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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Μέχρι το 2007, οι ρυθμοί ανάπτυξης που παρουσίαζε η παγκόσμια οικονομία ήταν 

εξαιρετικά υψηλή και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2008 εξαιτίας των 

λανθασμένων ενεργειών που έλαβαν χώρα στο τραπεζικό σύστημα των Η.Π.Α. όπως 

η επένδυση σε τοξικά προϊόντα, η χορήγηση δάνειων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις 

με περιορισμένες δυνατότητες αποπληρωμής των συγκεκριμένων δανείων είχαν σαν 

συνέπεια πολλά τραπεζικά ιδρύματα να οδηγηθούν σε πτώχευση, με αποτέλεσμα να 

ξεσπάσει τραπεζική κρίση, η οποία λείαν συντόμως μετατρέπεται και σε οικονομική 

κρίση επηρεάζοντας τις περισσότερες χώρες του κόσμου. Η κρίση στην Ελλάδα που 

έκανε την εμφάνισή της το 2009, θεωρείται ότι ήταν περισσότερο αποτέλεσμα του 

δημοσιονομικού ελλείμματος και των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετώπιζε η 

χώρα μας και λιγότερο συνέπεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Ωστόσο το 

τραπεζικό σύστημα της χώρας μας δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστο κάτω από 

αυτές τις συνθήκες. Οι συνεχείς και αλλεπάλληλες υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής 

ικανότητας της χώρας, καθώς και του ίδιου του τραπεζικού συστήματος από τους 

οίκους αξιολόγησης, είχαν σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ζήτημα εμπιστοσύνης 

απέναντι στη χώρα, με τους δανειστές να αρνούνται να δανείσουν τη χώρα μας, 

φοβούμενοι μη χάσουν τα λεφτά που θα επένδυαν. Ως εκ τούτου η χώρα μας βρέθηκε 

αποκομμένη, χωρίς εξωτερικές πηγές δανεισμού που θα της επέτρεπαν να αντλήσει 

κεφάλαια για να εξυπηρετήσει το χρέος της, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να 

προσφύγει στη βοήθεια της «τρόικας» προκειμένου να μην βιώσει μια άτακτη 

χρεοκοπία. Στην παρούσα λοιπόν διπλωματική εργασία θα επιχειρήσουμε να 

διερευνήσουμε τον ρόλο των οίκων αξιολόγησης στην ελληνική οικονομική κρίση. 

 

 



[7] 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το σημαντικότερο ζήτημα που αποτελεί στις μέρες κεντρικό θέμα συζήτησης και 

επηρεάζει ποικιλοτρόπως την καθημερινότητα μας αλλά και το μέλλον των 

επερχόμενων γενιών δεν μπορεί παρά να είναι η δυσχερής θέση στην οποία έχει 

περιέλθει η ελληνική οικονομία την τελευταία δεκαετία. Μολονότι η εμφάνιση της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης έλαβε χώρα το 2009 ακόμα και σήμερα η χώρα μας 

ταλανίζεται από πάσης φύσεως οικονομικά προβλήματα καθιστώντας δυσοίωνα τα 

επόμενα έτη για του έλληνες πολίτες. Η περιοριστική οικονομική πολιτική και η 

περιστολή των κρατικών δαπανών θα συνεχίζουν να εφαρμόζονται με την ελπίδα ότι 

θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να αποκτήσουμε ξανά την χαμένη αξιοπιστία μας και 

να βγούμε στις διεθνείς αγορές για να χρηματοδοτήσουμε το χρέος με συνθήκες και 

όρους ευνοϊκότερους για  τον πληθυσμό της χώρας. Κάτι τέτοιο όμως προϋποθέτει 

την αποδοχή και υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και μέτρων που μέρα με τη μέρα 

δυσχεραίνουν τη ζωή των απλών πολιτών. Σύμμαχός μας σ’ αυτή τη προσπάθεια θα 

μπορούσαν να ήταν οι οίκοι αξιολόγησης που με τις θετικές βαθμολογήσεις του θα 

μπορούσαν να αποκαταστήσουν εκ νέου την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας 

στα μάτια των διεθνών μεγαλοεπενδυτών. Αυτό συνιστά και την κεντρική ιδέα 

έρευνας της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο 

κεφάλαιο θα αφιερώσουμε ορισμένες σελίδας της παρούσας εργασίας για να 

παρουσιάσουμε αναλυτικά μια ιστορική αναδρομή των τριών σημαντικότερων οίκων 

αξιολόγησης. Θα αναφερθούμε στο από πού, πότε και για ποιο λόγο ξεκίνησαν. Θα 

δούμε πως λειτουργούν, ποιες κλίμακες διαβαθμίσεις χρησιμοποιούν αλλά και ποιες 

είναι κριτικές που τους ασκούνται. Εν συνεχεία στο δεύτερο κεφαλαίο θα 

διερευνήσουμε και θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα εάν οι οίκοι 

αξιολόγησης με τις βαθμολογήσεις τους μπορούν να επηρεάσουν το κόστος 

δανεισμού μιας χώρας. Θεωρείται τόσο πολύ σημαντική η άποψή τους από τις 

διεθνείς αγορές και τους ξένους επενδυτές που επηρεάζουν την κρίση τους 

αναφορικά με το που θα επενδύσουν τα χρήματά τους; Είναι κάποια καίρια 

ερωτήματα που θα μας βοηθήσουν να αντιληφθούμε τον σημαντικό ρόλο των οίκων 

αξιολόγησης και τον βαθμό στον οποίο επηρεάζουν τη ζωή μας. Στο επόμενο 

κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τη στάση που κρατούσαν οι οίκοι αξιολόγησης 

απέναντι στην ελληνική οικονομία πριν το ξέσπασμα την οικονομικής κρίσης. Θα 

δούμε πως οι οίκοι αξιολόγησης αντιμετώπιζαν την ελληνική πραγματικότητα, αν 
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λάμβαναν υπόψη τους τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα της χώρας για να εξάγουν 

αξιόπιστα συμπεράσματα για την οικονομική κατάσταση της χώρας τους ή εάν οι 

αξιολογήσεις τους ήταν περισσότερο αισιόδοξες απ’ ότι θα έπρεπε προκειμένου να 

συνεχίσουν λαμβάνουν από τη χώρα τα μεγάλα οικονομικά ποσά για τη διεξαγωγή 

αυτών των ερευνών τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματευόμαστε με ένα σημαντικό 

ερώτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ των οικονομικών 

κύκλων. Τίθεται το ερώτημα αν οι οίκοι αξιολόγησης με τις πτωτικές βαθμολογήσεις 

της ελληνικής οικονομίας επηρέασαν την διεθνή αγορά σε τέτοιο βαθμό που 

κατέστησαν αδύνατον τον εξωτερικό δανεισμό της χώρας μας ευνοϊκούς όρους, κάτι 

που εκ των πραγμάτων ανάγκασε τις μετέπειτα ελληνικές κυβερνήσεις να 

υπογράψουν τα μνημόνια που ακολούθησαν. Τέλος στο πέμπτο και τελευταίο 

κεφάλαιο της εργασίας θα παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο μας αξιολογούσαν 

και εξακολουθούν να μας αξιολογούν μέχρι σήμερα οι οίκοι αξιολόγησης τόσο κατά 

το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης όσο και κατά την περίοδο των μνημονίων που 

βιώνουμε μέχρι τις μέρες μας, προσπαθώντας να διαπιστώσουμε αν υπάρχει 

αλληλοσχέτιση μεταξύ των αρνητικών αξιολογήσεων και της αδυναμίας της χώρας 

να δανειστεί από τη διεθνή αγορά με λογικά επιτόκια ούτως ώστε να μπορέσουμε να 

απεμπλακούμε από τα μνημόνια και την «τρόικα». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Εισαγωγικό Σημείωμα: Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής έρευνας θα 

καταβάλλουμε μια προσπάθεια ιστορικής διερμηνείας του ρόλου των οίκων 

αξιολόγησης επιχειρώντας παράλληλα να επιτύχουμε μια διασύνδεση με των τωρινό 

ρόλο που διαδραματίζουν στα τεκταινόμενα της παγκόσμιας οικονομίας. 

1.1. ΟΡΙΣΜΟΣ-ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Ο όρος αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου, στα αγγλικά credit rating, αναφέρεται στη  

βαθμολόγηση και αξιολογική κατάταξη της πιστοληπτικής ικανότητας ενός 

οικονομικού οργανισμού. Πρόκειται για εκτίμηση της οικονομικής επιφάνειας και 

φερεγγυότητας μιας επιχείρησης, μιας χώρας, ενός οργανισμού, καθώς και της 

συνέπειάς της στην εξόφληση των οφειλών της. Ένας Οίκος Αξιολόγησης 

Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency - RCA) είναι μία ιδιωτική εταιρεία 

που διενεργεί και εκδίδει αξιολογήσεις τόσο της πιστοληπτικής ικανότητας των 

δανειζομένων όσο και των ίδιων των χρεογράφων που εκδίδουν οι δανειζόμενοι. 

Οι οίκοι αξιολογούν εταιρείες, χώρες και χρεόγραφα εταιρειών και χωρών εκδίδοντας 

μία άποψη σχετικά με το βαθμό αξιοπιστίας των χρεογράφων αυτών. Οι απόψεις τους 

δεν αποτελούν επενδυτικές συμβουλές αλλά γνώμες για την πιθανότητα πτώχευσης 

μιας εταιρείας ή αδυναμίας της να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις πληρωμών ενός 

χρεογράφου που έχει εκδώσει.  

Οι αναλύσεις, αξιολογήσεις που εκδίδουν οι οίκοι απορρέουν από πληροφορίες 

σχετικά με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρείας, τις 

δεσμεύσεις-υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, χωρίς να σημαίνει ότι διεξάγει αναλυτικό 

λογιστικό έλεγχο. Επίσης, επειδή οι αξιολογήσεις αυτές αφορούν συγκεκριμένες 

χρονικές στιγμές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα πρόσφατα οικονομικά γεγονότα.  

Οι οίκοι λοιπόν αξιολόγησης συλλέγουν και αναλύουν ένα πλήθος πληροφοριών 

οικονομικού περιεχομένου που προέρχονται τόσο από τις αγορές όσο και από τους 

αξιολογούμενους. Ακολούθως προβαίνουν στη σύνθεση αυτών των πληροφοριών και 

δημοσιοποιούν τις εκτιμήσεις της φερεγγυότητας χρεογράφων και των εκδοτών τους, 

παρέχοντας έτσι στους επενδυτές έναν ενδεδειγμένο τρόπο αξιολόγησης της 
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πιστωτικής ποιότητας πλήθους επιλογών επενδύσεων. Μια αξιολόγηση λοιπόν, 

μπορούμε να πούμε ότι είναι μια άποψη της φερεγγυότητας ενός χρεογράφου, η 

οποία δημοσιεύεται, μέσω ενός εύχρηστου συστήματος βαθμολόγησης. 

Με αυτόν τον τρόπο, οι εκδότες κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον κίνδυνο 

αθέτησης των υποχρεώσεών τους. Δημιουργούνται έτσι κλίμακες με τις οποίες 

ξεχωρίζουν οι επενδύσεις με χαμηλό κίνδυνο από αντίστοιχα χρεόγραφα υψηλού 

κίνδυνου. Οι αξιολογήσεις των οίκων αναφέρονται ακόμα και στις μελλοντικές 

αποδόσεις των εκδοτών και για αυτό κάθε φορά που πραγματοποιείται ένα γεγονός 

αλλάζει η βαθμολογία έτσι ώστε να ενσωματωθούν οι νέες συνθήκες. 

Κατά τον Frost οι οίκοι αξιολόγησης παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με την 

δανειοληπτική ικανότητα οργανισμών και οι αξιολογήσεις αποτελούν γνώμες. Επίσης 

κατά τον Kerwer (2005), οι οίκοι αξιολόγησης είναι ιδιωτικοί μη-πλειοψηφικοί 

ρυθμιστές των διεθνών κεφαλαιαγορών. Οι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής 

ικανότητας που διέπουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές ασκούν σημαντικό έλεγχο της 

ροής των πιστώσεων. Επίσης, ο ίδιος αναφέρει ότι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις που 

χρεώνουν τους δανειζόμενους για να αξιολογούν την πιστοληπτική τους ικανότητας 

και να διαθέτουν αυτή την πληροφόρηση στους επενδυτές με μορφή σύντομης 

έκθεσης, που είναι βαθμολόγηση. Αυτή η βαθμολόγηση αντιμετωπίζεται σαν ένδειξη 

πιθανής μελλοντικής αθέτησης υποχρεώσεων από πλευράς δανειζόμενου. 

Στην περίπτωση που αξιολογείται μία εταιρεία, η παρεχόμενη βαθμολογία αποτελεί 

γνώμη για την ικανότητα και διάθεση της εταιρείας να ανταποκριθεί στις μελλοντικές 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. Η 

γνώμη δεν αφορά σε συγκεκριμένο χρεόγραφο ή υποχρέωση αλλά αποτελεί άποψη 

για τις συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας. 

Εκδίδονται βραχυπρόθεσμες (συνήθως αφορούν σε χρεόγραφα λήξης μέχρι ενός 

έτους) ή μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις (Σπαρτιώτης Δ., Στουρνάρας Γ. 2010). 

Κάποια χρεόγραφα μακροπρόθεσμης λήξης λόγω πολυπλοκότητας και ενσώματων 

δικαιωμάτων, έχουν διπλή βαθμολόγηση: τόσο βραχυπρόθεσμη, που αφορά στα 

ενσώματα δικαιώματα όσο και μακροπρόθεσμη. 

Οι οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σημειώνεται ότι επιδρούν σε 

αμφότερα τα μέρη μιας πιστωτικής σχέσης (δηλαδή και στο δανειστή και στο 
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δανειζόμενο). Όσον αφορά στο δανειστή προσφέρει πληροφόρηση σχετικά με τον 

πιστωτικό κίνδυνο που εμπεριέχεται στις εναλλακτικές επενδυτικές ευκαιρίες και στο 

δανειζόμενο προσφέρει την απαραίτητη πληροφορία για να προσαρμόσει τις 

εσωτερικές του διαδικασίες και δραστηριότητες σύμφωνα με τα πρότυπα 

πιστοληπτικής ικανότητας. 

Οι αξιολογήσεις βοηθούν τόσο τους επενδυτές (δανειστές) όσο και τους 

αξιολογούμενους (δανειζόμενους) να μειώσουν τον κίνδυνο της ασύμμετρης 

πληροφόρησης, δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα στους μικροεπενδυτές να 

μειώσουν το υψηλό κόστος που έχει η έρευνα αγοράς. 

1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Στην σημερινή εποχή είναι πάρα πολύ διαδεδομένη η φήμη των οίκων αξιολόγησης. 

Εντούτοις πρέπει να αναφέρουμε ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα οι 

κεφαλαιαγορές λειτουργούσαν χωρίς την παρουσία οίκων αξιολόγησης. Οι 

περισσότερες επενδύσεις πραγματοποιούνταν σε κρατικά ομόλογα μιας και οι 

επενδυτές είχαν την πεποίθηση, πως τα κράτη και οι κυβερνήσεις τους ήταν οι πιο 

αξιόπιστοι στις συναλλαγές τους.  

Η ταχεία ανάπτυξη των αγορών σε συνδυασμό με την εμφάνιση νέων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων από τη μία και η ολοένα και πιο αδήριτη ανάγκη για 

αξιόπιστες πληροφορίες που αφορούσαν τους δανειζόμενους και τα αξιόγραφά τους 

από την άλλη, οδήγησαν στην δημιουργία ενός νέου είδους οργανισμού, των 

γραφείων εμπορικών και οικονομικών πληροφοριών που συνιστούσαν προάγγελους 

των οίκων αξιολόγησης.  

Κατά συνέπεια το 1841, ο Lewis Tappan ίδρυσε το πρώτο γραφείο πληροφοριών με 

έδρα την Ν. Υόρκη, το οποίο μέσω ενός δικτύου αντιπροσώπων συγκέντρωνε 

πληροφορίες που αφορούσαν στην αξιοπιστία των αμερικανικών εταιρειών και τις 

πουλούσε στους συνδρομητές του (εισαγωγείς, χονδρέμποροι, βιομήχανοι, τράπεζες, 

ασφαλιστικές εταιρείες), οι οποίοι από 7000 που αριθμούσαν το 1870, έφτασαν στις 

40.000 το 1880 και μέχρι το 1900 είχαν ξεπεράσει το 1.000.000 επιχειρήσεις. (Sylla, 

2001).  
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 Επίσης, από τα μέσα της δεκαετίας του 1850 εκδόθηκαν τα πρώτα περιοδικά, τα 

οποία έδιναν πληροφορίες γύρω από τις αγορές, τα πρόσωπα που είχαν να κάνουν με 

τις αγορές και τα σχέδια των σιδηροδρόμων. Ένα από τα γνωστότερα περιοδικά 

αυτού του είδους το Poor’s American Railroad Journal εκδόθηκε για πρώτη φορά στα 

μέσα της δεκαετίας του 1850 και στις αρχές της δεκαετίας του 1880 είχε ήδη 

καταφέρει να έχει 5.000 συνδρομητές. 
[1]

 

Εν τω μεταξύ την ίδια χρονική περίοδο έκαναν την εμφάνισή τους και άλλες μορφές 

διάδοσης πληροφοριών, όπως το πρακτορείο Ρόιτερ (1851). Βέβαια η αφετηρία της 

λειτουργίας και δράσης των οίκων αξιολόγησης τοποθετείται στις αρχές του 20
ου

 

αιώνα, όταν στις Η.Π.Α. ξεκίνησε η κατασκευή του τεράστιου σιδηροδρομικού 

δικτύου για το οποίο έπρεπε να βρεθούν επενδυτές για να το χρηματοδοτήσουν, σε 

μια εποχή που τα ιδιωτικά κεφάλαια φάνταζαν αναγκαία για την υλοποίηση 

μακρόπνοων σχεδίων.  

Έτσι ο John Moody, ένας εξαιρετικά αξιόλογος χρηματοοικονομικός αναλυτής, 

αντιλήφθηκε το πρόβλημα που υπήρχε και προσπάθησε να το λύσει, ιδρύοντας το 

1909 την πρώτη εταιρεία αξιολόγησης πιστωτικών κινδύνων εφευρίσκοντας 

παράλληλα μια φόρμουλα για να αξιολογούνται αντικειμενικά τα επιτόκια των 

εκδόσεων των αμερικανικών σιδηροδρόμων.  

Επινοώντας την αξιολόγηση με τα αρχικά γράμματα του αλφαβήτου, θέσπισε τη 

βαθμολογία ΑΑΑ (και τα παράγωγα της), η οποία από τότε υποδεικνύει το 

χαμηλότερο δυνατό ρίσκο, το οποίο αντιμετωπίζει ο επενδυτής, όταν δανείζει τα 

χρήματα του σε μία επιχείρηση η ένα κράτος κλπ. Σαν συνέπεια με τον τρόπο αυτό, 

μέσω μετοχών ή πιστώσεων, μπόρεσαν να χρηματοδοτηθούν μεγάλα προγράμματα, 

όπως το σιδηροδρομικό δίκτυο, η κατασκευή μεταλλείων, η διάνοιξη διωρύγων κτλ. 

Επιπρόσθετα με την τεχνική αυτή ο επενδυτής είχε την ευκαιρία να γνωρίζει που τον 

συνέφερε να τοποθετήσει τα χρήματά του στο χρηματιστήριο, για να έχει μεγάλα 

κέρδη με χαμηλό κίνδυνο.  

[1]
 The credit Rating Industry, Richard Cantor and Frank Parker, FRBNY Quarterly Review / Summer 

–Fall 1994 
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Το 1916, μια ακόμη εταιρεία, η Standard Company, που αργότερα συνενώθηκε με 

την Poor, μπήκε στην αξιολόγηση των εταιριών. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο 

οίκων αξιολόγησης τους ώθησε να επεκτείνουν τον κύκλο εργασιών τους και σε 

προϊόντα άλλων υπηρεσιών όπως τα ταχυδρομεία και  τηλέφωνα.  

Ταυτόχρονα η οικονομική κρίση του 1922 και ο φόβος μη αποπληρωμής των χρεών 

από μέρους των επιχειρήσεων καθιστούν πολύτιμους τους οίκους αξιολόγησης και 

επιτακτική τη λειτουργία τους, αποκτώντας έτσι μεγάλη ισχύ στον 

χρηματοοικονομικό κόσμο.  

Ιστορικά, είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σε μία διάκριση τη δράσης των οίκων 

αξιολόγησης σε τρεις φάσεις. Μέχρι το 1933 έχουμε την ίδρυση ων πρακτορείων 

Poor’s American Railroad Journal, Ρόιτερ, και άλλων οίκων αξιολόγησης. Αυτοί 

όμως οι οίκοι δρούσαν έχοντας ως βάση ένα διαφορετικό λειτουργικό μοντέλο σε 

σύγκριση με τα σημερινά δεδομένα και χωρίς να είναι ακόμη αποδεκτοί από τον 

κόσμο της αγοράς σαν υπολογίσιμοι παράγοντες που την επηρεάζουν. Αυτή η 

αντίληψη και αντιμετώπιση συνεχίστηκε και μετά την οικονομική του 1929. 

 Η δεύτερη φάση αρχίζει από το 1933 και φθάνει μέχρι τη δεκαετία του 1970. Είναι 

ευρέως γνωστό ότι εξαιτίας του χρηματιστηριακού κραχ το 1929, εμφανίσθηκε το 

αμερικάνικο «New Deal» και παράλληλα την ίδια στιγμή ιδρύεται ο πρώτος 

οργανισμός που έχει σαν στόχο την επιτήρηση του χρηματιστηρίου, η «Security 

Exchange Commission»(SEC), το 1934. Κατά την περίοδο αυτή βλέπουμε ότι αρχίζει 

μια  άνοδος του κύρους των οίκων αξιολόγησης, μιας και μπόρεσαν να 

κατοχυρώσουν από την SEC το δικαίωμα να έχουν ως νέο τους καθήκον, να κάνουν 

τη διαφοροποίηση μεταξύ ασφαλούς (investment grade) και κερδοσκοπικής (non 

investment grade) χρηματιστικής επένδυσης για τους επενδυτές. Η κυβέρνηση και 

πολιτικοί κύκλοι θεωρούσαν ότι μ’ αυτό τον τρόπο θα εμποδιζόταν μια νέα 

χρηματιστηριακή κρίση.  

Η τρίτη φάση ξεκινά με την εμφάνιση του νεοφιλελευθερισμού και της πολιτικής του, 

που ευνοεί την εξέλιξη των οίκοι αξιολόγησης και των χρηματιστηριακών αγορών. Η 

αρχή αυτής της φάσης συνοδευόταν από ένα νέο επιχειρησιακό μοντέλο των οίκων 

αφού δόθηκε από την SEC άδεια μόνο για επτά οίκους αξιολόγησης, οι οποίοι σε 
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μικρό χρονικό διάστημα συγχωνεύτηκαν σε τρεις κι έτσι γεννήθηκαν τα κλασικά 

μονοπώλια. Παράλληλα από τη δεκαετία του 1970 οι οίκοι αξιολόγησης ελέγχονται 

όλο και λιγότερο από την SEC. Καθώς οι οίκοι μέχρι εκείνη τη στιγμή 

αντιλαμβανόντουσαν την δραστηριότητά τους σαν εργασία/απόδοση για τους 

επενδυτές, καθώς πληρώνονταν από αυτούς για αναλύσεις και αξιολογήσεις, από 

τώρα και στο εξής, ζητούσαν χρήματα και από τους εκδότες των αξιόγραφων.  

Τέλος πρέπει να αναφέρουμε ότι παγκοσμίως υπάρχουν περίπου 150 οίκοι 

αξιολόγησης. Ωστόσο μόνο τρεις από αυτούς συγκεντρώνουν κυρίως τα φώτα της 

δημοσιότητας και είναι οι πιο γνωστοί, αποτελώντας παράλληλα και το αντικείμενο 

της μελέτης μας: Standard & Poor’s (S&P), Moody’s και Fitch, οι οποίοι καλύπτουν 

το 95% της αγοράς. Μόνο οι δύο πρώτοι κατέχουν από ένα μερίδιο 40% έκαστος, 

ενώ η Fitch κατέχει πάνω από το 15%. Στις ΗΠΑ επίσης είναι αναγνωρισμένοι 10 

οίκοι αξιολόγησης σαν «Nationality Recognized Statistical Rating Organization» 

(NRSRO) απ’ την SEC. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ένας ιαπωνικός (Japan Credit 

Rating Agency) και ένας καναδικός (DBRS).  

Η Κίνα έχει επίσης 5 μεγάλους οίκους αξιολόγησης, ενώ στην Ινδία και στην Ιαπωνία 

δραστηριοποιούνται ακόμη 5. Στην Ευρώπη επίσης συναντάμε έναν ικανοποιητικό 

αριθμό οίκων αξιολόγησης οι οποίοι όμως είναι εξειδικευμένοι κατά κανόνα σε 

συγκεκριμένους κλάδους, όπως π.χ. στη ναυσιπλοΐα. Οι υπόλοιποι οίκοι που 

υφίστανται  είναι διασπαρμένοι σε άλλες χώρες.
[2]

 

1.3 ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Οι οίκοι αξιολόγησης Moody’s, Fitch και Standard & Poor’s, έγιναν ιδιαίτερα 

δημοφιλείς στη χώρα μας για το ρόλο τους στην ελληνική κρίση. Είναι αμερικανικές 

εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν μοντέλα και μηχανισμούς αξιολόγησης ομολόγων με 

βάση κυρίως τις προοπτικές της κάθε χώρας και διαβαθμίζουν την πιστοληπτική 

ικανότητα κρατών και επιχειρήσεων που εκδίδουν χρεόγραφα, με στόχο την άντληση 

κεφαλαίων από τις αγορές. 

[2]
 Οι κυβερνήσεις στην Ασία έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να δημιουργηθεί κλάδος 

επιχειρήσεων αξιολόγησης. Με τη βοήθεια της Asian Development Bank  σχηματίστηκε, στη Μανίλα 

τον Σεπτέμβριο του 2001,  η Association of Credit Rating Agencies in Asia (ACRAA), που 

αποτελείται από 13  οργανισμούς αξιολόγηση. Rating Agencies: An Oligopoly? Tadahiro Asami, 

Newsletter (No.4, 2002). Institute for International Monetary Affairs.  
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 Οι τρεις αυτοί οίκοι κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά 

πιστοληπτικής αξιολόγησης, ελέγχοντας πάνω από το 98% της παγκόσμιας 

οικονομίας.  

1.3.1 Moody’s Investors Services 
[3]

 

Ο συγκεκριμένος οίκος αξιολόγησης ανήκει στον εμπορικό οίκο Moody’s 

Corporation, μετοχική εταιρία εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. 

Ιδρύθηκε το 1909 με την επωνυμία John Moody & Company από τον John (1868-

1958) με σκοπό να συμβουλεύει τους αγοραστές των ομολόγων για τους 

σιδηροδρόμους καθώς και να συλλέγει πληροφορίες που αφορούσαν την 

κεφαλαιοποίηση, διαχείριση και οικονομική κατάσταση εταιρειών. 
[4]

 

 

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που είχε εκδηλωθεί αμέσως την ίδια χρονιά 

εξέδωσε το εγχειρίδιο "Moody’s Manual of Industrial and Miscellaneous Securities" 

το οποίο παρείχε πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία για μετοχές και ομόλογα 

οικονομικών οργανισμών, κυβερνητικών υπηρεσιών, βιομηχανιών, μεταλλείων, 

επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και εταιρειών τροφίμων. Η κυκλοφορία του 

περιοδικού εξαπλώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το 1903, συνιστώντας ένα 

εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των επενδυτών.  

 

Εξαιτίας της κρίση της αγοράς μετοχών το 1907, η εταιρεία Moody’s μη διαθέτοντας 

επαρκή κεφάλαια, οδηγήθηκε σε πώληση, όμως το 1909 επέστρεψε στην αγορά, 

προσφέροντας πλέον στους επενδυτές αναλύσεις για τις τιμές των μετοχών και όχι 

απλή παράθεση πληροφοριών. Μάλιστα προχώρησε στην έκδοση βιβλίου με 

αναλύσεις για τις σιδηροδρομικές εταιρείες για τα κυκλοφορούντα χρεόγραφα τους, 

καταγράφοντας παράλληλα συμπεράσματα και αξιολογήσεις για τη σχετική ποιότητα 

επένδυσης σε αυτά τα χρεόγραφα.  

 

[3]   
www.moodys.com 

[4]
 «Το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας αυτής της εταιρίας είναι η δημοσιοποίηση πιστωτικών 

εκτιμήσεων και η παροχή επενδυτικών συμβουλών». Smith R.C. and I. Walter (2001), ‘’Rating 

Agencies : Is there an Agency issue?’’, Stern School of  Business, New York university, February.  

 

 

http://www.moodys.com/
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Η αξιολόγηση αυτή εκφράστηκε χρησιμοποιώντας ως σύμβολα γράμματα, η χρήση 

των οποίων υιοθετήθηκε από το εμπορικό και πιστοληπτικό σύστημα που 

χρησιμοποιούσαν οι εταιρίες παροχής πληροφοριών πίστωσης (credit- reporting 

firms) από τα τέλη του 19ου αιώνα. Η Moody’s λοιπόν με την ανάλυση μετοχών και 

ομολόγων των Αμερικανικών Σιδηροδρόμων, έγινε η πρώτη εταιρεία αξιολόγησης 

χρεογράφων της αγοράς. Το 1909 η εταιρεία εξέδωσε ένα νέο εγχειρίδιο με τον τίτλο 

«Moody’s Analysis of Railroad Investments» σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία. Το 

οποίο περιέγραφε με πλήρη ανάλυση τις αρχές τις οποίες χρησιμοποιούσε η Moody’s 

για τον προσδιορισμό της λειτουργίας μιας σιδηροδρομικής εταιρείας, την διαχείρισή 

της και την οικονομική της κατάσταση.  

 

Το 1913 αυξήθηκε ο αριθμός των εταιρειών που αξιολογούσε, επεκτείνοντας την 

ανάλυσή της σε εταιρείες κοινής ωφέλειας καθώς βιομηχανικές εταιρείες. Αυτό είχε 

σαν αποτέλεσμα με την πάροδο του χρόνου οι αξιολογήσεις της να γίνουν ένας πολύ 

σημαντικός παράγοντας στην αγορά ομολόγων. Στην συνέχεια τον Ιούλιου του 1914 

ιδρύεται η Moody’s Investors Service, ξεκινώντας την αξιολόγηση ομολόγων που 

εξέδιδαν αμερικανικές πόλεις και δημοτικές αρχές, κάτι το οποίο ήταν πολύ 

σημαντικό για την τότε εποχή. Μάλιστα το 1924, οι αξιολογήσεις της Moody’s 

έφτασαν να καλύπτουν σχεδόν το 100% της αμερικανικής αγοράς ομολόγων, 

παρέχοντας στους επενδυτές αξιόπιστες αξιολογήσεις με σκοπό την καλύτερη 

διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου.  

 

Στην πράξη οι αξιολογήσεις αυτές βασίζονταν σε δημοσιευμένες πληροφορίες και 

δεν πραγματοποιούνταν κατόπιν κάποιας αίτησης των εκδοτών χρεογράφων. Η 

Moody’s συνέχισε με την παρακολούθηση των αγορών και την έκδοση αξιολογήσεων 

και κατά την διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης, όπου τα ποσοστά της αθέτησης 

υποχρέωσης ομολόγων είχαν εκτοξευθεί στα ύψη. Εν συνεχεία το 1962 η Dun& 

Bradstreet εξαγοράζει την Moody’s Investors Service με αποτέλεσμα δυο 

συνδεδεμένοι τομείς, αυτοί της ανάλυσης πληροφοριών και της αξιολόγησης 

ομολόγων να συνυπάρχουν κάτω από την ίδια εταιρική στέγη, παρόλο που μέχρι και 

τις μέρες μας λειτουργούν σαν δύο ανεξάρτητοι οργανισμοί. Την δεκαετία του 1970 

το αντικείμενο της εταιρείας διευρύνθηκε, επεκτεινόμενο στις αγορές των 

βραχυπρόθεσμων αξιόγραφων εμπορικών συναλλαγών (commercial paper market) 

αλλά και στις τραπεζικές καταθέσεις.  
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Παράλληλα την ίδια περίοδο οι μεγαλύτεροι οίκοι αξιολόγησης, 

συμπεριλαμβανομένης και της Moody’s, καθιέρωσαν την καταβολή αμοιβής για τις 

υπηρεσίες που παρείχαν τόσο στους εκδότες χρεογράφων όσο και στους επενδυτές.  

Το σκεπτικό της πληρωμής των υπηρεσιών τους, βασίστηκε στο γεγονός ότι η αξία 

μιας αντικειμενικής αξιολόγησης ήταν σημαντική για τους εκδότες χρεογράφων μιας 

και τους παρείχαν σημαντικές πληροφορίες για πρόσβαση στην αγορά. Ένας ακόμα 

λόγος για την καταβολή της αμοιβής ήταν ότι με δεδομένο το αυξανόμενο πεδίο 

αξιολόγησης και την πολυπλοκότητα των κεφαλαιαγορών, η απαίτηση των οίκων 

αυτών για εξειδικευμένο προσωπικό ήταν αυξημένη και οι αμοιβές τους δεν θα 

μπορούσαν να καλυφθούν μόνο από τα κέρδη των δημοσιεύσεων. Η νομική έδρα της 

Moody’s βρίσκεται στο Delaware, ενώ η επιχειρησιακή έδρα της είναι στη Νέα 

Υόρκη. Έχει 12 θυγατρικές εταιρίες στις ΗΠΑ για διάφορες υπηρεσίες συμβουλών 

και πληροφοριών, όλες με νομική έδρα στο Delaware. Επίσης, σ’ αυτήν ανήκουν 74 

επιχειρήσεις σε άλλα κράτη, όπως στο Ισραήλ, στην Νότιο Αφρική, στην Ινδονησία 

και στο Ντουμπάι. Στο παράρτημά της στη Γερμανία απασχολούνται αυτή την 

περίοδο 4.000 εργαζόμενοι. Το έτος 2009 αξιολόγησε 12.000 ιδιωτικές επιχειρήσεις, 

25.000 δημόσιες επιχειρήσεις και μονάδες, 110 κράτη και 106.000 δομικά 

χρηματιστικά προϊόντα. Παράλληλα προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου (risk 

management) για τους εκδότες των αξιόγραφων, και πρόσφατα άρχισε να προσφέρει 

αυτές τις υπηρεσίες για ασφαλιστικές εταιρίες και κράτη. Βασικοί ιδιοκτήτες: (με την 

αύξουσα σειρά με βάση την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας) Berkshire Hathaway 

(Warren Buffett), Capital World Investors, Vanguard Group, Childrens Investment 

Fund Management (UK), State Street Corp, Morgan Stanley, Vanguard Group, 

Invesco Limited, Wellington Management. 

 

1.3.2 Standard& Poor’s Ratings Services 
[5]

 

Το 1916 ιδρύθηκε η Standard Statistics, η οποία το 1941 συγχωνεύτηκε με την Poor’s 

Publishing ιδρύοντας την Standard& Poor’s, η οποία με τη σειρά της αγοράστηκε απ’ 

τον εμπορικό οίκο The McGraw Hill Companies. 

[5] 
www.standardandpoors.com 
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Στον οίκο αυτό ανήκουν επιχειρήσεις των ΜΜΕ, οι οποίες ταυτόχρονα 

δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς: π.χ. Platts (βιομηχανία πετρελαίου, 

μετάλλου και ενέργειας), Dodge (οικοδομικές επιχειρήσεις), Appleton& Lange 

(ιατρική), Open University Press, J.D.Power (μάρκετινγκ, έρευνα καταναλωτών), 

Broadcasting (ειδήσεις, πολυάριθμοι τηλεοπτικοί σταθμοί). Βασικοί ιδιοκτήτες είναι 

οι: Capital World Investors, Rowe Price, Fidelity Investments, Vanguard Group, State 

Street, Oppenheimer Funds, Morgan Stanley, Washington Mutual Funds, Blackrock, 

Allianz Global Investors of America. 

 Στην πραγματικότητα όμως, η εταιρεία Standard and Poor’s διαθέτει ιστορία 

περισσότερη των εκατό σαράντα ετών, αφού το 1860 ο Henry Varnum Poor εξέδωσε 

το εγχειρίδιο “History of Railroads and Canals of the United States” θέτοντας τα 

θεμέλια της βιομηχανίας πληροφοριών, σε μια εποχή που η Ευρώπη αναζητούσε να 

μάθει όσο πιο πολλά μπορούσε για τις μετοχές της στην πρόσφατα διαμορφωμένη 

υποδομή της Αμερικής. Πιο αναλυτικά το 1906 ιδρύθηκε η εταιρεία Standard 

Statistics Bureau με κύριο στόχο την παροχή οικονομικών στοιχείων προηγούμενων 

ετών που δεν ήταν διαθέσιμα πιο πριν και αφορούσαν αποκλειστικά αμερικανικές 

εταιρείες.  

Το 1916 η Poor’s Publishing Company ξεκίνησε τον προσδιορισμό και την 

δημοσιοποίηση αξιολογήσεων εταιρικών ομολόγων, ενώ λίγο καιρό αργότερα 

ακολούθησαν οι αξιολογήσεις κρατικών ομολόγων, φτάνοντας στο 1940, όπου οι 

αξιολογήσεις επεκτάθηκαν και στα δημοτικά ομόλογα. Το 1941 αποτέλεσε χρονιά 

ορόσημο, λόγω του ότι οι εταιρείες Poor’s Publishing Company και Standard 

Statistics Bureau συγχωνεύθηκαν δημιουργώντας την εταιρεία Standard and Poor’s. 

Το 1966 η Standard and Poor’s περνά στην ιδιοκτησία του εκδοτικού οίκου Mac 

Graw Hill, κάτι που ισχύει ακόμα και σήμερα. H Standard and Poor’s είναι μια 

εταιρεία μετοχική, εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με νομική έδρα το 

Delaware (σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Εταιρειών της Πολιτείας 

περισσότερες από 1.000.000 εταιρείες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο του 

Τμήματος, εκ των οποίων το 50% είναι εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο, 

λόγω του ευνοϊκότερου φορολογικού καθεστώτος και της οικονομικής και πολιτικής 

σταθερότητας της ευρύτερης περιοχής) και η επιχειρησιακή της έδρα είναι στη Νέα 

Υόρκη, με γραφεία σε 23 κράτη και 8.000 απασχολούμενους. Απ’ το 1969 ηγείται 

στην Wall Street στο σύστημα καταχώρησης και ταυτοποίησης CUSIP (Committee 
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for Uniform Security Identification Procedures), χωρίς το οποίο το τεράστιο 

καθημερινό παγκόσμιο εμπόριο χαρτιών θα ήταν αδύνατο. Το 1975 της 

μεταβιβάστηκαν υψηλά καθήκοντα απ’ την SEC. Κατά το χρονικό διάστημα 2011-

2012 αξιολογεί ομόλογα και πιστώσεις της τάξης των 32 δισεκατομμυρίων 

δολαρίων(Handelsblatt 6.7.2010 συνέντευξη του Deven Sharma), ενώ το έτος 2013 

τα συνολικά της έσοδα είναι 2,274 δις $, αυξημένα κατά 12% σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος, όπου ήταν 2,034 δις $(The MacGraw Hill Companies Annual 

Report 2013, σελ. 18). 

 Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, έχει πραγματοποιήσει εκτιμήσεις σε 

περισσότερες από 50 χώρες. Ως προς την γεωγραφική τμηματοποίηση επεκτείνει τις 

δραστηριότητές της εκτός από τις παραδοσιακές αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ 

και στην Λατινική Αμερική.
[6]

 

Fitch Ratings 
[7]

 

Η Fitch Ratings Limited ανήκει κατά 60% στην γαλλική μετοχική εταιρία Fimalac, η 

οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Παρισιού. Πέρα από τις 

χρηματιστηριακές υπηρεσίες, η Fimalac επενδύει επίσης σε ακίνητα (North 

Colonnade, Λονδίνο) και σε εμπορικούς οίκους, ιδιαίτερα σε σούπερ μάρκετ και σε 

βιομηχανίες αυτοκινήτων. Κατά 40% η Fitch ανήκει στους εμπορικούς οίκους των 

ΜΜΕ των ΗΠΑ Hearst. Ο εμπορικός οίκος αυτό είναι ιδιοκτήτης σε 23 ημερήσιες 

και εβδομαδιαίες εφημερίδες, σε 33 ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, 

κατέχει επίσης την Arts & Entertainment Network με την Disney και την General 

Electric/NBC, το History Channel σε 75 χώρες, καλωδιακή τηλεόραση για σπορ, ενώ 

έχει στρατηγική σχέση και συμφωνία με την Yahoo, την Nokia και την Microsoft. 

Στην κατοχή του βρίσκεται επίσης και το περιοδικό Cosmopolitan, το οποίο εκδίδεται 

σε 53 χώρες, το Esquire, το Harper’s Bazaar, το Good Houskeeping, το Marie Claire 

και το The Oprah Winfrey Show.  

 

[6]
 «Σύμφωνα με στοιχεία,  έχει πραγματοποιήσει εκτιμήσεις σε 150000  τίτλους σε περισσότερες από 

50  χώρες». Standard and Poor’s (2003), ‘’Corporate ratings criteria’’ 
[7] 

www.fitchratings.com 

 

 

 

http://www.fitchratings.com/
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Παρέχει επίσης υπηρεσίες συμβουλών που αφορούν στο σύστημα υγείας. Η νομική 

έδρα του βρίσκεται στο Delaware. Σε μεγαλύτερη ανάλυση, η Fitch Ratings έχει τις 

ρίζες της στην Fitch Publishing Company η οποία συστήθηκε το 1913. Στην δεκαετία 

του 1920, η Fitch εισήγαγε την γνωστή σήμερα κλίμακα αξιολόγησης ΑΑΑ-D. 

Υπήρξε ένας από τους τρεις οίκους αξιολόγησης, μαζί με την Standard and Poor’s και 

την Moody’s που αναγνωρίσθηκε το 1975 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

(Securities and Exchanges Commission SEC) ως εθνικά αναγνωρισμένος οργανισμός 

στατιστικής και αξιολόγησης (National Recognized Statistical Rating Organization).  

 

Από το 1989 με την αναδιοργάνωση κεφαλαίων και την αλλαγή της διαχειριστικής 

της ομάδας, η Fitch παρουσιάζει πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Τη δεκαετία του 1990 

επεκτείνεται στον τομέα των structured finance, παρέχοντας στους επενδυτές 

πρωτογενή έρευνα, πλήρεις ερμηνείες πολύπλοκων πιστώσεων και αυστηρότερη 

παρακολούθηση. Η Fimalac αγόρασε αρχικά το 1992 το μικρό οίκο αξιολόγησης 

IBCA (International Bank Credit Analyst, Λονδίνο). Για να έχει πρόσβαση στην 

αγορά των ΗΠΑ, η Fimalac αποκτά το 1997 την Fitch κάτι το οποίο βοήθησε όμως 

και την Fitch να αυξήσει σημαντικά την παρουσία της διεθνώς στην αξιολόγηση των 

τραπεζών, των κρατών και των οικονομικών οργανισμών. 

 

Τον Απρίλιο του 2000 αγοράστηκε ο οίκος αξιολόγησης Duff & Phelps (Σικάγο) και 

τον Οκτώβρη του 2000 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Thomson BankWatch, εταιρεία 

αξιολόγησης τραπεζών, από τη Fitch. Αυτές οι εξαγορές ενίσχυσαν την Fitch στους 

τομείς των ασφαλειών, εταιρειών, structured finance, προσθέτοντας παράλληλα ένα 

σημαντικό αριθμό γραφείων και συνδεδεμένων εταιρειών παγκοσμίως. Από δω 

προέκυψε η Fitch Group με 3.000 εργαζόμενους. Η επιχειρησιακή έδρα της βρίσκεται 

στο Λονδίνο και την Νέα Υόρκη. Απασχολεί περίπου 3000 εργαζόμενους (όπως 

αναφέραμε και πιο πάνω) σε 49 παραρτήματα. Έχει πελάτες σε 150 κράτη, ενώ ο 

κύριος όγκος των εργασιών της βρίσκεται στις ΗΠΑ. Ο οίκος αυτός εκτός απ’ τις 

αξιολογήσεις που κάνει, παρέχει επίσης υπηρεσίες συμβουλών σε μια πληθώρα 

δημόσιων επιχειρήσεων και σε τμήματα διοίκησης (δήμους, κράτη, σχολικά 

συγκροτήματα). Στα κράτη που έχει παραρτήματα δραστηριοποιείται επίσης σαν 

λομπίστας. 
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1.4 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Η κυριότερο έγνοια κάθε δανειστή, συμπεριλαμβανομένων και των επενδυτών σε 

ομόλογα, είναι το αν ο δυνητικός ή πραγματικός δανειολήπτης μπορεί να 

αποπληρώσει ένα δάνειο. Οι δανειστές ταυτόχρονα με τη συγκέντρωση πληροφοριών 

σχετικά με τους δανειολήπτες και την επιβολή προϋποθέσεων όπως παραδείγματος 

χάριν ασφάλειες, εγγυήσεις, και περιοριστικές ρήτρες κατά την έκδοση ομολογιών ή 

δανείων, δύνανται να ζητήσουν και συμβουλές τρίτων για την πιστοληπτική 

ικανότητα του δανειζόμενου.  

