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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Οη θξίζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε κηα νηθνλνκία δηαθξίλνληαη βάζεη εζληθψλ 

θαη γεσγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαζψο επίζεο κπνξνχλ λα θαηαηαρζνχλ ζε 

ζπγθπξηαθέο θαη αλαπηπμηαθέο, ζε πιεζσξηζηηθέο, ησλ αγνξψλ αγαζψλ, ζηηο θξίζεηο 

ιφγσ ππεξρξέσζεο θαη πηψρεπζεο θξαηψλ, ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο θαη ζηηο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο θνχζθεο. 

ην πιαίζην απηφ, δελ ππάξρεη κηα θαζνιηθά απνδεθηή εξκελεία απφ ηελ 

παγθφζκηα επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο «κεηάδνζεο». Οξηζκέλνη 

ππνζηεξίδνπλ φηη νπνηαδήπνηε κεηαθνξά θξίζεο απφ κία ρψξα (ή ζε κία πιεηάδα 

ρσξψλ) ζε κία άιιε ζπληζηά «κεηάδνζε». Γηα ηελ χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ ζα πξέπεη 

λα εκθαληζηεί κηα ζεκαληηθή αχμεζε ζηνπο δηαθξαηηθνχο δεζκνχο, ε νπνία δελ 

δχλαηαη λα εξκελεπηεί απφ ηα ζεκειηψδε κεγέζε ησλ ρσξψλ απηψλ. Καηά απηή ηελ 

έλλνηα δίλεηαη πεξηζζφηεξν έκθαζε ζηνπο κεραληζκνχο κεηάδνζεο κηαο θξίζεο θαη 

ιηγφηεξν ζην κέγεζνο ηεο θξίζεο.  

Χο πξνο ηελ εκπεηξηθή πξνζέγγηζε ηεο κεηάδνζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ 

γίλεηαη ζαθέο πσο ε κέηξεζε ηνπ ηξφπνπ δηάδνζεο θαηαηάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

αιιαγέο ζηελ πηζαλφηεηα ησλ λνκηζκαηηθψλ θξίζεσλ, ζηε κειέηε δηάρπζεο 

κεηαβιεηφηεηαο, ζηα άικαηα κεηαμχ πνιιαπιψλ ηζνξξνπηψλ, ζηε ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ησλ απνδφζεσλ θαη  ζηηο αιιαγέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνπο κεραληζκνχο κεηάδνζεο. 

ηελ θαηεχζπλζε απηήλ, ηα κέζα δηάδνζεο επεξεάδνληαη απφ ην βαζκφ 

νινθιήξσζεο ηεο δηεζλνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο θαη γίλεηαη ζαθέο πσο φζνλ αθνξά 

ζηηο ηξαπεδηθέο θξίζεηο απηέο επεξεάδνληαη απφ ην θαηλφκελν ζχγθιηζεο ησλ 

εζληθψλ νηθνλνκηψλ, ην απμαλφκελν εμσηεξηθφ άλνηγκα, ηελ απμεκέλε 

αιιειεμάξηεζε κεηαμχ αγνξψλ, ηα ειιείκκαηα ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ αχμεζε ηεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθφηεηαο ζην εμσηεξηθφ 

εκπφδην. Τπφ ηελ έλλνηα απηήλ ε ρξεκαηνπηζησηηθή δηαηαξαρή ηνπ 2007 κεηαδφζεθε 

ξαγδαία θαη είρε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, ελψ ζηε ρψξα 

καο κεηαηξάπεθε ζε δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα, επηθέξνληαο ζεηξά αιιαγψλ ζηελ 

αζθνχκελε νηθνλνκηθή πνιηηηθή. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Έλα θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ είλαη ε ηάζε λα 

βηψλνπλ θξίζεηο. Πην πξφζθαηα, ε νηθνλνκηθή απνξξχζκηζε πνπ είρε ζπλέπεηεο ζηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία είρε νδεγήζεη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ θαηεχζπλζε αληηκεηψπηζεο ηέηνησλ 

θαηλνκέλσλ. Πξηλ απφ ην 1997, ν φξνο «κεηάδνζε» αλαθέξεηαη ζηε δηάρπζε κηαο 

ζπζηεκαηηθήο λφζνπ ελψ απφ ηνλ Ινχιην ηνπ 1997 ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαηαξαρή πνπ 

ζεκεηψλεηαη ζηηο δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. Δθείλε ηελ επνρή, κηα 

λνκηζκαηηθή θξίζε κεηαδφζεθε απφ ηελ Σατιάλδε ζε φιε ηελ Αλαηνιηθή Αζία θαη ελ 

ζπλερεία ζηε Ρσζία θαη ηε Βξαδηιία. Μάιηζηα, αθφκε θαη νη πην αλεπηπγκέλεο 

αγνξέο ζηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη ηελ Δπξψπε επιήγεζαλ, θαζψο νη ηηκέο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ κεηψζεθαλ ξαγδαία. Χο εθ ηνχηνπ γίλεηαη ζαθέο πσο 

νη δηαηαξαρέο πνπ αλαπηχζζνληαη δηαδίδνληαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ γηα πνηθίινπο 

ιφγνπο. 

Οη θξίζεηο απνηεινχλ αληηθείκελν κειέηεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, δηφηη επηδξνχλ θαη επηθέξνπλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, ιφγσ ηνπ φηη πξνθαινχλ 

παληθφ θαη επεξεάδνπλ ηνπο κεραληζκνχο ηεο νηθνλνκίαο. Η αλάιπζε ησλ 

ηξαπεδηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ είλαη πνιχπιεπξε θαη επηδέρεηαη πνηθίιεο εξκελείεο. ην 

πιαίζην απηφ, νξηζκέλνη νηθνλνκνιφγνη ηηο ζεσξνχλ σο ηπραία γεγνλφηα πνπ δε 

ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηαβνιέο πνπ πθίζηαηαη ε πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη άιινη σο 

απηνεθπιεξνχκελεο πεπνηζήζεηο ππφ ηελ έλλνηα φηη ην κίγκα ηξαπεδηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή θαη εμσηεξηθνί παξάγνληεο είλαη πηζαλφλ λα νδεγήζνπλ ζε 

απηνεθπιεξνχκελν παληθφ κεηαμχ ησλ θαηαζεηψλ.  

ε θάζε πεξίπησζε είλαη ζαθέο φηη αλεμάξηεηα κε ηελ κνξθή πνπ ζα ιάβεη 

κηα θξίζε, ε εμάπισζή ηεο ζεσξείηαη δεδνκέλε, ιφγσ ησλ ηζρπξψλ δεζκψλ 

αιιειεμάξηεζεο ηεο νηθνλνκία θαη επνκέλσο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε κειέηε ηεο 

κεηαδνηηθήο δηαδηθαζίαο.   

Χζηφζν, επηζεκαίλεηαη φηη ε κεηάδνζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ «ζφθ» 

νξίδεηαη σο ε αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο έλα γεγνλφο πνπ ζπλέβε ζε κηα ρψξα λα 

εμαξηάηαη απφ κηα θξίζε πνπ εμειίζζεηαη ζε θάπνηα άιιε . Μάιηζηα, ηα θαλάιηα κε 

ηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη απηή ε δηάδνζε επηδέρνληαη ηφζν ζεσξεηηθή, φζν θαη 
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εκπεηξηθή δηεξεχλεζε, φπσο ζα αθνινπζήζεη ζηα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Δπνκέλσο, ν φξνο «κεηάδνζε» δελ πεξηγξάθεη απιά κηα κεηαβνιή ζηα νηθνλνκηθά 

κεγέζε, αιιά ζρεηίδεηαη κε ηελ ηδέα φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά αιιειεπηδξνχλ 

θαη παξνπζηάδνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα 

δηάδνζεο ηνπ θαηλνκέλνπ.  

ηελ πξνζπάζεηα λα ζπλδεζνχλ νη έλλνηεο ηεο θξίζεο θαη ηεο κεηάδνζεο 

επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή θαη ε αλάιπζε ησλ κεραληζκψλ εθείλσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ 

σο θνξείο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Γηαθξίλνληαη δχν θχξηεο θαηεγνξίεο: ε πξψηε 

αθνξά ζηα θαλάιηα δηάδνζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζεκειηψδε κεγέζε (π.ρ εκπνξηθνί 

θαη νηθνλνκηθνί δεζκνί) θαη ε δεχηεξε ζηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

επελδπηηθή ζπκπεξηθνξά (π.ρ. αζχκκεηξε θαη αηειήο πιεξνθφξεζε). 

Οη ζπλέπεηεο ησλ δηαηαξαρψλ δχλαηαη λα είλαη κεηαδνηηθέο πξνθαιψληαο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ δηάξζξσζε ησλ δαλείσλ κηαο ηξάπεδαο θαη σο εθ ηνχηνπ 

ζηε δεκηνπξγία πηζησηηθψλ αλνηγκάησλ πνπ έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ πηψρεπζε φζσλ 

ηξαπεδψλ αληηκεησπίδνπλ πςειφ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη αδπλαηνχλ παξάιιεια λα 

ηνλ δηαρεηξηζηνχλ. Δπίζεο, ε κεηάδνζε ησλ θξίζεσλ πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία θαηά 

ηελ νπνία ηα νηθνλνκηθά ζνθ πιήηηνπλ κηα νηθνλνκία, πξνθαιψληαο ζπλέπεηεο ζε 

ζπλαθείο αγνξέο.  

ηελ θαηεχζπλζε απηήλ, ζηελ παξνχζα εξγαζία κειεηψληαη νη ηξφπνη 

κεηάδνζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ θαζψο επίζεο θαηαηίζεληαη θαη 

βαζηθέο πεξηπηψζεηο κειέηεο κεηάδνζεο ησλ ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ, φπσο ε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2007, ε νπνία πήξε παγθφζκηεο δηαζηάζεηο θαη νδήγεζε 

ηε ρψξα καο ζε δεκνζηνλνκηθή θξίζε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1.1 Διεθνοποίηςη τησ Οικονομίασ 

 

Η αλαδήηεζε δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο έρεη ζήκεξα αλαρζεί ζην θχξην 

ίζσο δεηνχκελν ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ θαη πξνυπνζέηεη ηε 

δπλαηφηεηα κηαο ρψξαο λα παξάγεη πινχην πην απνηειεζκαηηθά απφ άιιεο ρψξεο. Η 

εμσζηξέθεηα αθνξά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ πνπ 

μεπεξλνχλ ηα εζληθά ζχλνξα θαη επεθηείλνληαη ζε άιιεο ρψξεο. Με ην δεδνκέλν 

απηφ, γίλεηαη ζαθέο πσο ε δηεζλνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο πξνθαιεί αιιειεμάξηεζε 

κεηαμχ ησλ νηθνλνκηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν θαη σο εθ ηνχηνπ ε αλάπηπμε θάπνηαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη πηζαλφλ λα κεηαδνζεί ηαρέσο ζε φιν ηνλ θφζκν κέζα απφ 

δηάθνξα θαλάιηα δηάρπζεο. ηελ θαηεχζπλζε απηήλ, νη δηεζλνπνηεκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζεη θάπνηα νηθνλνκία ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία 

απνθαινχληαη International Business θαη δηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο γεληθέο 

θαηεγνξίεο (Υαηδεδεµεηξίνπ, 2003): 

   Γηεζλέο εκπφξην αγαζψλ (International Merchandise Trade): αγνξέο θαη 

πσιήζεηο αγαζψλ κεηαμχ αλεμάξηεησλ επηρεηξεκαηηψλ, επηρεηξήζεσλ θαη 

νξγαληζκψλ δχν ρσξψλ (εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο αγαζψλ). 

   Γηεζλέο εκπφξην ππεξεζηψλ (International Service Trade): φπσο θαη ζηελ 

πξνεγνχκελε πεξίπησζε αιιά νη ζπλαιιαγέο αθνξνχλ παξερφκελεο ππεξεζίεο φπσο 

κεηαθνξέο, λαπηηιηαθέο, αζθαιηζηηθέο, ηξαπεδηθέο, θ.ά. 

   Γηεζλείο επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ (International Portfolio Investment): 

αθνξνχλ ζηηο ζπλαιιαγέο αηφκσλ, επηρεηξήζεσλ ή νξγαληζκψλ ζε φιεο ηηο αγνξέο 

ρξενγξάθσλ (κεηνρέο, νκφινγα, θιπ). 

   Οη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο (Foreign Direct Investment): πεξηιακβάλεη ηε 

µκεηαθνξά θεθαιαίνπ απφ µηα ρψξα ζε µηα άιιε µε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία εθεί κηαο λέαο επηρείξεζεο ή ηελ εμαγνξά ηνπ ζπλφινπ ή κέξνο ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κηαο ηνπηθήο επηρείξεζεο. χκθσλα µε ην Γηεζλέο 

Ννµηζµαηηθφ Σαµείν ζε αληίζεζε µε ηηο επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ, πξσηαξρηθφο 

αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηνπ ηδηνθηήηε ησλ θεθαιαίσλ απηψλ είλαη ν νιηθφο ή κεξηθφο 

έιεγρνο ηεο ηνπηθήο επηρείξεζεο θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηνίθεζε ηεο 
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επηρείξεζεο. χκθσλα κε ηνλ Παλεγεξάθε (1999), ηα νθέιε ηεο δηεζλνπνηεκέλεο 

νηθνλνκίαο δηαθξίλνληαη σο εμήο: 

 

1.1.1  Καλύτερη χρήςη των Εθνικών Πόρων.  

 

Πνιιά αλαπηπζζφκελα θξάηε βαζίδνπλ ηελ νηθνλνκία ηνπο ζηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ παξαδνζηαθψλ εμαγσγηθψλ πξντφλησλ ηνπο (βακβάθη, θαθέ, 

δαραξνθάιακν, κπαλάλεο, πεηξέιαην, νξπθηά) αθφκα θαη φηαλ ε παγθφζκηα δήηεζε 

γη’ απηά ηα πξντφληα αξρίδεη λα εμαζζελεί. Θα ήηαλ ινηπφλ πνιχ θαιχηεξν γη’ απηέο 

ηηο ρψξεο λα θαηεπζχλνπλ ηηο εμαγσγέο ηνπο ζε πξντφληα πνπ παξνπζηάδνπλ ή ζα 

παξνπζηάδνπλ απμεκέλε δήηεζε, πξάγκα πνπ απαηηεί έλα κεγαιχηεξν 

πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηε δηεζλή αγνξά. ήκεξα, ν πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο ηεο δηεζλνχο αγνξάο γίλεηαη πην επηηαθηηθφο 

ιφγσ θπξίσο: 

   ηεο κείσζεο ηεο δήηεζεο πνιιψλ πξσηνγελψλ πξντφλησλ,  

   ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ πνπ νδεγεί ζηελ θαιχηεξε, πην νηθνλνκηθή θαη 

πην απνδνηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ πξψησλ πιψλ, 

   ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα.  

