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Πρόλογος 

 

Η πρόσφατη χρηµατοοικονοµική κρίση πυροδότησε την ενδελεχή  έρευνα πάνω στα πιθανά αίτια 

που προκάλεσαν την παγκόσµια αναταραχή του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Πυρήνας ήταν η 

κατάρρευση κολοσσών της οικονοµίας, λίγο µετά τα επιτεύγµατα της παγκοσµιοποίησης. 

Αδιαµφισβήτητα, παράγοντες όπως η χρόνια υψηλή ρευστότητα , το ελλιπές νοµοθετικό πλαίσιο, 

η ανυπαρξία ενός συµπαγή ελεγκτικού µηχανισµού , η περιπλοκότητα των ύποπτων 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων στο σκιώδες τραπεζικό σύστηµα , κυρίως στον τοµέα της 

αγοράς ακινήτων, κατέχουν σηµαντικό ρόλο στην γένεση και εξάπλωση της κρίσης. Το 

οικονοµικό κραχ του ’29 γέννησε την ανάγκη της δηµιουργίας φορέων πρόληψης και µετριασµού 

του αυθορµητισµού που χαρακτήριζε τους τότε επενδυτές.  Οι φορείς αυτοί λέγονται οίκοι 

αξιολόγησης. Οξύµωρο αποτελεί το γεγονός ότι οι ίδιοι οι οίκοι που δηµιουργήθηκαν για να 

συµβάλλουν στην αποφυγή του οικονοµικού τέλµατος, µετά από µια όχι µακρά περίοδο, λέγεται 

ότι υποδαυλίζουν την κρίση των τελευταίων ετών. Μέσω της έλλειψης διαφάνειας και 

αξιοπιστίας, έννοιες που άλλοτε συνδέθηκαν άµεσα µε την ουσία τους . Ασκείται έµµεσα κριτική 

για την εγκυρότητα των αξιολογήσεών τους ενώ η διαχείριση της σύγκρουσης συµφερόντων που 

προκύπτει από την εγγενή επιχειρηµατική τους δοµή, είναι πλέον αµφίβολη. Είναι αδήριτη η 

ανάγκη για εξυγίανση του καθεστώτος, τουλάχιστον αυτό επιτάσσουν οι καιροί. 
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1.Εισαγωγή  

 

Ο αντίκτυπος των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας στις χρηµατοπιστωτικές 

αγορές έχει γίνει ένα από τα πιο καίρια ζητήµατα σχετικά µε την πολιτική που αντιµετωπίζει η 

διεθνής οικονοµική αρχιτεκτονική. Οι αξιολογήσεις υποδεικνύουν µία σχετική µέτρηση 

του πιστωτικού κινδύνου η οποία χρησιµεύει ως ένα σε πολλές περιπτώσεις 

αδιαµφισβήτητο στοιχείο µε το οποίο πολλοί παράγοντες  των αγορών µετρούν τον πιστωτικό 

κίνδυνο. Οι κακές επιδόσεις των εν λόγω οργανισµών, ως δείκτες της οικονοµικής κρίσης στην 

Ανατολική Ασία   και την ξαφνική κατάρρευση της Enron, έχει επιφέρει  νέα κριτική των 

µεθόδων τους, στο κανονιστικό τους καθεστώς και στον ρόλο τους στις χρηµατοπιστωτικές 

αγορές. Μαζί µε τις προτάσεις της BIS για πρότυπα κεφαλαίου βασισµένα σε νέους κινδύνους , 

αυτές τις ανησυχίες καθιστούν εξαιρετικά σηµαντικό να κατανοηθούν οι εν λόγω οργανισµοί και 

ο ρόλος τους στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες 

οικονοµίες. Αυτή η εργασία  εξετάζει τους τρεις σηµαντικότερους οργανισµούς αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας, τις µεθόδους αξιολόγησης τους και αρκετές αλληλένδετες ανησυχίες 

δηµόσιας πολιτικής. Εξετάζει το κανονιστικό πλαίσιο και την ανταγωνιστική δοµή της 

βιοµηχανίας των πιστωτικών αξιολογήσεων , η εξέλιξη των επιδόσεων των σηµαντικών 

οργανισµών και τις επιπτώσεις των αξιολογήσεων της οικονοµίες και της ροές κεφαλαίων. Ο 

στόχος των νέων πολιτικών πρέπει να είναι η βελτίωση διαφάνειας, η ενίσχυση της εκπαίδευσης 

των επενδυτών, η εξασφάλιση ισότιµων όρων ανταγωνισµού για όλους της επενδυτές, µε 

ασφάλεια να τονώσει τον ανταγωνισµό µεταξύ των οργανισµών αξιολόγησης, την αύξηση των 

επενδύσεων στην έρευνα και την κάλυψη των χρηµατοπιστωτικών αγορών των αναπτυσσόµενων 

χωρών και της παγκόσµιας αγοράς και να προστατεύσει την ανεξαρτησία και την ποιότητα των 

αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας. Συστάσεις γίνονται στο τέλος για να δηµιουργηθεί ένα 

 πιο αξιόπιστο οικονοµικό έδαφος όπου όσον το δυνατόν θα εξαλειφθούν οι 

ανεπιθύµητες παρενέργειες της διαδικασίας αξιολόγησης. 

 Περιορισµοί ως προς την παρούσα εργασία είναι τα ελάχιστα ευρήµατα όσον αφορά τα 

ποσοτικά στοιχεία των κρίσεων λόγω του γεγονότος ότι η εµπειρική έρευνα είναι περιορισµένης 

έκτασης, ιδιαίτερα των πιο πρόσφατων κρίσεων . Τα ερωτήµατα τα οποία θα προσπαθήσω να 

αναλύσω διεξοδικά, είναι εάν τελικά ο κικεώνας των απανωτών κρίσεων των τελευταίων ετών 

ήταν αρκετός για να πυροδοτήσει την εγγενή αµφιβολία για το υπάρχον σύστηµα αξιολόγησης , 

περιβαλλόµενο από το τρέχον θεσµικό πλαίσιο, και να παρατεθούν προτάσεις από ειδικούς όσον 
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αφορά την ιδέα της εκ νέου δόµησης ενός συστήµατος το οποίο µελλοντικά  θα αποτελέσει 

πανάκεια.  

Στη συνέχεια θα γίνει µια προσπάθεια διεξοδικής ανάλυσης των σηµαντικότερων 

χρηµατοπιστωτικών κρίσεων και θα αναλυθεί η παράλληλη λειτουργία των κυριότερων οίκων 

αξιολόγησης. Θα παρατεθεί µια εκτενής επισκόπηση βιβλιογραφίας από πορίσµατα ερευνών που 

έχουν εκπονηθεί την τελευταία δεκαετία και παράλληλα η πιο πρόσφατη βιβλιογραφία, θα 

αναλυθεί το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο και  θα καταλήξω σε ορισµένες συστάσεις και προτάσεις 

για µελλοντική έρευνα.   
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2.Επισκόπηση βιβλιογραφίας 

 

Οι συνέπειες των αξιολογήσεων είναι ισχυρότερες κατά τη διάρκεια κρίσεων, σε οικονοµίες 

χωρίς διαφάνεια, αλλά και στις γειτονικές τους χώρες. Αναβαθµίσεις τείνουν να λαµβάνουν χώρα 

κατά τη διάρκεια ανόδων της αγοράς, ενώ υποβαθµίσεις συµβαίνουν κατά τη διάρκεια της 

ύφεσης ενισχύοντας την ιδέα ότι οι οργανισµοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας 

συµβάλλουν στην αστάθεια των αναδυόµενων χρηµατοπιστωτικών αγορών αναφέρουν οι 

Kaminsky και Schmukler, 2002. 

 

Οι χρηµατοοικονοµικές αγορές στηρίζονται στους οίκους αξιολόγησης, για να ενηµερώνουν 

συνεχώς τους εκδότες  αναφέρουν οι Cantor και  Packer, 1994. 

 

Οι Dale και  Thomas το 1991 αναφέρουν ότι  υπάρχουν καταστατικά και κανονισµοί όπου 

απαγορεύουν στους θεσµικούς επενδυτές να επενδύσουν σε ενεργητικά  που φέρουν 

αξιολογήσεις κάτω από ένα ορισµένο επίπεδο ή απαιτούν το πρόσθετο κεφάλαιο για 

πραγµατοποιηθούν. 

 

Οι Setty και Dodd τον Απρίλιο του 2003 επισηµαίνουν ότι σε µεγάλες οικονοµίες κλίµακας – 

µέσω της επεξεργασίας  πληροφοριών ώστε να ορίσουν αξιολογήσεις  - και την αναγκαία φήµη – 

η οποία λαµβάνει πολύ χρόνο για να χτιστεί - η βιοµηχανία αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας συγκεντρώνεται ιδιαίτερα και οι νέες καταχωρήσεις παρατηρούνται µετά βίας.  

 

Το 2007 
ο Christian Noyer, κυβερνήτης της τράπεζας της Γαλλίας, απεικόνισε τη γενική 

συναίνεση µεταξύ των  ρυθµιστών και των συµµετεχόντων στην αγορά όταν ανέφερε ότι το 

σύστηµα αξιολόγησης συµπορεύεται µαζί µε την ανάπτυξη της µεγάλης ρευστότητας, των 

βαθιών και  διεθνών αγορών. Είναι µια προϋπόθεση και ένα εργαλείο για την οµαλή λειτουργία 

αυτών των αγορών.  

 

Η κρίση κατέληξε σε µερικές από τις µεγαλύτερες πτωχεύσεις στην αµερικανική ιστορία, 

συµπεριλαµβανοµένης της Lehman Brothers,  της CIT group, και των General Growth Properties. 

Το 2003, περισσότερες από 230 εταιρίες µε στοιχεία παθητικού τουλάχιστον $100 εκατοµµυρίων 

οδηγήθηκαν σε πτώχευση, µε τα συνολικά στοιχεία του παθητικού πάνω από $600 

δισεκατοµµυρίων, σύµφωνα µε τον Altman, 2004 . Η σηµασία που οι αγορές δίνουν σε αυτές 

επιτάσσει την ανάλυση της συµπεριφοράς τους καθώς πολύ συχνά οι αξιολογήσεις τους 
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επηρεάζουν καταλυτικά την πρόσβαση σε κεφάλαια τόσο της ελληνικής κυβέρνησης όσο και των 

ελληνικών τραπεζών.  

 

Μέχρι το σηµείο που οι εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας παρέχουν τις 

εκτιµήσεις «µέσω-του-κύκλου» του κινδύνου αθέτησης  και λειαίνονται πέρα από τον ολόκληρο 

επιχειρηµατικό κύκλο, είναι η εσωτερική προσέγγιση της νέας κύριας συµφωνίας της Βασιλείας 

που είναι πλέον πιθανή να επιδεινώσει τις προκυκλικές τάσεις των τραπεζικών εργασιών. 

Εντούτοις, όπως αναφέρουν οι Ferri, Liu και Majnon,i 2000, Monfort και Mulder, 2000 και 

Reisen, 2000, εάν οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας συµπεριφέρονται προκυκλικά 

procyclically, έπειτα ακόµη και η προτεινόµενη τυποποιηµένη προσέγγιση στην έκθεση της BIS 

New Capital Accolrd θα εκθέσει τις κυκλικές διακυµάνσεις στις κεφαλαιακές απαιτήσεις.  

 

Ο πρόεδρος της Goldman Sachs Λοϊντ Μπλακφειν σε απάντησή του στην αναµενόµενη ερώτηση 

για την πρόκληση σύγκρουσης συµφερόντων αναφέρει προκλητικά πως στο πλαίσιο των αγορών 

δεν υπάρχει σύγκρουση. Ο καθένας επιλέγει το ρίσκο που παίρνει.(Marc Roche 2010). 

 

 «Εν µέσω σταθερών περιόδων, οι αξιολογήσεις είναι σχετικά ευνοϊκές, αλλά όταν 

χρειάζεσαι πραγµατικά µία αξιολόγηση, δεν είναι κατά τη διάρκεια µιας σταθερής περιόδου αλλά 

όταν οι αγορές βρίσκονται σε αναταραχή», αναφέρει η Shannon Burchett, διευθύνων σύµβουλος 

της Risk Limited συµβούλων ενέργειας. 

 

Θεµελιωδώς, οι οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πληρώνονται, ως επί το 

πλείστον,  από τον εκδότη του χρέους, προκειµένου να δώσουν µια εκτίµηση και, όπως  η 

Burchett  επισηµαίνει, είναι δύσκολο για αυτούς να βγάλουν οι ίδιοι πόρισµα απαλλαγµένο 

πλήρως από την αντίληψη της   σύγκρουσης συµφερόντων που προκύπτει από αυτή. 

«Ο µεγαλύτερος τους περιορισµός είναι το επιχειρηµατικό τους µοντέλο  και είναι δύσκολο να το 

ξεπεράσουν» αναφέρει. « Ο εκδότης του οµολόγου πληρώνει τον Οίκο Αξιολόγησης $250,000 µε 

$500,000 για µία αξιολόγηση, ή ακόµα περισσότερα για σύνθετα προϊόντα. Είναι εµφανώς πολύ 

δύσκολο σε το υπάρχον επιχειρηµατικό µοντέλο να µείνει κανείς εντελώς ακέραιος και 

αµερόληπτος.».  Burchett 2010. 

 

«Ανεξάρτητα από το εάν η αιτία της έλλειψης προθυµίας είναι η σύγκρουση συµφερόντων ή η 

ανησυχία για την αδικαιολόγητη  επιρροή τους στην αγορά, και ανεξάρτητα από το εάν  οι 

εταιρικές αξιολογήσεις ήταν στο σύνολό τους πιο ακριβείς  από αυτές των χρηµατοοικονοµικών  
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προϊόντων, η συνέπεια είναι αδιαµφισβήτητα η απώλεια της εµπιστοσύνης.» επισηµαίνει µια 

πηγή εµπλεκόµενη µε τη διαχείριση κινδύνου σε µία από τις κυρίαρχες Ευρωπαϊκές Ενεργειακές 

εταιρίες και  θεωρεί ότι η ρύθµιση ήταν απαραίτητη για να αρχίσει την αποκατάσταση αυτής της 

εµπιστοσύνης.*Question of trust. Alex Davis, Energy Risk Αύγουστος .2010 

 

Ο Horstmann το 1992 αναφέρει πως είναι απίθανο οι ρυθµιστικές αλλαγές να καταστήσουν  τους 

οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πλήρως υπεύθυνους. Αναφέρει επίσης πως πρέπει 

να είναι υπεύθυνοι και από πλευράς  του αστικού δικαίου και από αυτήν των ζηµιών. Λόγω των 

πτυχών του ευρωπαϊκού νόµου, θεωρεί απίθανο ότι το ESMA1 θα είναι σε θέση να εκδώσει τις 

συγκεκριµένες κυρώσεις προς τους οίκους CRAs2, αυτό, υπό την εξουσία  εθνικών  θεσµικών 

παραγόντων, όπως η Βρετανική Αρχή Οικονοµικών Υπηρεσιών, για να εγκρίνει τους οίκους που 

έχουν ιδρυθεί στις χώρες τους. Το κανονιστικό πλαίσιο  ESMA κατά τη γνώµη του πρέπει µε 

κάποιο τρόπο να εγγυηθεί µια πανευρωπαϊκή εναρµόνιση και να παρέχει οδηγίες σε ορισµένες 

διασυνοριακές υποθέσεις.. 

 

Ο Kaminski το 2002 του Rice University τουKaminski αναφέρει « Είναι ακόµα ένα µελανό 

σηµείο για τους οίκους αξιολόγησης (CRAs) διότι επί της ουσίας   µας λένε πληρώστε µας για 

την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας αλλά µην µας αναφέρετε» . 

 

« Μπορεί να υπάρξει µια κατάσταση όπου η δευτερογενή αγορά να ενσωµατώνει τις πρόσθετες 

πληροφορίες για την πιστοληπτική ποιότητα ενός στοιχείου Ενεργητικού», αναφέρει ο Chris 

Schlegel,2006 ανώτερος υπάλληλος που διαχειρίζεται τον κίνδυνο σε µεγάλη  αµερικανική 

εταιρία  ενέργειας . 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Η ESMA (European Securities and Markets Authority) είναι µια ανεξάρτητη αρχή της ΕΕ που συµβάλλει στην 

προστασία της σταθερότητας του οικονοµικού συστήµατος της Ευρωπαϊκής ένωσης διασφαλίζοντας την ακεραιότητα, 

τη διαφάνεια, την αποδοτικότητα και τη τακτική λειτουργία των αγορών τίτλων, καθώς επίσης και την ενίσχυση της 

προστασίας επενδυτών. 

 
2 Credit Rating Agencies. Οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
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Στην έρευνα του ο Davis,2010 αναφέρει ότι άλλοι συµµετέχοντες στη βιοµηχανία είναι πιο 

σίγουροι για την ανάπτυξη των εναλλακτικών πηγών των πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων 

περισσότερων βασισµένων στην αγορά δεικτών. Ή ευρωπαϊκή ενεργειακή εταιρία πηγή, θεωρεί 

ότι αυτό είναι τώρα συνήθης πρακτική. 

 

« Όλες οι σηµαντικές ενεργειακές εταιρίες θα έχουν µια πιστωτική οµάδα και θα χρησιµοποιούν 

τις εξωτερικές εκτιµήσεις συν την εσωτερική εργασία» αναφέρει « Εµείς δεν στηριζόµαστε σε 

αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας καθόλου. Νοµίζω ότι µια καλή οµάδα πιστωτικής 

διαχείρισης κινδύνων θα αναγκαστεί να κάνει πολλή εργασία για να αξιολογήσει τον αντίθετο 

κίνδυνο πιστωτικών συµβαλλόµενων µερών. Υπάρχει ένας κίνδυνος όταν στηρίζεσαι  σε µια 

πηγή αξιολόγησης και εκτίθεσαι σε ανακρίβειες.» Αναφέρει στην έρευνά του ο Davis,2010.  

 

 

Η Ανγκέλα Μέρκελ αναφέρει πως η Ευρώπη έχει αναπτύξει µια συγκεκριµένη ανεξαρτησία που 

οφείλεται στο ευρώ, αλλά όσον αφορά τις ρυθµίσεις, την διαφάνεια και το σύνολο των κανόνων 

που διέπουν τις αγορές, το σύστηµα ακόµα βασίζεται στο αγγλοσαξονικό µοντέλο. Εκτιµά επίσης 

ότι Ευρώπη µεσοπρόθεσµα χρειάζεται έναν λειτουργικό οίκο αξιολόγησης, γιατί το ευρώ στο 

νοµισµατικό σύστηµα του ευρώ δεν έχει καταφέρει να έχει αποτελεσµατική επιρροή στους 

κανόνες που λειτουργούν οι αγορές. 

 

∆ε φταίνε οι οίκοι αξιολόγησης για τις αποφάσεις τους, καθώς λένε την αλήθεια, αλλά ο τρόπος 

που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξαρτάται από τις αξιολογήσεις αυτές, δήλωσε ο διευθύνων 

σύµβουλος του οίκου αξιολόγησης Standard & Poor's  Ντίβεν Σάρµα στην εφηµερίδα 

«FinancialTimes». 
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3.Θεσµικό πλαίσιο 

 

 

Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (CEBS) δηµοσίευσε το 2005 δύο 

κείµενα διαβούλευσης αναφορικά µε την εποπτική αναγνώριση των οίκων αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας. Τα κείµενα της CEBS περιέχουν κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε 

τα εξής θέµατα, 

• Τη διαδικασία αναγνώρισης  

• Την αντιστοίχηση των αξιολογήσεων στους συντελεστές στάθµισης πιστωτικού 

κινδύνου, και 

• Την εφαρµογή των κριτηρίων της αναγνώρισης από τις εποπτικές αρχές. 

Ειδικότερα, όσον αφορά τα κριτήρια για την εκπλήρωση των οποίων είναι αναγκαία προκειµένου 

τα πιστωτικά ιδρύµατα να κάνουν χρήση των αξιολογήσεων για σκοπούς κεφαλαιακής 

επάρκειας, ιδιαίτερη έµφαση αποδίδεται στα θέµατα διασφάλισης της αντικειµενικότητας και 

συνεχούς επικαιροποίησης των πιστοληπτικών αξιολογήσεων καθώς και της ανεξαρτησίας και 

διαφάνειας της οργανωτικής δοµής των οίκων αξιολόγησης. 

 

3.1.Πρόσφατα και τρέχοντα µέτρα για τη ρύθµιση των οίκων αξιολόγησης 

 

 Στη Σύνοδο Κορυφής του Λονδίνου του 2009, οι G-20 ηγέτες συµφώνησαν ότι η ρυθµιστική 

παράλειψη των οίκων αξιολόγησης CRAs, ήταν σύµφωνη µε τον κώδικα αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας IOSCO (2008) Οι βασικές αρχές συµπεριφοράς, έπρεπε να 

καθιερωθούν από το τέλος το 2009 (G-20, 2009). Κατά συνέπεια, οι εθνικές και περιφερειακές 

πρωτοβουλίες είχαν αναληφθεί ή ήταν εν εξελίξει για να ενισχύσει την παράλειψη των CRAs. Η 

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς SEC 3
έχει υιοθετήσει ή έχει προτείνει τις τροποποιήσεις στους κανόνες  

για τους NRSRO4 προκειµένου να αυξηθεί η διαφάνεια, και να µειωθούν οι συγκρούσεις 

συµφερόντων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ο κανονισµός που εισάγει την παράλειψη και τη 

επίβλεψη CRAs τέθηκε σε ισχύ ∆εκεµβρίου 2009, και υπάρχει µια πρόταση για τους νέους 

ευρωπαϊκούς τίτλους και Αρχής αγορών η οποία να είναι υπεύθυνη για την εγγραφή και 

                                                 
3 SEC Security Exchange Committee Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
 

4 NRSROs National Recognized Rating Organization Εθνικά Αναγνωρισµένος Οργανισµός Αξιολόγησης 
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επίβλεψη των CRAs. Στην Αυστραλία και στην Ιαπωνία, νέα τα ρυθµιστικά πλαίσια για τους 

οίκους αξιολόγησης CRAs τέθηκαν σε εφαρµογή στα µέσα του Ιανουαρίου  και Απριλίου 2010,  

 

 

αντίστοιχα, ενώ στον Καναδά, µια πρόταση να εισαχθεί η ρυθµιστική επίβλεψη των οίκων CRAs 

δηµοσιεύθηκε για το σχόλιο Ιουλίου 2010.  

Πολλές άλλες χώρες του G-20 έχουν εισαγάγει επίσης ή είναι στο στάδιο της εισαγωγής της νέας 

ρυθµιστικής επίβλεψης των οίκων CRAs. Μια ιδιαίτερη τρέχουσα ανησυχία είναι η σύγκρουση 

ενδιαφερόντων που προκύπτει από το πρότυπο εκδότη-πληρωτή. Αυτήν την περίοδο, σχεδόν 

όλες οι αξιολογήσεις  πληρώνονται από τον εκδότη των οργάνων, το οποίο δίνει κίνητρο στον 

εκδότη να προσεγγίσει τον οίκο που θα δώσει τη καλύτερη εκτίµηση. Θεωρητικά, ένας οίκος 

CRA θα πρέπει να έχει ένα κεκτηµένο δικαίωµα, που να περιλαµβάνει κάτω από αυτό το µοντέλο 

να διαµορφώσει την  παροχή των αξιόπιστων εκτιµήσεων σε τρέχουσα βάση προκειµένου να 

διατηρηθεί το «κεφάλαιο φήµης του» αναφέρουν οι Partnoy, 1999 και Bergevin, 2010. 

Εντούτοις, ο σηµαντική  αύξηση  µε την πάροδο του χρόνου στις αναφορές στις αξιολογήσεις 

πιστοληπτικής ικανότητας , στους κανόνες και τους κανονισµούς, που συνδυάζονται µε τον 

περιορισµένο ανταγωνισµό, έχει επηρεάσει το επιχειρησιακό πρότυπο των οίκων CRAs µε τη 

δηµιουργία της λίγο πολύ «εγγυηµένης αγοράς» µε λίγα κίνητρα για να ανταγωνιστεί βάσει της 

ποιότητας εκτίµησης. Επιπλέον, µερικοί θα υποστήριζαν ότι ένα πρότυπο επενδυτή-πληρωτή, 

όπου οι εκτιµήσεις πληρώνονται από τους επενδυτές µέσω των διδάκτρων συνδροµής, µπορούν 

επίσης να δώσουν αφορµή για τις συγκρούσεις συµφερόντων αναφέρει ο Partnoy, 2009. Η 

νοµοθεσία µεταρρύθµισης του αµερικανικού οικονοµικού τοµέα υπογεγραµµένη µε το νόµο του 

Ιουλίου 2010 θα επιβάλλει σε διάφορους οίκους  να πραγµατοποιήσουν τις µελέτες των 

διάφορων προτάσεων που εξετάζουν για τη σύγκρουση συµφερόντων που προκύπτει από το 

καθιερωµένο µοντέλο(εκδότης-επενδυτής).  
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3.2.ESMA  

 

Η ESMA (European Securities and Markets Authority) είναι µια ανεξάρτητη αρχή της ΕΕ που 

συµβάλλει στην προστασία της σταθερότητας του οικονοµικού συστήµατος της Ευρωπαϊκής 

ένωσης διασφαλίζοντας την ακεραιότητα, τη διαφάνεια, την αποδοτικότητα και τη τακτική 

λειτουργία των αγορών τίτλων, καθώς επίσης και την ενίσχυση της προστασίας επενδυτών 

 

 

Ιστορικά, η Ευρώπη έχει ακολουθήσει το αµερικανικό πρότυπο όσον αφορά τη νοµοθεσία των 

οίκων αξιολόγησης (CRA) και ίσως εδώ θεωρηθεί ότι οι αλλαγές αυτές να µην είναι αρκετές. Οι 

ΗΠΑ πέρασαν το νόµο µεταρρύθµισης Credit Rating Agency Reform για τους οίκους 

αξιολόγησης το 2006, ο οποίος καθιέρωσε την πλήρωση ορισµένων κριτηρίων τα οποία θα 

πρέπει να πληρούν οι οίκοι αξιολόγησης  (CRAs) ,προκειµένου να καταχωρηθούν στην Επιτροπή 

Κινητών Αξιών και Συναλλάγµατος  Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και να είναι Εθνικά 

Αναγνωρισµένες Στατιστικές Οργανώσεις Αξιολογήσεων  (NRSROs) και µε αυτό τον τρόπο, 

έτσι νόµιµα να υπόκεινται στον κώδικα δεοντολογίας IOSCO 

 

3.3.Η Ευρώπη προσπαθεί να ελέγξει τους οίκους 

 

Ο ρόλος τους στην κρίση καταγράφηκε και από την έκθεση που εκπόνησε για λογαριασµό 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης η επιτροπή De Larosiere. Οι οίκοι αξιολόγησης, αναφέρει, 

βαθµολόγησαν µε την ανώτερη βαθµολογία τα τοξικά οµόλογα, δίνοντας τους τον ίδιο βαθµό µε 

αυτό που δίνουν σε χώρες και εταιρικά οµόλογα. Η  µεθοδολογία που ακολούθησαν είχε 

σηµαντικές ελλείψεις, επισηµαίνει και η σύγκρουση συµφερόντων που υπάρχει στο µοντέλο 

πληρωµής τους επιδείνωσε την κατάσταση. «Οι εκδότες αυτών των οµολόγων» επισηµαίνεται 

«έβγαιναν για ψώνια για να εξασφαλίσουν ότι θα έπαιρναν την µεγαλύτερη βαθµολόγηση για τα 

προϊόντα τους.» Επιπλέον, καταλήγει, το γεγονός ότι οι ρυθµιστικές αρχές απαιτούσαν από 

ορισµένους επενδυτές να έχουν στο χαρτοφυλάκια τους προϊόντα µε βαθµολογία ΑΑΑ, αύξησε 

σηµαντικά τη ζήτηση για επενδυτικά προϊόντα µε υψηλή βαθµολογία. 

Η πρόσφατη κρίση ανέδειξε, λοιπόν,  µε τραγικό τρόπο την υπερβολική δύναµη που έχουν 

συγκεντρώσει οι εταιρείες αυτές στα χέρια τους όλα αυτά τα χρόνια αλλά και το τεράστιο κενό 

που υπήρχε στην εποπτεία αυτών των οργανισµών.  
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Είναι χαρακτηριστικό ότι η καγκελάριος της Γερµανίας Ανγκέλα Μέρκελ πριν από 1,5 χρόνο 

καλούσε την Ευρώπη να ισορροπήσει την κυριαρχία της Moody’s και της Standard &Poor’s, µε 

την δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού οίκου αξιολόγησης .«Η Ευρώπη» εξηγεί «έχει αναπτύξει µια 

συγκεκριµένη ανεξαρτησία που οφείλεται στο ευρώ, αλλά όσον αφορά τις ρυθµίσεις, την 

διαφάνεια και το σύνολο των κανόνων που διέπουν τις αγορές, έχουµε ακόµα ένα σύστηµα που 

βασίζεται στο αγγλοσαξονικό µοντέλο. Εκτιµώ ότι Ευρώπη µεσοπρόθεσµα χρειάζεται έναν 

λειτουργικό οίκο αξιολόγησης, γιατί το εύρωστο νοµισµατικό σύστηµα του ευρώ δεν έχει 

καταφέρει να έχει αποτελεσµατική επιρροή στους κανόνες που λειτουργούν οι αγορές.» 

 

Οι προτάσεις που υπέβαλε η επιτροπή De Larosiere σχετικά µε τον έλεγχο των οίκων 

αξιολόγησης στην Ευρώπη αναδεικνύουν την ανάγκη ρυθµιστικών παρεµβάσεων στην 

λειτουργία των οίκων αξιολόγησης .Είναι σηµαντικό οι αξιολογήσεις τους, εξηγεί, να είναι 

ανεξάρτητες, αντικειµενικές και µε την υψηλότερη δυνατή ποιότητα. Η ενισχυµένη Ευρωπαϊκή 

Αρχή Κινητών Αξιών (SEC) θα πρέπει να επιφορτιστεί µε την παρακολούθηση τους. Η αλλαγή 

στον τρόπο πληρωµής τους και ο διαχωρισµός των αξιολογήσεων από τις συµβουλευτικές 

υπηρεσίες που προσφέρουν, που όπως έχει επισηµανθεί εγείρει θέµατα σύγκρουσης 

συµφερόντων, θα πρέπει να συζητηθεί και να εφαρµοσθεί σε διεθνές επίπεδο. Στο µέλλον θα 

πρέπει να µειωθεί η χρήση των αξιολογήσεων από τις ρυθµιστικές αρχές και η αξιολόγηση των 

σύνθετων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, όπως ήταν τα τοξικά οµόλογα, θα πρέπει να γίνεται 

σύµφωνα µε συγκεκριµένους κανόνες. Είναι κρίσιµο, καταλήγει, οι ρυθµιστικές παρεµβάσεις να 

συνοδεύονται από µια αυξηµένη προσοχή και κρίση από τους επενδυτές αλλά και από µια 

ενισχυµένη εποπτεία. 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισµού σχετικά µε τους οργανισµούς 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας . 

Οι νέοι κανόνες που πρότεινε περιλαµβάνουν τα εξής: 

• Οι οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας δεν επιτρέπεται να παρέχουν 

συµβουλευτικές υπηρεσίες. 