 
 

Ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι προκειμένου να αντιληφθούμε το πώς λειτουργούν οι 

οίκοι αξιολόγησης είναι η διαδικασία της αξιολόγησης, η οποία για έναν εκδότη και 

τα χρεόγραφά του συνίσταται κατά κύριο λόγο, από μια αρχική αξιολόγηση της 

πιστοληπτικής ικανότητας και τις μεταγενέστερες αναθεωρήσεις της και αλλαγές, οι 

οποίες πραγματοποιούνται αυτόκλητα από τους οίκους. Αν και μπορούν να βρεθούν 

ορισμένες διαφορές από οίκο σε οίκο, εντούτοις η διαδικασία που ακολουθούν οι δύο 

μεγαλύτεροι από αυτούς, η Moody’s και η Standard & Poor’s, είναι η πλέον 

αντιπροσωπευτική.
[8]

 Στην αρχή αξιολόγηση ξεκινά 
[9]

 με τις συναντήσεις μεταξύ των 

εκπροσώπων του οίκου και των διευθυντικών στελεχών αν πρόκειται για εταιρεία ή 

των κυβερνητικών αξιωματούχων αν πρόκειται για κράτος ή κυβερνητική οντότητα. 

Στόχος αυτών των συναντήσεων είναι η συλλογή όλων των πληροφοριών που είναι 

απαραίτητες για την εκτίμηση της αξιοπιστίας του αξιολογούμενου, όπως επίσης η 

κατανόηση της πολιτικής που σκοπεύει να ακολουθήσει η εταιρεία ή η κυβέρνηση. 

Με βάση τα λεγόμενα του Rom, η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας είναι 

υποκειμενική και αντικατοπτρίζει την επαγγελματική κρίση και παρά το γεγονός ότι 

απαιτούνται αξιόπιστες πληροφορίες των ποσοτικών στοιχείων που 

χρησιμοποιούνται, η ανάλυση και ερμηνεία αυτών των δεδομένων περιλαμβάνει 

πάντα και τη γνώμη αυτού που τα αξιολογεί. 

 

 Κατά συνέπεια η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας είναι τόσο αξιόπιστη 

όσο ο βαθμολογητής και οι πληροφορίες που αυτός χρησιμοποιεί. Η φάση αυτή της 

αξιολόγησης είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, εκτεταμένη και απαιτεί αρκετό όγκο 

εργασίας τόσο από την πλευρά του αξιολογούμενου, αλλά και από την αυτήν του 

αξιολογητή. Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι αναλυτές που έχουν 
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επεξεργασθεί τα απαραίτητα στοιχεία παρουσιάζουν την έκθεσή τους σε επιτροπή, η 

οποία μετά από συζήτηση ψηφίζει προκειμένου να κατατάξει τον αξιολογούμενο σε 

μια κατηγορία Πιο ειδικά, η αξιολόγηση συνοδεύεται από μια επεξηγηματική 

ανάλυση η οποία κοινοποιείται πρώτα στον αξιολογούμενο. Ο τελευταίος έχει ένα 

μικρό χρονικό διάστημα, όπου δύναται να συζητήσει διάφορα εκκρεμή γεγονότα που 

πιθανόν να επιδρούν στην αξιολόγηση και έπειτα δίνεται στην δημοσιότητα.  

 

Ο αξιολογούμενος επίσης έχει την δυνατότητα να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης αν δεν μείνει ικανοποιημένος. Σε γενικές γραμμές όμως η δομή και η 

σύσταση της διαδικασίας αξιολόγησης δίνει την ευκαιρία στον αξιολογούμενο να 

παρουσιάσει τα καλύτερα δυνατά στοιχεία. Ακολουθώντας την αρχική αξιολόγηση, 

οι οίκοι συνεχίζουν να παρακολουθούν την οικονομική κατάσταση του 

αξιολογούμενου, καταγράφοντας κάθε πραγματοποιούμενη αλλαγή. Σύμφωνα με 

αυτό οι αναλυτές συνεκτιμώντας τις αλλαγές αυτές μπορεί να καταλήξουν ακόμα και 

στην αναθεώρηση της αρχικής αξιολόγησης. Συνήθως οι οίκοι ανακοινώνουν την 

επικείμενη αναθεώρηση. Η Moody’s για παράδειγμα συνοδεύει την υπό αναθεώρηση 

αξιολόγηση με την ένδειξη “under review”, ενώ η Standard & Poor’s θέτει τον 

αξιολογούμενο υπό ‘creditwatch. 

 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οίκοι αξιολόγησης καθορίζουν τόσο το χρονικό ορίζοντα 

αναθεώρησης, ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ 6 και 24 μηνών, όσο και την κατεύθυνση 

της αλλαγής της αξιολόγησης, που μπορεί να είναι θετική, δηλαδή αύξηση βαθμού 

πιστοληπτικής ικανότητας, σταθερή, δηλαδή ίδιος βαθμός, ή αρνητική δηλαδή 

μείωση του βαθμού πιστοληπτικής ικανότητας. Πολύ σημαντικό επίσης είναι, πως η 

πολιτική των οίκων ως προς τις αυτόκλητες αξιολογήσεις διαφέρει. Ορισμένοι 

εκδίδουν αξιολογήσεις μόνο κατόπιν εντολής, ορισμένοι άλλοι μπορεί να εκδώσουν 

αυτόκλητες αξιολογήσεις. Η Standard and Poor's αξιολογεί όλα τα φορολογήσιμα 

αξιόγραφα της αγοράς των ΗΠΑ που είναι αναγνωρισμένα από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς (SEC), ανεξάρτητα αν η αξιολόγηση ζητείται ή όχι από τον εκδότη.  

[8] 
«Η μεθοδολογία κι ο τρόπος αξιολόγησης που χρησιμοποιείται διαφέρει σε κάθε οίκο 

.αξιολόγησης... Παρόλο αυτά, είναι γεγονός ότι οι μεγαλύτεροι διεθνείς οίκοι τείνουν να ακολουθούν 

παρεμφερείς διαδικασίες και οργανωτικές δομές. IOSCO (2003), ‘’Report on the activities of Credit 

Rating Agencies’’, The technical committee of the International Organization of Securities 

Commissions (IOSCO), September.  
[9] «Procedures of International Credit rating Agencies’», www. kazakhstaninvestment.com  
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Αντιθέτως η Standard and Poor's δεν εκδίδει συνήθως αυτόκλητες αξιολογήσεις για 

δομημένα αξιόγραφα και ομόλογα που εκδίδονται από ξένες εταιρείες, καθώς η 

αξιολόγηση αυτών των χρεογράφων απαιτεί την πρόσβαση σε μη δημοσιευμένες 

πληροφορίες οι οποίες παρέχονται από τον εκδότη. Η Moody’s ακολουθεί εξίσου την 

πολιτική της Standard and Poor's σε ότι αφορά στην  αξιολόγηση των 

αναγνωρισμένων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) αμερικανικών εταιρικών 

αξιόγραφων, με τη διαφορά ότι συχνά εκδίδει και αυτόκλητες αξιολογήσεις για 

δομημένα αξιόγραφα και ομόλογα ξένων χωρών. Αντίθετα, η Fitch αποφεύγει τις 

αυτόκλητες αξιολογήσεις για κάθε αξιόγραφο. Συνήθως οι αυτόκλητες αξιολογήσεις 

είναι περισσότερο αμφισβητήσιμες και αμφιλεγόμενες. Οι αυτόκλητες αξιολογήσεις 

είναι επίσης πολύ πιο αυστηρές από τις μη αυτόκλητες και επηρεάζουν την απόδοση 

που πληρώνεται κατά την έκδοση. Οι υποστηρικτές των αυτόκλητων αξιολογήσεων 

σπεύδουν να ισχυριστούν ότι οι αυτόκλητες αξιολογήσεις είναι αξιόπιστες, καθώς οι 

αξιολογήσεις κατόπιν παραγγελίας μπορεί να κρύβουν ένα είδος “συμφωνίας” μεταξύ 

πελάτη που παραγγέλνει την αξιολόγηση και οίκου.  

 

Αντίθετα, οι επικριτές των αυτόκλητων αξιολογήσεων υποστηρίζουν ότι αυτές 

βασίζονται σε ελλιπή πληροφόρηση, καθώς η επικοινωνία με τον εκδότη είναι 

περιορισμένη. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η αντιστοίχιση των ποιοτικών 

πιστοληπτικών αξιολογήσεων των τριών μεγαλυτέρων οίκων αξιολόγησης σε 

αριθμητική κλίμακα.
[10]  

Οι περισσότεροι οίκοι χρησιμοποιούν ως σύμβολα γράμματα 

ή αριθμούς ως κλίμακα  αξιολόγησης. Προκειμένου να παράσχουν ικανοποιητικότερη 

διαβάθμιση, η Fitch το 1973, η Standard and Poor's το 1974 εισήγαγαν τα σύμβολα 

(+) και (-) στις αξιολογήσεις τους και η Moody's το 1982 τους αριθμούς 1,2,3. 

[11]
Πρόσφατα, οι Moody's και η Standard and Poor's εισήγαγαν στις αξιολογήσεις 

τους όρους watch και outlook, υποδηλώνοντας ότι υπάρχει ενδεχόμενο αναθεώρησης 

μιας αξιολόγησης στους επόμενους 6 με 24 μήνες, εξαιτίας μεταβολής κάποιων 

παραγόντων. Πιο αναλυτικά, η ένδειξη rating watch σημαίνει ότι οι αξιολογήσεις 

συνήθως τίθονται υπό παρακολούθηση για να ειδοποιούν τους επενδυτές ότι υπάρχει 

πιθανότητα αλλαγής της αξιολόγησης και δίνουν την πιθανή κατεύθυνση της αλλαγής 

αυτής.  

[10]
 ‘’Rating Change Timeliness across Rating Agencies’’, Ben Macdonald, April 2006 

[11]
 US Securities and Exchange Commissions (2002), ‘’Report on the role and function of Credit 

Rating Agencies in the operation of the securities markets’’, Section 702(b) of the Sarbanes – Oxley 

Act.  
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Όταν ορίζονται ως "positive" υποδηλώνουν μια εν δυνάμει άνοδο, όταν ορίζονται ως 

"negative" αντίθετα υποδηλώνουν μια εν δυνάμει μείωση και όταν "evolving" οι 

αξιολογήσεις έχουν αυξανόμενη ή μειωμένη τάση ή διατηρούνται στην ίδια κλίμακα. 

Παρακάτω θα αναφερθούμε σε κάποιες από τις κυριότερες κατηγορίες αξιολόγησης 

που παρέχουν οι τρεις οίκοι αξιολόγησης. O διεθνής οίκος Moody's δημοσιεύει 

αξιολογήσεις και αναλύσεις για χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος, εκδότες 

χρεογράφων και πλήθος πιστωτικών υποχρεώσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται 

εταιρικές και κυβερνητικές υποχρεώσεις, τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς 

αγορές κεφαλαίων, structured finance, χρεόγραφα και προγράμματα 

βραχυπρόθεσμων αξιόγραφων εμπορικών συναλλαγών. Πρόσφατα η Moody's 

επεκτάθηκε στην αξιολόγηση εκδοτών αξιόγραφων, υποχρεώσεων ασφαλιστικών 

οργανισμών, τραπεζικών δανείων, παραγώγων προϊόντων, τραπεζικών καταθέσεων 

και αμοιβαίων κεφαλαίων. Συνοπτικά θα αναφέρουμε κάποια παραδείγματα ανά 

οίκο. 

 

 

 

 

 

 

Ποσοτική κλίμακα αξιολόγησης  

S&P Moody’s Fitch Ratings Αριθμητική Κλίμακα  

ΑΑΑ  Aaa  ΑΑΑ  1  

AA+  Aa1  AA+  2  

AA  Aa2  AA  3  

AA-  Aa3  AA-  4  

A+  A1  A+  5  

A  A2  A  6  

A-  A3  A-  7  

BBB+  Baa1  BBB+  8  

BBB  Baa2  BBB  9  

BBB-  Baa3  BBB-  10  

BB+  Ba1  BB+  11  

BB  Ba2  BB  12  

BB-  Ba3  BB-  13  

B+  B1  B+  14  

B  B2  B  15  

B-  B3  B-  16  

CCC+  Caa1  CCC  17  

CCC  Caa2  CC  18  

CCC-  Caa3  C  19  

CC  Ca  RD  20  
Σημειώσεις: Κλίμακες πιστοληπτικής αξιολόγησης του μακροπρόθεσμου χρέους χωρών σε εγχώριο 

νόμισμα των τριών μεγαλυτέρων οίκων.  
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1.4.1 Για τον οίκο Moody's : 
[12]

 

 

 Αξιολόγηση επενδυτικού κινδύνου ομολόγων και προνομιούχων μετοχών 

όπου η κλίμακα αξιολόγησης είναι:  

 

Investment grade: Aaa, Aa1,Aa2,Aa3, A1,A2,A2,Baa1,Baa2,Baa3  

Sub Investment grade: Ba1,Ba2,Ba3,B1,B2,B3,Caa1,Caa2,Caa3,Ca,C  

 

 Αξιολόγηση ικανότητας εκπλήρωσης κύριων οικονομικών υποχρεώσεων 

(χωρίς εγγυήσεις) όπου η κλίμακα αξιολόγησης είναι:  

 

Investment grade: Aaa, Aa1,Aa2,Aa3, A1,A2,A2,Baa1,Baa2,Baa3  

Sub Investment grade: Ba1,Ba2,Ba3,B1,B2,B3,Caa1,Caa2,Caa3,Ca,C  

 

 Αξιολόγηση της εσωτερικής κατάστασης και ασφάλειας μιας τράπεζας όπου η 

κλίμακα αξιολόγησης είναι:  

 

A, B+, B, B-, C+, C, C-, D+,D, D-, E 

 

1.4.2 Για τον οίκο Standard and Poor's: 

 
 Αξιολόγηση συγκεκριμένης οικονομικής υποχρέωσης όπου η κλίμακα 

αξιολόγησης είναι:  

Μακροπρόθεσμες  
Investment grade: ΑΑΑ, ΑΑ+,AA,AA-, A+,A, A-, BBB+, BBB, BBB  

Sub investment grade: BB+, BB, BB-, B+, B, B-, CCC+,CCC, CCC-,CC,C,D  

 

Βραχυπρόθεσμες  
Investment grade: Α1, Α2, Α3  

Sub investment grade: Β, C, D 

 

 Αξιολόγηση μιας ασφαλιστικής εταιρείας σε σχέση με οικονομικές υποχρεώσεις 

της που χρησιμοποιούνται ως εγγύηση όπου η κλίμακα αξιολόγησης είναι:  

 

Investment grade: ΑΑΑ, ΑΑ+,AA,AA-, A+,A, A-, BBB+, BBB, BBB  

Sub investment grade: BB+, BB, BB-, B+, B, B-, CCC+,CCC, CCC-,CC 

 

[12] 
  Ben Macdonald ‘’Rating change Timeless across Rating Agencies’’, The Leonard N. Stern School 

of Business, April 2006 
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1.4.3 Για τον οίκο Fitch: 

 

 Προσδιορίζεται η ικανότητα εξόφλησης μιας υποχρέωσης ανεξάρτητα αν αυτή 

είναι σε ξένο ή εγχώριο νόμισμα. Αναφέρεται σε χώρες, εταιρείες, οργανισμούς 

καθώς και στα χρεόγραφα που εκδίδουν όπου η κλίμακα αξιολόγησης είναι:  

 

Μακροπρόθεσμες 

Investment grade: ΑΑΑ, ΑΑ+,AA,AA-, A+,A, A-, BBB+, BBB, BBB  

Sub investment grade: BB+, BB, BB-, B+, B, B-, CCC+,CCC, CCC-,CC,C,D  

ΝR : μη αξιολογημένο 

Βραχυπρόθεσμες 

Investment grade: F1+, F1, F2, F3, 

Sub investment grade: Β, C, D  

ΝR : μη αξιολογημένο 

 

 Αξιολόγηση της εμπειρίας ομάδας management όπου η κλίμακα αξιολόγησης 

είναι:  

 

1, 2, 3, 4  

1: ανώτατη κλίμακα  

4: κατώτατη κλίμακα 

 

Τέλος οι αξιολογήσεις των ομολόγων από τους τέσσερις κυριότερους αμερικανικούς 

οίκους αξιολόγησης Moody's, Standard & Poor's και Fitch είναι συγκρίσιμες με την 

έννοια ότι μετρούν την πιθανότητα αδυναμίας ή καθυστέρησης πληρωμής μιας 

οικονομικής υποχρέωσης. Από την στιγμή που οι εποπτικές αρχές υιοθέτησαν στους 

κανονισμούς την παρουσία αξιολογήσεων, θεώρησαν ως δεδομένη την ομοιομορφία των 

βασικών κλιμάκων αξιολόγησης. 

 

1.5 Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Το ζήτημα της αξιοπιστία της αξιολόγησης τίθεται διότι ο οργανισμός που πληρώνει 

τους οίκους για να κάνουν την αξιολόγηση είναι αυτός που αξιολογείται. Έτσι, όταν 

ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θέλει να εκδώσει ένα ομολογιακό δάνειο, πρέπει να 

πληρώσει τουλάχιστον δύο από τους παραπάνω οίκους για να το αξιολογήσει. Το 

rating που δίνουν οι οίκοι αξιολόγησης σε επιχείρηση – τράπεζα ή κράτος σημαίνει 

ότι όσο καλύτερη (υψηλότερη) είναι η βαθμολογία, τόσο περισσότερο ασφαλής 

θεωρείται η επένδυση και, κατά συνέπεια, το επενδυτικό ενδιαφέρον μεγαλύτερο και 

το κόστος χρήματος φθηνότερο. Άρα ο ρόλος των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων 
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είναι εκ των πραγμάτων κομβικός. Το πρόβλημα της αξιολόγησης από τους τρεις 

οίκους είναι πρώτιστα πρόβλημα δεοντολογικό. Υπάρχουν ισχυρές προσωπικές 

σχέσεις μεταξύ των στελεχών των οίκων αξιολόγησης με τα στελέχη επιχειρήσεων 

και οργανισμών που ζητούν αξιολόγηση. Πολλές φορές τα στελέχη των οίκων δίνουν 

οδηγίες σε διευθυντικά στελέχη των οργανισμών για να λάβουν καλό βαθμό. Αυτή η 

προσέγγιση δημιουργεί κανόνες λειτουργίας στην αγορά τους οποίους πρέπει 

υποχρεωτικά να ακολουθούν οι αξιολογούμενες επιχειρήσεις. Έχει πολλές φορές 

καταγραφεί ότι οι τρεις μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης διαπλέκονται με άλλα εταιρικά 

συμφέροντα τα οποία κυρίως είναι εκδοτικά, ενώ παρά την εμφάνιση μεγάλων 

σκανδαλών δεν μειώθηκε καθόλου η καλή φήμη των οίκων αξιολόγησης. 

Παραδείγματος χάριν, το 2001 διαπιστώθηκε, ότι και οι τρεις οίκοι είχαν αξιολογήσει 

με την καλύτερη βαθμολογία την πιστοληπτική ικανότητα της μεγαλύτερης 

επιχείρησης παραγωγής ενέργειας των ΗΠΑ, της Enron, 
[13]

 ενώ τέσσερις μέρες μετά 

η επιχείρηση πτώχευσε. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα για μια ακόμη φορά οι οίκοι 

αξιολόγησης να δεχτούν δημόσια κριτική. Παράλληλα μπορούμε να παρατηρήσουμε 

ότι σε καμιά κρίση που έλαβε χώρα στις τελευταίες δεκαετίες οι οίκοι δεν έκαναν 

καμιά αξιόπιστη πρόγνωση, ούτε διόρθωσαν έγκαιρα τις αξιολογήσεις τους. Κι αν το 

έπραξαν, η κρίση είχε κάνει ήδη την εμφάνισή της, ενώ η καθυστερημένη δράση τους 

το μόνο που πέτυχε ήταν να επιταχύνει την κρίση και να σπείρει τον πανικό στους 

επενδυτές. Οι οίκοι φαίνεται να μην γνώριζαν τίποτα για την κρίση που θα ξεσπούσε 

στο Μεξικό (1994/95), ενώ το ίδιο συνέβηκε και για την κρίση στην Ασία το 1997, 

που τις έπιασε στον ύπνο. Κατά τις κρίσεις στη Ρωσία και στη Βραζιλία το 1998 οι 

οίκοι αξιολόγησης έτρεχαν πίσω από τα γεγονότα. Σε μια άλλη περίπτωση η S&P 

διέδωσε την είδηση για υποβάθμιση της Γαλλίας, δηλώνοντας λίγο αργότερα ότι 

έγινε ένα λάθος στον υπολογιστή. Το αποτέλεσμα ήταν ότι τα κρατικά ομόλογα της 

Γαλλίας είχαν την μεγαλύτερη απώλειά τους από τότε που εισήχθηκε το ευρώ. Σαν 

αντίδραση στην περίπτωση της Enron αλλά και σε πολλά άλλα σκάνδαλα, 

καθορίστηκε το 2002 στην Sarbanes-Oxley Act, μεταξύ των άλλων, ότι θα πρέπει να 

ελέγχεται ο τρόπος λειτουργίας των οίκων αξιολόγησης.  

 

[13]
 Ένα άλλο γνωστό περιστατικό είναι αυτό της εταιρίας Enron η οποία για τέσσερις ημέρες είχε 

κατάταξη ΒΒΒ πριν καταρρεύσει, προκαλώντας τεράστιες ζημιές στους μετόχους της. Credit rating 

Agency, From Wikipedia, the free encyclopedia 
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Το 2006 ψηφίζεται νόμος για την μεταρρύθμιση των οίκων αξιολόγησης (Credit 

Rating Agency Reform Act) στον οποίο απαιτείται διαφάνεια, υπευθυνότητα, 

ανταγωνισμός κτλ. Από τότε οι οίκοι έπρεπε να λάβουν άδεια λειτουργίας σε μια 

τυπική διαδικασία – μέχρι τότε η SEC έδινε την άδεια ελεύθερα. Από το 2007 έλαβαν 

άδεια 7 νέοι οίκοι αξιολόγησης. Αυτό όμως δεν άλλαξε τίποτα σε ότι αφορά στην 

κυριαρχία των «τριών μεγάλων», οι οποίοι όπως και πριν ελέγχουν το 97% της 

παγκόσμιας πιστοληπτικής αξιολόγησης. (Becker, Bo Milbourn, 2009). Στην 

πρόσφατη παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση οι οίκοι αυτοί έπεσαν έξω, κυρίως 

διότι αμείβονται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις στις οποίες αξιολογούσαν τα ομόλογά 

τους.  

 

Μάλιστα, όταν η αγορά στέγης κατάρρεε στα τέλη του 2007, η Moody’s έβαλε στο 

περιθώριο και απομόνωσε κάποιους αναλυτές και στελέχη της που προειδοποιούσαν 

για την επερχόμενη οικονομική καταστροφή. (Bryan D. και M. Rafferty, 2006). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω: α) Υποστηρίζεται ότι το σημαντικότερο λάθος κατά την 

μεταρρύθμιση του χρηματιστικού συστήματος στις ΗΠΑ από τον Ρούσβελτ το 1930, 

βρισκόταν στο ότι δεν δημιουργήθηκε καμιά κρατική υπηρεσία, αλλά το ότι 

μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στους οίκους αξιολόγησης, ότι αυτοί αυτονομήθηκαν 

και ότι το συμφέρον τους συνδέθηκε άμεσα με τις τράπεζες. Το κράτος με τον τρόπο 

αυτό έγινε συνένοχο. Το ίδιο ισχύει και για τους οικονομικούς ελεγκτές, οι οποίοι στο 

New Deal απέκτησαν επίσης υψηλές αρμοδιότητες, καταλήγοντας έτσι σε παρόμοια 

αποτελέσματα. β) Οι προπαγανδιστές της απορρύθμισης, με τους οίκους αξιολόγησης 

καθιέρωσαν οι ίδιοι έναν θεσμό ρύθμισης, και μάλιστα τέτοιο, ο οποίος είναι επίσης 

ισχυρός όσο επίσης αδιαφανής και διεφθαρμένος. Αυτό φαίνεται από το ότι οι 

ισχυροί αντίπαλοι της ρύθμισης δεν υποστηρίζουν την απορρύθμιση, αλλά μια 

ρύθμιση, η οποία θα ελέγχεται από αυτούς τους ίδιους. γ) Οι τρεις μεγάλοι οίκοι είναι 

συνδεδεμένοι με ένα ιδιωτικό και κρατικό δίκτυο από χρηματιστές των ΗΠΑ και με 

αυτό τον τρόπο αποτελούν ένα ενεργό στοιχείο του καπιταλιστικού κρισιακού 

κέντρου. (Bordo, 2008). Πολλοί είναι εκείνοι που αμφισβητούν ευθέως την ικανότητα 

των οίκων αξιολόγησης από τη στιγμή που διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο 

στην κατάρρευση του χρηματοοικονομικού συστήματος και απέτυχαν να 

αναγνωρίσουν το πραγματικό επενδυτικό κίνδυνο των χρεογράφων τα οποία ήταν 

συνδεδεμένα με επισφαλή  στεγαστικά δάνεια και στα οποία έδιναν υψηλές 

βαθμολογίες.  
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Οι οίκοι αξιολόγησης λειτουργούν ως διαμεσολαβητές με σκοπό την επίλυση του 

προβλήματος της ασύμμετρης πληροφόρησης, εκτιμώντας τον πιστωτικό κίνδυνο των 

δανειοληπτών. Όμως, συγκρούσεις συμφερόντων, ηθικός κίνδυνος, μεροληψία και 

συστηματικά σφάλματα θέτουν ερωτήματα ως προς την αντικειμενικότητα των 

εκτιμήσεων αυτών. Η σημασία των οίκων αξιολόγησης σημείωσε ραγδαία αύξηση τα 

τελευταία χρόνια, αφού οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις, εκτός από την πληροφορία που 

περιέχουν, σχετίζονται άμεσα τόσο με την προληπτική εποπτεία των τραπεζών για τον 

καθορισμό των απαιτούμενων ιδίων κεφαλαίων τους, όσο και με την επενδυτική 

συμπεριφορά ασφαλιστικών ταμείων και άλλων θεσμικών επενδυτών. Αυτό όμως ίσως 

να αλλοιώσει τα κίνητρα των οίκων αξιολόγησης και να επιτρέψει την εμπλοκή τους σε 

πρακτικές θεσμικού arbitrage. Με απλά λόγια, ο οίκος αξιολόγησης θα μπορούσε να 

«θυσιάσει» την αντικειμενικότητα της αξιολόγησής του προκειμένου να προσφέρει στην 

επιχείρηση από την οποία πληρώνεται την ευνοϊκότερη αξιολόγηση που εκείνη επιθυμεί. 

 

 Η υπόθεση εναντίον των οργανισμών αξιολόγησης εστιάζεται κυρίως σε δύο  

κατηγορίες. Πρώτον, οι οργανισμοί λαμβάνουν αμοιβές από τους εκδότες των 

ομολόγων και χρεογράφων τα οποία αξιολογούν. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τους 

επικριτές, τους καθιστά ανίκανους να παρέχουν αντικειμενικές πληροφορίες  σχετικά 

με τους κινδύνους που συνδέονται με αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα.  Δεύτερον, 

οι μέθοδοι διαβάθμισης και κατηγοριοποίησης των CDOs δεν καθιστούν  εύκολο για 

τους επενδυτές να δουν το πραγματικό επίπεδο του κινδύνου που μεταφέρουν 

(Hodge,2008). Οι Blume et al. (1998) τεκμηριώνουν εμπειρικά τη σταδιακή εμφάνιση 

υψηλότερων αξιολογήσεων με την πάροδο των ετών. Το φαινόμενο αυτό, γνωστό 

ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 με τον όρο πληθωρισμός αξιολογήσεων 

ήταν ένα από τα προβλήματα που οδήγησαν στην πρόσφατη κρίση. Ένα άλλο 

πρόβλημα, η χαμηλή ποιότητα των αξιολογήσεων, αναδείχθηκε πρόσφατα εξαιτίας της 

κρίσης. Σύμφωνα με τους Calomiris and Mason (2009) οφείλεται στη σύγκρουση 

συμφερόντων μεταξύ των θεσμικών επενδυτών (τράπεζες, ταμεία εξασφάλισης, εταιρείες 

αμοιβαίων κεφαλαίων) και των πελατών τους. 

 

 Οι θεσμικοί επενδυτές δεν έχουν τα κίνητρα να απαιτήσουν και να επιβάλουν υψηλής 

ποιότητας αξιολογήσεις, γιατί λόγω της μεγάλης επιρροής που έχουν μπορούν να 

επηρεάσουν ποια επιχείρηση θα συνεχίσει να λειτουργεί κερδοφόρα και ποια θα 

αναγκαστεί να κλείσει ή να αναζητήσει αγοραστή(και για κρατικά ομόλογα). Αυτό θα 

μπορούσε να αποφευχθεί είτε μη αγοράζοντας χρεόγραφα με χαμηλής ποιότητας 
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αξιολογήσεις, είτε ζητώντας σημαντική έκπτωση στην τιμή τους (Calomiris and Mason, 

2009· Pagano and Volpin, 2010). Η αιτία της μείωσης της ποιότητας των 

αξιολογήσεων σύμφωνα με τους Becker and Milbourn (2008) είναι ο αυξημένος 

ανταγωνισμός μεταξύ των οίκων αξιολόγησης για τη διατήρηση ή αύξηση των 

μεριδίων αγοράς τους για ένα προϊόν, η ποιότητα του οποίου κρίνεται μετά την αγορά 

του και σε βάθος χρόνου.  

 

Έχουν έτσι κίνητρο να μειώσουν την ποιότητα του προϊόντος, δηλαδή να παρέχουν 

πιο ευνοϊκές αξιολογήσεις ευχαριστώντας τον πελάτη – αξιολογούμενο. Οι Becker 

and Milbourn (2008) τεκμηριώνουν εμπειρικά τη σταδιακή μείωση της ποιότητας των 

αξιολογήσεων τα τελευταία χρόνια με την αύξηση του ανταγωνισμού, καθώς και τη 

μείωση της συσχέτισης μεταξύ των αποδόσεων (εταιρικών) ομολόγων και του βαθμού 

αξιολόγησής τους. Το τελευταίο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορά στην επίδραση 

των αξιολογήσεων στη συμπεριφορά των επενδυτών. Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα 

σχετικά με τους οίκους αξιολόγησης είναι, ότι η επίδοση τους να προβλέπουν τις 

επερχόμενες διεθνείς κρίσεις είναι περιορισμένη, θέτοντας σε αμφισβήτηση την ποιότητά 

τους. Προς τα τέλη του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα εσωτερικής αγοράς 

χαρακτήρισε αδιαφανή και αναξιόπιστη τη λειτουργία των οίκων. Η κριτική 

εστιάστηκε κυρίως "στο μη ικανοποιητικό τρόπο, με τον οποίο διαχειρίστηκαν οι 

οίκοι τις δικές τους συγκρούσεις συμφερόντων και την ανεπαρκή διαφάνεια στις 

δραστηριότητές τους". Αυτό το θέμα συζητήθηκε στα Συμβούλια Υπουργών 

Οικονομίας της Ε.Ε. και αποφασίσθηκε να ληφθούν μέτρα που θα ενισχύουν τη 

διαφάνεια της λειτουργίας τους. Σαν μέτρο ζητήθηκε από τους οίκους να ενημερώνουν 

αρκετό διάστημα πριν από την ανακοίνωση των αξιολογήσεων τους για κρατικά χρέη και 

να δίνουν το σύνολο της ανάλυσης πάνω στην οποία βασίζουν τις αξιολογήσεις τους.  

 

Πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως, στο πλαίσιο της έρευνας που έκαναν για την 

αναζήτηση των αιτίων που οδήγησαν στη μεγάλη κρίση, ασχολήθηκαν με το ρόλο των 

οίκων και οι αμερικανικές αρχές. Η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων για τη σταδιακή απεξάρτηση της αμερικανικής 

χρηματοπιστωτικής αγοράς από τις αξιολογήσεις των οίκων. Τα μέτρα αυτά 

αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων συμφερόντων απαγορεύοντας τα 

στελέχη των οίκων να παρέχουν συγχρόνως αξιολογήσεις και συμβουλές για τα ίδια 

προϊόντα. Στοχεύουν επίσης να αναγκάσουν τους επενδυτές να μειώσουν την 
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εξάρτησή τους στις αξιολογήσεις των οίκων. Ο Cox συνέστησε να σταματήσουν οι 

ρητές αναφορές σε αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας ή να τροποποιηθεί ο 

ρόλος τους από το μεγαλύτερο μέρος των κανόνων της αγοράς. Αυτό θα σημαίνει ότι 

οι επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων και των διευθυντικών στελεχών, θα πρέπει να 

εξετάσουν τη ρευστότητα, την αστάθεια και τον κίνδυνο ζημιών χρησιμοποιώντας 

ανεξάρτητες γνωμοδοτήσεις αντί βαθμολογήσεων από οίκους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΟΙ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ; 

 

Εισαγωγικό Σημείωμα: Παρά τις σε πολλές περιπτώσεις δικαιολογημένες αντιρρήσεις 

και ενστάσεις που παρουσιάζονται για την αντικειμενικότητα της βαθμολόγησης της 

πιστοληπτικής ικανότητας του χρέους των κρατών από τους οίκους αξιολόγησης, η 

πραγματικότητα μας επιβεβαιώνει ότι οι αξιολογήσεις επηρεάζουν σημαντικά τους 

συμμετέχοντες στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου και τις ροές των κεφαλαίων από 

και προς τις διάφορες χώρες.  Για να ανακτήσει μια χώρα την εμπιστοσύνη της από τη 

μεριά των αγορών καθώς και για να αποκαταστήσει τη χρηματοδότησή της προκειμένου 

να αναπτύξει της οικονομίας της, είναι δεδομένη και αναγκαία η αναβάθμιση της 

πιστοληπτικής ικανότητάς. 

2.1 ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ; 

Η διαδικασία με την οποία λειτουργεί ένας οίκος αξιολόγησης είναι η εξής: αρχικά 

παρακολουθεί τις εξελίξεις (monitoring) και παράλληλα αξιολογεί και διαβαθμίζει 

(rating) την πιστοληπτική αξιοπιστία ενός Ιδιωτικού ή Δημόσιου φορέα που προχωρά 

στην έκδοση χρεογράφων (Κρατικά ή Εταιρικά Ομόλογα). Λαμβάνοντας υπόψη τις 

εξελίξεις και ανάλογα με αυτές, ένας οίκος αξιολόγησης αναβαθμίζει ή υποβαθμίζει 

την πιστοληπτική αξιοπιστία ενός εκδότη ομολόγων, ένα γεγονός που φυσικά έχει 

επίπτωση άμεση στο διαμορφούμενο ύψος των επιτοκίων δανεισμού. Οι τρεις 

σημαντικότεροι οίκοι αξιολόγησης, διαθέτοντας τη δύναμη να καθοδηγούν και να 

κατευθύνουν αυτούς που έχουν τα κεφάλαια και τις επενδύσεις τους ανάλογα με τις 

εκθέσεις και τις βαθμολογίες τους, απέκτησαν με τον καιρό τεράστια επιρροή, όπως 

είναι φυσικό. Από τις εκθέσεις και τις αξιολογήσεις τους κρίνεται το επίπεδο 

κινδύνου μιας επένδυσης και ο χαρακτηρισμός της ως υψηλού ρίσκου ή όχι. Σ’ ότι 

αφορά τα κράτη και τις αξιολογήσεις τους από τους οίκους η λειτουργία τους 

στηρίζεται στο σκεπτικό ότι όσο χαμηλότερος είναι ο βαθμός που λαμβάνουν τόσο 

περισσότερο ανεβαίνει ο τόκος που πληρώνουν για να βρουν δάνεια, κάτι που 

συμβαίνει και στην περίπτωση της Ελλάδας. Η ευθύνη οι τρεις οίκοι αξιολόγησης να 
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κρίνουν και να αποφασίζουν για το αν μια εθνική οικονομία έχει υπερχρεωθεί ή όχι 

και αν μπορεί να εξυπηρετήσει εύκολα ή δύσκολα τις δανειακές της υποχρεώσεις, 

αποτελεί ένα ενδιαφέρον πεδίο διερεύνηση καθώς μια ενδεχόμενη κακή 

βαθμολόγηση αναμφισβήτητα δύναται να επηρεάσει τις ζωές εκατομμυρίων πολιτών. 

Η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας μια κρατικής οντότητας σημαίνει ότι 

μια χώρα για να βρει πιστώσεις από το εξωτερικό απαιτείται να χορηγήσεις στους 

πιστωτές της περισσότερους τόκους, αντισταθμίζοντας το υψηλότερο επενδυτικό 

ρίσκο που εκείνοι θα αναλάβουν. Οι οίκοι αξιολόγησης με σαφήνεια αναφέρουν ότι 

εξετάζουν και διερευνούν μια μεγάλη σειρά παραγόντων προκειμένου να καταθέσουν 

τις εκτιμήσεις τους, όμως άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι οι περισσότερες εκτιμήσεις 

μπορούν να καθοριστούν μόνο από λίγες οικονομικές μεταβλητές. Οι Cantor και 

Packer (1996) διαπίστωσαν ότι περισσότερο από το 90% στις αξιολογήσεις χωρών 

μπορούσε να αποδοθεί σε έξι παράγοντες: 

 Κατά Κεφαλήν Εισόδημα 

 Αύξηση ΑΕΠ 

 Εξωτερικό Δανειακό Βάρος 

 Εμπειρία Πληθωρισμού 

 Ιστορία Αθέτησης 

 Επίπεδο Οικονομικής Ανάπτυξης 

Από την άλλη ο Antonio Alfonso (2003) πραγματοποιώντας μια παρόμοια μελέτη 

υποστηρίζει ότι το Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ συνιστά ουσιαστικά τη μόνη οικονομική 

μεταβλητή που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη  για την αξιολόγηση μιας χώρας.  

Η πιστοληπτική διαβάθμιση αντιστοιχεί στην πιστοληπτική αξιοπιστία ενός Ιδιωτικού 

ή Δημόσιου φορέα, επηρεάζοντας παράλληλα άμεσα το επιτόκιο δανεισμού, καθώς 

τα επιτόκια εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το ρίσκο που συνεπάγεται η 

συγκεκριμένη επένδυση. Συνεπώς ένα ομόλογο χαμηλής διαβάθμισης έχει υψηλό 

επιτόκιο (απόδοση), προκειμένου να μπορέσει να προσελκύσει αγοραστές, μιας και 

αποτελεί επισφαλή επένδυση. Αντιθέτως, ένα ομόλογο υψηλής διαβάθμισης 

προσφέρει μικρότερο επιτόκιο, καθώς η επένδυση θεωρείται πολύ χαμηλού ρίσκου 

και οι αγοραστές είναι εύκολο να βρεθούν. 
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2.2 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΜΙΑ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Έχει αποδειχθεί ότι οι αξιολογήσεις των οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας έχουν επίδραση στο κόστος των κεφαλαίων που αναζητούν οι 

δανειζόμενοι, στη ροή των πιστώσεων, αλλά και στην οικονομική σταθερότητα των 

αξιολογουμένων οντοτήτων και εν γένει των αγορών 
[14]

. Δηλαδή με απλά λόγια, οι 

αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας δεν αφορούν μόνο τα δύο προφανή μέρη 

μιας σχέσης, ήτοι τον δανειστή-επενδυτή και τον δανειζόμενο, αλλά σε μεγάλο βαθμό 

επηρεάζουν τη λειτουργία των αγορών και την εμπιστοσύνη των επενδυτών και 

καταναλωτών. Επίσης οι οίκοι αξιολόγησης μπορούν να αποτελέσουν παράγοντα 

αποσταθεροποίησης και ούτως ή άλλως αποτελούν ένα «σοβαρό παράγοντα 

μεταβολής της διάθεσης των αγορών
» [15]

. Παραδείγματος χάριν στην ασιατική αλλά 

και στην ελληνική κρίση, η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας μιας χώρας 

από οποιονδήποτε οίκο, ακολουθούνταν άμεσα από την υποβάθμιση που ενεργούσαν 

και οι υπόλοιποι οίκοι αξιολόγησης εις βάρος εθνικών οικονομιών
[16]

. Ως εκ τούτου 

έχει εύλογα κριθεί ότι η αποσταθεροποιητική λειτουργία των οίκων αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας κατά την πρώτη υποβάθμιση μιας αξιολογούμενης 

οντότητας, δεν λειτουργεί καθόλου προς την κατεύθυνση βελτίωσης της οικονομικής 

κατάστασης της οντότητας και προστασίας των επενδυτών, αλλά περισσότερο έχει τα 

χαρακτηριστικά μιας αυτό-εκπληρούμενης προφητείας 
[17]

. Συνεπώς, η ανακοίνωση 

της υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας ενός κράτους δημιουργεί αυτό το 

οποίο θεωρητικά, θέλει να αποφύγει, την κατάρρευση χωρών και επενδυτών. Η 

αμεροληψία και η αντικειμενικότητα των οίκων αξιολόγησης κριτικάρεται από 

πλήθος οικονομικών μελετών, που τους αποδίδουν προκαταλήψεις, ιδιοτέλεια και 

γεωπολιτικές επιδιώξεις ως προς την αξιολόγηση κρατών και τίτλων δημόσιου 

χαρακτήρα, για τους παρακάτω λόγους 
[18]

: 

 Οι αξιολογήσεις κρατών είναι προκυκλικές
 
και επιδεινώνουν τις οικονομικές 

κρίσεις και τις κρίσεις χρέους. 

[14]
 International Monetary Fund, “Global Financial Stability Report : Sovereigns, funding, and 

systemic liquidity”, October 2010, σ. 111 
[15] 

Roche Marc, Καπιταλισμός εκτός νόμου – Η οικονομία του παρασκηνίου, εκδ. Ημερησία, 2014, σ. 

73. 
[16] 

Roche, όπ.π., σ. 78 

[17] 
Gärtner Manfred, Standards are poor : On competence and professional integrity at the leading 

rating agency, 2014, σ. 2, σε http://link.springer.com/article/ 10.1007%2Fs10272-014-0517-8#page-1 . 
[18] 

Gärtner, όπ,π., σ. 2. 
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 Οι αξιολογήσεις των τίτλων κρατών ή δήμων είναι συστηματικά (και 

οπωσδήποτε κατά κανόνα) χαμηλότερες από αυτές των οντοτήτων ιδιωτικού 

χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη την ίδια κατηγορία κινδύνων, στοιχείο που 

αποδεικνύει προκατειλημμένες θέσεις των οίκων αξιολόγησης. 

 Οι υποβαθμίσεις των περιφερειακών χωρών της ευρωζώνης είναι 

υπερβολικές και μεθοδολογικά αδικαιολόγητες. 

 Οι αξιολογήσεις των οίκων αξιολόγησης χαρακτηρίζονται από ισχυρές 

πολιτιστικές προκαταλήψεις και επηρεάζονται από γεωπολιτικούς 

συσχετισμούς. Οι σημαντικότεροι οίκοι αξιολόγησης αξιολογούν ευμενέστερα 

τις χώρες που έχουν την έδρα τους, καθώς και τις αγγλόφωνες χώρες 
[19]

, 

εγείροντας έτσι ερωτήματα για το εάν στον πυρήνα της λειτουργίας τους 

κυριαρχεί η οικονομική – χρηματοπιστωτική στόχευση ή η παραγωγή 

τεχνικών ελέγχου και διακυβέρνησης. 

Πρόσφατη απόδειξη της υψηλής παγκόσμιας γεωπολιτικής σημασίας των οίκων 

αξιολόγησης συνιστά το γεγονός ότι η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα και η 

Νότια Αφρική, χώρες γνωστές και ως BRICS, που ευαγγελίζονται ότι επιδιώκουν μια 

«δίκαιη, δημοκρατική και πολυπολική παγκόσμια τάξη», αποφάσισαν την ίδρυση και 

λειτουργία ενός δικού τους οίκου αξιολόγησης. 

2.3 ΚΛΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι τέσσερα είναι τα σημαντικότερα ζητήματα, που 

γέννησαν αμφιβολίες σχετικά με την αξιοπιστία και τη δράση των οίκων 

αξιολόγησης. Το ολιγοπώλιο των αξιολογητών, η έλλειψη ανεξαρτησίας, η έλλειψη 

προβλεψιμότητας και η πρόκληση δυσμενών επιπτώσεων. Ειδικότερα, 

[19] 
Fuchs Andreas – Gehring Kai, The Home Bias in Sovereign Ratings, 20 December 2013, Discussion Paper 

Series No 552, University of Heidelberg, Department of Economics, σ. 36, http://www.uni-

heidelberg.de/md/awi/forschung/dp 552.pdf. Από τη μελέτη αυτή, που αξιοποίησε συγκριτικά τις αξιολογήσεις 

συνολικά 9 ΟΑΠΙ που εδρεύουν σε 6 χώρες, επιβεβαιώθηκε ότι οι ΟΑΠΙ αξιολογούσαν τις χώρες στις οποίες 

έδρευαν τουλάχιστον κατά μια βαθμίδα ανώτερη από άλλες χώρες ιδίου επιπέδου. Παρατηρήθηκε επίσης, ότι η 

διαφορά μεταξύ της ομιλουμένης γλώσσας στην έδρα των ΟΑΠΙ και της ομιλούμενης γλώσσας στην 

αξιολογούμενη χώρα, οδηγούσε σε χαμηλότερες βαθμολογήσεις, χωρίς να συντρέχουν οποιοιδήποτε άλλοι 

σχετικοί οικονομικοί παράγοντες. 
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Ι. Οι οίκοι αξιολόγησης Moody’s, Standard & Poor’s και Fitch κατέχουν περίπου το 

90% της παγκόσμιας αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, με τους δύο πρώτους 

να μοιράζονται περίπου το 80% 
[20]

. Ο έλεγχος της αγοράς, ουσιαστικά, από δύο 

οίκους αξιολόγησης ευδοκίμησε από το κανονιστικό πλαίσιο των Η.Π.Α. (NRSRO) 

που παρήγαγε μείωση του ανταγωνισμού και κατ’ ακολουθία, τη μείωση της 

αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας των οίκων. Η διάρρηξη αυτής της 

ολιγοπωλιακής κατάστασης αποτελεί νομοθετικό στόχο των Η.Π.Α. και της Ε.Ε. 

