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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ν εληνπηζκφο ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ρσξψλ (θίλδπλνο ρψξαο) απφ ηνπο 

δηεζλείο νίθνπο αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Έγηλε ρξήζε ηεο αλάιπζεο 

παιηλδξφκεζεο θαη ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS 15.0 θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

δεδνκέλα πνπ αθνξνχζαλ ζε έμη πνιηηηθνχο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο θαη ηέζζεξηο 

νηθνλνκηθνχο θαη αμηνινγήζεηο ρσξψλ απφ δχν κεγάινπο νίθνπο αμηνιφγεζεο γηα ηα έηε 

1996-2008. Ζ αλάιπζε έγηλε γηα έληεθα ρψξεο, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο 

ρσξίζηεθαλ ζε δχν θαηεγνξίεο κε βάζε ηεο επηθηλδπλφηεηα θαζεκηάο: ρψξεο πςειήο 

αμηνιφγεζεο–ρακεινχ θηλδχλνπ θαη ρψξεο ρακειήο αμηνιφγεζεο–πςεινχ θηλδχλνπ.  

Ζ έξεπλα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη θάζε νίθνο επεξεάδεηαη απφ 

δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο, εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα ρψξεο πνπ δηαηξέρνπλ δηαθνξεηηθφ 

κέγεζνο θηλδχλνπ. Μπνξνχκε λα πνχκε φκσο, φηη θάλεθε ε ππεξνρή ησλ 

θνηλσληθνπνιηηηθψλ παξαγφλησλ ζε ζρέζε κε ηνπο νηθνλνκηθνχο, ρσξίο λα είλαη 

απφιπηε. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: θίλδπλνο ρψξαο, νίθνη αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, αλάιπζε 

παιηλδξφκεζεο, πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηαο ρψξαο δελ απνηειεί πιένλ κφλν εζσηεξηθή ππφζεζε θάζε 

ρψξαο, αιιά απνηειεί αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο γηα φια ηα θξάηε πνπ απαξηίδνπλ ην 

παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Οη πεηξειατθέο θξίζεηο, ην αζηαζέο νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο θαη ε απειεπζέξσζε ησλ 

αγνξψλ είραλ ζαλ απνηέιεζκα λα έξζεη ζην πξνζθήλην ην δήηεκα ηεο αιιεινζπζρέηηζεο 

ησλ νηθνλνκηψλ αιιά θαη ην εχζξαπζην ηεο ηζνξξνπίαο ηνπο. Έηζη, απνθηά νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξε ζεκαληηθφηεηα ην πξφβιεκα ηεο εθηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ κηαο ρψξαο. Ο 

θίλδπλνο κηαο ρψξαο είλαη κέγεζνο πνπ ελδηαθέξεη ηνπο παγθφζκηνπο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, ηηο ηξάπεδεο, ηνπο επελδπηέο θαζψο επίζεο θαη ηηο 

ίδηεο ηηο ρψξεο. πλεπψο, ε εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ κηαο ρψξαο ρξήδεη κεγάινπ 

ελδηαθέξνληνο ζηε δηεζλή νηθνλνκηθή θνηλφηεηα.  

Ζ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο αληιεί ην κεγαιχηεξν εξεπλεηηθφ ηεο 

ελδηαθέξνλ απφ ηνπο θχθινπο νηθνλνκνιφγσλ, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη 

επηρεηξεζηαθψλ εξεπλεηψλ, αιιά θαη απφ επαγγεικαηίεο, νη νπνίνη δηεξεπλνχλ ηνλ 

θίλδπλν ηεο ρψξαο ηφζν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε επίπεδν κνληεινπνίεζεο ζε 

κηα πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηνπ θηλδχλνπ ηεο ρψξαο, 

αλάπηπμεο ππνδεηγκάησλ πνπ λα κεηξνχλ ηνλ θίλδπλν απηφλ θαη ηέινο λα πξνβιέπνπλ ηε 

κειινληηθή θαηάζηαζε κηαο ρψξαο.  

Ο θίλδπλνο ηεο ρψξαο πξνέξρεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηηο επελδχζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ε θάζε ρψξα θαη απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο ηηο 

επελδχζεηο ιφγσ ρακειψλ απνδφζεσλ. Οη επελδχζεηο γηα θάζε ρψξα είλαη βαζηθφο 

αλαπηπμηαθφο παξάγνληαο. Πνιιέο ρψξεο φκσο δε δηαζέηνπλ ηηο δπλαηφηεηεο λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ κφλεο ηνπο επελδχζεηο θαη έηζη θαηαθεχγνπλ ζηνλ εμσηεξηθφ 

δαλεηζκφ. Ο εμσηεξηθφο δαλεηζκφο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε κηα ρψξα λα πξνβεί ζε 

επελδχζεηο θαη λα ζπκβάιιεη καθξνπξφζεζκα ζηελ νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε. Ο ξπζκφο 

ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κηαο ρψξαο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ησλ θεθαιαίσλ πνπ 
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εηζξένπλ ζε απηήλ θαη απφ ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ θεθαιαίσλ απηψλ (Avramovic 

1968). 

ε αξθεηέο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ν ζπλερήο εμσηεξηθφο δαλεηζκφο είλαη πνιιέο 

θνξέο απαξαίηεηνο πξνθεηκέλνπ απηή ε ρψξα λα πεηχρεη ηνπο νηθνλνκηθνχο ηεο ζηφρνπο. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο ππάξρεη κηα ζχλδεζε 

αλάκεζα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ. Απηή ε ζχλδεζε πήξε 

δηαζηάζεηο θπξίσο κεηά ηελ πξψηε πεηξειατθή θξίζε ην 1973, φπνπ πνιιέο ρψξεο 

θαηάθεξαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ηζνδχγην πιεξσκψλ ηέηνην ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ελψ ππήξραλ άιιεο πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα απνπιεξψζνπλ ηα 

δάλεηα ηνπο θη έηζη θαηέθπγαλ ζε επαλαδαλεηζκφ. Μεηά θαη ηε δεχηεξε πεηξειατθή 

θξίζε ην 1979, νη ρψξεο αληηκεησπίδνπλ πνιιέο δπζθνιίεο ζηελ απνπιεξσκή ησλ 

δαλείσλ ηνπο, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο κειέηεο ηεο 

δαλεηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ρσξψλ θαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο. Δδψ 

ζπλαληνχκε ην ξφιν ησλ δηεζλψλ νίθσλ αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο 

ρσξψλ θη επηρεηξήζεσλ. 

ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αμηνινγήζεη ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο, 

θαζψο θαη ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ. Ωο εθ ηνχηνπ 

παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξνη νίθνη αμηνιφγεζεο θαη πεξηγξάθεηαη ν ξφινο πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ ζην νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη. Δλ ζπλερεία, δηεμάγεηαη έξεπλα 

απνζθνπψληαο λα εληνπηζηνχλ νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ρσξψλ απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ θαη κε ηε βνήζεηα ηεο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

αμηνινγήζεηο απφ δπν κεγάινπο δηεζλείο νίθνπο αμηνιφγεζεο θαη δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχζαλ ζε έμη θνηλσληθνπνιηηηθνχο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο θαη ηέζζεξηο 

νηθνλνκηθνχο. Ζ αλάιπζε έγηλε γηα έληεθα ρψξεο, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ηαμηλνκήζεθαλ 

ζε δχν θαηεγνξίεο κε βάζε ηεο επηθηλδπλφηεηα θαζεκηάο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, 

θαηαδεηθλχνπλ φηη θάζε νίθνο επεξεάδεηαη απφ δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο, εηδηθά φηαλ 

πξφθεηηαη γηα ρψξεο πνπ δηαηξέρνπλ δηαθνξεηηθφ κέγεζνο θηλδχλνπ. Μπνξνχκε λα πνχκε 

φκσο, φηη θάλεθε ε ππεξνρή ησλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ παξαγφλησλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

νηθνλνκηθνχο, ρσξίο λα είλαη απφιπηε.  



 

 x 

Έηζη,  ε εξγαζία απαξηίδεηαη απφ 5 θεθάιαηα. Σν πξψην, αλαθέξεηαη ζηνλ 

θίλδπλν ηεο ρψξαο θαη ζηηο δηαθξίζεηο ηνπ. Σν δεχηεξν ζηηο κεζφδνπο πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα ηνλ κεηξήζνπλ ηνλ θίλδπλν ρψξαο θαη ην ηξίην 

αλαθέξεηαη ζηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο θαη ζηε δξάζε ηνπο. Δλ ζπλερεία, ζηα δχν 

επφκελα θεθάιαηα αθνινπζεί ε εκπεηξηθή πξνζέγγηζε, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο  

πεξηγξάθνληαη ηα δεδνκέλα θαη ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαη αθνινπζνχλ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Σέινο, παξαηίζεληαη ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ ελ ιφγσ αλάιπζε, θαζψο θαη γίλνληαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΚΗΝΓΤΝΟ ΥΧΡΑ 

 

 

1.1 Δηζαγσγή 

 

ην παξφλ θεθάιαην επηρεηξείηαη αξρηθά κία ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ θηλδχλνπ 

ρψξαο, αλαθέξνληαη νη δηαθξίζεηο ηνπ θαζψο θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ κέξε. Δλ ζπλερεία. 

παξαηίζεληαη νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο, θαη δίδεηαη κία 

επεμήγεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο απηνχ ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηφζν ζε κηθξννηθνλνκηθφ 

φζν θαη ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν.   

 

1.2 Οξηζκνί 

  

Αξρηθά αο νξίζνπκε ηί είλαη ν θίλδπλνο κηαο ρώξαο. χκθσλα κε ηνλ Krayenbuehl 

(1985) , ν θίλδπλνο κηαο ρψξαο είλαη ε πηζαλφηεηα έλα θξάηνο ή δαλεηδφκελνο απφ κηα 

ζπγθεθξηκέλε ρψξα λα είλαη αλίθαλνο ή απξφζπκνο λα απνπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

απέλαληη ζηνπο δαλεηζηέο  ή ζηνπο επελδπηέο ηνπ. Οη Bourke θαη Shanmugam (1990) 

νξίδνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο ρψξαο σο ηνλ θίλδπλν φπνπ κηα ρψξα ζα είλαη αλίθαλε λα 

απνπιεξψζεη ην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο ιφγσ αληθαλφηεηαο λα απνθηήζεη ην απαξαίηεην 

μέλν ζπλάιιαγκα. Ο Shapiro (1999) νξίδεη ηνλ θίλδπλν ρψξαο σο ην γεληθφ επίπεδν 

πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο αβεβαηφηεηαο ζε κηα ρψξα, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ηελ αμία 

δαλείσλ θαη επελδχζεσλ ζε απηή ηε ρψξα. 

Κίλδπλνο ρψξαο επίζεο  είλαη κηα ζπιινγή απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηηο επελδχζεηο ζε κηα μέλε ρψξα. Οη θίλδπλνη απηνί πεξηιακβάλνπλ ηνλ πνιηηηθφ θίλδπλν, 

ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν, ηνλ νηθνλνκηθφ θίλδπλν, ηνλ θίλδπλν αδπλακίαο ηεο θαη 

ηνλ θίλδπλν κεηαθνξάο. Ο θίλδπλνο ρψξαο δηαθέξεη απφ ηε κηα ρψξα ζηελ 

άιιε. Οξηζκέλεο ρψξεο έρνπλ αξθεηά πςειφ θίλδπλν ψζηε λα απνζαξξχλεη πνιιέο μέλεο 

επελδχζεηο.  Γεληθά, ν θίλδπλνο ρψξαο κπνξεί λα κεηψζεη ηελ αλακελφκελε απφδνζε 
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κηαο επέλδπζεο θαη πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηαλ γίλνληαη επελδχζεηο  ζην 

εμσηεξηθφ.  

Όηαλ ν θίλδπλνο ρψξαο ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν νξνζέηεζεο ησλ δαλείσλ θαη 

φηαλ ν δαλεηδφκελνο είλαη ε θπβέξλεζε, ηφηε έρνπκε ηνλ ιεγφκελν sovereign risk. Απηφο 

ν θίλδπλνο αλαθέξεηαη ζηνλ θίλδπλν πνπ πξνθχπηεη φηαλ ε θπβέξλεζε κηαο ρψξαο δελ 

κπνξεί λα απνθηήζεη ην απαξαίηεην μέλν ζπλάιιαγκα γηα λα εμππεξεηήζεη ηα ρξέε ηεο 

ζε φηη αθνξά ηηο δηεζλείο ρξεκαηνδνηήζεηο, πηζηψζεηο ή παξνρέο δαλείσλ. Δίλαη ν 

θίλδπλνο ηεο θπβεξλεηηθήο παξέκβαζεο κε απαγνξεχζεηο πιεξσκψλ ή εκβαζκάησλ ζην 

εμσηεξηθφ γηα θάιπςε ππνρξεψζεσλ. 

Ο Calverey (1990) δηαθξίλεη ηνλ θίλδπλν ηεο ρψξαο φπνπ εθδφηεο ηνπ δαλείνπ 

είλαη ε θπβέξλεζε  απφ ηνλ θίλδπλν ηεο ρψξαο φπνπ  παξέρεηαη θάπνην δάλεην ζε ηδηψηε. 

Ζ γεληθή ρξήζε ηνπ φξνπ «θίλδπλνο» θαιχπηεη θαη ηηο δχν πιεπξέο ηνπ (upside risk, 

downside risk) θαη κπνξεί λα εθηηκάηαη απφ ηε δηαθχκαλζε ηεο απφδνζεο . Ο θίλδπλνο 

πξνο ηα θάησ (downside risk) ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ην ζπλνιηθφ θίλδπλν. Απηφ 

είλαη θαιχηεξα θαηαλνεηφ απφ ην γεγνλφο φηη κεηψλνληαο ηηο πηζαλφηεηεο γηα αξλεηηθά 

γεγνλφηα, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απμάλεηαη ε αμία ηεο επέλδπζεο.  

 

1.3  Γηαθξίζεηο  

 

Ο θίλδπλνο ηεο ρψξαο δηαθξίλεηαη ζε νηθνλνκηθό, εκπνξηθό θαη πνιηηηθό θίλδπλν. 

Οηθνλνκηθόο είλαη ν θίλδπλνο ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ηηο καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο 

κηαο ρψξαο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ καθξννηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο. Γηα 

παξάδεηγκα, κηα πγηήο λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, έλαο ρακειφο πιεζσξηζκφο θαη έλα ρακειφ 

πνζνζηφ αλεξγίαο ζπζηήλνπλ ρακειφηεξν θίλδπλν ρσξψλ. Ζ ζηαζεξφηεηα ηνπ 

λνκίζκαηνο απνηειεί έλα κέηξν θηλδχλνπ θαη ππνζηεξίδεηαη φηη ν λνκηζκαηηθφο είλαη θαη 

ν ζεκαληηθφηεξνο νηθνλνκηθφο θίλδπλνο (Γνχκπνο, Κνζκίδνπ, Ενπνπλίδεο θαη 

Γηαλλαθάθε  2004) . 

Δκπνξηθόο είλαη ν θίλδπλνο πνπ πεγάδεη απφ ηελ εθπιήξσζε εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ζπκθσληψλ. 

Σέινο , ν πνιηηηθόο θίλδπλνο ίζσο είλαη θαη ν ζεκαληηθφηεξνο. Κάζε ρψξα 

δηέπεηαη θαη ιεηηνπξγεί θάησ απφ θάπνηνπο θαλφλεο θαη λφκνπο θαη ηαπηφρξνλα θάζε 
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θπβέξλεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη απηνχο ηνπο θαλφλεο, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη 

ηηο επελδχζεηο θαη ηελ αλάιεςε ξίζθνπ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ. Πνιηηηθφο 

θίλδπλνο ιακβάλεη ρψξα  θαη ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο, φπσο ζε θαηάζηαζε πνιέκνπ ή 

πνιηηηθψλ αλαηαξαρψλ. Ο Robock (1971) αλαθέξεη φηη ν πνιηηηθφο θίλδπλνο εκθαλίδεηαη 

ζην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ φηαλ αζπλέρεηεο παξνπζηάδνληαη ζηηο δηεζλείο 

επηρεηξεζηαθέο ζρέζεηο θαη πξνθαινχληαη ιφγσ πνιηηηθψλ αιιαγψλ, θαηαζηάζεηο πνπ 

είλαη δχζθνιν λα αληηκεησπηζηνχλ. Ο πνιηηηθφο θίλδπλνο κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφο σο 

έλα γεγνλφο ή κηα ζεηξά γεγνλφησλ ζε εζληθά θαη δηεζλή πεξηβάιινληα πνπ κπνξεί λα 

επεξεάδνπλ ηα θπζηθά θεθάιαηα, ην πξνζσπηθφ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ μέλσλ 

επηρεηξήζεσλ. Ζ αλάιπζε ηνπ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ αλαπηχρζεθε σο θχξην κέξνο ηεο 

αλάιπζεο ηνπ θηλδχλνπ ηεο ρψξαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Ο 

Shanmugam(1990) νξίδεη σο πνιηηηθφ θίλδπλν θάπνην παξάγνληα πνπ κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ θεξδνθνξία δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ.  

Ο Root (1972) δηαθξίλεη ηνλ πνιηηηθφ θίλδπλν ζε ηξεηο θαηεγνξίεο (ηξηρνηνκηθή 

πξνζέγγηζε): 

 Κίλδπλν κεηαθνξάο 

 Λεηηνπξγηθό θίλδπλν 

 Κίλδπλν ειέγρνπ ηδηνθηεζίαο 

Ο θίλδπλνο κεηαθνξάο θαηά ηνλ Robinson (1981) είλαη ν θίλδπλνο πνπ δηαηξέρεη κηα 

εηαηξεία πνπ ελψ έρεη θαιή επίδνζε, δελ κπνξεί λα παξάγεη ην απαξαίηεην μέλν 

ζπλάιιαγκα γηα λα εμππεξεηήζεη ηηο ρξεσζηηθέο ηεο ππνρξεψζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

είλαη ν θίλδπλνο πνπ αληηκεησπίδεη κηα ρψξα (δαλεηζηήο) απφ ηελ απαγφξεπζε ηεο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο ρψξαο (δαλεηνιήπηεο) ηεο κεηαθνξάο ζπλαιιάγκαηνο ζην 

εμσηεξηθφ. 

Λεηηνπξγηθόο είλαη ν θίλδπλνο πνπ είλαη ζρεηηθφο κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ απφδνζε 

κηαο επέλδπζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα μέλε ρψξα. 

Σέινο, θίλδπλνο ειέγρνπ ηδηνθηεζίαο είλαη ν θίλδπλνο απφ ηελ ηζρχ ησλ ηδηνθηεηψλ 

λα ειέγμνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ επέλδπζε. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί ε επέλδπζε λα 

είλαη απαιινηξησκέλε ή ν αξρηθφο ηδηνθηήηεο κπνξεί λα αλαγθαζηεί λα αθήζεη ηνπο 

ηνπηθνχο ζπλεξγάηεο λα πάξνπλ θάπνην κεξίδην ηδηνθηεζίαο ζε κηα ηηκή έθπησζεο.  
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Οη πνιηηηθνί  παξάγνληεο θηλδχλνπ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε καθξνθηλδχλνπο θαη 

κηθξνθηλδχλνπο. Ο καθξνθίλδπλνο αλαθέξεηαη ζε απξφβιεπηεο πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο 

θαη αιιαγέο πνπ πξνθαινχληαη απφ πνιηηηθά γεγνλφηα. Μαθξνθίλδπλν, γηα παξάδεηγκα, 

έρνπκε ζε πφιεκν, επαλαζηάζεηο, αχμεζε θφξσλ θα.   Ο κηθξνθίλδπλνο αλαθέξεηαη ζηηο 

πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ επηπηψζεηο κφλν ζηηο επηιεγκέλεο βηνκεραλίεο ή 

εηαηξείεο κηαο ρψξαο, ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα καηαίσζεο εηζαγσγψλ θαη αδεηψλ 

εμαγσγψλ, ζε θφξνπο θηι. (Robock 1971). 

χκθσλα κε ηνλ Marois (1990), ν καθξνθίλδπλνο είλαη απνηέιεζκα ηεο πνιηηηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο κηαο ρψξαο ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη κπνξεί λα 

εκθαληζηεί κε ηε κνξθή θξαηηθνπνηήζεσλ, αλαδηάξζξσζεο ρξένπο θηι. Ο κηθξνθίλδπλνο 

ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ επίπησζε ηνπ καθξνθηλδχλνπ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ 

νξγαληζκφ ή ζε έλα εηδηθφ βηνκεραληθφ πξφγξακκα. Ο Marois δηαρσξίδεη ηνλ θίλδπλν 

ηεο ρψξαο αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ δηαηξερνχκελνπ θηλδχλνπ. Γηαθξίλεη δειαδή ηελ 

απψιεηα πάγησλ ζηνηρείσλ ή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απφ ην θφζηνο επθαηξίαο ιφγσ π.ρ. 

αθχξσζεο ελφο ζπκβνιαίνπ, θαη απφ ηνπο θηλδχλνπο αλαθνξηθά κε ηε δσή πξνζψπσλ ή 

κηαο βηνκεραλίαο. 

Καηά ηνπο Brewer θαη Rivoli (1990), ν ππνινγηζκφο ηνπ θηλδχλνπ κηαο ρψξαο 

πεξηιακβάλεη εθηίκεζε νηθνλνκηθώλ, ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη πνιηηηθώλ 

παξαγφλησλ. Δθηηκήζεηο γηα ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ θηλδχλνπ κηαο ρψξαο είλαη 

ζεκαληηθέο  γηαηί επεξεάδνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε θεθαιαίσλ. Ζ κειέηε ησλ 

Hoti θαη McAleer (2002), έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο φηη ν θίλδπλνο 

κηαο ρψξαο ζπλίζηαηαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ, ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ θίλδπλν. 

Δπηπιένλ θαη νη Danciu θαη Goschin (2007) αλαγλσξίδνπλ ηελ χπαξμε απηψλ ησλ ηξηψλ 

ππνθαηεγνξηψλ θηλδχλσλ ζην άξζξν ηνπο. Ζ βηβιηνγξαθία αλαθέξεη φηη απηνί νη ηξεηο 

θίλδπλνη αιιεινεπεξεάδνληαη. Ο νηθνλνκηθφο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο 

πεξηιακβάλνπλ, γηα παξάδεηγκα, κηα μαθληθή επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ ζπλαιιαγψλ 

κηαο ρψξαο, κηα γξήγνξε θαη μαθληθή αχμεζε ζηα θφζηε παξαγσγήο ή ελέξγεηαο ή ηέινο 

απξνζπκία μέλσλ ηξαπεδψλ λα δαλεηνδνηήζνπλ ηε ρψξα. (Nagy 1988). Γηα ηνλ πνιηηηθφ 

θίλδπλν έρνπκε αλαθεξζεί εθηελέζηεξα παξαπάλσ.  
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1.4  Πξνζδηνξηζηηθνί Παξάγνληεο ηνπ Κηλδύλνπ Υώξαο 

 

Γεληθά ζηε βηβιηνγξαθία επηθξαηνχλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ πνπ ζπλζέηνπλ 

ηνλ θίλδπλν ηεο ρψξαο . Οη Γνχκπνο, Κνζκίδνπ, Ενπνπλίδεο θαη Γηαλλαθάθε αλαθέξνπλ 

ηνπο νηθνλνκηθνχο, ρξεκαηννηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο θαη ηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο 

σο ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ θηλδχλνπ κηαο ρψξαο. Δκπεηξηθνί εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ φηη ν 

θίλδπλνο κηαο ρψξαο απνηειείηαη απφ πνιηηηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο 

παξάγνληεο (Oetzel 2001). Σα ζηνηρεία απηά είλαη άιινηε κεηξήζηκα πνζνηηθά κεγέζε 

θαη άιινηε πνηνηηθά θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπο  είλαη αξθεηά πην δχζθνινο.  

 

Οηθνλνκηθνί Παξάγνληεο 

 

ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ζηνηρεία πνζνηηθά θαη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηε κάθξν-νηθνλνκεηξία. Μεηαμχ ησλ δεηθηψλ απηψλ ζπγθαηαιέγνληαη  

 Πιεζωξηζκόο, είλαη κέγεζνο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ άλνδν ησλ ηηκψλ ησλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη αληηθαηνπηξίδεη ηελ αμία ηνπ ρξήκαηνο κηαο ρψξαο. 

Γεληθά, ρψξεο κε πςειφ πιεζσξηζκφ, έρνπλ άζηαηε νηθνλνκία. 

 Αθαζάξηζην εζληθό πξνϊόλ. Δίλαη ην επίπεδν αλάπηπμεο κηαο ρψξαο πνπ δείρλεη 

ηαπηφρξνλα ηελ επειημία πνπ δηαζέηεη ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο.  

 Γνκή θόζηνπο κηζζώλ. Απνδίδεη ηελ δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηεο ρψξαο. 

 Δμαγωγέο πξνϊόληωλ θαη ππεξεζηώλ. Δίλαη ε θχξηα πεγή αχμεζεο μέλνπ 

ζπλαιιάγκαηνο. πλήζσο, ρψξεο πνπ κπνξνχλ θαη απμάλνπλ ηηο εμαγσγέο ηνπο, 

κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ κε κεγαιχηεξε επθνιία ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 Δηζαγωγέο πξνϊόληωλ θαη ππεξεζηώλ. Δίλαη ε θχξηα πεγή κείσζεο ηνπ μέλνπ 

ζπλαιιάγκαηνο. Δίλαη ιεηηνπξγία αληίζεηε κε απηή ησλ εμαγσγψλ θαη επηδξά 

αξλεηηθά ζηελ ηθαλφηεηα κηαο ρψξαο λα απνπιεξψζεη ηα δάλεηα ηεο. 

 Παξαγωγή ζηνπο πην ζεκαληηθνύο ηνκείο: γεωξγία, βηνκεραλία θαη ππεξεζίεο.  Ζ 

ηθαλφηεηα κηαο ρψξαο λα παξάγεη θαη ζηνπο ηξεηο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, 

ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

δπλαηφηεηαο  ηεο απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο.  
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Υξεκαηννηθνλνκηθνί Παξάγνληεο 

 

Απηή ε θαηεγνξία αθνξά ηελ δηαρείξηζε θαη εμππεξέηεζε ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο κηαο 

ρψξαο. Σα ζηνηρεία θαη νη δείθηεο πνπ αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία, κνηάδνπλ 

αξθεηά κε ηνπο δείθηεο πνπ απνηεινχλ ηνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, αθνχ θαη νη δπν 

θαηεγνξίεο πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία πνπ είλαη πνζνηηθά κεηξήζηκα. Υξεκαηννηθνλνκηθνί 

παξάγνληεο είλαη: 

 Ιζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ. ε πεξίπησζε ειιείκκαηνο ζε απηφ ην ηζνδχγην, 

απεηθνλίδεηαη ε αλάγθε πηζαλήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ρψξαο 

 Αθαζάξηζηα δηεζλή απνζεκαηηθά. Δίλαη βαζηθνί πφξνη εμππεξέηεζεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ δαλεηζκνχ. Γελ πεξηιακβάλεηαη ν ρξπζφο. 

