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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τη συµβολή των οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας µέσω της βαθµολογίας που δίνουν, στη διαµόρφωση των τιµών των 

οµολόγων άρα και στο αξιόχρεο των κρατών.   Αρχικά περιγράφονται οι έννοιες 

οµολόγων και οι συναρτήσεις για την απόδοση και αποτίµησή τους.  Έπεται η 

αναφορά στους µεγαλύτερους οίκους, στην κλίµακα βαθµολογίας και το ρόλο τους.  

Η κριτική που δέχονται και οι προβληµατισµοί που παρουσιάζουν οι αξιολογήσεις 

ακολουθούν, ενώ δεν παραλείπεται και το θεσµικό πλαίσιο που τους διέπει. 

Ορισµένοι εκπρόσωποι  του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος βλέπουν µε καχύποπτο 

µάτι τους οίκους αξιολόγησης. Οι οίκοι αξιολόγησης έχουν κατηγορηθεί για τη 

συµβολή τους στην έξαρση της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης και για τη δύναµη 

των αξιολογήσεων όπου εξαρτούν τις αποφάσεις τους οι επενδυτές.  Άλλοι τους 

αντιµετωπίζουν ως µια αντικειµενική και αξιόπιστη ενηµερωτική πηγή για την 

πιστοληπτική ικανότητα κρατών και εταιριών.  Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι 

πως η συµβολή των αξιολογήσεών τους στις επενδυτικές αποφάσεις και στις 

κεφαλαιαγορές είναι σηµαντική και χρήζει προσοχής τόσο από τους ίδιους τους 

οίκους ώστε να µην δίνουν βαθµολογίες που δεν αντανακλούν την ακριβή 

πιστοληπτική ικανότητα, όσο και από τους επενδυτές να αποφεύγουν να βασίζονται 

αποκλειστικά στις αξιολογήσεις των οίκων καθώς δεν αποτελούν επενδυτικές 

συµβουλές αλλά απόψεις για τη φερεγγυότητα.   

Η ύπαρξη και ο ρόλος τους λοιπόν είναι καθοριστικός και πολύτιµος για τη 

διαµόρφωση των τιµών των οµολόγων και των συνθηκών στην αγορά κεφαλαίου, 

ωστόσο πρέπει να υπάρχει εκείνο το κανονιστικό πλαίσιο που να τους οδηγεί σε 

αντικειµενικές και διαφανείς αξιολογήσεις προκειµένου να µην επηρεάζουν την 

πιστοληπτική ικανότητα εταιριών και κρατών αλλά µόνο να τη διατυπώνουν.  Όσον 

αφορά το κανονιστικό αυτό πλαίσιο τελικά πρέπει να είναι δεσµευτικό για τους 

ΟΑΠΙ ή καθώς αποτελούν ιδιωτικά ιδρύµατα τότε η ευθύνη εν µέρει ανήκει στους 

νοµοθέτες;  Το µόνο βέβαιο είναι πως παρά τον σηµαντικό ρόλο των οίκων 

αξιολόγησης, οι αδυναµίες που παρουσιάζονται πρέπει να εξαλειφθούν ή έστω να 

µειωθούν στο ελάχιστο, αλλά τελικά υπάρχει κάποιος τρόπος που να εγγυάται τη 

βελτίωση των αξιολογήσεων; 



5 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ…………………………………………………………………………...4 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ………………………………………………….........….8 

1.1 Γενικές εισαγωγικές παρατηρήσεις……………………………………………8 

1.2 Σκοπός εργασίας και ερευνητικά ερωτήµατα…………………………………8 

1.3 ∆οµή και περιεχόµενο εργασίας…………………………………….................9 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ……………………………….11 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ…………………………………….15 

3.1 Ορισµοί και έννοιες οµολόγων………………………………………………15 

3.2 Χαρακτηριστικά των οµολόγων  ……………………………………………18 

3.3 Είδη, διακρίσεις και επιπλέον µορφές οµολόγων………………………...….21 

3.4 Ορισµένες χρήσεις των οµολόγων………………………………………..….29                       

        3.4.1 Προβληµατισµοί για τη χρήση των κρατικών οµολόγων………..…...32  

3.5 Τα σηµερινά κρατικά οµόλογα στον παγκόσµιο ιστό……………………..…33                     

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ…………………………………..…39 

4.1 Αγορές κρατικών οµολόγων………………………………………………....39 

4.2 Απόδοση των οµολόγων…………………………………………………......42 

4.3 Καµπύλη αποδόσεων κρατικών οµολόγων - Μορφές και θεωρίες……….....54 

4.4 Οι στρατηγικές για επένδυση σε οµόλογα…………………………………...61                                                                                           

4.5 Τα Spread και οι παράγοντες που τα επηρεάζουν…………………………...63 

4.6 Αποτίµηση οµολόγων …………………………………………………….…70 

        4.6.1 Οι κίνδυνοι που τη συνοδεύουν……………………………………....74   

                 4.6.1.1 Κίνδυνος επιτοκίων…………………………………………...74 

                 4.6.1.2 Κίνδυνος αθέτησης……………………………………………75 

                 4.6.1.3 Κίνδυνος ανάκτησης………………………………………….75 

4.7 Οι κίνδυνοι γενικότερα………………………………………………………76 

        4.7.1 Πιστωτικός κίνδυνος………………………………………………….76 

        4.7.2 Κίνδυνος επανεπένδυσης……………………………………………..77 

        4.7.3 Κίνδυνος συναλλάγµατος……………………………………………..78 

        4.7.4 Κίνδυνος νοµοθεσίας…………………………………………………78 

        4.7.5 Κίνδυνος ρευστότητας συναλλαγών………………………………….78 

        4.7.6 Κίνδυνος αγοράς……………………………………………………...79 

        4.7.7 Κίνδυνος πληθωρισµού………………………………………………79 

        4.7.8 Κίνδυνος υποβάθµισης πιστοληπτικής 

ικανότητας………………………………………………………………………..81 



6 

 

        4.7.9 Κίνδυνος χρεοκοπίας-αδυναµίας εξυπηρέτησης του χρέους…………82 

        4.7.10 Κίνδυνος έκθεσης…………………………………………………...82 

        4.7.11 Κίνδυνος ανάκλησης………………………………………………...83 

Σηµείωση 3
ου

 και 4ου
 κεφαλαίου……………………………………………………..83 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ……………………………………..84 

5.1 Η απαρχή του κλάδου – πορεία καθιέρωσης των οίκων αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας ……………………………………………………….84  

         5.1.1 Ορισµός και ιστορική διαδροµή του κλάδου αξιολόγησης…..………85 

         5.1.2 Γενικά για τους οίκους αξιολόγησης…………………………………87 

5.2 Ο ρόλος των οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας………………..88 

         5.2.1 Τα διεθνή βλέµµατα στους οίκους αξιολόγησης.  Η κριτική………...90 

5.3 Η αποτελεσµατικότητα και η λειτουργία των οίκων αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας………………………………………………………..92         

         5.3.1 Το credit rating……………………………………………………….94 

         5.3.2 Πώς επιτυγχάνεται σταθερότητα στην αξιολόγηση………………….96 

 5.4 Ορισµένα κριτήρια και µεθοδολογία που χρησιµοποιούνται για την 

αξιολόγηση κρατών………………………………………………………………98 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΟΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: 

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ…………………………………………...103 

       6.1 Οι οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ανά τον κόσµο………....103           

6.2 “The Big Three” – οι 3 µεγάλοι αξιολογητές οµολόγων…………………….....116                                                                 

         6.2.1 Stantard & Poors……………………………………...…………….116 

                  6.2.1.1 Η διαδικασία της αξιολόγησης……………………………...117 

                  6.2.1.2 Σύστηµα αξιολόγησης – κλίµακα βαθµολογίας…………….120 

         6.2.2 Moody’s…………………………………………………………….124 

                  6.2.2.1 Η διαδικασία της αξιολόγησης……………………………...125 

                  6.2.2.2 Σύστηµα αξιολόγησης – κλίµακα βαθµολογίας…………….127 

         6.2.3 Fitch Rating…………………………………………………………130 

                  6.2.3.1 Η διαδικασία της αξιολόγησης……………………………...131 

                  6.2.3.2 Σύστηµα αξιολόγησης – κλίµακα βαθµολογίας…………….133 

   

6.3 Θεσµικό πλαίσιο και αρχές εποπτείας των οίκων αξιολόγησης –  η ex lege 

ευθύνη τους……………………………………………………………………..137                                                                                                       

‘                      



7 

 

               6.3.1 IOSCO και ο κώδικας δεοντολογίας του………………………...…141                                               

‘       .      6.3.2 SEC……………………………………………………………..…..143

    6.3.3 NRSROs……………………………………………………….…...146 

               6.3.4 CESR………………………………………………………………..149                                                                                                                   

΄              6.3.5 ESMA- ΕΑΚΑΑ……………………………………………………151                                                                                   

.              6.3.6 Τι λένε οι ίδιοι οι οίκοι αξιολόγησης για την κριτική που δέχονται και 

τις µεταρρυθµίσεις της 

εποπτείας…………………………………………………........................................154                                                                                                                       

.       6.4 Οίκοι αξιολόγησης στην Ευρώπη του σήµερα…………………………….156                                                                      

.               6.4.1 Οι οίκοι αξιολόγησης από τη σκοπιά των Θεσµών………………..158 

  6.5 Οίκοι αξιολόγησης και προβληµατισµοί…………………………………..165 

          6.5.1 Αδυναµίες των οίκων και πιθανές λύσεις………………………….165 

          6.5.2 Η κυριαρχία του καρτέλ……………………………………………169 

          6.5.3 Κατά παραγγελίαν αξιολογήσεις ή µήπως όχι;…………………….170 

          6.5.4 Το παράδοξο σχετικά µε τους οίκους αξιολόγησης………………..173 

          6.5.5 Αλλαγή Αξιολόγησης;……………………………………………...175 

          6.5.6 Αναγκαία η  ύπαρξη ενός παγκόσµιου ανεξάρτητου οίκου 

αξιολόγησης;……………………………………………………………………175 

Συµπερασµατικά για 5
ο
 και 6ο κεφάλαιο……………………………………………177 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 

ΜΕΛΕΤΗ…………………………………………………………………………...178 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………………………………………………………...185 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:   ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 10ΕΤΩΝ 

ΟΜΟΛΟΓΩΝ (Αµερική – Ευρώπη)………………………………………………..191 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:   ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 20ΕΤΩΝ ΚΑΙ 

30ΕΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (Αµερική – Ευρώπη)……………………………………..197 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:   ΟΑΠΙ που έχουν εγγραφεί ή πιστοποιηθεί σύµφωνα µε τον 

κανονισµό (ΕΚ) αριθ 1060/2009……………………………………………………200 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4:   ASK YIELD - ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ (2016 ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ)..202 

 

 

   

 



8 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1  Γενικές Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Καθώς η χρηµατοοικονοµική αγορά και το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 

αναπτυσσόταν δοµικά και έγιναν πολύπλοκα κατά τις τελευταίες δεκαετίες, 

δηµιουργήθηκε η ανάγκη, για διασύνδεση των τραπεζών µε τις αγορές και για 

αντικειµενική αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου των χρηµατοοικονοµικών 

προϊόντων.  Εταιρίες και κράτη θέλησαν να είναι ενήµεροι για τις τιµές των 

οµολόγων τους και έτσι υπήρξε ανάγκη για εξέλιξη στον τοµέα των αξιολογήσεων.  

Ο ρόλος των οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ενισχύθηκε στην 

χρηµατοπιστωτική αγορά, συνάµα όµως άρχισαν να εµφανίζονται και οι κριτικές 

σχετικά µε τη γενικότερη λειτουργία τους και το ρόλο της αξιολόγησης όσον αφορά 

τη διαµόρφωση τιµών και συνθηκών των οµολόγων και αγορών αντίστοιχα. 

 

1.2  Σκοπός Εργασίας  

 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία ασχολείται µε την απόδοση και αποτίµηση 

οµολόγων και ειδικότερα µε την εκτίµηση αυτών από τους οίκους αξιολόγησης.  Πιο 

συγκεκριµένα, µελετά τη σχέση µεταξύ των αξιολογήσεων από τους διεθνείς οίκους 

αξιολόγησης και των αποδόσεων των κρατικών οµολόγων.  Επιπρόσθετα επιθυµεί να 

σκιαγραφήσει τους προβληµατισµούς των ερευνητών και εκπροσώπων του 

χρηµατοοικονοµικού συστήµατος για τους οίκους αξιολόγησης και παρουσιάζει τις 

αδυναµίες που εντοπίζονται στην αξιολόγηση.  Είναι σηµαντικός ο ρόλος τους και 

επιπλέον επιδρούν οι βαθµολογίες στην αγορά;  Το ρυθµιστικό πλαίσιο βοηθά στη 

βελτίωση των αξιολογήσεων;  Και τέλος πρέπει αυτό να είναι δεσµευτικό ή να 

εξαρτάται από τις αξιολογήσεις; 
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1.3  ∆οµή Και Περιεχόµενο Εργασίας 

 

Η διπλωµατική εργασία αποτελείται από 7 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

αναφέρεται ο σκοπός και τα ερωτήµατα που αναµένουµε απαντήσεις, καθώς και η 

δοµή και το περιεχόµενο της παρούσας εργασίας.   

            Το δεύτερο κεφάλαιό µας περιλαµβάνει την επισκόπηση βιβλιογραφίας, όπου 

παρουσιάζονται συνοπτικά κάποιες απόψεις και έρευνες που έχουν γίνει σχετικά µε 

τα οµόλογα, τη λειτουργία και το ρόλο των οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας.   

            Στο τρίτο κεφάλαιο συναντάµε τις βασικές έννοιες και κατηγορίες οµολόγων, 

καθώς και τις χρήσεις που παρουσιάζουν, µέχρι να περάσουµε στο τέταρτο κεφάλαιο 

και να αποσαφηνίσουµε την αποτίµηση των κρατικών οµολόγων που θα µας 

απασχολήσει στην εργασία µας, καθώς και τις αποδόσεις τους.  Οι κίνδυνοι που 

ελλοχεύουν κατά την αποτίµηση αποτελούν επιπλέον θέµα που θα αναλυθεί. 

            Θα περάσουµε στο πέµπτο κεφάλαιο και τους οίκους αξιολόγησης. Εκεί 

γίνεται αναφορά στις ιστορικές καταβολές τους, το ρόλο και την κριτική που κατά 

καιρούς δέχονται, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους και τη διαδικασία του credit 

rating.  Το πως επιτυγχάνεται η σταθερότητα στην αξιολόγηση θα µας απασχολήσει 

εξίσου στο κεφάλαιο αυτό. 

            Συνεχίζοντας στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διεθνείς οίκοι 

αξιολόγησης µε ιδιαίτερη έµφαση στους τρεις µεγάλους οίκους, Standard & Poors 

Global Ratings, Moody’s, Fitch Ratings, το σύστηµα βαθµολογιών τους και η 

διαδικασία µε την οποία αξιολογούνται τα κρατικά οµόλογα.  Επιπρόσθετα, 

σκιαγραφείται το νοµοθετικό τους πλαίσιο και οι αρχές εποπτείας των οίκων 

αξιολόγησης, τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση αλλά και κατά 

την αξιολόγηση, και αναφέρουµε ενδεικτικά και απόψεις των Θεσµών για τους 

οίκους.  Τέλος, αναφερόµαστε σε διεθνείς προβληµατισµούς σχετικά µε τη 

λειτουργία και το ρόλο των οίκων αξιολόγησης.    

            Το τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας είναι το έβδοµο και έχει τίτλο 

συµπεράσµατα.  Σε αυτό περιλαµβάνονται οι απόψεις που προκύπτουν σχετικά µε 
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τους οίκους αξιολόγησης και τη συµβολή τους στην βαθµολογία των οµολόγων 

καθώς και κάποιες προτάσεις για περαιτέρω µελλοντική διερεύνηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 

Το πρώτο µέρος της εργασίας αφορά τα οµόλογα, τις αποδόσεις και την αποτίµησή 

τους, ενώ το δεύτερο µελετά τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.  

Όσον αφορά το πρώτο κοµµάτι οι επενδυτές επιθυµούν όσο το δυνατόν µεγαλύτερη 

απόδοση και χαµηλότερο κίνδυνο.  Η επιλογή της επένδυσης καθορίζεται τελικά από 

το βαθµό κινδύνου που θα επιλέξουν να αποδεχτούν αλλά και από πληθώρα άλλων 

παραγόντων, όπως παράγοντες της αγοράς.  Το δεύτερο µισό της εργασίας εστιάζεται 

στη λειτουργία, τις αδυναµίες των οίκων και στους τρεις κύριους οργανισµούς 

αξιολόγησης.  Η Standard & Poor 's, Moody's και Fitch Ratings, έχουν θεωρηθεί ως 

υπαίτιοι τουλάχιστον εν µέρει για την οικονοµική κρίση, µε την επιρροή τους να 

κυµαίνεται από το φιάσκο των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου 

στις ΗΠΑ ως την καταστροφή της Ελλάδας, όταν η πιστοληπτική ικανότητα της 

χώρας υποβαθµίστηκε.  Κύµα αντιδράσεων και απόψεων από πολλούς συγγραφείς 

για την συνολική λειτουργία τους έχει έρθει στο προσκήνιο. 

Από τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφία που µελετήσαµε για τη 

συγγραφή της εργασίας θα αναφερθούµε δειγµατοληπτικά σε κάποιες απόψεις και 

µελέτες. 

Από τη µία πλευρά, οι οργανισµοί αξιολόγησης έχουν µεγάλη επιρροή στην 

αγορά και στην κεφαλαιοποίησή της.  Από την άλλη, πολλές µελέτες δείχνουν ότι οι 

αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας έχουν περιορισµένη ενηµερωτική αξία.  

Αυτό το παράδοξο που δηµιουργείται  – η συνέχιση της ευηµερίας των οργανισµών 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας µε την ταυτόχρονη µείωση της ενηµερωτικής 

αξίας των αξιολογήσεων - έχει προκαλέσει εκτεταµένη συζήτηση.  Ο  Partnoy (2001) 

ισχυρίζεται ότι το παράδοξο εξηγείται από την εξάρτηση των κανόνων στις 

αξιολογήσεις και µάλιστα στις αξιολογήσεις των εθνικά αναγνωρισµένων οίκων που 

κατέχουν την προδιαγραφή NRSRO και προτείνει τη µη εφαρµογή των ρυθµιστικών 

αρχών που εξαρτώνται από τις αξιολογήσεις.  Ως εναλλακτική λύση προτείνει η 

αξιολόγηση να βασίζεται στα πιστωτικά spread.  Κι αυτό γιατί ασχέτως την 
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ενηµερωτική αξία τους, οι αξιολογήσεις αποτελούν πολύτιµο εργαλείο για τους 

συµµετέχοντες στην αγορά. 

Η τάση των επενδυτών να επιτύχουν υψηλές αποδόσεις και να αποκοµίσουν 

υψηλό κέρδος, τους οδηγεί σε επικίνδυνες επενδύσεις από µεριάς κινδύνου αθέτησης.  

Η τάση αυτή πιστεύεται ότι είναι ένας σηµαντικός παράγοντας για τη δηµιουργία 

πιστωτικού φαύλου κύκλου.  Οι Becker και Ivashina (2012) µελέτησαν το φαινόµενο 

αυτό της αγοράς οµολόγων.  Οι ασφαλιστικές εταιρίες που αποτελούν τους 

µεγαλύτερους θεσµικούς κατόχους εταιρικών οµολόγων ψάχνουν υψηλές αποδόσεις 

µε το να επιλέγουν τις επενδύσεις τους.  Οµόλογα που έχουν λάβει χαµηλότερη 

βαθµολογία φέρουν υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, έτσι οι ασφαλιστικοί 

οργανισµοί προτιµούν τα οµόλογα υψηλότερης βαθµολογικής κατάταξης.  Ωστόσο, 

εξαρτώµενα από την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας, τα ασφαλιστικά 

χαρτοφυλάκια κατευθύνονται προς την υψηλότερη απόδοση και υψηλότερα CDS.  Το 

φαινόµενο παρατηρείται στην πρωτογενή αλλά και τη δευτερογενή αγορά και είναι 

ισχυρό σε έλεγχο οµολόγων και εκδοτών, που περιλαµβάνει τη ρευστότητα και τη 

διάρκεια.  Αυτή η συµπεριφορά σχετίζεται µε τον επιχειρηµατικό κύκλο και είναι πιο 

έντονη κατά τη διάρκεια της οικονοµικής επέκτασης, ενώ εµφανίζεται κυρίως σε 

επιχειρήσεις µε κακή εταιρική διακυβέρνηση όπου η απαίτηση εποπτικών κεφαλαίων 

είναι πιο δεσµευτική.  Μια σύγκριση της εκ των υστέρων απόδοσης των οµολόγων 

που αποκτήθηκαν από τις ασφαλιστικές εταιρίες δεν δείχνει υπεραπόδοση, αλλά 

υψηλότερο συστηµατικό κίνδυνο και αστάθεια, σύµφωνα µε τους συγγραφείς. 

Σε µια µελέτη τους τo 1996 σχετικά µε τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

αξιολόγηση αλλά και τις επιπτώσεις αυτών, οι Cantor και Packer συµπεραίνουν πως 

από την πληθώρα των παραγόντων που επηρεάζουν µια αξιολόγηση οι πιο 

σηµαντικοί είναι: τα ιστορικά οικονοµικά στοιχεία, ο πληθωρισµός, το εξωτερικό 

χρέος, το ΑΕΠ, η οικονοµική ανάπτυξη και το κατά κεφαλήν εισόδηµα.  Επιπλέον 

επισηµαίνει πως η αξιολόγηση επηρεάζει την απόκλιση αγοραστικής τιµής και τιµής 

πώλησης.  

Κάποια χρόνια αργότερα οι Adams, Burton & Hardwick (2003) τονίζουν πως αν 

οι επενδυτές και οι ρυθµιστικές αρχές είναι γνώστες όλων των παραγόντων που 

επηρεάζουν την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, θα είναι σε θέση να 
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αποφασίσουν το αν θα εξαρτήσουν την επενδυτική τους απόφαση από τις εκθέσεις 

των οίκων αξιολόγησης ή όχι. 

Η Minesku, A.M. (2010) επεσήµανε διάφορα ζητήµατα που σχετίζονται µε τους 

οργανισµούς αξιολόγησης (βαθµολογικές αποτυχίες, µεροληψία των εσόδων, 

αποτυχία εντοπισµού βαθµού κινδύνου αθέτησης, αύξηση εξάρτησης επενδυτών από 

αξιολογήσεις, αδυναµία πρόβλεψης οικονοµικών κρίσεων) και παρέχει µια σύνθεση 

πιθανών λύσεων που  περιλαµβάνουν: την επίλυση των συγκρούσεων συµφέροντος, 

τη µείωση του ανταγωνισµού στον κλάδο της  αξιολόγησης, τη στροφή προς το 

µοντέλο «ο επενδυτής πληρώνει», και τέλος τη δηµιουργία νοµικού πλαισίου που θα 

καθιστά υπεύθυνους τους οίκους αξιολόγησης για τα λάθη που έγιναν κατά τη 

διαδικασία αξιολόγησης. 

Οι Bannier, C.,  Behr, P. και Güttler, A. (2007) πραγµατοποίησαν µια εµπειρική 

ανάλυση µεταξύ των αυτόκλητων αξιολογήσεων και των αξιολογήσεων εκείνων που 

γίνονται κατόπιν αίτησης από τους εκδότες, ώστε να δουν τις διαφορές µεταξύ τους.  

Μετά την εξέταση δείγµατος επιχειρήσεων για τη δεκαετία 1995-2005 κατέληξαν 

πως οι µη ζητηθείσες αξιολογήσεις είναι πιο χαµηλά στην προτίµηση από τους οίκους 

αλλά και τους εκδότες και αυτό οφείλεται κυρίως σε ενδογενείς λόγους.  Πιθανόν και 

άλλοι παράγοντες να οδηγούν εκεί ωστόσο δεν περιλαµβανόταν στον εύρος της 

παρούσας µελέτης. 

Ο Ζοπουνίδης (2012) µιλά για την ανάγκη υιοθέτησης κατάλληλου 

ρυθµιστικού πλαισίου για το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε οι 

οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης να στοχεύσουν στη διασφάλιση αποδοτικής και 

κεντρικής εποπτείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην αυξηµένη διαφάνεια σε σχέση 

µε τους φορείς που ζητούν την αξιολόγηση, προκειµένου όλοι να διαθέτουν 

πρόσβαση σε κοινές πληροφορίες. 

Η βιοµηχανία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας στην ιστορία της 

κυριαρχείται από τις Moody’s και S&P που ξεπερνούν µαζικά το 80% της αγοράς.  

Αυτό οδηγεί σε µακροχρόνιες νοµοθετικές και κανονιστικές προσκλήσεις για την 

αύξηση του ανταγωνισµού.  Η ένταξη του τρίτου σε µερίδιο αγοράς οίκου στον 

κλάδο (Fitch) και στον ανταγωνισµό αποτέλεσε την αφορµή για τους Becker και 

Milbourn (2010) να κάνουν ένα µοναδικό πείραµα που εξετάζει εµπειρικά τον τρόπο 

µε τον οποίο επηρεάζει στην πραγµατικότητα ο αυξηµένος ανταγωνισµός την αγορά 



14 

 

πιστωτικών αξιολογήσεων.  ∆ιαπιστώνουν µέσα από την οικονοµετρική µελέτη πως ο 

αυξηµένος ανταγωνισµός από τη Fitch συµπίπτει µε χαµηλότερης ποιότητας 

αξιολογήσεις από τους ήδη κατεστηµένους φορείς (τα επίπεδα διαβάθµισης 

ανέβηκαν, η συσχέτιση µεταξύ αξιολογήσεων και αποδόσεων της αγοράς έπεσε, η 

ικανότητα των αξιολογήσεων να προβλέψουν τον  κίνδυνος αθέτησης χειροτέρευσε), 

ενώ δίνουν και πιθανές εξηγήσεις για την κατάσταση. 

Οι συγγραφείς Altman και Rijken το 2004, έκαναν µια έρευνα πάνω στο πως 

µπορεί να επιτευχθεί η σταθερότητα στην αξιολόγηση.  Βρήκαν ότι οι αξιολογήσεις 

οµολόγων αγνοούν τις προσωρινές αλλαγές στην ποιότητα των εκδοτών  και τείνουν 

να αντανακλούν τον κίνδυνο αθέτησης σε µεγάλα χρονικά διαστήµατα.  Οι οίκοι 

αλλάζουν βαθµολογία µόνο όταν η πραγµατική βαθµολογία αξιολόγησης ξεπερνά το 

όριο εκείνης που το µοντέλο υποδεικνύει, ενώ αυτή η αλλαγή όταν συµβαίνει είναι 

µερική.  Ακόµη, οι οίκοι επικεντρώνονται στη µακροπρόθεσµη περίοδο και δεν 

ανταποκρίνονται άµεσα σε αλλαγές της πιστωτικής ποιότητας. 

Ο White (2009) τονίζει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραµάτισαν οι τρεις 

µεγαλύτεροι οίκοι αξιολόγησης στην πανωλεθρία του 2007-2008 και τη φούσκα των 

ενυπόθηκων δανείων που έφεραν υψηλό κίνδυνο, ενώ θεωρεί πως ο ρόλος αυτός δεν 

ήταν τυχαίος.    

Η Frost C. Α. (2006) ερευνά τις κριτικές που δέχονται οι οίκοι αξιολόγησης, 

µε σκοπό να καταλήξει αν αυτές είναι έγκυρες ή όχι.  Επικεντρώνεται στη σύγκρουση 

συµφερόντων, στις αθέµιτες πρακτικές που ίσως χρησιµοποιούν οι οργανισµοί 

αξιολόγησης, στην επιµέλεια των αξιολογήσεων, στην πολιτική διαφάνειας.  Τα 

εµπειρικά στοιχεία της δεν υποστηρίζουν την άποψη ότι ο διττός ρόλος των οίκων 

αξιολόγησης δηλαδή, η παροχή έγκαιρης ενηµέρωσης στους συµµετέχοντες της 

αγοράς και οι υπηρεσίες ανάθεσης καθηκόντων, δηµιουργούν αντικρουόµενα 

κίνητρα.  Τελειώνοντας, προτείνει σε άλλους ερευνητές να µελετήσουν 

διαφορετικούς παράγοντες, όπως η επικαιρότητα και η ακρίβεια, µε την ανάπτυξη 

υποδειγµάτων για να διαπιστώσουν αν όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν τη 

λειτουργία των οίκων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 

 

3.1 Ορισµοί και Έννοιες Οµολόγων  

Για να δώσουµε τον ορισµό του οµολόγου, χρήζει πρωτίστως να δώσουµε τον ορισµό 

του χρεογράφου.  

 

Χρεόγραφο (security) είναι ένα επενδυτικό διαπραγµατεύσιµο προϊόν που 

αντιπροσωπεύει µια οικονοµική αξία και που µπορεί να εκδοθεί από εταιρίες, 

κυβερνήσεις,  ή κάποιους άλλους οργανισµούς, δηλαδή εκδίδεται είτε από το 

∆ηµόσιο είτε από ιδιωτικούς οργανισµούς.
1
 Χρησιµοποιείται για το δανεισµό 

κεφαλαίων από το επενδυτικό κοινό και αποτελεί αποδεικτικό χρέους ή δικαίωµα σε 

διανεµόµενα κέρδη, ενώ το νοµικό πρόσωπο που εκδίδει χρεόγραφα ονοµάζεται 

εκδότης.   

Στα χρεόγραφα ανήκουν τα οµόλογα, τα έντοκα γραµµάτια ∆ηµοσίου, τα 

µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων, τα προθεσµιακά συµβόλαια (forwards), τα συµβόλαια 

µελλοντικής εκπλήρωσης (futures), τα συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης, τα 

παραστατικά απόκτησης µετοχών (warrants), οι µετοχές, καθώς και 

άλλα προϊόντα που µπορούν να διαπραγµατεύονται στη χρηµατοπιστωτική αγορά.
2
 

 

Οµόλογο (bond) λοιπόν, είναι ένα χρεόγραφο µακροπρόθεσµο, του οποίου ο εκδότης 

έχει την υποχρέωση να καταβάλλει την ονοµαστική αξία αυτού στον κοµιστή του στη 

λήξη της σύµβασης, δηλαδή να επιστρέψει το προκαθορισµένο και αναφερόµενο στο 

οµόλογο ποσό, πέραν των τόκων ενώ, για την περίπτωση των οµολόγων µε κουπόνι, 

είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει σε τακτά καθορισµένα διαστήµατα από πριν, 

τόκους που αποτελούν το κόστος δανεισµού, το λεγόµενο κουπόνι.   

