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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΧΩΡΑΣ

1.1 Η κρίση και πως ξεκίνησε
Η κρίση στην αγορά ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου στις Ηνωµένες
Πολιτείες ξεκίνησε το 2006 . Χορηγούνταν δάνεια σε δανειολήπτες µε δυσµενές
πιστωτικό ιστορικό , οι οποίοι δεν θα δικαιούνταν κανονικό ενυπόθηκο δάνειο.
∆υστυχώς , µία πτώση των τιµών των κατοικιών στις Η.Π.Α. είχε σαν
αποτέλεσµα πολλοί ιδιοκτήτες κατοικιών να µην είναι πλέον σε θέση να
εκπληρώσουν τις χρηµατοοικονοµικές τους υποχρεώσεις και να υπάρξει ξαφνική
αύξηση των κατασχέσεων –σε απόλυτους αριθµούς – στην αγορά ενυπόθηκων
δανείων υψηλού κινδύνου. . Οι συνθήκες αυτές οδήγησαν σε κλείσιµο ή και
πτώχευση σηµαντικούς ενυπόθηκους δανειστές στην αγορά sub – prime . Γιατί
όµως αυτό επηρέασε και την Ευρώπη ; Η απάντηση πρέπει να αναζητηθεί στην
αλληλοσύνδεση των παγκόσµιων χρηµατοοικονοµικών αγορών.
Παραδοσιακά ο κίνδυνος αθέτησης των υποχρεώσεων των στεγαστικών δανείων ,
στην ουσία ο πιστωτικός κίνδυνος αφορούσε την τράπεζα που είχε χορηγήσει το
δάνειο. Όµως µέσω της τιτλοποίησης , ο πιστωτικός κίνδυνος που συνδεόταν µε
αυτά τα ενυπόθηκα δάνεια υψηλού κινδύνου µεταφέρθηκε στις ευρύτερες
χρηµατοοικονοµικές αγορές στις οποίες συµπεριλαµβάνεται και η Ευρωπαϊκή
αγορά.. Όταν άρχισαν προσηµειώσεις και κατασχέσεις στις ΗΠΑ , σταµάτησαν οι
πληρωµές δόσεων γι αυτά τα δάνεια και αυτό είχε σαν φυσικό επακόλουθο να
µειωθεί η αξία των τίτλων που βασίζονταν σε αυτά τα δάνεια.. Ένα ακόµη
πρόβληµα ήταν ότι κανείς δεν γνώριζε στην πραγµατικότητα σε ποια σηµεία της
αγοράς βρίσκονταν οι εν λόγω τίτλοι , το µόνο που ήταν γνωστό ήταν ότι
επενδυτές αυτών των τίτλων βρισκόταν σε όλο τον κόσµο . Η αβεβαιότητα αυτή
οδήγησε τις αγορές στο να γίνουν πιο επιφυλακτικές µε αποτέλεσµα να γίνει
δυσκολότερη η λήψη πίστωσης. Όλα τα προηγούµενα οδήγησαν στο να
µετατραπεί µία κρίση που αφορούσε τις Η.Π.Α. σε παγκόσµια χρηµατοπιστωτική
κρίση.

1.2. Χρηµατοοικονοµική κρίση και Ευρωπαίοι επενδυτές
Οι χρηµατοοικονοµικές αγορές είναι στενά συνδεδεµένες µεταξύ τους . Η κάµψη
στην αγορά µιας χώρας επηρεάζει την οικονοµία άλλων χωρών . Αυτό µπορεί να
γίνει αντιληπτό και από τις τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα όπου η ΕλληνικήΙρλανδική και Πορτογαλική κρίση επηρεάζει άµεσα την πορεία του ευρώ.
Για να αντιµετωπιστούν όλα αυτά τα ζητήµατα η Επιτροπή έθεσε σαν στόχο την
βελτίωση της διαφάνειας των πρακτικών διαχείρισης κινδύνου και της
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αποτίµησης των χρηµατοπιστωτικών µέσων .Επίσης εντοπίστηκαν ορισµένα νέα
ζητήµατα όπως για τα οποία απαιτείται παραπέρα εξέταση .∆ιαπιστώθηκε η
ανάγκη
βελτίωσης
της
ικανότητας
εντοπισµού
κινδύνων
στις
χρηµατοοικονοµικές αγορές στην εξεύρεση πιο ικανοποιητικών µεθόδων
αποτίµησης για τις κινητές αξίες , διασφάλισης ότι οι µη τραπεζικοί επενδυτές
διαχειρίζονται σωστά τους κινδύνους τους και διερεύνησης του ρόλου των οίκων
πιστοληπτικής αξιολόγησης στην τελευταία κρίση.
Οι υπουργοί Οικονοµικών της ΕΕ κάλεσαν την Επιτροπή να αρχίσει εργασίες για
τους τοµείς αυτούς πριν από το τέλος του 2008 ακόµη.

1.3.Κίνδυνος χώρας και χρηµατοοικονοµική κρίση

Η κρίση χρέους στην ευρωζώνη και τα συνεχιζόµενα θέµατα µε τις ΗΠΑ
έχουν κάνει τους επενδυτές αντιλαµβάνονται το ενδεχόµενο του ρίσκου της κρατικής
χρεοκοπίας .Μία κρατική χρεοκοπία µεταξύ των αναπτυγµένων οικονοµιών , θα
µπορούσε να είναι καταστροφική για τους επενδυτές καθώς πολλοί από αυτούς
διατηρούν κρατικά οµόλογα στο χαρτοφυλάκιό τους ως µάλιστα µία χαµηλού
ρίσκου επένδυση και µε χαµηλή σχετικά απόδοση.
Ο BenjaminBrodskyεπικεφαλής του BlackRock στο τµήµα σταθερού εισοδήµατος
αναφέρει σχετικά ότι << Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια δεν είναι µόνο τα µεγέθη
που έχουν αλλάξει , είναι επίσης η συνειδητοποίηση ότι το κρατικό ρίσκο , και ιδίως
το ρίσκο για µια αναπτυγµένη οικονοµία είναι υπαρκτό , καθώς οι περισσότερες
αναπτυγµένες χώρες βασικά µεταχειρίζονται ως εντελώς riskfree …. Πλέον
µπορούµε να πούµε πως ποτέ δεν ήταν άνευ κινδύνου , απλώς ζούσαµε σε πιο ήρεµες
εποχές τα τελευταία 20 χρόνια .>> Τονίζει ακόµη ότι το κρατικό ρίσκο ήταν κάτι που
αφορούσε µόνο τις αναπτυσσόµενες χώρες και αυτό ήταν εµφανές από την κατανοµή
των χαρτοφυλακίων στην βιοµηχανία των hedgefundsκαι των ασφαλιστικών ταµείων.
Η BlackRockτα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει ένα δείκτη κρατικού ρίσκου , που
συγκεντρώνει την δηµοσιονοµική δυναµική των χωρών , την εξωτερική
χρηµατοοικονοµική τους θέση , την υγεία του χρηµατοοικονοµικού κλάδου καθώς
και την προθυµία να πληρώσουν ένα συνδυασµό ποιοτικών και θεσµικών
χαρακτηριστικών που αποδεικνύει τόσο την ικανότητα όσο και την θέληση να
αποπληρώσουν τα πραγµατικά χρέη. Στο δείκτη αυτό σε 44 χώρες η Ελλάδα φαίνεται
είναι η χώρα που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες χρεοκοπίας και
ακολουθούν η Πορτογαλία , η Βενεζουέλα και η Αίγυπτος. Οι χώρες µε την
µικρότερη πιθανότητα χρεοκοπίας είναι η Νορβηγία και ακολουθούν η Σουηδία και η
Ελβετία.

1.4 Αναγκαιότητα εκτίµησης κινδύνου χώρας

Η εκτίµηση κινδύνου χώρας είναι ένα πολύ σηµαντικό και πάντα επίκαιρο θέµα , το
οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις ελληνικές και ξένες τράπεζες , τους ∆ιεθνείς
χρηµατοδοτικούς Οργανισµούς (WorldBank , IMF , EBRD , EIBκλπ), τις γνωστές
διεθνείς εταιρείες αξιολόγησης της δανειοληπτικής ικανότητας χωρών (π.χ.
Moody’s,Standard&Poor’sκλπ) τους οργανισµούς ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων
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και επενδύσεων εξωτερικού (όπως ο HERMESΓερµανίας, η COFACEΓαλλίας, ο
ΟΑΕΠ Ελλάδος κλπ.)
Όλοι οι παραπάνω φορείς προκειµένου να αξιολογήσουν και να εκτιµήσουν τον
κίνδυνο χώρας , χρησιµοποιούν συγκεκριµένα δικά τους στατιστικά µοντέλα , τα
οποία τροφοδοτούν µε βασικές µακροοικονοµικές µεταβλητές και δείκτες που
δείχνουν τη δηµοσιονοµική και οικονοµική κατάσταση της χώρας και κυρίως την
κατάσταση που αφορά το ισοζύγιο πληρωµών , την επάρκεια σε ξένο συνάλλαγµα ,
την ικανότητα εξυπηρέτησης του εξωτερικού χρέους και άλλα .
Είναι γνωστό ότι οι Οργανισµοί Ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων και επενδύσεων
εξωτερικού ασφαλίζουν τις εξαγωγικές πιστώσεις έναντι εµπορικών και πολιτικών
κινδύνων .
Θα µπορούσαµε να πούµε απλά ότι και οι δύο παραπάνω κινδύνων αποτελούν
«πιστωτικούς κινδύνους» , αλλά µε την εξής διάκριση : οι εµπορικοί κίνδυνοι είναι
πιστωτικοί που συνδέονται µε την οικονοµική αξιοπιστία , φερεγγυότητα ,
πιστοληπτική ικανότητα , κλπ. των εισαγωγέων που µπορεί να είναι φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα (Οργανισµοί , εταιρείες κλπ) .Κυριότεροι εµπορικοί κίνδυνοι είναι η
πτώχευση και η υπερηµερία του ξένου εισαγωγέα οφειλέτη . Αντίστοιχα οι πολιτικοί
κίνδυνοι είναι επίσης πιστωτικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε την πιστοληπτική
ικανότητα µιας χώρας , µε την ικανότητα της να εξυπηρετεί το εξωτερικό χρέος αλλά
και µε την πολιτική της κατάσταση και το θεσµικό και νοµικό πλαίσιο της οικονοµίας
να συνδέονται άµεσα µε τους πολιτικούς κινδύνους.
Ο ΟΟΣΑ ορίζει τον πολιτικό κίνδυνο ως εξής :Ο πολιτικός κίνδυνος αποτελείται από
δύο επί µέρους κατηγορίες κινδύνων , δηλ. τον κίνδυνο του κυρίαρχου κράτους
(sovereignrisk) και τον κίνδυνο χώρας (countryrisk) .Τον κίνδυνο χώρας τον
συνθέτουν 5 επί µέρους κινδύνου , ήτοι γενικό δικαιοστάσιο , που σηµαίνει γενική
παύση πληρωµών της χώρας προς το εξωτερικό για ένα συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα , αδυναµία µετατροπής συναλλάγµατος και µεταφοράς , νοµικές ρυθµίσεις
µε βάση τις οποίες θεωρείται ως κανονική και νόµιµη η αποπληρωµή χρέους του
οφειλέτη , παρόλο που η σύµβαση ήταν σε ξένο νόµισµα µε αποτέλεσµα εφόσον
υπάρξουν µεταβολές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες , η αποπληρωµή που έγινε σε
εγχώριο νόµισµα , αν υπολογιστεί στο ξένο νόµισµα της σύµβασης να µην καλύπτει
το χρέος , οποιαδήποτε άλλα µέτρα ή αποφάσεις της κυβέρνησης της ξένης χώρας
(του οφειλέτη) τα οποία παρεµποδίζουν την απρόσκοπτη εκτέλεση της εµπορικής
σύµβασης και αποπληρωµή του χρέους όπως π.χ. εθνικοποιήσεις ,απαλλοτριώσεις κα.
και γεγονότα ανωτέρας βίας τα οποία συµβαίνουν στη χώρα του οφειλέτη και
αποδεδειγµένα εµποδίζουν την αποπληρωµή του χρέους (πόλεµος , πολιτικές ταραχές
, σεισµοί ,παλιρροϊκά κύµατα , εκρήξεις ηφαιστείων κλπ)
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές γιατί –ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό – είναι
περισσότερο από αναγκαία η εκτίµηση του κινδύνου χώρας τόσο για τους µεγάλους
θεσµικούς επενδυτές αλλά και από τους µικρούς επενδυτές για τους οποίους όπως
αναφέρθηκε η επένδυση σε οµόλογα χωρών του αναπτυγµένων χωρών θεωρούνταν ,
λανθασµένα όπως αποδείχτηκε , µια ασφαλής και µε µικρά επίπεδα κινδύνου
επένδυση .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΧΩΡΑΣ

2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η πλήρης παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και της αγοράς, η οικονοµική και
νοµισµατική

ενοποίηση

των

Ευρωπαϊκών

αναπτυγµένων

κρατών

και

η

απελευθέρωση των αγορών, είχαν ως αποτέλεσµα να καταστήσουν πιο ευδιάκριτη
την αλληλοσυσχέτιση των οικονοµιών αλλά και το εύθραυστο της ισορροπίας τους. Η
δυσµενής αυτή κατάσταση έδωσε µεγάλη έµφαση στην σηµαντικότητα της εκτίµησης
κινδύνου χώρας (countryrisk), η οποία εισέρχεται στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος
περισσότερο για τους παγκόσµιους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, τις τράπεζες,
τους µεµονωµένους επενδυτές αλλά και τις ίδιες τις χώρες. Κρίνεται λοιπόν,
αναγκαίος ο προσδιορισµός των καθοριστικών παραγόντων του κινδύνου χώρας και η
ανάπτυξη υποδειγµάτων που προβλέπουν την µελλοντική κατάσταση της χώρας.
Ο κίνδυνος χώρας σε µεγάλο βαθµό πηγάζει από τις επενδύσεις που
πραγµατοποιεί κάθε χώρα και τους κινδύνους που µπορεί αυτές να εµπεριέχουν
εξαιτίας χαµηλών αποδόσεων. Παρόλα αυτά αποτελεί το µοναδικό είδος επενδυτικών
κινδύνων που εξαρτάται από γεωγραφικούς παράγοντες, όπως από την τοποθεσία της
χώρας σε σχέση µε τα διεθνή σύνορά της. Οι επενδύσεις για κάθε χώρα αποτελούν
έναν από τους κύριους αναπτυξιακούς παράγοντες. Επειδή ορισµένες χώρες δεν
διαθέτουν από µόνες τους, τους πόρους και τα µέσα για να αναπτυχθούν
πραγµατοποιώντας επενδύσεις, καταφεύγουν στον εξωτερικό δανεισµό. Ο εξωτερικός
δανεισµός παρέχει τη δυνατότητα σε µια χώρα να αυξήσει τις επενδυτικές της
δραστηριότητες, δίνοντας µε αυτό τον τρόπο ώθηση στο ρυθµό της οικονοµικής
ανάπτυξής της.
Σε πολλές αναπτυσσόµενες χώρες, µια συνεχή ροή ξένων κεφαλαίων µε τη
µορφή δανείων είναι πολλές φορές απαραίτητη για την στήριξη των στόχων
οικονοµικής τους ανάπτυξης. Στις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες, ανάµεσα στην
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οικονοµική τους ανάπτυξη και τη συσσώρευση χρεών υπάρχει µια σύνδεση η οποία
πήρε διαστάσεις κυρίως µετά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση (1973). Πολλές χώρες
κατάφεραν

να

δηµιουργήσουν

ένα

ικανό

ισοζύγιο

πληρωµών,

ώστε

να

ανταποκριθούν στις εξωτερικές τους υποχρεώσεις. Άλλες πάλι χώρες, κυρίως οι
αναπτυσσόµενες, λόγω της ταυτόχρονης επίδρασης υψηλών χρεών, στασιµότητας
των εξαγωγών και άλλων ανασταλτικών παραγόντων ανάπτυξης, δεν ήταν δυνατόν
να αποπληρώσουν τα εξωτερικά τους δάνεια, και σε πολλές περιπτώσεις οδηγήθηκαν
σε επαναδανεισµό. Συγκεκριµένα, µετά την δεύτερη πετρελαϊκή κρίση (1979), οι
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι χώρες στην αποπληρωµή των εξωτερικών τους
δανείων είναι µεγαλύτερες. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην κατανόηση της
σπουδαιότητας της µελέτης της δανειοληπτικής ικανότητας των χωρών και κατ’
επέκταση της εκτίµησης του κινδύνου χώρας.

2.2 Κίνδυνος χώρας και παγκοσµιοποίηση
Καθώς η παγκόσµια οικονοµία οδηγεί σε συνεργασίες σε απρόσιτες, µακρινές
και άγνωστες αγορές, οι µάνατζερ ψάχνουν τρόπους για να ελαχιστοποιήσουν την
αβεβαιότητα τους. Όταν διαµορφώνουν τις στρατηγικές τους σε τέτοια περιβάλλοντα,
οι µάνατζερ συχνά βασίζονται στην ανάλυση κινδύνου χώρας. Υποθέτοντας ότι η
ανάλυση κινδύνου χώρας είναι ένα αντικείµενο διαδικασίας εύρεσης δεδοµένων,
πολλοί από αυτούς αποτυγχάνουν να απαντήσουν σε αυτές τις αβέβαιες αναφορές. Η
εστίαση εδώ γίνεται για να εξεταστεί η ωφελιµότητα της εκτίµησης του βαθµού του
κινδύνου που παρουσιάζουν οι χώρες αυτές.
Με δεδοµένη τη µεγάλη αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων στις
ανερχόµενες αγορές, οι µάνατζερ ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο να προβλέψουν
την πορεία ανάπτυξης των οικονοµιών. Από τότε λοιπόν, που οι άµεσες ξένες
επενδύσεις τείνουν να είναι µεσοπρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες στο περιβάλλον τους
µε τουλάχιστον τρία µε πέντε έτη χρονικό ορίζοντα, οι µάνατζερ δεν ενδιαφέρονται
µόνο για το τι συµβαίνει σήµερα, αλλά θέλουν να γνωρίζουν ποια θα είναι αυτά τα
πολιτικά και οικονοµικά γεγονότα που πρέπει να περιµένουν αύριο. Σε ένα τέτοιο
βιοµηχανικό κλίµα, η αποτίµηση του ρίσκου για υπερπόντιες επενδύσεις αποτελεί
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σηµαντική στρατηγική απόφαση. Αυτός είναι ο λόγος που συχνά οι µάνατζερ
στρέφονται στα κριτήρια ή στις αναλύσεις κινδύνου χώρας για συµβουλές και
καθοδήγηση. Ο στόχος των κριτηρίων κινδύνου χώρας είναι να προβλέψει τα
πολιτικά ή οικονοµικά γεγονότα σε µια χώρα που µπορεί να επηρεάσουν το
επιχειρηµατικό κλίµα µε τέτοιο τρόπο που οι επενδυτές να χάσουν χρήµατα ή να µην
τους αποδώσουν τόσα χρήµατα όσα περίµεναν όταν πραγµατοποιούσαν την
επένδυση.

2.3 Ανάλυση κινδύνου χωρών
Σε γενικές γραµµές υπάρχουν τρεις κατηγορίες όταν γίνεται αναφορά σε ξένες
επενδύσεις: δάνεια (lending), επένδυση κεφαλαίων (equityinvestment) και άµεσες
ξένες επενδύσεις (foreigndirectinvestments). Τα δάνεια καλύπτουν την άµεση
δανειοδότηση ή την ετήσια απόδοση-αγορά των οµολόγων από το κράτος, την
κυβέρνηση ή από ιδιωτικές επιχειρήσεις της χώρας. Τα δάνεια µπορούν να
καλύπτουν επενδύσεις που κάνουν οι επιχειρήσεις και οι οποίες υπάγονται ή όχι στο
χρηµατιστήριο αξιών της χώρας. Οι άµεσες ξένες επενδύσεις καλύπτουν τοποθέτηση
κεφαλαίων στη βιοµηχανία και σε φυσικές πηγές. Όσον αφορά τα δάνεια, οι
δανειζόµενοι µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο κατηγορίες: την κυβέρνηση και
αυτούς που δανείζονται µέσω εγγύησης από την κυβέρνηση, και σε αυτούς που
δανείζονται από τον ιδιωτικό τοµέα χωρίς να έχουν έναν δηµόσιο φορέα να τους
εγγυηθεί. Όταν ο όρος κίνδυνος χώρας χρησιµοποιείται ως µέσο οροθέτησης των
δανείων (cross-borderlending) και όταν ο δανειζόµενος είναι η κυβέρνηση, ο
πιστωτικός

κίνδυνος

(creditrisk)

είναι

πλέον

γνωστός

ως

sovereignrisk.

Συγκεκριµένα, ο όρος sovereignriskαναφέρεται στον κίνδυνο που προκύπτει όταν η
κυβέρνηση µιας χώρας σε ένα συγκεκριµένο στάδιο δεν µπορεί να αποκτήσει το
απαραίτητο ξένο συνάλλαγµα για να εξυπηρετήσει τα χρέη της σε ότι αφορά τις
διεθνείς χρηµατοδοτήσεις, πιστώσεις ή παροχές δανείων. Ορίζεται ως ο κίνδυνος της
κυβερνητικής παρέµβασης µε απαγορεύσεις πληρωµών ή εµβασµάτων στο εξωτερικό
για κάλυψη υποχρεώσεων.
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Μια δεδοµένη επένδυση επηρεάζεται από κρατικούς παράγοντες, οι οποίοι
είναι πολλοί και συγκεκριµένοι. Το ίδιο πολλοί και συγκεκριµένοι είναι και οι
κίνδυνοι που προκύπτουν από τους παράγοντες αυτούς. Το πλήθος των κινδύνων
αυτών διαχωρίζεται σε υποκατηγορίες κινδύνων λόγω της συνάφειας των
παραγόντων που τους προσδιορίζουν. Ο κίνδυνος χώρας υποδιαιρείται σε οικονοµικό
κίνδυνο, εµπορικό κίνδυνο και πολιτικό κίνδυνο.

2.4 Μέτρηση του κινδύνου χώρας
Ο καθορισµός, η συλλογή, και η διάδοση των διεθνών στατιστικών είναι µια
συλλογική προσπάθεια πολλών ανθρώπων και οργανώσεων, ιδιωτικών και δηµόσιων.
Οι δείκτες που παρουσιάζονται στους δείκτες παγκόσµιας ανάπτυξης είναι οι καρποί
δεκαετιών εργασίας σε πολλά επίπεδα.
Μερικές από αυτές τις διεθνείς αντιπροσωπείες και κυβερνητικές οργανώσεις
που είναι ευρέως γνωστές για τη δράση και τη συνεισφορά τους στην παγκόσµια
ανάπτυξη είναι το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ-IMF), ο Οργανισµός
Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ-OECD), τα Ηνωµένα Έθνη (UN),
το Ταµείο των Παιδιών Ηνωµένων Εθνών (UNICEF) και άλλοι.
Από την άλλη πλευρά οι µη κυβερνητικές οργανώσεις και ο ιδιωτικός τοµέας,
συµβάλλουν σηµαντικά τόσο στην συλλογή αρχικών στοιχείων όσο και στην
οργάνωση και έκδοση των αποτελεσµάτων τους. Οι ακαδηµαϊκοί ερευνητές έχουν
διαδραµατίσει επίσης έναν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη στατιστικών µεθόδων και
στην ερµηνεία στατιστικών δεικτών. Ενδεικτικά µερικές ιδιωτικές και µη
κυβερνητικές οργανώσεις είναι η Standard&Poor’sRatingGroup (S&P), ηMoody’s,
o∆ιεθνής οδηγός κινδύνου χώρας (ICRG), περιοδικό Euromoneyκαι άλλοι. Οι
οργανώσεις αυτές προσδιορίζουν τους δείκτες παγκόσµιας ανάπτυξης
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2.5 Συστατικά στοιχεία κινδύνου χώρας
Αναλυτές έχουν την τάση να χωρίζουν τον κίνδυνο χώρας σε πέντε κατηγορίες
κινδύνου όπως αναφέρονται κατωτέρω. Πολλές από αυτές τις κατηγορίες
επικαλύπτονται µεταξύ τους, δεδοµένης της αλληλεξάρτησης της εγχώριας
οικονοµίας, µε το πολιτικό σύστηµα και µε τη διεθνή κοινότητα. Παρά το γεγονός ότι
πολλοί αναλυτές κινδύνου δεν µπορούν να συµφωνήσουν πλήρως µε τον κατάλογο
αυτό, οι έξι αυτές έννοιες έχουν την τάση να εµφανίζεται στις διαβαθµίσεις κινδύνου
από τις περισσότερες υπηρεσίες.
• Οικονοµικός Κίνδυνος
• Κίνδυνος Μεταφοράς
• Συναλλαγµατικός Κίνδυνος
• Κίνδυνος Τοποθεσίας ή γειτνίασης
• Πολιτικός Κίνδυνος

2.5.1Οικονοµικός κίνδυνος

Μια σηµαντική αλλαγή στην οικονοµική δοµή ή το ρυθµό ανάπτυξης που παράγει
µια σηµαντική αλλαγή στην αναµενόµενη απόδοση µιας επένδυσης. Κίνδυνος
προκύπτει από τις δυνατότητες και επιζήµιες αλλαγές στην βασική οικονοµική
πολιτική (δηµοσιονοµική, νοµισµατική, διεθνής, ή τον πλούτο της διανοµής ή
δηµιουργίας) ή σηµαντική αλλαγή στο συγκριτικό πλεονέκτηµα µιας χώρας (π.χ.
εξάντληση πόρων, η µείωση της βιοµηχανίας, δηµογραφική µεταβολή).

