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Περίληψη
Το πέρασµα από µία περίοδο ευηµερίας, άνθησης και αλµατώδους ανάπτυξης σε
παγκόσµιο επίπεδο σε µία περίοδο βαθειάς πολιτικοοικονοµικής ύφεσης και κρίσης
αξιών κατέστησε επιβεβληµένη την ανάγκη για παρουσία ενός ανεξάρτητου φορέα
αντικειµενικής αξιολόγησης των παραγόντων που συνιστούν και συνθέτουν την
παγκόσµια αγορά, ώστε να προστατευθούν οι επενδυτές της και να επιτυγχάνεται η
εύρυθµη λειτουργία και η αυτορύθµισή της. Το πεδίο αυτό καλύφθηκε από τους
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, µεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν οι οίκοι Standard &
Poor’s, Moody’s και Fitch Ratings, οι οποίοι ως διαµεσολαβητές πληροφόρησης, και
παρά τη έκθεσή τους σε συγκρούσεις συµφερόντων και ηθικών αντινοµιών,
αναδείχθηκαν

σε

ρυθµιστικούς

παράγοντες

της

σταθερότητας

του

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος σε παγκόσµιο επίπεδο.
Τα τελευταία χρόνια οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης και οι εκπονούµενες από
αυτούς µελέτες και δηµοσιεύσεις, που αφορούν την εξέλιξη της πιστοληπτικής
ικανότητας κρατών και οργανισµών, και οι συνακόλουθες αυτών γνωµοδοτήσεις
έχουν στοχοποιηθεί από πλήθος παγκοσµίου βεληνεκούς θεσµικών φορέων και
κυβερνήσεων επιµέρους κρατών. Η υποβάθµιση ή αναβάθµιση της πιστοληπτικής
ικανότητας ενός κράτους εκ µέρους των τριών παγκοσµίως αναγνωρισµένων οίκων
αρκεί για τη διαµόρφωση ευµενούς ή δυσµενούς κλίµατος στις διεθνείς αγορές, µε
συνακόλουθο αποτέλεσµα την εκτίναξη ή µείωση του κόστους δανεισµού του και του
ύψους του δηµόσιου χρέους του.
Στην παρούσα µελέτη διερευνάται ο τρόπος λειτουργίας των οίκων
αξιολόγησης και οι διαδικασίες επεξεργασίας και ανάρτησης των βαθµολογιών τους,
το επίπεδο της µεταξύ τους αλληλεπίδρασης και της αλληλοσυσχέτισης των
αξιολογήσεών τους, καθώς και η έκταση της επιρροής των αξιολογήσεών τους επί της
πιστοληπτικής ικανότητας των κρατών-µελών της Ευρωζώνης στο κόστος δανεισµού
τους και στην ένταση της κρίσης εντός των τειχών της.
Τα

αποτελέσµατα

πιστοποιούν

το

µεγάλο

βαθµό

συσχέτισης

των

βαθµολογιών µεταξύ διαφορετικών οίκων, όπως, επίσης, και τη σαφή επίδραση των
αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας εκ µέρους των οίκων επί των κρατώνµελών της Ευρωζώνης και του κόστους δανεισµού τους. Επιβεβαιώνεται η ενισχυτική
δράση των υποβαθµίσεων των διεθνών οίκων αξιολόγησης επί της εντεινόµενης
κρίσης, χωρίς όµως να αποτελούν τον θεµελιώδη και αποκλειστικό παράγοντα αυτής.
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Abstract
The transition from a period of prosperity and rapid growth globally, in a
period of deep recession and political and economic crisis of values has called for the
need of the presence of an independent body of objective evaluation of the factors that
constitute and compose the global market to protect investors and to achieve smooth
operation and self-regulation. The field was covered by international rating agencies,
among which stand Standard & Poor's, Moody's and Fitch Ratings, which as
mediators of information, despite their exposure to conflicts of interest and moral
hazard, emerged as regulators of financial stability worldwide.
In recent years, the international rating agencies and their studies and
publications on the evolution of creditworthiness of a state or an organization and the
evaluations on these opinions have been targeted by numerous world power
institutions and governments of individual states. The upgrading or downgrading of
the creditworthiness of a state by one of the three recognizable brands worldwide is
sufficient to give a favorable or unfavorable change in international markets, with
consequent increase or reduce borrowing costs and the level of public debt.
This study investigated the mode of rating agencies and the processing and
preparation of their scores, the level of their interaction and interrelationship on their
assessments, and the extent of the influence of ratings on the creditworthiness of
member States in Eurozone, on borrowing costs of these members and on the intensity
of the crisis within Eurozone's walls.
The results confirm the high degree of correlation between the scores of
different rating agencies, as well, and the clear influence of credit ratings on the States
of the Eurozone and their cost of borrowing. The boosting effect of the degradation of
international rating agencies on the creditworthiness of member States in Eurozone to
the growing economic crisis is confirmed, without being the fundamental and
exclusive factor for this situation.
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Εισαγωγή
Το τελευταίο χρονικό διάστηµα απανωτά χαρακτηρίζονται τα χτυπήµατα που
δέχονται οι οικονοµίες των χωρών της Ευρωζώνης από τους διεθνείς οίκους
αξιολόγησης. Μέσα σε λίγες ώρες υποβαθµίζουν µαζικά την πιστοληπτική ικανότητα
διψήφιου αριθµού χωρών εντός της κοινότητος -µεταξύ αυτών και του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Σταθερότητας- προειδοποιώντας παράλληλα µέσω ανακοινώσεων για
συµπληρωµατικές µελλοντικές υποβαθµίσεις σηµαντικών παραδοσιακών δυνάµεων
εντός αυτής, πάντα σε αναλογία µε την πορεία της εξελισσόµενης οικονοµικής κρίσης
εντός και εκτός των τειχών της.
Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την εντονότατα ασκούµενη κριτική κατά των
οίκων αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της εξελισσόµενης κρίσης χρέους στο πλαίσιο
της Ευρωζώνης -καθώς κατηγορούνται ότι µε τις υποβαθµίσεις τους εκτινάσσουν το
κόστος δανεισµού και δηµιουργούν έναν φαύλο κύκλο υποβάθµισης, αύξησης του
κόστους δανεισµού, επιδείνωσης της δηµοσιονοµικής κατάστασης, δυσκολίας
άντλησης κεφαλαίων των κρατών από τις αγορές, νέας υποβάθµισης- ενισχύει την
ανάδειξη ενός σηµαντικού πεδίου διερεύνησης και προβληµατισµού σχετικά µε την
πιθανή ορθότητα, ακρίβεια και επιβεβαίωση της σχέσεως µεταξύ των εκτιµήσεων των
διεθνών οίκων αξιολόγησης και της εξέλιξης των οικονοµικών µεγεθών,
δραστηριοτήτων και πιστοληπτικών δυνατοτήτων των επιµέρους κρατών και
ιδιαίτερα των κρατών-µελών της Ευρωζώνης.
Στόχος της διπλωµατικής εργασίας είναι η ανάδειξη της σχέσεως µεταξύ των
εκτιµήσεων των διεθνών οίκων αξιολόγησης επί των εθνικών οικονοµιών και των
επιδράσεων αυτών επί της εξέλιξης της πιστοληπτικής ικανότητας και των λοιπών
οικονοµικών µεγεθών των επιµέρους κρατών. Πόσο ισχυροί είναι τελικά οι οίκοι
αξιολόγησης; Είναι δυνατή η εκτίναξη των spreads και των CDS µετά τις κρίσεις των
διεθνών οίκων; Η παρούσα οικονοµική κατάσταση εντός της Ελλάδας, αλλά και
εντός των ορίων της Ευρωζώνης, η οποία χαρακτηρίζεται από τη βαθύτερη ύφεση
των τελευταίων δεκαετιών, και η παράλληλη έντονη δραστηριότητα των οίκων
αξιολόγησης µε τη µορφή ανακοινώσεων και υποβαθµίσεων στα πλαίσια αυτής,
αναδεικνύει την αναγκαιότητα αναλυτικής εξέτασης και διερεύνησης του θέµατος
αυτού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΛΜΑΤΩ∆Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΒΑΘΕΙΑ ΚΡΙΣΗ
ΚΑΙ Η ΑΝΑ∆ΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.1 Η περίοδος ευηµερίας πριν από την κρίση
Έως τις αρχές του 2007, η παγκόσµια οικονοµία βρισκόταν σε φάση διαρκούς
ανάπτυξης και λειτουργούσε σε ένα περιβάλλον απεριόριστης αισιοδοξίας. Μάλιστα,
θα πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά την περίοδο 2002-2007 έλαβε χώρα η υψηλότερη
µέση παγκόσµια ανάπτυξη των τελευταίων 40 ετών. Το µέγεθος της ετήσιας
παγκόσµιας οικονοµικής δραστηριότητας το 2007 έφτασε τα 55,6 τρισεκατοµµύρια
δολάρια, 23,9% υψηλότερη σε σταθερές τιµές από το 2000. Το 2007, το 25,3% της
συνολικής παγκόσµιας οικονοµικής δραστηριότητας παραγόταν στις Η.Π.Α., το
29,9% στην Ενωµένη Ευρώπη των 27 χωρών, το 7,8% στην Ιαπωνία, το 13,1% στις 4
µεγάλες αναδυόµενες οικονοµικές δυνάµεις, Βραζιλία, Ρωσία, Κίνα και Ινδία, και το
υπόλοιπο 23,9% στις υπόλοιπες οικονοµίες. Το µέγεθος της υπέρτατης ευδαιµονίας
που απολάµβανε η παγκόσµια οικονοµία, ο πλούτος και οι ευοίωνες προοπτικές της
ήταν προφανείς και κανείς δε θα µπορούσε να φανταστεί τον κλονισµό και τελικά την
κατάρρευση αυτού του οικοδοµήµατος και την παύση αυτής της γιγαντιαίας
ατµοµηχανής ανάπτυξης. Μία σύντοµη ιστορική αναδροµή, όµως, θα αποκάλυπτε ότι
η όποια περίοδος ανάπτυξης σε µία οικονοµία ακολουθείται από περιόδους
στασιµότητας και ύφεσης, ώσπου αυτή να ανακτήσει τους ρυθµούς της και να
επανέλθει σε ορθή πορεία και θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης.
Οι ΗΠΑ υπήρξαν πάντα ο µεγαλύτερος οφειλέτης παγκοσµίως, η Ευρώπη
αντίστοιχα -και κυρίως η Νότια- πάντοτε παρήγαγε αλλά και χρηµατοδοτούσε υψηλά
ελλείµµατα, αλλά ποτέ κανείς δεν καταδίκασε ούτε το δολάριο συναλλαγµατικά, ούτε
τις αµερικανικές µετοχές, ενώ τα χρηµατιστήρια των λεγόµενων PIGS (Πορτογαλία,
Παναγιώτα Ν. Γρούτα
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Ιρλανδία, Ιταλία, Ελλάδα και Ισπανία ) παρουσίασαν διαχρονικά µέχρι τα µέσα του
2008 µεσοπρόθεσµες ανοδικές τάσεις. Ποτέ µέχρι το 2008 δεν τιµωρήθηκε κάποια
χώρα από τις αγορές για τα ελλείµµατα που παρήγαγε, ώστε να διατηρήσει τους
υψηλούς

ρυθµούς

ανάπτυξής

της.

Οι

λαοί

ευηµερούσαν,

ο

πλούτος

πολλαπλασιαζόταν, οι κοινωνικές αναταραχές ήταν περιορισµένες και η πολιτική
σταθερότητα κυριαρχούσε. Όταν όµως χτίζεις επί σαθρών θεµελίων µε µέσα
προσωρινά διαθέσιµα και µακροπρόθεσµα καταδικαστικά, υποσκάπτοντας -κατά
συνέπεια- τηνµελλοντική σταθερότητα και ευηµερία, το οικοδόµηµα αργά ή γρήγορα
γκρεµίζεται.

1.2 Έναρξη παγκόσµιας κρίσης χρέους
Σε ένα κλίµα αισιοδοξίας και εφησυχασµού, λοιπόν, άρχισαν να κάνουν την
εµφάνισή τους τα πρώτα προβληµατικά σηµάδια στην αντίπερα όχθη του
Ατλαντικού. Συγκεκριµένα, από το 2004 έως το 2006, το επιτόκιο παρέµβασης στις
Η.Π.Α. αυξήθηκε από το 1% στο 5,25%, κάτι που οδήγησε και σε επιβράδυνση στην
αγορά κατοικίας. Τα πρώτα σηµάδια της κρίσης εµφανίστηκαν το καλοκαίρι του
2006 όταν οι τιµές των κατοικιών στις Η.Π.Α. σταµάτησαν να ανεβαίνουν και
προοδευτικά ξεκίνησε η πτώση τους. Η πτώση των τιµών των κατοικιών οδήγησε σε
καθυστερήσεις των δόσεων των νοικοκυριών προς τις τράπεζες. Ορισµένα
νοικοκυριά άρχισαν να αντιλαµβάνονται ότι η αξία του σπιτιού που πρόσφατα
αγόρασαν έπεσε κάτω από την αξία του δανείου τους και ότι τους συνέφερε απλώς να
παραδώσουν τα κλειδιά στην τράπεζα και να φύγουν από το σπίτι. Οι χρεοκοπίες
πολλών νοικοκυριών, που προηγουµένως είχαν πάρει στεγαστικά δάνεια χαµηλής
πιστοληπτικής αξιολόγησης (subprime), άρχισαν να πληθαίνουν δραστικά φτάνοντας
σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς τα επιτόκια αυξάνονταν. Το µεγαλύτερο µέρος αυτών των
δανείων είχε προηγουµένως τιτλοποιηθεί και πουληθεί σε αµοιβαία κεφάλαια σε
άλλες τράπεζες και επενδυτές ανά τον κόσµο. Έτσι, οι πρώτες επιπτώσεις των
χρεοκοπηµένων

νοικοκυριών

άρχισαν

να

γίνονται

εµφανείς

στην

αγορά

τιτλοποιηµένων οµολόγων subprime. Το ∆εκέµβριο του 2006 ο αξιολογικός οίκος
Fitch προειδοποιούσε ότι ένας µεγάλος αριθµός οφειλετών µε στεγαστικά δάνεια
subprime θα αντιµετώπιζε προβλήµατα την επόµενη χρονιά, το 2007, όταν θα
ανανεώνονταν τα συµβόλαια τους µε νέα επιτόκια αγοράς. Και έτσι έγινε.
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Μέσα σε λίγους µήνες σηµαντικός αριθµός αµερικανικών τραπεζών παρουσίασε
σηµαντικά προβλήµατα και µερικές εξ’ αυτών οδηγήθηκαν στην πτώχευση. Τον
Ιούλιο του 2007, οι αξιολογικοί οίκοι Standard & Poor’s και Moody’s ενέτειναν τον
φόβο στις αγορές, ανακοινώνοντας την πρόθεσή τους να εξετάσουν την προηγούµενη
βαθµολόγηση ενός συνόλου δανείων subprime ύψους περίπου $18 δισ. για πιθανή
υποβάθµιση. Η Fitch ακολούθησε. Πολλά προϊόντα που βασίζονταν σε δάνεια
subprime υποβαθµίστηκαν από ΑΑΑ σε Α+, δηλαδή κατά 4 βαθµίδες, κάτι που µέχρι
τότε ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστο. Ο ΟΟΣΑ χαρακτήρισε αυτές τις υποβαθµίσεις
«αναπάντεχες» και θεώρησε ότι «εξέθεσαν τους οίκους αξιολόγησης σε σηµαντική
κριτική» (OECD (2007)). Οι οίκοι αξιολόγησης άρχισαν να επανεξετάζουν τις
διαδικασίες

αξιολόγησης

που

χρησιµοποιούσαν,

προκαλώντας

έτσι

ακόµα

µεγαλύτερη αβεβαιότητα στις αγορές. Στις αρχές Αυγούστου του 2007 οι εξελίξεις
επιταχύνθηκαν δραµατικά και η κρίση κορυφώθηκε, µεταφερόµενη αυτή τη φορά
στην Ευρώπη και τις τράπεζες κυρίαρχων κρατών, όπως τις γερµανικές IKB Deutsche
Industriebank AG και Sachsen LB και τη γαλλική BNP.
Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα σε όλο τον κόσµο άρχισαν σταδιακά να
αντιλαµβάνονται ότι τα περιουσιακά τους στοιχεία, που βασίζονταν σε στεγαστικά
δάνεια subprime, δεν άξιζαν όσο αρχικά είχε προβλεφθεί, ότι είχαν τιµολογήσει
λάθος τον κίνδυνο που συνδεόταν µε αυτά και πλέον ήταν πρακτικά αδύνατο να
εκτιµήσουν την αξία τους, καθώς οι σχετικές αγορές κατέρρεαν. Έτσι, οι τράπεζες,
αβέβαιες πλέον για τις ίδιες τις κεφαλαιακές τους ανάγκες, σταµάτησαν όχι µόνο να
δανείζουν, αλλά άρχισαν να παρουσιάζουν σοβαρό πρόβληµα εξασφάλισης της
απαραίτητης βραχυπρόθεσµης χρηµατοδότησής τους, που εγγυόταν , ωστόσο, τη
συνέχιση των εργασιών τους.
Η παρέµβαση των κεντρικών τραπεζών υπήρξε καίρια και υποστηρικτική µε
τη µείωση του ύψους των επιτοκίων και την ενίσχυση του ενεργητικού τους µε
αποτέλεσµα την αποφυγή περαιτέρω εκτράχυνσης της κατάστασης. Παρόλα αυτά,
τράπεζες που στο παρελθόν δάνειζαν 50 φορές τα ίδια κεφάλαιά τους αναγκάστηκαν
να περιορίσουν το δανεισµό προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά κατά 50 φορές
για να καλύψουν το χάσµα στα κεφάλαιά τους, θεσπίζοντας αυστηρότερα πιστωτικά
κριτήρια και περιορίζοντας τις παρεχόµενες από αυτά πιστώσεις. Η µείωση των
πιστώσεων, όµως, έχει ως άµεσο επακόλουθο να οδηγηθούν οι επιχειρήσεις και τα
νοικοκυριά σε συρρίκνωση των δραστηριοτήτων τους, γεγονός που σηµαίνει µείωση
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του προσωπικού, αύξηση της ανεργίας, λιγότερη παραγωγή, λιγότερο εισόδηµα και
επιµήκυνση της ύφεσης. Η πολλαπλασιαστική αυτή αρνητική επίδραση από το χάσµα
κεφαλαίων στο νέο δανεισµό καθώς και στην ανανέωση των παλαιών δανείων
µεταφέρει την κρίση στην πραγµατική οικονοµία. Ταυτόχρονα, η ύφεση µειώνει τη
δυνατότητα επιχειρήσεων και νοικοκυριών να εξυπηρετούν τα δάνειά τους,
δηµιουργώντας έτσι έναν φαύλο κύκλο, ο οποίος γενικεύτηκε και επεκτάθηκε σε
παγκόσµιο επίπεδο.
Παράλληλα, η µείωση των επιτοκίων εκ µέρους των τραπεζών σε συνδυασµό
µε την αναζήτηση εκ µέρους των επενδυτών πιο αποδοτικών επενδύσεων οδήγησε
τους παγκόσµιους δανειστές, να ασχοληθούν µε το ύψος και τη βιωσιµότητα των
εθνικών χρεών, και να ζητούν τελικά παραπάνω απόδοση για να χρηµατοδοτήσουν
ένα χρέος. Οι κάτοχοι κρατικών οµολόγων αποφάσισαν να καλυφθούν από το ρίσκο
χρεοκοπίας µέσω CDS,(ασφάλιστρα κινδύνου εθνικής χρεοκοπίας), οι δανειστές
απαίτησαν περισσότερη απόδοση στο κεφάλαιο -δηλαδή υψηλοτέρα επιτόκια- και
τέλος τα hedge funds, δηλαδή οι µεγαλύτεροι κερδοσκοπικοί συµµετέχοντες, άρχισαν
να πιέζουν -µε σκοπό το κέρδος- χώρες κοντά στη χρεοκοπία µέσω ανελέητων και
συνεχών πωλήσεων των οµολόγων τους. Ήταν βέβαιο ότι η σειρά της Ευρώπης και
ιδιαίτερα της νότιας ήταν κοντά, καθώς για χρόνια κατάφερνε να δανείζεται και να
χρηµατοδοτεί φθηνά το χρέος της. Τα ετήσια ελλείµµατα όµως όχι µόνο δεν
µειώθηκαν αλλά µε συνεχή ρυθµό µεγάλωναν τροφοδοτώντας και γιγαντώνοντας το
συνολικό χρέος.
Η Ευρωπαϊκή ήπειρος είναι γνωστό ότι δεν ήταν ούτε πολιτικά ούτε
οικονοµικά έτοιµη να αντιµετωπίσει µία κρίση χρέους, καθώς καµία σχετική ενέργεια
ή πρωτοβουλία δεν είχε αναληφθεί για την οχύρωσή της,

ενώ τα διαφορετικά

κοινοβούλια σίγουρα δε βοηθούσαν. Πέραν όλων των άλλων, πολιτικές στο νότο, οι
οποίες συνέδεσαν την ύπαρξή τους µε την αύξηση των εθνικών χρεών, αντιστάθηκαν
και ακόµα αντιστέκονται στη λήψη µέτρων. Έτσι, µε αφετηρία τον πιο αδύναµο
κρίκο της Ευρωζώνης, την Ελλάδα, άνοιξε η πόρτα να χτυπηθεί και η Ευρώπη.
Σήµερα, λοιπόν, η Ευρώπη κατέληξε να αντιµετωπίζει τη σοβαρότερη κρίση της από
την ηµέρα δηµιουργίας του ενιαίου της νοµίσµατος, χωρίς ακόµη να έχει τίποτε άλλο
ενιαίο και καµία δοµή, η οποία θα της επέτρεπε να υψώσει τοίχος απέναντι στα
διαφαινόµενα προβλήµατα.
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1.3 Τα βλέµµατα στους οίκους αξιολόγησης
Η αυτορρύθµιση της αγοράς ήταν ο κύριος πυλώνας στον οποίο στηριζόταν η
εύρυθµη λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και τα εργαλεία επί των
οποίων επένδυε συνιστούσαν ο µηχανισµός αποτίµησης στην αγοραία αξία (mark-tomarket) και οι οίκοι αξιολόγησης (De Grauwe, 2008). Συνεπεία αυτών, οι κινήσεις
των αγορών και η σωστή και αντικειµενική αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου
απέκτησαν ιδιαίτερα βαρύνουσα σηµασία. Έτσι, οι οίκοι αξιολόγησης, ως
διαµεσολαβητές πληροφόρησης, παρά τη έκθεσή τους σε συγκρούσεις συµφερόντων
και ηθικό κίνδυνο, αναδείχθηκαν σε ρυθµιστικούς παράγοντες της σταθερότητας του
χρηµατοπιστωτικού

συστήµατος

σε

παγκόσµιο

επίπεδο.

Οι

συγκρούσεις

συµφερόντων και η έλλειψη αµεροληψίας των οίκων αξιολόγησης δεν θα είχαν
σηµαντική επίδραση, ακόµα και εντός ενός πλαισίου αυτορρύθµισης της αγοράς, εάν
οι επενδυτές δεν ήταν επιρρεπείς στις πρακτικές αυτές. Πρόσφορο έδαφος για την
ανάπτυξη τέτοιων πρακτικών αποτελεί η αναζήτηση υψηλών αποδόσεων, αγνοώντας
την εκτίµηση των κινδύνων που τις συνοδεύουν είτε λόγω έλλειψης πληροφόρησης
των επενδυτών, είτε λόγω εκχώρησης της πληροφόρησης σε διαµεσολαβητές που
φροντίζουν για το δικό τους συµφέρον. Τα φαινόµενα αυτά οδηγούν σε αγελαία
συµπεριφορά (herding) των επενδυτών που διογκώνει τη σηµασία των κακών
εκτιµήσεων του κινδύνου και των εσφαλµένων επενδυτικών επιλογών, και
ισχυροποιεί τη σηµασία των οίκων αξιολόγησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ, Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

2.1 Ιστορική Εξέλιξη Οίκων Αξιολόγησης

Οι οίκοι αξιολόγησης εµφανίζονται για πρώτη φορά στην Αµερική στα µέσα του
19ου αιώνα, περίοδο κατασκευής και επέκτασης του σιδηροδροµικού δικτύου των
ΗΠΑ. Η σηµασία κατασκευής του σιδηροδρόµου αναδείχτηκε, κυρίως, κατά τον
αµερικανικό εµφύλιο πόλεµο του 1861-1865, οπότε έκανε δυνατή τη γρήγορη
µετακίνηση στρατευµάτων και υλικού, και γιγαντώθηκε µέσω της καταλυτικής
υποβοήθησης που προσέφερε στο κεφάλαιο για την επίτευξη της επιτάχυνσης και της
περιστροφής του, µε αποτέλεσµα τη διεύρυνση του πεδίου δράσης του σε νέες
αγορές. Η κατασκευή, όµως, των σιδηροδρόµων για τους ξεχωριστούς καπιταλιστές,
όπως και άλλων ανάλογου µεγέθους έργων, δεν ήταν δυνατό να χρηµατοδοτηθεί,
ακόµη

και

στην

περίπτωση

κρατικής

υποστήριξης.

Για

το

λόγο

αυτό

χρηµατοδοτήθηκαν µεγάλα προγράµµατα, όπως αυτό του σιδηροδροµικού δικτύου
( η κατασκευή µεταλλείων, η κατασκευή διωρύγων, πλοίων κ.ά.) µέσω µετοχών ή
πιστώσεων. Με τον τρόπο αυτό κατέστη δυνατή η κινητοποίηση µεγάλων
συσσωρευµένων κεφαλαίων. Τα αξιόγραφα, που εκδίδονταν γι’ αυτό το σκοπό, ήταν
ταυτόχρονα επιθυµητά τόσο ως επενδύσεις, όσο και για κερδοσκοπικούς σκοπούς και
απάτες.
Η πρώτη µεγάλη «απάτη στους σιδηροδρόµους» έλαβε χώρα το 1844-45 στην
Αγγλία. Η κερδοσκοπία, επίσης, που αφορούσε στις τιµές του σιδήρου, συνδεόταν
στενά µε την ανάπτυξη του σιδηροδροµικού δικτύου. Μέχρι αυτού του σηµείου η
κερδοσκοπία µε τις πρώτες ύλες δεν ήταν κάτι καινούργιο. Την περίοδο αυτή για το
κεφάλαιο υπήρχαν σηµαντικές δυσκολίες που αφορούσαν σε µεγάλες (και
µακροπρόθεσµες) επενδύσεις. Τέλος, δεν έπρεπε να εξεταστεί µόνο για το αν τα
Παναγιώτα Ν. Γρούτα

19

ΟΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

προσφερόµενα σχέδια (projects) ήταν αξιόπιστα και ασφαλή, αλλά επίσης για το αν
εγγυόνταν επιτυχία και κέρδος. Όλα αυτά συνέβαιναν κάτω από συνθήκες µιας
αργής, δύσκολης και δαπανηρής επικοινωνίας.
Πρώτα, το 1866 έγινε δυνατή µια διαρκής σύνδεση µέσω τηλέγραφου µεταξύ
Αµερικής και Ευρώπης. Οι γρήγορες «πληροφορίες για την αγορά» αποτέλεσαν,
εποµένως, ένα σπάνιο και επιθυµητό αγαθό, το οποίο µετατράπηκε σταδιακά σε
εµπόρευµα. Απ’ τα µέσα της δεκαετίας του 1850 ιδρύθηκαν τα πρώτα περιοδικά, τα
οποία έδιναν πληροφορίες γύρω απ’ τις αγορές, τα δρώντα πρόσωπα και τα σχέδια
των σιδηροδρόµων: Το περιοδικό Poor’s American Railroad Journal εκδόθηκε στα
µέσα της δεκαετίας του 1850, ενώ το Poor’s εξέδωσε το πρώτο εγχειρίδιο για το
σιδηροδροµικό δίκτυο των ΗΠΑ. Στις αρχές της δεκαετίας του 1880 το περιοδικό
είχε ήδη 5.000 συνδροµητές. Αλλά και το 1909 το ιδρυθέν πρακτορείο Moody’s, τα
πρώτα χρόνια είχε εξειδικευτεί στην αξιολόγηση δανείων για σιδηροδρόµους. Την
ίδια χρονική περίοδο δηµιουργήθηκαν επίσης και άλλες µορφές διάδοσης
πληροφοριών, όπως το πρακτορείο Ρόιτερ (1851). Στα χρόνια, όµως, που
ακολούθησαν άλλαξαν οι βάσεις, κυρίως λόγω της ταχύτερης µετάδοσης
πληροφοριών µέσω της τηλεγραφίας, καθώς και άλλων τεχνικών και

έγιναν

δυσκολότερες οι µεγάλες «απάτες».
Ιστορικά, µπορεί να γίνει σε γενικές γραµµές ένας διαχωρισµός σε τρεις
φάσεις. Μέχρι το 1933 ιδρύθηκαν τα πιο πάνω πρακτορεία, αλλά και άλλοι οίκοι
αξιολόγησης. Αυτοί όµως οι οίκοι εργάζονταν µε βάση ένα διαφορετικό
επιχειρησιακό µοντέλο απ’ ότι σήµερα, χωρίς να είναι ακόµη αναγνωρισµένοι απ’ την
αστική πολιτική σαν υπολογίσιµοι παράγοντες πάνω στην αγορά, ενώ δεν είχαν
εµφανιστεί ακόµη στην πολιτική σκηνή. Αυτό συνέβη µετά την παγκόσµια
καπιταλιστική κρίση, από το 1929. Η δεύτερη φάση αρχίζει απ’ το 1933 και φθάνει
µέχρι τη δεκαετία του 1970. Είναι γνωστό, ότι, σαν συνέπεια της κρίσης, γεννήθηκε
το λεγόµενο αµερικάνικο «New Deal», σπανίως, όµως, αναφέρεται στη βιβλιογραφία
ότι την περίοδο αυτή ιδρύεται το πρώτο ίδρυµα που σκοπό έχει την επιτήρηση του
χρηµατιστηρίου, συγκεκριµένα η «Security Exchange Commission» (SEC), το 1934,
σαν αποτέλεσµα του χρηµατιστηριακού κραχ το 1929. Στο διάστηµα αυτό αρχίζει η
«πολιτική» άνοδος των οίκων αξιολόγησης, οι οποίοι κατοχύρωσαν το δικαίωµα από
την SEC να έχουν ως νέο τους καθήκον να προβαίνουν στη διαφοροποίηση µεταξύ
ασφαλούς («investment grade») και κερδοσκοπικής («non investment grade»)
Παναγιώτα Ν. Γρούτα
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χρηµατιστικής επένδυσης για τους επενδυτές. Οι πολιτικοί πίστευαν ότι µ’ αυτόν τον
τρόπο

θα

εµποδιζόταν

µια

νέα

χρηµατιστική/οικονοµική

κρίση.

Η τρίτη φάση αρχίζει µε το νεοφιλελευθερισµό, µέσω της πολιτικής του οποίου οι
οίκοι αξιολόγησης µαζί µε τις χρηµατιστικές αγορές κερδίζουν έδαφος. Τη δύναµή
τους όµως δεν την απέκτησαν από µόνοι τους, αλλά επειδή έτσι ήθελε η αστική
κρατική πολιτική. Η αρχή αυτής της φάσης συνοδευόταν από ένα προτσές
συγκέντρωσης και από ένα αλλαγµένο επιχειρησιακό µοντέλο των οίκων. Σε µια
µυστική διαδικασία δόθηκε απ’ την SEC άδεια µόνο για επτά οίκους αξιολόγησης, οι
οποίοι σε µικρό χρονικό διάστηµα συγχωνεύτηκαν σε τρεις, γεννώντας τα κλασικά
µονοπώλια. Ταυτόχρονα απ’ τη δεκαετία του 1970 οι οίκοι αξιολόγησης ελέγχονται
όλο και λιγότερο απ’ την SEC. Ξεχωριστή ήταν η σηµασία, όµως, και του νέου
επιχειρησιακού µοντέλου. Ενόσω οι οίκοι µέχρι τότε κατανοούσαν τη δραστηριότητά
τους σαν εργασία-απόδοση για τους επενδυτές, δηλ. πληρώνονταν από αυτούς για
αναλύσεις και αξιολογήσεις, από τώρα και στο εξής, ζητούσαν χρήµατα και από τους
εκδότες των αξιόγραφων -µια έκφραση για την αυξανόµενη σηµασία που απέκτησαν
οι χρηµατιστικές αγορές, καθώς και την αυξανόµενη µάζα σε αξιόγραφα
διαφορετικού και πιο περίπλοκου είδους. Περαιτέρω, η κατάσταση αυτή, οφειλόταν,
επίσης, στο γεγονός ότι µε την πολιτική των υψηλών τόκων που ακολουθούσαν οι
τράπεζες απ’ τα τέλη της δεκαετίας του 1970, το ίδιο το βιοµηχανικό κεφάλαιο έδειξε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την χρηµατοδότηση µέσω της κεφαλαιαγοράς. Επιπλέον, το
ίδιο το βιοµηχανικό κεφάλαιο έβγαζε όλο και περισσότερα κέρδη απ’ τις επενδύσεις.
Αυτό απ’ την άλλη είχε σαν αποτέλεσµα να διογκωθεί ο κλάδος της προσφοράς
υπηρεσιών σε χρηµατιστικά ζητήµατα. Το ποσοστό του στο συνολικό κέρδος όλων
των µετοχικών εταιριών αυξήθηκε από 11% το έτος 1950 σε πάνω από 40% το 2001.
Η τάση αυτή επιταχύνθηκε µέσω της φιλελευθεροποίησης των χρηµαταγορών, η
οποία συνοδευόταν παράλληλα και από µια αύξηση των θεσµικών επενδυτών (π.χ.
κλάδος ασφαλιστικών εταιριών, συνταξιοδοτικά ταµεία κ. ά.). Για τις τράπεζες και τις
επιχειρήσεις, µε την αύξηση της σηµασίας των χρηµατιστικών αγορών, αυξήθηκε
ταυτόχρονα και η πίεση να αξιολογούνται τα αξιόγραφα. Η έλλειψη πιστοληπτικής
αξιολόγησης µπορούσε να ληφθεί απ’ τους δυνητικούς επενδυτές ως µη επαρκής
ασφάλεια.
∆ίπλα στις µετοχές και στα αξιόγραφα µε σταθερό επιτόκιο αυξήθηκε η µάζα και
η σηµασία των παραγώγων, δηλ. αξιόγραφων τα οποία σχετίζονταν µε µελλοντικές
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τιµές άλλων εµπορικών αγαθών ή αξιόγραφων. Παροµοίως, αυξήθηκε η µάζα και ο
όγκος των δανείων τα οποία έπρεπε να πιστοποιηθούν εγγράφως. Κατά την έγγραφη
πιστοποίηση δανείων «µαζεύονται» δανειακές σχέσεις σε ένα αξιόγραφο, το οποίο
µπορεί να πουληθεί σε κάποιον τρίτο. Με τον τρόπο αυτό ο αγοραστής αποκτά το
δικαίωµα για πληρωµή των τόκων. Η τράπεζα, η οποία αρχικά έχει δώσει το δάνειο
σε έναν πελάτη, για παράδειγµα µε τη µορφή ενός δανείου για κατοικία, εκποιεί έτσι
όχι µόνο τα έσοδα από τους τόκους, αλλά και το ρίσκο που συνδέεται µε τη δανειακή
σχέση σε περίπτωση διακοπής της πληρωµής. Στη µορφή ενός αξιόγραφου, όµως, το
ρίσκο αυτό δεν εξαφανίζεται, αλλά απλά µετατοπίζεται. Τώρα δεσµεύεται στον
ισολογισµό µιας άλλης επιχείρησης. Ο υπολογισµός του ρίσκου και της αξιολόγησης
της πιστοληπτικής ικανότητας αυτών των αξιόγραφων αποτέλεσε δουλειά των οίκων
αξιολόγησης.

2.2 Πορεία καθιέρωσης οίκων αξιολόγησης
Η αξιολόγηση απ’ της οίκους έγινε αποδεκτή µέσω µιας πληθώρας νόµων και
κανονισµών σε οµοσπονδιακό, κρατικό και διεθνές επίπεδο. Όλοι οι συµµετέχοντες
στην κεφαλαιαγορά των ΗΠΑ, σταδιακά, απ’ τα µέσα της δεκαετίας του 1970,
έπρεπε να αξιολογούνται το λιγότερο από δύο οίκους αξιολόγησης, που είχαν άδεια
να παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες. Οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρίες, καθώς και
άλλοι χρηµατιστές των ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να επενδύουν µόνο σε τέτοιου
είδους αξιόγραφα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως «investment grade», δηλ. ως µη
κερδοσκοπικά. Οι επιχειρήσεις της ΗΠΑ για να κατορθώσουν να λάβουν δάνεια στην
κεφαλαιαγορά

των

ΗΠΑ,

επιβάλλεται

προηγουµένως

να

υποβληθούν

σε

πιστοληπτική αξιολόγηση. Ταυτόχρονα, τόσο οι επενδυτές όσο και οι αγοραστές
έχουν το δικαίωµα της καταρτιζόµενους ισολογισµούς της, να παγώσουν τα
αξιόγραφα στην ονοµαστική της αξία στην περίπτωση που έχουν αξιολογηθεί ως
ασφαλή, ακόµη κι αν πέφτει η αξία της στην αγορά. Με την πάροδο του χρόνου και
την αύξηση της διεθνοποίησης του κεφαλαίου, οι ΗΠΑ επέβαλαν της διεθνείς
λειτουργίες για της τρεις αµερικάνικους οίκους. Οι κεντρικές κρατικές τράπεζες
ίδρυσαν την Bank of Settlements (BIS, µε έδρα την Βασιλεία – πόλη της Ελβετίας).
Στη συµφωνία «Βασιλεία Ι» (1988), καθόρισαν, ότι στο διεθνές χρηµατιστικό
σύστηµα, θα πρέπει να αξιολογούνται τα αξιόγραφα απ’ της τρεις µεγάλους οίκους
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αξιολόγησης των ΗΠΑ, και στην περίπτωση που η αξιολόγηση είναι «non investment
grade» (δηλ. τα αξιόγραφα χαρακτηρίζονται ως κερδοσκοπικά), τότε θεωρούνται
υποδεέστερα και επιβάλλεται να καταβληθεί απ’ της κατόχους της επιπρόσθετο
κεφάλαιο.
Η Επιτροπή της Βασιλείας για την Επιτήρηση των Τραπεζών, στην οποία
ανήκουν οι επιτηρήσεις των τραπεζών και οι κεντρικές τράπεζες των G10, αποφάσισε
ότι µετρούν µόνο εκείνα τα αξιόγραφα που έχουν την καλύτερη πιστοληπτική
αξιολόγηση στο ίδιο κεφάλαιο (όταν από τα περιουσιακά στοιχεία αφαιρεθούν όλα τα
χρέη). Το ίδιο κεφάλαιο καθορίζει την έκταση του δανείου, που επιτρέπεται να
χορηγεί µια τράπεζα. Μετά την κατάρρευση της Herstatt Bank (ιδιωτική τράπεζα µε
έδρα την γερµανική πόλη Κολωνία) το έτος 1974, οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις
έπρεπε να εγγυώνται ότι οι τράπεζες θα είχαν στη διάθεσή της αρκετό ίδιο κεφάλαιο,
έτσι ώστε να είναι δυνατό να εµποδιστεί µια νέα χρεοκοπία τράπεζας. Σε περίπτωση
που οι τράπεζες είχαν της ισολογισµούς της πολλά ταξινοµηµένα χαρτιά
χαρακτηρισµένα απ’ της οίκους ως χαµηλής αξίας, τότε θα έπρεπε να βελτιώσουν το
ίδιον κεφάλαιό της. Με τον τρόπο αυτό οι οίκοι αξιολόγησης κατέληξαν να
καταστούν

µέρος

του

πιστωτικού

συστήµατος.

Με την συµφωνία «Βασιλεία ΙΙ» (1999), οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις έγιναν η
διεθνής σταθερά για το ίδιον κεφάλαιο των τραπεζών, ώστε να εµποδιστεί η
χορήγηση ριψοκίνδυνων δανείων.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη απ’ το 2007 ( µέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΚΤ) ), εξαρτά την αξιολόγηση των κρατών µελών της απ’ της «τρεις
µεγάλους» των ΗΠΑ. Της της οι κεντρικές τράπεζες, έτσι και η ΕΚΤ, ρυθµίζει το
ποσό χρηµάτων, µεταξύ άλλων, µέσω της συγκεκριµένου επιπέδου τόκου, δηλ.
επιτοκίου βάσει του οποίου καθίσταται δυνατός ο δανεισµός χρηµάτων των τραπεζών
απ’ την ΕΚΤ. Τα χρήµατα της δύνανται να τα λάβουν µόνο όταν καταθέσουν σαν
ανταπόδοση αξιόγραφα. Το 2007 η ΕΚΤ κατείχε κατά της συναλλαγές της ανοιχτές
αγορές µόνο αξιόγραφα, τα οποία ήταν αποδεκτά ως ασφαλή, αφού προηγουµένως
είχαν αξιολογηθεί απ’ της οίκους µε την καλύτερη βαθµολογία. Με τον τρόπο αυτό η
προµήθεια χρήµατος της οικονοµίας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό απ’ της
αξιολογήσεις των οίκων. Γι’ αυτό το λόγο και η υποβάθµιση των ελληνικών
οµολόγων το 2010 και το 2011 δε σήµαινε µόνο ότι οι τράπεζες απειλούνταν µε
αποσβέσεις από αυτά τα χαρτιά, αλλά και ότι η ασφάλεια της συναλλαγές µε την
Παναγιώτα Ν. Γρούτα
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ΕΚΤ έµπαινε σε κίνδυνο. Η ΕΚΤ έκανε µεν το τελευταίο διάστηµα κάποιες
εξαιρέσεις, δεν αποδεσµεύτηκε της εντελώς απ’ την χρηµατική πολιτική των
πιστοληπτικών αξιολογήσεων. Της είναι και ο λόγος που η κρατική κρίση χρεών και
αντιστοίχως οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις µπορούν να ταρακουνήσουν το τραπεζικό
σύστηµα. Στην περίπτωση που το ίδιο κεφάλαιο των τραπεζών χτυπηθεί απ’ την
υποβάθµιση των κρατικών οµολόγων, τότε οι δυνατότητες αναχρηµατοδότησης
αυτών απ’ την ΕΚΤ λιγοστεύουν, µειώνοντας, έτσι., και την εµπιστοσύνη µεταξύ των
τραπεζών, οι οποίες είτε παύουν πλέον να δίνουν η µια στην άλλη πιστώσεις, είτε
δίνουν µόνο κάτω από πολύ συγκεκριµένες και δυσκολότατες συνθήκες. Η
χρηµαταγορά αποστραγγίζεται, ενώ και οι επιχειρήσεις λαµβάνουν δάνεια πολύ
δύσκολα, καταλήγοντας η οικονοµία να απειλείται µε χρηµατοπιστωτική κρίση. Κατά
την συνταξιοδοτική πολιτική, οι οίκοι αξιολόγησης έχουν της έµµεσα το λόγο. Με
την ιδιωτικοποίηση των ασφαλιστικών ταµείων σε της χώρες, η φροντίδα των
ηλικιωµένων εξαρτήθηκε απ’ την πρακτική των οίκων αξιολόγησης: Τα
συνταξιοδοτικά ταµεία και οι ασφαλιστικές εταιρίες πρέπει να κατέχουν χαρτιά που
πήραν

την

καλύτερη

βαθµολογία.