                                                           
1,2

 www.euretirio.com/xreografo 
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Τα οµολογιακά δάνεια αποτελούν έναν τρόπο άντλησης εξωτερικών 

κεφαλαίων δηλαδή, άντληση από την αγορά, το επενδυτικό κοινό3
, και εκδίδονται 

συνήθως από δηµόσιους οργανισµούς, από τις κυβερνήσεις κρατών και από µεγάλες 

ανώνυµες εταιρίες.  Όταν πρόκειται για  επιχειρήσεις, χρησιµοποιούνται για  την 

αντιµετώπιση διαφόρων χρηµατοοικονοµικών αναγκών ή τη χρηµατοδότηση 

µακροχρόνιων επενδύσεων, ενώ στην περίπτωση κρατών χρησιµοποιούνται για την 

κάλυψη προϋπολογισµών, όπου µε την έκδοση οµολόγων επιδιώκεται η κάλυψη του 

µεγαλύτερου µέρους της εξυπηρέτησης χρέους, εφόσον βρισκόµαστε σε οργανωµένη 

και ενεργή αγορά. Αυτά εκδίδονται για ένα καθορισµένης διάρκειας χρονικό 

διάστηµα, το οποίο είναι συνήθως µεγαλύτερο του ενός έτους.  Επιπλέον, αντλούνται 

από τον εκδότη µέσω των κεφαλαιαγορών και όχι µέσω της τραπεζικής 

διαµεσολάβησης4
.  Τα οµόλογα δύναται να ρευστοποιηθούν εύκολα και στο 

Χρηµατιστήριο στην τρέχουσα χρηµατιστηριακή τους τιµή.  Η τιµή αυτή 

διαµορφώνεται ελεύθερα, σύµφωνα µε τους κανόνες ζήτησης και προσφοράς.  (Τα 

τελευταία χρόνια, πρακτικά βέβαια δεν είµαστε σίγουροι πως συµβαίνει αυτό) 

Τα στοιχεία που προσδίδουν σε ένα οµόλογο την ταυτότητά του είναι: α) ο 

εκδότης, δηλαδή ο οφειλέτης, β) το κουπόνι, το οποίο δεν υπάρχει πάντα αλλά αν 

υπάρχει, είναι ο τόκος µε βάση το οποίο θα γίνονται οι τακτικές πληρωµές και γ) η 

χρονική διάρκεια της σύµβασης.  Επιπροσθέτως, ο κάτοχος του οµολόγου ή αλλιώς 

οµολογιούχος είναι ο δανειστής.   

Πιο συγκεκριµένα5
: 

� Εκδότης:  είναι εκείνος ο χρηµατοοικονοµικός οργανισµός (τράπεζα, εταιρία, 

κράτος/κυβέρνηση) ο οποίος δανείζεται κεφάλαια από τους επενδυτές µε την 

έκδοση του οµολόγου και έχει την υποχρέωση να πληρώσει τον δανειστή για 

το ποσό που δανείστηκε συν τον τόκο ανάλογα µε το χρονικό διάστηµα 

δανεισµού.  

� Τοκοµερίδιο (κουπόνι): είναι οι περιοδικές πληρωµές του τόκου που λαµβάνει 

ο κάτοχος του επενδυτικού προϊόντος, δηλαδή, του οµολόγου. 

                                                           
3
 Νεγκάκης (2016)  

 

4 
Αλεξάκης και Ξανθάκης (2008)  

5
 el.wikipedia.org/wiki/Ομόλογο 

 



17 

 

� Απόδοση (Yield):  είναι το καθαρό κέρδος από την αγορά των οµολόγων, που 

βασίζεται στην τιµή αγοράς και τον τόκο που θα αποκοµίζει ο επενδυτής 

µέσω των κουπονιών. 

� Απόδοση στη λήξη (yield to maturity):  είναι το καθαρό κέρδος που αποφέρει 

ένα καθαρό κέρδος/απόδοση που αποφέρει ένα οµόλογο από την ηµεροµηνία 

αγοράς έως την ηµεροµηνία λήξης του. 

� Απόδοση κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς (yield to call): είναι το καθαρό 

κέρδος/απόδοση που αποφέρει ένα οµόλογο από την ηµεροµηνία αγοράς 

µέχρι την ηµεροµηνία εξαγοράς του από τον εκδότη του. 

 

Κρατικό οµόλογο (treasury bond) είναι η συνηθέστερη και πιο κοινή περίπτωση 

οµολόγου.  Ονοµάζεται διαφορετικά και κυβερνητικό οµόλογο και συναντάται σε 

πολλές χώρες. Εκδίδεται από τις κυβερνήσεις κρατών για την κάλυψη των 

δηµοσιονοµικών τους αναγκών, εντός και εκτός προϋπολογισµού, καθώς και για την 

εξυπηρέτηση του δηµοσίου χρέους.   Η έκδοσή του αφορά σχετικά µεγάλα ποσά, και 

το κρατικό οµόλογο θεωρείται εξαιρετικής πιστωτικής αξίας και χαρακτηρίζεται από 

µεγάλη ρευστότητα.  Με τον τρόπο αυτό, οι κυβερνήσεις καλύπτουν σε ένα βαθµό τις 

δανειακές τους ανάγκες ή διαφορετικά τις υποχρεώσεις τους.  Επιπλέον, θεωρούνται 

σηµείο αναφοράς για την τιµολόγηση όλων των άλλων εκδόσεων.  Η µεγαλύτερη 

αγορά κυβερνητικών οµολόγων στον κόσµο είναι αυτή των ΗΠΑ.  Για το λόγο αυτό 

αποτελεί το σηµείο αναφοράς των διεθνών αγορών.  Έτσι διακρίνουµε τα T-bills, T-

notes, και T-bonds ανάλογα µε τη διάρκεια τους.
6
  ∆ιάρκεια από 2 έως 10 χρόνια για 

T-notes και 10 έως 30 χρόνια για τα T-bonds. (όπου το Τ σηµαίνει Treasury), ενώ 

συναντάµε και τα έντοκα γραµµάτια µε διάρκεια λήξης µικρότερη του ενός έτους (Τ-

bills).
7
 

Ο µέσω οµολόγων δανεισµός των κρατών είναι µια συνηθέστατη πρακτική, 

σύµφωνα µε την οποία ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή φορέας αγοράζοντας το 

οµόλογο δανείζει στο ∆ηµόσιο που το έχει εκδώσει το αντίστοιχο ποσό και το 

∆ηµόσιο - εκδότης αναλαµβάνει την υποχρέωση να αποδώσει στον κοµιστή, πέραν 

των τόκων, το ποσό που αναγράφεται σε αυτό κατά την ηµεροµηνία που θα λήξει. 

                                                           
6
 el.wikipedia.org/wiki/Κρατικό_ομόλογο 

7
 Φίλιππας Ν. (2009), σελ. 35-36 
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3.2 Χαρακτηριστικά των Οµολόγων   

Ορισµένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των οµολόγων αλλά και άλλες έννοιες 

αναλύονται στο κεφάλαιο αυτό, ώστε να µυηθούµε πιο βαθιά στον κόσµο των 

οµολόγων.  Έτσι έχουµε8
: 

� Ονοµαστική Αξία (face value): είναι το αρχικό ποσό στο οποίο εκδίδεται το 

χρεόγραφο και η αξία εκείνη που ο εκδότης υπόσχεται να αποπληρώσει στην 

ηµεροµηνία που λήγει το οµόλογο.  

� Τιµή (price): η τιµή του οµολόγου ορίζεται µε βάση το 100, και αντιστοιχεί 

στην ονοµαστική του αξία.   Όταν η τιµή διαπραγµάτευσης (market price) του 

οµολόγου στη δευτερογενή αγορά είναι υψηλότερη από την ονοµαστική του 

αξία, τότε το οµόλογο διαπραγµατεύεται  υπέρ το άρτιο, µε ανατίµηση 

(premium).  Όταν η τιµή του οµολόγου είναι χαµηλότερη από την ονοµαστική 

του αξία,, τότε το οµόλογο διαπραγµατεύεται  υπό το άρτιο, µε έκπτωση 

(discount).  Με βάση τα παραπάνω, έχουµε την διάκριση στις εξής τιµές 
9
: 

 

- Τιµή Έκδοσης (issue price): είναι η τιµή στην οποία διατίθεται το 

οµόλογο από τον εκδότη του, κατά την έκδοση αυτού. 

- Τιµή Αγοράς: είναι η τιµή στην οποία αγοράζεται το οµόλογο από 

τον  επενδυτή. 

- Τιµή Πώλησης: είναι η τιµή στην οποία πωλείται το οµόλογο από 

τον  επενδυτή. 

- Τιµή Αποπληρωµής (redemption price): είναι η τιµή στην οποία 

αποπληρώνεται το οµόλογο από τον εκδότη στον επενδυτή, κατά 

την λήξη του οµολόγου. 

 

� Ηµεροµηνία Έκδοσης (issue date): είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία 

εκδίδεται το οµόλογο. 

� Ηµεροµηνία Λήξης (maturity date): είναι η ηµεροµηνία που λήγει το οµόλογο, 

δηλαδή η τελευταία ηµέρα της διάρκειάς του.   

                                                           
8
 el.wikipedia.org/wiki/Ομόλογο 

9 
Αλεξάκης και Ξανθάκης (2008)  
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� Επιτόκιο Έκδοσης / Τοκοµερίδιο Έκδοσης (coupon rate): Είναι το επιτόκιο µε 

το οποίο δανείζεται ο εκδότης του οµολόγου και βάσει του οποίου 

υπολογίζονται οι τόκοι του οµολόγου σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο 

και εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις 100 (%), επάνω στην ονοµαστική αξία 

του οµολόγου. Το κουπόνι, το οποίο ορίζεται κατά την έκδοση του οµολόγου, 

µπορεί να είναι σταθερό ή κυµαινόµενο και πληρώνεται σε συγκεκριµένη 

χρονική περίοδο που είναι συνήθως µήνας, τρίµηνο, εξάµηνο, ή έτος. 

Υπάρχουν οµόλογα σταθερού επιτοκίου (fixed rate bond), δηλαδή 

οµόλογα που πληρώνουν το ίδιο τοκοµερίδιο σε όλη την διάρκεια της ζωής 

τους, και οµόλογα µεταβλητού ή κυµαινόµενου επιτοκίου (adjustable, variable 

rate bond), δηλαδή οµόλογα των οποίων το επιτόκιο δεν είναι σταθερό αλλά 

µεταβάλλεται κατά την διάρκεια της ζωής τους σύµφωνα µε κάποιο άλλο 

βασικό επιτόκιο.  Εποµένως, γραµµάτια κυµαινόµενου επιτοκίου, 

ονοµάζονται τα γραµµάτια τα οποία έχουν ένα επιτόκιο το οποίο κυµαίνεται 

ανάλογα µε τα επιτόκια της αγοράς. Το ποσό του τοκοµεριδίου κάθε 

γραµµατίου κυµαινόµενου επιτοκίου θα είναι συνδεδεµένο µε ένα επιτόκιο 

αναφοράς, δηλαδή ένα βραχυπρόθεσµο επιτόκιο της αγοράς. 

� Συχνότητα τοκοµεριδίου (coupon frequency): Τα τοκοµερίδια καθορίζονται 

από το επιτόκιο έκδοσης και η συχνότητα πληρωµής τους διαφέρει από 

έκδοση σε έκδοση. Τα τοκοµερίδια σε κρατικά οµόλογα συνήθως 

πληρώνονται µία φορά τον χρόνο, ανά εξάµηνο, εκτός των τοκοµεριδίων 

οµολογιών Η.Π.Α. όπου η πληρωµή γίνεται δύο φορές το χρόνο.  Ενδέχεται 

να πληρώνονται και περισσότερες από δύο φορές, για παράδειγµα ανά 

τρίµηνο. 

� Ωρίµανση (maturity):  Είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία ο κάτοχος του 

οµολόγου θα εισπράξει την ονοµαστική αξία αυτού, δηλαδή, εκείνη η 

ηµεροµηνία στην οποία θα εξοφληθεί το οµόλογο και είναι δεδοµένη. 

� ∆εδουλευµένος Τόκος (Accrued Interest): Είναι ο οφειλόµενος από τον 

εκδότη αλλά µη απαιτητός ακόµα από τον επενδυτή (κάτοχο του οµολόγου) 

τόκος, που έχει σωρευτεί µεταξύ της ηµεροµηνίας τελευταίας πληρωµής 

τοκοµεριδίου και της ηµεροµηνίας πώλησης του οµολόγου. 
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�  Τιµή διαπραγµάτευσης (market price): Μετά την αρχική έκδοση ενός 

οµολόγου, το οµόλογο θα διαπραγµατεύεται συνήθως στη δευτερογενή αγορά. 

Η τιµή διαπραγµάτευσης στην δευτερογενή αγορά µπορεί να είναι µεγαλύτερη 

(άρα το οµόλογο διαπραγµατεύεται υπέρ το άρτιο, µε premium) ή και 

µικρότερη (άρα το οµόλογο διαπραγµατεύεται υπό το άρτιο, µε discount) από 

την ονοµαστική αξία του οµολόγου, ανάλογα µε την πορεία των επιτοκίων. 

� Εύλογη Αξία (Fair Value): Είναι το άθροισµα της παρούσας αξίας των 

µελλοντικών χρηµατοροών του οµολόγου (κουπόνια και ονοµαστικό ποσό 

στη λήξη). 

� Απόδοση µέχρι τη Λήξη (Yield to Maturity): Είναι η απόδοση που θα 

αποκοµίσει ο επενδυτής ενός οµολόγου κρατώντας το έως την λήξη του και 

εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις %. 

� Απλό Περιθώριο (Quoted Margin): (χαρακτηριστικό των οµολόγων 

κυµαινόµενου επιτοκίου). Είναι το σταθερό ποσοστό κατά το οποίο το 

τοκοµερίδιο του οµολόγου διαφέρει από το επιτόκιο αναφοράς. Π.χ. εάν ένα 

οµόλογο κυµαινόµενου επιτοκίου πληρώνει τοκοµερίδιο LIBOR + 2%, το 2% 

αποτελεί το απλό περιθώριο του οµολόγου, καθορίζεται κατά την έκδοση του 

οµολόγου και είναι συνήθως σταθερό µέχρι την ηµεροµηνία λήξης του 

� Προεξοφλητικό Περιθώριο (Discount Margin): Στα οµόλογα κυµαινόµενου 

επιτοκίου, το προεξοφλητικό περιθώριο (discount margin) εκφράζει το 

περιθώριο (margin) του οµολόγου σε σχέση µε το αντίστοιχο επιτόκιο 

αναφοράς, βάση της τρέχουσας τιµής, το απλό περιθώριο (quoted margin) και 

της υπολειπόµενης διάρκειας του οµολόγου µέχρι την λήξη του. Το 

προεξοφλητικό επιτόκιο µεταβάλλεται κατά την διάρκεια ζωής του οµολόγου 

βάσει των προαναφερθέντων παραγόντων. 

� ∆ιαβάθµιση Εξασφάλισης: Προτεραιότητα κάλυψης των απαιτήσεων των 

κατόχων σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρείας του εκδότη. 

� Πιστοληπτική ∆ιαβάθµιση: Αφορά την κατάταξη των οµολόγων µε βάση τον 

πιστωτικό κίνδυνο που αυτά εµπεριέχουν και ο οποίος απορρέει κυρίως από 

τον εκδότη τους. 

� ∆ιάρκεια Οµολόγου: είναι ο σταθµισµένος µέσος όρος των χρονικών στιγµών 

µέχρι να ληφθούν οι σταθερές ταµειακές ροές.  Αποτελεί µέτρο κινδύνου για 

ανάλυση της ευαισθησίας της αγοραίας αξίας ενός οµολόγου στις µεταβολές 

του επιτοκίου και επιπλέον µετρά την ταχύτητα αποπληρωµής οµολόγου µέσω 
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σύγκρισης οµολόγων µε ίδια ηµεροµηνία λήξης αλλά διαφορετικούς τύπους 

αποπληρωµής.  Όλα τα οµόλογα όταν εκδίδονται έχουν µια συγκεκριµένη 

διάρκεια ζωής άρα και ηµεροµηνία λήξης.  Μπορεί να κυµαίνεται από 

κάποιους µήνες έως αρκετά έτη. 

 

3.3 Είδη, ∆ιακρίσεις και Επιπλέον Μορφές Οµολόγων 

Η αγορά οµολογιών αποτελείται από δάνεια ή και χρεωστικά προϊόντα µακρύτερης 

διάρκειας από εκείνα στην αγορά χρήµατος. Περιλαµβάνονται Κρατικά οµόλογα 

(Treasury notes and bonds), ∆ιεθνή οµόλογα (International bonds), Εταιρικά οµόλογα 

(corporate bonds), Πολιτειακά οµόλογα (municipal bonds), οµόλογα Κρατικών 

ταµείων (Federal agency debt), και υποθήκες (mortgage securities). Αυτά τα 

οµολογιακά προϊόντα αποτελούν την αγορά κεφαλαίου σταθερού εισοδήµατος, 

επειδή τα περισσότερα υπόσχονται µία σχετικά σταθερή ροή εισοδήµατος µε λιγοστό 

ή καθόλου κίνδυνο. Στην εφαρµογή τους όµως, η ροή κεφαλαίου δεν είναι τόσο 

σταθερή.
10

 

Έτσι  κατατάσσουµε τα οµόλογα σε διάφορες κατηγορίες. Αυτές είναι: 

• Ανάλογα µε την ιδιότητα του εκδότη, µε το αν διαφέρει η κεφαλαιαγορά11
 που 

διατίθενται, ποια είναι η έδρα και ποιο το νόµισµα έκδοσής τους, δηλαδή  

αναλόγως τη διεθνή διάσταση και υπόσταση τα οµόλογα διακρίνονται σε 

κρατικά και εταιρικά, δηµοτικά, υπερεθνικά και εγχώρια (domestic bonds) ή 

διεθνή (international bonds).  Περαιτέρω διάκριση των διεθνών οµολόγων αν 

υπάρχει διαφορά έδρας και κεφαλαιαγοράς που διαπραγµατεύονται είναι τα 

αλλοδαπά και τα ευρωοµόλογα όταν δεν υφίσταται η διαφορά αυτή. 

 

• Ανάλογα µε τον εκδότη12
 διακρίνουµε τα κυβερνητικό οµόλογα (treasury 

bonds), τα επιχειρηµατικά οµόλογα (corporate bonds), τα δηµοτικά οµόλογα 

(municipal bonds), καθώς και τα υπερεθνικά οµόλογο (supranational bonds). 

 
                                                           
10

 Μαλώτση και Μητσικώστας (2013) 
11,12

 Νεγκάκης (2016) 
12

 el.wikipedia.org/wiki/Ομόλογο 
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• Ανάλογα µε το είδος του επιτοκίου (τοκοµερίδιο) που πληρώνουν 

διακρίνονται σε σταθερού13
 και κυµαινόµενου επιτοκίου. Εφόσον το επιτόκιο 

παραµένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του οµολογιακού δανείου, παρέχει 

τη δυνατότητα στο δανειστή να γνωρίζει εκ των προτέρων το εισόδηµα που 

θα λάβει και είναι το λεγόµενο LIBOR, ενώ αν το τοκοµερίδιο κυµαίνεται 

ανάλογα µε τις τάσεις της αγοράς και τις συνθήκες της οικονοµίας, είναι το 

κυµαινόµενο ή διαφορετικά EURIBOR, το οποίο σε κάθε πληρωµή 

αναπροσαρµόζεται µε βάση κάποιον δείκτη, κάποιο δηλαδή επιτόκιο βάσης.  

Επί του επιτοκίου αυτού14
 υπάρχει συνήθως ένα περιθώριο (spread) που 

αντιπροσωπεύει ένα είδος ασφαλίστρου και εξαρτάται από την πιστοληπτική 

ικανότητα του εκδότη και την διάρκεια του οµολόγου.  Με την αγορά ενός 

οµολόγου κυµαινόµενου επιτοκίου ο επενδυτής εξασφαλίζει για µια 

µακροχρόνια επένδυση επιτόκια κοντά στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.  

Το ∆ηµόσιο εκδίδει οµόλογα µε σταθερό επιτόκιο διάρκειας 2, 3, 5, 7, 10, 15, 

20 και 30 ετών.  Αυτά διατίθενται µέσω δηµοπρασιών και είναι 

διαπραγµατεύσιµα στη δευτερογενή αγορά.  Αντιθέτως, τα οµόλογα 

κυµαινόµενου επιτοκίου είναι µεσοµακροπρόθεσµοι τίτλοι µε διάρκεια 3, 5 , 7 

ετών  και επίσης διατίθενται µέσω δηµοπρασιών και είναι διαπραγµατεύονται 

στη δευτερογενή αγορά15
.  

Επιπρόσθετα, πιο εξειδικευµένες εκδόσεις οµολόγων ονοµάζονται 

τιµαριθµοποιηµένα οµόλογα. Φέρουν µεν σταθερό επιτόκιο που ισούται µε 

την ετήσια σταθερή πραγµατική απόδοση που είναι γνωστή κατά την 

ηµεροµηνία που εκδίδονται16
, αλλά για να υπολογιστεί η αξία του επιτοκίου 

λαµβάνεται υπόψη µια µεταβαλλόµενη ονοµαστική αξία.  Χρησιµοποιείται γι’ 

αυτό κάποιος δείκτης µε βάση τον οποίο αναπροσαρµόζεται η αξία επί της 

οποίας εφαρµόζεται το σταθερό τοκοµερίδιο και δεν εφαρµόζεται στην 

ονοµαστική του αξία..  Για παράδειγµα κυβερνητικά οµόλογα χρησιµοποιούν 

συχνά τον δείκτη του πληθωρισµού17
, καθώς η απόδοσή τους συνδέεται 

άµεσα µε την εξέλιξη του πληθωρισµού µεταξύ των περιόδων αγοράς και 

λήξη των οµολόγων. Έτσι παρέχουν προστασία στους επενδυτές από µια 

                                                           

 
14,15

  el.wikipedia.org/wiki/Ομόλογο 
15,16

 Νούλας Α. (2015) σελ. 203-204 
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άνοδο του πληθωρισµού ή εξασφαλίζουν µια ελάχιστη σταθερή απόδοση σε 

περίπτωση αρνητικής µεταβολής αυτού.  Στην περίπτωση αρνητικού 

πληθωρισµού, ο επενδυτής εισπράττει την ονοµαστική αξία.  Ή έχουµε 

εταιρείες που εκδίδουν συνήθως οµόλογα συνδεδεµένα µε τον δείκτη τιµών 

του χρηµατιστηρίου.  Τέλος, διαπραγµατεύονται στη δευτερογενή αγορά.  

 

• Ανάλογα µε το αν είναι µε δικαίωµα ανάκλησης ή όχι ονοµάζονται οµόλογα 

µε δικαίωµα ανάκλησης ή πρόωρης εξόφλησης.  Αυτά ενσωµατώνουν 

δικαιώµατα αγοράς τους από τον εκδότη τους πριν την λήξη τους, ή 

δικαιώµατα πώλησης από τον κάτοχό τους στον εκδότη πριν τη λήξη τους, σε 

προκαθορισµένες τιµές και χρονικές στιγµές18
. 

 

• Ανάλογα µε την διάρκεια ζωής τους19
, υπάρχουν οµόλογα διάρκειας µερικών 

µηνών, ετών αλλά και οµoλογίες χωρίς ηµεροµηνία λήξης. Αυτές είναι οι 

διηνεκείς οµολογίες όπου το κουπόνι καταβάλλεται από τον εκδότη επ' 

άπειρο, χωρίς να λαµβάνουν οι οµολογιούχοι µέρος ή ολόκληρο το κεφάλαιο 

που διέθεσαν για την αγορά της. 

 

• Ανάλογα µε την πιστοληπτική αξιολόγηση που λαµβάνει ένα οµόλογο, η 

οποία εξαρτάται από την οικονοµική φερεγγυότητα των εκδοτών, καθώς και 

από την ικανότητα εξόφλησης των οφειλών τους, κατηγοριοποιούνται σε 

υψηλής φερεγγυότητας (investment bonds), (βαθµολόγηση ΑΑΑ – ΒΒΒ βάσει 

S&P) και χαµηλής φερεγγυότητας / επισφαλές οµόλογο (junk bond) 

(βαθµολόγηση από ΒΒ - C βάσει S&P). Η πιστοληπτική ικανότητα των 

οµολόγων είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την απόδοση τους. Τα οµόλογα 

χαµηλής πιστοληπτικής ικανότητας έχουν υψηλότερη απόδοση σε σχέση µε 

αυτή των οµολόγων καλύτερης πιστοληπτικής ικανότητας20
. 
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• Αναλόγως µε το αν θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του κύριου οµολογιακού 

δανείου, έχουµε οµόλογα που είναι δυνατόν να µην πληρωθούν.  Αυτά είναι 

τα υποδεέστερα οµόλογα ή διαφορετικά οµόλογα τελευταίας σειράς21
. 

 

• Ανάλογα µε τον τρόπο που ο επενδυτής εισπράττει τις αποδόσεις του 

οµολόγου, υπάρχουν οµόλογα µε κουπόνι και οµόλογα χωρίς κουπόνι22
 (zero 

coupon bonds).  Τα οµόλογα χωρίς τοκοµερίδιο είναι διετή, αγοράζονται µε 

έκπτωση και πληρώνονται στην ονοµαστική τους αξία στη λήξη της διάρκειας 

τους.  ∆ιαπραγµατεύονται στη δευτερογενή αγορά. 

 

• Αναλόγως µε το κουπόνι και το είδος των πληρωµών.  Υφίστανται οµόλογα 

που διαπραγµατεύονται µε έκπτωση από την ονοµαστική τους αξία και 

πραγµατοποιούν µόνο µια καταβολή κεφαλαίου στην λήξη τους (discount 

securities). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έντοκα γραµµάτια µικρής 

διάρκειας που πωλούνται σε χαµηλότερη τιµή από την τελική ονοµαστική 

τους αξία, καθώς και τα οµόλογα µηδενικού επιτοκίου µε συνήθη διάρκεια 1-

3 έτη, όπου δεν προβλέπονται ενδιάµεσες πληρωµές κουπονιών23
.  Υπάρχει 

µια αρχική πληρωµή από τον αγοραστή προς τον εκδότη και µία τελική 

πληρωµή προς εκείνον που προσκοµίζει το οµόλογο. Η απόδοση για τον 

επενδυτή και σε αυτή την κατηγορία των οµολόγων προκύπτει από τη 

χαµηλότερη (σε σχέση µε την τελική πληρωµή) τιµή αγοράς του οµολόγου.  Η 

ουσιώδης ιδιότητα των zero coupons είναι ότι απαλλάσσει τον επενδυτή από 

το πρόβληµα της επανεπένδυσης των τόκων που θα εισέπραττε σε κάθε 

πληρωµή κουπονιού. ∆εν είναι έτσι εκτεθειµένος στον κίνδυνο να αναγκαστεί 

να επανεπενδύσει τις εισπράξεις των κουπονιών σε χαµηλότερα επιτόκια. 

 

• Αναλόγως µε το πως καταγράφεται ο κάτοχος, τα οµόλογα διακρίνονται σε 

ανώνυµα, ονοµαστικά και άυλα.  Έτσι στα ανώνυµα οµόλογα δεν υπάρχει 

καταγραφή ονόµατος δικαιούχου και µπορούν εύκολα να µεταβιβαστούν, ενώ 

στο ονοµαστικό οµόλογο αποκλειστικός δικαιούχος του ενσωµατωµένου στο 

αξιόγραφο δικαιώµατος είναι το κατονοµαζόµενο σε αυτό πρόσωπο.  Το άυλο 

οµόλογο δεν είναι τυπωµένο σε χαρτί και είναι ευρέως διαδεδοµένο τα 
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τελευταία χρόνια.  Όλες οι κινήσεις γίνονται µε χρεοπιστώσεις λογαριασµών 

άυλων τίτλων, που ανοίγουν και διατηρούν οι επενδυτές των οµολόγων στις 

τράπεζες µε τις οποίες συναλλάσσονται. Στους λογαριασµούς αυτούς µπορεί 

να ορίζονται συνδικαιούχοι και άλλα φυσικά πρόσωπα. 

• Συναντάµε και τις οµολογίες υψηλού κινδύνου, γνωστές και ως junk bonds.  

Αυτές προσφέρουν υψηλή απόδοση στους οµολογιούχους καθώς δίνουν 

µεγάλα επιτόκια, ενώ η τιµή έκδοσης είναι ιδιαίτερα χαµηλή.  ∆εν είναι 

εξασφαλισµένες µε εµπράγµατες ασφάλειες, ενώ σε περίπτωση που µια 

εταιρία που τις έχει εκδώσει πτωχεύσει τότε ικανοποιούνται σε τελευταία 

σειρά24
.  Αυτές εκδίδονται για να χρηµατοδοτήσουν είτε επιχειρήσεις υψηλού 

κινδύνου, είτε εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. 

 

• Ανακλητό Οµόλογο (Callable bond) είναι ένα οµόλογο µε το οποίο έχει το 

δικαίωµα ο εκδότης να το ανακαλέσει για εξόφληση πριν την ωρίµανση του, 

καταβάλλοντας συνήθως ένα πριµ ανάκλησης (call premium) 

στους επενδυτές.  Η εξόφληση µπορεί να είναι υποχρεωτική ή στην επιλογή 

του εκδότη.  Την ανάκληση θα την ενεργοποιήσει συνήθως ο οργανισµός που 

εξέδωσε τα οµόλογα όταν τα επιτόκια στην αγορά είναι πλέον πολύ 

χαµηλότερα από το επιτόκιο έκδοσης του χρεογράφου, άρα αντισταθµίζονται 

τα έξοδα αντικατάστασης, και ουσιαστικά δίνει το δικαίωµα αντικατάστασης 

οµολόγων υψηλού επιτοκίου µε οµόλογα χαµηλού επιτοκίου, ενώ υπάρχουν 

οργανισµοί µε πολύ υψηλά πλεονάζοντα µετρητά και ο πιο αποδοτικός τρόπος 

χρήσης των µετρητών αυτών κρίνεται ότι είναι η εξαγορά υπαρχόντων 

δανείων, ειδικά εάν τα επιτόκια έχουν µειωθεί αισθητά από την έκδοση του 

οµολόγου.  Επενδυτές που κατέχουν ένα οµόλογο µε προνόµιο ανάκλησης 

βρίσκονται σε µειονεκτική θέση σε σχέση µε τους επενδυτές που κατέχουν 

ένα παρόµοιο οµόλογο χωρίς προνόµιο ανάκλησης, έτσι θα απαιτήσουν να 

αποζηµιωθούν µέσω µίας υψηλότερης απόδοσης25
.  Εποµένως, τα ανακλητά 

οµόλογα είναι φθηνότερα σε σχέση µε παρόµοια µη ανακλητά οµόλογα. 
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• Σε σχέση µε τη δικαιοπρακτική ικανότητα των προσώπων που τις κατέχουν οι 

οµολογίες διακρίνονται σε ονοµαστικές, ανώνυµες, οµολογίες σε διαταγή, 

καθώς και σε µικτές26
.   

 

Με τον όρο δικαιοπρακτική ικανότητα νοείται η ικανότητα του προσώπου να 

προβαίνει σε έγκυρη δήλωση δικαιοπρακτικής βούλησης, δηλαδή σε δήλωση 

βούλησης που κατευθύνεται σε συγκεκριµένη έννοµη συνέπεια.  Πιο 

συγκεκριµένα είναι η ικανότητα του προσώπου να λαµβάνει νοµικά έγκυρες 

αποφάσεις καθώς και να συνάπτει συµβατικές σχέσεις οι οποίες βέβαια είναι 

δεσµευτικές.  Έτσι απορρέουν για το άτοµο αυτό νόµιµα δικαιώµατα και 

υποχρεώσεις και επιπλέον καθίσταται υποκείµενο στο δίκαιο27
. 

 

Στις ονοµαστικές οµολογίες υπάρχει καταγραφή του ονόµατος του κατόχου 

πάνω στον τίτλο.  Απορρέουν δικαιώµατα είσπραξης αρχικού κεφαλαίου 

καθώς και τοκοµεριδίων σε καθορισµένο χρονικό διάστηµα και επιπρόσθετα ο 

οµολογιούχος έχει τη δυνατότητα συµµετοχής σε οποιαδήποτε µορφή 

ανταλλαξιµότητας.  Στις ανώνυµες οµολογίες δεν υπάρχει καταγραφή του 

ονόµατος του κατόχου πάνω στο αξιόγραφο.  Απορρέουν δικαιώµατα 

είσπραξης αρχικού κεφαλαίου καθώς και τοκοµεριδίων αλλά µπορούν να 

ασκηθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο.  Εποµένως γίνεται κατανοητό πως η µη 

καταγραφή του οµολογιούχου καθιστά εύκολη τη µεταβίβαση της οµολογίας.  

