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Πεξίιεςε 

 

ην πιαίζην απηήο ηεο εξγαζίαο ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ ηηηινπνίεζε 

απαηηήζεσλ. Μηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηλνηνκία πνπ εκθαλίζηεθε δεηιά ηε δεθαεηία 

ηνπ 70, εμειίρζεθε ζε κηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο δσηηθήο ζεκαζίαο θαη έπαημε 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κεγαιχηεξε Υξεκαηνπηζησηηθή Κξίζε ησλ εκεξψλ καο. 

ην πξψην θεθάιαην  ζα μεθηλήζνπκε κε ηελ εκθάληζε ηεο ηηηινπνίεζεο θαη ηελ 

εμέιημε ηεο. ηελ ζπλέρεηα ζα δψζνπκε ηνλ νξηζκφ ηεο ηηηινπνίεζεο θαη ζα 

πεξηγξάςνπκε ηηο θαηεγνξίεο ησλ νκνιφγσλ κε εγγχεζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (asset-

backed securities). Αθφκε ζα πεξηγξάςνπκε ηελ δηαδηθαζία ηεο ηηηινπνίεζεο ζηελ πην 

απιή ηεο κνξθή θαη ζα αλαθεξζνχκε ζηελ εηζαγσγή ηεο ηηηινπνίεζεο ζηε ρψξα καο, 

ηε κνξθή πνπ έρεη πάξεη ζήκεξα θαη ην ηζρχσλ λνκηθφ πιαίζην. Σέινο ζα αλαθεξζνχκε 

ζηελ πηζησηηθή ελίζρπζε θαη ζα πεξηγξάςνπκε ηα βαζηθφηεξα ήδε ηεο. 

 Σν επφκελν θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηνπο ιφγνπο πνπ επηιέγνπλ ηελ ηηηινπνίεζε 

νη επηρεηξήζεηο, αιιά θαη εηδηθφηεξα νη ηξάπεδεο. Σνπο ιφγνπο πνπ θαζηζηνχλ ηελ 

ηηηινπνίεζε ηδηαίηεξα ειθπζηηθή γηα ηηο ηξάπεδεο, θαζψο κέζσ απηήο κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπο θαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηνπο κεηαμχ άιισλ. Θα δνχκε αθφκε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ηηηινπνίεζεο γηα ηνπο 

επελδπηέο θαη γηαηί επηιέγνπλ ηα νκφινγα κε εγγχεζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.  

Σν ζέκα ηνπ ηειεπηαίνπ θεθαιαίνπ είλαη ε Υξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ 

μεθίλεζε ην 2007 θαη βξίζθεηαη αθφκα ζε εμέιημε. Πξφθεηηαη γηα ηε κεγαιχηεξε θξίζε 

απφ ην 1907 θαη ζα κπνξνχζε εχθνια λα είλαη ην θχξην ζέκα κηαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο. ηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο φκσο ζα αζρνιεζνχκε εηδηθφηεξα κε ηα 

δνκεκέλα πξντφληα κε εγγχεζε δάλεηα ρακειήο εμαζθάιηζεο (subprime) θαη ην ξφιν 

πνπ έπαημαλ ζηελ εθδήισζε θαη ηελ εμέιημε ηεο θξίζεο. Γηα πνηνπο ιφγνπο απέηπραλ νη 

νίθνη αμηνιφγεζεο λα βαζκνινγήζνπλ κε αθξίβεηα απηά ηα πξντφληα θαη ηηο ζπλέπεηεο 

ηηο απνηπρίαο ηνπο. Πσο νη αιπζίδεο ησλ νκνιφγσλ πνπ δηακνξθψζεθαλ επεξέαζαλ ηηο 

αγνξέο θαη ηνπο επελδπηέο. 

ην ηέινο απηήο ηεο εξγαζίαο ζα πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα: 

Δίλαη ε ηηηινπνίεζε ην πξφβιεκα πνπ νδήγεζε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ζηελ θξίζε ? 
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Κεθάιαην 1 

 

Εηζαγσγή θαη εμέιημε ηεο ηηηινπνίεζεο 

 

 ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ „70 εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ε δηαδηθαζία ηεο 

ηηηινπνίεζεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, φηαλ ην U.S. Department of 

Housing and Urban Development δεκηνχξγεζε  ηε πξψηε ζπλαιιαγή πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζε νκφινγν ελππφζεθσλ δαλείσλ (mortgage-backed security). Ζ 

Government National Mortgage Association (GNMA or Ginnie Mae) πνχιεζε νκφινγα 

κε ηελ εγγχεζε ραξηνθπιαθίνπ ελππφζεθσλ δάλεησλ, γηα πξψηε θνξά ην ίδην έηνο. 

To 1985 νη ηερληθέο ηηηινπνίεζεο πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ηελ αγνξά ελππφζεθσλ 

δαλείσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα πξψηε θνξά ζε κηα λέα θαηεγνξία ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ (assets), ηα δάλεηα γηα αγνξά απηνθηλήηνπ (auto-loans).  Όληαο ε δεχηεξε 

κεγαιχηεξε νκάδα assets ζε αμία θαη έρνληαο ζεκαληηθά κηθξφηεξν ρξφλν σξίκαλζεο 

απφ ηα ελππφζεθα δάλεηα, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγνχζε απηνπεπνίζεζε ζηνπο επελδπηέο, 

ηα auto loans ήηαλ ε επφκελε ινγηθή επηινγή γηα ηελ ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ. 

Ζ ηηηινπνίεζε έθηαζε ζηελ Δπξψπε ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, φηαλ 

εκθαλίζηεθαλ νη πξψηεο νκνινγίεο ελππφζεθσλ δαλείσλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. 

Χζηφζν ε ρξήζε ηεο πήξε κεγάιεο δηαζηάζεηο ζηηο αξρέο ηνπ 2000, εμαηηίαο ησλ 

θαηλνηνκηθψλ πξντφλησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο assets, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε ηηηινπνίεζε ησλ κειινληηθψλ εζφδσλ απφ ηα ιαρεία ηεο Διιεληθήο 

Κπβέξλεζεο.  

Απφ ηα δεηιά πξψηα βήκαηα ζηα ηέιε ηνπ ‟70 ε ηηηινπνίεζε εμειίρζεθε ζηηο 

κέξεο  καο ζε κηα δσηηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο πνπ εθηηκάηαη φηη έθηαζε ηα 10.24 

ηξηζεθαηνκκχξηα $ ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ηα 2.25 ηξηζεθαηνκκχξηα $ ζηελ Δπξψπε ην 2008. 

Σν 2007 νη εθδφζεηο asset-backed securities απνηηκνχληαλ ζηα 3.445 δηζ. $ ζηηο Ζ.Π.Α. 

θαη ηα 652 δηο. $ ζηελ Δπξψπε. Χζηφζν ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε επεξέαζε ηηο 

αγνξέο ABS, ηηο νπνίεο απείιεζε κε θαηάξξεπζε. Σν ξφιν πνπ έπαημε ε ηηηινπνίεζε 

ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ζα εμεηάζνπκε ζην ηξίην θεθάιαην.   



7 
 

Τη είλαη ε ηηηινπνίεζε ?  

 

“Χο ηιηλοποίηζη γεληθά νξίδεηαη ε εθρψξεζε έλαληη νηθνλνκηθνχ ηηκήκαηνο 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ κηαο εηαηξείαο πξνο κία εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ (special 

purpose vehicle - SPV), ε νπνία ζηε ζπλέρεηα εθδίδεη ηίηινπο. Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 

πνπ εθρσξνχληαη έρνπλ νκνεηδή ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ρξεκαηνξξνέο ηνπο ζηεξίδνπλ 

ηελ πιεξσκή ησλ ηίηισλ. Οη ηίηινη κε βάζε ηνλ πηζησηηθφ ηνπο θίλδπλν δηαρσξίδνληαη 

ζε ηνπιάρηζηνλ δχν ηκήκαηα (tranches). Σν ηκήκα κε ηνλ πςειφηεξν πηζησηηθφ 

θίλδπλν ζπλήζσο είλαη αδηαβάζκεην θαη ραξαθηεξίδεηαη σο «κεηνρηθφ θεθάιαην» 

(equity) ή «ηκήκα ηεο 1εο δεκίαο» (first loss tranche). 

Ζ βαζηθή ινγηθή ηεο ηηηινπνίεζεο είλαη ε κεηαηξνπή κε ξεπζηψλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ ζε εκπνξεχζηκνπο ηίηινπο θαη ε δηάζεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ ηνπο 

ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο επελδπηψλ αλάινγα κε ηε δηάζεζε αλάιεςεο θηλδχλσλ. 

ηφρνη ηεο ηηηινπνίεζεο είλαη ε άληιεζε ξεπζηφηεηαο, ε κεηαθνξά πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ θαη ε κείσζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ.
1
” Δθφζνλ ν πηζησηηθφο θίλδπλνο 

κεηαθέξεηαη ζε έλαλ άιιν νξγαληζκφ, ε εθρσξνχζα εηαηξία αθαηξεί ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο θαη ιακβάλεη κεηξεηά απφ ηηο εηζπξάμεηο ησλ asset 

backed securities πνπ πσινχληαη.  

Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα απμήζεη ηελ πηζηνιεπηηθή βαζκνινγία ηεο ηξάπεδαο 

θαη λα κεηψζεη ηηο αλάγθεο ηηο ζε θεθάιαηα (γηα ιφγνπο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Ζ 

αμηνιφγεζε ησλ  asset backed securities ζε απηή ηελ πεξίπησζε βαζίδεηαη ζηελ 

νηθνλνκηθή νληφηεηα εηδηθνχ ζθνπνχ, αθφκε είλαη δπλαηφλ λα είλαη πςειφηεξε απφ 

απηήλ ηεο εθρσξνχζαο ηξάπεδαο δηφηη πιένλ δε ζπλδένληαη κε άιινπο θηλδχλνπο πνπ 

κπνξεί λα ζπλδένληαη κε ηελ εθρσξνχζα ηξάπεδα. Μηα πςειφηεξε βαζκνινγία κπνξεί 

λα επηηξέςεη ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα εηδηθνχ ζθνπνχ, θαη θαη επέθηαζε ζηελ 

εθρσξνχζα ηξάπεδα,  λα πιεξψζνπλ ρακειφηεξν επηηφθην (δειαδή λα ηα πνπιήζνπλ ζε 

πςειφηεξε ηηκή) ζηα asset-backed securities απ φηη αλ ε εθρσξνχζα ηξάπεδα 

δαλείδνληαλ κέζσ εηαηξηθψλ νκνιφγσλ ή κε θάπνην άιιν ηξφπν. 

                                                           
1 Νίθνο Εαγνξήζηνο, Ησάλλεο Αζεκέιεο: Σηηινπνηήζεηο θαη θαιπκκέλεο νκνινγίεο σο εξγαιεία 

ξεπζηφηεηαο 
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Χο Asset-backed security (ABS) εηδηθφηεξα νξίδεηαη ην νκφινγν ηνπ νπνίνπ ε 

αμία πξνέξρεηαη απφ κηα νκάδα ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ (assets). Σα ζηνηρεία απηά είλαη 

ζπλήζσο κηθξά ζε αμία θαη κε ξεπζηνπνηήζηκα γεγνλφο πνπ θαζηζηά αδχλαηε ηε 

πψιεζε ηνπο ην θαζέλα μερσξηζηά, γηα απηφ ην ιφγν νκαδνπνηνχληαη. Ζ νκαδνπνίεζε 

απηψλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ε κεηαηξνπή ηνπο ζε ηίηινπο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

ηηηινπνίεζεο, επηηξέπεη ηε πψιεζε ηνπο ζηνπο επελδπηέο. Αθφκε νδεγεί ζε κείσζε ηνπ 

θηλδχλνπ επέλδπζεο ζε απηά ηα ζηνηρεία κέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο, θαζψο θάζε 

νκφινγν/ηίηινο αληηπξνζσπεχεη έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο αμίαο κηαο νκάδαο 

δηάθνξσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (assets). Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνο 

νκαδνπνίεζε κπνξεί λα είλαη πιεξσκέο πηζησηηθψλ θαξηψλ, ελππφζεθα ζηεγαζηηθά 

δάλεηα, δάλεηα γηα αγνξά απηνθηλήηνπ θαη πνιιά άιια. Θα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά γηα 

ηα είδε ησλ ABS ζηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Οη θαηεγνξίεο Asset-Backed Securities 

 

Σα ABS ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο κε βάζε ην είδνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο ηηηινπνίεζεο. Σν δηάγξακκα 1 παξαθάησ, 

απεηθνλίδεη ηηο ηξείο βαζηθέο ππνθαηεγνξίεο ησλ ABS.  

 

Γηάγξακκα 1 

 

 

 

Όπσο είδακε ζην δηάγξακκα παξαπάλσ νη ηξείο βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ ABS 

είλαη ηα mortgage-backed securities (MBS),  ηα ABS κε ηε ζηελφηεξε έλλνηα θαη ηα 

collateralized debt obligations (CDOs)
2
. Παξαθάησ ζα αλαιχζνπκε ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξηψλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ θαη ζα αλαθεξζνχκε ζηηο 

ππνθαηεγνξίεο ηνπο. 

 

                                                           
2
 Robert W. Kolb (2010): Lessons from the Financial Crisis Causes, Consequences and Our 

Economic Future, ζει. 241 



10 
 

ABS κε ηε ζηελόηεξε έλλνηα 

 

Σα ABS κε ηε ζηελφηεξε έλλνηα πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο θαηεγνξίεο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ:  

 

ην γξάθεκα 1 βιέπνπκε ηηο εθδφζεηο ABS ζηηο Ζ.Π.Α. θαη παξαηεξνχκε ηε ξαγδαία κείσζε ηνπο ηε 

πεξίνδν ηεο θξίζεο. (πεγή δεδνκέλσλ SIFMA) 
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Home equity loans  

 

Σα HEL ABS είλαη απφ ηηο βαζηθφηεξεο θαηεγνξίεο ζηελ αγνξά ησλ ABS. Πξηλ 

απφ ηελ θξίζε ηνπ 2007 ήηαλ ε κεγαιχηεξε ζε φγθν θαηεγνξία ABS, φκσο ζήκεξα έρεη 

ππνζηεί ηξνκαθηηθή θαζίδεζε (βι. ξαβδφγξακκα παξαθάησ).  Πξφθεηηαη γηα δάλεηα ηα 

νπνία επηηξέπνπλ ζηνπο ηδηνθηήηεο θαηνηθηψλ λα δαλεηζηνχλ κε βάζε ηελ αμία ησλ 

θαηνηθηψλ ηνπο πνπ δελ είλαη ππνζεθεπκέλε. Μεξηθά είδε HELs είλαη ηα παξαθάησ: 

 Επηζθεπαζηηθά δάλεηα 

 Home equity line of credit: ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο κε πηζησηηθφ φξην 

ηελ αμία ηνπ ζπηηηνχ ηνπ δαλεηδφκελνπ 

 Δεύηεξε ππνζήθε: πξφζζεην δάλεην κε αζθάιεηα έλαληη ελφο 

ππνζεθεπκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Σν ζηεγαζηηθφ δάλεην είλαη ε 

πξψηε ππνζήθε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

 High LTV (loan to value) mortgage loans: πξφθεηηαη γηα δάλεηα 

δεχηεξεο ππνζήθεο, ηα νπνία καδί κε ην πνζφ ηεο πξψηεο ππνζήθεο, 

μεπεξλνχλ ζεκαληηθά ηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ.  Δίλαη γλσζηά θαη σο 

ελππφζεθα δάλεηα 125%. 
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Δάνεια αγοπάρ αςηοκινήηυν (auto loans) 

 

Ζ παιαηφηεξε θαηεγνξία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ αγνξά ABS θαη κηα απφ 

ηηο ζεκαληηθφηεξεο, είλαη ηα δάλεηα αγνξάο απηνθηλήησλ. Σα πεξηζζφηεξα auto ABS 

βαζίδνληαη ζε δάλεηα θαηεγνξίαο prime, δάλεηα πνπ έρνπλ ιάβεη άλζξσπνη κε ηζρπξφ 

πηζησηηθφ παξειζφλ. Χζηφζν ππάξρνπλ θαη auto ABS κε εγγχεζε subprime δάλεηα. 

 

 

 

Πιζηυηικέρ κάπηερ (credit cards) 

 

Σα νκφινγα κε εγγχεζε απαηηήζεηο πηζησηηθψλ θαξηψλ είλαη απφ ηηο παιαηφηεξεο 

θαηεγνξίεο ζηελ αγνξά ησλ ABS. Δηζήρζεζαλ γηα πξψηε θνξά ζηελ αγνξά ην 1987. Οη 

ηδηνθηήηεο πηζησηηθψλ θαξηψλ κπνξνχλ λα δαλεηζηνχλ ρξήκαηα, κέρξη έλα 

ζπγθεθξηκέλν πηζησηηθφ φξην θαη λα πιεξψλνπλ θεθάιαην θαη ηφθνπο φπνηε ζέινπλ 

εθφζνλ πιεξψλνπλ έλα ειάρηζην ηίκεκα κεληαίσο.  
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Φοιηηηικά δάνεια (student loans)  

 

Σα ABS θνηηεηηθψλ δαλείσλ είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο ABS.  

Παξφιν πνπ νη θνηηεηέο ζαλ νκάδα δαλεηζηψλ είλαη απφ ηηο επηθίλδπλεο σο πξνο ην 

πνζνζηφ ρξεσθνπίαο, απηφ εμνπδεηεξψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη θπβεξλεηηθά 

πξνγξάκκαηα εγγπψληαη ηα πεξηζζφηεξα θνηηεηηθά δάλεηα ζε βαζκφ 95-98%. Γηα απηφ 

ην ιφγν ηα student loan ABS έρνπλ ηζηνξηθά πνιχ θαιέο απνδφζεηο. 
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Άλλα είδη πεπιοςζιακών ζηοισείυν πος παπάγοςν σπημαηοποέρ 

 

 Μεξηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ηα  αεξνπνξηθά 

εηζηηήξηα, ηα θαηαλαισηηθά δάλεηα, ηα leases εμνπιηζκνχ, ηα leases απηνθηλήησλ θαη ηα 

δηθαηψκαηα (royalties).  

 

 

Mortgage-Backed Securities (MBS) 

 

Σα νκφινγα κε εγγχεζε ελππφζεθα ζηεγαζηηθά δάλεηα MBS είλαη έλα είδνο ABS, 

ζην νπνίν ε δεμακελή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο εγγχεζε 

απνηειείηαη απφ ελππφζεθα ζηεγαζηηθά δάλεηα. 

Οη ηχπνη ησλ MBS είλαη: 
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 Commercial MBS (CMBS) είλαη εκπνξηθά νκφινγα πνπ ρξεκαηνδνηνχλ 

ηνπο θνξείο παξνρήο δαλείσλ επαγγεικαηηθήο ζηέγεο 

 Residential MBS (RMBS) είλαη νκφινγα θαηνηθίαο πνπ ρξεκαηνδνηνχλ 

ζηεγαζηηθέο ηξάπεδεο γηα ηελ παξνρή δαλείσλ πξψηεο ή/θαη 

δεπηεξεχνπζαο ή εμνρηθήο θαηνηθίαο. 

 Collateralized Debt Obligations (CDOs) ησλ νπνίσλ ηα ραξηνθπιάθηα 

πεξηέρνπλ ηίηινπο απφ έλα ή πεξηζζφηεξα MBS 

Ζ αληαγσληζηηθή ηηηινπνίεζε ελππφζεθσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ απφ ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα πηζηεχεηαη φηη έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θξίζε ησλ ελππφζεθσλ 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ subprime ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Σα θξηηήξηα ρνξήγεζεο 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ζηηο ΖΠΑ έθζηλαλ ηδίσο ηε πεξίνδν  2004 κε 2007. 

 

 

Collateralized Debt Obligations (CDOs)  

 

Σν εγγπεκέλν ρξεσζηηθφ νκφινγν ή CDO είλαη έλα είδνο ABS, ηνπ νπνίνπ ε 

απνπιεξσκή είλαη εγγπεκέλε (collateralised) κε βάζε κηα δεμακελή πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα θπζηθή εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο ηηηινπνίεζεο, πνπ 

έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο γηα πξψηε θνξά ην 1988. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο εγγχεζε ζηα CDOs πεξηιακβάλνπλ κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 

 Δηαηξηθά νκφινγα (corporate bonds) πςειψλ απνδφζεσλ 

 Οκφινγα αλαδπφκελσλ αγνξψλ 

 Residential mortgage-backed securities (RMBS) 

 Commercial mortgage-backed securities (CMBS) 

 Asset-backed securities (ABS) 

 Σξαπεδηθά δάλεηα 

 Άιια CDOs 

 

Όηαλ ε δεμακελή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απνηειείηαη απφ νκφινγα, ηφηε ην 

CDO αλαθέξεηαη σο collateralized bond obligation (CBO). Αληίζηνηρα φηαλ ε δεμακελή 
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ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απνηειείηαη απφ ηξαπεδηθά δάλεηα,  ην CDO αλαθέξεηαη 

σο collateralized loan obligation (CLO). 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90, ηα CDO ήηαλ ε ηαρχηεξα 

αλαπηπζζφκελε θαηεγνξία ζηελ αγνξά ησλ ABS. Απηφ ζπλέβε δηφηη είραλ κηα ζεηξά 

απφ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα έθαλε εμίζνπ ειθπζηηθά ζηνπο εθδφηεο θαη ζηνπο 

επελδπηέο.  

Ζ πξψηε δηάθξηζε πνπ γίλεηαη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ CDOs είλαη αλάκεζα α) ζηα  

CDOs κεηξεηψλ (cash) θαη β) ηα ζπλζεηηθά (synthetic) CDOs.  

a. Έλα CDO κεηξεηψλ ρξεζηκνπνηεί σο εγγχεζε κηα δεμακελή πξντφλησλ 

ηεο ρξεκαηαγνξάο. Δίλαη ν ηχπνο CDO πνπ εκθαλίζηεθε πξψηνο.  

b. Σν ζπλζεηηθφ CDO είλαη έλα ραξηνθπιάθην πνπ απνηειείηαη απφ credit 

default swaps (CDS). Ζ εγγχεζε κε άιια ιφγηα απηνχ ηνπ CDO είλαη έλα 

παξάγσγν πξντφλ ζε αληίζεζε κε ην CDO κεηξεηψλ φπνπ είλαη πξντφληα 

ηεο ρξεκαηαγνξάο.  

Σφζν ην CDO κεηξεηψλ φζν θαη ην ζπλζεηηθφ CDO δηαρσξίδνληαη κε βάζε ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ δεκηνπξγνχ-ζπφλζνξα ηνπο. Απηνί κπνξεί λα είλαη είηε γηα ιφγνπο 

“balance sheet” είηε γηα ιφγνπο “arbitrage”. ηελ πεξίπησζε ελφο balance sheet CDO ν 

ζθνπφο ηνπ ζπφλζνξα είλαη ε απνκάθξπλζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ 

ηζνινγηζκφ ηνπ. ηελ πεξίπησζε ελφο arbitrage CDO νη ζηφρνη ηνπ ζπφλζνξα είλαη 1) ε 

πξνκήζεηα απφ ηε δηαρείξηζε ηεο δεμακελήο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ CDO θαη 2) 

ηα θέξδε απφ ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ απφδνζε ησλ εγγπήζεσλ (collateral) ηνπ CDO 

θαη ην θφζηνο δαλεηζκνχ θεθαιαίσλ (επηηφθην) γηα ηελ αγνξά ησλ εγγπήζεσλ απηψλ. 
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Η Δηαδηθαζία ηεο Τηηινπνίεζεο 

 

ηε δηαδηθαζία ηηηινπνίεζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ εκπιέθνληαη ηα παξαθάησ κέξε: 

1. Ζ εθρσξνχζα εηαηξία (originator) 

2. Ο ζεκαηνθχιαθαο πνπ είλαη θαη ν αγνξαζηήο ηνπ δαλείνπ (SPV - trust) 

3. Ζ εηαηξία αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο (rating agency) 

4. Ζ εηαηξία αζθάιηζεο ηεο έθδνζεο ησλ ηίηισλ (credit enhancer)  

5. Ζ εηαηξία αληαζθάιηζεο (security underwriter). 