 

1.1.2 Σεχνολογική Πρόοδοσ 

 

Η επέθηαζε θαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ εμαγσγψλ έρεη πάληα ζαλ απνηέιεζκα 

ηε βειηίσζε ηνπ ηερλνινγηθνχ επηπέδνπ ηεο ρψξαο. Ο αληαγσληζκφο πνπ ππάξρεη ζε 

παγθφζκην επίπεδν ελζαξξχλεη ηνπο εμαγσγείο λα πξνζαξκφζνπλ ηα πξντφληα ηνπο 

ζηηο αλάγθεο ησλ δηαθφξσλ αγνξψλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο κεζφδνπο ζηε ζχιιεςε, ζρεδηαζκφ, παξαγσγή θαη εκπφξην ησλ 

πξντφλησλ ηνπο. Η πηνζέηεζε θαη αθνκνίσζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο επηδξά 

ζεηηθά φρη κφλν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη παξαγσγηθφηεηα ησλ κεζφδσλ 

παξαγσγήο, αιιά θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ έξεπλα αγνξάο, ζηε θπζηθή δηαλνκή ηνπ πξντφληνο, ζηελ δηαδηθαζία δηνίθεζεο 

ηνπ ηκήκαηνο κάξθεηηλγθ θαη ηεο επηρείξεζεο 
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1.1.3 Ανάπτυξη του ορίζοντα τησ εθνικήσ αγοράσ 

 

Οη εμαγσγέο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο επαθήο κε πνιχ πην κεγάιεο αγνξέο 

απφ ηελ εζληθή αγνξά. ήκεξα ππάξρνπλ αλαπηπζζφκελεο ρψξεο κε κηθξφ πιεζπζκφ, 

πνπ δηαζέηνπλ ζεκαληηθά απνζέκαηα πξψησλ πιψλ, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ παξαγσγή βηνκεραληθψλ πξντφλησλ κε 

ζεκαληηθή πξνζηηζέκελε αμία. Σν κηθξφ κέγεζνο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο είλαη 

ζπλήζσο ην θαζνξηζηηθφ εκπφδην γηα ηελ εγθαηάζηαζε κηαο ηέηνηαο κνλάδαο, απφ ηελ 

ζηηγκή πνπ δελ κπνξεί λα απνξξνθήζεη ηελ παξαγσγή.  

 

1.1.4 Μείωςη τησ ανεργίασ 

 

Οη εμαγσγέο έρνπλ ζπλήζσο κηα ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

δεδνκέλνπ φηη πνιιέο θνξέο ηα πξνο εμαγσγή πξντφληα είλαη εληάζεσο εξγαζίαο, ή 

πην απιά, ε παξαγσγή ηνπο πξνζθέξεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

 

1.1.5 Βελτίωςη του εμπορικού ιςοζυγίου 

 

Οη πεξηζζφηεξεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζήκεξα, φπσο θαη ε Διιάδα, 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηνπο. Η πην ζίγνπξε 

ιχζε ζ’ απηφ ην πξφβιεκα δελ κπνξεί λα είλαη παξά κηα νξγαλσκέλε εζληθή 

πξνζπάζεηα πνπ ζα απνβιέπεη ζηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο κε ηελ αχμεζε ησλ 

εμαγσγψλ. Γηα λα εηζάγεη έλα θξάηνο ζήκεξα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εμάγεη 

ηνπιάρηζηνλ κηα ηζάμηα πνζφηεηα πξντφλησλ δηφηη εάλ ζε κηα δεδνκέλε πεξίνδν ε 

αμία ησλ ζπλνιηθψλ εηζξνψλ είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ εθξνψλ, ε ρψξα ζα 

πξέπεη λα θαιχςεη ηε δηαθνξά απηή κε ηα ζπλαιιαγκαηηθά ηεο απνζέκαηα ή κέζσ 

δαλεηζκνχ ζε ζπλάιιαγκα. 
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1.2  Είδη Οικονομικών Κρίςεων 

 

Οη θξίζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ νηθνλνκία ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ 

παξαηεηακέλε επηδείλσζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ ηεο κεγεζψλ θαη θαηαηάζζνληαη ζε 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο αθελφο βάζεη γεσγξαθηθνχ δηαρσξηζκνχ, φπσο ε δηάθξηζε ζε 

εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη παγθφζκηεο θαη αθεηέξνπ βάζεη ζεκαηηθήο θχζεο. Με 

βάζε απηά ηα δεδνκέλα παξνπζηάδεηαη ε παξαθάησ ηαμηλφκεζε (Κφηηνο, 2009): 

     

1.2.1 υγκυριακέσ και αναπτυξιακέσ κρίςεισ 

 

Κχξηεο επηπηψζεηο είλαη ε πηψζε ηεο δήηεζεο, ε κείσζε ηεο παξαγσγήο, ε 

αχμεζε ηεο αλεξγίαο, ε κείσζε εζληθψλ θαη δηεζλψλ επελδχζεσλ, ε κείσζε ηνπ 

εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ, νη πηέζεηο γηα αχμεζε ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο θαζψο θαη ηνπ 

εκπνξηθνχ πξνζηαηεπηηζκνχ φπσο θαη ησλ αληαγσληζηηθψλ ππνηηκήζεσλ. Αθφκε, 

ζηηο επηπηψζεηο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε αχμεζε ησλ δεκφζησλ ειιεηκκάησλ θαζψο θαη 

ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο πνπ παξαηεξείηαη ζηε δηαδηθαζία άζθεζεο επεθηαηηθήο 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη κείσζεο ηνπ θφζηνπο ρξήκαηνο γηα ηελ ηφλσζε ηεο 

δήηεζεο επελδχζεσλ. 

 

1.2.2  Πληθωριςτικέσ κρίςεισ 

 

Δίλαη ζαθέο πσο ζηηο θχξηεο επηπηψζεηο ησλ πιεζσξηζηηθψλ θξίζεσλ 

ζπγθαηαιέγνληαη νη επηδξάζεηο ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ απαζρφιεζε, ε κεηαβνιή 

ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ επηκέξνπο αγνξψλ, ν επεξεαζκφο ησλ πξαγκαηηθψλ 

εηζνδεκάησλ θαη ηεο θαηαλνκήο απηψλ, θαζψο θαη νη κεηαβνιέο ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Μάιηζηα, ζηα αίηηα πιεζσξηζηηθψλ θξίζεσλ 

πεξηιακβάλνληαη θαηλφκελα κεηαβνιήο πιεζσξηζκνχ δήηεζεο, πιεζσξηζκνχ 

θφζηνπο, δηαξζξσηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αηηίσλ, ε άζθεζε δεκνζηνλνκηθήο θαη 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαζψο θαη εμσγελή αίηηα. 
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1.2.3 Κρίςεισ ςτισ αγορέσ αγαθών  

 

Σέηνηνπ είδνπο θξίζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ απφηνκε αχμεζε βαζηθψλ α’ 

πιψλ πνπ παξνπζηάδνπλ κάιηζηα αλειαζηηθή δήηεζε γηα δηάθνξνπο νηθνλνκηθνχο θαη 

πνιηηηθνχο ιφγνπο (π.ρ. αγνξά πεηξειαίνπ). ην πιαίζην απηφ παξαηεξείηαη  αχμεζε 

ηηκψλ ζηηο ρψξεο εηζαγσγήο θαη παξάιιειε κεηαθνξά εηζνδεκάησλ ζηηο ρψξεο 

εμαγσγήο. Οπζηαζηηθά, νη ρψξεο εηζαγσγήο βηψλνπλ πςειφηεξεο ηηκέο θαη γίλνληαη 

παξάιιεια θησρφηεξεο σο απνηέιεζκα ηεο κεηαθνξάο κέξνπο ηνπ ΑΔΠ ζηηο ρψξεο 

εμαγσγήο. ε θάζε πεξίπησζε, εληνπίδεηαη θίλδπλνο ζηαζηκνπιεζσξηζκνχ, δειαδή 

θίλδπλνο γηα θαηλφκελν πιεζσξηζκνχ κε πηψζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

παξάιιειε αχμεζε ηεο αλεξγίαο 

 

1.2.4 Κρίςεισ λόγω υπερχρέωςησ κρατών και πτώχευςησ 

 

Οη ζπγθεθξηκέλεο θξίζεηο αλαπηχζζνληαη φηαλ κία ή πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

δειψλνπλ αδπλακία πιεξσκήο ηνθνρξενιπζίσλ ιφγσ ππεξρξέσζεο. Οπζηαζηηθά, ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε ε ρψξα εηζέξρεηαη ζε θάζε πνιηηηθήο ιηηφηεηαο θαη χθεζεο. 

Μάιηζηα, ε αδπλακίαο πιεξσκήο ζέηεη ζε θίλδπλν κεγάιεο ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ, 

θαζψο φζν κεγαιχηεξν είλαη ην κε-εμππεξεηνχκελν ρξένο ηφζν κεγαιχηεξα 

πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπλ νη ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Αθφκε, γίλεηαη ζαθέο πσο 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηφ ηεο ρξενθνπεκέλεο ρψξαο ζην δηεζλέο εκπφξην είλαη 

πςειφ, ηφηε ε παξαηεξνχκελε χθεζε ζα επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο εηζαγσγέο ηεο θαη 

θαη’ επέθηαζε ηηο εμαγσγέο θαη ηελ παξαγσγή ζε άιιεο ρψξεο. ε θάζε πεξίπησζε, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ γίλεη θαηάξξεπζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ, επηρεηξείηαη παξέκβαζε απφ ηηο θπβεξλήζεηο νη νπνίεο ρνξεγνχλ 

ξεπζηφηεηα ζηηο ηξάπεδέο ηνπο, ελψ παξάιιεια κέζσ παξέκβαζεο ηνπ Γηεζλνχο 

Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (Γ.Ν.Σ.) επηρεηξείηαη ε απεπζείαο ζηήξημε ησλ καθξνρξφλησλ 

δαλείσλ ζηε ρξενθνπεκέλε ρψξα, ε νπνία ζην πιαίζην απηφ ππνρξενχηαη ζηελ 

εθαξκνγή απζηεξψλ κέηξσλ ζηαζεξφηεηαο θαη ιηηφηεηαο. ηελ θαηεχζπλζε ζηήξημεο 

ησλ ηξαπεδψλ επηζεκαίλεηαη ην πξφβιεκα ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ (moral hazard) ππφ 

ηελ έλλνηα φηη ε ζηήξημε κηαο ηξάπεδαο δεκηνπξγεί πξνεγνχκελν γηα ηε ζηήξημε θαη 

άιισλ ηξαπεδψλ κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά πξνβιήκαηα. 
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1.2.5 υναλλαγματικέσ κρίςεισ 

 

Οη ζπλαιιαγκαηηθέο θξίζεηο επεξεάδνληαη απφ ηελ αξλεηηθή εμέιημε ησλ 

βαζηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ, φπσο κεηαμχ άιισλ είλαη ην επίπεδν ηνπ 

πιεζσξηζκνχ, ην ηζνδχγην πιεξσκψλ, ην δεκφζην έιιεηκκα θαη ην ρξένο, νη δείθηεο 

απαζρφιεζεο θαζψο θαη ν δείθηεο ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Αθφκε 

επηζεκαίλεηαη πσο ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαηαξαρψλ, 

ηδηαίηεξν ξφιν έρεη ην θαηλφκελν ηεο απηφ-εθπιεξσκέλεο θξίζεο (self-fulfilled 

crisis), ε αγειαία ζπκπεξηθνξά, νη ζηξαηεγηθέο ησλ δηεζλψλ επελδπηψλ ζηελ αγνξά 

ζπλαιιάγκαηνο θαζψο επίζεο ν ξφινο ησλ ηξαπεδψλ ζηε δήηεζε θαη πξνζθνξά 

ζπλαιιάγκαηνο. 

 

1.2.6 Χρηματιςτηριακέσ «φούςκεσ» και κρίςεισ 

 

Οη ηξαπεδηθέο θξίζεηο ραξαθηεξίδνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία κε ηνπο 

φξνπο «bank run», «banking run» θαη «Systemic banking crisis». ηα θχξηα αίηηα 

αλάπηπμεο ηνπο, ζπγθαηαιέγεηαη ν ππεξδαλεηζκφο – ππεξρξέσζε, ε θαθή δηαρείξηζε 

πξνζεζκηψλ, νη ξηςνθίλδπλεο πξάμεηο – θεξδνζθνπία θαη ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή. ε 

θάζε πεξίπησζε, επηζεκαίλεηαη φηη ε αλάπηπμε ηξαπεδηθήο θξίζεο έρεη άκεζεο 

επηπηψζεηο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα κε έληνλν ην θαηλφκελν ληφκηλν (domino 

effect), ελψ παξάιιεια έρεη άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία αιιά θαη 

ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή. 

Οη θνχζθεο – θαηαξξεχζεηο απνηεινχλ κηα θαηεγνξία ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

θξίζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε εμάξζεηο ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, ζηηο αγνξέο 

αθηλήησλ θαη εκπνξεπκάησλ. Οπζηαζηηθά, θχξηα αίηηα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο 

απνηειεί ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, ε θεξδνζθνπία θαζψο θαη δηάθνξνη θνηλσληθφ – 

ςπρνινγηθνί παξάγνληεο. ην πιαίζην απηφ επηζεκαίλεηαη πσο νη επηπηψζεηο ηέηνησλ 

θαηλνκέλσλ είλαη άκεζεο ηφζν ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, φζν θαη ζηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2.1 Contagion (Ειςαγωγή) 

 

Με ην γεληθφ φξν «contagion»
1
 δειψλεηαη ε κεηάδνζε κηαο λφζνπ κε ηε 

κεηαθνξά παζνγελνχο πιηθνχ απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν (Βατφπνπινο, 2007). Η 

ηαρχηεηα δηάδνζεο κηαο λφζνπ δηακέζνπ ηεο κεηάδνζεο πνπ πξνζβάιεη έλαλ κεγάιν 

αξηζκφ αηφκσλ ππνδειψλεη ηελ χπαξμε επηδεκίαο. Δπνκέλσο, ε «επηδεκία» σο 

έλλνηα εμεγεί αθξηβέζηεξα ηνλ φξν «contagion», δειαδή ηεο ηαρχηαηεο δηάδνζεο 

κηαο αζζέλεηαο. ηελ νηθνλνκία ε ρξήζε ηνπ φξνπ έγηλε επξέσο γλσζηή ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 φηαλ ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ζην Μεμηθφ επεξέαζε ην 

ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. Χζηφζν, νη νηθνλνκνιφγνη εκθαλίδνληαη 

δηραζκέλνη ζηνλ θαζνξηζκφ ελφο εληαίνπ πξνζδηνξηζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο έλλνηαο 

«ρξεκαηννηθνλνκηθή επηδεκία» ή «κεηάδνζε».  

ε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε εκπεηξηθή πξαθηηθή έρεη θαηαδείμεη κηα 

αιιεινπρία θαηλνκέλσλ φπσο είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο εμάπισζεο ησλ αγνξψλ, ε 

κείσζε ηεο ξεπζηφηεηαο, ε ηαπηφρξνλε αχμεζε ζε δηαθνξεηηθέο αγνξέο ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ ηηκψλ θ.α. Μηα ηέηνηα θαηάζηαζε πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο 

θχθινπο ησλ αγνξψλ σο θαηάζηαζε «παληθνχ», θπξίσο γηαηί ε επελδπηηθή 

ζπκπεξηθνξά εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο «απνζηξνθήο ηνπ θηλδχλνπ», πνπ επηδξά 

ζπαζκσδηθά ζηηο ξαγδαίεο κεηαβνιέο. Οη Kyle θαη Xiong (2001), αλαθέξνληαη ζηνλ 

παληθφ ησλ αγνξψλ κε ηνλ φξν «κεηάδνζε» (contagion), πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηγξάςνπλ ηελ ηαρεία εμάπισζε –απφ κία αγνξά ζε κία άιιε- ηεο θζίλνπζαο 

πνξείαο ησλ ηηκψλ, ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο αχμεζεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ηηκψλ. 