Στις οµολογίες σε διαταγή υπάρχει καταγραφή του ονόµατος του κατόχου 

πάνω στον τίτλο, όµως καθίσταται εύκολη η µεταβίβαση της οµολογίας µε 

απλή οπισθογράφηση.  Στις µικτές οµολογίες υπάρχει καταγραφή του 

ονόµατος του κατόχου πάνω στον τίτλο.  Απορρέουν δικαιώµατα είσπραξης 

αρχικού κεφαλαίου καθώς και τοκοµεριδίων.  Όµως τέτοια δυνατότητα 

δίνεται στον οµολογιούχο για την είσπραξη του αρχικού κεφαλαίου, ενώ τα 

τοκοµερίδια δύναται να εισπραχθούν από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αρκεί 

να προσκοµισθεί ο εκδιδόµενος τίτλος. 

 

• Ανάλογα µε τον τρόπο αποτίµησης διακρίνουµε τις παρακάτω κατηγορίες: 

οµόλογα διακρατούµενα ως τη λήξη, οµόλογα διαθέσιµα προς πώληση, 
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οµόλογα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία και δάνεια.  Στην πρώτη 

κατηγορία προϋπόθεση αποτελεί η βούληση και η δυνατότητα κατοχής του 

οµολόγου ως τη λήξη.  Οι πληρωµές είναι καθορισµένες από πριν, ωστόσο 

αλλαγή κατηγορίας ή πώληση του οµολόγου επιφέρει ποινές µόλυνσης.  Τα 

οµόλογα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία ανήκουν στην κατηγορία αυτή 

είτε γιατί κατά την αρχική τους καταχώρηση αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία 

είτε αφορούν οµόλογα για σκοπούς εµπορικούς και στοχεύουν σε 

βραχυπρόθεσµο κέρδος.  Μετά την αρχική αποτίµηση στην εύλογη αξία, η 

διαφορά µεταφέρεται στα αποτελέσµατα χρήσης.  Τα οµόλογα διαθέσιµα προς 

πώληση δεν ανήκουν σε καµιά από τις πιο πάνω κατηγορίες καθώς δεν 

στοχεύουν σε βραχυπρόθεσµο κέρδος ούτε υπάρχει δυνατότητα κατοχής ως 

τη λήξη.  Τέλος, ορίζουµε ως δάνεια τα οµόλογα που δεν διαπραγµατεύονται 

σε δευτερογενή αγορά και οι πληρωµές είναι προκαθορισµένες. 

 

• Ανάλογα µε τον πιστωτικό κίνδυνο, τα οµόλογα κατατάσσονται ως εξής28
: α) 

οµόλογα µε εγγύηση (secured bonds).   Σε περίπτωση µη εξόφλησης αυτών, ο 

εκδότης έχει παράσχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για τη διασφάλιση των 

οµολογιούχων. β) οµόλογα υψηλής εξασφάλισης (senior bonds) που έρχονται 

σε προτεραιότητα σε περίπτωση ρευστοποίησης µιας εταιρίας σε σχέση µε 

τους άλλους τίτλους που αποτελούν µέρος της διάρθρωσης κεφαλαίου.  Για το 

λόγο αυτό φέρουν µικρότερο κουπόνι. γ) οµόλογα χωρίς εγγύηση (unsecured 

bonds), όπου ο εκδότης δεν µπορεί να εξασφαλίσει τους οµολογιούχους σε 

περίπτωση µη εξόφλησής τους, δ) οµόλογα χαµηλής εξασφάλισης 

(subordinated bonds) που φέρουν υψηλό κουπόνι.  Σε περίπτωση 

ρευστοποίησης µιας εταιρίας ικανοποιούνται σε τελευταία σειρά πριν τις 

µετοχές. ε) οµόλογα υψηλού κινδύνου (junk bonds).  Τα οµόλογα αυτής της 

κατηγορίας τα έχουµε ήδη αναφέρει πιο πριν. 

 

• Ανάλογα µε τον τρόπο κατά τον οποίο εξοφλούνται οι οµολογίες διακρίνονται 

σε κοινές, µετατρέψιµες σε µετοχές και µε δικαίωµα προαίρεσης, κερδοφόρες 

οµολογίες, ανταλλάξιµες, καθώς και οµολογίες εγγυηµένων δανείων29
.  Έτσι 

έχουµε τις κοινές οµολογίες οι οποίες έχουν µια ονοµαστική αξία 
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συγκεκριµένη και στη λήξη του δανείου επιστρέφουν στους οµολογιούχους 

τοκοµερίδια αλλά και το αρχικό κατατεθέν κεφάλαιο.  Ωστόσο είναι δυνατό 

τα τοκοµερίδια να πληρώνονται σε οποιαδήποτε άλλη χρονική περίοδο πέραν 

εκείνης της λήξης.  Αναλόγως µε το καταστατικό της εκάστοτε επιχείρησης 

εκδίδονται είτε από το ∆.Σ είτε από τη Γ.Σ. της εταιρίας.  Οι κάτοχοι των 

µετατρέψιµων οµολογιών σε µετοχές και οµολογιών µε δικαίωµα προαίρεσης 

την περίοδο που αυτές πληρώνονται µπορούν να αποκτήσουν µετοχές της 

εταιρίας κατά την κεφαλαιοποίηση του δανείου οι οποίες προέρχονται από 

ισόποση αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, ενώ το διάστηµα που µπορεί να 

ασκηθεί το δικαίωµα προαίρεσης αλλά και να γίνει η µετατροπή 

προσδιορίζεται κατά το χρόνο έκδοσης.  Οι κάτοχοι των κερδοφόρων 

οµολογιών πέραν τη λήψη των τόκων δικαιούνται και ποσοστά επί των 

κερδών της εταιρίας.  Όταν κατέχονται ανταλλάξιµες οµολογίες από µια 

εταιρία δύναται να ανταλλαχθούν στο τέλος της διάρκειας του οµολογιακού 

δανείου µε άλλου είδους οµολογίες, µετοχές ή κινητές αξίες ανεξάρτητα αν η 

ίδια εταιρία είναι ο εκδότη ή όχι.  Ωστόσο, εάν γίνει ανταλλαγή ονοµαστικών 

οµολογιών υποχρεωτικά και οι ανταλλάξιµες πρέπει να ανήκουν σε αυτή την 

κατηγορία.  Επιπρόσθετα, υποχρεωτική θεωρείται και η δυνατότητα 

µεταβίβασης.  Τέλος, συναντώνται και οι οµολογίες εγγυηµένων δανείων 

όπου κατά την έκδοση τους µπαίνουν όροι για εξασφάλιση των χρηµάτων των 

κατόχων.  Πιο συγκεκριµένα η εξασφάλιση των κεφαλαίων συναντάται µε τη 

µορφή υποθήκης ακίνητης εταιρικής περιουσίας, υποχρεωτικού σχηµατισµού 

αποθεµατικού ή µέσω τραπεζών. 

 

• Υπάρχουν και οµολογίες που εκδίδονται σε ξένο νόµισµα30
.  Είναι τα γνωστά 

οµόλογα µε ρήτρα ξένου νοµίσµατος.  Ορισµένες εταιρίες, τράπεζες, 

κυβερνήσεις µπορούν να εκδώσουν οµόλογα σε ξένα νοµίσµατα, διότι µπορεί 

να φαίνεται ότι είναι πιο σταθερά και προβλέψιµά από το εθνικό τους 

νόµισµα, δηλαδή σε µια προσπάθεια συγκράτησης των κερδοσκοπικών 

πιέσεων έναντι των εθνικών νοµισµάτων.  Έτσι δίνεται στους εκδότες και η 

δυνατότητα πρόσβασης σε επενδυτικά κεφάλαια διαθέσιµα σε ξένες αγορές.  

Ξένα οµόλογα µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για την αντιστάθµιση 
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συναλλαγµατικών κινδύνων. Κάποια από αυτά τα οµόλογα είναι γνωστά από 

τα ευφάνταστα παρατσούκλια τους και εκδίδονται από ξένους εκδότες που 

επιθυµούν να διαφοροποιήσουν τη βάση των επενδυτών τους από τις εγχώριες 

αγορές. Αυτές οι εκδόσεις οµολόγων διέπονται από το δίκαιο της αγοράς της 

έκδοσης, ενώ κάποια άλλα οµόλογα δεν περιορίζονται για αγορά από τους 

επενδυτές στη χώρα-αγορά της έκδοσης τους.  Φέρουν τοκοµερίδια µε 

σταθερό ετήσιο επιτόκιο.  Ο τόκος υπολογίζεται ετησίως στο ξένο νόµισµα 

και µετά γίνεται η µετατροπή στο εθνικό νόµισµα µε συντελεστή µετατροπής 

τη συναλλαγµατική ισοτιµία στο fixing δύο εργάσιµες µέρες πριν τη λήξη της 

τοκοφόρου περιόδου.  Ο επενδυτής εισπράττει την ονοµαστική αξία του 

οµολόγου στη λήξη που υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται κι ο 

τόκος.   Ορισµένα τέτοια οµόλογα είναι31
: το Yankee οµόλογο, εκδίδεται σε 

δολάρια ΗΠΑ και από χώρα εκτός ΗΠΑ για τις ΗΠΑ, και το Σαµουράι 

οµόλογο, εκδίδεται σε γιέν, και από χώρα εκτός της Ιαπωνίας για την Ιαπωνία, 

καθώς  και το Καγκουρό οµόλογο, εκδίδεται σε δολάρια Αυστραλίας  και από 

χώρα εκτός της Αυστραλίας για την Αυστραλία. 

 

• Οµολογίες µε πιστοποιητικά αγοράς µετοχών (warrants) τα οποία  δίνουν στον 

κάτοχό τους το δικαίωµα απόκτησης αριθµού µετοχών ή άλλων τίτλων σε 

καθορισµένη τιµή µέχρι και τη λήξη τους. 

 

• Τελειώνοντας υπάρχουν και τα αφορολόγητα αποταµιευτικά οµόλογα.  Αυτά 

είναι διετή οµόλογα δηµοσίου µε σταθερό επιτόκιο και διατίθενται 

αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα του εσωτερικού µε δηµόσια εγγραφή.  Ο 

επενδυτής δύναται να τα προεξοφλήσει οποιαδήποτε χρονική στιγµή ή να τα 

εξοφλήσει στη λήξη τους στην ονοµαστική αξία.
32

 

                                  

                                                                                                                                           

3.4 Ορισµένες Χρήσεις των Κρατικών Οµολόγων33
 

                                                           
31

 el.wikipedia.org/wiki/Ομόλογο 
32

  Νούλας (2006), σελ. 106 
33

  Γκίτζος  (2015), σελ. 17-24 

 



30 

 

Όπως έχουµε αναφέρει και πιο πριν, τα οµόλογα αποτελούν έναν από τους συνήθεις 

τρόπους του κράτους για άντληση κεφαλαίων.  Τα κρατικά οµόλογα µπορούν να 

µεταβιβαστούν ελεύθερα και αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης συνήθως σε 

οργανωµένες αγορές. Στο πλαίσιο αυτής της διαπραγµάτευσης διαµορφώνεται, σε 

καθηµερινή βάση, η αξία των οµολόγων και, συνεπώς, η τιµή τους, που πρακτικά 

είναι η υπολογιζόµενη απόδοσή τους, αν αυτά διακρατηθούν µέχρι τη λήξη τους. 

Για ποιο λόγο όµως εκδίδονται και ποια η βούληση του κράτους σχετικά µε τη 

χρησιµοποίησή τους;  Ο βασικός λοιπόν λόγος που το κράτος εκδίδει οµόλογα είναι 

για να καλύψει µέρος των υποχρεώσεων του.  Η µείωση µέρους από το πιθανό 

δηµοσιονοµικό έλλειµµα που δηµιουργείται αλλά και η ικανοποίηση κάποιων άλλων 

πλευρών που ανήκουν στη σφαίρα της γενικότερης πολιτικής είναι ορισµένες από τις 

διάφορες δηµοσιονοµικές ανάγκες που χρήζει να καλυφθούν.  Αυτό γίνεται µέσω των 

εσόδων που παίρνει το κράτος από την έκδοση των κρατικών οµολόγων.  ∆ηλαδή, τα 

κρατικά οµόλογα εκδίδονται ώστε να χρηµατοδοτήσουν το δηµοσιονοµικό έλλειµµα 

του εκάστοτε κράτους ή να χρηµατοδοτήσουν για παράδειγµα αναπτυξιακά 

προγράµµατα, κρατικές επιχορηγήσεις και επενδύσεις που έχει αποφασίσει το κράτος 

και περιλαµβάνονται στα κονδύλια των προϋπολογισµών τους.  Με άλλα λόγια το 

κράτος αναζητά ρευστότητα στα ταµεία του. 

∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα προκύπτει όταν ο κρατικός προϋπολογισµός είναι 

ελλειµµατικός και όχι ισοσκελισµένος, δηλαδή τα έσοδα που µαζεύει το κράτος από 

τη φορολογία που επιβάλει δεν επαρκούν για την κάλυψη των κρατικών δαπανών 

της.  Το κενό αυτό που προκύπτει στον προϋπολογισµό είναι αποτέλεσµα συνήθως 

της αδυναµίας σύνταξης ακριβούς και µε ουσιώδη τρόπο εικόνας του 

προϋπολογισµού, ή της αδυναµίας είσπραξης του στόχου των φόρων που 

προβλεπόταν ή και της υπέρβασης στις κρατικές δαπάνες πάνω από το προβλεπόµενο 

όριο.   

Το έλλειµµα που προκύπτει δηµιουργείται κυρίως από τους ΟΤΑ, την 

κυβέρνηση και τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και διακρίνεται σε 

πρωτογενές και δευτερογενές.  Στο  πρωτογενές έλλειµµα οι δαπάνες υπερτερούν των 

εσόδων, όµως σε αυτές δεν περιλαµβάνονται οι πληρωµές του ήδη υφιστάµενου 

χρέους, ενώ το δευτερογενές έλλειµµα δηµιουργείται όταν τα έσοδα είναι λιγότερα 

από τα έξοδα του κράτους αλλά σε αυτά ανήκει και η αποπληρωµή του χρέους που 
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ήδη υφίσταται και αφορά το αρχικό κεφάλαιο συν τους τόκους.  Έτσι έχουµε τη 

δηµιουργία του δευτερογενούς πλεονάσµατος όταν, ενώ υπάρχει πρωτογενές 

πλεόνασµα καθίσταται αδύνατη η αποπληρωµή των τόκων και τότε το κράτος 

προβαίνει σε νέο δανεισµό µε δυσβάσταχτους όρους ώστε να καλυφθούν όλες οι 

υποχρεώσεις του.  Έχουµε λοιπόν τη λεγόµενη αναχρηµατοδότηση του χρέους που 

σηµαίνει πως συσσωρεύεται επιπλέον χρέος στο ήδη υπάρχον, δηλαδή διογκώνεται 

και πλέον είναι πολύ δύσκολη η αποπληρωµή του. Καθίσταται διαφορετικά µη 

βιώσιµο το δηµόσιο χρέος και ουσιαστικά δεν µπορεί να επιτευχθεί ανάκαµψη της 

οικονοµίας.  

Στην αντίπερα όχθη, τα αναπτυξιακά προγράµµατα που προωθούνται 

στοχεύουν στην αύξηση του ΑΕΠ.  Η µελλοντική φορολόγηση που επιβάλλεται ως 

συνέχεια της θετικής αυτής µεταβολής του ΑΕΠ σκοπεύει στην κάλυψη του αρχικού 

κεφαλαίου της επένδυσης, όµως το αρχικό αυτό κεφάλαιο βρίσκεται από την έκδοση 

κρατικών οµολογιακών τίτλων που τελικά καταλήγουν στην αύξηση του δηµόσιου 

χρέους και σε δηµοσιονοµικό έλλειµµα. 

Αναλύοντας σε βάθος τα λεγόµενά µας και επιστρέφοντας στη γενικότερη 

πολιτική διαπιστώνουµε πως πληθώρα τέτοιων παραδειγµάτων έχουν κάνει την 

εµφάνισή τους και στη χώρα µας.  Σε περιόδους ύφεσης συναντάται η προθυµία της 

κυβέρνησης να χαµηλώσει τους φορολογικούς συντελεστές ώστε να βοηθηθεί η 

κατανάλωση διαµέσου του νόµου προσφοράς και ζήτησης, χωρίς όµως να αποφασίζει 

και να πραγµατοποιεί και µείωση των κρατικών εξόδων.  Ο χειρισµός αυτός κάθε 

άλλο παρά ευεργετικός είναι, καθώς το µέλλον διαγράφεται ζοφερό µε τη νέα 

φορολόγηση που θα βρίσκεται στα σκαριά ώστε να µπορεί να εξυπηρετείται το χρέος 

που δηµιουργήθηκε.  Επιπρόσθετα, η περίοδος προεκλογικών εκστρατειών σηµαίνει 

για το κυβερνόν κόµµα αλλά και εκείνο ή εκείνα της αντιπολίτευσης πως θα 

χρησιµοποιήσουν τα µέσα και το κόστος που απαιτείται για την επανεκλογή τους.  

Για την οικονοµία αυτό σηµαίνει  υψηλές βραχυπρόθεσµες κρατικές δαπάνες για την 

χρηµατοδότηση των κοµµάτων που τελικά ζηµιώνουν τα ταµεία του κράτους.  Νέα 

φορολόγηση δεν µπορεί να υπάρξει στην περίπτωση αυτή και τελικά προσφεύγει το 

κράτος και πάλι σε οµολογιακό δανεισµό, µε τις γνωστές σε µας συνέπειες, της 

αύξησης του δηµόσιου χρέους, του ελλείµµατος, της τρύπας στον προϋπολογισµό. 
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Αξίζει στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί ότι σε τέτοιες κυβερνητικές πρακτικές, 

οι χρήσεις των κεφαλαίων που αντλήθηκαν αρκετές φορές αποκρύπτονται ή 

πλέκονται έτσι, ώστε να µην γίνεται γνωστό το φάσµα, το εύρος και η 

πραγµατικότητα της χρησιµοποίησής τους. 

Ωστόσο, οι επενδυτές των οµολόγων αυτών αποβλέπουν σε διαφορετικούς 

στόχους.  Ένας πολύ σηµαντικός σκοπός τους είναι να έχουν εισόδηµα το οποίο 

προέρχεται από τους τόκους που το κράτος πληρώνει, ενώ η ρευστότητά τους θα 

αυξηθεί.  Σε περίπτωση αύξησης στις τιµές των οµολόγων αποβλέπουν σε 

κεφαλαιακά κέρδη.  Τέλος, πολλοί είναι αυτοί που επιδιώκουν να διαφοροποιηθεί το 

χαρτοφυλάκιό τους και πολύ περισσότερο γιατί τα κρατικά οµόλογα συνήθως είναι 

περισσότερο εγγυηµένα έναντι των εταιρικών. 

 

 

 3.4.1 Προβληµατισµοί Για Τη Χρήση των Κρατικών Οµολόγων   

Το βασικό ερώτηµα που ταλανίζει το ευρύτερο µακροοικονοµικό περιβάλλον καθώς 

και αρκετούς οικονοµικούς συγγραφείς σχετικά µε τις παραπάνω πολιτικές του 

κράτους, είναι το εξής σηµαντικό: Κατά πόσο ένα νοικοκυριό είναι σε θέση να 

κατανοήσει και σε ποιο βαθµό ότι οι πρακτικές σχετικά µε την παροντική µείωση της 

φορολογίας που εφαρµόζει µια κυβέρνηση, χωρίς όµως και την παράλληλη µείωση 

των κρατικών δαπανών, θα οδηγήσουν στο τέλος σε ένα µονοπάτι µε νέα 

δυσβάσταχτη φορολογική κατάσταση ώστε να βρεθεί λύση για την εξυπηρέτηση του 

ανερχόµενου δηµόσιου χρέους;  Αγνοεί τελικά ο πολίτης-καταναλωτής τους φόρους 

που θα απαιτηθούν στο µέλλον  για την αποπληρωµή των οµολογιακών δανείων που 

εκδόθηκαν για την κάλυψη του δηµιουργούµενου ελλείµµατος και τη  αύξηση του 

δηµοσιονοµικού χρέους; 

 Η µία πλευρά υποστηρίζει34
 πως ο λαός δε φορά παρωπίδες και ναι 

αντιλαµβάνεται πλήρως τις µακροπρόθεσµες συνέπειες από τη µείωση που συµβαίνει 

τώρα στη φορολογία, δηλαδή πως θα φέρει κάποια στιγµή µελλοντικά και πάλι την 

αύξηση των φορολογικών συντελεστών ώστε το κράτος να βάλει στα κρατικά ταµεία 
                                                           
34

 Γκίτζος (2015), σελ. 20-27 
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και πάλι ρευστό για να µπορέσει να πληρώσει το χρέος που έχει δηµιουργηθεί.  Και 

επιπλέον είναι αρκετά προνοητικά άτοµα ώστε να έχουν ανεπτυγµένο το αίσθηµα της 

αποταµίευσης τώρα, ίσως µε την αγορά αυτών των κρατικών οµολόγων, και έτσι η 

φορολογία που θα τους επιβληθεί αργότερα να µην τους «ζορίσει».  Όλα αυτά βέβαια 

µέσα σε ένα µακρύ πλαίσιο συνθηκών και προϋποθέσεων που έχουν κατά καιρούς 

παρουσιαστεί και αναλυθεί, όπως για παράδειγµα η µορφή της φορολογίας που θα 

επιβληθεί. 

 Η αντίπερα όχθη εκτιµά, πως οι πολίτες δεν έχουν αντιληφθεί στον παραµικρό 

βαθµό αυτό που επρόκειτο να συµβεί και βαδίζουν έτσι ώστε να αυξάνουν την 

κατανάλωση του σήµερα χωρίς να µπορούν να υπολογίζουν τι επιφυλάσσει το 

φορολογικό τους µέλλον.  Εδώ επικρατεί και η άποψη πως επειδή τα οµολογιακά 

δάνεια που συνάπτουν οι κυβερνήσεις συνήθως έχουν µεγάλη διάρκεια, τις συνέπειες 

αυτών καλούνται να τις πληρώσουν οι επόµενες γενιές.  Εποµένως, οι λαµβάνοντες 

την ελάφρυνση της φορολογίας τώρα, δεν θα είναι αυτοί που θα επωµιστούν τις 

συνέπειες για την αποπληρωµή του χρέους και του ελλείµµατος που θα παρουσιαστεί. 

 

 

 

3.5 Τα Σηµερινά Κρατικά Οµόλογα Στον Παγκόσµιο Ιστό 

 

Οι διεθνείς οικονοµικές αγορές γενικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η αµερικάνικη 

οικονοµία, µέσα στο παγιωµένο σύστηµα καπιταλισµού δείχνουν να έχουν πληγεί 

ανεπανόρθωτα µετά τις πρόσφατες περιόδους κρίσης. Ο αντίκτυπος από τις ατέλειες 

της αγοράς συνεχίζει να ταλανίζει το διεθνές περιβάλλον, ενώ ανεπτυγµένες και µη 

χώρες προσπαθούν να συνέλθουν από τα σοβαρά προβλήµατα και να προσαρµοστούν 

στη νέα κατάσταση.  Θα ανταπεξέλθουν οι ΗΠΑ στις δυσκολίες και θα συνεχίσουν 

να αποτελούν την κυρίαρχη οικονοµία παγκοσµίως;  Την ίδια στιγµή, διεθνούς 

εµβέλειας προσπάθειες γίνονται για επάνοδο του πλούτου, όµως προέχει να 

αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη στους κρατικούς µµηχανισµούς.  Οκτώ σχεδόν χρόνια 

έχουν συµπληρωθεί από την περίοδο που ξέσπασε η κρίση και είναι ανάγκη για 

συστηµικές αλλαγές στα βαθύτερα χαρακτηριστικά του παγκόσµιου γίγνεσθαι.  Οι 
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επενδύσεις σε κρατικά χρεόγραφα µαρτυρούν µε τον καλύτερο τρόπο τα πάνω και τα 

κάτω της εκάστοτε χώρας.  Οι µεταβολές τους είναι συχνές και οι αναλυτές 

δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν το ρυθµό που τρέχει η οικονοµία.  Μόνο τα δύο 

τελευταία χρόνια έχουν σπάσει τα ρεκόρ αιώνων οι αποδόσεις των κυβερνητικών 

οµολόγων, ενώ νέα φαινόµενα και εκδόσεις έρχονται στο φως. 

Παραδοσιακά, στην αγορά χρέους σηµείο αναφοράς αποτελούν τα 10ετή 

κρατικά οµόλογα. Παράλληλα, τα 30ετή οµόλογα είναι οι καθιερωµένοι τίτλοι µε 

µεγάλη διάρκεια. Ωστόσο στα µέσα του 2015 και έπειτα εµφανίστηκαν εκδόσεις 

100ετών κρατικών οµολόγων. Μετά τη στρατηγική που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα µε αρνητικά επιτόκια, τέτοιες εκδόσεις οµολόγων επιλέγονται από 

ορισµένα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης για να την αξιοποιήσουν. Ωστόσο, το Μεξικό 

πρώτο αποφάσισε να εκδώσει 100ετές οµόλογο σε ευρώ τον Μάρτιο το 2015. 

Επέλεξε δανεισµό 1,5 δις € µε επιτόκιο 4,2% µε την έκδοση τίτλων που λήγουν το 

2115. Είχε προηγηθεί βέβαια η νότιος Αµερική µε τη Βραζιλία και την Petrobas να 

δανείζεται 2,5 δις δολάρια τον Ιούνιο του 2015 µε την έκδοση 100ετούς οµολόγου. Η 

Ελβετία ήταν η πρώτη χώρα που δανείστηκε για 10 χρόνια µε αρνητικά επιτόκια από 

τις αγορές απεικονίζοντας πως οι κυβερνήσεις των κρατών βαδίζουν µε ευµενείς 

συνθήκες. Εξασφάλισε περισσότερα από 230 εκατοµµύρια ελβετικά φράγκα µε 

επιτόκιο -0,055% τον Αύγουστο του 2015 κάτι που δείχνει πως οι επενδυτές 

αντιλήφθηκαν την επικρατούσα ανασφάλεια και δέχθηκαν να χάσουν ένα µέρος του 

κεφαλαίου.
35

 

Επιπροσθέτως, όλα φανερώνουν πως η ΕΚΤ θα συνεχίσει αυτή την πορεία 

ώσπου ο πληθωρισµός να πλησιάσει τα φυσιολογικά επίπεδα, για να πιέσει τις 

εµπορικές τράπεζες να έχουν πιο ενεργό ρόλο στην ανάκαµψη.  Μήπως όµως απλά 

µεγαλώνει τη φούσκα των αποτιµήσεων;  Τα κράτη-µέλη λοιπόν έχουν την ευκαιρία 

να ανανεώσουν το χρέος των χωρών µε χαµηλότερα επιτόκια.  Το βάθος 100ετίας 

φαντάζει δελεαστικό.  Τον Μάρτιο και Απρίλιο του 2016 αντίστοιχα, η Ιρλανδία και 

το Βέλγιο πραγµατοποίησαν µε ιδιωτική τοποθέτηση δηµοπρασίες 100ετών κρατικών 

οµολόγων. Ανάδοχοι ήταν οι Goldman Sachs και Nomura.  Έτσι, τέλη Μαρτίου, η 

Ιρλανδία είχε καταφέρει να αντλήσει 100 εκατοµµύρια € µε επιτόκιο 2,35%. (πιο 

χαµηλό από το κόστος δανεισµού των ΗΠΑ στα 30ετή κρατικά οµόλογα).  Οµοίως η 
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Γαλλία πούλησε 50ετές οµόλογο 3 δις €, προσφέροντας επιτόκιο 1,916% και το 

Βέλγιο στα µέσα Απριλίου 2015 δανείστηκε 100 εκατοµµύρια €.  Τα 100ετή οµόλογα 

είναι µια επενδυτική κίνηση που προσφέρει τη δυνατότητα σε µακροπρόθεσµους 

επενδυτές να τα επιλέξουν, όπως ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταµεία που 

υποχρεούνται αναλόγως των υποχρεώσεών τους να έχουν και τέτοιες τοποθετήσεις. 

Ένα χρόνο πιο πριν, το 2014 η Βουλγαρία36
 έρχεται στο προσκήνιο µε 

ετοιµασίες για έκδοση κρατικών οµολόγων για άντληση 3,9 δις. λέβα (σχεδόν 2 δις €) 

και µε το δάνειο να έχει ήδη προβλεφθεί στον κρατικό προϋπολογισµό του 2014. 

Μέρος του δανείου είχε αποφασιστεί να οδηγηθεί στην αναχρηµατοδότηση του 

δανείου από την έκδοση οµολόγων περίπου 1 δις δολαρίων, το 2002, που έληγαν τον 

πρώτο µήνα του 2015. 

Το ∆ΝΤ37
 σε εκθέσεις του για το ίδιο έτος και ορµώµενο από τις διαστάσεις 

του θέµατος για την Αργεντινή παρουσιάζει προτάσεις για αλλαγές και διορθώσεις 

αδυναµιών στις διεθνείς συµβάσεις σχετικά µε τα κρατικά οµόλογα.  Συγκεκριµένα 

είχε προτείνει µεταρρυθµίσεις γενικότερες για να ενδυναµώσει το κανονιστικό της 

πλαίσιο, τη µείωση του κόστους των αναδιαρθρώσεων, την ενίσχυση στις κρατικές 

οµολογιακές ρήτρες συλλογικής δράσεως, καθώς και αλλαγή στον ίσο χειρισµό προς 

τους πιστωτές, ώστε να µην κινδυνέψουν οι προσπάθειες των ευρωπαϊκών κρατών 

για ελεγχόµενη αναδιάρθρωση των χρεών τους.  Ταυτόχρονα, θέλησε να διορθώσει 

και το πλαίσιο δανεισµού του, ενώ το Σεπτέµβριο του 2014 τονίστηκαν οι διαδικασίες 

για την αξιολόγηση και την εποπτεία των κρατών – µελών και η ανάγκη προσαρµογή 

τους στις µεταλλασσόµενες συνθήκες και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της εκάστοτε 

χώρας. 

Το Φεβρουάριο του 2016 και αναφερόµενοι σε διαφορετικό οµολογιακό 

φάσµα, σύµφωνα µε τη JPMorgan πάνω από το 25% των οµολόγων που 

περιλαµβάνονται στον παγκόσµιο δείκτη κρατικών οµολόγων της συνολικού ύψους 

6,4 τρις δολαρίων είχε απόδοση υπό του µηδενός.  Η επεκτατική νοµισµατική 

πολιτική που ακολουθείται στην Ευρωζώνη και την Ιαπωνία, το ευµετάβλητο 

περιβάλλον και η θέληση των επενδυτών για όσο το δυνατόν εγγυηµένα και υψηλής 

ποιότητας οµόλογα, οδήγησε σε αρνητικές αποδόσεις κρατικά οµόλογα 10 τρις 
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δολαρίων.
38

 Την πολιτική της ΕΚΤ και της κεντρικής τράπεζας της Ιαπωνίας 

υιοθετούν, επίσης, οι κεντρικές τράπεζες της Σουηδίας, της ∆ανίας και της Ελβετίας 

για να σταθεροποιήσουν τα νοµίσµατά τους. 

