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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο

  
 

ΔΗΑΓΩΓΖ 
 

 

 Γηαλχνληαο ηνλ 21
ν
 αηψλα κε ηελ ηερλνινγία λα ραξαθηεξίδεη ηνλ αηψλα καο,ε 

νηθνλνκηθή επηζηήκε έρεη πξνρσξήζεη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φζνη ζεσξνχλ .Ζ 

πνιππινθφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ,ε κεγέλζπζε ηνπ,ε ηαρχηαηε εμέιημε 

ηνπ θαζψο θαη ε άκεζε πιένλ ζρέζε κε ηνλ θαζεκεξηλφ θαη απιφ θφζκν δελ πξέπεη λα καο 

αθήλεη αλεπεξεάζηνπο θαη αδηάθνξνπο ζηελ πνξεία πνπ δηαλχεη . 

 Τπάξρνπλ θάπνηα θνκβηθά ζεκεία ζηελ πνξεία ηεο ηζηνξίαο φπνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε.Οπσο ε θαηάξγεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη ηηκψλ ησλ 

επηηνθίσλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλφλα ηνπ ρξπζνχ (Brentton Woods )  πνπ έθεξε θαη 

αλαπφθεπθηα ηελ ηεξάζηηα κφριεπζε πνπ παξνπζηάδνπλ νη ηξάπεδεο ζηηο ζεκεξηλέο 

νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο.Απηή ε εμέιημε γέλλεζε ζηνλ νηθνλνκηθφ θφζκν θαη ηελ έλλνηα 

ηνπ θηλδχλνπ ( πηζησηηθνχ, επηηνθηαθνχ,ζπλαιιαγκαηηθνχ)θαη αλάγθαζε πνιιέο εηαηξίεο λα 

ζπεχζνπλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηα θεθάιαηα ηνπο,δεκηνπξγφληαο θάπσο έηζη ηα παξάγσγα 

ζπκβφιαηα . 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπο γηλφηαλ απφ ηνπο ηξεηο κεγάινπο νίθνπο αμηνιφγεζεο φπνπ κε γλψκνλα ην 

πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ θαη ην θέξδνο έθεξαλ ηελ νηθνλνκία ζηα φξηα ηεο θαη ηνλ θφζκν πνπ 

θαινχληαλ λα πιεξψζεη ηηο ηπρνδησθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηα θεξδνζθνπηθά παηρλίδηα 

(θνηλσληθνπνίεζε δεκηψλ).Ζ αλαθνξά Capgemini θαη Merrill Lynch,πνπ δεκνζηεχζεθε ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2008,ζρεηηθά κε ηνλ παγθφζκην πινχην θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ ,δείρλεη φηη 95.000 

άηνκα θαηέρνπλ πεξηνπζία 13.000 δηο δνιαξίσλ (13,1 ηεξαδνιαξίσλ ),δειαδή πεξηζζφηεξν 

απφ ην έλα ηέηαξην φινπ ηνπ πινχηνπ πνπ πξάρζεθε ζηνλ θφζκν ην 2006. Ζ κέζε εηήζηα 

ακνηβή ελφο δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ζηηο 350 κεγαιχηεξεο ακεξηθαληθέο εηαηξείεο γηα ην 

2012 αλήιζε ζηα 14,1 εθαη. δνιάξηα, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 12,7% ζε ζρέζε κε ην 2011 θαη 

37,4% ζε ζρέζε κε ην 2009, ζηνηρεία ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, ε κέζε ακνηβή 

ησλ εξγαδνκέλσλ έρεη κείλεη θνιιεκέλε ζηα επίπεδα ηεο πξνεγνχκελεο ηξηεηίαο. Ζ ακνηβή 

ησλ ζηειερψλ, δειαδή, είλαη 272,9 θνξέο κεγαιχηεξε απφ εθείλε ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο.Ζ 

ζπγθεθξηκέλε δηαθνξά ην 1965 ήηαλ ζην 20.1, πήγε ζην 29 ην 1978, ζην 122,6 ην 1995 θαη 

έθηαζε ζην peak ηεο ην 383.4 ην 2000 θαη αλέβεθε μαλά ην 2007 (351,3) 

Δηδηθφηεξα γηα ηηο ηξάπεδεο ε ζπγθέληξσζε θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ θάλεη νη 10 

κεγαιχηεξεο ηνπ θφζκνπ,(ζχλνιν ηζνινγηζκψλ πνπ θαηαδεηθλχεη ηα ίδηα θεθάιαηα 

31/12/08)ηζνχληαη κε ην παγθφζκην ρξένο ηνπ 2008,δειαδή 35,5 ηξηο δνιιάξηα .
1
 

 θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμεη ηα βαζηθφηεξα αίηηα γηα ηελ 

ζπγθέληξσζε θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ πεηχρεη ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα παγθνζκίσο θαη ηελ 

ηεξάζηηα αληζφηεηα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ αλαδηαλνκή ηνπ παγθφζκηνπ πινχηνπ . Ζ 

ζηξέβισζε απηή πξνήιζε κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε νξηζκέλσλ εξγαιείσλ φπσο θάπνηα 

θαηλνηφκα θαη ζχλζεηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνηφληα(CDS,CDO),ε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

κφριεπζε,ε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή,ηεο ρεηξαγψγεζεο θεξδψλ,ε εθκεηάιεπζε ηεο εζσηεξηθήο 

γλψζεο – πιεξνθφξεζεο , θαη ηεο παξαπιάλεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ,θαζψο θαη θάπνηα 

άιια πνπ αλαθέξνληαη εληφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο .  

 Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζα απαληεζνχλ είλαη ηα εμήο : εάλ ε ρξήζε παξαγψγσλ 

πξνηφλησλ ζρεηίδεηαη κε ηα ππεξθέξδε ησλ ηξαπεδψλ,εάλ νη νίθνη αμηνιφγεζεο έρνπλ 

ζπκβάιεη ζηελ κεγέλζπζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο,πσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ινγηζηηθέο ηερληθέο 

ζηελ ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ θαη πσο απηέο επίδξαζαλ ηειηθψο ζηηο εηαηξίεο πνπ ηελ 

                                                 
1
 Σα ζηνηρεία γηα ην δεκφζην ρξένο αληιήζεθαλ απν ηελ ηζηηνζειίδα The economist , ελψ γηα ηα δεδνκέλα ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ησλ κεγάισλ ηξαπεδψλ απφ ηηο εηήζηεο αλαθνξέο ηνπο .  
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ηνζέηεζαλ,ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε ησλ ηξαπεδψλ ζηα θεθάιαηα 

ηνπο θαη ηηο επηδφζεηο ηνπο,πσο ηηηινπνηνχληαη δάλεηα θαη γίλεηαη ε πξνψζεζε ηνπο ζηνπο 

επελδπηέο,αλ  νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο  έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά,θαη ηέινο ην ζεκαληηθφηεξν 

είλαη ην γηαηί δελ έρεη ηειεηψζεη ε θξίζε πνπ μεθίλεζε ην 2008. 

 Σν πξψην θεθάιαην απνηειεί ηελ εηζαγσγή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ελψ ζηo 

δεχηεξν θεθάιαην παξαηίζεηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε φζσλ έρνπλ κειεηεζεί πάλσ ζην 

ζέκα .Σν ηξίην θεθάιαην εκπεξηέρεη ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη θαη ζα αλαιπζεί κε πνηα 

εξγαιεία ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαηαθέξλνπλ απηή ηελ ηεξάζηηα ζπγθέληξσζε θεθαιαίσλ . 

ην 4
ν
 θεθάιαην παξαηίζεληαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα φπνπ έρεη γίλεη ρξήζε 

πνιιψλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο (Enron),ηεο 

ηεξάζηηαο κφρεπζεο θαη παξαπιεξνθφξεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ (Lehman brothers) . 

Σέινο ζην 5
ν
 θεθάιαην παξαηήζεληαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ζα γίλνπλ 

πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
 O 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΖΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

 

 

 

 

2.1 Οηθνλνκηθέο θξίζεηο ηζηνξηθά 
 

 Οη Reinhart θαη Rogoff  (2008) θαιχπηνπλ πεξίπνπ νθηψ αηψλεο απφ νηθνλνκηθέο 

θξίζεηο ζε 66 ρψξεο ζε 5 επείξνπο κε ρξενθνπίεο ρσξψλ,ηξαπεδηθψλ παληθψλ,πιεζσξηζηηθέο 

δηαθπκάλζεηο,απφ ηνλ ηνλ κεζαίσλα κέρξη θαη ηελ θξίζε ηνπ 2008.Δμεηάδνπλ λνκηζκαηηθέο 

ππνηηκήζεηο,ππεξπιεζσξηζκνχο,θαη δηαζηήκαηα κε πςειφ πιεζσξηζκφ,θαζψο θαη θξαηηθέο 

ρξενθνπίεο ζε δηεζλέο θαη εζσηεξηθφ ρξένο,φπσο θαη ηελ δηαθχκαλζε ηηκψλ ησλ αθηλήησλ, 

αλεξγία,δείρλνπλ φηη νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ παξφκνηα ζπκπηψκαηα . 

 Παξφκνην έξγν παξνπζηάδνπλ θαη νη Kindleberger et al.(2005) φπνπ εμεηάδνπλ 

γεγνλφηα ησλ ηειεπηάησλ 400 εηψλ μεθηλψληαο απφ ηελ Οιιαλδηθή «θνχζθα» κε ηηο ηνπιίπεο 

ην 1630 θαη δηαπηζηψλεη φηη νη θξίζεηο είλαη πνιιέο.Σα επεηζφδηα απηά ζπκβαίλνπλ κε 

ζπρλφηεηα ελφο αλά δεθαεηία θαη ζπλήζσο φρη ζπρλφηεξα απφ κία θνξά αλά γεληά,αλ θαη ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο παξαξήζεθαλ ζπλερείο θξίζεηο κέζα ζε δηάζηεκα ιίγσλ εηψλ.ε θάζε 

πεξίπησζε εληνπίδεη κία γλψξηκε αθνινπζία γεγνλφησλ πνπ πξνεγείηαη ηεο θξίζεο : ε 

επελδπηηθή αηζηνδνμία απμάλεηαη,θαζψο νη ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο 

επηηαρχλνληαη,νπφηε παξάιιεια απμάλεηαη θαη ε παξνρή ξεπζηφηεηαο θαη 

πηζηψζεσλ,νδεγψληαο ζε κεγαιχηεξε επηηάρπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο .Έηζη,έλα 

νινέλα απμαλφκελν πνζνζηφ επελδπηψλ επελδχεη ζε αμίεο γηα άκεζα,βξαρππξφζεζκα θέξδε . 

 Οη Bordo et al. (2001) εμεηάδνπλ θαηά πφζν νη θξίζεηο έρνπλ γίλεη ζπρλφηεξεο θαη 

ζθνδξφηεξεο ηα ηειεπηαία ρξφληα . Υσξίδνληαο ηελ ζχγρξνλε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηζηνξία ζε 

ηέζζεξηο πεξηφδνπο : 

 

1. Πεξίνδνο ηνπ θαλφλα ηνπ ρξπζνχ ,1880 – 1913. 

2. Σα ρξφληα ηνπ κεζνπνιέκνπ , 1919 – 1939 . 

3. Ζ πεξίνδνο ηνπ Bretton Woods , 1945-1971. 

4. Ζ πξφζθαηε πεξίνδνο  , 1973-1997  

 

Γηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρεη γηα ηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ φπνπ νη 

νηθνλνκνιφγνη ηηο ρσξίδνπλ ζε λνκηζκαηηθέο,ηξαπεδηθέο θαη θξίζεηο ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ,θαη 

θακία απφ απηέο δελ ζπκβαίλεη αλεμάξηεηα απν ηηο άιιεο. Γειαδή φπνπ ζπκβαίλεη κία 

ηξαπεδηθή θξίζε ππάξρεη αληίθηππν ζηνλ ρξεκαηηζηεξηαθφ θιάδν.Βέβαηα ππάξρνπλ θαη 

αλεμάξηεηεο θξίζεηο φκσο φηαλ ππάξρνπλ νη ιεγφκελεο δίδπκεο θξίζεηο ην αληίθηππν ηνπο 

είλαη εληνλφηεξν .Δλδεηθηηθά νη εξγαζίεο ησλ  Bordo et al(2000) Martinez-

Peria(2001),Kaminsky θαη Reinhart (1998) θαζψο θαη ησλ Caprio θαη Klingebiel(1996 θαη 

1999) αλαιχνπλ θαη νξίδνπλ ηηο θξίζεηο θαη ηηο κνξθέο πνπ παίξλνπλ : 

 Ννκηζκαηηθή θξίζε νξίδεηαη ε αιιαγή ηεο επίζεκεο ηζνηηκίαο ελφο λνκίζκαηνο,ε 

εγθαηάιεηςε ελφο ζπζηήκαηνο ζηαζεξψλ ηζνηηκηψλ ή ε δηάζσζε ελφο λνκίζκαηνο 

κέζσ ζπληνληζκέλεο παξέκβαζεο θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ε δηεζλψλ νξγαληζκψλ ( 

ΓΝΣ) . 
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 Σξαπεδηθή θξίζε νξίδεηαη κία θαηάζηαζε δπζρέξεηαο ε νπφηα νδεγεί ζε δηάβξσζε 

θαη θζνξά κεγάινπ κέξνπο ε θαη νιφθιεξεο αμίαο ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.Ζ ηξαπεδηθή θξίζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί απν 

καδηθέο αλαιήςεηο ησλ θαηαζέζεσλ ησλ πειαηψλ ησλ ηξαπεδψλ,αχμεζε ζηνλ 

αξηζκφ ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ,απμεκέλεο πησρεχζεηο 

εηαηξηψλ,ζπγρσλεχζεηο θαη θξαηηθνπνηήζεηο θαη ηέινο κεγάια νηθνλνκηθά παθέηα 

θξαηηθήο βνήζεηαο.  

 Οη θξίζεηο ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ ζπλήζσο αθνινπζνχλ ηηο ηξαπεδηθέο θξίζεηο.ε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη θπβεξλήζεηο ππνηηκνχλ ην εζληθφ ηνπο λφκηζκα ε 

εγθαηαιείπνπλ ηελ ζηαζεξή ηνπο ηζνηηκία θαη πηνζεηνχλ θπκαηλφκελε ηζνηηκία .  

 

 

Οη Kaminsky θαη Reinhart(1998) δηαπίζησζαλ φηη ηα πξνβιήκαηα ζην ηξαπεδηθφ ηνκέα 

ζπρλά πξνεγνχληαη κηα λνκηζκαηηθήο θξίζεο,ρσξίο φκσο λα κπνξέζνπλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ 

ηξαπεηδθή θξίζε σο αηηία ηεο λνκηζκαηηθήο.Ο Kindleberger (1978) ηφληζε φηη ελψ νη ηζηνξηθνί 

αληηκεησπίδνπλ θάζε θξίζε μερσξηζηά θαη ζαλ κνλαδηθφ γεγνλφο,νη νηθνλνκνιφγνη ζεσξνχλ 

φηη ζηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ππάξρνπλ επαλαιακβαλφκελεο αθνινπζίεο θαη θαηά ζπλέπεηα κε 

ζρεηηδφκελα κεηαμχ ηνπο γεγνλφηα κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε παξφκνηεο αληηδξάζεηο.  

Δθείλν πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί είλαη φηη δελ έρνπλ φιεο νη παξάκεηξνη έλνο παθέηνπ 

θξαηηθήο βνήζεηαο ηελ ίδηα επίπησζε ζην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο δηάζσζεο.Οη Honhan et 

al.(2000) βξίζθνπλ φηη ε ζηήξημε γηα αλαδηάξζξσζε θεθαιαίσλ δελ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζην θφζηνο.ε αλάινγα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγνπλ νη Bordo et al.(2000) νη νπνίνη επηπιένλ 

παξαηεξνχλ φηη ε δνκή θαη ν βαζκφο απειπζέξσζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

έρνπλ κηθξή επίπησζε ζην θφζηνο, ελψ θάπνηα επηπησζε δείρλνπλ λα έρνπλ νη θξαηηθέο 

εγγπήζεηο γηα ηηο απνηακηεχζεηο ησλ θαηαζεηψλ. 

Ο Kindlederger αλαθέξεη θξίζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ηνλ 18
ν
 αηψλα,κε ηελ πην γλσζηή ηελ 

θξίζε ηνπ 1720,πνπ αθνινχζεζε ηηο «θνχζθεο» ησλ εηαηξεηψλ ηεο Νφηηαο Θάιαζζα (South 

sea Co) θαη ηνπ Μηζηζηπή ( Mississipi Co),θαζψο θαη ηηο ηξάπεδεο ηνπ John Law ζηε 

Γαιιία,θαη πξνήιζε απφ ηηο ππεξβνιηθέο πξνζδνθίεο ησλ επελδπηψλ γηα θέξδε ζηηο εηαηξείεο 

απηέο ιφγσ ηεο άλζηζεο ηνπ παγθνζκίνπ εκπνξίνπ.  

Τπάξρνπλ θαηά θαηξνί αξθεηνί νηθνλνκνιφγνη πνπ εξεπλνχλ θαη θαηεγνξηνπνηνχλ ηηο 

θξίζεηο ζε δχν θαηεγνξίεο,ε κία είλαη ε θξίζε κεηαβνιψλ πξαγκαηηθψλ ηηκψλ θαη ε άιιε ε 

θξίζε παληθνχ πνπ θαηαβάιεη ην θνηλφ θαη ηνπο επελδπηέο.Οη Friedman θαη Schwartz (1963) 

εμέηαζαλ ηελ ηξαπεδηθή θξίζε ηνπ 1930 θαη ζεηξά επνκέλσλ θξίζεσο ηεο επνρήο εθείλε θαη 

δηάπίζησζαλ φηη νθείινληαλ ζηνλ παληθφ.O Gorton (1988),εμεηάδνληαο ηηο θξίζεηο ζηα ηέιε 

ηνπ 19
νπ

 αηψλα κε αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα δηαπίζησζε φηη νη πεξηζζφηεξεο θξίζεηο πξνήιζαλ απφ 

πησρεχζεηο εηαηξεηψλ,ζηηο νπνίεο νη ηξάπεδεο είραλ κεγάιν άλνηγκα.Οη Calomiris θαη Gorton 

(1991) απνθαίλνληαη φηη απηέο νθείινληαη θπξίσο ζε κεηαβνιέο πξαγκαηηθψλ κεγεζψλ θαη 

ιηγφηεξν ζε παληθνχο .  

 

 

 

 

 

2.2 πλαιιαγκαηηθή θαη επηηνθηαθή απειεπζέξσζε 

 
χκθσλα κε ηνλ Keynes (1936) νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο δελ είλαη απνηειεζκάηηθεο 

θαη απηφ νδεγεί ζε θαηλφκελα θεξδνζθνπίαο,ζηηο κεηνρέο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ . Αιιά ε 

λενθηιειεχζεξε ζθέςε ζέιεζε λα πάεη αθφκα πην καθξηά θαη ην  έλαπζκα γηα ηελ ρσξίο 
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πξνεγνχκελν αχμεζε ζην παγθφζκην δεκφζην ρξένο ήηαλ ε απειεπζέξσζε ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη ησλ επηηνθίσλ .  

Απηή ε απειεπζέξσζε είλαη ηξνκεξά επηθχλδπλε θαη γέλλεζε κία ππεξβνιηθή εμάπισζε 

ησλ αγνξψλ παξαγψγσλ πξνηφλησλ,ν ξφινο ησλ νπνίσλ ππήξμε ζεκειηψδεο γηα ηελ ζεκεξηλή 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε . 

Ζ απειεπζέξσζε απηή έρεη αιιάμεη ξηδηθά ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζκν.Απφ ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ‟90,ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ λνκηζκάησλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ 

έθηαζε ζε έλα θξίζηκν ζεκείν: εθείλν ηεο παγθφζκηαο δηαζπλδεηηθφηεηαο φισ ησλ επηκέξνπο 

ηκεκάησλ ζηηο αίζνπζεο ζπλαιιαγψλ ησλ κεγάισλ δηεζλψλ ηξαπεδψλ.Σαπηφρξνλα ε πιήξεο 

απνπινπνίεζε ησλ αγνξαπσιεζηψλ θαη ε αλάπηπμε ησλ ζπλαιιαγψλ πςειεο ζπρλφηεηαο 

είραλ σο απνηέιεζκα λα θαζηεξσζνχλ νη θαλφλεο ηεο γεληθεπκέλεο δηαζχλδεζεο ησλ 

ζπλαιιαγψλ επηηξέπνληαο ζπγρξφλσο ηελ αλάπηπμε ζε άγλσζηε κέρξη ζήκεξα θιίκαθα ηνπ 

παγθφζκνπ θεξδνζθνπηθνχ παηρληδηνχ.  

 Ζ ζπλέπεηα ησλ θξίζηκσλ απηψλ αιιαγψλ είλαη φηη ε ινγηθή πνπ ηζρχεη ζην εμήο ζην 

παγθφζκηνπνηεκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα δελ έρεη θακία ζρέζε κε εθείλε πνπ ίζρπε 

πξη απφ είθνζη κφιηο ρξφληα .Οη 2 ζεκαληηθέο εζηίεο αζηάζεηαο αθνξά ην λφκηζκα πξψηνλ θαη 

ηελ κεηφρηθή απφδνζε δεχηεξνλ. Ζ δεκηνπξγία ησλ παξαγψγσλ πξνηφλησλ θαη ε αλάπηπμε 

ηνπο έρεη ζαλ ζνβαξή ζπλέπεηα ηελ ζπγθέληξσζε ηεξάζηηαο ηζρχο ζηηο κεγάιεο δηεζλείο 

ηξάπεδεο,θαη φπσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα ζηα ηέιε ηνπ 2008 ην ζχλνιν ηνπ ηζνινγηζκνχ ησλ 

δέθα κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ ην νπνίν θαηαδεηθλχεη κε ην κέγεζνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα θηλεηνπνηνχλ θαη λα δηαζέηνπλ θεθάιαηα αληίζηνηρα ηνπ παγθφζκηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο – 35,5 ηξηο δνιάξηα 
2
 

Δπηπξφζζεηα νη κεγάιεο ρψξεο φπσο ε Κίλα θαη πεηξειαηνπαξαγσγέο ρψξεο ζπζψξεπζαλ 

κεγάια πιενλάζκαηα θαη ζέινληαο λα επελδχζνπλ ηα επηπιένλ θεθάιαηα ζε ξεπζηέο 

θπβεξλεηηθέο αμίεο ρσξίο θίλδπλν. Απηφ πξνθάιεζε κεγάιε πηψζε ζηελ απφδνζε ησλ 

επελδχζεσλ ( ελδεηθηηθά έσο θαη 1%) κε απνηέιεζκα νη επελδπηέο λα αλαδεηήζνπλ λέεο 

επθαηξίεο γηα λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε ηνπο . Ζ παξνρή πίζησζεο γηα αγνξά θαηνηθίαο ζε 

δαλεηνιήπηεο πςεινχ θηλδχλνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ ρξενγξάθσλ , πνπ 

πξνζέθεξαλ ζηνλ επελδπηή απμεκέλε απφδνζε γηα (θαηλνκεληθά ) ρακειφ επίπεδν θηλδχλνπ 

θαη ζηελ ηξάπεδα ηελ δπλαηφηεηα λα δηψμεη δάλεηα απν ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο(off balance sheet). 

Γφζεθε κεγάιε βαξχηεηα γηα ηελ πξνψζεζε ησλ δαλείσλ θαη κεηάπεηηα ζηελ ηηηινπνίεζε 

ηνπο,ειεπζεξψλνληαο έηζη θεθάιαηα γηα λέα δάλεηα, πξαθηηθή πνπ νλνκάζηεθε  δεκηνπξγία 

θαη δηαλνκή ( originate and distridute), ελ αληηζέζε κε ην παιηφ κνληέιν πνπ είραλ νη ηξάπεδεο 

δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε (buy and hold).Σελ λέα κέζνδν πνιιέο επελδπηηθέο ηξάπεδεο 

πηνζέηεζαλ απηή ηελ πξαθηηθή εμαηηίαο ησλ πςειψλ ηνπ απνδφζεσλ ζε βξαρππξφζεζκν 

ρξνληθφ νξίδνληα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη Bear Stearns, Lehman Brothers θαη Merrill Lynch, 

πνπ ήηαλ ηξεηο απφ ηνπο ππιψλεο ηεο Wall Street πνπ θαηέξξεπζαλ ηνλ 2008,φζν θαη  νη 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο (Pollin, 2009) Σελ πεξίνδν 1997-2007 ε αμία ησλ ηηηινπνηήζεσλ 

πεληαπιαζηάζηεθε ζηηο ΖΠΑ , θηάλνληαο ην 2007 ην πνζφ ησλ 2,5 ηξηο δνιαξίσλ .Σα 

ηηηινπνηεκέλα δάλεηα πνπ έκελαλ ζηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ ηξαπεδψλ κπνξνχζαλ λα 

αζθαιηζηνχλ,δεκηνπξγφληαο κία αγνξά κε αζθάιηζηξα θηλδχλνπ αζέηεζεο ( credit default 

swap )κε 60 ηξηο δνιάξηα ,σο πξνο ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ αζθαιηζκέλσλ αμηψλ. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο νη ηξάπεδεο έβγαδαλ αλεπηζχκεηα δάλεηα θαη ηα μαλά αγφξαδαλ ζε δηαθνξεηηθή 

φκσο ζπζθεπζία θαη πςειφηεξε αμηνιφγεζε απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο .  

 Οη επελδπηηθέο ηξάπεδεο θαη ηα θεξδνζθνπηθά ακνηβαία θεθάιαηα έξημαλ φιε ηελ 

πξνζνρή ηνπο ζηελ αγνξά λέσλ ηηηινπνηεκέλσλ πξνηφλησλ κε πςειή απφδνζε θαη αζθάιεηα 

ρακεινχ θηλδχλνπ πνπ πξνζέδηδαλ ζε απηά νη νίθνη αμηνιφγεζεο (safe).Γηα λα κπνξέζνπλ λα 

απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξα πξνηφληα νη ηξάπεδεο κφριεπζαλ ηα θεθάιαηα ηνπο ζε κεγάιν βαζκφ 

                                                 
2
 http://www.economist.com/content/global_debt_clock 

http://www.economist.com/content/global_debt_clock
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(εσο θαη 50 θνξέο) δαλεηδφκελεο κέζσ ζπκβνιαίσλ επαλνγνξάο (repo) θαη πξνζθέξνληαο σο 

ελέρπξν ηα δάλεηα πςεινχ θηλδχλνπ,αιιά ζε ζπζθεπαζία πςειήο αμηνιφγεζεο .Σν 

νηθνδφκεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε δελ άληεμε πνιχ θαη ε αχμεζε ζηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα 

έθεξε αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο ζε φιν ην ρξεκαηνηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο .  

2.3 Ζ θξίζε ηνπ 2008 
  

 Ζ κεγαιχηεξε πεγή ζπδήηεζεο θαη κειέηεο  ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ  απνηειεί ε 

πξφζθαηε θξίζε πνπ μεθίλεζε ζηη ΖΠΑ ην 2008 πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαηάξεπζε ηεο 

Lehman Brothers.Ζ αγνξά θαηνηθίαο ήηαλ ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο κηαο θαη επί ηεο 

πξνεδξίαο George W.Bush Junior ε ηδηνθαηνίθεζε απμήζεθε,θαη αθφκε ν ίδηνο ν πξφεδξνο 

παξαθηλνχζε ηνπο πνιίηεο λα αγνξάζνπλ ζπίηηα. Σα ζηεγαζηηθά δάλεηα απνθαινχληαλ απφ 

νηθνλνκηθνχο ζπκβνχινο Ninja (No income job asset)θαη ρνξεγνχληαλ αζξφα ζηνπο αηηνχληεο. 

χκθσλα κε ηνπο Blundell et al. (2008),ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ην παγθφζκην ελδηαθέξνλ 

πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ κία έληνλε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε.Πξηλ απφ ιίγα ρξφληα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2007 θάπνηνη νηθνλνκνιφγνη ππνζηήξηδαλ πσο πξφθεηηαη 

απιψο γηα κία πηζησηηθή δπζιεηηνπξγία ηεο ακεξηθάληθεο νηθνλνκίαο . Μεηά ην ηέινο ηνπ 

2008 θαη κε δεδνκέλεο ηηο εμειίμεηο ησλ αγνξψλ ν φξνο θξίζε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία 

επβεβαηλψλεηαη θαη θαζηεξψλεηαη γηα λα θαηαδείμεη ην ζχλνιν ησλ επηπηψζεσλ κηα 

εθηεηακέλεο χθεζεο ζηελ επηρεηξεκαηηθή θαη γεληθφηεξα νηθνλνκηθή παγθνζκηφηεηα. Οη Al-

tundas et al.(2007) επηζεκαίλνπλ πσο πξηλ ηελ γελίθεπζε ηεο θξίζεο ν επηθεθαιήο ηεο 

ακεξηθαληθήο θεληξηθήο ηξάπεδεο(FED),Ben Bernanke αλαθνίλσλε φηη ε ππνρψξεζε ζηελ 

αγνξά θαηνηθίαο ήηαλ πεξηνξηζκέλε θαη δελ επξφθεηην λα επηθέξεη θάπνηα αλεζπρία .Σα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθα ηνπ πεξηβάιινληνο ήηαλ,ην θζελφ ρξήκα ,άθζνλε ξεπζηφηεηα ,ππνηίκεζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θηλδχλνπ ρξενγξάθσλ θαη αληηζπβαιιφκελσλ,ζχλζεησλ ππεξκνριεπκέλσλ 

πξνηφλησλ θαζψο θαη αλαδήηεζε γξήγνξνπ θαη κεγάινπ θέξδνπο .Ζ ππεξηξνθηθή αλάπηπμε 

ησλ αγνξψλ δνκεκέλσλ πξνηφλησλ,ζηα νπνία αλήθνπλ θαη ηα παξάγσγα πξνηφληα ήηαλ 

απνηέιεζκα ηεο απειεπζέξσζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αγνξάο.(Morin,2011) 

 Ζ ππεξηξνθία απηή έθεξε πνιχ κεγάιν αξηζκφ πξνηφλησλ αληηζηάζκηζεο θαη φγθν ζηηο 

ζπλαιιαγέο ηνπο . ηηο λνκηζκαηηθέο αγνξέο,ην 2008 νη ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία αληηπξνζσπεχνπλ κφλν ην 1,6% ησλ δηαηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ ζε 

νιφθιεξν ηνλ θφζκν.Με φξνπο θηλήζεσλ,ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο ηνκέαο είλαη πεξίπνπ πελήληα 

θνξέο κεγαιχηεξνο απφ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία .Σν θχξην κέξνο ησλ δηαηξαπεδηθψλ 

ζπλαιιαγψλ αθνξά θηλήζεηο αληηζηάζκηζεο ελάληηα ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ θαη είλαη ηα 

παξάγσγα πξνηφληα,ην 30% γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ,66% γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη θπξίσο κε ηηο 

δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ κε ηηο απνθιίζεηο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ 

ηηκψλ,πξψησλ πιψλ,πηζησηηθψλ θηλδχλσλ (Morin,2011).χκθσλα κε ηνλ Johnson (2010) ε 

θξίζε νθείιεηε θπξίσο ζηελ ζπγθέληξσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αγνξάο ζηα ρέξηα 

νξηζκέλσλ ηδξπκάησλ,ηφζν ηζρπξψλ ψζηε λα κπνξνχλ λα επηβάιινπλ ηελ γλψκε ηνπο ζηελ 

ξπζκηζηηθή αξρή. 

 Καηά ηνπο Arista et al.(2009) ε αγνξά θαηνηθίαο ρακειήο εμαζθάιηζεο ήηαλ ε αθνξκή 

λα πιεγεί ην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα πνπ ζεσξείην απφ πνιινχο αζθαιέο θαη 

ζηεξηδφηαλ ζηηο απηνξπζκηδφκελεο αξρέο ηεο ειεχζεξεο νηθνλνκίαο .Ωζηφζν ηα αίηηα ηεο 

παγθφζκηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη βαζχηεξα θαη πξνέξρνληαη απφ ηελ αδπλακία 

ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηθνχ,λνκηθνχ θαη ξπζκηζηηθνχ ζπζηήκαηνο λα δηαρεηξηζηεί κε επηηπρία 

ηηο πξνθιήζεηο κηαο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο. Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο ζχθσλα πάληα κε 

ηνπο  Arista et al. (2009) ζηηο άζηνρεο θαη πςεινχ θηλδχλνπ πνιηηηθέο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ γηα ηελ επίηεπμε βξαρππξφζεζκσλ πςειψλ θεξδψλ,αδηαθνξψληαο γηα ηελ πηζαλή 

χπαξμε καθξνπξφζεζκσλ δεκηψλ.Με ηελ ρξήζε πνιχπνινθσλ καζεκαηηθψλ κνληέισλ, 
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ακθηζβεηνχκελεο αμηνπηζηίαο,νη επελδπηηθέο ηξάπεδεο απνηηκνχζαλ κε απζαίξεην ηξφπν 

πξνηφληα ζχλζεηα ζηελ κνξθή ηνπο θαη αγλψζηνπ πεξηερνκέλνπ γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

επελδπηψλ πνπ ηα αγφξαδαλ.Έλα απφ ηα θίλεηξα γηα ηελ επηλφεζε ηέηνησλ ηερλαζκάησλ 

απνηεινχζαλ νη ππέξνγθεο ακνηβέο ησλ ζηειερψλ ηνπο πνπ εμαξηψληαλ άκεζα απφ ηελ 

θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ ηνπο . 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηνπο Arita θαη Griffith (2009)πνιινί αλαιπηέο ηελ 

πεξίνδν 2005-2006 ήηαλ ελήκεξνη γηα κία πηζαλή πηψζε ζηελ αγνξά αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ 

ΖΠΑ.Αλάινγα ήηαλ θαη ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο,νη νπνίεο 

πξνέβεζαλ ζε αλεπαξθή εθηίκεζε θαη ηηκνιφγεζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ,αχμεζεο ηνπ ιφγνπ 

ηνπ δαλείνπ πξν ηεο αμία ηεο θαηνηθίαο θνληά ζην 100% αδηαθνξψληαο γηα ηηο πηζαλέο 

επηπηψζεηο ζηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ απφ πηζαλή κείσζε ζηελ αγνξά θαηνηθίαο θαη 

ζπζηάδνληαο κία ζηαζεξφηεξε καθξνπξφζεζκε πνξεία ζηνλ βσκφ ηεο γξήγνξεο αλάπηπμεο.Σν 

ζχλνιν ησλ κπφλνπο πνπ δφζεθαλ ζηα ζηειέρε ηεο Wall Street αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 23,9 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ γηα ην έηνο 2006, παξφκνηεο ακνηβέο δφζεθαλ θαη ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπαηθήο Έλσζεο . 