Οι ΗΠΑ είχαν πιέσει, ώστε να ληφθούν οι αποφάσεις της Βασιλείας ΙΙ,
χωρίς της οι της να υλοποιήσουν της κανονισµούς, επιτυγχάνοντας παρά ταύτα το
στόχο της επιβολής και καθιέρωσης των τριών οίκων ως θεσµικού οργάνου ελέγχου.
Έτσι, οι ΗΠΑ και οι χρηµατιστές της, συµπεριλαµβανοµένων και των οίκων
αξιολόγησής της, ώθησαν µε την πρακτική της παραπέρα την όξυνση της κρίσης. Η
κυβέρνηση της του Μπαράκ Οµπάµα, µε την υλοποίηση της Βασιλείας ΙΙ, εν όψει της
κρίσης, άλλαξε πολύ λίγο της λειτουργίες των οίκων. Συνεπεία της παγκόσµιας
καπιταλιστικής κρίσης, η Επιτροπή της Βασιλείας για την Επιτήρηση των Τραπεζών
πρότεινε τον ∆εκέµβρη του 2009 ένα σχέδιο (Consultative Document). Τα
προτεινόµενα µέτρα είναι περίπλοκα και αλληλεξαρτώµενα στην επίδρασή της. Στη
συνέχεια κάτω απ’ τον τίτλο «Βασιλεία ΙΙΙ» δηµοσιεύτηκε το ∆εκέµβρη του 2010 ένα
νέο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο θα τεθεί σταδιακά σε ισχύ απ’ το 2013 και αφορά
ζητήµατα ορισµού του ίδιου κεφαλαίου και τα απαιτούµενων ελάχιστων γι’ αυτό
ποσοστών, το µέγιστο ποσοστό χρεών, καθώς και κανόνες για την ελάχιστη
ρευστότητα. Στην ουσία πρόκειται για µια παραπέρα εξέλιξη της «Βασιλείας ΙΙ», η
οποία θα εξακολουθήσει να παραµένει σε ισχύ.
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2.3 Τι είναι οι οίκοι αξιολόγησης
Οι Οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ή οίκοι αξιολόγησης είναι
εταιρείες των οποίων έργο αποτελεί η έρευνα της γενικής πιστοληπτικής ικανότητας
της ατόµου, µιας εταιρείας ή µιας χώρας, καθώς και της αξιοπιστίας
διάφορων αξιόγραφων, της τα οµόλογα και των εκδοτών της, δηλαδή των
δανειζοµένων,

και

η

προετοιµασία

και

διαµόρφωση

αξιολογήσεων

και

γνωµοδοτήσεων. Η αξιοποίηση αυτών δύναται να αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο στα
χέρια επενδυτών, δανειοληπτών, εκδοτών και κυβερνήσεων, ώστε να λάβουν κατά το
δυνατόν ασφαλέστερες και πιο επικερδείς επενδυτικές και χρηµατοδοτικές
αποφάσεις. Οι εκδότες οµολόγων και δανείων µπορεί να είναι εταιρείες (π.χ. η
Τράπεζα Κύπρου), οντότητες ειδικού σκοπού, µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί, τοπικές
κυβερνήσεις (π.χ. η Πολιτεία της Καλιφόρνιας), καθώς και κυβερνήσεις κρατών (π.χ.
η ελληνική ή κυπριακή κυβέρνηση). Οι Οίκοι Αξιολόγησης προβαίνουν σε
αξιολόγηση κάθε οντότητας βάσει της διακριτής επικινδυνότητας της πιστοληπτικής
αξιοπιστίας, δηλαδή της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας της ατόµου, µιας
επιχείρησης ή ακόµα και µιας χώρας στην αποπληρωµή των χρεών της,
χρησιµοποιώντας ποσοτική καθώς και ποιοτική ανάλυση. Η πιστοληπτική ικανότητα
αποκαλύπτει σε ένα δανειστή ή επενδυτή την πιθανότητα να µπορέσει ο
δανειολήπτης να ανταποκριθεί της δανειακές του υποχρεώσεις χωρίς τον κίνδυνο
πτώχευσης. Όσο πιο υψηλή είναι η επικινδυνότητα τόσο πιο χαµηλή είναι η
αξιολόγηση. Οι παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν την πιστοληπτική
ικανότητα του δανειολήπτη και κατ’ επέκταση τη δυνατότητα του να δανείζεται
χρήµατα µέσω χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων είναι εξής:

•

Οικονοµικό ιστορικό

•

Επιτόκιο αποπληρωµής

•

∆ιαθεσιµότητα περιουσιακών στοιχείων

•

Ρευστότητα

•

Παρούσα οικονοµική κατάσταση

•

Πιθανό µελλοντικό εισόδηµα

•

Αποταµιευτική συµπεριφορά

•

Καταναλωτική συµπεριφορά
Παναγιώτα Ν. Γρούτα
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•

Ύψος υποχρεώσεων (επιπλέον χρέη και δάνεια)

Οι οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας επιδρούν σε αµφότερα
τα δύο µέρη µιας πιστωτικής σχέσης, στο δανειστή και στο δανειζόµενο. Από την
πλευρά του, ο δανειστής γίνεται δέκτης πληροφόρησης σχετικά µε τον πιστωτικό
κίνδυνο που εµπεριέχεται της εναλλακτικές επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ ο
δανειζόµενος αντλεί την απαραίτητη πληροφορία για να προσαρµόσει της εσωτερικές
του διαδικασίες και δραστηριότητες σύµφωνα µε τα πρότυπα πιστοληπτικής
ικανότητας.
Οι αξιολογήσεις πραγµατοποιούνται της µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
(οµόλογα) και της βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις (συναλλαγµατικές) εταιρειών,
χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων, δήµων και κρατών. Η αξιολόγηση του αξιόγραφου
βασίζεται στη δυνατότητα του δανειζόµενου να αποπληρώσει το κεφάλαιο και της
τόκους σύµφωνα µε την υπάρχουσα κάθε φορά συµφωνία δανεισµού.

2.3.1 Τι είναι οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας
•

Οι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας είναι απόψεις για το

σχετικό πιστωτικό κίνδυνο.
•

Οι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας δεν είναι επενδυτικές

συµβουλές ή συστάσεις για αγοράς, να κατοχής ή πώλησης. Είναι απλά της
παράγοντας, τον οποίο οι επενδυτές µπορούν να εξετάσουν κατά τη λήψη των
επενδυτικών της αποφάσεων.
•

Οι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας δεν αποτελούν

ενδείξεις της ρευστότητας στην αγορά της χρεωστικού τίτλου ή της τιµής του στη
δευτερογενή αγορά.
•

Οι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας δεν αποτελούν

εγγυήσεις πιστωτικής ποιότητας ή των µελλοντικών πιστωτικών κινδύνων.

Οι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας είναι απόψεις για τον
πιστωτικό κίνδυνο. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
εκφράζουν τη γνώµη της για την ικανότητα και την προθυµία της εκδότη, της της
εταιρείας ή της κράτους ή των αρχών µιας οποιασδήποτε πόλης, να ανταποκριθεί της
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οικονοµικές υποχρεώσεις της στο ακέραιο και εγκαίρως. Οι αξιολογήσεις της
πιστοληπτικής ικανότητας µπορεί, της, να αναφέρονται στην πιστωτική ποιότητα
χρέους της ξεχωριστού ατόµου, της της εταιρικού ή δηµοτικού οµολόγου, και τη
σχετική πιθανότητα τα αξιόγραφα αυτά να αθετηθούν. Πέραν της των διεθνών
οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας υπάρχουν περιφερειακοί και
εξειδικευµένοι οργανισµοί αξιολόγησης που τείνουν να ειδικεύονται σε µια
γεωγραφική περιοχή ή κλάδο της οικονοµίας. Κάθε οργανισµός εφαρµόζει τη δική
του µεθοδολογία για τη µέτρηση της πιστοληπτικής ικανότητας και χρησιµοποιεί µία
συγκεκριµένη κλίµακα διαβάθµισης για να δηµοσιεύει της αξιολογήσεις του.
Συνήθως, οι αξιολογήσεις εκφράζονται ως γράµµατα σε µία κλίµακα βαθµών, που
κυµαίνονται, για παράδειγµα, από «ΑΑΑ» έως «D» για την αποτύπωση της γνώµης
του οργανισµού σχετικά µε το επίπεδο πιστωτικού κινδύνου.
Οι

αξιολογήσεις

απορρέουν

κατόπιν

ανάλυσης

από

έµπειρους

επαγγελµατίες, οι οποίοι αξιολογούν και ερµηνεύουν της πληροφορίες που
λαµβάνουν από της εκδότες και της διαθέσιµες πηγές για να σχηµατίσουν µια
εµπεριστατωµένη γνωµοδότηση. Σε αντίθεση µε της τύπους γνωµοδοτήσεων, της, για
παράδειγµα,

εκείνων

που

παρέχονται

από

ιατρούς

ή

δικηγόρους, οι αξιολογήσεις επί της πιστωτικής ικανότητας δεν προορίζονται για µια
πρόγνωση ή σύσταση, αλλά για την παροχή της επενδυτές και της συµµετέχοντες
στην αγορά, πληροφοριών σχετικών µε τον πιστωτικό κίνδυνο των εκδοτών και των
επιµέρους ζητηµάτων χρέους που οι οίκοι βαθµολογούν.
Οι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας είναι προσανατολισµένες της
το µέλλον. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αξιολογείται η τρέχουσα διαθέσιµη και οι
ιστορικές πληροφορίες και διερευνάται ο πιθανός αντίκτυπος των προβλεπόµενων
µελλοντικών

γεγονότων.

Για

παράδειγµα,

κατά

τη

βαθµολόγηση

µιας

εταιρίας ως υπόχρεου, ο οίκος µπορεί να εξετάσει της αναµενόµενες διακυµάνσεις
του κύκλου εργασιών της επιχείρησης και κατά πόσο αυτές µπορούν να επηρεάσουν
την ικανότητα της να ανταποκριθεί στα χρέη της. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι παρά
το µελλοντικό προσανατολισµό των αξιολογήσεων και του γεγονότος ότι µπορεί να
φανούν χρήσιµες για της επενδυτές και της συµµετέχοντες στην αγορά που
προβαίνουν

σε

µακράς

ή

βραχείας

διαρκείας

επενδυτικές

επιχειρηµατικές κινήσεις, οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας δεν αποτελούν
εγγύηση ότι η επένδυση θα αποδειχθεί φερέγγυα και δεν θα καταλήξει µη αποδοτέα.
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Κατά την αξιολόγηση µιας επένδυσης, οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάζουν, εκτός
από

την

πιστωτική

ποιότητά

της,

τη

σηµερινή

σύνθεση

του

χαρτοφυλακίου της, την επενδυτική της στρατηγική και τον χρονικό της ορίζοντα,
την ανοχή της στον κίνδυνο, και να προχωρούν σε µία εκτίµηση της σχέσης µεταξύ
της σχετικής ασφάλειας του χαρτοφυλακίου που διαθέτουν σε σύγκριση µε της
κινητές αξίες που θα µπορούσαν να επιλέξουν. Οι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής
ικανότητας δεν αποτελούν απόλυτα µέτρα της πιθανότητας αθέτησης υποχρεώσεων,
δεδοµένου ότι υπάρχουν µελλοντικά γεγονότα και εξελίξεις που αδυνατούν να
προβλεφθούν. Για παράδειγµα, ένα εταιρικό οµόλογο που έχει βαθµολογηθεί ως
«AA», θεωρείται από τον οργανισµό αξιολόγησης ως έχον µια υψηλότερη πιστωτική
ποιότητα από ένα εταιρικό οµόλογο µε «ΒΒΒ» βαθµολογία, η περίπτωση της
αθέτησης δεν αποκλείεται για κανένα από τα δύο. Η αξιολόγηση, µόνη, δεν εγγυάται
τίποτα, απλά καταγράφει την πιθανότητα ικανοποίησης µιας υποχρέωσης.
Οι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας µπορούν να διαδραµατίσουν
χρήσιµο ρόλο στην προσπάθεια επιχειρήσεων και κυβερνήσεων να αντλήσουν
χρήµατα της αγορές κεφαλαίων, καθώς σε της περιπτώσεις αντί της λήψης δανείων
από µια τράπεζα, οι φορείς αυτοί δανείζονται χρήµατα άµεσα από της επενδυτές
µέσω της έκδοσης οµολόγων. Οι επενδυτές συµµετέχουν σε αυτή τη διαδικασία
επωφελούµενοι από της µετέπειτα ικανοποιητικές πληρωµές τόκων, συµπληρωµένες
µε της αναγκαίες επιστροφές κεφαλαίων. Της, διευκολύνουν τη διαδικασία αυτή
έκδοσης

και

αγοράς

οµολόγων,

παρέχοντας

ένα

αποτελεσµατικό,

ευρέως αναγνωρισµένο, µε µακροχρόνια εκτίµηση µέτρο του σχετικού πιστωτικού
κινδύνου, αφού µε το δεδοµένο αυτό γίνεται η επιλογή του συνδυασµού απόδοσηςκινδύνου που ανταποκρίνεται της προτιµήσεις του δυνητικού επενδυτή.
Στην κυκλική διαδικασία αγοράς και πώλησης τίτλων συµµετέχουν οι εξής,
σχηµατικά:

Παναγιώτα Ν. Γρούτα
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Επενδυτής
(Investor)

Μεσίτης
( Intermediary)

Εκδότης
(Issuer)

∆ιάγραµµα 2.1 – Η κυκλική διαδικασία αγοράς-πώλησης

Ως

επενδυτές

χαρακτηρίζονται

εκείνοι,

που

κάνοντας

χρήση

των

αξιολογήσεων πιστωτικού κινδύνου που δηµοσιεύουν οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης,
εκτιµούν την αποδοτικότητα των τίτλων που προσφέρονται στην αγορά σε σχέση µε
το αντίστοιχο επίπεδο κινδύνου µε το οποίο συνδέονται και επιλέγουν την
τοποθέτηση των χρηµάτων της σύµφωνα µε το δικό της προφίλ κινδύνου-απόδοσης
που µεγιστοποιεί την ωφέλεια που απολαµβάνουν. Άλλοι βασίζονται αποκλειστικά
της δηµοσιευµένες εκτιµήσεις πιστοληπτικής ικανότητας για την εκτίµηση των
πιστωτικών κινδύνων µε της οποίους συνδέεται κάθε εµπορικός τίτλος, άλλοι της
λαµβάνουν υπόψη της επικουρικά, µε την πιστωτική ανάλυση των ειδικών της για
θέµατα χρέους, αλλά και για τον καθορισµό κατώτατων ορίων πιστωτικού κινδύνου
και κατευθυντήριων γραµµών για της επενδύσεις της, ενώ άλλοι δεν της λαµβάνουν
καθόλου υπόψη.
Ο ρόλος των µεσιτών συνίσταται στη διευκόλυνση της ροής των κεφαλαίων
από της επενδυτές της εκδότες. Χρησιµοποιούν της αξιολογήσεις των διεθνών οίκων
προκειµένου

να

εκτιµήσουν

το

σχετικό

πιστωτικό

κίνδυνο

διαφόρων

χρηµατοπιστωτικών προϊόντων, να προχωρήσουν στην τιµολόγησή της και τον
καθορισµό του ανάλογου επιτοκίου αποπληρωµής της. Σε της περιπτώσεις, της,
λαµβάνουν υπόψη της και τα κριτήρια που υιοθετούνται από της διεθνείς οίκους κατά
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τη διεξαγωγή των αξιολογήσεών της για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη
διαχείριση διαφόρων θεµάτων και µορφών χρέους.
Οι εκδότες, τέλος, συµπεριλαµβανοµένων των επιµέρους εταιρειών, των
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, των εθνικών κυβερνήσεων, των πολιτειών, των
πόλεων και δήµων, χρησιµοποιούν της αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας
για να διαθέτουν και να αξιοποιούν ανεξάρτητες απόψεις σχετικά µε την
πιστοληπτική της ικανότητα και την πιστωτική ποιότητα των θεµάτων του χρέους
της. ∆ιευκολύνονται στην προώθηση των χρηµατοπιστωτικών της προϊόντων και
στην πρόβλεψη του επιτοκίου µελλοντικών εκδόσεών της. Ο γενικός κανόνας επί του
οποίου βασίζουν της εκτιµήσεις της υπαγορεύει ότι όσο µεγαλύτερη είναι η
πιστοληπτική ικανότητα και, εποµένως, η φερεγγυότητα της εκδότη, τόσο µικρότερο
θα είναι το επιτόκιο στο οποίο θα προσφέρονται οι διατιθέµενοι από αυτόν τίτλοι και
το αντίστροφο.

2.4 Ο ρόλος των οίκων αξιολόγησης
Ο ρόλος των οίκων αξιολόγησης συνίσταται στην παροχή βοήθειας της της αγορές,
ώστε να κατασταθούν πιο αποδοτικές, βελτιώνοντας τη διαφάνεια και διοχετεύοντας
πληροφορίες της της επενδυτές, µειώνοντας µε τον τρόπο αυτό της δανειοδοτικές και
δανειοληπτικές δαπάνες. Επιπροσθέτως, προσφέρουν τη δυνατότητα σε κυβερνήσεις
και µικρές επιχειρήσεις, σε νεοσύστατες εταιρείες, αλλά και σε της σχετικά άγνωστες
επιχειρηµατικές οντότητες, να αντλήσουν κεφάλαια µε την αξιολόγηση του χρέους
της από της οίκους αξιολόγησης. Οι αξιολογήσεις αποδεικνύονται χρήσιµες για της
που αξιολογούνται, γιατί αποτελούν ανεξάρτητη πηγή πιστοποίησης του επιπέδου της
πιστοληπτικής της ικανότητας, καθώς και για της κυβερνητικές ρυθµιστικές αρχές,
της είναι η Κεντρική Τράπεζα και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η βελτίωση της διαφάνειας στην αγορά και η διάδοση πληροφοριών
θεωρείται ότι αποτελούν της κύριες λειτουργίες του παραδοσιακού µοντέλου οίκου
αξιολόγησης. Άλλη µια ερµηνεία πίσω από την ανάγκη ύπαρξης και λειτουργίας
οίκων αξιολόγησης στηρίζεται στη ‘θεωρία συντονισµού’, σύµφωνα µε την οποία οι
οίκοι αυτοί ασκούν συντονιστικό ρόλο µεταξύ εκδοτών οµολόγων ή δανείων και
επενδυτών.

∆ηλαδή,

οι

επενδυτές

είναι

αποδέκτες

τεράστιων

ποσοτήτων

πληροφοριών και οι οίκοι αξιολόγησης της παρέχουν βοηθητική καθοδήγηση για να
Παναγιώτα Ν. Γρούτα
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πάρουν της ορθές αποφάσεις. Ταυτόχρονα, οι οίκοι ενεργούν ως πυξίδα στον
περίπλοκο κόσµο των χρηµατοοικονοµικών αγορών και της της εκδότες των
οµολόγων ή δανείων. Μια Τρίτη ερµηνεία σε ότι αφορά το ρόλο των οίκων
αξιολόγησης είναι η µετατροπή εµπιστευτικών πληροφοριών που µπορεί να κατέχουν
λόγω της στενής της σχέσης µε της εκδότες, σε δηµόσιες, και οι οποίες είναι δυνατό
να χρησιµοποιηθούν από επενδυτές, ρυθµιστικές αρχές, κ.λπ.
Θα ήταν εύλογο να σκεφτεί κανείς ότι λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και
της βελτίωσης της ποιότητας των πληροφοριών που φθάνουν της επενδυτές από της
πηγές, καθώς πλέον ζούµε στην εποχή της πληροφορίας, βάσει των ταχύτατων
ρυθµών διάχυσής της, ο ρόλος των οίκων αξιολόγησης θα µειωνόταν κατά τα
τελευταία χρόνια. Η πραγµατικότητα, της, το διαψεύδει. Αντιθέτως, καθίστανται µε
την πάροδο του χρόνου όλο και περισσότερο σηµαντικοί. Της από της κύριους
λόγους είναι η παγκοσµιοποίηση. Της µέρες της, οι εταιρείες και τα άτοµα έχουν την
επιλογή να επενδύσουν τα χρήµατά της σε τόπους πολύ µακριά από τα πάτρια εδάφη
µε κύριο σκοπό τη διαφοροποίηση των επενδυτικών της χαρτοφυλακίων. Της
περιπτώσεις αυτές, οι οίκοι αξιολόγησης συµβάλλουν, ώστε να παρέχονται χρήσιµες
πληροφορίες, οι οποίες διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να εξασφαλιστούν. Αντίστοιχη
είναι η συµβολή της και στην περίπτωση της διάθεσης στην αγορά εξαιρετικά
σύνθετων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, τη στιγµή που οι επενδυτές είτε δε
διαθέτουν τη γνώση, είτε το χρόνο να αναλύσουν της κινδύνους που αυτές οι κινητές
αξίες συνεπάγονται. Μια Τρίτη εξήγηση για τον αυξανόµενο ρόλο που
διαδραµατίζουν οι οίκοι αξιολόγησης είναι το κύµα των οικονοµικών σκανδάλων που
παρατηρήθηκαν και που είχαν ως συνέπεια οι επενδυτές να χάσουν δισεκατοµµύρια.
Συµπερασµατικά, παρά της όποιες αδυναµίες της οι οίκοι αξιολόγησης αποτελούν
σηµαντικό µηχανισµό άµυνας για της επενδυτές έναντι των καταχρήσεων εκ µέρους
ανώτερων διευθυντικών στελεχών που διαχειρίζονται τα λεφτά της.

2.5 Πώς αµείβονται οι οίκοι αξιολόγησης
Οι

διεθνείς

οίκοι

αξιολόγησης

συνήθως

λαµβάνουν

πληρωµή

για

της υπηρεσίες της είτε από τον εκδότη, ο οποίος ζητά και την αντίστοιχη εκτίµηση
είτε από της συνδροµητές που λαµβάνουν της δηµοσιευµένες εκτιµήσεις και
της σχετικές εκθέσεις πιστωτικής ικανότητας.
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Στην περίπτωση αποζηµίωσής της από τον εκδότη, οι οργανισµοί
αξιολόγησης χρεώνουν της εκδότες µια αµοιβή για την παροχή της γνώµης και της
αξιολόγησής της. Κατά την διεξαγωγή της ανάλυσής της, οι οργανισµοί µπορεί να
λαµβάνουν πληροφορίες από της εκδότες, οι οποίες διαφορετικά δεν θα ήταν στη
διάθεσή της, καθώς δεν δηµοσιεύονται στο ευρύ κοινό και δεν θα αποτελούσαν
παράγοντα διερεύνησης κατά την διαµόρφωση της γνώµης της.
Αντίστοιχα, στην περίπτωση υιοθέτησης της συνδροµητικού µοντέλου, οι
οργανισµοί αξιολόγησης χρεώνουν της επενδυτές και της συµµετέχοντες στην αγορά
ένα αντίτιµο για την πρόσβασή της της βαθµολογίες της. Οι επικριτές του µοντέλου
αυτού επισηµαίνουν ότι της και στο µοντέλο εκδότη-αµοιβών, στο µοντέλο αυτό
ενυπάρχει το ενδεχόµενο σύγκρουσης συµφερόντων, εφόσον οι φορείς που
πληρώνουν για την αξιολόγηση, µπορεί να προσπαθήσουν να επηρεάσουν
τη γνώµη του οργανισµού αξιολόγησης βάσει των συµφερόντων της. Επιπροσθέτως,
οι αξιολογήσεις είναι διαθέσιµες µόνο επί πληρωµή, γεγονός που καταλήγει της
όφελος των µεγάλων θεσµικών επενδυτών και σε βάρος των µικρότερων,
συµπεριλαµβανοµένων των ατοµικών επενδυτών, αφού µόνο οι πρώτοι έχουν την
οικονοµική δυνατότητα ανταπόκρισης της οικονοµικές απαιτήσεις των οργανισµών
αξιολόγησης. Επιπλέον, οι οργανισµοί αξιολόγησης εφαρµόζοντας το συνδροµητικό
µοντέλο έχουν την δυνατότητα πρόσθετης περιορισµένης πρόσβασης σε εκδότες, η
οποία θα παίξει το ρόλο της κατά την εξαγωγή των συµπερασµάτων της. Για να
προστατευτεί από ενδεχόµενες συγκρούσεις συµφερόντων, όταν η χρηµατική
αποζηµίωση πραγµατοποιείται από τον εκδότη, της οργανισµός αξιολόγησης πρέπει
να µπει στη διαδικασία λήψης εξειδικευµένων µέτρων, της να επιβληθεί σαφής
διαχωρισµός των καθηκόντων µεταξύ εκείνων που διαπραγµατεύονται της όρους των
επιχειρήσεων για την ανάθεση και την βαθµολογία της και εκείνων που διενεργούν
την ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου και ορίζουν της βαθµολογίες.
Τέλος, της οίκος αξιολόγησης είναι πιθανό να δηµοσιεύει της αξιολογήσεις
του και της βαθµολογήσεις του ευρέως στο κοινό δωρεάν, χωρίς κανένα οικονοµικό
αντίτιµο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΗΣ

3.1 Οι Οίκοι Αξιολόγησης σήµερα
Παγκοσµίως υπάρχουν περίπου 150 οίκοι αξιολόγησης. Μολαταύτα µόνο τρεις απ’
της βρίσκονται καθηµερινά στο φως της δηµοσιότητας: Standard & Poor’s (S&P),
Moody’s και Fitch, οι οποίοι καλύπτουν το 97% της αγοράς. Μόνο οι δύο πρώτοι
κατέχουν από ένα µερίδιο 40% έκαστος, ενώ η Fitch κατέχει πάνω από το 15%.

3.1.1 Standard & Poor’s

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται της Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (ΗΠΑ). Το 1906
ιδρύθηκε η εταιρεία Standard Statistics Bureau παρέχοντας οικονοµικά στοιχεία
παρελθόντων ετών τα οποία δεν ήταν διαθέσιµα και αφορούσαν αποκλειστικά
αµερικανικές εταιρείες. Το 1916 η Poor’s Publishing Company ασχολήθηκε µε τον
προσδιορισµό και την δηµοσιοποίηση αξιολογήσεων χρεών εταιρικών οµολόγων και
Παναγιώτα Ν. Γρούτα
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αργότερα χρεών κρατών καθώς και δηµοτικών οµολόγων. Το 1941, οι εταιρείες
Poor’s Publishing Company και Standard Statistics Bureau συγχωνεύθηκαν
δηµιουργώντας την εταιρεία Standard and Poor’s, η οποία µε τη σειρά της
αγοράστηκε απ’ το κοντσέρν The McGraw Hill Companies. Στο κοντσέρν αυτό
ανήκουν επιχειρήσεις των ΜΜΕ, οι οποίες ταυτόχρονα δραστηριοποιούνται σαν
λόµπυ: π.χ. Platts (βιοµηχανία πετρελαίου, µετάλλου και ενέργειας), Dodge
(οικοδοµικές επιχειρήσεις), Appleton & Lange (ιατρική), Open University Press,
J.D.Power (µάρκετινγκ, έρευνα καταναλωτών), Broadcasting (ειδήσεις, πολυάριθµοι
τηλεοπτικοί σταθµοί). Οι βασικοί ιδιοκτήτες της εταιρίας είναι οι εξής: Capital World
Investors, Rowe Price, Fidelity Investments, Vanguard Group, State Street,
Oppenheimer Funds, Morgan Stanley, Washington Mutual Funds, Blackrock, Allianz
Global Investors of America. Ο Οίκος αξιολόγησης S&P Rating Services αποτελεί
µετοχική εταιρία, εισηγµένη στο χρηµατιστήριο της Της Υόρκης µε νοµική έδρα στη
χρηµατιστική όαση Delaware. Η επιχειρησιακή της έδρα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη,
µε γραφεία σε 23 κράτη και 8.000 απασχολούµενους. Απ’ το 1969 ηγείται στην Wall
Street στο σύστηµα καταχώρησης και ταυτοποίησης CUSIP (Committee for Uniform
Security Identification Procedures), χωρίς το οποίο το τεράστιο καθηµερινό
παγκόσµιο εµπόριο χαρτιών θα ήταν αδύνατο. Το 1975 της µεταβιβάστηκαν υψηλά
καθήκοντα απ’ την SEC. Αυτό το χρονικό διάστηµα αξιολογεί οµόλογα και πιστώσεις
της τάξης των 32 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Σήµερα ο συγκεκριµένος οίκος
αξιολόγησης κατέχει το 40% της παγκόσµιας αγοράς αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας.

3.1.2 Moody’s
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Η Moody’s είναι η πρώτη εταιρεία αξιολόγησης πιστωτικών κινδύνων, µε έδρα της
Ηνωµένες

Πολιτείες

Αµερικής

(ΗΠΑ).

Ιδρύθηκε

το

1909

από

τον

χρηµατοοικονοµικό αναλυτή John Moody. Σκοπός της εταιρείας ήταν η συλλογή
πληροφοριών που αφορούσαν την κεφαλαιοποίηση, διαχείριση και οικονοµική
κατάσταση εταιρειών. Την δεκαετία του ’70 η εταιρεία επεκτάθηκε της αγορές των
βραχυπρόθεσµων αξιόγραφων, των εµπορικών συναλλαγών και της τραπεζικές
καταθέσεις. Ο οίκος της ανήκει στο κοντσέρν Moody’s Corporation και αποτελεί
µετοχική εταιρία εισηγµένη στο χρηµατιστήριο της Της Υόρκης. Η νοµική έδρα του
βρίσκεται στην χρηµατιστική όαση Delaware. Η επιχειρησιακή έδρα του είναι στη
Νέα Υόρκη. Έχει 12 θυγατρικές εταιρίες της ΗΠΑ για διάφορες υπηρεσίες
συµβουλών και πληροφοριών, της µε νοµική έδρα στο Delaware. Της, σ’ αυτήν
ανήκουν 74 επιχειρήσεις σε άλλα κράτη, της στο Ισραήλ, στην Νότιο Αφρική, στην
Ινδονησία και στο Ντουµπάι. Στο παράρτηµά της στη Γερµανία απασχολούνται αυτή
την περίοδο 4.000 εργαζόµενοι. Παράλληλα προσφέρει συµβουλές στο µάνατζµεντ
ρίσκου για της εκδότες των αξιόγραφων, και τελευταία της για της ασφαλιστικές
εταιρίες και τα κράτη. Της ΗΠΑ και στα άλλα κράτη δραστηριοποιείται της ως
λοµπίστας. Οι βασικοί ιδιοκτήτες της εταιρίας είναι οι εξής: Berkshire Hathaway
(Warren Buffett), Capital Research Global Investors, Capital World Investors,
Fidelity Investments, Davis Selected Advisors, Morgan Stanley, Vanguard Group,
State Street, Invesco Limited, Wellington Management, American FDS Insurance
Growth Income. Η εταιρία, η οποία ανακοίνωσε έσοδα 2,3 δις. ∆ολ. Το 2011,
απασχολεί 6.100 άτοµα παγκοσµίως και διατηρεί παρουσία σε 28 χώρες. Σήµερα, η
Moody’s κατέχει το 40% της παγκόσµιας αγοράς αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας.

3.1.3 Fitch Ratings
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Η Fitch Ratings είναι της οργανισµός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας µε
δύο έδρες, την Νέα Υόρκη και το Λονδίνο. H Fitch Ratings έχει της ρίζες της στην
Fitch Publishing Company η οποία ιδρύθηκε το 1913. Η ανάπτυξη της εταιρείας
χρονολογείται το 1989 µε την αναδιοργάνωση κεφαλαίων και την αλλαγή της
διαχειριστικής οµάδας. Στην δεκαετία του ’90 επεκτείνεται, παρέχοντας της
επενδυτές πρωτογενή έρευνα, πλήρεις ερµηνείες πολύπλοκων πιστώσεων και
αυστηρότερη παρακολούθηση.
Η Fitch Ratings Limited (το σύνθηµά της: «Γνώρισε το ρίσκο σου») ανήκει
κατά 60% στην γαλλική µετοχική εταιρία Fimalac, η οποία είναι εισηγµένη στο
χρηµατιστήριο του Παρισιού. ∆ίπλα της υπηρεσίες για χρηµατιστικά, η Fimalac
επενδύει της σε ακίνητα (North Colonnade, Λονδίνο) και σε κοντσέρν (ιδιαίτερα σε
σούπερ µάρκετ και σε βιοµηχανίες αυτοκινήτων). Κατά 40% η Fitch ανήκει στο
κοντσέρν των ΜΜΕ των ΗΠΑ Hearst. Το κοντσέρν αυτό είναι ιδιοκτήτης σε 23
ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες εφηµερίδες, σε 33 ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς
σταθµούς, κατέχει της την Arts & Entertainment Network µε την Disney και την
General Electric/NBC, το History Channel σε 75 χώρες, καλωδιακή τηλεόραση για
σπορ, ενώ έχει στρατηγική σχέση/συµφωνία µε την Yahoo, την Nokia και την
Microsoft. Στην κατοχή του βρίσκεται της το περιοδικό Cosmopolitan, το οποίο
εκδίδεται σε 53 χώρες, το Esquire, το Harper’s Bazaar, το Good Houskeeping, το
Marie Claire και το The Oprah Winfrey Show. Παρέχει της υπηρεσίες συµβουλών
που αφορούν στο σύστηµα υγείας. Η νοµική έδρα του βρίσκεται στη χρηµατιστική
όαση Delaware. Fitch Group: Η Fimalac αγόρασε κατ’ αρχήν το 1992 τον µικρό οίκο
αξιολόγησης IBCA (International Bank Credit Analyst, Λονδίνο). Για να έχει
πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ, η Fimalac αποκτά το 1997 την Fitch. Στη συνέχεια
αγοράστηκαν οι οίκοι αξιολόγησης Duff & Phelps (Σικάγο) και Thomson
BankWatch. Από εδώ προέκυψε η Fitch Group µε 3.000 εργαζόµενους.
Fitch Ratings: Η Fitch Publishing ιδρύθηκε το 1913 στη Νέα Υόρκη, ενώ της δόθηκε
άδεια από την SEC το 1975. Τα έσοδα της το 2011 άγγιξαν τα 732,5 εκατοµµύρια
δολάρια και πλέον απασχολεί 2.100 εργαζόµενους σε 49 παραρτήµατα. Έχει πελάτες
σε 150 κράτη, ενώ ο κύριος όγκος των εργασιών της βρίσκεται της ΗΠΑ. Ο οίκος της
εκτός απ’ της αξιολογήσεις που κάνει, παρέχει της υπηρεσίες συµβουλών σε µια
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πληθώρα δηµόσιων επιχειρήσεων και σε τµήµατα διοίκησης (δήµους, κράτη, σχολικά
συγκροτήµατα). Στα κράτη που έχει παραρτήµατα δραστηριοποιείται της σαν
λοµπίστας. H Fitch Ratings καλύπτει πιο περιορισµένο µερίδιο αγοράς σε σχέση µε
την Moody’s και την Standard & Poor’s.
Της ΗΠΑ αυτό το διάστηµα είναι αναγνωρισµένοι 10 οίκοι αξιολόγησης σαν
«Nationality Recognized Statistical Rating Organization» απ΄ την SEC. Μεταξύ
αυτών βρίσκεται της ιαπωνικός (Japan Credit Rating Agency) και της καναδικός
(DBRS). Η Κίνα έχει της 5 µεγάλους οίκους αξιολόγησης, ενώ στην Ινδία και στην
Ιαπωνία δραστηριοποιούνται ακόµη 5. Στην Ευρώπη υπάρχει της µεγάλος αριθµός
της, της αυτοί είναι εξειδικευµένοι κατά κανόνα σε συγκεκριµένους κλάδους, π.χ. στη
ναυσιπλοΐα. Οι υπόλοιποι οίκοι είναι διασπαρµένοι σε της χώρες.

3.2 Λειτουργία Οίκων Αξιολόγησης
3.2.1 Standard & Poor’s
Οι οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αναλαµβάνουν αξιολογήσεις
εκδοτών, επιχειρήσεων και κυβερνήσεων, καθώς και σε συγκεκριµένων κατηγοριών
χρέους, της είναι τα οµόλογα, τα γραµµάτια και άλλοι χρεωστικοί τίτλοι. Κατά τη
βαθµολόγηση της εκδότη αξιολογείται η ικανότητά του και η προθυµία του να
επιστρέψει της υποχρεώσεις του σύµφωνα µε της όρους βάσει των οποίων αυτές
έχουν αναληφθεί.. Κατά τον σχηµατισµό των γνωµοδοτήσεών της, η Standard &
Poor’s

εξετάζει

ένα

ευρύ

φάσµα

χρηµατοοικονοµικών

και επιχειρηµατικών χαρακτηριστικών, που µπορούν να επηρεάσουν την έγκαιρη
αποπληρωµή του εκδότη. Οι συγκεκριµένοι κάθε φορά παράγοντες κινδύνου που
αναλύονται, εξαρτώνται εν µέρει από το είδος του εκδότη. Για παράδειγµα, η
ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου της εκδότη, που µπορεί να αποτελεί µία εταιρία,
περιλαµβάνει

πολλούς

οικονοµικούς

και

µη

οικονοµικούς

παράγοντες,

συµπεριλαµβανοµένων των βασικών δεικτών επιδόσεων, οικονοµικών, κανονιστικών
και γεωπολιτικών επιρροών, τη διαχείριση και την εταιρικά χαρακτηριστικά της
διακυβέρνησης, και την ανταγωνιστική της θέση. Κατά τη βαθµολόγηση, αντίστοιχα,
της εθνικής κυβέρνησης, η ανάλυση µπορεί να επικεντρωθεί της πολιτικούς
κινδύνους, τη νοµισµατική σταθερότητα, και συνολική επιβάρυνση του χρέους.
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Παράγοντες κινδύνου της Standard & Poor’s για την εταιρικές αξιολογήσεις:

•

Κίνδυνος χώρας

•

Χαρακτηριστικά κλάδου

•

Θέση της εταιρείας στον κλάδο

•

Αποδοτικότητα,

σε

σχέση

µε

αντίστοιχου

µεγέθους

και

χαρακτηριστικών επιχειρήσεις του κλάδου
•

Λογιστική

•

Η διακυβέρνηση, η ανοχή του κινδύνου και η οικονοµική πολιτική

•

Επάρκεια ροής µετρητών

•

Η κεφαλαιακή διάρθρωση

•

Ρευστότητα / βραχυπρόθεσµα παράγοντες

Για της υψηλής ποιότητας αξιολογήσεις, η Standard & Poor’s θεωρεί
αναµενόµενες της διακυµάνσεις του οικονοµικού κύκλου των επιχειρήσεων. Το
γεγονός, της, ότι τα αποτελέσµατα και οι επιδράσεις του οικονοµικού κύκλου µπορεί
να διαφέρουν σε µεγάλο βαθµό, καθιστά δύσκολη υπόθεση την πρόβλεψη του
αντίκτυπου, που µπορεί να έχουν αυτά, στην πιστωτική ποιότητα της επιχείρησης.
Αντίθετα, στην περίπτωση των υψηλότερου κινδύνου επιχειρήσεων, οι αξιολογήσεις
της Standard & Poor’s είναι πιο ευαίσθητες στην καθοδική πορεία του οικονοµικού
κύκλου

αυτών.

Οι

αναλυτές

της

Standard

&

Poor’s

αξιολογούν,

µεταξύ άλλων:

1) Τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων έχει αναληφθεί το
χρέος και τη νοµιµότητα της δοµής του.
2) Τον πρότερο χειρισµό αντίστοιχων θεµάτων χρέους από τον εκδότη και τη
σχετική προτεραιότητα επιστροφής σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του.
3) Την ύπαρξη εξωτερικής στήριξης ή πιστωτικής ενίσχυσης, όπως
εγγυήσεων, ασφαλίσεων και εξασφαλίσεων. Αυτές οι προστασίες µπορούν να
παρέχουν ένα µαξιλάρι που περιορίζει τον ενδεχόµενο πιστωτικό κίνδυνο, που
συνδέεται µε µία συγκεκριµένη έκδοση.
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3.2.1.1 H διαδικασία της Standard & Poor’s κατά την αξιολόγησή
της
1) Ο εκδότης αιτείται την έκδοση βαθµολόγησής του.
2) ∆ιεξαγωγή αρχικής εκτίµησης.
3) Συνάντηση µε τους διαχειριστές του εκδότη.
4) Ανάλυση δεδοµένων.
5) Η επιτροπή αξιολόγησης ανακεφαλαιώνει, επανεξετάζει και αποφασίζει.
6) Κοινοποίηση στον εκδότη.
7) Έκδοση και διάδοση δηµοσίως της εκτίµησης αξιολόγησης.
8) Ανάλυση και επιθεώρηση των βαθµολογηµένων εκδοτών και των
αξιόγραφών τους.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης η προσέγγιση
του οργανισµού αξιολόγησης είναι προσανατολισµένη στον αναλυτή, ο οποίος
συνήθως σε συνδυασµό µε µία οµάδα ειδικών, αναλαµβάνει ηγετικό ρόλο στην
αξιολόγηση της οικονοµικής οντότητας και της πιστοληπτικής της ικανότητας. Ως επί
το πλείστον, οι αναλυτές λαµβάνουν πληροφορίες από τις δηµοσιευµένες
εκθέσεις, καθώς και από συνεντεύξεις και συζητήσεις µε τους διαχειριστές του
εκδότη, ώστε να εκτιµήσουν τη χρηµατοοικονοµική κατάστασή της οικονοµικής
οντότητας, των λειτουργικών της επιδόσεων, των πολιτικών της και των στρατηγικών
διαχείρισης του κινδύνου της.

3.2.1.2 Βαθµολογίες STANDARD & POOR’S
Τα σύµβολα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που έχουν υιοθετηθεί από
την STANDARD & POOR’S προωθούν έναν απλό και αποτελεσµατικό τρόπο
επικοινωνίας της αξιοπιστίας και πιστοληπτικής ικανότητας των αξιολογούµενων. Η
κλίµακα αξιολόγησης που ακολουθείται παγκοσµίως για την αξιολόγηση των
εκδοτών και των αξιόγραφών τους είναι η εξής:

Παναγιώτα Ν. Γρούτα

39

ΟΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

AAA:

Εξαιρετικά ισχυρή ικανότητα ανταπόκρισης σε οικονοµικές

δεσµεύσεις.
AA:

Πολύ µεγάλη ικανότητα ανταπόκρισης σε οικονοµικές δεσµεύσεις.

A:

Ισχυρή ικανότητα ανταπόκρισης σε οικονοµικές δεσµεύσεις, αλλά

µε ευαισθησία σε δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες και µεταβολές συνθηκών.
BBB:

Επαρκής ικανότητα ανταπόκρισης σε οικονοµικές δεσµεύσεις, αλλά

περισσότερο υπό αντίξοες οικονοµικές συνθήκες.
BBB-: Θεωρείται χαµηλότερου επενδυτικού βαθµού από τους συµµετέχοντες
στην αγορά.
BB+: Θεωρείται µε υψηλότερο βαθµό κερδοσκοπίας εκ µέρους των
συµµετεχόντων στην αγορά.
BB:

Λιγότερο ευάλωτα στο εγγύς µέλλον, αλλά αντιµετωπίζουν µεγάλες

συνεχιζόµενες αβεβαιότητες σε δυσµενείς επιχειρηµατικές και οικονοµικές συνθήκες.
B:

Πιο ευάλωτα σε δυσµενείς επιχειρηµατικές και οικονοµικές συνθήκες,

αλλά σήµερα έχει την ικανότητα να ανταποκριθεί στις χρηµατοδοτικές του
δεσµεύσεις.
CCC:

Επί του παρόντος ευπαθείς και εξαρτώνται από τις ευνοϊκές συνθήκες

που µπορεί να αντιµετωπίσουν οι επιχειρήσεις, χρηµατοπιστωτικές και οικονοµικές
για την επίτευξη των χρηµατοδοτικών τους δεσµεύσεων.
CC:
C:

Επί του παρόντος εξαιρετικά ευάλωτες.
Έχει κατατεθεί αίτηση πτώχευσης ή λαµβάνονται παρόµοια µέτρα,

αλλά συνεχίζονται οι πληρωµές των οικονοµικών υποχρεώσεων.
D:

Αθέτηση πληρωµών επί των οικονοµικών δεσµεύσεων.