 Αθαζάξηζηεο εγρώξηεο επελδύζεηο. Γεληθά νη εγρψξηεο επελδχζεηο ζπκβάιινπλ  

ζηελ αλάπηπμε ηεο  ρψξαο θαη ζπλεπψο θαη ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ. 

 Δμωηεξηθό ρξένο. Γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη φζν πην κεγάιν είλαη ην ρξένο 

κηαο ρψξαο, ηφζν πην κηθξή είλαη ε πηζαλφηεηα ε ρψξα απηή λα κελ κπνξέζεη λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο. 

 Δπηηόθηα. Μηα ρψξα κε ρακειά επηηφθηα δείρλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα δηαηεξεί 

ζηαζεξφ ην νηθνλνκηθφ ηεο πεξηβάιινλ θαη απνηειεί πξφζθνξν έδαθνο γηα 

επελδχζεηο. 

 Απνζέκαηα εηζαγωγώλ. Σα απνζέκαηα εηζαγσγψλ είλαη κέγεζνο πνπ πξνζθέξεη 

αζθάιεηα ηνπιάρηζηνλ βξαρππξφζεζκα. 

 

Πνιηηηθνί Παξάγνληεο 

 

Δίλαη παξάγνληεο δχζθνια πξνβιέςηκνη θαη ε εθηίκεζε ηνπο ζηεξίδεηαη ζε νξηζκέλα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά επεξεάδνληαη αξθεηά απφ 

νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο. Δπίζεο, είλαη θαζαξά πνηνηηθά κεγέζε θαη 

δηαρσξίδνληαη ζε δπν ππνθαηεγνξίεο: ηνπο εζσηεξηθά πνιηηηθνύο παξάγνληεο θαη ηνπο 

γεσπνιηηηθνύο παξάγνληεο. 

 

ηνπο εζσηεξηθά πνιηηηθνχο παξάγνληεο πεξηιακβάλνληαη: 
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 Σηαζεξόηεηα πνιηηεύκαηνο. Ζ αζηάζεηα ηνπ πνιηηεχκαηνο  απνηειεί παξάγνληα 

πνπ απνζαξξχλεη ηηο επελδχζεηο θαη ζπλεπψο ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο κηαο 

ρψξαο. Ζ πηζαλφηεηα ηπρφλ πνιηηηθψλ αλαηαξάμεσλ, πξαμηθνπήκαηνο ή γεληθά 

κεηαβνιψλ ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ θαζηζηνχλ ηε ρψξα αλαμηφπηζηε. 

 Κπβεξλεηηθή αζηάζεηα- ζπλερείο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο. Μηα αζηαζήο θπβέξλεζε 

είλαη ζπλήζσο θαη αλίθαλε λα αληαπεμέιζεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο. 

 Κπβεξλεηηθή ζθνπηκόηεηα. Απηφο είλαη παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηελ αμηνπηζηία 

κηαο ρψξαο. 

 Βαζκόο ειέγρνπ ηεο αγνξάο από ην θξάηνο. Παξάδεηγκα απφιπηνπ ειέγρνπ ηεο 

αγνξάο απφ ην θξάηνο απνηεινχλ νη ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο. 

 Έθηαζε δεκόζηνπ ηνκέα. Μηα ρψξα κε νγθψδε δεκφζην ηνκέα θαη γξαθεηνθξαηία 

έρεη κεησκέλε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο εζληθήο ηεο νηθνλνκίαο. Τπεξβνιηθά 

κεγάινο δεκφζηνο ηνκέαο απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ αλαπηπμηαθή 

πνξεία κηαο ρψξαο. 

 Γξάζε εζληθηζηηθώλ, ζξεζθεπηηθώλ, ηξνκνθξαηηθώλ νκάδωλ. Ο βαζκφο ζηνλ 

νπνίν επεξεάδνπλ ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ζρεηίδεηαη κε απξφβιεπηεο εμειίμεηο 

ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή. Απηέο νη νκάδεο θαη ν ξφινο ηνπο  

επηβξαδχλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

 Γηαθζνξά. Ζ χπαξμε δηαθζνξάο απνκαθξχλεη ππνςήθηνπο επελδπηέο θαη 

επαθφινπζα ζπκβάιεη αξλεηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Θα πξέπεη λα 

ππάξρνπλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί.  

 

ηνπο γεσπνιηηηθνχο πεξηιακβάλνληαη: 

 Μέγεζνο ηεο ρώξαο. Απφ απηφλ ηνλ παξάγνληα εμαξηάηαη ε ζπλνρή ηεο ρψξαο θαη 

ε εζσηεξηθή εκπνξηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα 

 Γεωινγηθή δνκή. Απφ ηε γεσινγηθή δνκή εμαξηάηαη ε παξαγσγή κηαο ρψξαο, ε 

πξφζβαζε ζε πξψηεο χιεο θαη πεγέο ελέξγεηαο. 

 Σρέζεηο κε γεηηνληθέο ρώξεο. Καθέο ζρέζεηο κε γεηηνληθέο ρψξεο απνκαθξχλνπλ 

ηνπο ππνςήθηνπο επελδπηέο. 



 

 8 

 Αζηάζεηα γεηηνληθώλ ρωξώλ. Απφ απηήλ ηελ θαηάζηαζε κπνξεί λα επσθειεζνχλ 

ηα γεηηνληθά θξάηε, ελψ κπνξεί λα είλαη επηδήκην γηα ηε ρψξα ζηελ νπνία ππάξρεη 

ε αζηάζεηα.  

 

Κνηλσληθνί Παξάγνληεο 

 

Δίλαη παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη πεξηιακβάλνπλ θπξίσο  πνζνηηθέο πιεξνθνξίεο. 

ε απηήλ ηελ θαηεγνξία παξαγφλησλ πεξηιακβάλνληαη: 

 

 Αλεξγία. Δίλαη κέγεζνο πνπ δείρλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αλελεξγνχ πιεζπζκνχ. Καη 

ζπλήζσο απνηειεί αηηία θνηλσληθψλ αληηζέζεσλ θαη δηαηαξαρψλ.  

 Δθπαίδεπζε. Σν κνξθσηηθφ επίπεδν κηαο ρψξαο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ εμσηεξηθνχ δαλεηζκνχ θαη ζηελ νπζηαζηηθή αλαδηάξζξσζε ηεο 

νηθνλνκίαο. 

 Αζηπθηιία. Δίλαη θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγεί αληζνξξνπίεο φζνλ  αθνξά ζηελ 

νκνηφκνξθε αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη αθήλεη πφξνπο αλεθκεηάιιεπηνπο. 

 Καηαλάιωζε. Σν κέγεζνο θαη ην είδνο ηεο θαηαλαισηηθήο ηάζεο επεξεάδνπλ ηελ 

νηθνλνκία κηαο ρψξαο. Μηα ρψξα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε θαηαλάισζε  

δεκηνπξγεί πξφζθνξν έδαθνο γηα επελδχζεηο. Σαπηφρξνλα φκσο απαηηνχληαη 

κεγάιεο πνζφηεηεο εηζαγσγψλ θη έηζη πιήηηεηαη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο 

θαη ην ζπλαιιαγκαηηθφ ηεο απφζεκα. 

 Γείθηεο ζλεζηκόηεηαο. Γείρλεη ηνλ αξηζκφ ησλ λεπίσλ πνπ πεζαίλνπλ πξηλ 

ζπκπιεξψζνπλ ηνλ πξψην έηνο δσήο ηνπο  θαη θαζνξίδεη σο έλα βαζκφ ην βηνηηθφ 

επίπεδν ηεο ρψξαο. 

 Υπνζηηηζκόο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ππναλάπηπθησλ ρσξψλ θαη πεξηέρεη 

θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία. Ζ χπαξμε ηνπ δεκηνπξγεί ζπλζήθεο κεησκέλεο 

παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ.  

 Απαζρόιεζε ζηνπο ζεκαληηθνύο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ ζσζηή δηάξζξσζε ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο παξαγσγήο 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ αληνρή ηεο ζε ελδερφκελεο νηθνλνκηθέο θξίζεηο. 
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ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη θη άιινη παξάγνληεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πνξεία 

ηεο ρψξαο κέρξη ζήκεξα φζνλ αθνξά ζηελ πηψρεπζε θαη κεηξηέηαη απφ ηε ζπρλφηεηα θαη 

ηελ θαηεχζπλζε πξνεγνχκελσλ αμηνινγήζεσλ απφ ηνπο δηεζλείο νίθνπο αμηνιφγεζεο 

(Cantor θαη Packer ,1996). Δπίζεο, αλαθέξεηαη θαη ε ηάζε γηα επελδχζεηο ζε κηα ρψξα 

πνπ απνηειεί έλδεημε κειινληηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο (Cosset θαη Roy, 1991). 

Γηαρξνληθά, δειαδή, έρνπλ εμεηαζζεί δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ θίλδπλν 

κηαο ρψξαο. Ο ζηφρνο απηψλ ησλ θξηηεξίσλ είλαη λα πξνβιεθζνχλ ηα πνιηηηθά θαη 

νηθνλνκηθά γεγνλφηα ζε κηα ρψξα πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ θιίκα κε 

ηέηνην ηξφπν πνπ νη επελδπηέο λα ράζνπλ ρξήκαηα ή λα κελ ηνπο απνδψζνπλ ηφζα 

ρξήκαηα φζα πεξίκελαλ φηαλ πξαγκαηνπνηνχζαλ ηελ επέλδπζε (Howell ,1998). 

 

1.5  Λόγνη Πνπ ε Αμηνιόγεζε ηνπ Κηλδύλνπ κηαο Υώξαο Δπεξεάδεη ηελ 

Ίδηα ηε Υώξα 

 

Οη αμηνινγήζεηο ησλ ρσξψλ επεξεάδνπλ ηηο ρψξεο κε πνιινχο ηξφπνπο. Αξρηθά,  

αλάινγα κε ηελ βαζκνινγία ηεο ρψξαο, θαζνξίδεηαη θαη ην θφζηνο δαλεηζκνχ ηεο απφ ηηο 

αγνξέο θεθαιαίνπ. Γεληθά ηζρχεη φηη φζν ρακειφηεξνο είλαη ν θίλδπλνο κηαο ρψξαο , 

ηφζν ρακειφηεξν ζα είλαη θαη ην επηηφθην δαλεηζκνχ ηεο απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο 

θεθαιαίνπ. Δθηελέζηεξα έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ εξγαζία ηνπο νη Cantor θαη Packer 

(1996) φπνπ βξήθαλ φηη ε βαζκνιφγεζε κηαο ρψξαο επεξεάδεη ην spread κε ην νπνίν 

δαλείδεηαη απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο. 

Δπίζεο, ε βαζκνιφγεζε ηεο ρψξαο επεξεάδεη θαη ηε βαζκνιφγεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηξαπεδψλ πνπ εδξεχνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ  ζε απηή ηε ρψξα. Σν 2001 ν 

Ferri απνθάιεζε ηε αμηνιφγεζε ηεο ρψξαο απηήο θαζαπηήο  σο ηε βάζε φισλ ησλ 

ππφινηπσλ αμηνινγήζεσλ ηεο ρψξαο. Ο Erb (1995) δηαπίζησζε φηη ππάξρεη κηα ηάζε 

απνθπγήο ζην λα βαζκνινγείηαη κηα επηρείξεζε κε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ην βαζκφ ηεο 

ρψξαο ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί. 

Σέινο, νη βαζκνινγήζεηο  είλαη ρξήζηκεο γηα ηνπο επελδπηέο, αθνχ πνιιέο θνξέο 

βάδνπλ θαηψηαηα φξηα βαζκνιφγεζεο γηα ηελ αλάιεςε πηζαλψλ επελδχζεσλ. Γειαδή, 
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δελ επελδχνπλ ζε ρψξεο ή επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ αμηνιφγεζε πςειφηεξε απφ απηή 

πνπ επηζπκνχλ ή έρνπλ ζέζεη σο φξην (  Danciu  θαη Goschin, 2007). 

 

1.6  Εεηήκαηα Πνπ Πξνθύπηνπλ Από ηνλ Κίλδπλν ηεο Υώξαο 

 

Ο θίλδπλνο κηαο ρψξαο επεξεάδεη φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. 

Αξρηθά, πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ζηε ιεηηνπξγία 

ησλ ηξαπεδώλ. Οη νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη κηα ρψξα 

δεκηνπξγεί αξθεηά πξνβιήκαηα ζην ραξηνθπιάθην ηεο ηξάπεδαο πνπ δαλείδεη ηε ρψξα 

απηή.  ηελ πεξίπησζε πνπ νη δαλεηνιεπηηθέο ζπλαιιαγέο επηθέξνπλ δεκίεο ζηελ 

ηξάπεδα, ηφηε ρνξεγνχληαη δάλεηα κε κεγαιχηεξα επηηφθηα θη έηζη ην θφζηνο δαλεηζκνχ 

ηεο ρψξαο θαζίζηαηαη αθξηβφηεξν. Γεληθά, νη ηξάπεδεο έρνπλ ζηφρν λα δηαρεηξίδνληαη 

ζσζηά ηα δάλεηα πνπ ρνξεγνχλ θαη λα κπνξνχλ λα πξνβιέπνπλ ηπρφλ αζεηήζεηο ησλ 

ππνρξεψζεσλ κηαο ρψξαο. Σξάπεδεο  πνπ ην ραξηνθπιάθην ηνπο απνηειείηαη απφ 

επελδχζεηο ζε αλαμηφπηζηεο  ρψξεο, ραξαθηεξίδνληαη θη απφ ππεξηηκεκέλν απνζεκαηηθφ. 

Έλα πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηξάπεδεο πνπ δαλεηνδνηνχλ ρψξεο είλαη ε πηζαλή 

δεκία απφ άξλεζε απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ κηαο ρψξαο. πλήζσο, νη 

θπβεξλήζεηο πξνβαίλνπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο απνθάζεηο πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζε λέεο ζπλζήθεο ή λα επαλαδηαπξαγκαηεπηνχλ φξνπο ζπκβάζεσλ. Δπίζεο, επηδήκηα 

είλαη θαη κηα πηζαλή θαζπζηέξεζε πιεξσκψλ, φπνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε ηξάπεδα 

επηβαξχλεη ηε ρψξα κε πςειφηεξν επηηφθην δαλεηζκνχ γηα παξάβαζε ησλ ζρεηηθψλ 

ζπκθσληψλ δαλεηνδφηεζεο. Σέινο, ε ελαιιαθηηθή ηεο αλαδηαπξαγκάηεπζεο φξσλ 

δαλείνπ απφ κηα ρψξα κπνξεί λα νδεγήζεη ηελ δαλεηνδνηνχζα ηξάπεδα ζε κεηνλεθηηθή 

θαη κε θεξδνθφξα ζέζε, γη απηφ ην ιφγν κπνξνχλ νη ηξάπεδεο λα θαηνρπξσζνχλ κέζσ 

παξαρσξεηηθψλ ζπκθσληψλ πνπ ζπλάπηνπλ κε ηηο ρψξεο. 

Ο θίλδπλνο ηεο ρψξαο επηθέξεη ζπλέπεηεο θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ 

γεληθφηεξα, φπσο επίζεο θαη ζηνπο επελδπηέο. Δλψ νη ηξάπεδεο ελδηαθέξνληαη αξρηθά 

γηα ηνλ θίλδπλν κεηαθνξάο θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηηο δηάθνξεο κνξθέο θηλδχλνπ, νη 

επηρεηξήζεηο ελδηαθέξνληαη αξρηθά γηα ην γεληθεπκέλν θίλδπλν ηεο ρψξαο. Όηαλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κηα επέλδπζε, νη επηρεηξήζεηο ππνινγίδνπλ ηελ αλακελφκελε απφδνζε. 

Οη θίλδπλνη πνπ αθνξνχλ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο επελδπηέο είλαη νπζηαζηηθά 
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εζθαικέλεο πξνζδνθίεο θαη πεπνηζήζεηο γηα νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαη αλακελφκελεο 

απνδφζεηο. Οη θίλδπλνη  πνπ αθνξνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζπλδένληαη κε ην είδνο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπο.  Γηα παξάδεηγκα, νη ελεξγεηαθέο θξίζεηο θαη ε αχμεζε ηεο ηηκήο 

ηνπ πεηξειαίνπ επεξεάδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο αλάινγα κε ην είδνο ηνπο. Δπίζεο, κηα 

κείσζε ησλ εηζαγσγψλ πιήηηεη ή επλνεί κηα επηρείξεζε αλάινγα κε ην πφζν εμαξηάηαη 

απφ απηέο θαη αλάινγα κε ην χςνο ησλ απνζεκάησλ πνπ δηαζέηεη. Παξαηεξείηαη ζπρλά 

φηη ε επηδείλσζε ηεο νηθνλνκίαο κηαο ρψξαο κπνξεί λα θέξεη ζε πιενλεθηηθή ζέζε κηα 

μέλε επηρείξεζε εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εγρψξησλ 

αληαγσληζηψλ.  

Ο θίλδπλνο ηεο ρψξαο απνθηά δηαθνξεηηθή νπηηθή φηαλ εμεηάδεηαη απφ ηε κεξηά 

ηεο θπβέξλεζεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα ζπκθέξνληα ηεο ρψξαο είλαη αληίζεηα απφ 

ηα ζπκθέξνληα ηεο δαλεηνδνηνχζαο επηρείξεζεο. Όηαλ κηα ρψξα ζηξέθεηαη ζηνλ 

εμσηεξηθφ δαλεηζκφ, επηδηψθεη ηελ αλάιεςε επελδχζεσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. θνπφο  κηαο ρψξαο είλαη λα κελ ραξαθηεξηζηεί σο 

αλαμηφπηζηε ζε δηεζλέο επίπεδν, λα κελ επηβαξπλζεί κε πξφζηηκα θαη πςεινχο ηφθνπο 

απφ ηελ αζέηεζε ησλ ζπκθσληψλ ηεο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα κπνξεί λα δαλείδεηαη 

πξνθεηκέλνπ λα αλαιακβάλεη επελδχζεηο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή πξφνδν 

θαη επεκεξία. Απνηειέζκαηα αχμεζεο  ηνπ θηλδχλνπ κηαο ρψξαο είλαη ε παχζε 

δαλεηνδφηεζεο απφ ηηο αγνξέο, ε κείσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο, ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο 

πξνο ην πξφζσπν ηεο ρψξαο θαη ε κείσζε ηνπ θχξνπο ηεο ρψξαο.  

Όπσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ, ν θίλδπλνο ηεο ρψξαο ζπλεπάγεηαη πνιιέο 

απψιεηεο ηφζν γηα ηελ ίδηα ηε ρψξα, φζν θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηξάπεδεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζε απηήλ. Καζέλα κέξνο πιήηηεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη ζε 

δηαθνξεηηθή έθηαζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΥΧΡΑ 

(ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ) 

 

 

2.1  Δηζαγσγή  

 

ηε βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηείηαη πιήζνο κεζφδσλ πνπ εθηηκνχλ ηνλ θίλδπλν κηαο 

ρψξαο. Αξρηθά, αλαθέξνληαη νξηζκέλεο ζηαηηζηηθέο κέζνδνη πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε 

δηαθξηηηθή αλάιπζε, ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε, ηελ αλάιπζε παιηλδξόκεζεο, ηα δέληξα 

παιηλδξόκεζεο, ηελ αλάιπζε νκαδνπνίεζεο,  ην  θαλνληθό ππόδεηγκα πηζαλόηεηαο , ηε 

ινγηζηηθή αλάιπζε θαη ηελ αλάιπζε ζε θύξηεο ζπληζηώζεο. Έπεηηα, γίλεηαη αλαθνξά ησλ 

κεηνλεθηεκάησλ ησλ ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ, πεξηγξάθεηαη ε πνιπθξηηήξηα αλάιπζε θαη 

παξνπζηάδνληαη έξεπλεο ζηηο νπνίεο εθαξκφζηεθε ε ελ ιφγσ αλάιπζε ζηελ εθηίκεζε ηνπ 

θηλδχλνπ ρψξαο. Αθνινχζσο, γίλεηαη ηαμηλφκεζε ησλ ππφ εμέηαζε εξεπλψλ ζχκθσλα κε 

ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν εθηίκεζεο θηλδχλνπ ρψξαο, θαη παξαηίζεληαη νη πιένλ 

ζεκαληηθνί πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληέο ηνπ.   

 

2.2  ηαηηζηηθέο Μέζνδνη 

 

Οη Frank θαη Cline (1971) ρξεζηκνπνίεζαλ ηε διακπιηική ανάλςζη γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 

θηλδχλνπ ρψξαο. ηφρνο ηνπο ήηαλ λα εθηηκήζνπλ έλα δείθηε πνπ λα πξνζδηνξίδεη ηελ 

πηζαλφηεηα κηα ιηγφηεξν αλαπηπγκέλε ρψξα λα αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο απνπιεξσκήο 

ρξεψλ. Απφ ηνπο νρηψ δείθηεο πνπ εμέηαζαλ, κφλν ηξεηο βγήθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. 

Οη δείθηεο απηνί είλαη: δείθηεο εμππεξέηεζεο ρξένπο, δείθηεο εηζαγσγψλ πξνο 

απνζεκαηηθά θαη δείθηεο ηνθνρξενιπζίνπ πξνο αλεμφθιεην ρξένο. Γηαπίζησζαλ φηη ε 

δηαθξηηηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ην δείθηε εμππεξέηεζεο ρξένπο θαη ην 

δείθηε κέζεο πεξηφδνπ ιήμεο δαλείνπ παξέρεη κεγαιχηεξν βαζκφ πξνβιεςηκφηεηαο.  
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Ο Dhonte (1975) ρξεζηκνπνίεζε ηελ ανάλςζη ζε κύπιερ ζςνιζηώζερ γηα ηελ 

εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο. Ο Dhonte επηδίσμε λα αλαιχζεη ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο 

νπνίεο κηα ρψξα δελ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ην ρξένο ηεο, είηε κέζσ θαζαξψλ εηζξνψλ 

θεθαιαίσλ, είηε κέζσ αλαρξεκαηνδνηήζεσλ. ηαηηζηηθά ζεκαληηθνί πξνέθπςαλ ν 

δείθηεο εμππεξέηεζεο πιεξσκήο ρξένπο πξνο ην θαηαβαιιφκελν ρξένο θαη ν δείθηεο 

εμππεξέηεζεο πιεξσκήο ηνπ ρξένπο πξνο ην εμσηεξηθφ ρξένο. Σέινο, ζπκπέξαλε φηη 

είλαη απαξαίηεηε κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ δαλεηζηή θαη ησλ φξσλ βάζεη ησλ νπνίσλ 

ζπζζσξεχεηαη ην ρξένο, ψζηε λα απνθεχγνληαη πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ ρξένπο. 

Ο Grinols (1976) ρξεζηκνπνίεζε ηε διακπιηή θαη ηε διακπιηική ανάλςζη γηα ηελ 

εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο. πκπέξαλε φηη ε δηαθξηηηθή αλάιπζε είλαη πην 

απνηειεζκαηηθή απφ ηε δηαθξηηή αλάιπζε ζηελ εμήγεζε ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ 

ρξεψλ γηα ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν. Δληφπηζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνχο ηνπο εμήο πέληε 

δείθηεο: δείθηεο εμππεξέηεζεο πιεξσκήο ρξένπο πξνο απνζεκαηηθά,  δείθηεο 

θαηαβαιιφκελνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο πξνο δείθηε εμππεξέηεζεο πιεξσκήο ηνπ ρξένπο, 

δείθηε εμππεξέηεζεο πιεξσκήο ηνπ ρξένπο πξνο εηζαγσγέο, δείθηε εμσηεξηθνχ ρξένπο 

πξνο ΑΔΠ θαη δείθηε εμσηεξηθνχ ρξένπο πξνο εμαγσγέο.  

Σν 1977 νη Feder θαη Just εθήξκνζαλ ηε λογιζηική ανάλςζη γηα λα 

επαλεμεηάζνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ δεηθηψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ζηε κειέηε ηνπο θαη 

νη Frank θαη Cline. ηε κειέηε πνπ έθαλαλ πέηπραλ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ιάζνπο απφ 

ηηο κέρξη ηφηε έξεπλεο. 

Σελ ίδηα ρξνληά,  νη Mayo θαη Barret ζρεδίαζαλ έλα ππφδεηγκα πξφβιεςεο ηνπ 

ρξένπο γηα ηελ Σξάπεδα Δμαγσγψλ-Δηζαγσγψλ ησλ Ζλσκέλσλ  Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο 

εθαξκφδνληαο θη απηνί ηελ λογιζηική ανάλςζη. Μεηαμχ ησλ πην ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ 

δεηθηψλ ήηαλ ν δείθηεο θαηαβαιιφκελνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο πξνο εμαγσγέο, ν δείθηεο 

απνζεκαηηθψλ πξνο εηζαγσγέο, ν δείθηεο αλάπηπμεο αθαζάξηζηνπ θεθαιαίνπ πξνο ΑΔΠ, 

ν δείθηεο εηζαγσγψλ πξνο ΑΔΠ, ν δείθηεο ζέζεο απνζεκαηηθνχ ζην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν πξνο εηζαγσγέο θαη ν δείθηεο αχμεζεο θαηαλαισηηθψλ ηηκψλ.  

Οη Saini θαη Bates (1978) ππέζεζαλ ζηελ έξεπλα ηνπο φηη δελ ππάξρεη ιφγνο ε 

λογιζηική ανάλςζη λα ζεσξείηαη αλψηεξε ηεο διακπιηικήρ. Γη απηφ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ 

θαη ηηο δπν απηέο ηερληθέο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηνπο πξνέθπςαλ ηέζζεξηο 
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δείθηεο κε ηε κεγαιχηεξε επεμεγεκαηηθή ηθαλφηεηα. Ο ξπζκφο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ηνπ 

θαηαλαισηή, ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ρξήκαηνο, ν ινγαξηαζκφο 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ πξνζαξκνζκέλνο ζηηο αιιαγέο ηνπ δείθηε απνζεκαηηθά πξνο 

εμαγσγέο θαη ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ απνζεκαηηθψλ. 