Με κηα γεληθή ζεψξεζε ν φξνο contagion αλαθέξεηαη σο ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή κεηάδνζε κηαο θξίζεο απφ κία ρψξα ζε κία άιιε ή ζε κηα 

πιεηάδα ρσξψλ. Η επηθξαηέζηεξε, φκσο, άπνςε αλαθέξεη φηη γηα ηελ χπαξμε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί κηα ζεκαληηθή αχμεζε ζηνπο δηαθξαηηθνχο 

                                                           
1
 Ο Βατφπνπινο (2007 ) αλαθέξεη φηη  «ε ιαηηληθή ιέμε  αξρηθά ζήκαηλε επαθή (contagio<cum+tango), δειαδή άκεζε επίδξαζε 

ελφο ζψκαηνο ζε έλα άιιν θαη θαηέιεμε λα πξνζιάβεη ηε ζεκαζία πνπ δηαηεξεί ζηηο ζχγρξνλεο ιαηηλνγελείο γιψζζεο:  ηεο  

κεηάδνζεο, δειαδή κηαο λφζνπ κε ηε κεηαθνξά παζνγελνχο πιηθνχ απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν». (ζ. 24). 
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δεζκνχο, ε νπνία δελ δχλαηαη λα εξκελεπηεί απφ ηα ζεκειηψδε κεγέζε ησλ ρσξψλ 

απηψλ. Μηα επίζεο επξχηεξε εθδνρή ηεο «ρξεκαηννηθνλνκηθήο κεηάδνζεο» είλαη 

απηή πνπ πεξηγξάθεη ηελ έλαξμε κηαο θξίζεο ε νπνία πξνθαιείηαη απφ κία 

πξνεγνχκελε (Santor, 2003). Καη’ απηή ηελ έλλνηα ε «κεηάδνζε» ραξαθηεξίδεηαη σο 

ε απμεκέλε πηζαλφηεηα έλα νηθνλνκηθφ γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη ζε κία ρψξα λα 

εμαξηάηαη απφ ηελ πθηζηάκελε θξίζε κηαο άιιεο. (Dornbusch et al., 2000).  

Χο γεληθή ζεψξεζε ε «ρξεκαηννηθνλνκηθή κεηάδνζε» ζεκαηνδνηεί ηελ 

αιιαγή ζην δηεζλή κεραληζκφ δηάδνζεο θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο θξίζεο. Δπνκέλσο, 

απαξαίηεην ζηνηρείν απνηειεί ε χπαξμε θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ είδνπο ηεο θξίζεο, 

θαζψο νη δχν έλλνηεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο. Με άιια ιφγηα ππάξρεη κηα 

αηηηψδεο ζπλάθεηα κεηαμχ θξίζεο (αίηην) θαη κεηάδνζεο (αηηηαηφ). 

 

2.1.1 Προςεγγίςεισ - Ερμηνείεσ  

 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη δελ ππάξρεη κηα θαζνιηθά απνδεθηή εξκελεία απφ 

ηελ παγθφζκηα επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο «κεηάδνζεο». Οη Forbes 

θαη Rigobon (2001, 2002) κε ζαθήλεηα ππνζηεξίδνπλ φηη κία ζεκαληηθή αχμεζε ησλ 

ακνηβαίσλ θηλήζεσλ κεηαμχ ησλ αγνξψλ απνηειεί έλδεημε «κεηάδνζεο» θαη κάιηζηα 

ζε πεξίνδν θξίζεο ή έπεηηα απφ ηελ εκθάληζε ελφο ηζρπξνχ ζνθ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

ηζρπξή ζπζρέηηζε δχν αγνξψλ, κε πςειφ ξπζκφ ακνηβαίσλ θηλήζεσλ πνπ δηαηεξείηαη 

ζηνλ ίδην βαζκφ ηφζν ζε πεξίνδν ζηαζεξφηεηαο, φζν θαη ζε πεξίνδν θξίζεο δελ 

απνηειεί πεξίπησζε «κεηάδνζεο». Οη εδξαησκέλνη θαη ζηαζεξνί δεζκνί κεηαμχ δχν 

νηθνλνκηψλ ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ παξνπζία «αιιειεμάξηεζεο», φξνο ν νπνίνο 

δηαρσξίδεηαη πιήξσο απφ ηε «κεηάδνζε». ηελ πεξίπησζε απηή νη Forbes θαη 

Rigobon (2001) ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν shift-contagion, ζέινληαο λα δείμνπλ φηη νη 

απηνί δεζκνί θιπδσλίδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο ζπκβάληνο πςειήο 

κεηαβιεηφηεηαο θαη απνηεινχλ θνξέα κεηαηφπηζεο κηαο θξίζεο.    

 χκθσλα κε ηνλ Edward (2000) ε έλλνηα ηεο «νηθνλνκηθήο κεηάδνζεο» 

αλαθέξεηαη ζε εθείλεο ηηο θαηαζηάζεηο φπνπ ε έθηαζε θαη ην κέγεζνο ηεο κεηάδνζεο 

ελφο παγθφζκηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζνθ ππεξβαίλεη ην εθ ηωλ πξνηέξωλ 

αλακελόκελν απνηέιεζκα. Αθνινχζσο ν Moser (2003) ππνζηεξίδεη φηη ε κεηάδνζε 

ζπλίζηαηαη απφ εθείλα ηα ζπκβάληα (ζνθ) πνπ είλαη ηθαλά λα πξνμελήζνπλ 
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ρξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο. Δίλαη, ινηπφλ θαλεξφ φηη ε «κεηάδνζε» ζπληζηά ηε 

δηαζπνξά δπζκελψλ ζπκβάλησλ (adverse shocks) πνπ κέζσ ηεο εμάπισζήο ηνπο 

παγηψλνπλ θαηαζηάζεηο δηαηαξαρψλ. 

O Masson (1998), πξνζπάζεζε λα εξκελεχζεη ηηο δηάθνξεο κνξθέο πνπ είλαη 

πηζαλφλ λα εκθαλίζεη ε εμάπισζε κίαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο ζε επξχηεξεο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, θαηαιήγνληαο ζηε δηάθξηζε ηξηψλ πεξηπηψζεσλ θαη 

αλαγλσξίδνληαο κφλν ηε κία σο μεθάζαξε πεξίπησζε «κεηάδνζεο». Αλαιπηηθφηεξα, 

ε πξψηε πεξίπησζε αλαθέξεηαη ζηελ θξίζε πνπ κεηαδίδεηαη απφ κία βηνκεραληθή 

νηθνλνκία ζε κία αλαδπφκελε θαη κάιηζηα εμαηηίαο θάπνηνπ ζπλεζηζκέλνπ 

γεγνλφηνο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ιήςε πνιηηηθψλ κέηξσλ. Απηή ε θαηεγνξία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ Masson (1998) σο «monsoonal effect». Η δεχηεξε 

πεξίπησζε αθνξά ζηε κεηάδνζε κηαο θξίζεο κεηαμχ δχν αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ, 

πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ αιιαγή ησλ καθξννηθνλνκηθψλ ζεκειησδψλ κεγεζψλ θαη 

ραξαθηεξίδεηαη σο «δηάρπζε» (spillover). Η δηαθνξά κε ηε «κεηάδνζε» εληνπίδεηαη 

ζην γεγνλφο φηη ν φξνο «spillover» αλαθέξεηαη ζηελ αιιειεμάξηεζε πνπ δηέπεη ηηο 

αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο θαη φπσο είλαη γλσζηφ ε «αιιειεμάξηεζε» δηαρσξίδεηαη 

πιήξσο απφ ηελ «κεηάδνζε», δεδνκέλνπ φηη βαζίδεηαη ζε κφληκνπο δεζκνχο 

ζπλεξγαζίαο ησλ ρσξψλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκθάληζε θξίζεσλ. Η ηξίηε πεξίπησζε 

θαηά ηνλ Masson (1998) αλαθέξεηαη ζηηο θξίζεηο πνπ εκθαλίδνληαη θαη εμαπιψλνληαη 

ζε νπνηαδήπνηε νηθνλνκία (βηνκεραληθή ή θαη αλαδπφκελε) γηα αηηίεο πνπ δελ 

ζρεηίδνληαη κε ηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε. Απηή ε θαηεγνξία αλαγλσξίδεηαη σο κία 

θαηάζηαζε «κεηάδνζεο» πνπ βαζίδεηαη ζε ζπκπεξηθνξηθνχο παξάγνληεο.   

Παιηφηεξα δελ γηλφηαλ δηαρσξηζκφο κεηαμχ «κεηάδνζεο» θαη 

«αιιειεμάξηεζεο», γηαηί δίλνληαλ έκθαζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαλαιηψλ 

κεηάδνζεο ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ κηαο θξίζεο. Έηζη, ινηπφλ, ήηαλ θνηλψο 

απνδεθηφ φηη ε εκθάληζε ελφο αξλεηηθνχ ζπκβάληνο ζα νδεγνχζε αλαπφθεπθηα ζηελ 

εμάπισζε ηεο θαη εθηφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ, φπνπ αξρηθά εκθαλίζηεθε, σο 

απνηέιεζκα ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξάο. ε λεφηεξεο κειέηεο ρξεζηκνπνηείηαη ν 

φξνο ηεο «θαλνληθήο εμάξηεζεο» (normal interdependence), γηα λα πξνζδηνξίζεη φηη 

κηα θξίζε δηαδίδεηαη εμαηηίαο ηεο χπαξμεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ 

δηαθξαηηθψλ δεζκψλ θαζψο θαη γεσγξαθηθήο γεηηλίαζεο (Pericoli θαη Sbracia, 2003). 

χκθσλα κε ηνπο Markwat et al., (2009), ην απνηέιεζκα ηεο δηάρπζεο (spillover) 

θξίζεσλ, εμαηηίαο ηεο «θαλνληθήο εμάξηεζεο», πεξηγξάθεη κηα θαηάζηαζε 

«αιιειεμάξηεζεο» θαη απνηειεί κηα δεδνκέλε δηαδηθαζία πνπ εκθαλίδνπλ φιεο νη 
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ρψξεο κεηαμχ ηνπο.  ε αληίζεζε, ε πξαγκαηηθή κεηάδνζε γίλεηαη επδηάθξηηε κφλν ζε 

πεξηφδνπο θξίζεο θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εκθάληζε ηζρπξψλ θαη αθξαίσλ ζνθ ζηηο 

ρξεκαηαγνξέο. Δπίζεο, απηήο ηεο κνξθήο «εμάξηεζε» δελ είλαη δπλαηφλ λα 

εξκελεπηεί απφ ηηο αιιαγέο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ θαη κεηαβιεηψλ. Άιισζηε ν 

Masson (1998) αλαγλψξηζε σο «κεηάδνζε» ηελ εμάπισζε θξίζεσλ πνπ δελ κπνξνχλ 

λα πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηα ζεκειηψδε καθξννηθνλνκηθά δεδνκέλα. Καηά ηελ ίδηα 

ζπιινγηζηηθή ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο «κεηάδνζεο» σο κηαο κνξθήο «εμάξηεζεο» 

ησλ αγνξψλ, νη Dornbusch et al. (2000), ζεσξνχλ φηη είλαη απνηέιεζκα 

αλνξζνινγηθψλ θαηλνκέλσλ φπσο ν παληθφο, ε αγειαία ζπκπεξηθνξά θαη ε έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο.   

Μηα πεξίπησζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο κεηάδνζεο είλαη ε εμάπισζε ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ ηηκψλ ζε βαζηθά πεξηνπζηαθά κεγέζε, απφ κηα ρψξα ζε κία ή 

πνιιέο άιιεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε «κεηάδνζε» ραξαθηεξίδεηαη σο «δηάρπζε 

κεηαβιεηφηεηαο» θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ εμάπισζε ηεο αβεβαηφηεηαο ζηηο δηεζλήο 

ρξεκαηαγνξέο. χκθσλα κε ηνλ Santor (2003), απηή ε έλδεημε επηθεληξψλεηαη ζηε 

ζρέζε κεηαμχ νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη απνηειέζκαηνο ζηηο ρξεκαηαγνξέο. Ο Fischer 

(1999) ππνζηεξίδεη φηη ε απμεκέλε κεηαβιεηφηεηα ζηε ξνή θεθαιαίσλ πξνο ηηο 

αλαδπφκελεο αγνξέο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο γηα ηνλ νπνίν ε 

παγθφζκηα νηθνλνκία έρεη αλάγθε απφ κηα λέα αλαλεσκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αξρηηεθηνληθή. 

Χζηφζν, ε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ζε δηάθνξεο αγνξέο 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζηνπο κφληκνπο δηαθξαηηθνχο δεζκνχο ή λα είλαη απνηέιεζκα 

ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ κε ζπλέπεηα λα θαζίζηαηαη πνιιέο θνξέο αλέθηθηε ε 

εκπεηξηθή αλίρλεπζε ηεο εκθάληζεο ηεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζεσξείηαη απνδεθηή 

ε χπαξμε κηαο «αιιειεμάξηεζεο» παξά ην μέζπαζκα κηαο «ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

κεηάδνζεο». Άιισζηε φπσο επηζεκαίλνπλ νη Jokipii θαη Lucey (2007) ε 

«αιιειεμάξηεζε» ραξαθηεξίδεη πεξηφδνπο ζηαζεξφηεηαο θαη ακεηάβιεησλ δεζκψλ 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ αγνξψλ.  Απφ ηελ άιιε πιεπξά φηαλ νη δηαθξαηηθνί δεζκνί 

δελ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηα ζεκειηψδε κεγέζε, ε εμάπισζε κηαο θξίζεο 

ραξαθηεξίδεηαη σο «ρξεκαηννηθνλνκηθή κεηάδνζε».  

Οη Jokippi θαη Lucey (2007), ππνζηεξίδνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο φηη ε «κέηξηα 

ζπζρέηηζε» (moderately correlated) κεηαμχ δχν αγνξψλ ζε πεξηφδνπο ζηαζεξφηεηαο 

κπνξεί λα απνηειέζεη αηηία δεκηνπξγίαο «κεηάδνζεο», ζηελ πεξίπησζε πνπ 

παξαηεξεζεί κηα ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ακνηβαίσλ θηλήζεσλ (co-movements) ησλ 
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δχν αγνξψλ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε πνπ έλα ζνθ δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε 

ζρέζε δπν αγνξψλ θαη νη ακνηβαίεο θηλήζεηο ηνπο ζπλερίδνπλ κε ηνλ ίδην ξπζκφ 

κεηάδνζεο, ηφηε αλαθεξφκαζηε ζηελ χπαξμε «αιιειεμάξηεζεο».  

Οη Egloff et al. (2007), ζπλδένπλ ηελ «αιιειεμάξηεζε» κε ηλ «κεηάδνζε», 

ππνζηεξίδνληαο φηη κηα ελδερφκελε αιιειεμάξηεζε ζε κηθξνδνκηθφ
2
  επίπεδν νδεγεί 

ζε «κφιπλζε».  Δπνκέλσο, ε κφιπλζε νξίδεηαη σο ε κεηαδνηηθή ελέξγεηα πνπ 

εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο κηθξνδνκηθήο
2
 
 
 αιιειεμάξηεζεο, δειαδή είλαη ν θίλδπλνο 

φπνπ κηα πηζησηηθή θαηάζηαζε ελφο ζπκβαιιφκελνπ ζα ππξνδνηήζεη ηελ επηδείλσζε 

ηεο πηζησηηθήο θαηάζηαζεο ελφο άιινπ, κέζσ ελφο κηθξνδνκηθνχ θαλαιηνχ. Οη 

Jokippi θαη Lucey (2007) θάλνπλ ιφγν γηα «δνκηθή δηάζπαζε» (structural break) 

αλαθεξφκελνη ζηελ «κεηάδνζε», ζέινληαο λα ηνλίζνπλ ηηο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη 

ζηνπο δεζκνχο εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ αγνξψλ.   