2.5.1.1Μέτρα οικονοµικού κινδύνου

Οι αναλυτές εξετάζουν τα παραδοσιακά µέτρα δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής
πολιτικής. Για µεγαλύτερης διάρκειας επενδύσεις, εξετάζονται επίσης οι παράγοντες
της θεωρία της ανάπτυξης. Για τη δηµοσιονοµική πολιτική, οι αναλυτές εξετάζουν
παράγοντες όπως το µέγεθος και τις λεπτοµέρειες των δηµοσίων δαπανών
(επενδύσεις έναντι των δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ), την φορολογική πολιτική
(τους τύπους και τους συντελεστές της φορολογίας, της δικαιοσύνης, της
αποτελεσµατικότητας ή δηµοφιλών συνηθειών φοροαποφυγής), και την κατάσταση
του κυβερνητικού χρέους (έλλειµµα / ΑΕΠ, το συνολικό δηµόσιο χρέος / ΑΕΠ, τις
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πηγές χρηµατοδότησης του χρέους). Αναλυτές εξετάζουν τις επιπτώσεις της
νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής ωριµότητας για την οικονοµική
ανάπτυξη (πληθωρισµός, αύξηση της νοµισµατικής προσφοράς, τα πραγµατικά και
ονοµαστικά επιτόκια, και τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα / ΑΕΠ).
Για µεγαλύτερης διάρκειας επενδύσεις, οι αναλυτές επικεντρώνονται στους
µακροπρόθεσµους παράγοντες ανάπτυξης (αύξηση των παραγωγικών εγκαταστάσεων
και του εξοπλισµού, ιδιωτικών και ξένων άµεσων επενδύσεων / ΑΕΠ, αύξηση της
δύναµης του εργατικού προσωπικού, την ανεργία, την παραγωγικότητα), στο βαθµός
ανοίγµατος της οικονοµίας (εξαγωγές συν εισαγωγές / ΑΕΠ, ΑΞΕ / συνολικές
επενδύσεις ιδιωτικού τοµέα) και τους δοµικούς παράγοντες που µπορούν να
επηρεάσουν την δηµιουργία πλούτου (δικαιώµατα ιδιοκτησίας, τον βαθµό
παρεµβατικότητας, την έκταση της παραοικονοµίας).

2.5.2Κίνδυνος µεταφοράς

Ο κίνδυνος που προκύπτει από απόφαση µιας ξένης κυβέρνησης για περιορισµό
των κινήσεων κεφαλαίων. Τέτοιοι περιορισµοί θα µπορούσαν να καταστήσουν
δύσκολο τον επαναπατρισµό των κερδών των εταιρειών, των µερισµάτων που
διανέµουν ή των κεφαλαίων. ∆εδοµένου ότι µια κυβέρνηση µπορεί να αλλάξει τους
κανόνες κίνησης κεφαλαίων ανά πάσα στιγµή, η µεταφορά κινδύνου ισχύει για όλα
τα είδη επενδύσεων. Συνήθως αναλύεται σε συνάρτηση µε την ικανότητα µιας χώρας
να εισάγει συνάλλαγµα, µε τον υπαινιγµό δυσχέρειας εισαγωγής συναλλάγµατος
αυξάνει η πιθανότητα κάποια µορφή ελέγχου των κεφαλαίων να αναδυθεί. Η
ποσοτικοποίηση του κινδύνου παραµένει δυσχερής, διότι η απόφαση περιορισµού
των κεφαλαίων µπορεί να είναι µια αµιγώς πολιτική απάντηση σε ένα άλλο
πρόβληµα. Για παράδειγµα, η απόφαση της Μαλαισίας να επιβάλλει ελέγχους και να
καθορίσει τη συναλλαγµατική ισοτιµία του νοµίσµατος στη µέση της ασιατικής
κρίσης ήταν µια πολιτική λύση σε ένα πρόβληµα συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Τα
ποσοτικά µέτρα που χρησιµοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του κινδύνου µεταφοράς
προσέφεραν µικρή καθοδήγηση για την πρόβλεψη των ενεργειών της Μαλαισίας.
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2.5.2.1Μέτρα για τον κίνδυνο µεταφοράς
Τυπικά µέτρα περιλαµβάνουν την αναλογία των πληρωµών εξυπηρέτησης του χρέους
προς τις εξαγωγές ή τις εξαγωγές συν τις καθαρές άµεσες ξένες επενδύσεις (λόγος
δανειακών /εξυπηρέτηση των τόκων), η διάρθρωση του εξωτερικού χρέους σε σχέση
µε το εισόδηµα (χρέος / ΑΕΠ), τα συναλλαγµατικά αποθέµατα χωρίζονται σε
διάφορες κατηγορίες εισαγωγής (κάλυψη των εισαγωγών), καθώς και µέτρα που
σχετίζονται µε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (εξωτερική χρηµατοδότηση,
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ). Τάση των εν λόγω
ποσοτικών µέτρων αποκαλύπτει µια ενδεχόµενη ανισορροπία που θα µπορούσε να
οδηγήσει µια χώρα στο να περιορίσει ορισµένους τύπους των ροών κεφαλαίων. Για
παράδειγµα, ένα αυξανόµενο έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ
συνεπάγεται όλο και µεγαλύτερη ανάγκη για ξένο συνάλλαγµα για να καλυφθεί το
έλλειµµα.

2.5.3Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ορίζεται ως µια απροσδόκητη ανεπιθύµητη εξέλιξη της συναλλαγµατικής
ισοτιµίας. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνοςπεριλαµβάνει µια απρόσµενη αλλαγή του
καθεστώτος συναλλαγµατικών ισορροπιών, όπως η αλλαγή από σταθερή σε
κυµαινόµενη συναλλαγµατική ισοτιµία. Η οικονοµική θεωρία βασίζεται σε ανάλυση
του συναλλαγµατικού κινδύνου που αντιµετωπίζει µια επένδυση για µεγαλύτερες
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χρονικές περιόδους (περισσότερο από ένα έως δύο χρόνια). Οι βραχυπρόθεσµες
πιέσεις, ενώ επηρεάζονται από τα βασικά οικονοµικά µεγέθη, τείνουν να οδηγούνται
από κεκτηµένη ταχύτητα σε καθεστώς συναλλαγµατικής ανταλλαγής καλύτερα
εκτιµώµενο από τα γραφεία εµπορίας συναλλάγµατος. Βραχυπρόθεσµα, ο κίνδυνος
για πολλά νοµίσµατα είναι δυνατόν να εξαλειφθεί µε αποδεκτό κόστος µέσω
διάφορων

µηχανισµών

αντιστάθµισης

και

προθεσµιακών

συµφωνιών.

Η

αντιστάθµιση συναλλαγµατικού κινδύνου γίνεται ανέφικτη κατά τη διάρκεια της
ζωής ενός εργοστασίου ή παρόµοιων άµεσων επενδύσεων, και αυτό γιατί αυξάνεται ο
συναλλαγµατικός κίνδυνος εκτός των φυσιολογικών ορίων (ισοστάθµιση των εσόδων
και του κόστους στο ίδιο νόµισµα που πραγµατοποιείται µια επένδυση) που µπορεί
να αναπτυχθεί.

2.5.3.1Μέτρα κινδύνου συναλλαγµατικής ισοτιµίας
Πολλά από τα ποσοτικά µέτρα που χρησιµοποιούνται για την αντιστάθµιση του
κινδύνου µεταφοράς µπορούν να εντοπιστούν και στον συναλλαγµατικό κίνδυνο.
Μια απροσδόκητη υποτίµηση του νοµίσµατος µπορεί να µειώσει ορισµένες από τις
ανισορροπίες που οδηγούν σε αύξηση του κινδύνου µεταφοράς. Η συναλλαγµατική
πολιτική µιας χώρας µπορεί να βοηθήσει στην αποµόνωση ενός συναλλαγµατικού
κινδύνου. ∆ιαχειρίσιµες µεταβολές, όπου η κυβέρνηση προσπαθεί να ελέγξει το
νόµισµα σε ένα στενό εύρος συναλλαγών, τείνουν να έχουν υψηλότερο κίνδυνο από
µια σταθερή ισοτιµία ή την διαπραγµάτευση σε χρηµατιστηριακή αγορά
συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Μεταβαλλόµενα συστήµατα ισοτιµιών διατηρούν
γενικά

το

χαµηλότερο

κίνδυνο

δηµιουργίας

απρόβλεπτων

δυσµενειών

σε

συναλλαγµατικές ανταλλαγές. Ο βαθµός της υπέρ- ή υπό-εκτίµησης µιας
συναλλαγµατικής ισοτιµίας (σε σχέση µε τον πληθωρισµό ή τα ποσοστά αύξησης της
προσφοράς χρήµατος, σε σχέση µε τα επιτόκια για παρόµοια µέσα κινδύνου) µπορεί
επίσης να βοηθήσει στην αποµόνωση του συναλλαγµατικού κινδύνου.
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2.5.4Κίνδυνος τοποθεσίας ή γειτνίασης
Παρεπόµενες συνέπειες που προκαλούνται από προβλήµατα σε µια περιοχή, σε
έναν εµπορικό εταίρο µιας χώρας, ή σε χώρες µε παρόµοια αντιληπτά
χαρακτηριστικά. Ενώ παρόµοια χαρακτηριστικά της χώρας µπορεί να προκαλέσουν
ευαίσθητες αλυσιδωτές αντιδράσεις (χώρες της Λατινικής τη δεκαετία του 1980, η
ασιατική µετάδοσης στην περίοδο 1997-1998), η κατηγορία αυτή φέρνει
αντιµέτωπους τους αναλυτές µε ένα από τα πιο δύσκολα προβλήµατα αξιολόγησης
των κινδύνων.

2.5.4.1.Μέτρα κινδύνου τοποθεσίας ή γειτνίασης
Η γεωγραφική θέση προβλέπεται ως ο απλούστερος τρόπος µέτρησης του
κινδύνου θέσης. Οι εµπορικοί εταίροι, οι διεθνείς συµµαχίες συναλλαγών (Mercosur,
NAFTA, ΕΕ), το µέγεθος, τα σύνορα, και η απόσταση από οικονοµικά ή πολιτικά
σηµαντικές χώρες ή περιφέρειες µπορούν επίσης να συµβάλλουν στον καθορισµό του
κινδύνου θέσης.

18

2.5.5Πολιτικός κίνδυνος
Είναι ο κίνδυνος µεταβολής των πολιτικών θεσµών που απορρέει από µια
αλλαγή στον έλεγχο της κυβέρνησης, του κοινωνικού ιστού, ή άλλων µη οικονοµικών
παραγόντων. Η κατηγορία αυτή καλύπτει τις δυνατότητες για εσωτερικές και
εξωτερικές συγκρούσεις, του κινδύνου απαλλοτρίωσης και της παραδοσιακής
πολιτικής ανάλυσης. Η αξιολόγηση του κινδύνου απαιτεί την ανάλυση πολλών
παραγόντων, συµπεριλαµβανοµένων των σχέσεων των διαφόρων οµάδων σε µια
χώρα, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κυβέρνηση, και την ιστορία της χώρας.
Ασφάλεια υπάρχει για ορισµένους πολιτικούς κινδύνους, όπως να αποκτηθούν οι
κίνδυνοι από µια σειρά κυβερνητικών οργανισµών και διεθνών οργανισµών, µέσω
της συµµετοχής ενός επενδυτικού κεφαλαίου σε αυτούς.

2.5.5.1Μέτρα πολιτικού κινδύνου
Λίγα ποσοτικά µέτρα υπάρχουν για να βοηθήσουν στην εκτίµηση πολιτικού
κινδύνου. Οι µετρήσιµες προσεγγίσεις οµαδοποιούνται σε διάφορες µεθόδους
ταξινόµησης (τύπος πολιτικής δοµής, το εύρος και η ποικιλοµορφία της εθνικής
δοµής, οι πολιτικές ή εξωτερικές διαµάχες), µε έρευνες ή αναλύσεις των πολιτικών
εµπειρογνωµόνων.

Οι

περισσότερες

υπηρεσίες

τείνουν

να

χρησιµοποιούν

εµπειρογνώµονες χωρών, οι οποίοι ανάλογα µε τον βαθµό και την κατάταξη των
πολλαπλών κοινωνικοπολιτικών παραγόντων καταρτίζουν γραπτές αναλύσεις που θα
συνοδεύουν τους βαθµούς ή τις κλίµακες τους. Οι υποψήφιες επενδυτικές εταιρείες
µπορούν επίσης να αναπτύξουν πολιτικές εκτιµήσεις κινδύνου για τις επιχειρήσεις
τους µέσα από τις συζητήσεις µε τοπικούς παράγοντες της χώρας ή µε επισκέψεις σε
άλλες εταιρείες που λειτουργούν σε παρόµοιο κλάδο δραστηριότητας στη χώρα. Σε
πολλά συστήµατα του κινδύνου, οι αναλυτές µειώνουν τον πολιτικό κίνδυνο σε
κάποιο είδος δείκτη ή σχετική µέτρηση.
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2.6 Μέτρα συνολικού κινδύνου
Οι αναλύσεις των κινδύνων µιας χώρας στις δεκαετίες του 1970 και του 1980
είχαν την τάση να επικεντρώνονται στον κίνδυνο ενός ιδιωτικού πιστωτικού
ιδρύµατος, όπως µια τράπεζα, όταν προχωρούσε στον δανεισµό σε ξένο σκληρό
νόµισµα σε µια κυρίαρχη κυβέρνηση εκτός της χώρας καταγωγής του. Οι κίνδυνοι
τµηµατοποιούνταν για να εντοπίζουν δυνητικά ελλείµµατα στην αξία του ξένου
νοµίσµατος της επένδυσης (µείωση της απόδοσης του ξένου νοµίσµατος) ή στο
νόµισµα της χώρας προέλευσης του επενδυτή (διατήρηση των αποδόσεων σε τοπικό
νόµισµα, αλλά πτώση όταν µετράται στο νόµισµα της χώρας του επενδυτή).
Η ποσοτική ανάλυση του κινδύνου γενικά επικεντρώθηκε σε παράγοντες που
σχετίζονται µε την ικανότητα µιας χώρας να κερδίσει συνάλλαγµα για την εξόφληση
του χρέους. Η ποιοτική ανάλυση επιχείρησε να διαπιστώσει την βούληση µιας χώρας
να αποπληρώσει το χρέος. Αυτό το είδος της ανάλυσης τείνει να εστιάζει στους
κινδύνους µεταφοράς, αδυναµίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων µιας κυβέρνησης
προς τους δανειστές της και τους βραχυπρόθεσµους κινδύνους των συναλλαγµατικών
ισοτιµιών. Με µικρές προσαρµογές, η αναλυτική αυτή προσέγγιση χρησιµοποιείται
επίσης για την αξιολόγηση του κινδύνου σε βραχυπρόθεσµες επενδύσεις σε ξένα
ιδιωτικά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.
Μια πολυεθνική επιχείρηση που προχωράει σε µια επένδυση πάγιου
εξοπλισµού, όπως ένα εργοστάσιο, σε µια ξένη χώρα αντιµετωπίζει κάπως
διαφορετικούς κινδύνους σε σχέση µε τον δανεισµό µιας τράπεζας σε µια ξένη
κυβέρνηση. Η πολυεθνική πρέπει να εξετάσει για την επένδυσή της, σε έναν
µακρύτερο χρονικό ορίζοντα τους κινδύνους και σε ένα πολύ ευρύτερο φάσµα τα
χαρακτηριστικά της χώρας υποδοχής. Ορισµένες κατηγορίες σχετικές µε επενδύσεις
σε µεγάλες παραγωγικές µονάδες περιέχουν πολύ υψηλότερο βαθµό κινδύνου απλώς
επειδή η πολυεθνική εξακολουθεί να εκτίθεται σε κίνδυνο για πολύ µεγαλύτερο
χρονικό διάστηµα
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2.6.1. Άµεσες ξένες επενδύσεις
Η ανθεκτικότητα των άµεσων ξένων επενδύσεων κατά τη διάρκεια της
οικονοµικής κρίσης µπορεί να οδηγήσει πολλές αναπτυσσόµενες χώρες να τις
θεωρούν ως επιλέξιµη ιδιωτική εισροή κεφαλαίων. Αν και υπάρχουν ουσιαστικές
ενδείξεις ότι οι εν λόγω επενδύσεις ωφελούν τις χώρες υποδοχής, θα πρέπει να
αξιολογούν τις πιθανές επιπτώσεις τους προσεκτικά και ρεαλιστικά.
Το «CountryRisk» για µια συγκεκριµένη χώρα είναι ο µοναδικός κίνδυνος που
αντιµετωπίζουν οι ξένοι επενδυτές να επενδύσουν στη συγκεκριµένη χώρα σε
σύγκριση µε την εναλλακτική λύση της επένδυσης σε άλλες χώρες. Είναι το µοναδικό
µέρος της επένδυσης του κινδύνου που προκαλείται από τον τόπο εντός των εθνικών
συνόρων. Αυτό σηµαίνει να µετρηθεί η πιθανότητα απώλειας µόνο, ή αυτό που θα
λέγαµε µειονέκτηµα κινδύνου. Το τι εννοούµε µε τον όρο αυτό εξαρτάται σε κάποιο
βαθµό από το είδος της επένδυσης. Είναι σύνηθες να χρησιµοποιούνται τρεις
κατηγορίες κατά την περιγραφή των ξένων επενδύσεων: δάνεια, επενδύσεις σε
µετοχικό κεφάλαιο, καθώς και άµεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ). Ο δανεισµός
αναφέρεται για τον απευθείας δανεισµό ή την αγορά οµολόγων από το κράτος, την
κυβέρνηση, ή από ιδιωτικές εταιρείες σε µια χώρα. Μετοχικό κεφάλαιο µπορεί να
καλύπτει επενδύσεις σε εταιρείες που µπορεί να είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο
της χώρας τους ή όχι. Οι άµεσες ξένες επενδύσεις καλύπτουν τις επενδύσεις σε
εργοστάσια και πόρους, όπως ορυχεία ή κοιτάσµατα πετρελαίου, και άλλων ακίνητων
περιουσιακών στοιχείων. Όσον αφορά τον δανεισµό, οι δανειολήπτες µπορούν να
ταξινοµηθούν σε δύο οµάδες, την κυβέρνηση και τον δανεισµό µε εγγυήσεις
δηµοσίου, και δανεισµού από ιδιωτικές εταιρείες χωρίς εγγύηση του δηµοσίου. Όταν
ο όρος του countryrisk χρησιµοποιείται σε διασυνοριακό δανεισµό, και όταν ο
δανειολήπτης είναι µια κυβέρνηση, o πιστωτικός κίνδυνος είναι γνωστός ως
ελεύθερος κίνδυνος, ή ελεύθερος πιστωτικός κίνδυνος. Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο
κίνδυνος του ότι ο δανειολήπτης δεν θα εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις στη
δανειακή σύµβαση µε τον πιστωτικό φορέα, ή δανειστή, να υφίσταται απώλειες. Ο
Calverley (1990) διακρίνει τον κίνδυνο χώρας ανάµεσα στον κίνδυνο χώρας όταν ο
εκδότης οµολόγων είναι µια κυβέρνηση και τον κίνδυνο χώρας κατά τη χορήγηση
δανείων σε ιδιώτες δανειολήπτες, που ονοµάζεται γενικευµένος κίνδυνος χώρας
(generalizedcountryrisk), και ο όρος αυτός µπορεί επίσης να επεκταθεί για να

21

καλύψει τις επενδύσεις µετοχικού κεφαλαίου και των άµεσων ξένων επενδύσεων. Η
γενική χρήση του όρου κινδύνου καλύπτει τόσο τις θετικές δυνατότητες όσο και τους
κινδύνους και µπορεί, για παράδειγµα, να µετράται µε τη διακύµανση σε
αντάλλαγµα. Κίνδυνος χώρας µπορεί, εποµένως, να είναι πιο σωστά οι επιδράσεις
µιας χώρας στην απόδοση των επενδύσεων και σχετίζεται µε το συνολικό ρίσκο µιας
επένδυσης. Αυτό αναγνωρίζεται καλύτερα από το γεγονός ότι µειώνει τις πιθανότητες
για αρνητικές συνέπειες και στις περισσότερες περιπτώσεις θα αυξήσει την αξία της
επένδυσης.
Οι λόγοι για τους οποίους µια συγκεκριµένη επένδυση επηρεάζεται από
συγκεκριµένους παράγοντες για κάθε χώρα είναι πολλοί, και είναι συνήθης η
ανάλυση του κινδύνου χώρας, µε συγκεκριµένες υποκατηγορίες κινδύνου.

Μία

πιθανή κατανοµή του κινδύνου χώρας είναι σε οικονοµικούς κινδύνους, εµπορικούς
κινδύνους, καθώς και πολιτικούς κινδύνους. Οικονοµικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος
που σχετίζεται µε την µακροοικονοµική ανάπτυξη της χώρας, όπως η αύξηση των
επιτοκίων και των συναλλαγµατικών ισοτιµιών που µπορούν να επηρεάσουν την
αποδοτικότητα της επένδυσης. Εµπορικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που σχετίζονται
µε τη συγκεκριµένη επένδυση, όπως ο κίνδυνος που συνδέεται µε την εκπλήρωση
των συµβάσεων µε ιδιωτικές εταιρείες και τους τοπικούς εταίρους. Η τρίτη
κατηγορία, ο πολιτικός κίνδυνος, σε πολλές χώρες είναι η πλέον σηµαντική. Μια
χώρα είναι µια πολιτική οντότητα, µε συγκεκριµένους νόµους και κανονισµούς που
ισχύουν για την επένδυση. Πέρα από τους ειδικούς κανονισµούς, για παράδειγµα, οι
νόµοι προστασίας των δικαιωµάτων ιδιωτικής ιδιοκτησίας, η βούληση µιας
κυβέρνησης και η ικανότητα της να αλλάξει αυτούς τους νόµους και τους
κανονισµούς, θα αποτελέσουν µια πηγή κινδύνου για την επένδυση. Ο πολιτικός
κίνδυνος µπορεί επίσης να προκληθεί από τη συµπεριφορά του κράτους ή των
κρατικών επιχειρήσεων στην αγορά, ή σε πιο ακραίες καταστάσεις µε πόλεµο και
πολιτική αναταραχή, και ορίζουν τον πολιτικό κίνδυνο ως: "Οι αλλαγές των
συνθηκών λειτουργίας των ξένων επιχειρήσεων που απορρέουν από πολιτικές
διαδικασίες, είτε άµεσα µέσω του πολέµου, εξέγερσης ή πολιτική βία, ή µέσω
µεταβολών στις κυβερνητικές πολιτικές που επηρεάζουν την ιδιοκτησία και τη
συµπεριφορά της επιχείρησης. Ο πολιτικός κίνδυνος µπορεί να γίνει αντιληπτός ως
γεγονότα, ή µια σειρά εκδηλώσεων, σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον, που µπορεί να
επηρεάσουν τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία, το προσωπικό και τη λειτουργία των
ξένων επιχειρήσεων ".
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Ο Root (1972) διακρίνει τρεις τύπους πολιτικού κινδύνου: τον κίνδυνο
µεταφοράς, τον λειτουργικό κίνδυνο, καθώς και τον κίνδυνο ελέγχου της ιδιοκτησίας.
Ο κίνδυνος µεταφοράς είναι ο κίνδυνος που σχετίζεται µε τη µεταφορά των
προϊόντων και υπηρεσιών πέραν των εθνικών συνόρων ή της µεταφοράς των
κεφαλαίων, όπως η καταβολή µερισµάτων. Ο επιχειρησιακός κίνδυνος σχετίζεται µε
τη λειτουργία και την κερδοφορία µιας επένδυσης στη χώρα υποδοχής, όπως η
λειτουργία του εργοστασίου συναρµολόγησης. Παραδείγµατα του λειτουργικού
κινδύνου είναι οι έλεγχοι των τιµών και οι πιθανές απαιτήσεις που ο παραγωγός θα
πρέπει να χρησιµοποιήσει µη προτοτυποποιηµένους ή ακριβούς τοπικούς
προµηθευτές. Η τελευταία κατηγορία, ο κίνδυνος ελέγχου της ιδιοκτησίας, συνδέεται
µε τα γεγονότα που επηρεάζουν τους ιδιοκτήτες δηλαδή την ικανότητα τους να
ελέγχουν και να διαχειρίζονται την επένδυση. Η επένδυση µπορεί να απαλλοτριωθεί,
ή ο αρχικός ιδιοκτήτης µπορεί να υποχρεωθεί να αφήσει τους τοπικούς εταίρους να
συµµετάσχουν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς σε µια προνοµιακή τιµή.
Η οικονοµική ανάπτυξη των αναδυόµενων αγορών και των αναπτυσσόµενων
χωρών εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη δυνατότητα να κάνουν κερδοφόρες
επενδύσεις και συσσωρεύουν κεφάλαιο. Έχοντας πρόσβαση σε ξένα κεφάλαια και
επενδύσεις µια χώρα µπορεί να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που διαφορετικά δεν θα
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν. Ωστόσο οι πρόσφατες εµπειρίες από το άνοιγµα των
λογαριασµών κεφαλαίων στις αναδυόµενες και αναπτυσσόµενες οικονοµίες
αποδείχθηκε ότι είναι µια µικτή ευλογία, καθώς γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι δεν
είναι όλα τα είδη των εισαγωγών κεφαλαίου εξίσου επιθυµητά. Οι βραχυπρόθεσµες
πιστώσεις και οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου διατρέχουν τον κίνδυνο ξαφνικής
αντιστροφής, εάν το οικονοµικό περιβάλλον ή η αντίληψη των επενδυτών αλλάξει
και µπορεί να οδηγήσει σε χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση. Ως εκ τούτου,
συχνά συνιστάται ότι οι χώρες αυτές θα πρέπει πρωταρχικά να προσπαθούν να
προσελκύσουν άµεσες ξένες επενδύσεις και να είναι πολύ προσεκτικές όσον αφορά
την αποδοχή των άλλων πηγών χρηµατοδότησης (Prasadetal., 2003).
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2.6.2.Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
Το µέγεθος του ελλείµµατος αυτού του ισοζυγίου αντικατοπτρίζει την ανάγκη
επιπλέον χρηµατοδότησης της χώρας.