ΙΙ. O ρόλος των οίκων αξιολόγησης επικεντρώνεται στη διαμεσολάβηση μεταξύ 

δανειστών-επενδυτών και όσων αναζητούν την άντληση κεφαλαίων. Οι αξιολογήσεις 

χωρίζονται σε αυτές που γίνονται κατόπιν παραγγελίας, με εντολή και σε 

αυτεπάγγελτες που πραγματοποιούνται χωρίς εντολή. Οι οίκοι αξιολόγησης 

λαμβάνουν αμοιβές για τις υπηρεσίες τους από τους αξιολογούμενους που τις 

παραγγέλνουν (εταιρίες, εκδότες ομολόγων ή μετοχών, διαχειριστές αμοιβαίων 

κεφαλαίων κ.λπ.). Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αξιολογούμενοι παρέχουν στους 

οίκους αξιολόγησης και όλη την πληροφόρηση, προκειμένου να συντάξουν τις 

εκθέσεις αξιολογήσεως. Αντίστοιχα, οι οίκοι αξιολόγησης παρέχουν στους 

αξιολογούμενους αξιολόγηση και φήμη. Ενώ στους δε επενδυτές, παρέχουν μέσω των 

αξιολογήσεων γνώση, πληροφόρηση και εποπτεία των πιθανών επενδύσεων
[21]

. Στην 

ουσία, οι οίκοι αξιολόγησης πληρώνονται για την τελική έκθεση αξιολόγησης και όχι 

για ολόκληρη τη διαδικασία συγκέντρωσης στοιχείων, εκτίμησης κινδύνου και 

ανάλυσης δεδομένων της αξιολόγησης. Έχει παρατηρηθεί ότι αν ο αξιολογούμενος 

δυσαρεστηθεί από την αξιολόγηση δεν επανέρχεται ως πελάτης, ενώ κάποιες φορές 

μπορεί και να μην αποπληρώσει τις υπηρεσίες που έλαβε. Έτσι, η ευθύνη και η 

δεοντολογία των οίκων αξιολόγησης κάμπτεται από την ανάγκη πληρωμής τους, 

αναδεικνύοντας ένα σοβαρό ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων και εν τέλει έλλειψης 

ανεξαρτησίας. 

[20] 
Bergstrom Rupini, Bond raters get subpoenas, Wall St Journal, Oct. 27, 2007, B2 και σε 

http://www.wsj.com/articles/SB119342348928373142 . 

 

[21] 
Wessendorf M. Erin, Regulating the credit rating agencies, Entrepreneurial Business Law Journal, 

vol. 3: I, 2008, 162. 

 



[37] 
 

ΙΙΙ. Η ασιατική κρίση του 1997 θεωρείται ως κατ’ εξοχήν απόδειξη της έλλειψης 

προβλεψιμότητας της επερχόμενης κρίσης
[22]

, αφού οι οίκοι αξιολόγησης 

κατηγορήθηκαν για την έλλειψη οποιασδήποτε διορατικότητας, καθότι 

ακολουθούσαν την πλειοψηφούσα άποψη των διαμορφωτών της αγοράς, ενώ στη 

συνέχεια έκαναν ραγδαίες αξιολογήσεις και υποβιβασμούς πιστοληπτικής ικανότητας 

τραπεζών και επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα την υπερδιόγκωση των δυσμενών 

οικονομικών επιπτώσεων στην οικονομία κρατών, επιχειρήσεων και λαών 
[23]

. 

ΙV. Όπως διαπιστώθηκε και από την επίσημη αναφορά της έρευνας που διεξάχθηκε 

από την συσταθείσα από το κογκρέσο των ΗΠΑ επιτροπή για την οικονομική κρίση, 

οι οίκοι αξιολόγησης απέτυχαν, μεταμορφώνοντας επισφαλείς υποθήκες σε τοξικά 

οικονομικά προϊόντα, τα οποία χαρακτήριζαν ασφαλή, ενώ οι επενδυτές σε αυτά τα 

προϊόντα εμπιστεύονταν τους οίκους χωρίς να δείξουν καμία επιμέλεια, με 

αποτέλεσμα την συνεχόμενη παραγωγή νεότερων τοξικών προϊόντων με τις γνωστές 

δυσμενείς επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία 
[24]

. 

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το γεγονός ότι οι χώρες που έγιναν στόχοι των 

παγκοσμίων κρίσεων ήταν πρωτίστως αυτές που από τη δεκαετία του 1990 είχαν 

επιτρέψει την ευρύτατη απελευθέρωση της κίνησης των κεφαλαίων, όχι μόνο για τις 

άμεσες επενδύσεις, αλλά και για βραχυπρόθεσμες κινήσεις από και προς το 

εξωτερικό . 

Συνεπώς στις περιπτώσεις μαζικής εκροής κεφαλαίων προκαλείται δραματική 

κατάρρευση του χρηματοοικονομικού τομέα, με τι συνέπειες να επηρεάζουν 

δυσμενώς την παραγωγή και το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων. 

[22]
Ζοπουνίδη Κωνσταντίνου, Οίκοι αξιολόγησης και αξιοπιστία, 24-12-

2012,http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=490241&h1=true#commentForm και την εκεί αναφορά του ότι 

«ενώ τα συστήματα βαθμολόγησης των διεθνών οργανισμών έχουν μια ικανότητα πρόβλεψης της οικονομικής 

κατάρρευσης, κρίνονται αναποτελεσματικά στην έγκαιρη διάγνωση οικονομικών κρίσεων και προβλημάτων 

πτώχευσης». 

[23] 
Ryan John, The negative impact of credit rating agencies and proposal for better regulation, 

working paper FG1, 2012/Nr. 01, January 2012, SWP Berlin, σ. 11. 

[24] 
“The Financial Crisis Inquiry Report”, The Financial Crisis Inquiry Commission, Official 

Government Edition, January 2011, σ. 418. 

http://www.tovima.gr/opinions/


[38] 
 

2.4 ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Είναι καίριας σημασίας οι δραστηριότητες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας να 

διενεργούνται με βάση τις αρχές της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της 

υπευθυνότητας και της χρηστής διακυβέρνησης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 

απορρέουσες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας είναι ανεξάρτητες, 

αντικειμενικές και με επαρκή ποιότητα. Παρακάτω αναφέρονται και περιγράφονται οι 

κυριότερες ρυθμίσεις μη δεσμευτικών και δεσμευτικών κανόνων. 

Ι. Κώδικας δεοντολογίας IOSCO 

Ο Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (International Organization of 

Securities Commissions – IOSCO), μέλος του οποίου είναι και η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς της χώρας μας, είχε ήδη αρχίσει από το 2003 την προετοιμασία ενός 

κώδικα δεοντολογίας για τη λειτουργία των οίκων αξιολόγησης 
[25]

. Αν και ένα 

αρχικό σχέδιο ήταν ήδη ολοκληρωμένο από το 2004, μόλις το 2008 ο IOSCO 

υιοθέτησε τον Κώδικα Δεοντολογίας. Το 2011 η τεχνική επιτροπή της IOSCO 

εξέτασε την πρόοδο εφαρμογής των αρχών της IOSCO σχετικά με τους οίκους 

αξιολόγησης εξετάζοντας τις ληφθείσες ρυθμιστικές πρωτοβουλίες. Το περιεχόμενο 

των κανόνων δεοντολογίας εστιάζεται κυρίως στην υπόδειξη λήψης μέτρων 

αποτροπής σύγκρουσης συμφερόντων και αυστηρών μεθοδολογιών αξιολόγησης, με 

σκοπό την προστασία των επενδυτών, τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την 

αποφυγή συστημικού ρίσκου από τη λειτουργία των οίκων αξιολόγησης. Τον Ιούνιο 

2014 η IOSCO δημοσίευσε μια συμβουλευτική αναφορά δέκα καλών πρακτικών για 

τη μείωση της εξάρτησης από τους οίκους αξιολόγησης. Η αναφορά διαπίστωνε 

επίσης, ότι οι ΟΑΠΙ συνέχιζαν να παίζουν κυρίαρχο ρόλο στις αγορές 
[26]

, με τους 

εκπροσώπους των επενδυτών να απευθύνονται κυρίως σε αυτούς για τις αξιολογήσεις 

πιστοληπτικής ικανότητας. 

[25] 
IOSCO, Statement Of Principles Regarding The Activities Of Credit Rating Agencies, Statement of the 

Technical Committee of IOSCO September 2003, σε http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD151.pdf. 

[26] 
IOSCO, Good practices on reducing reliance on CRAs in asset management – Consultation Report, 

June 2014, σε http://www.iosco.org/library/pubdocs/ pdf/IOSCOPD442.pdf . 

 

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD151.pdf
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ΙΙ. Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας – FSB 

Το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Board – FSB) , 

ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2009 από τους ηγέτες του G20 ως διάδοχος του Φόρουμ 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Forum – FSF). 

Δημιουργήθηκε για να συντονίσει σε διεθνές επίπεδο το έργο των εθνικών και 

διεθνών αρχών και οργάνων, με σκοπό την εφαρμογή πολιτικών αποτελεσματικού, 

εποπτικού και κανονιστικού χαρακτήρα. Σε αυτό δεν συμμετέχει η χώρα μας 
[64].

Το 

2010 σχεδίασε, αποφάσισε και δημοσίευσε συγκεκριμένες αρχές για τη μείωση της 

εξάρτησης των επενδυτών από τους οίκους αξιολόγησης 
[27]

. Τα κυριότερα σημεία 

είναι τα ακόλουθα : 

1.Η τροποποίηση της νομοθεσίας όπου απαιτείται, ώστε οι αξιολογήσεις των οίκων 

αξιολόγησης να αντικατασταθούν από κατάλληλες εναλλακτικές εκτιμήσεις 

πιστοληπτικής ικανότητας. 

2.Η δημιουργία οργάνων και εργαλείων οίκοθεν αξιολογήσεων εκ μέρους των 

τραπεζών, των θεσμικών επενδυτών και των συμμετεχόντων στην αγορά, ώστε να 

αποφεύγεται η μηχανιστική εξάρτηση από τους οίκους αξιολόγησης . 

3.Η περιοδική δημοσίευση κατανοητών πληροφοριών από τους εκδότες τίτλων, 

σχετικά με την πραγματική κατάσταση αυτών και των τίτλων τους, ώστε να 

παρέχεται η δυνατότητα στους επενδυτές να ενεργούν τις δικές τους ανεξάρτητες 

εκτιμήσεις, χωρίς τη διαμεσολάβηση των οίκων αξιολόγησης. 

Μάλιστο το 2012, το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δημοσίευσε και 

έναν οδικό χάρτη, τον οποίο έθεσε υπόψη του G20, με σκοπό την ταχύτερη εφαρμογή 

των αρχών του.
[28]

 

[27] 
Μέλη του μπορεί να γίνουν υπουργοί οικονομικών, κεντρικές τράπεζες, ρυθμιστικές αρχές, 

διεθνείς οικονομικοί θεσμοί και ιδρύματα. Σε αυτό συμμετέχουν σύμφωνα με την τελευταία 

τροποποίηση της 26
ης

Μαρτίου 2015, υπουργοί και αρχές 24 χωρών, η ΕΚΤ, η Commission, 3 διεθνή 

οικονομικά ιδρύματα και 6 διεθνείς τραπεζικοί, εποπτικοί και οικονομικοί θεσμοί. 

[28] 
Financial Stability Board, Principles for reducing reliance on CRA ratings, October 27, 2010, σε 

http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/r_ 101027.pdf?page_moved =1 . 
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III. Βασιλεία ΙΙΙ 

Στις 16 Δεκεμβρίου 2010, η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία 

(“Basel Committee on Banking Supervision”, εφεξής η «Επιτροπή της Βασιλείας») 

[67]
 , δημοσίευσε δύο εκθέσεις με τίτλο: «Basel III: A global regulatory framework for 

more resilient banks and banking systems» 
[29]

 και «Basel III: International framework 

for liquidity risk measurement, standards and monitoring»
[30]

. Οι εκθέσεις αυτές 

αποτελούν το προϊόν μακρών διαβουλεύσεων που έλαβαν χώρα από το 2008, λόγω 

της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και είναι πλέον γνωστές ως το κανονιστικό 

πλαίσιο της «Βασιλείας ΙΙΙ». Φέρεται ότι αποτελούν την πιο σημαντική αντίδραση 

της Επιτροπής της Βασιλείας στην ανωτέρω κρίση
[31]

. Με τις διατάξεις τους 

προτείνεται ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις διεθνείς τράπεζες, με αναθεώρηση 

του έως τότε ισχύοντος συναφούς πλαισίου και στόχο την ενδυνάμωση της 

σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος διεθνώς, μέσω: α) της ενίσχυσης της 

μικροπροληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης στη λειτουργία των τραπεζών, με στόχο 

την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας τους σε περιόδους έντασης, και β) της 

αντιμετώπισης, μέσω μακροπροληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης, του συστημικού 

κινδύνου που μπορεί να εκδηλωθεί στο σύνολο του τραπεζικού (και εν γένει του 

χρηματοπιστωτικού) συστήματος, και της προκυκλικής μεγέθυνσης του εν λόγω 

κινδύνου σε βάθος χρόνου. 

Σ’ ότι αφορά τους οίκους αξιολόγησης, έχει ιδιαίτερη σημασία η κατεύθυνση που 

δίδεται στην ενότητα Β των διατάξεων της «Βασιλείας ΙΙΙ», σύμφωνα με τις οποίες 

καλούνται οι τράπεζες αφενός στην σταδιακή απεξάρτησή τους από τις εκτιμήσεις 

οίκων αξιολόγησης, με την ανάπτυξη ίδιων συστημάτων και μεθόδων ώστε να αυτό-

αξιολογούν τον πιστωτικό κίνδυνο των ανοιγμάτων τους και αφετέρου, στις 

περιπτώσεις που χρειάζονται την συμβολή ΟΑΠΙ, αυτοί πρέπει να πληρούν τα 

κριτήρια του Κώδικα Δεοντολογίας της IOSCO. 

[29] 
Basel Committee on Banking Supervision (2010a): December, http:// www.bis.org/publ/bcbs 

189.htm. 

[30] Basel Committee on Banking Supervision (2010b): December, http:// bis.org/publ/bcbs 188.htm. 
[31] 

Γκόρτσου Χρήστου, ΄Βασιλεία ΙΙΙ’: H αναθεώρηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου της 

Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία με στόχο την ενδυνάμωση της σταθερότητας 

του διεθνούς τραπεζικού συστήματος, στο συλλογικό έργο «Η διεθνής κρίση, η κρίση στην ευρωζώνη 

και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα», Γ. Χαρδούβελη-Χρ. Γκόρτσου (επιμ.), ΕΕΤ Αθήνα 

2011, σ. 522. 

http://www.bis.org/publ/
http://www.bis.org/publ/bcbs%20188.htm


[41] 
 

Στις 11 Δεκεμβρίου 2014 η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε ένα αναθεωρημένο 

πλαίσιο για τις τιτλοποιήσεις (Revisions to the securitisation framework 
[32] 

μετά από 

α) την διαπίστωση των αδυναμιών του προηγούμενου κανονιστικού πλαισίου της 

λεγόμενης Βασιλείας ΙΙ, που αντιμετώπιζε τέτοια ζητήματα τιτλοποιήσεων και β) των 

δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί από τη Βασιλεία ΙΙΙ. Η εφαρμογή του θα αρχίσει 

τον Ιανουάριο 2018. Η κρισιμότερη συμβολή στην προαγωγή ενός διεθνώς 

ανθεκτικού τραπεζικού τομέα είναι πρώτον, η δέσμευση κεφαλαίων για την 

προστασία από την έκθεση στις τιτλοποιήσεις και δεύτερον, το ενδιαφέρον που 

δίδεται στην ιεράρχηση των ζητουμένων αξιολογήσεων, με τις λεγόμενες 

«εσωτερικές» (ενδοτραπεζικές) αξιολογήσεις (Internal Ratings-Based Approach) να 

θεωρούνται πρωτευούσης σημασίας και απόλυτης προτεραιότητας έναντι των 

«εξωτερικών» αξιολογήσεων των ΟΑΠΙ (External Ratings-Based Approach). 

ΙV. Η.Π.Α. 

στις Η.Π.Α. οι οίκοι αξιολόγησης απέφευγαν επί μακρόν την υπαγωγή τους σε 

ρυθμίσεις, καθώς και τα ζητήματα αστικής ευθύνης τους, με τον ισχυρισμό ότι οι 

αξιολογήσεις που ενεργούσαν ενσάρκωναν το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης 

γνώμης, που προστατευόταν από την πρώτη τροποποίηση του οικείου Συντάγματος. 

Η αντίληψη αυτή εντασσόταν στο κυρίαρχο πλαίσιο σκέψης που βασίστηκε σε 

κλασικές αρχές, όπως η άποψη ότι η ορθολογική συμπεριφορά των υποκειμένων 

κατά την επιδίωξη επίτευξης των συμφερόντων τους οδηγεί σε μια γενική ισορροπία 

όταν έλθουν σε επαφή αυτά τα ορθολογικά υποκείμενα, και κατά συνέπεια, 

διαμορφώνεται με επάρκεια η ικανότητα της αγοράς να αποκαθιστά τις ισορροπίες 

της όταν απειλούνται
[33]

  Το δόγμα ότι οι αγορές έχουν πάντα δίκιο και δεν 

χρειάζονταν κανονιστικές ρυθμίσεις οφείλονταν κατά πολύ και στη δυνατότητά τους 

να επηρεάζουν εν τέλει τα θεμελιώδη μεγέθη που υποτίθεται ότι αντανακλούσαν 
[34]

 . 

[32] 
Revisions to the securitisation framework, Basel III Document, 11 December 2014, σε 

http://www.bis.org/bcbs/publ/d303.pdf 
[33] 

Touraine Alain, Μετά την κρίση : Από την κυριαρχία των αγορών στην αναγέννηση της κοινωνίας, 

εκδ. Ημερησία, 2014, σ. 58. 
[34] 

Soros George, H οικονομική κρίση του 2008 και η σημασία της, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα, 2008, σ. 

109-114. Έχει ενδιαφέρον το παράδειγμα του συγγραφέα για μεγάλες εταιρίες υψηλής τεχνολογίας που 

χρησιμοποιούσαν τα κέρδη τους για να αποκτήσουν άλλες εταιρίες, οδηγώντας έτσι, σε μια 

επιχειρηματική μόδα που επιτύγχανε την αύξηση τιμών μετοχών όχι μόνο δια της συνεχούς απόκτησης 

άλλων εταιριών, αλλά και δι’ αυτής μόνο της ανακοίνωσης ότι προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τα 

μελλοντικά κέρδη τους για την περαιτέρω απόκτηση άλλων μικρότερων εταιριών . Ευνόητο είναι ότι 

το μοντέλο αυτό που αντανακλούσε τη δήθεν δικαίωση της αγοράς για αυτού του είδους την 

οικονομική μεγέθυνση, κατέρρευσε με την πρώτη αμφισβήτηση που έριξε την τιμή των μετοχών. 

http://www.bis.org/bcbs/publ/d303.pdf
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Η αυτορρύθμιση των αγορών εξελίχθηκε από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα σε 

δογματική πεποίθηση που η αυθεντία της περιόρισε σταδιακά το κράτος στο ρόλο του 

νυχτοφύλακα 
[35]

 και τις αγορές στην υπέρτατη εξουσία 
[36]

. Μάλιστα, παρά την 

ασιατική κρίση του 1997 που ανέδειξε τον ύποπτο ρόλο των οίκων αξιολόγησης στην 

πρόκλησή της, το 1999 καταργήθηκε εν μέρει ο νόμος Glass–Steagall του 1932 που 

ενσωμάτωνε την εμπειρία από το κράχ του 1929 και διαχώριζε τις εμπορικές από τις 

επενδυτικές τράπεζες 
[37]

 . Αποτέλεσμα αυτής της κατάργησης ήταν η γιγάντωση των 

αμερικανικών τραπεζών, που προέβησαν σε αθρόες τιτλοποιήσεις επισφαλών 

ενυπόθηκων δανείων, τα οποία στη συνέχεια κατανέμονταν σε νεότερους τίτλους που 

αξιολογούνταν μετ’ επαίνων από τους οίκους αξιολόγησης 
[38]

 . 

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις 4 ημέρες πριν την κατάρρευση της εταιρίας Enron 

στα τέλη του 2001, αξιολόγησή της από τους ΟΑΠΙ ήταν άριστη [39]. Η νομοθεσία 

(Sarbanes-Oxley Act of 2002) που προέκυψε από αυτό το τεράστιο σκάνδαλο, το 

μόνο που ουσιαστικά θεσμοθέτησε ως προς τον έλεγχο των οίκων αξιολόγησης ήταν 

η υποχρέωση υποβολής στον Πρόεδρο μια αναφοράς που θα συνέτασσε η επιτροπή 

κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. 

Παρά το γεγονός οτι η αναφορά διαπίστωνε την εντυπωσιακή έλλειψη επιμέλειας και 

κανονιστικής εποπτείας των οίκων αξιολόγησης, εν τούτοις χρειάστηκαν άλλα τρία 

χρόνια για να αναληφθεί μια νομοθετική πρωτοβουλία, γεγονός που αποτελεί πλήρη 

απόδειξη αφενός της κυριαρχούσας δογματικής πεποίθησης στην αυτορρύθμιση των 

αγορών, αφετέρου της πολιτικής κατίσχυσης των αγορών επί του νομοθετικού 

σώματος. 

[35] 
Rothbard Murray, Power and Market: Government and the Economy, fourth edition, Ludwig von 

Mises Institute, Auburn, Alabama, 2006 
[36] 

Χάρβεϊ Ντέϊβιντ, Νεοφιλελευθερισμός : Ιστορία και παρόν, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα, 2007,σ. 14. 
[37] 

Η μερική κατάργηση έγινε με το νόμο Gramm–Leach–Bliley Act , γνωστό και ως Financial 

Services Modernization Act of 1999 (L. 106–102, 113 Stat.1338, που ετέθη σε ισχύ στις 12 Νοεμβρίου 

1999). 
[38] 

Stiglitz Joseph E., O θρίαμβος της απληστίας – Η ελεύθερη αγορά και η κατάρρευση της 

παγκόσμιας οικονομίας, τόμος Α’, εκδ, Ημερησία, 2014, σ. 142. 
[39] 

Τα ίδια ίσχυσαν και στην περίπτωση της πτώχευσης της Lehman Brothers το 2008. Βεβαίως, οι 

αξιολογήσεις δεν ήσαν ο μόνος παράγοντας τέτοιου είδους πτωχεύσεων. Βλ. σχετ. Βατικιώτη 

Λεωνίδα, Σαράντα άδοξα χρόνια ; H μετανάστευση στην Ελλάδα μιας χρόνιας και δομικής κρίσης, στο 

συλλογικό έργο Ο χάρτης της κρίσης: To τέλος της αυταπάτης, εκδ. Τόπος, Αθήνα, 2010, σ. 261 και 

την εκεί αναφορά του ότι πέραν των ΟΑΠΙ, η συνδρομή ενός αδιαφανούς τραπεζικού συστήματος, των 

νέων χρηματοπιστωτικών εργαλείων και ενός πακτωλού κεφαλαίων υπό τη μορφή δανείων, συνέβαλαν 

στην κατάρρευση της Lehman Brothers και όσων τραπεζών ακολούθησαν αυτήν. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Murray_Rothbard
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Η κανονιστική ρύθμιση και εποπτεία των οίκων αξιολόγησης άρχισε στις Η.Π.Α. 

μόλις το 2006. Έτσι, με ομοσπονδιακό νόμο (Credit Rating Agency Reform Act) που 

τέθηκε σε ισχύ στις 29 Σεπτεμβρίου 2006, προβλέφθηκαν οι προϋποθέσεις για την 

υπαγωγή των ΟΑΠΙ στον εθνικό φορέα οίκων αξιολόγησης (Nationally Recognized 

Statistical Rating Organization – NRSRO). Σκοπός ήταν μέσα από τη διαφάνεια, τη 

λογοδοσία και την ανταγωνιστικότητα να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους 

οίκους αξιολόγησης να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες, αυξάνοντας την ποιότητα των 

αξιολογήσεων. Πρέπει βεβαίως να επισημανθεί ότι η πρόθεση του νομοθέτη να 

αναβαθμίσει την αξιολογική ποιότητα μέσω της ανταγωνιστικότητας που θα 

προερχόταν από τη δραστηριοποίηση περισσότερων οίκων αξιολόγησης, χωρίς να 

προνοήσει για κάποιο ελάχιστο πλαίσιο ευθύνης, θεωρήθηκε ότι εν τέλει επιτυγχάνει 

αυτό που θέλει να αποφύγει. Δηλαδή, τη διαμόρφωση των αξιολογήσεων σύμφωνα 

με τις απόλυτες επιθυμίες των αξιολογούμενων οντοτήτων. 

Το 2007
 
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (U.S. Securities and Exchange Commission -

SEC) δημοσίευσε νέους κανόνες για την εφαρμογή των όσων προέβλεπε ο νόμος του 

2006 
[83]

. Το 2009 η ίδια επιτροπή τροποποίησε υφιστάμενες ρυθμίσεις ώστε να 

απαντήσει στα ζητήματα που τέθηκαν από τον τρόπο που ο εθνικός φορέας 

αξιολογήσεων εκτιμούσε δομημένα οικονομικά προϊόντα 
[84]

.Το 2010 με την 

εφαρμογή του νεότερου νόμου Dodd-Frank Act 
[85]

 αυξήθηκαν οι αρμοδιότητες 

εποπτείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) επί των οίκων αξιολόγησης και 

υποβαθμίστηκε η άποψη περί της ελευθερίας της έκφρασης που διέπνεε ως τότε την 

εκτίμηση των εκθέσεων των οίκων. Παράλληλα, αναγνωρίστηκε η εμπορικότητα των 

δραστηριοτήτων των οίκων αξιολόγησης και η αστική τους ευθύνη, ενώ στη συνέχεια 

δημιουργήθηκε και ειδικό γραφείο οίκων αξιολόγησης, εντός δηλαδή του 

οργανογράμματος υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC). Προτάσεις για 

θεσμοθέτηση νέων κανόνων συνεχίζουν να γίνονται έως πρόσφατα. 

[40] 
“Oversight of Credit Rating Agencies Registered as Nationally Recognized Statistical Rating 

Organizations”, Exchange Act Release 34-55857 of June 5, 2007; 72 R.33564 of June 18, 2007. 

[41] 
“Amendments to Rules for Nationally Recognized Statistical Rating Organization”, Exchange Act 

Release 34-59342 of February 2, 2009; 74 R.6456 of February 9, 2009. 

[42] 
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Enacted into Law on July 21, 2010, 

σε https://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf 

 

https://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf
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V. Ευρωπαϊκή Ένωση 
[43]

 

Μετά από διάφορα λογιστικά σκάνδαλα μεγάλων επιχειρήσεων, όπως της Enron και 

της Parmalat, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ψήφισμα του Φεβρουαρίου 2004, 

τόνισε πόσο σημαντικό ήταν ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής 

ικανότητας ασκούν τα καθήκοντά τους με υπευθυνότητα. Σημείωσε τέσσερα κύρια 

θέματα που απασχολούν: 

 την ποιότητα των αξιολογήσεων· 

 την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα των οργανισμών· 

 διαφανείς μεθόδους αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας· 

 υψηλό βαθμό συγκέντρωσης σε δραστηριότητες αξιολόγησης της 

πιστοληπτικής ικανότητας και τις πιθανές αντι-ανταγωνιστικές επιπτώσεις 

της. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε τότε τους τρόπους λειτουργίας των οργανισμών 

αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και αποφάνθηκε ότι δεν χρειαζόταν 

νομοθετική ρύθμιση, γιατί οι τρεις προαναφερθείσες οδηγίες και ο Κώδικας της 

IOSCO κάλυπταν επαρκώς τις δραστηριότητες των οίκων αξιολόγησης. 

Αυτοί οι οργανισμοί, όμως, συνέβαλαν σημαντικά στη παγκόσμια 

χρηματοοικονομική κρίση, η οποία άρχισε το 2007 στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Υποτίμησαν σαφώς τον κίνδυνο ότι οι εκδότες ορισμένων πιο περίπλοκων 

οικονομικών προϊόντων μπορούσαν να μην ξεπληρώσουν τα χρέη τους. Δεδομένου 

ότι έδωσαν τις υψηλότερες δυνατές αξιολογήσεις σε πολλά από εκείνα τα σύνθετα 

προϊόντα, οι άπειροι επενδυτές ενθαρρύνθηκαν να τα αγοράσουν χωρίς να 

αξιολογήσουν κατάλληλα τους κινδύνους. Καθώς οι συνθήκες στην αγορά 

επιδεινώνονταν, οι οίκοι αξιολόγησης απέτυχαν να εμφανίσουν αυτό αμέσως στις 

εκτιμήσεις τους. Κατά συνέπεια, οι πιστώσεις χορηγούνταν ακόμα και όταν δεν 

δικαιολογούνταν από τις βασικές οικονομικές αρχές. Κατηγορήθηκαν επίσης για 

πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, επειδή πληρώνονταν ως σύμβουλοι από τις ίδιες 

τις τράπεζες το χρέος των οποίων εκτιμούσαν. 

[43]
 http://www.europedia.moussis.eu/discus/discus-1275385251-786252-7321.tkl?lang=gr 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+P5-RC-2004-0053+0+DOC+PDF+V0//EL&language=EL
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Η αποτυχία των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας να 

αποκαλύψουν την αληθινή αξία των τίτλων, που ονομάστηκαν αργότερα «σκουπίδια» 

(junk), οδήγησε σε κλήσεις για μεγαλύτερη ρύθμιση του τομέα. Παρά μερικές 

αρχικές αποκλίσεις ως προς την κατανομή των αρμοδιοτήτων, οι κυβερνήσεις της ΕΕ 

και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξαν μια γραμμή για τον αυστηρό έλεγχο 

ενός τομέα αξίας σχεδόν 4 δισεκατομμυρίων ευρώ που κυριαρχείται από τις 

αμερικανικές πολυεθνικές. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου και στις 16 

Οκτωβρίου 2008 ζήτησε μια νομοθετική πρόταση για ενίσχυση των κανόνων για τους 

οργανισμούς αξιολόγησης φερεγγυότητας και για την επίβλεψη τους στο επίπεδο ΕΕ, 

θεωρώντας ως προτεραιότητα την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την καλή 

λειτουργία του χρηματοοικονομικού τομέα. Μετά από αυτή την πρόσκληση, η 

Επιτροπή πρότεινε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υιοθέτησαν, 

στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, ένα κανονισμό για τους οργανισμούς αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας [Κανονισμός 1060/2009]. 

Αυτός ο κανονισμός εισάγει κοινή ρυθμιστική προσέγγιση για την ενίσχυση της 

ακεραιότητας, της διαφάνειας, της υπευθυνότητας, της χρηστής διακυβέρνησης και 

της αξιοπιστίας των δραστηριοτήτων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, 

συμβάλλοντας έτσι στην ποιότητα των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας που 

εκδίδονται στην Κοινότητα και στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 

επιτυγχάνοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών. Ορίζει τις 

προϋποθέσεις για την έκδοση των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας και τους 

κανόνες για την οργάνωση και συμπεριφορά των οργανισμών αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας, ώστε να προωθείται η ανεξαρτησία τους και να 

αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων. 

Ο κανονισμός επιβάλλει κανόνες που έχουν δεσμευτικό νομικό χαρακτήρα και είναι 

κατά ένα μεγάλο μέρος βασισμένοι στα πρότυπα που καθορίζονται στον κώδικα της 

Διεθνούς Οργάνωσης Επιτροπών Εποπτείας Χρηματιστηρίων (IOSCO). Καταρχήν, 

κάθε οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που θέλει να 

χρησιμοποιούνται στην ΕΕ οι αξιολογήσεις του θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για την 

εγγραφή του ώστε να αναγνωριστεί ως «Εξωτερικός Οργανισμός Αξιολόγησης 

Πιστοληπτικής Ικανότητας» (ECAI). Οι αιτήσεις εγγραφής πρέπει να υποβάλλονται 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών αξιών 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:302:0001:01:EL:HTML
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(ΕΡΑΑΚΑ) και να εγκρίνονται κατά τρόπο συναινετικό από τους αρμόδιους 

ρυθμιστές τίτλων οργανωμένους σε σώμα. Το σώμα των ρυθμιστών πρέπει επίσης να 

συμμετέχει στην καθημερινή επίβλεψη των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας. 

Για να εγγραφούν στην ΕΕ, οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 

πρέπει να συμμορφώνονται με αυστηρούς κανόνες για να εξασφαλίζεται (α) ότι οι 

αξιολογήσεις δεν επηρεάζονται από συγκρούσεις συμφερόντων, (β) ότι οι οργανισμοί 

αξιολόγησης είναι άτεγκτοι ως προς την ποιότητα της μεθοδολογίας εκτίμησης και 

των αξιολογήσεων, και (γ) ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης ενεργούν κατά τρόπο 

διαφανή. Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν τα εξής: 

 Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας δεν μπορούν να 

παρέχουν γνωμοδοτικές υπηρεσίες.  

 Δεν επιτρέπεται να εκτιμούν χρηματοοικονομικά προϊόντα εάν δεν έχουν 

αρκετές ποιοτικές πληροφορίες πάνω στις οποίες να βασίσουν τις 

αξιολογήσεις τους. 

 Πρέπει να αποκαλύπτουν τα πρότυπα, τις μεθοδολογίες και τις βασικές 

υποθέσεις στις οποίες βασίζουν τις εκτιμήσεις τους. 

 Πρέπει να διαθέτουν μια εσωτερική υπηρεσία αρμόδια για την αναθεώρηση 

της ποιότητας των αξιολογήσεών τους. 

 Πρέπει να έχουν τουλάχιστον δύο ανεξάρτητους διευθυντές στα διοικητικά 

συμβούλια τους, η αμοιβή των οποίων δεν εξαρτάται από την επιχειρηματική 

δραστηριότητα του οργανισμού αξιολόγησης. 

Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να χρησιμοποιούν 

μεθοδολογίες αξιολόγησης αυστηρές, συστηματικές και συνεχείς, υποκείμενες σε 

επικύρωση μεταξύ άλλων βάσει της κατάλληλης ιστορικής εμπειρίας και του 

δοκιμαστικού εκ των υστέρων ελέγχου. Για την αποφυγή δυνητικών συγκρούσεων 

συμφερόντων, οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας δεν θα πρέπει 

να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες ή γνωμοδοτήσεις, ιδίως ως προς το 

σχεδιασμό διαρθρωμένου χρηματοπιστωτικού μέσου. Οι οργανισμοί αξιολόγησης θα 

πρέπει να κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με τις μεθοδολογίες, τα πρότυπα και τις 
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βασικές παραδοχές που χρησιμοποιούν κατά τις δραστηριότητές τους όσον αφορά 

την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας. 

Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδονται σε τρίτες χώρες 

χρησιμοποιούνται στην Κοινότητα για κανονιστικούς σκοπούς υπό τον όρο ότι 

πληρούν απαιτήσεις εξίσου αυστηρές με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού. 

Αυτός ο κανονισμός εισάγει καθεστώς προσυπογραφής που επιτρέπει στους 

οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι 

στην Κοινότητα και έχουν εγγραφεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό να 

προσυπογράφουν τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που έχουν εκδώσει 

τρίτες χώρες. Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, όταν 

προσυπογράφουν αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας που έχει εκδοθεί σε τρίτη 

χώρα, πρέπει να καθορίζουν και να παρακολουθούν συνεχώς εάν οι δραστηριότητες 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, που οδηγούν στην έκδοση αυτής της 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, πληρούν απαιτήσεις για την έκδοση των 

αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας που είναι εξίσου αυστηρές με τις 

απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού και επιτυγχάνουν στην πράξη τους ίδιους 

στόχους και αποτελέσματα. 

CESR  

Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών 

Αρχών Κεφαλαιαγοράς (CESR), ξεκίνησε μια διαδικασία διαβούλευσης στο τέλος 

του 2007, για την αναθεώρηση του ρόλου των οίκων αξιολόγησης, όσον αφορά 

κυρίως τα δομημένα χρηματοοικονομικά χρεόγραφα. Οι κυριότεροι τομείς που 

καλύπτονται στην παραπάνω αναθεώρηση είναι:  

 Διαφάνεια στις διαδικασίες αξιολόγησης και στις μεθοδολογίες  

 Παρακολούθηση της επίδοσης των αξιολογήσεων  

 Πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.  

 

Η CESR έχει καταλήξει σε μια σειρά προτάσεων για τη βελτίωση της διαφάνειας 

κατά την διαδικασία αξιολόγησης και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των 

συγκρούσεων συμφερόντων 
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ESME  

Παράλληλα με την CESR, η Ευρωπαϊκή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Χρηματαγορών 

(ESME) δέχθηκε μια παρόμοια εντολή, τον Νοέμβριο του 2007, να συμβουλεύσει την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με ορισμένα θέματα που αφορούν το ρόλο των οίκων 

αξιολόγησης και τη σημασία των αξιολογήσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η 

ESME εστίασε σε συγκεκριμένα θέματα, όπως, την ολιγοπωλιακή διάρθρωση της 

αγοράς, την ποιότητα των αξιολογήσεων και των μεθοδολογιών αξιολόγησης, την 

διαφάνεια των μεθόδων αξιολόγησης, την αξιολόγηση δομημένων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων σε σχέση με την εταιρική πιστοληπτική αξιολόγηση 

και τέλος, την διαφάνεια όσον αφορά αλλαγές στις αξιολογήσεις και την 

παρακολούθηση των υφιστάμενων αξιολογήσεων. (Wolfson, Crawford, 2010) 

 

2.5  ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο 

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ 

Οι οικονομικές κρίσεις εμφανίζονται να είναι μεταξύ των πιο σημαντικών αιτιών της 

απότομης αύξησης στη συχνότητα της φτώχειας. Οικονομική κρίση είναι το  

φαινόμενο κατά το οποίο μια οικονομία χαρακτηρίζεται από μια διαρκή και αισθητή 

μείωση της οικονομικής της δραστηριότητας.  Όταν λέμε οικονομική δραστηριότητα 

αναφερόμαστε σε όλα τα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας,  όπως η 

απασχόληση, το εθνικό προϊόν, οι τιμές, οι επενδύσεις κ.λ.π Ο βασικότερος δείκτης 

οικονομικής δραστηριότητας είναι οι επενδύσεις, οι οποίες,  όταν αυξομειώνονται,  

συμπαρασύρουν μαζί τους και όλα τα υπόλοιπα οικονομικά μεγέθη.
[44] 

Η οικονομική 

κρίση αποτελεί τη μία από τις δύο φάσεις των οικονομικών διακυμάνσεων και 

συγκεκριμένα τη φάση της καθόδου,  όταν δηλαδή η οικονομική δραστηριότητα 

βρίσκεται σε μια συνεχή συρρίκνωση. 

 

[44]  
Γεώργιος Κουφάρης ,(2010) , «H  παγκόσμια οικονομική κρίση και οι χρηματιστηριακές αγορές».  

Περιοδικό Χρήμα,  Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2010 
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Η δεκαετία του 1990 είχε ως κυριότερο σημείο αναφοράς την παρουσία έντονων 

οικονομικών κύκλων (άνοδος- ύφεση) στις αναδυόμενες αγορές και οικονομίες. Οι 

κρίσεις στο Μεξικό το 1995, στην Ανατολική Ασία 
[45] 

και στη Βραζιλία το 1997 και 

της Ρωσικής Ομοσπονδίας το 1998 αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις 

οικονομικής ύφεσης.
 

Μερικές κρίσεις μπορεί να οφείλονται σε εσωτερική 

κακοδιαχείριση, ενώ κάποιες άλλες μπορεί να προέρχονται εξαιτίας των διαταραχών 

του εμπορίου, της αστάθειας των ροών κεφαλαίων καθώς και της έλλειψης 

προληπτικών και ελεγκτικών φορέων. 

Οι οικονομικές κρίσεις πέραν πάσης αμφιβολίας πλήττουν τόσο τους φτωχούς όσο 

και τους μη, αλλά οι μειώσεις σε εισοδήματα σαφώς είναι πολύ πιο καταστροφικές 

για τους φτωχούς. Η οικονομική κρίση αποτελεί πλήγμα για τους φτωχούς με 

διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, οι πραγματικοί μισθοί φθίνουν, η ανεργία έχει 

την τάση να αυξάνεται, τα εισοδήματα επίσης μειώνονται λόγω της μείωσης της 

οικονομικής δραστηριότητας και λόγω των αλλαγών των σχετικών τιμών των αγαθών 

και υπηρεσιών. Όταν το βιοτικό επίπεδο συρρικνώνεται σε ολόκληρες τις εκφάνσεις 

των κρατικών λειτουργιών τότε οι καθαρές μεταβιβάσεις της δημόσιας διοίκησης 

μπορούν επίσης να μειωθούν, όπως οι κυβερνητικές περικοπές στις κοινωνικές 

παροχές ως μέρος του προγράμματος της δημοσιονομικής λιτότητας. Επιπρόσθετα τα 

μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας που λαμβάνονται δύνανται επίσης να μειώσουν την 

ποσότητα και την ποιότητα των  δημοσίων υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από την 

πλειοψηφία του πληθυσμού. Παρατηρούμε ότι οι οίκοι αξιολόγησης δεν μένουν 

αμέτοχοι στην παραπάνω διαδικασία αλλά διαδραματίζουν κομβικό ρόλο καθώς 

όπως ήδη αναφέραμε οι βαθμολογήσεις του επηρεάζουν καίρια την οικονομική 

κατάσταση μια χώρας. Μετά το ξέσπασμα της ασιατικής κρίσης, οι αξιολογήσεις των 

κρατών αυτών μετέπεσαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα γεγονός που ενίσχυσε την κρίση 

καθώς οι εμπορικές τράπεζες δεν μπορούσαν πλέον να εκδώσουν πιστωτικές 

επιστολές για εγχώριους εισαγωγείς και εξαγωγείς, ενώ οι θεσμικοί επενδυτές 

υποχρεώθηκαν να ξεφορτωθούν από τα χαρτοφυλάκια τους μη αξιόπιστα χρεόγραφα. 

 

[45]  
Η κρίση του 1997 διέφερε από προηγούμενες. Σε αντίθεση με τη Λατινική Αμερική, όπου είχαν 

ξεσπάσει οι περισσότερες κρίσεις αναδυόμενων αγορών, στη νοτιοανατολική Ασία επικρατούσε 

χαμηλός πληθωρισμός, ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί και αξιόλογος μέσος όρος ανάπτυξης της 

τάξης σχεδόν του 8% για τρεις δεκαετίες. Το σοκ, επομένως, ήταν ακόμα πιο απρόσμενο και 

δραματικό. http://www.kathimerini.gr/290844/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/grifos-h-poreia-

ths-asiatikhs-oikonomias 

http://www.kathimerini.gr/290844/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/grifos-h-poreia-ths-asiatikhs-oikonomias
http://www.kathimerini.gr/290844/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/grifos-h-poreia-ths-asiatikhs-oikonomias
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Συνεχίζοντας την έρευνά μας μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ένα από τα θεμελιώδη 

οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικονομίες πολλών χωρών είναι η 

δυσκολία στην κινητοποίηση κεφαλαίων για την αύξηση των επενδύσεων. Το επίπεδο 

του εισοδήματος και τα έσοδα της κρατικής οντότητας συχνά εμφανίζονται να είναι πολύ 

χαμηλά για να παράγουν επαρκείς αποταμιεύσεις και το εγχώριο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα συχνά μοιάζει ανεπαρκές να κατευθύνει τα κεφάλαια αυτά πίσω στην εγχώρια 

αγορά παγίου κεφαλαίου. Η εξέλιξη αυτή καθιστά επιτακτική την πρόσβαση σε διεθνείς 

κεφαλαιαγορές που αποτελούν μια σημαντική πηγή για την άντληση κεφαλαίων με 

σκοπό να επιταχυνθεί ο ρυθμός των επενδύσεων και της ανάπτυξης καθώς και η αύξηση 

του βιοτικού επιπέδου. Για να μπορέσουν τα πιο αδύναμα κράτη να αποκτήσουν 

πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, πρέπει πρώτα να εξασφαλίσουν μια ευνοϊκή βαθμολογία 

της πιστοληπτικής τους ικανότητας από έναν ή περισσότερους οργανισμούς αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας. Μια υψηλή διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας θα 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του κόστους κεφαλαίου και τη 

διαθεσιμότητα των πιστωτικών ροών, ενώ αντίστοιχα η αποτυχία να διατηρήσει μια 

ισχυρή βαθμολογία μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε αντιστροφή της ροής κεφαλαίου, 

την διακοπή του χρηματοπιστωτικού συστήματος και μια αναπόφευκτη οικονομική 

δυσπραγία. Η εμφάνιση των οικονομικών κρίσεων σε πολλές χώρες του αναπτυσσόμενου 

κόσμου μας έχει οδηγήσει στο να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο ρόλο που 

διαδραματίζουν οι οίκοι αξιολόγησης στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου στην παγκόσμια 

οικονομία. Παρατηρούμε ότι  η σύνθεση της ροής κεφαλαίων προς τις αναπτυσσόμενες 

χώρες εχει αλλάξει ριζικά τις τελευταίες δεκαετίες και μάλιστα στη δεκαετία του 1990, η 

αγορά ομολόγων ξεπέρασε τον τραπεζικό δανεισμό ως η κυρίαρχη πηγή των ιδιωτικών 

κεφαλαίων προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Σαν συνέπεια, οι αξιολογήσεις 

πιστοληπτικής ικανότητας άρχιζαν να καθίστανται ακόμα περισσότερο σημαντικοί 

παράγοντες για τον καθορισμό του συνόλου των ροών κεφαλαίων. Οι οίκοι αξιολόγησης 

είναι οργανισμοί που αξιολογούν τον οφειλέτη ή ένα χρεόγραφο ή ακόμα και την 

οικονομία ενός κράτους, εκχωρώντας έναν βαθμό ανάλογα με το βαθμό της 

πιστοληπτικής ικανότητας. 