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ηηηινπνίεζεο
3
: 

 Ζ δηαδηθαζία ηηηινπνίεζεο αξρίδεη απφ ηελ εθρσξνχζα εηαηξία. πλήζσο 

πξφθεηηαη γηα κηα ηξάπεδα, ε νπνία έρεη ρνξεγήζεη δάλεηα θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηα νκαδνπνηεί. Γηα ιφγνπο επθνιφηεξεο δηαρείξηζεο αιιά θπξίσο 

γηα ιφγνπο κείσζεο ηνπ θφζηνπο, νκαδνπνηνχληαη δάλεηα κε θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ην ρξφλν σξίκαλζεο, ην επηηφθην αιιά θαη ην 

είδνο. 

Ο εθρσξεηήο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα πσιεί ζε κηα εηαηξία 

θαηαπηζηεπκάησλ - εηαηξία εηδηθνχ ζθνπνχ (SPV - trust) θαη κεηαθέξεη ην 

αληίζηνηρν χςνο ελεξγεηηθνχ εθηφο ηζνινγηζκνχ. Σππηθά ε ηξάπεδα θαη 

κεηά ηελ πψιεζε ζα ζπλερίδεη λα εθηειεί ηε δηαρείξηζε ηνπ δαλείνπ, 

δειαδή λα επηβιέπεη ηελ εμππεξέηεζή ηνπ εθ κέξνπο ηνπ αξρηθνχ 

δαλεηζζέληα. Θα ιεηηνπξγεί δειαδή σο δηαρεηξηζηήο(servicer)  

 Δπίζεο γηα θάζε πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ζα πξέπεη λα 

επηιεθζεί ε εθρσξνχζα εηαηξία. Οη θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεο εηαηξίαο 

εηδηθνχ ζθνπνχ είλαη: 

 λα δηεξεπλήζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ πξφθεηηαη λα ηηηινπνηεζνχλ θαη 

                                                           
3
 Υξήζηνο ηατθνχξαο, 

http://www.exipno.gr/index.php/ependiseis/omologa/336-2010-12-09-00-27-05 

 

http://www.exipno.gr/index.php/ependiseis/omologa/336-2010-12-09-00-27-05
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 λα βνεζήζεη ζηελ δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ ηίηισλ ζε ζπλεξγαζία 

κε έλαλ αληαζθαιηζηή. 

ηε δηαδηθαζία ηεο ηηηινπνίεζεο ε εηαηξία πσιεί ηνπο ηίηινπο ή ηα 

πηζηνπνηεηηθά ζπκκεηνρήο ζηνλ αληαζθαιηζηή, κε ηνλ νπνίν εξγάδεηαη 

ζηελά γηα ηελ έθδνζε ησλ ηίηισλ. 

Πνιιέο ηέηνηεο εθδφζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηξφπνπο αλαβάζκηζεο ηεο 

πηζησηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο κέζσ ηεο ρνξήγεζεο εθ κέξνπο 

ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο είηε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ είηε άιιεο αζθάιηζεο 

(πηζησηηθή ελίζρπζε. 

 Πξηλ ν αληαζθαιηζηήο ηνπνζεηήζεη ηα ρξεφγξαθα ζηελ αγνξά, ε εηαηξία 

εηδηθνχ ζθνπνχ επηηπγράλεη ηε βαζκνιφγεζε ηεο πηζησηηθήο ηθαλφηεηαο 

απηψλ. Δηαηξείεο αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο (rating 

agencies) αμηνινγνχλ ηελ πνηφηεηα ησλ δαλείσλ, ηελ θεθαιαηαθή 

επάξθεηα ησλ εηαηξεηψλ, έηζη ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ε πηζαλφηεηα 

απνπιεξσκήο ησλ επελδπηψλ. 

 ηε ζπλέρεηα ν αληαζθαιηζηήο ηνπνζεηεί ηα ρξεφγξαθα ζηελ αγνξά θαη 

ζηνπο ηειηθνχο επελδπηέο. Αγνξάδεη ηα ρξεφγξαθα απφ ηελ εηαηξία 

εηδηθνχ ζθνπνχ, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη ζπκθσλήζεη κε ηνπο ηειηθνχο 

επελδπηέο γηα ηνπο φξνπο πψιεζεο. 

Απνθνκίδεη θέξδνο πνπιψληαο ηα ρξεφγξαθα ζε πςειφηεξε ηηκή 

(ρακειφηεξε απφδνζε) απφ απηή πνπ έρεη αγνξάζεη. Σν ηειεπηαίν ζηάδην 

αθνξά ζηνπο δαλεηδφκελνπο ησλ αξρηθψλ δαλείσλ νη νπνίνη ζα πξέπεη λα 

εμππεξεηνχλ θαλνληθά ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 Ζ δηαρείξηζε ηνπ δαλείνπ θαη νη εηζπξάμεηο γίλνληαη απφ ηελ ηξάπεδα απφ 

ηελ νπνία μεθίλεζε ε ηηηινπνίεζε. Αθνχ παξαθξαηεζνχλ νη 

ζπκθσλεκέλεο πξνκήζεηεο, κεηαθέξνληαη ζηελ εηαηξία εηδηθνχ ζθνπνχ, ε 

νπνία κε ηε ζεηξά ηεο θαηαβάιιεη ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο επελδπηέο. 

Έλα κέξνο παξαθξαηείηαη σο πξνβιέςεηο ζηελ πεξίπησζε δπζθνιηψλ 

ζηελ εμππεξέηεζε ησλ δαλείσλ, εθφζνλ αδπλαηεί ε εηαηξία εηδηθνχ 

ζθνπνχ. 
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 Ζ ηηηινπνίεζε ρνξεγήζεσλ δίλεη ζπλεπψο ηε δπλαηφηεηα ζε 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα αθελφο λα κεηαθηλνχλ ζεκαληηθά πνζά 

πηζηψζεψλ ηνπο ζε άιινπο επελδπηέο θαη αθεηέξνπ λα εηζπξάηηνπλ 

ακνηβέο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δαλείσλ. 

Οικονομική ονηόηηηα ειδικού ζκοπού (SPV) 

ε απηφ ην ζεκείν ζα αλαιχζνπκε ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα εηδηθνχ ζθνπνχ  

(SPV), θαζψο είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε ηη  αθξηβψο είλαη θαη ηη ξφιν παίδεη 

ζηε δηαδηθαζία ηεο ηηηινπνίεζεο.  

 Ζ SPV ζπζηήλεηαη απφ ηελ εθρσξνχζα επηρείξεζε (originator) θαη έρεη σο 

κνλαδηθφ ζθνπφ ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ηηηινπνίεζεο. Μπνξεί λα είλαη ζπγαηξηθή εηαηξία 

ηεο εθρσξνχζαο επηρείξεζεο ή απηφλνκε. Οη θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο SPV 

δηαηππψλνπλ πξνζεθηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαη θαζνξίδνληαη ζηελ έλαξμε ηεο. ε 

θακία πεξίπησζε δε κπνξεί λα παξεθθιίλεη απφ απηνχο.  

Ζ λνκηθή κνξθή ηεο SPV κπνξεί λα είλαη κηα εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

(LLC) ή κηα επηρείξεζε δηαρείξηζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηξίησλ (trust). ηελ 

πεξίπησζε ηεο ηηηινπνίεζεο ε πην ζπλεζηζκέλε λνκηθή κνξθή ηεο SPV είλαη απηή ηνπ 

trust. Μεξηθά ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ SPV είλαη ηα αθφινπζα: 

 Γελ έρνπλ αλεμάξηεηε δηνίθεζε ή εξγαδφκελνπο 

 Οη δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο εθηεινχληαη απφ έλαλ δηαρεηξηζηή, ν 

νπνίνο αθνινπζεί πξνθαζνξηζκέλνπο θαλφλεο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 

πιεξσκψλ θαη ησλ εηζπξάμεσλ. Άιινπ είδνπο απνθάζεηο δελ ππάξρνπλ 

 Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφ ηελ θαηνρή ηεο SPV δηαρεηξίδνληαη κε 

πξνζπκθσλεκέλν ηξφπν. 

 Δίλαη θαηαζθεπαζκέλεο κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ψζηε πξαθηηθά είλαη 

αδχλαηνλ λα ρξενθνπήζνπλ. 

Οη SPVs είλαη ζπλήζσο δνκεκέλεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ηα έζνδα ηνπο λα κελ 

θνξνινγνχληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα ππήξρε δηπιή θνξνιφγεζε, ζην επίπεδν ηνπ 

εθρσξεηή θαη ζην επίπεδν SPV, θάηη πνπ ζα έθαλε ηελ SPV δεκηνγφλα. 
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Πηζησηηθή Ελίζρπζε - Credit Enhancement 

 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα αλαιχζνπκε ηελ πηζησηηθή ελίζρπζε. Ζ βαζηθή 

ιεηηνπξγία ηεο πηζησηηθήο ελίζρπζεο είλαη ε εμήο: έλαο νξγαληζκφο πιεξψλεηαη θάπνην 

αληίηηκν ή ηνπ δίλεηαη επηπιένλ απφδνζε ζε θάπνην νκφινγν ηεο δνκήο (structure) γηα 

λα αλαιάβεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε αθφκε φηη ππάξρνπλ δχν 

κνξθέο πηζησηηθήο ελίζρπζεο, ε εζσηεξηθή θαη ε εμσηεξηθή. Ζ εμσηεξηθή πηζησηηθή 

ελίζρπζε απνηειείηε απφ εγγπήζεηο ηξίησλ φπσο ε εγγπεηηθή επηζηνιή (letter of credit). 

Ζ εζσηεξηθή πηζησηηθή ελίζρπζε  πεξηιακβάλεη  ηα απνζεκαηηθά θεθάιαηα, ηελ ππέξ-

αζθάιεηα / ππεξθάιπςε (overcollateralization) θαη ηελ δνκή αλψηεξσλ-θαηψηεξσλ 

ηάμεσλ (senior-subordinate). Οη νίθνη αμηνιφγεζεο θαζνξίδνπλ ην χςνο ηεο πηζησηηθήο 

ελίζρπζεο πνπ απαηηείηαη γηα λα επηηεπρζεί κηα ζπγθεθξηκέλε βαζκνινγία, ελψ ν 

εθδφηεο απνθαζίδεη κε πνηνπο κεραληζκνχο ζα ηελ επηηχρεη. πλήζσο 

ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ κηα κνξθέο πηζησηηθήο ελίζρπζεο. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνλ εθδφηε λα εμεηάζεη θάζε κνξθή πηζησηηθήο 

ελίζρπζεο πξηλ απφ ηελ έθδνζε γηα λα θαζνξηζηεί ν κεραληζκφο πηζησηηθήο ελίζρπζεο 

(ή ν ζπλδπαζκφο κεραληζκψλ πηζησηηθήο ελίζρπζεο) κε ην ρακειφηεξν θφζηνο. Καζψο 

νη ζπλζήθεο ζηελ αγνξά αιιάδνπλ θαζεκεξηλά, ε θζελφηεξε κνξθή πηζησηηθήο 

ελίζρπζεο ζήκεξα κπνξεί λα κελ εμαθνινπζεί λα είλαη ε θζελφηεξε ζε κηα κειινληηθή 

έθδνζε. Όπσο εμεγήζακε θαη λσξίηεξα ν κνλαδηθφο ιφγνο πνπ έλαο εθδφηεο δελ 

επηιέγεη ηελ αμηνιφγεζε AAA ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη ην θφζηνο πνπ ηε 

ζπλνδεχεη. Ο εθδφηεο πξέπεη λα ζπγθξίλεη ην θφζηνο ηεο πηζησηηθήο ελίζρπζεο κηαο 

δνκήο ψζηε λα αμηνινγεζεί κε AAA κε ηε κείσζε ηεο απφδνζεο (yield) (π.ρ. ε αχμεζε 

ηεο ηηκήο) ζηελ νπνία πξέπεη λα πξνζθέξεη ηα νκφινγα ιφγσ ηεο βαζκνινγίαο AAA. 

Παξαθάησ ζα πεξηγξάςνπκε ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηεο πηζησηηθήο ελίζρπζεο θαη 

ηνπο κεραληζκνχο ηεο. 
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Εμσηεξηθή Πηζησηηθή Ελίζρπζε  

 

Οη εμσηεξηθέο κνξθέο πηζησηηθήο ελίζρπζεο απνηεινχληαη απφ εγγπήζεηο ηξίησλ 

πνπ παξέρνπλ πξνζηαζία,  σο έλα βαζκφ, απφ απψιεηεο ηεο πξψηεο ηάμεσο (first-loss 

tranche). Ηζηνξηθά νη πην θνηλέο κνξθέο πηζησηηθήο ελίζρπζεο είλαη ε εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαη ε αζθάιηζε νκνιφγσλ (bond insurance).  

Μηα δνκή (structure)(π.ρ. δνκεκέλν νκφινγν, ABS) κε εμσηεξηθή πηζησηηθή 

ελίζρπζε είλαη εθηεζεηκέλε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηνπ εγγπεηή. Δάλ γηα παξάδεηγκα ν 

εγγπεηήο ππνβαζκηζηεί, νη θαηεγνξίεο νκνιφγσλ πνπ εγγπάηαη ζα κπνξνχζαλ λα 

ππνβαζκηζηνχλ θαη απηέο. Απηφ είλαη έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα ησλ εγγπήζεσλ ηξίησλ. 

 

 

Εγγςηηική Επιζηολή (Letter of Credit) 

 

Μηα ηξαπεδηθή εγγπεηηθή επηζηνιή απνηειεί νηθνλνκηθή εγγχεζε ηεο εθδφηξηαο 

ηξάπεδαο. Δίλαη απφ ηηο παιαηφηεξεο κνξθέο πηζησηηθήο ελίζρπζεο, αιιά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ρξεζηκνπνηείηαη ζπαλίσο. πγθεθξηκέλα εγγπάηαη  φηη ε εθδφηξηα ηξάπεδα 

ππνρξενχηαη ζε πεξίπησζε δεκηψλ λα ηηο θαιχςεη έσο έλα πξνθαζνξηζκέλν πνζφ. 

Τπάξρνπλ δχν ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε ρξήζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ δελ 

είλαη δεκνθηιήο ζηηο ηηηινπνηήζεηο. Πξψησλ ππάξρνπλ πνιχ ιίγεο ηξάπεδεο πνπ 

δηαηεξνχλ αθφκε ηελ αμηνιφγεζε ΑΑΑ. Δπηπιένλ αθφκα θαη απηέο πνπ ηε δηαηεξνχλ 

αθφκε, δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο ππνβάζκηζεο ζην κέιινλ. Καη φπσο πξναλαθέξακε, 

κηα ηέηνηα ππνβάζκηζε ηεο εγγπήηξηαο ηξάπεδαο κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζηελ 

ππνβάζκηζε ησλ νκνιφγσλ πνπ εγγπάηαη. ηηο κέξεο καο ην πξφβιεκα απηφ έρεη 

κεγεζπλζεί ιφγσ ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ βηψλνπκε. Γεχηεξνλ 

ην χςνο ησλ ππνρξεσηηθψλ θεθαιαίσλ γηα ιφγνπο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο έρνπλ 

αιιάμεη, απφ ηελ επνρή πνπ νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ήηαλ δεκνθηιήο κνξθή πηζησηηθήο 

ελίζρπζεο. Απηέο νη αιιαγέο θαζηζηνχλ ηελ έθδνζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 

αθξηβφηεξε γηα ηηο ηξάπεδεο θαη θαηά ζπλέπεηα απμάλεηαη ην θφζηνο γηα φζνπο ζα 

επηζπκνχζαλ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα πηζησηηθή ελίζρπζε. 
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Αζθάλιζη Ομολόγυν 

 

Ζ αζθάιηζε νκνιφγσλ είλαη κηα κνξθή νηθνλνκηθήο εγγχεζεο απφ κηα 

αζθαιηζηηθή εηαηξία. Απηέο νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο νκφινγσλ είλαη γλσζηέο θαη σο 

monoline, επεηδή αζρνινχληαη κφλν κε έλα κφλν είδνο αζθάιηζεο
4
. Ζ εγγχεζε αθνξά 

ηελ θάιπςε ησλ πιεξσκψλ θεθαιαίνπ θαη ηφθσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη 

ρξεκαηνξξνέο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαιχπηνπλ έλα νκφινγν δελ 

επαξθέζνπλ. Οη πιεξσκέο πνπ αθνξνχλ θεθάιαην ζπλήζσο γίλνληαη ζην ρξφλν 

σξίκαλζεο, εθηφο αλ επηιέμεη δηαθνξεηηθά ε αζθαιηζηηθή εηαηξία. 

Πξηλ ηελ παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά 

θεθαιαίσλ είραλ απφιπηε εκπηζηνζχλε ζηελ αζθάιηζε νκνιφγσλ. Καλέλαο επελδπηήο 

αζθαιηζκέλνπ νκνιφγνπ δελ είρε πνηέ πξφβιεκα κε ηηο πιεξσκέο θεθαιαίνπ θαη 

ηφθσλ πνπ ην αθνξνχζαλ. Δπηπιένλ ν θίλδπλνο ππνβάζκηζεο ζεσξνχληαλ ειάρηζηνο, 

επεηδή θακία αζθαιηζηηθή εηαηξία (monoline ζηηο U.S.) δελ είρε ππνβαζκηζηεί σο ηφηε. 

Ζ παγθφζκηα θξίζε σζηφζν επεξέαζε δξακαηηθά ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, θάπνηεο 

απφ απηέο έραζαλ ηελ αμηνιφγεζε AAA θαη αθφκα θαη νη ηζρπξφηεξεο εηαηξίεο ηνπ 

ρψξνπ θηλδπλεχνπλ κε ππνβάζκηζε. Θα αλαθέξνπκε πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε απηφ ζηελ 

εηδηθή ελφηεηα γηα ηελ θξίζε θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο.  Όκσο ππάξρεη θαη άιιν έλα 

πιενλέθηεκα γηα ηνπο επελδπηέο ζηελ αζθάιηζε νκνιφγσλ. Σν κφλν πνπ 

δηαθηλδπλεχνπλ νη νίθνη αμηνιφγεζεο φηαλ βαζκνινγνχλ έλα νκφινγν είλαη ε θήκε θαη 

ε αμηνπηζηία ηνπο. Μηα αζθαιηζηηθή εηαηξία αληίζεηα ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δηθή ηεο 

αμηνιφγεζε θαη ηα δηθά ηεο θεθάιαηα, φηαλ αζθαιίδεη έλα νκφινγν. Σν γεγνλφο απηφ 

απμάλεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ φηη ε επέλδπζε ηνπο ζηα αζθαιηζκέλα 

νκφινγα είλαη αζθαιήο. 

 

 

Εζσηεξηθή Πηζησηηθή Ελίζρπζε 

 

ηε πεξίπησζε ηεο εζσηεξηθήο πηζησηηθήο ελίζρπζεο ηα επίπεδα πηζησηηθήο 

ελίζρπζεο θαζνξίδνληαη απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο, απφ ηνπο νπνίνπο δεηά ν 
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εθδφηεο ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηάθνξσλ νκνιφγσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη γλσζηή σο 

“sizing”  θαη βαζίδεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο γηα ηελ απφδνζε ησλ 

δαλείσλ (underlying assets) πνπ απαξηίδνπλ-εγγπψληαη ην νκφινγν. πλήζσο ν ζηφρνο 

γηα ηα αλψηεξα ηκήκαηα (tranches) ησλ ABS είλαη κηα βαζκνινγία αλάκεζα ζηελ AAA 

θαη ηελ AA. 

Οη πην θνηλέο κνξθέο εζσηεξηθήο πηζησηηθήο ελίζρπζεο είλαη: α) ε δνκή senior-

subordinate, β) ε ππεξθάιπςε (overcollateralization) θαη γ) ηα απνζεκαηηθά θεθάιαηα. 

Απηέο νη κνξθέο πηζησηηθήο ελίζρπζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ε θαζεκία 

μερσξηζηά ή ζε ζπλδπαζκφ, αλάινγα ην είδνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνο 

ηηηινπνίεζε. Γηα παξάδεηγκα ζηηο ηηηινπνηήζεηο φπνπ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη 

πςειψλ επηδφζεσλ ηζηνξηθά ρξεζηκνπνηείηε ε δνκή senior-subordinate, επεηδή ην 

επίπεδν ηεο πηζησηηθήο ελίζρπζεο πνπ απαηηείηαη είλαη ρακειφ θαη ε δνκή senior-

subordinate είλαη απνδνηηθή (efficient). Αληίζεηα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία είλαη ρακειφηεξεο πνηφηεηαο ρξεηάδνληαη πςειφηεξα επίπεδα πηζησηηθήο 

ελίζρπζεο, νπφηε ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ κνξθψλ 

πηζησηηθήο ελίζρπζεο. 

Οη πεξηζζφηεξεο ηηηινπνηήζεηο  πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εζσηεξηθή πηζησηηθή 

ελίζρπζε αθνινπζνχλ έλα πξνθαζνξηζκέλν πξφγξακκα, ην νπνίν θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ην θεθάιαην θαη ν ηφθνο πνπ παξάγνληαη απφ ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (underlying assets). Απηφ ην πξφγξακκα, ην νπνίν είλαη 

θαηαγεγξακκέλν ζην prospectus ηεο εθάζηνηε ηηηινπνίεζεο, είλαη γλσζηφ σο 

ρξεκαηνξνή θαηαξξάθηεο (cash flow waterfall), ή ζθέην θαηαξξάθηεο. χκθσλα κε ην 

πξφγξακκα απηφ νη ρξεκαηνξνέο (ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ) ηθαλνπνηνχλ πξψηα ηηο 

απαηηήζεηο ησλ αλψηεξσλ ηάμεσλ (senior tranches) θαη θάπνηα έμνδα φπσο ε πξνκήζεηα 

(servicing fee) , δειαδή μεθηλνχλ απφ ηε θνξπθή θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλερίδνπλ πξνο ηα 

θάησ θαη ηθαλνπνηνχλ ηηο ππφινηπεο ηάμεηο (ΑΑ,Α,ΒΒΒ . . .). Δπεηδή νη ρξεκαηνξνέο 

μεθηλνχλ απφ ηε θνξπθή θαη «ξένπλ»  πξνο ηα θάησ, απηφ ην πξφγξακκα πήξε ην φλνκα 

θαηαξξάθηεο. 

Σν ππφινηπν ηεο ρξεκαηνξνήο, αθνχ ηθαλνπνηεζνχλ φιεο νη πιεξσκέο ηεο 

πεξηφδνπ, νλνκάδεηαη excess spread. Καηά κηα έλλνηα  ην excess spread είλαη ε πξψηε 

γξακκή άκπλαο θαηά ησλ δεκηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο εγγπήζεηο (π.ρ. αδπλακία 

απνπιεξσκήο θάπνησλ δαλείσλ πνπ απαξηίδνπλ έλα ABS).  Σηηινπνηήζεηο πνπ είλαη 

δνκεκέλεο ψζηε λα πξνθχπηεη πςειφ excess spread, κπνξνχλ λα απνξξνθήζνπλ 
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πςειφηεξεο δεκίεο. ηε πεξίπησζε πνπ ην excess spread απνξξνθεζεί πιήξσο απφ ηηο 

δεκίεο, ηφηε νη δεκίεο επεξεάδνπλ ηνπο θαηφρνπο ησλ νκνιφγσλ. Ξεθηλψληαο απφ ηηο 

θαηψηεξεο ηάμεηο νκνιφγσλ (first loss tranche)  θαη αλεβαίλνληαο κέρξη ηηο 

αλψηεξεο(AAA), νη δεκίεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηνπο νκνινγηνχρνπο κέρξη λα 

απνξξνθεζνχλ πιήξσο. 

