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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ θαη ηνπο θίινπο κνπ γηα ηελ ζηήξημε πνπ κνπ 

παξείραλ φιν απηφ ην δηάζηεκα δηφηη κε βνήζεζαλ αξθεηά κε ηνλ ηξφπν ηνπο ζην λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε εξγαζία. 

 Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θχξην Νεγθάθε Υξήζην θαζψο 

θαη ηνλ θχξην Λαδά Αλέζηε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπο. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζνπκε ην πιεξνθνξηαθφ 

πεξηερφκελν πνπ αληινχκε απφ ηηο ππνβαζκίζεηο πνπ δέρηεθε ε Διιάδα απφ ηνπο δπν 

κεγάινπο νίθνπο αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο (Moody’s Investors Service θαη 

Standard & Poor’s) ζε δηάζηεκα απφ ην 2005 κέρξη ην 2014. Οπζηαζηηθά κειεηάηε ην αλ νη 

ππνβαζκίζεηο επεξέαζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ απνδφζεσλ θαη ησλ 

ινγηζηηθψλ κεγεζψλ ησλ εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο Διιάδαο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

1.1 ΕΙΑΓΩΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ                      

 Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο θχξην ζέκα ηελ αλάιπζε ησλ δπν κεγάισλ νίθσλ 

αμηνιφγεζεο (Moody’s Investors Service θαη Standard & Poor’s) θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ απνξξέεη ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία απφ ηηο 

αμηνινγήζεηο ηνπο φηαλ απηέο είλαη αξλεηηθέο. Μέζσ ηεο εξγαζίαο εμεηάδεηαη ν ηξφπνο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ νη νίθνη αμηνιφγεζεο, νη θνξείο απφ ηνπο νπνίνπο ειέγρνληαη θαη ην πσο 

επεξεάδνπλ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία κηαο ρψξαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Διιάδαο.  

1.2 ΚΟΠΟ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ  

 θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ ππνβαζκίζεσλ 

ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο. Μειεηάηε δειαδή αλ νη ππνβαζκίζεηο πνπ δέρηεθε ε Διιάδα απφ 

ηνπο δπν κεγάινπο νίθνπο αμηνιφγεζεο (Moody’s θαη Standard and Poor’s) απφ ην 2005 έσο 

ην 2014 επεξέαζαλ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα ινγηζηηθά κεγέζε 

ησλ εκπνξνβηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ φπσο ηα θέξδε αλά κεηνρή θαη ηελ κεηαβνιή ησλ 

θεξδψλ 

 Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο είλαη δχν. Σν πξψην αθνξά ην αλ νη 

ππνβαζκίζεηο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο πξνο ηελ Διιάδα, ζην δηάζηεκα 2005 κε 2014, 

επεξέαζαλ ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο απνδφζεηο ησλ εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ 

ηεο. Καη ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα είλαη αλ νη ππνβαζκίζεηο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο 

πξνο ηελ Διιάδα, θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, επέδξαζαλ ζηε ζρέζε ησλ ινγηζηηθψλ 

κεγεζψλ. 

1.3 ΔΟΜΗ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ 

 Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην 

αλαθέξεηαη ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία ζέινπκε λα 

δψζνπκε απαληήζεηο θαη ε δνκή ηεο εξγαζίαο. ην δεχηεξν θεθάιαην ζπλαληάκε ηελ 

επηζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο ε νπνία  δίλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε γλψκεο ηξίησλ γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο θαη θάπνηεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην παξειζφλ. ην 

ηξίην θεθάιαην γηα λα γίλεη  πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφο ν ξφινο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο 

γλσζηνπνηνχληαη αξρηθά θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο ησλ νκνιφγσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ν 
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νξηζκφο ηνπ ρξενγξάθνπ θαη ηνπ νκφινγνπ, πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ζε πνηεο 

θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη. Μεηά απφ απηήλ ηελ αλάιπζε γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο νίθνπο 

αμηνιφγεζεο, πνηα είλαη ε ηζηνξία ηνπο, ηη ζεκαίλνπλ νη βαζκνινγίεο ηνπο ,πνπ θαηαηάζζνπλ 

ηα νκφινγα δηάθνξσλ ρσξψλ, απφ πνηεο αξρέο ειέγρνληαη θαη πσο ιεηηνπξγνχλ. Δπηπξφζζεηα 

δίλεηαη κηα εηθφλα γηα ηελ πνξεία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο αιιά θαη ηεο επξσδψλεο θαη 

ηειηθά κειεηψληαη θάπνηεο δηαθσλίεο πνπ έρνπλ ππάξμεη κεηαμχ ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο θαη 

δηάθνξσλ ρσξψλ αιιά θαη δεκφζησλ πξνζψπσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγηάο ησλ 

πξψησλ.  Αθφκα αλαθέξνληαη νη Γηεζλήο Αξρέο πνπ εμεηάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη κηα 

πξνδηαγξαθή πνπ νπζηαζηηθά δηαβεβαηψλεη ηελ αμηνπηζηία ηνπο. ην ηέηαξην θεθάιαην 

γίλεηαη κηα αλαζθφπεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ην 2008 κέρξη ζήκεξα θαη εμεηάδεηαη 

ε πνξεία ησλ βαζκνινγηψλ απφ ηνπο ηξεηο νίθνπο αμηνιφγεζεο εμεγψληαο γηαηί έγηλαλ θαη 

πφηε έγηλαλ. ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ εμεηάδεηαη αλ νη ππνβαζκίζεηο ησλ νίθσλ 

αμηνιφγεζεο πξνο ην Διιεληθφ δεθαεηέο νκφινγν έρνπλ αληίθηππν ζηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία δειαδή ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή απφδνζε ησλ εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηα θέξδε ηνπο θαη ηε κεηαβνιή ησλ θεξδψλ ηνπο. Σν δηάζηεκα πνπ 

εμεηάδεηαη είλαη απφ ην 2005 έσο ην 2014 θαη δελ είλαη ηπραία ε επηινγή ηνπ θαζψο ην 

δηάζηεκα απηφ πεξηιακβάλεη ηξείο πεξηφδνπο. Μηα ήξεκε πεξίνδν απφ ην 2005 έσο ην 2007, 

ηελ ακεξηθαληθή θξίζε απφ ην 2008 έσο ην 2009 θαη ηελ θξίζε ζηελ Δπξψπε απφ ην 2010 

έσο θαη ην 2014. ην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

έξεπλαο θαζψο θαη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Οη νίθνη αμηνιφγεζεο έρνπλ απαζρνιήζεη πνιχ ηελ θνηλή γλψκε είηε απφ επελδπηέο πνπ 

ελδηαθέξνληαη γηα ηηο βαζκνινγίεο ηνπο είηε απφ άιινπο πνπ επηζεκαίλνπλ αδπλακίεο ησλ 

νίθσλ θαη εθθξάδνπλ ηελ δπζαξέζθεηα ηνπο. ηελ Διιάδα έγηλαλ ηδηαίηεξα γλσζηνί γηα ηηο 

αμηνινγήζεηο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο. Παξαθάησ ππάξρνπλ νη γλψκεο δηαθφξσλ 

αξζξνγξάθσλ νη νπνίνη ζρνιηάδνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο. 

  Αξρηθά ν ηεξγίνπ (2015) άζθεζε έληνλε θξηηηθή ζηνπο νίθνπο αμηνινγήζεηο θαη κάιηζηα 

είπε ραξαθηεξηζηηθά πσο κηα θξάζε πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη είλαη “Κάλνπκε φηη ζέινπκε θαη 

ινγαξηαζκφ δελ δίλνπκε”. Αξρηθά αλαθέξεη θάπνηα παξαδείγκαηα ηα νπνία επηζεκαίλνπλ ηηο 

ειιείςεηο θαη ηα ιάζε πνπ γίλνληαη απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο, φπσο ην γεγνλφο φηη ην 

2008 ε Ηζιαλδία ρξενθφπεζε έρνληαο βαζκνινγία Α1, δειαδή ηα νκφινγα ηεο ζεσξνχληαλ 

πςειήο πνηφηεηαο κε ρακειφ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη παξφια απηά ρξενθφπεζε. ην ηέινο 

θάλεη αλαθνξά ζε θάπνηα βαζηθά ζεκεία απφ κηα έξεπλα πνπ έγηλε απφ ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο ηεο Ακεξηθήο θαη θαηαηέζεθε ζην Κνγθξέζν, ε νπνία επηζεκαίλεη 

βαζηθφηαηα ιάζε πνπ γίλνληαη είηε απφ ηνπο “κεγάινπο” είηε απφ ηνπο “κηθξνχο” νίθνπο 

αμηνιφγεζεο. 

 Ο Φίιηππαο (2013) έθαλε αλαθνξά ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ νίθνπ Standard and Poor’s 

ηα νπνία φπσο δηαπίζησζε έρνπλ γίλεη πην απζηεξά κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο Lehman 

Brothers. πλνπηηθά ηα θξηηήξηα ζηα νπνία δίλεηαη πιένλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα απφ ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν νίθν είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζεζκψλ θαη ηεο δηαθπβέξλεζεο, 

νηθνλνκηθνί παξάγνληεο, εμσηεξηθνί παξάγνληεο, δεκνζηνλνκηθνί θαη λνκηζκαηηθνί 

παξάγνληεο. Σέινο γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία πνπ  ζεσξεί πσο 

ρξεηάδεηαη ηελ αλάπηπμε. 

 Ο Υαηδεζηεθάλνπ (2010) άζθεζε θξηηηθή ζηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο. Αξρηθά αλέθεξε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο πνπ δείρλνπλ πσο νη νίθνη αμηνινγήζεηο θάλνπλ ζεκαληηθά ιάζε θαη πσο 

νη απνθάζεηο ηνπο έρνπλ θαζνξηζηηθή επηξξνή ζηηο αγνξέο. Γηα παξάδεηγκα αλαθέξεη ηελ 

θαηάξξεπζε ηεο Lehman Brothers θαη ηελ ρξενθνπία ηεο  Ηζιαλδίαο θαη ηεο Ηξιαλδίαο ελψ νη 

νίθνη αμηνιφγεζεο ηνπο είραλ αμηνινγήζεη κε πςειέο βαζκνινγίεο. Δπίζεο αλαθέξεη κηα 

πεξίπησζε φπνπ ην επηηφθην δαλεηζκνχ ηεο Διιάδαο απμήζεθε θαηά 3,5% ράξεο κηα κείσζεο 

ηνπ βαζκνχ ηεο απφ ηνλ νίθν Fitch (Α
- 
ζε ΒΒΒ

+
) θαη αλ είρε πξνρσξήζεη ζε ππνβάζκηζε θαη 

ν νίθνο Moody’s ηφηε νξηζκέλνη θηλδπλνινγνχζαλ πσο ε ΔΚΣ δελ ζα δέρνληαλ ηα ειιεληθά 
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νκφινγα σο εγγχεζε γηα λα παξέρεη δάλεηα ζην Διιεληθφ Γεκφζην. ηε ζπλέρεηα επηζεκαίλεη 

θάπνηα “γθξίδα ζεκεία” ηνπ θάζε νίθνπ αμηνιφγεζεο μερσξηζηά. Γηα ηελ Standard and Poor’s 

αλαθέξεη πσο ε πξφεδξνο ηνπ νίθνπ, Κάζιηλ Κφξκπεη, ζχκθσλα κε έλα άξζξν ησλ New 

York Times βξίζθεηαη κέζα ζηε ιίζηα κεηαμχ ησλ 25 ππεπζχλσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 

θαη πσο ζχκθσλα κε ιεγφκελα εξγαδφκελσλ ηνπ νίθνπ, ε  Standard and Poor’s έρεη άκεζε 

ζρέζε κε θάζε θνχζθα ησλ ηειεπηαίνπο δπν αηψλεο. Γηα ηνλ νίθν Μoody’s αλαθέξεη πσο ελψ 

αξρηθά ην 1929 έρηηζε έλα αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο κε επεξεαζκέλν απφ ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ρξενγξάθσλ πνπ αμηνινγνχζε, ζηελ ζπλέρεηα άιιαμε θαηεχζπλζε θαη 

απνκαθξχλζεθε αξθεηά απφ απηή ηελ άπνςε. Σέινο, γηα ηνλ νίθν Fitch αλαθέξεη πσο 

βξέζεθε λα θαηεγνξείηαη ζην Οράην δηφηη ην ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν έραζε 500 εθαηνκκχξηα 

εμαηηίαο ησλ ζπκβνπιψλ ηνπ. 

 Ο Γθέηιεξ (2014) αληηπαξαηέζεθε έληνλα κε ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο. Έζεζε έλα εξψηεκα 

ζηνπο ίδηνπο ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο ζρεηηθά κε ην αλ νη αδηθαηνιφγεηεο ππνβαζκίζεηο 

αλάγθαζαλ ηελ Διιάδα λα ζπξζεί ζην θνχξεκα. Ζ απάληεζε πνπ έιαβε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

νίθνπο ήηαλ πσο φρη κφλν δελ ην πξνθάιεζαλ αιιά ην πξνέβιεςαλ κε κεγάιε επηηπρία. Ο 

θχξηνο Γθέξηλεξ θαηεγφξεζε ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο ιέγνληαο φηη νη ζπλερήο ππνβαζκίζεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχλ αλεβάδνπλ ην επηηφθην δαλεηζκνχ ηφζν πνιχ πνπ νχηε κηα νηθνλνκηθά 

εχξσζηε ρψξα δελ ζα κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί κε απνηέιεζκα λα πξνθαινχλ νη ίδηνη νη 

νίθνη ηελ θαηάξξεπζε ηεο ρψξαο. Δπίζεο αληαπαληά ζηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο πσο δελ 

πξνβιέπνπλ νξζά ηηο εμειίμεηο ζε κηα ρψξα αιιά ππνζηεξίδεη πσο πξνθαινχλ απηφ-

εθπιεξσκέλεο πξνθεηείεο. Παξαδέρεηαη σζηφζν πσο ρψξεο ζαλ ηελ Διιάδα θαη ηελ 

Ηξιαλδία έπξεπε λα ππνβαζκηζηνχλ αιιά κφλν θαηά κηα ή δπν βαζκίδεο θαη φρη θαηά νθηψ 

ελλέα θαη έληεθα φπσο έγηλε ζηελ πξάμε.  

 Ο Roubini (2015) ζεψξεζε πσο ε αμηνιφγεζε ησλ νίθσλ έξρεηαη κε θαζπζηέξεζε γηαηί ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ παξαθνινπζνχληαη νη ηειεπηαίεο εμειίμεηο. Υαξαθηεξηζηηθά ζηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ είπε πσο νη νίθνη αμηνιφγεζεο παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο απφ 

καθξηά θαη επηζθέπηνληαη ηελ ρψξα ή ηελ επηρείξεζε κφλν αλ είλαη απνιχησο απαξαίηεην ή 

αλ δεηήζεη ε ίδηα επαλαμηνιφγεζε. Δπίζεο αλαθέξεη πσο ε πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε  ζα 

πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε ζηαηηζηηθά κνληέια ηα νπνία ζα αθνξνχλ ηηο ρξενθνπίεο ηνπ 

παξειζφληνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη δηφηη νη ρξενθνπίεο είλαη 

πνιχ ιίγεο θαη έηζη ε δηαδηθαζία θαηαληάεη πνιιέο θνξέο ππνθεηκεληθή.  Αθφινπζα αλαθέξεη 

πσο νη επελδπηέο αληηδξνχλ θαη θάπνηεο θνξέο ππεξβνιηθά ζηηο κεηξήζεηο ησλ νίθσλ παξφιν 

πνπ νη κεηξήζεηο απηέο δελ έρνπλ γίλεη κε ζπζηεκηθνχο κεραληζκνχο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε 
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λα απνθαιχςνπλ θξπθνχο θηλδχλνπο θαη λα απνηξέςνπλ θξίζεηο. Σέινο θιείλεη ην άξζξν 

ιέγνληαο πσο νη νίθνη αμηνιφγεζεο αθινπζνχλ κηα αξγή δηαδηθαζία θαη πσο γηα κηα 

αμηνιφγεζε ρξεηάδεηαη ζπζηεκαηηθή αλάιπζε βαζηζκέλε ζε ζηνηρεία θαη θαηαλφεζε ησλ 

θηλδχλσλ ζε έλα ζθεληθφ πνπ αιιάδεη. 

 Ζ Morgenson (2014) αλαθέξεη θάπνηα γεγνλφηα ηα νπνία δείρλνπλ φηη νη βαζκνινγίεο ησλ 

νίθσλ αμηνιφγεζεο δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη απφ ην Γηθαζηήξην σο αλεμάξηεηεο 

απφςεηο κε θέξνληαο θακηά επζχλε γηα ηηο ζπλέπεηεο φπσο δειαδή γίλεηαη κε ηνπο 

δεκνζηνγξάθνπο. Έπεηηα αλαιχεη ηελ ππφζεζε ηνπ Cheyne, ελφο δνκεκέλνπ πξντφληνο ην 

νπνίν θαηέξξεπζε ην 2007 κε απνηέιεζκα νη επελδπηέο λα ράζνπλ έλα κεγάιν κέξνο ησλ 

ρξεκάησλ ηνπο ράξεο ηελ απάηε ηεο Morgan Stanley ε νπνία αμηνινγνχζε ςεπδψο ηα 

πξντφληα κε αξθεηά πςειή βαζκνινγία.  

 Οη Zopounidis et al. (2003) δεκνζίεπζαλ κηα αμηνιφγεζε ηεο θαζαξήο ζέζεο ακνηβαίσλ 

θεθαιαίσλ ρξεζηκνπνηψληαο κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα κέζνδν αμηνιφγεζεο ηνπο ε νπνία 

ρξεζηκνπνηεί πιήζνο κε παξακεηξηθψλ θξηηεξίσλ. 

 Οη Afonso et al. (2011) κειέηεζαλ ην αλ επεξεάδεη ηηο απνδφζεηο ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ 

θαη ηηο απνδφζεηο ησλ CDS κηα αιιαγή ζηε βαζκνινγία ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ απφ ηνπο 

ηξεηο κεγάινπο νίθνπο αμηνιφγεζεο, είηε ε αιιαγή απηή είλαη ζεηηθή είηε αξλεηηθή. Δπίζεο 

κειεηήζεθε ην αλ νη αιιαγέο ζηελ βαζκνινγία κηαο ρψξαο επεξεάδνπλ ηηο ππφινηπεο ρψξεο 

ρσξίδνληαο ηηο ρψξεο ζε δχν νκάδεο, ζε ρψξεο νη νπνίεο έρνπλ θνηλφ λφκηζκα θαη ζε ρψξεο 

πνπ δελ έρνπλ θνηλφ λφκηζκα. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ εληππσζηαθά θαζψο παξαηεξήζεθε 

πσο νη απνδφζεηο αληηδξνχλ θαη ζε ππνβαζκίζεηο θαη ζε αλαβαζκίζεηο θαη ζε αιιαγέο ησλ 

outlooks αιιά κε ηε δηαθνξά φηη φηαλ ζεκεηψλεηαη κηα αλαβάζκηζε ηα απνηειέζκαηα είλαη 

πην κεηξηαζκέλα. Δπίζεο δηαπηζηψζεθε πσο ζε ρψξεο κε θνηλφ λφκηζκα ζε ζεηηθά γεγνλφηα 

ππάξρνπλ αξλεηηθέο θαη αδχλακεο αληηδξάζεηο (πξάγκα πνπ δελ ηζρχεη ζηηο ρψξεο κε κε 

θνηλφ λφκηζκα) θαη ζε αξλεηηθά γεγνλφηα πην έληνλεο αληηδξάζεηο (κε ηα απνηέιεζκα λα 

είλαη πνζνηηθά ηα ίδηα θαη γηα ηηο δπν πεξηπηψζεηο ρσξψλ). 

 Oη Stiglitz et al. (1999) ππνζηήξημαλ πσο νη νίθνη αμηνιφγεζεο επηδείλσζαλ ηελ θξίζε ζηε 

Αλαηνιηθή Αζία. Πην ζπγθεθξηκέλα ππνζηεξίδνπλ πσο νη ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο 

ππνβαζκίζηεθαλ πεξηζζφηεξν απφ φζν κπνξνχζαλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηα νηθνλνκηθά ηνπο 

κεγέζε, πξάγκα πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ αιιά θαη ηελ 

εμάηκηζε ηνπ δηεζλνχο θεθαιαίνπ. Θεσξνχλ αθφκα πσο νη νίθνη αμηνιφγεζεο έθαλαλ 
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θξαπγαιέα ιάζε σο πξνο ηελ πξφβιεςε ηεο θξίζεο ζηελ Αλαηνιηθή Αζία θαη πξνηείλνπλ 

ζηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο λα γίλνπλ πην ζπληεξεηηθνί ψζηε λα μαλαρηίζνπλ ηε θήκε ηνπο. 

