όσον αφορά το Durbin- Watson Statistical είναι ένα στατιστικό μέγεθος της 

δοκιμής που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της παρουσίας της 

αυτοσυσχέτισης (σχέση μεταξύ τιμών που χωρίζονται μεταξύ τους από μια 

δεδομένη χρονική υστέρηση) με τις κατάλοιπα (τα σφάλματα πρόβλεψης) από 

μια ανάλυση παλινδρόμησης . Δίνεται από τον παρακάτω τύπο: 

 
Το DW είναι περίπου ίσο με 2 (1 - r), όπου r είναι η αυτοσυσχέτιση δείγμα των 

υπολειμμάτων, το DW = 2 δείχνει ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση. Η τιμή του 

DW βρίσκεται πάντα μεταξύ 0 και 4. Αν το Durbin-Watson statical είναι 

σημαντικά μικρότερο από 2, υπάρχουν ενδείξεις για θετική σειριακή 

συσχέτιση. 

 

Τέλος, θα γίνει και ο έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας με το κριτήριο White,έτσι 

ώστε να παρατηρηθεί αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών. 

Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό τα τετράγωνα των εκτιμήσεων των σφαλμάτων 

χρησιμοποιούνται σαν εξαρτημένη μεταβλητή, ενώ ως ανεξάρτητες 

μεταβλητές χρησιμοποιούνται όλες οι εξαρτημένες τα τετράγωνα τους και τα 

γινόμενά τους ανά δύο. Στη συνέχεια ελέγχεται η υπόθεση αν όλοι οι 

συντελεστές, εκτός από τη σταθερά, μπορούν να είναι μηδέν ταυτοχρόνως. 

Αν η υπόθεση απορριφθεί, τότε απορρίπτεται και η υπόθεση της 

ομοσκεδαστικότητας. Ο έλεγχος της ετεροσκεδαστικότητας γίνεται είτε με τη 

στατιστική F είτε με τη στατιστική T*R^2 (Obs*R-squared), που ακολουθεί την 

κατανομή Χ^2, με βαθμούς ελευθερίας όσοι και οι περιορισμοί. 
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5.1. Ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού (ROA)  και  ο δείκτης χορηγήσεων 
προς καταθέσεις 

 

Πίνακας 1 

 χορηγήσεις προς καταθέσεις 

Εκτιμήσεις συντελεστών 
(Coefficient) 

-0,0208461 

Τυπικό σφάλμα (Std. Error) 0,009132 

t-statistic -2,282752 

Πιθανότητα λάθους 0,0099 

R ^2 0,049778 

Durbin-Watson stat. 1,637912 

 

Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας με το κριτήριο White 

F-statistic 12,354799 Prob.F 0,0000 

Obs*R-squared 19,223611 Prob.Chi-Square 
(2) 

0,0001 

 

Αν διαιρέσουμε τις εκτιμήσεις με το τυπικό σφάλμα, προκύπτει το t-statistic, 
δηλαδή (-0,0208461/0,009132=-2,282752). Παρατηρούμε πως η πιθανότητα 
ισούται με 0,0099 που είναι μικρότερη από 0,05. Επομένως, απορρίπτω τη 
μηδενική υπόθεση Ho και ο συντελεστής είναι στατιστικά σημαντικός.  

Το R^2 ισούται με 0,049778, άρα η απόδοση ενεργητικού (ROA) (εξαρτημένη 
μεταβλητή) εξηγείται με ποσοστό 4,9778% από την παλινδρόμηση.  

Όσον αφορά το στατιστικό του Durbin-Watson έχει τιμή ίση με 1,637912, 
δηλαδή υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών (όταν 
αυξάνεται η μια, θα αυξάνεται και η άλλη μεταβλητή). 