Αρνητικές αποδόσεις παρουσιάζουν ιαπωνικά οµόλογα 10ετή αλλά και 7ετή 

γερµανικά οµόλογα.  Φηµολογείται στην αγορά πως σύντοµα στη λίστα αυτή θα 

προστεθούν τα 10ετή γερµανικά κρατικά οµόλογα αλλά και αυτά της Ελβετίας.  Τον 

Απρίλιο του ίδιου έτους σύµφωνα µε τον οίκο αξιολόγησης Fitch, τα παγκόσµια 

κρατικά οµόλογα, που φέρουν αποδόσεις αρνητικές είναι σχεδόν 10,5 τρις, ενώ τον 

επόµενο µήνα Μάιο του 2016 αυξήθηκαν επιπλέον κατά 5%.  Επιπρόσθετα, η πτώση 

των αποδόσεων των γερµανικών και των ιαπωνικών κρατικών οµολόγων δύναται να 

συνεχιστεί, καθώς οι κεντρικές τράπεζές τους αγοράζουν µεγάλη ποσότητα κρατικών 

οµολόγων. 

Από µια άλλη µατιά αν δούµε όµως τα πράγµατα, οι αποδόσεις κάτω από το 

µηδέν για αρκετά οµόλογα, δεν αποκλείουν πάραυτα την κερδοφορία.  Κι αυτό για το 

λόγο ότι οι τιµές των οµολόγων είναι αντιστρόφως ανάλογες µε τις αποδόσεις τους. 

Σε περίπτωση που η απόδοση συνεχίζει τη φθίνουσα πορεία της µπορεί ο επενδυτής 

να αποκοµίσει κεφαλαιακά κέρδη. 

Στα µέσα του 2015, καθώς οι αποδόσεις των γερµανικών κρατικών οµολόγων 

είχαν αρχίσει να ανακάµπτουν από ιστορικά χαµηλό επίπεδο, αναγκάστηκαν να 

πουλήσουν περισσότεροι επενδυτές, και η απόδοση είχε αυξηθεί περισσότερες από 

20 φορές σε διάστηµα µικρότερο των δύο µηνών, ενώ το Μάρτιο του 2016 η Ιαπωνία 

ήταν η πρώτη χώρα από την οµάδα των G7 που πούλησε 10ετή κρατικά οµόλογα µε 

αρνητική απόδοση. 

Στα µέσα του 2016 η αβεβαιότητα και ο κίνδυνος για το πιθανολογούµενο 

Brexit, η χαλάρωση και η ενέδρα στις κεντρικές τράπεζες οδηγεί αρκετά διεθνή 

κρατικά οµόλογα σε πολύ χαµηλές αποδόσεις και υψηλές τιµές που ως τώρα δεν 

είχαν εµφανιστεί στα χρονικά των χωρών.  Όλες οι εκδόσεις των ελβετικών κρατικών 

οµολόγων παρουσιάζουν απόδοση κάτω από το µηδέν. Η Αυστραλία στο 10ετές 

οµόλογο φέρει απόδοση 2%. Το 10ετές ιαπωνικό σηµειώνει απόδοση -0,16. Το 

αντίστοιχο οµόλογο της Γερµανίας παρουσιάζει παρόµοια συµπεριφορά. Γαλλία, 
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∆ανία, Ολλανδία το ίδιο.  Έτσι, οι επενδυτές στρέφονται σε κρατικά οµόλογα που 

θεωρούνται ασφαλέστερα.  Στην αντίπερα όχθη η Ελλάδα, δε θεωρείται φερέγγυα και 

οι επενδυτές τρέχουν να ρευστοποιήσουν.  Τότε το 10ετές ελληνικό οµόλογο αγγίζει 

απόδοση της τάξεως του 8%. Η FED µοχλεύει τα κεφάλαια της 111 φορές, 

πρωτάκουστο.  Ωστόσο τα οµόλογα στις ΗΠΑ δεν καταγράφουν αρνητικές 

αποδόσεις, κάτι που οφείλεται στη γενική πολιτική που ακολουθεί. Το παράδοξο 

εµφανίζεται στην Αγγλία όπου τα οµόλογα δεν φέρουν αρνητική απόδοση ενώ 

επικρατεί ο κίνδυνος για έξοδο από την ευρωζώνη.
39

 

Από την µέρα του Brexit, 24 Ιουνίου 2016 και έπειτα οι αποδόσεις αρχίζουν 

να πέφτουν. Το 30ετές αµερικανικό οµόλογο υποχωρεί στο πιο χαµηλό ιστορικό 

επίπεδο. Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα ακολουθούν την πτώση µετά την ανακοίνωση της 

ΕΚΤ να µην αγοράζει περισσότερα οµόλογα χωρών µε µεγάλο χρέος. Η Γερµανία 

επίσης.  Η απόδοση του ολλανδικού οµολόγου γίνεται αρνητική για πρώτη φορά µετά 

από σχεδόν πέντε αιώνες!
40

  Η βρετανική οικονοµία µπορεί να δανειστεί για µία 

50ετία µε επιτόκιο 1,38%, την απόδοση που έχουν τα 10ετή αµερικανικά οµόλογα και 

που ποτέ δεν ήταν χαµηλότερη.  Οι επενδυτές φαίνεται να µην προτιµούν οµόλογα 

κάποιας συγκεκριµένης χώρας από άλλη, ενώ η ποσοτική χαλάρωση και η χαλαρή 

νοµισµατική πολιτική παραµένουν.  Με µεγάλο πλέον ποσοστό παγκόσµιων 

κρατικών οµολόγων µε αρνητική απόδοση, οι επενδυτές σε αναζήτηση υψηλότερων 

αποδόσεων στρέφονται σε οµόλογα µεγαλύτερης διάρκειας ή χαµηλότερης 

πιστοληπτικής διαβάθµισης. Για παράδειγµα στρέφονται στα χαµηλότερης 

πιστοληπτικής αξιολόγησης ισπανικά δεκαετή κρατικά οµόλογα, η απόδοση των 

οποίων υποχώρησε κάτω από το 1%, όπως και χωρών µε υψηλότερη πιστοληπτική 

διαβάθµιση όπως η Γαλλία, το Βέλγιο και η Φινλανδία. Τον Ιούλιο του 2016 τα 

ευρωπαϊκά οµόλογα µε αρνητικές αποδόσεις συνεχίζουν να αυξάνουν. Στον κορβανά 

των οµολόγων αρνητικής απόδοσης προστίθενται επιπλέον οµόλογα ύψους 4 τρις 

δολαρίων. 

Ένα νέο σενάριο για να στηρίξει τα δηµόσια ταµεία της έχει δηµιουργήσει η 

Κύπρος. Μετά το κούρεµα τραπεζικών καταθέσεων που υπέστη αλλά και τον 

αποκλεισµό της από τις αγορές, προσέφερε ένα νέο πρόγραµµα προς ξένους πολίτες. 
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Για να προσελκύσει επενδύσεις σε κυπριακά οµόλογα εξαετούς διάρκειας, 

παραχωρούσε παράλληλα και την κυπριακή υπηκοότητα σε αυτούς τους υπηκόους 

από τρίτες χώρες. Τα τελευταία 3µιση χρόνια ως και σήµερα από την πρακτική της 

αυτή φαίνεται να έχουν εισέλθει στην κυπριακή δηµοκρατία περισσότερα από 3 δις €. 

Για το 2016 το Γραφείο ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους άντλησε στις πρώτες εννέα 

εκδόσεις του έτους 164 εκατοµµύρια. ευρώ. Η 10η σειρά, εκδόθηκε στις 2 

Οκτωβρίου. Συνολικά, από την έναρξη έκδοσης των οµολόγων για φυσικά πρόσωπα, 

115 ξένοι επενδυτές επένδυσαν 402 εκατ. ευρώ. Τα οµόλογα, θα αρχίσουν να 

αποπληρώνονται το 2020, ενώ φέρουν επιτόκιο που κυµαίνεται από 2,5%, αν ο 

κάτοχός του το κρατήσει µέχρι δύο έτη και αυξάνει για µεγαλύτερη περίοδο 

διακράτησης, ενώ οι παλαιότερες εκδόσεις είχαν µεγαλύτερη απόδοση.
41

 

Τέλος, το υπουργείο οικονοµικών της Ελλάδας ετοιµάζεται να δοκιµάσει την 

τύχη των ελληνικών οµολόγων µε δοκιµαστικές εκδόσεις όχι µόνο σε ευρώ αλλά και 

σε δολάρια.  Αν το αίτηµα εγκριθεί από την αµερικάνικη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 

αναµένονται µέσα στο 2017. 

Τελειώνοντας, ας αναρωτηθούµε, αν τα µακράς διαρκείας οµόλογα τείνουν να 

είναι ένα επενδυτικό ταξίδι προς το άγνωστο… 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 

 

4.1 Αγορές Κρατικών Οµολόγων  

 

Ακούγοντας για πρώτη φορά τον όρο αγορά οµολόγων ή διαφορετικά επένδυση σε 

οµόλογα, συνήθως ο νους πάει στην πιο απλή µορφή του, εκείνη όπου κατά την 

ηµεροµηνία έκδοσης αγοράζονται οµόλογα µε βούληση να διακρατηθούν ως τη λήξη.  

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η µοναδική µορφή αγοράς οµολόγων.  Συνηθέστερα, έχουµε 

τη διάκριση της αγοράς σε πρωτογενή και δευτερογενή. 

Όταν λέµε ότι τα οµόλογα διαπραγµατεύονται στην πρωτογενή αγορά εννοούµε 

όλη εκείνη τη διαδικασία όπου ένα οµόλογο για πρώτη φορά εκδίδεται και 

κυκλοφορεί, ενώ προηγουµένως έχει γίνει η κατάθεση αιτήσεων από δυνητικούς 

επενδυτές για την εγγραφή στη νέα έκδοση.
42

  Σε αυτή την αγορά δηλαδή, τα 

οµόλογα διατίθενται για πρώτη φορά.  Οι τίτλοι του ∆ηµοσίου διατίθενται µέσω 

δηµοπρασιών που λαµβάνουν χώρα ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.  Οι δηµοπρασίες 

κρατικών οµολόγων στην Ελλάδα πραγµατοποιούνται από την Τράπεζα της Ελλάδας, 

που δρα ως διαµεσολαβητής, ενώ κύριος αρµόδιος είναι το υπουργείο οικονοµικών 

και ο οργανισµός διαχείρισης δηµοσίου χρέους (Ο∆∆ΗΧ).   

Στις ανταγωνιστικές προσφορές λαµβάνουν µέρος οι ανάδοχες τράπεζες που 

έχουν δικαίωµα συµµετοχής, οι βασικοί διαπραγµατευτές, οι οποίες είναι 

περιορισµένες σε αριθµό και καταθέτουν ως ανταγωνιστική προσφορά την 

ονοµαστική αξία των οµολόγων αυτών αλλά και την τιµή που είναι διατεθειµένες να 

πληρώσουν για την αγορά.
43

  Έτσι το δηµόσιο µετά την ανακοίνωση του ποσού και 

της ηµεροµηνίας δηµοπρασίας, και αφού έχουν υποβληθεί οι ανταγωνιστικές 

προσφορές, µέσω της τράπεζας της Ελλάδος µε βάση τη ζήτηση, πραγµατοποιείται η 

έκδοση και διάθεση οµολόγων, στην τιµή εκείνη που καλύπτει την κατώτερη 

αποδεκτή όπως αυτή διαµορφώθηκε από το δηµόσιο µετά τη δηµοπρασία, δηλαδή, το 
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άνοιγµα των προσφορών.
44

  Ο νόµος προσφοράς και ζήτησης λοιπόν διαδραµατίζει 

καίριο ρόλο στην πρωτογενή αγορά οµολόγων.  Η ζήτηση των οµολόγων καθορίζεται 

από τις αιτήσεις εγγραφής των ενδιαφεροµένων για την αγορά αυτών των 

χρεογράφων, ενώ η τιµή προσφοράς προσδιορίζεται σε συνάρτηση µε το µέγεθος της 

νέας έκδοσης.  Έτσι, γίνεται ο καθορισµός της τιµής που οι επενδυτές πληρώνουν.  

Αυτή ωστόσο δύναται να µην είναι η ονοµαστική τιµή που προαναφέραµε αλλά να 

υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις: αν η τιµή προσδιοριστεί πιο χαµηλά από την 

ονοµαστική τιµή, τότε το οµόλογο αγοράζεται µε περιθώριο έκπτωσης, ενώ αν η τιµή 

προσδιοριστεί σε υψηλότερο επίπεδο από την ονοµαστική τιµή τότε το οµόλογο 

αγοράζεται µε περιθώριο υπερτίµησης (premium).
45

  Τα έσοδα από την νέα έκδοση 

κρατικών οµολόγων πηγαίνουν στο δηµόσιο που έχει εκδώσει και τους τίτλους 

αυτούς.
46

 

Με βάση το που απευθύνονται τα νέα οµόλογα αυτά, προκύπτει η διάκριση της 

έκδοσης σε47
: α) δηµόσια προσφορά που περιλαµβάνει έκδοση µεγάλου όγκου 

οµολόγων και απευθύνεται στο ευρύ επενδυτικό κοινό και β) ιδιωτική τοποθέτηση, η 

οποία αφορά µικρό αριθµό θεσµικών επενδυτών.  Αυτή αφορά σύνθετα προϊόντα που 

ενέχουν µεγαλύτερο επενδυτικό κίνδυνο.   

Οι τράπεζες λοιπόν λειτουργούν ως µεσάζοντες.  Πρώτα προµηθεύονται τα 

οµόλογα από το κράτος και έπειτα τα πωλούν σε άλλους επενδυτές στη δευτερογενή 

αγορά (Η∆ΑΤ).  Επιπλέον βοηθούν στη διανοµή των κρατικών οµολόγων στην 

εσωτερική και διεθνή αγορά.  Οι µέθοδοι αναδοχής των τραπεζών διακρίνονται σε: α) 

αναδοχή µε δέσµευση ανάληψης όπου η τράπεζα αγοράζει τους τίτλους από τον 

εκδότη και αναλαµβάνει να τους πουλήσει στους επενδυτές, σε υψηλότερη τιµή από 

την τιµή αγοράς τους και β) αναδοχή χωρίς δέσµευση ανάληψης όπου η τράπεζα 

βοηθά τον εκδότη να πουλήσει απευθείας τους τίτλους χωρίς να προβαίνει η ίδια σε 

αγορά.  Στην πρώτη ωστόσο περίπτωση ενέχει ο κίνδυνος να µην µπορέσουν να 

πωληθούν όλα τα οµόλογα σε άλλους επενδυτές.
48

  Υποχρεούνται τότε οι βασικοί 
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διαπραγµατευτές να απορροφούν το αδιάθετο µέρος της έκδοσης σε ποσοστό που δεν 

υπερβαίνει το 35% του δηµοπραττούµενου ποσού.
49

 

Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ενηµερώνουν για τις επικρατούµενες 

συνθήκες στην αγορά το Υπυργείο Οικονοµικών, τον Οργανισµό ∆ιαχείρισης Χρέους 

και την Τράπεζα της Ελλάδας, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η κατάλληλη 

έκδοση σε µέγεθος και είδος οµολόγων και να αντληθούν αποδοτικότερα τα 

κεφάλαια.   

Στη δευτερογενή αγορά όπως προαναφέραµε, ένας οµολογιούχος δεν είναι 

υποχρεωµένος να κρατήσει το οµόλογο ως και την ηµεροµηνία λήξης του, αλλά 

µπορεί να το πουλήσει όποτε θελήσει, όπως συµβαίνει και µε τα υπόλοιπα αξιόγραφα 

που διαπραγµατεύονται.  Στη δευτερογενή αγορά τίτλων σταθερού εισοδήµατος, 

αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης πέρα από τα οµολογιακά δάνεια 

επιχειρήσεων και τα οµολογιακά δάνεια διεθνών οργανισµών αλλά και του 

∆ηµοσίου.
50

 

Έτσι, µέσω των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και του χρηµατιστήριου που 

περιλαµβάνονται στην δευτερογενή αγορά και αποτελούν τους προαναφερθέντες 

διαµεσολαβητές, πραγµατοποιείται η κυκλοφορία των νέων οµολόγων.  Οι δυνητικοί 

επενδυτές εισέρχονται δηλαδή στην δευτερογενή αγορά µέσω των brokers 

(αντισυµβαλλόµενοι).  Αυτά λοιπόν τα οµόλογα αποτελούν ελεύθερα 

διαπραγµατεύσιµους τίτλους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, µε τιµή πώλησης 

σαφώς υψηλότερη από εκείνη της αγοράς για την αποκοµιδή κέρδους των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.  Ωστόσο, ο νόµος προσφοράς και ζήτησης είναι 

αυτός που κυριαρχεί στον προσδιορισµό της τιµής και σε αυτή την αγορά των 

οµολόγων.   

Η δευτερογενής αγορά αντανακλά τη σπουδαιότητά της στη ρευστότητα που 

προσφέρει και κάνει επιπλέον την πρωτογενή αγορά πιο ελκυστική στους επενδυτές, 

καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να πουλήσουν τους τίτλους τους στη δευτερογενή 

όποια στιγµή το θελήσουν. 
51
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Η λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς οµολόγων µπορεί να είναι 

οργανωµένη ή και όχι.  Στην Ελλάδα η οργανωµένη διαπραγµάτευση οµολόγων 

ελληνικού δηµοσίου και γενικότερα τίτλων σταθερού εισοδήµατος εκδόσεως 

εταιριών και άλλων εκδοτών πραγµατοποιείται από την Η∆ΑΤ (ηλεκτρονική 

δευτερογενής αγορά τίτλων) που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας.  

Επιπρόσθετα, η δευτερογενής αγορά περιλαµβάνει τόσο το Σύστηµα Άυλων Τίτλων 

(ΣΑΤ) όσο και την αγορά οµολόγων του ελληνικού χρηµατιστηρίου.  Γίνεται 

καταγραφή όλων των συναλλαγών και σε όλες τις αγορές τίτλων (EuroMTS, 

εξωχρηµατιστηριακή αγορά52
). 

Οι βασικοί διαπραγµατευτές δηλαδή διαδραµατίζουν σηµαντικότατο ρόλο 

στην πρωτογενή αλλά και τη δευτερογενή αγορά.  Βέβαια οι συνθήκες που 

επικρατούν είναι ικανές να επηρεάσουν την παγκόσµια αγορά.  Για  παράδειγµα όταν 

υπάρχει ύφεση καθίσταται αρκετά δύσκολη η αγορά κρατικών οµολόγων από χώρες 

που έχουν υποβαθµισµένη πιστοληπτική ικανότητα και οι επενδυτές στρέφονται σε 

µικρότερες αποδόσεις αλλά που εξασφαλίζουν κάποια µορφής ασφάλεια στην 

επένδυσή τους. 

Τον Οκτώβριο του 2016, το συνολικό ύψος του προγράµµατος αγοράς 

κρατικών οµολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στο πλαίσιο υλοποίησης 

της ποσοτικής χαλάρωσης ανήλθε στο ποσό των 1,079 τρις ευρώ.  Ειδικότερα, 

σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της ΕΚΤ, οι αγορές κρατικών οµολόγων ανήλθαν 

σε 1,079 τρις ευρώ κατά την εβδοµάδα που ολοκληρώθηκε την 7η Οκτωβρίου, έναντι 

1,061 τρις ευρώ στο τέλος του Σεπτεµβρίου53
.  Παράλληλα, η ΕΚΤ προέβη στην 

αγορά καλυµµένων οµολόγων, ύψους 194,925 δις ευρώ και στην αγορά ABS (Asset-

backed securities), ύψους 20,809 δις. 

  

4.2 Απόδοση Των Οµολόγων   

 

Απόδοση ενός χρηµατοπιστωτικού τίτλου (Yield) ονοµάζoυµε τη διαφορά στην αξία 

ενός χρεογράφου µεταξύ της ηµέρας που γίνεται η αγορά του και της ηµέρας που 
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πωλείται.  Πιο συγκεκριµένα στην περίπτωση του οµολόγου, απόδοση είναι το 

κέρδος που αποκοµίζει ο αγοραστής του οµολόγου και το κόστος που ο εκδότης 

καλείται να καταβάλλει στον αγοραστή.   

Η συνολική απόδοση µιας επένδυσης µέσα σε µια χρονική περίοδο, υπολογίζεται 

από την πιο κάτω σχέση που µας δίνει τη ποσοστιαία ονοµαστική απόδοση της 

επένδυσης: 

��ό���� = 	
��ή	��ί� − ����ή	��ί� + 
����ό��
	�	��ή����ή	��ί�  

 

Όµως σε µια επένδυση µας ενδιαφέρει η πραγµατική και όχι η ονοµαστική 

απόδοση.  Για την εύρεσή της χρησιµοποιούµε τον τύπο του Fisher, βάσει του 

οποίου54
:  

�� = � − � − �� ∗ �� 
Όπου Rr η πραγµατική απόδοση της επένδυσης  

          R η ονοµαστική απόδοση 

          I ο ρυθµός πληθωρισµού 

 

Η απόδοση λοιπόν από ένα οµόλογο που θα έχει ο επενδυτής συνήθως είναι 

γνωστή για την απλούστερη µορφή των οµολόγων.  Ο επενδυτής είναι γνώστης της 

λήξης της διάρκειας του οµολόγου, της ονοµαστικής αξίας που θα λάβει αλλά και του 

καθορισµένου επιτοκίου εποµένως υπολογίζει και το σύνολο των τόκων.  Όµως, σε 

περίπτωση πώλησης των οµολόγων πριν την ηµεροµηνία λήξης της διάρκειας, η 

τρέχουσα τιµή του οµολόγου θα αλλάξει από τη διαπραγµάτευσή του στη 

δευτερογενή αγορά.  Και η τρέχουσα τιµή προσδιορίζει την απόδοση του οµολόγου 

αν αγοραστεί στην τιµή αγοράς και κρατηθεί ως τη λήξη.  Η αγοραστική  αξία  δεν 

είναι η ίδια µε την ονοµαστική τιµή του οµολόγου αλλά υπολογίζεται µε βάση τον 

τύπο: 
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 P = [c / (1+r)] + [c / (1+r)
2
] + [c / (1+r)

3
] + …[(c + F) / (1+r)

n
] 

 

 Όπου P η τιµή αγοράς του οµολόγου 

                         F η ονοµαστική τιµή του οµολόγου 

                         r το τρέχον επιτόκιο 

                         c ο τόκος που πληρώνει κάθε περίοδο 

                         n έτη διάρκειας οµολόγου ως τη λήξη του 

 

Συµπεραίνουµε πως η ονοµαστική τιµή του οµολόγου θα είναι µεγαλύτερη από 

την τιµή αγοράς όταν το τρέχον επιτόκιο είναι µεγαλύτερο από τον τόκο που το 

οµόλογο πληρώνει.  Και η απόδοση του επενδυτή είναι η διαφορά των επιτοκίων.  Η 

αγοραία τιµή δηλαδή του οµολόγου είναι συνάρτηση των επιτοκίων, του 

τοκοµεριδίου, της διάρκειας του οµολόγου και της ονοναστικής τιµής του, ενώ 

ταυτόχρονα επηρεάζεται από τις προσδοκίες για τα µελλοντικά επιτόκια.  Από όλα τα 

παραπάνω, γίνεται κατανοητό πως η αγοραστική αξία και η απόδοση στη λήξη για 

ένα οµόλογο αποτελούν αντιστρόφως ανάλογα µεγέθη.  ∆ηλαδή, όσο πιο µικρή είναι 

η αγοραία τιµή ενός οµολόγου, τόσο πιο µεγάλη θα είναι και η απόδοσή του και 

αντίστροφα.  Αυτή η σχέση βέβαια ισχύει σε ένα περιβάλλον που το τοκοµερίδιο και 

η ονοµαστική αξία δεν µεταβληθούν. 

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι ώστε να µετρηθούν οι αποδόσεις των οµολόγων.  

Συνηθέστερα για τον υπολογισµό της απόδοσης ενός οµολόγου υπολογίζεται αρχικά 

η αγοραία τιµή του οµολόγου.  Αυτός γίνεται µε την µέθοδο της Καθαρής Παρούσας 

Αξίας.  Η µέθοδος του εσωτερικού βαθµού απόδοσης (IRR) χρησιµοποιείται επίσης.  

Ωστόσο κρίνεται αναγκαίο να υπάρχουν δείκτες που να µετρούν τα τρέχοντα έσοδα 

αλλά και το κατά πόσο αυξάνει ή µειώνεται η τιµή του οµολόγου καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής του.  

 Οι τρόποι αυτοί αναλύονται πιο κάτω ως εξής: 

� Απόδοση στη λήξη (Yield tο Μαturity) ενός τίτλου είναι εκείνο το επιτόκιο 

που εξισώνει την παρούσα αξία των µελλοντικών του τοκοµεριδίων πλέον της 

παρούσας αξίας της ονοµαστικής του τιµής µε την τρέχουσα τιµή του, την 
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αγοραία.   Είναι το προεξοφλητικό εκείνο επιτόκιο στο οποίο η παρούσα αξία 

όλων των µελλοντικών πληρωµών θα είναι ίση µε την τιµή του οµολόγου 

σήµερα.  Με άλλα λόγια δηλαδή, µετρά τη συνολική απόδοση της επένδυσης 

που αφορούν τα κέρδη ή τις ζηµίες κεφαλαίου και τα τοκοµερίδια. Αφορά την 

απόδοση κεφαλαίου που θα επενδυθεί για την αγορά του οµολόγου, και δεν 

είναι η ονοµαστική αξία του.  Και αυτό είναι γνωστό από το ότι η σχέση 

απόδοσης και τιµής ενός οµολόγου είναι αντιστρόφως ανάλογη.  Εποµένως, η 

τιµή ενός οµολόγου θα αυξηθεί, αν τα επιτόκια στην αγορά οµολόγων 

µειωθούν σε σχέση µε το σταθερό επιτόκιο του.   Η σχέση αυτή εµφανίζεται 

µε τη µορφή της αρνητικής καµπύλης παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχικά είχαµε πει πως ένας τρόπος για τον υπολογισµό της απόδοσης είναι να 

βρούµε την αγοραία τιµή του οµολόγου.  Η τιµή αυτή όµως ως συνάρτηση 

τοκοµεριδίων δεν αποτελεί το κατάλληλο µέτρο σύγκρισης για οµόλογα µε 

ίδιες ληκτότητες καθώς δεν αποκρίνεται για την ακρίβεια του καθενός 

οµολόγου.  Εποµένως η απόδοση στη λήξη που περιλαµβάνει τοκοµερίδιο 

αλλά και τιµή στον υπολογισµός της, κρίνεται πιο κατάλληλη µέθοδος για τον 

υπολογισµό της απόδοσης οµολόγων. 

 

Έτσι όπως θα δούµε σε επόµενη παράγραφο, για τη σύγκριση κρατικών 

οµολόγων µε τα αντίστοιχα γερµανικά δε χρησιµοποιείται η αγοραία τιµή 

τους αλλά η απόδοση στη λήξη. 
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∆ιακρίνουµε δύο περιπτώσεις οµολόγων: οµόλογα χωρίς τοκοµερίδιο και 

οµόλογα µε τοκοµερίδιο55
. 

 

Περίπτωση α’- οµόλογα χωρίς τοκοµερίδιο 

Τα οµόλογα αυτά πωλούνται σε τιµή χαµηλότερη της ονοµαστικής τους αξίας, 

ενώ ο επενδυτής στη λήξη τους εισπράττει την ονοµαστική αξία. 

• Για χρονική διάρκεια µικρότερη του ενός έτους η απόδοση σε 

ετήσια βάση υπολογίζεται από τον τύπο: 

 

� = � − �� ∗ 	12"  

Όπου F η ονοµαστική τιµή του οµολόγου 

          P η τιµή αγοράς του οµολόγου 

          n η χρονική διάρκεια σε µήνες 

          

• Για χρονική διάρκεια ενός έτους και πιο πάνω η απόδοση σε 

ετήσια βάση υπολογίζεται από τον τύπο: 

                                              

� = 	 ��/��$/% − 	1 

 

Όπου F η ονοµαστική τιµή του οµολόγου 

          P η τιµή αγοράς του οµολόγου 

          n η χρονική διάρκεια σε έτη 

 

Περίπτωση β’- οµόλογα µε τοκοµερίδιο 

∆ύο είναι οι τρόποι για να βρούµε την απόδοση στη λήξη σε οµόλογα µε 

τοκοµερίδιο.   

• Ο πρώτος τρόπος είναι η µέθοδος των διαδοχικών 

προσεγγίσεων, δηλαδή να δοκιµάσουµε διαφορετικά επιτόκια, 

στη βασική εξίσωση της αποτίµησης που θα δούµε και πιο 

αναλυτικά στην επόµενη παράγραφο, ώσπου να εξισωθεί η 

παρούσα αξία µε την τιµή αγοράς.  Για να εντοπίσουµε το 
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επιτόκιο εκκίνησης: αν η ονοµαστική τιµή είναι υψηλότερη της 

τιµής αγοράς του οµολόγου, αυτοµάτως κατανοούµε πως η 

απόδοση στη λήξη θα είναι µεγαλύτερη από το ονοµαστικό 

επιτόκιο.  Έτσι ξεκινάµε τη διαδικασία µε επιτόκιο µεγαλύτερο 

από το ονοµαστικό.   

 

� =& '�1 + ��(					
%

()$
+	 ��1 + ��%						 

 

Όπου F η ονοµαστική τιµή του οµολόγου 

          P η τιµή αγοράς του οµολόγου 

          Τ το τοκοµερίδιο που λαµβάνεται στη λήξη κάθε περιόδου 

          n ο αριθµός χρονικών περιόδων 

          i το ονοµαστικό επιτόκιο 

          Τ = F * i 

Αν η τιµή είναι µεγαλύτερη της αγοραίας σηµαίνει πως η απόδοση που 

ψάχνουµε είναι µεγαλύτερη από το επιτόκιο που δοκιµάσαµε.  Έτσι 

συνεχίσουµε µε µεγαλύτερο επιτόκιο εώς ότου να εξισωθούν οι δύο 

τιµές.  Το επιτόκιο που τις εξισώνουν δείχνει και την απόδοση στη 

λήξη. 

• Ο πρώτος τρόπος είναι αρκετά δύσχρηστος καθώς είναι 

χρονοβόρος.  Έτσι προτιµάται η χρησιµοποίηση της µεθόδου 

της γραµµικής παρεµβολής.  Αρχικά γνωρίζουµε την 

ονοµαστική αξία που αντιστοιχεί στο ονοµαστικό επιτόκιο.  

Συνεχίζουµε µε ένα µεγαλύτερο επιτόκιο και βρίσκουµε την 

τιµή του οµολόγου.  Εάν αυτή η τιµή είναι µικρότερη από την 

τιµή πώλησης, αυτοµάτως κατανοούµε πως η απόδοση που 

θέλουµε να βρούµε βρίσκεται µεταξύ του ονοµαστικού και του 

επιτοκίου που δοκιµάσαµε εµείς.  Γράφουµε τα επιτόκια µε τις 

αξίες που τους αντιστοιχούν σε σειρά από το µικρότερο προς 

το µεγαλύτερο.  ∆ηµιουργούµε κλάσµατα που περιλαµβάνουν:  

στο πρώτο κλάσµα αριθµητής είναι η διαφορά επιτοκίων 

µεταξύ δεύτερης και πρώτης γραµµής, έστω χ, και 
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παρονοµαστής είναι η διαφορά επιτοκίων µεταξύ τρίτης και 

πρώτης γραµµής.  Το κλάσµα αυτό εξισώνεται µε το επόµενο 

που έχει αριθµητή τη διαφορά στη τιµή µεταξύ δεύτερης και 

πρώτης γραµµής και παρονοµαστή τη διαφορά στη τιµή µεταξύ 

τρίτης και πρώτης γραµµής.  Από εκεί και πέρα ότι βρίσκουµε 

το προσθέτουµε στο ονοµαστικό επιτόκιο και έχουµε βρει την 

απόδοση στη λήξη.     