 O Partnoy (1999) ππνζηήξημε πσο νη νίθνη αμηνιφγεζεο δίλνπλ θάπνηεο πνιχηηκεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα νκφινγα φκσο παξφια απηά απνηπγράλνπλ λα εμεγήζνπλ θάπνηα 

γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ αγνξά φπσο γηα παξάδεηγκα πσο ζα δηακνξθσζνχλ ηα 

spreads δαλεηζκνχ, ηνλ αξηζκφ ησλ πηζηνιεπηηθψλ αμηνινγήζεσλ κε γλψκνλα ηηο ζπλαιιαγέο 

θαη ηελ έθξεμε ζηε ρξήζε ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ.  Έηζη ν Partnoy θαηαιήγεη ζην 

ζπκπέξαζκα πσο πξέπεη λα αξζνχλ νη ξπζκηζηηθέο αξρέο πνπ αθνξνχλ ηνπο νίθνπο 

αμηνιφγεζεο ψζηε λα ζηακαηήζεη λα ππάξρεη εμάξηεζε απφ απηνχο θαη αλη΄ απηνχ λα 

ππάξρεη έλα θαζεζηψο ην νπνίν λα βαζίδεηαη ζηηο νκνινγηαθέο απνδφζεηο πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ αγνξά.  Να κεηξάηαη δειαδή ε δηαθνξά ηεο απφδνζεο ελφο 

νκνιφγνπ κε έλα νκφινγν αλάινγεο σξηκφηεηαο ην νπνίν δελ ελέρεη θίλδπλν. Όπσο 

ππνζηεξίδεη ν Partnoy κέζσ απηνχ  ηνπ θαζεζηψο παξέρνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο θαη επίζεο είλαη πην αμηφπηζηε θαη αθξηβήο κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. 

 

 Oη Altman θαη Herbert (2004) αηηηνιφγεζαλ κέζα απφ ηελ έξεπλα ηνπο γηα πνην ιφγν νη νίθνη 

αμηνιφγεζεο πξνηηκνχλ ηελ πνιηηηθή ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη πνιιέο θνξέο φπσο ηελ 

θαηεγνξνχλ αξγεί λα πξνζαξκνζηεί ζηα γεγνλφηα. Ζ πξψηε εμήγεζε είλαη φηη νη νίθνη 

αμηνιφγεζεο επηθεληξψλνληαη ζηελ καθξνπξφζεζκε πνξεία ελφο νκνιφγνπ θαη φπσο είρε 

εμεγήζεη θαη ε Moody’s αιιάδνπλ ηελ βαζκνινγία ελφο νκνιφγνπ κφλν φηαλ πηζηεχνπλ πσο 

ε θαηάζηαζε ζα είλαη κφληκε. Ζ δεχηεξε εμήγεζε είλαη φηη νη νίθνη αμηνιφγεζεο ζπγθξίλνπλ 

ηελ πξαγκαηηθή βαζκνινγία ηνπ νκνιφγνπ κε ηελ πξφβιεςε ελφο κνληέινπ θαη αιιάδνπλ ηελ 

βαζκνινγία κφλν φηαλ ε δηαθνξά ησλ δχν παξαπάλσ μεπεξάζεη έλα ζπγθεθξηκέλν φξην. 

 O Dwight (ην 2009) εμεηάδεη ηελ εγθπξφηεηα ελφο επηρεηξήκαηνο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο ην 

νπνίν απαληνχζε ζηελ θαηεγνξία φηη νη νίθνη αμηνιφγεζεο έδεημαλ επηείθεηα ζηελ 

βαζκνινγία ηνπο ζε δνκεκέλα νκφινγα. Σν επηρείξεκα ήηαλ πσο θάηη ηέηνην ζα ήηαλ πνιχ 

επηθίλδπλν δηφηη ζα ραινχζε ε θήκε ηνπο. O Dwight δηαπίζησζε πσο ην επηρείξεκα ησλ 

νίθσλ ίζρπε κφλν φηαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θεξδνθνξίαο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο 

πξνεξρφηαλ απφ άιιεο πεγέο θαη φρη απφ ζχλζεηα πξντφληα θαη αληίζηνηρα δελ ίζρπε ζηελ 

αληίζεηε πεξίπησζε. 
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 Ζ Hill (2004) πξνζπάζεζε λα εληνπίζεη πνηεο αιιαγέο ζην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ησλ νίθσλ 

αμηνιφγεζεο ήηαλ απαξαίηεηεο. Αξρηθά αλαθέξεη ηελ πεξίπησζε φπνπ ε Enron ρξενθφπεζε 

ελψ νη νίθνη αμηνιφγεζεο ηελ είραλ θαηαηάμεη ζε επελδπηηθή βαζκίδα, δειαδή ε επέλδπζε ζε 

νκφινγα ηεο Enron ζεσξνχληαλ αζθαιήο αθφκα θαη γηα έλαλ ζπληεξεηηθφ επελδπηή. 

Σέζζεξηο κέξεο κφλν πξηλ ηελ νξηζηηθή ρξενθνπία ηεο ε Ernor εληάρζεθε ζηελ επελδπηηθή 

βαζκίδα junk. Έηζη ην πεξηζηαηηθφ απηφ καδί κε άιια παξφκνηα νδήγεζαλ ζην λα ππάξμνπλ 

ξπζκηζηηθέο αιιαγέο ζε αξθεηέο επηρεηξήζεηο φπσο θαη ζηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο. Έπεηηα 

αλαθέξεηαη ζηα δνκεκέλα πξντφληα ιέγνληαο πσο ε βαζκνινγία πνπ παίξλνπλ  αληαλαθιά ην 

αλ ηα δνκεκέλα νκφινγα ζα κπνξέζνπλ λα ππερξεκαηνδνηεζνχλ ζην πνζφ πνπ ζα 

απνθνκηζηεί ζε πεξίπησζε ρξενθνπίαο. Σέινο θαηαιήγεη πσο πνιιά απφ απηά ηα πξντφληα 

είραλ ηελ άξηζηε βαζκνινγία ΑΑΑ ελψ θαλνληθά δελ ζα έπξεπε. 

 Απηφ πνπ παξαηεξνχκε ζηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε είλαη πσο αξθεηνί θαίλεηαη λα 

δηαθσλνχλ κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο θαη λα ηνπο επηξξίπηνπλ 

επζχλεο γηα  θάπνηα παξειζνληηθά γεγνλφηα. Παξφια απηά έρνπλ δνζεί θάπνηεο απαληήζεηο 

απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο νη νπνίεο εμεηάζηεθαλ εθ λένπ αιιά ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

θαίλεηαη πσο έρνπλ θελά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΟΙ ΟΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΕΙ ΠΙΣΟΛΗΠΣΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 

3.1 ΕΙΑΓΩΓΗ  

 ην παξφλ θεθάιαην εμεηάδνληαη αξρηθά θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο νκνιφγσλ. Γειαδή ηη 

νξίδνπκε σο ρξεφγξαθν θαη ηη σο νκφινγν, θάπνηεο θχξηεο έλλνηεο ησλ νκνιφγσλ φπσο ηη 

είλαη ε απφδνζε ελφο νκνιφγνπ θαη ζε πνηεο θαηεγνξίεο ρσξίδνληαη. Δίλαη απαξαίηεην λα 

γλσξίδνπκε απηέο ηηο βαζηθέο έλλνηεο γηα ηα νκφινγα αλ ζέινπκε λα θαηαλνήζνπκε πσο 

ιεηηνπξγνχλ νη νίθνη αμηνιφγεζεο δηφηη έρνπλ άκεζε ζρέζε κε νκφινγα αθνχ κηα θχξηα 

δξαζηεξηφηεηα ηνπο είλαη ε αμηνιφγεζε νκνιφγσλ. 

 ην δεχηεξν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ επηζεκαίλεηαη ηη είλαη νη νίθνη αμηνιφγεζεο θαη 

αλαθέξνληαη θάπνηα ηζηνξηθά θαη πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηνλ θάζε νίθν μερσξηζηά. 

Αθφκα εμεηάδεηαη ην ζχζηεκα δηαβάζκηζεο ηνπο, πσο γίλεηαη ε πξψηε αμηνιφγεζε ελφο 

νκνιφγνπ θαη αλαθέξεηαη κηα πξνδηαγξαθή πνπ ηνπο δηέπεη. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο 

δηεζλήο αξρέο πνπ ειέγρνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη ζε θάπνηεο δηαθσλίεο πνπ έρνπλ ππάξμεη 

θαηά θαηξνχο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

3.2 ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 

3.2.1 Οξηζκφο Υξενγξάθνπ 

 Σν ρξεφγξαθν είλαη έλα επελδπηηθφ δηαπξαγκαηεπηηθφ πξντφλ ην νπνίν απνηειεί απνδεηθηηθφ 

ρξένπο ή δηθαίσκα ζε δηαλεκφκελα θέξδε θαη εθδίδεηαη απφ ηδησηηθέο εηαηξείεο, απφ ρψξεο ή 

απφ άιινπο νξγαληζκνχο. Σα ρξεφγξαθα κπνξεί λα είλαη: νκνινγίεο, έληνθα γξακκάηηα 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ακνηβαία θεθάιαηα, πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα (forwards), ζπκβφιαηα 

κειινληηθήο εθπιήξσζεο (futures), ζπκβφιαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο, παξαζηαηηθά 

απφθηεζεο κεηνρψλ (warrants) ή κεηνρέο. 
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 3.2.2 Οξηζκφο Οκνιφγνπ                                  

Σν νκφινγν είλαη έλα ρξεφγξαθν ην νπνίν εθδίδεηαη απφ κία θπβέξλεζε ή απφ κηα ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε ή κηα ηδησηηθή εηαηξεία. Οπζηαζηηθά ην νκφινγν, φζνλ αθνξά ηνλ εθδφηε, είλαη 

έλαο ηξφπνο άληιεζεο θεθαιαίσλ ηα νπνία θεθάιαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε καθξνρξφλησλ επελδχζεσλ ή ηελ αληηκεηψπηζε δηάθνξσλ αλαγθψλ. Ο 

εθδφηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα επηζηξέςεη ην πνζφ πνπ έιαβε θαη έλα πνζφ επηπιένλ σο 

θφζηνο δαλεηζκνχ ην νπνίν είλαη γλσζηφ θαη σο ηφθνο.  

 3.2.3 Υαξαθηεξηζηηθά Οκνιφγσλ 

 Σα νκφινγα δηαηξνχληαη ζε νκνινγίεο θαη έρνπλ δηάξθεηα ε νπνία είλαη θαζνξηζκέλε θαη 

καθξνπξφζεζκε. Ζ νκνινγία δελ δίλεη θαλέλα δηθαίσκα ζηνλ επελδπηή ψζηε λα κπνξεί λα 

ζπκκεηέρεη ζηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, εθηφο θαη αλ είλαη νκφινγα κεηαηξέςηκα ζε κεηνρέο 

ηα νπνία ζα εμεηαζηνχλ θαη παξαθάησ. Οπζηαζηηθά ην θέξδνο ηνπ επελδπηή πξνέξρεηαη απφ 

ηα ηνθνκεξίδηα πνπ ζα ιάβεη. 

3.2.4 Κχξηεο Έλλνηεο Οκνιφγσλ 

 Όηαλ κηα ζπδήηεζε πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηα νκφινγα ζπρλά αθνχκε λα αλαθέξνληαη νη 

παξαθάησ έλλνηεο: 

 Χο νκνινγία ζεσξείηαη ην αμηφγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ εθάζησηε εθδφηε θαη κπνξεί λα 

ην αγνξάζεη ν θαζέλαο αξθεί λα θαηαβάιεη ηελ νλνκαζηηθή ηνπ αμία. 

 Χο ηνθνκεξίδην νξίδνπκε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνδηθέο πιεξσκέο πνπ γίλνληαη απφ ηνλ εθδφηε 

πξνο ζηνλ θάηνρν ηνπ νκνιφγνπ. 

 Απφδνζε ηνπ νκνιφγνπ, είλαη ην θαζαξφ θέξδνο πνπ ζα έρεη ν επελδπηήο αλ απφ ηνπο ηφθνπο 

πνπ ιακβάλεη αθαηξέζεη ηελ ηηκή αγνξάο ηνπ νκνιφγνπ. 

 Χο απφδνζε ζηε ιήμε (yield to maturity) νξίδεηαη ε απφδνζε ηνπ νκνιφγνπ απφ ηελ 

εκεξνκελία αγνξάο έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο. 

 Ολνκαζηηθή αμία νκνιφγνπ είλαη ε αμία ε νπνία αλαγξάθεηαη ζηελ νκνινγία θαη ε αμία κε 

ηελ νπνία εθδίδεηαη ην νκφινγν. Με βάζε απηή ηελ αμία ππνινγίδνληαη θαη ηα ηνθνκεξίδηα. 

 Αμία έθδνζεο νκνιφγνπ ζεσξείηαη ε αμία πνπ πξέπεη λα θαηαβάιεη ν νκνινγηνχρνο γηα λα 

απνθηήζεη ηνλ ηίηιν. Μπνξεί λα δηαθέξεη απφ ηελ νλνκαζηηθή αμία ηνπ νκνιφγνπ. 

 Χο αμία εμφθιεζεο νξίδεηαη ην πνζφ πνπ δίλεη ν εθδφηεο κε ζθνπφ λα απνπιεξσζεί ην 

θεθάιαην ηεο νκνινγίαο. 
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 Αγνξαία αμία είλαη ε ηηκή πνπ έρεη ην νκφινγν ηε ζηηγκή πνπ πξφθεηηαη λα αγνξαζηεί ή λα 

πνπιεζεί. 

 Τπνινγηζηηθή ή ζεσξεηηθή αμία είλαη ε παξνχζα αμία ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ ηνθνκεξηδίσλ 

ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 

3.2.5 Γηαθξίζεηο Οκνιφγσλ 

 Σα νκφινγα δηαθξίλνληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο: αλάινγα κε ηελ δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα 

ησλ πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ ηηο νκνινγίεο, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν εμφθιεζεο ηνπο θαη 

αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ απνηηκψληαη. 

 

3.2.5.1 Αλάινγα κε ηελ Γηθαηνπξαθηηθή Ηθαλφηεηα 

 Χο δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα νξίδεηαη ε  ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα ιακβάλεη απνθάζεηο νη 

νπνίεο είλαη έγθπξεο λνκηθά θαη λα ζπλάπηεη δεζκεπηηθέο ζπκβαηηθέο ζρέζεηο. Απηή ε 

ηθαλφηεηα θαζηζηά ην άηνκν θάηνρν λφκηκσλ δηθαησκάησλ θαη ππνθείκελν ζην δίθαην.  

 Οη δηαθξίζεηο ζ’ απηήλ ηελ θαηεγνξία είλαη ηέζζεξηο: ε νλνκαζηηθή νκνινγία, ε κηθηή 

νκνινγία, ε νκνινγία ζε δηαηαγή θαη ε αλψλπκε νκνινγία. 

 ηελ νλνκαζηηθή νκνινγία ν θάηνρνο ηεο αλαγξάθεηαη επάλσ ζηνλ εθδηδφκελν ηίηιν. Σα 

δηθαηψκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ νλνκαζηηθή νκνινγία είλαη φηη ν θάηνρνο κπνξεί λα 

ζπκκεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή αληαιιαμηκφηεηαο θαη λα εηζπξάηηεη ηα ηνθνκεξίδηα θαη 

ην αξρηθφ θεθάιαην ζηελ πεξίνδν πνπ έρεη πξναπνθαζηζηεί.  

 ηελ κηθηή νκνινγία ν θάηνρνο ν νπνίνο ζα εηζπξάμεη ηελ νλνκαζηηθά αμία ηνπ νκνιφγνπ 

αλαγξάθεηαη επάλσ ζηνλ ηίηιν κε ηελ δηαθνξά φκσο πσο ε είζπξαμε ησλ  ηνθνκεξηδίσλ 

κπνξεί λα γίλεη απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην ν νπνίνο ζα πξέπεη φκσο λα πξνζθνκίζεη θαη ηα 

αληίζηνηρα αμηφγξαθα. 

 ηελ νκνινγία ζε δηαηαγή αλαγξάθεηαη θαη πάιη ην φλνκα ηνπ θαηφρνπ, δίλεηαη φκσο ε 

δπλαηφηεηα ζηνλ θάηνρν λα κεηαβηβάζεη ηελ νκνινγία κε κία απιά νπηζζνγξάθεζε. 

 Σέινο, ζηε αλψλπκε νκνινγία δελ αλαγξάθεηαη πάλσ ην φλνκα ηνπ θαηφρνπ κε απνηέιεζκα 

λα κπνξεί νπνηνζδήπνηε λα ιάβεη θαη ηελ νλνκαζηηθή αμία ηνπ νκνιφγνπ θαη ηα ηνθνκεξίδηα. 

Όπσο αληηιακβαλφκαζηε ε νκνινγία απηνχ ηνπ είδνπο βνεζάεη ζηελ επθνιφηεξε κεηαβίβαζε 

ηεο νκνινγίαο. 
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3.2.5.2 Αλάινγα κε ηνλ Σξφπν Δμφθιεζεο 

 Οη νκνινγίεο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν εμφθιεζεο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: ηηο 

θνηλέο νκνινγίεο, ηηο αληαιιάμηκεο νκνινγίεο, ηηο νκνινγίεο κε δηθαηψκαηα πξναίξεζεο, ηηο 

θεξδνθφξεο νκνινγίεο θαη ηηο νκνινγίεο εγγπεκέλσλ δαλείσλ. 

 Οη θνηλέο νκνινγίεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλε νλνκαζηηθή αμία θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηάξθεηαο ηνπ νκνιφγνπ επηζηξέθεηαη ζηνλ θάηνρν ην αξρηθφ θεθάιαην θαη ηα ηνθνκεξίδηα 

πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί. 

 Οη αληαιιάμηκεο νκνινγίεο δίλνπλ ζηνλ θάηνρν ηνπο ηελ δπλαηφηεηα αληαιιαγήο κε κεηνρέο 

ή άιιεο θηλεηέο αμίεο  ή κε άιιεο νκνινγίεο πνπ έρεη ε εηαηξεία ζηελ θαηνρή ηεο είηε απηέο 

είλαη δηθέο ηεο είηε άιινλ εθδνηψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ιήμεο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ. 

ηελ ίδηα θαηεγνξία ππάγνληαη  θαη νη νκνινγίεο νη νπνίεο είλαη κεηαηξέςηκεο ζε κεηνρέο.  

απηή ηελ πεξίπησζε ππάξρεη ν πεξηνξηζκφο πσο νη θάηνρνη ησλ νκνινγηψλ, θαηά ηνλ ρξφλν 

απνπιεξσκήο ηνπο, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ απφ ηνλ εθδφηε θαηά ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηνπ 

δαλείνπ, κεηνρέο νη νπνίεο ζα πξνέξρνληαη απφ ηζφπνζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

Τπάξρνπλ αθφκε νη νκνινγίεο κε δηθαίσκα πξναίξεζεο νη νπνίεο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

αληαιιαγήο κε πξνλνκηαθή ζέζε ζηελ απφθηεζε κεηνρψλ. 

 ηηο θεξδνθφξεο νκνινγίεο νη θάηνρνη ηνπο έρνπλ θάπνηα επηπιένλ πξνλφκηα ηα νπνία 

πξνέξρνληαη απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο εηαηξείαο π.ρ. δηθαίσκα πνζνζηνχ 

ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε. 

 Σέινο, ππάξρνπλ θαη νη νκνινγίεο εγγπεκέλσλ δαλείσλ ζηηο νπνίεο εμαζθαιίδεηαη φηη ν 

θάηνρνο ηεο νκνινγίαο ζα ιάβεη απηά πνπ δηθαηνχηαη. πγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλεηαη ζην 

ζπκβφιαην ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ φηη νη θάηνρνη ησλ νκνινγηψλ ζα πάξνπλ πίζσ ηα ιεθηά 

ηνπο θαη γηα λα ην πεηχρνπλ απηφ ππνζεθεχνπλ αθίλεηα ηεο εηαηξείαο ή δίλνπλ εμαζθαιίζεηο 

απφ ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ή ζρεκαηίδνπλ ζπγθεθξηκέλν απνζεκαηηθφ γηα ηελ 

εμφθιεζε ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ. 
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3.2.5.3 Αλάινγα κε ηνλ Σξφπν πνπ Απνηηκψληαη 

  απηή ηελ θαηεγνξία νη δηαθξίζεηο είλαη θαη πάιη ηέζζεξηο. Σα νκφινγα κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο νκφινγα πνπ θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε, σο δάλεηα, σο νκφινγα πνπ 

απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία κε κεηαθνξά ηεο δηαθνξάο ζηα απνηειέζκαηα θαη σο 

νκφινγα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. 