Τέλος, στον έλεγχο White, η χαμηλή τιμή της πιθανότητας μας οδηγεί στην 
απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης ότι υπάρχει ομοσκεδαστικότητα. 
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5.2. Ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού (ROA)  και ο δείκτης καταθέσεων 
προς σύνολο ενεργητικού 

 

Πίνακας 2 

 Σύνολο καταθέσεων προς σύνολο 
ενεργητικού 

Εκτιμήσεις συντελεστών 
(Coefficient) 

-0,013956 

Τυπικό σφάλμα (Std. Error) 0,005393 

t-statistic -2,587563 

Πιθανότητα 0,0107 

R ^2 0.045642 

Durbin-Watson stat. 1.617834 

 

Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας με το κριτήριο White 

F-statistic 11.15262 Prob.F 0.0000 

Obs*R-squared 19.63572 Prob.Chi-Square 
(2) 

0.0000 

 

Διαιρώντας τις εκτιμήσεις με το τυπικό σφάλμα, προκύπτει το t-statistic, 
δηλαδή (-0,013956/0,005393=-2,587563). Παρατηρούμε πως η πιθανότητα 
ισούται με 0,0107, που είναι μικρότερη από 0,05. Επομένως, απορρίπτω τη 
μηδενική υπόθεση Ho και ο συντελεστής είναι στατιστικά σημαντικός.  

Το R^2 ισούται με 0,045642, άρα η απόδοση ενεργητικού (ROA) (εξαρτημένη 
μεταβλητή) εξηγείται με ποσοστό 4,5642% από την παλινδρόμηση.  

Όσον αφορά το στατιστικό του Durbin-Watson έχει τιμή ίση με 1,617834, 
δηλαδή υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών (όταν 
αυξάνεται η μια, θα αυξάνεται και η άλλη μεταβλητή). 

Τέλος, στον έλεγχο White, η χαμηλή τιμή της πιθανότητας μας οδηγεί στην 
απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης ότι υπάρχει ομοσκεδαστικότητα. 
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5.3. Ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού (ROA)  και ο δείκτης σύνολο 
ενεργητικού προς χορηγήσεις 

 

Πίνακας 3 

 Σύνολο ενεργητικού προς 
χορηγήσεις 

Εκτιμήσεις συντελεστών 
(Coefficient) 

-0,014867 

Τυπικό σφάλμα (Std. Error) 0,006284 

t-statistic -2,365849 

Πιθανότητα 0,0100 

R ^2 0,043642 

Durbin-Watson stat. 1,607834 

 

Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας με το κριτήριο White 

F-statistic 10,16348 Prob.F 0,0000 

Obs*R-squared 18,54287 Prob.Chi-Square 
(2) 

0,0001 

 

Αρχικά, διαιρώντας τις εκτιμήσεις με το τυπικό σφάλμα, προκύπτει το t-
statistic, δηλαδή (-0,014867/0.006284=-2,365849). Παρατηρούμε πως η 
πιθανότητα ισούται με 0,0100, που είναι μικρότερη από 0,05. Επομένως, 
απορρίπτω τη μηδενική υπόθεση Ho και ο συντελεστής είναι στατιστικά 
σημαντικός.  

Το R^2 ισούται με 0,043642, άρα η απόδοση ενεργητικού (ROA) (εξαρτημένη 
μεταβλητή) εξηγείται με ποσοστό 4,3642% από την παλινδρόμηση.  

Όσον αφορά το στατιστικό του Durbin-Watson έχει τιμή ίση με 1,607834, 
δηλαδή υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών (όταν 
αυξάνεται η μια, θα αυξάνεται και η άλλη μεταβλητή). 