• ∆εν τους επιτρέπεται να αξιολογούν χρηµατοπιστωτικά µέσα εάν δεν έχουν επαρκείς ποιοτικές 

πληροφορίες στις οποίες βασίζονται οι αξιολογήσεις τους 

• Πρέπει να δηµοσιοποιούν τα υποδείγµατα, τις µεθοδολογίες και τις βασικές υποθέσεις στις 

οποίες βασίζουν τις αξιολογήσεις τους  

• Υποχρεούνται να δηµοσιεύουν ετήσια έκθεση διαφάνειας 

• Εξαναγκάζονται να συγκροτήσουν εσωτερικούς µηχανισµούς λειτουργίας για την επανεξέταση 
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της ποιότητας των αξιολογήσεών τους 

• Πρέπει στα διοικητικά συµβούλιά τους να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητους 

διευθυντές η αµοιβή των οποίων δεν µπορεί να εξαρτάται από τις επιχειρηµατικές επιδόσεις του 

οργανισµού αξιολόγησης. ∆ιορίζονται για µια µοναδική θητεία που δεν µπορεί να υπερβεί την 

πενταετία. Μπορούν να αποµακρυνθούν µόνο σε περίπτωση σοβαρού επαγγελµατικού 

παραπτώµατος. Τουλάχιστον ένας από αυτούς πρέπει να είναι εµπειρογνώµονας σε θέµατα 

τιτλοποίησης και δοµηµένων χρηµατοπιστωτικών µέσων. 

 

3.4.Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

 

Επιπλέον πρόσφατα ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο της Ευρώπης 

ο κανονισµός για τους  οργανισµούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ο οποίος δεν έχει 

ενσωµατωθεί στο εθνικό µας δίκαιο. Οι ευρωπαϊκές όµως πρωτοβουλίες όπως επισηµαίνουν 

παράγοντες της αγοράς, έχουν µεν  αξία αλλά ο έλεγχος και η εποπτεία αυτών των οργανισµών 

είναι ένα διεθνές θέµα. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού οι απόψεις διχάζονται καθώς 

υπάρχουν οι αµετανόητοι οπαδοί της άποψης ότι η αγορά θα ρυθµίσει όλα τα ζητήµατα από µόνη 

της και οι οπαδοί που εκτιµούν ότι θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές µε ένα ενδιάµεσο φορέα που 

θα ισορροπήσει την παντοδυναµία τους. Η τελευταία όµως, συνάντηση του G20 δεν έφερε 

κανένα αποτέλεσµα όσον αφορά τον περιορισµό της υπερδύναµης που έχουν οι οίκοι 

αξιολόγησης. Αναµένοντας λοιπόν την επόµενη σύνοδο και τις πολιτικές πρωτοβουλίες σε 

διεθνές επίπεδο, οι οίκοι αξιολόγησης θα συνεχίσουν να υποτιµούν οικονοµίες και να 

λειτουργούν µε τον ίδιο γνωστό τρόπο. 

 

3.5.Η SEC για τους NRSROS 

 

Το σηµαντικότερο κριτήριο που χρησιµοποιείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  SEC για να 

υποδείξει µια εταιρία ως NRSRO είναι ότι ο οίκος αξιολόγησης πρέπει να έχει την εθνική 

αναγνώριση από τους επενδυτές ως αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης, καθώς και τα ακόλουθα 

κριτήρια :  

 

1. Οργανωτική δοµή του Οίκου Αξιολόγησης 

 

2. Οικονοµικοί πόροι προκειµένου να καθοριστεί εάν ο Οίκος  θα µπορούσε να λειτουργήσει 

ανεξάρτητα ή θα είναι υπό οικονοµική πίεση από τις επιχειρήσεις που αξιολογεί  
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3. Μέγεθος και ποιότητα του προσωπικού για να καθορίσει εάν οι αξιολογήσεις εκτιµήσεων θα 

ήταν λεπτοµερείς και ικανές  

 

4. Ανεξαρτησία του οργανισµού από τις επιχειρήσεις τις οποίες αξιολογεί 

 

5. ∆ιαδικασία εκτίµησης του οργανισµού αξιολόγησης  για να καθορίσει εάν οι εκτιµήσεις θα 

µπορούσαν να είναι συνεπείς, αξιόπιστες και ακριβείς  

 

6. Εσωτερικές διαδικασίες της οργάνωσης για να αποτρέψει την κακή χρήση µη-δηµόσιας 

πληροφόρησης 

 

Το 1999 η Επιτροπή της Βασιλείας της τραπεζικής επίβλεψης (BCBS) έστειλε µια πρόταση στα 

µέλη της στα κριτήρια για την αναγνώριση των αντιπροσωπειών. Τα κριτήρια περιέλαβαν έναν 

συστηµατικό, αυστηρά και µια ιστορικά επικυρωµένη µεθοδολογία για την ανάθεση των 

εκτιµήσεων καθώς επίσης και της ανεξαρτησίας από τις εξωτερικές πολιτικές και οικονοµικές 

επιρροές. Τα διαφορετικά µέλη αποκρίθηκαν µε τα διαφορετικά µέτρα, µερικά από τα οποία 

περιέλαβαν τις προτάσεις BCBS, και µερικά που περιέλαβαν τα πρόσθετα µέτρα βάσισαν στη 

χρήση, την αξιοπιστία και την επάρκεια αγοράς του προσωπικού. 

 

 

3.6.Η έκθεση Turner 

 

Συγκεκριµένα η έκθεση Turner  αναφέρει ότι  «Στον πυρήνα της κρίσης βρίσκεται η σύζευξη 

µακροοικονοµικών ανισορροπιών οι οποίες αυξήθηκαν µε µεγάλη ταχύτητα τα τελευταία δέκα 

χρόνια καθώς και των εξελίξεων στις χρηµατοπιστωτικές αγορές οι οποίες έχουν ξεκινήσει εδώ 

και περίπου 30 χρόνια αλλά επιταχύνθηκαν τα τελευταία 10-15 χρόνια, εν µέρει ωθούµενες από 

τις µακροοικονοµικές ανισορροπίες.» 

 

3.7.Η έκθεση de Larosière   

 

Αντίστοιχα η αναφορά de Larosière  παρατηρεί ότι υπήρχε «ένα περιβάλλον υπερβολικής 

ρευστότητας και χαµηλών αποδόσεων κεφαλαίου»  που προκλήθηκε από την συσσώρευση 

τεράστιων παγκόσµιων ανισορροπιών.   Η Επιτροπή θεωρεί ότι η    πιστωτική επέκταση στις 
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ΗΠΑ χρηµατοδοτήθηκε από κεφαλαιακές εισροές από τις µεγαλύτερες αναδυόµενες οικονοµίες 

µε εξωτερικά πλεονάσµατα, κυρίως την Κίνα.  Παράλληλα αναφέρει πώς  «Βασίζοντας τα 

νοµίσµατά τους στο δολάριο    η Κίνα και άλλες οικονοµίες όπως Σαουδική Αραβία στην πράξη 

εισήγαγαν τη χαλαρή νοµισµατική πολιτική των ΗΠΑ,  επιτρέποντας έτσι την συσσώρευση 

παγκόσµιων ανισορροπιών. Τα πλεονάσµατα τρεχουσών συναλλαγών αυτών των κρατών 

ανακυκλώθηκαν ως κυβερνητικά οµόλογα των ΗΠΑ και άλλα αξιόγραφα χαµηλού κινδύνου 

ωθώντας προς τα κάτω τις αποδόσεις τους και ενθαρρύνοντας άλλους επενδυτές να αναζητήσουν 

υψηλότερες αποδόσεις σε προϊόντα υψηλότερου κινδύνου.»  

 

Αµφότερες οι αναφορές κάνουν µνεία στο ηθικό δίλληµα που ενέχει η πληρωµή των εταιριών 

πιστοληπτικής διαβάθµισης από τους εκδότες δοµηµένων προϊόντων αντί από τους επενδυτές σε 

αυτά. Συγκεκριµένα αναφέρουν ως ένα από τα αίτια της κρίσης την σύγκρουση συµφερόντων 

(conflict of interest) στην οποία βρέθηκαν οι εταιρίες αυτές όταν ένα µεγάλο  µέρος του 

ισολογισµού τους κατέληξε να προέρχεται από τα δοµηµένα προϊόντα,  την πιστοληπτική 

δυνατότητα των οποίων   καλούνταν να αξιολογήσουν. Όπως θα δούµε παρακάτω προτείνουν και 

παρόµοια µέτρα για τον  εξορθολογισµό και τη βελτίωση του ρόλου των εταιριών αυτών στο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Η αναφορά de Larosière  προτείνει την δηµιουργία µιας νέας 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αξιόγραφων (European Securities Authority, τµήµα του ESFS που θα 

δούµε στη συνέχεια, η οποία θα επιβλέπει και τις εταιρίες αυτές,  ενώ συστήνει την επανεξέταση 

από µηδενικής βάσης του ρόλου των εταιριών αυτών στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα καθώς και 

την υιοθέτηση ενός νέου τρόπου διαβάθµισης των δοµηµένων προϊόντων.  

Η αναφορά Turner  προτείνει και αυτή την επίβλεψη των εταιριών πιστοληπτικής διαβάθµισης µε 

στόχο την αποφυγή των συγκρούσεων συµφερόντων. Παράλληλα συνιστά στις εταιρίες αυτές να 

καταστήσουν σαφές κατά την επικοινωνίας τους µε το επενδυτικό κοινό ότι οι διαβαθµίσεις τους 

αφορούν αποκλειστικά τον πιστοληπτικό κίνδυνο και όχι την µελλοντική ρευστοποιησιµότητα ή 

τις διακυµάνσεις στην τιµή ενός προϊόντος.  Αναφορικά µε τα δοµηµένα προϊόντα,  το FSA5 

προτείνει την επανεξέταση,  από µηδενικής πάλι βάσης,  της χρήσης των διαβαθµίσεων 

πιστοληπτικής δυνατότητας των προϊόντων αυτών στα πλαίσια της Βασιλείας ΙΙ. 

 

 

 

 

                                                 
5 Financial Services Agency UK Υπηρεσία χρηµατοοικονοµικής Ρύθµισης  του Ην.Βασίλειο. 
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3.8.FSB  Financial Stability Board 27 Οκτωβρίου 2010 

 

Ο οικονοµικός πίνακας σταθερότητας (FSB) έχει ιδρυθεί για να εξετάσει τις ευπάθειες και για να 

αναπτύξει και να εφαρµόσει τις ισχυρές ρυθµιστικές, εποπτικές και άλλες πολιτικές προς όφελος 

της οικονοµικής σταθερότητας. 

Το FSB το 2010  έχει καταρτίσει τις ακόλουθες αρχές για να µειώσει την εµπιστοσύνη στις 

εκτιµήσεις των CRA σε πρότυπα, νόµους και κανονισµούς . 

1. 

Οι αρχές κανονισµών πρέπει να αξιολογούν τις αναφορές στις εκτιµήσεις των οίκων αξιολόγησης 

(CRA) στα πρότυπα, τους νόµους και τους κανονισµούς και, οπουδήποτε είναι πρέπον , να τους 

αναιρέσει ή να τους αντικαταστήσει από τα κατάλληλα εναλλακτικά πρότυπα της πιστοληπτικής 

ικανότητας. 

2. 

Οι τράπεζες, οι λοιποί συµµετέχοντες στην αγορά και οι θεσµικοί επενδυτές πρέπει να κάνουν τις 

πιστωτικές αξιολογήσεις τους µόνοι τους, και να µην στηρίζονται  απλά ή µηχανικά στις 

εκτιµήσεις των οίκων αξιολόγησης (CRA). 

3.  

Κοινοποιήσεις από τους εκδότες των τίτλων. Οι εκδότες των τίτλων πρέπει να αποκαλύψουν τις 

εκτενείς, έγκαιρες πληροφορίες που θα επιτρέψουν στους επενδυτές να κάνουν ανεξάρτητα τις 

δικές τους  κρίσεις για την επένδυση και τον πιστωτικό  κίνδυνό για τις αξιολογήσεις εκείνων 

των τίτλων. Στην περίπτωση των δηµόσιων -εµπορικών τίτλων, αυτό πρέπει να είναι µια δηµόσια 

κοινοποίηση. 

 

3.9.Επόµενα βήµατα 

 

Το FSB θα ζητήσει από τους ρυθµιστές να εξετάσουν τα επόµενα µέτρα που πρέπει να ληφθούν 

για να µεταφράσουν τις αρχές σε περισσότερο συγκεκριµένες πολιτικές ενέργειες για να µειωθεί 

η εµπιστοσύνη στις εκτιµήσεις των οίκων αξιολόγησης CRA, στους νόµους και τους 

κανονισµούς, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις των προϊόντων, των συµµετεχόντων 

της  αγοράς και τις αρµοδιότητες, παράλληλα διατηρώντας επαρκή διεθνή συνέπεια και 

αποφεύγοντας τη ρυθµιστικό κερδοσκοπία ‘arbitrage’. Οι ρυθµιστές πρέπει να ενθαρρύνουν µια 

µετάβαση σε µια µείωση της εµπιστοσύνη στις εκτιµήσεις CRA κατά τη διάρκεια ενός λογικού 
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χρονικού πλαισίου που επεκτείνεται στο µεσοπρόθεσµο, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη για 

τους συµµετέχοντες αγοράς να ενισχύσουν τις ικανότητες διαχείρισης κινδύνων τους να 

αντικαταστήσουν την εµπιστοσύνη στις εκτιµήσεις CRA, αλλά µε  σαφή κύρια σηµεία. 

 

 

Στη συνέχεια θα εξετασθεί κάθε µία από τις περιοχές που προσδιορίζονται στη µελέτη της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) στην παράγραφο 702 του Νόµου sarbanes-Oxley. 2003 

 

3.10. Συγκρούσεις συµφερόντων στη λειτουργία των οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας - Μέτρα για να εξεταστούν τέτοιες συγκρούσεις  

 

Οι πιθανές συγκρούσεις συµφερόντων έχουν υπάρξει στους οίκους αξιολόγησης για πολλά έτη 

και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) έχει αναθεωρήσει για τον αντίκτυπο των πιθανών 

συγκρούσεων στο παρελθόν, εντούτοις, οι πιθανές συγκρούσεις συµφερόντων που 

αντιµετωπίζονται στους εν λόγω οίκους, έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα 

λαµβάνοντας υπόψη την επέκταση των µεγάλων οργανισµών στη λειτουργία παροχής 

συµβουλευτικών υπηρεσιών και σε άλλες εταιρίες, και τη συνεχή άνοδο στη σηµασία των εν 

λόγω οίκων στις αγορές τίτλων.  Σε δύο από τις σηµαντικότερες πιθανές συγκρούσεις 

συµφερόντων, εστιάζει  η µελέτη της Επιτροπής, 

 

3.11.Οι Εκδότες που πληρώνουν για τις Αξιολογήσεις.  

 

Οι ανησυχίες που έχουν εκφραστεί για έναν αριθµό ετών για την πιθανή σύγκρουση 

συµφερόντων που προκύπτει από το γεγονός ότι οι µεγαλύτεροι οίκοι αξιολόγησης στηρίζονται 

στα δίδακτρα εκδοτών για τη µεγάλη πλειοψηφία των εσόδων * 6
τους ιστορικά, εκτιµά ότι οι 

οίκοι   χρηµατοδοτήθηκαν  απλώς από τα δίδακτρα συνδροµής που καταβλήθηκαν από τους 

επενδυτές και άλλους χρήστες των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας. Από τα µέσα της 

δεκαετίας του '70,  

                                                 
6  δείτε, π.χ., το αντίγραφο ακρόασης SEC, υπερ σηµείωση 57 (21 Νοεµβρίου 2002) (κατάθεση McDaniel) («Περίπου 

90 τοις εκατό των εισοδηµάτων των ερευνητικών υπηρεσιών της Moody’s προέρχονται από τους εκδότες που 

καταβάλλουν αµοιβές για τις εκτιµήσεις, και περίπου 10 τοις εκατό προέρχεται από την Mood’s την έρευνα και τις 

υπηρεσίες δεδοµένων. Όπως αναφέρει η κατάθεση Joynt το 90 τοις εκατό των εισοδηµάτων της Fitch προέρχονται από 

τα δίδακτρα εκδοτών, και περίπου 10 τοις εκατό προέρχονται από τις υπηρεσίες συνδροµής.  
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όµως, οι µεγαλύτεροι οίκοι αξιολόγησης άρχισαν να χρεώνουν τους εκδότες για τις εκτιµήσεις, 

λόγω των δυσκολιών στον περιορισµό πρόσβασης στις πληροφορίες εκτιµήσεων των 

συνδροµητών, καθώς επίσης και στην απαίτηση για περιεκτικότερη και πιο εντατική ανάλυση 

των εκδοτών.  

Γενικά, οι αµοιβές ποικίλλουν ανάλογα µε την ποιότητα της εκτίµησης ,το µέγεθος της έκδοσης 

και τη φύση του οργάνου που εκτιµάται. Περιλαµβάνουν χαρακτηριστικά και µια αµοιβή για την 

αρχική εκτίµηση και µια ετήσια αµοιβή συντήρησης. Οι αµοιβές δεν είναι ρυθµισµένες και 

ποικίλλουν µόνο ελαφρώς µεταξύ των µεγαλύτερων οίκων αξιολόγησης.  

Η πρακτική αυτή που επιτρέπει τους εκδότες να πληρώνουν  για τις εκτιµήσεις τους δηµιουργεί 

τη σύγκρουση συµφερόντων.7 Αµφισβητήσιµα, η εξάρτηση των εν λόγω οίκων στα έσοδα από 

τις επιχειρήσεις τις οποίες εκτιµούν, θα µπορούσαν να προκαλέσουν τη µεγαλύτερη 

γενναιοδωρία στους εκδότες, και να µετριάσουν την επιµέλειά τους στην εξέταση για τις 

αρνητικές πληροφορίες. Αυτή η πιθανή σύγκρουση θα µπορούσε να έχει επιδεινωθεί από την 

πρακτική των οίκων αξιολόγησης, της χρέωσης των αµοιβών βασισµένων στο ύψος της έκδοσης, 

δεδοµένου ότι η υπερβολική επιρροή των οίκων µπορεί να αποδοθεί στους µεγάλους εκδότες.  

Οι µεγάλοι αυτοί οργανισµοί και οι λοιποί συµµετέχοντες της αγοράς συµφωνούν ότι το πρότυπο 

εκδότης-πληρωτής δηµιουργεί τη δυνατότητα για µια σύγκρουση συµφερόντων, αλλά θεωρεί ότι 

οι οίκοι ιστορικά έχουν καταδείξει µια αποτελεσµατική ικανότητα να διαχειριστούν τη πιθανή 

σύγκρουση συµφερόντων.8 Ισχυρίζονται πως είναι ελάχιστη η σηµασία αυτής της πιθανής 

σύγκρουσης µε την επισήµανση ότι οι αµοιβές που λαµβάνονται από τους µεµονωµένους εκδότες 

είναι ένα πολύ µικρό ποσοστό των συνολικών εισοδηµάτων τους,9 έτσι ώστε κανένας εκδότης 

δεν έχει την υλική οικονοµική επιρροή στον οίκο αξιολόγησης. 

 

 

                                                 
7 µια σχετική πιθανή σύγκρουση θα µπορούσε να προκύψει στα πλαίσια των ασφαλιστών που προσπαθούν να 

επηρεάσουν τη διαδικασία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Ένα µεγάλο ποσοστό των προσφορών δεσµών 

ασφαλίζεται από µερικές µεγάλες εταιρίες, και η δυνατότητα υπάρχει για τις εταιρίες αξιολόγησης για να εκτιµήσει 

τους πελάτες ενός ιδιαίτερου ασφαλιστή ευνοϊκότερα σε αντάλλαγµα για τη µελλοντική επιχείρηση 

8  ειδικότερα, µια πρόσφατη έκθεση της κρίσης της Επιτροπής Συγκλήτου που ολοκλήρωσε για τη  Moody’ς στις 8 

Νοεµβρίου 2001, η απόφαση να µην υποβιβασθεί η αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας της Enron κάτω από το 

βαθµό επένδυσης, δεν βασίστηκε στην ανάρµοστη επιρροή ή την πίεση, αλλά στις νέες πληροφορίες που 

παρουσιάστηκαν από τα οικονοµικά . 

 
9  παραδείγµατος χάριν, η S& P δήλωσε ότι κανένας εκδότης ή οµάδα εκδοτών δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο από 

περίπου 2% των συνολικών ετήσιων εσόδων της επιχείρησης εκτιµήσεών της εταιρίας. 
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Επιπλέον, οι οίκοι βεβαιώνουν ότι η φήµη τους για την έκδοση των αξιόπιστων εκτιµήσεων είναι 

κρίσιµη για την επιχείρησή τους, και ότι θα δεν θα ήταν ορθολογικό να διακινδυνεύσουν εκείνη 

την φήµη µε την άδεια των εκδοτών για να επηρεαστούν εσφαλµένα οι εκτιµήσεις τους, ή αλλιώς  

να αποτύχουν στο να είναι επιµελείς και αντικειµενικοί στις αξιολογήσεις τους. Τέλος, οι οίκοι 

σηµειώνουν τις εκτενείς πολιτικές τους και τις διαδικασίες σχετικά µε την αποζηµίωση αναλυτών 

που έχουν ως σκοπό να αποτρέψουν την πιθανή παρέµβαση µε την αντικειµενικότητα της 

αξιολόγησης του αναλυτή ενός εκδότη. 10
Εντούτοις, όπως σηµειώνεται παρακάτω η Επιτροπή 

ερευνά εάν οι οργανισµοί NRSROs πρέπει να εφαρµόσουν τις διαδικασίες για να διαχειριστούν 

τις πιθανές συγκρούσεις συµφερόντων που προκύπτουν όταν οι εκδότες πληρώνουν για τις 

αξιολογήσεις. 

 

3.12.Ανάπτυξη των βοηθητικών επιχειρήσεων.  

 

Τα τελευταία χρόνια, οι µεγάλοι οίκοι αξιολόγησης έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν βοηθητικές 

επιχειρήσεις για να συµπληρώσουν τον οργανισµό που αποτελέι τον πυρήνα. Αυτές οι 

επιχειρήσεις περιλαµβάνουν τις υπηρεσίες αξιολόγησης όπου, έναντι πρόσθετης αµοιβής, οι 

εκδότες παρουσιάζουν υποθετικά σενάρια στους οίκους για να καθορίσουν το πώς οι εκτιµήσεις 

τους θα επηρεάζονταν από µια προτεινόµενη εταιρική δράση (π.χ., µια συγχώνευση, µια πώληση 

προτερηµάτων, ή µια ανάκτηση αποθεµάτων) . 11 

                                                 
10

 γενικά, οι µεγάλοι οίκοι αξιολόγησης ισχυριζόµενοι ότι οι αναλυτές αξιολόγησης δεν αποζητούν τη νέα επιχείρηση 

και δεν έχουν κανένα άµεσο οικονοµικό συµφέρον στην έκβαση των εκτιµήσεών τους. Επιπλέον, βεβαιώνουν ότι η 

αποζηµίωση των αναλυτών εκτίµησής τους είναι βασισµένη στην αξία (δηλ., βασισµένη στην καταδειγµένη αξιοπιστία 

των εκτιµήσεών τους), και δεν εξαρτάται άµεσα από τα τέλη που καταβάλλονται από τους ιδιαίτερους εκδότες.  

 

11
 Οι οργανισµοί NRSROs προσφέρουν τις υπηρεσίες αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας όπως η  S& P που 

έχει προσφέρει την υπηρεσία αξιολόγησης από το 1997 την περίοδο που  η Moodys τυποποίησε τη συγκρίσιµη 

«υπηρεσία αξιολόγησης της εκτίµησής της» το 2000 και η Fitch που άρχισε «την υπηρεσία αξιολόγησης των 

εκτιµήσεών της» το 2002. Οι εκπρόσωποι από τους NRSROs έδειξαν ότι τα εισοδήµατα από τις υπηρεσίες 

αξιολόγησης της εκτίµησής τους ήταν ονοµαστικά έναντι των σχετικών µε την εκτίµηση των εισοδηµάτων. Στο 

αντίγραφο ακρόασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς SEC, σηµείωση 57 (21 Νοεµβρίου 2002) (κατάθεση McDaniel) 

(«Η υπηρεσία αξιολόγησης της εκτίµησης που τρέχουµε είναι… περίπου 1 τοις εκατό των εισοδηµάτων µας στον 

περασµένο χρόνο») και (κατάθεση Joynt) («έχουµε µια πολύ περιορισµένη υπηρεσία αξιολόγησης. Πραγµατικά 

εισαγάγαµε αυτήν την υπηρεσία µέσα στους τελευταίους εννέα µήνες. »). Υπάρχουν ενδείξεις, εντούτοις, πως από τα 

εισοδήµατα από την αξιολόγηση οι υπηρεσίες αξιολόγησης γίνονται ουσιαστικότερες. ∆είτε, π.χ., McGraw-Hill τη των 
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Στο ενεργητικό των εν λόγω εταιριών περιλαµβάνεται επίσης η διαχείριση των κινδύνων και η 

υπηρεσία διαβούλευσης.12 όπου η ανάπτυξη αυτών των βοηθητικών επιχειρήσεων δηµιουργεί µια 

άλλη πιθανή σύγκρουση συµφερόντων για τους οίκους αξιολόγησης (CRA’s). Ανησυχίες έχουν 

εκφραστεί ότι οι αποφάσεις αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας εξαρτώνται από εάν ένας 

εκδότης αγοράζει ή όχι τις πρόσθετες υπηρεσίες που προσφέρονται από τις επιπρόσθετες 

εταιρίες. 

Στην πραγµατικότητα, ορισµένοι  έχουν υποστηρίξει ότι αυτή η πιθανή σύγκρουση είναι ανάλογη 

µε αυτήν των λογιστικών εταιρειών που προσφέρουν τις συµβουλευτικές υπηρεσίες, ή τους 

ερευνητικούς αναλυτές που επιδιώκουν τις τραπεζικές επενδυτικές.13 εργασίες επιπλέον, µερικοί 

θεωρούν ότι, εάν η αγορά των βοηθητικών υπηρεσιών προσκρούει ή όχι πραγµατικά στην 

απόφαση αξιολόγησης, οι εκδότες µπορούν να πιεστούν στη χρησιµοποίηση τους από το φόβο 

ότι η αποτυχία τους να πράξουν αναλόγως θα µπορούσε να προσκρούσει ενάντια στην 

αξιολόγηση τους (ή, αντιθέτως, µε την προσδοκία ότι η αγορά αυτών των υπηρεσιών θα 

µπορούσε να βοηθήσει τη αξιολόγηση τους). Επιπλέον, στην περίπτωση των υπηρεσιών 

αξιολόγησης, υπάρχουν ανησυχίες ότι, στην έκταση που µια τέτοια εταιρία ήδη «έχει υποσχεθεί» 

µια ορισµένη εκτίµηση στο υποθετικό σενάριο ενός εκδότη, η πίεση να ταυτιστεί µε την 

πραγµατική εκτίµηση η υποσχόµενη εκτίµηση είναι πιθανό να είναι ισχυρή, ακόµα κι αν η 

τελευταία ανάλυση δεν  έχει υποστηριχτεί. 

 

 

 

                                                                                                                                                 
επιχειρήσεων της µορφής Α.Ε. το 2001 στην  ετήσια έκθεση 10-Κ.«Το εισόδηµα της S& P από τις υπηρεσίες 

αξιολόγησης εκτίµησης… που αυξάνονται αισθητά κατά τη διάρκεια του 2000 ». 

 
 
12 παραδείγµατος χάριν, η Fitch ενεργοποιεί την εταιρία « Risk Management Fitch,» η  Moodys λειτουργεί το 

«Moodys Risk Service Management,» και η S& P λειτουργεί τις «Risk Solutions.» Κάθε µια από αυτές τις οµάδες 

παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προορίζονται για να βοηθήσουν τα οικονοµικά όργανα και άλλες 

επιχειρήσεις να διαχειριστούν την πίστωση και το λειτουργικό κίνδυνο. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες περιλαµβάνουν 

τα δηµόσια και ιδιωτικά σταθερά πιστωτικά σηµειώνοντας πρότυπα, τις εσωτερικές υπηρεσίες συστηµάτων 

εκτιµήσεων, και τα εµπειρικά στοιχεία όσον αφορά την επίπτωση της αθέτησης, τη δριµύτητα απώλειας, τους 

συσχετισµούς προεπιλογής, και τις µεταβάσεις εκτίµησης 

13 δείτε, π.χ., την επιστολή από τους Σων J. Egan και W. Bruce Jones, Egan-Jones Ratings Company, Apple G. Katz, 

του γραµµατέας, της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς SEC (10 Νοεµβρίου 2002) (οι «χωριστές εκτιµήσεις από τη 

διαβούλευση - ακριβώς όπως οι λογιστές συµβιβάστηκαν από τις αναθέσεις διαβούλευσής τους, εταιρίες εκτιµήσεων 

έχουν τα παρόµοια ζητήµατα. »).  
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Οι εταιρίες αυτές που προσφέρουν τις βοηθητικές υπηρεσίες επισηµαίνουν ότι έχουν 

καθιερωµένες εκτενείς πολιτικές και διαδικασίες για να διαχειριστούν τις πιθανές συγκρούσεις σε 

αυτήν την περιοχή, συµπεριλαµβανοµένων των ουσιαστικών αντιπυρικών ζωνών που χωρίζουν 

την επιχείρηση εκτιµήσεων από την επιρροή των βοηθητικών επιχειρήσεων. Οι αναλυτές 

εκτίµησης γενικά δεν συµµετέχουν στο µάρκετινγκ των βοηθητικών υπηρεσιών 14
διαφορετικό 

προσωπικό χαρακτηριστικά διατηρείται για να εκτελέσει αυτήν την λειτουργία. Επιπλέον, η 

αποζηµίωση των αναλυτών εκτίµησης δεν εξαρτάται άµεσα από την απόδοση των βοηθητικών 

επιχειρήσεων. Στην περίπτωση των υπηρεσιών αξιολόγησης, οι εταιρίες αυτές βεβαιώνουν ότι 

δεν υπάρχει καµία εγγύηση που να συνδέεται µε εκείνη την υπηρεσία, και ότι η τελευταία 

αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας δεν οδηγείται από την αξιολόγηση. Τέλος, οι εν λόγω 

εταιρίες σηµειώνουν ότι, αυτή τη στιγµή, οι βοηθητικές υπηρεσίες είναι µια ασήµαντη πτυχή των 

επιχειρήσεών τους, που παράγουν ένα πολύ µικρό ποσοστό των συνολικών εισοδηµάτων, έτσι 

ώστε οι πιθανές συγκρούσεις συµφερόντων να µοιάζουν ασήµαντες.  

 

Εντούτοις, όπως σηµειώνεται, η Επιτροπή εξερευνά εάν οι οργανισµοί NRSRO πρέπει να 

εφαρµόσουν τις διαδικασίες για να διαχειριστούν τις πιθανές συγκρούσεις συµφερόντων που 

προκύπτουν όταν αναπτύσσονται οι εταιρίες αξιολόγησης πιστολητπικής ικανότητας.**15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 στην περίπτωση των υπηρεσιών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, εντούτοις, οι αναλυτές εκτίµησης 

πραγµατικά θα εκτελέσουν τις βοηθητικές αξιολογήσεις. Επιπλέον, στις ακροάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 

ένας συµµετέχων έδειξε ότι γνώριζε τουλάχιστον µια περίπτωση στην οποία οι αναλυτές από έναν οίκο αξιολόγησης   

εκτίµησης συµµετείχαν στις εµπορικές γνωµοδοτικές υπηρεσίες στην εταιρία της. ∆είτε το αντίγραφο ακρόασης SEC, 

υπερ σηµείωση 57 της 15 Νοεµβρίου 2002,κατάθεση Strauss.  