Κιείλνληαο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ζηελ εζσηεξηθή πηζησηηθή ελίζρπζε 

είλαη βαζηθφο ζηφρνο ε εχξεζε ηεο ρξπζήο ηνκήο αλάκεζα ζηηο αληηθξνπφκελεο 

αλάγθεο ηεο πξνζηαζίαο ησλ νκνιφγσλ ησλ αλψηεξσλ ηάμεσλ θαη ηεο κεγηζηνπνίεζεο 

ηεο απφδνζεο ηεο ηηηινπνίεζεο. Ζ αγνξά ςάρλνληαο ηελ ηζνξξνπία ζην παξαπάλσ 

πξφβιεκα δεκηνχξγεζε ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο γηα ηα δηάθνξα πξντφληα. Οη 

ζπκβάζεηο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ην ζεκείν ηζνξξνπίαο ηεο πηζησηηθήο πξνζηαζίαο 

κε ηελ πηζησηηθή απνδνηηθφηεηα θαη φρη απφ θαλνληζκνχο. 

 

 

Senior-Subordinate Structure 

 

Ζ δνκή αλψηεξσλ-θαηψηεξσλ ηάμεσλ ζηεξίδεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ νκνιφγσλ 

ζε ηάμεηο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε αλψηεξε ηάμε κπνξεί λα απνθηήζεη πςειφηεξε 

πηζησηηθή βαζκνινγία, ζε βάξνο ησλ θαηψηεξσλ πνπ βαζκνινγνχληαη ρακειφηεξα. 

Οπζηαζηηθά ζα ιέγακε φηη νη θαηψηεξεο ηάμεηο δξνπλ ζαλ πξνζηαηεπηηθά ζηξψκαηα γηα 

ηελ αλψηεξε(senior). Οη νίθνη αμηνιφγεζεο αλαιχνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εγγχεζε θαη θαζνξίδνπλ πφζα νκφινγα ζα 

εθδνζνχλ ζε θάζε ηάμε. Μηα δνκή κπνξεί λα έρεη απιψο δχν ηάμεηο, κηα αλψηεξε θαη 

κηα θαηψηεξε, κπνξεί λα έρεη φκσο θαη πεξηζζφηεξεο απφ κηα θαηψηεξεο. 
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Παξάδεηγκα 

Σάμεηο  Βαζκνινγία Πνζνζηφ Αμία 

Α AAA        65%  325 εθαη. $ 

Β AA        15%    75 εθαη. $ 

C A          5%    25 εθαη. $ 

D BBB       7.5% 37.5 εθαη. $ 

E BB       2.5% 12.5 εθαη. $ 

F Not Rated          5%    25 εθαη. $ 

 

ην παξάδεηγκα ε ζπλνιηθή αμία ηεο ηηηινπνίεζεο είλαη 500 εθαη. $ 

Ζ αλψηεξε(senior) ηάμε είλαη ε Α θαη ππάξρνπλ πέληε θαηψηεξεο ηάμεηο (B,C,D,E,F) 

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ παξαδείγκαηνο κπνξνχκε λα εμεγήζνπκε θαιχηεξα ηνλ ηξφπν 

πνπ θαηαγξάθνληαη νη δεκίεο. Όηαλ νη εγγπήζεηο θαηαγξάθνπλ δεκίεο , απηέο 

αθαηξνχληαη απφ ην θεθάιαην ησλ νκνιφγσλ θαηεγνξίαο F. Όηαλ ην θεθάιαην ησλ 

νκνιφγσλ ηάμεο F εμαληιεζεί, ην ππφινηπν ησλ δεκηψλ αθαηξείηαη απφ  ηα νκφινγα 

ηάμεο E, νκνίσο ζπκβαίλεη θαηά ζεηξά κε φιεο ηηο θαηψηεξεο ηάμεηο (subordinate) κέρξη 

λα εμαληιεζνχλ νη δεκίεο ή ην θεθάιαην ησλ ηάμεσλ. Όηαλ εμαληιεζνχλ νη θαηψηεξεο 

ηάμεηο απφ ηη δεκίεο, ηφηε ην ππφινηπν ησλ δεκηψλ θαηαγξάθνληαη ζηελ αλψηεξε ηάμε 

(senior).  

Σν θφζηνο απηήο ηεο κνξθήο πηζησηηθήο ελίζρπζεο βαζίδεηαη ζηηο εηζπξάμεηο απφ 

ηελ πψιεζε ησλ νκνιφγσλ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο βαζίδνληαη ζηε δήηεζε ησλ 

νκνιφγσλ. Ζ δήηεζε ησλ επελδπηψλ γηα ηα νκφινγα θαζνξίδεη ηελ απφδνζε πνπ ζα 

πξέπεη λα πξνζθέξνπλ ηα νκφινγα. Όζν ρακειφηεξε είλαη ε πηζησηηθή βαζκνινγία ηεο 

ηάμεο ηφζν πςειφηεξε απφδνζε δεηνχλ νη επελδπηέο. Καη φζν πςειφηεξε είλαη ε 

απφδνζε ηφζν ρακειφηεξεο ζα είλαη νη εηζπξάμεηο απφ ηελ πψιεζε ησλ νκνιφγσλ 

απηψλ.  

Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο δνκήο senior-subordinate (θαη γεληθφηεξα ησλ 

εζσηεξηθψλ κνξθψλ πηζησηηθήο ελίζρπζεο είλαη ε ζρεηηθή έιιεηςε ηνπ θηλδχλνπ 

γεγνλφηνο(event risk), ν νπνίνο ραξαθηεξίδεη ηηο εμσηεξηθέο κνξθέο πηζησηηθήο 

ελίζρπζεο. Έλα αθφκε πιενλέθηεκα ηεο είλαη ε πςειή απνδνηηθφηεηα ηεο ζε ζρέζε κε 

άιιεο κνξθέο πηζησηηθήο ελίζρπζεο. 
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Χζηφζν έρεη θαη κεηνλεθηήκαηα φπσο: α) Υακειφηεξεο εηζπξάμεηο απφ ηελ 

πψιεζε ησλ νκνιφγσλ θαη β) κηθξφηεξε κείσζε ησλ ππνρξεσηηθψλ θεθαιαίσλ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν εθδφηεο δηαηεξεί ην ηκήκα πξψηεο απψιεηαο. 

 

 

 

Overcollateralization – Υπεπκάλςτη 

 

Τπεξθάιπςε έρνπκε ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε αμία ησλ δαλείσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εγγχεζε(collateral) είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αμία ησλ ηίηισλ πνπ 

ζα εθδνζνχλ. πλήζσο ε αμία ησλ δαλείσλ (collateral) είλαη πεξίπνπ 10-20% 

πςειφηεξε απφ ηελ αμία ησλ εθδηδφκελσλ ηίηισλ. Γηα παξάδεηγκα ζε κηα ηηηινπνίεζε 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 110 εθαη. $ δαλείσλ σο εγγχεζε θαη εθδφζεθαλ ηίηινη αμίαο 90 

εθαη. $, ην πνζφ ηεο ππεξθάιπςεο είλαη 20 εθαη. $. πλεπψο ηα πξψηα 20 εθαη. $ 

δεκηψλ δε ζα επεξεάζνπλ  ηα νκφινγα πνπ εθδφζεθαλ, ζα απνξξνθεζνχλ απφ ην πνζφ 

ηεο ππεξθάιπςεο. 

Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε αθφκε φηη ε ππεξθάιπςε κπνξεί λα πξνθχςεη θαη απφ 

ην excess spread γηα ην νπνίν ζα ζπδεηήζνπκε παξαθάησ. Οη εγγπήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηα ηηηινπνίεζε κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο, φπνπ ε 

θαζεκία ζηεξίδεη κηα δηαθνξεηηθή ηάμε νκνιφγσλ. Γηα παξάδεηγκα ζε κηα ηηηινπνίεζε 

ελππφζεθσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, κηα ηάμε νκνιφγσλ κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηα 

ζηεγαζηηθά δάλεηα κε ζηαζεξφ επηηφθην ελψ κηα άιιε ζηα ζηεγαζηηθά δάλεηα κε 

θπκαηλφκελν επηηφθην. Κάζε νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζα έρεη excess spread, 

φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα. Σν excess spread ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξψηα γηα λα 

ζηεξίμεη ηελ ηάμε νκνιφγσλ ε νπνία δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ ίδηα νκάδα εγγπήζεσλ 

(δαλείσλ - πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ), ζηελ πεξίπησζε δεκηψλ. Έλα ππάξρεη ππφινηπν 

απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ άιιεο ηάμεηο νκνιφγσλ. Απηφο ν ηχπνο ελίζρπζεο 

νλνκάδεηαη cross collateralization. Ο ηξφπνο πνπ εθαξκφδεηαη ζηε πξάμε αλαγξάθνληαη 

ζην θπιιάδην πνπ ζπλνδεχεη ηελ έθδνζε. Μεηά ηε ιήμε ησλ νκνιφγσλ, ηπρψλ 

πεξηζζεπνχκελα θεθάιαηα ιφγσ ππεξθάιπςεο, επηζηξέθνληαη ζηνλ εθρσξεηή ησλ 

δαλείσλ.   
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Ειδικά Αποθεμαηικά Κεθάλαια – Reserve Funds 

 

Σα εηδηθά απνζεκαηηθά θεθάιαηα  έρνπλ δχν κνξθέο: 

1. Σα απνζέκαηα κεηξεηψλ 

2. Σα excess spread 

Σα απνζέκαηα κεηξεηψλ είλαη θαηαζέζεηο κεηξεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο 

εηζπξάμεηο ηεο έθδνζεο νκνιφγσλ.  Σα ρξήκαηα απηά ζπλήζσο επελδχνληαη ζε 

πξντφληα ηεο ρξεκαηαγνξάο 

Σν excess spread είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηα έζνδα απφ ην επηηφθην ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ηηηινπνηνχληαη θαη ην θφζηνο πνπ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ 

ηηο πιεξσκέο πνπ απνδίδνπλ ηα νκφινγα ζηνπο επελδπηέο. Γηα παξάδεηγκα ν ηχπνο 

ππνινγηζκνχ ηνπ excess spread ζηελ πεξίπησζε ελφο ABS βαζηζκέλνπ ζε credit cards 

receivables είλαη ν εμήο: 

Excess Spread = Portfolio Yield – Servicing Fee – Debt Service 

                            – Charge-Offs 
5
 

Οπζηαζηηθά δειαδή ηα απνζέκαηα ιφγσ excess spread ζπγθεληξψλνληαη απφ ηα 

ρξήκαηα πνπ πεξηζζεχνπλ κεληαία φηαλ αθαηξεζνχλ απφ ηηο ρξεκαηνξνέο ην θνππφλη, ε 

πξνκήζεηα θαη φια ηα ππφινηπα έμνδα. Απηή ε δηαθνξά είλαη πάληα ζεηηθή θαζψο ην 

επηηφθην ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνο ηηηινπνίεζε είλαη πςειφηεξν απφ ην 

επηηφθην ησλ νκνιφγσλ(ABS) πνπ απνδίδεηαη ζηνπο επελδπηέο. Απνηεινχλ κηα κνξθή 

απηαζθάιηζεο θαη είλαη ε πξψηε γξακκή άκπλαο ηεο ηηηινπνίεζεο ζε πεξίπησζε 

δεκηψλ. Απηή ε κνξθή πηζησηηθήο ελίζρπζεο ζηεξίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ε αδπλακία 

απνπιεξσκήο ελφο δαλείνπ είλαη ιηγφηεξν πηζαλή ζηελ αξρή, αιιά απμάλεηαη ζηαδηαθά 

ζε βάζνο ρξφλνπ. 

Δάλ νη δεκίεο ζε θάζε πεξίνδν είλαη ρακειέο, ηφηε ην απφζεκα ηνπ excess spread 

ζηαδηαθά ζα απμεζεί. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ηα ρξήκαηα απηά κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο γηα 

παξάδεηγκα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα πιεξσζεί επηπιένλ θεθάιαην ζηα 

νκφινγα ηεο έθδνζεο. Γεληθφηεξα φκσο ζεσξνχληαη κέξνο ηεο θαζαξήο ζέζεο(equity) 

                                                           
5
 Anand K. Bhattacharya and Frank J. Fabozzi (1996): Asset-Backed Securities, ζει. 83 
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ηεο εθάζηνηε ηηηινπνίεζεο. Οπφηε απνδίδνληαη ζηνπο θαηφρνπο νκνιφγσλ πνπ είλαη 

δνκεκέλα ψζηε λα ιακβάλνπλ ηηο ρξεκαηνξνέο απηνχ ηνπ είδνπο.  

 

 

Η ηηηινπνίεζε ζηελ Ειιάδα θαη ην ηζρύσλ λνκηθό 

πιαίζην 

 

ηελ Διιάδα, ε πξψηε εκθάληζε ηνπ ζεζκνχ ηεο ηηηινπνίεζεο έγηλε κε ην λ. 

2801/2000 πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ην Γεκφζην θαη ηνπο θνξείο ηνπ. Ζ εηζαγσγή ηνπ 

ζεζκνχ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα έγηλε κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο 

θαη ηνπ θπβεξλεηηθνχ ειιείκκαηνο. Με ην Άξζξν 10 ηνπ λ. 3156/2003 ΦΔΚ Α/ 157/ 

25.6.2003, ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ δηεπξχλζεθε θαη εηζήρζε ε ηηηινπνίεζε 

απαηηήζεσλ θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Σν άξζξν 11 ηνπ ίδηνπ λφκνπ ξπζκίδεη ηελ 

ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ απφ αθίλεηα. 

Αλαιπηηθφηεξα ζηελ Διιάδα ε πξαθηηθή ησλ ηηηινπνηήζεσλ ζεζκνζεηήζεθε: 

α) κε ην άξζξν 14 ηνπ λφκνπ 2801/2000 ζχκθσλα κε ην νπνίν ην Γεκφζην, 

ΝΠΓΓ θαη επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θνξέα 

κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε ηηηινπνίεζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπο, εθηφο απφ άκεζνπο θαη 

έκκεζνπο θφξνπο. 

Καζηεξψλνληαη ηξία είδε ηηηινπνηήζεσλ: 

1) ε απεπζείαο ηηηινπνίεζε φηαλ ν ίδηνο ν δεκφζηνο θνξέαο εθδίδεη αμηφγξαθα 

πνπ θαινχληαη «ηίηινη πξνεζφδσλ», γηα ηελ εμφθιεζε ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

ηηηινπνηνχκελεο απαηηήζεηο θαη 

2) ε ηηηινπνίεζε κέζσ ηξίηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ εθδίδεη ην νκνινγηαθφ 

δάλεην θαη κε ην πξντφλ ηνπ αγνξάδεη απφ ην θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηηο 

ηηηινπνηνχκελεο απαηηήζεηο. 

3) πεξίπησζε ηηηινπνίεζεο απνηειεί θαη ε ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ λφκνπ 

3156/2003 ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ απφ αθίλεηα ζηελ νπνία, εθηφο απφ νξηζκέλεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, κπνξνχλ λα πξνβνχλ θαη ην Γεκφζην θαη νξηζκέλνη 

θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  
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β) κε ην λφκν 3156/2003 πνπ παξέρεη ηηο αλαγθαίεο λνκηθέο δηεπθνιχλζεηο θαη 

θίλεηξα κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη θνξναπαιιαγέο. Ζ ηηηινπνίεζε πεξηιακβάλεη ζεηξά 

ζπκβαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ελεξγεηψλ φπσο: 

1) ε εθρψξεζε ηεο απαίηεζεο απφ ηνλ δηθαηνχρν πξνο εηαηξία εηδηθνχ ζθνπνχ 

2) ή έθδνζε θαη δηάζεζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ απφ ηελ εηαηξία εηδηθνχ ζθνπνχ. Ο 

λφκνο επηβάιιεη ηελ ππνρξεσηηθή ηδησηηθή ηνπνζέηεζε ησλ νκνινγηψλ. Σν θχξνο φκσο 

ηνπ δαλείνπ δελ εμαξηάηαη απφ ην θχξνο ηεο εθρψξεζεο 

3) ε εμφθιεζε ησλ νκνινγηψλ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη πάληνηε ζηα έζνδα απφ ηηο 

ηηηινπνηνχκελεο απαηηήζεηο, είηε απνθιεηζηηθά είηε ζε ζπλδπαζκφ κε δάλεηα θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα. 

“H κεηαθνξά ηνπ ζεζκνχ ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε νδήγεζε ζε αξθεηέο 

απνθιίζεηο ηνπ λ. 3156/2003 απφ ηα ηζρχνληα ζην αζηηθφ θαη εκπνξηθφ δίθαην. Οη 

πεξηζζφηεξεο απνθιίζεηο έγηλαλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία ηεο 

ηηηινπνίεζεο πξνο φθεινο ηελ ρξεκαηνδνηνχκελεο εηαηξίαο (βι. ηδηαίηεξα πηψρεπζε 

ζηε δηαδηθαζία ηηηινπνίεζεο, ηξφπνο αλαγγειίαο ηεο εθρψξεζεο ησλ απαηηήζεσλ, 

ακνηβέο δηθεγφξσλ, ζπκβνιαηνγξάθσλ, δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ, κεξηθή άξζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ θαη ηεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ). Οξηζκέλα άιια 

δεηήκαηα φκσο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηφζν ησλ νθεηιεηψλ φζν θαη ησλ επελδπηψλ 

έκεηλαλ αξξχζκηζηα απφ ηνλ λ. 3156/2003, παξφιν πνπ ε δηεζλήο πξαθηηθή, ηελ νπνία 

ζπρλά επηθαιείηαη ν Έιιελαο λνκνζέηεο ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ, ηα έρεη 

ιχζεη. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλππαξμία πξφβιεςεο πεξί ππνρξεσηηθήο 

ζπκκεηνρήο ησλ νίθσλ πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο θαη ησλ θξηηεξίσλ πνπ απηνί πξέπεη 

λα πιεξνχλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ηηηινπνίεζεο. Δπίζεο δελ 

γίλεηαη αλαθνξά πεξί επηβνιήο θξππηνγξαθεκέλεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ νχηε πξνβιέπνληαη ξεηά ηθαλνπνηεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ αλεμαξηεζία θαη 

ηελ απηνηέιεηα ηεο εηαηξίαο εηδηθνχ ζθνπνχ.
6
” 

Σν Διιεληθφ Κξάηνο πξνρψξεζε, ζηα ηέιε ηνπ 2000, ζηελ ηηηινπνίεζε 

απαηηήζεσλ θαη κειινληηθψλ εζφδσλ, φπσο νη εηζξνέο ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ 

ηήξημεο απφ ηελ Δ.Δ. θαη ηα έζνδα απφ ην Δζληθφ Λαρείν ηα νπνία μεπεξλνχζαλ ζε 

αμία ηα 3 δηζ. επξψ. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε έθδσζε ηξία ηηηινπνηεκέλα νκφινγα 

κεηαμχ Ννεκβξίνπ 2000 θαη Οθησβξίνπ 2001, ζπλνιηθνχ χςνπο 3.39 δηζ. επξψ. Σν 

πξψην, ην νπνίν εθδφζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2000, χςνπο 740 εθαη. επξψ, ηηηινπνίεζε 

ζηεγαζηηθά δάλεηα πξνο δεκνζίνπο ππαιιήινπο. Σν δεχηεξν, χςνπο 650 εθαη. επξψ, 

                                                           
6
 Κσλζηαληίλα Θενδνζάθε (2012): ΣΗΣΛΟΠΟΗΖΖ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ: Ζ ΛΤΖ ΣΖΝ 

ΔΛΛΔΗΦΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ: ΚΡΙΣΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ 
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εθδφζεθε έλα κήλα αξγφηεξα, ηηηινπνηψληαο ηηο κειινληηθέο θξαηηθέο εηζπξάμεηο απφ 

ην Δζληθφ Λαρείν. Σέινο, ην ηξίην, χςνπο 2 δηζ. επξψ, ηηηινπνίεζε ηηο κειινληηθέο 

εηζξνέο πξνο ηε ρψξα καο απφ ην Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο. εκεηψλεηαη φηη θαη 

ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο, ελψ ε πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε ηεο Διιάδαο ήηαλ ηφηε Α- απφ 

ηνπο S&P, ηα νκφινγα απηά έιαβαλ Α+, δχν βαζκίδεο πςειφηεξε, νπφηε επηηεχρζεθε 

ζεκαληηθά ρακειφηεξν θφζηνο δαλεηζκνχ. Δπηπιένλ, θαζψο νη απνθάζεηο ηεο Eurostat 

δελ άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη παξά κεηά ηα κέζα ηνπ 2002, ηα ηξία παξαπάλσ νκφινγα 

δελ εκθαλίδνληαλ γηα κεγάιν δηάζηεκα ζηνλ ζπλνιηθφ δαλεηζκφ ηεο ρψξαο καο
7
. Απφ 

ηνλ Ηνχιην 2003 ,ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ (ΣΠΓ) κε λφκν ηνπ θξάηνπο 

κπνξεί πιένλ λα ηηηινπνηεί απεπζείαο θαη ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα πνπ ρνξεγεί. Με ηελ 

νλνκαζία Grifonas, ην 2006 νινθιεξψλεηαη ηηηινπνίεζε χςνπο 950 εθαη. Δπξψ ,γηα 

28,000 δάλεηα , κε αλαδφρνπο ηελ Δζληθή θαη ηηο Deutche Bank, JP Morgan. 

Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο μεθίλεζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ 

κε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Πξψηε απφ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο, ε Aspis Bank πξνρψξεζε ζηελ ηηηινπνίεζε 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ χςνπο 225 εθαη. επξψ, ην θζηλφπσξν ηνπ 2003, ελψ 

αθνινχζεζαλ νη EFG Eurobank θαη ε Σξάπεδα Πεηξαηψο κε ηελ ηηηινπνίεζε 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ χςνπο 750 θαη 400 εθαη. επξψ αληίζηνηρα. Σα νλφκαηα ησλ 

αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ ηηηινπνίεζεο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ είλαη Titlos, Themeleion, Byzantium, Estia, Kion, Lithos, κέζα ζηελ δεθαεηία 

2000-2010 θαη ε νλνκαζηηθή ηνπο αμία ππνινγίδεηαη ζε 8 δηο. Ζ ηηηινπνίεζε ηεο EFG 

Eurobank ην 2005 κε φλνκα Karta 2005-1 ζπλνιηθνχ χςνπο 750 εθαη. επξψ, ήηαλ κφιηο 

ε ηέηαξηε ηηηινπνίεζε πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ειιεληθέο ηξάπεδεο απφ ηελ ςήθηζε 

ηνπ ζρεηηθνχ λνκνζρεδίνπ ην 2002 θαη ε πξψηε πνπ αθνξνχζε πηζησηηθέο θάξηεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
7
 Γεκήηξεο Γθνθέδαο: Με θαζπζηέξεζε ζηελ Διιάδα ε ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ, Ζ Καζεκεξηλή 
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Κεθάιαην 2 

Εηζαγσγή 

 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε ηα παξαθάησ εξσηήκαηα. Γηα πνηνπο 

ιφγνπο επηιέγνπλ νη επηρεηξήζεηο θαη εηδηθφηεξα νη ηξάπεδεο ηελ ηηηινπνίεζε ? Γηαηί 

επηιέγνπλ ηα πξντφληα ηεο ηηηινπνίεζεο νη επελδπηέο ? Ζ απάληεζε είλαη απιή, έρεη 

πάξα πνιιά πιενλεθηήκαηα γηα φια ηα εκπιεθφκελα κέξε. Παξαθάησ ινηπφλ ζα δνχκε 

ηνπο ιφγνπο πνπ επηρεηξήζεηο θαη ηξάπεδεο επηιέγνπλ ηε ηηηινπνίεζε θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο γηα ηνπο επελδπηέο. θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ κέζσ απηήο ηεο 

παξνπζίαζεο είλαη λα θαηαλνήζνπκε πψο ε ηηηινπνίεζε δηαδφζεθε ζε ηέηνην βαζκφ.  