πκπεξαζκαηηθά, ν φξνο ηεο «κεηαηφπηζεο» κηαο κεηάδνζεο θξίζεο (shift-

contagion) θαη ν φξνο ηεο «αιιειεμάξηεζεο» δχν αγνξψλ έρνπλ ηαπηφζεκεο έλλνηεο 

θαη δειψλνπλ ηελ χπαξμε πξαγκαηηθψλ δηαθξαηηθψλ δεζκψλ κε δηαηαξαζζφκελσλ 

απφ νπνηαδήπνηε απνζηαζεξνπνηεηηθφ παξάγνληα. Η ζεκειηψδεο κεηαβνιή ησλ 

δηαθξαηηθψλ δεζκψλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θξίζεο ζπληζηά μεθάζαξε πεξίπησζε 

«ρξεκαηννηθνλνκηθήο κεηάδνζεο».       

 

2.2 Κατηγορίεσ και Κανάλια διάδοςησ  

 

Η πνιππινθφηεηα θαη ε αιιειεμάξηεζε ηνπ παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο, θπξίσο ιφγν δνκηθήο ζπγθξφηεζεο, ε επηξξνή ησλ ρξεκαηαγνξψλ ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμήο θαη ε επίδξαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ επελδπηψλ ζηε ζπλερή κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ είλαη θάπνηνη βαζηθνί 

παξάκεηξνη πνπ δπζρεξαίλνπλ ζην μεθάζαξν πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

«κεηάδνζεο» θξίζεσλ. Άιισζηε, ην ζχλνιν ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο δελ έρεη 

θαηαιήμεη ζε έλα ζηέξεν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, κε απνηέιεζκα ε «κεηάδνζε» σο 

θαηλφκελν λα δέρεηαη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο. Χζηφζν απφ ηε κειέηε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη κηα ζεκαληηθή θαηεγνξηνπνίεζε αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν 

                                                           
2
 ε κίθξν-δνκή αλαθέξεηαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή ή λνκηθή αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ ρξεσζηψλ, ε νπνία μεπεξλά ηα φξηα ησλ 

θνηλψλ παξαγφλησλ (καθξννηθνλνκηθά ζεκειηψδε κεγέζε) θαη αλαθέξεηαη ζε καθξφ-δνκηθφ επίπεδν.   
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εξκελείαο ησλ γεγνλφησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηάρπζε θξίζεσλ θαη ζπληεινχλ ζηνλ 

ζρεκαηηζκφ κηαο «κεηάδνζεο». πλεπψο, επηρεηξείηαη λα δνζεί κηα απεηθφληζε ησλ 

θαλαιηψλ κεηάδνζεο, ε νπνία παξνπζηάδεηαη δηαγξακκαηηθά ζην «Δηάγξακκα 1».    

Η δηάθξηζε ησλ κνξθψλ «κεηάδνζεο» πεξηιακβάλεη δχν θαηεγνξίεο: ε πξψηε 

αθνξά ζηε κεηάδνζε πνπ εξκελεχεηαη βάζεη ησλ ζεκειησδψλ κεγεζψλ (fundamental 

–based contagion) θαη ε δεχηεξε αλαθέξεηαη ζηε «κεηάδνζε» πνπ βαζίδεηαη ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ επελδπηψλ (investor-based contagion), ε επνλνκαδφκελε θαη 

«αιεζηλή κεηάδνζε» (true contagion), (Calvo θαη Reinhart, 1996) ή «θαζαξή 

κεηάδνζε» (pure contagion), (Dornbusch et al, 2000). Δμαηηίαο ησλ πνιιψλ 

δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, επηιέρηεθε ε παξαπάλσ κνξθή νκαδνπνίεζεο θαη βάζεη 

απηήο ζα εληαρζνχλ θαη ζα αλαδεηρζνχλ νη ππφινηπεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
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2.2.1 Fundamental – based contagion 

 

ηελ νκάδα απηή εληάζζεηαη ε «κεηάδνζε» εθείλσλ ησλ θξίζεσλ, πνπ 

επλνείηαη απφ ηελ παξνπζία ζηαζεξψλ δηαθξαηηθψλ δεζκψλ ή δηαθνξεηηθά ε 

«κεηάδνζε» πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο νλνκαδφκελεο «θαλνληθήο αιιειεμάξηεζεο» 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νηθνλνκηψλ. Γίλεηαη θαλεξφ φηη, ε θαηεγνξία απηή αλαθέξεηαη 

ζηηο δηαηαξαρέο πνπ εμαπιψλνληαη εμαηηίαο ησλ «πξαγκαηηθψλ» θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεζκψλ (επνλνκαδφκελνη θαη σο «real links»),  πνπ 

πξνυπάξρνπλ ηεο εκθάληζεο θξίζεσλ, είλαη απνηέιεζκα «αιιειεμάξηεζεο» θαη 

επνκέλσο δελ ζπληζηνχλ μεθάζαξε πεξίπησζε «κεηάδνζεο» (Kaminsky θαη Reinhart, 

2000; Dornbusch et al, 2000; Santor, 2003; Karolyi θαη Stulz, 2003; Pericoli θαη 

Sbarcia, 2003). Οη Forbes θαη Rigobon (2001), ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν «ζεσξία κε 

ελδερφκελεο θξίζεο» (non-crisis contingent theory), αλαθεξφκελνη ζ’ απηή ηελ 

θαηεγνξία θαη ζεσξνχλ φηη νη κεραληζκνί κεηάδνζεο παξακέλνπλ νη ίδηνη, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ εκθάληζε θξίζεσλ κε απνηέιεζκα νη δηαθξαηηθνί δεζκνί λα 

παξακέλνπλ ακεηάβιεηνη ζηελ πεξίπησζε κηαο δηαηαξαρήο. Ο Edward (2000) ζεσξεί 

ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα κεραληζκψλ (fundamental-based contagion) ηαπηφζεκε κε 

ηελ θαηεγνξία «spillovers», πνπ πξψηνο ν Masson (1998) αλέδεημε σο πεξίπησζε 

εμάπισζεο αξλεηηθψλ ζπκβάλησλ κεηαμχ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, ιφγσ 

«αιιειεμάξηεζεο». 

Οη θπξηφηεξνη κεραληζκνί ή θαλάιηα «κεηάδνζεο» πνπ εληάζζνληαη ζηελ 

θαηεγνξία «fundamental-based contagion» είλαη: νη θνηλέο δηαηαξαρέο «common 

shocks», εκπνξηθνί δεζκνί «trade links», ρξεκαηννηθνλνκηθνί δεζκνί «financial 

links». Η πιεηνλφηεηα ησλ ζπγγξαθέσλ (Edward, 2000; Karolyi and Stulz 2003; 

Kaminsky and Reinhart, 2000; Santor, 2003; Claessens and Forbes, 2004; Jokipii and 

Lucey, 2006; Dornbusch et al., 2000) ζπκπεξηιακβάλνπλ απηνχο ηνπο ηξείο 

κεραληζκνχο, κε εμαίξεζε ηνπο Forbes and Rigobon (2001), νη νπνίνη αλαθέξνληαη 

θαη ζε δχν αθφκε κεραληζκνχο κεηάδνζεο: «policy coordination» θαη «revaluation or 

learning». Δηδηθφηεξα, ν ηειεπηαίνο εξκελεχεηαη απφ κνληέια βαζηδφκελα ζε 

ζπκπεξηθνξηθνχο παξάγνληεο θαη φρη ζε ζεκειηψδε κεγέζε, φπσο, άιισζηε, 

ζπκβαίλεη κε ηνπο ππφινηπνπο. 
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2.2.1.1 Common Shocks 

 

Οη «θνηλέο δηαηαξαρέο» ζε παγθφζκηα θιίκαθα (global cause) απνηεινχλ ηε 

ζπλεζέζηεξε ζεκειηψδε αηηία δηαζπνξάο κηαο θξίζεο, σο απνηέιεζκα ησλ αιιαγψλ 

πνπ επέξρνληαη απφ ηε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ, απφ κηα πηψζε ηεο 

παγθφζκηαο αλάπηπμεο ή αθφκα απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ. Πηζαλέο κεηαβνιέο 

απηψλ ησλ κεγεζψλ είλαη δπλαηφ λα επηθέξνπλ κεγάιεο εθξνέο θεθαιαίσλ, γεγνλφο 

πνπ ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (asset prices) θαη 

ζε αχμεζε ησλ θεθαιαηαθψλ ξνψλ. (Claessens and Forbes, 2004; Dornbusch et al., 

2000). Αξρηθά, ηέηνηνπ είδνπο θξίζεηο εκθαλίδνληαη ζε πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο θαη 

ζηε ζπλέρεηα εμαπιψλνληαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο (Masson, 1998). Όπσο αλαδείρηεθε 

ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα νη «θνηλέο δηαηαξαρέο»  ή «θνηλέο αηηίεο» ραξαθηεξίζηεθαλ 

απφ ηνλ Masson (1998) σο «monsoonal effect».  

 

2.2.1.2 Trade links 

 

Οη «εκπνξηθνί δεζκνί» είλαη ην θαλάιη κεηάδνζεο κηαο θξίζεο πνπ ιακβάλεη 

ρψξα ζε ηνπηθφ επίπεδν, δειαδή κηα θξίζε πνπ μεζπά ζην εζσηεξηθφ κηαο νηθνλνκίαο 

(local shock) κπνξεί λα επεξεάζεη ηα ζεκειηψδε κεγέζε κηαο άιιεο νηθνλνκίαο. Γηα 

παξάδεηγκα κηα ελδερφκελε ππνηίκεζε ζε έλα εζληθφ λφκηζκα ζα έρεη επίπησζε ζην 

εγρψξην εηζφδεκα, κε ζπλέπεηα λα δηαηαξάζζνληαη νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, θαζψο 

ε κεησκέλε δήηεζε γηα εηζαγσγέο επεξεάδεη ηελ αληίζηνηρε εμαγσγηθή δηαδηθαζία.                        

Η δηαθαηλφκελε δηαηαξαρή ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ζα έρεη επίπησζε ζε φια ηα 

ζεκειηψδε κεγέζε ησλ ππνινίπσλ νηθνλνκηψλ πνπ είλαη αιιεινεμαξηψκελα κέζσ 

ησλ άκεζσλ εκπνξηθψλ δεζκψλ. Χζηφζν, κηα ελδερφκελε ππνηίκεζε ελδέρεηαη λα 

πξνθαιέζεη θαη έκκεζεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ 

εκπνξηθή δπλακηθή ηξίησλ ρσξψλ, θαζψο ζε αλάινγεο θαηαζηάζεηο επέξρεηαη 

επξχηεξε λνκηζκαηηθή αζηάζεηα θαη πηζαλέο θεξδνζθνπηθέο επηζέζεηο επελδπηψλ πνπ 

πξνζδνθνχλ ζε κηα ππνηίκεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. (Dornbusch et al, 

2000; Claessens and Forbes, 2004).  
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Οη «άκεζνη» (direct trade links) ή «ακθίπιεπξνη» (bilateral) εκπνξηθνί δεζκνί 

θαη νη «έκκεζνη» (indirect trade links ή competitive devaluations) ζπλζέηνπλ ηηο δχν 

ζπληζηψζεο ησλ «εκπνξηθψλ δεζκψλ» σο κεραληζκνχ κεηάδνζεο θξίζεσλ. Οη 

Gerlach θαη Smets (1995) ήηαλ νη πξψηνη πνπ κειέηεζαλ ηελ εμάπισζε ησλ 

λνκηζκαηηθψλ θξίζεσλ, κέζσ ηνπ κεραληζκνχ κεηάδνζεο ησλ εκπνξηθψλ δεζκψλ, 

ηεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ επηθέξνπλ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ρσξψλ θαη 

ζηελ επηηάρπλζε ησλ θεξδνζθνπηθψλ επηζέζεσλ. Γεληθά νη επηπηψζεηο ηεο 

«κεηάδνζεο» εμαπιψλνληαη επθνιφηεξα αλάκεζα ζε ρψξεο κε ηζρπξνχο εκπνξηθνχο 

δεζκνχο, πάξα αλάκεζα ζε ρψξεο πνπ εκθαλίδνπλ νκνηφηεηεο ζηα καθξννηθνλνκηθά 

ηνπο κεγέζε (Eichengreen et al, 1996). Άιισζηε, νη Glick θαη Rose (1998) θαηέιεμαλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη «νη εκπνξηθνί δεζκνί απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ θαλάιη 

κεηάδνζεο πάλσ θαη πέξα απφ νπνηαδήπνηε καθξννηθνλνκηθή επηξξνή». 

 

2.2.1.3 Financial links 

 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δεζκνί εκθαλίδνπλ νκνηφηεηεο κε ηνπο εκπνξηθνχο 

δεζκνχο, αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν κεηάδνζεο κηαο θξίζεο, σο απφξξνηα ηνπ 

παγθνζκηνπνηεκέλνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πνιιαπιψλ ζπζρεηηζκψλ 

πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νηθνλνκηψλ. ε θαηαζηάζεηο θξίζεσλ, ε  

κείσζε ηεο ξνήο θεθαιαίσλ, ησλ μέλσλ επελδχζεσλ θαη γεληθφηεξα ε επηδείλσζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ επηθέξεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο αιιεινεμαξηψκελεο 

ρψξεο κεηαμχ ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Santor (2003), νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δεζκνί 

απνηεινχλ θνξέα κεηάδνζεο δηαηαξαρψλ ζε επξχηεξε θιίκαθα, σο απνηέιεζκα ηεο 

«αιιειεμάξηεζεο». 

 

2.2.1.4 Policy Coordination & Re-evaluation or learning 

 

Ο πξψηνο κεραληζκφο (policy coordination) ζρεηίδεηαη κε ηηο ζπληνληζκέλεο 

ελέξγεηεο πνπ αθνινπζνχλ δχν νηθνλνκίεο ππφ ηελ απεηιή εμάπισζεο κηαο 

νηθνλνκηθήο δηαηαξαρήο. Σν μέζπαζκα κηαο θξίζεο ζε κηα νηθνλνκία ηείλεη λα 

ελεξγνπνηεί ηα αληαλαθιαζηηθά αληίδξαζεο ησλ ππνινίπσλ ζπλεξγαδφκελσλ 
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νηθνλνκηψλ γηα ηε ιήςε παξφκνησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο (Forbes θαη Rigobon, 

2001). Ο δεχηεξνο κεραληζκφο (re-evaluation or learning) αλαθέξεηαη ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ γλψζεσλ απφ πξνεγνχκελεο θξίζεηο 

νηθνλνκηψλ, πξνθεηκέλνπ νη επελδπηέο λα πξνβαίλνπλ ζε νξζνινγηθφηεξεο θηλήζεηο 

ζε άιιεο νηθνλνκίεο κε παξφκνηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε.  

 

2.2.2 Investor – based contagion (pure contagion) 

 

Οπνηαδήπνηε κνξθή κεηάδνζεο θξίζεο πνπ δελ κπνξεί λα εξκελεπηεί απφ ηηο 

αιιαγέο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ ζεκειησδψλ κεγεζψλ θαη είλαη απφξξνηα 

επελδπηηθψλ ζπκπεξηθνξηθψλ παξαγφλησλ, απνηειεί πεξίπησζε «αιεζηλήο» 

κεηάδνζεο. Ο φξνο απηφο γίλεηαη απνδεθηφο απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ επηζηεκφλσλ 

θαη νπζηαζηηθά απνηειεί ηελ πην μεθάζαξε πεξίπησζε κεηάδνζεο θξίζεσλ  (Edward, 

2000; Karolyi θαη Stulz, 2003; Kaminsky θαη Reinhart, 2000; Santor, 2003; Claessens 

θαη Forbes, 2004; Jokipii θαη Lucey, 2006; Dornbusch et al., 2000; Moser, 2003).  

