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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι σηµαντικές θεσµικές και διαρθρωτικές αλλαγές που 

πραγµατοποιήθηκαν στον διεθνή χρηµατοπιστωτικό τοµέα, η διεθνοποίηση των 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, η απελευθέρωση των αγορών χρήµατος και 

κεφαλαίου και η αλµατώδης πρόοδος της τραπεζικής τεχνολογίας, δηµιούργησαν ένα 

περιβάλλον όπου η αύξηση του µεγέθους των πιστωτικών ιδρυµάτων προέβαλε ως 

επιτακτική ανάγκη επιβίωσης και ταυτόχρονα αξιοποίησης των νέων ευκαιριών. Οι 

τράπεζες, που βρίσκονται στον πυρήνα του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

- επηρεάζοντας µε την πορεία τους, την πορεία της οικονοµίας τόσο σε εθνικό όσο 

και σε διεθνές επίπεδο - αναγκάστηκαν να εστιάσουν την προσοχή τους σε πιο 

εξειδικευµένες αγορές και υπηρεσίες, προκειµένου να υποστηρίξουν µε πιο 

ανταγωνιστικούς όρους τις ολοένα αυξανόµενες απαιτήσεις των πελατών τους, για 

πιο σύνθετα και ευέλικτα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα.  

Η επέκταση των δραστηριοτήτων των τραπεζών τόσο σε γεωγραφικό όσο και 

σε προϊοντικό επίπεδο απαιτεί την ύπαρξη και σωστή διαχείριση ρευστότητας αλλά 

και επαρκή θωράκιση έναντι των ποικίλων κινδύνων µε τους οποίους αυτές έρχονται 

αντιµέτωπες (πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος αγοράς, λειτουργικός κίνδυνος κ.λ.π.). Η 

έλλειψη ρευστότητας µπορεί να δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα στην λειτουργία 

ενός πιστωτικού ιδρύµατος, δυναµιτίζοντας ταυτόχρονα κάθε αξιόλογη προσπάθεια 

ανάπτυξης και απειλώντας µέχρι και την βιωσιµότητά του. Ταυτόχρονα όµως ως 

διαδικασία, η άντληση ρευστότητας από τις αγορές, είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και 

συχνά σηµαντικού κόστους. Η χρήση καινοτόµων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων 

όπως η τιτλοποίηση απαιτήσεων  έχει προσφέρει µία ικανοποιητική λύση στον τοµέα 

αναζήτησης των  «βέλτιστων» πηγών ρευστότητας και έχει θέσει τα θεµέλια για την  

αλµατώδη ανάπτυξη τόσο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος όσο και της 

παγκόσµιας οικονοµίας, τα τελευταία σαράντα έτη. 

Η τιτλοποίηση απαιτήσεων αποτελεί προϊόν του χρηµατοπιστωτικού τοµέα 

των ΗΠΑ το οποίο δηµιουργήθηκε στις αρχές τις δεκαετίας του 1970 για να γνωρίσει 

στην συνέχεια ραγδαία ανάπτυξη όχι µόνο στην γενέτειρά του αλλά και σε παγκόσµιο 

επίπεδο. Μέσω της συγκεκριµένης διαδικασίας ένα σύνολο απαιτήσεων (π.χ. από 
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δάνεια ή κάρτες) που περιείχαν δικαιώµατα σε µελλοντικές ροές µετατρέπονταν σε 

τίτλους και στην συνέχεια πωλούνταν σε επενδυτές. 

Αν και πολύ γρήγορα η συγκεκριµένη µέθοδος εξελίχθηκε σε σηµαντική πηγή 

χρηµατοδότησης µεγάλων επιχειρήσεων (µε µεγαλύτερη έκταση του θεσµού στον 

χρηµατοπιστωτικό τοµέα), η χρήση της δεν περιορίσθηκε µόνο στην κατεύθυνση της 

άντλησης ρευστότητας, καθώς η τεχνολογική πρόοδος και ο εκσυγχρονισµός των 

χρηµατοπιστωτικών µηχανισµών δηµιούργησαν πολύ σύντοµα τις προϋποθέσεις ώστε 

η συγκεκριµένη διαδικασία να αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο µείωσης του 

πιστωτικού κινδύνου (µέσω µεταβίβασης ή αντιστάθµισης του) αλλά και βελτίωσης 

των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων.  

Σύµφωνα µε το Οικονοµικό ∆ελτίο της ALPHA BANK (Mάρτιος 2004), 

κύρια επιδίωξη των τραπεζών, µε την εφαρµογή των µεθόδων της τιτλοποίησης 

απαιτήσεων, είναι η απρόσκοπτη συνέχιση της πορείας ανάπτυξης των 

δραστηριοτήτων τους στον τοµέα των χορηγήσεων και η επίτευξη των 

χρηµατοοικονοµικών τους στόχων, µε τη χρήση πιο αποτελεσµατικών µηχανισµών 

χρηµατοδότησης και χωρίς κίνδυνο υπερβολικής επέκτασης του ενεργητικού τους σε 

σχέση µε τα ίδια κεφάλαιά τους. Χρησιµοποιώντας µια τράπεζα τη διαδικασία της 

τιτλοποίησης απαιτήσεων αντλεί πρόσθετη ρευστότητα, µεταβιβάζοντας ταυτόχρονα, 

σε θεσµικούς επενδυτές και σε ασφαλιστικές εταιρείες, τον πιστωτικό κίνδυνο που 

ενυπάρχει σε ένα επιλεγµένο χαρτοφυλάκιο δανείων της, το λεγόµενο χαρτοφυλάκιο 

αναφοράς. Η µεταβίβαση αυτή µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους: Πρώτον, µε την 

οριστική εκχώρηση του χαρτοφυλακείου αναφοράς σε µια Εταιρεία Ειδικού Σκοπού 

(ΕΕΣ) έναντι µετρητών (cash securitization). ∆εύτερον, µε την πληρωµή 

ασφαλίστρων σε µια ΕΕΣ ή άλλο κατάλληλο φορέα που θα αναλάβει τον πιστωτικό 

κίνδυνο που ενυπάρχει στο χαρτοφυλάκιο αναφοράς  (synthetic securitization). 

 

Η πρόσφατη χρηµατοπιστωτική κρίση  ξεκίνησε το 2007 από την κατάρρευση 

τόσο της αγοράς στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου των ΗΠΑ όσο και της 

αγοράς τιτλοποιηθέντων στεγαστικών δανείων αυτής της κατηγορίας(τίτλων δηλαδή 

καλυµµένων µε στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου). Στην συνέχεια  επεκτάθηκε 

στις διεθνείς αγορές οµολόγων και στις διατραπεζικές αγορές για να εξελιχθεί τελικά 

σε βαθειά κρίση εµπιστοσύνης που οδήγησε το παγκόσµιο χρηµατοοικονοµικό 

σύστηµα στο χείλος της καταστροφής, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα σηµαντικές 

αδυναµίες / υπερβολές καθώς και τα «στρεβλά»  κίνητρα τόσο των τραπεζών όσο και 
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των λοιπών µερών που ενεπλάκησαν κατά την εφαρµογή και εξάπλωση  του 

συγκεκριµένου µοντέλου. Η ιστορία έδειξε ότι  η πλήρης  απελευθέρωση των αγορών 

κεφαλαίων, η ελλιπής εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος που επέτρεψε 

την ανεξέλεγκτη και αδιαφανή διάχυση του πιστωτικού κινδύνου παγκοσµίως µέσω 

της µεθόδου της τιτλοποίησης και τέλος η ανεπαρκής αποτελεσµατικότητα των οίκων 

αξιολόγησης που καθησύχαζαν τους επενδυτές παρέχοντας υψηλές αξιολογήσεις στα 

προϊόντα των τιτλοποιήσεων, υποβαθµίζοντας ουσιαστικά τον κίνδυνο που αυτά 

εµπεριείχαν, αποτέλεσαν το τρίπτυχο που δηµιούργησε τις συνθήκες οι οποίες στην 

συνέχεια επέτρεψαν και ταυτόχρονα ενθάρρυναν την διόγκωση του φαινοµένου της 

τιτλοποίησης των δανείων υψηλού κινδύνου. 

 

 Στην  παρούσα διπλωµατική  εργασία διερευνάται ο θεσµός της  

τιτλοποίησης στα πλαίσια και υπό την επίδραση της πρόσφατης χρηµατοπιστωτικής 

κρίσης τόσο βάσει της διεθνούς όσο και βάση της ελληνικής εµπειρίας καθώς και ο 

ρόλος που ο συγκεκριµένος θεσµός έχει διαδραµατίσει -  σε συνδυασµό και µε την 

χρηµατοπιστωτική κρίση - στην διαδικασία αναθεώρησης της εποπτικής αξιολόγησης 

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µία συνοπτική εισαγωγική παρουσίαση του 

θεσµού της τιτλοποίησης  και µια σύντοµη αν και περιεκτική ιστορική αναδροµή που 

ξεκινά από την γέννηση του θεσµού στις ΗΠΑ και καταλήγει στη ελληνική 

πραγµατικότητα. Ακολουθεί η προσέγγιση της τιτλοποίησης στα πλαίσια του 

ισχύοντος ελληνικού νοµικού πλαισίου, καθώς ο συγκεκριµένος θεσµός εισήχθη και 

στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µετά την ψήφιση του σχετικού νόµου (Ν. 

3156/2002). 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται λεπτοµερώς ο θεσµός της τιτλοποίησης, 

µέσω της αναλυτικής παρουσίασης της ακολουθούµενης µεθοδολογίας και του ρόλου 

των εµπλεκοµένων µερών (Τράπεζες, Εταιρείες Ειδικού Σκοπού, οίκοι αξιολόγησης 

κ.λ.π.). ∆εδοµένης της πολυπλοκότητας της µεθόδου και προκειµένου να καταστεί 

εφικτή η σε βάθος κατανόηση της, γίνεται  κατηγοριοποίηση µε βάσει τα 

περιουσιακά στοιχεία που τιτλοποιούνται αλλά και βάσει της υιοθετούµενης 

διαδικασίας ενώ στις επόµενες παραγράφους γίνεται ιδιαίτερη αναφορά  τόσο στις 

µεθόδους πιστωτικής ενίσχυσης που αποσκοπούν στην βελτίωση της πιστοληπτικής 

ικανότητας των τίτλων και στην ενίσχυση της εµπορευσιµότητάς τους όσο και στους 

λόγους για τους οποίους οι τράπεζες τιτλοποιούν τις απαιτήσεις τους. Στην συνέχεια 
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και προς αποφυγή τυχόν παρανοήσεων, διερευνάται ένας παρεµφερής προς τις 

τιτλοποιήσεις θεσµός, αυτών των καλυµµένων οµολογιών. Οι καλυµµένες οµολογίες 

είναι   µία εναλλακτική πηγή άντλησης ρευστότητας για τα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα που γνώρισε  µεγάλη ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες και ειδικότερα  

µετά την κατάρρευση της αγοράς των δανείων µειωµένης εξασφάλισης. Στην 

συγκεκριµένη ενότητα διερευνούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς και τα 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατά τους σε σχέση µε τις τιτλοποιήσεις. Το δεύτερο 

κεφάλαιο κλείνει µε την παρουσίαση παραδειγµάτων τιτλοποιήσεων αλλά και 

καλυµµένων οµολογιών όπως εφαρµόσθηκαν από µερικές από τις µεγαλύτερες 

ελληνικές τράπεζες. 

Στο τρίτο κεφάλαιο διερευνάται η αντιµετώπιση των τιτλοποιήσεων από το 

ισχύον εποπτικό πλαίσιο και η επίδραση της τιτλοποίησης αλλά και της πρόσφατης 

χρηµατοοικονοµικής κρίσης, στην διαµόρφωση νέων ενιαίων κανόνων εποπτείας του 

διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας εξετάζεται ο 

ρόλος  και η συµβολή των τιτλοποιήσεων  αρχικά  στην άνθηση και στην συνέχεια 

στην κατάρρευση της αγοράς των δανείων υψηλού κινδύνου καθώς και στην 

παγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση που ξεκίνησε το 2007 από τις ΗΠΑ 

προκαλώντας στην συνέχεια µεγάλες ζηµιές και ανατρέποντας την οικονοµική 

κατάσταση των µεγαλύτερων χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων παγκοσµίως. 

Αναλύονται τα βαθύτερα αίτια της κρίσης και διερευνούνται τα λάθη και οι αστοχίες 

κατά τον χειρισµό των  τιτλοποιήσεων από τους µεγάλους οίκους αξιολόγησης καθώς 

και ο ρόλος αυτών των οίκων στην ανάπτυξη και την διασπορά της κρίσης. Τέλος 

αναπτύσσεται  ο ρόλος των τιτλοποιήσεων στην ελληνικό χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα µέσω µίας  σύντοµης ιστορικής αναδροµής που παρακολουθεί την 

µεταφορά της παγκόσµιας κρίσης στην Ελλάδα και την αξιοποίηση των 

τιτλοποιήσεων  από το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. 

Στο τέλος της παρούσας εργασίας παρατίθενται τα συµπεράσµατα που 

εξήχθησαν κατά την µελέτη του συγκεκριµένου θέµατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

 EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

 

1.1 Έννοια / Γενικά Χαρακτηριστικά 

 

Ο όρος Τιτλοποίηση(Securitization) χρησιµοποιείται γενικά για να περιγράψει µια 

χρηµατιστική τεχνική που άρχισε να χρησιµοποιείται από τις αρχές τις δεκαετίας του 

1970 στην αµερικάνικη αγορά και η οποία βασίζεται στην έκδοση τίτλων  

εγγυηµένων από “δεξαµενές” περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού (asset backed 

finance). Σύµφωνα µε τον Σταϊκούρα (2005),  τιτλοποίηση «ονοµάζεται η έκδοση 

τίτλων που βασίζονται στις ταµειακές ροές που απορρέουν από στοιχεία του 

ενεργητικού µιας οντότητας (π.χ. δάνεια µιας τράπεζας), των οποίων τίτλων η 

αποπληρωµή καλύπτεται από την ταµειακή ροή που δηµιουργούν τα ίδια τα δάνεια µε 

την αποπληρωµή τους. Η πρακτική αυτή εξυπηρετεί τις πληρωµές µεταξύ πιστωτών και 

δανειζόµενων, ενώ η οντότητα δεν κρατά τα ίδια τα στοιχεία του ενεργητικού για 

αποκόµιση τόκων» 

Πλήθος χρηµατοπιστωτικών οργανισµών και επιχειρήσεων, διεθνώς, 

χρησιµοποιούν την τιτλοποίηση προκειµένου να εισπράξουν άµεσα την αξία 

περιουσιακών στοιχείων τους τα οποία αναµένεται στο µέλλον να αποδώσουν 

σταθερές ή σχεδόν σταθερές ταµειακές ροές. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία  µπορεί 

να είναι στεγαστικά, επιχειρηµατικά, καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες 

εισπρακτέοι λογαριασµοί, συµβάσεις leasing, ασφαλιστήρια συµβόλαια, δικαιώµατα 

και γενικά «κάθε αξίωση που είναι λογιστική, αφορά δηλαδή καταγεγραµµένη 

περιουσία της επιχείρησης που µπορεί να ρευστοποιηθεί όταν απαιτηθεί»(Βενιέρης 

2005).                                                                                                                               

Η τιτλοποίηση έγινε πολύ γρήγορα η συνήθης πρακτική και µια γενικευµένη 

τάση στη διεθνή τραπεζική. Μάλιστα, πριν από την πρόσφατη παγκόσµια 

χρηµατοπιστωτική κρίση, η ισχυρή ανάπτυξη της τιτλοποίησης στον τραπεζικό 

κυρίως κλάδο, οδήγησε σε θεωρίες σχετικά µε ένα νέο τραπεζικό µοντέλο, που 

οριζόταν ως “originate-to-distribute” (O & D) µοντέλο (σε αντίθεση µε το 

προγενέστερο µοντέλο “originate and hold”), επειδή οι τράπεζες δεν ήταν πλέον οι 
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δηµιουργοί και οι κάτοχοι των δανείων, αλλά είχαν γίνει οι δηµιουργοί και διανοµείς, 

στις κεφαλαιαγορές, τόσο του πιστωτικού όσο και των συναφών  κινδύνων. Το 

µοντέλο “originate and distribute”, εξαιτίας των υψηλών του αποδόσεων σε 

βραχυπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα, επεκτάθηκε πολύ γρήγορα, τόσο στις επενδυτικές 

τράπεζες, µεταξύ των οποίων και οι Bear Stearns, Lehman Brothers και Merrill 

Lynch, που ήταν τρεις από τους πυλώνες της Wall Street που κατέρρευσαν τον 2008,  

όσο και στις εµπορικές τράπεζες (Pollin, 2009). 

Η πώληση δανείων που κάποτε θεωρούνταν µη εµπορεύσιµα περιουσιακά 

στοιχεία σηµατοδότησε µια θεµελιώδη αλλαγή στην τραπεζική δραστηριότητα 

(Affinito & Tagliaferri, 2010). Τιτλοποιώντας, οι τράπεζες µπορούσαν να 

µετατρέπουν µη ρευστοποιήσιµα στοιχεία του ενεργητικού τους - τα οποία 

παραδοσιακά ήταν υποχρεωµένες να διατηρούν ως την ηµεροµηνία ωρίµανσης  τους 

- σε  «πολύτιµους» εµπορεύσιµους τίτλους τους οποίους στην συνέχεια διέθεταν σε 

επενδυτές διεθνώς. Βέβαια το γεγονός ότι  πλέον δεν ήταν  οι πρωταρχικοί κάτοχοι 

των µη ρευστοποιήσιµων στοιχείων του ενεργητικού τους, αποτελούσε για πολλούς 

µειωµένο κίνητρο - από πλευράς των τραπεζών - για συστηµατική παρακολούθηση 

των δανειζόµενων (Pennacchi, 1988). 

Ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα µπορεί να προβεί  στην έκδοση τίτλων 

βασισµένων σε δάνεια του, προκειµένου να συγκεντρώσει κεφάλαια (τα δάνεια που  

χορηγεί µία τράπεζα στους πελάτες της εξυπηρετούνται συνήθως σε 

µεσοµακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα και ως εκ τούτου έχουν χαµηλό σχετικά 

βαθµό ρευστότητας ενώ οι ανάγκες της για ρευστό εξυπηρετούνται κατά κύριο λόγο 

βραχυπρόθεσµα, χρονική υστέρηση που µπορεί να δηµιουργήσει σηµαντικό 

πρόβληµα ρευστότητας), να µειώσει το κόστος δανεισµού αυτών των κεφαλαίων, να  

µεταφέρει πιστωτικό κίνδυνο εκτός ισολογισµού, να µειώσει τις ρυθµιστικές 

ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις ή ακόµα και να διασφαλίσει την είσπραξη 

αιτήσεων που υπό κανονικές συνθήκες δεν είναι δυνατόν να εισπραχθούν(Jobst, 

2008). 

Στην πιο βασική µορφή της,  µία τυπική συναλλαγή τιτλοποίησης 

περιλαµβάνει δύο βήµατα. Στο πρώτο βήµα,  ένα σύνολο οµοειδών απαιτήσεων οι 

οποίες αναµένεται να αποφέρουν  σταθερές ή σχεδόν σταθερές χρηµατοροές (π.χ. 

ενυπόθηκα δάνεια για αγορά κατοικίας ή δάνεια για αγορά αυτοκινήτων κλπ.),  

αποµονώνονται και συγκεντρώνονται σε µία δεξαµενή (pool) για να αποτελέσουν 

αυτό που ονοµάζεται «χαρτοφυλάκιο αναφοράς», προκειµένου στην συνέχεια να 



 - 10 - 

µεταβιβασθούν και πωληθούν, από την εταιρεία που τις κατέχει αρχικά (originator) ,  

σε µία ΕΕΣ-Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ή SPV-Special Purpose Vehicle ή SIV-

Structured Investment Vehicle) που έχει συσταθεί από ένα χρηµατοοικονοµικό 

οργανισµό προκειµένου να εξυπηρετήσει αυτήν καθ’ αυτήν την διαδικασία της 

τιτλοποίησης. Στο δεύτερο βήµα,  η ΕΕΣ (issuer)   εκδίδει νέους τίτλους  - 

χρησιµοποιώντας ως εξασφάλιση τις εκχωρηθείσες απαιτήσεις - τους οποίους τίτλους 

πουλάει στην συνέχεια σε επενδυτές (investors) έναντι συγκεκριµένου τιµήµατος. 

Τα χρήµατα που λαµβάνονται από την πώληση των τίτλων µεταβιβάζονται στον 

αρχικό κάτοχο των απαιτήσεων (originator), ενώ οι εισπράξεις των τόκων και των 

χρεολυσιών από την ρευστοποίηση των εκχωρηθέντων στην ΕΕΣ απαιτήσεων, θα 

χρησιµοποιηθούν για την τελική εξόφληση των τίτλων. Πολύ συχνά η διαχείριση του 

χαρτοφυλακείου αναφοράς παραµένει στη µεταβιβάζουσα τράπεζα η οποία, έναντι 

αµοιβής, συγκεντρώνει τις πληρωµές από τους αρχικούς δανειολήπτες και στην 

συνέχεια τις προωθεί στον τελικό δικαιούχο τους µέσω της ΕΕΣ. Στην ουσία, η 

τιτλοποίηση αποτελεί µια εναλλακτική και διαφοροποιηµένη πηγή χρηµατοδότησης 

που βασίζεται στη µεταβίβαση του πιστωτικού κινδύνου (και ενδεχοµένως και του 

επιτοκιακού και συναλλαγµατικού κίνδυνου) από τους εκδότες (issuers) στους 

επενδυτές(investors). Η προαναφερόµενη διαδικασία που παρουσιάζεται στο 

διάγραµµα που ακολουθεί (∆ιάγραµµα 1), είναι η πιο κλασική µορφή τιτλοποίησης, η 

οποία και είναι γνωστή ως τιτλοποίηση έναντι µετρητών(cash securitization). 

  

 

Εκχωρούσα ή Μεταβιβάζουσα 
Τράπεζα 

 (Originator)  

      

Απαιτήσεις εκχωρούνται  
στην Εταιρεία Ειδικού  

Σκοπου ΕΕΣ) 

Μετρητά από πώληση 
τίτλων µεταβιβάζονται στην 

εκχωρούσα ή 
µεταβιβάζουσα Τράπεζα 

   

 

   
  

 

Εταιρεία Ειδικού Σκοπού-ΕΕΣ  
(Special Purpose Vehicle - SPV)  

(issuer)  

      

Τίτλοι εξασφαλισµένοι µε 
απαιτήσεις πωλούνται στους 

επενδυτές 

Μετρητά από πώληση 
τίτλων εισπράττονται από 

την Εταιρεία Ειδικού 
Σκοπού 

   

 

   

  
 

Επενδυτές 
(Ιnvestors)  

∆ιάγραµµα  1:∆ιαδικασία της τιτλοποίησης 
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Είναι φανερό ότι µέσω της ανωτέρω διαδικασίας, η τράπεζα  επιτυγχάνει 

άµεση άντληση χρηµάτων, όταν τα χρειάζεται και όχι όταν λήξουν τα αντίστοιχα 

δάνεια ενώ ταυτόχρονα αποµακρύνει πλήρως από τον ισολογισµό της τις απαιτήσεις 

που έχουν µεταφερθεί στο χαρτοφυλάκιο αναφοράς προκειµένου να πραγµατοποιηθεί 

η προαναφερόµενη διαδικασία της τιτλοποίησης. 

 

 

1.2 Ιστορική Αναδροµή 

 

Για ολόκληρες δεκαετίες  οι τράπεζες στήριζαν την ρευστότητά τους κυρίως στις 

καταθέσεις των πελατών τους  και  λειτουργούσαν ως δανειστές κεφαλαίων ενώ 

διατηρούσαν  τα χαρτοφυλάκια δανείων µέχρι την ηµεροµηνία ωρίµανσης ή 

αποπληρωµής τους. Μετά το τέλος του Β’ παγκοσµίου πολέµου όµως, λόγω της 

προσπάθειας ανοικοδόµησης της οικονοµίας και του γενικού κλίµατος ευηµερίας που 

επικρατούσε δηµιουργήθηκε µία άνευ προηγουµένου ζήτηση σε στεγαστικά δάνεια. 

Οι καταθέσεις δεν επαρκούσαν πλέον για να καλύψουν την συνεχώς αυξανόµενη 

ζήτηση σε δάνεια και οι τραπεζίτες άρχισαν να αναζητούν νέες πηγές ρευστότητας 

προκειµένου να µπορούν να χρηµατοδοτήσουν την νέα αγορά που µόλις είχε αρχίσει 

να αναδύεται. Έτσι σταδιακά αναπτύχθηκε ο θεσµός της τιτλοποίησης ο οποίος 

αρχικά ξεκίνησε από τα στεγαστικά δάνεια και στην συνέχεια επεκτάθηκε και σε 

άλλα προϊόντα.  

Το νέο επιχειρηµατικό µοντέλο που υιοθετήθηκε από τις  τράπεζες, 

στηρίχθηκε, αφενός, στην αξιοποίηση της τιτλοποίησης για την άντληση ρευστότητας 

και την αποµάκρυνση των πιστώσεων από το χαρτοφυλάκιο τους, αφετέρου στην 

διάχυση αυτών των τίτλων στις χρηµατιστικές αγορές υπό την µορφή οµολόγων 

ABS-Asset-backed securities  (δηλαδή οµόλογα εγγυηµένα από δεξαµενή 

περιουσιακών στοιχείων) από ειδικούς διαµεσολαβητικούς οργανισµούς (τις ΕΕΣ-

Εταιρείες Ειδικού Σκοπού). Στην περίπτωση που τα περιουσιακά στοιχεία  ήταν 

ενυπόθηκα δάνεια, οι τίτλοι αυτοί ονοµάστηκαν MBS(Μortgage backed securities). 

Αρχικά, η τιτλοποίηση απέφερε σηµαντικά οφέλη στις τράπεζες (Iνστιτούτο 

Εργασίας OTOE, 2009): 

� Πρώτον, οι τράπεζες ανακάλυψαν έναν δόκιµο τρόπο να παρέχουν πιστώσεις 

χωρίς να δεσµεύουν τα κεφάλαιά τους. 
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� Παράλληλα, η τιτλοποίηση αξιοποιήθηκε ώστε να βελτιωθεί η σύνθεση του 

χαρτοφυλακίου των τραπεζών χάρη στην εξωτερίκευση των «αθέµιτων 

στοιχείων». 

� Τέλος, οι τράπεζες κατέστησαν τον εαυτό τους λιγότερο εξαρτώµενες από τις 

διακυµάνσεις των επιτοκίων, αντικαθιστώντας το περιθώριο κέρδους της 

«παραδοσιακής» διαµεσολάβησης µε την προµήθεια για την διεκπεραίωση 

χρηµατιστικών συναλλαγών. 

 

Η τιτλοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ξεκίνησε στις Ηνωµένες 

Πολιτείες στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Συγκεκριµένα τον Φεβρουάριο του 

1970, το αµερικανικό Υπουργείο Οικισµού και Αστικής Ανάπτυξης ολοκλήρωσε την 

πρώτη πραγµατική τιτλοποίηση, που αφορούσε στεγαστικά δάνεια. Τα επόµενα 

χρόνια ο θεσµός εξελίχθηκε και επεκτάθηκε και σε άλλες κατηγορίες περιουσιακών 

στοιχείων (όπως δάνεια για αγορά αυτοκινήτων , απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες) 

ενώ τελειοποιήθηκε σε τέτοιο βαθµό ώστε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 να 

θεωρείται ένα από τα πιο δηµοφιλή χρηµατοοικονοµικά εργαλεία. Μέχρι τις αρχές 

της δεκαετίας του 1990 η πλειοψηφία του όγκου των συναλλαγών που αφορούσαν 

τιτλοποιήσεις πραγµατοποιούνταν στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής.  

Χαρακτηριστική της πορείας του θεσµού ήταν ο αλµατώδης ρυθµός αύξησης  

των συναλλαγών που αφορούσαν τιτλοποιήσεις ενυπόθηκων δανείων (MBS)   

γεγονός που οδήγησε στην ανάπτυξη µίας ολόκληρης βιοµηχανίας που εξυπηρετούσε 

τον συγκεκριµένο θεσµό. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο LaCour-Little M. (2000), 

το 1989, το 36,6%  του συνόλου των ενυπόθηκων δανείων και το 52% της 

παραγωγής του συγκεκριµένου  έτους είχαν τιτλοποιηθεί. Οι 15 µεγαλύτερες 

εταιρείες διαχείρισης  αυτών των δανείων  διακρατούσαν ένα µερίδιο αγοράς της 

τάξης του 16,3% µε την µεγαλύτερη εξ’ αυτών να διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο 

ύψους $ 60 δις. Στο τέλος της επόµενης δεκαετίας (1999) είχαν τιτλοποιηθεί το 45%  

του συνόλου των ενυπόθηκων δανείων και το 60% της παραγωγής του ιδίου  έτους. 

Στις 31/12/2000 οι 10 µεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης τιτλοποιηµένων 

ενυπόθηκων δανείων είχαν συνολικό µερίδιο αγοράς 45%, ενώ η µεγαλύτερη από 

αυτές (Wells Fargo) διαχειριζόταν δάνεια αξία $ 452,5 δις.  

Αποτέλεσµα της ταχύτατης ανάπτυξης των τιτλοποιήσεων διεθνώς, ήταν το 

ότι από το σηµείο µηδέν στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η συνολική αξία των 

εκδοθεισών οµολογιακών τίτλων από τιτλοποιήσεις ιδιωτικών φορέων ανήλθε στο 
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ποσό των 5 τρισεκατοµµυρίων δολαρίων, το 2006, µε την «µερίδα του λέοντος» να 

ανήκει αναµφίβολα στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Στην συνέχεια βέβαια, η 

παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008 είχε ως αποτέλεσµα την κατάρρευση 

των αγορών τιτλοποιηµένων προϊόντων των οποίων το ποσό έπεσε σε 1 

τρισεκατοµµύριο δολάρια στα µέσα του  2009(∆ιάγραµµα 2,3,4 - Kiff et al., 2009).  

Στην Ευρώπη η τιτλοποίηση έκανε το ντεµπούτο της στα τέλη της δεκαετίας 

του 1980, άρχισε να αναπτύσσεται ραγδαία από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 και 

έκτοτε (παράλληλα µε άλλες χώρες διεθνώς, όπως η Αυστραλία και η Ιαπωνία) - 

µάλιστα  επιταχύνθηκε σηµαντικά από το 2004 και µετά -  ενώ εδραιώθηκε ευρέως 

στις αρχές του 21ου  αιώνα. Σε αντίθεση µε τις Η.Π.Α., όπου  η τιτλοποίηση  γνώρισε 

τεράστια άνθηση λόγω της ύπαρξης του κατάλληλου νοµοθετικού πλαισίου και της 

εµπλοκής  φορέων  που είτε εξέδιδαν τίτλους ΜΒS oι οποίοι έφεραν την εγγύηση του 

Αµερικάνικου ∆ηµοσίου (όπως η Government National Mortgage Association-

GNMA  ή αλλίως Ginnie Mae) είτε θεωρούνταν  ευρέως ότι έφεραν την «σιωπηρή 

εγγύηση» του Αµερικάνικου ∆ηµοσίου καθώς τους είχε δηµιουργήσει  το ίδιο το 

Αµερικάνικο Κογκρέσο (όπως η Federal Home Loan Mortgage Corporation-

FHLMC , γνωστή ως Freddie Mac και η  Federal Housing Finance Agency-FHFA 

ή αλλιώς Fannie Mae), στην Ευρώπη το υφιστάµενο ενιαίο νοµοθετικό πλαίσιο δεν 

ανταποκρινόταν στις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και ως εκ τούτου, οι χώρες στις 

οποίες υπήρχε ενδιαφέρον για αξιοποίηση των δυνατοτήτων που πρόσφερε η 

συγκεκριµένη τεχνική (Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και 

Ισπανία) έπρεπε να θεσπίσουν ειδικούς νόµους για την άρση των εµποδίων και  την 

ανάπτυξη της τιτλοποίησης. Σύµφωνα µε τους Altunbas, Gambacorta and David 

Marqués (2007) η θεαµατική ανάπτυξη των τιτλοποιήσεων στην ευρωζώνη,  από το 

1999 και έκτοτε,  συνδέεται µε την αύξηση της ζήτησης από θεσµικούς επενδυτές που 

ήταν πρόθυµοι και ικανοί να επενδύσουν στον αναλαµβανόµενο πιστωτικό κίνδυνο, 

τις τεχνολογικές εξελίξεις  που απέφεραν ριζικές αλλαγές και βελτιώσεις στην 

υφιστάµενη διαδικασία επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαχείρισης των πάσης 

φύσεων  οικονοµικών δεδοµένων,  αυξάνοντας ταυτόχρονα και το φάσµα των 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που είχε πλέον  στην διάθεση του ο 

χρηµατοπιστωτικός τοµέας  και τέλος µε την εισαγωγή του ευρώ που εξαφάνισε τον 

συναλλαγµατικό κίνδυνο ανάµεσα στις χώρες της ευρωζώνης ενισχύοντας 

ταυτόχρονα το µέγεθος της αγοράς τιτλοποιήσεων. 
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∆ιάγραµµα 2:Όγκος τιτλοποιήσεων ανά είδος (διεθνώς) 

             

     

∆ιάγραµµα 3:  Όγκος τιτλοποιήσεων            ∆ιάγραµµα 4:   Όγκος τιτλοποιήσεων  
                          ανά είδος  (ΗΠΑ)                                           ανά είδος (Ευρώπη)  

 

Σηµειώσεις ∆ιαγραµµάτων 2,3  και 4: 

ABCP   = asset-backed commercial paper,   

ABS      = asset-backed security,  

CDO = collateralized debt obligation,  

CDO2     = CDOs backed by CDO, ABS, and MBS,  

MBS     = mortgage-backed security.  

Data for 2009 cover only U.S. and European issuance through end-June. For European ABCP, 2009 data through 

end-May. 
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Στην Ελλάδα, η τιτλοποίηση εµφανίστηκε την δεκαετία του 2000, σε αρκετά 

ώριµη µορφή και ουσιαστικά αποτέλεσε φυσική ανάγκη λόγω των έντονων ρυθµών 

ανάπτυξης και της έκδηλης ανάγκης για συνεχή ροή κεφαλαίων.  

Την περίοδο 1999-2001 και ενώ η τιτλοποίηση τραπεζικών απαιτήσεων δεν 

είχε αναπτυχθεί ακόµα, το Ελληνικό ∆ηµόσιο ανέπτυξε σηµαντική δραστηριότητα 

στον τοµέα της τιτλοποίησης περιουσιακών στοιχείων. Συγκεκριµένα το 2000 

ψηφίστηκαν οι νόµοι 2801/2000 2844/2000 οι οποίοι θεσµοθετούσαν το δικαίωµα 

των νοµικών προσώπων του ∆ηµοσίου τοµέα να τιτλοποιούν τα περιουσιακά τους 

στοιχεία. Έτσι το ∆ηµόσιο προχώρησε στην τιτλοποίηση διαφόρων κατηγοριών 

εσόδων (ΚΠΣ ΙΙΙ, διόδια, τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων, έσοδα από λαχεία) 

προκειµένου να επιτύχει χαµηλότερο κόστος δανεισµού αλλά και να αναγνωρίσει 

αυτές τις χρηµατικές ροές ως περιουσιακά στοιχεία που θα µπορούσαν να 

αφαιρεθούν από το χρέος του (κατά αντιστοιχία µε τις υπόλοιπες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης). Όταν όµως το 2002 η Ελληνική Κυβέρνηση συµφώνησε µε 

την Εurostat να συµπεριλάβει και τα τιτλοποιηµένα έσοδα στο χρέος της Ελληνικής 

Κυβέρνησης, το πρόγραµµα έκδοσης οµολόγων µέσω τιτλοποίησης των 

περιουσιακών στοιχείων του ∆ηµοσίου (ABS), διεκόπη (Οικονοµικό ∆ελτίο ALPHA 

BANK, Mάρτιος 2004). 

Η τιτλοποίηση τραπεζικών απαιτήσεων αναπτύχθηκε µετά την ψήφιση του Ν. 

3156/2003 µε τον οποίο θεσµοθετήθηκε το δικαίωµα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων 

να καταφεύγουν στην συγκεκριµένη τεχνική άντλησης κεφαλαίων. Με τον 

συγκεκριµένο νόµο καθορίσθηκε ουσιαστικά το νοµικό πλαίσιο που θα έπρεπε να 

ακολουθείται  για τις τιτλοποιήσεις στην Ελλάδα ενώ διευθετήθηκαν µεταξύ άλλων 

λειτουργικά θέµατα και θέµατα φορολογικής αντιµετώπισης. Με µεταγενέστερες 

εγκυκλίους και Προεδρικά ∆ιατάγµατα καθορίσθηκε και το εποπτικό πλαίσιο και 

κυρίως θέµατα αντιµετώπισης των τιτλοποιήσεων για σκοπούς κεφαλαιακής 

επάρκειας. 

Η πρώτη συναλλαγή τιτλοποίησης έγινε από την ASPIS BANK το 2003 και 

αφορούσε στεγαστικά δάνεια (έκδοση Mortgage Backed Bonds-MBB µε τιτλοποίηση 

χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων ύψους € 250εκ. και πιστοληπτική διαβάθµιση 

ΑΑΑ).  

Στην συνέχεια ο θεσµός επεκτάθηκε σε καταναλωτικά δάνεια, κάρτες και 

τέλος επιχειρηµατικά δάνεια προκειµένου να υποστηριχθούν οι όλο και µεγαλύτερες 

ανάγκες ρευστότητας των Ελληνικών Τραπεζών, δεδοµένης της αύξησης του 
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µεγέθους τους, της επέκτασης τους στις  Βαλκανικές Χώρες  και του ταχύτατου 

περάσµατός τους από την λιανική στην χονδρική τραπεζική.  

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µέχρι το 2007, οπότε και ξεκίνησε η διεθνής 

κρίση, οι συναλλαγές τιτλοποίησης αποσκοπούσαν στην άντληση ρευστότητας. Όταν 

όµως άρχισε η κρίση οι τιτλοποιήσεις δεν µπορούσαν πλέον να τοποθετηθούν στην 

διατραπεζική αγορά. Έτσι οι ελληνικές Τράπεζες στράφηκαν στο Ευρωσύστηµα για 

χρηµατοδότηση οπότε οι τιτλοποιήσεις άρχισαν να χρησιµοποιούνται για την 

δηµιουργία καλυµµάτων. Από  το 2008 και έκτοτε όλες οι νέες τιτλοποιήσεις επέχουν 

θέση ενεχύρου (Ζαγορήσιος & Ασηµέλης, 2011). 

 

 

1.3 O θεσµός της τιτλοποίησης  σύµφωνα µε τον  N. 3156/2003 

 

Όπως προαναφέρθηκε, στην Ελλάδα, ο θεσµός της τιτλοποίησης απαιτήσεων εισήχθη 

στον ιδιωτικό τοµέα µε την ψήφιση του Ν. 3156/2003 (ΦΕΚ Α’ 157/25.06.2003): 

«Οµολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και 

άλλες διατάξεις».                                                                              

Για τους σκοπούς του νόµου (συγκεκριµένα του άρθρου 10 του Ν.3156/2003), 

τιτλοποίηση απαιτήσεων είναι η µεταβίβαση επιχειρηµατικών απαιτήσεων, λόγω 

πώλησης, µε σύµβαση που καταρτίζεται εγγράφως µεταξύ «µεταβιβάζοντος» και 

«αποκτώντος» σε συνδυασµό µε την έκδοση και διάθεση, µε ιδιωτική τοποθέτηση 

µόνον, οµολογιών οποιουδήποτε είδους ή µορφής, η εξόφληση των οποίων 

πραγµατοποιείται: (α) από το προϊόν είσπραξης των επιχειρηµατικών απαιτήσεων που 

µεταβιβάζονται ή (β) από δάνεια, πιστώσεις ή συµβάσεις παραγώγων 

χρηµατοοικονοµικών µέσων.                                                                                       

Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο συγκεκριµένο άρθρο, «ο µεταβιβάζων» 

είναι έµπορος µε κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, εφόσον έχει 

εγκατάσταση στην Ελλάδα. «Αποκτών» είναι το νοµικό πρόσωπο ή τα νοµικά 

πρόσωπα τα οποία έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση επιχειρηµατικών 

απαιτήσεων για την τιτλοποίηση τους, σύµφωνα µε το νόµο αυτό («εταιρεία ειδικού 

σκοπού»), προς τα οποία µεταβιβάζονται λόγω πώλησης οι επιχειρηµατικές 

απαιτήσεις. Εκδότης των οµολογιών είναι ο ίδιος ο αποκτών δηλαδή η εταιρεία 

ειδικού σκοπού. Η εταιρεία ειδικού σκοπού (ΕΕΣ) είναι ανώνυµη εταιρεία µε 
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ονοµαστικές µετοχές της οποίας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει όλες τις 

αποφάσεις και καθορίζει τις επί µέρους λεπτοµέρειες ως προς την έκδοση των 

οµολογιών (καθορίζει τον αριθµό και την ονοµαστική αξία των οµολογιών που θα 

εκδοθούν, τον χρόνο και τον τρόπο διάθεσής τους, την τιµή διάθεσης, το πρόσωπο 

που θα αναλάβει την είσπραξη των µεταβιβαζόµενων απαιτήσεων, τον εκπρόσωπο 

των οµολογιούχων µε τον οποίο θα συναλλάσσεται). Η εταιρεία ειδικού σκοπού, για 

τους σκοπούς της τιτλοποίησης, καθώς επίσης και για λόγους αντιστάθµισης 

κινδύνου, µπορεί να συνάπτει πάσης φύσεως δάνεια ή πιστώσεις και ασφαλιστικές ή 

εξασφαλιστικές συµβάσεις, περιλαµβανοµένων και συµβάσεων χρηµατοοικονοµικών 

παραγώγων. Στους σκοπούς της τιτλοποίησης περιλαµβάνονται, η άντληση των 

κεφαλαίων που απαιτούνται για την απόκτηση των µεταβιβαζόµενων απαιτήσεων, η 

έκδοση και διάθεση των οµολογιών, η εξόφληση αυτών και των πάσης φύσεως 

δανείων, πιστώσεων και λοιπών συµβάσεων, κ.λ.π.. Οι απαιτήσεις που 

µεταβιβάζονται µε σκοπό την τιτλοποίηση µπορεί να είναι απαιτήσεις κατά 

οποιουδήποτε τρίτου, ακόµη και των καταναλωτών, υφιστάµενες ή µελλοντικές 

(εφόσον είναι δυνατός ο προσδιορισµός τους). Επίσης µπορεί να µεταβιβάζονται 

απαιτήσεις υπό αίρεση αλλά και  δικαιώµατα που συνδέονται µε .τις µεταβιβαζόµενες 

απαιτήσεις, ακόµη και αν δεν αποτελούν παρεπόµενα αυτών (κατά την έννοια του 

άρθρου 458 του Α.Κ.). Η πώληση και η µεταβίβαση απαιτήσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων από τραπεζικά δάνεια και πιστώσεις πάσης 

φύσεως, κατά κεφάλαιο, τόκους και λοιπά έξοδα, δεν µεταβάλλει την ουσιαστική, 

δικονοµική και φορολογική φύση των µεταβιβαζόµενων απαιτήσεων και των 

σχετικών δικαιωµάτων, όπως ίσχυαν αυτά πριν από τη µεταβίβαση. Τα ποσά που 

προκύπτουν από την είσπραξη των απαιτήσεων που µεταβιβάζονται, διατίθενται για 

την εξόφληση των εκδιδόµενων οµολογιών, κατά κεφάλαιο, τόκους, έξοδα, φόρους 

και πάσης φύσεως δαπάνες, καθώς και των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας 

ειδικού σκοπού. 

Η προσεκτική µελέτη του άρθρου 10 του Ν.3156/2003 καθιστά σαφές το πόσο 

σηµαντικός είναι ο ρόλος που διαδραµατίζουν οι  εταιρείες ειδικού σκοπού, στην 

διαδικασία των τιτλοποιήσεων.  H εταιρεία ειδικού σκοπού ονοµάζεται έτσι καθώς ο 

µοναδικός σκοπός σύστασης και η αποκλειστική δραστηριότητα της, είναι η 

απόκτηση των απαιτήσεων από τη µεταβιβάζουσα εταιρία (προκειµένου να 

τιτλοποιηθούν) και η διάθεση των οµολογιών (τίτλων) στους οµολογιούχους 

επενδυτές προκειµένου να αντληθούν τα κεφάλαια που απαιτούνται ώστε να 
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ικανοποιηθούν οι αξιώσεις της µεταβιβάζουσας εταιρείας, που εγείρονται κατά την 

µεταβίβαση και πώληση των απαιτήσεων της.  Τα έξοδα και οι υποχρεώσεις της είναι 

ελάχιστα, προκειµένου να µην δηµιουργηθούν απαιτήσεις από τρίτους, οι οποίοι θα 

στραφούν εναντίον της και θα ζητήσουν την εξόφλησή τους µέσω των 

τιτλοποιηµένων απαιτήσεων.  Ιδρύεται αποκλειστικά και µόνο για να µπορέσει η 

µεταβιβάζουσα (και χρηµατοδοτούµενη εταιρία) να διαχωρίσει πλήρως τις 

µεταβιβαζόµενες απαιτήσεις από την λοιπή εταιρική της περιουσία. Αυτός είναι 

άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο οι µετοχές της εταιρείας ειδικού σκοπού είναι 

ονοµαστικές αφού µόνο έτσι µπορεί να ελεγχθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτής και 

να διαπιστωθεί η προαπαιτούµενη µη ύπαρξη νοµικής σχέσης µε την µεταβιβάζουσα 

εταιρεία. Ταυτόχρονα η µεσολάβηση της εταιρείας ειδικού σκοπού εξασφαλίζει 

στους κατόχους των οµολογιών (επενδυτές) ότι οι λοιποί δανειστές της 

µεταβιβάζουσας εταιρίας, θα περιορίσουν τις απαιτήσεις τους στην υπόλοιπη 

περιουσία αυτής. Σε περίπτωση δε που η µεταβιβάζουσα εταιρεία είναι τράπεζα, η 

ύπαρξη της εταιρεία ειδικού σκοπού προσφέρει λογιστικά, φορολογικά & εποπτικά 

πλεονεκτήµατα. τα οποία πηγάζουν από αυτό καθεαυτό το γεγονός της πλήρους 

αποξένωσης των προς τιτλοποίηση απαιτήσεων από το ενεργητικό της 

µεταβιβάζουσας τράπεζας.  Τέλος εκδίδοντας και διαθέτοντας τις οµολογίες, η 

εταιρεία ειδικού σκοπού, µεταβιβάζει στους επενδυτές και όλους τους κινδύνους που 

θα προκύψουν κατά τη ρευστοποίηση των ήδη µεταβιβασθέντων σε αυτή 

απαιτήσεων.  

Ο Ν. 3156/2003 αποτελεί µία προσπάθεια του Έλληνα Νοµοθέτη να καλύψει 

επαρκώς  σηµαντικές πτυχές της λειτουργίας του συγκεκριµένου θεσµού και να 

ορίσει το γενικό νοµικό πλαίσιο πραγµατοποίησης των σχετικών συναλλαγών, µε 

βάση – όπως είναι λογικό -  και την διεθνή εµπειρία. Αν και  βλέπει την τιτλοποίηση 

από την πλευρά της µεταβιβάζουσας εταιρείας,  αναφέρεται εκτενώς στις εταιρείες 

ειδικού σκοπού, αναγνωρίζοντας το πόσο καθοριστικά επηρεάζουν την όλη 

λειτουργία του θεσµού  των τιτλοποιήσεων, ενώ ασχολείται ελάχιστα  µε  τους οίκους 

αξιολόγησης οι οποίοι όπως θα  δούµε σε επόµενο κεφάλαιο διαδραµατίζουν έναν 

εξίσου σηµαντικό ρόλο στην συγκεκριµένη διαδικασία.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

 

2.1 Η λειτουργία της τιτλοποίησης και ο ρόλος των εµπλεκοµένων 

µερών 

 

Όπως σηµειώθηκε  και σε προηγούµενες παραγράφους, η διαδικασία της 

τιτλοποίησης - στην πιο παραδοσιακή της µορφή - βασίζεται στην αποµόνωση 

στοιχείων (assets) από το ενεργητικό της µεταβιβάζουσας εταιρείας, και στην 

συγκέντρωσή τους σε µία δεξαµενή εξασφαλίσεων, προκειµένου από την 

αναµενόµενη ρευστοποίηση αυτών, να αποπληρωθούν επενδυτές που αγοράζουν νέο 

χρέος εκδιδόµενο από ειδικό φορέα ο οποίος συνήθως συστήνεται για να επιτελέσει 

αποκλειστικά και µόνο την συγκεκριµένη λειτουργία. Η αποµόνωση αυτή των 

στοιχείων εξασφαλίζει ότι οι αγοραστές του νέου χρέους (επενδυτές) θα 

αποπληρωθούν από τις χρηµατοροές των συγκεκριµένων και µόνο περιουσιακών 

στοιχείων (limited resource), τα οποία έχουν πλέον διαχωρισθεί πλήρως από την 

υπόλοιπη περιουσία του πωλητή(originator). Ταυτόχρονα, µέσω της τιτλοποίησης 

επιτυγχάνεται πλήρης αποµόνωση (προστασία) των επενδυτών από κινδύνους 

άλλους, πλην αυτών που εµπεριέχονται στην συγκεκριµένη οµάδα περιουσιακών 

στοιχείων που πρόκειται  να τιτλοποιηθούν.  