 

 

Γηαηί ηηηινπνηνύλ νη επηρεηξήζεηο ? 

 

Οη βαζηθνί ιφγνη πνπ κηα επηρείξεζε κπνξεί λα επηιέμεη λα εθδψζεη νκνινγίεο 

απαηηήζεσλ αληί γηα εηαηξηθά νκφινγα είλαη: 

 Γηα λα κεηψζεη ην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο 

 Γηα λα δηαθνξνπνηήζεη ηεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο 

 Να επηηαρχλεη ην ξπζκφ εζφδσλ γηα λα βειηηψζεη ηελ εηθφλα ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ παξνπζηάδεη ζηνπο κεηφρνπο ηεο. 

Γηα ηηο ηξάπεδεο ππάξρνπλ επηπιένλ ιφγνη, ηνπο νπνίνπο ζα αλαθέξνπκε ζηε 

ζπλέρεηα. Παξαθάησ αλαιχνληαη νη ιφγνη πνπ επηιέγεηε ε ηηηινπνίεζε απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο.  
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Μείσζε ηνπ θόζηνπο ρξεκαηνδόηεζεο  

 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε γηαηί κηα επηρείξεζε κπνξεί λα επηιέμεη ηελ έθδνζε 

νκνινγηψλ απαηηήζεσλ απφ ην λα εθδψζεη εηαηξηθά νκφινγα ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα 

παξάδεηγκα.  

Έζησ φηη ε επηρείξεζε Άιθα έρεη πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα κε βαζκφ ΒΒΒ. Δάλ 

απηή ε επηρείξεζε ζειήζεη λα ζπγθεληξψζεη 100 εθαη. $ κέζσ ελφο εηαηξηθνχ 

νκνιφγνπ, ην θφζηνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο  ζα είλαη ίζν κε ην επηηφθην ηνπ αληίζηνηρνπ 

θξαηηθνχ νκνιφγνπ ζπλ ην spread yield πνπ αληηζηνηρεί ζηνπο εθδφηεο νκνινγηψλ κε 

βαζκνινγία ΒΒΒ. Αθφκε, εάλ ε Άιθα απνθαζίζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη 100 εθαη. $ απφ 

ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πειαηψλ ηεο σο  εγγχεζε γηα λα εθδψζεη θάπνην νκφινγν, ην 

θφζηνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζα είλαη πηζαλφηαηα ην ίδην κε πξηλ. Ο ιφγνο είλαη ν εμήο, 

ζε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δε κπνξέζεη λα απνπιεξψζεη εκπξφζεζκα θάπνην απφ 

ηα ιεμηπξφζεζκα ρξέε ηεο, νη πηζησηέο ηεο ζα δεζκεχζνπλ φιε ηεο ηε πεξηνπζία 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ πειαηψλ ηεο. 

Χζηφζν, αο ππνζέζνπκε φηη ε Άιθα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα άιιε λνκηθή 

νληφηεηα θαη λα ηεο πνπιήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πειαηψλ ηεο. Απηή ε λνκηθή 

νληφηεηα είλαη ε νληφηεηα εηδηθνχ ζθνπνχ (SPV) πνπ πεξηγξάςακε πξνεγνπκέλσο. ην 

παξάδεηγκα καο ε εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ πνπ δεκηνπξγεί ε Άιθα είλαη ε Άιθα SA. 

Δάλ ε πψιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ  ηεο Άιθα ζηελ Άιθα SA γίλεη ζσζηά, δειαδή ζηελ 

ηηκή πνπ νξίδεη γηα απηέο ε αγνξά, ηφηε νη ππνρξεψζεηο αλήθνπλ λνκηθά πιένλ ζηελ 

Άιθα SA. Απηφ ζεκαίλεη φηη αλ ε Άιθα ρξενθνπήζεη θάπνηε, νη πηζησηέο ηεο δελ 

κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο, πνπ πσιήζεθαλ ζηελ Άιθα SA. Πνηεο είλαη 

νη επηπηψζεηο απηήο ηεο επηινγήο ? 

Όηαλ ε Άιθα ζα πνπιήζεη ηηο νκνινγίεο ππνρξεψζεσλ, νη επελδπηέο πνπ 

ελδηαθέξνληαη λα ηηο αγνξάζνπλ ζα αμηνινγήζνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηηο πιεξσκέο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο νκνινγίεο, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο  Άιθα (ΒΒΒ). 

Οπφηε κε ηη βαζκφ ζα αμηνινγεζνχλ νη νκνινγίεο πνπ εθδίδεη ε Άιθα SA ? Ζ 

απάληεζε είλαη εληππσζηαθή, κε φπνην βαζκφ ζειήζεη ε Άιθα SA. Φαληάδεη πεξίεξγν 

φηη ν εθδφηεο (SPV) κπνξεί λα επηιέμεη ηε βαζκνινγία ησλ νκνινγηψλ πνπ εθδίδεη, 

σζηφζν είλαη γεγνλφο. Ζ Άιθα SA ζα παξνπζηάζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο εγγχεζε (collateral) γηα ηα ABS ζε έλαλ νίθν 
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αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. ηε ζπλέρεηα, ν νίθνο αμηνιφγεζεο ζα 

αμηνινγήζεη ηελ πνηφηεηα ησλ εγγπήζεσλ θαη ζα ελεκεξψζεη ηνλ εθδφηε ηη πξέπεη λα 

θάλεη γηα λα απνθηήζεη ηελ επηζπκεηή βαζκνινγία γηα ηηο νκνινγίεο πνπ εθδίδεη.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνλ εθδφηε λα εληζρχζεη πηζησηηθά 

(credit enhance) ηε δνκή ησλ νκνινγηψλ. Τπάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο πηζησηηθήο 

ελίζρπζεο ηηο νπνίεο ζα αλαπηχμνπκε ζε μερσξηζηή ελφηεηα παξαθάησ. ε γεληθέο 

γξακκέο, νη νίθνη αμηνιφγεζεο εμεηάδνπλ ηηο ελδερφκελεο δεκίεο απφ ηηο πιεξσκέο ησλ 

εγγπήζεσλ (π.ρ. αζέηεζε/θαζπζηέξεζε πιεξσκψλ ησλ πειαηψλ) θαη θαζνξίδνπλ ην 

βαζκφ πηζησηηθήο ελίζρπζεο πνπ ρξεηάδνληαη νη νκνινγίεο πνπ ζα εθδνζνχλ  γηα λα 

επηηχρνπλ ηε βαζκνινγία πνπ ζηνρεχεη ν εθδφηεο ηνπο. Όζν πςειφηεξε είλαη ε 

βαζκνινγία ζηφρνο ηνπ εθδφηε, αληίζηνηρα πςειφηεξε ζα είλαη θαη ε πηζησηηθή 

ελίζρπζε πνπ ζα απαηηήζεη ν νίθνο αμηνιφγεζεο γηα λα απνδψζεη απηή ηε βαζκνινγία.  

Οπφηε ε Άιθα, πνπ έρεη ΒΒΒ αμηνιφγεζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, κπνξεί λα 

απνθηήζεη πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε πςειφηεξεο βαζκνινγίαο κε ηε κέζνδν ηεο 

ηηηινπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο. Γηα ηελ αθξίβεηα κε αξθεηή πηζησηηθή ελίζρπζε, 

κπνξεί λα εθδψζεη αθφκα θαη νκνινγίεο κε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία ΑΑΑ. 

Ζ επφκελε ινγηθή εξψηεζε είλαη ε εμήο, γηαηί κηα επηρείξεζε δελ επηιέγεη πάληα 

ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία (ΑΑΑ) γηα ηηο νκνινγίεο πνπ εθδίδεη ? Ζ απάληεζε είλαη 

απιή, ε πηζησηηθή ελίζρπζε θνζηίδεη. Όπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, ππάξρνπλ δηάθνξνη 

κεραληζκνί κε ηνπο νπνίνπο επηηπγράλεηαη ε πηζησηηθή ελίζρπζε θαη φινη ηνπο 

απμάλνπλ ην θφζηνο δαλεηζκνχ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ηηηινπνίεζεο απαηηήζεσλ 

(asset-backed securities). πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη θαζψο κηα επηρείξεζε αλαδεηά κία 

πςειφηεξε πηζησηηθή βαζκνινγία, ζα πξέπεη λα ζπγθξίλεη ην επηπιένλ θφζηνο ηεο 

πηζησηηθήο ελίζρπζεο ησλ νκνιφγσλ κε ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο  πνπ 

ζα επηηχρεη εθδίδνληαο νκφινγα κε πςειφηεξε πηζησηηθή βαζκνινγία. ηε ζπλέρεηα 

κπνξεί λα επηιέμεη ην ζπλδπαζκφ κε ην ρακειφηεξν θφζηνο. 

 

 

Δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγώλ ρξεκαηνδόηεζεο  

 

Πξηλ αξρίζεη λα ζπγθεληξψλεη θεθάιαηα κέζσ ηεο ηηηινπνίεζεο, κηα επηρείξεζε 

πξέπεη πξψηα λα θαζηεξσζεί σο εθδφηεο asset-backed securities. Γηα λα ην επηηχρεη 



34 
 

απηφ πξέπεη λα πνπιήζεη αξθεηέο νκνινγίεο ψζηε λα θαζηεξψζεη ην φλνκα ηνπ (σο 

εθδφηεο) θαη λα δεκηνπξγεζεί κηα δεπηεξνγελήο αγνξά κε αξθεηή ξεπζηφηεηα γηα λα 

δηαπξαγκαηεχνληαη νη νκνινγίεο ηνπ.  

ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα εμεηάζεη θαη ηηο δχν αγνξέο, ηελ αγνξά εηαηξηθψλ 

νκνιφγσλ θαη ηελ αγνξά νκνινγηψλ απαηηήζεσλ (asset-backed securities),λα ζπγθξίλεη 

ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζε θάζε πεξίπησζε θαη λα επηιέμεη απηή κε ην 

ρακειφηεξν θφζηνο. Δπηπιένλ ε δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο.  

 

 

Επηηάρπλζε ησλ εζόδσλ(accelerate earnings) γηα ηε βειηίσζε ηηο 

εηθόλαο ηεο επηρείξεζεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο(financial reports) 

 

Όηαλ κηα επηρείξεζε πξαγκαηνπνηεί πσιήζεηο επί πηζηψζεη ηηο θαηαγξάθεη σο 

απαηηήζεηο ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο . Χζηφζν απηέο νη απαηηήζεηο δελ θαηαγξάθνληαη ζηα 

έζνδα κέρξη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη πιεξσκέο ησλ απαηηήζεσλ.  Μέζσ ηεο 

ηηηινπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ κηα επηρείξεζε κπνξεί λα θαηαγξάςεη άκεζα έζνδα. Σν 

παξαθάησ παξάδεηγκα πεξηγξάθεη ην πψο επηηπγράλεηαη απηφ. 

Έζησ φηη κηα επηρείξεζε, ε Agrotica, δηαζέηεη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο απαηηήζεηο 

ππφ ηε κνξθή ζπκβνιαίσλ πσιήζεσλ γεσξγηθψλ εξγαιείσλ. Τπνζέηνπκε φηη ε 

Agrotica ζπκθψλεζε ζε εηήζην επηηφθην 8% κε ηνπο πειάηεο ηεο ζην ζχλνιν ησλ 

ζπκβνιαίσλ. Τπνζέηνπκε αθφκε φηη ε Agrotica κπνξεί λα πνπιήζεη asset-backed 

securities κε εγγχεζε απηά ηα ζπκβφιαηα πσιήζεσλ θαη θφζηνο 6%. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ε επηρείξεζε ιακβάλεη επηηφθην 10% απφ ηα ζπκβφιαηα θαη απνδίδεη 5% ζηνπο 

επελδπηέο-αγνξαζηέο ησλ ABS. Ζ δηαθνξά απηή είλαη ίζε κε 3% ή 300 κνλάδεο βάζεο. 

Μέξνο απηήο ηεο δηαθνξάο αληηπξνζσπεχεη έλα θφζηνο γηα ηελ Agrotica γηα ηελ 

δηαρείξηζε ησλ ζπκβνιαίσλ, ην νπνίν νξίδνπκε γηα ην παξάδεηγκα καο ζην1%. 

Αθαηξψληαο ην θφζηνο δηαρείξηζεο απφ ηε δηαθνξά πνπ βξήθακε πξνεγνπκέλσο  

(3%-1%) πξνθχπηεη έλα πεξηζψξην 2% ή 200 κνλάδσλ βάζεο. Σν νπνίν νλνκάδεηαη net 
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interest spread. Απηφ είλαη ην θέξδνο ηεο Agrotica πνπ πξνέξρεηαη απφ  ηε πψιεζε ησλ 

asset-backed securities θαη κπνξεί λα θαηαγξαθεί ζηα έζνδα άκεζα. 

Απηφ πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηηηινπνίεζεο γηα λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ησλ εζφδσλ πνπ 

έρνπλ ζέζεη. Όπσο είλαη γλσζηφ νη ρξεκαηηζηεξηαθνί αλαιπηέο θάλνπλ πξνβιέςεηο γηα 

ην χςνο ησλ εζφδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν αλ ζα πεηχρεη ε θάζε επηρείξεζε ην ζηφρν 

πνπ ζέηνπλ νη αλαιπηέο γηα ηα έζνδα ηεο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο. 

Γηα παξάδεηγκα έζησ φηη κηα επηρείξεζε γλσξίδεη φηη ηα έζνδα ηεο ππνιείπνληαη ησλ 

πξνβιέςεσλ. ε απηή ηε πεξίπησζε ε επηρείξεζε κπνξεί κέζσ ηεο ηηηινπνίεζεο λα 

αμηνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ηεο θαη λα θαιχςεη ην έιιεηκκα. 

Κιείλνληαο ηελ αλαθνξά γηα ηνλ ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εζφδσλ ζα πξέπεη 

λα αλαθέξνπκε θάηη ηειεπηαίν, πνπ αθνξά ηε θνξνιφγεζε ηνπο. Ζ πψιεζε ησλ 

απαηηήζεσλ(assets) ζε έλα φρεκα εηδηθνχ ζθνπνχ θαη ην εηζφδεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ 

απηήλ δε ρξεηάδεηαη λα θνξνινγεζνχλ άκεζα. πλεπψο κπνξνχκε λα επηηαρχλνπκε ηα 

έζνδα κέζσ ηεο ηηηινπνίεζεο, αιιά λα κεηαζέζνπκε ηε πιεξσκή  ηνπ θφξνπ πνπ ηνπο 

αλαινγεί ζε κειινληηθφ ρξφλν. 

 

 

Γηαηί ηηηινπνηνύλ νη ηξάπεδεο ? 

 

Ζ αλάγθε ησλ ηξαπεδψλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο είλαη 

ν θχξηνο ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηηηινπνίεζε. Σππηθά ν ηζνινγηζκφο κηαο 

ηξάπεδαο πεξηέρεη ζηεγαζηηθά δάλεηα (residential mortgage loans), επηρεηξεκαηηθά 

δάλεηα (corporate loans) θαη θαηαλαισηηθά δάλεηα (retail factoring θαη credit card debt). 

Μεξηθνί απφ ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ κηα ηξάπεδα ζηελ ηηηινπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο είλαη νη παξαθάησ: 

 Γηα λα απμήζεη ην δείθηε ROE (Return on equity): Δθφζνλ ηα έζνδα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (πιεξσκέο)  πνπ ηηηινπνηνχληαη 

παξακέλνπλ ζηαζεξά ελψ ε ηηηινπνίεζε κεηψλεη ην κέγεζνο-αμία ησλ 
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πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε ηηηινπνίεζε ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

ηνπ δείθηε ROE. 

 Γηα λα κεηώζεη ην ειάρηζην απαηηνύκελν θεθάιαην: Σν χςνο ηνπ θεθαιαίνπ 

πνπ απαηηείηαη λα δηαηεξεί κηα ηξάπεδα κπνξεί λα κεησζεί κέζσ ηεο 

ηηηινπνίεζεο. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο ή λα επηηξέςεη 

ζηε ηξάπεδα λα ρξεζηκνπνηήζεη απηά ηα θεθάιαηα  ζε άιιεο, πην επηθεξδήο, 

δξαζηεξηφηεηεο-επελδχζεηο. 

 Γηα λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε ρξεκαηνδόηεζε ρακειόηεξνπ θόζηνπο: 

πρλά ην επηηφθην πνπ πιεξψλεη γηα ηα ABS είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξν απφ ην 

επηηφθην ησλ δαλείσλ-απαηηήζεσλ πνπ απαξηίδνπλ ηα ABS. Απηφ δεκηνπξγεί 

έλα πεξηζψξην θέξδνπο γηα ηελ ηξάπεδα, σο εθρσξνχζα επηρείξεζε. 

 

 

Με άιια ιφγηα, νη βαζηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κηα ηξάπεδα ηηηινπνηεί κέξνο 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο είλαη νη εμήο: 

 

 Αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο 

 Γηαρείξηζε θεθαιαίσλ ηζνινγηζκνχ 

 Γηαρείξηζε θηλδχλνπ θαη κεηαθνξά ρξεκαηνπηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

 

 

Αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ  

   

Οη ηξάπεδεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε ηηηινπνίεζε α) γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ , β) λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο 

θαη λα κεηψζνπλ ην θφζηνο ηεο θαη γ) λα κεηψζνπλ ηηο δηαθνξέο ζηνπο ρξφλνπο 

σξίκαλζεο ησλ δηάθνξσλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ αγνξά ησλ ABS είλαη κεγάιε 

θαη θαηά ζπλέπεηα ε πξφζβαζε ζε απηή ηε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ζα επηηξέςεη ζε κηα 

ηξάπεδα λα αλαπηπρζεί κε ηαρχηεξν ξπζκφ απ' φηη αλ βαζίδνληαλ κφλν ζε πην 

παξαδνζηαθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. 
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Ζ ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ επηηξέπεη ζηηο ηξάπεδεο λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο. Όπσο είλαη θπζηθφ θακία ηξάπεδα δε ζέιεη λα βαζίδεηαη κφλν ζε 

κηα ή ζε πνιχ ιίγεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο κπνξεί λα είλαη πνιχ επηθίλδπλν ζε 

θαηξνχο πνπ νη αγνξέο πεξλάλε θξίζε. Γηα απηφ ην ιφγν επηιέγνπλ έλα κίγκα 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ δηάθνξεο πεγέο. Ζ ηηηινπνίεζε παίδεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζε απηφ ην κίγκα.  

Δπηπιένλ επηηξέπεη ζηηο ηξάπεδεο λα  κεηψζνπλ ην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο. Απηφ 

ζπκβαίλεη επεηδή ε δηαδηθαζία ηεο ηηηινπνίεζεο απνζπλδέεη ην βαζκφ 

ρξεκαηνπηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο (credit rating) ηνπ εθρσξεηή (originator) απφ απηφλ 

ησλ εθδηδφκελσλ ηίηισλ (π.ρ. abs). πλήζσο νη ηίηινη πνπ εθδίδνληαη απφ ηνπο SPVs 

έρνπλ πςειφηεξε βαζκνινγία απφ ηα νκφινγα πνπ ζα εθδίδνληαλ απεπζείαο απφ ηελ 

εθρσξνχζα ηξάπεδα. Αθφκε, παξφιν πνπ ε ξεπζηφηεηα ηεο δεπηεξεχνπζαο αγνξάο ησλ 

ABS είλαη ζπρλά ρακειφηεξε απφ απηήλ ηεο αγνξάο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ, γεγνλφο πνπ 

απμάλεη ην επηηφθην πνπ απνδίδνπλ ηα ABS ζηνπο επελδπηέο, πνιιέο θνξέο  ην θφζηνο 

ηνπ δαλεηζκνχ γηα ηελ εθρσξνχζα ηξάπεδα είλαη ρακειφηεξν ζηελ αγνξά ABS εμαηηίαο 

ηεο πςειφηεξεο βαζκνινγίαο (credit rating) ησλ ABS. 

Κιείλνληαο απηήλ ηελ ελφηεηα ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε θαη ζην ζέκα ησλ 

δηαθνξψλ ζηνπο ρξφλνπο σξίκαλζεο ησλ δηάθνξσλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ. Καζψο 

κηα ηξάπεδα ρξεκαηνδνηεί καθξνπξφζεζκα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ φπσο ηα 

ελππφζεθα ζηεγαζηηθά δάλεηα κε πην βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο φπσο νη ηξαπεδηθέο 

θαηαζέζεηο ή κε δηαηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, ε δηαρείξηζε ησλ σξηκάλζεσλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ-παζεηηθνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθή (asset-liability management or ALM). 

Απηέο νη δηαθνξέο ζηνπο ρξφλνπο σξίκαλζεο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηελ 

ηηηινπνίεζε. Ζ εθρσξνχζα ηξάπεδα ρξεκαηνδνηείηε απφ ηε πψιεζε ησλ απαηηήζεσλ, 

ελψ νη ρξφλνη σξίκαλζεο ησλ ηίηισλ πνπ εθδίδνληαη (ABS) ζπρλά αληηζηνηρνχλ ζηνπο 

ρξφλνπο σξίκαλζεο ησλ απαηηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ έθδνζε ηνπο.  
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Δηαρείξηζε θεθαιαίσλ ηζνινγηζκνύ 

 

Οη ηξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηηηινπνίεζε γηα λα βειηηψζνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ  

θεθαιαίσλ ηζνινγηζκνχ. Απηφ επηηπγράλεηαη θπξίσο κέζσ ηεο κείσζεο ησλ θεθαιαίσλ 

πνπ απαηηείηαη λα δηαηεξνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

ηεο Σξάπεδαο Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ (Bank for International Settlements), νη νπνίνη 

είλαη γλσζηνί θαη σο θαλνληζκνί ηεο Βαζηιείαο. Όπσο νξίδεηαη απφ ηα πιαίζηα 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο Βαζηιείαο νη ηξάπεδεο πξέπεη λα δηαηεξνχλ έλα ειάρηζην 

επίπεδν θεθαιαίνπ γηα ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο αλάινγα ην επίπεδν ηνπ 

θηλδχλνπ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ.   

χκθσλα κε ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην Βαζηιεία Η ην ειάρηζην πνζνζηφ θεθαιαίνπ 

πξνο ελεξγεηηθφ θαη εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 8%. Γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

πνπ βαζίδνληαη ζηε ζηάζκηζε θηλδχλνπ, ην θεθάιαην κηαο ηξάπεδαο ζρεηίδεηαη κε ην 

άζξνηζκα ηνπ θηλδχλνπ, ζηνλ νπνίν εθηίζεηαη κε ην ελεξγεηηθφ ηεο θαη ηα εθηφο 

ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία, φπσο απηφ ζηαζκίδεηαη κε βάζε ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο 

θηλδχλνπ: 1) 0% (ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ φπσο κεηξεηά, απαηηήζεηο ζε θεληξηθέο 

ηξάπεδεο θαη θπβεξλήζεηο ζε ηνπηθφ λφκηζκα), 2) 20% (ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ φπσο ν 

δαλεηζκφο ζε Development Banks), 3) ζε 50% (ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ αθνξνχλ 

ζηεγαζηηθή πίζηε) θαη 4) 100% (ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ αθνξνχλ θαηαλαισηηθή 

πίζηε θ.ιπ.), ε θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο αληαλαθιά ηελ πηζαλφηεηα δεκηάο κε εθηέιεζεο 

ή ππεξεκεξίαο. 

Καζψο νξγαληζκφο εηδηθνχ ζθνπνχ (SPV) δελ είλαη ηξάπεδα, δελ ππφθεηηαη ζηνπο 

θαλνληζκνχο ηεο Βαζηιείαο θαη ρξεηάδεηαη κφλν έλα πνζφ θεθαιαίνπ ην νπνίν είλαη 

νηθνλνκηθά αλαγθαίν απφ ηε θχζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη. 