 Γηα λα θαηαηάμνπκε ηα νκφινγα ζηελ θαηεγνξία ησλ νκνιφγσλ πνπ θξαηνχληαη κέρξη ηε 

ιήμε πξέπεη λα ππάξρεη, απφ ηε κεξηά ηνπ επελδπηή, ζέιεζε αιιά θαη δπλαηφηεηα θαηνρήο 

ηεο νκνινγίαο σο ηε ιήμε ηεο. Σα νκφινγα απηνχ ηνπ είδνπο έρνπλ θαζνξηζκέλεο πιεξσκέο 

αλ θαη φρη πάληνηε ζηαζεξέο. Ζ πψιεζε ηέηνηνπ είδνπο νκνιφγνπ ή ε αιιαγή θαηεγνξίαο έρεη 

θάπνηεο επηπηψζεηο πνπ νλνκάδνληαη πνηλέο κφιπλζεο. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη εμαηξέζεηο ζηηο 

νπνίεο δελ επηβάιινληαη ηέηνηνπ είδνπο πνηλέο. Απηέο νη πεξηπηψζεηο είλαη νη εμήο: φηαλ ην 

νκφινγν είλαη πνιχ θνληά ζηε ιήμε ηνπ, φηαλ ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ εθδφηε 

επηδεηλσζεί ζεκαληηθά, φηαλ ν θάηνρνο ηνπ νκνιφγνπ έρεη εηζπξάμεη ζρεδφλ φιν ην αξρηθφ 

θεθάιαην, ιφγσ αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ θνξνιφγεζεο ησλ ηνθνκεξηδίσλ θαη ιφγσ 

κεκνλσκέλσλ γεγνλφησλ (πρ γεγνλφηα ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ). 

 Χο δάλεηα (θαη απαηηήζεηο) ραξαθηεξίδνληαη ηα νκφινγα εθείλα ηα νπνία δελ 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ δεπηεξνγελή αγνξά θαη ησλ νπνίσλ νη πιεξσκέο είλαη θαζνξηζκέλεο 

ή κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ κειινληηθά. 

 ηελ θαηεγνξία ησλ νκνιφγσλ πνπ απνηηκψληαη αξρηθά ζηε εχινγε αμία θαη κεηαθέξνπλ 

ηελ δηαθνξά ηνπο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ππάξρνπλ δπν ππνθαηεγνξίεο. Ζ πξψηε 

ππνθαηεγνξία είλαη ηα νκφινγα γηα εκπνξηθνχ ζθνπνχο ηα νπνία έρνπλ σο ζηφρν ην 

βξαρππξφζεζκν θέξδνο θαη ε δεχηεξε ππνθαηεγνξία πεξηέρεη νκφινγα πνπ δειψλνληαη θαηά 

ηελ αξρηθή θαηαρψξηζε, δειαδή ην ζηνηρείν θαηαρσξείηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ εχινγε αμία 

ηνπ. 

 Χο νκφινγα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ραξαθηεξίδνληαη ηα νκφινγα ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζε 

θακία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. Γειαδή νχηε ππάξρεη πιάλν ψζηε λα θξαηεζνχλ κέρξη 

ηε ιήμε νχηε έρεη ζρεδηαζηεί θάπνηα ζηξαηεγηθή ψζηε λα απνθέξνπλ βξαρππξφζεζκν 

φθεινο. 
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3.3 ΟΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

3.3.1 Ση είλαη νη Οίθνη Αμηνιφγεζεο 

 Οη νίθνη αμηνιφγεζεο ή εηαηξείεο αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο είλαη ηδησηηθέο 

εηαηξείεο νη νπνίεο αμηνινγνχλ καθξνπξφζεζκεο (νκφινγα) θαη βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο (ζπλαιιαγκαηηθέο). Καηά θχξην ιφγν αμηνινγνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

δαλεηδφκελνπ λα επηζηξέςεη ην αξρηθφ θεθάιαην καδί κε ηνπο ηφθνπο. Οη ππνθείκελνη ηεο 

αμηνιφγεζεο είλαη ηδηψηεο, επηρεηξήζεηο, θξάηε θαη δήκνη. Καη νπζία νη νίθνη αμηνιφγεζεο 

παξέρνπλ ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξάγκα πνπ είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηνπο επελδπηέο δηφηη ηνπο βνεζάεη λα πάξνπλ αζθαιέζηεξεο ρξεκαηνδνηηθέο 

απνθάζεηο. Ζ πιεξνθφξεζε πνπ δίλεηε απφ ηνπο δηάθνξνπο νίθνπο πξνέξρεηαη κέζα απφ ηε 

κειέηε πνιχ ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ απφ έκπεηξνπο αλζξψπνπο. Οη κεγαιχηεξνη νίθνη 

αμηνιφγεζεο είλαη ηξεηο, ν νίθνο  Moody’s, Standard & Poor’s θαη Fitch Ratings. 

3.3.2 πζηήκαηα Γηαβάζκηζεο Οίθσλ 

 Οη νίθνη αμηνιφγεζεο έρνπλ αλαπηχμεη ην δηθφ ηνπο ζχζηεκα δηαβάζκηζεο. Σα δχν θνηλά 

ζεκεία πνπ έρνπλ φινη νη νίθνη αμηνιφγεζεο κεηαμχ ηνπο είλαη πσο γηα ηελ πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ εμεηάδνπλ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θαη 

ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν. 

 Σν ζχζηεκα δηαβάζκηζεο ηεο Moody’s, ην νπνίν δηαθέξεη απφ ηηο άιιεο δπν, έρεη έλα εχξνο 

γξακκάησλ θαη αξηζκψλ απφ ην «ΑΑΑ» κέρξη ην «C». Ζ Moody’s επίζεο ππνζηεξίδεη πσο ην 

ζχζηεκα δηαβάζκηζεο ηεο ελζσκαηψλεη κηα ζεκειησδψο αλψηεξε πξνζέγγηζε δηφηη 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο αιιά θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο δεκίαο πνπ ζα 

πξνθαιέζεη. 

 Ζ Fitch Ratings θαη ε Standard & Poor’s έρνπλ θνηλφ ζχζηεκα ην νπνίν αλαπηχρζεθε απφ 

ηελ Fitch Ratings ην 1924 θαη πηνζεηήζεθε αξγφηεξα απφ ηελ Standard & Poor’s. Σν ζχζηεκα 

απηφ απνηειείηαη απφ γξάκκαηα θαη ζχκβνια πνπ μεθηλνχλ απφ ην  «AAA» κέρξη ην  «D».  
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3.3.3 Moody’s Investors Service 

 Ζ Moody’s Investors Service,γλσζηή θαη σο Moody’s,είλαη κηα εηαηξεία αμηνιφγεζεο 

πηζησηηθψλ θηλδχλσλ ε νπνία φπσο πξναλαθέξζεθε αλήθεη ζηηο ηξείο ζεκαληηθφηεξεο, 

θαηέρνληαο κάιηζηα ην 40% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο. Ηδξχζεθε ην 1909 κε έδξα ηεο ηελ Νέα Τφξθε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 

Ακεξηθήο απφ ηνλ John Moody(ν νπνίνο επαγγέινληαλ ρξεκαηννηθνλνκηθφο αλαιπηήο) 

έρνληαο σο ζθνπφ ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, 

ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ θεθαιαηνπνίεζε εηαηξεηψλ. ηελ Διιάδα ήξζε ην 1981 κε φλνκα 

Moody-Tottrup Hellas (MTH) θαη ην 1996 κεηαηξάπεθε ζε αλψλπκε εηαηξεία έρνληαο σο 

δηαθξηηηθφ ηίηιν «Μνχληε Διιάο ΑΔ». ήκεξα απαζρνιεί γχξσ ζηνπο 10.200 εξγαδνκέλνπο 

ζε φιν ηνλ θφζκν δηαηεξψληαο ηελ παξνπζία ηεο ζε 35 ρψξεο κε έζνδα πνπ αλέξρνληαη ζηα 

3,3 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα ην 2014. Ζ εηαηξεία απηή πξαγκαηνπνηεί δπν κεγάιεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Πξψησλ ιεηηνπξγεί σο  πάξνρνο αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο 

ρσξψλ θαη εηαηξεηψλ θαη δεχηεξνλ βνεζάεη ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηηο θεθαιαηαγνξέο  ζηελ 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ. 

3.3.3.1χζηεκα Αμηνιφγεζεο Moody’s 

1
ΠΗΝΑΚΑ 1: χζηεκα Αμηνιφγεζεο Moody’s 

 χκβνια εκαζία 

Αλψηεξα 

νκφινγα 

Aaa 
Tα νκφινγα  κε απηή ηελ αμηνιφγεζε είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη έρνπλ ην 

ρακειφηεξν πνζνζηφ επελδπηηθνχ θηλδχλνπ 

Aa1 

Σα ζπγθεθξηκέλα νκφινγα είλαη πςειήο πνηφηεηαο κε πνιχ ρακειφ πηζησηηθφ θίλδπλν Aa2 

    Aa3 

Καιά 

νκφινγα 

A1 

Τςειήο πνηφηεηαο νκφινγα κε ρακειφ πηζησηηθφ θίλδπλν A2 

Α3 

Δπαξθή 

νκφινγα 

Baa1 
Υακειήο πνηφηεηαο νκφινγα κε πνιχ ζεκαληηθφ θίλδπλν 

Baa2 
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Baa3 

 

Κεξδνζθν

πηθά 

νκφινγα 

Ba1 

ηα ζπγθεθξηκέλα νκφινγα ην κέιινλ ηνπο δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί θαη δελ κπνξνχλ 

λα εμαζθαιηζηνχλ νη απνδφζεηο ηνπο 
Ba2 

Ba3 

Άθξσο 

θεξδνζθν

πηθά 

νκφινγα 

B1 

Οκφινγα ηα νπνία δελ ηαηξηάδνπλ κε ηνλ επελδπηηθφ ηχπν επέλδπζεο B2 

B3 

Caa1 

Οκφινγα κε πνιχ πςειφ θίλδπλν θαη ρακειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα Caa2 

Caa3 

Ca 

Οκφινγα ηα νπνία θαηά θχξην ιφγν δελ κπνξνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άθξσο θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο, παξφια απηά ππάξρεη 

κηα κηθξή πηζαλφηεηα αλάθηεζεο θεθαιαίνπ θαη ηφθσλ 

 C Υακειφηεξε πνηφηεηα νκνιφγσλ, ε ρψξα βξίζθεηαη ζε ρξενθνπία  

                     

   

 Οη θχξηεο θαηεγνξίεο βαζκνινγηψλ ζχκθσλα κε ηνλ νίθν αμηνιφγεζεο Moody’s είλαη πέληε. 

Σα αλψηεξα νκφινγα, ηα θαιά νκφινγα, ηα επαξθή νκφινγα, ηα θεξδνζθνπηθά νκφινγα θαη 

ηα άθξσο θεξδνζθνπηθά νκφινγα. ηελ πξψηε θαηεγνξία, ηα αλψηεξα νκφινγα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηέζζεξηο βαζκίδεο (ΑΑΑ, Αα, Αα2, Αα3) θαη 31 ρψξεο. Σα νκφινγα απηά 

ραξαθηεξίδνληαη σο άξηζηεο ή πςειήο πνηφηεηαο νκφινγα κε πνιχ ρακειφ επελδπηηθφ θαη 

πηζησηηθφ θίλδπλν.  

 ηελ θαηεγνξία ησλ θαιψλ νκνιφγσλ ππάξρνπλ ηξεηο βαζκίδεο (Α1, Α2, Α3) θαη 15 ρψξεο. 

Σα νκφινγα απηά ραξαθηεξίδνληαη σο νκφινγα πςειήο πνηφηεηαο κε ρακειφ πηζησηηθφ 

θίλδπλν.  

 Αθνινπζνχλ ηα επαξθή νκφινγα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ θαη απηά ηξεηο βαζκίδεο (Βaa1, 

Βaa2, Βaa3) αιιά 24 ρψξεο. Ο ραξαθηεξηζκφο ησλ νκνιφγσλ απηψλ είλαη ρακειήο πνηφηεηαο 

θαη κάιηζηα ελέρνπλ πνιχ ζεκαληηθφ θίλδπλν.  
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 Σα θεξδνζθνπηθά νκφινγα πεξηιακβάλνπλ ηξεηο βαζκίδεο (Ba1, Ba2, Ba3) θαη 15 ρψξεο. 

ηα ζπγθεθξηκέλα νκφινγα ην κέιινλ ηνπο δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί θαη λα εμαζθαιηζηεί ε 

απφδνζε ηνπο.  

 Σέινο, ππάξρνπλ θαη ηα άθξσο θεξδνζθνπηθά νκφινγα πνπ ρσξίδνληαη ζε νθηψ βαζκίδεο 

(Β1,Β2, Β3,Caa1, Caa2, Caa3,Ca, C) θαη πεξηιακβάλνπλ 31 ρψξεο, αλάκεζα ηνπο ε Διιάδα 

θαη ε Κχπξνο. Δδψ ζπκπεξηιακβάλνληαη ρψξεο νη νπνίεο ή έρνπλ θεξχμεη ζηάζε πιεξσκψλ ή 

έρνπλ πησρεχζεη ή ηα νκφινγα ηνπο έρνπλ πνιχ πςειφ θίλδπλν θαη ρακειή πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα 

 Όπσο παξαηεξνχκε νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο βξίζθνληαη ζηελ πξψηε θαη ζηελ ηειεπηαία 

θαηεγνξία νκνιφγσλ, δειαδή απφ ηε κηα ηα νκφινγα ηνπο ζεσξνχληαη αλψηεξα νκφινγα θαη 

απφ ηελ άιιε άθξσο θεξδνζθνπηθά. Γελ πξέπεη βέβαηα λα μεράζνπκε ην γεγνλφο φηη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ άθξσο θεξδνζθνπηθψλ νκνιφγσλ ππάξρνπλ νθηψ βαζκίδεο ελψ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ αλψηεξσλ κφλν ηέζζεξηο. Απηά ηα ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ πσο ζχκθσλα κε 

ηνλ νίθν Moody’s ηα πξάγκαηα ζηελ νηθνλνκία είλαη αθξαία,” ή ηνπ χςνπο ή ηνπ βάζνπο” 

φπσο ιέγεηαη. 

 ηελ ηξίηε ζέζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο βξίζθνληαη ηα επαξθή νκφινγα πξάγκα πνπ 

επλνεί ηελ εηθφλα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο.  

 ε θαιχηεξε θαηάζηαζε βξίζθεηαη ε Δπξσδψλε αθνχ ζηελ θαηεγνξία ησλ αλψηεξσλ 

νκνιφγσλ  βξίζθνληαη επηά ρψξεο, ε Απζηξία, ε Φηιαλδία, ε Γεξκαλία, ην Λνπμεκβνχξγν, ε 

Οιιαλδία, ε Γαιιία θαη ην Βέιγην. ηελ θαηεγνξία ησλ θαιψλ νκνιφγσλ βξίζθνληαη 

ηέζζεξηο ρψξεο, ε Δζζνλία, ε Μάιηα, ε ινβαθία θαη ε Ληζνπαλία. ηελ θαηεγνξία ησλ 

επαξθψλ νκφινγσλ δπν ρψξεο ε Ηηαιία θαη ε Ηζπαλία. Χο θεξδνζθνπηθά νκφινγα 

ραξαθηεξίδνληαη ηα νκφινγα ηεο ινβελίαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο. Σέινο, σο άθξσο 

θεξδνζθνπηθά νκφινγα ραξαθηεξίδνληαη ηα νκφινγα ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Διιάδαο. 

 

3.3.4 Standard &Poor’s θαη Fitch Ratings 

2
3.3.4.1 Standard &Poor’s 

 Ζ Standard & Poor’s είλαη θαη απηή έλαο κεγάινο νίθνο αμηνιφγεζεο ν νπνίνο θαηέρεη ην 

40% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο αμηνιφγεζεο νκνιφγσλ.  Ζ εηαηξεία πήξε ην φλνκα θαη ηε 

ζεκεξηλή ηεο κνξθή ην 1941 έπεηηα απφ ηε ζπγρψλεπζε δπν εηαηξεηψλ. Ζ πξψηε εηαηξεία 
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ηδξχζεθε ην 1906 ζηελ Ακεξηθή κε ην φλνκα Standard Statistics Bureau. Aζρνινχληαλ 

αξρηθά κε ηελ παξνρή απνθιεηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα Ακεξηθαληθέο εηαηξείεο (νη 

πιεξνθνξίεο πνπ παξείρε δελ ήηαλ εχθνια δηαζέζηκεο). Απφ ην 1916 θαη κεηά ε Standard 

Statistics Bureau παξείρε θαη άιιεο ππεξεζίεο νη νπνίεο έξρνληαη πνιχ θνληά ζην αληηθείκελν 

πνπ αζθεί ζήκεξα. Πην ζπγθεθξηκέλα ε εηαηξεία απηή  αμηνινγνχζε ηηο επηρεηξήζεηο ζρεηηθά 

κε ην αλ κπνξνχζαλ λα απνπιεξψζνπλ ηα ρξέε ηνπο ή φρη θαη ιίγν κεηά ε επηρείξεζε άξρηζε 

λα αμηνινγεί ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ εζλψλ αιιά θαη ησλ ηνπηθψλ θπβεξλήζεσλ. Ζ 

δεχηεξε εηαηξεία ηδξχζεθε ην 1989 κε ην φλνκα Poor’s Publishing Company .Σν αληηθείκελν 

ηεο αξρηθά ήηαλ ε δεκνζηνπνίεζε θαη ν πξνζδηνξηζκφο αμηνιφγεζεο ρξεψλ εηαηξηθψλ 

νκνιφγσλ. Λίγν αξγφηεξα, επεθηάζεθε θαη ζηα νκφινγα θξαηψλ θαη δήκσλ. Σν 1941 κεηά 

ηελ ζπγρψλεπζε ησλ δπν εηαηξεηψλ ε επσλπκία άιιαμε ζε Standard & Poor’s γηα λα 

εμαγνξαζηεί ην 1966 απφ ηελ McGraw-Hill Companies. H Standard & Poor’s έρεη 

εγθαηαζηάζεηο ζε 23 ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν θαη ην εξγαηηθφ ηεο δπλακηθφ θηάλεη γχξσ 

ζηνπο 10.000 εξγαδνκέλνπο εθ ησλ νπνίνλ νη 1400 πεξίπνπ είλαη managers θαη 

νηθνλνκνιφγνη. 

3
3.3.4.2 Fitch Ratings 

 H εηαηξεία Fitch είλαη έλαο κεγάινο νίθνο αμηνιφγεζεο αλ θαη θαηέρεη πην κηθξφ κεξίδην 

αγνξάο απφ ηηο εηαηξείεο Standard & Poor’s θαη Moody’s.  Ηδξχζεθε ην 1913 κε φλνκα Fitch 

Publishing Company θαη έδξα ηελ Νέα Τφξθε θαη ην Λνλδίλν θαη βαζηθνί ηεο κέηνρνη είλαη 

δπν εηαηξείεο ε Hearst Corporation  θαη ε Fimalac ΑΔ. ηηο 12 Απξηιίνπ ηνπ 2012 ε Hearst 

Corporation  αχμεζε ζην 50% ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ Fitch, ελψ κέρξη πξηλ ην 60% 

ησλ κεηνρψλ θαηείρε ε Fimalac. ηηο 12 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2014 ε Hearst Corporation  αχμεζε 

ην κεξίδην ζηε Fitch θαηά 30% κε απνηέιεζκα λα θαηέρεη απηή ην 80% θαη ε Fimalac ην 

20%. Ζ Fitch Ratings δξαζηεξηνπνηείηαη ζήκεξα ζε πεξηζζφηεξεο απφ 30 ρψξεο ζε φιν ηνλ 

θφζκν θαη απαζρνιεί πεξίπνπ 2000 εξγαδφκελνπο. Ο νίθνο Fitch ζεσξείηαη παγθφζκηνο 

εγέηεο ζηελ παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη έρεη ηέζζεξηο βαζηθνχο ηνκείο. Ο 

πξψηνο ηνκέαο νλνκάδεηαη Fitch Ratings θαη αμηνινγεί ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα 

παξέρνληαο παξάιιεια πξφζζεηε αμία κέζσ ηεο πξνζθνξάο παγθφζκησλ πξννπηηθψλ θαη 

ηδεψλ πνπ έρεη δηακνξθψζεη απφ ηελ ηνπηθή ηεο εκπεηξία θαη απφ ηελ ηερλνγλσζία ηεο 

πηζησηηθήο αγνξάο. Ο δεχηεξνο ηνκέαο παξέρεη εξγαιεία αλάιπζεο, δεδνκέλα ηεο πηζησηηθήο 

αγνξάο θαη ππεξεζίεο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θνηλφηεηα θαη νλνκάδεηαη Fitch Solutions. 

O ηξίηνο ηνκέαο νλνκάδεηαη Fitch Learning θαη παξέρεη ιχζεηο αλάπηπμεο θαη κάζεζεο ζηνλ 
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θιάδν ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ. To ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ηκήκα ηεο είλαη ην BMI 

Research ην νπνίν βνεζάεη ηνπο πειάηεο λα απνθηήζνπλ δηνξαηηθφηεηα ζε 200 παγθφζκηεο 

αγνξέο θαη ζε 24 βηνκεραλίεο. 