Βαθµολογίες από το «ΑΑ» έως το «CCC» µπορούν να τροποποιηθούν µε την
προσθήκη ενός συν (+) ή µείον (-) δείχνοντας τη σχετική τους θέση µεταξύ των
µεγάλων κατηγοριών αξιολόγησης.
Τέλος, οι βαθµολογίες από ‘AAA’ έως ‘BBB-’ χαρακτηρίζουν οµόλογα και
άλλα χρέη κινητών αξιών επί των οποίων µπορούν να πραγµατοποιηθούν αξιόλογες
και ασφαλείς επενδύσεις, αλλά τα αξιόγραφα που αξιολογούνται µε κατώτερες
βαθµολογίες απευθύνονται σε επενδυτές κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
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3.2.1.3 Επιτήρηση: Παρακολούθηση πιστωτικής ποιότητας
Οι οργανισµοί αξιολόγησης παρακολουθούν, συνήθως, τις εξελίξεις που µπορεί να
επηρεάσουν τον πιστωτικό κίνδυνο ενός εκδότη ή µεµονωµένα µιας περίπτωσης
χρέους για την οποία έχουν παράσχει γνωµοδότηση εκφρασµένη µε συγκεκριµένο
επίπεδο βαθµολογίας. Στην περίπτωση της Standard & Poor’s, στόχος της επιτήρησης
αποτελεί η διατήρηση της τρέχουσας βαθµολογίας κατόπιν του εντοπισµού των
παραγόντων που µπορεί να οδηγήσουν είτε σε µια αναβάθµιση είτε σε µια
υποβάθµιση. Κατά τη διεξαγωγή της επιτήρησης, η Standard & Poor’s µπορεί να
εξετάσει πολλούς παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων, για παράδειγµα, των αλλαγών
του επιχειρηµατικού κλίµατος και των πιστωτικών αγορών, της εισαγωγής νέων
τεχνολογιών ή ανταγωνισµού, που µπορεί να οδηγήσουν σε επιδείνωση των κερδών
ενός εκδότη ή των προβλεπόµενων εσόδων του, τις επιδόσεις του εκδότη, και άλλες
ρυθµιστικές αλλαγές. Η συχνότητα και η έκταση της επιτήρησης, συνήθως, εξαρτάται
από

τον

ειδικό

κίνδυνο

εκτίµησης

για

ένα

µεµονωµένο

εκδότη

ή

έκδοση, ή µια ολόκληρη οµάδα αξιολογούµενων οντοτήτων ή περιπτώσεων χρέους.
Κατά την επιτήρηση µιας εταιρείας, ο οργανισµός αξιολόγησης, όπως η Standard &
Poor’s, µπορεί να προγραµµατίσει περιοδικές συναντήσεις µε την εταιρεία, ώστε να
καταστεί δυνατή η αποτελεσµατικότερη η αξιολόγησή της:

•

Πληροφόρηση των αναλυτών του οργανισµού αξιολόγησης για τυχόν

αλλαγές στα σχέδια της εταιρείας.
•

Συζήτηση νέων εξελίξεων, που ενδέχεται να επηρεάζουν τις

προσδοκίες πριν σχετικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο.
•

Προσδιορισµός και αξιολόγηση άλλων παραγόντων ή παραδοχών που

µπορεί να επηρεάσουν τη γνώµη του οργανισµού σχετικά µε την πιστοληπτική
ικανότητα του εκδότη.

Συµπερασµατικά µέσω της επιτήρησης, ένας οργανισµός αξιολόγησης µπορεί
να προσαρµόσει την πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη για να δηλώσει ένα
υψηλότερο ή χαµηλότερο επίπεδο πιστωτικού κινδύνου.

Παναγιώτα Ν. Γρούτα

41

ΟΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

3.2.1.4 Λόγοι αλλαγής πιστωτικών αξιολογήσεων
Οι λόγοι προσαρµογής και διαφοροποίησης των αξιολογήσεων ποικίλλουν και µπορεί
να σχετίζονται τόσο µε συνολικές αλλαγές στην οικονοµία ή του επιχειρησιακού
περιβάλλοντος όσο και µε τις συνθήκες που επηρεάζουν ένα συγκεκριµένο κλάδο της
βιοµηχανίας, των επιχειρήσεων ή µεµονωµένων κατηγοριών χρέους. Σε ορισµένες
περιπτώσεις, οι αλλαγές στο επιχειρησιακό κλίµα, όπως ο ανταγωνισµός ή η είσοδος
νέας τεχνολογίας, µπορεί να επηρεάσουν τον πιστωτικό κίνδυνο ενός ευρέως
φάσµατος των εκδοτών κινητών αξιών, γεγονός που θα µπορούσε να οδηγήσει σε µία
ή περισσότερες υποβαθµίσεις της βαθµολογίας µε την πάροδο του χρόνου. Η
διεύρυνση ή η συρρίκνωση των επιβαρύνσεων χρέους, οι υψηλές κεφαλαιουχικές
δαπάνες,
και

οι

ρυθµιστικές

αλλαγές

µπορεί,

επίσης,

να

προκαλέσουν

αλλαγές αξιολογήσεων. Άλλοι παράγοντες είναι δυνατόν να επηρεάζουν όλους τους
εκδότες, όπως η άνοδος του επιπέδου του πληθωρισµού και των επιτοκίων, ενώ άλλοι
µόνο έναν περιορισµένο αριθµό εκδοτών, όπως για παράδειγµα, η πιστοληπτική
ικανότητα ενός κράτους ή δήµου µπορεί να επηρεάζονται από τις µεταβολές του
πληθυσµού ή τα χαµηλότερα εισοδήµατα των φορολογουµένων, τα οποία µειώνουν
φορολογικά έσοδα και την ικανότητα αποπληρωµής των χρεών.
Οι προσαρµογές της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας µπορεί να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται η αγορά
έναν συγκεκριµένο εκδότη ή ορισµένες περιπτώσεις χρέους. Σε συγκεκριµένες
περιπτώσεις,

για

παράδειγµα,

µία

υποβάθµιση

από

έναν οργανισµό πιστοληπτικής αξιολόγησης µπορεί να αλλάξει την αντίληψη και
προσδοκία της αγοράς σχετικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο του χρέους, και, σε
συνδυασµό µε άλλους παράγοντες, µπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή της
τιµής συγκεκριµένου αξιόγραφου. Οι τιµές της αγοράς συνεχώς µεταβάλλονται µέχρι
να κατασταλάξουν οι επενδυτές στα συµπεράσµατά τους σχετικά µε την πιστωτική
ποιότητα της ασφάλειας και την αξία των επενδύσεων. Παρόλα αυτά οι αξιολογήσεις
των οργανισµών πιστοληπτικής ικανότητας δεν παύουν να παραµένουν απλά ένας
παράγοντας τον οποίο πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους οι επενδυτές κατά την
τοποθέτηση των κεφαλαίων τους κατά το δυνατό επικερδέστερα και ασφαλέστερα γι’
αυτούς.
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3.2.2 Moody’s
H Moody's Investors Service είναι µια εταιρία κορυφαία παγκοσµίως στη διαδικασία
αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, της έρευνας και της ανάλυσης κινδύνου,
προσφέρoντας πολύτιµα οφέλη και ευκαιρίες στους εκδότες και επενδυτές.
Η ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου εκ µέρους των ιθυνόντων της Moody’s
επικεντρώνεται σε θεµελιώδεις παράγοντες και βασικούς επιχειρηµατικούς οδηγούς,
που σχετίζονται µε το µακροπρόθεσµο και βραχυπρόθεσµο προφίλ κινδύνου του
εκάστοτε εκδότη τίτλων. Ο θεµέλιος λίθος της µεθοδολογίας της Moody’s στηρίζεται
στα εξής δύο ερωτήµατα:
1. Ποιο είναι το µέγεθος του ρίσκου που αναλαµβάνει ο δανειοδότης στην
περίπτωση που δεν εισπράξει εγκαίρως τις πληρωµές κεφαλαίων και τόκων που
προκύπτουν από το δάνειο που έχει χορηγήσει, µε συγκεκριµένη εγγύηση του χρέους;
2. Πώς το επίπεδο του κινδύνου ενός συγκεκριµένου χρεογράφου συγκρίνεται
µε το αντίστοιχο του συνόλου άλλων χρεογράφων;
Πρωταρχικό στόχο της ανάλυσης της Moody’s αποτελεί ο καθορισµός της
προβλεπόµενης εξέλιξης των µελλοντικών ταµειακών ροών του εκδότη και, συνεπώς,
η µέτρηση της ικανότητας παραγωγής µετρητών εκ µέρους του στο µέλλον. Η
εκτίµηση αυτή της πορείας των µελλοντικών ταµειακών ροών βασίζεται στην
λεπτοµερή ανάλυση του µεµονωµένου εκδότη και των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων
ή µειονεκτηµάτων που απολαµβάνει σε σχέση µε εκείνα των οµοειδών του
οντοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων των επιρροών και του εξωτερικού περιβάλλοντος
εντός που οποίου εδράζεται και αναπτύσσει δραστηριότητα. Από τη µία πλευρά, το
εξωτερικό περιβάλλον µπορεί να συνίσταται στις τάσεις συγκεκριµένου κλάδου
βιοµηχανιών -στην περίπτωση µεµονωµένων επιχειρήσεων- και από την άλλη στις
τάσεις της παγκόσµιας οικονοµίας και των χειρισµών οργανισµών παγκοσµίου
βεληνεκούς -στην περίπτωση αξιολόγησης της πορείας ολόκληρων κρατώνεπηρεάζοντας την ικανότητα τους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται
το

χρέους

του.

Ιδιαίτερη

προσοχή,

επίσης,

εφίσταται

στην

ικανότητα

προσαρµοστικότητας, διατήρησης και βελτίωσης των µεγεθών των ταµειακών ροών,
σε περιόδους αστάθειας και αντιµετώπισης εκτάκτων και απρόβλεπτων δυσµενών
καταστάσεων.

Παναγιώτα Ν. Γρούτα

43

ΟΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

3.2.2.1 ∆ιαδικασία αξιολόγησης MOODY'S
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης, ο αναλυτής της Moody’s:

•

Συγκεντρώνει επαρκείς πληροφορίες για την αξιολόγηση του κινδύνου

που διατρέχουν επενδυτές, οι οποίοι κατέχουν ή έχουν αγοράσει αξιόγραφα σταθερού
κινδύνου.
•

Αναπτύσσει ένα συµπέρασµα στην επιτροπή σχετικά µε την

κατάλληλη βαθµολογία.
•

Παρακολουθεί την ασφάλεια σε συνεχή βάση για να καθοριστεί αν η

βαθµολογία πρέπει να αλλάξει.
•

Ενηµερώνει την αγορά για τις δράσεις της Moody’s.

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει έναν ενεργό και συνεχή διάλογο
µεταξύ του εκδότη και των αναλυτών της Moody’s. Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής
ικανότητας από τη στιγµή που θα δηµοσιευθούν παρακολουθούνται συνεχώς και
ενηµερώνονται τακτικά, µέσω διαδοχικών συναντήσεων και διαλόγου, κατά τη
διάρκεια των οποίων οι εκδότες ενθαρρύνονται να αναπτύξουν οποιαδήποτε
ανησυχία τους και να παρουσιάσουν συναφή µε την ανάλυση βοηθητικά στοιχεία και
εργαλεία.
1) Συνάντηση µε τη ∆ιοίκηση
Η διαµόρφωση της πρώτης βαθµολογίας, κατά την αρχική συνάντηση
αξιολόγησης, πραγµατοποιείται στην έδρα της εταιρείας και µπορεί να διαρκέσει από
µισή ηµέρα έως και µια ολόκληρη. Ανάλογα µε τη φύση της αξιολογούµενης
οντότητας, επιτόπιες επισκέψεις µπορούν, επίσης, να συνυπολογιστούν. Ο αναλυτής
της Moody’s επιβάλλεται να θέσει υπόψη του εκδότη πριν την διεξαγωγή της
συνεδρίασης, το περιεχόµενο της ατζέντας το οποίο πρόκειται να συζητηθεί,
εξασφαλίζοντας

την πλήρη ενηµέρωσή του σχετικά µε τις πληροφορίες που

επιδιώκει να λάβει ο οίκος αξιολόγησης στη διάρκειά της.
Η συζήτηση κατά τη συνεδρίαση αξιολόγησης επικεντρώνεται στα ακόλουθα
θέµατα:
•

Ιστορικό και ιστορία της εταιρίας / φορέα

•

Βιοµηχανία / τάσεις τοµέα
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•

Εθνική πολιτική και κανονιστικό περιβάλλον

•

∆ιαχείριση της ποιότητας, η εµπειρία, το ιστορικό, και η στάση

ανάληψης κινδύνων
•

∆ιοικητική δοµή

•

Βασικές λειτουργίας και θέση στον ανταγωνισµό

•

Εταιρική στρατηγική και φιλοσοφία

•

∆ιάρθρωση του χρέους και προτεραιοτήτων εξόφλησης απαιτήσεων

•

Οικονοµική

κατάσταση

και

τις

πηγές

ρευστότητας,

συµπεριλαµβανοµένων:

Α) της σταθερότητας και προβλεψιµότητας της ταµειακής ροής και της
ικανότητας εξυπηρέτησης των τρεχόντων χρεών
Β) του λειτουργικού περιθωρίου κέρδους
Γ) της ανάλυσης ισολογισµών σχετικά µε το προφίλ χρέους και την
ωριµότητά του.

Μετά το τέλος της συνάντησης ο αναλυτής της Moody’s θα συνεχίσει την
ανάλυσή του µε την διεξαγωγή περαιτέρω συζητήσεων µε τον εκδότη, προκειµένου
να επιτύχει συµπληρωµατική πληροφόρηση και σχετικές διευκρινήσεις. Μετά την
ολοκλήρωση της ανάλυσης, ο αναλυτής της Moody’s θα συγκαλέσει σύσταση
επιτροπής αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

2) Επιτροπή αξιολόγησης
Μια αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας είναι προσανατολισµένη προς
το µέλλον, και, ως εκ της φύσεώς της, υποκειµενική.
Ο ρόλος της επιτροπή αξιολόγησης της Moody’s συνίσταται στο να εισαγάγει
-κατά το δυνατό- τη µέγιστη αντικειµενικότητα στη διαδικασία αξιολόγησης,
υποβοηθώντας

στην

βαθύτερη κατανόηση

των παραγόντων

κινδύνου

και

εµπλουτισµού των απόψεων που σχετίζονται µε κάθε ανάλυση. Για όλους τους
τοµείς, η διαδικασία αξιολόγησης καθοδηγείται από µια κοινή δέσµη βασικών
αναλυτικών αρχών.
Κατά την παρθενική αξιολόγηση µιας οντότητας, ο επικεφαλής αναλυτής θα
συγκαλέσει την επιτροπή αξιολόγησης τη στιγµή που θα έχει ολοκληρώσει κάθε
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δυνατή ανάλυση επί αυτής. Αποτελεί ευθύνη του να συµπεριλάβει κατά το δυνατό
περισσότερους επαγγελµατίες επί του Πιστωτικού Κινδύνου, οι οποίοι διαθέτουν την
κατάλληλη γνώση και εµπειρία για την αντιµετώπιση όλων των εναλλακτικών
προοπτικών που σχετίζονται µε τον εκδότη. Παράγοντες προσδιορισµού της
σύνθεσης της επιτροπής αποτελούν: η εκτίµηση του µεγέθους του εξεταζόµενου
θέµατος, η πολυπλοκότητα της πίστωσης και η εισαγωγή ενός νέου µέσου. Επίσης,
λαµβάνονται υπόψη τυχόν ζητήµατα που έχουν επιπτώσεις στην αγορά ή σχετικά
κυρίαρχα ζητήµατα. Στόχος της Moody’s αποτελεί η εναρµόνιση της διαδικασίας
λήψης αποφάσεων σε παγκόσµιο επίπεδο, προκειµένου να διευκολυνθεί η συνοχή
των βαθµολογιών και η συσχέτισή τους σε παγκόσµιο επίπεδο.
Ο ρόλος του επικεφαλούς αναλυτή, κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής
αξιολόγησης, είναι να παρουσιάσει τη προτεινόµενη βαθµολογία και τη λογική της
και να διασφαλίσει ότι όλα τα σχετικά µε την πιστωτική λειτουργία θέµατα
παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν. Οι συζητήσεις της επιτροπής αξιολόγησης είναι
αυστηρά εµπιστευτικές και µόνο οι αναλυτές της Moody’s δικαιούνται πρόσβασης σε
αυτές.

3) Χρονοδιάγραµµα διαδικασίας αξιολόγησης.
Η διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, από τη στιγµή της
πρώτης συζήτησης µέχρι και τη δηµοσιοποίηση της αξιολόγησης, διαρκεί περίπου
60-90 ηµέρες. Ωστόσο, η Moody’s είναι ευαίσθητη στις ανάγκες των εκδοτών και τις
ανησυχίες τους για τα χρόνο που παρέρχεται και προσπαθεί να παρουσιάζεται
ευέλικτη

και

ευπροσάρµοστη,

ώστε

να

επιτυγχάνει

σε

αυστηρότερα

χρονοδιαγράµµατα και πολυεπίπεδες απαιτήσεις.

4) ∆ιάδοση και δηµοσίευση των αξιολογήσεων
Μόλις η επιτροπή αξιολόγησης λάβει την απόφασή της, ο εκδότης
ενηµερώνεται για την βαθµολογία του και το σκεπτικό της συγκεκριµένης
διαβάθµισής του επί του επιπέδου της πιστοληπτικής του ικανότητας. Στην
περίπτωση της δηµόσιας εκτίµησης, η νέα βαθµολογία διανέµεται µε δελτίο τύπου
ταυτόχρονα στα µεγάλα οικονοµικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης σε όλο τον κόσµο. Το
παρόν δελτίο τύπου εµφανίζεται, επίσης, στην ιστοσελίδα www.moodys.com της
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Moody’s, καθώς και σε αυτές άλλων σχετικών περιφερειακών και τοπικών
ιστοσελίδων της Moody’s.

5) ∆ικαίωµα άρνησης της αξιολόγησης της Moody’s στην Ασία και τον
Ειρηνικό
Η Moody’s δίνει τη δυνατότητα στους για πρώτη φορά υποψήφιους
αξιολόγησης να επιλέξουν αν επιθυµούν οι αξιολογήσεις τους να δηµοσιευθούν σε
περίπτωση έκδοσης χρέους από τον αιτούντα σε οποιαδήποτε από τις διεθνείς
κεφαλαιαγορές σε µια µεταγενέστερη ηµεροµηνία. Αν οι υποψήφιοι επιλέξουν τη µη
δηµοσίευση της βαθµολογίας τους, τότε και η Moody’s και ο αιτών θα κρατήσουν τη
βαθµολογία εµπιστευτική. Οι εταιρείες δεσµεύονται να µην αποκαλύψουν τις
αξιολογήσεις της Moody’s σε επιλεκτική βάση προς ικανοποίηση ιδιοτελών τους
σκοπών.

6) Αντιµετώπιση των εµπιστευτικών πληροφοριών
Η Moody’s αναγνωρίζει ότι η εµπιστευτικότητα του εκδότη αποτελεί βασική
συνιστώσα της σχέσης στη διαδικασία αξιολόγησης. Εµπιστευτικές πληροφορίες δε
δηµοσιοποιούνται, όµως, ανάλογα µε την περίπτωση, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται
στη διαµόρφωση της δηµοσιευθείσας αξιολόγησης.

7) Σχέση σε εξέλιξη
Μετά από την ανάθεση και τη δηµοσίευση της αξιολόγησης, η Moody’s
συναντιέται µε το διαχειριστή, τουλάχιστον µια φορά το έτος και περισσότερο συχνά
εάν σηµειωθούν σηµαντικές εξελίξεις και γεγονότα που µπορεί να οδηγήσουν σε
διαφοροποίηση των υπαρχόντων δεδοµένων. Ο αναλυτής της Moody’s διατηρεί
επαφή τόσο ηλεκτρονική όσο και τηλεφωνική µε τον εκδότη και είναι διαθέσιµος
κάθε στιγµή να ανταποκριθεί στις ανάγκες ή τις ερωτήσεις του εκδότη. Μετά τη
δηµοσίευση του δελτίου τύπου που ανακοινώνει την αρχική ανάθεση της
αξιολόγησης, η Moody’s δηµοσιεύει τριµηνιαία περίληψη των απόψεών της επί του
εκδότη. Για τους ιδιαίτερα δραστήριους εκ των εκδοτών, µία ετήσια σε εκτενής
ανάλυση θα πρέπει επίσης να δηµοσιεύονται. Τέλος, δελτία τύπου εκδίδονται για να
ανακοινώσουν οποιεσδήποτε ενέργειες επαναξιολόγησης ή εµφάνισης προοπτικών
µεταγενέστερων αλλαγών.
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3.2.2.2 Μεθοδολογία αξιολόγησης MOODY'S
Η Moody’s αναλύει όλους τους σχετικούς παράγοντες κινδύνου και τις απόψεις που
µπορούν να οδηγήσουν σε µια έκφραση γνώµης σχετικά µε την βαθµολόγηση µίας
οντότητας. Πολλές αναλυτικές αρχές διέπουν τη διαδικασία, µεταξύ των οποίων:

1. Εστίαση σε µακροπρόθεσµη βάση
Η ανάλυση επικεντρώνεται σε θεµελιώδεις παράγοντες που διαµορφώνουν
και καθορίζουν τη µακροπρόθεσµη δυνατότητα του εκδότη να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του επί των χρεών του, που µπορούν να προκύψουν από µια µεγάλη
οικονοµική ύφεση, µια ριζική αλλαγή στη στρατηγική της επιχείρησης ή σηµαντικές
ρυθµιστικές εξελίξεις. Οι αξιολογήσεις δεν έχουν ως στόχο να αντανακλούν
περιοδικές µεταβολές της προσφοράς και της ζήτησης και βραχυπρόθεσµες κινήσεις
της αγοράς.

2. Έµφαση στη σταθερότητα και την προβλεψιµότητα των ταµειακών ροών
Ένα από τα κύρια µελήµατα της Moody’s αποτελεί η κατανόηση των οδηγών
των ταµειακών ροών και, ειδικότερα, η προβλεψιµότητα και η βιωσιµότητα τους. Η
Moody’s θα διεξάγει οικονοµική ανάλυση για τον προσδιορισµό της ανθεκτικότητας
του εκδότη στην παραγωγή µετρητών σε περίπτωση οικονοµικής ύφεσης.

3.2.2.3 Σκοπός αξιολογήσεων
Ο σκοπός των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας είναι να παρέχουν στους
επενδυτές ένα απλό σύστηµα διαβάθµισης µέσω του οποίου η µελλοντική σχετική
πιστοληπτική ικανότητα τίτλων διαφόρων εκδοτών µπορεί να εκτιµηθεί.

3.2.2.4 Σύµβολα αξιολογήσεων
Οι διαβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας, όπως υποδεικνύονται από τα
σύµβολα αξιολόγησης, κάθε ένα από τα οποία αντιπροσωπεύει µια οµάδα στην οποία
τα πιστωτικά χαρακτηριστικά είναι σε γενικές γραµµές η ίδια. Υπάρχουν εννέα
σύµβολα, όπως παρατίθενται παρακάτω, από εκείνο που χρησιµοποιείται για να
Παναγιώτα Ν. Γρούτα
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υποδηλώσει το µέγιστο δυνατό πιστωτικό κίνδυνο, µέχρι εκείνο που χαρακτηρίζει τον
ελάχιστο: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca, C.
Aaa: Οι υποχρεώσεις που κατηγοριοποιούνται στην πιστοληπτική διαβάθµιση
Aaa κρίνονται ως οι υψηλότερης ποιότητας, µε ελάχιστο πιστωτικό κίνδυνο.
Aa: Οι υποχρεώσεις που έχουν αξιολογηθεί ως Aa κρίνονται υψηλής
ποιότητας και υπόκεινται σε πολύ χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο.
A: Η κατηγορία Α θεωρείται ανώτερη βαθµίδα της µεσαίας κατηγορίας και οι
υποχρεώσεις που έχουν αξιολογηθεί σε αυτήν υπόκεινται σε χαµηλό πιστωτικό
κίνδυνο.
Baa: Οι υποχρεώσεις που έχουν αξιολογηθεί ως Baa υπόκεινται σε µέτριο
πιστωτικό κίνδυνο. Θεωρούνται µέσης ποιότητας και ως τέτοια µπορεί να
παρουσιάσουν ορισµένα κερδοσκοπικά χαρακτηριστικά.
Ba: Οι υποχρεώσεις που αξιολογήθηκαν ως Ba κρίνονται να έχουν
κερδοσκοπικό στοιχεία και υπόκεινται σε σηµαντικό πιστωτικό κίνδυνο.
B: Οι υποχρεώσεις που έχουν αξιολογηθεί ως Β θεωρούνται κερδοσκοπικές
και υπόκεινται σε υψηλό πιστωτικό κίνδυνο.
Caa: Οι υποχρεώσεις που αξιολογήθηκαν ως Caa κρίνονται να είναι χαµηλής
φερεγγυότητας και υπόκεινται σε πολύ υψηλό πιστωτικό κίνδυνο.
Ca: Οι υποχρεώσεις που έχουν αξιολογηθεί ως Ca είναι άκρως κερδοσκοπικές
και είναι πιθανή η αθέτησή τους, µε κάποια προοπτική, όµως, ανάκαµψης και
καταβολής του κεφαλαίου και των τόκων τους.
C: Οι υποχρεώσεις που έχουν αξιολογηθεί ως C κατατάσσονται στην
χαµηλότερη δυνατή βαθµίδα και θεωρούνται συνήθως υποχρεώσεις προς αθέτηση, µε
ελάχιστες προοπτικές για την είσπραξη του κεφαλαίου ή τόκων τους.

Από τον Οκτώβριο 1996 η Moody’s εφάρµοσε αριθµητικούς τροποποιητές 1,
2 και 3 σε κάθε γενική κατάταξη αξιολόγησης από Aa σε Β. Ο τροποποιητής 1
υποδηλώνει ότι η υποχρέωση κατατάσσεται στο άνω άκρο της ευρύτερης βαθµίδας
αξιολόγησης, ο τροποποιητής 2 υποδεικνύει µια µεσαίας κατηγοριοποίησης
κατάταξη, και ο τροποποιητής 3 υποδηλώνει ότι η υποχρέωση ταυτίζεται µε το
κατώτερο άκρο της γενικής κατηγορίας της.
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3.2.2.5 Ευρέως ∆ηµοσιευµένα Σύµβολα Οικονοµικών Αξιολογήσεων
Moody’s
Πίνακας 3.1 – Σύµβολα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Οίκου Moody’s

Προηγούµενα σύµβολα

Νέα σύµβολα αξιολόγησης

αξιολόγησης
Aaa

Aaa

Aa1

Aa1

Aa

Aa2
Aa3

A1

A1

A

A2
A3

Baa1

Baa1

Baa

Baa2
Baa3

Ba1

Ba1

Ba

Ba2
Ba3

B1

B1

B

B2
B3

Caa

Caa

Ca

Ca

C

C

3.2.2.6 Αλλαγές στην Βαθµολογία
Η πιστωτική ποιότητα των περισσοτέρων εκδοτών και των υποχρεώσεών τους δεν
είναι σταθερή κατά τη διάρκεια µιας χρονικής περιόδου, αλλά τείνει να υποστεί
αλλαγές. Για το λόγο αυτό παρατηρούνται µεταβολές στις αξιολογήσεις, ώστε να
αντανακλώνται οι διαφοροποιήσεις της εγγενούς θέσης των εκδοτών και των
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υποχρεώσεών τους. Μια αλλαγή στην βαθµολογία µπορεί έτσι να προκύψει ανά πάσα
στιγµή σε κάθε περίπτωση αξιόγραφου. Η µεταβολή διαβάθµισης σηµειώνει την
παρατήρηση -εκ µέρους των αναλυτών της Moody’s- µεταβολής στην πιστοληπτική
ικανότητα του εκδότη ή την αναθεώρηση της προηγούµενης βαθµολογίας, καθώς
αυτή δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την φερεγγυότητά του, που έως τη στιγµή εκείνη
έχει παρατηρηθεί. Ενώ θα περίµενε κανείς, ότι οι αλλαγές πρέπει να αναµένονται πιο
συχνά µεταξύ των οµολόγων χαµηλότερων διαβαθµίσεων από ό,τι µεταξύ αυτών µε
τις υψηλότερες βαθµολογίες, ο εκάστοτε αναλυτής θα πρέπει να διατηρήσει και να
ασκεί τον έλεγχο του επί όλων των αξιολογήσεων - υψηλών και χαµηλών - σε συνεχή
βάση και να είναι σε θέση να σηµειώσει αµέσως τα σηµάδια της αλλαγής στο
καθεστώς τους που µπορεί να προκύψουν.

3.2.3 Fitch Ratings
Η Fitch Ratings βασίζει την ανάλυση και τις αποφάσεις διαβάθµισης κατά τις
αξιολογήσεις της, τα οποία αποτελούν την έκφραση γνώµης του οργανισµού, πάνω
σε καθιερωµένες µεθοδολογίες και κριτήρια, τα οποία εφαρµόζει µε συνεπή τρόπο.
Αυτά τα κριτήρια, οι µεθοδολογίες και οι βαθµολογίες προσδιορίζουν τα
συγκεκριµένα στοιχεία βάσει των οποίων ο οργανισµός Fitch Ratings κρίνει κατά τη
διάρκεια των διαδικασιών αξιολόγησης και παρακολούθησής του. Ως εκ τούτου, οι
αξιολογήσεις είναι το συλλογικό προϊόν της εργασίας της Fitch και κανένα άτοµο ή
οµάδα ατόµων δεν είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την εξαγωγή βαθµολογίας. Τα
κριτήρια συνεχώς ανανεώνονται, ενηµερώνονται και εµπλουτίζονται για να
ακολουθούν τις ταχείς εξελίξεις της σύγχρονης πραγµατικότητας.
Κατά την έκδοση και διατήρηση των αξιολογήσεών της, η Fitch βασίζεται σε
πραγµατικά δεδοµένα που λαµβάνει από τους εκδότες και ασφαλιστές και από άλλες
πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Η Fitch διεξάγει µια εύλογη έρευνα επί των
στοιχείων που στηρίζει τις αξιολογήσεις της και αποκτά κάθε δυνατή επαλήθευση
των πληροφοριών της από ανεξάρτητες πηγές, στο βαθµό που τέτοιες πηγές είναι
διαθέσιµες µε µια δεδοµένη ασφάλεια ή δικαιοδοσία, όπως εκθέσεις ελέγχου,
αξιολογήσεις, αναλογιστικές µελέτες , εκθέσεις µηχανικής, νοµικές γνωµοδοτήσεις
και άλλες εκθέσεις που παρέχονται από τρίτους.
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Οι χρήστες των αξιολογήσεων της Fitch, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ούτε µία
ενισχυµένη πραγµατολογική έρευνα ούτε µια επαλήθευση από τρίτο µέρος µπορεί να
διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες της Fitch επί των οποίων στηρίζεται η
βαθµολογία θα είναι ακριβείς και πλήρεις. Τελικά, ο εκδότης και οι σύµβουλοί της
είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχουν στην Fitch και
στην αγορά προσφέροντας τα έγγραφα και άλλες εκθέσεις. Κατά την έκδοση τους οι
αξιολογήσεις της Fitch πρέπει να βασίζονται στις εργασίες των εµπειρογνωµόνων,
συµπεριλαµβανοµένων ανεξάρτητων ελεγκτών όσον αφορά τις οικονοµικές
καταστάσεις και δικηγόρων όσον αφορά τα νοµικά και φορολογικά θέµατα.

3.2.3.1 Βαθµολογίες Fitch Ratings
H Fitch Ratings για τις µακροπρόθεσµες αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας
έχει υιοθετήσει µία αλφαβητική κλίµακα η οποία κυµαίνεται από

« ΑΑΑ » έως «

D ». Εισήχθη για πρώτη φορά το 1924 και αργότερα υιοθετήθηκε κατόπιν σχετικής
αδειδότησης από την S&P. Όπως και η S&P, η Fitch χρησιµοποιεί, επίσης,
ενδιάµεσες + / - τροποποιήσεις για κάθε κατηγορία µεταξύ της ΑΑ και της CCC (π.χ.
ΑΑ +, ΑΑ, ΑΑ-, Α +, Α, Α-, ΒΒΒ +, ΒΒΒ, ΒΒΒ-, κλπ.). Συγκεκριµένα, έχουµε τις
εξής κατηγορίες αξιολόγησης:
ΑΑΑ: Χαρακτηρίζει τις καλύτερης ποιότητας εταιρείες, τις αξιόπιστες και
σταθερές, µε τις λιγότερες πιθανότητες αθέτησης υποχρεώσεων σχετικά µε όλους
τους άλλους αντισυµβαλλόµενούς και συµµετέχοντες στην ίδια µε αυτές αγορά.
ΑΑ: Χαρακτηρίζει εταιρείες υψηλής ποιότητας, µε λίγο υψηλότερο κίνδυνο
από αυτές της κατηγορίας ΑΑΑ, παραµένοντος αυτού όµως σε επίπεδα ιδιαίτερα
χαµηλά.
Α: ∆ηλώνει προσδοκίες για χαµηλό κίνδυνο υπερηµερίας σε σχέση µε άλλους
εκδότες ή υποχρεώσεις στην ίδια χώρα. Ωστόσο, οι αλλαγές στις πολιτικές ή
οικονοµικές συνθήκες µπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα έγκαιρης επιστροφής και
εξυπηρέτησης σε µεγαλύτερο βαθµό των υποχρεώσεών τους σε σχέση µε τους
εκδότες που κατατάσσονται σε κατηγορίες υψηλότερων βαθµολογιών.
BBB: ∆ηλώνει µέτριο κίνδυνο αθέτησης σε σχέση µε άλλους εκδότες ή
υποχρεώσεις στην ίδια χώρα. Ωστόσο, οι αλλαγές στις πολιτικές ή οικονοµικές
συνθήκες είναι πιο πιθανό να επηρεάσουν την ικανότητά τους για έγκαιρη
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ανταπόκριση επί των οικονοµικών τους δεσµεύσεων σε σχέση µε εκείνους τους
εκδότες που εντάσσονται σε κατηγορία µεγαλύτερης βαθµολογίας. Χαρακτηρίζει
µεσαίας τάξης εταιρίες, οι οποίες µπορούν να λειτουργήσουν σε ικανοποιητικά
επίπεδα τη δεδοµένη χρονική στιγµή.
ΒΒ: ∆ηλώνει αυξηµένο κίνδυνο αθέτησης σε σχέση µε άλλους εκδότες ή
υποχρεώσεις στην ίδια χώρα. Στο πλαίσιο της χώρας, η πληρωµή είναι αβέβαιη, σε
κάποιο βαθµό και η ικανότητα για έγκαιρη επιστροφή παραµένει πιο ευάλωτη στις
δυσµενείς οικονοµικές αλλαγές που λαµβάνουν χώρα µε την πάροδο του χρόνου. Η
κατηγορία αυτή χαρακτηρίζει τις πιο επιρρεπείς και ευαίσθητες στις αλλαγές στην
οικονοµία οντότητες.
Β: ∆ηλώνει σηµαντικά αυξηµένο κίνδυνο αθέτησης σε σχέση µε άλλους
εκδότες ή υποχρεώσεις στην ίδια χώρα. Οι δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις που
αναλαµβάνονται σήµερα, καθίστανται αβέβαιες ως προς την ικανοποίησή τους και η
ικανότητα συνεχών και έγκαιρων πληρωµών τους εξαρτάται από µια συνεχώς ευµενή
πορεία του επιχειρηµατικού και οικονοµικού περιβάλλοντος. Η κατηγορία αυτή
χαρακτηρίζει οντότητες των οποίων η χρηµατοοικονοµική κατάσταση ποικίλει ανά
περιόδους αισθητά.
CCC: ∆ηλώνει ότι η αθέτηση υποχρεώσεων εκ µέρους του εκδότη είναι µια
πραγµατική

και

πιθανή

προοπτική.

Η

ικανότητα

ανταπόκρισης

επί

των

αναλαµβανοµένων οικονοµικών δεσµεύσεων αποκλειστικά εξαρτάται από τις
συνεχώς, ευνοϊκές επιχειρηµατικές ή οικονοµικές συνθήκες. Χαρακτηρίζει οντότητες,
σήµερα, ευάλωτες και εξαρτηµένες από τις ευνοϊκές οικονοµικές συνθήκες, ώστε να
κατορθώσουν να ανταποκριθούν στις δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει.
CC: ∆ηλώνει ότι η αθέτηση υποχρεώσεων κάποιου είδους εκ µέρους του
εκδότη φαίνεται ιδιαιτέρως πιθανή προοπτική. Χαρακτηρίζει ιδιαίτερα ευάλωτες
οντότητες, των οποίων τα οµόλογα απορροφώνται

κυρίως για κερδοσκοπικούς

σκοπούς.
C: ∆ηλώνει ότι επίκειται ενέργεια αθέτησης υποχρεώσεων εκ µέρους του
εκδότη. Χαρακτηρίζει πολύ ευάλωτες οντότητες, ίσως σε πτώχευση ή σε
καθυστέρηση, που, όµως, ακόµη συνεχίζουν να καταβάλουν και να καλύπτουν τις
υποχρεώσεις τους.
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D:

Χαρακτηρίζει οντότητες που στερούνται της δυνατότητας να

ανταπεξέλθουν ορισµένων υποχρεώσεών τους και η Fitch πιστεύει ότι θα προχωρήσει
σε αθέτηση των περισσότερων ή όλων των υποχρεώσεών της.
NR: Χαρακτηρίζει µη αξιολογηµένες δηµοσίως οντότητες.

Οι όροι "βαθµός επένδυσης" και "βαθµός κερδοσκοπίας" έχουν υιοθετηθεί µε
την πάροδο του χρόνου ως συντοµογραφία και περιγράφουν τις κατηγορίες «ΑΑΑ»
έως «ΒΒΒ» (του επενδυτικού βαθµού) και «BB» έως «D» (κερδοσκοπικού βαθµού).
Οι όροι " βαθµός επένδυσης " και " βαθµός κερδοσκοπίας " είναι συµβάσεις αγοράς
και δε συνεπάγονται καµία υπόδειξη ή έγκριση της ειδικής εγγύησης για
επενδυτικούς σκοπούς. Οι "επενδυτικού βαθµού " κατηγορίες δείχνουν σχετικά
χαµηλό έως µέτριο πιστωτικό κίνδυνο, ενώ οι βαθµολογίες των "κερδοσκοπικών"
κατηγοριών είτε σηµατοδοτούν ένα υψηλότερο επίπεδο του πιστωτικού κινδύνου ή
ότι µια αθέτηση υποχρεώσεων έχει ήδη συµβεί.
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3.3 Συγκεντρωτικός πίνακας των κλιµάκων βαθµολόγησης των τριών
κυρίαρχων διεθνών οίκων αξιολόγησης και αριθµητική προσαρµογή
αυτών
Πίνακας 3.2 – Αντιστοίχιση Ποιοτικών Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων σε
Αριθµητική Κλίµακα
Standard
& Poor's
ΑΑΑ
ΑΑ+
ΑΑ
ΑΑΑ+
Α
ΑΒΒΒ+
ΒΒΒ
ΒΒΒΒΒ+
ΒΒ
ΒΒΒ+
Β
ΒCCC+
CCC
CCCCC
C
D

Αριθµητικός
µετασχηµατισµός
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Moody's
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3
Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3
Ca
C

Αριθµητικός
µετασχηµατισµός
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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Fitch
Ratings
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBB+
B
BCCC
CC
C
DDD
DD
D

Αριθµητικός
µετασχηµατισµός
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

4.1 Οι οίκοι αξιολόγησης και η µεθοδολογία αξιολόγησης κρατών
Ένας οίκος αξιολόγησης παρακολουθεί τις εξελίξεις (monitoring) και παράλληλα
αξιολογεί και διαβαθµίζει (rating) την πιστοληπτική αξιοπιστία ενός ∆ηµοσίου ή ενός
Ιδιωτικού φορέα που προχωρά στην έκδοση χρεογράφων (Κρατικά ή Εταιρικά
Οµόλογα). Ανάλογα µε τις εξελίξεις ένας οίκος αξιολόγησης αναβαθµίζει ή
υποβαθµίζει την πιστοληπτική αξιοπιστία ενός εκδότη οµολόγων, γεγονός που έχει
άµεση επίπτωση στο διαµορφούµενο ύψος των επιτοκίων δανεισµού που χρεώνεται.
Οι τρεις µεγαλύτεροι οίκοι αξιολόγησης, έχοντας τη δύναµη να κατευθύνουν
τους έχοντες κεφάλαια και τις επενδύσεις τους ανάλογα µε τις εκθέσεις και τις
βαθµολογίες τους, όπως είναι αναµενόµενο, µε την πάροδο των χρόνων απέκτησαν
τεράστια επιρροή. Παράλληλα, µπήκαν σε ένα παιχνίδι συναλλαγής, καθώς η
πληροφόρηση για υποβάθµιση ή αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας µιας
χώρας θα µπορούσε να αποφέρει τεράστια κέρδη σε κάποιον που την είχε στη
διάθεσή του, ώστε να την αξιοποιήσει την κατάλληλη στιγµή. Από τις εκθέσεις και
τις αξιολογήσεις τους κρίνεται το επίπεδο κινδύνου µια επένδυσης και ο
χαρακτηρισµός της ως υψηλού ρίσκου ή όχι. Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, λόγω
της συσχέτισης της κεφαλαιακής επάρκειας µε την αξιολόγηση των επενδύσεών τους,
δύνανται να διατηρούν λίγα κεφάλαια ως εγγύηση, για επενδυτικό προϊόν µεγάλης
αξίας, αν αυτό έχει κριθεί ασφαλές από τους οίκους αξιολόγησης. Έτσι, όσο
καλύτερη αξιολόγηση διαθέτουν τα προϊόντα στα οποία επενδύει µια τράπεζα, τόσο
λιγότερη ανάγκη ιδίων κεφαλαίων έχει και τόσο περισσότερες πιστώσεις µπορεί να
προσφέρει στους υπόλοιπους πελάτες της. Ανάλογη είναι και η λειτουργία των
κρατών, καθώς όσο χαµηλότερος είναι ο "βαθµός" που λαµβάνουν τόσο περισσότερο
ανεβαίνει ο τόκος που πληρώνουν για να βρουν δάνεια, κάτι που βλέπουµε να
συµβαίνει τους τελευταίους µήνες και στην Ελλάδα (η χώρα έφτασε στο σηµείο να
δανείζεται µε «καπέλο» 3,5% πάνω από το µέσο κόστος δανεισµού στην Ευρωζώνη).
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Η «αρµοδιότητα» να αποφαίνονται οι τρεις οίκοι για το αν µια εθνική
οικονοµία έχει υπερχρεωθεί ή όχι και αν µπορεί να εξυπηρετήσει εύκολα ή δύσκολα
τις δανειακές της υποχρεώσεις, συνιστά ένα σηµαντικό πεδίο διερεύνησης, διότι
ενδεχόµενη κακή βαθµολόγηση µιας εταιρείας έχει επίπτωση στους µετόχους και
στους επενδυτές της συγκεκριµένης εταιρείας, σε κάποιες χιλιάδες ανθρώπους,
δηλαδή, που ανέλαβαν ένα επενδυτικό ρίσκο· ενδεχόµενη, όµως, υποβάθµιση των
δυνατοτήτων ενός κράτους να εξυπηρετήσει το χρέος του ισοδυναµεί µε κολασµό
όλων των φορολογουµένων πολιτών του κράτους. Με µια αδιάκριτη και συνεχή
τιµωρία δικαίων και αδίκων, εφόσον όλοι οι πολίτες του κράτους θα κληθούν να
σηκώσουν το βάρος των επαχθέστερων όρων δανεισµού της χώρας τους.
Υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας σηµαίνει ότι µία χώρα για να βρει
πιστώσεις από το εξωτερικό απαιτείται να χορηγήσει στους πιστωτές

της

περισσότερους τόκους, αντισταθµίζοντας το υψηλότερο επενδυτικό ρίσκο που εκείνοι
θα αναλάβουν.

4.2 Θεµελιώδεις παράγοντες που επηρεάζουν την πιστοληπτική
ικανότητα ενός κράτους
Οι κύριοι παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν την πιστοληπτική ικανότητα ενός
κράτους, είναι:
•

Υπάρχον ύψος υποχρεώσεων ∆ηµοσίου Τοµέα

•

Μακροοικονοµικό Περιβάλλον (ΑΕΠ, Έλλειµµα, Πληθωρισµός)

•

∆ιαθεσιµότητα περιουσιακών στοιχείων και εναλλακτικοί τρόποι

χρηµατοδότησης ∆ηµόσιου Τοµέα
•

Υπάρχον ύψος υποχρεώσεων Ιδιωτικού Τοµέα

•

∆ιάρθρωση και ρευστότητα του εγχώριου Τραπεζοασφαλιστικού

•

∆ιεθνής Κατάσταση Ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας

•

Ιστορικό πληρωµών και ιστορική αξιοπιστία προβλέψεων

•

Ιστορική διακύµανση επιτοκίων αποπληρωµής

•

Προβλέψεις για την µελλοντική Καταναλωτική και -Αποταµιευτική

Τοµέα

συµπεριφορά µιας οικονοµίας
•

Πολιτικές εξελίξεις (political risk)
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•

Εξωγενείς εξελίξεις και παράγοντες που διαµορφώνουν το ρίσκο

(market risk και systemic risk)
Η πιστοληπτική διαβάθµιση αντιστοιχεί στην πιστοληπτική αξιοπιστία ενός
∆ηµοσίου, ενώ επηρεάζει άµεσα το επιτόκιο δανεισµού, καθώς τα επιτόκια
εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από το ρίσκο που συνεπάγεται η συγκεκριµένη
επένδυση. Έτσι, ένα οµόλογο χαµηλής διαβάθµισης έχει υψηλό επιτόκιο (απόδοση),
προκειµένου να προσελκύσει αγοραστές, καθώς αποτελεί επισφαλή επένδυση.
Αντίθετα, ένα οµόλογο υψηλής διαβάθµισης προσφέρει µικρότερο επιτόκιο, καθώς η
επένδυση θεωρείται πολύ χαµηλού ρίσκου και οι αγοραστές είναι εύκολο να
αναζητηθούν.