 Δπίζεο  ην αλεπαξθέο ξπζκηζηηθφ,νξγαλσηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην θαζψο θαη ε 

ειιηπήο ιεηηνπξγία ησλ επνπηηθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αγνξέο.πγθεθξηκέλα ε δπζαλφινγε αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο κεηά ην 1995 

πξνήιζε απφ ηελ ηάζε απειπζέξσζεο ησλ αγνξψλ κε ηελ πεξίθεκε πνιηηηθή ηεο 

απνξξπζκίζεσο(deregulation),ε νπνία παξείρε ραιαξφηεξν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο 

εκπλεπζηήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο ήηαλ ν πξψελ δηνηθεηήο ηεο FED Αιαλ Γθξηλζπαλ . 

Ζ απμαλφκελε θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ αγνξψλ έρεη δεκηνπξγήζεη έλα ηζρπξφ ξεχκα 

κεηαμχ ησλ νηθνλνκνιφγσλ θπξίσο,πνπ ζεσξνχλ φηη ε επνπηεία ζηνλ ηξαπεδηθφ ρψξν 

εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη ζπλεπψο απαηηείηαη κηα “laissez 

faire” πξνζέγγηζε ζην δήηεκα απηφ(Kauffman,2006). Γηα ην ιφγν απηφ πηζηεχνπλ φηη ε 

δηαδηθαζία ρνξήγεζεο αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα θαηαξγεζεί. 

 Σν θαινθαίξη ηνπ 2007 ε επελδπηηθή ηξάπεδα  Bearn Sterns ζηακαηάεη δχν Hedge 

Funds πνπ ήηαλ εθηεζεκέλα εθηεζεηκέλα ζηελ αγνξά νκνιφγσλ θαιπκκέλσλ κε ζηεγαζηηθά 

δάλεηα ρακειήο εμαζθάιηζεο(CDO)
3
,θαη αθνινχζεζαλ θαη άιινη(BNP Paridas).πσο 

αλαθέξνπλ  νη Blundell et al.(2008) ε αγνξά ησλ ηηηινπνηεκέλσλ δαλείσλ κε έθζεζε ζηελ 

αγνξά θαηνηθίαο ρακειήο εμαζθάιηζεο δέρεηαη ηνπο πξψηνπο θξαδαζκνχο  ζεκεηψλνληαο 

απφηνκε πηψζε.Παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα κε πςειή έθζεζε ζηελ αγνξά 

θαηνηθίαο ρακειήο εμαζθάιηζεο (subprime market) αξρίδνπλ λα θαηαγξάθνπλ ζηαδηαθά 

δεκίεο . Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο πξνζπαζψληαο λα δηαζσζνχλ,απνξξνθνχλ θαη ελζσκαηψλνπλ 

ηα δεκηνγφλα πιένλ νκφινγα ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπο ,νη δε επελδπηηθέο ηξάπεδεο έξρνληαη 

αληηκέησπεο κε ηελ απνγείσζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ θαη θαηά επέθηαζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο 

πνπ ηνπο επέηξεπε λα θαηαγξάθνπλ ππεξθαλνληθά θέξδε.Ζ δεκηνπξγία ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

«θνχζθαο» ζηελ ζπγθξεθξηκέλε πεξίνδν απνηέιεζε κεγάιν θαηλφκελν παξαηήξεζεο θαη 

κειέηεο απφ ηνπο νηθνλνκνιφγνπο ζε φιν ηνλ θφζκν . Ο Berlioz, δηθεγφξνο εηδηθεπκέλνο ζην 

δηεζλέο ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα επηζεκαίλεη πσο νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη 

θεξδνζθνπηθέο πξαθηηθέο είλαη αληίζεηεο ζηηο εζηθέο αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηελ 

δηθαηνθξνζχλεο. 

 Ζ δεκηνπξγία ινηπφλ αβεβαηφηεηαο θαη ακθηζβήηεζεο γηα ηελ έθηαζε ησλ 

ππνηηκεκέλσλ απηψλ ζηνηρείσλ (νκνιφγσλ)ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα δπζρεξαίλεη ηηο 

ζπλζήθεο εκπηζηνζχλεο ζηελ δηαηξαπεδηθή αγνξά,απμάλεη ηα δηαηξαπεδηθά επηηφηθηα (LIBOR, 

EURIBOR) θαη δεκηνπξγεί έλα θιίκα πηζησηηθήο αζθπμίαο(Blundell et al.2008).Αληηκέησπεο 

κε ην θαηλφκελν κηαο δηεπξπκέλεο πηζησηηθήο θξίζεο νη θεληξηθέο ηξάπεδεο ηφζν ζηηο ΖΠΑ 

φζν θαη ζηελ Δπξψπε πξνσζνχλ ξεπζηφηεηα ζηελ αγνξά ,ελψ ε FED αξρίδεη λα επηδίδεηαη ζε 

                                                 
3
  Collateralized dept obligation , απνηειεί ρξεκαηννηθνλνκηθφ πξνηφλ πνπ ζα αλαιπζεί ζην 3

ν
 Κεθάιαην 
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κία δηαξθή θαη ζηαδηαθή ππνρψξεζε ηνπ βξαρππξφζεζκνπ θεληξηθνχ επηηνθίνπ ζηνρεχνληαο 

ζηελ επαλαθνξά ηεο ηζζνξνπίαο ζηελ πηζησηηθή θξίζε(Altundas et  al. 2007) . 

 H Κεληξηθή ηξάπεδα ησλ ΖΠΑ κείσζε ην βξαρππξφζεζκν επηηφθην θαηά 0,75% θαηά 

ηελ δηάξθεηα κηα έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο.Πνιιά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα κε κεγάιε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε ζην ηζνινγηζκφ ηνπο,αξρίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα θαζψο βξίζθνληαη ζηελ δίλε εληφο εληεηλφκελνπ επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ 

πξνεξρφκελνπ απφ ηα πςειά δηαηξαπεδηθά επηηφθηα θαη αδπλαηνχλ λα απνπιεξψζνπλ ην 

ρξένο ηνπο πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηνπο νδεγνχλ ζε δεκίεο θαη ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο 

ζηελ ρξενθνπία ε ζηελ θξαηηθνπνίεζε (Northern Rock).  

 Οη Allen et al.(2008) επηζεκαίλνπλ ηηο θπξηφηεξεο πξσηνβνπιίεο,ζπλζέηνπλ ε παξνρή 

ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά ,νη δηεπθνιχλζεηο πξνο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, θαζψο θαη ε 

αγνξά θξαηηθψλ θαη εηαηξηθψλ νκνιφγσλ κε παξάιιειε εμνκάιπλζε ησλ πηέζεσλ πνπ δέρεηαη 

ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θξαηψλ θαη ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ .Πξσηνπφξεο ζηηο παξαπάλσ 

πξσηνβνπιίεο,ηφζν ζε θπβεξλεηηθφ επίπεδν φζν θαη επίπεδν θεληξηθψλ ηξαπεδψλ είλαη νη 

ΖΠΑ. 

 Οη Eatwell et al. (2009) αλαθέξνπλ φηη ε κε νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ηεο Βαζηιείαο II 

νδήγεζε ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζε κε νξζφ ππνινγηζκφ ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ πνπ 

αληηκεηψπηδαλ.εκαληηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία πιαζκαηηθψλ ζηνηρείσλ ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηάζηάζεηο πνιιψλ εηαηξίσλ έπαημε θαη ε κε ηθαλνπνηεηηθή εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ.Πνιιά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα είραλ δεκηνπξγήζεη κνλάδεο εθηφο 

ηζνινγηζκνχ(SPE-εηαηξίεο εηδηθνχ ζθνπνχ)γηα ηελ απφθξπςε ησλ ηνμηθψλ πξνηφλησλ ψζηε λα 

μεπεξλνχλ ηνπο πεξηνξηζκνχο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ .  

 Αληίζεηα θαηά ηνπο Boivin  et al.(2008) ε Δπξσπαηθή Κεληξηθή Σξάπεδα ζέηνληαο σο 

πξσηαξρηθφ ηεο ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πιεζσξηζηηθψλ ηάζεσλ αχμεζε ηα επηηφθηα ηεο 

ππεξεθηηκψληαο ηηο ηθαλφηεηεο ηεο ηζρπξήο ηεο νηθνλνκίαο .Ακεζε ζπλέπεηα ήηαλ ε ζηαδηαθή 

ππνηίκεζε ηνπ δνιαξίνπ ζε ζρέζε κε ην επξψ θαη ε εθηίλαμε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη 

ησλ ηξνθίκσλ.πλεπψο  ε εμέιημε απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πηζησηηθή ζηελφηεηα ζπλέβαιιε 

ζηελ αλαηξνπή ηεο αλαπηπμηαθήο δπλακηθήο ησλ νηθνλνκηψλ ηεο επξσδψλεο . Ζ κε θνηλή 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ εθάξκνζαλ νη δχν θεληξηθέο ηξάπεδεο φρη κφλν δε βνήζεζαλ λα 

αληηκεησπίζηεη ε θξίζε,αιιά ρεηξνηέξεςαλ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Γεκηνπξγηθή Λνγηζηηθή  
 

 Ζ απμαλφκελε πίεζε πξνο ηηο δηνηθήζεηο ησλ εηαηξεηψλ γηα αχμεζε ηεο κεηνρηθήο 

απφδνζεο έρεη αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ε πξαθηηθή ηεο δεκηνπξγίαο θαη θαληαζίαο 

ζηνλ ρψξν ηεο απνηχπσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ κηαο νληφηεηαο θαζψο θαη ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ.χκθσλα κε ηνλ Shah (2002), ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο θάλεη 

ρξήζε ησλ αζαθεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ λνκνζεζία «παξαζπξάθηα» κε ζθνπφ ηελ 

σξαηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ,παξνπζηάδνληαο ε εηαηξία ηηο επηζπκεηέο απνδφζεηο. 

Δπνκέλσο νη επηρεηξήζεηο δελ παξαβαίλνπλ ηελ λνκνζεζίαο, απιψο θάλνπλ θαιή ρξήζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο. Οπφηε αλ δσζεί έλαο νξηζκφο γηα ηελ δεκηνπξγηθή ινγηζηθή είλαη  ε επηζεηηθή 

ινγηζηηθή,παξαπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αιιά θαη ρεηξαγψγεζε ησλ 
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ινγηζηηθψλ θεξδψλ. Ζ παξαπνίεζε απηή νξίδεηαη σο εθνχζηα, εζθεκκέλε ελέξγεηα απφ έλα ή 

πεξηζζφηεξα άηνκα ηεο δηνίθεζεο, ησλ εξγαδνκέλσλ, ή ηξίηνπ κέξνπο πνπ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ ςεπδή παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπνκέλσο, ν 

θχξηνο ζηφρνο ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο δελ είλαη άιινο απφ ηελ εμαπάηεζε ησλ ρξεζηψλ 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.Σν Γηεζλέο Διεγθηηθφ πξφηππν 240 αλαθέξεηαη ζε 

ζέκαηα ιαζψλ θαη παξαπνηήζεσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηάζηαζεσλ. 

 χκθσλα κε ηνλ Σζαθιάγθαλν (2005),δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή είλαη ε ζθφπηκε απνθπγή 

πθηζηάκελσλ θαλφλσλ, αξρψλ θαη θαλνληζκψλ ή ε ζθφπηκε εθκεηάιιεπζε ηεο έιιεηςεο 

αξρψλ θαη θαλφλσλ γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλνπαπνηειέζκαηνο ή ηελ παξνπζίαζε 

ζπγθεθξηκέλεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηηο θαηαζηάζεηο. Δπί πξφζζεηα 

ζχκθσλα κε ηνλ Naser (1993), “Ζ δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή είλαη ε κεηαηξνπή ησλ ζηνηρείσλ 

ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ απφ απηφ πνπ πξαγκαηηθά είλαη,ζε νηηδήπνηε επηζπκεηφ απφ 

ηνλ ζπληάθηε ηνπο, εθκεηαιιεπφκελνη ηνπο θαλφλεο θαη / ή αγλνψληαο θάπνηνπο ή φινπο απφ 

απηνχο”. Ο Rezaee(2003) αλαθέξεη φηη ε ινγηζηηθή απάηε ζπκπεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 

I) Νφζεπζε, παξαπνίεζε ή αζέκηηε ηξνπνπνίεζε νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, 

ππνζηεξηθηηθψλ εγγξάθσλ, ή επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ.  

II)  θφπηκα εζθαικέλεο δειψζεηο, παξαιείςεηο ή δηαζηξεβιψζεηο γεγνλφησλ, 

εκπνξηθψλζπλαιιαγψλ, ινγαξηαζκψλ θαη άιισλ ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηηο 

ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο. 

III) θφπηκα θαθή εθαξκνγή, εξκελεία θαη εθηέιεζε ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, αξρψλ 

θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη αλαθνξά 

νηθνλνκηθψλ θαηεπηρεηξεζηαθψλ ζπλαιιαγψλ. 

IV) Δζθεκκέλε παξάβιεςε θαη απνθάιπςε ή παξνπζίαζε αλαθξηβψλ ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ, αξρψλ θαη πξαθηηθψλ. 

V) Υξήζε ινγηζηηθψλ ηερλαζκάησλ γηα ηε δηαρείξηζε παξάλνκσλ θεξδψλ. 

VI) Μεζνδεχζεηο ινγηζηηθψλ ηερληθψλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα φξηα ησλ λφκσλ, αιιά 

είλαη εχθνιν λα κεηαβιεζνχλ κέζα απφ ηα «παξαζπξάθηα» απηψλ. 

 

 

Ο Μπαξαιέμεο (2004) αλέθεξε φηη ε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή εθαξκφδεηαη εθηφο απφ ηηο 

κεγάιεο ρψξεο, θαη ζηηο κηθξέο θαη κάιηζηα ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, θάπνηνη απφ ηνπο ιφγνπο 

αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο είλαη νη εμήο: 

• Υαιαξά λνκνζεηηθά κέηξα απφ ηε ρψξα εδξαίσζεο ηεο εηαηξίαο 

• Απνθπγή εκθάληζεο δεκηψλ ζηηο εμεξρφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

• Γεκηνπξγία θιίκαηνο επθνξίαο κε ηε κεγέζπλζε ησλ θεξδψλ ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο 

• Τπεξθνξνιφγεζε θεξδψλ 

• πάληνη θξαηηθνί έιεγρνη 

• Αλεχζπλνη ινγηζηέο 

• Πεξηνξηζκέλνο εμσηεξηθφο έιεγρνο απφ Διεγθηέο 

 

 Δλδεηθηηθή είλαη ε έξεπλα ηεο PriceWaterHouseCoopers (2007) γηα ην νηθνλνκηθφ 

έγθιεκα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη απψιεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ απάηεο απμήζεθαλ θαηά 

40% ην 2005 θαη 2006 κε ζπλέπεηα ην θφζηνο απφ ηηο άκεζεο δεκηέο λα θηάζεη ηα 2,4 

εθαη. δνιάξηα.Ζ Γεκηνπξγηθή Λνγηζηηθή πξνθαιεί νπζηαζηηθά κηα δηαζηξεβισκέλε 

θαηάζηαζε ζε επίπεδν επηρείξεζεο-νληφηεηαο κε αληίθηππν ζηε θνηλσλία,έρνληαο κάιηζηα 

πξνεθηάζεηο κε πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά.Οη ζπλέπεηεο ηεο εθαξκνγήο 

αζέκηησλ αιιά θαη ζεκηηψλ κεζφδσλ εληνπίδνληαη ζηα δεκνζηεπκέλα απνηειέζκαηα ησλ 
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επηρεηξήζεσλ, πνπ ζθνπφ έρνπλ λα απεηθνλίζνπλ κε νξζφ ηξφπν ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο θαη λα παξέρνπλ πιεξνθφξεζε ζηνπο επελδπηέο θαη γεληθφηεξα 

ζε φινπο ηνπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο . 

 Οη Gowthorpe θαη Amat (2005) επηζεκαίλνπλ φηη ε «Γεκηνπξγηθή Λνγηζηηθή» 

αλαθέξεηαη ζηε ζθφπηκε δηαζηξέβισζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη κεηφρσλ 

κέζσ εθείλσλ πνπ ζπληάζζνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη επηδηψθνπλ λα 

κεηαβάιινπλ ην πεξηερφκελν ησλ κελπκάησλ πνπ κεηαδίδνληαη.Σέινο, ν Riahi-Belkaoui 

(2003) αλαθέξεη, ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν “Accounting -By Principle or Design?”, ηνλ φξν 

«ρεδηαζκέλε Λνγηζηηθή» (“Designed Accounting”), ζηνλ νπνίν απνδίδεη ηηο έλλνηεο ηεο 

«εμνκάιπλζεο ηνπ απνηειέζκαηνο» (Income Smoothing), ηνπ «ζρεδηαζκνχ ησλ θεξδψλ» 

(Earnings Management), ηεο «δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο» (Creative Accounting), θαη ηεο 

«ινγηζηηθήο απάηεο» (Fraud in Accounting). 

 

  

 

 

2.5 Ζ Υεηξαγώγεζε θεξδώλ  
 

 Οη Burgstahler et al. (2004) δείρλνπλ ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζην επίπεδν ηνπ 

earnings management κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ, παξά ηηο εθηεηακέλεο πξνζπάζεηεο 

ελαξκφληζεο.Πην ζπγθεθξηκέλα βξέζεθε φηη ην earnings management είλαη πεξηζζφηεξν 

δηεηζδπηηθφ ζηηο κε εηζεγκέλεο εηαηξίεο θαη ζηηο ρψξεο κε κηθξή πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ θαη 

αδχλαηα λνκηθά ζπζηήκαηα. Δπηρεηξήζεηο ρσξψλ νη νπνίεο έρνπλ λνκηθά ζπζηήκαηα πνπ 

κνηάδνπλ κε απηά ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα επίπεδα earnings 

management απφ φηη νη ζθαλδηλαβηθέο θαη νη βξεηαληθέο εηαηξίεο (ηφζν νη εηζεγκέλεο φζν θαη 

νη κε εηζεγκέλεο).Σα επξήκαηα απηά πηζηνπνηνχλ φηη ην ζεζκηθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη 

θάπνηα ζηνηρεία πνπ δηακνξθψλνπλ ηα θέξδε γηα φιεο ηηο εηαηξίεο κε ηνλ ίδην ηξφπν.Οη 

θνξνινγηθνί θαλφλεο εκθαλίδνληαη λα έρνπλ κεγαιχηεξε επίπησζε ζηηο κε εηζεγκέλεο 

εηαηξίεο ελψ ηα ινγηζηηθά πξφηππα ηα νπνία ζρεδηάζηεθαλ ψζηε λα θάλνπλ ηα θέξδε 

πεξηζζφηεξν αληηθεηκεληθά,έρνπλ κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο.Δλψ νη 

Brenda van Tendeloo and Ann Vanstraelen (2005) εξεπλνχλ ηπρφλ δηαθνξψλ σο πξνο ηελ 

έθηαζε ηνπ earnings management κεηαμχ ησλ Γεξκαληθψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαη ησλ 

Γηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ.Οη Kavčič and Slapničar (2003) κειεηνχλ ηελ Δπίδξαζε ησλ 

φξσλ πνπ ππάξρνπλ ζηα ζπκβφιαηα ησλ ινβέλσλ managers σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

γηα ρεηξαγψγεζε ησλ απνηειεζκάησλ. ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζεκαληηθή είλαη θαη ε έξεπλα 

ησλ Peasnell and Young (2005) αλάιπζε ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε ζχλζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ησλ εηαηξεηψλ σο πξνο ηελ άζθεζε πξαθηηθψλ earnings management. Ο 

Roosenboom  van der Goot ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία 64 λενεηζεξρφκελσλ ζην νιιαλδηθφ 

ρξεκαηηζηήξην εηαηξεηψλ εμέηαζε ηελ ππφζεζε ηνπ earnings management πξηλ θαη κεηά ηελ 

εηζαγσγή. 

 Οη Amat θαη  Perramon  (2003) έθαλαλ ηελ αλάιπζε ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην earnings management γηα 35 εηαηξείεο ηνπ δείθηε IBEX-35 ηνπ Iζπαληθνχ 

ρξεκαηηζηεξίνπ.Ο Shuto (2007) δηεπξεπλά  ηεο ζρέζεο κεηαμχ earnings management θαη ησλ 

απνδεκηψζεσλ πνπ ιακβάλνπλ νη Ηάπσλεο managers. Skousen et al. (2004) κε ηε ρξήζε ηνπ 

Benford's law δηεξεπλάηαη εάλ νη επηρεηξήζεηο ζηξνγγπινπνηνχλ ηα δεκνζηεπκέλα θέξδε 

πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζεκεία αλαθνξάο. Δλψ ζηνλ Καλαδά νη Park and Shin 

(2004) κειέηνπλ ηελ επίδξαζε πνπ είρε ε ςήθηζε λφκνπ ην 1994 πεξί εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο σο πξνο ηε ζχλζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαλαδηθψλ εηαηξεηψλ θαη ηνπ 

αληίθηππνπ ηεο ζην earnings management.Park et al. (2001) δηεξεχλνπλ ηηο ζπλέπεηεο πνπ είρε 
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ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ηεο επηηξνπήο ηνπ Οληάξην ην 1993 ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε ησλ 

ακνηβψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηελ πνηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 ρεηηθέο έξεπλεο γηα ηελ ρεηξαγψγεζε θεξδψλ έρεη γίλεη θαη ζηελ Κίλα κε ηνπο Yu  and 

Sun (2006) θαη γηα  ηελ πεξίνδν 1994-2002 εμεηάδεηαη αλ νη θηλεδηθέο επηρεηξήζεηο  

ρεηξαγσγνχλ ηα θέξδε ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαλνληζηηθέο 

ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ έθδνζε δηθαησκάησλ.Οη Chen θαη Yuan (2004) δηεξεχλνπλ ην 

θαηά πφζν νη εηζεγκέλεο ζην θηλεδηθφ ρξεκαηηζηήξην εηαηξείεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

πξνζεγγίζνπλ ην ζηφρν ηνπ 10% γηα ην δείθηε ROE επηδίδνληαη ζε ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο. 

 Μεηά ηελ ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ πνπ επηρεηξνχλ νη επηρεηξήζεηο θαη νη ηξάπεδεο ν 

ηξφπνο γηα λα ην πεηχρνπλ απηφ είλαη δηάθνξα ινγηζηηθά ηερλάζκαηα θαη φπσο αλαθέξεη ν 

Griffiths (1981) είλαη ε κεγαιχηεξε απάηε κεηά ηνλ δνχξεην ίππν, ε Shipper (1999) ζχκθσλα 

κε ηελ νπνίν ε ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ ραξαθηεξίδεηαη σο ε ζθφπηκε παξέκβαζε ζηελ 

θαηάξηηζε ησλ δεκνζηεπφκελσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε ζθνπφ λα 

παξαθνινπζνχλ ηα ζηειέρε ηα πξνζσπηθά ηνπο νθέιε (πξάμε αθξηβψο αληίζεηε απφ ην λα 

πξνάγνπλ ηελ νπδέηεξε θαη ακεξφιεπηε εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο). 

 

  

  

  

2.6 Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή κόριεπζε  
 

Μία ηαθηηθή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ηξάπεδεο είλαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή κφιρεπζε γηα 

λα δψζνπλ κεγαιχηεξεο απνδφζεηο ζηα ίδηα θεθάιαηα ηνπο .Οη Adrian θαη Shin (2009) 

εμέηαζαλ ηξηκεληαηα ζηνηρεία ηζνινγηζκψλ θαη κφριεπζεο εκπνξηθψλ θαη επελδπηηθψλ 

ηξαπεδψλ γηα ην δηάζηεκα 1963-2006 ζηηο ΖΠΑ, θαη ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ κία ελεξγή 

δηαρείξηζε ηζνινγηζκψλ ζηελ νπνία πξνβαίλνπλ νη ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ην 

επηζπκεηφ επίπεδν κφριεπζεο .Οη Bernanke θαη Blinder (1988),Gertler θαη Gilchrist (1996), 

Kashyap θαη Stein (1994,2000) θαη Van den Heuven (2002) αλαθέξνληαη εθηελψο ζηνλ 

εληζρπηηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα παίμεη ε δηάξζξσζε ησλ ηζνινγηζκψλ, ε ξεπζηφηεηα θαη ηα 

ίδηα θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ ζε κία θξίζε .Ζ κφριεπζε κε ηελ ζεηξά ηεο επεξεάδεη ζεκαληηθά 

ηελ δηάξζξσζε ησλ ηζνινγηζκψλ θαη ηε ξεπζηφηεηα . 

Ο Bhandari(1988) απέδεημε φηη κεηαμχ ηεο κφριεπζεο θαη ησλ κέζσλ απνδφζεσλ 

ππάξρεη ζεηηθή γξακκηθή ζρέζε. πγθεθξηκέλα απέδεημε φηη νη πςεινί δείθηεο κφριεπζεο 

ζπλδένληαη κε πςειέο απνδφζεηο. Ζ κφριεπζε ζρεηίδεηαη κε ην θίλδπλν θαη ζην SLB 

ππφδεηγκα ε ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε ζα πξέπεη λα πεξηέρεηαη ζηελ επίδξαζε ηνπ 

ζπληειεζηή β. Ωζηφζν, ην ζπκπέξαζκα ηνπ Bhandari είλαη φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

κφριεπζε βνεζά ζηελ εμήγεζε ησλ δηαζηξσκαηηθψλ κέζσλ απνδφζεσλ έρνληαο ζπκπεξηιάβεη 

ζην κνληέιν ηνπ θαη ηε θεθαιαηνπνίεζε θαζψο θαη ην ζπληειεζηή β. 

 Απφ ην παδι ησλ επηθίλδπλσλ παξαγφλησλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ ηξέρνπζα χθεζε, δελ 

έιιεηςε ε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ θαη νη αλεπαξθείο αλαιχζεηο θαη κεζνδνινγίεο, πνπ 

εθάξκνζαλ νη δηεζλείο εηαηξείεο αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ, (Moody‟s, S&P, Fitch), φληαο 

ππεξαηζηφδνμεο θαη κε ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ην ζπζηεκηθφ θίλδπλν, δειαδή ηε ζεηηθή 

ζπζρέηηζε ησλ θηλδχλσλ ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ησλ ηίηισλ .(Coval,2009) 

Ωο απνηέιεζκα, είραλ αμηνινγεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ρηιηάδεο δηεζλείο εθδφζεηο ζηε 

βαζκίδα ΑΑΑ,δειαδή ειάρηζηνπ θηλδχλνπ,ελ κέξεη,δηφηη ην ζχζηεκα κεξνιεπηνχζε ππέξ 

ησλ εθδνηψλ, πνπ θάιππηαλ ηα έμνδα αμηνιφγεζεο, ελψ ηα ηειεπηαία ζα έπξεπε λα 

πιεξψλνπλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο νη αγνξαζηέο.Οκσο ηξάπεδεο θαη επελδπηέο, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, ζηεξίρζεθαλ ζηελ αμηνπηζηία ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ παξαπάλσ νίθσλ γηα 
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λα ηνπνζεηήζνπλ ηξηζεθαηνκχξηα ζε θηλεηέο αμίεο, πνπ λφκηδαλ φηη ήηαλ πνιχ ρακεινχ 

θηλδχλνπ,αιιά απνδείρηεθαλ ηνμηθά πξντφληα.Έηζη δφζεθε ψζεζε ζηηο επνπηηθέο αξρέο λα 

ζέζνπλ ην θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ππφ επαλεμέηαζε. 

 Οη Ferri Liu θαη Majnon(2000),Monfort θαη Mulder(2000)θαη ν Reisen(2000) 

αλαθέξνπλ φηη εαλ νη αμηνινγήζεηο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ζπκπεξηθέξνληαη πξνθπθιηθά 

θαη ε πξνηεηλφκελε ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε ζηελ έθζεζε ηεο Σξάπεδαο Γηεζλψλ 

Γηαθαλνληζκψλ (New Capital Accord) ζα εθζέζεη ηηο θπθιηθέο δηαθπκάλζεηο ζηηο θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο . 

 Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ν εθδφηεο πιεξψλεη θαη δίλεη εληνιή ζηνπο νίθνπο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα δσζεί κία αμηνιφγεζε – εθηίκεζε – γλψκε είλαη 

δχζθνιν λα είλαη απαιιαγκέλε πιήξσο απν ηελ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ.Έρεη δηαπηζησζεί 

φηη θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θξίζεσλ είλαη ηζρπξφηεξεο νη ζπλέπεηεο ησλ αμηνινγήζεσλ γηα 

ηηο ρψξεο πνπ εμεηάδνληαη θαζψο θαη γηα ηηο γεηηνληθέο ηνπο ρψξεο. Οπφηε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο νη αμηνινγήζεηο ηείλνπλ λα αλαβαζκίδνπλ ηηο ρψξεο θαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο χθεζεο λα ηηο ππνβαζκίδνπλ θάηη πνπ δίλεη ηελ εληχπσζε φηη ζπκβάιεη ζηελ 

αζηάζεηα ησλ αλαδπφκελσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ(Shmukler 2002) . 

 

 

 

 

2.7 Οίθνη αμηνιόγεζεο 
 

Οη νίθνη αμηνιφγεζεο εκθαλίδνληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Ακεξηθή ζηα κέζα ηνπ 19νπ 

αηψλα. Ήηαλ κηα απάληεζε ζηελ αλάγθε αμηνιφγεζεο απφ ηνπο ηδηψηεο επελδπηέο,ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ πνιπάξηζκσλ ζηδεξνδξνκηθψλ εηαηξεηψλ πνπ πξνζπαζνχζαλ λα 

πξνζειθχζνπλ θεθάιαηα ζην ρξεκαηηζηήξην. Ζ πξψηε απφπεηξα κειέηεο θαη θξηηηθήο ησλ 

νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ΑΔ αλήθεη ζηε Henry Varnum Poor,φηαλ ην 1860 δεκνζίεπζε 

ηνλ πξψην νδεγφ ζηδεξνδξνκηθψλ εηαηξεηψλ. Αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα, ην 1906 κηα αθφκε 

εηαηξεία, ε Standard Statistic Bureau, ζπιιέγεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ ακεξηθαληθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη παξνπζηάδεη ηα πξψηα ηεο απνηειέζκαηα ην 1916. 

Ζ ζπγρψλεπζε ησλ δπν απηψλ εηαηξεηψλ ζα δψζεη ην 1941 ηε ζεκεξηλή Standard and 

Poor΄s. κσο ε ηδέα ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο φπσο ηνλ γλσξίδνπκε ζήκεξα, δειαδή κε 

ηα ηξία άιθα σο ηνλ αλψηαην βαζκφ αμηνπηζηίαο, αλήθεη ζην Σδνλ Μνχληη. Γελλεκέλνο ζηα 

1868, ηδξχεη ηελ εηαηξεία ηνπ Moody‟s Investor Service θαη αξρίδεη ζηα 1909 λα βαζκνινγεί 

ηηο εθδφζεηο νκνιφγσλ πεξηζζνηέξσλ απφ 200 ζηδεξνδξνκηθψλ εηαηξεηψλ, κε άκεζν ζηφρν 

πάληα: λα εθηηκήζεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο νθεηιέηξηαο εηαηξείαο λα απνπιεξψζεη ηα ρξέε ηεο θαη 

λα ζεβαζηεί ηηο πιεξσκέο ησλ ηνθνρξενιπζίσλ ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν.Λίγν αξγφηεξα 

ηδξχεηαη θαη ε ηξίηε εηαηξία απφ ηηο  ιεγφκελεο BIG TRHEE ε Fitch, φπνπ νη ηξεηο εηαηξίεο 

θαηαιακβάλνπλ ηελ κεξίδα ηνπ ιένληνο ζηνλ ρψξν ησλ αμηνινγήζεσλ . 

 Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε είλαη κνλνπσιηαθή δηφηη νη ηξεηο κεγάιεο θαηέρνπλ πεξίπνπ ην 

90% ηεο αγνξάο ησλ αμηνινγήζεσλ κε ηα κεγέζε ζπλερψο λα απμάλνληαη θαζψο θαη ηα θέξδε 

ηνπο . Ο παξαθάησ πίλαθαο αθνξά κεγέζε ηνπ 2008 , φπνπ ε Fitch θαηείρε κεξίδην αγνξάο 

16% , Moodys 39% , θαη ηέινο S&P 40 % . 
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Μεξίδηα αγνξά νίθσλ αμηνιόγεζεο 

 

Κπξίαξρν ξφιν ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γηεζλνχο Υξεκαηννηθνλνκηθνχ πζηήκαηνο, 

δηαδξακαηίδνπλ νη νίθνη αμηνιφγεζεο, νη νπνίνη κε ηηο ηερληθέο θαη ηηο κεζφδνπο ηνπο, 

επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο Παγθφζκηαο Οηθνλνκίαο. Οη Οξγαληζκνί αμηνιφγεζεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, πξνζθέξνπλ αλεμάξηεηεο ππεξεζίεο κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δαλεηδνκέλσλ (ηδηψηεο, επηρεηξήζεηο, θξάηνο), θαζψο θαη ησλ 

ρξενγξάθσλ (π.ρ. νκνινγηαθά δάλεηα), ηα νπνία εθδίδνληαη απφ ηνπο δαλεηδφκελνπο γηα 

άληιεζε θεθαιαίσλ απφ ηηο αγνξέο, κε ζθνπφ νη δαλεηζηέο λα αληηκεησπίζνπλ ην κεηνλέθηεκα 

ηεο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηνλ δαλεηζκφ. Πξφθεηηαη γηα 

ηδησηηθνχο κε-πιεηνςεθηθνχο ξπζκηζηέο δηεζλψλ θεθαιαηαγνξψλ, κε έληνλν θαη ζεκαληηθφ 

ξφιν εθφζνλ νη αμηνινγήζεηο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ δηελεξγνχλ, ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο (επελδπηέο, δαλεηνιήπηεο, εθδφηεο, θπβεξλήζεηο) έηζη ψζηε λα 

ιακβάλνπλ επελδπηηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο απνθάζεηο. Ζ επίδξαζε ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο 

αθνξά θαη ηηο δχν πιεπξέο κηαο πηζησηηθήο ζρέζεο (δαλεηζηή θαη δαλεηδφκελν), πξνζθέξνληαο 

ζην δαλεηζηή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ν νπνίνο πεξηθιείεηαη ζηηο 

ελαιιαθηηθέο επελδπηηθέο επθαηξίεο θαη ζηνλ δαλεηδφκελν ηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε, κε 

ζθνπφ λα πξνζαξκφζεη ηηο εζσηεξηθέο ηνπ δηαδηθαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ηα 

πξφηππα ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο.  