Τέλος, στον έλεγχο White, η χαμηλή τιμή της πιθανότητας μας οδηγεί στην 
απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης ότι υπάρχει ομοσκεδαστικότητα. 
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5.4. Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROΕ)   και  ο δείκτης 
χορηγήσεων προς καταθέσεις 

 

Πίνακας 4 

 χορηγήσεις προς καταθέσεις 

Εκτιμήσεις συντελεστών 
(Coefficient) 

-0,026040 

Τυπικό σφάλμα (Std. Error) 0,082874 

t-statistic -0,314206 

Πιθανότητα 0,7538 

R ^2 0.000705 

Durbin-Watson stat. 0,882323 

 

Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας με το κριτήριο White 

F-statistic 0,091972 Prob.F 0.9122 

Obs*R-squared 0,187666 Prob.Chi-Square 
(2) 

0.9104 

 

Διαιρώντας τις εκτιμήσεις με το τυπικό σφάλμα, προκύπτει το t-statistic, 
δηλαδή (-0,026040/0,082874=-0,314206). Παρατηρούμε πως η πιθανότητα 
ισούται με 0,7538, που είναι μεγαλύτερη από 0,05. Επομένως, δέχομαι τη 
μηδενική υπόθεση Ho και ο συντελεστής δεν είναι στατιστικά σημαντικός.  

Το R^2 ισούται με 0,000705, άρα η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROΕ) 
(εξαρτημένη μεταβλητή) εξηγείται με ποσοστό 0,0705% από την 
παλινδρόμηση (πολύ μικρό ποσοστό).  

Όσον αφορά το στατιστικό του Durbin-Watson έχει τιμή ίση με 0,882323, 
δηλαδή υπάρχουν ενδείξεις για θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών, 
αφού είναι σημαντικά μικρότερο από το 2 (όταν αυξάνεται η μια, θα αυξάνεται 
και η άλλη μεταβλητή). 

Από τον έλεγχο White, η τιμή της πιθανότητας, 0,9122, μας οδηγεί στην 
αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης ότι υπάρχει ομοσκεδαστικότητα. 
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5.5. Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROΕ)   και ο δείκτης 
καταθέσεων προς σύνολο ενεργητικού 

 

Πίνακας 5 

 καταθέσεις προς σύνολο 
ενεργητικού 

Εκτιμήσεις συντελεστών 
(Coefficient) 

0,056565 

Τυπικό σφάλμα (Std. Error) 0,042888 

t-statistic 1,318907 

Πιθανότητα 0,1894 

R ^2 0,012273 

Durbin-Watson stat. 0,905360 

 

Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας με το κριτήριο White 

F-statistic 2,854839 Prob.F 0,0609 

Obs*R-squared 5,602765 Prob.Chi-Square 
(2) 

0,0607 

Το t-statistic ισούται με -0,013956/0,005393=-2,587563, διαιρέσαμε δηλαδή 
τις εκτιμήσεις των συντελεστών με το τυπικό σφάλμα. Παρατηρούμε πως η 
πιθανότητα ισούται με 0,1894, που είναι μεγαλύτερη από 0,05, έτσι δέχομαι  
τη μηδενική υπόθεση Ho και ο συντελεστής δεν είναι στατιστικά 
σημαντικός.  

Το R^2 ισούται με 0,012273, άρα η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROΕ) 
(εξαρτημένη μεταβλητή) εξηγείται με ποσοστό 1,2273% από την 
παλινδρόμηση.  

Το στατιστικό του Durbin-Watson έχει τιμή ίση με 0,905360, δηλαδή 
υπάρχουν ενδείξεις για θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών, αφού 
είναι σημαντικά μικρότερο από το 2 (όταν αυξάνεται η μια, θα αυξάνεται και η 
άλλη μεταβλητή). 