Σν 1982 νη Abassi θαη Taffler ρξεζηκνπνίεζαλ ηε διακπιηική ανάλςζη ζηελ 

εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο. Aπφ ηελ έξεπλα ηνπο πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

νη εμήο δείθηεο: ππνρξεψζεηο λέσλ δαλείσλ αλά θεθαιή, εμσηεξηθφ ρξένο πξνο ξπζκφ 

εμαγσγψλ, πιεζσξηζκφο θαη εγρψξην ηζνδχγην ινγαξηαζκνχ θαηάζεζεο πξνο αθαζάξηζην 

εζληθφ πξντφλ. Οη ίδηνη, ην 1984 ρξεζηκνπνίεζαλ ζηε κειέηε ηνπο έλα δηαθξηηηθφ 

ππφδεηγκα γηα ηελ πξφβιεςε πεξηπηψζεσλ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ρξένπο ζε 

αλαπηπζζφκελεο  ρψξεο. ε απηφ ηνπο ην ππφδεηγκα εηζήγαγαλ λνκηζκαηηθνχο δείθηεο 

θαη δείθηεο εμππεξέηεζεο ρξένπο. 

Σν 1983 νη Agmon θαη Deitrich πξνζέγγηζαλ ηνλ θίλδπλν ηεο ρψξαο κε βάζε ην 

δηεζλή δαλεηζκφ θαη ηελ αλαθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο. Ζ κειέηε ηνπο παξνπζίαζε φηη ε 

εμππεξέηεζε ηνπ δαλείνπ εμαξηάηαη απφ ηε ρψξα δαλεηνδφηε γηα λα θνξνινγήζεη ηε 

ρψξα δαλεηζηή έκκεζα κέζσ νηθνλνκηθψλ δηακεζνιαβεηψλ. Δπηπιένλ, νη παξάγνληεο 

πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζηνπο θηλδχλνπο γηα ηα δάλεηα είλαη εθείλνη πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

επζχλε πνπ έρνπλ νη θπβεξλήζεηο ησλ δαλεηνδνηνχκελσλ ρσξψλ λα επηρνξεγήζνπλ ηηο 

κεηαθνξέο πινχηνπ ζηηο δαλεηνδφηξηεο ρψξεο. 

Ο Hefferman (1985) κειέηεζε ηνλ θίλδπλν ρψξαο απφ ηελ νπηηθή ηεο πξνζθνξάο 

θαη δήηεζεο ησλ δαλείσλ. Αλέπηπμε έλα ππφδεηγκα δήηεζεο θαη πξνζθνξάο δαλείσλ πνπ 

ρνξεγήζεθαλ ζην δεκφζην ηνκέα κηαο ηξηηνθνζκηθήο ρψξαο. 

Σελ ίδηα ρξνληά, ν Shapiro αζρνιήζεθε κε ηηο ηξάπεδεο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ην 

λνκηζκαηηθφ θίλδπλν θαη ηνλ θίλδπλν ρψξαο. Με ηνλ λνκηζκαηηθφ θίλδπλν έξρεηαη 

αληηκέησπε κηα ρψξα πνπ δαλείδεη ζε μέλεο επηρεηξήζεηο ή θπβεξλήζεηο. Ο λνκηζκαηηθφο 

θίλδπλνο κεηαηξέπεηαη ζε πηζησηηθφ φηαλ νη νθεηιέηεο είλαη απξφζπκνη ή αλίθαλνη λα 

απνπιεξψζνπλ ηα δάλεηα ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ νθεηιέηεο είλαη ην θξάηνο, ηφηε ν 

πηζησηηθφο θίλδπλνο γίλεηαη θίλδπλνο ρψξαο. Ο Shapiro αλαθέξεη φηη ηνλ θίλδπλν ρψξαο 

θαζνξίδνπλ ε κεηαβιεηφηεηα ησλ φξσλ εκπνξίνπ ηεο ρψξαο θαη ε πξνζπκία γηα έγθαηξε 

ξχζκηζε ησλ νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ απφ ηελ θπβέξλεζε κέζσ ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο.  
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Οη Feder θαη Uy (1985) ρξεζηκνπνηψληαο νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο δείθηεο 

πξνζπάζεζαλ λα ππνινγίζνπλ ην βάξνο απηψλ ησλ δεηθηψλ. Δθαξκφδνληαο ηελ ανάλςζη 

παλινδπόμηζηρ θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη φινη νη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ 

ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ 

κεηαβιεηέο: ρξένο πξνο ΑΔΠ, δηεζλή απνζεκαηηθά πξνο εηζαγσγέο, κέζνο ξπζκφο 

αχμεζεο εμαγσγψλ, κέζνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ, φξνη εκπνξίνπ, κεηαβιεηφηεηα 

εμαγσγψλ, θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαη νη ηερλεηέο κεηαβιεηέο:  εμαγσγέο πεηξειαίνπ, 

πνιηηηθέο αλαηαξαρέο θαη δπζθνιίεο εμππεξέηεζεο ρξένπο. 

Σν 1986, ν Bird εμέηαζε ηηο πνιηηηθέο δαλεηνδφηεζεο ησλ δηεζλψλ ηξαπεδψλ. Απφ 

ηξαπεδηθήο άπνςεο, νη κεηαβιεηέο πνπ ζεσξνχληαη φηη αμηνινγνχλ ηνλ θίλδπλν ηεο 

ρψξαο είλαη ηφζν νηθνλνκηθνί, φζν θαη πνιηηηθνί δείθηεο. Οη πνιηηηθνί είλαη πην 

ππνθεηκεληθνί δείθηεο, αλ θαη πξνηηκνχληαη απφ νξηζκέλεο ηξάπεδεο. 

Έλα ρξφλν αξγφηεξα, ην 1987, νη Burton θαη Inoue ρξεζηκνπνίεζαλ ηε 

διακπιηική ανάλςζη γηα λα κειεηήζνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο ρψξαο. Δθηίκεζαλ έλα 

ππφδεηγκα πνπ εμαθξηβψλεη ηηο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο κεηαβιεηέο 

νη νπνίεο ππνδεηθλχνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ρσξψλ πνπ απαιινηξίσζαλ ή φρη 

θεθάιαηα μέλσλ εηαηξεηψλ ηελ πεξίνδν 1968-1977. Οη πην  ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο 

βξέζεθαλ λα είλαη  νη θαηά θεθαιήλ άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ 

ΑΔΠ, ν πιεζσξηζκφο θαη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. 

Σελ ίδηα ρξνληά, νη Citron θαη Nickelsburg πξφηεηλαλ έλα ππφδεηγκα θηλδχλνπ 

ρψξαο πνπ βαζίδεηαη ζηε λογιζηική ανάλςζη, ην νπνίν πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθνχο θαη 

πνιηηηθνχο δείθηεο. Απφ ηελ έξεπλα ηνπο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πνιηηηθή 

αζηάζεηα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξφζεζε κηαο θπβέξλεζεο λα εμππεξεηήζεη ην 

εμσηεξηθφ ηεο ρξένο θαη επνκέλσο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο.  

Ο Cooper (1987) ρξεζηκνπνίεζε ηελ ανάλςζη ομαδοποίηζηρ θαη ηε διακπιηική 

ανάλςζη πνιιψλ παξαγφλησλ γηα λα δηαρσξίζεη ηηο ρψξεο πνπ ήηαλ πηζαλφ λα 

επηδηψμνπλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ρξεψλ ηνπο. Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη ε 

αλάιπζε νκαδνπνίεζεο ήηαλ αξθεηά απνδνηηθή ζηελ παξνρή αθξηβψλ πξνβιέςεσλ. 

Δπίζεο, ε δηαθξηηηθή αλάιπζε είρε ηηο ίδηεο θαιέο επηδφζεηο ζηηο πξνβιέςεηο φπσο ε 

αλάιπζε νκαδνπνίεζεο. 
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Οη Mumpower, Livingston θαη Lee (1987) εθήξκνζαλ ηελ παπαγονηική ανάλςζη 

θαη ηελ ανάλςζη παλινδπόμηζηρ γηα ηελ πξφβιεςε εθηηκήζεσλ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ. 

Απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο  ε 

κεηαβιεηφηεηα ηνπ επηηνθίνπ, ν πιεζσξηζκφο θαη ε λεπηαθή ζλεζηκφηεηα.  

Σν 1988 νη Cosset θαη Roy ρξεζηκνπνίεζαλ ηα δένηπα παλινδπόμηζηρ γηα ηε 

κειέηε εκπεηξνγλσκφλσλ ζρεηηθά κε ηνλ πνιηηηθφ θίλδπλν. Ζ έξεπλα ηνπο θαηέιεμε ζηηο 

ίδηεο ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο κε ηνπο Mumpower, Livingston θαη Lee. Ζ κέζνδνο ηεο 

δεληξηθήο παιηλδξφκεζεο απνζπά πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ ηα δεδνκέλα, αθνχ 

απνθεχγεη ην πξφβιεκα ηεο πνιπζπγξακκηθφηεηαο, θαζψο ζε θάζε ζηάδην επηιέγεηαη ε 

πην ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβιεηή θαη παξακεξίδνληαη νη πηζαλά ζπζρεηηζκέλεο 

κεηαβιεηέο. Ζ δηαδηθαζία ηεο δεληξηθήο παιηλδξφκεζεο επηηξέπεη ηελ αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ θαη δελ επηβάιιεη ππνζέζεηο ζηελ θαηαλνκή ησλ πξνβιεπηηθψλ 

κεηαβιεηψλ. πγθξηηηθά κε ηελ κειέηε ησλ Mumpower, Livingston θαη Lee, δίλεη 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

Οη Brewer θαη Rivoli (1990) ζε κηα πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηε 

δαλεηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ ρσξψλ, εζηίαζαλ ζην θαηά πφζν ζεκαληηθή είλαη ε 

πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ζηνλ αληίθηππν πνπ κπνξεί λα έρνπλ νξηζκέλεο νηθνλνκηθέο 

κεηαβιεηέο. Δθήξκνζαλ κηα διαηομική ανάλςζη θαη ζπκπέξαλαλ φηη ε ζπρλφηεηα κηαο 

αιιαγήο ζην πνιηηηθφ θαζεζηψο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα, ελψ ν 

βαζκφο έλνπιεο ζχγθξνπζεο θαη ν βαζκφο πνιηηηθήο λνκηκφηεηαο απνδείρζεθαλ σο κε 

ζεκαληηθά. 

Οη Cosset θαη Roy ην 1991,  ρξεζηκνπνίεζαλ ηε γπαμμική παλινδπόμηζη θαη ηε 

δενηπική παλινδπόμηζη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο. Απφ ηνπο αθφινπζνχο 

δείθηεο: θαηά θεθαιή ΑΔΠ, ηάζε πξνο επέλδπζε, θαζαξφ ρξένο πξνο εμαγσγέο, δείθηεο 

απνζεκαηηθψλ πξνο εηζαγσγέο, ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ πξνο ΑΔΠ, δείθηεο 

αχμεζεο εμαγσγψλ, δηαθχκαλζε εμαγσγψλ, δείθηεο πνιηηηθνχ θηλδχλνπ θαη δπζθνιίεο 

εμππεξέηεζεο ρξένπο, πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί κφλν ε ηάζε πξνο επέλδπζε 

θαη ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ. 

Ο Balkan ην 1992 εμέηαζε ην ξφιν δχν δηαζηάζεσλ ηνπ πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο 

ησλ δαλεηζηψλ. Σελ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ην επίπεδν δεκνθξαηίαο ζε ζρέζε κε ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ μέλσλ δαλείσλ. Γηα θάζε δηάζηαζε θαηαζθεπάζηεθε έλαο 
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δείθηεο θαη νη δείθηεο απηνί εληάρζεθαλ ζε έλα κανονικό ςπόδειγμα πιθανόηηηαρ καδί 

κε νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο πνπ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο. Ζ 

πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα θάλεθε λα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ 

μέλσλ δαλείσλ, ελψ κηα αληίζηξνθε ζρέζε εληνπίζηεθε φζνλ αθνξά ζην επίπεδν 

δεκνθξαηίαο.  

Σν 1993 ν Lee πξαγκαηνπνίεζε κηα έξεπλα ζέινληαο λα εξκελεχζεη ηε ζρέζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο. Απφ 

ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη ε νηθνλνκηθή απφδνζε ησλ ρσξψλ εμεγεί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

ηε δαλεηνιεπηηθή ηθαλφηεηα κηαο  ρψξαο ζε αληίζεζε κε ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ηνπο. 

Οη Somerville θαη Taffler (1995) ρξεζηκνπνηψληαο ηε διακπιηική θαη ηη 

λογιζηική ανάλςζη πξνζπάζεζαλ λα εξεπλήζνπλ ηελ αθξίβεηα ηεο θξίζεο ησλ 

ηξαπεδηηψλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ κηαο ρψξαο.  

Οη Cantor θαη Packer ηo 1996 παξνπζίαζαλ ηελ πξψηε ζπζηεκαηηθή αλάιπζε 

πνπ δελ πξαγκαηεχεηαη κφλν ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ζηελ εθηίκεζε ηνπ 

θηλδχλνπ ρψξαο, αιιά θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ απηνί ζηηο αγνξέο νκνιφγσλ. Με ηελ 

ανάλςζη παλινδπόμηζηρ εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί νη εμήο δείθηεο: θαηά 

θεθαιήλ εηζφδεκα, πιεζσξηζκφο, εμσηεξηθφ ρξένο, νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηζηνξηθφ 

πηζησηηθψλ εθηηκήζεσλ ρσξψλ (default history). Ζ κειέηε έδεημε φηη νη εθηηκήζεηο έρνπλ 

κεγάιε ηζρχ ζηελ εμήγεζε ηεο απφδνζεο ησλ νκνιφγσλ. 

Σν 1996 νη Haque, Kumar, Mark θαη Mathieson παξείραλ κηα εμπειπική ανάλςζη 

ησλ θαζνξηζηηθψλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ππνδεηγκάησλ 

δαλεηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ρσξψλ. Σα απνηειέζκαηα ηνπο έδεημαλ φηη νη νηθνλνκηθνί 

δείθηεο δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πηζησηηθήο εθηίκεζεο 

κηαο ρψξαο. Απφ ηε κειέηε ηνπο ραξαθηεξίδνληαη σο ζεκαληηθνί ν δείθηεο 

ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ(εθηφο ρξπζνχ) πξνο εηζαγσγέο, ν δείθηεο ηνπ ηζνδπγίνπ 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ πξνο ΑΔΠ, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ θαη ν πιεζσξηζκφο. 

Δπίζεο, ζεσξήζεθαλ ζεκαληηθνί ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ε δνκή ησλ 

εμαγσγψλ ηεο ρψξαο. 

Ο Ramcharran (1999) ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ανάλςζη παλινδπόμηζηρ 

δηαπίζησζε φηη ε πηζηνιεπηηθή εθηίκεζε είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο, πνπ 
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αθνινπζείηαη απφ ηε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο ησλ ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ 

ρσξψλ θαη απφ ηα πηζησηηθά δάλεηα. 

Σν 2001 ν Nordal πξνζπάζεζε λα αζρνιεζεί κε ην πψο κπνξεί λα πεξηιεθζεί ν 

θίλδπλνο ρσξψλ ζηελ αμηνιφγεζε επελδχζεσλ. Έθηηαμε έλα ππφδεηγκα ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ζεκείν έλαξμεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ επέλδπζεο. 

Σν ππφδεηγκα  ηνπ ππνιφγηδε έλα θίλεηξν ηνπ επελδπηή γηα θαζπζηέξεζε ηεο απφθαζεο 

επέλδπζεο. Με βάζε ηελ έξεπλα ηνπ θάλεθε φηη απηφ ην θίλεηξν εμαξηηφηαλ απφ ηηο 

παξνχζεο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο, ηελ αλακελφκελε αλάπηπμε θαη ηελ αζηάζεηα ελφο δείθηε 

θηλδχλνπ. 

Οη Kaminsky θαη Schmukler (2002) αζρνιήζεθαλ κε ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ νη 

εθηηκήζεηο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ ζηηο νηθνλνκηθέο αγνξέο.  Οη ζπρλέο εθηηκήζεηο ησλ 

νξγαληζκψλ απηψλ γηα ηνλ θίλδπλν κηαο ρψξαο ηείλνπλ λα έρνπλ κηα ζπκπεξηθνξά 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ρψξεο κε θαιέο εθηηκήζεηο αλαβαζκίδνληαη θαη ππνβαζκίδνληαη 

πην πνιχ φηαλ παξνπζηάδνπλ θαθέο εθηηκήζεηο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα 

επεξεάδνληαη νη αγνξέο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπο δείρλνπλ φηη νη αιιαγέο ζηηο 

εθηηκήζεηο έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο θαη ηηο αγνξέο 

νκνιφγσλ. ην ίδην ζπκπέξαζκα είραλ θαηαιήμεη θαη πξνγελέζηεξεο έξεπλεο, φπσο απηή 

ησλ Cantor θαη Packer ηo 1996 θαη ηνπ Ramcharran ην 1999. 

Σελ ίδηα ρξνληά, ν Reinhart  εξεχλεζε ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ πηζηνιεπηηθψλ 

εθηηκήζεσλ, ηηο λνκηζκαηηθέο θξίζεηο θαη ηελ πηψρεπζε. ηε κειέηε ηνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο ην κανονικό ςπόδειγμα πιθανόηηηαρ βξήθε ζεκαληηθνχο ηνπο 

παξαθάησ δείθηεο γηα ηελ πξφβιεςε ησλ λνκηζκαηηθψλ θξίζεσλ: ην πξαγκαηηθφ 

ζπλαιιαγκαηηθφ επηηφθην, ηηο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ, ηηο εμαγσγέο, ην ηζνδχγην 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ηελ αλαινγία  Μ2 πξνο απνζέκαηα, θαη ην γεληθφ έιιεηκκα 

πξνυπνινγηζκψλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ.  Παξφκνηα ιίζηα δεηθηψλ εληφπηζε θαη γηα ηελ 

πξφβιεςε ηεο πηψρεπζεο. Σέινο, ε έξεπλα απηή δείρλεη φηη νη πηζησηηθέο εθηηκήζεηο 

απνηπγράλνπλ ζπζηεκαηηθά λα πξνβιέςνπλ ηηο λνκηζκαηηθέο θξίζεηο, αιιά απνδίδνπλ 

θαιχηεξα ηελ πξφβιεςε ηεο πηψρεπζεο. 

Σν 2004 νη Borio θαη  Packer εθήξκνζαλ ανάλςζη παλινδπόμηζηρ γηα λα 

εμεγήζνπλ ηηο αμηνινγήζεηο δαλεηδφκελσλ θξαηψλ. Καηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

θιαζηθνί  παξάγνληεο φπσο θαηά θεθαιή ΑΔΠ, δείθηεο δηαθζνξάο θαη πνιηηηθνχ 
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θηλδχλνπ απνηεινχλ ζπζηαηηθά κέξε ηνπ θηλδχλνπ κηαο ρψξαο. Ζ θαηλνηνκία ηνπο αθνξά 

ην ζπζρεηηζκφ άιισλ παξαγφλησλ φπσο ε αδηαιιαμία ηνπ ρξένπο(dept intolerance), ε 

αλαληηζηνηρία λνκηζκάησλ (currency mismatches) κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ 

ρψξαο. 

Ανάλςζη παλινδπόμηζηρ ρξεζηκνπνίεζε θη ν  Vij (2005). ηελ αλάιπζε ηνπ 

δηαπίζησζε φηη ν πνιηηηθφο θίλδπλνο είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ ρσξψλ. Πέξα φκσο απφ ηνπο πνιηηηθνχο παξάγνληεο, ζεκαληηθνί 

βξέζεθαλ λα είλαη ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ θαη ν αθαζάξηζηνο ζρεκαηηζκφο θεθαιαίνπ. 

Σέινο, εληφπηζε θη άιια ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ θηλδχλνπ κηαο ρψξαο, ηα νπνία 

απνηεινχληαη απφ νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο παξάγνληεο. 

 

2.3  Μεηνλεθηήκαηα ηαηηζηηθώλ Σερληθώλ 

 

Οη ζηαηηζηηθέο ηερληθέο είλαη επξέσο δηαδεδνκέλεο ζην παξειζφλ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 

θηλδχλνπ ρψξαο. Παξφιε ηε ρξεζηκφηεηα  θαη ηε δηάδνζε ηνπο παξνπζηάδνπλ θάπνηνπο 

πξαθηηθνχο πεξηνξηζκνχο. Οη Saini θαη Bates (1984) αλαθέξνπλ φηη θαλέλα πηζησηηθφ 

ίδξπκα δελ βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε ζηαηηζηηθά ππνδείγκαηα αμηνιφγεζεο φηαλ 

ρνξεγεί δάλεηα. ην άξζξν ηνπο απαξηζκνχλ πέληε κεηνλεθηήκαηα ησλ ζηαηηζηηθψλ 

ηερληθψλ πνπ ζπγθεληξσηηθά είλαη ν πεξηνξηζκφο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο, ν πεξηνξηζκφο ζηελ χπαξμε θαη δηαζεζηκφηεηα δεδνκέλσλ πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ζην ππφδεηγκα, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ππνδείγκαηνο θαη ε πξνβιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο. 

Αξρηθά, ε ηαμηλφκεζε ησλ ρσξψλ ζε επαλαπξνζδηνξηδφκελεο θαη κε δελ απνηειεί 

ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε πάληα. Όηαλ νη ρψξεο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

απνπιεξσκήο ππνρξεψζεσλ, έρνπλ θη άιιεο επηινγέο πέξα απφ επίζεκνπο 

επαλαπξνζδηνξηζκνχο. Ο νξηζκφο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο παξαβιέπεη 

εζεινληηθνχο θαη κε επαλαπξνζδηνξηζκνχο, θαζψο εζεινληηθφο επαλαπξνζδηνξηζκφο 

γίλεηαη φηαλ δελ εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ. 

Όζνλ αθνξά ζην ρξένο κηαο ρψξαο, νη πιεξνθνξίεο είλαη αηειείο, αθνχ ιείπεη 

πιεξνθφξεζε γηα ηα βξαρππξφζεζκα δάλεηα κηαο ρψξαο. Έηζη,  ηα δεδνκέλα δελ είλαη θη 
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εληειψο αμηφπηζηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ππνδείγκαηνο. Γη’ απηφ ην ιφγν θαιφ ζα είλαη 

νη εξεπλεηέο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο  απηήλ ηελ αηέιεηα ησλ δεδνκέλσλ. 

Δπίζεο, ππάξρνπλ θη άιινη πεξηνξηζκνί φπσο ε κείσζε ησλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ επεμεγεκαηηθψλ κεηαβιεηψλ θαη ε 

δπζθνιία ζηελ επεμήγεζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

Όζνλ αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ππνδείγκαηνο, δπζθνιίεο εληνπίδνληαη 

θαζψο γίλεηαη ε ππφζεζε φηη αλαθνξηθά κε ηε δνκή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο νη ρψξεο ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε ζηαζεξέο ζηαηηζηηθέο ζρέζεηο. 

Σαπηφρξνλα, γίλεηαη παξάβιεςε ηεο δπλακηθήο θχζεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη 

επηπιένλ εμαηξνχληαη ζεκαληηθνί θνηλσληθνί θαη πνιηηηθνί παξάγνληεο απφ ηελ αλάιπζε.  

Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ε κηθξή πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ ζηαηηζηηθψλ 

κεζφδσλ. Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο βξέζεθαλ αλίθαλεο λα θάλνπλ νξζέο 

πξνβιέςεηο. 

 

2.4  Πνιπθξηηήξηα Αλάιπζε 

 

Πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ νη πεξηνξηζκνί πνπ ζέηνπλ νη ζηαηηζηηθέο ηερληθέο, 

αλαπηχρζεθαλ λέα κεζνδνινγηθά εξγαιεία, φπσο είλαη ε πνιπθξηηήξηα αλάιπζε 

απνθάζεσλ (MultiCriteria Decision Aid- MCDA). Ζ πνιπθξηηήξηα αλάιπζε απνηειεί 

εμειηγκέλν θιάδν ηεο επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο πνπ αλαπηχρζεθε θπξίσο ηηο ηειεπηαίεο 

ηξεηο δεθαεηίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πνιχπινθσλ πξνβιεκάησλ ιήςεο απνθάζεσλ 

φπνπ εκπιέθνληαη πνιιαπιά θαη ζπλήζσο αληηθξνπφκελα θξηηήξηα.  Οη κέζνδνη 

πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο δελ πεξηιακβάλνπλ ζηαηηζηηθέο ππνζέζεηο ζηα εμεηαδφκελα 

ζηνηρεία ηνπ θηλδχλνπ ρσξψλ. Δπηηξέπνπλ ζε απηνχο πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο:  

a. Να ελζσκαηψλνπλ ηελ πνιηηηθή θξίζε ζηελ αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ ρσξψλ θαη 

δελ πεξηνξίδνληαη κφλν απφ πνζνηηθέο κεηαβιεηέο, αιιά ελζσκαηψλνπλ θαη 

πνηνηηθέο κεηαβιεηέο, είηε θνηλσληθέο, είηε πνιηηηθέο. 

b. Να ελεκεξψλνληαη εχθνια, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δπλακηθή θχζε ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο 

c. Να πξνζαξκφδνληαη εχθνια ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο απφθαζεο. 
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Οη εξεπλεηέο πνπ αμηνιφγεζαλ ηνλ θίλδπλν ηεο ρψξαο ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο 

πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο, πξνζέγγηζαλ ην πξφβιεκα είηε απφ ηελ άπνςε ηεο θαηάηαμεο 

ησλ ρσξψλ, είηε απφ ηελ άπνςε ηεο θαηαζθεπήο ραξηνθπιαθίνπ είηε απφ ηελ άπνςε ηεο 

ηαμηλφκεζεο ηνπ δείγκαηνο ησλ ρσξψλ. Γηάθνξεο έξεπλεο έρνπλ πξνηείλεη ελαιιαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηεο πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ ρσξψλ.  

Σα θπξηόηεξα ζεσξεηηθά ξεύκαηα ηεο πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο είλαη ν 

πνιπθξηηήξηνο καζεκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο, ε πνιπθξηηήξηα ζεσξία ρξεζηκφηεηαο, ε 

ζεσξία ησλ ζρέζεσλ ππεξνρήο θαη ε αλαιπηηθή –ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε.  