4.3 Η οικονοµική κρίση στη ζώνη του ευρώ και οι οίκοι αξιολόγησης
Τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις στην παγκόσµια οικονοµία υπήρξαν ραγδαίες.
Εταιρικοί κολοσσοί κατέρρευσαν, πανίσχυρα κράτη διογκώνουν διαρκώς το
εξωτερικό τους χρέος µε απρόβλεπτες συνέπειες για αυτά αλλά και το σύνολο της
παγκόσµιας οικονοµίας, ανεπτυγµένα κράτη του δυτικού κόσµου καταρρέουν υπό το
βάρος των χρεών τους, χρεοκοπούν και παρασύρουν στην άβυσσο τις συνδεόµενες µε
αυτά οικονοµίες. Προληπτικά µέτρα δεν είχαν ληφθεί έως σήµερα, λόγω του
αιφνίδιου και απρόβλεπτου των καταστάσεων· οι εξελίξεις προλαβαίνουν τις
προσπάθειες ανάληψης προληπτικών πρωτοβουλιών και δράσεων και αναζητούνται
οι γενεσιουργίες αιτίες καθώς και οι υποστηρικτικοί παράγοντες ενίσχυσης,
ενδυνάµωσης και διάχυσης των φαινόµενων αυτών, ώστε να καταστεί δυνατός
τουλάχιστον ο περιορισµός τους και ο έλεγχος κατά το δυνατό του φαινόµενου,
καταλήγοντας στην εξεύρεση των κατάλληλων µεθόδων ίασής του και επαναφοράς
των οικονοµιών σε επίπεδα οµαλότητας και ανάπτυξής. Στο µάτι του κυκλώνα της
οικονοµικής κρίσης µετά την εµφάνιση και το πέρασµά της από την αµερικάνικη
οικονοµία και τις προειδοποιητικές βολές της, βρέθηκαν τα κράτη µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριµένα η Ευρωζώνη. Οι χρόνιες εσωτερικές της
ανισορροπίες
δυνατοτήτων,

και
εκ

η

συνύπαρξη
διαµέτρου

οικονοµιών
αντίθετης

διαφορετικών
διάρθρωσης,

ταχυτήτων
στόχευσης

και
και

αποτελεσµατικότητας συντέλεσαν στην ανάδειξή της ως ιδανικού θύµατος της
αναδυόµενης και καλπάζουσας παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. Κατά την
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αναζήτηση και ανάδειξή των ιθυνόντων της εξελισσόµενης στην Ευρωζώνη
οικονοµικής κρίσης, που πλήττει βαθύτατα σειρά κρατών της, ο αριθµός των οποίων
σταδιακά αυξάνει και εµπλέκει και κυρίαρχα κράτη της, γενικεύοντάς την, ιδιαίτερο
ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι αξιολογήσεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης, οι
σκοπιµότητες που τυχόν εξυπηρετούν, η φερεγγυότητά τους, οι τυχόν επιδράσεις τους
επί του επιπέδου του κόστους δανεισµού των χωρών-µελών της Ευρωζώνης, η
υπαιτιότητά τους στην ενίσχυση και εµβάθυνση της κρίσης και η διερεύνηση τρόπων
και µεθόδων αντιµετώπισής τους σε περίπτωση ανίχνευσης σχέσης αιτίας-αιτιατού,
µεταξύ αξιολογήσεων-βαθµολογήσεων των διεθνών οίκων και επιδείνωσης των
οικονοµικών δεδοµένων και της πιστοληπτικής ικανότητας των µελών της.
Τα µέλη της Ευρωζώνης που αποδείχθηκαν περισσότερο ευάλωτα στη
διερχόµενη κρίση, επλήγησαν και εξακολουθούν να παλεύουν για την οικονοµική
τους επιβίωση και την επάνοδό τους σε τροχιά σταθερότητας και ανάπτυξης
συνίστανται σε αυτά του ευρωπαϊκού νότου. Συγκεκριµένα, η Ελλάδα, η Κύπρος, η
Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και, τέλος, η εξαίρεση της Ιρλανδίας αποτελούν τα
κράτη-µέλη της Ευρωζώνης που αντιµετωπίζουν σταδιακά εντονότερο το πρόβληµα
της ανταπόκρισης και εξυπηρέτησης των χρεών τους, καθώς τα επιτόκια υψώνονται
και ο κίνδυνος πιστωτικών γεγονότων εντείνεται. Το εξωτερικό χρέος των κρατών
αυτών εκτινάχθηκε κατά τα τελευταία έτη, το κόστος δανεισµού τους, επίσης, και
έχει γίνει κοινός τόπος η προσπάθεια για την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών
συντονισµένα και αλληλέγγυα εντός των πλαισίων της Ευρωζώνης, ώστε να βρεθούν
λύσεις και να αποφευχθεί η εξάπλωση του προβλήµατος και στα υπόλοιπα µέλη της,
καθώς η αλληλεπίδρασή των οικονοµικών δεδοµένων εντός µιας ζώνης µε ενιαίο
νόµισµα και συγκεκριµένες δοµές και θεσµούς καθίσταται δεδοµένη.
Κατά την πορεία των ασθενέστερων µελών της Ευρωζώνης προς την
επιδείνωση των οικονοµικών τους, την αβεβαιότητα και την αστάθεια της εθνικής
τους οικονοµίας, οι αξιολογήσεις των διεθνών οίκων και οι εκτιµήσεις τους ως προς
την πιστοληπτική τους ικανότητα, αποτέλεσε σηµαντικό παράγοντα και γενεσιουργό
αιτία επιδείνωσης των οικονοµικών τους δεδοµένων, αλλά και επιρροής και ώθησης
του διεθνούς παράγοντα σε υιοθέτηση στάσης αµφισβήτησης, καχυποψίας και
αρνητικότητας ως προς την ικανοποίηση των υποχρεώσεων επί των χρεών τους,
οδηγώντας σε αλµατώδη άνοδο του κόστους δανεισµού τους και αδυναµίας
εξυπηρέτησής τους· ή οι αξιολογήσεις τους απλά ακολουθούν και αποτυπώνουν τις
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διαµορφούµενες χωρίς να τις επηρεάζουν και να τις καθορίζουν; Η διεξοδική
διερεύνηση των αξιολογήσεων των οίκων αξιολόγησης και συγκεκριµένα, κυρίως,
της Standard & Poor's Ratings Services επί των χωρών-µελών της Ευρωζώνης, από
την έναρξή τους έως σήµερα, και η σύγκρισή τους µε τις τωρινές εξελίξεις και την
απογείωση του κόστους δανεισµού των νοτίων γεωγραφικά χωρών της ζώνης του
ευρώ, συµπεριλαµβανοµένης της Ιρλανδίας, θα αποκαλύψει την όποια σχέση και
αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο παραγόντων.

4.4 Πιστοληπτική αξιολόγηση κρατών-µελών Ευρωζώνης
Κάθε ένας από τους τρεις παραπάνω κυρίαρχους οίκους αξιολόγησης, Standard &
Poor's Ratings Services, Moody’s και Fitch Ratings αξιολογεί και βαθµολογεί
καθεµία από τις 17 κυρίαρχες κυβερνήσεις που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ), καθώς και τη µεταβλητότητα και
διαφοροποίηση των εκτιµήσεων αυτών. Για ένα σηµαντικό αριθµό κρατών-µελών, η
ιστορία της αξιολόγησης και βαθµολόγησης των οικονοµιών τους ξεκινά την 1
Ιανουαρίου του 1975, ενώ για την πλειοψηφία αυτών αρχίζει την ηµέρα που
αποδίδεται στην εκάστοτε εταιρία ως η πρώτη ηµέρα εκπόνησης αξιολόγησης από
αυτήν.

Πίνακας 4.1 - Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής ικανότητας των κρατώνµελών της Ευρωζώνης – Η ιστορική τους εξέλιξη
Αυστρία
Standard & Poor's
Moody's
Fitch Ratings
Ηµεροµηνία Αξιολόγηση Ηµεροµηνία Αξιολόγηση Ηµεροµηνία Αξιολόγηση
13/1/2012

AA+

9/7/1975

ΑΑΑ

26/6/1977

Aaa

10/8/1994

AAA

Βέλγιο
Standard & Poor's
Moody's
Fitch Ratings
Ηµεροµηνία Αξιολόγηση Ηµεροµηνία Αξιολόγηση Ηµεροµηνία Αξιολόγηση
25/11/2011

AA

16/12/2011

Aa3

27/1/2012

AA

26/10/1988

AA+

27/3/1988

Aa1

2/5/2006

AA+

17/6/2002
16/12/1998
10/8/1994

AA
AAAA+
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Γαλλία
Standard & Poor's
Moody's
Fitch Ratings
Ηµεροµηνία Αξιολόγηση Ηµεροµηνία Αξιολόγηση Ηµεροµηνία Αξιολόγηση
13/1/2012

AA+

25/6/1975

ΑΑΑ

25/2/1992

Aaa

10/8/1994

AAA

Γερµανία
Standard & Poor's
Moody's
Fitch Ratings
Ηµεροµηνία Αξιολόγηση Ηµεροµηνία Αξιολόγηση Ηµεροµηνία Αξιολόγηση
17/8/1983

ΑΑΑ

9/2/1986

Aaa

10/8/1994

AAA

Ελλάδα
Standard & Poor's
Moody's
Fitch Ratings
Ηµεροµηνία Αξιολόγηση Ηµεροµηνία Αξιολόγηση Ηµεροµηνία Αξιολόγηση
27/2/2012

SD

2/3/2012

C

17/5/2012

CCC

27/7/2011

CC

25/7/2011

Ca

13/3/2012

B-

13/6/2011

CCC

1/6/2011

Caa1

9/3/2012

RD

9/5/2011

B

7/3/2011

Β1

22/2/2012

C

29/3/2011

BB-

14/6/2010

Ba1

13/7/2011

CCC

27/4/2010

BB+

22/4/2010

A3

20/5/2011

B+

16/12/2009

BBB+

22/12/2009

A2

14/1/2011

BB+

7/12/2009

A-

4/11/2002

A1

9/4/2010

BBB-

9/1/2009

A

14/7/1999

A2

8/12/2009

BBB+

10/6/2003

Α+

23/12/1996

Baa1

22/10/2009

A-

13/3/2001

Α

24/5/1994

Baa3

16/12/2004

Α

24/11/1999

Α-

20/10/2003

A+

30/11/1998

BBB

20/6/2001

A

19/7/1990

BBB-

16/12/2004

A

9/9/1988

BBB

27/7/2000

A-

25/10/1999

BBB+

4/6/1997

BBB

13/11/1995

BBB-

Εσθονία
Standard & Poor's
Moody's
Fitch Ratings
Ηµεροµηνία Αξιολόγηση Ηµεροµηνία Αξιολόγηση Ηµεροµηνία Αξιολόγηση
9/8/2011

AA-

12/11/2002

Α1

5/7/2011

A+

10/6/2010

Α

20/6/2002

Baa1

19/7/2010

A

10/8/2009

Α-

8/4/2009

BBB+

17/11/2004

Α

3/10/2008

A-

20/11/2001

A-

7/7/2004

A

11/12/1997

BBB+

30/8/2001
28/9/2000
11/9/1997

ABBB+
BBB
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Ιρλανδία
Standard & Poor's
Moody's
Fitch Ratings
Ηµεροµηνία Αξιολόγηση Ηµεροµηνία Αξιολόγηση Ηµεροµηνία Αξιολόγηση
1/4/2011

BBB+

12/7/2011

Ba1

9/12/2010

BBB+

2/22011

A-

15/4/2011

Baa3

6/10/2010

A+

23/11/2010

A

17/12/2010

Baa1

4/11/2009

AA-

24/8/2010

AA-

19/7/2010

Aa2

8/4/2009

AA+

8/6/2009

AA

2/7/2009

Aa1

16/12/1998

AAA

30/3/2009

AA+

4/5/1998

Aaa

10/10/1994

AA+

3/10/2001

AAA

13/2/1997

Aa1

6/5/1998

AA+

31/8/1994

Aa2

3/5/1995

ΑΑ

15/7/1987

Aa3

12/10/1989

AA-

1/101988

A+

7/11/1986

NR

Ισπανία
Standard & Poor's
Moody's
Fitch Ratings
Ηµεροµηνία Αξιολόγηση Ηµεροµηνία Αξιολόγηση Ηµεροµηνία Αξιολόγηση
13/1/2012

Α

13/2/2012

A3

27/1/2012

A

13/10/2011

AA-

18/10/2011

A1

7/10/2011

AA-

28/4/2010

AA

10/3/2011

Aa2

28/5/2010

AA+

19/1/2009

AA+

30/9/2010

Aa1

10/12/2003

AAA

13/12/2004

AAA

13/12/2001

Aaa

1/9/1999

AA+

31/3/1999

AA+

3/2/1988

Aa2

10/8/1994

AA

1/8/1988

ΑΑ

3/1/1984

NR

Ιταλία
Standard & Poor's
Moody's
Fitch Ratings
Ηµεροµηνία Αξιολόγηση Ηµεροµηνία Αξιολόγηση Ηµεροµηνία Αξιολόγηση
13/1/2012

BBB+

13/2/2012

A3

27/1/2012

A-

19/9/2011

A

5/10/2011

A2

7/10/2011

A+

19/10/2006

A+

5/5/2002

Aa2

19/10/2006

AA-

7/7/2004

AA-

3/7/1996

Aa3

17/6/2002

AA

2/3/1993

AA

5/5/1993

A1

23/2/1995

AA-

30/11/1988

AA+

13/8/1992

Aa3

10/8/1994

AA

7/1/1991

Aa1

10/10/1986

Aaa
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Κύπρος
Standard & Poor's
Moody's
Fitch Ratings
Ηµεροµηνία Αξιολόγηση Ηµεροµηνία Αξιολόγηση Ηµεροµηνία Αξιολόγηση
13/1/2012

BB+

13/3/2012

Ba1

27/1/2012

BBB-

27/10/2011

BBB

4/11/2011

Baa3

10/8/2011

BBB

29/7/2011

BBB+

27/7/2011

Baa1

31/5/2011

A-

30/3/2011

A-

24/2/2011

A2

12/7/2007

AA-

16/11/2010

A

3/1/2008

Aa3

1/2/2002

A+

24/4/2008

A+

10/7/2007

Α1

3/12/1999

Α

29/1/1998

Α2

9/11/1998

A+

14/2/1994

AA-

26/8/1991

NR

Λουξεµβούργο
Standard & Poor's
Moody's
Fitch Ratings
Ηµεροµηνία Αξιολόγηση Ηµεροµηνία Αξιολόγηση Ηµεροµηνία Αξιολόγηση
28/4/1994

ΑΑΑ

20/9/1989

Aaa

10/8/1994

AAA

Μάλτα
Standard & Poor's
Moody's
Fitch Ratings
Ηµεροµηνία Αξιολόγηση Ηµεροµηνία Αξιολόγηση Ηµεροµηνία Αξιολόγηση
13/1/2012

Α-

13/2/2012

Α3

12/7/2007

A+

10/3/1999

Α

6/9/2011

Α2

20/7/1996

A

6/5/1996

Α+

3/1/2008

Α1

14/3/1994

Α

10/7/2007

Α2

25/3/1998

Α3

14/3/1994

Α2

Ολλανδία
Standard & Poor's
Moody's
Fitch Ratings
Ηµεροµηνία Αξιολόγηση Ηµεροµηνία Αξιολόγηση Ηµεροµηνία Αξιολόγηση
26/6/1989

ΑΑΑ

10/1/1986

Aaa
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Πορτογαλία
Standard & Poor's
Moody's
Fitch Ratings
Ηµεροµηνία Αξιολόγηση Ηµεροµηνία Αξιολόγηση Ηµεροµηνία Αξιολόγηση
13/1/2012

ΒΒ

13/2/2012

Ba3

24/11/2011

BB+

29/3/2011

BBB-

5/7/2011

Ba2

1/4/2011

BBB-

24/3/2011

ΒΒΒ

5/4/2011

Baa1

24/3/2011

A-

27/4/2010

Α-

15/3/2011

A3

23/12/2010

A+

21/1/2009

Α+

13/7/2010

A1

24/3/2010

AA-

27/6/2005

AA-

4/5//98

Aa2

4/6/1998

AA

15/12/1998

ΑΑ

10/2/1997

Aa3

10/8/1994

AA-

27/5/1993

AA-

18/11/1986

A1

25/10/1991

A+

1/10/1988

Α

Σλοβακία
Standard & Poor's
Moody's
Fitch Ratings
Ηµεροµηνία Αξιολόγηση Ηµεροµηνία Αξιολόγηση Ηµεροµηνία Αξιολόγηση
13/1/2012

Α

13/2/2012

A2

8/7/2008

A+

27/11/2008

Α+

16/10/2006

A1

11/10/2005

A

19/12/2005

Α

12/1/2005

A2

21/9/2004

A-

13/12/2004

Α-

12/11/2002

A3

22/1/2004

BBB+

2/3/2004

ΒΒΒ+

13/11/2001

Baa3

3/3/2003

BBB

19/12/2002

ΒΒΒ

18/5/1998

Ba1

1/11/2002

BBB-

30/10/2001

ΒΒΒ-

22/12/1998

BB+

17/9/1998

ΒΒ+

8/8/1996

BBB-

11/4/1996

ΒΒΒ-

5/4/1995

BB+

15/2/1994

ΒΒ-

Σλοβενία
Standard & Poor's
Moody's
Fitch Ratings
Ηµεροµηνία Αξιολόγηση Ηµεροµηνία Αξιολόγηση Ηµεροµηνία Αξιολόγηση
13/1/2012

A+

13/2/2012

A2

27/1/2012

A

19/10/2011

AA-

22/12/2011

A1

28/9/2011

AA-

16/5/2006

AA

23/9/2011

Aa3

12/7/2006

AA

13/5/2004

AA-

26/7/2006

Aa2

7/7/2004

AA-

26/3/2003

A+

12/11/2002

Aa3

6/5/2003

A+

8/5/1996

A

14/11/2000

A2

15/12/1999

A

8/5/1996

A3

9/5/1996

A-
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Φινλανδία
Standard & Poor's
Moody's
Fitch Ratings
Ηµεροµηνία Αξιολόγηση Ηµεροµηνία Αξιολόγηση Ηµεροµηνία Αξιολόγηση
1/2/2002

AAA

4/5/1998

Aaa

5/8/1998

AAA

1/9/1999

ΑΑ+

15/1/1997

Aa1

29/4/1997

AA+

17/12/1996

ΑΑ

13/1/1992

Aa2

12/3/1996

AA

11/3/1993

ΑΑ-

22/10/1990

Aa1

10/8/1994

AA-

3/3/1992

ΑΑ+

7/2/1986

Aaa

4/10/1977

AAA

19/10/1977

Aa

ύπαρξης

συσχέτισης

αλληλεπίδρασης

των

4.5

Έλεγχος

και

αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας των κρατών-µελών της
Ευρωζώνης εκ µέρους των διεθνών οίκων αξιολόγησης
Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης προχωρούν στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση της
πιστοληπτικής ικανότητας κρατών βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων και επί
δεδοµένων που έχουν στη διάθεσή τους και στοιχειοθετούν την έκφραση της γνώµης
τους. Καθένας από τους τρεις σηµαντικότερους οίκους αξιολόγησης λειτουργεί
αυτόνοµα κατά την διεξαγωγή της ερευνάς του και την εξαγωγή των συµπερασµάτων
του, καταλήγοντας στο τελικό προϊόν της δραστηριότητάς του την έκδοση
βαθµολογίας πιστοληπτικής ικανότητας. Υπάρχει όµως σύνδεση µεταξύ των
αξιολογήσεων-βαθµολογήσεων των επιµέρους τριών αυτών οίκων αξιολόγησης;
Αλληλεπιδρούν και επηρεάζονται µεταξύ τους οι οίκοι κατά την έκδοση των
βαθµολογιών και των συµπερασµάτων τους; Υποβόσκει οποιαδήποτε συσχέτιση κατά
την µεταβολή και εξέλιξη των εκτιµήσεών τους µεταξύ των βαθµολογιών τους;
Παρακάτω παρατίθεται σειρά ελέγχων επί της εξέλιξης των βαθµολογιών της
πιστοληπτικής αξιολόγησης των κρατών-µελών της Ευρωζώνης, που σηµείωσαν
σηµαντικές µεταβολές κατά την πάροδο των ετών της τελευταίας τριανταπενταετίας,
ώστε να διαπιστωθεί τυχόν συσχέτιση των αξιολογήσεων των τριών οίκων στην
πορεία των ετών αυτών επί των συγκεκριµένων κρατών.
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4.5.1 Ελλάδα
Συσχετίσεις (Correlations)
Standard & Poor’s
Standard & Poor’s

Moody’s

Fitch Ratings

Συσχέτιση Pearson
(Pearson Correlation)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συσχέτιση Pearson
(Pearson Correlation)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συσχέτιση Pearson
(Pearson Correlation)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)

Moody’s
1

Fitch Ratings

,927(**)

,818(**)

,000

,000

15

11

15

,927(**)

1

,688(*)

,000

,019

11

11

11

,818(**)

,688(*)

1

,000

,019

15

11

18

** Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,01 (2-tailed).
* Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,05 (2-tailed).
Συσχετίσεις (Correlations)
Standard &
Poor’s
Συντελεστής
συσχέτισης
Spearman
(Spearman's rho)

Standard & Poor’s

Moody’s

Fitch Ratings

Συντελεστής
συσχέτισης
(Correlation
Coefficient)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συντελεστής
συσχέτισης
(Correlation
Coefficient)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συντελεστής
συσχέτισης
(Correlation
Coefficient)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)

Moody’s

Fitch
Ratings

1,000

,783(**)

,712(**)

.

,004

,003

15

11

15

,783(**)

1,000

,639(*)

,004

.

,034

11

11

11

,712(**)

,639(*)

1,000

,003

,034

.

15

11

18

** Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,01 (2-tailed).
* Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,05 (2-tailed).
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Περίληψη Υπόθεσης Εργασίας (Case Processing Summary)
Περιπτώσεις (Cases)

Standard & Poor’s
Moody’s
Fitch Ratings

Ισχύει (Valid)
∆εν ισχύει (Missing)
Σύνολο (Total)
Πλήθος
Ποσοστό Πλήθος
Ποσοστό
Πλήθος
Ποσοστό
(N)
(Percent) (N)
(Percent)
(N)
(Percent)
11
61,1%
7
38,9%
18
100,0%
11
61,1%
7
38,9%
18
100,0%
11
61,1%
7
38,9%
18
100,0%

Περιγραφές (Descriptives)

Στατιστικά (Statistic)
Standard &
Poor’s

Μέση τιµή (Mean)
∆ιάστηµα
εµπιστοσύνης 95%
για τη µέση τιµή
(95% Confidence
Interval for Mean)

Moody’s

10,09

Τυπικό σφάλµα
(Std. Error)
1,841

Χαµηλότερο όριο
(Lower Bound)
5,99

Ανώτατο όριο
(Upper Bound)
Αποκοµµένη µέση τιµή στο 5 %
(5% Trimmed Mean)
∆ιάµεσος (Median)
∆ιακύµανση (Variance)
Τυπική απόκλιση (Std. Deviation)
Ελάχιστο (Minimum)
Μέγιστο (Maximum)
Εύρος (Range)
∆ιατεταρτηµοριακό εύρος (Interquartile
Range)
Ασυµµετρία (Skewness)
Κύρτωση (Kurtosis)
Μέση τιµή (Mean)
∆ιάστηµα
Χαµηλότερο όριο
εµπιστοσύνης 95%
(Lower Bound)
για τη µέση τιµή
(95% Confidence
Interval for Mean)
Ανώτατο όριο
(Upper Bound)
Αποκοµµένη µέση τιµή στο 5 %
(5% Trimmed Mean)
∆ιάµεσος (Median)
∆ιακύµανση (Variance)
Τυπική απόκλιση (Std. Deviation)
Ελάχιστο (Minimum)
Μέγιστο (Maximum)
Εύρος (Range)
∆ιατεταρτηµοριακό εύρος (Interquartile
Range)
Ασυµµετρία (Skewness)
Κύρτωση (Kurtosis)
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14,19
10,27
11,00
37,291
6,107
0
17
17
12
-,479
-1,312
9,64

,661
1,279
1,749

5,74

13,53
9,82
11,00
33,655
5,801
0
16
16
11
-,655
-1,086

,661
1,279
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Fitch
Ratings

Μέση τιµή (Mean)
∆ιάστηµα
εµπιστοσύνης 95%
για τη µέση τιµή
(95% Confidence
Interval for Mean)

8,64

1,597

Χαµηλότερο όριο
(Lower Bound)
5,08

Ανώτατο όριο
(Upper Bound)
Αποκοµµένη µέση τιµή στο 5 %
(5% Trimmed Mean)
∆ιάµεσος (Median)
∆ιακύµανση (Variance)
Τυπική απόκλιση (Std. Deviation)
Ελάχιστο (Minimum)
Μέγιστο (Maximum)
Εύρος (Range)
∆ιατεταρτηµοριακό εύρος (Interquartile
Range)
Ασυµµετρία (Skewness)
Κύρτωση (Kurtosis)

12,19
8,71
8,00
28,055
5,297
0
16
16
9
-,062
-1,246

,661
1,279

Τεστ Κανονικότητας (Tests of Normality)
Kolmogorov-Smirnov(a)
Βαθµοί
Στατιστικά
Σηµαντικ.
ελευθερίας
(Statistic)
(Sig.)
(df)
Standard & Poor’s
,194
11
,200(*)
Moody’s
,174
11
,200(*)
Fitch Ratings
,145
11
,200(*)
* Αυτό είναι πολύ χαµηλότερα από την πραγµατική σηµαντικότητα.
a ∆ιόρθωση σηµαντικότητας Lilliefors.
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Στατιστικά
(Statistic)
,905
,889
,950

Shapiro-Wilk
Βαθµοί
ελευθερίας
(df)
11
11
11

Σηµαντικ.
(Sig.)
,211
,136
,642
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4.5.2 Εσθονία
Συσχετίσεις (Correlations)
Standard & Poor’s
Standard & Poor’s

Moody’s

Fitch Ratings

Συσχέτιση Pearson
(Pearson Correlation)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συσχέτιση Pearson
(Pearson Correlation)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συσχέτιση Pearson
(Pearson Correlation)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)

Moody’s
1

Fitch Ratings

1,000(**)

,698

.

,123

6

2

6

1,000(**)

1

1,000(**)

.

.

2

2

2

,698

1,000(**)

1

,123

.

6

2

8

** Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,01 (2-tailed).
Συσχετίσεις (Correlations)
Standard &
Poor’s
Συντελεστής
συσχέτισης
Spearman
(Spearman's rho)

Standard & Poor’s

Moody’s

Fitch Ratings

Συντελεστής
συσχέτισης
(Correlation
Coefficient)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συντελεστής
συσχέτισης
(Correlation
Coefficient)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συντελεστής
συσχέτισης
(Correlation
Coefficient)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)

Moody’s

Fitch
Ratings

1,000

1,000

,621

.

.

,188

6

2

6

1,000(**)

1,000

1,000

.

.

.

2

2

2

,621

1,000(**)

1,000

,188

.

.

6

2

8

** Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,01 (2-tailed).
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Περίληψη Υπόθεσης Εργασίας (Case Processing Summary)
Περιπτώσεις (Cases)

Standard & Poor’s
Moody’s
Fitch Ratings

Ισχύει (Valid)
∆εν ισχύει (Missing)
Σύνολο (Total)
Πλήθος
Ποσοστό Πλήθος
Ποσοστό
Πλήθος
Ποσοστό
(N)
(Percent) (N)
(Percent)
(N)
(Percent)
2
25,0%
6
75,0%
8
100,0%
2
25,0%
6
75,0%
8
100,0%
2
25,0%
6
75,0%
8
100,0%

Περιγραφές (Descriptives)
Τυπικό σφάλµα
(Std. Error)

Στατιστικά (Statistic)
Standard &
Poor’s

Μέση τιµή (Mean)
∆ιάστηµα
εµπιστοσύνης 95%
για τη µέση τιµή
(95% Confidence
Interval for Mean)

Moody’s

17,00

1,000

Χαµηλότερο όριο
(Lower Bound)
4,29

Ανώτατο όριο
(Upper Bound)
Αποκοµµένη µέση τιµή στο 5 %
(5% Trimmed Mean)
∆ιάµεσος (Median)
∆ιακύµανση (Variance)
Τυπική απόκλιση (Std. Deviation)
Ελάχιστο (Minimum)
Μέγιστο (Maximum)
Εύρος (Range)
∆ιατεταρτηµοριακό εύρος (Interquartile
Range)
Ασυµµετρία (Skewness)
Κύρτωση (Kurtosis)
Μέση τιµή (Mean)
∆ιάστηµα
Χαµηλότερο όριο
εµπιστοσύνης 95%
(Lower Bound)
για τη µέση τιµή
(95% Confidence
Interval for Mean)
Ανώτατο όριο
(Upper Bound)
Αποκοµµένη µέση τιµή στο 5 %
(5% Trimmed Mean)
∆ιάµεσος (Median)
∆ιακύµανση (Variance)
Τυπική απόκλιση (Std. Deviation)
Ελάχιστο (Minimum)
Μέγιστο (Maximum)
Εύρος (Range)
∆ιατεταρτηµοριακό εύρος (Interquartile
Range)
Ασυµµετρία (Skewness)
Κύρτωση (Kurtosis)
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29,71
.
17,00
2,000
1,414
16
18
2
.
.
.
14,50

.
.
1,500

-4,56

33,56
.
14,50
4,500
2,121
13
16
3
.
.
.

.
.
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Fitch
Ratings

Μέση τιµή (Mean)
∆ιάστηµα
εµπιστοσύνης 95%
για τη µέση τιµή
(95% Confidence
Interval for Mean)

16,50

,500

Χαµηλότερο όριο
(Lower Bound)
10,15

Ανώτατο όριο
(Upper Bound)
Αποκοµµένη µέση τιµή στο 5 %
(5% Trimmed Mean)
∆ιάµεσος (Median)
∆ιακύµανση (Variance)
Τυπική απόκλιση (Std. Deviation)
Ελάχιστο (Minimum)
Μέγιστο (Maximum)
Εύρος (Range)
∆ιατεταρτηµοριακό εύρος (Interquartile
Range)
Ασυµµετρία (Skewness)
Κύρτωση (Kurtosis)

22,85
.
16,50
,500
,707
16
17
1
.
.
.

.
.

Τεστ Κανονικότητας (Tests of Normality)
Kolmogorov-Smirnov(a)
Βαθµοί
Στατιστικά
ελευθερίας
Σηµαντικ.
(Statistic)
(Sig.)
(df)
Standard & Poor’s
,260
2
.
Moody’s
,260
2
.
Fitch Ratings
,260
2
.
a ∆ιόρθωση σηµαντικότητας Lilliefors.

Παναγιώτα Ν. Γρούτα

71

ΟΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

4.5.3 Ιρλανδία
Συσχετίσεις (Correlations)
Standard & Poor’s
Standard & Poor’s

Moody’s

Fitch Ratings

Συσχέτιση Pearson
(Pearson Correlation)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συσχέτιση Pearson
(Pearson Correlation)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συσχέτιση Pearson
(Pearson Correlation)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)

Moody’s
1

Fitch Ratings

,951(**)

,917(*)

,000

,010

11

9

6

,951(**)

1

,919(**)

,000

,010

9

9

6

,917(*)

,919(**)

1

,010

,010

6

6

6

** Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,01 (2-tailed).
* Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,05 (2-tailed).
Συσχετίσεις (Correlations)
Standard &
Poor’s
Συντελεστής
συσχέτισης
Spearman
(Spearman's rho)

Standard & Poor’s

Moody’s

Fitch Ratings

Συντελεστής
συσχέτισης
(Correlation
Coefficient)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συντελεστής
συσχέτισης
(Correlation
Coefficient)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συντελεστής
συσχέτισης
(Correlation
Coefficient)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)

Moody’s

Fitch
Ratings

1,000

,856(**)

,899(*)

.

,003

,015

11

9

6

,856(**)

1,000

,899(*)

,003

.

,015

9

9

6

,899(*)

,899(*)

1,000

,015

,015

.

6

6

6

** Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,01 (2-tailed).
* Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,05 (2-tailed).
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ΟΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ
Περίληψη Υπόθεσης Εργασίας (Case Processing Summary)
Περιπτώσεις (Cases)

Standard & Poor’s
Moody’s
Fitch Ratings

Ισχύει (Valid)
∆εν ισχύει (Missing)
Σύνολο (Total)
Πλήθος
Ποσοστό Πλήθος
Ποσοστό
Πλήθος
Ποσοστό
(N)
(Percent) (N)
(Percent)
(N)
(Percent)
6
54,5%
5
45,5%
11
100,0%
6
54,5%
5
45,5%
11
100,0%
6
54,5%
5
45,5%
11
100,0%

Περιγραφές (Descriptives)
Τυπικό σφάλµα
(Std. Error)

Στατιστικά (Statistic)
Standard &
Poor’s

Μέση τιµή (Mean)
∆ιάστηµα
εµπιστοσύνης 95%
για τη µέση τιµή
(95% Confidence
Interval for Mean)

Moody’s

17,00

,966

Χαµηλότερο όριο
(Lower Bound)
14,52

Ανώτατο όριο
(Upper Bound)
Αποκοµµένη µέση τιµή στο 5 %
(5% Trimmed Mean)
∆ιάµεσος (Median)
∆ιακύµανση (Variance)
Τυπική απόκλιση (Std. Deviation)
Ελάχιστο (Minimum)
Μέγιστο (Maximum)
Εύρος (Range)
∆ιατεταρτηµοριακό εύρος (Interquartile
Range)
Ασυµµετρία (Skewness)
Κύρτωση (Kurtosis)
Μέση τιµή (Mean)
∆ιάστηµα
Χαµηλότερο όριο
εµπιστοσύνης 95%
(Lower Bound)
για τη µέση τιµή
(95% Confidence
Interval for Mean)
Ανώτατο όριο
(Upper Bound)
Αποκοµµένη µέση τιµή στο 5 %
(5% Trimmed Mean)
∆ιάµεσος (Median)
∆ιακύµανση (Variance)
Τυπική απόκλιση (Std. Deviation)
Ελάχιστο (Minimum)
Μέγιστο (Maximum)
Εύρος (Range)
∆ιατεταρτηµοριακό εύρος (Interquartile
Range)
Ασυµµετρία (Skewness)
Κύρτωση (Kurtosis)
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19,48
17,00
17,00
5,600
2,366
14
20
6
5
,000
-1,875
15,17

,845
1,741
1,778

10,60

19,74
15,19
15,50
18,967
4,355
10
20
10
9
-,103
-2,626

,845
1,741
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ΟΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ
Fitch
Ratings

Μέση τιµή (Mean)
∆ιάστηµα
εµπιστοσύνης 95%
για τη µέση τιµή
(95% Confidence
Interval for Mean)

18,33

1,054

Χαµηλότερο όριο
(Lower Bound)
15,62

Ανώτατο όριο
(Upper Bound)
Αποκοµµένη µέση τιµή στο 5 %
(5% Trimmed Mean)
∆ιάµεσος (Median)
∆ιακύµανση (Variance)
Τυπική απόκλιση (Std. Deviation)
Ελάχιστο (Minimum)
Μέγιστο (Maximum)
Εύρος (Range)
∆ιατεταρτηµοριακό εύρος (Interquartile
Range)
Ασυµµετρία (Skewness)
Κύρτωση (Kurtosis)

21,04
18,43
19,00
6,667
2,582
14
21
7
4
-,968
,393

,845
1,741

Τεστ Κανονικότητας (Tests of Normality)
Kolmogorov-Smirnov(a)
Βαθµοί
Στατιστικά
ελευθερίας
Σηµαντικ.
(Statistic)
(Sig.)
(df)
Standard & Poor’s
,164
6
,200(*)
Moody’s
,242
6
,200(*)
Fitch Ratings
,241
6
,200(*)
* Αυτό είναι πολύ χαµηλότερα από την πραγµατική σηµαντικότητα.
a ∆ιόρθωση σηµαντικότητας Lilliefors.
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Στατιστικά
(Statistic)
,950
,876
,914

Shapiro-Wilk
Βαθµοί
ελευθερίας
(df)
6
6
6

Σηµαντικ.
(Sig.)
,739
,253
,463
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4.5.4 Ισπανία
Συσχετίσεις (Correlations)
Standard & Poor’s
Standard & Poor’s

Moody’s

Fitch Ratings

Συσχέτιση Pearson
(Pearson Correlation)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συσχέτιση Pearson
(Pearson Correlation)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συσχέτιση Pearson
(Pearson Correlation)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)

Moody’s
1

Fitch Ratings

,980(**)

,875(*)

,001

,022

7

6

6

,980(**)

1

,928(**)

,001

,008

6

6

6

,875(*)

,928(**)

1

,022

,008

6

6

6

** Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,01 (2-tailed).
* Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,05 (2-tailed).
Συσχετίσεις (Correlations)
Standard &
Poor’s
Συντελεστής
συσχέτισης
Spearman
(Spearman's rho)

Standard & Poor’s

Moody’s

Fitch Ratings

Συντελεστής
συσχέτισης
(Correlation
Coefficient)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συντελεστής
συσχέτισης
(Correlation
Coefficient)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συντελεστής
συσχέτισης
(Correlation
Coefficient)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)

Moody’s

Fitch
Ratings

1,000

,956(**)

,735

.

,003

,096

7

6

6

,956(**)

1,000

,868(*)

,003

.

,025

6

6

6

,735

,868(*)

1,000

,096

,025

.

6

6

6

** Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,01 (2-tailed).
* Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,05 (2-tailed).
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ΟΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ
Περίληψη Υπόθεσης Εργασίας (Case Processing Summary)
Περιπτώσεις (Cases)

Standard & Poor’s
Moody’s
Fitch Ratings

Ισχύει (Valid)
∆εν ισχύει (Missing)
Σύνολο (Total)
Πλήθος
Ποσοστό Πλήθος
Ποσοστό
Πλήθος
Ποσοστό
(N)
(Percent) (N)
(Percent)
(N)
(Percent)
6
85,7%
1
14,3%
7
100,0%
6
85,7%
1
14,3%
7
100,0%
6
85,7%
1
14,3%
7
100,0%

Περιγραφές (Descriptives)
Τυπικό σφάλµα
(Std. Error)

Στατιστικά (Statistic)
Standard &
Poor’s

Μέση τιµή (Mean)
∆ιάστηµα
εµπιστοσύνης 95%
για τη µέση τιµή
(95% Confidence
Interval for Mean)

Moody’s

19,00

,730

Χαµηλότερο όριο
(Lower Bound)
17,12

Ανώτατο όριο
(Upper Bound)
Αποκοµµένη µέση τιµή στο 5 %
(5% Trimmed Mean)
∆ιάµεσος (Median)
∆ιακύµανση (Variance)
Τυπική απόκλιση (Std. Deviation)
Ελάχιστο (Minimum)
Μέγιστο (Maximum)
Εύρος (Range)
∆ιατεταρτηµοριακό εύρος (Interquartile
Range)
Ασυµµετρία (Skewness)
Κύρτωση (Kurtosis)
Μέση τιµή (Mean)
∆ιάστηµα
Χαµηλότερο όριο
εµπιστοσύνης 95%
(Lower Bound)
για τη µέση τιµή
(95% Confidence
Interval for Mean)
Ανώτατο όριο
(Upper Bound)
Αποκοµµένη µέση τιµή στο 5 %
(5% Trimmed Mean)
∆ιάµεσος (Median)
∆ιακύµανση (Variance)
Τυπική απόκλιση (Std. Deviation)
Ελάχιστο (Minimum)
Μέγιστο (Maximum)
Εύρος (Range)
∆ιατεταρτηµοριακό εύρος (Interquartile
Range)
Ασυµµετρία (Skewness)
Κύρτωση (Kurtosis)
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20,88
19,06
19,50
3,200
1,789
16
21
5
3
-,943
,586
17,50

,845
1,741
,885

15,22

19,78
17,56
18,00
4,700
2,168
14
20
6
4
-,795
,068

,845
1,741
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ΟΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ
Fitch
Ratings

Μέση τιµή (Mean)
∆ιάστηµα
εµπιστοσύνης 95%
για τη µέση τιµή
(95% Confidence
Interval for Mean)

19,00

,730

Χαµηλότερο όριο
(Lower Bound)
17,12

Ανώτατο όριο
(Upper Bound)
Αποκοµµένη µέση τιµή στο 5 %
(5% Trimmed Mean)
∆ιάµεσος (Median)
∆ιακύµανση (Variance)
Τυπική απόκλιση (Std. Deviation)
Ελάχιστο (Minimum)
Μέγιστο (Maximum)
Εύρος (Range)
∆ιατεταρτηµοριακό εύρος (Interquartile
Range)
Ασυµµετρία (Skewness)
Κύρτωση (Kurtosis)

20,88
19,06
19,50
3,200
1,789
16
21
5
3
-,943
,586

,845
1,741

Τεστ Κανονικότητας (Tests of Normality)
Kolmogorov-Smirnov(a)
Βαθµοί
Στατιστικά
ελευθερίας
Σηµαντικ.
(Statistic)
(Sig.)
(df)
Standard & Poor’s
,212
6
,200(*)
Moody’s
,258
6
,200(*)
Fitch Ratings
,212
6
,200(*)
* Αυτό είναι πολύ χαµηλότερα από την πραγµατική σηµαντικότητα.
a ∆ιόρθωση σηµαντικότητας Lilliefors.
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Στατιστικά
(Statistic)
,933
,940
,933

Shapiro-Wilk
Βαθµοί
ελευθερίας
(df)
6
6
6

Σηµαντικ.
(Sig.)
,607
,659
,607
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4.5.5 Ιταλία
Συσχετίσεις (Correlations)
Standard & Poor’s
Standard & Poor’s

Moody’s

Fitch Ratings

Συσχέτιση Pearson
(Pearson Correlation)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συσχέτιση Pearson
(Pearson Correlation)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συσχέτιση Pearson
(Pearson Correlation)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)

Moody’s
1

Fitch Ratings

,671

,902(*)

,145

,014

6

6

6

,671

1

,842(*)

,145

,035

6

8

6

,902(*)

,842(*)

1

,014

,035

6

6

6

* Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,05 (2-tailed).
Συσχετίσεις (Correlations)
Standard &
Poor’s
Συντελεστής
συσχέτισης
Spearman
(Spearman's rho)

Standard & Poor’s

Moody’s

Fitch Ratings

Συντελεστής
συσχέτισης
(Correlation
Coefficient)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συντελεστής
συσχέτισης
(Correlation
Coefficient)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συντελεστής
συσχέτισης
(Correlation
Coefficient)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)

Moody’s

Fitch
Ratings

1,000

,551

,853(*)

.

,257

,031

6

6

6

,551

1,000

,746

,257

.

,088

6

8

6

,853(*)

,746

1,000

,031

,088

.