Ζ πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε αληηζηνηρεί ζηελ πηζηνιεπηηθή αμηνπηζηία, δειαδή ζηελ 

ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο ελφο δαλείνπ θαη απαηηεί επηζηεκνληθή εγθπξφηεηα, 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη εγξήγνξζε απέλαληη ζε αιιαγέο ζπλζεθψλ. Δπεξεάδεη άκεζα ην 

επηηφθην ηνπ δαλείνπ, θαζψο ηα επηηφθηα εμαξηψληαη απφ ηνλ θίλδπλν πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε. Γηα παξάδεηγκα, έλα  νκφινγν ρακειήο δηαβάζκηζεο έρεη πςειφ 

επηηφθην (απφδνζε), πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη αγνξαζηέο, εθφζνλ απνηειεί νχησο ή άιισο 

κηα επηζθαιή επέλδπζε. ηνλ αληίπνδα, έλα νκφινγν πςειήο δηαβάζκηζεο (π.ρ. κε 

αμηνιφγεζε AAA) πξνζθέξεη κηθξφηεξν επηηφθην, θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε ζεσξείηαη 

πνιχ ρακεινχ θηλδχλνπ. Οη αμηνινγήζεηο είλαη είηε βξαρπρξφληεο, είηε καθξνρξφληεο. Οη 

καθξνρξφληεο αμηνινγήζεηο εμαξηψληαη απφ ηελ πηζαλφηεηα απνπιεξσκήο, ηελ θχζε θαη ηνπο 

φξνπο ηεο ππνρξέσζεο απνπιεξσκήο θαη ηελ ελδερφκελε θάιπςε εθδφηε ζε πεξίπησζε 

ρξενθνπίαο, ή νηηδήπνηε άιιν κπνξεί λα επεξεάζεη ηα δηθαηψκαηα ησλ δαλεηζηψλ. Ζ 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο είλαη βαζηζκέλε ζηελ αλάιπζε, α) ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ 

(δειαδή ζηνλ βαζκφ θηλδχλνπ ηεο επηιεγφκελεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο) θαη β) ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (δειαδή ηνπ θηλδχλνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο 

πξνγξακκαηηζκφο). Οη αμηνινγήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ηφζν ζηηο καθξνπξφζεζκεο 
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ππνρξεψζεηο (νκφινγα) φζν θαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο (ζπλαιιαγκαηηθέο) 

εηαηξεηψλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ, δήκσλ θαη θξαηψλ. Ζ αμηνιφγεζε ελφο 

αμηφγξαθνπ πνπ δίλνπλ νη νίθνη αμηνιφγεζεο ζηεξίδεηαη ζηελ δπλαηφηεηα ηνπ δαλεηδφκελνπ 

λα απνπιεξψζεη ην θεθάιαην θαη ηνπο ηφθνπο, ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα ζπκθσλία 

δαλεηζκνχ.  

Κάζε νίθνο αμηνιφγεζεο έρεη αλαπηχμεη ην δηθφ ηνπ ζχζηεκα δηαβάζκηζεο, φζν γηα 

ηνπο δαλεηδφκελνπο ηνπ Γεκνζίνπ, φζν θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ε Fitch 

Ratings έρεη αλαπηχμεη έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο απφ ην 1924, ην νπνίν αξγφηεξα πηνζέηεζε 

θαη ε Standard & Poor‟s. Σν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο Moody‟s είλαη ιίγν δηαθνξεηηθφ. Οη 

ζπκβνιηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη νίθνη αμηνιφγεζεο, απνηεινχληαη απφ γξάκκαηα, ζε κηα 

θιίκαθα, απφ ηνλ πεξηζζφηεξν έσο ηνλ ιηγφηεξν πηζηνιεπηηθά αμηφπηζην. πρλά κπνξεί λα 

πξνζηεζεί έλα ζήκα (+) ή (-) πξνθεηκέλνπ λα δεισζνχλ δηαθνξέο κεηαμχ θαηάηαμεο (π.ρ.ΑΑ+, 

CCC). εκαληηθφ θνκκάηη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξνηφλησλ ( νκνιφγσλ 

,ρξενγξάθσλ ) απνηειεί ην ιεγφκελν ν εθδφηεο πιεξψλεη (issuers pays) δηφηη ηελ ακνηβή ησλ 

νίθσλ αλαιακβάλεη ν εθδφηεο ηνπ νκνιφγνπ θαη φρη ν επελδπηήο θαη εθεί εκπεξηέρεηαη ην 

κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ . Οπφηε ην απφιπην 

ζπκθέξνλ ησλ νίθσλ είλαη λα αμηνινγεί πξνηφληα πειαηψλ ηνπο κε πςειέο βαζκνινγίεο γηα λα 

απνθνκίδνπλ θαη κεγαιχηεξα θέξδε . Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ακνηβή πνπ 

εηζπξαηνπλ γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο πξνηφλησλ  ( 750.000€ ). 

 
BEAR 

STEARS A2 Μέξεο πξηλ ηελ πηψρεπζε 

Lehman 

brothers A2 Μέξεο πξηλ ηελ πηψρεπζε 

AIG  AA Μέξεο πξηλ ηελ δηάζσζε απφ ηελ Κπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ 

Freddie Mac AAA Μέξεο πξηλ ηελ δηάζσζε απφ ηελ Κπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ 

Fannie Mae AAA Μέξεο πξηλ ηελ δηάζσζε απφ ηελ Κπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ 

Citygroup AA Μέξεο πξηλ ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο απφ ηελ Κπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ 

Merrylinch AA Μέξεο πξηλ ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο απφ ηελ Κπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ 

Δλδεηθηηθέο αμηνινγήζεηο ηξαπεδώλ ιίγν πξηλ ηελ θαηάξεπζε ηνπο 

 

Ζ δηεζλνπνίεζε ησλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ, πνπ ζπληειέζηεθε, έρεη 

αλαδείμεη ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο ζε πνιχ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ζηελ Παγθφζκηα 

Οηθνλνκία, θπξίσο ιφγσ ηεο αζηάζεηαο ηνπ Γηεζλνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πζηήκαηνο θαη 

ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζθεξφκελσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ. Ζ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα 

κηαο  ρψξαο έρεη αληαλάθιαζε ζηηο εθζέζεηο πνπ δεκνζηεχνπλ νη νίθνη αμηνιφγεζεο, ζπλεπψο 

επεξεάδεη ηηο επελδπηηθέο ηάζεηο επηρεηξήζεσλ, θπβεξλήζεσλ, ηδησηψλ θηι., πνιιέο θνξέο κε 

πνιχ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Οη αμηνινγήζεηο, πξνζθέξνπλ ζηνπο επελδπηέο κηα εηθφλα ηνπ 

θηλδχλνπ πνπ αληηκεησπίδνπλ, φηαλ επελδχνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα θαη αξθεηέο θνξέο 

πεξηιακβάλεη θαη πνιηηηθνχο θηλδχλνπο. Μηα θαιή αμηνιφγεζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο 

είλαη ζπλήζσο απαξαίηεηε γηα ηηο θπβεξλήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ δηεζλή 

αγνξά νκνιφγσλ.  

Οπζηαζηηθά, νη νίθνη αμηνιφγεζεο ιεηηνπξγνχλ ζαλ ηνπο νξθσηνχο ινγηζηέο. πσο ν 

έιεγρνο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο νξθσηνχο ινγηζηέο, δίλεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ζηνπο 

επελδπηέο, κηαο αληηπξνζσπεπηηθήο εηθφλαο θάπνηαο επηρείξεζεο, παξάιιεια ε ιεηηνπξγία 

ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο βαζίδεηαη ζηελ εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο κηαο ρψξαο, γηα ηνπο επελδπηέο 

νκνιφγσλ. Αξθεηνί ηδηψηεο θαη ζεζκηθνί επελδπηέο, δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηηο 

αμηνινγήζεηο απηψλ ησλ νξγαληζκψλ, νη νπνίνη δεκνζηεχνπλ αλαιπηηθή βαζκνινγία γηα ηελ 

θεξεγγπφηεηα θαη ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα νξαηψλ, επηρεηξήζεσλ, δηεζλψλ νξγαληζκψλ 

θηι. ηελ πεξίπησζε ησλ θπβεξλήζεσλ, πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε 

απνηειεί ν θίλδπλνο ρψξαο (sovereign risk), δειαδή ε πηζαλφηεηα δπζκελήο εμέιημεο ησλ 
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νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ δπλαηφηεηα θάπνηνπ θξάηνπο λα 

αληαπνθξηζεί ζηελ απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο ηνπ. Οη Οίθνη αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλνληαη απνδέθηεο έληνλεο θξηηηθήο, ηδηαίηεξα απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο ησλ νπνίσλ ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα έρεη θξηζεί φηη ρεηξνηεξεχεη (π.ρ. κείσζε 

βαζκνινγίαο ζε Δπξσπατθέο ρψξεο αιιά θαη γηα ηηο ΖΠΑ ην 2011), κε ηελ αηηηνινγία φηη 

πξφθεηηαη γηα κηα νιηγνπσιηαθή αγνξά, ρσξίο έιεγρν αμηνπηζηίαο απφ άιινπο νξγαληζκνχο, 

θαζψο θαη φηη εμππεξεηνχλ ζπκθέξνληα θπξίσο ησλ θεξδνζθφπσλ. 

Πνιιέο Δπξσπατθέο θπβεξλήζεηο, θαηεγνξνχζαλ ηνπο Οίθνπο αμηνιφγεζεο ην 2011, 

φηη νη επηπηψζεηο ησλ ζπλερφκελσλ ππνβαζκίζεσλ ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ρσξψλ 

ηνπο, επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα θαη βαζαίλνπλ ηελ 

Δπξσπατθή θξίζε ρξένπο, κε απνηέιεζκα λα αζθείηαη απζηεξή θξηηηθή σο πξνο ηα 

απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη νίθνη αμηνιφγεζεο θαη λα γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα 

απζηεξφηεξε επνπηεία απηψλ ησλ νξγαληζκψλ, πξνηείλνληαο ηελ δεκηνπξγία ελφο 

«αλεμάξηεηνπ» Δπξσπατθνχ νίθνπ αμηνιφγεζεο. Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε άλνημε έλα 

ζεκαληηθφ θεθάιαην ζπδήηεζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ ηξηψλ 

νίθσλ αμηνιφγεζεο. Σα βαζηθά ζεκεία δηαθσλίαο, αθνξνχλ ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηελ δνκή ηνπ πξνηεηλφκελνπ Δπξσπατθνχ Ηδξχκαηνο Αμηνιφγεζεο 

Πηζηνιεπηηθήο Ηθαλφηεηαο (Δ.Η.Α.Π.Η.).  

 

Δλδεηθηηθά λνχκεξα γηα ηηο Big three γηα ην εηνο 2008   

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΕΗΡΟ $ ΚΔΡΓΖ $ ΠΡΟΩΠΗΚΟ 

Standard & PoorΆs 2.645.00.0000 1.055.000.000 8.500 

MoodyΆs 1.755.000.000 748.000.000 3.900 

Fitch Rating 882.000.000 246.000.000 3.000 
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Αμηνινγήζεηο ρσξώλ , θαη ην ζύζηεκα αμηνιόγεζεο πνπ αθνινπζνύλ νη νίθνη αμηνιόγεζεο  

 
Βαζκνιόγεζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλόεηαο όισλ ησλ ρσξώλ παγθνζκίσο. 
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2.7.1 Τπόινηπνη νίθνη αμηνιόγεζεο  
 

 Σν ππφινηπν κεξίδην αγνξάο κνηξάδνληαη νίθνη αμηνιφγεζεο , Japan Credit Rating 

Agency Ltd, Feri EuroRating Services AG (Γεξκαλία), DBRS Ratings Limited (Καλαδάο) θαη 

ηελ Capital Intelligence (Κχπξνο). Ζ Feri EuroRating Service γηα παξάδεηγκα, είλαη έλαο 

γεξκαληθφο νίθνο αμηνιφγεζεο, ν νπνίνο έρεη δεκνζηεχζεη αμηνινγήζεηο δεκνζίνπ ρξένπο γηα 

60 ρψξεο απφ ην 1991.Ζ  Δπξσπατθή Αξρή Σίηισλ θαη Αγνξψλ απαξηζκεί 17 εθηφο απφ ηα 

πεξηθεξεηαθά ππνθαηαζηήκαηα ησλ Big Three πηζηνπνηεκέλνπο θαη εγγεγξακκέλνπο 

επξσπατθνχο νξγαληζκνχο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο. 

 Μεηά απφ ηνλ αληίθηππν πνπ δεκηνχξγεζε ζηελ παγθφζκηα ρξεκαηαγνξά ε πξφζθαηε 

θξίζε κε ηελ πηψζε ηεο Lehman brothers , ππήξμε έληνλε ζπδήηεζε ζην Δπξσπαηθφ 

θνηλνβνχιην γηα νξηνζέηεζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηεο επίδξαζεο πνπ έρνπλ ζηηο Δπξσπαηθέο 

ρψξεο θαη επηρεηξήζεηο νη νίθνη αμηνιφγεζεηο.Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ελέθξηλε ηε λέα 

επξσπατθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ην πφηε θαη ην πψο ζα κπνξνχλ νη νίθνη αμηνιφγεζεο λα 

αμηνινγνχλ ην δεκφζην ρξένο θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ.Οη νίθνη 

ζα κπνξνχλ λα εθδίδνπλ «κε δεηεζείζεο» αμηνινγήζεηο δεκνζίνπ ρξένπο κφλν ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο, ελψ ηδηψηεο επελδπηέο ζα κπνξνχλ λα ηνπο κελχζνπλ ζε 

πεξηπηψζεηο ακέιεηαο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ νίθσλ ζε αμηνινγνχκελεο νληφηεηεο ζα πεξηνξηζηεί, 

ψζηε λα απνθεπρζεί ε νπνηαδήπνηε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ.Γηα ηελ πξνψζεζε νξζψλ 

πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, νη νίθνη ζα πξέπεη λα εμεγνχλ ηνπο 

βαζηθνχο παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο βαζίδνληαη νη αμηνινγήζεηο ηνπο.Οη αμηνινγήζεηο δελ ζα 

πξέπεη λα επηδηψθνπλ λα επεξεάζνπλ ηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο θαη νη νίθνη δελ ζα κπνξνχλ λα 

θάλνπλ νπνηαδήπνηε άκεζε ή ξεηή ζχζηαζε πνπ αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο 

θπβεξλήζεσλ. 

 

Οξηζκόο εκεξνκεληώλ γηα ηηο αμηνινγήζεηο δεκνζίνπ ρξένπο 

 

Οη «κε δεηεζείζεο» αμηνινγήζεηο δεκφζηνπ ρξένπο (αμηνινγήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε πξσηνβνπιία ησλ νίθσλ) ζα κπνξνχλ λα εθδίδνληαη ηνπιάρηζηνλ δχν 

αιιά φρη πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο θνξέο ην ρξφλν, ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο πνπ ζα 

δεκνζηεχεη ν ελ ιφγσ νίθνο αμηνιφγεζεο ζην ηέινο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Δπηπιένλ, νη 

αμηνινγήζεηο απηέο ζα κπνξνχλ λα δεκνζηεχνληαη κφλν κεηά ην θιείζηκν ησλ επξσπατθψλ 

αγνξψλ ή ηνπιάρηζηνλ κία ψξα πξνηνχ απηέο αλνίμνπλ εθ λένπ. 

 

Ζ επζύλε ησλ νίθσλ γηα ηηο αμηνινγήζεηο πνπ εθδίδνπλ 

 

Οη επελδπηέο νη νπνίνη έρνπλ βαζηζηεί ζε κία αμηνιφγεζε θαηά ηελ αγνξά ή πψιεζε 

ελφο αμηνινγνχκελνπ κέζνπ, ζα κπνξνχλ λα αζθήζνπλ πξνζθπγή θαηά ηνπ ελ ιφγσ νίθνπ 

αμηνιφγεζεο γηα νπνηαδήπνηε δεκία πξνθιεζεί ζε απηνχο, εθφζνλ ν νίθνο παξαβηάζεη ηνπο 

θαλφλεο πνπ νξίδεη ε παξνχζα λνκνζεζία, είηε εθ πξνζέζεσο ή απφ βαξηά ακέιεηα, 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ ππάξρεη νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ. Σέηνηεο 

παξαβάζεηο κπνξεί λα είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε έθδνζε κηαο αμηνιφγεζεο ε αμηνπηζηία ηεο 

νπνίαο κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί ιφγσ ηεο χπαξμεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ή ε έθδνζε κηαο 

αμηνιφγεζεο εθηφο ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 
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Μείσζε ηεο εμάξηεζεο από ηηο αμηνινγήζεηο 

 

Πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε εμάξηεζε απφ ηηο αμηνινγήζεηο,πνπ δεκνζηεχνπλ νη νίθνη 

αμηνιφγεζεο,νη επξσβνπιεπηέο παξνηξχλνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηηο εηαηξίεο 

επελδχζεσλ λα αλαπηχμνπλ ηηο δηθέο ηνπο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ 

πξαγκαηνπνηνχλ ηηο δηθέο ηνπο αμηνινγήζεηο θηλδχλνπ.Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλακέλεηαη 

επίζεο λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν δεκηνπξγίαο ελφο πιήξσο αλεμάξηεηνπ δεκνζίνπ 

επξσπατθνχ νξγαληζκνχ αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο.Απφ ην 2020 ε επξσπατθήο 

λνκνζεζία δελ ζα αλαθέξεηαη ζηηο αμηνινγήζεηο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο γηα ξπζκηζηηθνχο 

ζθνπνχο, ελψ ζα θαηαξγεζνχλ φιεο νη δηαηάμεηο νη νπνίεο πξνβιέπνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

ιακβάλνληαη ππφςε νη εμσηεξηθέο αμηνινγήζεηο πξηλ ηηο επελδχζεηο ή πξηλ ηελ παξνρή 

επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ (π.ρ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα δελ ζα πξέπεη λα είλαη 

ππνρξεσκέλα λα πσινχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απηφκαηα ζε πεξίπησζε ππνβάζκηζεο). 

 

Αλώηαην όξην ζπκκεηνρήο ζε αμηνινγνύκελα κέζα 

 

Οη νίθνη ζα πξέπεη λα απέρνπλ απφ ηελ έθδνζε αμηνινγήζεσλ, ή λα απνθαιχπηνπλ φηη 

νη αμηνινγήζεηο ηνπο κπνξεί λα επεξεαζηνχλ, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έλαο κέηνρνο ή έλα κέινο 

ηνπο ην νπνίν θαηέρεη ηνπιάρηζηνλ ην 10% ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηνπ ελ 

ιφγσ νίθνπ έρεη επελδχζεη ζηελ αμηνινγνχκελε νληφηεηα.Ζ λέα λνκνζεζία ζα απαγνξεχζεη 

επίζεο ηελ ηαπηφρξνλε θαηνρή, απφ ην ίδην πξφζσπν, κεηνρψλ άλσ ηνπ 5% ζε πεξηζζφηεξνπο 

απφ έλαλ νίθνπο αμηνιφγεζεο, εθηφο θαη αλ νη νίθνη απηνί λα αλήθνπλ ζηνλ ίδην φκηιν.Ο 

θαλνληζκφο εγθξίζεθε κε 579 ςήθνπο ππέξ, 58 θαηά θαη 60 απνρέο. Ζ νδεγία εγθξίζεθε κε 

599 ςήθνπο ππέξ, 27 θαηά θαη 68 απνρέο. 

Ζ αλσηέξν λνκνζεζία αλακέλεηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ αλεμαξηεζία ησλ νίθσλ 

αμηνιφγεζεο θαη λα απνηξέςεη ηελ πεξίπησζε λα επεξεάδνληαη νη αμηνινγήζεηο κε ζθνπφ ηελ 

θεξδνζθνπία ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ε ησλ νκνιφγσλ. 

 

 

2.8 Σηηινπνηήζεηο  
 

 Ζ ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ απνηειεί πξντφλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα 

ησλ ΖΠΑ ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1970 γηα λα γλσξίζεη 

ζηε ζπλέρεηα ξαγδαία αλάπηπμε ζε παγθφζκην επίπεδν.Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο 

έλα ζχλνιν απαηηήζεσλ (π.ρ. απφ δάλεηα ή θάξηεο) πνπ πεξηείραλ δηθαηψκαηα ζε κειινληηθέο 

ξνέο κεηαηξέπνληαλ ζε ηίηινπο θαη ζηελ ζπλέρεηα πσινχληαλ ζε επελδπηέο.Αλ θαη πνιχ 

γξήγνξα ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο εμειίρζεθε ζε ζεκαληηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ (κε κεγαιχηεξε έθηαζε ηνπ ζεζκνχ ζηνλ  ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα),ε ρξήζε ηεο 

δελ πεξηνξίζζεθε κφλν ζηελ θαηεχζπλζε ηεο άληιεζεο ξεπζηφηεηαο,θαζψο ε ηερλνινγηθή 

πξφνδνο θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κεραληζκψλ δεκηνχξγεζαλ πνιχ 

ζχληνκα ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ 

εξγαιείν κείσζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ(κέζσ κεηαβίβαζεο ή αληηζηάζκηζεο ηνπ) αιιά θαη 

βειηίσζεο ησλ δεηθηψλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. χκθσλα κε ηνλ 

ηατθνχξα (2005),ηηηινπνίεζε νλνκάδεηαη ε έθδνζε ηίηισλ πνπ βαζίδνληαη ζηηο ηακεηαθέο 

ξνέο πνπ απνξξένπλ απφ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ κηαο νληφηεηαο (π.ρ. δάλεηα κηαο 

ηξάπεδαο),ησλ νπνίσλ ηίηισλ ε απνπιεξσκή θαιχπηεηαη απφ ηελ ηακεηαθή ξνή πνπ 

δεκηνπξγνχλ ηα ίδηα ηα δάλεηα κε ηελ απνπιεξσκή ηνπο.Ζ πξαθηηθή απηή εμππεξεηεί ηηο 

πιεξσκέο κεηαμχ πηζησηψλ θαη δαλεηδφκελσλ,ελψ ε νληφηεηα δελ θξαηά ηα ίδηα ηα ζηνηρεία 

ηνπ ελεξγεηηθνχ γηα απνθφκηζε ηφθσλ. 
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 Ζ πψιεζε δαλείσλ πνπ θάπνηε ζεσξνχληαλ κε εκπνξεχζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ζεκαηνδφηεζε κηα ζεκειηψδε αιιαγή ζηελ ηξαπεδηθή δξαζηεξηφηεηα (Affinito & Tagliaferri, 

2010). Σηηινπνηψληαο,νη ηξάπεδεο κπνξνχζαλ λα κεηαηξέπνπλ κε ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο - ηα νπνία παξαδνζηαθά ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα δηαηεξνχλ σο ηελ 

εκεξνκελία σξίκαλζεο ηνπο - ζε «πνιχηηκνπο» εκπνξεχζηκνπο ηίηινπο ηνπο νπνίνπο ζηελ 

ζπλέρεηα δηέζεηαλ ζε επελδπηέο δηεζλψο. Βέβαηα ην γεγνλφο φηη πιένλ δελ ήηαλ νη πξσηαξρηθνί 

θάηνρνη ησλ κε ξεπζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο,απνηεινχζε γηα πνιινχο 

κεησκέλν θίλεηξν - απφ πιεπξάο ησλ ηξαπεδψλ - γηα ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ 

δαλεηδφκελσλ (Pennacchi, 1988). 

 

 

2.9 Δζσηεξηθή πιεξνθόξεζε 
 

Οη δηεπζπληέο θαη ηα πςειφβαζκα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε πνπ έρνπλ ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

επσθειεζνχλ. Αγνξάδνληαο γηα παξάδεηγκα κεηνρέο πξηλ ηελ αλαθνίλσζε απμεκέλσλ θεξδψλ 

ή πνπιψληαο φηαλ γλσξίδνπλ πσο έπεηαη αλαθνίλσζε άζρεκσλ απνηειεζκάησλ. χκθσλα κε 

ηνλ Beneish (1999) φηαλ νη δηεπζπληέο ππεξεθηηκνχλ ηα θέξδε γηα λα παξέρνπλ θαιή 

πιεξνθφξεζε ζηελ αγνξά ζρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο ηεο εηαηξίαο, είηε ζα απμήζνπλ ην 

κεηνρηθφ κεξίδηφ ηνπο είηε ζα απέρνπλ απφ ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. Αληίζεηα αλ 

ππεξεθηηκνχλ ηα θέξδε γηα λα θξχςνπλ ηελ θαθή απφδνζε ηεο εηαηξίαο αλακέλεηαη λα 

πνπιήζνπλ ην κεξίδηφ ηνπο.Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη Summers θαη Sweeney (1998) 

ππνζηεξίδνπλ πσο νη δηεπζπληέο πνπ παξαπιαλνχλ ην επελδπηηθφ θνηλφ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ρακειή εζηθή θαη ρακειή απνζηξνθή θηλδχλνπ. 

Δζσηεξηθή πιεξνθφξεζε απνηειεί ε πιεξνθφξεζε εθείλε ε νπνία ζρεηίδεηαη κε κηα 

εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξία θαη δελ έρεη δεκνζηεπζεί ή δελ έρεη γίλεη κε άιιν ηξφπν 

δηαζέζηκε ζηηο αγνξέο θαη ε νπνία κπνξεί επεξεάζεη ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο ελ ιφγσ 

εηζεγκέλεο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ρξενγξάθνπ ηεο εηζεγκέλεο πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ζηηο 

αγνξέο. Ζ επίδξαζε ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο κπνξεί λα είλαη ηέηνηα, ψζηε ε ηηκή ηεο κεηνρήο 

είηε λα απμάλεηαη είηε λα κεηψλεηαη. Οξηζκέλα παξαδείγκαηα εζσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο είλαη 

ηα αθφινπζα: 

 

- ζπγρσλεχζεηο, εμαγνξέο ή επελδχζεηο ζην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο,  

- κε δεκνζηεπκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ελδηάκεζσλ πεξηφδσλ θαη νηθνλνκηθέο 

εθζέζεηο,  

- εθηηκήζεηο θεξδνθνξίαο,  

- πξνβιέςεηο γηα ηελ πνξεία ηεο αγνξάο. 
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2.10 Παγθόζκηα ζπλδεζηκόηεηα εηαηξηώλ-ηξαπεδώλ 
 

ε έξεπλα ηνπ Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο ηεο Επξίρεο θαη δεκνζηεχζεθε ζην 

επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ New scientist,κειέηεζε κε ηελ βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο ην πνιχπινθν 

παγθφζκην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα γηα λα θαηαιήμεη ζην ζπκπεξαζκα πσο έλαο κηθξφο 

αξηζκφο ηξαπεδψλ ειέγρνπλ έλα κεγάιν ηκήκα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε,ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηξεηο ζεσξεηηθνχο 

πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ ηνπ Ηλζηηηνχπηνπ Σερλνινγίαο ηεο Επξίρεο ζηελ Διβεηία , 

πξνρψξεζε πέξα απφ ηδενινγίεο θαη ,ζπλδπάδνληαο έλαλ θιάδν ησλ καζεκαηηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζνκνίσζε ζπζηεκάησλ ηα νπνία ζπλαληψληαη ζηελ θχζε κε 

δεδνκέλα ηξηάληα εθηά εθαηνκκχξηα εηαηξίεο απφ φιν ηνλ θφζκν,δεκηνχξγεζε έλα 

επηζηεκνληθφ ράξηε ηνπ παγθφζκηνπ θεθαιαηαθνχ ζπζηήκαηνο . 

Ζ έξεπλα αλέδεημε κία νκάδα ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ δεθανρηψ εηαηξεηψλ,νη νπνίεο κέζσ 

ησλ κεηνρηθψλ δνκψλ ηνπο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο σο πξνο ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο.Ζ πην 

ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε είλαη πσο,ελψ απηέο νη εηαηξίεο εκθαλίδνληαη λα αληηπξνζσπέπνπλ 

ην 20% ησλ παγθφζκησλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ,ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κέζσ ηεο θαηνρήο 

κεηνρψλ ζηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο θαη βηνκεραλίεο ηνπ θφζκνπ θαηαιήγνπλ λα 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 60% ησλ παγθφζκησλ εζφδσλ ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο .  

Ζ πην ελδειερήο θαη ζε βάζνο κειέηε ησλ ζηνηρείσλ ζηνηρεηνζέηεζε ηελ χπαξμε ελφο αθφκα 

κηθξφηεξνπ θαη πην ηζρπξνχ δηθηχνπ ηδηνθηεζίαο , πνπ θαηαιήγεη ζε κία νκάδα εθαηφλ 

ζαξάληα επηά πνιχ ζηελά ζπλδεδεκέλσλ εηαηξίσλ,νη νπνίεο ειέγρνπλ ην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πινχηνπ ηνπ δηθηχνπ . 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα,ιηγφηεξν απφ ην 1% ησλ εηαηξηψλ ηνπ δηθηχνπ θαηαθέξλεη λα 

ειέγμεη ην 40% νιφθιεξνπ ηνπ δηθηχνπ(Glattfelder), έλαο απφ ηνπο ηξεηο επηζηήκνλεο πνπ 

δηεμήγαγαλ ηελ έξεπλα , ζεκεηψλνληαο φηη ε πιεηλφηεηα ησλ εηαηξεηψλ απηφλ αλήθεη ζην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ θιάδν . ηελ ιίζηα ησλ πελήληα κεγαιχηεξσλ απφ απηέο βξίζθνπκε 

εηαηξίεο φπσο ηηο Barcalys bank , J.P Morgan,Goldman Sachs,UBS,κε ηνλ θαηάινγν λα 

πεξηιακβάλεη κεξηθέο απφ ηηο γλσζηφηεξεο θαη κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ηνπ θφζκνπ .  

Οη πελήληα πξψηεο ηξάπεδεο κε βάζε ηα δεκνζηεπκέλα ηνπο ζηνηρεία θαηέρνπλ αθίλεηα 

ηηο ηάμεσο ησλ 64 ηξηο $,θαη ν κέζνο φξνο ηνπ δείθηε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηα ην θεθάιαην 

είλαη 380 (Total assets – To- capital Ratio –TAC ).Ζ εξεπλεηηθή νκάδα απνηχπσζε κε ηελ 

βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ δίθηπν πνπ αλαδείρηεθε απφ ηε κειέηε ηεο ζε 

κία εηθφλα ε νπνία ζπκίδεη έλα λεπξσηηθφ δίθηπν. Πην ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδεη ηηο 

δηαζπλδέζεηο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ κεηαμχ ησλ ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ δεθανρηψ εηαηξηψλ,αιιά 

θαη ηε ζέζε ησλ πελήληα πην ζπλδεδεκέλσλ κε ηηο ππφινηπεο ζην θέληξν ηνπ δηθηχνπ. 

Γεδνκέλνπ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ πελήληα εηαηξηψλ ζηελ θαξδηά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ηξάπεδεο θαη θαζψο απφ απηέο μεθηλά ν κεγαιχηεξνο θαη ηζρπξφηεξνο 

αξηζκφο δηαζπλδέζεσλ κε ηηο εηαηξίεο ηνπ ππφινηπνπ ζπζηήκαηνο,είλαη εχινγν πσο,αλ θάπνηα 

απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηξάπεδεο θαηεξξεχζεη,ζα πξνθαιέζεη ζπζηεκηθή βιάβε,αθνχ κέζσ ησλ 

δηαδξφκσλ ζχλδεζεο ηεο κε ηηο ππφινηπεο ζα επεξεάζεη έλα κεγάιν αξηζκφ απφ απηέο θαη 

ηειηθά , κέζσ ησλ ζπλδέζκσλ ησλ ππφινηπσλ εηαηξηψλ ην ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Με ην δίθηπν απηφ λα αληηπξνζσπεχεη ην 60% ησλ παγθφζκησλ εζφδσλ,γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη ε ελδερφκελε θαηάξεεπζε κηαο απφ ηηο ηξάπεδεο ζην θέληξν ζα απεηινχζε 

πξάγκαηη κε δξακαηηθέο ζπλέπεηεο φρη κφλν ην ηξα;πεδηθφ ζχζηεκα αιιά θαη ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία .Ζ επηηπρία ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ηξαπεδψλ δελ έγθξηηαη κφλν ζην φηη 

κπφξεζαλ λα αλαιάβνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ έιεγρν ελφο κεγάινπ πνζνζηνχ ηνπ 

παγθφζκηνπ θεθαιαίνπ αιιά θαη ζην φηη ζπλέδεζαλ ηε κνίξα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο κε 

ηελ χπαξμε ηνπο .Έηζη φπσο ζρεδηάζηεθε ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ / ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα,νη ζπγθεθξηκέλεο ηξάπεδεο βξίζθνληαη ζην θέληξν ηνπ θαη απνηεινχλ ηελ θαξδηά θαη 

ηνλ εγθέθαινπ ηνπ.Υσξίο απηέο,ε ζχγρξνλε νηθνλνκία δελ πθίζηαηαη ζηε ζεκεξηλή κνξθή 
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ηεο. πσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα ην 70% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ θαηέρεη έλα 

ζχλνιν θνληά ζηα 8,2 ηξηο δνιάξηα πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 4% ηνπ παγθφζκηνπ πινχηνπ.Δλψ 

έλα ζχλνιν 95,000 αλζξψπσλ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ  13.000 δηο δνιιάξηα (13,1 

ηεξαδνιάξηα)πεξηζζφηεξν απφ ην έλα ηέηαην ηνπ παξαγψκελνπ πινχηνπ γηα ην έηνο 2006 

ζχκθσλα κε κειέηε ηεο Merryll Lynch. 
 