Απηφ ην πνζφ δελ είλαη ζηαζεξφ, αιιά είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξν απφ ην 8% πνπ 

απαηηείηαη λα δηαηεξνχλ νη ηξάπεδεο. Ζ εθρσξνχζα ηξάπεδα ζπλεπψο κεηψλεη ην 

θεθάιαην πνπ απαηηείηαη λα δηαηεξεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπιψληαο ηα 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο πξνο ηηηινπνίεζε ζε έλαλ SPV. Παξφιν πνπ ε κείσζε 

απηή ζπάληα θηάλεη ην 100%, δηφηη ζπλήζσο ε ηξάπεδα δηαηεξεί ην first loss tranche 

απφ ηνπο εθδηδφκελνπο ηίηινπο, κεηά ηελ ηηηινπνίεζε ηα θεθάιαηα πνπ απαηηείηαη λα 

δηαηεξεί ε ηξάπεδα κεηψλνληαη ζεκαληηθά.  
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Μεηψλνληαο ην θεθάιαην πνπ ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ζχκθσλα κε ηα 

ξπζκηζηηθά πιαίζηα, κηα ηξάπεδα κπνξεί λα βειηηψζεη ηνλ δείθηε return on equity 

(ROE). Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ βειηηψλεη ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ νη κέηνρνη ηεο γηα ηελ 

ηξάπεδα, αιιά θαη νη πηζαλνί επελδπηέο.   

 

 

Δηαρείξηζε θηλδύλνπ 

 

Μεηά ηελ ηηηινπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ, ε έθζεζε ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ 

θίλδπλν απηψλ ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ εθρσξνχζα ηξάπεδα πεξηνξίδεηαη αηζζεηά. 

Αθφκε ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ηξάπεδα δελ δηαηεξεί έλα νκφινγν first-loss ε έθζεζε ζε 

απηφλ ηνλ θίλδπλν εμαιείθεηε. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή νη απαηηήζεηο έρνπλ πνπιεζεί 

ζηελ εηαηξία εηδηθνχ ζθνπνχ (SPV). 

Δπηπιένλ ε ηηηινπνίεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα απνκαθξπλζνχλ απφ 

ηνπο ηξαπεδηθνχο ηζνινγηζκνχο κε απνδνηηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ (assets). ε 

απηή ηε πεξίπησζε ππάξρεη δηπιφ φθεινο: α) κεηψλεηαη/εμαιείθεηαη ν 

ρξεκαηνπηζησηηθφο θίλδπλνο θαη β) βειηηψλεηαη ε εηθφλα πνπ έρνπλ νη επελδπηέο γηα 

ηελ επηρείξεζε θαζψο κεηψλεηαη ν ιφγνο ησλ κε απνδνηηθψλ δαλείσλ πξνο ην ζχλνιν 

ησλ δαλείσλ. Σέινο ππάξρεη αθφκα έλα πηζαλφ πιενλέθηεκα απφ ηελ ηηηινπνίεζε 

απηνχ ηνπ είδνπο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ. Δάλ θάπνην απφ απηά ηα ζηνηρεηά ζηελ 

ζπλέρεηα αξρίζεη λα απνδίδεη, ή ζηε πεξίπησζε δαλείσλ πνπ δελ εμππεξεηνχληαη 

ππάξμεη θάπνηα αμία εθθαζάξηζεο, ε εθρσξνχζα ηξάπεδα ζα ιάβεη φπνην επηπιένλ 

θέξδνο πξαγκαηνπνηήζεη ε εηαηξία εηδηθνχ ζθνπνχ (SPV). 

 

 

 

 

 



40 
 

Πιενλεθηήκαηα ηεο ηηηινπνίεζεο γηα ηνπο επελδπηέο 

 

Σν ελδηαθέξνλ ησλ επελδπηψλ γηα ηελ αγνξά ABS ήηαλ πςειφ απφ ηε ζηηγκή ηεο 

εκθάληζεο ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ζηα κάηηα ησλ επελδπηψλ ηα νκφινγα κε 

εγγχεζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ κηα ζεηξά απφ πιενλεθηήκαηα, φπσο: 

 Πξφζβαζε ζε επελδπηηθνχο ηνκείο πνπ ζε άιιε πεξίπησζε ζα ήηαλ 

θιεηζηνί ζε απηνχο 

 Πξφζβαζε ζε επελδπηηθά πξντφληα κε δηαθνξεηηθά θαη κεξηθέο θνξέο 

αλψηεξα πξνθίι θηλδχλνπ-απφδνζεο 

 Γηαθνξνπνίεζε ησλ πεδίσλ ελδηαθέξνληνο 

Ζ δπλαηφηεηα ηεο ηηηινπνίεζεο ησλ ABS λα δεκηνπξγνχλ ζπγθεθξηκέλα πξνθίι 

απφδνζεο-θηλδχλνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Οπζηαζηηθά κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

πξντφληα κε ζπγθεθξηκέλε βαζκνινγία αμηνιφγεζεο, φηαλ ππάξρεη έιιεηςε ηέηνησλ 

πξντφλησλ ζηελ αγνξά. Αθφκε ηα νκφινγα κε εγγχεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζπρλά 

πξνζθέξνπλ θαιχηεξε ζρέζε θηλδχλνπ-απφδνζεο απφ ηα εηαηξηθά νκφινγα πνπ έρνπλ 

ηνλ ίδην ρξφλν σξίκαλζεο θαη βαζκφ αμηνιφγεζεο. Απηφ κπνξεί λα θαίλεηαη παξάδνμν, 

σζηφζν έλα νκφινγν κε αμηνιφγεζε ΑΑ παξαδείγκαηνο ράξηλ κπνξεί λα έρεη θαιχηεξε 

απφδνζε απφ θάπνην άιιν κφλν θαη κφλν επεηδή είλαη εγγπεκέλν απφ πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε εθρσξνχζα ηξάπεδα δηαηεξεί ην «ηκήκα ηεο 1εο 

δεκίαο» (first loss tranche).  

Δπηπιένλ ε επέλδπζε ζε ABS δηαθνξνπνηεί ηελ έθζεζε ζηνλ θίλδπλν γηα ηνπο 

επελδπηέο. Γηα παξάδεηγκα ε επέλδπζε ζε έλα εηαηξηθφ νκφινγν αμίαο 10 εθαη. $ 

εθζέηεη ηνλ επελδπηή ζην event risk πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ εθδφηε ηνπ. Γειαδή ζε κηα 

ελδερφκελε ρξενθνπία ηνπ εθδφηε λα θηλδπλέςεη ην ζχλνιν ηεο επέλδπζεο. Αληίζεηα ε 

επέλδπζε ζε έλα ABS εθζέηεη ηνλ επελδπηή ζε κηα νκάδα πεξηνπζηψλ ζηνηρείσλ πνπ ν 

αξηζκφο ηνπο κπνξεί λα μεπεξλάεη ην 100. Πξνθαλψο ζε απηή ηε πεξίπησζε ππάξρνπλ 

δηαθνξεηηθά event risk γηα ην θαζέλα απφ απηά, θαη ζπλεπψο ν ζπγθεληξσηηθφο 

θίλδπλνο είλαη ρακειφηεξνο. 
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 Κεθάιαην 3 

 

Χξεκαηνπηζησηηθή Κξίζε 2007- 

  

Ειζαγυγή 

 

Οη δπλάκεηο πνπ επεξέαζαλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο ζηηο Ζλσκέλεο 

πνιηηείεο ην 2007 θαη ζηε ζπλέρεηα φιν ηνλ θφζκν, παξνκνηάδνληαη απφ θάπνηνπο κε 

ηηο δπλάκεηο ηεο θχζεο φπσο νη ζεηζκνί θαη νη ηπθψλεο, ηφζν ηζρπξέο θαη απξφβιεπηεο 

πνπ πξαθηηθά δελ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ. Καη παξφιν πνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε δελ 

ζθφησζε θαλέλαλ άκεζα, ρηιηάδεο άλζξσπνη έραζαλ ηα ζπίηηα ηνπο, ρηιηάδεο άλζξσπνη 

έραζαλ ηηο δνπιεηέο ηνπο θαη ρηιηάδεο άλζξσπνη έραζαλ ηνπο θφπνπο κηαο δσήο. Ζ 

ζπλνιηθή νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή αδηακθηζβήηεηα ήηαλ ζεκαληηθή θαη κέρξη θαη 

ζήκεξα δελ έρεη ππνινγηζηεί κε αθξίβεηα. 

Αθφκε κεξηθνί ζπγθξίλνπλ ηελ θξίζε ηνπ 2007 θαη ηνλ παληθφ πνπ αθνινχζεζε 

κε ηελ θαηάξξεπζε ηνπ 1907. Ζ νπνία ζεσξείην κέρξη ζήκεξα ε κεγαιχηεξε ζε έληαζε 

θαη δηάξθεηα θαηάξξεπζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κηαο ρψξαο απφ ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ παγθφζκηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη δξάζεηο πνπ απαηηεζήθαλ ηφηε 

γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ησλ ελσκέλσλ πνιηηεηψλ αιιά θαη ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο ήηαλ πξσηνθαλείο.  

Ζ θξίζε πνπ μεθίλεζε ην 2007, θαη είλαη αθφκε ζε εμέιημε, δελ είλαη κηα 

παξαδνζηαθή θξίζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δελ ήηαλ 

αξρηθά ζην επίθεληξν, ζε αληίζεζε κε ηελ θξίζε ηνπ 1907. Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα έρεη 

αιιάμεη δξακαηηθά απφ ηφηε θαη έρεη κεηακνξθσζεί. Έρεη αλαπηπρζεί απηφ πνπ 

νλνκάδνπκε “shadow banking”, ην νπνίν απνηειείηαη απφ hedge funds θαη structured 

investment vehicles(SIVs). Οπζηαζηηθά φκσο θαη ε ζεκεξηλή θξίζε είλαη κηα ηξαπεδηθή 

θξίζε. Ζ δηαθνξά ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ είλαη ην ζεκείν εθθίλεζεο. ηε ζεκεξηλή 

πεξίπησζε, ην πξφβιεκα μεθίλεζε φηαλ νη επελδπηέο θνβνχκελνη ηηο αλακελφκελεο 

δεκίεο ζε νκφινγα κε εγγπήζεηο subprime θαη παξάγσγα πνπ ζπλδένληαλ κε subprime 
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εγγπήζεηο, αξλήζεθαλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηηο ηξάπεδεο. Απηφ νδήγεζε κε ηε ζεηξά 

ηνπ ζε μαθληθή θαη κεγάιε ζε έθηαζε  έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηηο αγνξέο.  

Όπσο θαη ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο θξίζεο θαη ζηε ζεκεξηλή ε ξίδα ηνπ 

πξνβιήκαηνο βξίζθεηαη ζηελ έιιεηςε πιεξνθφξεζεο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο 

subprime νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία αιιεινζπλδεφκελσλ νκνιφγσλ θαη παξάγσγσλ 

πξντφλησλ. Καζψο ε αιπζίδα απηψλ ησλ νκνιφγσλ θαη ησλ παξαγψγσλ κεγάισλε ε 

ζσζηή πιεξνθφξεζε ησλ επελδπηψλ γηλφηαλ φιν θαη πην δχζθνιε. Ζ αιπζίδα ησλ 

νκνιφγσλ απηήο ηεο κνξθήο θαη ηα πξνβιήκαηα πιεξνθφξεζεο πνπ πξνέθπςαλ 

εκθαλίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηα νκφινγα ελππφζεθσλ δαλείσλ subprime.  

 

Παξάδεηγκα αιπζίδαο νκνιφγσλ
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Ο οπιζμόρ ηυν δανείυν σαμηλήρ εξαζθάλιζηρ (subprime)  

 

Ση ζεκαίλεη φκσο ν φξνο subprime ? Ο φξνο αλαθέξεηαη ζηνπο δαλεηνιήπηεο πνπ 

έρνπλ θαθφ πηζησηηθφ παξειζφλ θαη ελδερνκέλσο λα κελ κπνξνχλ λα απνπιεξψζνπλ 

ηα δάλεηα ηνπο, ηα δάλεηα απηά νλνκάδνληαη δάλεηα ρακειήο εμαζθάιηζεο. Οη 

δαλεηνιήπηεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο παξνπζηάδνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Έρνπλ ηζηνξηθφ απφ θαζπζηεξεκέλεο πιεξσκέο 

 Σν πνζνζηφ ηνπ ρξένπο ηνπο ζε ζρέζε κε ην εηζφδεκα ηνπο είλαη άλσ ηνπ 

50%. 

 Έρνπλ πνιχ ρακειφ εηζφδεκα 

 Γελ θαηέρνπλ αθίλεηα ή άιιε πεξηνπζία πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ εγγχεζε γηα ην ρξένο ηνπο. 

 Έρνπλ εθδνζεί δηαηαγέο πιεξσκήο ζε βάξνο ηνπο ή έρνπλ ρξενθνπήζεη 

(αηνκηθή ρξενθνπία). 

 

 

Τηηινπνίεζε απαηηήζεσλ θαη δάλεηα ρακειήο εμαζθάιηζεο 

 

Σα ρξφληα πξηλ απφ ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο ε ζπκπεξηθνξά ησλ δαλεηζηψλ ζηηο 

Ζλσκέλεο πνιηηείεο άιιαμε δξακαηηθά. Άξρηζαλ λα πξνζθέξνπλ νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξα δάλεηα ζε θαηεγνξίεο δαλεηδνκέλσλ πςεινχ ξίζθνπ (π.ρ. subprime, 

παξάλνκνπο κεηαλάζηεο θ.α.).  Σν 2005, ν κέζνο φξνο ηεο πξνθαηαβνιήο γηα φζνπο 

αγφξαδαλ θαηνηθία γηα πξψηε θνξά ήηαλ κφιηο 2%(ηεο αμίαο ηνπ αθίλεηνπ), ελψ ην 

43% απηψλ δελ πιήξσλε πξνθαηαβνιή. Σα ζηεγαζηηθά δάλεηα ρακειήο εμαζθάιηζεο 

(subprime) απφ 35 δηζεθαηνκκχξηα $ ην 1996 θαη ην 5% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ, 

έθηαζαλ ηα 600 δηζεθαηνκκχξηα $ ην 2006 θαη ην 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ.  

Οη εθδφζεηο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ρακειήο εμαζθάιηζεο (subprime) ην 2005 θαη 

ην 2006 ζηηο Ζ.Π.Α. ήηαλ πεξίπνπ 1.2 ηξηζεθαηνκκχξηα $, απφ ηα νπνία ην 80% 

ηηηινπνηήζεθε. Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δνκήο ησλ νκνιφγσλ ησλ ζηεγαζηηθψλ 
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δαλείσλ subprime, ήηαλ ε δπλαηφηεηα ησλ αγνξαζηψλ ησλ θαηνηθηψλ λα 

αλαρξεκαηνδνηήζνπλ ηα ζηεγαζηηθά ηνπο δάλεηα επσθεινχκελνη ηεο ζεηηθήο 

κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ ηνπο. Δπηπιένλ φπσο ζεκεηψζακε θαη παξαπάλσ ε 

ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο subprime νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία αιιεινζπλδεφκελσλ 

νκνιφγσλ θαη παξάγσγσλ πξντφλησλ. Σα subprime RMBS ζπρλά βξηζθφληνπζαλ ζε 

ραξηνθπιάθηα CDOs. Με ηε ζεηξά ηνπο νξηζκέλα tranches(ηάμεηο) απηψλ ησλ CDOs 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία     (πξφθεηηαη γηα CDOs πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

σο εγγχεζε, ραξηνθπιάθην πνπ απνηειείηε απφ tranches άιισλ CDOs). Δπηπιένλ 

δεκηνπξγήζεθαλ θαη ζπλζεηηθά CDOs κε ραξηνθπιάθηα πνπ απνηεινχληαλ απφ CDS. 

Πξντφληα δειαδή πνπ “πνληάξαλε” ζηελ αδπλακία απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ ρακειήο 

εμαζθάιηζεο. 

Όηαλ νη ηηκέο ησλ θαηνηθηψλ έπαςαλ λα απμάλνληαη, θαη αληίζεηα, άξρηζαλ λα 

κεηψλνληαη γηα πξψηε θνξά κεηά απφ 50 ρξφληα, εκθαλίζηεθαλ θαη ηα πξψηα 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ησλ δαλείσλ ρακειήο εμαζθάιηζεο 

(subprime). Οη αγνξαζηέο θαηνηθηψλ δελ κπνξνχζαλ, φπσο θαηά ην πξφζθαην 

παξειζφλ, λα δαλεηζζνχλ εθ λένπ πξνθεηκέλνπ λα αλαρξεκαηνδνηήζνπλ ην δάλεηφ 

ηνπο, επσθεινχκελνη ηεο ζεηηθήο κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ ηνπο, αθνχ απηή 

ήηαλ πιένλ αξλεηηθή. Δπηπιένλ κηα αξθεηά κεγάιε νκάδα αγνξαζηψλ, δελ ήζειαλ λα 

απνπιεξψλνπλ έλα δάλεην ην κέγεζνο ηνπ νπνίνπ δελ αληαπνθξηλφηαλ ζηελ αμία ηνπ 

ζπηηηνχ πνπ είραλ αγνξάζεη. Σέινο νη ηξάπεδεο δελ είραλ ηηο απαξαίηεηεο εμαζθαιίζεηο 

αιιά νχηε θαη ηελ αγνξά, γηα λα δηαζέζνπλ ηα ππνζεθεπκέλα αθίλεηα, εάλ απνθάζηδαλ 

λα ηα θαηαζρέζνπλ. Ζ ζπλέπεηα ήηαλ ηα νκφινγα πνπ είραλ εθδψζεη ε ηξάπεδεο λα 

ράζνπλ ηελ αμία ηνπο, αθνχ ήηαλ πιένλ επηζθαιή, θαη ην ίδην ζπλέβε κε ηα δνκεκέλα 

νκφινγα ζηα φπνηα είραλ επελδχζεη ηα πεξηζζφηεξα κεγάια επελδπηηθά funds ηεξάζηηα 

πνζά θαη κε ππεξβνιηθή κφριεπζε. 

“Χο εθ ηνχηνπ, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα παξνπζίαζαλ ζεκαληηθέο δεκίεο 

ζηνλ ηνκέα ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, θαη ζεκεηψζεθαλ νη πξψηεο ρξενθνπίεο hedge 

funds, ηα νπνία απνηεινχζαλ ηελ θηλεηήξηα δχλακε ησλ αγνξψλ CDO πςεινχ ξίζθνπ. 

Οη εμειίμεηο πνπ αθνινχζεζαλ ήηαλ ξαγδαίεο, θαη νη αδπλακίεο ηνπ φινπ κεραληζκνχ 

παξαγσγήο ρξήκαηνο απνθαιχθζεθαλ: ηα CDO δηαδέρζεθαλ ην νκφινγα ησλ 

ηηηινπνηεκέλσλ ζπλήζσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, ησλ νπνίσλ νη πσιήζεηο ζε πνιχ 

ρακειή ηηκή ζήκαλαλ ηελ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο ηνπο. Οη επελδπηηθέο ηξάπεδεο 

κεηέθεξαλ φζα CDO είραλ δηαθξαηήζεη ζηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο, ζε Structured 

Investment Vehicles (SIV) πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηελ έθζεζε ησλ δεκηψλ ηνπο. 
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Όκσο ππήξρε αδπλακία παξνρήο εγγπήζεσλ γηα ηα SIV ηνπο, αθνχ ηα CDO ηνπο είραλ 

ράζεη ηελ αμία ηνπο, φπσο θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία απηά είραλ σο 

εγγχεζε. Σα CDO δελ απνηεινχζαλ πιένλ παξά ειεθηξνληθέο εγγξαθέο ρσξίο 

αληίθξηζκα. Χο εθ ηνχηνπ, νη ηξάπεδεο αλαγθάζηεθαλ λα παξαδερζνχλ ηηο δεκηέο ηνπο, 

νη νπνίεο ήηαλ πνιχ πςειέο. Φπζηθά, δελ επξφθεηην πιένλ κφλν γηα ακεξηθαληθέο 

ηξάπεδεο, αιιά γηα φιεο ηηο αλά ηελ πθήιην ηξάπεδεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ αγνξά 

CDO. 

Ζ αδπλακία ησλ λνηθνθπξηψλ ζηηο ΖΠΑ λα απνπιεξψζνπλ ηηο ππνζήθεο ησλ 

subprimes, νδήγεζε ζε ρηιηάδεο εμψζεηο θαη θαηαζρέζεηο ζπηηηψλ απφ πηζησηέο. ηε 

ζπλέρεηα, ε καδηθή πψιεζε ησλ θαηαζρεκέλσλ θαηνηθηψλ απφ ηνπο δαλεηζηέο ή 

αδηάζεησλ θαηνηθηψλ απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο, επηδείλσζε ηελ ήδε βαζηά θξίζε ηεο 

αγνξάο αθηλήησλ
8
.” 

Ζ πςειή κφριεπζε (leverage) πνπ ελζσκάησλαλ ηα subprime MBSs θαη CDOs 

είρε δξακαηηθέο ζπλέπεηεο φηαλ εθδειψζεθε ε θξίζε. Δμαηηίαο ηεο πςειήο κφριεπζεο 

κηθξέο αιιαγέο ζηηο ηηκέο ησλ ρξεκαηνξνψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ σο εγγχεζε ηα νκφινγα, επεξεάδνπλ έληνλα ηελ αμία ησλ νκνιφγσλ 

απηψλ. Οη δεκηνπξγνί ησλ πξντφλησλ απηψλ (subprime MBS θαη CDO) ζηφρεπαλ ζηελ 

εμνπδεηέξσζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο κφριεπζεο κέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη ηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηεο ζρεηηθά ρακειήο απφδνζεο ελφο δηαθνξνπνηεκέλνπ ραξηνθπιαθίνπ 

κέζσ ηεο κφριεπζεο. Ζ δηαθνξνπνίεζε βαζίδνληαλ ζηελ ππφζεζε φηη ηα εθαηνληάδεο 

ζηεγαζηηθά δάλεηα πνπ απαξηίδνπλ ηα ραξηνθπιάθηα απηψλ ησλ πξντφλησλ, δε ζα 

κπνξνχζαλ λα ζηακαηήζνπλ λα εμππεξεηνχληαη ηαπηφρξνλα. Δχθνια κπνξεί λα 

θαηαιάβεη θαλείο ηη αθνινχζεζε φηαλ νη ηηκέο ησλ αθηλήησλ άξρηζαλ λα πέθηνπλ. 

 

 

 

 

                                                           
8 ππξίδσλ Βνχιγαξεο θαη Νηθφιανο Σξηαληαθπιιφπνπινο (2009): Ζ θξίζε ησλ ελππφζεθσλ 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πςεινχ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ: ηα αίηηα θαη νη κεραληζκνί ηεο, ζει. 230-

231 
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Ο ξόινο ησλ νίθσλ αμηνιόγεζεο ζηελ θξίζε 

 

Ζ αμηνπηζηία ησλ ηξηψλ κεγάισλ δηεζλψλ νίθσλ αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο (Standard & Poor's, Moody's θαη Fitch) ακθηζβεηήζεθε έληνλα, ιφγσ ηνπ 

θαηαιπηηθνχ ξφινπ πνπ έπαημαλ ζηε δηφγθσζε θαη ηελ θαηάξξεπζε ηεο ακεξηθαληθήο 

αγνξάο δνκεκέλσλ νκνιφγσλ, ε νπνία ππξνδφηεζε ηε κεγαιχηεξε ρξεκαηνπηζησηηθή 

θξίζε ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ. Ζ αγνξά ησλ δνκεκέλσλ νκνιφγσλ έιαβε ηεξάζηηα 

έθηαζε κεηά ην 2004, κε ηε βνήζεηα ησλ παξαπάλσ νίθσλ, νη νπνίνη ραξαθηήξηδαλ σο 

εμαηξεηηθά αμηφπηζηα - θαη ζπλεπψο κε ειάρηζην θίλδπλν - ηα δνκεκέλα νκφινγα πνπ 

βαζίδνληαλ ζε δάλεηα ρακειήο εμαζθάιηζεο, αθφκα θαη ζηα πξφζπξα ηεο θξίζεο. Οη 

πςειέο βαζκνινγίεο επέηξεςαλ ηελ πψιεζε απηψλ ησλ νκνιφγσλ ζηνπο επελδπηέο θαη 

ηφλσζαλ ηελ θνχζθα ηεο αγνξά αθηλήησλ.  