Στον έλεγχο White, η τιμή της πιθανότητας, 0,0609, μας οδηγεί στην αποδοχή 
της μηδενικής υπόθεσης ότι υπάρχει ομοσκεδαστικότητα. 
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5.6. Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROΕ)   και ο δείκτης σύνολο 
ενεργητικού προς χορηγήσεις 

 

Πίνακας 6 

 σύνολο ενεργητικού προς 
χορηγήσεις 

Εκτιμήσεις συντελεστών 
(Coefficient) 

1,73Ε-05 

Τυπικό σφάλμα (Std. Error) 2,39Ε-05 

t-statistic 0,724718 

Πιθανότητα 0,4698 

R ^2 0,003738 

Durbin-Watson stat. 0,884397 

 

Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας με το κριτήριο White 

F-statistic 0,052663 Prob.F 0,9487 

Obs*R-squared 0,107519 Prob.Chi-Square 
(2) 

0,9477 

 

Παρατηρείται πως το t-statistic ισούται με (1,73Ε-05)-(2,39Ε-05)=0,724718, 
διαιρέσαμε δηλαδή τις εκτιμήσεις των συντελεστών με το τυπικό σφάλμα. Η 
πιθανότητα ισούται με 0,4698, που είναι μεγαλύτερη από 0,05, έτσι δέχομαι  
τη μηδενική υπόθεση Ho και ο συντελεστής δεν είναι στατιστικά 
σημαντικός. 

 Το R^2 ισούται με 0,003738, άρα η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROΕ) 
(εξαρτημένη μεταβλητή) εξηγείται με ποσοστό 0,3738% από την 
παλινδρόμηση.  

Το στατιστικό του Durbin-Watson έχει τιμή ίση με 0,884397, δηλαδή 
υπάρχουν ενδείξεις για θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών, αφού 
είναι μικρότερο από το 2. 

Στον έλεγχο White, η τιμή της πιθανότητας, 0,9487, μας οδηγεί στην αποδοχή 
της μηδενικής υπόθεσης ότι υπάρχει ομοσκεδαστικότητα. 
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6.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η δημιουργία μιας τραπεζικής ή συναλλαγματικής κρίσης μπορεί να οφείλεται 

είτε σε μαζικές αναλήψεις πανικού είτε σε κρίση ισοζυγίου πληρωμών.  Σε 

συνδυασμό με τις κοινωνικοπολιτικες συνθήκες της εκάστοτε χώρας, μπορούν 

να μεταδοθούν από τη μια χώρα στην άλλη, δημιουργώντας μια παγκόσμια 

οικονομική κρίση. Τα παραδείγματα που μπορούν να αναφερθούν είναι 

πολλά, η μεγάλη ύφεση του 1929, η κρίση του Μεξικού (1994) και η ασιατική 

κρίση του 1997. 

Μια περίπτωση δημιουργίας τραπεζικής κρίσης αποτελεί η ύπαρξη μιας 

αρνητικής φήμης (Diamond και Dybvig, 1983), η οποία επηρεάζει αρνητικά  

τους καταθέτες, κλονίζοντας την εμπιστοσύνη τους στις τράπεζας. Ως 

συνεπακόλουθο, οι καταθέτες οδηγούνται σε μαζικές αναλήψεις των 

καταθέσεών τους. Οι αναλήψεις αυτές, σημαίνουν αυτόματα μείωση της 

ρευστότητας ενός τραπεζικού ιδρύματος και κατ’ επέκταση μείωση της 

κερδοφορίας του. Αν δε λειτουργήσουν οι τραπεζικοί μηχανισμοί (διατήρηση 

ελαχίστων διαθεσίμων), τότε η τράπεζα θα βρεθεί αντιμέτωπη με την 

πτώχευση. Το κλίμα αυτό θα μεταφερθεί σε όλες τις τράπεζες της χώρας, με 

αποτέλεσμα το ξέσπασμα μιας τραπεζικής κρίσης. 