 
Πεγή: Σν ¨Δζλνο 

 

Σα αλσηέξσ ππνζηεξίδνληαη απφ αληίζηνηρε έξεπλα πνπ δεκνζηεχζεθε ηνλ 08/2011 ζε 

ζπλεξγαζία κεγάισλ παλεπηζηεκίσλ αλά ηνλ θφζκν θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ Ακεξηθάληθνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ  ( MIT , University of Massachusetts , Columbia University , New 

York University , Cambridge University ) θαηέιεμε ζηελ αλάδεημε ελφο παξφκνηνπ δηθηχνπ κε 

απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ , κε ηελ ζπκκεηνρή θαη πάιη ησλ ίδησλ ηξαπεδψλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εηαηξηψλ  ( hedge funds ,επελδπηηθέο ηξάπεδεο ) ην νπνία απνηππψλεηαη 

σο εμήο:  

 
Γηαζύλδεζε κεγάισλ ηξαπεδώλ θαη εηαηξηώλ. Πεγή : Bloomberg 
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 πλνςίδνληαο νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο απνηέιεζαλ αληηθείκελν κειέηεο γηα πνιινχο 

αλαιπηέο θαη νηθνλνκνιφγνπο.Απφ ηελ ηελ ηξάπεδα ζηελ Γαιιία ηνπ John Law,ηε θαηάξγεζε 

ηνπ θαλφλα ηνπ ρξπζνχ κέρξη θαη ηελ θξίζε ησλ subprime δαλείσλ ην 2008,έρνπλ ζπληειεζηεί 

πνιιέο αιιαγέο,θαη έρεη ππάξμεη ηεξάζηηα εμέιημε ζην ρψξν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πξνηφλησλ θαζψο θαη ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ εηαηξηψλ.Οη ηηηινπνηήζεηο έρνπλ θπξίαξρν 

ξφιν ζηελ ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ θαη ν φγθνο ηνπο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία απμήζεθε 

θαηαθφξπθα.Απνηέιεζε αλακθίβνια θαηλνηφκα δηαδηθαζία θαη βνήζεζε ηηο ηξάπεδεο λα 

απμήζνπλ ηελ ξεπζηφηεηα,ηελ κφριεπζε,θαζψο θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπο.Γηα λα κπνξέζνπλ λα 

απνθχγνπλ ηνπο φπνηνπο πεξηνξηζκνχο (Βαζηιεία ΗΗ)ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ δεκηνπξγηθή 

ινγηζηηθή θαη ηηο εηαηξίεο εηδηθνχ ζθνπνχ,δχλαληαο ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

πεξηζζφηεξα ηα ίδηα θεθάιαηα ηνπο.Οη νίθνη αμηνιφγεζεηο ζέινληαο λα δηαηεξήζνπλ ηελ θαιή 

ζρέζε κε ηνπο πειάηεο ηνπο(issuer pays)δεκνζίεπαλ θαη έδηλαλ ζεηηθέο,ππεξαηζηφδνμεο 

πξνβιέςεηο θαη γλψκεο γηα ηα πξνηφληα πνπ δεκηνπξγνχζαλ ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ ππήξρε.Σέινο ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ιφγσ ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο έρεη θέξεη ζην θέληξν ηνπ έλα ζχλνιν απφ εηαηξίεο θαη 

ηξάπεδεο,κεηαηξέπνληαο ηεο ζε ζπζηεκηθέο ζε πεξίπησζε ρξενπσπίαο κηαο απν απηέο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο

 
ΤΓΥΡΟΝΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ 

 
3.1 Σηηινπνίεζε απαηηήζεσλ 
 

 Ζ ηηηινπνίεζε απνηειεί έλα απν ηα κέζα πνπ έδσζαλ ψζεζε ζηηο ηξάπεδεο γηα λα 

απμήζνπλ ηα θέξδε ηνπο θαη ζηνπο επελδπηέο λα απνθνκίζνπλ κεγαιχηεξεο θαη γξεγνξφηεξεο 

απνδφζεηο είλαη αλακθίβνια νη ηηηινπνηήζεηο. 

Πιήζνο ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ, δηεζλψο, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

ηηηινπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα εηζπξάμνπλ άκεζα ηελ αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπο ηα 

νπνία αλακέλεηαη ζην κέιινλ λα απνδψζνπλ ζηαζεξέο ή ζρεδφλ ζηαζεξέο ηακεηαθέο ξνέο. 

Απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κπνξεί λα είλαη ζηεγαζηηθά, επηρεηξεκαηηθά, θαηαλαισηηθά 

δάλεηα, πηζησηηθέο θάξηεο εηζπξαθηένη ινγαξηαζκνί, ζπκβάζεηο leasing, αζθαιηζηήξηα 

ζπκβφιαηα, δηθαηψκαηα θαη γεληθά «θάζε αμίσζε πνπ είλαη ινγηζηηθή, αθνξά δειαδή 

θαηαγεγξακκέλε πεξηνπζία ηεο επηρείξεζεο πνπ κπνξεί λα ξεπζηνπνηεζεί φηαλ 

απαηηεζεί»(Βεληέξεο 2005). 

Ζ ηηηινπνίεζε έγηλε πνιχ γξήγνξα ε ζπλήζεο πξαθηηθή θαη κηα γεληθεπκέλε ηάζε ζηε 

δηεζλή ηξαπεδηθή. Μάιηζηα, πξηλ απφ ηελ πξφζθαηε παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, ε 

ηζρπξή αλάπηπμε ηεο ηηηινπνίεζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ θπξίσο θιάδν, νδήγεζε ζε ζεσξίεο ζρεηηθά 

κε έλα λέν ηξαπεδηθφ κνληέιν, πνπ νξηδφηαλ σο “originate-to-distribute” (O & D) κνληέιν (ζε 

αληίζεζε κε ην πξνγελέζηεξν κνληέιν (“buy and hold”), επεηδή νη ηξάπεδεο δελ ήηαλ πιένλ νη 

δεκηνπξγνί θαη νη θάηνρνη ησλ δαλείσλ, αιιά είραλ γίλεη νη δεκηνπξγνί θαη δηαλνκείο, ζηηο 

θεθαιαηαγνξέο, ηφζν ηνπ πηζησηηθνχ φζν θαη ησλ ζπλαθψλ θηλδχλσλ. Σν κνληέιν “originate 

and distribute”, εμαηηίαο ησλ πςειψλ ηνπ απνδφζεσλ ζε βξαρππξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα, 

επεθηάζεθε πνιχ γξήγνξα, ηφζν ζηηο επελδπηηθέο ηξάπεδεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη Bear 

Stearns, Lehman Brothers θαη Merrill Lynch, πνπ ήηαλ ηξεηο απφ ηνπο ππιψλεο ηεο Wall Street 

πνπ θαηέξξεπζαλ ηνλ 2008, φζν θαη ζηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο (Pollin, 2009). 

Έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα κπνξεί λα πξνβεί ζηελ έθδνζε ηίηισλ βαζηζκέλσλ ζε 

δάλεηα ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξψζεη θεθάιαηα (ηα δάλεηα πνπ ρνξεγεί κία ηξάπεδα 

ζηνπο πειάηεο ηεο εμππεξεηνχληαη ζπλήζσο ζε κεζνκαθξνπξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα θαη σο 

εθ ηνχηνπ έρνπλ ρακειφ ζρεηηθά βαζκφ ξεπζηφηεηαο ελψ νη αλάγθεο ηεο γηα ξεπζηφ 

εμππεξεηνχληαη θαηά θχξην ιφγν βξαρππξφζεζκα, ρξνληθή πζηέξεζε πνπ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθφ πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο), λα κεηψζεη ην θφζηνο δαλεηζκνχ απηψλ ησλ 

θεθαιαίσλ, λα κεηαθέξεη πηζησηηθφ θίλδπλν εθηφο ηζνινγηζκνχ, λα κεηψζεη ηηο θαλνληζηηθέο 

ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ή αθφκα θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ πνπ 

ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο δελ είλαη δπλαηφλ λα εηζπξαρζνχλ (Jobst, 2008). 

ηελ πην βαζηθή κνξθή ηεο, κία ηππηθή ζπλαιιαγή ηηηινπνίεζεο πεξηιακβάλεη δχν 

ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην, έλα ζχλνιν νκνεηδψλ απαηηήζεσλ νη νπνίεο αλακέλεηαη λα 

απνθέξνπλ ζηαζεξέο ή ζρεδφλ ζηαζεξέο ρξεκαηνξνέο (π.ρ. ελππφζεθα δάλεηα γηα αγνξά 

θαηνηθίαο ή δάλεηα γηα αγνξά απηνθηλήησλ θιπ.), απνκνλψλνληαη θαη ζπγθεληξψλνληαη ζε κία 

δεμακελή (pool) γηα λα απνηειέζνπλ απηφ πνπ νλνκάδεηαη «ραξηνθπιάθην αλαθνξάο», 

πξνθεηκέλνπ ζηελ ζπλέρεηα λα κεηαβηβαζζνχλ θαη πσιεζνχλ, απφ ηελ εηαηξεία πνπ ηηο θαηέρεη 
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αξρηθά (originator), ζε κία ΔΔ-Δηαηξεία Δηδηθνχ θνπνχ (ή SPV-Special Purpose Vehicle ή 

SIVStructured Investment Vehicle) πνπ έρεη ζπζηαζεί απφ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

νξγαληζκφ πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη απηήλ θαζ‟ απηήλ ηελ δηαδηθαζία ηεο ηηηινπνίεζεο. 

ην δεχηεξν ζηάδην  ε ΔΔ (issuer) εθδίδεη λένπο ηίηινπο  ρξεζηκνπνηψληαο σο εμαζθάιηζε ηηο 

εθρσξεζείζεο απαηηήζεηο - ηνπο νπνίνπο ηίηινπο πνπιάεη ζηελ ζπλέρεηα ζε επελδπηέο 

(investors) έλαληη ζπγθεθξηκέλνπ ηηκήκαηνο. Σα ρξήκαηα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ πψιεζε 

ησλ ηίηισλ κεηαβηβάδνληαη ζηνλ αξρηθφ θάηνρν ησλ απαηηήζεσλ (originator), ελψ νη 

εηζπξάμεηο ησλ ηφθσλ θαη ησλ ρξενιπζηψλ απφ ηελ ξεπζηνπνίεζε ησλ εθρσξεζέλησλ ζηελ 

ΔΔ απαηηήζεσλ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ηειηθή εμφθιεζε ησλ ηίηισλ. Πνιχ ζπρλά ε 

δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθείνπ αλαθνξάο παξακέλεη ζηε κεηαβηβάδνπζα ηξάπεδα ε νπνία, 

έλαληη ακνηβήο, ζπγθεληξψλεη ηηο πιεξσκέο απφ ηνπο αξρηθνχο δαλεηνιήπηεο θαη ζηελ 

ζπλέρεηα ηηο πξνσζεη ζηνλ ηειηθφ δηθαηνχρν ηνπο κέζσ ηεο ΔΔ. ηελ νπζία, ε ηηηινπνίεζε 

απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή θαη δηαθνξνπνηεκέλε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηε 

κεηαβίβαζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (θαη ελδερνκέλσο θαη ηνπ επηηνθηαθνχ θαη 

ζπλαιιαγκαηηθνχ θίλδπλνπ) απφ ηνπο εθδφηεο (issuers) ζηνπο επελδπηέο(investors). 

 Σα ζχγρξνλα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαινχληαη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αικαηψδεο 

αλάπηπμε θαη ηελ ζπλερήο δηεχξπλζε ησλ εξγαζηψλ ησλ, δηαηεξψληαο κηα ηζρπξή θεθαιαηαθή 

βάζε ε νπνία ζα ηνπο επηηξέπεη ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηηο δηαζέζηκεο πεγέο άληιεζεο 

θεθαιαίσλ. κσο, νη ζπλζήθεο αβεβαηφηεηνο θαη πςεινχ αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηνχλ ζηηο 

δηεζλείο αγνξάο,δπζρεξαίλνπλ θαη θαζηζηνχλ ζπρλά πνιχ δαπαλεξή θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο αλέθηθηε ηελ άληιεζε ξεπζηφηεηαο κέζσ παξαδνζηαθψλ πεγψλ, φπσο είλαη νη 

θαηαζέζεηο (Parlour & Plantin, 2008). Σν γεγνλφο απηφ έρεη νδεγήζεη ζηελ φιν θαη 

κεγαιχηεξε «δηάβξσζε» ηνπ θιαζηθνχ “buy and hold” κνληέινπ ρξεκαηνδνηήζεσλ, φπνπ ηα  

άλεηα πνπ ρνξεγεί κία Σξάπεδα ζηνπο πειάηεο ηεο, κέλνπλ ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο κέρξη ηελ 

ιήμε ηνπο (Martín-Oliver & Saurina, 2007). 

H ηηηινπνίεζε είλαη, πηζαλφηαηα, κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο θαηλνηνκίεο πνπ 

ζεκεηψζεθαλ θαηά ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα. Σν 1988 ν Pennacchi 

πξνέβιεπε φηη ε ηηηινπνίεζε ζα νδεγνχζε ζηελ ξηδηθή αιιαγή ηεο εκπνξηθήο ηξαπεδηθήο 

δεδνκέλνπ φηη επέηξεπε ζηηο Σξάπεδεο, λα απνθηήζνπλ ξεπζηφηεηα απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ηα νπνία, δηαθνξεηηθά, ζα έκελαλ «θνιεκκέλα» ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπο κέρξη ηελ σξίκαλζή 

ηνπο (π.ρ. ζηεγαζηηθά δάλεηα). 

Οπζηαζηηθά ην βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη επηηξέπεη ζηηο Σξάπεδεο λα 

δηεπξχλνπλ ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο (new sources of funding) κέζσ ηεο κεηαηξνπήο κε 

ξεπζηψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο - ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε κειινληηθέο ηακεηαθέο 

ξνέο - ζε κία θαζαξή θαη θζελή ξεπζηφηεηα (Loutskina, 2011). Τπφ κηα πην αθξηβή 

πξνζέγγηζε, κε ηελ ηηηινπνίεζε, νη Σξάπεδεο «απειεπζεξψλνπλ» ηελ ξεπζηφηεηα πνπ είραλ 

δεζκεχζεη ζηα αξρηθά δάλεηα – πνπ θαηά βάζε εμππεξεηνχληαη ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα – 

γεγνλφο πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα απηέο, θαζψο ζηεξίδνπλ ηφζν ηελ ρνξήγεζε λέσλ 

δαλείσλ (άξα θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπο) φζν θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπο, ζε απηήλ αθξηβψο ηελ ξεπζηφηεηα. Σαπηφρξνλα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, κέζσ ηεο 

πξνζεθηηθήο επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ θάζε θνξά ραξηνθπιαθίσλ πξνο ηηηινπνίεζε, έρνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ πεγάδεη απφ 

δάλεηα πςεινχ θηλδχλνπ ή απφ ηελ ππεξ-ζπγθέληξσζε ησλ ρνξεγήζεσλ ηνπο ζε νξηζκέλνπο 

πειάηεο ή θιάδνπο δξαζηεξηφηεηνο, κέζσ ηεο «κεηαηφπηζεο» απηνχ ηνπ θηλδχλνπ (transfer of 

credit riskiness) ζε άιιεο νκάδεο επελδπηψλ (π.ρ. αζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, 

άιιεο ηξάπεδεο, ζεζκηθνί επελδπηέο) πνπ είλαη πην δεθηηθέο ζε απηφλ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη 

ηξάπεδεο κε πςειφηεξν κεξίδην ζε δάλεηα πςεινχ θηλδχλνπ αλακέλεηαη λα ηηηινπνηνχλ 

πεξηζζφηεξν, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε επηβάξπλζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο απφ ηα 

ζπγθεθξηκέλα δάλεηα ή λα κεηψζνπλ ηηο ζρεηηθέο αλακελφκελεο δεκίεο (Dell'Ariccia et al, 

2008). Βέβαηα θαζψο ηα θίλεηξα ησλ ηξαπεδψλ δελ είλαη πάληα ίδηα, νη ηξάπεδεο ζα 
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κπνξνχζαλ λα ηηηινπνηνχλ πςειήο πνηφηεηαο δάλεηα δηαθξαηψληαο ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπο ηα 

ρακειήο πνηφηεηαο δάλεηα. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ε επηηεπρζείζα ζηάζκηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο - σο νξίδνληαη απφ ηηο 

ξπζκηζηηθέο αξρέο - γεγνλφο πνπ επηηξέπεη κηα ινγηθή ηζνξξνπία κεηαμχ απφδνζεο θαη 

αζθάιεηαο (Greenbaum & Thakor, 1987). 

 

 

 
Ζ πνξεία ησλ CDS από ην 2001 εσο θαη ην 1

ν
 4εκλν ηνπ 2008 

 

 

 
Σν ύςνο ησλ παξάγσγσλ πξνηόλησλ γηα ηα έηε 2000-2011 
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3.1.1 Καηεγνξίεο ηηηινπνηήζεσλ 
 

 Oη ηίηινη πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ ΔΔ(εηαηξίεο εηδηθνχ ζθνπνχ),ιακβάλνπλ δηάθνξεο 

νλνκαζίεο αλάινγα κε ην είδνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο δεμακελήο ζηελ νπνία 

αληηζηνηρνχλ, αλάινγα δειαδή κε ηελ κνξθή ηνπ ππνθείκελνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ: Aλ ηα 

ζπγθεληξσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη ελππφζεθεο απαηηήζεηο,δειαδή απαηηήζεηο 

αζθαιηζκέλεο κε ππνζήθε,νη ηίηινη νλνκάδνληαη ΜΒS(Mortgage-backed securities)θαη 

αλαιχνληαη ζε δχν κεγάιεο ππνθαηεγνξίεο,ηνπο ηίηινπο RMBS (Residential mortgage-backed 

securities), νη νπνίνη έρνπλ σο ππνθείκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ελππφζεθα ζηεγαζηηθά 

δάλεηα ηδησηψλ θαη ηνπο ηίηινπο CMBS (Commercial mortgage-backed securities) πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δεμακελέο εκπνξηθψλ ελππφζεθσλ δαλείσλ, δαλείσλ δειαδή πνπ 

εμαζθαιίδνληαη κε ππνζήθεο ζε εκπνξηθά αθίλεηα (π.ρ. γξαθεία, πνιπθαηνηθίεο, μελνδνρεία, 

βηνκεραληθά αθίλεηα). Ζ απνπιεξσκή απηψλ ησλ ηίηισλ γίλεηαη αξρηθά κέζσ ηεο είζπξαμεο 

ησλ απαηηήζεσλ ελψ ζε πεξίπησζε αδπλακίαο αζθείηαη ηειηθψο ην δηθαίσκα επί ηεο 

ππνζήθεο.Ωο εθ ηνχηνπ νη επελδπηέο πνπ αγνξάδνπλ απηέο ηηο θαηεγνξίεο ηίηισλ νπζηαζηηθά 

επελδχνπλ ζε έλα ζχλνιν δαλείσλ πνπ έρνπλ σο θχξηα εμαζθάιηζε αζηηθή(ηα RMBS) ή 

εκπνξηθή πεξηνπζία(ηα CMBS). 

Ζ νλνκαζία ΑBS (Asset-backed securities)ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηνπο 

ηίηινπο πνπ εθδίδνληαη έρνληαο σο εμαζθάιηζε κε ελππφζεθεο απαηηήζεηο ή δάλεηα. ε απηή 

ηελ θαηεγνξία ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ππάγνληαη φιεο νη κε ελππφζεθεο κνξθέο 

θαηαλαισηηθήο πίζησζεο (π.ρ. πηζησηηθέο θάξηεο,δάλεηα απηνθηλήησλ,θνηηεηηθά ή 

θαηαλαισηηθά δάλεηα).ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία,σο ABS ραξαθηεξίδνληαη πνιιέο θνξέο νη 

ηίηινη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηηηινπνίεζε θάζε είδνπο απαηηήζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ ελππφζεθσλ δαλείσλ. 

ηαλ νη ηίηινη πνπ εθδίδνληαη θαηά ηελ ηηηινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ 

απαηηήζεσλ ή δαλείσλ γίλνληαη νη ίδηνη αληηθείκελν λέαο ηηηινπνίεζεο (επαλαηηηινπνηνχληαη), 

πξνθχπηνπλ λένη, πην ζχλζεηνη, δνκεκέλνη ηίηινη,νη νπνίνη νλνκάδνληαη γεληθά CDOs 

(Collateralized Debt Obligations) ή πην εηδηθά,ζηελ πεξίπησζε ηεο επαλαηηηινπνίεζεο ηίηισλ 

πνπ έρνπλ σο εμαζθάιηζε ελππφζεθα ζηεγαζηηθά ή εκπνξηθά δάλεηα (RMBS ή CMBS), 

νλνκάδνληαη CMOs(Collateralized Mortgage Obligations) θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

επαλαηηηινπνίεζεο ηίηισλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηηηινπνίεζε κε ελππφζεθσλ απαηηήζεσλ 

(ABS) νλνκάδνληαη ΑBS -CDOs. Ζ νλνκαζία CDOs ρξεζηκνπνηείηαη γεληθά γηα λα 

πεξηγξάςεη φιεο ηηο δπλαηέο κνξθέο επαλαηηηινπνηήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ θαηά 

ηελ ζπγθέληξσζε θαη ηεκαρηνπνίεζε θάζε είδνπο ήδε ηηηινπνηεκέλσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ (θάπνηεο θαηεγνξίεο CDOs πεξηιακβάλνπλ ζηα ππνθείκελα ραξηνθπιάθηά ηνπο 

ζπλδπαζκνχο RMBS, CMBS, CMOs, ABS, CDOs,CDS,θαη άιισλ ηηηινπνηεκέλσλ 

δνκεκέλσλ πξντφλησλ θαη πηζησηηθψλ παξαγψγσλ). 

Tα CDOs ήηαλ ην επφκελν ζηάδην ζηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία ηεο ηηηινπνίεζεο. 

Απνηέιεζαλ έλα αθφκα πξντφλ ηεο ακεξηθάληθεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο πνπ εκθαλίζζεθε 

ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο σο κέζν ηξνθνδφηεζεο ηεο 

παγθφζκηαο αγνξάο κε ξεπζηφηεηα. πσο θαίλεηαη θαη απφ ην φλνκά ηνπο, απνηεινχλ 

«εγγπεκέλεο ππνρξεψζεηο ρξένπο». Γειαδή βαζίδνληαη ζηηο πξνζδνθίεο απνιαβήο ησλ 

δαλεηαθψλ νθεηιψλ πνπ ζα απνθέξνπλ πςειφ θέξδνο.Σν γεγνλφο πνπ είρε δηαθχγεη ηεο 
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αληίιεςεο ησλ αγνξψλ θαηά ηελ πξφζθαηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε είλαη φηη, ηα CDOs 

ελζσκαηψλνπλ παξάιιεια ην θάζε κνξθήο ξίζθν πνπ ελέρνπλ ηα δάλεηα απφ ηα νπνία 

πξνέξρνληαη(Βνχιγαξεο & Σξηαληαθπιιφπνπινο, 2009). 

Tα ραξηνθπιάθηα ησλ νκνιφγσλ απηψλ (CDOs) απνηεινχλ ζπλζέζεηο δηάθνξσλ 

θαηεγνξηψλ νθεηιψλ, δηαθνξεηηθνχ ξίζθνπ θαη απφδνζεο.Οπζηαζηηθά απνηεινχληαη απφ έλα 

ζχλνιν απφ δηάθνξα ηεκάρηα(tranches) ήδε ηηηινπνηεκέλσλ δαλείσλ ηα νπνία 

επαλαηηηινπνηνχληαη θαη εμαηηίαο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηελ νπνία πεηπραίλνπλ, ιακβάλνπλ, 

θαηά ηελ αμηνιφγεζή ηνπο απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο (θαηά θαλφλα) θαιχηεξε βαζκνινγία, 

ζε ζρέζε κε ηνπο αξρηθνχο ηίηινπο απφ ηελ επαλαηηηινπνίεζε ησλ νπνίσλ πξνήιζαλ. Αθφκα 

πςειφηεξε βαζκνινγία κπνξεί λα επηηεπρηεί κε ηελ πξνζζήθε ζην θάζε ζπγθεθξηκέλν θαιάζη 

ηίηισλ απφ ην νπνίν ζα ζπληεζεί ην CDO,κεκνλσκέλσλ δαλείσλ πςειήο πηζηνιεπηηθήο αμίαο 

ή θαη παξαγψγσλ πξντφλησλ. Γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο CDO αθνινπζείηαη αθξηβψο ε ίδηα 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θαη θαηά ηελ ηηηινπνίεζε δαλείσλ.Σαπηφρξνλα ε δφκεζε ελφο 

CDO κπνξεί λα γίλεη ηφζν πνιχπινθε, φζν απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ ν ηειηθφο ηίηινο λα 

επηηχρεη ηελ απαηηνχκελε βαζκνινγία πνπ ζα ηνλ θάλεη «ειθπζηηθφ» ζηνπο επελδπηέο. 

H πνιππινθφηεηα απηψλ ησλ πξντφλησλ – πνπ βξέζεθαλ ζην επίθεληξν ηεο παγθφζκηαο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ηνπ 2008 – θαζηζηά δπζρεξή ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πηζησηηθήο 

ηνπο επίδνζεο ελψ ην πξφβιεκα είλαη αθφκα κεγαιχηεξν ζηελ πεξίπησζε πνπ πνιιά tranches 

απφ δηαθνξεηηθά CDOs ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ λέα CDOs δεχηεξεο 

γεληάο (CDOsquared ή CDO2).ην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα θαίλεηαη αλαιπηηθά ν ζρεδηαζκφο 

θαη ε ιεηηνπξγία ησλ CDOs .  

 

 
Γηαδηθαζία παξαγσγήο CDO. Από ηελ δεκηνπξγία ηελ βαζκνιόγεζε ηνπ εσο θαη ηελ δηαλνκή ζηνπο 

επελδπηέο.Πεγή:IMF 

 

 



 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Δηαηξίεο εηδηθνύ ζθνπνύ  
 

Δλα αθφκα εξγαιείν πνπ πξνζηέζεθε ζην ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ είλαη θαη 

απηφ ηεο εηαηξίαο εηδηθνχ ζθνπνχ(special purpose vehicle).Οη εηαηξίεο ραξαθηηξίδνληαη επίζεο 

θαη εηαηξίεο ιεπθήο επηηαγήο ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηεο λα έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. 

 πσο νξίδεηαη απφ ην λ.3156/2003 ζην άξζξν 10 παξ.2 εδ. β΄, ν απνθηψλ ηηο 

απαηηήζεηο είλαη ην λνκηθφ πξφζσπν ή ηα λνκηθά πξφζσπα, ηα νπνία έρνπλ σο απνθιεηζηηθφ 

ζθνπφ ηελ απφθηεζε επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ηηηινπνίεζε ηνπο, νη νπνίεο 

κεηαβηβάδνληαη ιφγσ πψιεζεο. Δπηπιένλ πξνζδηνξίδεηαη ν ξφινο ηνπ εθδφηε ησλ ηίηισλ ζηελ 

εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ, πνπ ζεκαίλεη πσο ε κεηαβηβάδνπζα εηαηξεία δελ έρεη θακία αλάκεημε 

ζηελ έθδνζε ησλ ηίηισλ. 

Ζ δεκηνπξγία ηεο εηαηξείαο εηδηθνχ ζθνπνχ θαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

ηηηινπνίεζεο απνηειεί θαη ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά αλάκεζα ζηελ ηηηινπνίεζε θαη ζηελ έθδνζε 

νκνινγηαθνχ δαλείνπ.Ωο εθδφηξηα ησλ ηίηισλ, ε εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ ηνπνζεηεί ινγηζηηθά 

ηα αληιεζέληα θεθάιαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζην παζεηηθφ ηεο. Αληίζεηα, αλ θαη ηα θεθάιαηα 

απηά ηειηθά θαηαιήγνπλ ζηελ κεηαβηβάδνπζα-ρξεκαηνδνηνχκελε εηαηξεία, ινγηζηηθά δελ 

εκθαλίδνληαη ζην παζεηηθφ ηεο. Σν γεγνλφο απηφ εμεγείηαη απφ ην φηη νη απαηηήζεηο 

κεηαβηβάδνληαη κέζσ πψιεζεο θαη ηα αληιεζέληα θεθάιαηα ιακβάλνληαη σο ηίκεκα γηα ηελ 

πψιεζε απηή.  

Παξάιιεια, κε ηελ πψιεζε ησλ απαηηήζεσλ ζηελ εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ θαζίζηαηαη 

εθηθηή ε νηθνλνκηθή θαη λνκηθή αλεμαξηεζία ηνπο απφ ηελ κεηαβηβάδνπζα εηαηξεία, θαζψο 

θαη ε απνμέλσζή ηνπο ηφζν απφ ηελ εηαηξεία φζν θαη απφ ηνπο δαλεηζηέο.Γίλεηαη ινηπφλ ζαθέο 

πσο κε ηε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο εηδηθνχ ζθνπνχ ζηε δηαδηθαζία ηεο ηηηινπνίεζεο γίλεηαη 

ρξήζε ησλ επλντθψλ ζπλεπεηψλ ηνπ ινγηζηηθνχ, θνξνινγηθνχ θαη επνπηηθνχ δηθαίνπ.Ζ 

παξαπάλσ δηάηαμε λφκνπ αλαθέξεη επίζεο σο απνθηψληα ησλ απαηηήζεσλ έλα ή πνιιά λνκηθά 

πξφζσπα. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ πσο ζε κία ηηηινπνίεζε δελ είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε κφλν 

κίαο εηαηξείαο εηδηθνχ ζθνπνχ.  Ζ αλάγθε έθδνζεο δηαθνξεηηθψλ νκνινγηψλ κε δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ή ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη άιιεο αλάγθεο 

κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ χπαξμε πέξαλ ηεο κίαο εηαηξείαο εηδηθνχ ζθνπνχ.Με ηελ δηάηαμε 

ηνπ άξζξνπ 10 παξ.3 θαζνξίδεηαη πσο αλ ε εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ εδξεχεη ζηελ Διιάδα, 

πξέπεη απηή λα είλαη αλψλπκε εηαηξεία θαη λα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3156/2003 

αιιά θαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ. λ. 2190/1920 θαη ηνπ λ.δ.17 Ηνπιίνπ / 13 

Απγνχζηνπ 1923.  

Τπάξρεη ζπλεπψο ε δπλαηφηεηα ε εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ λα έρεη ηελ έδξα ηεο είηε 

ζηελ Διιάδα είηε ζην εμσηεξηθφ. Δάλ εδξεχεη ζην εμσηεξηθφ κπνξεί λα ζπζηαζεί σο ΑΔ, σο 

ΔΠΔ, σο πξνζσπηθή εηαηξεία ή θαη σο εκπίζηεπκα. Δάλ εδξεχεη ζηελ Διιάδα ζα δηέπεηαη απφ 

ηηο ειιεληθέο δηαηάμεηο πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ. ηε ζπλέρεηα ζην άξζξν 10 παξ. 5 νξίδεηαη 

πσο νη απνθάζεηο γηα ηελ έθδνζε θαη ην είδνο ησλ νκνινγηψλ ιακβάλνληαη απφ ην .ηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο εηαηξείαο εηδηθνχ ζθνπνχ. Ζ Γ.. ζηελ εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ δελ εμππεξεηεί 

ηνπο ζθνπνχο θαη ηα ζπκθέξνληα πνπ εμππεξεηνχληαη ζε κηα θαλνληθή Α.Δ. Άιισζηε ε 

έθδνζε ηίηισλ δελ είλαη έθηαθηε ελέξγεηα, πνπ ρξήδεη ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο Γ.. Ζ δηάηαμε 
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απηή δίλεη ην δηθαίσκα ζηελ εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ λα κεηαβηβάδεη ηελ αξκνδηφηεηα αιιά 

πξνθαλψο θαη λα θαζνξίδεη ε ίδηα ηνλ αξηζκφ θαη ηελ ζπλνιηθή νλνκαζηηθή αμία ησλ 

νκνινγηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εθδνζνχλ, ηνλ ηξφπν θαη ηελ πξνζεζκία δηάζεζεο ηνπο, ηνλ ηξφπν 

θαζνξηζκνχ ηεο ηηκήο δηάζεζήο ηνπο, ην πξφζσπν πνπ αλαιακβάλεη ηελ είζπξαμε θαη 

δηαρείξηζε ησλ κεηαβηβαδφκελσλ απαηηήζεσλ, θαζψο θαη ηνλ εθπξφζσπν ησλ νκνινγηνχρσλ. 

πλεπψο ε εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο αλάζεζεο ζε ζπγθεθξηκέλα 

πξφζσπα ηεο δηάζεζεο θαη αλαδνρήο ησλ νκνινγηψλ, ηεο είζπξαμεο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

νκνινγηψλ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ησλ νκνινγηνχρσλ επελδπηψλ. 

Ωο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκνινγηψλ ν λ. 3156/2003 πεξηνξίδεη ηελ εηαηξεία 

εηδηθνχ ζθνπνχ θαη ππνρξεψλεη ζε νλνκαζηηθή αμία θάζε νκνινγίαο ηνπιάρηζηνλ εθαηφ 

ρηιηάδσλ (100.000) επξψ.Με ηελ δηάηαμε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 10, νξίδεηαη πσο ε εηαηξεία 

εηδηθνχ ζθνπνχ, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ηηηινπνίεζεο, θαζψο επίζεο θαη ιφγνπο αληηζηάζκηζεο 

θηλδχλνπ, κπνξεί λα ζπλάπηεη πάζεο θχζεσο δάλεηα ή πηζηψζεηο θαη αζθαιηζηηθέο ή 

εμαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζπκβάζεσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

παξαγψγσλ. ηνπο ζθνπνχο ηεο ηηηινπνίεζεο πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθψο, ε άληιεζε ησλ 

θεθαιαίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ησλ κεηαβηβαδφκελσλ απαηηήζεσλ, ε  θδνζε θαη δηάζεζε 

ησλ νκνινγηψλ, ε εμφθιεζε απηψλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο δαλείσλ, φπσο νξίδνληαη ζηνπο 

φξνπο ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ζην πξφγξακκα ηνπ δαλείνπ. ην ζεκείν απηφ κπνξνχκε 

λα παξαηεξήζνπκε πσο ε εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ παξά ηηο ζεκαληηθέο αξκνδηφηεηέο ηεο, 

πεξηνξίδεηαη θαη ζεκαληηθά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Γηαζέηεη ειάρηζηα φξγαλα, θεθάιαηα θαη 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ψζηε ε δξαζηεξηφηεηά ηεο λα πεξηνξίδεηαη ζηα απνιχησο απαξαίηεηα. 

Πνιιέο θνξέο απνηειεί ζπλήζε πξαθηηθή ε εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ λα πθίζηαηαη κφλν 

ζηα επίζεκα έγγξαθα ηεο έδξαο ηεο ρσξίο λα ππάξρνπλ πξαγκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο ή λα κελ 

ππάξρεη αλζξψπηλν πξνζσπηθφ θαη λα επηδηψθεηαη ε πξνζθπγή ζε εμσεηαηξηθέο πεγέο 

πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί ε δξαζηεξηφηεηά ηεο. Οπζηαζηηθά ζθνπφο απηνχ ηνπ 

πεξηνξηζκνχ είλαη λα κελ δεκηνπξγεζεί, κέζσ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο, παζεηηθφ ζθέινο γηα 

ηελ εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ θαη λα κελ αλαιάβεη θηλδχλνπο. Οη πξαθηηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο 

εηαηξείαο εηδηθνχ ζθνπνχ αιιά θαη ν ζθνπφο ηεο είλαη ηφζν ζηελά πεξηνξηζκέλεο κε 

απνηέιεζκα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηηηινπνίεζεο ε εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ λα δηαιχεηαη. 