Ζ κνληεινπνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ πνιπθξηηήξηα αλάιπζε απνηειείηαη απφ 

ηέζζεξα ζηάδηα. Αξρηθά έρνπκε ηνλ νξηζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ απφθαζεο. Έπεηηα, 

δεχηεξν ζηάδην είλαη ε ζπλεπήο νηθνγέλεηα θξηηεξίσλ. ηελ πνιπθξηηήξηα αλάιπζε, ηα 

θξηηήξηα απνηεινχλ κέηξα ζχγθξηζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη πξέπεη 

λα πιεξνχλ ηξεηο ζπλζήθεο: κνλνηνλία, επάξθεηα θαη κε πιενλαζκφο. Όηαλ πιεξνχληαη 

απηέο νη πξνυπνζέζεηο, ην ζχζηεκα απνηειεί κηα ζπλεπή νηθνγέλεηα  θξηηεξίσλ. Σξίην 

ζηάδην είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ελφο θαλφλα ζχλζεζεο ησλ θξηηεξίσλ κέζα απφ έλα 

ππφδεηγκα νιηθήο πξνηίκεζεο. Καη ηέινο, ν αλαιπηήο πξέπεη λα αλαδεηήζεη θαη λα 

νξγαλψζεη ηα ζηνηρεία απάληεζεο ζε θάζε εξψηεκα πνπ ζέηεη ην ίδην ην πξφβιεκα. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί θάζε ιχζε πνπ δίλεη ην ππφδεηγκα δελ είλαη άκεζα εθκεηαιιεχζηκε. 

Οη Mondt θαη Despotin (1986) παξνπζίαζαλ έλα ππφδεηγκα ρξεζηκνπνηψληαο 

πνιπθξηηήξην γξακκηθφ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο. Με ηελ 

κέζνδν δηαηαξαρήο (perturbation method) πξνζπάζεζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ αλαινγία 

θάζε ρψξαο ζην ραξηνθπιάθην κηαο ηξάπεδαο. Απηή ε κέζνδνο έρεη έλαλ πεξηνξηζκφ, δε 

δίλεη κηα ζπλνιηθή θαηάηαμε ησλ ρσξψλ ζχκθσλα κε ηνλ θίλδπλν θαη ηελ αμηνπηζηία 

ηνπο.  

Σν 1989 νη Tang θαη Espinal αλέπηπμαλ έλα πνιπθξηηήξην ππφδεηγκα γηα λα 

εθηηκήζνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο ρψξαο ηφζν ζε βξαρππξφζεζκν επίπεδν, φζν θαη ζε 

καθξνπξφζεζκν επίπεδν. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπο έδεημαλ φηη ν πην 

ζεκαληηθφο δείθηεο ζηελ αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο ρψξαο είλαη ε ηθαλφηεηα 

απνπιεξσκήο πνπ έρεη κηα ρψξα. 
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 Οη Oral, Kettani θαη Daouas (1992) πξφηεηλαλ έλα γεληθφ ινγηζηηθφ ππφδεηγκα γηα 

ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο πνπ ζπλδπάδεη νηθνλνκηθνχο κε πνιηηηθνχο δείθηεο.  

Σα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ ππνδείγκαηνο ζπγθξίζεθαλ κε ηα απνηειέζκαηα δχν 

ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ: ηεο ινγηζηηθήο αλάιπζεο θαη ηεο δεληξηθήο παιηλδξφκεζεο. Απφ 

ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζεθε, θάλεθε ε αλσηεξφηεηα ηνπ γεληθεπκέλνπ ινγηζηηθνχ 

ππνδείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηηο δχν ζηαηηζηηθέο ηερληθέο φζνλ αθνξά ηφζν ηηο εθηηκήζεηο, 

φζν θαη ηα ιάζε επαιήζεπζεο. Πην ζεκαληηθνί δείθηεο πξνέθπςαλ ν δείθηεο 

απνζεκαηηθψλ πξνο εηζαγσγέο, ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, θαη ν δείθηεο θεθαιαίσλ πνπ 

έρνπλ επελδπζεί σο πξνο ην ΑΔΠ.  

Σελ ίδηα ρξνληά νη Cosset, Siskos θαη Zopounidis ρξεζηκνπνίεζαλ έλα πνιπθξηηήξην 

ζχζηεκα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ γηα ηελ αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο, ην ΜΗΝΟRA ( 

multicritiria interactive ordinal regression analysis). Σν ζχζηεκα απηφ είλαη έλα 

αιιειεπηδξαζηηθφ ζχζηεκα ππνζηήξημεο ελφο επξέσο θάζκαηνο απνθάζεσλ πνπ κπνξεί 

λα δψζεη ιχζε ζε ζχλζεηα πξνβιήκαηα ιήςεο απνθάζεσλ. Απφ ηε κειέηε ηνπο, ηα 

θξηηήξηα πνπ απνηεινχλ ηνπο πην ζεκαληηθνχο δείθηεο είλαη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, ε 

ηάζε γηα επέλδπζε, ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζην ζχλνιν ηνπ ΑΔΠ θαη ε 

κεηαβιεηφηεηα ησλ εμαγσγψλ. 

Οη Cook θαη Hebner (1993) εθήξκνζαλ κηα πνιπθξηηήξηα κεζνδνινγία ε νπνία δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επελδπηέο λα ηαμηλνκνχλ ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ ρσξψλ απφ ηε 

ζθνπηά ελφο επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπο θαη ηελ ζρεηηθή θαζαξφηεηα ηνπο (clarity). 

To 1997 νη Doumpos, Zopounidis θαη Anastassiou αλέπηπμαλ έλα ππφδεηγκα γηα λα 

θαηαηάμνπλ ηηο ρψξεο αλάινγα κε ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπο.  Υξεζηκνπνίεζαλ ηξεηο 

πνιπθξηηήξηεο κεζφδνπο αλάιπζεο ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο . Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ρξεζηκνπνίεζαλ  ηε κέζνδν UTASTAR , ηελ  UTADIS θαη ηελ UTADIS I. Απφ απηέο 

ηηο ηξεηο κεζφδνπο νη πην ζεκαληηθνί δείθηεο είλαη ην θαηά θεθαιή εηζφδεκα, ε 

πιεζπζκηαθή αχμεζε, ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ σο πνζνζηφ ησλ 

αθαζάξηζησλ εζφδσλ απφ ην εμσηεξηθφ, ε αληζνξξνπία κεηαμχ εμσηεξηθνχ ρξένπο θαη 

πηζησηηθνχ επηηνθίνπ σο πνζνζηφ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ απφ ην εμσηεξηθφ θαη ηα 

αθαζάξηζηα δηεζλή απνζεκαηηθά σο πνζνζηφ ησλ αθαζάξηζησλ εμσηεξηθψλ δαπαλψλ.  
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Οη Anastassiou θαη Zopounidis (1997) πξαγκαηνπνίεζαλ έλα ππφδεηγκα ηαμηλφκεζεο 

ησλ ρσξψλ ζχκθσλα κε ηνλ θίλδπλν ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν UTADIS.  Με απηή ηε 

κέζνδν ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ ρσξψλ ήηαλ ην θαηά θεθαιή 

ΑΔΠ. Δπηπιένλ, αλέπηπμαλ θη έλα ππφδεηγκα κε ηε κέζνδν UTASTAR γηα ηελ 

ηαμηλφκεζε ηνπ θηλδχλνπ ησλ ρσξψλ, απφ ην νπνίν πξνέθπςε σο πην ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο ν πνιηηηθφο θίλδπλνο, αθνινπζνχκελνο απφ ηηο αθαζάξηζηεο επελδχζεηο, ην 

θαζαξφ εμσηεξηθφ ρξένο πξνο ηηο εμαγσγέο θαη ηε κέζε εηήζηα  αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ. 

Σν 2001, νη Γνχκπνο  θαη Ενπνπλίδεο  πξφηεηλαλ κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε 

πνιπθξηηήξηαο ηαμηλφκεζεο, ηε κέζνδν MHDIS (Multi-group hierarchical 

discrimination) γηα ηελ αλάπηπμε ππνδεηγκάησλ ηαμηλφκεζεο ηνπ θηλδχλνπ ρσξψλ. Με 

ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε έγηλε ε επηινγή ησλ θξηηεξίσλ βάζε ησλ νπνίσλ κεηξήζεθε ν 

θίλδπλνο ησλ ρσξψλ.  Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε δηαθξηηηθή αλάιπζε γηα ζθνπνχο 

ζχγθξηζεο. Απφ ηελ έξεπλα θάλεθε ε αλσηεξφηεηα ηεο κεζφδνπ MHDIS ζε ζρέζε κε ηε 

δηαθξηηηθή αλάιπζε. 

Σελ ίδηα ρξνληά, νη Doumpos et al. εθήξκνζαλ ηε δηαδηθαζία Jackknife πξνθεηκέλνπ 

λα πάξνπλ κηα ακεξφιεπηε εθηίκεζε ηεο αιεζηλήο απφδνζεο ηεο κεζφδνπ MHDIS θαη 

ψζηε κεηά ηα απνηειέζκαηα ηεο λα ζπγθξηζνχλ κε απηά ηεο δηαθξηηηθήο αλάιπζεο, ηνπ 

ινγηζηηθνχ ππνδείγκαηνο θαη ηνπ θαλνληθνχ ππνδείγκαηνο πηζαλφηεηαο. Απηή ε έξεπλα 

ήξζε λα ζπκπιεξψζεη ηελ πξνεγνχκελε ηνπο, γη απηφ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ίδηα ζηνηρεία. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο έξεπλαο  ήηαλ ε απφδεημε φηη ε κέζνδνο MHDIS παξνπζηάδεη 

κεγαιχηεξε πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο πνπ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ αλάιπζε.  

Παξαθάησ αθνινπζεί ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο κε ηηο έξεπλεο πνπ εληνπίζακε θη 

έρνπλ γίλεη γχξσ απφ ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο. 

 

 

Πίλαθαο 1. πγθεληξσηηθόο πίλαθαο κε όιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο  

ηαηηζηηθέο ηερληθέο Πνιπθξηηήξηα αλάιπζε 

 

Frank θαη Cline (1971) 

Dhonte (1975) 

Mondt θαη Despotin (1986) 

Tang θαη Espinal (1989) 
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Grinols (1976) 

Feder θαη Just (1977) 

Mayo θαη Barret (1977) 

Saini θαη Bates (1978) 

Abassi θαη Taffler (1982) θαη (1984) 

Agmon θαη Deitrich (1983) 

Hefferman (1985) 

Shapiro (1985) 

Feder θαη Uy (1985) 

Bird (1986) 

Burton θαη Inoue (1987) 

Citron θαη Nickelsburg (1987) 

Cooper (1987) 

Mumpower, Livingston θαη Lee(1987) 

Cosset θαη Roy (1988) 

Brewer θαη Rivoli (1990) 

Cosset θαη Roy (1991) 

Balkan (1992) 

Lee (1993) 

Somerville θαη Taffler (1995) 

Cantor θαη Packer (1996) 

Haque, Kumar, Mark θαη Mathieson (1996) 

Ramcharran (1999) 

Nordal (2001) 

Kaminsky θαη Schmukler (2002) 

Reinhart (2002) 

Borio θαη Packer (2004) 

Vij  (2005) 

Oral, Kettani θαη Daouas (1992) 

Cosset, Siskos θαη Zopounidis (1992) 

Cook θαη Hebner (1993) 

Doumpos, Zopounidis θαη Anastassiou 

(1997) 

Anastassiou θαη Zopounidis (1997) 

Doumpos θαη  Zopounidis (2001) 

Doumpos et al(2001) 
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Δπίζεο, θαηά θαηξνχο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θη άιιεο κέζνδνη γηα ηελ αλάιπζε 

ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο, φπσο ηα λεπξσληθά δίθηπα, ε κεραληθή κάζεζε θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε κέζνδνο C5 θαη ηα πξνζεγγηζηηθά ζύλνια- rough sets. Παξαθάησ ζα 

πεξηγξάςνπκε ζπλνπηηθά θάζε πξναλαθεξζείζα κέζνδν. 

Σα λεπξσληθά δίθηπα είλαη κηα θαηλνηφκνο κεζνδνινγία κνληεινπνίεζεο 

πνιχπινθσλ πξνβιεκάησλ θαη ζπρλά αλαθέξνληαη θαη ηερλεηά λεπξσληθά δίθηπα. Βάζε 

ζηε κεζνδνινγία ηνπο απνηειεί ε πξνζπάζεηα εμνκνίσζεο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ κελπκάησλ πνπ ιακβάλεη απφ ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Ο αλζξψπηλνο εγθέθαινο απνηειείηαη απφ πνιινχο λεπξψλεο πνπ 

είλαη νξγαλσκέλνη ζε έλα πνιχπινθν δίθηπν. Οη λεπξψλεο απνηεινχλ αλεμάξηεηεο 

κνλάδεο επεμεξγαζίαο ησλ εξεζηζκάησλ πνπ γίλνληαη δεθηνί απφ ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ. Κάζε λεπξψλαο δέρεηαη έλα ζήκα εηζφδνπ ην νπνίν κπνξεί λα πξνέξρεηαη 

είηε απεπζείαο απφ ηνπο αηζζεηήξεο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, είηε απφ άιινπο 

λεπξψλεο. Σν ζήκα εηζφδνπ ππφθεηηαη ζε επεμεξγαζία, απνηέιεζκα ηεο νπνίαο είλαη ε 

παξαγσγή ελφο ζήκαηνο εμφδνπ, ην νπνίν κεηαθέξεηαη ζηνπο ππφινηπνπο λεπξψλεο πξνο 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, ψζηε ηειηθά λα πξνθχςεη ην θαηάιιειν απνηέιεζκα αλάινγα κε 

ην αξρηθφ εξέζηζκα πνπ απνηέιεζε ην αληηθείκελν ηεο φιεο απηήο επεμεξγαζίαο. Απηή ε 

πεξίπινθε βηνινγηθή δηεξγαζία απνηειεί ηε κεζνδνινγηθή βάζε ησλ λεπξσληθψλ 

δηθηχσλ.  

Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηαμηλφκεζεο κέζσ ηεο κεζφδνπ C5 θαη ηεο κεραληθήο 

κάζεζεο πξαγκαηνπνηείηαη απφ έλα ζχλνιν παξαδεηγκάησλ θαη απνθάζεσλ πνπ 

ιακβάλνληαη  θη έρνπλ ηε κνξθή : ΔΑΝ ζηνηρεηψδεηο ζπλζήθεο ΣΟΣΔ ζπκπέξαζκα. 

Σν πξψην ηκήκα ηνπ θαλφλα πεξηιακβάλεη απαξαίηεηεο θαη αλαγθαίεο ζπλζήθεο πνπ 

πξέπεη λα πιεξεί κηα ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα λα ηαμηλνκεζεί ζηελ θαηεγνξία 

πνπ ππνδεηθλχεη ην ζπκπέξαζκα ηνπ θαλφλα. Μηα απφ ηηο πιένλ γλσζηέο ηερληθέο ζην 

ρψξν ηεο κεραληθήο κάζεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ θαλφλσλ απφθαζεο είλαη ν 

αιγφξηζκνο C4,5, ν νπνίνο αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Quinlan (1993). Ο αιγφξηζκνο C5 

απνηειεί βειηησκέλε έθδνζε θαη παξνπζηάδεη ηα εμήο πιενλεθηήκαηα: έρεη δπλαηφηεηα 

δηαρείξηζεο πνζνηηθψλ θξηηεξίσλ, δεδνκέλσλ κε ειιηπή  ζηνηρεία θαη κπνξεί λα 

απνθχγεη ηε κεγάιε πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο εθκάζεζεο.  
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Ο αιγφξηζκνο μεθηλψληαο απφ έλα ζχλνιν παξαδεηγκάησλ ηα νπνία 

δηακνξθψλνπλ ην δείγκα ηεο εθκάζεζεο, νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ελφο ζπλφινπ θαλφλσλ 

απνθάζεσλ γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη θαλφλεο απηνί 

νξγαλψλνληαη ζε δέληξν απνθάζεσλ. Κάζε θφκβνο ηνπ δέληξνπ πεξηιακβάλεη ην 

θξηηήξην αμηνιφγεζεο ην νπνίν ειέγρεηαη βάζεη ησλ ζπλζεθψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηα 

θιαδηά ηνπ δέληξνπ. Σέινο, ηα θχιια ηνπ δέληξνπ ππνδεηθλχνπλ ηελ θαηεγνξία ζηελ 

νπνία πξέπεη λα εληαρζεί κηα ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία επαιεζεχεη ηε 

ζπλζήθε ηνπ θιάδνπ πνπ θαηαιήγεη ζην θχιιν.  

Σέινο, ηα πξνζεγγηζηηθά ζχλνια είλαη κηα ζεσξία πνπ ρεηξίδεηαη αηειή δεδνκέλα 

θαη ζπκπιεξψλεη άιιεο ζεσξίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε αζαθή δεδνκέλα, φπσο ε 

ζεσξία πηζαλνηήησλ θαη ε ζεσξία ησλ αζαθψλ ζπλφισλ. Δίλαη έλα πνιχ ρξήζηκν 

εξγαιείν γηα ηε κειέηε πξνβιεκάησλ ηαμηλφκεζεο φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ θηλδχλνπ 

ρσξψλ. Ζ θηινζνθία ησλ πξνζεγγηζηηθψλ ζπλφισλ βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη θάζε 

αληηθείκελν ζπλδέεηαη κε κηα νξηζκέλε πιεξνθνξία. Απηέο νη πιεξνθνξίεο ζρεηίδνληαη 

κε δπν είδε ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα ππφ ζπλζήθε ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

απφθαζεο. Σα ππφ ζπλζήθε ραξαθηεξηζηηθά είλαη απηά πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο 

εμεηαδφκελεο ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απφθαζεο θαζνξίδνπλ 

ην δηαρσξηζκφ ησλ ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηα ππφ 

ζπλζήθε ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  

Κιείλνληαο ην θεθάιαην απηφ, παξαζέηνπκε έλαλ πίλαθα κε ηνπο πην 

ζεκαληηθνχο δείθηεο αμηνιφγεζεο ησλ ρσξψλ φπσο πξνέθπςαλ απφ ηηο έξεπλεο πνπ 

πεξηγξάθεθαλ ζε φιν ην θεθάιαην. 

 

Πίλαθαο 2. πγθεληξσηηθόο πίλαθαο όισλ ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθώλ παξαγόλησλ 

πνπ εληόπηζαλ νη πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο. 

Οη πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηελ αλάιπζε ηνπ θηλδύλνπ 

ρσξώλ 

δείθηεο εμππεξέηεζεο ρξένπο 

δείθηεο εηζαγσγψλ πξνο απνζεκαηηθά 

δείθηεο ηνθνρξενιπζίνπ πξνο αλεμφθιεην ρξένο 

δείθηεο εμππεξέηεζεο πιεξσκήο ρξένπο πξνο ην θαηαβαιιφκελν ρξένο 

δείθηεο εμππεξέηεζεο πιεξσκήο ρξένπο πξνο ην εμσηεξηθφ ρξένο 

δείθηεο εμππεξέηεζεο πιεξσκήο ρξένπο πξνο απνζεκαηηθά 

δείθηεο θαηαβαιιφκελνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο πξνο δείθηε εμππεξέηεζεο πιεξσκήο ηνπ 
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ρξένπο, 

δείθηε εμππεξέηεζεο πιεξσκήο ηνπ ρξένπο πξνο εηζαγσγέο 

δείθηε εμσηεξηθνχ ρξένπο πξνο ΑΔΠ 

δείθηε εμσηεξηθνχ ρξένπο πξνο εμαγσγέο 

δείθηεο θαηαβαιιφκελνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο πξνο εμαγσγέο 

δείθηεο απνζεκαηηθψλ πξνο εηζαγσγέο 

δείθηεο αλάπηπμεο αθαζάξηζηνπ θεθαιαίνπ πξνο ΑΔΠ 

δείθηεο εηζαγσγψλ πξνο ΑΔΠ 

δείθηεο ζέζεο απνζεκαηηθνχ ζην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν πξνο εηζαγσγέο 

δείθηεο αχμεζεο θαηαλαισηηθψλ ηηκψλ 

ξπζκφο αχμεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ρξήκαηνο 

ινγαξηαζκφο ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ πξνζαξκνζκέλνο ζηηο αιιαγέο ηνπ δείθηε 

απνζεκαηηθά πξνο εμαγσγέο 

ξπζκφο αχμεζεο ησλ απνζεκαηηθψλ 

ππνρξεψζεηο λέσλ δαλείσλ αλά θεθαιή 

πιεζσξηζκφο 

εγρψξην ηζνδχγην ινγαξηαζκνχ θαηάζεζεο πξνο αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ 

κέζνο ξπζκφο αχμεζεο εμαγσγψλ 

κέζνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ 

φξνη εκπνξίνπ 

κεηαβιεηφηεηα εμαγσγψλ 

πνιηηηθέο αλαηαξαρέο 

δπζθνιίεο εμππεξέηεζεο ρξένπο 

θαηά θεθαιήλ άκεζεο μέλεο επελδχζεηο 

θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ 

θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα 

πνιηηηθή αζηάζεηα 

λεπηαθή ζλεζηκφηεηα 

ηάζε πξνο επέλδπζε 

ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ πξνο ΑΔΠ 

ηζηνξηθφ πηζησηηθψλ εθηηκήζεσλ ρσξψλ (default history). 

ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα (εθηφο ρξπζνχ) πξνο εηζαγσγέο 

γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο 

δνκή ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο 

πξαγκαηηθφ ζπλαιιαγκαηηθφ επηηφθην 

κέζε εηήζηα  αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ 

πιεζπζκηαθή αχμεζε 

ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ σο πνζνζηφ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ απφ ην 

εμσηεξηθφ 

αληζνξξνπία κεηαμχ εμσηεξηθνχ ρξένπο θαη πηζησηηθνχ επηηνθίνπ σο πνζνζηφ ησλ 

αθαζάξηζησλ εζφδσλ απφ ην εμσηεξηθφ 

αθαζάξηζηα δηεζλή απνζεκαηηθά σο πνζνζηφ ησλ αθαζάξηζησλ εμσηεξηθψλ δαπαλψλ 

ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο πνπ έρεη κηα ρψξα 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΟΗΚΟΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

 

3.1  Δηζαγσγή 

 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα γίλεη αλαθνξά θαη πεξηγξαθή ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο δαλεηδφκελσλ είηε απηνί είλαη ηδηψηεο , είηε επηρεηξήζεηο, είηε 

θξάηνο. Οη νίθνη απηνί αμηνινγνχλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ζπλεπψο ηνλ θίλδπλν κηαο 

ρψξαο. Δπνκέλσο, είλαη απαξαίηεηε ε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπο θαη ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγία ηνπο.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη γίλεη πην έληνλε ε παξνπζία ηνπο θαη ν ξφινο ηνπο ζηηο 

αγνξέο. Ζ δξάζε ηνπο έρεη δερηεί πνιιέο θξηηηθέο πνπ αθνξνχλ ηηο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θαζψο επίζεο θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη δηαθάλεηα πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηηο αμηνινγήζεηο πνπ θάλνπλ. Πνιιέο δηεζλείο ηξάπεδεο θαη επελδπηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο αμηνινγήζεηο απφ απηνχο ηνπο νίθνπο ζαλ δεδνκέλα ησλ 

ππνδεηγκάησλ δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ θίλδπλν 

ρψξαο (A. Georgievska, L.Georgievska, A. Stojanovic, N. Todorovic 2008). 

Έηζη ινηπφλ θξίλνπκε ζεκαληηθφ λα παξαζέζνπκε απηφ ην θεθάιαην, αθνχ ζα 

καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε πψο γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ κηαο ρψξαο, 

πφζν έγθπξε είλαη ε αμηνιφγεζε απφ απηνχο ηνπο δηεζλείο νίθνπο θαη πφζν ζεκαληηθφο 

είλαη ν ξφινο ηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

3.2  Οξηζκόο 

 

Έλαο νξγαληζκόο αμηνιόγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο (CRA) ή ελ ζπληνκία 

νίθνο αμηνιόγεζεο είλαη κηα εηαηξεία πνπ θάλεη αμηνινγήζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο  ησλ δαλεηδφκελσλ, θαζψο θαη γηα ηα ίδηα ηα ρξεφγξαθα πνπ εθδίδνπλ νη 

δαλεηδφκελνη. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο,  αμηνινγνχληαη θαη νη δηαρεηξηζηέο ησλ ρξεψλ. 
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ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη εθδφηεο θηλεηψλ αμηψλ είλαη εηαηξείεο, νξγαληζκνί 

εηδηθνχ ζθνπνχ, θξαηηθέο θαη ηνπηθέο θπβεξλήζεηο, κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο, ή 

εζληθέο θπβεξλήζεηο πνπ εθδίδνπλ ρξεσζηηθνχο ηίηινπο (φπσο π.ρ., νκφινγα),  νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε δεπηεξνγελή αγνξά. Ζ 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ εθδνηψλ ιακβάλεη ππφςε ηε θεξεγγπφηεηα ηνπ εθδφηε 

(δει. ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα εμνθιήζεη έλα δάλεην) θαη επεξεάδεη ην επηηφθην πνπ ηζρχεη 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξεφγξαθν. 

Οη νίθνη αμηνιφγεζεο παξέρνπλ πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηε δαλεηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα νξγαληζκψλ θαη νη αμηνινγήζεηο απνηεινχλ γλψκεο (Frost). Καηά ηνλ Kerwer 

(2005), νη νίθνη αμηνιφγεζεο είλαη ηδησηηθνί κε-πιεηνςεθηθνί ξπζκηζηέο ησλ δηεζλψλ 

θεθαιαηαγνξψλ. Δπίζεο, ν ίδηνο αλαθέξεη φηη είλαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεψλνπλ 

ηνπο δαλεηδφκελνπο γηα λα αμηνινγνχλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπο θαη γηα λα 

δηαζέηνπλ απηή ηελ πιεξνθφξεζε ζηνπο επελδπηέο ζε κνξθή ζχληνκε έθζεζεο, πνπ 

είλαη ε βαζκνιφγεζε- credit rating. Απηή ε βαζκνιφγεζε αληηκεησπίδεηαη ζαλ έλδεημε 

πηζαλήο κειινληηθήο αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ απφ πιεπξάο δαλεηδφκελνπ (Hammer, 

Kogan, Lejeune 2004). 