Στη συγκεκριμένη εργασία, ερευνούμε τη σχέση μεταξύ ρευστότητας και 

αποδοτικότητας των τραπεζών, δηλαδή πως μπορεί η μεταβολή στη 

ρευστότητα να επηρεάσει την κερδοφορία της, μέσω ενεργητικού, μέσω ιδίων 

κεφαλαίων. Έπειτα και από τον εμπειρικό έλεγχο των δύο αυτών μεταβλητών 

δέκα αμερικάνικών τραπεζών την περίοδο 1990-2010, οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα πως οι αριθμοδείκτες ρευστότητας επηρεάζουν άμεσα την 

αποδοτικότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων, μέσω του δείκτη αποδοτικότητας 

ενεργητικού. Σε αντίθεση με την αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων, η οποία δεν 

επηρεάζεται, καθώς προέκυψε πως οι αριθμοδείκτες της δεν είναι στατιστικά 

σημαντικοί και υπάρχει ομοσκεδαστικότητα. 

Επομένως, τα τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να επικεντρωθούν στη 

διατήρηση της ρευστότητας τους σε ικανοποιητικά επίπεδα και να στηρίζονται 

κυρίως στο ενεργητικό τους, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να 

ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, αλλά και να σημειώνουν κέρδη. 
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7. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

                                                             
1 Η Lehman Brothers Holdings Inc ήταν μια παγκόσμια  επιχείρηση. Πριν 
από την κήρυξη πτώχευσης το 2008, η Lehman ήταν η τέταρτη 
μεγαλύτερη επενδυτική τράπεζα στις ΗΠΑ (πίσω από την Goldman 
Sachs , Morgan Stanley και Merrill Lynch ). Κύριες ασχολίες ήταν η 
επιχειρηματική δραστηριότητα στην επενδυτική 
τραπεζική, μετοχές και σταθερού εισοδήματος πωλήσεις (ιδίως των ομολόγων 
ΗΠΑ  ), έρευνα, η διαχείριση των επενδύσεων, τα ιδιωτικά επενδυτικά 
κεφάλαια και ατομικό banking. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2008, η επιχείρηση μετά 
τη μαζική έξοδο των περισσότερων πελατών της, σημείωσε σημαντικές 
απώλειες και υποτίμηση των περιουσιακών της στοιχείων από τους 
οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής 
ικανότητας. Η κατάθεση σημειώνεται η μεγαλύτερη χρεοκοπία στην ιστορία 
των ΗΠΑ  και πιστεύεται ότι έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη 
του τέλη της δεκαετίας του 2000 παγκόσμιας οικονομικής κρίσης . 
  
2 Η Merrill Lynch  με πάνω από 15000 χρηματοοικονομικούς συμβούλους και 
2200 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, αποτελεί τη 
μεγαλύτερη χρηματιστηριακή στον κόσμο. Παλιότερα ήταν γνωστή ως Merrill 
Lynch & Co, Inc.  Πριν από το 2009 η επιχείρηση ανήκε στο δημόσιο. 
Διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η Merrill συμφώνησε 
στην αγορά από την Τράπεζα της Αμερικής στις 14 Σεπτεμβρίου 2008. Έχει 
παύσει να υπάρχει ως ξεχωριστή οντότητα τον Ιανουάριο του 2009.   
 
3 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (European 
Financial Stability Facility - EFSF) είναι ένα όργανο ειδικού σκοπού (special 
purpose vehicle – όχημα ειδικού σκοπού) που συμφωνήθηκε από τα 27 κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 9 Μαΐου 2010 με στόχο τη διατήρηση της 
οικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη με την παροχή οικονομικής βοήθειας 
προς τα κράτη της ευρωζώνης σε οικονομική δυσκολία. Η επίσημη 
ημερομηνία ίδρυσής του ήταν η 7η Ιουνίου 2010, ενώ σε πλήρη δράση 
ξεκίνησε από τις 4 Αυγούστου 2010. Το ταμείο έχει την έδρα του στην πόλη 
του Λουξεμβούργου. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρέχει σε αυτό 
υπηρεσίες διαχείρισης διαθεσίμων και διοικητική υποστήριξη μέσω 
συμβάσεων σε επίπεδο υπηρεσιών. To EFSF έχει την μέγιστη πιστοληπτική 
διαβάθμιση (AAA από την Fitch Ratings και την Standard & Poor’s και Αaa 
από την Moody’s). 
 