4
3.3.4.3 χζηεκα Αμηνιφγεζεο Standard &Poor’s θαη Fitch Ratings 

ΠΗΝΑΚΑ 2: χζηεκα Αμηνιφγεζεο ηεο Standard &Poor’s θαη Fitch Ratings 

                                                           
4
 Σα δεδομζνα του πίνακα είναι από το www.fitchratings.com και www.standardandpoors.com 

χκβνια εκαζία 

AAA 
Ζ θαιχηεξε πνηφηεηα νκνιφγσλ θαζψο ηα νκνιφγα απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ ζηαζεξφηεηα 

θαη αμηνπηζηία 

ΑΑ
+ 

Οκφινγα άξηζηεο πνηφηεηαο κε ηζρπξή πηζαλφηεηα πιεξσκήο ηφθσλ θαη θαηαβνιή ηνπ 

θεθαιαίνπ, ιίγν πςειφηεξν θίλδπλν απφ ηελ θαηεγνξία ΑΑΑ 
AA 

AA
-
 

Α
+ 

Οκφινγα κε πςειή πηζαλφηεηα πιεξσκήο ηφθσλ θαη θαηαβνιήο θεθαιαίνπ ηα νπνία είλαη 

επαίζζεηα ζηηο αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο κηαο νηθνλνκίαο 
A 

A
-
 

BBB
+
 

Οκφινγα κε επαξθή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη πνηφηεηα κεζαίαο ηάμεο BBB 

BBB
-
 

BB
+
 

Οκφινγα κε επελδπηηθνχ βαζκνχ (junk), αμηφπηζηα κε θάπνηα ζηνηρεία θεξδνζθνπίαο, 

επεξεάδνληαη απφ αξλεηηθά γεγνλφηα ηα νπνία δηαδξακαηίδνληαη ζε κηα νηθνλνκία 
BB 

BB
-
 

B
+
 

Αθφκα πην θεξδνζθνπηθά νκφινγα απφ ηα ΒΒ B 

B
-
 

CCC
+
 

Οκφινγα ζχκθσλα κε ηα νπνία ε πιεξσκή ηφθσλ θαη ε θαηαβνιή θεθαιαίνπ δελ είλαη 

εγγπεκέλε θαη έρνπλ έληνλν θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα. Γηα λα απνπιεξψζνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πξέπεη λα ππάξρνπλ επλντθέο ζπγθπξίεο 

CCC 

CCC
-
 

http://www.fitchratings.com/
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 Σν ζχζηεκα ηεο Standard & Poor’s θαη Fitch Ratings έρεη δέθα βαζκίδεο. Ζ πξψηε βαζκίδα 

ζπκβνιίδεηαη κε ΑΑΑ θαη αθνξά νκφινγα άξηζηεο πνηφηεηαο κε ηζρπξή πηζαλφηεηα 

πιεξσκήο ηφθσλ θαη θαηαβνιήο θεθαιαίνπ. Καη νη δπν νίθνη θαηαηάζζνπλ 11 ρψξεο ζ΄ απηή 

ηελ θαηεγνξία αιιά φρη ηηο ίδηεο. Ο πξψηνο έρεη επηπιένλ ην Υνλγθ Κνλγθ, ην Λίρλελζηατλ 

θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ελψ ν Fitch έρεη επηπιένλ ηελ Οιιαλδία θαη ηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο Ακεξηθήο. 

 Ζ δεχηεξε βαζκίδα ζπκβνιίδεηαη κε ΑΑ θαη αθνξά νκφινγα πνπ έρνπλ εμαηξεηηθά κεγάιε 

πηζαλφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Γηαθέξνπλ πνιχ 

ιίγν απφ ηελ πξψηε βαζκίδα. ΄ απηή ηε βαζκίδα νη δπν νίθνη έρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο θαζψο 

ν Standard & Poor’s έρεη 20 ρψξεο ελψ ν νίθνο Fitch 11.  

 Ζ επφκελε βαζκίδα ε νπνία ζπκβνιίδεηαη κε Α αθνξά νκφινγα κε πςειή πηζαλφηεηα 

πιεξσκήο ηφθσλ θαη θαηαβνιήο θεθαιαίνπ ηα νπνία είλαη επαίζζεηα ζηηο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο. Καη ζ΄ απηήλ ηελ πεξίπησζε νη δπν νίθνη έρνπλ πνιιέο δηαθνξέο θαζψο 

δηαθέξνπλ ζε 7 ρψξεο αλάκεζα ηνπο ε Μάιηα θαη ε Σζερία.  

 Ζ επφκελε δηαβάζκηζε είλαη ε ΒΒΒ. Σα νκφινγα απηά είλαη επαξθή ζην λα  εθπιεξψζνπλ 

ηηο πηζησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, παξφια απηά κηα δπζκελή αιιαγή ζηελ θαηάζηαζε ηεο 

ρψξαο κπνξεί λα κεγαιψζεη ηελ πηζαλφηεηα ε ρψξα λα κελ είλαη ζπλεπήο ζηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο ηεο ππνρξεψζεηο. Ζ Standard & Poor’s ζ απηήλ ηελ θαηεγνξία έρεη 22 

ρψξεο ελψ ε Fitch 27, είλαη θαλεξφ πσο έρνπλ πνιιέο δηαθνξέο, αλάκεζα ηνπο θαη ε 

ινβελία. 

CC 
Σα πιένλ θεξδνζθνπηθά νκφινγα κε πςειφ θίλδπλν θαη ηδηαίηεξα επάισηε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε 

C 
Δμαηξεηηθά ηξσηή θαηάζηαζε, ίζσο ν εθδφηεο βξίζθεηαη ζε ρξεσθνπία αιιά ζπλερίδεη λα 

πιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ νκνιφγνπ 

CI Οκφινγα ηα νπνία έρνπλ θαζπζηεξήζεη ηνπο ηφθνπο 

SD/RD 
Οκφινγα πνπ αζεηνχλ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο (Δπηιεθηηθή ρξενθνπία). Παξφια 

απηά θάπνηεο ππνρξεψζεηο έρνπλ πιεξσζεί 

D 
Οκφινγα πνπ αζεηνχλ φιεο ηηο πιεξσκέο ηφθσλ θαη αξρηθψλ θεθαιαίσλ θαη πηζηεχεηαη πσο 

απηή ε θαηάζηαζε ζα ζπλερηζηεί 
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 Έπεηηα αθνινπζεί ε θαηεγνξία ΒΒ φπνπ ηα νκφινγα ραξαθηεξίδνληαη αμηφπηζηα κε θάπνηα 

ζηνηρεία θεξδνζθνπίαο. Γηα αθφκα κηα θνξά ππάξρνπλ κεγάιεο απνθιίζεηο θαζψο ε πξψηε 

έρεη 27 ρψξεο ζ απηή ηελ βαζκίδα θαη ε δεχηεξε 15. 

 Μηα θαηεγνξία πην θάησ είλαη ε Β ηεο νπνίαο ηα νκφινγα έρνπλ αθφκε πην θεξδνζθνπηθφ 

ραξαθηήξα απφ ηελ θαηεγνξία ΒΒ. Δπίζεο κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δπν νίθσλ. 

 Αθνινπζεί ε θαηεγνξία CCC, εδψ βξίζθνπκε νκφινγα  ζχκθσλα κε ηα νπνία ε πιεξσκή 

ηφθσλ θαη ε θαηαβνιή θεθαιαίνπ δελ είλαη εγγπεκέλε θαη έρνπλ έληνλν θεξδνζθνπηθφ 

ραξαθηήξα. Γελ ππάξρνπλ πνιιέο ρψξεο ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία γηα θαλέλαλ απφ ηνπο δπν 

νίθνπο. χκθσλα κε ηνλ νίθν Standard & Poor’s ε Διιάδα βξίζθεηαη ζ΄ απηή ηελ θαηεγνξία. 

 ηελ θαηεγνξία απηή, CC, βξίζθνληαη ηα πιένλ θεξδνζθνπηθά νκφινγα κε πςειφ θίλδπλν 

φπνπ ν νίθνο Fitch θαηαηάζζεη ηελ Διιάδα ζ απηή ηε βαζκίδα. 

 ηελ θαηεγνξία C ππάξρεη κφλν κία ρψξα γηα ηελ Fitch θαη απηή είλαη ε Οπθξαλία. Σα 

νκφινγα απηά είλαη πνιχ εππαζή θαη πηζαλφηαηα ε ρψξα λα βξίζθεηαη ζε ρξενθνπία, παξφια 

απηά ηεξεί αθφκα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. 

 ηελ θαηεγνξία SD βξίζθεηαη θαη γηα ηνπο δπν νίθνπο ε Αξγεληηλή, ε νπνία ζεσξείηαη ρψξα 

πνπ δελ έρεη πιεξψζεη θάπνηεο απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. 

 Σέινο ζηελ θαηεγνξία D βξίζθνληαη ρψξεο πνπ δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ή φιεο ηηο πηζησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη έηζη νη δπν νίθνη αμηνινγνχλ ηα 

νκφινγα ηνπ Πνπέξην Ρίθν θαη ηεο Αξγεληηλήο αληίζηνηρα. 

  Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο γηα ηνλ νίθν Standard & Poor’s παίξλνπλ ηελ βαζκνινγία ΑΑΑ ή 

ΑΑ.  χκθσλα κε ηνλ νίθν Fitch φκσο νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ΒΒΒ, 

δειαδή ζε νκφινγα κε επαξθή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη φρη άξηζηε φπσο ζηνπο δπν 

άιινπο νίθνπο. 

 ηελ επξσδψλε θαίλεηαη πσο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε είλαη αξθεηά θαιή θαζψο νη 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο θαη γηα ηνπο δπν νίθνπο βξίζθνληαη ζηηο δπν πξψηεο θαηεγνξίεο ηελ 

ΑΑΑ θαη ηελ ΑΑ, 8 ρψξεο γηα ηελ Standard & Poor’s θαη 7 ρψξεο γηα ηνλ νίθν Fitch. 
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3.3.5Γηαθσλίεο ρεηηθά κε ηε Λεηηνπξγία ησλ Οίθσλ Αμηνιφγεζεο 

 Οη νίθνη αμηνιφγεζεο επεξεάδνπλ ηελ δηεζλή αγνξά κε ηηο αμηνινγήζεηο ηνπο. Απηφ 

επηηπγράλεηαη δηφηη κέζσ ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο δηαθαίλεηαη ην ξίζθν κηαο επέλδπζεο κε 

απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη άκεζα ην επηηφθην δαλεηζκνχ θαη σο ζπλέπεηα θαη νη απνθάζεηο 

ησλ επελδπηψλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ έλαο επελδπηήο δεη ην νκφινγν ηεο ρψξαο πνπ 

ελδηαθέξεηαη λα επελδχζεη λα θαηεβαίλεη ζπλερψο ζηηο βαζκίδεο αμηνινγήζεηο ζα επεξεαζηεί 

άκεζα θαη ίζσο λα κελ επελδχζεη ηειηθά. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε θξάζε ηνπ βξαβεπκέλνπ κε 

Πνχιηηδεξ δεκνζηνγξάθνπ Thomas Friedman ην 1996, ε νπνία δείρλεη ηελ δχλακε ησλ νίθσλ 

αμηνιφγεζεο θαη είλαη ε εμήο: «Τπάξρνπλ δχν ππεξδπλάκεηο ζηνλ θφζκν ζήκεξα, θαηά ηε 

γλψκε κνπ. Δίλαη απφ ηε κία νη ΖΠΑ θαη απφ ηελ άιιε ε ππεξεζία πηζηνιεπηηθήο 

αμηνιφγεζεο νκνιφγσλ ηεο Moody’s. Οη ΖΠΑ κπνξνχλ λα ζε θαηαζηξέςνπλ κε βφκβεο θαη ε 

Moody’s κπνξεί λα ζε θαηαζηξέςεη κε ην λα ππνβαζκίζεη ηα νκνινγά ζνπ. Καη πίζηεςε κε 

δελ είλαη μεθάζαξν, πάληα, πνηφο είλαη ν πην δπλαηφο απφ ηνπο δχν».  

 Απηή ε επηξξνή ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο ζηελ αγνξά δελ είλαη απαξαίηεηα θάηη ην 

αλεζπρεηηθφ ή ην θαθφ αλ θπζηθά δελ ππνθηλείηαη απφ ζπκθέξνληα θαη ππάξρεη έιεγρνο θαη 

δηθιίδεο αζθαιείαο. Σν εξψηεκα είλαη θαηά πφζν νη αμηνινγήζεηο δελ ππνθηλνχληαη απφ 

ζπκθέξνληαη θαη θαηά πφζν αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Πνιιέο θπβεξλήζεηο 

έρνπλ θάλεη θξηηηθή ζε νίθνπο αμηνιφγεζεο ιέγνληαο πσο κε ηηο ζπλερφκελεο ππνβαζκίζεηο 

ηεο πηζηνιεπηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο, ρσξίο κάιηζηα λα γίλεηαη έιεγρνο αμηνπηζηίαο απφ 

άιινπο νξγαληζκνχο, επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε ρξεκαηνπηζησηηθή ηνπο ζηαζεξφηεηα. Έρνπλ 

θαηαγξαθεί αξθεηέο θνξέο ζπκβάληα φπνπ θξάηε έρνπλ ππνβάιεη κελχζεηο έλαληη νίθσλ. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Μάην ηνπ 2012 ν θχξηνο Ρεηδέπ Σαγίπ Δξληνγάλ  αληέδξαζε έληνλα 

φηαλ ν νίθνο Standard & Poor’s κεηέηξεςε ηελ πξννπηηθή ηνπ αμηφρξενπ ηεο Σνπξθίαο απφ 

ζεηηθφ ζε ζηαζεξφ πξνεηδνπνηψληαο πσο δελ ζα αλαγλσξίδεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν νίθν θαη πσο 

ε ζρέζε ηεο Σνπξθίαο κε ηνλ νίθν Standard & Poor’s ζα είλαη “ηδενινγηθή”. Σν 2013 κάιηζηα 

ν νίθνο  αμηνιφγεζεο Standard & Poor’s αλαθνίλσζε πσο δελ θαηάθεξε λα εμαζθαιίζεη 

θάπνηα ζπκθσλία κε ηελ Σνπξθία θαη πσο ζα εθδίδεη αμηνινγήζεηο απηνθιήησο γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ επελδπηψλ. Σν επηέκβξε ηνπ 2014 ν θχξηνο Δξληνγάλ  εμαπέιπζε βνιέο θαη 

έλαληη ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο Fitch θαη Moody’s κε ηελ αηηηνινγία φηη δελ είλαη 

αληηθεηκεληθνί θαη ππνθηλνχληαη απφ πνιηηηθά ζπκθέξνληα. πγθεθξηκέλα ν νίθνο Moody’s 
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είρε βαζκνινγήζεη ηελ Σνπξθία κε Baa3 θαη αξλεηηθή πξννπηηθή γηαηί, φπσο αηηηνιφγεζε ε 

λίθε ηνπ θχξηνπ Δξληνγάλ  ζηηο πξνεδξηθέο εθινγέο ζεσξνχζε πσο δελ ζα ηεικάησλε ηελ 

αβεβαηφηεηα ηεο ρψξαο θαη πσο ηα πηζησηηθά ηεο πξνβιήκαηα ζα ζπλερηδφηαλ.  

 Πξνβιήκαηα επίζεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη ζηηο ΖΠΑ αιιά θαη ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο 

φπσο ε Γαιιία ε Ηηαιία ε Πνξηνγαιία θαη ε Διιάδα. Σν 2013 ε ακεξηθαληθή θπβέξλεζε 

ππέβαιε αγσγή ζηνλ νίθν Standard & Poor’s. Ζ αγσγή αθνξνχζε ηηο αμηνινγήζεηο ησλ 

ελππφζεθσλ δαλείσλ (νη νπνίεο ζπλδένληαη θαη κε ηελ θξίζε ηνπ 2008) γηαηί φπσο 

αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζηελ αγσγή “ππάξρνπλ ππφλνηεο ζρεηηθά κε πξνκήζεηεο, κεξίδηα 

αγνξάο, θέξδε θαη ζρέζεηο κε εθδφηεο πνπ επεξέαζαλ ηα θξηηήξηα  θαη ηα κνληέια 

αμηνιφγεζεο ηεο S&P.  

 Απφ ηελ Ηηαιία, κέζσ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο, θαηαηέζεθε κήλπζε ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ 2014 θαηά ηνπ ίδηνπ νίθνπ αμηνιφγεζεο δηφηη φπσο αλαθέξνπλ νη Financial Times “ζηηο 

δηάθνξεο αμηνινγήζεηο ηνπ δελ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ αμία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο 

ρψξαο”. Σνλ ίδην κήλα αθφκε ην Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο Ηηαιίαο μεθίλεζε έξεπλα θαηά 

ησλ ηξηψλ νίθσλ αμηνιφγεζεο (Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch) εμεηάδνληαο ηηο 

ππνβαζκίζεηο ηεο Ηηαιίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ Μάην, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011 θαζψο 

θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2012. 

 Γπζαξέζθεηα έλαληη ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο παξαηεξήζεθε θαη ζηελ Διιάδα. Σνλ Ηνχλην 

ηνπ 2010 ν θχξηνο Παλαγηψηεο Λαθαδάλεο είρε αζθήζεη θξηηηθή έλαληη ηνπ νίθνπ Moody’s 

ζρεηηθά κε ηελ ππνβάζκηζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε απφ Α3 ζε Βa1, ιέγνληαο πσο ν 

ζπγθεθξηκέλνο νίθνο δίλεη ηελ ραξηζηηθή βνιή ζηα νκφινγα ειιεληθνχ δεκνζίνπ θαη ζηελ 

θαηαιήζηεπζε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ θαη πσο εθκεηαιιεπφκελνο ηηο ζπλζήθεο απαμίσζεο ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνο θεξδνζθνπεί κε ηνλ πην άζιην ηξφπν. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 ν νίθνο 

αμηνιφγεζεο Standard & Poor’s πξνεηδνπνίεζε πσο ζα ππνβαζκίζεη ηε ρψξα ζε ΒΒ
+  

εάλ 

απνδεηθλχνληαλ πσο ν Δπξσπατθφο Μεραληζκφο ηαζεξφηεηαο ζα επλννχζε ηνπο θξαηηθνχο 

νκνινγηνχρνπο εηο βάξνο ησλ ηδησηψλ θαη παξάιιεια απνθάζηζε λα ζέζεη ηελ Διιάδα ππφ 

παξαθνινχζεζε κε αξλεηηθή πξννπηηθή πξνδηάζεζε. Σν γεγνλφο απηφ εμέπιεμε ην 

ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ δηφηη φπσο ππνζηήξημε ε απφθαζε απηή δελ αληαλαθιά ηηο επηηπρίεο 

ηνπ ειιεληθνχ νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηνπο ηνκείο ηεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο θαη 

άιισλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ απμάλνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα. Δπίζεο, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011 

ν νίθνο αμηνιφγεζεο Fitch ππνβάζκηζε ηελ Διιάδα ζε CCC κε ηελ αηηηνινγία φηη δελ είρε 

δηακνξθσζεί αθφκα ην ηειηθφ ζρήκα ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο ρψξαο κέρξη ηα 

κέζα ηνπ 2014, φπσο θαη ην νξηζηηθφ ζρήκα ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Σν επηρείξεκα 
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ηνπ νίθνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζχκθσλα κε ην ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ 

δηφηη ζην Eurogroup  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 11 Ηνπιίνπ ηνπ 2011 απνθαζίζηεθε φηη ην 

λέν πξφγξακκα ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή πξηλ ηηο 15 επηέκβξηνπ νπφηε ζα θαηαβαιιφηαλ θαη ε 

δφζε θαη πσο ην αθξηβέο ζρήκα ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζα δηακνξθσλφηαλ άκεζα 

κέζσ εληαηηθψλ δηαδηθαζηψλ βαζηζκέλν πάληα ζηελ απφθαζε ηνπ Eurogroup  πνπ έγηλε κε 

παξνπζία ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ θαη ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2011 ε θπβέξλεζε άξρηζε λα εμεηάδεη ην ελδερφκελν λα ππνβάιεη κήλπζε 

θαηά ηνπ νίθνπ Moody’s κεηά ηελ ππνβάζκηζε ηεο ρψξαο ζε Β1. Όπσο έθξηλαλ 10 βνπιεπηέο 

ηεο ηφηε θπβέξλεζεο  (Μ. Καηξίλεο, Οδ. Κσλζηαληηλφπνπινο, Γ. Ακνηξίδεο, π. Μαξγέιεο, 

Αζ. Γηθφλνγινπ, Γ. Καξχδεο, Γ. Ληληδέξεο, Ν. Γηαλλαθνπνχινπ, Δπαγ. Κνπξνππάθε θαη Π. 

ηαζηλφο) ε ππνβάζκηζε απφ ηε Moody’s ζθφπεπε ζην λα κεηψζεη ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή ηεο 

δχλακε θαη λα απνζηαζεξνπνηήζεη ην πξφγξακκα εμπγίαλζεο  ηεο νηθνλνκίαο. Σέινο, ν 

Γήκνο Αζελψλ εμέθξαζε ηελ δπζαξέζθεηα ηνπ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013 έλαληη ηεο 

ππνβάζκηζεο απφ ηνλ νίθν Moody’s θαζψο ζεψξεζε πσο ε λέα ππνβάζκηζε (απφ Caa3 ζε C) 

δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ αιιά κε ηερληθέο 

δεζκεχζεηο ζην ρεηξηζκφ αληίζηνηρσλ πεξηπηψζεσλ. 