2.6.2.1Γενικές πληροφορίες για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Το ισοζύγιο πληρωµών είναι ένας λογαριασµός στον οποίο καταγράφονται όλες οι
συναλλαγές µιας χώρας µε τον υπόλοιπο κόσµο, µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα (ένα έτος). Το ισοζύγιο πληρωµών αποτελείται από τρεις βασικούς επί
µέρους λογαριασµούς:
• Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (currentaccount)
• Ισοζύγιο κεφαλαίου
• Ισοζύγιο επισήµων συναλλαγών
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι ο σηµαντικότερος λογαριασµός του
ισοζυγίου πληρωµών και αποτελείται από τα εξής ισοζύγια:
• Εµπορικό ισοζύγιο, όπου σε αυτό καταγράφονται οι εισπράξεις και πληρωµές
από εξαγωγές και εισαγωγές αγαθών.
• Ισοζύγιο αδήλων πόρων, όπου σε αυτό καταγράφονται οι εισπράξεις και οι
πληρωµές από πηγές που δεν είναι τόσο φανερές. Το ισοζύγιο αδήλων πόρων
έχει αντικατασταθεί από τρεις επιµέρους λογαριασµούς,

το ισοζύγιο

υπηρεσιών, το ισοζύγιο εισοδηµάτων και το ισοζύγιο µεταβιβάσεων.
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (CA) δείχνει την οικονοµική δύναµη της
χώρας σε σχέση µε τον υπόλοιπο κόσµο. Επίσης, επηρεάζει τις διακυµάνσεις του
Εθνικού Εισοδήµατος (Υ):
Υ=C+I+G+(E-M)
C: δαπάνη για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών για κατανάλωση.
I: δαπάνη για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών για επένδυση, δηλαδή δαπάνη για
το
σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου και αξία της µεταβολής των αποθεµάτων.
G: δαπάνη του δηµοσίου για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών.
E: δαπάνη από το εξωτερικό για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών της χώρας
(εξαγωγές).
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M: δαπάνη της χώρας για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών από το εξωτερικό
(εισαγωγές).
Υ: εισόδηµα οικονοµίας, το οποίο ταυτίζεται µε το προϊόν της οικονοµίας.
Ε-Μ= CA
Ένα πλεόνασµα (έλλειµµα) του CAεπηρεάζει θετικά (αρνητικά) την οικονοµική
δραστηριότητα της χώρας.

2.6.2.2.Συσχέτιση ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κινδύνου χώρας

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών δείχνει κατά πόσο η οικονοµία της
χώρας µπορεί να λειτουργεί χωρίς δανεισµό από το εξωτερικό. Το κριτήριο αυτό
σχετίζεται µε την πιθανότητα µια χώρα να αθετήσει το χρέος της, καθώς το έλλειµµα
των τρεχουσών συναλλαγών ισοδυναµεί µε το ποσό που απαιτείται για την νέα
χρηµατοδότηση της χώρας. Εποµένως, οι χώρες µε µεγάλα ελλείµµατα έχουν
µεγαλύτερη πιθανότητα να αθετήσουν τις χρεωστικές τους υποχρεώσεις. Αυτό
συνεπάγεται αυξηµένο κίνδυνο της χώρας, όπως αξιολογείται από τους οίκους
πιστοληπτικής αξιολόγησης (Moody’s, Standard&Poor’s, Fitch).
Σηµαντικός παράγοντας αξιολόγησης για τον κίνδυνο χώρας, είναι η
προοπτική εξάλειψης του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, και
κυρίως του εµπορικού ισοζυγίου. Η εξέλιξη του όγκου των εξαγωγών και των
εισαγωγών µιας χώρας καθορίζει και τον βαθµό ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας.
Συνεπώς, µια χώρα που έχει υψηλό βαθµό ανταγωνιστικότητας παρουσιάζει
µικρότερους κινδύνους.
Το διογκωµένο έλλειµµα του ισοζυγίου, είναι λιγότερο πιθανό να οδηγήσει σε
κρίση εξωτερικού χρέους, όταν η οικονοµία της χώρας έχει ισχυρή εξαγωγική
δραστηριότητα. Πράγµατι στην περίπτωση αυτή, η επιβάρυνση από τους τόκους και
το επίπεδο εξωτερικού χρέους εµφανίζονται ως καλύτεροι δείκτες της σταθερότητας
του ελλείµµατος, όταν εκφράζονται ως ποσοστό επί των εξαγωγών και όχι ως
ποσοστό επί του ΑΕΠ της χώρας. Η ύπαρξη υψηλών ελλειµµάτων του ισοζυγίου,
καθιστούν την οικονοµία της χώρας πιο ευάλωτη σε αλλαγές που σχετίζονται µε το
επενδυτικό περιβάλλον. Αυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση του κινδύνου της χώρας
και την χαµηλότερη αξιολόγηση από τους επενδυτικούς οίκους αξιολόγησης. Η
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ανισορροπία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κατ’ επέκταση η διόγκωση
του ελλείµµατος, αντιµετωπίζεται συχνά ως σηµάδι για ενεργοποίηση της
κυβερνητικής δράσης.
Χώρες που αντιµετωπίζουν σοβαρούς περιορισµούς στην πρόσβαση στην
διεθνή πιστωτική αγορά, ως επίπτωση του αυξηµένου κινδύνου χώρας που κατέχουν,
αναγκάζονται να προσαρµόσουν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, καθώς είναι
ένας από τους χρηµατοοικονοµικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αξιολόγηση
τους. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται δραστική µείωση του ελλείµµατος τρεχουσών
συναλλαγών. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οικονοµίες µε υψηλή διαβάθµιση
κινδύνου, όπως για παράδειγµα η Ελλάδα. Βέβαια, χώρες που παρουσιάζουν υψηλό
επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης, τείνουν να διαµορφώνουν υψηλά ελλείµµατα των
λογαριασµών για µεγάλο χρονικό διάστηµα, χωρίς αυτό κατ’ ανάγκην να σηµαίνει ότι
ο κίνδυνος χώρας είναι υψηλός. Επίσης, υπάρχουν χώρες που έχουν µια διαρθρωτική
τάση να δηµιουργούν πλεονάσµατα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, όπως είναι
οι καθαροί εξαγωγείς πετρελαίου (Ρωσία). Συµπερασµατικά µια οικονοµία που έχει
µεγάλο χρέος, αν «τρέξει» υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα για µια αναγκαία περίοδο,
θα έχει θετική επιρροή στην βαθµολογία που θα προκύψει από τους επενδυτικούς
οίκους αξιολόγησης, µέσω της µείωσης του εξωτερικού χρέους.
Μεταξύ άλλων, πρέπει να εκτιµηθεί αν η αύξηση του ελλείµµατος
χρηµατοδοτείται από άµεσες επενδύσεις στον παραγωγικό τοµέα, η οποία στο µέλλον
θα οδηγήσει σε αύξηση των εισπράξεων από εξαγωγές ή µειώσεις εισαγωγών και
συνεπώς θα µειώσει µακροπρόθεσµα το έλλειµµα του λογαριασµού, είτε
χρηµατοδοτείται µέσω µορφής επέκτασης του εξωτερικού χρέους. Συµπερασµατικά,
η εικόνα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών επηρεάζει τον κίνδυνο χώρας.
Συγκεκριµένα, µικρές τιµές αυτού του δείκτη αυξάνουν τον κίνδυνο της χώρας ενώ
µεγάλες τιµές αυτού του δείκτη µειώνουν τον κίνδυνο της χώρας. Παρακάτω
παρουσιάζονται στοιχεία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, όπως αναφέρονται
στο επίσηµο περιοδικό της Κοµισιόν.
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Πηγή: EuropeanCommission

Από τα στοιχεία του πίνακα φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει χαµηλό δείκτη
τρεχουσών συναλλαγών, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο της χώρας. Το παραπάνω
γίνεται περισσότερο αντιληπτό, αν συγκριθούν ο δείκτης της Ελλάδας τόσο µε τον
δείκτη της Γερµανίας (θεωρείται η πιο ισχυρή οικονοµία στην Ευρωζώνη) όσο και µε
τον µέσο δείκτη της Ευρώπης.

2.6.2.3.Ο ρόλος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στη συναλλαγµατική
διακύµανση και στην δηµιουργία χρηµατοπιστωτικής κρίσης

Ένα σπουδαίο ερώτηµα που ταλανίζει πολλούς ερευνητές, είναι αν υπάρχει
σύνδεση µεταξύ υψηλών ελλειµµάτων ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και
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χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Το σίγουρο είναι πως υψηλά ελλείµµατα αποτελούν το
κέντρο σηµαντικών κρίσεων στην ιστορία.
Στα πλαίσια διαµόρφωσης πολιτικής, τα υψηλά ελλείµµατα πρέπει να
αποτελούν αιτία ανησυχίας. Αυτό δεν σηµαίνει πως ελλείµµατα αυτών των
λογαριασµών οδηγούν σε κρίση, ούτε πως όταν υπάρχουν τέτοια ελλείµµατα µπορεί
να δηµιουργηθούν συνθήκες κρίσης. Βέβαια όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενη
παράγραφο, η εικόνα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εκτιµάται από τους
επενδυτικούς οίκους αξιολόγησης, ώστε να καθοριστεί ο βαθµός κινδύνου χώρας .
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών επηρεάζεται σε σηµαντικό βαθµό από τις
συναλλαγµατικές διακυµάνσεις και το αντίστροφο. Με βάση τα σηµερινά δεδοµένα η
υποτίµηση του ευρώ έναντι του δολαρίου καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικά τα ευρωπαϊκά
προϊόντα, γεγονός που δηµιουργεί πλεονάσµατα στο ισοζύγιο των χωρών που έχουν
ως επίσηµο νόµισµα το ευρώ. Μεταφέρει όµως το πρόβληµα της ύφεσης της
οικονοµίας στην χώρα που αυξάνει τις εισαγωγές της, καθώς ωφελείται µεν από τη
συναλλαγµατική ισοτιµία αλλά επιβαρύνει δε το έλλειµµα του δικού της ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών. Βέβαια το παραπάνω παράδειγµα, αποτελεί πλεονέκτηµα
για µια χώρα της Ευρωζώνης που έχει ανταγωνιστική οικονοµία (πχ Γερµανία) και
µπορεί να εκµεταλλευτεί την υποτίµηση του ευρώ. Σε αντίθεση µε οικονοµίες, όπως
η Ελλάδα, που δεν µπορεί να εκµεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία καθώς η
ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας της είναι σε πολύ χαµηλά επίπεδα.
Όταν η Ελλάδα είχε το δικό της νόµισµα, είχε την δυνατότητα να ασκήσει
σκληρή νοµισµατική πολιτική υποτιµώντας την δραχµή και να µπορέσει να
ισορροπήσει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ώστε µελλοντικά να αντεπεξέλθει
στην δυναµική αύξηση του χρέους της. Με τα σηµερινά δεδοµένα, η δυνατότητα
υποτίµησης νοµίσµατος για την Ελλάδα είναι ανύπαρκτη, καθώς ανήκει στην
Ευρωζώνη και συνεπώς βρίσκεται αιχµάλωτη της κοινής νοµισµατικής πολιτικής.
Το µέγεθος του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών πρέπει να
εκτιµηθεί σε συνδυασµό µε την συναλλαγµατική πολιτική της χώρας, το επίπεδο των
αποταµιεύσεων και επενδύσεων, τους δοµικούς παράγοντες (βαθµός ειλικρίνειας και
διαφάνειας) και γενικότερα την υγεία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.
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2.6.2.4.Η επίδραση του ισοζυγίου στην διαµόρφωση των spreads

Σε προηγούµενη παράγραφο, αναφέρθηκε η συσχέτιση του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών µε τον κίνδυνο χώρας. Οι αξιολογήσεις που γίνονται από
τους επενδυτικούς οίκους αξιολόγησης, για την πιστοληπτική ικανότητα µιας χώρας,
συνοδεύονται και από µια κατάταξη µε βάση την επίσηµη κλίµακα του κάθε
οργανισµού.
Το µέγεθος του ελλείµµατος του ισοζυγίου αντικατοπτρίζει την ανάγκη
επιπλέον χρηµατοδότησης της χώρας. Έτσι λοιπόν όταν µια χώρα προχωρήσει σε
δανεισµό, τότε ο δανειστής θα απαιτήσει ένα riskpremium για τα κεφάλαιά του. Το
ύψος του ασφάλιστρου κινδύνου (riskpremium) επηρεάζεται από την αξιολόγηση της
χώρας και την βαθµολόγησή της από τους επενδυτικούς οίκους αξιολόγησης.
Συνεπώς, το spreadτων οµολόγων, που αποτελεί την κύρια µορφή δανεισµού µιας
χώρας, θα διαµορφωθεί ανάλογα. Στην περίπτωση που το ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών µιας χώρας έχει χαµηλούς δείκτες και άρα παρουσιάζει έλλειµµα τότε
αξιολογείται ως υψηλός ο κίνδυνος χώρας. Αυτό συνεπάγεται πως το spread θα
παρουσιάζει αυξητικές τάσεις και θα εξαρτάται γενικότερα από την βαθµίδα
αξιολόγησης των επενδυτικών οίκων.
Συµπερασµατικά, το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών δεν
πρέπει να αγνοείται ή να υποβαθµίζεται. Σε αντίθετη περίπτωση, µπορεί να οδηγήσει
σε υπέρµετρη αύξηση του ασφάλιστρου κινδύνου για τον δανεισµό της χώρας.
Επίσης µακροπρόθεσµα, κατατείνει σε υποβάθµιση του βιοτικού επιπέδου καθώς η
οικονοµία ωθείται να εγκλωβιστεί σε έναν ολέθριο συνδυασµό χαµηλών
παραγωγικών δυνατοτήτων, υψηλών επιτοκίων δανεισµού και σηµαντικής µεταφοράς
πόρων και εισοδηµάτων στην αλλοδαπή για την εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους.
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2.7.Εξωτερικό χρέος
Είναι αυτονόητο ότι όσο µεγαλύτερα είναι τα χρέη µιας χώρας, τόσο αυξάνεται η
πιθανότητα να µην µπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτά.

2.7.1

Γενικές πληροφορίες για το εξωτερικό χρέος

Το εξωτερικό χρέος καταγράφει τις υποχρεώσεις της Ελλάδας έναντι άλλων
χωρών, κατανεµηµένες κατά τοµέα οικονοµίας (Νοµισµατικές Αρχές, Γενική
Κυβέρνηση, Νοµισµατοπιστωτικά Ιδρύµατα και Λοιποί Τοµείς), κατά είδος
χρηµατοοικονοµικού µέσου και κατά αρχική διάρκεια υποχρεώσεων (µακροχρόνιες
και βραχυχρόνιες). Το εξωτερικό χρέος δεν περιλαµβάνει τις υποχρεώσεις από
µετοχές καθώς και τις άµεσες επενδύσεις.
Το πόσο σηµαντικό είναι το εξωτερικό χρέος µπορούµε και να το
κατανοήσουµε αν αναλογιστούµε ότι ένα από τα κριτήρια ένταξης στην Νοµισµατική
Ένωση είναι και η µείωση του ποσοστού του δηµόσιου χρέους στο 60% του Α.Ε.Π. ή
τουλάχιστον να έχει τάση κατεύθυνσης προς αυτόν τον στόχο.

2.7.2

Το ελληνικό εξωτερικό χρέος

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του εξωτερικού δηµόσιου χρέους
πράγµα ιδιαιτέρα ανησυχητικό, αφού η πληρωµή τόκων και χρεολυσίων για την
εξυπηρέτησή του απορροφά ένα αυξανόµενο µερίδιο του εθνικού εισοδήµατος µε
δυσµενείς συνέπειες για τις επενδύσεις, τις αναπτυξιακές προοπτικές και εποµένως το
βιοτικό επίπεδο. Μάλιστα στην παρούσα συγκυρία που έχουν αυξηθεί τα επιτόκια
δανεισµού του Ελληνικού ∆ηµοσίου η κατάσταση οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο
ανατροφοδότησης του εξωτερικού χρέους της χώρας. Πλέον η αποπληρωµή των
παλαιών χρεολυσίων γίνεται µε νέα δάνεια µε υψηλότερα επιτόκια, που φορτώνονται
µε αυξηµένες δαπάνες τόκων οι προϋπολογισµοί των επόµενων ετών και οι επόµενες
γενιές. Η αυξητική τάση του δηµοσίου χρέους επιταχύνθηκε στα τελευταία χρόνια
τόσο σε ποσοτικά µεγέθη όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ενδεικτικό του ρυθµού
αύξησης του ακαθάριστου εξωτερικού χρέους της Ελλάδας είναι το γεγονός ότι στο
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τέλος του 2002 το ύψος του ήταν 143,82 δισ. ευρώ, το 2003 αυξήθηκε σε 161,98 δισ.
ευρώ, το 2004 σε 185,95 δισ. ευρώ, το 2005 έφτασε σε 222,90 δισ. ευρώ, το 2006
αυξήθηκε σε 248,21 δισ. ευρώ, το 2007 εκτινάχθηκε σε 308,5 δισ. ευρώ και στο τέλος
του 2008 έφτασε σε 362,6 δις. Ευρώ. Από το συνολικό ποσό το µεγαλύτερο µέρος
του αποτελεί εξωτερικό δηµόσιο χρέος. Ειδικότερα, το εξωτερικό δηµόσιο χρέος
Γενικής Κυβέρνησης, δηλαδή κρατικά οµόλογα που διακρατούν ξένοι θεσµικοί
επενδυτές, έφτασαν στο τέλος του ∆εκεµβρίου σε 192 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το
55% του συνολικού ακαθάριστου εξωτερικού χρέους.
Σηµειώνεται ότι το συνολικό δηµόσιο χρέος το 2008 έφτασε σε 262,1 δισ.
ευρώ. Απ' αυτό, το ποσό των 192 δισ. ευρώ βρίσκεται σε χέρια ξένων θεσµικών
επενδυτών και το υπόλοιπο ποσό περίπου 70 δισ. ευρώ διακρατείται από Έλληνες
θεσµικούς. Το υπόλοιπο ποσό του ακαθάριστου εξωτερικού χρέους αποτελεί οφειλές
–υποχρεώσεις:
• Νοµισµατικών Αρχών: 35,3 δισ. ευρώ
• Άλλων χρηµατοοικονοµικών φορέων: 111,2 δισ. ευρώ
• ∆ιαφόρων τοµέων (κυρίως ιδιωτών): 21,3 δισ. ευρώ
Άµεσες επενδύσεις: 2,8 δισ. Ευρώ

«Η µεταβολή του χρέους της Κεντρικής Κυβέρνησης, κατά το πρώτο τρίµηνο του
2010, είναι 11,8 δισ. ευρώ. Μέρος αυτής της αύξησης του δηµοσίου χρέους εκφράζει
την αύξηση των ταµειακών διαθεσίµων του Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά 6 δισ. περίπου
σε σχέση µε την αρχή του έτους. Κατά συνέπεια η «καθαρή» αύξηση του χρέους
είναι 5,8 δισ. για το πρώτο τρίµηνο και είναι σε πλήρη συµφωνία µε το δανειακό
πρόγραµµα που έχει εκπονηθεί για το 2010. Για το εννεάµηνο Απριλίου-∆εκεµβρίου
που διανύουµε, οι υποχρεώσεις του Ελληνικού ∆ηµοσίου για τοκοχρεολύσια
εκτιµώνται σε 39,7 δισ. ευρώ, ενώ ο δανεισµός µέσω εκδόσεων οµολόγων και
Εντόκων Γραµµατίων ανήλθε σε 9,8 δισ. ευρώ κατά το µήνα Απρίλιο. »
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ /1
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚΑΤ.ΕΥΡΩ-ΣΕ ΤΙΜΕΣ
ΑΓΟΡΑΣ
2010 Q1

2010 Q2

2010 Q3

2010 Q4/3

213.077

184.015

195.376

190.168

5.556

2.323

1.922

1.152

5.553

2.320

1.919

1.149

∆άνεια

0

0

0

0

Εµπορικές πιστώσεις

3

3

3

3

Λοιπές υποχρεώσεις

0

0

0

0

207.521

181.692

193.454

189.016

200.006

154.661

155.758

148.316

7.515

27.031

37.696

40.700

Εµπορικές πιστώσεις

0

0

0

0

Λοιπές υποχρεώσεις

0

0

0

0

60.919

84.711

87.868

87.088

60.919

84.711

87.868

87.088

Μέσα χρηµαταγοράς

0

0

0

0

∆άνεια

0

0

0

0

60.919

84.711

87.868

87.088

0

0

0

0

0

0

0

0

112.624

142.151

126.594

115.219

75.254

107.421

103.157

93.358

Μέσα χρηµαταγοράς

0

0

0

0

∆άνεια

0

0

0

0

75.254

107.421

103.157

93.358

0

0

0

0

37.370

34.730

23.437

21.861

Οµόλογα και γραµµάτια

1.300

10.770

1.300

0

∆άνεια

7.371

8.146

8.058

7.318

28.699

15.814

14.079

14.543

0

0

0

0

24.311

18.121

17.403

15.991

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Βραχυπρόθεσµο εξωτερικό χρέος
Μέσα χρηµαταγοράς

Μακροπρόθεσµο εξωτερικό χρέος
Οµόλογα και γραµµάτια
∆άνεια

Β. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Βραχυπρόθεσµο εξωτερικό χρέος

Καταθέσεις και τραπεζογραµµάτια /4
Λοιπές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµο εξωτερικό χρέος

Γ. ΛΟΙΠΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ

Βραχυπρόθεσµο εξωτερικό χρέος

Καταθέσεις και τραπεζογραµµάτια
Λοιπές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµο εξωτερικό χρέος

Καταθέσεις και τραπεζογραµµάτια
Λοιπές υποχρεώσεις

∆. ΛΟΙΠΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
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Βραχυπρόθεσµο εξωτερικό χρέος

623

560

516

823

Μέσα χρηµαταγοράς

0

0

0

0

∆άνεια

0

0

0

0

Καταθέσεις και τραπεζογραµµάτια /5

0

0

0

0

Εµπορικές πιστώσεις

623

560

516

823

Λοιπές υποχρεώσεις

0

0

0

23.688

17.561

16.887

15.168

6.159

6.068

5.377

5.493

17.529

11.493

11.510

9.675

Καταθέσεις και τραπεζογραµµάτια /5

0

0

0

0

Εµπορικές πιστώσεις

0

0

0

0

Λοιπές υποχρεώσεις

0

0

0

0

Ε. ΆΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

2.087

1.903

1.903

1.843

Υποχρεώσεις σε θυγατρικές εταιρίες

263

154

145

155

Υποχρεώσεις σε άµεσους επενδυτές

1.824

1.749

1.758

1.688

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ

413.018

430.901

429.144

410.309

Μακροπρόθεσµο εξωτερικό χρέος
Οµόλογα και γραµµάτια
∆άνεια

,

1/ Περιλαµβάνει µόνο υποχρεώσεις εναντι µη κατοίκων όλων των κλάδων-ιδιωτικού και δηµόσιου-της Ελληνικής οικονοµίας
όπως Νοµισµατικές αρχές (Τράπεζα της Ελλάδος),Πιστωτικώνιδρυµάτων,Γενικής Κυβέρνησης και Λοιπών Τοµέων
(περιλαµβανοµένων των µη χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων ).