 

� Απλή απόδοση στη λήξη (simple yield to maturity): λαµβάνει υπόψη 

κεφαλαιακά κέρδη ή ζηµίες αλλά και την τρέχουσα απόδοση.  Ονοµάζεται 

διαφορετικά και japanese yield.  ∆ίνει µία διαφορετική αξία στο απλό 

επιτόκιο ή στην απόδοση της αγοράς για ένα οµόλογο, ακόµη και στην 

τελευταία περίοδο του κουπονιού.  ∆ίνεται από τον τύπο: 

 

*+ = , +	�- − -��/.-�  

 

Όπου g το ετήσιο τοκοµερίδιο 

          CP η καθαρή τιµή 

          C τιµή ανάκτησης 

          L διάρκεια ζωής ως τη λήξη 

 

� Πραγµατική ή πραγµατοποιηθείσα απόδοση: (realized/effective yield): Η 

απόδοση αυτή ισχύει ως θεωρία  κατά τη στιγµή που ένα οµόλογο αγοράζεται.  

Από την άλλη, η απόδοση στη λήξη αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε, µια 

αναµενόµενη απόδοση των κεφαλαιακών κερδών/ζηµιών και τοκοµεριδίων 

για τον επενδυτή που αγοράζει ένα οµόλογο.  Εποµένως, το θεωρητικό σκέλος 

για να µεταπηδήσει στο πρακτικό κρίνεται αναγκαίο να ισχύσουν σωρευτικά 

και οι ακόλουθες συνθήκες: α) το οµόλογο να µην πωληθεί ως τη λήξη από 

τον αγοραστή του.  Με άλλα λόγια να διακρατηθεί ως τη λήξη του και β) τα 

προερχόµενα από την είσπραξη των τοκοµεριδίων έσοδα να 

επαναεπενδύονται µε το επιτόκιο Yield tο Μaturity, δηλαδή µε την ίδια 

απόδοση, όπως εκείνη είχε αρχικά υπολογιστεί κατά την αγορά του οµολόγου. 
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Αν το οµόλογο δεν κρατηθεί ως τη λήξη από τον κάτοχό του, η απόδοση του 

θα επαναπροσδιοριστεί µε βάση την τιµή πώλησης. Εάν η τιµή πώλησης είναι 

υψηλότερη σε σχέση µε την τιµή που αγοράστηκε το οµόλογο, η απόδοση του 

επενδυτή αυξάνεται. Εάν η τιµή πώλησης είναι χαµηλότερη, η απόδοση του 

επενδυτή θα µειωθεί.  Κατά τον ίδιο τρόπο, η επανεπένδυση των εσόδων από 

τα τοκοµερίδια µε επιτόκιο χαµηλότερο από το επιτόκιο στη λήξη 

διαµορφώνει χαµηλότερη απόδοση.  Αντίθετα, η απόδοση αυξάνεται, εάν τα 

τοκοµερίδια επενδυθούν µε υψηλότερο επιτόκιο.  Άρα η απόδοση των 

επενδύσεων σε οµόλογα η πραγµατοποιηθείσα είναι διαφορετική από την 

απόδοση στη λήξη.  Η πραγµατική απόδοση λαµβάνει υπόψη τη δύναµη της 

σύνθεσης στις αποδόσεις των επενδύσεων, ενώ η ονοµαστική απόδοση δεν το 

κάνει. 

 Εποµένως, το πραγµατικό ετήσιο επιτόκιο βρίσκεται από τον πιο κάτω τύπο: 

 

/ = 01 + 12"34
%	 – 	1 

Όπου r το ονοµαστικό ετήσιο επιτόκιο 

          n ο αριθµός των πληρωµών µέσα στο έτος 

          i το αποτελεσµατικό επιτόκιο 

 

� Τρέχουσα απόδοση (current yield): από την ίδια τη λέξη γίνεται κατανοητό 

πως δε µετρά το σύνολο της απόδοσης της επένδυσης αλλά εκείνο το κοµµάτι 

της που σχετίζεται µε τις πληρωµές των τοκοµεριδίων.  Πρόκειται για 

απόδοση που προκύπτει από τη σχέση του σταθερού τοκοµεριδίου µε την 

τρέχουσα τιµή του, όπως αυτή διαµορφώνεται κατά την διαπραγµάτευσή του 

στην αγορά.  Μετρά δηλαδή, το εισόδηµα που ο επενδυτής θα λάβει από το 

οµόλογο, εάν συνεχίσει να πληρώνει τοκοµερίδιο στον τρέχον ρυθµό, ως 

ποσοστό της τιµής του οµολόγου.  Είναι γνωστή και ως running yield.   

Ισχύει ότι:  

 

Τρέχουσα απόδοση = ετήσιο τοκοµερίδιο / τρέχουσα τιµή στην αγορά 
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ή διαφορετικά 

-+ = 	, ∗ 100-�  

Όπου g το ετήσιο τοκοµερίδιο 

         CP η καθαρή τιµή 

Σηµειωτέο πως η τρέχουσα απόδοση δεν λαµβάνει υπόψη τα κεφαλαιακά 

κέρδη ή τις ζηµίες και είναι υψηλότερη από την απόδοση στη λήξη όταν τα 

οµόλογα διαπραγµατεύονται υπέρ το άρτιο (σε πριµ).  Αντιθέτως, η τρέχουσα 

απόδοση είναι χαµηλότερη από την απόδοση στη λήξη όταν τα οµόλογα 

διαπραγµατεύονται υπό το άρτιο.  Ονοµάζεται επίσης επίπεδη απόδοση. 

 

� Αναµενόµενη απόδοση (expected yield): είναι η διαφορά της αξίας του 

οµολόγου την ηµέρα της αγοράς και της αναµενόµενης τιµή του κατά την 

ηµέρα της πώλησης.  Συνήθως εκφράζεται ως ποσοστό επί της αξίας αγοράς 

του οµολόγου. 

 

� Απόδοση ανάκλησης (yield to call): η απόδοση στη λήξη υπολογίζεται µε την 

προϋπόθεση ότι το οµόλογο θα κρατηθεί ως τη λήξη.  Αν όµως έχουµε 

callable οµόλογο τότε µπορεί να αποσυρθεί κ πριν την ηµεροµηνία λήξης.  

Έτσι µεταξύ των ορών έκδοσης οµολόγου, από µια εταιρία ή το δηµόσιο 

δύναται να περιλαµβάνεται και ο όρος της ανάκλησης, δηλαδή, η δυνατότητα 

του εκδότη να ζητήσει να του επιστραφεί το οµόλογο καταβάλλοντας την αξία 

του πριν την ηµεροµηνία της λήξης.  Στην περίπτωση αυτή, η απόδοση του 

οµολόγου δεν ισούται µε την απόδοση στη λήξη, αλλά είναι η απόδοση του 

οµολόγου αν επρόκειτο να αγοραστεί και να κρατηθεί η ασφάλεια µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης, ενώ η απόδοση αυτή είναι έγκυρη µόνο εφόσον 

γίνεται η ανάκληση πριν τη λήξη.  Το yield to call λοιπόν υπολογίζεται όπως η 

απόδοση στη λήξη µε την τιµή ανάκλησης να αντικαθιστά την τιµή στο άρτιο 

και ο χρόνος ως τη λήξη αντικαθίσταται µε το εναποµείνοντα χρόνο ως την 

ανάκληση.  Ο υπολογισµός της απόδοσης ανάκλησης βασίζεται λοιπόν στο 

χρονικό διάστηµα ως την ανάκληση, την τιµή της αγοράς και το τοκοµερίδιο 

και δίνεται από τον τύπο: 
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� =	7-28 ∗ 	9:1 − 7	1	 + +'-2 8;<=>/		�+'-/2�? +	�-�	/�1 + +'-/2�<=� 
 

Όπου Ρ η τρέχουσα τιµή της αγοράς  

          C η ετήσια πληρωµή τοκοµεριδίου 

          CP η τιµή ανάκλησης 

                      T ο αριθµός ετών που αποµένουν ως την ηµεροµηνία ανάκλησης 

                      YTC η απόδοση ανάκλησης 

 

Ή διαφορετικά 

 

+'- =	 2 +
-� − �'-� + �2

 

 

Όπου Ρ η τρέχουσα τιµή της αγοράς  

         CP η τιµή ανάκλησης 

                      T ο αριθµός ετών που αποµένουν ως την ηµεροµηνία ανάκλησης 

 R το ετήσιο επιτόκιο 

                      YTC η απόδοση ανάκλησης 

 

� Απόδοση ετήσια (annual yield):  

Mε βάση τον τύπο: 

�1 + 2�<	 	− 1 

υπολογίζεται το ανατοκιζόµενο επιτόκιο, εποµένως η ετήσια απόδοση ενός 

οµολόγου µετράται µε βάση τη µέθοδο του ανατοκισµού. 

 

�  Απόδοση έκπτωσης (discount yield): Η έκπτωση για ένα µέσο χρηµαταγοράς 

(όπως έντοκα γραµµάτια, εµπορικά χρεόγραφα, αποδοχές τραπεζίτη, κ.λπ.), 

εκφράζεται ως ποσοστό της ονοµαστικής αξίας όπως δείχνει ο ακόλουθος 

τύπος: 

@+ = έ�	B���C ∗ 	365"  
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Όπου FV η ονοµαστική αξία  

         n είναι ο αριθµός των ηµερών µέχρι τη λήξη  

 

Αυτή η απόδοση δεν είναι η απόδοση που ένας επενδυτής λαµβάνει 

από την κατοχή του τίτλου. Η πραγµατική απόδοση σε ένα µέσο 

χρηµαταγοράς που είναι γνωστή ως add-on απόδοση. Υπολογίζεται µε 

το συσχετισµό του ποσού έκπτωσης µε την πραγµατική τιµή αγοράς 

και όχι την ονοµαστική αξία.  Σύµφωνα µε την πρακτική της αγοράς, η 

απόδοση έκπτωσης εισάγεται σε µια απλή βάση τόκου και όχι σε βάση 

ετήσιου ανατοκισµού. 

 

� Οναµαστική απόδοση (nominal yield or coupon rate): είναι το ποσοστό που 

έχει κερδιθεί από ένα οµόλογο που έχει αγοραστεί σε τιµή ίση µε την 

ονοµαστική αξία και καταβάλλεται από τον εκδότη, ανεξάρτητα από την 

τρέχουσα ή υπέρ το άρτιο αξία του εν λόγω οµολόγου.  Αναφέρεται στο 

σταθερό επιτόκιο του οµολόγου µε βάση την ονοµαστική του αξία και 

συνήθως καθορίζεται κατά την έκδοση του οµολόγου και παραµένει 

αµετάβλητο έως τη λήξη.  Ως εκ τούτου, δεν επηρεάζεται από την διακύµανση 

των επιτοκίων ή την αγοραία αξία του οµολόγου και δείχνει στον 

οµολογιούχο πόσο θα λάβει από την ετήσια καταβολή τόκων κατά τη διάρκεια 

της ζωής του οµολόγου.  Υπολογίζεται ως: 

 

GH�I��	�ή	��ό���� = 	 
	ή���	�	�J��ή		όBH�H�I��	�ή	��ί�	�I��όK�L 

 

 

� Σύνθετη πραγµατική απόδοση (realized compound yield): ορίζεται ως η 

απόδοση που οι οµολογιούχοι λαµβάνουν εάν επανεπενδύσουν όλα τα 

κουπόνια σε κάποια δεδοµένη ταχύτητα επανεπένδυσης.  Υπολογίζεται 

αποκλειστικά από την αρχική επένδυση και την τελική τιµή που έχει 

συσσωρευτεί από την επένδυση στη λήξη του οµολόγου, χωρίς τον 

προσδιορισµό των εισροών της επένδυση κατά τη διάρκεια του επενδυτικού 

ορίζοντα.  Μετρά την πραγµατική απόδοση οµολόγων που η πληρωµή 
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τοκοµεριδίων ανά έτος  είναι περισσότερες φορές από µία.  Αυτή η απόδοση 

µετράται µε τον τύπο: 

 

�-+ = 	 M1 + 7+'N" 8O% − 	1 

 

Όπου ΥΤΜ είναι η απόδοση στη λήξη 

            n      είναι ο αριθµός πληρωµών τοκοµεριδίου ανά έτος 

 

Eνώ σύµφωνα µε τους Cebula και Yang (2009) δίνεται µε την ακόλουθη 

εξίσωση:   

� =P7 -�1 + ��( + ��1 + ��Q8
Q

()$
 

  

Όπου P η τιµή αγοράς του οµολόγου 

          C η πληρωµή του τοκοµεριδίου 

          F η ονοµαστική αξία του οµολόγου 

          N η ωριµότητα 

 

Ακόµη µπορεί να οριστεί και ως:  

 

RCY = [VT/P]		$/T		- 1 

 

Όπου VT η τελική τιµή που έχει συσσωρευτεί από την επένδυση στη λήξη του 

οµολόγου 

 

� Προβλεπόµενη απόδοση για ένα έτος (roll-over yield): υπολογίζεται όταν ο 

επενδυτής δε σκοπεύει να κρατήσει το οµόλογο ως τη λήξη του αλλά για ένα έτος 

µόνο.  Καθώς όµως είναι δύσκολο να γνωρίζουµε την τιµή αυτή, θα το 

υπολογίσουµε µε την παραδοχή ότι τα επιτόκια δε θα αλλάξουν.  Μετά το έτος, το 

οµόλογο θα έχει γίνει τετραετές µε συνέπεια να έιναι µικρότερη η απόδοση στη 

λήξη, κατά τη συνήθη περίπτωση ανοδικής καµπύλης.  Όσο είναι ανοδική η 
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καµπύλη των επιτοκίων τόσο µεγαλύτερη είναι η roll-over απόδοση από εκείνη 

στη λήξη.   

 

Το γράφηµα δείχνει την απόδοση στη λήξη και την roll-over απόδοση των 

Ευρωπαϊκών κρατικών οµολόγων τον Μάιο του 2015. 

 
 

Πηγή: www.iolcus.gr 

 

 

4.3 Καµπύλη αποδόσεων κρατικών οµολόγων - Μορφές και θεωρίες 

(yield curve)            

Όπως προαναφέρθηκε, µια χώρα αντλεί κεφάλαια από το επενδυτικό κοινό για να 

καλύψει τις ανάγκες δανεισµού της αλλά και να διαχειριστεί το δηµόσιο χρέος που 

υφίσταται.  Έτσι έχει καθοριστεί να εκδίδονται οµόλογα τα οποία διαφέρουν µεταξύ 

τους ως προς την απόδοση που φέρουν αλλά και πότε επέρχεται η λήξη τους.  Στην 

Ελλάδα για παράδειγµα υπάρχουν εκδόσεις κρατικών οµολόγων µε διάρκεια 1-30 έτη 

µε ποιο συχνή έκδοση εκείνη των 20ετών οµολόγων.  Οµολόγα µε διάρκεια 1-5 έτη 

θεωρούνται βραχυπρόθεσµα (short term bonds), µεταξύ 5 και 12 ετών είναι 

µεσοπρόθεσµα, ενώ άνω των 12 χρόνων είναι µακροχρόνια (long term bonds).  
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Η καµπύλη απόδοσης (yield curve) παριστάνει αυτές τις διαφορετικές 

ληκτότητες των κρατικών οµολόγων σε σχέση µε τις αποδόσεις που εκείνα φέρουν σε 

µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή, εφόσον όµως ενσωµατώνουν τα ίδια 

χαρακτηριστικά που αφορούν κυρίως τον κίνδυνο, τη ρευστότητα και τη φορολογία.  

Είναι δηλαδή η γραφική παράσταση των αποδόσεων οµολόγων διαφορετικής 

ληκτότητας και περιγράφει τη διαχρονική δοµή των επιτοκίων.  Η έννοια αυτή είναι 

γενική, δηλαδή, περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων συνάρτηση προεξόφλησης, 

συνάρτηση στιγµιαίων µελλοντικών αποδόσεων και καµπύλη προθεσµιακών 

αποδόσεων.    

Η µορφή που έχει η καµπύλη εξαρτάται από το ύψος των επιτοκίων και 

επηρεάζεται από την ζήτηση και την προσφορά..  Εάν υπάρχει µεγάλη ζήτηση για 

µακροχρόνια οµόλογα και παραµείνει ανικανοποίητη, οι αποδόσεις των οµολόγων 

αναµένεται να είναι χαµηλές, ανεξάρτητα από τις προβλέψεις των ατόµων που 

συµµετέχουν στην αγορά για το µέλλον.  Η πιο συνήθης µορφή είναι αυτή µε θετική 

κλίση (positive/normal yield curve) που συναντάται όταν η οικονοµία είναι υγιής και 

διαµορφώνεται καθώς το επιτόκιο από χαµηλό αρχίζει να ανεβαίνει καθώς µεγαλώνει 

και η διάρκεια του οµολόγου.  Μια εξήγηση για την ανοδική κλίση δίνεται από τη 

θεωρία των τιµών (arbitrage)
56

 που λόγω της αγοράς βλέπει επενδυτική ευκαιρία που 

επιφέρει κέρδος χωρίς ρίσκο.   Εάν οι επενδυτές δεν πραγµατοποιήσουν επένδυση 

τώρα, µπορεί να λάβουν ένα µεγαλύτερο ποσοστό στο µέλλον , ενώ οι επενδυτές που 

είναι πρόθυµοι να δεσµεύσουν τα χρήµατά τους τώρα χρειάζεται να αποζηµιωθούν 

για την αναµενόµενη αύξηση των επιτοκίων - έτσι λοιπόν το επιτόκιο είναι 

υψηλότερο για µακροπρόθεσµες επενδύσεις.  Ωστόσο, τα επιτόκια µπορεί να πέσουν, 

όπως επίσης µπορεί και να αυξηθούν. Μια θετική καµπύλη αφορά κυρίως 

βραχυχρόνια χρεόγραφα και εξηγείται ιδανικά από τη θεωρία προτίµησης 

ρευστότητας, στην οποία θα αναφερθούµε αναλυτικότερα πιο κάτω, που λέει πως οι 

επενδυτές βούλονται να δεσµεύσουν το κεφάλαιά τους µε µεγαλύτερη διάρκεια, µε 

τις κατάλληλες όµως αποδόσεις που είναι πιο υψηλές.  Αναλόγως βέβαια και µε την 

δυνατότητα πρόβλεψης της µελλοντικής πορείας των επιτοκίων από πλευράς 

επενδυτών.  Αν αναµένεται µείωση επιτοκίων καθώς η διάρκεια των οµολόγων 

µεγαλώνει, η καµπύλη µπορεί να πάρει αρνητική κλίση (negative yield curve) 

(αντίστροφη σχέση αγοραίας τιµής οµολόγων και απόδοσης).  ∆ε συναντάται συχνά η 
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µορφή αυτή αλλά επικρατεί όταν τα επιτόκια βραχυχρόνιων οµολόγων είναι αρχικά 

υψηλά.  Τέλος σε περίπτωση που τα επιτόκια µεταξύ βραχυπρόθεσµων και 

µακροπρόθεσµων χρεογράφων είναι ίσα τότε η καµπύλη απόδοσης έχει τη µορφή 

ευθείας οριζόντιας γραµµής (flat yield curve). 

 

Πηγή: el.wikipedia.org 

 

Η καµπύλη παρίσταται µε την πιο κάτω συνάρτηση P(t).  Η P(t) είναι το κοµµάτι που 

ουσιαστικά µας δυσκολεύει στον υπολογισµό της καµπύλης αποδόσεων και είναι η 

συνάρτηση του παράγοντα προεξόφλησης δηλαδή,  αντιπροσωπεύει την σηµερινή 

αξία από τη λήψη µιας µονάδας νοµίσµατος σε t χρόνια στο µέλλον.  Αν η τώρα η 

συνάρτησή µας ορίζεται για όλα τα µελλοντικά t τότε µπορούµε εύκολα να 

ανακτήσουµε το ετήσιο επιτόκιο για το δανεισµό χρηµάτων για οποιαδήποτε 

καθορισµένη χρονική περίοδο µε τον τύπο: 

 

+�W� = 	 11 P�t�Y 3$(	 − 	1 

  

Αν τα επιτόκια είναι απαιτούµενες αποδόσεις από κρατικά οµόλογα µηδενικού 

τοκοµεριδίου σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή, η καµπύλη των επιτοκίων µας 
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δίνει ουσιαστικά τη σχέση των αποδόσεων στη λήξη των οµολογιών αυτών και της 

διάρκειας µέχρι τη λήξη των οµολογιών.  Βέβαια υπάρχει το ενδεχόµενο η καµπύλη 

να µεταβάλλεται συχνά.   Αν χρησιµοποιήσουµε την τρέχουσα τιµή (η οποία 

µεταβάλλεται σε καθηµερινή βάση λόγω διαπραγµάτευσης) για να υπολογίσουµε τις 

απαιτούµενες αποδόσεις, τα επιτόκια θα µεταβάλλονται επίσης σε καθηµερινή βάση 

ανάλογα µε τις προσδοκίες των επενδυτών στην αγορά οµολόγων. Εποµένως η 

καµπύλη µας δίνει τη σχέση των αποδόσεων στη λήξη των οµολογιών και της 

διάρκειας µέχρι τη λήξη των οµολογιών σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή.   

Τέλος, η καµπύλη των επιτοκίων κατασκευάζεται από διαθέσιµες τιµές στην αγορά 

οµολόγων ή την αγορά χρήµατος. 

Οι κλίσεις που παίρνει η καµπύλη απόδοσης εξηγούνται καλύτερα από τις τρεις 

θεωρίες57
 που είναι οι εξής: 

� Θεωρία κατάτµησης/τµηµατοποίησης της αγοράς (Segmented Market 

Theory).  Η καµπύλη διαµορφώνεται βάσει της ζήτησης και της προσφοράς 

των οµολόγων χωριστά από την ηµεροµηνία λήξης και από παράγοντες οι 

οποίοι τυγχάνουν ανεξάρτητοι µε τη λήξη και δεν σχετίζεται µε την 

προσδοκία των επιτοκίων στο µέλλον.  Οι επενδυτές δεν επιθυµούν τον 

κίνδυνο αλλά προτιµούν οµολόγα µε συγκεκριµένη ωρίµανση  ώστε να είναι 

εξασφαλισµένοι.  Ακόµη κι αν υπάρχουν οµόλογα που φέρουν µεγαλύτερες 

αποδόσεις δεν τα προτιµούν εφόσον έχουν διαφορετική ληκτότητα από εκέινη 

που επιθυµούν.  Τα βραχυπρόθεσµα επιτόκια καθορίζονται από τη ζήτηση και 

την προσφορά βραχυπρόθεσµων κεφαλαίων και τα µακροπρόθεσµα επιτόκια 

καθορίζονται από τη ζήτηση και την προσφορά µακροπρόθεσµων κεφαλαίων. 

Η κλίση της καµπύλης αποδόσεων δηλαδή εξαρτάται από τις συνθήκες 

προσφοράς και ζήτησης στη µακροπρόθεσµη και βραχυπρόθεσµη αγορά και 

µπορεί να είναι είτε ανοδική, αρνητική ή οριζόντια. Εάν υπάρχει µεγάλη 

προσφορά βραχυπρόθεσµων κεφαλαίων σε σχέση µε τη ζήτηση, αλλά και 

έλλειψη µακροπρόθεσµων κεφαλαίων η κλίση της καµπύλης που 

δηµιουργείται είναι θετική, ενώ, αν η ζήτηση για βραχυπρόθεσµα είναι 

µικρότερη από τη ζήτηση για µακροπρόθεσµα οµόλογα, η κλίση της 

καµπύλης απόδοσης είναι αρνητική.  Η θεωρία ισχύει µε την προϋπόθεση πως 

οι επενδυτές που αγοράζουν βραχυπρόθεσµα οµόλογα θέλουν ρευστότητα σε 
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αντίθεση µε τους επενδυτές σε µακροπρόθεσµα που επιθυµούν σταθερό 

εισόδηµα. 

 

� Θεωρία προτίµησης ρευστότητας (Liquidity Premium Theory).  Όλοι οι 

επενδυτές προτιµούν να βρίσκονται σε κατάσταση ρευστότητας, δηλαδή οι 

δανειστές προτιµούν να δανείζουν βραχυπρόθεσµα ώστε να ελλοχεύει όσο πιο 

µειωµένος γίνεται ο κίνδυνος για απώλεια κεφαλαίων και οι δανειζόµενοι να 

δανείζονται µακροπρόθεσµα  επειδή τα βραχυπρόθεσµα δάνεια τους εκθέτουν 

στον κίνδυνο επιστροφής του δανείου κάτω από αντίξοες συνθήκες.   Αυτό 

σηµαίνει πως υφίσταται µεγάλη ζήτηση για οµόλογα βραχυπρόθεσµα και 

µεγάλη προσφορά για µακροπρόθεσµα οµόλογα.  Συνεπώς, δηµιουργούν µια 

ανερχόµενη καµπύλη απόδοσης.  Καµπύλη σε ευθεία γραµµή κατασκευάζεται 

εφόσον αναµένεται µικρή πτώση στα βραχυπρόθεσµα επιτόκια. Ακόµη, οι 

επενδυτές συνήθως βούλονται να δεσµεύσουν το κεφάλαιά τους µε 

µεγαλύτερη διάρκεια, γι αυτό το λόγο απαιτούν ένα liquidity premium στις 

αποδόσεις µακροχρόνιων οµολόγων.  Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή λοιπόν, η 

µορφή της καµπύλης εξαρτάται τόσο από τις προσδοκίες των επενδυτών για 

τα µελλοντικά επιτόκια όσο και από τη ζήτηση και την προσφορά οµολόγων.  

∆ηλαδή, τα επιτόκια των µακροπρόθεσµων οµολόγων είναι ίσα µε τον µέσο 

όρο των σηµερινών βραχυπρόθεσµων επιτοκίων και προσδοκάται να µείνουν 

σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια των µακροπρόθεσµων οµολόγων µε την 

πρόσθεση ενός ασφάλιστρου κινδύνου το οποίο υπολογίζεται βάσει των 

υφιστάµενων συνθηκών ζήτησης και προσφοράς οµολόγων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Siriopoulos (2012) 
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� Θεωρία των προσδοκιών (Pure Expectations Theory), που υποστηρίζει  ότι το 

σχήµα της καµπύλης εξαρτάται από τη διαδροµή του πληθωρισµού, δηλαδή 

µόνο από τις προσδοκίες των επενδυτών για τα µελλοντικά βραχυπρόθεσµα 

επιτόκια.  Επιπρόσθετα, τα επιτόκια των µακροπρόθεσµων οµολόγων είναι 

ίσα µε τον µέσο όρο των σηµερινών βραχυπρόθεσµων επιτοκίων και 

προσδοκάται να µείνουν σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια των µακροπρόθεσµων 

οµολόγων.  Καθώς οι επενδυτές δεν ενδιαφέρονται για το βαθµό του κινδύνου 

τείνουν στην επιλογή επενδύσεων που φέρουν την υψηλότερη απόδοση.  

Κράτη µε αύξηση επιτοκίων έχουν ανερχόµενη καµπύλης απόδοσης.   

Φθίνουσα, δηλαδή αρνητική θα είναι η κλίση της καµπύλης εφόσον τα 

επιτόκια προσδοκάται ότι θα είναι µελλοντικά πιο χαµηλά ενώ, η καµπύλη θα 

έχει τη µορφή οριζόντιας γραµµής για σταθερά αναµενόµενα επιτόκια.  Η 

θεωρία προϋποθέτει πως οι επενδυτές δύναται να προβλέψουν τα επιτόκια και 

πως η ζήτηση και η προσφορά οµολόγων διαφορετικής χρονικής διάρκειας 

δεν επιδρούν στα επιτόκια αυτά. 

Συµπερασµατικά, η θεωρία των προσδοκιών κείτεται διαµέτρου αντίθετη της θεωρίας 

κατάτµησης της αγοράς όσον αφορά τη στάση απέναντι στον κίνδυνο, ενώ 

παράλληλα σχετίζεται µε τη θεωρία προτίµησης ρευστότητας. 

Όσον αφορά την πρόβλεψη των βραχυπρόθεσµων επιτοκίων έχουµε αναφέρει 

πως χρησιµοποιούµε την καµπύλη απόδοσης.  Έστω όµως πως ο επενδυτής 

ταλαντεύεται µεταξύ δύο εναλλακτικών σεναρίων κρατικών οµολόγων µε 

διαφορετική χρονική διάρκεια, 5 και 10 ετών.  Εάν στο τέλος του καθορισµένου 

χρονικού επενδυτικού ορίζοντά του τα σενάρια φέρουν την ίδια απόδοση, τότε είναι 

αδιάφορος ποιο σενάριο θα επιλέξει.  Οι αποδόσεις του 5ετούς και του 10ετούς 

οµολόγου είναι γνωστές σήµερα αλλά είναι άγνωστη η απόδοση του 5ετούς σε 5 έτη 

από σήµερα.  Για να είναι λοιπόν ο επενδυτής αδιάφορος στην επιλογή του, η 

απόδοση αυτή πρέπει να είναι τέτοια που να εξισώνει τις δύο αποδόσεις.  Θέση 

πρέπει να πάρει λοιπόν η θεωρία arbitrage που εξασφαλίζει την ίδια τιµή στα 

οµόλογα ανεξαρτήτως της αγοράς που διαπραγµατεύονται και κάνει ίσες τις 

αποδόσεις.   

Τα προθεσµιακά επιτόκια υπολογίζονται εφόσον είναι γνωστά τα τρέχοντα 

επιτόκια.  Σε κάποια στιγµή µελλοντικά, οι αποδόσεις θα είναι ίσες για τον ίδιο 

επενδυτικό ορίζοντα και άσχετα µε διάρκειά τους. 
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Έστω λοιπόν: 

y το προθεσµιακό επιτόκιο του ετησίου οµολόγου στην αρχή του ΄2ου
 έτους 

r1 το τρέχον επιτόκιο του ετησίου οµολόγου 

r2 το τρέχον επιτόκιο του διετούς οµολόγου 

Α το ποσό για επένδυση σήµερα 

Τότε: 

Α(1 + r1)(1 + y) θα είναι το ποσό που θα έχει ο επενδυτής µετά από 2 χρόνια 

αν επενδύσει στο ετήσιο οµόλογο και  

Α(1 + r2)
2 

 θα είναι το ποσό που θα έχει ο επενδυτής µετά από 2 χρόνια αν 

επενδύσει στο διετές οµόλογο, ενώ αν  

Α(1 + r1)(1 + y) = Α(1 + r2)
2 

 δηλαδή οι αποδόσεις των σεναρίων µετά από 

δύο χρόνια είναι ίσες τότε ο επενδυτής θα είναι αδιάφορος στην επιλογή του  

Εποµένως µε βάση την παραπάνω σχέση, το προθεσµιακό επιτόκιο θα είναι: 

 

� = �1	 + 	r2�<		�1	 + 	r1� − 	1 

Γενικότερα το ετήσιο προθεσµιακό επιτόκιο για n έτη από σήµερα δίνεται από τον 

τύπο:                                

                                        y = [(1+rn)
n
 / (1+rn-1)

n-1
] - 1 

Η στρατηγική που ακολουθεί η αγορά οµολόγων µε χρόνο λήξης που 

υπερβαίνει την περίοδο διακράτησης καλείται παρακολούθηση της καµπύλης 

αποδόσεων.
58

  Η αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής αυτής φαίνεται όταν τα 

επιτόκια εµφανίζονται αύξοντα διαχρονικά, δηλαδή η κλίση της καµπύλης όπως 

αναφέραµε και πιο πάνω είναι θετική και µελλοντικά αναµένουµε να παραµείνει ως 

έχει η κατάσταση αυτή.  Τότε πέραν των τοκοµεριδίων η επένδυση αποδίδει και 

κεφαλαιακά κέρδη.   Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι εφόσον κοντεύουµε στο 

τέλος της ζωής του οµολόγου οδεύουµε και προς το χαµηλότερο άκρο της καµπύλης.  