Στις κλασικές µεθόδους χρηµατοδότησης, η σύναψη χρέους στηρίζεται στην 

υπόσχεση και ικανότητα του δανειζόµενου να αποπληρώσει τον δανειστή του µέσω 

της λειτουργικής του δραστηριότητας και ο κίνδυνος του δανειστή προέρχεται από 

την πιθανότητα ο δανειζόµενος να καταστεί αφερέγγυος, δηλαδή να µην τηρήσει 

τελικώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, κατά βάση επειδή η εταιρική περιουσία του 

δεν µπόρεσε τελικώς  να εξασφαλίσει τις απαραίτητες για αυτόν τον σκοπό ταµειακές 

ροές. Στην περίπτωση της τιτλοποίησης όµως, οι επενδυτές διαθέτουν(δανείζουν) την 

πλεονάζουσα ρευστότητά τους, αξιολογώντας την ικανότητα της δεξαµενής των 

περιουσιακών στοιχείων (asset pool) να παράγει ταµειακές ροές ικανές να τους 

αποπληρώσουν κατά κεφάλαιο και τόκους. Κατά την δόµηση της όλης συναλλαγής 
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το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις δυνητικές χρηµατοροές της  δεξαµενής των 

περιουσιακών στοιχείων (χαρτοφυλάκιο αναφοράς) και στην αποσύνδεση αυτών από 

τον κίνδυνο αθέτησης (default risk) του δανειζόµενου (originator) (Odenbach M., 

2002). 

 

Στην διεθνή βιβλιογραφία  η τιτλοποίηση απαιτήσεων περιγράφεται ως µία 

πολύπλοκη διαδικασία της οποίας τα βήµατα δεν είναι πάντα σαφή αλλά 

µεταβάλλονται ανάλογα µε την περίοδο αναφοράς και τις ανάγκες των εµπλεκόµενων 

µερών. Σε γενικές όµως γραµµές ο συγκεκριµένος θεσµός φαίνεται να ακολουθεί τα 

ακόλουθα στάδια: 

� Του προσεκτικού  σχεδιασµού και προετοιµασίας από πλευράς της 

µεταβιβάζουσας εταιρίας, 

� της επιλογής των κατάλληλων κάθε φορά απαιτήσεων προς τιτλοποίηση, οι 

οποίες – τόσο κατά την διεθνή πρακτική  όσο και σύµφωνα µε τον νόµο 

3156/2003 - θα πρέπει να υπάρχουν ήδη στον ισολογισµό της µεταβιβάζουσας 

εταιρείας, να είναι ρευστοποιήσιµες και µε σχετικά προβλέψιµες 

αναµενόµενες µελλοντικά,  ροές µετρητών, 

� της σύναψης των απαραίτητων συµβάσεων µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών 

και της ακολουθούµενης διαδικασίας, 

� της διάθεσης των τίτλων στους επενδυτές και τέλος  

� της είσπραξης των απαιτήσεων όταν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσµες, όταν 

δηλαδή επέλθει ο προβλεπόµενος χρόνος ρευστοποίησης τους, προκειµένου 

να επιτευχθεί η αποπληρωµή και των τίτλων. 

 

Στις παραγράφους που ακολουθούν θα προσπαθήσουµε να προσεγγίσουµε 

όσο καλύτερα γίνεται την διαδικασία της τιτλοποίησης, αναλύοντας - κατά το 

δυνατόν -τα επιµέρους στάδια και τον ρόλο των εµπλεκόµενων µερών στην πιο 

παραδοσιακή ίσως µορφή της, την  τιτλοποίηση απαιτήσεων έναντι µετρητών(cash 

securitization), όπου ως µεταβιβάζουσα εταιρεία λειτουργεί µία τράπεζα. 

 

Όπως προκύπτει  από τις περισσότερες βιβλιογραφικές αναφορές, η 

µεταβιβάζουσα εταιρεία (τράπεζα στην περίπτωσή µας) η οποία διαθέτει ήδη στο 

χαρτοφυλάκιο της απαιτήσεις που µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο 

τιτλοποίησης (όπως έχει ήδη αναφερθεί πρόκειται για λογιστικές, µη ρευστές 
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απαιτήσεις που αναµένεται να αποφέρουν στο µέλλον σταθερές ή σχεδόν σταθερές 

και προβλέψιµες ροές πληρωµών ενώ ταυτόχρονα δεν έχουν καταστεί ακόµα 

ληξιπρόθεσµες), είναι αυτή που αναλαµβάνει την πρωτοβουλία να εκκινήσει  την 

διαδικασία της τιτλοποίησης προκειµένου  να χρηµατοδοτηθεί µέσω των 

συγκεκριµένων απαιτήσεων της. Σύµφωνα δε µε όσα έχουν ήδη αναφερθεί πρόκειται 

για τον πωλητή των απαιτήσεων, κατά την έννοια του   Ν. 3156/2003. 

 

Αρχικά λοιπόν η τράπεζα(originator)  συστήνει µια οµάδα εργασίας από 

κατάλληλα καταρτισµένα και έµπειρα, υψηλόβαθµα συνήθως  στελέχη της, που 

εξετάζουν εάν η χρηµατοδότηση που θα προκύψει από την τιτλοποίηση είναι 

συµφέρουσα, εάν  ανταποκρίνεται στις ανάγκες χρηµατοδότησης της τράπεζας και 

γενικώς εάν «ταιριάζει» και συµφωνεί  µε την χρηµατοπιστωτική πολιτική της. 

Εφόσον η µεταβιβάζουσα τράπεζα αποφασίσει να προχωρήσει στην υλοποίηση της 

συναλλαγής, έρχεται σε επαφή και συµφωνεί µε τον συντονιστή / ανάδοχο 

(underwriter) ο οποίος θα προσεγγίσει στην συνέχεια, και για λογαριασµό της, τους 

λοιπούς εµπλεκόµενους στην διαδικασία της τιτλοποίησης.  

 

Στη συνέχεια διαµορφώνεται η οµάδα ή δεξαµενή απαιτήσεων (asset pool) 

που πρόκειται να τιτλοποιηθούν και οι οποίες θα πρέπει να έχουν ένα σχετικό βαθµό 

οµοιογένειας, ως προς τα  χαρακτηριστικά τους. Η συγκεκριµένη «δεξαµενή 

απαιτήσεων» αναφέρεται στην βιβλιογραφία και ως «χαρτοφυλάκιο αναφοράς». Στο         

στάδιο αυτό εκτός από την µεταβιβάζουσα τράπεζα και τον συντονιστή / ανάδοχο 

(underwriter)  µπορεί να συµµετέχει και ένας οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης 

(CRA) ο οποίος σε αυτήν την περίπτωση αναλαµβάνει να διαµορφώσει - για 

λογαριασµό της µεταβιβάζουσας τράπεζας - τα κριτήρια επιλογής των απαιτήσεων 

που θα οδηγηθούν σε τιτλοποίηση, ανάλογα µε το κεφάλαιο που η τελευταία θέλει να 

αντλήσει (εάν οι χρηµατοροές των στοιχείων που θα τιτλοποιηθούν, αναµένεται να 

έχουν κατάλληλη ροή πληρωµών, ώστε να εξυπηρετήσουν τελικώς τις πληρωµές των 

τίτλων που θα εκδοθούν,  οι τίτλοι θα τύχουν µεγάλης αποδοχής από το  επενδυτικό 

κοινό και η µεταβιβάζουσα τράπεζα θα αντλήσει τελικώς µέσω της τιτλοποίησης τα  

κεφάλαια που επιθυµεί). Ταυτόχρονα  ο συντονιστής / ανάδοχος (underwriter), ο 

οποίος είναι συνήθως µία επενδυτική εταιρεία, παρέχει συµβουλές ως προς την 

συγκέντρωση και τεµαχιοποίηση των τίτλων (pooling and tranching)  προκειµένου να 

επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή αποδοχή τους από τους επενδυτές.  
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Το επόµενο στάδιο αφορά τον διαχωρισµό και αποµόνωση του 

χαρτοφυλακείου αναφοράς από την υπόλοιπη περιουσία της µεταβιβάζουσας 

τράπεζας, προκειµένου, στο «κακό σενάριο» όπου οι οφειλέτες των απαιτήσεων που 

έχουν τιτλοποιηθεί  δεν τηρήσουν τελικώς τις συµβατικές υποχρεώσεις τους από τα 

αρχικώς αναληφθέντα - από την τράπεζα – δάνεια, να µην υπάρχει δυνατότητα 

ικανοποίησης των επενδυτών µέσω εκποίησης  της λοιπής περιουσίας της τράπεζας. 

Ο προαναφερόµενος πλήρης διαχωρισµός του χαρτοφυλακείου αναφοράς 

επιτυγχάνεται νοµικά µέσω της προβλεπόµενης στον Ν.3156/2003 «µεταβίβασης 

λόγω πώλησης των επιχειρηµατικών απαιτήσεων» από την µεταβιβάζουσα τράπεζα ή 

πωλήτρια στην ΕΕΣ(εταιρία ειδικού σκοπού) ή «αποκτώσα». Ουσιαστικά ο 

βασικός λόγος ύπαρξης της εταιρείας ειδικού σκοπού είναι να αποτελέσει τον νοµικό 

φορέα των απαιτήσεων ώστε να επιτευχθεί ο νοµικός και οικονοµικός 

«αποχωρισµός» αυτών από την µεταβιβάζουσα τράπεζα.  

Η ΕΕΣ ιδρύεται από τον συντονιστή (ο οποίος καταβάλει και τα απαιτούµενα 

κεφάλαια για την ίδρυσή της)  και στην συνέχεια  µεταβιβάζεται σε τρίτο, ανεξάρτητο 

φορέα προκειµένου να µην ελέγχεται από κανένα συµµετέχοντα στη διαδικασία και 

να εξασφαλίζεται η αντικειµενικότητα όλων των κινήσεων της. Η µεταβίβαση αυτή 

γίνεται εφόσον ο συντονιστής εισπράξει την αµοιβή και τα έξοδά του από κάποιον 

χρηµατοπιστωτικό οργανισµό ο οποίος έχει εν τω µεταξύ αναλάβει να παράσχει την 

απαιτούµενη ρευστότητα µέχρι ενάρξεως της εισροής πληρωµών από την 

ρευστοποίηση των απαιτήσεων.  

Είναι προφανές ότι ο ρόλος, οι υποχρεώσεις, τα δικαιώµατα και οι αµοιβές 

των διαφόρων εµπλεκόµενων µερών καθορίζονται µέσω της υπογραφής των 

αντίστοιχων συµβάσεων. Ταυτόχρονα και πριν την οριστική µεταβίβαση των 

απαιτήσεων στην εταιρία ειδικού σκοπού καθορίζονται το είδος και το επιτόκιο των 

τίτλων που θα εκδοθούν αλλά και ο τρόπος αποπληρωµής των επενδυτών(άµεση ή 

έµµεση ροή πληρωµών)1. Το στάδιο αυτό ολοκληρώνεται όταν η εταιρεία ειδικού 

                                                 
1 Στην άµεση ροή (Pass Through), η ροή των πληρωµών προς τους επενδυτές  ακολουθεί την ροή των 
εισπράξεων. ∆ηλαδή η ΕΕΣ κάνει πληρωµές ή καλύτερα προωθεί(passes) τις πληρωµές προς τους 
επενδυτές στις ίδιες περιόδους(π.χ.µηνιαίως) και µε τις ίδιες διακυµάνσεις που υπάρχουν στην ροή των 
εισπράξεων(ακόµα και αν πρόκειται  για προείσπραξη, γεγονός που συνεπάγεται κίνδυνο 
επανεπένδυσης για τους επενδυτές), εφόσον βέβαια αφαιρέσει πρώτα αµοιβές και έξοδα.  
 
Στην  έµµεση ροή (Pay Through), οι εισπράξεις από τους οφειλέτες προωθούνται στους επενδυτές σε 
προκαθορισµένες ηµεροµηνίες ή κατ’ αναλογία ή σε συνδυασµό των δύο. Άρα η ΕΕΣ δεν πληρώνει 
τους επενδυτές αυστηρά µετά την είσπραξη κάθε φορά των απαιτήσεων από τους οφειλέτες, γεγονός 
που σε µεγάλο βαθµό  προστατεύει τους επενδυτές και από τον κίνδυνο επανεπένδυσης (αφορά την 
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σκοπού καταβάλλει στην πωλήτρια εταιρία (µεταβιβάζουσα τράπεζα) το απαιτούµενο 

τίµηµα για την απόκτηση των απαιτήσεων του χαρτοφυλακίου αναφοράς.  Έτσι ο 

πωλητής πετυχαίνει ταυτόχρονα δύο πράγµατα, πρώτον εισπράττει  σε ρευστό την 

αξία των συγκεκριµένων απαιτήσεων πολύ πριν τον προβλεπόµενο χρόνο 

αποπληρωµής τους (ενέργεια που χωρίς να οδηγεί σε επιπρόσθετο χρέος, λογιστικά 

εµφανίζεται ως χρηµατοδότηση εξ ιδίων διαθεσίµων αφού τα κεφάλαια που 

εισπράχθηκαν προήλθαν από πώληση περιουσιακών στοιχείων) και  δεύτερον 

βελτιώνει την εικόνα του Ισολογισµού του αφού οι απαιτήσεις που µεταβιβάσθηκαν 

έχουν πλέον αντικατασταθεί από µετρητά. Για την απόκτηση των κεφαλαίων που 

αιτούνται για την προαναφερόµενη πράξη, η ΕΕΣ εκδίδει και στην συνέχεια διαθέτει, 

στο επενδυτικό κοινό, τίτλους(οµολογίες). Σε αντίθεση µε όσα αναφέρθηκαν 

παραπάνω για την µεταβιβάζουσα τράπεζα, η άντληση κεφαλαίων από τις αγορές 

κατά την έκδοση των τίτλων (µέσω των οποίων θα αποπληρωθεί το τίµηµα αγοράς 

των απαιτήσεων) επιβαρύνει τον ισολογισµό της ΕΕΣ αφού θεωρείται 

χρηµατοδότηση µε ξένα κεφάλαια. Σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις, η ΕΕΣ 

λειτουργεί µόνο για να συλλέξει τα στοιχεία της δεξαµενής και να τα µεταβιβάσει σε 

άλλη οντότητα (συνήθως ένα trust) που θα τα επανατιτλοποιήσει. Με την 

ολοκλήρωση της ρευστοποίησης των απαιτήσεων  και την εξόφληση των κατόχων 

των τίτλων (επενδυτών) ο σκοπός της ΕΕΣ παύει να υφίσταται και ως εκ τούτου η 

συγκεκριµένη εταιρεία διαλύεται. Να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο, αναφορικά και µε 

όσα προβλέπονται και από τον Ν. 3156/2003,  ότι καθώς  η διάλυση της ΕΕΣ δεν 

επιβάλλεται από τον νόµο, αυτή  έχει τη δυνατότητα να επαναλειτουργήσει µε νέα 

τιτλοποίηση απαιτήσεων από τον ίδιο ή διαφορετικό µεταβιβάζοντα.  

 

Την διαχείριση των απαιτήσεων που έχουν τιτλοποιηθεί την αναλαµβάνει ο 

διαχειριστής απαιτήσεων (servicer) ο οποίος επιδιώκει την είσπραξη αυτών και την 

προώθηση των σχετικών χρηµατοροών, µέσω της ΕΕΣ, στους τελικούς δικαιούχους 

τους(επενδυτές). Σε πολλές περιπτώσεις  η αρχική µεταβιβάζουσα τράπεζα 

(originator) που προωθεί την τιτλοποίηση ενός µέρους του χαρτοφυλακίου των 

απαιτήσεών της και η οποία  γνωρίζοντας καλύτερα τους πελάτες-οφειλέτες της, 

µπορεί - θεωρητικά τουλάχιστον- να διαχειριστεί καλύτερα την είσπραξη των, κατά 

αυτών, απαιτήσεων, διατηρεί µία σχέση µε τα στοιχεία που µεταβιβάζει 

                                                                                                                                            
περίπτωση  προπληρωµής κάποιας απαίτησης, οπότε το κεφάλαιο που θα εισπραχθεί και θα επενδυθεί 
ξανά, κινδυνεύει να επιτύχει µικρότερη από την αρχική απόδοση)  
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λειτουργώντας ταυτόχρονα και ως «διαχειριστής» αυτών (έναντι προµήθειας), 

εξυπηρετώντας µε αυτόν τον τρόπο και την υποστήριξή τους2. Ο διαχειριστής πέραν 

της συνεχούς και προσεκτικής παρακολούθησης, προκειµένου να επιτευχθεί η 

απρόσκοπτη είσπραξη των απαιτήσεων, έχει επίσης την ευθύνη για τον τεχνικό και 

νοµικό έλεγχο των προσηµειωµένων ακινήτων καθώς και για τυχόν δικαστικές 

ενέργειες που θα απαιτηθούν ενώ κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, συντάσσει 

λεπτοµερείς αναφορές προς τα λοιπά ενδιαφερόµενα µέρη.  

Σύµφωνα δε µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν 3156/2003 για τις τιτλοποιήσεις 

απαιτήσεων, οι αρµοδιότητες του διαχειριστή καθορίζονται µε σύµβαση που 

συνάπτεται εγγράφως. Βάσει των σχετικών παραγράφων (παραγρ.14-18), ο 

διαχειριστής των µεταβιβαζόµενων απαιτήσεων υποχρεούται να καταθέσει, αµέσως 

µετά την είσπραξή τους, το προϊόν των τιτλοποιηµένων απαιτήσεων σε χωριστή 

έντοκη κατάθεση που τηρείται στον ίδιο, εφόσον είναι πιστωτικό ίδρυµα ή, 

διαφορετικά σε πιστωτικό ίδρυµα, που δραστηριοποιείται στον Ευρωπαϊκό 

Οικονοµικό Χώρο. Στην κατάθεση γίνεται ειδική µνεία ότι αυτή αποτελεί χωριστή 

περιουσία, διακριτή από την περιουσία του διαχειριστή και του πιστωτικού ιδρύµατος 

στο οποίο κατατίθεται. Ταυτόχρονα, τα ποσά που προκύπτουν από την είσπραξη των 

απαιτήσεων που µεταβιβάζονται και οι αποδόσεις της κατάθεσης που αναφέρονται 

στην προηγούµενη παράγραφο διατίθενται για την εξόφληση των εκδιδόµενων 

οµολογιών, κατά κεφάλαιο, τόκους, έξοδα, φόρους και πάσης φύσεως δαπάνες, 

καθώς και των λειτουργικών δαπανών της εταιρίας ειδικού σκοπού και των 

απαιτήσεων κατά αυτής, όπως ορίζεται στους όρους του προγράµµατος. Σηµειώνεται 

δε ότι, τόσο  επί των µεταβιβαζόµενων απαιτήσεων όσο και επί της ανωτέρω 

κατάθεσης, υφίσταται νόµιµο ενέχυρο υπέρ των οµολογιούχων και των λοιπών 

δικαιούχων(π.χ. εγγυητών) προκειµένου να διασφαλισθούν οι σχετικές απαιτήσεις 

τους. 

 

                                                 
2 Στην βιβλιογραφία αναφέρεται ότι οι τράπεζες (ιδιαίτερα οι µεγάλες που διαθέτουν και παγκόσµια 
εµβέλεια) αναπτύξουν και άλλες δραστηριότητες όπως η παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών  στον 
τοµέα οργάνωσης και τοποθέτησης (placement) των τίτλων που εκδίδονται έχοντας ως εξασφάλιση το 
χαρτοφυλάκιο αναφοράς, στους θεσµικούς επενδυτές ή ακόµα και η λειτουργία των ιδίων  ως 
επενδυτές οπότε αγοράζουν µέρος των τίτλων που εκδίδονται. Οι δραστηριότητες αυτές αν και 
επηρεάζουν µε διαφορετικό τρόπο τόσο την ρευστότητα, την κεφαλαιακή επάρκεια και τους κινδύνους 
που αυτές αναλαµβάνουν όσο  και τον όλο στρατηγικό σχεδιασµό τους  δεν θα αποτελέσουν  
αντικείµενο της παρούσας εργασίας η οποία θα ασχοληθεί µόνο µε τον ρόλο των τραπεζών ως 
µεταβιβάζοντες (µέσω της τιτλοποίησης),  τα δικά τους χαρτοφυλάκια απαιτήσεων. 
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Θα πρέπει σε αυτό το σηµείο να επισηµανθεί ότι οι οφειλέτες των δανείων 

που τιτλοποιούνται(borrowers), συχνά δεν γνωρίζουν ότι τα δάνεια  τους έχουν 

αλλάξει δικαιούχο. Παρά ταύτα επιτελούν καθοριστικό ρόλο στην όλη διαδικασία 

καθώς από αυτούς πηγάζουν οι χρηµατοροές που θα εξοφλήσουν τελικά τους τίτλους 

που αγόρασαν -  µέσω της τιτλοποίησης -  οι επενδυτές. 

 

Οι  επενδυτές (investors), αποτελούν ένα σηµαντικό κρίκο στην αλυσίδα του 

θεσµού της τιτλοποίησης καθώς είναι οι πλεονασµατικές µονάδες που διαθέτουν 

αρχικά τα απαραίτητα, για την τροφοδότηση και υλοποίηση της συγκεκριµένης 

διαδικασίας, κεφάλαια. Τους συναντάµε δε και πάλι στο τελικό στάδιο της 

διαδικασίας καθώς είναι αυτοί που εισπράττουν τις ροές που πηγάζουν από την 

ρευστοποίηση των τιτλοποιηθέντων απαιτήσεων. Πρόκειται για τράπεζες, 

ασφαλιστικές εταιρείες, αµοιβαία και άλλα επενδυτικά κεφάλαια, ασφαλιστικά και 

συνταξιοδοτικά ταµεία και τα τελευταία έτη και η ΕΚΤ η οποία λαµβάνοντας ως 

ενέχυρο τα τιτλοποιηθέντα περιουσιακά στοιχεία παρέχει ρευστότητα στις Τράπεζες 

των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόσο στην χώρα µας όσο και διεθνώς, 

το ισχύον θεσµικό πλαίσιο περιλαµβάνει διατάξεις που διασφαλίζουν και 

προστατεύουν τα δικαιώµατα των επενδυτών ώστε να ενισχύεται η διαφάνεια του 

θεσµού και να αίρονται οι τυχόν επιφυλάξεις τους που σε αντίθετη περίπτωση θα 

λειτουργούσαν ως τροχοπέδη της επιτυχούς έκβασης του όλου εγχειρήµατος. Στην 

Ελλάδα ο Ν.3156/2003 ορίζει ότι οι εκδιδόµενες από την εταιρία ειδικού σκοπού 

οµολογίες, θα πρέπει να έχουν ονοµαστική αξία τουλάχιστον 100.000 € και ότι η 

µεταβίβασή τους µπορεί να γίνει µόνο µέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε περιορισµένο 

αριθµό επενδυτών(όχι περισσότεροι από 150). Ουσιαστικά οι ανωτέρω διατάξεις 

αφενός περιορίζουν την µεγάλη διασπορά των οµολογιών στην αγορά, το χρονικό 

πλαίσιο και το συνολικό απαιτούµενο κόστος (σε σχέση µε την περίπτωση 

υλοποίησης της διαδικασίας µέσω δηµόσιας προσφοράς) και αφετέρου 

προσδιορίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να συγκεντρώνουν οι 

επενδυτές (ουσιαστικά θα πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη οικονοµική επιφάνεια 

ώστε να µπορούν να αγοράσουν τις οµολογίες). 

 

Ιδιαίτερα σηµαντικός, για την συνολική διαδικασία της τιτλοποίησης, είναι ο 

ρόλος των οίκων αξιολόγησης (CRAs). Οι διεθνείς αυτοί οργανισµοί (όπως ήδη 

προαναφέρθηκε) µπορεί να έχουν ρόλο από τα αρχικά στάδια της τιτλοποίησης όπου 
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διαµορφώνεται το χαρτοφυλάκιο αναφοράς. Η βασική τους όµως εµπλοκή αφορά   

στο στάδιο πριν την διάθεση των τίτλων στο επενδυτικό κοινό οπότε µε τις 

αξιολογήσεις τους αναλαµβάνουν να δώσουν µία καλύτερη εικόνα στους επενδυτές 

ως προς τις προοπτικές της επένδυσης σε συγκεκριµένους τίτλους, σε συγκεκριµένο 

δηλαδή προϊόν τιτλοποίησης. Στα πλαίσια αυτά, οι οίκοι αξιολογούν την 

πιστοληπτική ικανότητα των εκδοθέντων τίτλων βάσει της εκτιµώµενης επάρκειας 

και χρονικής κατανοµής των χρηµατοροών που προκύπτουν από το χαρτοφυλάκιο 

αναφοράς  προκειµένου να διασφαλισθεί η οµαλή εξυπηρέτηση ( πληρωµή τόκων και 

χρεολυσιών) των τίτλων αλλά και του βαθµού διασποράς των δανείων του 

συγκεκριµένου χαρτοφυλακίου σε διάφορους κλάδους δραστηριότητος, ελέγχουν την 

ποιότητα και επάρκεια της πιστωτικής ενίσχυσης, διενεργούν ελέγχους συµπεριφοράς 

του χαρτοφυλακίου υπό ακραίες συνθήκες, αναλύουν τους κινδύνους αγοράς και τους 

τυχόν νοµικούς κινδύνους ενώ συγχρόνως εκτιµούν τις δυνατότητες, την 

αποτελεσµατικότητα, αλλά και την πιστοληπτική ικανότητα, του διαχειριστή του 

χαρτοφυλακίου αναφοράς. Όλα τα παραπάνω θεωρούνται απαραίτητα  προκειµένου 

να µπορούν οι τιτλοποιήσεις να τοποθετηθούν στην αγορά και να προσελκύσουν το 

ενδιαφέρον των κάθε είδους επενδυτών οι οποίοι, µη διαθέτοντας τις σχετικές  

γνώσεις που απαιτούνται ώστε να κατανοήσουν και να αναλύσουν σε βάθος τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τίτλων που εκδίδονται και εν γένει την συνολική  

διαδικασία της τιτλοποίησης, στηρίζουν τις όποιες αποφάσεις τους στις αξιολογήσεις 

που διαµορφώνουν αναγνωρισµένοι διεθνώς οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης 

π.χ.Standard & Poor’s(S &P), Fitch και Moody’s. Αποτελούν δηλαδή οι αξιολογήσεις 

αυτών των οίκων ένα είδος εξασφάλισης για τους επενδυτές. Ειδικά η προσέλκυση 

των θεσµικών επενδυτών (οι οποίοι λειτουργούν κάτω από συγκεκριµένους 

περιορισµούς όσον αφορά την πιστοληπτική αξιολόγηση) και η αποδοχή των τίτλων  

ως ενέχυρο από τις κεντρικές τράπεζες, θα ήταν αδύνατη αν οι εκδοθέντες τίτλοι δεν 

είχαν αξιολογηθεί προηγουµένως από τους συγκεκριµένους οίκους. Η «σιγουριά» που 

προσφέρουν στους επενδυτές οι συγκεκριµένες αξιολογήσεις πηγάζει από το γεγονός 

ότι οι οίκοι αξιολόγησης διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία και διεθνή εµπειρία στον  

τοµέα των αξιολογήσεων  ενώ ταυτόχρονα είναι τελείως ανεξάρτητοι προς τα 

υπόλοιπα στάδια της διαδικασίας της τιτλοποίησης. Ως εκ τούτου οι κρίσεις τους 

θεωρούνται εκ προοιµίου αξιόπιστες και αντικειµενικές. 
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Οι τίτλοι που προκύπτουν από την τιτλοποίηση, αποτελούν αντικείµενο 

διαπραγµάτευσης στην δευτερογενή αγορά η οποία είναι µία µη οργανωµένη – εκτός 

χρηµατιστηρίου - αγορά (over the counter) όπου κυριαρχεί το στοιχείο της 

διαπραγµάτευσης ανάµεσα στους εµπόρους(dealers) και αγοραστές των τίτλων. Η 

λειτουργία της συγκεκριµένης αγοράς εξαρτάται τόσο από την ποιότητα των 

προσφερόµενων τίτλων (ουσιαστικά την πιστοληπτική αξιολόγηση που έχουν λάβει) 

όσο και από την µη ύπαρξη ασυµµετρίας ως προς την  πληροφόρηση των 

εµπλεκόµενων µερών (asymmetric information). O όρος ασύµµετρη πληροφόρηση 

αναφέρεται στην διαφορετική πληροφόρηση ή στην διαφορετική δυνατότητα 

πρόσβασης στην πληροφόρηση που µπορεί να έχουν οι διάφορες κατηγορίες 

επενδυτών αναφορικά πάντα µε την ποιότητα των τίτλων που προτίθενται να 

αγοράσουν, γεγονός που θα κάνει τους λιγότερο καλά πληροφορηµένους απρόθυµους 

στο να συµµετέχουν σε τέτοιου είδους συναλλαγές (Iacobucci Ε. & Winter R., 2005). 

 

Θα πρέπει σε αυτό το σηµείο να καταστεί σαφές ότι οι   απαιτήσεις έναντι των 

χρηµατοροών που προβλέπεται ότι θα προέλθουν από την ρευστοποίηση του 

χαρτοφυλακείου αναφοράς δεν έχουν απευθείας αξίωση έναντι κάποιου 

συγκεκριµένου δανείου ή τιτλοποιηθείσας απαίτησης. Αυτό συµβαίνει διότι οι 

απαιτήσεις της µεταβιβάζουσας τράπεζας χάνουν την αυτοτέλεια τους καθώς 

εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο αναφοράς το οποίο στην συνέχεια δεν 

αντιµετωπίζεται ως ένα ενιαίο σύνολο καθώς οι τίτλοι που εκδίδονται διαχωρίζονται 

σε τεµάχια ή τάξεις (tranches), που αντιπροσωπεύουν διαφορετικό επίπεδο κινδύνου 

και πωλούνται ξεχωριστά. Τόσο η απόδοση των επενδυτών (σε κεφάλαιο και τόκους) 

όσο και οι πιθανολογούµενες ζηµίες τους κατανέµονται µεταξύ των διαφόρων 

tranches µε διαφορετική σειρά ή  προτεραιότητα ανάλογα µε την πιστοληπτική 

διαβάθµιση που αυτά λαµβάνουν. Έτσι σε µία συµβατική δοµή τιτλοποίησης 

προβλέπονται τρία επίπεδα κινδύνου ή ασφάλειας (tranches) τα equity ή τµήµατα 1ης 

ζηµίας (first loss tranches), τα mezzanine (µεσαίου επιπέδου  tranches)  και τα 

senior(ανώτερου επιπέδου tranches). Bάσει αυτής της δοµής, το τµήµα 1ης ζηµίας 

(first loss tranche), που συνήθως είναι και το µικρότερο, θεωρείται ότι συγκεντρώνει 
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τον µεγαλύτερο κίνδυνο, λαµβάνει την χαµηλότερη πιστοληπτική διαβάθµιση3 και  

ουσιαστικά υφίσταται τις πρώτες ζηµιές απολαµβάνοντας ταυτόχρονα και την 

µεγαλύτερη απόδοση η οποία όµως θα είναι υπολειµµατική καθώς θα προκύψει µετά 

την πληρωµή των tranches υψηλότερης διαβάθµισης. Οι απώλειες που αναµένεται να 

προέλθουν από τα senior tranches θεωρούνται περιορισµένες.  

Σύµφωνα µε τον Jobst (2008) λόγω της ασφάλειας που θεωρητικά 

τουλάχιστον παρέχουν τα συγκεκριµένα tranches(δηλαδή τα senior), οι επενδυτές 

χρηµατοδοτούν την αγορά τους µε δανεισµό. Έτσι τα συγκεκριµένα τµήµατα είναι 

ιδιαίτερα ευαίσθητα σε τυχόν αλλαγές στην ποιότητα των υποκείµενων περιουσιακών 

στοιχείων. Σύµφωνα µε τον ίδιο, αυτή ακριβώς η ευαισθησία ήταν η κύρια πηγή του 

προβλήµατος των subprime δανείων αφού όταν, κατά την διάρκεια της κρίσης – 

απαξιώθηκαν πλήρως τα υποκείµενα στοιχεία των  υψηλότερου κινδύνου tranches, η 

ανασφάλεια και η έλλειψη εµπιστοσύνης διασπάρθηκε άµεσα και µεταξύ των 

κατόχων των υψηλότερων βαθµίδων tranches.  

Πολλές βιβλιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι η ύπαρξη διαφορετικών 

τεµαχίων (tranches) έχει λειτουργήσει θετικά στην πραγµατική οικονοµία, κάνοντας 

τα τιτλοποιηµένα προϊόντα ελκυστικά σε ένα ευρύ φάσµα επενδυτών, καθώς οι 

διάφορες κατηγορίες επενδυτών (τράπεζες, συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ταµεία 

κ.λ.π.) υπόκεινται σε διάφορους περιορισµούς ως προς τις κατηγορίες τίτλων που 

µπορούν να αγοράσουν ενώ ταυτόχρονα ο πιστωτικός διαχωρισµός επιτρέπει σε  κάθε 

συγκεκριµένο επενδυτή  να επιλέξει το τεµάχιο που συνδυάζει - µε τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο - τις προσωπικές προσδοκίες του για απόδοση, αναµενόµενες 

ταµειακές ροές και ασφάλεια.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
3 Τα senior tranches συνήθως αξιολογούνται µε τον βαθµό «ΑΑΑ» που υποδηλώνει το χαµηλότερο 
επίπεδο κινδύνου, εν αντιθέσει µε τα λοιπά  tranches  που αξιολογούνται τόσο πιο χαµηλά όσο 
µεγαλύτερο επίπεδο κινδύνου θεωρούνται ότι εµπεριέχουν . Το κατώτερο tranche, το οποίο συνήθως 
είναι µη αξιολογούµενο, µεταφέρει ένα δυσανάλογα µεγάλο κοµµάτι του πιστωτικού κινδύνου του 
χαρτοφυλακείου αναφοράς και γι’ αυτό συνήθως είναι µη εµπορεύσιµο . 
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2.2 Πιστωτική Ενίσχυση (Credit Enhancement) 

 

Συχνά, η δεξαµενή των απαιτήσεων χρειάζεται πιστωτική ενίσχυση (credit 

enhancement) 4ώστε οι τίτλοι να λάβουν υψηλότερη διαβάθµιση και να ενισχυθεί η 

εµπορευσιµότητά τους. Η πιστωτική ενίσχυση λειτουργεί ως πρόσθετη «ασπίδα» 

προστασίας έναντι  του πιστωτικού ή/και του κινδύνου αθέτησης πληρωµής του 

χρέους και γι αυτό αυξάνει την συνολική βαθµολογία πιστοληπτικής ικανότητας των 

τίτλων µειώνοντας ταυτόχρονα και το επιτόκιο τους. Είναι δε ένα  σηµαντικό 

κεφάλαιο της  δόµησης της συναλλαγής τιτλοποίησης καθώς οι οίκοι αξιολόγησης το 

λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τους κατά την αποτίµηση των τίτλων. 

Μέσω της πιστωτικής ενίσχυσης διαφορετικής τάξης τίτλοι, αποκτούν το 

προσδοκώµενο επίπεδο αξιολόγησης ακόµα και αν τα ίδια τα στοιχεία απαιτήσεων 

από την τιτλοποίηση των οποίων αυτοί προήλθαν, δεν µπορούν να επιτύχουν το ίδιο 

επίπεδο αξιολόγησης. Συγχρόνως παρέχεται µία συµπληρωµατική πηγή 

χρηµατοδότησης σε περίπτωση που οι ροές που θα προέλθουν από την ρευστοποίηση 

των υποκείµενων στοιχείων του χαρτοφυλακείου αναφοράς, δεν επαρκούν για την 

πλήρη ικανοποίηση των οφειλόµενων εξόδων, τόκων και χρεολυσιών. Ένας τίτλος 

θεωρείται «πιστωτικά ενισχυµένος», εάν εµφανίζει κάποια συγκεκριµένα  

χαρακτηριστικά κατά την συναλλαγή, τα οποία αυξάνουν την πιθανότητα ο κάτοχος 

του τίτλου να λάβει, όταν έρθει η ώρα, τις αναµενόµενες πληρωµές του.  

 

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες  πιστωτικής ενίσχυσης, εσωτερικού   (Internal credit 

enhancement) ή εξωτερικού τύπου (External credit enhancement), που 

χρησιµοποιούνται κατά την διαδικασία της τιτλοποίησης, προκειµένου διαφορετικές 

τάξεις (tranches) να λάβουν διαφορετικού ή υψηλότερου επίπεδου πιστωτικές 

διαβαθµίσεις(Telpner, 2003): 

 

 

 

                                                 
4 Πιστωτική ενίσχυση (credit enhancement):Συµβατική ρύθµιση µε την οποία η πιστωτική ποιότητα 
της θέσης σε τιτλοποίηση βελτιώνεται σε σχέση µε αυτήν που θα ήταν χωρίς την ενίσχυση, ουσιαστικά 
παρέχοντας πρόσθετη ασφάλεια στους επενδυτές των τίτλων. Ο φορέας πιστωτικής ενίσχυσης µπορεί 
να είναι το µεταβιβάζον πιστωτικό ίδρυµα ή ένα διαφορετικό πιστωτικό ίδρυµα. Ως πιστωτική 
ενίσχυση θεωρείται και η προστασία που παρέχεται µε την ανάληψη του κινδύνου των ελάσσονος 
εξοφλητικής προτεραιότητας τµηµάτων της τιτλοποίησης και άλλες µορφές πιστωτικής προστασίας 
(Π.∆./Τ.Ε. 2645/9.9.2011). 
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  Εσωτερική Πιστωτική Ενίσχυση(Internal credit enhancement)٭

Η πιο διαδεδοµένη τεχνική εσωτερικής πιστωτικής ενίσχυσης είναι αυτή που 

παρέχεται µέσω της προαναφερόµενης τµηµατοποίησης (tranching) των τίτλων, όπου 

τα υψηλότερου κινδύνου ή µειωµένης εξασφάλισης τµήµατα (subordinated)  

παρέχουν πιστωτική ενίσχυση και λειτουργούν ως προστατευτικά στρώµατα των 

υψηλότερων τµηµάτων (senior). Βάσει της συγκεκριµένης τεχνικής, που  είναι 

γνωστή ως subordination or credit tranching, οι πιο προνοµιούχες  σειρές τίτλων 

έχουν πρώτες αξίωση επί των ταµειακών ροών που παράγονται  από την επιλεγείσα 

οµάδα απαιτήσεων και δεν θα υποστούν απώλειες σε περίπτωση αθέτησης πληρωµής, 

αρκεί οι απώλειες να µην υπερβαίνουν την αξία των υποδεέστερων σειρών. ∆ηλαδή 

οι υποδεέστερες σειρές απορροφούν πρώτες τυχόν απώλειες από πιθανή µη πληρωµή 

των απαιτήσεων. ∆εδοµένης της φθίνουσας  σειράς πληρωµής των τίτλων, δηλαδή 

από τις senior προς τις subordinated σειρές, η συγκεκριµένη δοµή ονοµάζεται και 

waterfall structure . Να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο ότι ο βαθµός αποδοχής των 

διαφόρων tranches  (που όπως προαναφέρθηκε µπορούν να πωληθούν χωριστά) έχει 

να κάνει µε τις ιδιαίτερες προσδοκίες κάθε επενδυτή. Έτσι τα senior tranches 

απευθύνονται σε περισσότερο συντηρητικούς επενδυτές (risk averse), πρόθυµους να 

αποδεχθούν µειωµένες αποδόσεις δεδοµένου  και του χαµηλού αναλαµβανόµενου 

κινδύνου ενώ αντίθετα τα δευτερεύοντα tranches µπορούν να προσελκύσουν 

επενδυτές οι οποίοι είναι πρόθυµοι να αναλάβουν τον υψηλότερο πιστωτικό κίνδυνο 

που αυτά αντιπροσωπεύουν µε αντάλλαγµα την υποσχόµενη υψηλότερη απόδοση. Το 

υποδεέστερο όλων  tranche (γνωστό και ως equity tranche), που σε περίπτωση 

αθέτησης υφίστανται τις πρώτες απώλειες, είναι συνήθως µη εµπορεύσιµο και γι’ 

αυτό παραµένει στον µεταβιβάζοντα(originator).Το  γεγονός ότι ο originator είναι 

εκτεθειµένος στην µεγαλύτερη απώλεια, σε περίπτωση αθέτησης, δίνει το «θετικό» 

µήνυµα στις αγορές ότι οι µεταβιβάζοντες τιτλοποιούν τα καλύτερης ποιότητας 

δάνεια τους καθώς είναι και προς το δικό τους συµφέρον ο µέγιστος δυνατός 

περιορισµός του δυνητικού ποσοστού αθέτησης.  

Αρκετά διαδεδοµένη ως µέθοδος εσωτερικής πιστωτικής ενίσχυσης , είναι η 

χρήση του λογαριασµού  περιθωρίου (spread account). Ο λογαριασµός περιθωρίου 

λειτουργεί µε τρόπο παρόµοιο µε την προαναφερόµενη senior /subordinate 

διάρθρωση  και είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικός  για ορισµένες κατηγορίες 

περιουσιακών στοιχείων, όπως  οι πιστωτικές κάρτες. Εκµεταλλεύεται την διαφορά 

(περιθώριο) που υπάρχει ανάµεσα στο συνολικό κόστος που έχει µία τράπεζα κατά 
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την έκδοση πιστωτικών καρτών και το έσοδο που λαµβάνει κατά την διάθεση αυτών 

των καρτών στους πελάτες της. Κατά την τιτλοποίηση των απαιτήσεων από 

πιστωτικές κάρτες, το προαναφερόµενο περιθώριο  παρακρατείται ως αποθεµατικό 

προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για την πιστωτική ενίσχυση και παροχή προστασίας 

στους επενδυτές των senior tranches έναντι µεγαλύτερων των αναµενόµενων 

απωλειών. 

Τα αποθεµατικά που σχηµατίζονται µέσω των λογαριασµών περιθωρίων 

(όπως περιγράφηκε παραπάνω) εµπλέκονται συχνά σε δοµές ανακυκλούµενες / 

αποσβεσθείσες (Revolving/amortisation structures). Χρησιµοποιώντας ξανά το 

παράδειγµα της τιτλοποίησης απαιτήσεων από πιστωτικές κάρτες, ο εκδότης 

χρησιµοποιεί τις ροές που εισπράττονται από τους κατόχους των καρτών προκειµένου 

να αγοράσει πρόσθετες απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες,  από την τράπεζα. Ωστόσο 

αν οι απώλειες από τις πιστωτικές κάρτες υπερβούν ένα  προκαθορισµένο επίπεδο ο 

εκδότης δεν επιτρέπεται να προχωρήσει σε νέα  ανακύκλωση, σε νέα δηλαδή αγορά 

πρόσθετων απαιτήσεων από πιστωτικές κάρτες. Αντίθετα θα πρέπει να προβεί σε 

άµεση απόσβεση της υπάρχουσας δεξαµενής απαιτήσεων προκειµένου να 

εξοφληθούν οι επενδυτές. 

H υπερεξασφάλιση (Overcollateralization) είναι µία ευρέως 

χρησιµοποιούµενη µέθοδος εσωτερικής πιστωτικής ενίσχυσης. Με την συγκεκριµένη 

δοµή η ονοµαστική αξία των υποκείµενων δανείων του χαρτοφυλακίου αναφοράς 

υπερκαλύπτει την αξία των τίτλων που αυτό ασφαλίζει και ως εκ τούτου οι τίτλοι που 

εκδίδονται θεωρούνται πρόσθετα εγγυηµένοι και εποµένως «υπερεξασφαλισµένοι». 

Με αυτόν τον τρόπο ακόµα και σε περίπτωση εµφάνισης καθυστερήσεων ή αθέτησης 

πληρωµής  κάποιων από τα  υποκείµενα δάνεια, οι ροές που θα προκύψουν από τις 

πρόσθετες εγγυήσεις θα χρησιµοποιηθούν για την απορρόφηση των απωλειών 

προκειµένου να είναι και πάλι δυνατή η αποπληρωµή των  επενδυτών.   

Τέλος υπάρχει η δυνατότητα παροχής ασφάλειας σε µετρητά (cash 

collateral) η οποία λειτουργεί περίπου µε τον ίδιο τρόπο όπως και η 

υπερεξασφάλιση. ∆εδοµένου όµως ότι η ποιότητα της ασφάλειας που παρέχουν τα 

µετρητά είναι πολύ καλύτερη σε σχέση µε αυτήν που παρέχουν τα περιουσιακά 

στοιχεία που πρόκειται να µετατραπούν σε µετρητά, το ύψος των µετρητών που 

απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί η επιθυµητή βαθµολογία είναι χαµηλότερο σε σχέση 

µε το αντίστοιχα απαιτούµενο ύψος των περιουσιακών στοιχείων (προκειµένου να 

επιτευχθεί δηλαδή η ίδια βαθµολογία). 
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   Εξωτερική Πιστωτική Ενίσχυση(External credit enhancement)٭

Οι εξωτερικές µέθοδοι πιστωτικής ενίσχυσης ήταν οι πρώτες που χρησιµοποιήθηκαν 

από τα πρώιµα µάλιστα στάδια της τιτλοποίησης. Σε αυτές περιλαµβάνονται οι  

πιστωτικές επιστολές (letters of credit)  και οι εγγυήσεις που λαµβάνονται από 

τρίτους έναντι αµοιβής καθώς και η αγορά πιστωτικής ασφάλισης (credit 

insurance) η οποία λαµβάνεται συνήθως από ένα συγκεκριµένο είδος ασφαλιστικών 

εταιρειών τις Monoline Insurance Companies. Σε όλες τις προαναφερόµενες 

περιπτώσεις το τρίτο µέλος που εγγυάται ή ασφαλίζει του τίτλους, υπόσχεται να 

υποστηρίξει την οµαλή αποπληρωµή των τόκων και του κεφαλαίου ή να αγοράσει τις 

απαιτήσεις  που έχουν οδηγηθεί σε αθέτηση, περιορίζοντας έτσι  τις πιθανές ζηµιές 

έως ένα συγκεκριµένο επίπεδο.  

Οι Monoline Insurance Companies φέρουν συνήθως υψηλή πιστοληπτική διαβάθµιση 

και τα tranches των τίτλων τα οποία ασφαλίζουν διατηρούν  ένα παρόµοιο επίπεδο 

αξιολόγησης. Το πριµ που καταβάλλεται από τους εκδότες των τίτλων στις ανωτέρω 

ασφαλιστικές εταιρείες  αντισταθµίζεται από το χαµηλότερο επιτόκιο που 

καταβάλλεται στους επενδυτές που επενδύουν στα tranches  που ασφαλίζονται κατ’ 

αυτόν τον τρόπο(Jaffee, 2006).  