Απηφ βέβαηα δελ είλαη ππνρξεσηηθφ εθ ηνπ λφκνπ. Μφλε πεξίπησζε δηαηήξεζεο ηεο ππάξρεη 

αλ είλαη δπλαηή ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο ζε λέα ηηηινπνίεζε κε λέεο απαηηήζεηο ηνπ ίδηνπ 

πσιεηή ή  δηαθνξεηηθνχ. 

 

 

 

3.3 Δίδε ρεηξαγώγεζεο θεξδώλ  
 

 ην πξνεγνχκελν θεθάιαην αλαθέξζεθε εθηελήο δηεζλήο βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ 

ρεηξαγψγεζε θεξδψλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ ηελ ρξεζηκνπνηνχλ νη ηξάπεδεο θαη νη εηαηξίεο. Σα 

είδε ηεο ρεηξαγψγεζεο θεξδψλ είλαη νπζηαζηηθά δχν : 

 

3.3.1 Δμνκάιπλζε θεξδώλ 

 
 Απνηειεί ηελ κνξθή δηαρείξηζεο θεξδψλ πνπ παξαηεξείηαη κε ηε κεγαιχηεξε 

ζπρλφηεηα θαη έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ παξνπζίαζε κηαο ζηαζεξήο αχμεζεο ησλ θεξδψλ. 

Ωζηφζν πξνυπνζέηεη πσο ε εηαηξία είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη αξθεηά κεγάια θέξδε θαη γηα 

κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα, ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιέςεηο κε ηηο νπνίεο ζα 

ξπζκίδνληαη νη ρξεκαηνξνέο φπνηε ρξεηάδεηαη. πσο είλαη γλσζηφ ε δηαθχκαλζε ησλ θεξδψλ 

αληηπξνζσπεχεη ην επίπεδν επηρεηξεζηαθνχ θηλδχλνπ. Δπνκέλσο, νη επελδπηέο ζεσξνχλ πην 
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αμηφπηζηε κηα επηρείξεζε φηαλ ηα δεκνζηεπκέλα θέξδε ηεο εκθαλίδνπλ κηθξέο απνθιίζεηο απφ 

ηα  αλακελφκελα. 

Πιήζνο εξεπλεηψλ έρεη αζρνιεζεί κε ηελ ππφζεζε ηεο εμνκάιπλζεο θεξδψλ. χκθσλα 

κε ηηο πξψηεο κειέηεο ζην πεδίν απηφ νη αζθνχληεο ηε δηνίθεζε σζνχληαλ ζηε κείσζε ηεο 

δηαθχκαλζεο ησλ θεξδψλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα κεηψζνπλ ηνλ αληηιεπηφ απφ ηελ αγνξά 

θίλδπλν ηεο εηαηξίαο (Ronen θαη Sadan, 1975, Beidleman, 1973, Cushing, 1969, Hepworth, 

1953). Ωζηφζν κεηαγελέζηεξεο έξεπλεο έδεημαλ πσο νη επελδπηέο δελ παξαπιαλνχληαη απφ 

ινγηζηηθά ηερλάζκαηα εθφζνλ φηαλ ηζρχεη ε ππφζεζε ησλ απνηειεζκαηηθψλ αγνξψλ (Fern, 

1994 Imhoff 1981, Beaver θαη Dukes, 1973, Copeland, 1968). Παξφια απηά ζχκθσλα κε ηνπο 

Beattie et al. (1994) ε εμνκάιπζλε ησλ θεξδψλ απνηειεί κηα θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά πνπ 

βαζίδεηαη ζηηο ππνζέζεηο φηη νη managers ιεηηνπξγνχλ κε ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

ρξεζηκφηεηάο ηνπο θαη φηη νη δηαθπκάλζεηο θαη ε αδπλακία πξφβιεςεο ησλ θεξδψλ είλαη 

ζπλεζηζκέλνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ησλ κέηξσλ ηνπ θηλδχλνπ ηεο αγνξάο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα νη managers εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ αληηκεησπίδνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξε 

πίεζε πξνθεηκέλνπ λα δεκνζηεχνπλ νκαιέο ρξνλνζεηξέο θεξδψλ. Μφλν ζηελ ηδαληθή 

πεξίπησζε ησλ ηέιεηα απνηειεζκαηηθψλ αγνξψλ εδηαθχκαλζε ησλ θεξδψλ δε ζα είρε θφζηνο 

γηα ηνπο managers θαη ηηο εηαηξίεο ηνπο, θαη ζπλεπψο, απηνί δε ζα είραλ θίλεηξα λα 

εμνκαιχλνπλ ηα θέξδε. 

 

 

 

 

3.3.2 “Big Bath” Accounting 
 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη επηρεηξήζεηο, γηα ιφγνπο αληαγσληζηηθφηεηαο νδεγνχληαη 

ζηελ αλαδηνξγάλσζε ή ηελ εγθαηάιεηςε θάπνησλ ιεηηνπξγηψλ. Σα ινγηζηηθά πξφηππα δίλνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα ζηηο δηνηθήζεηο λα θαηαγξάςνπλ κηα πξνβιεπφκελε ρξέσζε έλαληη ησλ 

εζφδσλ γηα ην θφζηνο εθαξκνγήο ησλ αιιαγψλ. Ζ ρξέσζε απηή ζπλήζσο αλαθέξεηαη σο κε 

επαλαιακβαλφκελε θαη επνκέλσο δελ αλαθέξεηαη ζηα ηαθηηθά ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα. Αλ 

ε ρξέσζε είλαη πςειή κπνξεί λα έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ ηξέρνπζα ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο 

επηρείξεζεο, θαζψο απνηειεί αξλεηηθή είδεζε γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο. Ωζηφζν, αλ 

ζεσξεζεί πσο νη ζρεηηθέο ιεηηνπξγηθέο αιιαγέο ζα επηθέξνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα, ε ηηκή ηεο 

κεηνρήο αλαθάκπηεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

ε απηφ πιαίζην νη ηερληθέο “Big Bath” βαζίδνληαη ζηε θηινζνθία πσο αλ πξέπεη αλ 

αλαθνηλσζνχλ δπζάξεζηα λέα, είλαη πξνηηκφηεξν λα αλαθεξζνχλ άκεζα απφ ηε δηνίθεζε έηζη 

ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα κειινληηθέο απμήζεηο ησλ θεξδψλ. 

Δπηπιένλ, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηέηνηεο ρξεψζεηο βαζίδνληαη ζε πξνβιέςεηο είλαη πξνηηκφηεξν 

λα εθηηκψληαη ζε πςειά επίπεδα γηα λα απνθεχγνληαη δπζάξεζηεο εθπιήμεηο ζην κέιινλ. 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη θάπνηεο ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ζπλεζίδεηαη ε 

εθαξκνγή ηερληθψλ “Big Bath”: 

 

1. Αλαδηνξγάλσζε ιεηηνπξγηψλ 

2. Αλαδηάξζξσζε δαλεηζκνχ 

3. Μείσζε θαη απαμίσζε θεθαιαίσλ 

4. Γηάζεζε ιεηηνπξγηψλ 

 

πλνςίδνληαο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο νη δηνηθήζεηο αθνινπζνχλ ηερληθέο “Big 

Bath” φηαλ ηα λέα γηα ηα θέξδε ηεο εηαηξίαο είλαη ζρεηηθά άζρεκα. Αληίζεηα, φηαλ ηα λέα είλαη 

θαιά αθνινπζνχλ ηαθηηθέο εμνκάιπλζεο θεξδψλ. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο νη 

παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ φρη κφλν φηαλ νη επελδπηέο δελ έρνπλ βαζηέο 
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γλψζεηο αιιά θαη φηαλ απηνί είλαη αξθεηά έκπεηξνη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Ζ κόριεπζε 
 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε (financial leverage) είλαη ε δηαδηθαζία αλάιεςεο 

ρξένπο κε ζθνπφ ηελ έλαξμε, ζπλέρηζε ή επέθηαζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Μηα 

επηρείξεζε ή νξγαληζκφο ζεσξνχκε φηη θάλεη ηδηαίηεξε ρξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο 

αλ επηδηψθεη ρξεκαηνδφηεζε κέζσ μέλσλ θεθαιαίσλ έλαληη ηδίσλ θεθαιαίσλ (έθδνζε 

νκνιφγσλ ή άιινπ ρξένπο έλαληη έθδνζεο κεηνρψλ-equity). 

Μεγάιε ζχγρπζε ππάξρεη θαηά ηε ρξήζε ηεο νξνινγίαο, θαζψο ζηα νηθνλνκηθά γεληθά 

ππάξρνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη πνιινί δηαθνξεηηθνί νξηζκνί ηνπ φξνπ κφριεπζε. Ο φξνο 

κφριεπζερξεζηκνπνηείηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επελδχζεηο, δηαθνξεηηθά ζηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά δηαθνξεηηθά ζηε ινγηζηηθή.  

Ζ Υξεκαηννηθνλνκηθή Μφριεπζε νξίδεηαη σο ε ρξεζηκνπνίεζε δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ 

κε ζθνπφ ηελ απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Έηζη ινηπφλ ν φξνο ζπζρεηίδεη ην ελεξγεηηθφ κε 

ην παζεηηθφ ηκήκα ηνπ ηζνινγηζκνχ. Γεληθά ε χπαξμε μέλνπ θεθαιαίνπ θέξλεη κεγαιχηεξεο 

απνδφζεηο, παξ' φια απηά θέξλεη αληίζεηα απνηειέζκαηα φηαλ ε απφδνζε ηνπ ελεξγεηηθνχ 

είλαη κηθξφηεξε απφ ην θφζηνο ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. Έηζη ινηπφλ αλ ε επηρείξεζε 

αδπλαηεί λα θαιχςεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο κπνξεί λα πησρεχζεη. ηαλ ρξεζηκνπνηείηαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε ηφηε νη κεηαβνιέο ζηα θαζαξά ιεηηνπξγηθά θέξδε επηθέξνπλ 

αθφκε κεγαιχηεξεο κεηαβνιέο ζηα θέξδε πξνο δηάζεζε αλά κεηνρή. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

Μφριεπζε κεηξάηαη κε έλα δείθηε ν νπνίνο είλαη ν DFL (degree of financial leverage) Ο 

βαζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο είλαη ν ιφγνο ηεο πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο ησλ θεξδψλ 

πξνο δηάζεζε αλά κεηνρή πξνο ηε πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ θαζαξψλ ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ. 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 Δίδε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Μόριεπζεο 
 

Θεηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Μόριεπζε: O Βαζκφο απφδνζεο ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ απηφλ ηνπ ζπλνιηθνχ Κεθαιαίνπ 

Αξλεηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Μόριεπζε: O Βαζκφο απφδνζεο ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ είλαη 

κηθξφηεξνο απφ απηφλ ηνπ ζπλνιηθνχ Κεθαιαίνπ 

Οπδέηεξε Υξεκαηννηθνλνκηθή Μόριεπζε: O Βαζκφο απφδνζεο ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ είλαη 

ίζνο κε απηφλ ηνπ ζπλνιηθνχ Κεθαιαίνπ 

 

3.4.2 ρέζε κόριεπζεο θαη νηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AD%CE%BD%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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Μηα επηρείξεζε έρεη ηξηψλ εηδψλ ηξφπνπο γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ην μεθίλεκά ηεο. 

Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα ηελ πιήξε ρξεκαηνδφηεζε κε ίδηα θεθάιαηα, ησλ κεηφρσλ ηεο δειαδή, 

είηε κε απνθιεηζηηθή ρξεκαηνδφηεζε κε μέλα θεθάιαηα, είηε κε ζπλδπαζκφ ησλ δχν 

πξνεγνχκελσλ. Ζ εηζαγσγή μέλσλ θεθαιαίσλ απαηηεί ηε δηάθξηζε θεξδψλ πξν θφξσλ θαη 

θεξδψλ κεηά απφ ηφθνπο(ΚΜΣ). Ο θίλδπλνο πνπ έρνπλ ηα αλακελφκελα θαζαξά ιεηηνπξγηθά 

θέξδε, εμαξηάηαη απφ ηηο πξνζδνθίεο ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο-πνιηηηθήο θαηάζηαζεο ηεο 

ρψξαο, ηηο πξνβιέςεηο γηα ηελ αγνξά, ηηο πξψηεο χιεο, ηα εκπνξεχκαηα θαη γεληθφηεξα ην 

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Οη παξάγνληεο ινηπφλ απηνί πξνζδηνξίδνπλ σο έλα επίπεδν ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ αδπλακία ηεο πξφβιεςεο ησλ παξαπάλσ 

παξαγφλησλ πνπ αλαθέξζεθαλ. Με ηε ρξήζε ινηπφλ μέλσλ θεθαιαίσλ ε επηρείξεζε 

αληηκεησπίδεη ηνλ ιεγφκελν ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν. ζν πην κεγάινο είλαη ν ιφγνο μέλα 

πξνο ίδηα θεθάιαηα, ηφζν πην κεγάινο είλαη ν θίλδπλνο ησλ αλακελφκελσλ θεξδψλ απφ ηνπο 

κεηφρνπο. 

 Απηή είλαη ε έλλνηα ηεο κφριεπζεο. Απμεκέλε κφριεπζε κπνξεί λα απμάλεη ηα 

δηαλεκφκελα θέξδε κηαο επηρείξεζεο αλά κεηνρή, αιιά αληίζηνηρα απμάλνληαη νη θίλδπλνη θαη 

ζε πεξίπησζε δεκηψλ απηέο κπνξνχλ λα είλαη πνιιαπιάζηεο. Ζ ρξήζε μέλσλ θεθαιαίσλ, 

απαηηεί ηε πιεξσκή ελφο ζηαζεξνχ πνζνχ ην νπνίν πξέπεη λα αθαηξεζεί απφ ηα θαζαξά 

ιεηηνπξγηθά θέξδε. Δίλαη θαλεξφ φηη αλ ε εηαηξεία έρεη ρξεκαηνδνηήζεη ηηο επελδχζεηο ηεο 

κφλν κε κεηνρηθφ θεθάιαην, ηα θέξδε αλά κεηνρή ππφθεηληαη κφλν ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

θίλδπλν. Έηζη φκσο, δεκηνπξγείηαη έληνλε αβεβαηφηεηα θαη επηπιένλ ε χπαξμε δαλεηαθψλ 

θεθαιαίσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πηψρεπζε. 

 

Οη ζχγρξνλνη νξγαληζκνί αληηκεησπίδνπλ δχν είδε θηλδχλνπ: 

1)Σνλ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν (Business Risk) 

2)Σνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν (Financial Risk) 

 

 

 

 

 

3.4.3 Δπηρεηξεκαηηθόο Κίλδπλνο 

 
Ο επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κέηνρνη κηαο 

επηρείξεζεο ε νπνία δελ έρεη μέλα - δαλεηθά θεθάιαηα. Ο επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο είλαη 

άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηηο επελδπηηθέο απνθάζεηο πνπ θαιείηαη λα ιάβεη ε επηρείξεζε, 

δειαδή ηε ζχλζεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ζην πιαίζην ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ κέηξεζε ηνπ 

κεκνλσκέλνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ δίλεηαη απφ ην ηχπν: 

ROIC= Καζαξά Λεηηνπξγηθά Κέξδε Μεηά Φόξσλ / Δπελδεδπκέλα Κεθάιαηα 
 

 

 

 

 

3.4.4 Υξεκαηννηθνλνκηθόο Κίλδπλνο 
 

Υξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο ιέγεηαη ν πξφζζεηνο θίλδπλνο ηνλ νπνίν αλαιακβάλνπλ 

νη κέηνρνη κηαο επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ρξεκαηνδφηεζε κέζσ μέλσλ -δαλεηαθψλ 

θεθαιαίσλ.ε πξψηε θάζε νη κέηνρνη θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

θίλδπλν θαη ν νπνίνο εθθξάδεη ηελ αβεβαηφηεηα ηεο απφδνζεο ηνπ επελδεδπκέλνπ 
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θεθαιαίνπ(ROIC). Δάλ ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί θαη δαλεηαθά θεθάιαηα ηφηε ν 

επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο επηβαξχλεη κφλν ηνπο θνηλνχο κεηφρνπο. Γεληθά ε ρξήζε δαλεηαθψλ 

θεθαιαίσλ απμάλεη ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ θαη επνκέλσο απμάλεη ηελ 

αβεβαηφηεηα ησλ θαζαξψλ εζφδσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ θεξδψλ πξνο δηάζεζε αλά 

κεηνρή(earnings per share-EPS). Δπνκέλσο, ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο είλαη ε 

κεηαβιεηφηεηα ησλ δπλεηηθψλ θεξδψλ πξνο δηάζεζε αλά κεηνρή γχξσ απφ ηα αλακελφκελα 

θέξδε πξνο δηάζεζε αλά κεηνρή, ιφγσ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ.  

 

 

 

 

 

 
 

3.5 Σξαπεδηθόο θιάδνο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή κόριεπζε 

 
Δίλαη γλσζηφ φηη επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν έρνπλ ζπλήζσο 

ρακειφηεξε απφδνζε ελεξγεηηθνχ απφ παζεηηθνχ έλαληη άιισλ επηρεηξήζεσλ. Οη επηρεηξήζεηο 

ινηπφλ απηέο είλαη ππνρξεσκέλεο λα ρξεζηκνπνηνχλ κεγάιε ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε 

έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ ζηνπο κεηφρνπο ηνπο απφδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ 

παξφκνηα κε ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο. Αιπζηδσηά φκσο, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη κεγάιε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο επηρείξεζεο ηφηε δηάθνξεο κεηαβνιέο 

ζηα θαζαξά ιεηηνπξγηθά θέξδε, επηθέξνπλ κεγαιχηεξεο κεηαβνιέο ζηα θέξδε αλά κεηνρή, άξα 

θαη ζηελ απφδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ. Αλ ινηπφλ ζπζρεηηζηεί ε  κεηαβιεηφηεηα απηή κε ηνλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν,φηη φζν απμάλεηαη ε κφριεπζε απμάλεηαη ν θίλδπλνο. ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα αλαθέξεηαη ε κφριεπζε ησλ 45 κεγαιχηεξσλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ 

παγθνζκίσο ζχκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία απν ηελ Γηεζλή Σξάπεδα Γηαθαλνληζκψλ: 
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Μόριεπζε κεγάισλ δηεζλώλ ηξαπεδώλ γηα ην έηνο 2012 Πεγή : BIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1 πζρέηηζε θξίζεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο κόριεπζεο 

 
Ζ πξφζθαηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε (2007-2009) αιιά θαη νη πεξηζζφηεξεο θξίζεηο 

(πρ. 1929) νθείινληαη θαηά θχξην ιφγν ζε απηφ πνπ νλνκάδνπκε "excessive leverage", δειαδή 

ππέξκεηξε κφριεπζε.Ο ππέξκεηξνο δαλεηζκφο απφ ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο θαη 

νξηζκέλνπο ηνκείο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θαη δεκνζίνπ ηνκέα, ν νπνίνο ζηφρεπε λα παξέρεη 

αλάπηπμε ζε δηάθνξεο νηθνλνκίεο θαη ηνκείο, νδήγεζε αληίζεηα ζε ππεξβνιηθή κφριεπζε, 

δεκηνπξγψληαο παληνχ «θνχζθεο»: «Φνχζθα» ζηε ζηέγαζε, ζηηο ππνζήθεο θαηνηθηψλ, ζηηο 

κεηνρέο, ζηα νκφινγα, ζηηο πηζηψζεηο, ζηα πξντφληα, ζηα ηδησηηθά θαη δεκφζηα ακνηβαία 

θεθάιαηα, φρη κφλν ζηηο ΖΠΑ αιιά θαη ζε φινλ ηνλ θφζκν. Σξάπεδεο θαηέξξεπζαλ (Lehman, 

ηζιαλδηθέο), πσιήζεθαλ (Merrill Lynch, Bear Stearns), ή ηέζεθαλ νπζηαζηηθά ππφ θξαηηθφ 

έιεγρν (Fannie Mae, Freddie Mac, AIG). Παξά ην γεγνλφο φηη ε ηξέρνπζα θξίζε μεθίλεζε ζηα 

κέζα ηνπ 2007, ήηαλ ε πηψρεπζε ηεο Lehman θαη ηα ζπλαθφινπζα εξσηεκαηηθά σο πξνο ην 
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γηαηί δελ απεηξάπε, πνπ ππξνδφηεζαλ ην ζπζηεκηθφ ξίζθν ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη 

δηέξξεμαλ ηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο. 

Καηαλαισηέο ζηηο Ζ.Π.Α αιιά θαη ζηνλ αλαπηπγκέλν θφζκν δαλείζηεθαλ ππέξνγθα 

πνζά, ζην πιαίζην ηεο κφριεπζεο, ρξήκαηα ηα νπνία δηέζεζαλ θαηά θφξνλ ζε θαηαλαισηηθνχο 

ζθνπνχο παξά γηα επελδχζεηο.Ζ Lehmann Brothers ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο έδεημε κφριεπζε 30,7 

θνξέο. (691$ δηζ.πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ/ 22$ δηζ. κεηνρέο) 

 

Δπηζπλάπηνληαο ην 3
ν
 θεθάιαην,ηα εξγαιεία πνπ έρνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπο ηα 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα είλαη πνιιά θαη εμειηγκέλα θαη εμεηδηθεπκέλα.Ζ κφριεπζε ζηα ίδηα 

θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ έθεξε ηελ πηζησηηθή επέθηαζε θαη ηελ αλάγθε γηα επέλδπζε ζε λέα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνηφληα.Οη θίλδπλνη πνπ θαινχληαη πιένλ λα αλαιάβνπλ νη 

ηξάπεδεο,επελδπηέο έρνπλ απμεζεί φπσο θαη ηα έζνδα θαη ε θεξδνθνξία ηνπο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα.Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο δελ ιήθζεθε ζνβαξά ππφςηλ θαη ν θιάδνο αλαπηχρζεθε 

ξαγδαία.Σα παξάγσγα πιένλ κπνξνχζαλ λα παξαρζνχλ γηα λα αζθαιίζνπλ αθφκα θαη θξάηε 

θαη ηελ πεξίπησζε ρξενθνπίαο ηνπο.Οπσο ραξαθηεξηζηηθά έγηλε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Διιάδνο,πνπ ηα CDS είραλ ηεξάζηηα δήηεζε κεηά ηηο θήκεο γηα ρξενθνπία θαη έζπεπζαλ 

πνιινί επελδπηέο λα ηνπνζεηήζνπλ ηα ρξήκαηα ηνπο ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία πξνηφλησλ.Οκσο 

θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ επελδχζεσλ ζηηο ηξάπεδεο νη επελδπηέο ίζσο λα κελ γλψξηδαλ ηελ 

πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο επέλδπζεο ηνπο δηφηη κε ηελ ρεηξαγψγεζε θεξδψλ(earnings manage-

ment)πνπ αζθνχζαλ νη δηνηθήζεο γηλφηαλ ζπζηεκαηηθή απφθξπςε πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη 

απνδφζεσλ ηεο εηαηξίαο-επέλδπζεο.Οη εηαηξίεο εηδηθνχ ζθνπνχ δηαδξακάηηζαλ ην ξφιν ηνπ 

κεζνιαβεηή κεηαμχ επελδπηψλ θαη ηξαπεδψλ δίλνληαο ζε απηέο έλαλ ξφιν ζεκαληηθφ γηα ηελ 

ηειηθή εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ζήκεξα ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ καο ηνπίν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
Ο

 
CASE STUDIES 

 
 

 Βιέπνληαο ζην 3
ν
 θεθάιαην ηνπο βαζηθφηεξνπο ιφγνπο πνπ απηή ηελ δεδνκέλε ζηηγκή 

βξηζθφκαζηε ζε κία χθεζε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε,κε ηα πνζά πνπ ξηςνθηλδπλεχνληαη 

λα απμαλνληαη ζπλερψο , κε ην ηξαπεδηθφ δηαζπλδεκέλν φζν πνηέ θαη ε παξακηθξή 

δηαθχκαλζε ηηκψλ ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο ηξάπεδαο λα κπνξεί λα εμαπισζεί ζε 

παγθφζκην  ζπζηεκηθφ πξφβιεκα. Ζ ζπλδεζηκφηεηα ηνπ δηθηχνπ είλαη πνιχ έληνλε κε 

απνηέιεζκα ε κφριεπζε ησλ ηξαπεδψλ λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζε φιν ην παγθφζκην 

ζχζηεκα. Μεξηθά παξαδείγκαηα γηα ην πψο θαηαθέξλνπλ κεγάια ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαη 

εηαηξίεο λα απνθνκίδνπλ ππέξνγθα πνζά θαη κε πνηα εξγαιεία ην πεηπραίλνπλ. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Lehmann_Brothers&action=edit&redlink=1
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 Πην ζπγθεθξηκέλα ε Enron είλαη ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα φπνπ κε ηελ βνήζεηα 

ειέγθηηθήο εηαηξίαο παξαπνηνχζε ηα νηθνλνκηθά ηεο ζηνηρεία (δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή)θαη κε 

ηελ βνήζεηα ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ εηαηξηψλ εηδηθνχ ζθνπνχ πνπ δεκηνχξγεζαλ,απέθξππηαλ ην 

πξαγκαηηθφ ηεξάζηην ρξένο πνπ είρε ε εηαηξία απφ ηνλ δαλεηζκφ.Ζ κεηνρή ηεο εηαηξίαο έθηαζε 

ζε κεγάιεο ηίκεο αιιά φζν γξήγνξα αλέβεθε ζηελ θνξπθή ηφζν γξήγνξα βξέζεθε ζηελ 

ρξενθνπία φηαλ απνθαιχθζεθε ην φιν ζθάλδαιν. 

 Ζ AIG (American International Group) ε κεγαιχηεξε Ακεξηθάληθε εηαηξία αζθάιηζεο 

αθνχ βξέζεθε θαηεγνξνχκελε γηα παξάλνκε δαλεηνδφηεζε,είδε ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο λα 

παξαζχξεηαη απφ ηελ ζπλερφκελε κείσζε ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο,φπνπ θαη έραζε ην 

95%ηεο αμίαο ηεο ,κε απνηέιεζκα λα θξαηηθνπνηεζεί.Σα ζηειέρε ηεο είραλ πξσηαξρηθφ ζηφρν 

ηελ απφδνζε κεγαιχηεξνπ θέξδνπο γηα ηνπο κεηφρνπο θάηη πνπ ηνπο νδήγεζε ζηελ 

ρξεζηκνπνίεζε αλνξζφδνμσλ πξαθηηθψλ.  

 Ζ Lehman Brothers πνπ έρεη γίλεη ην ζχκβνιν πιένλ ηνπ 2008 θαη ηελ απαξρή ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο.Οπνπ ε εθηεηακέλε ρξήζε ησλ παξάγσγσλ πξνηφλησλ, ε κεγάιε 

κφριεπζε,θαη ε επηζπκία γηα κεγάια θέξδε βξαρππξφζεζκα,έθεξαλ ηελ ηξάπεδα ζηα φξηα ηεο 

κε απνηέιεζκα λα πησρεχζεη βπζίδνληαο έηζη θαη ηελ ππφινηπε παγθφζκηα νηθνλνκία,αθνχ ην 

νζηηθφ θχκα έπιεμε φιεο ηηο νηθνλνκίεο ηνπ θφζκνπ.Ζ θξαηηθή επέκβαζε κε ελέζεηο 

ξεπζηφηεηαο ρξεηάζηεθε αξθεηφ θαηξφ γηα λα αλαθηήζεη ηελ ηζζνξνπία ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα θαη λα ην απνηξέςεη απφ ηελ νιηθή θαηέξεπζε.  

 

 

 

 

4.1 Enron 
 

 Ζ Enron απνηειεί γηα φιν ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζκν έλα παξάδεηγκα κειέηεο , θαη 

ζα κείλεη ζηελ ηζηνξία σο ε πην θαινζηεκέλε θαη θαινδηαηεξεκέλε απάηε . Απφ ηελ ζηηγκή 

ηεο θαηάξξεπζεο ηεο εσο θαη ζήκεξα κειεηάηε δηεμνδηθά γηα ηηο πξαθηηθέο ηεο , ηελ εηαηξηθή 

θνπιηνχξα , ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ θαη ελ γέλεη ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο . 

 Ζ ίδξπζε ηεο ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ην 1985 απφ ηνλ Kenneth Lay κε φξακα λα 

ζρεδηάζεη ην κέιινλ ηεο ελέξγεηαο θαη ε έδξα ηεο εηαηξίαο ήηαλ ην Houston ηεο Ακεξηθήο . Σν 

1989 έξρεηαη ζηελ εηαηξία ν Jeffery Skillling, κε θαηλνηφκεο ηδέεο γηα ηε κεηαθνξά ελέξγεηαο . 

Καηάθεξαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ, λα κεηαηξέςνπλ ηε κεηαθνξά ελέξγεηαο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά 

κέζα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηαπξαγκαηεχνληαη ζαλ κεηνρέο θαη νκφινγα. ξνο πνπ έζεζε γηα 

ηελ πξφζιεςε ηνπ ζηελ εηαηξία, ήηαλ ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ινγηζηηθήο κεζφδνπ mark-to-

market . To 1992 γίλεηε ε κεγαιχηεξε εηαηξία αγνξάο θαη πψιεζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζηε 

Βφξεηα Ακεξηθή θαη ην 1994 άξρηζε λα εκπνξεχεηαη ειεθηξηθφ ξεχκα θαη νηθνλνκηθά 

ζπκβφιαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ. Σν 1999 απνθηά ηε δηθή ηεο ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν 

ζηελ νπνία θαζηεξψλεηαη σο παγθφζκηα εηαηξεία εκπνξίαο ελέξγεηαο θαη ζπκβνιαίσλ. Ζ 

εηαηξεία κεηαηξέπεηαη απφ εηαηξεία παξνρήο θπζηθνχ αεξίνπ ζε παγθφζκην εγέηε φζνλ αθνξά 

ην πεηξέιαην, ην θπζηθφ αέξην θαη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ζ αμία ησλ κεηνρψλ ηεο θηάλεη ηα 

$45/κεηνρή . Σν 2000 ε αμία αλέξρεηαη ζηα $ 83/ κεηνρή θαη ε ηηκή ηεο εηαηξίαο αλέξρεηαη ζηα 

$52 δηο (ζην ηέινο ηνπ 2000 ζεσξεηψλ σο ελεξγεηαθφο θνινζζφο, εθφζνλ ην 20% ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ ζηηο Ζ.Π.Α. ήηαλ δηθφ ηεο). 

 ε 15 κφιηο ρξφληα θαηάθεξε λα γίλεη 16
ε
 ζε ζέκα ηδίξνπ  ( 438

ε
 κεγαιχηεξε 

επηρείξεζε ζηνλ θφζκν κε 9,2 δηο $ θαη 94 εθ$ θέξδε ηνλ ρξφλν πεξίπνπ ) θαη λα επεθηείλεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζε φιν ηνλ θφζκν κε 4000 εξγαδφκελνπο . Απνηειεί αλακθίβνια έλα 

δηακάληη ηεο Ακεξηθαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο , φπνπ γηα ην φλνκα ηεο γξάθηεθαλ 

δηζπξακβηθά ζρφιηα απφ δεκνζηνγξάθνπο , αλαιπηέο  , επελδπηέο , φπνπ ην πεξηνδηθφ Fortune 
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γηα έμη ζπλαπηά έηε ηελ απνθαινχζε σο ηελ πην «θαηλνηφκν εηαηξία»  θαη ζεσξνχληαλ 

αλακθίβνια σο ε εηαηξία πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα απνηχρεη πνηέ  , ηειηθά θήξπμε πηψρεπζε 

ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ 2001 . 

 Ζ άλνδνο θαη ε πηψζε ηεο νθείιεηαη θαζαξά ζηα ηθαλά , έμππλα ζηειέρε ηεο φπνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή σο επί ηνλ πιείζηνλ έπιαζαλ ηελ πιαζκαηηθή 

εηθφλα ηεο κεηνρήο ηνπο .  

 

 

4.1.1  Πξαθηηθέο Enron 
  

 ηελ πξάμε, ε Enron εθάξκνζε θάηη παξαπιήζην ηεο δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή. Ζ 

κεγαιχηεξε δηφγθσζε ησλ θεξδψλ ηεο, ήξζε απφ κηα ζεηξά εηαηξηψλ εηδηθνχ ζθνπνχ (Special 

Purposes Entities), κε ην φλνκα Raptors I-IV (ηελ νλνκαζία ηνπο ηελ πήξαλ απφ ηνπο Raptors: 

θνκςφγλαζνη απφ ην Jurassic Park). Οη εηαηξείεο-βηηξίλεο, νη πεξηζζφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ 

άλεθαλ ζηνλ Andy Fastow (Ex-Chief Financial CFO) δεκηνπξγήζεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 1999. 

Με απηή ηελ δεκηνπξγία ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ, εμαζθάιηζε ν Andy γηα ηνλ εαπηφ ηνπ $45 

εθαη., σο αληακνηβή γηα απηή ηνπ ηελ „πξνζθνξά‟ ζηελ εηαηξία. Οη ινγηζηέο κεηέθεξαλ ηα 

ειιείκκαηα θαη ηα ρξέε ηεο Enron ζηνπο ηζνινγηζκνχο απηψλ ησλ εηαηξηψλ (θαη φρη ζην δηθφ 

ηεο ηζνινγηζκφ), ψζηε λα εκθαλίδνληαη δηνγθσκέλα ηα απνηειέζκαηα ζηελ κεηξηθή ηνπο 

εηαηξία. ηφρνο απηήο ηεο -έκκεζεο- παξαπνίεζεο ησλ ηζνινγηζκψλ, ήηαλ ε αχμεζε ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο ηεο κεηνρήο ηεο, ψζηε λα απμήζεη ε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηήο εηαηξείαο 

θαζψο θαη ε απφθξπςε πιεξνθνξηψλ γηα ηα δαλεηαθά ηεο θεθάιαηα. 

Μεξηθέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ηνπ θφζκνπ (Wachovia, J.P. Morgan Chase, 

Credit Suisse First Boston, Citigroup, Merrill Lynch), έπεζαλ ζηε παγίδα ησλ παλνχξγσλ 

ζηειερψλ ηεο Enron θαη επέλδπζαλ ζηελ „θαιχηεξε‟ εηαηξία ηνπ Fastow (κεηά ηελ απνθάιπςε 

ηνπ ζθαλδάινπ, ηνπο ραξαθηήξηζαλ σο “useful idiots”). Με απηή ηελ πξαθηηθή, θαηάθεξαλ λα 

θνπζθψζνπλ ην θνκκάηη ηνπ ηζνινγηζκνχ γηα ηα έζνδα θαη ηα θέξδε θαη λα παξνπζηάζνπλ ηελ 

Enron σο θεξδνθφξα ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είρε ρξένο $30 δηζεθαηνκκχξηα 

Σν 1987, δχν traders (έκπνξνη) πεηξειαίνπ ηεο Enron ζηνηρεκάηηζαλ ζηε ηηκή ηνπ 

πεηξειαίνπ ζε ρξεκαηηζηήξην εκπνξεπκάησλ θαη κάιηζηα ηα θαηάθεξαλ πνιχ θαιά. Απηή 

ήηαλ ε δνπιεηά ηνπο άιισζηε αιιά ήηαλ παξάμελν φηη ηα ζηνηρήκαηα ηνπο ήηαλ πεξηζζφηεξν 

επηηπρεκέλα απφ φηη ζπλήζσο θαη έηζη ράξηδαλ θαη έβγαδαλ πνιιά ιεθηά ζηελ εηαηξία. Ζ 

εμήγεζε ζε απηφ ην 'παξάδνμν' ήηαλ απιή εθφζνλ απηνί νη traders είραλ ζηήζεη κία απάηε. Ο 

Kenneth Lay ελεκεξψζεθε κε ζηνηρεία φηη νη δχν traders φλησο έρνπλ θάλεη κεγάιεο απάηεο, 

θαηαζηξέθνπλ ηα ζηνηρεία θαη ηδνγάξνπλ θαζεκεξηλά ηεξάζηηα πνζά απφ ηα θεθάιαηα ηεο 

εηαηξείαο. Ο Lay ην κφλν πνπ απνθάζηζε ήηαλ λα ελζαξξχλεη ηνπο traders λα ζπλερίζνπλ απηή 

ηε παξάλνκε ζπκπεξηθνξά θαη λα ζπλερίζνπλ λα ηδνγάξνπλ ζηελ αγνξά ηνπ πεηξειαίνπ αθνχ 

κέρξη ηψξα απηή ήηαλ ε κφλε επηθεξδήο δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο. Μεηά απφ 2 κήλεο νη 

αλψλπκνη έκπνξνη πήξαλ καδί ηνπο 90 εθαη δνιάξηα, φιν δειαδή ην απνζεκαηηθφ ηεο εηαηξίαο 

(γλσζηφ σο ζθάλδαιν Valhalla). Σειηθά κε πνιχ έμππλνπο ρεηξηζκνχο νη άλζξσπνη ηεο 

εηαηξείαο θαηάθεξαλ λα δηνξζψζνπλ απηφ ην ηξνκεξφ ιάζνο ψζηε λα κελ εθηεζεί 

αλεπαλφξζσηα ε εηαηξεία. 

Σα πξάγκαηα έγηλαλ αθφκα πην 'κεγάια' φηαλ ε εηαηξεία άξρηζε λα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεί mark to market ινγηζηηθέο κεζφδνπο (ην ζεκαληηθφηεξν γξαλάδη γηα ηε 

πηψζε ηεο εηαηξίαο, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο).Απηή 

ε ινγηζηηθή κέζνδνο επέηξεπε ζηελ Enron λα θιείζεη πηζαλά κειινληηθά θέξδε, ηελ ίδηα κέξα 

πνπ ε ζπκθσλία ππνγξαθφηαλ . Έηζη φζα έζνδα θαη λα έξρνληαλ ζηελ εηαηξία, ηα έζνδα ηεο 

ζα ήηαλ απηά πνπ ε εηαηξία έιεγε φηη ήηαλ. Οπζηαζηηθά, κε απηή ηε κέζνδν κπνξνχζαλ λα 

ηζρπξηζηνχλ φηη ζα βγάινπλ ζην κέιινλ φζα ιεθηά ζέινπλ, κε φπνην ηξφπν ζέινπλ, ρσξίο λα 

έρνπλ θαλ ηα ιεθηά ζηα ρέξηα ηνπο. Απηφ ελέρεη πνιινχο θηλδχλνπο γηα κηα εηαηξία, εθφζνλ 
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δελ είλαη δπλαηφλ λα απνθνκίζεη ηα ιεθηά πνπ ππνιφγηζε πσο ζα θεξδίζεη, εθφζνλ ππάξρνπλ 

πιεζψξα αζηάζκεησλ παξαγφλησλ πνπ ζα εκπνδίζνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί. Απηή ηελ πξαθηηθή φθεηιε λα ζηακαηήζεη ε ινγηζηηθή νξθσηή εηαηξεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ, ε Arthur Andersen, πνπ φκσο, απιά δερφηαλ νηηδήπνηε έβιεπε ζηα 

ινγηζηηθά ζηνηρεία θαη ηα ππνζηήξηδε γηαηί απιά έηζη ήηαλ. Με απηφ ην ηξφπν, αλ ν Skilling 

θαη ε Enron έιεγαλ φηη ζα βγάινπλ 200.000.000 απφ κία ηδέα πνπ είρε, ηφηε νη ινγηζηέο ην 

ππέγξαθαλ θαη ε εηαηξεία έδεηρλε θέξδε. 

πσο αλαθέξακε ε Arthur Andersen, κηα εηαηξεία αμηνιφγεζεο (3
ε
 κεγαιχηεξε 

παγθνζκίσο εθείλε ηελ επνρή) ε νπνία είρε πειαηεηαθή ζρέζε κε ηελ Enron γηα 12 ρξφληα θαη, 

ζπλεπψο, έδηλε πςειή βαζκνινγία ζηελ κεηνρή ηεο, ελψ γλψξηδε γηα ηηο αηαζζαιίεο ηεο 

εηαηξίαο. Σν 2001 ε ειεγθηηθή εηαηξία Arthur Andersen παξειάκβαλε 1 εθαη δνιάξηα ηελ 

εβδνκάδα, (φπσο επίζεο θαη νη δηθεγφξνη ηεο εηαηξίαο Enron‟s law firm Vinson & Elkins), 

πνζφ ηεξάζηην ζε ζρέζε κε ηα πνζά πνπ έπαηξλαλ άιιεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο απφ παξφκνηεο 

εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ ηεο Enron. Οη κηθξνεπελδπηέο, εθεζπραζκέλνη ηφζν απφ ηα πηζηνπνηεηηθά 

ηεο Andersen φζν θαη απφ ηα εγθσκηαζηηθά ζρφιηα ησλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ, αγφξαζαλ ηελ 

κεηνρή ηήο εηαηξείαο, ζπξψρλνληαο ηελ ηηκή ηεο ζε δπζζεψξεηα χςε. 

 ζν ε ηηκή ηεο κεηνρήο ζθαξθάισλε, ηφζν απμάλνληαλ θαη ηα θνιαθεπηηθά 

δεκνζηνγξαθηθά ζρφιηα. Δλζνπζηαζκέλνη νη δεκνζηνγξάθνη αλαθέξνληαλ ζηελ Enron σο κηα 

ππεξδχλακε, πνπ πάληα ζα θαηλνηνκνχζε ζηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη. 

Κάζε κήλα, ήηαλ ζε εμψθπιια νηθνλνκηθψλ πεξηνδηθψλ θαη ηα άξζξα παξφηξπλαλ ζπλερψο 

θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο επελδπηέο, λα αγνξάζνπλ κεηνρέο ηεο, σο κηα ζίγνπξε θαη θεξδνθφξνο 

επέλδπζε. Μφλν πνπ νη κηθξνεπελδπηέο δελ ήμεξαλ φηη ε Enron ζπλήζηδε λα θέξεηαη κε 

ηδηαίηεξε γαιαληνκία ζε φζνπο δεκνζηνγξάθνπο έγξαθαλ θαιά ιφγηα γηα απηήλ. Έηζη, ηα 

άξζξα ήηαλ δηνγθσκέλα ιφγσ πξνζσπηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη δελ ππήξρε έξεπλα θάησ απφ ηα 

ιφγηα θαη ηηο παξνηξχλζεηο ησλ δεκνζηνγξάθσλ, κε απνηέιεζκα ηελ παξαπιεξνθφξεζε ηνπ 

θνηλνχ.  

 Σα πςειφβαζκα ζηειέρε ρξεζηκνπνηνχζαλ κηα βάλαπζε δηαδηθαζία κε ην φλνκα 

Performance Review Committee. Κάζε ρξφλν απνιπφηαλ ην 15% ησλ εξγαδνκέλσλ θαηφπηλ 

εηαηξηθήο ςεθνθνξίαο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο ππφινηπνπο 

εξγαδφκελνπο πνπ ςήθηζαλ φηη ζέινπλ λα απνιπζνχλ νη ζπλάδεξθνη ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

δηαζθάιηδαλ φηη νη ππάιιεινη ηνπο ζα έθαλα φηη ηνπο δεηεζεί γηα λα κελ απνιπζνχλ θαη φηη 

απηνί πνπ ηειηθά κέλνπλ δελ έρνπλ θαζφινπ εζηθέο αλαζηνιέο. Έηζη, ε εηαηξία είρε πξνζσπηθφ 

έηνηκν γηα λα δερηεί θαη λα πινπνηήζεη ηα πάληα. 

Ζ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ηεο ελέξγεηαο πξφζθεξε έλα αθφκε φπιν ζηελ Enron, 

πξνθεηκέλνπ λα δηνγθψζεη ηα θέξδε ηεο κε έλαλ απινχζηαην ηξφπν. Ζ εηαηξεία, φληαο 

αλεμέιεγθηε, άξρηζε λα δηαθφπηεη ζπρλά ηελ παξνρή ξεχκαηνο ζηελ Καιηθφξληα, κε ηελ 

δηθαηνινγία φηη δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ιφγσ 

ππεξθαηαλαιψζεσο. Ωο "ιχζε" ζην -θαη' νπζία, αλχπαξθην- πξφβιεκα, ε εηαηξεία αχμεζε ηελ 

ηηκή ηεο θηινβαηψξαο. Φπζηθά, κεηά ηελ αχμεζε δελ μαλά παξνπζηάζηεθαλ πξνβιήκαηα. 

Δπηπξφζζεηα, ζπκθσλνχζαλ θαη κε ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ 

πνιηηεία, γηα δηαθνπή ηνπ ξεχκαηνο ζπγθεθξηκέλεο κέξεο θαη ψξεο, κε απνηέιεζκα ε ηηκή ηνπ 

ξεχκαηνο λα απμάλεηε 3-4% ζηαδηαθά, γηα λα κπνξέζεη λα “ιπζεί” ην πξφβιεκα ηεο δηαθνπήο 

ηεο ηξνθνδνζίαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, έιεγραλ πιήξσο ηελ ηηκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

δελ άθελαλ ηνλ αληαγσληζκφ λα ξίμεη ηελ ηηκή ηεο πξνζθεξφκελεο ελέξγεηαο. Δίραλ 

νπζηαζηηθά θαηαζπαξάμεη ηελ πνιηηεία, ρσξίο θαλείο λα κπνξεί λα θάλεη θάηη γηα απηφ. Μηα 

αθφκε πξάμε πνπ ιάκβαλε ρψξα ζηελ Καιηθφξληα, ήηαλ ε εμαγσγή ελέξγεηαο εθηφο πνιηηεηψλ 

θαη κεηά φηαλ νη ηηκέο έπεθηαλ, ηελ αγφξαδαλ πίζσ. 

 ινη επέλδπαλ ζηελ Enron φρη κφλν γηαηί θαηλφηαλ νη πην ζηαζεξή εηαηξία ηνπ 

ακεξηθάληθνπ ρξεκαηηζηεξίνπ αιιά θαη γηαηί νη εηαηξίεο internet μεθίλεζαλ λα πέθηνπλ θαη 

έςαρλαλ ην θαηλνχξγην πνπ ήζειαλ λα επελδχζνπλ, θαη ε αγνξά ελέξγεηαο ήηαλ πνιχ 
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ππνζρφκελε εθείλε ηελ πεξίνδν, εθφζνλ κφιηο είρε κπεη ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. Ήηαλ ε 

ηάζε πνπ έβγαδαλ πξνο ηα έμσ, ε λέα κφδα πνπ έγηλε ιαηξεία γηα ηνλ θφζκν ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ.  

Ζ ζπκθσλία γηα ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία Blockbuster θαηλφηαλ φηη ζα έδηλε θάπνηα 

θέξδε ζηελ Enron θαη ζα εζχραδε ηηο θήκεο πνπ είραλ μεθηλήζεη ηφηε λα ιέλε γηα ηελ ζηαδηαθή 

πηψζε ηεο εηαηξίαο Σειηθά ε ζπκθσλία δελ έγηλε πνηέ, φκσο κε ηε ινγηζηηθή εθαξκνγή mark-

to-market, ρξεζηκνπνίεζαλ κειινληηθέο πξνβιέςεηο απφ ηελ ζπκθσλία, γηα λα θιείζνπλ 53 

εθαη δνιάξηα ζε θέξδε, απφ κηα ζπκθσλία πνπ δελ απέθεξε θαζφινπ θέξδνο δηφηη δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε πνηέ. 

Σα αδχλακα ζεκεία ηεο Enron ήηαλ ε επηζπκία ησλ ζηειερψλ γηα γξήγνξε απφδνζε 

θεθαιαίσλ,ε άγλνηα ηνπ θηλδχλνπ,θάηη πνπ νδήγεζε ζε ιάζνο απνθάζεηο θαη πξαθηηθέο.Σα 

πςειφβαζκα ζηειέρε ηεο ήηαλ δηςαζκέλα γηα δφμα θαη ιεθηά, κε απνηέιεζκα λα κελ 

ζθέθηνληαη ην θαιφ ηεο εηαηξίαο, αιιά κφλν ην πξνζσπηθφ ηνπο φθεινο. Γελ πξνλννχζαλ 

θαζφινπ γηα ηελ πγεία ηεο εηαηξίαο, αιιά κφλν γηα ηελ δηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε θαη δελ ηνπο 

έλνηαδε δηφινπ λα πάξνπλ επηπφιαηα ξίζθα κε θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ εηαηξία 

θαη λα πξνμελήζνπλ ηεξάζηηεο νηθνλνκηθέο απψιεηεο κε ηηο θηλήζεηο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ηεο επηπνιαηφηεηαο ηνπο, ε επέλδπζε ζηελ Ηλδία, πνπ θαλείο άιινο δελ ηνικνχζε 

λα θάλεη. Με απηή ηνπο ηε θίλεζε έραζαλ 1 δηο δνιάξηα γηα ην ιφγν φηη, νη θαηαλαισηέο δελ 

κπνξνχζαλ λα πιεξψζνπλ ηελ ηεξάζηηα πνζφηεηα ελέξγεηα πνπ παξήγαλ. Έηζη δφζεθαλ 

ηεξάζηηα θνλδχιηα, κε ειάρηζηα θέξδε. 

Ζ αληίζηξνθε κέηξεζε γηα λα καζεπηεί ε αιήζεηα μεθηλάεη ηνλ Μάξηε ηνπ 2001, φηαλ 

έλαο αλαιπηήο πξφζερε φηη θάπνηεο stock analysts έιεηπαλ απφ ηα δεκνζηεπκέλα έγξαθα. 

Υαξαθηήξηζε ηελ εηαηξία σο «καχξν θνπηί», εθφζνλ θαλείο δελ ήμεξε απφ πνπ πξνέξρνληαλ 

ηα έζνδα ηεο εηαηξίαο, απιά έθαλα ηελ εκθάληζε ηνπο θαη ήηαλ πάληα „θαιά‟. Απηφ ην καχξν 

θνπηί ήηαλ εθεί γηα λα βγάδεη θαινχο αξηζκνχο θαη λα μεγειάεη, κέρξη πνπ μεθίλεζε λα 

θαλεξψλεηαη ε αιήζεηα. ηαλ νη δεκνζηνγξάθνη άξρηζαλ λα ξσηνχλ απφ πνπ πξνέξρνληαη ηα 

έζνδα ηεο εηαηξίαο, δελ πήξαλ απάληεζε θαη ηνπο θαηεγφξεζαλ φηη πξνζπαζνχζαλ λα ηνπο 

δπζθεκίζνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ αλεζπρία ζην θνηλφ, ρσξίο λα ππάξρεη ιφγνο. 

Σν θαινθαίξη ηνπ 2001 ε κεηνρή έραλε αμία φιν θαη πεξηζζφηεξν θαη ζε ιίγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα δειψλνπλ παξαίηεζε νη John Cliff Baxter (14 Απγνχζηνπ) θαη ν CEO Jeffrey 

Skilling, δεισκέλνο πξνζσπηθνχο φξνπο  

κσο είραλ ηελ ειπίδα φηη ε κεηνρή ηεο Enron δελ ζα έπεθηε πνηέ. ηαλ μεθίλεζαλ λα 

θνηηάδνπλ ηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο εηαηξίαο, θαηάιαβαλ φηη ηα λνχκεξα ήηαλ καγεηξεκέλα θαη 

ήηαλ αλεπίηξεπην απφ ηελ Arthur Andersen λα ππέγξαςε απηά ηα βηβιία. Αλαθνίλσζαλ 

καδηθέο νηθνλνκηθέο αλακνξθψζεηο θαη έηζη νη επελδπηέο μεθίλεζαλ λα αλεζπρνχλ φηη 

δηζεθαηνκκχξηα απφ ηα θέξδε ηνπ market-to-market ήηαλ πξαγκαηηθά απψιεηεο ή ιεθηά πνπ 

δελ πήξε πνηέ ε εηαηξία ζηα ρέξηα ηεο. Καη ε ηηκή ηεο κεηνρήο ζπλέρηζε λα πέθηεη (50% πηψζε 

ζηνλ επφκελν έλα κήλα). 

Μεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ Jeff, ν chairman Ken Lay αλέιαβε σο CEO πξνζπαζψληαο 

λα θαζεζπράζεη ηνπο εξγαδνκέλνπο .Σαπηφρξνλα, ε Arthur Andersen θαηέζηξεθε φια ηα 

έγγξαθα πνπ είραλ ζρέζε κε ηελ Enron (πεξηζζφηεξν απφ 1 ηφλν ραξηηνχ) γηα λα κελ 

ππάξρνπλ απνδείμεηο γηα ηηο εθηφο λφκνπ ζπλεξγαζίεο ηνπο.Σν εμηιαζηήξην ζχκα γίλεηε ηφηε ν 

Andrew Fastow εθφζνλ αλαθαιχθζεθε φηη «θέξδηζε» πεξηζζφηεξα απφ 45 εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα απφ ηελ ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ Jeff θαη φηη ήηαλ ν ηδξπηήο ησλ πεξηζζνηέξσλ 

ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα θαιχςνπλ θάπνηεο απφ ηηο δεκηέο ηεο 

εηαηξίαο. 

ηηο 22 ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 2001, ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Enron θαηξαθχιεζε ζηα 

$20,65 κε απψιεηα $5,40 ζε κηα κέξα, αθνινπζψληαο ηελ αλαθνίλσζε ηεο SEC (Security and 

Exchange Commission) πσο δηεξεπλά πνηθίιεο χπνπηεο ζπκθσλίεο πνπ πήξαλ ζέζε ζηελ 

Enron, ηνλίδνληαο πσο πξφθεηηαη γηα κεξηθέο απφ ηηο πην ζνιέο ζπλαιιαγέο εληφο νκίινπ πνπ 
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παξαηεξήζεθαλ πνηέ. ηηο 2 ηνπ Γεθέκβξε ηνπ 2001, ε ηηκή ηεο κεηνρήο ήηαλ κφιηο 40 cents 

θαη ε εηαηξία θήξπμε πηψρεπζε. Οη εξγαδφκελνη ην έκαζαλ εθείλε ηε κέξα, ε ψξα 9 θαη 30 ην 

πξσί θαη ήηαλ ππνρξεσκέλνη φινη λα θχγνπλ απφ ην θηίξην κε ηα πξνζσπηθά ηνπο αληηθείκελα 

εληφο κηζήο ψξαο. 

 

 
Ζ αμία κεηνρήο ηεο Enron.Πεγή:Security and exchange commission(SEC) 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.1.2 πλέπεηεο ηεο  πηώρεπζεο 

 
 

 Ζ απνθάιπςε ηνπ ζθαλδάινπ θαηαθξήκληζε ηελ κεηνρή ηήο Enron ζηα 40 ζεληο, ελψ 

ζηηο αξρέο ηνπ ηδίνπ ρξφλνπ είρε ζθαξθαιψζεη θαη παξακέλνληαο γηα αξθεηφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζηα 83 δνιάξηα (πηψζε 95% κέζα ζε έλα ρξφλν). Απηή ε θαηάξξεπζε νδήγεζε ζηελ 

απφγλσζε ρηιηάδεο κεηφρνπο, εθφζνλ κεηξνχζαλ δεκηέο 68 δηο $ ,20 000 εξγαδφκελνη έραζαλ 

ηε δνπιεία ηνπο ρσξίο θακία πξνεηδνπνίεζε, ηελ ίδηα κέξα πνπ αλαθνηλψζεθε ε πηψρεπζε ηεο 

εηαηξίαο. 2 δηο δνιάξηα ζε ζπληάμεηο θαη ζπληαμηνδνηηθά ηακεία εμαθαλίζηεθαλ (ηα 2/3 ηνπ 

ελεξγεηηθνχ είραλ απνθηεζεί απφ ζπληάμεηο θαη ακνηβαία θεθάιαηα). ιεο νη ζπληάμεηο ησλ 
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εξγαδνκέλσλ ράζεθαλ εθφζνλ ηηο είραλ επελδχζεη (ππνρξεσηηθά) ζε κεηνρέο ηηο εηαηξίαο. Έηζη 

20 000 άηνκα βξέζεθαλ κέζα ζε κηζή ψξα ζην δξφκν άλεξγνη, κε έλα αβέβαην κέιινλ θαη 

ηειείσο ρξεζηκνπνηεκέλνη (φηαλ ε ηηκή ηεο κεηνρήο θαηξαθπινχζε, ην ηακείν ζπληάμεσο ήηαλ 

παγσκέλν θαη θαλείο δελ κπνξνχζε λα πνπιήζεη ην κεξίδην ηνπ ελψ νη κεγαινκέηνρνη είραλ 

ήδε πνπιήζεη ην κεξίδην ηνπο (πεξηζζφηεξν απφ 1 δηο). 

Μαδί ηεο, έζβεζε απφ ηνλ ράξηε θαη ε ειεγθηηθή εηαηξία Andersen, ε νπνία πηάζηεθε 

λα έρεη θαηαζηξέςεη πάλσ απφ έλαλ ηφλν έγγξαθα πνπ πηζηνπνηνχζαλ ηελ ππφγεηα δηαζχλδεζή 

ηεο κε ηελ Enron. Καη καδί ηεο, θαηαζηξάθεθαλ θαη 4 000 εξγαδφκελνη, νη νπνίνη φρη κφλν 

έκεηλαλ άλεξγνη αιιά έραζαλ θαη ηελ πεξηνπζία ηνπο, κηαο θαη κεγάιν ηκήκα ησλ ακνηβψλ 

ηνπο απνηειείην απφ κεηνρέο ηεο εηαηξείαο πνπ μέκεηλαλ ζηα ρέξηα ηνπο ρσξίο θακία 

νηθνλνκηθή αμία. 

Με ην πέξαο ηεο πηψρεπζεο ηεο Enron , νη κέηνρνη παγθνζκίσο, κεηξνχζαλ δεκηέο 68 

νιφθιεξσλ δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ.Σν ζθάλδαιν ηεο Enron κπνξεί λα απνδεηρηεί 

ηζηνξηθά πνιχ ρεηξφηεξν ρηχπεκα απφ ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηεο 11εο επηεκβξίνπ, 

εθφζνλ νη Ακεξηθάλνη εξγαδφκελνη  έραζαλ κέζα ζε έλα ρξφλν ην 15% ηνπ ακεξηθάληθνπ 

ΑΔΠ (1.5 ηξηο $). 

ια απηά ζα απνθεχγνληαλ αλ νη ππάιιεινη θαη νη επελδπηέο αλαξσηηφληαλ „γηαηί‟θαη 

πψο είλαη δπλαηφλ λα αλαπηπρζεί ηφζν κηα εηαηξία, ζε ηφζν κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα.πλήζσο 

φηαλ απνθηήζεη κεγάιε απηνπεπνίζεζε. πσο απνδείρζεθε κεηά απφ 8 ρξνληά δηθαζηηθψλ 

δηακαρψλ, ε απάηε ηεο Enron είλαη ηζηνξία ζπλεξγαηηθήο δηαθζνξά (πίζσ απφ θάζε ζθάλδαιν 

θξχβεηαη πάληα κηα ινγηζηηθή εηαηξία). ζνη έπξεπε λα πνπλ φρη ζε απηή ηελ απάηε, απιά 

ζηψπεζαλ (δηθεγφξνη, ηξαπεδίηεο, ειεγθηέο, πνιηηηθνί, δεκνζηνγξάθνη, νηθνλνκηθνί αλαιπηέο), 

αιιά πήξαλ κεξίδην απφ ηε ρξεσθνπία θαη ην έβαιαλ ζηηο ηζέπεο ηνπο. 

 

 

 

 

  

 

 4.2 American International Group (AIG) 
 

Ζ American International Group, Inc γλσζηή επίζεο σο AIG είλαη κηα ακεξηθαληθή 

πνιπεζληθή εηαηξία αζθάιηζεο. Ζ έδξα ηεο βξίζθεηαη ζην American International Building 

ζηε Νέα Τφξθε θαη ζηελ Fenchurch Street ζην Λνλδίλν.χκθσλα κε ηε ιίζηα ηνπ Forbes -

Global 2000, ην 2001 ε AIG ήηαλ ε 29
ε
 κεγαιχηεξε δεκφζηα εηαηξία ζηνλ θφζκν. Ήηαλ 

εηζεγκέλε ζην Dow Jones Industrial Average απφ ηηο 8 Απξηιίνπ 2004 έσο ηηο 22 επηεκβξίνπ 

2008.Καη φκσο, αθφκε θαη απηή επππφιεπηε εηαηξία, έρεη ηζηνξηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθήο  

απάηεο. 

 

  

 

Ηζηνξηθό ίδξπζεο: 

 

Ζ ηζηνξία ηεο AIG ρξνλνινγείηαη απφ ην 1919, φηαλ ν Cornelius Vander Starr 

δεκηνχξγεζε έλαλ νξγαληζκφ αζθάιηζεο ζηε αγθάε ηεο Κίλαο. Ο Starr ήηαλ ν πξψηνο 

Γπηηθφο ζηε αγθάε, πνπ πνχιεζε αζθάιηζε ζηνπο Κηλέδνπο! Απηφ ζπλερίζηεθε κέρξη θαη ηηο 

αξρέο ηνπ 1949, φηαλ ε AIG απνρψξεζε απφ ηελ Κίλα φηαλ ν Μάν Σζε Σνπλγθ νδήγεζε ηνλ 

Κνκκνπληζηηθνχ Λατθφ ηξαηφ ζηελ αγθάε. Ο Starr, ζηε ζπλέρεηα κεηέθεξε ηελ έδξα ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ ηξέρνπζα βάζε ηεο ζηε Νέα Τφξθε. Ζ εηαηξεία πξνρψξεζε ζε επέθηαζε, 
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ζπρλά κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, ζε άιιεο αγνξέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ άιια κέξε ηεο 

Αζίαο, ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. 

Σν 1962, ν Starr έδσζε ηε δηαρείξηζε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ηεο εηαηξίαο ζηνλ R. 

Maurice "Hank" Greenberg, ν νπνίνο κεηαηφπηζε ην θέληξν βάξνπο απφ ηελ πξνζσπηθή 

αζθάιηζε ζε πςεινχ πεξηζσξίνπ εηαηξηθή θάιπςε. Ο Greenberg επηθεληξψζεθε ζε πσιήζεηο 

κέζσ αλεμάξηεησλ αζθαιηζηηθψλ κεζηηψλ θαη φρη πξαθηφξσλ, γηα λα εμαιείςεη ηνπο κηζζνχο 

ησλ πξαθηφξσλ. Σν 1968, ν Starr νλφκαζε σο δηάδνρφ ηνπ ηνλ Greenberg. Ζ εηαηξεία εηζήρζε 

ζην ρξεκαηηζηήξην ην 1969. 

 

 

4.2.1 Ηζηνξηθό πηώζεο 

 

 
Απφ ην 2005, ε AIG έρεη εκπιαθεί ζε κηα ζεηξά απφ έξεπλεο γηα απάηεο, απφ ηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο ησλ ΖΠΑ θαη ην γξαθείν ηνπ Γεληθνχ 

Δηζαγγειέα ηεο Νέαο Τφξθεο. 

Oη εξεπλεηέο αξρηθά επηθεληξψζεθαλ ζε κηα πξάμε πνπ αθνξνχζε ηε Berkshire  

Hathaway's (BRK) General Re Corp: δάλεην 500 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ πνπ είραλ πάξεη, 

εκθαληδφηαλ  ζηα βηβιία ηεο AIG σο έζνδα αζθαιίζηξσλ. Απηφ ηεο επέηξεςε λα εληζρχζεη ηα 

απνζεκαηηθά ηεο ζε κηα επνρή πνπ νη επελδπηέο πίζηεπαλ φηη ήηαλ πνιχ ρακειά. ηηο 30 

Μαξηίνπ, ε εηαηξεία αλαγλψξηζε φηη "ηα έγγξαθα ηεθκεξίσζεο ηεο πξάμεο ήηαλ «αλάξκνζηα» 

θαη δελ ζα έπξεπε λα έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο αζθάιηζηξα”. Ζ έξεπλα ηνπ Γεληθνχ 

Δηζαγγειέα ηεο Νέαο Τφξθεο νδήγεζε ζε έλα πξφζηηκν 1,6 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ γηα 

ηελ AIG θαη ζηελ πνηληθή δίσμε νξηζκέλσλ απφ ηα ζηειέρε ηεο.Απφ ηφηε, ηα πξνβιήκαηα ηεο 

AIG θιηκαθψζεθαλ. Ζ ίδηα ε εηαηξεία εληφπηζε νξηζκέλεο πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο. Απηέο 

πεξηιάκβαλαλ: ζπλαιιαγέο κε δήζελ αλεμάξηεηεο εηαηξείεο νη νπνίεο ειέγρνληαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απφ ηελ AIG, απψιεηεο εζθαικέλα ηαμηλνκεκέλεο θαη ακθηζβεηήζηκεο 

εθηηκήζεηο γηα έμνδα απφθηεζεο. Σνλ Greenberg δηαδέρζεθε σο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ν 

Martin J. Sullivan, ν νπνίνο είρε μεθηλήζεη ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ ζηελ AIG σο ππάιιεινο ζην 

γξαθείν ηνπ Λνλδίλνπ ην 1970. ηηο 14 επηεκβξίνπ ηνπ 2008, ε AIG αλαθνίλσζε φηη εμεηάδεη 

ηελ πψιεζε ηεο εηαηξείαο αεξνζθαθψλ, (International Lease Finance Corporation), γηα αχμεζε 

ηεο ξεπζηφηεηαο. Ζ Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα ησλ ΖΠΑ πξνζέιαβε ηνλ Morgan Stanley γηα λα 

δηαπηζησζεί εάλ ππάξρνπλ ζπζηεκηθνί θίλδπλνη απφ ηελ ηπρφλ νηθνλνκηθή απνηπρία ηεο AIG, 

θαη δήηεζε απφ ηδησηηθνχο θνξείο λα παξέρνπλ βξαρππξφζεζκα δάλεηα πξνο ηελ εηαηξεία. Δλ 

ησ κεηαμχ, νη ξπζκηζηηθέο αξρέο ηεο Νέαο Τφξθεο επέηξεςαλ ζηελ AIG λα δαλεηζηεί 20 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηεο. ηηο 15 Ηνπλίνπ 2008, κεηά ηε 

δεκνζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απσιεηψλ θαη κεηά ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ, ν 

Sullivan παξαηηήζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Robert B. Willumstad, πξφεδξν ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο AIG απφ ην 2006. Οη πιεξσκέο πξνο ηνπο αληηζπκβαιινκέλνπο 

ηεο AIG αηηηνινγνχληαη, κε κία έθθιεζε πξνο ηελ ηεξφηεηα ηεο ζχκβαζεο. Δάλ νη ζπκβάζεηο 

ηεο AIG θαηέιεγαλ λα είλαη επηζθαιείο, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία, ηφηε νιφθιεξν ην 

νηθνδφκεκα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζα θαηέξξεε. ηηο 16 επηεκβξίνπ 2008, ε 

AIG ππέζηε κηα θξίζε ξεπζηφηεηαο κεηά ηελ ππνβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο. 

Οη ηηκέο ησλ κεηνρψλ ηεο AIG είραλ κεησζεί θαηά 95%, δειαδή ζε 1,25 δνιάξηα, απφ 

ηελ επί 52 εβδνκάδσλ πςειή ηηκή ησλ 70,13 δνιαξίσλ. Ζ εηαηξεία αλέθεξε πάλσ απφ 13,2 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα απψιεηεο θαηά ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο ηνπ έηνπο θαη ππήξρε 

πεξίπησζε λα ππνβάιεη αίηεζε πξνζηαζίαο πηψρεπζεο ηελ Σεηάξηε 17 επηεκβξίνπ. (είρε 

γξεγνξφηεξε κείσζε ζηελ αγνξαζηηθή ηεο αμία θαη απφ ηελ Enron θαη απφ ηελ Worldcom). Σν 

βξάδπ ηεο 16εο επηεκβξίνπ 2008, ε Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή ηεο Federal Reserve Bank, 

αλαθνίλσζε φηη ε Federal Reserve Bank of New York είρε ηελ άδεηα λα δεκηνπξγήζεη κηα 
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24κελε πηζησηηθή δηεπθφιπλζε, απφ ηελ νπνία ε AIG ζα κπνξνχζε λα πάξεη κέρξη 85 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα λα απνηξαπεί ε θαηάξξεπζε ηεο εηαηξείαο, επηηξέπνληαο έηζη 

ζηελ AIG λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο γηα ηελ παξνρή πξφζζεηεο αζθάιεηαο. Απηή 

ήηαλ ε κεγαιχηεξε απαιιαγή κε εθρψξεζε (bailout) πνπ έδσζε ε θπβέξλεζε ζε ηδησηηθή 

εηαηξεία ζηελ ηζηνξία ησλ ΖΠΑ.  