 

Καθώς η κρίση αναπτύχθηκε πλήρως σε όλο της το εύρος, οι οίκοι αξιολόγησης 

υποβίβασαν τις βαθμολογήσεις της Ινδονησίας, της Κορέας και της Ταϋλάνδης όλες ως 

κάτω του επενδυτικού βαθμού “below-investment-grade”. Οι οίκοι αξιολόγησης έγιναν 

υπερβολικά συντηρητικοί στις εκτιμήσεις του και. υποβίβασαν τις χώρες υπό κρίση της 

Ανατολικής Ασίας περισσότερο από ότι οι βασικές οικονομικές αρχές θα 
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δικαιολογούσαν. Αυτό είχε σαν συνέπεια οι χώρες αυτές να αντιμετωπίσουν την 

αδικαιολόγητη επιδείνωση του εξωτερικού κόστους δανεισμού προκαλώντας τον 

εξανεμισμό του ανεφοδιασμού του διεθνούς κεφαλαίου. Έτσι οι χαμηλότερες από αυτές 

που άξιζαν οι χώρες αξιολογήσεις, συνετέλεσαν για κάποιο διάστημα, ώστε να ενισχυθεί 

η ανατολική ασιατική κρίση. Πιο συγκεκριμένα εντοπίζουμε ότι οι οίκοι αξιολόγησης 

είχαν ένα κίνητρο να γίνου πιο συντηρητικοί, ώστε να ανακάμψουν από τη ζημία που 

προκλήθηκε από αυτά τα λάθη και να οικοδομήσουν εκ νέου τη φήμη τους. 

 

Διαπιστώνουμε μέσα από την έρευνα σ’ ότι αφορά τον τρόπο βαθμολόγησης μια χώρας 

ότι αφενός οι χαμηλά-αξιολογούμενες χώρες τείνουν να υποστούν τους υποβιβασμούς 

αφετέρου οι υψηλά –αξιολογούμενες χώρες συνήθως απολαμβάνουν την σταθερότητα ή 

την βελτίωση των αξιολογήσεων. Αυτό όμως επηρεάζει την κατάσταση για τις χαμηλά 

και μέσο-αξιολογούμενες χώρες με τρεις τρόπους. Καταρχάς οι χαμηλότερες 

αξιολογήσεις αυξάνουν το κόστος των κεφαλαίων. Δεύτερον, η αύξηση στο κόστος των 

κεφαλαίων είναι ιδιαίτερα τραυματική όταν η χώρα γίνεται κάτω του επενδυτικού 

βαθμού “below-investment-grade”. Η Moody’s αναφέρει ότι οι αποδόσεις σχετικά δεν 

επηρεάζονται από τους υποβιβασμούς εφόσον η αξιολόγηση μένει επάνω του 

επενδυτικού βαθμού “above-investment-grade”, ενώ οι αποδόσεις επηρεάζονται πολύ 

όταν γίνει “below-investment-grade” και η διεθνής πρακτική είτε απαγορεύει στους 

θεσμικούς επενδυτές να κρατήσουν τους κάτω του επενδυτικού βαθμού “below-

investment-grade” τίτλους και γενικά απαιτούν το πρόσθετο κεφάλαιο να κρατιέται 

ενάντια σε αυτούς του τίτλους αναφέρουν οι Cantor και Packer (1997) και οι Dale και 

Thomas (1991).  

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης και οι 

εκπονούμενες μελέτες και εκτιμήσεις τους που αφορούν την εξέλιξη της 

πιστοληπτικής ικανότητας κρατών και οργανισμών έχουν στοχοποιηθεί από πλήθος 

θεσμικών φορέων, παγκοσμίου βεληνεκούς καθώς και από κυβερνήσεις επιμέρους 

κρατών. Η υποβάθμιση ή αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας ενός κράτους εκ 

μέρους των τριών μεγαλύτερων οίκων αξιολόγησης είναι αρκετή για τη διαμόρφωση 

θετικού ή αρνητικού κλίματος στις διεθνείς αγορές με συνακόλουθο αποτέλεσμα την 

εκτίναξη ή μείωση του κόστους δανεισμού του και του ύψους του δημόσιου χρέους 

του. Τέλος εκτός από την πρόκληση μια αύξησης στο κόστος των κεφαλαίων, οι 

συνεχείς και αυστηρές υποβαθμίσεις δίνουν στους συμμετέχοντες της αγοράς το 

σημάδι ενός κακού οιωνού για τη χώρα της οποίας η πιστοληπτική της ικανότητας 
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υποβιβάζεται, προκαλώντας ένα ντόμινο συνεπειών που μπορούν να επηρεάσουν 

επίσης τη συναλλαγματική ισοτιμία, το χρηματιστήριο και την αξία άλλων 

εσωτερικών προτερημάτων της χώρας αυτής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΑ 

ΜΝΗΜΟΝΙΑ.ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΑΝ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; 

Εισαγωγικό σημείωμα: Στο παρόν κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο 

ερώτημα αν οι αξιολογήσεις των οίκων αξιολόγησης στην περίπτωση της Ελλάδας 

ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα ή αν παρουσίαζαν μια κατάσταση περισσότερη 

ευνοϊκή και θετική, στηριζόμενη σε αμφιλεγόμενα οικονομικά δεδομένα και σε μια 

οικονομική «φούσκα». Πρώτα θα αναφερθούμε στο ξέσπασμα της παγκόσμιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης και έπειτα θα μελετήσουμε την οικονομική κατάσταση της 

Ελλάδας πριν την κρίση προκειμένου να διαπιστώσουμε αν η αξιολόγηση της Ελλάδας 

ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. 

 

3.1 ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΚΡΙΣΗ 
[46]

 
 

2000: Η απόφαση για ένταξη στην ΟΝΕ 

2001: Ένα νέο περιβάλλον για την οικονομία 

 

Ο Ιούνιος του 2000 ήταν ένας καθοριστικός μήνας για το ελληνικό κράτος, αφού το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκρινε ότι η Ελλάδα, με βάση τα μακροοικονομικά και 

δημοσιονομικά στοιχεία του 1999, είχε υλοποιήσει πλήρως τα υποχρεωτικά κριτήρια 

της Συνθήκης του Μάαστριχτ και συνεπώς γινόταν αποδεκτή ως το 12ο μέλος της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Σαν αποτέλεσμα την 1η Ιανουαρίου του 

2001 η Ελλάδα εισήλθε στο ενιαίο νόμισμα, το οποίο οι πρώτες 11 χώρες της ζώνης 

του ευρώ είχαν ήδη υιοθετήσει από το 1999. Η κατάληξη αυτή ήταν το αποτέλεσμα 

μια εξαετίας (1994-1999) οικονομικών μεταρρυθμίσεων μέσα στην οποία έλαβε χώρα 

και υιοθετήθηκε μια οικονομική πολιτική που προώθησε σταδιακά την ονομαστική 

σύγκλιση, παρά το γεγονός ότι ούτε οι μακροοικονομικές ανισορροπίες είχαν αρθεί 

σε διατηρήσιμη βάση ούτε τα διαρθρωτικά προβλήματα είχαν ρηξικέλευθα 

αντιμετωπιστεί. 

[46] 
«Το Χρονικό της Μεγάλης Κρίσης», Εκδόσεις: Τράπεζα της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού 

Έρευνας και Τεκμηρίωσης 
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Οι παράγοντες που συνέβαλαν σ’ αυτήν την εξέλιξη και μας οδήγησαν στην πόρτα 

του ευρώ ήταν: 

 

 Η μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή, που επιτεύχθηκε με μείωση του 

ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης από 13,6% του ΑΕΠ το 1993 σε 3,1% το 

1999. Παράλληλα, από το 1994 διαμορφώθηκε πρωτογενές πλεόνασμα, το 

οποίο βαθμιαία αυξήθηκε από 2,7% του ΑΕΠ το 1994 σε 4,3% το 1999. 

 

 Η ισχυρή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας από το 1994, όταν το 

ΑΕΠ αυξανόταν με ρυθμό 2%, ο οποίος επιταχύνθηκε βαθμιαία σε 3,4% το 

1999. 

 

 Ο περιορισμός του πληθωρισμού από διψήφιους ρυθμούς προ του 1993 στο 

6,8% κατά μέσο ετήσιο όρο το 1994-1999 και στο 2,1% το 1999 και η 

σημαντική μείωση των επιτοκίων. 

 

 Η εξασθένηση της δυναμικής του χρέους, η οποία προήλθε από την 

επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την επίτευξη 

πρωτογενών πλεονασμάτων και τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού του 

Δημοσίου. Το δημόσιο χρέος, αφού έφθασε στο 110,1% του ΑΕΠ το 1993, 

στη συνέχεια σταθεροποιήθηκε και μειώθηκε στο 105,5% του ΑΕΠ το 1998 

και στο 104,6% το 1999, ικανοποιώντας το δεύτερο δημοσιονομικό κριτήριο 

της Συνθήκης του Μάαστριχτ. 

 

Η νομισματική πολιτική που υιοθετήθηκε την περίοδο 1994-1999 ανέλαβε την κύρια 

ευθύνη για την ικανοποίηση των τριών από τα πέντε κριτήρια, δηλαδή αυτών που 

αφορούσαν τη σύγκλιση των επιτοκίων, το χαμηλό πληθωρισμό και τη 

συναλλαγματική σταθερότητα. Η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής την οποία 

άσκησε η Τράπεζα της Ελλάδος ήταν περιοριστική προκειμένου να συγκρατηθούν οι 

πληθωριστικές προσδοκίες, ενώ ταυτόχρονα άσκησε και προσεκτική συναλλαγματική 

πολιτική, με στόχο να ικανοποιηθούν και τα υπόλοιπα κριτήρια της Συνθήκης. Η 

επίδραση που είχε στη ρευστότητα η εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό (λόγω των 

υψηλών εγχώριων επιτοκίων) εξουδετερωνόταν με συνεχείς παρεμβάσεις της 
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Τράπεζας της Ελλάδος για την απορρόφηση ρευστότητας από τη διατραπεζική αγορά, 

κυρίως μέσω του μηχανισμού αποδοχής καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων 

(sterilisation policy). Τέλος, την ίδια χρονική περίοδο 1994-1999 εφαρμόστηκαν 

καίριες διαρθρωτικές μεταβολές, κυρίως στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπως η 

ίδρυση της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων, η παύση της χρηματοδότησης του 

Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα της Ελλάδος από 1/1/1994 βάσει του 

Κανονισμού (ΕΚ)604/1993, η ολοκλήρωση της απελευθέρωσης του τραπεζικού 

συστήματος και της καταναλωτικής πίστης και η απελευθέρωση της κίνησης 

κεφαλαίων. Με την είσοδο της χώρας στην ευρωζώνη, η Τράπεζα της Ελλάδος έγινε 

μέρος του Ευρωσυστήματος και μετείχε στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών 

Τραπεζών (ΕΣΚΤ), μαζί με όλες τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών-μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος σκοπός της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως και των 

άλλων κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος, είναι η διασφάλιση της 

σταθερότητας των τιμών μεσοπρόθεσμα.
[47] 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καθορίζει τα βασικά επιτόκια του 

Ευρωσυστήματος, διαμορφώνοντας τη νομισματική πολιτική της ζώνης του ευρώ, και 

λαμβάνει αποφάσεις για θέματα που άπτονται της νομισματικής πολιτικής. Ο 

Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ 

με μία ψήφο, όπως και κάθε άλλο μέλος του Συμβουλίου. Στο πλαίσιο του 

Ευρωσυστήματος, η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί διάφορες δραστηριότητες. Η 

σημαντικότερη είναι η συμμετοχή της στη χάραξη της ενιαίας νομισματικής 

πολιτικής της ζώνης του ευρώ και στην εφαρμογή της, σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές και τις οδηγίες του Ευρωσυστήματος.
[48]

 Μετά την 

υιοθέτηση του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος η ελληνική οικονομία ξεκίνησε να 

δρα σε ένα σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον, πρωτοφανή για τα ελληνικά 

δεδομένα, που διασφάλιζε τις προϋποθέσεις για μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη. 

Πιο συγκεκριμένα, εξέλιπε πλήρως ο συναλλαγματικός κίνδυνος και το συνακόλουθο 

στοιχείο αβεβαιότητας στις διασυνοριακές εμπορικές και χρηματοοικονομικές 

συναλλαγές.  

[47]
 Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 127 

[48]
 Η Τράπεζα της Ελλάδος διενεργεί πράξεις νομισματικής πολιτικής, με τις οποίες παρέχει ρευστότητα στα 

πιστωτικά ιδρύματα (πράξεις κύριας και πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης). Επίσης, προσφέρει στα 

πιστωτικά ιδρύματα τις δύο πάγιες διευκολύνσεις: τη διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης και τη διευκόλυνση 

αποδοχής καταθέσεων. Ακόμη, τηρεί τους λογαριασμούς στους οποίους οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη 

χώρα μας καταθέτουν τα ελάχιστα αποθεματικά. Άλλες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη συλλογή στατιστικών 

στοιχείων από τις τράπεζες, την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ και τη λειτουργία συστημάτων πληρωμών. 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/responsibilities.aspx 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/responsibilities.aspx
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Το γεγονός αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι η ελληνική 

οικονομία είχε μακρά ιστορία συναλλαγματικών κρίσεων και υποτιμήσεων της 

δραχμής, συχνά αναποτελεσματικών. Επιπλέον, ο πληθωρισμός, ο οποίος από το 

1973 έως και το 1994 ήταν διψήφιος, περιορίστηκε στο 3,3% κατά μέσο όρο ετησίως 

την περίοδο 2001-2007. Επίσης, τα επιτόκια δανεισμού του Δημοσίου, των 

επιχειρήσεων και των ελληνικών νοικοκυριών κυμάνθηκαν σε πρωτόγνωρα χαμηλά 

επίπεδα. Για παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε ότι το μέσο επιτόκιο των τριετών 

ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου,
[49]

 που ανερχόταν σε 2.200 μονάδες βάσης την 

περίοδο 1990-1994, υποχώρησε σε 1.200 μονάδες βάσης την περίοδο 1995-1999. 

Όσον αφορά τα ομόλογα δεκαετούς διάρκειας, το επιτόκιο έκδοσής τους, που το 1998 

ανερχόταν σε 860 μονάδες βάσης, υποχώρησε σε 535 μονάδες βάσης στο τέλος του 

2001, ενώ η διαφορά αποδόσεων μεταξύ του δεκαετούς ομολόγου του Ελληνικού 

Δημοσίου και του αντίστοιχου γερμανικού περιορίστηκε από 65 μονάδες βάσης στις 

αρχές του 2002 σε 10 μονάδες βάσης τον Ιανουάριο του 2005. Ένας κομβικός 

παράγοντας που έπαιξε το ρόλο του για τη διατήρηση των ονομαστικών επιτοκίων σε 

χαμηλό επίπεδο στην Ελλάδα μετά την υιοθέτηση του ευρώ ήταν ο περιορισμός του 

ασφαλίστρου κινδύνου, που παλαιότερα ενσωματωνόταν στα εγχώρια επιτόκια, ώστε 

να αντισταθμίζεται ενδεχόμενη υποτίμηση της δραχμής έναντι των ευρωπαϊκών 

νομισμάτων. Συνεπώς και η μείωση των επιτοκίων των κρατικών τίτλων περιόρισε το 

κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους. Τέλος μπορούμε να επισημάνουμε ότι η 

πρόσβαση τόσο των επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών σε χαμηλότοκο 

τραπεζικό δανεισμό ήταν πολύ ευκολότερη από ότι σε κάθε άλλη περίοδο μετά το 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως υποδεικνύουν οι υψηλοί ρυθμοί πιστωτικής 

επέκτασης. Εν συντομία, η συμμετοχή της χώρας μας  στην ΟΝΕ οδήγησε στην άρση 

των σημαντικών βραχυχρόνιων περιορισμών ως προς τη χρηματοδότηση του μόνιμα 

ελλειμματικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και ως προς τον εξωτερικό 

δανεισμό του Δημοσίου. Το ευρώ έθεσε τις βάσεις για τη γενικότερη εξυγίανση της 

ελληνικής οικονομίας, αφού διευκόλυνε την πραγματοποίηση αλλαγών για τη 

βαθμιαία προσαρμογή σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, που θα εξασφάλιζε 

ανταγωνιστική και  διατηρήσιμη ανάπτυξη.  

 
[49] 

Μέχρι και το 1992 οι πιο μακροπρόθεσμοι τίτλοι ήταν οι τριετούς διάρκειας. Σταδιακά, το 

Ελληνικό Δημόσιο εξέδωσε και τίτλους τετραετούς, πενταετούς και επταετούς διάρκειας, ενώ το 1998 

εξέδωσε για πρώτη φορά ομόλογα διάρκειας δέκα και πλέον ετών. 
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Από την άλλη πλευρά πρέπει να αναφέρουμε ότι η υιοθέτηση του ευρώ συνοδευόταν 

και από συγκεκριμένες απαιτήσεις. Η άρση των βραχυχρόνιων περιορισμών 

συνοδευόταν από την εισαγωγή αυστηρών μεσο-μακροπρόθεσμων περιορισμών. Η 

συμμετοχή στην Ευρωζώνη διευκόλυνε μεν την απρόσκοπτη πρόσβαση στις διεθνείς 

αγορές χρήματος και κεφαλαίου με επιτόκια πάρα πολύ χαμηλά για την Ελλάδα, αλλά 

από την άλλη συνεπαγόταν την απώλεια της δυνατότητας να ασκούνται η 

νομισματική πολιτική και η πολιτική συναλλαγματικής ισοτιμίας σε εθνικό επίπεδο. 

Στις νέες συνθήκες, μια υποθετική υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας μιας χώρας-

μέλους θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με διόρθωση-προσαρμογή των εγχώριων 

τιμών και του κόστους εργασίας και με προσπάθεια βελτίωσης της παραγωγικότητας, 

με σκοπό να αποφευχθεί η αύξηση της ανεργίας μεσοπρόθεσμα. Παράλληλα, δεν 

υπήρχε πια η δυνατότητα μείωσης του εσωτερικού χρέους μέσω του πληθωρισμού 

(debtmonetisation)
[50]

 και επομένως οι χώρες θα έπρεπε να ήταν ιδιαίτερα 

προσεκτικές με τη δημοσιονομική τους διαχείριση. Εξάλλου γι αυτό το λόγο 

υιοθετήθηκε το 1997 το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), ούτως ώστε 

να διασφαλιστεί η δημοσιονομική πειθαρχία στη ζώνη του ευρώ. Συνεπώς 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι η συμμετοχή στην ευρωζώνη εμπεριείχε 

κινδύνους για όσες χώρες σκόπευαν να ασκήσουν την οικονομική πολιτική με 

βραχυχρόνια προοπτική, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους αυστηρούς 

μεσομακροπρόθεσμους περιορισμούς. Οι κίνδυνοι αυτοί όμως θα ήταν εφικτό να 

αποφευχθούν με αυξημένη δημοσιονομική πειθαρχία, συνετή εισοδηματική πολιτική 

και συνεχή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Η Ελλάδα εκ 

του αποτελέσματος φαίνεται ότι υστέρησε σημαντικά και στους τρεις αυτούς τομείς, 

όπως υστέρησαν και άλλες χώρες, αν και λιγότερο. 

 

[50] 
Σημειώνεται ότι η πρακτική αυτή οδηγεί σε σημαντικές μακροοικονομικές ανισορροπίες και γι’ 

αυτό δεν θεωρείται βιώσιμη λύση. 
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3.2 2000-2007: ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΗ ΣΤΗΝ 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

Το νέο περιβάλλον που αναπτύχθηκε από την ένταξη της χώρας μας στην Οικονομική 

και Νομισματική Ένωση επέδρασε πολύ θετικά στην οικονομική δραστηριότητα. Με 

βάση τα στοιχεία βλέπουμε ότι κατά την επταετία
[51]

 2001-2007 η ελληνική 

οικονομία αναπτύχθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,2%, ο οποίος περιορίστηκε στο 3,6% 

κατά μέσο όρο την οκταετία 2001-2008 κυρίως λόγω της ύφεσης που καταγράφηκε 

το 2008. Αλλά, η ανάπτυξη αυτή στηρίχθηκε στην εγχώρια ζήτηση, που αυξανόταν 

με ρυθμό 4,5%, παρακινούμενη κυρίως από την ιδιωτική κατανάλωση που 

τροφοδοτούμενη από την άνοδο των εισοδημάτων και την επέκταση της 

καταναλωτικής πίστης, αυξανόταν με ρυθμό 4,2%, δηλαδή όσο το ΑΕΠ. Οι 

επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξάνονταν με ακόμη υψηλότερο μέσο ετήσιο ρυθμό 

(7,9%), αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι τους αφορούσε κατοικίες, οι οποίες χάρη στα 

χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια και τις προσδοκίες ανόδου των εισοδημάτων, 

αυξήθηκαν στην επταετία με μέσο ετήσιο ρυθμό 9,7%. Επίσης και οι λοιπές 

επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν με υψηλό ρυθμό (6,5%), ενώ ο 

πληθωρισμός με τη σειρά του παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα για τα ελληνικά 

δεδομένα και διαμορφώθηκε στο 3,3% ετησίως κατά μέσο όρο. Ήταν όμως σταθερά 

υψηλότερος, σχεδόν κατά 1,5 εκατοστιαία μονάδα, από το μέσο όρο της ζώνης του 

ευρώ, με αποτέλεσμα να χάνει συνεχώς ανταγωνιστικότητα η ελληνική οικονομία. 

Υπάρχουν εκτιμήσεις που μας πληροφορούν ότι από την ένταξη στην ΟΝΕ μέχρι το 

2007, η διεθνής ανταγωνιστικότητα είχε υποχωρήσει κατά 14% βάσει των σχετικών 

τιμών καταναλωτή και κατά 19,3% βάσει του σχετικού κόστους εργασίας, ενώ οι 

εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (σε σταθερές τιμές) αυξήθηκαν με σχετικά χαμηλό 

μέσο ετήσιο ρυθμό 3,4% την επταετία 2001-2007. Από όλα παραπάνω προκύπτει ότι 

η ιδιωτική κατανάλωση, ενισχυμένη από την άνοδο των εισοδημάτων και τη 

διεύρυνση του δανεισμού, και οι επενδύσεις σε κατοικίες αποτέλεσαν ουσιαστικά την 

κινητήρια δύναμη για την ταχεία άνοδο της οικονομικής δραστηριότητας την περίοδο 

2000-2007.  

 

[51]
 Η ΕΛΣΤΑΤ δεν έχει δημοσιεύσει αναθεωρημένα στοιχεία για το 1999, οπότε όλες οι 

αναθεωρημένες σειρές αρχίζουν από το 2000 και ρυθμοί μεταβολής είναι δυνατόν να υπολογιστούν 

μόνον από το 2001 και μετά. 
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Καθώς όμως η εγχώρια παραγωγή δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί τόσο ποιοτικά όσο 

και ποσοτικά στην εξέλιξη της εγχώριας ζήτησης, το κενό καλύφθηκε από εισαγωγές 

(οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, σε σταθερές τιμές, αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο 

ρυθμό 4,5% την επταετία 2001-2007), οι οποίες σταδιακά διεύρυναν το έλλειμμα του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε μη διατηρήσιμα επίπεδα —από 3% του ΑΕΠ 

ετησίως κατά μέσο όρο την περίοδο 1994-1999 σε 8,5% την περίοδο 2000-2007— 

ενώ το 2007 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών υπερέβη το 10% και 

το 2008 έφθασε το 14,9% του ΑΕΠ. Στην περίπτωση που η Ελλάδα δεν είχε 

υιοθετήσει το ευρώ, δεν θα είχε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει εξωτερικό 

έλλειμμα αυτού του ύψους και θα αντιμετώπιζε υποτίμηση του εθνικού νομίσματος 

και υψηλό πληθωρισμό. Οι εισαγωγές χρηματοδοτήθηκαν με χαμηλότοκο εξωτερικό 

δανεισμό, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα της οικονομίας. 

Ταυτόχρονα, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ως ποσοστό του ΑΕΠ 

διαμορφώθηκαν, το 2007, σε επίπεδο χαμηλότερο από εκείνο άλλων χωρών της 

ευρωπαϊκής περιφέρειας (23,8% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με 26,9% για την Ισπανία, 

32,2% για την Πορτογαλία και 28,9% για την Ιταλία). Εξάλλου, η αύξηση της 

ιδιωτικής κατανάλωσης οδήγησε σε σημαντική διεύρυνση της συμμετοχής του 

εμπορίου στη συνολική προστιθέμενη αξία, από 14,1% το 2000 σε 17,4% το 2007. 
[52]

 

Ένα μεγάλο κομμάτι των εμπορικών δραστηριοτήτων σχετιζόταν με εισαγόμενα 

καταναλωτικά και διαρκή καταναλωτικά αγαθά, γεγονός που αντανακλούσε 

σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς την καταναλωτική συμπεριφορά. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι τα Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα τα οποία 

κυκλοφορούσαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα κάθε χρόνο (εξ ορισμού εισαγόμενα) 

αυξήθηκαν από 148 χιλιάδες κατά μέσο όρο την περίοδο 1990-1998 σε 270 χιλιάδες 

κατά μέσο όρο την περίοδο 1999-2008, δηλαδή ο ετήσιος μέσος όρος σχεδόν 

διπλασιάστηκε.
[53]

 

 

[52] 
Περιλαμβάνονται το λιανικό εμπόριο, το χονδρικό εμπόριο και η εμπορία οχημάτων, σύμφωνα με 

τα αναλυτικά στοιχεία εθνικών λογαριασμών της ΕΛΣΤΑΤ. 
[53]

 Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 
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3.3 ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 

 
Η πολιτική που υιοθετήθηκε μετά την ένταξη της χώρας στη ζώνη του ευρώ δεν 

συνέβαλε πραγματικά στην αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων με 

μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα επέτρεπαν στην ελληνική οικονομία να προσεγγίσει τα 

παραγωγικά πρότυπα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ειδικότερα αναφορικά με τα 

δημόσια οικονομικά πρέπει να τονίσουμε ότι μετά την είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ η 

κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής θα έπρεπε να είχε παραμείνει 

περιοριστική, προκειμένου να γίνει μικρότερος ο κίνδυνος στρεβλής ανάπτυξης, να 

μειωθεί το υψηλό δημόσιο χρέος και να ανταποκριθεί η χώρα στις υποχρεώσεις που 

απέρρεαν από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Στην πράξη συνέβη 

ακριβώς το αντίθετο και η κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής έγινε 

επεκτατική. Η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική διατηρήθηκε έως και το τέλος του 

2004, παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά από το Μάιο του 2004 η Ελλάδα είχε υπαχθεί 

στη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ).
[54] 

Λόγω της ΔΥΕ, από το 2005 

έως και το τρίτο τρίμηνο του 2007 η κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής έγινε 

ελαφρά περιοριστική υιοθετώντας τη λεγόμενη πολιτική της “ήπιας προσαρμογής”, 

αλλά στη συνέχεια μεταβλήθηκε και πάλι. Πιο συγκεκριμένα, μετά την ένταξη στη 

ζώνη του ευρώ, την πρώτη περίοδο, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης σημείωνε 

συνεχή αύξηση έως το 2004 (7,4% του ΑΕΠ, από 3,1% το 1999). Αντίστοιχα, το 

πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο το 1999 ανερχόταν σε 4,3% του ΑΕΠ, από το 2000 

άρχισε να μειώνεται σταδιακά και το 2003 μεταστράφηκε σε πρωτογενές έλλειμμα, 

0,8% του ΑΕΠ. Από τότε και για μία δεκαετία, ο τομέας της γενικής κυβέρνησης 

παρουσίαζε συνεχώς πρωτογενή ελλείμματα. Η διαρκής αύξηση των ελλειμμάτων 

έως και το 2004 οφειλόταν τόσο σε υστέρηση εσόδων (που καταγράφηκε 

επανειλημμένα από το 2001 και μετά) όσο και σε συνεχείς υπερβάσεις των 

πρωτογενών δαπανών του προϋπολογισμού. Η άνοδος του ελλείμματος πάνω από την 

τιμή αναφοράς της Συνθήκης με το όριο του 3% του ΑΕΠ, οδήγησε στην υπαγωγή 

της Ελλάδος στη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος τον Ιούλιο του 2004. 

 

[54]
 Η επίσημη απόφαση ελήφθη στις 5.7.2004. 
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Με απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών (ECOFIN) στις 17.2.2005, η 

Ελλάδα κλήθηκε να λάβει μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα με αποτέλεσμα η 

δημοσιονομική πολιτική να γίνει λιγότερο επεκτατική και με επακόλουθο τον 

περιορισμό του ελλείμματος στο 2,6% του ΑΕΠ το 2006, σύμφωνα με τα στοιχεία 

εκείνης της εποχής.
[55]

 Ωστόσο η πραγματικότητα είναι ότι η προσαρμογή που 

επιτεύχθηκε είχε βασιστεί σε έκτακτα μέτρα,
[56]

 με αποτέλεσμα να μην είναι 

διατηρήσιμη. Πάντως, με βάση τις εκτιμήσεις εκείνης της περιόδου για μείωση του 

ελλείμματος το 2006 κάτω του 3% του ΑΕΠ, το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών 

αποφάσισε στις 6.6.2007 την άρση της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος.
 

Αμέσως μετά, κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του 2007, η δημοσιονομική 

πολιτική στράφηκε πάλι σε επεκτατική κατεύθυνση με συνέπεια τα δημοσιονομικά 

μεγέθη να επιδεινωθούν εκ νέου. Ένα σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε την περίοδο 

αυτή και έλαβε τεράστιες διαστάσεις τα αμέσως επόμενα χρόνια ήταν η αμφισβήτηση 

της αξιοπιστίας των δημοσιονομικών δεδομένων λόγω των επανειλημμένων 

αναθεωρήσεών τους. Μια πρώτη σημαντική αναθεώρηση έγινε τον Ιούνιο του 2002, 

όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε ένα νέο και πιο αυστηρό πλαίσιο κανόνων 

για την καταγραφή των συναλλαγών του Δημοσίου, βάσει του οποίου τα ελλείμματα 

του 2000 και του 2001 αναθεωρήθηκαν προς τα άνω κατά 1% και 1,5% του ΑΕΠ 

αντίστοιχα, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αναθεώρηση των στοιχείων του χρέους, 

καθώς καταγράφηκαν όλα τα νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Η μεγάλη 

αναθεώρηση των ελληνικών στοιχείων έγινε το 2004 με τη “δημοσιονομική 

απογραφή”. Στις 31 Αυγούστου οι Ελληνικές Αρχές απέστειλαν γνωστοποίηση στην 

Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, με προς τα άνω αναθεώρηση του ελλείμματος για 

όλα τα έτη της περιόδου 2000-2004. 
[57] 

[55] 
Τα στοιχεία αναθεωρούνταν συνεχώς. Τα στοιχεία που αναφέρονται εδώ ίσχυαν στο τέλος του 

2006 και στις αρχές του 2007. Αργότερα, το έλλειμμα αναθεωρήθηκε σε 7,5% του ΑΕΠ για το 2004, 

5,5% για το 2005 και 5,7% για το 2006. 
[56]

 Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν την άνοιξη του 2007 στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, η μείωση του ελλείμματος τη διετία 2005-2006 ήταν της τάξεως του 4,5% του ΑΕΠ και είχε 

επιτευχθεί με:(α) έκτακτα φορολογικά μέτρα (με εφάπαξ απόδοση) ύψους 1,7% του ΑΕΠ, (β) μείωση 

των δημόσιων επενδύσεων της τάξεως του 1,2% του ΑΕΠ, (γ) οριακή συγκράτηση δαπανών, (δ) 

αυτόματη μείωση δαπανών λόγω ολοκλήρωσης των Ολυμπιακών Αγώνων και (ε) αυτόματη μείωση 

δαπανών για τόκους και αμυντικές δαπάνες, λόγω μεταβολής του τρόπου στατιστικής καταγραφής 

τους στο πλαίσιο της δημοσιονομικής απογραφής. 
[57] 

Η αναθεώρηση οφειλόταν σε παράγοντες όπως η αλλαγή της μεθοδολογίας καταγραφής των 

δαπανών προμήθειας αμυντικού εξοπλισμού, η αναθεώρηση των πλεονασμάτων των ασφαλιστικών 

ταμείων, οι μεταβολές ως προς το χρόνο καταχώρησης εσόδων και η αναθεώρηση του ύψους των 

δαπανών (πλην αμυντικών) του Προϋπολογισμού. Η σημασία αυτών των παραγόντων διέφερε από 

έτος σε έτος. 
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Η απογραφή του 2004 έλαβε μεγάλη δημοσιότητα, υπερβαίνοντας τα όρια ενός 

καθαρά τεχνικού-μεθοδολογικού θέματος που έπρεπε να λυθεί από ειδικούς, με 

αποτέλεσμα να επιδράσει αρνητικά στην αξιοπιστία των δημοσιονομικών στοιχείων 

στο σύνολό τους.  

 

Δύο ήταν τα άμεσα αρνητικά αποτελέσματα, που είχαν μακροχρόνιες επιπτώσεις: 

 Πρώτον, η μονομερής αναθεώρηση από την EUROSTAT των στοιχείων της 

τριετίας 1997-1999, με βάση τα οποία είχε αποφασιστεί η συμμετοχή της 

Ελλάδος στην ΟΝΕ.
[58]

 Σημειώνεται ότι, με βάση τα αναθεωρημένα αυτά 

στοιχεία, η Ελλάδα εμφανίζεται να μην έχει εκπληρώσει το 1999 το κριτήριο 

του δημοσιονομικού ελλείμματος (κάτω του 3% του ΑΕΠ), όπως απαιτούσε η 

Συνθήκη, 

 Δεύτερον, η σύνδεση της απογραφής με την αλλαγή της κυβέρνησης, γεγονός 

που υποδήλωνε ασυνέχεια του κράτους. 

 

3.4 2007:  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΥΑΛΩΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ 

ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

 

Η αυγή του 21ου αιώνα βρήκε ξεκίνησε με αίσιους οιωνούς για τη χώρα. Η 

υιοθέτηση του ευρώ είχε θετικές προεκτάσεις στη λειτουργία της οικονομίας και 

παράλληλα αναβάθμιζε συμβολικά τη θέση της χώρας στην παγκόσμια κοινότητα, 

δημιουργώντας προσδοκίες ότι η Ελλάδα θα άρχιζε να προσανατολίζεται προς έναν 

ουσιαστικό εκσυγχρονισμό των δομών της σε όλα τα επίπεδα: το οικονομικό, το 

κοινωνικό και το πολιτικό. Οι στόχοι όμως αυτοί δεν επαληθεύθηκαν μιας και η 

απόφαση για ένταξη στην ΟΝΕ δεν συνδυάστηκε με την υλοποίηση μιας μακρόπνοης 

πολιτικής που θα διευκόλυνε την οικονομία να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον.  

 

[58] 
EUROSTAT, Report by Eurostat on the Revision of the Greek Government Deficit and Debt 

Figures, 22 Νοεμβρίου 2004. 
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Τα σημαντικότερα ζητήματα που ανέκυψαν ήταν η σταθερή και μόνιμη εναρμόνιση 

της δημοσιονομικής πολιτικής με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και η 

πραγματοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών που θα άλλαζαν τη λειτουργία του κράτους, 

της οικονομίας και των αγορών, δημιουργώντας περιβάλλον ευνοϊκό για την 

ανάπτυξη μέσα στα νέα δεδομένα της συμμετοχής στην ΟΝΕ, προκειμένου να 

επιτευχθεί ο στόχος της πραγματικής σύγκλισης (μετά την ονομαστική σύγκλιση, που 

είχε διαπιστωθεί πριν από την ένταξη στη ζώνη του ευρώ). Παρατηρούμε ότι και 

στους δύο αυτούς σημαντικούς τομείς τα αποτελέσματα ήταν φτωχά και συχνά οι 

όποιες προσπάθειες ξεκινούσαν γρήγορα εγκαταλείπονταν κάτω από την πίεση 

ισχυρών και οργανωμένων ομάδων συμφερόντων. Η Ελλάδα αποδέχθηκε μεν και 

απόλαυσε τα οφέλη του ενιαίου νομίσματος, δεν συμμορφώθηκε όμως με τους όρους 

που συνεπαγόταν η συμμετοχή της σ’ αυτό, δηλαδή, τη μείωση του δημοσιονομικού 

ελλείμματος κάτω του 3% και το σταδιακό περιορισμό του δημόσιου χρέους σε μία 

δεκαετία κάτω του 60% του ΑΕΠ. 
[59] 

Σαν λογικό επακόλουθο ήταν η υπαγωγή της 

χώρας στη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος τον Ιούλιο του 2004, αλλά και τον 

Απρίλιο του 2009. Ακόμη όμως και μετά την υπαγωγή στη Διαδικασία Υπερβολικού 

Ελλείμματος, δεν έγινε συντονισμένη προσπάθεια για μόνιμη βελτίωση των 

δημόσιων οικονομικών. Στο σκέλος των πρωτογενών δαπανών δεν έγινε προσπάθεια 

εξορθολογισμένης συγκράτησης, αντίθετα δόθηκαν νέες παροχές. Η υστέρηση των 

εσόδων σε σχέση με τους στόχους ήταν συνεχής και κατά κανόνα αντιμετωπιζόταν με 

έκτακτα μέτρα προσωρινής απόδοσης. Κρίσιμη ήταν η έλλειψη ενός θεσμικού 

δημοσιονομικού πλαισίου, απαραίτητου για τον έλεγχο των δημοσιονομικών 

ελλειμμάτων. Η ιδέα της δημιουργίας ενός τέτοιου θεσμικού πλαισίου στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση είχε προωθηθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ και στην 

εισηγητική έκθεση για την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 

(ΣΣΑ – Μάρτιος 2005) αναφερόταν ότι “....εθνικοί δημοσιονομικοί κανόνες θα 

πρέπει να συμπληρώνουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη-μέλη στο 

πλαίσιο του ΣΣΑ...”. 

[59]
 Για το θέμα αυτό είναι καίριο ένα σχόλιο του Προέδρου της ΕΚΤ Jean-Claude Trichet σε 

συνέντευξή του στο γερμανικό περιοδικό Focus στις 19.1.2010, δηλαδή μετά την εκδήλωση της 

ελληνικής κρίσης, σε απάντηση ερωτήματος αν η Γαλλία και η Γερμανία πρέπει να βοηθήσουν την 

Ελλάδα: “…Εμείς οι 330 εκατομμύρια πολίτες της ζώνης του ευρώ μοιραζόμαστε ένα κοινό 

πεπρωμένο. Σε μια νομισματική ένωση, οι δεσμοί μεταξύ των επιμέρους χωρών-μελών είναι πράγματι 

εξαιρετικά στενοί. Τα εξωτερικά πλεονάσματα ορισμένων χωρών-μελών (στο ισοζύγιο πληρωμών) 

χρηματοδοτούν τα εξωτερικά ελλείμματα μερικών άλλων και αυτή η σχέση μπορεί ν’ αλλάξει 

διαχρονικά. Όλοι μοιραζόμαστε ένα αξιόπιστο νόμισμα και αυτό είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα. 

Ταυτόχρονα, όλες οι χώρες οφείλουν στους εταίρους τους στη ζώνη του ευρώ να συμπεριφέρονται 

υπεύθυνα και να διορθώνουν τις ανισορροπίες τους”. 
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Αποτέλεσμα αυτών των αδυναμιών της οικονομικής πολιτικής ήταν η συνεχής 

αύξηση του δημόσιου χρέους, το οποίο στην οκταετία έως και το 2007 διογκώθηκε 

κατά 112,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ο λόγος του 

δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ παρέμεινε ουσιαστικά στάσιμος (γύρω στο 100% του 

ΑΕΠ), παρά τις εξαιρετικά ευνοϊκές για τη μείωσή του συνθήκες που επικράτησαν 

αυτήν την περίοδο: (α) η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ υπερέβαινε το 4% ετησίως 

κατά μέσον όρο και του ονομαστικού το 8%, (β) τα επιτόκια δανεισμού του 

Δημοσίου ήταν ιδιαιτέρως χαμηλά και μειώνονταν έως και το 2005 (όταν το μέσο 

επιτόκιο νέου δανεισμού του Δημοσίου ήταν μόλις 3,2%), (γ) καταγράφονταν 

πρωτογενή πλεονάσματα έως και το 2002 και (δ) για αρκετά χρόνια υπήρχαν έσοδα 

από αποκρατικοποιήσεις. Το γεγονός ότι όλοι οι προσδιοριστικοί παράγοντες του 

λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ εξελίσσονταν ευνοϊκά, αλλά, παρά ταύτα, ο λόγος 

παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος, υποδηλώνει την ύπαρξη θεμελιωδών 

δημοσιονομικών ανισορροπιών. Και μόνο του δηλαδή το γεγονός αυτό αρκούσε για 

να γίνει αντιληπτό ότι η δημοσιονομική θέση δεν ήταν διατηρήσιμη. Τα προβλήματα 

αυτά συγκαλύφθηκαν προσωρινά από την ταχεία άνοδο του ΑΕΠ. Οι κίνδυνοι όμως 

για την οικονομία από το υψηλό δημόσιο χρέος 
[60]

 παρέμεναν και αυξάνονταν. Τον 

Απρίλιο του 2007 η Τράπεζα της Ελλάδος, αναφερόμενη στην εξέλιξη του χρέους, 

σημείωνε ότι: Η σημαντική άνοδος των επιτοκίων τους τελευταίους 15 μήνες και η 

πιθανότητα περαιτέρω ανόδου τους, που υπογραμμίζει τους κινδύνους και την 

αβεβαιότητα που συνεπάγεται το υψηλό δημόσιο χρέος, θα περιορίσουν ουσιωδώς τη 

συμβολή των χαμηλών επιτοκίων στη μείωση του χρέους, η οποία έως πρόσφατα 

ήταν σημαντική. Τέλος, οι υψηλοί ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης που επικράτησαν 

την τελευταία δεκαετία δεν είναι δεδομένο ότι θα διατηρηθούν επ’ αόριστον. (...) Από 

τα ανωτέρω προκύπτει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθούν μεγαλύτερα 

πρωτογενή πλεονάσματα στον προϋπολογισμό και να επιταχυνθεί ο ρυθμός 

αποκλιμάκωσης του χρέους, το οποίο την επόμενη δεκαετία θα πρέπει να μειωθεί, ει 

δυνατόν, κάτω του 60% του ΑΕΠ.”
[61] 

 
[60]

 Πλήρη ανάλυση των επιπτώσεων και των κινδύνων που συνεπάγεται το υψηλό δημόσιο χρέος, βλ. 

στο: Τράπεζα της Ελλάδος, Νομισματική Πολιτική, Ενδιάμεση Έκθεση 2009, Οκτώβριος 2009, 128-

137. 
[61] 

Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2006, Απρίλιος 2007, 263-264. 
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Σ’ ότι αφορά το κοινωνικό επίπεδο διακρίνουμε, ότι η διαρκής αύξηση των 

εισοδημάτων και η ευκολότερη πρόσβαση στο δανεισμό επηρέασαν σημαντικά την 

συμπεριφορά των καταναλωτών. Η γοργή άνοδος της ιδιωτικής κατανάλωσης 

επηρέασε θετικά την πορεία του ΑΕΠ, μείωσε όμως την εγχώρια αποταμίευση και 

επιβάρυνε σημαντικά το εξωτερικό ισοζύγιο. Την ίδια στιγμή, η κοινωνία συνέχιζε να 

εναποθέτει τις ελπίδες και τις προσδοκίες της στο κράτος, μιας και συνεχιζόταν να 

διατηρείτε στη συνείδηση των πολιτών, ακόμα και μετά την ένταξη στο ευρώ, η 

εσφαλμένη αντίληψη ότι το κράτος πρέπει να φροντίζει για όλα περιορίζοντας την 

πρωτοβουλία και την ανάληψη ευθυνών. Τα προβλήματα διατηρήθηκαν και στη 

σχέση της κοινωνίας με τους κρατικούς θεσμούς, με αποτέλεσμα όχι να εκλείψουν 

αλλά να ενταθούν φαινόμενα όπως η παραοικονομία, η φοροδιαφυγή, η αυθαίρετη 

δόμηση και η διαφθορά, τα οποία συνέβαλαν καθοριστικά στις αρνητικές εξελίξεις. 

Ήταν επομένως απόλυτα κατανοητό ότι στο τέλος του 2007 η οικονομία ήταν 

ιδιαίτερα ευάλωτη σε τυχόν δυσμενείς εξελίξεις, π.χ. άνοδο των επιτοκίων δανεισμού 

του Δημοσίου ή δυσκολίες ως προς την αναχρηματοδότηση του δημόσιου χρέους. 

Παράλληλα ήταν σαφές ότι η οικονομία δεν διέθετε τον απαραίτητο δυναμισμό ούτε 

το θεσμικό εξοπλισμό για να αντιμετωπίσει, με εφαρμογή της απαιτούμενης 

πολιτικής, μια αιφνίδια επιδείνωση των μακροοικονομικών δεδομένων. 