Ο ιφγνο πνπ νη νίθνη αμηνιφγεζεο ρνξεγνχζαλ ηφζν πςειέο βαζκνινγίεο ζε απηά 

ηα νκφινγα δελ είλαη μεθάζαξνο, θαζψο νη απφςεηο επί ηνπ ζέκαηνο δηίζηαληαη. 

Οξηζκέλνη ηζρπξίδνληαη φηη νη κέζνδνη πηζησηηθήο ελίζρπζεο δηθαηνινγνχζαλ ηηο 

πςειέο βαζκνινγίεο. Τπάξρνπλ φκσο θαη ηζρπξηζκνί φηη νη εκπιεθφκελνη ζην ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο γλψξηδαλ φηη ε ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο ηεο αμηνιφγεζεο ήηαλ 

ειαηησκαηηθή.  

Μεηά ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο, ε θξηηηθή απφ ηελ Δπξψπε θαη ηηο ΖΠΑ γηα ην 

ξφιν ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο έγηλε πνιχ έληνλε θαη αλαδεηήζεθαλ ηξφπνη γηα λα 

κεησζεί ν ξφινο ηνπο. Δζηίαζαλ θπξίσο ζηνλ κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν 

δηαρεηξίζηεθαλ νη νίθνη ηηο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ θαη ηελ αλεπαξθή δηαθάλεηα ζηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Οη ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ αλαθέξνληαη ζην γεγνλφο φηη νη 

νίθνη αμηνιφγεζεο πιεξψλνληαη απφ ηηο ηξάπεδεο θαη ηνπο ινηπνχο νξγαληζκνχο πνπ 

νξγαλψλνπλ θαη πσινχλ δνκεκέλα νκφινγα ζηνπο επελδπηέο, ελψ παξάιιεια έρνπλ 

ππνρξέσζε λα βαζκνινγνχλ κε αθξίβεηα ηα ίδηα πξντφληα. Έλα απφ ηα κέηξα πνπ 

ειήθζεζαλ είλαη ε ελδπλάκσζε ηεο επνπηείαο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο απφ ηελ SEC 

(U.S. Securities and Exchange Commission) ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ ην 2008, φηαλ έπεηηα 

απφ έξεπλα δέθα κελψλ βξέζεθαλ ζεκαληηθέο αδπλακίεο ζην ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

νίθσλ αμηνιφγεζεο (πνπ ζπκπεξηιάκβαλαλ θαη ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ).  

Ζ  Financial Crisis Inquiry Commission  ζηελ έθζεζε ηεο θαηαιήγεη νη ηξείο νίθνη 

αμηνιφγεζεο κε ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινχζεζαλ επέηξεςαλ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή 
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θαηάξξεπζε. χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηα νκφινγα ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ MBS ζηα 

πξφζπξα ηεο θξίζεο δελ ζα κπνξνχζαλ λα δηαθηλεζνχλ ζηελ αγνξά ρσξίο ηελ έγθξηζε 

ηνπο. Οη επελδπηέο πνπ βαζίδνληαλ ζε απηνχο, ζπλήζσο εκπηζηεπφληνπζαλ ηπθιά ηηο 

αμηνινγήζεηο ηνπο. Απηή ε θξίζε δε ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί ρσξίο ηελ ζπκβνιή ησλ 

νίθσλ αμηνιφγεζεο. Οη βαζκνινγίεο ηνπο βνήζεζαλ αξρηθά ηηο αγνξέο λα εθηνμεπζνχλ 

ζε λέα χςε θαη νη ππνβαζκίζεηο-δηνξζψζεηο πνπ αθνινχζεζαλ ην 2007 θαη ην 2008 

πξνθάιεζαλ ην ράνο ηφζν ζηηο αγνξέο φζν θαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηέο.  

ηελ ίδηα έθζεζε κπνξεί θάπνηνο λα δηαβάζεη γηα ηηο απνηπρίεο ηηο Moody‟s, νη 

νπνίεο εμεηάζηεθαλ απφ ηελ Commission σο case study. Απφ ην 2007 έσο ην 2008, ε 

Moody‟s βαζκνιφγεζε πεξίπνπ 45.000 mortgage-backed securities κε Aaa. Μέζα ζην 

2006 κφλν, ε Moody‟s βαζκνινγνχζε κε Aaa 30 mortgage-backed securities θάζε 

εξγάζηκε εκέξα. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ θαηαζηξνθηθά, θαζψο ην 83% ησλ MBS πνπ 

βαζκνινγήζεθαλ κε Aaa εθείλν ην έηνο ηειηθά ππνβαζκίζηεθαλ. Πίζσ απφ ηηο 

απνηπρίεο ηεο Moody‟s θξχβνληαη κηα ζεηξά απφ δπλακηθέο, φπσο ε ρξήζε 

πξνβιεκαηηθψλ κνληέισλ, ε πίεζε απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ πιήξσλαλ 

γηα ηηο αμηνινγήζεηο, ν ιπζζαιένο αληαγσληζκφο γηα ην κεξίδην αγνξάο αλάκεζα ζηνπο 

νίθνπο αμηνιφγεζεο θαη ε έιιεηςε νπζηαζηηθήο επίβιεςεο. Υσξίο ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο, ε αγνξά ησλ mortgage-backed securities δε ζα 

εμειίζζνληαλ ζε απηφ πνπ βιέπνπκε ζήκεξα
9
.  

 

 

Η έιιεηςε πιεξνθόξεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηζαγσγήο 

ηνπ δείθηε ABX 

 

Καζψο ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ κηα αιπζίδα νκνιφγσλ, νη 

επελδπηέο δελ κπνξνχζαλ εχθνια λα δηαθξίλνπλ ην κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ θαη πνηνο ηνλ 

αλαιάκβαλε. Οη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ήηαλ ζηε δηάζεζε φζσλ ζπκκεηείραλ ζηε 

δεκηνπξγία ησλ αιπζίδσλ ησλ νκνιφγσλ, νη επελδπηέο γλψξηδαλ κφλν έλα κηθξφ κέξνο 

ηνπο. Σα πνιχπινθα πξντφληα θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ αγνξά δεκηνχξγεζαλ 

                                                           
9 THE FINANCIAL CRISIS INQUIRY COMMISSION (2011): THE FINANCIAL CRISIS INQUIRY 

REPORT 
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ζπλζήθεο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο. ηε ζπλέρεηα ε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ 

θαηνηθηψλ γέλλεζε ηνλ θφβν δεκηψλ πνπ δε κπνξνχζαλ εχθνια λα πξνζδηνξηζηνχλ απφ 

ηνπο επελδπηέο, θαζψο ν θίλδπλνο ησλ δαλείσλ ρακειήο εμαζθάιηζεο είρε εμαπισζεί 

ζε φιν ηνλ θφζκν.  

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006 παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά, απφ ηελ CDS Indexco 

θαη ηελ Markit, ν δείθηεο ABX.HE. Πξφθεηηαη γηα έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ benchmark 

ην νπνίν κεηξάεη ηε ζπλνιηθή αμία ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ρακειήο εμαζθάιηζεο 

(subprime mortgages). Ο δείθηεο ABX.HE απνθάιπςε φηη νη αμία ησλ νκνιφγσλ κε 

εγγχεζε δάλεηα ρακειήο εμαζθάιηζεο, πνπ είραλ εθδνζεί ην 2006 θαη 2007, έπεθηε κε 

πνιχ γξήγνξν ξπζκφ. Καζψο ήηαλ αδχλαηνλ λα γλσξίδνπλ πνπ βξίζθνληαλ ν θίλδπλνο, 

νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά άξρηζαλ λα αλεζπρνχλ γηα ην αμηφρξεν ησλ επελδχζεσλ 

ηνπο. Σν short selling πνπ αθνινχζεζε πνιχ πηζαλφλ απηφ λα έζπαζε ηελ “θνχζθα” θαη 

παξάιιεια νδήγεζε ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε ABX ζε πνιχ ρακειά επίπεδα. ε απηφ ην 

ζεκείν ν παληθφο είρε μεθηλήζεη. Απηφ νδήγεζε ζε πάγσκα ησλ δηαηξαπεδηθψλ αγνξψλ, 

ππνηίκεζε ηνλ ηηκψλ ησλ νκνιφγσλ ψζηε λα αληηζηνηρεί ε αμία ηνπο κε απηή ηεο 

αγνξάο (write-downs) θαη έλα θαζνδηθφ ζπηξάι ησλ ηηκψλ ησλ δνκεκέλσλ νκνιφγσλ.  
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Επίινγνο 

 

Ζ ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ απνηειεί κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηλνηνκία, φπσο 

επίζεο θαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ ηθαλφηεηα λα ηηηινπνηνχλ ηηο 

απαηηήζεηο ηνπο επέηξεςε ζηηο ηξάπεδεο λα εληζρχζνπλ ηελ ξεπζηφηεηα ηνπο, λα 

κεηψζνπλ ηα επνπηηθά ηνπο θεθάιαηα θαη λα κεηψζνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηνπο. Δπηπιένλ έδσζε ηφζν ζηνπο θαηαλαισηέο φζν θαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηε δπλαηφηεηα λα δαλεηζηνχλ κε επλντθφηεξνπο φξνπο. 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηλνηνκία φκσο, φπσο φιεο νη θαηλνηνκίεο, αλάινγα κε 

ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κπνξεί λα έρεη θαιά ή θαθά απνηειέζκαηα. ήκεξα 

αξθεηνί αλαιπηέο απνδίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ηηηινπνίεζε ησλ ηξαπεδηθψλ 

απαηηήζεσλ ηα αίηηα ηεο θξίζεο. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηλνηνκία, πνπ είρε σο ζθνπφ 

ηελ αλαδηαλνκή θαη ηελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ, θαίλεηαη φηη θαηάθεξε λα ηνλ απνθξχςεη 

(Dr. A. Michael Spence 2008). Οπφηε είλαη εχινγν λα αλαξσηεζνχκε εάλ γηα ηελ θξίζε 

επζχλεηαη ε ηηηινπνίεζε σο εξγαιείν, ή ν ηξφπνο πνπ απηή ρξεζηκνπνηήζεθε. 

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ έγηλε θαηάρξεζε ηεο ηηηινπνίεζεο. Οη εθδφηεο ησλ 

νκνιφγσλ αγλφεζαλ ησλ θίλδπλν θαη δεκηνχξγεζαλ πξντφληα κε εγγχεζε δάλεηα 

ρακειήο εμαζθάιηζεο θαη πςειή κφριεπζε (subprime ABS CDOs). Οη νίθνη 

αμηνιφγεζεο, πηζαλφλ γηα ιφγνπο  ζπγθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ, βαζκνιφγεζαλ κε 

πςειέο βαζκνινγίεο απηά ηα πξντφληα. Σα πνιχπινθα πξντφληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

πςειέο αμηνινγήζεηο απέθξπςαλ ην κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ απφ ηνπο επελδπηέο. Σν 

επνπηηθφ πιαίζην ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ εθηφο ηζνινγηζκνχ ήηαλ έιιεηπεο θαη 

επέηξεςε ηελ εμέιημε. Όηαλ νη επνπηηθέο αξρέο ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηη είρε ζπκβεί ήηαλ 

ήδε πνιχ αξγά. Τπφ απηή ηελ έλλνηα  ε θαηάρξεζε ηεο ηηηινπνίεζεο δεκηνχξγεζε 

πξνβιήκαηα θαη έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θξίζε. Χζηφζν νη ζπζηεκαηηθέο 

απνηπρίεο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ θαηάξξεπζε ηεο θνχζθαο ησλ αθηλήησλ ζηηο Ζ.Π.Α., είλαη απηέο πνπ 

ππξνδφηεζαλ ηελ θξίζε.  

Ζ απάληεζε δελ είλαη εχθνιε ζε γεληθέο γξακκέο φκσο κπνξνχκε λα πνχκε, φηη ε 

ηηηινπνίεζε δελ είλαη ε αηηία ηεο θξίζεο. Ζ ηηηινπνίεζε είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο 

ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο θαη δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία φηη ππάξρεη θάπνηνο πξνβιεκαηηθφο 

ζπζηεκηθφο παξάγνληαο ζηε ιεηηνπξγία ηεο. Αληίζεηα, ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο πνπ 
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ζρεδηάζηεθαλ ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα ρακειήο εμαζθάιηζεο είλαη ε ξίδα ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Ήηαλ ηδηαίηεξα επαίζζεηα ζηε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ, θαη 

απηή ε επαηζζεζία πέξαζε κέζσ απηψλ ζε κηα πνηθηιία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πξντφλησλ
10

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Gary B. Gordon 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

 

Λεμηθό
11

 

 

Assets = ην ελεξγεηηθφ κηαο επηρείξεζεο. Πεξηιακβάλεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

θαηέρεη ε επηρείξεζε φπσο κεηξεηά, θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, νκφινγα, κεηνρέο, 

εμνπιηζκφο, αθίλεηα, απηνθίλεηα θαη ηηο απαηηήζεηο έλαληη ηξίησλ φπσο ηα πνζά ησλ 

νθεηινκέλσλ δαλείσλ. 

 

Asset-Backed Securities, ABS = νκφινγα εγγπεκέλα απφ δεμακελή πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ φπσο πηζηψζεηο, εθπαηδεπηηθά θαη ζηεγαζηηθά δάλεηα, ρξεκαηνδνηηθή 

κίζζσζε, πηζησηηθέο θάξηεο, εγγπεκέλα  ρξεσζηηθά νκφινγα, απηνθίλεηα, εμνπιηζκφο, 

απνθιεηνκέλσλ ζηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ ησλ αθηλήησλ ηα νπνία φκσο πεξηιακβάλνληαη 

ζηηο αγνξέο ησλ άιισλ ρσξψλ. Σα ABS απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ησλ  

ραξηνθπιαθίσλ κηθξήο δηάξθεηαο (short duration) ιφγσ ηεο θαηά κέζν φξν βξαρείαο 

δηάξθεηαο κέρξη ηε ιήμε, ηεο πςειήο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ εθδφζεσλ θαη ηεο 

απφδνζεο πνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ δεκνζίνπ. Οη 

επελδπηέο πέξαλ ησλ ηθαλνπνηεηηθψλ απνδφζεσλ, κεηέρνπλ ζε αγνξά κε πςειή 

ξεπζηφηεηα θαη κε κηθξή κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ (πάλσ απφ ην 90% ησλ ηηκψλ ήζαλ 

νη ίδηεο πάλσ απφ έλα ρξφλν) θαη επηηπγράλνπλ δηαθνξνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ηνπο 

ραξηνθπιαθίνπ. Οη εθδφηεο απηψλ ησλ νκνιφγσλ  έρνπλ ηα εμήο πιενλεθηήκαηα: 

κηθξφηεξν θφζηνο θεθαιαίσλ, επειημία ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

πεγψλ άληιεζεο ρξεκάησλ, κεγαιχηεξε βάζε επελδπηψλ θαη αλαθνχθηζε απφ ην βάξνο 

ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ επί ηνπ θεθαιαίνπ. 

 

Mortgage = εγγχεζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ. Ζ εγγχεζε 

ζπλίζηαηαη 1) ζπλήζσο ζε ππνζήθε επί αθηλήησλ ε νπνία αίξεηαη φηαλ εμνθιεζεί 

νινζρεξψο ην ζηεγαζηηθφ δάλεην 2) νκφινγα ηα νπνία δεζκεχνληαη κέρξη ηεο πιήξνπο 

εμφθιεζεο ηεο ππνρξέσζεο. Δάλ ν δαλεηζζείο δελ κπνξεί λα ηηκήζεη ηελ ππνρξέσζή 

ηνπ, ηα αθίλεηα ή ηα 

νκφινγα πσινχληαη θαη κε ην πξντφλ ηεο πψιεζεο απνδεκηψλεηαη ν δαλεηζηήο. 

                                                           
11

 Οη νξηζκνί πξνέξρνληαη απφ ην νηθνλνκηθφ ιεμηθφ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο ηεο ΟΣΟΔ,    

Γηαζέζηκν: http://www.otoe.gr/gess/seetfiles/lexiko.pdf  

http://www.otoe.gr/gess/seetfiles/lexiko.pdf
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Mortgage Backed Securities, MBS = νκφινγα εγγπεκέλα απφ κία δεμακελή 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δίλαη έλα επελδπηηθφ κέζν πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ 

ηδηνθηεζία ελφο αδηαίξεηνπ ζπκθέξνληνο ζε κηα νκάδα ελππφζεθσλ νκνιφγσλ. Ζ 

εηαηξία πνπ ζπγθεληξψλεη ηα νκφινγα 

εηζπξάηηεη κία πξνκήζεηα έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Σν θεθάιαην θαη νη ηφθνη 

απφ ηα επί κέξνπο ελππφζεθα νκφινγα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

θεθαιαίνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηνπ MBS. Όηαλ επελδχεη θαλείο ζε έλα MBS, δαλείδεη 

ρξήκαηα ζε έλα αγνξαζηή θαηνηθίαο ή επαγγεικαηηθήο ζηέγεο. Σα MBS είλαη έλα κέζν 

θχξηα γηα ηηο κηθξφηεξεο 

πεξηθεξεηαθέο ηξάπεδεο πνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ ελππφζεθα ζηεγαζηηθά δάλεηα ζηνπο 

πειάηεο ηνπο ρσξίο λα αλεζπρνχλ εάλ έρνπλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα θαιχςνπλ 

ην δάλεην. Δλεξγνχλ ζαλ ελδηάκεζνη κεηαμχ ηνπ αγνξαζηή ηεο θαηνηθίαο θαη ηεο 

αγνξάο ησλ επελδπηψλ. Γηαθξίλνπκε: 

■ Commercial MBS, CMBS είλαη ηα εκπνξηθά νκφινγα πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ηνπο 

θνξείο παξνρήο δαλείσλ επαγγεικαηηθήο ζηέγεο θαη 

■ Residential MBS, RMBS είλαη ηα νκφινγα θαηνηθίαο πνπ ρξεκαηνδνηνχλ 

ζηεγαζηηθέο ηξάπεδεο γηα ηελ παξνρή δαλείσλ πξψηεο ή/θαη δεπηεξεχνπζαο ή εμνρηθήο 

θαηνηθίαο. 

 

Credit card backed security = έθδνζε νκνιφγνπ ππνζηεξηδφκελν απφ πιεξσκέο επί 

πηζησηηθψλ θαξηψλ. Έλαο ηχπνο ηνπ εγγπεκέλνπ κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία νκνιφγνπ 

(asset-backed security, ABS, βιέπε φξν) πνπ γλψξηζε κεγάιε άλζεζε ζηηο ΖΠΑ φπνπ 

ην εθθξεκέο ρξένο απφ 304 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 1987 αλήιζε ζε 1,5 

ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ηνλ Ηνχιην ηνπ 2004. Πξνζθέξεη θαιχηεξεο απνδφζεηο ζε 

ζχγθξηζε κε ηα θπβεξλεηηθά θαη εηαηξηθά νκφινγα γηα λα θαιχςεη ηνλ απμεκέλν 

θίλδπλν κε απνπιεξσκήο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θάηνρνη ησλ νκνιφγσλ. Οη ηξάπεδεο- 

εθδφηξηεο πηζησηηθψλ θαξηψλ γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο επελδπηέο πξνβαίλνπλ ζε 

δεκνζίεπζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απνδφζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηα πνζνζηά κε απνπιεξσκήο θαη ηα ππεξβνιηθά spreads. Excess spread 

είλαη ε απφδνζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κείνλ ηα έμνδα, ηα επελδπηηθά θνππφληα θαη ηα 

ηέιε εμππεξέηεζεο. Ζ απφδνζε ραξηνθπιαθίνπ (portfolio yield) ππνινγίδεηαη ζαλ ε 

ρξεκαηνπηζησηηθή επηβάξπλζε πιένλ ησλ εμφδσλ δηαηξνχκελε κε ην ηζνδχγην ηνπ 

ζπγθεληξσηηθνχ θεθαιαίνπ ζηηο αξρέο θάζε κήλα πνιιαπιαζηαδφκελνπ επί 12. 
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Collateralised Debt Obligation (CDO) = εγγπεκέλν ρξεσζηηθφ νκφινγν. Έλα 

νκφινγν ηνπ νπνίνπ ε απνπιεξσκή είλαη εγγπεκέλε (collateralised) κε βάζε κηα 

δεμακελή απφ άιια νκφινγα, δάλεηα θαη άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ εθδφηε. 

 

Collateralised Loan Obligation (CLO) = εγγπεκέλν δαλεηαθφ νκφινγν. Έλα νκφινγν 

ηνπ νπνίνπ ε απνπιεξσκή είλαη εγγπεκέλε (collateralised) απφ κία δεμακελή 

εκπνξηθψλ ή πξνζσπηθψλ δαλείσλ ηνπ εθδφηε. Έλαο εμνπζηνδνηεκέλνο κεζνιαβεηήο 

κεηαθέξεη ην collateral ζε κηα εηαηξία πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ (Special Purpose Vehicle, 

SPV, βιέπε φξν) ε νπνία εηζπξάηηεη ηηο πιεξσκέο θαη ηηο απνδίδεη ζηνπο δηθαηνχρνπο. 

Σα νκφινγα απηήο ηεο θαηεγνξίαο απνηεινχλ ρξεφγξαθα απφ ηηηινπνίεζε θαη 

εθδίδνληαη κε ζρήκα δηαθφξσλ ζεηξψλ έθδνζεο (tranches). Σα ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα 

ππνζηεξίδνπλ ηελ εμφθιεζε απηήο ηεο κνξθήο ρξενγξάθνπ κε ην πξντφλ ηεο είζπξαμεο 

απφ ηελ απνπιεξσκή δαλείσλ. Σα CLOs επηηξέπνπλ ζηηο ηξάπεδεο λα κεηψζνπλ ηηο 

θαλνληζηηθέο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο κε ηελ πψιεζε κεγάισλ ηκεκάησλ ηνπ 

εκπνξηθνχ ηνπο ραξηνθπιαθίνπ ζηηο δηεζλείο αγνξέο κεηψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ην δαλεηζκφ. 

 

Collateralised Mortgage Obligation (CMO) = νκφινγν πνπ θέξεη ζαλ αζθάιεηα έλα 

ελππφζεθν ζηεγαζηηθφ νκφινγν (mortgage-backed security). Δίλαη έλα είδνο 

ελππφζεθνπ νκνιφγνπ (MBS) πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ κία δεμακελή ελππφζεθσλ 

δαλείσλ ή pass through 

securities (βιέπε φξν). Σν CMO έρεη θαζνξηζκέλε ιήμε απφ 15 έσο 30 εηψλ. Μπνξεί 

λα εμαιείςεη ηνλ θίλδπλν πξνπιεξσκήο/πξνεμφθιεζεο (prepayment risk) δηφηη θάζε 

νκφινγν δηαηξείηαη ζε θαηεγνξίεο ιήμεσλ πνπ πιεξψλνληαη ζε ζεηξά. αλ απνηέιεζκα 

έρνπλ κηθξφηεξε απφδνζε απφ ηα άιια MBS. Πιεξψλεη ηνπο ηφθνπο θαη ην θεθάιαην 

θάζε κήλα. 