 πδεηήζεθε επίζεο κε θξηηηθή δηάζεζε ε ππνβάζκηζε ηεο Πνξηνγαιίαο απφ ηνλ νίθν  

Moody’s ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011 απφ ηνλ ηφηε πξφεδξν ηεο Κνκηζηφλ θαη πξψελ πξσζππνπξγφ 

ηεο Πνξηνγαιίαο Ενδέ Μαλνπέι Μπαξφδν, απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ πξψελ επξσπαίνπ 

επηηξφπνπ Όιη Ρελ θαη ηνλ ππνπξγφ νηθνλνκηθψλ ηεο Γεξκαλίαο Βφιθγθαλγθ φηκπιε. 

πγθεθξηκέλα ν πξψηνο ραξαθηήξηζε ηηο απνθάζεηο ηνπ νίθνπ αζαθείο θαη έθξηλε πσο 

πξνζζέηνπλ έλα αθφκε ζηνηρείν αβεβαηφηεηαο ζηελ θαηάζηαζε. Ο θχξηνο Όιη Ρελ 

ππνζηήξημε πσο ε απφθαζε ηνπ νίθνπ λα ππνβαζκίζεη ηελ Πνξηνγαιία φρη κφλν δεκηνπξγεί 

εξσηήκαηα αιιά βαζίδεηαη ζε ππνζέζεηο νη νπνίεο δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Ο θχξηνο φηκπιε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ραξαθηήξηζε ηελ ζπγθεθξηκέλε 

ππνβάζκηζε αδηθαηνιφγεηε θαη έζεζε ζέκα γηα ην “νιηγνπψιην” ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο. 

 Αμίδεη αθφκε λα ζεκεησζνχλ δχν ιάζε πνπ έγηλαλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ νίθνπ αμηνιφγεζεο 

Standard & Poor’s. To πξψην ιάζνο έγηλε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2011 φηαλ ν ππεχζπλνο ησλ 

αμηνινγήζεσλ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ αλαθνίλσζε πσο ην επξσνκφινγν πνπ ζα εμέδηδαλ νη 

ρψξεο ηεο επξσδψλεο ζα έπαηξλε ηελ δηαβάζκηζε ηεο ρψξαο κε ηε ρακειφηεξε αμηνιφγεζε 

εθφζνλ ην επξσνκφινγν ήηαλ εγγπεκέλν απφ θνηλνχ. Έπεηηα απφ ιίγεο κέξεο αλαθνίλσζε 

πσο αλαθεξφηαλ ζε νκφινγα πνιιαπιψο εγγπεκέλα θαη φρη εγγπεκέλα απφ θνηλνχ. Σν 

δεχηεξν ιάζνο έγηλε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2011  φπνπ ε Standard & Poor’s έζηεηιε έλα 
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ιαλζαζκέλν κήλπκα ζε ζπλδξνκεηέο ηεο ιέγνληαο πσο ε Γαιιία ππνβαζκίδεηαη θαηά κηα 

βαζκίδα. Λίγε ψξα κεηά παξαδέρηεθε πσο έγηλε ιάζνο θαη πσο ε Γαιιία παξέκελε ζηελ 

αλψηεξε βαζκίδα. 

 Tέινο, ηξία ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ θιφληζαλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ ήηαλ πσο ην 

2007 κε 2008 νη νίθνη αμηνιφγεζεο έδηλαλ πςειέο βαζκνινγίεο ζε ηηηινδνηεκέλα δάλεηα 

ρακειήο εμαζθάιηζεο κε απνηέιεζκα λα μεζπάζεη ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008. Σν 

δεχηεξν γεγνλφο ζπλέβε πάιη ην 2008 φηαλ ρξενθφπεζε ε Ηζιαλδία ελψ νη νίθνη αμηνιφγεζεο 

ηελ βαζκνινγνχζαλ κε Α1, δειαδή κε κηα αξθεηά αμηνπξεπή βαζκνινγία. Σν ηξίην γεγνλφο 

είλαη παξφκνην κε ην δεχηεξν θαζψο ε Lehman Brothers θαηέξξεπζε ελψ νη νίθνη 

αμηνιφγεζεο ηελ βαζκνινγνχζαλ κε Α, Α2 θαη Α
+ 

. 

 
Οη νίθνη αμηνιφγεζεο κε ηε ζεηξά ηνπο πξνέβεζαλ ζε θάπνηεο θηλήζεηο ψζηε λα εληζρχζνπλ 

ηελ θήκε ηνπο. πγθεθξηκέλα πξνεηδνπνίεζαλ ηνπο επελδπηέο φηη ρξεζηκνπνηνχλ κε ιάζνο 

ηξφπν ηηο βαζκνινγίεο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο, δειαδή σο απνδείμεηο πνηφηεηαο ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα νη αμηνινγήζεηο ησλ νίθσλ είλαη απιά έλα κέζν γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο 

πνηφηεηαο ελφο νκνιφγνπ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ ηνπ. Δπηπιένλ ππνζηεξίδνπλ πσο 

νη αμηνινγήζεηο ηνπο αθνξνχλ απιά γλψκεο γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ελφο νκνιφγνπ 

θαη ζε θακία πεξίπησζε ε γλψκε απηή δελ απνηειεί ζχζηαζε έγθξηζε ή εγγχεζε ησλ 

επελδχζεσλ.  

 Γηα ην δήηεκα ησλ δνκεκέλσλ νκνιφγσλ ε απάληεζε ησλ νίθσλ ήηαλ πσο ε βαζκνιφγεζε 

ηνπ θάζε νίθνπ δελ είλαη νχηε εθηίκεζε αιιά νχηε ζρνιηαζκφο ηεο δπλεηηθήο απφδνζεο ηνπ 

εθάζησηε δνκεκέλνπ πξντφληνο. 

 ην επηρείξεκα φηη αξθεηέο θνξέο “θαζπζηεξνχλ” λα αιιάμνπλ ηελ βαζκνινγία ελφο 

νκνιφγνπ απάληεζαλ πσο νη νίθνη αμηνιφγεζεο ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηε ζηαζεξφηεηα θαη 

πσο αιιάδνπλ ηελ βαζκνινγία ζε έλα νκφινγν κφλν φηαλ ζεσξνχλ πσο ε θαηάζηαζε ηνπ 

άιιαμε φρη κφλν βξαρππξφζεζκα αιιά θαη καθξνπξφζεζκα. 

Παξφια απηά νη ηξεηο  νίθνη αμηνιφγεζεο έρνπλ πξνρσξήζεη ζε θάπνηεο αιιαγέο ηνπ 

ζεζκηθνχ ηνπο πιαηζίνπ. 

 Ο νίθνο Moody’s έθαλε θάπνηεο αιιαγέο ζηελ κέζνδν αμηνιφγεζεο ηεο έπεηηα απφ θξηηηθέο 

πνπ είρε δερηεί ψζηε λα εληζρχζεη ηε δηαθάλεηα ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθνηλψζεθε πσο ζα 

δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηνπο πξνβιεπφκελνπο θηλδχλνπο θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ηεο ρψξαο θαη πσο παξάιιεια ζα ζπλερίζεη λα επηθεληξψλεηαη ζηε δεκνζηνλνκηθή θαη 

ζεζκηθή ηζρχ ηεο θάζε ρψξαο. Αθφκα ζα δίλεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα νκφινγα πνπ 
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αμηνινγεί θαη ζα θηηάμεη κηα θαηλνχξγηα θιίκαθα αμηνινγήζεσλ ε νπνία ζα αθνξά κφλν 

δνκεκέλα πξντφληα. Απηέο νη αιιαγέο ίζσο ήηαλ απαξαίηεηεο απφ ην ζπγθεθξηκέλν νίθν 

αμηνιφγεζεο δηφηη κεηά απφ έξεπλα ηνπ Bloomberg απνθάλζεθε πσο ην 2012 νη επελδπηέο 

αγλφεζαλ ηηο αιιαγέο ζηελ βαζκνινγία απφ ηνλ Moody’s ζε πνζνζηφ 56%. 

 Ο νίθνο Standard &Poor’s ζέινληαο λα εληζρχζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ πξνο ην 

πξφζσπν ηνπ αλαθνίλσζε θαη απηφο έλα λέν ζρέδην. Σν ζρέδην απηφ είρε σο ζηφρν λα παξέρεη 

ζηνπο επελδπηέο πην θαηαλνεηέο αμηνινγήζεηο, λα κεηψζεη ηηο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ θαη 

λα εληζρχζεη ηελ δηαθάλεηα ησλ δηαδηθαζηψλ. Δπηπιένλ ε Standard &Poor’s  ζρεδίαδε λα 

αιιάμεη κεζνδνινγία θαη ζηα δνκεκέλα νκνιφγα θαη αθφκα λα επηζεκαίλεη ηνπο παξάγνληεο 

πνπ δελ θαιχπηνπλ νη παξαδνζηαθέο αμηνινγήζεηο, φπσο ε αζηάζεηα, ε ξεπζηφηεηα, ε 

ζπζρέηηζε θαη ε αλάθηεζε. 

 Ο νίθνο Fitch κε ηε ζεηξά ηνπ επηθεληξψζεθε πεξηζζφηεξν ζηελ κειινληηθή δηακφξθσζε 

ζπγθξίζηκσλ απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν αζέηεζεο πιεξσκήο θαη ηε δηαθχκαλζε 

ησλ αμηνινγήζεσλ. 

3.3.6 Πξνδηαγξαθή NRSRO 

 Όινη νη νίθνη αμηνιφγεζεο ρσξίδνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο, ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο θαη ηνπο 

κε αλαγλσξηζκέλνπο. Χο αλαγλσξηζκέλνη νίθνη αμηνιφγεζεο ζεσξνχληαη απηνί νη νπνίνη 

έρνπλ ηελ πξνδηαγξαθή NRSRO (National Recognized Statistical Rating Organization) . Ζ 

πξνδηαγξαθή απηή ζρεδηάζηεθε ην 1975 απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ησλ ΖΠΑ (SEC) 

κε ζθνπφ λα εμαζθαιίζεη πσο φζνη νίθνη αμηνιφγεζεο έρνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή 

είλαη αμηφπηζηνη θαη αζθαιήο. Δπνκέλσο φπνηνο νξγαληζκφο έρεη ηε ζπγθεθξηκέλε 

πξνδηαγξαθή ζεσξείηαη εζληθά αλαγλσξηζκέλνο θαη κε αμηφπηζηεο θαη αζθαιείο 

αμηνινγήζεηο. 

 Γηα λα αλαιάβεη ν εθάζησηε νίθνο ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή αμηνιφγεζεο πξέπεη λα 

θάλεη αίηεζε ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο (SEC) ψζηε λα δηαθαλεί αλ πιεξνί θάπνηα 

θξηηήξηα ηα νπνία είλαη πνιιά ζαλ πιήζνο θαη φρη απφιπηα μεθάζαξα. Σν πξψην θξηηήξην 

έρεη λα θάλεη κε ηελ αλαγλσζηκφηεηα ηνπ νίθνπ. Γειαδή ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζεσξεί 

σο ζεκαληηθφ θξηηήξην ν νίθνο αμηνιφγεζεο λα ρξήδεη αλαγλσζηκφηεηαο απφ ηνπο επελδπηέο. 

Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη πσο ν νίθνο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ήδε γηα αξθεηά ρξφληα πξάγκα πνπ 

δπζθνιεχεη αξθεηά ηελ είζνδν λέσλ νίθσλ αμηνιφγεζεο ζηελ αγνξά θαη εληζρχεη ην 

νιηγνπψιην κεηαμχ ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο.  
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  Σελ θαηάζηαζε απηή πεξηνξίδεη  ε Δπξσπατθή Αξρή Κηλεηψλ Αμηψλ (ΔΑΚΑ), κηα αξρή 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε νπνία δηακνξθψλεη θαλφλεο θαη αζθεί άκεζε επνπηηθή δξάζε 

ζηνπο ζπκκεηέρνληαο ηεο αγνξάο θαη κέζσ ηνπ Οξγαληζκνχ Αμηνιφγεζεο Πηζηνιεπηηθήο  

Ηθαλφηεηαο (ΟΑΠΗ) επνπηεχεη ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο πνπ δελ βξίζθνληαη ζε πξνεγνχκελε 

ξχζκηζε. Γειαδή ε ΔΑΚΑ κέζα απφ θάπνηα θξηηήξηα εθθέξεη γλψκε γηα ην αλ ν εθάζησηε 

νίθνο αμηνιφγεζεο είλαη αμηφπηζηνο κε απνηέιεζκα λα κπνξνχλ λα ηνλ εκπηζηεπηνχλ νη 

επελδπηέο παξφιν πνπ δελ έρεη ηελ πξνδηαγξαθή NRSRO. 

 Άιια θξηηήξηα πνπ εμεηάδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο είλαη ε νξγαλσηηθή δνκή, 

ε ηζηνξία, νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο (δηαζθαιίδεηαη πσο ν νίθνο ζα είλαη αλεμάξηεηνο απφ 

πηέζεηο), ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, νη κέζνδνη εθηίκεζεο ησλ 

αμηνινγήζεσλ,  νη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο , νη πνιηηηθέο θαη ε θηινζνθία ηνπ θάζε νίθνπ. 

 Οη ηξεηο νίθνη αμηνιφγεζεο (Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch Ratings) θαηέρνπλ ηελ 

πξνδηαγξαθή NRSRO. Δπίζεο ηελ πξνδηαγξαθή θαηέρνπλ νη νίθνη Duff and Phelps (έρεη 

πιένλ εμαγνξαζζεί απφ ηελ Fitch Ratings), McCathy, Crisanti and Maffei, IBCA, Thomson 

Bank Watch θαη ν νίθνο Dominion Bond Rating Service Ltd. 

 

3.3.7 Γηεζλήο Αξρέο πνπ Δμεηάδνπλ ηελ Γξαζηεξηφηεηα θαη ηνλ Ρφιν ησλ 

Οίθσλ 

3.3.7.1 Ακεξηθαληθή Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο (SEC) 

 Πξηλ απφ πεξίπνπ δχν ρξφληα ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο Μπαξάθ Οκπάκα, κε αθνξκή κηα 

αξλεηηθή αμηνιφγεζε, πέξαζε κε λφκν κηα κεηαξξχζκηζε (κεηαξξχζκηζε Dodd-Frank) ε 

νπνία έζεηε απζηεξφηεξνπο φξνπο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο. Έπεηηα ε 

Ακεξηθαληθή Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο έθαλε κηα έξεπλα θαη θαηέζεζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζην Κνγθξέζν ζηελ νπνία ππήξραλ νη εμήο αμηνζεκείσηεο πξάμεηο:   

 Αξρηθά, νη αξκφδηνη πνπ θάλνπλ ηηο αμηνινγήζεηο ζηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο δελ πξέπεη λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ νίθνπ αμηνιφγεζεο γηα λα κελ θινληζηεί ε 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη επεξεαζηνχλ θξίλνληαο κε βάζε ηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο ηνπ νίθνπ. 

ηνπο ηξεηο κεγάινπο νίθνπο αμηνιφγεζεο απηφ δελ εθαξκφδεηαη θαη ππάξρνπλ πνιιέο 

αδπλακίεο.  

 Γεχηεξνλ, ζε έλαλ απφ ηνπο κεγάινπο νίθνπο αμηνιφγεζεο θαη ζε έμη κηθξφηεξνπο 

παξαηεξήζεθαλ αδπλακίεο σο πξνο ηηο πνιηηηθέο, ηνπο ειέγρνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 
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δηέπνπλ ηελ ηδηνθηεζία ηίηισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ζε έλαλ κηθξφ νίθν 

βξέζεθε αλαιπηήο ν νπνίνο αμηνινγνχζε δπν επηρεηξήζεηο θαη παξάιιεια θαηείρε θαη 

κεηνρέο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. Αθφκε ζε έμη κηθξνχο νίθνπο παξαηεξήζεθε αδπλακία ζην 

λα δηαπηζηψζνπλ ηηο θηλεηέο αμίεο πνπ θαηέρνπλ νη εξγαδφκελνη ηνπο.   

 Σξίηνλ, ηέζζεξεηο απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο δελ έρνπλ μεθαζαξίζεη απφιπηα ηηο 

εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλάιπζεο κε απνηέιεζκα λα βξεζεί 

ππάιιεινο ν νπνίνο έθαλε παξάιιεια αμηνιφγεζε θαη πψιεζε ησλ ίδησλ πξντφλησλ. 

 Σέηαξηνλ,  έλαο απφ ηνπο κεγάινπο νίθνπο αμηνιφγεζεο έδηλε ζε κε εθηειεζηηθά κέιε ην 

δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζε ηπρφλ αιιαγέο ζηελ κεζνδνινγία 

αμηνινγήζεσλ. 

 Σέινο, ζε έλαλ κηθξφ νίθν αμηνιφγεζεο δελ απαγνξεπφηαλ ε παξνρή δψξσλ απφ ηνπο 

αμηνινγεηέο πξνο ηνπο εθδφηεο νκνιφγσλ. 

 Ζ SEC ζέινληαο λα εμαζθαιίζεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηε δηαθάλεηα ησλ νίθσλ 

αμηνιφγεζεο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη νίθνη αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο καδί κε ηηο αμηνινγήζεηο θαη αθφκε λα επηζεκαίλεηαη ην θαηά πφζν 

πξνβιέθζεθαλ ζσζηά παιαηφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπο.  

3.3.7.2 Γηεζλήο Οξγάλσζε Δπηηξνπψλ Υξεκαηηζηεξηαθήο Δπνπηείαο (IOSCO) 

 Ζ IOSCO αλαδήηεζε κηα νινθιεξσκέλε ιχζε ψζηε λα απνθεχγνληαη ηα ιάζε θαη νη 

απνηπρίεο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο. Έζεζε πςειά θξηηήξηα γηα φινπο φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

θεθαιαηαγνξέο κε ζθνπφ λα πξνζηαηέςεη ηνπο επελδπηέο, λα κεηψζεη ηηο ζπγθξνχζεηο 

ζπκθεξφλησλ θαη γεληθφηεξα λα απμήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ζηνλ θιάδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε IOSCO ζέινληαο λα δηεπθξηλίζεη ηνλ 

ξφιν ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο ζηελ πξφζθαηε πηζησηηθή θξίζε εμέηαζε ηνλ θψδηθα θαιήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο θαη θαηέιεμε ζε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο. 

  Ζ πξψηε πξφηαζε ηεο αθνξνχζε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ ψζηε λα 

πξνθχπηεη κηα πην αμηφπηζηε αμηνιφγεζε. 

 Ζ δεχηεξε πξφηαζε ηεο είρε λα θάλεη κε ηελ πξνζπάζεηα εμάιεηςεο ησλ ζπγθξνπφκελσλ 

ζπκθεξφλησλ. Αλαθέξζεθε ραξαθηεξηζηηθά φηη πξέπεη λα απαγνξεπηεί ε πξνζθνξά 

ζπκβνπιεπηηθήο ππεξεζίαο ζηα δνκεκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα  ηα νπνία 

παξάιιεια αμηνινγνχληαλ απφ ηνλ ίδην νίθν αμηνιφγεζεο. 
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 Ζ επφκελε πξφηαζε αθνξνχζε ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ δνκεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πξντφλησλ απφ ηα εηαηξηθά θαη θξαηηθά ρξεφγξαθα δεκηνπξγψληαο κηα μερσξηζηή θαηεγνξία 

θαζψο θαη ηελ παξάιιειε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ηνπο δηέπνπλ. 

3.3.7.3 Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Δπνπηηθψλ Αξρψλ Κεθαιαηαγνξάο  (CERS) 

 H CERS κε ηε ζεηξά ηεο έπεηηα απφ αίηεκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο έθαλε κηα έξεπλα 

ψζηε λα αλαζεσξεζεί σο έλα βαζκφ ν ξφινο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο φζνλ αθνξά ηα 

δνκεκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα. Καηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ρξεηάδεηαη λα 

επαλεμεηαζηνχλ θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξφηεηλε θάπνηεο πξνηάζεηο βειηίσζεο. 

  Πην αλαιπηηθά, επηζήκαλε πσο πξέπεη λα επαλεμεηαζηνχλ νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο κε 

ζθνπφ λα γίλεη ε δηαδηθαζία πην δηαθαλή. 

  Γεχηεξνλ, θαηέιεμε πσο πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ε πνξεία θαη ε επίδνζεο ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη λα αμηνινγείηαη ην θαηά πφζν νη πξνβιέςεηο απηέο απνδεδείρζεθαλ ζσζηέο. 

 Σξίηνλ, ζεψξεζε ζεκαληηθφ λα απνθεχγνληαη πηζαλέο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ  

 Σέηαξηνλ, πξνέβιεςε ηελ αλάγθε κηαο πην ζηνρεπφκελεο επηθνηλσλίαο θαη ηελ χπαξμε 

κεγαιχηεξεο δηαθάλεηαο ζηε δνκή ησλ ακνηβψλ. 