 

Τόσο η διασπορά  του χαρτοφυλακίου αναφοράς που χρησιµοποιείται ως 

κάλυµµα όσο και  η πιστωτική ενίσχυση, µπορεί να οδηγήσουν σε υψηλές 

διαβαθµίσεις των ανωτέρων τµηµάτων και ως εκ τούτου είναι δυνατή η επίτευξη 

καλύτερης διαβάθµισης ακόµα και από αυτή πού λαµβάνει το ίδιο το πιστωτικό 

ίδρυµα το οποίο κατείχε αρχικά τις απαιτήσεις που τιτλοποιήθηκαν. Αυτός άλλωστε 

ήταν και ο λόγος που οι ελληνικές τράπεζες  µέχρι το τέλος του 2009 µπορούσαν να 

επιτύχουν διαβαθµίσεις ΑΑΑ στις τιτλοποιήσεις, την ίδια περίοδο που οι 

διαβαθµίσεις τους ήταν Α ή ΒΒΒ (Ζαγορήσιος & Ασηµέλης,  2011). 
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2.3 Κατηγορίες Τιτλοποίησης ανάλογα µε το είδος των απαιτήσεων 

που τιτλοποιούνται 

 

Oι  τίτλοι που εκδίδονται από την  ΕΕΣ,  λαµβάνουν  διάφορες ονοµασίες ανάλογα µε 

το είδος των περιουσιακών στοιχείων της δεξαµενής στην οποία αντιστοιχούν, 

ανάλογα δηλαδή µε την µορφή  του υποκείµενου περιουσιακού στοιχείου: 

Aν τα συγκεντρωµένα περιουσιακά στοιχεία είναι ενυπόθηκες απαιτήσεις, 

δηλαδή απαιτήσεις ασφαλισµένες µε υποθήκη,  οι τίτλοι ονοµάζονται 

ΜΒS(Mortgage-backed securities) και αναλύονται σε δύο µεγάλες υποκατηγορίες,  

τους τίτλους RMBS (Residential mortgage-backed securities),  οι οποίοι έχουν ως 

υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο, ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια ιδιωτών και τους 

τίτλους CMBS (Commercial mortgage-backed securities) που προέρχονται από 

δεξαµενές εµπορικών  ενυπόθηκων δανείων, δανείων δηλαδή που εξασφαλίζονται µε 

υποθήκες σε εµπορικά ακίνητα (π.χ. γραφεία, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, 

βιοµηχανικά ακίνητα). Η αποπληρωµή αυτών των τίτλων γίνεται αρχικά µέσω της 

είσπραξης των απαιτήσεων ενώ σε περίπτωση αδυναµίας ασκείται τελικώς  το 

δικαίωµα επί της υποθήκης. Ως εκ τούτου οι επενδυτές που αγοράζουν αυτές τις 

κατηγορίες τίτλων ουσιαστικά επενδύουν σε ένα σύνολο δανείων που έχουν ως κύρια 

εξασφάλιση αστική(τα RMBS) ή εµπορική περιουσία(τα CMBS).                                       

Η ονοµασία ΑBS (Asset-backed securities) χρησιµοποιείται για να 

περιγράψει τους τίτλους που εκδίδονται έχοντας ως εξασφάλιση  µη ενυπόθηκες 

απαιτήσεις ή δάνεια. Σε αυτή την κατηγορία υποκείµενων περιουσιακών στοιχείων 

υπάγονται όλες οι µη ενυπόθηκες µορφές καταναλωτικής πίστωσης (π.χ. πιστωτικές 

κάρτες, δάνεια  αυτοκινήτων, φοιτητικά ή καταναλωτικά δάνεια). Στην διεθνή 

βιβλιογραφία, ως ABS χαρακτηρίζονται πολλές φορές οι τίτλοι που προκύπτουν από 

την τιτλοποίηση κάθε είδους απαιτήσεων συµπεριλαµβανοµένων και των 

ενυπόθηκων δανείων. 

Όταν οι τίτλοι που εκδίδονται κατά την τιτλοποίηση συγκεκριµένων 

κατηγοριών απαιτήσεων ή δανείων γίνονται οι ίδιοι αντικείµενο νέας τιτλοποίησης 

(επανατιτλοποιούνται),  προκύπτουν νέοι, πιο σύνθετοι, δοµηµένοι τίτλοι, οι οποίοι 

ονοµάζονται γενικά CDOs (Collateralized Debt Obligations) ή πιο ειδικά,  στην 

περίπτωση της επανατιτλοποίησης τίτλων που έχουν ως εξασφάλιση ενυπόθηκα 

στεγαστικά ή εµπορικά δάνεια (RMBS ή CMBS), ονοµάζονται CMOs(Collateralized 
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Mortgage Obligations) και στην περίπτωση της επανατιτλοποίησης τίτλων που έχουν 

προκύψει από τιτλοποίηση µη ενυπόθηκων απαιτήσεων (ABS) ονοµάζονται ΑBS - 

CDOs. Η ονοµασία CDOs χρησιµοποιείται γενικά για να περιγράψει όλες τις δυνατές 

µορφές επανατιτλοποιήσεων που µπορούν να προκύψουν κατά την συγκέντρωση και 

τεµαχιοποίηση κάθε είδους ήδη τιτλοποιηµένων περιουσιακών στοιχείων (κάποιες 

κατηγορίες CDOs περιλαµβάνουν στα υποκείµενα χαρτοφυλάκιά τους συνδυασµούς 

RMBS,  CMBS, CMOs, ABS, CDOs, CDS, και άλλων τιτλοποιηµένων/δοµηµένων 

προϊόντων και πιστωτικών παραγώγων). 

Tα CDOs ήταν το επόµενο στάδιο στην εξελικτική διαδικασία της 

τιτλοποίησης. Αποτέλεσαν  ένα ακόµα προϊόν της αµερικάνικης χρηµατοπιστωτικής 

αγοράς που εµφανίσθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και χρησιµοποιήθηκε 

ευρέως ως µέσο τροφοδότησης της παγκόσµιας αγοράς µε ρευστό. Όπως φαίνεται και 

από το όνοµά τους, βασίζονται σε «εγγυηµένες υποχρεώσεις χρέους». ∆ηλαδή 

βασίζονται στις προσδοκίες απολαβής των δανειακών οφειλών που θα αποφέρουν 

υψηλό κέρδος. Το γεγονός που είχε διαφύγει της αντίληψης των αγορών κατά την 

πρόσφατη χρηµατοπιστωτική κρίση είναι ότι, τα CDOs ενσωµατώνουν παράλληλα το 

κάθε µορφής ρίσκο που ενέχουν τα δάνεια από τα οποία προέρχονται(Βούλγαρης & 

Τριανταφυλλόπουλος, 2009). 

Tα χαρτοφυλάκια των οµολόγων αυτών (CDOs) αποτελούν συνθέσεις 

διάφορων κατηγοριών οφειλών, διαφορετικού ρίσκου και απόδοσης. Ουσιαστικά 

αποτελούνται από ένα σύνολο από διάφορα τεµάχια(tranches) ήδη τιτλοποιηµένων 

δανείων τα οποία επανατιτλοποιούνται και εξαιτίας της διαφοροποίησης την οποία 

πετυχαίνουν, λαµβάνουν, κατά την αξιολόγησή τους από τους οίκους αξιολόγησης 

(κατά κανόνα) καλύτερη βαθµολογία, σε σχέση µε τους αρχικούς τίτλους από την 

επανατιτλοποίηση των οποίων προήλθαν. Ακόµα υψηλότερη βαθµολογία µπορεί να 

επιτευχτεί µε την προσθήκη στο κάθε συγκεκριµένο καλάθι τίτλων από το οποίο θα 

συντεθεί το CDO, µεµονωµένων δανείων υψηλής πιστοληπτικής αξίας ή και 

παραγώγων προϊόντων. Για την  δηµιουργία ενός CDO ακολουθείται ακριβώς η ίδια 

διαδικασία που ακολουθείται και κατά την τιτλοποίηση δανείων. Ταυτόχρονα η 

δόµηση ενός CDO µπορεί να γίνει τόσο πολύπλοκη, όσο απαιτείται, προκειµένου ο 

τελικός τίτλος να επιτύχει την απαιτούµενη βαθµολογία που θα τον κάνει 

«ελκυστικό» στους επενδυτές. 
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H πολυπλοκότητα αυτών των προϊόντων – που βρέθηκαν στο επίκεντρο της 

παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης του 2008 – καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την 

παρακολούθηση της πιστωτικής τους επίδοσης ενώ το πρόβληµα είναι ακόµα 

µεγαλύτερο στην περίπτωση που πολλά tranches από διαφορετικά CDOs   

χρησιµοποιούνται προκειµένου να εκδοθούν νέα CDOs δεύτερης γενιάς (CDO-

squared ή CDO2). 

 

 

2.4 Κατηγορίες Τιτλοποίησης ανάλογα µε την ακολουθούµενη 

διαδικασία 

 

Όταν µία τράπεζα τιτλοποιήσει απαιτήσεις της, µεταβιβάζει σε θεσµικούς και άλλους 

επενδυτές τον πιστωτικό κίνδυνο που εγκυµονεί ένα συγκεκριµένο χαρτοφυλάκιο 

δανείων της, το χαρτοφυλάκιο αναφοράς. Η µεταβίβαση αυτή  πραγµατοποιείται  

κυρίως µε δύο τρόπους, που αποτελούν και τις κυριότερες κατηγορίες των 

τιτλοποιήσεων όσον αφορά τουλάχιστον τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα(Οικονοµικό 

∆ελτίο Αlpha Bank, 2004): 

 

α)Με την οριστική εκχώρηση της «δεξαµενής» των δανείων σε µία ΕΕΣ(SPV), 

έναντι µετρητών (τιτλοποίηση έναντι µετρητών ή cash securitization) 

Πρόκειται για την διαδικασία η οποία αναπτύχθηκε σε προηγούµενη ενότητα, βάσει 

της οποίας, η Τράπεζα εφόσον συγκεντρώνει ένα χαρτοφυλάκιο δανείων πελατείας 

της ή άλλων πιστωτικών απαιτήσεών της (το χαρτοφυλάκιο αναφοράς), το 

µεταβιβάζει σε µια Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ) που έχει συσταθεί για το σκοπό 

αυτό και µε κεφάλαια που έχουν καταβάλλει  επενδυτές που δεν έχουν καµιά σχέση 

µε την µεταβιβάζουσα Τράπεζα (originator) . Στην συνέχεια η  ΕΕΣ χρηµατοδοτεί την 

αγορά του χαρτοφυλακίου αναφοράς µέσω της έκδοσης µιας σειράς διαβαθµισµένων 

(ως προς το βαθµό της πιστοληπτικής τους ικανότητας)  τίτλων, ενώ το συνολικό 

πακέτο συµπληρώνεται µε την έκδοση ενός χαµηλού ποσοστού οµολόγων µειωµένης 

εξασφάλισης που διακρατούνται συνήθως από τη µεταβιβάζουσα τράπεζα. Οι  

διαβαθµισµένοι τίτλοι εκδίδονται µε ενέχυρο το χαρτοφυλάκιο αναφοράς και 

εξυπηρετούνται από τις χρηµατικές ροές που προκύπτουν από αυτό. Με τα έσοδα που 

προκύπτουν από την πώληση των τίτλων σε επενδυτές  πληρώνεται η Τράπεζα. Έτσι, 
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αυξάνονται τα ρευστά διαθέσιµά της και µειώνονται οι χορηγήσεις κατά το ποσό που 

αντιστοιχεί στην αξία του χαρτοφυλακίου αναφοράς. Βασικό στοιχείο της 

συναλλαγής είναι ο πλήρης νοµικός διαχωρισµός του χαρτοφυλακίου αναφοράς και 

των υποχρεώσεων από τους τίτλους από την µεταβιβάζουσα τράπεζα. Οι απαιτήσεις 

από τα δάνεια και τα λοιπά στοιχεία που συµπεριλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο 

αναφοράς, δεν εµφανίζονται πια στον ισολογισµό της Τραπέζης (αλλά µόνο στον 

ισολογισµό της ΕΕΣ). Η συνολική αξία του ενεργητικού της χρηµατοδοτούµενης 

τράπεζας δεν αλλάζει. Ωστόσο αυξάνονται τα χρηµατικά διαθέσιµά της µε ισόποση 

µείωση των απαιτήσεων που τιτλοποιούνται. Ως εκ τούτου η µεταβιβάζουσα Τράπεζα 

πετυχαίνει µείωση του σταθµισµένου ως προς τον κίνδυνο ενεργητικού της αφού τα 

µετρητά που λαµβάνει έχουν µηδενικό συντελεστή κινδύνου. Ταυτόχρονα λόγω της 

µεταβίβασης του χαρτοφυλακίου αναφοράς µε πώληση (true sale), η ΕΕΣ ως νόµιµος 

πλέον ιδιοκτήτης των απαιτήσεων που της εκχωρούνται, µεταφέρει και τον κίνδυνο 

αθέτησης στους τελικούς επενδυτές. 

 

 Η τιτλοποίηση απαιτήσεων αυτής της κατηγορίας µπορεί επίσης να διακριθεί σε δύο 

υποκατηγορίες: 

 

i)Στην παραδοσιακή τιτλοποίηση (traditional securitization), στην οποία το 

χαρτοφυλάκιο αναφοράς περιλαµβάνει οµοειδή δάνεια και άλλες απαιτήσεις µε 

σαφώς προσδιορισµένες χρηµατικές ροές στο µέλλον. Στην συγκεκριµένη µέθοδο η 

Τράπεζα  συνήθως προχωράει σε οριστική πώληση των δανείων  του χαρτοφυλακίου 

αναφοράς (π.χ., στεγαστικά δάνεια, επιχειρηµατικά δάνεια, πολυετή δάνεια σταθερού 

επιτοκίου, κ.λπ.). και ως εκ τούτου δεν είναι υποχρεωµένη να προσθέσει στη 

συνέχεια νέα δάνεια στο συγκεκριµένο χαρτοφυλάκιο ακόµα και αν η  αξία αυτού 

µειωθεί (λόγω π.χ. χρεοκοπίας ή άλλων δυσµενών εξελίξεων) σε µη αναµενόµενα 

χαµηλά επίπεδα.  

 

ii)Στην τιτλοποίηση απαιτήσεων διαφόρων κατηγοριών επιχειρηµατικών δανείων και 

ανακυκλούµενων πιστώσεων, η οποία είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη καθώς το προς 

τιτλοποίηση χαρτοφυλάκιο δανείων περιλαµβάνει δάνεια διαφορετικών τύπων, µε µη 

σταθερές ταµειακές ροές (ανακυκλούµενες επιχειρηµατικές πιστώσεις των οποίων το 

υπόλοιπο µπορεί να αυξοµειώνεται µέχρις ενός προκαθορισµένου πιστωτικού ορίου,  

πιστωτικές κάρτες κ.α.). Στην τιτλοποίηση αυτού του τύπου (όπου είναι αναγκαία η 
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συνεχής και οργανωµένη  διαχείριση  των τιτλοποιούµενων δανείων ώστε να 

εξασφαλιστούν οι χρηµατικές ροές που απαιτούνται προκειµένου να ικανοποιηθούν 

οι τόκοι και τα χρεολύσια των εκδοθέντων, από  ΕΕΣ, τίτλων) η µεταβιβάζουσα 

τράπεζα διατηρεί συνήθως κάποιο µετοχικό µερίδιο επί των χρηµατικών ροών που 

προκύπτουν από το χαρτοφυλάκιο αναφοράς - µετά τη µεταβίβασή του - και για το 

λόγο αυτό το χαρτοφυλάκιο µεταβιβάζεται σε κάποιο master trust στο οποίο 

συµµετέχουν τόσο η µεταβιβάζουσα Τράπεζα όσο και η ΕΕΣ. Το µερίδιο της 

τράπεζας είναι αυτό που αποµένει αν αφαιρεθεί το αναγκαίο µερίδιο της ΕΕΣ για την 

απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των διαβαθµισµένων τίτλων που έχει εκδώσει. Στην 

κατηγορία αυτή εντάσσεται η έκδοση οµολόγων από την ΕΕΣ που καλύπτεται µε 

ενεχυριαζόµενα επιχειρηµατικά δάνεια (Collateralized Loans Obligations ή CLOs). Η 

λύση της δηµιουργίας ενός master trust  θεωρείται ιδανική λύση στην περίπτωση  

τιτλοποίησης  χαρτοφυλακίων ανακυκλούµενων δανείων (π.χ. δάνεια µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων - SMEs loans). Σε µια τέτοια περίπτωση  η µεταβιβάζουσα τράπεζα θα 

συνεχίσει να παρέχει επιπλέον χορηγήσεις τους πελάτες των δανείων που έχουν 

συµπεριληφθεί στο χαρτοφυλάκιο αναφοράς µε χρηµατοδότησή τους από τους 

τόκους και τα χρεολυσία (αποπληρωµές δανείων) που πραγµατοποιούνται σε µια 

προκαθορισµένη περίοδο ανακύκλωσης στην οποία οι επενδυτές των τίτλων 

λαµβάνουν µόνο µηνιαίες πληρωµές τόκων. Οι τίτλοι πληρώνονται µετά τη λήξη της 

περιόδου ανακύκλωσης, καθώς εκδίδονται µε λήξη µεταγενέστερη του τέλους της 

περιόδου ανακύκλωσης.  Έτσι οι αποπληρωµές των χρεολυσίων των δανείων του 

χαρτοφυλακείου αναφοράς - κατά την περίοδο ανακύκλωσης - επιστρέφονται πίσω 

στη µεταβιβάζουσα τράπεζα που τις χρησιµοποιεί για την χορήγηση νέων δανείων. 

Το µερίδιο της µεταβιβάζουσας τράπεζας στο master trust µειώνεται κάθε φορά που 

αποπληρώνεται ένα δάνειο και αυξάνεται κάθε φορά που συµπεριλαµβάνεται στο 

trust ένα νέο δάνειο που χορηγεί η τράπεζα (Οικονοµικό ∆ελτίο ALPHA BANK, 

Mάρτιος 2004). 

 

β) Με την µεταφορά του κινδύνου που εµπεριέχεται στο «χαρτοφυλάκιο 

αναφοράς» χωρίς να µεταβιβάζεται  το ίδιο το χαρτοφυλάκιο (τιτλοποίηση 

απαιτήσεων συνθετικής µορφής ή synthetic securitization). 

Στην συγκεκριµένη περίπτωση το χαρτοφυλάκιο αναφοράς παραµένει στην 

µεταβιβάζουσα τράπεζα και εποµένως οι απαιτήσεις από τα δάνεια που 

τιτλοποιούνται  συνεχίζουν να εµφανίζονται στον ισολογισµό της  (βασική διαφορά 
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από την τιτλοποίηση απαιτήσεων µε µετρητά). Ο πιστωτικός κίνδυνος όµως, που 

εµπεριέχεται στο συγκεκριµένο χαρτοφυλάκιο, µεταφέρεται σε κάποια άλλη 

οντότητα(«Protection Seller»),π.χ. σε κάποια ΕΕΣ (η οποία αναλαµβάνει η ίδια - 

έναντι πληρωµής ασφάλισης - τον συγκεκριµένο πιστωτικό κίνδυνο) ή απευθείας στις 

κεφαλαιακές αγορές, µε την βοήθεια πάντα χρηµατοοικονοµικών εργαλείων (κυρίως 

παραγώγων).  

Στο συγκεκριµένο είδος τιτλοποίησης, η µεταβιβάζουσα τράπεζα αγοράζει προστασία 

(«Protection Buyer») εκδίδοντας προς την προαναφερόµενη οντότητα («Protection 

Seller») ή απευθείας προς τους επενδυτές, οµόλογα συνδεδεµένα µε τον πιστωτικό 

κίνδυνο του χαρτοφυλακίου αναφοράς, τα ονοµαζόµενα credit linked notes ή CLNs 

(χρηµατοδοτούµενη µεταβίβαση κινδύνου). Οι όροι που περιέχονται στα 

συγκεκριµένα συµβόλαια περιγράφουν επακριβώς τις προϋποθέσεις που πρέπει να 

ισχύουν προκειµένου να ενεργοποιηθούν οι ρήτρες που υποχρεώνουν τον πωλητή 

προστασίας («Protection Seller») να πληρώσει στην τράπεζα, την ζηµία που θα 

προκύψει σε περίπτωση αθέτησης πληρωµής ή άλλου πιστωτικού γεγονότος, 

αναφορικά µε τις υποκείµενες απαιτήσεις του χαρτοφυλακίου αναφοράς. 

Εναλλακτικά η µεταβιβάζουσα τράπεζα εισέρχεται σε συναλλαγές ανταλλαγής 

κινδύνου έναντι πιστωτικής αθέτησης (π.χ.Credit Default Swap ή CDS)5,  µε τον 

πωλητή προστασίας «Protection Seller» (µη χρηµατοδοτούµενη µεταβίβαση 

κινδύνου). 

Το 1999 το ΙSDA(International Swaps and Derivatives Association, Inc.) εξέδωσε µία 

λίστα από credit default swaps  και τους σχετικούς ορισµούς τους. Η συγκεκριµένη 

λίστα στην οποία  περιλαµβάνονται και οι ορισµοί για δεδοµένες περιπτώσεις οι 

οποίες µπορούν να χαρακτηρισθούν ως αθέτηση (default) ή πιστωτικό γεγονός (credit 

event), µπορεί να χρησιµοποιηθεί   και  σε συναλλαγές µε πιστωτικά παράγωγα  και 

ως εκ τούτου είναι εφαρµοστέα  και στην περίπτωση  της συνθετικής τιτλοποίησης. 

Βάσει των παραπάνω, πιστωτικό γεγονός µπορεί να χαρακτηρισθεί τόσο η αδυναµία 

πληρωµής(Failure to Pay) και η χρεοκοπία (Bankruptcy)  όσο και   η αθέτηση 

υποχρέωσης (Obligation Default) αλλά και η επιτάχυνση της υποχρέωσης (Obligation 

Acceleration) (Uwaifo & Greenberg, 2001). 

                                                 
5 Πρόκειται για ευρέως διαδεδοµένα  χρηµατοπιστωτικά συµβόλαια τα οποία χρησιµοποιούνται ως 
εργαλείο µετάθεσης του κινδύνου περιουσιακών στοιχείων χωρίς όµως να απαιτείται και η µεταβίβαση 
της κυριότητος αυτών. Στην πιο απλή µορφή ενός CDS, ο αγοραστής του (αγοραστής ασφάλειας) 
πραγµατοποιεί σειρά πληρωµών προς τον αντισυµβαλλόµενο πωλητή ασφαλείας και σε αντάλλαγµα 
δέχεται εφάπαξ πληρωµή σε περίπτωση που κάποιο πιστωτικό µέσο (συνήθως οµόλογο ή δάνειο) 
χαρακτηρισθεί από αθέτηση του εκδότη του (Πηγή: ΙSDA) 
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Η Συνθετική Τιτλοποίηση θεωρείται  λιγότερο δαπανηρή (σε σχέση µε την 

τιτλοποίηση έναντι µετρητών), για την ενδιαφερόµενη τράπεζα, ενώ  της παρέχει 

µεγαλύτερες δυνατότητες ευελιξίας. Επιπλέον, σε αυτή την µορφή τιτλοποιήσεων 

απαιτείται λεπτοµερέστατη αξιολόγηση της «δεξαµενής» από τις σχετικές εταιρείες 

αξιολόγησης δεδοµένου ότι το χαρτοφυλάκιο συνεχίζει να εµφανίζεται στα βιβλία της 

τράπεζας. Ουσιαστικά  δεν παρέχει άµεση χρηµατοδότηση στην τράπεζα, όπως 

συµβαίνει µε την περίπτωση της τιτλοποίησης απαιτήσεων σε µετρητά. Μπορεί, 

όµως, να συµβάλλει στη βελτίωση της δυνατότητας χρηµατοδότησής της από την 

αγορά, µέσω της µείωσης του πιστωτικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου των 

απαιτήσεών της.  Η  Επιτροπή για την Τραπεζική Εποπτεία της Βασιλείας, έχει θέσει 

τις  προϋποθέσεις που απαιτείται  να πληρούνται προκειµένου η συνθετική 

τιτλοποίηση να συµβάλει στη βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας της 

µεταβιβάζουσας τράπεζας (Basel Committee on Banking Supervision, Asset 

Securitization, January 2001). 

 

Στην Ελλάδα οι σχετικές πράξεις του ∆ιοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος 

(όπως η πιο πρόσφατη Π.∆. / Τ.Ε. αριθµ. 2645/09.09.2011 µε θέµα «Υπολογισµός 

Σταθµισµένων Ανοιγµάτων για Θέσεις σε Τιτλοποίηση») καθορίζουν τις 

εναλλακτικές µεθόδους για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων των 

τραπεζών σε σχέση µε τα ανοίγµατά τους που συνδέονται µε τιτλοποιήσεις 

(securitisation), µε σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα διαθέτουν 

επαρκή κεφάλαια για την κάλυψη των κινδύνων που διατηρούν ή αποκτούν στο 

πλαίσιο της εν λόγω τεχνικής. 

 

 

2.5 Γιατί οι Τράπεζες τιτλοποιούν τις απαιτήσεις τους;  

 

Τα σύγχρονα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα καλούνται να υποστηρίξουν την 

αλµατώδης ανάπτυξη και την συνεχής διεύρυνση των εργασιών των, διατηρώντας µια  

ισχυρή κεφαλαιακή βάση η οποία θα τους επιτρέπει την απρόσκοπτη πρόσβαση στις 

διαθέσιµες πηγές άντλησης  κεφαλαίων. Όµως, οι συνθήκες αβεβαιότητος και 

υψηλού ανταγωνισµού που επικρατούν στις διεθνείς αγοράς, δυσχεραίνουν και 

καθιστούν συχνά πολύ δαπανηρή και σε ορισµένες περιπτώσεις  ανέφικτη  την 
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άντληση ρευστότητας µέσω παραδοσιακών πηγών, όπως είναι οι καταθέσεις (Parlour 

& Plantin, 2008). Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στην όλο και µεγαλύτερη 

«διάβρωση» του κλασικού “buy and hold” µοντέλου χρηµατοδοτήσεων, όπου τα 

δάνεια που χορηγεί µία Τράπεζα στους πελάτες της, µένουν στον ισολογισµό της 

µέχρι την λήξη τους (Martín-Oliver & Saurina, 2007). 

H τιτλοποίηση είναι, πιθανότατα, µια από τις πιο σηµαντικές οικονοµικές 

καινοτοµίες που σηµειώθηκαν κατά το τελευταίο µέρος του προηγούµενου αιώνα. Το 

1988 ο Pennacchi  προέβλεπε   ότι η τιτλοποίηση θα οδηγούσε στην ριζική αλλαγή 

της εµπορικής τραπεζικής δεδοµένου ότι επέτρεπε στις Τράπεζες, να αποκτήσουν 

ρευστότητα από περιουσιακά στοιχεία τα οποία, διαφορετικά, θα έµεναν 

«κοληµµένα» στον ισολογισµό τους µέχρι την ωρίµανσή τους (π.χ. στεγαστικά 

δάνεια).  

Ουσιαστικά το βασικό πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι επιτρέπει στις 

Τράπεζες να διευρύνουν τις πηγές χρηµατοδότησης τους (new sources of funding) 

µέσω της µετατροπής  µη ρευστών στοιχείων του ενεργητικού τους - τα οποία 

αντιστοιχούν σε µελλοντικές ταµειακές ροές -  σε µία καθαρή και φθηνή ρευστότητα 

(Loutskina, 2011). Υπό µια πιο ακριβή προσέγγιση, µε την τιτλοποίηση, οι Τράπεζες 

«απελευθερώνουν» την ρευστότητα που είχαν δεσµεύσει στα αρχικά δάνεια - που 

κατά βάση εξυπηρετούνται σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα – γεγονός που είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικό για αυτές, καθώς στηρίζουν τόσο την χορήγηση νέων δανείων 

(άρα και την περαιτέρω ανάπτυξή τους) όσο και την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων 

τους,  σε αυτήν ακριβώς την ρευστότητα. 

Ταυτόχρονα τα πιστωτικά ιδρύµατα, µέσω της προσεκτικής επιλογής των 

κατάλληλων κάθε φορά χαρτοφυλακίων προς τιτλοποίηση, έχουν την δυνατότητα να 

διαχειρίζονται αποτελεσµατικά τον πιστωτικό κίνδυνο που πηγάζει από δάνεια 

υψηλού κινδύνου ή από την  υπερ-συγκέντρωση των χορηγήσεων τους σε ορισµένους 

πελάτες ή κλάδους  δραστηριότητος, µέσω της «µετατόπισης» αυτού του  κινδύνου 

(transfer of credit riskiness) σε άλλες οµάδες επενδυτών (π.χ. ασφαλιστικά και 

συνταξιοδοτικά ταµεία, άλλες τράπεζες, θεσµικοί επενδυτές) που είναι πιο δεκτικές 

σε αυτόν. Ως εκ τούτου, οι τράπεζες µε υψηλότερο µερίδιο σε δάνεια υψηλού 

κινδύνου αναµένεται  να τιτλοποιούν περισσότερο, προκειµένου να µειωθεί η 

επιβάρυνση του ισολογισµού τους από τα συγκεκριµένα δάνεια ή να µειώσουν τις 

σχετικές αναµενόµενες ζηµίες (Dell'Ariccia et al, 2008). Βέβαια  καθώς τα κίνητρα 

των τραπεζών δεν είναι πάντα ίδια, οι τράπεζες θα µπορούσαν να τιτλοποιούν υψηλής 



 - 41 - 

ποιότητας δάνεια διακρατώντας στον ισολογισµό τους τα χαµηλής ποιότητας δάνεια. 

Αυτό συµβαίνει όταν η επιτευχθείσα στάθµιση των στοιχείων του ενεργητικού 

συµµορφώνεται µε τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις - ως ορίζονται από τις 

ρυθµιστικές αρχές -  γεγονός που επιτρέπει µια λογική ισορροπία µεταξύ  απόδοσης 

και ασφάλειας (Greenbaum & Thakor, 1987). 

Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το γεγονός ότι η  τιτλοποίηση επιτρέπει στις 

Τράπεζες  να διατηρούν ένα ικανοποιητικό βαθµό κεφαλαιακής επάρκειας(capital 

ratio), ακόµα και στην περίπτωση που ακολουθούν  υψηλό ρυθµό επέκτασης των 

χορηγήσεων ή/και και των άλλων δραστηριοτήτων τους. Συγκεκριµένα επιτυγχάνεται  

εξοικονόµηση κεφαλαίων µέσω της µείωσης του σταθµισµένου ως προς τον 

πιστωτικό κίνδυνο ενεργητικού τους, αφού   το χαρτοφυλάκιο των επιλεγέντων προς 

τιτλοποίηση  δανείων (που πιθανότατα περιέχει δάνεια τα οποία µεµονωµένα θα 

σταθµίζονταν µε πολύ υψηλό συντελεστή κινδύνου) µεταβιβάζεται στην ΕΕΣ έναντι  

ρευστών διαθεσίµων (που σταθµίζονται µε  συντελεστή κινδύνου 0%), όπως ήδη 

αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο. Ακόµα και στην τιτλοποίηση συνθετικής 

µορφής, όπου δεν υπάρχει νοµική µεταβίβαση των τιτλοποιούµενων απαιτήσεων,  

µεταβιβάζεται ο πιστωτικός κίνδυνος του χαρτοφυλακίου αναφοράς πράγµα που 

κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις, µπορεί να οδηγήσει επίσης σε µείωση του 

σταθµισµένου ως προς τον κίνδυνο ενεργητικού. Σηµειώνεται βέβαια ότι στις 

περιπτώσεις που υιοθετείται η τεχνική της τιτλοποίησης συνθετικής µορφής, το 

κόστος της Τράπεζας από την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου 

αναφοράς, δεν θα πρέπει σε καµιά περίπτωση να υπερβαίνει το  όφελος που η ίδια η 

Τράπεζα επιτυγχάνει µέσω της  µείωσης του πιστωτικού κινδύνου του συγκεκριµένου 

χαρτοφυλακίου. 

Ταυτόχρονα δίνεται στις τράπεζες η ευκαιρία να αυξήσουν τα έσοδά τους 

(new profit opportunities). Το συγκεκριµένο πλεονέκτηµα πηγάζει από την 

αναµενόµενη δηµιουργία εισοδήµατος  η οποία προκύπτει κάθε φορά που η Τράπεζα 

τιτλοποιώντας στοιχεία του ενεργητικού της αυξάνει την βραχυπρόθεσµη ρευστότητά 

της άρα και την δυνατότητα της για χορήγηση νέων δανείων (περισσότερα ρευστά 

διαθέσιµα => περισσότερα νέα δάνεια => αύξηση  εσόδων και λοιπών προµηθειών 

και διατήρηση µέρους του  επιτοκιακού περιθωρίου - που σε διαφορετική περίπτωση 

θα χρησιµοποιούνταν ως µέσο  κάλυψης πιστωτικών κινδύνων - ως κέρδος για την 

Τράπεζα).  
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Γενικά, στις περισσότερες περιπτώσεις η τιτλοποίηση χρησιµοποιείται από τις 

Τράπεζες ως «εργαλείο» επίτευξης ενός υψηλότερου επιπέδου εσόδων µε δεδοµένο 

το ύψος των ιδίων κεφαλαίων και του ενεργητικού τους, προκειµένου να 

προσαρµόσουν-βελτιώσουν  τους δείκτες αποδοτικότητας τους ROA και  ROE 

(Affinito & Tagliaferri, 2010). Ταυτόχρονα βοηθάει τις Τράπεζες να µειώσουν το 

κόστος χρηµατοδότησης τους, δεδοµένου ότι γενικά αντιπροσωπεύει µια φθηνότερη -

σε σχέση µε τις συµβατικές- µέθοδο χρηµατοδότησης αυτών, ενώ επιπλέον τους δίνει 

πρόσβαση σε δανειστές κεφαλαίων που σε διαφορετική περίπτωση ίσως να µην ήταν 

διαθέσιµοι (π.χ.θεσµικοί επενδυτές της δευτερογενούς αγοράς). 

Είναι σαφές ότι µέσω της τιτλοποίησης µπορούν να προκύψουν συνδυαστικά 

οφέλη στην λειτουργία µίας τράπεζας. Για παράδειγµα, αν µια τράπεζα προβαίνει σε 

τιτλοποίηση δανείων προς αποδέσµευση κεφαλαίων µε στόχο τη στροφή της σε νέες 

και περισσότερο κερδοφόρες επενδύσεις, προκύπτει σαφής συνάφεια των ωφελειών  

τόσο επί των κεφαλαίων όσο και επί των κερδών. Ωστόσο, κατά τον ίδιο τρόπο, οι 

θετικές επιπτώσεις µπορεί να είναι εντελώς ανεξάρτητες ή να στοχεύουν στην 

ενίσχυση τοµέων που η τράπεζα δεν υστερεί. Για παράδειγµα, µέσω τιτλοποίησης, οι 

τράπεζες µπορούν να επιδιώξουν νέα κέρδη ή να καλύψουν ανάγκες χρηµατοδότησης 

ακόµη και αν είναι καλά κεφαλαιοποιηµένες ή µπορούν να αυξήσουν τα κεφάλαια 

τους ακόµη και αν ήδη έχουν υψηλά κέρδη. 

 

Βέβαια, παρά την ύπαρξη τόσο σηµαντικών πλεονεκτηµάτων δεν θα πρέπει να 

αγνοηθούν και πιθανά προβλήµατα ή δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα πιστωτικά 

ιδρύµατα κατά την τιτλοποίηση των δανειακών  χαρτοφυλακίων τους και τα οποία 

συνοψίζονται παρακάτω: 

Η τιτλοποίηση ως διαδικασία είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη,  χρονοβόρα και υψηλού 

κόστους καθώς απαιτεί εξειδικευµένη διαχείριση και συνεχή υποστήριξη από ένα 

µεγάλο αριθµό εµπλεκόµενων µερών (µεταβιβάζουσες τράπεζες, ΕΕΣ, συντονιστές, 

διαχειριστές απαιτήσεων, εταιρείες παροχής νοµικών συµβουλών, εταιρείες µέτρησης 

της πιστοληπτικής ικανότητας, κ.ά.). ∆εδοµένου δε ότι το συνολικό κέρδος αυτής, 

αποτελείται από το περιθώριο που προκύπτει, αν από την απόδοση των δανείων που 

συµπεριλαµβάνονται στο τιτλοποιηθέν χαρτοφυλάκιο αφαιρεθούν το επιτόκιο των 

τίτλων που θα εκδοθούν, τα έξοδα και οι αµοιβές που προκύπτουν από τις διαδικασίες 

οργάνωσης και διαχείρισής της και το κόστος των απωλειών από επισφαλή δάνεια 

του χαρτοφυλακίου αναφοράς, είναι φανερό ότι η επιτυχής έκβαση του όλου 
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εγχειρήµατος έχει την βάση της στην προσεκτική επιλογή των κατάλληλων κάθε 

φορά δανείων που θα διαµορφώσουν το χαρτοφυλάκιο αναφοράς. Άλλωστε οι 

εκδοθέντες  τίτλοι θα πρέπει να λάβουν, κατά την αξιολόγησή τους, την βαθµολογία 

που απαιτείται για να µπορέσουν τελικώς  να πωληθούν στους επενδυτές σε τιµή που 

θα εξασφαλίσει το τίµηµα της αγοράς τους. Σε περίπτωση αποτυχίας σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας χάνεται η συνολική προσπάθεια της ενδιαφερόµενης τράπεζας 

η οποία µπορεί ήδη να έχει επωµισθεί σηµαντικού ύψους έξοδα. 

Είναι σηµαντική επίσης, κατά την διάρθρωση του χαρτοφυλακίου αναφοράς, 

η επιλογή απαιτήσεων µε σηµαντικό βαθµό οµοιογένειας, Σε αντίθετη περίπτωση 

(π.χ. κατά τη µεταβίβαση µε πώληση χαρτοφυλακίων αναφοράς επιχειρηµατικών 

δανείων και ανακυκλούµενων πιστώσεων), όπου τόσο τα υποκείµενα περιουσιακά 

στοιχεία όσο και οι συµβάσεις µεταξύ τράπεζας και δανειολήπτη εµφανίζουν µεγάλο 

βαθµό ανοµοιογένειας,  η δυνατότητα εκτίµησης των µελλοντικών χρηµατικών ροών 

είναι αρκετά  δύσκολη και εξαιρετικά κοστοβόρα καθώς απαιτεί επιπλέον κάλυψη 

των νοµικών, πιστωτικών και λοιπών κινδύνων που µπορεί να υπάρξουν, µε 

αποτέλεσµα το κόστος της όλης διαδικασίας να την καθιστά τελικώς ασύµφορη. 

Τέλος η τιτλοποίηση ως διαδικασία υπόκειται σε περιορισµούς µεγέθους 

καθώς απαιτεί διάρθρωση µεγάλης κλίµακος και ως εκ τούτου γενικά θεωρείται 

ασύµφορη σε µεσαίου ή µικρού µεγέθους συναλλαγές. 

 

 

2.6 Οι Καλυµµένες Οµολογίες ως εργαλείο ρευστότητας – Σύγκριση 

Καλυµµένων Οµολογιών και Τιτλοποιήσεων 

 

Οι καλυµµένες οµολογίες(Covered Bonds) - που αποτελούν µία εναλλακτική πηγή 

άντλησης ρευστότητας για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα - αν και  προέρχονται από 

το µακρινό παρελθόν γνώρισαν µεγάλη ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες και 

ειδικότερα  µετά την κατάρρευση της αγοράς των δανείων µειωµένης εξασφάλισης,  

κύρια λόγω των απλών και τυποποιηµένων δοµών τους που  τις διαφοροποιούν από 

τις συχνά δαιδαλώδεις διαδικασίες των τιτλοποιήσεων αλλά και λόγω  της 

δυνατότητας τους να επιτυγχάνουν υψηλές βαθµολογίες από τους οίκους 

αξιολόγησης αυξάνοντας  ταυτόχρονα τον βαθµό ασφάλειας που παρέχουν στους 

υποψήφιους αγοραστές τους. 
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Πρόκειται για οµόλογα που εκδίδονται από τράπεζες και είναι εξασφαλισµένα 

µέσω ειδικών «δεξαµενών» περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ενυπόθηκων στεγαστικών 

δανείων, ή στις ΗΠΑ ενυπόθηκων εξασφαλίσεων διαβαθµισµένων µε AAA- ή  MBS 

δανείων). Τα καλυµµένα οµόλογα(CB) απαντώνται στις αγορές πολύ πριν τα 

αντίστοιχα τιτλοποιηµένα. Έτσι ενώ η πρώτη µορφή τιτλοποίησης τοποθετείται 

χρονικά στο 1970 στις Η.Π.Α., η πρώτη έκδοση καλυµµένων οµολογιών 

πραγµατοποιήθηκε στην Πρωσία το 1700 και χρησιµοποιήθηκε για την 

χρηµατοδότηση δηµοσίων έργων. Πρόκειται για την αγαπηµένη µέθοδο 

χρηµατοδότησης ενυπόθηκων δανείων των ευρωπαϊκών αγορών κεφαλαίων που 

ξεκίνησε από την Γερµανία για να υιοθετηθεί στην συνέχεια, µε γοργούς ρυθµούς και 

από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ορόσηµο της συγκεκριµένης αγοράς θεωρείται 

η καθιέρωση των τυποποιηµένων εκδόσεων καλυµµένων οµολογιών jumbo6. Η 

συγκεκριµένη αγορά  αυξήθηκε µε γοργούς ρυθµούς από τα µέσα της δεκαετίας του 

1990 για να ανέλθει το 2004 σε  € 500δις και να ξεπεράσει το ποσό των € 800 δις  το 

2007(αξία νέων εκδόσεων). H πρώτη έκδοση καλυµµένων οµολογιών jumbo 

αφορούσε τα γερµανικού τύπου Pfandbriefe (“letter of pledge”) και 

πραγµατοποιήθηκε το 1995 στην Γερµανία, η οποία διέθετε νοµικό πλαίσιο για τις 

καλυµµένες οµολογίες ήδη από το 1927.  Μάλιστα το γερµανικό νοµικό πλαίσιο 

αποτέλεσε την βάση για την δηµιουργία του κατάλληλου νοµοθετικού και εποπτικού 

πλαισίου και από τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες. Σύµφωνα µε το ECBC (European 

Covered Bond Council) στα τέλη του 2007, τράπεζες από 22 ευρωπαϊκές χώρες  

εξέδιδαν καλυµµένες οµολογίες, γεγονός που είχε εκτοξεύσει την συνολική αξία των 

«ανοικτών»  καλυµµένων οµολογιών στην Ευρώπη, στο ποσό των € 2 τρις µε τις  

µισές τουλάχιστον από αυτές να έχουν ως ενέχυρο ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια. 

Την ίδια περίοδο µόνο 2 αµερικάνικοι τραπεζικοί οργανισµοί εξέδιδαν - σε 

περιορισµένη κλίµακα - καλυµµένες οµολογίες (Bank of America και Washinghton 

Mutual) αν και λόγω της κρίσης που ήδη ταλάνιζε τις διεθνείς αγορές πολλές 

αµερικάνικες τράπεζες είχαν αρχίσει να στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην 

                                                 
6Το µοντέλο «jumbo» αποτέλεσε πολύ γρήγορα το ευρωπαϊκό πρότυπο 
για την έκδοση νέων οµολόγων και την κινητήρια δύναµη µίας υψηλής ρευστότητας, δευτερογενούς 
αγοράς. Μάλιστα το αρχικό πρότυπο βελτιώθηκε πολλές φορές µε την προσθήκη διαφόρων 
χαρακτηριστικών προκειµένου να αυξηθεί η ρευστότητα και να βελτιωθεί η ασφάλεια του ώστε να 
µπορεί να προσελκύσει περισσότερους θεσµικούς επενδυτές από την διεθνή αγορά.  
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συγκεκριµένη  αγορά  πιστεύοντας ότι αποτελεί την καλύτερη εναλλακτική λύση σε 

σχέση µε τις τιτλοποιήσεις. (Rosen, 2008). 

Οι καλυµµένες οµολογίες είναι οµόλογα  που φέρουν διπλή κάλυψη καθώς, 

αφενός µεν, υποστηρίζονται από  µία πλήρως διαχωρισµένη από τα λοιπά στοιχεία 

ενεργητικού δεξαµενή ενυπόθηκων δανείων (συνήθως πρόκειται για στεγαστικά 

δάνεια) τα οποία πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια καταλληλότητας (eligibility 

criteria), αφετέρου δε, έχουν την εγγύηση του ίδιου του πιστωτικού ιδρύµατος που τα 

εκδίδει. Καθώς  λοιπόν οι εκδότες τους είναι πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις 

πληρωµές τόκων και κεφαλαίου,  οι επενδυτές επωφελούνται από την 

προαναφερόµενη διπλή προστασία έναντι αθέτησης πληρωµών και γι’ αυτό  οι 

οργανισµοί αξιολόγησης έχουν δώσει στα περισσότερα καλυµµένα οµόλογα πολύ 

υψηλές αξιολογήσεις(ακόµα και ΑΑΑ). Ωστόσο, στις καλυµµένες οµολογίες δεν 

επιτρέπεται η  αποµάκρυνση  των υποκείµενων περιουσιακών στοιχείων εκτός 

ισολογισµού και ως εκ τούτου δεν παρέχεται κανένα από τα οφέλη µεταβίβασης του 

πιστωτικού κινδύνου και µείωσης των κεφαλαιακών απαιτήσεων που συνήθως 

συνδέονται  µε τις τιτλοποιήσεις. (Kiff et al., 2009). 

Η έκδοση των CB γίνεται είτε από το ίδιο το πιστωτικό ίδρυµα (άµεση 

έκδοση) είτε από εταιρεία ειδικού σκοπού (έµµεση έκδοση), ανάλογα µε το τι 

προβλέπει το εκάστοτε πρόγραµµα έκδοσης καλυµµένων οµολογιών και στις 

περισσότερες των περιπτώσεων υπόκειται στο εθνικό νοµικό πλαίσιο κάθε χώρας και 

εποπτεύεται από τις τοπικές εποπτικές αρχές (π.χ. παραδοσιακά καλυµµένα οµόλογα 

όπως τα γερµανικά Pfandbriefe και τα ισπανικά cedulas). 

Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς των συγκεκριµένων οµολόγων, περιλαµβάνει – 

όπως προαναφέρθηκε -  µόνο συγκεκριµένης κατηγορίας δάνεια τα οποία µάλιστα 

προσφέρουν υπερεξασφάλιση (overcollateralization) στα συγκεκριµένα οµόλογα 

λόγω χρήσης µεγαλύτερου ποσού δανείων από την ονοµαστική αξία των εκδοθέντων 

τίτλων(καλυµµένων οµολογιών). Όταν τα δάνεια της δεξαµενής αποπληρώνονται ή 

µειώνεται η ποιότητά τους, η εκδότρια τράπεζα υποχρεούται να προσθέσει νέα δάνεια 

ώστε  η αξία της δεξαµενής να επιστρέψει τουλάχιστον στο απαιτούµενο επίπεδο. Αν 

η αξία των δανείων δεν επαρκεί για να καλύψει τους επενδυτές και η εκδότρια 

τράπεζα αθετήσει την υποχρέωση της να συµπληρώσει νέα δάνεια στην δεξαµενή, οι 

επενδυτές µπορούν να στραφούν κατά της εκδότριας τράπεζας για την διαφορά. Τόσο 

η υπερεξασφάλιση όσο και η απαίτηση συνεχούς κάλυψης της δεξαµενής µε νέα 

δάνεια, κάνουν σαφές  ότι είναι πολύ δύσκολο η δεξαµενή των δανείων να µην 
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µπορεί να παράγει επαρκείς ροές για την ικανοποίηση των επενδυτών. ∆εδοµένης δε 

της υψηλής ασφάλειας που παρέχουν, οι καλυµµένες οµολογίες έχουν καθιερωθεί 

ανάµεσα στους επενδυτές ως ένα προϊόν µε χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο (ανάλογο 

αυτών των οµολόγων ∆ηµοσίου) το οποίο ως εκ τούτου θα τους αποδώσει και 

ανάλογες χαµηλές αποδόσεις.  

Παρά το γεγονός ότι έχουν σηµαντικές οµοιότητες µε τις τιτλοποιήσεις, 

καθώς αµφότερες χρησιµοποιούνται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ως εργαλεία 

ρευστότητας και έχουν ως κάλυµµα µη ρευστά στοιχεία ενεργητικού, παρουσιάζουν 

και σηµαντικές διαφορές(Ζαγορήσιος & Ασηµέλης, 2011): 

 

� Στην περίπτωση των καλυµµένων οµολογιών ο πιστωτικός κίνδυνος του 

υποκείµενου χαρτοφυλακίου(χαρτοφυλάκιο ασφαλείας) παραµένει στο 

πιστωτικό ίδρυµα(πρόκειται για ένα on-balance-sheet model σε αντίθεση µε 

την τιτλοποίηση που θεωρείται  οff-balance-sheet model), καθώς οι οµολογίες 

φέρουν και την εγγύηση του ίδιου  του πιστωτικού ιδρύµατος. 

� Τόσο οι καλυµµένες οµολογίες όσο και οι τιτλοποιήσεις χρησιµοποιούνται ως 

εργαλεία άντλησης ρευστότητας από τα πιστωτικά ιδρύµατα. Όµως µόνο οι 

τιτλοποιήσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εργαλείο διαχείρισης του 

πιστωτικού κινδύνου που εµπεριέχεται στα υποκείµενα χαρτοφυλάκια 

απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων. 