Μια λεπτοµερέστερη εικόνα των εξωτερικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.3.2.(∆ιεθνής Επενδυτική Θ
2/ Αναθεωρηµένα στοιχεία
3/ Προσωρινά στοιχεία και εκτιµήσεις
4/ Περιλαµβάνει υποχρεώσεις στο Ευρωσύστηµαπου σχετίζονται µε το TARGET.
5/ Αναθεωρηµένη κατηγοριοποίηση µεταξύµακροπροθέσµων και βραχυπροθέσµων Καταθέσεων

2.7.3

Παράγοντες εξωτερικού χρέους που επηρεάζουν την διαµόρφωση
των επιτοκίων

Πριν ξεκινήσουµε την ανάλυσή µας θα πρέπει να καθορίσουµε τι ακριβώς
εννοούµε µε τον όρο πτώχευση (default). Πτώχευση υφίσταται όταν ο δανειολήπτης
δίνει πόρους στον δανειστή που είναι λιγότεροι από το καθορισµένο ποσό που είχε
δεσµευτεί να καταβάλει ο δανειζόµενος.
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Μία άλλη προσέγγιση αναφέρει ότι πτώχευση έχουµε κάθε φορά που ο
δανειστής δηλώνει επισήµως ότι ο δανειολήπτης έχει παραβεί ένα ορισµένο κανόνα ή
µια κατάσταση του δανείου. Έτσι η πτώχευση µπορούµε να πούµε ότι είναι ένα
αποτέλεσµα µία οµάδας αποφάσεων – καταστάσεων και όχι το µηχανικό αποτέλεσµα
από µία κατάσταση ή ένα γεγονός.
Σε µια ανοιχτή οικονοµία ένα από τα σηµαντικότερα συστατικά της είναι η
ελεύθερη µετακίνηση κεφαλαίων. Αυτό σηµαίνει ότι: α) αυξήθηκε ο δηµόσιος
δανεισµός πράγµα που έχει θετική επίδραση στο επιτόκιο δανεισµού µιας χώρας από
τις αγορές και β) ότι οι δανειστές έχουν διαφορετικές (υψηλότερες) αντιλήψεις για
την πιθανότητα πτώχευσης (ή αναδιάρθρωσης) από τους δανειολήπτες. Από
εµπειρική σκοπιά είναι εξαιρετικά δύσκολο έως ακατόρθωτο να κατανοήσουµε αν οι
δανειζόµενοι µε τους δανειστές έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για την πιθανότητα
πτώχευσης ή αναδιάρθρωσης του χρέους. Για το λόγο αυτό εµπειρικά πρέπει να
ασχοληθούµε µε το ερώτηµα κατά πόσο τα επιτόκια που δανείζονται οι,
αναπτυσσόµενες κυρίως, χώρες όταν δανείζονται από την ελεύθερη αγορά έχουν
θετική επίδραση από το επίπεδο του εξωτερικού χρέους τους. Στην περίπτωση µιας
µικρής οικονοµίας η οποία δεν µπορεί να επηρεάσει το επίπεδο του επιτοκίου
δανεισµού της, το κόστος δανεισµού της σχηµατίζεται από δύο στοιχεία: το πρώτο
δίνεται εξωγενώς και είναι το επιτόκιο το λεγόµενο χωρίς κίνδυνο (riskfree) και το
δεύτερο ένα ¨countryriskpremium¨που έχει σχέση µε τον κίνδυνο πτώχευσης της
χώρας. Αυτό το ¨premium¨εξαρτάται από ένα αριθµό µεταβλητών µία από τις οποίες
είναι και το επίπεδο του χρέους της οικονοµίας.
Αν υποθέσουµε ότι η πιθανότητα πτώχευσης όπως την αντιλαµβάνεται ο
δανειστής είναι pκαι αυτό εξαρτάται θετικά από µεταβλητές όπως ο δείκτης χρέουςπαραγωγής ή ο δείκτης εξυπηρέτησης του χρέους και στην συνέχεια για λόγους
απλοποίησης θεωρήσουµε για ένα δάνειο ενός χρόνου σε περίπτωση πτώχευσης ο
δανειστής θα χάσει και τους τόκους και το κεφάλαιο και αν το riskfreeεπιτόκιο
δίνεται από µία τράπεζα π.χ. το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τότε
το επιτόκιο που θα διαµορφωθεί θα είναι:

(l-p)[ 1 +(i*+s)] = (l + i* )
Απόεδώτοcountryriskpremiumµπορεί να γραφτεί ως:

s=(p/1-p)k όπουκ ( 1+i*)
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∆εδοµένου ότι η πιθανότητα χρεοκοπίας εξαρτάται θετικά µε την δείκτη
χρέους-παραγωγής µία χώρα θα αντιµετωπίσει µία ανοδική κλίση της καµπύλης
προσφοράς εξωτερικής χρηµατοδότησης, επιπλέον σύµφωνα µε τον παραπάνω τύπο
µία όταν η πιθανότητα πτώχευσης πλησιάζει την µονάδα το s (countryriskpremium)
θα πλησιάζει το άπειρο.Αυτό σηµαίνει ότι µία αναπτυσσόµενη χώρα που βγαίνει να
δανειστεί θα αντιµετωπίσει µία ανοδική καµπύλη προσφοράς ξένων κεφαλαίων µέχρι
ένα συγκεκριµένο σηµείο και αυτό µέχρι η πιθανότητα πτώχευσης να πλησιάζει την
µονάδα θα έχει επιτευχθεί το ανώτατο όριο πίστωσης. Οποιαδήποτε χώρα φτάσει σε
τέτοιο σηµείο θα σηµαίνει και αυτόµατα ότι δεν θα µπορεί να βρει χρήµατα από την
παγκόσµια αγορά .
Ας δούµε µερικούς δείκτες που επηρεάζουν το επιτόκιο δανεισµού µιας χώρας:
• Ο δείκτης χρέος/παραγωγή που αναφέρθηκε προηγουµένως µπορεί να
χαρακτηρισθεί ως ένας βαθµός φερεγγυότητας µιας χώρας.
• Ο δείκτης των διεθνών αποθεµατικών µε το Α.Ε.Π. Ο δείκτης αυτός µετρά την
διεθνή ρευστότητα που έχει µία χώρα και αναµένεται να είναι αρνητικός. Ο
δείκτης αυτός κατασκευάζεται µε βάση στοιχεία από διεθνείς οικονοµικές
στατιστικές .
• ∆ιάρκεια δανείου. Ο δείκτης αυτός µετράται σε έτη και δείχνει το µέσο όρο
(σταθµισµένο) διάρκειας των δανείων που χορηγούνται σε µια συγκεκριµένη
χώρα .
• ∆είκτης όγκου δανεισµού. Και αυτός ο δείκτης δείχνει τη µέση αξία κάθε
δανείου.
• ∆είκτης ροπής για επενδύσεις. Ο δείκτης αυτός είναι οι ακαθάριστες επενδύσεις
προς το Α.Ε.Π. Προσπαθεί να δείξει τις προοπτικές ανάπτυξης που έχει µία
χώρα και σχετίζεται αρνητικά µε τα spreads.
• Ένας άλλος δείκτης είναι αυτός του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών προς το
Α.Ε.Π. Και αυτός ο δείκτης σχετίζεται αρνητικά µε την πιθανότητα πτώχευσης.
• Μέση ροπή προς εισαγωγές .Ο δείκτης αυτός µετράται σαν το σύνολο των
εξαγωγών προς το Α.Ε.Π. και θεωρείται ως ο βαθµός «ανοίγµατος» µιας χώρας.
Στο βαθµό που ο δείκτης αυτός δείχνει τον βαθµό ευπάθειας µιας χώρας από
ξένους κλυδωνισµούς αναµένεται ότι θα συνδέεται ευθέως µε την πιθανότητα
πτώχευσης.
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• Τελευταίος δείκτης είναι αυτός που δείχνει την ανάπτυξη µε το κατά κεφαλήν
Α.Ε.Π. και έχει αποδειχτεί ότι υψηλό ποσοστό αύξησης της παραγωγής θα έχει
µικρότερη πιθανότητα πτώχευσης µιας χώρας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΟΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΑΣ

3.1.Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Στο κεφάλαιο αυτό θα κάνουµε αναφορά και περιγραφή των οίκων
αξιολόγησης, οι οποίοι ειδικεύονται στηνανάλυση και αξιολόγησητης πιστοληπτικής
ικανότητας τωνεπιχειρήσεωνκαιτων κρατικώνχρεωστικών τίτλων. Οι οίκοι αυτοί
αξιολογούν τον πιστωτικό κίνδυνο και συνεπώς το κίνδυνο µιας χώρας.
∆ιαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλοστις χρηµατοπιστωτικές αγορές, συµβάλλοντας στη
µείωση της ασυµµετρίας πληροφόρησης ανάµεσα στους δανειστές και τους
επενδυτές.
Ο ρόλος των οίκων αξιολόγησης έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια λόγω
τηςοικονοµικής παγκοσµιοποίησηςκαιέχειλάβειµια επιπλέον ώθησηαπό τη δεύτερη
τραπεζική συνδιάσκεψη της Βασιλείας. Πολλές διεθνείς τράπεζες και επενδυτές
χρησιµοποιούν τις αξιολογήσεις των οίκων αξιολόγησης ως πηγή για τον
προσδιορισµό του κινδύνου χώρας. (A. Georgievska, L.Georgievska, A. Stojanovic,
N. Todorovic 2008).
Η έντονη παρουσία των οίκων στην νέα χρηµατοοικονοµική πραγµατικότητα
και η αποτυχία των ιδρυµάτων να προβλέψουν τη πρόσφατη χρηµατοπιστωτική κρίση
των

ΗΠΑ

σε

συνδυασµό

µε

τις

πτωχεύσεις

των

εταιρειών

Enron,

WorldComκαιParmalat συνιστούν ένα πλαίσιο κριτικής βασιζόµενο κυρίως στον
υψηλό βαθµό συγκέντρωσης του κλάδου. Σήµερα οι οίκοι αυτοί κατηγορούνται ως
βασικοί υπαίτιοι της χρηµατοπιστωτικής κρίσης , λόγω προηγουµένων πλασµατικών
αξιολογήσεων .
Θεωρούνται δε επιδεκτικοί άµεσης µεταρρύθµισης , όχι µόνον γιατί δεν προέβλεψαν
την κρίση µε τις υψηλές πιστοληπτικές αξιολογήσεις τους στα διάφορα είδη
τιτλοποιήσεων

των εταιρειών και των τραπεζών ,επιτρέποντας την δηµιουργία

φούσκας , αλλά κυρίως γιατί πληρώνονται από

τις επενδυτικές τράπεζες που

εξέδιδαν και εκδίδουν τους τίτλους.
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3.2 Ορισµός και ιστορική αναδροµή των οίκων αξιολόγησης
Οι οίκοι αξιολόγησης συνιστούν εταιρίες οι οποίες αξιολογούν-διαβαθµίζουν
την πιστοληπτική ικανότητα κρατών, επιχειρήσεων και άλλων φορέων που εκδίδουν
χρεόγραφα (π.χ. οµολογιακά δάνεια),µε στόχο την άντληση κεφαλαίων από τις
αγορές. Πρόκειται για εξειδικευµένα πρακτορεία ή οργανισµούς (βασικά οι
αµερικανικές Moody’s , StandardandPoor’s , Fitch ) που εκτιµούν σε τακτά χρονικά
διαστήµατα την πιστοληπτική ικανότητα (δηλαδή το µέγιστο χρέος που µπορεί να
αναλάβει κάποιος µε ασφάλεια και πόσο κοντά βρίσκεται στο όριο αυτό ) και την
αξιοπιστία µιας µεγάλης επιχείρησης , τράπεζας , δηµοσίου οργανισµού και κράτους .
Η αξιοπιστία αυτή καθορίζεται από το ιστορικό , τα περιουσιακά στοιχεία που
κατέχει και την οικονοµική δραστηριότητα , όπως αυτή προκύπτει από τις
υπάρχουσες λογιστικές καταστάσεις . Ηλογικήτης ύπαρξηςτων οίκων αξιολόγησης
είναινα λύσει το πρόβληµατηςπληροφοριακήςασυµµετρίαςµεταξύ των δανειστών
καιδανειζοµένωνσχετικά µε την πιστοληπτική ικανότητα του τελευταίου.
Οιοργανισµοί

αξιολόγησηςχωρίζονται

σε

δύο

κατηγορίες:

(i)

τους

αναγνωρισµένους οίκους και (ii) τους µηαναγνωρισµένους. Στην πρώτη κατηγορία
εντάσσονται οι οίκοι που έχουν αναγνωριστεί από τις εποπτικές αρχές κάθεχώρας.
ΣτιςΗνωµένες Πολιτείες µόνοπέντε οίκοι αξιολόγησης, µεταξύ

των οποίωνη

Moody’sκαιη Standard andPoors(S &P) έχουν αναγνωριστεί από τηνΕπιτροπή
Ασφάλειας Κεφαλαιαγοράς(Securityand Exchange Commission). Η πλειοψηφία
τωνοίκων

αξιολόγησης

όπωςτο

EconomistIntelligenceUnit(EIU),

InstitutionalInvestor(II), καιτο Euromoneyείναιµη αναγνωρισµένες.
Υπάρχειµεγάλη ανισότηταµεταξύ των οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας. Μπορεί ναδιαφέρουν ανάλογα µε το µέγεθος και το πεδίο κάλυψης
(γεωγραφική και τοµεακή). Υπάρχουν επίσης µεγάλεςδιαφορές όσον αφοράτη
µεθοδολογία αξιολόγησης των κινδύνων καθώς και του ορισµού τουκινδύνου χώρας,
γεγονός που καθιστά τη σύγκρισηµεταξύτουςδύσκολη.

Οι πιο γνωστοί οίκοι αξιολόγησης επιχειρήσεων και κρατών είναι:
A. M. Best (U.S.)
Baycorp Advantage (Australia)
Dominion Bond Rating Service (Canada)
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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)
The Pakistan Credit Rating Agency Limited (Pakistan)
NKC Independent Economists (South Africa)

Η αρχή των οίκων αξιολόγησης τοποθετείται στις αρχές του περασµένου
αιώνα, όταν η κατασκευή του τεράστιου σιδηροδροµικού δικτύου των ΗΠΑ
δηµιούργησε την ανάγκη εξεύρεσης επενδυτών ώστε να επενδύσουν τα κεφάλαια
τους σε αυτό το πραγµατικά δύσκολο για την εποχή εγχείρηµα. Το 1909 ιδρύεται από
το χρηµατοοικονοµικό αναλυτή JohnMoody η πρώτη εταιρεία πιστωτικών κινδύνων,
η οποία απευθύνονταν αποκλειστικά σε οµόλογα εταιριών σιδηροδρόµων. Σκοπός
της εταιρείας είναι να υπολογίζει τη δυνατότητα κάποιου να αποπληρώσει το δάνειο.
Ακολουθεί η ίδρυση κι άλλων εταιρειών αξιολόγησης µε βασικό αντικείµενο την
αξιολόγηση µόνο εµπορικών επιχειρήσεων. Η οικονοµική κρίση στην περίοδο του
Μεσοπολέµου και ο φόβος µη αποπληρωµής των χρεών από µέρους των
επιχειρήσεων

καθιστούν

πολύτιµους

τους

οίκους

αξιολόγησης,

οι

οποίοι

αναπτύσσονται και αποκτούν µεγάλη ισχύ. Αρχικά το εισόδηµά τους προερχόταν από
τους επενδυτές οι οποίοι πλήρωναν προκειµένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε
πληροφορίες σχετικά µε τα διάφορα επενδυτικά προϊόντα. Στην πορεία όµως το
εισόδηµά τους ενισχύθηκε καθώς οι οίκοι χρεώνουν αυτούς που αξιολογούν.
∆έκα χρόνια µετά την εµφάνιση της Moody’s εισέρχεται στην αγορά η
σηµερινή StandardandPoor’s και ακολουθεί ο οίκος Fitch, δηµιουργώντας µια
ιδιότυπη παγκόσµια κατάσταση ολιγοπωλίου που κατέχει σήµερα το 95% της
παγκόσµιας αγοράς αξιολόγησης επενδυτικών προϊόντων. To 1962 Η εταιρία
Dun&Bradstreet αγόρασε την Moody’s το, αλλά από το 2000 και µετά αποτελεί
αυτοτελή εταιρία. Η Poor και η Standard συγχωνεύθηκαν το 1941 και η εταιρία που
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προέκυψε, η Standard &Poor’s, απορροφάται to 1966 από την McGraw-Hill. To
1997 ο οίκος

Fitch συγχωνεύτηκε µε την IBCA (µια βρετανική εταιρεία, η οποία

ήταν θυγατρική της FIMILAC, γαλλικού

οµίλου

παροχής υπηρεσιών προς

επιχειρήσεις). Στο τέλος του έτους 2000, περίπου την εποχή που η αγορά δοµηµένων
τίτλων που βασίζονταν σε ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια υψηλού επιχειρηµατικού
κινδύνου άρχισε να αναπτύσσεται µε ταχείς ρυθµούς, οι εκδότες αυτών των
αξιόγραφων είχαν µόνο αυτούς τους τρεις οργανισµούς πιστοληπτικής αξιολόγησης
για να απευθυνθούν για την απόκτηση βαθµολογήσεων: Moody’s, Standard &Poor
και Fitch.
Οι ευνοϊκές αξιολογήσεις από αυτούς τους τρεις οργανισµούς ήταν ζωτικής
σηµασίας

για

την

επιτυχή

πώληση

των

τίτλων

που

βασίζονται

σε

ενυπόθηκαστεγαστικά δάνεια υψηλού επιχειρηµατικού κινδύνου, αλλά και άλλων
χρεογράφων. Οιπωλήσεις των οµολόγων αυτών, µε τη σειρά τους, ήταν µια
σηµαντική υποστήριξη γιατην αυτοχρηµατοδότηση της ολοένα αυξανόµενης
«φούσκας» των τιµών της αγοράςκατοικίας στις ΗΠΑ. Όταν η αύξηση των τιµών των
κατοικιών σταµάτησε στα µέσατου 2006 και στη συνέχεια άρχισε να µειώνεται, τα
ποσοστά αθέτησης της υποθήκης, ηοποία υπήρχε πίσω από αυτούς τους τίτλους
αυξήθηκαν κατακόρυφα, ενώ οι αρχικέςαξιολογήσεις αποδείχθηκαν υπερβολικά
αισιόδοξες. Οι τιµές µειώνονταν και ηαβεβαιότητα που περιέβαλε αυτούς τους
ευρέως διαδεδοµένους τίτλους, συνέβαλε στηνµετατροπή της πτώσης των τιµών της
αγοράς κατοικιών σε µια ευρέως διαδεδοµένηκρίση στις ΗΠΑ και στα διεθνή
χρηµατοπιστωτικά συστήµατα.
Από το 2000 λειτουργούν περίπου 130-150 οίκοι αξιολόγησης σε παγκόσµιο
επίπεδο. Πολλοί από αυτούς δραστηριοποιούνται σε παγκόσµια κλίµακα ενώ οι
περισσότεροι περιορίζονται σε συγκεκριµένες γεωγραφικές ή βιοµηχανικές περιοχές.
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3.3 Χρησιµοποιούµενα κριτήρια και µέθοδοι αξιολόγησης της
πιστοληπτικής ικανότητας χώρας

3.3.1 Ποσοτικές και ποιοτικές µέθοδοι αξιολόγησης
Οιδιαδικασίεςκαιοιµέθοδοιπου

χρησιµοποιούνταιγιανα

καθιερώσουντιςαξιολογήσεις φερεγγυότητας ποικίλλουνευρέωςµεταξύτων οίκων
αξιολόγησης.Παραδοσιακά,έχουν στηριχθείσε µια διαδικασία βασισµένη ποσοτικώς
και ποιοτικώς ως στην αξιολόγηση που αναθεωρείται και που οριστικοποιείται από
µια επιτροπή εκτίµησης. Πιο πρόσφατα, έχει υπάρξει µια αυξανόµενη εµπιστοσύνη
στα

ποσοτικά

στατιστικά

πρότυπα

βασισµένα

διαθέσιµαστοιχείαµεαποτέλεσµαηδιαδικασίααξιολόγησης
ναπεριλαµβάνειτηλιγότερηεξάρτηση

σε

ναείναιπιο

επάνω

δηµόσια
µηχανικήκαι

στηνεµπιστευτική

πληροφορία.Κανέναπρότυποδεν είναι απόλυτα σωστό και οιαποδόσεις είναιάρρηκτα
επηρεασµένεςαπότιςπεριστάσεις.
Μιακυρίαρχηεκτίµησηστοχεύειστηµέτρησητουκινδύνουότιµιακυβέρνησηµπορ
είνα προκαθορίσειαπόµόνητης τις υποχρεώσειςείτεσετοπικόείτετοξένο νόµισµα,
λαµβάνοντας

υπόψητηδυνατότητακαι

τη

προθυµίαµιαςκυβέρνησηςνα

ξεπληρώσειτοχρέοςέγκαιρα (Ferri).
Οι αξιολογήσεις των δυο µεγαλύτερων οίκων, της Moody’sκαιτηςStandard
andPoor's, ορίζονται από τις επιτροπές εκτιµήσεων καιόχιαπόµεµονωµένουςαναλυτές.
Επίσης ασκείται ιδιαίτερά έντονη κριτική στις τελικέςεκτιµήσειςτωνεπιτροπών.Οι
οίκοι

αξιολόγησηςπαρέχουν

ελάχιστεςοδηγίεςως

προς

τον

τρόπο

µε

τον

οποίοορίζουντασχετικάβάρησεκάθεπαράγοντα, παρέχοντας ωστόσο τιςπληροφορίες
των

µεταβλητών

που

εξετάζουνστονκαθορισµότωνκυρίαρχωνεκτιµήσεων.

Ο

προσδιορισµός της σχέσης µεταξύ των κριτηρίων των οίκων αξιολόγησης και των
πραγµατικών εκτιµήσεων είναι δύσκολος, εν µέρει επειδήµερικάαπότακριτήρια που
χρησιµοποιούνται δεν είναι ποσοτικά ή τουλάχιστον ποσοτικά προσδιορίσιµα αλλά
ποιοτικά. Ακόµη και για τους ποσοτικά προσδιορίσιµους παράγοντες, ο καθορισµός
των

σχετικών

τους

βαρώνείναιδύσκολοςεπειδήοιεταιρείεςστηρίζονταισε

ένανµεγάλοαριθµόκριτηρίωνκαιδεν

υπάρχεικανέναςτύποςγιατο

συνδυασµότωναποτελεσµάτωνγιανα καθοριστούνοιεκτιµήσεις (Bhatia).
Κατά την εκτίµησηκινδύνου ενός κράτους, οι οίκοι αξιολόγησηςεστιάζουν
σεπαραµέτρουςκινδύνουδιαφορετικής βαρύτητας: (i)οικονοµικοί(ii) πολιτικοί(iii)
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δηµοσιονοµική και νοµισµατική ευελιξία και (iv) το βάρος του χρέους. Ο
οικονοµικός

κίνδυνος

συνίσταται

στην

ικανότητα

αποπληρωµής

τωνυποχρεώσεωντου κράτους σεορισµένο χρόνο καιείναι συνάρτησηποιοτικών και
ποσοτικών στοιχείων. Ο πολιτικός κίνδυνος εκφράζει την προθυµία του κράτους
νααποπληρώσει το χρέος. Η προθυµία πληρωµήςείναι ένα ποιοτικόζήτηµαπου
διακρίνειτις χώρες απότους περισσότερους άλλους τύπουςπιστωτών. Στηνπράξη, ο
πολιτικός

και ο οικονοµικός κίνδυνοςείναι συνδεδεµένοι. Μιακυβέρνηση που

είναιαπρόθυµηνα αποπληρώσει το χρέοςσυνήθωςασκείοικονοµικές πολιτικέςπου
αποδυναµώνουντην ικανότητά τηςνα το πράξει.

3.3.2. Εµπειρικές εκτιµήσεις σηµαντικών παραγόντων της αξιολόγησης της
πιστοληπτικής ικανότητας

Ορισµένοιοικονοµολόγοιεκτιµούνοικονοµετρικάτους

προσδιοριστικούς

παράγοντες τωναξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότηταςτόσοώριµεςκαι όσο και για
αναδυόµενες

αγορές(CantorκαιPacker,

1995,

Haqueetal,

1996,

ReisenκαιvonMaltzan1999, JuttnerκαιMcCarthy, 2000καιBhatia, 2002). Σε αυτές
τιςµελέτες,

ένας

µικρός

αριθµός

µπορεί

να

εξηγήσειτο

90

τοιςεκατότης

µεταβολήςστις εκτιµήσεις:
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ
Μεγέθυνση του ΑΕΠ
Πληθωρισµός
Ο λόγος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών προς το ΑΕΠ
Ο λόγος των ξένων συναλλαγµατικών αποθεµάτων προς τις εισαγωγές
Επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης

Πράγµατι, µια µόνο µεταβλητή,το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, εξηγείπερίπου το
80τοιςεκατότης µεταβολήςστις εκτιµήσεις(BorenszsteinκαιPanizza, 2006). Αξίζει να
σηµειωθείότιη δηµοσιονοµική θέση µιας χώρας καθώς καιη εξωτερική θέση που
υπολογίζονται µια τριετία πριν απότο έτοςαξιολόγησης, βρέθηκαν να είναι
στατιστικάασήµαντες.

Σύµφωνα

πολιτικώνγεγονότωνµπορεί

να

µε

το

Haque,

βελτιώσειτην

ενώ

η

συµµετοχή

ερµηνευτική

των

δύναµητων
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παλινδροµήσεων,

ο

αποκλεισµός

τωνπολιτικώνµεταβλητώνδενεπηρεάζουν

τηνεκτίµησητων παραµέτρων.
Στη µελέτη των JüttnerκαιMcCarthy(2000),σχετικά µε τι κρίση στη
Νοτιοανατολική Ασία το 1997, διαπιστώθηκε ότι οι σηµαντικές µεταβλητές για την
εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων είναι:
Ο δείκτης τιµών του καταναλωτή
Ο λόγος του εξωτερικού χρέους προς τις εξαγωγές
Η πραγµατική συναλλαγµατική ισοτιµία
Η διαφορά των επιτοκίων
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η διαφορά των επιτοκίων και η πραγµατική συναλλαγµατική
ισοτιµία δεν είχαν χαρακτηριστεί ως στατιστικά σηµαντικές µεταβλητές στις
αξιολογήσεις των οίκων. Το παράδειγµα όµως της κρίσης στη Νοτιοανατολική Ασία
ανάγκασε τους διεθνούς οίκους αξιολόγησης να συµπεριλάβουν στις αναλύσεις τους
ακόµη περισσότερες παραµέτρους.