 

3.5  Η ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 2007. ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ 

 

Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 είχε τις ρίζες της την αγορά ενυπόθηκων 

στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου (subprime loans), δηλαδή δανείων τα οποία 

δόθηκαν σε αφερέγγυους δανειολήπτες με χαμηλό εισόδημα και οι οποίοι δεν 

μπορούσαν να τα αποπληρώσουν και υπό κανονικές συνθήκες δε θα έπρεπε να είχαν 

λάβει τα στεγαστικά δάνεια. Τα τελευταία χρόνια πριν το ξέσπασμα της κρίσης, 

χαρακτηρίζονταν από χαμηλά επιτόκια που προκάλεσαν μία ραγδαία πιστωτική 

επέκταση, παράλληλα με τη χαλάρωση της αυστηρότητας στους κανόνες που διέπουν 

την πιστοληπτική αξιολόγηση στις ΗΠΑ. Αυτό είχε σαν συνέπεια τεράστια ποσά να 

χορηγηθούν για στεγαστικά δάνεια υψηλού ρίσκου, σε αφερέγγυους δανειολήπτες με 

επακόλουθο του αφειδούς δανεισμού οι συνεχείς αυξήσεις των τιμών κατοικιών. 
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Όμως όταν τα επιτόκια άρχισαν να αυξάνονται και οι τιμές των κατοικιών να 

μειώνονται πάρα πολλοί δανειολήπτες βρέθηκαν στη δυσάρεστη θέση να αδυνατούν 

να αποπληρώσουν τις δόσεις των δανείων τους. Η κρίση στα ενυπόθηκα δάνεια 

υψηλού κινδύνου (subprime mortgage loans) προκαλώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση 

γρήγορα επεκτάθηκε στα ομόλογα, υποθηκευμένα με άλλα χρεόγραφα (collateralized 

debt obligations), και στις εταιρείες ασφάλισης και αντασφάλισης χρεογράφων, 

δημιουργώντας τελικά χρηματοπιστωτική ασφυξία, που έλαβε μεγάλες διαστάσεις με 

τεράστιες συνέπειες. Στην πραγματικό ο κίνδυνος αθέτησης των υποχρεώσεων των 

στεγαστικών δανείων, δηλαδή ο πιστωτικός κίνδυνος αφορούσε την τράπεζα που είχε 

χορηγήσει το δάνειο αλλά μέσω του μηχανισμού της τιτλοποίησης, δηλαδή της 

μετακίνησης στεγαστικών δανείων από τον ισολογισμό των εμπορικών και 

αποταμιευτικών τραπεζών στους ισολογισμούς άλλων διαμεσολαβητικών 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ο πιστωτικός κίνδυνος που συνδεόταν με αυτά τα 

ενυπόθηκα δάνεια υψηλού κινδύνου, διοχετεύτηκε στις ευρύτερες 

χρηματοοικονομικές αγορές. Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007, έχει 

πλήξει αρνητικά την αξιοπιστία των τριών μεγάλων οίκων αξιολόγησης (Moody’s, 

Standard & Poor’s και Fitch), δεδομένου ότι οι πρακτικές βαθμολογίας τους 

βρέθηκαν να είναι στο επίκεντρο της κρίσης, εξαιτίας της πλημμελής διαβάθμισης 

του πιστωτικού κινδύνου σύνθετων δομημένων προϊόντων που οδήγησαν εν τέλει 

στην παραπλάνηση των επενδυτών. Σε ορισμένα κράτη η κρίση του τραπεζικού 

συστήματος συνεχίζει να υφίσταται έκτοτε και είναι γεγονός ότι σε ορισμένες 

περιπτώσεις όπως στην περίπτωση της χώρας μας οι δυσλειτουργίες του τραπεζικού 

συστήματος αποτελούν απόρροια της δημοσιονομικής κρίσης που ανέκυψε 

δευτερογενώς, στην εκδήλωση της οποίας συνέβαλε, εν πολλοίς και η διεθνής 

χρηματοπιστωτική κρίση. Το ζήτημα της κρίσης χρέους στην Ελλάδα, εμφανίστηκε 

στα μέσα του 2010 όταν πλέον είχε γίνει γνωστό διεθνώς ότι το δημοσιονομικό 

έλλειμμα της χώρας ήταν σε επίπεδα πολύ πάνω από αυτά που θα καθιστούσαν το 

δημόσιο χρέος βιώσιμο και πλέον η ελληνική κυβέρνηση αδυνατούσε να δανειστεί με 

λογικά επιτόκια από τις αγορές για τη χρηματοδότηση του τρέχοντος δημοσιονομικού 

ελλείμματος και την αναχρηματοδότηση του χρέους. Σαν συνέπεια εμφανίστηκε ο 

κίνδυνος στάσης πληρωμών του Ελληνικού Δημοσίου. Από την πλευρά τους οι οίκοι 

αξιολόγησης προχωρούσαν σε ραγδαίες υποβαθμίσεις των ελληνικών ομολόγων, 

τοποθετώντας τα ακόμη και στη χαμηλότερη βαθμίδα βαθμολόγησης και οξύνοντας 
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περεταίρω το ήδη υπάρχον πρόβλημα φανερώνοντας και με τον πλέον σαφή τρόπο τις 

εγγενείς αδυναμίες της νομισματικής ένωσης. 

 

3.6 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΑΝ ΟΙ ΟΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; 
[62] [63][64]

 

 
Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο φτάνουμε σε αυτό το καίριο ερώτημα το οποίο όμως 

δεν μπορούμε να απαντήσουμε με σιγουριά καθώς υπάρχουν δυο αντικρουόμενες 

απόψεις που μας οδηγούν αντίστοιχα σε δυο τοποθετήσεις. Η μία τοποθέτηση 

ισχυρίζεται ότι οι οίκοι αξιολόγησης είχαν εδώ και χρόνια εντοπίσει την ευπάθεια της 

ελληνικής οικονομίας και παρά την εικονική σε μεγάλο βαθμό ανάπτυξη της 

περιόδου 2000-2007 που είδαμε παραπάνω, είχαν διακρίνει την εγγενή αδυναμία του 

οικονομικούς μας συστήματος. Η άλλη άποψη πρεσβεύει ότι οι οίκοι αξιολόγησης 

δεν είχαν διαπιστώσει σε καμία περίπτωση την ελληνική οικονομική «φούσκα» και 

είχαν ξεγελαστεί από τα ελληνικά οικονομικά δεδομένα της εποχής, προσφέροντας 

στη χώρα πολύ ευνοϊκές αξιολογήσεις. Με συχνές δηλώσεις του οι οίκοι αξιολόγησης 

προειδοποιούσαν τις χώρες της Ευρωζώνης για τον κίνδυνο χρηματοπιστωτικής τους 

υποβάθμισης. Όμως σε ότι αφορά την περίπτωση της Ελλάδας τα ιδρύματα αυτά 

έπρεπε να είναι αυστηρότερα με τις αξιολογήσεις της χώρα μας πολλού προτού 

ξεσπάσει η οικονομική κρίση. Μέχρι δυο χρόνια πριν το ξέσπασμα της κρίσης οι 

οίκοι αξιολόγησης ακολούθησαν μια σχετικά «χαλαρή» προσέγγιση όταν 

αξιολογούσαν την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας παρά το γεγονός ότι ήδη 

είχαν αρχίσει να φαίνονται τα προβλήματα στην Ελλάδα, που συνιστούν το επίκεντρο 

και της παρούσας κρίσης, καθώς η χώρα προχωρούσε μπροστά με έναν υπερβολικό 

δανεισμό που έθετε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική της θέση. Ο οίκος Moody’s 

ανέβαλλε να υποβαθμίσει την καλή αξιολόγηση Α των ελληνικών ομολόγων παρά 

την εντεινόμενη πολιτική αναταραχή και τα οικονομικά δεινά κατά τη διάρκεια του 

2009. Οι φόβοι των επενδυτών έναντι των βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτικών 

αναγκών στην Ελλάδα ήταν «άστοχη» αναφέρει σε έκθεσή της ο οίκος Moody’s τον 

Δεκέμβριο του 2009, όμως είκοσι μέρες αργότερα μετά από επανεξέταση η Moody’s 

υποβάθμισε το εθνικό χρέος. 

[62]
 http://www.nytimes.com/2011/11/30/business/ratings-firms-misread-signs-of-greek-woes.html 

[63] 
http://edition.cnn.com/2010/BUSINESS/05/04/credit.ratings.agencies/  

[64]
https://www.theguardian.com/business/2010/apr/28/greece-debt-crisis-standard-poor-creditagencies  

http://www.nytimes.com/2011/11/30/business/ratings-firms-misread-signs-of-greek-woes.html
http://edition.cnn.com/2010/BUSINESS/05/04/credit.ratings.agencies/
https://www.theguardian.com/business/2010/apr/28/greece-debt-crisis-standard-poor-creditagencies
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Μετά από αυτό, η αξιολόγηση της καταχρεωμένης χώρας ακολούθησε ελεύθερη 

πτώση και εντός έξι μηνών η Moody’s αξιολόγησε το χρέος της χώρα σαν πολύ πιο 

επικίνδυνο για τους επενδυτές, δίνοντάς του τον χαρακτηρισμό «junk» status δηλαδή 

καθεστώς «σκουπιδιού». Εάν υπολογίσεις το γεγονός ότι η περίπτωση αυτή αφορά 

μια χώρα που ίσως έφτανε στο σημείο να χρεοκοπήσει και δυο χρόνια πριν είχε 

βαθμολογηθεί με Α, πρόκειται για μια πολύ απότομη πτώση παραδέχθηκε ο Pierre 

Cailleteau, επικεφαλής του οίκου Moody’s για τις αξιολογήσεις δημόσιου χρέους 

μέχρι που έφυγε την άνοιξη του 2010 και ο οποίος έκρινε την απόδοση της Moody’s 

σαν μέτρια προσθέτοντας όμως ότι θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερη. Αυτή η 

ταχεία επιδείνωση λένε οι κριτικοί, ότι υπογραμμίζει πως όταν οι οίκοι αξιολόγησης 

έκριναν το ελληνικό χρέος ως διαχειρίσιμο και ικανού επενδυτικού βαθμού για το 

μεγαλύτερο μέρος της τελευταίας δεκαετίας, έκαναν λάθος ή ερμήνευσαν λάθος τους 

οιωνούς του προβλήματος. Η Moody’s διατήρησε σταθερή την αξιολόγηση της 

Ελλάδας ακόμα και όταν η Ελλάδα το 2004 παραδέχτηκε ότι είχε πει ψέματα για τα 

ελλείμματα της προκειμένου να ενταχθεί μαζί με τις υπόλοιπες χώρες στη ζώνη του 

ευρώ το 2001. Ως εκ τούτου οι οίκοι αξιολόγησης βρίσκονταν κάτω από τα πυρά των 

ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για το κατά πόσο οι υποβαθμίσεις της Ιταλίας και 

της Ισπανίας χειροτέρευσαν την ήδη τεταμένη τους οικονομική τους κατάσταση. 

 

Η Moody’s μας προσφέρει μια σπάνια ματιά στον τρόπο με το οποίο αξιολογούσε τις 

μερικές φορές άγριες αντιπαραθέσεις γύρω από τα βαθιά προβλήματα της ελληνικής 

οικονομίας και πως η επικρατούσα άποψη ότι η Ευρώπη δεν θα επέτρεπε στην 

Ελλάδα να μην ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, έπνιξε τις αντίθετες φωνές και 

πως εκ των υστέρων ο οίκος αξιολόγηση έπεσε τόσο έξω στις προβλέψεις του. 

 

Η μεσολάβηση και οι αξιολογήσεις των οίκων αξιολόγησης ενθάρρυναν την Ελλάδα 

να συσσωρεύσει τα δισεκατομμύρια του δημόσιου χρέους της σε κρατικά ομόλογα 

ενθαρρύνοντας παράλληλα τους επενδυτές να επενδύσουν περισσότερο και σε 

μεγαλύτερο βαθμό στο χρέος. Αυτό είχε σαν συνέπεια μερικοί από τους επενδυτές να 

βρίσκονται με το φάσμα του κινδύνου να απολέσουν 50% της αξίας των ομολόγων-

δανείων που είχαν την έγκριση και την σφραγίδα των οίκων αξιολόγησης αλλά πλέον 

η Ελλάδα δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να τα αποπληρώσει. Αν οι οίκοι αξιολόγησης 

ήταν πιο επιφυλακτικοί σχετικά με το δανεισμό των χωρών της Ευρωζώνης πέρα των 

δυνατοτήτων τους, οι κριτικοί ισχυρίζονται, ότι ίσως επιβραδυνόταν το ντόμινο του 
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χρέους για την Ελλάδα και τους υπόλοιπους. Οι υψηλότερες του δέοντος 

αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας κατέστησαν «ευκολότερο να αυξήσεις το 

χρέος» από το να αυξήσεις τους φόρους ή να προχωρήσεις σε κάποιες άλλες 

αντιδημοφιλείς και επώδυνες οικονομικά μεταρρυθμίσεις αναφέρει η Barbara 

Ridpath, επικεφαλής της Standard & Poor’s για τις δραστηριότητες αξιολόγησης στην 

Ευρώπη την περίοδο 2004-2008. 

 

Οι οίκοι αξιολόγησης απέτυχαν στη δουλειά τους, υποστηρίζει ο Wolf Klinz, ένα 

μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τη Γερμανία και συγγραφέας μια κριτικής 

έκθεσης το 2010 σχετικά με τους οίκους αξιολόγησης. Ισχυρίζεται ότι «οι οίκοι 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας διατηρούσαν τεχνηέντως τόσο πολύ τις 

αρχικές αξιολογήσεις του και ότι έπρεπε να αρχίσουν την υποβάθμιση νωρίτερα». Οι 

οίκοι αξιολόγησης υπερασπίστηκαν τη στάση τους, σημειώνοντας ότι οι επενδυτές 

ήταν πολύ πιο αισιόδοξοι από ότι οι ίδιοι οι οίκοι, με τα επιτόκια στην αγορά των 

ομολόγων για τα ελληνικό χρέος να είναι σε επίπεδα μόλις λίγο πιο πάνω από αυτό 

που πλήρωνε η Γερμανία. 

 

«Η αγορά ήταν ελάχιστα διαφοροποιημένη μεταξύ των 16 κυρίαρχων κρατών της 

Ευρωζώνης» τονίζει ο David Beers, επικεφαλής της Standard & Poor’s για τις 

παγκόσμιες επιχειρηματικές αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης στο 

Βρετανικό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Συνεχίζει λέγοντας ότι 

«εμείς διαφοροποιούσαμε αυτές τις απόψεις από την αρχή. Η αγορά αγνόησε αυτές 

τις απόψεις για πολλά χρόνια». Σε μια δήλωσή του ένας εκπρόσωπος της Moody’s 

συμφώνησε λέγοντας ότι η αντίληψη της αγοράς για την ασφάλεια των ελληνικών 

ομολόγων ήταν ισοδύναμη με αξιολόγηση ΑΑΑ ενώ η αξιολόγησης της Moody’s  

ήταν πολύ χαμηλότερη σε σχέση με αυτή. 

 

Η τρέχουσα κρίση ήταν χρόνια στα σκαριά. Γεννήθηκε εξαιτίας των ελλήνων 

πολιτικών που παραπλάνησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση με ψευδή οικονομικά 

στατιστικά στοιχεία για να εισέλθουν στη ζώνη του ευρώ, εξαιτίας των διαμορφωτών 

της ευρωπαϊκής πολιτικής που έκλεισαν τα μάτια στις ελληνικές παραποιήσεις, 

εξαιτίας των τραπεζικών ρυθμιστών αρχών που έκριναν διαχειρίσιμο  το δημόσιο 

χρέος και των τραπεζών και άλλων επενδυτών που διψασμένοι για κέρδη 

συμμετείχαν και υιοθέτησαν την άποψη ότι η ευρωζώνη δεν θα άφηνε ποτέ ένα μέλος 
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της πτωχεύσει. Τα στραβοπατήματα των οίκων αξιολόγησης στην περίπτωση του 

ελληνικού δημόσιου χρέους είναι το τελευταίο κεφάλαιο σε μια βιομηχανία που για 

καιρό μαστίζεται από καταγγελίες για λάθος συναγερμούς και συγκρούσεις 

συμφερόντων όπως της εταιρεία ενέργειας ENRON, η οποία  είχε αξιολογηθεί ως 

«επενδυτικού βαθμού» και από τους τρεις μεγαλύτερους οίκους αξιολόγησης μερικές 

μέρες πριν κηρύξει πτώχευση το 2001. Οι οίκοι αξιολόγησης είχαν κατηγορηθεί ότι 

έβαζαν υψηλές βαθμολογίες σε αμφισβητήσιμους τίτλους ενυπόθηκων δανείων 

προκειμένου να συνεχίσουν να λαμβάνουν τις πλουσιοπάροχες αμοιβές τους πριν το 

ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης το 2007-2009. Αυτό που περισσότερο διαμόρφωσε 

την άποψη της Moody’s για το θέμα της Ελλάδας είναι η παραδοχή ότι ελάχιστοι 

μέσα στον οίκο αξιολόγησης θα μπορούσαν να συλλάβουν, να αντιληφθούν το 

γεγονός ότι οι χώρες της ευρωζώνης θα επέτρεπαν σε μία από αυτές να γίνει 

«ρεμάλι» καμένο χαρτί. 

 

«Ποτέ δεν σκεφτήκαμε ένα τέτοιο καταστροφικό σενάριο ακραίων καταστάσεων 

στην ευρωζώνη» δήλωσε η Sasa Bertin, η οποίο ήταν επικεφαλής αναλύτρια της 

Moody’s στην Ελλάδα πριν αποχωρήσει την άνοιξη του 2008. «Αυτό είναι το ζήτημα 

που είχαν οι οίκοι αξιολόγησης με τα δάνεια υψηλού κινδύνου. Αυτό είναι το ζήτημα 

που είχαν οι οίκοι αξιολόγησης στην Ασία και αυτό είναι το πρόβλημα που έχουν οι 

οίκοι αξιολόγησης στην Ευρώπη». 

 

Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ MOODY’S 

 

Η ομάδα του δημόσιου χρέους της Moody’s-μια ντουζίνα άνθρωποι με διαφορετικά 

υπόβαθρα και ενδιαφέρονται- ταξίδευαν σε όλον τον κόσμο, διερευνούσαν τα 

στατιστικά στοιχεία κάθε χώρας, συναντιόντουσαν με αρχηγούς κρατών και 

διαμορφωτές πολιτικής. Ο στόχος ήταν να καταλάβουν που ανήκει κάθε χώρα σε μία 

κλίμακα μέτρησης της πιστοληπτική ικανότητας. Η κυρία Bertin, μια οικονομολόγος 

η οποία εντάχθηκε στην ομάδα Moody’s το 2001 από το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο και μεγάλωσε στη Λυών της Γαλλίας, λέει ότι απολάμβανε τα πειράγματα τις 

ελεύθερες συζητήσεις ακόμα και όταν η ομάδα διαφωνούσε, πράγμα που γινόταν 

συχνά. 
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Λίγο μετά που έγινε η Ελλάδα μέρος της Ευρωζώνης το 2001 ξέσπασε μία έντονη 

συζήτηση σε μια συνεδρίαση της επιτροπής καθώς μερικοί άνθρωποι υποστήριξαν ότι 

η χώρα θα έπρεπε να αναβαθμιστεί για να είναι σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με την 

Ιταλία. «Θέλαμε να αναβαθμίσουμε τη χώρα με το σκεπτικό ότι η Ελλάδα ήταν πλέον 

μέλος της Ευρωζώνης και ως εκ τούτου κανένας επρόκειτο να την πτωχεύσει και ότι 

όλα ήταν ασφαλή» θυμάται η κυρία Bertin. Το ζήτημα μετατοπίζεται κάπως από μια 

οικονομική και χρηματοοικονομική ανάλυση της χώρας σε ένα στοίχημα για το αν οι 

υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα κρατήσουν τη ζώνη του ευρώ μαζί. 

 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ 

 

Βαθμολογούμενη με έναν χαμηλό επενδυτικό βαθμό στα μέσα της δεκαετίας του 

1990, η Ελλάδα αναβαθμίστηκε σε επίπεδο Α2 όταν εισήλθε στη ζώνη του ευρώ και 

σε επίπεδο επενδυτικού βαθμού Α1 για το μεγαλύτερο κομμάτι της δεκαετίας του 

2000. Προστατευμένη με καλές αξιολογήσεις, η Ελλάδα βρισκόταν στις παγκόσμιες 

πιστωτικές αγορές με ιστορικά χαμηλές αποδόσεις. Το 2002, η χώρα μας κατέβαλε 

επιτόκιο 5% των 10ετών κρατικών ομολόγων, ποσό πολύ χαμηλότερο από το 15% 

που κατέβαλε επτά χρόνια νωρίτερα. Αλλά το φθινόπωρο του 2004, οι έλληνες 

επίσημοι ξάφνιασαν τους ευρωπαίους ομολόγους του όταν παραδέχθηκαν ότι το 

έλλειμμα του προϋπολογισμού της χώρας υπερέβαινε τον ανώτατο δείκτη του 3% του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, που είχε θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για κάθε 

χρονιά από το 1997. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήνυσε την Ελλάδα για συγκάλυψη των 

ελλειμμάτων της και είπε ότι δεν θα έπρεπε ποτέ να ενταχθεί στο ευρώ. 

 

Η αποκάλυψη αυτή εξέπληξε λίγους μέσα στον οίκο Moody’s. «Θυμάμαι ότι κάθε 

φορά που θα συζητούσες για τους ελληνικούς δημοσιονομικούς δείκτες, ήταν πάντα 

με ένα χαμόγελο στο πρόσωπό σου επειδή ήξερες ότι τα νούμερα αυτά δεν ήταν 

πάντα τα πιο ακριβή διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, δήλωσε ο Vincent J.Truglia, 

βετεράνος της Moody’s ο οποίος ήταν επικεφαλής της κυρίαρχης ομάδας πριν φύγει 

το 2007. Εν μέρει σαν αποτέλεσμα αυτού το στατιστικού φιάσκου, η Standard & 

Poor’s υποβάθμισε την αξιολόγηση της Ελλάδας, αλλά συγκρατημένα από Α σε Α+. 

Η Moody’s διατήρησε την αξιολόγησής της αμετάβλητη, με το επιχείρημα ότι η 

άποψή της στηριζόταν στην υψηλή οικονομική ανάπτυξη και στη συμμετοχή της 

Ελλάδας στην ευρωζώνη. 
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 Τον Ιανουάριου του 2007, η Moody’s άλλαξε  την άποψή της πάνω στην αξιολόγηση 

της Ελλάδας σε «θετική» αφού Έλληνες αξιωματούχοι είπαν ότι το έλλειμμα του 

προϋπολογισμού της, είχε τελικά πέσει κάτω από το 3 τοις εκατό. "Η ανάπτυξη ήταν 

εκεί. Ο κλάδος της ναυτιλίας ήταν να πάρει και μπρος, "είπε η Bertin, η  οποία ήταν 

υπέρ της αναβάθμισης. "Μια ιστορία που μου άρεσε πολύ ήταν ότι η Ελλάδα 

ανέπτυξε τη δική της τραπεζική τεχνογνωσία και την εξήγαγε στα Βαλκάνια, σε μέρη 

όπως η Αλβανία." Κατά τη διάρκεια των χρόνων 2005-2007, τραπεζίτες 

τηλεφωνούσαν μερικές φορές στους αναλυτές, διαμαρτυρόμενοι ότι αγνοούσαν την 

ιστορία ανάπτυξης της Ελλάδας λέει ο κύριος Cailleteau, αρνούμενος να τους 

κατονομάσει. Οι τράπεζες θα κέρδιζαν αμοιβή από την εγγύηση των ομολόγων και οι 

οίκοι αξιολόγησης θα κέρδιζαν αμοιβές από τις χώρες που τους ανέθεσαν να 

αξιολογούν το χρέους τους. 

 

Σύμφωνα με τον Σπύρο Παπανικολάου, ο οποίος υπηρέτησε ως γενικός διευθυντής 

του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους στην Ελλάδα από το Φεβρουάριο 

2005 έως το Φεβρουάριο 2010, η Moody’s είχε πληρωθεί με  $ 330.000 ως  540.000$ 

κάθε χρόνο από την Ελλάδα για να βαθμολογήσει το χρέος της. Οι άλλοι οργανισμοί 

έλαβαν αντίστοιχα ποσά."Εμείς δεν είχαμε άλλη επιλογή», είπε ο κ Παπανικολάου σε 

μια τηλεφωνική συνέντευξη. "Χωρίς τις αξιολογήσεις, δεν θα μπορούσαμε να 

πουλήσουμε τα ομόλογα, δεν θα μπορούσαμε να πάμε στις αγορές." Σε μια δήλωση 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ένας εκπρόσωπος της  Moody’s είπε ότι δεν κάνει 

κανένα σχόλιο σχετικά με τις αμοιβές, αλλά πρόσθεσε ότι οι «εμπορικές και 

αναλυτικές πτυχές της επιχειρηματικής μας  δραστηριότητας λειτουργούν 

ξεχωριστά." 

 

Αλλά στο εσωτερικό της Moody’s το 2007, τα κέρδη από την προσοδοφόρα 

επιχείρηση της αξιολόγησης των τίτλων των ενυπόθηκων δανείων των ΗΠΑ άρχιζαν 

να μειώνονται. Σε απάντηση η εταιρεία άρχισε να περιστέλλει τις δαπάνες της. Ως 

μέρος αυτού η κυρία Bertin είπε ότι κυρίαρχοι αναλυτές που τυπικά κάλυπταν 10 

χώρες αναγκάστηκαν να ξοδεύουν λιγότερο χρόνο σ’ αυτές τις χώρες. Σε μία δήλωση 

μέσω μειλ η Moody’s είπε ότι ο οργανισμός είχε αυξήσει του πόρους για τις ομάδες 

έρευνας της από την αρχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Το 2008, η Moody 

εισήγαγε επίσης μια νέα μεθοδολογία για την αξιολόγηση των χωρών. "Ονομάστηκε 

μεθοδολογία, αλλά ήταν περισσότερο μια λίστα ελέγχου», δήλωσε η κα Bertin, η 
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οποία είπε ότι φοβόταν τη λέξη «μεθοδολογία» γιατί  η αξιολόγηση παραπέμπει σε 

βαθιά εμπειρική ανάλυση, πράγμα το οποίο δεν ήταν. 

 

Ο κ Cailleteau, ο οποίος εισήγαγε αυτή τη μεθοδολογία, είπε ότι προβλέπεται ένας 

αφέστερος τρόπος σκέψης σχετικά με βαθμολόγηση μιας χώρας, με βάση παράγοντες 

όπως οι κυβερνητικοί θεσμοί και ο πλούτος μιας χώρας. Οι αναλυτές μπορεί να έχουν 

ενθαρρυνθεί να περνούν λίγο λιγότερο χρόνο για επισκέψεις σε μια χώρα, για 

παράδειγμα δύο ημέρες αντί για τρεις, είπε, αλλά μόνο έτσι ώστε οι πόροι θα 

μπορούσαν να κατευθυνθούν προς μια υψηλού επιπέδου σκέψης πίσω στο γραφείο. 

 

Η ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΞΕΚΙΝΑΕΙ 

 

Μέχρι τα τέλη του 2008, η Ελλάδα ήταν σε αναταραχή. Μια εθνική απεργία πάγωσε 

τη χώρα στα τέλη του έτους, η κυβέρνηση ήταν σε χάος και ταραχές ξέσπασαν όταν η 

αστυνομία σκότωσε έναν  νέο στην Αθήνα. Νευρικοί οι επενδυτές πίεσαν τα 

ελληνικά επιτόκια. Τον Φεβρουάριο του 2009, ένα μήνα μετά, ένας  ανταγωνιστής, η 

Standard & Poor 's, χτύπησε Ελλάδα υποβαθμίζοντάς την σε Α- από Α με αρνητική 

προοπτική, γεγονός που σήμαινε ότι η αξιολόγηση ήταν σε κίνδυνο περαιτέρω 

ολίσθησης, ενώ και η Moody’s συγκρατημένα μετέβαλε την αξιολόγηση Α1  από 

θετική σε σταθερή. Ο Joan Vidra, ο οποίος εργάστηκε στην ομάδα του δημοσίου 

χρέους της Moody’s  από το 1995 μέχρι τις αρχές του 2009, είπε ότι υπήρξαν 

«ανόμοια φωνές", αλλά δεν κέρδισε εκείνη η οποία δεν έκρινε απαραίτητο να μειώσει 

τη βαθμολογία της Ελλάδας σε επίπεδα που θα υποδείκνυαν κίνδυνο αθέτησης. 

"Μπαίνοντας στην παγκόσμια πιστωτική κρίση, η αντίληψη που είχε ο οργανισμός 

ήταν ότι η Ελλάδα είχε μια σχετικά χαμηλή βαθμολογία», είπε. «Η υπηρεσία 

καθυστέρησε πολύ, πάρα πολύ να αλλάξει την άποψή της». Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα 

χτύπησε τις πιστωτικές αγορές σκληρά το 2009,  αυξάνοντας το χρέος 67 

δισεκατομμύρια $, περισσότερο από το διπλάσιο από αυτό που αύξησε πριν από ένα 

χρόνο, σύμφωνα με τον Thomson Reuters. Οι διαφορές στο εσωτερικό της Moody’s 

επανήλθαν εκείνο το φθινόπωρο σε μια βιαστικά κανονισμένη συνάντηση με τους 15 

αναλυτές από όλον τον κόσμο αφού η νέα ελληνική κυβέρνηση παραδέχθηκε ότι τα 

οικονομικά της χώρας ήταν πολύ χειρότερα από ό, τι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε 

αποκαλύψει.  Κάποιο λοιπόν από τους αναλυτές υποστήριξαν ότι η Ελλάδα έπρεπε να 

υποβαθμιστεί γρήγορα. Άλλοι όμως ανησυχούσαν σχετικά με τη χειροτέρευση της 
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θέσης της Ελλάδας, η δεν ήθελαν να λάβουν μια απόφαση που ίσως αργότερα θα 

μπορούσαν να την αντιστρέψουν. Τελικά οι αναλυτές αποφάσισαν να περιμένουν 

αλλά συμφώνησαν σε μια αναθεώρηση μετά από τρεις μήνες έχοντας κατά νου την 

υποβάθμιση. Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και ότι έπρεπε να αρχίσει να πληρώνει 

το χρέος της άρχισε να αυξάνει στις αρχές του Δεκέμβρη καθώς οι επενδυτές 

ξεκίνησαν να προστατεύονται εν μέσω φημών ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

θα σταματήσει να δέχεται τα ελληνικά κρατικά ομόλογα από τις τράπεζες ως εγγύηση 

για βραχυπρόθεσμα δάνεια. Στις 2 Δεκεμβρίου του 2009, η Moody’s εσπευσμένα 

εξέδωσε μια αναφορά τονίζοντας ότι «Οι φόβοι των επενδυτών για τη ρευστότητα της 

Ελληνικής Κυβέρνησης ήταν αβάσιμοι» υποστηρίζοντας ότι μόνο αν η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα έκανε αυστηρότερα τα κριτήρια της ή αν η αξιολόγηση της 

Ελλάδας μειωνόταν κατά αρκετές βαθμίδες "θα μπορούσε ο κίνδυνος ρευστότητας να 

είναι υπαρκτός." 

 

Μερικές μέρες αργότερα, ένας άλλος ανταγωνιστής, η Fitch Ratings, η οποία 

υποβάθμισε το ελληνικό χρέος, τον Οκτώβριο, το υποβαθμίζει και πάλι σε 

χαμηλότερα επίπεδα επενδυτικού βαθμού. Την επόμενη εβδομάδα, η Standard & 

Poors ακολούθησε. Ο κ Cailleteau συγκάλεσε μια άλλη συνδιάσκεψης από τα 

γραφεία της Moody’s στο Canary Wharf στο Λονδίνο. Ανάμεσα στην ομάδα των 15 

μελών ένας αναλυτής έχει οριστεί ως συντονιστής  για να κατευθύνει τη συζήτηση 

και ειδικοί από άλλα τμήματα, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών στις αναδυόμενες 

αγορές προσκλήθηκαν για να  παρέχουν μια τρίτη εξωτερική άποψη. Η ψηφοφορία 

έγινε προφορικά. Ενώ κάποιοι εξακολουθούσαν να πιστεύουν Ελλάδα χρειαζόταν  

χρόνο για να γυρίσει η ίδια την κατάσταση, η ομάδα συμφώνησε σε μια υποβάθμιση, 

αλλά μόνο κατά ένα επίπεδο, σε A2, με αρνητική προοπτική. Όμως, η ομάδα άρχισε 

να συναντιέται μηνιαία κατά τη διάρκεια του 2010, και κάποιοι αναλυτές ήθελαν να 

υποβαθμιστεί περαιτέρω και ταχύτερα  η χώρα. Οι συναντήσεις έγιναν πιο 

διαλεκτικές, αλλά η πλειοψηφία, συμπεριλαμβανομένης του κυρίου Cailleteau, 

εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι οι πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης θα στήριζαν 

την Ελλάδα. «Η χρονική στιγμή και το μέγεθος των επόμενων υποβαθμίσεων 

εξαρτιόταν από το ποια θέση θα κυριαρχούσε στις επιτροπές αξιολόγησης. 

ανάμεσα σε εκείνους που πίστευαν ότι η κατάσταση είχε βγει εκτός ελέγχου, και ότι 

οι απότομες υποβαθμίσεις ήταν απαραίτητες, έναντι εκείνων που πίστευαν ότι δεν θα 

βοηθούσαν σε τίποτα την Ελλάδα και θα οδηγούμασταν σε μια ζημιά που θα 
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μπορούσε να είναι καταστροφική για μια περιοχή τόσο διασυνδεδεμένη όπως η 

ευρωζώνη αναφέρει ο κύριος Cailleteau σε ένα μειλ του. 

 

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟΤΟΜΗ ΠΤΩΣΗ 

 

Τέλος, τον Ιούνιο του 2010, λίγο μετά αφού οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν συμφωνήσει 

σε  πακέτο διάσωσης αξίας 147 δισεκατομμύρια $ για την Ελλάδα, η Moodys 

υποβάθμισε το χρέος της χώρας κατά τέσσερις βαθμίδες, καθιστώντας το σε έδαφος 

για σκουπίδια. Αντίστοιχα η Standard & Poors είχε υποβαθμίσει την Ελλάδα μερικές 

εβδομάδες νωρίτερα, αλλά Fitch περίμενε μέχρι τον Ιανουάριο του 2011. 

 

Η ταχεία κάθοδος των αξιολογήσεων χαρακτηρίστηκαν σαν μια «αποτυχία» των 

οργανισμών πιστοληπτικής ικανότητας σε μια έκθεση που δημοσιεύθηκε από το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τον Ιούνιο του 2011, λίγο πριν οι Ευρωπαίοι ηγέτες 

συμφωνήσουν σε ένα δεύτερο πακέτο διάσωσης για τη χώρα, που περιελάμβανε την 

αποδοχή των ζημιών από τους ιδιώτες κατόχους ομολόγων, η Moody’s του μείωσε 

την βαθμολογία άλλες  τρεις βαθμίδες, σε Caa1. 

 

Ένας εκπρόσωπος της Moody’s είπε σε μια δήλωση μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ότι οι αξιολογήσεις αντανακλούσαν την επίδραση των «ταχέως 

εξελισσόμενων συνθηκών της πιστοληπτικής ικανότητας κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου. Ενώ η Ελλάδα ήταν πάντα μία από τις χώρες με τη χαμηλότερη 

βαθμολογία στη ζώνη του ευρώ, οι αναλυτές της Moody αισθάνθηκαν ότι το 

ισχυρότερο κράτος θα έσερνε, θα τραβούσε προς τα πάνω τα πιο αδύναμα, δήλωσε ο 

David H.Levey συν-επικεφαλής της ομάδας του δημόσιου χρέους στη Moody’s μέχρι 

το 2004. "Όταν έχουμε πολλαπλές αξιολογήσεις ή μεγάλου βαθμού υποβαθμίσεις, 

είναι δίκαιο να πούμε ως κριτική ότι οι αξιολογήσεις ήταν πολύ υψηλές εξαρχής," 

είπε ο κ Levey. "Κοιτάζοντας πίσω, αντιλαμβανόμαστε ότι παραδοχές που έγιναν 

κατά το παρελθόν ήταν υπερβολικά αισιόδοξες." 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΟΙ ΟΙΚΟΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΝΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΑΔΥΝΑΤΟ ΤΟΝ ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 

ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΝΑ ΜΠΟΥΜΕ ΣΤΑ 

ΜΝΗΜΟΝΙΑ; 

Εισαγωγικό σημείωμα: Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου θα ασχοληθούμε με το 

ζήτημα της εισόδου της χώρας στα Μνημόνια και κυρίως τον ρόλο που έπαιξαν οι οίκοι 

αξιολόγησης στην κατεύθυνση αυτή. Θα παρουσιάσουμε τις δραματικές πολιτικές 

εξελίξεις της περιόδου μέσω μιας ιστορικής αναδρομής και θα παρουσιάσουμε τις 

θέσεις των οίκων αξιολόγησης που με τις ενέργειές του επέτειναν την κρίσης χρέους 

στην Ελλάδα. 

Με τις μέχρι τώρα πολιτικές διαχείρισης της κρίσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο, η χώρα όχι μόνον δεν κατόρθωσε να ανακάμψει, αλλά αντιθέτως 

παρατηρείται γενίκευση της κρίσης, συνεχής χειροτέρευσης όλων των οικονομικών 

και κοινωνικών δεικτών, πολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα. Το Ελληνικό ζήτημα 

της αντιμετώπισης του χρέους έχει πλέον αναγορευθεί σε ζήτημα παραμονής της 

χώρας στην Ευρωζώνη και κατ’ επέκταση σε ζήτημα συνέχισης του εγχειρήματος της 

νομισματικής ενοποίησης της Ευρώπης (Deutsche Bank 2012, UBS 2012, HSBC 

2012). Το Δεκέμβριο του 2009 η κυβέρνηση καταθέτει το προϋπολογισμό του 2010, 

στον οποίο περιλάμβανε μια σειρά από μέτρα για να περιοριστεί το έλλειμμα, κατά 

3,3 ποσοστιαίες μονάδες και για να ενισχυθεί περισσότερο η ανάπτυξη. 
[65]

 Η 

προσπάθεια αυτή δεν έφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και τον Ιανουάριο του 

2010 η κυβέρνηση παρουσίασε το νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 

(ΠΣΑ 2009-2013). Το πρόγραμμα προβλέπει ότι το 2010 το έλλειμμα θα μειωθεί 

κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες και ως το τέλος του 2012 το τελικό επίπεδο θα είναι 

κάτω του 3%. Εκτός από τα μέτρα που συμπεριλαμβάνει ο προϋπολογισμός του 

2010, το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης προσθέτει επιπλέον μέτρα για 

αύξηση των εσόδων, μέσω αύξησης των έμμεσων φορών, καθώς και μείωση των 

δαπανών, μέσω παγώματος των προσλήψεων και μείωσης των επιδομάτων των 

δημοσίων υπαλλήλων κ.α.  

[65]
http://www.huffingtonpost.gr/2015/05/05/oikonomia-argnentini-ellada-istoriko_n_7210518.html
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Παρόλα αυτά, τα επιτόκια αυξάνονταν συνεχώς, η αγορά δεν φαίνεται να πείθεται, 

ζητώντας διαρκώς πιο δραστικά και μόνιμα μέτρα. Μάλιστα ακουγόταν πολύ έντονα 

από τους ξένους ηγέτες ότι η Ελλάδα βρισκόταν στα όρια της χρεοκοπίας. Επίσης οι 

αγορές θεωρούσαν ότι το συγκεκριμένο πακέτο μέτρων δεν ήταν αρκετό για να 

επιλύσει τα προϋπάρχοντα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Για να 

αποφευχθούν τα χειρότερα και να ανατραπεί όλο αυτό το αρνητικό κλίμα που 

επικρατούσε στις διεθνείς αγορές, η ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει να λάβει 

επιπλέον μέτρα αύξησης των εσόδων και περιορισμού των δαπανών του Ελληνικού 

Δημοσίου, τα οποία φαίνεται να σταθεροποιούν για λίγο την αγορά καθώς 

παρατηρείται μια ηρεμία και στασιμότητα των επιτοκίων. 

Η νέα κρίση που ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, δεν ξεσκέπασε μόνο τα προϋπάρχοντα προβλήματα του ελληνικού κράτους, 

αλλά έφερε στο προσκήνιο και τα ελαττώματα και τις αδυναμίες της δομής και του 

τρόπου λειτουργίας της ΟΝΕ. Αν η Ευρωζώνη στηριζόταν σε πιο γερά θεμέλια και 

είχε διαμορφώσει ένα ισχυρότερο σύστημα για την αντιμετώπιση μιας επερχόμενης 

κρίσης, τότε η κρίση που ξέσπασε στην Ελλάδα θα μπορούσε να ελεγχτεί και να 

περιοριστεί, έτσι ώστε να μην επηρεάσει και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Οι 

αδυναμίες που εντοπιστήκαν είναι το έλλειμμα δημοσιονομικής πειθαρχίας και το 

έλλειμμα ομοιομορφίας στην δομή των οικονομιών που απαρτίζουν την Ευρωζώνη. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο αντιληφθήκαν την σοβαρότητα της κατάστασης στην οποία 

βρισκόταν η ελληνική οικονομία και για να αποφύγουν την μετάδοσή της κρίσης στις 

οικονομίες που παρουσίαζαν ανάλογα δομικά προβλήματα, αποφασίζουν να 

παρέμβουν με τη δημιουργία ενός προγράμματος σταθερότητας. Έτσι στις 15 

Μαρτίου του 2010 η ΕΕ αποφασίζει να δημιουργήσει ένα μηχανισμό 

χρηματοδότησης, με την συμμετοχή του ΔΝΤ, για να χρηματοδοτήσει την Ελλάδα ή 

όποιο άλλο μέλος χρειαστεί. 

 

Η υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδος συνεχίζεται. Ακολουθεί 

η Fitch, η οποία μας υποβαθμίζει στις 09.04.2010 (από ΒΒΒ+) σε ΒΒΒ-, ενώ μετά 

από δεκατρείς μέρες η Moody’s μας υποβαθμίζει από Α2 σε Α3 και στη συνέχεια στις 

14.06.2010 (από Α3) σε Βa1. Η S&P μας υποβαθμίζει στις 27.04.2010 σε ΒΒ+. Η 

Ελληνική οικονομία ζει πολύ δύσκολες καταστάσεις και αμφισβητείται από πολλούς 
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Ευρωπαίους ηγέτες αν θα καταφέρει να βγει από την κρίση. Παρά τις προσπάθειες τις 

κυβέρνησης, το κόστος δανεισμού εκτοξεύτηκε σε μη αποδεκτά ύψη, η Ελλάδα 

αδυνατεί να βρει χρηματοδότηση από την αγορά και απειλείται με χρεοκοπία. Έτσι 

στις 23 Απριλίου αποφασίζει να ενταχτεί στο μηχανισμό στήριξης. Για πρώτη φορά 

στην ιστορία των αξιολογήσεων τα κρατικά ομόλογα κατατάσσονται, από έναν 

αξιολογικό οίκο, στην πιο χαμηλή κατηγορία την junk (κατηγορία «σκουπιδιών»). 
[66]

 

Ακολούθησε μια εποχή έντονης διαπραγμάτευσης μεταξύ Ελλάδας, ΕΕ και ΔΝΤ, 

σχετικά με τους όρους και το ύψος της παρεχόμενης βοήθειας. Υπήρξε ένα θετικό 

κλίμα μεταξύ των Ευρωπαίων Εταίρων για την στήριξη της Ελλάδας, ίσως γιατί 

κατάλαβαν ότι μια πιθανή χρεοκοπία θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στην υπόλοιπη 

Ευρώπη και στο Ευρώ. 

Σ’ ότι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας εκείνη την περίοδο παρακάτω 

αναφέρουμε συνοπτικά τη ροή των γεγονότων που μας οδήγησαν στο πρώτο 

Μνημόνιο. Πιο συγκεκριμένα την περίοδο που επιτείνεται το οικονομικό πρόβλημα 

στη χώρας μας τα ηνία της διακυβέρνησης είχε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με 

Πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Η τότε κυβέρνηση είχε παραδεχθεί την 

ύπαρξη των δημοσιονομικών προβλημάτων και πρότεινε λύσεις που φάνταζαν 

επώδυνες εκείνη την περίοδο προκειμένου να αναστρέψει την κατάσταση. Με 

δεδομένη την ισχνή κοινοβουλευτική πλειοψηφία των 151 βουλευτών, η κυβέρνηση 

Καραμανλή επιθυμούσε να εξασφαλίσει τη συναίνεση όλων των πολιτικών δυνάμεων 

τη χώρας για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, τα οποία θα επανέφεραν τη χώρα 

στους κανονικούς ρυθμούς εξυπηρέτησης του χρέους της και περιορισμού των 

ελλειμμάτων της στα όρια των κανόνων της Ευρωζώνης. Υποστήριζε προεκλογικά, 

ότι για να μην πάει η χώρα στη χρεοκοπία χρειάζονταν μετεκλογικά άμεσα και 

δυσάρεστα μέτρα τα οποία ο ίδιος με την ισχνή κυβέρνηση του 2007 δεν μπορούσε 

να πάρει και ζητούσε από τους πολίτες να αποφασίσουν για τη συνέχεια. 

Αδυνατώντας λοιπόν να συσπειρώσει τις υπόλοιπες πολιτικές παρατάξεις αποφάσισε 

την παραίτηση της κυβέρνησης και τη διενέργεια εκλογών.  