Στο σηµείο αυτό οι τιµές των οµολόγων µε ίδιες ληκτότητες αυξάνονται καθώς τα 
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επιτόκιο έχουν πέσει.  Σε περίπτωση που επιθυµεί ο επενδυτής την πώληση του 

οµολόγου, θα πουλήσει σε µεγαλύτερη τιµή από εκείνη της αγοράς του, εποµένως θα 

έχει και κέρδη κεφαλαίου.  Αν κάτι τέτοιο ωστόσο δε συµβεί και τα επιτόκια 

αυξηθούν, τότε το αποτέλεσµα θα είναι ζηµιογόνο για τον επενδυτή. 

 

4.4. Οι Στρατηγικές Για Επένδυση Σε Οµόλογα                                          

                                                  

Οι στρατηγικές αυτές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες59
: 

� Τις επιθετικές στρατηγικές ή διαφορετικά δυναµικές στρατηγικές. Στόχος 

τους είναι να µεγιστοποιήσουν την απόδοση και για το λόγο αυτό 

εκµεταλλεύονται τις πληροφορίες που δίνει η καµπύλη απόδοση των 

επιτοκίων.  Συγκεκριµένα προσπαθούν να εκµεταλλευτούν τις αναµενόµενες 

µεταβολές στα επιτόκια.  Είναι στρατηγικές που απαιτείται συχνή διαχείριση 

και περιλαµβάνουν τις πιο κάτω υποκατηγορίες.  

- Riding the yield curve.  Σύµφωνα µε αυτή τη στρατηγική ο επενδυτής 

προβαίνει σε αγορά οµολόγων µε διάρκεια πιο µεγάλη από εκείνη που 

συνήθως ακολουθεί.  Απαιτείται όµως η εκπλήρωση των 

προϋποθέσεων ότι η αύξηση στα µελλοντικά επιτόκια να είναι πιο 

µικρή από όπως παρουσιάζονται στην καµπύλη αποδόσεων και 

δεύτερον πως η καµπύλη απόδοσης είναι ανερχόµενη. 

- Playing the yield curve.  Ο επενδυτής ακολουθώντας αυτή τη 

στρατηγική εκµεταλλεύεται τις πληροφορίες από την κλίση αλλά και 

το επίπεδο απόδοσης της καµπύλης.  Αναλυτικότερα, αν η κλίση είναι 

θετική και το επίπεδο απόδοσης υψηλό, προσδοκάται πως τα αρχικά 

επιτόκια που είναι υψηλά, θα πέσουν στο µέλλον.  Ο επενδυτής τότε 

αγοράζει µακροπρόθεσµα οµόλογα και εξαιτίας των κερδών 

κεφαλαίου, πετυχαίνει πιο υψηλή απόδοση.  Όταν εκτιµά πως τα 

επιτόκια έχουν πέσει τόσο ώστε δε γίνεται πιο κάτω πουλά αυτά το 

οµόλογα και επενδύει σε βραχυπρόθεσµα.  Πρέπει όµως ο επενδυτής 

να επιστήσει την προσοχή του στην κατάλληλη χρονική στιγµή για την 
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εναλλαγή ώστε να µη ζηµιωθεί.  Αν τώρα το επίπεδο απόδοσης είναι 

χαµηλό, συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο.  ∆ηλαδή, ο επενδυτής 

αγοράζει βραχυπρόθεσµα οµόλογα και όταν εκτιµήσει πως τα επιτόκια 

έχουν φτάσει στο πιο ψηλό σηµείο τότε τα πουλά και επενδύει σε 

µακροπρόθεσµα.  Ακολουθώντας αυτή τη στρατηγική υπάρχει 

ρευστότητα για τον επενδυτή. 

� Τις παθητικές στρατηγικές.  Αυτές οι πολιτικές έχουν δεδοµένη διαδικασία 

για τον επενδυτή, έτσι δεν απαιτείται συνεχόµενη διαχείριση.  Αρχικά 

καθορίζει την πολιτική που θα ακολουθήσει και συνεχίζει µε αυτή ανεξάρτητα 

µε την πορεία των επιτοκίων ώστε να αποκτήσει κάποιο όφελος.  Για το λόγο 

αυτό ονοµάζονται και συντηρητικές στρατηγικές.  Κατηγοριοποιούνται ως 

εξής: 

- Μέθοδος BARBELL.  Ονοµάζεται και split maturity.  Αν η καµπύλη 

απόδοσης είναι αύξουσα, ο επενδυτής αγοράζει µακροπρόθεσµα και 

βραχυπρόθεσµα οµόλογα σε µεγάλο ποσοστό, ενώ επενδύει σε 

µικρότερο ποσοστό σε µεσοπρόθεσµα.  Λόγω της επένδυσης σε 

µακροπρόθεσµα οµόλογα ο επενδυτής έχει το πλεονέκτηµα 

εισοδήµατος, ενώ λόγω της επένδυσης σε βραχυπρόθεσµα πλεονεκτεί 

ως προς τη ρευστότητα.  Εναλλακτικά η µέθοδος ονοµάζεται back end 

approach όταν ο επενδυτής δεν προχωρά σε αγορά βραχυπρόθεσµων 

οµολόγων και front end approach όταν δεν επενδύει µακροπρόθεσµα. 

- Speed maturity.  Ονοµάζεται και κινητή κλίµακα (ladder) καθώς ο 

επενδυτής ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία της επένδυσης σκαλί 

σκαλί.  ∆ηλαδή έχει καθορίσει από την αρχή το συνολικό ποσό αλλά 

και τη διάρκεια της επένδυσής του και έπειτα κατανείµει το ποσό έτσι 

ώστε κάθε χρόνο να επενδύει ισόποσα σε οµόλογα ως το τέλος της 

διάρκειας.  ∆ηλαδή έστω 20.000.000€ το συνολικό ποσό της 

επένδυσης µε χρονική διάρκεια 5 έτη.  Επενδύει 4.000.000€ σε ετήσια 

οµόλογα, 4.000.000€ σε διετή οµόλογα, 4.000.000€ σε τριετή 

οµόλογα, 4.000.000€ σε τετραετή οµόλογα, 4.000.000€ σε πενταετή 

οµόλογα. 
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Αξίζει να σηµειωθεί πως για να µπορούν να επιτύχουν οι επιθετικές πολιτικές 

κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη ικανότητας για πρόβλεψη των επιτοκίων από την πλευρά 

των δυνητικών επενδυτών.  

 

4.5 Τα Spread Και Οι Παράγοντες Που Τα Επηρεάζουν 

 

Ο όρος spread έχει εισέλθει για τα καλά στην καθηµερινότητά µας και έχει ενταχθεί 

στο λεξιλόγιο ακόµη και των απλών πολιτών από τη στιγµή που η χώρας µας και πιο 

συγκεκριµένα η οικονοµία της έχουν αρχίσει την πτωτική πορεία.  Πόσοι όµως 

γνωρίζουν ακριβώς για ποιο πράγµα µιλάνε; 

Στην οικονοµία λοιπόν το spread συναντά διάφορες χρήσεις60
: 

- Από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα όσον αφορά το  συνάλλαγµα και την 

ισοτιµία του καθορίζεται µια χαµηλή τιµή (bid) αγοράς και µία υψηλότερη 

τιµή (ask) πώλησης.  Η διαφορά αυτή µεταξύ των τιµών αγοράς και πώλησης 

συναλλάγµατος ονοµάζεται spread συναλλαγµατικής ισοτιµίας και αποτελεί 

το κέρδος. 

- Καλείται η διαφορά µεταξύ του επιτοκίου που ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα 

δανείζει και εκείνου του επιτοκίου µε το οποίο δανείζεται. 

- Όσον αφορά τα κρατικά οµόλογα και είναι ο ορισµός µε τον οποίο στην 

παρούσα εργασία θα ασχοληθούµε εµείς, το περιθώριο απόδοσης (spread) 

είναι η διαφορά της απόδοσης στη λήξη µεταξύ δύο οµολόγων µε την ίδια 

διάρκεια.  Συγκρίνουµε δηλαδή, τα επιτόκια δανεισµού µεταξύ δύο χωρών.  

Στην περίπτωση της Ευρωζώνης ο όρος Spread αναφέρεται στην ποσοτική 

διαφορά µεταξύ του δεκαετούς οµολόγου της χώρας που µας ενδιαφέρει και 

του αντίστοιχου γερµανικού οµολόγου.  Η διαφορά της απόδοσης των εν λόγω 

οµολόγων αντανακλά το κόστος δανεισµού του ∆ηµοσίου του κράτους µέλους 

έκδοσης σε σχέση µε αυτό του Γερµανικού ∆ηµοσίου, στο οποίο 

ενσωµατώνεται, µεταξύ άλλων, και η διαφορά του κινδύνου χώρας (country 

risk).  Η Γερµανία χρησιµοποιείται ως χώρα βάσης γιατί η οικονοµία της είναι 
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η πιο σταθερή και η πιο ισχυρή.  Το γερµανικό «Bund» θεωρείται «default 

free», είναι δηλαδή απαλλαγµένο από κίνδυνο αθέτησης. 

Πρακτικά, σηµαίνει πως η Γερµανία δανείζεται µε τους ευνοϊκότερους όρους από 

κάθε άλλο κράτος της ΕΕ γιατί θεωρείται η ασφαλέστερη χώρα ως προς την 

αποπληρωµή του δηµόσιου χρέους της.
61

  

Όπως έχουν διαµορφωθεί την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα κατά το κλείσιµο των 

αγορών (23/9/2016) οι αποδόσεις των 10ετών οµολόγων του Γερµανικού ∆ηµοσίου, 

των αντίστοιχων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, και η µεταξύ τους διαφορά έχουν ως 

εξής: 

 

 

 

 

 

Πηγή: Ελληνική Ένωση Τραπεζών 

 

Η διαφορά που παρατηρούµε αντιστοιχεί σε 849 µονάδες spread.  Εποµένως οι 

επενδυτές ώστε να αναλάβουν τον συστηµικό κίνδυνο του ελληνικού οµολόγου 

έναντι του γερµανικού, απαιτούν επιπλέον απόδοση premium 8,49%.  Κι αυτό 

εξηγείται γιατί αυξάνεται το ρίσκο τους µε την αγορά των ελληνικών οµολόγων που 

έχουν αύξηση των spread εν αντιθέσει µε τα γερµανικά οµόλογα τα αντίστοιχα.  

Ενεδρεύει λοιπόν ο πιστωτικός κίνδυνος που έγκειται στην πιθανότητα ο εκδότης να 

µη µπορέσει να πληρώσει την ονοµαστική αξία και τους τόκους που έχουν 

προκαθοριστεί στους κατόχους των οµολόγων.  Κάθε αύξηση του spread µιας χώρας 

σηµαίνει και την επιδείνωση των όρων µε τους οποίους δανείζεται, ενώ η 

φερεγγυότητα και η πιστοληπτική της ικανότητα χωλαίνει έναντι των πιστωτών της. 
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Στα διαγράµµατα παρακάτω διακρίνουµε τις αποδόσεις των 10ετών κρατικών 

οµολόγων της Ελλάδας και των αντιστοίχων γερµανικών. 

 

 

  

Πληθώρα µελετών και πονηµάτων σχετικά µε τα περιθώρια απόδοσης των οµολόγων 

και τους παράγοντες που επιδρούν σε αυτά, από ακαδηµαϊκούς, επενδυτές αλλά και 

τις ίδιες τις κυβερνήσεις κρατών έχουν έρθει στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια 

ειδικά µετά την έλευση της παγκόσµιας κρίσης.  Πριν από αυτή, η απόδοση των 

κρατικών οµολόγων και τα spread δεν παρουσίαζαν µεγάλο βαθµό απόκλισης µε 

εκείνα της Γερµανίας.  Το νέο νόµισµα του ευρώ και το κοινό πολιτικό πνεύµα που 

ακολουθήθηκε από τις χώρες τις ΕΕ έδειχνε πως δεν υπήρχε τίποτα ανησυχητικό για 

το µέλλον των οµολογιακών αποδόσεων. Αργότερα όµως φάνηκε πως υπήρχαν 
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πολλοί παράγοντες που τελικά έδρασαν αρνητικά, δηµιούργησαν χάσµα διαφορών  ή 

έστω επηρέασαν µε κάποιο τρόπο την πορεία τους.  Ένα δείγµα τέτοιων παραγόντων 

παρουσιάζεται πιο κάτω: 

- Η αντίληψη που αιωρείται στην αγορά για την οικονοµική κατάσταση που 

βιώνει η εκάστοτε χώρα, καθώς και η αντίληψη σχετικά µε την πιστοληπτική 

ικανότητα µιας χώρας. 

- Οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά των κρατικών οµολόγων σχετικά µε 

τη ρευστότητά τους.  Αυτές αφορούν στην ικανότητα του οµολογιούχου για 

έγκαιρη ρευστοποίηση του οµολόγου του χωρίς να συνοδεύεται από µεγάλη 

απόκλιση στη τιµή.  Η ρευστότητα των οµολόγων σχετίζεται σε σηµαντικό 

βαθµό και µε τις γενικές συνθήκες που επικρατούν στη δευτερογενή αγορά, 

όπως η οργανωµένη δοµή της, το µέγεθος αυτής, το πλαίσιο κανονισµών 

διαπραγµάτευσης και επαναγοράς, καθώς και αντιστάθµισης κινδύνων.  Έτσι,  

ένας επενδυτής απαιτεί πιο χαµηλά spread για να δανείσει, όσο υψηλότερη 

είναι η επικρατούµενη οµολογιακή ρευστότητα στην αγορά.
62

  

- Μεγάλο έλλειµµα και δηµόσιο χρέος.
63

  Ένα αυξανόµενο έλλειµµα που 

εµφανίζεται στον προϋπολογισµό αναµένεται να έχει αυξητική επιρροή στον 

πιστωτικό κίνδυνο µιας χώρας, καθώς αποτελεί ένδειξη της δυναµικής της 

κυβέρνησης και προκαλεί αρνητικό προαίσθηµα στους επενδυτές διότι δείχνει 

οικονοµικά προβλήµατα στο εσωτερικό της χώρας.  Εποµένως, προβλέπεται 

µια θετική συσχέτιση ανάµεσα στο προσδοκώµενο έλλειµµα και στα spreads 

οµολογιακών επιτοκίων.  Επιπρόσθετα, σε µεγάλο έλλειµµα αναµένεται και 

θετική κλίση στην καµπύλη των επιτοκίων.    

Κατά όµοιο τρόπο λειτουργεί και το δηµόσιο χρέος.  Εκφρασµένο σε ποσοστό 

του Α.Ε.Π. όσο αυξάνει, επιδρά αυξητικά και στα spread, αφού µειώνει την 

ικανότητα της χώρας να αποπληρώσει το ήδη υπάρχον αυτό χρέος.  Συνεπώς 

µειώνει και την ικανότητα πρόσβασης της χώρας στη χρηµατοδότηση.  Το 

υψηλό αρχικό χρέος βέβαια αλλά και η µεταβολή του που επηρεάζει τα 

επιτόκια δηµιουργεί την πεποίθηση πως η κυβέρνηση αδυνατεί να 

ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της και εποµένως αυξάνεται και ο πιστωτικός 
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κίνδυνος.  Επιπλέον, τα παραπάνω σε συνδυασµό µε τον πληθωρισµό 

κατευθύνουν στα ύψη και το επιτόκιο.   Ως γενική αρχή λοιπόν, µεταβολές 

στα επίπεδα χρέους και ελλείµµατος, κατευθύνουν το επιτόκιο προς την ίδια 

πορεία αν και το έλλειµµα έχει πιο σηµαντική επίδραση.  Το χρέος επιδρά 

συνήθως στις µακροχρόνιες τάσεις του επιτοκίου και εκτινάσσει τα spread, 

ενώ υποδηλώνει δυσµενή δηµοσιονοµική πορεία.  

 

 

 

 

 

 

- Η επιβάρυνση της δηµοσιονοµική κατάστασης και πολιτικής σε στάσιµη και 

µη αναπτυσσόµενη οικονοµία. 

- Η µεταβολή του Α.Ε.Π.  Η δηµοσιονοµική κατάσταση περιγράφεται από το 

ρυθµό του Α.Ε.Π.  Όταν υπάρξει µεγέθυνση της οικονοµίας προκαλούνται 

βάσιµες υποψίες πως το χρέος µπορεί να καταστεί βιώσιµο και να πληρωθεί 

από την κυβέρνηση.   

- Τα πακέτα στήριξης τραπεζών για ανακεφαλαιοποίησή τους που οδηγεί σε 

ανάληψη ποσοστού πιστωτικού κινδύνου από το κράτος. 

- Η διαφάνεια στις δηµοσιονοµικές πρακτικές από την Κυβέρνηση επηρεάζουν 

ώστε να κλείσει η ψαλίδα µεταξύ των επιτοκίων της εκάστοτε χώρας και της 

Γερµανίας. 

- Ο φόβος των επενδυτών σχετικά µε την κατάρρευση του τραπεζικού 

συστήµατος της Ευρώπης (domino effect) ειδικά µετά τα πακέτα διάσωσης 

προς χώρες µε υψηλά επίπεδα χρέους όπως η Ελλάδα.   

- Η µεταβολή της ψυχολογίας των επενδυτών.  Σχετίζεται σε σηµαντικό βαθµό 

από τις απόψεις που κυριαρχούν και από τα θετικά ή αρνητικά µηνύµατα που 

δέχεται για τα θεµελιώδη οικονοµικά στοιχεία και την πορεία αυτών.   
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- Η βούληση των επενδυτών για τη µη ανάληψη επενδυτικού κινδύνου, 

εποµένως φυγή από επισφαλή οµόλογα και η ακολουθία πιο ασφαλούς 

δρόµου σε «εγγυηµένα» κρατικά οµόλογα.  Εξηγείται από τη συντηρητική 

στάση των επενδυτών για µη απώλεια κεφαλαίων καθώς οι εξελίξεις δεν 

µπορούν να προβλεφθούν κατ’ απόλυτο τρόπο.   

- Οι κίνδυνοι ρευστότητας και πιστοληπτικής ικανότητας.  Ο βαθµός 

πιστοληπτικής ικανότητας που δίνουν οι οίκοι αξιολόγησης βασίζονται σε 

µοντέλα που αντανακλούν αρκετούς παράγοντες, όπως  η οικονοµική 

µεγέθυνση, ο πληθωρισµός και το χρέος που επιδρούν στα επιτόκια των 

κρατικών οµολόγων, κατά συνέπεια στα spread.   Πιο συγκεκριµένα, υπάρχει 

αρνητική συσχέτιση µεταξύ του βαθµού πιστοληπτικής ικανότητας που 

δίνεται σε µια χώρα και του spread των οµολόγων της.  ∆ηλαδή, τα επιτόκια 

αυξάνουν όταν υποβαθµίζεται η πιστοληπτική ικανότητα.  Αυτό φαίνεται 

καλύτερα στο πιο κάτω διάγραµµα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενώ σύµφωνα µε τους Cantor και Packer (1996) στους παρακάτω πίνακες 

αποτυπώνονται τα επιτόκια στις ΗΠΑ πριν τις βαθµολογίες των οίκων 

αξιολόγησης, η ασήµαντη µεταβολή τους µία εβδοµάδα περίπου πριν και τι 

γίνεται έπειτα.  Το µηδέν αντιστοιχεί στην ηµέρα που ανακοινώνονται οι 

βαθµολογίες. 
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- Τα spread των CDS 

- Το χρέος προς την εξαγωγική δυνατότητα µιας χώρας.  Το χρέος σε µια 

οικονοµία επηρεάζει την οικονοµική της ανάπτυξη, ενώ η µεγάλη εξαγωγική 

δραστηριότητά της δεν επηρεάζεται τόσο από τις µεταβολές εξωτερικών 

παραγόντων  όπως είναι η εξυπηρέτηση του χρέους.  Όταν λοιπόν το χρέος 

εκτινάσσεται, το επιτόκιο αλλά και το spread αυξάνουν, ενώ η µείωση των 

εξαγωγών αυξάνει το χρέος προς την εξαγωγική δραστηριότητα. Τα 

προαναφερθέντα δηλαδή υποδηλώνουν την ύπαρξη θετικής συσχέτισης των 

spread µε το λόγο αυτό.  

- Ο αναµενόµενος πληθωρισµός, ο οποίος επηρεάζεται από πολιτική αστάθεια 

ενώ ουσιαστικά τα φυσιολογικά του επίπεδα συµβάλλουν στη σταθερότητα 

της οικονοµίας.   Ο υπερπληθωρισµός ωστόσο αυξάνει όταν το έλλειµµα είναι 

υψηλό µε συνέπεια να αυξάνει και ο πιστωτικός κίνδυνος στη χώρα.   Υπάρχει 

εποµένως θετική συσχέτιση µµεταξύ των spread και του πληθωρισµού. 

- Ο πιστωτικός κίνδυνος που δηµιουργείται από υψηλό δηµόσιο χρέος και ο 

οποίος καθρεφτίζει την πιστοληπτική ικανότητα µιας χώρας.  Εποµένως, αν 

µια χώρα υποβαθµίζεται, ο επενδυτής έχει να αντιµετωπίσει επενδυτικό ρίσκο 

πιο υψηλό, ενώ είναι γνωστή η απροθυµία του για ανάληψη κινδύνου.  Έτσι 

για πραγµατοποιήσει µια τέτοια επένδυση µε υψηλό πιστωτικό κίνδυνο θα 

απαιτήσει και µεγαλύτερη απόδοση. 

- Ο πολιτικός κίνδυνος δύναται να επηρεάσει µια επένδυση.  Απροσδόκητες 

µεταβολές σε νοµοθετικές ρυθµίσεις, η πολιτική γραµµή που ακολουθείται, η 

επιβολή δηµοσιονοµικών µέτρων εξυγίανσης αλλά και η εναλλαγή προσώπων 
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σε σηµαντικές κυβερνητικές θέσεις ανήκουν στη σφαίρα του πολιτικού 

κινδύνου και µπορεί να µαταιώσουν τελικά µια επένδυση.  Τέτοιο παράδειγµα 

είναι το εµπάργκο που η ρώσικη κυβέρνηση έχει εγκαθιδρύσει ή κάποιες 

αποφάσεις για κρατικοποιήσεις επιχειρήσεων που µπορεί να ληφθούν, ενώ το 

ενδεχόµενο πολέµου αποτελεί ένα ακραίο παράδειγµα πολιτικού κινδύνου.  

∆ηλαδή ο πολιτικός κίνδυνος επιδρά άµεσα ή έµµεσα στα spread.  

Αβεβαιότητα στην αγορά σχετικά µε την εξυπηρέτηση του χρέους και 

οικονοµική συρρίκνωση τείνει να µειώνει τις επενδύσεις. 

 

Οι παράγοντες αυτοί είναι κάποιοι από τους πολλούς που µπορούν να επηρεάσουν 

θετικά ή αρνητικά τα περιθώρια απόδοσης των κρατικών οµολόγων.  Μπορεί να 

δρουν υπογείως ή να είναι πρόδηλοι, να συνδυάζονται, να µπλέκονται, να συνιστούν 

κοµµάτι κάποιου πιο σηµαντικού παράγοντα ή άλλες φορές να συγχέονται, κάτι που 

καθιστά δύσκολο τον προσδιορισµό τους, ωστόσο µέσα από το πολύπλοκο αυτό 

πλέγµα σχέσεων πασιφανής είναι η τάση να επενεργούν στη διαµόρφωση των spread. 

 

 

4.6 Αποτίµηση Οµολόγων  

 

Μέχρι πρόσφατα τα οµόλογα ήταν χρηµατοοικονοµικά προϊόντα µε σχετικά εύκολη 

αποτίµηση και θεωρούνταν επενδύσεις χαµηλού κινδύνου και απόδοσης, επειδή η 

διάρκεια ζωής τους ήταν δεδοµένη και επιπλέον γιατί συνήθως ήταν 

σταθερού επιτοκίου.  Όµως τα τελευταία χρόνια δηµιουργήθηκαν νέα πολύπλοκα 

επενδυτικά προϊόντα µε ενσωµατωµένες επιλογές βασισµένα στα οµόλογα κι επειδή 

τα επιτόκια είναι αρκετά ευµετάβλητα από ότι παλαιότερα, η αποτίµηση των 

οµολόγων αποτελεί πλέον δύσκολη υπόθεση.  Τα οµόλογα αυτά ονοµάζονται 

δοµηµένα (structured bonds) και µπορούν να προκαλέσουν µεταβολές στις 

χρηµατικές ροές αλλά και στον κίνδυνο που τα συνοδεύει.  Οι κάτοχοι δοµηµένων 

οµολόγων δεν διακινδυνεύουν το κεφάλαιό τους. Εκτίθενται µόνον σε κίνδυνο 

µεταβλητότητας των επιτοκίων της αγοράς.  Πιο συγκεκριµένα τα δοµηµένα οµόλογα 

φέρουν τον πιστωτικό κίνδυνο του εκδότη τους, ακριβώς.  Αυτό σηµαίνει ότι κατά τη 
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λήξη των οµολόγων καταβάλλεται πλήρης η ονοµαστική τους αξία, διότι οι εκδότες 

είναι υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας.  Επίσης, φέρουν κίνδυνο αγοράς.  Ο 

κίνδυνος αυτός συνίσταται στο ενδεχόµενο µείωσης της αγοραίας τιµής τους λόγω 

των µεταβολών του επιπέδου των επιτοκίων, και της διαφοράς βραχυχρόνιων και 

µακροχρόνιων επιτοκίων. 

Θεωρητικά λοιπόν αποτελούν συνδυασµό ενός απλού οµολόγου και κάποιου 

παραγώγου προϊόντος ή χαρτοφυλακίου.  Ωστόσο, πρακτικά ο διαχωρισµός τους 

είναι αδύνατος και καλούµαστε έτσι να τα αποτιµήσουµε ως µια ενιαία οντότητα.  Η 

τρέχουσα τιµή µιας οµολογίας, είναι το άθροισµα των παρουσών αξιών των ετήσιων 

πληρωµών των τόκων σε όλη τη διάρκεια της οµολογίας, καθώς επίσης και της 

ονοµαστικής αξίας της οµολογίας που καταβάλλεται στη λήξη της.  Πιο 

συγκεκριµένα η βασική εξίσωση για την αποτίµηση οµολόγων είναι η εξής64
: 

 

� =& '�1 + ��(		
%
()$ 	+ 	 ��1 + ��%		 

 

όπου:    

Ρ η παρούσα αξία του οµολόγου, δηλαδή η τιµή αγοράς 

T το τοκοµερίδιο µε Τ = F * i   

F  η ονοµαστική αξία του οµολόγου    

n: ο αριθµός ετών µέχρι την ηµεροµηνία εξόφλησης του    

y  η απόδοση στη λήξη 

i το ονοµαστικό επιτόκιο  

Στη συνήθη περίπτωση τα οµόλογα πληρώνουν τόκο δύο φορές το χρόνο, δηλαδή 

κάθε εξάµηνο.  Εποµένως για να βρούµε την τιµή του οµολόγου αναπροσαρµόζουµε 

τη βασική εξίσωση65
: 

                                                           
64,65

 Νούλας (2006), σελ. 68-72 
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� =& '/2�1 + �/2�(		
<%
()$ 	+ 	 ��1 + �/2�<%		 

 

Εναλλακτικά για την εύρεση της τιµή οµολόγου δύναται να χρησιµοποιήσουµε τους 

πίνακες µε την παρούσα αξία µοναδιαίας ληξιπρόθεσµης ράντας και τον συντελεστή 

αναγωγής σε παρούσα αξία.   

� = - M71 − 1�1 + ��(8 /�O + ��1 + ��(	 
 

Ενώ για οµόλογα χωρίς τοκοµερίδιο: 

� = [\]^\"�1 + ��( 
Όλα τα παραπάνω ισχύουν για το ίδιο προεξοφλητικό επιτόκιο y στην αποτίµηση του 

οµολόγου µας.  Πέρα από την παραδοσιακή προσέγγιση τιµολόγησης, υπάρχει και η 

arbitrage free προσέγγιση (χωρίς περιθώριο κερδοσκοπίας), που χρησιµοποιεί 

διαφορετικό προεξοφλητικό επιτόκιο για κάθε ταµειακή ροή χωριστά. Ο τύπος 

δίνεται από την σχέση: 

P = (T / 1 + r1) +  (T / (1 + r2)
2
) + (T / (1 + rn-1)

n-1
) + (P / (1 + rn)

n
) 

Όπου τα r1, r2… rn ονοµάζονται τρέχοντα επιτόκια (spot rates) 

Καθώς το οµόλογο διαπραγµατεύεται στη δευτερογενή αγορά ως και τη λήξη του, οι 

µεταβολές των επιτοκίων στην αγορά επηρεάζουν και την τιµή αυτού.  Βαθύτερα αν 

κοιτάξουµε, κατανοούµε πως υπάρχει αρνητική συσχέτιση µεταξύ της αγοραστικής 

αξίας του οµολόγου και των επιτοκίων.  ∆ηλαδή, η τιµή αγοράς αυξάνεται εάν 

υπάρξει µείωση των επιτοκίων στην αγορά, έτσι ώστε τα οµόλογα να προσφέρουν σε 

πιθανούς αγοραστές τους αποδόσεις παρόµοιες µε τις αποδόσεις που προσφέρουν 

νεοεκδιδόµενα οµόλογα µε παρόµοια χαρακτηριστικά.  Οι τιµές των οµολόγων 

εκείνων που διαφέρουν µόνο ως προς τη χρονική διάρκεια αντιδρούν διαφορετικά 

στη µεταβολή των επιτοκίων. Η αγοραστική αξία αυξάνεται ως αποτέλεσµα µείωσης 
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των επιτοκίων.  Η µεταβολή των τιµών όµως είναι µεγαλύτερη όσο µεγαλύτερη είναι 

και η χρονική διάρκεια των οµολόγων µε όλα τα άλλα στοιχεία σταθερά.
66

  Οι 

οµολογιούχοι µεγάλης διάρκειας ζωής εισπράττουν σε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα 

το µεγαλύτερο µέρος των εισροών απ’ ότι οµολογιούχοι µικρότερης διάρκειας.  Και 

καθώς οι αγοραστικές αξίες των οµολόγων καθορίζονται από τις προεξοφληµένες 

µελλοντικές εισροές στο παρόν, µεταβολή στο προεξοφλητικό επιτόκιο θα επιφέρει 

µικρότερη µεταβολή στις τιµές των οµολόγων των οποίων οι εισροές είναι πιο 

κοντινές χρονικά.  Εποµένως, οι οµολογιακές τιµές λόγω επιτοκιακής µεταβολής 

παρουσιάζουν µεγαλύτερη µεταβλητότητα σε µακροχρόνια οµόλογα.  ∆ηλαδή, η τιµή 

των βραχυπρόθεσµων οµολόγων δεν είναι τόσο ευαίσθητη στην αλλαγή των 

επιτοκίων και παρουσιάζουν επίσης τα τελευταία µικρότερο κίνδυνο.  Κάτι 

αντίστοιχο, συµβαίνει και µε το ποσό του τοκοµεριδίου που επίσης οδηγούν σε 

µεταβολές τιµής οµολόγων .  Όσο πιο υψηλό, τόσο πιο µικρή θα είναι η µεταβολή της 

τιµής των οµολόγων.
67

  Εποµένως, οι οµολογιακές τιµές λόγω επιτοκιακής µεταβολής 

παρουσιάζουν µεγαλύτερη µεταβλητότητα σε οµόλογα µικρότερων τοκοµεριδίων.  Η 

τελική επιλογή για επενδυτές σε οµόλογα βασίζεται στις αποδόσεις που αυτά 

προσφέρουν. 