6

6

6

* Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,05 (2-tailed).
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ΟΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ
Περίληψη Υπόθεσης Εργασίας (Case Processing Summary)
Περιπτώσεις (Cases)

Standard & Poor’s
Moody’s
Fitch Ratings

Ισχύει (Valid)
∆εν ισχύει (Missing)
Σύνολο (Total)
Πλήθος
Ποσοστό Πλήθος
Ποσοστό
Πλήθος
Ποσοστό
(N)
(Percent) (N)
(Percent)
(N)
(Percent)
6
75,0%
2
25,0%
8
100,0%
6
75,0%
2
25,0%
8
100,0%
6
75,0%
2
25,0%
8
100,0%

Περιγραφές (Descriptives)
Τυπικό σφάλµα
(Std. Error)

Στατιστικά (Statistic)
Standard &
Poor’s

Μέση τιµή (Mean)
∆ιάστηµα
εµπιστοσύνης 95%
για τη µέση τιµή
(95% Confidence
Interval for Mean)

Moody’s

17,33

,882

Χαµηλότερο όριο
(Lower Bound)
15,07

Ανώτατο όριο
(Upper Bound)
Αποκοµµένη µέση τιµή στο 5 %
(5% Trimmed Mean)
∆ιάµεσος (Median)
∆ιακύµανση (Variance)
Τυπική απόκλιση (Std. Deviation)
Ελάχιστο (Minimum)
Μέγιστο (Maximum)
Εύρος (Range)
∆ιατεταρτηµοριακό εύρος (Interquartile
Range)
Ασυµµετρία (Skewness)
Κύρτωση (Kurtosis)
Μέση τιµή (Mean)
∆ιάστηµα
Χαµηλότερο όριο
εµπιστοσύνης 95%
(Lower Bound)
για τη µέση τιµή
(95% Confidence
Interval for Mean)
Ανώτατο όριο
(Upper Bound)
Αποκοµµένη µέση τιµή στο 5 %
(5% Trimmed Mean)
∆ιάµεσος (Median)
∆ιακύµανση (Variance)
Τυπική απόκλιση (Std. Deviation)
Ελάχιστο (Minimum)
Μέγιστο (Maximum)
Εύρος (Range)
∆ιατεταρτηµοριακό εύρος (Interquartile
Range)
Ασυµµετρία (Skewness)
Κύρτωση (Kurtosis)
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19,60
17,37
17,50
4,667
2,160
14
20
6
4
-,463
-,300
16,17

,845
1,741
,601

14,62

17,71
16,19
16,50
2,167
1,472
14
18
4
3
-,418
-,859

,845
1,741
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ΟΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ
Fitch
Ratings

Μέση τιµή (Mean)
∆ιάστηµα
εµπιστοσύνης 95%
για τη µέση τιµή
(95% Confidence
Interval for Mean)

17,67

,615

Χαµηλότερο όριο
(Lower Bound)
16,09

Ανώτατο όριο
(Upper Bound)
Αποκοµµένη µέση τιµή στο 5 %
(5% Trimmed Mean)
∆ιάµεσος (Median)
∆ιακύµανση (Variance)
Τυπική απόκλιση (Std. Deviation)
Ελάχιστο (Minimum)
Μέγιστο (Maximum)
Εύρος (Range)
∆ιατεταρτηµοριακό εύρος (Interquartile
Range)
Ασυµµετρία (Skewness)
Κύρτωση (Kurtosis)

19,25
17,74
18,00
2,267
1,506
15
19
4
3
-1,270
1,531

,845
1,741

Τεστ Κανονικότητας (Tests of Normality)
Kolmogorov-Smirnov(a)
Βαθµοί
Στατιστικά
ελευθερίας
Σηµαντικ.
(Statistic)
(Sig.)
(df)
Standard & Poor’s
,121
6
,200(*)
Moody’s
,214
6
,200(*)
Fitch Ratings
,254
6
,200(*)
* Αυτό είναι πολύ χαµηλότερα από την πραγµατική σηµαντικότητα.
a ∆ιόρθωση σηµαντικότητας Lilliefors.
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Στατιστικά
(Statistic)
,983
,958
,866

Shapiro-Wilk
Βαθµοί
ελευθερίας
(df)
6
6
6

Σηµαντικ.
(Sig.)
,964
,804
,212
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4.5.6 Κύπρος
Συσχετίσεις (Correlations)
Standard & Poor’s
Standard & Poor’s

Moody’s

Fitch Ratings

Συσχέτιση Pearson
(Pearson Correlation)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συσχέτιση Pearson
(Pearson Correlation)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συσχέτιση Pearson
(Pearson Correlation)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)

Moody’s
1

Fitch Ratings

,943(**)

,918(*)

,001

,028

9

7

5

,943(**)

1

,925(*)

,001

,025

7

7

5

,918(*)

,925(*)

1

,028

,025

5

5

5

** Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,01 (2-tailed).
* Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,05 (2-tailed).
Συσχετίσεις (Correlations)
Standard &
Poor’s
Συντελεστής
συσχέτισης
Spearman
(Spearman's rho)

Standard & Poor’s

Moody’s

Fitch Ratings

Συντελεστής
συσχέτισης
(Correlation
Coefficient)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συντελεστής
συσχέτισης
(Correlation
Coefficient)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συντελεστής
συσχέτισης
(Correlation
Coefficient)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)

Moody’s

Fitch
Ratings

1,000

,918(**)

,900(*)

.

,004

,037

9

7

5

,918(**)

1,000

,900(*)

,004

.

,037

7

7

5

,900(*)

,900(*)

1,000

,037

,037

.

5

5

5

** Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,01 (2-tailed).
* Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,05 (2-tailed).
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Περίληψη Υπόθεσης Εργασίας (Case Processing Summary)
Περιπτώσεις (Cases)

Standard & Poor’s
Moody’s
Fitch Ratings

Ισχύει (Valid)
∆εν ισχύει (Missing)
Σύνολο (Total)
Πλήθος
Ποσοστό Πλήθος
Ποσοστό
Πλήθος
Ποσοστό
(N)
(Percent) (N)
(Percent)
(N)
(Percent)
5
55,6%
4
44,4%
9
100,0%
5
55,6%
4
44,4%
9
100,0%
5
55,6%
4
44,4%
9
100,0%

Περιγραφές (Descriptives)
Τυπικό σφάλµα
(Std. Error)

Στατιστικά (Statistic)
Standard &
Poor’s

Μέση τιµή (Mean)
∆ιάστηµα
εµπιστοσύνης 95%
για τη µέση τιµή
(95% Confidence
Interval for Mean)

Moody’s

13,80

,860

Χαµηλότερο όριο
(Lower Bound)
11,41

Ανώτατο όριο
(Upper Bound)
Αποκοµµένη µέση τιµή στο 5 %
(5% Trimmed Mean)
∆ιάµεσος (Median)
∆ιακύµανση (Variance)
Τυπική απόκλιση (Std. Deviation)
Ελάχιστο (Minimum)
Μέγιστο (Maximum)
Εύρος (Range)
∆ιατεταρτηµοριακό εύρος (Interquartile
Range)
Ασυµµετρία (Skewness)
Κύρτωση (Kurtosis)
Μέση τιµή (Mean)
∆ιάστηµα
Χαµηλότερο όριο
εµπιστοσύνης 95%
(Lower Bound)
για τη µέση τιµή
(95% Confidence
Interval for Mean)
Ανώτατο όριο
(Upper Bound)
Αποκοµµένη µέση τιµή στο 5 %
(5% Trimmed Mean)
∆ιάµεσος (Median)
∆ιακύµανση (Variance)
Τυπική απόκλιση (Std. Deviation)
Ελάχιστο (Minimum)
Μέγιστο (Maximum)
Εύρος (Range)
∆ιατεταρτηµοριακό εύρος (Interquartile
Range)
Ασυµµετρία (Skewness)
Κύρτωση (Kurtosis)
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16,19
13,83
14,00
3,700
1,924
11
16
5
4
-,590
-,022
13,20

,913
2,000
1,281

9,64

16,76
13,17
13,00
8,200
2,864
10
17
7
6
,307
-1,544

,913
2,000
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Fitch
Ratings

Μέση τιµή (Mean)
∆ιάστηµα
εµπιστοσύνης 95%
για τη µέση τιµή
(95% Confidence
Interval for Mean)

15,00

1,140

Χαµηλότερο όριο
(Lower Bound)
11,83

Ανώτατο όριο
(Upper Bound)
Αποκοµµένη µέση τιµή στο 5 %
(5% Trimmed Mean)
∆ιάµεσος (Median)
∆ιακύµανση (Variance)
Τυπική απόκλιση (Std. Deviation)
Ελάχιστο (Minimum)
Μέγιστο (Maximum)
Εύρος (Range)
∆ιατεταρτηµοριακό εύρος (Interquartile
Range)
Ασυµµετρία (Skewness)
Κύρτωση (Kurtosis)

18,17
15,00
15,00
6,500
2,550
12
18
6
5
,000
-2,260

,913
2,000

Τεστ Κανονικότητας (Tests of Normality)
Kolmogorov-Smirnov(a)
Βαθµοί
Στατιστικά
ελευθερίας
Σηµαντικ.
(Statistic)
(Sig.)
(df)
Standard & Poor’s
,141
5
,200(*)
Moody’s
,179
5
,200(*)
Fitch Ratings
,184
5
,200(*)
* Αυτό είναι πολύ χαµηλότερα από την πραγµατική σηµαντικότητα.
a ∆ιόρθωση σηµαντικότητας Lilliefors.
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Στατιστικά
(Statistic)
,979
,962
,944

Shapiro-Wilk
Βαθµοί
ελευθερίας
(df)
5
5
5

Σηµαντικ.
(Sig.)
,928
,823
,692
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4.5.7 Μάλτα
Συσχετίσεις (Correlations)
Standard & Poor’s
Standard & Poor’s

Moody’s

Fitch Ratings

Συσχέτιση Pearson
(Pearson Correlation)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συσχέτιση Pearson
(Pearson Correlation)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συσχέτιση Pearson
(Pearson Correlation)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)

Moody’s
1

Fitch Ratings

1,000(**)

-1,000(**)

,000

.

4

4

2

1,000(**)

1

-1,000(**)

,000

.

4

6

2

-1,000(**)

-1,000(**)

1

.

.

2

2

2

** Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,01 (2-tailed).
Συσχετίσεις (Correlations)
Standard &
Poor’s
Συντελεστής
συσχέτισης
Spearman
(Spearman's rho)

Standard & Poor’s

Moody’s

Fitch Ratings

Συντελεστής
συσχέτισης
(Correlation
Coefficient)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συντελεστής
συσχέτισης
(Correlation
Coefficient)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συντελεστής
συσχέτισης
(Correlation
Coefficient)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)

Moody’s

Fitch
Ratings

1,000

1,000(**)

-1,000

.

.

1,000

4

4

2

1,000(**)

1,000

-1,000

.

.

1,000

4

6

2

-1,000

-1,000

1,000

1,000

1,000

.

2

2

2

** Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,01 (2-tailed).
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Περίληψη Υπόθεσης Εργασίας (Case Processing Summary)
Περιπτώσεις (Cases)

Standard & Poor’s
Moody’s
Fitch Ratings

Ισχύει (Valid)
∆εν ισχύει (Missing)
Σύνολο (Total)
Πλήθος
Ποσοστό Πλήθος
Ποσοστό
Πλήθος
Ποσοστό
(N)
(Percent) (N)
(Percent)
(N)
(Percent)
2
33,3%
4
66,7%
6
100,0%
2
33,3%
4
66,7%
6
100,0%
2
33,3%
4
66,7%
6
100,0%

Περιγραφές (Descriptives)
Τυπικό σφάλµα
(Std. Error)

Στατιστικά (Statistic)
Standard &
Poor’s

Μέση τιµή (Mean)
∆ιάστηµα
εµπιστοσύνης 95%
για τη µέση τιµή
(95% Confidence
Interval for Mean)

Moody’s

15,50

,500

Χαµηλότερο όριο
(Lower Bound)
9,15

Ανώτατο όριο
(Upper Bound)
Αποκοµµένη µέση τιµή στο 5 %
(5% Trimmed Mean)
∆ιάµεσος (Median)
∆ιακύµανση (Variance)
Τυπική απόκλιση (Std. Deviation)
Ελάχιστο (Minimum)
Μέγιστο (Maximum)
Εύρος (Range)
∆ιατεταρτηµοριακό εύρος (Interquartile
Range)
Ασυµµετρία (Skewness)
Κύρτωση (Kurtosis)
Μέση τιµή (Mean)
∆ιάστηµα
Χαµηλότερο όριο
εµπιστοσύνης 95%
(Lower Bound)
για τη µέση τιµή
(95% Confidence
Interval for Mean)
Ανώτατο όριο
(Upper Bound)
Αποκοµµένη µέση τιµή στο 5 %
(5% Trimmed Mean)
∆ιάµεσος (Median)
∆ιακύµανση (Variance)
Τυπική απόκλιση (Std. Deviation)
Ελάχιστο (Minimum)
Μέγιστο (Maximum)
Εύρος (Range)
∆ιατεταρτηµοριακό εύρος (Interquartile
Range)
Ασυµµετρία (Skewness)
Κύρτωση (Kurtosis)
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21,85
.
15,50
,500
,707
15
16
1
.
.
.
14,50

.
.
,500

8,15

20,85
.
14,50
,500
,707
14
15
1
.
.
.

.
.
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ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ
Fitch
Ratings

Μέση τιµή (Mean)
∆ιάστηµα
εµπιστοσύνης 95%
για τη µέση τιµή
(95% Confidence
Interval for Mean)

16,50

,500

Χαµηλότερο όριο
(Lower Bound)
10,15

Ανώτατο όριο
(Upper Bound)
Αποκοµµένη µέση τιµή στο 5 %
(5% Trimmed Mean)
∆ιάµεσος (Median)
∆ιακύµανση (Variance)
Τυπική απόκλιση (Std. Deviation)
Ελάχιστο (Minimum)
Μέγιστο (Maximum)
Εύρος (Range)
∆ιατεταρτηµοριακό εύρος (Interquartile
Range)
Ασυµµετρία (Skewness)
Κύρτωση (Kurtosis)

22,85
.
16,50
,500
,707
16
17
1
.
.
.

.
.

Τεστ Κανονικότητας (Tests of Normality)
Kolmogorov-Smirnov(a)
Βαθµοί
Στατιστικά
ελευθερίας
Σηµαντικ.
(Statistic)
(Sig.)
(df)
Standard & Poor’s
,260
2
.
Moody’s
,260
2
.
Fitch Ratings
,260
2
.
a ∆ιόρθωση σηµαντικότητας Lilliefors.
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4.5.8 Πορτογαλία
Συσχετίσεις (Correlations)
Standard & Poor’s
Standard & Poor’s

Moody’s

Fitch Ratings

Συσχέτιση Pearson
(Pearson Correlation)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συσχέτιση Pearson
(Pearson Correlation)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συσχέτιση Pearson
(Pearson Correlation)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)

Moody’s
1

Fitch Ratings

,960(**)

,947(**)

,000

,001

10

8

7

,960(**)

1

,988(**)

,000

,000

8

8

7

,947(**)

,988(**)

1

,001

,000

7

7

7

** Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,01 (2-tailed).
Συσχετίσεις (Correlations)
Standard &
Poor’s
Συντελεστής
συσχέτισης
Spearman
(Spearman's rho)

Standard & Poor’s

Moody’s

Fitch Ratings

Συντελεστής
συσχέτισης
(Correlation
Coefficient)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συντελεστής
συσχέτισης
(Correlation
Coefficient)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συντελεστής
συσχέτισης
(Correlation
Coefficient)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)

Moody’s

Fitch
Ratings

1,000

,946(**)

,937(**)

.

,000

,002

10

8

7

,946(**)

1,000

,991(**)

,000

.

,000

8

8

7

,937(**)

,991(**)

1,000

,002

,000

.

7

7

7

** Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,01 (2-tailed).
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ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ
Περίληψη Υπόθεσης Εργασίας (Case Processing Summary)
Περιπτώσεις (Cases)

Standard & Poor’s
Moody’s
Fitch Ratings

Ισχύει (Valid)
∆εν ισχύει (Missing)
Σύνολο (Total)
Πλήθος
Ποσοστό Πλήθος
Ποσοστό
Πλήθος
Ποσοστό
(N)
(Percent) (N)
(Percent)
(N)
(Percent)
7
70,0%
3
30,0%
10
100,0%
7
70,0%
3
30,0%
10
100,0%
7
70,0%
3
30,0%
10
100,0%

Περιγραφές (Descriptives)
Τυπικό σφάλµα
(Std. Error)

Στατιστικά (Statistic)
Standard &
Poor’s

Μέση τιµή (Mean)
∆ιάστηµα
εµπιστοσύνης 95%
για τη µέση τιµή
(95% Confidence
Interval for Mean)

Moody’s

14,86

1,262

Χαµηλότερο όριο
(Lower Bound)
11,77

Ανώτατο όριο
(Upper Bound)
Αποκοµµένη µέση τιµή στο 5 %
(5% Trimmed Mean)
∆ιάµεσος (Median)
∆ιακύµανση (Variance)
Τυπική απόκλιση (Std. Deviation)
Ελάχιστο (Minimum)
Μέγιστο (Maximum)
Εύρος (Range)
∆ιατεταρτηµοριακό εύρος (Interquartile
Range)
Ασυµµετρία (Skewness)
Κύρτωση (Kurtosis)
Μέση τιµή (Mean)
∆ιάστηµα
Χαµηλότερο όριο
εµπιστοσύνης 95%
(Lower Bound)
για τη µέση τιµή
(95% Confidence
Interval for Mean)
Ανώτατο όριο
(Upper Bound)
Αποκοµµένη µέση τιµή στο 5 %
(5% Trimmed Mean)
∆ιάµεσος (Median)
∆ιακύµανση (Variance)
Τυπική απόκλιση (Std. Deviation)
Ελάχιστο (Minimum)
Μέγιστο (Maximum)
Εύρος (Range)
∆ιατεταρτηµοριακό εύρος (Interquartile
Range)
Ασυµµετρία (Skewness)
Κύρτωση (Kurtosis)
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17,94
14,90
15,00
11,143
3,338
10
19
9
6
-,203
-1,460
13,57

,794
1,587
1,462

10,00

17,15
13,63
14,00
14,952
3,867
8
18
10
8
-,513
-1,313

,794
1,587

88

ΟΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ
Fitch
Ratings

Μέση τιµή (Mean)
∆ιάστηµα
εµπιστοσύνης 95%
για τη µέση τιµή
(95% Confidence
Interval for Mean)

15,71

1,190

Χαµηλότερο όριο
(Lower Bound)
12,80

Ανώτατο όριο
(Upper Bound)
Αποκοµµένη µέση τιµή στο 5 %
(5% Trimmed Mean)
∆ιάµεσος (Median)
∆ιακύµανση (Variance)
Τυπική απόκλιση (Std. Deviation)
Ελάχιστο (Minimum)
Μέγιστο (Maximum)
Εύρος (Range)
∆ιατεταρτηµοριακό εύρος (Interquartile
Range)
Ασυµµετρία (Skewness)
Κύρτωση (Kurtosis)

18,62
15,79
17,00
9,905
3,147
11
19
8
6
-,710
-1,317

,794
1,587

Τεστ Κανονικότητας (Tests of Normality)
Kolmogorov-Smirnov(a)
Βαθµοί
Στατιστικά
ελευθερίας
Σηµαντικ.
(Statistic)
(Sig.)
(df)
Standard & Poor’s
,168
7
,200(*)
Moody’s
,167
7
,200(*)
Fitch Ratings
,230
7
,200(*)
* Αυτό είναι πολύ χαµηλότερα από την πραγµατική σηµαντικότητα.
a ∆ιόρθωση σηµαντικότητας Lilliefors.

Παναγιώτα Ν. Γρούτα

Στατιστικά
(Statistic)
,955
,919
,879

Shapiro-Wilk
Βαθµοί
ελευθερίας
(df)
7
7
7

Σηµαντικ.
(Sig.)
,775
,459
,221
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4.5.9 Σλοβακία
Συσχετίσεις (Correlations)
Standard & Poor’s
Standard & Poor’s

Moody’s

Fitch Ratings

Συσχέτιση Pearson
(Pearson Correlation)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συσχέτιση Pearson
(Pearson Correlation)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συσχέτιση Pearson
(Pearson Correlation)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)

Moody’s
1

Fitch Ratings

,979(**)

,905(**)

,001

,002

11

6

8

,979(**)

1

,902(*)

,001

,014

6

6

6

,905(**)

,902(*)

1

,002

,014

8

6

8

** Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,01 (2-tailed).
* Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,05 (2-tailed).
Συσχετίσεις (Correlations)
Standard &
Poor’s
Συντελεστής
συσχέτισης
Spearman
(Spearman's rho)

Standard & Poor’s

Moody’s

Fitch Ratings

Συντελεστής
συσχέτισης
(Correlation
Coefficient)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συντελεστής
συσχέτισης
(Correlation
Coefficient)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συντελεστής
συσχέτισης
(Correlation
Coefficient)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)

Moody’s

Fitch
Ratings

1,000

1,000(**)

,916(**)

.

.

,001

11

6

8

1,000(**)

1,000

,899(*)

.

.

,015

6

6

6

,916(**)

,899(*)

1,000

,001

,015

.

8

6

8

** Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,01 (2-tailed).
* Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,05 (2-tailed).
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Περίληψη Υπόθεσης Εργασίας (Case Processing Summary)
Περιπτώσεις (Cases)

Standard & Poor’s
Moody’s
Fitch Ratings

Ισχύει (Valid)
∆εν ισχύει (Missing)
Σύνολο (Total)
Πλήθος
Ποσοστό Πλήθος
Ποσοστό
Πλήθος
Ποσοστό
(N)
(Percent) (N)
(Percent)
(N)
(Percent)
6
54,5%
5
45,5%
11
100,0%
6
54,5%
5
45,5%
11
100,0%
6
54,5%
5
45,5%
11
100,0%

Περιγραφές (Descriptives)
Τυπικό σφάλµα
(Std. Error)

Στατιστικά (Statistic)
Standard &
Poor’s

Μέση τιµή (Mean)
∆ιάστηµα
εµπιστοσύνης 95%
για τη µέση τιµή
(95% Confidence
Interval for Mean)

Moody’s

15,17

,601

Χαµηλότερο όριο
(Lower Bound)
13,62

Ανώτατο όριο
(Upper Bound)
Αποκοµµένη µέση τιµή στο 5 %
(5% Trimmed Mean)
∆ιάµεσος (Median)
∆ιακύµανση (Variance)
Τυπική απόκλιση (Std. Deviation)
Ελάχιστο (Minimum)
Μέγιστο (Maximum)
Εύρος (Range)
∆ιατεταρτηµοριακό εύρος (Interquartile
Range)
Ασυµµετρία (Skewness)
Κύρτωση (Kurtosis)
Μέση τιµή (Mean)
∆ιάστηµα
Χαµηλότερο όριο
εµπιστοσύνης 95%
(Lower Bound)
για τη µέση τιµή
(95% Confidence
Interval for Mean)
Ανώτατο όριο
(Upper Bound)
Αποκοµµένη µέση τιµή στο 5 %
(5% Trimmed Mean)
∆ιάµεσος (Median)
∆ιακύµανση (Variance)
Τυπική απόκλιση (Std. Deviation)
Ελάχιστο (Minimum)
Μέγιστο (Maximum)
Εύρος (Range)
∆ιατεταρτηµοριακό εύρος (Interquartile
Range)
Ασυµµετρία (Skewness)
Κύρτωση (Kurtosis)
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16,71
15,19
15,50
2,167
1,472
13
17
4
3
-,418
-,859
13,50

,845
1,741
,992

10,95

16,05
13,56
14,50
5,900
2,429
10
16
6
5
-,754
-1,456

,845
1,741
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Fitch
Ratings

Μέση τιµή (Mean)
∆ιάστηµα
εµπιστοσύνης 95%
για τη µέση τιµή
(95% Confidence
Interval for Mean)

14,50

,764

Χαµηλότερο όριο
(Lower Bound)
12,54

Ανώτατο όριο
(Upper Bound)
Αποκοµµένη µέση τιµή στο 5 %
(5% Trimmed Mean)
∆ιάµεσος (Median)
∆ιακύµανση (Variance)
Τυπική απόκλιση (Std. Deviation)
Ελάχιστο (Minimum)
Μέγιστο (Maximum)
Εύρος (Range)
∆ιατεταρτηµοριακό εύρος (Interquartile
Range)
Ασυµµετρία (Skewness)
Κύρτωση (Kurtosis)

16,46
14,50
14,50
3,500
1,871
12
17
5
4
,000
-1,200

,845
1,741

Τεστ Κανονικότητας (Tests of Normality)
Kolmogorov-Smirnov(a)
Βαθµοί
Στατιστικά
ελευθερίας
Σηµαντικ.
(Statistic)
(Sig.)
(df)
Standard & Poor’s
,214
6
,200(*)
Moody’s
,248
6
,200(*)
Fitch Ratings
,122
6
,200(*)
* Αυτό είναι πολύ χαµηλότερα από την πραγµατική σηµαντικότητα.
a ∆ιόρθωση σηµαντικότητας Lilliefors.
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Στατιστικά
(Statistic)
,958
,871
,982

Shapiro-Wilk
Βαθµοί
ελευθερίας
(df)
6
6
6

Σηµαντικ.
(Sig.)
,804
,230
,961
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4.5.10 Σλοβενία
Συσχετίσεις (Correlations)
Standard & Poor’s
Standard & Poor’s

Moody’s

Fitch Ratings

Συσχέτιση Pearson
(Pearson Correlation)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συσχέτιση Pearson
(Pearson Correlation)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συσχέτιση Pearson
(Pearson Correlation)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)

Moody’s
1

Fitch Ratings

,630

,945(**)

,180

,004

6

6

6

,630

1

,833(*)

,180

,020

6

7

7

,945(**)

,833(*)

1

,004

,020

6

7

7

** Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,01 (2-tailed).
* Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,05 (2-tailed).
Συσχετίσεις (Correlations)
Standard &
Poor’s
Συντελεστής
συσχέτισης
Spearman
(Spearman's rho)

Standard & Poor’s

Moody’s

Fitch Ratings

Συντελεστής
συσχέτισης
(Correlation
Coefficient)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συντελεστής
συσχέτισης
(Correlation
Coefficient)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συντελεστής
συσχέτισης
(Correlation
Coefficient)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)

Moody’s

Fitch
Ratings

1,000

,636

,955(**)

.

,174

,003

6

6

6

,636

1,000

,833(*)

,174

.

,020

6

7

7

,955(**)

,833(*)

1,000

,003

,020

.

6

7

7

** Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,01 (2-tailed).
* Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,05 (2-tailed).
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Περίληψη Υπόθεσης Εργασίας (Case Processing Summary)
Περιπτώσεις (Cases)

Standard & Poor’s
Moody’s
Fitch Ratings

Ισχύει (Valid)
∆εν ισχύει (Missing)
Σύνολο (Total)
Πλήθος
Ποσοστό Πλήθος
Ποσοστό
Πλήθος
Ποσοστό
(N)
(Percent) (N)
(Percent)
(N)
(Percent)
6
85,7%
1
14,3%
7
100,0%
6
85,7%
1
14,3%
7
100,0%
6
85,7%
1
14,3%
7
100,0%

Περιγραφές (Descriptives)
Τυπικό σφάλµα
(Std. Error)

Στατιστικά (Statistic)
Standard &
Poor’s

Μέση τιµή (Mean)
∆ιάστηµα
εµπιστοσύνης 95%
για τη µέση τιµή
(95% Confidence
Interval for Mean)

Moody’s

17,50

,428

Χαµηλότερο όριο
(Lower Bound)
16,40

Ανώτατο όριο
(Upper Bound)
Αποκοµµένη µέση τιµή στο 5 %
(5% Trimmed Mean)
∆ιάµεσος (Median)
∆ιακύµανση (Variance)
Τυπική απόκλιση (Std. Deviation)
Ελάχιστο (Minimum)
Μέγιστο (Maximum)
Εύρος (Range)
∆ιατεταρτηµοριακό εύρος (Interquartile
Range)
Ασυµµετρία (Skewness)
Κύρτωση (Kurtosis)
Μέση τιµή (Mean)
∆ιάστηµα
Χαµηλότερο όριο
εµπιστοσύνης 95%
(Lower Bound)
για τη µέση τιµή
(95% Confidence
Interval for Mean)
Ανώτατο όριο
(Upper Bound)
Αποκοµµένη µέση τιµή στο 5 %
(5% Trimmed Mean)
∆ιάµεσος (Median)
∆ιακύµανση (Variance)
Τυπική απόκλιση (Std. Deviation)
Ελάχιστο (Minimum)
Μέγιστο (Maximum)
Εύρος (Range)
∆ιατεταρτηµοριακό εύρος (Interquartile
Range)
Ασυµµετρία (Skewness)
Κύρτωση (Kurtosis)

Παναγιώτα Ν. Γρούτα

18,60
17,50
17,50
1,100
1,049
16
19
3
2
,000
-,248
16,33

,845
1,741
,494

15,06

17,60
16,31
16,50
1,467
1,211
15
18
3
2
,075
-1,550

,845
1,741
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ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ
Fitch
Ratings

Μέση τιµή (Mean)
∆ιάστηµα
εµπιστοσύνης 95%
για τη µέση τιµή
(95% Confidence
Interval for Mean)

17,33

,494

Χαµηλότερο όριο
(Lower Bound)
16,06

Ανώτατο όριο
(Upper Bound)
Αποκοµµένη µέση τιµή στο 5 %
(5% Trimmed Mean)
∆ιάµεσος (Median)
∆ιακύµανση (Variance)
Τυπική απόκλιση (Std. Deviation)
Ελάχιστο (Minimum)
Μέγιστο (Maximum)
Εύρος (Range)
∆ιατεταρτηµοριακό εύρος (Interquartile
Range)
Ασυµµετρία (Skewness)
Κύρτωση (Kurtosis)

18,60
17,31
17,50
1,467
1,211
16
19
3
2
,075
-1,550

,845
1,741

Τεστ Κανονικότητας (Tests of Normality)
Kolmogorov-Smirnov(a)
Βαθµοί
Στατιστικά
ελευθερίας
Σηµαντικ.
(Statistic)
(Sig.)
(df)
Standard & Poor’s
,183
6
,200(*)
Moody’s
,209
6
,200(*)
Fitch Ratings
,209
6
,200(*)
* Αυτό είναι πολύ χαµηλότερα από την πραγµατική σηµαντικότητα.
a ∆ιόρθωση σηµαντικότητας Lilliefors.
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Στατιστικά
(Statistic)
,960
,907
,907

Shapiro-Wilk
Βαθµοί
ελευθερίας
(df)
6
6
6

Σηµαντικ.
(Sig.)
,820
,415
,415
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4.5.11 Φινλανδία
Συσχετίσεις (Correlations)
Standard & Poor’s
Standard & Poor’s

Moody’s

Fitch Ratings

Συσχέτιση Pearson
(Pearson Correlation)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συσχέτιση Pearson
(Pearson Correlation)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συσχέτιση Pearson
(Pearson Correlation)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)

Moody’s
1

Fitch Ratings

,492

1,000(**)

,321

,000

6

6

4

,492

1

,632

,321

,368

6

6

4

1,000(**)

,632

1

,000

,368

4

4

4

** Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,01 (2-tailed).
Συσχετίσεις (Correlations)
Standard &
Poor’s
Συντελεστής
συσχέτισης
Spearman
(Spearman's rho)

Standard & Poor’s

Moody’s

Fitch Ratings

Συντελεστής
συσχέτισης
(Correlation
Coefficient)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συντελεστής
συσχέτισης
(Correlation
Coefficient)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)
Συντελεστής
συσχέτισης
(Correlation
Coefficient)
Σηµαντικότητα τεστ
δύο πλευρών
(Sig. (2-tailed))
Πλήθος (N)

Moody’s

Fitch
Ratings

1,000

,509

1,000(**)

.

,303

.

6

6

4

,509

1,000

,632

,303

.

,368

6

6

4

1,000(**)

,632

1,000

.

,368

.

4

4

4

** Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,01 (2-tailed).
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Περίληψη Υπόθεσης Εργασίας (Case Processing Summary)
Περιπτώσεις (Cases)

Standard & Poor’s
Moody’s
Fitch Ratings

Ισχύει (Valid)
∆εν ισχύει (Missing)
Σύνολο (Total)
Πλήθος
Ποσοστό Πλήθος
Ποσοστό
Πλήθος
Ποσοστό
(N)
(Percent) (N)
(Percent)
(N)
(Percent)
4
66,7%
2
33,3%
6
100,0%
4
66,7%
2
33,3%
6
100,0%
4
66,7%
2
33,3%
6
100,0%

Περιγραφές (Descriptives)
Τυπικό σφάλµα
(Std. Error)

Στατιστικά (Statistic)
Standard &
Poor’s

Μέση τιµή (Mean)
∆ιάστηµα
εµπιστοσύνης 95%
για τη µέση τιµή
(95% Confidence
Interval for Mean)

Moody’s

19,50

,645

Χαµηλότερο όριο
(Lower Bound)
17,45

Ανώτατο όριο
(Upper Bound)
Αποκοµµένη µέση τιµή στο 5 %
(5% Trimmed Mean)
∆ιάµεσος (Median)
∆ιακύµανση (Variance)
Τυπική απόκλιση (Std. Deviation)
Ελάχιστο (Minimum)
Μέγιστο (Maximum)
Εύρος (Range)
∆ιατεταρτηµοριακό εύρος (Interquartile
Range)
Ασυµµετρία (Skewness)
Κύρτωση (Kurtosis)
Μέση τιµή (Mean)
∆ιάστηµα
Χαµηλότερο όριο
εµπιστοσύνης 95%
(Lower Bound)
για τη µέση τιµή
(95% Confidence
Interval for Mean)
Ανώτατο όριο
(Upper Bound)
Αποκοµµένη µέση τιµή στο 5 %
(5% Trimmed Mean)
∆ιάµεσος (Median)
∆ιακύµανση (Variance)
Τυπική απόκλιση (Std. Deviation)
Ελάχιστο (Minimum)
Μέγιστο (Maximum)
Εύρος (Range)
∆ιατεταρτηµοριακό εύρος (Interquartile
Range)
Ασυµµετρία (Skewness)
Κύρτωση (Kurtosis)
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21,55
19,50
19,50
1,667
1,291
18
21
3
3
,000
-1,200
19,00

1,014
2,619
,408

17,70

20,30
19,00
19,00
,667
,816
18
20
2
2
,000
1,500

1,014
2,619
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Fitch
Ratings

Μέση τιµή (Mean)
∆ιάστηµα
εµπιστοσύνης 95%
για τη µέση τιµή
(95% Confidence
Interval for Mean)

19,50

,645

Χαµηλότερο όριο
(Lower Bound)
17,45

Ανώτατο όριο
(Upper Bound)
Αποκοµµένη µέση τιµή στο 5 %
(5% Trimmed Mean)
∆ιάµεσος (Median)
∆ιακύµανση (Variance)
Τυπική απόκλιση (Std. Deviation)
Ελάχιστο (Minimum)
Μέγιστο (Maximum)
Εύρος (Range)
∆ιατεταρτηµοριακό εύρος (Interquartile
Range)
Ασυµµετρία (Skewness)
Κύρτωση (Kurtosis)

21,55
19,50
19,50
1,667
1,291
18
21
3
3
,000
-1,200

1,014
2,619

Τεστ Κανονικότητας (Tests of Normality)
Kolmogorov-Smirnov(a)
Βαθµοί
Στατιστικά
ελευθερίας
Σηµαντικ.
(Statistic)
(Sig.)
(df)
Standard & Poor’s
,151
4
.
Moody’s
,250
4
.
Fitch Ratings
,151
4
.
* Αυτό είναι πολύ χαµηλότερα από την πραγµατική σηµαντικότητα.

Στατιστικά
(Statistic)
,993
,945
,993

Shapiro-Wilk
Βαθµοί
ελευθερίας
(df)
4
4
4

Σηµαντικ.
(Sig.)
,972
,683
,972

a ∆ιόρθωση σηµαντικότητας Lilliefors.

4.5.12 Συµπεράσµατα ελέγχου
Η µελέτη και ο έλεγχος των δεδοµένων που αντλούνται κατά την ιστορική εξέλιξη
των βαθµολογιών της πιστοληπτικής ικανότητας των χωρών της Ευρωζώνης εκ των
τριών κυρίαρχων διεθνώς οίκων καταδεικνύουν την άµεση και προφανή συσχέτιση
των συµπερασµάτων, των γνωµοδοτήσεων και, τελικά, των αξιολογήσεων των τριών
αυτών οίκων.
Η εξέλιξη και η πορεία των αξιολογήσεων των τριών οίκων σε βάθος χρόνου
πάντοτε συγκλίνουν και ακολουθούν η µία την άλλη. Άλλοτε η σύγκλιση είναι
µεγαλύτερη µεταξύ των οίκων Standard & Poor’s και Moody’s, όπως στην
περίπτωση της διαχρονικής εξέλιξης των βαθµολογιών της Ελλάδας, της Εσθονίας,
Παναγιώτα Ν. Γρούτα
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της Ισπανίας, της Κύπρου, της Πορτογαλίας και της Σλοβακίας, άλλοτε µεταξύ των
Standard & Poor’s και Fitch Ratings, όπως στις περιπτώσεις της Ιταλίας, της
Σλοβενίας και της Φινλανδίας και άλλοτε µεταξύ των Moody’s και Fitch Ratings,
όπως στις περιπτώσεις της Εσθονίας και της Πορτογαλίας, ενώ στις περιπτώσεις της
Ιρλανδίας και της Μάλτας η αλληλοσυσχέτιση και των τριών οίκων µεταξύ τους είναι
ισχυρότατη. Τόσο ο παραµετρικός έλεγχος του Pearson, όσο και ο µη παραµετρικός
του Spearman, καθώς και οι περιγραφές και αναλύσεις των βαθµολογιών των τριών
οίκων επιβεβαιώνουν τη σηµαντική συσχέτιση των εκδιδόµενων από αυτούς
αξιολογήσεων. Τέλος, η κατανοµή των δεδοµένων που προκύπτουν από την εξέταση
των βαθµολογιών χαρακτηρίζονται από κανονικότητα, δηλαδή ακολουθούν την
κανονική κατανοµή.
Συµπερασµατικά, αν και η λειτουργία και δραστηριότητα των επιµέρους
οίκων χαρακτηρίζεται από απόλυτη µεταξύ τους ανεξαρτησία και αυτονοµία δε θα
µπορούσε να ειπωθεί το αντίστοιχο και για τις εκπονούµενες από αυτές
γνωµοδοτήσεις. Η συσχέτιση των βαθµολογήσεων και της εξέλιξής τους επί
συγκεκριµένων οντοτήτων σε βάθος χρόνου επισηµαίνουν τη σύγκλιση των απόψεών
τους και την αλληλεπίδραση των ενεργειών τους.

4.6 Η πορεία των spreads των κρατών-µελών της Ευρωζώνης, που
πλήττονται πρωτευόντος κατά την διάρκεια της τρέχουσας κρίσης
Όπως προκύπτει από το παρακάτω διάγραµµα, το οποίο αναπαριστά την πορεία των
spreads των χωρών της Ελλάδος, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της
Ιρλανδίας, το κόστος δανεισµού όλων αυτών των χωρών σηµειώνει µία σταθερά
ανοδική πορεία. Εµφανής είναι και η ραγδαία άνοδος των spreads της Ελλάδος και
είναι αποκαλυπτική της απογείωσης του κόστους δανεισµού της και του δηµόσιου
χρέους της στην εξέλιξη των τριών ετών 2009-2012. Ακολουθεί η Πορτογαλία µε
επίσης σηµαντικά ανοδική πορεία και η Ιρλανδία, γεγονός που συνδέεται άµεσα και
µε τη βοήθεια που υποχρεώθηκαν να ζητήσουν οι τρεις αυτές χώρες από το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο και τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να
συντηρήσουν και να ανταποκριθούν των χρεών τους, πρσπαθώντας να επανέλθουν σε
βάθος χρόνου στις αγορές και σε µία υγειή πορεία αναπτυξης. Τέλος, η Ισπανία και η
Ιταλία ακολουθούν την πορεία των παραπάνω κρατών µε πολύ βραδύτερους ρυθµούς.
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∆ιάγραµµα 4.1 – Πορεία 5ετών CDS Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας,
Πορτογαλίας και Ιρλανδίας κατά την τριετία 2009-2012

4.7 Μελέτη συνάφειας εξέλιξης των πενταετών CDS και των
αξιολογήσεων των τριών σπουδαιότερων διεθνών οίκων µέσω της
ειδικής περίπτωσης της Ελλάδας
Τα CDS αποτελούν έναν από τους σηµαντικότερους δείκτες επιρροής και
διαµόρφωσης του κόστους δανεισµού και, συνεπώς, του ύψους του δηµόσιου χρέους
και µεταγενέστερα της πιστοληπτικής ικανότητας µίας χώρας. Ο παρακάτω πίνακας
παρουσιάζει την µηνιαία εξέλιξη των 5ετών CDS της Ελλάδας κατά την τελευταία
τετραετία σε σχέση µε τις εκδιδόµενες αξιολογήσεις των τριών διεθνών οίκων
αξιολόγησης κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα.
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Πίνακας 4.2 – Μηνιαία πορεία κατά τη τελευταία τετραετία 2008-2012 των
5ετών CDS της Ελλάδας σε σχέση µε τις αξιολογήσεις των τριών σπουδαιότερων
διεθνών οίκων αξιολόγησης το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα

Ηµερ.
2/1/2008
1/2/2008
3/3/2008
1/4/2008
2/5/2008
3/6/2008
2/7/2008
4/8/2008
3/9/2008
2/10/2008
4/11/2008
1/12/2008
1/1/2009
7/1/2009
9/1/2009
13/1/2009
3/2/2009
2/3/2009
2/4/2009
1/5/2009
1/6/2009
2/7/2009
4/8/2009
2/9/2009
1/10/2009
20/10/2009
22/10/2009
26/10/2009
4/11/2009
3/12/2009
5/12/2009
7/12/2009
8/12/2009
9/12/2009
15/12/2009
16/12/2009
17/12/2009

Ύψος 5
ετών
CDS

Ηµερ.

S&P

9/1/2009

A (15)

Ηµερ.

Moody's

Ηµερ.

Fitch

22/10/2009

A- (26)

8/12/2009

BBB+ (31)

22,20
46,40
60,50
55,90
34,00
35,80
49,50
50,20
50,30
68,00
128,20
216,80
232,10
214,50
231,90
254,20
264,14
192,58
158,62
144,56
131,93
100,27
120,07
124,85
126,25
132,05
142,58
174,82
257,50
191,79

7/12/2009

A- (31)

233,73
238,59
16/12/2009 BBB+(33)
270,00
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21/12/2009
22/12/2009
23/12/2009
1/1/2010
20/1/2010
1/2/2010
2/3/2010
2/4/2010
8/4/2010
9/4/2010
12/4/2010
22/4/2010
23/4/2010
27/4/2010
29/4/2010
3/5/2010
1/6/2010
11/6/2010
14/6/2010
15/6/2010
2/7/2010
2/8/2010
2/9/2010
1/10/2010
1/11/2010
2/12/2010
5/1/2011
13/1/2011
14/1/2011
17/1/2011
3/2/2011
2/3/2011
4/3/2011
7/3/2011
8/3/2011
28/3/2011
29/3/2011
31/3/2011
4/4/2011
3/5/2011
5/5/2011
9/5/2011
11/5/2011
19/5/2011

292,56
22/12/2009

A2 (35)

282,93
286,45
459,16
379,65
317,67
345,00
434,16
9/4/2010

BBB- (42)

14/1/2011

BB+ (57)

361,25
22/4/2010

A3 (43)

14/6/2010

Ba1 (48)

591,66
27/4/2010

BB+ (44)

634,37
617,39
700,55
716,90
795,00
855,00
707,50
864,15
743,66
832,25
888,92
1003,90
935,00
892,50
796,26
955,00
986,42
7/3/2011

Β1 (61)

1025,27
965,49
29/3/2011

BB- (63)

9/5/2011

B (67)

994,00
979,50
1298,15
1307,46
1295,49
1321,66
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20/5/2011
23/5/2011
30/5/2011
1/6/2011
3/6/2011
9/6/2011
13/6/2011
15/6/2011
4/7/2011
12/7/2011
13/7/2011
14/7/2011
21/7/2011
25/7/2011
27/7/2011
29/7/2011
2/8/2011
2/9/2011
3/10/2011
1/11/2011
2/12/2011
2/1/2012
2/2/2012
21/2/2012
22/2/2012
23/2/2012
27/2/2012
29/2/2012
2/3/2012
7/3/2012
9/3/2012
13/3/2012
12/4/2012
3/5/2012
15/5/2012
17/5/2012
21/5/2012
30/5/2012

20/5/2011

B+ (69)

13/7/2011

CCC (76)

22/2/2012

C (88)

9/3/2012
13/3/2012

RD (91)
B- (92)

17/5/2012

CCC (95)

1400,13
1450,49
1/6/2011

Caa1
(71)

1378,28
1521,16
13/6/2011

CCC (73)

1769,67
1878,43
2289,44
2350,00
2000,00
1644,26

25/7/2011
27/7/2011

Ca (79)

CC (79)

1699,99
1710,66
2350,00
5272,97
5654,49
9141,27
8786,40
6307,29
10713,39
12700,49
27/2/2012

SD (89)

19962,54
2/3/2012
24230,78
25422,81

C (90)

9650,53
5730,13
6690,02
8632,90
8750,80

* Εντός των παρενθέσεων παρατηρείται η αρίθµηση των αντίστοιχων βαθµολογιών.
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4.7.1 Έλεγχος της ύπαρξης σύνδεσης µεταξύ της εξέλιξης των 5ετών
ελληνικών CDS και των αξιολογήσεων των διεθνών οίκων
Η επιβεβαίωση ή όχι της ύπαρξης σχέσης µεταξύ της εξέλιξης των 5ετών CDS και
των βαθµολογήσεων των διεθνών οίκων αξιολόγησης αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντικό
κοµµάτι της προσπάθειας διερεύνησης των αιτιών διόγκωσης των χρεών και
υπονόµευσης της πιστοληπτικής ικανότητας των κρατών της Ευρωζώνης, καθώς
τυχόν σύνδεση των δύο µεταβλητών θα προσδώσει ιδιαίτερη σηµασία στο ρόλο που
διαδραµατίζουν οι διεθνείς οίκοι στην τρέχουσα εξελισσόµενη οικονοµική κρίση
στους κόλπους της ζώνης του ευρώ, µε τη διαφαινόµενη κατάρρευση ισχυρών και µε
βαθιά παράδοση ευρωπαϊκών κρατών.
Παρακάτω παρατίθεται σειρά ελέγχων επί της εξέλιξης των βαθµολογιών της
πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας και των τριών οίκων κατά τα τελευταία
τέσσερα χρόνια σε σχέση µε την εξέλιξη των 5ετών CDS το αντίστοιχο χρονικό
διάστηµα, ώστε να διαπιστωθεί τυχόν ύπαρξη σχέσης µεταξύ των αξιολογήσεων των
τριών οίκων και της πορείας του κόστους δανεισµού της Ελλάδας µέσω της εξέλιξης
των CDS.