[66]
http://www.ethnos.gr/oikonomia/arthro/pos_esyran_tin_ellada_ston_gkremo_oi_oikoi_aksiologisis-

64052006/
 

 

http://www.ethnos.gr/oikonomia/arthro/pos_esyran_tin_ellada_ston_gkremo_oi_oikoi_aksiologisis-64052006/
http://www.ethnos.gr/oikonomia/arthro/pos_esyran_tin_ellada_ston_gkremo_oi_oikoi_aksiologisis-64052006/
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Το ΠΑΣΟΚ όντως στην αξιωματική αντιπολίτευση θεωρούσε ότι τα δημοσιονομικά 

προβλήματα που δημιουργήθηκαν ήταν επιφανειακά, απόρροια της κακοδιαχείρισης 

της κυβέρνησης της Νέα Δημοκρατίας, πιστεύοντας ότι με μια χρηστή διοίκηση θα 

μπορούσε να αναστρέψει την κατάσταση. Τα δύο μεγαλύτερα μέχρι εκείνη τη στιγμή 

πολιτικά κόμματα της χώρας κατέβαιναν στις εκλογές με διαφορετική πολιτική 

ατζέντα. Από τη μία η Νέα Δημοκρατία με προεκλογικό πρόγραμμα την περιστολή 

των κρατικών δαπανών και τις μεταρρυθμίσεις και από την άλλη το ΠΑΣΟΚ με 

κεντρικό του σχεδιασμό την ενίσχυση των κοινωνικών παροχών. Εκ των πραγμάτων 

το ΠΑΣΟΚ και ο Γεώργιος Παπανδρέου κέρδισαν τις εκλογές. 

Νέος Υπουργός Οικονομικών ανέλαβε ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο οποίος 

κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη δραματική κατάσταση που πραγματικά επικρατούσε. 

Στις 20 Οκτωβρίου του 2009 αναγκάστηκε να ανακοίνωσε επίσημα στο ECOFIN ότι 

το έλλειμμα για το 2009 βρισκόταν στο 12,5% από 6% που το υπολόγιζε η 

προηγούμενη κυβέρνηση, γεγονός που οδήγησε δύο ημέρες μετά, στην υποβάθμιση 

της Ελλάδα από Α σε Α-. από τον οίκο αξιολόγησης Fitch. 

Παρόλα αυτά, η τότε κυβέρνηση απέφυγε να προχωρήσει άμεσα σε λήψη μέτρων 

δημοσιονομικής εξυγίανσης, φοβούμενη να μην κλονιστεί η εμπιστοσύνη των 

διεθνών αγορών προς τη χώρα μας. Κατά συνέπεια αποφάσισε στο επόμενο διάστημα 

να προχώρησε στην εφαρμογή των προεκλογικών της δεσμεύσεων σε θέματα 

κοινωνικής πολιτικής, όπως η καταβολή του επιδόματος αλληλεγγύης σε κοινωνικές 

ομάδες με χαμηλό εισόδημα. Επομένως συνεπής σε ένα βαθμό με τις προεκλογικές 

δεσμεύσεις της κυβέρνησης ήταν και ο προϋπολογισμός του 2010, που κατατέθηκε 

στη Βουλή στις 20 Νοεμβρίου 2009, ο οποίος περιλάμβανε αυξήσεις, στα όρια του 

πληθωρισμού, σε χαμηλούς μισθούς και συντάξεις, και υλοποίηση δεσμεύσεων υπό 

τη μορφή παροχών σε κοινωνικές ομάδες. 

Βέβαια οι Διεθνείς Αγορές είχαν ήδη αντιληφθεί ορθά τη δυσμενή οικονομική 

κατάσταση στην οποία βρισκόταν η χώρα και λίγο μετά την κατάθεση του 

προϋπολογισμού υπήρξε νέα αρνητική εξέλιξη που αφορούσε την πιστοληπτική 

ικανότητα της Ελλάδας. Στις 8 Δεκεμβρίου ο Οίκος Fitch υποβάθμισε για δεύτερη 

φορά την ελληνική οικονομία στο επίπεδο ΒΒΒ+. Με τη σειρά του, ο Οίκος Standard 

and Poor’s προχώρησε στις 16 Δεκεμβρίου σε υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας 

κρίνοντας το πρόγραμμα της κυβέρνησης για τη δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας 
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ανεπαρκές. Ακολούθησε τρίτη υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, στις 23 

Δεκεμβρίου, αυτήν τη φορά από τον Οίκο Moody’s. Από τα μέσα Ιανουαρίου του 

2010 ξεκίνησε μια συνεχής άνοδος των spreads που αναφερόταν συχνά στον Τύπο ως 

ράλι ή κούρσα των spreads. Στις 21 Ιανουαρίου του 2010 το spread των 10ετών 

ομολόγων ξεπέρασε τις 300 μονάδες και στη συνέχεια ακολούθησε έντονα αυξητική 

πορεία ξεπερνώντας ακόμα και τις 1.000 μονάδες τον Απρίλιο του 2010. Ο δανεισμός 

ήταν αδύνατος και κατά συνέπεια αποφασίστηκε η ένταξη σε έναν υβριδικό 

μηχανισμό που έμεινε γνωστός ως «τρόικα». 

Με βάση τα προαναφερθέντα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο κλονισμός της 

διεθνούς εικόνας σταθερότητας που μέχρι εκείνη την περίοδο απολάμβανε το 

ελληνικό κράτος και η αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές σε 

συνδυασμό με την αποκάλυψη των πραγματικών δημοσιονομικών προβλημάτων της 

χώρας έπληξαν τον τρόπο με τον οποίο  μας αντιμετώπιζαν μέχρι εκείνη τη στιγμή οι 

οίκοι αξιολόγησης. Από την ανάλυση των προηγούμενων κεφαλαίων προκύπτει η 

σημαντικότητα των οίκων αξιολόγησης στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και 

οι βαθμολογήσεις του λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από την διεθνή αγορά με 

αποτέλεσμα να είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι αρνητικές αξιολογήσεις των οίκων 

αξιολόγησης κατέστησαν αδύνατο τον εξωτερικό δανεισμό της χώρας και μας 

έσπρωξαν προς τα Μνημόνια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ:  ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ 

ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΑ ΕΞΕΛΘΕΙ 

ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η΄Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ 

ΤΟ ΒΗΜΑ ΑΥΤΟ; 

Εισαγωγικό Σημείωμα:  Στο τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής διατριβής 

θα παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο μας αξιολογούν οι οίκοι αξιολόγησης κατά 

τη διάρκεια των μνημονίων. Από την μελέτη των στοιχείων θα προσπαθήσουμε να 

διερευνήσουμε την πιθανότητα να υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ της αξιολόγησης 

που λαμβάνει η χώρα μας και της αδυναμίας να εξέλθει στις διεθνείς αγορές για να 

δανειστεί χρήματα για την εξυπηρέτηση του χρέους μας. Πρώτα απ’ όλα θα δούμε ποια 

στοιχεία αξιολογούνται για το κόστος δανεισμού μιας χώρας και κατόπιν θα 

μελετήσουμε το πώς μας συμπεριφέρονται οι οίκοι αξιολόγησης όλα αυτά τα χρόνια της 

κρίσης και τέλος θα αναφερθούμε και στις προοπτικές για το μέλλον της πορείας της 

ελληνικής οικονομίας. 

5.1 ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ 

Οι σημαντικότερες ενδείξεις που αποκαλύπτουν την πιθανότητα αθέτησης πληρωμών 

και που ταυτόχρονα συνιστούν και χαρακτηριστικά στοιχεία της πιστοληπτικής 

ικανότητας ενός κράτους και όπου η αύξηση των οποίων συνεπάγεται και εκτόξευση 

του κόστους δανεισμού είναι:
[67]

 

 η απόδοση των εκδοθέντων από τη χώρα ομολόγων 

 τα CDS (credit default swap)  

 και τα spreads 

 

Αναφορικά με το ομόλογο πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι ένα χρεόγραφο, για το 

οποίο ο εκδότης έχει την υποχρέωση να καταβάλει, στη λήξη της σύμβασης, την 

ονομαστική αξία αυτού και στην περίπτωση των ομολόγων με κουπόνι, σε τακτά 

προκαθορισμένα διαστήματα ποσό χρημάτων (το κουπόνι). 

[67] 
http://www.veriorama.com/article_item.php?id=165 
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Τα ομόλογα εκδίδονται συνήθως για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 

του ενός έτους. Tα CDS άρχισαν να χρησιμοποιούνται στα τέλη της δεκαετίας του 

1990 και αποτελούν συμβόλαια παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Στην 

ουσία αποτελούν «ασφάλιστρα» έναντι των ομολόγων που εκδίδονται είτε από 

επιχειρήσεις είτε από κράτη και αγοράζονται από τους επενδυτές προκειμένου οι 

τελευταίοι να καλυφθούν από τον κίνδυνο χρεοκοπίας της επιχείρησης ή του κράτους 

αντίστοιχα. Παρατηρούμε ότι η αγορά των CDS παρουσιάζει μια εκτίναξη της αξίας 

συναλλαγών από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 μέχρι και τις μέρες μας, όπου οι 

αγορές και οι πωλήσεις αυτών των χρηματοοικονομικών προϊόντων ξεπερνούν κατά 

πολύ τα 50 τρισεκατομμύρια δολάρια. Παρόλο αυτό το μεγάλο όγκο των συναλλαγών 

η αγορά αυτή λειτουργεί χωρίς εποπτικές αρχές και με περιορισμένη διαφάνεια. Κατά 

συνέπεια σε περίπτωση που δημιουργείται η υπόνοια, ότι ο εκδότης του ομολόγου θα 

αντιμετωπίσει δυσκολίες στην αποπληρωμή του, τότε η τιμή του αντίστοιχου 

ασφαλίστρου (CDS) υψώνεται. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε, ότι τα συμβόλαια 

CDS δύνανται να αγοραστούν τόσο από επενδυτές που κατέχουν κάποιο ομόλογο 

όσο και από επενδυτές που δεν το κατέχουν, όπου στη δεύτερη περίπτωση 

ονομάζεται «naked» CDS, δηλαδή «γυμνό» CDS. Τα επονομαζόμενα «naked» CDS 

αποτελούν αντικείμενο κριτικής τα τελευταία χρόνια, καθότι γίνεται αντιληπτό, ότι 

όποιος αγοράζει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο χωρίς να κατέχει κάποιο ομόλογο είναι 

σαν να ασφαλίζεται για να προστατευτεί από μια καταστροφή που δεν τον αφορά και 

από την οποία θα κερδίσει πολλά, αν  αυτή συμβεί. Επομένως, στην ελληνική 

περίπτωση όσοι έχουν αγοράσει CDS που ασφαλίζουν τον κίνδυνο χρεοκοπίας της 

Ελλάδας έχουν κάθε συμφέρον να συντηρούν ένα κλίμα ανασφάλειας και 

αβεβαιότητας, προκειμένου να ανεβαίνει η τιμή των CDS που κατέχουν για να τα 

πωλήσουν με κέρδος. Όσον αφορά την περίπτωση του spread αυτό μπορούμε να 

πούμε, ότι είναι η διαφορά επιτοκίου μεταξύ των ομολόγων δύο διαφορετικών 

χωρών. Στην περίπτωση της Ελλάδας το spread είναι η διαφορά μεταξύ του επιτοκίου 

που δανείζεται η Γερμανία-η οποία  είναι η χώρα που χρησιμοποιείται ως βάση 

σύγκρισης σήμερα, καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης και 

θεωρείται από τις πλέον σταθερές και χαμηλού ρίσκου- και του επιτοκίου με το οποίο 

δανείζεται η Ελλάδα. Για παράδειγμα όταν η Γερμανία δανείζεται εκδίδοντας 

ομόλογα που προσφέρουν απόδοση έστω 3% και η Ελλάδα με απόδοση περί το 7% 

τότε το spread είναι 4% ή 400 μονάδες βάσης.  Συνεπώς παρατηρούμε, ότι όσο πιο 

σταθερή θεωρείται μία οικονομία και οι επενδυτές θεωρούν ότι θα πάρουν τα λεφτά 
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τους πίσω τόσο χαμηλότερη είναι η διαφορά από την απόδοση του γερμανικού 

ομολόγου, δηλαδή το spread. Χαρακτηριστικά πρέπει να αναφέρουμε ότι στα μέσα 

του Οκτωβρίου του 2009 πριν εξελιχθεί η κρίση σε μεγάλο βαθμό, στην αγορά των 

CDS, η ασφάλιση των αγοραστών ελληνικών ομολόγων κόστιζε το ίδιο με τα 

ιρλανδικά, γύρω στις 130 μονάδες βάσης ή 1,3%. Αυτό σήμαινε ότι ο αγοραστής για 

παράδειγμα ενός ελληνικού ομολόγου πενταετούς διάρκειας και ονομαστικής αξίας 

έστω 10 εκατομμυρίων ευρώ έπρεπε να πληρώνει για την ασφάλεια 130 χιλιάδες 

ευρώ ετησίως για 5 χρόνια. Από το επόμενο όμως μήνα τον Νοέμβριο του 2009, το 

κόστος ασφάλισης των αγοραστών ελληνικών ομολόγων βαθμιαία αυξήθηκε 

επηρεασμένο από τις πολιτικοοικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη. 

[68]
Έτσι τον Δεκέμβριο του 2010 κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Συνόδου 

Κορυφής είχε φτάσει τις 970 μονάδες βάσης, φτάνοντας ένα κόστος σχεδόν 

απαγορευτικό. Η χώρα μας δυστυχώς από εκείνη την περίοδο ξεχωρίζει από τις 

υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης, αφού από τα μέσα του Οκτωβρίου του 2009 

θεωρείται ως η πλέον επικίνδυνη χώρα, ενώ από την άλλη Γερμανία λογίζεται 

συνεχώς ως η λιγότερο επικίνδυνη. Μέχρι και τον Απρίλιο του 2010, η εικόνα των 

υπόλοιπων χωρών  της ευρωζώνης δεν επιδεινώνεται δραματικά. Η μεγάλη 

χειροτέρευση ξεκινάει στα τέλη του Απριλίου, όταν πλέον άρχισε να κάνει την 

εμφάνισή της η πεποίθηση ότι η Ελλάδα βαίνει προς χρεοκοπία και ότι ένα τέτοιο 

ενδεχόμενο θα προκαλούσε αναταράξεις και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρωζώνης, 

κατά πάσα πιθανότητα μέσω της έκθεσης των τραπεζών τους σε ελληνικά κρατικά 

ομόλογα. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε ότι το χρονικό διάστημα από το 

Σεπτέμβριο του 2009 έως και τον Φεβρουάριο του 2012, αν και τα ελληνικά 

ασφάλιστρα όπως και η απόδοση των ελληνικών ομολόγων είναι τα υψηλότερα και οι 

διακυμάνσεις τους οι μεγαλύτερες, η κατεύθυνση των αυξομειώσεών τους είναι ίδια 

με την κατεύθυνση των υπολοίπων μελών της ευρωζώνης γεγονός που μπορεί να 

εξηγηθεί υιοθετώντας την άποψη πως κοινοί παράγοντες επηρέαζαν τα ασφάλιστρα 

στις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά με διαφορετική ένταση. Από την παραπάνω 

παρατήρηση είναι προφανές ότι στο μυαλό των αγορών η τύχη της Ελλάδος ήταν 

άμεσα συνδεδεμένη με την τύχη της Ευρωζώνης. 

[68] 
http://www.naftemporiki.gr/story/329780/i-krisi-tis-eurozonis 
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 Με τη σειρά τους οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης αφουγκράζονται τα πολιτικά και 

οικονομικά γεγονότα που εξελίσσονται εντός της Ελλάδος. Οι αρνητικές εξελίξεις 

επηρεάζουν την πίστη τους ως προς την ικανότητα διατήρησης του αξιόχρεού της 

χώρας μας και αυξάνουν την πιθανότητα μη ανταπόκρισης στις μελλοντικές 

υποχρεώσεις της, επηρεάζοντας άμεσα τις βαθμολογήσεις τους. 

 

Ξεκινά ένα ντόμινο υποβαθμίσεων που σήμαναν την κατάρρευση της ελληνικής 

οικονομίας καθώς ο ένας οίκος αξιολόγησης μετά τον άλλο, υποβάθμιζαν τις 

αξιολογήσεις τους ανάλογα με τις τρέχουσες εξελίξεις τόσο στο εσωτερικό της χώρας 

όσο και σε γενικότερο επίπεδο Ευρωζώνης ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την 

ανάπτυξη ενός περιρρέοντος αρνητικού κλίματος. Η πορεία της απόδοσης των 

ελληνικών ομολόγων και η αντίστοιχη των spreads είναι ανοδική, γεγονός που 

επιβεβαιώνει την εκτόξευση του κόστους δανεισμού της χώρας και του ύψους του 

δημόσιου χρέους της, φέρνοντας σε ακόμα δεινότερη θέση την ελληνική οικονομία 

και εξανεμίζοντας  παράλληλα τις λιγοστές πιθανότητες ανάκαμψής της. Παρόλα 

αυτά η άνοδος της απόδοσης των ομολόγων και των spreads είναι σταδιακή μέχρι και 

το Σεπτέμβριο του 2011, όποτε και απογειώνονται πραγματικά αφουγκραζόμενα τις 

δυσμενείς εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και το φημολογούμενο επερχόμενο 

κούρεμα των ελληνικών ομολόγων. Η άνοδος της απόδοσης των ελληνικών 

ομολόγων και των spreads απορρέει από τις αρνητικές αξιολογήσεις της ελληνικής 

οικονομίας και η εκτόξευσή τους λαμβάνει χώρα, όταν πλέον τα ελληνικά ομόλογα 

έχουν αξιολογηθεί από τους οίκους αξιολόγησης με την χειρότερη βαθμολογία ως 

«σκουπίδια» ή «junk status». Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα πολιτικά και 

οικονομικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα καθορίζουν στο μέγιστο 

βαθμό την εξέλιξη και την πορεία της ελληνικής οικονομίας και του αξιόχρεού της 

επηρεάζοντας τις εκτιμήσεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης και συνεπώς και το 

κόστος δανεισμού της χώρας μας.
[69]

  

 

[69]
http://www.kathimerini.gr/790315/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/apoyh-giati-h-ellada-

prepei-na-daneizetai-apo-tis-agores 
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Συνεπώς οι αξιολογήσεις προηγούνται και επηρεάζουν την εξέλιξη των αποδόσεων 

των ελληνικών ομολόγων, των spreads και του κόστους δανεισμού της χώρας, 

πιθανόν ενισχύοντας αυτήν την τάση, αλλά βασισμένες σε πραγματικά στοιχεία και 

αντικειμενικά γεγονότα απλά επισημαίνουν μία τάση η οποία προϋπάρχει και θα 

εκτυλιχθεί αναπόφευκτα ούτως ή άλλως. 

5.2 Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 

Η Ελλάδα στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις συχνά έρχεται αντιμέτωπη με αποφάσεις 

που άλλες φορές είναι ευνοϊκές  και άλλες δυσάρεστες. Παρατηρούμε ότι με τις 

ευνοϊκές αξιολογήσεις των οίκων αξιολόγησης την περίοδο 1999 έως 2002 η χώρα 

είχε αποκτήσει την απαραίτητη ώθηση για να εισέλθει στην Ευρωζώνη. Από την 

άλλη πλευρά οι οίκοι αξιολόγησης με τις δυσοίωνες αξιολογήσεις τους αύξησαν την 

κρίση εμπιστοσύνης της Ελληνικής οικονομίας δυσχεραίνοντας το έργο της 

ανάκαμψης της χώρας μας. Η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της 

ελληνικής οικονομίας από τους οίκους αξιολόγησης είχε σαν αποτέλεσμα τα 

ελληνικά ομόλογα να αποκτήσουν το γνωστό «junk status», δηλαδή να 

χαρακτηριστούν ως ομόλογα που ενέχουν κίνδυνους.  

 

Η στάση αυτή των οίκων αξιολόγησης υποδήλωνε ότι  πρώτοι πίστευαν πως η 

Ελλάδα είχε πάρα πολλές πιθανότητες να φτάσει στη χρεοκοπία με συνέπεια να μην 

μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και να δώσει τα χρήματα πίσω σε 

αυτούς που είχαν αγοράσει τα ελληνικά ομόλογα και με τον τρόπο αυτό την είχαν 

δανείσει. Το γεγονός της υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας 

δημιούργησε μια σειρά από παρενέργειες, οι οποίες επεκτάθηκαν στο τραπεζικό μας 

σύστημα και επηρέασαν τη ρευστότητά τους με τους παρακάτω τρόπους:  

 

 Πρώτον. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν εκδώσει δικά τους ομόλογα για να 

πάρουν χρήματα πουλώντας τα και έχουν τιτλοποιήσει δάνεια δηλαδή 

πούλησαν τα δάνεια που είχαν χορηγήσει μαζί με τις δόσεις που θα έπαιρναν 

σε επενδυτές με την υποχρέωση να δίνουν σε αυτούς που αγόρασαν τα δάνεια 

αυτά  έναν τόκο. Πιο απλά μετέτρεψαν τα δάνεια σε ομόλογα. Η αρνητική 

αξιολόγηση της χώρας μας από τους οίκους και η αντίστοιχη υποβάθμιση της 

πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας προκάλεσε μια 
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αντίστοιχη υποβάθμιση στην αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών, με 

συνέπεια να υποβαθμιστούν άμεσα και τα ομόλογα αυτά. Αυτό στην πράξη θα 

σήμαινε ότι οι τράπεζες δεν θα μπορούσαν πλέον να χρησιμοποιούν τα δικά 

τους ομόλογα ως ενέχυρο για να δανείζονται στερώντας τους τη δυνατότητα 

δανεισμού. Προκειμένου να αποφευχθεί το παραπάνω ενδεχόμενο εγκρίθηκε 

η παροχή εγγυήσεων στις ελληνικές τράπεζες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα ακολουθούμενη από άλλες ενέργειες, όπως ανταλλαγές ιδιωτικών 

ομολογιών με κρατικά ομόλογα και διασφάλιση γραμμών πιστώσεων στη 

διατραπεζική. 

 

 Δεύτερον.  Η υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους 

αξιολόγησης έχει σαν αποτέλεσμα να πληγεί αντίστοιχα και αξιοπιστία των 

ελληνικών τραπεζών, γεγονός που οδηγεί στην αύξηση του κόστους με το 

οποίο μπορούν να βρίσκουν χρήματα, αναγκαζόμενες να προσφέρουν να 

υψηλότερο επιτόκιο σε όποιους τις δανείζει, είτε είναι άλλη τράπεζα είτε είναι 

καταθέτης.  

 

 Τρίτον. Όσο πιο πολύ μειώνεται η ρευστότητα τόσο πιο πολύ δυσκολεύει ο 

δανεισμός. Συνεπώς η υποβάθμιση των ελληνικών ομολόγων σημαίνει: α) 

χορήγηση λιγότερων δανείων  όπως είναι τα στεγαστικά, τα καταναλωτικά και 

τα επιχειρηματικά β) αύξηση επιτοκίων για τους καταθέτες και τους 

δανειολήπτες και γ)περαιτέρω περικοπές λειτουργικού κόστους από τις 

τράπεζες. 

 

 

Στην περίπτωση της Ελλάδας οι οίκοι αξιολόγησης με τις συνεχείς υποβαθμίσεις των 

ελληνικών κρατικών τίτλων έχουν επιτείνει την οικονομική κρίση καθώς η χώρας μας 

δυσκολεύεται στην εξεύρεση δανειακών κεφαλαίων από ξένους επενδυτές. Αμέσως 

μετά από την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας οι διεθνείς 

οίκοι υποβάθμισαν πέντε ελληνικές τράπεζες, αλλά στην ουσία μόνο την AΤEbank, η 

οποία ήταν κρατική και επηρεαζόταν άμεσα, ενώ για τις υπόλοιπες τέσσερις μεγάλες 

τράπεζες την Εθνική, την Alpha Bank, την Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς, οι 

οίκοι αξιολόγησης άφησαν προσωρινά αμετάβλητα τα ratings, υποβαθμίζοντας μόνο 

τα support rating floors. Βέβαια μετά από λίγο καιρό ακολούθησε μια νέα 
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υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας αυτών των τραπεζών, καθώς είθισται οι 

τράπεζες να μην είναι στο ίδιο επίπεδο αξιολόγησης με την χώρα, όσο ισχυρές και 

μεγάλες και αν είναι, αλλά τουλάχιστον μια βαθμίδα χαμηλότερα. Οι οίκοι 

αξιολόγησης το 2009 έκριναν, ότι η ευχέρεια της ελληνικής κυβέρνησης να 

υποστηρίζει τις τράπεζες παρέμενε, αλλά η ικανότητα αυτή είχε μειωθεί, όπως 

φαίνεται και από την υποβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας 

του ελληνικού δημοσίου στο «Α-» εκείνη την περίοδο. Παρόλα αυτά μπορούμε να 

ισχυριστούμε ότι σε μακροπρόθεσμη βάση, η πιστοληπτική ικανότητα των μεγάλων 

τραπεζών της χώρας παραμένει ανεπηρέαστη από την υποβάθμιση της ελληνικής 

οικονομίας. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι για τους οίκους αξιολόγησης αλλά και 

για τους διεθνείς δανειστές της χώρας μας, από τους οποίους εξαρτάται απόλυτα η 

οικονομία μας εξαιτίας της υπερχρέωσης, η δημοσιονομική εξυγίανση και οι 

μεταρρυθμίσεις είναι μονόδρομος. Στα πρώτα χρόνια της κρίσης την περίοδο 2009-

2012 οι οίκοι αξιολόγησης δεν αντιμετώπιζαν με μεγάλη δυσπιστία το σενάριο της 

γρήγορης εξόδου από την οικονομική κρίση στην οποία είχε περιέλθει. Μάλιστα 

βλέπουμε ότι ο οίκος Fitch, μαζί με τον οίκο Moody's, έβλεπαν θετικά την περίπτωση 

αναβάθμισης υπό προϋποθέσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, και μαζί 

με οίκο τον Standard & Poor's παρακολουθούσαν στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα 

και οι όποιες αποφάσεις τους θα έκριναν την δυνατότητα παγίωσης θετικού κλίματος 

για τη χώρα και εξόδου στις αγορές. 
[70] 

Η αξιολόγηση της Ελλάδας που λίγο 

αργότερα είχε υποβαθμιστεί εκ νέου με Β- με σταθερή προοπτική θα μπορούσε να 

επηρεαστεί θετικά από την διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη με πλήρη υλοποίηση 

του προγράμματος προσαρμογής, από τη συνεπή παραγωγή πρωτογενών 

πλεονασμάτων και από την σταθεροποίηση και ανάκαμψη του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος. Από την άλλη πλευρά μια επιπλέον υποβάθμιση θα μπορούσε να 

προκαλέσει μια πιθανή αδυναμία εκτέλεσης του προγράμματος προσαρμογής, 

ανάκαμψης της οικονομίας και δημιουργία πρόσθετων χρηματοδοτικών αναγκών 

καθώς και ένα γύρο πολιτικής αστάθειας που θα εκτροχίαζε την προσαρμογή, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο εξόδου από το ευρώ. 

 

[70] 
 http://www.naftemporiki.gr/finance/tag/355/pistoliptiki-ikanotita-elladas 
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Ο Fitch, στις τελευταίες του εκτιμήσεις γύρω από την ελληνική οικονομία, τον 

Δεκέμβριου του 2013  είχε κάνει την πρόβλεψη για ύφεση 4% για το έτος εκείνο, 

προβλέποντας οριακή ανάπτυξη 0,5% το 2014 και 2% το 2015, ενώ ταυτόχρονα 

προσδοκούσε αύξηση του χρέους στο 176,1% του ΑΕΠ το 2014 και μια μικρή 

μείωσή του, το 2015. Επιπλέον προέβλεπε μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος 

στο 4,1% του ΑΕΠ, από 10% το 2012 και περαιτέρω μείωση του στο 3,7% το 2014 

και στο 2,7% το 2015, επίπεδα ελαφρώς υψηλότερα από εκείνα που υπογραμμίζονται 

στη δανειακή σύμβαση δηλαδή στο Μνημονίου του Ιουλίου. Αντίστοιχα για το 

έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών έβλεπε μείωση στο 1,1% του ΑΕΠ το 2013 και 

αύξηση στο 1,5% και στο 2,3% αντιστοίχως το 2014 και το 2015. 

 

Την ίδια χρονική περίοδο, ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's διατήρησε την 

αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας αμετάβλητη στο Β - /Β με σταθερές 

προοπτικές. Η Standard & Poor's έκρινε ότι η μείωση του ελλείμματος τρεχουσών 

συναλλαγών, η δημοσιονομική εξυγίανση και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

απεδείκνυαν ότι η  ελληνική οικονομία είχε αρχίσει να βρίσκει πάλι την ισορροπία 

της. Τα στελέχη της Standard & Poor's σημείωναν στην αξιολόγησή τους  ότι 

«θεωρούμε ότι τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης παραμένουν αποφασισμένα να 

διατηρήσουν την Ελλάδα στην ευρωζώνη και ως εκ τούτου επιβεβαιώνουμε την 

αξιολόγησή μας Β - /Β για τη χώρα». Επίσης αναφέρεται ότι, «το outlook για τη 

μακροπρόθεσμη αξιολόγηση είναι σταθερό και ισορροπεί την άποψή μας για τη 

δέσμευση της κυβέρνησης έναντι της δημοσιονομικής και διαρθρωτικής 

προσαρμογής, σε σχέση με τις οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις που συναντά 

στην προσπάθειά της να το κάνει». Ο οίκος αξιολόγησης προέβλεπε ότι το ελληνικό 

ΑΕΠ θα συρρικνωνόταν κατά 4% το 2013 και κατά 1% το 2014 ενώ θα εμφάνιζε 

ρυθμό ανάπτυξης 1% το 2015. Αυτό είχε σαν συνέπεια αμέσως μετά το κλείσιμο της 

αγοράς του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης στις 29 Νοεμβρίου του 2013, ο οίκος 

να ανακοινώσει την αναβάθμιση, αξιολογώντας πλέον την Ελλάδα στην βαθμίδα 

«Caa3» από «C» που ήταν κατά την τελευταία αξιολόγηση της. Μάλιστα 

επιβεβαίωσε ότι διατηρούσε σταθερές τις προοπτικές, γεγονός που σήμαινε ότι δεν 

θεωρούσε πιθανό να υποβαθμίσει εκ νέου την ελληνική οικονομία στο επόμενο 

χρονικό διάστημα. 
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 Ανάμεσα στους λόγους για τους οποίους ο συγκεκριμένος οίκος αξιολόγησης 

οδηγήθηκε σε αυτήν την κίνηση συγκαταλέγεται πρωτίστως η βελτίωση των 

προοπτικών της ελληνικής οικονομίας κατά τους τελευταίους μήνες του 2013. Τα 

καλύτερα μακροοικονομικά μεγέθη σε συνδυασμό με τη διαφαινόμενη επίτευξη 

πρωτογενούς πλεονάσματος καθώς και η μείωση της επιβάρυνσης των επιτοκίων που 

βελτιώνουν τις συνθήκες εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους, συνετέλεσαν στην 

απόφαση αυτή του οίκου. Με τη σειρά του ο οίκος αξιολόγησης Moody’s αναφέρει 

στην ανακοίνωσή του τον Δεκέμβριο 2013, ότι βασική αιτία για την αναβάθμιση της 

πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας «τις προόδους που έχει επιτύχει η ελληνική 

κυβέρνηση στη δημοσιονομική σταθεροποίηση της χώρας στο πλαίσιο του 

προγράμματος που υποστηρίζεται από την Tρόικα».  Συνεχίζει στην ανακοίνωσή του 

υπογραμμίζοντας ότι «ο προϋπολογισμός του 2014 εξισορροπεί το εύθραυστο 

κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον της χώρας με τις δεσμεύσεις της προς τους 

διεθνείς πιστωτές της. Ως εκ τούτου, ο οίκος αξιολόγησης εκτιμά ότι ο 

προϋπολογισμός θα παραμείνει επικεντρωμένος στα έσοδα από διαρθρωτικές 

αλλαγές και όχι από περαιτέρω περικοπές δαπανών». Ο Moody’s πιστεύει ότι η 

ελληνική κυβέρνηση παραμένει δεσμευμένη να έχει πρωτογενές πλεόνασμα κοντά 

στο 1,5% του ΑΕΠ το 2014».  

 

Ένας επιπλέον λόγος για την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας 

από τον οίκο Moody’s είναι «οι ενδείξεις ότι η ελληνική οικονομία έφτασε στο 

χαμηλότερο σημείο της μετά από σχεδόν έξι χρόνια ύφεσης» όπως αναφέρεται σε 

ακόμα μία έκθεση του. Επίσης ο οίκος εκτιμά ότι «ο συνδυασμός των κυκλικών 

παραγόντων και της εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων οδηγούν στη 

σταδιακή βελτίωση των προοπτικών μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης». Με βάση τα 

στοιχεία που είχε συλλέξει η Moody’s προέβλεπε, ότι η ελληνική οικονομία θα 

συρρικωκνωνόταν κατά 0,5% του ΑΕΠ το 2014, ενώ το 2015 θα εμφάνιζε ανάπτυξη 

της τάξεως του 1%, με κύριες πηγές εσόδων τις εξαγωγές και τον τουρισμό.  

 

Συνεπώς στις 6 Δεκεμβρίου του 2013 βλέπουμε ότι η Μoody's προχώρησε  στην 

αναβάθμιση πέντε ελληνικών η οποία ακολούθησε την αντίστοιχη αναβάθμισης της 

πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας κατά 2 βαθμίδες (σε Caa3 από 

C) εκείνη την χρονιά. Η Moody’s αναβάθμισε κατά μία βαθμίδα (σε Caa1 από Caa2) 

την αξιολόγηση της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, της Τράπεζας Πειραιώς και της 
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Alpha Bank και ταυτόχρονα αναβάθμισε σε θετική από αρνητική την προοπτική της 

Eurobank διατηρώντας σταθερή την αξιολόγηση Caa2, ενώ αναβάθμισε σε σταθερή 

από αρνητική και την προοπτική της Attica Bank με αξιολόγηση Caa2. 

 

Συνεχίζουμε στη χρονιά 2014 και παρατηρούμε ότι επίκειται αναβάθμιση της 

μακροπρόθεσμης αξιολόγησης της Ελλάδας σε «Β» από «Β-» με σταθερό outlook 

από τον διεθνή χρηματοοικονομικό οίκος Fitch, σύμφωνα με δημοσίευμα του 

ειδησεογραφικού πρακτορείου Bloomberg που δηλώνει ότι έχει στην κατοχή του το 

προσχέδιο της έκθεσης. Ο διεθνής οίκος επικαλείται ως επιχειρήματα για την 

αναβάθμιση το πρωτογενές πλεόνασμα, την βελτίωση της πορείας επίτευξης των 

δημοσιονομικών στόχων, την υποχώρηση του βραχυπρόθεσμου ρίσκου ρευστότητας 

της χώρας, την επιστροφή στις αγορές και το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών. Επίσης, ο οίκος Fitch φαινόταν να εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα 

αναπτυσσόταν με 0,5% το 2014 και με 2,5% το 2015 με τις προοπτικές της Ελλάδας 

διατηρούνται θετικές. 

Με τη σειρά του την ίδια χρονιά, το 2014 ο οίκος Moody’s προχωρά και αυτός 

αντίστοιχα στην αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Τραπεζικοί αναλυτές της 

Alpha Bank αναφέρουν σε έκθεσή τους ότι, «η αναβάθμιση της πιστοληπτικής 

ικανότητας του ελληνικού δημοσίου από τον οίκο αξιολόγησης Moody's κατά δύο 

βαθμίδες, στο Caa1 με προοπτικές σταθερές, από το Caa3, αποτελεί πολύ σημαντική 

εξέλιξη για την Ελλάδα, παρά το ότι πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη 

καθυστέρηση. H αναβάθμιση είναι πολύ σημαντική διότι σημειώνεται από έναν Οίκο 

που έως τον Μάιο του 2013 αξιολογούσε ακόμη την Ελλάδα στο C χωρίς προοπτική, 

με την εκτίμηση ότι η πτώση του ΑΕΠ το 2013 θα ανερχόταν στο -5,3% και ότι θα 

ακολουθούσε και νέα πτώση του ΑΕΠ κατά -3,6% το 2014. Στο Caa1 με προοπτικές 

σταθερές, η Moody's θεωρεί ακόμη ότι τα ελληνικά ομόλογα είναι χαμηλής 

ποιότητας και ότι χαρακτηρίζονται από υψηλό πιστωτικό κίνδυνο. Ωστόσο, από την 

πορεία των τιμών των ελληνικών ομολόγων γίνεται εμφανές ότι οι αγορές δεν 

συμμερίζονται την άποψή της. Επίσης, το Caa1 είναι ακόμη χαμηλότερη βαθμίδα από 

το B- με προοπτικές σταθερές με το οποίο βαθμολογούν τα ελληνικά κρατικά 

ομόλογα η S&P και η Fitch. Ωστόσο, τώρα η Moody's εκτιμά ότι η ελληνική 

οικονομία θα ανακάμψει από το 2014, με αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,4% κατά το 
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τρέχον έτος και ότι η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί στο 1,5% (έναντι 2,9% που είναι η 

εκτίμηση της Τρόικα) το 2015»  

Παράλληλα επιβεβαιώθηκαν οι προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί το τελευταίο 

διάστημα, αναφορικά με την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard 

& Poor’s, η οποία αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας κατά μια 

βαθμίδα, από Β- σε Β, ενώ το outlook της αξιολόγησης είναι σταθερό.  

Χαρακτηριστικά η  Standard & Poor’s αναφέρει στην έκθεσή της για την Ελλάδα, ότι 

η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα επιβραβεύοντας τις 

προσπάθειες της κυβέρνησης που έχει επιτύχει σημαντική δημοσιονομική 

προσαρμογή και αναμένεται να διατηρήσει πρωτογενές πλεόνασμα περίπου 2% του 

ΑΕΠ για τα επόμενα χρόνια. Μια ακόμη σημαντική επισήμανση που κάνει η 

Standard & Poor’s, ενόψει και των stress test των τραπεζών που ακολούθησαν, είναι 

ότι τα κεφάλαια που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) θα 

ήταν επαρκή για τις τυχόν περαιτέρω ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών. 

Επίσης ο διεθνής οίκος εκτιμούσε το 2014, ότι «από την επόμενη χρονιά η οικονομία 

θα αναδυθεί από επτά συνεχόμενα χρόνια αρνητικής ανάπτυξης. Περιμένουμε ότι η 

αύξηση του πραγματικού και του ονομαστικού ΑΕΠ θα επιτρέψει στη χώρα να 

επιτύχει πρωτογενή πλεονάσματα 2% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο την περίοδο 2014-

2017». Παράλληλα ανέμενε, ότι η κυβέρνηση θα απορροφούσε το αυξημένο ποσοστό 

κοινοτικών πόρων, θα αύξανε την φορολογική βάση και θα βελτίωνε την είσπραξη 

φόρων. Επιπρόσθετα ο οίκος υπέθετε ότι δεν θα υπήρχε νέα ανταλλαγή χρέους με 

δυσμενείς όρους. Παράλληλα η S&P υπογράμμιζε ότι θα ήταν σε θέση να 

προχωρήσει σε νέα αναβάθμιση της ελληνικής αξιολόγησης εάν: 

1. αποκτούσε μεγαλύτερη δυναμική η ανάπτυξη σε σχέση με τις προσδοκίες 

2. ενισχυόταν σημαντικά το θεσμικό πλαίσιο. Κάτι τέτοιο θα είχε σαν 

αποτέλεσμα να αποδώσουν ταχύτερα οι μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας 

και προϊόντων σε σχέση με τις προβλέψεις. 

3. εάν η αποκατάσταση της υγείας του τραπεζικού συστήματος οδηγούσε σε πιο 

δυναμική αύξηση των χορηγήσεων. 

Το 2015 δεν ξεκινά με θετικούς οιωνούς μιας και η αβεβαιότητα για την κατάληξη 

των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές, αλλά και η αναβολή πληρωμής της δόσης 

προς το ΔΝΤ στις 5 Ιουνίου, υπήρξαν οι δύο βασικοί λόγοι που επικαλέστηκε η 
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Standard & Poor’s για την απόφασή της να μειώσει κατά μία βαθμίδα την 

πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας, από CCC+ σε CCC, με αρνητική μάλιστα 

προοπτική. Αυτό σήμαινε ότι η ελληνική οικονομία θα παρέμενε υπό στενή 

παρακολούθηση με ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω υποβάθμισης. Την ίδια στιγμή 

ακόμα και ο Λευκός Οίκος εξέφρασε διά του εκπροσώπου του την ανησυχία του για 

τις επιπτώσεις που θα έχει στη διεθνή οικονομία «μία χρεοκοπία της Ελλάδας». 

Ο εκπρόσωπος μάλιστα ανέφερε ότι γι’ αυτόν τον λόγο υπήρξε τέτοιας έκτασης 

εμπλοκή του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών στο όλο θέμα και πρόσθεσε πως 

έπρεπε να επέλθει συμφωνία πριν από το τέλος της προθεσμίας, εννοώντας την 30ή 

Ιουνίου, οπότε και έληγε η παράταση του ελληνικού προγράμματος. Η S&P εκείνη 

την εποχή περιέγραφε με μελανά χρώματα τις εξελίξεις στην οικονομία, 

αμφισβητώντας την αξιοπιστία των ελληνικών προτάσεων και θεωρούσε ότι ήταν 

υπαρκτός ο κίνδυνος να επιβληθούν περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων. Πιο 

συγκεκριμένε ανέφερε, ότι η παράταση των διαπραγματεύσεων αυξάνει τον κίνδυνο 

περαιτέρω επιδείνωσης της ρευστότητας, τόσο για τη χώρα όσο και τις ελληνικές 

τράπεζες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρέχει αυτή τη στιγμή ρευστότητα στο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδας που υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ της 

χώρας, επισημαίνει η S&P και υπογραμμίζει πως η συνεχιζόμενη εκροή καταθέσεων 

αυξάνει την πιθανότητα επιβολής περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital 

controls), προκειμένου να περιοριστεί η περαιτέρω «αιμορραγία» καταθέσεων και να 

εκδοθεί ένα παράλληλο με το ευρώ νόμισμα. 

Η αβεβαιότητα γύρω από τη σχέση της Ελλάδας με τους εταίρους της αλλά και 

γενικά για την πολιτική σταθερότητα βαραίνει την οικονομία της χώρας. Αυτό είχε 

σαν αποτέλεσμα οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των  φόρων να αυξηθούν τον 

Μάιο, ενώ η κυβέρνηση φαινόταν να μαζεύει χρήματα από τις καθυστερήσεις 

πληρωμών προς τους προμηθευτές της. 

Αυτή η αποδυνάμωση της δημοσιονομικής θέσης της Ελλάδας έγειρε ερωτήματα για 

το αν είναι εφικτή μια ενδεχόμενη συμφωνίας της χώρας με τους πιστωτές της όσον 

αφορά τους δημοσιονομικούς στόχους, καθώς οι προβλέψεις για φορολογικά έσοδα 

και ΑΕΠ φαίνονταν να είναι μη ρεαλιστικές. Αναλυτές της S&P τονίζουν ότι «ακόμη 

και αν επιτευχθεί αύριο μια συμφωνία Ελλάδας – πιστωτών, δεν αναμένουμε πως μια 

τέτοια συμφωνία θα καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας πέρα από τον 
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Σεπτέμβριο». Σύμφωνα με τη S&P, η απόφαση της Ελλάδας να καθυστερήσει την 

πληρωμή της δόσης του ΔΝΤ, που έληγε στις 5 Ιουνίου, έκανε σαφές ότι η 

κυβέρνηση έδινε προτεραιότητα στις συντάξεις και στις εσωτερικές δαπάνες έναντι 

των υποχρεώσεων εξυπηρέτησης του χρέους. Επιπλέον, ο διεθνής οίκος 

προειδοποιούσε πως εάν δεν υπάρξει συμφωνία, «η ελληνική κυβέρνηση πιθανότατα 

θα κηρύξει στάση πληρωμών μέσα στους επόμενους 12 μήνες». Συνέχιζε 

καταλήγοντας, ότι «κατά την άποψή μας, εάν δεν υπάρξει βελτίωση στις προβλέψεις 

για το ελληνικό καθώς και βαθιές μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα, το ελληνικό 

χρέος δεν είναι βιώσιμο».  Την ίδια ώρα και ο οίκος Fitch προχωρούσε σε 

υποβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας, διαμορφώνοντας το outlook 

σε αρνητικό, από σταθερό προηγουμένως. Παράλληλα, διατηρούσε την αξιολόγηση 

του «Β». Σύμφωνα με την ανάλυση του οίκου, η αρνητική αναθεώρηση των 

προοπτικών της Ελλάδας αντανακλά τους υψηλούς κινδύνους της πολιτικής 

αβεβαιότητας κατά την τρέχουσα περίοδο, επηρεάζοντας την πρόσβαση της χώρας 

στην αγορά, η οποία θα μπορούσε να καθυστερήσει για μερικούς μήνες. 

Ωστόσο, o οίκος Fitch δεν πίστευε ότι η πολιτική αβεβαιότητα θα διαρκούσε για 

μήνες, καθώς μια συμφωνία μεταξύ της νέας ελληνικής κυβέρνησης και της τρόικας 

ήταν πιθανή να συμβεί σύντομα μιας και υπήρχαν ισχυρά κίνητρα και στις δύο 

πλευρές προς αυτήν την κατεύθυνση. Η Fitch εκτιμούσε ότι η συμφωνία μεταξύ μιας 

ενδεχόμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που προηγούταν  εκείνη την περίοδο στις 

δημοσκοπήσεις με την Τρόικα ήταν η πιο πιθανή έκβαση, παρά το γεγονός ότι υπήρχε 

ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ των προτάσεων πολιτικής και των δύο πλευρών, γεγονός 

που θα καταστούσε τις διαπραγματεύσεις αρκετά περίπλοκες.  Ο οίκος Fitch συνέχιζε 

τις αναλύσεις του παρατηρώντας με επιτυχία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μετριάσει την 

πολιτική του στάση από το 2012, αφού πλέον υποστήριζε την παραμονή της χώρας 

στην Ευρωζώνη και έχει δεσμευτεί να διατηρήσει το πρωτογενές πλεόνασμα του 

προϋπολογισμού και να τιμήσει τις υποχρεώσεις της Ελλάδας προς τους πιστωτές. 