χκθσλα κε ηνλ Masson (1998, 1999), ν φξνο contagion ρξεζηκνπνηείηαη 

κφλν ζ’ απηή ηελ θαηεγφξηα εμάπισζεο θξίζεσλ, δειαδή, ζηηο θξίζεηο πνπ 

εκθαλίδνληαη θαη δχλαηαη λα εμαπισζνχλ ζε νπνηαδήπνηε νηθνλνκία (βηνκεραληθή ή 

θαη αλαδπφκελε) γηα αηηίεο πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα εξκελεπηνχλ απφ ηα 

καθξννηθνλνκηθά κεγέζε, αιιά αληίζεηα βαζίδνληαη ζε ζπκπεξηθνξηθνχο 

παξάγνληεο.  Χζηφζν, ε ζπκπεξηθνξά ησλ επελδπηψλ δελ είλαη, πάληνηε, αζθαιήο 

δείθηεο κηαο «αιεζηλήο» κεηάδνζεο θαη κάιηζηα, ζπρλά, πξνζδηνξίδεη κεραληζκνχο 

βαζηδφκελνπο ζε ζεκειηψδε κεγέζε. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ελέξγεηεο (αηνκηθέο ή θαη 

ζπιινγηθέο) ησλ επελδπηψλ ραξαθηεξίδνληαη, εθ ησλ πξνηέξσλ, σο νξζνινγηθέο, ε 

κεηάδνζε κηαο ελδερφκελεο θξίζεο ζα είλαη απνηέιεζκα ζεκειησδψλ αηηηψλ 

(Dornbusch et al, 2000; Claessens and Forbes, 2004). Αληίζεηα, νη επελδπηηθέο 

ελέξγεηεο (αηνκηθέο ή ζπιινγηθέο) πνπ είλαη, εθ ησλ πξνηέξσλ, αλνξζνινγηθέο 

νδεγνχλ ζε κεηάδνζε θξίζεσλ πνπ είλαη απνηέιεζκα «αγειαίαο ζπκπεξηθνξάο» θαη 

«ζηξαηεγηθψλ ραξηνθπιαθίνπ» (Pritsker, 2001). Δπνκέλσο, κηα «αιεζηλή» κεηάδνζε 

ζα επεξεάδεηαη απφ ηελ νξζνινγηθή ή αλνξζνινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ επελδπηψλ 

θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ εμάπισζε κηαο θξίζεο, σο ζπλέπεηα ζεκειησδψλ παξαγφλησλ 

ή «αγειαίαο ζπκπεξηθνξάο» αληίζηνηρα. Ο Santor (2003) πεξηζζφηεξν ζπλνπηηθφο 
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ζεσξεί φηη ε αγειαία ζπκπεξηθνξά δηαθαίλεηαη σο αλνξζνινγηθή φηαλ εμεηάδεηαη ζε 

καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, ελψ κε ηελ αηνκηθή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ κπνξεί κηα 

παξφκνηα ζπκπεξηθνξά λα ραξαθηεξίδεηαη σο νξζνινγηθή. Ο ad hoc δηαρσξηζκφο 

κηαο επελδπηηθήο ελέξγεηαο ζε νξζνινγηθή ή αλνξζνινγηθή θαη ηεο κεηάδνζεο 

θξίζεσλ ζε ζεκειηψδε ή ζπκπεξηθνξηθή, θαηαδεηθλχεη ηελ πεξηπινθφηεηα θαη ηε 

δπζθνιία πξνζδηνξηζκνχ ηαπηνπνίεζεο ηεο έλλνηαο «contagion».  

Οη Forbes θαη Rigobon (2002) ζεσξνχλ φηη νπνηαδήπνηε «άλεπ φξσλ» 

εμάπισζε θξίζεο δελ πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ φξν «contagion», νξίδνληαο σο βαζηθφ 

θξηηήξην γηα έλαλ ηέηνην πξνζδηνξηζκφ ηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ δηαθξαηηθψλ 

δεζκψλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θξίζεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ 

κφληκνη ηζρπξνί δεζκνί κεηαμχ ησλ νηθνλνκηψλ, ε εμάπισζε κηαο θξίζεο είλαη 

απνηέιεζκα «αιιειεμάξηεζεο». Κάησ απφ απηή ηελ πξνυπφζεζε, νη δχν ζπγγξαθείο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν «shift-contagion» (αληίζηνηρν ησλ φξσλ investor-based ή 

pure/true contagion)  θαη αλαπηχζζνπλ ηηο ζεσξίεο «crises-contingent» γηα λα 

αλαθεξζνχλ ζηνπο κεραληζκνχο πνπ εξκελεχνπλ ηε κεηάδνζε.  

Έλαλ δηαθνξεηηθφ δηαρσξηζκφ ησλ κεραληζκψλ κεηάδνζεο  παξνπζηάδεη ν 

Moser (2003), αζπαδφκελνο ηνλ φξν «pure contagion» σο θαηαιιειφηεξν γηα ηελ 

εξκελεία ησλ κεηαδηδφκελσλ ζνθ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηαβνιέο ησλ 

ζεκειησδψλ κεγεζψλ θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο αηέιεηαο ησλ αγνξψλ. ε απηή ηε 

βάζε παξνπζηάδεη δχν θχξηεο νκάδεο κεραληζκψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πεξίπησζε ηεο 

«αιεζηλήο κεηάδνζεο» (pure contagion). H πξψηε αλαθέξεηαη σο «information 

effect» θαη πεξηιακβάλεη ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε κεηάδνζε κηαο θξίζεο απφ ρψξα ζε 

ρψξα ιεηηνπξγεί σο «ζηληάιν» πιεξνθφξεζεο γηα ην επελδπηηθφ θνηλφ. Η δεχηεξε 

νκάδα αλαθέξεηαη σο «domino effect» θαη δίλεη έκθαζε ζηνπο νηθνλνκηθνχο 

δεζκνχο.       

Αλαθνξηθά κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ κεραληζκψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 

«pure contagion», δηαθαίλεηαη κηα πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ εθδνρψλ θαη 

νκαδνπνηήζεσλ, σο απφξξνηα ηεο δπζθνιίαο πξνζδηνξηζκνχ θαη εξκελείαο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ επελδπηψλ. Χζηφζν, απφ ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

πξνθχπηνπλ ηξείο βαζηθέο θαηεγνξίεο κεραληζκψλ κεηάδνζεο: ε ξεπζηφηεηα θαη ηα 

πξνβιήκαηα θηλήηξνπ (liquidity and incentive problems), ε αζχκκεηξε θαη αηειήο 

πιεξνθφξεζε (asymmetric and imperfect information) θαη νη πνιιαπιέο ηζνξξνπίεο 

(multiple equilibria). 
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2.2.2.1 Ρευςτότητα (Liquidity) 

 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζε κηα νηθνλνκία 

θαηά ηελ πεξίνδν κηαο θξίζεο είλαη απηφ ηεο ξεπζηφηεηαο. Δίλαη γεγνλφο φηη, θάησ 

απφ ζπλζήθεο θξίζεο, νη επελδπηέο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο απψιεηεο ζηηο αμίεο ησλ 

ραξηνθπιαθίσλ ηνπο θαη θαηαθεχγνπλ άκεζα ζηελ πψιεζε ησλ αμηψλ πνπ θαηέρνπλ 

ζε άιιεο αγνξέο (θπξίσο αλαδπφκελεο), πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηα ειάρηζηα 

πεξηζψξηα (margin calls)
3
 ησλ επελδχζεσλ ηνπο (Forbes θαη Rigobon, 2001) θαη λα 

εμαζθαιίζνπλ ξεπζηφηεηα, απαξαίηεηε γηα κηα ελδερφκελε, κεγαιχηεξεο έθηαζεο, 

ππνβάζκηζε ησλ ραξηνθπιαθίσλ ηνπο. Απηή ε εμηζνξξνπεηηθή, αληαλαθιαζηηθή 

ελέξγεηα -  απνθαινχκελε απφ ηνλ Moser (2003) σο εμηζνξξφπεζε ραξηνθπιαθίνπ 

(portfolio rebalancing)
4
 - ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο, απφ ηελ πιεπξά ησλ 

επελδπηψλ, ραξαθηεξίδεηαη σο κεραληζκφο κεηάδνζεο, εμαηηίαο ηεο 

απνζηαζεξνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηψλ πνπ αξρηθά δελ ππέζηεζαλ ηηο ζπλέπεηεο κηαο 

θξίζεο. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο θίλεζεο ησλ επελδπηψλ είλαη απφ ηε κία 

πιεπξά ε απνζηξνθή ηνπ θηλδχλνπ (risk aversion), πνπ ηνπο σζεί ζηελ πψιεζε αμηψλ 

ζηηο ρψξεο ππφ θξίζε θαη απφ ηελ άιιε ην θίλεηξν (incentive) ηεο δηαηήξεζεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ ζηηο ρψξεο πνπ παξέκεηλαλ (αξρηθά) αλεπεξέαζηεο απφ 

ηελ θξίζε (Dornbusch et al., 2000; Claessens θαη Forbes, 2004).  

 

2.2.2.2 Αςύμμετρη και Ατελήσ Πληροφόρηςη (Asymmetric and Imperfect 

Information)  

 

Σν δήηεκα ηεο πιεξνθφξεζεο απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα δηακφξθσζεο ηεο 

επελδπηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη δνκηθφ ζηνηρείν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ αγνξψλ. 

ηελ πεξίπησζε ηεο κεηάδνζεο θξίζεσλ ε πιεξνθφξεζε, σο θνξέαο επεξεαζκνχ θαη 

εηαηξνθαηεχζπλζεο ηεο επελδπηηθήο ζπκπεξηθνξάο δηαθξίλεηαη ζε δχν θχξηνπο 

κεραληζκνχο: ηελ αηειή θαη αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε. Δμαηηίαο ηεο αηεινχο 

πιεξνθφξεζεο θαη ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη επελδπηέο δελ έρνπλ ζαθή 

εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηηο δηάθνξεο ρψξεο. Με βάζε απηά ηα 

                                                           
3 Ο Valdés (1997) αλαθέξζεθε πξψηνο ζηνλ επεξεαζκφ ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ επελδπηψλ απφ κηα θξίζε   
4 Απνηειεί κέξνο ηεο νκάδαο ησλ κεραληζκψλ «domino effect» (Moser, 2003)  
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δεδνκέλα εληνπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα ζηηο πεξηνρέο φπνπ εθδειψζεθε ε θξίζε θαη ζηε 

ζπλέρεηα πξνβαίλνπλ ζε πξφβιεςε ησλ ζπλζεθψλ πνπ εθηηκνχλ φηη ζα  

επηθξαηήζνπλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκφζνπλ αλάινγα ηηο ελέξγεηέο ηνπο. Δίλαη κηα 

πξνζπάζεηα ησλ επελδπηψλ λα νκαδνπνηήζνπλ ηηο ρψξεο, βαζηδφκελνη ζηελ ππφζεζε 

φηη νη παζνγέλεηεο ηεο «ππφ θξίζε» πεξηνρήο απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα 

θαη κηαο επξχηεξεο νκάδαο
5
 (Moser, 2002). Απηή ε επελδπηηθή ηάζε αληηθαηνπηξίδεη 

νξζνινγηθέο ή θαη αλνξζνινγηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ επηηαρχλνπλ ηε κεηάδνζε κηαο 

θξίζεο (Claessens θαη Forbes, 2004; Dornbusch et al. 2000; Santor, 2002).  

Μηα αλαιπηηθφηεξε πξνζέγγηζε παξνπζηάδεη ν Mosser (2000), ν νπνίνο 

δηαθξίλεη δπν ζπκπιεξσκαηηθέο εθδνρέο ηεο επελδπηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε ζπλζήθεο 

αηεινχο πιεξνθφξεζεο: «Signal extraction failures» θαη «wake up call». ηελ πξψηε 

πεξίπησζε νη επελδπηέο εθηηκνχλ ιαλζαζκέλα ή ππεξεθηηκνχλ ηελ έθηαζε ηεο 

αιιειεμάξηεζεο (fictitious interdependence) ησλ νηθνλνκηψλ κε απνηέιεζκα νη 

ελέξγεηέο ηνπο λα πξνθαινχλ ηελ εμάπισζε ελφο νηθνλνκηθνχ ζνθ, ην φπνην δελ ζα 

δηαρένληαλ θάησ απφ ζπλζήθεο πιήξνπο πιεξνθφξεζεο. H δεχηεξε πεξίπησζε είλαη 

γλσζηή κε ηνλ φξν «wake-up call»
6
 ηνλ νπνίν εηζήγαγε ν Goldstein (1998) γηα λα 

πεξηγξάςεη ηελ θαηάζηαζε εθείλε φπνπ ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο ζε κηα ρψξα 

ιεηηνπξγεί σο πξνεηδνπνίεζε γηα ηνπο επελδπηέο πξνθεηκέλνπ λα επαλαμηνινγήζνπλ 

ηα ζεκειηψδε κεγέζε ησλ, πξφζθαηξα αλεπεξέαζησλ απφ ηελ θξίζε, ρσξψλ. 

Απνηέιεζκα είλαη ν εληνπηζκφο πξνβιεκάησλ πνπ αδπλαηνχζαλ νη επελδπηέο λα 

δηαθξίλνπλ πξηλ ηελ πξνεηδνπνίεζε ηεο θξίζεο θαη θαη’ επέθηαζε ε αλαδίπισζε ηεο 

ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζε ξίζθα πνπ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα αλαιάβνπλ. Καη νη δχν 

πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγνχλ σο κεραληζκνί κεηάδνζεο γηα δηαθνξεηηθνχο, φκσο, ιφγνπο. 

ηελ πξψηε νη επελδπηέο πξνζαξκφδνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπο ζε εθηηκήζεηο 

ππνηηζέκελσλ πξνβιεκάησλ, ελψ ζηελ δεχηεξε βάζεη ππαξθηψλ πξνβιεκάησλ 

(Moser, 2002). 

Αηηηψδεο ζρέζε κε ηε κεηάδνζε θξίζεσλ εκθαλίδεη ε παξνπζία ηεο 

αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο κεηαμχ ησλ επελδπηψλ. Οη ιηγφηεξν ελεκεξσκέλνη 

επελδπηέο αθνινπζνχλ, κε κηκεηηθφ ηξφπν, ηηο θηλήζεηο ησλ επελδπηψλ πνπ 

ζηεξίδνληαη ζε ζεσξεηηθά θαιχηεξα ελεκεξσκέλεο πεγέο κε απνηέιεζκα λα κελ 

είλαη μεθάζαξν αλ κηα ελέξγεηα πξνθιήζεθε απφ ζεκειηψδε αίηηα ή απφ θάπνην 

                                                           
5 Δίλαη γλσζηή σο «lump together hypothesis» θαη απνηειεί κηα εθδνρή ηεο «αηεινχο πιεξνθφξεζεο» ή «signal 

extraction failures» (Moser, 2003) 
6 Η νηθνλνκία ηεο Σατιάλδεο ιεηηνχξγεζε σο «wake-up call» γηα ηνπο δηεζλήο επελδπηέο πξνθεηκέλνπ λα 

επαλαμηνινγήζνπλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ αζηαηψλ δαλεηνιεπηψλ (Goldstein, 1998). 
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παξαπιαλεηηθφ «ζηληάιν» (Claessens θαη Forbes, 2004; Forbes θαη Rigobon, 2001; 

Santor, 2003). Απηνχ ηνπ είδνπο αγειαίαο ζπκπεξηθνξάο πεγάδεη απφ ηελ αζπκκεηξία 

ηεο πιεξνθφξεζεο θαη εηδηθφηεξα απφ ην θφζηνο άληιεζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Οη 

Calvo θαη Mendoza (1998) αλέπηπμαλ ηε ζεσξία φηη δεδνκέλνπ ηνπ θφζηνπο 

απφθηεζεο θαη επεμεξγαζίαο κηαο πιεξνθνξίαο, ε αμηνπνίεζε ηεο κεηψλεηαη φζν ν 

αξηζκφο ησλ ρσξψλ κε επελδπηηθέο επθαηξίεο απμάλεηαη. Δπνκέλσο, δηαθαίλεηαη φηη ν 

«αλελεκέξσηνο» επελδπηήο ιεηηνπξγεί νξζνινγηθά φηαλ ζπκπεξηθέξεηαη κε φξνπο 

«αγέιεο» (εμ’ νξηζκνχ αλνξζνινγηθφ), εμαηηίαο ηεο απνθπγήο ηνπ πςεινχ θφζηνπο 

ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο σθέιεηαο πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη αθνινπζψληαο ηηο 

θηλήζεηο ησλ αγνξψλ.   