 
15
οι ερευνητικοί αναλυτές στις τραπεζικές εταιρίες επένδυσης πρόσφατα έχουν υπαχθεί στους κανόνες που επιβάλλουν 

τους περιορισµούς στις δραστηριότητες και την αποζηµίωσή τους. 
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Α. ροή πληροφοριών  

 

1. Η Επιτροπή16 θα διερευνήσει εάν οι NRSROs πρέπει να αποκαλύψουν περισσότερες 

πληροφορίες για τις βασικές βάσεις, και υποθέσεις που κρύβονται πίσω από, την απόφαση 

εκτιµήσεων.  

2. Η Επιτροπή θα διερευνήσει εάν οι NRSROs θα πρέπει δηµόσια να διαδίδουν τις εκτιµήσεις 

τους σε δεδοµένη βάση.  

3. Η Επιτροπή θα διερευνήσει εάν οι NRSROs που εκδίδουν εκούσια τις εκτιµήσεις πρέπει 

σαφώς να δείξουν εκείνο το γεγονός σε οποιαδήποτε εκτίµηση.  

4. Η Επιτροπή θα διερευνήσει εάν πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις η έκταση και η ποιότητα της 

κοινοποίησης από τους εκδότες, συµπεριλαµβανοµένων των κοινοποιήσεων σχετικά µε την 

ύπαρξη και τον αντίκτυπο των ωθήσεων εκτιµήσεων, των υπό όρους στοιχείων των σηµαντικών 

οικονοµικών συµβάσεων, των βραχυπρόθεσµων πιστωτικών εγκαταστάσεων, των ειδικής χρήσης 

οντοτήτων, και των υλικών µελλοντικών στοιχείων του παθητικού. 

 

Β. πιθανές συγκρούσεις συµφερόντων  

 

1. Η Επιτροπή θα διερευνήσει εάν NRSROs πρέπει να εφαρµόσουν διαδικασίες για να 

διαχειριστούν τις πιθανές συγκρούσεις συµφερόντων που προκύπτουν όταν πληρώνουν οι 

εκδότες για τις εκτιµήσεις.  

2. Η Επιτροπή θα διερευνήσει εάν NRSROs θα πρέπει να απαγορεύσει (ή να περιορίσει σοβαρά ) 

τις απευθείας επαφές µεταξύ των αναλυτών εκτίµησης και των συνδροµητών.  

3. Η Επιτροπή θα διερευνήσει εάν οι NRSROs πρέπει να εφαρµόσουν διαδικασίες για να 

διαχειριστούν τις πιθανές συγκρούσεις συµφερόντων που προκύπτουν κατά την εκτίµηση των 

εταιριών που αναπτύσσουν το µοντέλο ’εκδότης-πληρωτής ως προς τη λειτουργία τους.. 

 

Γ. υποτιθέµενες αντιανταγωνιστικές ή αθέµιτες πρακτικές  

 

                                                 
16 Εδώ η Επιτροπή είναι προσεκτική διότι µερικές από τις έννοιες που συζητούνται σε αυτήν την έκθεση µπορούν να 

δηµιουργήσουν  ερωτήµατα για τα όρια της αρχής της Επιτροπής.  
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1. Η Επιτροπή θα ερευνήσει το βαθµό στον οποίο ισχυρισµοί οι αντιανταγωνιστικές ή αθέµιτες 

πρακτικές από τους µεγάλους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας έχουν την αξία και, 

σε αυτή την περίπτωση, πιθανή δράση της Επιτροπής για να τους εξετάσει.  

 

 

∆. µείωση των πιθανών ρυθµιστικών εµποδίων στην είσοδο  

 

1. Η Επιτροπή θα ερευνήσει τις πιθανές διευκρινίσεις των Κριτηρίων αναγνώρισης NRSRO.  

2. Η Επιτροπή θα ερευνήσει τη θέσπιση των στόχων συγχρονισµού για την αξιολόγηση των 

εφαρµογών NRSRO.  

3. Η Επιτροπή θα διερευνήσει εάν πρέπει ρητώς να επιτρέψει NRSROs εκείνη η κάλυψη ένας 

περιορισµένος τοµέας της αγοράς χρέους για να επιτύχει την αναγνώριση NRSRO.  

4. Η Επιτροπή θα διερευνήσει εάν θα πρέπει να επιτρέψει σε ένα οίκο αξιολόγησης να περιορίζει 

τη δραστηριότητά του σε µια περιορισµένη γεωγραφική περιοχή για να επιτύχει την αναγνώριση 

ως NRSRO.  

5. Η Επιτροπή θα διερευνήσει εάν υπάρχουν πραγµατοποιήσιµες εναλλακτικές µε την έννοια 

NRSRO στους κανόνες και τους κανονισµούς της Επιτροπής. 
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4.Οι οίκοι αξιολόγησης  

 

Οι οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας παίζουν έναν σηµαντικό ρόλο στις 

χρηµατοοικονοµικές αγορές. Η κύρια πηγή εσόδων τους αποτελείται από τον ορισµό 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας στους οφειλέτες κυρίαρχου και ιδιωτικού τοµέα σε όλο 

τον κόσµο. Αυτές οι αξιολογήσεις προσφέρουν στις χρηµατοοικονοµικές αγορές µια εκτίµηση 

της πιθανότητας ότι οι οφειλέτες δεν θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις  που διευκρινίζονται στα 

ζητήµατα χρέους τους. Όσο υψηλότερη η αξιολόγηση, τόσο χαµηλότερη είναι µία τέτοια 

πιθανότητα, και αντίστροφα. Συνεπώς, οι εκδότες µε τις χαµηλότερες αξιολογήσεις πρέπει να 

πληρώσουν τα υψηλότερα επιτόκια - ενσωµατώνοντας το ρίσκο µεγαλύτερου κινδύνου - από 

τους υψηλά-αξιολογούµενους εκδότες. Επιπλέον, εκτός από την επιρροή του κόστους µε το 

οποίο οι εκδότες µπορούν να δανειστούν, οι αξιολογήσεις, καθορίζουν την έκταση των πιθανών 

επενδυτών. Συγκεκριµένα, υπάρχουν καταστατικά και κανονισµοί όπου απαγορεύεται στους 

θεσµικούς επενδυτές να επενδύσουν σε ενεργητικά  που φέρουν αξιολογήσεις κάτω από ένα 

ορισµένο επίπεδο ή απαιτούν το πρόσθετο κεφάλαιο για πραγµατοποιηθούν αναφέρουν οι Dale 

και Thomas, 1991. 

Αυτά τα Ενεργητικά αναφέρονται ως κάτω του επενδυτικού βαθµού `below-investment-grade' η  

κερδοσκοπικά Ενεργητικά ‘Speculative Assets’. Κατά συνέπεια, όταν λαµβάνει ένας εκδότης  

ένα `below-investment-grade', η έκταση των πιθανών επενδυτών συρρικνώνεται σηµαντικά. Στην 

πράξη, ένας τέτοιος εκδότης δεν θα αντιµετωπίσει πλέον την απαίτηση από όλους τους 

επενδυτές. Όσον αφορά τους θεσµικούς επενδυτές, ο νοµικός ο περιορισµός γίνεται πλέον 

δεσµευτικός. Ο εκδότης κάτω του επενδυτικού βαθµού ‘below-investment-grade’ θα µπορεί  να 

στηριχθεί µόνο στο µικρό µέρος των επενδυτών στο οποίο, ένας τέτοιος περιορισµός,  

απαγορεύεται  να ισχύσει. 

 

 

4.1.Ιστορική αναδροµή 

 

Η χρήση των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας προέκυψε στις ΗΠΑ από την αυξανόµενη 

επιθυµία να υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες για την επένδυση σε πολλούς νέους τίτλους - 

ειδικά οµόλογα σιδηροδρόµων - που εκδίδονταν και κυκλοφορούσαν στο εµπόριο. Στη µέση του 

19ου αιώνα, µε τον  αµερικανικό σιδηρόδροµο, η βιοµηχανία αναπτύσσεται πέρα από την ήπειρο 

και στα µη αναπτυγµένα εδάφη. Η απαίτηση της βιοµηχανίας για το κεφάλαιο υπερέβη τη 

δυνατότητα ή την προθυµία των τραπεζών και των άµεσων επενδυτών να την παράσχουν. 
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Προκειµένου να επιτευχθεί µια ευρύτερη και βαθύτερη κεφαλαιαγορά, οι σιδηρόδροµοι και 

άλλες εταιρίες ανέπτυξαν το νέο κεφάλαιο µέσω της αγοράς των ιδιωτικών εταιρικών 

οµολόγων.17  Η αύξηση της πώλησης πολλών διαφορετικών εταιρικών οµολόγων σε ένα ευρύ 

επενδυτικό  κοινό έδειξε την ανάγκη για καλύτερες, φτηνότερες και ευκολότερες - διαθέσιµες 

πληροφορίες για αυτούς τους χρεώστες και τους τίτλους χρέους. Σε απάντηση σε αυτήν την 

ανάπτυξη, ο Henry Varnum Poor18 δηµοσίευσε αρχικά το 1868 το εγχειρίδιο σιδηρόδροµος των 

Ηνωµένων Πολιτειών. Η δηµοσίευσή του περιείχε τη λειτουργία και τις οικονοµικές στατιστικές 

για τις σηµαντικότερες επιχειρήσεις σιδηροδρόµου, και παρείχε µια ανεξάρτητη πηγή 

πληροφορίας στους επιχειρησιακούς όρους αυτών των εταιρικών οφειλετών .Ο John Moody πήρε 

τη διαδικασία ακόµη ένα βήµα προς τα εµπρός το 1909 µε την έκδοση πρώτων αξιολογήσεων 

πιστοληπτικής ικανότητας στις Ηνωµένες Πολιτείες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Πριν από αυτό, η αµερικανική οµολογιακή αγορά αποτελέσθηκε από τις οµοσπονδιακές και τοπικές κυβερνητικές 

ασφάλειες. Οι επενδυτές εµπιστεύθηκαν ότι οι κυβερνήσεις θα ήταν πρόθυµες και ικανές να τιµήσουν τις υποχρεώσεις 

τους, και υπήρχαν λιγότεροι επενδυτές οι οποίοι έπρεπε να ξέρουν για τα επιχειρηµατικά σχέδια και τις φορολογικές 

υποθέσεις εκείνων των κυρίαρχων οργανώσεων. 

 
18 Μετέπειτα ιδρυτής της S&P. 
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Πριν από αυτήν την ανεξάρτητη πηγή πληροφορίας, οι τράπεζες διαδραµάτισαν έναν βασικό 

ρόλο στη διαµόρφωση των αντιλήψεων των επενδυτών για τους εταιρικούς οφειλέτες. Σε 

τελευταία ανάλυση, οι τράπεζες είχαν τη µεγαλύτερη γνώση από τις εσωτερικές πληροφορίες που 

έλαβαν στο ρόλο τους ως άµεσοι δανειστές και ως ασφαλιστές οµολόγων. Με το δανεισµό και 

την ασφάλιση, οι τράπεζες έθεταν σε κίνδυνο τα χρήµατα και τη φήµη τους. 

Εάν ο οφειλέτης αποτύχνανε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, η φήµη της τράπεζας θα 

βλάπτονταν και αυτός θα δυσκόλευε  την τράπεζα για να διατηρήσει την ύπαρξη και να 

προσελκύσει τους νέους πελάτες. Στην ουσία η τράπεζα πιστοποίησε την ποιότητα των 

χρεογράφων στο κοινό µε τη φήµη της τράπεζας. Εναλλακτικά, η τράπεζα ως πιστωτής θα 

αναµιγνυόταν περισσότερο στην επιχείρηση της εταιρίας και θα γινόταν µέλος. Οι επενδυτές 

οµολόγων, εντούτοις, δεν είχαν την ίδια πρόσβαση στις πληροφορίες. (∆εν υπήρξε καµία 

κοινοποίηση απαίτησης πριν από τις πράξεις τίτλων του 1933 και του 1934.) Αυτό δηµιούργησε 

µια ασυµµετρία στη διαθεσιµότητα των πληροφοριών στις αµερικανικές κεφαλαιαγορές. Ο 

αντίκτυπος των οίκων αξιολόγησης ήταν να βελτιώσουν το επίπεδο του αγωνιστικού χώρου και 

να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των κεφαλαιαγορών. Ο ρόλος των αξιολογήσεων και των 

οίκων αξιολόγησης θα ήταν να συµµετάσχουν  για να λυθούν άλλα ασυµµετρικά προβλήµατα 

πληροφοριών - µεταξύ των επενδυτών και των διευθυντών κεφαλαίων. Η χρήση της βοήθειας 

αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας αστυνοµεύει τις συγκρούσεις συµφερόντων µεταξύ των 

διευθυντών εναργητικού και των πελατών τους  των οποίων τα χρήµατα επενδύουν οι διευθυντές. 

Οι διευθυντές ενεργητικού µπορούν να µπουν στον πειρασµό να επενδύσουν σε τίτλους 

υψηλότερου κινδύνου ακόµα κι αν οι επενδυτές δεν θα ενέκριναν εσκεµµένα τέτοιες επενδύσεις. 

Η χρήση των εκτιµήσεων από τις πολιτικές επένδυσης µπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο19
του 

διευθυντή ενεργητικού οι επενδύσεις µε χαµηλό κόστος ελέγχου και ωφελούν έτσι τους 

επενδυτές. 

 

 

 

                                                 
19 ο κίνδυνος αναφέρεται εδώ στον πιστωτικό κίνδυνο. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής 

ικανότητας δεν απεικονίζουν το επίπεδο κινδύνου αγοράς. Τα όργανα χρέους µε τα συνηµµένα παράγωγα, όπως οι 

δοµηµένοι τίτλοι, έχουν γενικά πολύ µεγαλύτερο κίνδυνο αγοράς από τους συµβατικούς σταθερής απόδοσης τίτλους 

ακόµα κι αν µπορούν να έχουν την ίδια αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας. 
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Σύµφωνα µε τη BIS, υπάρχουν 70 εταιρίες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας παγκοσµίως. 

20 Πολλές από αυτές τις εταιρείες είναι µικρότερες και εστιάζουν σε µια αγορά θέσεων 

βασισµένη στον τοµέα ή τη γεωγραφία. Οι τρεις πιο εξέχουσες εταιρίες-οργανισµοί αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας που εκτιµούν τις κυρίαρχες χώρες είναι η Standards & Poor’s, οι 

Moodys και η FitchRatings. Μόνο ορισµένοι αναγνωρίζονται επίσηµα από τις κυβερνήσεις για 

ρυθµιστικούς λόγους. Κατά µέσον όρο, οι 10 χώρες µέλη της Επιτροπής της Βασιλείας για την 

τραπεζική επίβλεψη (BCBS) αναγνωρίζουν έξι αντιπροσωπείες. Στις ΗΠΑ, Η Επιτροπή Κινητών 

Αξιών και Συναλλάγµατος Eπιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) αναγνωρίζει µόνο τέσσερις. 

Ανάµεσα σε αυτούς περιλαµβάνονται οι σηµαντικότερες τρεις αντιπροσωπείες συν οι εκτιµήσεις 

οµολόγων εξουσιών, µια καναδική εταιρία, της οποίας της χορηγήθηκε η θέση της  εθνικά 

αναγνωρισµένης στατιστικής οργάνωσης εκτίµησης (NRSRO) τον Φεβρουάριο του 2003. 21 

Η επίσηµη πιστοποίηση χορηγείται από το τµήµα Επιτροπής Κινητών Αξιών και Συναλλάγµατος 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς SEC, του κανονισµού αγοράς µέσω του ζητήµατος µιας " Νο Action" 

επιστολής.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Τράπεζα για τις διεθνείς τακτοποιήσεις (BIS). 2000. Αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και συµπληρωµατικές 

πηγές πίστωσης Ποιοτικές πληροφορίες BCSB, Αυγουστος  2000. , BIS. 2000.  

 
21 Ο όρος NRSRO σχεδιάστηκε αρχικά για τους µεσίτες-εµπόρους το 1975 σύµφωνα µε τον κανόνα 15c3-1 των 

τίτλων του Νόµου ανταλλαγής του 1934. Ο σκοπός ήταν να υποδειχθούν τα διαφορετικά επίπεδα του " haircuts" για 

τους τίτλους που χρησιµοποιούνται όπως του παράλληλα από τους µεσίτες-εµπόρους τίτλους. 

 
22 Μια επιστολή " No Action" δηλώνει ότι το προσωπικό της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς SEC δεν θα συστήσει τις 

διαδικασίες επιβολής ενάντια σε µια οντότητα για την οριζόµενη θέση ή κάποια συγκεκριµένη δραστηριότητα. Μπορεί 

να ηχήσει περίεργο, αλλά είναι καθιερωµένη ρυθµιστική διαδικασία για τις πολιτικές αποτυχίες να επιλυθούν οι 

ερµηνείες και άλλες διαφωνίες. Σαν " διαδικασία, " µπορεί να είναι άτυπο, αλλά δεν είναι µη αναγνωρίσιµο. 
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Σε τρεις εταιρίες χορηγήθηκε η θέση NRSRO, αλλά έχουν συγχωνευθεί στη συνέχεια µε τις 

µεγάλες τρεις. Η διαδικασία για την κατοχύρωση των προσόντων ως NRSRO δεν έχει 

τυποποιηθεί, αν και έχουν καταβληθεί προσπάθειες. Το 1997 η SEC πρότεινε µια διαδικασία για 

να τυποποιήσει τη διαδικασία αναγνώρισης ενός Οίκου Αξιολόγησης.Όµως συγκρούσεις µεταξύ 

των µελών του οικονοµικού τοµέα δυσχέραιναν την κατευθυντήρια διαδικασία. Η SEC ανέφερε 

την ανάγκη για τις περαιτέρω µελέτες και οι έρευνες, και η πρόταση δεν εφαρµόστηκαν ποτέ. 

Αργότερα, ο νόµος SarbanesOxley του 200223 καθοδήγησε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς SEC 

για να αναθεωρήσει το ρόλο των Οίκων Αξιολόγησης αµέσως µετά την αποτυχία τους να 

προβλέψουν τα προβλήµατα στην  Enron. 

 

 

 

4.2.Οι  τρεις επικρατέστεροι Οίκοι αξιολόγησης 

 

 

Η Standard & Poor’s (S&P) δηµιουργήθηκε το 1941 µέσω της συγχώνευσης µε την Standard 

Statistics and Poor’s Publishing. Η επιχείρηση έχει εξελιχθεί από τις ηµέρες του Henry Varnum 

Poor για να παρέχει τώρα ένα ευρύ φάσµα των πληροφοριών για τα οικονοµικά προϊόντα και 

αγορές. παρέχει στους επενδυτές πληροφορίες για τον πιστωτικό κίνδυνο, τους 

χρηµατιστηριακούς δείκτες, τις επενδύσεις στις κεφαλαιαγορές. Το αντιπροσωπευτικότερο 

προϊόν τους είναι το S& P 500, ένας δείκτης που ακολουθεί την υψηλή αγορά µετοχών 

κεφαλαιοποίησης στις Ηνωµένες Πολιτείες. Το 2003, $1.5 τρισεκατοµµύριο δολάρια στο 

Ενεργητικό του επενδυτή ακολουθούν το S&P 500 µαζί µε άλλους δείκτες  της Standard & 

Poor’s.   

Ο Όµιλος McGraw-Hill αποκτά την S&P το 1966. Μαζί µε την Standard and Poor’s, οι 

επιχειρήσεις Hill McGraw έχουν επιπλέον δύο µονάδες, σε τοµείς όπως την εκπαίδευση , 

ενηµέρωσης & Μέσων  Μαζικής Ενηµέρωσης. Στην εκπαίδευση, οι επιχειρήσεις Hill McGraw 

είναι ο ηγέτης στις ΗΠΑ στην παροχή εκπαιδευτικών υλικών και εγχειριδίων. Η τελευταία 

µονάδα του, πληροφορίες και  οι υπηρεσίες µαζικής ενηµέρωσης, είναι γνωστή για την παραγωγή 

δηµοσιεύσεων όπως το περιοδικό BusinessWeek και το Platts. Το 2001, το ύψος των πωλήσεων 

του Οµίλου έφτασε τα  $4.6 δισεκατοµµύρια και το εισόδηµα τα $377 εκατοµµύρια. Η Standard 

and Poor’s συµβάλλει στο σύνολο των πωλήσεων µε σχεδόν $1.5 δισεκατοµµύριο µε  

λειτουργικό όφελος ύψους $435 εκατοµµυρίων.  Το 2009 πραγµατοποίησε πάνω από 870.000 

                                                 
23 Παρατείθεται εκτενέστερα στην συνέχεια της εργασίας  
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αναλύσεις πιστωτικού κινδύνου, αξιολογώντας στοιχεία χρέους που αντιστοιχούν σε 32 

τρισεκατοµµύρια δολάρια (το σύνολο της αγοράς χρέους εκτιµάται σε 42,1 τρισ. δολάρια). 

Ο όµιλος της McGraw-Hill είχε το 2009 έσοδα 5,952 δισ. δολάρια (6,36 δισ. το 2008) εκ των 

οποίων τα 2,61 δισ. ευρώ (από 2,654 δισ. δολ. το 2008) προέρχονται από το τµήµα των 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών που ηγείται η θυγατρική S&Ρ. Το τµήµα αυτό αποτελεί την 

αγελάδα του οµίλου, αφού από τον τζίρο των 2,61 δισ. δολ. παράγονται λειτουργικά κέρδη 1,014 

δισ. δολ. Ο µεγαλύτερος µέτοχος στην McGraw-Hill είναι ο επενδυτικός οίκος Capital µε 

ποσοστό 12,45% και ακολουθούν άλλοι θεσµικοί επενδυτές State Street Corp. 4,39%, Vanguard 

4,22% κ.λπ. 

Προκειµένου να καθοριστεί η αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας µιας κυρίαρχης 

κυβέρνησης, η Standard and Poor’s εκτιµούν δέκα διαφορετικές κατηγορίες και ορίζουν µια αξία 

σε κάθε κατηγορία από 1 έως 6, όπου το 1 αντιστοιχέι στο καλύτερο). Οι ποιοτικές κρίσεις 

χρησιµοποιούνται έπειτα για να αξιολογήσουν τις τιµές και να ορίσουν µια εκτίµηση. 

 

Η Moody’s αποτελεί τη δεύτερη µεγαλύτερη εταιρεία. ∆ιαχωρίζεται σε δύο τµήµατα, τη Moody's 

Investors Service, που ασχολείται µε τις αξιολογήσεις, και τη Moody's Analytics, που παρέχει 

αναλύσεις, έρευνες και οικονοµικά δεδοµένα. Η Moody’s Investor Services είναι Θυγατρική της 

Moody’s. Η θυγατρική Moody’s Investor Services παρέχει τις εκτιµήσεις, την έρευνα και την 

ανάλυση κινδύνου για ένα ευρύ πεδίο των τίτλων χρέους. Έχει 17 γραφεία παγκοσµίως και 

παρέχει τις εκτιµήσεις για το χρέος των 100 κυρίαρχων εθνών. Το 2001,η  Moody’s παρήγαγε 

$700 εκατοµµύρια στις πωλήσεις από τις εκτιµήσεις τους. Η Moody’s, όπως η Standard & 

Poor’s, χρησιµοποιούν έναν συνδυασµό ποσοτικών και ποιοτικών παραγόντων. Τα ποσοτικά 

µέτρα χρησιµοποιούνται για να αξιολογήσουν την ιστορικές αποδόσεις και τις τάσεις. Τα βάρη 

σε κάθε µεταβλητή εξαρτώνται από το εάν η χώρα έχει ένα υψηλό εισόδηµα µε µια µεγάλη 

ιστορία θεσµικής σταθερότητας ή από το εάν η χώρα είναι ακόµα στη µέση της ανάπτυξης. 

Παραδείγµατος χάριν, η οικονοµική πολιτική είναι ένα σηµαντικό στοιχείο στις προηγµένες 

χώρες ενώ οι τάσεις του ισοζυγίου πληρωµών είναι σηµαντικότερες για τις αναπτυσσόµενες 

χώρες. Οι ποιοτικές αξιολογήσεις γίνονται έπειτα για να αξιολογήσουν τα στοιχεία στα πλαίσια 

των κυρίαρχων οικονοµικών, πολιτικών, και κοινωνικών δυνάµεων. Η Moody’s εξετάζει τις 

πληροφορίες που οµαδοποιούνται σε τέσσερις ευρείες κατηγορίες. 

 

1. Οικονοµική δοµή και απόδοση - ΑΕΠ, πληθωρισµός, πληθυσµός, ΑΕΠ κατά κεφαλήν, 

ανεργία, εισαγωγές και εξαγωγές  

2. Φορολογικοί δείκτες - Κρατικά έσοδα, δαπάνες, ισορροπία, χρέος όλες ως ποσοστό του ΑΕΠ  
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3. Εξωτερικές πληρωµές και χρέος - Συναλλαγµατική ισοτιµία, κόστη εργασίας, αναλογία  

τρέχοντος λογαριασµού, χρέους ξένου νοµίσµατος και υπηρεσιών χρέους.  

4 Νοµισµατικοί και παράγοντες ρευστότητας - Βραχυπρόθεσµα επιτόκια, εγχώρια πίστωση, 

επιφυλάξεις ανταλλαγής M2/ξένου, ωριµάζον χρέος/επιφυλάξεις συναλλάγµατος, στοιχεία του 

παθητικού των τραπεζών/Ενεργητικό των τραπεζών. 

 

Η Moody’s είναι πλέον µία εταιρεία εισηγµένη στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, µε 

χρηµατιστηριακή αξία 7,2 δισ. δολάρια. Μεγαλύτερος µέτοχος µε 12,41% είναι ο Warren Buffet, 

µέσω της Pacific Cathaway. Επένδυσε όταν πολλοί κατηγορούσαν τους οίκους αξιολόγησης για 

µεθοδεύσεις και εσφαλµένες εκτιµήσεις στη διάρκεια της κρίσης του 2008, µε αποτέλεσµα να 

πέσει η αξία τους. Και κέρδισε αρκετά λεφτά, αφού η µετοχή της Moody's από τότε 

υπερδιπλασιάστηκε ενώ ο Buffet µείωσε σηµαντικά τη συµµετοχή του.  ∆εύτερος µεγαλύτερος 

µέτοχος είναι η Capital, ο ίδιος επενδυτικός οίκος που συµµετέχει και στην McGraw Hill, τη 

µητρική της S&Ρ. Άλλοι µέτοχοι της Moody's είναι Valueact holdings, Vanguard Group State 

Street κλπ. 

Ο όµιλος Moody's είχε το 2008 έσοδα 1,755 δισ. δολάρια, λειτουργικά κέρδη 748 εκατ. δολ. και 

καθαρά κέρδη 457,6 εκατ. ευρώ. Από αυτά τα 1,205 δισ. δολάρια προήλθαν από τις αξιολογήσεις 

χρέους (Moody's Investors Service) και τα υπόλοιπα 550 εκατ. από τις υπηρεσίες της Moody's 

Analytics. 

 

Η τρίτη σε µέγεθος εταιρεία του κλάδου µετά την Standards & Poors και την Moody's. Η Fitch 

Ratings παρέχει τις εκτιµήσεις και την έρευνα σε πάνω από 75 χώρες. Παρόµοια µε τις άλλες 

αντιπροσωπείες, η Fitch Ratings καλύπτει ένα ευρύ φάσµα των τίτλων χρέους που προσφέρονται 

από τις εταιρίες, τα οικονοµικά ιδρύµατα, τη κοινοτική κυβέρνηση, τις ασφαλιστικές εταιρείες 

και τα κυρίαρχα έθνη. Το 1997 οι η Fitch Rating απορροφήθηκε πλήρως από την Fimalac,24  ένας 

προµηθευτής υπηρεσιών  επιχειρησιακής υποστήριξης µε κεντρικά γραφεία στο Παρίσι. Η 

Fimalac ενίσχυσε τη διείσδυση της στην αγορά των αξιολογήσεων πιστωτικού κινδύνου το 2000 

µε την απόκτηση της Duff & Phelps, µιας εταιρίας αξιολόγησης εκτίµησης στις ΗΠΑ. Έχει 

επεκταθεί περαιτέρω µε το άνοιγµα των γραφείων στην κεντρική Ευρώπη και από τις συλλογικές 

επιχειρήσεις στις ασιατικές αντίστοιχες εταιρίες. Η Fimalac αποκόµισε κέρδη ύψους 1.4 

δισεκατοµµυρίου ευρώ το 2001 και η Fitch Ratings συνέβαλλε στο 25% των πωλήσεων ή 

                                                 
24 Η  Fimalac είναι δηµόσια εµπορική επιχείρηση στη χρηµατιστήριο του Παρισιού µε το σύµβολο 3794 
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περίπου 350 εκατοµµυρίου ευρώ.Την περίοδο 2008/2009 πραγµατοποίησε έσοδα 559 εκατ. 

ευρώ, λειτουργικά κέρδη 137 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη (µετά από φόρους) 22 εκατ. 

Ιδιοκτήτης της είναι ο Γάλλος επιχειρηµατίας Mark Ladreit de Lacharriere. Είναι κάτοχος του 

73,6% των µετοχών (ή ασκεί δικαιώµατα για το 87% των µετοχών) της εταιρείας Fimalac, η 

οποία κατέχει το σύνολο των µετοχών της Fitch Group. Η Fimalac ή Financiere Marc de 

Lacharriere είναι εισηγµένη στο χρηµατιστήριο του Παρισιού µε χρηµατιστηριακή αξία 712 

εκατ. ευρώ. Ο Mark Ladreit de Lacharriere, σηµαίνον στέλεχος της γαλλικής και όχι µόνο 

επιχειρηµατικής κοινότητας, συνδυάζει επιχειρηµατικές, πολιτιστικές δραστηριότητες και 

εσχάτως αγαθοεργίες. Είναι µέλος του ∆.Σ. µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων όπως της Casino, 

της L'Oreal και της Renault. Το 2006 εκλέχτηκε πρόεδρος της Ακαδηµίας Καλών Τεχνών. Είναι 

επίσης πρόεδρος του εκδοτικού οµίλου La Revue des Deux Mondes και φιλανθρωπικού 

ιδρύµατος. Είναι χορηγός στο Μουσείο του Λούβρου και πρέσβης καλής θέλησης της Unesco. 