Ωστόσο, το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων πιθανότατα θα “πάγωνε”, ενώ δεν 

αποκλείονταν και αυξήσεις μισθών στον δημόσιο τομέα παρατηρούσε η Fitch. 

Ένας νέος γύρος γενικών εκλογών το 2015 δεν μπορούσε να αποκλειστεί, αλλά δεν 

αποτελούσε βασικό σενάριο για τη Fitch. Οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα θα 

επιδείνωναν τις τριβές μεταξύ και εντός των ελληνικών πολιτικών κομμάτων και θα 
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μπορούσαν να προκαλέσουν την κατάρρευση ενός αδύναμου κυβερνητικού 

συνασπισμού. Σε ένα δυσμενές σενάριο, η παρατεταμένη πολιτική αναταραχή, σε 

συνδυασμό με την έλλειψη χρηματοδότησης, θα προκαλούσε σοβαρούς τριγμούς στις 

ταμειακές ροές από το καλοκαίρι. Οι αυστηρότεροι όροι ρευστότητας στην οικονομία 

θα έθεταν σε κίνδυνο την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, στα θετικά 

της πορείας της ελληνικής οικονομίας, η Fitch κατέτασσε την επίτευξη των στόχων 

του προϋπολογισμού του 2014, η οποία επιβεβαίωνε την αξιοσημείωτη 

δημοσιονομική προσαρμογή τα τελευταία χρόνια. Ο οίκος εκτιμούσε ότι η οικονομία 

αναπτυσσόταν το 2014 κατά 0,5%, με τον ρυθμό να αυξάνεται το 2015 στο 1,5%. 

Συνεχιζόταν επίσης και η μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους. 

Σ’ ότι αφορά τις τράπεζες, η Fitch παρατηρούσε ότι η αξιοπιστία μειωνόταν ενώ η 

ποιότητα του ενεργητικού ήταν αρκετά χαμηλή. Ωστόσο, οι τράπεζες ήταν καλά 

ανακεφαλαιοποιημένες. Βέβαια συνέχιζε να υπάρχει ο κίνδυνος ότι η Ελλάδα θα 

μπορούσε να αντιμετωπίσει μία υποβάθμιση του αξιόχρεου της από τον οίκο Fitch, 

εάν δεν κατέληγε σε συμφωνία με τους διεθνείς πιστωτές της έως τον Μάιο που θα 

γινόταν η επόμενη αξιολόγηση της χώρας από τον οίκο, με βάση την άποψη του 

Ντάγκλας Ρένγουικ, επικεφαλής του Fitch για τις αξιολογήσεις του αξιόχρεου των 

δυτικών χωρών. Συνέχιζε ο Ρένγουικ δηλώνοντας, ότι «Εάν κατά τον επόμενο έλεγχό 

μας στις 15 Μαΐου δεν υπάρχει πρόοδος στις συζητήσεις αυτές ή εάν φανεί ότι δεν 

καταλήγουν σε συμφωνία, φυσικά αυτό θα ήταν έναυσμα για μία υποβάθμιση. 

Αντίθετα, εάν επιτευχθεί συμφωνία με περισσότερη χρηματοδότηση και στήριξη, 

τότε αυτό μπορεί να είναι μήνυμα για την επιβεβαίωση του αξιόχρεου».  

Ακολούθως ο οίκος Fitch αναθεώρησε την προοπτική του ελληνικού αξιόχρεου B σε 

αρνητική από σταθερή μέσα στον Ιανουάριο. Κορυφαίος αναλυτής του οίκου Fitch 

στο συνέδριο Global Markets Forum του Reuters δηλώνει πως «Η Ελλάδα πρέπει να 

διασφαλίσει μία συμφωνία βοήθειας με την υπόλοιπη Ευρωζώνη που θα έχει 

διάρκεια, για να αποφύγει περαιτέρω υποβάθμιση του αξιόχρεού της».  Επίσης ο 

επικεφαλής του Fitch για τις αξιολογήσεις χωρών της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής 

και της Αφρικής, Εντ Πάρκερ αναφέρει, ότι «πιστεύουμε ότι θα επιτευχθεί τελικά μια 

συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και των Ευρωπαίων εταίρων της, καθώς το Grexit θα 

είχε μεγάλο κόστος και για τις δύο πλευρές. Αποτυχία επίτευξης συμφωνίας, που θα 

έχει διάρκεια θα οδηγούσε σε υποβάθμιση του αξιόχρεου». Παρόλα αυτά οι 

http://www.naftemporiki.gr/k/grexit
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αρνητικές αξιολογήσεις συνεχίζονται μέσα στη χρονιά από την Fitch υποβαθμίζοντας 

κατά τρεις βαθμίδες, σε CCC από Β που ήταν κατά την τελευταία αξιολόγηση τη 

χώρας μας, κρίνοντας, ότι οι τελευταίες εξελίξεις επέβαλαν αυτήν την αξιολόγηση. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον οίκο, η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Ελλάδος 

διαμορφώνεται τώρα σε CCC, από B προηγουμένως, και η βραχυπρόθεσμη 

αξιολόγηση διαμορφώνεται σε C, από Β προηγουμένως. Η υποβάθμιση αυτή 

αντανακλά τις επιπτώσεις από την έλλειψη της  πρόσβασης της Ελλάδας στην αγορά 

κεφαλαίων, τις αβέβαιες προοπτικές για την έγκαιρη εκταμίευση των κεφαλαίων από 

τους επίσημους φορείς, καθώς και τις συνθήκες περιορισμένης ρευστότητας στο 

εγχώριο τραπεζικό τομέα. Ο οίκος εκτιμά ότι η κυβέρνηση θα επιβίωνε από την 

τρέχουσα κρίση ρευστότητας, χωρίς να καθυστερούσε την εξυπηρέτηση του χρέους 

της, αλλά οι αυξημένοι κίνδυνοι αυτού του σεναρίου επέβαλαν την υποβάθμιση των 

αξιολογήσεών της. 

Η ζημιά που έχει γίνει στην εμπιστοσύνη των επενδυτών, των καταναλωτών και των 

καταθετών είναι σχεδόν βέβαιο ότι είχε εκτροχιάσει την αρχόμενη ανάκαμψη της 

οικονομίας της χώρα και σίγουρα θα χρειαζόταν χρόνος για να διορθωθούν όσα 

συνέβησαν μετά και τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, ακόμη και αν οι προοπτικές 

για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος βελτιώνονταν τις επόμενες ημέρες ή 

εβδομάδες. Μάλιστα, η  Fitch προχώρησε σε καθοδική αναθεώρηση των προβλέψεων 

της ελληνικής ανάπτυξης σημαντικά, ήτοι στο 0,5% φέτος από 1,5% και 2,5% που 

ήταν οι δύο προηγούμενες προβλέψεις τον Ιανουάριο του 2015 και το Δεκέμβριο του 

2014. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Φεβρουάριο να επεκταθεί το πρόγραμμα του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μέχρι το τέλος Ιουνίου, 

μετά από αρκετές εβδομάδες πολιτικών συζητήσεων, ενίσχυε το βασικό σενάριο του 

οίκου ότι η Ελλάδα και οι πιστωτές της θα επιτύχαιναν τελικά μια συμβιβαστική 

συμφωνία. Ωστόσο, η πρόοδος έκτοτε υπήρξε αργή και δεν ήταν σαφές πότε θα 

πραγματοποιούντα η πρώτη εκταμίευση και τι θα χρειαζόταν για να συμβεί αυτό. 

Μέσα στις επόμενες μέρες που ακολούθησαν, η Ελλάδα είχε κληθεί να υποβάλει μια 

πιο λεπτομερή λίστα των μεταρρυθμίσεων στο Eurogroup κάτι που θα έφερνε την 

Ελλάδα πιο κοντά σε μια μερική εκταμίευση της δόσης της βοήθειας πριν από την 

πλήρη ολοκλήρωση της επανεξέτασης του προγράμματος.  Ωστόσο, κατά την άποψη 

του οίκου Fitch, ήταν πιθανό ότι το Eurogroup να ζητούσε από την ελληνική 

κυβέρνηση να αποδείξει ότι είχε εφαρμόσει κάποιο μέρος αυτής της λίστας πριν από 

http://www.naftemporiki.gr/k/eurogroup
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την εκταμίευση των κεφαλαίων. Αν επιβεβαιωνόταν κάτι τέτοιο τότε η πιθανή 

ημερομηνία εκταμίευσης πιθανόν να ήταν τον Απρίλιο. Απ’ την άλλη πρέπει να 

ομολογήσουμε, ότι οι συνθήκες ρευστότητας για τις επιχειρήσεις είχαν επιδεινωθεί 

σημαντικά, λόγω της αύξησης των καθυστερούμενων οφειλών της κυβέρνησης προς 

τους ιδιώτες. Μάλιστα, σύμφωνα με τη Fitch, δεδομένων των υποχρεώσεων απέναντι 

στους πιστωτές της, η ελληνική κυβέρνηση αναμενόταν να συνέχιζε να καθυστερεί 

την κάλυψη των οφειλών σε προμηθευτές, προκειμένου να αντιστάθμιζε τα 

ασθενέστερα από τα προϋπολογιζόμενα έσοδα. 

Η μεγάλης κλίμακας εκροή καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες (εκτιμάται πτώση 

15% της καταθετικής βάσης από τα τέλη Νοεμβρίου) είχε προσθέσει νέες πιέσεις 

στην ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα. Αν και δεν συνιστούσε βασικό 

σενάριο, εκείνη την περίοδο εμφανιζόταν ο κίνδυνος να επιβληθούν έλεγχοι 

διακίνησης κεφαλαίων προκειμένου να συγκρατούταν η εκροή καταθέσεων από τις 

εγχώριες τράπεζες. Σύμφωνα με τον οίκο, θα ήταν δύσκολο να διατηρούταν ένα 

πρωτογενές πλεόνασμα φέτος, καθώς η εξασθένηση της εγχώριας ζήτησης και η 

έλλειψη ρευστότητας του ιδιωτικού τομέα θα διάβρωνε τα φορολογικά έσοδα. Οι 

παρατεταμένες διαπραγματεύσεις επιδείνωναν την κατάσταση της οικονομίας και 

διόγκωναν τους κινδύνους, προειδοποιούσε μεταξύ άλλων ο οίκος αξιολόγησης Fitch. 

Σε νέα έκθεση για την ελληνική οικονομία, ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης τόνιζε 

ότι η επίτευξη συμφωνίας θα μετρίαζε τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους για την 

Ελλάδα. Όμως η συμφωνία θα επερχόταν την τελευταία δυνατή στιγμή, γεγονός που 

μεγάλωνε τον κίνδυνο ενός ατυχήματος. Μάλιστα, σημειωνόταν ότι η άρνηση 

βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων στην προτεινόμενη 

συμφωνία ή η προκήρυξη πρόωρων εκλογών θα ανέβαλλε την άμεση εκταμίευση των 

χρημάτων. Στο σενάριο της μη επίτευξης συμφωνίας, η Fitch υπογράμμιζε ότι η 

Ελλάδα δεν θα κατέβαλλε τη δόση των 1,53 δισ. ευρώ προς το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο, αυξάνοντας τον κίνδυνο επιβολής περιορισμών στην κίνηση των τραπεζικών 

κεφαλαίων. Όπως εξηγούσε η αθέτηση της πληρωμής προς του ΔΝΤ δεν θα 

συνεπαγόταν την υποβάθμιση της ελληνικής αξιολόγησης σε καθεστώς χρεοκοπίας. 

Ωστόσο, θα συνιστούσε  «credit negative» για την αξιολόγηση «CCC» της Ελλάδας. 

Πάντως, η Fitch προέβλεπε ότι η Ελλάδα δεν επρόκειτο να ανακτήσει την πρόσβαση 

στις αγορές πριν το τέλος της νέας επιμήκυνσης του ελληνικού προγράμματος. «Η 

παρατεταμένη αβεβαιότητα ζημιώνει την ελληνική οικονομία, καθώς πλήττει την 

http://www.naftemporiki.gr/k/syriza-%CF%83%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B1
http://www.naftemporiki.gr/k/dnt-%CE%B4%CE%BD%CF%84
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επενδυτική, καταναλωτική και καταθετική εμπιστοσύνη, ωθώντας την οικονομία από 

τη στασιμότητα στην ύφεση» εκτιμά εν συνεχεία η Fitch. Όσον αφορά το τραπεζικό 

σύστημα, ο αμερικανικός οίκος προέβλεπε περαιτέρω επιδείνωση τόσο της 

ρευστότητας, όσο και της ποιότητας των τραπεζικών στοιχείων ενεργητικού (assets). 

Συνέπεια των συνεχιζόμενων αρνητικών εξελίξεων έρχεται η επόμενη υποβάθμιση 

της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας σε «CC» από «CCC». Πιο συγκεκριμένα 

ο αμερικανικός οίκος Fitch αναθεώρησε σε «CC» την αξιολόγηση της 

μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας. 

Παράλληλα, επιβεβαίωσε την αξιολόγηση «C» της βραχυπρόθεσμης πιστοληπτικής 

ικανότητας, ενώ υποβάθμισε σε «CCC» από «B-» προηγουμένως, το ανώτερο όριο 

αξιολόγησης της χώρας (country ceiling). Η νέα υποβάθμιση της Ελλάδας και αφού 

είχε προηγηθεί η υποβάθμιση των ελληνικών τραπεζών σε καθεστώς «περιορισμένης 

χρεοκοπίας» βασίστηκε στους παρακάτω παράγοντες: 

 Η κατάρρευση των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές συνεπάγεται τον 

αυξημένο κίνδυνο αθέτησης των πληρωμών της Ελλάδας τους επόμενους 

μήνες 

 Ο κίνδυνος ενός «όχι» στο επικείμενο δημοψήφισμα αυξάνει την πιθανότητα 

εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη 

 Ακόμα και στο «ναι», η Ελλάδα δεν θα αποφύγει ορισμένους σημαντικούς 

κινδύνους, καθώς η πιστωτική κατάσταση της χώρας παραμένει επικίνδυνη 

 Η τρέχουσα κατάσταση υποδηλώνει την αδυναμία της Ελλάδας να 

αποπληρώσει το Διεθνές νομισματικό Ταμείο 

 Η κατάρρευση των διαπραγματεύσεων οδήγησε την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα να διατηρήσει αμετάβλητo το ύψος της στήριξης προς τις ελληνικές 

τράπεζες, αναγκάζοντας την Αθήνα να επιβάλλει περιορισμούς στην κίνηση 

των τραπεζικών κεφαλαίων 

 Η επιβολή των περιορισμών θα οδηγήσει την ελληνική οικονομία σε ύφεση 

1,5% το 2015 

 

 

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/972331/fitch-se-kathestos-restricted-default-oi-ellinikes-trapezes
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Συνεχίζοντας μέσα στο 2015 βλέπουμε τον οίκο να αναβαθμίζει κατά μία βαθμίδα, σε 

«CCC» από «CC» την αξιολόγηση της Ελλάδας. Ειδικότερα, ο αμερικανικός οίκος 

αναβάθμισε σε «CCC» την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των ελληνικών κρατικών 

ομολόγων, ενώ παράλληλα αναθεώρησε επί τα βελτίω το ανώτατο όριο αξιολόγησης 

(country ceiling) σε «Β-» από «CCC» προηγουμένως. 

Οι λόγοι αυτή της αναβάθμισης είναι 

 Η συμφωνία της 14ης Αυγούστου μεταξύ Ελλάδας και θεσμών μείωσε 

σημαντικά τον κίνδυνο χρεοκοπίας της Ελλάδας. Η εκταμίευση της α’ δόσης 

αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας, αίροντας τις 

οξύτατες πιέσεις στη ρευστότητα των τελευταίων μηνών. Η δόση του νέου 

προγράμματος αναμένεται να «καλύψει» την αποπληρωμή των 3,2 δισ. ευρώ 

προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 20 Αυγούστου, αλλά και του 

δανείου – γέφυρα των 7,16 δισ. από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 

 Το νέο πρόγραμμα στοχεύει να διευκολύνει την τελική επιστροφή της χώρας 

στις αγορές. Ωστόσο, η επιτυχία του προγράμματος ενέχει αρκετούς 

κινδύνους, καθώς θα χρειαστεί αρκετός χρόνος ώστε να αποκατασταθεί η 

εμπιστοσύνη μεταξύ Ελλάδας και πιστωτών. Μεταξύ των κινδύνων 

συγκαταλέγονται και οι τακτικές καθυστερήσεις στις περιοδικές αξιολογήσεις 

του προγράμματος. Στο μεταξύ, η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα θα 

παραμείνει απρόβλεπτη. 

 Η συμφωνία της προηγούμενης εβδομάδας επήλθε γρήγορα, χωρίς τις 

παραβιάσεις των προηγούμενων προθεσμιών. Αυτό  αντανακλά μία 

σημαντική βελτίωση στις σχέσεις των δύο πλευρών. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ 

μπορεί να βασίζεται στη στήριξη των μετριοπαθών κομμάτων, προκειμένου 

να εγκρίνει τα απαιτούμενα νομοσχέδια από τη Βουλή, παρά τον υψηλό 

κίνδυνο διάσπασής του. Ωστόσο, οι προοπτικές πρόωρων εκλογών πριν το 

τέλος του 2015 είναι αρκετές, γεγονός που επαναφέρει την αβεβαιότητα στη 

μελλοντική σχέση μεταξύ Αθήνας και πιστωτών. 

 Η συμφωνία επιβάλει μία σειρά προϋποθέσεων, τις οποίες η Ελλάδα καλείται 

να εφαρμόσει. Αυτό καλύπτει ένα ευρύ πρόγραμμα διαρθρωτικών 

http://www.naftemporiki.gr/k/syriza-%CF%83%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B1
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μεταρρυθμίσεων, ιδίως στο συνταξιοδοτικό σύστημα, στα εργασιακά και στις 

αγορές. 

 Οι στόχοι για το πρωτογενές πλεόνασμα συνεπάγονται την περαιτέρω 

δημοσιονομική προσαρμογή, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Οι 

στόχοι είναι φιλόδοξοι και θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική πορεία της 

χώρας, η οποία έχει ήδη αποδυναμωθεί το β’ εξάμηνο του 2015 λόγω των 

capital controls. 

 Η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος αναμένεται να διαμορφωθεί 

έως τα 86 δισ. ευρώ.  Ο ρόλος του ΔΝΤ είναι αβέβαιος, καθώς το Ταμείο, 

προκειμένου να αναμιχθεί, αναμένει μία σημαντική ελάφρυνση του ελληνικού 

χρέους. Η συζήτηση για το χρέος αναμένεται να συντελεστεί κατά την 

αξιολόγηση του Οκτωβρίου, αν και προς το παρόν υπάρχουν έντονες 

διαφωνίες μεταξύ ΔΝΤ και Ευρώπης για το μέγεθος της αναδιάρθρωσης. Η 

Fitch δεν αναμένει πάντως, μείωση της ονομαστικής αξίας του χρέους, λόγω 

των πολιτικών ευαισθησιών στην Ευρώπη. 

 Το συνολικό πρόγραμμα του ESM περιλαμβάνει 25 δισ. ευρώ για την 

ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, εκ των οποίων τα 10 δισ. θα εκταμιευτούν 

εντός της εβδομάδας.  Fitch εκτιμά ότι τα 25 δισ. επαρκούν για την κάλυψη 

του κόστους της ανακεφαλαιοποίησης. αρ’ όλα αυτά, τα αναγκαία κεφάλαια 

ενδεχομένως να υπερβούν το εν λόγω ποσό, λόγω της αναβαλλόμενης 

φορολογίας. 

 Η κατάρρευση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και δανειστών έθεσε προ των 

πυλών τον κίνδυνο του Grexit. Εάν η σχέση των δύο πλευρών επανέλθει σε 

μία ανάλογου τύπου ένταση, τότε ο κίνδυνος του Grexit θα επανέλθει 

δριμύτατος.   

Ως το πρώτο βήμα προς τη σταθερότητα χαρακτηρίζει την ανακεφαλαιοποίηση των 

ελληνικών τραπεζών ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Fitch. Όπως εξηγεί 

αναλυτικά, η αύξηση των τραπεζικών κεφαλαίων θα βελτιώσει τη ρευστότητα, η 

οποία θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, εφόσον η Ελλάδα συμμετάσχει στην 

ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ. Ωστόσο, ο Fitch σπεύδει να προειδοποιήσει ότι η 

διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης δεν καθίσταται επαρκής από μόνη της, ώστε να 

αποκαταστήσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ο τραπεζικό κλάδος, εξηγεί, 

παραμένει αρκετά ευάλωτος, καθώς πρέπει να διευθετηθούν βαθιά δομικά 

http://www.naftemporiki.gr/k/dnt-%CE%B4%CE%BD%CF%84
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προβλήματα, όπως ο υψηλός αριθμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία 

ισούνται με το 63% του ελληνικού ΑΕΠ. Ο οίκος αξιολόγησης εκτιμά ότι η 

διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2015, ενώ διαβεβαιώνει  ότι οι 

κάτοχοι τραπεζικών ομολόγων δεν θα υποστούν «κούρεμα». Την αξιολόγηση «CCC» 

της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας επιβεβαίωσε ο οίκος 

Fitch.  Σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο αξιολόγησης, η συμφωνία που επετεύχθη 

πρόσφατα για τη χορήγηση ενός τρίτου πακέτου βοήθειας έχει περιορίσει σημαντικά 

τον κίνδυνο χρεοκοπίας της Ελλάδας. Ωστόσο, οι προκλήσεις του προγράμματος 

είναι υψηλές, καθώς θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος προκειμένου να αποκατασταθεί η 

εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών. Οι δυσκολίες αυξάνονται και λόγω της 

απρόβλεπτης και μη σταθερής πολιτικής κατάστασης της χώρας. Ο Fitch επισημαίνει 

ότι η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης δεν αναμένεται πριν τον Ιανουάριο, 

καθώς το πρόγραμμα είναι απαιτητικό και εμπροσθοβαρές. Παρ’ όλα αυτά, η 

επιτυχής ολοκλήρωσή της θα συνεπάγεται μία περιορισμένη αναδιάρθρωση του 

ελληνικού χρέους. Η ελληνική κυβέρνηση, συνεχίζει, έως τώρα έχει εφαρμόσει την 

πλειονότητα των 49 προαπαιτούμενων δράσεων, ενώ η υλοποίηση ορισμένων ακόμη 

μέτρων θα οδηγήσει στην εκταμίευση ακόμη 1 δισ. ευρώ και στην επίσημη 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών 

τραπεζών, ο Fitch θεωρεί ότι πρόκειται για ένα βήμα σε μία μεγάλη πορεία επανα-

σταθεροποίησης του τραπεζικού συστήματος και αποκατάστασης της 

χρηματοπιστωτικής εμπιστοσύνης. Εν συνεχεία, διαπιστώνει μία σαφή βελτίωση των 

σχέσεων μεταξύ της Αθήνας και των δανειστών, γεγονός που αποτυπώνεται και στην 

πρόοδο που έχει επιτευχθεί έως σήμερα. Ωστόσο, ο κίνδυνος επανάληψης των όσων 

έγιναν την περασμένη Άνοιξη είναι ζωντανός, εξέλιξη που συντηρεί το σενάριο του 

Grexit. Όσον αφορά στις επιδόσεις της οικονομίας, ο Fitch εκτιμά ότι το 2015 θα 

σημειωθεί ύφεση 0,3% ενώ το 2016 ανάπτυξη 1,5%.  

Σχετικά με τον οίκο Moody’s και το πώς αυτός αντιμετώπιζε την ελληνική οικονομία 

παρατηρούμε ότι ήδη από τους πρώτους μήνες του 2015 έθεσε υπό αναθεώρηση για 

πιθανή υποβάθμιση την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας την οποία εκείνη την 

περίοδο βαθμολογούσε με Caa1 την Ελλάδα. Σύμφωνα με τη Moody’s, η κίνηση 

αυτή αντανακλά την υψηλή αβεβαιότητα που κλιμακώθηκε κατά τις 

διαπραγματεύσεις μετά της ελληνικής κυβέρνησης και των επίσημων πιστωτών της. 
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Η τελική έκβαση αυτών των διαπραγματεύσεων θα έκρινα εάν η ελληνική οικονομία 

θα υποβαθμιζόταν περαιτέρω. 

Όπως σημειώνει ο οίκος αξιολόγησης, το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ 

της Ελλάδος και των πιστωτών θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές συνέπειες για την 

ικανότητα της χώρα να ανταποκρινόταν στις ανάγκες χρηματοδότησης και 

ρευστότητας, επηρεάζοντας την ικανότητα εξυπηρέτησης των τίτλων που έχει 

εκδώσει. Επίσης, για την αναθεώρηση της αξιολόγησης θα λαμβανόταν υπόψη η 

ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να εξασφάλιζε την μακροπρόθεσμη 

χρηματοδότηση της μέσω μιας επέκτασης ή τροποποίησης του τρέχοντος 

προγράμματος στήριξης, εξέλιξη που πιθανότατα να επέτρεπε και στις ελληνικές 

τράπεζες να διατηρήσουν την πρόσβασή τους στις πράξεις χρηματοδότησης της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η νέα κυβέρνηση όμως στην Ελλάδα είχε 

καταστήσει σαφή την επιθυμία της να αλλάξει σημαντικά τους όρους του 

υφιστάμενου προγράμματος στήριξης. Κατά την άποψη της Moody’s, υπήρχε 

σημαντική αβεβαιότητα ως προς την έκβαση των διαπραγματεύσεων που 

ακολούθησαν, καθώς και την ικανότητα των δύο πλευρών να καταλήξουν σε 

συμφωνία, η οποία θα εξασφάλιζε τη χρηματοδότηση της Ελλάδας. 

Εάν η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορούσε να πετύχει μια συμφωνία με τους 

επίσημους πιστωτές της μέσα στις επόμενες εβδομάδες, η πιθανότητα αθέτησης των 

υποχρεώσεων της θα αυξανόταν απότομα και χωρίς τη διασφάλιση ενός 

προγράμματος στήριξης, θα ήταν πολύ δύσκολο να ανταποκριθεί στις ανάγκες της 

χρηματοδότησης βραχυπρόθεσμα, καθώς τα αποθέματα ρευστότητας της ήταν πολύ 

χαμηλά. Ο οίκος υπογραμμίζει επίσης ότι η καθυστέρηση στην εκταμίευση της δόσης 

των 7,2 δισ. ευρώ, που ήταν αρχικά προγραμματισμένη για το περασμένο 2014, 

επιδείνωσε τη ρευστότητα και αύξησε τις προκλήσεις χρηματοδότησης της χώρας.  

Κάτω από το πρίσμα αυτών των γεγονότων, η Moody’s θεωρούσε την υποστήριξη 

της ΕΚΤ για το ελληνικό τραπεζικό τομέα ως βασικό καθοριστικό παράγοντα της 

ικανότητάς της κυβέρνηση να επιτύχει την ανανέωση των εντόκων. Η ικανότητα των 

εγχώριων τραπεζών να συνεχίσουν να διαδραματίζουν το ρόλο των κύριων 

αγοραστών εντόκων γραμματίων θα στηριζόταν στη συνέχιση της πρόσβασης στις 

πράξεις της ΕΚΤ. Η απόφαση της ΕΚΤ στις 4 Φεβρουαρίου για να άρει την 

επιλεξιμότητα των ελληνικών ομολόγων από τις πράξεις χρηματοδότησης είναι 
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αξιοσημείωτη. Αν και η ΕΚΤ επέτρεπε την πρόσβαση των τραπεζών στον μηχανισμό 

παροχής ρευστότητας (ELA), η Moody’s πίστευε ότι στο μέλλον η πρόσβαση είναι 

πιθανόν να εξαρτιόταν από: 

 την παραμονή της Ελλάδας εντός ενός επίσημου προγράμματος και 

 την πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στον μηχανισμό ELA 

Την ίδια χρονιά αν και η αξιολόγηση της Ποιότητας Χαρτοφυλακίων (AQR) από την 

ΕΚΤ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ελληνικές τράπεζες ήταν στην πραγματικότητα 

βιώσιμες, η προοπτική της αύξησης του κινδύνου αθέτησης εκ μέρους της ελληνικής 

κυβέρνησης θα μπορούσε να προκαλέσει την ΕΚΤ να αναθεωρήσει αυτή την άποψη. 

Εάν συνέβαινε αυτό οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν να χάσουν την πρόσβασή 

τους στις πράξεις διευκόλυνσης αναχρηματοδότησης, η οποία θα επηρέαζε την 

ικανότητα της κυβέρνησης να ανανεώσει τα ληξιπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια. 

Ωστόσο, ο οίκος σημείωνε ότι ακόμη και αν καταλήγαμε σε συμφωνία ανάμεσα στην 

Ελλάδα και τους πιστωτές της, θα αξιολογούνταν οι πιθανές επιπτώσεις των 

συμφωνιών, καθώς και τυχόν επακόλουθες αλλαγές στη δημοσιονομική και 

οικονομική πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης. Επίσης, θα αξιολογούνταν οι 

προοπτικές ανάπτυξης της χώρας και η τροχιά του χρέους του δημόσιου τομέα τα 

επόμενα χρόνια. Στον αντίποδα, αν και δεν ήταν πιθανό εκείνη την περίοδο, η 

Moody’s ανέφερε ότι θα μπορούσε να εξετάσει την αναβάθμιση της αξιολόγηση των 

κρατικών ομολόγων της Ελλάδας στην περίπτωση (1) αύξησης του ρυθμού της 

δημοσιονομικής εξυγίανσης και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, (2) συνέχισης 

της οικονομικής ανάπτυξης και τήρησης των μεγάλων πρωτογενών πλεονασμάτων 

και (3) βελτίωσης της μελλοντικής εξωτερικής οικονομικής στήριξης και του 

πολιτικού περιβάλλοντος. Βέβαια στην πράξη παρατηρούμε μία ακόμα υποβάθμιση 

της αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης Moody’s, 

διαμορφώνοντας την σε Caa2, από Caa1 προηγουμένως, διατηρώντας αρνητικό το 

outlook. Η απόφαση του οίκου να υποβαθμίσει την Ελλάδα αντανακλούσε αφενός 

την αβεβαιότητα που κυριαρχούσε στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της ελληνικής 

κυβέρνησης και των Ευρωπαίων πιστωτών την και αφετέρου τις ανησυχίες για το αν 

καταλήγαμε εγκαίρως συμφωνία ώστε να αποδεσμευτεί η δόση των 7,2 δισ. ευρώ του 

πακέτου διάσωσης. Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η ελληνική οικονομία 
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επηρεαζόταν αρνητικά από την αδύναμη οικονομική δραστηριότητα και το 

εύθραυστο πολιτικό περιβάλλον.  Όπως ανέφερε η Moody’s οι διαπραγματεύσεις 

μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των Ευρωπαίων πιστωτών της είχαν σημειώσει 

πολύ μικρή πρόοδο στα μέσα του 2015, αν και το τελευταίο διάστημα είχαν διαφανεί 

κάποιες κινήσεις για την επίτευξη συμφωνίας.  

Παρ’ όλα αυτά, τα περιθώρια είχαν μειωθεί σημαντικά, ενώ οι δύο πλευρές απείχαν 

αρκετά από μία συμφωνία που θα αποκαθιστούσε, έστω και προσωρινά, τη 

χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Χρειαζόταν, πλέον, σαφώς πολιτική 

βούληση για να υπάρξει συμφωνία, ενώ η έκβαση των διαπραγματεύσεων παρέμενε 

εξαιρετικά αβέβαιη και ο κίνδυνος να συμβεί κάποιο “ατύχημα” είχε αυξηθεί. Έτσι σε 

«Caa3» από «Caa2» υποβάθμισε την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της 

Ελλάδας ο οίκος Moody’s. Ειδικότερα, ο αμερικανικός οίκος Moody’s υποβάθμισε 

τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των ελληνικών ομολόγων σε  «Caa3» από «Caa2» 

προηγουμένως, θέτοντας παράλληλα την εν λόγω αξιολόγηση σε καθεστώς 

περαιτέρω υποβάθμισης. Η υποβάθμιση της ελληνικής αξιολόγησης αντανακλούσε 

την εκτίμηση της Moody’s ότι δίχως τη στήριξη των πιστωτών της Ελλάδας, η χώρα 

θα χρεοκοπούσε αφουγκραζόμενη την απόσταση μεταξύ των απαιτήσεων των 

δανειστών και αυτών που η Ελλάδα προτίθετο να αποδεχθεί, ώστε να υπάρξει 

συμφωνία για την παροχή νέας χρηματοδοτικής στήριξης  «Υπάρχουν σημαντικές 

δυσκολίες στην επίτευξη μίας μακροπρόθεσμης συμφωνίας για τη χώρα» ανέφερε η 

Moody’s. Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι για την Moody’s, χρεοκοπία 

υφίσταται μόνο εφόσον δεν αποπληρωθεί ομόλογο που βρίσκεται σε «χέρια» ιδιωτών 

πιστωτών. «Για να αποφευχθεί η αθέτηση της πληρωμής του ιδιωτικού χρέους, πρέπει 

να υπάρξει άμεση συμφωνία με τους πιστωτές του επίσημου τομέα» αναφέρει η 

Moody’s, ενώ ακόμη και εάν υπάρξει συμφωνία, η εφαρμογή της ενέχει αρκετές 

προκλήσεις, λόγω των πολιτικών και κοινωνικών αναταραχών. Παράλληλα, η 

Moody’s επισημαίνει ότι παρά τη σημαντική συρρίκνωση του ελλείμματος, η χώρα 

είχε επιτύχει μικρή πρόοδο στην εφαρμογή μακροπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων. «Οι 

πιθανότητες οριστικής ρήξης μεταξύ Αθήνας και δανειστών παραμένουν αρκετά 

υψηλές» τόνιζε ο οίκος αξιολόγησης. Όσον αφορά το χρέος, η Moody’s ισχυριζόταν 

ότι εκείνη τη στιγμή ήταν μη βιώσιμο. Για να καταστεί διαχειρίσιμο, η Ελλάδα 

όφειλε να επιτύχει μεγάλα πλεονάσματα για αρκετά χρόνια, πρόσθετε. 
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«Η πιθανότητα μίας συντεταγμένης και από κοινού αναδιάρθρωσης του χρέους είναι 

περιορισμένη» εκτιμά ο οίκος αξιολόγησης. Αναφορικά με το δημοψήφισμα, το «ναι» 

θα αύξανε την πιθανότητα συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, αποτρέποντας τη 

στάση πληρωμών. Όμως, το «ναι», συμπληρώνει, θα συνεπαγόταν μία βραχύβια 

πολιτική αναταραχή, η οποία ενδεχομένως να έθετε σε κίνδυνο την αποπληρωμή της 

ΕΚΤ στις 20 Ιουλίου. Στο ενδεχόμενο του «όχι», η Moody’s εκτιμούσε ότι ο κίνδυνος 

χρεοκοπίας θα αυξανόταν, οδηγώντας τη χώρα εκτός Ευρωζώνης. «Η πιθανότητα για 

συμφωνία εάν επικρατήσει το όχι, είναι περιορισμένη» τονίζει καταλήγοντας. 

Συνεχίζοντας μέσα στο 2015, με υποβάθμιση της αξιολόγησης «Caa3» των πέντε 

ελληνικών τραπεζών προειδοποιούσε ο οίκος Moody’s, σύμφωνα με νέα έκθεση για 

το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας. Ειδικότερα, ο αμερικανικός οίκος Moody’s 

απειλούσε με υποβάθμιση την αξιολόγηση «Caa3» της Εθνικής Τράπεζας, ΕΤΕ-

2,54% της Τράπεζα Πειραιώς, της Eurobank, της Alpha Bank ΑΛΦΑ-1,25% και της 

Attica Bank. Τελικά η Moody’s υποβάθμισε την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της 

Ελλάδας σε «Caa3» από «Caa2» προηγουμένως. Η υποβάθμιση αυτή στηριζόταν 

πρώτον, στη σημαντική επιδείνωση της ρευστότητας και της χρηματοδότησης των 

ελληνικών τραπεζών και δεύτερον, στο «κλείσιμο» των τραπεζικών ιδρυμάτων, το 

οποίο σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, ισούταν με χρεοκοπία.«Ο κίνδυνος 

απωλειών για τους καταθέτες και τους μετόχους είναι υψηλός, δεδομένης της 

αβεβαιότητας σχετικά με την πρόσβαση των τραπεζών στον Έκτακτο Μηχανισμό 

Ρευστότητας (ELA) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας» ανέφερε η Moody’s. 

Στους κινδύνους, προσθέτει,  συγκαταλεγόταν και η αυξημένη πιθανότητα εξόδου της 

χώρας από την Ευρωζώνη. Όπως εξηγεί, η απόφαση της ΕΚΤ να «παγώσει» το ELA 

στα επίπεδα των 89 δισ. ευρώ υπογραμμίζει τους κινδύνους ρευστότητας των 

τραπεζών, οι οποίες είναι αποκλεισμένες από κάθε εναλλακτική πηγή 

χρηματοδότησης. Σύμφωνα άλλωστε, με την Moody’s, η εξάρτηση των τραπεζών 

από το ευρωσύστημα είναι αρκετά υψηλή. Η επιβολή των κεφαλαιακών περιορισμών, 

εξηγεί, θα επιδείνωνε τόσο το οικονομικό κλίμα όσο και την ποιότητα των 

τραπεζικών assets (στοιχεία ενεργητικού). Η τελική υποβάθμιση των ελληνικών 

τραπεζών θα εξαρτιόταν όπως συμπέραινε η Moody’s, από την έκβαση του 

δημοψηφίσματος και την προθυμία της κυβέρνησης για συμφωνία με τους δανειστές. 

Ένα «όχι», τόνιζε, ότι  θα μεγάλωνε την πιθανότητα εξόδου από το ευρώ, 

συνεπάγοντας σημαντικές απώλειες για τους καταθέτες και τους μετόχους. Η 

Moody’s παράλληλα, πίστευε ότι οι πολιτικές εξελίξεις θα καθόριζαν και την 

http://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=ETE.ATH
http://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=ETE.ATH
http://www.naftemporiki.gr/k/eurobank
http://www.naftemporiki.gr/k/alpha_bank
http://www.naftemporiki.gr/k/alpha_bank
http://www.naftemporiki.gr/k/ela
http://www.naftemporiki.gr/k/ela
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προσβασιμότητα των ελληνικών τραπεζών στις πηγές χρηματοδότησης της ΕΚΤ. «Η 

συνέχιση του ELA προς τις τράπεζες θα περιορίσει τον κίνδυνο ζημιών για τους 

καταθέσεις και τους μετόχους των τραπεζών» καταλήγει η Moody’s. Συνεχίζοντας με 

την ίδια τακτική σε «Caa2» από «Β3» προηγουμένως υποβάθμισε τα προγράμματα 

καλυμμένων ομολογιών των ελληνικών τραπεζών ο οίκος αξιολόγησης Moody’s. 

Ειδικότερα, ο αμερικανικός οίκος αναθεώρησε στο «Caa2» την αξιολόγηση όλων των 

προγραμμάτων καλυμμένων ομολόγων των ελληνικών τραπεζών, δηλαδή της 

Εθνικής Τράπεζας, ΕΤΕ-2,54% της Eurobank, της Τράπεζας Πειραιώς ΠΕΙΡ-2,03% 

και της Alpha Bank. Παράλληλα, η Moody’s έθεσε την αξιολόγηση «Caa2» σε 

καθεστώς περαιτέρω υποβάθμισης. Μάλιστα ο αμερικανικός οίκος απείλησε με 

υποβάθμιση της αξιολόγησης «Caa3» των ελληνικών τραπεζών εκ νέου, εξαιτίας της 

απουσίας μίας οριστικής συμφωνίας για την Ελλάδα με του «Θεσμούς» που αύξανε 

σημαντικά τον κίνδυνο. Όσον αφορά τις ελληνικές τράπεζες, έκρινε ότι έχριζαν νέας 

ανακεφαλαιοποίησης, είτε υπήρχε συμφωνία είτε όχι. «Η ποιότητα των στοιχείων 

ενεργητικού (assets) έχει επιδεινωθεί σημαντικά» συμπληρώνει η Moody’s και η 

άμεση αναβάθμιση της αξιολόγησης «Caa3» της πιστοληπτικής ικανότητας της 

Ελλάδας είναι σχεδόν απίθανη, μας λέει ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος της 

Moody’s, Κόλιν Έλις. Μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, ο αναλυτής επισημαίνει ότι 

η ελληνική αξιολόγηση δεν αναμενόταν να αναβαθμιστεί σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, 

παρά τη συμφωνία για το τρίτο πρόγραμμα βοήθειας. «Σ’ αυτό που πρέπει να 

εστιάσουμε τώρα, είναι εάν η ελληνική Βουλή θα εγκρίνει τα προαπαιτούμενα μέτρα 

και εάν η Ελλάδα θα καταφέρει να καταβάλλει τα 3,5 δισ. στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα» εξηγεί χαρακτηριστικά. Η αναβάθμιση, συνεχίζει, είναι απίθανη λόγω των 

κινδύνων που παραμένουν και ρίχνουν βαριά «σκιά» στην πορεία της χώρας. Η 

έγκριση των προαπαιτούμενων μέτρων από την Βουλή αποτρέπει τον κίνδυνο άμεσης 

και άτακτης χρεοκοπίας της Ελλάδα, αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης Moody’s, 

σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press. Ωστόσο, ο αμερικανικός οίκος 

προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος παραμένει υψηλός, δεδομένου του διάχυτου 

σκεπτικισμού, σχετικά με την ικανότητα της Ελλάδας να τηρήσει τη συμφωνία. 

«Κρίνοντας από τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, τα βαθιά οικονομικά 

προβλήματα και την κοινωνική διαίρεση, είναι αρκετά αβέβαιο εάν οι ελληνικές 

αρχές θα έχουν την δυνατότητα να επιτύχουν τους στόχους τους προγράμματος» 

εξακολουθεί να επισημαίνει η Moody’s. 

http://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=ETE.ATH
http://www.naftemporiki.gr/k/eurobank
http://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=TPEIR.ATH
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Επίσης αρνητικά αποτιμά ο οίκος αξιολόγησης Moody’s την παραίτηση του Αλέξη 

Τσίπρα και τον υψηλό κίνδυνο πρόωρων εκλογών. Με σχόλιό της, λίγη ώρα μετά το 

διάγγελμα του κ. Τσίπρα, ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης επισήμαινε ότι η 

απόφασή του Πρωθυπουργού να παραιτηθεί και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές στις 

20 Σεπτεμβρίου μπορούσε να εμποδίσει την εφαρμογή του Μνημονίου. «Η κίνηση 

του Έλληνα πρωθυπουργού να παραιτηθεί και να ζητήσει πρόωρες εκλογές στις 20 

Σεπτεμβρίου θα μπορούσε να ενισχύσει τις ανησυχίες για την υλοποίηση του 

προγράμματος και, ενδεχομένως, να θέσει τις μελλοντικές εκταμιεύσεις των 

προγραμματισμένων δόσεων σε κίνδυνο» υπογραμμίζει χαρακτηριστικά η Moody’s. 