 

2.2.2.3 Multiple Equlibria  

 

Η θαζνιηθά απνδεθηή εξκελεία ηεο «πξαγκαηηθήο» κεηάδνζεο θξίζεσλ 

αλαθέξεηαη ζηε κεηαηφπηζε ηνπ επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο ε νπνία δηακνξθψλεηαη 

αλεμάξηεηα απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ ζεκειησδψλ κεγεζψλ κηαο νηθνλνκίαο. Ο Masson 

(1998) ζεσξεί φηη ηέηνηνπ ηχπνπ ζπκπεξηθνξά εκθαλίδεη ηηο αγνξέο ζε θαηάζηαζε 

ειιηπνχο ζπληνληζκνχ (coordination problems) ή απην-εθπιεξνχκελσλ πξνζδνθηψλ 

(self-fulfilling expectations) ή πνιιαπιψλ ηζνξξνπηψλ (multiple equilibria). Οη 

πξνζδνθίεο ησλ επελδπηψλ ζπληνλίδνληαη θαη επεξεάδνληαη απφ ηελ εθδήισζε κηαο 

θξίζεο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε κηα νηθνλνκία, κε απνηέιεζκα λα δπζπηζηνχλ γηα ηελ 

αμηνπηζηία ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ. Απηή ε θαηάζηαζε απεηθνλίδεηαη σο κεηαθίλεζε 

ηεο επελδπηηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ κηα «θαιή» ζε κηα «θαθή» ηζνξξνπία θαη 

απνηειεί θνξέα «κεηάδνζεο» ηεο θξίζεο. Πνιιέο θνξέο γίλεηαη δπζδηάθξηηε ε 

αλίρλεπζε ησλ πξαγκαηηθψλ αηηηψλ απηήο ηεο «κεηάδνζεο», δεδνκέλνπ φηη είλαη 

πηζαλφ ην θαηλφκελν ησλ πνιιαπιψλ ηζνξξνπηψλ, σο απνηέιεζκα ηεο κεηαηφπηζε 

ησλ επελδπηηθψλ πξνζδνθηψλ, λα νθείιεηαη θαη ζε ζεκειηψδεηο παξάγνληεο 

(Claessens θαη Forbes, 2004). 
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2.3. Έλεγχοι για την ύπαρξη contagion 

 

Η ζπρλή εκθάληζε νηθνλνκηθψλ δηαηαξαρψλ θαζηζηνχλ δχζθνιή ηελ 

εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κεηάδνζεο, δεδνκέλεο ηεο κηθξήο 

δηαζεζηκφηεηαο ζεκειησδψλ ζηνηρείσλ. Μηα επξέσο δηαδεδνκέλε κέζνδνο είλαη ν 

έιεγρνο ηεο ζπζρέηηζεο ησλ αγνξψλ ζε πεξηφδνπο αλαηαξάμεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

αληίζηνηρεο ήξεκεο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990, 

δηαπηζηψζεθε φηη ε αχμεζε ηνπ βαζκνχ ζπζρέηηζεο ησλ αγνξψλ ήηαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαηαξαρψλ. Οη Forbes θαη Rigobon (2002) 

ππνζηεξίδνπλ φηη κε ηε κέζνδν απηή δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε εηεξνζθεδαζηηθφηεηα, 

κε απνηέιεζκα λα κελ εμάγνληαη αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Αλ νη ζπληειεζηέο 

ζπζρέηηζεο είλαη πξνζαξκνζκέλνη ζηελ εηεξνζθεδαζηηθφηεηα, δελ ππάξρνπλ 

ζηνηρεία γηα κεηάδνζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο. ε φιεο ηηο κειέηεο ηνπο βξήθαλ 

ζεκαληηθνχο δεζκνχο ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο κεηαμχ ησλ αγνξψλ, νπφηε θαηέιεμαλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη νη πεξηζζφηεξεο αλαηαξάμεηο είλαη ζπρλέο ή κεηαδφζηκεο ζε 

φιεο ηηο αγνξέο κέζσ ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ ζεκειησδψλ δεδνκέλσλ. 

Έλαο άιινο ηξφπνο εθηίκεζεο ηεο δηάρπζεο κεηαβιεηφηεηαο δειαδή νη 

κεηαβνιέο κεηαμχ αγνξψλ είλαη ε κειέηε ησλ ηηκψλ ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.  

Υξεζηκνπνηψληαο έλα κνληέιν GARCH, ν Edwards (1998) εμεηάδεη θαηά πφζν νη 

επηπηψζεηο ηεο αχμεζεο ησλ επηηνθίσλ ηνπ Μεμηθνχ θαηά ην 1994 επεθηάζεθε θαη ζε 

ρψξεο φπσο ε Αξγεληηλή θαη ε Υηιή. Μάιηζηα, ζπκπέξαλε φηη ππήξραλ ηζρπξά 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο κεηάδνζεο απφ ην Μεμηθφ κέρξη ηελ Αξγεληηλή, αιιά φρη 

απφ ην Μεμηθφ ζηε Υηιή.   

Οη Park & Song  (1998) εθάξκνζαλ έλα κνληέιν GARCH γηα ηα δεδνκέλα 

ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο θαη δηαπίζησζαλ φηη νη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηελ Ιλδνλεζία 

θαη ηελ Σατιάλδε κεηαδφζεθαλ ζηελ θνξεαηηθή αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, ελψ ε 

θνξεαηηθή θξίζε δελ ήηαλ κεηαδνηηθή ζηηο δχν ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο.  
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2.3.1 Μεθοδολογία υπολογιςμού Contagion 

 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ γηα ηε κεηάδνζε ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ, 

γίλεηαη ζαθέο πσο ε κέηξεζε ηεο δηάδνζεο δχλαηαη λα δηαρσξηζηεί ζηηο θάησζη 

θαηεγνξίεο (Pericoli θαη Sbarcia, 2003). 

 

2.3.1.1 Αλλαγέσ ςτην πιθανότητα των νομιςματικών κρίςεων 

 

Βάζεη ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ επηρεηξείηαη αλάιπζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο 

ησλ λνκηζκαηηθψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. ην πιαίζην απηφ, γηα ηε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θάζε ρψξαο, εμεηάδεηαη έλαο κέζνο ζηαζκηθφο φξνο 

κεηαβνιήο ζηα βξαρππξφζεζκα επηηφθηα, θαηαγξάθνληαο παξάιιεια ηηο πηέζεηο πνπ 

δέρεηαη ην λφκηζκα αιιά θαη νη δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο απφ ηε κεηαβνιή ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο. 

Οξίδνληαο κηα θξίζε ζηελ ρψξα i σο κηα κεηαβιεηή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δείθηε, κειεηνχληαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη. Γειαδή, βάζεη ηνπ 

ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ, ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο, πξνηάζζεη ηελ θαηαγξαθή ησλ 

απνθιίζεσλ πνπ ζεκεηψλνληαη ζηα λνκηζκαηηθή κεγέζε απφ ην κέζν φξν πνπ έρεη 

ππνινγηζηεί.. Με ηε ρξήζε θαηάιιεισλ κεηαβιεηψλ ειέγρνπ θαη κέζσ 

νηθνλνκεηξηθήο αλάιπζεο γίλεηαη έιεγρνο πφηε κηα θξίζε ζηε ρψξα i νδεγεί ζε 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθή αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο θξίζεο ζε άιιε ρψξα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη κε παξφκνην ηξφπν δχλαηαη λα εθαξκνζηεί ε ίδηα κέζνδνο θαη ζε 

κεηαδφζεηο θξίζεσλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, αλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ελφο 

«δείθηε θξίζεο» είλαη δπζθνιφηεξνο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. ηελ θαηεχζπλζε 

απηήλ, αλαπηχζζνληαη κειέηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ ελφο ζπλφινπ 

καθξννηθνλνκηθψλ δεθηψλ ψζηε λα πξνβιεθζεί ε πνξεία ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο θαη σο εθ ηνχηνπ νη λνκηζκαηηθέο θξίζεηο. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, 

πξφζθαηεο κειέηεο εηζήγαγαλ ην δείθηε “contagion indicator” κε ζθνπφ ηελ 

πξφβιεςε ησλ λνκηζκαηηθψλ θξίζεσλ, κέζσ αλάιπζεο ησλ εμσηεξηθψλ ζνθ – 

επηδξάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κέζσ εγρψξηνπ θαη δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 
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2.3.1.2 Μελέτη διάχυςησ μεταβλητότητασ 

 

Η ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία ρξεζηκνπνηείηαη κε ζθνπφ λα αμηνινγήζεη ηελ 

εκθάληζε θαη ηελ θαηεχζπλζε κηαο κεηαβιεηφηεηαο πνπ εληνπίδεηαη. ην πιαίζην 

απηφ, κέζσ ελφο πνιπκεηαβιεηνχ ππνδείγκαηνο GARCH εμεηάδεηαη ε χπαξμε θαζψο 

θαη ε θαηεχζπλζε ηεο δηάρπζεο. 

 

Παξαθάησ δίλεηαη ην ππφδεηγκα κειέηεο GARCH. 

 

,ttt UBfAR       ttU ,0~  

EUUEDDCC tttt 111 
   (1) 

 

φπνπ: R = (r1….rm) είλαη δηάλπζκα ησλ απνδφζεσλ 

Α= (α1….αn) είλαη έλα δηάλπζκα ζηαζεξψλ φξσλ 

Β είλαη κηα κήηξα δηαζηάζεσλ kn απφ παξάγνληεο 

F= (f1…fk) είλαη έλα δηάλπζκα κε global factors 

U = (u1….un) είλαη ν θνξέαο ζνθ ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα, φπνπ  είλαη ε κήηξα 

δηαθπκάλζεσλ – ζπλδηαθπκάλζεσλ. 

C, D θαη Δ είλαη  κήηξεο κε ζηαζεξνχο αξηζκνχο 

 

εκεηψλεηαη πσο ε εθηίκεζε ηνπ παξαπάλσ ππνδείγκαηνο δίλεη ζηνηρεία γηα 

ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζνθ ui,t, ζηε κεηαβιεηφηεηα ηεο ρψξαο i. Δπηπξφζζεηα, 

ππνινγίδεηαη ε ζπλδηαθχκαλζε κεηαμχ ησλ αγνξψλ i θαη j, αιιά θαη ζηνηρεία γηα ηελ 

κεηαβιεηφηεηα ζηε ρψξα j. Μνληέια ζηνραζηηθήο κεηαβιεηφηεηαο κπνξνχλ λα 

εθηηκεζνχλ απφ ελ εμίζσζε , ζπκπεξηιακβάλνληαο κηα ζηνραζηηθή κεηαβιεηή. 

 

2.3.1.3 Πολλαπλέσ Ιςορροπίεσ (multipla equilibria)  

 

Μία πξνζέγγηζε γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πνιιαπιψλ ηζνξξνπηψλ βαζίδεηαη ζηα 

κνληέια Markov. Σα ζπγθεθξηκέλα κνληέια θαζνξίδνπλ έλαλ αξηζκφ απφ ζρεηηθέο 

νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο κε ζθνπφ λα εθηηκήζνπλ ηηο πηζαλφηεηαο, πνπ πεξηέρνληαη ζε 

κηα κήηξα κεηαβιεηψλ Markov, γηα ηε κεηαθίλεζε απφ έλα ζχζηεκα ζε έλα άιιν. 
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Η ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε έρεη ην πιενλέθηεκα φηη νη αζπλέρεηεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε άικαηα κεηαμχ ησλ πνιιαπιψλ 

ηζνξξνπηψλ. Σα απνηειέζκαηα πνπ εμάγνληαη ειέγρνληαη γηα ηελ αθξίβεηα θαη ηελ 

ζαθήλεηα ηνπο, ιφγσ κεηαβνιψλ ζην βαζκφ ηεο αβεβαηφηεηαο ησλ πξνζδνθηψλ γηα 

ηελ χπαξμε αιεζηλψλ πιεξνθνξηψλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν αξηζκφο ησλ 

ζπζηεκάησλ κπνξεί λα θαζνξηζηεί απζαίξεηα θαη ε αζπλέρεηα κεηαμχ ησλ 

ηζνξξνπηψλ ξπζκίδεηαη απφ κηα εμσγελή δηαδηθαζία. 

 

2.3.1.4 υςχέτιςη μεταξύ των αποδόςεων 

 

Χο πξνο ηηο ζπζρεηίζεηο ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ, ζεσξείηαη ην θάησζη 

κνληέιν.  

 

πγθεθξηκέλα: 

ii ufr     

jjjj ufr    

(2) 

 

Με βi> 0, βj> 0 θαη φπνπ f, ui θαη uj είλαη ακνηβαία αζπζρέηηζηεο ηπραίεο κεηαβιεηέο. 

Η ζπζρέηηζε κεηαμχ ri θαη rj δχλεηαη απφ ηνλ θάησζη ηχπν: 
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(3) 

 

Η παξαπάλσ εμίζσζε (3), δείρλεη φηη κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ζηε 

ζπζρέηηζε ελφο δείγκαηνο δελ είλαη απαξαίηεηα απφδεημε κηαο κεηάδνζεο 

νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ. ε κηα ζεκαληηθή  θαηεγνξία ειέγρσλ, ην ζέκα ηεο κεηάδνζεο 

νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ δίλεηαη ζε ζρέζε κε ηε ζχγθξηζε ησλ 
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ζπζρεηίζεσλ πνπ ζεκεηψλνληαη κεηαμχ ρσξψλ ζε θαλνληθέο πεξηφδνπο θαη ζε 

πεξηφδνπο θξίζεσλ. 

Αλ ππνηεζεί φηη κηα θξίζε ζηελ ρψξα i ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα απμαλφκελε 

κεηαβιεηφηεηα ζηνλ παγθφζκην δείθηε f, αλαθνξηθά κε ηε δηαθχκαλζε ηνπ 

δηαηαξαθηηθνχ φξνπ ui, ηφηε κηα ελδερφκελε αχμεζε ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ αγνξψλ –

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαηαξαρήο – απνηειεί απιψο κηα ζπλέπεηα ηεο 

αιιειεμάξηεζεο. Η κεηάδνζε νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ ζεκεηψλεηαη φηαλ ε 

παξαηεξνχκελα ζπζρέηηζε ζηηο ηηκέο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη πνιχ ηζρπξή 

ζε ζρέζε κε ηελ πξφβιεςε πνπ γίλεηαη ζε ζηαζεξνχο κεραληζκνχο δηάδνζεο. 

 

2.4 Σραπεζικέσ Κρίςεισ 

 

2.4.1 Μέςα Διάδοςησ 

 

Η δηεζλήο δηάδνζε επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ην βαζκφ αιιειεμάξηεζεο ηεο 

δηεζλνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, γίλεηαη ζαθέο πσο φζν 

κεγαιχηεξε εμσζηξέθεηα θαηαδεηθλχεη κηα νηθνλνκία θαη φζν πην ελζσκαησκέλε 

είλαη ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, ηφζν πην εθηεζεηκέλε είλαη ζηηο δηεζλείο 

θξίζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη. 