 

Οη πην γλσζηνί νίθνη αμηνιόγεζεο επηρεηξήζεσλ θαη θξαηψλ είλαη : 

 A. M. Best (U.S.) 

 Baycorp Advantage (Australia) 

 Dominion Bond Rating Service (Canada) 

 Dun & Bradstreet 

 China Credit Information Service (China) 

 Fitch Ratings (U.S.) 

 Japan Credit Rating Agency (Japan) 

 Moody's Investors Service (U.S.) 

 Standard & Poor's (U.S.) 

 Rating Agency Malaysia (Malaysia) 

 Egan-Jones Rating Company (U.S.) 

 CRISIL Ltd. (India) 

 Japan Credit Rating Vital Information Services (Pakistan) 

http://en.wikipedia.org/wiki/A._M._Best
http://en.wikipedia.org/wiki/U.S.
http://en.wikipedia.org/wiki/Baycorp_Advantage
http://en.wikipedia.org/wiki/Australia
http://en.wikipedia.org/wiki/Dominion_Bond_Rating_Service
http://en.wikipedia.org/wiki/Canada
http://en.wikipedia.org/wiki/Dun_%26_Bradstreet
http://www.cciscredit.com.cn/
http://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Republic_of_China
http://en.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings
http://en.wikipedia.org/wiki/Japan
http://en.wikipedia.org/wiki/Moody%27s_Investors_Service
http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
http://en.wikipedia.org/wiki/Egan-Jones_Rating_Company
http://en.wikipedia.org/wiki/U.S.
http://en.wikipedia.org/wiki/India
http://www.jcrvis.com.pk/
http://en.wikipedia.org/wiki/Pakistan
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 The Pakistan Credit Rating Agency Limited (Pakistan) 

 NKC Independent Economists (South Africa) 

Δπίζεο, πξέπεη λα αλαθέξνπκε θαη ηνπο παξαθάησ: Business Environment Risk 

Intelligence, Economist Intelligence Union (EIU), Euromoney πεξηνδηθφ, Institutional 

Investor πεξηνδηθφ ζεζκηθφο επελδπηήο, Political Risk Services, International Country 

Risk Guide (ICRG). 

 

3.3  Ζ Πνξεία ησλ Οίθσλ Αμηνιόγεζεο  

 

Οη πξψηνη νίθνη αμηνιφγεζεο δαλεηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο εκθαλίζηεθαλ ην 1840, αιιά 

ηφηε αμηνινγνχζαλ κφλν εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. Δηδηθά απφ ην 1900, νη επηρεηξεκαηίεο 

άξρηζαλ λα ηδξχνπλ ηέηνηνπο νίθνπο. Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ 1930, νη νίθνη απηνί 

ραξαθηεξίζηεθαλ πνιχηηκνη εμαηηίαο ηεο θξίζεο ζηελ νηθνλνκία θαη ησλ θφβσλ πνπ 

επηθξαηνχζαλ γηα ηελ κε απνπιεξσκή ρξεψλ απφ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. Έθηνηε, 

αλαπηχρζεθαλ θαη απέθηεζαλ κεγάιε ηζρχ. Απφ ην 1941 ππάξρνπλ ηξεηο ζεκαληηθνί 

νίθνη αμηνιφγεζεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Moody's Investors Service θαη ε Standard & 

Poor's  είλαη νη πην ζεκαληηθνί. ηελ αξρηθή θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπο, ην εηζφδεκα ηνπο 

πξνεξρφηαλ απφ ηνπο επελδπηέο νη νπνίνη πιήξσλαλ  πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηηο 

θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχζαλ δηάθνξα επελδπηηθά πξντφληα. Απφ ην 1970 

φκσο θαη κεηά, νη νίθνη αμηνιφγεζεο άξρηζαλ λα ρξεψλνπλ απηνχο ηνπο νπνίνπο 

αμηνινγνχζαλ θη έηζη απνθηνχζαλ εηζφδεκα. Γειαδή, ελψ ζηελ αξρή νη νίθνη 

πιεξψλνληαλ απφ ηνπο επελδπηέο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, κεηά άξρηζαλ λα 

πιεξψλνληαη απφ ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ βαζκνινγνχζαλ. Απηή ε αιιαγή γηα 

πνιινχο απνηειεί πεγή πνιιψλ πξνβιεκάησλ πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα.  

Μεηά ην ζθάλδαιν ηεο Enron θαη ηεο Worldcom ζηηο αξρέο ηνπ 2000, νη νίθνη 

αμηνιφγεζεο άξρηζαλ λα θξηηηθάξνληαη θαη λα ακθηζβεηείηαη ν ξφινο ηνπο. Δπίζεο, ε 

θξίζε ηνπ 2008 γηα πνιινχο ζεσξήζεθε φηη είρε ηηο ξίδεο ηεο ζηε ιεηηνπξγία θαη 

δηακεζνιάβεζε ησλ νίθσλ απηψλ, αθνχ ζα κπνξνχζε λα είρε πξνβιεθζεί (Meijer, Saaf 

2008, Gold 2009). Έηζη, μεθίλεζαλ ζπδεηήζεηο γηα επηβνιή πεξηνξηζκψλ θαη θαλνληζκψλ 

ζηε ιεηηνπξγία ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Pakistan
http://www.nkc.co.za/
http://en.wikipedia.org/wiki/South_Africa
http://en.wikipedia.org/wiki/Moody%27s_Investors_Service
http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
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Απφ ην 2000 ιεηηνπξγνχλ πεξίπνπ 130-150 νίθνη αμηνιφγεζεο ζε παγθφζκην 

επίπεδν. Οξηζκέλνη δξαζηεξηνπνηνχληαη παγθνζκίσο, ελψ άιινη εζηηάδνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο ή βηνκεραληθέο  αγνξέο. Οη ηξεηο πην ζεκαληηθνί 

ρξεζηκνπνηνχλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά κνληέια ζηηο αμηνινγήζεηο πνπ θάλνπλ. Οη 

πεξηζζφηεξνη φκσο νίθνη ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο πνζνηηθά ππνδείγκαηα. Ζ δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη ηφζν αλάιπζε θηλδχλνπ επηρείξεζεο (ραξαθηεξηζηηθά 

βηνκεραλίαο, αληαγσληζηηθή ζέζε, πνηφηεηα δηνίθεζεο θηι), φζν θαη αλάιπζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (ρξεκαηννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, θεθαιαηαθή δνκή, 

ηακεηαθέο ξνέο, επειημία θηι) (Frost).  

 

3.4  Θεσξίεο Πνπ Δπηδηώθνπλ Να Δμεγήζνπλ ην Ρόιν ησλ Οίθσλ 

Αμηνιόγεζεο  

 

Σνπιάρηζηνλ δπν ζεσξίεο έρνπλ αλαπηπρζεί πξνθεηκέλνπ λα εμεγεζεί ν ξφινο ησλ νίθσλ 

αμηνιφγεζεο ζηελ νηθνλνκία. Ζ κηα είλαη ηνπ «κεζάδνληα θήκεο»(reputational 

intermediary) θαη ε άιιε ηεο «ξπζκηζηηθήο άδεηαο»(regulatory license). Ζ ζεσξία ηνπ 

κεζάδνληα  θήκεο πεξηγξάθεη ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο σο πάξνρν πιεξνθνξηψλ. 

χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία νη νίθνη αμηνιφγεζεο είλαη νπδέηεξα ηξίηα κέξε πνπ έρνπλ 

πξφζβαζε ζε ζεκαληηθή θαη κε-δεκνζηνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε γηα έλαλ δαλεηδφκελν ή 

ρξεφγξαθν. Ο δαλεηδφκελνο παξέρεη απηή ηελ πιεξνθφξεζε ζηνπο νίθνπο κε ηελ ειπίδα 

φηη θάλνληάο ην ζα έρεη πην επλντθή βαζκνιφγεζε θαη ζα παξαθηλήζεη ηνπο επελδπηέο λα 

αγνξάζνπλ ρξεφγξαθα ηνπ. Σαπηφρξνλα, ν δαλεηδφκελνο απνθεχγεη λα θνηλνπνηεί 

απφξξεηεο πιεξνθνξίεο θαη έηζη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εκπνδίδεη ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ 

λα καζαίλνπλ πνιιά γηα ηελ επηρείξεζε ηνπ. 

Μηα δεχηεξε ζεσξία είλαη απηή  πνπ πεξηγξάθεη ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο ζαλ 

πσιεηέο αδεηψλ θαλνληζκνχ. χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία ινηπφλ, ν θχξηνο ξφινο ησλ 

νίθσλ αμηνιφγεζεο είλαη λα δίλνπλ λφκηκεο  θαη ακεξφιεπηεο βαζκνινγίεο ζε 

επηρεηξήζεηο. Όζνη δαλεηδφκελνη παίξλνπλ επλντθή βαζκνιφγεζε, ηνπο δίλεηαη 

ηαπηφρξνλα θαη ε «άδεηα» λα  εθκεηαιιεχνληαη θαη ηα πξνλφκηα ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο 

φζνη δελ έρνπλ θαιή βαζκνιφγεζε δε ζα κπνξνχλ.  
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Δλψ απηέο νη δπν ζεσξίεο έρνπλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά, δηαθέξνπλ ζην πψο 

πεξηγξάθνπλ ηνλ πξσηαξρηθφ ξφιν ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο. Καη νη δπν ζεσξίεο έρνπλ 

επίδξαζε απφ ηελ ηζηνξία θαη βνήζεζαλ λα θαηαλνήζνπκε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ιεηηνπξγνχλ νη νίθνη αμηνιφγεζεο. Δπηπιένλ απηέο νη ζεσξίεο παξέρνπλ απφςεηο γηα ην 

πψο ζα πξέπεη λα δηακνξθσζεί ν ξφινο ησλ νίθσλ απηψλ ζην κέιινλ (Justensen 2009). 

 

3.5  Πώο Λεηηνπξγνύλ νη Οίθνη Αμηνιόγεζεο. 

 

Οη νίθνη αμηνιφγεζεο απνθηνχλ εηζφδεκα βαζκνινγψληαο επελδπηηθά πξντφληα φπσο 

είλαη ηα νκφινγα, θαη κεηαηξέπνληαο ηα επξήκαηα ηνπο ζε κηα αιθαβεηηθή αμηνιφγεζε 

μεθηλψληαο απφ ΑΑΑ κέρξη θαη D. Οη βαζκνινγίεο πάλσ απφ ΒΒΒ ζεσξνχληαη φηη είλαη 

πξντφληα ζηα νπνία κπνξεί θαλείο λα επελδχζεη θαη έρνπλ ρακειφ θίλδπλν(investment 

grade). Ζ βαζκνιφγεζε είλαη ζεκαληηθή γηα πνιινχο ιφγνπο. Αξρηθά, θαζνξίδεη ην 

θφζηνο δαλεηζκνχ θεθαιαίσλ ηνπ δαλεηδφκελνπ. Όισλ ησλ παξαγφλησλ ζηαζεξψλ, κηα 

ρακειή βαζκνινγία, ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξν θίλδπλν θαη θαηαιήγεη ζε πςειφηεξα 

επηηφθηα δαλεηζκνχ. Δπίζεο, κηα ρακειή βαζκνινγία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θη άιια 

πξνβιήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα πνιινί ζεζκηθνί επελδπηέο ζέηνπλ έλα φξην ζηελ 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ζηα νπνία επελδχνπλ θαη δελ επελδχνπλ ζε πξντφληα κε 

βαζκνιφγεζε θάησ απφ ΒΒΒ. Αληίζεηα, κηα πςειή βαζκνινγία φρη κφλν κεηψλεη ην 

θφζηνο δαλεηζκνχ ηνπ δαλεηδφκελνπ, αιιά ηνπ παξέρεη θαη πξνλφκηα ξπζκίζεσλ. Έλα 

ηέηνην πξνλφκην είλαη φηη ηα πξντφληα κε βαζκφ πάλσ απφ ΒΒΒ (investment grade), 

απμάλνπλ ηε δήηεζε ηνπο δίλνληαο ζηνπο επελδπηέο ρξεκαηννηθνλνκηθά θίλεηξα, φπσο 

πρ επλντθνί θαλφλεο ζηε δηαρείξηζε θαη θαηνρή νκνιφγσλ. Δπίζεο, απηά ηα πξντφληα 

επσθεινχλ ηνπο επελδπηέο παξέρνληαο ηνπο λνκηθή πξνζηαζία γηα παξάβαζε 

εκπηζηνζχλεο. (Justensen 2009) 

Αο δνχκε φκσο θαη κηα αθφκε πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ησλ νίθσλ 

αμηνιφγεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηελ πηζησηηθή ζρέζε. Ο δαλεηζηήο ζέιεη λα 

επηβεβαηψζεη φηη ν δαλεηδφκελνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο επελδχζεηο ηνπ γηα λα παξάγεη 

απνδφζεηο ρσξίο λα αλαιακβάλεη κεγάιν θίλδπλν. Σαπηφρξνλα, ν δαλεηδφκελνο δε ζέιεη 

λα πεξηιακβάλνληαη αξλεηηθέο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ζηε δαλεηνιεπηηθή ηνπ 

ηθαλφηεηα, θαζψο απηφ ζα απμάλεη ην θφζηνο δαλεηζκνχ ηνπ. Απηή ε αζχκκεηξε 
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πιεξνθφξεζε πνπ ππάξρεη ζε θάζε πηζησηηθή ζρέζε, απνθαζίζηαηαη απφ ηνπο νίθνπο 

αμηνιφγεζεο. Οη νίθνη απηνί ινηπφλ, αληηιακβάλνληαη αιιαγέο ζηε δαλεηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ δαλεηδφκελνπ θαη ελεκεξψλνπλ ηνπο δαλεηζηέο, απμάλνληαο έηζη ηελ 

θεξεγγπφηεηα θαη ηελ επζχλε ηνπ δαλεηδφκελνπ (Kerwer 2005). 

 

3.6  Credit rating- Αμηνιόγεζε Πηζηνιεπηηθήο Ηθαλόηεηαο 

 

Δίλαη ε εθηίκεζε ηεο πηζησηηθήο πνηφηεηαο κηαο ππνρξέσζεο ή ελφο δαλεηδφκελνπ. 

ρεδφλ φινη νη νίθνη αμηνιφγεζεο βαζίδνπλ ηηο εθηηκήζεηο ηνπο ζηελ πηζαλφηεηα 

αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ δαλεηδφκελνπ. Μηα ηέηνηα αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη κηα 

βαζκνιφγεζε κε γξάκκαηα (πρ, ΑΑΑ) θαη ζρφιηα (αλ είλαη δηαζέζηκα). Σα ζρφιηα 

κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ πξννπηηθή (credit outlook), ππνζέζεηο, θξηηήξηα, κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε, ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ε βαζκνιφγεζε κπνξεί 

λα αιιάμεη θαη πεξηγξαθή ηεο βαζκνινγνχκελεο επηρείξεζεο (Frost).  

Οη αμηνινγήζεηο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά σο έλαο 

γεληθφο  δείθηεο θηλδχλνπ ρψξαο θαη είλαη ρξήζηκεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε ζπλζήθεο 

αβεβαηφηεηαο. Οη βαζκνινγήζεηο είλαη έλα κέηξν ηεο ηθαλφηεηαο θαη πξνζπκίαο 

απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ απφ κέξνπο ηνπ δαλεηδφκελνπ. Γελ είλαη ζρεδηαζκέλεο 

λα πξνβιέπνπλ ηνλ αθξηβή ρξφλν αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ θάπνηνπ, νχηε κεηξνχλ ην 

απφιπην κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ. Καηά θχξην ιφγν δηαδίδνπλ ηηο 

απφςεηο ησλ αλαιπηψλ ησλ νίθσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

θίλδπλν κηαο ρψξαο (Remolova, Scatigna θαη Wu 2008). 

Οη αμηνινγήζεηο απηέο είλαη γξακκέλεο ζε βηβιία θαλφλσλ σο βάζε γηα ηηο 

απαηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηξάπεδα (Βαζηιεία 2) θαη δείρλνπλ πψο νη δηαρεηξηζηέο 

θεθαιαίσλ θαηαλέκνπλ ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία (Saaf, Meijer 2008). 

Τπάξρνπλ ακθηβνιίεο γηα ην ξφιν ησλ αμηνινγήζεσλ θαη γηα ην αλ παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, κεγάιε θξηηηθή 

έρεη δερζεί θαη ην πεξηερφκελν ησλ αμηνινγήζεσλ θπξίσο ζε φηη αθνξά ηελ εγθπξφηεηα 

θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ. Οη αμηνινγήζεηο,  ζχκθσλα κε ηνπο Boot, Milbourn  θαη 

Schmeits (2006), ζπκβάιινπλ ζηελ χπαξμε ηεο επηζπκεηήο ηζνξξνπίαο θαη έρνπλ 

νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη βαζκνινγήζεηο 
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είλαη ζρεδηαζκέλεο λα παξέρνπλ ζηνπο επελδπηέο αλεμάξηεηεο εθηηκήζεηο πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ γηα καθξνρξφλην νξίδνληα. 

Ζ ρξήζε ησλ αμηνινγήζεσλ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο άξρηζε λα ιακβάλεη ρψξα 

απφ ην 1930 ζηηο ΖΠΑ. Μέρξη ζήκεξα ε ρξήζε ηνπο είλαη κηα παγθνζκίσο απνδεθηή 

ηερληθή. Γηα παξάδεηγκα, ε επηηξνπή Βαζηιείαο γηα ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα πξνηείλεη (2001) 

ηε ρξήζε ησλ αμηνινγήζεσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ απαηηνχκελσλ απνζεκάησλ 

θεθαιαίνπ γηα ηηο ηξάπεδεο. Σξία είδε απαηηήζεσλ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηα δηάθνξα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ πνπ   αληηκεησπίδνπλ 

(Adams, Mathieson, and Schinasi, 1999). Αξρηθά, ε βαζκνιφγεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα ζέζεη πεξηνξηζκνχο ζηηο επελδχζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ην ζπκθέξνλ ησλ κειινληηθψλ ζπληαμηνχρσλ, ηα 

ζπληαμηνδνηηθά ηακεία δελ επηηξέπεηαη λα επελδχνπλ ζε έλα νκφινγν κε πηζηνιεπηηθή 

αμηνιφγεζε ρακειφηεξε «Δπελδπηηθνχ βαζκνχ». Γεχηεξνλ, νη ξπζκηζηηθέο αξρέο έρνπλ 

θαζνξίζεη απαηηήζεηο δεκνζηνπνίεζεο κε αλαθνξά ζηηο αμηνινγήζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο. Έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα πνπ επελδχεη ζε ξηςνθίλδπλα πξντφληα ζα 

πξέπεη λα απνθαιχςεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηηο 

εθζέζεηο πνπ πξέπεη λα δεκνζηεχεη ζε ηξηκεληαία βάζε ζχκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο, ζε ζρέζε κε κηα επηρείξεζε πνπ απνθεχγεη επελδχζεηο πνπ εκπεξηέρνπλ 

θίλδπλν. Σέινο, νη ακεξηθαληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο νξίδνπλ ππνρξεσηηθή ηήξεζε 

ειάρηζησλ απνζεκαηηθψλ θεθαιαίσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπο απφ ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν. ηηο ΖΠΑ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, φπσο νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο, 

επελδπηηθέο ηξάπεδεο, θιπ., παίξλνπλ κηα έθπησζε γηα ηελ ηήξεζε ειάρηζησλ 

απνζεκαηηθψλ θεθαιαίσλ, εάλ ε ζπλαιιαγή ησλ εηαίξσλ ή ησλ ηίηισλ ζην 

ραξηνθπιάθην ηνπο, έρνπλ πςειφ δείθηε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. 

Απφ έξεπλα πνπ έρνπλ θάλεη  νη A. Georgievska, L.Georgievska, A. Stojanovic, 

θαη N. Todorovic (2008) θαίλεηαη φηη ζπλήζσο νη νίθνη αμηνιφγεζεο ππεξεθηηκνχλ ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ βαζκνινγνχλ θαη νη αμηνινγήζεηο είλαη αξθεηά αηζηφδνμεο, ελψ δε ζα 

έπξεπε. 
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3.7 Ο Ρόινο ησλ Οίθσλ Αμηνιόγεζεο Πηζηνιεπηηθήο Ηθαλόηεηαο 

 

Έρνπκε ήδε αλαθεξζεί ζηε ιεηηνπξγία ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο παξαπάλσ. Σψξα ζα γίλεη 

κηα πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ ηνπο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Οη νίθνη αμηνιφγεζεο 

απνιακβάλνπλ έλα πξνλφκην, απηφ ηνπ νιηγνπσιίνπ (Gullo θαη  Lustgarten, 2009). Ο 

ξφινο ηνπο  ζρεηίδεηαη βαζηά κε ηηο επελδχζεηο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ. χκθσλα κε ην Frost νη κεγάινη νίθνη αμηνιφγεζεο 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηαηί αξρηθά ζπγθεληξψλνπλ θη αλαιχνπλ πιεξνθνξίεο 

ρξήζηκεο γηα ηνπο επελδπηέο. Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο  απηήο θαη ε αλάγθε γηα 

παξνρή άκεζσλ αμηνινγήζεσλ θάλεη απαξαίηεηεο ηηο αμηνινγήζεηο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο θαη επαθφινπζα θάλνπλ αλαγθαία ηε ιεηηνπξγία ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο. ε 

πεξίπησζε πνπ νη αμηνινγήζεηο ζπλνδεχνληαη κε ζρφιηα, γίλεηαη αθφκε πην ρξήζηκε 

απηή ε αμηνιφγεζε. Δπίζεο, ν Frost αλαθέξεη φηη νη νίθνη αμηνιφγεζεο δηεπθνιχλνπλ ηε 

ζχλαςε ζπκβνιαίσλ (contracting). Οη αμηνινγήζεηο κε γξάκκαηα βξίζθνληαη ζε 

ζπκθσλίεο δαλείσλ, ζπκβφιαηα νκνιφγσλ θαη άιιεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπκθσλίεο. 

Έηζη δηεπθνιχλεηαη ε θαηαλφεζε ησλ φξσλ ζπκβνιαίσλ θαη είλαη επθνιφηεξε ε ζχλαςε 

ηνπο. 

Ο Kerwer ηνπο ραξαθηεξίδεη «ξπζκηζηέο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ». Γηα 

λα απνθηήζεη έλαο ππνςήθηνο δαλεηδφκελνο πξφζβαζε ζηηο αγνξέο θεθαιαίνπ, ζα πξέπεη 

λα βαζηζηεί ζηηο ππεξεζίεο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο. ηηο δηεζλείο αγνξέο ηξεηο νίθνη 

ζεσξνχληαη πην ζεκαληηθνί : Moody’s, Standard & Poor’s θαη Fitch. Υξεηάδεηαη 

ηνπιάρηζηνλ αμηνιφγεζε απφ δπν νίθνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζεί πξφζβαζε ζε 

θεθαιαηαγνξέο. Οη νίθνη αμηνιφγεζεο παξάγνπλ απηφ πνπ απνθαιείηαη «Ηζρπξέο 

απφςεηο. Έγθπξε αλάιπζε». Αλ νη δαλεηδφκελνη ηνπο παξαθνινπζνχλ, είλαη πην πηζαλφ 

λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε θεθαιαηαγνξέο θαη ε είζνδνο ηνπο λα γίλεη θάησ απφ 

επλντθέο ζπλζήθεο. Αλ αληίζεηα πεξηθξνλνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ηφηε αλαιακβάλνπλ 

θίλδπλν. 

Έηζη ινηπφλ, ζε γεληθέο γξακκέο ν ξφινο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο είλαη λα 

αμηνινγνχλ ηνπο δαλεηδφκελνπο, είηε απηνί είλαη επηρεηξήζεηο, είηε θξάηε, θαη απηέο νη 

αμηνινγήζεηο λα απνηεινχλ πιεξνθφξεζε γηα ηνπο πηζαλνχο επελδπηέο. Ζ αμηνιφγεζε 

ησλ δαλεηδφκελσλ εκπεξηέρεη αλάιπζε ηνπ πηζαλνχ θηλδχλνπ πνπ δηαηξέρεη ν δπλεηηθφο 
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επελδπηήο επελδχνληαο ζε απηφλ ην δαλεηδφκελν. Με απηφ ηνλ ηξφπν παίδνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, αθνχ είλαη πιένλ δηαδεδνκέλε ε 

ρξήζε ησλ αμηνινγήζεσλ ηνπο θαη νη επελδπηέο βαζίδνληαη πνιχ ζε απηέο.  

ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο επεηδή 

βαζκνινγνχλ θξάηε, αλαιχνληαο ηνλ θίλδπλν ηνπ θαζελφο αληίζηνηρα. Καηαιήγνπκε 

ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη αμηνιφγεζε- αλάιπζε θηλδχλνπ ρψξαο θαη νίθνη 

αμηνιφγεζεο είλαη δπν έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη. 

 

3.8 Πνηνπο Δπεξεάδνπλ νη Οίθνη Αμηνιόγεζεο 

 

χκθσλα κε ηνλ Kerwer (2005) ε επηξξνή ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο. 

Γεληθά, νη δαλεηδφκελνη επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο επελδπηέο. Οη νίθνη 

αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο επεξεάδνπλ θαη ηα δπν κέξε κηαο πηζησηηθήο 

ζρέζεο: δαλεηζηή θαη δαλεηδόκελν. Γηα ηνπο επελδπηέο-δαλεηζηέο παξέρνπλ κηα κνξθή 

πιεξνθφξεζεο γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ εκπεξηέρεηαη ζε δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο 

επελδπηηθέο επθαηξίεο. Δπίζεο, νη επελδπηέο δελ πιεξψλνπλ γηα ηηο αμηνινγήζεηο. Όπσο 

έρεη ήδε αλαθεξζεί ην θφζηνο πιεξψλεηαη απφ ηνπο δαλεηδφκελνπο. ε πεξίπησζε 

ππνβάζκηζεο, νη επελδπηέο ζα πξέπεη λα απνθαζίζνπλ αλ ζα ζηξαθνχλ ζε άιια 

επελδπηηθά πξντφληα. Ζ κφλε ηνπο δεκία πξνέξρεηαη απφ ηελ αδπλακία πξφβιεςεο 

αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ ηνπ δαλεηδφκελνπ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Enron. ε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο νη επελδπηέο θαηαθξίλνπλ ηηο κεζνδνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη νίθνη 

αμηνιφγεζεο.  