 Πέκπηνλ, πξφηεηλε  λα γίλεη ζαθήο δηαρσξηζκφο ζην πνηεο είλαη νη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη πνηεο νη βνεζεηηθέο ζε θάζε νίθν αμηνιφγεζεο. 

 Σέινο, αλέθεξε πσο πξέπεη λα ππάξμνπλ πην ζαθήο δηεπθξηλήζεηο γηα ην πνηα είλαη ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο θαη ησλ εθδνηψλ ησλ δνκεκέλσλ πξντφλησλ.  

3.3.7.4 Δπξσπατθή Οκάδα Δκπεηξνγλσκφλσλ Υξεκαηαγνξψλ (ESME) 

 Ζ ESME έθαλε θαη απηή απφ ηελ πιεπξά ηεο κηαο έξεπλα πνπ ηεο δεηήζεθε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή πνπ αθνξνχζε ηνλ ξφιν ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο θαη ηελ επηξξνή πνπ 

αζθνχλ ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. Δπηζήκαλε ινηπφλ ην νιηγνπψιην ησλ νίθσλ 

αμηνιφγεζεο, ηελ δηαθάλεηα ζηηο κεζφδνπο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο, ηελ πνηφηεηα ησλ νίθσλ, 

ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αμηνινγήζεσλ θαη ηελ δηαθάλεηα ζηηο αιιαγέο ησλ αμηνινγήζεσλ. 
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3.3.8 Γηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο θαηά ηελ πξψηε Βαζκνιφγεζε ελφο Οκνιφγνπ 

 Τπάξρνπλ ηξείο πεξηπηψζεηο φπνπ ν εθάζησηε νίθνο αμηνιφγεζεο εηζέξρεηαη ζηελ 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ελφο νκνιφγνπ. Ζ πξψηε πεξίπησζε ζπκβαίλεη φηαλ ν ίδηνο ν 

εθδφηεο ηνπ νκνιφγνπ δεηήζεη απφ ηνλ νίθν αμηνιφγεζεο ηελ αμηνιφγεζε ηνπ, είηε απηή ε 

αμηνιφγεζε γίλεηαη γηα πξψηε θνξά είηε έρεη ππάξμεη θαη ζην παξειζφλ. Ζ δεχηεξε 

πεξίπησζε ζπκβαίλεη φηαλ ν ίδηνο ν νίθνο αμηνιφγεζεο θξίλεη πσο ε επηρείξεζε ή ε ρψξα δελ 

βξίζθεηαη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε θαη δελ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ βαζκνινγία πνπ έρεη ήδε 

θαη ζηελ ηξίηε πεξίπησζε γίλεηαη επαλαμηνιφγεζεο επεηδή ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλε. 

 Όηαλ ινηπφλ ν εθδφηεο ελφο νκνιφγνπ, είηε απηφο είλαη κηα επηρείξεζε είηε κηα ρψξα, ζέιεη 

λα αξρίζεη λα αμηνινγείηαη απφ έλαλ νίθν αμηνιφγεζεο απηφ πνπ πξέπεη λα θάλεη είλαη λα 

ππνβάιεη κηα αίηεζε ζηνλ νίθν αμηνιφγεζεο κε ην αίηεκα απηφ.  

 Δπφκελν βήκα είλαη λα ζπζηαζεί κηα νκάδα αλάιπζεο ε νπνία ζα κεηαθεξζεί ζηελ έδξα ηνπ 

εθδφηε ψζηε λα θάλεη κηα πξψηε αλάιπζε. Γηα λα δεκηνπξγεζεί απηή ε πξψηε εηθφλα γηα ηελ 

επηρείξεζε ή ηε ρψξα ζα πξέπεη  αξρηθά λα κειεηεζνχλ θάπνηα ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ηνλ εθδφηε, ε θηινζνθία ηνπ αιιά θαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ. Έπεηηα ζα πξέπεη λα 

κειεηεζεί ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ εθδφηε ψζηε λα απνζαθεληζηνχλ νη πξννπηηθέο πνπ  

ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ πνπ βξίζθεηαη, νη ηάζεηο ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν αλήθεη θαη ηνλ 

αληαγσληζκφ πνπ πθίζηαηαη. Γηα παξάδεηγκα, αλ εμεηάδεηαη κηα επηρείξεζε ηφηε 

αλακθηζβήηεηα πξέπεη λα κειεηεζεί θαη ν θιάδνο ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη. Σν ίδην πξέπεη λα 

γίλεη αληίζηνηρα θαη φηαλ εμεηάδεηαη κηα ρψξα, δειαδή δελ κπνξνχκε λα εμεηάζνπκε ηελ 

Διιάδα ρσξίο λα αλαιχζνπκε ηηο ηάζεηο θαη πξννπηηθέο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Δπξσδψλε θαη 

ζηελ Δπξψπε γηαηί ζαθψο φηη γίλεηαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ελφο νξγαληζκνχ, είηε απηφο 

είλαη επηρείξεζε είηε είλαη ρψξα , επεξεάδεη θαη ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ άκεζα ή έκκεζα. 

Δπηπιένλ, κειεηάηαη ην λνκνζεηηθφ, ην εζληθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη ε 

δηνηθεηηθή δνκή. ην ηειηθφ ζηάδην απηήο ηεο πξψηεο αλάιπζεο κειεηψληαη θάπνηα πην 

εμηδαληθεπκέλα ζηνηρεία φπσο ε δηάξζξσζε ηνπ ρξένπο, ε ηθαλφηεηα ηνπ εθδφηε λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ, ε αλάιπζε ηνπ 

ηζνινγηζκνχ θαη νη πεγέο ξεπζηφηεηαο πνπ ππάξρνπλ. 
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  Μεηά ηελ πξψηε αλάιπζε γίλεηαη ζχζηαζε κηαο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ε νπνία 

απαξηίδεηαη ζπλήζσο απφ πέληε κε επηά κέιε. Αλάκεζα ηνπο βξίζθεηαη απαξαηηήησο έλαο  

πηζησηηθφο αλαιπηήο θαη έλαο ηνπιάρηζηνλ δηεπζπληήο ή επφπηεο. Ζ νκάδα απηή θάλεη ηηο 

απαξαίηεηεο ζηαηηζηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαιχζεηο, πξνβιέςεηο, κειεηά ηνπο 

θηλδχλνπο θαη γεληθά εμεηάδεη ζηνηρεία πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ 

εθδφηε.  

 Αθνινχζσο, αθνχ εηνηκαζηεί απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο κηα εθηίκεζεο, κεηά ην πέξαο 

εμήληα κε ελελήληα εκεξψλ ε επηηξνπή έξρεηαη ζε επαθή κε δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο 

εηαηξείαο, ή ηεο ρψξαο αληίζηνηρα, θαη ηνπο ηελ παξνπζηάδεη. Απηφ γίλεηαη πξνηνχ 

δεκνζηεπηεί ε αμηνιφγεζε γηα λα ζπδεηεζνχλ αλ ππάξρνπλ ηπρφλ δηαθσλίεο ή αλ ν εθδφηεο 

ζέιεη λα πξνζθνκίζεη επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο.  

 Σν επφκελν βήκα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν αλ ν εθδφηεο επηζπκεί λα γίλεη επαλεθηίκεζε. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ δίλεη επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζηνπο αξκφδηνπο ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη 

απαξαίηεηα φηη ζα αιιάμεη ε αμηνιφγεζε. 

 Σέινο, αθνχ δεκνζηεπηεί ε αμηνιφγεζε ν νίθνο θξαηάεη ηειεθσληθή επαθή κε ηνλ εθδφηε, ε 

νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν αλ φρη λσξίηεξα. Αλ ππάξμνπλ 

εμειίμεηο πνπ δελ ζπκβαδίδνπλ κε ηελ αξρηθή εθηίκεζε ηφηε θαλνλίδεηαη κηα λέα ζπλάληεζε. 

Αλ δελ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο θαλνλίδεηαη ζπλάληεζε κέζα ζε δηάζηεκα ελφο ρξφλνπ.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

4.1 Εισαγωγή  

 Αξρηθά ην παξφλ θεθάιαην αλαιχεη ηελ επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα. Πην 

αλαιπηηθά γλσζηνπνηείηαη ε πνξεία ηνπ ρξένπο απφ ην 2009 κέρξη ζήκεξα, θάπνηα γεγνλφηα 

ηα νπνία πξνθιήζεθαλ θπξίσο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη είραλ θαζνξηζηηθή ζεκαζία 

αιιά θαη πσο νη νίθνη αμηνιφγεζεο αληηκεηψπηζαλ ηελ Διιάδα απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη 

γηαηί. 

 ηε ζπλέρεηα, κέζσ ηνπ κνληέινπ Easton and Harris 1991 (ην νπνίν πξνζαξκφζηεθε 

θαηάιιεια ψζηε λα εμεηάδεη ηελ επίδξαζε ησλ ππνβαζκίζεσλ) εμεηάζηεθε ην θαηά πφζν νη 

ππνβαζκίζεηο ζην αμηφρξεν ηεο Διιάδαο απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο είραλ πιεξνθνξηαθφ 

πεξηερφκελν. Γειαδή εξεπλήζεθε ην αλ ππάξρεη θάπνηα ζρέζε αλάκεζα ζηηο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ θαη θάπνηα ινγηζηηθά δεδνκέλα ησλ επηρεηξήζεσλ, 

φπσο ηα θέξδε θαη ε κεηαβνιή ησλ θεξδψλ, ζε ρξνληέο πνπ έγηλαλ πνιιέο ππνβαζκίζεηο ζην 

Διιεληθφ αμηφρξεν. 

4.2 Η Κρίση στην Ελλάδα 

4.2.1 Ζ Δπίδξαζε ηεο Κξίζεο ζηελ Διιάδα  

 Ζ Διιάδα φπσο είλαη γλσζηφ έρεη αξθεηά πξνβιήκαηα ρξένπο, γηα ηελ αθξίβεηα ζχκθσλα κε 

ηελ εηαηξεία McKinsey ζηα κέζα ηνπ 2014 βξηζθφηαλ ζηελ έβδνκε ζέζε απφ ηηο 40 πην 

ππεξρξεσκέλεο ρψξεο. Σν Διιεληθφ ρξένο είλαη ην κεγαιχηεξν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

κάιηζηα ζε έλα δεκνζίεπκα ηνπ ην πξαθηνξείν Bloomberg ηνλ Ηνχιην ηνπ 2015 αλαθέξεηαη 

πσο ην δεκφζην ρξένο ηεο Διιάδαο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ πιεζηάδεη πξνο ην Ηαπσληθφ ην 

νπνίν θηλείηαη πάλσ απφ ην 240% θαη ζεσξείηαη ην κεγαιχηεξν ζηνλ θφζκν. Παξάιιεια ην 

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν αλαθέξεη πσο ην 2017 αλακέλεηαη ην ρξένο ηεο Διιάδαο σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ λα θηάζεη ην 200%. 

 



37 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1: Σν ρξένο ηεο Διιάδαο ηελ Πεξίνδν ηεο θξίζεο 

   

 Γηα λα αλαιχζνπκε ην παξαπάλσ δηάγξακκα ρξένπο ζα πξέπεη πξψηα λα επηζεκάλνπκε 

θάπνηα ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ δηαδξακάηηζαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πνξεία ηνπ ρξένπο 

ηελ επνρή πνπ εμεηάδνπκε.  

 Σνλ Μάην ηνπ 2010 ππνγξάθηεθε ε πξψηε δαλεηαθή ζχκβαζε ηεο Διιάδαο  κε ην Γηεζλέο 

Ννεκαηηθφ Σακείν, ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ηηο ρψξεο-κέιε ηεο Δπξσδψλεο 

γλσζηή σο πξψην κλεκφλην. Σν πξψην θνχξεκα, ρσξίο κεγάιε επηηπρία, ηνπ Διιεληθνχ 

ρξένπο έγηλε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010 θαη πνιινί ηζρπξίδνληαη πσο επηβάξπλε ηελ θαηάζηαζε. 

Δθφζνλ ην πξψην PSI δελ έθεξε θαξπνχο απνθαζίζηεθε λα γίλεη έλα δεχηεξν ην 2011 ζην 

νπνίν έγηλε πην βαζχ θνχξεκα αθνχ θνπξεχηεθε ε νλνκαζηηθή αμία ησλ νκνιφγσλ, πνπ 

θαηείραλ θπξίσο ηξάπεδεο θαη ηδηψηεο, θαηά 50%. Σν δεχηεξν κλεκφλην ππνγξάθηεθε ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 2012. Σέινο ελ έηε 2015 ππνγξάθηεθε θαη ηξίην κλεκφλην θαη δελ 

πιεξψζεθε κηα δφζε πξνο ην ΓΝΣ ρσξίο φκσο λα ζεσξεζεί ρξενθνπία. 
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 Χο πξνο ηελ αλάιπζε ηνπ παξαπάλσ δηαγξάκκαηνο παξαηεξνχκε πσο απφ ην 2008 έσο ην 

2010 ην ρξένο ηεο Διιάδαο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ απμήζεθε θαηά 32,5% (θαηά 16,8 γηα ηελ 

πεξίνδν 2008-2009 θαη θαηά 15,7 γηα ην 2009-2010). Μεηαμχ ησλ εηψλ 2010 θαη 2011 

παξφιν πνπ κεζνιάβεζε φπσο εηπψζεθε παξαπάλσ ην πξψην PSI ην ρξένο απμήζεθε κε 

κεγαιχηεξν ξπζκφ( θαηά 28,5%).  Σελ πεξίνδν 2010 κε 2011, δειαδή κεηά ην δεχηεξν PSI, 

ην ρξένο ηειηθά κεηψζεθε θαηά 14,4%, γηα λα απμεζεί θαη πάιη θαηά 18,1% έσο ην ηέινο ηνπ 

2013. Σελ πεξίνδν 2013 κε 2014 ην ρξένο ζπλέρηδε λα απμάλεηαη κε πνιχ κηθξφηεξν ξπζκφ 

απηή ηε θνξά (θαηά 2,1%) θαη απφ ην ηέινο ηνπ 2014 κέρξη ζήκεξα έρεη κεησζεί πεξίπνπ 

θαηά 13,87%. 

 Πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ έρεη λα δνχκε πσο αμηνιφγεζαλ νη ηξεηο κεγαιχηεξνη νίθνη 

αμηνιφγεζεο (Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch Ratings ) ηελ Διιάδα. Πην θάησ ζα δνχκε 

ηηο αμηνιφγεζεο ηνπ θάζε νίθνπ μερσξηζηά μεθηλψληαο κε ηελ Moody’s, ζπλερίδνληαο κε ηελ 

Standard & Poor’s θαη ηειεηψλνληαο κε ηελ Fitch Ratings.  
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 4.2.2 Αμηνιφγεζε ηεο Διιάδαο απφ ηνπο ηξείο Οίθνπ Αμηνιφγεζεο ηελ 

Πεξίνδν ηεο θξίζεο 

 ΠΗΝΑΚΑ 3: Οη Αμηνινγήζεηο ηεο Διιάδαο απφ ηε Moody’s Γηαρξνληθά 

 

Α/Α ΤΜΒΟΛΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

1 Caa3 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2015 

2 Caa3 ΗΟΤΛΗΟ 2015 

3 Caa2 ΑΠΡΗΛΗΟ 2015 

4 Caa1 AYΓΟΤΣΟ 2014 

5 Caa3 ΝΟΔΒΡΗΟ 2013 

6 C ΜΑΡΣΗΟ 2012 

7 Ca ΗΟΤΛΗΟ 2011 

8 Caa1 ΗΟΤΝΗΟ 2011 

9 B1 ΜΑΡΣΗΟ 2011 

10 Βa1 ΗΟΤΝΗΟ 2010 

11 Α3 ΑΠΡΗΛΗΟ 2010 

12 Α2 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2009 

13 Α1 ΠΡΗΝ ΣΟ 2009 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2: Οη Αμηνινγήζεηο ηεο Διιάδαο απφ ηε Moody’s 

 

 O νίθνο αμηνιφγεζεο  Moody’s κέζα ζε επηά πεξίπνπ ρξφληα έρεη αιιάμεη ζπλνιηθά 12 

θνξέο ηε βαζκνινγία ηεο Διιάδαο. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί ίζσο θαη ξεθφξ αιιαγήο 

βαζκνινγηψλ αλ ζθεθηεί θαλείο φηη ε βαζκνινγία ηεο Γαιιίαο απφ ηνλ Moody’s έρεη 

αλαλεσζεί κφλν πέληε θνξέο θαη νη ηξείο απφ απηέο ήηαλ απιή επηβεβαίσζε ηεο ίδηαο 

βαζκνινγίαο. Οπφηε νπζηαζηηθά αιιαγή ηεο βαζκνινγίαο έγηλε κφλν 2 θνξέο κέζα ζε επηά 

πεξίπνπ ρξφληα.  

 Πξηλ ην 2009 ε βαζκνινγία ηεο Διιάδαο ήηαλ ζηελ θαηεγνξία Α (ζπγθεθξηκέλα Α1), 

δειαδή ηα νκνινγά ηεο ζεσξνχληαλ νκφινγα πςειήο πνηφηεηαο κε ρακειφ πηζησηηθφ 

θίλδπλν. Μέρξη θαη πξηλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 ε Διιάδα είρε κείλεη ζηελ θαηεγνξία Α 

θαηεβαίλνληαο φκσο επίπεδα κέζα ζ΄ απηήλ( απφ Α1 έπεζε ζην Α3). Αξρηθά ε ππνβάζκηζε 

απφ Α1 ζε Α2 έγηλε δηφηη ν νίθνο Moody’s δηέθξηλε έλαλ πνιχ πεξηνξηζκέλν θίλδπλν 

αθεξεγγπφηεηαο θαη ξεπζηφηεηαο ζε κεζνκαθξνπξφζεζκν επίπεδν θαη έπεηηα απφ Α2 ζε Α3 

δηφηη ζεσξήζεθε φηη ππήξρε κεγάινο θίλδπλνο ην ρξένο ηεο ρψξαο λα ζηαζεξνπνηεζεί ζε 

πςειφηεξα επίπεδα απφ φηη είρε ήδε ππνινγηζηεί. 

 Σνλ Ηνχλην ηνπ 2010 ε Διιάδα έπεζε θαηά ηέζζεξηο βαζκίδεο απφ Α3 ζε Ba1, δειαδή ηα 

Διιεληθά νκφινγα ζεσξνχληαλ πιένλ νκφινγα πςεινχ θηλδχλνπ( θεξδνζθνπηθά νκφινγα) ή 

junk νκφινγα φπσο ζπλεζίδεηαη λα ιέγνληαη, ζηα νπνία δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί κε 

αθξίβεηα ην κέιινλ ηνπο θαη λα εμαζθαιηζηνχλ νη απνδφζεηο ηνπο. Απηή ε ηφζν κεγάιε 

ππνβάζκηζε φπσο αηηηνιφγεζε ν νίθνο Moody’s “αληηθαηνπηξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ζπλδένληαη κε ην πξφγξακκα δηάζσζεο πνπ ηέζεθε ζε εθαξκνγή απφ ηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσδψλεο θαη ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ”. Ο ππνπξγφο νηθνλνκηθψλ εθείλεο ηεο 

επνρήο θχξηνο Παπαθσλζηαληίλνπ βέβαηα ζεψξεζε φηη ε ππνβάζκηζε δελ αληαλαθιά ηελ 
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πξφνδν ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ νχηε ηηο πξννπηηθέο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο. 

 Μέζα ζε πεξίπνπ έλα ρξφλν (Μάξηην 2011) ε Διιάδα ππνβαζκίζηεθε θαηά 3 βαζκίδεο (απφ 

ην Ba1 ζην Β1) φπνπ πιένλ ηα νκνινγά ηεο ραξαθηεξηδφηαλ άθξσο θεξδνζθνπηθά. Ο νίθνο 

αμηνιφγεζεο Moody’s αηηηνιφγεζε ηελ ππνβάζκηζε ιέγνληαο πσο παξφιε ηελ πξφνδν πνπ 

έρεη επηηεπρζεί ε Διιάδα δπζθνιεχεηαη ζην λα βξεη πφξνπο εζφδσλ θαη πσο νη πξνυπνζέζεηο 

πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο ζεζκνχο γηα λα ζπλερηζηεί ε ζηήξημε θαη κεηά ην 2013 ζρεηηθά κε 

ηε ξεπζηφηεηα είλαη πνιχ δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

 Μεηά απφ έλα κήλα ππνβαζκίζηεθε θαη πάιη ε Διιάδα ζε Caa1 θαη ηα νκνινγά ηεο 

ζεσξνχληαλ πιένλ νκφινγα κε πνιχ πςειφ θίλδπλν θαη ρακειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα. 

Απηή ε θαηξαθχια βαζκνινγηψλ δελ είρε βξεη αθφκα ηνλ πάην ηεο θαζψο ηνλ Μάξηην ηνπ  

2012 ε Διιάδα έθηαζε ζηελ ρακειφηεξε βαζκίδα C ιφγν ηνπ δεχηεξνπ PSI. 

 Απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2013 θαη κεηά ε βαζκνινγία θπκαηλφηαλ ζηελ θαηεγνξία νκνιφγσλ 

Caa. ηελ αξρή αλεβαίλνληαο απφ ην Caa3 ζην Caa1 θαη ζηε ζπλέρεηα πέθηνληαο απφ ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2015 ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνήξζαλ απφ ηελ θσιπζηεξγία ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο Διιάδαο κε ηνπο ζεζκνχο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 4: Οη Αμηνινγήζεηο ηεο Διιάδαο απφ ηελ Standard & Poor’s 

Α/Α χκβνια 
Ζκεξνκελίεο 

αμηνιφγεζεο 
Α/Α χκβνια 

Ζκεξνκελίεο 

αμηνιφγεζεο 

1 CCC
+
 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2015 13 B

-
 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2012 

2 CCC
+
 ΗΟΤΛΗΟ 2015 14 SD ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2012 

3 CCC
-
 ΗΟΤΝΗΟ 2015 15 CCC ΜΑΗΟ 2012 

4 CCC ΗΟΤΝΗΟ 2015 16 SD ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 

2012 

5 CCC
+
 ΑΠΡΗΛΗΟ 2015 17 CC ΗΟΤΛΗΟ 2011 

6 B
-
 ΜΑΡΣΗΟ 2015 18 CCC IOYNIO 2011 

7 B
-
 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2015 19 B ΜΑΗΟ 2011 

8 Β ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 20 ΒΒ
-
 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 

9 B
-
 ΜΑΡΣΗΟ 2014 21 ΒΒ

+
 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 

10 B
-
 ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2013 22 ΒΒΒ

+
 ΜΑΡΣΗΟ 2010 

   23 Α
-
 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2009 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3: Οη Αμηνινγήζεηο ηεο Διιάδαο απφ ηελ Standard & Poor’s 

 

Απφ ηνλ νίθν αμηνιφγεζεο S&P δηαθξίλνπκε αθφκα πεξηζζφηεξεο κεηαβνιέο ζηελ 

βαζκνινγία ηεο Διιάδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα έρνπλ γίλεη 22 θηλήζεηο (επηβεβαηψζεηο 

βαζκνινγίαο, αλαβαζκίζεηο θαη ππνβαζκίζεηο) απφ ηηο νπνίεο νη παξαπάλσ απφ ηηο κηζέο 

αθνξνχλ ηελ ππνβάζκηζε ηεο ρψξαο. 

 Αλαιπηηθφηεξα, πξηλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 (πνπ άιιαμε ε βαζκνινγία ζε Α
-
) ε ρψξα καο 

δηαηεξνχζε κηα ζηαζεξή βαζκνινγία γηα πεξίπνπ πέληε ρξφληα. Γειαδή ηα νκφινγα ηεο 

ρψξαο ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο νκφινγα κε πςειή πηζαλφηεηα πιεξσκήο ηφθσλ 

θαη θαηαβνιήο θεθαιαίνπ ηα νπνία φκσο είλαη επαίζζεηα ζηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Μεηά 

απφ έλα ρξφλν πεξίπνπ ε βαζκνινγία κεηψλεηαη θαη ε Διιάδα γηα πξψηε θνξά κεηά απφ πνιχ 

θαηξφ πέθηεη απφ ηελ “θαηεγνξία” ηνπ Άιθα θαη βαζκνινγείηαη κε ΒΒΒ
+.

 Παξφιν πνπ ε 

πηψζε ηεο βαζκνινγίαο ήηαλ θαηά κφλν κία κνλάδα ηα νκφινγα ηεο Διιάδαο κπήθαλ ζηελ 

θαηεγνξία  κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ επαξθή νκφινγα. H ππνβάζκηζε απηή έγηλε δηφηη άξρηζαλ 

λα θαίλνληαη ηα πξψηα ζχλλεθα ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία θαη ε αλαθνίλσζε ησλ κέηξσλ ηεο 

ηφηε θπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο δελ έπεηζαλ ηελ S&P. Αθφκα  είραλ 

πξνεηδνπνηήζεη πσο αλ ε ειιεληθή θπβέξλεζε δελ θαηφξζσλε λα εμαζθαιίζεη πνιηηηθή 

ζηήξημε γηα ην πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο ζα ππνβαζκηδφηαλ εθ λένπ. Σειηθά ε 

λέα ππνβάζκηζε ήξζε κεηά απφ πεξίπνπ δχν ρξφληα, ήηαλ φκσο αξθεηά απζηεξή δηφηη ηα 

Διιεληθά νκφινγα ππνβαζκίζηεθαλ θαηά ηξείο κνλάδεο θαηαηάζζνληαο ηα ζηελ θαηεγνξία 

junk. Δπηπιένλ κέζα ζηνλ ίδην κήλα γίλεηαη κηα δεχηεξε ππνβάζκηζε θαηά δπν κνλάδεο θαη 

έηζη πιένλ ηα νκφινγα ζπλέρηδαλ λα ζεσξνχληαη αμηφπηζηα εκθαλίδνληαο φκσο ζεκάδηα 

θεξδνζθνπίαο. Αηηία γηα απηέο ηηο ππνβαζκίζεηο ζηάζεθε ην γεγνλφο φηη νη πνιηηηθέο επηινγέο 

ηεο Διιάδαο ζηέξεπαλ δηφηη δελ ππήξρε πξννπηηθή αλάπηπμεο θαη παξάιιεια είραλ απμεζεί 

νη κεζνπξφζεζκνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη παξά ηα κέηξα πνπ είραλ παξζεί. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18
ΙΑ

Ν
Ο

ΤΑ
Ρ

ΙΟ
 

2
0

0
9

 

Δ
ΕΚ

ΕΜ
Β

Ρ
ΙΟ

 
2

0
0

9
 

Μ
Α

Ρ
ΣΙ

Ο
 

2
0

1
0

 

Α
Π

Ρ
ΙΛ

ΙΟ
 

2
0

1
1 

Α
Π

Ρ
ΙΛ

ΙΟ
 

2
0

1
1 

Μ
Α

ΙΟ
 

2
0

1
1

 

ΙΟ
ΤΝ

ΙΟ
 

2
0

1
1

 

ΙΟ
ΤΛ

ΙΟ
 

2
0

1
1

 

Φ
ΕΒ

Ρ
Ο

ΤΑ
Ρ

ΙΟ
 

2
0

1
2

 

Μ
Α

ΙΟ
 

2
0

1
2

 

Δ
ΕΚ

ΕΜ
Β

Ρ
ΙΟ

 
2

0
1

2
 

Δ
ΕΚ

ΕΜ
Β

Ρ
ΙΟ

 
2

0
1

2
 

Ο
Κ

ΣΩ
Β

Ρ
ΙΟ

 
2

0
1

3
 

Μ
Α

Ρ
ΣΙ

Ο
 

2
0

1
4

 

Ε
Π

ΣΕ
Μ

Β
Ρ

ΙΟ
 

2
0

1
4

 

Φ
ΕΒ

Ρ
Ο

ΤΑ
Ρ

ΙΟ
 

2
0

1
5

 

Μ
Α

Ρ
ΣΙ

Ο
 

2
0

1
5

 

Α
Π

Ρ
ΙΛ

ΙΟ
 

2
0

1
5 

ΙΟ
ΤΝ

ΙΟ
 

2
0

1
5

 

ΙΟ
ΤΝ

ΙΟ
 

2
0

1
5

 

ΙΟ
ΤΛ

ΙΟ
 

2
0

1
5

 

Ε
Π

ΣΕ
Μ

Β
Ρ

ΙΟ
 

2
0

1
5

 

ειρά 1 



43 

 Μέζα ζην ίδην θηφιαο έηνο έγηλαλ άιιεο ηξεηο αλαθνηλψζεηο ππνβάζκηζεο κε απνηέιεζκα ε 

Διιάδα λα πάξεη κηα πνιχ θαθή βαζκνινγία (CC). Σα νκφινγα ηεο ζεσξνχληαλ πιένλ 

θεξδνζθνπηθά κε πςειφ θίλδπλν αζέηεζεο πιεξσκήο  δηφηη ζεσξήζεθε απφ ηνλ νίθν S&P φηη 

νη απνθάζεηο ηεο πλφδνπ Κνξπθήο γηα ην PSI ζήκαηλαλ επηιεθηηθή ρξενθνπία θαη πσο 

αξθεηνί ηδηψηεο νκνινγηνχρνη ζα δεκησλφηαλ. Έηζη ην Φεβξνπάξην ηνπ 2012  ιφγν ηνπ 

πξψηνπ PSI ε Διιάδα ραξαθηεξίζηεθε πσο βξίζθεηαη ζε θαζεζηψο επηιεθηηθήο ρξενθνπίαο 

κε ηελ ππφζρεζε φκσο πσο ζα αλέβαηλε βαζκίδα φηαλ απηφ νινθιεξσλφηαλ. Πξάγκαηη ην 

Μάην φπσο είραλ αθήζεη λα ελλνεζεί αλαβάζκηζαλ ηελ Διιάδα ζε CCC, βαζκνινγία φκσο 

πνπ δελ θξάηεζε γηα πνιχ θαζψο ε ρψξα βξέζεθε θαη πάιη ζε θαζεζηψο επηιεθηηθήο 

ρξενθνπίαο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012 ιφγσ ηνπ δεχηεξνπ PSI. 

 Μέζα ζηνλ ίδην κήλα ε βαζκνινγία αλέβεθε ζεακαηηθά θαηά έμη βαζκίδεο θηάλνληαο ζηε 

θαηεγνξία Β θαη πάιη. ΄ απηή ηελ γελλαηφδσξε αλαβάζκηζε ζπλέβαιε ε απνθαζηζηηθφηεηα 

ησλ θξαηψλ- κειψλ ηεο Δπξσδψλεο λα θξαηήζνπλ ηελ ρψξα κέζα ζην επξψ θαη λα 

απνθαηαζηήζνπλ ηελ ζηαζεξφηεηα ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία. 

 ηελ θαηεγνξία Β ε ρψξα έκεηλε γηα πεξίπνπ ηξία ρξφληα . Σα ηξία απηά ρξφληα ε πνξεία ηεο 

ρψξαο ήηαλ ζπγθξαηεκέλα αλνδηθή θάλνληαο ζηαζεξά βήκαηα πνπ βειηίσλαλ ηηο εμσηεξηθέο 

θαη δεκνζηνλνκηθέο ηεο επηδφζεηο. Μία εμαίξεζε έγηλε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014 φπνπ ε ρψξα 

αλαβαζκίζηεθε θαηά δχν κνλάδεο γηαηί ζεσξήζεθε πσο νη δεκνζηνλνκηθνί ηεο θίλδπλνη 

κεηψζεθαλ γηα λα μαλαθηάζεη φκσο  ζηα πξνεγνχκελα επίπεδα κέζα ζε ιίγνπο κήλεο. Αηηία 

ηεο λέαο ππνβάζκηζεο ήηαλ ε λέα θπβέξλεζε ε νπνία είρε εθιεγεί δχν βδνκάδεο πξηλ δηφηη 

ζεσξήζεθε απφ ηνλ νίθν φηη ε ξεπζηφηεηα ηεο ρψξαο ήηαλ πεξηνξηζκέλε νπφηε δελ ππήξραλ 

πνιιά πεξηζψξηα γηα πεξίνδν δηαπξαγκάηεπζεο γηα λα επέιζεη κηα λέα ζπκθσλία. 

 Μεηά απφ δχν κήλεο ε ρψξα κε κηα λέα ππνβάζκηζε έπεζε θαη πάιη απφ ηελ θαηεγνξία Β 

παίξλνληαο βαζκνινγία CCC
+ 

θαη κεηά απφ θάπνηεο απμνκεηψζεηο βξίζθεηαη κέρξη ζήκεξα 

ζηελ ίδηα βαζκίδα. 
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ΠΗΝΑΚΑ 5: Οη Αμηνινγήζεηο ηεο Διιάδαο απφ ηελ Fitch Ratings 

Α/Α χκβνια 
Ζκεξνκελίεο 

αμηνιφγεζεο 
Α/Α χκβνια 

Ζκεξνκελίεο 

αμηνιφγεζεο 

1 CCC ΑΤΓΟΤΣΟ 2015 15 ΒΒ+ ΜΑΗΟ 2011 

2 CC ΗΟΤΝΗΟ 2015 16 ΒΒ+ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 

3 CCC  MΑΡΣΗΟ 2015 17 ΒΒΒ
-
 ΑΠΡΗΛΗΟ 2010 

4 Β ΝΟΔΒΡΗΟ 2014 18 ΒΒΒ
+
 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2009 

5 Β ΜΑΗΟ 2014    

6 Β
-
 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2013    

7 Β
-
 ΜΑΗΟ 2013    

8 CCC  ΜΑΗΟ 2012    

9 Β
-
 ΜΑΡΣΗΟ 2012    

10 RD ΜΑΡΣΗΟ 2012    

11 C ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2012    

12 CCC  ΗΟΤΛΗΟ 2011    

13 Β
+
 ΜΑΗΟ 2011    

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 4: Οη Αμηνινγήζεηο ηεο Διιάδαο απφ ηελ Fitch Ratings 
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 Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα κε ηηο βαζκνινγίεο ηνπ νίθνπ Fitch θαη Standard & Poor’s 

δηαθξίλνπκε πσο απφ πξηλ ην 2009 έσο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011 νη δχν απηνί νίθνη 

βαζκνινγνχλ ηελ Διιάδα κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν κε δηαθνξά ιίγσλ κελψλ. Ο νίθνο Fitch 

αηηηνιφγεζε ηελ πξψηε ππνβάζκηζε (δειαδή απφ Α ζε Α
-
) ιέγνληαο πσο ην δεκνζηνλνκηθφ 

έιιεηκκα ηεο ρψξαο γηα ην 2009 αλακελφηαλ λα θηάζεη ην 12,5% ηνπ ΑΔΠ, πνζνζηφ αξθεηά 

πςειφ αλ ζθεθηεί θαλείο πσο ε πξφβιεςε ηεο Fitch γηα ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ηεο 

Διιάδαο έθηαλε ην 6% θαη ε επίζεκε αλαθνίλσζε ηεο Διιάδαο πξνέβιεπε δεκνζηνλνκηθφ 

έιιεηκκα ηεο ηάμεσο ηνπ 3,7%. Ζ επφκελε ππνβάζκηζε ηνπ Γεθεκβξίνπ πνπ έξημε ηελ 

Διιάδα έπεηηα απφ 10 ρξφληα θάησ απφ ην Α έγηλε δηφηη ν νίθνο Fitch δηέθξηλε αβεβαηφηεηα 

ζε κεζνκαθξνπξφζεζκν νξίδνληα ζε φηη αθνξά ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

κε αμηφπηζην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο θαη ηα κέηξα πνπ πάξζεθαλ απφ ηελ θπβέξλεζε ησλ 

νπνίσλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα θξίζεθε αλακθίβνιε.  

 Έπεηηα απφ έλαλ ρξφλν ζηαζεξφηεηαο ε Διιάδα ήξζε αληηκέησπε κε κηα αθφκα ππνβάζκηζε 

ε νπνία είρε γίλεη θαηφπηλ πξνεηδνπνίεζεο απφ ηνλ νίθν αμηνιφγεζεο Fitch θαη είρε λα θάλεη 

κε ηελ αδπλακία ηεο ηφηε θπβέξλεζεο λα αληηκεηψπηζε ηελ θνξνδηαθπγή θαη ηελ αδπλακία 

είζπξαμεο θφξσλ, πξάγκα πνπ έθαλε ηελ ρψξα λα κελ θηάζεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ Γηεζλνχο 

Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ θαη λα βξίζθεηαη αδχλακε κπξνζηά ζηνλ θίλδπλν αξλεηηθψλ ζνθ. 

 Μέζα ζε ιίγνπο αθφκα κήλεο (Ηνχιηνο 2011)  ε Διιάδα είρε πέζεη θαη απφ ηελ θαηεγνξία Β 

παίξλνληαο ηελ βαζκνινγία CCC. H λέα απηή ππνβάζκηζε έγηλε ιφγσ ηεο έιιεηςεο ελφο 

αμηφπηζηνπ θαη πιήξνπο ρξεκαηνδνηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο απφ ην ΓΝΣ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

εμαζζεληζκέλε καθξννηθνλνκηθή πξννπηηθή ηεο ρψξαο θαζψο ε ελίζρπζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηδηψηεο ήηαλ αβέβαηε.  

 Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2012 ηα νκφινγα ηεο Διιάδαο ζεσξνχληαλ πιένλ θεξδνζθνπηθά  κε 

πςειφ θίλδπλν. Μεηέπεηηα ιφγσ ηνπ PSI ε Διιάδα είρε ηελ βαζκνινγία κηαο ρψξαο πνπ 

βξίζθεηαη ζε επηιεθηηθή ρξενθνπία ππφζρνληαο φκσο πσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ε 

βαζκνινγία ζα αλέβεη θαη πάιη. 

 Ζ βαζκνινγία ηεο ρψξαο απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2012 έσο ηνλ Ννέκβξην ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή 

θαζψο αλέβεθε θαη πάιη θαηεγνξία. Δμαίξεζε ζηάζεθε κία πεξίνδνο ελφο ρξφλνπ φπνπ ε 

ρψξα ππνβαζκίζηεθε φρη γηαηί επηδεηλψζεθε ε νηθνλνκία ηεο αιιά γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο 

δηφηη έθαλαλ έληνλε εκθάληζε θφκκαηα θαηά ηεο ιηηφηεηαο ζηηο εθινγέο ηνπ Μαΐνπ ηνπ 

2012. 
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 Σνλ Μάξηην ηνπ 2015 ε βαζκνινγία έγηλε CCC (ίδηα κε ηε ζεκεξηλή) κε αμηνιφγεζε 

λσξίηεξα απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ιφγσ ησλ εθηάθησλ γεγνλφησλ πνπ δπζθφιεπαλ ηελ 

πξφζβαζεο ηεο ζηελ αγνξά θεθαιαίσλ θαη ηηο ζπλζήθεο πεξηνξηζκέλεο ξεπζηφηεηαο ζην 

εγρψξην ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη θπζηθά ε ππνβάζκηζε αθνξνχζε θαη ηηο αβέβαηεο πξννπηηθέο 

γηα ηελ έγθαηξε εθηακίεπζε ησλ θεθαιαίσλ απφ ηνπο επίζεκνπο θνξείο. 

  Σνλ Ηνχλην ηνπ 2015 δηαδέρηεθε ηελ ρψξα κηα θαηλνχξγηα ππνβάζκηζε  έπεηηα απφ ηελ 

θαηάξξεπζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνπο δαλεηζηέο, πξάγκα πνπ ζήκαηλε ηνλ απμεκέλν 

θίλδπλν αζέηεζεο ησλ πιεξσκψλ ηεο Διιάδαο ηνπο επφκελνπο κήλεο. Σέινο ε ρψξα 

αλαβαζκίζηεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015 ζε CCC θαη παξακέλεη κέρξη ζήκεξα ιίγνπο κήλεο 

κεηά. 

 

4.3 ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

 ην εκπεηξηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο αλαιχεηαη ε επίδξαζε ησλ ππνβαζκίζεσλ ηεο Διιάδαο 

απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο ζην πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν ησλ ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Αλαιπηηθφηεξα, κέζα απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία εξεπλάηαη πξψηνλ ε 

ζρέζε κεηαμχ ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ απνδφζεσλ ησλ κεηνρψλ ησλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ  

θαη ησλ θεξδψλ ηνπο θαη δεχηεξνλ ε ζρέζε κεηαμχ ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ απνδφζεσλ θαη 

ησλ κεηαβνιψλ ησλ θεξδψλ ηνπο ζε ρξνληέο απφ ην 2005 έσο ην 2014 ζηηο νπνίεο φκσο 

έγηλαλ αξθεηέο ππνβαζκίζεηο γηα ηελ Διιάδα. Γειαδή δίλεηαη απάληεζε ζην θαηά πφζν νη 

ππνβαζκίζεηο ηνπ Διιεληθνχ νκνιφγνπ είραλ αληίθηππν ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη πνηα 

είλαη ε πιεξνθφξεζε πνπ ιακβάλνπκε απφ απηέο ηηο ππνβαζκίζεηο. 