 

 

Αν και οι οίκοι αξιολόγησης επίσηµα δηλώνουν ότι εξετάζουν µια µεγάλη σειρά παραγόντων 

κατά την ανάθεση των εκτιµήσεων στους κυρίαρχους οφειλέτες, οι µελέτες έχουν δείξει ότι οι 

περισσότερες εκτιµήσεις µπορούν να καθοριστούν από λίγες οικονοµικές µεταβλητές. Οι Cantor 

και Packer (1996) διαπίστωσαν ότι περισσότερο από 90% της διατοµικής παραλλαγής .cross-

sectional variation,στις αξιολογήσεις χωρών µπορούσε να αποδοθεί σε έξι παράγοντες: κατά 

κεφαλήν εισόδηµα , πίνακας 1, αύξηση ΑΕΠ, εξωτερικό δανειακό βάρος, εµπειρία πληθωρισµού, 

ιστορία αθέτησης και επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης. Τα αποτελέσµατα της µελέτης των Cantor 

και Packer, εντούτοις, αφήνουν έξω τις κρίσιµες µεταβλητές όπως οι ροές κεφαλαίου, οι 

επιφυλάξεις συναλλάγµατος και η δύναµη του οικονοµικού συστήµατος (που θα µπορούσε να 

παρέχει µια πιθανή εξήγηση γιατί οι οίκοι αξιολόγησης αποτυγχάνουν να προβλέψουν τις 

κρίσεις). Ο Antonio Alfonso,2003 που πραγµατοποιεί µια παρόµοια µελέτη υποστηρίζει ότι το 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι ουσιαστικά η µόνη σχετική οικονοµική µεταβλητή για τις εκτιµήσεις 

των καθοριστικών αναπτυσσόµενων χωρών. 
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Πίνακας 1  

 

 

4.3.Ο ρόλος των αξιολογήσεων στις  αναπτυσσόµενες χώρες 

 

Ένα από τα θεµελιώδη οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αναπτυσσόµενες χώρες 

είναι η δυσκολία στην κινητοποίηση κεφαλαίων για την αύξηση των επενδύσεων. Το επίπεδο του 

εισοδήµατος είναι συχνά πολύ χαµηλό για να παράγουν επαρκείς αποταµιεύσεις, και το εγχώριο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα συχνά µοιάζει ανεπαρκής να κατευθύνει τα κεφάλαια αυτά πίσω 

στην εγχώρια αγορά παγίου κεφαλαίου. Το γεγονός αυτό καθιστά την πρόσβαση σε 

διεθνείς κεφαλαιαγορές µια σηµαντική πηγή για την άντληση κεφαλαίων για την αύξηση του 

επιπέδου και για να επιταχύνει το ρυθµό των επενδύσεων και της ανάπτυξης. Προκειµένου οι 

αναπτυσσόµενες χώρες να αποκτήσουν πρόσβαση,  πρέπει πρώτα να αποκτήσουν µία 

ευνοϊκή βαθµολογία της πιστοληπτικής τους ικανότητας από έναν ή περισσότερους 

οργανισµούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Μια υψηλή διαβάθµιση πιστοληπτικής 

ικανότητας θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό του κόστους κεφαλαίου και τη 

διαθεσιµότητα των πιστωτικών ροών, αντίστοιχα η  αποτυχία να διατηρήσει µια 

ισχυρή βαθµολογία µπορεί ενδεχοµένως να οδηγήσει σε αντιστροφή της ροής κεφαλαίων, την 

διακοπή του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και µια αναπόφευκτη οικονοµική δυσπραγία. 

Η πραγµατικότητα  των οικονοµικών κρίσεων σε πολλές περιοχές στον αναπτυσσόµενο κόσµο  
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έχει πυροδοτήσει την εστίαση της προσοχή των ενδιαφερόµενων σχετικά µε το ρόλο που 

διαδραµατίζουν οι  οργανισµοί αξιολόγησης, στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και την παγκόσµια 

οικονοµία. Η σύνθεση της ροής κεφαλαίων προς τις αναπτυσσόµενες χώρες, όπως έχει αλλάξει 

δραµατικά τις τελευταίες δεκαετίες. Στη δεκαετία του 1990, η αγορά οµολόγων 

ξεπέρασε τον τραπεζικό δανεισµό ως η κυρίαρχη πηγή των ιδιωτικών κεφαλαίων προς τις 

αναπτυσσόµενες χώρες. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα , οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 

και τους οργανισµούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (CRA) να καθίστανται ακόµη 

περισσότερο σηµαντικοί παράγοντες για τον καθορισµό του συνόλου των ροών κεφαλαίων.  Οι 

οργανισµοί αυτοί είναι εταιρίες που αξιολογούν  τον οφειλέτη ή ένα χρεόγραφο ή ακόµα και την 

οικονοµία ενός κράτους, εκχωρώντας έναν βαθµό ανάλογα µε το βαθµό της σχετικής 

πιστοληπτικής ικανότητας. Τα τέλη τα οποία  µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο 

διαπραγµάτευσης, συνήθως καταβάλλονταν από τον οφειλέτη στο παρελθόν όµως αυτό το 

µοντέλο άλλαξε και πλέον καταβάλλεται από τον  εκδότη του χρέους. Οι βαθµοί για το χρέος 

κυµαίνονται από ΑΑΑ έως ∆ µε κάποια παραλλαγή στη σηµειογραφία από κάθε 

οργανισµό .Χρησιµοποιώντας για παράδειγµα την τον συµβολισµό της S & P, µια αξιολόγηση 

πιστοληπτικής ικανότητας µεταξύ AAA και BBB- χρησιµοποιείται για να δείξει "επενδυτικού 

βαθµού του χρέους, και κάτω από αυτό την αξιολόγηση  του χρέους κυµαίνονται µεταξύ Β + 

και D θεωρείται κερδοσκοπικές και συχνά αναφέρεται ως "υψηλής απόδοσης" ή "junk".  

 Οικονοµικές Κρίσεις  World Bank 2000 Chap 6. 

 

 

5.Οι Κρίσεις 

 

 

Οι οικονοµικές κρίσεις είναι µεταξύ των πιο σηµαντικών αίτιων της απότοµης αύξησης στη 

συχνότητα εµφάνισης της φτώχειας. Η ιστορία καταδεικνύει πως τα φαινόµενα αυτά έχουν 

συµβεί και είναι πιθανόν να συνεχίσουν να συµβαίνουν, εκτός αν οι προσπάθειες για την 

πρόληψή τους φανούν καθοριστικές.  

 

Οι µακροοικονοµικές κρίσεις προκαλούν µεγάλες αυξήσεις στο εισόδηµα ή την κατανάλωση και 

δεν επηρεάζουν µόνο το τρέχον επίπεδο διαβίωσης των φτωχών, αλλά και την ικανότητα τους να 

αναπτύσσονται από τη φτώχεια. Κατά τη διάρκεια της κρίσης  ο υποσιτισµός και φαινόµενα 

όπως παντελής έλλειψη παιδείας είναι ενδεικτικά της µιζέριας που επικρατεί. Τα φτωχά 

νοικοκυριά συχνά αναγκάζονται να πωλούν τα πενιχρά τους περιουσιακά στοιχεία σε 
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συµπιεσµένες τιµές. Εποµένως οι ίδιες οι συνέπειες εντείνουν το κλίµα διαιώνισης 

της χρόνιας φτώχειας και της άµβλυνσης της γενικότερης οικονοµικής ανάπτυξης.  

Οι ευρύτερες οικονοµικές κρίσεις ήταν ένα επαναλαµβανόµενο φαινόµενο στη δεκαετία του 

1990. Οι κρίσεις στο Μεξικό το 1995, στην Ανατολική Ασία το 1997, και τη Βραζιλία και της 

Ρωσικής Οµοσπονδίας το 1998 έλαβε µεγάλη κάλυψη από τα ΜΜΕ, αλλά δεν ήταν τα µόνα 

επεισόδια της οικονοµικής απειλής. 

Ορισµένες κρίσεις, µπορεί προέρχονται από εσωτερική κακοδιαχείριση. Άλλες είχαν προκληθεί 

υπό τους όρους των διαταραχών του εµπορίου, την αστάθεια των ροών κεφαλαίων, και 

µετάδοσης και έλλειψη προληπτικών , ελεγκτικών φορέων όπως συνέβει µε τις πιο πρόσφατες το 

2008. Οι οικονοµικές κρίσεις πλήττουν τόσο τους φτωχούς όσο και τους µη, αλλά οι µειώσεις σε 

εισοδήµατα είναι πολύ πιο καταστροφικές για τους φτωχούς. Είναι λιγότερο πιθανό οι φτωχοί να 

συσσωρεύουν επαρκή αποταµίευση ή ατοµική ασφαλιστική κάλυψης για τους δύσκολους 

καιρούς. Η φτωχή µερίδα του πληθυσµού  έχουν περιορισµένη ή καθόλου πρόσβαση σε 

κοινωνική ασφάλιση ή βασίζονται στην αγορά ασφάλισης. Αυτοί 

έχουν περιορισµένη πρόσβαση στα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης, επειδή είναι 

αυτοαπασχολούµενοι ή εργάζονται για εργοδότες οι οποίοι συχνά αδυνατούν να καταβάλλουν τις 

απαιτούµενες εισφορές. Η πρόσβασή τους στην ιδιωτική αγορά ασφάλισης ή πιστωτικών 

µηχανισµών είναι περιορισµένη, διότι οι αγορές αυτές είναι είτε υποανάπτυκτες ή το κόστος των 

συναλλαγών είναι υψηλό. Η οικονοµική κρίση πλήττει τους φτωχούς µε διάφορους τρόπους. Οι 

πραγµατικοί µισθοί φθίνουν  και η ανεργία τείνει να αυξάνεται κάτι που οδηγεί στον 

κατακερµατισµό των εσόδων από το εργασιακό δυναµικό. Τα εισοδήµατα µειώνονται 

λόγω της µείωσης της οικονοµικής δραστηριότητας και λόγω των αλλαγών των σχετικών τιµών 

των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται από τους φτωχούς. Σηµειώνεται επίσης κατάργηση 

των ενισχύσεων των τροφίµων και η αύξηση στα επιτόκια. Η κάλυψη των έµµεσων φόρων σε 

τρόφιµα και άλλα προϊόντα των βρίσκονται  υψηλά στο καλάθι του καταναλωτή των φτωχών 

µπορεί να επιδεινώσει την πτώση του πραγµατικού εισοδήµατος. Όταν το βιοτικό επίπεδο 

συρρικνώνεται  σε ολόκληρο το έθνος οι καθαρές µεταβιβάσεις της δηµόσιας διοίκησης µπορούν 

επίσης να µειωθούν, όπως οι κυβερνητικές περικοπές στις κοινωνικές παροχές ως µέρος του 

προγράµµατος της δηµοσιονοµικής λιτότητας. Τα µέτρα δηµοσιονοµικής ιτότητας µπορεί επίσης 

να µειώσουν την ποσότητα και την ποιότητα των δηµόσιων υπηρεσιών που χρησιµοποιούνται 

από την πλειονότητα της κοινωνικής µάζας. Οι κρίσεις επηρεάζουν επίσης τα πενιχρά 

περιουσιακά στοιχεία των φτωχών, τα οποία µπορεί να εξουδετερωθούν από τον πληθωρισµό ή 

από την κατάρρευσης στις τιµές της γης.   
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Στην συνέχεια θα αναλυθούν οι κυριότερες οικονοµικές κρίσεις και θα γίνει παράλληλη αναφορά 

στους οίκους αξιολόγησης. 

 

5.1.Ασιατική Κρίση 
 

Το 1997 και το 1998, πολλοί παρατηρητές επισήµαναν ότι οι οίκοι αξιολόγησης είχαν αποτύχει 

στο να προειδοποιήσουν τις αγορές για την ανατολική ασιατική κρίση. Τα ∆ιεθνή 

Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα κατηγόρησαν οµόφωνα τους οίκους αξιολόγησης για την 

ανικανότητά τους  να προβλέψουν την ανατολική ασιατική κρίση BIS 1998, ∆ΝΤ  1998, 

Παγκόσµια Τράπεζα 1998. Οι οίκοι αξιολόγησης αναγνώρισαν ότι έσφαλαν  και προσπάθησαν 

να δικαιολογήσουν τα λάθη τους ,fitch-IBCA  1998 και  Truglia  1998. Συγκεκριµένα, 

υποστήριξαν ότι η ανατολική ασιατική κρίση είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα σε 

σχέση µε το παρελθόν, σε αντίθεση µε άλλες προηγούµενες κρίσεις, στην ανατολική Ασία, τα 

δηµόσια οικονοµικά ήταν σε τάξη και υπήρξαν προβλήµατα ιδιωτικού τοµέα όπου προκάλεσαν 

µια κρίση για τους κυρίαρχους οφειλέτες. Η καινοτοµία της κρίσης – ισχυρίστηκαν οι οίκοι 

αξιολόγησης - έκανε αδύνατη την πρόβλεψη για τους οίκους αξιολόγησης οι οποίοι  στήριζαν 

την προοπτική τους επάνω σε στατιστικά πρότυπα τα οποία δεν προέβλεπαν τις ευπάθειες του 

ιδιωτικού τοµέα. Καθώς η κρίση αποκαλύφθηκε πλήρως, οι οίκοι αξιολόγησης  υποβίβασαν τις 

κυρίαρχες αξιολογήσεις της Ινδονησίας, της Κορέας και της Ταϊλάνδης όλες ως κάτω του 

επενδυτικού βαθµού ‘below-investment-grade’. Φερειπείν οι οίκοι αξιολόγησης  έγιναν 

υπερβολικά συντηρητικοί. Υποβίβασαν τις Χώρες υπό κρίση της Ανατολικής Ασίας, 

περισσότερο από ότι οι βασικές οικονοµικές αρχές θα δικαιολογούσαν. Για τις χώρες αυτές, 

επιδεινώθηκε αδικαιολόγητα το εξωτερικό κόστος δανεισµού  προκαλώντας τον εξανεµισµό του 

ανεφοδιασµού του διεθνούς κεφαλαίου. Σε αντάλλαγµα, οι χαµηλότερες από αυτές τις χώρες που 

άξιζαν αξιολογήσεις, συνέβαλλαν, τουλάχιστον για κάποιο διάστηµα , ώστε να ενισχυθεί η 

ανατολική ασιατική κρίση.  Συγκεκριµένα, οι οίκοι αξιολόγησης θα είχαν ένα κίνητρο να γίνουν 

πιο συντηρητικοί, ώστε να ‘αναρρώσουν’ από τη ζηµία που προκλήθηκε από αυτά τα λάθη και 

να ξαναφτιάξουν τη φήµη τους.  
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5.2.Οι οίκοι αξιολόγησης και η ανατολική ασιατική κρίση:  

 

Οι οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αιφνιδιάστηκαν από την ανατολική ασιατική 

κρίση. Ο πίνακας 2 εκθέτει την κυρίαρχη ιστορία αξιολόγησης  µέχρι την κρίση, για την 

Ινδονησία, την Κορέα, τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη σύµφωνα µε τις αξιολογήσεις που 

ορίζονται από την Moody' s, την S& P, και την fitch-IBCA. Οι υποβιβασµοί εκτελέσθηκαν µόνο 

τον ∆εκέµβριου του1997 για την Ινδονησία και τη Μαλαισία. Η Κορέα υποβιβάσθηκε τον 

Νοέµβριο και τον Οκτώβριο του 1997. Η  Moody' s υποβίβασε την Ταϊλάνδη στις αρχές 

Απριλίου , 8 Απριλίου 1997, όταν η κρίση άρχισε να σιγοβράζει, ενώ η S&P  υποβίβασε την 

Ταϊλάνδη στις 3 Σεπτεµβρίου του 1997,όταν η κρίση είχε ήδη ξεκινήσει για τα καλά. Εκτός από 

τη Μαλαισία, όλες οι χώρες υποβιβάσθηκαν σε βαθµό κάτω του επενδυτικού below-investment-

grade. Στην πραγµατικότητα, όσον αφορά την Moody' s µόνο, η Μαλαισία υποβιβάσθηκε µε 

τέσσερις βαθµολογήσεις ,από Α1 σε Baa2. Η Ταϊλάνδη υποβιβάσθηκε µε πέντε βαθµολογήσεις, 

από A2 σε Baa3. Οι µεγαλύτεροι υποβιβασµοί ,έξι βαθµολογήσεις, ήταν για την Ινδονησία και 

την Κορέα: αντίστοιχα από Baa3 σε Caa3 και από Α1 σε Ba1.Αυτονόητο είναι πως οι 

υποβιβασµοί αυτού του µεγέθους είναι εξαιρετικά ασυνήθιστοι, και αποφασίστηκαν πολύ 

καθυστερηµένα στην κρίση. Οι εξωτερικοί παρατηρητές είχαν την εντύπωση ότι οι οίκοι 

αξιολόγησης έκριναν ότι συνέβαινε µια γενική ρευστοποίηση σε αυτές τις οικονοµίες. Εντούτοις, 

ήταν δύσκολο να ειπωθεί εκ των έξω το βαθµό που  οι οίκοι αξιολόγησης , µε την απόφασή τους, 

συνέβαλλαν στην προοπτική τέτοιας ρευστοποίησης. Μπορεί να είναι σηµαντικό να συγκριθεί το 

τι συνέβη στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας  κατά τη διάρκεια της ανατολικής 

ασιατικής κρίσης και κατά τη διάρκεια προηγούµενων σηµαντικών κρίσεων. 

 

5.3.Συγκρίνοντας την αντίδραση των αξιολογήσεων στην Μεξικανική και στην Ανατολική 

Ασιατική κρίση.  

 

Το συγκεκριµένο ζήτηµα αναφέρει το πως η ακολουθία υποβιβασµών στην ανατολική ασιατική 

κρίση συγκρίνεται µε τις αναθεωρήσεις αξιολόγησης µετά από την προηγούµενη σηµαντική 

κρίση, την µεξικάνικη κρίση. Κατ' αρχάς, αναφερόµενοι στις αξιολογήσεις της Moody' s, τις 

µετατρέπουµε από ένα αλφαριθµητικό,  σε ένα αριθµητικό σχήµα σύµφωνα µε την ακόλουθο 

αλληλοεπίδραση που παρουσιάζεται στη στήλη 2 του πίνακα 3. 

 

 

 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ 

 

ΠΑΥΛΟΥ∆Η ΜΑΡΙΑ ΝΑΤΑΛΥ           ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ , 2011 

 

40 

Πίνακας 2 

 

 

Κατόπιν, βάσει αυτής της γραµµικής µετατροπής, το σχήµα 1 παρουσιάζει αναθεωρήσεις 

αξιολογήσεων µεταξύ ετών 1994 και 1995. Στο σχήµα 1 φαίνεται στον  άξονα Χ η ελάχιστη 

αξιολόγηση για κάθε χώρα το 1994 - η θέση προ-κρίσης - και  αντιπαραβάλλει αυτήν µε την 

ελάχιστη αξιολόγηση τη χώρα αυτή το έτος 1995 - η µετά την περίοδο κρίσης – που φαίνεται 

στον άξονα .Τα σηµεία που βρίσκονται κάτω από τη γραµµή των 45ο  προσδιορίζουν εκείνες τις 

χώρες που υφίστανται έναν υποβιβασµό µεταξύ ετών 1994 και 1995 .Τα σηµεία που βρίσκονται 

στη γραµµή των 45ο  αναφέρονται σε εκείνες τις χώρες εκ των οποίων η αξιολόγηση δεν άλλαξε, 

ενώ τα σηµεία επάνω από τη γραµµή των 45ο  προσδιορίζουν εκείνες τις χώρες στις οποίες η 

αξιολόγηση βελτιώθηκε µεταξύ των ετών 1994 και 1995. Τρεις είναι οι πτυχές που αξίζει να 

υπογραµµισθούν. Κατ' αρχάς, οι υποβιβασµοί και οι αναβαθµίσεις ήταν λίγο πολύ 

ισορροπηµένοι: ενώ τέσσερις χώρες υποβιβάσθηκαν, πέντε χώρες αναβαθµίστηκαν. ∆εύτερον, οι 

υποβιβασµοί και οι αναβαθµίσεις παρατηρήθηκαν και στις δύο υψηλά-αξιολογούµενες  χώρες 

δηλαδή Καναδάς και Σουηδία οι οποίες υποβιβάζονται, η Ιρλανδία και η Νέα Ζηλανδία οι οποίες 

αναβαθµίζονται. και οι χαµηλά-αξιολογούµενες χώρες, το Μεξικό και το Πακιστάν οι οποίες 

υποβιβάζονται. Η Βραζιλία, η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, και η Ινδία οι οποίες επίσης 

αναβαθµίζονται. Τρίτον, καµία χώρα επενδυτικού βαθµού  δεν έγινε κάτω του επενδυτικού: 

ακόµη και το Μεξικό, που υπέστη τον πιο σκληρό υποβιβασµό από Baa1/Ba3 ,ή 52.5 σε Ba2/Ba3 

, ή 42.5, δεν άλλαξε την θέση δεδοµένου ότι δεν ήταν χώρα επενδυτικού βαθµού πριν από την 

κρίση. Ισοδύναµα, µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι κανένα σηµείο δεν εµφανίζεται στο δεύτερο 

το νοτιοανατολικό - των τεσσάρων τεταρτηµόριων που οριοθετούνται από τις δύο διαστιγµένες 
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γραµµές για του επενδυτικού βαθµού ‘investment-grade’ το 1994 και τον ‘investment-grade’ το 

1995. 

Η εικόνα είναι αρκετά διαφορετική εξετάζοντας την ανατολική ασιατική κρίση. 

Χρησιµοποιώντας την ίδια τεχνική όπως στο σχήµα 1, στο σχήµα 2 φαίνονται στον άξονα Χ η 

ελάχιστη αξιολόγηση για κάθε χώρα το 1996 - η θέση προ-κρίσης - και αντιπαραβάλλεται  αυτή 

µε την ελάχιστη αξιολόγηση για εκείνη την χώρα το 1998 - η µετά την περίοδο κρίσης– που 

φαίνεται στον  άξονα Υ. 

 

Ακόµα κι αν οι υποβιβασµοί και οι αναβαθµίσεις ήταν λίγο πολύ ισορροπηµένοι ποσοτικά, 11 

χώρες υποβιβασµένες, 10 χώρες αναβαθµισµένες, το µέσο µέγεθος υποβαθµίσεων ξεπερνάει 

κατά πολύ το µέσο µέγεθος των αναβαθµίσεων. ∆εύτερον, οι ουσιαστικές υποβαθµίσεις 

παρατηρήθηκαν µόνο για τις χαµηλά-αξιολογούµενες  χώρες, µε µόνη εξαίρεση τις τρεις χώρες 

ανατολικής ασιατικής, µέσο-υψηλά αξιολογούµενες οικονοµίες κρίσης (Κορέα, Μαλαισία, και 

Ταϊλάνδη), ενώ οι αναβαθµίσεις συγκεντρώθηκαν µέσα στην οµάδα υψηλά-αξιολογούµενων 

χωρών. Τρίτον, πέντε χώρες είναι στο δεύτερο τεταρτηµόριο (Ινδία, Ινδονησία, Κορέα, 

Σλοβακία, και Ταϊλάνδη) ενώ µόνο µία είναι στο τέταρτο τεταρτηµόριο (Ουγγαρία). 

Πιο συγκεκριµένα, η Ινδία και η Σλοβακία διασταυρώνουν την διαστιγµένη γραµµή, έχοντας 

υποστεί σχετικά µικρές υποβαθµίσεις ,αντίστοιχα από Baa3 ή 55 σε Ba1 ή 50 και από Baa3 ή 55 

σε Βα2 ή 45, ενώ η Ινδονησία, η Κορέα, και η Ταϊλάνδη αντιµετωπίζουν σηµαντικές αρνητικές 

αναθεωρήσεις  ,αντίστοιχα από Baa3 ή 55 σε B3 ή 25, από A3 ή 80 σε Ba1 ή 50, και από A2 ή 

75σε  Ba1 ή 50. 
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Σχήµα 1. ,  2. 

 

Εν γένει, η µορφή του σχήµατος 2 εµφανίζεται σύµφωνη µε ένα `flight to quality' 25  στις  

                                                 
25
Η δράση των επενδυτών που κινούν το κεφάλαιό τους µακρυά από τις πιό επικύνδυνες επενδύσεις προς τα 

ασφαλέστερα πιθανά οχήµατα επένδυσης. Αυτή η πτήση προκαλείται συνήθως από την αβεβαιότητα στον οικονοµικό 

ή τις διεθνείς αγορές. Εντούτοις, σε άλλους χρόνους, αυτή η κίνηση µπορεί να είναι µια περίπτωση επενδυτών που 
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αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας. Αφ' ενός, οι χαµηλά-αξιολογούµενες χώρες τείνουν να 

υποστούν τους υποβιβασµούς αφ' ετέρου, οι υψηλά-αξιολογούµενες χώρες απολαµβάνουν την 

σταθερότητα  ή την βελτίωση των αξιολογήσεων. Ακόµα µια φορά, αυτό θα επιδεινώσει την 

κατάσταση για τις χαµηλά και µέσο-αξιολογούµενες  χώρες µε τρεις τρόπους. Κατ' αρχάς, οι 

χαµηλότερες αξιολογήσεις αυξάνουν το κόστος των κεφαλαίων. ∆εύτερον, η αύξηση στο κόστος 

των κεφαλαίων είναι ιδιαίτερα τραυµατική όταν η χώρα γίνεται κάτω του επενδυτικού βαθµού 

‘below-investment-grade’.Η Moody' s αναφέρει ότι οι αποδόσεις σχετικά δεν επηρεάζονται  από 

τους υποβιβασµούς εφ' όσον η αξιολόγηση µένει επάνω του επενδυτικού βαθµού above-

investment- grade, ενώ οι αποδόσεις επηρεάζονται πολύ όταν γίνει below-investment-grade . 

Τρίτον, εκτός από αισθητή αύξηση στο κόστος των κεφαλαίων, ο υποβιβασµός σε below-

investment-grade µπορεί να οδηγήσει σε quantity rationing.26 Στην πραγµατικότητα, οι 

κανονισµοί είτε απαγορεύουν στους θεσµικούς επενδυτές να κρατήσουν τους κάτω του 

επενδυτικού βαθµού ‘below-investment-grade’ τίτλους και  γενικά απαιτούν το πρόσθετο 

κεφάλαιο να κρατιέται ενάντια σε αυτούς τους τίτλους, αναφέρουν οι Cantor και Packer, 1997 

και οι  Dale και  Thomas, 1991.  Αυτά τα παρατηρηµένα σχέδια για τη σχέση µεταξύ των 

αξιολογήσεων και των επιτοκίων αποδεικνύουν ότι µία τέτοια σχέση µπορεί να είναι µη 

γραµµική. Για να λάβουµε µια ακριβέστερη µέτρηση αυτής της σχέσης, εποµένως 

χρησιµοποιήσαµε τη δευτερογενή αγορά. 

Τα spreads των επιτοκίων ‘interest rate spreads’  σε αναπτυσσόµενες οικονοµίες των κυρίαρχων 

οµολόγων απόδοδης στο διηνεκές, εκδίδονται  σε δολάριο ΗΠΑ. Επιπλέον, αυτή η σχέση θα 

µπορούσε η ίδια να είναι αρκετά διαφορετική κατά τη διάρκεια µιας περιόδου κρίσης και κατά τη 

διάρκεια µίας ήρεµης  περιόδου. Έτσι, ενώ η στήλη 2 του πίνακα 2 είναι ένα γραµµικό µέτρηµα 

των αξιολογήσεων, οι στήλες 3 και 4 είναι µια µη γραµµική µετατροπή στις αριθµητικές 

αξιολογήσεις για να αφήσει την αγορά να  παρέχει το µέτρηµα κατά τη διάρκεια µιας ήρεµης 

περιόδου και µιας περιόδου κρίσης, αντίστοιχα. 

                                                                                                                                                 
ελαττώνουν τις πιό πτητικές επενδύσεις για τις συντηρητικές (δηλ. διαφοροποιώντας) χωρίς πολλή εκτίµηση των 

διεθνών αγορών. 

 
26 Κυβερνητική κατανοµή των λιγοστών πόρων και των καταναλωτικών αγαθών, που υιοθετείται συνήθως κατά τη 

διάρκεια των πολέµων, των famines, ή άλλων εθνικών έκτακτων αναγκών. Η διανοµή µε δελτίο σύµφωνα µε τη χρήση 

απαγορεύει τις λιγότερο σηµαντικές χρήσεις προϊόντων  

 

 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ 

 

ΠΑΥΛΟΥ∆Η ΜΑΡΙΑ ΝΑΤΑΛΥ           ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ , 2011 

 

44 

Συγκεκριµένα, αφήνουµε το προνόµιο βάσης να παρέχει ένα αριθµητικό αντίτιµο µε τις 

αξιολογήσεις µέσω του ακόλουθου υπολογισµού. Καθώς κινούµαστε κάτω κατά µήκος της 

παρατηρούµενης διακύµανσης των αξιολογήσεων - ΑΑΑ ή 100 στη γραµµική µετατροπή σε B3 

,ή 25 - για κάθε ενιαίο βαθµό του υποβιβασµού, συγκρίνουµε τη σχετική αύξηση στο spread στη 

συνολική αύξηση και στo spread  πάνω στο ολόκληρο εύρος. Για κάθε ενιαίο βαθµό 

υποβιβασµού, αυτό µας παρέχει το προνόµιο να µετράµε την ανάλογη σηµασία του υποβιβασµού 

από εκείνο τον ίδιο τον βαθµό. 

Κατόπιν, εφαρµόζουµε αυτό στη µείωση πέντε βαθµών της αριθµητικής εκτίµησης που πρέπει να 

ισχύσει σύµφωνα µε το γραµµικό πρότυπο. 

Από το σχήµα,27 είναι εύκολο να εκτιµηθεί πώς αυτή η µη γραµµική µετατροπή αφορά το 

γραµµικό. Η κλίση της σχέσης αυξάνεται καθώς κινούµαστε από υψηλότερες σε χαµηλότερες 

εκτιµήσεις. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το συλλογισµό µας ανωτέρω, η πρώτη σηµαντική 

αύξηση στην κλίση πραγµατοποιείται όταν πηγαίνουµε από ανωτέρω στον κάτω του επενδυτικού 

βαθµού below-investment-grade. Επιπλέον, τα spreads που παρουσιάζουν αυτό το κατώτατο όριο 

είναι πολύ ευαίσθητα κατά τη διάρκεια της ταραχώδους περιόδου της κρίσης. 

Εκτός από την πρόκληση µιας αύξησης στο κόστος των κεφαλαίων, οι γενικότερα αυστηροί 

υποβιβασµοί δίνουν ένα αρνητικό σήµα για τη  χώρα που υποβαθµίζεται στους συµµετέχοντες 

της αγοράς. Συνεπώς, οι συνέπειες µπορούν να επηρεάσουν επίσης τη συναλλαγµατική ισοτιµία, 

το χρηµατιστήριο, και την αξία άλλων εσωτερικών προτερηµάτων. Κατά συνέπεια, η 

ρευστοποίηση προοπτικής της οικονοµίας µπορεί ακόµη και να γίνει µια αυτοεκπληρούµενη 

προφητεία. Πράγµατι, µετά από τον υποβιβασµό η παραγωγή που εξαπλώνεται στις χώρες της 

ανατολής, τα οµόλογα που εκδόθηκαν σε ονοµαστική αξία ∆ολαρίου ΗΠΑ όσον αφορά τα  

οµόλογα αµερικανικού Υπουργείου Οικονοµικών σε ισοδύναµης ωριµότητας αυξήθηκαν 

σηµαντικά. Αυτό παρουσιάζεται στο σχήµα 4 που αναφέρεται στην Ινδονησία, τη Μαλαισία, και 

Ταυλάνδη.4 Αν και δεν είναι εύκολο να εξακριβωθεί µια αιτιώδης σχέση ορατά µέσω  αυτών των 

γραφικών παραστάσεων, µπορούµε να αναφερθούµε στα αποτελέσµατα του Reisen και von 

                                                 
27 δεδοµένου ότι τα προηγούµενα στοιχεία ήταν µη διαθέσιµα, πήραµε το µέσο όρο προ-κρίσης των διαδόσεων κατά 

τη διάρκεια της περιόδου τον από τον Ιανουάριο µε Μάρτιο του 1997 . περιόδου µετρήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

περιόδου τον από Νοέµβριο - ∆εκεµβρίου 1997. Θα µπορούσαµε να παρατηρήσουµε αυτές τα spreads για τις 15 

αναδυόµενες χώρες: Αργεντινή, Βραζιλία, Κίνα, Κολοµβία, Κροατία, Ινδονησία, Μαλαισία, Μεξικό, Πακιστάν, 

Φιλιππίνες, Ρουµανία, Νότια Αφρική, Ταϊλάνδη, Τουρκία, Ουρουγουάη. Η Ρωσία αποκλείστηκε επειδή ήταν σαφές 

outlier. 
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Maltzan ,1999, που δείχνουν ότι οι αλλαγές εκτίµησης εξαπλώνονται  στην ανατολική ασιατική 

κρίση. 