Πηγαίνουμε στο 2016 και διαπιστώνουμε, ότι ο οίκος Standard & Poor’s, σύμφωνα 

με έκθεση του, υπό τον τίτλο «Eurozone Rating Trends 2016» προανήγγειλε την 

αναβάθμιση της Ελλάδας στην κατηγορία «Β», υπό την προϋπόθεση να κλείσει 

θετικά η πρώτη αξιολόγηση. Σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο αξιολόγησης, η 

αναβάθμιση της Ελλάδας θα καταστεί εφικτή μετά την πρώτη αξιολόγηση του 

προγράμματος και την εκταμίευση των απαιτούμενων δόσεων, σε συνδυασμό με την 

ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Σε 

αντίθετη περίπτωση, συνεχίζει ο S&P, εάν η Ελλάδα δεν καταφέρει να εφαρμόσει τις 

μεταρρυθμίσεις και διακοπεί η στήριξη της ΕΚΤ προς τις ελληνικές τράπεζας, τότε 

είναι υπαρκτός ο κίνδυνος στάσης πληρωμών και υποβάθμισης στην αξιολόγηση 

«CCC». Σχετικά με την οικονομία, ο S&P εκτιμά ότι το ελληνικό ΑΕΠ 

συρρικνώθηκε κατά 0,3% το 2015, ενώ όσον αφορά το τρέχον έτος, εκτιμάται 

μηδενική ανάπτυξη. Αντίθετα, για το 2017 και το 2018 αναμένει αύξηση του ΑΕΠ 

κατά 3%. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα λαμβάνει από τον S&P την αξιολόγηση «CCC+» 

με «σταθερό» outlook. Συνεχίζοντας σε Β- από CCC+ αναβάθμισε την πιστοληπτική 

αξιολόγηση της Ελλάδας ο S&P, σε μία κίνηση - έκπληξη, καθώς η αναβάθμιση 

αναμενόταν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Στη σχετική ανακοίνωση ο 

αμερικανικός οίκος επισημαίνει ότι η απόφαση προέρχεται από την τήρηση εκ μέρους 

της Αθήνας των συμφωνηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης, αλλά και 

το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία έχει, παρά τα αλλεπάλληλα σοκ, αποδειχθεί πιο 

ανθεκτική από ό,τι υπολόγιζαν οι αναλυτές. Οι ειδικοί του S&P βλέπουν ακόμη έναν 

χρόνο στασιμότητας για την ελληνική οικονομία και στη συνέχεια πιο δυναμική 

ανάκαμψη. Στο δημοσιονομικό πεδίο αναμένουν πρωτογενές πλεόνασμα 0,4% φέτος 

(έναντι στόχου για 0,5%), το οποίο θα αυξηθεί κοντά στο 2% έως το 2019. 
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Αναφορικά με τον οίκο Fitch διαπιστώνουμε ότι επιβεβαίωσε την αξιολόγηση «CCC» 

της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας Ο οίκος αξιολόγησης 

σημειώνει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στο πεδίο της πρώτης αξιολόγησης με τους 

πιστωτές, ωστόσο όπως προειδοποιεί, οι κίνδυνοι υλοποίησης του προγράμματος 

στήριξης παραμένουν. Τονίζει επίσης ότι οι προβλέψεις για τα πρωτογενή 

δημοσιονομικά πλεονάσματα το 2016 και το 2017 βρίσκονται πάνω από τους στόχους 

του προγράμματος. Πάντως, o Fitch παρατηρεί ότι η προσφυγική και μεταναστευτική 

κρίση θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικό δημοσιονομικό, κοινωνικό και πολιτικό 

κόστος για την Ελλάδα Η επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) θα δημιουργήσει πιέσεις για αναβάθμιση του 

ελληνικού αξιόχρεου μεσοπρόθεσμα, αναφέρει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης 

Fitch, σε έκθεσή του. Η έκθεση εξετάζει την τάση του αξιόχρεου των χωρών της 

Ευρώπης, ενώ βασικά θέματα της είναι η αρνητική επίπτωση του Brexit, η πολιτική 

αβεβαιότητα και οι δημοσιονομικές εξελίξεις. Αναφερόμενος στο Brexit, ο οίκος 

σημειώνει ότι θα έχει αρνητική επίπτωση στη βρετανική οικονομία, στα δημόσια 

οικονομικά και την πολιτική συνέχεια της χώρας, προσθέτοντας ότι για τους λόγους 

αυτούς υποβάθμισε το αξιόχρεο της σε ΑΑ με αρνητική προοπτική. «Η έκταση του 

μεσοπρόθεσμου οικονομικού σοκ θα εξαρτηθεί κυρίως από τη φύση της όποιας 

μελλοντικής εμπορικής συμφωνίας με την Ε.Ε., που αποτελεί με διαφορά τη 

μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της Βρετανίας», σημειώνεται. «Το Brexit θα έχει 

επίσης δυσμενή αποτελέσματα σε άλλες οικονομίες της Ε.Ε. και θα αυξήσει τους 

πολιτικούς κινδύνους στην Ευρώπη, που είναι ήδη αυξημένοι από την ενίσχυση των 

λαϊκιστικών κομμάτων και τη μεταναστευτική κρίση», σημειώνει ο Fitch, αλλά 

προσθέτει ότι «δεν θα αναμέναμε το Brexit να προκαλέσει οποιεσδήποτε άμεσες 

αρνητικές αξιολογήσεις στο αξιόχρεο άλλων χωρών της Ε.Ε.». Η έκθεση σημειώνει 

ότι πολλές χώρες της Ευρωζώνης έχουν απομακρυνθεί από την αυστηρή εφαρμογή 

των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, ευνοώντας χαλαρότερη δημοσιονομική 

πολιτική. «Αυτό είναι πιθανό να στηρίξει την ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα, αλλά 

υπονομεύει περαιτέρω τη δημοσιονομική αξιοπιστία», τονίζει ο οίκος αξιολόγησης, 

προσθέτοντας ότι το δημόσιο χρέος παραμένει βασικός παράγοντας για την 

πιστοληπτική αξιολόγηση των ευρωπαϊκών χωρών. «Στην Ιταλία και την 

Πορτογαλία, μία αποτυχία να σημειωθεί πρόοδος στη μείωση του χρέους της 

κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ βραχυπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσει σε αρνητική 

αξιολόγηση», σημειώνεται. 

http://www.naftemporiki.gr/k/italia-%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://www.naftemporiki.gr/k/portogalia-%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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Στην Κύπρο, αναφέρει η έκθεση, μια επιτάχυνση στην αναδιάρθρωση των 

τραπεζικών δανείων, η συνέχιση της οικονομικής ανάπτυξης και η πρόσβαση της 

χώρας στις αγορές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναβάθμιση του αξιόχρεου της 

Τη σταδιακή άρση των capital controls, προς τα τέλη του 2016, προτείνει ο οίκος 

αξιολόγησης Fitch, θέτοντας ωστόσο, ως απαραίτητη προϋπόθεση την ομαλοποίηση 

του τραπεζικού συστήματος, την πολιτική σταθερότητα και την εφαρμογή του 

προγράμματος μεταρρυθμίσεων. Σύμφωνα με την έκθεση του αμερικανικού οίκου, η 

συμπεριφορά των καταθετών επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις πολιτικές 

εξελίξεις, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2015. «Οι 

περιορισμοί στις αναλήψεις καταθέσεων αποθαρρύνουν τους πελάτες να επιστρέψουν 

τα χρήματά τους στις τράπεζες» τονίζει στη συνέχεια, και επισημαίνει ότι οι 

καταθέσεις θα επιστρέψουν μόνο εφόσον, εμπεδωθεί το αίσθημα ασφαλείας στους 

Έλληνες καταθέτες ή εάν υπάρξει ένας νέος γύρος χαλάρωσης των περιορισμών. 

Όπως αναφέρεται στη συνέχεια, ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα παραμένει 

εξαρτημένος, σε μεγάλο βαθμό, από τη χρηματοδότηση του ευρωσυστήματος και 

κυρίως από τον ακριβό ELA. H επαναφορά του waiver τον προηγούμενο μήνα, 

σύμφωνα με τον Fitch, θα παράσχει σημαντική βοήθεια στις τράπεζες, οι οποίες θα 

μπορούσαν να αντικαταστήσουν το 7% της χρηματοδότησης του ELA με τη 

φθηνότερη χρηματοδότηση της ΕΚΤ. «Παρότι δεν αποτελεί ένα σημαντικό αριθμό, οι 

τράπεζες θα ωφεληθούν» σπεύδει να σημειώσει. Στις θετικές εξελίξεις 

συμπεριλαμβάνεται και η ένταξη των ελληνικών τραπεζών στο πρόγραμμα «φθηνής» 

χρηματοδότησης (TLTRO) της ΕΚΤ, μέσω του οποίου διασφαλίζεται τόσο η μακρά 

περίοδος ωριμάνσεων, όσο και το μικρότερο κόστος δανεισμού. Καταλήγοντας, ο 

οίκος Fitch εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 0,9% το 2016, με 

σταδιακή βελτίωση, όσο πλησιάζουμε στο 2017. 

Τέλος σχετικά με τη Moody’s διαπιστώνουμε ότι θετικά αποτιμά ο οίκος 

αξιολόγησης τη μείωση τόσο των μη εξυπηρετούμενων δανείων όσο και των 

λειτουργικών δαπανών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της Ελλάδας, μετά και 

την ανακοίνωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων. Χαρακτηρίζοντας «credit 

positive» τη συγκεκριμένη εξέλιξη, ο αμερικανικός οίκος εκτιμά ότι τα μειωμένα 

«κόκκινα δάνεια» και η συρρίκνωση των δαπανών θα συνδράμουν σημαντικά στην 

προσπάθεια επιστροφής των ελληνικών τραπεζών στην κερδοφορία. Ο Moody’s 

εστιάζει και στην εκκαθάριση των δανειακών χαρτοφυλακίων, εξηγώντας ότι η 
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πώληση δανείων θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ελάφρυνση του βάρους των 

μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών. «Η διάθεση ξένων 

ταμείων να συμμετάσχουν σε τέτοιες συναλλαγές εξαρτάται από τη δυνατότητα της 

ελληνικής κυβέρνησης να ολοκληρώσει επιτυχώς και έγκαιρια τις διάφορες 

αξιολογήσεις του προγράμματος στήριξης από τους δανειστές» εκτιμά, 

χαρακτηριστικά. Εκφράζοντας ωστόσο, την ανησυχία του, διαπιστώνει ότι οι 

προβλέψεις για ζημιές από τη χορήγηση δανείων συνεχίζουν να απορροφούν ένα 

μεγάλος μέρος (88%) των προ-προβλέψεων τραπεζικών κερδών. Ως αποτέλεσμα, 

προειδοποιεί ότι - εφόσον υπάρξει πολιτική σταθερότητα στη χώρα - η ουσιαστική 

μείωση των προβληματικών δανείων θα επέλθει σε τουλάχιστον τρία - τέσσερα 

χρόνια, δεδομένων των προβλημάτων στο ρυθμιστικό πλαίσιο κατάσχεσης ενεχύρων 

και πώλησης δανείων.  Συνεπώς την αξιολόγηση Caa3 για την πιστοληπτική 

ικανότητα της Ελλάδας διατήρησε ο διεθνής οίκος αξιολογήσεων Moody’s. Η 

Moody’s διατήρησε αμετάβλητο και το σταθερό outlook (προοπτικές) του ελληνικού 

αξιόχρεου. O οίκος επισημαίνει ότι, παρά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης 

αξιολόγησης, η συνεχής και έγκαιρη χρηματοδότηση της Ελλάδας από τον επίσημο 

τομέα παραμένει αβέβαιη, δεδομένης της απρόβλεπτης φύσης της πολιτικής στη 

χώρα, των μέτρων που πρέπει ακόμη να υλοποιηθούν και των πολιτικών αλλαγών 

στην Ευρωζώνη.  Συνεπώς, όπως εκτιμά ο οίκος, τα ρίσκα για τους ομολογιούχους 

του ιδιωτικού τομέα παραμένουν υψηλά. Το σταθερό outlook αντανακλά την 

εκτίμηση της Moody's ότι τα ρίσκα για τους πιστωτές είναι ισορροπημένα. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naftemporiki.gr/k/moodys
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Moody’s Caa3 Stable Oct 14 2016 

S&P B- Stable  Jan 22 2016 

Moody's Caa3 Stable  Sep 25 2015 

Fitch CCC N/A  Aug 18 2015 

S&P CCC+ Stable  Jul 21 2015 

Moody's Caa3 Negative Watch  Jul 01 2015 

Fitch CC N/A  Jun 30 2015 

Fitch CCC Negative  Jun 30 2015 

S&P CCC- Negative  Jun 29 2015 

S&P CCC Negative  Jun 10 2015 

Moody's Caa2 Negative  Apr 29 2015 

S&P CCC+ Negative  Apr 15 2015 

Fitch CCC N/A  Mar 27 2015 

Moody's Caa1 Negative Watch  Feb 06 2015 

S&P B- Negative Watch  Feb 06 2015 

S&P B Negative Watch  Jan 28 2015 

Fitch B Negative  Jan 16 2015 

S&P B Stable  Dec 12 2014 

Moody's Caa1 Stable  Aug 01 2014 

Fitch B Stable  May 23 2014 

Moody's Caa3 Stable  Nov 29 2013 

Fitch B- Stable  May 14 2013 

S&P B- Stable  Dec 18 2012 

S&P SD N/A  Dec 05 2012 

S&P CCC Negative  Aug 07 2012 

Fitch CCC N/A  May 17 2012 

S&P CCC Stable  May 02 2012 

Fitch B- Stable  Mar 13 2012 

Fitch RD N/A  Mar 09 2012 

Moody's C Negative  Mar 02 2012 

S&P SD N/A  Feb 27 2012 

Fitch C N/A  Feb 22 2012 

S&P CC Negative  Jul 27 2011 

Moody's Ca Negative  Jul 25 2011 

Fitch CCC N/A  Jul 13 2011 

S&P CCC Negative  Jun 13 2011 

Moody's Caa1 Negative  Jun 01 2011 

Fitch B+ Negative Watch  May 20 2011 

Moody's B1 Negative Watch  May 09 2011 

S&P B Negative Watch  May 09 2011 

S&P BB- Negative Watch  Mar 29 2011 

Moody's B1 Negative  Mar 07 2011 

Fitch BB+ Negative  Jan 14 2011 

Fitch BBB- Negative Watch  Dec 21 2010 

Moody's Ba1 Negative Watch  Dec 16 2010 

S&P BB+ Negative Watch Dec 02 2010 

Moody's Ba1 Stable Jun 14 2010 

S&P BB+ Negative Apr 27 2010 

Moody's A3 Negative Watch Apr 22 2010 

Moody's A3 Negative Apr 22 2010 

Fitch BBB- Negative Apr 09 2010 

S&P BBB+ Negative Mar 16 2010 
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Moody's A2 Negative Dec 22 2009 

S&P BBB+ Negative Watch Dec 16 2009 

Fitch BBB+ Negative Dec 08 2009 

S&P A- Negative Watch Dec 07 2009 

Moody's A1 Negative Watch Oct 29 2009 

Fitch A- Negative Oct 22 2009 

Fitch A Negative May 12 2009 

Moody's A1 Stable Feb 25 2009 

S&P A- Stable Jan 14 2009 

S&P A Negative Watch Jan 09 2009 

Fitch A Stable Oct 20 2008 

Fitch A Positive Mar 05 2007 

Moody's A1 Positive Jan 11 2007 

Fitch A Stable Dec 16 2004 

S&P A Stable Nov 17 2004 

Fitch A+ Negative Watch Sep 28 2004 

S&P A+ Negative Sep 13 2004 

Fitch A+ Stable Oct 20 2003 

S&P A+ Stable Jun 10 2003 

Moody's A1 Stable Nov 04 2002 

Fitch A Positive Oct 23 2002 

Fitch A Stable Jun 20 2001 

S&P A Positive Mar 13 2001 

Fitch A- Stable Sep 21 2000 

Fitch A- N/A Jul 27 2000 

Fitch BBB+ Positive Watch Mar 13 2000 

S&P A- Positive Nov 24 1999 

Fitch BBB+ N/A Oct 25 1999 

Fitch BBB Positive Watch Aug 10 1999 

Moody's A2 Positive Jul 04 1999 

Moody's Baa1 Positive Feb 10 1999 

S&P BBB Positive Nov 30 1998 

Moody's Baa1 Negative Watch Feb 20 1998 

Fitch BBB N/A Jun 04 1997 

S&P BBB- Positive Mar 26 1997 

Moody's Baa1 Stable Dec 23 1996 

Moody's Baa3 Positive Watch Nov 04 1996 

Fitch BBB- N/A Nov 13 1995 

Moody's Baa3 Stable May 24 1994 

S&P BBB- Stable Mar 08 1994 

S&P BBB- Positive Jan 13 1993 

S&P BBB- Stable Aug 14 1991 

Moody's Baa1 Stable Jul 19 1990 

S&P BBB- Negative Jul 19 1990 

S&P BBB Negative Apr 05 1990 

S&P BBB Stable Jun 26 1989 

S&P BBB N/A Sep 09 1988 
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5.3 ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Οι ξένοι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης συνεχίζουν να τηρούν στάση αναμονής, 

και έντονης επιφυλακτικότητας απέναντι στην Ελλάδα, διατηρώντας τη διαβάθμιση 

της χώρας σε πολύ χαμηλά επίπεδα και για την ακρίβεια σε καθεστώς «junk» 

Εξάλλου οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται τόσο στο ζήτημα της ελάφρυνσης του 

χρέους όσο και στο θέμα της ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα 

ποσοτικής χαλάρωσης (QE) του Μάριο Ντράγκι δίνουν την ευκαιρία στους 

αξιολογητές να κρατούν όσο πιο χαμηλά  γίνεται την πιστοληπτική ικανότητα της 

χώρας. Αυτό παρουσιάζεται ξεκάθαρα μέσα από τη νέα εκτίμηση του οίκου Fitch, 

που διατήρησε σταθερή την αξιολόγηση της χώρας μας, ενώ ταυτόχρονα μας 

προειδοποίησε ότι οι κίνδυνοι που υφίστανται για την ορθή εφαρμογή του 

προγράμματος είναι ακόμη σημαντικοί, μιας και προκύπτει ότι η κυβέρνηση «δεν έχει 

ακόμα την ισχυρή ιδιοκτησία του»
[71]

, σημείο στο οποίο επέμεινε και η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Τη στιγμή που η απόδοση του ελληνικού 10ετούς 

ομολόγου παραμένει πάνω από το 8%, καταδεικνύοντας ότι οι συμμετέχοντες στην 

αγορά δεν θεωρούν ότι πρόκειται άμεσα να υπάρξουν θετικές εξελίξεις, στο ελληνικό 

ζήτημα, οι οίκοι αξιολόγησης με τη σειρά τους δεν νιώθουν καμιά κάποια πίεση να 

αλλάξουν προς το καλύτερο τις αξιολογήσεις τους. Κατά συνέπεια διατηρούν τις 

αξιολογήσεις τους στην ίδια «γραμμή», κάτι που δεν βοηθάει την ελληνική πλευρά, 

αφού η χώρα μας παραμένει σταθερά εκτός αγορών και μάλιστα με μεγάλη απόσταση 

από τις χώρες που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα. Μπορούμε να φέρουμε 

σαν παράδειγμα την Πορτογαλία, η οποία τώρα τελευταία κλυδωνίζεται και πάλι από 

τις αγορές, οι οποίες προεξοφλούν αρνητικές εξελίξεις στο μέτωπο της οικονομίας, 

παρακολουθώντας την απόδοση του 10ετούς ομολόγου της να ανεβαίνει στα επίπεδα 

του 3%.  

[71] 
http://www.kathimerini.gr/874251/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/sta8era-epifylaktikoi-oi-

3enoi-oikoi--gia-to-mellon-ths-ellhnikhs-oikonomias
 

http://www.kathimerini.gr/874251/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/sta8era-epifylaktikoi-oi-3enoi-oikoi--gia-to-mellon-ths-ellhnikhs-oikonomias
http://www.kathimerini.gr/874251/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/sta8era-epifylaktikoi-oi-3enoi-oikoi--gia-to-mellon-ths-ellhnikhs-oikonomias
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Ακόμα βέβαια και έτσι βρίσκεται 500 μονάδες βάσης χαμηλότερα από των ελληνικών 

χρεογράφων. Συνεχίζοντας βλέπουμε ότι η Ελλάδα αξιολογείται σήμερα με: α) B- 

από τη Standard & Poor’s, β) Caa3 από τη Moody’s, γ) CCC από τη Fitch, ενώ 

παράλληλα η απόδοση του ελληνικού κρατικού 10ετούς τίτλου κινείται στο 8%, μιας 

και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, δήλωσε ότι το 

χρονοδιάγραμμα της ένταξης των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής 

χαλάρωσης (QE) δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακόμα, αλλά θα εξαρτηθεί από την 

ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους. 

Μέσα από τις δηλώσεις του αυτές  δόθηκε οριστικά τέλος στο αισιόδοξο σενάριο που 

μιλούσε για ένταξη της χώρας στο QE μέσα στον Σεπτέμβριο ή στους αμέσως 

επόμενους μήνες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Bank of America Merrill Lynch, η 

εξέλιξη αυτή θα πρέπει να αναμένεται πλέον στις αρχές του 2017, μαζί με την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης, εάν βέβαια κάτι τέτοιο καταστεί δυνατόν μέχρι τότε. 

Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, οι οίκοι αξιολόγησης δεν βιάζονται καθόλου να 

προχωρήσουν σε αναβαθμίσεις, παρότι οι επιδόσεις της οικονομίας, όπως 

αποτυπώθηκαν στα στοιχεία του ΑΕΠ του β΄ τριμήνου, ήταν κάπως καλύτερες από 

τις προβλέψεις τους. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων 

και των αναλύσεών τους που δημοσιεύθηκαν. H Moody’s ανέφερε με σαφήνεια πριν 

λίγο καιρό ότι παρά τη σταθεροποίηση της οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα, το 

ρίσκο στην εφαρμογή του προγράμματος παραμένει υψηλό. Με δεδομένα την ισχνή 

κοινοβουλευτική πλειοψηφία και το μη ικανοποιητικό track record της χώρας, καθώς 

και τη σχετική αδυναμία της δημόσιας διοίκησης να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις 

που έχουν νομοθετηθεί, ο οίκος δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας. 

Αναφορικά με τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, η Moody’s τονίζει ότι, παρά την 

τελευταία ανακεφαλαιοποίηση του κλάδου, οι προκλήσεις στο μέτωπο της ποιότητας 

ενεργητικού εξακολουθούν να εμπνέουν ανησυχία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του 

οίκου, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα κορυφώσουν μέσα στο 2016, κοντά στο 

40%. «Η φτωχή ποιότητα ενεργητικού στον χρηματοοικονομικό κλάδο αναμένεται να 

διατηρήσει σε χαμηλά επίπεδα την ανάπτυξη των επενδύσεων. Ως αποτέλεσμα, η 

κατανάλωση και οι καθαρές εξαγωγές θα συνεχίσουν να κινούν την οικονομική 

δραστηριότητα», εκτιμάται από τους αναλυτές του οίκου, με τη Moody’s να 

προβλέπει ύφεση 0,7% για την οικονομία φέτος, με στροφή σε θετικούς ρυθμούς και 

ανάπτυξη 1,8% το 2017. Αντίστοιχες ανησυχίες για την εύθραυστη κατάσταση των 
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τραπεζών μέσα σε ένα αδύναμο οικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον, εξέφρασε 

στις αρχές του Αυγούστου και η Standard & Poor’s.
[72]

 Λαμβάνοντας υπόψη τα 

υψηλά επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τη φτωχή κερδοφορία τους, ο 

οίκος εκτιμούσε ότι οι τέσσερις τράπεζες θα συνεχίσουν να εμφανίζουν μεγάλες 

ανισορροπίες στη χρηματοδοτική τους θέση, με αποτέλεσμα να εξαρτώνται από το 

ευρωσύστημα για την κάλυψη των αναγκών τους σε ρευστότητα. Το μεγάλο ερώτημα 

αφορά στον χρόνο που αυτή η σχέση εξάρτησης θα δρομολογηθεί, ενώ υπολογισμούς 

με σχετική ακρίβεια δεν μπορεί να κάνει κανείς και αυτό γιατί κυριαρχεί η γνωστή 

ρευστότητα στην οικονομία. Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω δεδομένων που 

υφίστανται αυτήν τη στιγμή δεν θεωρείται πιθανή μια άμεση αναβάθμιση της 

πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης οι οποίο 

συνεχίζουν να βλέπουν με επιφυλακτικότητα τις εξελίξεις γύρω από την ελληνική 

οικονομία. 

[72]
 http://www.voria.gr/article/ti-provlepoun-i-xeni-iki-axiologisis-gia-tin-ellada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.voria.gr/article/ti-provlepoun-i-xeni-iki-axiologisis-gia-tin-ellada


[115] 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Πριν περίπου από έναν αιώνα η ανάγκη για έγκυρη πληροφόρηση τόσο των 

επενδυτών όσο και των δανειζόμενων οδήγησε στην δημιουργία των οίκων 

αξιολόγησης. Η μετέπειτα εξέλιξη των αγορών, η αύξηση του αριθμού των 

χρηματοοικονομικών προϊόντων,  καθώς και του αριθμού των επενδυτών ανά τον 

κόσμο ενίσχυσε το ρόλο τους και εδραίωσε την παρουσία τους. Είναι 

αδιαμφισβήτητο ότι οι οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αποτελούν  

αναπόσπαστο κομμάτι της αλυσίδας των αγορών κεφαλαίου πλέον με αιχμή του 

δόρατος τους τρεις κυριότερους οίκους, δηλαδή τη Moody's, τη Standard& Poor's και 

τη Fitch IBCA. Οι πιστωτικές αξιολογήσεις λαμβάνονται υπόψη από τους επενδυτές, 

τους εκδότες και τις κυβερνήσεις. Η χρησιμοποίηση αυτών των αξιολογήσεων 

προσφέρει σ’ αυτούς που συμμετέχουν στις αγορές να έχουν πληθώρα εναλλακτικών 

επιλογών για τις επενδυτικές τους κινήσεις, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο και τα 

κόστη πληροφόρησης. Επίσης μέσα από τις αξιολογήσεις είναι δυνατή η αύξηση και 

συγκέντρωση κεφαλαίων από τους δανειστές που ενδυναμώνουν τις οικονομίες, 

ωθώντας την περαιτέρω ανάπτυξη. Συμπεραίνουμε, ότι όσοι αγοράζουν τα διάφορα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα χρησιμοποιούν τις εκτιμήσεις των οίκων αυτών, σαν  

σημαντικά δεδομένα στις δικές τους αναλύσεις πιστωτικής ποιότητας και στις 

επενδυτικές τους αναλύσεις, ενώ από την άλλη όσοι πωλούν τα προϊόντα αυτά 

χρησιμοποιούν τις αξιολογήσεις για την διαχείριση του κινδύνου και για εμπορικούς 

σκοπούς. Ωστόσο μετά την ατυχή εξέλιξη με την υπόθεση της Enron και πολύ 

περισσότερο μετά την αποτυχία των sub-prime δανείων που είχε σαν συνέπεια το 

ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης, θεωρήθηκε σημαντική η μελέτη γύρω από τις 

λειτουργίες αυτών των οίκων αξιολόγησης καθώς και η έρευνα γύρω από τη 

διαφάνεια των δραστηριοτήτων τους. Με τα γεγονότα που εξελίχθηκαν η αξιοπιστία 

των οίκων αξιολόγησης έχει υποστεί ένα μεγάλο πλήγμα που δύσκολα θα ξεχαστεί. 

Το μεγαλύτερο κομμάτι της κριτικής τους στρέφεται κυρίως γύρω από τον τρόπο με 

τον οποίο οι οίκοι αξιολόγησης αναλύουν και βαθμολογούν επιχειρήσεις και χώρες. 

Μία άλλη ασάφεια υπάρχει στο κομμάτι της πληρωμής των οίκων από τους πελάτες 

τους, μιας και υπάρχουν φήμες για μυστικές  συμφωνίες κάτω από τα τραπέζι με 

κράτη και εταιρείες με σκοπό την απόκτησης ευνοϊκής βαθμολόγηση τους. Επίσης 

σφοδρή κριτική έχει δεχθεί και το ολιγοπώλιο που διατηρείται στον κάδο, καθώς τα 

εμπόδια εισόδου είναι σημαντικά. Οι οίκοι αξιολόγησης βαθμολογούν και την χώρας 
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ανά τακτά χρονικά διαστήματα με κύριο χαρακτηριστικό των τελευταίων ετών τις 

συνεχείς υποβαθμίσεις των ελληνικών κρατικών τίτλων. Το αποτέλεσμα αυτών των 

αρνητικών βαθμολογήσεων είναι η χώρα μας να έχει βυθιστεί σε αυτήν τη βαθιά 

οικονομική ύφεση, αφού δυσκολεύεται να αντλήσει δανειακά κεφάλαια από τους 

ξένους επενδυτές. Το ξέσπασμα της διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης του 2007-

2009, που οδήγησε στην οικονομική ύφεση την Ελλάδα μετά από 13 χρόνια συνεχούς 

ανάπτυξης, υπήρξε και η αιτία για να αποκαλυφθούν τα προβλήματα της χαμηλής 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, καθώς και του υψηλού δημόσιου 

χρέους. Στην περίπτωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης της Ελλάδας, οι τρεις 

μεγαλύτεροι οίκοι αξιολόγησης (Moody’s, S&P και Fitch) είχαν εμφανιστεί κατά το 

παρελθόν αρκετά αισιόδοξοι για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, επηρεαζόμενοι 

ως επί το πλείστον από τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης στην Ελλάδα, τις μεγάλες 

συμφωνίες που υπήρχαν εκείνη την περίοδο, τα έργα που γίνονταν, την ευρωστία των 

Ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων και την ταχεία ανάπτυξή τους στη Βαλκανική και 

εν γένει την εξωστρέφεια του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος.  Τα τελευταία 

χρόνια όμως παρατηρούμε μια ριζική μεταστροφή στις εκτιμήσεις τους. Οι συνεχείς 

υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας, έχουν δημιουργήσει ένα 

χωρίς προηγούμενο οικονομικό σκηνικό και σήμερα η χώρα μας εμφανίζεται να είναι 

μία από τις χώρες με τη χαμηλότερη πιστοληπτική διαβάθμιση διεθνώς, με βάση τα 

στοιχεία όλων των οίκων αξιολόγησης. Πάρα πολλοί θεωρούν, ότι οι υποβαθμίσεις 

αυτές έχουν προκαλέσει σε ένα μεγάλο βαθμό τον αποκλεισμό της χώρας μας από τις 

διεθνείς αγορές και έχουν εντείνει την Ευρωπαϊκή κρίση χρέους. Η αποκάλυψη των 

αυτών των δομικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους 

αξιολόγησης στο τέλος του 2009, προκάλεσε έντονες ανησυχίες στις αγορές, που με 

τη σειρά τους σταδιακά άρχισαν να απαιτούν όλο και υψηλότερες αποδόσεις 

προκειμένου να δανείσουν το ελληνικό Δημόσιο. Με τις εξελίξεις αυτές να 

λαμβάνουν χώρα, ο νέος δανεισμός κατέστη απαγορευτικός και συνεπώς, τον Μάιο 

του 2010, η ευρωζώνη μαζί με το ΔΝΤ παρείχαν δάνειο €110 δις με στόχο την 

αποφυγή της χρεοκοπίας. Την ίδια περίοδο παρατηρούμε το φαινόμενο της 

μετατροπής της ελληνικής κρίσης σε ευρωπαϊκή, αφού πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες 

και ταμεία ήταν κυρίως οι κάτοχοι των ελληνικών ομολόγων που είχαν εκδοθεί στο 

παρελθόν, ενώ οι αγορές, με αφορμή τις ελληνικές ανισορροπίες, αφυπνίστηκαν ως 

προς τις σοβαρές αδυναμίες της αρχιτεκτονικής της νομισματικής ένωσης. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσμα, από τη μία η ευρωζώνη να ξεκινήσει να δημιουργεί μια νέα 
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αρχιτεκτονική, που να διορθώνει τις προηγούμενες ατέλειες και να αποτελεί μια 

ισχυρή βάση για τη μελλοντική βιωσιμότητα του ευρώ, και από την άλλη η Ελλάδα 

ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια περιορισμού των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και 

εφαρμογής μιας μεγάλης σειράς αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Με βάση 

το Μνημόνιο που συμφωνήθηκε με την Τρόικα (ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ), η Ελλάδα όφειλε 

μέσα στα επόμενα χρόνια να εφαρμόσει αλλαγές που παραμελήθηκαν για δεκαετίες, 

ώστε όχι μόνο να μειώσει τα δημοσιονομικά της ελλείμματα, αλλά και να επαναφέρει 

τη χώρα σε μια αξιοπρεπή ανταγωνιστική θέση. Ωστόσο κατά την εφαρμογή του 

προγράμματος παρατηρούνται κίνδυνοι που δεν είναι μόνο χρηματοοικονομικοί αλλά 

και πολιτικοί. Η παρατεταμένη διάρκεια της ύφεσης που διανύουμε είναι ένα 

σημαντικό ζήτημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη καθώς όπως έχει παρατηρηθεί η 

μακροχρόνια ύφεση διογκώνει την δυναμική των υπόλοιπων αρνητικών παραμέτρων 

και περιορίζει την ελεύθερη οικονομική πολιτική της χώρας μας. Η αποκατάσταση 

του θετικού οικονομικού κλίματος και η αντιστροφή του αρνητικού ρυθμού των 

επενδύσεων, σε συνδυασμό με τη σταθεροποίηση του εισοδήματος των πολιτών είναι 

τα σημεία κλειδιά για την επάνοδο σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Παρόλα αυτά 

ακόμα και σήμερα είναι ορατός ο κίνδυνος να μην μπορέσει η Ελλάδα να βγει στις 

αγορές για μακρό χρονικό διάστημα στο μέλλον, κάτι που οι αγορές επισημαίνουν 

εδώ και πολύ καιρό, ενώ οι και οι οίκοι αξιολόγησης έρχονται να επιτείνουν το 

σενάριο αυτό με τις συνεχόμενες υποβαθμίσεις τους διατηρώντας τα επιτόκια 

δανεισμού της χώρας μας στα ύψη. Η ικανότητα της ελληνικής κοινωνίας να αντέξει 

τις επιπτώσεις των μνημονίων είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, καθώς οι πολίτες 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη νέα πραγματικότητα και να αντιληφθούν ότι η 

προηγούμενη καλή εποχή της οικονομικής ευρωστίας πέρασε ανεπιστρεπτί και ότι 

δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις χωρίς κόστος καθώς και ότι η υλοποίηση των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι αναγκαία προκειμένου να μην διολισθήσουμε 

περαιτέρω. Στη δύσκολη αυτή κοινωνική και οικονομική συγκυρία της χώρας μας 

οφείλουμε να αποφεύγουμε τις ακραίες αντιδράσεις, να βλέπουμε το μέλλον με 

ρεαλισμό αλλά συνάμα πρέπει να διατηρήσουμε την ελπίδα και την αισιοδοξία μας 

καθώς η οικονομική ύφεση θα παρέλθει και η χώρα μας με την αναγκαίες 

μεταρρυθμίσεις να εφαρμόζονται, θα επιστρέψει ισχυρότερη στις διεθνής αγορές 

αποκαθιστώντας την αξιοπιστίας της. 
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 Σ ότι αφορά την έρευνα παρατηρούμε  ότι έχει κάποιους περιορισμούς. Πρώτον, 

εξετάστηκε μόνο η Ελλάδα αναφορικά με τον τρόπο βαθμολόγησης των οίκων 

αξιολόγησης και μια ενδιαφέρουσα πρόταση για περαιτέρω έρευνα είναι να 

εξεταστούν και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Ο δεύτερος περιορισμός είναι 

πως λήφθηκαν υπόψη οι αξιολογήσεις μόνο από τους τρεις σημαντικότερους οίκους 

αξιολόγησης και επομένως υπάρχει χώρος σε κάποια άλλη έρευνα να μελετηθούν 

στοιχεία από περισσότερους οίκους αξιολόγησης.  

 

Κλείνοντας συμπεραίνουμε, πως οι υποβαθμίσεις των οίκων αξιολόγησης επηρέασαν 

την πραγματική οικονομία της χώρας μας επιτείνοντας την οικονομική κρίση και 

προκαλώντας μια οικονομική ασφυξία. Επομένως οι οίκοι αξιολόγησης θα πρέπει θα 

πρέπει να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή όταν αξιολογούν μια χώρα ώστε να μην 

γίνονται υπερβολικές εκτιμήσεις και λάθη, γιατί μέσω των αποφάσεών τους 

επηρεάζεται η καθημερινότητα και η ζωή εκατομμυρίων πολιτών. Από την άλλη ούτε 

η χώρα μας εμφανίζεται έτοιμη να εξέλθει στις αγορές καθώς έχει χάσει το διεθνές 

της κύρος και ένα μεγάλο κομμάτι της αξιοπιστίας της στον οικονομικό κόσμο με 

συνέπεια να αδυνατεί να δανειστεί από τις διεθνείς αγορές για να 

αυτοχρηματοδοτήσει το χρέος της προκειμένου να απεμπλακεί από τα Μνημόνια. 

Βέβαια η διεθνής οικονομική αξιοπιστία της χώρας εξαρτάται στην ουσία από τις 

βαθμολογίες που θα λάβει από τους οίκους αξιολόγησης, επομένως υπάρχει άμεση 

αλληλεξάρτηση μεταξύ της εικόνας της χώρας μας στον διεθνή οικονομικό κόσμο και 

των αξιολογήσεων που λαμβάνει από τους οίκους αξιολόγησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[119] 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Ελληνική Βιβλιογραφία 

Γ. Χαρδούβελη-Χρ. Γκόρτσου (επιμ.) (2011), «Η διεθνής κρίση, η κρίση στην 

ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα», εκδόσεις ΕΕΤ Αθήνα 
 

Soros George (2008), «H οικονομική κρίση του 2008 και η σημασία της”», εκδόσεις. 

Λιβάνη, Αθήνα,  

 

Χάρβεϊ Ντέϊβιντ (2007), «Νεοφιλελευθερισμός : Ιστορία και παρόν», εκδόσεις 

Καστανιώτη, Αθήνα 

Stiglitz Joseph E. (2014), «O θρίαμβος της απληστίας – Η ελεύθερη αγορά και η 

κατάρρευση της παγκόσμιας οικονομίας», τόμος Α’, εκδόσεις Ημερησία 

Βατικιώτη Λεωνίδα (2010), «Σαράντα άδοξα χρόνια; H μετανάστευση στην Ελλάδα 

μιας χρόνιας και δομικής κρίσης», στο συλλογικό έργο «Ο χάρτης της κρίσης: To 

τέλος της αυταπάτης», εκδόσεις Τόπος, Αθήνα 

Γεώργιος Κουφάρης (2010), «H  παγκόσμια οικονομική κρίση και οι 

χρηματιστηριακές αγορές», εκδόσεις Περιοδικό Χρήμα,  Ιανουάριος-Φεβρουάριος 

2010 

 

«Το Χρονικό της Μεγάλης Κρίσης» (2008), Εκδόσεις: Τράπεζα της Ελλάδος, Κέντρο 

Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης 
Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία 

Smith R.C. and I. Walter (2001), ‘’Rating Agencies : Is there an Agency issue?’’, 

Stern School of  Business, New York university 

Standard and Poor’s (2003), ‘’Corporate ratings criteria’’ 

Ben Macdonald (2006) ‘’Rating change Timeless across Rating Agencies’’, The 

Leonard N. Stern School of Business 

Rothbard Murray (2006), “Power and Market: Government and the Economy”, fourth 

edition, Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama 

Άρθρα 

Rating Agencies: An Oligopoly? Tadahiro Asami, Newsletter (No.4, 2002). Institute 

for International Monetary Affairs.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Murray_Rothbard


[120] 
 

IOSCO (2003), ‘’Report on the activities of Credit Rating Agencies’’, The technical 

committee of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), 

September.  

 

The credit Rating Industry, Richard Cantor and Frank Parker, FRBNY Quarterly 

Review / Summer –Fall 1994 

«Procedures of International Credit rating Agencies’», www. 

kazakhstaninvestment.com  

«Credit rating Agency», From Wikipedia, the free encyclopedia 

International Monetary Fund, “Global Financial Stability Report : Sovereigns, 

funding, and systemic liquidity”, October 2010, σ. 111 
 

Roche Marc, Καπιταλισμός εκτός νόμου – Η οικονομία του παρασκηνίου, εκδ. 

Ημερησία, 2014, σ. 

Gärtner Manfred, Standards are poor : On competence and professional integrity at 

the leading rating agency, 2014, σ. 2, http://link.springer.com 

Fuchs Andreas – Gehring Kai, The Home Bias in Sovereign Ratings, 20 December 

2013, Discussion Paper Series No 552, University of Heidelberg, Department of 

Economics, σ. 36, http://www.uni-heidelberg.de/md/awi/forschung/dp 552.pdf. 

Bergstrom Rupini, Bond raters get subpoenas, Wall St Journal, Oct. 27, 2007, B2 

http://www.wsj.com/articles/SB119342348928373142 

Wessendorf M. Erin, Regulating the credit rating agencies, Entrepreneurial Business 

Law Journal, vol. 3: I, 2008, 162. 

Ζοπουνίδη Κωνσταντίνου, Οίκοι αξιολόγησης και αξιοπιστία, 24-12-2012, 

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=490241&h1=true#commentForm 

Ryan John, The negative impact of credit rating agencies and proposal for better 

regulation, working paper FG1, 2012/Nr. 01, January 2012, SWP Berlin, σ. 11. 

“The Financial Crisis Inquiry Report”, The Financial Crisis Inquiry Commission, 

Official Government Edition, January 2011, σ. 418 

 

IOSCO, Statement Of Principles Regarding The Activities Of Credit Rating Agencies, 

Statement of the Technical Committee of IOSCO September 2003, 

σε http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD151.pdf. 

 

IOSCO, Good practices on reducing reliance on CRAs in asset management – 

Consultation Report, June 2014, σε http://www.iosco.org/library/pubdocs/ 

pdf/IOSCOPD442.pdf  

 

http://link.springer.com/
http://www.uni-heidelberg.de/md/awi/forschung/dp%20552.pdf
http://www.wsj.com/articles/SB119342348928373142
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=490241&h1=true#commentForm
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD151.pdf


[121] 
 

Financial Stability Board, Principles for reducing reliance on CRA ratings, October 

27, 2010, http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/r_ 

101027.pdf?page_moved =1 

 

Basel Committee on Banking Supervision (2010a): December, http:// 

www.bis.org/publ/bcbs 189.htm. 

 

Basel Committee on Banking Supervision (2010b): December, http:// 

bis.org/publ/bcbs 188.htm. 

 

Revisions to the securitisation framework, Basel III Document, 11 December 2014, 

σε http://www.bis.org/bcbs/publ/d303.pdf 

 

Touraine Alain, Μετά την κρίση : Από την κυριαρχία των αγορών στην αναγέννηση 

της κοινωνίας, εκδ. Ημερησία, 2014, σ. 58. 

 
“Oversight of Credit Rating Agencies Registered as Nationally Recognized Statistical 

Rating Organizations”, Exchange Act Release 34-55857 of June 5, 2007; 

72 R.33564 of June 18, 2007. 

 

“Amendments to Rules for Nationally Recognized Statistical Rating Organization”, 

Exchange Act Release 34-59342 of February 2, 2009; 74 R.6456 of February 9, 2009. 

 

Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Enacted into Law on 

July 21, 2010, σε https://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf 

 

EUROSTAT, Report by Eurostat on the Revision of the Greek Government Deficit 

and Debt Figures, 22 Νοεμβρίου 2004. 

Τράπεζα της Ελλάδος, Νομισματική Πολιτική, Ενδιάμεση Έκθεση 2009, Οκτώβριος 

2009 

Ιστοσελίδες 

www.moodys.com 

www.standardandpoors.com 

www.fitchratings.com 

www. kazakhstaninvestment.com 

www.wikipaideia.com 

http://www.europedia.moussis.eu/discus/discus-1275385251-786252-

7321.tkl?lang=gr 

http://www.bis.org/publ/
http://www.bis.org/publ/
http://www.bis.org/publ/bcbs%20188.htm
http://www.bis.org/bcbs/publ/d303.pdf
https://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf
http://www.moodys.com/
http://www.standardandpoors.com/
http://www.fitchratings.com/
http://www.wikipaideia.com/
http://www.europedia.moussis.eu/discus/discus-1275385251-786252-7321.tkl?lang=gr
http://www.europedia.moussis.eu/discus/discus-1275385251-786252-7321.tkl?lang=gr


[122] 
 

http://www.kathimerini.gr/290844/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/grifos-h-

poreia-ths-asiatikhs-oikonomias 

 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/responsibilities.aspx 

 

http://www.nytimes.com/2011/11/30/business/ratings-firms-misread-signs-of-greek-

woes.html 

 

http://edition.cnn.com/2010/BUSINESS/05/04/credit.ratings.agencies/  

 

https://www.theguardian.com/business/2010/apr/28/greece-debt-crisis-standard-poor-

creditagencies 

http://www.huffingtonpost.gr/2015/05/05/oikonomia-argnentini-ellada-

istoriko_n_7210518.html 

http://www.ethnos.gr/oikonomia/arthro/pos_esyran_tin_ellada_ston_gkremo_oi_oikoi

_aksiologisis-64052006/ 

http://www.veriorama.com/article_item.php?id=165 

http://www.naftemporiki.gr/story/329780/i-krisi-tis-eurozonis 

http://www.kathimerini.gr/790315/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/apoyh-giati-

h-ellada-prepei-na-daneizetai-apo-tis-agores 

http://www.naftemporiki.gr/finance/tag/355/pistoliptiki-ikanotita-elladas 

http://www.kathimerini.gr/874251/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/sta8era-

epifylaktikoi-oi-3enoi-oikoi--gia-to-mellon-ths-ellhnikhs-oikonomias 

http://www.voria.gr/article/ti-provlepoun-i-xeni-iki-axiologisis-gia-tin-ellada 

http://www.kathimerini.gr/290844/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/grifos-h-poreia-ths-asiatikhs-oikonomias
http://www.kathimerini.gr/290844/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/grifos-h-poreia-ths-asiatikhs-oikonomias
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/responsibilities.aspx
http://www.nytimes.com/2011/11/30/business/ratings-firms-misread-signs-of-greek-woes.html
http://www.nytimes.com/2011/11/30/business/ratings-firms-misread-signs-of-greek-woes.html
http://edition.cnn.com/2010/BUSINESS/05/04/credit.ratings.agencies/
https://www.theguardian.com/business/2010/apr/28/greece-debt-crisis-standard-poor-creditagencies
https://www.theguardian.com/business/2010/apr/28/greece-debt-crisis-standard-poor-creditagencies
http://www.huffingtonpost.gr/2015/05/05/oikonomia-argnentini-ellada-istoriko_n_7210518.html
http://www.huffingtonpost.gr/2015/05/05/oikonomia-argnentini-ellada-istoriko_n_7210518.html
http://www.ethnos.gr/oikonomia/arthro/pos_esyran_tin_ellada_ston_gkremo_oi_oikoi_aksiologisis-64052006/
http://www.ethnos.gr/oikonomia/arthro/pos_esyran_tin_ellada_ston_gkremo_oi_oikoi_aksiologisis-64052006/
http://www.veriorama.com/article_item.php?id=165
http://www.naftemporiki.gr/story/329780/i-krisi-tis-eurozonis
http://www.kathimerini.gr/790315/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/apoyh-giati-h-ellada-prepei-na-daneizetai-apo-tis-agores
http://www.kathimerini.gr/790315/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/apoyh-giati-h-ellada-prepei-na-daneizetai-apo-tis-agores
http://www.naftemporiki.gr/finance/tag/355/pistoliptiki-ikanotita-elladas
http://www.kathimerini.gr/874251/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/sta8era-epifylaktikoi-oi-3enoi-oikoi--gia-to-mellon-ths-ellhnikhs-oikonomias
http://www.kathimerini.gr/874251/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/sta8era-epifylaktikoi-oi-3enoi-oikoi--gia-to-mellon-ths-ellhnikhs-oikonomias
http://www.voria.gr/article/ti-provlepoun-i-xeni-iki-axiologisis-gia-tin-ellada