� Στην περίπτωση των καλυµµένων οµολογιών το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας 

αποτελείται µόνο από ενυπόθηκες  καλύψεις (ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια, 

δάνεια καλυµµένα µε υποθήκες επί εµπορικών ακινήτων κ.λ.π.). Αντίθετα οι 

τίτλοι που εκδίδονται στις τιτλοποιήσεις µπορεί να έχουν ως ενέχυρο 

οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ενεργητικού. 

� Τα οµόλογα που εκδίδονται µέσω ενός συγκεκριµένου προγράµµατος 

έκδοσης καλυµµένων οµολογιών φέρουν όλα την ίδια εξασφάλιση σε 

αντίθεση µε την περίπτωση των τιτλοποιήσεων όπου µέσω του tranching 

λαµβάνονται τίτλοι που παρέχουν διαφορετικό επίπεδο ασφάλειας στους 

αγοραστές τους 

� Τέλος, τα καλυµµένα οµόλογα είναι σε µεγάλο βαθµό τυποποιηµένα προϊόντα 

που σε καµία περίπτωση δεν θυµίζουν τα σύνθετα δοµηµένα προϊόντα 

τιτλοποιήσεων που είχαν κατακλύσει τις αγορές πριν την οικονοµική κρίση 

του 2007. 
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Κατά την διάρκεια της πρόσφατης παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης οι αγορές 

των καλυµµένων οµολόγων επηρεάστηκαν σηµαντικά, ως αποτέλεσµα του κλονισµού 

της εµπιστοσύνης ανάµεσα στους επενδυτές και όχι λόγω της δοµής ή των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών τους. Παρά ταύτα,  συνετέλεσαν στην αύξηση της ρευστότητας του 

ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος καθώς γίνονταν για µεγαλύτερο 

διάστηµα αποδεκτές ως κάλυµµα χρηµατοδότησης -  σε σχέση µε τις τιτλοποιήσεις - 

αφού αν και προσέφεραν σχετικά χαµηλές αποδόσεις στους επενδυτές,  ο πιστωτικός 

κίνδυνος τους παρέµενε χαµηλός -  ανάλογος µε αυτόν των οµολόγων ∆ηµοσίου. 

Το νοµικό πλαίσιο για την χρήση των καλυµµένων οµολογιών, ως εργαλείο 

ρευστότητας και των Ελληνικών Τραπεζών, θεσπίσθηκε µόλις το καλοκαίρι του 2007 

(άρθρο 91 του Ν. 3601/2007). Το σχετικό εποπτικό πλαίσιο και, µεταξύ άλλων, οι 

προϋποθέσεις για την εποπτική αναγνώριση των καλυµµένων οµολογιών 

καθορίσθηκαν βάσει της Π∆/ΤΕ 2620/28.08.2009. 

Για την έκδοση καλυµµένων οµολογιών οι ελληνικές τράπεζες µπορούν να 

χρησιµοποιούν  είτε την µέθοδο της απευθείας έκδοσης είτε την έµµεση µέθοδο 

εκδόσεως χρησιµοποιώντας εταιρεία ειδικού σκοπού. Η πρώτη έκδοση καλυµµένων 

οµολογιών µε ενέχυρο στεγαστικά δάνεια πραγµατοποιήθηκε από την Alpha Bank 

τον Ιούλιο του 2008. Στην συνέχεια βέβαια δηµιουργήθηκαν αντίστοιχα  

προγράµµατα και από άλλες ελληνικές τράπεζες. 

Σήµερα, το σύνολο σχεδόν των εκδόσεων των ελληνικών καλυµµένων 

οµολογιών χρησιµοποιούνται ως κάλυµµα στο ευρωσύστηµα δεδοµένου ότι η 

τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας δεν επιτρέπει την τοποθέτηση ούτε 

των καλυµµένων οµολογιών στην διατραπεζική αγορά. 

 

 

2.7 Παραδείγµατα Τιτλοποιήσεων και Καλυµµένων Οµολογιών από 

το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα 

 

Η πρώτη ελληνική τράπεζα που έσπευσε να επωφεληθεί του Ν.3156/2003, ο οποίος 

εισήγαγε  - για πρώτη φορά στην Ελλάδα - τον θεσµό της τιτλοποίησης στον ιδιωτικό 

τοµέα ήταν η Τ BANK (τότε ΑSPIS BANK). Η τιτλοποίηση αφορούσε  µέρους του 

χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων της Τραπέζης, ύψους €250 εκατ., τα οποία 
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µεταβιβάσθηκαν στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle) 

Byzantium Finance Plc. Η συγκεκριµένη έκδοση η οποία αποτέλεσε και την  πρώτη 

παρουσία της ASPIS ΒΑΝΚ στις διεθνείς αγορές, είχε ως κύριους αναδόχους τις 

τράπεζες ABN Amro και η NBG  International (του Oµίλου της Eθνικής Tράπεζας). 

H χρηµατοδότηση της αγοράς του χαρτοφυλακίου των προς τιτλοποίηση δανείων, 

από την Byzantium έγινε µέσω έκδοσης τριών σειρών οµολογιών που έλαβαν 

πιστοληπτική διαβάθµιση από τους διεθνείς οίκους Standard & Poors και Fitch και 

τιµολογήθηκαν ως εξής: 

-Η πρώτη κατηγορία, ύψους 225 εκατ. ευρώ έλαβε πιστοληπτική διαβάθµιση 

AAA/AAA, κουπόνι τρίµηνο Euribor και περιθώριο bps - 25. 

-Η δεύτερη κατηγορία, ύψους 15 εκατ. ευρώ έλαβε πιστοληπτική διαβάθµιση A/A, 

κουπόνι τρίµηνο Euribor και περιθώριο bps - 63. 

-Η τρίτη κατηγορία, ύψους 10 εκατ. ευρώ έλαβε πιστοληπτική διαβάθµιση 

ΒΒΒ/ΒΒΒ, κουπόνι τρίµηνο Euribor και περιθώριο bps - 120. 

Τα επόµενα έτη ο θεσµός της τιτλοποίησης χρησιµοποιήθηκε αρκετές φορές 

από τις Ελληνικές Τράπεζες. Όταν δε µετά το ξέσπασµα της πρόσφατης 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης έκλεισαν οι διεθνείς κεφαλαιαγορές οι ελληνικές τράπεζες 

άρχισαν να χρησιµοποιούν  σε µεγάλο βαθµό τις τιτλοποιήσεις, τις οποίες πλέον 

κατέθεταν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προκειµένου να εξασφαλίσουν την 

απαραίτητη για την λειτουργία τους ρευστότητα. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τις παρακάτω περιπτώσεις τιτλοποιήσεων από 

Ελληνικές Τράπεζες: 

EFG EUROBANK  

Η Τράπεζα EFG EUROBANK είναι µία από τις πρώτες ελληνικές τράπεζες που 

χρησιµοποίησαν τον συγκεκριµένο θεσµό. Το πρόγραµµα τιτλοποιήσεων της 

τράπεζας ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2004 µε την τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων 

ύψους € 750 εκ µέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού Themeleion Mortgage Finance 

PLC. Εκδόθηκαν 3 σειρές οµολογιών (Α σειρά: € 693,5 εκ – Β σειρά: € 32 εκ  - C 

σειρά: € 24,5 εκ) που έλαβαν πιστοληπτική διαβάθµιση από τους διεθνείς οίκους 

Μοοdy’s και Fitch (η σειρά Α που αντιστοιχούσε σε ποσοστό άνω του 90% του 

ποσού της συνολικής έκδοσης έλαβε την υψηλότερη δυνατή διαβάθµιση ΑΑΑ/Αaa 

και τιµολογήθηκε µε  τρίµηνο Euribor + 0,16 µονάδες βάσης). Μέσω της ίδιας 
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εταιρείας ειδικού σκοπού η EFG EUROBANK από τον Ιούνιο 2004 έως τον 

Νοέµβριο 2008 τιτλοποίησε σταδιακά στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους € 7 δις 

περίπου.  

Η συγκεκριµένη τράπεζα εφαρµόζει προγράµµατα τιτλοποιήσεων σε ευρεία 

κλίµακα έχοντας µάλιστα  εισάγει αρκετές καινοτοµίες, στον συγκεκριµένο τοµέα της 

ελληνικής χρηµατοπιστωτικής αγοράς: 

•Το Καλοκαίρι του 2005 ολοκλήρωσε την πρώτη τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου 

πιστωτικών καρτών από ελληνική τράπεζα, ύψους € 750εκ. µε εκδότη των οµολογιών 

την  εταιρεία Karta 2005-1 PLC µε έδρα το Ηνωµένο Βασίλειο. Το µέσο κόστος 

άντλησης των κεφαλαίων διαµορφώθηκε σε τρίµηνο Euribor + 21,7 µονάδες βάσης, 

µε αναµενόµενη εξόφληση των οµολογιών στα 4,96 έτη. Ποσό € 592,5 εκατ. από την 

συγκεκριµένη έκδοση έλαβε την υψηλότερη δυνατή αξιολόγηση µε AAA/Αaa/AAA 

(µε κουπόνι τρίµηνο Euribor + 15 µονάδες βάσης), από τους οίκους Standard & 

Poors, Moody's και Fitch.  

•Τον Ιούλιο του 2008 ολοκλήρωσε την πρώτη τιτλοποίηση οµολογιακών δανείων από 

ελληνική τράπεζα, ύψους 2,5 δισ. ευρώ. Εκδότης των οµολογιών ήταν η εταιρία 

Anaptyxi SME I PLC µε έδρα το Ηνωµένο Βασίλειο. Πιστοληπτική αξιολόγηση στις 

οµολογίες, παρείχε ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody's. 

• Στις αρχές του 2009 η εταιρεία EFG Eurobank Ergasias Leasing S.A., θυγατρική της 

Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ολοκλήρωσε την πρώτη τιτλοποίηση απαιτήσεων 

από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) στην Ελλάδα, ύψους 840 εκ 

ευρώ. Εκδότης των οµολογιών ήταν η εταιρεία Andromeda Leasing I PLC µε έδρα το 

Ηνωµένο Βασίλειο. Πιστοληπτική αξιολόγηση στις οµολογίες παρείχε και πάλι ο 

διεθνής οίκος αξιολόγησης  Moody´s.  Σύµβουλος για την τιτλοποίηση ήταν η 

Deutsche Bank AG. 

 
ALPHA BANK 
 
•H Alpha Bank στα τέλη του 2008 τιτλοποίησε απαιτήσεις της από καταναλωτικά 

δάνεια ύψους 1,52 δις, µέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού KATANALOTIKA PLC. 

Εκδόθηκαν 2 τµήµατα (class A & class B) το µεγαλύτερο εκ των οποίων, ύψους € 

1,19 δις, έλαβε αξιολόγηση Αa2 από την Moody’s και έφερε κουπόνι τρίµηνου 

Euribor + 40 µονάδες βάσης. 
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•Το 2009 µέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού EPIHIRO PLC, τιτλοποίησε 3,29 δις 

ευρώ επιχειρηµατικά δάνεια, λαµβάνοντας αξιολόγηση Αaa από την Moody’s για το 

49% της συνολικής έκδοσης  το οποίο τιµολογήθηκε µε 6µηνο Euribor + 30 µονάδες 

βάσης (το υπόλοιπο ποσό της έκδοσης παρέµεινε αδιαβάθµητο). 

•Στο τέλος του 2009 τιτλοποιήθηκαν απαιτήσεις της θυγατρικής της, ALPHA 

LEASING A.E. ύψους 474,8 εκ ευρώ,  από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

(leasing). Χρησιµοποιήθηκε η εταιρεία ειδικού σκοπού IRIDA PLC και ο οίκος 

Moody’s που αξιολόγησε το 55% των εκδοθέντων τίτλων ως Αaa(κουπόνι τρίµηνου 

Euribor + 30 µονάδες βάσης). 

•Η πιο πρόσφατη τιτλοποίηση της συγκεκριµένης τράπεζας αφορά απαιτήσεις από 

στεγαστικά δάνεια ύψους  956 εκ  ευρώ η οποία πραγµατοποιήθηκε το 2010 µέσω της 

εταιρείας ειδικού σκοπού PISTI PLC. Το 63% των εκδοθέντων τίτλων έλαβε 

αξιολόγηση  ΑΑ από την  Standard and Poor’s. 

 

Οι καλυµµένες οµολογίες άρχισαν να χρησιµοποιούνται από τις ελληνικές 

τράπεζες από το 2008 και έκτοτε, καθώς, όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη 

παράγραφο, δεν υπήρχε πιο πριν το κατάλληλο νοµοθετικό πλαίσιο. Μέσω της 

ενεργοποίησης αυτού του νέου χρηµατοδοτικού µηχανισµού, οι µεγάλες ελληνικές 

τράπεζες προσπάθησαν να  αντιµετωπίσουν το πρόβληµα ρευστότητας και την 

εκτίναξη του κόστους χρήµατος που ήδη ταλάνιζε όλο το τραπεζικό σύστηµα. Οι 

καλυµµένες οµολογίες πρόσφεραν µία σχετικά φθηνή πηγή άντλησης χρήµατος τόσο 

σε σχέση µε τις τιτλοποιήσεις  των οποίων το κόστος (ακόµα και για τις µεγάλες 

ευρωπαϊκές τράπεζες), µετά την κρίση των subprime δανείων, έχει αυξηθεί έως και 1 

µονάδα πάνω από το euribor, όταν µέχρι πριν από λίγους µήνες το αντίστοιχο κόστος 

µόλις και υπερέβαινε το euribor κατά 10 - 30 µονάδες βάσης, όσο και σε σχέση µε 

τον δανεισµό από τους καταθέτες (η µαζική στροφή των καταθετών από τις 

παραδοσιακές καταθέσεις ταµιευτηρίου στις προσοδοφόρες προθεσµιακές 

τοποθετήσεις υποχρέωνε  τις τράπεζες  να πληρώνουν ακριβά το χρήµα ακόµα και 

στους µικροκαταθέτες τους.  

Η Alpha Bank ήταν η πρώτη ελληνική τράπεζα που το 2008, µέσω της Alpha  

Covered Bonds PLC, προχώρησε σε δύο εκδόσεις καλυµµένων οµολόγων συνολικού 

ύψους 2 δισ. ευρώ. Οι συγκεκριµένες  εκδόσεις, οι οποίες εντάσσονταν στο πλαίσιο 

ενός συνολικού προγράµµατος που είχε εκπονήσει η διοίκηση της Alpha Bank ύψους 

8 δισ. ευρώ, αφορούσαν η µεν πρώτη σε οµόλογα αξίας 1 δισ. ευρώ λήξης 2011, η δε 
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δεύτερη σε οµόλογα αξίας επίσης 1 δισ. ευρώ, λήξης 2013. Οι δύο εκδόσεις 

καλυµµένων οµολόγων της Alpha Covered Bonds PLC, είχαν ως εξασφάλιση 

στεγαστικά δάνεια και αξιολογήθηκαν από την  Moody's µε "Aaa" Για την 

αξιολόγηση των οµολόγων ελήφθησαν υπόψη στοιχεία όπως τα χαρακτηριστικά του 

ελληνικού νοµικού συστήµατος καλυµµένων οµολόγων και η ισχύς και η αδυναµία 

του προγράµµατος. 

Αντίστοιχα προγράµµατα έκδοσης καλυµµένων οµολογιών δηµιούργησαν 

πολύ γρήγορα  και οι υπόλοιπες µεγάλες ελληνικές τράπεζες.  Για παράδειγµα η 

Εθνική Τράπεζα προέβη, επίσης εντός του 2008 στην έκδοση 2 σειρών καλυµµένων 

οµολογιών ποσού € 1 δις εκάστη, διάρκειας 5 και 6 ετών. Και  αυτές οι εκδόσεις 

εντάσσονταν στο πλαίσιο ενός προγράµµατος έκδοσης καλυµµένων οµολογιών 

συνολικού ύψους € 10 δις µε ενέχυρο στεγαστικά δάνεια. 

Παρά της ταχύτατη ανάπτυξη τους από το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα και 

την αυξηµένη ασφάλεια που παρέχουν στους επενδυτές τους (σε σχέση µε τις 

τιτλοποιήσεις), τα καλυµµένα οµόλογα δεν µπόρεσαν να χρησιµοποιηθούν όπως θα 

έπρεπε τα τελευταία έτη, ως εργαλείο άντλησης ρευστότητας, καθώς τόσο οι ίδιες οι 

τράπεζες που τα χρησιµοποιούν όσο και τα υποκείµενα χαρτοφυλάκια απαιτήσεων 

επηρεάζονται άµεσα από την έντονη ύφεση της ελληνικής οικονοµίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ  ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

 

3.1 Ιστορικό Πλαίσιο-Ο δρόµος προς την Βασιλεία 

 

Η ανάγκη επιβολής ενιαία αποδεκτών κανονισµών για την ρύθµιση της λειτουργίας 

των τραπεζών γενικά, αλλά και της διαχείρισης των κινδύνων που αυτές 

αντιµετωπίζουν ειδικότερα, έχει την βάση της στην δεκαετία του 1970 και στα 

σηµαντικά γεγονότα που σηµάδεψαν τότε την πορεία του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος, αναδεικνύοντας παράλληλα την αδυναµία του να ελέγξει τις αγορές και 

να προστατεύσει του συναλλασσόµενους. 

 Η κατάρρευση, το 1971, του συστήµατος σταθερών ισοτιµιών, που ίσχυε από 

το 1944 µε την συµφωνία του Bretton Woods και η πρώτη  πετρελαϊκή κρίση που 

ακολούθησε, δηµιούργησαν µία σειρά από σοβαρά προβλήµατα στην όλη δοµή και 

λειτουργία του συστήµατος (αύξηση του συναλλαγµατικού και του  επιτοκιακού 

κινδύνου, υψηλοί ρυθµοί πληθωρισµού, αύξηση του κόστους λειτουργίας των 

επιχειρήσεων, χρεοκοπίες επιχειρήσεων, αύξηση της ανεργίας , µη εξυπηρέτηση 

δανείων, κλείσιµο τραπεζών, δηµιουργία ενός γενικότερου κλίµατος αβεβαιότητος 

και αστάθειας) (Κοντός, 2010). Οι πρώτες χρηµατοπιστωτικές κρίσεις της «νέας 

εποχής» σηµειώθηκαν στις ΗΠΑ και στην Γερµανία το 1974. Στις ΗΠΑ η χρεοκοπία 

µιας σχετικά µικρής τράπεζας, της Franklin National – που όµως ήταν η µεγαλύτερη 

µέχρι τότε χρεοκοπία τράπεζας στην συγκεκριµένη χώρα - απείλησε όχι µόνο το 

µέλλον άλλων τραπεζών στις ΗΠΑ αλλά και ολόκληρης της αγορά ευρωδολαρίων. 

Στη Γερµανία η αδυναµία της Βankhauss Herstatt «να κλείσει» τις άστοχες θέσεις 

που είχε λάβει σε προθεσµιακές πράξεις συναλλάγµατος, είχε ως αποτέλεσµα οι 

εποπτικές αρχές της χώρας να ζητήσουν το κλείσιµό της ,  γεγονός που προκάλεσε 

πλήθος αλυσιδωτών αντιδράσεων στο διεθνές τραπεζικό σύστηµα καθώς 

συµπαρέσυρε και άλλες τράπεζες οι οποίες είχαν ανοικτές θέσεις  µε την  Herstatt . 

Ταυτόχρονα η απελευθέρωση των αγορών, η διεθνοποίηση των τραπεζών, η 

δηµιουργία και διάδοση νέων, ιδιαίτερα πολύπλοκων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων 

(π.χ.τιτλοποίηση απαιτήσεων, πιστωτικά παράγωγα) και  η µεγάλη ανοµοιογένεια των 

εποπτικών, θεσµικών πλαισίων µεταξύ των διαφόρων χωρών, οδήγησαν στην 
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διάχυση έντονης ανησυχίας µεταξύ των κεντρικών τραπεζών των βιοµηχανικών 

χωρών ότι τα ίδια κεφάλαια των µεγάλων πολυεθνικών τραπεζικών ιδρυµάτων είχαν 

φτάσει σε χαµηλά επίπεδα, λόγω του σκληρού ανταγωνισµού στην διεθνοποιηµένη 

τραπεζική αγορά και  έκαναν ολοφάνερη την ανάγκη δηµιουργίας µίας πλατφόρµας 

που θα επέβαλε δίκαιο και θεµιτό ανταγωνισµό στον τραπεζικό τοµέα διεθνώς (level 

playing field). Βασική προτεραιότητα αποτελούσε  η επιβολή κεφαλαιακών 

απαιτήσεων στις τράπεζες προκειµένου να ενισχυθεί η ικανότητά τους  να 

«απορροφούν» τις ζηµιές που θα προέκυπταν  από τη στιγµή που οι κίνδυνοι στους 

οποίους αυτές εκτίθεντο - κατά τη λειτουργία τους -  εκδηλωνόταν και να µειωθούν 

τα κίνητρα για την από πλευράς τους αλόγιστη ανάληψη κινδύνων. Ταυτόχρονα 

έπρεπε να δηµιουργηθεί ένα ευρύτερο δίκτυο ασφαλείας το οποίο θα θωράκιζε το 

διεθνές τραπεζικό σύστηµα, διασφαλίζοντας παράλληλα την σταθερότητά του και 

προλαµβάνοντας τυχόν συστηµικές τραπεζικές κρίσεις (Οικονοµικό ∆ελτίο ALPHA 

BANK, ∆εκέµβριος 2001). 

Η κινητοποίηση που υπήρξε, ιδιαίτερα µετά την κατάρρευση της Herstatt - 

από πλευράς ανεπτυγµένων χωρών - για την άµεση και αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση των ανωτέρω προβληµάτων, οδήγησε στην δηµιουργία της Επιτροπής 

της Βασιλείας. Η Eπιτροπή ιδρύθηκε στο τέλος του 1974,  από τους διοικητές των 

κεντρικών τραπεζών της οµάδας των 10 κρατών (G-10) µε την υποστήριξη της  

Τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών (Bank for International Settlements)7 και έχοντας 

ως σκοπό την καθιέρωση ενιαίων κανόνων ελέγχου και εποπτείας, για την 

διασφάλιση της σταθερότητας και της οµαλής λειτουργίας του διεθνούς 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

Η Επιτροπή της Βασιλείας προωθεί, στηρίζει και διευκολύνει την ανάπτυξη 

διαλόγου µεταξύ των χωρών – µελών σε θέµατα τραπεζικής εποπτείας. ∆εν έχει 

κάποια τυπική υπερεθνική, εποπτική εξουσία ή αρµοδιότητα, οποιεσδήποτε µορφής 

και οι κανόνες που προτείνει δεν επιβάλλονται. Σκοπός της είναι να εισηγείται 

µεθόδους και πρακτικές συµβουλευτικού χαρακτήρα, προσδοκώντας ότι θα γίνουν 

αποδεκτές από τις εθνικές αρχές. 

                                                 
7H Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών (Bank for International Settlements) είναι ένας διεθνής 
οργανισµός που στηρίζει την διεθνή οικονοµική και νοµισµατική συνεργασία και λειτουργεί ως 
τράπεζα των κεντρικών τραπεζών. Η έδρα της είναι στην Βασιλεί της Ελβετίας. Μεταξύ των βασικών 
υπηρεσιών που προσφέρει είναι η προώθηση του διαλόγου µεταξύ των κεντρικών τραπεζών σε 
οικονοµικά θέµατα και η έρευνα σε χρηµατοοικονοµικά θέµατα. 
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Τον Ιούλιο του 1988 η Επιτροπή της Βασιλείας οριστικοποίησε και 

δηµοσίευσε ένα σύστηµα µέτρησης του κινδύνου γνωστό ως «Σύµφωνο της 

Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια» (Βasel Capital Accord ή Βasel I), το οποίο 

τέθηκε τελικά σε ισχύ το 1992.  

Στην συνέχεια, η Επιτροπή, αναγνωρίζοντας την ανάγκη τροποποίησης των 

διατάξεων του ως άνω Συµφώνου προκειµένου αυτό να εναρµονιστεί µε τις 

τρέχουσες προκλήσεις του χρηµατοπιστωτικού χώρου διεθνώς και διαπιστώνοντας 

ότι δεν κάλυπτε ικανοποιητικά το πεδίο του πιστωτικού κινδύνου, προχώρησε από το 

1999 σε εκτεταµένες διαβουλεύσεις για την τροποποίηση του αρχικού Συµφώνου. 

Αποτέλεσµα των διαβουλεύσεων αυτών υπήρξε η αναθεώρηση του πλαισίου για την 

κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών µε τη δηµοσίευση, τον Ιούνιο του 2004, του 

τελικού κειµένου του νέου πλαισίου, γνωστού και ως Βασιλεία ΙΙ (Basel II: 

International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised 

Framework). Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης οι δύο βασικές κοινοτικές πράξεις µε 

τις οποίες επήλθε η ενσωµάτωση του νέου πλαισίου στην ευρωπαϊκή τραπεζική 

νοµοθεσία είναι η Οδηγία 2006/48/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου για την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας των πιστωτικών 

ιδρυµάτων και η Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων 

και των πιστωτικών ιδρυµάτων. Σε αντίθεση µε τις συστάσεις της Βασιλείας, οι δύο 

προαναφερόµενες οδηγίες είναι υποχρεωτικές.  

Στις 16 ∆εκεµβρίου 2010, εκδόθηκαν από την Επιτροπή της Βασιλείας για την 

Τραπεζική Εποπτεία, δύο εκθέσεις που  συνθέτουν το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο 

που είναι γνωστό ως «Βασιλεία ΙΙΙ». Οι εκθέσεις αυτές αποτελούν το προϊόν εκτενών 

διαβουλεύσεων που έλαβαν χώρα από το 2008, µεσούσης δηλαδή της «πρόσφατης» 

διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και µε τις διατάξεις τους στόχευαν στην 

αναθεώρηση του ισχύοντος τότε συναφούς πλαισίου και στην ενδυνάµωση της 

σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος διεθνώς. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

η  υιοθέτηση του εν λόγω έργου της Επιτροπής της Βασιλείας έχει ήδη δροµολογηθεί 

καθώς αναµένονται οι νοµοθετικές πράξεις µε τις οποίες θα επέλθουν οι 

απαιτούµενες  τροποποιήσεις-προσθήκες στις ισχύουσες από το 2006 διατάξεις των 

Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ, βάσει των οποίων είχαν υιοθετηθεί οι κανόνες 

της Βασιλείας ΙΙ από τον Ευρωπαϊκή Ένωση.   

.   
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3.2 Βασιλεία Ι 

 

Οι βασικές διατάξεις του αρχικού συµφώνου, µεταξύ άλλων αφορούσαν: 

� στον τρόπο υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών 

ιδρυµάτων για την κάλυψη έναντι της έκθεσης τους στον πιστωτικό κίνδυνο 

από τα εντός και εκτός ισολογισµού στοιχεία τους. 

� στον προσδιορισµό των στοιχείων που µπορούν να περιλαµβάνονται στην 

έννοια των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων για τις ανάγκες υπολογισµού της 

κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων. 

 

Στο παλαιό αλλά πάντα επίκαιρο ερώτηµα για το πόσα κεφάλαια πρέπει να 

διαθέτει ένα πιστωτικό ίδρυµα, η επιτροπή της Βασιλείας απάντησε ότι εξαρτάται 

από τους κινδύνους που αυτό αναλαµβάνει. Πρακτικά αυτό το εξειδίκευσε µε ένα 

δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ή συντελεστή φερεγγυότητας (Solvency Ratio) ο 

οποίος θα αντιπροσώπευε το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο ιδίων κεφαλαίων που θα 

έπρεπε να έχει ένα πιστωτικό ίδρυµα, σε σχέση µε τον πιστωτικό κίνδυνο που 

αναλάµβανε ενώ ταυτόχρονα θα λειτουργούσε και ως ένα διεθνώς αποδεκτό µέτρο 

σύγκρισης της φερεγγυότητας των τραπεζικών ιδρυµάτων (Bieg & Kramer, 2006). Η 

τιµή του δείκτη καθορίσθηκε  ως η αναλογία µεταξύ των ιδίων κεφαλαίων του 

πιστωτικού ιδρύµατος και των εντός και εκτός Ισολογισµού στοιχείων του 

Ενεργητικού του, σταθµισµένων µε τον κίνδυνο που καθένα από αυτά τεκµαίρονταν 

ότι εµπεριείχε. Συγκεκριµένα βάσει αυτού του συστήµατος, οι τράπεζες 

υποχρεούνταν να κατέχουν συνεχώς συνολικό ισοδύναµο κεφάλαιο τουλάχιστον στο 

8% του σταθµισµένου ενεργητικού τους για να καλύψουν την έκθεση στον πιστωτικό 

τους κίνδυνο. Η ανωτέρω κεφαλαιακή βάση θα χρησίµευε ως µέσο για τις τράπεζες 

για την απορρόφηση ζηµιών οι οποίες απέρρεαν κυρίως από πιστωτικές συναλλαγές. 

Για λόγους κεφαλαιακής επάρκειας, τα ίδια κεφάλαια των τραπεζικών 

ιδρυµάτων που θα χρησιµοποιούνταν για τον υπολογισµό του ανωτέρω δείκτη 

(εποπτικά ίδια κεφάλαια), ορίστηκαν διαφορετικά από τα αντίστοιχα λογιστικά ίδια 

κεφάλαια. Έτσι για τον ορισµό των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων χρησιµοποιήθηκαν 2 

βαθµίδες ή επίπεδα (Τiers), τα βασικά ίδια κεφάλαια (Τier I capital) τα οποία θα 

αποτελούνταν κυρίως από κοινές µετοχές και εµφανή αποθεµατικά (ή 

παρακρατηθέντα κέρδη) και τα συµπληρωµατικά ίδια κεφάλαια(Tier II capital) στα 
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οποία θα περιλαµβάνονταν  λοιπές εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές κεφαλαίων που 

διαθέτει µία Τράπεζα π.χ. αφανή αποθεµατικά, οµολογιακά δάνεια µειωµένης 

εξασφάλισης ή υβριδικά . Το 50% των απαιτούµενων ιδίων κεφαλαίων θα έπρεπε να 

ανήκουν στην κατηγορία Ι(Tier Ι≥4%)  ενώ ταυτόχρονα υπήρχε υποχρέωση 

διατήρησης ενός ελάχιστού ποσοστού 2% των κοινών µετοχών για κάλυψη στοιχείων 

του ενεργητικού εκτεθειµένων σε κίνδυνο (Basle Committee on Banking Supervision, 

1988). 

Για την στάθµιση των στοιχείων του ενεργητικού (την αξιολόγηση δηλαδή 

του κινδύνου στο ενεργητικό των Τραπεζών), η Βασιλεία Ι όρισε τέσσερεις 

τυποποιηµένους συντελεστές στάθµισης κινδύνου (0%:µετρητά, απαιτήσεις έναντι 

χωρών του ΟΟΣΑ κ.λ.π., 20%:απαιτήσεις έναντι πιστωτικών ιδρυµάτων και 

δηµοσίων οργανισµών χωρών µελών του ΟΟΣΑ κ.λ.π., 50%:στεγαστικά δάνεια κ.λ.π. 

και 100%:όλες οι υπόλοιπες απαιτήσεις)8 που θα εφαρµόζονταν από όλα τα 

πιστωτικά ιδρύµατα προκειµένου κάθε εντός, αλλά και εκτός ισολογισµού στοιχείο 

ενεργητικού, να σταθµιζόταν µε τον συντελεστή της κατηγορίας κινδύνου που 

αντιπροσώπευε. Αυτό σήµαινε ότι τα τραπεζικά χαρτοφυλάκια απαιτήσεων που 

αντιπροσώπευαν µηδενικό κίνδυνο (συντελεστής στάθµισης κινδύνου:0%) δεν 

δηµιουργούσαν πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις στο πιστωτικό ίδρυµα ενώ οι 

απαιτήσεις που λάµβαναν συντελεστή στάθµισης κινδύνου 20%, δηµιουργούσαν 

πρόσθετες κεφαλαιακές αιτήσεις που ανέρχονταν σε ποσοστό 1,6% της αξίας αυτών. 

Τέλος οι κατηγορίες απαιτήσεων υψηλού κινδύνου (όπου ο συντελεστής κινδύνου 

µπορεί να έφτανε το 100%) επέβαλαν στις τράπεζες ως ελάχιστο ποσοστό στάθµισης 

το 8% (Βank for International Settlements, 2001).  

H εφαρµογή του συµφώνου είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των εποπτικών 

ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων οδηγώντας ταυτόχρονα στην 

διαµόρφωση συνθηκών ισότιµου ανταγωνισµού στον χρηµατοπιστωτικό κλάδο. 

Το 1996 το αρχικό σύµφωνο επεκτάθηκε (Amendment to the Basle Accord) 

προκειµένου να συµπεριληφθεί – εκτός από τον πιστωτικό κίνδυνο (credit risk) - και 

ο κίνδυνος αγοράς (market risk) ο οποίος προέρχεται από τις µεταβολές των 

                                                 
8 Ειδικά για  τα εκτός ισολογισµού στοιχεία(π.χ.ενέγγυες πιστώσεις εµπορικών συναλλαγών, µη 
χρησιµοποιηθείσες πιστωτικές ευχέρειες, repos) η κατηγοριοποίηση αφορούσε  4 κατηγορίες 
στάθµισης κινδύνου:0%(χαµηλού κινδύνου), 20%(µέτριου κινδύνου), 50%(µέσου κινδύνου), 100% 
υψηλού κινδύνου. 
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µεταβλητών της αγοράς , όπως συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές µετοχών, 

τιµές προϊόντων/εµπορευµάτων9.  

Από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 οι δυσλειτουργίες που εµφανίσθηκαν 

στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα - οδηγώντας ακόµα και σε πτώχευση πιστωτικών 

ιδρυµάτων - είχαν να κάνουν όχι τόσο µε την αθέτηση εκπλήρωσης της υποχρέωσης 

αντισυµβαλλόµενου ή την µεταβλητότητα των τιµών της αγοράς όσο µε την 

ανεπάρκεια του υφιστάµενου πλαισίου λειτουργίας να διαχειρισθεί και τους λοιπούς 

κινδύνους, ιδιαίτερα δε τον λειτουργικό κίνδυνο που αναφέρεται στην πιθανότητα 

ζηµιών λόγω προβληµάτων στις εσωτερικές διαδικασίες, στον ανθρώπινο παράγοντα, 

στα πληροφοριακά ή µηχανογραφικά συστήµατα και σε εξωτερικά γεγονότα10.  

Ταυτόχρονα, η ταχύτατη ανάπτυξη νέων πολύπλοκων χρηµατοπιστωτικών 

εργαλείων προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι όλο και µεγαλύτερες ανάγκες του 

τραπεζικού συστήµατος στους τοµείς άντλησης κεφαλαίων και διαχείρισης κινδύνων 

(π.χ. τιτλοποίηση απαιτήσεων, πιστωτικά παράγωγα) προκάλεσε πρόσθετους 

προβληµατισµούς και ανησυχία για το αν οι υφιστάµενοι κανόνες κεφαλαιακής 

επάρκειας, που είχαν σχεδιασθεί µε βάσει τα χαρακτηριστικά του τραπεζικού 

συστήµατος της δεκαετίας του 1980  στοχεύοντας µόνο στις ανεπτυγµένες χώρες του 

G-10, µπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του διεθνούς τραπεζικού τοµέα 

του επερχόµενου 21ου αιώνα. 

Τα βασικά προβλήµατα που είχαν ανακύψει αναφέρονται παρακάτω εν συντοµία: 

►Οι σταθµίσεις που προέβλεπε το αρχικό σύµφωνο βασίστηκαν αποκλειστικά στην 

έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο (η έκθεση στον κίνδυνο αγοράς προστέθηκε 

αργότερα). Ήταν λοιπόν αµφίβολο αν οι προβλεπόµενες, βάσει του συµφώνου, 

κεφαλαιακές απαιτήσεις ήταν επαρκείς για την κάλυψη και των λοιπών κινδύνων που 

αντιµετώπιζαν οι τράπεζες και ειδικότερα του λειτουργικού κινδύνου. 

                                                 
9Για την κάλυψη του κινδύνου αγοράς δηµιουργήθηκε µία  τρίτη βαθµίδα κεφαλαίων, τα ονοµαζόµενα 
Tier III capital.  
10 Το Φεβρουάριο του 1995 κατέρρευσε η Barings,  µία βρετανική τράπεζα ηλικίας 233 ετών. 
Φαινοµενικά η πτώση συνδέθηκε µε τη δράση ενός µόνο διαπραγµατευτή, του 28χρονου Νick Leeson 
(επικεφαλή των διαπραγµατευτών της Barings στη Σιγκαπούρη) που απώλεσε 1,3 δις δολάρια σε 
διαπραγµάτευση παραγώγων. Οι λάθος επενδυτικές επιλογές του, οδήγησαν σε τεράστιες  ζηµιές την 
συγκεκριµένη τράπεζα τις οποίες ο Leeson απέκρυψε από τους προϊσταµένους του καθώς -αρνούµενος 
να αποδεχτεί την πραγµατικότητα - στοιχηµάτισε ότι θα “γυρίσει ο τροχός”, έτσι ώστε να ανακτηθούν 
οι απώλειες. Στην περίπτωση της Barings το πραγµατικό πρόβληµα, πάνω από τα επιφαινόµενα, ήταν 
η αποτυχία των µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου η οποία, µε τη σειρά της, ήταν συνέπεια του 
γεγονότος ότι ο Leeson είχε τον έλεγχο τόσο των συναλλαγών όσο και των διαδικασιών απεικόνισης 
των συναλλαγών. (Οικονοµικό ∆ελτίο ALPHA BANK, Mάρτιος 2003). 
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►Η στάθµιση των στοιχείων του ενεργητικού, µέσω της οµαδοποίησης και 

κατάταξης τους σε συγκεκριµένες κατηγορίες κινδύνου, ήταν τυποποιηµένη και 

ενιαία για όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα(one size fit all). Θα µπορούσε δε να 

χαρακτηρισθεί ως αρκετά αυθαίρετη και ως ένα βαθµό απλοϊκή, καθώς στάθµιζε όλα 

τα στοιχεία κάθε κατηγορίας µε τον ίδιο συντελεστή (π.χ. για όλα τα επιχειρηµατικά 

δάνεια – είτε επρόκειτο  για δάνειο προς µεγάλη πολυεθνική εταιρεία  είτε προς µικρή 

οικογενειακή επιχείρηση - ο συντελεστής στάθµισης ήταν 100% ενώ παρά τον 

διαφορετικό πιστωτικό κίνδυνο µεταξύ των τοποθετήσεων σε διαφορετικές χώρες του 

ΟΟΣΑ, η έκθεση σε δανεισµό προς τις χώρες αυτές σταθµιζόταν γενικά µε 

συντελεστή κινδύνου 0%), χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η πιστοληπτική ποιότητα της 

δανειοδοτούµενης επιχείρησης, ο πραγµατικός δηλαδή πιστωτικός κίνδυνος. Ως εκ 

τούτου παρόλο που το ισχύον πλαίσιο της Βασιλείας (Βασιλεία Ι) είχε πολλές θετικές 

επιπτώσεις στην ευρωστία των τραπεζών, καθώς οδήγησε σε αύξηση της 

κεφαλαιακής τους βάσης, ταυτόχρονα επιβάρυνε περισσότερο τα πιστωτικά ιδρύµατα 

για τα «καλά» δάνεια των χαρτοφυλακίων τους ενώ σε κάποιες περιπτώσεις 

εξωθούσε τις τράπεζες στην επιλογή της δηµιουργίας χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων 

υψηλότερου κινδύνου (λόγω ιδίων  κεφαλαιακών απαιτήσεων), προκειµένου να 

µεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. 

►Το ισχύον εποπτικό πλαίσιο δεν µπορούσε να απεικονίσει και να σταθµίσει µε τον  

πιο σωστό τρόπο  τις σύγχρονες τεχνικές µεταβίβασης του πιστωτικού κινδύνου όπως 

η τιτλοποίηση και τα πιστωτικά παράγωγα. Έτσι  επέτρεπε στα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα, να αναπτύξουν στην βάση αυτών των τεχνικών το λεγόµενο ρυθµιστικό 

αρµπιτράζ (Regulatory Capital Arbitrage, RCA)11 προκειµένου να εµφανίζουν 

υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας  χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί 

αντίστοιχη µείωση της έκθεσης τους σε πιστωτικό κίνδυνο. Μέσω τέτοιων τεχνικών 

τα πιστωτικά ιδρύµατα αύξαναν τα περιθώρια κέρδους τους και κατάφερναν να 

                                                 
11 Το RCA αναφέρεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων που έχουν ως σκοπό την µείωση του ύψους 
των θεσµικά απαιτούµενων ιδίων κεφαλαίων, χωρίς ταυτόχρονη πραγµατική αλλαγή στην διάρθρωση 
του αναλαµβανόµενου από τις τράπεζες κινδύνου. Το RCA γνώρισε τεράστια άνθηση µετά την 
εµφάνιση και εδραίωση στις χρηµαταγορές των ασφαλίστρων πιστωτικού κινδύνου, των γνωστών 
(Credit Default Swaps ή CDS) που επέτρεπαν την µετάθεση της έκθεσης στον  πιστωτικό κίνδυνο σε  
ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες αναλάµβαναν την ασφάλιση των δανείων που χορηγούνταν από τις 
τράπεζες. Ο συνδυασµός των CDS µε τους σταθµισµένους συντελεστές κινδύνου  που διαφοροποιούν 
το ύψος των κεφαλαιακών απαιτήσεων ανάλογα µε την κατηγορία κινδύνου που αναλαµβάνεται 
(Βασιλεία Ι) είχαν ως αποτέλεσµα  την µαζική χρήση των τεχνικών RCA από τα πιστωτικά ιδρύµατα 
προκειµένου να βελτιώσουν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας τους και να µειώσουν τις 
απαιτούµενες βάσει των εν ισχύ εποπτικών κανόνων κεφαλαιακές δεσµεύσεις. 
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υποβαθµίζουν την ποιότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων του ενεργητικού τους 

χωρίς ταυτόχρονα να υποχρεούνται σε αύξηση ρυθµιστικών κεφαλαιακών 

απαιτήσεων τους. 

►Το πρώτο σύµφωνο δεν παρείχε κίνητρα στις τράπεζες να αναπτύξουν βελτιωµένα 

συστήµατα µέτρησης και διαχείρισης κινδύνων και ως εκ τούτου αυτές επιδείκνυαν 

απροθυµία ως προς την συγκεκριµένη κατεύθυνση, λόγω του υψηλού απαιτούµενου 

κόστους. Τα γεγονός δε ότι η Βασιλεία Ι απαιτούσε – σε ορισµένες περιπτώσεις – 

µόνο τυπική συµµόρφωση, ανάγκαζε τους µεγάλους τραπεζικούς οργανισµούς που 

είχαν επενδύσει στον συγκεκριµένο τοµέα και διέθεταν αξιόπιστα συστήµατα 

υπολογισµού τόσο του πιστωτικού κινδύνου όσο και των κεφαλαιακών απαιτήσεων, 

να προβαίνουν σε διπλούς υπολογισµούς των κεφαλαιακών απαιτήσεων αφενός µεν 

για δική τους εσωτερική χρήση αφετέρου δε για εποπτική συµµόρφωση. 

 

Το αρχικό σύµφωνο για την κεφαλαιακή επάρκεια αποτέλεσε αντικείµενο έντονης 

κριτικής  τόσο από τις εποπτικές αρχές (η κριτική τους αναφερόταν  στην µη ύπαρξη  

κεφαλαιακών απαιτήσεων για άλλους κινδύνους πλην του πιστωτικού κινδύνου και 

του κινδύνου αγοράς, και στην παρεχόµενη στις τράπεζες δυνατότητα να αποφεύγουν 

τις  κεφαλαιακές απαιτήσεις µέσω συναλλαγών τιτλοποίησης και µε την χρήση 

ρυθµιστικού αρµπιτράζ) όσο και από τις ίδιες τις εποπτευόµενες τράπεζες (η κριτική 

των τραπεζών εστίαζε κυρίως στην µη σηµαντική διαφοροποίηση των συντελεστών 

στάθµισης πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τον πραγµατικά αναλαµβανόµενο κάθε 

φορά κίνδυνο). 

 
 
3.2 Βασιλεία ΙΙ 

 

Η νέα συµφωνία σκόπευε να βελτιώσει την ασφάλεια και αρτιότητα του 

χρηµατοοικονοµικού συστήµατος µε το να δώσει περισσότερη έµφαση στην επαρκή 

κάλυψη του συνόλου των χρηµατοοικονοµικών και µη κινδύνων, στον εσωτερικό 

έλεγχο και διαχείριση των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, στην διαδικασία 

εποπτικής αξιολόγησης και στην πειθαρχία της αγοράς (Γκόρτσος, 2006).  

Οι νέες προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας ενσωµατώθηκαν σε 3 

θεµατικές ενότητες (Πυλώνες): 
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� στην τροποποίηση του πλαισίου υπολογισµού ελάχιστων κεφαλαιακών 

υποχρεώσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου - µε την προσθήκη απαιτήσεων 

για κάλυψη έναντι του λειτουργικού κινδύνου (Πυλώνας Ι), 

� στην καθιέρωση διαδικασιών για το διαρκή έλεγχο της επάρκειας των ιδίων 

κεφαλαίων των τραπεζών (Πυλώνας ΙΙ), και 

� στην ενδυνάµωση της πειθαρχίας που επιβάλλει η αγορά στις τράπεζες µέσω 

της καθιέρωσης κανόνων γνωστοποίησης οικονοµικών και άλλων στοιχείων 

(Πυλώνας ΙΙΙ). 

 

Πρώτος Πυλώνας: Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις(minimum capital 

requirements) 

Με την νέα συµφωνία διατηρείται η αναλογία του 8% ανάµεσα στα ίδια κεφάλαια 

της τραπέζης και στα (εντός και εκτός ισολογισµού) στοιχεία του ενεργητικού τα 

οποία έχουν σταθµισθεί µε τον κίνδυνο που έχει αποφασισθεί ότι τους αναλογεί. 

Αλλάζει όµως ριζικά το πλαίσιο υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον 

πιστωτικό κίνδυνο καθώς και η εποπτική αντιµετώπιση των τεχνικών µείωσής του, 

ενώ καθιερώνονται επιπρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις και για τον λειτουργικό 

κίνδυνο. Στα πλαίσια αυτών των τροποποιήσεων παρέχονται πλέον στις τράπεζες 2 

εναλλακτικές µέθοδοι προσέγγισης του πιστωτικού κινδύνου τους: 

� Η τυποποιηµένη µέθοδος προσέγγισης(standardised approach) που   

ουσιαστικά αποτελεί βελτίωση της υπάρχουσας και στην Βασιλεία Ι 

τυποποιηµένης προσέγγισης. Η νέα τυποποιηµένη προσέγγιση είναι πιο 

ευαίσθητη στις µεταβολές του πιστωτικού κινδύνου καθώς καταργεί τις 

τυποποιηµένες βαθµίδες κατάταξης της Βασιλείας Ι. Η κατάταξη  των 

χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων (δανείων και πιστώσεων), σε συγκεκριµένη 

κατηγορία στάθµισης κινδύνου, γίνεται  µε βάση τις διαβαθµίσεις 

εξειδικευµένων, Εξωτερικών Οργανισµών Πιστοληπτικής Αξιολόγησης 

(Ε.Ο.Π.Α)12, αναγνωρισµένων από τις εποπτικές αρχές κάθε χώρας, ενώ 

αυξάνεται και ο αριθµός των κατηγοριών κατάταξης και λαµβάνεται υπόψη 

και το είδος του αξιολογούµενου ανοίγµατος (ο πραγµατικός δηλαδή 

                                                 

12 Οι τρεις πιο γνωστοί  Ε.Ο.Π.Α. που αναπτύσσουν τη δράση τους σε διεθνές επίπεδο είναι οι γνωστοί 
οίκοι Moody’s,  Standards and Poor’s και Fitch  



 - 61 - 

κίνδυνος)13. Υπενθυµίζεται εδώ ότι οι συντελεστές στάθµισης κινδύνου 

επηρεάζουν άµεσα το κόστος χρηµατοδότησης και εποµένως την  προσφορά 

και τιµολόγηση των τραπεζικών προϊόντων καθώς οι τράπεζες θα πρέπει να 

διακρατούν κεφάλαιο (που έχει κόστος) κατ’ αναλογία του σταθµισµένου 

έναντι του κινδύνου ενεργητικού τους (Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, 2001) 

� Η µέθοδος των εσωτερικών διαβαθµίσεων (Internal ratings-based), όπου 

τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µπορούν να αναπτύξουν εσωτερικά 

συστήµατα αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου - επιλέγοντας ανάµεσα σε 

δύο διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότητας (για την ακριβέστερη στάθµιση του 

κινδύνου), υπό την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν εγκριθεί από τις τοπικές 

εποπτικές αρχές. 