 

 

O πίνακας δείχνει την αποτυχή πορεία των αξιολογήσεων στην Ασιατική κρίση. 

 

Πηγή,Standards&Poors 

 

Υπερβολική υποβιβάθµιση µέσα στην Ανατολική Ασία  

 

Αν και οίκοι αξιολλόγησης δεν αποκαλύπτουν ποτέ την ποσοτική µεθοδολογία τους στον τρόπο 

µε τον οποίο ορίζουν τις κυρίαρχες εκτιµήσεις, περιστασιακά αποκαλύπτουν κριτήρια εκτίµησης 

µέσω των δηµοσιεύσεων βιοµηχανίας τους, π.χ .η Moody' s το1991, 1995 και   η S& P' s το 1994. 

Σε ένα δηµιουργικό έγγραφο, βασισµένο στις δηλώσεις σηµαντικών οίκων αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας, οι Cantor και Packer ,1996 έχουν προσδιορίσει οκτώ ποσοτικά 

κριτήρια σαν καθοριστικούς παράγοντες της κυρίαρχης εκτίµησης: κατά κεφαλήν εισόδηµα, 

αύξηση ΑΕΠ, πληθωρισµός, φορολογική ισορροπία, εξωτερική ισορροπία, εξωτερικό χρέος, 

οικονοµική ανάπτυξη και ιστορικό αθετήσεων. Πράγµατι, στην επόµενη οικονοµετρική ανάλυσή 

τους, οι περισσότερες από αυτές τις µεταβλητές είναι στενά συνδεδεµένες στις εκτιµήσεις που 

ορίζονται και η προφητική δυνατότητα αυτών των µεταβλητών είναι αρκετά εντυπωσιακή. Το 

πρότυπο είναι σε θέση να εξηγήσει περισσότερα από 90 τοις εκατό της παραλλαγής δειγµάτων µε 

υπόλοιπα πρότυπα λάθος περίπου 1.2 εγκοπών εκτίµησης. Ενώ το πρότυπο είναι χρήσιµο στον 

υπολογισµό των βασικών κριτηρίων οι χρήσεις βιοµηχανίας εκτίµησης, εντούτοις, δεν συγκρίνει 

το µέγεθος των αλλαγών που απαιτούνται από τις οικονοµικές βασικές αρχές πριν και µετά από 

αλλαγές εκτίµησης. Εποµένως, δεν εξετάζει το ίδιο το θέµα εάν οι εκτιµήσεις που ορίζονται 

έχουν ένα προκυκλικό28 χαρακτηριστικό σε περίπτωση κυρίαρχου οικονοµική πίεση. 

 

 

                                                 
28 Θα αναλυθεί ο όρος στη συνέχεια της εργασίας. 
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Ενώ το πρότυπο του Cantor και Packer29 , µπορεί να θεωρηθεί το κυρίαρχο πρότυπο αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας το οποίο οι οίκοι αξιολόγησης χρησιµοποίησαν πριν από  την ασιατική 

οικονοµική κρίση, οστόσο το ίδιο πρότυπο δεν ήταν κατάλληλο µετά από την κρίση 

λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι οίκοι αξιολόγησης είχαν επιβαρυνθεί από τις παρενέργειες 

της επικείµενης κρίσης στην ανατολική Ασία. Τελικά οδηγήθηκαν από τα ταραχώδη οικονοµικά 

γεγονότα στην Ασία, αντί να οδηγηθούν από την προειδοποίηση των επενδυτών πριν και κατά τη 

διάρκεια της κρίσης. Στην πραγµατικότητα, οι οίκοι αξιολόγησης έχουν συνηδειτοποιήσει την 

ευπάθεια των προτύπων τους της προ - κρίσης, και έχουν αναγνωρίσει και παραδεχτεί δηµόσια 

το πρόβληµα.. Συγκεκριµένα η Fitch-IBCA, σε ένα συνέδριο βιοµηχανίας τον Ιανουάριο του 

1998, µετά από την Ασιατική κρίση, δήλωσε : «µερικά από τα µαθήµατα της κρίσης, 

επισηµαίνουν τη σηµασία του βραχυπρόθεσµου χρέους που συνδέεται µε το δανεισµό ξένου 

νοµίσµατος». Όπου επισηµαίνονται επίσης κι άλλοι παράγοντες  όπως το συνολικό εξωτερικό 

χρέος συµπεριλαµβανοµένου του δηµοσίου και του ιδιωτικού χρέους, της διαφάνειας στην 

πολιτική και των στοιχείων, του καθεστώτος συναλλαγµατικής ισοτιµίας και του επιπέδου 

ικανότητας φορέων χάραξης πολιτικής κατά τη διάρκεια της κρίσης – είναι επίσης σοβαροί 

παράγοντες στον καθορισµό των κυρίαρχων εκτιµήσεων. 

 

 

 

 

                                                 
29 Cantor & Packer (1996) για µια λεπτοµερεστερη εξήγηση στη λογική αυτών των µεταβλητων 
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Οµοίως, η Moody' s σε µια επόµενη δήλωση, που περιγράφει τους κύριους παράγοντες του 

κινδύνου χωρών, Truglia, 1998, υπογραµµίζει τη σηµασία του βραχυπρόθεσµου χρέους. 

Χρησιµοποιούν εναν νέο δείκτη ικανότητας υποστήριξης χρέους, η αναλογία του τρέχοντος 

λογαριασµού ισορροπεί στο βραχυπρόθεσµο χρέος ξένου νοµίσµατος πέρα από τις επιφυλάξεις 

συναλλάγµατος, για να µετρήσει το  βραχυπρόθεσµο όρο ρευστότητας ξένου νοµίσµατος. Κατά 

συνέπεια, µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι η σηµαντική απόκλιση της εκτίµησης των 

οίκων µετά από την ανατολική ασιατική οικονοµική κρίση, µπορεί ίσως να αποδοθεί στο 

βραχυπρόθεσµο χρέος ξένου νοµίσµατος και στην αξιολόγηση του κυρίαρχου κινδύνου.  

Παρά τη χρησιµοποίηση των ποσοτικών µοντέλων που παράγουν αξιολογήσεις µόνο η 

διαδικασία των αξιολογήσεων στις κυρίαρχες χώρες, που εκτιµούν οι οίκοι, εφαρµόζει την 

ποιοτική κρίση, βασισµένη σε ένα συγκεκριµένο σύνολο χωρών. Εποµένως, οι πραγµατικές 

εκτιµήσεις που εκδίδονται από τους οίκους αξιολόγησης µπορούν να εκφραστούν ως λειτουργία 

δύο καθοριστικών µερών: εκτιµήσεις που παράγονται από ποσοτικό µοντέλο µε οικονοµικές 

βασικές αρχές και εκτιµήσεις που παράγονται από τις ειδικές πληροφορίες χωρών µε  ποιοτικές 

κρίσεις. 

Αν και το βάρος είναι συνδεµένο µε κάθε καθοριστικό παράγοντα, το κριτήριο εκτίµησης είναι 

γενικά άγνωστο στο κοινό. Τα βάρη που ορίζονται σε αυτά τα κριτήρια µπορούν εντούτοις να 

προκύψουν µόλις έχουµε τις πληροφορίες για τις πραγµατικές εκτιµήσεις που ορίζονται και να 

υπολογίζουµε τις ποσοτικές εκτιµήσεις. Παραδείγµατος χάρη, εάν η πραγµατική εκτίµηση είναι 

χαµηλότερη από αυτή του µοντέλου από τις οικονοµικές βασικές αρχές, αυτό ίσως υπονοεί ότι οι 

οίκοι αξιολόγησης CRA’s συνδέουν ένα µεγαλύτερο βάρος µε την ποιοτική ή την 

ιδιοσυγκρασιακή κρίση τους από ότι µε τις εκτιµήσεις που παράγονται από τις οικονοµικές 

βασικές αρχές, και την versa.30
Κατά συνέπεια, από το επεξηγηµατικό παράδειγµα, η στρατηγική 

για να διακρίνει κανείς εάν οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας είναι συναφής µε το 

ευρύτερο οικονοµικό προκυκλικό κλίµα γίνεται σαφής. Αρχίζουµε εστιάζοντας σε ένα 

οικονοµετρικό πρότυπο βασισµένο σε ένα σύνολο κριτηρίων κυρίαρχων χωρών µε οικονοµικές 

βασικές αρχές που επιλέγονται από τους σηµαντικούς οίκους αξιολόγησης, ειδικά από την 

Moody' s. 

                                                 
30  για παράδειγµα, είναι πιθανό ότι οι οίκοι αξιολόγησης να  είχαν εξετάσει το βραχυπρόθεσµο χρέος ακόµη και 

προτού να αναγνωρίσουν τυπικά τη σηµασία αυτής της µεταβλητής στο ποσοτικό πρότυπό τους. Σε τέτοια περίπτωση, 

η απόφαση να περιλάβει αυτήν την µεταβλητή στο ποσοτικό πρότυπό τους πρέπει να έχει αυξήσει το βάρος ωq 

Truglia, 1998. 
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Συγκρίνουµε έπειτα τις εκτιµήσεις µε τις πραγµατικές εκτιµήσεις που ορίζονται από τους οίκους . 

Εάν οι εκτιµήσεις που παράγονται από το ένα πρότυπο των οικονοµικών βασικών αρχών είναι µε 

συνέπεια υψηλότερες ή χαµηλότερες από τις πραγµατικές εκτιµήσεις που ορίζονται για µια χώρα, 

κατόπιν οι εκτιµήσεις που ορίζονται από το ποιοτικό µέρος κρίσης τείνουν να υπονοµεύσουν ή 

να τονίσουν τις εκτιµήσεις που παράγονται από τις οικονοµικές βασικές αρχές και, κατά 

συνέπεια, δείχνουν σαφώς ότι οι οίκοι αξιολόγησης τείνουν να χρησιµοποιήσουν την 

ιδιοσυγκρασιακή κρίση τους για να τροποποιήσουν τις εκτιµήσεις που παράγονται από τις 

οικονοµικές βασικές αρχές. Με αυτό τον τρόπο, οι οίκοι  µπορούν να συµπεριφερθούν µε έναν 

τρόπο που µπορεί ενδεχοµένως να παράγετε στις προκυκλικές κυρίαρχες εκτιµήσεις. Αυτό θα 

µπορούσε να συµβεί κατά τη διάρκεια µιας συστηµικής οικονοµικής κρίσης. Εάν οι οίκοι δεν 

προειδοποιήσουν τους επενδυτές για τους πιθανούς κυρίαρχους κινδύνους πριν από την κρίση, 

µια από τις αιτίες θα µπορούσε να είναι ότι έτειναν να ορίσουν τις εκτιµήσεις επάνω από τις 

εκτιµήσεις που προβλέφθηκαν από τις οικονοµικές βασικές αρχές. Εντούτοις, καθώς µια 

οικονοµική κρίση εµφανίζεται, τείνουν να υποβιβάσουν υπερβολικά τις κυρίαρχες εκτιµήσεις 

ώστε να προστατευθεί το κεφάλαιο φήµης τους. Ένα τέτοιο κυρίαρχο σχέδιο εκτίµησης δείχνει οι 

οίκοι αξιολόγησης έχουν επιδεινώσει τις ήδη επιδεινωµένες οικονοµικές βασικές αρχές µε την 

επιτάχυνση του κεφαλαίου. Εάν πραγµατοποιούνταν ένα τέτοιο γεγονός, θα καταλήγαµε στο 

συµπέρασµα ότι οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας έχουν προκυκλική επίδραση σε µια 

χώρα που βιώνει  µια οικονοµική αναταραχή. 

 

 

5.4.Είναι οι αξιολογήσεις προκυκλικές; Στοιχεία από την ανατολική Ασία 

 

Παραθέτονται δυο ενδιαφέροντα  χαρακτηριστικά γνωρίσµατα Το πρώτο είναι ότι πριν από την 

ανατολική ασιατική οικονοµική κρίση, οι πραγµατικές εκτιµήσεις που ορίστηκαν στις τέσσερις 

υψηλές δυναµικές ανατολικές ασιατικές οικονοµίες ήταν µε συνέπεια υψηλότερες από ότι οι 

οικονοµικές οι βασικές αρχές θα επέτρεπαν. Το δεύτερο χαρακτηριστικό γνώρισµα είναι αυτό 

µετά από την κρίση, όπου οι πραγµατικές εκτιµήσεις µειώθηκαν πιό αισθητά από τις 

προβλεπόµενες εκτιµήσεις, προτείνοντας ότι η αξιολόγηση που  υποβαθµίζει ήταν µεγαλύτερη 

από ότι οι οικονοµικές βασικές αρχές θα επέτρεπαν.   

Στην περίπτωση της Κορέας και της Ταϊλάνδης, στα σχήµατα 5 και 6, παραδείγµατος χάριν, οι 

πραγµατικές εκτιµήσεις µειώθηκαν αισθητά από 80 (Α1) και 75 (A2) σε 50 (Ba1) στο τέλος του 

1997. Πριν από την κρίση, οι πραγµατικές εκτιµήσεις ήταν δέκα σηµεία υψηλότερα από ότι οι 

εκτιµήσεις στην Κορέα. Ήταν περίπου πέντε έως δέκα σηµεία υψηλότερα στην Ταϊλάνδη. Είναι 
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προφανές ότι οι οίκοι αξιολόγησης CRAs συνέδεσαν τα µεγαλύτερα βάρη µε την ποιοτική κρίση 

τους. Αντί να δώσουν βάρος στις γενικά παραδεκτές οικονοµικές αρχές. Με αυτόν τον τρόπο 

συµπεραίνεται ότι όταν βουίζει η οικονοµία, οι οικονοµικές βασικές αρχές αγνοούνται και όταν η 

οικονοµία επιδεινώνεται, οι οικονοµικές βασικές αρχές δεν λαµβάνονται υπόψη επίσης. 

Όι εκτιµήσεις ακολουθούνται στενά από τις πραγµατικές εκτιµήσεις έως το 1996 για τη 

Μαλαισία και 1997 για την Ινδονησία και στα δύο προ και µετά περιόδου της κρίσης πρότυπα. 

Είναι σηµαντικό να υπογραµµιστεί ότι, και σύµφωνα µε την προ και µετά περιόδου κρίσης στα 

πρότυπα, ούτε η Κορέα ούτε η Ταϊλάνδη δεν είχε εκτιµηθεί σε κάτω του επενδυτικού βαθµού. 

Φαίνεται να υπάρχει µια τάση της σύγκλισης µεταξύ τις εκτιµήσεις βάση προτύπου και τις 

πραγµατικές εκτιµήσεις το 1998, ένα έτος µετά από τη οικονοµική κρίση. Αυτό είναι, όντως, 

εύκολο να εξηγηθεί.Οι αναθέσεις αξιολογήσεων έχουν τεράστια δύναµη στις προσδοκίες της 

αγοράς σε µια χώρα και, µέχρι ένα σηµείο, οι εκτιµήσεις µπορούν να έχουν επιπτώσεις σε 

επενδυτικές αποφάσεις κατανοµής χαρτοφυλακίων, µπορούν στη συνέχεια να υπονοµεύσουν τις 

βασικές µακροοικονοµικές αρχές της χώρας. Όπως οι  µακροοικονοµικές  βασικές αρχές της 

χώρας επιδεινώνονται, οι εκτιµήσεις βάση προτύπου επίσης τείνουν να µειωθούν και µε αυτόν 

τον τρόπο να συγκλίνουν µε τις πραγµατικές εκτιµήσεις, αν και µε  καθυστέρηση. Κατά 

συνέπεια, µπορούµε να κάνουµε λόγο για µια  αυτο-εκπληρούµενη προφητεία. 

Επειδή η επίδραση κατώτατων ορίων µεταξύ µιας εκτίµησης επενδυτικού βαθµού  και µιας 

εκτίµηση µη-επενδυτικού βαθµού  θα µπορούσε να είναι µεγάλη, οι γραµµικά κυρίαρχες 

εκτιµήσεις µπορούν να µην είναι σε θέση να συλλάβουν αυτό το άλµα. Αυτό γίνεται µια κρίσιµη 

δοκιµή ευρωστίας στη βοήθεια να καθοριστεί εάν η προκυκλική επίδραση που παρατηρείται στη 

γραµµική περίπτωση µετατροπής εκτίµησης κρατά ακόµα. Έναντι της γραµµικής µετατροπής 

εκτίµησης, η διαφορά µεταξύ των παραγόµενων βάσει προτύπου εκτιµήσεων και των 

πραγµατικών εκτιµήσεων που ορίζονται βγαίνει ουσιαστικά παρόµοιο για όλες τις χώρες, κάτι 

που είναι ιδιαίτερα εµφανές για την Κορέα και την Ταϊλάνδη. Παρά την τάση της σύγκλισης, οι 

οίκοι έχουν τις υπερβολικά υποβαθµισµένες εκτιµήσεις για την Κορέα. Όπως εκτίθεται στη 

γραµµική περίπτωση µετατροπής εκτίµησης, εκτιµήσεις βάση προτύπου τείνουν επίσης να 

µειωθούν αφότου έχουν επιδεινωθεί σηµαντικά οι µακροοικονοµικές βασικές αρχές, εποµένως 

επιταχύνοντας σύγκλιση. 
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5.5.Προκυκλικότητα 

 

Είναι σχεδόν αξιωµατικό ότι οι αθετήσεις και τα πιστωτικά προβλήµατα θα 

πολλαπλασιαζόντουσαν σε περιόδους οικονοµικής δυσχέρειας στον  µακροοικονοµικό ορίζοντα. 

Επιπλέον, σε  περιόδους οικονοµικής ανάκαµψης πετυχαίνεται µε ευκολία η διάσωση ακόµα και 

των πλέον  αµφίβολης επιβίωσης οικονοµικών οντοτήτων.  Κατά συνέπεια, η εκ των υστέρων 

συνειδητοποίηση αυτών των πιστωτικών προβληµάτων υποδεικνύει πρότυπα προκυκλικότητας - 

που αυξάνονται κατά τη διάρκεια υφέσεων και που µειώνονται κατά τη διάρκεια των 

οικονοµικών αναπτύξεων. Εντούτοις, αυτά τα πρότυπα µπορούν να είναι σύµφωνα µε σταθερές 

διανοµές απώλειας χαρτοφυλακίων που δεν έχουν κανέναν συστηµικό παράγοντα κινδύνου είτε 

πιθανότητα αθέτησης  «probability of default PD», δεδοµένης της απώλειας αθέτησης «loss 

given default LGD» είτε έκθεση στην αθέτηση «exposure at default EAD». ∆ηλαδή οι 

πραγµατοποιήσεις των πιστωτικών απωλειών (σηµείο Α στη διανοµή απώλειας «loss 

distribution» 1 στο σχήµα 2) µπορούν να αυξηθούν κατά τη διάρκεια ύφέσεων, ενώ οι 

οικονοµικές επεκτάσεις µπορούν, εξ ορισµού, να αποδώσουν πραγµατοποιήσεις παραγωγής όπως 

το σηµείο Β στην ίδια διανοµή  απώλειας 1. Σε αντίθεση µε αυτές τις µετατοπίσεις κατά µήκος 

µιας σταθερής διανοµής, η προκυκλικότητα «procyclicality» θεωρεί τη µετατόπιση, σε ολόκληρη 

τη διανοµή απώλειας για να απεικονίσει τις εκ των προτέρων αλλαγές στην έκθεση πιστωτικού 

κινδύνου όπως παρουσιάζεται στο σχήµα 2 ως µετατόπιση από τη διανοµή  απώλειας 1 σε µια 

«καλή» οικονοµία, στη διανοµή  απώλειας 2 σε µια «κακή» οικονοµία. Αυτό υπονοεί ότι εάν το 

σηµείο Α είναι µια µόνο κακή, εκ των υστέρων, πραγµατοποίηση της αξίας χαρτοφυλακίων σε 

µια σταθερή διανοµή  απώλειας 1, κατόπιν, η εκ των προτέρων έκθεση κινδύνου του 

χαρτοφυλακίου δεν επηρεάζεται από τους συστηµικούς παράγοντες κινδύνου. Εάν, εντούτοις, 

κατά τη διάρκεια των καλών οικονοµικών χρόνων παρατηρούµε την αξία των απωλειών 

χαρτοφυλακίων να αντιστοιχεί στο σηµείο Β στην απώλεια διανοµής 1 και κατά τη διάρκεια των 

κακών οικονοµικών χρόνων παρατηρούµε να αντιστοιχεί στην απώλεια διανοµής στο σηµείο Α 

στην διανοµή απώλειας 2, έπειτα υπάρχει µια εκ των προτέρων  προκυκλική µετατόπιση στην 

έκθεση κινδύνου. Στην ουσία, η ολόκληρη διανοµή των απωλειών χαρτοφυλακίων µετατοπίζεται 

σε απάντηση στους µακροοικονοµικούς παράγοντες. Φυσικά, από το σηµείο το Α που βρίσκεται 

και στις δύο διανοµές απώλειας, είναι εµπειρικά δύσκολο να διαλευκανθούν οι εκ των προτέρων 

προκυκλικές µετατοπίσεις στον κίνδυνο από τις εκ των υστέρων πραγµατοποιήσεις. Αυτό το 

κεφάλαιο εστιάζει στις µελέτες που προσπαθούν να µετρήσουν την προκυκλικότητα µε τη 

διαµόρφωση των συστηµατικών µετατοπίσεων τη σε ολόκληρη διανοµή απώλειας προκειµένου 
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να διακρίνουν µεταξύ των δύο παρατηρηµένα ίδιων αντιπροσωπεύσεων του σηµείου Α στο 

σχήµα 2. 

Σχήµα 2. 

 

Τέλος, συµπεραίνουν οι Allen και Saunders,2010 NYU , µετά τη διερεύνηση της βιβλιογραφίας 

στα κυκλικά αποτελέσµατα της πιθανότητας αθέτησης probability of default PD», της δεδοµένης 

απώλειας αθέτησης «loss given default LGD» και της έκθεσης στο ρίσκο «exposure at risk 

EAD», αν και οι συστηµατικοί παράγοντες κινδύνου έχουν ενσωµατωθεί και στα ακαδηµαϊκά 

και ιδιόκτητα πρότυπα της πιθανότητας αθέτησης PD, το ίδιο πράγµα δεν ισχύει για τη δεδοµένη 

απώλεια αθέτησης LGD και για την έκθεση στην αθέτηση EAD. Επιπλέον αναφέρουν, ότι τα 

συστηµατικά αποτελέσµατα συσχετισµού µεταξύ PD και LGD, PD και EAD, και LGD και EAD 

έχουν αγνοηθεί ουσιαστικά στη λογοτεχνία. Πρέπει να επισηµάνουµε εδώ πως πολλή εργασία 

πρέπει να γίνει σε αυτές τις περιοχές προτού να πειστούν οι ρυθµιστές ότι τα εσωτερικά πρότυπα 

τραπεζών µπορούν ακριβώς να µετρήσουν τις εκθέσεις πιστωτικού κινδύνου, ιδιαίτερα σε 

περιόδους ύφεσης .  

 

5.6.Γιατί είναι οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας είναι προκυκλικές ; 

 

Αν και µπορούν να υπάρξουν περισσότερες από µια εξηγήσεις σε αυτήν την ερώτηση, θα 

υποστηρίξουµε ότι οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας είναι προκυκλικές λόγω των 
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κινήτρων φήµης που αντιµετωπίζονται από τους οίκους αξιολόγησης. Συγκεκριµένα, οι οίκοι 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας εξαρτώνται από το κεφάλαιο φήµης και, εάν το κεφάλαιο 

φήµης τους ¯ διακυµαίνεται προκυκλικά, µπορεί να έχουν ένα κίνητρο για να θέσουν τις 

αξιολογήσεις τους µε τον ίδιο τρόπο , προκυκλικά. 

 Σε ένα από τα λίγα πρότυπα που εξετάζουν το ζήτηµα των οίκων αξιολόγησης, οι Millon και 

Thakor ,1985, καταδεικνύουν ότι οι οίκοι αξιολόγησης µπορούν να αναδυθούν σε έναν κόσµο 

πληροφοριακών ασυµµετριών και ηθικού κινδύνου. Σύµφωνα µε αυτούς, σε µια συνθήκη στην 

οποία οι πραγµατικές  αξίες των εταιριών  πιστοποιούνται από τους πράκτορες διαλογής των 

οποίων οι απολαβές εξαρτώνται από τα θορυβώδη εκ των υστέρων όργανα ελέγχου της 

ποιότητας πληροφοριών, ο σχηµατισµός των οίκων αξιολόγησης δικαιολογείται για δύο λόγους: 

επιτρέπει στους πράκτορες διαλογής να διαφοροποιηθούν από τις επικίνδυνες εξοφλήσεις τους 

και επιτρέπει τη διανοµή πληροφοριών. 

Εντούτοις, οι Millon και Thakor ,1985, υποθέτουν την τέλεια γνώση από τους οίκους 

αξιολόγησης όσον αφορά την συλλογή πληροφοριών , ως προς τον ελλοχεύοντα κίνδυνο του 

οφειλέτη και δεν συµµερίζονται το ενδεχόµενο οι επενδυτές να επιθυµήσουν τον εκ των υστέρων 

έλεγχο για την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τους οίκους αξιολόγησης. 

 Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, θα µπορούσε κάποιος να  διαµορφώσει την προσπάθεια και οι 

εξοφλήσεις στον οίκο. 31 Συγκεκριµένα, είναι πολύ πιθανό οι απολαβές των εν λόγω οίκων  να  

επιδεινώνονται όταν  το κεφάλαιο φήµης χαµηλώνει. Εάν θεωρήσουµε ότι το κεφάλαιο φήµης 

υποφέρει ως αποτέλεσµα της κακής επίδοσης τους όπως εξελισσόταν η ανατολική ασιατική 

κρίση, τότε φαίνεται λογικό να υποστηριχθεί ότι οι οίκοι αξιολόγησης είχαν ένα κίνητρο για να 

γίνουν πιο συντηρητικοί έτσι ώστε να ανοικοδοµηθεί το κεφάλαιο φήµης τους. 

 Εκτιµώντας ότι αυτό το επιχείρηµα θα εξηγούσε το λόγο για τον οποίο οι οίκοι αξιολόγησης 

µπορούν να έχουν το κίνητρο για να γίνουν πιο συντηρητικοί αφότου τους έχει αιφνιδιάσει µια 

σηµαντική κρίση. Ένας παρόµοιος συλλογισµός θα µπορούσε να ειπωθεί και για τους 

οργανισµούς αξιολόγησης, ένα κίνητρο για να είναι λιγότερο συντηρητικοί κατά τη διάρκεια µιας 

επεκτατικής περιόδου. Στην πραγµατικότητα, κατά τη διάρκεια µιας επεκτατικής περιόδου, το 

κεφάλαιο φήµης των οίκων είναι πιθανό να είναι υψηλό. Κατά συνέπεια, οι οίκοι αξιολόγησης 

                                                 
31

 για παράδειγµα, ο Kuhner (1999) υποστηρίζει ότι, σε µια συστηµική κρίση, οι εξοφλήσεις τους µπορούν να 

οδηγήσουν τους οίκους αξιολόγησης σε µια ισορροπία στην οποία συγκεντρώνουν τους «καλούς» οφειλέτες µαζί µε 

τους «κακούς»οφειλέτες.  
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δεν πρέπει να ανησυχήσουν για την επανοικοδόµηση της φήµης τους και µπορούν να επιτρέψουν 

περισσότερο επιεικείς αξιολογήσεις.32 

 

Συµπαιρένουµε πως η φύση των οίκων αξιολόγησης  είναι συναφής µε την προκυκλική τάση των 

αγορών, οι κυρίαρχες εκτιµήσεις µπορεί να είχαν συµβάλει για να επιδεινώσουν την ανατολική 

ασιατική οικονοµική κρίση. Τα αποτελέσµατα από τα οικονοµετρικά πρότυπα της βιβλιογραφίας 

µας διευκρινίζουν ότι οι οίκοι αξιολόγησης συνέδεσαν τα µεγαλύτερα βάρη µε την ποιοτική 

κρίση τους απ’ ό, τι µε τις οικονοµικές βασικές αρχές, και µε αυτόν τον τρόπο εκθέτοντας τη 

προκυκλική  φύση της ανάθεσης εκτίµησης. Millon και Thakor, 1985.  Τελικά,  η συµπεριφορά 

αυτή µπορεί να είχε επιδεινώσει το βραχίονα  και τον κύκλο αποτυχιών στην ανατολική Ασία. 

Προτείνετε επίσης µια ενδογενή λογική για να εξηγήσουµε γιατί οι οίκοι αξιολόγησης έγιναν 

υπερβολικά συντηρητικοί µετά από να τα κραυγαλέα λάθη στην πρόβλεψη της ανατολικής 

ασιατικής κρίσης. Συγκεκριµένα, οι οίκοι θα είχαν ένα κίνητρο για να γίνουν πιό συντηρητικοί 

ώστε να ανακτηθούν από τη ζηµία αυτά τα λάθη που προκαλούνται και για να 

επανοικοδοµήσουν το κεφάλαιο φήµης τους. Από καιρό έχει διαπιστωθεί ότι οι 

χρηµατοοικονοµικές αγορές συχνά χαρακτηρίστηκαν από τη συµπεριφορά κοπαδιών, ειδικά σε 

περιόδους του πανικού. Τέτοια συµπεριφορά µπορεί να ερµηνεύεται από την άποψη της λογικής 

συµπεριφοράς µε τις ασυµµετρικές πληροφορίες των ισορροπιών, από την άποψη λογικής, και 

από την άποψη των σχεδίων αποζηµιώσεων βασισµένων στη σχετική απόδοση. Οι οίκοι 

αξιολόγησης παρέχουν συντονιστικούς µηχανισµούς που µπορεί να επιδεινώσουν αυτά τα 

φαινόµενα. Υπό αυτήν τη µορφή, έχουν τη πρόσθετη ευθύνη να µην πυροδοτήσουν ή να µην 

επιδεινώσουν τις οικονοµικές κρίσεις. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32  µια εναλλακτική εξήγηση από τα κίνητρα που αντιµετωπίζουν οι οίκοι να τρέξουν σύµφωνα µε τις ακόλουθες 

γραµµές. Ας υποθέσουµε ότι η ανησυχία των επενδυτών εστιάζεται περισσότερο στις µεγάλες απώλειες παρά στη 

γενική ακρίβεια, - δηλ., πιθανότερο είναι να παρατηρηθούν οι εν λόγω απώλειες και έτσι να βλάψει τη φήµη τους. 