Μηδενική υπόθεση: Τα CDS έχουν µια µοναδιαία ρίζα
(Null Hypothesis: CDS has a unit root)
Εξωγενείς: Συνεχής
(Exogenous: Constant)
Μήκος Lag: 9 (Αυτόµατη βάση SIC, MAXLAG = 11)
(Lag Length: 9 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11))

Augmented Dickey-Fuller στατιστικό τεστ
(Augmented Dickey-Fuller test statistic)
Τεστ κριτικών τιµών
(Test critical values):
1% level
5% level
10% level

Στατιστική t
(t-Statistic)

Πιθανότητα*
(Prob.*)

-2.416936

0.1401

-3.508326
-2.895512
-2.584952

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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Μηδενική υπόθεση: Τα D(CDS) έχουν µια µοναδιαία ρίζα
(Null Hypothesis: D(CDS) has a unit root)
Εξωγενείς: Συνεχής
(Exogenous: Constant)
Μήκος Lag: 11 (Αυτόµατη βάση SIC, MAXLAG = 11)
(Lag Length: 11 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11))

Augmented Dickey-Fuller στατιστικό τεστ
(Augmented Dickey-Fuller test statistic)
Τεστ κριτικών τιµών
(Test critical values):
1% level
5% level
10% level

Στατιστική t
(t-Statistic)

Πιθανότητα*
(Prob.*)

-7.982846

0.0000

-3.511262
-2.896779
-2.585626

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Εξαρτηµένη µεταβλητή: DCDS
(Dependent Variable: DCDS)
Μέθοδος: Ελαχίστων Τετραγώνων
(Method: Least Squares)
Ηµεροµηνία (Date): 06/30/12 Ώρα (Time): 16:31
∆είγµα (προσαρµοσµένο)
(Sample (adjusted)): 5 96
Περιλαµβανόµενες παρατηρήσεις: 92 προσαρµοσµένες (Included
observations: 92 after adjustments)
Τυπικό
Συντελεστής
σφάλµα
(Coefficient) (Std. Error)
DCDS(-1)
DCDS(-3)

R- τετράγωνο
(R-squared)
Προσαρµοσµένο Rτετράγωνο
(Adjusted R-squared)
Τυπικό σφάλµα του
συντελεστή
παλινδρόµησης
(S.E. of regression)
Υπολειπόµενο άθροισµα
των τετραγώνων
(Sum squared resid)
Σύνδεση πιθανότητας
(Log likelihood):
Στατιστική DurbinWatson
(Durbin-Watson stat)

0.194557
-0.343862

0.096737
0.097320

Στατιστική t Πιθανότητα
(t-Statistic)
(Prob.)
2.011202
-3.533327

0.160885

Μέση τιµή εξαρτηµένης
µεταβλητής
(Mean dependent var)
Τυπική απόκλιση
εξαρτηµένης µεταβλητής
(S.D. dependent var)

1901.759

Κριτήριο πληροφοριών
Αkaike
(Akaike info criterion)

0.170106

Κριτήριο Schwarz (Schwarz
criterion)
Κριτήριο Hannan-Quinn
-824.1805 (Hannan-Quinn criter.)
3.26E+08

0.0473
0.0007

94.50978

2076.083

17.96045

18.01527
17.98257

1.953391
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Tεστ συσχέτισης Breusch Godfrey Serial-LM
(Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test):
Στατιστική F
(F-statistic)
OBS * R-τετράγωνο
(Obs*R-squared)

1.103670

Prob. F(2,88)

0.3362

2.008342

Prob. Chi-Square(2)

0.3663

0.002650

Prob. F(1,89)

0.9591

0.002710

Prob. Chi-Square(1)

0.9585

Τεστ ετεροσκεδαστικότητας: ARCH
(Heteroskedasticity Test: ARCH)
Στατιστική F
(F-statistic)
OBS * R-τετράγωνο
(Obs*R-squared)

CHOW-BREAK POINT test
1. SP
Tεστ κρίσιµου σηµείου Chow (Chow Breakpoint Test): 89
Μηδενική υπόθεση: ∆εν υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε καθορισµένα κρίσιµα σηµεία
(Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints)
Ποικίλες µεταβλητές παλινδρόµησης: Όλες οι εξισώσεις ποικίλουν
(Varying regressors: All equation variables)
∆είγµα εξισώσεων (Equation Sample): 5 96
Στατιστική F
(F-statistic)
Στατιστική Log
likelihood ratio
(Log likelihood ratio
statistic)
Στατιστική Wald
(Wald Statistic)

2.

3.661816

Prob. F(2,88)

0.0297

7.354567

Prob. Chi-Square(2)

0.0253

7.323633

Prob. Chi-Square(2)

0.0257

FITCH

Tεστ κρίσιµου σηµείου Chow (Chow Breakpoint Test): 88
Μηδενική υπόθεση: ∆εν υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε καθορισµένα κρίσιµα σηµεία
(Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints)
Ποικίλες µεταβλητές παλινδρόµησης: Όλες οι εξισώσεις ποικίλουν
(Varying regressors: All equation variables)
∆είγµα εξισώσεων (Equation Sample): 5 96
Στατιστική F
(F-statistic)
Στατιστική Log
likelihood ratio
(Log likelihood ratio
statistic)
Στατιστική Wald
(Wald Statistic)

4.686710

Prob. F(2,88)

0.0116

9.311914

Prob. Chi-Square(2)

0.0095

9.373420

Prob. Chi-Square(2)

0.0092

Παναγιώτα Ν. Γρούτα

106

ΟΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ
Tεστ κρίσιµου σηµείου Chow (Chow Breakpoint Test): 91
Μηδενική υπόθεση: ∆εν υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε καθορισµένα κρίσιµα σηµεία
(Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints)
Ποικίλες µεταβλητές παλινδρόµησης: Όλες οι εξισώσεις ποικίλουν
(Varying regressors: All equation variables)
∆είγµα εξισώσεων (Equation Sample): 5 96
Στατιστική F
(F-statistic)
Στατιστική Log
likelihood ratio
(Log likelihood ratio
statistic)
Στατιστική Wald
(Wald Statistic)

4.250504

Prob. F(2,88)

0.0173

8.483930

Prob. Chi-Square(2)

0.0144

8.501007

Prob. Chi-Square(2)

0.0143

Tεστ κρίσιµου σηµείου Chow (Chow Breakpoint Test): 91
Μηδενική υπόθεση: ∆εν υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε καθορισµένα κρίσιµα σηµεία
(Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints)
Ποικίλες µεταβλητές παλινδρόµησης: Όλες οι εξισώσεις ποικίλουν
(Varying regressors: All equation variables)
∆είγµα εξισώσεων (Equation Sample): 5 96
Στατιστική F
(F-statistic)
Στατιστική Log
likelihood ratio
(Log likelihood ratio
statistic)
Στατιστική Wald
(Wald Statistic)

4.844066

Prob. F(2,88)

0.0101

9.608781

Prob. Chi-Square(2)

0.0082

9.688133

Prob. Chi-Square(2)

0.0079

Tεστ κρίσιµου σηµείου Chow (Chow Breakpoint Test): 91
Μηδενική υπόθεση: ∆εν υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε καθορισµένα κρίσιµα σηµεία
(Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints)
Ποικίλες µεταβλητές παλινδρόµησης: Όλες οι εξισώσεις ποικίλουν
(Varying regressors: All equation variables)
∆είγµα εξισώσεων (Equation Sample): 5 96
Στατιστική F
(F-statistic)
Στατιστική Log
likelihood ratio
(Log likelihood ratio
statistic)
Στατιστική Wald
(Wald Statistic)

7.857502

Prob. F(2,88)

0.0007

15.11652

Prob. Chi-Square(2)

0.0005

15.71500

Prob. Chi-Square(2)

0.0004
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11-1
12-1
13-1
14-1
15-1
16-1
17-1
18-1
19-1
20-1
21-1
22-1
23-1
24-1
25-1
26-1
27-1
28-1
29-1
30-1
31-1
32-1
33-1
34-1
35-1
36-1
37-1
38-1
39-1
40-1
41-1
42-1
43-1
44-1
45-1
46-1
47-1
48-1
49-1
50-1
51-1
52-1
53-1
54-1
55-1
56-1
57-1

Αναδροµική Εκτίµηση
1-βήµα Τεστ Chow ( one step Chow )
F( 1, 4) =
9.3606 [0.0377] *
F( 1, 5) = 0.0047266 [0.9479]
F( 1, 6) =
9.2426 [0.0228] *
F( 1, 7) = 0.019876 [0.8919]
F( 1, 8) =
1.7266 [0.2253
F( 1, 9) =
0.13937 [0.7175]
F( 1, 10) = 0.0047313 [0.9465]
F( 1, 11) =
6.9275 [0.0233] *
F( 1, 12) = 0.0097742 [0.9229]
F( 1, 13) = 0.0094282 [0.9241]
F( 1, 14) = 0.054115 [0.8194]
F( 1, 15) =
0.60810 [0.4476]
F( 1, 16) =
1.2677 [0.2768]
F( 1, 17) = 0.018446 [0.8936]
F( 1, 18) = 0.00034933 [0.9853]
F( 1, 19) = 0.027065 [0.8711]
F( 1, 20) = 0.070069 [0.7939]
F( 1, 21) =
0.89940 [0.3537]
F( 1, 22) =
5.2365 [0.0321] *
F( 1, 23) =
10.117 [0.0042] **
F( 1, 24) =
2.1818 [0.1527]
F( 1, 25) = 0.025296 [0.8749]
F( 1, 26) =
0.74386 [0.3963]
F( 1, 27) =
0.23697 [0.6303]
F( 1, 28) =
0.13451 [0.7166]
F( 1, 29) = 0.018378 [0.8931]
F( 1, 30) =
23.813 [0.0000] **
F( 1, 31) =
2.9455 [0.0961]
F( 1, 32) =
2.0606 [0.1609]
F( 1, 33) = 0.00057031 [0.9811]
F( 1, 34) =
4.1418 [0.0497] *
F( 1, 35) =
1.7200 [0.1982]
F( 1, 36) =
18.531 [0.0001] **
F( 1, 37) =
1.1918 [0.2820]
F( 1, 38) = 0.0013160 [0.9713]
F( 1, 39) =
0.21675 [0.6441]
F( 1, 40) = 0.054483 [0.8166]
F( 1, 41) =
2.0307 [0.1617]
F( 1, 42) =
0.55206 [0.4616]
F( 1, 43) =
6.0626 [0.0179] *
F( 1, 44) =
3.0205 [0.0892]
F( 1, 45) =
2.3516 [0.1322]
F( 1, 46) =
1.7549 [0.1918]
F( 1, 47) =
0.58723 [0.4473]
F( 1, 48) =
5.6924 [0.0210] *
F( 1, 49) =
0.51838 [0.4750]
F( 1, 50) =
1.0340 [0.3141]
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58-1
59-1
60-1
61-1
62-1
63-1
64-1
65-1
66-1
67-1
68-1
69-1
70-1
71-1
72-1
73-1
74-1
75-1
76-1
77-1
78-1
79-1
80-1
81-1
82-1
83-1
84-1
85-1
86-1
87-1
88-1
89-1
90-1
91-1
92-1
93-1
94-1
95-1
96-1

F( 1, 51) =
2.9690 [0.0909
F( 1, 52) =
3.8466 [0.0552]
F( 1, 53) =
1.1027 [0.2984]
F( 1, 54) =
0.42502 [0.5172]
F( 1, 55) =
0.43607 [0.5118]
F( 1, 56) = 0.045342 [0.8322]
F( 1, 57) = 0.0077311 [0.9302]
F( 1, 58) =
20.187 [0.0000] **
F( 1, 59) =
1.0225 [0.3161]
F( 1, 60) = 0.021585 [0.8837]
F( 1, 61) =
0.36070 [0.5503]
F( 1, 62) =
1.1339 [0.2911]
F( 1, 63) =
0.64891 [0.4235]
F( 1, 64) =
0.62450 [0.4323]
F( 1, 65) =
2.8719 [0.0949]
F( 1, 66) =
11.707 [0.0011] **
F( 1, 67) =
2.1810 [0.1444]
F( 1, 68) =
22.176 [0.0000] **
F( 1, 69) = 0.029294 [0.8646]
F( 1, 70) =
13.517 [0.0005] **
F( 1, 71) =
6.7890 [0.0112] *
F( 1, 72) =
1.2683 [0.2638]
F( 1, 73) =
0.23236 [0.6312]
F( 1, 74) =
24.414 [0.0000] **
F( 1, 75) =
355.96 [0.0000] **
F( 1, 76) =
23.969 [0.0000] **
F( 1, 77) =
72.102 [0.0000] **
F( 1, 78) =
19.508 [0.0000] **
F( 1, 79) =
19.111 [0.0000] **
F( 1, 80) =
23.135 [0.0000] **
F( 1, 81) =
16.589 [0.0001] **
F( 1, 82) =
111.65 [0.0000] **
F( 1, 83) =
1.4999 [0.2241]
F( 1, 84) =
0.45700 [0.5009]
F( 1, 85) =
108.05 [0.0000] **
F( 1, 86) =
14.108 [0.0003] **
F( 1, 87) =
2.4299 [0.1227]
F( 1, 88) =
14.852 [0.0002] **
F( 1, 89) =
0.74659 [0.3899]

4.7.2 Συµπεράσµατα ελέγχου
Η µελέτη και ο έλεγχος των δεδοµένων που αντλούνται κατά την ιστορική εξέλιξη
των βαθµολογιών της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας εκ των τριών
κυρίαρχων διεθνώς οίκων και της πορείας των CDS βεβαιώνουν την µη στατικότητά
τους και κατά προέκταση την επίδραση των βαθµολογιών των οίκων αξιολόγησης
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στην πορεία του κόστους δανεισµού της Ελλάδας, ιδιαίτερα κατά ορισµένες
ηµερολογιακές περιόδους και οίκο αξιολόγησης.
Συγκεκριµένα, κατόπιν της αλλαγής των βαθµολογιών της πιστοληπτικής
αξιολόγησης της Ελλάδας επί τα χείρω εκ µέρους των τριών οίκων, τα 5ετή CDS
ακολουθούν στην απόλυτη πλειοψηφία των περιπτώσεων ανοδική πορεία µε εξάρσεις
αλµατώδους ανόδου σε ορισµένες περιόδους. Ο έλεγχος Break point - Chow
υποδεικνύει την αξιολόγηση στις 27/2/2012 της Standard & Poor’s και τις
αξιολογήσεις που πραγµατοποιήθηκαν αντίστοιχα στις 22/2/2012, 9/3/2012,
13/3/2012 και 17/5/2012 της Fitch Ratings ως αυτές µε την αποτελεσµατικότερη
επίδραση επί της πορείας των CDS και, συνεπώς, του κόστους δανεισµού της χώρας.
Αντίστοιχα, κατά τον έλεγχο οne step - Chow σηµειώνεται έξαρση της επίδρασης των
αξιολογήσεων των οίκων επί των CDS κατά τις ηµεροµηνίες 13/6/2011 και 27/2/2012
εκ µέρους της Standard & Poor’s, στις 22/4/2010 εκ µέρους της Moody’s και κατά τις
22/2/2012, 9/3/2012, 13/3/2012 και 17/5/2012 εκ µέρους του οίκου Fitch Ratings.
Κατά τις ανωτέρω αξιολογήσεις είναι άµεση και ιδιαίτερα σηµαντική η αντίδραση
των CDS, η εκτόξευσή τους µετά την ανακοίνωση της µεταβολής της αξιολόγησης
χαρακτηρίζεται ραγδαία. Η µεταβολή των CDS µπορεί να µετρά στις συγκεκριµένες
περιπτώσεις από 132 µονάδες βάσης στις 22/4/2010, αξιολόγηση που εκπονήθηκε
από τον οίκο Moody’s έως και 15.772 µονάδες βάσης στις 13/3/2012 αξιολόγηση που
πραγµατοποιήθηκε από τον οίκο Fitch Ratings.
Καταλήγοντας, γίνεται σαφές ότι ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings είναι
αυτός που κυρίως οδηγεί και δείχνει να επηρεάζει τις εξελίξεις και την πορεία του
κόστους και του µεγέθους δανεισµού της Ελλάδας κατά την τελευταία χρονική
περίοδο, µε τις αξιολογήσεις του εντός του 2012. Φαίνεται ότι αυτός είναι
περισσότερο συνδεδεµένος µε τις αγορές και δύναται επί του παρόντος να επηρεάσει
τις διεθνείς εξελίξεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ
ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ, ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ
ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΟΥΣ

5.1 Ελλάδα
Η ελληνική κρίση ξεκίνησε από την οικονοµική δυσπραγία που εισήχθη στην Ελλάδα
λόγω της διεθνούς ύφεσης και έφερε στην επιφάνεια τα χρόνια διαρθρωτικά
προβλήµατα που τη χαρακτηρίζουν· προβλήµατα η επίλυση των οποίων επιχειρείται
µε λάθους τρόπους και δεν επιτυγχάνεται, βυθίζοντάς την σε ένα φαύλο κύκλο
ύφεσης, ανεργίας, πληθωρισµού και υπέρογκου εξωτερικού δανεισµού. Το έλλειµµα
ανταγωνιστικότητας σε σχέση µε τους εταίρους της στους κόλπους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης -και όχι µόνο-, η χαµηλή παραγωγικότητα, το έλλειµµα εµπορικού ισοζυγίου
ως αποτέλεσµα αυτών, ο υπέρογκος δανεισµός του ελληνικού δηµοσίου, η διαρκής
ανοδική πορεία των πρωτογενών δαπανών και τόκων εξυπηρέτησης του χρέους, η
πορεία δηµοσιονοµικών εσόδων, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα και ο βραδύς ρυθµός
ανάπτυξης είναι προβλήµατα µείζονος σηµασίας, η εξέλιξη των οποίων θα καθορίσει
και την πορεία και βιωσιµότητα του ελληνικού κράτους. Η ανάγκη υιοθέτησης και
εφαρµογής δραστικών, καίριων και ριζοσπαστικών µέτρων για την επάνοδο της
ελληνικής οικονοµίας σε ορθή πορεία σταθερότητας και ανάπτυξης καθίσταται
επιτακτική και την καταδεικνύουν οι δραµατικές εξελίξεις την τελευταία τριετία στη
χώρα µας, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσµιου ενδιαφέροντος,
στρέφοντας όλα τα διεθνή φώτα της δηµοσιότητας πάνω της.
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Η αρχή της µεγαλύτερης κρίσης της σύγχρονης Ελλάδος, στη διάρκεια της
οποίας σταδιακά εκτινάχθηκε στα ύψη το κόστος δανεισµού της και το σύνολο του
εξωτερικού της χρέους, ενώ τέθηκε εν αµφιβόλω η οικονοµική της επιβίωση και η
παραµονή της στη ζώνη του ευρώ, τοποθετείται χρονικά στους τελευταίους µήνες του
έτους 2009 και συγκεκριµένα την 2 Σεπτεµβρίου 2009, οπότε και ο τότε
πρωθυπουργός της Ελλάδας εξήγγειλε πρόωρες εκλογές για τις 4 Οκτωβρίου 2009.
Εν συνεχεία τα γεγονότα που ακολούθησαν µε χρονολογική σειρά έχουν ως εξής:
- Στις 4 Οκτωβρίου διεξάγονται οι εκλογές, τις οποίες κερδίζει το ΠΑΣΟΚ µε
ποσοστό 43,92% εξασφαλίζοντας 160 έδρες στη νεοσυσταθείσα βουλή και
ακολούθως στις 7 του ίδιου µήνα ανακοινώνονται οι υπουργοί της νέας κυβέρνησης
και ο νέος υπουργός οικονοµικών ο κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
-

Στις

20

Οκτωβρίου

ο

νέος

υπουργός

οικονοµικών

Γιώργος

Παπακωνσταντίνου ανακοινώνει στο ECOFIN ότι το έλλειµµα για το 2009 θα
κυµανθεί, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στο 12,5% αντί του 6% που το υπολόγιζε η
προηγούµενη κυβέρνηση και δύο µέρες µετά ο οίκος Fitch, στις 22 του µηνός,
υποβαθµίζει την Ελλάδα από το επίπεδο Α στο Α-.
- Στις 20 Νοεµβρίου κατατίθεται στη βουλή ο προϋπολογισµός για το 2010
και στις αρχές του προσεχούς µήνα -και συγκεκριµένα στις 8 ∆εκεµβρίου- ο οίκος
αξιολόγησης Fitch υποβάθµισε την Ελλάδα από το επίπεδο Α- στο ΒΒΒ+,
διαδεχόµενος τον οίκο αξιολόγησης Standard and Poor’s, ο οποίος υποβάθµισε την
Ελλάδα από το επίπεδο Α- στο ΒΒΒ+ στις 16 ∆εκεµβρίου και τον οίκο αξιολόγησης
Moody’s, που υποβάθµισε την Ελλάδα από το επίπεδο Α1 στο A2 στις 23 του ίδιου
µήνα.
- Στις 24 ∆εκεµβρίου 2009 ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός για το 2010.
- Στις 8 Ιανουαρίου 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε έκθεση σχετικά µε
τα Στατιστικά Στοιχεία του Χρέους και του Ελλείµµατος της Ελληνικής Κυβέρνησης,
στην

οποία

επισηµαίνονται

προβλήµατα

«σκόπιµης

εσφαλµένης

αναφοράς

δεδοµένων» και διατύπωνε επιπλέον αµφιβολίες για την ακρίβεια των στοιχείων
πέραν της τελευταίας αναθεώρησης της 20 Οκτωβρίου 2009. Ακολούθως το spread
των 10ετών οµολόγων ξεπέρασε τις 300 µονάδες στις 21 Ιανουαρίου 2010.
- Στις 9 Φεβρουαρίου και 3 Μαρτίου ανακοινώνεται σειρά οικονοµικών
µέτρων εκ µέρους της κυβέρνησης, που πλήττουν τόσο το δηµόσιο όσο και τον
ιδιωτικό τοµέα, συνοδευµένα από σηµαντικές απεργιακές κινητοποιήσεις στο κέντρο
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της Αθήνας. Εν συνεχεία στις 9 Απριλίου ο οίκος Fitch υποβάθµισε την Ελλάδα από
το επίπεδο ΒΒΒ+ στο ΒΒΒ και ο οίκος αξιολόγησης Moody’s υποβάθµισε την
Ελλάδα από το επίπεδο Α2 στο A3 στις 22 Απριλίου, αντίστοιχα.
- Στις 23 Απριλίου η Ελλάδα προσφεύγει στον µηχανισµό στήριξης που
συγκροτούν από κοινού το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ακολούθως στις 27 του ίδιου µήνα ο οίκος
αξιολόγησης Standard & Poor's υποβάθµισε την Ελλάδα από το επίπεδο ΒΒΒ+ στο
ΒΒ+ και το spread των 10ετών οµολόγων ξεπέρασε τις 1000 µονάδες την αµέσως
επόµενη ηµέρα.
- Στις 6 Μαΐου ψηφίστηκε από τη βουλή το µνηµόνιο που υπέγραψε η
κυβέρνηση µε την Ε.Ε. και το ∆ΝΤ για τα µέτρα που απαιτούνταν προκειµένου να
ενεργοποιηθεί ο µηχανισµός στήριξης. ∆ύο µέρες µετά υπογράφηκε η ∆ανειακή
σύµβαση µεταξύ Ελλάδας και κρατών µελών της ΕΕ και τέσσερις µέρες µετά
υπογράφηκε η αντίστοιχη σύµβαση µεταξύ Ελλάδας και ∆ΝΤ. Στις 14 Ιουνίου ο
οίκος αξιολόγησης Moody’s υποβάθµισε την Ελλάδα κατά τέσσερις βαθµίδες από το
επίπεδο Α3 σε Βa1.
- Στις 15 ∆εκεµβρίου ψηφίστηκε το πολυνοµοσχέδιο για τα εργασιακά και τις
∆ΕΚΟ και ακολούθησε στις 23 η ψήφιση του προϋπολογισµού. Στις αρχές του
επόµενου έτους και συγκεκριµένα στις 14 Ιανουαρίου 2011 ο οίκος αξιολόγησης
Fitch υποβάθµισε την Ελλάδα από το επίπεδο ΒΒΒ- στο ΒΒ+, ακολουθούµενος από
τον οίκο αξιολόγησης Moody’s, ο οποίος υποβάθµισε την Ελλάδα κατά τρεις
βαθµίδες από το επίπεδο Ba1 στο Β1 στις 7 Μαρτίου.
- Στις 12 Μαρτίου 2011 στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ αποφασίστηκε η
επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής του δανείου του Μαΐου 2010 κατά 7,5 χρόνια
και µείωση του επιτοκίου κατά 1%. Ακολούθως, στις

29 Μαρτίου ο οίκος

αξιολόγησης Standard & Poor's υποβάθµισε την Ελλάδα από το επίπεδο ΒΒ+ στο
ΒΒ- και στις 9 Μαΐου από το επίπεδο ΒΒ- στο Β. Αντίστοιχα, ο οίκος αξιολόγησης
Fitch υποβάθµισε την Ελλάδα από το επίπεδο ΒΒ+ στο Β+ στις 20 Μαΐου και ο οίκος
αξιολόγησης Moody’s από το επίπεδο B1 στο Caa1 την 1η Ιουνίου. Σηµειώνεται ότι
και ο κινεζικός οίκος αξιολόγησης Dagong υποβάθµισε την Ελλάδα από το επίπεδο
ΒΒ στο CCC δύο µέρες αργότερα.
- Στις 9 Ιουνίου κατατέθηκε στη βουλή το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2011-2014 και πέντε ηµέρες αργότερα ο οίκος
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αξιολόγησης Standard & Poor's υποβάθµισε την Ελλάδα κατά τρεις βαθµίδες από το
επίπεδο Β στο CCC.
- Στις 17 Ιουνίου ανακοινώθηκε ο ανασχηµατισµός της κυβέρνησης και ο νέος
υπουργός οικονοµικών, ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, και στο τέλος του µήνα στις 29
Ιουνίου ψηφίστηκε το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα µε 155 ψήφους υπέρ. Εν συνεχεία,
στις 13 Ιουλίου ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθµισε την Ελλάδα κατά τρεις
βαθµίδες από το επίπεδο Β+ στο CCC.
- Στις 21 Ιουλίου η σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε σε
συµφωνία νέας δανειοδότησης της Ελλάδας ύψους 158 δις Ευρώ και ο οίκος
αξιολόγησης Moody’s υποβάθµισε την Ελλάδα κατά τρεις βαθµίδες από το επίπεδο
Caa1 στο Ca θέτοντας την Ελλάδα στο τελευταίο σκαλί της διεθνούς λίστας
αξιολογήσεων τέσσερις µέρες αργότερα, ενώ έξι µέρες αργότερα ο οίκος
αξιολόγησης Standard & Poor's υποβάθµισε την Ελλάδα από το επίπεδο CCC στο CC
θέτοντάς την στο τελευταίο σκαλί της διεθνούς λίστας αξιολογήσεων, επίσης.
- Στις 27 Οκτωβρίου αποφασίστηκε στη συνοδό κορυφής της ΕΕ το κούρεµα
του ελληνικού χρέους κατά 50%.
- Στις 12 Φεβρουαρίου 2012 η Βουλή συζήτησε την πρόταση νόµου για τη
συµφωνία του 2ου Μνηµονίου («Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου
του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη
µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας») που υπέβαλε
η κυβέρνηση Παπαδήµου. Η πρόταση υπερψηφίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της
13ης Φεβρουάριου από 199 βουλευτές.
- Στις 13 Μαρτίου στην αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της
ελληνικής οικονοµίας κατά έξι βαθµίδες προχώρησε ο οίκος Fitch, ο οποίος
κατατάσσει πλέον την Ελλάδα στην κατηγορία Β- από την κατηγορία περιορισµένης
χρεοκοπίας (RD). Ο οίκος τονίζει µάλιστα ότι οι προοπτικές αξιολόγησης είναι
σταθερές και ότι η ανταλλαγή του χρέους έχει βελτιώσει το προφίλ εξυπηρέτησης του
χρέους. Παράλληλα σηµειώνει ότι έχει µειωθεί ο κίνδυνος να επανέλθουν οι
δυσκολίες αποπληρωµής.
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5.1.1 Κόστος δανεισµού της χώρας
Σηµαντικοί δείκτες του κινδύνου αθέτησης πληρωµών και προσδιοριστικοί
παράγοντες της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονοµίας -η αύξηση των
οποίων συνεπάγεται και εκτόξευση του κόστους δανεισµού της- αποτελούν η
απόδοση των εκδοθέντων από τη χώρα οµολόγων, τα CDS (credit default swap) και
τα spreads.
Το οµόλογο είναι ένα χρεόγραφο, για το οποίο ο εκδότης έχει την υποχρέωση
να καταβάλει, στη λήξη της σύµβασης, την ονοµαστική αξία αυτού και στην
περίπτωση των οµολόγων µε κουπόνι, σε τακτά προκαθορισµένα διαστήµατα ποσό
χρηµάτων (το κουπόνι). Άλλοι όροι µπορούν επίσης να συνδεθούν µε την έκδοση
οµολόγου, όπως η υποχρέωση για τον εκδότη να παρέχει ορισµένες πληροφορίες
στον κάτοχο οµολόγων ή άλλοι περιορισµοί στη συµπεριφορά του εκδότη. Τα
οµόλογα εκδίδονται γενικώς για ένα καθορισµένης διάρκειας χρονικό διάστηµα (η
λεγόµενη ωριµότητα), µεγαλύτερο του ενός έτους.
Tα CDS αποτελούν συµβόλαια παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων,
τα οποία άρχισαν να χρησιµοποιούνται στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και
αποτελούν «ασφάλιστρα» έναντι οµολόγων που εκδίδουν είτε κράτη, είτε
επιχειρήσεις και αγοράζονται από επενδυτές µε σκοπό να καλυφθούν από τον κίνδυνο
χρεοκοπίας του κράτους ή της επιχείρησης. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 ως
το 2007 η εν λόγω αγορά διογκώθηκε και η αξία των συναλλαγών (αγορές και
πωλήσεις τέτοιων προϊόντων) υπολογίζεται πλέον στα 50 τρισεκατοµµύρια δολάρια.
Η αγορά αυτή λειτουργεί χωρίς καµία εποπτεία και µε ελάχιστη διαφάνεια. Σε
περίπτωση που υπάρχει η υπόνοια ή η εκτίµηση ότι ο εκδότης του οµολόγου θα
δυσκολευτεί να το αποπληρώσει, τότε η τιµή του αντίστοιχου ασφαλίστρου (CDS)
υψώνεται. Τα συµβόλαια CDS είναι δυνατό να αγοραστούν από επενδυτές που
κατέχουν κάποιο οµόλογο, αλλά µπορούν να αγοραστούν και από επενδυτές που δεν
το κατέχουν. Όταν ο αγοραστής δεν κατέχει το οµόλογο τότε το CDS ονοµάζεται
«naked» CDS, δηλαδή «γυµνό». Τα «naked» CDS έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των
επικρίσεων το τελευταίο διάστηµα, διότι όποιος αγοράζει το ασφαλιστήριο
συµβόλαιο χωρίς να κατέχει οµόλογο είναι σαν να ασφαλίζεται για να προστατευτεί
από µια καταστροφή που δεν τον αφορά και από την οποία, αν συµβεί, θα κερδίσει.
Συνεπώς, όσοι έχουν αγοράσει CDS που ασφαλίζουν τον κίνδυνο χρεοκοπίας της
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Ελλάδας έχουν κάθε λόγο να συντηρούν το σενάριο της χρεοκοπίας, ώστε να
ανεβαίνει η τιµή των CDS που κατέχουν και να προχωρήσουν στην πώλησή τους µε
κέρδος.
Αντίστοιχα, το Spread είναι η διαφορά επιτοκίου µεταξύ των οµολόγων δύο
διαφορετικών χωρών. Στην περίπτωση της Ελλάδας το spread είναι η διαφορά µεταξύ
του επιτοκίου που δανείζεται η Γερµανία και του επιτοκίου µε το οποίο δανείζεται η
Ελλάδα. Η Γερµανία δανείζεται σήµερα εκδίδοντας οµόλογα που προσφέρουν
απόδοση 3% και η Ελλάδα µε απόδοση περί το 7%. Συνεπώς, το spread είναι 4% ή
400 µονάδες βάσης. Η Γερµανία είναι η χώρα που χρησιµοποιείται ως βάση
σύγκρισης σήµερα, καθώς αποτελεί τη µεγαλύτερη οικονοµία της ευρωζώνης και
θεωρείται από τις πλέον σταθερές και χαµηλού ρίσκου. Συνεπώς, όσο πιο σταθερή
θεωρείται µία οικονοµία (και όσο πιο σίγουροι αισθάνονται οι επενδυτές πως θα
πάρουν πίσω τα λεφτά τους) τόσο χαµηλότερη είναι η διαφορά από την απόδοση του
γερµανικού οµολόγου, δηλαδή το spread.
Στα µέσα Οκτωβρίου 2009, στη δευτερογενή αυτή αγορά των CDS, η
ασφάλιση των αγοραστών ελληνικών οµολόγων κόστιζε το ίδιο µε τα ιρλανδικά,
περίπου 130 µονάδες βάσης ή 1,3%. Αυτό σηµαίνει ότι ο αγοραστής ελληνικού
πενταετούς οµολόγου ονοµαστικής αξίας €10 εκ. έπρεπε να πληρώνει για την
ασφάλεια 130 χιλιάδες ευρώ ετησίως για 5 χρόνια. Από το Νοέµβριο του 2009, όµως
το κόστος ασφάλισης των αγοραστών ελληνικών οµολόγων σταδιακά εκτοξεύτηκε,
και µε πολλά βέβαια κατά την εξέλιξή του σκαµπανεβάσµατα, τα οποία
αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες οικονοµικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και
την Ευρωζώνη. Για παράδειγµα, την Παρασκευή, 17 ∆εκεµβρίου 2010, στη διάρκεια
της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής ήταν 970 µονάδες βάσης, ένα κόστος σχεδόν
απαγορευτικά υψηλό.
Η Ελλάδα διαφοροποιείται και ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες χώρες. Από τα
µέσα Οκτωβρίου 2009, κάθε µέρα χωρίς εξαίρεση θεωρείται ως η πλέον επικίνδυνη
χώρα. Στον αντίποδα, η Γερµανία είναι σταθερά η λιγότερο επικίνδυνη. Έως και τον
Απρίλιο του 2010, η εικόνα των υπόλοιπων χωρών δεν επιδεινώνεται σηµαντικά,
παρά για λίγο στις αρχές Φεβρουαρίου, όταν µεταφέρθηκαν στο προσκήνιο ανησυχίες
σχετικά µε τη βιωσιµότητα του δηµόσιου χρέους σε πολλές χώρες. Η µεγάλη
επιδείνωση ξεκινάει από τα τέλη Απριλίου, όταν πλέον γίνεται κοινή πεποίθηση ότι η
Ελλάδα βαίνει προς χρεοκοπία και ότι ένα τέτοιο ενδεχόµενο θα προκαλούσε
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αναταράξεις και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρωζώνης, κατά πάσα πιθανότητα µέσω
της έκθεσης των τραπεζών τους σε ελληνικά κρατικά οµόλογα.
Σε όλο το χρονικό διάστηµα Σεπτεµβρίου 2009-Φεβρουαρίου 2012, αν και τα
ελληνικά ασφάλιστρα -όπως και η απόδοση των ελληνικών οµολόγων- είναι τα
υψηλότερα και οι διακυµάνσεις τους οι µεγαλύτερες, η κατεύθυνση των
αυξοµειώσεών τους είναι ως επί το πλείστον κοινή µε την κατεύθυνση των
υπολοίπων. Αυτό σηµαίνει ότι κοινοί παράγοντες επηρέαζαν τα ασφάλιστρα στις
ευρωπαϊκές χώρες, αλλά µε διαφορετική ένταση. Είναι προφανές ότι η τύχη της
Ελλάδος είναι στο µυαλό των αγορών άµεσα συνδεδεµένη µε την τύχη της
Ευρωζώνης.

5.1.2 Πορεία δεκαετών ελληνικών κρατικών οµολόγων
Τα δεκαετή ελληνικά οµόλογα κατά το τελευταίο χρονικό διάστηµα έχουν
µεταβληθεί κατά 780 µονάδες βάσης, καθιστώντας ακριβότερο το δανεισµό της
Ελλάδας από τους επενδυτές. Στη διάρκεια των τελευταίων 12 µηνών η απόδοση των
ελληνικών οµολόγων ενισχύθηκε κατά 12,57%. Από το 1998 έως και το 2012 η
απόδοση του δεκαετούς ελληνικού οµολόγου σηµείωσε ιστορικό ρεκόρ ανόδου µε
38,54%, το Μάρτιο του 2012 και ιστορικό χαµηλό µε 3,23%, το Σεπτέµβριο του
2005, ενώ ο µέσος όρος µεταβολής της κυµαίνεται στο 6,94% στη διάρκεια του
συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. Γενικά, ένα κρατικό οµόλογο εκδίδεται από
την εκάστοτε εθνική κυβέρνηση και εκφράζεται στο νόµισµα της συγκεκριµένης
χώρας. Η απόδοση που απαιτούν οι επενδυτές για τα ταµεία δανειοδοτήσεων προς τις
κυβερνήσεις αντανακλά τις προσδοκίες τους για τη διακύµανση του επιπέδου του
πληθωρισµού τους και την πιθανότητα εξόφλησης του χρέους τους.
Η πορεία της απόδοσης ελληνικών οµολόγων την τελευταία τριετία 20092012 είναι η εξής:
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∆ιάγραµµα 5.1 – Πορεία ελληνικών δεκαετών οµολόγων την τριετία 20092012

5.1.3 Το ελληνικό δηµόσιο χρέος
Το ελληνικό δηµόσιο χρέος κατά την τελευταία φορά µέτρησής του έφτασε στο 165,3
τοις εκατό του ΑΕΠ της χώρας. Από το 1980 µέχρι το 2010, το µέσο δηµόσιο χρέος
στην Ελλάδα προς το ΑΕΠ έφτανε το 81,62 τοις εκατό, ενώ η επίτευξη του ιστορικού
υψηλού του των 142,80 τοις εκατό πραγµατοποιήθηκε το ∆εκέµβριο του 2010 και
στον αντίποδα του ιστορικού χαµηλού των 22,60 τοις εκατό το ∆εκέµβριο του 1980.
Σε γενικές γραµµές, το δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ χρησιµοποιείται από
τους επενδυτές µε σκοπό να αξιολογηθεί η ικανότητα της Ελλάδας να προβεί σε
µελλοντικές πληρωµές του χρέους της, επηρεάζοντας µε αυτόν τον τρόπο το κόστος
δανεισµού της και τις αποδόσεις των κρατικών της οµολόγων.
Τα τελευταία χρόνια από τις αρχές του 2000 έως και σήµερα το 2012 το
ελληνικό δηµόσιο χρέος ως ποσοστό επί του ΑΕΠ της κινήθηκε ως εξής:
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∆ιάγραµµα 5.2 – Πορεία ελληνικού δηµόσιου χρέους ως ποσοστό επί του ΑΕΠ
κατά τα έτη 2000-2012

Το δηµόσιο χρέος της Ελλάδος σε απόλυτα µεγέθη κατά τα δύο έτη
εκτόξευσής του 2011-2012 καθώς και σε σχέση µε το µέγεθος του πληθυσµού και το
κατ’ αναλογία χρέος του κάθε πολίτη αυτής της χώρας είναι το έξης:

Πίνακας 5.1 - Το ∆ηµόσιο Χρέος της Ελλάδας την 2ετία 2011-2012

ΕΛΛΑ∆Α

2ετία 2011-2012
2011

2012

$ 394 δις

$ 387 δις

$ 35.870.06

$ 35.132.48

11.000.000

11.000.000

8,5%

4,8%

∆ΗΜΟΣΙΟ
ΧΡΕΟΣ
(Government
Debt)
ΠΟΣΑ
ΧΡΩΣΤΑΕΙ
ΚΆΘΕ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΡΥΘΜΟΣ
ΑΥΞΗΣΗΣ

Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία κάθε Έλληνας οφείλει σήµερα 35.870
δολάρια, ενώ το ∆ηµόσιο Χρέος της Ελλάδας στο τέλος του 2011 θα ανέλθει περίπου
στα 394 δις δολάρια. Το 2012 κάθε Έλληνας θα χρωστάει λιγότερα αλλά καθώς το
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ΑΕΠ θα συρρικνώνεται, η σχέση Χρέος / ΑΕΠ θα γίνεται δυσµενέστερη για την
χώρα.

5.1.4 Σχέση πορείας πολιτικοοικονοµικών εξελίξεων - Αξιολογήσεων
διεθνών οίκων – Πορείας απόδοσης οµολόγων και spreads
Οι αξιολογήσεις των διεθνών οίκων όπως γίνεται σαφές από την παραπάνω ανάλυση
ακολουθούν τα γεγονότα που εξελίσσονται εντός της Ελλάδος. Κάθε εξέλιξη
αρνητική ως προς την ικανότητα διατήρησης του αξιόχρεού της και ενδυνάµωσης της
πιθανότητας µη ανταπόκρισης στις µελλοντικές υποχρεώσεις της αντικατοπτρίζεται
στις αξιολογήσεις των διεθνών οίκων. Ο ένας µετά τον άλλο από την απαρχή των
γεγονότων, που σήµαναν την κατάρρευση της ελληνικής οικονοµίας, υποβάθµιζαν
τις αξιολογήσεις τους ανάλογα µε τις τρέχουσες ενδείξεις και εξελίξεις τόσο στο
εσωτερικό

της

χώρας

όσο

και

σε

γενικότερο

επίπεδο

Ευρωζώνης

και

ευθυγραµµίζονταν στις τελικές τους εκτιµήσεις, ενισχύοντας την ανάπτυξη του
περιρρέοντος αρνητικού κλίµατος.
Από την άλλη πλευρά, η πορεία της απόδοσης των ελληνικών οµολόγων και η
αντίστοιχη των spreads είναι σταθερά ανοδική µε µικρά σκαµπανεβάσµατα, που απλά
επιβεβαιώνουν την εκτόξευση του κόστους δανεισµού του ελληνικού κράτους και του
ύψους του δηµόσιου χρέους του, επιδεινώνοντας την ελληνική οικονοµία και
ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες ανάκαµψής της. Η άνοδος τους είναι κλιµακωτή
έως και τα µέσα του έτους 2011, όποτε και σταδιακά από το Σεπτέµβριο αυτού του
έτους απογειώνονται αντανακλώντας τις δυσµενείς εξελίξεις στην ελληνική
οικονοµία και το φηµολογούµενο επερχόµενο haircut των ελληνικών οµολόγων. Η
άνοδος της απόδοσης των ελληνικών οµολόγων και των spreads ακολουθεί τις
αρνητικές αξιολογήσεις της ελληνικής οικονοµίας και η εκτόξευσή τους
πραγµατοποιείται όταν πλέον τα ελληνικά οµόλογα έχουν αξιολογηθεί µε την
χειρότερη βαθµολογία και έχουν αξιολογηθεί ως «σκουπίδια», ενισχύοντας έναν
φαύλο κύκλο.
Τα γεγονότα πολιτικά και οικονοµικά που καθορίζουν και οριοθετούν την
εξέλιξη και την πορεία της ελληνικής οικονοµίας και του αξιόχρεού της, πάντα, όπως
παρατηρούµε, προηγούνται των όποιων αξιολογήσεων των διεθνών οίκων και της
πορείας των µέτρων εκτίµησης του κόστους δανεισµού της χώρας. Οι αξιολογήσεις,
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επίσης, σαφώς προηγούνται και επηρεάζουν την εξέλιξη των αποδόσεων των
ελληνικών οµολόγων, των spreads και του κόστους δανεισµού της χώρας, ίσως
ενισχύοντας αυτήν την τάση, αλλά βασιζόµενες σε πραγµατικά αντικειµενικά
γεγονότα απλά επισηµαίνουν µία τάση η οποία προϋπάρχει και θα εκτυλισσόταν
αναπόφευκτα.