 

∆εύτερος Πυλώνας: Η ∆ιαδικασία εποπτικής αξιολόγησης (supervisory review 

process) 

Το µέρος αυτό του πλαισίου εισάγει γενικές αρχές για να διασφαλίζεται η 

κεφαλαιακή επάρκεια των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, πέραν των µηχανισµών 

του πρώτου πυλώνα: 

Οι τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν εσωτερικό σύστηµα εκτίµησης κεφαλαιακής 

επάρκειας ώστε να µπορούν να προσδιορίσουν τα κεφάλαια που απαιτούνται για την 

κάλυψη των κινδύνων που αναλαµβάνουν στα πλαίσια και της στρατηγικής που 

ακολουθούν.  

-Οι εποπτικές αρχές θα αξιολογούν αυτή την  εσωτερική διαδικασία εκτίµησης των 

κινδύνων και  αν δεν είναι ικανοποιηµένες µε τους υφιστάµενους µηχανισµούς 

εσωτερικού ελέγχου θα µπορούν να επεµβαίνουν διορθωτικά.  

-Οι τράπεζες αναµένεται να λειτουργούν, τηρώντας πάντα,  ένα ύψος κεφαλαιακής 

επάρκειας που θα υπερβαίνει το καθοριζόµενο ως ελάχιστο, από το πρώτο άξονα. 

-Τέλος, οι εποπτικές αρχές θα µπορούν να επεµβαίνουν προληπτικά ώστε να µη 

µειωθεί το ύψος των κεφαλαίων κάτω από αυτό που έχει προκαθοριστεί ως ασφαλές. 

 Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω, λαµβάνουν χώρα προσοµοιώσεις 

ακραίων καταστάσεων, τα λεγόµενα stress tests, προκειµένου να προσδιορισθεί η 

                                                 
13 Για παράδειγµα ενώ σύµφωνα µε το σύµφωνο της Βασιλείας Ι όλα τα δάνεια που καλύπτονταν µε 
υποθήκη σταθµίζονταν µε συντελεστή 50%, το σύµφωνο της Βασιλείας προβλέπει 2 συντελεστές 
στάθµισης, 35% για ανοίγµατα που φέρουν ως εξασφάλιση υποθήκες σε αστικά ακίνητα και 50% για 
ανοίγµατα που εξασφαλίζονται µε υποθήκες σε εµπορικά ακίνητα, αρκεί η σχέση Loan to Value να 
είναι < 75% στα αστικά ακίνητα  και <50% στα εµπορικά ακίνητα. 
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επίδραση ακραίων οικονοµικών εξελίξεων στην λειτουργία του εκάστοτε 

εξεταζόµενου χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος. 

 

Τρίτος Πυλώνας : Πειθαρχία της Αγοράς (market discipline)   

Ο συγκεκριµένος πυλώνας καθορίζει  απαιτήσεις σχετικά µε την παρεχόµενη - 

από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα προς το εξωτερικό τους περιβάλλον - 

πληροφόρηση τόσο για το ύψος των αναλαµβανόµενων κινδύνων όσο και για τις 

κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι αυτών των κινδύνων και την πολιτική, προκειµένου 

να ενισχυθεί η πειθαρχία της αγοράς, µέσα από διαφανείς διαδικασίες (ενδελεχής 

έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων των Τραπεζών, από τις εποπτικές αρχές). 

 

 

3.4 Η Τιτλοποίηση υπό το πρίσµα της Βασιλείας Ι και ΙΙ 

 

O σωστός χειρισµός των τιτλοποιήσεων αποτέλεσε βασικό στόχο της Βασιλείας ΙΙ, 

όχι τόσο λόγω του µεγάλου όγκου των ανοιγµάτων τιτλοποίησης 

 που υπήρχε στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια, όσο επειδή οι τράπεζες είχαν κάνει 

εκτεταµένη χρήση της τιτλοποίησης για την παράκαµψη των εποπτικών κεφαλαιακών 

απαιτήσεων µέσω της λεγόµενης τεχνικής του regulatory capital arbitrage. 

Ουσιαστικά  η επικράτηση της συγκεκριµένης τεχνικής υπήρξε ένας από τους 

σηµαντικότερους λόγους για τους οποίους οι ρυθµιστικές αρχές αισθάνθηκαν 

υποχρεωµένες να προχωρήσουν σε αντικατάσταση των απλών κανόνων της 

Βασιλείας του 1988 µε τους πιο πολύπλοκους και ευαίσθητους  σε θέµατα κινδύνων 

κανόνες εποπτικών κεφαλαιακών απαιτήσεων, της Βασιλείας II . 

Στα πλαίσια µίας σύντοµης ιστορικής αναδροµής θα λέγαµε ότι οι τράπεζες 

στην προσπάθεια τους να εναρµονίσουν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας τους 

στα πλαίσια της Βασιλείας Ι και να επιτύχουν τα ελάχιστα κεφαλαιακά αποθέµατα 

που απαιτούσε η ανωτέρω συνθήκη, είχαν δύο επιλογές: 

α)να αυξήσουν τα εποπτικά κεφάλαια τους (π.χ. Τier 1 ή συνολικά κεφάλαια) τον 

αριθµητή δηλαδή του κλάσµατος  του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ή  
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β)να µειώσουν τα σταθµισµένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία του ενεργητικού τους, 

τον παρανοµαστή δηλαδή του ιδίου κλάσµατος14. 

Η εµπειρία έδειξε ότι πολύ γρήγορα οι περισσότερες τράπεζες ανταποκρίθηκαν στην 

απαίτηση αύξησης της ικανότητάς τους για απορρόφηση µη αναµενόµενων ζηµιών 

µέσω της αυξηµένης παρακρατήσεως κερδών ή της έκδοσης νέων µετοχών  αλλά και 

µέσω της µείωσης των αναλαµβανόµενων κινδύνων τους, µέσω της µείωσης δηλαδή 

των δανείων και λοιπών µεγεθών τους που περιλαµβάνονταν στα σταθµισµένα ως 

προς τον κίνδυνο ανοίγµατά τους. Στα πλαίσια αυτής η προσπάθειας  τόσο οι 

τιτλοποιήσεις όσο και άλλες χρηµατοπιστωτικές καινοτοµίες πρόσφεραν 

πρωτοφανείς ευκαιρίες για τις τράπεζες να αποκοµίσουν σηµαντικά οικονοµικά 

οφέλη και ταυτόχρονα να µειώσουν σηµαντικά τα ρυθµιστικά απαιτούµενα µέτρα ως 

προς τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο, µε ελάχιστη ή καµία αντίστοιχη µείωση του 

συνολικού τους οικονοµικού κινδύνου, τεχνική που χαρακτηρίσθηκε ως ρυθµιστικό 

αρµπιτράζ (regulatory capital arbitrage ή RCA).  

Η µέθοδος της τιτλοποίησης ήταν συµβατή µε τους ισχύοντες κανόνες 

κεφαλαιακής επάρκειας καθώς επέτρεπε στις τράπεζες να εµφανίζουν στις 

ρυθµιστικές αρχές µικρότερη έκθεση σε κίνδυνους σχετιζόµενους µε στοιχεία του 

ενεργητικού τους και ως εκ τούτου να αποφεύγουν τις περιοριστικές απαιτήσεις για 

κεφαλαιακή επάρκεια που έθετε το αρχικό σύµφωνο. Η χρήση ειδικών επενδυτικών 

εταιρειών (π.χ. ΕΣΣ) που είχαν συσταθεί και λειτουργούσαν στα πλαίσια µεγάλων 

τραπεζικών οµίλων  προωθώντας στις αγορές εξελιγµένα επενδυτικά προϊόντα που 

στηρίζονταν στα χαρτοφυλάκια απαιτήσεων των προαναφερόµενων οµίλων, είχε ως 

κίνητρο αυτήν ακριβώς την επιθυµία των µητρικών τραπεζών να παρακάµψουν τους 

υφιστάµενους περιορισµούς ως προς την κεφαλαιακή επάρκεια. Επρόκειτο για 

εταιρείες υψηλής µόχλευσης που λειτουργούσαν εµφανίζοντας µεγάλο χάσµα ως 

προς την ωρίµανση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού τους, χωρίς πρόβλεψη 

αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών χρηµατοδότησης και χωρίς να υπόκεινται στους 

ρυθµιστικούς περιορισµούς των µητρικών τραπεζών. 

Το γεγονός ότι οι µητρικές τράπεζες συνέχιζαν να είναι εκτεθειµένες  στον 

αρχικό πιστωτικό κίνδυνο καθώς εγγυούνταν την έκδοση τίτλων στις αγορές από τις 

προαναφερόµενες επενδυτικές εταιρείες αλλά και σε κίνδυνο ρευστότητας σε 

                                                 
14 Υπενθυµίζεται ότι ο  δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ή συντελεστής φερεγγυότητας (Solvency 
Ratio) είχε καθορισθεί βάσει της συνθήκης της Βασιλείας Ι  ως η αναλογία µεταξύ των εποπτικών 
ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύµατος και των εντός και εκτός Ισολογισµού στοιχείων του 
Ενεργητικού του, σταθµισµένων µε τον κίνδυνο που καθένα από αυτά τεκµαίρονταν ότι εµπεριείχε. 
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περίπτωση ανάγκης κάλυψης εκτάκτων αναγκών ρευστότητας των εταιρειών αυτών, 

ξέφευγε από τον έλεγχο των ρυθµιστικών αρχών. Επιπρόσθετα, ή έλλειψη διαφάνειας 

ως προς τις ευθύνες  των τραπεζών αναφορικά µε την ανάληψη-διαχείριση των 

προαναφερόµενων κινδύνων αποτελούσε ένα ακόµα σηµαντικό κενό του ισχύοντος 

εποπτικού πλαισίου. 

Κατά την διαµόρφωση του νέου εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ, η 

τιτλοποίηση απαιτήσεων έτυχε της ιδιαίτερης προσοχής της Επιτροπής καθώς 

επρόκειτο για ένα τοµέα στον οποίο η Βασιλεία Ι είχε ξεκάθαρα αποτύχει. Βάσει της 

νέας συνθήκης οι τράπεζες ήταν πλέον  υποχρεωµένες να κρατούν αποθέµατα ιδίων 

κεφαλαίων και για τις συναλλαγές τους που αφορούσαν τιτλοποίηση. Με τις νέες 

διατάξεις καθορίστηκαν  οι εναλλακτικές µέθοδοι για τον υπολογισµό των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών σε σχέση µε τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατά 

τους τα οποία οφείλονταν τόσο σε τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού όσο και σε  

επένδυση σε τιτλοποιηµένα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα, µε σκοπό να διασφαλίζεται  

ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα διαθέτουν επαρκή κεφάλαια για την κάλυψη των κινδύνων 

που διατηρούν ή αποκτούν στο πλαίσιο της εν λόγω τεχνικής 

(Πηγή:www.bankofgreece.gr)  

Για τον καθορισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων, για την έκθεση 

χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος σε τιτλοποιήσεις, η Βασιλεία ΙΙ επιτρέπει την επιλογή 

ανάµεσα και στις δύο µεθόδους προσέγγισης: την τυποποιηµένη µέθοδο 

(standardized), όπου τα απαιτούµενα κεφάλαια καθορίζονται ανάλογα µε την 

βαθµολογία οίκων αξιολόγησης και την µέθοδο εσωτερικών διαβαθµίσεων(internal 

rating based), όπου τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύµατα µπορούν, βασιζόµενα σε 

εσωτερικές εκτιµήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας των πιστούχων να σταθµίσουν 

τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο(Πυλώνας Ι).  

Οι τράπεζες καλούνται να χρησιµοποιήσουν τις σχετικές διατάξεις της 

Βασιλείας ΙΙ (Securitization Framework) προκειµένου να προσδιορίσουν τις 

εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις τους για ανοίγµατα που προκύπτουν από την 

έκθεση τους σε συναλλαγές παραδοσιακής τιτλοποίησης, συνθετικής τιτλοποίησης ή 

παρόµοιες δοµές που περιέχουν χαρακτηριστικά και των δύο. Καθώς η συναλλαγή 

της τιτλοποίησης µπορεί να δοµηθεί µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους, προτείνεται  

η κεφαλαιακή µεταχείριση της έκθεσης σε τιτλοποίηση να καθορίζεται σε σχέση µε 

την οικονοµική ουσία και όχι σε σχέση µε την νοµική µορφή. Κατά παρόµοιο τρόπο 

οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους την οικονοµική φύση µίας  
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συναλλαγής προκειµένου να θεωρήσουν µία δεδοµένη συναλλαγή ως τιτλοποίηση, 

για λόγους προσδιορισµού των απαιτούµενων ρυθµιστικών κεφαλαίων.  

Πρόκειται για ένα  πλαίσιο κανόνων, το οποίο µέσω της εφαρµογής 

οικονοµικά ακριβέστερων συντελεστών κινδύνου, διασφαλίζει - µεταξύ άλλων - ότι η 

µεταβιβάζουσα τράπεζα (Deloitte, 2006): 

α)δικαιούται να εξαιρεί θέσεις της σε τιτλοποίηση από τον υπολογισµό των 

σταθµισµένων στοιχείων ενεργητικού, δηλαδή πληρεί όλους τους όρους και 

προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να µην υποχρεούται στην τήρηση εποπτικών 

κεφαλαίων έναντι των συγκεκριµένων τιτλοποιηµένων ανοιγµάτων της, 

β) είχε µεταφέρει το απαιτούµενο ποσοστό κινδύνου και ως εκ τούτου δικαιούται 

µείωση των απαιτούµενων κεφαλαίων.  

Γενικά το νέο πλαίσιο ορίζει ότι οι συναλλαγές τιτλοποίησης µπορούν να 

πραγµατοποιούνται και για άλλους λόγους, εκτός της µεταφοράς πιστωτικού 

κινδύνου (π.χ για άντληση φθηνότερης ρευστότητας) και όταν αυτό συµβαίνει  

µπορεί να εξακολουθεί να υπάρχει και περιορισµένη µεταφορά πιστωτικού κινδύνου. 

Εν τούτοις, για να επιτύχει η µεταβιβάζουσα τράπεζα µείωση των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων, θα πρέπει η µεταφορά κινδύνου µέσω τιτλοποίησης να αξιολογηθεί ως 

σηµαντική από τις εθνικές εποπτικές αρχές. Αν η µεταφορά κινδύνου κριθεί µη 

ικανοποιητική ή ανύπαρκτη, η εποπτική αρχή µπορεί να επιβάλει υψηλότερες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις στην µεταβιβάζουσα τράπεζα ή να της αρνηθεί µείωση των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων λόγω της συγκεκριµένης συναλλαγής. 

Η νέα συνθήκη στοχεύει τελικώς στην επιβάρυνση των τραπεζικών 

ιδρυµάτων µε εποπτικά ίδια κεφάλαια έναντι των ανοιγµάτων τους από την 

τιτλοποίηση υψηλού κινδύνου περιουσιακών τους στοιχείων (οι συντελεστές 

στάθµισης για χαµηλά τµήµατα τιτλοποιήσεων µπορεί να φτάσουν το 1250%), 

προκειµένου να αποφευχθεί η δηµιουργία µίας junk αγοράς δανείων (Συριόπουλος, 

2011). 

Ουσιαστικά στο σύµφωνο της Βασιλείας ΙΙ τόσο οι τιτλοποιήσεις όσο και οι 

τεχνικές µεταβιβάσεως και οι πρακτικές µετρήσεως των πιστωτικών κινδύνων που 

προέρχονται από σύνθετα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία (π.χ.credit derivatives, swap 

options), απεικονίζονται πληρέστερα και  µε µεγαλύτερη προσοχή (Πυλώνας ΙΙΙ).  

Η Π∆/ΤΕ αριθµ 2593/20.8.2007 µε θέµα: «Υπολογισµός Σταθµισµένων 

Ανοιγµάτων για Θέσεις σε Τιτλοποίηση» µέσω της οποίας ενσωµατώθηκαν στο 

ελληνικό τραπεζικό δίκαιο οι κοινοτικές οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων της 
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Βασιλείας ΙΙ ως προς την έκθεση των τραπεζικών ιδρυµάτων  των χωρών µελών σε 

τιτλοποίηση, άπτεται τόσο των τιτλοποιήσεων παραδοσιακής όσο και συνθετικής 

µορφής.  Στη συγκεκριµένη Π∆/ΤΕ  αφενός τίθενται ελάχιστες απαιτήσεις για την 

αναγνώριση µεταφοράς σηµαντικού µέρους του πιστωτικού κινδύνου από 

τιτλοποιήσεις, αφετέρου διαµορφώνεται το πλαίσιο για τον υπολογισµό των 

σταθµισµένων ανοιγµάτων και της αναµενόµενης ζηµίας σύµφωνα µε την 

τυποποιηµένη προσέγγιση και µε την προσέγγιση εσωτερικών διαβαθµίσεων.  

 

 

3.5 Η ανάγκη νέας τροποποίησης του υφιστάµενου κανονιστικού 

πλαισίου. Ο δρόµος προς την Βασιλεία ΙΙΙ  

 

Η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση, που εκδηλώθηκε το 2007, έπληξε ακόµα και 

χώρες τα τραπεζικά συστήµατα των οποίων  διέθεταν την απαιτούµενη κεφαλαιακή 

επάρκεια, ως αυτή ορίζονταν από τους ισχύοντες τότε κανόνες τραπεζικής εποπτείας.  

Την συγκεκριµένη περίοδο αναφοράς πολλά κράτη είχαν ήδη ενσωµατώσει στο 

εθνικό τους δίκαιο τις διατάξεις της «Βασιλείας ΙΙ» γεγονός που αναµφίβολα 

συνέβαλε στην ύπαρξη της προαναφερόµενης ικανοποιητικής κεφαλαιακής επάρκειας 

από πλευράς των τραπεζικών συστηµάτων τους. Από την άλλη πλευρά όµως υπήρχαν 

αρκετές χώρες – ανάµεσα τους και οι Η.Π.Α. - που δεν είχαν θέσει σε ισχύ το 

σύµφωνο της Βασιλείας ΙΙ όταν ξέσπασε η εν λόγω κρίση. Αυτή ακριβώς η µη 

ολοκληρωµένη εφαρµογή της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ επέτρεψε την  

καταχρηστική συµπεριφορά κάποιων  πιστωτικών ιδρυµάτων στον τοµέα των 

τιτλοποιήσεων και των παραγώγων προϊόντων τους. Όµως, όπως αποδείχθηκε εκ των 

υστέρων, ακόµα και αυτή η ενσωµάτωση των διατάξεων της Βασιλείας ΙΙ στο εθνικό 

δίκαιο κάποιων χωρών δεν ήταν αρκετή ώστε να αποτρέψει την εξάπλωση της κρίσης 

και στις τράπεζες τους, λόγω της συνδροµής περισσοτέρων παραγόντων. 

Όπως επισηµαίνει η Επιτροπή της Βασιλείας (Γκόρτσος, 2011), ένα από τα 

βασικά προβλήµατα των τραπεζών το οποίο ανέδειξε η κρίση ήταν η υπερβολική 

«µόχλευση», τόσο εντός όσο και εκτός ισολογισµού ενός σηµαντικού αριθµού 

τραπεζών πολλών κρατών. Ακόµα δε και στην περίπτωση που οι συντελεστές 

κεφαλαιακής επάρκειας των εν λόγω τραπεζών ήταν κατ’ αρχήν ισχυροί, η µόχλευση 

οδήγησε σε σταδιακή διάβρωσή τους. Η µόχλευση αυτή υπήρξε, εν µέρει 
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τουλάχιστον, και προϊόν του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για την κεφαλαιακή 

επάρκεια, καθώς οι τράπεζες, µε στόχο να µειώσουν το κόστος από την εφαρµογή 

του, προσέφευγαν ευρέως σε τεχνικές «ρυθµιστικού αρµπιτράζ», κυρίως δε σε 

«υπερβολική» τιτλοποίηση απαιτήσεων. Ταυτόχρονα, αποδείχθηκε ότι κατά την 

διάρκεια της κρίσης, πολλές τράπεζες, ενώ είχαν επαρκή κεφαλαιακή επάρκεια, εν 

τούτοις αντιµετώπισαν δυσκολίες λόγω µη συνετής διαχείρισης της ρευστότητάς 

τους. Το γεγονός αυτό ανέδειξε τη σηµαντικότητα της ύπαρξης επαρκούς 

ρευστότητας για την οµαλή λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών αγορών και του 

τραπεζικού συστήµατος. 

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή της Βασιλείας προχώρησε στην υιοθέτηση του 

νέου διεθνούς κανονιστικού πλαισίου, της «Βασιλείας ΙΙΙ», µε γνώµονα την 

αντιµετώπιση των ως άνω αστοχιών που αναδείχτηκαν κατά την πρόσφατη κρίση. 

Ειδικότερα κρίθηκε (σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα) ότι η «Βασιλεία ΙΙ» δεν 

υπήρξε επαρκής, τα δε κενά της, όπως και ορισµένες διατάξεις της, συνέβαλαν 

(προφανώς στον βαθµό που τους αναλογεί), στην εκδήλωση της κρίσης και τις 

επακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις της στον πραγµατικό τοµέα της οικονοµίας 

(Γκόρτσος, 2011). 

 Η νέα συνθήκη πραγµατεύεται την αναθεώρηση  των διεθνών κανόνων 

αναφορικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια και την ρευστότητα των τραπεζικών 

ιδρυµάτων ενώ περιλαµβάνει και θέµατα σχετικά µε την τραπεζική εποπτεία. Οι νέοι 

κανόνες αναγκάζουν τις τράπεζες να διατηρούν περισσότερα κεφάλαια καλύτερης 

"ποιότητας" (tier 1) και να αυξάνουν τη ρευστότητά τους ώστε να πλήττονται 

λιγότερο από δυνητικές οικονοµικές κρίσεις. Η Βασιλεία III καλεί ταυτόχρονα τις 

τράπεζες να επιτηρούνται σε ότι αφορά τη ρευστότητά τους και το επίπεδο 

µόχλευσης τους.  Στόχος της είναι η δηµιουργία ενός ισχυρού διεθνούς τραπεζικού 

τοµέα, ικανού να απορροφά τις χρηµατοοικονοµικές κρίσεις (ανεξαρτήτως 

προέλευσης) αποτρέποντας έτσι την εξάπλωση τους  τόσο στις χρηµατοπιστωτικές 

αγορές όσο και στην πραγµατική οικονοµία.  

 

Τα βασικά σηµεία των προτάσεων της  επιτροπής της Βασιλείας για το νέο 

ρυθµιστικό πλαίσιο, είναι: 

 

>Βελτίωση της ποιότητας της κεφαλαιακής βάσης και αύξηση του επιπέδου των 

κεφαλαιακών αποθεµάτων των τραπεζών. 
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Σύµφωνα µε την Βασιλεία ΙΙΙ τα βασικά ίδια κεφάλαια των τραπεζών(Tier I capital) 

θα αποτελούνται πλέον από τα κύρια στοιχεία ή common equity Tier I capital και τα 

πρόσθετα στοιχεία ή additional Tier I capital, διάκριση η οποία έχει σηµασία ως προς 

τα σχετικά καθιερούµενα ποσοτικά όρια, τροποποιούνται-εναρµονίζονται τα 

συµπληρωµατικά ίδια κεφάλαια (π.χ. δεν θα υπολογίζονται πλέον σε αυτά τα αφανή 

αποθεµατικά) και τέλος καταργούνται τα Τier III κεφάλαια που αποσκοπούσαν στην 

κάλυψη του κινδύνου αγοράς. 

Οι κύριες ποσοτικές αλλαγές που επέρχονται βάσει των νέων κανόνων ως  προς τους  

ελάχιστους δείκτες κεφαλαιακών απαιτήσεων είναι (Cao, 2011): 

*Τα ελάχιστα ίδια κεφάλαια των τραπεζών (βασικά και συµπληρωµατικά) θα 

συνεχίσουν να ανέρχονται σε ποσοστό τουλάχιστον 8% των σταθµισµένων ως προς 

τον κίνδυνο στοιχείων του ενεργητικού τους και των στοιχείων εκτός ισολογισµού. 

*Τα βασικά ίδια κεφάλαια θα ανέρχονται σε ποσοστό 6% των σταθµισµένων ως προς 

τον κίνδυνο στοιχείων του ενεργητικού τους και των στοιχείων εκτός 

ισολογισµού(αντί του ισχύοντος 4%). 

*Τα κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων (ουσιαστικά οι κοινές µετοχές) 

αυξάνονται από 2% (Βασιλεία ΙΙ) σε  4,5%  του σταθµισµένου ως προς τον κίνδυνο 

ενεργητικού ενώ ταυτόχρονα καθιερώνεται ένα πρόσθετο κεφαλαιακό απόθεµα 

συντήρησης (capital conservation buffer) ύψους 2,5% (για αντιµετώπιση µελλοντικών 

κρίσεων) το οποίο θα προέρχεται αποκλειστικά από κύρια στοιχεία των βασικών 

ιδίων κεφαλαίων γεγονός που αυξάνει την συνολική απαίτηση ως προς το ποσοστό 

των κοινών στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων σε 7% του σταθµισµένου 

ενεργητικού. 

*Επιπρόσθετα καθιερώνεται ένα πρόσθετο αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεµα 

(countercyclical buffer) ύψος 0-2,5% το οποίο επίσης θα προέρχεται αποκλειστικά 

από κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων και στοχεύει στην αντιµετώπιση 

συστηµικών κινδύνων15 που τυχόν ενέχει η πιστωτική επέκταση µίας συγκεκριµένης 

χώρας  και θα ενεργοποιείται ύστερα από σχετική απόφαση των εθνικών εποπτικών 

αρχών. 

 

                                                 
15 Συστηµικός ορίζεται ο κίνδυνος κατάρρευσης ενός ολόκληρου συστήµατος ή µιας ολόκληρης 
αγοράς λόγω κατάρρευσης  ενός µέρους του συστήµατος (συγκεκριµένα, στην περίπτωση του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, λόγω κατάρρευσης ενός µεµονωµένου πιστωτικού ιδρύµατος) 
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>Ενίσχυση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών προκειµένου να 

αυξηθεί η κάλυψη των λοιπών κινδύνων 

Εδώ περιλαµβάνονται οι κίνδυνοι που προέρχονται από το χαρτοφυλάκιο εµπορικών 

συναλλαγών16, από συναλλαγές τιτλοποίησης, από έκθεση σε εκτός  ισολογισµού 

εταιρείες (off-balance sheet vehicles ), από τον κίνδυνο αντισυµβαλλόµενου και τέλος 

από τα  ανοίγµατα που προκύπτουν από συναλλαγές παραγώγων. 

 
>Καθιέρωση του συντελεστή µόχλευσης (Leverage Ratio)  
Ο συντελεστής µόχλευσης ορίζεται ως ο λόγος των βασικών ιδίων κεφαλαίων προς 

τα εντός και εκτός ισολογισµού ανοίγµατα των τραπεζών (χωρίς καµία στάθµιση 

αυτών ως προς τον κίνδυνο) και φέρει ως ελάχιστη ενδεικτική τιµή το 3%. 

Αποσκοπεί αφενός, στην αποφυγή επανάληψης του φαινοµένου του υπέρµετρου 

δανεισµού των τραπεζών και της χρήσης τεχνικών ρυθµιστικού αρµπιτράζ προς 

αποφυγή πρόσθετων κεφαλαιακών δεσµεύσεων και αφετέρου, στην  βελτίωση του 

δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. Ο δείκτης αυτός θα εφαρµόζεται 

συµπληρωµατικά µε τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας και θα λειτουργεί ως 

µέτρο ελέγχου της συσσώρευσης υπερβολικής µόχλευσης στο τραπεζικό σύστηµα 

(backstop measure). 

 

>∆ιαχείρηση της ρευστότητας 

Ως προς την κατεύθυνση διαχείρισης της ρευστότητας ορίζεται ένα ευρύ πλαίσιο 

κανόνων για την αντιµετώπιση του κινδύνου ρευστότητας και καθιερώνονται δύο 

συντελεστές: (α) ο  βραχυχρόνιος, «συντελεστής κάλυψης ρευστότητας»  (liquidity 

coverage ratio ή LCR) µέσω του οποίου επιδιώκεται η διασφάλιση της ύπαρξης 

επαρκών, υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιµων στοιχείων του ενεργητικού, ώστε να 

καλύπτονται ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις και (β) ο µακροχρόνιος, «συντελεστής 

καθαρής σταθερής χρηµατοδότησης» (net stable funding ratio ή NSFR) που στοχεύει 

αφενός στην αντιµετώπιση του προβλήµατος που απορρέει από τον ετεροχρονισµό 

στη ληκτότητα των  στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού στους 

ισολογισµούς των τραπεζών (liquidity mismatch) και αφετέρου στην δηµιουργία 

                                                 
16 Τα περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται στο εµπορικό χαρτοφυλάκιο συναλλαγών µία 
τράπεζας θεωρούνται άµεσα ρευστοποιήσιµα και ως εκ τούτου υπόκεινται σε χαµηλότερες 
κεφαλαιακές απαιτήσεις συγκριτικά µε τα περιουσιακά στοιχεία του επενδυτικού χαρτοφυλακείου. 
Παρά ταύτα κατά το ξέσπασµα της κρίσης αποκαλύφθηκε ότι πολλές τράπεζες διατηρούσαν στο 
χαρτοφυλάκιο εµπορικών συναλλαγών τους πλήθος  µη εµπορεύσιµων CDOs γεγονός που έκανε 
επιτακτική την αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων ως προς και το συγκεκριµένο χαρτοφυλάκειο. 
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κινήτρων στις τράπεζες να χρησιµοποιούν σταθερές πηγές για τη χρηµατοδότηση των 

περιουσιακών τους στοιχείων (περιλαµβανοµένων των δανείων), η διάρκεια των 

οποίων υπερβαίνει το έτος (Γκόρτσος, 2011). 

 

>Καθιέρωση υψηλότερων προτύπων για τη διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης 

(Πυλώνας 2) και δηµοσιοποίησης (Πυλώνας 3), σε συνδυασµό µε 

συµπληρωµατικές οδηγίες στους τοµείς των ορθών πρακτικών αποτίµησης, 

προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων(stress testing), διαχείρισης κινδύνων 

ρευστότητας και  εταιρικής διακυβέρνησης. 

 

Οι νέοι κανονισµοί θα αρχίσουν να εφαρµόζονται σταδιακά από το 2013 και 

µέχρι το 2019, ώστε να αποφευχθούν τυχόν αναταράξεις όχι µόνον στο 

χρηµατοπιστωτικό τοµέα αλλά και στην πραγµατική οικονοµία. Παρά την ύπαρξη 

που αναγκαίου χρόνου για την οµαλή προσαρµογή των τραπεζών στα νέα δεδοµένα, 

η νέα συνθήκη προβλέπεται να επιφέρει µεγάλες αλλαγές στην λειτουργία του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Οι τράπεζες θα είναι πιο ασφαλείς αλλά και πιο 

ακριβές, ενώ το αυξηµένο κόστος που συνεπάγεται η αυξηµένη ασφάλεια αναµένεται 

να έχει εκτενέστερες συνέπειες σε όλη την οικονοµία η οποία θα το εισπράξει ως 

αυξηµένο  κόστος  παροχής των τραπεζικών υπηρεσιών γενικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ  ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΤΗΣ  ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 

 

4.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις - Η αισιοδοξία πριν την εµφάνιση της 

κρίσης  

 

Από το καλοκαίρι του 2007 η παγκόσµια οικονοµία βρέθηκε στην δίνη της 

µεγαλύτερης µεταπολεµικής κρίσης του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Η κρίση αυτή 

ξεκίνησε από την κατάρρευση της αγοράς στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου 

των ΗΠΑ και επεκτάθηκε στη συνέχεια στις διατραπεζικές αγορές για να εξελιχθεί 

στην συνέχεια  σε βαθειά κρίση εµπιστοσύνης ανάµεσα στα πιστωτικά ιδρύµατα των 

ανεπτυγµένων οικονοµιών, πλήττοντας την αξιοπιστία και την φερεγγυότητα αυτών 

και επηρεάζοντας ουσιαστικά τον τρόπο λειτουργίας του παγκόσµιου 

χρηµατοοικονοµικού συστήµατος. 

Ταυτόχρονα, η µέθοδος της τιτλοποίησης που αναµφισβήτητα αποτέλεσε 

σηµαντικό εργαλείο τόσο για την ανάπτυξη των τραπεζών όσο και της παγκόσµιας 

οικονοµίας, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, συνδέθηκε πολύ έντονα µε την 

κατάρρευση της αγοράς των δανείων µειωµένης εξασφάλισης (subprime mortgage 

market) καθώς όλο και περισσότεροι αναλυτές πιστεύουν σήµερα ότι µια από τις 

κύριες αιτίες της συγκεκριµένης χρηµατοπιστωτικής κρίσης ήταν η αδόκιµη χρήση, η 

υπερβολή και η αδυναµία ελέγχου κατά την εφαρµογή του συγκεκριµένου µοντέλου. 

 Ποιά ήταν όµως τα γεγονότα που οδήγησαν αρχικά στην δηµιουργία του 

κλίµατος µέγιστης ευδαιµονίας και απόλυτης οικονοµικής ασφάλειας που 

επικρατούσε τόσο στην διεθνή επιχειρηµατική όσο και οικονοµική κοινότητα πριν 

από το 2007 και πως πυροδοτήθηκε στην συνέχεια η ταχύτατη αναστροφή αυτού;  
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Η προσγείωση στην σκληρή πραγµατικότητα και η κρίση ξεκίνησαν στις 

ΗΠΑ από την αγορά δανείων µειωµένης εξασφάλισης (subprime loans) και των 

δοµηµένων οµολόγων αυτής . Η συγκεκριµένη αγορά είχε ήδη γνωρίσει συνεχή αλλά 

και έντονη ανάπτυξη τα προηγούµενα χρόνια, διασπείροντας ταυτόχρονα άκρατη 

αισιοδοξία  στους χρηµατοοικονοµικούς κύκλους και µη επιτρέποντας τόσο στο 

ευρύτερο επενδυτικό κοινό όσο και στους ειδικούς να αντιληφθούν έγκαιρα το πόσο 

σαθρά ήταν τα θεµέλια στα οποία είχε, όλη  αυτή η προηγούµενη ανάπτυξη, 

στηριχθεί.  

 

 

4.2 Η ανάπτυξη της αγοράς των δανείων µειωµένης εξασφάλισης 

(subprime loans)  

 

Τα δάνεια µειωµένης εξασφάλισης (subprime δάνεια) είναι µία από τις κατηγορίες 

δανείων που σχετίσθηκαν µε την αγορά ενυπόθηκης κατοικίας στις ΗΠΑ17. Η 

συγκεκριµένη κατηγορία δανείων αντιπροσώπευε  τον µεγαλύτερο πιστωτικό κίνδυνο 

αφού αφορούσε δανειολήπτες που ελάµβαναν πολύ χαµηλή πιστοληπτική διαβάθµιση 

καθώς δεν εκπλήρωναν κάποιο ή κάποια από τα χαρακτηριστικά των συµβατικών 

(prime) δανείων. Επρόκειτο, για παράδειγµα, για δανειολήπτες των οποίων τα δάνεια 
                                                 
17 Σύµφωνα µε τον Mizen (2008), τέσσερεις ήταν  οι βασικές µορφές στεγαστικών δανείων που 
χορηγούσαν οι τράπεζες των ΗΠΑ:  
α) Τα συµβατικά– συµµορφούµενα µε τους απαιτούµενους κανόνες και µεγάλης πιστοληπτικής 
αξιολόγησης δάνεια  (prime conforming mortgages) τα οποία οι εµπορικές τράπεζες χορηγούσαν σε 
καλής ποιότητας δανειολήπτες. Τα συγκεκριµένα δάνεια  ήταν ορισµένου ύψους και συγκριτικά µε τα 
άλλα δάνεια είχαν αυστηρούς όρους χορήγησης γεγονός που επέτρεπε την πώληση τους σε 
Government-Sponsored Enterprises (GSEs) όπως οι  Fannie Mae and Freddie Mac, 
β) Τα δάνεια jumbo που υπερέβαιναν τα όρια που έθεταν οι προαναφερόµενες GSEs. Αυτά είχαν 
παρόµοια χαρακτηριστικά µε τα συµβατικά αλλά µεγαλύτερο όριο δανεισµού, 
γ) Τα δάνεια µειωµένης εξασφάλισης ή subprime δάνεια  που αφορούσαν δάνεια που χορηγούνταν σε 
δανειολήπτες που δεν εκπλήρωναν κάποιο ή κάποια από τα χαρακτηριστικά των συµβατικών δανείων. 
Τα συγκεκριµένα δάνεια υπάγονταν στην χαµηλότερη βαθµίδα πιστοληπτικής αξιολόγησης και ως εκ 
τούτου οι κάτοχοί τους επιβαρύνονταν µε τα υψηλότερα επιτόκια και προµήθειες σε σχέση µε τους 
δανειολήπτες των υπολοίπων κατηγοριών δανείων και τέλος,      
δ) Τα Alt-A δάνεια. Επρόκειτο για δάνεια µεγαλύτερου πιστωτικού κινδύνου από τα συµβατικά (τα Α 
κατηγορίας δάνεια) και χαµηλότερου πιστωτικού κινδύνου από τα subprime δάνεια. Χαρακτηρίζονταν 
έτσι επειδή, λόγω χειρότερων πιστωτικών χαρακτηριστικών αποτύγχαναν να χαρακτηριστούν Α 
κατηγορίας. Οι δανειολήπτες που χαρακτηρίζονταν Alt-A κατηγορίας επιβαρύνονταν µε επιτόκια και 
προµήθειες που κινούνται στην ενδιάµεση περιοχή µεταξύ συµβατικών και subprime δανείων ενώ τα 
συγκεκριµένα δάνεια δεν εναρµονίζονταν µε τους όρους που έθεταν οι Fannie Mae και Freddie Mac. 
Τόσο τα subprime δάνεια όσο και τα Alt-A δάνεια είναι δάνεια των οποίων οι κάτοχοι θεωρείται ότι 
είναι πιο «επικίνδυνοι» από το µέσο όρο δανειολήπτη λόγω µη επάρκειας των απαιτούµενων 
πιστοληπτικών κριτηρίων ή  λόγω κακής πιστωτικής ιστορίας. 
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ελάµβαναν χαµηλό FICO score18, για άτοµα µε  «κακό» πιστωτικό ιστορικό, άτοµα 

µε χαµηλό εισόδηµα το οποίο δεν δικαιολογούσε το ύψος του δανείου ή µε 

απασχόλησή που δεν  εγγυούνταν κανονική ροή αποπληρωµής του δανείου, άτοµα µε 

προβλήµατα υγείας, µειονότητες, άτοµα που δεν διέθεταν τα απαιτούµενα έγγραφα 

ώστε να πιστοποιήσουν το πιστωτικό ιστορικό τους ή ακόµα και άτοµα που ενώ είχαν 

ήδη υπερβολικό χρέος ήθελαν να χρηµατοδοτήσουν την αγορά κάποιου σπιτιού ή 

χρησιµοποιούσαν  αυτή τη µορφή δανεισµού για αγοραπωλησίες σπιτιών. Η λήψη 

ενός subprime δανείου συνεπάγονταν – από πλευράς δανειζόµενου – υψηλό αρχικό 

κόστος (έξοδα φακέλου, έξοδα εξέτασης του αιτήµατος δανειοδότησης, επιπλέον 

επιβαρύνσεις σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή των δόσεων) αλλά και 

υψηλό επιτόκιο. Λόγω των χαρακτηριστικών τους το ποσοστό καθυστέρησης 

πληρωµής δόσεων ήταν σταθερά γύρω στις 6 φορές υψηλότερο από τα δάνεια πρώτης 

κατηγορίας και οι κατασχέσεις ήταν 10 φορές υψηλότερες (Agarwal, 2007). 

  Η ανάπτυξη των subprime δανείων ξεκίνησε από το 1980 µε την κατάργηση 

των περιορισµών που υπήρχαν (από την εποχή του Ρούσβελτ) για την επιβολή 

υψηλών επιτοκίων και προµηθειών. Απέκτησε όµως µεγάλη έκταση, στην αγορά 

κατοικίας των ΗΠΑ, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και έκτοτε, καθώς οι 

Τράπεζες εγκατέλειπαν σιγά-σιγά την κλασική τραπεζική και υιοθετούσαν ένα νέο 

στόχο, την αύξηση των κερδών µέσω των πωλήσεων. Στον βωµό αυτού του στόχου 

και προκειµένου να αντιµετωπίσουν την έντονη πίεση και τον ανταγωνισµό για 

πωλήσεις, άρχισαν να χορηγούν δάνεια σε δανειολήπτες που δεν θα έπρεπε να 

πάρουν δάνειο καθώς δεν είχαν τα απαραίτητα εισοδήµατα ή είχαν κακό 

πιστοληπτικό ιστορικό. Άλλωστε οι συγκεκριµένες κατηγορίες δανειοληπτών 

πρόσφεραν στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα την δυνατότητα επίτευξης σηµαντικών 

περιθωρίων κέρδους (τα δάνεια της συγκεκριµένης κατηγορίας θεωρούνταν ιδιαίτερα 

ελκυστικά αφού πρόσφεραν απόδοση 6 εκατοστιαίων µονάδων πάνω από το LIBOR), 

καθώς την περίοδο που ακολούθησε την χρηµατιστική κατάρρευση της «φούσκας 

των dot.com» (τίτλοι νέων τεχνολογιών του διαδικτύου), τον Μάρτιο του 2000 αλλά 

και το τροµοκρατικό κτύπηµα της 11ης Σεπτεµβρίου του 2001, η κεντρική τράπεζα 

                                                 
18 Το FICO score  είναι ένα µέτρο πιστοληπτικής αξιολόγησης δανειοληπτών στις ΗΠΑ, που 
δηµιουργήθηκε από την Fair Isaac & Company (http://www.fairisaac.com/fic/en ). Λαµβάνει τιµές από 
300 έως 850. Όσο µεγαλύτερο FICO score ελάµβανε ένα δάνειο τόσο µεγαλύτερες πιθανότητες είχε ο 
κάτοχος του να το αποπληρώσει, τόσο πιο φερέγγυος δηλαδή θεωρείτο. Τα subprime δάνεια  
λάµβαναν FICO score  κάτω από 660 ενώ τα prime  και jumbo δάνεια λάµβαναν  FICO score  πάνω 
από 700 (Gorton, 2008). 
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των Η.Π.Α (Fed) µείωσε σταδιακά το κεντρικό της επιτόκιο από 6,5%, στο τέλος του 

2000, σε 1% από τα µέσα του 2003 έως τα µέσα του 2004, σε µια προσπάθεια να 

προλάβει την επικείµενη οικονοµική ύφεση. Η κίνηση αυτή της Fed, που έδινε την 

δυνατότητα ακόµα και σε δανειζόµενους χαµηλής πιστοληπτικής ικανότητας να 

αντεπεξέλθουν στα έξοδα αποπληρωµής ενός δανείου λόγω των χαµηλών επιτοκίων 

της αγοράς - σε συνδυασµό µε την ραγδαία αύξηση της ανοικοδόµησης στις ΗΠΑ, 

την περίοδο εκείνη, αλλά και την πολιτική χαλάρωσης των κριτηρίων χορήγησης 

στεγαστικών δανείων  που ακολούθησαν τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, αγνοώντας 

πολλές φορές, τον πιστωτικό κίνδυνο των δανειοληπτών - ενθάρρυνε την ακόµα 

µεγαλύτερη αύξηση του δανεισµού δανειοληπτών της συγκεκριµένης κατηγορίας.  

Η αγορά των subprime δανείων αναπτύχθηκε µε ταχύτατο ρυθµό γνωρίζοντας 

µάλιστα δύο περιόδους αξιοσηµείωτης ανάπτυξης. Η πρώτη περίοδος ξεκίνησε στα 

τέλη της δεκαετίας του 1990 όπου η συγκεκριµένη αγορά άγγιξε τα $ 150 εκατ. (ποσό 

που αντιστοιχούσε σε ποσοστό περίπου 13% των συνολικών ενυπόθηκων δανείων 

στις ΗΠΑ) αλλά ανακόπηκε στην συνέχεια λόγω της κρίσης των dot.com. Η δεύτερη 

φάση ανάπτυξης αφορά την περίοδο 2002-2006 όπου τα δάνεια της συγκεκριµένης 

κατηγορίας  αυξήθηκαν από τα $ 160 εκατ. το 2001 στα $ 600 εκατ. το 2006 οπότε 

πλέον αφορούσαν ποσοστό άνω του 20% των συνολικών ενυπόθηκων δανείων στις 

ΗΠΑ. Μάλιστα το 2006 σχεδόν το 40% των νέων ενυπόθηκων δανείων ήταν δάνεια 

subprime (Jaffee, 2008). Κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα η χορήγηση δανείων υψηλής 

και µεσαίας ποιότητας - παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος αθέτησής τους ήταν 

θεωρητικά τουλάχιστον µικρότερος-, είχε µειωθεί σηµαντικά ενώ οι τιµές των 

ακινήτων ακολουθούσαν έντονα ανοδική πορεία. Τα παραπάνω συνετέλεσαν στην 

όλο και µεγαλύτερη χορήγηση δανείων subprime που σε συνδυασµό µε την αυξηµένη 

ζήτηση κατοικιών τροφοδοτούσαν εκ νέου την άνοδο στις τιµές των ακινήτων, 

συντελώντας έτσι στην όλο και µεγαλύτερη διόγκωση της κερδοσκοπικής φούσκας 

στις αγορές ακινήτων. Σε όλη αυτή την περίοδο (2002-2006) οι τιµές κατοικιών στις 

ΗΠΑ αυξάνονταν  κατά 8 έως 12% σε ετήσια βάση, ρυθµός που σε κάποιες πόλεις 

έφθανε µέχρι και το 20%, ετησίως. Στο τέλος αυτής της περιόδου (δηλαδή το 2006) 

σηµειώθηκε υπερδιπλασιασµός της τιµής των κατοικιών σε αρκετές πολιτείες και 

µητροπόλεις των ΗΠΑ, ενώ  η µέση πραγµατική τιµή των κατοικιών στις ΗΠΑ είχε  

τελικώς αυξηθεί κατά 86% σε σχέση µε το 1996 (Mizen, 2008). ∆εδοµένου δε, ότι η 

χορήγηση ενός subprime  δανείου είχε ως εξασφάλιση υποθήκη επί του ακινήτου, για 

την αγορά του οποίου χορηγήθηκε, οι Τράπεζες θεωρούσαν ότι δεν διέτρεχαν 
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σηµαντικό κίνδυνο ζηµιάς, ακόµα και σε περίπτωση αθέτησης από την πλευρά των 

δανειζόµενων, καθώς δεν αντιµετώπιζαν ιδιαίτερη δυσκολία στο να πουλήσουν τα 

ακίνητα που είχαν -σε αυτές τις περιπτώσεις – κατασχέσει. Αυτός άλλωστε ήταν και ο 

λόγος που ενώ την περίοδο 2001-2002 σηµειώθηκε αξιοσηµείωτη αύξηση σε 

κατασχέσεις ακινήτων που είχαν αγορασθεί µέσω subprime δανείων, οι τράπεζες δεν 

αντιµετώπισαν σηµαντικές ζηµίες από την κατάσχεση των συγκεκριµένων ακινήτων, 

καθώς αυτά πουλήθηκαν άµεσα και για αυτό συνέχισαν να επιδίδονται στην αλόγιστη 

χορήγηση δανείων σε δανειολήπτες µειωµένης πιστοληπτικής ικανότητας (Calomiris, 

2008). Χαρακτηριστικές δε, της όλης κατάστασης που είχε δηµιουργηθεί, ήταν οι 

εκτεταµένες διευκολύνσεις που παρείχαν τα πιστωτικά ιδρύµατα στους δανειολήπτες 

προκειµένου µέσω της αναχρηµατοδότησης δανείων να γίνεται ανάληψη χρηµάτων 

κατά το ποσό που η αξία του ήδη υποθηκευµένου σπιτιού υπερέβαινε την αξία του 

υφιστάµενου δανείου19. Άλλωστε τα φορολογικά κίνητρα τα οποία ίσχυαν από τα 

µέσα της δεκαετίας του 1980 (καθιστώντας την αναχρηµατοδότηση,  διέξοδο για την 

αύξηση της κατανάλωσης) δηµιουργούσαν ένα ιδιαίτερα φιλικό φορολογικό 

καθεστώς για τους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων που ισοδυναµούσε µε 

επιδότηση των δανείων.  