Κατόπιν, οι οίκοι αξιολόγησης έχουν ένα κίνητρο για να παρέχουν τις προκατειληµµένες εκτιµήσεις, αξιολογήσεις που 

είναι λιγότερο πιθανό να σφάλουν από να είναι υπερβολικά αισιόδοξες. 
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5.7.ΗΠΑ  

 

Χάρη στην οικονοµική άνθιση, στον αγώνα δρόµου για γιγαντισµό, αλλά κυρίως στην ακραία 

πολιτική του Αλαν Γρισπαν, του προέδρου της Federal Reserve, της Κεντρικής τράπεζας της 

Αµερικής , µε την υπερπροσφορά φθηνού χρήµατος κατά την περίοδο 1987-2006 ο αµερικανικός 

χρηµατοπιστωτικός κλάδος έγινε µια απίστευτη µηχανή παραγωγής κερδών. Εδώ ακριβώς 

εντάσσεται η έκρηξη χρηµατοπιστωτικών παραγώγων, κυρίως εκείνων που στηρίζονται σε µια 

αγορά ακινήτων, η οποία αυξάνει µε ανεξέλεγκτους ρυθµούς. Αυτό σε συνδυασµό µε τον 

ελλειπή νοµοθετικό και ελεγκτικό µηχανισµό είναι ένα από τα κύρια αίτια της 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης η οποία εξαπλώθηκε ραγδαία, για να φτάσει στο ναδίρ να απειλεί την 

ίδια την υπερδύναµη, τις ΗΠΑ. 

Οικονοµολόγοι, επενδυτές και απλοί πολίτες σε όλον τον κόσµο παρακολουθούν τη διελκυστίνδα 

στο αµερικανικό Κογκρέσο και προσπαθούν να προβλέψουν τις επιπτώσεις του αδιανόητου που 

φαίνεται πλέον πιθανό, µιας στάσης πληρωµών της µεγαλύτερης οικονοµίας στον κόσµο. 

Οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης απειλούν µάλιστα τις ΗΠΑ µε υποβάθµιση, εφόσον δεν 

προβλέφθούν επαρκείς περικοπές δαπανών. Η επικεφαλής του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, 

Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποιεί για τις επιπτώσεις µιας στάσης πληρωµών στην παγκόσµια 

οικονοµία και το δολάριο. Ο πρόεδρος της Παγκόσµιας Τράπεζας, Ρόµπερτ Ζέλικ, κατηγορεί τις 

ΗΠΑ ότι παίζουν µε τη φωτιά. 

Σύµφωνα µε τον Μαρκ Ζάντι, επικεφαλής των οικονοµολόγων της Moody's Analytics, θα είναι 

πολιτικά επιζήµιο να επιλέξει η κυβέρνηση αν θα πληρώσει τους κατόχους αµερικανικών 

οµολόγων, τους συνταξιούχους ή τους στρατιωτικούς. Ο ίδιος ο υπουργός Οικονοµικών, Τίµοθι 

Γκάιτνερ, έχει χαρακτηρίσει τη χάραξη προτεραιοτήτων αυτού του είδους «απερίσκεπτη, 

ανεφάρµοστη, απαράδεκτα επισφαλή και άδικη για τον αµερικανικό λαό». 

Όµως δεν φαινεται να χάνει η Υπερδύναµη, κατάφερε να δεί το χρέος της σε ιστορικά 

χαµηλότερα επίπεδα παρά το γεγονός ότι έχασε από την S&Ρ το άριστα στην πιστοληπτική της 

αξιολόγηση. Το κυνήγι της ασφάλειας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και η κρίση στην 

ευρωζώνη έχει βάλει ως πρώτη προτεραιότητα την αναζήτηση σιγουριάς. Τα καταφύγια είναι 

λίγα: χρυσός ο οποίος αποτιµάται σε τιµές-ρεκόρ, το ελβετικό φράγκο το οποίο παρά τις 

προσπάθειες της κεντρικής τράπεζας της Ελβετίας συνεχώς ανατιµάται και τα αµερικανικά 

οµόλογα. Τα τελευταία βρίσκονται επίσης σε επίπεδα-ρεκόρ, µε αποτέλεσµα οι αντιστρόφως 

κινούµενες αποδόσεις να είναι εξαιρετικά χαµηλές. 

Κερδισµένο είναι το αµερικανικό ∆ηµόσιο, που απολαµβάνει εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα 

δανεισµού. Τα χρήµατα που πληρώνουν οι ΗΠΑ για να εξυπηρετήσουν το οµοσπονδιακό χρέος 
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τους αντιστοιχούν µόλις στο 1,36% του ΑΕΠ. Άλλωστε, το µέσο επιτόκιο του 2010 είναι 2,43%, 

το χαµηλότερο από το 1970. Μέσα στον Αύγουστο του 2011 µάλιστα το 10ετες οµόλογο είχε 

επιτόκιο µόλις 2%. Κατά µέσο όρο, τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες οι ΗΠΑ δανείζονται µε 

µέσο κόστος 6,6% (υπολογίζεται µε βάση το σύνολο των λήξεων). Το ποσοστό αυτό έφτασε στο 

ρεκόρ των 10,48% το 1982 και έκτοτε περιορίζεται διαρκώς. 

 Η Ιαπωνία έχει χρέος που φτάνει το 226% του ΑΕΠ, αλλά η απόδοση των 10ετών της τίτλων 

είναι ελαφρά πάνω από το 1%. Γεγονός που δείχνει ότι το υψηλό χρέος δεν µεταφράζεται 

απαραίτητα σε υψηλό κόστος δανεισµού. 

 

 

 

5.8.Η κρίση των Sub-primes 

 

Υπάρχουν δύο πιθανά οφέλη που απορρέουν από την τιτλοποίηση σε σχέση µε την εταιρική 

χρηµατοδότηση:  

Το χαµηλότερο κόστος χρηµατοδότησης. και το συγκριτικό πλεονέκτηµα 

Ουσιαστικά,  πολλοί είναι αυτοί που τώρα αποδίδουν την ευθύνη για την κατάρρευση της αγοράς 

τιτλοποιηµένων ενυπόθηκων δανείων στη χαµηλή ποιότητα των    δανείων µειωµένης 

πιστοληπτικής ικανότητας «subprime mortgages»  που εκδόθηκαν τα προηγούµενα χρόνια πριν 

την κατάρρευση της αγοράς.  Το σκεπτικό ότι η τιτλοποίηση µειώνει το κίνητρο για την 

παρακολούθηση της διαδικασίας ελέγχου των δανειοληπτών έχει πλέον πολλούς συµµάχους και 

θεωρείται από τις σηµαντικότερες αιτίες της κατάρρευσης της αγοράς δανείων µειωµένης 

πιστοληπτικής ικανότητας «subprime mortgage market». 

 

 

5.9.Η Αγορά των CDS, Credit Default Swaps.  

 

Είναι συµβόλαια ασφάλισης χρέους, τα οποία εγγυώνται στο πιστωτή ότι θα αποζηµιωθεί, ακόµα 

και αν ο οφειλέτης αδυνατεί να το αποπληρώσει. Καθώς συνάπτονται κυρίως µεταξύ 

χρηµατοπιστοτικών οργανισµών, προσφέρουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να περιορίσουν 

τους κινδύνους που προέρχονται από οµόλογα κρατικά ή ιδιωτικά. Αν και θεωρητικά προορισµός 

τους είναι να προστατεύουν από µια αθέτηση πληρωµής , έγιναν εργαλεία κερδοσκοπίας. Η 

ενδεχόµενη αδυναµία πληρωµής  από µια  επιχείρηση ή ένα κράτος στα µάτια των αγορών 

δηµιουργεί υπεραξία. Από το γεγονός αυτό προκύπτουν ακραίες καταστάσεις, καθώς το ποσό 
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που καλύπτεται από τα CDS ξεπερνά  συχνά, όπως στην περίπτωση των ελληνικών οµολόγων, το 

ποσό του χρέους. Αυτό προκαλεί συχνα κινήσεις πανικού στις χρηµαταγορές, υποχρεώνοντας 

έτσι το κράτος ή την επιχείρηση να δανειστούν µε επαχθέστερους όρους.   

 

5.10. Η αγορά των τίτλων MBS (Mortgaged Backed Securities) 

 

Μετά το κραχ των dot.com το 200033 και τις επιθέσεις στο παγκόσµιο κέντρο εµπορίου το 2001 η 

Fed ακολούθησε µια πολιτική χαµηλών επιτοκίων σε µια προσπάθεια να τονώσει την οικονοµία. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσµα και τα επιτόκια που προσφέρονταν στους αποταµιευτές να είναι σε 

χαµηλά επίπεδα.  Με το τραπεζικό σύστηµα να προσφέρει πολύ χαµηλά επιτόκια το µη 

τραπεζικό κοµµάτι της αγοράς έψαχνε και τελικά βρήκε την ευκαιρία να προσελκύσει τους 

αποταµιευτές µε δόλωµα τις υψηλότερες αποδόσεις µέσω της χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης 

«financial leverage».  

                                                 
33  Η κρίση στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, σε συνδυασµό µε την κατάρρευση εκατοντάδων επιχειρήσεων στον 

χώρο του ∆ιαδικτύου, δηµιουργούν εκρηκτικές καταστάσεις. ∆εν πάει πολύς καιρός που τα µεγαλύτερα έσοδα από τις 
δηµόσιες εγγραφές που αναλάµβαναν ως ανάδοχοι οι επενδυτικοί οίκοι, όπως είναι η Goldman Sachs, προέρχονταν 
από τις γνωστές ως εταιρείες «dot.com», οι οποίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικό στον χώρο του Internet, παρά το 
γεγονός ότι προφανώς δεν ήταν σε θέση να εξασφαλίσουν αξιόλογα κέρδη. Φυσικά, την πρωτοπορία είχαν οι ΗΠΑ, 
που οφείλουν µεγάλο µέρος της αύξησης της παραγωγικότητας και της δεκαετούς ανάπτυξης χωρίς πληθωρισµό στις 
επενδύσεις στην τεχνολογία. 

 
Πίνακας 3. 
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Με ποιόν τρόπο τα MBS µέσω της τιτλοποίησης µπορούσαν να προσφέρουν ένα υψηλότερο και 

«ασφαλές»  επιτόκιο;  Υπάρχουν δύο πιθανές απαντήσεις σε αυτό το ερώτηµα.  Πρώτον,  τα 

ενυπόθηκα δάνεια που περιλαµβάνονταν στην τιτλοποίηση δεν ήταν απαλλαγµένα από τον 

Πινακας 3. Η πορεία των MBS Κάθε δείκτης ABX βασίζεται σε ένα καλάθι από 20 credit default 

swaps, τα οποία παρέχουν προστασία έναντι της αθέτησης των καλυπτόµενων από περιουσιακά 

στοιχεία τίτλων (ABS) οι οποίοι εµπεριέχουν ενυπόθηκα δάνεια χαµηλής εξασφάλισης 

διαφορετικών βαθµολογήσεων. Ο δείκτης είχε την τιµή 100 την 1 Ιανουαρίου 2007 για όλες τις 

κατηγορίες. Markit,2008. 

Με την έκδοση MBSs σε  τµήµατα  και χρησιµοποιώντας πιστωτική ενίσχυση,  η τιτλοποίηση 

µπορούσε να προσφέρει AAA/Aaa τµήµατα  που απέδιδαν ελκυστικά επιτόκια.  Επιπλέον,  όσο η 

πιστωτική ενίσχυση έπαιρνε µέρος στη διαδικασία της τιτλοποίησης, ο κίνδυνος της κατοχής των 

πιο υψηλόβαθµων,  από άποψη αξιολόγησης, τµηµάτων φαινόταν ουσιαστικά ανύπαρκτος στους  

«πεινασµένους» για αποδόσεις επενδυτές.  

Η δεύτερη µέθοδος ενίσχυσης των αποδόσεων των τιτλοποιηµένων χαρτοφυλακίων αφορά τη 

χρήση της χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης.  Για παράδειγµα,  µέσω της έκδοσης CDO34  και εν 

συνεχεία την αγορά RMS στα οποία το µεγαλύτερο µέρος της χρηµατοδότησης προερχόταν από 

τα CDO σταθερής απόδοσης.  

 

O πίνακας δείχνει την αποτυχή πορεία των αξιολογήσεων στην Πρόσφατη χρηµατοοιστοτική 

κρίση 2007-2010. 

 

                                                 
34 CDO, Collaterized Dept Obligations. Ο αγοραστής του cdo πληρώνει ασφάλιστρα στον πωλητή, ο οποίος, ενώ 

εγγυάται συναλλαγή, δεν έχει την υποχρέωση να την καλύψει µε εγγυηµένα κεφάλαια . 
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5.11.H ελληνική κρίση 

 

Αν η Ευρώπη διέρχεται σήµερα κρίση, αυτό οφείλεται στο ευρώ. Και δεν πρόκειται για 

κρίση, αλλά για κρίσεις: κρίση δηµοσιονοµική, όπως δείχνει το παράδειγµα της Ελλάδας. 

Κρίση ανταγωνιστικότητας, που απειλεί ευθέως µια χώρα σαν την Ισπανία, από το 1998 ως 

το 2008 οι µισθοί στη χώρα αυτή αυξήθηκαν κατά 50% σε σχέση µε µόλις 25% στη 

Γερµανία.  

Κρίση θεσµική, αφού η ανεξέλεγκτη αύξηση των ελλειµµάτων ενταφίασε οριστικά το 

Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο υποτίθεται ότι θα έδινε την εγγύηση µια 

σώφρονος οικονοµικής πολιτικής στην ευρωζώνη, Μίλτον Φρίντµαν. 

Η σηµασία που οι αγορές δίνουν στους οίκους αξιολόγησης επιτάσσει την ανάλυση της 

συµπεριφοράς τους καθώς πολύ συχνά οι αξιολογήσεις τους επηρεάζουν καταλυτικά την 

πρόσβαση σε κεφάλαια τόσο της ελληνικής κυβέρνησης όσο και των ελληνικών τραπεζών.  

 

Στα τέλη του φθινοπώρου 2009, οι αγορές ανησυχούν  όλο και περισσότερο για την 

πιστοληπτική και τη δανειοληπτική ικανότητα της  Ελλάδας. Αυτό απεικονίστηκε στην 

αναταραχή αγοράς που βίωσε εν µέσω του 2010, και των spreads να παραµένουν ανυψωµένα 

παρά την υποστήριξη που παρείχε  το  ∆ΝΤ µε το πρόγραµµα στήριξης. Θα αναφέρουµε το 

πληροφοριακό περιεχόµενω των αξιολογήσεων που αναλαµβάνονται για την Ελλάδα και θα 

εξερευνηθούν οι συνδέσεις τους µε συµβόλαια χρέους(CDS). Η αξιολόγηση πιστοληπτικής 

ικανότητας της Ελλάδα ήταν σχετικά ισχυρή τον Οκτωβρίο του 2008 , οι S& P αξιολογούν µε 

Α. τη Ελλάδα. µε σταθερή προοπτική από το Νοεµβρίο του 2004, ενώ η  Moody την 

αξιολογεί µε  Α1, τον Ιανουαρίου 2007, η  Fitch ακολουθεί µε µια εκτίµηση Α τον Μάρτιο 

του 2007. Εντούτοις, αν εξαιρεθεί η Fitch, µε τη θετική εκτίµηση  στα µέσα του Οκτωβρίου 

του 2008, οι οίκοι αξιολόγησης γίνονται όλο και περισσότερο αρνητικοί απέναντι στην 

Ελλάδα. Ειδικότερα, η S& P που θέτει την Ελλάδα στην αρνητική αξιολόγηση τον Ιανουάριο 

του  2009, ακολουθήθηκε από την Moody’s που παύει τη θετική της εκτίµηση τον  

Φεβρουάριο του  2009. Η πλήρης χρονολογία οι ενέργειες κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου καθορίζονται στον πίνακα. Το ίδιο διάστηµα , τα συµβόλαια χρέους CDS  στην 

Ελλάδα άρχισαν να αποκλείνουν από τη γενική τάση της αγοράς το καλοκαίρι του 2009 όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 4. Για να εξεταστεί η αξία πληροφόρησης των 

αξιολογήσεων εξηγόντας τα spreads των ελληνικών CDS , ένας γραµµικός µετασχηµατισµός 

χρησιµοποιείται για να µεταφράσει κάθε αξιολόγηση σε εύρος αριθµών από 21 µέχρι 1. όπως 

αναφέρουν οι Monfort και Mulder, 2000. 
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Πίνακας 4. 

 
 

  
 
 
 

 

 

3.12.Η αστοχία πρόβλεψης των γεγονότων γεννά ερωτήµατα για την µέχρι πρόσφατα 

αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αλλά και των µεγάλων επενδυτικών τραπεζών.  

 

Η έντονη κριτική στην πρόσφατη κρίση. 

  

Η αδυναµία της έκγαιρης πρόβλεψης τις πρόσφατης οικονοµικής κατάρρευσης από τους εν 

λόγω οργανισµούς,  αµφισβητεί τα συστήµατα βαθµολόγησης των διεθνών αυτών 

οργανισµών, κρινοντάς τα αναποτελεσµατικά όσον αφορά τη αξιολόγηση τόσο επιχειρήσεων 

όσο και κρατών.  

Το πρόβληµα της αξιολόγησης από τους τρεις οίκους είναι πρώτιστα δεοντολογικό. 

Υπάρχουν ισχυρές προσωπικές σχέσεις µεταξύ των στελεχών των οίκων αξιολόγησης µε τα 

στελέχη των επιχειρήσεων και οργανισµών που ζητούν αξιολόγηση. Στην πρόσφατη 

οικονοµική κρίση έπεσαν έξω, κυρίως διότι αµείβονται από τις ίδιες τις εταιρίες στις οποίες 

αξιολογούσαν τα οµόλογά τους.  

Οι οίκοι αξιολόγησης προτρέπουν την αγορά µετοχών της Enron τέσσερις ηµέρες πριν 

πτωχεύσει η εταιρία τον ∆εκέµβριο του 2001. 

Για τον οίκο Moody's, η κακή αρχή είχε γίνει µε την Enron, τον αµερικανικό κολοσσό του 

κλάδου της ενέργειας που κατέρρευσε στα τέλη του 2001 ύστερα από αποκαλύψεις για τις 

παράνοµες και επιτηδευµένες πρακτικές δηµιουργικής λογιστικής τις οποίες εφάρµοζε. 
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Οπως αναφέρεται στην έκθεση της αµερικανικής Γερουσίας που διερεύνησε το θέµα, η 

Moody's δέχτηκε πιέσεις από τραπεζικούς κύκλους που δρούσαν για λογαριασµό της Enron 

όπως η Citigroup, η JP Morgan Chase, προκειµένου να µην υποβαθµίσει την αξιολόγηση της 

εταιρείας. 

Πράγµατι, ενώ η κρίση ξεδιπλωνόταν, λιγότερο από έναν µήνα πριν πτωχεύσει η Enron, η 

Moody's αποφάσισε να κρατήσει τον βαθµό της σε επίπεδα που δεν απέτρεπαν την επένδυση 

σε αυτήν, ώσπου τελικά να την υποβαθµίσει, ελάχιστες µέρες πριν από την ανακοίνωση της 

πτώχευσης. 

Η επιτροπή της Γερουσίας κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η Moody's έπρεπε να την είχε 

υποβαθµίσει πολύ νωρίτερα από τη στιγµή που το έκανε και ότι οι επαφές που είχε ήταν σε 

µεγάλο βαθµό ανάρµοστες, δεν έκρινε όµως ότι παραβίασε κάποιο νόµο. 

Στον απόηχο του σκανδάλου Enron, το 2004, η αµερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς SEC, 

αποφάσισε να κάνει αυστηρότερο το πλαίσιο λειτουργίας των οίκων αξιολόγησης, 

υποχρεώνοντάς τους να τηρούν λεπτοµερή εταιρικά αρχεία και να υποβάλλουν 

περιεκτικότερες αναφορές. Ωστόσο, δεν άλλαξε ουσιαστικά τον τρόπο λειτουργίας τους και 

µε τον καιρό η πολιτική βούληση για δραστικές αλλαγές ατόνησε, µαζί µε το ενδιαφέρον της 

κοινής γνώµης για το θέµα. 

Εν τω µεταξύ, η Moody's, που είχε εισαχθεί στο χρηµατιστήριο το 2000, άλλαζε ραγδαία. 

Οπως σηµειώνουν τα µέλη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής στη 

γνωµοδότησή τους για τους οίκους αξιολόγησης το 2008, η αλλαγή άρχισε όταν τα 

διευθυντικά στελέχη απέκτησαν µετοχές και η Moody's σηµείωσε τα υψηλότερα περιθώρια 

κέρδους από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση στον δείκτη S&P 500, θέση που διατήρησε για 

πέντε συνεχή έτη. 

Οι µετοχές της Μοοdy's εκτοξεύτηκαν: ανέβηκαν κατά 500% τα πρώτα τέσσερα έτη 

συναλλαγών, ενώ τα κέρδη του οίκου αυξήθηκαν κατά 900% σε µία δεκαετία. Τα πράγµατα 

έγιναν περίεργα µε τις αξιολογήσεις της Moody's µετά το 2006, οπότε ο οίκος άρχισε να 

αξιολογεί CPDO - δανειακές υποχρεώσεις σταθερού ποσοστού. 

Η αξιολόγηση των σύνθετων αυτών προϊόντων ήταν κορυφαία - τριπλό Α. Στις αρχές της 

δεκαετίας, κανένα CPDO δεν µπορούσε να λάβει τέτοια αξιολόγηση από την Moody's εάν η 

κάλυψη αποτελούνταν αποκλειστικά από ενυπόθηκα δάνεια, διότι θεωρούσε τη 

διαφοροποίηση παράγοντα ασφάλειας της επένδυσης. 

Καθώς όµως οι ανταγωνιστές του δεν τηρούσαν τον συγκεκριµένο όρο και έδιναν 

καλύτερους βαθµούς σε τέτοια σύνθετα προϊόντα, η Moody's άλλαξε τον κανονισµό της το 

2004 για να αποκτήσει µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των 

CPDO που ήταν δηµιούργηµα της ολλανδικής ΑΒΝ Amro και αφορούσαν στοιχήµατα πάνω 

σε ενυπόθηκα δάνεια. 
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Για τα προϊόντα αυτά ο οίκος Fitch είχε δηλώσει ότι τα αξιολογούσε µόλις πάνω από τη 

διαβάθµιση «σκουπίδια». Από την άλλη, τα CPDO ήταν τα πλέον προσοδοφόρα προϊόντα 

που είχε διαχειριστεί ποτέ η Moody's. 

Αργότερα, στις αρχές του 2007, διαπιστώθηκε ότι στον κώδικα υπολογιστή για την 

προσοµοίωση της απόδοσης των CDO, δηλαδή στο πρόγραµµα που ανέλυε τα δεδοµένα και 

έβγαζε την αξιολόγηση, υπήρχε ένα «glitch», κάτι σαν ιός, που έδινε υπερτιµηµένες 

διαβαθµίσεις. Αυτό κρατήθηκε µυστικό από επενδυτές και πελάτες, διορθώθηκε, υποτίθεται, 

αλλά και πάλι, ως εκ θαύµατος, οι νέες αξιολογήσεις ήταν διαβάθµισης τριπλού Α. 

 

 

5.13. Η κατάρρευση της LEHMAN BROTHERS 

 

Ο ρόλος τους ήταν καίριος, καθώς οι αξιολογήσεις τους για τα τοξικά οµόλογα δεν ήταν 

σωστές, είχαν βαθµολογηθεί υψηλά, ενώ µέχρι και τη µέρα κατάρρευσης του µεγάλου 

χρηµατοοικονοµικού κολοσσού Lehman Brothers, θεωρούσαν τα χρεόγραφα του αξιόπιστα 

και τα βαθµολογούσαν µε A. Μόνο η Fitch είχε δηµοσιοποιήσει ένα χρόνο πριν από την 

κρίση µια έκθεση για τους κινδύνους των τοξικών οµολόγων.  

Τον περασµένο Μάιο του 2009, όταν η SEC η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ανακοίνωσε ότι 

έχει στείλει εξώδικο στον οίκο Moody's πως θα αρχίσει έρευνα για την αξιολόγηση των 

CPDO, η µετοχή της εταιρείας κατρακύλησε απότοµα. Επειτα από λίγους µήνες, τον 

Αύγουστο του 2010, η SEC ανακοίνωσε ότι δεν θα αναλάβει νοµική δράση εναντίον του 

οίκου Moody's, καθώς δέχτηκε πως υπάρχουν αµφιβολίες γύρω από το θέµα και δεν µπορεί 

να αποδείξει ότι ο ισχυρισµός της εταιρείας περί τεχνικού λάθους είναι ψευδής. 

Ο Moody's συνειδητοποίησε στα µέσα του 2007, όταν ο τοµέας της κατοικίας στις ΗΠΑ ήδη 

κλυδωνιζόταν, ότι εκτός από τα «σφάλµατα» και τους ιούς που υπήρχαν στα προγράµµατά 

του και τα πρότυπά του ήταν ακατάλληλα. 

Τον Αύγουστο εκείνου του έτους άρχισε να υποβιβάζει τις αξιολογήσεις των οµολόγων 

ενυπόθηκων δανείων, τροφοδοτώντας τον κυκεώνα. Μέσα σε λίγους µήνες ο Moody's 

υποβάθµισε όσα οµόλογα δεν είχε υποβαθµίσει για δύο δεκαετίες. 

Ωστόσο άργησε πάρα πολύ να υποβαθµίσει την αξιολόγηση της Lehman Brothers, της 

τράπεζας που παρέσυρε στην άβυσσο την παγκόσµια οικονοµία µε την πτώχευσή της τον 

Οκτώβριο του 2008. Το έκανε µόλις λίγες εβδοµάδες πριν, για άλλη µία φορά 

επαναλαµβάνοντας το «λάθος» που είχε κάνει µε την Enron. 

 

Η Επιτροπή κεφαλαιαγοράς SEC κατηγορεί και την επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs µε  

τη βασική κατηγορία να αναφέρει ότι η Goldman Sachs πούλησε ένα δοµηµένο οµόλογο σε 

πελάτες της, χωρίς να τους γνωστοποιήσει ότι εναντίον του οµολόγου αυτού είχε 
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στοιχηµατίσει συγκεκριµένο hedge fund, από του J. Paulson. Η τακτική αυτή οδήγησε στο 

µέγάλο σκάνδαλο µε τη Lehman Brothers, την πτώση των στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ, 

το ντόµινο κατάρρευσης στην παγκόσµια οικονοµία. 

Μάλιστα, η Goldman Sachs κινδυνεύει να χάσει δεκάδες εκατοµµύρια δολάρια σε ετήσιες 

προµήθειες συναλλαγών στην περίπτωση που οι πολιτικοί της Μ. Βρετανίας και της 

Γερµανίας αποφασίζουν να αποκλείσουν την τράπεζα από τις κρατικές συµφωνίες ως τιµωρία 

για το ρόλο που διαδραµάτισε σε συναλλαγή που κόστισε σε µία βρετανική και σε µία 

γερµανική τράπεζα σχεδόν 1 δισ. δολάρια. Στοιχεία της Dealogic δείχνουν ότι η τράπεζα έχει 

πραγµατοποιήσει πωλήσεις κρατικών οµολόγων ύψους περίπου 97 εκατ. δολαρίων από το 

2005, µε τις περισσότερες στη Μ. Βρετανία και τη Γερµανία. Η απάντηση του προέδρου της 

Goldman Sachs Λοϊντ Μπλακφειν στην αναµενόµενη ερώτηση για την πρόκληση 

σύγκρουσης συµφερόντων αποτελεί πρόκληση ΄Στο πλαίσιο των αγορών δεν υπάρχει 

σύγκρουση. Ο καθένας επιλέγει το ρίσκο που παίρνει.,Marc Roche 2010.΄Η οµοιότητα µε τις 

θέσεις των οίκων αξιολόγησης περί αποποίησης ευθυνών είναι χαρακτηριστική. 

Παρατηρείται όµοια µετακύληση ευθύνης-ρίσκου στον επενδυτή.   

Από την άλλη µεριά, δηµοσίευµα της αµερικανικής εφηµερίδας Wall Street Journal, ανέφερε 

ότι οι εισαγγελικές αρχές ερευνούν κατά πόσο η Morgan Stanley παραπλάνησε τους πελάτες 

της όταν ενώ από τη µία τους πουλούσε δοµηµένα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα επί 

συµβάσεων κτηµατικής πίστης, από την άλλη στοιχηµάτιζε µέσω άλλων συναλλαγών της ότι 

η τιµή των προϊόντων θα καµφθεί. ∆υο συγκεκριµένες συµφωνίες, που έφεραν τα ονόµατα 

των Αµερικανών προέδρων Τζέιµς Μπιουκάναν και Άντριου Τζάκσον, έχουν τεθεί στο 

µικροσκόπιο των ερευνητών, ενώ η Morgan Stanley βοήθησε στον σχεδιασµό αυτών των δύο 

προϊόντων και στοιχηµάτισε εναντίον τους  

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι η Goldman Sachs υπήρξε ο δεύτερος µεγαλύτερος υποστηρικτής 

της προεκλογικής εκστρατείας του προέδρου των ΗΠΑ Barack Obama και ότι πρώην 

στελέχη της έχουν λάβει υψηλές θέσεις στην αµερικανική κυβέρνηση τα προηγούµενα 

χρόνια, µε αποκορύφωµα την εύνοια για τον διορισµό του Henry Paulson στη θέση του 

υπουργού Οικονοµικών. Ωστόσο, αυτό δεν «αναιρεί» τις κατηγορίες για τις οποίες η 

Goldman Sachs µάχεται στις αίθουσες των δικαστηρίων, µε την SEC να την κατηγορεί ότι 

διέθεσε ένα τέτοιο προϊόν προς τους πελάτες της το 2007. Ανάλογη ήταν και η ανάµειξη της 

Morgan Stanley, όπως αναφέρει η εφηµερίδα Άναύστ, 2010. 

 

5.14.Ισλανδία 

 

Στην περίπτωση της Ισλανδίας η Standard &Poor’s δεν κατάφερε να προβλέψει την 

πτώχευση των µεγαλύτερων τραπεζών και υποτίµησε ελάχιστα σε –Α την οικονοµία της 

Ισλανδίας. Λίγους µήνες µετά, όταν το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ετοίµαζε το πακέτο 
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στήριξης της για να αποτραπεί η χρεοκοπία της χώρας, οι τρεις οίκοι συζητούσαν την πλήρη 

υποβάθµιση της χώρας. Ένα ακόµα αρνητικό γεγονός, προσάπτεται στον αµερικανικό 

κολοσσό Standard &Poor’s. Τον Απρίλιο της προηγούµενης χρονιάς ένα στέλεχος της έκανε 

λόγο για την ανάγκη νέων προσώπων στην κυβέρνησης της Ιρλανδίας, τα οποία θα λύσουν το 

πρόβληµα της οικονοµικής κρίσης που αντιµετωπίζει η χώρα. Προκάλεσε τις έντονες 

αντιδράσεις της κυβέρνησης και εκλήφθηκε ως άµεση παρέµβαση στην λειτουργία της 

δηµοκρατίας, µε αποτέλεσµα ο διεθνής οίκος να αναδιπλωθεί και να δηλώσει ότι υπήρξε 

παρεξήγηση . 