Λακβαλνκέλεο ππφςε θαη ηεο κεγάιεο δηάξθεηαο ηεο ιήμεο, ν θάηνρνο ζπλήζσο δελ ην 

δηαθξαηεί κέρξη ηε ιήμε αιιά εθφζνλ δηακνξθσζεί ζπκθέξνπζα ηηκή ζηε δεπηεξνγελή 

αγνξά ην πσιεί γηα λα απνθνκίζεη θεθαιαηαθφ θέξδνο θαη λα απνθηήζεη ξεπζηφηεηα. 

Δπφκελα, ην είδνο απηφ ηεο επέλδπζεο πξνηηκάηαη θχξηα απφ ηνπο επελδπηέο 

εηζνδήκαηνο πνπ δελ ελδηαθέξνληαη γηα βξαρπρξφληεο θεξδνζθνπηθέο θηλήζεηο. 

 

Credit Default Swap (CDS) = ζχκβαζε κεηάζεζεο ηνπ θηλδχλνπ απφ αζέηεζε 

ππνρξέσζεο ηνπ εθδφηε ηνπ νπνίνπ κεηψζεθε ε πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε. Δίλαη 

ζπκβφιαην αληηζηάζκηζεο ηνπ θηλδχλνπ ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο έθδνζεο 
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νκνιφγσλ εηαηξηψλ θαη θξαηψλ. Πξφθεηηαη γηα εθηφο ηζνινγηζκνχ εμσρξεκαηηζηεξηαθή 

ρξεκαηνπηζησηηθή ζχκβαζε, φπνπ ν αγνξαζηήο πξνζηαζίαο κεηαβηβάδεη ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν ελφο ππνθεηκέλνπ κέζνπ ζηνλ εγγπεηή ή πσιεηή πξνζηαζίαο πιεξψλνληαο 

εθάπαμ ή πεξηνδηθά έλα αζθάιηζηξν, κε αληάιιαγκα ηελ απνδεκίσζή ηνπ κφλν ζε 

πεξίπησζε επέιεπζεο πξνθαζνξηζκέλνπ πηζησηηθνχ γεγνλφηνο ζην ελ ιφγσ ππνθείκελν 

κέζν. Ο αγνξαζηήο πξνζηαζίαο κπνξεί λα κελ θαηέρεη ην ππνθείκελν κέζν. πλήζσο 

ζε κηα ζχκβαζε κεηάζεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ν Α πιεξψλεη ζηνλ Β έλα εθ 

άπαμ, ηξηκεληαίν, εμακεληαίν ή εηήζην ηέινο θαη ν Β πιεξψλεη ζηνλ Α ηνλ θπκαηλφκελν 

ηφθν πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ επέιεπζε ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ γεγνλφηνο. Ζ 

θπκαηλφκελε πιεξσκή πηζαλφλ λα ζπκβεί κφλν κία θνξά θαη κπνξεί λα είλαη 

αλαινγηθή θαηά ην πνζνζηφ πνπ ην δάλεην αλαθνξάο έρεη πέζεη θάησ απφ ηελ 

νλνκαζηηθή ηνπ αμία. Σν ελδερφκελν πηζησηηθφ γεγνλφο δχλαηαη λα αθνξά κία 

πηζηνιεπηηθή ππνβάζκηζε, κία αδπλακία πιεξσκήο ή πηψρεπζε ή κία παξαβίαζε ηεο 

ζχκβαζεο δαλείνπ. Ζ ζπλνιηθή αμία ηεο θάιπςεο πνπ παξείραλ ηα Credit Default 

Swaps ην 2008 ππνινγίδνληαλ πεξίπνπ ζε 20 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα δειαδή ζρεδφλ 

δηπιάζηα απφ ην ΑΔΠ ησλ ΖΠΑ. 

 

Sub-prime loan = ζηεγαζηηθφ δάλεην κε επηηφθην κεγαιχηεξν απηνχ πνπ παξέρεηαη ζε 

πειάηεο πςειήο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο θαη ηζρπξψλ πειαηεηαθψλ δεζκψλ δειαδή 

πςειφηεξν ηνπ prime rate. Ζ απνπιεξσκή απηνχ ηνπ δαλείνπ ελέρεη κεγαιχηεξν 

θίλδπλν δηφηη απμάλεηαη ην ζπλνιηθφ ρξένο κε επηπξφζζεηεο πιεξσκέο ηφθσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ. 

αλ ηέηνηα δάλεηα κπνξεί λα ραξαθηεξηζζνχλ πρ φζα παξέρνληαη κέζσ πηζησηηθψλ 

θαξηψλ (credit card loans) ή ηα ελππφζεθα ζηεγαζηηθά δάλεηα πςειήο επηθηλδπλφηεηαο 

πξνο πειάηεο κε ρακειή πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε (mortgage sub-prime loans) . Σα 

mortgage sub-prime loans αλαπηχρηεθαλ ηαρχηαηα ζηελ αγνξά ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ 

ησλ ΖΠΑ θαη είραλ θαιχςεη ην 69% ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ησλ λνηθνθπξηψλ. Σν 

Μάξηην ηνπ 2007, φκσο, ε αγνξά απηή θηλδχλεπζε κε θαηάξξεπζε δηφηη ηα κε 

εμππεξεηνχκελα δάλεηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο έθζαζαλ ην 13,46% θαη κεγάιεο εηαηξίεο 

παξνρήο mortgage sub-prime loans, φπσο ε New Century Financial θαη ε Accredited 

Home Lenders, βξέζεθαλ ζε πνιχ δχζθνιε ζέζε. Σελ 2.4.2007 ε New Century 

Financial ηέζεθε ππφ ην εηδηθφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο πηζησηψλ θαη απέιπζε 3.200 

ππαιιήινπο δειαδή ην 54% ηνπ ζπλφινπ. ηελ θαηάζηαζε απηή ζπλέβαιε ε πξαθηηθή 

ησλ δαλεηζηψλ λα ηηηινπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο απφ ηέηνηα δάλεηα π.ρ. κε ηελ 

πψιεζε ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα κεγάισλ παθέησλ απηψλ. Όηαλ νη δαλεηνιήπηεο 
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βξέζεθαλ ζε αδπλακία εμφθιεζεο ησλ δαλείσλ, νη πηζησηέο δελ κπφξεζαλ θαη απηνί κε 

ηε ζεηξά ηνπο λα εμνθιήζνπλ ηα ρπινπνηεκέλα ρξεφγξαθα πνπ είραλ δηαζέζεη. 

 

Securitisation = ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ. Ζ δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη άιισλ απαηηήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ρξεφγξαθα. 

Δίλαη ε εθρψξεζε απφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ή επηρείξεζε απαηηήζεψλ ηνπο ζε 

εηαηξία εηδηθνχ ζθνπνχ (Special Purpose Vehicle, SPV) πνπ ζηε ζπλέρεηα εθδίδεη θαη 

δηαζέηεη ζε επελδπηέο νκφινγα. Σα νκφινγα απηά, πνπ είλαη κεηαβηβάζηκα θαη ζπλήζσο 

κεζνπξφζεζκεο ιήμεο, ελζσκαηψλνπλ ηηο απαηηήζεηο θαη κε ην πξντφλ απηψλ 

θαηαβάιιεηαη ην ηίκεκα ησλ απαηηήζεσλ. Οη απαηηήζεηο ζπλήζσο πξνέξρνληαη απφ 

καθξνπξφζεζκα ελππφζεθα ζηεγαζηηθά δάλεηα, κεζνπξφζεζκεο ιήμεο δάλεηα γηα 

αγνξά απηνθηλήησλ ή άιια δάλεηα εμαζθαιηζκέλα κε εκπξάγκαηε ή πξνζσπηθή 

αζθάιεηα θαη απφ απαηηήζεηο πηζησηηθψλ θαξηψλ φπσο ήηαλ ε ηηηινπνίεζε ηεο 

Eurobank Cards ΑΔ ζηα ηέιε ηνπ 2005 ή ε ηηηινπνίεζε ηεο ίδηαο ηξάπεδαο ηνπ 

Οθησβξίνπ 2006 χςνπο 2,25 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ απαηηήζεσλ απφ 

δάλεηα ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο ην πξντφλ ηεο νπνίαο ζα ρξεζηκνπνηείην γηα εμαγνξέο θαη 

γηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ εξγαζηψλ. 

● Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηηηινπνίεζεο είλαη ε κεηαθνξά ηνπ θηλδχλνπ πνπ θέξεη ε 

απαίηεζε ζηνλ νκνινγηνχρν θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ απαηηήζεσλ, φζνλ αθνξά ηνλ 

δηθαηνχρν ηεο απαίηεζεο, κε ρξήκαηα. Ζ ηηηινπνίεζε έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ 

ηζνινγηζκφ ηεο επηρείξεζεο, αληηθαζηζηά ιηγφηεξεο παξαγσγηθέο επελδχζεηο κε άιιεο 

παξαγσγηθφηεξεο κε ηελ επέλδπζε ησλ ρξεκάησλ πνπ εηζπξάηηνληαη απφ απηή, 

ζπλεπάγεηαη ηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο ηεο επηρείξεζεο απφ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ θαη ηελ 

απειεπζέξσζε θεθαιαίσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ δηθαηνχρνο είλαη ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ίδξπκα. Ζ ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ παξνπζίαζε κεγάιε αχμεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ελψ ηελ επρέξεηα απηή άληιεζεο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ρξεζηκνπνηεί θαη ην Γεκφζην. 

ηε δψλε ηνπ επξψ κεηαμχ ηνπ 2001 θαη 2004 νη ζρεηηθέο ζπλαιιαγέο δηπιαζηάζζεθαλ 

γηα λα θζάζνπλ ην 2004 ζην πνζφ ησλ 25 δηζεθ. επξψ. 

● ηελ Διιάδα ε πξαθηηθή ησλ ηηηινπνηήζεσλ ζεζκνζεηήζεθε: 

α) κε ην άξζξν 14 ηνπ λφκνπ 2801/2000 ζχκθσλα κε ην νπνίν ην Γεκφζην, ΝΠΓΓ θαη 

επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θνξέα κπνξνχλ λα 

πξνβνχλ ζε ηηηινπνίεζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπο, εθηφο απφ άκεζνπο θαη έκκεζνπο 

θφξνπο. 

Καζηεξψλνληαη ηξία είδε ηηηινπνηήζεσλ: 
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1) ε απεπζείαο ηηηινπνίεζε φηαλ ν ίδηνο ν δεκφζηνο θνξέαο εθδίδεη αμηφγξαθα πνπ 

θαινχληαη 

«ηίηινη πξνεζφδσλ», γηα ηελ εμφθιεζε ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

ηηηινπνηνχκελεο απαηηήζεηο θαη 

2) ε ηηηινπνίεζε κέζσ ηξίηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ εθδίδεη ην νκνινγηαθφ δάλεην θαη 

κε ην πξντφλ ηνπ αγνξάδεη απφ ην θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηηο ηηηινπνηνχκελεο 

απαηηήζεηο. 

3) πεξίπησζε ηηηινπνίεζεο απνηειεί θαη ε ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ λφκνπ 

3156/2003 ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ απφ αθίλεηα ζηελ νπνία, εθηφο απφ νξηζκέλεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, κπνξνχλ λα πξνβνχλ θαη ην Γεκφζην θαη νξηζκέλνη 

θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

β) κε ην λφκν 3156/2003 πνπ παξέρεη ηηο αλαγθαίεο λνκηθέο δηεπθνιχλζεηο θαη θίλεηξα 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη θνξναπαιιαγέο. Ζ ηηηινπνίεζε πεξηιακβάλεη ζεηξά 

ζπκβαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ελεξγεηψλ φπσο: 

1) ε εθρψξεζε ηεο απαίηεζεο απφ ηνλ δηθαηνχρν πξνο εηαηξία εηδηθνχ ζθνπνχ 

2) ή έθδνζε θαη δηάζεζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ απφ ηελ εηαηξία εηδηθνχ ζθνπνχ. Ο 

λφκνο επηβάιιεη ηελ ππνρξεσηηθή ηδησηηθή ηνπνζέηεζε ησλ νκνινγηψλ. Σν θχξνο φκσο 

ηνπ δαλείνπ δελ εμαξηάηαη απφ ην θχξνο ηεο εθρψξεζεο  

3) ε εμφθιεζε ησλ νκνινγηψλ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη πάληνηε ζηα έζνδα απφ ηηο 

ηηηινπνηνχκελεο απαηηήζεηο, είηε απνθιεηζηηθά είηε ζε ζπλδπαζκφ κε δάλεηα θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα. 

 χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα 

ην έηνο 2005, ην έηνο απηφ νη ειιεληθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο ηηηινπνίεζαλ 

απαηηήζεηο αμίαο 2.250.000.000 επξψ (απφ ηηο νπνίεο 750.000.000 αθνξνχζαλ 

γηα πξψηε θνξά απαηηήζεηο απφ πηζησηηθέο θάξηεο) έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 

ηηηινπνηήζεσλ 750.000.000 ην έηνο 2004. ην ηέινο ηνπ 2005 ην ζπλνιηθφ 

ππφινηπν ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πνπ είραλ ηηηινπνηεζεί αλεξρφηαλ ζε 

2.250.000.000 επξψ θαη ην ππφινηπν ησλ ηηηινπνηεκέλσλ απαηηήζεσλ απφ 

πηζησηηθέο θάξηεο ζηα 975.000.000 επξψ. Σν ζπλνιηθφ ππφινηπν ησλ 

ηηηινπνηεκέλσλ απαηηήζεσλ αλήιζε ζε 3.195.000.000 επξψ θαη απνηεινχζε ην 

1,1% ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο γηα ην έηνο 2006, ην έηνο απηφ νη ειιεληθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο 

ηηηινπνίεζαλ απαηηήζεηο αμίαο 4.850.000.000 επξψ δειαδή παξαηεξήζεθε κηα 

αχμεζε 116% ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Απφ ηηο ηηηινπνηήζεηο 
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απηέο, 2.250.000.000 επξψ αθνξνχζαλ γηα πξψηε θνξά δάλεηα πξνο κηθξνχ 

κεγέζνπο επηρεηξήζεηο. ην ηέινο ηνπ 2006, ην ζπλνιηθφ ππφινηπν ησλ 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πνπ είραλ ηηηινπνηεζεί δηακνξθψζεθε ζε 4.643.000.000 

επξψ (8,1% ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνινίπσλ ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ), ην 

ππφινηπν ησλ ηηηινπνηνχκελσλ απαηηήζεσλ απφ πηζησηηθέο θάξηεο ζηα 

997.000.000 επξψ (3,8% ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνινίπσλ ζηελ θαηαλαισηηθή 

πίζηε) θαη ην ππφινηπν ησλ ηηηινπνηεκέλσλ απαηηήζεσλ έλαληη κηθξνχ 

κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ ζε 2.864.000.000 επξψ (3% ηεο ζπλνιηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα). 

 

Special Purpose Vehicle, SPV = φρεκα εηδηθνχ ζθνπνχ. Πξφθεηηαη γηα νξγαληζκνχο νη 

νπνίνη ηδξχνληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ελφο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ή γηα κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα. πλήζσο, ελεξγνχλ ζαλ δηακεζνιαβεηέο φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε 

δηαδηθαζία ηεο 

ηηηινπνίεζεο ζηελ νπνία κεηά απφ εμνπζηνδφηεζε δηαθξαηνχλ ηνπο ηίηινπο ησλ 

δηθαηνχρσλ ή ζε κία νκάδα νκνιφγσλ ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο πνπ αληηπξνζσπεχεη έλα 

αδηαίξεην δηθαίσκα ζε κηα δεμακελή ελππφζεθσλ νκνιφγσλ (Pass Through Securities) 

αλαιακβάλνπλ ηελ είζπξαμε ησλ κεληαίσλ πιεξσκψλ ή ζηα εγγπεκέλα κε πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία εκπνξηθά ρξεφγξαθα (asset-backed commercial papers) δηαθξαηνχλ ηηο 

πιεξσκέο θαη εθδίδνπλ εκπνξηθά ρξεφγξαθα γηα λα αληιήζνπλ ρξήκαηα. 

 

Senior and junior bonds = senior ή higher priority ή unsubordinated bonds είλαη ηα 

νκφινγα πνπ πιεξψλνληαη πξψηα ζε πεξίπησζε πνπ ν εθδφηεο πεξηέιζεη ζε κεξηθή 

αδπλακία πιεξσκήο. Αληίζεηα, junior ή subordinated bonds είλαη ηα νκφινγα πνπ 

πιεξψλνληαη κεηά ηελ απνπιεξσκή ησλ senior bonds θαη εθφζνλ ν επξηζθφκελνο ζε 

κεξηθή αδπλακία πιεξσκήο εθδφηεο δηαζέηεη αθφκα επαξθή ρξήκαηα. 

 

Seniority class = θαηάηαμε απαηηήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλν βαζκφ ψζηε ζε πεξίπησζε 

πηψρεπζεο νη πηζησηηθέο ππνρξεψζεηο κηαο επηρείξεζεο πνπ είλαη πςειά ζηελ 

θαηάηαμε ζα ηθαλνπνηεζνχλ πξψηεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

 

 
ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 3156 

Οκνινγηαθά δάλεηα, ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ θαη απαηηήζεσλ απφ αθίλεηα θαη 

άιιεο δηαηάμεηο. 

 

(ΦΔΚ Α' 157/25-06-2003) 

 

 

 

Άξζξν 10 

Σηηινπνίεζε απαηηήζεσλ 

  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ' 

  

1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ λφκνπ απηνχ ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ είλαη ε κεηαβίβαζε 

επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ιφγσ πψιεζεο κε ζχκβαζε πνπ θαηαξηίδεηαη 

εγγξάθσο κεηαμχ «κεηαβηβάδνληνο» θαη «απνθηψληνο» ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

έθδνζε θαη δηάζεζε, κε ηδησηηθή ηνπνζέηεζε κφλνλ, νκνινγηψλ νπνηνπδήπνηε 

είδνπο ή κνξθήο, ε εμφθιεζε ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη: (α) απφ ην πξντφλ 

είζπξαμεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ πνπ κεηαβηβάδνληαη ή (β) απφ δάλεηα, 

πηζηψζεηο ή ζπκβάζεηο παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηνπ λφκνπ απηνχ «ηδησηηθή ηνπνζέηεζε» είλαη ε δηάζεζε ησλ νκνινγηψλ ζε 

πεξηνξηζκέλν θχθιν πξνζψπσλ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα εθαηφλ πελήληα. 

Ακνηβαία θεθάιαηα θαη εηαηξείεο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ κε έδξα ηελ Διιάδα 

κπνξνχλ λα κεηέρνπλ ζε ηδησηηθή ηνπνζέηεζε, εθφζνλ νη νκνινγίεο έρνπλ 

αμηνινγεζεί πηζηνιεπηηθά απφ έλαλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν νίθν αμηνιφγεζεο 

(risk rating agency) ζε πνζνζηφ ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη δηεζλψο σο επελδπηηθνχ 

βαζκνχ (investment grade). Αζθαιηζηηθά ηακεία θαη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί δελ 

κπνξνχλ λα κεηέρνπλ ζε ηδησηηθή ηνπνζέηεζε νχηε κέζσ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ή 

εηαηξεηψλ επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ. 

  

2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ λφκνπ απηνχ «κεηαβηβάδσλ» είλαη έκπνξνο κε θαηνηθία ή 

έδξα ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή, εθφζνλ έρεη εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα. 

«Απνθηψλ» είλαη ην λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ σο 

απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ απφθηεζε επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ 

ηηηινπνίεζε ηνπο ζχκθσλα κε ην λφκν απηφλ («εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ»), πξνο ηα 

νπνία κεηαβηβάδνληαη ιφγσ πψιεζεο νη επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο. Δθδφηεο ησλ 

νκνινγηψλ είλαη ν ίδηνο ν απνθηψλ. 

  

3. Αλ ε εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ εδξεχεη ζηελ Διιάδα, πξέπεη λα είλαη αλψλπκε 

εηαηξεία θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ 

ηηο δηαηάμεηο πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 17 Ηνπιίνπ/13 

Απγνχζηνπ 1923, εθφζνλ δελ είλαη αληίζεηεο κε ην λφκν απηφλ. Ζ δηάηαμε ηεο 

πεξηπηψζεσο (γ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ θ.λ. 2190/1920 δελ 

εθαξκφδεηαη. 

  

4. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο εηδηθνχ ζθνπνχ είλαη νλνκαζηηθέο. 
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5. Οη απνθάζεηο γηα ηελ έθδνζε θαη ην είδνο ησλ νκνινγηψλ ιακβάλνληαη απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο εηδηθνχ ζθνπνχ. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ κπνξεί λα παξέρεηαη πεξαηηέξσ εμνπζηνδφηεζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ επί 

κέξνπο ιεπηνκεξεηψλ, φπσο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αξηζκφ θαη ηε ζπλνιηθή 

νλνκαζηηθή αμία ησλ νκνινγηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εθδνζνχλ, ηνλ ηξφπν θαη ηελ 

πξνζεζκία δηάζεζεο ηνπο, ηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ ηεο ηηκήο δηάζεζεο ηνπο, ην 

πξφζσπν πνπ αλαιακβάλεη ηελ είζπξαμε θαη δηαρείξηζε ησλ κεηαβηβαδφκελσλ 

απαηηήζεσλ, θαζψο θαη ηνλ εθπξφζσπν ησλ νκνινγηνχρσλ. Ζ νλνκαζηηθή αμία 

θάζε νκνινγίαο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) επξψ. 

  

6. Οη απαηηήζεηο πνπ κεηαβηβάδνληαη κε ζθνπφ ηελ ηηηινπνίεζε κπνξεί λα είλαη 

απαηηήζεηο θαηά νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ, αθφκε θαη ησλ θαηαλαισηψλ, πθηζηάκελεο 

ή κειινληηθέο, εθφζνλ απηέο πξνζδηνξίδνληαη ή είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζζνχλ 

κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Δπίζεο κπνξεί λα κεηαβηβάδνληαη θαη απαηηήζεηο ππφ 

αίξεζε. Γηαπιαζηηθά ή άιια δηθαηψκαηα, αθφκε θαη αλ δελ απνηεινχλ παξεπφκελα 

δηθαηψκαηα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 458 ηνπ Α.Κ., εθφζνλ ζπλδένληαη κε .ηηο 

κεηαβηβαδφκελεο απαηηήζεηο, κπνξνχλ λα κεηαβηβάδνληαη καδί κε απηέο. Ο 

κεηαβηβάδσλ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ηε γέλεζε ησλ απαηηήζεσλ ζηελ 

εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ. Ζ πψιεζε ησλ κεηαβηβαδφκελσλ απαηηήζεσλ δηέπεηαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 513 επ. ηνπ Α.Κ., ε δε κεηαβίβαζε απφ ηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 455 επ. ηνπ Α.Κ., εθφζνλ νη δηαηάμεηο απηέο δελ αληίθεηληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 

  

7.  Ζ εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ηηηινπνίεζεο, θαζψο επίζεο 

θαη γηα ιφγνπο αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ, κπνξεί λα ζπλάπηεη πάζεο θχζεσο δάλεηα 

ή πηζηψζεηο θαη αζθαιηζηηθέο ή εμαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ζπκβάζεσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγψγσλ. ηνπο ζθνπνχο ηεο ηηηινπνίεζεο 

ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθψο, ε άληιεζε ησλ 

θεθαιαίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε ησλ κεηαβηβαδφκελσλ απαηηήζεσλ, 

ε έθδνζε θαη δηάζεζε ησλ νκνινγηψλ, ε εμφθιεζε απηψλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο 

δαλείσλ, πηζηψζεσλ θαη ινηπψλ ζπκβάζεσλ, φπσο νξίδεηαη ζηνπο φξνπο ησλ 

ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ην πξφγξακκα ηνπ δαλείνπ. 