 

 

4.3 H τιτλοποίηση των subprime δανείων 

 

Η πρώτη υποτυπώδης προσπάθεια συγκέντρωσης ενυπόθηκων δανείων  (η οποία 

αποτέλεσε και το πρότυπο για την δηµιουργία των µεταγενέστερων Mortgage Backed 

Securities ή MBS) πραγµατοποιήθηκε στις Η.Π.Α. το 1970 από την Government 

National Mortgage Association-GNMA, γνωστή και ως Ginnie Mae. Οι  τίτλοι που 

εκδόθηκαν έφεραν την εγγύηση του Αµερικάνικού ∆ηµοσίου για αυτό και έτυχαν της 

άµεσης αποδοχής από τους επενδυτές της δευτερογενούς αγοράς20.  

                                                 
19 Η συγκεκριµένη τακτική αν και δεν ήταν εντελώς νέα, εφαρµόσθηκε στις ΗΠΑ σε πολύ µεγαλύτερο 
βαθµό σε σχέση µε τις περισσότερες χώρες όπου είχαν σηµειωθεί αντίστοιχες ταχείες αυξήσεις των 
τιµών των ακινήτων. 
20 H Ginnie Mae ιδρύθηκε το 1968 προκειµένου να προάγει την δηµιουργία δευτερογενούς αγοράς για 
την πώληση δανείων που έφεραν την άµεση εγγύηση και ασφάλεια του Αµερικάνικου ∆ηµοσίου 
(government-insured loans). Επρόκειτο για καθαρά κρατικών συµφερόντων οργανισµό που υπάγονταν 
διοικητικά στο Υπουργείο Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης (Department of Housing and Urban 
Development ή HUD) το οποίο είχε ιδρυθεί αρχικά το 1934  µε σκοπό την προσφορά «προσιτών» 
στεγαστικών δανείων σε ιδιώτες. 
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Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, στον χώρο των τιτλοποιήσεων εισήλθαν  

οι Freddie Mac και Fannie Mae,  οι δύο µεγαλύτερες από τις Government Sponsored 

Enterprises-GSEs  που είχε ιδρύσει το Αµερικάνικο Κογκρέσο. Οι συγκεκριµένες 

εταιρείες προχώρησαν στην έκδοση δικών τους ΜΒS τα οποία αν και δεν είχαν την 

άµεση εγγύηση του Αµερικάνικου ∆ηµοσίου, έτυχαν ευρείας αποδοχής από το 

επενδυτικό κοινό καθώς όλοι θεωρούσαν ότι έφεραν την «σιωπηρή εγγύηση» του 

κράτους. Να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο ότι, ο αρχικός σκοπός της ίδρυσης των  

GSEs ήταν να ενισχύσουν µε την λειτουργία τους τη ροή των πιστώσεων σε 

επιλεγµένους τοµείς της οικονοµίας και να κάνουν  τα συγκεκριµένα  τµήµατα της 

κεφαλαιαγοράς πιο αποτελεσµατικά και διαφανή. Έτσι η Fannie Mae (Federal 

National Mortgage Association)   που είχε ιδρυθεί από το Κογκρέσο το 1938 λόγω 

της µεγάλης κρίσης του 1929, για να αγοράζει στεγαστικά δάνεια από τις εµπορικές 

τράπεζες ώστε αυτές να έχουν πάντα χρήµατα για να συνεχίζουν να δανείζουν την 

αγορά, αναδιοργανώθηκε το 1968 ως οιονεί ιδιωτικός οργανισµός που θα δάνειζε 

χρήµατα και θα διακρατούσε υποθήκες ενώ ταυτόχρονα δηµιουργήθηκε και η  

κρατική Ginnie Mae που θα παρείχε κρατική ασφάλεια και εγγύηση σε υποθήκες 

έναντι του κινδύνου αθέτησης. Προς τόνωση του ανταγωνισµού µε την Fannie Mae, 

δύο χρόνια αργότερα δηµιουργήθηκε µία ακόµα GSE η Federal Home Loan 

Mortgage (Freddie Mac )  η οποία θα λειτουργούσε επίσης µε ιδιωτικοοικονοµικά 

κριτήρια. Η προαναφερόµενη µη απευθείας εµπλοκή του ∆ηµοσίου στους  δύο 

συγκεκριµένους οργανισµούς (Fannie Mae και Freddie Mac), οι οποίοι ως εκ τούτου 

δεν ήταν κρατικοί αλλά εισηγµένες στο χρηµατιστήριο επιχειρήσεις που ανήκαν 

στους µετόχους τους, δεν είχε γίνει ξεκάθαρα  αντιληπτή από το ευρύ επενδυτικό 

κοινό. Καθώς λοιπόν τα επόµενα χρόνια, αυτοί γιγαντώνονταν και µετατρέπονταν σε 

δύο κολοσσούς του χρηµατοπιστωτικού τοµέα (που πολύ γρήγορα έφτασαν να 

ελέγχουν, µαζί,  περίπου το ήµισυ της αγοράς ενυπόθηκων δανείων της Αµερικής 

εκδίδοντας, ασφαλίζοντας και παρέχοντας την εγγύηση τους σε εκδόσεις MBS), οι 

τίτλοι τους συνέχιζαν να τυγχάνουν  ευρείας αποδοχής από τους επενδυτές της 

δευτερογενούς αγοράς καθώς όλοι θεωρούσαν ότι αν κάτι πήγαινε στραβά το 

∆ηµόσιο θα επενέβαινε στηρίζοντας τους και αποτρέποντας την αποτυχία ή την 

χρεοκοπία τους. Αυτή η «σιωπηρή εγγύηση» του ∆ηµοσίου δοκιµάστηκε εντόνως 

κατά την διάρκεια της κρίσης των subprimes που είχε ως αποτέλεσµα οι δύο 

συγκεκριµένοι   κολοσσοί του χρηµατοπιστωτικού τοµέα να τεθούν τελικώς υπό 

κρατική διαχείριση το 2008.  
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Οι περιορισµοί που ετίθεντο ως προς το ύψος των υποθηκών που οι GSEs 

µπορούσαν να διακρατούν οδήγησε πολύ γρήγορα  στην εισαγωγή µίας ακόµα και 

καινοτοµίας  της τότε Αµερικανικής Κυβέρνησης η οποία σε καµία περίπτωση δεν 

επιθυµούσε την επί µακρόν δέσµευση κεφαλαίων στην αγορά ενυπόθηκων 

στεγαστικών δανείων. Το πακετάρισµα και η  µετατροπή των ενυπόθηκων δανείων σε 

τίτλους που στην συνέχεια οι GSEs είτε απευθείας είτε µέσω των επενδυτικών 

τραπεζών διέθεταν στους επενδυτές έδωσε την λύση και σε αυτό το πρόβληµα, όταν 

η προαναφερόµενη πρώτη τιτλοποίηση MBS (που έφερε την εγγύηση του δηµοσίου) 

το 1970 από την Ginnie Mae, ήταν πλέον πραγµατικότητα (Fligstein & Goldstein, 

2010) . 

Αρχικά οι Fannie Mae  και Freddie Mac λειτουργούσαν µε αυστηρά κριτήρια 

και αγόραζαν µόνο αξιόπιστα στεγαστικά δάνεια από τις εµπορικές τράπεζες. Οπότε 

και οι εµπορικές τράπεζες, τηρούσαν αυστηρούς όρους χορήγησης των στεγαστικών 

δανείων στους πελάτες τους προκειµένου να µπορούν στην συνέχεια να τα πωλούν 

στις συγκεκριµένες τράπεζες. Στα τέλη όµως της δεκαετίας του 1990 και ενώ η 

τιτλοποίηση είχε ήδη αρχίσει να  εφαρµόζεται και σε άλλες κατηγορίες 

δανείων(επιχειρηµατικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, δάνεια αυτοκινήτων τα οποία 

χρησιµοποιούνταν για την δηµιουργία Asset Backed Securities ή ABS), η ταχεία 

ανάπτυξη των δανείων µειωµένης εξασφάλισης (subprimes) και η έκρηξη που 

σηµειώθηκε στην αγορά κατοικίας είχε ως αποτέλεσµα  οι δύο παραπάνω οργανισµοί 

να αρχίσουν να χαλαρώνουν τους αυστηρούς όρους και να αγοράζουν τα στεγαστικά 

δάνεια που είχαν χορηγήσει οι εµπορικές τράπεζες σε δανειολήπτες µειωµένης 

πιστοληπτικής αξιολόγησης, υπό τις ευλογίες και τις συνεχείς παραινέσεις και της 

ίδιας της κυβέρνησης που ήθελε να τονώσει ακόµα περισσότερο την οικιστική 

ανάπτυξη και να προσφέρει στέγη και σε φτωχές οικογένειες. Η προαναφερόµενη 

χαλάρωση των αυστηρών κριτηρίων επιλογής των δανείων που προορίζονταν για 

τιτλοποίηση, αποτέλεσε «κίνητρο» και για τις εµπορικές τράπεζες για περαιτέρω 

χαλάρωση των όρων δανειοδότησης καθώς µπορούσαν πλέον να µεταπωλήσουν 

άµεσα και να εισπράξουν το προϊόν των δανείων τους χωρίς να διατρέχουν τον 

κίνδυνο  να χάσουν χρήµατα, ακόµα και στις περιπτώσεις που χορηγούσαν δάνεια 

µειωµένης εξασφάλισης (subprime loans).  

Τα επόµενα έτη, η συνεχής διόγκωση της  αγοράς κατοικίας και η 

συνεπακόλουθη αλµατώδης αύξηση των χαρτοφυλακίων στεγαστικών  δανείων 

µειωµένης εξασφάλισης των εµπορικών τραπεζών, οδήγησε σε  αθρόες τιτλοποιήσεις 



 - 78 - 

απαιτήσεων µε βάσει τα συγκεκριµένα χαρτοφυλάκια, πυροδοτώντας ταυτόχρονα το 

έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών για τα συγκεκριµένα προϊόντα. Στην 

πραγµατικότητα, τα κεφάλαια που δραστηριοποιούνταν στις διεθνείς αγορές 

(τράπεζες όλων των ειδών, hedge funds, ασφαλιστικά ταµεία, αµοιβαία κεφάλαια, 

ασφαλιστικές εταιρίες, κλπ.) βρήκαν, στους τίτλους που εκδίδονταν από τις τράπεζες 

(στη βάση του στεγαστικού χρέους) µία σίγουρη (σε σχέση µε τους 

χρηµατιστηριακούς τίτλους) και κερδοφόρα (σε σχέση µε τα κρατικά οµόλογα) 

επένδυση (Guttmann, 2009). 

 

Στον Πίνακα 1, που ακολουθεί, παρουσιάζεται ξεκάθαρα ο ταχύτατος ρυθµός 

ανάπτυξης τόσο της αγοράς δανείων µειωµένης εξασφάλισης όσο και των 

τιτλοποιήσεων αυτών (subprime MBS), στις ΗΠΑ. 

 

Πίνακας 1: Η εξέλιξη της αγοράς των δανείων µειωµένης εξασφάλισης και των   

                    τιτλοποιήσεων αυτών 

  

Total 

Mortgage 

Originations 

(Billions $) 

 

Subprime 

Originations 

(Billions $) 

 

Subprime 

Share in 

Total 

Originations 

(% of dollar  

value) 

 

Subprime 

Mortgage 

Backed 

Securities 

(Billions$) 

 

Percent 

Subprime 

Securitized 

(% of dollar 

value) 

2001 2.215 190 8,60% 95 50,00% 

2002 2.885 231 8,00% 121 52,40% 

2003 3.945 335 8,50% 202 60,30% 

2004 2.940 540 18,50% 401 74,30% 

2005 3.120 625 20,00% 507 81,10% 

2006 2.980 600 20,10% 483 80,50% 

 

Πηγή: (J.E.C., 2007), Inside Mortgage Finance, The 2007 Mortgage Market Statistical 

Annual, Key Data (2006), Joint Economic Committee (October 2007). 
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Βάσει των στοιχείων του ανωτέρω πίνακα σηµειώνονται τα κάτωθι: 

◊ To 2001 εκδόθηκαν $ 190 δις subprime δάνεια, ποσό που αντιστοιχούσε σε 

ποσοστό 8,6% των συνολικών ενυπόθηκων δανείων που εκδόθηκαν το ίδιο 

έτος. Το 50% αυτών των δανείων τιτλοποιήθηκε. 

◊ Τόσο το 2005 όσο και το 2006 το 20% των νέων ενυπόθηκων δανείων ήταν 

subprime δάνεια εκ των οποίων το 80% τιτλοποιήθηκε. 

 

Λόγω της µεγάλης ζήτησης για στεγαστικούς τίτλους, εκτός από τις Fannie 

Mae και  Freddie Mac, ολοένα και περισσότερες επενδυτικές τράπεζες άρχισαν να 

αγοράζουν στεγαστικά δάνεια από τις εµπορικές τράπεζες τα οποία στη συνέχεια 

πακετάριζαν προκειµένου να δηµιουργήσουν τα  ΜΒS που τελικώς πουλούσαν σε 

κάθε ενδιαφερόµενο επενδυτή στα πλαίσια της διεθνοποιηµένης αγοράς, ενώ πλέον 

και οι ίδιες οι εµπορικές τράπεζες είχαν εισέλθει στον χώρο των τιτλοποιήσεων 

δανείων προκειµένου να εκµεταλλευτούν τους προσόδους όλων των σταδίων της 

συγκεκριµένης τεχνικής. Ήδη από το 1999 η Federal Reserve είχε επιτρέψει την  

τελική επανασύνδεση της παραδοσιακής εµπορικής τραπεζικής µε την επενδυτική 

τραπεζική, δύο πεδία που είχαν διασπαστεί από τη δεκαετία του 1930 βάσει της 

Glass-Steagall Act η οποία επέβαλε στις αµερικανικές τράπεζες να λειτουργούν είτε 

ως επενδυτικές είτε ως εµπορικές. Η προαναφερόµενη κατάργηση της οριοθέτησης 

της τραπεζικής αγοράς προήλθε εν µέρει από την πίεση των µεγάλων εµπορικών 

τραπεζών (όπως η Βank of America και η Citibank), προς τις πολιτειακές αρχές,  

προκειµένου να τους δοθεί η δυνατότητα να συµµετέχουν πλήρως σε κάθε τµήµα  της 

ταχύτατα αναπτυσσόµενης και υποσχόµενης υψηλά έσοδα, αγοράς των MBS,  

προοπτική  που δεν έβρισκε αντίθετες   τις επενδυτικές τράπεζες οι οποίες βάσει της 

συγκεκριµένης τροποποίησης διεύρυναν τις δυνατότητες  τους ως προς την εξεύρεση 

δανείων αλλά και τα έσοδά τους δεδοµένου ότι πλέον µπορούσαν να προσφέρουν την 

πολύτιµη εµπειρία τους (από τον τοµέα των τιτλοποιήσεων) και στις εµπορικές 

τράπεζες. Η µαζική ανάπτυξη των ΜΒS την περίοδο 2002-2008 φαίνεται ξεκάθαρα 

στο διάγραµµα 5 το οποίο δίνει µία ποσοτική εικόνα της κατανοµής των MBS που 

κατείχαν την συγκεκριµένη περίοδο οι µεγαλύτεροι επενδυτές (Fligstein & Goldstein,  

2010). 

Αποτέλεσµα της ραγδαίας εξάπλωσης των MBS ήταν  η ανάπτυξη δύο ειδών 

δευτερογενούς αγοράς. Της αγοράς των CDOs η οποία επέτρεπε την περαιτέρω 
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συγκέντρωση και τµηµατοποίηση του κινδύνου µέσω της επανατιτλοποίησης 

υφιστάµενων tranches ΜΒS ή άλλων τίτλων και της αγοράς των CDSs (Credit 

Default Swaps) που επέτρεπε την ασφάλιση του κινδύνου που εµπεριέχονταν στα 

CDOs και σε άλλα  χρηµατοπιστωτικά µέσα. Η µεταγενέστερη κατάρρευση της 

αγοράς των subprimes άσκησε   µεγάλη πίεση τόσο στα CDOs όσο και στα CDSs. 

Ειδικά  η αγορά των CDSs γνώρισε µεγαλύτερες των αναµενόµενων απώλειες καθώς 

οι πάροχοι των ασφαλειών αυτών κλήθηκαν  να ικανοποιήσουν µαζικές υποχρεώσεις 

ασφάλειας συνεπεία της υποβάθµισης της αξίας των χρηµατοπιστωτικών µέσων στα 

οποία είχαν προγενέστερα παράσχει πιστωτική προστασία. Μάλιστα ένας από τους 

µεγαλύτερους προµηθευτές CDSs για τιτλοποιήσεις στεγαστικών δανείων ήταν ο 

αµερικανικός ασφαλιστικός κολοσσός AIG τον οποίο αναγκάστηκε να διασώσει το 

2008, η κυβέρνηση των ΗΠΑ λόγω της επικίνδυνα υψηλής έκθεσης του στην 

συγκεκριµένη αγορά.. 

 

 

∆ιάγραµµα 5:Όγκος ΜBS, ανά κατηγορία επενδυτή (2002-2008) 
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Ουσιαστικά οι τράπεζες παρακινούµενες από τα χαµηλά επιτόκια, την άνθιση 

της αγοράς κατοικίας  και τα υψηλά έσοδα που αποκόµιζαν από την τιτλοποίηση και 

την επανατιτλοποίηση υφιστάµενων τίτλων ( η οποία οδηγούσε στην δηµιουργία όλο 

και πιο πολύπλοκων δοµηµένων προϊόντων όπως CDOs, CLOs, CDOs2), 

αναλάµβαναν όλο και µεγαλύτερους κινδύνους στην στεγαστική πίστη επιτρέποντας 

στους δανειολήπτες να δανείζονται όλο και περισσότερο και ταυτόχρονα να µην 

παρέχουν καµία απόδειξη για την οικονοµική και πιστοληπτική τους κατάσταση (το 

κριτήριο χορήγησης ενός στεγαστικού δανείου ήταν πλέον η αξία του ακινήτου). 

Ταυτόχρονα η δηµιουργία οργανισµών που ασφάλιζαν τίτλους και δάνεια και 

παραγώγων  προϊόντων για να εξασφαλίζονται όσοι ασφάλιζαν τους κινδύνους 

άλλων, αύξανε τον βαθµό βεβαιότητας των εµπλεκόµενων µερών ότι τίποτα δεν 

µπορεί να πάει στραβά και ότι το αύριο θα είναι πάντα καλύτερο. Παρά δε το γεγονός 

ότι λίγοι µπορούσαν να τους καταλάβουν, πολύ δε περισσότερο να τους 

τιµολογήσουν σωστά, οι σύνθετοι τίτλοι που προέκυπταν από τις επανατιτλοποιήσεις 

υφιστάµενων τίτλων (κατά βάση ΜBS) λάµβαναν υψηλές βαθµολογίες από τους 

οίκους αξιολόγησης  οι οποίοι θεωρούσαν ότι η διαφοροποίηση του κινδύνου που 

επιτυγχάνεται όταν πολλά και διαφορετικά tranches συγκεντρώνονται για να 

δηµιουργήσουν ένα δοµηµένο τίτλο (π.χ. ένα CDO) είναι αρκετή και ικανή ώστε 

αυτός να λάβει βαθµολογία ΑΑΑ, καθώς πολλά δάνεια µαζί συγκεντρωµένα στο ίδιο 

καλάθι λογικά θα εµφάνιζαν µικρότερο συνολικά κίνδυνο σε σχέση µε το καθένα 

δάνειο ξεχωριστά. Σύµφωνα  µε τον Ubide (2007) αυτή ήταν µια πολύ έξυπνη ιδέα 

αρκεί όλα αυτά τα µεµονωµένα δάνεια να µην εµφάνιζαν ταυτόχρονα πρόβληµα, 

όπως άλλωστε έγινε κατά το ξέσπασµα της κρίσης και την εµφάνιση µαζικών 

προβληµάτων στην εξυπηρέτηση των συγκεκριµένων δανείων, γεγονός που οδήγησε 

και τους αξιολογητικούς οίκους σε µαζικές υποβαθµίσεις των δοµηµένων τίτλων που 

βασίζονταν σε αυτά τα δάνεια.. 

Έτσι η τιτλοποίηση χρησιµοποιήθηκε ευρέως από τις τράπεζες ως  

εναλλακτικό εργαλείο άντλησης ρευστότητας από τις αγορές(σε περίπτωση που είχαν 

εξαντληθεί οι συµβατικοί πόροι), προκειµένου στην συνέχεια να µπορούν να 

χορηγήσουν νέα δάνεια subprime και ως µέσο αύξησης της κερδοφορίας τους (λόγω 

χαµηλότερου κόστους δανεισµού µέσω της έκδοσης τίτλων καλυµµένων µε δάνεια 

χαµηλής εξασφάλισης). Ταυτόχρονα βέβαια, µέσω της πώλησης των εκδοθέντων 

τίτλων, οι τράπεζες µετέθεταν τον κίνδυνο στους νέους αγοραστές (µεταφέροντας 

ταυτόχρονα εκτός ισολογισµού και εποµένως εκτός εποπτικών κεφαλαίων και τα 
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συγκεκριµένα - υψηλού κινδύνου - δάνεια). Ουσιαστικά οι Τράπεζες διενεργούσαν 

πλέον µόνο υποτυπώδεις ελέγχους ως προς την χορήγηση των subprime δανείων ενώ  

µέσω της προαναφερόµενης διαδικασίας «ξεφόρτωναν» τους κινδύνους τους στην 

παγκοσµιοποιηµένη αγορά αποκοµίζοντας ταυτόχρονα σηµαντικά κέρδη γεγονός που 

οδήγησε στην ανάπτυξη ενός κλίµατος γενικής ευφορίας στον χρηµατοπιστωτικό 

κλάδο που τροφοδοτούσε µε υψηλά κέρδη τα εµπλεκόµενα µέρη των τιτλοποιήσεων. 

Ταυτόχρονα  οι τελικοί επενδυτές, που συνήθως ήταν έµπειροι διαχειριστές 

κεφαλαίων (π.χ.hedge funds, ασφαλιστικά ταµεία, επενδυτικές τράπεζες), έδειχναν 

µεγάλη προθυµία  ως προς την ανάληψη των συγκεκριµένων κινδύνων καθώς πλέον 

επικέντρωναν την προσοχή τους µόνο στην υψηλή απόδοση  και ως εκ τούτου είτε 

επιδείκνυαν αµέλεια ως προς την εκτίµηση των κινδύνων  είτε απλά  δεν 

ενδιαφέρονταν να µάθουν για τα αρχικά περιουσιακά στοιχεία που θα εξασφάλιζαν 

αυτήν την απόδοση. (Nijskens &  Wagner, 2010). 

 

 

4.4 H κατάρρευση της αγοράς των subprimes δανείων  

Η αντίστροφη µέτρηση για την εκδήλωση της κρίσεως είχε ξεκινήσει από τα µέσα 

του 2004 όταν λόγω των ταχύτατων ρυθµών ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας 

και της έκδηλης ανησυχίας  λόγω της αύξησης των πληθωριστικών τάσεων,  η FED 

προχώρησε σε σταδιακή αύξηση του βασικού επιτοκίου της γεγονός  που οδήγησε σε 

ένα σχετικά υψηλό  επίπεδο επιτοκίων στα τέλη του 2006 (από 1% τον Ιούνιο του 

2004 το βασικό βραχυπρόθεσµο επιτόκιο αυξήθηκε σε 5,25% τον Αύγουστο του 

2006). Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε στην αύξηση του κόστους αποπληρωµής των 

δανείων πλήττοντας άµεσα τους κατόχους δανείων µειωµένης εξασφάλισης που 

πίστευαν ότι η προηγούµενη κατάσταση συνεχούς ανόδου της αξίας του ακινήτου 

τους θα τους επέτρεπε να το αναχρηµατοδοτήσουν δεδοµένης και της επί µακρόν 

διατήρησης των επιτοκίων σε χαµηλά επίπεδα. Η νέα κατάσταση πυροδότησε   την 

µείωση της ζήτησης κατοικίας στις ΗΠΑ και την αναστροφή της ανοδικής πορείας 

των τιµών των ακινήτων, που από το δεύτερο εξάµηνο του 2006 άρχισαν να 

µειώνονται ραγδαία  µετά από 5 χρόνια συνεχούς ανόδου (Η συνεχής αύξηση των µη 

εξυπηρετούµενων δανείων οδήγησε στο πάγωµα έκδοσης νέων, ενώ η αύξηση των 

κατασχέσεων – από τις τράπεζες – των ακινήτων των οποίων τα δάνεια δεν 
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εξυπηρετούνταν δηµιούργησε υπερπροσφορά σε ακίνητα παρασύροντας την αγορά 

κατοικίας σε όλο και χαµηλότερα επίπεδα)(Guttmann, 2008). Πλέον η αξίες των 

ενυπόθηκων ακινήτων είχαν καταποντιστεί σε επίπεδα σηµαντικά χαµηλότερα από 

τις αξίες των αντίστοιχων δανείων ενώ πολύ γρήγορα το ποσοστό των δανειοληπτών 

που δεν µπορούσε να ανταποκριθεί στις συµβατικές του υποχρεώσεις προς τις 

Τράπεζες αυξήθηκε περαιτέρω  και επεκτάθηκε και σε θεωρητικά καλύτερης 

κατηγορίας δανειολήπτες(Οικονοµικό ∆ελτίο ALPHA BANK, 2009). 

Τον Αύγουστο του 2007 η αδυναµία πλήθους δανειοληπτών να 

ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους από δάνεια subprimes, οδήγησε σε «κύµα» 

κατασχέσεων και πλειστηριασµών. Όπως αναφερόταν σε άρθρα εφηµερίδων εκείνης 

της εποχής «ολόκληρες πόλεις έµειναν χωρίς σπίτια» ενώ οι τράπεζες «ξέµειναν» από 

ρευστότητα και οι καταθέτες έσπευσαν πανικόβλητοι σε αυτές προκειµένου να 

κάνουν ανάληψη των χρηµάτων τους. Επιπρόσθετα, καθώς το µεγαλύτερο µέρος 

αυτών των δανείων είχε προηγουµένως τιτλοποιηθεί,  επανατιτλοποιηθεί και 

πουληθεί σε hedge funds, αµοιβαία κεφάλαια,  ασφαλιστικά ταµεία, τράπεζες κ.λ.π., 

η αδυναµία είσπραξης των απαιτήσεων των αµερικανικών τραπεζών από τους 

δανειολήπτες των sub-primes, οδήγησε σε αδυναµία πληρωµής των υποχρεώσεων σε 

τοκοµερίδια και αξίες οµολόγων και CDOs,  στα οποία είχαν πλέον  επενδύσει κάθε 

είδους επενδυτές ανά τον κόσµο µεταξύ τους και πολλές µεγάλες  ευρωπαϊκές 

τράπεζες.  

Ήδη από τον Ιούλιο  του 2007 οι οίκοι αξιολόγησης Standard & Poor’s και 

Moody’s αρχικά και  Fitch στην συνέχεια, είχαν γνωστοποιήσει την πρόθεση τους να 

επανεξετάσουν  τις προηγούµενες βαθµολογίες τους σε ένα σύνολο subprimes ύψους 

$ 18 δις,  για πιθανή υποβάθµιση. Η «αναπάντεχη», όπως χαρακτηρίσθηκε τότε 

ευαισθητοποίηση των οίκων είχε ως αποτέλεσµα την υποβάθµιση πλήθος προϊόντων 

που βασίζονταν στα subprimes, έως και 4 βαθµίδες (από ΑΑΑ σε Α+) γεγονός που 

διέσπειρε αβεβαιότητα στις αγορές. Λίγο αργότερα κορυφαία χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα όπως η αµερικάνικη επενδυτική τράπεζα Βear Sterns και η γαλλική τράπεζα 

BNP Paribas αναγκάστηκαν να στηρίξουν µε γενναίες πριµοδοτήσεις  ή να 

αναστείλουν την λειτουργία κάποιων από τα hedge funds τους τα οποία ήταν 

εκτεθειµένα στην αγορά οµολόγων καλυµµένων µε στεγαστικά δάνεια χαµηλής 

εξασφάλισης (CDOs) των ΗΠΑ, ενώ καθώς όλο και µεγαλύτερων αριθµός οµολόγων 

αυτής της κατηγορίας δεν είχαν  πλέον αντίκρισµα, πλήθος χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων και επενδυτικών οίκων ανά τον κόσµο άρχισαν - σε µια προσπάθεια 
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διάσωσης του κύρους τους - να απορροφούν και ενσωµατώνουν αυτά τα ζηµιογόνα, 

πλέον,  οµόλογα στους ισολογισµούς τους,  καταγράφοντας έτσι σηµαντικού ύψους 

ζηµιές,. Οι τράπεζες σε όλο τον κόσµο που είχαν έκθεση σε subprime δάνεια άρχισαν 

να αντιλαµβάνονται ότι το ενεργητικό τους δεν άξιζε όσο πίστευαν και ότι δεν είχαν 

τιµολογήσει σωστά τον κίνδυνο που είχαν αναλάβει κατά την προηγούµενη εµπλοκή 

τους στην αγορά οµολόγων που στηρίζονταν σε δάνεια µειωµένης εξασφάλισης.  

Καθώς η  έκταση της  «µόλυνσης»  των δραστηριοτήτων των τραπεζών από τα 

«τοξικά οµόλογα» ήταν άγνωστη, καµία Τράπεζα δεν εµπιστευόταν πλέον την άλλη 

αφού  δεν µπορούσε να έχει εικόνα για την έκθεσή της σε οµόλογα που 

τιτλοποιούσαν «σάπια» αµερικανικά στεγαστικά δάνεια. Ως εκ τούτου πάγωσε ο 

διατραπεζικός δανεισµός και τα έντονα προβλήµατα ρευστότητας άρχισαν να 

απλώνονται ανάµεσα στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.  

Πολλοί χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί (ιδίως αυτοί µε υψηλή µόχλευση) άρχισαν να 

αντιµετωπίζουν σοβαρό πρόβληµα καθώς δεν µπορούσαν να εξασφαλίσουν πλέον 

την βραχυχρόνια ρευστότητα που ήταν απαραίτητη για την λειτουργία τους 

(Χαρδούβελης, 2012). Οι εξαιρετικές δυσκολίες στη χορήγηση νέων δανείων, επιπλέον 

των µεγάλων ζηµιών που ήδη είχαν καταγραφεί στους ισολογισµούς τους, οδήγησε 

τις τράπεζες σε µεγάλες απώλειες του ενεργητικού τους. Παράλληλα, επλήγη η 

εµπιστοσύνη ως προς την ικανότητα των οίκων αξιολόγησης  να βαθµολογούν σωστά 

τα δοµηµένα προϊόντα ("crisis of confidence"). Είναι χαρακτηριστική η µετέπειτα 

δήλωση του Προέδρου της Οµοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Ben 

Bernanke(15 Οκτωβρίου 2008) αναφορικά µε την κατάσταση που επικρατούσε το 

καλοκαίρι του 2007 στις διεθνείς χρηµαταγορές: «Όπως συνέβη σε όλες τις 

προηγούµενες κρίσεις, στη ρίζα του προβλήµατος είναι η απώλεια της εµπιστοσύνης 

των επενδυτών και του κοινού αναφορικά µε την δύναµη και τις ικανότητες  των 

βασικών οικονοµικών ιδρυµάτων και αγορών ".  

Το Φθινόπωρο του 2007 η κρίση των αµερικάνικων στεγαστικών δανείων 

µειωµένης εξασφάλισης είχε περάσει και πλήξει για τα καλά, πολλές ευρωπαϊκές 

τράπεζες. Το Σεπτέµβριο του 2007 η βρετανική τράπεζα Northern Rock ζήτησε και 

έλαβε έκτακτη χρηµατοδότηση από την Τράπεζα της Αγγλίας προκειµένου να 

αντικαταστήσει βραχυπρόθεσµη ρευστότητα της που είχε διακοπεί από την 

διατραπεζική αγορά, πυροδοτώντας  έτσι την έκρηξη πανικού που σηµειώθηκε 

ανάµεσα στους καταθέτες οι οποίοι απέσυραν µέσα σε µία µόνο µέσα περισσότερα 

από 1 δις λίρες Αγγλίας γεγονός, που ανάγκασε το Υπουργείο Οικονοµικών να 
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εγγυηθεί το σύνολο των τραπεζικών καταθέσεων. Το Φθινόπωρο του ίδιου έτους η 

ελβετική UBS ανακοίνωσε απώλειες $3,4 δις από επενδύσεις της σε δοµηµένα 

προϊόντα που στηρίζονταν σε subprimes. 

 Από το Φθινόπωρο του 2007 και για τους επόµενους 8 µήνες η Fed 

προσπάθησε να επαναφέρει την ισορροπία στην πιστωτική αγορά των ΗΠΑ µέσω 

σταδιακών µειώσεων του βραχυπροθέσµου κεντρικού επιτοκίου της, που από 5,25% 

πέφτει τελικώς στο 2%. Κατά την διάρκεια του επόµενου έτους(2008) οι κεντρικές 

τράπεζες των ανεπτυγµένων χωρών προσπάθησαν να στηρίξουν τα  τραπεζικά τους 

συστήµατα µε «ενέσεις ρευστότητας» ενώ πλήθος τραπεζικών κολοσσών 

εξαγοράζονταν ή κρατικοποιούνταν,  παγκοσµίως. Τον Σεπτέµβριο του 2008 η 

παλαιότερη επενδυτική Τράπεζα των ΗΠΑ, η Lehman Brothers έκανε  αίτηση για 

πτώχευση ενώ οι οµοσπονδιακές αρχές αποφάσισαν να διασώσουν την Freddie Mac 

και Fannie Mae  που κατείχαν ή εγγυούνταν στεγαστικά δάνεια αξίας περίπου $ 

5τρις. Η πράξη αυτή αν και ήταν µια ασυνήθιστη παρέµβαση του κράτους στην 

ιδιωτική οικονοµία θεωρήθηκε επιτακτική ανάγκη καθώς σύµφωνα µε την τότε 

σχετική δήλωση του αµερικανού Υπουργού Οικονοµικών Η.Paulson «τα επίπεδα 

χρέους των δύο εταιριών αποτελούσαν συστηµικό κίνδυνο για την χρηµατοοικονοµική 

σταθερότητα» Την ίδια περίοδο η Fed αναγκάστηκε να διαθέσει $85 δις προκειµένου 

να διασωθεί ο παγκόσµιος ασφαλιστικός κολοσσός AIG και να αποτραπεί η 

περαιτέρω επέκταση της κρίσης στην παγκόσµια οικονοµία. Τα παραπάνω γεγονότα 

αναστάτωσαν την κυβέρνηση Μπους ο οποίος έσπευσε να ανακοινώσει την εκπόνηση 

του σχεδίου “Paulson” για την διάσωση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και την 

προστασία της οικονοµίας των ΗΠΑ.  

Η κρίση που είχε ξεκινήσει από τις αθρόες τιτλοποιήσεις στεγαστικών 

δανείων στις ΗΠΑ είχε πλέον επεκταθεί σε διεθνές επίπεδο µεταλλασσόµενη σε 

κρίση αγορών που καθώς εξαπλωνόταν σε κάθε γωνιά του πλανήτη δηµιουργούσε 

συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας, αποδυναµώνοντας όλο και περισσότερο το 

παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και οδηγώντας στην ύφεση και την 

πραγµατική οικονοµία. Οι τράπεζες σταµάτησαν να διοχετεύουν βραχυπρόθεσµη 

ρευστότητα η µία στην άλλη ενώ η  στοχευµένη  αποµόχλευση του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος προκειµένου τα τραπεζικά ιδρύµατα να 

διασφαλίσουν την βιωσιµότητά τους,  η  προσπάθεια τους δηλαδή να  ενισχύσουν την 

κεφαλαιακή τους βάση  και να γίνουν πιο ευέλικτα µειώνοντας το ενεργητικό τους 

είχε ως αποτέλεσµα την µείωση και των διενεργούµενων πιστώσεων προς νοικοκυριά 
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και επιχειρήσεις. Καθώς επιχειρήσεις και νοικοκυριά δεν µπορούσαν πλέον να 

αντλήσουν την αναγκαία για την εύρυθµη λειτουργία τους ρευστότητα, συρρίκνωσαν 

τις δραστηριότητες τους γεγονός που µε την σειρά του οδήγησε σε µείωση της 

παραγωγής και των εισοδηµάτων άρα σε αύξηση της ανεργίας αλλά και σε νέο 

περιορισµό των δυνατοτήτων επιχειρήσεων και νοικοκυριών να εξυπηρετούν τις 

δανειακές τους υποχρεώσεις.  

Το πάγωµα του διατραπεζικού δανεισµού και η τεράστια έλλειψη  

ρευστότητας στις αγορές ανάγκασαν τόσο  την Fed όσο και την  Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα  να  προχωρήσουν σε συντονισµένες πλέον µειώσεις των βασικών 

επιτοκίων τους σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα, προκειµένου να ενθαρρύνουν την 

επιχειρηµατικότητα. Για τους ίδιους λόγους, οι  κεντρικές τράπεζες αναγκάστηκαν να 

παρέµβουν δυναµικά  προκειµένου να αποτραπεί η πλήρης κατάρρευση των 

χρηµατοοικονοµικών αγορών. Ουσιαστικά οι κεντρικές τράπεζες κλήθηκαν να 

παράσχουν «ενέσεις ρευστότητας» στα τραπεζικά ιδρύµατα των χωρών τους 

προκειµένου έτσι να αναπληρώσουν το κενό που δηµιουργήθηκε όταν οι διάφορες 

τράπεζες σταµάτησαν να διοχετεύουν βραχυπρόθεσµη ρευστότητα η µία στην άλλη 

αλλά και προς την πραγµατική οικονοµία (βιοµηχανίες-επιχειρήσεις-νοικοκυριά). 

Όλο και περισσότερες εθνικές κυβερνήσεις εγγυούνταν πλέον τις καταθέσεις στο 

εσωτερικό τους (προκειµένου να αποφεύγονται οι µαζικές αναλήψεις µετρητών από 

τις τράπεζες) και προχωρούσαν στην εθνικοποίηση προβληµατικών τραπεζών, 

αναλαµβάνοντας έτσι τη διαχείριση και τις ζηµίες τους. Ταυτόχρονα υιοθετούσαν 

µέτρα για µείωση του φορολογικού βάρους τόσο των νοικοκυριών όσο και των 

επιχειρήσεων, προκειµένου έτσι να παρέχουν πρόσθετη ασπίδα προστασίας στην  

επιχειρηµατικότητα. 

Το αποτέλεσµα αυτής της παρέµβασης ήταν οι µεγάλες οικονοµίες να 

αποφύγουν την πλήρη κατάρρευση τόσο σε επίπεδο πιστωτικό όσο και σε 

παραγωγικό επίπεδο, να καταλαγιάσει σταδιακά και το αίσθηµα πανικού και τελικώς 

µετά από ένα σχετικό µακρύ διάστηµα οι τράπεζες να αρχίσουν  και πάλι να 

χορηγούν η µία στην άλλη δάνεια αν και µε αυστηρότερους πλέον όρους. 

Αν και η πλήρης κατάρρευση είχε αποτραπεί τόσο ο χρηµατοπιστωτικός 

τοµέας όσο και η πραγµατική οικονοµία ανά τον κόσµο αισθάνθηκαν φτωχότεροι ενώ 

ειδικά χώρες όπως η Ελλάδα µε έντονα δηµοσιονοµικά προβλήµατα προσπαθούν 

µέχρι και σήµερα να ανακτήσουν το χαµένο έδαφος. 
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4.5 Τα βαθύτερα αίτια της χρηµατοοικονοµικής χρήσης – Ο ρόλος 

και οι ευθύνες των εµπλεκόµενων µερών 

 

Μετά από τρεις δεκαετίες µεταρρυθµίσεων, που αποσκοπούσαν στην απελευθέρωση 

των αγορών, το ξέσπασµα της κρίσης είχε ως αποτέλεσµα την άδοξη κατάρριψη του 

µύθου  µιας αυτορρυθµιζόµενης παγκόσµιας χρηµατιστικής αγοράς ικανής να προβεί  

σε µια µέγιστη διάχυση του ρίσκου και να ελαχιστοποιήσει κάθε κίνδυνο συστηµικού 

χαρακτήρα  (Ινστιτούτο Εργασίας OTOE, 2009). 

 Η έκρηξη της αγοράς µειωµένης εξασφάλισης δεν ήταν παρά η αφορµή για 

την εµφάνιση µιας από τις µεγαλύτερες χρηµατοπιστωτικές κρίσης της παγκόσµιας 

οικονοµίας. Τα βαθύτερα αίτια της κρίσης προέρχονται από την αδυναµία των 

πολιτικών, νοµικών και ρυθµιστικών αρχών να διαχειρισθούν επιτυχώς τις 

προκλήσεις και απαιτήσεις της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας. Παρακάτω 

αναφέρονται κάποιοι από τους παράγοντες που άσκησαν σηµαντική επίδραση στην 

εµφάνιση και εξάπλωση της παγκόσµιας  οικονοµικής κρίσης: 

 

*Οι αστοχίες της  νοµισµατικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (FED) 

αλλά και της δηµοσιονοµικής πολιτικής της ίδιας της αµερικανικής κυβέρνησης. 

Η FED, διατηρώντας επί µακρόν τα επιτόκια σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα, 

δηµιούργησε τις συνθήκες για δανεισµό πέραν από τις πραγµατικές δυνατότητες των 

δανειοληπτών αλλά και την ψευδαίσθηση της εύκολης µακροχρόνιας αποπληρωµής 

των δανείων τροφοδοτώντας έτσι την  έκρηξη που ακολούθησε τόσο στην χορήγηση 

δανείων µειωµένης εξασφάλισης όσο και στις τιµές των ακινήτων. Στην συνέχεια, 

όταν από το 2004 άρχισε να αυξάνει σταδιακά το βραχυχρόνιο κεντρικό επιτόκιο της 

σε µια προσπάθεια αντιµετώπισης των πληθωριστικών τάσεων που εµφανίσθηκαν 

στην µε ταχύτατους ρυθµούς αναπτυσσόµενη οικονοµία) πυροδότησε την αύξηση 

των µη εξυπηρετούµενων δανείων, την ταχύτατη µείωση των αξιών των ακινήτων και 

την κατάρρευση της αγοράς των subprimes και των δοµηµένων οµολόγων. 

Από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση των ΗΠΑ έπαιξε τον δικό της  ρόλο στην τόνωση 

της ζήτησης για σπίτια προάγοντας  τα οφέλη της εγχώριας ιδιοκτησίας για την 

ευηµερία των ατόµων και των οικογενειών. Η δηµιουργία άλλωστε των Fannie Mae 

and Freddie Mac, από το Αµερικανικό Κογκρέσο, και ο τρόπος λειτουργίας τους 

εξυπηρετούσε ουσιαστικά αυτή καθαυτή την απόφαση της Αµερικανικής 
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Κυβέρνησης  να προωθήσει την χορήγηση στεγαστικών δανείων σε άτοµα χαµηλών 

και µέσων εισοδηµάτων.  (Το 1996 το Υπουργείο Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης – 

HUD έδωσε στις Fannie and Freddie ένα σαφή στόχο: Το 12% των ενυπόθηκων 

δανείων που αυτές θα αγόραζαν,  έπρεπε να αφορά δανειολήπτες µε εισόδηµα κάτω 

του 60 % του θεωρούµενου ως µέτριου στην περιοχή τους. Ο στόχος αυτός ανήλθε σε 

20% το 2000, σε 22% το 2005 και σε 28% το 2008. Από το 2000 ως το 2005 οι 

Fannie and Freddie πετύχαιναν σταθερά τον συγκεκριµένο στόχο, ικανοποιώντας έτσι 

τις απαιτήσεις του HUD και συµβάλλοντας δραµατικά στην όλο και µεγαλύτερη 

άνθηση της αγοράς και τιτλοποίησης των subprimes δανείων µε τις γνωστές πλέον σε 

όλους συνέπειες (Schwartz, 2009). 

Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε εκθέσεις πολλών αναλυτών 

υπεύθυνη για την επέκταση της κρίσης στην Ευρώπη είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα (ΕΚΤ) η οποία υπερεκτιµώντας τις δυνατότητες των οικονοµιών της 

αγνόησε τα µηνύµατα που έφταναν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, δεν 

εναρµονίσθηκε µε την οικονοµική πολιτική της FED (ουσιαστικά για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα ακολουθούσε τελείως αντίθετη επιτοκιακή πολιτική σε σχέση µε την  FED) 

γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά  στην πλήρη ανατροπή της αναπτυξιακής πορείας 

των οικονοµιών της Ευρώπης. 

 

*Οι ατελείς χρηµατοπιστωτικές καινοτοµίες 

Ένας δεύτερος παράγοντας που επηρέασε την εµφάνιση της πιστωτικής κρίσης ήταν 

η υιοθέτηση καινοτοµιών σε επενδυτικά µέσα (όπως η επανατιτλοποίηση ήδη 

τιτλοποιηµένων προϊόντων η οποία οδηγούσε στην δηµιουργία νέων µορφών 

τιτλοποιήσεων µε πολύπλοκους δοµηµένους τίτλους όπως π.χ. τα CDOs) για τα οποία 

δεν υπήρχαν ιστορικά στοιχεία ως προς την απόδοση ή τον κίνδυνό τους,  πριν καλά 

– καλά  οι  αγορές συνειδητοποιήσουν τις αδυναµίες και τα προβλήµατα που µπορεί 

να κρύβονταν στο σχεδιασµό αυτών των µέσων. Ουσιαστικά τα συγκεκριµένα 

προϊόντα απέκτησαν πολύ γρήγορα τέτοιο βαθµό πολυπλοκότητας πού ούτε αυτοί 

που τα σχεδίαζαν ούτε αυτοί που τα αγόραζαν ήξεραν πόσο πραγµατικά αξίζουν 

καθώς δεν είχε αναπτυχθεί µέχρι τότε µία σαφής φόρµουλα αποτίµησης  των 

στοιχείων των υποκείµενων χαρτοφυλακίων τους άρα και των αναµενόµενων 

χρηµατοροών τους, γεγονός που καθιστούσε  το έργο των οίκων αξιολόγησης 

εξαιρετικά δύσκολο. Βέβαια το γεγονός ότι οι επενδυτές – αγοραστές αυτών των 

προϊόντων ήταν οι µεγάλοι παίκτες των κεφαλαιαγορών, δηµιουργεί το ερώτηµα πώς 
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η αυξηµένη απόδοση που αυτοί ελάµβαναν από τους συγκεκριµένους τίτλους δεν 

δηµιουργούσε προβληµατισµούς ως προς τον επιπλέον κίνδυνο που προφανέστατα 

είχαν επίσης αναλάβει(Χαρδούβελης, 2012).   

 

*Οι άστοχες κερδοσκοπικές κουλτούρες που υιοθέτησαν τα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα στο βωµό της υψηλής κερδοφορίας 

Καθώς το ύψος των αµοιβών των τραπεζικών στελεχών καθορίζονταν από την 

βραχυπρόθεσµη κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυµάτων χωρίς να λαµβάνεται υπόψη 

ο αναλαµβανόµενος κίνδυνος ή/και οι µακροχρόνιες επιδόσεις όλο και περισσότερες 

εµπορικές και επενδυτικές τράπεζες προέβαιναν σε ανεπαρκή εκτίµηση και 

τιµολόγηση του αναλαµβανόµενου κινδύνου προωθώντας έτσι στις αγορές προϊόντα 

άγνωστου περιεχοµένου και αµφίβολης ποιότητας και εισπραξιµότητας, θυσιάζοντας 

έτσι στον βωµό της γρήγορης ανάπτυξης  την µακροχρόνια βιωσιµότητα τους. 

Στις άστοχες πολιτικές των τραπεζών θα πρέπει να συµπεριληφθούν οι υψηλοί 

βαθµοί µόχλευσης πολλών χρηµατοπιστωτικών οργανισµών  αλλά και η ελλιπής 

διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας που είχε ως αποτέλεσµα µεγάλες επενδυτικές 

τράπεζες να εµφανίζουν σηµαντική απόκλιση στην ληκτότητα µεταξύ του 

ενεργητικού και του παθητικού τους. Όταν αργότερα ξέσπασε η κρίση και έκλεισε η 

διατραπεζική αγορά οι συγκεκριµένες επενδυτικές τράπεζες που είχαν 

χρηµατοδοτήσει τις επενδύσεις τους στην αγορά των subprimes, µε βραχυπρόθεσµα 

διατραπεζικά κεφάλαια, αντιµετώπισαν σοβαρό πρόβληµα βιωσιµότητας. 