3.4. Η υιοθετούµενη διαδικασία Αξιολόγησης
Η

αξιολόγηση

της

πιστοληπτικής

ικανότητας

είναι

υποκειµενική

καιαντικατοπτρίζει την επαγγελµατική κρίση. Απαιτούνται αξιόπιστες πληροφορίες
των ποσοτικών στοιχείων που χρησιµοποιούνται, αλλά η ερµηνεία αυτών των
δεδοµένωνπεριλαµβάνει την γνώµη αυτού που τα αξιολογεί. Συνεπώς, η αξιολόγηση
της πιστοληπτικής ικανότητας είναι τόσο αξιόπιστη όσο ο βαθµολογητής και
οιπληροφορίες που χρησιµοποιεί (Rom, 2009).
Στο σύγχρονο οικονοµικό σύστηµα οι χώρες και οι εταιρίες βασίζουν σε ένα
τεράστιο βαθµό την επιβίωση και το µέλλον τους στη δυνατότητα χρηµατοδότησης
των αναγκών τους µε δανεικά κεφάλαια. Αυτό γίνεται µέσω της έκδοσης οµολόγων
τα οποία αποτελούν οµολογία χρέους του δανειζόµενου προς το δανειστή του. Οι
εταιρίες πιστοληπτικής αξιολόγησης έχουν δηµιουργήσει ένα σύστηµα βαθµολογίας
των οµολόγων που εκδίδουν τα κράτη και οι εταιρίες, το οποίο συνδέεται άµεσα και
αποφασιστικά µε την χρηµατιστηριακή αγορά εµπορίας χρέους και παροχής δανεικών
κεφαλαίων, µε µία σχέση πολύ απλή: όσο καλύτερη η βαθµολογία τόσο χαµηλότερο
το κόστος δανεισµού και όσο χειρότερη, τόσο υψηλότερο.
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Αν, για οποιοδήποτε λόγο, οι εταιρίες πιστοληπτικής αξιολόγησης
αποφασίσουν να βαθµολογήσουν µε άριστα τα οµόλογα ενός κράτους, µίας εταιρίας
κλπ τότε, ασχέτως της πραγµατικής τους οικονοµικής κατάστασης, θα µπορούν να
έχουν πρόσβαση σε δανεικά κεφάλαια µε πολύ χαµηλό κόστος και έτσι θα έχουν,
πάντα, τη δυνατότητα να επιβιώσουν αλλά και την ευκαιρία και το χρόνο να προβούν
στις

όποιες

διαρθρωτικές

κινήσεις

απαιτείται

προκειµένου

να εξυγιάνουν

προβληµατικούς τοµείς τους. Αντίθετα, αν η βαθµολογία γίνει έντονα αρνητική, τότε
η στρόφιγγα της χρηµατοδότησης κλείνει, προκαλώντας οικονοµική ασφυξία ακόµη
και στο ισχυρότερο κράτος ή την πιο υγιή εταιρία.
Σχεδόν όλοι οι οίκοι αξιολόγησης στηρίζουν τις εκτιµήσεις τους στην
πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων του δανειζόµενου. Μια τέτοια αξιολόγηση
περιλαµβάνει µια βαθµολόγηση µε γράµµατα (π.χ. ΑΑΑ) και σχόλια. Τα σχόλια
µπορεί να περιλαµβάνουν υποθέσεις, κριτήρια, µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν για
την αξιολόγηση, συνθήκες υπό τις οποίες η βαθµολόγηση µπορεί να αλλάξει και
περιγραφή της βαθµολογούµενης επιχείρησης (Frost).
Η FitchRatings και η Standard&Poor’s χρησιµοποιούν ένα σύστηµα
γραµµάτων, από το «AAA» (που δίδεται στους πλέον αξιόπιστους δανειολήπτες, που
δεν παρουσιάζουν προβλέψιµο ρίσκο σε ό,τι αφορά τις µελλοντικές πληρωµές τόκων
και κεφαλαίου) µέχρι το «D» (που δίδεται στους δανειολήπτες που έχουν ήδη αφήσει
ακάλυπτες κάποιες υποχρεώσεις).
Η Moody’s ακολουθεί ένα σύστηµα γραµµάτων και αριθµών, από το «Aaa»
(για τους ποιοτικότερους τίτλους, µε τον µικρότερο βαθµό ρίσκου), µέχρι το «C» που
είναι και η χαµηλότερη διαβάθµιση που προβλέπει ο οίκος.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ:
(AAA/Aaa) :Υποχρεώσεις για τις οποίες ισχύουν οι λιγότερες δυνατές προοπτικές
επενδυτικού ρίσκου.
(AA/Aa) :Υποχρεώσεις για τις οποίες ισχύουν πολύ λίγες προοπτικές επενδυτικού
ρίσκου.
(A/A) :Υποχρεώσεις για τις οποίες ισχύουν λίγες προοπτικές επενδυτικού ρίσκου.
(BBB/Baa) :Υποχρεώσεις για τις οποίες ισχύουν λίγες προοπτικές επενδυτικού
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ρίσκου, αλλά τυχόν αντιξοότητες είναι πιθανότερο να οδηγήσουν σε αύξηση του
ρίσκου σε σχέση µε προηγούµενες κατηγορίες.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

(BB/Ba): Υποχρεώσεις για τις οποίες υπάρχει πιθανότητα ανάπτυξης επενδυτικού
κινδύνου.
(B/B) : Υποχρεώσεις για τις οποίες υπάρχει επενδυτικός κίνδυνος.
(CCC/Caa) : Υποχρεώσεις για τις οποίες υπάρχει σήµερα πιθανότητα χρεοστασίου.
(CC/Ca) : Υποχρεώσεις που θεωρούνται ιδιαίτερα κερδοσκοπικές.
(C/C): Αυτή η αξιολόγηση χρησιµοποιείται για περιπτώσεις όπου έχει γίνει ήδη
αίτηση χρεοκοπίας, αλλά οι πληρωµές συνεχίζονται.
(DD) : Υποχρεώσεις περιπτώσεων όπου ήδη ισχύει χρεοστάσιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΧΩΡΑΣ

4.1 Ποιοι είναι οι µεγάλοι οίκοι αξιολόγησης
Οι εταιρείες πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s, Fitch και S&P, έγιναν
ιδιαίτερα γνωστές στη χώρα µας για το ρόλο τους στην ελληνική κρίση. Πρόκειται
για ιδιωτικές αµερικανικές εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν µοντέλα και µηχανισµούς
αξιολόγησης οµολόγων µε βάση κυρίως τις προοπτικές της κάθε χώρας. Οι τρεις
αυτοί οίκοι κατέχουν τη µερίδα του λέοντος στην παγκόσµια αγορά πιστοληπτικής
αξιολόγησης,

ελέγχοντας

πάνω

από

το

95%

της

παγκόσµιας

αγοράς.

Η αξιολόγηση (rating) που παρέχουν σε επιχειρήσεις, πιστωτικά ιδρύµατα και
κράτη φανερώνει ότι όσο υψηλότερη είναι η βαθµολογία αυτή, τόσο και πιο ασφαλής
θεωρείται η επένδυση, ενώ και το επενδυτικό ενδιαφέρον γίνεται ολοένα και
µεγαλύτερο, µε το κόστος χρήµατος µικρότερο. Ας δούµε, όµως, τα χαρακτηριστικά
κάθε οίκου ξεχωριστά.

Standard &Poor’s (S&P).
Ο οίκος των Standard &Poor’s (S&P) δηµιουργήθηκε το 1941 µε τη
συγχώνευση των εταιρειών Standard Statistics και Poor’sPublishing. Η εταιρεία που
ξεκίνησε από τον ιδρυτή της HenryVarnumPoor παρέχει σήµερα υπηρεσίες µε
εξαγωγή εξειδικευµένων πληροφοριών σε σύνθετα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα και
σε αγορές ανά τον κόσµο.
Η Standard &Poor’s εµπορεύεται επενδυτικά στοιχεία, πραγµατοποιεί
αποτιµήσεις

αξίας

εταιρειών,

χρηµατοοικονοµικές

αναλύσεις,

καθώς

και

γνωµοδοτήσεις για επιχειρήσεις, οργανισµούς και κράτη. Οι κύριες κατηγορίες
εργασιών της περιλαµβάνουν από υπολογισµό πολιτικού κινδύνου και αποτίµησης
δηµόσιου χρέους, µέχρι και αξιολόγηση πιστοληπτικής διαβάθµισης χώρας, µε χρήση
σύνθετων ποσοτικών και ποιοτικών µοντέλων, κατά τα πρότυπα της πιστοληπτικής
αξιολόγησης των επιχειρήσεων.
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Moody’s
Η

Moody’s

αποτελεί

θυγατρική

εταιρεία

του

οργανισµού

Moody’sCorporation, η οποία παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης, έρευνας και ανάλυσης
κινδύνων για ένα εύρος σύνθετων χρηµατοπιστωτικών προϊόντων ανάληψης χρέους.
∆ιαθέτει 17 γραφεία σε όλο τον κόσµο, ενώ παρέχει αξιολογήσεις δηµοσίου χρέους
χώρας για πάνω από 100 χώρες. Το 2009, η Moody’s δηµοσίευσε τζίρο εργασιών
περί τα 1,79 τρις δολάρια από πωλήσεις προερχόµενες, κυρίως, από τις υπηρεσίες
αξιολογήσεων της.
Ο οίκος Moody’s, όπως και ο Standard &Poor’s (S&P), χρησιµοποιεί έναν
συνδυασµό ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών για την αξιολόγηση
επιχειρήσεων και χωρών. Τα ποσοτικά στοιχεία χρησιµοποιούνται για να
υπολογίζονται ιστορικά στοιχεία της απόδοσης και των τάσεων των αγορών.
Οι συντελεστές κάθε µεταβλητής (weights-βάρη) που λαµβάνονται υπόψη για τον
υπολογισµό της πιστοληπτικής ικανότητας χώρας, εξαρτώνται από το αν η χώρα
διαθέτει υψηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα µε µακρά ιστορία θεσµικής και πολιτικής
σταθερότητας, είτε από το αν αυτή βρίσκεται ακόµη υπό ανάπτυξη.
Επίσης, η δηµοσιονοµική πολιτική λαµβάνεται υπόψη ως ο σηµαντικότερος
παράγοντας προσδιορισµού της πιστοληπτικής ικανότητας για τις προηγµένες χώρες,
ενώ οι τάσεις του ισοζυγίου πληρωµών αποτελούν το ισχυρότερο εργαλείο για την
αξιολόγηση των αναπτυσσόµενων χωρών.
Ο οίκος Moody’s εξετάζει πληροφορίες που συνοψίζονται σε τέσσερις κύριες
κατηγορίες:
i. Οικονοµική διάρθρωση και επίδοση χώρας (π.χ.: ∆είκτες ΑΕΠ, πληθωρισµού,
ανεργίας, εισαγωγών και εξαγωγών, κ.λπ.),
ii. ∆ηµοσιονοµικούς δείκτες (π.χ.: ∆ηµόσια έσοδα, ∆απάνες, ισορροπία εσόδωνδαπανών, χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, κ.λπ.),
iii. Εξωτερικές πληρωµές και συναλλαγές χώρας (π.χ.: συναλλαγµατική ισοτιµία,
κόστη εργασίας, δείκτης εξυπηρέτησης δηµόσιου χρέους, κ.λπ.),
iv.

Νοµισµατική

ισορροπία

και

παράγοντες

ρευστότητας

χώρας

(π.χ.:

Βραχυπρόθεσµο ύψος επιτοκίων, εγχώρια πίστωση, αποθεµατικά χώρας, ωρίµανση
χρέους, περιουσιακά στοιχεία Πιστωτικών Ιδρυµάτων, κ.λπ.).
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FitchRatings
O τρίτος διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης είναι ο FitchRatings, ο
οποίος παρέχει αξιολογήσεις και έρευνα για περίπου 150 χώρες. Ο FitchRatings
προωθεί προϊόντα οµολόγων χρέους, που προσφέρονται σε διάφορους οργανισµούς
και επιχειρήσεις, χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα, κρατικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικές
εταιρείες, δηµόσια ασφαλιστικά ταµεία, κ.λπ. Το 1979, η εταιρεία Fimalac S.A µε
έδρα το Παρίσι, απέκτησε πλειοψηφικό πακέτο µετοχών του οίκου FitchRatings.
Η Fimalac S.A. απέκτησε στη συνέχεια το 2000 και την αµερικανική εταιρεία
χρηµατοπιστωτικής αξιολόγησης Duff&Phelps. Από τότε ο οίκος FitchRatings
διευρύνεται σταδιακά, ανοίγοντας νέα γραφεία στην Κεντρική Ευρώπη και
αναπτύσσοντας συνεργασίες µε ασιατικές εταιρείες πιστοληπτικής αξιολόγησης. Ο
FitchRatings παρήγαγε έσοδα το 2009 ύψους 614,6 εκατ. δολάρια σηµειώνοντας
πτώση κατά 15,9% σε σχέση µε τη χρήση του 2008 (731,2 εκατ. δολάρια).

4.2. Ο ρυθµιστικός ρόλος των οίκων αξιολόγησης

Εξετάζοντας τους οίκους αξιολόγησης

ως

αποκλειστικούς παρόχους

επενδυτικών πληροφοριών, τους καθιστά ως ρυθµιστές των χρηµατοοικονοµικών
αγορών. Τα κριτήρια που χρησιµοποιούν οι οίκοι αξιολόγησης στην εκτίµηση της
πιστοληπτικής ικανότητας µιας επένδυση είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε τους
κανόνες πρόσβασης στις χρηµατοοικονοµικές αγορές. Μια υψηλή αξιολόγηση της
«φερεγγυότητας» ενός πιστωτή

θα του επιτρέψει την άνετη πρόσβαση στις

κεφαλαιαγορές υψηλής ρευστότητας ενώ µια χαµηλής ποιότητας εκτίµηση τον
αποκλείει ουσιαστικά από τις σηµαντικές αγορές. Η εκτίµηση έχει επίσης επιρροή
επάνω στο κόστος δανεισµού: θα είναι χαµηλότερο για τους κατόχους της
υψηλότερης εκτίµησης και θα αυξηθεί για τους πιστωτές χαµηλής εκτίµησης. Η
µεγάλη εποµένως επιρροή των οίκων αξιολόγησης στις διεθνής κεφαλαιαγορές
βασίζεται στο του γεγονός ότι οι µεγάλοι επενδυτές στηρίζονται εκτενώς στις
εκτιµήσεις των οίκων αξιολόγησης

για την πρόσβαση τους στις διαφανείς
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κεφαλαιαγορές. Έτσι οι µεγάλοι οίκοι αξιολόγησης είναι defacto ρυθµιστές των
χρηµατοοικονοµικών αγορών.
Μια ακόµη ενδιαφέρουσα πτυχή των οίκων αξιολόγησης είναι ότι οι κανόνες
τους έχουν γίνει στην πραγµατικότητα υποχρεωτικοί. Αν και σε γενικές γραµµές
κανένας δεν αναγκάζεται να εκτιµηθεί από κάποιο οίκο αξιολόγησης, στην
πραγµατικότητα που είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγει από την επιρροή τους. Από τότε
που οι οίκοι αξιολόγησης αναµείχθηκαν µε τις επιχειρήσεις στην αρχή του 20ου
αιώνα, η επιρροή που ασκούν

στους οφειλέτες αυξάνεται συνεχώς. Όταν ο

JohnΜoodyίδρυσε τον πρώτο οίκο αξιολόγησης, ο µοναδικός σκοπός του ήταν να
αξιολογήσει τα οµόλογα που εκδόθηκαν από αµερικάνικες εταιρίες (συνήθως
επιχειρήσεις κατασκευής σιδηροδρόµων). Από τότεµέχρι σήµερα, οι κεφαλαιαγορές
έχουν επεκταθεί σηµαντικά και οι οίκοι αξιολόγησης έχουν ακολουθήσει αυτή την
πορεία. Ένας σύγχρονος οίκος αξιολόγησης όπως η Moody’s ή η Standard &Poor's
αξιολογεί τον πιστωτικό κίνδυνο κάθε µορφής πιστωτών. Κατά συνέπεια, εκτός από
τις εταιρίες, οι οίκοι αξιολόγησης, αξιολογούν τράπεζες, πανεπιστήµια, δήµους,
περιφερειακά και εθνικά κράτη. Εκτός από τα οµόλογα αξιολογούν τον πιστωτικό
κίνδυνο κάθε µορφής επενδυτικών προϊόντων. Οπουδήποτε ο πιστωτικός κίνδυνος
περιλαµβάνεται στις οικονοµικές συναλλαγές, η παρουσία των οίκων αξιολόγησης
κρίνεται απαραίτητη. Εποµένως, καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη η παράκαµψη των
οίκων αξιολόγησης.
Επιπλέον, η χρήση των µεγάλων οίκων αξιολόγησης έχει γίνει σχεδόν
καταναγκαστική, λόγω της µονοπωλιακής θέσης τους στις διεθνής κεφαλαιαγορές
(CantorandPacker). Για την πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές, οι οφειλέτες εξαρτώνται
άµεσα από τις υπηρεσίες αξιολόγησης της φερεγγυότητας των εταιρειών. Σε πολλές
εθνικές αγορές καθώς και στη διεθνή

αγορά, κυριαρχούν

µόνο τρεις οίκοι

αξιολόγησης: Moody’s, Standard &Poor's,καιFitch. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι
οι εταιρίες έχουν πολύ περιορισµένες επιλογές. Συνήθως απαιτούνται τουλάχιστον
δύο εκτιµήσεις για την πρόσβαση στην αγορά κεφαλαίων. Επιπλέον, η Moody’s και η
Standard &Poor's είναι κυρίαρχες στο χώρο, καθώς ο οίκος Fitch, δραστηριοποιείται
σε εξειδικευµένες αγορές, κυρίως

στην εκτίµηση των εταιρειών παροχής

οικονοµικών υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, δε θα ήταν υπερβολή

να υποστηρίξει

κάποιος ότι δύο ουσιαστικά οίκοι διαµορφώνουν το µονοπώλιο στην αγορά
εκτίµησης του πιστωτικού κινδύνου. Η φιλοσοφία εποµένως των οίκων αξιολόγησης
µπορεί να συνοψισθεί

στο σλόγκαν της Standard &Poor's: «Ισχυρές Γνώµες.
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Επιτακτική Ανάλυση.» Εάν οι οφειλέτες τους ακολουθούν είναι πιθανότερο να
αποκτήσουν πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές, µε ευνοϊκούς όρους. Εάν τους αγνοούν,
διακινδυνεύουν µε αποκλεισµό.
Αυτή η µονοπωλιακή θέση των µεγάλων οίκων αξιολόγησης µπορεί να
εξηγηθεί από τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι πιθανοί ανταγωνιστές στην
προσπάθεια τους για να εισέρθουν στην αγορά για τη αξιολόγηση της πιστοληπτικής
ικανότητας(White, 45-47).
Μόνο µετά από τη αξιολόγηση ενός µεγάλου αριθµού πιστωτών, οι
πληροφορίες που παρέχουν οι οίκοι αξιολόγησης γίνονται αρκετά ελκυστικές
για τους επενδυτές. Στα αρχή, τέτοιου είδους εταιρείες παροχής επενδυτικών
πληροφοριών δεν µπορούν να καλύψουν το κόστος λειτουργίας

τους. Αυτή η

ανάλυση υποστηρίζεται από το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η
βιοµηχανία αξιολόγησης

τείνει σε µια συγκεντρωτική µορφή. Η εταιρεία

Duff&Phelps, µια µικρή αλλά αξιοσηµείωτη

αντιπροσωπεία αξιολόγησης

φερεγγυότητας συγχωνεύθηκε µε τον οίκο Fitch/IBCA για να διαµορφωθεί τελικά σε
Fitch, µειώνοντας τον αριθµό των σηµαντικών οίκων αξιολόγησης απο τέσσερα έως
τρία.
Οι οίκοι αξιολόγησης έχουν πλέον ενισχύσει τη θέση τους ακόµη και σε
θέµατα που εµπλέκονται µε τη δηµόσια διαχείριση. Η χρήση των αξιολογήσεων
φερεγγυότητας

για

σκοπούς

εκτίµησης

κινδύνου

δηµοσίου

κανονισµού

εµφανίζονται στις Ηνωµένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του NewDeal της δεκαετίας
του '30. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς ο πρώτος οίκος αξιολόγησης ιδρύθηκε
στις ΗΠΑ στην αρχή του 20ου αιώνα. Αυτό δεν αλλάξε µέχρι τη δεκαετία του '80
όταν η χρήση των αξιολογήσεων φερεγγυότητας επεκτάθηκε γεωγραφικά και µπορεί
τώρα να βρεθεί στις περισσότερες χώρες του αναπτυγµένου κόσµου (Estrella, 40-54).
Στην πραγµατικότητα, η ρυθµιστική χρήση των οίκων εκτίµησης έχει καταστεί ως
µια ευρέως αποδεκτή πρακτική παγκοσµίως. Ενδεικτικό είναι το παράδειγµα της
διάσκεψης της Βασιλείας (BaselCommitteeforBankingSupervision 2001), όπου
συστήνεται η χρήση των εκτιµήσεων για τον καθορισµό των κύριων απαιτήσεων
επιφύλαξης των τραπεζών.
Σύµφωνα µε το µέγεθος του κινδύνου που εξετάζουν έχουν σχεδιαστεί τρεις
τύποι ρυθµιστικών απαιτήσεων για τα διαφορετικά οικονοµικά όργανα

(Adams,

Mathieson, και Schinasi, 153). Κατ' αρχάς, οι εκτιµήσεις χρησιµοποιήθηκαν για να
αυξηθεί η ευαισθησία κινδύνου των περιορισµών της επένδυσης. Παραδείγµατος
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χάριν, προκειµένου να προστατευθεί το συµφέρον των µελλοντικών συνταξιούχων,
τα ποσά σύνταξης δεν επιτρέπονται για να επενδυθούν σε έναν οµόλογο που
εκτιµάται µε χαµηλό βαθµό επένδυσης. ∆εύτερον, οι επενδυτές έχουν συνδέσει τις
απαιτήσεις σε σχέση µε τις αξιολογήσεις φερεγγυότητας. Ένας οικονοµικός
οργανισµός µε επικίνδυνες επενδύσεις θα πρέπει να αποκαλύψει περισσότερες
πληροφορίες για τη λειτουργία του µέσα από τις εκθέσεις που δηµοσιεύει σε
τριµηνιαία βάση, από µια εταιρία µε µια µικρότερη όρεξη για τον κίνδυνο. Τέλος, οι
θεσµικοί επενδυτές των ΗΠΑ έχουν καθορίσει τις κύριες απαιτήσεις κεφαλαίου σε
συνάρτηση µε το σχετικό πιστωτικό κίνδυνο. Στις ΗΠΑ, οικονοµικοί οργανισµοί
όπως οι εµπορικές τράπεζες, οι τράπεζες επενδύσεων κ.λπ., λαµβάνουν µια έκπτωση
στην κύρια απαίτηση κεφαλαίου τους εάν τα συναλλασσόµενα µέλη ή οι τίτλοι στο
χαρτοφυλάκιό τους έχουν µια υψηλή αξιολόγηση φερεγγυότητας.
Η χρησιµοποίηση των αξιολογήσεων φερεγγυότητας για ρυθµιστικούς λόγους
κάνει τον ρυθµιστικό κίνδυνο περισσότερο εύκαµπτο και έτσι είναι πιθανότερο να
εκτιµηθούν επαρκώς οι κίνδυνοι. Λαµβάνοντας υπόψη τη δυναµική της σύγχρονης
χρηµατοδότησης, η προσαρµογή στον κίνδυνο µπορεί να επιτευχθεί µέσω ενός
ακατέργαστου

τρόπου

στις

ρυθµιστικές

κατηγορίες.

Παραδείγµατος

χάριν,

οικονοµικός ο κίνδυνος θα είναι µικρότερος ανάµεσα στα κράτη που είναι µέλη της
οργάνωσης για την οικονοµική συνεργασία και την ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) απ' ό,τι για τα
µη µέλη.
Η ρυθµιστική χρήση των οίκων αξιολόγησης

τους µετατρέπει σε

ηµιδηµόσιους ρυθµιστές. Οι εκτιµήσεις κινδύνου των οίκων όχι µόνο επισηµαίνουν
το ποσοστό κινδύνου σχετικό µε τους επενδυτές επηρεάζοντας έτσι το επίπεδο
τιµών, αλλά καθορίζουν επίσης τα ρυθµιστικά µέτρα που ισχύουν. Μία οικονοµική
πολιτική χαµηλού ρίσκου επιβάλλει ένα ελαφρύτερο ρυθµιστικό φορτίο επάνω
σε έναν επενδυτή από µια πολιτική υψηλού κινδύνου. Αυτό καθίσταται ιδιαίτερα
ορατό σε µια περίπτωση υποβάθµισης.Μερικοί θεσµικοί επενδυτές όπως τα
συνταξιοδοτικά ταµεία επιτρέπεται να επενδύουν µόνο σε συνθήκες χαµηλού
κινδύνου.

Μόλις

ένα

µέσο

έχει

υποβαθµιστεί

σε

κερδοσκοπικό

βαθµό,

τα συνταξιοδοτικά ταµεία θα πρέπει να πωλήσουν το χρηµατοπιστωτικό µέσο. Σε
περίπτωση υποβάθµισης του χρέους των ξένων χωρών, αυτό µπορεί να έχει σοβαρές
συνέπειες. Ένα άλλο αποτέλεσµα µπορεί να είναι ότι οι επενδυτές πρέπει να
αυξήσουν το αποθεµατικό κεφαλαίου

για να αντισταθµίσουν την αύξηση του

κινδύνου.
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Η ρυθµιστική χρήση των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας των ΗΠΑ
έχει επιπτώσεις και σε άλλους τοµείς. Επειδή η κεφαλαιαγορά των ΗΠΑ είναι η
σηµαντικότερη στον κόσµο, κανένας οφειλέτης δεν µπορεί να αγνοήσει αυτήν την
ρυθµιστική οργάνωση. Το αποτέλεσµα αυτό (Vogel), έχει έναν αποφασιστικό
αντίκτυπο για τους δανειολήπτες. Ο ρυθµιστική χρήση των αξιολογήσεων ενισχύει τις
αρνητικές επιπτώσεις της υποβαθµίσεις για τους δανειολήπτες. Οι επιχειρήσεις και τα
κράτη δε διακινδυνεύουν µόνο ακριβότερο κόστος δανεισµού. Όποτε υποβάλλονται
στους επενδυτές φραγµοί για περαιτέρω επένδυση, οι οφειλέτες διακινδυνεύουν να
αποκοπούν από τις κεφαλαιαγορές. Για παράδειγµα, κατά τη διάρκεια της ασιατικής
οικονοµικής κρίσης, η υποβάθµιση της Μαλαισίας από και τους οίκους αξιολόγησης
επιτάχυνε την εκροή του ξένου κεφαλαίου. Ως αντίδραση αξιωµατούχοι της
Μαλαισίας αρνήθηκαν δηµοσίως την ορθότητα αυτών των αξιολογήσεων.