 

 
Αμία κεηνρήο AIG . Πεγή: Security and exchange commission(SEC) 

 

Σν δάλεην ήηαλ εμαζθαιηζκέλν απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο AIG, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε ξπζκηδφκελσλ ζπγαηξηθψλ θαη ην απφζεκα φισλ ησλ 

νπζηαζηηθά νξγαλσκέλσλ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο. ε αληάιιαγκα γηα ηελ πηζησηηθή 

δηεπθφιπλζε, ε ακεξηθαληθή θπβέξλεζε έιαβε εγγπήζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην ηεο 

AIG θαηά 79,9%, κε ην δηθαίσκα λα αλαζηείιεη ηελ θαηαβνιή κεξηζκάησλ ζηνπο θνηλνχο θαη 

πξνλνκηνχρνπο κεηφρνπο ηεο AIG. Ο Maurice Greenberg, πξψελ δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο 

AIG, ζηηο 17 επηεκβξίνπ ηνπ2008, ραξαθηήξηζε ηελ απαιιαγή κε εθρψξεζε (bailout) σο 

θξαηηθνπνίεζε ηεο AIG. Παξ φιεο ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ηεο εηαηξίαο, κία εβδνκάδα κεηά 

ην bailout ηνπ επηεκβξίνπ, ζηειέρε ηεο AIG ζπκκεηείραλ ζε έλα πνιπηειέο gala ζηελ 

Καιηθφξληα πνπ θφζηηζε 444.000 δνιάξηα θαη πξνζέθεξε ζεξαπείεο spa, δεμηψζεηο, εθδξνκέο 

θαη γθνιθ. Αλαθέξζεθε φηη ην ηαμίδη ήηαλ κηα αληακνηβή γηα ηνπο θνξπθαίνπο ζε επηδφζεηο 

αζθαιηζηηθνχο πξάθηνξεο θαη είρε πξνγξακκαηηζηεί πξηλ απφ ην bailout. Δπίζεο, ε Associated 

Press αλαθέξεη ζηηο 17 Οθησβξίνπ (έλα κήλα κεηά απφ ην bailout) ζηειέρε ηεο AIG 

δαπάλεζαλ 86.000 δνιάξηα ζε έλα ήδε πξνγξακκαηηζκέλν ηαμίδη ζηελ Αγγιία γηα θπλήγη. Σα 

λέα ησλ ππεξβνιηθψλ δαπαλψλ ήξζαλ ιίγεο κφιηο εκέξεο κεηά απφ ηε ιήςε ελφο επηπιένλ 

δαλείνπ 37,8 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα ησλ ΖΠΑ, 

πξνζηηζέκελν ζην δάλεην έθηαθηεο αλάγθεο δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ πνπ ρνξεγήζεθε πξηλ 

απφ έλα κήλα. 

 ζνλ αθνξά ην ηαμίδη γηα θπλήγη, ε εηαηξεία απάληεζε, "Δθθξάδνπκε ηε ιχπε καο φηη 

ην γεγνλφο απηφ δελ αθπξψζεθε." Έλα άξζξν ζηηο 30 Οθησβξίνπ ηνπ 2008 ηνπ CNBC αλέθεξε 

φηη ε AIG είρε ήδε δαπαλήζεη ηα 90 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα απφ ηα 123 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα πνπ δηαηίζεληαη γηα δάλεηα. ηηο 10 Ννεκβξίνπ 2008, ιίγεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

επαλαδηαπξαγκάηεπζε άιισλ κέηξσλ δηάζσζεο κε ηελ θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ γηα 40 δηζ. 

δνιάξηα, ην ABC News αλέθεξε φηη ε AIG δαπάλεζε 343.000 δνιάξηα γηα έλα ηαμίδη ζε έλα 

πινχζην ζέξεηξν ζην Φνίλημ ηεο Αξηδφλα. ηηο 22 επηεκβξίνπ 2008, ε AIG αθαηξέζεθε απφ 

ηνλ Dow Jones Industrial Average. Έλα επηπιένλ δάλεην 37,8 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ 

παξαηάζεθε ηνλ Οθηψβξην. Μέρξη ηηο 24 Οθησβξίνπ, ε AIG είρε ζπλνιηθά δαλεηζηεί 90,3 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα απφ ην δάλεην έθηαθηεο αλάγθεο, ζε ζχλνιν 122,8 δηζεθαηνκκπξίσλ 
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δνιαξίσλ. ηηο 10 Ννεκβξίνπ ηνπ 2008, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ησλ ΖΠΑ αλαθνίλσζε φηη 

ζα αγνξάζεη 40 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε λενεθδηδφκελεο αλψηεξεο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο 

ηεο AIG, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Emergency Economic Stabilization Act's Troubled Asset Relief 

Program. Ζ FRBNY αλαθνίλσζε φηη ζα ηξνπνπνηήζεη ηελ πηζησηηθή δηεπθφιπλζε ηεο 16εο 

επηεκβξίνπ. 

 Ζ επέλδπζε ηνπ Τπνπξγείνπ επέηξεπε ηε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηεο, απφ 85 δηζ. 

δνιάξηα ζε 60 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. ηηο 2 Μαξηίνπ ηνπ 2009, ε AIG αλέθεξε απψιεηεο 

χςνπο $ 61.7 δηζεθαηνκκπξίσλ  δνιαξίσλ γηα ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2008. Απηή ήηαλ ε 

κεγαιχηεξε ηξηκεληαία απψιεηα ζηελ εηαηξηθή ηζηνξία κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή. ηηο ΖΠΑ ν 

δείθηεο Dow Jones Industrial Average ππνρψξεζε θάησ απφ 7000 κνλάδεο. Ζ είδεζε ησλ 

απσιεηψλ ήξζε ηελ επφκελε εκέξα πνπ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ησλ ΖΠΑ είρε 

επηβεβαηψζεη φηη ε AIG ήηαλ λα πάξεη επηπιένλ 30 δηζεθαηνκκχξηα δνιαξίσλ ελίζρπζε, 

επηπιένλ ησλ 150 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ πνπ είρε ήδε ιάβεη. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

δήισζε φηη νη δπλεηηθέο δεκίεο ζηηο ΖΠΑ θαη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ζα είλαη «πνιχ 

πςειέο», αλ ε εηαηξεία θαηαξξεχζεη θαη πξφηεηλε φηη, εάλ ζην κέιινλ δελ ππάξρεη βειηίσζε, 

ζα επελδχζεη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα ζηελ εηαηξεία, θαζψο είλαη απξφζπκνη λα επηηξέςνπλ λα 

απνηχρεη. Ζ ζέζε ηεο εηαηξείαο ψζεζε ηνπο ππαιιήινπο λα δείρλνπλ φηη ε δηάιπζε ηεο ζα 

κπνξνχζε λα είλαη «θαηαζηξνθηθή» θαη ε Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα ησλ ΖΠΑ δήισζε φηη ε 

AIG απνηειεί έλα «ζπζηεκηθφ ξίζθν» γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Σα απνηειέζκαηα ηνπ 

ηεηάξηνπ ηξηκήλνπ έδεημαλ φηη ε εηαηξεία είρε 99,29 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα δεκηψλ γηα ην 

ζχλνιν ησλ 2008, κε πέληε ζπλερφκελα ηξίκελα δεκηψλ κε θνζηνιφγεζε ηεο εηαηξείαο πάλσ 

απφ 100 δηζ. δνιάξηα.  

Ζ εηαηξεία ηεο Wall Street ράλεη δηζεθαηνκκχξηα, ζρεδφλ θαηαξξέεη, παξαζχξνληαο 

θαη ηελ ακεξηθαληθή νηθνλνκία. κσο αλψηαηα ζηειέρε ηεο ζπλερίδνπλ λα παίξλνπλ 

εθαηνκκχξηα 68 δνιάξηα ζε κπφλνπο. Σνπο πιεξψλνπλ ζηελ νπζία νη θνξνινγνχκελνη, αθνχ ε 

θπβέξλεζε δίλεη ρξήκαηα απφ ηα νκνζπνλδηαθά ηακεία γηα λα ζψζεη ηελ εηαηξεία. Αθνχγεηαη 

ηξειφ αιιά απηφ ζπκβαίλεη. Σνλ Μάξηην ηνπ 2009, ε AIG αλαθνίλσζε φηη ζα πιήξσλε 165 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε κπφλνπο αλψηεξσλ ππάιιεισλ. Σα ζπλνιηθά κπφλνπο γηα φιε ηελ 

νηθνλνκηθή κνλάδα κπνξεί λα θζάζνπλ ηα $ 450 εθαη. επξψ θαη ηα κπφλνπο γηα νιφθιεξε ηελ 

εηαηξεία ζα κπνξνχζαλ λα θζάζνπλ ηα 1,2 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Ο Πξφεδξνο Barack 

Obama, ν νπνίνο ςήθηζε ππέξ ηεο δηάζσζεο AIG σο γεξνπζηαζηήο αληαπνθξίζεθε ζηηο 

πξνβιεπφκελεο πιεξσκέο ιέγνληαο "είλαη δχζθνιν λα θαηαιάβσ πψο παξάγσγνη 

επηρεηξεκαηίεο ζηελ AIG εγγπήζεθαλ νπνηνδήπνηε κπφλνπο, ιίγν πνιχ 165 εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα ζε επηπιένλ ακνηβή. Πψο λα δηθαηνινγήζνπλ απηή ηελ νξγή γηα ηνπο 

θνξνινγνχκελνπο νη νπνίνη θξαηνχλ ηελ εηαηξεία ζηε δσή; " θαη "Καηά ηνπο ηειεπηαίνπο έμη 

κήλεο, ε AIG έρεη ιάβεη ζεκαληηθά πνζά απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ησλ ΖΠΑ. Έρσ 

δεηήζεη απφ ηνλ Τπνπξγφ Geithner λα ρξεζηκνπνηήζεη απηφ ην κνριφ θαη λα αμηνπνηεζεί θάζε 

λνκηθφ κέζν ψζηε λα κπινθαξηζηνχλ απηά ηα επηδφκαηα θαη λα απνθαηαζηαζεί ην ζχλνιν ησλ 

ακεξηθαληθψλ θνξνινγνχκελσλ." 

Ζ νξγή ησλ πνιηηηθψλ αιιά θαη ηνπ θφζκνπ ππήξρε δηθαηνινγεκέλε. Σα κπφλνπο 

δίλνληαη γηα λα κελ ράζεη ε εηαηξεία ηα ζηειέρε ηεο θαη καδί, πειάηεο. Γηα λα κελ ζπάζεη ηα 

ζπκβφιαηά ηνπο, πνπ ππνγξάθεθαλ πξηλ απφ ηελ θξίζε θαη πιεξψζεη πεξηζζφηεξα ζε 

απνδεκηψζεηο. Σν αλ απηά ηα ζηειέρε νδήγεζαλ ζηελ θαηάξξεπζή ηεο ίδηαο ηνπο ηεο εηαηξίαο, 

δελ εμεηάζηεθε. Απηφ φκσο ζπλέβε ζηελ πεξίπησζε ηεο ακεξηθαληθήο αζθαιηζηηθήο AIG. Σα 

κπφλνπο αλέθαζελ απνηεινχλ κέξνο ησλ ζπκβάζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε επηρείξεζε 

ππνρξενχηαη λνκηθά λα ην πξάμεη. κσο ζε απηή ηε πεξίπησζε δεηείηαη νη εξγαδφκελνη ζε φιε 

ηε ρψξα λα ιάβνπλ πεξηθνπέο ακνηβψλ θαη λα δέρνληαη ιηγφηεξεο κέξεο εξγαζίαο ηελ 

εβδνκάδα, ψζηε νη ζπλάδειθνη ηεο AIG λα κελ απνιπζνχλ. Γηαηί δελ κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ 

ιίγν απφ ην βάξνο νη γαιαδναίκα ηνη ηεο Wall Street; Γηαηί λα κελ κπνξνχλ λα δήζνπλ ζε 

ιηγφηεξν ριηδή, εθφζνλ ε εηαηξία ηνπο θαηαξξέεη; Πνιηηηθνί θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ 
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Κνγθξέζνπ αληέδξαζαλ κε νξγή γηα ηε ζρεδηαδφκελε δηάζσζε ηεο AIG. Ο γεξνπζηαζηήο 

Σζαθ Schumer έρεη απεηιήζεη λα θνξνινγήζεη ηα κπφλνπο ζε πνζνζηφ κέρξη θαη 100%. Ο 

Γεξνπζηαζηήο Richard Shelby δήισζε: "Απηνί νη άλζξσπνη ήξζαλ κφλνη ηνπο ζε απηή ηελ 

θαηάζηαζε. Σψξα επηβξαβεχεηε ηελ απνηπρία. Πνιινί απφ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο ζα πξέπεη 

λα απνιπζνχλ, φρη λα ηνπο ρνξεγνχληαη κπφλνπο. Απηφ είλαη ηξνκεξφ. Δίλαη εμσθξεληθφ." 

 

4.2.2 Ζ AIG ζήκεξα 
 

Ο φκηινο American International Group, Inc. (AIG) ζήκεξα, είλαη απφ ηνπο 

θνξπθαίνπο δηεζλήο αζθαιηζηηθνχο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο ζηνλ θφζκν, κε 

παξνπζία ζε πεξηζζφηεξεο απφ 130 ρψξεο. Σν AIG δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλα θαη εθηεηακέλα 

δηεζλή δίθηπα Γεληθψλ Αζθαιεηψλ θαη Αζθαιεηψλ Εσήο, ηζρπξή πξφζβαζε ζηηο 

θεθαιαηαγνξέο θαη πςειή πηζηνιεπηηθή δηάθξηζε. Δπηπιένλ, είλαη κηα παγθφζκηα δχλακε κε 

ηδηαίηεξα ηζρπξή πξφζβαζε ζηηο ηαρέσο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο ηεο Αζίαο, θαη ηδηαίηεξα ηελ 

Κίλα. Δξεπλεηέο νηθνλνκνιφγνη έζπεπζαλ λα επηζεκάλνπλ φηη απηφ ην ζθάλδαιν δελ είλαη 

φπσο ε θαηάζηαζε ηεο Enron, αλ θαη ππήξραλ πνιιέο «θαηεξγαξηέο» θαη δεκηνπξγηθέο 

ινγηζηηθέο κέζνδνη. 

 Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία πσιεί πξαγκαηηθά πξντφληα θαη παξάγεη πξαγκαηηθά θέξδε. 

Ο θχξηνο ιφγνο ησλ εθηεηακέλσλ καθξνρξφλησλ δεκηψλ ηεο ήηαλ ε θαθή δηαρείξηζε ησλ 

θεξδψλ ηεο απφ δηαρεηξηζηέο πνπ πήγαλ ζε αθξαία κήθε ψζηε λα εμνκαιχλνπλ ηηο απνδνρέο 

θαη λα εληζρχζνπλ ηελ ηηκήο ηεο κεηνρήο. Δάλ απνθνπεί απφ απηέο ηηο κεραλνξξαθίεο, ε AIG 

κπνξεί λα απνδεηρζεί ζε κηα ηππηθή αζθαιηζηηθή εηαηξία, κε αξθεηέο απμνκεηψζεηο απνδνρψλ, 

θαη φρη ν „αλψηεξνο αζθαιηζηήο‟ πνπ θαηλφηαλ (ήζειαλ λα θαίλεηαη) λα είλαη. Οη επελδπηέο, 

πνπ έραζαλ ηα ιεθηά ηνπο (πάλσ απφ 40 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα) απφ ην ζθάλδαιν πνπ 

μέζπαζε, κπνξεί λα πξέπεη λα ζπκβηβαζηνχλ κε ην γεγνλφο φηη ε AIG είλαη απιά κηα θαλνληθή 

αζθαιηζηηθή – ππφθεηηαη ζηελ ίδηα αζηάζεηα φπσο νη ππφινηπεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ ηεο, θαη 

φρη απηή ε άηξσηε αζθαιηζηηθή εηαηξία πνπ πξνζπαζνχζαλ ζπλερψο λα βγάινπλ πξνο ηα έμσ. 

Ζ έθηαζε ηεο επζχλεο ηεο εηαηξείαο φκσο παξακέλεη άγλσζηε αθφκε θαη ζήκεξα. Ίζσο 

λα κελ απνδφζεθε θαη ηφζν ζσζηά ε δηθαηνζχλε. Μπνξεί λα έπξεπε λα επηβιεζνχλ 

κεγαιχηεξα πξφζηηκα, ζα κπνξνχζαλ λα ήηαλ αθφκε πην ζνβαξέο νη θαηεγνξίεο θαη λα 

θηλνχληαλ δηθαζηηθά ζε πεξηζζφηεξα απφ ηα ζηειέρε ηεο εηαηξίαο.Σψξα, ε ηχρε ηεο AIG 

βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ησλ επελδπηψλ, πνπ κφλν απηνί κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ πφζν ζα 

αληέμεη ε εηαηξία απφ δσ θαη πέξα. 

 

 

 

 

 

 

4.3  Lehman Brothers 
 

Αλαηαξάμεηο ζε φιν ην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα πξνθάιεζε ε 

θαηάξξεπζή ηεο Lehman Brothers, ηεο ηέηαξηεο κεγαιχηεξεο επελδπηηθήο ηξάπεδαο ησλ ΖΠΑ. 

Ζ πηψρεπζή ηεο είλαη ε κεγαιχηεξε ρξενθνπία ζηελ ηζηνξία ησλ ΖΠΑ, κε ελεξγεηηθά πνπ 

αλέξρνληαλ ζηα 640 δηο. Γνιάξηα (ε θαηάξξεπζε ηεο Lehman επηζθηάδεη πιένλ ηε ρξενθνπία 

ηεο WorldCom). Μηα καηηά ζηελ ηζηνξία ηεο εμεγεί, γηαηί πνιινί αλαιπηέο επέκελαλ 

φηη«παξαείλαη κεγάιε γηα λα ηελ αθήζνπλ λα θαηαξξεχζεη».  

 

Ηζηνξηθό Ίδξπζεο: 
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Ζ ηζηνξία ηεο εθηπιίζζεηαη παξάιιεια κε ηελ ηζηνξία ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη 

ηελ ηαρχηαηε αλέιημε πξνο ηελ επκάξεηα θαη ηε δηεζλή θπξηαξρία. Ζ επηρείξεζε πνπ 158 

ρξφληα αξγφηεξα επξφθεηην λα αλαδεηρζεί ζε έλαλ παγθφζκην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θνινζζφ, 

μεθίλεζε σο θαηάζηεκα γεληθνχ εκπνξίνπ ζηνλ ακεξηθαληθφ Νφην. Σν καθξηλφ 1850 Henry 

Lehman, κεηαλάζηεο απφ ηε Γεξκαλία, αλνίγεη έλα κηθξφ θαηάζηεκα γεληθνχ εκπνξίνπ ζηελ 

Αιακπάκα. Έμη ρξφληα αξγφηεξα, κπαίλνπλ ζηελ εηαηξία ηα αδέιθηα ηνπ Emanuel θαη Mayer 

θαη νη ηξεηο ηνπο ηδξχνπλ ην 1850 ηελ επηρείξεζε Lehman Brothers κε έδξα ζην Μνληγθφκεξη. 

Σν καγαδάθη ησλ ηξηψλ αδειθψλ έκειιε λα γίλεη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ηνπ 

θφζκνπ. Μεηά ην ηέινο ηνπ ακεξηθαληθνχ εκθπιίνπ πνιέκνπ νη αδειθνί Lehman κεηαθφκηζαλ 

ζηε Νέα Τφξθε θαη επέθηεηλαλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο κε ηελ αγνξαπσιεζία κεηνρψλ. Σν 

1887 ε εηαηξεία εηζήρζε ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο θαη ζηελ απγή ηνπ 20νχ αηψλα 

ρξεκαηνδφηεζε ηελ ίδξπζε κεγάισλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ. ηε δεθαεηία ηνπ 

1920, ν Robert Lehman "νζκίδεηαη" ηηο δπλακηθέο κεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη ζηελ νηθνλνκία 

θαη επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ζηηο ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελεο θαηαλαισηηθέο βηνκεραλίεο 

φπσο ην ιηαληθφ εκπφξην, νη αεξνπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη νη επηθνηλσλίεο. Τπνζηεξίδεη 

έλζεξκα ηνλ θιάδν ςπραγσγίαο θαη ζπλεηζθέξεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ, λενγλψλ ηφηε, 

θηλεκαηνγξαθηθψλ ζηνχληην RKO, Paramount θαη 20th Century Fox.  

Σν θξαρ ηνπ 1929 θαη ε Μεγάιε Όθεζε αζθνχλ ηεξάζηηεο πηέζεηο ζηε δηάζεζε 

θεθαιαίσλ. Ζ εηαηξία εληνχηνηο δηαδξακαηίδεη δξαζηήξην ξφιν ζηελ επνρή ηεο πιεξνθνξηθήο, 

ρξεκαηνδνηψληαο εηαηξίεο φπσο ε Intel, πνπ ζα γίλνπλ θνξπθαίεο ζηελ επαλάζηαζε ηεο 

πςειήο ηερλνινγίαο. ηελ πεξίνδν ησλ εχξσζησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, παξέρεη 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε θνινζζνχο φπσο νη Chrysler, American Motors, General Foods, 

Philip Morris θαη Hoffman-LaRoche. Σν 2005 ε Lehman επηηπγράλεη έζνδα ξεθφξ, ηα ππφ 

δηαρείξηζε θεθάιαηα αγγίδνπλ, επίζεο, ην ξεθφξ ησλ 175 δηζ. δνι. θαη ην πεξηνδηθφ 

Euromoney ηελ αλαθεξχζζεη ηελ θαιχηεξε επελδπηηθή ηξάπεδα γηα ην έηνο. Ζ ηξάπεδα 

ζπλερίδεη ην ζεξί ησλ ξεθφξ ζε επίπεδν θεξδνθνξίαο γηα ηξίηε ρξνληά θαη θαηαθηά ηελ πξψηε 

ζέζε ζηελ εηήζηα ιίζηα ηνπ Barron΄s γηα ηηο 500 κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ησλ ΖΠΑ θαη Καλαδά 

ην 2006. 

Σα ξεθφξ ζπλερίδνληαη θαη ην 2007 φηαλ θαηαθηά ηελ θνξπθή ζηε ιίζηα ηνπ Fortune  

κηα ηηο πην επηηπρεκέλεο ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξίεο θαη αλαθνηλψλεη γηα κία αθφκα ρξνληά 

θέξδε ξεθφξ. Δπηπιένλ δηαρεηξίδεηαη ηε κεγαιχηεξε ζπγρψλεπζε ζηελ ηζηνξία ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θιάδνπ, ηελ αμίαο 98 δηζ. δνι. εμαγνξά ηεο ABN AMRO απφ ηελ 

θνηλνπξαμία ησλ Royal Bank of Scotland, Santander θαη Fortis. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε ην 2007 ζηηο ΖΠΑ 

 
 

Σν Μάξηηνο ηνπ 2007, αθνχζηεθε ζε πνιινχο ν φξνο Sub-Prime δάλεηα γηα πξψηε 

θνξά. ζηελ ακεξηθαληθή αγνξά, ζηα πιαίζηα πνιηηηθψλ επηινγψλ θαη ηεο νηθνδνκηθήο 

θηινζνθίαο ησλ ΖΠΑ, αλαπηχρζεθε πνιχ κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, ηα 

ιεγφκελα δάλεηα ρακειήο εμαζθάιηζεο (Sub-Prime Loans). Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα δάλεηα 

πνπ ρνξεγνχληαλ ρσξίο εγγχεζε ζε νηθνγέλεηεο κε ηδηαίηεξα ρακειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κε επθαηάζηαηεο. Σα δάλεηα απηά δίλνληαλ κε επθνιία θαη αλέξρνληαλ 

ζην 13% ηεο ζπλνιηθήο ζηεγαζηηθήο πίζηεο ησλ ΖΠΑ. Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 
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ρνξήγεζε απηψλ ησλ δαλείσλ νθείινληαη ζηελ θαηαζηξαηήγεζε ελφο βαζηθνχ θαλφλα ηεο 

ηξαπεδηθήο πίζηεο: ηελ αλαγθαηφηεηα δηεμαγσγήο ηεο δένπζαο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο 

ησλ δαλεηνιεπηψλ ψζηε λα δηαθνξνπνηεζνχλ νη επηηνθηαθέο ρξεψζεηο, αλάινγα κε ηνλ 

θίλδπλν. ηαλ ηα επηηφθηα άξρηδαλ λα αλεβαίλνπλ, πνιινί δαλεηνιήπηεο αδπλαηνχζαλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, πνιιέο θνξέο αθφκε θαη πξηλ ηε κεηαβνιή 

ηνπο.  

Οη ηξάπεδεο πνπ δηέζεηαλ ηίηινπο ζε Conduits θαη SVIs (θεξδνζθνπηθά πξνγξάκκαηα 

πνπ επσθεινχληαη απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ βξαρππξφζεζκσλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ θαη 

καθξνπξφζεζκεο επηζηξνθέο απφ δνκεκέλα επελδπηηθά πξντφληα) ρξεηάδνληαλ άκεζα 

ξεπζηφηεηα ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζηηο εγγπήζεηο πνπ είραλ δψζεη θαη 

γηα λα κεηαθέξνπλ ηα ππνθείκελα δάλεηα ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπο, θάηη πνπ δεκηνπξγνχζε 

αλαπξνζαξκνγέο θαη ζηνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. ζεο δε δηέζεηαλ ηέηνηνπο 

ηίηινπο, αληηκεηψπηδαλ κε δηζηαθηηθφηεηα ην ελδερφκελν δαλεηζκνχ κηαο άιιεο ηξάπεδαο ζηε 

δηαηξαπεδηθή αγνξά, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο δηαθάλεηαο απφ ηελ έθζεζε ηνπο ζηνλ θίλδπλν 

ξεπζηφηεηαο. Απφξνηα ηνπ ηειεπηαίνπ ήηαλ θαη ε απφηνκε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ ζηελ 

"αθεξέγγπα" πιένλ δηαηξαπεδηθή αγνξά.  

Σα ηδξχκαηα πνπ εμαξηψηαλ απφ ηελ αγνξά καθξνπξφζεζκσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ 

ππέζηεζαλ θαη ηηο κεγαιχηεξεο απψιεηεο. Μεηά ηελ πψιεζε ηεο Bear Stearns ζε 

εμεπηειηζηηθή ηηκή ζηελ J.P. Morgan ην Μάξηην ηνπ 2008, ε δηεζλήο αγνξά έδεηρλε λα έρεη 

κπεη ζε κηα δίλε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σν επηέκβξην ηνπ 2008, ε ακεξηθαληθή θεληξηθή 

ηξάπεδα πξνζέθεξε έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε 85 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζηελ 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία AIG (φπσο αλαιχζεθε εθηελέζηεξα παξαπάλσ), πξνθεηκέλνπ λα 

απνηξέςεη ηελ θαηάξξεπζή ηεο. Σνλ ίδην κήλα, ε Merrill Lynch εμαγνξάζηεθε απφ ηελ Bank 

of America. Ο ηφηε πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ, Σδνξηδ Μπνπο πξφηεηλε ηελ άκεζε ελίζρπζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ γηα ηε δηάζσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, πξηλ πιεγεί 

πεξαηηέξσ ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο, ελψ παξάιιεια, εμαγνξάδνληαη, νη Fannie Mae θαη Freddie 

Mac. Οη εμειίμεηο δηαδέρνληαλ ε κία ηελ άιιε, κε ηελ αλαθνίλσζε γηα ινπθέην ζηε 

Washington Mutual.  

 

 
Αμία κεηνρήο Washingthon Mutual.Πεγή: Security and exchange commission(SEC) 

 

Ο απξφζκελνο θξαηηζκφο ησλ ΖΠΑ εμέπιεμε αξρηθά επράξηζηα ηα ρξεκαηηζηήξηα, ελψ 

αληηδξάζεηο δηαηππψλνληαλ απφ ηνπο Ακεξηθαλνχο πνιίηεο γηα ην θνξνινγηθφ βάξνο πνπ 

πξνέβιεπε ην ρέδην Πφιζνλ λα πέζεη ζηελ πιάηε ηνπο. Σελ άπνςε απηή ζπκκεξίζηεθε θαη ην 

Κνγθξέζν, θαηαςεθίδνληαο ην ζρέδην θξαηηθήο ελίζρπζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 
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ζπζηήκαηνο γηα αγνξά ησλ ιεγφκελσλ "ηνμηθψλ νκνιφγσλ" κε δεκφζην ρξήκα. Σα 

ρξεκαηηζηήξηα αληηθαηφπηξηζαλ ηελ απαηζηνδνμία ηεο αγνξάο ζηνπο δείθηεο ηνπο, 

ζεκεηψλνληαο ζπλερήο πηψζε. 

 

 

 

4.3.2 Σν ηέινο ηεο Lehman Brothers 
 

  Οη δεκίεο πνπ ηεο πξνθάιεζε ε εκπινθή ηεο ζηελ αγνξά ελ ππφζεησλ ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ πςεινχ ξίζθνπ (sub-prime) είλαη ηεξάζηηεο. Γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2008 έθζαζαλ 

ζηα 2,8 δηζ. δνιάξηα Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ε Lehman Brothers αλαθνίλσλε δεκηέο κεηά ηνλ 

δηαρσξηζκφ ηεο απφ ηελ American Express ην 1993. Καζψο νη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο δελ 

βνεζνχλ, ζπξξηθλψλνληαη δξακαηηθά νη επηινγέο ηεο Lehman Brothers λα δηαζψζεη ηελ 

εγεηηθή ηεο παξνπζία ζην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ θιάδν. Γεκνζίεπκα ηεο βξεηαληθήο 

εθεκεξίδαο Financial Times (FT) ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2008, απνθάιπςε φηη ε ηξάπεδα ήηαλ ζε 

κπζηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Citic Securities (θηλέδηθσλ ζπκθεξφλησλ) θαη ηελ Korea 

Development Bank, πξνθεηκέλνπ λα πνπιήζεη ην 50% ησλ κεηνρψλ ηεο. Κάηη πνπ φκσο δελ 

έγηλε πνηέ γηαηί φπσο αλέθεξε κεηά ην ίδην πεξηνδηθφ, έθξηλαλ φηη ην αληίηηκν πνπ δηεθδηθνχζε 

ε Lehman ήηαλ αξθεηά πςειφ θαη έηζη ζπλερίδεηαη ε αβεβαηφηεηα γηα ηελ δσή ηεο ηέηαξηεο 

κέρξη ηφηε, κεγαιχηεξεο ηξάπεδαο. Σα θαθά καληάηα γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο 

θεθαιαίνπ γθξέκηζαλ ηηο κεηνρέο ηεο Lehman Brothers – απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο έρνπλ ράζεη 

ην 90% ηεο αμίαο ηνπο. 

Πιένλ, ηα πεξηζψξηα ηεο δηνίθεζεο ζηελεχνπλ, ζε κηα ηδηαίηεξα δπζρεξή πεξίνδν γηα 

ηνλ παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ θιάδν. Οη δηαγξαθέο ηξαπεδψλ θαη ρξεκαηηζηεξηαθψλ κεηά 

ην μέζπαζκα ηεο πηζησηηθήο θξίζεο, ε νπνία ππξνδνηήζεθε απφ ηελ χθεζε ζηελ ακεξηθαληθή 

αγνξά ζηέγεο θαη θαη' επέθηαζε απφ ηελ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο ηηηινπνίεζεο ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ, μεπεξλνχλ πιένλ ηα 500 δηζ. δνιάξηα θαη πιεζηάδνπλ εθηηκήζεηο ηεο Deutsche Bank 

γηα απψιεηεο κέρξη θαη 600 δηζ. δνιαξίσλ. ηελ πεξίπησζε ηεο Lehman, αλαιπηέο ηεο αγνξάο 

εθηηκνχλ πσο ζα ππάξμνπλ πεξαηηέξσ δηαγξαθέο 4 δηζ. δνιαξίσλ, εθηφο ησλ 12 δηζ. δνιαξίσλ 

πνπ έρνπλ ήδε θαηαγξαθεί. Δθφζνλ νη πηζαλφηεηεο πιένλ άληιεζεο θεθαιαίσλ απφ ην 

ρξεκαηηζηήξην ζεσξνχληαη πεληρξέο, ελψ ζηηο αξρέο ηνπ 2007 ε κεηνρή ηεο επελδπηηθήο 

ηξάπεδαο είρε απνιέζεη ην 85% ηεο αμίαο ηεο, ζηα ζρέδηα ηεο Lehman πεξηιακβάλεηαη ε 

πψιεζε επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ, εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, φπνπ μερσξίδεη ε ζπγαηξηθή Neuberger Berman. 

 

 
Αμία κεηνρήο Lehman Brothers.Πεγή Security and exchange commission(SEC) 
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πσο αλαθέξεη ε FT, ζπδεηείηαη επίζεο ε κεξηθή ή εμ νινθιήξνπ πψιεζε 

ραξηνθπιαθίσλ, κε ζπλνιηθέο επελδχζεηο 40 δηζ. δνιαξίσλ. Αλαιπηέο ηεο αγνξάο 

επηζεκαίλνπλ πσο ε Neuberger Berman απνηειεί έλα πνιχηηκν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν γηα ηελ 

Lehman, αμίαο 10 δηζ. δνιαξίσλ. ηηο 16 επηεκβξίνπ 2008 ηε κεγαιχηεξε ρξενθνπία ζηελ 

ηζηνξία ησλ ΖΠΑ αλαθνίλσζε ε επελδπηηθή ηξάπεδα Lehman Brothers, θαζψο δελ άληεμε ζηελ 

πίεζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο. «Θα ήηαλ φλησο επράξηζην, εάλ ε ακεξηθαληθή 

θπβέξλεζε αξλνχληαλ νπνηαδήπνηε  ξαηηθή βνήζεηα ζηελ επελδπηηθή εηαηξεία Lehman-

Brothers» ζεκείσζε ε απζηξηαθή εθεκεξίδα Die Presse κε αθνξκή ηελ πηψρεπζε ηεο 

ηέηαξηεο κεγαιχηεξεο επελδπηηθήο ηξάπεδαο ησλ ΖΠΑ: «Έηζη ζα απμάλνληαλ νη δπλαηφηεηεο 

λα δηακειηζζεί θαη λα πνπιεζεί ζε ηδηψηεο επελδπηέο. Γελ πξφθεηηαη γηα κήλπκα ηηκσξίαο ησλ 

ππεπζχλσλ,αιιά πεξηζζφηεξν γηα ζαθέο κήλπκα πξνο ην ηξαπεδηθφ θεθάιαην, φηη ηα 

θαηαζηξνθηθά ιάζε πιεξψλνληαη αθξηβά. Απφ ηελ άπνςε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο ε 

θαηάζηαζε είλαη έηζη θαη αιιηψο επψδπλε.» «Ζ ηαθηηθή ηνπ Ακεξηθαλνχ ππνπξγνχ 

νηθνλνκηθψλ Υέλξη Πφιζνλ κπνξεί λα εκπνδίδεη εληππσζηαθέο πησρεχζεηο ζην ζχζηεκα ησλ 

νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ, αιιά ην ζχζηεκα δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ πνιηηηθή» 

ππνγξακκίδεη ε γαιιηθή νηθνλνκηθή εθεκεξίδα La Tribune:  

 

 

 

 

 

 

4.3.3 πλέπεηεο ηεο θαηάξξεπζεο θαη επζύλεο 
 

Καλείο άιινο πηζαλφλ δελ έλησζε πεξηζζφηεξν ηελ πηζησηηθή θξίζε ην επηέκβξην ηνπ 

2008 απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο Lehman Brothers θαη ηεο Merrill Lynch(ηε ζθηά ηεο 

ρξενθνπίαο ηεο Lehman, κηα άιιε κεγάιε επελδπηηθή ηξάπεδα, ε Merrill Lynch «ζψζεθε» απφ 

ηε ρξενθνπία θαζψο ηελ εμαγφξαζε ε Bank of America, έλαληη 50 δηο. δνιαξίσλ.). Ηδηαίηεξα νη 

ππάιιεινη ηεο Lehman πνπ βξέζεθαλ απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε ρσξίο δνπιεηά θαη 

παξάιιεια πνιινί απφ απηνχο έραζαλ ηηο νηθνλνκίεο πνιιψλ ρξφλσλ πνπ δηαηεξνχζαλ ππφ ηε 

κνξθή κεηνρψλ ζηελ εηαηξεία πνπ δνχιεπαλ. Σειηθά, θάπνπ 10.000 απφ απηνχο πνπ δνχιεπαλ 

ζηηο ΖΠΑ ζα δηαηεξήζνπλ ηηο δνπιεηέο ηνπο, αθνχ έηζη ππνζρέζεθε ε βξεηαληθή ηξάπεδα 

Barclays πνπ αγφξαζε ηνλ ακεξηθαληθφ βξαρίνλα επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο ηεο Lehman.  