ηνπο ζχγρξνλνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηε δηάδνζε ησλ 

ηξαπεδηθψλ  θξίζεσλ, ζπγθαηαιέγνληαη νη αθφινπζνη (Κφηηνο, 2009): 

 Σν θαηλφκελν ζχγθιηζεο ησλ εζληθψλ νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ έρεη 

παξαηεξεζεί εληφλσο κεηά ην 1989 θαζψο θαη ε ελζσκάησζε ρσξψλ ζην νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα ηεο «Γχζεο», 

 Σν ηαρέσο απμαλφκελν εμσηεξηθφ άλνηγκα ησλ εζληθψλ νηθνλνκηθψλ, 

 Η απμαλφκελε αιιειεμάξηεζε πνπ έρεη θαηαγξαθεί κεηαμχ ησλ αζθνχκελσλ 

νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ αιιά θαη κεηαμχ ησλ εζληθψλ αγνξψλ, 

 Σα ειιείκκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο ζε 

παγθφζκην επίπεδν θαη ηδηαηηέξσο ζε ηνκείο φπσο νη δηεζλείο λνκηζκαηηθέο θαη 

αλαπηπμηαθέο ζρέζεηο αιιά θαη ζε ηνκείο πνπ άπηνληαη ηνπ δηεζλνχο ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ, 
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 Η αχμεζε ηεο βαξχηεηαο ησλ εμσηεξηθψλ νηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ φπσο 

κεηαμχ άιισλ είλαη ην εμσηεξηθφ εκπφξην, νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, ν εμσηεξηθφο 

δεκφζηνο θαη ηδησηηθφο δαλεηζκφο θαη ε δηεζλήο θίλεζε ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ζηε 

δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη αλάπηπμεο.  

 Η αχμεζε ηεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθφηεηαο ζην εμσηεξηθφ εκπφξην πνπ 

νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αλάπηπμε δηεζλνπνηεκέλσλ δηθηχσλ παξαγσγήο. 

Δίλαη ζαθέο πσο θάζε θξίζε έρεη ηνπο δηθνχο ηεο κεραληζκνχο δηάδνζεο νη 

νπνίνη αλαιχνληαη αλά θαηεγνξία νηθνλνκηθήο θξίζεο (Κφηηνο, 2009): 

 ηα θαλάιηα δηεζλνχο δηάδνζεο κηαο χθεζεο ζπγθαηαιέγνληαη ην εμσηεξηθφ 

εκπφξην, νη δηεζλείο επελδχζεηο θαζψο θαη ε ςπρνινγία ησλ επελδπηψλ. Μάιηζηα, 

κέζσ ηνπ εκπνξίνπ παξαηεξείηαη κείσζε ηεο δήηεζεο, ησλ εηζαγσγψλ, ησλ 

εμαγσγψλ, ηεο παξαγσγήο θαη ηεο απαζρφιεζεο ζην εμσηεξηθφ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, 

ζην πιαίζην κείσζεο ησλ επελδχζεσλ γίλεηαη αληηιεπηή ε ππνρψξεζε ησλ 

επελδχζεσλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

ηα θαλάιηα δηεζλνχο δηάδνζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ ζπγθαηαιέγνληαη ην 

εμσηεξηθφ εκπφξην, νη ζπλαιιαγκαηηθέο αγνξέο θαζψο νη θηλήζεηο θεθαιαίσλ. 

Γηαθξίλνληαη νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 Καζεζηψο ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ: Γηα παξάδεηγκα ε ρψξα Α 

βξίζθεηαη ζε πιεζσξηζηηθή θξίζε. Η Β εκθαλίδεη πιεζσξηζκφ κέζσ ησλ απμεκέλσλ 

ηηκψλ ησλ πξντφλησλ πνπ εηζάγεη απφ ηελ Α. Δίλαη ζαθέο πσο φζν κεγαιχηεξε είλαη 

ε ρψξα Α, φζν κηθξφηεξε είλαη ε ρψξα Β θαη φζν πην πνιχ εηζάγεη απφ ηελ Α, ηφζν 

πςειφηεξνο ζα είλαη ν πιεζσξηζκφο πνπ εηζάγεη. Μάιηζηα, φηαλ ιφγσ πιεζσξηζκνχ 

θαζψο θαη απμαλφκελεο πξνζδνθίαο γηα ππνηίκεζε ζηελ Α θεχγνπλ θεθάιαηα ζηε Β, 

ηφηε ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Β αγνξάδεη ην εηζαγφκελν ζπλάιιαγκα πξνθεηκέλνπ λα 

ζηεξίμεη ηηο επίζεκεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη πνπιάεη εγρψξην λφκηζκα, 

γεγνλφο πνπ νπζηαζηηθά απμάλεη ηελ πνζφηεηα ρξήκαηνο ζηε Β θαη δεκηνπξγεί 

πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο 

 Καζεζηψο ειεχζεξα θπκαηλφκελσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ: ην ίδην 

παξάδεηγκα κε ηηο ρψξεο Α θαη Β, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο βάζεη ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειεχζεξα θπκαηλφκελσλ ηζνηηκηψλ δελ είλαη εθηθηή ε κεηαθνξά πιεζσξηζκνχ δηφηη ν 

πιεζσξηζκφο νδεγεί ζε ππνηίκεζε ζηε Υψξα Α θαη ζε αλαηίκεζε ζηε Υψξα Β. 

Πάλησο, ππάξρνπλ θαη εμαηξέζεηο ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία φπσο ζπκβαίλεη  ζηηο 

πεξηπηψζεηο εμσγελνχο ππνηίκεζεο, αχμεζεο ησλ ηηκψλ ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ 

ή ζε πεξηπηψζεηο αχμεζεο επηπέδνπ ηηκψλ, αχμεζεο κηζζψλ, κείσζεο εμαγσγψλ θ.α.  



30 
 

 ηα θαλάιηα δηάδνζεο θξίζεσλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο α’ πιψλ (φπσο ζηελ 

αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ) ζπγθαηαιέγνληαη ην εκπφξην, ε κεηαθνξά 

εηζνδεκάησλ ππέξ ησλ ρσξψλ εμαγσγήο θαζψο θαη ε δηεζλήο θίλεζε θεθαιαίσλ. 

 ηα θαλάιηα δηάδνζεο ζπλαιιαγκαηηθψλ θξίζεσλ ζπγθαηαιέγνληαη ην 

εκπφξην, ε θίλεζε θεθαιαίσλ, νη ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο, ε γεσγξαθία θαζψο θαη ε 

ςπρνινγία. Δπηζεκαίλεηαη πσο ηδηαίηεξν ξφιν ζηε δηάδνζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

θξίζεσλ έρεη ε γεσγξαθία θαζψο θαη ε ηαρχηεηα αθχπληζεο ησλ μέλσλ επελδπηψλ. 

Αθφκε, ζπλαιιαγκαηηθέο θξίζεηο κεηαδίδνληαη κέζσ ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ή θαη 

ιφγσ κεηαβνιήο ησλ ραξηνθπιαθίσλ πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ ζπληειεί ζηε κεηαβνιή 

ησλ θεθαιαίσλ θίλεζεο ζε δηεζλέο επίπεδν. 

 ηα θαλάιηα δηάδνζεο ησλ ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ πεξηιακβάλνληαη νη 

πνιπεζληθέο ηξάπεδεο θαζψο θαη άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ε δηεζλήο 

αιιειεμάξηεζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ην δηεζλέο εκπφξην, νη επελδχζεηο, ν 

εκπνξηθφο πξνζηαηεπηηζκφο θαζψο επίζεο θαη νη αζθνχκελεο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο. 

Πξέπεη λα ηνληζζεί κε ηδηαίηεξε έκθαζε πσο ζηελ άκεζε κεηάδνζε κηαο ηξαπεδηθήο 

θξίζεο  ζπνπδαίν ξφιν δηαδξακαηίδεη ε χπαξμε ζπγαηξηθψλ ηξαπεδψλ ζην εμσηεξηθφ, 

ε ζπζρέηηζε κε ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο ζην εμσηεξηθφ, ε πξνζθπγή δαλεηζκνχ απφ 

θνηλέο αγνξέο (ρξεκαηαγνξέο – θεθαιαηαγνξέο) θαζψο θαη ε αληηκεηψπηζε θνηλψλ 

θαηλφκελσλ, φπσο ε χθεζε. Χο εθ ηνχηνπ, γίλεηαη ζαθέο πσο κηα ηξαπεδηθή θξίζε 

πνπ αθνξά ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ είλαη πηζαλφλ λα 

δηαδνζεί ηαρέσο ζην πιαίζην ηεο δηεζλνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο φπνπ νη ηξάπεδεο 

αλαπηχζζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηφζν κεηαμχ ηνπο, φζν θαη γεσγξαθηθά ζε άιιεο 

επείξνπο, ρψξεο θ.ιπ. Χο πξνο ηε δηαρείξηζε ηέηνηνπ είδνπο θξίζεσλ θαηά θαηξνχο, 

έρνπλ εθαξκνζηεί κέηξα φπσο ην πάγσκα ησλ θαηαζέζεσλ θαη ε απαγφξεπζε 

αλαιήςεσλ, ε παξνρή έθηαθηεο ξεπζηφηεηαο ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, ε εθαξκνγή 

εγγχεζεο θαηαζέζεσλ, νη θξαηηθνπνηήζεηο ηξαπεδψλ ή ζπκκεηνρή ηνπ θξάηνπο γηα ηε 

δηαζθάιηζε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαζψο θαη ε ζηήξημε ησλ ηξαπεδψλ κέζσ 

εμαγνξψλ – ζπγρσλεχζεσλ. 
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2.4.2 Σραπεζικέσ Κρίςεισ και μέτρα αναδιάρθρωςησ Σραπεζικού 

υςτήματοσ 

 

Σα ηειεπηαία έηε είλαη γλψξηκν ην θαηλφκελν εκθάληζεο ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ 

ηφζν ζηηο αλαπηπζζφκελεο, φζν θαη ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. Χο εθ ηνχηνπ, απφ 

ηξαπεδηθέο θξίζεηο έρνπλ πιεγεί θαη νηθνλνκίεο κε αλεπηπγκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ζπζηήκαηα, φπσο κεηαμχ άιισλ είλαη νη ΗΠΑ, ε νπεδία, ε Ιαπσλία αιιά θαη 

νηθνλνκίεο κε κηθξφηεξνπ κεγέζνπο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπζηήκαηα φπσο είλαη ε 

Ιλδνλεζία, ην Μεμηθφ, ην Κνπβέηη θ.α.. (Πηληέξεο, 2002). χκθσλα κε κειέηε, ηελ 

πεξίνδν 1980 – 1996 πάλσ απφ 130 ρψξεο – δειαδή πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί  

πεξίπνπ ζην 75% ησλ ρσξψλ κειψλ ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ – 

αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα (Lindgren et al., 1996). 

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη, ε εκθάληζε ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ έρεη σο απνηέιεζκα 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηα κε 

ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ην έληνλν ρξεκαηηθφ θφζηνο γηα ηηο νηθνλνκίεο. Σν θφζηνο 

αλαδηάξζξσζεο ελφο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, κεηά ηελ παξέιεπζε κηαο ηξαπεδηθήο 

θξίζεο, ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζην 5% ηνπ ΑΔΠ κηαο ρψξαο γηα κεγάιεο νηθνλνκίεο 

φπσο νη ΗΠΑ θαη θηάλεη έσο θαη ην 50% ηνπ ΑΔΠ γηα κηθξνχ κεγέζνπο νηθνλνκίεο, 

φπσο ζπλέβε ζηελ πεξίπησζε ηνπ Κνπβέηη ζηελ ηξαπεδηθή θξίζε ηνπ 1991 

(Πηληέξεο, 2002). 

Οπζηαζηηθά, κε ηνλ φξν «ηξαπεδηθή θξίζε» ππνδειψλνληαη πεξηπηψζεηο 

ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ ζηα νπνία αλαπηχρζεθε ην θαηλφκελν ησλ καδηθψλ 

αλαιήςεσλ θαηαζέζεσλ (bank runs), κε απνηέιεζκα ηηο πησρεχζεηο ηνλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπζηεκάησλ ή ηηο άκεζεο παξεκβάζεηο απφ επνπηηθέο – 

ξπζκηζηηθέο αξρέο γηα ηε δηάζσζε ησλ ηξαπεδψλ. Πξφθεηηαη γηα πεξηπηψζεηο, πνπ 

δηαθέξνπλ απφ ηα «κε θεξέγγπα» ρξεκαηνπηζησηηθά ζπζηήκαηα θαη νπζηαζηηθά 

ζπγθαηαιέγνληαη ζηελ θαηεγνξία ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ «ζεκαληηθέο δηαηαξαρέο (considerable banking distress).  

Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, πσο ν θαζνξηζηηθφο ξφινο ησλ ηξαπεδψλ ζηηο 

αλαδπφκελεο ρψξεο γίλεηαη αληηιεπηφο θαη απφ ην γεγνλφο ηεο ηαρχηαηεο αχμεζεο 

ησλ θαηαζέζεσλ – απνηακηεχζεσλ ζπγθξηηηθά κε ηηο κεηαβνιέο πνπ εληνπίδνληαη 

ζηελ πνξεία ηνπ Α.Δ.Π. (Πηληέξεο, 2002). Χζηφζν, πξέπεη λα ηνληζζεί φηη νη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν απφ ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο θξίζεηο 
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έρνπλ γίλεη αηζζεηέο, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε αλάπηπμήο ηνπο ζηηο αλαπηπγκέλεο 

νηθνλνκίεο κνινλφηη εθαξκφζηεθαλ ζρέδηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο απo-

δηακεζνιάβεζεο (Allen θαη Santomero, 1999). 

Χο πξνο ηα αίηηα αλάπηπμεο ησλ ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ, επηζεκαίλεηαη πσο ε 

δνκή ησλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ ελέρνπλ πξσηεχνληα ξφιν θαζψο επίζεο θαη 

νξηζκέλνη ηδηφηππνη παξάγνληεο πνπ εμαξηψληαη απφ ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ νηθνλνκηψλ. ε θάζε πεξίπησζε, πξφθεηηαη γηα παξάγνληεο πνπ 

ππνλνκεχνπλ ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ  ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη εθ ησλ  

πξαγκάησλ νδεγνχλ ην φιν ζχζηεκα ζε θξίζε. Οη αηηίεο ησλ ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ 

ηαμηλνκνχληαη ζε δχν θαηεγνξίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζ’ απηέο πνπ ζπλδένληαη κε ην 

καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ζ’ εθείλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηάξζξσζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο (Πηληέξεο, 2002). 

Όζνλ αθνξά ζηηο αηηίεο πνπ ζπλδένληαη κε ην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, 

επηζεκαίλεηαη φηη ε ιαζεκέλε εθαξκνγή καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο απνηειεί κία 

θχξηα αηηία πνπ παίδεη πξσηεχνληα ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ. 

Μάιηζηα, πνιιέο ηξαπεδηθέο θξίζεηο αλαπηχρζεθαλ σο απφξξνηα εθαξκνγήο 

επεθηαηηθήο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ηαρεία 

πηζησηηθή αλάπηπμε ησλ ηξαπεδψλ, πξνθαιψληαο πξνβιήκαηα ζην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα. (Goldstein, 1997).  