4.3. Ο ρόλος των οίκων αξιολόγησης στην χρηµατοπιστωτική κρίση
Πολλοί είναι αυτοί που ευθέως αµφισβητούν την ικανότητα των οίκων
αξιολόγησης καθώς διαδραµάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατάρρευση του
χρηµατοοικονοµικού συστήµατος και απέτυχαν να αναγνωρίσουν το πραγµατικό
επενδυτικό κίνδυνο των χρεογράφων τα οποία ήταν συνδεδεµένα µε επισφαλή
στεγαστικά δάνεια και στα οποία έδιναν υψηλές βαθµολογίες.
Το πόσο ικανοί είναι οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης φάνηκε κατά την
τελευταία παγκόσµια οικονοµική κρίση, βαθµολογώντας µε "Α" τράπεζες οι οποίες
κατέρρευσαν λίγο µετά. Αναβάθµισαν την LehmanBrothers λίγο πριν καταρρεύσει.
Κάτι ανάλογο έγινε και µε την εταιρεία Enron. Στην κρίση του ενεργειακού
κολοσσού το 2001, οι οίκοι αξιολόγησης βαθµολογούσαν µε καλό βαθµό την
εταιρεία µέχρι και λίγο πριν καταρρεύσει. Επίσης, είναι γνωστή η πρόσφατη
περίπτωση της Ισλανδίας, την οποία είχαν αναβαθµίσει λίγο πριν καταρρεύσει.
Είναι πλέον γνωστό ότι µια από τις βασικές αιτίες της οικονοµικής κρίσης
είναι τα περίφηµα πακέτα δανείων, κυρίως στεγαστικών, που πωλήθηκαν σε
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διάφορους τραπεζικούς και άλλους οργανισµούς. Όταν η οικονοµία πήρε τα κάτω
της, πολλές τράπεζες που δεν ήξεραν καν τι περιέχουν τα πακέτα δανείων γονάτισαν,
µε αποτέλεσµα να κλιµακωθεί η κρίση και να µπούµε σε µια πρωτοφανή ύφεση . Οι
οίκοι αποδείχθηκαν ανεπαρκείς στο να αξιολογήσουν τα συγκεκριµένα πακέτα
δανείων, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί µια φούσκα στα στεγαστικά, καθώς οι
επενδυτές αγόραζαν πακέτα νοµίζοντας πως δεν υπάρχει ρίσκο. Αυτό οδήγησε στη
διοχέτευση τεράστιων ποσών στην αγορά κατοικίας, έτσι ώστε να δηµιουργηθούν
ακόµη περισσότερα πακέτα προκειµένου να καλύψουν την επενδυτική ζήτηση, που
µε τη σειρά της οδήγησε σε πτώση των κριτηρίων δανεισµού την οποία δεν εντόπισαν
οι οίκοι, παρά µόνο όταν ήταν ήδη αργά.
Η αγορά των δοµηµένων οµολόγων έλαβε τεράστια έκταση µετά το 2004, µε
τη βοήθεια των παραπάνω οίκων, οι οποίοι χαρακτήριζαν ως εξαιρετικά αξιόπιστα και συνεπώς µε ελάχιστο κίνδυνο - τα δοµηµένα οµόλογα που εξέδιδαν αφειδώς οι
αµερικανικές τράπεζες - ακόµη και αυτά που βασίζονταν σε προβληµατικά
στεγαστικά δάνεια (όπως αυτά που δίνονταν σε άνεργους ή άτοµα µε χαµηλό
εισόδηµα).
Από το 2007, όταν άρχισε να υποχωρεί η στεγαστική αγορά στην Αµερική, η
αγορά των δοµηµένων οµολόγων δοκιµάσθηκε και την επόµενη χρονιά οδήγησε σε
δραµατικές εξελίξεις, όπως η κατάρρευση της µεγάλης τράπεζας LehmanBrothers.
Μετά την εξέλιξη αυτή, η κριτική από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ για το ρόλο των
οίκων αξιολόγησης έγινε πολύ έντονη και αναζητήθηκαν τρόποι για να µειωθεί ο
ρόλος τους.
Στα τέλη του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέµατα εσωτερικής αγοράς
χαρακτήρισε αδιαφανή και αναξιόπιστη τη λειτουργία των οίκων. Η κριτική
εστιάστηκε κυρίως "στο µη ικανοποιητικό τρόπο, µε τον οποίο διαχειρίστηκαν οι
οίκοι τις δικές τους συγκρούσεις συµφερόντων και την ανεπαρκή διαφάνεια στις
δραστηριότητές τους". Το θέµα του ελέγχου της δραστηριότητας των οίκων
συζητήθηκε στα Συµβούλια Υπουργών Οικονοµίας της ΕΕ και αποφασίσθηκε να
ληφθούν µέτρα που θα ενισχύουν τη διαφάνεια της λειτουργίας τους. Μεταξύ άλλων,
έχει ζητηθεί από τους οίκους να ενηµερώνουν αρκετό διάστηµα πριν από την
ανακοίνωση των αξιολογήσεων τους για κρατικά χρέη και να δίνουν το σύνολο της
ανάλυσης

πάνω

στην

οποία

βασίζουν

τις

αξιολογήσεις

τους.

Με το ρόλο των οίκων ασχολήθηκαν και οι αµερικανικές αρχές, στο
πλαίσιο της έρευνας που έκαναν για την αναζήτηση των αιτίων που οδήγησαν στη
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µεγάλη κρίση. Η αµερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε µια σειρά
µέτρων για τη σταδιακή απεξάρτηση της αµερικανικής χρηµατοπιστωτικής αγοράς
από τις αξιολογήσεις των οίκων.

4.4. Το καρτέλ των οίκων αξιολόγησης
Παρά το γεγονός ότι φαίνεται να υπάρχουν περίπου 150 οίκοι πιστοληπτικής
αξιολόγησης, σε όλο τον κόσµο, οι Moody’s, Standard &Poor’s, και Fitch είναι οι
πλέον

δεσπόζουσες εταιρίες. Και οι τρεις λειτουργούν σε παγκόσµια βάση, µε

γραφεία σε έξι ηπείρους και η καθεµία έχει αξιολογήσεις που αφορούν δεκάδες
τρισεκατοµµύρια δολάρια χρεογράφων. Το 1930 η αµερικάνικη Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς(SEC) αποφάσισε ότι οι τράπεζες δε θα µπορούσαν να αγοράσουν
οµόλογα µε βαθµό χειρότερο από ΒΒΒ και επιπλέον πως οι µόνες αποδεκτές
βαθµολογίες είναι αυτές των τριών οίκων αξιολόγησης. Έτσι ένα καρτέλ που
λειτουργεί µέχρι και σήµερα.
Φυσικά, στην βιοµηχανία πιστοληπτικής αξιολόγησης δε πρόκειται να
υπάρξουν ποτέ πολυάριθµοι µικροί συµµετέχοντες. Στην αγορά πληροφοριών των
οµολόγων τα ενδεχόµενα εµπόδια εισόδου, όπως οι οικονοµίες κλίµακας, τα
πλεονεκτήµατα της εµπειρίας, και η φήµη του εµπορικού σήµατος είναι πολύ
σηµαντικά χαρακτηριστικά.
Οι νέες εταιρείες αξιολόγησης κινδυνεύουν να αγνοηθούν από τα
περισσότερα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και κατά συνέπεια και από τους εκδότες
οµολόγων. Επιπλέον, η SEC ήταν εξαιρετικά αδιαφανής στη διαδικασία ορισµού του
πλαισίου αξιολόγησης. Ποτέ δεν καθιέρωσε τα τυπικά κριτήρια ώστε µια εταιρία να
χαρακτηριστεί ως «εθνικά αναγνωρισµένος στατιστικός οργανισµός αξιολόγησης».
Το τελευταίο διάστηµα η ΕΕ ζητεί τρόπους για τη δηµιουργία ευρωπαϊκού
οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης που θα λειτουργεί ως αντίβαρο στο «καρτέλ» των
τριών οίκων που αξιολογούν σήµερα την οικονοµική πορεία επιχειρήσεων και
κυβερνήσεων.
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4.5. ∆ιαφάνεια στις οικονοµικές συναλλαγές
Ένα µεγάλο κοµµάτι της κριτικής που δέχονται οι τρεις µεγάλοι οίκοι
αξιολόγησης αφορά τον τρόπο πληρωµής τους, καθώς και τα κοστολόγια τους.
Έντονη καχυποψία υπάρχει σχετικά µε τον τρόπο που πληρώνονται οι οίκοι
αξιολόγησης, µε το είδος των εργασιών που καλούνται να διεκπεραιώσουν , µε την
εύρεση πόρων για τη συντήρηση τους κτλ.
Η αξιολόγηση ενός κράτους ή µιας επιχείρησης, µε βάση τα θεµελιώδη
µεγέθη είναι πολύ χρήσιµη, ιδιαίτερα αν είναι υψηλή, διότι αποτελεί το διαβατήριο
στις αγορές χρήµατος. Όσο καλύτερη είναι η βαθµολογία, τόσο περισσότερο
ασφαλής θεωρείται η επένδυση, κατά συνέπεια, το επενδυτικό ενδιαφέρον
µεγαλύτερο και το κόστος του χρήµατος φθηνότερο. Έτσι ενισχύεται σηµαντικά ο
ρόλος των οίκων αξιολόγησης. Αρχικά η βαθµολόγηση µιας εταιρείας από τη
Moody’s ή τηνS&P προκαλεί απαίτηση της τάξεως των 50.000-70.000 ευρώ
(Economist) για κάθε φορά αξιολόγησης. Πολλές φορές µία αξιολόγηση µπορεί να
επαναληφθεί αρκετές φορές µέσα σε σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα, ακόµα και
στην περίοδο του ίδιου έτους. Στους κανόνες τις ελεύθερης αγοράς, ο ανταγωνισµός
των εταιρειών και η εύρεση δανειακών πόρων οδηγεί πολλές φορές τις µεγάλες
εταιρείες σε ‘µυστικές συµφωνίες’ µε τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης µε
σκοπό την ενίσχυση της βαθµολογίας.
Ένας άλλος τρόπος για να έρθει κανείς σε επαφή µε τους οίκους αξιολόγησης
κάνει κυρίως µε τη δυνατότητα που αποκτά κανείς πληρώνοντας να «ξεκλειδώνει» τις
διάφορες βάσεις δεδοµένων που έχουν δηµιουργήσει οι συγκεκριµένοι οίκοι για τις
αγορές παγκοσµίως.Πρόκειται για εξαιρετικά χρήσιµα εργαλεία, ιδιαίτερα για
εκείνους που τριγυρνάνε στον κόσµο αναζητώντας επενδυτικές ευκαιρίες. Ακόµη και
στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει διαφάνεια στις οικονοµικές συναλλαγές που
πραγµατοποιούνται.
Το πρόβληµα προέκυψε όταν οι οίκοι άλλαξαν το επιχειρηµατικό τους
µοντέλο. Ιστορικά, οι επενδυτές τους πλήρωναν για την αξιολόγηση. Αν ο οίκος
έπεφτε έξω συχνά, τότε ο επενδυτής στρέφονταν προς έναν από τους ανταγωνιστές
του. Στη δεκαετία όµως του 1970, οι οίκοι στράφηκαν προς ένα µοντέλο στο οποίο ο
εκδότης του οµολόγου είναι αυτός που πληρώνει για τη βαθµολόγηση. Αυτό
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δηµιούργησε µια τεράστια σύγκρουση συµφερόντων καθώς ο εκδότης πάντα επιζητεί
τον καλύτερο βαθµό και αν δεν τον πάρει, πάει αλλού.
Οι φόβοι για το εταιρικό τους κύρος απέτρεπαν τους οίκους από το να
µεροληπτούν για το κέρδος. Όµως όσο περνούσε ο καιρός, το κυνήγι του κέρδους
άρχισε να επηρεάζει την αντικειµενικότητα και την αµεροληψία των αξιολογήσεων.
Αυτό έγινε ιδιαίτερα εµφανές το 2001 µε τη πτώχευση της Enron. Και οι τρεις οίκοι
είχαν αξιολογήσει θετικά τα οµόλογα της εταιρίας µέχρι λίγες µέρες πριν τη
κατάρρευσή της. Αυτό οδήγησε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο να ερευνήσει το
όλο καθεστώς και να εντοπίσει µερικά δοµικά προβλήµατα στη βιοµηχανία των
αξιολογήσεων

4.6. ∆εοντολογική Προσέγγιση
Οι τρεις οίκοι αξιολόγησης -Standard &Poor’s, Moody’s και Fitch- κατέχουν
τη µερίδα του λέοντος στην παγκόσµια αγορά πιστοληπτικής αξιολόγησης
ελέγχοντας πάνω από το 95% της παγκόσµιας αγοράς. Η αξιολόγηση που δίνουν σε
µια επιχείρηση - τράπεζα ή κράτος σηµαίνει ότι όσο καλύτερη (υψηλότερη) είναι η
βαθµολογία, τόσο περισσότερο ασφαλής θεωρείται η επένδυση και, κατά συνέπεια,
το επενδυτικό ενδιαφέρον µεγαλύτερο και το κόστος χρήµατος φθηνότερο. Αρα ο
ρόλος τους είναι κοµβικός εκ των πραγµάτων.
Το πρόβληµα της αξιολόγησης από τους τρεις οίκους είναι πρώτιστα
πρόβληµα δεοντολογικό. Υπάρχουν ισχυρές προσωπικές σχέσεις µεταξύ των
στελεχών των οίκων αξιολόγησης µε τα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισµών που
ζητούν αξιολόγηση. Πολλές φορές τα στελέχη των οίκων δίνουν οδηγίες σε
διευθυντικά στελέχη των οργανισµών για να λάβουν καλό βαθµό. Αυτή η προσέγγιση
δηµιουργεί κανόνες λειτουργίας στην αγορά τους οποίους πρέπει υποχρεωτικά να
ακολουθούν οι αξιολογούµενες επιχειρήσεις. Ακόµη, έχει πολλές φορές γραφτεί στον
Τύπο ότι οι τρεις µεγάλοι οίκοι αξιολόγησης διαπλέκονται µε άλλα εταιρικά
συµφέροντα τα οποία κυρίως είναι εκδοτικά. Στην πρόσφατη παγκόσµια
χρηµατοοικονοµική κρίση οι οίκοι αυτοί έπεσαν έξω, κυρίως διότι αµείβονται από τις
ίδιες τις επιχειρήσεις στις οποίες αξιολογούσαν τα οµόλογά τους. Μάλιστα, όταν η
αγορά στέγης κατέρρεε στα τέλη του 2007, η Moody’s έβαλε στο περιθώριο και
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αποµόνωσε κάποιους αναλυτές και στελέχη της που προειδοποιούσαν για την
επερχόµενη οικονοµική καταστροφή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΧΩΡΑΣ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΟΜΟΛΟΓΩΝ

5.1 Κίνδυνος χρεοκοπίας µιας χώρας
Υπάρχουν αρκετοί, διαφορετικοί δείκτες µέτρησης του κινδύνου της χρεοκοπίας µίας
χώρας, οι οποίοι «χρησιµοποιούνται» τόσο από την ίδια «προληπτικά», όσο και από
τις διεθνείς εταιρείες αξιολόγησης (για τον καθορισµό της πιστοληπτικής ικανότητας
της, µε βάση την οποία υπολογίζονται, µεταξύ άλλων, τα επιτόκια των οµολόγων του
δηµοσίου).

Ένας δείκτης είναι η πορεία (διαχρονικά) και το ύψος των επιτοκίων που πληρώνει
µία χώρα για τα δάνεια που λαµβάνει. Όταν δεν ξεπερνούν πολύ το επιτόκιο µίας
ισχυρής Οικονοµίας (στην Ε.Ε. η Γερµανία µε 3%), θεωρείται ότι δεν
«υποδηλώνουν» κίνδυνο χρεοκοπίας (η Αργεντινή πλήρωνε, λίγο πριν πτωχεύσει, 40
ποσοστιαίες «µονάδες βάσης» – δηλαδή πάνω από 40% ).
Ένας άλλος βασικός δείκτης είναι το ποσοστό των δηµοσίων χρεών µίας χώρας, σε
σχέση µε το ΑΕΠ της αφού, όσο µεγαλύτερο εµφανίζεται, τόσο πιο πιθανή είναι η
χρεοκοπία της (το 125% που υπολογίζεται για τη χώρα µας το 2010, είναι πολύ πάνω
από το όριο ασφαλείας – 60%). Επίσης, το ποσοστό του εξωτερικού χρέους της σε
σχέση µε το ΑΕΠ (στη Μ. Βρετανία υπερβαίνει το 400%).

Η κυριότερη αιτία της χρεοκοπίας ενός κράτους (όπως και µίας επιχείρησης) είναι
αναµφίβολα η υπερχρέωσή του (οι πολεµικές συρράξεις και οι επαναστατικές
αλλαγές), η οποία µεταξύ άλλων µπορεί να προέλθει:
(α) από την κερδοσκοπική επίθεση εναντίον του εθνικού νοµίσµατος (κίνδυνος που
σε µία χώρα της Ευρωζώνης δεν υφίσταται, λόγω του κοινού νοµίσµατος),
(β) από την αρνητική οικονοµική συγκυρία στις χρηµαταγορές, η οποία µπορεί να
καταστήσει αδύνατο ακόµη και τον «υγιή», τον εγγυηµένο δηλαδή δανεισµό της
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(γ) σαν αποτέλεσµα µίας «σειράς ετών» ελλειµµατικών προϋπολογισµών, κατά τη
διάρκεια των οποίων το κράτος δαπανούσε περισσότερα από όσα εισέπραττε, ενώ
χρηµατοδοτούσε τα ελλείµµατα του µε συνεχώς αυξανόµενα δάνεια (οµόλογα) από
τους πολίτες, από τις τράπεζες, από επενδυτές και από άλλα κράτη,
(δ) από το συνδυασµό, από την χρονική «συνύπαρξη» δηλαδή των παραπάνω
διαφορετικών αιτιών (από την ταυτόχρονη εµφάνιση της δεύτερης και της τρίτης
αιτίας, όσον αφορά µία χώρα της Ευρωζώνης).

5.2 Ελληνικά οµόλογα
Το οµόλογο είναι ένας τίτλος χρέους ο οποίος εκδίδεται από µια κυβέρνηση ή
µια εταιρία µε σκοπό να συγκεντρώσει χρήµατα. Ο εκδότης υποχρεούται να
καταβάλλει ένα σταθερό ποσό ως τόκο (κουπόνι) σε τακτά χρονικά διαστήµατα (π.χ.
ετησίως) και κατά την ηµεροµηνία λήξης (ωριµότητα) του οµολόγου να επιστρέψει
στον κάτοχό του-δανειστή το αρχικό ποσό του κεφαλαίου (ονοµαστική αξία).Επίσης
άλλοι όροι που µπορούν να συνδεθούν µε την έκδοση οµολόγου, είναι η υποχρέωση
για τον εκδότη να παρέχει ορισµένες πληροφορίες στον κάτοχο οµολόγων ή άλλοι
περιορισµοί στη συµπεριφορά του εκδότη. Τα οµόλογα εκδίδονται γενικώς για ένα
καθορισµένης διάρκειας χρονικό διάστηµα , µεγαλύτερο του ενός έτους.
Ένα οµόλογο είναι απλώς ένα δάνειο, το οποίο αντλείται από τον εκδότη του
δανείου όχι µέσω της τραπεζικής διαµεσολάβησης αλλά µέσω των κεφαλαιαγορών. Ο
εκδότης είναι ο οφειλέτης, ο κάτοχος οµολόγων ο δανειστής και το κουπόνι (αν
υπάρχει) είναι ο τόκος. Τα οµόλογα επιτρέπουν στον εκδότη να χρηµατοδοτήσει
µακροπρόθεσµες επενδύσεις µε εξωτερικά κεφάλαια.
Τα οµόλογα και οι µετοχές είναι και τα δύο χρεόγραφα, αλλά η διαφορά είναι
ότι οι κάτοχοι µετοχών είναι ιδιοκτήτες ενός µέρους (τµήµατος) της εκδότριας
εταιρείας (έχουν εταιρικό µερίδιο), ενώ οι κάτοχοι οµολόγων είναι στην ουσία
δανειστές του εκδότη. Επίσης τα οµόλογα έχουν συνήθως έναν καθορισµένο χρόνο ή
ωριµότητα, µετά την πάροδο της οποίας το οµόλογο εξαγοράζεται ενώ οι µετοχές
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µπορούν να είναι, κατά κάποιο τρόπο, αόριστου χρόνου. Τέλος, η πληρωµή του
αντίστοιχου κουπονιού ενός οµολόγου προηγείται της απόδοσης µερίσµατος από την
αντίστοιχη εταιρεία (γεγονός πολύ σηµαντικό σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρείας
και επιπλέον, ο κάτοχος του οµολόγου µπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη στην
περίπτωση που δεν του αποδοθεί το κουπόνι του, ενώ µε το µέρισµα µιας µετοχής δεν
ισχύει κάτι τέτοιο).
Τα ελληνικά οµόλογα διακρίνονται σε 3 κατηγορίες:
1.Ελληνικά κρατικά οµόλογα
2.Eλληνικά FRNs
3.Ελληνικά εταιρικά οµόλογα.
Τα ελληνικά κρατικά οµόλογα είναι τίτλοι χρέους οι οποίοι εκδίδονται από το
ελληνικό

κράτος

µε

σκοπό

να

συγκεντρώσει

χρήµατα.

Η διαπραγµάτευση των ελληνικών κρατικών οµολόγων γίνεται στην Η∆ΑΤ
(Ηλεκτρονική ∆ευτερογενή Αγορά Τίτλων).
Ο επενδυτής που θέλει να αγοράσει ένα κρατικό οµόλογο θα πρέπει να απευθυνθεί
στα υποκαταστήµατα των τραπεζών τα οποία έχουν πρόσβαση στα dealingrooms.
Ο επενδυτής θα πρέπει να είναι εξοικειωµένος µε την αντίστροφη σχέση µεταξύ της
τιµής και της απόδοσης του οµολόγου. Συγκεκριµένα να ξέρει ότι όταν η τιµή του
οµολόγου ανεβαίνει η απόδοση του οµολόγου πέφτει ενώ όταν η τιµή του οµολόγου
πέφτει η απόδοσή του ανεβαίνει. Η απόδοση του οµολόγου ορίζεται ως:
Απόδοση (yield) = κουπόνι /τιµή οµολόγου.
Παράδειγµα: Εάν αγοράσουµε ένα οµόλογο ονοµαστικής αξίας 1.000€ µε κουπόνι
10% στην ονοµαστική του αξία η απόδοση είναι: 100€ /1.000€ = 10%.
Όταν η τιµή του οµολόγου πέσει στα 800€ τότε η απόδοση ανέρχεται στο:
100€ /800€ = 12,5%. Αυτό συµβαίνει διότι παίρνουµε τον τόκο των 100€ σε ένα
επενδυτικό προϊόν που τώρα στοιχίζει 800€. Αντίστροφα, εάν η τιµή του οµολόγου
ανέβει στα 1.200€ τότε η απόδοση πέφτει στο 8,33% (100€/ 1.200€).
Ο επενδυτής που θέλει να αγοράσει ένα οµόλογο θέλει να έχει υψηλές αποδόσεις.
Εποµένως θα πληρώσει 800€ για να αγοράσει ένα οµόλογο ονοµαστικής αξίας 1.000€
το οποίο έχει απόδοση 12,5%. Αντίθετα εάν ο επενδυτής έχει ήδη στο χαρτοφυλάκιο
του ένα οµόλογο, απολαµβάνει τον τόκο του κουπονιού 100€ έχοντας την ελπίδα ότι
η τιµή του οµολόγου θα ανέβει και θα το πουλήσει στο µέλλον.
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Τα ελληνικά εταιρικά οµόλογα είναι τίτλοι χρέους οι οποίοι εκδίδονται από
ελληνικές εταιρίες µε σκοπό να συγκεντρώσουν χρήµατα. Η διαπραγµάτευση των
ελληνικών εταιρικών οµολόγων γίνεται στο Χ.Α. (Χρηµατιστήριο Αθηνών).

5.3 Η πορεία των Ελληνικών οµολόγων
Η περιοχή των 1.000 µονάδων για τα spreads των Ελληνικών οµολόγων ήταν µια
εξαιρετικά σηµαντική περιοχή που δεν έπρεπε να διασπαστεί, καθώς αποτέλεσε την
κορυφή τριών ανοδικών κινήσεων στο πρόσφατο παρελθόν. Η διάσπαση των 1.000
µονάδων παρέχει την βάση για µεγαλύτερη ανοδική κίνηση των spreads τους
επόµενους µήνες. Σύµφωνα όµως µε την τεχνική ανάλυση, όταν µια χρηµατιστηριακή
αξία διασπά µια σηµαντική αντίσταση (όπως αυτή των 1.000 µονάδων των spreads)
επιστρέφει προσωρινά ώστε να την επιβεβαιώσει. Άρα σύµφωνα µε αυτή την
προσέγγιση, ίσως και τα spreads υποχωρήσουν ώστε να επαναβεβαιώσουν την
περιοχή των 1.000-1.050 µονάδων, πριν κινηθούν υψηλότερα. Σηµειώνεται ότι τα
spreads των 10ετών Ελληνικών Οµολόγων έκλεισαν στις 1.397 µονάδες βάσης, κατά
την 7η Ιουλίου 2011.
Η απόδοση των Ελληνικών Οµολόγων ανεβαίνει καθώς τα ασφάλιστρα κινδύνου
γίνονται πιο ακριβά. Η απόδοση του 10ετούς Οµολόγου προσεγγίζει αισίως το 15%.
Ακολουθεί γράφηµα της πορείας των Ελληνικών οµολόγων κατά το τελευταίο
έτος από το Bloomberg

5.4 Αγοραία τιµή οµολόγου
Οι κυβερνήσεις χωρών σχεδόν πάντα χρειάζεται να δανειστούν προκειµένου
να καλύψουν τις δηµόσιες δαπάνες τους .Αυτό γίνεται µε την έκδοση οµολόγων σε
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τακτά διαστήµατα όπως αναφέρθηκε και παραπάνω , τα οποία τα διαθέτουν στους
επενδυτές .Αυτή είναι και η έννοια του ∆ηµόσιου χρέους µιας χώρας. Όσο
µεγαλύτερες ανάγκες για δανεισµό έχει µία χώρα τόσο περισσότερα οµόλογα εκδίδει
και συνεπώς αυξάνει το ∆ηµόσιο χρέος της. Οι εκδόσεις οµολόγων γίνονται µε
διαφορετική ηµεροµηνία λήξης , τοκοµερίδιο και συνολική αξία , ανάλογα µε τις
ανάγκες µιας χώρας αλλά και για την διευκόλυνση της διαχείρισης του ∆ηµόσιου
χρέους. Τα οµόλογα µε τοκοµερίδιο εκδίδονται µε ονοµαστική αξία η οποία είναι το
ποσό που πληρώνεται από τον εκδότη κατά την εξόφληση του οµολόγου στην λήξη
του. Η ονοµαστική αξία χρησιµοποιείται επίσης ως βάση για τον υπολογισµό του
τοκοµεριδίου. π.χ. 6% απόδοση πληρώνει στον κάτοχό του κάθε χρόνο 6€ για κάθε
100€ ονοµαστικής αξίας .
Η τιµή ενός οµολόγου ανά πάσα στιγµή ,αλλά και κατά την διάρκεια έκδοσής
του διαφέρει από την ονοµαστική αξία και είναι συνάρτηση των τρεχόντων επιτοκίων
σε σχέση µε το τοκοµερίδιο του οµολόγου
.

5.5Απόδοση στην λήξη
Καθηµερινά, κατά την διαπραγµάτευση των οµολόγων στη διατραπεζική αγορά η
τιµή τους διαµορφώνεται ελεύθερα.. Η τρέχουσα τιµή κάθε οµολόγου φανερώνει την
απόδοσή του που έχει αυτό το οµόλογο αν αγοραστεί στην τιµή αγοράς και κρατηθεί
µέχρι την λήξη του. Είναι προφανές ότι η τιµή και η απόδοση στην λήξη είναι
αντιστρόφως ανάλογα. Με σταθερά τοκοµερίδιο και ονοµαστική αξία όσο πιο ακριβά
αγοραστεί ένα οµόλογο τόσο πιο µικρή θα είναι η απόδοση ενώ µεγάλη απόδοση
στην λήξη σηµαίνει φτηνότερο οµόλογο .Οι αποδόσεις στην λήξη αποτελούν
ασφαλέστερα µέτρα σύγκρισης αφού στον υπολογισµό συµπεριλαµβάνεται και η τιµή
και το τοκοµερίδιο .