Πέρα από τη σχέση µεταξύ τιµής και απόδοσης, διακρίνουµε τρεις περιπτώσεις, για 

το συσχετισµό µεταξύ του τοκοµεριδίου, της απαιτούµενης απόδοσης και της τιµής 

του οµολόγου.
68

 

• Μία οµολογία πωλείται at par (στο άρτιο) όταν το τοκοµερίδιο 

ισούται µε την απόδοση στη λήξη. Τότε η τιµή αγοράς του 

οµολόγου  ισούται µε την ονοµαστική του τιµή.                                         

∆ηλαδή:     αν y=i τότε F=P 

• Μία οµολογία πωλείται at discount όταν η απαιτούµενη 

απόδοση είναι µεγαλύτερη από το ονοµαστικό επιτόκιο.  Η 

αγοραστική τιµή της είναι µικρότερη από την ονοµαστική της 

αξία.                                                                                                                   

∆ηλαδή:     αν y>i τότε F>P 

                                                           
66,67

 Βασιλείου και Ηρειώτης (2008), σελ.389-394 

 
68

 Νούλας Α. (2006), σελ. 70-71 
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• Μία οµολογία πωλείται at premium όταν το ονοµαστικό 

επιτόκιο είναι µεγαλύτερο της απόδοσης στη λήξη.  Η τιµή της 

οµολογίας είναι µεγαλύτερη από την ονοµαστική της αξία.     

∆ηλαδή:     αν y<i τότε F<P 

Τέλος, η αποτίµηση της αξίας των οµολόγων σύµφωνα µε τους διεθνείς οίκους 

αξιολόγησης δίνεται ως εξής: (πηγή: el.wikipedia.org) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4.6.1 Οι κίνδυνοι Που Συνοδεύουν  Την Αποτίµηση 

 

Από χρηµατοοικονοµική πλευράς, κίνδυνος είναι η µεταβλητότητα των δυνητικών 

αποτελεσµάτων µιας επένδυσης γύρω από την αναµενόµενη τιµή ή τον αριθµητικό 

τους µέσο.  ∆ηλαδή, ορίζεται ως η πιθανότητα η τελικά πραγµατική απόδοση µιας 

επένδυσης να έχει διαφορά από την αναµενόµενη απόδοση της. Είναι το λεγόµενο 

ρίσκο που ο επενδυτής παίρνει.  Μετράται µε τη διακύµανση, δηλ την απόκλιση της 

αναµενόµενης από τη µέση απόδοση.  Αν το οµόλογο παρουσιάζει σηµαντικές 

αποκλίσεις στην αξία του, τότε µεγαλύτερες είναι και οι διακυµάνσεις γύρω από τη 

µέση τιµή του, εποµένως µεγαλύτερος είναι και ο κίνδυνος που εµπεριέχει.  Το ρίσκο 

δε µπορεί να εξαλειφθεί πλήρως αλλά προτείνονται µέτρα αντιµετώπισης για τη 
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µείωση και την ελαχιστοποίησή του µέσω µιας διαδικασίας ενεργειών που 

ονοµάζεται διαφοροποίηση. 

 

4.6.1.1 Κίνδυνος Επιτοκίων (interest rate risk): 

Ορίζεται ως ο κίνδυνος να µεταβληθεί η αξία µιας επένδυσης λόγω αυξοµειώσεων 

στα επιτόκια όταν οι υπόλοιποι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιµές παραµένουν 

σταθεροί.  Καθώς υπάρχει αύξηση στα επιτόκια, νέες εκδόσεις οµολόγων που φέρουν 

υψηλότερες αποδόσεις εµφανίζονται στην αγορά µε συνέπεια οι παλαιότερες που 

διαπραγµατεύονται στη δευτερογενή αγορά να αξίζουν λιγότερο.  Το αντίθετο 

συµβαίνει όταν τα επιτόκια χαµηλώνουν.   

Τα επιτόκια αυξάνουν όταν ανεβαίνει ο πληθωρισµός αλλά και όταν η οικονοµία 

µεγεθύνεται.  Ο επιτοκιακός κίνδυνος δε µπορεί να εξαλειφθεί αλλά µετριάζεται µε 

την αντιστάθµιση κινδύνου (hedging), δηλαδή µε την αγορά swap επιτοκίου ή µε τη 

διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου. 

Από τα πιο γνωστά υποδείγµατα για τον υπολογισµό του επιτοκιακού κινδύνου 

είναι τα εξής: α) υπόδειγµα διάρκειας, β) υπόδειγµα ωρίµανσης και γ) υπόδειγµα 

ανατιµολόγησης.
69

 

 

4.6.1.2 Κίνδυνος Αθέτησης 

Είναι ο κίνδυνος ο εκδότης οµολόγων να µην είναι σε θέση να κάνει τις καταβολές 

τόκων ή του κεφαλαίου όταν οφείλονται.  Αυτό έχει συµφωνηθεί στην τεκµηρίωση 

των οµολόγων.  Στην περίπτωση που αυτά που συµφωνήθηκαν δεν υλοποιηθούν 

υπάρχει η πιθανότητα χρεοκοπίας του εκδότη.  Ο κίνδυνος αθέτησης είναι συνήθως 

µικρός για ενυπόθηκους τίτλους που εκδίδονται από το κράτος, καθώς θεωρούνται 

πιο ασφαλής και άρα εγγυώνται τις καταβολές.  

 

4.6.1.3 Κίνδυνος Ανάκτησης (recovery risk) 

                                                           
69

 Γκίτζος Β. (2015), σελ. 55 
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Ο κίνδυνος ανάκτησης αναφέρεται στο ποσοστό του ποσού εκείνου από τη συνολική 

οφειλή του δανειολήπτη που θα καταφέρει να ανακτήσει ο δανειστής και ονοµάζεται 

ποσοστό ανάκτησης (recovery rate).  Αντίθετα, το ποσό που δεν καταφέρνει να 

ανακτηθεί ορίζεται ως απώλεια δεδοµένης της αθέτησης.  Οι οφειλές έχουν σειρά 

ικανοποίησης και αναλογεί στην αξία των εξασφαλίσεων που έκαστος ο πιστωτής 

έχει.  

 

4.7 Οι Κίνδυνοι Γενικότερα  

Οι κίνδυνοι που συνδέονται µε τη γενικότερη λειτουργία του χρηµατοοικονοµικού 

συστήµατος αλλά και µε τις κεφαλαιαγορές επηρεάζουν την αξία των επενδύσεων εν 

γένει.  Κράτος, χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και οργανισµοί λοιπόν προσπαθούν να 

διασφαλίσουν τις αγορές από την επέλαση αυτών των κινδύνων, ωστόσο το 

αποτέλεσµα δεν είναι πάντοτε το επιθυµητό.  Παρακάτω γίνεται αναφορά σε αυτούς 

τους κινδύνους ως µια προσπάθεια κατανόησης του ευρύτερου χρηµατοοικονοµικού 

τοµέα από παράγοντες που τον πλήττουν. 

4.7.1 Πιστωτικός Κίνδυνος (credit default risk) 

Αφορά στον κίνδυνο ένας επενδυτής να απολέσει χρήµατα λόγω αδυναµίας του 

εκδότη να αποπληρώσει το δάνειο, δηλαδή τους τόκους αλλά και την ονοµαστική 

αξία του οµολόγου.   Ο κίνδυνος αυτός αποτελεί τον πιο σηµαντικό µεταξύ των 

οµολογιακών κινδύνων, ιδιαιτέρως για τους κατόχους κρατικών οµολόγων, ενώ 

αντικατοπτρίζει την πιστοληπτική ικανότητα µιας χώρας, προς τους διεθνείς 

δανειστές της.  Στην περίπτωση λοιπόν που µια χώρα βρίσκεται σε αδυναµία 

πληρωµής, κηρύττει πτώχευση αν δεν ενεργοποιήσει τις εγγυήσεις της συµβατικής 

συµφωνίας.   Αν ενεργοποιηθούν τέτοιες εξασφαλίσεις ο κίνδυνος µειώνεται ή µπορεί 

να µηδενιστεί βάση των εγγυήσεων αυτών.  Όταν αναφέρεται σε κρατικά οµόλογα 

καλείται επίσης και κίνδυνος επικράτειας.  

O κίνδυνος αυτός συνδέεται επίσης µε την αναµενόµενη απόδοση µιας 

επένδυσης.  Όσο υψηλότερος είναι ο πιστωτικός κίνδυνος που εντοπίζεται, τόσο 

υψηλότερα θα είναι τα απαιτούµενα επιτόκια.  Για τον υπολογισµό του πιστωτικού 

κινδύνου που αποτελεί µια δύσκολη διαδικασία, έχει κριθεί αναγκαίος ο διαχωρισµός 

του στους επιµέρους  κινδύνους ανάκτησης, έκθεσης και πτώχευσης, ενώ 
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χρησιµοποιούνται για το λόγο αυτό δύο µέθοδοι, το credit rating και το credit scoring.  

H µέθοδος του credit rating χρησιµοποιείται για πιστολήπτες µεγάλης αξίας, ενώ το 

credit scoring για δανειολήπτες ποσών µικρότερης αξίας.  Έτσι παρακολουθούνται οι 

συναλλαγές των δανειζόµενων σε σχέση µε τον πιστωτικό κίνδυνο που εκτίθενται. 

Η Moody’s µε την Moody’s Analytics για την εκτίµηση και τη µέτρηση του 

πιστωτικού κινδύνου έχει αποκτήσει ένα υπόδειγµα το 2002 που ονοµάζεται KMV
70

, 

ενώ λόγω της αξιοπιστίας και αποτελεσµατικότητας που το διακρίνει, έχει υιοθετηθεί 

από πολλές τράπεζες παγκοσµίως.  Αυτό χρησιµοποιώντας ιστορικά στοιχεία των 

πελατών και αξιολογώντας τον κίνδυνο βάση εφαρµογών υπολογίζει την 

αναµενόµενη πιθανότητα πτώχευσης.  Αξιοποιώντας την κληρονοµιά του KMV, η 

Moody’s Analytics Enterprise Risk Solutions παραµένει πρωτοπόρος στην εξελιγµένη 

εφαρµογή της σύγχρονης οικονοµικής θεωρίας και στατιστικής ανάλυσης για τη 

διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου µε µεγαλύτερη ακρίβεια και 

αποτελεσµατικότητα.  Το Moody’s KMV RiskCalc®, ένα δίκτυο παγκοσµίως 

συγκρίσιµων ιδιωτικών µοντέλων της εταιρίας, έφερε την επανάσταση  µε παρόµοιο 

τρόπο µε εκείνον που η πιστωτική αγορά αναλύεται τόσο από τις τράπεζες όσο και 

στις δοµηµένες αγορές χρηµατοδότησης.  ∆ηµιούργησαν επίσης το KMV LossCalc 

™, που έγινε το πρώτο εµπορικά διαθέσιµο µοντέλο πρόβλεψης της ζηµίας σε 

περίπτωση αθέτησης.  Λόγω αυτού του πλούσιου συνόλου δεδοµένων, η Moody’s 

Analytics βρίσκεται στη µοναδική θέση να δηµιουργεί µοντέλα πιστωτικού κινδύνου 

µε απαράµιλλο εύρος και βάθος για τις µεγάλες αγορές σε όλο τον κόσµο. Τα 

µοντέλα λειτουργούν ως θεµέλια για τα εργαλεία µέτρησης του πιστωτικού κινδύνου, 

αναγνωρίζονται ως οι πιο ακριβείς µετρήσεις του κινδύνου αθέτησης και διαθέτουν 

την πιο ολοκληρωµένη γεωγραφική κάλυψη των δηµόσιων και ιδιωτικών 

επιχειρήσεων. 

 

4.7.2 Κίνδυνος Επανεπένδυσης (reinvestment rate risk) 

Είναι ο κίνδυνος που προκύπτει για τον επενδυτή όταν αναγκάζεται να επανεπενδύσει 

τα κεφάλαιά του σε χαµηλότερα επιτόκια από την απόδοση στη λήξη, άρα 

επιτυγχάνοντας µικρότερες αποδόσεις.  ∆ηλαδή, το επιτόκιο της επανεπένδυσης 
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πρέπει να ισούται µε εκείνο στη λήξη ώστε ο επενδυτής να επιτύχει την απόδοση στη 

λήξη. Με άλλα λόγια, εάν είναι µεγαλύτερο από την απόδοση στη λήξη το επιτόκιο 

επανεπένδυσης, τότε το οµόλογο φέρει πραγµατοποιούµενη απόδοση υψηλότερη από 

την απόδοση στη λήξη.  Εποµένως, ο κίνδυνος επανεπένδυσης είναι υψηλός σε 

περιόδους που τα επιτόκια πέφτουν, όταν τα τοκοµερίδια επανεπενδύονται σε 

χαµηλότερα επιτόκια από αυτά που επικρατούσαν όταν αγοράστηκε το  οµόλογο.  

Έτσι γίνεται πιο αισθητός στα ανακλητά οµόλογα. 

       

4.7.3 Κίνδυνος Συναλλάγµατος (exchange rate risk) 

Ο κίνδυνος συναλλάγµατος αφορά επενδυτές οι οποίοι είναι κάτοχοι οµολόγων σε 

ξένο νόµισµα.  Μια δυσχερής µεταβολή στη συναλλαγµατική ισοτιµία µεταξύ του 

εγχώριου και του ξένου νοµίσµατος συνεπάγεται µειώσεις κεφαλαίου στο 

χαρτοφυλάκιο του επενδυτή.  Εκτός ισολογισµού, υπάρχει τρόπος για την πρόληψη 

και αντιµετώπιση του συναλλαγµατικού κινδύνου µε τη χρήση συγκεκριµένων 

παραγώγων. 

 

4.7.4 Κίνδυνος Νοµοθεσίας (regulatory and legal risk) 

Είναι το ρίσκο για µια επιχείρηση να γίνει µια αλλαγή στο κανονιστικό πλαίσιο που 

διέπει τις αγορές.  Για παράδειγµα µια µεταβολή σε παλαιότερη διάταξη στη 

νοµοθεσία και το φορολογικό κώδικα είτε να εισαχθεί µια νέα, µε αποτέλεσµα να 

επηρεαστούν αρνητικά οι επενδύσεις της και τα φορολογητέα της έσοδα.  ∆ηλαδή, 

κάτι τέτοιο θα µπορούσε να επηρεάσει την αξία των οµολόγων. 

 

4.7.5 Κίνδυνος Ρευστότητας Συναλλαγών (liquidity trading risk) 

Ο κίνδυνος ρευστότητας δείχνει την αβεβαιότητα για έγκαιρη ρευστοποίηση των 

οµολόγων.  Κι ο λόγος είναι πως οι επενδυτές αρκετές φορές αδυνατούν να βρουν 

κάποιον να αγοράσει τα οµόλογα που θέλουν να πουλήσουν τη στιγµή που θέλουν, µε 

αποτέλεσµα να οδηγηθούν σε πώληση µε µικρότερη τιµή αγοράς και υπάρχει δηλαδή, 

µια απώλεια κεφαλαίου.  Ο κίνδυνος αυτός σχετίζεται σηµαντικά µε τον αριθµό των 

οµολόγων που θέλουν να πουλήσουν και τις συνθήκες στη δευτερογενή αγορά.  
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Υψηλός κίνδυνος ρευστότητας συναλλαγών εµφανίζεται όταν τα οµόλογα είναι 

χαµηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης, έχουν πωληθεί από σπάνιο εκδότη καθώς η 

πιστοληπτική του ικανότητα δεν είναι γνωστή ή έχουν πρόσφατα υποβαθµιστεί.  

Πληροφοριακά µεγαλύτερη ρευστότητα έχουν τα οµόλογα µετά την έκδοσής τους. 

Αρκετές είναι οι µελέτες που έχουν γίνει για τους προσδιοριστικούς 

παράγοντες σχετικά µε τα περιθώρια απόδοσης των κρατικών οµολόγων.  Αυτές 

αποφαίνονται πως το περιβάλλον που περικλείει τη ρευστότητα έχει ουσιαστική  

επιρροή στα περιθώρια απόδοσης των οµολόγων.  

 

4.7.6 Κίνδυνος Αγοράς (market risk) 

∆ιαφορετικά ονοµάζεται συστηµικός ή και µη διαφοροποιήσιµος κίνδυνος και είναι ο 

αναπότρεπτος κίνδυνος που µπορεί να επηρεάσει  τις αξίες των οµολόγων, ενώ η 

εµβέλειά του καλύπτει µια συγκεκριµένη αγορά, ή ολόκληρο το οικονοµικό σύστηµα.  

Συνήθως αναφέρεται στην αβεβαιότητα για τα έσοδα τραπεζών κυρίως από 

µεταβολές στις συνθήκες της αγοράς και επηρεάζει τις συναλλαγές σε ένα 

χαρτοφυλάκιο. ∆ηλαδή, στη δευτερογενή αγορά µπορεί να οδηγήσει σε µείωση της 

αξίας των οµολόγων, κάτι που συνεπάγεται και χαµηλότερη αξία των µεµονωµένων 

τίτλων στο χαρτοφυλάκιο.  Οι παράγοντες εκείνοι που µπορούν να µεταβληθούν και 

να επηρεάσουν ολόκληρη την αγορά, οι οποίοι δε γίνεται  να αποφευχθούν µέσω 

διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου είναι η ύφεση στην οικονοµία, τα επιτόκια, η 

συναλλαγµατική ισοτιµία, οι µεταβολές στον πληθωρισµό και στις τιµές 

περιουσιακών στοιχείων και οι πόλεµοι.  ∆ύναται να µετριαστεί µέσω αντιστάθµισης 

κινδύνου (hedging). 

 Για τη µέτρηση του ευρέως γνωστή είναι πληθώρα υποδειγµάτων, ωστόσο ένα 

από αυτά είναι το Riskmetrics (variance/covariance approach).  Με αυτή την 

προσέγγιση υπολογίζονται τα καθηµερινά έσοδα από όλες τις κατηγορίες 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων τα οποία εκθέτονται στον κίνδυνο αυτό και έπειτα 

κάνει εκτίµηση του συνολικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου.  Εποµένως, ο κίνδυνος 

αγοράς θα ισούται µε την εκτιµώµενη δυνητική απώλεια για ένα χρονικό διάστηµα 

εφόσον οι συνθήκες στην αγοράς κατευθύνονται αντίθετα από την ακολουθούµενη 

πρακτική.   
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Το µοντέλο διασποράς RiskMetrics θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 1989, από 

τη J.P. Morgan, και τέσσερα χρόνια αργότερα, ξεκίνησε η µεθοδολογία του στην 

αγορά. Το 2006, µια νέα µέθοδος εισήχθη για την επιστροφή στα µοντέλα εκτίµησης 

των παραγόντων κινδύνου, ενώ το 2010 το υπόδειγµα RiskMetrics εξαγοράστηκε από 

την Morgan Stanley. 

 

4.7.7 Κίνδυνος Πληθωρισµού (inflation risk) 

Ο κίνδυνος αυτός επηρεάζει επιτόκιο αλλά και τιµές, µέσω της τάσης για αύξηση του 

γενικού επιπέδου τιµών στην οικονοµία.  Προβλέπεται δηλαδή, πως στο µέλλον 

µπορεί να υποτιµηθεί το δολάριο µε συνέπεια η αγοραστική δύναµη των πληρωµών 

των τόκων από επενδυτές οµολόγων να µειωθεί.  Κι αυτό επειδή ο πληθωρισµός όπως 

προαναφέραµε επηρεάζει τιµή και επιτόκιο και πιο συγκεκριµένα αυξάνει τα επιτόκια 

και στη συνέχεια µειώνει την τιµή των οµολόγων. 

Όµως για να προστατέψει τους επενδυτές από τον πληθωρισµό, το Υπουργείο 

Οικονοµικών των ΗΠΑ προσφέρει οµόλογα που βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή.  

Αυτά ονοµάζονται TIPS (Treasury Inflation Protected Securities)
71

 και οι εκδόσεις 

τους είναι τρεις µε διάρκεια 5, 10 και 30 ετών.  Λειτουργούν ως καταφύγιο για τους 

επενδυτές από τον κίνδυνο του πληθωρισµού, επειδή ακολουθούν την αρχή να  

ρυθµίζονται κάθε εξάµηνο µε βάση τις αλλαγές στο ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή 

Καταναλωτές (CPI-U), το οποίο αποτελεί ένα ευρέως χρησιµοποιούµενο µέτρο 

έναντι του πληθωρισµού.  ∆ηλαδή, οι πληρωµές των τόκων υπολογίζονται µε βάση 

τις αλλαγές του πληθωρισµού.  Εποµένως σε περίπτωση πληθωριστικής οικονοµίας 

καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής του οµολόγου, οι πληρωµές τόκων θα αυξηθούν. Στη 

λήξη τώρα, αν η ονοµαστική αξία είναι πιο χαµηλή από την  προσαρµοσµένη αξία 

τότε ο οµολογιούχος θα λάβει την προσαρµοσµένη αυτή τιµή, δηλαδή την υψηλότερη 

µεταξύ των δύο.  Και ακριβώς επειδή µιλάµε για οµόλογα των ΗΠΑ λαµβάνουν την 

πλήρη υποστήριξη από πλευράς αµερικάνικης κυβέρνησης και, ως εκ τούτου, δεν 

ελλοχεύει πιστωτικός ή κίνδυνος αθέτησης.  Έτσι µε τα οµόλογα αυτά ο επενδυτής 

είναι προστατευµένος από πληθωριστικές τάσεις.  Και όχι µόνο αυτό αλλά έχει και 

επιπλέον πλεονέκτηµα έναντι άλλων οµολόγων µε παρόµοιες ληκτότητες γιατί το 
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βασικό τους επιτόκιο καθίσταται πιο χαµηλό.  Σε περιόδους αποπληθωρισµού, ή 

χαµηλού πληθωρισµού, ένα συµβατικό κρατικό οµόλογο βέβαια είναι πιθανόν να 

αποτελεί καλύτερη επένδυση, δηλαδή να δίνει µεγαλύτερη απόδοση από τα TIPS.  

Παρ’ όλα αυτά αν η τιµή αγοράς είναι πιο χαµηλή από την ονοµαστική τους αξία και 

δεν πωληθούν πριν τη λήξη δεν υπάρχει κάποια απώλεια.  Και όπως είπαµε και πιο 

πάνω η κυβέρνηση των ΗΠΑ -καλή τη πίστη- συµφωνεί να πληρώσει την υψηλότερη 

αξία µεταξύ της αρχικής ονοµαστικής αξίας ή της προσαρµοσµένης τιµής σύµφωνα 

µε τις συνθήκες του πληθωρισµού. 

Επιπρόσθετα το πρόγραµµα Separate Trading of Registered Interest and Principal 

of Securities, (STRIPS) επιτρέπει σε επενδυτές να έχουν στην κατοχή τους και 

εµπορεύονται το ατοµικό συµφέρον και τα κύρια στοιχεία των επιλέξιµων κρατικών 

οµολόγων ως ξεχωριστούς τίτλους. Ωστόσο αυτά αγοράζονται και πωλούνται µόνο 

από χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατιστηριακή εταιρία και διαπραγµατεύονται 

στη δευτερογενή αγορά.  Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν πωλεί STRIPS στους 

επενδυτές.  ∆εν υφίσταται κίνδυνος ανάκλησης ή κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος 

έκθεσης και αθέτησης.  Όσον αφορά τον επιτοκιακό κίνδυνο, η αξία των STRIPS στη 

δευτερογενή αγορά µειώνεται αν αυξηθούν τα επιτόκια, ενώ οι αποδόσεις των 

STRIPS µπορεί να µην συµβαδίζουν µε την κατεύθυνση του πληθωρισµού. 

 

 4.7.8 Κίνδυνος Υποβάθµισης Πιστοληπτικής Ικανότητας (rating 

downgrade risk) 

Είναι ο κίνδυνος µεταβολής της αξιολόγησης των οµολόγων µετά από την έκδοσή 

τους σε κατηγορία χαµηλότερη από εκείνη τη στιγµή της έκδοσης.   Είναι πιθανό 

δηλαδή οι οίκοι αξιολόγησης να υποβαθµίσουν την πιστοληπτική ικανότητα µιας 

χώρας και αυτό συνεπάγεται µελλοντικά µεγαλύτερες αποδόσεις ώστε να καλυφθούν 

οι κίνδυνοι.  Ο κίνδυνος αυτός υπήρχε αρχικά για το οµόλογα των εταιριών, ωστόσο 

µετά την οικονοµική κρίση του 2008-2009 άρχισε να παρουσιάζεται και στα κρατικά 

οµόλογα.   

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι οι τρεις µεγάλοι αµερικάνικοι οίκοι 

Standard and Poors, Moody’s, Fitch αλλά και ο καναδικός DBRS υποβάθµιζαν 

συνεχόµενα και διαδοχικά την πιστοληπτικά ικανότητα του ελληνικού δηµοσίου από 
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την αρχή της κρίσης εώς και το Μάρτιο του 2012.  Μάλιστα παρατηρούµε ότι το 

πρώτο εξάµηνο του 2011 η Ελλάδα δέχτηκε τουλάχιστον δέκα υποβαθµίσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

4.7.9 Κίνδυνος Χρεοκοπίας-Αδυναµίας Εξυπηρέτησης Του Χρέους 

(default risk) 

Ονοµάζεται αλλιώς και κίνδυνος πτώχευσης.  Είναι η πιθανότητα ο εκδότης ενός 

οµολόγου να µην µπορέσει να αποπληρώσει έγκαιρα το κεφάλαιο και τους τόκους, 

δηλαδή την απαίτηση της εταιρίας λόγω οικονοµικών προβληµάτων. Τα εµπορικά 

οµόλογα είναι επισφαλή καθώς η πιθανότητα πτώχευσης εταιρίας είναι υψηλότερη, 

ενώ  τα οµόλογα που εκδίδονται από την κυβέρνηση έχουν σχεδόν µηδενικό κίνδυνο 

πτώχευσης.  Στον αντίποδα, εφόσον πρόκειται για δανειοδότη-χρηµατοπιστωτικό 

ίδρυµα, ο κίνδυνος χρεοκοπίας οδηγεί σε σηµαντικού βαθµού απώλειες γιατί 

επηρεάζεται η ρευστότητά του. 
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4.7.10 Κίνδυνος Έκθεσης 

Είναι το ποσοτικοποιηµένο ενδεχόµενο απώλειας που µπορεί να προκύψει σε µια 

επιχείρηση ως αποτέλεσµα κάποιας δραστηριότητάς της.  Με άλλα λόγια, ο κίνδυνος 

έκθεσης αναφέρεται στο ποσό εκείνο που ο οφειλέτης χρωστά στην επιχείρηση και 

εποµένως εκτίθεται η επιχείρηση, καθώς ο πιστούχος αθετεί την υποχρέωσή του.  Το 

ακριβές ποσό ωστόσο γνωστοποιείται τη στιγµή που λαµβάνει χώρα η αθέτηση.  

Ανάλυση του κινδύνου έκθεσης σε µια εταιρία δείχνει πως οι κίνδυνοι µπορούν να 

καταταγούν σε κατηγορίες σύµφωνα µε τον βαθµό που πιθανολογείται να 

προκαλέσουν πολλαπλασιασµό προβληµάτων ή όχι στην ίδια την εταιρία από την  

ενδεχόµενη απώλεια και να προκαλέσουν απώλεια περιουσίας, ζητήµατα αστικής 

ευθύνης ή αναπροσαρµογές στη ζήτηση των προϊόντων. 

 

4.7.11 Κίνδυνος Ανάκλησης (call risk) 

Καλείται ο κίνδυνος ή η πιθανότητα απώλειας λόγω εξαγοράς ενός οµολόγου από τον 

εκδότη πριν από την ηµεροµηνία λήξης τους.  Με άλλα λόγια είναι ο κίνδυνος, που 

αντιµετωπίζει ο κάτοχος ενός callable οµολόγoυ, ότι ο εκδότης του οµολόγου θα 

επωφεληθεί από τη δυνατότητα για ανάκληση και θα εξαργυρώσει πριν από τη λήξη. 

Αυτό σηµαίνει ότι ο οµολογιούχος θα πληρωθεί την αξία του οµολόγου και συνήθως 

µετά επενδύει σε ένα λιγότερο ευνοϊκό περιβάλλον δηλαδή, µε χαµηλότερο επιτόκιο. 

 

 

Σηµείωση 3
ου

 και 4ου
 κεφαλαίου 

 

Η συγγραφή των δύο κεφαλαίων βασίζεται σε βιβλία και άρθρα που δίνουν τη 

θεωρητική διάσταση των πραγµάτων.  Αρκετά από αυτά που έχουν αναλυθεί έχουν 

αλλάξει ή καθίσταται δύσκολη η εφαρµογή τους ειδικά τα τελευταία χρόνια που η 

οικονοµία µεταβάλλεται µε γοργούς ρυθµούς.  Με κάθε επιφύλαξη λοιπόν, δίνουµε 

τη θεωρητική προσέγγιση των οµολόγων και των κινδύνων που τα συνοδεύουν και 

δεν αντανακλάται ακριβώς η πραγµατική εικόνα και πρακτική λειτουργία των 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων όπως υφίσταται σήµερα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 

 

5.1 Η Απαρχή Του Κλάδου – Πορεία Καθιέρωσης Των Οίκων 

Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας 

 

Ποιες είναι τις ιστορικές καταβολές των οργανισµών αξιολογήσεων των κρατικών 

οµολόγων;  Οι οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας δεν εµφανιζόταν µε τη 

µορφή που συναντώνται στις µέρες µας πριν τον 20
ο
 αιώνα.  Ως και το 1909 που 

έκαναν την επάνοδό τους στις ΗΠΑ, µεταµορφωµένοι από τις στάχτες του 

παρελθόντος, οι κεφαλαιαγορές και οι αγορές οµολόγων λειτουργούσαν ήδη τα 

τελευταία 300 χρόνια και µάλιστα σε παγκόσµιο ιστό.  Από την επανεµφάνιση και 

έπειτα πέρασαν µέσα από το δρόµο της ιστορίας και εξελίχθηκαν αρκετά. 

 Πιο συγκεκριµένα, µπορούµε να διακρίνουµε τρεις περιόδους στην ιστορία 

των οίκων αξιολόγησης.  Η πρώτη αναφέρεται χρονολογικά πριν το 1909, όπου οι 

κεφαλαιαγορές λειτουργούσαν για µερικούς αιώνες χωρίς τη συνεργασία γραφείων 

που να αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα των οµολόγων, πριν καν δηλαδή, να 

προκύψει ο όρος «οίκος αξιολόγησης».  Μετέπειτα, από το 1909 και φτάνοντας ως 

και το 1975 περίπου, εµφανίζονται οργανισµοί αξιολόγησης στις ΗΠΑ, ως τοπικές 

κυβερνητικές χρέους, για την αξιολόγηση εταιρικών και κρατικών οµολόγων και 

δηµιουργείται συνεργασία, καταγράφοντας και την πρώτη βιωµατική εµπειρία στον 

κλάδο αυτό.  Τέλος, από τις ΗΠΑ και το 1975, µεταφερόµαστε στο σήµερα, όπου 

σχεδόν παράλληλα µε τις παγκοσµιοποιηµένες αγορές προβάλλει και η 

παγκοσµιοποίηση των οργανισµών αξιολόγησης οµολόγων και πλέον δηµιουργούνται 

οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, µε τη δοµή και λειτουργία 

που γνωρίζουµε σήµερα. 
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5.1.1 Ορισµός Και Ιστορική ∆ιαδροµή Του Κλάδου Αξιολόγησης72
      

      

Οργανισµός αξιολόγησης, ή οργανισµός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, 

είναι µια εταιρία ανεξάρτητη, η οποία αξιολογεί την οικονοµική κατάσταση των 

εκδοτών, των χρεωστικών τίτλων ή την οικονοµική κατάσταση κατά τη διαδικασία 

έκδοσης χρέους σε δηµόσιες αγορές και, στη συνέχεια, αναθέτει βαθµολογία που 

αντανακλά την εκτίµηση της ικανότητας του εκδότη (οφειλέτη) να ανταποκριθεί στις 

πληρωµές του χρέους, κάνοντας έγκαιρες πληρωµές τόκων ή την πιθανότητα 

αθέτησης αυτών των πληρωµών.  Παρέχεται ουσιαστικά αξιολόγηση του κινδύνου 

µιας επένδυσης.  Οι εκδότες των χρεών είναι αυτοί που πληρώνουν τους οργανισµούς 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για την παροχή της αξιολόγησης.  