 

4.4 ΜΟΝΣΕΛΟ EASTON AND HARRΙS 

 Σν κνληέιν Easton and Harris (1991) ζρεδηάζηεθε γηα λα εμεηάζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

απνδφζεσλ ησλ κεηνρψλ θαη ηεο  κεηαβνιήο ησλ θεξδψλ ή ηηο έθηαθηεο απνδφζεηο θαη ηα 

απξνζδφθεηα θέξδε. Σν κνληέιν έδεημε πσο ε ηηκή ηεο κεηνρήο ζρεηίδεηαη κε ηα θέξδε, 

έδεημε αθφκα πσο ε δπλεηηθή ζεκαζία ηνπ επηπέδνπ ησλ ζεκεξηλψλ θεξδψλ δηαηξεκέλσλ κε 

ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ δελ απνθιείεη ηελ σθέιηκε κεηαβνιή 

ησλ θεξδψλ δηαηξνχκελε κε ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. ηφρνο ηνπ 

κνληέινπ είλαη λα αμηνινγεζεί ε κεηαβιεηφηεηα ησλ θεξδψλ θαη λα απνζαθεληζηεί ε 

ζεκαζία αιιαγήο ησλ εζφδσλ ψζηε λα εμεγεζεί κε ηε ζεηξά ηεο ε αιιαγή ησλ ηηκψλ ησλ 

κεηνρψλ. Οη εηήζηεο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ εθηείλνληαη γηα ελλέα κήλεο πξηλ απφ ηελ 
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ηξέρνπζα ρξήζε θαη κέρξη ηξεηο κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο. Σν ππφδεηγκα 

είλαη ην εμήο: 

 

Reti,t= a0+a1 EPSi,t/Pri,t-1+a2ΓEPSi,t/Pri,t-1+ ei,t 

 

Όπνπ : Reti,t είλαη ε απφδνζε ησλ κεηνρψλ ην ρξφλν t 

          :a0, a1 θαη a2 είλαη νη ζπληειεζηέο 

          : EPSi-t είλαη ηα θέξδε αλά κεηνρή κηαο επηρείξεζεο θαηά ηνλ ρξφλν t 

          : Pri,t-1 είλαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηελ πεξίνδν t-1 

          : ΓEPSi,t είλαη ε κεηαβνιή ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή  ηελ πεξίνδν t-1 

          : ei,t είλαη ηα θαηάινηπα ην ρξφλν t  

 ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ρξεζηκνπνηείηαη ην ππφδεηγκα Easton and Harris (1991), δηφηη 

έρνπκε λα θάλνπκε κε θέξδε αλά κεηνρή θαη ρξεκαηηζηεξηαθέο απνδφζεηο, αιιά ζε κηα πην 

αλεπηπγκέλε κνξθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ εμήο κνξθή: 

    

Reti,t=a0+a1EPSi,t/Pri,t-1+a2ΓEPSi,t/Pr1,t-1+a3Rat_Agi,t+a4Rat_Agi,t*EPSi,t/Pri,t-1+ 

a5Rat_Agi,t*ΓEPSi,t/Pr1,t-1+a6Lossi,t+ Lossi,t * EPSi,t/Pri,t-1+a7Lossi,t *ΓEPSi,t/Pr1,t-1 

 

 Όπνπ  : Rat_Agi,t είλαη κηα κεηαβιεηή πνπ δείρλεη ησλ αξηζκφ ησλ ππνβαζκίζεσλ κέζα ζηελ 

πεξίνδν θαη παίξλεη ηηο ηηκέο αλάκεζα ζην 0 θαη 1. Γηα παξάδεηγκα αλ ζε κηα πεξίνδν δελ 

έγηλε θακία ππνβάζκηζε ε κεηαβιεηή παίξλεη ηελ ηηκή 0, αλ ζε κηα πεξίνδν έγηλαλ πνιιέο 

ππνβαζκίζεηο ηφηε ε κεηαβιεηή παίξλεη ηελ ηηκή 1. 

            : Lossi,t είλαη κηα ςεπδνκεηαβιεηή ε νπνία παίξλεη ηελ ηηκή 1 φηαλ ε ρξνληά είρε 

δεκία θαη 0 ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε  

      Ζ κεηαβιεηή Lossi,t πξνζηέζεθε ψζηε λα ειεγρζνχλ νη πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρνπλ 

δεκίεο αληί γηα θέξδε φπσο πξνηείλεη ε Hayn (1995). 
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 4.5 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ 

 Οη πεγέο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε έξεπλα είλαη ε compustat, ε επίζεκε 

ζειίδα ησλ νίθσλ Moody’s, Standard and Poor’s θαη νη ηζηνζειίδεο naftemporiki.gr θαη 

capital.gr. πγθεθξηκέλα, νη ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ηα 

θέξδε αλά κεηνρή θαη νη κεηαβνιέο ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή απφ ηελ compustat θαη νη 

ππνβαζκίζεηο απφ ηελ επίζεκε ζειίδα ησλ νίθσλ Moody’s Standard and Poor’s θαη Fitch, ηελ 

naftemporiki.gr θαη capital.gr. 

 Χο επηρεηξήζεηο ηεο Διιάδαο εληάρζεθαλ κφλν νη εκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο 

πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ηεο Αζήλαο. Δμαηξέζεθαλ δειαδή νη 

ηξάπεδεο δηφηη έρνπλ δηαθνξεηηθφ θιαδηθφ ζρέδην. 

 Δπηπιένλ γηα ηελ απνθπγή αθξαίσλ παξαηεξήζεσλ απφ ην δείγκα αθαηξέζεθε ην 1% απφ ην 

άλσ θαη θάησ άθξν ηεο θάζε κεηαβιεηήο. 

 

4.6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ 

ΠΗΝΑΚΑ 6: ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΑ ΣΑΣΗΣΗΚΑ 

 RET EPS DEPS MOODIES_D2 SANDP_D2 LOSS 

Mean -0,10 -0,31 -0,38 0,27 0,26 0,50 

Median -0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

Maximum 2,16 0,34 7,86 1,00 1,00 1,00 

Minimum -0,84 -8,69 -27,96 0,00 0,00 0,00 

Std. Dev 0,46 0,93 2,54 0,44 0,44 0,50 

 

 Σν ελδηαθέξνλ ζεκείν ηνπ παξαπάλσ πίλαθα είλαη λα δνχκε αλ ν κέζνο θαη ν δηάκεζνο 

έρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο. Όπσο παξαηεξνχκε παξαπάλσ θάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη νπφηε δελ 

ππάξρνπλ ηπρφλ αθξαίεο ηηκέο ψζηε λα επηδξάζεη αξλεηηθά ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 7:ΜΖΣΡΑ ΤΥΔΣΖΔΧΝ 

 

 Γελ θαίλνληαη λα ππάξρνπλ ζε απφιπηεο ηηκέο κεγάιεο απνθιίζεηο νπφηε δελ θαίλεηαη λα 

έρνπκε πνιπζπγγξακκηθφηεηαο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 8:ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔ ΒΑΖ ΣΗ ΤΠΟΒΑΘΜΖΔΗ ΣΖ MOODY’S 

Variable Coefficient t-Statistic Prob 

C -0,19 -6,19 0,00 

EPS 2,43 6,38 0,00 

DEPS -0,03 -0,82 0,41 

MOODIES_D2 -0,17 -6,70 0,00 

MOODIES_D2 *EPS 0,06 1,62 0,11 

MOODIES_D2 *DEPS -0,01 -0,70 0,48 

LOSS 0,09 2,17 0,03 

LOSS*EPS -2,44 -6,42 0,00 

LOSS*DEPS 0,02 0,60 0,55 

Adjusted R-squared 0,10   

 

 RET EPS DEPS MOODIES_D2 SANDP_D2 LOSS 

RET 1,00      

EPS 0,03 1,00     

DEPS -0,03 0,61 1,00    

MOODIES_D2 -0,20 -0,01 -0,02 1,00   

STANDP_D2 0,09 -0,15 -0,17 0,33 1,00  

LOSS -0,13 0,42 -0,18 0,13 0,19 1,00 
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 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα εξεπλήζεθαλ νη ππνβαζκίζεηο απφ ηνλ νίθν Moody’s. Ζ κεηαβιεηή 

MOODIES_D2 *EPS δείρλεη ηελ ζρέζε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, δειαδή ηηο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ ησλ εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ, 

κε ηα θέξδε ηεο θάζε επηρείξεζεο ζε πεξηφδνπο πνπ ζπλέβεζαλ νη πεξηζζφηεξεο 

ππνβαζκίζεηο, δειαδή ζε εθείλεο ηηο ρξνληέο πνπ ε κεηαβιεηή  MOODIES_D2 έπαηξλε ηελ 

ηηκή 1. Ζ κεηαβιεηή MOODIES_D2 *DEPS απφ ηελ πιεπξά ηεο καο δείρλεη ηελ ζρέζε ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε ηελ κεηαβνιή ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε πεξηφδνπο πνπ 

επίζεο ε MOODIES_D2 είλαη ίζε κε ηε κνλάδα.  

 Απφ ηελ ζηήιε Coefficient απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ λα πξνζέμνπκε είλαη ην πξφζεκν ησλ 

κεηαβιεηψλ MOODIES_D2 *EPS θαη MOODIES_D2 *DEPS, δηφηη απφ εδψ παίξλνπκε ηελ 

πιεξνθφξεζε αλ ε ζρέζε κεηαμχ εμαξηεκέλεο θαη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο είλαη ζεηηθή ή 

αξλεηηθή.  

 Δάλ νη ππνβαζκίζεηο επηδξνχλ πάλσ ζην πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν ησλ ινγηζηηθψλ 

κεγεζψλ αλακέλνπκε νη ζρεηηθνί ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο λα είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθνί, δειαδή prob<0,10. Οπφηε απφ ηελ ζηήιε Prob (probability) απηφ πνπ καο 

ελδηαθέξεη λα παξαηεξήζνπκε είλαη αλ νη κεηαβιεηέο MOODIES_D2 *EPS θαη 

MOODIES_D2 *DEPS είλαη κηθξφηεξεο ηνπ 0,10, δειαδή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

 Όπσο παξαηεξνχκε θαη νη MOODIES_D2 *EPS θαη νη MOODIES_D2 *DEPS δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κε ζεηηθή θαη αξλεηηθή ζρέζε αληίζηνηρα. Γειαδή  νη ππνβαζκίζεηο 

ηεο Moody’s δελ επεξεάδνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ απνδφζεσλ θαη ησλ 

κεηνρψλ θαη ησλ θεξδψλ ησλ αληίζηνηρσλ επηρεηξήζεσλ ζε πεξηφδνπο πνπ ζπλέβεζαλ 

ππνβαζκίζεηο. Οχηε ε κεηαβιεηή MOODIES_D2 *DEPS είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, 

επνκέλσο δελ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο ηηκή ηεο κεηνρήο θαη ηεο κεηαβνιήο ησλ θεξδψλ. 

Σειηθά, ε ππνβάζκηζε ηεο Διιάδαο απφ ηελ Moody’s δελ επηδξά ζηα θέξδε θαη ζηε 

κεηαβνιή ησλ θεξδψλ, νπφηε δελ θαίλεηαη λα παίξλνπκε θάπνηα πιεξνθφξεζε.  
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ΠΗΝΑΚΑ 9:ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔ ΒΑΖ ΣΗ ΤΠΟΒΑΘΜΗΔΗ ΣΖ S&P 

Variable Coefficient t-Statistic Prob 

C -0,24 -7,76 0,00 

EPS 2,34 6,18 0,00 

DEPS -0,03 -0,75 0,45 

SANDP_D2 0,10 3,55 0,00 

SANDP_D2 *EPS 0,08 1,67 0,10 

SANDP_D2 *DEPS -0,03 -2,13 0,03 

LOSS 0,04 0,90 0,37 

LOSS*EPS -2,37 -6,29 0,00 

LOSS*DEPS 0,04 0,89 0,37 

Adjusted R-squared 0,08   

 

 Γηα ηελ Standard and Poor’s βιέπνπκε πσο θαη νη δπν κεηαβιεηέο είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο, γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε Moody’s. πγθεθξηκέλα ε κεηαβιεηή 

SANDP_D2 *EPS είλαη νξηαθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, απηφ ζεκαίλεη πσο ηα θέξδε ησλ 

επηρεηξήζεσλ έρνπλ ζρέζε θαη κάιηζηα ζεηηθή κε ηηο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, γεγνλφο πνπ δείρλεη πσο φηαλ ηα θέξδε απμάλνληαη νη ηηκέο ζα απμάλνληαη θαη 

αληίζηνηρα φηαλ κεηψλνληαη ηα θέξδε ζα κεηψλεηαη θαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο. ηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή είλαη θαη ε κεηαβιεηή SANDP_D2 *DEPS. Δπνκέλσο παξαηεξνχκε πσο ππάξρεη 

ζρέζε θαη κάιηζηα αξλεηηθή κεηαμχ ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ απνδφζεσλ θαη ησλ κεηαβνιψλ 

ησλ θεξδψλ. Ζ ηειεπηαία αξλεηηθή ζρέζε δελ αλακελφηαλ δηφηη φηαλ ε κεηαβνιή ησλ θεξδψλ 

κηαο επηρείξεζε είλαη ζεηηθή ηφηε θαη ε απφδνζε ηεο κεηνρήο ηεο θηλείηαη ζεηηθά θαη ην 

αληίζεην, εδψ φκσο βιέπνπκε πσο θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη ζηελ πξάμε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ 

 Αξρηθά θαη θπξίσο κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο γίλεηαη θαλεξφ πσο ππάξρεη κηα 

δπζπηζηία σο πξνο ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο. Αθνχζηεθε δειαδή 

αξθεηέο θνξέο ε άπνςε πσο νη νίθνη αμηνινγήζεηο έρνπλ θάπνηα θελά ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, 

είηε άκεζα είηε αλαθέξνληαο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη νίθνη αμηνιφγεζεο θαίλεηαη λα 

έθαλαλ ιάζε. 

 Ζ δηαπίζησζε απηή επηβεβαηψλεηαη θαη ζηα παξαθάησ θεθάιαηα θαζψο αλαθέξνληαη 

αξθεηέο δηαθσλίεο γηα παξειζνληηθά γεγνλφηα θαη απφ θπζηθά πξφζσπα θαη απφ ρψξεο αιιά 

θαη κέζα απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ Γηεζλήο Αξρέο. Παξφια απηά 

ππάξρνπλ θάπνηεο απαληήζεηο απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο πνπ ίζσο λα εμεγνχλ θαη ελ 

κέξεη λα αλαηξέπνπλ ην αξλεηηθφ θιίκα πνπ έρεη θαιιηεξγεζεί εηο βάξνο ηνπο. Αθφκε, δελ 

πξέπεη λα μερλά θαλείο πσο ηνπιάρηζηνλ νη ηξεηο κεγάινη νίθνη αμηνιφγεζεο έρνπλ ηελ 

πξνδηαγξαθή NRSRO, πξνδηαγξαθή ε νπνία εληζρχεη ηελ αμηνπηζηία ηνπο. 

 Έλα αθφκε ζπκπέξαζκα πνπ απνθνκίδνπκε απφ ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή είλαη πσο ε 

Διιάδα απφ ηελ πεξίνδν 2008 έσο θαη ζήκεξα αληηκεηψπηδε θαη αληηκεησπίδεη πιήζνο 

πξνβιεκάησλ κε απνηέιεζκα ην ρξένο ηεο, εθηφο ειάρηζηνλ εμαηξέζεσλ, λα απμάλεηαη 

ζπλερψο, άιινηε κε κεγαιχηεξν ξπζκφ θαη άιινηε κε κηθξφηεξν. Απηή ε εηθφλα ηεο 

Διιεληθήο νηθνλνκίαο αλαπαξάρζεθε φπσο ήηαλ θπζηθφ θαη κέζα απφ ηηο πνιιέο ζε αξηζκφ 

θαη ζθνδξέο ζε πνηφηεηα ππνβαζκίζεηο ησλ ηξηψλ κεγάισλ νίθσλ αμηνιφγεζεο. Μηα πξφηαζε 

γηα πεξαηηέξσ έξεπλα πνπ πξνθχπηεη είλαη λα εξεπλεζεί αλ νη ππνβαζκίζεηο ππήξμαλ ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο ππεξβνιηθέο ή θαη άδηθεο. Πξέπεη λα εξεπλεζνχλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία 

ηεο Διιάδνο, άιινη παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ θαηάζηαζε ηεο θαζψο θαη νη 

επηρεηξεκαηνινγίεο θαη νη έξεπλεο ησλ ίδησλ ησλ νίθσλ γηα θάζε ππνβάζκηζε. 

 ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εμεηάζηεθε αθφκα ην αλ νη ππνβαζκίζεηο απφ ηελ Moody’s θαη 

ηελ Standard and Poor’s πξνο ηελ Διιάδα επεξέαζαλ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ηεο.  

 Ζ έξεπλα είρε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο , δειαδή εμεηάζηεθε κφλν ε Διιάδα ψζηε λα 

δηαζαθεληζηεί ην πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν ησλ ππνβαζκίζεσλ, νπφηε κηα πξφηαζε γηα 

πεξαηηέξσ έξεπλα είλαη λα εμεηαζηνχλ φιεο νη ρψξεο. Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο είλαη πσο 

ιήθζεθαλ ππφςε νη ππνβαζκίζεηο κφλν απφ ηνπο νίθνπο Moody’s θαη ηελ Standard and 
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Poor’s, πξνθχπηεη ινηπφλ ε αλάγθε λα γίλεη ε αληίζηνηρε έξεπλα γηα ηνλ νίθν αμηνιφγεζεο 

Fitch Ratings αιιά θαη γηα άιινπο κηθξφηεξνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο. 

 Tα ζπκπεξάζκαηα ήηαλ πσο δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζρέζε νχηε κεηαμχ ησλ θεξδψλ θαη ησλ 

ηηκψλ ησλ κεηνρψλ γηα ηελ πεξίνδν πνπ γηλφηαλ πιήζνο ππνβαζκίζεσλ απφ ηνλ νίθν 

αμηνιφγεζεο Moody’s, άιια νχηε θαη κεηαμχ ηεο κεηαβνιήο ησλ θεξδψλ θαη ηελ απφδνζεο 

ησλ κεηνρψλ. Δλψ, αληίζεηα,  θαηά ηηο πεξηφδνπο πνπ ζεκεηψζεθαλ πνιιαπιέο ππνβαζκίζεηο 

απφ ηνλ νίθν αμηνιφγεζεο Standard and Poor’s θαίλεηαη ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ απνδφζεσλ ησλ κεηνρψλ θαη ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Γειαδή αλ 

απμεζνχλ ηα θέξδε ζα απμεζεί θαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο ή ην αληίζεην, ελψ ζηελ Standard and 

Poor’s ζπκβαίλεη ην αληίζεην πξάγκα πνπ δελ αλακελφηαλ. Σέινο βιέπνπκε πσο ππάξρεη 

ζρέζε θαη κεηαμχ ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο θαη ηεο κεηαβνιήο ησλ θεξδψλ γηα ηνπ νίθνπ 

αμηνιφγεζεο Standard and Poor’s θαη κάιηζηα αξλεηηθή, δειαδή φηαλ ε κεηαβνιή ησλ 

θεξδψλ είλαη αξλεηηθή ηφηε ε ηηκή ηεο κεηνρήο απμάλεηαη θαη αληίζεην, πξάγκα κε 

αλακελφκελν. Δπνκέλσο άιιε κηα πξφηαζε γηα κειινληηθή έξεπλα είλαη λα εμεηαζηνχλ νη 

ιφγνη φπνπ ζε πεξηφδνπο πνπ ζεκεηψζεθαλ πνιιαπιέο ππνβαζκίζεηο απφ ηνλ νίθν 

αμηνιφγεζεο Standard and Poor’s  ππάξρεη αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ 

απνδφζεσλ θαη ηεο κεηαβνιήο ησλ θεξδψλ. 

 Μέζσ ηεο έξεπλαο ζπκπεξάζεθε ινηπφλ, πσο νη ππνβαζκίζεηο ηνπ  νίθνπ αμηνιφγεζεο 

Standard and Poor’s επεξέαζαλ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, δειαδή ηα θέξδε θαη ηηο 

κεηαβνιέο ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ (ηνπιάρηζηνλ ζηελ Διιάδα), ελψ νη ππνβαζκίζεηο 

ηνπ νίθνπ  Moody’s φρη. Οπφηε ζα πξέπεη λα ππάξρεη κεγάιε πξνζνρή απφ κεξηάο ησλ νίθσλ 

αμηνιφγεζεο (θαη εηδηθά ηνπ νίθνπ Standard and Poor’s) φηαλ πξφθεηηαη λα αμηνινγήζνπλ κηα 

ρψξα ψζηε λα κελ γίλνληαη ιάζε ή ηνπιάρηζηνλ λα μεθαζαξίζνπλ ηελ ζέζε ηνπο γηα αθφκα 

κηα θνξά ψζηε νη επελδπηέο λα ιακβάλνπλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ νίθσλ σο κηα απιή γλψκε. 

 Σέινο, σο απάληεζε ζηα εξεπλεηηθά εξψηεκα πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο ζπλνςίδεηαη πσο νη ππνβαζκίζεηο ηνπ νίθνπ αμηνιφγεζεο Standard and Poor’s πξνο 

ηελ Διιάδα, ζην δηάζηεκα 2005 κε 2014, επεξέαζαλ ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο απνδφζεηο ησλ 

εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο, γεγνλφο φκσο πνπ δελ ηζρχεη γηα ηνλ νίθν 

αμηνιφγεζεο Moody’s. Χο πξνο ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα νη ππνβαζκίζεηο κφλν ηνπ 

νίθνπ αμηνιφγεζεο Standard and Poor’s πξνο ηελ Διιάδα, θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, 

επέδξαζαλ ζηε ζρέζε ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ. Απηφ ίζσο ζπλέβε επεηδή ε Standard and 

Poor’s ππνβάζκηζε ηελ Διιάδα πεξηζζφηεξεο θνξέο απφ φηη ε Moody’s. 
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