5.6 Spread Ελληνικών – Γερµανικών οµολόγων
Πολύς λόγος γίνεται τελευταία και µε ευκαιρία την κρίση χρέους στην Ε.Ε. για το
spreadµεταξύ ελληνικών και γερµανικών οµολόγων. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από
την διαφορά στην λήξη της απόδοσης των δεκαετών ελληνικών και γερµανικών . Το
γερµανικό δεκαετές οµόλογο είναι το πιο αντιπροσωπευτικό για την ζώνη του ευρώ.

5.7 Καµπύλη αποδόσεων
Όπως αναφέρθηκε η κυβέρνηση µιας χώρας καθορίζει την έκδοση οµολόγων
ανάλογα µε τις δανειακές ανάγκες της αλλά και την διευκόλυνση της διαχείρισης
αποπληρωµής του χρέους .Γι αυτό εκδίδονται οµόλογα διαφορετικής διάρκειας η
οποία κυµαίνεται από 1- 20χρόνια (το πιο συνηθισµένο ) και για ορισµένες χώρες
όπως οι ΗΠΑ φτάνει τα 30 χρόνια.
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Οι αποδόσεις των οµολόγων διαφορετικής ηµεροµηνίας λήξης σχηµατίζουν γραφικά
την καµπύλη αποδόσεων .
Το σχήµα της καµπύλης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες τους οποίους εξηγούν
τρεις θεωρίες.
Η θεωρία των προσδοκιών που υποστηρίζει ότι το σχήµα της καµπύλης εξαρτάται
από τις προσδοκίες των µελλοντικών επιτοκίων .Χώρες δηλαδή µε αύξηση των
επιτοκίων έχουν καµπύλη αποδόσεων ανοδική .
Η θεωρία της προτίµησης ρευστότητας σύµφωνα µε την οποία οι επενδυτές
προτιµούν την ρευστότητα
δηλ. οι δανειζόµενοι προτιµούν να δανείζονται
µακροπρόθεσµα και οι δανειστές να δανείζουν βραχυπρόθεσµα .Αυτό σηµαίνει
µεγάλη ζήτηση για βραχυπρόθεσµα οµόλογα και µεγάλη προσφορά για
µακροπρόθεσµα οµόλογα έτσι έχουµε µία ανοδική καµπύλη αποδόσεων .Οι
επενδυτές έτσι για να δεσµεύσουν κεφάλαια για µεγάλο χρονικό διάστηµα απαιτούν
ένα premiumστις αποδόσεις µακροπρόθεσµων οµολόγων .
Μία ακόµη θεωρία υποστηρίζει ότι η καµπύλη διαµορφώνεται από την προσφορά και
ζήτηση οµολόγων χωριστά
ανά ηµεροµηνία λήξης
και από παράγοντες
ανεξάρτητους της ηµεροµηνίας λήξης τους.

5.8 Πρωτογενής ∆ευτερογενής αγορά οµολόγων
Μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος πραγµατοποιούνται δηµοπρασίες οµολόγων
σε τακτά διαστήµατα .Σε αυτές συµµετέχουν οι τράπεζες µε την ιδιότητα του
primarydealer.Οι τράπεζες καταθέτουν τις προσφορές τους δηλ το ποσό που
ενδιαφέρονται να αποκτήσουν (σε ονοµαστική τιµή) αλλά και την τιµή που είναι
διατεθειµένες να πληρώσουν και ανάλογα µε την ζήτηση η ΤτΕ διαθέτει την έκδοση
στις τράπεζες των οποίων η τιµή ξεπερνά την ελάχιστη αποδεκτή τιµή όπως αυτή
διαµορφώθηκε από την δηµοπρασία .Αυτή η διαδικασία λαµβάνει χώρα στην
πρωτογενή αγορά οµολόγων .Στην δευτερογενή οι τράπεζες είναι υποχρεωµένες να
προσφέρουν τιµές στο διατραπεζικό σύστηµα ηλεκτρονικής διαπραγµάτευσης άυλων
τίτλων σε όλη την διάρκεια στην οποία η αγορά είναι ανοικτή .Οι τιµές είναι διπλές
δηλ οι τράπεζες πρέπει να αναφέρουν τιµή αγοράς και τιµή πώλησης στις οποίες έιναι
διατεθειµένες να προβούν .Είναι σαφές ότι η τιµή αγοράς είναι πάντα χαµηλότερη
από την τιµή πώλησης και η διαφορά είναι κέρδος για την τράπεζα.

5.9 Πως φτάσαµε στην κρίση
Το ύψος του επιτοκίου µε το οποίο δανείζεται µια κυβέρνηση από το
επενδυτικό κοινό κοστολογεί την πιθανότητα µη αποπληρωµής του δανείου. Έτσι, για
παράδειγµα, στο δηµοσιονοµικό και πολιτικό χάος των αρχών της δεκαετίας του ‘90
η Ελλάδα πλήρωνε επιτόκιο 16-18 ποσοστιαίες µονάδες πάνω από τη Γερµανία,
spreadτο οποίο µειώθηκε στη µισή µονάδα µε την είσοδό της χώρας στην ΟΝΕ και
µετά την κρίση του 2008 ξανανέβηκε πάνω από τις 4 µονάδεςγια να φτάσει τις 10
µονάδες σήµερα
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Οι επενδυτές υπολογίζουν την πιθανότητα αποπληρωµής παίρνοντας ως
βασικό κριτήριο το ύψος του χρέους ως ποσοστό του εισοδήµατος (ΑΕΠ) και η
δυναµική αυτού του λόγου. Όσο µεγαλύτερο είναι το ΑΕΠ µιας χώρας, τόσο
µεγαλύτερο είναι το ποσό (σε ευρώ) που δύναται να αποπληρώσει, και συνεπώς να
δανειστεί. Σε βάθος χρόνου, η πιστοληπτική ικανότητα µιας χώρας βελτιώνεται όταν
µειώνεται το ωφελούµενο ποσό αλλά και όταν αυξάνεται το εισόδηµα.
Η Ελλάδα τα χρόνια 1999-2008 είχε πολύ υψηλή οικονοµική ανάπτυξη. Η
πραγµατική ανάπτυξη της οικονοµίας ανήλθε στο 3.5-4% ετησίως, το οποίο ήταν το
δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση για εκείνη την δεκαετία.
Συνυπολογίζοντας και τον πληθωρισµό, το ονοµαστικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 7-8%
ετησίως,

δηλαδή

σχεδόν

διπλασιάστηκε

µεταξύ

1999

και

2008.

Συγχρόνως µε την µεγάλη αυτή ανάπτυξη, το ελληνικό κράτος είχε και µεγάλα
ελλείµµατα, για τα οποία δεν πήρε µέτρα για τη µείωση τους. (Eurostat).
Το 2008 αλλάζει το σκηνικό. Η παγκόσµια οικονοµία οδηγείται στην
µεγαλύτερη κρίση από την δεκαετία του ‘30. Η οικονοµική ύφεση οδηγεί σε
χειροτέρευση των δηµοσιονοµικών µεγεθών όλων των χωρών επειδή η οικονοµική
συρρίκνωση συνεπάγεται µικρότερα φορολογικά έσoδα καθώς και µεγαλύτερα έξοδα,
για την στήριξη των τραπεζών και των οικονοµικά ασθενέστερων πολιτών
(επιδόµατα ανεργίας κτλ).
Όσον αφορά την Ελλάδα, η κρίση αρχικά δεν την επηρεάζει άµεσα, επειδή το
τραπεζικό σύστηµα δεν έχει επεκταθεί και δεν έχει υπάρξει φούσκα στην αγορά
κατοικίας. Ο δεύτερος γύρος όµως της κρίσης, που αφορά την φερεγγυότητα του
δηµοσίου τοµέα διαφόρων χωρών, βρίσκει την Ελλάδα στο επίκεντρο.
Η συνακόλουθη εκτόξευση του ελλείµµατος θα είχε εντείνει σηµαντικά το
δηµοσιονοµικό πρόβληµα της χώρας ακόµα και χωρίς την παγκόσµια κρίση. Η κρίση
συνέβαλε στο ότι οδήγησε στην µείωση των φορολογικών εσόδων και, κυρίως, στο
ότι µείωσε δραµατικά τις προβλέψεις για µελλοντική ανάπτυξη. Το δεύτερο σηµείο
είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό για την Ελλάδα καθώς η ανάπτυξη είχε χρησιµοποιηθεί
για την κάλυψη των ελλειµµάτων.
Η νέα κατάσταση του 2009 (µεγάλο δηµοσιονοµικό έλλειµµα, χαµηλές
προσδοκίες ανάπτυξης) δηµιούργησε την ανάγκη µιας µεγάλης προσαρµογής στην
Ελλάδα (όπως και σε άλλες χώρες). Στην Ελλάδα, οι επενδυτές βλέπουν µιά χώρα µε
ένα τεράστιο έλλειµµα, της τάξης του 10-12% του ΑΕΠ, το οποίο προστίθεται σε ένα
ήδη τεράστιο χρέος, της τάξης του 100% του ΑΕΠ, µε µια οικονοµία σε ύφεση, που
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σηµαίνει ότι ο παρονοµαστής του λόγου χρέος-ΑΕΠ δεν πρόκειται να αυξηθεί
σηµαντικά τα επόµενα χρόνια, και κρίνουν ότι ο κίνδυνος µη αποπληρωµής έχει
αυξηθεί σηµαντικά. (Eurostat).
Το αποτέλεσµα είναι ότι τα επιτόκια τα οποία ζητάνε για να δανείσουν την
ελληνική κυβέρνηση αρχίζουν να αυξάνονται. Το ίδιο συµβαίνει και µε την Ιρλανδία,
η οποία έχει παρόµοιο δηµοσιονοµικό έλλειµµα µε το ελληνικό, µε µικρότερο χρέος
αλλά και µεγαλύτερη οικονοµική κρίση λόγω των προβληµάτων του ιρλανδικού
τραπεζικού τοµέα και της φούσκας στα ιρλανδικά ακίνητα.
Στα µάτια των επενδυτών η βασική διαφορά µεταξύ Ελλάδας και Ιρλανδίας
έγκειται στην δυνατότητα προσαρµογής στα νέα δεδοµένα. Η ιρλανδική κυβέρνηση
περνάει τρία πακέτα λιτότητας µέσα στο 2009 µε στόχο την µείωση του
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος.
Αντιθέτως, η ελληνική κυβέρνηση ουσιαστικά δεν παίρνει κανένα µέτρο. Το
αποτέλεσµα είναι ότι ενώ τα spreadΕλλάδας και Ιρλανδίας κινούνται µαζί από το
ξεκίνηµα της κρίσης, από τον ∆εκέµβρη του 2009 τα ιρλανδικά επιτόκια αρχίζουν να
µειώνονται και κινούνται 1-1,5% πάνω από τα γερµανικά. Αντιθέτως, τα ελληνικά
spread παραµένουν πάνω από το 8% το οποίο και δυσχεραίνει την προσπάθεια
µείωσης του ελλείµµατος.1(Eurostat).

5.10Υποβάθµιση ελληνικών οµολόγων και ελληνικές τράπεζες
Η υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονοµίας από
τους οίκους αξιολόγησης αφορά άµεσα τα ελληνικά οµόλογα και εµµέσως επηρεάζει
τις ελληνικές τράπεζες.
Με την υποβάθµιση αυτή, τα ελληνικά οµόλογα κατατάσσονται στα λεγόµενα
«σκουπίδια», δηλαδή στην κατηγορία οµολόγων που ενέχουν κίνδυνους. Με άλλα
λόγια, οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης πιστεύουν ότι η Ελλάδα έχει µεγαλύτερες
πιθανότητες να χρεοκοπήσει µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να δώσει τα χρήµατα
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πίσω σε αυτούς που έχουν αγοράσει οµόλογα και µε τον τρόπο αυτό την έχουν
δανείσει.
Η υποβάθµιση αυτή δηµιουργεί µια σειρά από παρενέργειες, οι οποίες
δυσκολεύουν κατ' αρχήν τις τράπεζες σε ό,τι αφορά τη ρευστότητά τους µε τους εξής
τρόπους:
Πρώτον, αν και το κοµµάτι του δανεισµού από τα κρατικά οµόλογα που
δίνουν ως ενέχυρο στην ΕΚΤ δεν επηρεάζεται, οι ελληνικές τράπεζες έχουν δικά τους
οµόλογα (έχουν εκδώσει οµόλογα για να πάρουν χρήµατα) και έχουν τιτλοποιήσει
δάνεια («πούλησαν» τα δάνεια που είχαν χορηγήσει µαζί µε τις δόσεις που θα
έπαιρναν). Έτσι, πήραν χρήµατα µε την υποχρέωση να δίνουν σε αυτούς που
αγόρασαν τα δάνεια έναν τόκο. ∆ηλαδή µετέτρεψαν τα δάνεια σε οµόλογα. Αν η
υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονοµίας οδηγήσει σε
αντίστοιχη

υποβάθµιση

την

αξιολόγηση

των

ελληνικών

τραπεζών,

τότε

υποβαθµίζονται αυτόµατα και τα οµόλογα αυτά. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι οι
τράπεζες δεν θα µπορούν να χρησιµοποιούν τα δικά τους οµόλογα ως ενέχυρο για να
δανείζονται. Αυτό, εκτιµάται, θα τους στερήσει δυνατότητα δανεισµού ρευστότητας
περίπου 15 δισ. ευρώ, εφόσον οι ελληνικές τράπεζες υποβαθµιστούν από όλους τους
οίκους αξιολόγησης στη βαθµίδα του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Για το λόγο αυτό είχε
προγραµµατισθεί και εγκριθεί η παροχή επιπλέον εγγυήσεων στις ελληνικές τράπεζες
από την ΕΚΤ. Επίσης, έχουν γίνει κι άλλες προληπτικές κινήσεις, όπως διασφάλιση
γραµµών πιστώσεων στη διατραπεζική, «ανταλλαγές» ιδιωτικών οµολογιών µε
κρατικά οµόλογα κλπ.
∆εύτερον, η υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής
οικονοµίας «µειώνει» αναλογικά την αξιοπιστία των ελληνικών τραπεζών. Αυτό
αυξάνει το κόστος µε το οποίο µπορούν να βρίσκουν χρήµατα. ∆ηλαδή γίνεται πιο
ακριβό το κόστος χρήµατος. Έτσι θα αναγκάζονται να δίνουν υψηλότερο επιτόκιο σε
όποιους τις δανείζει, είτε είναι άλλη τράπεζα είτε είναι καταθέτης.
Τρίτον, όσο µειώνεται η ρευστότητα ή γίνεται πιο ακριβή, τόσο κλείνουν οι
στρόφιγγες του δανεισµού. Με άλλα λόγια, η υποβάθµιση σηµαίνει λιγότερα και
ακριβότερα δάνεια.
Εποµένως, η υποβάθµιση των ελληνικών οµολόγων σηµαίνει:
α) Αύξηση επιτοκίων για τους καταθέτες, αλλά και για τους δανειολήπτες.
β) Χορήγηση λιγότερων δανείων (στεγαστικά, καταναλωτικά, επιχειρηµατικά).
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γ) Περαιτέρω περικοπές λειτουργικού κόστους από τις τράπεζες (απολύσεις,
αναδιάρθρωση δικτύου κλπ).

5.11Χρεοκοπία µιας χώρας και πιθανά σενάρια

Η χρεοκοπία και η αναδιάρθρωση χρέους αποτελεί ένα σχετικά συχνό φαινόµενο
στην διεθνή οικονοµική πρακτική και την χρηµατοοικονοµική ιστορία. Η χρεοκοπία
επιτρέπει στο κράτος να µειώσει ή να µετατοπίσει χρονικά τις υποχρεώσεις του προς
τρίτους και αυτό έχει αποτέλεσµα την βελτίωση της ταµειακής του κατάστασης και
την αύξηση της εσωτερικής κατανάλωσης.
Αν και είναι περίεργο φαίνεται ότι οι πιστωτές των κρατών έχουν πολύ λιγότερα
δικαιώµατα σε σχέση µε τους πιστωτές ιδιωτών. Στους τελευταίους υπάρχουν
απόλυτα προσδιορισµένες απαιτήσεις εναντίων περιουσιακών στοιχείων του
δανειζόµενου σε αντίθεση µε το ένα κράτος που τα δικαιώµατα των πιστωτών είναι
αµφισβητούµενα .Επιπλέον είναι αδύνατο να «ρευστοποιήσεις» ένα κράτος ενώ και
οι νοµικές δυνατότητες που έχει ένας πιστωτής ενός κράτους είναι εκτός από
αµφισβητούµενες όπως αναφέρθηκε προηγουµένως αλλά και αδύνατο να εφαρµοστεί
κάποια ενδεχόµενη δικαστική απόφαση σε βάρος του κράτους.
Παράλληλα η διεθνείς πρακτική έχει δείξει ότι οι κυβερνήσεις των κρατών δανειστών
δεν επεµβαίνουν υπέρ των δανειστών εναντίον του κράτους που χρωστά.Ανάµεσα σε
εκατοντάδες χρεοκοπίες που έχουν γίνει οι περιπτώσεις παρέµβασης από την πλευρά
του κράτους των δανειστών είναι ελάχιστες και όχι αξιοσηµείωτες. Αυτήν την
ουδέτερη πρακτική τήρησε ακόµη και η Μεγάλη Βρετανία στην εποχή της
παντοδυναµίας της.
Βέβαια όλα αυτά δεν σηµαίνουν ότι η χρεοκοπία δεν έχει κόστος για το κράτος ή
τους κατοίκους του. Υπάρχει κόστος και µεγάλο που συχνά είναι απαγορευτικό για
την λήψη µιας τέτοιας απόφασης. ∆ιαφορετικά οι πτωχεύσεις κρατών θα ήταν πολύ
συχνές και επαναλαµβανόµενες.
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5.11.1. Ιστορικό χρεοκοπιών

Οι ιστορίες οικονοµικών χρεοκοπιών εµφανίζονται από τότε που υπάρχει ο
κρατικός δανεισµός. Η ιστορία αναφέρει πως οι πρώτες καταγεγραµµένες κρατικές
χρεοκοπίες αφορούσαν πόλεις- κράτη µέλη της Αθηναϊκής συµµαχίας τα οποία
αδυνατούσαν να πληρώσουν δάνεια που είχαν λάβει από το συµµαχικό ταµείο της
∆ήλου.
Από τον 16Ο αιώνα χώρες όπως η Γαλλία , η Ισπανία και η Πορτογαλία εµφάνιζαν
σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα τα οποία κατέληγαν σε χρεοκοπία. Στον 19Ο αιώνα
όµως οι κρατικές χρεοκοπίες πήραν µαζικές διαστάσεις τόσο σε αριθµό κρατών όσο
και σε επίπεδο γεωγραφικής εξάπλωσης ως ένα αποτέλεσµα της ανάπτυξης
χρηµατοοικονοµικών αγορών , κίνησης κεφαλαίων καθώς και από την δηµιουργία
νέων κρατών. Η πιο συχνή αιτία µιας χρεοκοπίας ήταν η ήττα σε ένα πόλεµο ή η
περίοδος εµφυλίου πολέµου. Παράλληλα όµως εµφανίστηκε και η χρεοκοπία εξαιτίας
µιας διεθνούς οικονοµικής κρίσης. Πηγές κεφαλαίων κατά τον 19Ο αιώνα ήταν
ιδιώτες ή τράπεζες κυρίως της Μεγάλης Βρετανίας, στις αρχές του 20Ου αιώνα ήταν
εκτός της Μεγάλης Βρετανίας και η Γαλλία , η Γερµανία , η Ολλανδία και οι Η.Π.Α.
Αυτόν δεν άλλαξε µέχρι σήµερα απλά κατά το 1970 προστέθηκε η Ιαπωνία και προς
το 2000 η Κίνα.
Στις περισσότερες χρεοκοπίες µεταξύ 1820-1870 συστήνονταν επιτροπές από του
δανειστές οι οποίες διαπραγµατευόταν µε τις κυβερνήσεις των χρεοκοπηµένων
κρατών. Οι διαπραγµατεύσεις αυτές διαρκούσαν κατά µέσο όρο 14 χρόνια µε µικρή
αποτελεσµατικότητα εξαιτίας κακού συντονισµού των επιτροπών αυτών και έλλειψη
τεχνογνωσίας για τις διαπραγµατεύσεις. Το πιο σύνηθες αποτέλεσµα ήταν η
αναδιαπραγµάτευση της χρονικής διάρκειας των χρεών µε ή χωρίς υπολογισµό
τόκων.
Το
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ιδρύθηκεστηνΑγγλίαηBritishCorporationofForeignBondholders

(CFB)

ηοποίαεπί δεκαετίες ανέλαβε την πληροφόρηση των επενδυτών για την κατάσταση
στις δανειζόµενες χώρες αλλά και τις διαπραγµατεύσεις σε περιπτώσεις χρεοκοπιών
µε χώρες που ή είχαν χρεοκοπήσει ή ήταν στα πρόθυρα χρεοκοπίας. Μετέπειτα
ιδρύθηκαν ανάλογες οργανώσεις και σε Γαλλία , Βέλγιο και Ελβετία και τις Η.Π.Α.
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Μέχρι το 1880 οι διακανονισµοί είχαν την µορφή 1) Κεφαλαιοποίηση των
καθυστερηµένων τόκων 2) Επιµήκυνση του δανείου και σε ελάχιστες περιπτώσεις
µείωση κεφαλαίου ή τόκων .¨Έπειτα η συνήθης πρακτική ήταν η µεταφορά από τα
χρεοκοπηµένα κράτη προς τους δανειστές περιουσία (συνήθως κρατική γη ή δίκτυα
σιδηροδρόµων ) ή ροών εισοδηµάτων (φόροι – τέλη)Τέτοιου είδους συµφωνία έκανε
και η Ελλάδα το 1898.Αυτή η τάση για µεταφορά εµπράγµατων δικαιωµάτων
τερµατίστηκε όταν ξέσπασε µεγάλο κύµα χρεοκοπιών κατά τον µεσοπόλεµο(κρίση
του 1929) µέχρι να ατονήσει εντελώς µετά τον Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο .Στο νέο κύµα
χρεοκοπιών στα τέλη του 1970 κυριάρχησε η πρακτική των προληπτικών
διακανονισµών µεταξύ δανειστών µε τις χώρες που διαπιστωνόταν ότι έχουν
πρόβληµα εξυπηρέτησης των χρεών τους πριν κηρύξουν στάση πληρωµών. Στις
περισσότερες των περιπτώσεων οι τράπεζες προχωρούσαν σε νέες δανειοδοτήσεις .Η
πρακτική αυτή αποδείχτηκε καταστροφική αφού το µόνο που πετύχαινε ήταν η
επιβράδυνση

της χρεοκοπίας και τίποτε άλλο .Έτσι άρχισε να γίνεται αποδεκτή η

ιδέα της χρονικής αναδιάρθρωσης του χρέους αλλά και η µείωση του κεφαλαίου πιο
γνωστό ως haircut.Αυτή η πρακτική επικράτησε τα τελευταία χρόνια και αυτό έχει να
κάνει µε την λογιστική αποτίµηση των οµολογιών στους τραπεζικούς ισολογισµούς
που πρέπει να αποτιµούνται στην αγοραία τιµή τους (mark-to –market)

5.11.2. Συνέπειες σε περίπτωση χρεοκοπίας µιας χώρας.

Η χρεοκοπία ενός κράτους όπως αναφέρθηκε προηγουµένως δεν έχει άµεσες νοµικές
συνέπειες έχει όµως άµεσες και έµµεσες οικονοµικές συνέπειες οι οποίες ίσως είναι
και πιο σηµαντικές από τις νοµικές .Αυτές είναι
Α) Κόστος στην φήµη του Κράτους (δυσκολία συµµετοχής σε διεθνείς αγορές
κεφαλαίου)
Β)Κόστος στις εµπορικές σχέσεις
Γ)Εσωτερικόκόστος(τραπεζικό σύστηµα και εσωτερική οικονοµία)
Και ∆) Πολιτικό κόστος.
Στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει ο όρος “defaultpoint” το οποίο έχει την έννοια του
σηµείου εκείνου πέρα από το οποίο η εµµονή στην µη χρεοκοπία έχει µεγαλύτερο
κόστος από την χρεοκοπία .
Ας δούµε τα κόστη ανά κατηγορία όπως αναφέρθηκαν παραπάνω.
Στην φήµη του κράτους
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Πρόκειται ίσως για την σηµαντικότερη συνέπεια αφού η φήµη µιας χώρας επιδρά σε
µια µεγάλη σειρά παραγόντων. Η φήµη προσδιορίζει το πότε µία χώρα θα µπορεί να
επιστρέψει στις αγορές µε τι επιτόκιο και τι ποσά θα δανείζεται .Με βάση µια µελέτη
που έγινε για το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο από τους EduardoBorenszein και
UgoPanizza

(IMFWorkingPaper)

µε

τίτλο

“TheCostofSovereignDeafult”

ο

αποκλεισµός του χρεοκοπηµένου κράτους διαρκεί 4-5 χρόνια .Υπολογίστηκε ότι για
χώρες που χρεοκόπησαν κατά την δεκαετία του 1980 η διάρκεια αποκλεισµού ήταν 4
χρόνια. Η Αργεντινή (χρεοκόπησε το 2004) ο αποκλεισµός της κράτησε 4,5 χρόνια.
Παράλληλα

αποδεικνύεται ότι οι επενδυτές τείνουν αν ξεχνούν ή να

µην

ενδιαφέρονται για το κακό παρελθόν µιας χώρας. ∆ηλαδή αν οι επενδυτές
διαπιστώσουν περιθώρια κέρδους δεν έχουν κανένα πρόβληµα να χρηµατοδοτήσουν
εκ νέου µία χώρα. Μεγάλο ρόλο παίζει και αν η χώρα δεν ήθελε ή δεν µπορούσε να
πληρώσει .Οι αγορές τιµωρούν αυστηρότερα τις χώρες που δεν ήθελαν να
πληρώσουν. Οι οίκοι αξιολόγησης βαθµολογούν µε µία ή δύο βαθµίδες χαµηλότερα
από ότι θα βαθµολογούσαν την χώρα υπό κανονικές συνθήκες χωρίς να µπορεί αν
προσδιοριστεί για πόσο χρονικό διάστηµα γίνεται αυτό .(Σύµφωνα µε µελέτες αυτό
αποτελεί βραχυπρόθεσµη συµπεριφορά συνήθως 1-3 χρόνια)Η πρακτική λέει ότι
αυτό σηµαίνει υψηλότερο κόστος δανεισµού κατά 1% περίπου.
Στις εµπορικές συναλλαγές
Οι περιπτώσεις εµπορικού εµπάργκο ή εµπορικών περιορισµών είναι ελάχιστες .
Μελέτες για παλαιότερα χρόνια δείχνουν ότι υπάρχει µία κάµψη των εµπορικών
συναλλαγών που φτάνει µέχρι και τα 15 χρόνια .Πιο πρόσφατες περιπτώσεις
χρεοκοπιών δείχνουν µία βραχυχρόνια κάµψη των εµπορικών συναλλαγών κυρίως
για το διάστηµα των δύο πρώτων ετών µετά την χρεοκοπία.
Εσωτερικό κόστος
Στο εσωτερικό του χρεοκοπηµένου κράτους υπάρχουν επιπτώσεις στο τραπεζικό
σύστηµα – υπάρχει περίπτωση να δηµιουργηθεί κύµα αναλήψεων που µπορεί να
προκαλέσει την κατάρρευση του τραπεζικού συστήµατος και επίσης από το γεγονός
ότι το τραπεζικό σύστηµα διακρατά κρατικούς οµολογιακούς τίτλους και άρα υπάρχει
κίνδυνος καταγραφής ζηµιών στους ισολογισµούς των τραπεζών .
Το ζήτηµα της επίδρασης µια χρεοκοπίας στην πορεία του τραπεζικού συστήµατος
µπορεί να είναι πάρα πολύ σοβαρός και είναι τελικά να προσδιορίσει την τιµή του
σηµείου χρεοκοπίας που αναφέραµε προηγουµένως. Μία τραπεζική κρίση που µπορεί
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να προκύψει σε περίπτωση χρεοκοπίας συχνά έχει µεγάλο δηµοσιονοµικό κόστος
αφού η κυβέρνηση της χώρας σπεύδει να περισώσει τις καταρρέουσες τράπεζες .