Ζ κεγαιχηεξε επηξξνή φκσο είλαη ζηνπο δαλεηδφκελνπο. Οη δαλεηδφκελνη 

πξνζαξκφδνπλ ηηο  εζσηεξηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ηα 

πξφηππα πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Ζ επίδξαζε ησλ νίθσλ ζηνπο δαλεηδφκελνπο είλαη 

εκθαλήο θάζε θνξά πνπ ππάξρεη ππνβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ 

δαλεηδφκελνπ. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο, κηα ππνβάζκηζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

αλαδηνξγάλσζε θαη καδηθέο απνιχζεηο. Γηα θξάηε, νη ζπλέπεηεο κηαο ππνβάζκηζεο 

κπνξεί λα είλαη θνξνινγηθφ άγρνο θαη σο απνηέιεζκα κηθξφηεξε πξνζθνξά θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη άιισλ δεκφζησλ αγαζψλ. Ζ επηξξνή ζηνπο δαλεηδφκελνπο είλαη ιηγφηεξν 
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εκθαλήο ζε πεξηφδνπο ζηαζεξφηεηαο. Αληίζεηα, ζε πεξηφδνπο αλαηαξαρήο ε επηξξνή 

είλαη πην νξαηή. Πξφζθαηα, ζηελ Αζηαηηθή θξίζε ε δξάζε ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο είρε 

θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο. Αξρηθά, απέηπραλ ζην λα πξνβιέςνπλ ηελ αλεξρφκελε θξίζε. 

Αληηζέησο, νη πςειέο θαη ζηαζεξέο βαζκνινγίεο  πνπ έδηλαλ,  παξείραλ ην ιαλζαζκέλν 

αίζζεκα αζθάιεηαο. Όηαλ ρηχπεζε ε θξίζε, φινη νη κεγάινη νίθνη ππνβάζκηζαλ 

γεηηνληθέο ρψξεο φπσο ε Κνξέα θαη ε Σατιάλδε θαη θάλνληάο ην επηδείλσζαλ ηε ξνή 

θεθαιαίσλ. Οη πεξίνδνη ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο δείρλνπλ ηε ζεακαηηθή επίδξαζε 

ησλ νίθσλ ζηνπο δαλεηδφκελνπο, δίλνληάο ηνπο ζρεδφλ θακηά βξαρππξφζεζκε ιχζε 

(Adams, Mathieson, Schinasi 1999). Μεηά ηελ Αζηαηηθή θξίζε, απζηεξά κέηξα 

ιηηφηεηαο θαη άιια επψδπλα κέηξα αλαδηάξζξσζεο απαηηνχληαλ γηα λα επαλαθηεζνχλ νη 

επλντθέο βαζκνινγίεο. Ο Sinclair (1994, 1999) αλαθέξεη φηη νη αμηνινγήζεηο απφ ηνπο 

νίθνπο έρνπλ κεγάιε επηξξνή ζηε ζηξαηεγηθή θαη ζηε δνκή ησλ δαλεηδφκελσλ θαη νη 

δαλεηδφκελνη αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία λα απνθχγνπλ απηήλ ηελ επηξξνή. πλεπψο, 

βιέπνπκε φηη ε ιεηηνπξγία ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο επεξεάδεη 

ηφζν ηνπο δαλεηζηέο, φζν θαη ηνπο δαλεηδφκελνπο.  

 

3.9 Κξηηηθέο Πνπ Έρνπλ Γερηεί νη Οίθνη Αμηνιόγεζεο 

 

Οη νίθνη αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο έρνπλ θαηεγνξεζεί γηα ην ξφιν πνπ 

έπαημαλ ζε ινγηζηηθά ζθάλδαια, ζηελ Αζηαηηθή θξίζε θαη ζηελ πξφζθαηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε. Ζ θαηάξξεπζε ηεο Enron ζεσξείηαη ζαλ κηα κεγάιε 

παξάβιεςε απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο θαη θξίζεθε ζηαζκφο έλαξμεο αξλεηηθψλ 

ζρνιίσλ. 

Γεληθά, νη ξπζκηζηέο θαη νη ζπκκέηνρνη ηεο αγνξάο έρνπλ εζηηάζεη ζηελ έιιεηςε 

ηζηνξηθώλ δεδνκέλσλ θαη ζηα ειαηηώκαηα ησλ κεζνδνινγηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 

(Gullo, Lustgarten 2009). Πνιινί θξηηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ηα πνζνηηθά κνληέια 

παξέρνπλ θαιχηεξεο εθηηκήζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Οη κεγάινη νίθνη ρξεζηκνπνηνχλ 

ηφζν πνζνηηθά, φζν θαη πνηνηηθά κνληέια. Πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη γηα λα απνδεηρζεί ε 

αλσηεξφηεηα ησλ πνζνηηθψλ ππνδεηγκάησλ, αιιά δε ζηέθζεθαλ κε επηηπρία. Σα 

πνζνηηθά ππνδείγκαηα έρνπλ βξαρππξφζεζκν νξίδνληα θαη κεγάιε κεηαβιεηφηεηα 

(Frost). Οη Meijer θαη Saaf (2008) απνηππψλνπλ ηελ αδπλακία ησλ ππνδεηγκάησλ πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχλ νη νίθνη ζην γεγνλφο φηη βαζίδνληαη εθηελψο ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα φηαλ 

βαζκνινγνχλ λέα πξντφληα, ελψ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα γηα πνιιά απφ απηά 

ηα πξντφληα. 

Δπίζεο, θξηηηθή έρεη δερζεί ε ζρέζε ησλ αμηνινγήζεσλ από ηνπο νίθνπο κε ηελ 

αμία ησλ νκνιόγσλ. Θεσξνχλ φηη ε αμία ησλ νκνιφγσλ πεξηιακβάλεη πνιχ 

πεξηζζφηεξα πξάγκαηα απφ ηελ πιεξνθφξεζε γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. αλ 

απνηέιεζκα, ε ρξήζε ησλ ηηκψλ ησλ νκνιφγσλ ζαλ θξηηήξην γηα ηε ρξεζηκφηεηα ησλ 

αμηνινγήζεσλ κπνξεί λα είλαη απνπξνζαλαηνιηζηηθή. Πνιιή εκπεηξηθή κειέηε έρεη 

απνδείμεη ηελ χπαξμε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ αμηνινγήζεσλ απφ ηνπο νίθνπο θαη ηηο 

ηηκέο ησλ νκνιφγσλ. Αιιά ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη πφζν κεγάιε είλαη ε ζπζρέηηζε 

απηή, αθνχ νη ηηκέο ησλ νκνιφγσλ εμαξηψληαη θη απφ έλα κεγάιν πιήζνο άιισλ 

παξαγφλησλ. 

Κάπνηνη επηθξηηέο ζεσξνχλ φηη νη αμηνινγήζεηο δελ παξέρνπλ θακηά 

πιεξνθόξεζε ζηηο θεθαιαηαγνξέο. Αληίζεηα, πνιιέο έξεπλεο έρνπλ γίλεη πνπ 

ελαληηψλνληαη ζε απηήλ ηελ άπνςε. Οη Hand, Holthausen θαη Leftwich (1992) θαη 

αξθεηέο αθφκε εξγαζίεο δείρλνπλ φηη νη αλαθνηλψζεηο ππνβαζκίζεσλ έρνπλ κεγαιχηεξε 

επίδξαζε ζηηο απνδφζεηο ηεο αγνξάο ζε αληίζεζε κε αλαθνηλψζεηο αλαβαζκίζεσλ. 

Οη Meijer θαη Saaf (2008) αλαθέξνπλ φηη νη νίθνη αμηνιφγεζεο αληηκεησπίδνπλ 

πξφβιεκα ζύγθξνπζεο ελδηαθέξνληνο, αθνχ  ζπρλά παξέρνπλ ζπκβνπιέο ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα θαη ηαπηφρξνλα εθηηκνχλ θαη βαζκνινγνχλ ην ρξένο ηνπο 

θαη ηα πξντφληα ηνπο. Πεγή απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ν ηξφπνο πνπ νη νίθνη 

πιεξψλνληαη. Παιαηφηεξα, νη επελδπηέο πιήξσλαλ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο 

πξνθεηκέλνπ εμαγνξάζνπλ κε απηφ ηνλ ηξφπν ηηο πιεξνθνξίεο ησλ νίθσλ. Αξγφηεξα, νη 

νίθνη αμηνιφγεζεο άξρηζαλ λα πιεξψλνληαη απφ ηα ίδηα ηα ηδξχκαηα πνπ 

βαζκνινγνχζαλ. Σα κεγάια έζνδα ησλ νίθσλ πξνέξρνληαη απφ ηνπο απμεκέλνπο θφξνπο 

ησλ δνκεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ. πλεπψο, πιένλ νη νίθνη 

θαηεγνξνχληαη φηη έρνπλ ζηελή ζρέζε κε ηα πξντφληα ηα νπνία βαζκνινγνχλ. 

Σέινο, ζηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη φηη νη νίθνη δελ αληηδξνύλ εγθαίξσο ζε 

πεξηπηψζεηο αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ δαλεηδφκελνπ. Καηεγνξήζεθαλ 

πνπ είλαη ηφζν αξγνί ζηηο αληηδξάζεηο θαη πνπ ράλνπλ πνιχηηκν ρξφλν κέρξη λα θάλνπλ 

ππνβάζκηζε απηψλ ησλ πξντφλησλ. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη απηή ηεο Enron. Οη 
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πεξηζζφηεξεο θαηαξξεχζεηο εηαηξεηψλ ζπκβαίλνπλ ζπλήζσο  κεηά απφ πεξίνδν 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηξεο. Ζ θαηάξξεπζε φκσο ηεο Enron ήηαλ αζπλήζηζηα γξήγνξε. 

Σν ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 2000, ε Enron παξνπζηαδφηαλ πνιχ θεξδνθφξα. Σψξα πιένλ 

μέξνπκε φηη ήηαλ παξαπιαλεηηθή απηή ε εηθφλα θαη ε Enron ήηαλ αδχλακε ηειηθά λα 

αληηκεησπίζεη ηηο δηάθνξεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Πξάγκαηη, ε δνκή ηεο Enron ήηαλ 

ηφζν πνιχπινθε θαη ε εηαηξεία ηφζν δαλεηζκέλε πνπ ίζσο κφλν πνιχ ιίγα εμεηδηθεπκέλα 

αλψηαηα ζηειέρε ήμεξαλ ηη πξαγκαηηθά ζπλέβαηλε. Αθφκα θαη πνιινί αλαιπηέο είραλ 

παξαζπξζεί απφ ηελ εηθφλα πνπ παξνπζίαδε ε εηαηξεία. (Frost). 

 

3.10 Πξνηάζεηο Γηα ηε Βειηίσζε ηνπ Ρόινπ ησλ Οίθσλ Αμηνιόγεζεο 

ηεο Πηζηνιεπηηθήο Ηθαλόηεηαο 

 

Γηάθνξνη κεραληζκνί κπνξνχλ βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αμηνινγήζεσλ, 

πεξηιακβάλνληαο δεκηνπξγία λέσλ, αλεμάξηεησλ ή αληαγσληζηηθψλ νίθσλ αμηνιφγεζεο, 

απμάλνληαο ηε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο πξηλ ηελ βαζκνιφγεζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο. Αλ αλαινγηζηνχκε ηελ νιηγνπσιηζηηθή θχζε ησλ νίθσλ 

αμηνιφγεζεο, θαηαιαβαίλνπκε φηη ε δεκηνπξγία ελφο αλεμάξηεηνπ νίθνπ αμηνιφγεζεο 

είλαη δχζθνιε αιιά ηαπηφρξνλα πνιχ ρξήζηκε ( Gullo, Lustgarten 2009). Οη Meijer θαη 

Saaf (2008) πξνηείλνπλ φηη νη νίθνη αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα είλαη πην δηάθαλνη ηφζν 

ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, φζν θαη ζηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Δπίζεο, 

πξνηείλνπλ φηη ζα πξέπεη κε θάπνηα κέζνδν λα αμηνινγείηαη θαη ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο. 

Άιια πξνηεηλφκελα κέηξα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ είλαη κηα αιιαγή ζην ηξφπν 

πνπ πιεξψλνληαη νη νίθνη αμηνιφγεζεο θαη επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο ελδηαθέξνληνο.  

Οη νίθνη αμηνιφγεζεο πεξλνχλ κηα πεξίνδν αλαδηνξγάλσζεο θαη πξνζπαζνχλ λα 

απνθαηαζηήζνπλ ηε θήκε ηνπο. χκθσλα κε ηνπο νίθνπο, πνιιέο απφ ηηο θξηηηθέο πνπ 

έρνπλ δερηεί νθείινληαη ζε έιιεηςε θαηαλφεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ξφινπ ηνπο  θαη ηνπ 

ζθνπνχ ησλ αμηνινγήζεσλ. ηελ  πξαγκαηηθφηεηα, ν ξφινο ηνπο είλαη λα δεκνζηνπνηνχλ 

γλψκεο πνπ αθνξνχλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη νη αμηνινγήζεηο είλαη έλα κέζν 

δηαθνξνπνίεζεο ηεο πηζησηηθήο πνηφηεηαο θαη κέζν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ. Οη 

νίθνη αμηνιφγεζεο επηκέλνπλ φηη νη αμηνινγήζεηο δίλνπλ απιψο κηα εθηίκεζε ηεο  

πηζαλφηεηαο αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ απφ κεξηάο δαλεηδφκελνπ ζην κέιινλ θαη δελ 
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ζπλνδεχνληαη απφ ζπζηάζεηο ή εγγπήζεηο γηα επελδχζεηο.  Οη ηξεηο κεγαιχηεξνη νίθνη 

αμηνιφγεζεο βξίζθνληαη ζε ζηάδην εμέηαζεο ησλ κεζνδνινγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ 

αθνινπζνχλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη νη νίθνη αμηνιφγεζεο πξέπεη λα 

ελζσκαηψζνπλ ηνλ θψδηθα θαιήο ζπκπεξηθνξάο ηεο  IOSCO ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπο, 

φπνπ ε IOSCO είλαη ν παγθφζκηνο νξγαληζκφο επηηξνπψλ θεθαιαηαγνξψλ  πνπ είλαη κηα 

έλσζε νξγαλψζεσλ πνπ ξπζκίδεη ηηο πξνζεζκηαθέο αγνξέο θαη ηηο αγνξέο ρξενγξάθσλ 

ηνπ θφζκνπ. Μέιε ηεο είλαη νη επηηξνπέο θεθαιαηαγνξάο δηαθφξσλ ρσξψλ πνπ ζην 

ζχλνιν ηνπο ειέγρνπλ ην 90% ησλ αγνξψλ θηλεηψλ αμηψλ παγθνζκίσο. Ζ IOSCO 

αλάκεζα ζηα άιια θαζήθνληα ηεο, κειεηάεη ηελ επηβνιή πεξηνξηζκψλ θαη θαλνληζκψλ 

ζηε ιεηηνπξγία ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο. Κη άιινη νξγαληζκνί δηεζλνχο εκβέιεηαο 

αζρνινχληαη κε απηφ ην δήηεκα, φπσο ε επηηξνπή θεθαιαηαγνξάο ηεο Ακεξηθήο, ε 

επηηξνπή επξσπατθψλ επνπηηθψλ αξρψλ θεθαιαηαγνξάο θαη ε νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ 

επξσπατθψλ αγνξψλ (Saaf, Meijer 2008).  

ε απηφ ην θεθάιαην αζρνιεζήθακε κε ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο επηρεηξήζεσλ θαη θξαηψλ. Παξνπζηάζακε ην ξφιν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, 

θαζψο επίζεο αλαθέξακε πνηα κέιε ηεο αγνξάο επεξεάδνπλ θαη θξηηηθέο πνπ έρνπλ 

αζθεζεί ζηε ιεηηνπξγία θαη παξνπζία ηνπο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο. Σέινο, 

παξαζέζακε νξηζκέλεο πξνηάζεηο πνπ πξνζβιέπνπλ ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ 

νίθσλ αμηνιφγεζεο. Δθηελέζηεξε παξνπζίαζε ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο δελ εληάζζεηαη 

ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ- ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

 

4.1 Δηζαγσγή 

 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα γίλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζε δχν απφ ηνπο ηξεηο κεγαιχηεξνπο 

νίθνπο αμηνιφγεζεο θαη ζε νξηζκέλνπο δείθηεο πνπ απηνί ρξεζηκνπνηνχλ πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγήζνπλ ηηο δηάθνξεο ρψξεο. Σα δεδνκέλα ζπιιέρηεθαλ απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηεο 

Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη ησλ δπν νίθσλ αμηνιφγεζεο θαη αθνξνχλ 11 ρψξεο. πλνιηθά 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δέθα δείθηεο πνπ θάιππηαλ δηάξθεηα δεθαηξηψλ εηψλ. Τπήξραλ 

πεξηνξηζκνί φζνλ αθνξά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο ππήξραλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 

γηα ηνπο δέθα δείθηεο κφλν γηα δεθαηξία έηε θαη κφλν γηα έληεθα ρψξεο. Πεξηνξηζκφο 

έγθεηηαη θπξίσο ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο πνιηηηθνχο δείθηεο, αθνχ 

ζαλ πνηνηηθνί παξάγνληεο είλαη δχζθνιε ε κέηξεζε θη εθηίκεζε ηνπο.  

 

4.2 Δπεμήγεζε Γεδνκέλσλ Πνπ Λήθζεθαλ Από ηνπο Οίθνπο 

Αμηνιόγεζεο 

 

ηελ έξεπλα καο ρξεζηκνπνηήζεθαλ αμηνινγήζεηο απφ δπν γλσζηνχο νίθνπο 

αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο : ηελ Standard & Poors θαη Fitch Ratings. Σα 

δεδνκέλα γηα θάζε ρψξα ιήθζεθαλ απφ ηηο αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο. Αξρηθά, ζα 

αλαθεξζνχκε ελ ζπληνκία ζε θαζεκηά απφ απηέο. 

 

Standard & Poors 

 

Δίλαη κηα εηαηξεία παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Δίλαη έλαο απφ ηνπο  

νίθνπο αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο Δζληθά 

Αλαγλσξηζκέλε ηαηηζηηθή Αμηνιφγεζε Οξγαληζκνχ απφ ηελ Ακεξηθαληθή Δπηηξνπή 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings
http://en.wikipedia.org/wiki/Nationally_Recognized_Statistical_Rating_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/Nationally_Recognized_Statistical_Rating_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Securities_and_Exchange_Commission
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Κεθαιαηαγνξάο. Ζ έδξα ηεο βξίζθεηαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. Οη 

πηζησηηθέο εθηηκήζεηο ηεο S&P παξέρνπλ εγρψξηεο θαη μέλεο εθηηκήζεηο ρξένπο 

λνκηζκάησλ γηα ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνπο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο. Έρεη επίζεο 

εθηηκήζεηο ζε εκπνξηθά ραξηνλνκίζκαηα, ζηα ακνηβαία θεθάιαηα θαη ζην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ παγθνζκίσο. Ζ ηζηνξία ηεο 

μεθηλά απφ ην 1860. Δίλαη  γλσζηή γηα ηνπο δείθηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο, φπσο 

είλαη US-based S & P 500, S & P / ASX 200 ηεο Απζηξαιίαο, S & P / TSX ηνπ Καλαδά, 

S&P/MIB ηεο Ηηαιίαο θαη S&P CNX Nifty ηεο Ηλδίαο. 

 

 

Fitch Ratings 

 

Ζ Fitch Ratings είλαη έλαο δηεζλήο νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο θη έρεη δπν  έδξεο: ηε Νέα Τφξθε θαη ην Λνλδίλν. Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ην 

1913. Δίλαη θη απηφο έλαο απφ ηνπο νίθνπο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο Δζληθά 

Αλαγλσξηζκέλεο ηαηηζηηθέο Αμηνιφγεζεο Οξγαληζκνχ απφ ηελ Ακεξηθαληθή Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο. Δίλαη ν κηθξφηεξνο απφ ηνπο ηξεηο κεγάινπο νίθνπο αμηνιφγεζεο θαη 

θαιχπηεη πην πεξηνξηζκέλν κεξίδην ηεο αγνξάο ζε ζρέζε κε ηελ S&P θαη ηελ Moody.   

ηε κειέηε καο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη καθξνρξόληεο αμηνινγήζεηο (foreign long 

term currency) πνπ θπκαίλνληαη θαη ζηνπο δπν νίθνπο απφ ΑΑΑ κέρξη D. Απηφ ην 

ζχζηεκα ην ρξεζηκνπνηεί ε Fitch Ratings απφ ην 1924 θη αξγφηεξα πηνζεηήζεθε θη απφ 

ηελ S&P έπεηηα απφ αίηεζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο.  Μεηαμχ ησλ ΑΑ θαη ηεο CCC 

πξνζθέξνληαη ελδηάκεζεο αμηνινγήζεηο , φπσο γηα παξάδεηγκα ΒΒΒ +, ΒΒΒ θαη BBB-.  

Παξαθάησ δίλεηαη ε δηαβάζκηζε ησλ αμηνινγήζεσλ. 

 

 

Βαθμολόγηζη επενδύζεων 

AAA  : ε θαιχηεξε πνηφηεηα δαλεηδφκελσλ, αμηφπηζηνη θαη ζηαζεξνί (πνιιέο απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο) 

AA  : πνηνηηθνί δαλεηνιήπηεο, ιίγν πςειφηεξν θίλδπλν απφ AAA 

A  :ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ρξεκαηνδφηεζε 

http://en.wikipedia.org/wiki/S%26P_500
http://en.wikipedia.org/wiki/S%26P/ASX_200
http://en.wikipedia.org/wiki/S%26P/TSX_Composite
http://en.wikipedia.org/wiki/S%26P/MIB
http://en.wikipedia.org/wiki/S%26P_CNX_Nifty
http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_rating_agency
http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_rating_agency
http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City
http://en.wikipedia.org/wiki/London
http://en.wikipedia.org/wiki/Nationally_Recognized_Statistical_Rating_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/Nationally_Recognized_Statistical_Rating_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Securities_and_Exchange_Commission
http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Securities_and_Exchange_Commission
http://en.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings
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ΒΒΒ  : κεζαίαο ηάμεο πνηφηεηαο δαλεηνιήπηεο, νη νπνίνη είλαη ηθαλνπνηεηηθνί απηή ηε 

ζηηγκή 

 

 

Αξιολόγηζη μη επενδςηικού βαθμού ( επίζηρ γνωζηή ωρ ομόλογα junk) 

ΒΒ  : πην επηξξεπείο ζηηο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία 

Β  : ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε δηαθέξεη αηζζεηά 

CCC  : ζήκεξα επάισηε θαη εμαξηάηαη απφ ηελ επλντθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία γηα λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο δεζκεχζεηο ηεο 

CC  : ηδηαίηεξα επάισηε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, πνιχ θεξδνζθνπηθά νκφινγα 

C : εμαηξεηηθά ηξσηή, ίζσο ζε πηψρεπζε ή ζε θαζπζηέξεζε, αιιά θαη εμαθνινπζεί λα 

πιεξψλεη γηα ηηο ππνρξεψζεηο 

CI  : ζε θαζπζηέξεζε γηα ηνπο ηφθνπο 

R  : ζην πιαίζην ηεο θαλνληζηηθήο επνπηείαο ιφγσ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

ηεο 

SD  : έρεη εθπιεξψζεη επηιεθηηθά νξηζκέλεο ππνρξεψζεηο 

D  : Έρεη αζεηήζεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο θαη ε S & P πηζηεχεη φηη γεληθά ζα αζεηήζεη  ηηο 

πεξηζζφηεξεο ή φιεο ηηο ππνρξεψζεηο 

NR  :  Γελ  αμηνινγήζεθε 

 

ηελ παξνχζα κειέηε έγηλε κηα πξνζαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο κε ζχκβνια ηεο 

αιθαβήηα, ηα νπνία κεηαηξάπεθαλ ζε αξηζκνχο αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν πνπ 

εκπεξηέρεηαη ζε θάζε γξάκκα. Γειαδή, κηα ρψξα κε αμηνιφγεζε ΑΑΑ, έρεη θίλδπλν 

ρψξαο ίζν κε κεδέλ. ηε ζπλέρεηα δίλεηαη πίλαθαο κε ηηο αθξηβείο αληηζηνηρίεο. Οη 

αμηνινγήζεηο αθνξνχλ έληεθα ρψξεο γηα ηελ πεξίνδν 1996-2008. ε πεξίπησζε 

αλαβαζκνιφγεζεο ζην ίδην έηνο, κεηξήζεθε ε ηειεπηαία αμηνιφγεζε. Γηα παξάδεηγκα, αλ 

κηα ρψξα 1/3/1997 είρε ΒΒΒ (δειαδή θίλδπλν 8), θαη 24/11/1997 αλαβαζκνινγήζεθε θη 

έγηλε ΒΒΒ+ (δειαδή θίλδπλν 7), ηφηε παίξλνπκε ηε κεηαγελέζηεξε αμηνιφγεζε, δειαδή 

θίλδπλν 7. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ειήθζεζαλ φιεο νη αμηνινγήζεηο απφ ηνπο νίθνπο πνπ 

αθνξνχζαλ απηήλ ηελ πεξίνδν θη απηέο ηηο έληεθα ρψξεο. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Junk_bonds
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Πίλαθαο 3. Αληηζηνηρίεο αμηνινγήζεσλ- θηλδύλνπ 

Αμηνιόγεζε κε γξάκκαηα Αληίζηνηρνο θίλδπλνο γηα ην ππόδεηγκα  
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4.3 Δπεμήγεζε Γεδνκέλσλ Πνπ Αθνξνύλ ηνπο Πξνζδηνξηζηηθνύο 

Παξάγνληεο 

 

Πέξα φκσο απφ ηηο αμηνινγήζεηο θαη ηα ζηνηρεία ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηνηρεία απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα φζνλ αθνξά ζηνπο 

νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνπνιηηηθνχο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηνπ θηλδχλνπ κηαο 

ρψξαο. Τπνζέζακε ζην ππφδεηγκα καο φηη ε αμηνιφγεζε απφ απηνχο ηνπο δχν νίθνπο 

γίλεηαη κε βάζε δέθα θξηηήξηα (6 θνηλσληθνπνιηηηθά θαη 4 νηθνλνκηθά). Αλαιπηηθφηεξα, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ δείθηεο: 
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Κνηλσληθνπνιηηηθνί παξάγνληεο: 

 Φσλή θη επζχλε 

 Πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα θαη  κε χπαξμε βίαο 

 Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θπβέξλεζεο 

 Πνηφηεηα ησλ θαλφλσλ 

 Έιεγρνο ηεο δηαθζνξάο 

 Κξάηνο δηθαίνπ 

Οηθνλνκηθνί παξάγνληεο: 

 Έιιεηκκα/ πιεφλαζκα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 

 Υξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 

 Πνζνζηφ αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ 

 Πιεζσξηζκφο 

 

4.3.1 Κνηλσληθνπνιηηηθνί Παξάγνληεο 

 

Ζ βηβιηνγξαθία αλαθέξεη φηη ν πνιηηηθφο θίλδπλνο είλαη κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ 

κηαο ρψξαο. Οη θνηλσληθνπνιηηηθνί παξάγνληεο εζηηάδνληαη θπξίσο ζηελ  δξάζε ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ηελ έθηαζε ηεο πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο, ηε δξάζε πνιηηηθψλ αξρεγψλ, 

ηελ πηζαλφηεηα αιιαγήο ηεο θπβέξλεζεο, ηελ απεηιή πνιέκνπ θ.α. Ζ ζηαζεξόηεηα ηεο 

θπβέξλεζεο ζεσξείηαη σο ν πην ζεκαληηθφο πνιηηηθφο παξάγνληαο, αθνχ δείρλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ηεο θπβέξλεζεο λα δηεθπεξαηψζεη ηηο πνιηηηθέο ηεο θαζψο θαη λα κέλεη 

ζηαζεξή. Ζ δηαθζνξά είλαη έλαο αθφκα ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαζψο απνηειεί απεηιή 

γηα ην θιίκα ησλ επελδχζεσλ δηφηη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζηξεβιψλεη ηελ νηθνλνκία θαη 

ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη λα απνζηαζεξνπνηεί ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε. 