5.2 Ιταλία
Η Ιταλία συγκαταλέγεται µεταξύ των χωρών µεγάλης παγκόσµιας οικονοµικής
ισχύος,

µε

σαφή

δυνατότητα

επιρροής

και

διαµόρφωσης

των

διεθνών

γεωπολιτικοοικονοµικών εξελίξεων. Η εσωτερική οικονοµική της πολιτική και η
διαχείριση των οικονοµικών της, την έφερε, ωστόσο, βάσει των τελικών στοιχείων
που ανακοίνωσε η ιταλική στατιστική υπηρεσία ISTAT, να αντιµετωπίζει ένα χρέος
που έφθασε στο 120,1% του ΑΕΠ το 2011 από 118,7% του ΑΕΠ που ήταν το 2010,
δηλαδή διαµορφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 1996. Αν αναλύσουµε το θέµα
διεξοδικά, όµως, η πραγµατική εικόνα είναι λίγο διαφορετική. Σε αντίθεση µε την
Ισπανία και την Ιρλανδία, οι πολίτες στης Ιταλίας δεν έχουν λάβει πολλά στεγαστικά
δάνεια και υποθήκες, και σε γενικές γραµµές δε χρωστάνε πολλά, πράγµα που
σηµαίνει πως σύµφωνα µε τη Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών, η Ιταλία ως χώρα,
δεν είναι ιδιαίτερα χρεωµένη συγκρινόµενη µε άλλες µεγάλες οικονοµίες, όπως είναι
η Γαλλία, ο Καναδάς, και το Η.Β. Επιπροσθέτως, τα µεγάλα χρέη της ιταλικής
κυβέρνησης δεν είναι κάτι το καινούργιο, καθώς από το 1991 και µετά, σε συνεχή και
αδιάλειπτη βάση, διατηρεί χρέος µεγαλύτερο του 100% του ΑΕΠ της. Η ειδοποιός
διαφορά, όµως, σε σχέση µε την έως τώρα πορεία της Ελλάδος, έγκειται στη
δηµοσιονοµική σοβαρότητα που επιδεικνύει και τα σηµαντικά της φορολογικά
έσοδα, σε σύγκριση µε όσα δαπανά για κοινωνικές παροχές.
Στην πραγµατικότητα, ο µόνος λόγος για τον οποίο η Ιταλία συνεχίζει να
δανείζεται είναι για να πληρώνει το κεφάλαιο και τους τόκους των δανείων της.
Η ιταλική οικονοµία όµως παρουσιάζει σηµαντικές αδυναµίες και
προβλήµατα, η τόνωση των οποίων -δεδοµένης της παγκόσµιας οικονοµικής
συγκυρίας, όπως είναι η κακή νοµοθεσία, τα επιχειρηµατικά κεκτηµένα, ο
γερασµένος πληθυσµός της και οι χαµηλές επενδύσεις, στοιχεία που συντελούν στην
εµπόδιση της αύξησης της παραγωγής της- µπορούν να οδηγήσουν στον εκτροχιασµό
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της. Τα τελευταία 15 χρόνια η Ιταλία αντιµετωπίζει µια ετήσια οικονοµική ανάπτυξη
της τάξης του µόλις 0.75%. Αυτό το νούµερο είναι πολύ χαµηλότερο από τους τόκους
που πληρώνει στα δάνειά της.
Με τον τρόπο αυτό ενυπάρχει και ενισχύεται η πιθανότητα το ιταλικό χρέος
να αυξάνεται πολύ πιο γρήγορα από ότι η δυνατότητα της χώρας να το εξυπηρετήσει.
Το γεγονός αυτό δεν αποτελούσε πρόβληµα στο παρελθόν, αφού η Ιταλία είχε ψηλό
πληθωρισµό, που ανέβαζε τα φορολογικά έσοδα. Σήµερα όµως, τα πράγµατα έχουν
διαφοροποιηθεί και οι δυνατότητες ελιγµών έχουν περιοριστεί δραστικά. Όπως
συνέβη και στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό Νότο, τα ηµεροµίσθια αυξήθηκαν απότοµα στη
φάση των παχέων αγελάδων και κατέστησαν τη χώρα µη ανταγωνιστική σε σχέση µε
τη Γερµανία και τις άλλες βορειοευρωπαϊκές χώρες της ευρωζώνης.
Αυτή η χαµηλή ανταγωνιστικότητα θα σηµατοδοτήσει πολλά χρόνια χαµηλής
ανάπτυξης και χαµηλού πληθωρισµού, µε τα µεροκάµατα να παγώνουν ή και να
µειώνονται, έως ότου υπάρξει κάποιο πλεονέκτηµα απέναντι στους Γερµανούς
ανταγωνιστές, καθιστώντας το χρέος της Ιταλίας µη βιώσιµο.
Στην περίπτωση συνέχισης των περικοπών και της λογικής της λιτότητας που
έχει επιβληθεί στην Ελλάδα και διαχέεται προς όλη την Ευρώπη, η οικονοµία της
Ιταλίας θα πληγεί ακόµη πιο πολύ, µε πιθανότερο σενάριο την αύξηση της ανεργίας
και την ελαχιστοποίηση των δυνατοτήτων ανάκαµψης. Αυτό το ενδεχόµενο ανησυχεί
τις διεθνείς αγορές, µε συνέπεια οι δανειστές να ζητάνε µεγαλύτερα επιτόκια
προκειµένου να της δώσουν χρήµατα, τα οποία χρειάζονται για να αποπληρωθούν
στην ώρα τους τα ήδη υπάρχοντα χρέη. Αν όµως δεν της δανείσουν, δεν θα µπορέσει
να πληρώσει. Και αν δεν µπορεί να πληρώνει, κανείς δεν θα της δανείζει.
Σαφής ένδειξη και απόδειξη της δυσχερούς κατάστασης επί της οποίας έχει
περιέλθει η Ιταλία και η οικονοµία της αποτελεί η παραίτηση στις 12 Νοεµβρίου του
2011 του πρωθυπουργού της Σίλβιο Μπερλουσκόνι και η ανάληψη της ηγεσίας και
της πρωθυπουργίας της χώρας από τον τεχνοκράτη Μάριο Μόντι, µε σκοπό την
εφαρµογή µέτρων περιορισµού του χρέους της χώρας και την επιβολή νέου πακέτου
περικοπών.
Το µόνο θετικό στοιχείο που θα µπορούσε κανείς να παρατηρήσει είναι η
εικόνα για το έλλειµµα της χώρας, το οποίο υποχώρησε στο 3,9% του ΑΕΠ από 4,6%
που ήταν το 2010, αν και βρέθηκε ελαφρώς υψηλότερα από τον στόχο της
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κυβέρνησης Μόντι, η οποία ευελπιστούσε ότι το έλλειµµα θα µειωνόταν στο 3,8%
του ΑΕΠ.

5.2.1 Πορεία δεκαετών ιταλικών κρατικών οµολόγων
Τα δεκαετή ιταλικά οµόλογα κατά το τελευταίο χρονικό διάστηµα έχουν µεταβληθεί
κατά 11 µονάδες βάσης, καθιστώντας ακριβότερο το δανεισµό της Ιταλίας από τους
επενδυτές. Στη διάρκεια των τελευταίων 12 µηνών η απόδοση των ιταλικών
οµολόγων ενισχύθηκε κατά 1,01%. Από το 1993 έως και το 2012 η απόδοση του
δεκαετούς ιταλικού οµολόγου σηµείωσε ιστορικό ρεκόρ ανόδου µε 13,75% το
Μάρτιο του 1995 και ιστορικό χαµηλό µε 3,22% το Σεπτέµβριο του 2005, ενώ ο
µέσος όρος µεταβολής της κυµαίνεται στο 5,87% στη διάρκεια του συγκεκριµένου
χρονικού διαστήµατος.
Η πορεία της απόδοσης των ιταλικών οµολόγων την τελευταία τριετία 20092012 είναι η εξής:

∆ιάγραµµα 5.3 – Πορεία ιταλικών δεκαετών οµολόγων την τριετία 20092012
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5.2.2 Το ιταλικό δηµόσιο χρέος
Το ιταλικό δηµόσιο χρέος κατά την τελευταία φορά µέτρησής του έφτασε στο 120,1
τοις εκατό του ΑΕΠ της χώρας. Από το 1988 µέχρι το 2010, το µέσο δηµόσιο χρέος
στην Ιταλία προς το ΑΕΠ έφτανε το 108,59 τοις εκατό, ενώ η επίτευξη του ιστορικού
υψηλού του των 121,80 τοις εκατό πραγµατοποιήθηκε το ∆εκέµβριο του 1994 και
στον αντίποδα του ιστορικού χαµηλού των 90,50 τοις εκατό το ∆εκέµβριο του 1988.
Σε γενικές γραµµές, το δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ χρησιµοποιείται από
τους επενδυτές µε σκοπό να αξιολογηθεί η ικανότητα της Ιταλίας να προβεί σε
µελλοντικές πληρωµές του χρέους της, επηρεάζοντας µε αυτόν τον τρόπο το κόστος
δανεισµού της και τις αποδόσεις των κρατικών της οµολόγων.
Τα τελευταία χρόνια από τις αρχές του 2000 έως και σήµερα το 2012 το
ιταλικό δηµόσιο χρέος ως ποσοστό επί του ΑΕΠ της κινήθηκε ως εξής:

∆ιάγραµµα 5.4 – Πορεία ιταλικού δηµόσιου χρέους ως ποσοστό επί του ΑΕΠ
κατά τα έτη 2000-2012

Το δηµόσιο χρέος της Ιταλίας σε απόλυτα µεγέθη κατά το έτος εκτόξευσής
του 2011καθώς και σε σχέση µε το µέγεθος του πληθυσµού και το κατ’ αναλογία
χρέος του κάθε πολίτη αυτής της χώρας είναι το έξης:
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Πίνακας 5.2 - Το ∆ηµόσιο Χρέος της Ιταλίας το έτος 2011

ΙΤΑΛΙΑ

2011
∆ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

$ 2,215 τρις
(Government Debt)
ΠΟΣΑ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΚΆΘΕ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ

$ 36.444,988
60.776.531
4%

Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία του κάθε Ιταλός πολίτης οφείλει σήµερα
36.444,988 δολάρια ενώ το ∆ηµόσιο Χρέος της Ιταλίας στο τέλος του 2011 θα
ανέλθει περίπου στα 2,215 τρις δολάρια.

5.2.3 Πορεία Πιστοληπτικών αξιολογήσεων και κόστους δανεισµού
Οι αξιολογήσεις των διεθνών οίκων επί της ιταλικής οικονοµίας παρουσιάζουν µία
σχετική σταθερότητα µέχρι και τα µέσα του έτους 2011, οπότε και αρχίζει µία
σταθερή τάση φθίνουσας πορείας των βαθµολογιών της. Συγκεκριµένα, από το Μάιο
του 2011 η προοπτική αξιολόγησής τους για την Ιταλία µεταβάλλεται από σταθερή σε
αρνητική, µε σηµαντικές δηλαδή πιθανότητες υποβάθµισης της αξιολόγησής τους στο
άµεσο µέλλον. Η τελευταία υψηλή βαθµολόγηση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της
ιταλικής οικονοµίας τοποθετείται χρονικά στον Αύγουστο του 2011, µήνα κατά τον
οποίο οι αξιολογήσεις κάθε επιµέρους οίκου ήταν οι εξής: Moody’s Aa2, Standards &
Poor’s A+ και Fitch AΑ-. Εν συνεχεία από το Σεπτέµβριο του ίδιου έτους ξεκινά µία
διαδικασία διαδοχικών υποβαθµίσεων µε την αρχή να γίνεται από την Standards &
Poor’s µε επιβολή βαθµολογίας A και µε αρνητική µελλοντική προοπτική. Την
ακολούθησαν και οι άλλοι δύο σηµαντικοί οίκοι καταλήγοντας τον Οκτώβριο του
2011 στα εξής επίπεδα βαθµολογήσεων: Moody’s A2 , S&P Α και Fitch A+. Τέλος,
τον αµέσως επόµενο µήνα συνεχίστηκε περαιτέρω η υποβάθµιση της οικονοµίας της
καταλήγοντας το Φεβρουάριο του 2012 µε αξιολογήσεις: Moody’s A3, S&P BBB+
και Fitch A-, διατηρώντας την αρνητική µελλοντική προοπτική της, προµηνύοντας
περαιτέρω διαδικασίες υποβάθµισης.
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Από την άλλη πλευρά το κόστος δανεισµού ακολουθεί µία σχεδόν αντίστοιχη
πορεία µε αυτή των αξιολογήσεων. Από τα τέλη του 2010 παρατηρείται µία ανοδική
πορεία τόσο της απόδοσης των δεκαετών της οµολόγων όσο και των spreads χωρίς
ακραίες µεταβολές, οι οποίες αντανακλούν τις δυσµενείς εισαγόµενες συνέπειες της
κρίσης στην Ιταλία, που σε συνδυασµό µε το υπέρογκο ύψος του δηµόσιου χρέους
της -το οποίο λόγω των συνθηκών συνεχώς ανέρχεται- και τα διαρθρωτικά της
προβλήµατα, προκάλεσαν την εκδήλωση ανησυχίας από πλευράς των αγορών. Το
κόστος δανεισµού της σταδιακά ανέρχεται έως και τα µέσα του 2011, οπότε και
εκτοξεύεται, αντανακλώντας την αστάθεια του εσωτερικού πολιτικού σκηνικού στην
Ιταλία και τη µετέπειτα πτώση της κυβέρνησης Μπερλουσκόνι και τη σύσταση νέας
κυβέρνησης συνεργασίας υπό την πρωθυπουργία του Μόντι, περίοδο κατά την οποία
οµαλοποιείται η αντιµετώπιση των αγορών µέχρι και τις αρχές του 2012, οπότε και
παρατηρείται µείωση σηµαντική της απόδοσης των δεκαετών της οµολόγων και των
επιπέδων των spreads. Αντίθετα, η ανοδική πορεία του δηµόσιου χρέους της θα
συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του 2012, επισηµαίνοντας και διατηρώντας την
ανησυχία για την περαιτέρω πορεία της χώρας.

5.3 Ισπανία
Η Ισπανία ανήκει και αυτή στην κατηγορία των χωρών της Ευρωζώνης, που βιώνουν
έντονη πολιτική και οικονοµική αστάθεια στο εσωτερικό τους τα τελευταία χρόνια,
επηρεαζόµενη από την διαρκώς επεκτεινόµενη διεθνή οικονοµική κρίση. Αν και η
αφετηρία του προβλήµατος της Ισπανίας είναι διαφορετική από αυτήν κρατών, όπως
η Ελλάδα και η Ιταλία, ωστόσο οι συνέπειες που υφίσταται και οι κίνδυνοι που
καραδοκούν και την πολιορκούν είναι ταυτόσηµοι. Το πραγµατικό πρόβληµα για την
Ισπανία έγκειται στο χρέος του ιδιωτικού της τοµέα, το οποίο αντιστοιχεί στο 227%
του ΑΕΠ και διαµοιράζεται µεταξύ του χρέους των νοικοκυριών της τάξεως του 82%
του ΑΕΠ και του χρέους των επιχειρήσεων ύψους 145% του ΑΕΠ.
Η ύπαρξη ιδιωτικού χρέους, αν και αποτελεί σηµαντικό πυλώνα ανάπτυξης σε
περιόδους οµαλότητας σε µία οικονοµία, ωστόσο η σταθερή µείωση των πιστωτικών
αξιολογήσεων και οι αυξανόµενες αποδόσεις των οµολόγων έχουν οδηγήσει σε µια
βλαβερή χαµηλή διαθεσιµότητα πίστης. Οι όγκοι του δανεισµού έχουν παραµείνει
στο χαµηλό του 2009 για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, πλήττοντας την εγχώρια
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κατανάλωση και τη συνολική οικονοµική ανάπτυξη. Αν ληφθεί υπόψη και η έκρηξη
της ισπανικής φούσκας των ακινήτων, κατά την οποία τα νοικοκυριά είδαν τον
καθαρό πλούτο τους να µειώνεται δραστικά, µε άµεση συνέπεια την επιδείνωση της
ικανότητας δανεισµού τους και

την περαιτέρω µείωση των επιπέδων της

κατανάλωσής τους, σε συνδυασµό µε τα µέτρα λιτότητας και το σκληρό ισοσκελισµό
του προϋπολογισµού που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνεται προφανής η υφεσιακή
πορεία της χώρας.
Ένα

άλλο

ιδιαίτερα

σηµαντικό

πρόβληµα

που

απασχολεί

τους

οικονοµολόγους µε το ιδιωτικό χρέος είναι ότι, όταν σταµατήσει η ανάπτυξη και
µειωθεί η συνεχιζόµενη διαθεσιµότητα πίστης, µπορεί πολύ εύκολα να µετατραπεί σε
δηµόσιο χρέος, προβλέποντας ότι το χρέος της Ισπανίας θα αγγίξει µέσα στον
επόµενο χρόνο το 72%. Μέσω της παροχής χρηµατοοικονοµικής βοήθειας στα
προβληµατικά

χρηµατοπιστωτικά

ιδρύµατα,

το

ιδιωτικό

χρέος

(τόσο

των

νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων) µεταφέρεται στον κρατικό ισολογισµό.
Χωρίς να υποδηλώνεται άµεση ταύτιση και ευθυγραµµισµός µε την πορεία της, η
Ιρλανδία, η οποία διέσωσε ολόκληρο το τραπεζικό της σύστηµα µετά την
κατάρρευσή του το 2008, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιας λειτουργίας.
Η διάσωση της, µετέπειτα, οδήγησε σε τριπλασιασµό του εθνικού χρέους της
Ιρλανδίας και στην ανάγκη για διάσωσή της από την Ε.Ε. και το ∆ΝΤ.
Μπορεί ο ισπανικός τραπεζικός κλάδος να καταρρέει, καθώς από την αρχή
της κρίσης µία έκρηξη δανεισµού προς µια υπερθερµασµένη αγορά ακινήτων τις
άφησε µε πολλά µη εξυπηρετούµενα δάνεια και µε κατασχεθέντα ακίνητα που
θεωρούνται από πολλούς αναλυτές ότι αξίζουν πολύ λιγότερα από την τιµή
απόκτησής τους, αλλά τα ερείσµατα που διαθέτουν οι µεγάλες τράπεζες στη Λατινική
Αµερική έχουν αντισταθµίσει τις ισχνές επιδώσεις τους στην Ισπανία, µετριάζοντας
το ιδιαίτερα δυσµενές κλίµα.
Σύµφωνα µε έκθεση της EBA, που δηµοσιεύτηκε τον ∆εκέµβριο του 2011, οι
ισπανικές τράπεζες θα χρειαστούν ανακεφαλαιοποίηση ύψους 26,17 δισ. ευρώ πριν
από τον Ιούλιο του 2012, ενώ ήδη τον Φεβρουάριο του 2011, η Μαδρίτη προχώρησε
σε έναν νέο γύρο µεταρρυθµίσεων στον τραπεζικό κλάδο, συµπεριλαµβανοµένης της
χορήγησης επιπλέον 50 δισ. ευρώ σε προβλέψεις έναντι των προβληµατικών
στεγαστικών δανείων.
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Σηµαντικά προβλήµατα, επίσης, της ισπανικής οικονοµίας, όµως αποτελούν η
υψηλότατη ανεργία, η υψηλότερη στα πλαίσια της Ευρωζώνης της τάξεως του 23%,
µέγεθος τεράστιο αν αναλογιστεί κανείς και την κατάσταση στους νέους κάτω των 25
ετών, µε ποσοστά που αγγίζουν το 45% και οι ιδιαιτερότητες της ισπανικής
κοινωνίας, που υποχρεώνουν την Μαδρίτη σε περιορισµένο έλεγχο επί των
προϋπολογισµών των αυτόνοµων περιοχών της, συνιστώντας

έναν βασικό

παράγοντα αστάθειας της ισπανικής οικονοµίας, καθώς οι περιοχές αυτές
αντιπροσωπεύουν έλλειµµα ίσο µε 12% του ισπανικού ΑΕΠ και οι κυβερνήσεις τους
παρουσιάζονται όλο και πιο απρόθυµες να υποκύψουν στη Μαδρίτη και να σφίξουν
τα οικονοµικά τους. Τέλος, η αναθεώρηση του ελλείµµατος του προϋπολογισµού του
2011 προς τα πάνω και οι διεθνείς ανησυχίες για εσκεµµένη υποεκτίµησή του για την
συγκοµιδή πρόσκαιρων ωφελειών από πλευράς του νυν πρωθυπουργού της,
ενισχύουν τις ανησυχίες των αγορών και του συνόλου της Ευρωζώνης που
αλληλοεξαρτώνται µε αυτήν.
Όλα τα παραπάνω συντελούν στο να αντιµετωπίζει χώρα µια συνεχιζόµενη
οικονοµική κάµψη, υψηλά ελλείµµατα, αυξανόµενο χρέος και αυξανόµενες
κοινωνικές εντάσεις, οι οποίες σταδιακά αντανακλώνται και στις διεθνείς αγορές, στο
αυξανόµενο κόστους δανεισµού της και το διογκούµενο εξωτερικό της χρέος.

5.3.1 Πορεία δεκαετών ισπανικών κρατικών οµολόγων
Τα δεκαετή ισπανικά οµόλογα κατά το τελευταίο χρονικό διάστηµα έχουν µεταβληθεί
κατά 31 µονάδες βάσης, καθιστώντας ακριβότερο το δανεισµό της Ισπανίας από τους
επενδυτές. Στη διάρκεια των τελευταίων 12 µηνών η απόδοση των ισπανικών
οµολόγων ενισχύθηκε κατά 0,79%. Από το 1993 έως και το 2012 η απόδοση του
δεκαετούς ισπανικού οµολόγου σηµείωσε ιστορικό ρεκόρ ανόδου µε 12,66% το
Ιανουάριο του 1993 και ιστορικό χαµηλό µε 3,01% το Σεπτέµβριο του 2005, ενώ ο
µέσος όρος µεταβολής της κυµαίνεται στο 5,72% στη διάρκεια του συγκεκριµένου
χρονικού διαστήµατος.
Η πορεία της απόδοσης των ισπανικών οµολόγων την τελευταία τριετία 20092012 είναι η εξής:
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∆ιάγραµµα 5.5 – Πορεία ισπανικών δεκαετών οµολόγων κατά την τριετία
2009-2012

5.3.2 Το ισπανικό δηµόσιο χρέος
Το ισπανικό δηµόσιο χρέος κατά την τελευταία φορά µέτρησής του έφτασε στο 68,5
τοις εκατό του ΑΕΠ της χώρας. Από το 1980 µέχρι το 2010, το µέσο δηµόσιο χρέος
στην Ισπανία προς το ΑΕΠ έφτανε το 46,47 τοις εκατό, ενώ η επίτευξη του ιστορικού
υψηλού του των 67,40 τοις εκατό πραγµατοποιήθηκε το ∆εκέµβριο του 1996 και
στον αντίποδα του ιστορικού χαµηλού των 16,60 τοις εκατό το ∆εκέµβριο του 1980.
Σε γενικές γραµµές, το δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ χρησιµοποιείται από
τους επενδυτές µε σκοπό να αξιολογηθεί η ικανότητα της Ισπανίας να προβεί σε
µελλοντικές πληρωµές του χρέους της, επηρεάζοντας µε αυτόν τον τρόπο το κόστος
δανεισµού της και τις αποδόσεις των κρατικών της οµολόγων.
Τα τελευταία χρόνια από τις αρχές του 2000 έως και σήµερα το 2012 το
ισπανικό δηµόσιο χρέος ως ποσοστό επί του ΑΕΠ της κινήθηκε ως εξής:
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∆ιάγραµµα 5.6 – Πορεία ισπανικού δηµόσιου χρέους ως ποσοστό επί του ΑΕΠ
κατά τα έτη 2000-2012

Το δηµόσιο χρέος της Ισπανίας σε απόλυτα µεγέθη κατά το έτος εκτόξευσής
του 2011καθώς και σε σχέση µε το µέγεθος του πληθυσµού και το κατ’ αναλογία
χρέος του κάθε πολίτη αυτής της χώρας είναι το έξης:

Πίνακας 5.3 - Το ∆ηµόσιο Χρέος της Ισπανίας το έτος 2011
2011
∆ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΙΣΠΑΝΙΑ
$ 838 δις

(Government Debt)
ΠΟΣΑ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΚΆΘΕ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ

$ 18.224.44
45.953.698
4,4%

Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία κάθε Ισπανός πολίτης οφείλει σήµερα
18.244,44 δολάρια ενώ το ∆ηµόσιο Χρέος της Ισπανίας στο τέλος του 2011 θα
ανέλθει περίπου στα 838 δις δολάρια.

5.3.3 Οι αξιολογήσεις των διεθνών οίκων και το κόστος δανεισµού
της χώρας
Οι αξιολογήσεις των διεθνών οίκων στην περίπτωση της Ισπανίας, ενώ η ισπανική
οικονοµία παρουσιάζει σηµαντικά σηµάδια ύφεσης, όπως η ραγδαία άνοδος του
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δηµόσιου χρέους της το οποίο ως ποσοστό επί του ΑΕΠ της διπλασιάστηκε µέσα σε
τέσσερα έτη από το 2008 έως το 2012, τα διατιθέµενα κρατικά δεκαετή οµόλογα από
τα τέλη του έτους 2010 αυξάνουν σηµαντικά τις αποδόσεις τους και στα spreads
παρατηρείται ελαφρά άνοδος, αν και έχουν παρουσιάσει µία σταθερά καθοδική
πορεία στη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών 2009-2012, που πλήττεται η ζώνη
του ευρώ τα επίπεδά τους, ωστόσο παραµένουν υψηλά, χωρίς να καταδεικνύουν
εµφανώς την ραγδαία επιδείνωση της πορείας της χώρας.
Συγκεκριµένα, οι βαθµολογίες σχετικά µε την πιστοληπτική ικανότητα της
Ισπανίας ξεκινούν την καθοδική τους πορεία από τις αρχές του έτους 2009 µε
επισηµάνσεις αρνητικής προοπτικής και µικρές υποβαθµίσεις της, αλλά η κλιµάκωσή
τους δεν είναι τέτοια που να υποδηλώνει την πιθανότητα σοβαρότατης κρίσης στο
εσωτερικό της. Ιδιαίτερα οι αξιολογήσεις της Standard & Poor’s ξεκινούν από την
αξιολόγηση ΑΑΑ στις αρχές του 2009 και καταλήγουν σε Α µε αρνητική προοπτική
και σηµαντικό ενδεχόµενο περαιτέρω υποβάθµισης στις αρχές του 2012, οι
βαθµολογίες της Moody’s, αντίστοιχα ξεκινούν από επίπεδα του Aaa το 2009 και
καταλήγουν στις αρχές του 2012 σε επίπεδα Α3 και, τέλος, της Fitch ξεκινούν από
ΑΑΑ το 2009 για να υποβαθµιστούν σε Α στις αρχές του 2012.
Συµπερασµατικά, οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης στις βαθµολογίες που
καταλήγουν επί της εξέλιξης των οικονοµικών της Ισπανίας αντικατοπτρίζουν την
αρνητική της πορεία, χωρίς να αντιστοιχούν πλήρως στο µέγεθός της, επισηµαίνοντας
ίσως και βασιζόµενες στο χαµηλό συγκριτικά ύψος χρέους της χώρας σε σχέση µε το
κατά κεφαλήν ΑΕΠ της, επί του οποίου το ποσοστό δεν χαρακτηρίζεται αρκούντος
ανησυχητικό. Η διατήρηση, ωστόσο, των αρνητικών προοπτικών σχετικά µε την
περαιτέρω εξέλιξη της ισπανικής οικονοµίας εκ µέρους των οίκων αξιολόγησης και
της επισήµανσης ύπαρξης σηµαντικού ενδεχοµένου συνέχισης της πορείας
υποβάθµισής της είναι ενδεικτική του άσχηµού κλίµατος και αντιπροσωπευτική της
κακής εσωτερικής οικονοµικής της κατάστασης.
Το κόστος δανεισµού της, αντίστοιχα, που µεταφράζεται από την απόδοση
των ισπανικών οµολόγων και την κίνηση των spreads, υψώνεται από τα τέλη του
2010 και εκτοξεύονται τον Αύγουστο του 2011 και στα τέλη του ίδιου έτους, πορεία
που επιβεβαιώνεται και από τους δύο δείκτες. Από τα µέσα του 2011 τα spreads
ακολουθούν µια σαφή και σταθερά ανοδική εξέλιξη µέχρι και τις αρχές του 2012, ενώ
η απόδοση των οµολόγων αν και παρουσιάζει µια γενικά ανοδική πορεία συναντά
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κάποια σηµαντικά µέγιστα τον Αύγουστο του 2011, στα τέλη του 2011 και καθώς
προχωράµε προς τα µέσα του 2012, καταδεικνύοντας την αρνητική τροχιά της
ισπανικής οικονοµίας.
Οι αξιολογήσεις των διεθνών οίκων και στην περίπτωση της Ισπανίας
ακολουθούν τις

εσωτερικές

πολιτικοοικονοµικές

εξελίξεις,

τις

οποίες

και

αντικατοπτρίζουν. Αυτές µε τη σειρά τους, µε εξαίρεση την Standard & Poor’s, η
οποία πρώτη προχώρησε σε υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας
στις αρχές του 2009, ακολουθούν τα δυσµενή σηµάδια των αγορών µε την ύψωση
των spreads, εντείνοντας το µέγεθος της ανησυχίας και ενισχύοντας την εκτόξευση
του κόστους δανεισµού της χώρας, επισηµαίνοντας την αρνητική της πορεία.

5.4 Πορτογαλία
Η επιδείνωση της οικονοµικής κατάστασης στην Ισπανία, όπως αναλύθηκε
παραπάνω, καθιστά δυσκολότερη την πιθανότητα επανάκαµψης για την Πορτογαλία
και την υπέρβαση της κρίσης χρέους, καθώς ο κυριότερος εµπορικός εταίρος της
βυθίζεται στην ύφεση και η απειλή µετάδοσής της στην Ιβηρική χερσόνησο
εντείνεται. Οι εκτιµήσεις για το αύριο της πορτογαλικής οικονοµίας διίστανται.
Οικονοµικοί αναλυτές, δανειστές, κυβέρνηση και λαός έχουν διαφορετική γνώµη,
ενώ η συζήτηση για ένα «κούρεµα» άρχισε και στη Λισαβόνα.
Η διόγκωση του χρέους και οι αµφιβολίες για τη βιωσιµότητά του, ο µικρός
δείκτης ανάπτυξης και η χαµηλή παραγωγικότητα ανάγκασαν την πορτογαλική
κυβέρνηση να καταφύγει το 2011 στο µηχανισµό δηµοσιονοµικής στήριξης. Η
Λισαβόνα προχώρησε σε λήψη ενός πακέτου οικονοµικής βοήθειας της τάξεως των
78 δις ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο µε
υποχρέωση υπαγωγής της χώρας σε συγκεκριµένο πρόγραµµα σύγκλισης, που
στόχευε στην τόνωση της οικονοµικής ανάπτυξης και της αγοράς εργασίας, µε
παράλληλη λήψη µέτρων διασφάλισης των δηµοσιονοµικών στοιχείων και
ανοικοδόµησης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας. Η επίτευξη των στόχων
αυτών προέβλεπε την αύξηση των φόρων και µείωση του πραγµατικού εισοδήµατος
των Πορτογάλων, οι οποίοι υφίσταντο και περικοπές στις λαµβανόµενες από αυτούς
κοινωνικές παροχές.
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Η Πορτογαλία εφαρµόζει από πέρσι ένα σκληρό πρόγραµµα λιτότητας, µε
αυξήσεις στους φόρους και περικοπές στις δαπάνες. Ως αποτέλεσµα, η ζήτηση στο
εσωτερικό έπεσε κατά 5,7% το 2011. Ταυτόχρονα όµως οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά
11% αφού οι εταιρείες στράφηκαν στις αγορές του εξωτερικού για να καλύψουν τις
απώλειές τους. Αυτή η αύξηση θα µπορούσε να χαθεί λόγω της ύφεσης στην Ισπανία.
Ο άµεσος οικονοµικός αντίκτυπος της Ισπανίας στην Πορτογαλία εκτείνεται και πέρα
από τις εξαγωγές. Πριν χτυπήσει η κρίση, η Ισπανία ήταν ένας από τους πέντε
µεγαλύτερους ξένους επενδυτές στην Πορτογαλία και οι Ισπανοί αποτελούν τη
µεγαλύτερη οµάδα ξένων τουριστών στη χώρα. Επιπλέον, η Santander, η µεγαλύτερη
ισπανική τράπεζα, είναι η τρίτη σε µέγεθος ιδιωτική τράπεζα στην Πορτογαλία. «Αν
δείτε να βαθαίνουν τα προβλήµατα της Ισπανίας, ιδίως στον τραπεζικό τοµέα, αυτός
ο φόβος θα επεκταθεί και στην Πορτογαλία και σε άλλες χώρες», υποστήριξε ο
Μπάρµπαρα. Τα προβλήµατα της Ισπανίας βαθαίνουν και ωριµάζουν επηρεάζοντας
άµεσα και τη γείτονά της. Σύντοµα είναι πιθανόν και η Ισπανία να πορευτεί µε ένα
πακέτο στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία µε το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο και το συνακόλουθο πρόγραµµα βαθειάς λιτότητας, αλλά δεν
είναι µόνο αυτά που σπρώχνουν την Πορτογαλία στο κενό.
Το 2012, η πορτογαλική οικονοµία αναµένεται να συρρικνωθεί κατά
περισσότερο από 3% -µετά από συρρίκνωσή της κατά 1,5% το 2011- και το δηµόσιο
χρέος θα παραµείνει υψηλό. Όταν η Πορτογαλία συµφώνησε και έλαβε το δικό της
πακέτο διάσωσης το Μάιο του 2011, το χρέος της χώρας ανέρχονταν σε 107% του
ΑΕΠ και µέσα στα επόµενα δυο χρόνια αναµένεται να διαµορφωθεί στο 113% του
ΑΕΠ. Ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ έφτασε σε αυτό το επίπεδο, διότι η Λισαβόνα
επωµίστηκε τα χρέη ορισµένων κρατικών επιχειρήσεων και τοπικών κυβερνήσεων
από το 2008 έως το 2010. Ήδη το 2012 φαίνεται πως θα είναι µια ακριβή χρονιά,
καθώς η Λισαβόνα θα χρειαστεί να ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζές της.
Το χρέος των νοικοκυριών είναι επίσης πολύ υψηλό, στο 94% του ΑΕΠ, µια
ποσοστιαία µονάδα χαµηλότερο σε σχέση µε το ιστορικό ρεκόρ που καταγράφηκε το
2009. Το χρέος των επιχειρήσεων από το 2009 παραµένει στο 130%. Η ανεργία
αυξήθηκε στο 14% στο τέλος του 2011, ενώ το ποσοστό της ανεργίας των νέων είναι
ιδιαίτερα υψηλό, στο 35% περίπου.
Σε ότι αφορά τον τραπεζικό κλάδο της Πορτογαλίας, το Φεβρουάριο του
2011, περισσότερες από 34.000 οικογένειες φέρονται να σταµάτησαν την
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αποπληρωµή των δανείων τους στις τράπεζες. Ο αριθµός των Πορτογάλων που
σταµάτησαν να πληρώνουν τις δόσεις των στεγαστικών τους αυξήθηκε πέρυσι κατά
450%. Επιπλέον, περίπου 9.000 επιχειρήσεις δεν κατάφεραν να αποπληρώσουν τις
µηνιαίες δόσεις τους στις τράπεζες.
Είναι σαφές το εγγενές διογκούµενο πρόβληµα που αντιµετωπίζει η οικονοµία
της Πορτογαλίας και η δυσχέρεια που παρατηρείται στην αντιµετώπισή του. Η
κυβέρνηση της χώρας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια εφαρµογής του
προγράµµατος λιτότητας που της έχει τεθεί και επιδεικνύει αξιοσηµείωτη συνέπεια.
Προσπαθεί και πετυχαίνει δηµοσιονοµικούς στόχους που της τίθενται, χωρίς όµως να
κατορθώνει επί του παρόντος να µπει σε τροχιά εξυγίανσης των οικονοµικών της και
πορείας ανάπτυξης, ενώ αντιθέτως πολλαπλασιάζονται οι φωνές που υποδεικνύουν
την αναγκαιότητα παροχής πρόσθετης οικονοµικής στήριξης και πακέτου βοήθειας
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και αναδιάρθρωσης
των χρεών της. Η πορτογαλική κυβέρνηση έχει κατ' επανάληψη διαψεύσει όποιο
τέτοιο σενάριο, ότι δηλαδή χρειάζεται περισσότερα χρήµατα ή περισσότερο χρόνο
για να επιτύχει τους στόχους που της έχουν τεθεί και να επιστρέψει στις αγορές του
χρόνου. Επιµένει ότι οι δύσκολοι δηµοσιονοµικοί στόχοι θα επιτευχθούν, όπως έχει
γίνει µέχρι τώρα. Η οικονοµία της Πορτογαλίας αναµένεται να υποχωρήσει κατά
3,3% φέτος η µεγαλύτερη ύφεση από τη δεκαετία του 1970 και να παρουσιάσει πολύ
µικρή ανάπτυξη, της τάξης του +0,3% το 2013. Αντίστοιχα, η ισπανική οικονοµία θα
παρουσιάσει κάµψη 1,7% φέτος και ανάπτυξη 0,2% του χρόνου, σύµφωνα µε τις
εκτιµήσεις της κυβέρνησης.

5.4.1 Πορεία δεκαετών πορτογαλικών κρατικών οµολόγων
Τα δεκαετή πορτογαλικά οµόλογα κατά το τελευταίο χρονικό διάστηµα έχουν
µεταβληθεί κατά 52 µονάδες βάσης, καθιστώντας ακριβότερο το δανεισµό της
Πορτογαλίας από τους επενδυτές. Στη διάρκεια των τελευταίων 12 µηνών η απόδοση
των πορτογαλικών οµολόγων ενισχύθηκε κατά 2,86%. Από το 1997 έως και το 2012
η απόδοση του δεκαετούς πορτογαλικού οµολόγου σηµείωσε ιστορικό ρεκόρ ανόδου
µε 17,39% το Ιανουάριο του 2012 και ιστορικό χαµηλό µε 3,16% το Σεπτέµβριο του
2005, ενώ ο µέσος όρος µεταβολής της κυµαίνεται στο 5,33% στη διάρκεια του
συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος.
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Η πορεία της απόδοσης των πορτογαλικών οµολόγων την τελευταία τριετία
2009-2012 είναι η εξής:

∆ιάγραµµα 5.7 – Πορεία πορτογαλικών δεκαετών οµολόγων την τριετία
2009-2012

5.4.2 Το πορτογαλικό δηµόσιο χρέος
Το πορτογαλικό δηµόσιο χρέος κατά την τελευταία φορά µέτρησής του έφτασε στο
107,8 τοις εκατό του ΑΕΠ της χώρας. Από το 1990 µέχρι το 2010, το µέσο δηµόσιο
χρέος στην Πορτογαλία προς το ΑΕΠ έφτανε το 60,32 τοις εκατό, ενώ η επίτευξη του
ιστορικού υψηλού του των 93,00 τοις εκατό πραγµατοποιήθηκε το ∆εκέµβριο του
2010 και στον αντίποδα του ιστορικού χαµηλού των 48,50 τοις εκατό το ∆εκέµβριο
του 2000. Σε γενικές γραµµές, το δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ
χρησιµοποιείται από τους επενδυτές µε σκοπό να αξιολογηθεί η ικανότητα της
Πορτογαλίας να προβεί σε µελλοντικές πληρωµές του χρέους της, επηρεάζοντας µε
αυτόν τον τρόπο το κόστος δανεισµού της και τις αποδόσεις των κρατικών της
οµολόγων.
Τα τελευταία χρόνια από τις αρχές του 2000 έως και σήµερα το 2012 το
πορτογαλικό δηµόσιο χρέος ως ποσοστό επί του ΑΕΠ της κινήθηκε ως εξής:

Παναγιώτα Ν. Γρούτα

135

ΟΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

∆ιάγραµµα 5.8 – Πορεία πορτογαλικού δηµόσιου χρέους ως ποσοστό επί του
ΑΕΠ κατά τα έτη 2000-2012

Το δηµόσιο χρέος της Πορτογαλίας σε απόλυτα µεγέθη κατά το έτος
εκτόξευσής του 2011καθώς και σε σχέση µε το µέγεθος του πληθυσµού και το κατ’
αναλογία χρέος του κάθε πολίτη αυτής της χώρας είναι το έξης:

Πίνακας 5.4 - Το ∆ηµόσιο Χρέος της Πορτογαλίας το έτος 2011

2011
∆ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
$ 181 δις

(Government Debt)
ΠΟΣΑ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΚΆΘΕ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ

$ 17.017.03
10.600.000
9,3%

Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία κάθε Πορτογάλος πολίτης οφείλει σήµερα
17.017.03 δολάρια ενώ το ∆ηµόσιο Χρέος της Πορτογαλίας στο τέλος του 2011 θα
ανέλθει περίπου στα 181 δις δολάρια.
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5.4.3 Οι αξιολογήσεις των διεθνών οίκων και το κόστος δανεισµού
της χώρας
Οι αξιολογήσεις των διεθνών οίκων στην περίπτωση της Πορτογαλίας ακολουθούν
µία αντιστρόφως ανάλογη πορεία από αυτή του κόστους δανεισµού. Καθώς το
κόστος της ανέρχεται, αυτές κατέρχονται σταθερά, αντικατοπτρίζοντας τις δυσµενείς
εξελίξεις στην οικονοµία της χώρας.
Συγκεκριµένα, µε πρωτοπόρο τον οίκο Standard & Poor’s στα µέσα του 2005
αρχικά και εν συνεχεία στις αρχές του 2009, ο οποίος υποβάθµισε την πιστοληπτική
αξιολόγηση της Πορτογαλίας από ΑΑ σε ΑΑ- και εν συνεχεία σε Α+, οι
υποβαθµίσεις των αξιολογήσεων και των υπόλοιπων οίκων από το 2010 είναι
κλιµακωτές και συνεχείς. Ξεκινώντας ο οίκος Standard & Poor’s από το επίπεδο του
Α+ το 2009 καταλήγει σταδιακά στις αρχές του 2012 σε βαθµολογία ΒΒ, ο οίκος
Moody’s από βαθµολογία Αa2 το 2009 σε Ba3 στις αρχές του 2012 και ο οίκος Fitch
από ΑΑ το 2009 σε ΒΒ+ το 2012.
Ακολούθως, οι τάσεις των spreads από τα µέσα του 2010 είναι φανερά
ανοδικές και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια και προς το τέλος του 2011 αρχίζει η
κλιµάκωσή τους να λαµβάνει σηµαντικά ανησυχητικές διαστάσεις εξέλιξη που
συνεχίζεται και κατά το έτος 2012. Η απόδοση των πορτογαλικών κρατικών
οµολόγων, επίσης, βαθµιαία κλιµακώνεται µε αποκορύφωµα τις αρχές του 2012,
οπότε και οι αξιολογήσεις των διεθνών οίκων φθάνουν στο κατώτατό τους σηµείο,
από την έναρξη της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από
αυτούς. Παράλληλα, το δηµόσιο χρέος αυξάνεται σταθερά την τελευταία δεκαετία µε
σηµαντικά επιταχυνόµενο ρυθµό, όµως, την τελευταία τριετία, οπότε και ξεκίνησε η
διεύρυνση της κρίσης εντός της ζώνης του ευρώ, φθάνοντας το 2012 στα επίπεδα του
108% περίπου του ΑΕΠ της χώρας. Είναι προφανείς οι ανησυχητικές εξελίξεις στους
δείκτες της οικονοµίας της χώρας και η πορεία τους αποτυπώνεται καταρχάς στην
αντιµετώπιση των δυνάµεων της αγοράς µε την σταδιακή άνοδο των δεικτών του
κόστους δανεισµού της χώρας και συνακόλουθα στις βαθµολογήσεις των διεθνών
οίκων που επιβεβαιώνουν και επιτείνουν την ανησυχία των αγορών, ενισχύοντας τα
προβλήµατα της χώρας.
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5.5 Ιρλανδία
Η Ιρλανδία αποτελεί µία ιδιαίτερη περίπτωση χώρας, η οποία από απόλυτο πρότυπο
ανάπτυξης κατέληξε σε αποδιοποµπαίο τράγο της Ευρωζώνης.
Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 η Ιρλανδία διήλθε µία περίοδο βαθειάς
οικονοµικής ύφεσης, αποτέλεσµα της αρνητικής εξέλιξης του ισοζυγίου εξωτερικών
συναλλαγών της, καθώς οι τιµές πώλησης των κύριων εξαγωγικών προϊόντων της
(γεωργικά) από τη µία πλευρά διολίσθαιναν και από την άλλη οι εισαγωγές
καταναλωτικών αγαθών ακολουθούσαν µια ανοδική τροχιά συνεπικουρούµενη από
αντίστοιχη άνοδο των ενεργειακών τιµών και των τιµών των πρώτων υλών. Σύντοµα,
λοιπόν, η χώρα έπαυσε να είναι ικανή να πληρώσει τις εισαγωγές της και η λήψη από
την κυβέρνησή της δραστικών µέτρων «δηµοσιονοµικής προσαρµογής» (φόροι,
µειώσεις µισθών, απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων κα), µε παράλληλο στόχο τον
περιορισµό του πληθωρισµού και της κατανάλωσης, ήταν αναπόφευκτη.
Η εκτόξευση της ανεργίας ακολούθησε, οι κοινωνικές αναταραχές και κάθε
συνέπεια λήψης περιοριστικών µέτρων από οποιαδήποτε ηγεσία. Ωστόσο, η
κυβέρνηση της Ιρλανδίας προχώρησε και σε κινήσεις που έµελλαν να την
καταστήσουν µια από τις σηµαντικότερες ατµοµηχανές ανάπτυξης στην Ευρώπη για
σηµαντική

πλουτοπαραγωγική

χώρα.