 

*Τα κενά και οι αστοχίες του πλαισίου ρυθµιστικής και κανονιστικής παρέµβασης 
στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα καθώς και η ελλιπής λειτουργία των εποπτικών 
αρχών 
H χαλάρωση του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς και η περίφηµη πολιτική της 

απορύθµισης (deregulation), της κατάργησης δηλαδή πολλών από τους περιορισµούς 

που είχαν επιβληθεί στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα ως αποτέλεσµα της εµπειρίας της 

κρίσης του 192921, προήλθε από την αυξηµένη ανοχή   εποπτικών αρχών και είχε  ως 

αποτέλεσµα την  ανάπτυξη µη ρυθµιζόµενων τοµέων χρηµατοπιστωτικής 

δραστηριότητας, κυρίως στις ΗΠΑ, το αποκαλούµενο “shadow banking system” το 
                                                 
21 Η Federal Reserve το 1999 επέτρεψε την τελική επανασύνδεση της παραδοσιακής εµπορικής 
τραπεζικής µε την επενδυτική τραπεζική, δύο πεδία που είχαν διασπαστεί από τη δεκαετία του 1930, 
µε τη γνωστή Glass-Steagall Act. Στην συνέχεια η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (Securities & 
Exchange Commission) ελαστικοποίησε τον περιορισµό δανεισµού των επενδυτικών τραπεζών, 
γεγονός που οδήγησε τις επενδυτικές τράπεζες σε άκρως ριψοκίνδυνες επενδύσεις µε δανεικά 
χρήµατα(Xαρδούβελης, 2012) 
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οποίο συγκροτήθηκε, µεταξύ άλλων, από κεφάλαια υψηλού κινδύνου (hedge funds), 

επενδυτικές τράπεζες και δοµηµένα επενδυτικά οχήµατα (Structured Investment 

Vehicles ή SIV). Άλλωστε η µη ολοκληρωµένη εφαρµογή της Βασιλείας ΙΙ επέτρεπε 

στους χρηµατοπιστωτικούς οµίλους την δηµιουργία ξεχωριστών επενδυτικών 

εταιριών υψηλής µόχλευσης,  Conduits και SVIs (από το Structured Investment 

Vehicles, δηλαδή Εταιρίες ∆οµηµένων Επενδυτικών Προϊόντων) που δεν 

παρουσιάζονταν στους ισολογισµούς τους (off balance sheet entities) προκειµένου να 

ξεφορτώνουν σε αυτές τα «τοξικά προϊόντα» στα οποία επένδυαν, στα πλαίσια της 

αναζήτησης υψηλών αποδόσεων, ξεπερνώντας ταυτόχρονα τους περιορισµούς 

κεφαλαιακών απαιτήσεων που έθεταν οι εποπτικές αρχές. 

Ο ερχοµός της κρίσης έφερε στην επιφάνεια το θέµα της αναποτελεσµατικότητας (ως 

προς την επιβολή κανόνων για την διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος) και της αδιαφορίας που είχαν επιδείξει οι εποπτικές 

αρχές αναφορικά µε τις πιθανές επιπτώσεις των off balance sheet δραστηριοτήτων 

των τραπεζών οι οποίες κλήθηκαν να καταγράψουν ζηµίες από SIV που είχαν 

δηµιουργήσει και εγγυηθεί χωρίς ωστόσο να εµφανίζουν στους ισολογισµούς τους 

(Ουσιαστικά η µη εµφάνιση των SIV στους ισολογισµούς των τραπεζικών ιδρυµάτων 

τους επέτρεπε να εµφανίζουν µικρότερου ύψους ενεργητικό, άρα να διακρατούν και 

µικρότερο ύψος εποπτικών κεφαλαίων µε δεδοµένο το επίπεδο κινδύνου των 

περιουσιακών τους στοιχείων που εµφάνιζαν, σύµφωνα πάντα µε όσα όριζε η 

ισχύουσα  τότε στις ΗΠΑ συνθήκη της Βασιλείας Ι. Η συγκεκριµένη όµως εικόνα 

των τραπεζικών ισολογισµών ήταν πλασµατική καθώς οι τράπεζες παρείχαν στις SIV 

εγγυήσεις αναφορικά µε τα MΒS και τα CDOs που τους είχαν µεταφέρει - πολλά από 

τα οποία στηρίζονταν σε subprime δάνεια - προκειµένου να ενισχύσουν την 

εµπιστοσύνη των επενδυτών προς τις συγκεκριµένες οντότητες και εποµένως να 

διαφυλάξουν την υψηλή απόδοση των επενδύσεων τους). 

 

*Η αδυναµία των οίκων αξιολόγησης να εκτιµήσουν σωστά τον κίνδυνο και να 

προειδοποιήσουν τους επενδυτές για την επερχόµενη κρίση 

Τα τελευταία 30 έτη οι οίκοι αξιολόγησης έχουν αναδειχθεί σε ένα σηµαντικό παίχτη 

των διεθνών χρηµαταγορών. Οι αξιολογήσεις τους είναι αναγκαίες τόσο για τις 

ρυθµιστικές αρχές, καθώς αποτελούν την βάση για τον καθορισµό των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων των τραπεζών (Βασιλεία ΙΙ), όσο και για τους συµµετέχοντες  στις 

αγορές χρέους αφού η λήψη επενδυτικών αποφάσεων από τους τελικούς επενδυτές 
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απαιτεί την ύπαρξη αξιόπιστων ενδείξεων ως προς την πιστοληπτική ικανότητα των 

εκδοτών χρέους, την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων στην βάση των οποίων 

εκδίδεται αυτό το χρέος αλλά και τον βαθµό επικινδυνότητα  µίας δυνητικής 

επένδυσης. Η ανάπτυξη της τιτλοποίησης και η δηµιουργία πολύπλοκων δοµηµένων 

τίτλων διεύρυνε το πεδίο δράσης των οίκων και έκανε ακόµα πιο σηµαντικό τον ρόλο 

τους για τους επενδυτές οι οποίοι δεν είχαν την δυνατότητα να αξιολογήσουν την 

ποιότητα των τιτλοποιούµενων στοιχείων.   

Οι οίκοι αξιολόγησης θεωρήθηκαν ότι φέρουν ένα σηµαντικό µερίδιο ευθύνης στην 

εξεταζόµενη χρηµατοπιστωτική κρίση καθώς απέτυχαν να αξιολογήσουν σωστά τον 

κίνδυνο που έκρυβε η αγορά των τιτλοποιηµένων προϊόντων και  να ενηµερώσουν 

εγκαίρως  τους επενδυτές για τον κίνδυνο που αυτοί αναλάµβαναν. 

Ο ρόλος και οι ευθύνες των οίκων θα αναλυθούν εκτενώς στην επόµενη ενότητα. 

 

 

4.6 Ο ρόλος των οίκων αξιολόγησης στις χρηµατοπιστωτικές αγορές 

και στην πρόσφατη κρίση 

 

4.6.1 Ποιοί είναι οι οίκοι αξιολόγησης 

 

Η ιστορία των οίκων αξιολόγησης ξεκίνησε το 1909 όταν στις Η.Π.Α. αποφασίσθηκε 

η κατασκευή του τεράστιου σιδηροδροµικού δικτύου. Η ανάγκη εξεύρεσης 

επενδυτών πρόθυµων  να επενδύσουν τα κεφάλαια τους ήταν καθοριστική για την 

θετική έκβαση του συγκεκριµένου εγχειρήµατος. Ο John Moody, ένας χαρισµατικός 

χρηµατοοικονοµικός αναλυτής που διέκρινε το κενό που υπήρχε στον συγκεκριµένο 

τοµέα, προχώρησε στην δηµιουργία της πρώτης εταιρείας αξιολόγησης πιστωτικών 

κινδύνων(Moody’s). Επινοώντας την αξιολόγηση µε τα αρχικά γράµµατα του 

αλφαβήτου, καθιέρωσε τη βαθµολογία ΑΑΑ (και τα παράγωγα της), η οποία έκτοτε 

υποδηλώνει το χαµηλότερο δυνατό ρίσκο, µε το οποίο βρίσκεται αντιµέτωπος ένας 

επενδυτής, όταν δανείζει τα χρήµατα του σε µία επιχείρηση ή σε µια τράπεζα ή σε 

ένα κράτος. Το 1916, εισήλθε στο χώρο η Standard Statistics (η σηµερινή Standard & 

Poor’s ή S&P), ενώ ακολούθησε το 1924 η Fitch.  

Παγκοσµίως δραστηριοποιούνται σήµερα  περισσότεροι από 150 οίκοι 

αξιολόγησης. Παρ’ όλα αυτά µόνο τρεις από αυτούς συγκεντρώνουν συνεχώς πάνω 
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τους το φως της δηµοσιότητας: S&P, Moody’s και Fitch. Οι συγκεκριµένοι οίκοι 

αποτελούν ένα ολιγοπώλιο το οποίο κατείχε το 2008 (έτος κορύφωσης της διεθνούς 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης) το 95% της παγκόσµιας αγοράς22 και παρά το γεγονός 

ότι έχουν επανειληµµένα κατηγορηθεί για µη αξιόπιστες αξιολογήσεις ή µη έγκαιρες 

προβλέψεις κρίσεων, συνεχίζουν να ελέγχουν µέχρι και σήµερα ποσοστό άνω του 

95% της παγκόσµιας πιστοληπτικής αξιολόγησης. 

Με την πάροδο του χρόνου ο ρόλος των οίκων αξιολόγησης αναβαθµίστηκε 

και καθώς η χρηµατοοικονοµική αγορά γινόταν όλο και πιο µεγάλη και πολύπλοκη, 

οι αποφάσεις τους απέκτησαν θεµελιώδη σηµασία στις αγορές οµολόγων και στις 

αποφάσεις των επενδυτών. Μάλιστα η «πολιτική» άνοδος των οίκων αξιολόγησης 

ξεκίνησε λίγο µετά το χρηµατιστηριακό κράχ του 1929 και συγκεκριµένα το1936, 

οπότε υπήρξε στις ΗΠΑ νοµοθετική ρύθµιση που υποχρέωνε τις τράπεζες και τους 

θεσµικούς επενδυτές να µην αγοράζουν αξιόγραφα που χαρακτηρίζονται 

κερδοσκοπικά («non investment grade»), καθώς οι πολιτικοί πίστευαν ότι µε αυτό τον 

τρόπο θα εµποδίζονταν µια νέα πιθανή χρηµατιστηριακή - οικονοµική κρίση. 

Αποτέλεσµα της προαναφερόµενης ρύθµισης ήταν οι διάφοροι χρηµατοπιστωτικοί 

οργανισµοί να ζητούν πλέον την άποψη των οίκων αξιολόγησης για την πιστοληπτική 

ικανότητα των εκδοτών  αξιογράφων. Εκείνη ακριβώς την περίοδο  οι οίκοι  

κατοχύρωσαν το δικαίωµα τους από την SEC23, να έχουν ως νέο τους καθήκον, το να 

κάνουν τη διαφοροποίηση µεταξύ ασφαλούς («investment grade») και µη ασφαλούς ή 

κερδοσκοπικής («non investment grade») χρηµατιστικής επένδυσης για τους 

επενδυτές.  

Τα επόµενα έτη η αξιολόγηση των οίκων  έγινε διεθνώς αποδεκτή  µέσω µιας 

πληθώρας νόµων και κανονισµών και συνεπικουρούµενη από την διεθνοποίηση των 

αγορών και την θέσπιση ενιαίων κανόνων λειτουργίας του διεθνούς 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος(π.χ. συνθήκες της Βασιλείας). Έτσι οι οίκοι 

αξιολόγησης από σύµβουλοι µιας επένδυσης – που ήταν αρχικά – µετατράπηκαν σε 

καθοδηγητές των αγορών, αφού βαθµολογώντας την αξιοπιστία ενός αξιόγραφου, 

µίας εταιρείας ή µίας χώρας όριζαν ουσιαστικά το ποια αξιόγραφα και σε ποια 

                                                 
22 Σε ποσοστά το 2008 η Fitch Rating είχε το 16%, η Moody’s το 39% και η Standard & Poor’s το 
40%(Πηγή: Περιοδικό Der Spiegel) 
 
23 H «Security Exchange Commission» (SEC), ήταν το πρώτο ίδρυµα που ιδρύθηκε το 1934, σαν 
αποτέλεσµα του χρηµατιστηριακού κραχ το 1929, µε σκοπό  την επιτήρηση του χρηµατιστηρίου. 
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έκταση θα αγοράσουν οι µεγάλοι θεσµικοί επενδυτές, µε αποτέλεσµα να καθορίζουν 

τη χρηµατοδότηση της υπό κρίση χώρας – οικονοµίας- τράπεζας ή εταιρείας.  

Ενώ όµως οι τρεις διεθνείς οίκοι αξιολόγησης έχουν συσσωρεύσει τεράστια 

εµπειρία και ταυτόχρονα έχουν αναπτύξει συστήµατα και µεθόδους βαθµολόγησης 

ικανά να προβλέψουν µία δυνητική οικονοµική κατάρρευση, κρίθηκαν αρκετές φορές 

αναποτελεσµατικοί στην έγκαιρη διάγνωση οικονοµικών κρίσεων τόσο σε επίπεδο 

επιχειρήσεων όσο και επίπεδο κρατών. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά κάποια 

πρόσφατα  παραδείγµατα της αναποτελεσµατικότητας των οίκων αξιολόγησης 

(Πηγή: έρευνα στο διαδίκτυο): 

- Τον ∆εκέµβριο του 2001, τέσσερεις  ηµέρες πριν πτωχεύσει η Enron (η µεγαλύτερη, 

στις αρχές του 2001, εταιρεία εκµετάλλευσης ενέργειας παγκοσµίως), οι τρείς οίκοι 

αξιολόγησης προέτρεπαν τους επενδυτές να αγοράσουν µετοχές της εταιρείας 

διατηρώντας την διαβάθµισή της σε επίπεδο «investment grade» παρά το γεγονός ότι 

γνώριζαν µήνες πριν τα προβλήµατα που αυτή αντιµετώπιζε. . 

- Οι τρεις µεγάλοι οίκοι, λίγο πριν την ανακοίνωση κατάρρευσης του µεγάλου 

αµερικάνικου κολοσσού Lehman Brothers, τον Σεπτέµβριο   

του 2008, συνέχιζαν να του δίνουν εξαιρετικές βαθµολογίες επίπεδου «investment 

grade» («Α», «Α2» και «Α+»). Αντίστοιχες βέβαια  βαθµολογίες ελάµβαναν και 

άλλοι χρηµατοπιστωτικοί όµιλοι που αντιµετώπιζαν εκείνο το διάστηµα  έντονα 

προβλήµατα που απειλούσαν ακόµα και την βιωσιµότητά τους (AIG, Bear Sterns, 

Merrill Lynch κτλ.) 

- Οι οίκοι αξιολόγησης λίγους µήνες πριν καταρρεύσει η οικονοµία της Ισλανδίας την 

είχαν αναβαθµίσει. 

 

Κοµβικό σηµείο για την µετέπειτα πορεία  των οίκων αξιολόγησης θεωρείται  

η αλλαγή που επήλθε το 1970 στον τρόπο πληρωµής τους (ενώ τις πρώτες δεκαετίες 

λειτουργίας των οίκων αξιολόγησης οι επενδυτές ήταν αυτοί που «αγόραζαν τις 

εκθέσεις αξιολόγησης», µετά το 1970 οι  εκδότες χρέους ήταν αυτοί που επωµίζονταν 

το κόστος των αξιολογήσεων προκειµένου να τις προσφέρουν στους δανειστές τους), 

η οποία δηµιούργησε τεράστια σύγκρουση συµφερόντων  καθώς οι εκδότες 

επιζητούσαν πάντα καλύτερη βαθµολογία την οποία διεκδικούσαν µέσω  των 

αξιολογήσεων των διαφόρων οίκων ενώ είχαν το δικαίωµα να ακυρώσουν την 

αξιολόγηση που έκανε για λογαριασµό τους ένας οίκος (χωρίς µάλιστα να του 
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καταβάλλουν και την σχετική αµοιβή) και να καταφύγουν σε έναν άλλο για καλύτερο 

αποτέλεσµα..  

Την ίδια δεκαετία, παράλληλα µε την αλλαγή του µοντέλου χρηµατοδότησης 

των υπηρεσιών των οίκων αξιολόγησης, η Αµερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

δηµιούργησε µια κατηγορία οίκων αξιολόγησης που  θα είχαν  εθνική αναγνώριση 

(NSROs), ξεκαθαρίζοντας  ποιους οίκους µπορεί να εµπιστευτεί. Οι 3 πρώτες 

εταιρείες που έλαβαν αυτή την αναγνώριση ήταν οι  Standard & Poor’s, Moody’s και 

Fitch. 

Η δύναµη που είχαν αποκτήσει - µε το πέρασµα του χρόνου - οι 

συγκεκριµένες εταιρείες φαίνεται και από το γεγονός ότι ήταν ταυτόχρονα και από τις 

πρώτες εταιρείες αξιολόγησης που συµπεριλήφθηκαν ανάµεσα σε αυτές που βάσει 

της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ µπορούσαν να πραγµατοποιούν αξιολογήσεις ( ως 

προς τον υπολογισµό των ελάχιστων υποχρεωτικών κεφαλαιακών αποθεµατικών που 

κρατάει µια τράπεζα για την αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου) για λογαριασµό 

των  ρυθµιστικών αρχών του τραπεζικού συστήµατος.  

Καθώς δε το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα αναπτυσσόταν ραγδαία 

και ο ρόλος των οίκων αξιολόγησης αναβαθµιζόταν όλο και περισσότερο, το κυνήγι 

του κέρδους άρχισε να επηρεάζει την αντικειµενικότητα και την αµεροληψία τους 

καθώς τα έσοδά τους από τη λειτουργία του rating(αξιολόγηση) ήταν πλέον 

εξαιρετικά  προσοδοφόρα. Για παράδειγµα η Moody’s το 2001 είχε έσοδα  $ 800 

εκατ., ενώ το 2006 είχαν φθάσει τα $ 2,073 δισ. (Περιοδικό Der Spiegel). 

Σηµειώνεται  ότι το rating που δίνουν οι οίκοι αξιολόγησης σε µια επιχείρηση 

- τράπεζα ή κράτος σηµαίνει ότι όσο καλύτερη (υψηλότερη) είναι η βαθµολογία, 

τόσο περισσότερο ασφαλής θεωρείται η συγκεκριµένη επένδυση (Πίνακας 2) και - 

κατά συνέπεια - το επενδυτικό ενδιαφέρον αναµένεται ότι θα είναι µεγαλύτερο ενώ 

και το κόστος δανεισµού του χρήµατος θα είναι  µικρότερο. 

 Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το γεγονός ότι οι εκθέσεις των οίκων αξιολόγησης 

αναφέρονται ως προσωπικές κρίσεις τους ενώ οι ίδιοι οι οίκοι δεν υπόκεινται σε 

ουσιαστικό έλεγχο από καµιά εποπτική αρχή. Χρηµατοδοτούνται από καθαρά 

ιδιωτικά κεφάλαια και γι’ αυτό δεν είναι λίγες οι φορές που κατηγορήθηκαν ότι οι 

αξιολογήσεις τους κατευθύνονται από τα συµφέροντα των µετόχων ή των στελεχών 

τους ενώ πολλές φορές οι  ισχυρές προσωπικές σχέσεις µεταξύ των στελεχών των 

οίκων αξιολόγησης µε τα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισµών που ζητούν 
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αξιολόγηση έχει ως αποτέλεσµα  τα στελέχη των οίκων να δίνουν οδηγίες στα 

διευθυντικά στελέχη των οργανισµών για το πώς θα λάβουν «καλό βαθµό».  

 

Πίνακας 2: Κλίµακα πιστοληπτικής διαβάθµισης και πιστοληπτική ικανότητα 

(Πηγή:∆ιαδίκτυο)             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2 Οι οίκοι αξιολόγησης υπό το πρίσµα την χρηµατοπιστωτικής κρίσης. 

 

Η ταχύτατη αύξηση των συναλλαγών τιτλοποίησης αλλά και η απαίτηση των 

επενδυτών για ύπαρξη εκθέσεων αξιολόγησης ως προς την ποιότητα των τίτλων που 

προτίθετο να αγοράσουν ανέδειξε τους οίκους αξιολόγησης σε σηµαντικούς παίκτες 

της διαδικασίας της τιτλοποίησης. 

Οι οίκοι αξιολόγησης αναλαµβάνουν να  δώσουν στις συναλλαγές 

τιτλοποίησης την απαραίτητη πιστοληπτική διαβάθµιση, να εκτιµήσουν δηλαδή τον 

κίνδυνο αθέτησης ή αλλιώς την δυνητική απώλεια που εµπεριέχεται σε µία δεξαµενή 
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περιουσιακών στοιχείων καθώς και την πιστωτική ενίσχυση που τυχόν απαιτείται 

ώστε ο τίτλος που θα εκδοθεί να θεωρείται ασφαλής για τους επενδυτές («investment 

grade»).  

Για να πραγµατοποιήσουν τις αξιολογήσεις τους οι οργανισµοί αξιολόγησης 

πρέπει να αξιολογήσουν τέσσερις βασικές πτυχές µιας συναλλαγής τιτλοποίησης: 

(1)την συχνότητα αθέτησης, (2)την σοβαρότητα από ζηµία σε περίπτωση αθέτησης, 

(3)τα χαρακτηριστικά της δεξαµενής των περιουσιακών στοιχείων που θα 

αποτελέσουν τα συστατικά στοιχεία των τίτλων και τέλος (4) την πιστωτική ενίσχυση 

και την δοµή των τίτλων. Για να κατανοήσουν αυτές τις τέσσερις βασικές πτυχές µίας 

συναλλαγής τιτλοποίησης, διεξάγουν τέσσερις τύπους αναλύσεων: (1) την ποιοτική 

ανάλυση που αφορά την  κριτική των στοιχείων εκείνων που θα µπορούσαν να  

οδηγήσουν σε καθυστέρηση ή αδυναµία πληρωµής των επενδυτών, (2)την ποσοτική 

ανάλυση που αφορά την κριτική των αναµενόµενων ταµειακών ροών της συναλλαγής 

(3) την ανάλυση  εξυπηρέτησης, που αφορά την αξιολόγηση των µεµονωµένων 

περιουσιακών στοιχείων που απαρτίζουν την δεξαµενή και το κατά πόσο αυτά 

συµµορφώνονται µε τους όρους που έχει δηλώσει ο αρχικός κάτοχος και εκχωρητής 

τους (originator). Στο στάδιο αυτό ελέγχονται και αξιολογούνται  η συνολική 

στρατηγική του εκχωρητή(δηλαδή οι διαδικασίες και πολιτικές που αυτός ακολουθεί 

ως προς τον έλεγχο, την επιλογή και την λογιστική παρακολούθηση των απαιτήσεων 

που συγκεντρώνει στο ενεργητικό του), τα κίνητρα του εκχωρητή (ως προς την 

συγκεκριµένη συναλλαγή) καθώς και την εισπρακτική  ικανότητα του διαχειριστή ή 

φορέα εξυπηρέτησης των τίτλων (servicer) και τέλος (4) τον νοµικό κίνδυνο, που 

αφορά την αξιολόγηση τυχόν νοµικών κινδύνων που συνδέονται µε την προτεινόµενη 

συναλλαγή (Reiss, 2005) 

Ένα επιπλέον είδος ανάλυσης που εισήγαγαν σχετικά πρόσφατα στις 

αξιολογήσεις τους οι οίκοι είναι ο κίνδυνος χώρας, βάσει του οποίου εξετάζεται η 

φερεγγυότητα ενός εκδότη τίτλων σε σχέση µε την φερεγγυότητα της χώρας από την 

οποία αυτός προέρχεται. Ο στόχος της συγκεκριµένης ανάλυσης είναι να προβλέψει 

τα πολιτικά ή οικονοµικά γεγονότα που εφόσον συµβούν σε µία χώρα  µπορεί να 

επηρεάσουν το επιχειρηµατικό κλίµα αυτής κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι επενδυτές να 

απολέσουν κεφάλαια ή να µην έχουν τις αποδόσεις που ανέµεναν κατά τον χρόνο που  

πραγµατοποιούσαν την επένδυση τους. 

Οι οίκοι αξιολόγησης λαµβάνουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για τις 

αξιολογήσεις τους  κυρίως από τους εκχωρητές των περιουσιακών στοιχείων ενώ δεν 
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πρέπει να αγνοούν τις συνθήκες της αγοράς καθώς και τυχόν αρνητικές τάσεις τόσο 

του υποκείµενου χαρτοφυλακείου περιουσιακών στοιχείων όσο και του ευρύτερου 

οικονοµικού περιβάλλοντος. Τυχόν αποκλίσεις από την αρχική αξιολόγηση τους ( οι 

οποίες πιστοποιούνται βάσει των αναφορών που κατά τακτά χρονικά διαστήµατα 

λαµβάνουν από τον διαχειριστή αναφορικά µε την συµπεριφορά των υποκείµενων 

περιουσιακών στοιχείων ή από άλλα γεγονότα που συµβαίνουν στο ευρύτερο 

περιβάλλον και τα οποία µπορεί να επηρεάσουν την όλη συναλλαγή) πρέπει να 

συµπεριληφθούν  στις µεταγενέστερες εκθέσεις – επικαιροποιήσεις που αυτοί 

συντάσσουν, κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε να αποτελέσουν αντικείµενο 

διόρθωσης προκειµένου να αποφευχθεί η πιθανή υποβάθµιση της κάθε 

συγκεκριµένης έκδοσης τίτλων. 

Στις αρχές του 21ου αιώνα, την εποχή δηλαδή που η αγορά δοµηµένων τίτλων 

που βασίζονταν σε ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου άρχισε να 

αναπτύσσεται µε ταχείς ρυθµούς στις ΗΠΑ και η τιτλοποίηση µετεξελίχθηκε σε µια 

εξαιρετικά πολύπλοκη τεχνική τόσο ως προς την διαδικασία δόµησης όσο και ως 

προς την µορφή των τελικών προϊόντων, οι αξιολογήσεις των διεθνών οργανισµών 

αξιολόγησης και ειδικά των τριών µεγαλύτερων οίκων («The Big Three» όπως τους 

αποκαλούσαν) απέκτησαν ακόµα µεγαλύτερη βαρύτητα  για τους κάθε είδους 

επενδυτές. Οι οίκοι, µε τις αξιολογήσεις τους, καλούνταν να ξεδιαλύνουν την οµίχλη 

που υπήρχε γύρω από την ασύµµετρη πληροφόρηση, προσφέροντας αξιόπιστες 

εκτιµήσεις (ή όπως οι ίδιοι δηλώνουν κρίσεις) σχετικά µε την πιστοληπτική ποιότητα 

των οµολόγων που έχουν εκδοθεί από τους χρηµατοπιστωτικούς  οργανισµούς.  

Ταυτόχρονα οι εκδότες αυτών των οµολόγων απευθύνονταν κατά 

προτεραιότητα στους τρείς συγκεκριµένους οργανισµούς πιστοληπτικής αξιολόγησης 

λόγω της φήµης που είχαν αποκτήσει συν το πέρασµα του χρόνου και του κύρους  

που έφεραν διεθνώς οι βαθµολογίες τους. Άλλωστε οι ευνοϊκές αξιολογήσεις  ήταν 

ζωτικής σηµασίας για την επιτυχή µεταβίβαση των τίτλων που εκδίδονταν έχοντας ως 

κάλυψη στεγαστικά δάνεια µειωµένης εξασφάλισης και ως εκ τούτου υψηλού 

κινδύνου(Αlt-A και subprime δάνεια) (Hill, 2010). 

Από την άλλη πλευρά  οι οίκοι, οι οποίοι πλέον πωλούσαν και επικουρικές 

υπηρεσίες  στους πελάτες τους (π.χ.  εταιρικές συµβουλές, εκτιµήσεις πριν την 

αξιολόγηση, συµβουλές ως προς την δόµηση των τίτλων προκειµένου αυτοί να 

λάβουν στην συνέχεια την επιθυµητή βαθµολογία),  είχαν κάθε συµφέρον να 

υπερβάλλουν στις αξιολογήσεις τους, χωρίς αυτό να µπορεί  να ανιχνευθεί εύκολα 
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από τους επενδυτές. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2003 έως το 2006, ο όγκος των 

CDOs τετραπλασιάστηκε, ξεπερνώντας το 1 τρις $ σε ετήσια βάση. Αν και στην 

πραγµατικότητα κανένας δεν καταλάβαινε τι αγόραζε (άλλωστε ήταν ρεαλιστικά 

αδύνατον να γίνουν σωστά τόσες πολλές αξιολογήσεις, από τρεις µόνο εταιρείες), οι 

κάθε είδους  επενδυτές, αρκούνταν στην αξιολόγηση ΑΑΑ, η οποία υποδηλώνει το 

ελάχιστο πιθανό ρίσκο, και δεν ερευνούσαν τίποτα παραπάνω θεωρώντας ότι οι 

δοµηµένοι τίτλοι ήταν ισάξιοι (θα πρόσφεραν δηλαδή ίδια ασφάλεια και απόδοση) µε 

άλλα χρεόγραφα (π.χ. τα παραδοσιακά εταιρικά οµόλογα) εφόσον ελάµβαναν την ίδια 

βαθµολογία µε αυτά, άποψη η οποία ενισχυόταν και από τις δηλώσεις των ίδιων των 

οίκων. Το αποτέλεσµα ήταν  ότι η αγορά των δοµηµένων οµολόγων έλαβε τεράστια 

έκταση, ιδίως µετά το 2004, µε τη βοήθεια των παραπάνω οίκων, οι οποίοι 

χαρακτήριζαν ως εξαιρετικά αξιόπιστα - και συνεπώς χαµηλού κινδύνου - τα 

δοµηµένα οµόλογα που εξέδιδαν αφειδώς οι αµερικανικές τράπεζες - ακόµη και αυτά 

που βασίζονταν σε προβληµατικά στεγαστικά δάνεια(Coval 2008). 

Ένα σηµαντικό στοιχείο στο οποίο έχουν εστιάσει πολλοί αναλυτές είναι η 

παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς τους εκδότες. Όπως ανέφερε ο Levitt σε 

σχετικό άρθρο του το 2007, ήταν γνωστή σε όλους  η εµπλοκή των οίκων στην 

δόµηση των χρηµατοπιστωτικών µέσων που επέτρεπαν την τιτλοποίηση στεγαστικών 

δανείων υψηλού κινδύνου. Συγκεκριµένα οι εκδότες πλήρωναν ξεχωριστά τους 

οίκους προκειµένου να τους βοηθήσουν να κατασκευάσουν τους συγκεκριµένους 

τίτλους µε τρόπο που θα εξασφάλιζε την µέγιστη δυνατή βαθµολογία τους. Οι οίκοι 

δηλαδή έπαιζαν ταυτόχρονα τον ρόλο του διαιτητή και του προπονητή στο παιχνίδι 

του χρέους  γεγονός που από µόνο του εγείρει πλήθος αµφιβολιών ως προς την 

αντικειµενικότητά τους  αφού στην συνέχεια καλούνταν να αξιολογήσουν τα 

προϊόντα , στην κατασκευή των οποίων είχαν βοηθήσει και οι ίδιοι. Σύµφωνα µε το 

ίδιο άρθρο ο συγκεκριµένος τοµέας  είχε εξελιχθεί σε µια ιδιαίτερα  επικερδή 

δραστηριότητα για τους οίκους (µόνο το 2006 το 40% των συνολικών εσόδων της 

Moody’s προήλθε από συµβουλευτικές υπηρεσίες για δόµηση χρηµατοπιστωτικών 

µέσων). 

Eπιπρόσθετα, σύµφωνα µε τους He,Qian and Strahan (2011)  το γεγονός ότι 

την περίοδο της µεγάλης ανάπτυξης (2002-2006) η αγορά των MBS(Mortgage-

backed securities) συγκεντρωνόταν σε 5 µεγάλους εκδότες (Countrywide, General 

Motors (µέσω του χρηµατοοικονοµικού της κλάδου GMAC), Bear Stearns, Lehman 

Brothers, and IndyM) - οι οποίοι κατά µέσο όρο κατείχαν   το 40% των συνολικών 
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εκδόσεων MBAs, ετησίως - ήταν καθοριστικό για την έκβαση των αξιολογήσεων (σε 

ποσοστό άνω του 90% οι εκδοθέντες από τους συγκεκριµένους εκδότες τίτλοι έφεραν 

βαθµολογία ΑΑΑ) καθώς χαµηλότερες βαθµολογίες θα δυσαρεστούσαν τους 

προαναφερόµενους εκδότες (οι οποίοι – όπως προαναφέρθηκε -και πλήρωναν τις 

αξιολογήσεις των οίκων), εξέλιξη που ενδεχοµένων θα οδηγούσε σε σηµαντική 

απώλεια εσόδων τις τρείς ηγέτιδες εταιρείες αξιολογήσεων. Το ποσό φανερό ήταν το 

κίνητρο του κέρδους φαίνεται και από το γεγονός ότι οι οίκοι αξιολόγησης, βάσει των 

συµφωνιών που υπέγραφαν µε τους εκδότες των τίτλων, αµείβονταν µόνο βάσει των 

αρχικών αξιολογήσεων και ως εκ τούτου απέφευγαν τις επί τα χείρω 

επικαιροποιήσεις  αυτών, προκειµένου να µην κλονίσουν τις σχέσεις τους µε τους 

πελάτες τους. Αυτή η τακτική είχε ως αποτέλεσµα νέα δεδοµένα και αλλαγές ως προς 

τις διαδικασίες αξιολόγησης να εφαρµόζονται µόνο στις τελείως νέες αξιολογήσεις 

ενώ οι επικαιροποιήσεις των παλαιών αξιολογήσεων – ακόµα και στην περίπτωση 

σοβαρών ενδείξεων για την ύπαρξη λάθους – συνέχιζαν να γίνονται µε τις 

υφιστάµενες διαδικασίες. Άλλωστε οι οίκοι ήξεραν ότι οι πιθανές  υποβαθµίσεις 

προηγούµενων άριστων αξιολογήσεις θα είχαν άσχηµο αντίκτυπο όχι µόνο στις 

σχέσεις µε τους πελάτες τους αλλά και στην αξιοπιστία και το κύρος τους. 

Ο  Hill(2010) αναφέρει ότι εκτός από την µεγιστοποίηση κερδών, που 

αποτέλεσε βασικό κίνητρο για την διενέργεια των αξιολογήσεων από τους τρείς 

οίκους - µε τρόπο που να ικανοποιεί πρωτίστως τις πελατειακές τους σχέσεις - ένας 

ακόµα βασικός παράγοντας που συνετέλεσε στην συγκέντρωση τόσο µεγάλου 

αριθµού άριστων αξιολογήσεων  ήταν η άγνοια ή καλύτερα η έλλειψη  εµπειρίας 

στον τοµέα αξιολόγησης των δοµηµένων τίτλων αλλά και η µεγέθυνση της 

συγκεκριµένης αγοράς που αύξησε και την πίεση, από τους εκδότες των τίτλων, για 

νέες «καλές» αξιολογήσεις. Καθώς οι απλές µορφές MBS (που στηρίζονταν στα 

παραδοσιακά prime δάνεια) δεν επαρκούσαν για να ικανοποιήσουν την δίψα των 

επενδυτών για υψηλής απόδοσης τίτλους, άρχισε να ανθεί η αγορά των δανείων 

µειωµένης εξασφάλισης, τα οποία  οι αλµατώδεις ρυθµοί ανάπτυξης της αγοράς 

κατοικίας των ΗΠΑ  κατέστησαν πολύ γρήγορα σε µία φαινοµενικά ανεξάντλητη 

πηγή εξεύρεσης περιουσιακών στοιχείων για νέες τιτλοποιήσεις.. Το γεγονός όµως 

ότι  η αγορά των  subprimes ήταν πολύ νέα στερούσε από τους αναλυτές την 

δυνατότητα να ανατρέξουν σε τυχόν υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία  ως προς το 

πιστωτικό ιστορικό των συγκεκριµένων δανείων (καθώς τα δάνεια αυτά αποτελούσαν 

στο παρελθόν µικρό ποσοστό  των συνολικά χορηγούµενων ενυπόθηκων δανείων, το 
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αυξηµένο στατιστικά ποσοστό αθέτησης που εµφάνιζαν δεν αποτελούσε σαφή 

ένδειξη ως προς την πραγµατική τους επίδοση δεδοµένου τόσο του αλµατωδώς 

αυξανόµενου όγκου τους όσο και άλλων παραµέτρων όπως για παράδειγµα ο 

ταχύτατος ρυθµός ανάπτυξης των συντελεστών της οικονοµίας). Πολύ γρήγορα 

πολύπλοκοι αλγόριθµοι χρησιµοποιήθηκαν για να δηµιουργήσουν και να 

υποστηρίξουν εξαιρετικά σύνθετες δοµηµένες συναλλαγές τιτλοποίησης (CDOs, 

CDOs2,  κ.λ.π.) που υπόσχονταν εξαιρετικές αποδόσεις χωρίς καν να υπάρχουν τα  

ιστορικά στοιχεία των υποσχόµενων αποδόσεων. Το πρόβληµα των αναλυτών έγινε 

ακόµα µεγαλύτερο  µε την σύνδεση των subprimes στα δοµηµένα προϊόντα το οποία  

αποτελούνταν όχι µόνο από πραγµατικά περιουσιακά στοιχεία («real» assets) αλλά 

και από στοιχήµατα σχετικά µε την πιθανότητα αθέτησης των περιουσιακών 

στοιχείων, τα  λεγόµενα credit default swaps (CDS). Για να παρακάµψουν το 

πρόβληµα της ελλιπούς πληροφόρησης, να ανταποκριθούν στην αυξηµένη πίεση των 

πελατών τους και να µην απολέσουν τα δυνητικά κέρδη, οι οίκοι πραγµατοποιούσαν 

τις απαιτούµενες από τους επενδυτές αξιολογήσεις στηριζόµενοι στα υφιστάµενα 

µαθηµατικά µοντέλα (τα οποία  βασίζονταν σε στατιστικά στοιχεία  του 

παρελθόντος) που  -όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων - δεν ήταν κατάλληλα για να 

παρακολουθήσουν την πιστωτική επίδοση των δοµηµένων προϊόντων ενώ πολύ 

συχνά βασίζονταν και σε υποθέσεις. 

 Η έκθεση πεπραγµένων του  Financial Stability Forum (FSF)  που 

δηµοσιεύθηκε στις 07-04-2008 κατέληξε  στο συµπέρασµα ότι η σηµαντική 

υποεκτίµηση των οίκων ως προς τον κίνδυνο  που υπήρχε στα δοµηµένα οµόλογα  

οφείλονταν κυρίως σε µεθοδολογικές αδυναµίες. Στην συγκεκριµένη έκθεση 

σηµειώνεται ότι τα ανεπαρκή ιστορικά δεδοµένα αύξησαν τις αδυναµίες των 

εφαρµοζόµενων από τους οίκους µοντέλων εκτίµησης κινδύνων και ότι οι οίκοι δεν 

έλαβαν επαρκώς υπόψη τους την πιθανότητα αλλαγής των προτύπων δανεισµού αλλά 

και τον συστηµικό κίνδυνο.  

  Οι τρείς οίκοι αξιολόγησης, όπως προκύπτει και από µεταγενέστερες σχετικές 

µαρτυρίες υψηλόβαθµων στελεχών τους  (Jaffee, 2008) προκειµένου να έχουν 

µεγαλύτερη κερδοφορία και να αντιµετωπίσουν τον µεταξύ τους συνεχώς οξυνόµενο 

ανταγωνισµό (οι  πελάτες επέλεγαν τον οίκο που χρησιµοποιούσε τα πιο χαλαρά 

κριτήρια αξιολόγησης) είχαν εσκεµµένα χαλαρώσει τους κανόνες αξιολόγησης. 

Αγνόησαν  βασικές παραµέτρους όπως το ότι η συνεχής αύξηση στις τιµές των 

ακινήτων δεν θα µπορούσε να συνεχιστεί για πάντα ή το ότι άλλοι παράγοντες (π.χ. 
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αύξηση επιτοκίων) µπορούσαν να οδηγήσουν σε µαζικές αθετήσεις πληρωµών των 

υποκείµενων δανείων. Ταυτόχρονα δεν ανέπτυξαν τα κατάλληλα µοντέλα για την 

σωστή αξιολόγηση σύγχρονών επενδυτικών προϊόντων όπως ήταν τα δοµηµένα 

οµόλογα.. Ουσιαστικά δίνοντας στα senior tranches δοµηµένων χρηµατοπιστωτικών 

προϊόντων, όπως τα CDOs, την βαθµολογία ΑΑΑ που  έδιναν και στα παραδοσιακά 

εταιρικά οµόλογα - τα οποία όµως συστηµατικά πρόσφεραν χαµηλότερες αποδόσεις  

στους επενδυτές – µείωσαν την αντίληψη των τελευταίων ως προς τον 

αναλαµβανόµενο πιστωτικό κίνδυνο. Οι επενδυτές δηλαδή οδηγήθηκαν να πιστεύουν 

ότι τα δοµηµένα προϊόντα θα ήταν εξίσου ασφαλή µε τα  εταιρικά οµόλογα. εφόσον 

ελάµβαναν ίδια βαθµολογία µε αυτά (Utzig 2010). 

 

Στον απόηχο της πρόσφατης χρηµατοπιστωτικής κρίσης οι οίκοι αξιολόγησης 

δέχτηκαν, για ακόµα µία φορά, έντονη κριτική  τόσο  για τις υψηλές βαθµολογίες που 

συστηµατικά χορηγούσαν στα δοµηµένα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα όσο και γιατί 

απέτυχαν να αναγνωρίσουν τον πραγµατικό πιστωτικό κίνδυνο των τίτλων που ήταν 

συνδεδεµένοι µε επισφαλή στεγαστικά δάνεια. Καθώς µάλιστα η επιδείνωση των 

συνθηκών στις αγορές χρέους ξέφυγε της αντίληψης τους απέτυχαν και στο να 

ενηµερώσουν εγκαίρως  - ως άλλωστε όφειλαν - τους επενδυτές.  

Τόσο οι αµερικανικές όσο και οι ευρωπαϊκές  ρυθµιστικές αρχές  κλήθηκαν να 

προβληµατισθούν  για το  κατά πόσο οι αξιολογήσεις των οίκων  συντελούν 

αποτελεσµατικά στην εύρυθµη λειτουργία των χρηµαταγορών καθώς και το αν πρέπει 

να υπάρχει τόσο µεγάλη εξάρτηση των επενδυτών από τις συγκεκριµένες 

αξιολογήσεις . 

Το επόµενο στάδιο αφορά την δηµιουργία ενός πιο αυστηρού πλαισίου 

κανόνων λειτουργίας των οίκων αξιολόγησης. Άλλωστε σε αυτήν την κατεύθυνση 

κινούνταν, ακόµα και αρκετά  έτη πριν, πλήθος διεθνών οργανισµών και επιτροπών 

όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ(SEC), η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (CESR), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  και ο ∆ιεθνής 

Οργανισµός των Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (International Organization of Securities 

Commissions)  ή αλλιώς IOSCO24. Hδη από το 2004 η IOSCO – ορµώµενη από την 

                                                 
24Η ΙΟSCO είναι ένας παγκόσµιος οργανισµός στον οποίο συµµετέχουν επιτροπές  
κεφαλαιαγοράς από 174 χώρες οι οποίες ελέγχουν περισσότερο από το 90% των 
αγορών κινητών αξιών παγκοσµίως. Τα µέλη της IOSCO συνέρχονται κάθε χρόνο 
κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Συνόδου τους για να συζητήσουν ουσιώδη θέµατα 
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αποτυχία των οίκων στην περίπτωση της Enron αλλά και στην Ασιατική Κρίση - 

εξέδωσε τον κώδικα δεοντολογίας των οίκων αξιολόγησης. Επρόκειτο για µία  

συγκεντρωτική καταγραφή κανόνων η υιοθέτηση των οποίων κρίνονταν πρόσφορη 

και ικανή  να διασφαλίσει  την ποιότητα και την ακεραιότητα της διαδικασίας 

αξιολόγησης,  να προστατέψει την ανεξαρτησία των αναλυτών, να εντοπίσει, 

εξαλείψει ή/και να διαχειρισθεί ενδεχόµενες καταστάσεις συγκρούσεων 

συµφερόντων καθώς και να συνδράµει στη διασφάλιση της εµπιστευτικότητας των 

πληροφοριών. Οι κανόνες αυτοί ήταν γενικού χαρακτήρα και η IOSCO δεν 

υπεισήρθε σε θέµατα µεθοδολογίας, αναλογιών, µοντέλων ή κλίµακας βαθµολόγησης  

θέλοντας να αφήσει περιθώριο στους οίκους για δικούς τους επιµέρους χειρισµούς ως 

προς τα συγκεκριµένα θέµατα. Υπήρξε έντονη προσδοκία  ότι οι οίκοι θα 

ενσωµάτωναν τον κώδικα της IOSCO στους δικούς τους κώδικες συµπεριφοράς ή θα  

εξηγούσαν µε σαφήνεια τους λόγους για τους οποίους δεν θα συµµορφώνονταν 

πλήρως µε αυτόν, σε κάποια συγκεκριµένα σηµεία. Αν και οι αρµόδιες αρχές  

παρακολουθούσαν την  συµµόρφωση µε τον κώδικα, δεν υπήρχε µηχανισµός 

κυρώσεων. Έτσι ο κώδικας προσέφερε στη βιοµηχανία αξιολόγησης της 

πιστοληπτικής ικανότητας  ένα διεθνώς αποδεκτό πλαίσιο  αυτορρύθµισης µε  βάσει 

την εθελοντική συµµόρφωση (Utzig 2010). Ως εκ τούτου και παρά το γεγονός ότι 

όλοι οι µεγάλοι οίκοι δήλωσαν ότι θα συµµορφωθούν στους προτεινόµενους κανόνες, 

η µη ύπαρξη µηχανισµού επιβολής αποτελεί σηµαντικό  µειονέκτηµα  και ρυθµιστικό 

κενό το οποίο άλλωστε  ανέδειξε  και η µετέπειτα η χρηµατοπιστωτική κρίση. 

Στις µέρες µας  πληθαίνουν όλο και περισσότερο οι φωνές αυτών που ζητούν 

από τις ρυθµιστικές αρχές τη δηµιουργία ενός αυστηρότερου ρυθµιστικού πλαισίου 

λειτουργίας και εποπτείας των οίκων, τόσο λόγω του «σκοτεινού» ρόλου που 

φαίνεται να διαδραµάτισαν οι Moody’s, S&P και Fitch στην τελευταία παγκόσµια 

χρηµατοπιστωτική κρίση όσο και λόγω του µονοπωλιακού τρόπου µε τον οποίο  

συνεχίζουν να λειτουργούν οι συγκεκριµένοι οίκοι γεγονός που τους επιτρέπει να 

επηρεάζουν µε τις κρίσεις τους  -περισσότερο από ποτέ - όχι µόνο τις  αντιδράσεις 

των χρηµαταγορών  όσο και τις τύχες ολόκληρων κρατών. Τόσο η  υποβάθµιση της 

πιστοληπτικής ικανότητας µίας χώρας  όσο και η απλή προειδοποίηση για πιθανή 

υποβάθµιση της, από ένα εκ των τριών οίκων, µπορεί να κλονίσει την οικονοµία της 

                                                                                                                                            
σχετικά µε τις παγκόσµιες αγορές κινητών αξιών και παραγώγων 
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων.  
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και να δηµιουργήσει τεράστιες συγκρούσεις στο εσωτερικό της  µεταβάλλοντας 

ταυτόχρονα (επί τα χείρω) τους όρους δανεισµού της από τις διεθνείς αγορές 

κεφαλαίων.  

Αν  ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι αποτυχίες του παρελθόντος δεν φαίνεται 

να έχουν κάµψει την ισχύ των τριών οίκων που συνεχίζουν να ελέγχουν ακόµα και 

σήµερα περισσότερο από το 90% του συνόλου της  αγοράς αξιολογήσεων,   αλλά και 

τον σηµαντικό ρόλο που αποδίδει γενικά στους οίκους τόσο η επιτροπή  της 

Βασιλείας όσο και η ίδια  η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία λαµβάνει υπόψη 

της τις αξιολογήσεις ειδικά των οίκων αυτών για να δίνει ρευστότητα στις τράπεζες 

της Ευρωζώνης,  φαντάζει αµφίβολο το αν τελικώς οι διεθνείς ρυθµιστικές αρχές θα 

καταφέρουν να περιορίσουν την δύναµη τους µέσω της θέσπισης και επιβολής 

ενιαίων αυστηρότερων κανόνων πραγµατοποίησης του έργου των αξιολογήσεων. 