Ξαθληθέο θαη ζπρλέο αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή εγεζία κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ 

πνιηηηθφ θίλδπλν γηα ηνπο επελδπηέο ηεο αληίζηνηρεο ρψξαο, αλ ε θαηλνχξηα θπβέξλεζε 

πηνζεηεί δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο (Madhu θαη Kapoor, 2007). 

Γηα ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο κεηαβιεηέο είλαη αξθεηά δχζθνιε ε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ. ην ππφδεηγκα καο έρνπκε ζπκπεξηιάβεη 6 κεηαβιεηέο θνηλσληθνπνιηηηθνχ 

θηλδχλνπ, φπσο αλαθέξεη ν Kaufmann (1999). Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηην πολιηική 

ζηαθεπόηηηα και ηη βία, ηη θωνή κι εςθύνη, ηην αποηελεζμαηικόηηηα ηηρ κςβέπνηζηρ 
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, ηην ποιόηηηα ηων κανόνων, ηον έλεγσο ηηρ διαθθοπάρ και ηέλορ ηο κπάηορ δικαίος. 

Απηέο νη κεηαβιεηέο εκθαλίδνληαη ζαλ λα πεξηθιείνπλ ηελ θεληξηθή ηδέα ηνπ ξφινπ κηαο 

θπβέξλεζεο πνπ είλαη νη ζεζκνί θαη νη παξαδφζεηο απφ ηηο νπνίεο αζθείηαη ε εμνπζία ζε 

κηα ρψξα. Ο Kaufmann επηζεκαίλεη φηη ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ε θσλή θη επζχλε 

αλαθέξνληαη ζηε δηαδηθαζία πνπ εθιέγεηαη, ειέγρεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη κηα 

θπβέξλεζε. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θπβέξλεζεο θη ε πνηφηεηα ησλ θαλφλσλ 

αληαλαθινχλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο θπβέξλεζεο λα πηνζεηεί ηηο πνιηηηθέο ηεο. Ο έιεγρνο ηεο 

δηαθζνξάο θαη ην θξάηνο δηθαίνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην ζεβαζκφ πξνο ηνπο πνιίηεο 

(Danciu θαη Goschin, 2007).  

Σα δεδνκέλα πνπ ειήθζεζαλ γηα ηελ παξνχζα εξγαζία είλαη απφ κηα κειέηε ηνπ 

Kaufmann θη αθνξνχλ ηα έηε 1996-2008. Οη θνηλσληθνπνιηηηθνί δείθηεο ιακβάλνπλ 

ηηκέο απφ -2,5 έσο 2,5. Όζν κεγαιχηεξε ηηκή έρεη θάπνηνο δείθηεο, ηφζν κηθξφηεξνο ν 

θίλδπλνο κηαο ρψξαο θαη ζπλεπψο ν θίλδπλνο αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο.  

 

4.3.2 Οηθνλνκηθνί Παξάγνληεο 

 

Δπηπξφζζεηα κε ηνπο πνιηηηθνχο δείθηεο, ππάξρνπλ θη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηνλ θίλδπλν ρψξαο. Ο νηθνλνκηθφο θίλδπλνο ζρεηίδεηαη κε ηηο 

καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο κηαο ρψξαο. Γηα παξάδεηγκα, ρακειά πνζνζηά 

πιεζσξηζκνχ θη αλεξγίαο κπνξνχλ λα είλαη ραξαθηεξηζηηθά κηαο ρψξαο κε ρακειφ 

θίλδπλν. Αληίζεηα, κηα επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο απφ κηα 

ππνηίκεζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ή απφ πςειά πνζνζηά πιεζσξηζκνχ ή 

απφ χπαξμε ειιείκκαηνο ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ κπνξνχλ λα νδεγνχλ κηα 

ρψξα ζε αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο. Ζ νηθνλνκηθή παξνπζία κηαο ρψξαο κπνξεί λα 

κεηξεζεί απφ έλα ζχλνιν παξαγφλησλ πνπ εθηηκνχλ ηηο καθξνρξφληεο πξννπηηθέο ηεο 

ρψξαο θαη ηηο νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο. Οη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο απνηεινχλ έλδεημε φηη 

κηα θπβέξλεζε είλαη ηθαλή λα επηιχζεη θξίζεηο ζηελ νηθνλνκία ηεο ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα 

πξνβεί ζε εμσηεξηθφ δαλεηζκφ (Madhu θαη Kapoor, 2007).  

Όζνλ αθνξά ην παξφλ ππφδεηγκα θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, 

ζπιιέρζεζαλ δεδνκέλα γηα ηα έηε 1996-2008 θη αθνξνχλ ην ρξένο κηαο ρψξαο σο 
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πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ην πνζνζηφ αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ, ηνλ πιεζσξηζκφ θαη ηέινο ην 

έιιεηκκα/πιεφλαζκα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ.   

Πην αλαιπηηθά, ποζοζηό ανάπηςξηρ ηος ΑΕΠ είλαη ην πνζνζηφ κεηαβνιήο ηνπ 

ΑΔΠ ζε ηηκέο αγνξάο πνπ βαζίδνληαη ζε ζηαζεξφ ηνπηθφ λφκηζκα. Σν ΑΔΠ είλαη ην 

άζξνηζκα ηεο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο φισλ ησλ παξαγσγψλ ηεο νηθνλνκίαο, 

ζπλ ηπρφλ θφξνπο πξντφλησλ, θαη κείνλ ηηο ηπρφλ επηδνηήζεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ αμία ησλ πξντφλησλ. Τπνινγίδεηαη ρσξίο αθαηξέζεηο γηα ηελ απφζβεζε ησλ παγίσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ή γηα ηελ εμάληιεζε θαη ππνβάζκηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ (Παγθφζκηα 

Σξάπεδα). Έλα πςειφ πνζνζηφ αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ θαλεξψλεη κηα ρψξα πνπ ζα κπνξεί 

λα δηαρεηξηζηεί ην ρξένο ηεο απνηειεζκαηηθά  κε ηνλ θαηξφ.  

Σν σπέορ κηαο ρψξαο αλαθέξεηαη ζην γεληθφ ρξένο ηεο θπβέξλεζεο. Ζ παγθφζκηα 

ηξάπεδα νξίδεη φηη ην ρξένο είλαη ην ζπλνιηθφ απφζεκα ησλ άκεζσλ θξαηηθψλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ εθθξεκνχλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

εκεξνκελία. Πεξηιακβάλεη εγρψξηεο θαη μέλεο ππνρξεψζεηο, φπσο θαηαζέζεηο, 

ρξεφγξαθα, (εθηφο απφ κεηνρέο) θαη δάλεηα. Δίλαη ην αθαζάξηζην πνζφ ηνπ παζεηηθνχ 

ηνπ δεκνζίνπ, κεησκέλν θαηά ην πνζφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγψγσλ πνπ θαηέρεη ε θπβέξλεζε. Δπεηδή ην ρξένο είλαη 

απφζεκα θη φρη ξνή, κεηξηέηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε κέξα, ζπλήζσο ηελ ηειεπηαία κέξα 

ηνπ ρξφλνπ. Πξνθαλψο φζν κεγαιχηεξν είλαη, ηφζν πην κεγάινο ζα είλαη θη ν θίλδπλνο. 

Απηφο ν δείθηεο ζπλεζίδεηαη λα κεηξηέηαη σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ.   

Σν έλλειμμα/ πλεόναζμα είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ηζνδπγίνπ κηαο ρψξαο. Υξεκαηηθφ έιιεηκκα/ πιεφλαζκα είλαη ηα έζνδα 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηρνξεγήζεσλ) κείνλ ηα έμνδα, κείνλ ην θεθάιαην γηα ηελ 

απφθηεζε κε-ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Απηφ ην έιιεηκκα-

πιεφλαζκα ελλνηνινγηθά είλαη πην θνληά ζην ηζνδχγην πξνυπνινγηζκνχ (Παγθφζκηα 

Σξάπεδα). Έλα κεγάιν θξαηηθφ έιιεηκκα απνξξνθά ηηο απνηακηεχζεηο ησλ λνηθνθπξηψλ 

θαη δείρλεη φηη ε θπβέξλεζε δελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα ή ηε δηάζεζε λα θνξνινγήζεη ηνπο 

πνιίηεο ηεο γηα λα θαιχςεη ηα ηξέρνληα έμνδα θαη λα εμππεξεηήζεη ην ρξένο ηεο (Danciu 

θαη Goschin, 2007). 

Σέινο, ν πληθωπιζμόρ είλαη ε αιιαγή ζην εζληθφ επίπεδν ηηκψλ κεηαμχ δχν 

πεξηφδσλ. Σν πνζνζηφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ εξγαζία καο είλαη βαζηζκέλν ζε ηηκέο 
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θαηαλαισηή θαη είλαη ην εηήζην πνζνζηφ αχμεζεο ηνπ θφζηνπο ηνπ θαιαζηνχ ηεο 

λνηθνθπξάο. Τςειά πνζνζηά πιεζσξηζκνχ πξνβάιινπλ δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ζηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κηαο ρψξαο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε νηθνλνκηθέο θξίζεηο. Τςειφο 

πιεζσξηζκφο ζπλεπάγεηαη θαη κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ θαηαλαισηψλ 

(Danciu θαη Goschin, 2007), γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη κηα νηθνλνκία ζε χθεζε. 

χκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, ν πιεζσξηζκφο  φπσο  κεηξάηαη κε ην δείθηε 

ηηκψλ θαηαλαισηή αληαλαθιά ηελ εηήζηα πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ θφζηνπο γηα ην κέζν 

θαηαλαισηή γηα ηελ απφθηεζε ελφο θαιαζηνχ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα 

θαζνξηζηνχλ ή λα κεηαβιεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα εηεζίσο.  

 

4.4 Μεηαβιεηέο Τπνδείγκαηνο 

 

Αξρηθά, ζα ζέζνπκε ηηο κεηαβιεηέο.  

Έρνπκε: ysp= ε αμηνιφγεζε απφ ηελ Standard & Poors 

     θαη    yfitch = ε αμηνιφγεζε απφ ηε Fitch Ratings 

φζνλ αθνξά ζηνπο δείθηεο, έρνπκε ζέζεη:  

 

Κνηλσληθνπνιηηηθνί Γείθηεο  

q1= θσλή θη επζχλε 

q2= πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα θαη κε χπαξμε βίαο  

q3= απνηειεζκαηηθφηεηα θπβέξλεζεο  

q4= πνηφηεηα ησλ θαλφλσλ 

q5= θξάηνο δηθαίνπ 

q6= έιεγρνο ηεο δηαθζνξάο  

 

Οηθνλνκηθνί Γείθηεο  

p1= έιιεηκκα/πιεφλαζκα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 

p2= ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 

p3= πνζνζηφ αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ 

p4= πιεζσξηζκφο  

http://en.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings
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 Τπφςε, επεηδή φπσο έρνπκε πξναλαθέξεη νη ηηκέο ησλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ 

δεηθηψλ ιακβάλνπλ ηηκέο απφ -2,5 έσο 2,5 , κπνξνχκε λα ζέζνπκε ηηο ηηκέο ησλ 

πνιηηηθψλ δεηθηψλ λα είλαη πάληνηε ζεηηθέο κε ηνλ εμήο κεηαζρεκαηηζκφ :  ρ = q + 2,5,   

φπνπ  0 5x  , αθνχ 2,5 q 2,5   . 

 

4.5 Μεζνδνινγία Δξγαζίαο 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε κηα εκπεηξηθή δηεξεχλεζε κε ηε ρξήζε ηεο αλάιπζεο 

παιηλδξφκεζεο. ηε ζηαηηζηηθή, ε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο πεξηιακβάλεη ηερληθέο γηα 

ηε κνληεινπνίεζε θαη αλάιπζε πνιιψλ κεηαβιεηψλ, φηαλ ε εζηίαζε είλαη ζηε ζρέζε 

κεηαμχ κηαο εμαξηεκέλεο θαη κηαο ή πεξηζζνηέξσλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο καο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε πψο ε 

ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο φηαλ αιιάδεη θάζε κία απφ ηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνηθίιιεη, ελψ νη άιιεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο δηαηεξνχληαη 

ζηαζεξέο. Ζ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξφβιεςε θαη πξφγλσζε. 

Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ πνηέο απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, θαη λα δηεξεπλήζεη ηηο κνξθέο απηψλ ησλ 

ζρέζεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

5.1 Δηζαγσγή 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ έγηλαλ κε βάζε 

ην ππνινγηζηηθφ πξφγξακκα SPSS 15.0. Γίλεηαη  εθηίκεζε ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ έληεθα ρσξψλ ηνπ δείγκαηνο απφ ηνπο 

νίθνπο αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. 

 

5.2 Δθηίκεζε ησλ Παξαγόλησλ Πνπ Δπεξεάδνπλ ηελ Αμηνιόγεζε ησλ 

Οίθσλ Αμηνιόγεζεο  

 

Δθηίκεζε ηεο παιηλδξφκεζεο  : 

0 1 1 2 2 6 6 1 1 2 2 3 3 4 4x x ... x p p p p
it it itit ity a a a a e

   
             , 

φπνπ  i =1,2……11   (φζεο είλαη θη νη ρψξεο)   θαη    t = 1996,1997…. 2008. 

 

Α) Οίθνο Standard & Poors 

Πίλαθαο 4. Απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο γηα ηνλ νίθν Standard & Poors 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 17,635 ,756   23,320 ,000 

x1 -,638 ,225 -,117 -2,838 ,005 

x2 ,208 ,241 ,036 ,861 ,391 

x3 -,462 ,474 -,088 -,974 ,332 

x4 -1,278 ,414 -,198 -3,088 ,002 

x5 -,845 ,421 -,163 -2,005 ,047 

x6 -1,350 ,389 -,286 -3,466 ,001 

p1 -,316 ,049 -,150 -6,434 ,000 

p2 -,013 ,003 -,095 -3,925 ,000 

p3 ,209 ,050 ,106 4,211 ,000 

p4 ,189 ,029 ,155 6,615 ,000 
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Γεληθά, ηζρχεη φηη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί είλαη νη δείθηεο κε  Sig 0,05 . Άξα, κε 

βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί θαίλεηαη λα είλαη φινη νη δείθηεο 

εθηφο απφ ηνλ  x2 θαη x3, πνπ είλαη αληίζηνηρα ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα-κε χπαξμε βίαο 

θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θπβέξλεζεο.   

Μπνξνχκε λα θάλνπκε ηεξάξρεζε ησλ δεηθηψλ, αλαθνξηθά κε ην (απφιπην) 

κέγεζνο ηεο επίδξαζεο πνπ αζθνχλ ζηελ ελδνγελή κεηαβιεηή, μεθηλψληαο απφ ηνλ 

ζεκαληηθφηεξν θαη θαηαιήγνληαο ζην ιηγφηεξν ζεκαληηθφ. Σε ζεκαληηθφηεηα ηελ 

θξίλνπκε εμεηάδνληαο ηε ζηήιε Beta θαη παίξλνπκε ηηο απφιπηεο ηηκέο.   Έηζη, έρνπκε x6, 

x4, x5, p4, p1, x1, p3, p2.  Αλαιπηηθφηεξα, έρνπκε αξρηθά ηνλ έιεγρν ηεο δηαθζνξάο, ηελ 

πνηφηεηα ησλ θαλφλσλ, ην θξάηνο δηθαίνπ, ηνλ πιεζσξηζκφ, ην έιιεηκκα/πιεφλαζκα σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ηε θσλή θη επζχλε, ην πνζνζηφ αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ θαη ηέινο ην 

ρξένο σο πνζνζηφ αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ. Παξαηεξνχκε φηη κεγαιχηεξε βαξχηεηα 

θαίλεηαη λα έρνπλ νη θνηλσληθνπνιηηηθνί δείθηεο, αθνχ έξρνληαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο ηεο 

θαηάηαμεο.  

 

Β) Οίθνο Fitch Ratings 

Πίλαθαο 5. Απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο γηα ηνλ νίθν Fitch Ratings 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 16,307 ,872   18,708 ,000 

x1 -,817 ,259 -,160 -3,151 ,002 

x2 ,605 ,278 ,113 2,178 ,031 

x3 ,200 ,546 ,041 ,367 ,714 

x4 -1,670 ,477 -,276 -3,503 ,001 

x5 -,068 ,486 -,014 -,141 ,888 

x6 -2,208 ,449 -,499 -4,919 ,000 

p1 -,270 ,057 -,137 -4,769 ,000 

p2 -,011 ,004 -,084 -2,846 ,005 

p3 ,185 ,057 ,100 3,236 ,002 

p4 ,191 ,033 ,167 5,803 ,000 

 

ε απηφλ ηνλ νίθν αμηνιφγεζεο θαίλεηαη φηη είλαη ζηαηηζηηθά αζήκαληνη νη 

δείθηεο x3 θαη x5, δειαδή ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θπβέξλεζεο θαη ην θξάηνο δηθαίνπ 

αληίζηνηρα.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings
http://en.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings
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  Ζ ηεξάξρεζε γίλεηαη φπσο θαη πξνεγνπκέλσο. Έρνπκε: x6, x4, p4, x1, p1, x2, p3, p2. 

Γειαδή, αλαιπηηθφηεξα είλαη θαηά ζεηξά ν έιεγρνο ηεο δηαθζνξάο, ε πνηφηεηα ησλ 

θαλφλσλ, ν πιεζσξηζκφο, ε θσλή θη επζχλε, ην έιιεηκκα/πιεφλαζκα σο πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ, ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα-κε χπαξμε βίαο,  ην πνζνζηφ αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ θαη ην 

ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. 

Παξαηεξνχκε φηη νη δχν νίθνη αμηνιφγεζεο θαηέιεμαλ ζε απνηειέζκαηα πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο. Οκνηφηεηα είλαη φηη θαη νη δπν νίθνη 

δίλνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηνπο θνηλσληθνπνιηηηθνχο δείθηεο θαη ζεσξνχλ ηνλ δείθηε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θπβέξλεζεο αζήκαλην.  

 Αληίζεηα, ελψ ν νίθνο Standard & Poors ζεσξεί αζήκαλην ην δείθηε ηεο 

πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο -κε χπαξμεο βίαο, ν νίθνο Fitch Ratings ζεσξεί ηνλ δείθηε ηνπ 

θξάηνπο δηθαίνπ σο αζήκαλην. Δπίζεο, ππάξρεη κηα δηαθνξνπνίεζε ζηελ ηεξάξρεζε ησλ 

παξαγφλησλ, δίλνληαο φκσο ηηο πξψηεο ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο ζε θνηλσληθνπνιηηηθνχο 

παξάγνληεο.  

 

5.3 Δθηίκεζε ησλ Παξαγόλησλ Πνπ Δπεξεάδνπλ ηελ Αμηνιόγεζε ησλ 

Οίθσλ Αμηνιόγεζεο Υσξίδνληαο ηηο Υώξεο ηνπ Γείγκαηνο ε Γπν 

Καηεγνξίεο  

 

Αξρηθά, γίλεηαη ε δηάθξηζε ησλ ρσξψλ ζε δπν θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε πνπ 

ιακβάλνπλ απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ πνπ κειεηνχκε. Σν 

δείγκα ησλ ρσξψλ απνηειείηαη απφ 11 ρψξεο. Με βάζε ινηπφλ ηελ «επηθηλδπλφηεηα» 

θάζε ρψξαο θαη μεθηλψληαο απφ ηε ιηγφηεξν «επηθίλδπλε», έρνπκε ηελ εμήο θαηάηαμε:  

1 Απζηξία    

2 Μεγάιε Βξεηαλία 

3 Ηζπαλία 

4 Βέιγην 

5 Πνξηνγαιία  

6 Ηηαιία 

7 Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings
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8 Οπγγαξία 

9 Σπλεζία  

10 Ηλδία 

11 Γνπαηεκάια 

Οη ρψξεο κε θσδηθφ 1-6 αλήθνπλ ζηελ πξψηε θαηεγνξία πνπ είλαη πςειήο 

αμηνιφγεζεο θαη ρακεινχ θηλδχλνπ, ελψ νη ππφινηπεο, κε θσδηθφ 7-11 απνηεινχλ ηε 

δεχηεξε θαηεγνξία πνπ είλαη πςεινχ θηλδχλνπ θαη ρακειήο αμηνιφγεζεο.  

 

Α) Υώξεο πςειήο αμηνιόγεζεο (Απζηξία, Μ. Βξεηαλία, Ηζπαλία, Βέιγην, 

Πνξηνγαιία, Ηηαιία) 

 

 Οίθνο Standard & Poors 

 

Πίλαθαο 6. Απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο γηα ηνλ νίθν Standard & Poors γηα ηηο 

ρώξεο πςειήο αμηνιόγεζεο  

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 5,932 1,710   3,469 ,001 

x1 ,731 ,480 ,101 1,523 ,132 

x2 1,125 ,249 ,326 4,519 ,000 

x3 -,096 ,330 -,039 -,291 ,772 

x4 ,350 ,418 ,093 ,838 ,405 

x5 -2,813 ,501 -,945 -5,613 ,000 

x6 -,413 ,453 -,185 -,912 ,365 

p1 -,161 ,037 -,245 -4,358 ,000 

p2 -,001 ,004 -,034 -,379 ,706 

p3 ,059 ,050 ,067 1,168 ,247 

p4 -,053 ,077 -,038 -,688 ,494 

 

Οη κνλαδηθνί παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ αμηνιφγεζε απφ ηνλ νίθν 

Standard & Poors  γηα ηηο ρψξεο πςειήο αμηνιφγεζεο είλαη νη δείθηεο : x2, x5, p1. ,δειαδή 

ε  πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα- κε χπαξμε βίαο, ην θξάηνο δηθαίνπ θαη ην έιιεηκκα/πιεφλαζκα 

σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ αληίζηνηρα. Σέινο, αλαθέξνπκε φηη ε ηεξάξρεζε απηψλ είλαη 1- 

θξάηνο δηθαίνπ, 2- πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα-κε χπαξμε βίαο θαη 3- έιιεηκκα/πιεφλαζκα σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. 
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 Οίθνο Fitch Ratings 

 

Πίλαθαο 7. Απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο γηα ηνλ νίθν Fitch Ratings γηα ηηο ρώξεο 

πςειήο αμηνιόγεζεο  

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) ,942 1,826   ,516 ,607 

x1 1,625 ,512 ,224 3,174 ,002 

x2 ,635 ,266 ,184 2,392 ,020 

x3 -,249 ,353 -,100 -,706 ,483 

x4 -1,050 ,446 -,277 -2,351 ,022 

x5 -2,173 ,535 -,729 -4,061 ,000 

x6 ,753 ,484 ,336 1,556 ,125 

p1 -,039 ,040 -,059 -,984 ,329 

p2 ,022 ,004 ,518 5,445 ,000 

p3 ,120 ,054 ,136 2,231 ,029 

p4 ,160 ,083 ,114 1,937 ,057 

 

Ζ αμηνιφγεζε απηνχ ηνπ νίθνπ γηα ηηο ρψξεο πςειήο αμηνιφγεζεο θαίλεηαη φηη 

εμαξηάηαη απφ φινπο ηνπο παξάγνληεο εθηφο απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

θπβέξλεζεο, ηνλ έιεγρν ηεο δηαθζνξάο, ην έιιεηκκα/πιεφλαζκα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 

θαη ηνλ πιεζσξηζκφ. Οη παξαπάλσ δείθηεο δελ έρνπλ Sig 0,05 . Με ζεηξά 

ζεκαληηθφηεηαο, νη δείθηεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ρσξψλ θαίλεηαη απφ 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα φηη είλαη ην θξάηνο δηθαίνπ, ην ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ε 

πνηφηεηα ησλ θαλφλσλ, ε θσλή θη επζχλε, ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα- κε χπαξμε βίαο θαη 

ηέινο, ην πνζνζηφ αλάπηπμεο ηνπ  ΑΔΠ.  

Όζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ρσξψλ ρακεινχ θηλδχλνπ, θη νη δπν νίθνη 

επεξεάδνληαη αξρηθά απφ ην θξάηνο δηθαίνπ, αθνχ θαη νη δπν νίθνη έρνπλ ζηελ θνξπθή 

ηεο ηεξαξρίαο ηνπο απηφλ ην δείθηε. Παξαηεξνχκε φηη ν νίθνο Standard & Poors   

επεξεάδεηαη απφ κφλν ηξεηο δείθηεο (2 θνηλσληθνπνιηηηθνχο), ελψ ν νίθνο Fitch Ratings 

επεξεάδεηαη απφ έμη (4 θνηλσληθνπνιηηηθνχο). Δπίζεο, βιέπνπκε φηη δελ ππάξρεη 

ζπκθσλία ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε νίθνο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

αμηνινγήζεσλ, αθνχ ν νίθνο Standard & Poors    επεξεάδεηαη απφ ην 

έιιεηκκα/πιεφλαζκα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ελψ ν νίθνο Fitch Ratings απφ ην ρξένο σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ θαη ην πνζνζηφ αλάπηπμεο ηνπ  ΑΔΠ. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings
http://en.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings
http://en.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings
http://en.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings
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Β) Υώξεο ρακειήο αμηνιόγεζεο (Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, Οπγγαξία, Σπλεζία, 

Ηλδία, Γνπαηεκάια) 

 

 Οίθνο Standard & Poors 

 

Πίλαθαο 8. Απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο γηα ηνλ νίθν Standard & Poors γηα ηηο 

ρώξεο ρακειήο αμηνιόγεζεο  

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 18,507 ,754   24,539 ,000 

x1 -,014 ,208 -,005 -,066 ,948 

x2 -,082 ,453 -,029 -,181 ,857 

x3 -2,416 ,743 -,621 -3,252 ,002 

x4 -,672 ,409 -,172 -1,644 ,106 

x5 -,612 ,335 -,185 -1,828 ,073 

x6 -,340 ,675 -,082 -,504 ,617 

p1 -,167 ,062 -,147 -2,681 ,010 

p2 ,015 ,006 ,155 2,474 ,017 

p3 -,004 ,044 -,004 -,087 ,931 

p4 ,056 ,021 ,104 2,618 ,011 

 

ηηο ρψξεο κε ρακειή  αμηνιφγεζε θαίλεηαη φηη επεξεάδνπλ ηε βαζκνιφγεζε 

ηέζζεξηο παξάγνληεο. Οη x3, p1, p2, p4.  Γειαδή, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θπβέξλεζεο, 

ην έιιεηκκα/πιεφλαζκα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ,  ην ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ θαη ν 

πιεζσξηζκφο. Ζ ηεξάξρεζε ηνπο δελ δηαθνξνπνηείηαη ηδηαίηεξα, θαζψο πξψηε είλαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θπβέξλεζεο θη έπεηηα αθνινπζνχλ νη νηθνλνκηθνί δείθηεο κε 

πξψην ην ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, κεηά ην έιιεηκκα/πιεφλαζκα σο πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ θαη ηέινο ηνλ πιεζσξηζκφ.  

Σα απνηειέζκαηα απηά δηαθνξνπνηνχληαη αξθεηά απφ απηά πνπ εμήγαγε ην 

πξφγξακκα θη αθνξνχζαλ ηηο ρψξεο κε πςειή αμηνιφγεζε. Ο κφλνο θνηλφο δείθηεο πνπ 

θξίλεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο θαη γηα ηηο δπν θαηεγνξίεο είλαη ην έιιεηκκα/πιεφλαζκα 

σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, πνπ θαη ζηηο δπν θαηεγνξίεο βξίζθεηαη ζηελ ηξίηε ζέζε. Ο νίθνο 

Standard & Poors ζηηο ρψξεο πςειήο αμηνιφγεζεο επεξεάδεηαη απφ ηξεηο δείθηεο, ελψ 

ζηηο ρψξεο ρακειήο αμηνιφγεζεο  απφ ηέζζεξηο. Μπνξνχκε λα εληνπίζνπκε κηα δηαθνξά 

ζην γεγνλφο φηη ε αμηνιφγεζε ησλ ρσξψλ ρακεινχ θηλδχλνπ επεξεάδεηαη θπξίσο απφ 
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θνηλσληθνπνιηηηθνχο δείθηεο, ζε αληίζεζε κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ρσξψλ πςεινχ 

θηλδχλνπ πνπ θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ νηθνλνκηθνχο, αλεμάξηεηα απφ ην δείθηε πνπ 

θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ ηεξαξρία. 

 

 Οίθνο Fitch Ratings 

 

Πίλαθαο 9. Απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο γηα ηνλ νίθν Fitch Ratings γηα ηηο ρώξεο 

ρακειήο αμηνιόγεζεο  

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 17,034 ,815   20,888 ,000 

x1 -,282 ,225 -,126 -1,253 ,216 

x2 -,164 ,490 -,074 -,335 ,739 

x3 -2,477 ,803 -,794 -3,084 ,003 

x4 -,720 ,442 -,230 -1,629 ,109 

x5 ,409 ,362 ,154 1,128 ,264 

x6 -,128 ,729 -,039 -,175 ,862 

p1 -,133 ,067 -,147 -1,977 ,053 

p2 ,012 ,007 ,150 1,772 ,082 

p3 -,084 ,047 -,104 -1,765 ,083 

p4 ,026 ,023 ,060 1,113 ,271 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν κφλνο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ν 

ρ3, δειαδή ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θπβέξλεζεο.  

πγθξηηηθά κε ην νίθν Standard & Poors γηα ηηο ρψξεο κε ρακειή αμηνιφγεζε, θαη 

νη δπν νίθνη επεξεάδνληαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θπβέξλεζεο θαη κφλν, φζνλ 

αθνξά ηνπο θνηλσληθνπνιηηηθνχο δείθηεο. Με ηελ δηαθνξά φηη ν νίθνο Standard & Poors 

επεξεάδεηαη θη απφ νξηζκέλνπο νηθνλνκηθνχο ζε αληίζεζε κε ηνλ νίθν Fitch πνπ θαίλεηαη 

λα κελ επεξεάδεηαη. 

Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ νίθνπ Fitch, γίλεηαη θαλεξφ φηη δελ 

ππάξρεη θακηά ζρέζε κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ δπν 

θαηεγνξηψλ ρσξψλ. ηηο ρψξεο πςειήο αμηνιφγεζεο, επεξεάδεηαη απφ έμη δείθηεο, ελψ 

ζηηο ρψξεο ρακειήο αμηνιφγεζεο επεξεάδεηαη απφ έλαλ δείθηε, πνπ είλαη ζεκαληηθφ λα 

ηνλίζνπκε φηη δελ είλαη θνηλφο. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings
http://en.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings


 

 57 

ε απηφ ην θεθάιαην έγηλε κηα αλάιπζε θαη ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

έδσζε ην πξφγξακκα θαη αθνξνχζαλ ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ 

παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αμηνιφγεζε ρσξψλ απφ ηνπο δπν κειεηνχκελνπο νίθνπο 

αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Καηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη θάζε νίθνο 

επεξεάδεηαη απφ δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο, ηδηαίηεξα φηαλ αθνξά αμηνιφγεζε ρσξψλ 

δηαθνξεηηθνχ θηλδχλνπ.  

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία κε ηε βνήζεηα ηεο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο, εληνπίζακε πνηνη 

παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ρσξψλ απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ αμηνινγήζεηο απφ δπν κεγάινπο δηεζλείο 

νίθνπο αμηνιφγεζεο θαη δεδνκέλα πνπ αθνξνχζαλ ζε έμη θνηλσληθνπνιηηηθνχο 

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο θαη ηέζζεξηο νηθνλνκηθνχο. Ζ αλάιπζε έγηλε γηα έληεθα 

ρψξεο, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο ρσξίζηεθαλ ζε δχν θαηεγνξίεο κε βάζε ηεο 

επηθηλδπλφηεηα θαζεκηάο: ρψξεο πςειήο αμηνιφγεζεο–ρακεινχ θηλδχλνπ θαη ρψξεο 

ρακειήο αμηνιφγεζεο–πςεινχ θηλδχλνπ.  

ην πξώην θνκκάηη ηεο έξεπλαο καο, δηαπηζηψζακε φηη νη δχν εμεηαδφκελνη νίθνη 

έρνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν πνπ αμηνινγνχλ ηηο ρψξεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

παξαηεξήζακε φηη θαη νη δπν νίθνη δίλνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηνπο 

θνηλσληθνπνιηηηθνχο παξάγνληεο θαη ζεσξνχλ ζηαηηζηηθά αζήκαληε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θπβέξλεζεο. Τπάξρεη δηαθνξεηηθή ηεξάξρεζε ησλ παξαγφλησλ 

απφ θάζε νίθν. Παξφια απηά, θάζε νίθνο βαζίδεη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζε 8 παξάγνληεο: 4 

θνηλσληθνπνιηηηθνχο θαη 4 νηθνλνκηθνχο. Σηο πξψηεο ζέζεηο ηεο ηεξάξρεζεο θαηέρνπλ 

θπξίσο θνηλσληθνπνιηηηθνί δείθηεο, θη απηφ  ζπκβαίλεη θαη γηα ηνπο δχν νίθνπο.  

ην δεύηεξν κέξνο ηεο έξεπλαο καο,  ρσξίζακε ηηο ρψξεο κε βάζε ηνλ θίλδπλν  

θαζεκίαο  αληίζηνηρα. Έηζη, έρνπκε ηηο εμήο δχν θαηεγνξίεο: νκάδα 1
ε
 – Απζηξία, Μ. 

Βξεηαλία, Ηζπαλία, Βέιγην, Πνξηνγαιία, Ηηαιία θαη νκάδα 2
ε
- Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, 

Οπγγαξία, Σπλεζία, Ηλδία, Γνπαηεκάια. 
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Γηα ηηο ρψξεο πςειήο αμηνιφγεζεο (νκάδα 1
ε
), θη νη δχν νίθνη επεξεάδνληαη 

αξρηθά απφ ην θξάηνο δηθαίνπ, αθνχ βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε ηεο ηεξαξρίαο. 

Παξαηεξνχκε φηη ν νίθνο Standard & Poors   επεξεάδεηαη απφ κφλν ηξεηο δείθηεο (2 

θνηλσληθνπνιηηηθνχο), ελψ ν νίθνο Fitch Ratings επεξεάδεηαη απφ έμη (4 

θνηλσληθνπνιηηηθνχο). Δπίζεο, βιέπνπκε φηη δελ ππάξρεη ζπκθσλία ησλ νηθνλνκηθψλ 

δεηθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε νίθνο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αμηνινγήζεσλ, αθνχ ν νίθνο 

Standard & Poors    επεξεάδεηαη απφ ην έιιεηκκα/πιεφλαζκα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ελψ 

ν νίθνο Fitch Ratings απφ ην ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ θαη ην πνζνζηφ αλάπηπμεο ηνπ  

ΑΔΠ. 

Γηα ηηο ρψξεο ρακειήο αμηνιφγεζεο (νκάδα 2
ε
), νη δχν νίθνη αμηνιφγεζεο 

επεξεάδνληαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θπβέξλεζεο, φπνπ είλαη θη ν κνλαδηθφο 

θνηλσληθνπνιηηηθφο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ρσξψλ. Ο νίθνο 

Standard & Poors επεξεάδεηαη θη απφ νξηζκέλνπο νηθνλνκηθνχο δείθηεο, ζε αληίζεζε κε 

ηνλ νίθν Fitch Ratings πνπ επεξεάδεηαη κφλν απφ ηνλ θνηλσληθνπνιηηηθφ δείθηε πνπ 

αλαθέξακε παξαπάλσ.  

Γηα ηνλ νίθν Standard & Poors βιέπνπκε φηη ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξέο θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε απηψλ ησλ δπν θαηεγνξηψλ ρσξψλ. Ο κφλνο θνηλφο δείθηεο πνπ θξίλεηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο θαη γηα ηηο δπν θαηεγνξίεο είλαη ην έιιεηκκα/πιεφλαζκα σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, πνπ θαη ζηηο δπν θαηεγνξίεο βξίζθεηαη ζηελ ηξίηε ζέζε. Ο νίθνο 

Standard & Poors ζηηο ρψξεο πςειήο αμηνιφγεζεο επεξεάδεηαη απφ ηξεηο δείθηεο, ελψ 

ζηηο ρψξεο ρακειήο αμηνιφγεζεο  απφ ηέζζεξηο. Μπνξνχκε λα εληνπίζνπκε κηα δηαθνξά 

ζην γεγνλφο φηη ε αμηνιφγεζε ησλ ρσξψλ ρακεινχ θηλδχλνπ επεξεάδεηαη θπξίσο απφ 

θνηλσληθνπνιηηηθνχο δείθηεο, ζε αληίζεζε κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ρσξψλ πςεινχ 

θηλδχλνπ πνπ θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ νηθνλνκηθνχο, αλεμάξηεηα απφ ην δείθηε πνπ 

θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ ηεξαξρία. 

Σέινο, γηα ηνλ νίθν Fitch Ratings παξαηεξνχκε φηη δελ ππάξρεη θακηά ζρέζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ δχν θαηεγνξηψλ ρσξψλ. ηηο ρψξεο 

πςειήο αμηνιφγεζεο, επεξεάδεηαη απφ έμη δείθηεο, ελψ ζηηο ρψξεο ρακειήο αμηνιφγεζεο 

επεξεάδεηαη απφ έλαλ δείθηε, πνπ είλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη δελ είλαη θνηλφο. 

πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη θάζε νίθνο επεξεάδεηαη απφ 

δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο, ηδηαίηεξα φηαλ αθνξά αμηνιφγεζε ρσξψλ δηαθνξεηηθνχ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings
http://en.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings
http://en.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings
http://en.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings
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θηλδχλνπ. Πξνθαλψο, δίλεηαη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηνπο θνηλσληθνπνιηηηθνχο δείθηεο, 

αιιά θη απηφ θάλεθε λα κελ είλαη απφιπην.  

 

ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Πέξαλ ηεο δηελεξγεζείζαο έξεπλαο πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία, 

πθίζηαηαη πιήζνο δηαθφξσλ παξαγφλησλ πνπ επεθηείλεη ηελ ελ ιφγσ έξεπλα, θαη 

ζπλδξάκεη αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ επηζηήκε. Λφγσ έιιεηςεο δεδνκέλσλ, ε έξεπλα 

ήηαλ εθηθηή κφλν γηα έληεθα ρψξεο θαη κφλν γηα ηελ πεξίνδν 1996-2008. Γη απηφ, 

πξνηείλνπκε πεξαηηέξσ έξεπλα πνπ λα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο ρψξεο γηα κεγαιχηεξε 

πεξίνδν. Ίζσο ζα ήηαλ θαιφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θη άιινη δείθηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

θνηλσληθνί παξάγνληεο, φπσο αλεξγία, πνπ ζηελ παξνχζα έξεπλα δελ πξνζκεηξήζεθαλ. 

Δπίζεο, ζα ήηαλ εχζηνρν λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ νη ρψξεο κε άιια θξηηήξηα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ρψξεο κε θνηλφ λφκηζκα ή ρψξεο πνπ έρνπλ πξνζθχγεη ζην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT ysp 

  /METHOD=ENTER x1 x2 x3 x4 x5 x6 p1 p2 p3 p4  . 

 

Regression 
 
 Notes 
 

Output Created 27-SEP-2010 00:56:11 

Comments   

Input Data C:\Documents and Settings\user\Τα 
έγγραφά μου\M-COURSES-
foitites\MAF-Research\2010-
11\PERPERIDOU-
XRISTINA\data.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 
Data File 143 

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used 
Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used. 

Syntax REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R 
ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ysp 
  /METHOD=ENTER x1 x2 x3 x4 x5 
x6 p1 p2 p3 p4  . 
 

Resources Elapsed Time 

0:00:00,06 

Memory Required 5220 bytes 

Additional Memory 
Required for Residual 
Plots 

0 bytes 
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Processor Time 

0:00:00,06 

 
 
[DataSet1] C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\M-COURSES-

foitites\MAF-Research\2010-11\PERPERIDOU-XRISTINA\data.sav 

 

 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 p4, p3, p1, 
p2, x1, x2, 
x6, x4, x5, 
x3(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: ysp 
 
 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,975(a) ,950 ,946 ,945 

a  Predictors: (Constant), p4, p3, p1, p2, x1, x2, x6, x4, x5, x3 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2225,835 10 222,584 249,205 ,000(a) 

Residual 117,899 132 ,893     

Total 2343,734 142       

a  Predictors: (Constant), p4, p3, p1, p2, x1, x2, x6, x4, x5, x3 
b  Dependent Variable: ysp 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 17,635 ,756   23,320 ,000 

x1 -,638 ,225 -,117 -2,838 ,005 

x2 ,208 ,241 ,036 ,861 ,391 

x3 -,462 ,474 -,088 -,974 ,332 

x4 -1,278 ,414 -,198 -3,088 ,002 

x5 -,845 ,421 -,163 -2,005 ,047 

x6 -1,350 ,389 -,286 -3,466 ,001 

p1 -,316 ,049 -,150 -6,434 ,000 

p2 -,013 ,003 -,095 -3,925 ,000 
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p3 ,209 ,050 ,106 4,211 ,000 

p4 ,189 ,029 ,155 6,615 ,000 

a  Dependent Variable: ysp 

 
 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT yfitch 

  /METHOD=ENTER x1 x2 x3 x4 x5 x6 p1 p2 p3 p4  . 

 

Regression 
 
 Notes 
 

Output Created 27-SEP-2010 01:08:30 

Comments   

Input Data C:\Documents and Settings\user\Τα 
έγγραφά μου\M-COURSES-
foitites\MAF-Research\2010-
11\PERPERIDOU-
XRISTINA\data.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 
Data File 143 

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used 
Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used. 

Syntax REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R 
ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT yfitch 
  /METHOD=ENTER x1 x2 x3 x4 x5 
x6 p1 p2 p3 p4  . 
 

Resources Elapsed Time 

0:00:00,02 
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Memory Required 5220 bytes 

Additional Memory 
Required for Residual 
Plots 

0 bytes 

Processor Time 

0:00:00,03 

 
 
[DataSet1] C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\M-COURSES-

foitites\MAF-Research\2010-11\PERPERIDOU-XRISTINA\data.sav 

 

 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 p4, p3, p1, 
p2, x1, x2, 
x6, x4, x5, 
x3(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: yfitch 
 
 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,961(a) ,924 ,918 1,089 

a  Predictors: (Constant), p4, p3, p1, p2, x1, x2, x6, x4, x5, x3 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1906,725 10 190,672 160,687 ,000(a) 

Residual 156,632 132 1,187     

Total 2063,357 142       

a  Predictors: (Constant), p4, p3, p1, p2, x1, x2, x6, x4, x5, x3 
b  Dependent Variable: yfitch 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 16,307 ,872   18,708 ,000 

x1 -,817 ,259 -,160 -3,151 ,002 

x2 ,605 ,278 ,113 2,178 ,031 

x3 ,200 ,546 ,041 ,367 ,714 

x4 -1,670 ,477 -,276 -3,503 ,001 
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x5 -,068 ,486 -,014 -,141 ,888 

x6 -2,208 ,449 -,499 -4,919 ,000 

p1 -,270 ,057 -,137 -4,769 ,000 

p2 -,011 ,004 -,084 -2,846 ,005 

p3 ,185 ,057 ,100 3,236 ,002 

p4 ,191 ,033 ,167 5,803 ,000 

a  Dependent Variable: yfitch 

 

 
REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT ysp 

  /METHOD=ENTER x1 x2 x3 x4 x5 x6 p1 p2 p3 p4  . 

 

Regression 
 
 Notes 
 

Output Created 27-SEP-2010 01:28:42 

Comments   

Input Data C:\Documents and Settings\user\Τα 
έγγραφά μου\M-COURSES-
foitites\MAF-Research\2010-
11\PERPERIDOU-
XRISTINA\data.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File codecountry 

N of Rows in Working 
Data File 143 

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used 
Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used. 

Syntax REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R 
ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ysp 
  /METHOD=ENTER x1 x2 x3 x4 x5 
x6 p1 p2 p3 p4  . 
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Resources Elapsed Time 

0:00:00,02 

Memory Required 5236 bytes 

Additional Memory 
Required for Residual 
Plots 

0 bytes 

Processor Time 

0:00:00,03 

 
 
[DataSet1] C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\M-COURSES-

foitites\MAF-Research\2010-11\PERPERIDOU-XRISTINA\data.sav 

 

codecountry = ,00 
 
 Variables Entered/Removed(b,c) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 p4, x4, p3, 
p1, x2, x1, 
p2, x3, x5, 
x6(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: ysp 
c  codecountry = ,00 
 
 
 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,929(a) ,863 ,842 ,467 

a  Predictors: (Constant), p4, x4, p3, p1, x2, x1, p2, x3, x5, x6 
b  codecountry = ,00 
 
 
 ANOVA(b,c) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 91,567 10 9,157 42,058 ,000(a) 

Residual 14,587 67 ,218     

Total 106,154 77       

a  Predictors: (Constant), p4, x4, p3, p1, x2, x1, p2, x3, x5, x6 
b  Dependent Variable: ysp 
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c  codecountry = ,00 
 
 
 Coefficients(a,b) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 5,932 1,710   3,469 ,001 

x1 ,731 ,480 ,101 1,523 ,132 

x2 1,125 ,249 ,326 4,519 ,000 

x3 -,096 ,330 -,039 -,291 ,772 

x4 ,350 ,418 ,093 ,838 ,405 

x5 -2,813 ,501 -,945 -5,613 ,000 

x6 -,413 ,453 -,185 -,912 ,365 

p1 -,161 ,037 -,245 -4,358 ,000 

p2 -,001 ,004 -,034 -,379 ,706 

p3 ,059 ,050 ,067 1,168 ,247 

p4 -,053 ,077 -,038 -,688 ,494 

a  Dependent Variable: ysp 
b  codecountry = ,00 
 
 

codecountry = 11,00 
 
 Variables Entered/Removed(b,c) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 p4, x6, p3, 
p1, p2, x1, 
x4, x5, x2, 
x3(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: ysp 
c  codecountry = 11,00 
 
 
 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,973(a) ,948 ,938 ,543 

a  Predictors: (Constant), p4, x6, p3, p1, p2, x1, x4, x5, x2, x3 
b  codecountry = 11,00 
 
 
 ANOVA(b,c) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 288,238 10 28,824 97,794 ,000(a) 
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Residual 15,916 54 ,295     

Total 304,154 64       

a  Predictors: (Constant), p4, x6, p3, p1, p2, x1, x4, x5, x2, x3 
b  Dependent Variable: ysp 
c  codecountry = 11,00 
 
 
 Coefficients(a,b) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 18,507 ,754   24,539 ,000 

x1 -,014 ,208 -,005 -,066 ,948 

x2 -,082 ,453 -,029 -,181 ,857 

x3 -2,416 ,743 -,621 -3,252 ,002 

x4 -,672 ,409 -,172 -1,644 ,106 

x5 -,612 ,335 -,185 -1,828 ,073 

x6 -,340 ,675 -,082 -,504 ,617 

p1 -,167 ,062 -,147 -2,681 ,010 

p2 ,015 ,006 ,155 2,474 ,017 

p3 -,004 ,044 -,004 -,087 ,931 

p4 ,056 ,021 ,104 2,618 ,011 

a  Dependent Variable: ysp 
b  codecountry = 11,00 

 

 
REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT yfitch 

  /METHOD=ENTER x1 x2 x3 x4 x5 x6 p1 p2 p3 p4  . 

 

Regression 
 
 Notes 
 

Output Created 27-SEP-2010 01:36:51 

Comments   

Input Data C:\Documents and Settings\user\Τα 
έγγραφά μου\M-COURSES-
foitites\MAF-Research\2010-
11\PERPERIDOU-
XRISTINA\data.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File codecountry 
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N of Rows in Working 
Data File 143 

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used 
Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used. 

Syntax REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R 
ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT yfitch 
  /METHOD=ENTER x1 x2 x3 x4 x5 
x6 p1 p2 p3 p4  . 
 

Resources Elapsed Time 

0:00:00,03 

Memory Required 5236 bytes 

Additional Memory 
Required for Residual 
Plots 

0 bytes 

Processor Time 

0:00:00,05 

 
 
[DataSet1] C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\M-COURSES-

foitites\MAF-Research\2010-11\PERPERIDOU-XRISTINA\data.sav 

 

codecountry = ,00 
 
 Variables Entered/Removed(b,c) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 p4, x4, p3, 
p1, x2, x1, 
p2, x3, x5, 
x6(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: yfitch 
c  codecountry = ,00 
 
 
 Model Summary(b) 
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Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,919(a) ,844 ,820 ,498 

a  Predictors: (Constant), p4, x4, p3, p1, x2, x1, p2, x3, x5, x6 
b  codecountry = ,00 
 
 
 ANOVA(b,c) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 89,748 10 8,975 36,173 ,000(a) 

Residual 16,623 67 ,248     

Total 106,372 77       

a  Predictors: (Constant), p4, x4, p3, p1, x2, x1, p2, x3, x5, x6 
b  Dependent Variable: yfitch 
c  codecountry = ,00 
 
 
 Coefficients(a,b) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) ,942 1,826   ,516 ,607 

x1 1,625 ,512 ,224 3,174 ,002 

x2 ,635 ,266 ,184 2,392 ,020 

x3 -,249 ,353 -,100 -,706 ,483 

x4 -1,050 ,446 -,277 -2,351 ,022 

x5 -2,173 ,535 -,729 -4,061 ,000 

x6 ,753 ,484 ,336 1,556 ,125 

p1 -,039 ,040 -,059 -,984 ,329 

p2 ,022 ,004 ,518 5,445 ,000 

p3 ,120 ,054 ,136 2,231 ,029 

p4 ,160 ,083 ,114 1,937 ,057 

a  Dependent Variable: yfitch 
b  codecountry = ,00 
 
 

codecountry = 11,00 
 
 Variables Entered/Removed(b,c) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 p4, x6, p3, 
p1, p2, x1, 
x4, x5, x2, 
x3(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: yfitch 
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c  codecountry = 11,00 
 
 
 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,951(a) ,905 ,887 ,587 

a  Predictors: (Constant), p4, x6, p3, p1, p2, x1, x4, x5, x2, x3 
b  codecountry = 11,00 
 
 
 ANOVA(b,c) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 176,838 10 17,684 51,317 ,000(a) 

Residual 18,608 54 ,345     

Total 195,446 64       

a  Predictors: (Constant), p4, x6, p3, p1, p2, x1, x4, x5, x2, x3 
b  Dependent Variable: yfitch 
c  codecountry = 11,00 
 
 
 Coefficients(a,b) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 17,034 ,815   20,888 ,000 

x1 -,282 ,225 -,126 -1,253 ,216 

x2 -,164 ,490 -,074 -,335 ,739 

x3 -2,477 ,803 -,794 -3,084 ,003 

x4 -,720 ,442 -,230 -1,629 ,109 

x5 ,409 ,362 ,154 1,128 ,264 

x6 -,128 ,729 -,039 -,175 ,862 

p1 -,133 ,067 -,147 -1,977 ,053 

p2 ,012 ,007 ,150 1,772 ,082 

p3 -,084 ,047 -,104 -1,765 ,083 

p4 ,026 ,023 ,060 1,113 ,271 

a  Dependent Variable: yfitch 
b  codecountry = 11,00 

 

 

 

 