Η Moody’s, που ο οικονοµολόγος και αρθρογράφος των «New York Times» κ.Τόµας 

Φρίντµαν είχε χαρακτηρίσει την υπηρεσία αξιολόγησης οµολόγων ως µια τις δυο 

υπερδυνάµεις, η άλλη είναι οι Η.Π.Α., κατηγορήθηκε για «εκβιασµό». Πριν από λίγα χρόνια 

προσφέρθηκε να αξιολογήσει χωρίς να πληρωθεί τον γερµανικό ασφαλιστικό 

κολοσσό Hannover Re, ο οποίος ήδη πλήρωνε αδρά τις δύο ανταγωνίστριες εταιρείες. Η 

εταιρεία αρνήθηκε και η Moody’s συνέχισε την «δωρεάν» αξιολόγηση µειώνοντας συνεχώς 

την πιστοληπτική της ικανότητα µέχρι που έφθασε στα χαµηλότερα επίπεδα. Αποτέλεσµα η 

εταιρεία σε λίγες ώρες έχασε 175 εκατ. δολάρια σε χρηµατιστηριακή αξία. Ο τότε πρόεδρος 

του οµίλου κ.Zeller  είπε χαρακτηριστικά «Έχουν δηµιουργήσει µια προνοµιακή άδεια 

πώλησης υπηρεσίων, που είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο να αντιδράσει κανείς.» 

‘Οπως είναι κατανοητό, αρκετοί από τους επενδυτές που «κάηκαν» από τις αξιολογήσεις των 

οίκων δεν είδαν µε τόση κατανόηση όση οι κυβερνητικές επιτροπές τα λάθη της Moody's και 

των άλλων οίκων αξιολόγησης. Το συνταξιοδοτικό ταµείο των δηµοσίων υπαλλήλων της 

Καλιφόρνια (CalPERS), το µεγαλύτερο των ΗΠΑ, το 2009 µήνυσε τους τρεις οίκους για τις 

γνωµοδοτήσεις που έκαναν για την ασφάλεια των επενδύσεών του. 

Το CalPERS έχασε περίπου 1 δισ. δολάρια από τα 1,3 δισ. τα οποία, κατόπιν των υποδείξεων 

των οίκων, είχε τοποθετήσει σε subprime το 2006 και έγιναν κουρελόχαρτα το 2007 και το 

2008. 

Σύµφωνα µε την αγωγή του CalPERS, οι οίκοι λάµβαναν έως και ένα εκατοµµύριο δολάρια 

για κάθε συναλλαγή πάνω στα συγκεκριµένα προϊόντα (SIV) που αγόρασε και το ίδιο το 

Ταµείο. Οπως υπογραµµίζεται στο κείµενο της Καθηµερινής, η Moody's χρέωνε τους εκδότες 

σύνθετων προϊόντων περίπου τα πενταπλάσια από όσα χρέωνε τους εκδότες απλών 

οµολόγων. Ετσι έφτασε το α' τρίµηνο του 2007 να αντλεί το 53% των εσόδων του από τα 

δοµηµένα. 

Η αγωγή αρχικά έγινε δεκτή από το δικαστήριο ∆εκέµβριο του 2010 ο δικαστής του 

Ανώτατου Πολιτειακού ∆ικαστηρίου της Καλιφόρνια έβγαλε µια πρώτη απόφαση που άφησε 

ικανοποιηµένους τους οίκους αξιολόγησης. 

Η γνώµη των οίκων, σύµφωνα µε τον δικαστή, προστατεύεται από το Σύνταγµα και 

συγκεκριµένα το άρθρο για την ελευθερία του λόγου, µολονότι η γνώµη αυτή ήταν 
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αστήρικτη και λανθασµένη, όπως αποδείχτηκε. Από την άλλη, το δικαστήριο δεν έκλεισε την 

υπόθεση εντελώς, καθώς έδωσε τη δυνατότητα στο CalPERS να έχει πρόσβαση σε εσωτερικά 

αρχεία των οίκων αξιολόγησης και να υποστηρίξει την προσφυγή του καλύτερα. 

Ο Τζέρι Μπράουν, σηµερινός κυβερνήτης της Καλιφόρνια και τότε γενικός εισαγγελέας της 

Πολιτείας, την άνοιξη, ερευνώντας τον ρόλο της Moody's στο ξέσπασµα της 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης, έπεσε σε τοίχο. Γι' αυτό είχε καταγγείλει την εταιρεία για 

«καθαρή παραπλάνηση», λέγοντας ότι κοροϊδεύει τον λαό ενώ προσπαθεί να καλύψει 

«συµπεριφορές ανήθικες και συχνά παράνοµες», όπως αναφέτεται στο Εθνος της Κυριακής 

 

Σκληρή κριτική για τις πρακτικές των GoldmaSachs και της Deutsche Bank ασκήθηκε από 

επιτροπή του Κογκρέσου που διερεύνησε τα αίτια της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, 

παραπέµποντας στοιχεία για παραπλάνηση επενδυτών στο υπουργείο ∆ικαιοσύνης των ΗΠΑ. 

Η GoldmaSachs έχει ήδη καταβάλει πρόστιµο 550 εκατ. δολαρίων στην Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς. Η τελευταία, πάντως, επίσης θεωρείται από την επιτροπή του Κογκρέσου 

υπεύθυνη για τις διαστάσεις που έλαβε η κρίση λόγω των καθυστερηµένων αντιδράσεων της. 

Στην έκθεση της επιτροπής, αποτέλεσµα διετούς έρευνας, επικριτική αναφορά γίνεται επίσης 

στους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's και Standard & Poor's, που 

κατηγορούνται ότι πυροδότησαν την κρίση όταν υποβάθµισαν «εν µια νυκτί» 

προβληµατικούς επενδυτικούς τίτλους σε µια απόπειρα να διορθώσουν υψηλές βαθµολογίες 

που είχαν δώσει κατά την έκδοση αυτών των αµφιλεγόµενων προϊόντων. «Περισσότερο από 

οποιοδήποτε µεµονωµένο γεγονός, η µαζική υποβάθµιση τοξικών οµολόγων δανείων και των 

συνακόλουθων πιστωτικών παραγώγων που τα ενσωµάτωναν πυροδότησαν τη 

χρηµατοπιστωτική κρίση», υπογραµµίζεται στην έκθεση της Επιτροπής, πρόεδρος της οποίας 

είναι ο Γερουσιαστής Καρλ Λέβιν. 

Η κριτική στους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης προκάλεσε αίσθηση στον διεθνή Τύπο 

για την αυστηρότητά της, καθώς µάλιστα έχουν εγερθεί αντίστοιχα ερωτήµατα για την 

υποβάθµιση του χρέους κρατών στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, σε µια περίοδο που το 

κλίµα στις αγορές κρατικού χρέους είναι ήδη τεταµένο. Το 2007, οι προαναφερόµενοι οίκοι 

προχώρησαν σε υποβαθµίσεις οµολόγων δανείων που συνδέονταν µε την αµερικανική αγορά 

στεγαστικής πίστης, η οποία παρουσίαζε τότε αλλεπάλληλα ρεκόρ κατασχέσεων. Ετσι, 

προκλήθηκε κλίµα πανικού και ντόµινο απωλειών στον τραπεζικό κλάδο από αδιαφανή και 

αµφιλεγόµενα επενδυτικά προϊόντα, τη λειτουργία και τις παρενέργειες των οποίων δεν είχαν 

αναλύσει επαρκώς οι τράπεζες στους πελάτες τους. Ο τελικός απολογισµός έφθασε σε 

απώλειες και διαγραφές άνω των 1,7 τρισ. δολαρίων στον παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό 

κλάδο, µε το αµερικανικό Κογκρέσο να ψηφίζει, πέρυσι, το πιο ριζοσπαστικό νοµοσχέδιο 

µεταρρυθµίσεων µετά το Κραχ του '29, Καθηµερινή. 
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5.15. Ευρώπη , πηχυαίοι τίτλοι αγανάκτισης στρέφονται εναντίον των οίκων 

αξιολόγησης. 

 

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, καθώς βλέπουν ότι οι απανωτές υποβαθµίσεις του αξιόχρεου των 

κρατών της ευρωπαϊκής περιφέρειας, υπονοµεύουν τις προσπάθειες διαχείρισης της κρίσης 

χρέους. Κάτι που έχει άµεσο αντίκτυπο στο κόστος δανεισµού. Γι' αυτό και στο τραπέζι 

βρίσκονται ήδη προτάσεις για τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού οίκου αξιολόγησης. 

Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας Ανιµπαλ Καβάκο Σίλβα. Προτρέπει την ΕΕ να αφυπνιστεί. 

Αναφέρει επίσης πως οι αµερικανικοί οίκοι αξιολόγησης αποσταθεροποιούν την ευρωπαϊκή 

οικονοµία. Θεωρεί πως η ηγεσία της ΕΕ πρέπει να αντιµετωπίσει τους οίκους αυτούς. Κατά 

τη γώµη του το πρόβληµα δεν είναι αµιγώς πορτογαλικό, είναι σαφώς ευρωπαϊκό. Πρέπει να 

δοθεί µία ενιαία απάντηση στην κατεύθυνση της υπεράσπισης του ευρώ. 

Παράλληλα, η κρατική Υπηρεσία για τη διαχείριση του χρέους της Πορτογαλίας, η IGCP, 

επέκρινε την Παρασκευή τη συµπεριφορά του οίκου αξιολόγησης Moody's ως «αλαζονική» 

αναφορικά µε την υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας στο επίπεδο 

«σκουπίδια», µε ταυτόχρονη υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας των κρατικών 

επιχειρήσεων και της Αυτοδιοίκησης, µετέδωσε το πρακτορείο Lusa. 

Ο ισπανός Χοσέ Μάνουελ Γκονζάλεθ Παράµο, µέλος του ∆.Σ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας ΕΚΤ, µιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθµό για την οικονοµία, Intereconomia, δεν 

είχε καλά λόγια για τους αµερικανικούς οίκους αξιολόγησης, τους οποίους χαρακτήρισε 

«τµήµα του προβλήµατος που κατέληξε στη διεθνή οικονοµική κρίση». 

Το ενδεχόµενο δηµιουργίας ενός ευρωπαϊκού οίκου αξιολόγησης, ώστε να υπάρξει καλύτερη 

ισορροπία σε ό,τι αφορά τις απόψεις για την οικονοµία, εξετάζει η Κοµισιόν, όπως δήλωσε 

στη φινλανδική εφηµερίδα «Helsingin Sanomat» ο επίτροπος οικονοµικών και νοµισµατικών 

υποθέσεων, κ. Όλι Ρεν. 

Η τριάδα των σηµαντικότερων οίκων αξιολόγησης στις ΗΠΑ ενδέχεται να αντιµετωπίσει 

σύντοµα ανταγωνισµό από την Ευρώπη, δήλωσαν, παράλληλα, ο πρωθυπουργός της 

Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ 

Μπαρόζο, µερικές ηµέρες µετά την υποβάθµιση του αξιόχρεου της Πορτογαλίας η οποία 

εξόργισε τους ευρωπαίους ηγέτες. 

Ο κ. Μπαρόζο σηµείωσε ότι υπάρχει σήµερα µια «ευρύτερη συµφωνία» στην Ευρώπη όσον 

αφορά το ότι απαιτείται µια 'ρύθµιση' του τοµέα των οίκων αξιολόγησης. «Σε περίπτωση που 

υπάρχει ολιγοπώλιο, σηµειώνεται µερικές φορές η τάση κατάχρησης της κυρίαρχης θέσης ή 

χειραγώγησης της αγοράς», 
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«∆εν θα εκπληττόµουν εάν στο ορατό µέλλον... γίνονταν κάποιες απόπειρες να δηµιουργηθεί 

ένας ευρωπαϊκός οίκος αξιολόγησης», είπε από την πλευρά του ο κ. Τουσκ, η χώρα του 

οποίου ασκεί την κυλιόµενη προεδρία της ΕΕ. 

Αν και δεν βρίσκονται επίσηµα στην ατζέντα των συνοµιλιών οι οίκοι αξιολόγησης 

αναµένεται να αποτελέσουν θέµα συζήτησης µεταξύ των υπουργών Οικονοµιών της ΕΕ στην 

τακτική σύνοδό τους στις Βρυξέλλες. 

Η Επιτροπή σχεδιάζει να παρουσιάσει το φθινόπωρο του 2011 προτάσεις για την επιβολή 

αυστηρότερων κανονισµών και για την προώθηση µεγαλύτερου ανταγωνισµού στο πεδίο των 

οίκων αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, η αξιοπιστία των οποίων είχε τρωθεί την 

περίοδο 2008-2009, όταν απέτυχαν να εντοπίσουν την παγκόσµια οικονοµική κρίση. Παρ' όλ' 

αυτά όµως, ένας διπλωµάτης ο οποίος µίλησε ανώνυµα από τις Βρυξέλλες διαµαρτυρήθηκε 

για το γεγονός ότι οι αγορές εξακολουθούν να επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από τις 

αξιολογήσεις τους. 

«Είναι µόνο µια απλή γνώµη, τίποτε περισσότερο», αναφέρει ο διπλωµάτης. «Καλώ τις 

αγορές να πάψουν να ακολουθούν όσα λένε». 

Πέντε σηµαντικά προβλήµατα, ή συστηµικούς κινδύνους, στους σηµερινούς οίκους 

αξιολόγησης βλέπει ο Γερµανός ευρωβουλευτής Βολφ Κλιντς, πρόεδρος της ειδικής 

επιτροπής του Κοινοβουλίου για τη χρηµατοπιστωτική κρίση. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει νέους, αυστηρούς κανόνες για τις 

εταιρίες αξιολόγησης. 

Τον τερµατισµό του «ολιγοπωλίου» των τριών µεγάλων οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης 

και τη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων για όλους τους οίκους αξιολόγησης αναµένεται να 

ζητήσουν οι ευρωβουλευτές της επιτροπής οικονοµικών και νοµισµατικών υποθέσεων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.  

 

Στον απόηχο της πρόσφατης υποβάθµισης της Ελλάδας και της Ισπανίας από τον οίκο 

Moody's, η επιτροπή οικονοµικών υποθέσεων του ΕΚ θα συζητήσει και θα θέσει σε 

ψηφοφορία την έκθεση του Γερµανού ευρωβουλευτή Βολφ Κλιντς από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό 

Κόµµα, σχετικά µε τη λειτουργία και τον έλεγχο των οίκων αξιολόγησης.  

Συγκεκριµένα, η έκθεση επισηµαίνει το «ολιγοπώλιο» των τριών µεγάλων οίκων 

πιστοληπτικής αξιολόγησης (Moody's, Fitch, Standard & Poor's) και προτείνει τη δηµιουργία 

ενός Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας. «Η δηµιουργία ενός 

τέτοιου οργανισµού έχει νόηµα µόνον αν είναι ολοσχερώς ανεξάρτητος. Στόχος του θα είναι 

να εντείνει τον ανταγωνισµό σε ένα σύστηµα που σήµερα είναι περίπου ολιγοπώλιο καθώς 

µόλις τρεις οίκοι κυριαρχούν στην παγκόσµια αγορά», σηµείωσε ο Β. Κλιντς.  

Επιπλέον, η έκθεση του Γερµανού ευρωβουλευτή, ζητά να καταστεί νοµικά δυνατή η δίωξη 

για αστική ευθύνη των οίκων σε περιπτώσεις βαριάς αµέλειας. «Οι οίκοι πρέπει να έχουν την 
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ευθύνη των αξιολογήσεών τους. Το να δηλώνουν ότι απλώς διατυπώνουν µια άποψη δεν 

είναι σοβαρό. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για περισσότερη υπευθυνότητα», δήλωσε ο Β. 

Κλιντς.  

Το σχέδιο ψηφίσµατος προτείνει, µεταξύ άλλων, τη συνένωση όλων των εθνικών οίκων 

αξιολόγησης σε ένα δίκτυο ώστε να µπορέσουν να ανταγωνιστούν τους τρεις µεγάλους 

οίκους. Τονίζει, επίσης, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία χρησιµοποιεί τις 

εκθέσεις των οίκων αξιολόγησης, θα πρέπει να προβαίνει στις δικές της, εσωτερικές 

εκτιµήσεις.  

Τέλος, ο εισηγητής της έκθεσης επισηµαίνει ότι το βασικό πρόβληµα που επιδείνωσε την 

κρίση, ήταν ο διττός ρόλος των οίκων αξιολόγησης, ότι δηλαδή «οι οίκοι, ταυτόχρονα, 

αξιολογούν τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα και παρέχουν υπηρεσίες συµβούλου στις 

επιχειρήσεις που τα εκδίδουν».  

Αυτή τη «σύγκρουση συµφερόντων» θα επιχειρήσει να λύσει, µεταξύ άλλων, η νέα 

Ευρωπαϊκή Αρχή Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας (ESMA), καταλήγει ο Γερµανός 

ευρωβουλευτής.  

Σύµφωνα µε τον κ. Κλιντς τα πέντε προβλήµατα που αφορούν τους οίκους είναι τα εξής: 

«πρώτη δυσκολία: οι οργανισµοί αξιολόγησης είναι µονοπώλιο. Σήµερα τρεις οργανισµοί 

κατέχουν το 95% της αγοράς και µε τζίρο πέντε δισεκατοµµυρίων έχουν κέρδη δύο 

δισεκατοµµύρια, µία σχέση τζίρου-κερδών αδιανόητη σε οποιαδήποτε δουλειά. ∆εύτερο 

πρόβληµα: η υπερβολική εξάρτηση από τις αξιολογήσεις µε βάση και το ρυθµιστικό πλαίσιο 

της «Βασιλείας ΙΙ». Τρίτη αδυναµία του συστήµατος είναι η έλλειψη διαφάνειας για τα 

στοιχεία και τα µαθηµατικά µοντέλα που χρησιµοποιούνται. Το τέταρτο πρόβληµα είναι η 

έλλειψη αστικής ευθύνης των οργανισµών για τις αξιολογήσεις τους. Και το πέµπτο ζήτηµα 

είναι το µοντέλο «ο εκδότης πληρώνει», που σηµαίνει ότι όποιος εκδίδει οµολογιακούς 

τίτλους, επιλέγει και πληρώνει ο ίδιος την εταιρία αξιολόγησης» επισηµαίνει ο Γερµανός 

ευρωβουλευτής στην Deutsche Welle. 

 

Η επικεφαλής των ευρωβουλευτών της Ν.∆. Μαριέττα Γιαννάκου επισηµαίνει ότι µέχρι 

σήµερα οι οργανισµοί αξιολόγησης αποποιούνταν την ευθύνη µε το επιχείρηµα ότι απλώς 

διατυπώνουν απόψεις, οι οποίες δεν δεσµεύουν κανέναν. Όµως ακόµα και η ελεύθερη 

έκφραση απόψεων συνεπάγεται κάποιες υποχρεώσεις, επισηµαίνει , αυτό είναι αλήθεια που 

λένε. Το θέµα είναι πάνω σε ποιά κριτήρια βασίζεται η εξωτερική τους αξιολόγηση, η οποία 

υποτίθεται ότι πρέπει να είναι αντικειµενική. «Επηρεάζουν οι αξιολογήσεις των διαφόρων 

οίκων, επηρεάζουν την κατάσταση των χωρών, τη δυνατότητά τους να δανειστούν και το 

επιτόκιο µε το οποίο δανείζονται» τονίζει η Ελληνίδα ευρωβουλευτής στην Deutsche Welle. 
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Για τον ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πρασίνων Μιχάλη Τρεµόπουλο, το µεγαλύτερο 

πρόβληµα είναι η έλλειψη διαφάνειας και η διαπλοκή συµφερόντων: 

«Πρόκειται για ένα σύστηµα αυτοαναφερόµενο, µε µονοπωλιακά χαρακτηριστικά, όπου οι 

ίδιοι που αξιολογούν εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα µε την αγορά και πώληση οµολόγων και 

CDS. Έτσι λοιπόν η αξιοπιστία και η εγκυρότητά τους είναι αµφίβολη. Απέτυχαν να 

προβλέψουν την κατάρρευση µεγάλων τραπεζών στις ΗΠΑ, οι οποίες, ενώ είχαν την 

ανώτατη βαθµολογία αξιοπιστίας και φερεγγυότητας, κήρυξαν πτώχευση». 

 

Είναι αξιοπρόσεκτο ότι και ο Γερµανός φιλελεύθερος Βολφ Κλιντς συµφωνεί στην άµεση 

ανάγκη νοµοθετικής ρύθµισης. Προτείνει ότι για να διασφαλιστεί πρακτικά η αντικειµενική 

αξιολόγηση, ανεξάρτητα από τα συµφέροντα των άµεσα ενδιαφεροµένων, πρέπει να αλλάξει 

το σηµερινό µοντέλο πληρωµής των υπηρεσιών αξιολόγησης, τονίζει ο Γερµανός 

ευρωβουλευτής. «Πριν από 30, 35 χρόνια οι ίδιοι οι επενδυτές πλήρωναν για την αξιολόγηση. 

Νοµίζω ότι και σήµερα χρειάζεται ένα διαφορετικό µοντέλο πληρωµής. Θα µπορούσαν να 

πληρώνουν λοιπόν και πάλι οι ίδιοι ή να καθιερώσουµε την πληρωµή µε βάση την απόδοση: 

να ξεκινάµε δηλαδή µε µία προκαταβολή και τα υπόλοιπα χρήµατα να καταβάλλονται µόνο 

αν µείνουµε ευχαριστηµένοι µε την ποιότητα των αξιολογήσεων». 

 

Η οδηγία περί οίκων αξιολόγησης που ισχύει από το 2009 αποδείχθηκε ανεπαρκής για να 

καλύψει όλα τα ζητήµατα. Έως το φθινόπωρο η Κοµισιόν θα υποβάλει τις δικές της 

προτάσεις για ένα νέο ρυθµιστικό πλαίσιο. Μέχρι τότε ίσως να έχουµε εξελίξεις και στο θέµα 

της αστικής ευθύνης, εκτιµά ο εισηγητής Βολφ Κλιντς: «Παλαιότερα τα αµερικανικά 

δικαστήρια απέρριπταν εξ αρχής όλες τις προσφυγές µε το επιχείρηµα ότι οι οργανισµοί 

αξιολόγησης απλώς διατυπώνουν απόψεις. Αλλά τον περασµένο Νοέµβριο δικαστήριο της 

Νέας Υόρκης έκανε αποδεκτή, για πρώτη φορά, µία δικαστική προσφυγή. Αυτό µε κάνει πιο 

αισιόδοξο ότι, σε βάθος χρόνου, θα καθιερώσουµε την αστική ευθύνη των οργανισµών 

αξιολόγησης και στην Ευρώπη». 

Η καγκελάριος της Γερµανίας Άγγελα Μέρκελ προειδοποίησε ότι τα κράτη και οι διεθνείς 

οργανισµοί δεν θα επιτρέψουν να τους στερήσουν οι οίκοι αξιολόγησης την ελευθερία τους 

να αποφασίζουν, σε ό,τι αφορά τη στήριξη της Ελλάδας.Όσον αφορά τους οίκους 

αξιολόγησης, πιστεύει ότι είναι σηµαντικό η τρόικα που αποτελείται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να µην 

επιτρέψει να στερηθούν την ελευθερία τους  να αποφασίζουν, δήλωσε η καγκελάριος στη 

διάρκεια συνέντευξης Τύπου.«Βασίζοµαι στις εκτιµήσεις αυτών των τριών θεσµών, δηλαδή 

της Επιτροπής, του ∆ΝΤ και της ΕΚΤ», δήλωσε ακόµη. 
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Η Μέρκελ ερωτήθηκε αν είναι ενδεχοµένως δυσαρεστηµένη επειδή ο οίκος Standard and 

Poor's απείλησε να κηρύξει την Ελλάδα σε χρεοκοπία αν ισχύσει ως έχει το γαλλικό σχέδιο 

για συµµετοχή των τραπεζών στη στήριξη της Αθήνας. 

Ο Αυστριακός καγκελάριος Β. Φάιµαν  ζητά ευρωπαϊκό οίκο αξιολόγησης, καταγγέλλοντας 

τους αµερικανικούς οίκους για προώθηση της κερδοσκοπίας. 

Ο κ. Νοβότνι, µέλος του διοικητικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

έκανε λόγο για πολύ δύσκολη συζήτηση µε τους οίκους αξιολόγησης, διότι, όπως 

παρατήρησε, αυτοί αξιολογούν ακόµη και εν µέρει παραιτήσεις ως απώλεια, ενώ σηµείωσε 

πως πρόκειται για µια παράδοξη κατάσταση, καθώς οι ίδιες τράπεζες είναι πρόθυµες να 

συµµετάσχουν στη διάσωση της Ελλάδας, διότι το συµφέρον τους βρίσκεται στη 

σταθερότητα της χώρας. 

Σχολιάζοντας τη νέα αξιολόγηση του Αυγουστος του 2011 από τη «Standard & Poors» για 

την Ελλάδα, ο κ. Νοβότνι επισήµανε πως αυτοί οι οίκοι είναι πολύ αυστηρότεροι και 

επιθετικότεροι κατά τις αξιολογήσεις τους στο πλαίσιο της κρίσης στο χώρο του Ευρώ, από 

ότι σε παρόµοιες περιπτώσεις στη Νότια Αµερική, κάτι που, όπως ο ίδιος σηµείωσε, τους 

βάζει σε σκέψεις. 

Αναφερόµενος σε εκείνη την υποβάθµιση και µάλιστα πριν από µια Σύνοδο των κοινοτικών 

υπουργών Οικονοµικών µε θέµα την Ελλάδα, ο αρχισυντάκτης της εφηµερίδας Ράινχαρντ 

Γκέβαιλ είχε καταγγείλει την αµερικάνικη εταιρεία για «θράσος», καθώς όπως σηµείωνε, 

υποβαθµίζει τη δανειοληπτική ικανότητα της Ελλάδας χαµηλότερα από εκείνη της Γρενάδας, 

όπου χωρίς ο ίδιος, όπως σηµειώνει, να θέλει να θίξει το νησιωτικό κράτος ανάµεσα σε 

Ατλαντικό και Καραϊβική το 32% των 108.000 κατοίκων της ζει κάτω από το όριο της 

φτώχειας. 

Στο πλήρες δριµύτατης κριτικής άρθρο του, ο κ. Γκέβαιλ αναφερόταν αναλυτικά στο «ποιόν» 

γενικότερα των «οίκων αξιολόγησης» όσο και ειδικότερα του συγκεκριµένου οίκου, που, 

όπως σηµείωνε, ιδρύθηκε το 1997, ανήκει στον αµερικάνικο ιδιωτικό όµιλο Μέσων 

Ενηµέρωσης Mc Graw-Hill, που µε τον ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους έξι δισεκατοµµυρίων 

δολαρίων αποτελεί έναν υπέρογκο δυτικοαµερικάνικο εκδοτικό οίκο ειδικών εντύπων µε 

ιδιοκτήτες παραδοσιακά ονόµατα Αµερικανών µεγαλοεπενδυτών, ονόµατα που αναφέρονται 

µε «ευλάβεια» στη Γουόλ Στριτ35.www.kathimerini.gr µε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 

 

 

 

 

 

                                                 
35 www.kathimerini.gr µε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 
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6.Οι Αξιολογήσεις των οίκων στον τοµέα της Ενέργειας 

 

Οι Οίκοι Αξιολόγησης έχουν διαγράψει ουσιαστικό ρόλο όσον αφορά  τη λειτουργία του 

κινδύνου και για τις εταιρίες που εµπλέκονται σε τοµείς όπως την παραγωγή και το εµπόριο 

της Ενέργειας, µόνο για να επέλθει η συντριβή της εµπιστοσύνης τους προς αυτούς, µε την 

εµφανή αποτυχία τους στην οικονοµική κρίση.  

Με το ξέσπασµα της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, από την πλειονότητα των οικονοµικών 

παραγόντων που συνέβαλλαν σε αυτήν, κοινή παραδοχή όλων ήταν η ουσιαστική συµβολή 

των Οίκων Αξιολόγησης. Έκτοτε αντιµετωπίζουν την οργή των Αµερικανών και Ευρωπαίων 

Νοµοθετών.  

 

Νοµικό πλαίσιο 

Στις Ηνωµένες πολιτείες, η πράξη «Dodd-Frank Wall Street Reform και Consumer Protection 

Act» επικύρωσε στις  21 Ιουλίου του 2009 να καταργηθεί η πρόβλεψη, από την πράξη 

«Security Act του 1933» η οποία προστάτευε τους Οίκους Αξιολόγησης από την ευθύνη τους 

όσον αφορά τις εκτιµήσεις τους.  

Το ίδιο διάστηµα, η Ευρωπαϊκή Κοµισιόν European Commission (EC) προτείνει να δώσει 

Εποπτική Ισχύ σε Οίκους Αξιολόγησης εγγεγραµµένους  εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα 

Ευρωπαϊκά Χρεόγραφα και Αρχής των Αγορών European Securities and Markets Authority 

(ESMA) το οποίο εάν περάσει θα έλθει σε ισχύ τέλη του 2011. 

Αυτό ήταν µια επιπρόσθετη τροποποίηση στον κανονισµό της Ε.Ε. η οποία πέρασε τον 

Απρίλιο του 2009 και τίθεται σε ισχύ το 2010, για να καταστήσει αµετάβλητο τον Κώδικα 

∆εοντολογίας της IOSCO «International Organization of Securities Commissions» για τους 

Οίκους Αξιολόγησης, ο οποίος παρουσιάζεται για πρώτη φορά το 2004.  

Ο κύριος σκοπός της Ε.Ε. για τις σχετικές αλλαγές ήταν να βοηθηθούν οι επενδυτές µε το να 

τους δοθεί η κατάλληλη πληροφόρηση, η αµεροληψία και η ακεραιότητα από τους Οίκους 

Αξιολόγησης  προκειµένου να προχωρήσουν σε συνετές επενδυτικές αποφάσεις οι οποίες 

επρόκειτο να δηµιουργούν οικονοµική ανάπτυξη αντί  της φούσκας του υπερβολικού 

κινδύνου. Ο απώτερος σκοπός των Η.Π.Α. περί των εν λόγω αλλαγών ήταν να καταστήσουν 

τους Οίκους πιο υπεύθυνους για τις εκτιµήσεις τους.  

∆εν είναι βέβαιο πως αυτές οι µεταρρυθµίσεις µπορούν να εξαλείψουν όλες τις ανησυχίες 

που σχετίζονται µε τους Οίκους Αξιολόγησης. Από το παρελθόν έχουν σηµειωθεί παράπονα 

γύρω από τη σύγκρουση συµφερόντων, την έλλειψη διαφάνειας, βραδύτητα στην 

ανταπόκριση στις αλλαγές της αγοράς και ανησυχίες για το µεγάλο µέγεθος της επιρροής που 

καταλαµβάνουν οι µόλις τρεις  οργανισµοί.  
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Αλυσιδωτές συνέπειες προκάλεσαν οι Οίκοι Αξιολόγησης στις εταιρίες του κλάδου της 

Ενέργειας, για τις οποίες ήταν ζωτικής σηµασίας οι υπηρεσίες τους τόσο για την έκδοση του 

χρέους τους όσο και για την καθηµερινή διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. 

  

Οι εταιρίες που εµπλέκονται στον κλάδο της Ενέργειας κατατάσσονται σε αυτές µε τις 

µεγαλύτερες ανάγκες ευελιξίας πίστωσης, συγκριτικά µε τις εταιρίες άλλων κλάδων. Για το 

λόγο αυτό, καθίσταται σαφές πως οι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής τους ικανότητας 

πλαισιώνουν αρκετές πτυχές τους. 

Η βαθµολογία είναι συχνά το σηµείο εκκίνησης κατά την αξιολόγηση της πιστωτικής 

ποιότητας του αντισυµβαλλόµενου. Ισχυρίζεται ο Vince Kaminski, καθηγητής στο Rice 

University του Χιούστον και πρώην  ∆ιευθύνων σύµβουλος 36της Enron. 