Εναλλακτικά βέβαια η ενδεχόµενη υλοποίηση της πρότασης της Κοµισιόν για 

δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού οίκου, ο οποίος θα παρέχει ανεξάρτητες αξιολογήσεις 

πιστοληπτικής ικανότητας και θα µπορεί να αποφεύγει πιθανές «συγκρούσεις 

συµφερόντων» φαντάζει ως µία πιθανή λύση για την τόνωση  του ανταγωνισµού και 

την αντιµετώπιση των µονοπωλιακών συνθηκών του κλάδου. 

 

 

4.7 Πως µεταφέρθηκε  η κρίση στην Ελλάδα – Χρήση των 

τιτλοποίησεων κατά την ελληνική κρίση. 

 

Την πενταετία 2002-2007, οι ελληνικές Τράπεζες γνώρισαν ένα ραγδαίο ρυθµό 

ανάπτυξης τόσο σε γεωγραφικό επίπεδο (λόγω της εξάπλωσης τους στην 

Νοτιοανατολική Ευρώπη και ειδικότερα στα Βαλκάνια) όσο και σε επίπεδο 

προϊόντων λόγω της εισόδου τους σε νέες ταχύτατα αναπτυσσόµενες και εξελιγµένες 

αγορές χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, γεγονός που τις οδήγησε στην σταδιακή 

αποµάκρυνση από την παραδοσιακή πηγή λιανικής χρηµατοδότησης (πελατειακές 

καταθέσεις) και στην αναζήτηση νέων πηγών χονδρικής χρηµατοδότησης που είχαν 

κατά βάσει µακροχρόνιο ορίζοντα, γεγονός που εξυπηρετούσε καλύτερα τις 

επεκτατικές τους τάσεις και προοπτικές (Μιχαλόπουλος, 2011).  

Το πρώτο εξάµηνο του 2007 η συγκρατηµένη εξάρτηση των ελληνικών 

τραπεζών σε χρηµατοδότηση από το εξωτερικό (µόλις 12% του παθητικού τους όταν 
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το αντίστοιχο ποσοστό στις υπόλοιπες ανεπτυγµένες χώρες της Ευρώπης ξεπερνούσε 

το 28%) και οι θετικές εκθέσεις τόσο για τα επιτεύγµατα τους σε όλη την 

προηγούµενη 5ετία όσο και για την δυναµική τους άρχισαν να προσελκύουν το 

επενδυτικό ενδιαφέρον των επενδυτών από τις ανεπτυγµένες κεφαλαιαγορές, 

ιδιαίτερα δε από την Ευρώπη. Καθώς οι αγορές γινόταν όλο και πιο «οικείες» µε τον 

ελληνικό πιστωτικό κίνδυνο οι δυνατότητες άντλησης µεσοπρόθεσµης ρευστότητας 

αυξάνονταν χρόνο µε τον χρόνο, γεγονός που αξιοποιήθηκε, στον µέγιστο δυνατό 

βαθµό, από τις Ελληνικές Τράπεζες  που επεκτείνονταν µε ταχύτατους ρυθµούς τόσο 

εντός όσο και εκτός ελληνικών συνόρων (Τράπεζα της Ελλάδος, 2010). 

Στα πρώτα στάδια της κρίσης οι ελληνικές τράπεζες έδειχναν ανεπηρέαστες 

καθώς αφενός µεν εµφάνιζαν ελάχιστη έκθεση σε «τοξικά προϊόντα», αφετέρου δε 

είχαν µικρότερο χρηµατοδοτικό άνοιγµα σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, λόγω 

µικρότερου λόγου δανείων προς καταθέσεις (loan to deposit ratio). Η ισχυρή 

κεφαλαιακή βάση (ίδια κεφάλαια/ενεργητικό), η υψηλή ρευστότητα 

(δάνεια/καταθέσεις) και  η αποστασιοποίηση των ελληνικών τραπεζών από την αγορά 

τιτλοποιηµένων πιστώσεων (οι συγκεκριµένες αγορές απελευθερώθηκαν στην 

Ελλάδα, όταν παρουσίαζαν ήδη κορεσµό σε άλλες ανεπτυγµένες  χώρες, γεγονός που 

ώθησε τις ξένες τράπεζες στην αναζήτηση νέων πηγών κερδοφορίας) ήταν άλλωστε  

οι βασικότεροι παράγοντες που προστάτευσαν το  ελληνικό τραπεζικό σύστηµά από 

τις  βαρύτερες επιπτώσεις της κρίσης (σε αντίθεση µε τις τράπεζες των ανεπτυγµένων 

χωρών της Ευρώπης και των ΗΠΑ). Ως εκ τούτου, τα προβλήµατα των ελληνικών 

τραπεζών περιορίστηκαν στις δυσκολίες άντλησης ρευστότητας που προκάλεσε το 

πάγωµα της διατραπεζικής αγοράς (Ινστιτούτο ΟΤΟΕ, 2009).  

Ήδη από το 1ο εξάµηνο του 2008 οι ελληνικές τράπεζες αντιµετώπιζαν 

δυσκολίες στη χρηµατοδότησή τους από τη διατραπεζική αγορά καθώς η διασπορά 

των προβληµάτων της αγοράς των στεγαστικών δανείων των ΗΠΑ, στις διεθνείς 

αγορές, δηµιούργησε έλλειµµα εµπιστοσύνης ανάµεσα στις τράπεζες για το αν οι 

αντισυµβαλλόµενες (στη διατραπεζική αγορά) τράπεζες, είχαν υγιείς ισολογισµούς, 

ή, αν έκρυβαν σκελετούς δανείων «subprime». Το πάγωµα της διατραπεζικής είχε ως 

αποτέλεσµα ακόµα και ήδη προγραµµατισµένες τιτλοποιήσεις δανείων να µην 

πραγµατοποιηθούν ενώ το κόστος χρηµατοδοτήσεως των τραπεζών αυξήθηκε άµεσα. 

Να σηµειωθεί ότι µέχρι και το 2008 οι οίκοι αξιολόγησης ανανέωναν τις θετικές 

εκθέσεις τους τόσο για την  Ελλάδα όσο και για τις ελληνικές τράπεζες γεγονός που 

διατηρούσε ζωντανό το ενδιαφέρον των επενδυτών για ελληνικούς τραπεζικούς 
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τίτλους. Όµως οι ελληνικές τράπεζες απέφευγαν την έκδοση µεσοπρόθεσµων 

οµολογιών (λόγω του ιστορικά υψηλού κόστους αυτών) και στηρίζονταν στα όποια 

υφιστάµενα αποθέµατα ρευστότητας διέθεταν, ενώ κατέφευγαν (όταν ήταν 

απαραίτητο) στις ελάχιστες   βραχυχρόνιες  πηγές άντλησης ρευστότητας που ήταν 

διαθέσιµες στην διατραπεζική, καθώς πίστευαν ότι οι αγορές θα ανακτούσαν γρήγορα 

την ηρεµία τους και θα επιτρέπονταν ο δανεισµός µε καλύτερους όρους σε τραπεζικά 

ιδρύµατα που δεν είχαν πληγεί το προηγούµενο διάστηµα από αποµειώσεις και ζηµίες 

λόγω έκθεσης στα  subprimes. Άλλωστε οι ελληνικές τράπεζες δεν είχαν αλλάξει τις 

διαδικασίες έγκρισης χορήγησης των δανείων που προορίζονταν για τιτλοποίηση  σε 

αντίθεση µε ότι συνέβη σε άλλες χώρες και ειδικά στις  ΗΠΑ. Το γεγονός ότι οι 

ελληνικές συναλλαγές τιτλοποίησης δεν εµφάνιζαν υποβαθµίσεις λόγω πιστωτικού 

κινδύνου πιστοποιούνταν από τις  εκθέσεις αξιολόγησης των διεθνών οίκων που 

συνέχιζαν να µένουν ανεπηρέαστες της κρίσης. (Μιχαλόπουλος, 2011). 

Το τελευταίο τρίµηνο του 2008, καθώς η κρίση βάθαινε και ο όγκος των 

διενεργούµενων - στην διατραπεζική αγορά της Ευρώπης – συναλλαγών 

περιοριζόταν όλο και πιο πολύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε κοινή στρατηγική 

στα πλαίσια της οποίας  οι κυβερνήσεις πολλών  κρατών-µελών (ανάµεσά τους και  η 

ελληνική κυβέρνηση) ανακοίνωσαν πακέτα στήριξης της ρευστότητας των 

τραπεζικών τους ιδρυµάτων και άλλα παρόµοια µέτρα, όπως κρατικές εγγυήσεις  σε 

επίπεδο κεφαλαίων και διατραπεζικού δανεισµού, εγγύηση τραπεζικών 

καταθέσεων(προκειµένου να αποφευχθεί η µαζική φυγή καταθέσεων από τις 

τράπεζες), απευθείας αγορές τίτλων, αύξηση της παροχής ρευστότητας µε ενέχυρο 

τίτλους, κ.λ.π. Την δυνατότητα αυτή εκµεταλλεύθηκαν και οι ελληνικές τράπεζες οι 

οποίες µέχρι και µετά τα µέσα του επόµενου έτους κατάφερναν ενσωµατώνοντας  τις 

κρατικές εγγυήσεις στις νέες εκδόσεις και προχωρώντας ταυτόχρονα σε   

τιτλοποιήσεις και εκχωρήσεις συµβάσεων να αντλούν την αναγκαία για την 

λειτουργία τους ρευστότητα. 

Στα τέλη του Οκτωβρίου του 2009 η ανακοίνωση του υπουργού οικονοµικών 

στο ECOFIN ότι το έλλειµµα της Ελλάδας το έτος 2009 θα έφτανε τελικά το 12,5% 

αντί για 6%, όπως ήταν η προηγούµενη ενηµέρωση προς το ECOFIN στις αρχές 

Οκτωβρίου, τροφοδότησε  την έντονη ανησυχία των αγορών  για την πορεία  του 

δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και διέσπειρε τον φόβο για πιθανή αδυναµία ελέγχου 

του διογκούµενου χρέους της χώρας. Οι πρώτοι που αντέδρασαν ήταν οι οίκοι 

αξιολόγησης, οι οποίοι, έχοντας υποστεί κριτική για την ανεπάρκεια των µέχρι τότε 
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εκτιµήσεων τους σε διεθνές επίπεδο (ιδιαίτερα δε λόγω της διεθνούς 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης), έσπευσαν να επανεξετάσουν την περίπτωση της 

Ελλάδας.  

Την ταχύτατη υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, από τα 

τέλη του 2009 και έκτοτε, ακολούθησε και η υποβάθµιση των  ελληνικών τραπεζών. 

Η ανασφάλεια και η δυσπιστία των αγορών απέναντι στην ελληνική οικονοµία και ο 

φόβος µιας ενδεχόµενης ελληνικής χρεοκοπίας που πιθανότατα θα προκαλούσε 

αναταράξεις και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αντικατοπτρίζονταν πλέον στην 

εκτόξευση του περιθωρίου δανεισµού των ελληνικών τραπεζών γεγονός που 

καθιστούσε ανέφικτη την χονδρική χρηµατοδότηση τους από τις αγορές κεφαλαίων. 

Η µόνο διαθέσιµη, για τις ελληνικές τράπεζες, πηγή ρευστότητας (αν και 

βραχυπρόθεσµη)  ήταν πλέον η ΕΚΤ η οποία µάλιστα, κατά καιρούς και σε µια 

προσπάθεια της να διευκολύνει τον δανεισµό των ευρωπαϊκών τραπεζών χαλάρωνε 

τα κριτήρια καταλληλότητας των προσκοµιζοµένων ενεχύρων γεγονός που επέτρεπε 

σε ενέχυρα που βαθµολογούνταν ως χαµηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης (όπως τα 

προερχόµενα από τις ελληνικές τράπεζες) να προωθούνται ευκολότερα στις 

δεξαµενές της. Οι ελληνικές τράπεζες, που ήδη αντιµετώπιζαν µεγάλη πίεση σε όρους 

ρευστότητας, έσπευσαν, εντός του 2010, να διευρύνουν το πρόγραµµα τιτλοποίησης 

στοιχείων του ενεργητικού τους µε αποτέλεσµα να αυξηθεί περαιτέρω, το επόµενο 

διάστηµα, η εξάρτησή τους από την ΕΚΤ. Συγκεκριµένα, οι υποχρεώσεις των 

εγχώριων τραπεζών προς την ΕΚΤ από 4,1 δις ευρώ το Ιανουάριο του 2008, 

αυξήθηκαν σε 40,6 δις τον ∆εκέµβριο του ίδιου έτους, 49,7δις τον ∆εκέµβριο του 

2009, για να φτάσουν στο τέλος του 2010 τα 97,8 δις ευρώ. Σύµφωνα µε την σχετική 

έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος (2011) γα την Νοµισµατική Πολιτική 2010-2011, 

«οι αυξηµένες ανάγκες ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών στην διάρκεια της 

τρέχουσας κρίσης ήταν αποτέλεσµα της δραµατικής µείωσης των καταθέσεων, των 

συνεχών υποβαθµίσεων της ελληνικής οικονοµίας και των τραπεζών από τους 

διεθνείς οίκους αξιολόγησης και της διάχυτης και πολύπλευρης αβεβαιότητας, και 

οδήγησαν στην διαµόρφωση της εξάρτησης των εγχώριων πιστωτικών ιδρυµάτων 

από τα κεφάλαια της ΕΚΤ σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα».Σύµφωνα δε µε στοιχεία 

του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ (2011), τα πιστωτικά ιδρύµατα που 

ακολουθούν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα αναγνωρίζουν, από τον Ιούνιο του 2010, 

τις τιτλοποιηµένες απαιτήσεις τους στο ενεργητικό τους, ενώ εµφανίζουν αντίστοιχες 

υποχρεώσεις στην κατηγορία «καταθέσεις από µη Νοµισµατικά Χρηµατοπιστωτικά 
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Ιδρύµατα λοιπών χωρών». Με βάση τα στοιχεία αυτά οι υποχρεώσεις των εγχωρίων 

πιστωτικών ιδρυµάτων οι σχετιζόµενες µε µεταβιβαζόµενα περιουσιακά στοιχεία 

έφτασαν τα 38,7 δισεκατοµµύρια ευρώ τον Ιούνιο του 2010.  

Καθώς οι όροι άντλησης ρευστότητας είχαν πλέον αλλάξει δραµατικά για τις 

ελληνικές τράπεζες όλες οι νέες τιτλοποιήσεις γίνονταν για σκοπούς χρήσης ως 

ενέχυρο. ∆εδοµένου δε ότι από το ευρωσύστηµα γίνονταν  αποδεκτό µόνο το 

ανώτερο τµήµα των τιτλοποιήσεων, η δοµή των τιτλοποιήσεων άλλαξε και έτσι 

εκδίδονταν πλέον µόνο δύο τµήµατα: το ανώτερο και ένα αδιαβάθµητο τµήµα που 

ιδιοκατεχόταν από το κάθε µεταβιβάζων πιστωτικό ίδρυµα και αποτελούσε πιστωτική 

ενίσχυση του ανώτερου τµήµατος (Ζαγορήσιος & Ασηµέλης, 2011). Βέβαια, η 

εφαρµογή ιδιαίτερα αυστηρών κριτηρίων από το ευρωσύστηµα, αναφορικά µε τον 

χειρισµό των προσκοµιζοµένων τιτλοποιήσεων (αύξηση του haircut, της ποσοστιαίας 

δηλαδή περικοπής     που εφαρµόζει η ΕΚΤ επί των προσκοµισθέντων από τις 

εµπορικές τράπεζες τιτλοποιήσεων, και πιστοποίηση του ισχύοντος ελάχιστου 

αποδεκτού  ορίου διαβαθµίσεως για τις νέες τιτλοποιήσεις, από δύο οίκους25), 

δηµιούργησε ακόµα µεγαλύτερα προβλήµατα στην χρηµατοδότηση των ελληνικών 

τραπεζών οι οποίες για να επιτύχουν το προαπαιτούµενο ΑΑΑ έπρεπε να αυξήσουν 

περαιτέρω τα αδιαβάθµητα τµήµατα  µε την χρήση αυξηµένης πιστωτικής ενίσχυσης. 

Οι νέες υποβαθµίσεις τόσο του ελληνικού χρέους (∆ιάγραµµα 6) όσο και των 

ελληνικών τραπεζών και  η σταδιακή αλλαγή της µεθοδολογίας που ακολουθούσαν οι 

οίκοι ως προς την αξιολόγηση τόσο των  τιτλοποιήσεων όσο και των καλυµµένων 

οµολογιών οι οποίες κέρδιζαν όλο και περισσότερο έδαφος,  είχε ως αποτέλεσµα να 

λαµβάνεται πλέον σοβαρά υπόψη  στις αξιολογήσεις των οίκων ο κίνδυνος χώρα Ως 

εκ τούτου η µέγιστη δυνατή βαθµολογία  των  ελληνικών τιτλοποιήσεων µπορούσε  

να είναι ΒΒΒ και των καλυµµένων οµολογιών Α (στο 1ο τρίµηνο του 2011), όταν τα 

αντίστοιχα  ελάχιστα αποδεκτά όρια ήταν ΑΑΑ και ΒΒΒ-. 

                                                 
25 Στις 01-03-2009 η ΕΚΤ αύξησε το ελάχιστο όριο διαβάθµισης  των νέων τιτλοποιήσεων σε ΑΑΑ 
(από Α που ήταν πριν) και των ήδη υφισταµένων τιτλοποιήσεων σε Α ενώ από 01-03-2010 τον 
ελάχιστο αριθµό των ΑΑΑ διαβαθµίσεων από ένα οίκο αξιολόγησης, σε δύο. Εποµένως για τους 
τίτλους οι οποίοι εκδόθηκαν µετά την 1η Μαρτίου 2010, έχει καθοριστεί ότι οι διαθέσιµες δύο 
καλύτερες πιστωτικές αξιολογήσεις δεν πρέπει να υπολείπονται των ελάχιστων επιτρεπτών πιστωτικών 
διαβαθµίσεων δηλ. ΑΑΑ κατά την έκδοση και Α κατόπιν. Για τις καλυµµένες οµολογίες οι 
δυνατότητες χρήσης ως ενέχυρο ήταν ελαφρώς καλύτερες αφού απαιτούνταν ελάχιστη διαβάθµιση 
ΒΒΒ- και µόνο από ένα οίκο αξιολόγησης. (πηγή: ∆ιαδίκτυο) 
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∆ιάγραµµα 6:Εξέλιξη της Πιστοληπτικής Ικανότητας (Rating) της Ελλάδος 

 
Πίνακας 3: Πιστοληπτική ικανότητα (Rating) της Ελλάδος 

 
Εταιρείες 

Αξιολόγησης 
Πιστοληπτικής 
Ικανότητες  

(CRAs) 

Πιστοληπτική 
Ικανότητα 
(Rating) 

Προοπτική (Οutlook) Τελευταία Ενηµέρωση 

Moody’s: Ca Developing   Ιούλιος 2011 

S&P: SD Selective Default Μάρτιος 2012 

Fitch: B- Stable Μάρτιος 2012 

R&I: CC 
Rating Monitor with a 
view to downgrading 

Μάρτιος 2012 

 
Πηγή: Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους(www.pdma.gr)26 

                                                 

26 Στις 02/05/2012 οίκος Standard & Poor's προχώρησε σε αναβάθµιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης 
της Ελλάδας σε «CCC» από το καθεστώς της «επιλεκτικής χρεοκοπίας» SD (Selective Default), 
δίνοντας µάλιστα στην συγκεκριµένη αξιολόγηση σταθερή προοπτική(stable outlook).Η κίνηση αυτή 
του οίκου αξιολόγησης είχε προαναγγελθεί από τον Φεβρουάριο 2012 και ήταν αποτέλεσµα της 
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Το 2011 αυξήθηκαν περαιτέρω οι πιέσεις στη ρευστότητα των ελληνικών 

πιστωτικών ιδρυµάτων (τα οποία κατ’ ουσία έχουν αποκλειστεί από τις διεθνείς 

αγορές χρήµατος από τα τέλη του 2009) καθώς είχαν να αντιµετωπίσουν την  

σηµαντικού ύψους εκροή καταθέσεων (35 δις ευρώ συνολικά για το έτος 2011), τη 

συνεχή µείωση-υποβάθµιση  της αξίας των διαθέσιµων εξασφαλίσεων έναντι των 

οποίων µπορούσαν να αντλήσουν χρηµατοδότηση από το Ευρωσύστηµα αλλά και 

δυσκολίες ως προς την αναπλήρωση των χαρτοφυλακίων αναφοράς(τιτλοποιήσεις) 

και των χαρτοφυλακίων ασφαλείας (καλυµµένες οµολογίες) µε νέα δάνεια,  

δεδοµένης της περαιτέρω µείωσης των χορηγήσεων λόγω της συνεχιζόµενης ύφεσης. 

H επέκταση του σκέλους των εγγυήσεων του Ελληνικού ∆ηµοσίου σε τιτλοποιήσεις 

και καλυµµένες οµολογίες, τίτλους δηλαδή   που εξέδιδαν  οι ελληνικές τράπεζες 

προκειµένου να τους καταθέσουν ως εγγύηση στο Ευρωσύστηµα, έδωσε λύση στην 

κατεύθυνση αντιµετώπισης του προβλήµατος της ρευστότητας καθώς διευκόλυνε την 

παροχή χρηµατοδότησης προς τα πιστωτικά ιδρύµατα µέσω των τακτικών πράξεων 

ανοικτής αγοράς και της πάγιας διευκόλυνσης οριακής χρηµατοδότησης του 

Ευρωσυστήµατος. Άλλωστε και η ίδια  η ΕΚΤ έκανε πλέον αποδεκτούς τους 

παραπάνω τίτλους ως ενέχυρα, µόνο εφόσον έφεραν την εγγύηση του ελληνικού 

δηµοσίου. Επίσης, αποφασίστηκε προσωρινή διεύρυνση του συνόλου των τίτλων οι 

οποίοι θα γίνονταν αποδεκτοί για την άντληση ρευστότητας από το Ευρωσύστηµα. 

Συγκεκριµένα, µειώθηκε η κατώτατη επιτρεπτή πιστωτική διαβάθµιση27 για τους 

                                                                                                                                            
ολοκλήρωσης  του προγράµµατος ανταλλαγής οµολόγων (PSI) για τα οµόλογα υπό ξένο δίκαιο στις 25 
Απριλίου 2012.  

Στις 13 Ιουλίου 2011 ο οίκος Fitch είχε υποβαθµίσει την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδος στην 
κατηγορία υψηλού κινδύνου CCC και στις 22 Φεβρουαρίου 2012 σε ένα «σκαλί» πριν από τη 
χρεοκοπία - στο C (υψηλός κίνδυνος χρεοκοπίας) - ενώ στις 9 Μαρτίου και εν όψει της διαδικασίας 
του PSI η Fitch υποβάθµισε την Ελλάδα σε «περιορισµένη χρεοκοπία» (Restricted Default - RD). 
Τέσσερεις ηµέρες µετά, στις 13-04-2012 ο ίδιος οίκος αναβάθµισε την Ελλάδα κατά  έξι βαθµίδες σε 
Β-, , έπειτα από την ανταλλαγή των οµολόγων στο πλαίσιο της διαδικασίας του PSI. Μάλιστα για 
πρώτη φορά µετά από  πολύ καιρό χαρακτήρισε ως «σταθερές»  (stable) τις προοπτικές της χώρας. 

27 Με τη νέα απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΚΤ το ∆εκέµβριο του 2011, η κατώτατη 
αποδεκτή πιστωτική διαβάθµιση για τους τίτλους οι οποίοι έχουν εκδοθεί αποκλειστικά έναντι 
ενυπόθηκων δανείων που χρηµατοδοτούν την απόκτηση κατοικιών, είτε αποκλειστικά έναντι 
χορηγήσεων προς επιχειρήσεις µικρού και µεσαίου µεγέθους, γίνεται χαλαρότερη. Συγκεκριµένα, για 
να γίνουν αποδεκτοί ως εξασφαλίσεις τίτλοι σε αυτή την ειδική κατηγορία αρκεί κατά την έκδοση των 
τίτλων (αλλά και µετέπειτα) η δεύτερη καλύτερη µεταξύ των διαφορετικών πιστωτικών αξιολογήσεων 
τις οποίες τους έχουν αποδώσει οι διάφοροι οίκοι, να ισοδυναµεί τουλάχιστον µε τη διαβάθµιση “Α” 
της εναρµονισµένης κλίµακας πιστωτικών διαβαθµίσεων του Ευρωσυστήµατος. Επισηµαίνεται ότι µε 
τη διαβάθµιση “Α” της εναρµονισµένης κλίµακας πιστωτικών διαβαθµίσεων του Ευρωσυστήµατος 
ισοδυναµούν οι διαβαθµίσεις Α+/Α/Α-, τις οποίες χρησιµοποιούν οι οίκοι Fitch και Standard & Poor’s 
και οι διαβαθµίσεις Α1/Α2/Α3, τις οποίες χρησιµοποιεί ο οίκος Moody’s. Για την αποδοχή των εν 
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τίτλους οι οποίοι είχαν εκδοθεί έναντι ενυπόθηκων δανείων που χρηµατοδοτούσαν 

την απόκτηση κατοικιών ή χορηγήσεων προς επιχειρήσεις µικρού και µεσαίου 

µεγέθους. Επίσης,  η ΕΚΤ επέτρεψε στις κεντρικές τράπεζες των χωρών µελών της, 

ως προσωρινή λύση28, να αποδέχονται, µε ευθύνη τους, πρόσθετα  ενήµερα 

τραπεζικά δάνεια ως εξασφαλίσεις στις πράξεις κύριας και πιο µακροπρόθεσµης  

αναχρηµατοδότησης και στην πάγια διευκόλυνση οριακής χρηµατοδότησης (Τράπεζα 

της Ελλάδος, 2012). 

 

Σήµερα, η πορεία των ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων φαίνεται να 

εξαρτάται πλήρως από την εξέλιξη των οικονοµικών και δηµοσιονοµικών θεµάτων 

που ταλανίζουν την Ελλάδα. Ήδη η συντονισµένη παρέµβαση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 

Ταµείου είχε ως αποτέλεσµα τη  δηµιουργία  ενός κοινού-µόνιµου µηχανισµού 

στήριξης και συνεχούς εποπτείας της Ελλάδος (γνωστού σήµερα ως ΤΡΟΪΚΑ) ο 

οποίος  - βάσει των συµφωνιών που έχουν υπογραφεί ανάµεσα στα εµπλεκόµενα 

µέρη - θα εξασφαλίσει την χρηµατοδοτική στήριξη της ελληνικής οικονοµίας για όσο 

χρόνο δεν έχει πρόσβαση στις αγορές, υπό την προϋπόθεση όµως υιοθέτησης - από 

πλευράς της Ελλάδος συγκροτηµένης δράσης µε δύο αλληλένδετους στόχους: 

Α). την ταχεία µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και τη δηµιουργία, σε 

σύντοµο χρονικό διάστηµα, πρωτογενών πλεονασµάτων και 

Β). την πραγµατοποίηση διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας. και την µεσοπρόθεσµη ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας. 

 

                                                                                                                                            
λόγω τίτλων τίθενται και άλλες προϋποθέσεις όπως π.χ. ότι τα δάνεια έναντι των οποίων έχουν εκδοθεί 
οι τίτλοι πρέπει να είναι ενήµερα κατά το χρόνο έκδοσης των τίτλων κ.λπ.) 
 
28 Σύµφωνα µε την έκθεση του ∆ιοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος για το 2011: «Η παγκόσµια 
οικονοµική δραστηριότητα, µετά την ισχυρή ανάκαµψη του 2010, επιβραδύνθηκε το 2011, λόγω της 
κρίσης χρέους στις προηγµένες οικονοµίες, της γενικευµένης υποχώρησης της εµπιστοσύνης, καθώς 
και των συνεπειών που είχαν στη ζήτηση οι αυξανόµενες και πλέον πολύ υψηλές διεθνείς τιµές των 
βασικών εµπορευµάτων. Η πορεία ανάκαµψης της παγκόσµιας οικονοµίας υπέστη ισχυρό πλήγµα το 
δεύτερο εξάµηνο του 2011 και ιδίως τους τελευταίους µήνες του έτους από τη δραµατική αύξηση της 
αβεβαιότητας λόγω της εντεινόµενης κρίσης δηµόσιου χρέους στη ζώνη του ευρώ. Θετικές εξελίξεις 
αποτέλεσαν οι αποφασιστικές παρεµβάσεις της ΕΚΤ για τη χορήγηση ρευστότητας, οι θετικές 
εξελίξεις στην Ιταλία, καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση του PSI και η υπογραφή της νέας δανειακής 
συµφωνίας για την Ελλάδα. Ωστόσο, οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προβλέψεις για το 2012 
συνολικά παραµένουν αυξηµένοι». 
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Το νέο πλαίσιο για την Ελληνική Οικονοµία (όπως ορίσθηκε στην τελική 

συµφωνία της 21ης Φεβρουαρίου 2012 του Eurogroup) αποτελεί µία συντεταγµένη 

και επίπονη προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονοµίας εντός της 

ζώνης του ευρώ και περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, µέτρα για την στήριξη και 

ενίσχυση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα (ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών 

τραπεζών), ο οποίος έχει υποστεί σηµαντικές απώλειες τόσο λόγω της έντονης 

ύφεσης στην οποία  έχει εισέλθει η χώρα από το 2009 και έκτοτε όσο και λόγω της 

συµµετοχής του στο πρόγραµµα αναδιάρθρωσης του δηµόσιου χρέους µέσω της 

ανταλλαγής οµολόγων (PSI).  

Το µεγάλο στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία είναι η έξοδος της  από τις 

υφιστάµενες συνθήκες βαθειάς οικονοµικής ύφεσης, η αποκατάσταση της 

ανταγωνιστικότητάς της χώρας και τελικώς  η βελτίωση του επενδυτικού κλίµατος 

στην Ελλάδα ώστε να αρθούν οι αµφιβολίες των κεφαλαιαγορών για την βιωσιµότητα 

αρχικώς της ίδιας της χώρας  και κατ’ επέκταση του ελληνικού τραπεζικού 

συστήµατος. Τα ανωτέρω γεγονότα θα επιτρέψουν µε την σειρά τους την έξοδο των 

ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων από την σηµερινή ιδιότυπη κατάσταση  υψηλής 

εξάρτησης και οµηρίας τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το  άνοιγµα 

των διεθνών κεφαλαιαγορών και για το ελληνικό πιστωτικό σύστηµα.Υπό αυτές τις 

συνθήκες τόσο οι τιτλοποιήσεις όσο και οι καλυµµένες οµολογίες θα επανακάµψουν 

(και  για τις ελληνικές τράπεζες) ως βασικά εργαλεία άντλησης ρευστότητας από την 

διατραπεζική αγορά (κατ’ αντιστοιχία µε ότι συνεχίζει να συµβαίνει άλλωστε σήµερα 

στο διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα ). 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Το 2006, ο καθηγητής J.Lerner του Harvard Business School σηµείωνε σε 

άρθρο του ότι: «οι χρηµατοοικονοµικοί νεωτερισµοί, ακολουθούν έναν κύκλο µε 

θετικές επιπτώσεις, αντιγράφονται, και µε τον τρόπο αυτό  εντείνεται ο 

ανταγωνισµός. Πολύ συχνά όµως η υπερβολή στην χρήση τους µπορεί να επιφέρει 

καταστροφικά αποτελέσµατα. Και αυτό οφείλεται στο αγελαίο ένστικτο των 

επενδυτών, οι οποίοι θεωρούν πως οτιδήποτε απέφερε χρήµα χθες, θα αποφέρει 

χρήµα και σήµερα. Από την άλλη πλευρά, η αντίληψη ότι φωτισµένες κυβερνητικές 

ρυθµίσεις µπορούν να διορθώσουν τέτοιου είδους υπερβολές αποτελεί υπεραισιόδοξη 

υπερβολή καθώς στο µέτρο που οι επενδυτές κερδίζουν από τους 

χρηµατοοικονοµικούς νεωτερισµούς, είναι πολύ δύσκολο να επιβάλει κανείς 

περιορισµούς στις υπερβολές.Μόνον µία κρίση µπορεί να ξεκαθαρίσει τα πράγµατα».  

Η παραπάνω άποψη αποτυπώνει πολύ γλαφυρά όσα ήδη συνέβαιναν και όσα 

επακολούθησαν τα επόµενα έτη στο παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.  

Το 2007 ξεκίνησε από τις ΗΠΑ η µεγαλύτερη χρηµατοοικονοµική κρίση µετά 

το κραχ του 1929 η οποία  εξαπλώθηκε ραγδαία σε κάθε γωνιά του πλανήτη και 

προκάλεσε έντονους κλυδωνισµούς στις διεθνείς χρηµατοπιστωτικές αγορές. 

Σηµαντική παράµετρος και µια από τις γενεσιουργούς αιτίες της συγκεκριµένης 

κρίσης υπήρξε αναµφίβολα η τιτλοποίηση απαιτήσεων, µία  καινοτοµία της 

χρηµατοπιστωτικής αγοράς των ΗΠΑ η οποία αν και πρωτοεµφανίσθηκε στις αρχές 

του 1970 γνώρισε τεράστια ανάπτυξη από το 2000  και έκτοτε οπότε και 

χρησιµοποιήθηκε ευρέως τόσο από τον χρηµατοοικονοµικό τοµέα των ΗΠΑ αρχικά 

όσο και των λοιπών ανεπτυγµένων χωρών  στην συνέχεια, ως εργαλείο βελτίωσης της 

ρευστότητας µέσω άντλησης κεφαλαίων από τις χρηµαταγορές, µείωσης του κόστους 

δανεισµού αυτών των κεφαλαίων, διαχείρισης πιστωτικών κινδύνων αλλά και 

µείωσης των ρυθµιστικά ελαχίστων κεφαλαιακών απαιτήσεων.   

Σαφέστατα πρόκειται για ένα σηµαντικό χρηµατοοικονοµικό αναπτυξιακό 

εργαλείο, αρκεί βεβαίως η χρήση του να είναι λελογισµένη. Όπως αναφέρεται σε 

παλαιότερη µελέτη της ALPHA BANK (2004), κύρια επιδίωξη των τραπεζών µε την 

εφαρµογή των µεθόδων της τιτλοποίησης απαιτήσεων είναι η απρόσκοπτη συνέχιση 

της πορείας ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους στον τοµέα των χορηγήσεων και η 

επίτευξη των χρηµατοοικονοµικών τους στόχων, µε τη χρήση αποτελεσµατικότερων 
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µηχανισµών χρηµατοδότησης και χωρίς κίνδυνο υπερβολικής επέκτασης του 

ενεργητικού τους σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαιά τους. Εποµένως, χωρίς τον κίνδυνο 

µίας ανησυχητικής επιδείνωσης των δεικτών της κεφαλαιακής τους επάρκειας. Με 

τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται -θεωρητικά, τουλάχιστον- η συνέχιση της 

αναπτυξιακής πορείας των τραπεζών, δεδοµένου ότι η τιτλοποίηση των απαιτήσεων 

µπορεί να λύσει προβλήµατα κεφαλαιακής επάρκειας και άρα χρηµατοδότησης της 

αναπτυξιακής προσπάθειας.  

Από το 1990 και µετά η τεχνική της τιτλοποίησης άνθισε γνωρίζοντας 

φρενήρεις ρυθµούς ανάπτυξης ειδικά σε χώρες όπως οι ΗΠΑ. Με την τιτλοποίηση, οι 

τράπεζες αύξαναν την ρευστότητά τους, γεγονός που τους επέτρεπε να παρέχουν νέα 

δάνεια στους πελάτες τους άρα να αυξάνουν και την κερδοφορία τους, ενώ 

ταυτόχρονα  αποµάκρυναν τα δάνεια και κατ’ επέκταση και τον πιστωτικό κίνδυνο 

από τον ισολογισµό τους. Πολύ γρήγορα η δραµατική αύξηση της δραστηριότητας 

τιτλοποίησης τροποποίησε  τη λειτουργία των πιστωτικών αγορών, µειώνοντας τον 

θεµελιώδη ρόλο του µετασχηµατισµού της ρευστότητας που εκτελούνταν ως τότε 

από τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς. Οι τράπεζες µετατράπηκαν σε απλούς 

µεσάζοντες στην βιοµηχανία χορήγησης των στεγαστικών δανείων δείχνοντας 

ταυτόχρονα σοβαρή έλλειψη εγκράτειας ως προς τον παρεχόµενο δανεισµό αλλά και 

αξιοσηµείωτη χαλάρωση ως προς τα κριτήρια  ανάληψης του πιστωτικού κινδύνου.  

Ταυτόχρονα η δραστηριότητα τιτλοποίησης δανείων µαζί µε την ταχύτατα 

αναπτυσσόµενη αγορά πιστωτικών παράγωγων άλλαξαν ριζικά και τον τοµέα 

διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου από τις τράπεζες. Μέσα από αυτές τις 

χρηµατιστικές καινοτοµίες, ο πιστωτικός κίνδυνος µπορούσε  εύκολα να µεταφερθεί 

µακριά από τους ισολογισµούς των τραπεζών και να διασπαρθεί σε άλλους  

παράγοντες των χρηµατοπιστωτικών αγορών ενώ οι τράπεζες αξιοποιούσαν κενά και 

αδυναµίες του ισχύοντος εποπτικού πλαισίου προκειµένου να εµφανίζουν µειωµένες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις. Όλα τα παραπάνω συνετέλεσαν στο να οδηγηθούν τα  

χρηµατοπιστωτικά  ιδρύµατα σε ριψοκίνδυνες επενδύσεις χωρίς µάλιστα να 

τιµολογούν σωστά τον κίνδυνο. Παράδειγµα αποτέλεσαν οι πολύπλοκες και 

αδιαφανείς δοµές τιτλοποιήσεων που επεκράτησαν τη δεκαετία του 2000, όπως τα 

CDOs, CDOs2, κ.ά. Μέσω αυτών των νέων µορφών τιτλοποιήσεων  - οι οποίες είχαν 

ως αρχικό στόχο δηµιουργίας τους την διασπορά του κινδύνου προπληρωµής των 

στεγαστικών δανείων που υποστήριζαν τις παραδοσιακές µορφές τιτλοποιήσεων - 

επετεύχθη ο κατακερµατισµός ακόµα και του πιστωτικού κινδύνου σύµφωνα µε τους 
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κανόνες που έθεταν για τις παρεχόµενες σε αυτές τις περιπτώσεις αξιολογήσεις τους, 

οι αξιολογικοί οίκοι.  

Η περίπτωση των ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων είναι διαφορετική. Στα 

πρώτα στάδια της κρίσης ο ελληνικός τραπεζικός τοµέας έδειχνε ανεπηρέαστος 

καθώς οι ελληνικές τράπεζες χαρακτηριζόταν από  ισχυρή κεφαλαιακή βάση, υψηλή 

ρευστότητα και  πολύ µικρή έκθεση στην αγορά  των δοµηµένων τίτλων που την ίδια 

περίοδο είχαν κατακλύσει τις διεθνείς χρηµατοπιστωτικές αγορές. Την ίδια βέβαια 

εποχή είχαν αρχίσει να χρησιµοποιούν κατά κόρον την συγκεκριµένη τεχνική καθώς 

η στοχευµένη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους δηµιουργούσε αυξηµένες ανάγκες 

χρηµατοδότησης τις οποίες οι ελληνικές τράπεζες προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν 

µέσω της τιτλοποίησης των χαρτοφυλακίων των δανείων τους. Αν και πολύ γρήγορα 

έγινε σαφές στις αγορές ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν είχαν επενδύσει σε 

επικίνδυνους τίτλους, η κρίση που προήλθε από την διεθνή ύφεση και η 

συνεπακόλουθη οικονοµική δυσπραγία εισήχθη και στην Ελλάδα, φανερώνοντας µε 

τον πιο βίαιο τρόπο το υπερχρεωµένο ελληνικό δηµόσιο και την πιθανή αδυναµία του 

να ελέγξει το συνεχώς διογκούµενο χρέος του ενώ ταυτόχρονα έφερε την χώρα 

αντιµέτωπη µε µία από τις χειρότερες οικονοµικές κρίσεις της ιστορίας της κάνοντας 

περισσότερο από ποτέ ορατό τον κίνδυνο της χρεοκοπίας. 

Είναι σαφές ότι για την κατάσταση πιστωτικής ασφυξίας που έπληξε κατά την 

κορύφωση της κρίσης πέραν των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων των ΗΠΑ και τις 

τράπεζες των πιο αναπτυγµένων χωρών παγκοσµίως  δεν ευθύνονται οι τιτλοποιήσεις 

ως εργαλείο, αλλά αυτοί που χρησιµοποίησαν καθ' υπερβολή την συγκεκριµένη 

τεχνική.  

Καταρχήν οι τράπεζες που πολύ γρήγορα ανέπτυξαν µία   κερδοσκοπική κουλτούρα 

στην βάση της γένεσης προσόδων.  

Κατόπιν οι ρυθµιστικές και εποπτικές αρχές που δεν µπόρεσαν να παρακολουθήσουν 

και να θέσουν περιορισµούς στους ταχύτατους ρυθµούς ανάπτυξης και εξάπλωσης 

του συγκεκριµένου θεσµού αλλά και  η στάση που ακολούθησαν οι ίδιες οι 

πολιτειακές αρχές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις ΗΠΑ, για λόγους µάλλον 

πολιτικούς, εντάθηκε η χρήση των δανείων µειωµένης εξασφάλισης, µε σκοπό την 

οικονοµική ανάπτυξη και την παροχή κατοικίας σε χαµηλά εισοδηµατικά στρώµατα 

του πληθυσµού.  

Καθοριστική ήταν και η στάση των οίκων αξιολόγησης απέναντι στην ραγδαίως 

αναπτυσσόµενη αγορά της τιτλοποίησης. Καθώς, εκ των υστέρων, αποδείχτηκε ότι οι 
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αξιολογήσεις τους ήταν υπεραισιόδοξες, αφού δεν ελάµβαναν υπόψη τους την πιθανή 

θετική συσχέτιση των κινδύνων των επιµέρους τµηµάτων των τίτλων (συστηµικός 

κίνδυνος), οι αξιολογικοί οίκοι κατηγορήθηκαν για ακόµα µία φορά  για ανεπάρκεια 

ή/και για µεροληψία η οποία συσχετίστηκε και µε  το γεγονός ότι οι εκδότες των 

τίτλων ήταν αυτοί που πλήρωναν για την αξιολόγηση.  

Η απληστία, δηλαδή η εξασφάλιση υψηλής απόδοσης χωρίς να αξιολογείται 

ορθολογικά το ρίσκο, ήταν κύριο χαρακτηριστικό όχι µόνο της συµπεριφοράς των 

τραπεζών αλλά και των επενδυτών οι οποίοι αγόραζαν τους αξιολογηµένους ως 

χαµηλού ρίσκου τίτλους, είτε  γνωρίζοντας και ταυτόχρονα  αψηφώντας τελικώς τον 

αναλαµβανόµενο κίνδυνο είτε παραπλανούµενοι από τις υπερ-αξιολογήσεις των 

αξιολογητικών οίκων. Άλλωστε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης έγινε ευρέως 

αντιληπτό ότι η δηµοσίευση πληροφοριών σχετικά µε την έκδοση τίτλων επί 

ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων και  εγγυηµένων δανειακών υποχρεώσεων (CDOs) 

δεν ήταν ικανοποιητική. Καθώς ένας σηµαντικός αριθµός δεδοµένων δεν ήταν 

διαθέσιµα στους επενδυτές, αυτοί δεν είχαν την δυνατότητα να εκτιµήσουν  σωστά  

τον αναλαµβανόµενο πιστωτικό κίνδυνο. 

Όλα τα ανωτέρω αποτέλεσαν αντικείµενο διερεύνησης της παρούσας 

διπλωµατικής εργασίας  στα πλαίσια της οποίας, µελετήθηκε ο θεσµός της 

τιτλοποίησης των τραπεζικών απαιτήσεων καθώς και ο ρόλος που διαδραµάτισε  

στην πρόσφατη κρίση η οποία είχε ως αποτέλεσµα την κατάρρευση του κλίµατος 

εµπιστοσύνης ανάµεσα στους επενδυτές και το κλείσιµο των κεφαλαιαγορών. 

Εξετάσθηκαν οι συνθήκες και οι παράγοντες που άνοιξαν τον δρόµο για την 

γιγάντωση του θεσµού  σε παγκόσµιο επίπεδο ενώ ταυτόχρονα αναπτύχθηκε το πώς η 

διεθνής εµπειρία µεταφέρθηκε και αξιοποιήθηκε στην ελληνική πραγµατικότητα. 

Αν και η τιτλοποίηση έχει διαδραµατίσει πολύ σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη 

της επιχειρηµατικής και καταναλωτικής πίστης,  η πρόσφατη κρίση ανέδειξε 

σηµαντικά µειονεκτήµατα στη διαδικασία της λειτουργίας της. Παρά ταύτα η διεθνής 

εµπειρία δείχνει ότι συνεχίζει να  παραµένει ένα σηµαντικό και χρήσιµο εργαλείο 

τόσο για τα τραπεζικά ιδρύµατα όσο και για τις κεφαλαιαγορές. Ταυτόχρονα η 

αλόγιστη χρήση της κατά την διάρκεια της πρόσφατης κρίσης έδειξε ξεκάθαρα την 

υψηλή αλληλεξάρτησή της µε την ισορροπία και την υγεία του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος των διαφόρων χωρών. Ως εκ τούτου η συνετή διαχείριση της τραπεζικής 

ρευστότητας, η εκλογίκευση της µόχλευσης των πιστωτικών ιδρυµάτων  και η 

ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων τους, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την 
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διασφάλιση  της οµαλής λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος ενώ σχετίζονται 

άµεσα και µε την αποκατάσταση των τιτλοποιήσεων ως σηµαντικό 

χρηµατοοικονοµικό, αναπτυξιακό εργαλείο. Ταυτόχρονα η πολυπλοκότητα των 

τεχνικών τιτλοποίησης απαιτεί πιο αναλυτική πληροφόρηση. Υπενθυµίζεται ότι η 

αγορά τιτλοποιηµένων προϊόντων υπέστη πραγµατική καθίζηση όταν οι επενδυτές 

έχασαν την εµπιστοσύνη τους προς τα πολύπλοκα δοµηµένα προϊόντα αφού δεν 

µπορούσαν πλέον να αξιολογήσουν και ως εκ τούτου να τιµολογήσουν τον κίνδυνο 

των συγκεκριµένων προϊόντων. Η επιτροπή της Βασιλείας  αναγνωρίζοντας τα κενά 

που υπήρξαν τόσο σε σχέση µε την εποπτεία του τραπεζικού συστήµατος γενικότερα 

όσο και µε την ίδια την διαδικασία της τιτλοποίησης ειδικότερα έχει προχωρήσει 

στην κατεύθυνση υιοθέτησης πιο αυστηρών κανόνων ως προς την κεφαλαιακή 

επάρκεια , την ρευστότητα και την εποπτεία των τραπεζικών ιδρυµάτων. Ταυτόχρονα 

οι διεθνείς εποπτικές αρχές έχουν κληθεί να επανεξετάσουν το πλαίσιο λειτουργίας 

των οίκων αξιολόγησης και να προσπαθήσουν να δηµιουργήσουν τις κατάλληλες 

συνθήκες οι οποίες θα διασφαλίσουν  την ποιότητα και την ακεραιότητα της 

διαδικασίας αξιολόγησης, οριοθετώντας ταυτόχρονα την δύναµη και τις 

ολιγοπωλειακές συνθήκες λειτουργίας των οίκων. Ουσιαστικά οι διεθνείς ρυθµιστικές 

αρχές στοχεύουν στον περιορισµό της δύναµης των οίκων µέσω της θέσπισης και 

επιβολής ενιαίων αυστηρότερων κανόνων πραγµατοποίησης του έργου των 

αξιολογήσεων. 

Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι στα πλαίσια της σύγχρονης τραπεζικής και τις 

παγκοσµιοποίησης των κεφαλαιαγορών, οι τιτλοποιήσεις µπορούν και θα πρέπει να 

συνεχίσουν να αποτελούν βασικό εργαλείο άντλησης ρευστότητας από τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µέσω όµως της απλοποίησης, της µεγαλύτερης 

διαφάνειας  και  της  υψηλής εποπτείας αυτών, προκειµένου να αποτραπούν πιθανές 

νέες υπερβολές  ή στρεβλώσεις στις δοµές τους. 
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