4  H Atlantic Coast ιδρύθηκε το 1939 ως μια πιστωτική ένωση που 
εξυπηρετούσε υπαλλήλους του σιδηροδρόμου του Ατλαντικού. Το 2004 
μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία. Σιγά σιγά επεκτάθηκε στη Φλόριντα και 
σημείωσε ταχεία ανάπτυξη τη δεκαετία του 1990. Το 2000 μετατράπηκε σε 
τράπεζα και το 2004 έγινε δημόσια εταιρεία. 
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5 Η Bank of America Corporation, μια αμερικανική πολυεθνική με 
τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, είναι η δεύτερη 
μεγαλύτερη τράπεζα- εταιρεία χαρτοφυλακίου στις Ηνωμένες Πολιτείες από 
πλευράς περιουσιακών στοιχείων και η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα στις 
ΗΠΑ από την κεφαλαιοποίηση της αγοράς . Η τράπεζα έχει την έδρα της 
στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας. Η Bank of America εξυπηρετεί πελάτες σε 
περισσότερες από 150 χώρες και έχει σχέση με το 99% των ΗΠΑ Fortune 
500 εταιρείες και το 83% του Fortune Global 500. Η εταιρεία είναι μέλος 
της Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) και ένα στοιχείο τόσο του S 
& P 500 Index και ο Dow Jones Industrial Average. 

Το 2010, το Forbes αναφέρονται Bank of America ως την 3η μεγαλύτερη 
εταιρεία στον κόσμο.  Το 2008 έγινε η εξαγορά της τράπεζας Merrill 
Lynch από την Bank of America, τη μεγαλύτερη στον κόσμο εταιρεία 
διαχείρισης πλούτου και ένα σημαντικό παίκτη στην επενδυτική 
τραπεζική αγορά.   

Η εταιρεία κατέχει το 12,2% του συνόλου των τραπεζικών καταθέσεων στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, από τον Αύγουστο του 2009 και είναι μία από τις Big 
Four τράπεζες στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

  
6 Η Bank of the Carolinas ξεκίνησε το 1998 στην Davie County. Από τότε 
έχει εξελιχθεί σε μια τράπεζα που εξυπηρετεί  την Κεντρική και τη Βόρεια 
Καρολίνα με δέκα γραφεία, με έδρα το Mocksville. 
 
7 Η Τράπεζα της Χαβάης Corporation (BOH) είναι μια περιφερειακή 
εμπορική τράπεζα που εδρεύει στη Χονολουλού , Χαβάη. Είναι η δεύτερη 
αρχαιότερη τράπεζα της Χαβάης και η μεγαλύτερη τοπικής ιδιοκτησίας 
τράπεζα. Η Τράπεζα της Χαβάης έχει τους περισσότερους λογαριασμούς 
πελατών, υποκαταστημάτων και ΑΤΜ για κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. 
 
8 Η Brookline Bancorp ιδρύθηκε το 1871. 
 