∆εύτερον, πολλές συµβάσεις αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας αναφέρονται σε 

τµήµατα που σχετίζονται µε το όριο παροχής ασφάλειας. 

Σε αυτό το παράδειγµα είναι ξεκάθαρο το πόσο σηµαντικό είναι για µία εταιρία η αξιολόγηση 

όσον αφορά την ικανότητά του να διαχειρίζεται κεφάλαια κίνησης. 

Υποθέτει ότι «εάν διαχειριζόµαστε πιστωτικό κίνδυνο σε µία διµερή βάση ανάµεσα µας. 

Μπορείς να µου πεις ότι έχω 5 εκατοµµύρια κατώτατο όριο το οποίο δεν απαιτεί ενεχυρίαση 

σαν εγγύηση» , αναφέρει ο Kaminski. «’Επειτα ας υποθέσουµε πως η αξιολόγηση της 

πιστοληπτικής µου ικανότητας πέφτει κάτω του επενδυτικού βαθµού. Ως απόρροια µιας 

τυπικής πιστωτικής συµφωνίας, το κατώτατό µου όριο θα µειωθεί, πιθανόν στο µηδέν, και 

έτσι ξαφνικά θα πρέπει να εµφανίσω 5 εκατοµµύρια σαν εγγύηση».  

Με µια πρώτη µατιά, η πτυχή των  εταιρικών αξιολογήσεων από τους οίκους αξιολόγησης 

δεν φάνηκε να είναι το πρόβληµα. Το µεγάλο παράπονο από φορείς όπως η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ήταν ότι οι υψηλές βαθµολογίες δόθηκαν σε διάφορα σύνθετα δοµηµένα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, χωρίς επαρκή και επιµελή έρευνα της πραγµατικής τους αξίας. 

Ωστόσο, το γεγονός ότι και οι τρεις από τους σηµαντικότερους φορείς οι Moody's ,  οι 

Standard & Poor’s και η Fitch συνέχισαν  να επικυρώνουν  ως «ασφαλή» το 

προφίλ της επενδυτικής τράπεζας Lehman Brothers, έως και τη στιγµή που κήρυξε 

πτώχευση το Σεπτέµβριο του 2008,  ήταν ένα σηµαντικό πλήγµα στην εµπιστοσύνη, η οποία 

υπογράµµισε την εκτενή ανησυχία που συνδέεται µε τις εταιρείες του κλάδου της Ενέργειας. 

 

                                                 
36 Με την ιδιότητα αυτή ηγήθηκε µιας οµάδας περίπου πενήντα αναλυτών, µε τους οποίους ανέπτυξε  ποσοτικά 

µοντέλα που θα υποστήριζαν το εµπόριο ενέργειας. Στους µήνες που προηγούνται της πτωχεύσεως της 

Enron ο Kaminski εγείρει επανειληµµένα σοβαρές ενστάσεις για τις οικονοµικές πρακτικές της Enron,  τις οποίες 

εφάρµοζε ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής  , Andrew Fastow , και που αποσκοπούσαν στη συγκάλυψη της έκρηξης του 

χρέους της εταιρείας 
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 Ένα πιο πρόσφατο παράδειγµα ήταν η υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της BP . Η 

καταστροφή της πετρελαιοκηλίδας στον Κόλπο του Μεξικού, στο Macondo, άρχισε στις 20 

Απριλίου και παρά την αυξανόµενη αβεβαιότητα για το ύψος των δαπανών, το πετρέλαιο  δεν 

υπόκειται σε υποβάθµιση από οποιαδήποτε από τους τρεις κύριους οργανισµούς αξιολόγησης 

(CRA) . 

 

«Εν µέσω σταθερών περιόδων, είναι σχετικά καλοί, αλλά όταν χρειάζεσαι πραγµατικά µία 

αξιολόγηση rating , δεν είναι κατά τη διάρκεια µιας σταθερής περιόδου αλλά όταν οι 

αγορές βρίσκονται σε αναταραχή» , αναφέρει η Shannon Burchett, διευθύνων σύµβουλος 

της Risk Limited συµβούλων ενέργειας. 

«Μετά την πετρελαιοκηλίδα που προκάλεσε η BP, δεν χρειάστηκε πολλή ανάλυση για να 

αποδειχθεί ότι η πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων είχε αλλάξει και η αξιολόγηση 

πιστοληπτικής ικανότητας για την BP πρέπει να αλλάξει. Μετά τις 20 Απριλίου, αρκετά 

σύντοµα θα αρχίζουν να διαφαίνονται ποια τα οικονοµικά µεγέθη 

σε «pro forma» βάση. Ενώ  µπορούµε να δούµε  ότι στα περισσότερα σενάρια η 

BP δεν αντιµετώπιζε επικείµενη πτώχευση,  είναι εντελώς προφανές ότι δεν έπρεπε να 

περιµένουν  µέχρι τον Ιούνιο για να αναφέρουν ότι η οικονοµική εικόνα είχε 

αλλάξει σηµαντικά.  

Το ευρύ κοινό εµπιστεύεται σε βάθος τις αξιολογήσεις αυτές και στη περίπτωση που δεν 

είναι ακριβείς, είναι ευνόητο πως προκαλούνται δυσκολίες και προβλήµατα και είναι αυτό 

που είδαµε στην οικονοµική κρίση - η υπονόµευση της αξιοπιστίας  των αξιολογήσεων 

πιστοληπτικής ικανότητας σε γενικές γραµµές », αναφέρει η πηγή, που δεν προτίµησε να µην 

αποκαλύψει το όνοµά του. 37 «Νοµίζω ότι ο κανονισµός µε την ευρύτερη έννοια είναι 

πιθανώς ο σωστός τρόπος προς υιοθέτηση . Οι Οίκοι Αξιολόγησης (CRA 's) πρέπει να 

υπόκεινται σε ορισµένο είδος εποπτείας. Οι µεταβαλλόµενες αξιολογήσεις τους  µπορεί να 

επιφέρουν  ουσιαστικές χρηµατοοικονοµικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις και, ως εκ 

τούτου, είναι σηµαντικό να ρυθµίζονται αποτελεσµατικά.» αναφέρει επίσης. 

 

Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία, που τέθηκε σε ισχύ τον ∆εκέµβριο του 2010, εστίασε στα εξής 

καίρια σηµεία  « να εξασφαλίσουν ότι οι αξιολογήσεις δεν επηρεάζονται µέσω της 

σύγκρουσης συµφερόντων, ότι οι οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας συνεχίζουν 

να ρίχνουν το βάρος  στην ποιότητα της µεθοδολογίας εκτίµησης και των εκτιµήσεων και ότι 

οι οργανισµοί αξιολόγησης ενεργούν µε διαφάνεια.» 

                                                 
37 Mora, 2003 The CRA’s in energy field. 
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Μια σηµαντική προτεινόµενη αλλαγή ήταν ότι οι οίκοι αξιολόγησης (CRAs) θα πρέπει να 

υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή , όπου θα πρέπει να πληρούν διάφορες προϋποθέσεις 

προκειµένου να επιλεχθούν.  

Επιπλέον, προκειµένου να ενοποιηθούν οι πληροφορίες όλων των αγορών στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση ΕΕ, οι οίκοι αξιολόγησης (CRAs) που είναι εγγεγραµµένοι στην ΕΕ υπόκεινται στο 

ESMA 38 όταν αναλάβει τα καθήκοντα που κατέχει αυτήν την περίοδο η Επιτροπή για τους 

Ευρωπαϊκούς Ρυθµιστές Τίτλων «Committee for European Securities Regulators CESR» 

στην αρχή του 2011. 

Ο Karl-Peter Horstmann, στην έκθεση Market design και Regulatory Affair στη εταιρία 

RWE στον Supply&Trading είναι αρκετά αισιόδοξος. 

«Ο κανονισµός και η ESMA είναι ένα πολύ καλό βήµα προς τα εµπρός, το οποίο προσφέρει 

µερικές λύσεις σε ορισµένα από τα προβλήµατα, αλλά µια διαδικασία αναθεώρησης θα ήταν 

πολύ σηµαντική και θα πρέπει να περιληφθεί βραχυπρόθεσµα - όχι σε τέσσερα έτη, αλλά 

δύο», αναφέρει επίσης πως πρέπει να υπάρξει µια πρόταση αναθεώρησης που να αναφέρει 

ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εκδώσει µια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

για το εάν η πρόσθετη νοµοθεσία λειτουργεί ή όχι και ίσως να προτείνει και κάποιες 

αλλαγές. 

Μια λαµπρή παράλειψη µοιάζει να είναι η έλλειψη υπευθυνότητας για τις ίδιες τις 

αξιολογήσεις. Συν τοις άλλοις, οι κυρώσεις για τις καταπατήσεις δεν είναι σαφώς 

καθορισµένες και αυτό θα µπορούσε να είναι ένα µελανό σηµείο  για να αστυνοµεύσει η ΕΕ.  

Μετά από το κρίση του 2008, ήταν σαφές ότι αυτό δεν ευόδωσε και η άµεση κατηγορία  των 

οίκων για τις αξιολογήσεις τους δεν µπορούσε πλέον να αποφευχθεί. Εντούτοις, η ανάκληση 

στις ΗΠΑ του δικαιώµατος των οίκων αξιολόγησης ,CRAs στην έκφραση χωρίς να 

κατηγορούνται ως «ειδικοί» και να κρατώνται εκτεθειµένοι σαν να ήταν, έχει οδηγήσει σε 

αδιέξοδο. 

Οι οίκοι άσκησαν πιέσεις προκειµένου να αποτρέψουν τις εκτενείς αναφορές στις 

αξιολογήσεις τους όσον αφορά τα οµόλογα . Με τις αξιολογήσεις που απαιτήθηκαν από το 

νόµο στα διάφορα σηµεία της οµολογιακής αγοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς SEC, 

αναγκάστηκε να χορηγήσει µια εξάµηνη παραίτηση, επιτρέποντας  στις πωλήσεις 

πραγµατοποιούνται χωρίς κάποια αξιολόγηση. Η υπόθεση παραµένει εκκρεµής και οι 

σχολιαστές δεν είναι ικανοποιηµένοι από τις ενέργειες των οίκων αξιολόγησης CRAs. 

                                                 
38 Η ESMA (European Securities and Markets Authority) είναι µια ανεξάρτητη αρχή της ΕΕ που συµβάλλει στην 

προστασία της σταθερότητας του οικονοµικού συστήµατος της Ευρωπαϊκής ένωσης διασφαλίζοντας την 

ακεραιότητα, τη διαφάνεια, την αποδοτικότητα και τη τακτική λειτουργία των αγορών τίτλων, καθώς επίσης και 

την ενίσχυση της προστασίας επενδυτών. 

ενισχυµένη Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών (CESR) 
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6.1.Αναµένεται για τους οίκους  

 

Για να υπερασπιστούν τη θέση τους, οι οίκοι αξιολόγησης CRAs, έχουν προσπαθήσει  

αισθητά να συνεργαστούν µε τα διάφορα νοµοθετικά όργανα και έχουν υποκινήσει τις 

εσωτερικές τους µεταρρυθµίσεις. Η Standards & Poor's εντάχθηκε σε διαδικασίες ηγετικής 

αναδιοργάνωσης τον Φεβρουαρίου 2008 και όταν ήλθε σε επαφή από τον ενεργειακό κίνδυνο 

Energy Risk , µε σεβασµό η νοµοθεσία της ΕΕ, εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση: « Οι νέοι 

κανονισµοί της ΕΕ θα παίξουν ένα σηµαντικό ρόλο , παράλληλα µε τα µέτρα που η S& P 

έχει πάρει ανεξάρτητα , στην ανάκτηση της εµπιστοσύνης της αγοράς στην ακεραιότητα και 

στην  τη διαφάνειας των αξιολογήσεων ». 

Ότι και οι δύο από τους µεγαλύτερους οίκους αξιολόγησης συναίνεσαν  ενάντια σε µια πιό 

µακροχρόνια συνέντευξη µε την αξιολόγηση κινδύνου στον τοµέα της Ενέργειας Energy 

Risk είναι ίσως κατανοητό, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις αβεβαιότητες που περιβάλλουν το 

ακριβές µέλλον της νοµοθεσίας των οίκων αξιολόγησης CRA. 

Ευρέως έχει αναφερθεί ότι οι σηµαντικότεροι οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 

έχουν χάσει τα δισεκατοµµύρια των δολαρίων από τις τιµές των µετοχών  τους µετά από τις 

νοµικές µεταρρυθµίσεις. Οι οίκοι έχουν υποβιβάσει ακόµη και ο ένας τον άλλο, µε τους 

οίκους Standard & Poor' s να υποβιβάζει τον οίκο Moody' s από µια AA-αρνητική εκτίµηση 

σε µια bBB-πρόσθετη εκτίµηση στην αρχή του Αυγούστου 2010.  Ο Moody' s έχει 

προσελκύσει επίσης τις ανεπιθύµητες προσοχές του ιστοχώρου 24/7 Wall St.' s Ten Brands 

that Will Disapear on 2011, µια πηγή νοσηρής γοητείας για τον οικονοµικό κόσµο. 

Davis,2010.  Ένας καλός παρατηρητής θα θεωρούσε πολύ περισσότερο δυσοίωνο το γεγονός 

ότι οι διευθυντές του Risk Energy, αποµακρύνθηκαν τα τελευταία χρόνια από τη στήριξη 

στους εν λόγω οίκους αξιολόγησης .  

 

 

6.Συµπέρασµα 

 

Πράγµατι, οι αποφάσεις των οίκων αξιολόγησης εγείρουν έντονα ερωτηµατικά. 

Χρησιµοποιώντας µακροχρόνια στατιστικά στοιχεία, διεθνείς επιστηµονικές µελέτες, 

καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι µεταξύ των οικονοµικών παραγόντων που επηρεάζουν τις 

αποφάσεις των οίκων αξιολόγησης, τρεις συγκεκριµένοι παράγοντες παίζουν καθοριστικό 

ρόλο:  

1. Η ετήσια αύξηση του δηµόσιου χρέους (ως ποσοστό του ΑΕΠ) κατά 11 ποσοστιαίες 

µονάδες δικαιολογεί πιστοληπτική υποβάθµιση κατά µισή περίπου µονάδα.  
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2. Η ετήσια µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος (ως ποσοστό του ΑΕΠ) κατά τρεις 

ποσοστιαίες µονάδες δικαιολογεί πιστοληπτική αναβάθµιση κατά µισή περίπου µονάδα.  

3. Μέλη της ευρωζώνης επιτυγχάνουν premium ως και δύο πιστοληπτικές µονάδες σε σχέση 

µε αναπτυσσόµενες χώρες εκτός ευρωζώνης. 

Σε αυτόν τον φαύλο κύκλο όµως της δηµοσιονοµικής κρίσης της Ευρωζώνης και το αδιέξοδο 

πρόβληµα του αµερικανικού χρέους, οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης διατυπώνουν τα 

προφανή, αφήνοντας ερωτηµατικά για το εάν ή όχι, εν τέλει, διαδραµατίζουν κάποιο 

εποικοδοµητικό ρόλο. 

 Μερικοί σχολιαστές έχουν προτείνει ότι η προαγωγή του υγειούς ανταγωνισµού µεταξύ των 

οίκων αξιολόγησης θα ήταν µια προτιµητέα λύση για τη βελτίωση της ποιότητας των 

αξιολογήσεων. Αλλά οι µεταρρυθµίσεις που στοχεύουν να κάνουν περιπλέκονται από το 

γεγονός ότι η αναγνώριση του µεγέθους και της αγοράς είναι υψηλότερα εµπόδια για την 

είσοδο, παρά το νοµικό-ρυθµιστικό τους προφιλ, που κάνει τη βιοµηχανία αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας ένα ολιγοπώλιο. Στην πραγµατικότητα, υπάρχουν ήδη πολλοί 

µικρότεροι παίκτες στη βιοµηχανία, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν την ίδια 

ρυθµιστική αναγνώριση αλλά έχουν αποτύχει να αξασφαλίσουν αγοραία αποδοχή και ως εκ 

τούτου, έχουν καταφέρει εξάπλωση περιορισµένης γεωγραφικής έκτασης ή τοποθέτησης 

πορϊόντων. Λαµβάνοντας υπόψη τη περιορισµένη δυνατότητα των ρυθµιστών να 

ενθαρρύνουν την είσοδο νέων, έχουν προταθεί εναλλακτικές προσεγγίσεις στη 

χρησιµοποίηση του ανταγωνισµού για να βελτιωθεί η ποιότητα των αξιολογήσεων. 

Η στρατηγική του αυξανόµενου ανταγωνισµού µπορεί πραγµατικά να χαµηλώσει  την 

ποιότητα των εκτιµήσεων, εντούτοις. Ο λόγος είναι ότι οι νέο εισερχόµενοι σε ένα σύστηµα 

«εκδότη-πληρωτή» θα ανταγωνίζονταν πιθανώς µε την προσφορά υψηλότερης αξιολόγησης 

ή µε τη µείωση των τιµών και την αναπόφευχτη µείωση και του επιπέδου προσπάθειας στις 

εκτιµήσεις αλλά και της αξιοπιστία τους. Επιπλέον, µπορεί να υπάρξει ένα όφελος στην 

ύπαρξη περιορισµένου αριθµού των οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 

παγκόσµια:  προωθεί µεγαλύτερη συνέπεια και  οµοιοµορφία στις αξιολογήσεις  στις αγορές, 

διότι καθίσταταιι πιο εύκολο για τους επενδυτές να συγκρίνουν τους τίτλους χρέους που 

εκδίδονται µέσα από διαφορετικές χώρες. 

 

7.Προτάσεις 

 

7.1.Επανεξέταση του προτύπου εκδότης-πληρωτής  

 

Οι οίκοι αξιολόγησης από καιρό έχουν υποστηρίξει ότι προκειµένου να εξασφαλίσουν και να  

διατηρήσουν το κεφάλαιο φήµης, µονώνουν τις αποφάσεις εκτίµησής τους από την 

αδικαιολόγητη επιρροή. Αλλά έχει προταθεί ότι το επιχειρησιακό πρότυπο «εκδότης-
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πληρωτής» συµβιβάζει πλήρως µε την αντικειµενικότητα της διαδικασίας εκτίµησης. 

Μερικοί σχολιαστές προτείνουν τη υποχρεωτική µετατροπή σε ένα  µοντέλο όπου ο 

«επενδυτής πληρώνει» το πρότυπο στο οποίο οι οίκοι αξιολόγησης θα κέρδιζαν τις αµοιβές 

από τους χρήστες των πληροφοριών εκτίµησης. Αυτή η αλλαγή, αν και δραµµατική , δεν θα 

ήταν πρωτοφανής. Οι σηµαντικότεροι οίκοι στηρίχθηκαν στα δίδακτρα συνδροµής ως 

πρωταρχική πηγή εισοδήµατός τους για το µεγαλύτερο µέρος της ιστορίας τους µέχρι το 

αρχές δεκαετίας του '80. Στην πραγµατικότητα, τρεις οίκοι αξιολόγησης  µε τον 

προσδιορισµό NRSRO στις Ηνωµένες Πολιτείες αυτήν την περίοδο αναπτύσσουν 

δραστηριότητες σε ένα πρότυπο «ο επενδυτής πληρώνει», αλλά παραµένουν µικρές. 

 

Στο βαθµό που οι συλλογικές αποτυχίες των οίκων αξιολόγησης οφείλονται στη 

συµβιβασµένη αντικειµενικότητα, αυτή η προσέγγιση µπορεί να είναι µια ευπρόσδεκτη λύση. 

Αλλά θα ήταν δύσκολο να εφαρµοστεί χωρίς δυσµενείς συνέπειες. Παραδείγµατος χάριν, οι 

επενδυτές είναι απίθανο να είναι πρόθυµοι να καταβάλουν τα ουσιαστικά δίδακτρα 

συνδροµής τα οποία είναι απαραίτητα να παραγάγουν µια συγκρίσιµη ροή εισοδήµατος. 

Κατά συνέπεια, το µοντέλο αυτό θα οδηγούσε σε πιθανώς ουσιαστικά λιγότερες προσφορές, 

εις βάρος των µικρότερων εκδοτών και των λιγότερο ρευστών ζητηµάτων. Οι κριτικοί αυτού 

του µοντέλου , που περιλαµβάνουν και τους µεγάλους οίκους, αναφέρουν ότι κάτι τέτοιο δεν 

θα απέβαλλε τις συγκρούσεις συµφερόντων αλλά αντ' αυτού θα τις µετατοπίστε από τους 

εκδότες στους επενδυτές. Μία υβριδική λύση, στην οποία ένας εκδότης θα πλήρωνε µια 

υπάρχουσα εταιρία αξιολόγησης για µια εκτίµηση αλλά θα απαιτούνταν η επιδίωξη και µιας 

δευτερεύουσας εκτίµησης  από µια άλλη εταιρία αξιολόγησης «αµοιβών συνδροµητών» ή µια 

υβριδική εταιρία αξιολόγησης  κύρια που να εποπτεύεται στενά από µια κοινοπραξία των 

θεσµικών επενδυτών , ίσως αξίζει να ερευνηθεί. 

 

7.2.Η δηµοσίευση των αµοιβών των εκδοτών. 

 

Με την δηµοσίευση των αµοιβών των εκδοτών από τους οργανισµούς επιτυγχάνεται η άµεση 

σύγκριση και ο παραλληλισµός µε τις επικείµενες αξιολογήσεις από όλους τους δυνητικούς 

επενδυτές και τους λοιπούς ενδιαφερόµενους , συµµετέχοντες της αγοράς. Έτσι µε τη χρήση 

ενός απλού στατιστικού µοντέλου θα ήταν εµφανής ο συσχετισµός ή µη, των αµοιβών των 

εκδοτών µε τις αξιολογήσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο θα µπορούσε να εξαλειφθεί η 

παρενέργεια που απορρέει από τη σύγκρουση συµφερόντων που αναφέρθηκε προηγουµένως.  

Για την ορθή λειτουργία της εν λόγω πρότασης τίθεται υψίστης σηµασίας η συµβολή ενός 

θεσµικού οργάνου το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση της εγκυρότητας και 

αξιοπιστίας των εν λόγω αναρτήσεων. Το κατά πόσον είναι αυτό εφικτό στην παρούσα 

συγκυρία αξίζει να ερευνηθεί στο µέλλον. 
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7.3.Η εναλλακτική από έναν ειδικό 

 

Αξίζει να παραθέσουµε ένα εναλλακτικό µοντέλο µέτρησης τους κιδύνου πιστοληπτικής 

αθέτησης τον Edward Altman. 

Ο ειδικός Edward Altman στην αθέτηση µε την οµάδα RiskMetrics για να προσφέρει τις 

αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας στις βορειοαµερικανικές επιχειρήσεις, που 

ανταποκρίνονται σε µια ανάγκη για τις καλύτερες προειδοποιήσεις αθέτησης στην αρχή της 

παλίρροιας χρεοκοπιών . 

Η νέα επιχείρηση, όπου ο Altman δεν θα ανταγωνιστεί άµεσα µε τους παραδοσιακούς οίκους 

αξιολόγησης, έρχεται σε µία εποχή που έχουν επικριθεί οι οίκοι για την αποτυχία να 

επισηµάνουν τον κίνδυνο στους τίτλους που συνέβαλαν στη παγκόσµια οικονοµική κρίση. 

Το 2008 µόνο, περισσότερες από 230 εταιρίες µε στοιχεία παθητικού τουλάχιστον $100 

εκατοµµυρίων οδηγήθηκαν σε πτώχευση, µε τα συνολικά στοιχεία του παθητικού πάνω από 

$600 δισεκατοµµυρίων, σύµφωνα µε τον Altman. Όταν οι οίκοι αξιολόγησης βαθµολογούν 

τις επιχειρήσεις βασιζόµενες στην πιθανότητα αθέτησής τους, το εργαλείο του Altman 

παράγει µια ακριβή πιθανότητα αθέτησης σε ποσοστιαίους όρους πάνω της πενταετίας. Οι 

πιθανότητες αθέτησης υπολογίζονται µε ένα " Ζ-Metrics" εργαλείο πιστωτικής ανάλυσης, µια 

νέα γενιά του ευρέως γνωστού µοντέλου z-score που εισάγεται από Altman το 1968 για να 

προβλέψει τις εταιρικές αθετήσεις. Είναι βασισµένο σε ένα πολύ περισσότερο  ενηµερωµένο 

δείγµα, µε πολλές περισσότερες νέες µεταβλητές µεταξύ άλλων τις µεταβλητές τιµής 

εµπορίου καθώς επίσης και τις µακροοικονοµικές µεταβλητές που το z-score δεν κατάφερε, " 

αναφέρει ο Altman. 

Αναφέρει πως το επίπεδο ακρίβειας από την άποψη της πρόβλεψης των αθετήσεων και µη 

είναι αρκετά πιο υψηλό και από αυτό που χρησιµοποιούν οι οίκοι αξιολόγησης και τα παλαιά 

πρότυπα του z-score. Οι z-metrics θα είχαν προβλέψει την αθέτηση της General Motors 

αρκετά έτη πριν από τη αυτοκινητοβιοµηχανία που οδηγήθηκε στην προστασία πτώχευσης 

Ιουνίου 2009, σύµφωνα µε τον Altman. 

Σε µελέτες επάνω στους εκδότες αθέτησης, ο Altman επισηµαίνει πως οι οίκοι αξιολόγησης 

είχαν υψηλότερες αξιολογήσεις , υποδεικνύοντας χαµηλότερο κίνδυνος αθέτησης, από τις z-

metrics, σε περισσότερο από τις δύο στις τρεις περιπτώσεις όπου οι αξιολογήσεις τους 

διέφεραν. 

Το εργαλείο z-metrics αναπτύχθηκε από τους Altman και Herbert Rijken του πανεπιστήµιου 

του Vrije του Άµστερνταµ. Το σύστηµα έχει 15 εκτιµήσεις που κυµαίνονται από την 

υψηλότερη ποιότητα, ΖA-συν, ως τη χαµηλότερη, ΖF-µείον. 
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Ο Altman δήλωσε πως δεν απευθύνονται σε επίσηµους οργανισµούς όπως οι οίκοι 

αξιολόγησης, παρά στο ευρύ επενδυτικό κοινό, στους ρυθµιστές, αναλυτές τίτλων ή σε κάθε 

ενδιαφερόµενο. 

 

7.4.Εναλλακτικό µοντέλο µέτρησης κινδύνου αθέτησης από τον Bloomberg.  

 

Όταν ο Bloomberg εισήγαγε µια λειτουργία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας στα τέλη 

του Μαΐου του 2010, µερικοί αναρωτήθηκαν εάν η επιχείρηση που ξεσήκωσε την τεχνολογία 

για τους επενδυτές προσπαθούσε να κλέψει το µερίδιο αγοράς από τους Moody' s, Standard’s 

& Poor' s, και Fitch. Ένα εσωτερικό υπόµνηµα του Bloomberg που λαµβάνεται από τη Daily 

Mail αναφέρει  σύµφωνα µε τις υπάρχουσες πληροφορίες ότι η επιχείρηση θέλει να 

προσφέρει ένα «γερό µετρητή» για την  δανειοληπτική ικανότητα του εκδότη χρέους 

Το καινούργιο εργαλείο δεν αξιολογεί τα οµόλογα όταν αυτά εκδίδονται έτσι αποφεύγεται η 

σύγκρουση συµφερόντων του µοντέλου «εκδότης-πληρωτής». Αξιολογεί  µόνο εταιρικό 

χρέος, όχι τα δοµηµένα οµόλογα που ήταν στην καρδιά της πιστωτικής κρίσης. Και ο 

Bloomberg δεν έχει αιτηθεί για να γίνει εθνικά αναγνωρισµένος στατιστικά οργάνισµός 

αξιολόγησης (NRSRO), ο προσδιορισµός που κάνει την αρίθµηση εκτιµήσεών του στους 

κανόνες και τους κανονισµούς που εξαρτώνται από τις εκτιµήσεις.  

 

7.5.Μείωση του ρυθµιστικού προνοµίου  

 

Εάν στις  αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας δεν έπρεπε να τους δοθεί µια «ρυθµιστική 

άδεια» σχετικά µε άλλες µορφές οικονοµικής αξιολόγησης του κινδύνου, η σωστή λύση θα 

ήταν να µειώσουν την εµπιστοσύνη των συµµετεχόντων της  αγοράς προς αυτούς. Στο βαθµό 

που αυτή η  εµπιστοσύνη προέρχεται από αυτους, υποννοεί να εξαλειφθούν οι κανονισµοί 

που βεβαιώνουν την ύπαρξη µιας αξιολόγησης . Αυτό θα άλλαζε πλήρως το ρυθµιστικό 

πλαίσιο απέναντι σε µια ευρεία σειρά  οικονοµικών τοµέων. Αυτή η µεταρρύθµιση, αν και 

επιθυµητή, πρέπει να έχει καλά χωνευτεί για να διατηρήσει τις δηµόσιες, καλές πτυχές από 

τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και για να αποφύγουν τις απροµελέτητες 

συνέπειες όπως οι αυξανόµενες δαπάνες και η µειωµένη πρόσβαση σε κύριες αγορές που το 

τρέχον ρυθµιστικό πλαίσιο είναι τόσο εµπιστευόµενο στις εκτιµήσεις που οι σηµαντικές 

αλλαγές µπορούν µόνο να πραγµατοποιηθούν µε την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, δεν έχει 

υπάρξει καµία αξιόπιστη πρόταση για τα όργανα ή τα όργανα που θα µπορούσαν να πάρουν 

το ρόλο των αξιολογήσεων στον κανονισµό. Οι ρυθµιστές φαίνονται απρόθυµοι και ίσως 

ανίκανοι να λάβουν ρόλο οι ίδιοι.. 
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8.Επίλογος 

 

Οι αρχές έχουν εισαγάγει µια σειρά από ρυθµιστικά µέτρα σχετικά µε τους οίκους 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ως απάντηση στις αποτυχίες τους σε αυτήν την 

κρίση. Ενώ καµία συναίνεση δεν έχει διαµορφώθεί για ένα ενιαίο σύνολο µεταρρυθµίσεων, 

στα αναγγελθέντα ως εδώ µέτρα στοχεύεται πρώτιστα η εισαγωγή της άµεσης κυβερνητικής 

παράλειψης για να αντικαταστήσει την αυτορύθµιση και να βελτιώσει την ακρίβεια των 

εκτιµήσεων και την ακεραιότητα της διαδικασίας αξιολόγησης, ιδιαίτερα για τη δοµηµένη 

χρηµατοδότηση. Αντίθετα, παρά την εκτενή συζήτηση, έχει υπάρξει περιορισµένη δράση 

στην προώθηση του ανταγωνισµού στη βιοµηχανία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 

και αναθεωρώντας το µοντέλο «εκδότης-πληρωτής»  επειδή δεν υπάρχει καµία ορατή εύκολη 

λύση. Η µείωση της εισαγωγής των οίκων αξιολόγησης στα ρυθµιστικά πλαίσια είναι 

ουσιαστικά για να  ελαχιστοποιήσει την ικανοποίηση µεταξύ των συµµετεχόντων και των 

ρυθµιστών αγοράς, αν και αυτό το βήµα πρέπει να ληφθεί προσεκτικά για να αποφευχθούν οι 

απροµελέτητες συνέπειες. 
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