Πολιτικό κόστος
Είναι συχνό φαινόµενο οι πολιτικοί να αναβάλλουν την λήψη µιας απόφασης όπως
είναι η χρεοκοπία.Γιατί παρατηρείται αυτή η απροθυµία ; Ακριβώς επειδή η ιστορία
έχει δείξει ότι ένα αποτέλεσµα µιας χρεοκοπίας είναι η κατάρρευση της κυβέρνησης
της χώρας που χρεοκοπεί ταυτόχρονα µε την αποµάκρυνση από το προσκήνιο των
πολιτικών και των αξιωµατούχων εκείνων που την προκάλεσαν .

5.12 Πρωτοβουλία της Βιέννης και Ελληνικά οµόλογα
Το τελευταίο διάστηµα προωθείται µία λύση για την Ελλάδα στο πρότυπο της
πρωτοβουλίας της Βιέννης και έχουν υπάρξει µία σειρά δηµοσιευµάτων για το αν ένα
τέτοιου είδους σχέδιο θα οδηγήσει σε πτώχευση αν οι επενδυτές αρνηθούν να
συµµετάσχουν ή στην ενεργοποίηση πιστωτικού γεγονότος αν η συµµετοχή
παραµείνει σε εθελοντική βάση .Το σχέδιο για την πρωτοβουλία της Βιέννης είναι
στην ουσία µία συµφωνία επιµήκυνσης του χρέους κατά την οποία οι κάτοχοι
οµολόγων ελληνικών τα αντικαθιστούν µε νέα όταν αυτά λήξουν .
Ειδικά για την Ελλάδα αυτό αφορά οµόλογα που λήξουν την περίοδο 2012-2014
Τα περισσότερα δηµοσιεύµατα αναφέρουν πως το κρίσιµο ερώτηµα είναι αν µία
τέτοιου είδους «λύση» αποτελεί ή όχι πιστωτικό γεγονός .∆ηλαδή µε άλλα λόγια αν η
συµφωνία είναι εθελοντική ή όχι .Σε έκθεση του ο οίκος

S&Pαναφέρει ότι

ενδεχόµενη παράταση της λήξης ελληνικών οµολόγων (αναδιάταξη-reprofiling)θα
συνιστούσε χρεοκοπία καθώς το κράτος θα πληρώσει λιγότερα από την αρχική
συµφωνία που είχε µε τους επενδυτές.και επίσης και την εθελοντική ανταλλαγή
οµολόγων θα την θεωρήσει εξίσου χρεοκοπία εάν οι επενδυτές δεχτούν πιέσεις να
συµφωνήσουν γιατί φοβούνται χειρότερες πιέσεις.
Το κλειδί στην ερµηνεία της έκθεσης της S&Pείναι πως παρουσιάζει µόνο δικά της
κριτήρια και όχι των κατόχων των οµολόγων ή του ISDAτου οργανισµού που
αποφασίζει αν έχει σηµειωθεί ή όχι πιστωτικό γεγονός για να µπορεί και να γίνει
αποζηµίωση των κατόχων των CDS.Σε αυτήν την περίπτωση το πιθανότερο είναι η
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S&Pνα υποβαθµίσει τα Ελληνικά οµόλογα στην κατηγορία Dδηλαδή θα
«ανακηρύξει» την χώρα σε πτώχευση ασχέτως αν συνεχίσει η Ελλάδα να πληρώνει
το χρέος της.
Βέβαια οι υποβαθµίσεις των οίκων χάνουν την σηµασία τους αν οι κάτοχοι
ελληνικών οµολόγων και οι ΕΕ και το ∆ΝΤ θεωρούν πως η Ελλάδα εξακολουθεί να
είναι φερέγγυα και αν θεωρήσουν πιστωτικό γεγονός µία από τις περιπτώσεις που
αναφέρθηκαν παραπάνω για να αποζηµιώσουν ή όχι τους κατόχους CDS.
Ήδη η Moody’sέχει κατατάξει την Ελλάδα στην κατηγορία C και η αν΄τιδραση των
επενδυτών ήταν να αγοράσουν και όχι να πουλήσουν οµόλογα .Μάλιστα τα επιτόκια
και οι τιµές των Ελληνικών οµολόγων βρίσκονται σε επίπεδα που οι όποιες νέες
υποβαθµίσεις έχουν ενσωµατωθεί στις τρέχουσες τιµές.
Βέβαια τον τελευταίο χρόνο εµφανίζεται µία φθίνουσα σηµασία των οίκων
αξιολογήσεων όσον αφορά την Ελλάδα και αντίθετα αύξουσα της σηµασία των
εκτιµήσεων και των εκθέσεων της τρόικας .Έτσι η µεγαλύτερη απειλή είναι οι ιδιώτες
κάτοχοι οµολόγων και η αγορά ασφαλίστρων χρέους .
Το πιο σηµαντικό που αποµένει λοιπόν είναι αν η υλοποίηση ενός σχεδίου
επιµήκυνσης προκαλέσει πληρωµή αποζηµιώσεων των ασφαλίστρων των Ελληνικών
οµολόγων .Σύµφωνα και µε µία έκθεση του Harvard «…∆εδικασµένο στα
αµερικάνικα δικαστήρια , µετά από µία εθελοντική ανταλλαγή χρέους δεν τίθεται
θέµα πληρωµής ασφαλίστρων χρέους ούτε σε αυτούς που συµµετείχαν αλλά και ούτε
σε αυτούς που δεν συµµετείχαν σε αυτήν » Η συλλογιστική ήταν πως δεν υπήρξε
υποχρεωτική συµµετοχή και πως δεν υπήρξε αλλαγή των όρων της σύµβασης αφού
δεν καταργήθηκε αλλά ανταλλάχτηκε µε νέα .
Επίσης ένα θετικό είναι πως στην περίπτωση της Μολδαβίας υπάρχει εµπειρία
εθελοντικής ανταλλαγής οµολόγων όπου τα CDSδεν ενεργοποιήθηκαν
Και τέλος η νοµοθεσία τουISDAαναφέρει ότι σε περίπτωση µη δεσµευτικής ήπιας
αναδιάρθρωσης δεν υπάρχει ενεργοποίηση ασφαλίστρων .
Ίσως η προώθηση µιας τέτοιας λύσης να είναι πιο ευνοϊκή για τους δανειστές και
αυτό πρέπει να το έχει στο µυαλό της η εκάστοτε Ελληνική κυβέρνηση ώστε να µην
παραχωρήσει ανταλλάγµατα µονοµερώς .
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5.13Τα σενάρια αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους

«Η Ελλάδα χρειάζεται να αντλήσει 27 δις από τις χρηµαταγορές το 2012 , αλλά µε το
χρέος της να φτάνει στο 153% του Α.Ε.Π. µάλλον θα δυσκολευτεί να το καταφέρει.
Οι φορολογούµενοι πολίτες της ΕΕ ίσως αντισταθούν σε µία ακόµη διάσωση ή και
να απαιτήσουν συµµετοχή ιδιωτών οµολογιούχων σε αυτήν . Οι πολιτικοί στην
Ευρωζώνη δεν έχουν και πολλές επιλογές»

Σενάριο 1 : Τήρηση του µνηµονίου
Η Ελλάδα εµµένει στο πρόγραµµα λιτότητας και το σχέδιο αποκρατικοποιήσεων
ύψους 50 δις κινείται εντός στόχου . Η ανάπτυξη εξελίσσεται σύµφωνα µε τις
προβλέψεις του ∆ΝΤ και η οικονοµία της Ευρωζώνης ανθεί. Η Ελλάδα αντλεί τα 27
δις από τις αγορές αυξάνοντας ενδεχοµένως το ποσοστό του βραχυπρόθεσµου
χρέους.. Εάν δεν τα καταφέρει από µόνη της η ΕΕ και το ∆ΝΤ χορηγούν νέα
κεφάλαια για να καλύψουν την διαφορά , θεωρώντας ότι το χρέος είναι βιώσιµο .Στην
ανάγκη αγοράζει ελληνικά οµόλογα το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας.
Η Ελλάδα αποφεύγει την αναδιάρθρωση αλλά φορτώνει µε περισσότερο ρίσκο τις
κυβερνήσεις της ΕΕ και το ∆ΝΤ και καθιστά οδυνηρότερη την ζηµία από µία
µελλοντική αναδιάρθρωση.
Επίδραση στην βιωσιµότητα µηδενική
Πιθανότητα σε χρονικό ορίζοντα 12 µηνών 10%

Σενάριο 2 «Εθελοντική» µετακύλιση χρέους
Η Ελλάδα κινείται σε γενικές γραµµές εντός των στόχων του µνηµονίου , αλλά το
πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων κινείται µε αργούς ρυθµούς .Η τρόικα επιµένει ότι το
χρέος είναι βιώσιµο και ότι δεν χρειάζεται αναδιάρθρωση . Η Ελλάδα αποτυγχάνει να
αντλήσει κεφάλαια από τις αγορές οµολόγων και οι φορολογούµενοι στην ΕΕ
αντιστέκονται ολοένα και περισσότερο σε διασώσεις .ΟΙ κυβερνήσεις της ΕΕ πιέζουν
τις τράπεζές τους να µετακυλίσουν τα Ελληνικά χρέη του 2012 µε την σιωπηρή
επιβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να γίνει αναδιάρθρωση πριν λήξει το νέο χρέος που
έχουν αναλάβει .Η ΕΚΤ διοχετεύει µε κεφάλαια τις Ελληνικές τράπεζες.
Μια και δεν έχει γίνει αναδιάρθρωση , οι τράπεζες δεν χρειάζεται αν κάνουν
αποτίµηση των οµολόγων µε βάση τις χαµηλότερες αξίες της αγοράς.
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Επίδραση στην βιωσιµότητα του χρέους : προσωρινή (Η Ελλάδα αγοράζει χρόνο ,
αλλά συνεχίζει να βρίσκεται αντιµέτωπη ένα υπέρογκο χρέος

Σενάριο 3 Αναδιάρθρωση «light»

Το πρόγραµµα λιτότητας και ιδιωτικοποιήσεων προσκρούει σε µεγάλες και
αυξανόµενες αντιδράσεις στην Ελληνική κοινωνία. Οι προβλέψεις του ∆ΝΤ για
πρωτογενή πλεονάσµατα το 2012 είναι υπεραισιιόδοξες. Οι αγορές αρνούνται την
χρηµατοδότηση στην Ελλάδα εκτός από γραµµάτια 3µηνης διάρκειας.Μία βαριά
αναδιάρθρωση δεν θέλουν να την ακούν στην ΕΕ .Αντίθετα µία µικρή περικοπή θα
κατεύναζε κάπως την κοινή γνώµη στην Ελλάδα και θα προετοίµαζε ψυχολογικά του
φορολογούµενους της ΕΕ να αποδεχθούν ευκολότερα την παροχή νέων κεφαλαίων
στην Ελλάδα.
Η Ελλάδα ζητά από τους ιδιώτες οµολογιούχους να ανταλλάξουν τα οµόλογά τους
µε νέα χρεόγραφα µεγαλύτερης διάρκειας και χαµηλότερα κουπόνια. Η ανταλλαγή
περιορίζει τις ζηµιές των επενδυτών .Οι κανόνες του EFSFτροποποιούνται έτσι ώστε
να µπορεί να εγγυάται το νέο χρέος , παρέχοντας εξασφαλίσεις για την αποπληρωµή
του .
Τα κράτη µέλη της Ευρωζώνης συµφωνούν να επιµηκύνουν για άλλη µία φορά την
διάρκεια των δανείων διάσωσης που έχει ήδη αντλήσει η Ελλάδα.
Επίδραση στην βιωσιµότητα του χρέους : σηµαντική αλλά ίσως όχι επαρκής για να
διασφαλιστεί η φερεγγυότητα της Ελλάδας στα µάτια των αγορών .Μία εθελοντική
ανταλλαγή συνεπάγεται µία περικοπή χρέους 30%. Μερικοί επενδυτές ίσως να µην
συµµετάσχουν και οι Ελληνικές τράπεζες ίσως θα πρέπει να εξαιρεθούν .
Πιθανότητα σε χρονικό ορίζοντα 12 µηνών 50%

Σενάριο 4 Σκληρή αναδιάρθρωση
Η δηµοσιονοµική προσαρµογή εκτροχιάζεται και το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων
δεν προχωρά .Οι φορολογούµενοι σε Ελλάδα και ΕΕ επαναστατούν .Η Ελληνική
κυβέρνηση πέφτει .Οι τιµές των Ελληνικών οµολόγων καταρρέουν και το χρέος δεν
θεωρείται πια βιώσιµο .Η ευρωζώνη αναγκάζεται να προβεί σε πλήρη αναδιάρθρωση
του χρέους για να καθησυχάσει τους πολίτες.
∆ηλαδή περικοπή χρέους 50% για τους ιδιώτες οµολογιούχους. Παρέχονται και νέα
δάνεια διάσωσης µε χαµηλότερο επιτόκιο .Στην αναδιάρθρωση συµµετέχουν όλοι
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ακόµη και µε νοµοθετική ρύθµιση

στην οποία θα επιβάλει στην µειοψηφία να

αποδεχτεί την µείωση που αποδέχεται η πλειοψηφία των επενδυτών.Το EFSFπαρέχει
κεφάλαια στην Ελλάδα για να απορροφηθούν οι ζηµιές στις τράπεζες. Παράλληλα η
ΕΚΤ αυξάνει τις αγορές πορτογαλικών και ιρλανδικών οµολόγων για να αποτρέψει
µετάδοση της κρίσης .Παρά τις προσπάθειες της ΕΕ οι τιµές των ιρλανδικών και
πορτογαλικών οµολόγων µπορεί να καταρρεύσουν και να αποσταθεροποιηθεί και η
Ισπανία. Υπάρχει η απειλή φυγής κεφαλαίων.
Επίδραση στην βιωσιµότητα του χρέους :υψηλή.

Τα δύο είδη σεναρίων για την αναδιάρθρωση του χρέους αποκλείονται επισήµως ,
όσο διαψεύδονται όµως τόσο φουντώνουν .Στην Ελλάδα η φιλολογία για την
αναδιάρθρωση έχει πάρει φωτιά µόλις ένα χρόνο µετά το δάνειο των 110δις.
Παρακάτω υπάρχει ένας πίνακας µε τις βασικές επιπτώσεις .Το βασικό στοιχείο στην
περίπτωση της συνεννόησης µε τις αγορές είναι ότι ο οµολογιούχος τυπικά δεν χάνει
το κεφάλαιό του, αλλά η επιστροφή γίνεται σε πολλαπλάσιο χρόνο και µε τόκους
µεγαλύτερους ή µικρότερους ανάλογα µε τη µεταβολή του επιτοκίου στα νέα
οµόλογα , τα οποία θα ανταλλαχθούν µε τα παλιά.
Για τις τράπεζες και τα ταµεία οι συνέπειες δεν είναι µεγάλες , παρά µόνο στην
ετήσια απόδοση , η οποία µειώνεται σε απόλυτους όρους , αλλά αυξάνει συνολικά
από την επιµήκυνση. Αν η επιµήκυνση προσαρµοστεί στην αντίστοιχη που έχει
αποφασισθεί για το δάνειο των 110 δις. Τότε και η απόδοση του επιτοκίου θα µειωθεί
σε ετήσια βάση.
Οι καταθέσεις δεν επηρεάζονται αλλά θα επηρεασθούν οι τιµές των µετοχών των
τραπεζών και των ασφαλειών .Το ∆ηµόσιο απαλλάσσεται από µεγάλες πληρωµές
τοκοχρεολυσίων στην δύσκολη περίοδο 2012-2015 αλλά το συνολικό χρέος
παραµένει (340 δις.)
Εντελώς αντίθετες είναι οι επιπτώσεις µια µονοµερούς αναδιάρθρωσης του χρέους.
Οι αποταµιεύσεις υφίστανται αµέσως συνέπειες , οι καταθέσεις παγώνουν είτε
µερικώς είτε καθολικά για όσο διάστηµα παγώνει και το τραπεζικό σύστηµα .
Οι τράπεζες µε την µείωση των ιδίων κεφαλαίων τους θα ασκήσουν άµεση επιστροφή
δανείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά προκαλώντας ισοπέδωση οικονοµικής
δραστηριότητας

και

του

βιοτικού

επιπέδου.

Οι

µετοχές

(τραπεζικές

ασφαλιστικές)καταρρέουν και το ∆ηµόσιο οδηγείται σε στάση πληρωµών µισθών
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συντάξεων , ολική ή µερική ανάλογα µε την δυνατότητα συλλογής φορολογικών
εσόδων αφού θα είναι αδύνατος ο εξωτερικός δανεισµός.

Οικειοθελής συνεννόηση

Αναδιάρθρωση χρέους µε

µε τις αγορές

haircutσε ονοµαστική αξία
και επιτόκια

∆ιατηρούν την ονοµαστική αξία των

Μείωση ιδίων κεφαλαίων ανάλογη του

χαρτοφυλακίων

ύψους του haircut σε αξία και επιτόκια

Τράπεζες

αυξάνεται

η

τους
ετήσια

.Μειώνεται

των

,απώλεια περιουσιακών στοιχείων ,

οµολόγων τους , ανάλογα µε την

συγχωνεύσεις κλπ. Παύση χορηγήσεων

µεταβολή

µέχρι

του

απόδοση

ή

επιτοκίου

που

θα

Ασφαλιστικά Ταµεία

συµφωνηθεί

αποκατάσταση

της

∆εν χάνουν σε αξία οµολόγων αλλά

Απώλεια αποθεµατικών , ανάλογα µε το

επηρεάζεται θετικά ή αρνητικά η ετήσια

ύψος του haircut τόσο στο κεφάλαιο

απόδοσή τους και έτσι οι εισροές τους

όσο και στους τόκους. ∆εν αποκλείεται

ανάλογα µε το επιτόκιο των νέων

η νοµική δυνατότητα εξαίρεσης των

οµολογιών

ταµείων από το haircut , αφού τα
οµόλογα έχουν εκδοθεί µε το εθνικό
δίκαιο.

Καταθέσεις

∆εν επηρεάζονται

«Πάγωµα» των καταθέσεων , µερικό ή
καθολικό , για κάποιο χρονικό διάστηµα

ασφαλιστικές

Οµολογιούχοι

ανάλογο της αντοχής των τραπεζών.

(τραπεζικές –

Μετοχές

την

κεφαλαιακής επάρκειας.

Απώλειες ή κέρδη στην ετήσια απόδοση

Απώλειες στο κεφάλαιο και στους

, ανάλογα µε την αύξηση ή την µείωση

τόκους

των νέων οµολόγων.

haircut

Πιθανή αρνητική επίπτωση στην τιµή

Κατακόρυφη πτώση τιµών

αντίστοιχο του ύψους του

της µετοχής , όσο µεγαλύτερη είναι η
έκθεση της τράπεζας στα οµόλογα

76

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΡΑ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
6.1.Συµπεράσµατα

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας προσπαθήσαµε να προσεγγίσουµε και να
ορίσουµε το κίνδυνο χώρας(countryrisk), ο οποίος αναφέρεται σε µια συλλογή των
κινδύνων που συνδέονται µε την επένδυση σε µια ξένη χώρα.Οι κίνδυνοι αυτοί
περιλαµβάνουν τον πολιτικό κίνδυνο, τον οικονοµικό κίνδυνο, το κίνδυνο µεταφοράς,
το κίνδυνο τοποθεσίας και το συναλλαγµατικό κίνδυνο. Ο κίνδυνος χώρας διαφέρει
από τη µια χώρα στην άλλη. Ορισµένες χώρες που έχουν αρκετά υψηλό κίνδυνο,
αποθαρρύνουν πολλές ξένες επενδύσεις.Ο κίνδυνος χώρας µπορεί να µειώσει την
αναµενόµενη απόδοση µιας επένδυσης και πρέπει να λαµβάνεται υπόψη όταν
γίνονται επενδύσεις στο εξωτερικό.Κρίνεται λοιπόν, αναγκαίος ο προσδιορισµός των
καθοριστικών παραγόντων του κινδύνου χώρας και η ανάπτυξη υποδειγµάτων που
προβλέπουν την µελλοντική κατάσταση της χώρας.
Τα τελευταία χρόνια ο κίνδυνος χώρας προσδιορίζεται και αναλύεται από τις
εταιρείες παροχής επενδυτικών πληροφοριών, τους λεγόµενους οίκους αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας. Οι οίκοι αξιολόγησης παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο στις
χρηµατοπιστωτικές

αγορές

συµβάλλοντας

στη

µείωση

της

ασυµµετρίας

πληροφόρησης µεταξύ δανειστών και επενδυτών. Η δύναµη των οίκων αξιολόγησης
έχει ενισχυθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, έπειτα από τη διάσκεψη της Βασιλείας
και κυρίως µετά την χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008. Οι πιο γνωστοί οίκοι
αξιολόγησης είναι ο οίκος Moody’s, Standard&Poor’sκαι ο Fitch, οι οποίοι
καλύπτουν σχεδόν ολόκληρη την αγορά αξιολογήσεων. Ακολουθώντας παρόµοιο
τρόπο βαθµολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας µιας χώρας, οι οίκοι στις
αξιολογήσεις τους λαµβάνουν υπ’ όψη διάφορα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια. Οι
αξιολογήσεις τους έχουν µεγάλη βαρύτητα και εµπιστεύονται από µεγάλους
επενδυτές παγκοσµίως.
Εξ’ αιτίας της έντονης παρουσίας των οίκων αξιολόγησης στο προσκήνιο της
χρηµατοπιστωτικής κρίσης και κυρίως των λανθασµένων προβλέψεων σχετικά µε
µεγάλες επιχειρήσεις και τράπεζες, οι οίκοι έχουν δεχθεί τεράστια κριτική. Η
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αµφισβήτηση τους στρέφεται κυρίως στον τρόπο µε ον οποίο οι οίκοι αναλύουν και
βαθµολογούν επιχειρήσεις και χώρες. Επίσης, ασάφεια καλύπτει το κοµµάτι της
πληρωµής των οίκων από τους πελάτες τους, καθώς υπάρχουν υποψίες για µυστικές
συµφωνίες µε κράτη και εταιρείες µε σκοπό την αυξηµένη βαθµολόγηση τους.
Έντονη κριτική έχει δεχθεί η ολιγοπωλιακή µορφή συγκρότησης του κλάδου, καθώς
τα εµπόδια εισόδου είναι σηµαντικά.
Από τις αναλύσεις των οίκων αξιολόγησης έχει περάσει και η Ελλάδα µε
συνεχείς υποβαθµίσεις των ελληνικών κρατικών τίτλων. Το αποτέλεσµα είναι η χώρα
να έχει βυθιστεί σε βαθιά οικονοµική κρίση καθώς δυσκολεύεται στην εξεύρεση
δανειακών κεφαλαίων από ξένους επενδυτές.
Στο τελευταίο µέρος παρουσιάζουµε µία ιστορική αναδροµή σε περιπτώσεις
χρεοκοπιών κρατών κα τα πιθανά σενάρια και τις επιπτώσεις που θα έχουν αυτά στην
Ελληνική Οικονοµία .

6.2.Ευκαιρία για παραπέρα διερεύνηση του θέµατος

Πρέπει να αναφέρουµε ότι την στιγµή που γραφόταν αυτή η πτυχιακή οι
εξελίξεις για την κρίση χρέους της ευρωζώνης ήταν ραγδαίες και άλλαζαν από ηµέρα
σε ηµέρα .Στις τελευταίες ηµέρες που γραφόταν αυτή η εργασία ήταν δεδοµένο ένα
haircutστα ελληνικά οµόλογα και γινόταν έντονες διεργασίες για το ύψος αυτού µέσω
του µηχανισµού PSI.Γιαόλα τα παραπάνω πιστεύουµε ότι η παραπέρα διερεύνηση
του θέµατος είναι αν όχι επιτακτική σίγουρα πολύ ενδιαφέρουσα και σηµαντική για
την ολοκληρωµένη και εµπεριστατωµένη ανάλυση των θεµάτων που άπτονται αυτής
της πτυχιακής .
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