  

8. Ζ ζχκβαζε κεηαβίβαζεο ησλ ηηηινπνηνχκελσλ απαηηήζεσλ θαηαρσξίδεηαη ζε 

πεξίιεςε πνπ πεξηέρεη ηα νπζηψδε ζηνηρεία απηήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 

2844/2000 (ΦΔΚ 220 Α') θαη θαηηζρχεη ησλ ζπκθσληψλ κεηαμχ κεηαβηβάδνληνο 

θαη ηξίησλ πεξί αλεθρσξήηνπ ησλ κεηαμχ ηνπο απαηηήζεσλ. Δπηηξέπεηαη ε 

κεηαβίβαζε πεξαηηέξσ απαηηήζεσλ ζηελ εθδφηξηα θαη ε πξνζζήθε απηψλ ζε 

εθείλεο νη νπνίεο ήδε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμφθιεζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ηηηινπνίεζε, εθφζνλ ε κεηαβίβαζε δελ επηθέξεη ηελ 

ππνβάζκηζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ. 

  

9. Απφ ηελ θαηαρψξηζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν επέξρεηαη ε κεηαβίβαζε ησλ ηηηινπνηνχκελσλ απαηηήζεσλ, εθηφο αλ 

άιισο νξίδεηαη ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ε δε κεηαβίβαζε αλαγγέιιεηαη 

εγγξάθσο απφ ηνλ κεηαβηβάδνληα ή ηελ εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ ζηνλ νθεηιέηε. 

Με ηελ αλαγγειία πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη θαη νη απαηηήζεηο ζηηο νπνίεο αθνξά 

ε κεηαβίβαζε. 

  

10. Χο αλαγγειία ινγίδεηαη ε θαηαρψξηζε ηεο ζχκβαζεο απηήο ζην δεκφζην βηβιίν 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2844/ 2000, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ 

άξζξνπ απηνχ. Πξηλ απφ ηελ αλαγγειία δελ απνθηψληαη έλαληη ηξίησλ δηθαηψκαηα 
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πνπ απνξξένπλ απφ ηε κεηαβίβαζε ιφγσ πψιεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1. Καηαβνιή 

πξνο ηελ εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ πξηλ απφ ηελ αλαγγειία ειεπζεξψλεη ηνλ 

νθεηιέηε έλαληη ηνπ κεηαβηβάδνληνο θαη ησλ ειθφλησλ δηθαηψκαηα απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

  

11. Καηαπηζηεπηηθή κεηαβίβαζε ησλ απαηηήζεσλ δελ επηηξέπεηαη θαη 

νπνηνζδήπνηε θαηαπηζηεπηηθφο φξνο δελ ηζρχεη. Δπηηξέπεηαη ε αλαπξνζαξκνγή ή 

πίζησζε ηνπ ηηκήκαηνο ηεο πσιήζεσο θαη ε ππαλαρψξεζε απφ ηε ζχκβαζε 

πψιεζεο θαηά ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

513 επ. ηνπ Α.Κ., θαζψο θαη κεηαγελέζηεξε ζπκθσλία γηα ηελ αλακεηαβίβαζε ζηνλ 

κεηαβηβάδνληα απαηηήζεσλ πνπ κεηαβηβάζζεθαλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηηηινπνίεζεο. 

Ζ αλαρξεκαηνδφηεζε πθηζηάκελνπ δαλείνπ ή αλαπξνζαξκνγή ησλ φξσλ απηνχ δελ 

επηηξέπεηαη λα βιάπηεη ηα δηθαηψκαηα ησλ πθηζηάκελσλ νκνινγηνχρσλ νχηε λα 

επηθέξεη ηελ ππνβάζκηζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ. 

  

12. ηηο κεηαβηβαζβείζεο ή κεηαβηβαζηέεο απαηηήζεηο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 18, δελ επηηξέπεηαη λα ζπζηαζεί ελέρπξν ή άιιν βάξνο. Αλ 

κεηαβηβαδφκελε απαίηεζε αζθαιίδεηαη κε ππνζήθε ή πξνζεκείσζε ππνζήθεο ή 

ελέρπξν ή άιιν παξεπφκελν δηθαίσκα ή πξνλφκην, ην νπνίν έρεη ππνβιεζεί ζε 

δεκνζηφηεηα κε θαηαρψξηζε ζε δεκφζην βηβιίν ή αξρείν, γηα ηε ζεκείσζε ηεο 

κεηαβνιήο ηνπ δηθαηνχρνπ αξθεί ε θαηαρψξηζε ηεο βεβαίσζεο ηεο θαηαρψξηζεο 

ζην δεκφζην βηβιίν ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2844/2000 θαη ε κλεία ζε πεξίιεςε ηνπ 

εκπξάγκαηνπ βάξνπο, ηνπ παξεπφκελνπ δηθαηψκαηνο ή ηνπ πξνλνκίνπ. Απφ ηελ 

θαηαρψξηζε γηα θάζε ελέρπξν ζε ζρέζε κε ηηο ηηηινπνηνχκελεο απαηηήζεηο 

επέξρνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ άξζξσλ 39 θαη 44 ηνπ λ.δ. 17.7/13.8.1923. 

  

13. Ζ πψιεζε θαη ε κεηαβίβαζε απαηηήζεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν απηφ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ απφ ηξαπεδηθά δάλεηα θαη πηζηψζεηο πάζεο 

θχζεσο, θαηά θεθάιαην, ηφθνπο θαη ινηπά έμνδα, δελ κεηαβάιιεη ηελ νπζηαζηηθή, 

δηθνλνκηθή θαη θνξνινγηθή θχζε ησλ κεηαβηβαδφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ησλ 

ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ, φπσο ίζρπαλ απηά πξηλ απφ ηε κεηαβίβαζε ζχκθσλα κε ηηο 

θαηά πεξίπησζε εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο. Δηδηθά πξνλφκηα πνπ ηζρχνπλ ππέξ ηνπ 

κεηαβηβάδνληνο δηαηεξνχληαη θαη ηζρχνπλ ππέξ ηεο εηαηξείαο εηδηθνχ ζθνπνχ. ηα 

εηδηθά πξνλφκηα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα πξνλφκηα πεξί 

ηελ εθηέιεζε (δπλάκεη ηνπ λ.δ. 17.7./13.8.1923 ή άιιεο δηάηαμεο) θαη εθπηψζεηο 

θαη απαιιαγέο απφ θφξνπο θαη ηέιε πάζεο θχζεσο πνπ ίζρπαλ θαηά ηηο θαηά 

πεξίπησζε εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο ζην πξφζσπν ηνπ κεηαβηβάδνληνο αλαθνξηθά κε 

ηελ επηδίσμε ησλ κεηαβηβαδφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ηελ ελάζθεζε θάζε ζρεηηθνχ 

δηθαηψκαηνο. 

  

14. Με ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη εγγξάθσο ε είζπξαμε θαη ελ γέλεη δηαρείξηζε ησλ 

κεηαβηβαδφκελσλ απαηηήζεσλ κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζε πηζησηηθφ ή ρξεκαηνδνηηθφ 

ίδξπκα πνπ παξέρεη λνκίκσο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ην ζθνπφ ηνπ ζηνλ Δπξσπατθφ 

Οηθνλνκηθφ Υψξν, ζηνλ κεηαβηβάδνληα ή θαη ζε ηξίην, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο είηε 

είλαη εγγπεηήο ησλ κεηαβηβαδφκελσλ απαηηήζεσλ είηε ήηαλ επηθνξηηζκέλνο κε ηε 

δηαρείξηζε ή ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ πξηλ ηε κεηαβίβαζε ηνπο ζηνλ 

απνθηψληα. Αλ ε εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ δελ εδξεχεη ζηελ Διιάδα θαη νη 

κεηαβηβαδφκελεο απαηηήζεηο είλαη απαηηήζεηο θαηά θαηαλαισηψλ πιεξσηέεο ζηελ 

Διιάδα, ηα πξφζσπα ζηα νπνία αλαηίζεηαη ε δηαρείξηζε πξέπεη λα έρνπλ 

εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα. ε πεξίπησζε ππνθαηάζηαζεο ηνπ δηαρεηξηζηή, ν 

ππνθαηάζηαηνο επζχλεηαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ κε ηνλ δηαρεηξηζηή. 
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15. Ο δηαρεηξηζηήο ησλ κεηαβηβαδφκελσλ απαηηήζεσλ ζχκθσλα κε ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν ππνρξενχηαη λα θαηαζέηεη, ακέζσο κε ηελ είζπξαμε ηνπο, 

ην πξντφλ ησλ ηηηινπνηνχκελσλ απαηηήζεσλ, ππνρξεσηηθά ζε ρσξηζηή έληνθε 

θαηάζεζε πνπ ηεξείηαη ζηνλ ίδην, εθφζνλ είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα, δηαθνξεηηθά ζε 

πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν. ηελ 

θαηάζεζε γίλεηαη εηδηθή κλεία φηη απηή απνηειεί ρσξηζηή πεξηνπζία δηαθξηηή απφ 

ηελ πεξηνπζία ηνπ δηαρεηξηζηή θαη ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζην νπνίν 

θαηαηίζεηαη. Κάζε εκπξάγκαηε αζθάιεηα πνπ παξέρεηαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

νκνινγηνχρσλ, ηα θεθάιαηα, πνπ εηζπξάηηεη ν δηαρεηξηζηήο γηα ινγαξηαζκφ ηνπο ή 

νη θηλεηέο αμίεο πνπ θαηαηίζεληαη ζε απηφλ, δελ ππφθεηληαη ζε θαηάζρεζε, 

ζπκςεθηζκφ ή άιινπ είδνπο δέζκεπζε απφ ηνλ ίδην ή ηνπο δαλεηζηέο ηνπ νχηε 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ πησρεπηηθή πεξηνπζία ηνπ. 

  

16. ην δεκφζην βηβιίν ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2844/2000 ηεο έδξαο ηνπ 

κεηαβηβάδνληνο ζεκεηψλεηαη ε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 14 αλάζεζε ηεο 

δηαρείξηζεο θαη θάζε ζρεηηθή κεηαβνιή. 

  

17. Σα πνζά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ πνπ 

κεηαβηβάδνληαη θαη νη απνδφζεηο ηεο θαηάζεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 

15 δηαηίζεληαη γηα ηελ εμφθιεζε ησλ εθδηδφκελσλ νκνινγηψλ, θαηά θεθάιαην, 

ηφθνπο, έμνδα, θφξνπο θαη πάζεο θχζεσο δαπάλεο, θαζψο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

δαπαλψλ ηεο εηαηξείαο εηδηθνχ ζθνπνχ θαη ησλ απαηηήζεσλ θαη' απηήο, φπσο 

νξίδεηαη ζηνπο φξνπο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

  

18. Δπί ησλ κεηαβηβαδφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ηεο θαηάζεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 15 πθίζηαηαη λφκηκν ελέρπξν ππέξ ησλ νκνινγηνχρσλ θαη ησλ ινηπψλ 

δηθαηνχρσλ ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, κε ηελ θαηαρψξηζε ηεο 

θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ζχκβαζεο ζην δεκφζην βηβιίν ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 

2844/2000. Οη απαηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη ην λφκηκν ελέρπξν θαηαηάζζνληαη 

πξηλ απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 975 Κ.Πνι.Γ., εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά 

ζηνπο φξνπο ηνπ δαλείνπ. 

  

19. Απφ ηεο θαηαρσξίζεσο, ην θχξνο ηεο πψιεζεο θαη κεηαβίβαζεο ηεο 

παξαγξάθνπ 1, ησλ παξεπφκελσλ πξνο ηηο κεηαβηβαδφκελεο απαηηήζεηο 

δηθαησκάησλ θαη ηνπ λνκίκνπ ελερχξνπ, δελ ζίγεηαη απφ ηελ επηβνιή νπνηνπδήπνηε 

ζπιινγηθνχ κέηξνπ ηθαλνπνίεζεο ησλ πηζησηψλ, πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απαγφξεπζε 

ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμνπζίαο δηάζεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

κεηαβηβάδνληνο, ηεο εηαηξείαο εηδηθνχ ζθνπνχ ή ηξίηνπ εγγπνδφηε ή δηθαηνχρνπ 

παξεπφκελνπ δηθαηψκαηνο ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ αλαιακβάλεη ηελ είζπξαμε θαη 

δηαρείξηζε ησλ κεηαβηβαδφκελσλ απαηηήζεσλ, νχηε απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο 

αίηεζεο θαη' απηψλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη φηαλ πξφθεηηαη γηα κειινληηθέο απαηηήζεηο, 

ε γέλεζε ησλ νπνίσλ επέξρεηαη κεηά ηελ επηβνιή ηνπ ζπιινγηθνχ κέηξνπ ή ηελ 

ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. 

  

20. Οη δηαηάμεηο πεξί ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ δελ εθαξκφδνληαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

κεηαβηβάδνληνο θαη εηαηξείαο εηδηθνχ ζθνπνχ θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο 

εηδηθνχ ζθνπνχ θαη ησλ δαλεηζηψλ ηεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ηηηινπνίεζεο. Ζ 

εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ θαη νη δαλεηζηέο ηεο ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο 

πεξί ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ, φπσο απηέο ηζρχνπλ αλαθνξηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία απαηηήζεσλ. 
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21. Ζ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ νθεηιεηψλ θαηά ην κέηξν πνπ είλαη 

αλαγθαία γηα ηνπο ζθνπνχο ηηηινπνίεζεο απαηηήζεσλ θαηά ην λφκν απηφλ γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ην λ. 2472/1997 (ΦΔΚ 50 Α'), θαη δελ πξνυπνζέηεη πξνεγνχκελε 

άδεηα ηεο Αξρήο ηνπ λ. 2472/1997 ή ζπλαίλεζε ηνπ νθεηιέηε. 

  

22. Ο κεηαβηβάδσλ κπνξεί λα δίλεη πξνο ηελ εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ θάζε ζηνηρείν 

ή δεδνκέλν ζρεηηθφ κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο νθεηιέηεο. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη γηα ηελ εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ έλαληη ησλ νκνινγηνχρσλ ή ησλ 

εθπξνζψπσλ ηνπο, θαζψο θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν απηφλ. 

  

 

  

Άξζξν 11  

  

Σηηινπνίεζε απαηηήζεσλ απφ αθίλεηα 

  

1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ λφκνπ απηνχ ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ απφ αθίλεηα είλαη ε 

κεηαβίβαζε αθηλήησλ ιφγσ πψιεζεο κε έγγξαθε ζχκβαζε κεηαμχ 

«κεηαβηβάδνληνο» θαη «απνθηψληνο» ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έθδνζε θαη δηάζεζε, κε 

ηδησηηθή ηνπνζέηεζε κφλν, νκνινγηψλ νπνηνπδήπνηε είδνπο ή κνξθήο, 

νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο θαζεκηάο ηνπιάρηζηνλ εθαηφ ρηιηάδσλ {100.000} επξψ, ε 

εμφθιεζε ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη: α) απφ ην πξντφλ ηεο δηαρείξηζεο ή 

πψιεζεο ησλ αθηλήησλ πνπ κεηαβηβάδνληαη θαηά ηα άλσ ή β) απφ δάλεηα, 

πηζηψζεηο ή ζπκβάζεηο παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Χο κεηαβίβαζε 

αθηλήησλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 14 λνείηαη ε 

κεηαβίβαζε θαηά πιήξε θπξηφηεηα ή επηθαξπία. Ο νξηζκφο ηεο ηδησηηθήο 

ηνπνζέηεζεο, νη απαγνξεχζεηο θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζε απηή ησλ 

ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη εηαηξεηψλ επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ κε έδξα ηελ 

Διιάδα, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ 10, 

ηζρχνπλ θαη εθαξκφδνληαη θαη ζην άξζξν απηφ. 

  

2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ απηνχ, «κεηαβηβάδσλ» είλαη ην Διιεληθφ 

Γεκφζην, ή επηρείξεζε ηνπ Γεκνζίνπ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2414/1996 (ΦΔΚ 135 Α'), πηζησηηθφ ίδξπκα, αζθαιηζηηθή εηαηξεία 

ή αλψλπκε εηαηξεία, ηεο νπνίαο ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ αλήθεη ζηα πξφζσπα ηνπ 

εδαθίνπ απηνχ. «Μεηαβηβάδσλ» επίζεο είλαη θαη αλψλπκε εηαηξεία, νη κεηνρέο ηεο 

νπνίαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη ην γεληθφ ζχλνιν 

ελεξγεηηθνχ ηεο είλαη κεγαιχηεξν απφ ηξηαθφζηα πελήληα εθαηνκκχξηα 

(350.000.000) επξψ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο πιένλ πξφζθαηεο δεκνζηεπκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ ειεγρζεί απφ νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή. Με 

απφθαζε ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο Απνθξαηηθνπνηήζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3049/ 2002 (ΦΔΚ 212 Α') κπνξεί γηα ηνπο ζθνπνχο 

απνθξαηηθνπνίεζεο λα ππάγνληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη άιιεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ 

παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1256/1982 {ΦΔΚ 65 Α'), φπσο ην άξζξν απηφ 

αξρηθά ίζρπζε. 

  

3. «Απνθηψλ» γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ απηνχ είλαη ην λνκηθφ πξφζσπν ή 

πξφζσπα πξνο ηα νπνία κεηαβηβάδνληαη ηα αθίλεηα. Ο απνθηψλ πξέπεη λα έρεη σο 

απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ απφθηεζε θαηά πιήξε θπξηφηεηα ή επηθαξπία αθηλήησλ 

γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ απηνχ («εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ»), 
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4. Σα κεηαβηβαδφκελα αθίλεηα, κε ηελ εμαίξεζε ησλ αθηλήησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο, πξέπεη λα 

ηδηνρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ κεηαβηβάδνληα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. 

  

5. Δθδφηεο ησλ νκνινγηψλ είλαη ν ίδηνο ν απνθηψλ. Όπνπ ζην άξζξν απηφ 

αλαθέξεηαη εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ είλαη ν απνθηψλ ή ν εθδφηεο ησλ νκνινγηψλ 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

  

6. Ζ εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ ηνπ άξζξνπ απηνχ εδξεχεη ππνρξεσηηθψο ζηελ 

Διιάδα, έρεη ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λφκνπ απηνχ θαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θαη 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 17 Ηνπιίνπ/13 Απγνχζηνπ 1923, εθφζνλ δελ είλαη αληίζεηεο 

κε ην λφκν 

απηφλ. Ζ δηάηαμε ηεο πεξηπηψζεσο (γ') ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ θ.λ. 

2190/1920 δελ εθαξκφδεηαη. 

  

7. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο εηδηθνχ ζθνπνχ ηνπ άξζξνπ απηνχ είλαη νλνκαζηηθέο. 

  

8. Ζ ζχκβαζε γηα ηε κεηαβίβαζε ηνπ εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο επί ηνπ αθηλήηνπ 

πνπ γίλεηαη γηα ην ζθνπφ ηηηινπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, 

θαηαρσξίδεηαη ζε πεξίιεςε πνπ πεξηέρεη ηα νπζηψδε ζηνηρεία ηεο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 3 ηνπ λ. 2844/2000. 

  

9. Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ 10 εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ε ηηηινπνίεζε αθνξά απαηηήζεηο απφ αθίλεηα, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά 

ζην άξζξν απηφ. Όπνπ ζην άξζξν 10 γίλεηαη ιφγνο γηα πξντφλ είζπξαμεο 

απαηηήζεσλ, λννχληαη νη θαξπνί θαη νη πξφζνδνη απφ ηε δηαρείξηζε, ηελ 

εθκεηάιιεπζε, θαζψο θαη ην ηίκεκα δηάζεζεο θάζε κεηαβηβαδφκελνπ εκπξαγκάηνπ 

δηθαηψκαηνο επί αθηλήηνπ. 

  

10. Ο απνθηψλ δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβηβάδεη πεξαηηέξσ ηα αθίλεηα ή λα 

ζπζηήλεη άιιν εκπξάγκαην βάξνο επ' απηψλ. Κάζε ζρεηηθή ζχκβαζε κε απηφ ην 

αληηθείκελν είλαη άθπξε. Απφ ηελ απαγφξεπζε εμαηξνχληαη κεηαβηβάζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο 

ηνπ αθηλήηνπ. 

  

11. Ζ ζχκβαζε κεηαβίβαζεο ησλ αθηλήησλ ππνρξεσηηθά πεξηέρεη ηδίσο: (α) κλεία 

φηη ε θαηάξηηζε απηήο θαη ε κεηαβίβαζε ησλ αθηλήησλ γίλεηαη απνθιεηζηηθά γηα ην 

ζθνπφ ηηηινπνίεζεο ζχκθσλα κε ην λφκν απηφλ, (β) φξνπο κε ηνπο νπνίνπο 

ζπκθσλείηαη ν ηξφπνο δηάζεζεο ησλ αθηλήησλ ζηε ιήμε ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, 

πνπ. κπνξεί ελδεηθηηθά λα ζπλίζηαηαη ζε πψιεζε, επαλαπψιεζε, επαλαγνξά, 

αληαιιαγή ή εμψλεζε, ρσξίο ην ρξνληθφ πεξηνξηζκφ ηνπ άξζξνπ 566 Α.Κ. θαη (γ) 

κλεία ηεο απαγφξεπζεο ηεο παξαγξάθνπ 10. 

  

12. Σα κεηαβηβαδφκελα δηθαηψκαηα επί αθηλήησλ θαη ηα έζνδα απφ ηε δηαρείξηζε 

ηνπο πξέπεη λα είλαη ειεχζεξα βαξψλ θαη θαηαζρέζεσλ. 

  

13. ηελ απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ έθδνζε θαη ηνπο φξνπο ησλ 

νκνινγηψλ εθηφο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 10 πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη θαη ην πξφζσπν πνπ αλαιακβάλεη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ αθηλήησλ, 
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θαζψο θαη ηελ είζπξαμε θαη δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ απφ απηήλ, ηνλ 

ηξφπν δηάζεζεο ησλ εζφδσλ απφ ηε δηαρείξηζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο 

παξαγξάθνπο 14 θαη 15 ηνπ άξζξνπ 10. 

  

14. Δπί ησλ θαξπψλ απφ ηε δηαρείξηζε, ηελ εθκεηάιιεπζε, θαζψο θαη επί ηνπ 

ηηκήκαηνο δηάζεζεο θάζε κεηαβηβαδφκελνπ εκπξαγκάηνπ δηθαηψκαηνο επί 

αθηλήηνπ θαη επί ησλ απαηηήζεσλ ηεο εηαηξείαο εηδηθνχ ζθνπνχ ζην ηίκεκα 

δηάζεζεο θάζε κεηαβηβαδφκελνπ εκπξαγκάηνπ δηθαηψκαηνο επί αθηλήηνπ, 

πθίζηαηαη λφκηκν ελέρπξν ππέξ ησλ πξνζψπσλ θαη θαηά ηνπο φξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ 18 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λφκνπ απηνχ. 

  

15. Ζ κεηαβίβαζε ησλ αθηλήησλ γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο κε θάζε πξφζθνξν 

ηξφπν απφ ηνλ κεηαβηβάδνληα ή ηελ εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ ζην κηζζσηή ηνπ 

αθηλήηνπ θαη θάζε πξφζσπν πνπ έρεη νπνηαδήπνηε ελνρηθή ππνρξέσζε έλαληη ηνπ 

εθάζηνηε θπξίνπ ή επηθαξπσηή. 

  

16. Καηαζηξνθή θηηζκάησλ ή άιισλ εγθαηαζηάζεσλ επί αθηλήησλ δελ επηθέξεη 

ιήμε ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο φξνπο 

ηνπ δαλείνπ. 

  

17. Δπί ησλ θαξπψλ θαη ηνπ ηηκήκαηνο δηάζεζεο θάζε κεηαβηβαδφκελνπ αθηλήηνπ 

θαη απαηηήζεσο επ' απηνχ δελ επηηξέπεηαη λα ζπζηαζεί ελέρπξν ή άιιν βάξνο επ' 

απηψλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

  

18. ε πεξίπησζε εθκίζζσζεο ησλ αθηλήησλ απφ ηελ εθδφηξηα ζηνλ κεηαβηβάδνληα 

δελ εθαξκφδεηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 34/1995 (ΦΔΚ 30 Α'). 
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