9 Η Citigroup Inc ή Citi είναι αμερικανική πολυεθνική χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών που εδρεύει στο Μανχάταν, Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες. Η 
Citigroup διαμορφώθηκε από μια από τις μεγαλύτερες συγχωνεύσεις στον 
κόσμο και στην ιστορία με το συνδυασμό του τραπεζικού γίγαντα Citicorp και 
του ΧΟΕΔ ταξιδιώτες Ομίλου στις 7 Απριλίου 1998.  
Η Citigroup Inc έχει το μεγαλύτερο οικονομικό δίκτυο του κόσμου σε 
υπηρεσίες, που εκτείνονται σε 140 χώρες με περίπου 16.000 γραφεία σε όλο 
τον κόσμο. Η εταιρεία απασχολεί σήμερα περίπου 260.000 υπαλλήλους σε 
όλο τον κόσμο, το οποίο είναι κάτω από 267.150 το 2010 σύμφωνα με το 
Forbes. Κατέχει επίσης πάνω από 200 εκατομμύρια λογαριασμούς πελατών 
σε περισσότερες από 140 χώρες. Είναι ένας βασικός διαπραγματευτής στο 
Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Forbes, η Citigroup είναι η 
μεγαλύτερη εταιρεία και τράπεζα του κόσμου, καθώς το σύνολο του 
ενεργητικού της ήταν 357.000 εργαζομένους μέχρι την παγκόσμια οικονομική 
κρίση του 2008. Σήμερα κατατάσσεται 10η στο μέγεθος του σύνθετου δείκτη. 
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Σε σύγκριση, JPMorgan Chase κατατάσσεται πλέον ως η μεγαλύτερη εταιρεία 
και τράπεζα στον κόσμο από το 2011. 
 
10 Η Franklin National Bank εδρεύει στο Franklin Square στο Long Island. 
 
11 Η FirstBank ήταν το πρώτο Savings & Loan ίδρυμα με έδρα το Πουέρτο 
Ρίκο με κεφάλαιο 200.000 δολάρια το 1948. Από την ίδρυσή της η τράπεζα 
έπαιξε βασικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Πουέρτο Ρίκο, 
βοηθώντας χιλιάδες πολίτες να αποκτήσουν το πρώτο τους σπίτι, ενισχύοντας 
έτσι την κοινωνική και οικονομική τους κατάσταση. Σήμερα, η εταιρία παρέχει 
ένα πλήρες φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για ιδιώτες, μικρομεσαίες 
και θεσμικούς πελάτες σε Πουέρτο Ρίκο, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι, 
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι και στη Φλόριντα. Χάρη στην διορατικής ηγεσίας 
της διευθυντικής ομάδας του, το ίδρυμα σημείωσε εντυπωσιακή ανάπτυξη και 
κατάφερε να γίνει ένα από τα κορυφαία οικονομικά ιδρύματα του Πουέρτο 
Ρίκο με περίπου 3.000 υπαλλήλους. Η First Bancorp FBP ( NYSE Σύμβολο) 
έχει την έδρα της στο Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο και κατατάσσεται 669η και 
1537η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο από το περιοδικό Forbes για το 
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων και τα κέρδη της αντίστοιχα. Στις 2006 είχε 
πάνω από 18.800 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία. 
 
12 Η HCSB Financial Corporation παρέχει τις υπηρεσίες του μέσα από 14 
υποκαταστήματα. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1988 και εδρεύει στην Loris, Νότια 
Καρολίνα. 
 
13  Η West Coast Bancorp εδρεύει στο Lake Oswego, Oregon. Κύρια 
εκμετάλλευση είναι η West Coast Bank, μια πλήρη υπηρεσία, εμπορική 
τράπεζα με 63 καταστήματα σε 40 πόλεις της Δυτικής και Κεντρικής Όρεγκον 
και τη δυτική Ουάσιγκτον. Η West Coast Bank προσφέρει εξοικονόμηση 
ενέργειας, τον έλεγχο στην αγορά χρήματος, CD και τώρα λογαριασμούς 
πέραν των πιστωτικών καρτών. Η τράπεζα παρέχει επίσης, εμπορικά και 
οικιστικά ενυπόθηκα δάνεια ακινήτων, καθώς και  εμπορικά και καταναλωτικά 
δάνεια. 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006, η εταιρεία είχε καταθέσεις συνολικού ύψους $ 2 
δισεκατομμύρια και καθαρά δάνεια ύψους 1,9 δισ. δολαρίων. 
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Banking panics και συστημικές τραπεζικές κρίσεις 

 
18ος αιώνας 

§ Κρίση του 1763 , ξεκίνησε στο Άμστερνταμ, η οποία ξεκίνησε από την 
κατάρρευση της Leendert Pieter de Neufville , εξαπλωθεί στη Γερμανία και 
τη Σκανδιναβία 

§ Κρίση του 1772-1773 στο Λονδίνο και το Άμστερνταμ, η οποία ξεκίνησε 
από την κατάρρευση των τραπεζιτών Neal, James, Fordyce και Down . 