Συγκεκριµένα,

το

έλλειµµα

µίας

ανταγωνιστικής εξαγωγικής βιοµηχανίας και ο προσανατολισµός της πλειοψηφίας
των επιχειρήσεων της χώρας στη µικρή εσωτερική αγορά ενεργοποίησαν και
κατεύθυναν τις προσπάθειες τις κυβέρνησης προς την ανεύρεση τρόπων
προσέλκυσης ξένων επενδυτών και δηµιουργίας εξαγωγικών βιοµηχανιών. Μία
ανεξάρτητη υπηρεσία ιδρύθηκε (Industrial Development Agency), επί της οποίας
µεταβιβάστηκαν όλες οι σχετικές αρµοδιότητες, η οποία ήταν εκτός των στενών
πλαισίων της δηµόσιας διοίκησης και λογοδοτούσε απευθείας και µόνο στον
εκάστοτε υπουργό οικονοµικών. Παράλληλα, προσφέρθηκαν στους ξένους επενδυτές
ειδικά και µεγάλα επενδυτικά κίνητρα, όπως επιδοτήσεις επενδύσεων (ουσιαστικά µε
τη βοήθεια της ΕΕ), µεγάλες αποσβέσεις παγίων και δεκαετής απαλλαγή
φορολόγησης, διευκολύνσεις και σηµαντικά νοµοθετικά ευεργετήµατα αρκετά, ώστε
να αποτελέσει η Ιρλανδία πόλο έλξης µεγαλοεπιχειρηµατιών και µετέπειτα πυρήνα
ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αποτέλεσµα των πρακτικών αυτών των κυβερνώντων
αποτέλεσε η Ιρλανδία να αναπτύσσεται συνεχώς από το 1993 και εντεύθεν και να
Παναγιώτα Ν. Γρούτα

138

ΟΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

εξελιχθεί στη δεύτερη πλουσιότερη χώρα της Ευρωζώνης, µετά το Λουξεµβούργο,
παρά το γεγονός ότι στη δεκαετία του ’80 ήταν πάµπτωχη, εγκλωβισµένη στην
παγίδα του χρέους της.
Η είσοδος της Ιρλανδίας στην Ευρωζώνη, αργότερα, είχε σαν αποτέλεσµα,
την επιβολή φόρων ύψους 10,5% (αργότερα 12,5%) στις εξαγωγικές επιχειρήσεις,
γεγονός που σε συνδυασµό µε την αύξηση του κόστους του εργατικού δυναµικού,
λόγω της ανάπτυξης, οδήγησε πολλές ξένες επιχειρήσεις να µεταναστεύσουν στις
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, στις οποίες οι συνθήκες ήταν κατά πολύ πιο
συµφέρουσες και αποτελούσαν πλέον µε τις νέες συνθήκες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, µε όλα τα πλεονεκτήµατα της ελεύθερης κυκλοφορίας προϊόντων εντός των
τειχών της. Συνεπώς, το συγκριτικό πλεονέκτηµα βάσει νοµοθεσίας και ευεργετικών
ρυθµίσεων για την εισροή επενδύσεων έπαυσε να υφίσταται µε τα συνακόλουθα
θετικά αποτελέσµατα στην ιρλανδική οικονοµία, αν και η πορεία ανάπτυξης
συνεχίστηκε µε χαµηλότερους όµως ρυθµούς.
Η αναµενόµενη µείωση των εξαγωγών των επιχειρήσεων αντισταθµίσθηκε
από την αύξηση της εσωτερικής κατανάλωσης, λόγω της έντονης ανόδου των τιµών
των ακινήτων, των φτηνών πιστώσεων των τραπεζών, καθώς και του υψηλού κατά
κεφαλήν εισοδήµατος των Ιρλανδών. Συνέπεια αυτών, δηλαδή της µείωσης των
εξαγωγών και της αύξησης της εσωτερικής κατανάλωσης και εποµένως των
εισαγωγών, υπήρξε η διόγκωση του ελλειµµατικού ισοζυγίου εξωτερικών
συναλλαγών της χώρας. Αν λάβουµε υπόψη µας και το γεγονός ότι το βασικό
επιτόκιο της ΕΚΤ ήταν χαµηλότερο από αυτό που είχε µέχρι τότε η κεντρική τράπεζα
της Ιρλανδίας, µε αποτέλεσµα να έχουν πρόσβαση οι καταναλωτές -πολύ
περισσότερο οι αγοραστές ακινήτων- σε φθηνότερη χρηµατοδότηση και την φούσκα
της κερδοσκοπίας στην αγορά των ακινήτων, γίνεται σαφής η αναστροφή του
κλίµατος στην ιρλανδική οικονοµία.
Τέλος, το «σπάσιµο της φούσκας» των ακινήτων (το 35% των εσόδων του
ιρλανδικού προϋπολογισµού προερχόταν από τα ακίνητα), οι τεράστιες απώλειες των
ιρλανδικών τραπεζών στις Η.Π.Α., όπως επίσης και αυτών στο εσωτερικό της χώρας,
και η συνεχώς αυξανόµενη ανεργία, προκάλεσαν µία καταστροφική ύφεση, η οποία
τελικά και οδήγησε την Ιρλανδία στην αγκαλιά του ∆ΝΤ.
Στα τέλη του Νοέµβρη του 2011, τελικά η Ιρλανδία λαµβάνει το «πακέτο
διάσωσης» από τον µηχανισµό στήριξης της ΕΕ µε το ∆ΝΤ ύψους 85
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δισεκατοµµυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 35 δισεκατοµµύρια της βοήθειας πήγαν
απευθείας στα ταµεία των χρεοκοπηµένων ιρλανδικών τραπεζών και τα υπόλοιπα 50
δις στην προσπάθεια «σταθεροποίησης» των δηµοσιονοµικών της χώρας. Στην
προσπάθεια διάσωσης των τραπεζών της η κυβέρνηση θυσίασε µισθούς, επιδόµατα,
κοινωνικές παροχές και εφάρµοσε ένα πρόγραµµα βαθειάς λιτότητας που
επιδοκιµάστηκε και θεωρήθηκε ως υπόδειγµα εφαρµογής του από τους εµπνευστές
του. Η πολιτική όµως αυτή όπως και στην περίπτωση της Ελλάδος, αλλά και της
Πορτογαλίας αποδείχθηκε ανεπιτυχής, µε αποτέλεσµα να οδεύουν και οι τρεις αυτές
χώρες σε νέα πακέτα στήριξης και την υποχρέωση λήψης νέων µέτρων ακόµη
επαχθέστερων για τους λαούς τους.

5.5.1 Πορεία δεκαετών ιρλανδικών κρατικών οµολόγων
Τα δεκαετή ιρλανδικά οµόλογα κατά το τελευταίο χρονικό διάστηµα έχουν
µεταβληθεί κατά 0 µονάδες βάσης, καθιστώντας φθηνότερο το δανεισµό της
Ιρλανδίας από τους επενδυτές. Στη διάρκεια των τελευταίων 12 µηνών η απόδοση
των ιρλανδικών οµολόγων µειώθηκε κατά 2,33%. Από το 1991 έως και το 2012 η
απόδοση του δεκαετούς ιταλικού οµολόγου σηµείωσε ιστορικό ρεκόρ ανόδου µε
14,04% τον Ιούλιο του 2011 και ιστορικό χαµηλό µε 3,06% το Σεπτέµβριο του 2005,
ενώ ο µέσος όρος µεταβολής της κυµαίνεται στο 5,77% στη διάρκεια του
συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος.
Η πορεία της απόδοσης των ιρλανδικών οµολόγων την τελευταία τριετία
2009-2012 είναι η εξής:
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∆ιάγραµµα 5.9 – Πορεία δεκαετών ιρλανδικών οµολόγων την τριετία
2009-2012

5.5.2 Το ιρλανδικό δηµόσιο χρέος
Το ιρλανδικό δηµόσιο χρέος κατά την τελευταία φορά µέτρησής του έφτασε στο
108,2 τοις εκατό του ΑΕΠ της χώρας. Από το 1980 µέχρι το 2010, το µέσο δηµόσιο
χρέος στην Ιρλανδία προς το ΑΕΠ έφτανε το 68,95 τοις εκατό, ενώ η επίτευξη του
ιστορικού υψηλού του των 109,20 τοις εκατό πραγµατοποιήθηκε το ∆εκέµβριο του
1987 και στον αντίποδα του ιστορικού χαµηλού των 24,80 τοις εκατό το ∆εκέµβριο
του 2006. Σε γενικές γραµµές, το δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ
χρησιµοποιείται από τους επενδυτές µε σκοπό να αξιολογηθεί η ικανότητα της
Ιρλανδίας να προβεί σε µελλοντικές πληρωµές του χρέους της, επηρεάζοντας µε
αυτόν τον τρόπο το κόστος δανεισµού της και τις αποδόσεις των κρατικών της
οµολόγων.
Τα τελευταία χρόνια από τις αρχές του 2000 έως και σήµερα το 2012 το
ιρλανδικό δηµόσιο χρέος ως ποσοστό επί του ΑΕΠ της κινήθηκε ως εξής:
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∆ιάγραµµα 5.10 – Πορεία ιρλανδικού δηµόσιου χρέους ως ποσοστό επί του ΑΕΠ
κατά τα έτη 2000-2012

Το δηµόσιο χρέος της Ιρλανδίας σε απόλυτα µεγέθη κατά το έτος εκτόξευσής
του 2011καθώς και σε σχέση µε το µέγεθος του πληθυσµού και το κατ’ αναλογία
χρέος του κάθε πολίτη αυτής της χώρας είναι το έξης:

Πίνακας 5.5 - Το ∆ηµόσιο Χρέος της Ιταλίας το έτος 2011

2011
∆ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
$ 152 δις

(Government Debt)
ΠΟΣΑ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΚΆΘΕ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ

$ 36.435.99
4.173.150
2,5%

5.5.3 Οι αξιολογήσεις των διεθνών οίκων και το κόστος δανεισµού
της χώρας
Οι αξιολογήσεις των διεθνών οίκων στην περίπτωση της Ιρλανδίας ακολουθούν µία
αντίστοιχη πορεία µε αυτή των υπολοίπων κρατών της Ευρωζώνης που βρίσκονται σε
δεινή θέση, αλλά µε σαφείς διαφοροποιήσεις σε ότι αφορά το κόστος δανεισµού της
χώρας, την πορεία των spreads της και της απόδοσης των εκδιδόµενων από αυτήν
δεκαετών κρατικών οµολόγων.
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Συγκεκριµένα, από το 2009 ο ένας οίκος µετά τον άλλο ξεκινούν βαθµιαίες
υποβαθµίσεις της ιρλανδικής οικονοµίας, αρχής γινόµενης από τον οίκο Standard &
Poor’s, ο οποίος υποβάθµισε τον Απρίλιο του 2009 την οικονοµία της χώρας κατά
µία βαθµίδα σε ΑΑ+ από ΑΑΑ, ακολουθούµενος από τον Fitch, ο οποίος µείωσε την
πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας κατά µία βαθµίδα σε ΑΑ+, επίσης, από ΑΑΑ
και, τέλος, ο οίκος Moody’s µε υποβάθµιση, επίσης, µίας βαθµίδας από Αaa σε Αa1.
Εν συνεχεία οι υποβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ιρλανδίας ήταν
διαδοχικές µέχρι και τα µέσα του 2011, οπότε και αναθεωρήθηκε τελευταία φορά η
βαθµολόγηση της ικανότητας της χώρας ως προς την εξυπηρέτηση των χρεών της
από κάθε έναν από τους τρεις οίκους, καταλήγοντας ο οίκος Moody’s σε βαθµολογία
Ba1 τον Ιούλιο του 2011, ο οίκος Standard & Poor’s σε βαθµολογία ΒΒΒ+ τον
Απρίλιο του 2011 και ο οίκος Fitch σε βαθµολογία ΒΒΒ+ από το ∆εκέµβριο του
2010.
Από την άλλη πλευρά, παρατηρείται ότι τα spreads κατά την περίοδο της
τριετίας, ενώ από τα µέσα του 2010 αρχίζει µία έντονα ανοδική πορεία τους µέχρι και
τα µέσα του έτους 2011, στη συνέχεια υπάρχει µία βαθµιαία αποκλιµάκωσή τους.
Παράλληλη είναι και η πορεία της απόδοσης των δεκαετών ιρλανδικών κρατικών
οµολόγων, η οποία υψώνεται µε µέγιστό της τον Ιούλιο του 2011 και στη συνέχεια η
πορεία της, αντίστοιχα φθίνει και ακολουθεί ένα δρόµο σταθερότητας από τα τέλη
του 2011 και εντεύθεν. Η εξέλιξη του ύψους του δηµόσιου χρέους της χώρας σε
σχέση µε το ΑΕΠ της παρόλα αυτά είναι σταθερά ανοδική και µάλιστα τα τελευταία
τέσσερα χρόνια έχει υπερτετραπλασιαστεί, γεγονός ενδεικτικό του µεγέθους του
προβλήµατος της χώρας.
Η πορεία του κόστους δανεισµού της χώρας αντικατοπτρίζει επακριβώς τις
εσωτερικές οικοµικοπολιτικές εξελίξεις της χώρας, καθώς µετά τη µερική
αντιµετώπιση του προβλήµατος της οικονοµίας της και της στήριξης της µέσω του
«πακέτου διάσωσης» από τον µηχανισµό στήριξης της ΕΕ µε το ∆ΝΤ ύψους 85
δισεκατοµµυρίων ευρώ, ενώ αντιµετώπιζε δραµατικά προβλήµατα χρηµατοδότησης
και επιβίωσης, οι αγορές εφησύχασαν και σταθεροποιήθηκαν αποτυπώνοντας και το
αίσθηµα αισιοδοξίας που προσέφερε στη χώρα και τα οικονοµικά της η διεθνής
βοήθεια.
Συµπερασµατικά, οι αξιολογήσεις των διεθνών οίκων επισηµαίνουν την
αρνητική πορεία της ιρλανδικής πορείας από τις αρχές του 2009, η οποία
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αποτυπώνεται εν συνεχεία και στο κόστος δανεισµού της χώρας, αλλά δεν είναι αυτοί
και οι αξιολογήσεις τους που τελικά στα µέσα του 2011 και στη συνέχεια οδηγούν ή
προτρέπουν στη µείωση των αποδόσεων των δεκαετών κρατικών οµολόγων της ή
των spreads της και, εποµένως, του κόστους δανεισµού της. Αντίθετα, οι
βαθµολογήσεις των διεθνών οίκων παραµένουν σε χαµηλά επίπεδα, χωρίς καµία
αναθεώρησή τους.

5.6 Η αλυσιδωτή σχέση χρεών και επενδύσεων µεταξύ των κρατών
µελών της Ευρωζώνης
Η Ελλάδα, η Ιταλία, Η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία συνιστούν τη δεδοµένη
χρονική στιγµή τους αδύναµους κρίκους στα πλαίσια της Ζώνης του Ευρώ, βάσει του
ύψους των χρεών τους και των οικονοµικών τους επιδόσεων, όπως αναφέρθηκε και
στις προηγούµενες παραγράφους αναλυτικότερα και η παθογένεια αυτών, όµως η
άµεση σύνδεσή τους µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης και ιδιαίτερα µε τις
ισχυρότερες αυτών θα πρέπει να µην παραβλέπεται, αλλά να εξετάζεται
συµπληρωµατικά αυτών. Τα δεδοµένα του παρακάτω πίνακα είναι αποκαλυπτικά και
ενισχύουν την λογική της ανάλυσης προς τη συγκεκριµένη κατεύθυνση. Ενδεικτικά,
έχουµε:
Πίνακας 5.6 – Το µερίδιο των χρεών της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της
Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας, που βαρύνουν τις Γερµανία, Γαλλία
και Μ. Βρετανία, αντίστοιχα.
Χώρες
Χρέος
Γερµανία
Γαλλία
45
75
Ελλάδα
236
184
60
Ιρλανδία
867
47
45
Πορτογαλία*
286
238
220
Ισπανία
1.100
190
511
Ιταλία**
1.400
704
911
Σύνολα
3.889
* Η Πορτογαλία οφείλει στην Ισπανία το ποσόν των 86 δις $
** Η Ιταλία οφείλει στην Ισπανία 47 δις $ και στην Ιρλανδία 46 δις $
Πηγή: Τράπεζα διεθνών διακανονισµών – New York Times
Πίνακας: Β. Βιλιάρδος

Μ. Βρετανία
15
188
24
114
77
418

Όπως γίνεται εµφανές από τον παραπάνω πίνακα ο κίνδυνος µίας αλυσιδωτής
έκρηξης στην Ζώνη του Ευρώ είναι µεγαλύτερος από ποτέ. Τα χρέη των χωρών που
βρίσκονται σε δυσµενέστερη θέση βρίσκονται στα χέρια της Γερµανίας και της
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Γαλλίας, δηλαδή των δύο ισχυρότερων χωρών τη δεδοµένη στιγµή στην Ευρώπη,
θυµίζοντας ωρολογιακή βόµβα έτοιµη να εκραγεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

6.1 Άποψη Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τους διεθνείς οίκους
αξιολόγησης
Οι διαδικασίες ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και στις
περισσότερες των περιπτώσεων απαιτούν µεγάλο χρόνο ωρίµανσης, ώστε οι εξελίξεις
στο επίπεδο των αγορών συχνά να τις ξεπερνούν. ∆εδοµένου του γεγονότος αυτού, η
Ευρώπη συναντά σηµαντικές δυσκολίες κατά τη διαµόρφωση της στρατηγικής της
και αδυνατεί να θέσει πλαίσια, τέτοια που θα περιορίσουν ή θα εκµηδενίσουν τη
δράση αυτών που θέτουν εµπόδια στην πορεία της προς την ολοκλήρωση.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας ελέγχου από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης του
ρόλου των διεθνών οίκων αξιολόγησης στην εξέλιξη των οικονοµικών των κρατώνµελών της, η

ESMA, η ανεξάρτητη ευρωπαϊκή Αρχή που συνεισφέρει στη

διαφύλαξη της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της Ε.Ε.,
πρόσφατα ασχολήθηκε ως ελεγκτικός µηχανισµός µε τον τρόπο και το έργο των
οίκων αξιολόγησης. Οι έλεγχοι που έλαβαν χώρα, όπως αναφέρεται από την ESMA,
αποτελούν την πρώτη πράξη µιας σειράς πρωτοβουλιών µε κατεύθυνση την
εγκαθίδρυση µιας πολιτικής διαρκούς εποπτείας τους.
Κατά την πρόσφατη αναφορά της, η ESMA, σχετικά µε τις πρώτες
προσπάθειες έρευνας και εξέτασης που διενήργησε επί της λειτουργίας των
Οργανισµών Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, αποτυπώνονται κάποιες πολύ
προσεκτικές και σηµαντικές επισηµάνσεις. Η ESMA δηµοσίευσε έκθεση για την
εποπτεία των Οργανισµών Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, οι οποίοι είναι
εγγεγραµµένοι στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση περιέχει µία
επισκόπηση της εποπτικής δραστηριότητας της ESMA και συνοψίζει τα
αποτελέσµατα των πρώτων ελέγχων της που διενεργήθηκαν τον ∆εκέµβριο του 2011.
H ΕΣΜΑ διαπίστωσε αρκετές αδυναµίες επί των οποίων απαιτείται να
επικεντρωθεί η προσοχή και τοµείς που χρήζουν βελτίωσης και βρίσκουν πεδίο
εφαρµογής σε ποικίλη έκταση σε όλους του Οργανισµούς Αξιολόγησης
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Πιστοληπτικής Ικανότητας. Τα θέµατα που συγκεντρώνουν το σηµαντικότερο
ενδιαφέρον είναι τα εξής:

•

∆ιαφάνεια επί της εφαρµογής των µεθοδολογιών αξιολόγησης,

δηµοσίευσης και παρουσίασης των αξιολογήσεων.
•

Επίπεδο επάρκειας επί των ελέγχων στα συστήµατα πληροφόρησης.

•

Καταγραφή των κυρίων εσωτερικών διαδικασιών και αποφάσεων.

•

Επάρκεια των πόρων, οι οποίοι είναι κατανεµηµένοι στις λειτουργίες

του εσωτερικού ελέγχου και στους τοµείς ανάλυσης.

Σαφής απόρροια των ανωτέρω τοµέων διερεύνησης και εστίασης των
αδυναµιών επί των οίκων αξιολόγησης αποτελεί η επικέντρωση του ενδιαφέροντος
στις αξιολογήσεων που διενήργησαν στο διάστηµα του ελέγχου οι διεθνείς οίκοι και
ιδιαίτερα επί χωρών και πιστωτικών ιδρυµάτων που µέσω των δυσµενών
αξιολογήσεών τους τέθηκαν σταδιακά στο απόλυτο περιθώριο.
Κατά την έρευνα που πραγµατοποίησε η ESΜΑ έθεσε ως στόχο την
παρακολούθηση του επιπέδου συµµόρφωσης των Οργανισµών Αξιολόγησης
Πιστοληπτικής Ικανότητας µε τον Κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εστίασε
ιδίως σε τρεις συγκεκριµένες κατηγορίες αξιολόγησης, τα κρατικά χρέη, τις
αξιολογήσεις των τραπεζών και τις αξιολογήσεις των καλυµµένων οµολόγων, τις
οποίες θεώρησε αποκαλυπτικές δεδοµένων των πρόσφατων τάσεων της αγοράς, το
βαθµό της πιστωτικής σχετικότητας και της αλληλεξάρτησης τέτοιων προϊόντων.
Η ESMA, όµως, δεν κατέληξε σε σαφές συµπέρασµα σχετικά µε το αν κάποια
από τις παρατηρήσεις της έκθεσης αποτελεί παράβαση του κανονισµού για τους
Οργανισµούς αυτούς. Αποτέλεσµα αυτών είναι η επανάληψη και συνέχεια της
µελέτης της µέσω σχεδίων µείωσης του κινδύνου για κάθε έναν από τους
Οργανισµούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας κατά το έτος 2012.
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6.2 Άποψη Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά µε τους
διεθνείς οίκους αξιολόγησης
Σηµαντικό µερίδιο ευθύνης για την κλιµάκωση της κρίσης στη Ευρωζώνη επιρρίπτει
στους οίκους αξιολόγησης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε µελέτη της,
εγείροντας τεκµηριωµένα το ερώτηµα εάν οι υποβαθµίσεις των οίκων ήταν
ουσιαστικά ανατροφοδοτούµενη διαδικασία.
Οι οικονοµολόγοι της ΕΚΤ υποστηρίζουν ότι οι οίκοι δεν ακολουθούν απλά
τις εξελίξεις στην αγορά κεφαλαίου αλλά και τις καθορίζουν, ενώ οι υποβαθµίσεις
χωρών συνδέονταν και είχαν επίδραση και στις πιο αδύναµες χώρες της νοµισµατικής
ένωσης. Βέβαια, η διοίκηση της Τράπεζας δεν συµµερίζεται απαραίτητα τα
συµπεράσµατα των οικονοµολόγων της, αλλά λαµβάνονται υπόψη από τα µέλη του
Συµβουλίου της κατά τη διαµόρφωση της άποψής τους για την κατάσταση στην
Ευρωζώνη.
Η έκθεση, που βασίζεται στα στοιχεία µεταξύ Σεπτεµβρίου 2008 και
Αυγούστου 2011, υποστηρίζει πως, πρακτικά, η κάθε υποβάθµιση της πιστοληπτικής
ικανότητας της Ελλάδας επιβάρυνε τον ελληνικό δανεισµό µε επιτόκια αυξηµένα
κατά µία ποσοστιαία µονάδα. Συγκεκριµένα, «µία υποβάθµιση κατά µία µονάδα από
την S&P συσχετίζεται κατά µέσο όρο µε άνοδο στα spread των ελληνικών οµολόγων
κατά 98 µονάδες, των ιρλανδικών κατά 65 µονάδες βάσης και των πορτογαλικών
κατά 33 µονάδες» αναφέρει η έκθεση -100 µονάδες βάσης αντιστοιχούν σε 1%.
Υπάρχουν σαφή στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η διαδικασία λειτουργούσε
αµφίδροµα, «κάτι που εγείρει το ερώτηµα εάν ήταν αυτοτροφοδοτούµενη» σηµειώνει
η έκθεση, αφού κατά την αιτιολόγηση των υποβαθµίσεων, οι οίκοι κατά κανόνα
επικαλούνται τις δυσκολίες χρηµατοδότησης της χώρας από τις αγορές. Σχολιάζοντας
αυτό το σηµείο της έρευνας, η S&P ανέφερε πως οι αξιολογήσεις της «δεν γίνονταν
βάσει των spread αλλά βάσει των πολύπλευρων παραγόντων που αναφέρονται
λεπτοµερώς στα κριτήρια αξιολόγησής µας».
Η έκθεση επικεντρώνεται, επίσης, και στην επίδραση που είχε η κάθε
υποβάθµιση και στα υπόλοιπα µέλη της Ευρωζώνης: «Υποβαθµίσεις της ελληνικής
πιστοληπτικής ικανότητας οδήγησαν σε σηµαντικές αυξήσεις στα επιτόκια της Ιρλανδίας
και της Πορτογαλίας, κατά περίπου το µισό της επίπτωσης στα ελληνικά οµόλογα, βάσει
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των στοιχείων για την S&P, και κατά περίπου το ένα τρίτο βάσει εκείνων Moody's και
Fitch».

6.3 Άποψη ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου σχετικά µε τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης
Οι ανακοινώσεις των οίκων αξιολόγησης για την πιστοληπτική ικανότητα των
ευρωπαϊκών χωρών έχουν συστηµικές επιπτώσεις στην περιοχή της Ευρωζώνης,
επηρεάζοντας αρνητικά τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, υπογραµµίζουν σε
σχετική έκθεση τους οι οικονοµολόγοι του ∆ΝΤ.
Οι συντάκτες της έκθεσης εξέτασαν τις αξιολογήσεις της Standard & Poor's,
της Moody's και της Fitch για 72 κράτη και τις συσχετίσεις τους µε τις διακυµάνσεις
των spreads και των CDS των χωρών αυτών, οι οποίες διατυπώθηκαν από τον
Ιανουάριο του 2005 έως τον Ιούλιο του 2010, συµπεριλαµβανοµένων των αλλαγών
στις αξιολογήσεις και τις αναθεωρήσεις των προοπτικών τους.
Τα συµπεράσµατα της έρευνας χαρακτηρίζονται εντυπωσιακά και είναι τα
εξής:
1. Η προειδοποίηση ενός οίκου για «αρνητικές προοπτικές» κοστίζει στο
κράτος στο οποίο απευθύνεται µε αύξηση των spreads. Αν το κράτος ανήκει στις
ανεπτυγµένες οικονοµίες, τα CDS αυξάνονται κατά µέσον όρο 100 µονάδες βάσης,
ενώ αν ανήκει στις αναπτυσσόµενες κατά 160 µονάδες βάσης.
2. Η τελική ανακοίνωση της υποβάθµισης κοστίζει λιγότερο, καθώς τα CDS
αυξάνονται κατά 38 µονάδες βάσης.
3. Οι αγορές αντιδρούν περισσότερο στην περίπτωση έκδοσης εκ µέρους ενός
οίκου προειδοποίησης για υποβάθµιση ή αναβάθµιση, παρά στην ανακοίνωση της
τελικής του αξιολόγησης.
4. Η επίπτωση στο κόστος δανεισµού είναι µεγαλύτερη στην υποβάθµιση και
µικρότερη στην αναβάθµιση.
5. Στις υποβαθµίσεις προηγούνται οι S&P και Fitch και ακολουθεί η Moody's,
συνήθως µε µία προειδοποίηση προς υποβάθµιση. Στη συνέχεια ακολουθεί η
υποβάθµιση. Απόρροια του γεγονότος αυτού αποτελεί, η τελική αξιολόγηση της
Moody's να έχει µικρότερη επίπτωση στην αγορά, αλλά να αντιµετωπίζεται από τους
επενδυτές ως προποµπός προειδοποιήσεων και νέων υποβαθµίσεων από S&P και
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Fitch, στον επόµενο «γύρο» αξιολογήσεων. Μεταξύ 2005-2010, η S&P έχει
προηγηθεί στις υποβαθµίσεις οµολόγων 59 κρατών, η Fitch σε 28 και η Moody's σε
13. Αντίθετα, τελευταία στην ανακοίνωση υποβαθµίσεων ήρθε η S&P σε 28
περιπτώσεις, η Moody's σε 36 και η Fitch σε, επίσης, 36.
6. Οι οίκοι αναθεωρούν τις αξιολογήσεις τους βασιζόµενοι σε περιοδικές
εκτιµήσεις των βασικών µεγεθών, δίνοντας µικρότερη έµφαση στο γενικότερο
οικονοµικό περιβάλλον, όπως είναι µια διεθνής κρίση ρευστότητας ή ένας
επιτοκιακός κίνδυνος. Απόρροια του γεγονότος αυτού, ίσως, αποτελεί ο βαθµός
συσχέτισης µεταξύ αξιολογήσεων και CDS να µειώθηκε από 90% το 2005 σε 65%
το 2010. Οι αγορές, δηλαδή, είχαν προηγηθεί στην αξιολόγηση του κινδύνου ενός
οµολόγου από τους οίκους αξιολόγησης.
7. Οι οίκοι αξιολόγησης τελικά βαθµολογούν κίνδυνο πτώχευσης, αλλά οι
εκτιµήσεις τους είχαν επιτυχία µόνο σε χώρες, οι οποίες είχαν ήδη πολύ χαµηλή
βαθµολογία.
8. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν αναθεωρούν τακτικά τις υψηλές βαθµολογίες.
9. Σε περιόδους κρίσεων, οι υποβαθµίσεις είναι περισσότερες και
τακτικότερες. Αυτό παρατηρήθηκε περισσότερο τα τελευταία χρόνια.

Το συµπέρασµα, επί του οποίου συγκλίνει κατά της εξέλιξη της έρευνας η
µελέτη, επικεντρώνεται στην βαρύνουσα ευθύνη των οίκων αξιολόγησης για την
αύξηση του κόστους δανεισµού των κρατών και την ένταση της χρηµατοπιστωτικής
αστάθειας. Ταυτόχρονα, σηµαντική επισήµανση συνιστά το γεγονός της µη
διαφανούς διαδικασίας εκπόνησης των αξιολογήσεών τους και της κατά περιπτώσεις
αποτυχίας αυτών. Επίσης, η χρησιµοποιούµενη από αυτούς µεθοδολογία και κυρίως η
χρήση πολλών ποιοτικών µεταβλητών στις αξιολογήσεις τους περιπλέκει την
προσπάθεια εξακρίβωσης των ποιοτικών µεταβλητών που λαµβάνονται υπόψη ή του
τρόπου στάθµισής τους µε τις ποσοτικές (ρυθµός ανάπτυξης, δηµοσιονοµικά µεγέθη
κ.λπ.). Τέλος, κάθε οίκος εφαρµόζει διαφορετική µεθοδολογία χωρίς να υπάρχει
αντιστοίχηση µε τους υπόλοιπους, γεγονός που επιβάλλει τη µη συγκρισιµότητά τους.
Συγκεκριµένα, σε ότι αφορά την Ζώνη του Ευρώ, όπως χαρακτηριστικά
αναφέρεται στη µελέτη αυτή: «Έχει ενδιαφέρον ότι οι χρηµατοπιστωτικές αγορές σε
όλη την Ευρωζώνη έχουν βρεθεί υπό πίεση, παρόλο που οι οίκοι αξιολόγησης είχαν
επικεντρωθεί σε µερικές µόνο χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η
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Πορτογαλία και η Ισπανία». Στη µελέτη, οι υπό διερεύνηση χώρες-µέλη της
Ευρωζώνης ήταν η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Γερµανία,
η Ελλάδα, η Ολλανδία και η Ισπανία. «∆ιαπιστώσαµε ότι οι υποβαθµίσεις σε πολύ
χαµηλό επίπεδο για σχετικά µεγάλες οικονοµίες, όπως η Ελλάδα, έχουν µία
συστηµική επίπτωση σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης».
Στα συµπεράσµατα, πάντως, η µελέτη θεωρεί ότι το πρόβληµα είναι κυρίως
επικοινωνιακό και συστήνει για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων: «Πρώτον, όταν
άλλες χώρες υποβαθµίζονται, οι διαµορφωτές πολιτικής να δρουν προληπτικά
επικοινωνώντας αποτελεσµατικά, για να διαλύσουν τις ανησυχίες όσον αφορά αυτό
που όσοι µετέχουν στην αγορά εκτιµούν ως αδυναµία».
«∆εύτερον, καθώς οι επιπτώσεις επεκτείνονται πέραν των αγορών κρατικών
οµολόγων, οι διαµορφωτές πολιτικής θα πρέπει να είναι προετοιµασµένοι να
αντιµετωπίσουν πιθανή αστάθεια στον τραπεζικό τοµέα, τις ασφάλειες και το µη
χρηµατοπιστωτικό κλάδο, ετοιµάζοντας σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Τρίτον, καθώς η
χρηµατοπιστωτική αστάθεια ενδεχοµένως να προέρχεται από τις ρυθµίσεις που
στηρίζονται στους οίκους, οι διαµορφωτές πολιτικής θα πρέπει να επανεξετάσουν την
καταλληλότητα να χρησιµοποιούν τους οίκους αξιολόγησης στις ρυθµίσεις των
χρηµατοπιστωτικών αγορών».
Οι

υποβαθµίσεις

σε

επίπεδα

κοντά

στην

χαµηλότερη

επενδυτική

βαθµολόγηση για «σχετικά µεγάλες οικονοµίες», όπως η Ελλάδα, έχουν συστηµική
επίπτωση και σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης, σύµφωνα µε τη µελέτη.
Σύµφωνα µε την έκθεση, οι ανακοινώσεις της S&P έχουν τις µεγαλύτερες επιπτώσεις
στις αγορές, συγκριτικά µε αυτές των Moody’s και Fitch, ενώ τις λιγότερες
επιπτώσεις έχουν οι ανακοινώσεις της Fitch.

6.4 Τελικά συµπεράσµατα
Κοινή συνισταµένη όλων των θεσµικών φορέων διαµόρφωσης και οργάνωσης της
οικονοµικής πολιτικής στα πλαίσια της Ευρωζώνης αποτελεί η επίδοση βαρύνουσας
σηµασίας στο ρόλο των διεθνών οίκων αξιολόγησης και των βαθµολογιών τους,
καθώς µέσω αυτών συντελείται η επιδείνωση των όρων δανεισµού των κρατώνµελών της και η διόγκωση των χρεών τους, η οικονοµική τους κατάρρευση και η
διεθνής απαξίωσης. Καθένας από αυτούς καυτηριάζει την πολιτική των οίκων και τις
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διαδικασίες καθορισµού και επιβολής των βαθµολογιών τους, χαρακτηρίζοντας
αδιαφανείς και αναποτελεσµατικές τις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου τους,
επιρρίπτοντας τους ευθύνες για αυτοτροφοδοτούµενη διαδικασία υποβάθµισης της
πιστοληπτικής ικανότητας οικονοµιών και κατάρρευσης κρατών. Άλλωστε και οι
περιπτώσεις αστοχίας των αξιολογήσεων των διεθνών οίκων δεν είναι λίγες. Από το
1975 µέχρι το 2009 µόνο µία χώρα πτώχευσε από όσες είχαν βαθµολογήσει µε τη
χαµηλότερη αξιολόγηση (CCC-). Αντίθετα, πτώχευσαν τέσσερις χώρες µε
βαθµολογία Β- και χώρες µε ΒΒ-. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι βαθµολογίες κάτω του
ΒΒ- είναι γνωστές και ως non investment grade, δηλαδή επενδύσεις που ενέχουν
κινδύνους και ως βαθµολογίες για οµόλογα («σκουπίδια»). Χαρακτηριστικά
παραδείγµατα αποτελούν τα εξής: Η κρίση χρέους στην Ευρώπη βρήκε την Ελλάδα
το 2008 µε βαθµολογία Α από τη Fitch, µε A1 από τη Moody’s και µε Α- από την
S&P. Αντίστοιχα, η Ισλανδία πριν από τη χρεοκοπία είχε βαθµό Α+ από τη Fitch,
Aaa από τη Moody’s και Α+ από την S&P. Επίσης, η Ιρλανδία εισήλθε στην κρίση
(καταλήγοντας τελικά στον Μηχανισµό Στήριξης της τρόικας) µε βαθµολογία ΑΑΑ
από τη Fitch. O ίδιος οίκος µέχρι το 2010 υποβάθµισε την Ιρλανδία κατά τρεις
µονάδες, σε ΑΑ-.
Παρά τις παραπάνω αιτιάσεις, όµως, των φορέων άσκησης πολιτικής στα
πλαίσια της Ευρωζώνης και των οργάνων τους θα πρέπει να δοθεί και να επισηµανθεί
και µία άλλη διάσταση του θέµατος, που επίσης εστιάζεται σε πραγµατικά γεγονότα.
Όπως διαπιστώθηκε κατά την ανάλυση των πολιτικοοικονοµικών συνθηκών των
χωρών που διέρχονται τη βαθύτερη κρίση τη δεδοµένη χρονική στιγµή στα πλαίσια
της Ζώνης του Ευρώ, αιτίες και αφορµές υποβάθµισης δίνονται από τις ίδιες τις
οικονοµίες και διαφορετικός χειρισµός εκ µέρους των οίκων θα συνιστούσε τη
συγκεκριµένη περίοδο, επίσης, αφερέγγυα λειτουργία εκ µέρους τους. Οι πιο
αδύναµες ευρωπαϊκές οικονοµίες καταρρέουν και η επίδειξη αδράνειας από πλευράς
των οίκων θα έθετε επιτακτικά το ερώτηµα του λόγου ύπαρξής τους και της
συµβολής τους στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον. Οι διεθνείς οίκοι ακολουθούν τις
εξελίξεις, παρακολουθούν τα γεγονότα που διαδραµατίζονται και προβαίνουν στις
αντίστοιχες επαναξιολογήσεις και υποβαθµίσεις των χωρών, οι εξελίξεις των οποίων
στο εσωτερικό τους υποδηλώνουν την επιβάρυνση της οικονοµικής τους θέσης.
Σαφώς και οι βαθµολογίες τους µπορεί να επηρεάζουν το κόστος δανεισµού των
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χωρών, επιδεινώνοντας περαιτέρω τη θέση τους, ωστόσο η λειτουργία τους δεν
αποτελεί τίποτα άλλο παρά απλή απεικόνιση της πραγµατικότητας.
Καταλήγοντας, και προβαίνοντας στη σύνδεση των δύο παραπάνω
συνισταµένων, θα προχωρούσαµε στο συµπέρασµα ότι οι οίκοι αξιολόγησης σαφώς
και επηρεάζουν και επιδεινώνουν µε τις υποβαθµίσεις τους την πιστοληπτική
ικανότητα των χωρών της Ευρωζώνης στην πλειοψηφία τους, όµως, βασίζονται σε
εκτιµήσεις των πραγµατικών προοπτικών των χωρών και συνιστούν πραγµατική
προειδοποίηση για τους υποψήφιους σε αυτές επενδυτές. Ενισχύουν την διογκούµενη
αυτή την περίοδο κρίση στους κόλπους της Ευρωζώνης, αλλά όχι αυθαίρετα. Ίσως σε
κάποιες περιπτώσεις χωρών να µην έδρασαν και να µη δρουν αποτελεσµατικά και
έγκαιρα και η ιστορία το επιβεβαιώνει, επαληθεύοντας τις εκτιµήσεις των διεθνών
και ευρωπαϊκών φορέων περί διαβλητών, αδιαφανών και µη αποτελεσµατικών
διαδικασιών, η αλήθεια, ωστόσο βρίσκεται κάπου στη µέση. Οι οίκοι αξιολόγησης
προειδοποιούν, ενηµερώνουν και κατευθύνουν τους επενδυτές, αλλά και αυτοί πρέπει
να φιλτράρουν τις προτάσεις τους και τις κατευθυντήριες γραµµές τους και να
καταλήγουν στην εξαγωγή των αντικειµενικότερων συµπερασµάτων σχετικά µε την
τοποθέτηση των χρηµατικών διαθεσίµων τους.
Τέλος, πέραν της καθοδηγήσεως και επηρεασµού των αγορών θα πρέπει να
τονιστεί και η άµεση συσχέτιση των αξιολογήσεών τους µεταξύ τους. Ο ένας οίκος
ακολουθεί στην πλειοψηφία των υποβαθµίσεων ή αναβαθµίσεών τους άλλους και
παρά την ανεξαρτησία και αυτονοµία τους εγείρονται ερωτηµατικά ως προς την
αµερόληπτη και αντικειµενική, χωρίς εξωγενείς παρεµβάσεις και επιρροές,
λειτουργία τους.
Κλείνοντας, η θεµελιώδης σηµασία του ρόλου των διεθνών οίκων
αξιολόγησης στη λειτουργία των αγορών δε θα µπορούσε και δεν πρέπει να
αµφισβητηθεί. Η ενίσχυση του νοµοθετικού πλαισίου, ωστόσο, και ο εµπλουτισµός
των δικλίδων ασφαλείας που µπορούν να οδηγήσουν στην αποδοτικότερη,
αντικειµενικότερη και ουσιαστικότερη λειτουργία τους, όπως και ο πολλαπλασιασµός
του δυνάµενου ανταγωνισµού µέσω της ίδρυσης ευρωπαϊκού οίκου αξιολόγησης που
θα επικεντρώνεται στα εσωτερικά ζητήµατα της Ευρωζώνης µε περισσότερη
αµεροληψία, δυνατότητα που έχει συζητηθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
άλλα δεν έχει ακόµη τελεσφορήσει, λόγω νοµοθετικών, θεσµικών και άλλων
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δυσκολιών θα ήταν δυνατό να ενισχύσει την αξιοπιστία και αποτελεσµατικότητά
τους.
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