Οκσο, δελ ζπκβαίλεη ην ίδην κ' φζνπο εξγάδνληαλ γηα ηε Lehman ζηελ Δπξψπε. Ζ 

θαηάξξεπζε εο Lehman Brothers δελ αξγεί λα κεηαδσζεί θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν. Ζ 

θαηάξξεπζή ηεο επηηάρπλε δξακαηηθά ηελ εμάπισζε ηεο θξίζεο αιιά θπξίσο ππξνδφηεζε κηα 

ζεηξά απφ πησρεχζεηο κηθξφηεξσλ - ή θαη πεξηθεξεηαθψλ – ρξεκαηνπηζησηηθψλ εηαηξηψλ νη 

νπνίεο έρνπλ νδεγήζεη ζε αδηέμνδν εθαηνληάδεο ρηιηάδεο Ακεξηθαλνχο, έρνπλ ήδε πξνθαιέζεη 

αλεπαλφξζσηεο δεκίεο ζηα απνζεκαηηθά δεθάδσλ δεκφζησλ, πνιηηεηαθψλ ή θαη ηδησηηθψλ 

απνζεκαηηθψλ ηακείσλ θαη νπζηαζηηθά έρνπλ επηθέξεη βαζηά ηξαχκαηα ζηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία ησλ ΖΠΑ. 

Οη κεγαιχηεξεο επζχλεο αλήθνπλ ζηε δηνίθεζε ε νπνία ηνπιάρηζηνλ επί ηξεηο κήλεο 

έθξπβε ηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα ηε ζέζε ηεο ηξάπεδαο, φρη κφλν απφ ηνπο κεηφρνπο αιιά θαη 

απφ ηα ίδηα ηα ζηειέρε θαη θπζηθά ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ δελ είραλ ηελ εηθφλα ηνπ “παδι” 

ηεο επεξρφκελεο θαηαζηξνθήο. Καη ηελ άπνςε απηή ηελ επηβεβαηψλεη ε θπληθή ζηάζε ηνπ 

Richard Fuld, επηθεθαιήο ηεο ακεξηθαληθήο ηξάπεδαο απέλαληη ζην πξφβιεκα, αιιά θαη ην 

ίδην ην Κνγθξέζν φπνπ θιήζεθε λα δψζεη εμεγήζεηο. Ορη κφλν έθξπβε ηελ αιήζεηα εδψ θαη 

κήλεο αιιά είρε ην ζξάζνο λα νκνινγήζεη φηη «ηα ηειεπηαία ρξφληα αθφκε θαη αλ 

νπξαγθνηάγθνο έκπαηλε ζηελ ηξάπεδα ζα ηνλ δαλείδακε». Βέβαηα ν ίδηνο είρε επηηχρεη ηνπο 
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ζηφρνπο ηνπ, εηζπξάηηνληαο ακνηβέο 60 εθαη. δνιαξίσλ cash θαη 250 εθαη. δνιαξίσλ ζε 

κεηνρέο.  

Οη ηξεηο απηέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαιχζεθαλ ζην παξαπάλσ θεθάιαην δείρλεη κε ηνλ 

πιένλ θαηαλνεηφ ηξφπν φηη ηα ζχρξνλα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη 

άλσζη εηαηξίεο-ηξάπεδεο,ππήξμαλ εμαηξεηηθά επηθχλδπλα,κε αλάιεςε κεγάινπ ξίζθνπ απφ 

κέξνο ησλ κεηφρσλ.ηελ πεξίπησζε ηεο AIG πνπ ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο θξαηηθνπνηήζεθε θαη 

νη δεκίεο ηεο έγηλαλ θξαηηθφ ρξένο,ελψ ηα ζηειέρε ηεο ακείθζεθαλ κε κεγάια κπφλνπο γηα ηηο 

ππεξεζίεο πνπ ηηο πξνζέθεξαλ.Ζ πξαηηθή λα δέρεηαη λα αζθαιίδεη άθξσο ηνμηθά παξάγσγα 

πξνηφληα ρσξίο λα ππνινγίζεη θαζφινπ ηνλ θίλδπλν απνδείρζεθε ηειηθά κνηξαίν, ηδησηηθή 

αζθάιηζε ζηηο ΖΠΑ δελ γηλφηαλ λα πησρεπζεί θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν έζπεπζε ε Ακεξηθάληθε 

θπβέξλεζε λα ηελ δηαζψζεη.Οκσο δελ ήηαλ ίδηα ε πεξίπησζε ηεο  Lehman Brothers φπνπ έγηλε 

αλαγθαζηηθά ην εμηιαζηήξην ζχκα, δηφηη θαη άιιεο πησρεπκέλεο ηξάπεδεο ζπγρσλέπηεθαλ κε 

άιια κεγάια ηξαπεδηθά ηδξχκαηα (π.ρ H Bank of America ζπγρσλεχηεθε κε ηελ Merrill 

Lynch) θαη ηα ηνμηθά ηεο πξνηφληα πνπ δεκηνχξγεζε «κφιπλαλ»ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία,κε 

ρξένο.Ζ πηψρεπζε ηεο Lehman Brothers ζεκεηψζεθε σο ε κεγαιχηεξε παγθνζκίσο.Ζ 

κφριεπζε ηεο είρε θηάζεη κέρξη θαη 50 εβδνκάδεο πξηλ πησρεχζε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

καδηθή αχμεζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ έθηαζε πνιχ γξήγνξα ζηελ πηψρεπζε. 

ηελ πεξίηπσζε ηελ Enron πνπ απνηειεί παξάδεηγκα αλαθνξάο ζε πεξηπηψζεηο 

εμαπάηεζεο ηνπ θνηλνχ,θπβεξλήζεσλ,ρξεκαηαγνξψλ ε θεξδνθνξία πνπ παξνπζίαδε ζηηο 

νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο ήηαλ εηθνληθέο αθνχ ην ρξένο απφ φια ηα έξγα πνπ αλαιάκβαλε 

ην δηνρεχαλ ηα ζηειέρε ηεο ζε πνιιέο εηαηξίεο εηδηθνχ ζθνπνχ, αθήλνληαο έηζη ηελ κεηξηθή 

εηαηξία κφλν κε κειινληηθά έζνδα απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ ππέγξαθε (market to market).Ζ 

δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή ζηελ πεξίπησζε απηή ιεηηνχξγεζε γηα κεγάιν δηάζηεκα πνιχ 

απνδνηηθά γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
Ο

 
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

 

5.1 πκπεξάζκαηα 
 

Μέζα απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηελ αλαθνξά ζε δηάθνξα ηζηνξηθά 

νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ πξναλαθέξζεθαλ, γίλεηαη απνιχησο θαηαλνεηφ φηη δελ πξέπεη λα 

ζπλερηζηεί ην ίδην κείγκα πνιηηηθεο – νηθνλνκηθήο,πφζν κάιινλ λα δηεπξπλζεί θαη λα 

απνξπζκηζηεί ηειείσο ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αγνξά. Σα δνκεκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

παξάγσγα έρνπλ κεηαηξέςεη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ζε έλαλ αέλαν κεραληζκφ δεκηνπξγίαο 

ρξένπο. ηηο ΖΠΑ ηνλ Οθηψκβξην ηνπ 2013 ςεθίζηεθε ε αχμεζε ηνπ νξίνπ δαλεηζκνχ απφ 

16,7 ηξηο δνιάξηα ζε 19 ηξηο κεηά απφ ην lock down φηαλ έγηλε θαη παχζε πιεξσκψλ γηα 

δηάζηεκα 3 εβδνκάδσλ πξνθαιψληαο γηα κία αθφκε θνξά παγθφζκηα αλαζθάιεηα.Ζ αχμεζε 

ηνπ νξίνπ ζα δηαξθέζεη έσο ηηο αξρέο ηνπ 2014 φηαλ ζα ςεθηζηεί εθ λένπ λφκνο πξνθεηκέλνπ 

λα απμεζεί θαη πάιη ην ρξένο (dept ceiling) .Πιένλ νη ηξάπεδεο έρνπλ θάλεη κία ζηξνθή απφ 

ηελ θιαζζηθή ηξαπεδηθή θαη ρξεκαηνδνηηθή πξνο ηελ θνηλσλία θαη ηηο επηρεηξήζεηο,ζηελ 
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κεηνρηθή απφδνζε θαη ζην γξήγνξν κεγάιν θέξδνο πνπ έρεη κεηαηξέςεη φιε ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία ζε έλα ηεξάζηην θαδίλν. 

Σα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, κεηά ηελ δεθαεηία ηνπ ‟90, φηαλ νη λνκηζκαηηθέο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο παγθνζκηνπνηήζεθαλ, έπαςαλ λα επηηεινχλ ηελ βαζηθή ηνπο 

ιεηηνπξγία, λα ρξεκαηνδνηνχλ δειαδή ηηο επηρεηξήζεηο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη θαζαξέο 

εηζξνέο απφ έθδνζε κεηνρψλ έγηλαλ κεδεληθέο ή αξλεηηθέο ζηηο πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο .   

Βάζεη εξεπλψλ, ηα ρξεκαηηζηήξηα κεηνρψλ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ αλεπηπγκέλσλ 

ρσξψλ, θπξίσο ησλ ΖΠΑ, δελ ιεηηνπξγνχλ πιένλ σο ρξεκαηνδφηεο ηεο πξαγκαηηθήο 

νηθνλνκίαο. Ζ κεησκέλε πξνζθπγή ζηελ ρξεκαηνδφηεζε κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ  

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην θφζηνο άιισλ ηχπσλ ρξεκαηνδφηεζεο (πίζησζε , νκφινγα) είλαη 

πην ειθπζηηθφ. Οη επηρεηξήζεηο επλννχλ κηα πνιηηηθή πνπ απνζθνπεί ζηελ ηθαλνπνηήζε ησλ 

κεηφρσλ, πεξηνξίδνληαο ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ θαη απμάλνληαο ζπλεπψο ην φθεινο αλά 

κεηνρή. Δπηπιένλ ε απμεκέλε αζηάζεηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ηηκέο κεηνρψλ εηαηξηψλ έρεη 

αλαπηχμεη ηελ θεξδνζθνπία θαη πιένλ πνιινί αλαιπηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν «νηθνλνκία 

ηνπ θαδίλνπ». 

χκθσλα κε ηα λέα πιένλ δεδνκέλα θαη ζπγθξηηηθά κε παξειζνληηθέο θξίζεηο, έρνπλ 

πξνζηεζεί ζηελ δηάζεζε ησλ ηξαπεδψλ – επηρεηξήζεσλ εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα πεηχρνπλ 

αθφκα κεγαιχηεξεο απνδφζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα αθφκα κεγαιχηεξα θέξδε. Ζ δεκηνπξγηθή 

ινγηζηηθή, θαηα ηελ άπνςε κεγαινζηειερψλ ηξαπεδψλ, δελ θξίλεηαη παξάλνκε. Δπηπιένλ,  

θάζε λφκνο πνπ πεξηνξίδεη ηηο ηξάπεδεο νδεγεί ζηελ πηνζέηεζε λέσλ κεζφδσλ (εηαηξία εηδηθνχ 

ζθνπνχ,γηα δηεχξηλζε ησλ θεθαιαηαθψλ επαξθεηψλ ηνπο)νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ θαη πάιη ζην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα,ην θέξδνο . 

Ζ λέα ηερλνινγία,θαζψο θαη ε ηαρχηεηα κεγάιεο γλψζεο θαη ηεο εμεηδίθεπζεο έρνπλ 

πξνζρσξήζεη ζηα ηξαπεδηθά δξψκελα θαη ηα λέα πξσηνπνξηαθά ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνηφληα 

(financial engineering) ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηεξάζηηα θιίκαθα . ηελ αγνξά ηα ιεγφκελα 

«γπκλά» CDS απνηεινχλ ηα πιένλ επηθχλδπλα θεξδνζθνπηθά πξνηφληα, ε θπθινθνξία ηνπο 

σζηφζν θπκέλεηαη, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο BIS, ζην 80%,. Σππηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε 

πεξίπησζε ηεο Διιάδαο φπνπ ην CDS γηα ηελ ελδερφκελε ρξενθνπία θηλήζεθε ζε ηδηαίηεξα 

πςειέο ηηκέο ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπηπιένλ, παξά ην γεγνλφο φηη ην 

Eurogroup, ην Ννέκβξην ηνπ 2012, ζπδεηνχζε πηζαλφ θνχξεκα ρξένπο ρσξίο πηζησηηθφ 

γεγνλφο,ηελ επφκελε θηφιαο κέξα πιεξψζεθαλ θαλνληθά ηα πεξίθεκα CDS ρξενθνπίαο ηεο 

Διιάδαο . 

Ζ παξαδνζηαθή ζπλαιιαγή ζηηο πξσηνγελείο αγνξέο έρεη εθκεδεληζηεί θαη πιένλ ην 

ζχλνιν ηνπ φγθνπ ζπλαιιαγψλ εληνπίδεηαη ζηελ δεπηεξνγελή αγνξά ( OTC – over the 

counter) φπνπ επηθξαηνχλ ε απνξξχζκηζε, νη ραιαξνί θαλφλεο, θαζψο θαη ε αδηαθάλεηα 

.Αθφκα θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ( Βαζηιεία ΗΗ ) δελ θαηάθεξε λα ειέγμεη ηελ έιεηςε δηαθάλεηαο 

ζηηο ζπλαιιαγέο ζε παξάγσγα θαη εηαηξίεο εηδηθνχ ζθνπνχ .  

 

 

5.2 πλέπεηεο 
 

Οη ζπλέπεηεο ζε θνηλσληθφ-πνιηηηθφ-πεξηβαιινληνινγηθφ-νηθνλνκηθφ επίπεδν είλαη 

κεγάιεο θαη ζνβαξέο. ζνλ αθνξά ην εξγαζηαθφ θνκκάηη, ε ειαζηηθφηεηα εξγαζίαο έρεη 

απμεζεί ζηαδηαθά θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 20 ρξφλσλ . Οη πξαθηηθέο πνπ 

αθνινπζνχληαη απφ ηηο εηαηξίεο θαη ηηο ηξάπεδεο έρνπλ επηθέξεη κείσζε ζηελ πξνζηηζέκελε 

αμία εηο βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη ηεξάζηηεο αληζφηεηεο ζηα εηζνδήκαηα, νη νπνίεο 

θαη παξαηεξνχληαη ζήκεξα ζε φιεο ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο .Οη ρξεκαηηζηεξηαθέο απνιχζεηο 

πξνθχπηνπλ φηαλ νη κέηνρνη κίαο εηαηξείαο ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο 

ηεο.Ζ κεηαηξνπνή ησλ εηαηξηψλ ζε κεραλέο παξαγσγήο θέξδνπο απνηειέη πεγή άγρνπο γηα 
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ηνπο εξγαδφκελνπο,πνπ κεηαθξάδεηαη ζε ςπρηθέο αζζέλεηεο , ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο,αθφκα 

θαη απηνθηνλίεο . Οπφηε ε κεηαθνξά ηνπ θηλδχλνπ πξνο ηε κηζζσηή εξγαζία είλαη ζηαδηαθά 

φιν θαη κεγαιχηεξε,φπσο αλαθέξνπλ θαη νη Artus θαη Debonneuil . 

Αλά ηνλ θφζκν απμάλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ν αξηζκφο ησλ λεφπησρσλ νη νπνίνη 

αληηκεησπίδνπλ ηε ζπλερή πιένλ πξνζπάζεηα ησλ θπβεξλήζεσλ ηνπο γηα πνιηηηθέο ιηηφηεηαο 

φπσο πξνζηάδνπλ νη πηζησηέο ηνπο . Δπηπιένλ ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ δεη θάησ απφ ηα 

φξηα ηεο θηψρεηο παξνπζηάδεη αλνδηθή πνξεία ηα ηειεπηαία ρξφληα (1,4 δηο άλζξσπνη 

παγθφζκηα Σξάπεδα 2008). Δλ αληηζέζε κε ηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απφ ηελ δεθαεηία 

ηνπ ‟70, θαη έπεηηα απφ ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θιάδνπ, παξνπζηάδνπλ 

ζπλερή αχμεζε θαη κάιηζηα απμάλνληαη πην γξήγνξα απφ ηνπο κηζζνχο , ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

αξηζκνχ ησλ θεξδνζθνπηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ λέα ιεηηνπξγία ησλ 

λνκηζκαηηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ. 

Σν πεξηβαιινληνινγηθφ θφζηνο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο είλαη εκθαλέο, θπξίσο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δέθα εηψλ, θαζψο ε εθπνκπή αεξίσλ πνπ επζχλνληαη γηα ην 

θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ παξνπζίαζε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 25% . Ζ ππεξεθκεηάιεπζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ θαη ε απμαλφκελε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ ζπκβάιινπλ ζηελ κφιπλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ελζαξξχλνπλ επίζεο ηελ ρξήζε ησλ αηνκηθψλ κέζσλ κεηαθίλεζεο,ρσξίο λα 

ιακβάλνληαη ππφςε νη θιηκαηηθέο θαη νη θνηλσληθέο επηηπψζεηο.Ζ ρξήζε ησλ παξαγψγσλ ηνπ 

πεηξειαίνπ σο ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ γεληθεχηεθε ζην πιαίζην κηαο γεσξγίαο 

πςειήο παξαγσγηθφηεηαο.Ο ηξφπνο δσήο ησλ αλψηεξσλ θαη ησλ κεζαίσλ ηάμεσλ 

νηθνδνκήζεθε πάλσ ζηελ θαηαζπαηάιεζε ηεο ελέξγεηαο . Καηα ζπλέπεηα, απεηιείηαη ε 

βηνπνηθηιφηεηα ησλ εδαθψλ,ησλ ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ πδάησλ,φπσο επίζεο απεηινχληαη 

κε εμαθάληζε πεξηζζφηεξα απφ 16.000 είδε δψσλ θαη θπηψλ . 
4
Δλψ ην επίπεδν θαη ε νμχηεηα 

ησλ ζαιαζζψλ ζα απμεζνχλ επηθχλδπλα θαη πηζαλφλ λα έρνπκε 150 κε 200 εθαηνκκχξηα 

θιηκαηηθνχο πξφζθπγεο απφ ηα κέζα ζηνπ 21
νπ

 αηψλα 
5
. 

ην πνιηηηθφ θνκκάηη ε ξαγδαία αχμεζε ρξένπο θάζε ρψξαο θαζηζηά ηηο εθάζηνηε 

θπβεξλήζεηο αλχκπνξεο λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ θαη ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο κε απνηέιεζκα λα αδπλαηνχλ λα δψζνπλ νξηζηηθέο ιχζεηο ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηηο νηθνλνκίεο ηνπ πιαλήηε. Πιένλ νη θπβεξλήζεηο θαινχληαη λα 

θαιχςνπλ ηελ θεξδνζθνπηθή δξάζε ησλ ηξαπεδψλ θαη αλαιακβάλνπλ ηα ηδησηηθά  ρξέε ηνπο 

(θνηλσληθνπνίεζε δεκηψλ ) ηα νπνία κεηαηξέπνπλ ζε δεκφζην ρξένο .Υξένο πνπ θαινχληαη λα 

πιεξψζνπλ νη πνιίηεο,κε θφξνπο έκκεζνπο θαη άκεζνπο , ζε έλαλ θαχιν θχθιν πνπ δείρλεη φηη 

δελ ζα θιείζεη πνηέ. Σν ρξένο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηα παξάγσγα είλαη ηέηνην πνπ δελ 

κπνξεί λα θαιπθζεί απφ θαλέλα θξάηνο ή θπβέξλεζε θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ παξαηεξείηαη 

κεγάιε ζπρλφηεηα ζηηο ελλαιαγέο ησλ  πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη πξνζψπσλ πνπ πηνζεηνχλ 

πνιηηηθέο ιηηφηεηαο θαη εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο πξνο ηνπο πηζησηέο .  

Σν παγθφζκην ρξένο ζχκθσλα κε ηελ MOODYS απμήζεθε γηα ην δηάζηεκα 2007-2010 

θαηά 45%, πνζνζηφ πνπ κεηαθξάδεηαη πεξίπνπ ζε 15.300 δηο δνιιάξηα . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Γηεζλή Έλσζε Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο (IUCN) , ε ζεκαληηθφηεξε νξγάλσζε γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο παλίδαο. 

5
 χκθσλα κε πξνβιέςεηο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ  
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5.3 Πξνηάζεηο  
 

Αλακθίβνια βάζεη ησλ δεδνκέλσλ πνπ επηθξαηνχλ, ε παγθφζκηα νηθνλνκία θαίλεηαη 

φηη βαδίδεη πξνο έλα αδηέμνδν θαη ίζσο  ηελ κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή θξίζε  πνπ έρεη δεη ε 

αλζξσπφηεηα .Σν κφλν δεδνκέλν είλαη φηη πξέπεη λα ιεθζνχλ άκεζα κέηξα ,νχησο ψζηε λα 

απνθεπρζεί κία ηέηνηα εμέιημε.  

Ο πεξηνξηζκφο ηεο θεξδνζθνπίαο κνηάδεη λα απνηειεί πιένλ κνλφδξνκν πξνθεηκέλνπ 

λα επηηεπρζεί ε εμπγίαλζε ηνπ ρξεκαηνηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο φκσο δελ είλαη ε κνλαδηθή 

θίλεζε πνπ πξέπεη λα γίλεη . Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ απηφ ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα απνθεπρζεί ε 

ζπκκεηνρή ησλ θνξνινγνχκελσλ ζηελ δηάζσζε ησλ πησρεπκέλσλ ηξαπεδψλ ( Δκπνξηθψλ – 

Δπελδπηηθψλ) , κε ηελ δεκηνπξγία έλφο ηεξάζηηνπ ηακείνπ φπνπ ζα έρνπλ ζπκκεηνρή κφλν νη 

ηξάπεδεο θαη ην νπνίν ζα θαιείηαη λα θαιχςεη ηηο φπνηεο δεκίεο θαηαγξάθνπλ νη ηξάπεδεο . 

Έλαο θφξνο ζηηο δηαηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο (θφξνο ηνπ Tobin),ε ζπλεηζθνξά φπσο ην 

απνθάιεζε ην Γ.Ν.Σ,ζα πεξηφξηδε ηηο θεξδνθνξίεο ησλ ηξαπεδψλ κε ηελ πξννπηηθή 

δεκηνπξγίαο απνζέκαηνο ζε πεξηπηψζεηο θξίζεσλ . Δπίζεο θξίλεηαη απαξαίηεην ην πιαθφλ 

ζηηο ηξαπεδηθέο ακνηβέο ζηα ζηειέρε ηνπο ,εηδηθφηεξα ζε πεξηφδνπο πςειήο χθεζεο ε θαη 

θξίζεο .  

εκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ δηακφξθσζε ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο ήηαλ ε 

κφριεπζε πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα κε απνηέιεζκα λα απνηεινχλ 

ζπζηεκηθφ θίλδπλν ζε πεξίπησζε ρξενθνπίαο ( toν big to fail ) . Οπφηε απαηηείηαη ν 

πεξηνξηζκφο ηεο κφριεπζεο ηνπο θαη ηεο κεγέλζπζεο ησλ ηζνινγηζκψλ γηα λα επέιζεη 

ηζζνξνπία θαη πάιη ,θαζψο θαη γηα ηε ειεγρφκελε ρξεσθνπία ηνπο ζε πεξίπησζε άζρεκσλ 

απνδφζεσλ θαη αηπρψλ επελδχζεσλ. Θα πξέπεη επίζεο λα αλαιακβάλνπλ νη ίδηεο νη ηξάπεδεο, 

φπσο θαη νη επελδπηέο ηνπο, ην θφζηνο ησλ πξάμεσλ ηνπο, φπσο κία ηδησηηθή επηρείξεζε 

θιείλεη φηαλ έρεη αξλεηηθή ζέζε  ην ίδην ζα πξέπεη λα ζπκβαίλεη θαη κε ηηο ηξάπεδεο .  

Ζ πιήξεο θαηάξγεζε ησλ ιεγφκελσλ «γπκλψλ»CDS απνηειεί απαξαίηεηε πξνππφζεζε 

γηα ηελ ηνπνζέηεζε γεξψλ ζεκειίσλ γηα κία ζηαζεξή θαη πγηή νηθνλνκία. Ζ πιήξεο αζηάζεηα 

πνπ πξνθαινχλ ηέηνηα πξνηφληα είλαη επηθχλδπλε θαη δελ ιεηηνπξγεί πξνο φθεινο ησλ πειαηψλ 

ησλ ηξαπεδψλ νχηε θαη ηεο θνηλσλίαο .  

Δηαηξίεο θαη ηξάπεδεο νθείινπλ λα ζηξαθνχλ πξνο ην ζπκθέξνλ θαη ηελ ππεξεζία ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ , δίλνληαο πίζσ ζηελ θνηλσλία απηφ πνπ ηεο αμίδεη. Σν θέξδνο είλαη 

απψηεξνο ζηφρνο ησλ εηαηξηψλ φκσο ε δηαηήξεζε ηεο ηζζνξνπίαο θαη ε θιεξνλνκηά πνπ ζα 

αθήζνπλ ζηηο επφκελεο γελληέο είλαη πάλσ απφ θάζε ζηφρν.  

 πλεπψο, ε αλάπηπμε κηαο επξχηεξεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγπαο νηθνλνκίαο είλαη κία 

ιχζε πνπ πξέπεη λα αξρίζεη λα γίλεηαη ζηαδηαθά πξάμε .Ζ αιιαγή επίζεο ησλ θαλφλσλ 

δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο κέζα ζηηο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο ζα 

βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε ελφο πην θνηλσληθνχ πξνθίι. 

 Απηφ ζα ζήκαηλε επηζηξνθή ζηελ παξαδνζηαθή ινγηθή, ζηελ νπνία ε κεγηζηνπνίεζε 

ηνπ θέξδνπο έθαλε ηνπο δηεπζχλνληεο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

επεξέαδαλ ηηο επηινγέο ηνπο.Απηή ε κεγηζηνπνηζεζε ππφ πεξηνξηζκνχο εμεγεί ηνπο 

θνηλσληθνχο ζπκβηβαζκνχο.Ζ επηζηξνθή απηή παξνπζηάδεη δπζθνιίεο γηα δχν ιφγνπο .  

 Πξψηνλ ε φιν θαη κεγαιχηεξε αδπλακία γηα ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε θαη ε φιν θαη 

κηθξφηεξε επηξξνή ησλ ζπλδηθάησλ. Σα ηξαπεδηθά νιηγνπψιηα κε ηελ ηζρχ πνπ δηαζέηνπλ λα 

επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο θπβεξλήζεσλ –θξαηψλ δελ ζα δηαθνξνπνηήζεη νπζηαζηηθά ηελ 

ησξηλή θαηάζηαζε. Οζν ηα θξάηε αλαιακβάλνπλ λα ηδησηηθνπνηήζνπλ ηηο δεκίεο απφ ηηο 

θεξδνζθνπηθέο ελέξγεηεο ησλ ηξαπεδψλ θαη λα ππεξρξεψζνπλ ηνπο πνιίηεο ηνπο ηφζν ζα 

κεγαιψλεη ην ράζκα κεηαμχ ησλ πην πςειά ακνηβφκελσλ θαη ησλ ρακειά ακνηβφκελσλ. 

 Ζ πιήξεο απεμάξηεζε ησλ νηθνλνκηψλ απν ηηο εθηηκήζεηο-γλψκεο ησλ νίθσλ 

αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα γίλεη άκεζα θαη νη νίθνη αμηνιφγεζεο λα έρνπλ ηελ λνκηθή επζχλε 

γηα θάζε είδνπο εθηίκεζε πνπ ζα δεκνζηεχνπλ θαη δελ ζα βαζίδεηαη ζε απηά ζηνηρεία . Ζ 
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αλεπαξθήο εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ νδήγεζε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ζηα φξηα ηεο. Ζ 

ζπκκεηνρή φισλ ζηνλ ζπζηεκηθφ θίλδπλν δελ ππνινγίζηεθε θαζφινπ θαη ε ππέξκεηξε 

εκπηζηνζχλε πνπ έδεημαλ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζε αλαιπηηθέο κεζφδνπο ( copula functions ) , 

θαζηζηά ζαθέο φηη πξέπεη λα κπνπλ φξηα ζηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλνπλ νη ηξάπεδεο 

θαζψο θαη ζηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ.  

 Ο ήζηθφο θίλδπλνο εμαηίαο ηεο δπζαξκνλίαο ησλ θηλήηξσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο 

αγνξέο απνδείρζεθε επίζεο κεγάινο. Τπφ ηελ πίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ νη ηξάπεδεο 

νδεγήζεθαλ ζε ππέξκεηξε αλάιεςε θηλδχλνπ , ελψ νη νίθνη αμηνιφγεζεο αξλήζεθαλ λα 

εθηηκήζνπλ ζσζηά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν,δεδνκέλνπ φηη ζθφπεπαλ θπξίσο ζηελ δηαηήξεζε 

ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο ( issuer pays).Οη επνπηηθέο αξρέο δελ ζηάζεθαλ ζην χςνο 

ησλ πεξηζηάζεσλ, πξνηηκψληαο θη εθείλεο λα δηαηεξήζνπλ αγαζηέο ζρέζεηο κε ηηο εηαηξίεο πνπ 

είραλ επσκηζηεί λα επηβιέπνπλ.Αληίζηνηρα θαη νη ακνηβέο ησλ ζηειερψλ νδήγεζαλ ζε 

ζπκπεξηθνξέο θαη ζηφρνπο κε βξαρχβηνπο νξίδνληεο. Γλσξίδνληαο φηη νη ηξάπεδεο θαη νη 

θπβεξλήζεηο ζα πξνζέθεξαλ ρείξα βνεζείαο ζε πεξίπησζε αθξαίσλ κεηψζεσλ , νη ηξάπεδεο 

βξέζεθαλ λα ραξαθηηξίδνληαη απν επελδπηηθφ πξνθίι πνπ αληάκεηβε ηελ αλάιεςε κεγάινπ 

θηλδχλνπ , ελψ νη δεκίεο ζε πεξίπησζε αξλεηηθήο έθβαζεο ήηαλ πεξηνξηζκέλεο.Ο νξίδνληαο 

ζπξξηθλψζεθε θαη έηζη νη επελδπηηθέο επηινγέο πξνζαξκφζηεθαλ. Ζ πςειή πξνζδνθία 

αληαπνδφζεσλ απφ θεξδνθφξεο επελδχζεηο ψζεζε ζε πιεζψξα παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

κε ηελ κνξθή εζσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο,ή ππξακίδσλ ( Ponzi shemes).Οπφηε ν έιεγρνο θαη ε 

παξαηήξεζε ηνπ βξαρππξφζεζκνπ κεγάινπ θέξδνπο νθείιεη λα γίλεη άκεζα. 

 Δθφζνλ δελ κπνξέζνπλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ ηα ησξηλά δεδνκέλα είλαη ζίγνπξν φηη ε 

επφκελε θξίζε ζα είλαη κεγαιχηεξε θαη αθφκε κε κεγαιχηεξν αληίθηππν πνπ  ζα παξαζχξεη 

αθφκα πην θάησ επηρεηξήζεηο, ηξάπεδεο,θξάηε, πνιίηεο, δείθηεο , θνπιηνχξα ,πνιηηηζκφ,παηδεία 

πγεία. 

 Σα ζχγρξνλα θαη πεξίπινθα εξγαιεία πνπ αλαθέξζεθαλ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ έξεπλα θαη 

κειέηε.Γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ρξεηάδεηαη 

πξνζέγγηζε πνπ αθνξά θαη ηνλ ςπρνινγηθφ ηνκέα, ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

επελδπηψλ(ζπκπεξηθνξά αγέιεο) φπσο θαη ζπλδπαζκφο ζελαξίσλ αηζηφδνμσλ,απαηζηφδνμσλ. 

Ζ ζχγρξνλε ηάζε γηα ηελ ιεγφκελε θνηλσληθνπνίεζε ησλ δεκηψλ πξέπεη λα εξεπλεζεί 

πεξαηηέξσ γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ζηελ θνηλσλία θαη ζην ζηελφ θχθιν ησλ 

επηρεηξήζεσλ.Γηφηη φηαλ θαηαθέξλνπλ θάπνηεο ηξάπδεο λα επεθηαζνχλ ηφζν,φζν λα κελ 

γίλεηαη λα ρξεσθνπήζνπλ ηα ζηειέρε κπνξνχλ λα πηνζεηήζνπλ αθξαίεο πνιηηηθέο θαη λα 

αλαιάβνπλ κεγάια ξίζθα γλσξίδνληαο φηη θαη αλ δελ πεηχρνπλ ζα ζσζνχλ απφ θπβεξλεηηθά 

θεθάιαηα πνπ θπξίσο πξνέξρνληαη απφ θνξνινγνχκελνπο πνιίηεο. 
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