Δίλαη γεγνλφο φηη, ζε πεξηφδνπο πνπ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη σο 

«απειεπζεξσκέλν», νη ηξάπεδεο ηείλνπλ λα απμάλνπλ ηηο ρνξεγήζεηο δαλείσλ πξνο 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, σο απφξξνηα θπξίσο ηεο κεησκέλεο δέζκεπζεο ζηα δηαζέζηκά 

ηνπο θεθάιαηα. Με απηφ ην δεδνκέλν, επηζεκαίλεηαη πσο κέξνο ησλ ρνξεγήζεσλ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ιφγνπο θεξδνζθνπίαο ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο αιιά θαη 

ζηηο αγνξέο αθηλήησλ, πξνθαιψληαο αχμεζε ζηηο ηηκέο. (Demirguc-Kunt θαη 

Detragiache, 1998).  

Η απμεηηθή ηάζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, ιφγσ ηεο επεθηαηηθήο καθξννηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο, δηνξζψλεηαη κε ζηξνθή πνιηηηθήο ζε κηα πην πεξηνξηζηηθή λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ηαπηφρξνλε δξαζηηθή κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ 

κεηνρψλ θαη ησλ αθηλήησλ, κεηψλνληαο παξάιιεια ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

(Eichengreen & Rose, 1998).  

Δπνκέλσο, ε επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο έρεη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (ηφζν απφ ηα 

λνηθνθπξηά, φζν θαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο), κε παξάιιειε αχμεζε ησλ ζσξεπκέλσλ 
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ρξεψλ. Άκεζν απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ, είλαη ε αχμεζε ησλ «θφθθηλσλ» δαλείσλ 

(επηζθαιψλ δαλείσλ) θαη ζην πιαίζην απηφ κεηψλεηαη ε θεξεγγπφηεηα ησλ ηξαπεδψλ 

(ε πηζηνιεπηηθή ηνπο αμηνιφγεζε). Χο εθ ηνχηνπ, ε επηδείλσζε ηεο ζέζεο ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ έρεη σο απνηέιεζκα είηε ηε κείσζε ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο 

επάξθεηαο ιφγσ ηεο αλάγθεο θάιπςεο ησλ δεκηψλ απφ ηα επηζθαιή δάλεηα, είηε 

δεκηνπξγεί θήκεο γηα ηε θεξεγγπφηεηα ησλ ηξαπεδψλ πξνθαιψληαο ηξαπεδηθφ παληθφ 

(banking panic) (Goldstein, 1997). 

Δπηπξνζζέησο, ε απμεκέλε θίλεζε βξαρππξφζεζκσλ θεθαιαίσλ έρεη σο 

θχξηα ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία απμεκέλσλ εθξνψλ θεθαιαίσλ ζε πεξίπησζε αλφδνπ 

ησλ νλνκαζηηθψλ επηηνθίσλ ζηηο δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο. Μάιηζηα, ζηελ πεξίπησζε 

απηή ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε ηξαπεδηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ζην Μεμηθφ ηελ πεξίνδν 

1994-95 θαη νθείιεηαη ζηηο ζεκαληηθέο κεηαβνιέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηηο εθξνέο ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ θεθαιαίσλ ην 1994, ιφγσ θπξίσο ηεο αλφδνπ ησλ νλνκαζηηθψλ 

επηηνθίσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηηο ΗΠΑ σο απφξξνηα ηεο πεξηνξηζηηθήο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινχζεζαλ  (Demirguc-Kunt and Detragiache, 1998). 

Αθφκε, επηζεκαίλεηαη πσο ζηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ειεχζεξε θίλεζε θεθαιαίσλ θαη παξάιιεια ζηαζεξή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, 

νη ηξάπεδεο επηδίσμαλ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο κέζσ άληιεζεο θεθαιαίσλ απφ 

δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο θαη παξάιιεια δαλείδνληάο ηα κε πςειφηεξα επηηφθηα ζηελ 

εγρψξηα αγνξά (Eichengreen & Rose,1998). Η ζηξαηεγηθή απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ αχμεζε ησλ επηηνθίσλ ζηηο δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ, θαη ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

κεηαθπιχεηε ζηνπο πειάηεο – επηρεηξήζεηο ησλ ηξαπεδψλ, δεκηνπξγψληαο πξφβιεκα 

επηζθαιψλ δαλείσλ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα (Goldstein, 1997). 

Η χπαξμε κηαο ζπλαιιαγκαηηθήο θξίζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ππνηίκεζε ηνπ 

εγρψξηνπ λνκίζκαηνο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο απνπιεξσκήο 

ησλ δαλείσλ ζε μέλν λφκηζκα ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ θαη σο εθ ηνχηνπ, πξνθαιεί 

αξλεηηθέο εμειίμεηο ζην επίπεδν θεξεγγπφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ. Έλα πξνβιεκαηηθφ 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είλαη επάισην ζε θεξδνζθνπηθέο επηζέζεηο θαηά ηνπ εγρψξηνπ 

λνκίζκαηνο. Οη αγνξέο εθκεηαιιεχνληαη ηελ αδπλακία ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο λα 

πξνζηαηεχζεη ηε ζηαζεξή ηζνηηκία κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ επηηνθίσλ, θαζψο ηα 

πςειά επηηφθηα ζπληεινχλ ζηελ επίζπεπζε ηεο χθεζεο πνπ κε ηε ζεηξά ηεο πξνθαιεί 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα (Honohan, 1997).  
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2.4.3 Διεθνήσ Χρηματοπιςτωτική Κρίςη (2007) 

 

Η δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε έθαλε νξαηέο ηηο επηπηψζεηο ηεο ζε φιν 

ηνλ θφζκν, θαζψο ην παγθνζκηνπνηεκέλν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

γηα ηελ αιιειεμάξηεζε ησλ αγνξψλ, φμπλε ηηο επηπηψζεηο ηεο. Σα θχξηα αίηηα, είραλ 

ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ ηζρχνπζα ηξαπεδηθή πξαθηηθή θαη ζηελ αζθνχκελε λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή, βάζεη ηεο νπνίαο δηαηεξνχληαλ ηα επηηφθηα ζε ρακειφ επίπεδν. Χζηφζν, γηα 

λα επηρεηξεζεί εκβάζπλζε ζηνπο ιφγνπο ηεο θξίζεο, πξέπεη πξσηαξρηθά λα 

επηζεκάλνπκε ηηο ππεξαμίεο πνπ θαηέγξαςαλ ηα αθίλεηα ζηηο Η.Π.Α., δεκηνπξγψληαο 

κία «θνχζθα» ζηελ αγνξά ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. Χο εθ ηνχηνπ, θχξηεο επζχλεο γηα 

ηελ αλνξζνινγηθή πνιηηηθή ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, θαηέρνπλ νη επνπηηθνί 

θνξείο πνπ επέηξεςαλ ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ ξίζθνπ ζηα 

ζηεγαζηηθά δάλεηα.  

Η θξίζε, πνπ δελ κπφξεζε λα πξνβιεθηεί εγθαίξσο θαη επνκέλσο λα 

αληηκεησπηζηεί, επηδεηλψζεθε κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο Lehman Brothers. Η 

ρξενθνπία ηεο ήηαλ επαξθήο γηα λα πξνθιεζεί ληφκηλν αλεζπρεηηθψλ εμειίμεσλ θαη 

αχμεζε ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ (Καξακνχδεο θαη Υαξδνχβειεο, 2011).  

ε επξσπατθφ επίπεδν, αξρηθά παξαηεξήζεθε αδπλακία θαηαλφεζεο ησλ 

βαζχηεξσλ ζπλεπεηψλ ηεο επεξρφκελεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο εληνχηνηο, απφ ην 

2007 ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (Δ.Κ.Σ), ελεξγνπνίεζε ηνπο κεραληζκνχο 

πξνζηαζίαο, ψζηε λα παξάζρεη ηελ απαηηνχκελε ξεπζηφηεηα, κνινλφηη γηα αξθεηνχο 

κήλεο ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

πιεζσξηζηηθψλ πξνζδνθηψλ (Αινγνζθνχθεο, 2009). 

Η ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, γξήγνξα απέθηεζε νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο ζε 

φιεο ην θάζκα ηεο νηθνλνκηθήο δσήο, θαζψο αλαπφθεπθηα επεξεάζηεθαλ φιεο νη 

ρψξεο αλεμάξηεηα απφ ηελ αθνινπζεηέα ηνπο νηθνλνκηθή πνιηηηθή. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα πνπ νδήγεζε ζε αιπζηδσηέο επηπηψζεηο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, 

απνηειεί ην γεγνλφο πσο ιφγσ ηεο ηξαπεδηθήο θξίζεο, ζεζπίζηεθαλ απζηεξφηεξα 

πηζησηηθά θξηηήξηα θαη εληνλφηεξε επνπηεία. Αλαπφθεπθηα, κεηψζεθαλ νη πηζηψζεηο 

γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε κείσζε ηεο ξεπζηφηεηαο, κε ζπλέπεηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ. Η θξίζε απηή, αλαπφδξαζηα επέθεξε 

αιιαγέο, κεηαβνιέο θαη αλαηαξάμεηο θαη ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ην νπνίν 
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έπξεπε άκεζα λα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο θαηαζηάζεηο θαη λα επηβηψζεη, κέζα ζε έλα 

πιαίζην γεληθεπκέλεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο θαη αβεβαηφηεηαο. 

 

2.4.4 Εγχώρια Σραπεζική Κρίςη 

 

Η αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ ζε δηεζλέο επίπεδν 

ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ πξνζθπγή ζε θνηλέο αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ 

ζπληέιεζαλ ζηελ επίδξαζε ηνπ εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηελ δηεζλή 

ηξαπεδηθή αλαηαξαρή. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ, αλ θαη 

νη ειιεληθέο ηξάπεδεο δελ ήηαλ εθηεζεηκέλεο ζε παξάγσγα πςεινχ ξίζθνπ, 

επεξεάζηεθαλ θαη επεξεάδνληαη απφ ηελ θξίζε ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο 

ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο. Η δηεζλήο θξίζε δεκηνχξγεζε ηξία θχξηα πξνβιήκαηα: 

έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, αθεξεγγπφηεηα θαη απνκφριεπζε. Μάιηζηα, ην ηειεπηαίν είλαη 

πνπ επζχλεηαη γηα ηελ κεηαθνξά ηεο θξίζεο απφ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ζηελ 

νηθνλνκία. (Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ, 2008). 

ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, νη επηπηψζεηο ηεο δηεζλνχο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ήηαλ ζαθψο πεξηνξηζκέλεο ζε ζρέζε κε εθείλεο πνπ 

επήιζαλ ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Απηφ νθείιεηαη 

ζε δχν βαζηθνχο ιφγνπο (Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ, 2008): 

 Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο δελ είραλ ζην ραξηνθπιάθηφ ηνπο, φπσο νη ηξάπεδεο 

ηνπ εμσηεξηθνχ, «ηνμηθά νκφινγα» ησλ νπνίσλ νη ηηκέο κεηψζεθαλ ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ.  

 Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο δηαζέηνπλ πςειή θεθαιαηαθή επάξθεηα, θαη ζπλεπψο 

είλαη ζσξαθηζκέλεο απέλαληη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ αλέθπςαλ. Η θεξεγγπφηεηα ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ δελ θηλδχλεπζε, δηφηη δελ ππήξραλ θαλάιηα κεηάδνζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηζαλ άιιεο ρψξεο. Ο κνλαδηθφο δίαπινο πνπ αθνξνχζε 

θαη ηελ Διιάδα ήηαλ ε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ πνπ ζεκεηψζεθε ζηελ δηαηξαπεδηθή 

αγνξά. 

Οη επηπηψζεηο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο πνπ έπιεμε ηε ρψξα καο ζπλνςίδνληαη παξαθάησ (Διιεληθή Έλσζε 

Σξαπεδψλ, 2013): 



36 
 

 Σξάπεδεο: θαηεγνξία ρξένπο πςεινχ θηλδχλνπ. Οθείιεηαη σο επί ην πιείζηνλ 

ζηε ξαγδαία κείσζε ησλ απνηηκήζεσλ ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο εμαηηίαο ηεο 

αβεβαηφηεηαο θαη ησλ επηζεηηθψλ ππνβαζκίζεσλ ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ 

ειιεληθνχ Γεκνζίνπ απφ ηα ηέιε ηνπ 2009 θαη ην νπνίν ζπκπαξέζπξε ηηο 

αμηνινγήζεηο γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο. 

 Οη ηξάπεδεο έραζαλ ζεκαληηθφ ηκήκα ξεπζηφηεηαο θαζψο ην θιείζηκν ησλ 

αγνξψλ ζήκαλε ηε ζηαδηαθή απνζηέξεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ην 

κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο ξεπζηφηεηαο (πεξίπνπ € 30 δηζ.) πνπ αληινχζε απφ ηελ αγνξά, 

ε πιένλ είρε ππνθαηαζηαζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα.  

 Παξά ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, ηελ ζηήξημε ησλ ηξαπεδψλ θαη ηηο απμήζεηο 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ έρνπλ γίλεη, είλαη αληηιεπηφ πσο αδπλαηνχλ λα επηηειέζνπλ 

ηνλ ξφιν ηνπο, δειαδή λα απνηειέζνπλ θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ελίζρπζεο ηεο 

νηθνλνκίαο. Παξάιιεια, εληάζεθε ε εθαξκνγή απζηεξφηεξσλ πηζηνδνηηθψλ 

θξηηεξίσλ κε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ έλαληη ησλ δαλεηνιεπηψλ γηα 

παξνρή εμαζθαιίζεσλ πγρξφλσο, πεξηνξίζηεθε ε δηάξθεηα θαη ην χςνο ησλ 

ρνξεγνχκελσλ δαλείσλ θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, κεηψζεθε ην 

πνζνζηφ ηεο αμίαο ησλ ππνζεθεπνκέλσλ αθηλήησλ.   
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

Η δηεζλνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

δηαζχλδεζεο ησλ αγνξψλ θαη σο εθ ηνχηνπ αλαπηχζζνληαη νηθνλνκίεο πνπ είηε 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε δεζκνχο εκπνξηθνχο – νηθνλνκηθνχο θ.α. είηε 

αιιεινεμαξηψληαη, σο απφξξνηα ηεο θνηλήο αλάγθεο άληιεζεο πφξσλ απφ ηηο αγνξέο 

ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ. Παξά ηηο ζεηηθέο εμειίμεηο πνπ επέθεξε ε δηεζλνπνίεζε ησλ 

αγνξψλ, είρε σο απνηέιεζκα ηε δηάδνζε θαη ησλ αξλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ 

θαηλνκέλσλ. 

Αλαθνξηθά κε, ηνλ ηξφπν κεηάδνζεο ησλ ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ επηζεκαίλεηαη 

πσο ε ζχγθιηζε ησλ νηθνλνκηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην άλνηγκα ησλ εζληθψλ 

νηθνλνκηψλ, ηα απμεκέλα ειιείκκαηα ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ν απμαλφκελνο 

δεκφζηνο δαλεηζκφο απνηεινχλ παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηε 

δηάδνζε ησλ θξίζεσλ. 

πλνςίδνληαο ηα φζα αλαθέξζεθαλ, κε ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξήζεθε ε 

θαηαγξαθή ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ νξίδεη ηελ εμάπισζε ησλ θξίζεσλ ζε 

επξεία θιίκαθα. Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη, ην ζχλνιν ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο 

δελ έρεη θαηαιήμεη ζε έλαλ ζηέξεν πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ, δφζεθε βάζε ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ εξκελεηψλ θαη πξνζεγγίζεσλ, θαζψο θαη ζηελ 

ηαμηλφκεζε ησλ θνξέσλ (θαλάιηα) δηάρπζεο ησλ θξίζεσλ. 
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