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Показники діяльності банків та інші економічні фактори окремих історичних подій у США:
від заснування Федеральної резервної системи до Великої рецесії
Знання у сфері історії економіки та банківської справи США за останні сто років або трохи більше є
необхідними у обговоренні навіть сучасної економічних та політичних стратегій. Автор цієї статті розглядає
основні економічні події останнього століття, приділяючи певну увагу політичним силам, що пов’язані з цими
подіями. У 1993 році, Президент Франклін Рузвельт, з підтримкою обох партій Конгресу, зміг прийняти Закон
Гласа-Стігола після вступу на посаду у період Великої Депресії. Протягом приблизно двадцяти-п’яти років до
лопання пузира на ринку нерухомості у 2007 році політики США використовували законодавство, щоб
прибрати норми, а також запевнили, що для аудиту фінансових установ державних службовців було
недостатньо. Важливою частиною впевненості є віра у державні органи регулювання, що контролюють
фінансові установи. Слабка монетарна та регулятивна політика може створити пузир на ринку нерухомості. Це
сталося під час нещодавньої економічної катастрофи – Великої рецесії. Часом, Федеральна резервна система
займалася пошуком ефективної монетарної політики, іншим разом, неприйнятне зменшення чи збільшення
грошової маси створювали хаос у національній економіці.
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Показатели деятельности банков и другие экономические факторы отдельных исторических
событий в США от создания Федеральной резервной системы до Большой рецессии
Знания в области истории экономики и банковского дела США за последние сто лет или чуть больше
необходимы в обсуждении даже современных экономических и политических стратегий. Автор этой статьи
рассматривает основные экономические события последнего столетия, уделяя определенное внимание
политическим силам, связанные с этими событиями. В 1993 году, Президент Франклин Рузвельт, с поддержкой
обеих партий Конгресса, смог принять Закон Гласса-Стигола после вступления в должность в период Великой
Депрессии. В течение примерно двадцати-пяти лет до лопания пузыря на рынке недвижимости в 2007 году
политики США использовали законодательство, чтобы убрать нормы, а также заверили, что для аудита
финансовых учреждений государственных служащих было недостаточно. Важной частью уверенности является
вера в государственные органы регулирования, контролирующих финансовые учреждения. Слабая монетарная
и регулятивная политика может создать пузырь на рынке недвижимости. Это произошло во время недавней
экономической катастрофы - Великой рецессии. Тем временем, Федеральная резервная система занималась
поиском эффективной монетарной политики, в другой раз, неприемлемое уменьшение или увеличение
денежной массы создавали хаос в национальной экономике.
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