§ Ο πανικός του 1792 
§ Ο πανικός του 1796-1797 
 
19ος αιώνας 

§ Ο πανικός του 1819 , μια ύφεση στις ΗΠΑ με τις χρεοκοπίες των 
τραπεζών? αποκορύφωμα της πρώτης μάτσα-προτομή οικονομικό κύκλο 
ΗΠΑ 

§ Ο πανικός του 1825 , μια διάχυτη βρετανική ύφεση στην οποία πολλές 
τράπεζες απέτυχαν, σχεδόν όπως η Τράπεζα της Αγγλίας 

§ Ο πανικός του 1837 , μια ύφεση στις ΗΠΑ με πτωχεύσεις τραπεζών, 
ακολουθούμενη από 5-ετή κατάθλιψη 

§ Ο πανικός του 1847 
§ Ο πανικός του 1857 , μια ύφεση στις ΗΠΑ με πτωχεύσεις τραπεζών 
§ Ο πανικός του 1866 
§ Ο πανικός του 1873 , μια ύφεση στις ΗΠΑ με πτωχεύσεις τραπεζών, που 

ακολουθείται από ένα 4-ετή κατάθλιψη 
§ Ο πανικός του 1884 
§ Ο πανικός του 1890 
§ Ο πανικός του 1893 , μια ύφεση στις ΗΠΑ με πτωχεύσεις τραπεζών 
§ Αυστραλιανή τραπεζική κρίση του 1893 
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20ος αιώνας 

§ Ο πανικός του 1907 , μια αμερικανική οικονομική ύφεση με τις πτωχεύσεις 
τραπεζών 

§ Μεγάλη Ύφεση , η χειρότερη συστημική τραπεζική κρίση του 20ου αιώνα 
§ Δευτεροβάθμια τραπεζική κρίση του 1973-1975 στο Ηνωμένο Βασίλειο 
§ Ιαπωνικά φούσκα τιμών των περιουσιακών στοιχείων (1986-2003) 
§ Ταμιευτήριο και κρίση δάνειο του 1980 και του 1990 στις ΗΠΑ 
§ Φινλανδική τραπεζική κρίση της δεκαετίας του 1990 
§ Σουηδική τραπεζική κρίση (1990) 
§ Βενεζουέλας τραπεζική κρίση του 1994 
§ 1997 ασιατική οικονομική κρίση 
§ 1998 κατάρρευση του Long-Term Capital Management 
§ 1998 ρωσική οικονομική κρίση 
§ Αργεντινής οικονομική κρίση (1999-2002) 
§ 1998-1999 Εκουαδόρ τραπεζική κρίση 
 
21ο αιώνα 

§ 2002 Ουρουγουάη τραπεζική κρίση 
§ Οικονομική κρίση της δεκαετίας του 2000 , μεταξύ των οποίων: 

§ Subprime κρίση των ενυπόθηκων δανείων στις ΗΠΑ που αρχίζουν το 
2007 

§ 2008-2009 Ηνωμένο Βασίλειο πακέτου διάσωσης των τραπεζών 
§ 2008-2009 βελγική οικονομική κρίση 
§ 2008-2009 ισλανδική οικονομική κρίση 
§ 2008-2009 ρωσική οικονομική κρίση 
§ 2008-2009 ουκρανική χρηματοοικονομική κρίση 
§ 2008-2011 ισπανικής χρηματοπιστωτικής κρίσης 
§ 2008-2011 ιρλανδική τραπεζική κρίση 
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