 Οι οργανισµοί αξιολόγησης λοιπόν κάνουν την εµφάνισή τους στις ΗΠΑ την 

περίοδο που κατασκευάζεται το σιδηροδροµικό δίκτυο.  Το τεράστιο µέγεθος του 

έργου ωστόσο απαιτεί υψηλή χρηµατοδότηση τέτοια που δε δύναται να υποστηριχτεί 

ούτε από το κράτος.  Έτσι ξεκινάνε προγράµµατα ενίσχυσης µέσω πιστώσεων και 

µετοχών ώστε να βρεθούν επενδυτές και τα συσσωρευµένα κεφάλαια χρηµατοδοτούν 

την κατασκευή.  Οι εκδιδόµενοι τίτλοι θεωρούνταν επενδύσεις κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα αλλά ιδεατό ήταν και το σενάριο απάτης.   

 Η διάδοση της νέας αυτής επένδυσης του σιδηροδρόµου ξεκίνησε µε την 

εµφάνιση των περιοδικών γύρω στο 1850 που έδιναν πληροφορίες του σχεδίου και 

των συνθηκών της αγοράς.  Τέτοιο περιοδικό ήταν το Poor’s American Railroad 

Journal.  Το 1909 από τον χρηµατοοικονοµικό αναλυτή John Moody ιδρύεται το 

πρακτορείο Moody’s µε αποκλειστικό αντικείµενό του την αξιολόγηση 

σιδηροδροµικών δανείων και πιστωτικού κινδύνου, ενώ ως και το κραχ του 1929 την 

ίδια πορεία ακολούθησαν και άλλες εταιρίες.  Η Standard Statistics to 1916 και η 

Fitch to 1924.  Από εκεί και έπειτα το αντικείµενο των ανεξάρτητων εταιρειών παύει 

να είναι το οµόλογο σιδηροδρόµων και εισέρχονται σε νέα φάση, αυτή της πολιτικής 

σκηνής και της δύναµης καθώς ο φόβος για αθέτηση των υποχρεώσεων των δανείων 

είναι υπαρκτός.  Το 1934 ιδρύεται η Security Exchange Commission (SEC), το πρώτο 

ίδρυµα για την εποπτεία του χρηµατιστηρίου ως µέτρο για την πρόληψη µιας νέας 

κρίσης της οικονοµίας που δίνει το δικαίωµα στους οίκους αξιολόγησης να 
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 Sylla (2001), pp. 1-18 
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διαφοροποιούν τις ασφαλείς επενδύσεις.  Οι επτά οίκοι αξιολόγησης έτσι που 

παίρνουν έγκριση από τη SEC αντλούν δύναµη και αλλάζουν ρότα στην αξιολόγησή 

τους.  Συγχωνεύονται σε τρεις, ενώ φτάνοντας στο αρχή της τρίτης φάσης τους 

εποπτεύονται όλο και λιγότερο από την SEC.  Κι ενώ αρχικά η αµοιβή τους ήταν από 

τους επενδυτές ως παροχή συµβουλών για αποδόσεις, πλέον και οι εκδότες 

συντελούν σε αυτή, όσο τα οµόλογα γίνονται πιο σύνθετα.   Στην τρίτη περίοδο της 

ιστορίας τους οι οίκοι αξιολόγησης αναλαµβάνουν νέο ρόλο.  Για τη συµµετοχή των 

επενδυτών στην κεφαλαιαγορά καθίσταται υποχρεωτική η αξιολόγησής τους από δύο 

αδειοδοτηµένους οίκους και έτσι ένα κανονιστικό και νοµικό πλαίσιο δηµιουργείται.  

Επιπρόσθετα το 1988, η Βασιλεία I
73

 καθορίζει  ότι οι τρεις µεγάλοι οίκοι των ΗΠΑ 

θα πρέπει να αξιολογούν τα αξιόγραφα του διεθνούς συστήµατος και εφόσων αυτά 

χαρακτηριζόταν κερδοσκοπικά, τότε ήταν υποδεέστερα, ενώ µόνο εκείνα τα 

αξιόγραφα µε την πιο υψηλή πιστοληπτική ικανότητα στο ίδιο κεφάλαιο µετράνε.  

Επιπλέον πριν στο 1974, η πιστοληπτική αξιολόγηση έπρεπε να εγγυάται ότι τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα είχαν στη διάθεσή τους αρκετό ίδιο κεφάλαιο για να µην 

επέλθει χρεοκοπία.  Αργότερα το 1999 µε τη Βασιλεία II κατοχυρώθηκαν τα 

προαναφερθέντα και οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης έγιναν µέρος του 

συστήµατος. 

Η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα το 2007 δίνει το καθήκον στους τρεις 

µεγάλους οίκους να αξιολογούν τα οµόλογα των κρατών-µελών της ΕΕ και δανείζει 

µε καθορισµένο επιτόκιο τις τράπεζες των χωρών, ενώ κατέχει αξιόγραφα µε υψηλές 

βαθµολογίες.  Σε περιπτώσεις υποβαθµίσεων έτσι και η ΕΚΤ κινδυνεύει.  

Επιπρόσθετα οι οίκοι αξιολόγησης έχουν λόγο πλέον και στην συνταξιοδοτική 

πρακτική αφού αξιολογούν και ασφαλιστικούς οργανισµούς µετά την ιδιωτικοποίηση 

αρκετών, ενώ έχουν καθιερωθεί ως θεσµικό όργανο ελέγχου στις ΗΠΑ.  Μετά την 

οικονοµική κρίση του 2008 η Βασιλεία II και III πρότεινα νέα µέτρα και αλλαγές στο 

νοµικό πλαίσιο σχετικά µε το χρέος, τη ρευστότητα και τα ίδια κεφάλαια των 

τραπεζών. 
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5.1.2 Γενικά Για Τους Οίκους Αξιολόγησης     

 

Οι τρεις µεγάλοι οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας είναι οι: Moody’s, 

Standard & Poor 's, και Fitch Ratings.   

Αντικείµενό τους είναι η έρευνα στα οικονοµικά ιστορικά στοιχεία µιας 

χώρας, ενός οργανισµού και ο έλεγχος της αξιοπιστίας των αξιόγραφων ώστε να 

διαµορφώσουν την αντικειµενική ανάλυση και αξιολόγησή τους.   

Όσον αφορά την ίδια την αξιολόγηση είναι µια διαδικασία πιστωτική που 

εκτιµά τη δυνατότητα να εξοφληθεί ένα δάνειο και εκχωρείται σε οποιαδήποτε 

οντότητα επιδιώκει να δανειστεί και για οποιοδήποτε ζήτηµα χρέους.  Εµφανίζεται µε 

τη µορφή έκθεσης µε ενδελεχείς λεπτοµέρειες, ενώ επηρεάζει το επιτόκιο.  ∆ηλαδή 

αν η βαθµολογία είναι υψηλή, το επιτόκιο θα είναι χαµηλό καθώς ο επενδυτικός 

κίνδυνος είναι µικρός.  Η αξιολόγηση  θα αποτελέσει τη βάση για τις αποφάσεις των 

δυνητικών επενδυτών, εκδοτών, επιχειρηµατικών εταίρων οι οποίες πρέπει να είναι 

όσο το δυνατόν ασφαλείς για τη διασφάλιση της σταθερότητας της εταιρίας τους.  

Πιο συγκεκριµένα, αξιολογείται η ικανότητα του δανειολήπτη να καλύψει τις 

υποχρεώσεις του που µπορεί να επηρεαστεί από τη ρευστότητα, την παρούσα αλλά 

και αναµενόµενη περιουσιακή κατάστασή του, το επιτόκιο, συνολικές υποχρεώσεις 

του κλ.π. 
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5.2 Ο Ρόλος Των Οίκων Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας 

 

Πίσω στο 1909 και το νεοϊδρυθέν πρακτορείο του John Moody, διακρίναµε το ρόλο 

του ως αξιολογητή των σιδηροδροµικών δανείων και του πιστωτικού κινδύνου.  Στις 

µέρες µας και καθώς περάσαµε στη νέα µορφή των οίκων αξιολόγησης, ο 

πρωταρχικός αυτός ρόλος έχει διευρυνθεί στη µεταβίβαση επενδυτικών πληροφοριών 

στους δυνητικά ενδιαφερόµενους εκδότες και επενδυτές.  

 Η ύπαρξη ωστόσο αυτών των οργανισµών συνίσταται στην πιστοποίηση του 

επιπέδου πιστοληπτικής ικανότητας µιας χώρας ή εταιρίας.  ∆ρώντας ως ανεξάρτητες 

εταιρίες µεταδίδουν πληροφορίες τόσο στις κυβερνήσεις κρατών και στις ρυθµιστικές 

αρχές όσο και στους ίδιους που δέχονται την αξιολόγηση, ενώ λόγω της εγγύς σχέσης 

µε τους εκδότες, δύναται να προχωρήσουν σε µετασχηµατισµό εχέµυθων 

πληροφοριών σε δηµόσιες προς βοήθεια στο ρόλο των ρυθµιστικών αρχών.  Λόγω 

της στενής σχέσης µε τους εκδότες ο οίκος αξιολόγησης επιτελεί και το συντονιστή 

µεταξύ των τελευταίων και των επενδυτών µε παροχή καθοδήγησης για την τελική 

απόφαση που λόγω της πληθώρας των πληροφοριών πρέπει να είναι σωστή.  

 Όµως ο ρόλος των οίκων δεν τελειώνει εκεί.  Η νέα τάξη πραγµάτων της 

παγκοσµιοποίησης, της τεχνολογικής προόδου και των µακρινών αποστάσεων 

απαιτεί ποιοτική πληροφόρηση και οι οίκοι καθίστανται πολύτιµοι όσο ποτέ.  Οι 

επικρατούσες συνθήκες στις αγορές αλλά και οι ίδιες οι αγορές είναι πολύπλοκες και 

αλληλοσυγκρουόµενες και απαιτούν βοήθεια για να ακµάσουν και να διέπονται από 

σταθερότητα..  Εποµένως οι οίκοι αξιολόγησης ενεργούν ως καταλύτες αυτών των 

δυσκολιών.     

Μια νέα υποχρέωση τους είναι µέσω των εκτιµήσεων να συµβάλλουν στην 

καλυτέρευση της διαφάνειας στην αγορά.  Μια υψηλή βαθµολόγηση ανοίγει δίοδο 

στις κεφαλαιαγορές υψηλής ρευστότητας, ενώ παράλληλα µειώνει το δανειακό 

κόστος.  Προχωρώντας,  ανοίγεται ο δρόµος σε µικρές επιχειρήσεις ώστε να 

αντλήσουν κεφάλαια µέσω της αξιολόγησης χρέους, ενώ λόγω της έλλειψης γνώσης 

και χρόνου για ανάλυση κινδύνου από πλευράς επενδυτών, διαθέτουν και σύνθετα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα στις αγορές.   
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Κυρίαρχη θεωρείται η λειτουργία τους ως ρυθµιστής της κεφαλαιαγοράς74
.  

Αν και η εφαρµογή του  κανονιστικού τους πλαισίου δεν είναι υποχρεωτική, 

επηρεάζει τους οφειλέτες κατά την πρόσβασή τους στις αγορές. 

Ο µονοπωλιακός χαρακτήρας τους µε την κυριάρχηση µόνο τριών µεγάλων 

οίκων, αφαιρεί τη δυνατότητα επιλογής στις επιχειρήσεις για την αξιολόγησή τους 

όταν απαιτητή είναι η διπλή αξιολόγηση, ενώ ταυτόχρονα δυσκολεύει την είσοδο 

ανταγωνιστών στον κλάδο.  Moody’s και Standard & Poors κατέχουν µαζικά 

ποσοστό 80%, ενώ η Fitch ασχολείται κυρίως µε την αξιολόγηση εταιριών παροχής 

οικονοµικών υπηρεσιών. 

Αυξηµένη και πολύτιµη είναι η λειτουργία τους κατά τα τελευταία χρόνια, 

αλλά µέσω των σκανδάλων που δηµοσιοποιήθηκαν και κατεύθυναν τους επενδυτές 

σε απώλεια κεφαλαίων προτείνεται επιµέλεια και ιδιαίτερη προσοχή στις 

πληροφορίες που δίνουν στους τελευταίους.  Τέλος,  οι οίκοι αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας στρέφονται στη δηµόσια διαχείριση.
75

  Η αρχή έγινε το 

1930 µε το New Deal του Roosevelt και συνεχίζεται µε την αξιολόγηση 

φερεγγυότητας για εκτίµηση δηµοσίου κανονισµού. 
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5.2.1 Τα ∆ιεθνή Βλέµµατα Στους οίκους Αξιολόγησης.  Η Κριτική… 

 

Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια εναντίων των οίκων 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.  ∆ριµύ κατηγορώ για συγκρουόµενα κίνητρα 

και αναβαθµίσεις σε µεγάλες επενδυτικές τράπεζες.  Οι οίκοι δεν αποτιµούν 

αντικειµενικά τους πρωταγωνιστές της αγοράς παραγώγων µε ονοµαστική αξία που 

ξεπερνά τα µερικά τρις δολάρια σε σχέση µε την πιθανότητα αθέτησης που φέρουν τα 

οµόλογα. 

 Αρκετές είναι οι φορές που τίθεται θέµα αξιοπιστίας, όταν πέρα από τις 

υπηρεσίες αξιολόγησης οι οίκοι παρέχουν συµβουλές στους εκδότες ή στους 

δυνητικούς επενδυτές που συµπίπτει να είναι και «πελάτες» του ίδιου οίκου. 

 Στην Ελλάδα, όταν υποβαθµίστηκε το 2015 από τη Moody’s σε Βa1 από Α3, 

έντονη ήταν η αντίδραση του Λαφαζάνη.  Το 2014 ο Ερντογάν στράφηκε εναντίων 

των Moody’s και Fitch και τους κατηγόρησε πως κινούνται από πολιτικά συµφέροντα 

και δεν αξιολογούν αντικειµενικά.  Το ίδιο συνέβη και τον Ιούλιο του 2016 µετά το 

αποτυχηµένο πραξικόπηµα της 15
ης

 Ιουλίου στην Τουρκία.  Η Moody’s υποβάθµισε 

την πιστοληπτική της ικανότητα σε «junk» µε την αιτιολογία ότι έχει αυξηθεί ο 

κίνδυνος για αιφνίδια αντιστροφή κεφαλαίων προς τις ξένες εισροές, µια ταχεία 

πτώση αποθεµάτων και κρίση στο ισοζύγιο πληρωµών.  Ο Ερντογάν τότε αποκρίθηκε 

πως καθόλου δεν τον απασχολεί αν η χώρα υποβαθµιστεί αλλά κατηγόρησε τη 

Moody’s πως λαµβάνει αποφάσεις που βασίζονται περισσότερο σε πολιτικές αρχές 

και όχι οικονοµικές.   

 Την περίοδο της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης πολλοί επιµένουν 

πως οι οίκοι χρησιµοποίησαν και συνεχίζουν να χρησιµοποιούν ακατάλληλα µοντέλα 

για αξιολόγηση οµολόγων συνδεδεµένα µε διαφορετικά πιστωτικά παράγωγα.  ∆εν 

κατάφεραν να διαχωρίσουν τα δοµηµένα οµόλογα και να εντοπίσουν τους κινδύνους 

που κρύβονται και έτσι δεν τα αποτίµησαν σωστά.  Ελλείψεις εµφανίζονται ακόµη 

και στο πλαίσιο λειτουργίας τους.  Επανειληµµένως, δεν προέβλεψαν και δεν 

αποτίµησαν σωστά τους κινδύνους των σύνθετων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων 

λόγω µη σωστού διαχωρισµού όπως είπαµε και πιο πάνω και έτσι δεν κατάφεραν να 

προειδοποιήσουν τους επενδυτές για τους κινδύνους αυτούς. 
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Οι τρεις µεγάλοι οίκοι - κλειδοκράτορες του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος δέχονται διαρκή πυρά για την ευθύνη που φέρουν όσον αφορά στις 

απώλειες των επενδυτών που βασίζουν τις αποφάσεις τους στις αξιολογήσεις τους.  

Παράλληλα η SEC τονίζει το θεσµικό τους ρόλο.  Σε έρευνά της για το 2014 

διαπιστώνει πως έχουν παραβεί τον κώδικα που διέπει τη λειτουργία τους, µε τη 

χρήση εξωτερικών συνεργατών για τις αξιολογήσεις και για αναλύσεις πληροφοριών 

χωρίς την απαιτούµενη τεκµηρίωση. 

Την ίδια χρονιά από την Standard & Poor’s οι ΗΠΑ δέχονται αρνητική 

εκτίµηση.  Το γεγονός αυτό δίνει έναυσµα στον Οµπάµα να περάσει τη µεταρρύθµιση 

του Dodd Frank µε νόµους και αυστηρούς όρους εποπτείας για τις εταιρίες της Wall 

Street.  Από εκεί και έπειτα αρκετοί οίκοι µπαίνουν στο στόχαστρο παρακολούθησης 

της SEC.  Standard & Poor’s, Moody’s, Egan Joner, AM Best, Fitch, Kroll Bond 

Rating Agency, Morningstars, DBRS είναι µερικοί από αυτούς. 

 Τελειώνοντας, αρκετοί επικριτές διατηρούν την άποψη πως η ταινία «το 

µεγάλο σορτάρισµα» του 2015 που στηρίχθηκε στο οµώνυµο βιβλίο, ήταν µια γροθιά 

στην αξιοπιστία των οίκων, καθώς δείχνει µε αρκετές δόσεις αλήθειας τι συνέβη και 

ποιες ήταν οι ενέργειές τους την περίοδο της φούσκας στέγης.  Ένα καυστικό 

κατηγορητήριο, που ενώ ανακαλύπτουν την επικείµενη κατάρρευση της παγκόσµιας 

οικονοµίας µε τη φούσκα των ενυπόθηκων δανείων δεν κινητοποιήθηκαν και δεν 

βαθµολόγησαν σωστά για να προλάβουν τις συνέπειες. 

 Η Frost (2006) ωστόσο κάνει µια έρευνα για τις κριτικές που δέχονται οι οίκοι 

αξιολόγησης κατά καιρούς ώστε να συµπεράνει τελικά κατά πόσο αυτές είναι 

έγκυρες.  Οι επικρίσεις συνήθως επικεντρώνονται σε πρακτικές γνωστοποίησης 

(όπως σχετίζονται µε τις βασικές παραδοχές για τις αξιολογήσεις των αποφάσεων) τις 

πιθανές συγκρούσεις συµφερόντων, τη φερόµενη αντιανταγωνιστική ή αθέµιτη 

πρακτική, την επιµέλεια και την αρµοδιότητα. Η µελέτη επικεντρώνεται σε δύο 

ζητήµατα. Κατ' αρχάς, σε ποιο βαθµό η εµπειρική απόδειξη υποστηρίζει τις 

επικρίσεις και έπειτα ποια πρόσθετα στοιχεία µπορούν να χρησιµεύσουν προς την 

κατεύθυνση αυτή.  Αν και είχε συγκεντρώσει λίγα αποδεικτικά στοιχεία για τις 

επικριτικές απόψεις, αυτό δεν υποδηλώνει πως η κριτική καθίσταται µη έγκυρη.  

Αρχικά, ο σχεδιασµός δοκιµών που σχετίζονται µε πιθανές συγκρούσεις 

συµφερόντων και υποτιθέµενες αθέµιτες πρακτικές είναι εξαιρετικά δύσκολος. 
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Έπειτα, οι ισχυρισµοί που σχετίζονται µε την επάρκεια των πρακτικών 

δηµοσιοποίησης των οργανισµών αξιολόγησης δεν έχουν ακόµη εξεταστεί αλλά θα 

µπορούσαν να το κάνουν εµπειρικοί αναλυτές.  Τέλος, πολλές επικρίσεις, ειδικά 

αυτές που επικεντρώνονται στην επάρκεια των πρακτικών των οίκων αξιολόγησης 

και αφορούν την αποκάλυψη, την εργατικότητα, και την αρµοδιότητα αυτών, 

βασίζονται σε υποκειµενικά κριτήρια και είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν (αυτά 

από µόνα τους είναι αµφισβητήσιµα).  Τα εµπειρικά στοιχεία δεν υποστηρίζουν την 

άποψη ότι ο διττός ρόλος των οίκων αξιολόγησης δηλαδή, η παροχή έγκαιρης 

ενηµέρωσης στους συµµετέχοντες της αγοράς και η υπηρεσίες ανάθεσης 

καθηκόντων, δηµιουργούν αντικρουόµενα κίνητρα.  Και τονίζει ότι το κόστος αυτών 

των συγκρούσεων µπορεί να είναι µικρότερο από εκείνο των άλλων εναλλακτικών 

λύσεων. Σηµειώνει τέλος, πως υπάρχει ευκαιρία για τους ερευνητές να µελετήσουν 

περαιτέρω τα αντικρουόµενα συµφέροντα και πως επηρεάζουν την πρακτική των 

οίκων µε την ανάπτυξη υποδειγµάτων και δοκιµών και να δώσουν λύσεις για το πώς 

οι οργανισµοί αξιολόγησης θα βελτιώσουν το φαινόµενο που δηµιουργείται και θα 

προσφέρουν αξιολογήσεις πιο αξιόπιστες.  Για παράδειγµα, η έρευνα µπορεί να 

κυµανθεί στους παράγοντες που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά των αξιολογήσεων 

πιστοληπτικής ικανότητας, όπως στην επικαιρότητα, στη σταθερότητα και στην 

ακρίβεια.  

 

 

5.3 Η Αποτελεσµατικότητα Και Η Λειτουργία Των Οίκων Αξιολόγησης 

Πιστοληπτικής Ικανότητας         

 

Είδαµε στην προηγούµενη παράγραφο, πως η κριτική που έχουν δεχτεί και 

συνεχίζουν να δέχονται οι οίκοι αξιολόγησης µεταξύ άλλων αφορούν και στο πλαίσιο 

λειτουργίας τους.  Παρουσιάζονται ελλείψεις και οι µεθοδολογίες είναι αρκετά 

στάσιµες.  Αδιαφανείς αρκετές φορές οι διαδικασίες που χρησιµοποιούσαν, ενώ τα 

µέτρα που υπήρχαν ως το 2009 δεν επαρκούσαν ή χρειαζόταν διορθώσεις. 
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Η αµερικάνικη κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να ανανεώσουν 

τις οδηγίες για τη συµπεριφορά  των οίκων.  Το ∆εκέµβριο του 2009 και αργότερα το 

Μάιο του 2011, µε τους κανονισµούς 1060/2009 και 503/2011 η Ε.Ε. προσπάθησε να 

θέσει τη βάση για την ανεξαρτησία των οίκων αξιολόγησης.  Μεταξύ άλλων οι πιο 

πάνω κανονισµοί έκαναν λόγο για τη διαφάνεια που πρέπει να διέπει τους οίκους 

αξιολόγησης.  Από δεοντολογικής άποψης δεν επιτρέπεται η σύγκρουση 

συµφερόντων και η παροχή άλλου είδους υπηρεσίας, όπως εκδοτικές συµβουλές σε 

αξιολογούµενους, ενώ υποχρεωτική τίθεται η δηµοσιότητα των προτύπων, µοντέλων 

και µεθοδολογίας που χρησιµοποιούν οι οίκοι για την τελική τους εκτίµηση.  

∆ηµιουργείται η ESMA.  Υποχρεωτική έγινε και η καταγραφή στα µητρώα της 

ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς, µε συγκεκριµένες προϋποθέσεις ακεραιότητας και 

ανεξαρτησίας από πλευράς των οίκων αξιολόγησης αλλά και υποχρέωση για 

ποιοτικές αξιολογήσεις.  ∆εν έλειψε η εκχώρηση εξουσίας στην ΕSMA για επιβολή 

κυρώσεων όταν κάτι τέτοιο δεν καθίσταται δυνατό  ενώ καλείται να προετοιµάσει και 

Κανονιστικά Τεχνικά Πρότυπα, για την προώθηση της εποπτικής σύγκλισης µε την 

έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών και συστάσεων.  

Ωστόσο ακόµη και µετά την είσοδο των νέων κανονισµών η ανεξαρτησία των 

οίκων δεν επιτεύχθηκε.  Θέση παίρνει και πάλι η Ε.Ε. µε την κοινοτική οδηγία 

2012/14/ΕC, ενώ η CESR εκδίδει τις οδηγίες 10-347.  Επίσης ο κανονισµός 

αναθεωρείται τον Μάιο 2013.  Αυτές περιλαµβάνουν τη δηµιουργία πλατφόρµας σε 

κάθε οίκο για δηµοσίευση των αξιολογήσεων που διενεργούν, τις ιστορικές τους 

επιδόσεις, βελτιωµένο τρόπο αξιολογήσεων κρατών µε µέγιστο αριθµό τριών 

αξιολογήσεων ετησίως και υποχρεωτική αλλαγή του οίκου αξιολόγησης από τους 

εκδότες ανά τέσσερα χρόνια, ώστε να προλαµβάνονται οι σχέσεις µεταξύ τους που 

οδηγεί σε αντιεπαγγελµατικό πλαίσιο συνεργασίας και συγκρούσεις συµφερόντων.  Ο 

κανονισµός θεσπίζει και κανόνες για µείωση της υπερβολικής εξάρτησης των φορέων 

της αγοράς από τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας. 

Τέλος, παίρνει θέση στην ευθύνη των οίκων απέναντι στους επενδυτές όταν οι 

αξιολογήσεις τους προκαλέσουν απώλειες κεφαλαίου στους τελευταίους. 

Όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα των οίκων αξιολόγησης αυτή 

καθορίζεται από τα κέρδη στο τέλος κάθε χρονιάς.  Από τα λίγα στοιχεία που έχουµε 

συγκεντρώσει  η Moody’s εµφάνισε έσοδα 2,3 δις δολάρια για το 2011, όταν το 2000 
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είχε έσοδα κοντά στα 160 εκατοµµύρια δολάρια.  Το β’ τρίµηνο του 2016 

ενισχύθηκαν για τη Moody’s Corp τα έσοδα καθώς ανέκαµψε η έκδοση οµολόγων, αν 

και ο οίκος αξιολόγησης δήλωσε πως η αυξηµένη αβεβαιότητα της αγοράς εκτός των 

ΗΠΑ, θα πιέσει τα αποτελέσµατα του έτους.  Παράλληλα ανακοίνωσε ότι τα κέρδη 

της χρήσης θα διαµορφωθούν στο κατώτατο εύρος των εκτιµήσεων που έδωσε η 

εταιρία τον Απρίλιο, µε τα έσοδα να διαµορφώνονται µεταξύ 4,55-4,65 δολαρίων. 

Η κρίση που επικρατεί έχει µειώσει τα έσοδα των οίκων, ωστόσο αυτό δε 

δείχνει ότι παύει να είναι κερδοφόρος ο κλάδος.  Ο ανταγωνισµός κρατά ζωντανό το 

παιχνίδι και υψηλότερες αξιολογήσεις σηµαίνουν και υψηλότερα κέρδη για τους 

ίδιους.  Η φήµη όµως που κατέχουν στην αγορά και η µεγάλη εξουσία δεν τους 

επιτρέπει τέτοια παραπατήµατα, καθώς παραµονεύει ο κίνδυνος να χάσουν την 

αξιοπιστία τους. 

 

 

5.3.1 Το Credit Rating – Η Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας 

 

Σε µια πράξη δανεισµού, εύλογα ο δανειστής έχει πάντα µία ερώτηση: θα πάρω πίσω 

τα χρήµατά µου;  Για την αντιµετώπιση του θέµατος που ανακύπτει αναζητά τη 

συγκέντρωση πληροφοριών για το δανειζόµενο.  Ουσιαστικά ψάχνει πληροφοριακό 

υλικό για την ικανότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στις δανειακές του 

υποχρεώσεις. 

Η διαδικασία αξιολόγησης της ικανότητας αυτής βασίζεται ουσιαστικά στις 

αναλύσεις κινδύνων δραστηριότητας, επιχειρηµατικούς και χρηµατοοικονοµικούς.  

Ονοµάζεται αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και εκχωρείται σε 

οποιαδήποτε οντότητα θέλει να δανειστεί χρήµατα.   

Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας είναι µια άποψη για το σχετικό 

πιστωτικό κίνδυνο του εκδότη και µια πτυχή που θα εξεταστεί από τους δυνητικούς 

επενδυτές που επιθυµούν να κάνουν µία επενδυτική κίνηση, αλλά δεν αποτελεί 

επενδυτική συµβουλή για τη λήψη της τελικής τους απόφασης.  ∆ε µπορεί να 

αποτελέσει εγγύηση πιστωτικής ικανότητας ούτε ένδειξη ρευστότητας του 
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αξιόγραφου στην αγορά.  Μερικοί από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες που 

αναλύονται κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης είναι το συνολικό χρέος του εκδότη, η 

κερδοφορία του, η θέση που κατέχει στον κλάδο που δραστηριοποιείται, ο 

ανταγωνισµός, το ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον όσον αφορά τις επιχειρήσεις, ενώ 

ο πολιτικός κίνδυνος, το έλλειµµα, το χρέος, η οικονοµική ανάπτυξη, η κυβερνητική 

και νοµισµατική πολιτική, η οικονοµική ευελιξία όσον αφορά τα κράτη. 

Η αξιολόγηση γίνεται από τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας για ζητήµατα χρέους όταν αφορά επιχειρήσεις και κυβερνήσεις.  Η 

συνήθης µορφή της είναι µια έκθεση µε λεπτοµέρειες από τον δανεισµό και το 

οικονοµικό παρελθόν του αξιολογούµενου είτε αφορά πρόσωπο, είτε επιχείρηση ή 

κράτος. 

Οι οίκοι αξιολόγησης µέσω µιας µεθοδολογίας που χρησιµοποιούν (θα 

αναλυθεί πιο κάτω) συγκεντρώνουν στοιχεία, τα εξετάζουν και τα παραθέτουν µε µια 

βαθµολογία που αντιστοιχεί στην άποψή τους για την ποιότητα των οµολόγων και το 

επίπεδο του πιστωτικού κινδύνου που περικλείουν.  Πιο αναλυτικά, η βαθµολογία 

επηρεάζει το επιτόκιο που ένας τίτλος θα πληρώσει,  µε την πιο υψηλή βαθµολογία 

να οδηγεί σε χαµηλότερο επιτόκιο.  Ο κάθε οίκος αξιολόγησης έχει αναπτύξει το δικό 

του σύστηµα κατάταξης βαθµολογίας για την πιστοληπτική ικανότητα.  Ο κάθε 

βαθµός αντιπροσωπεύει την εκτίµηση του οίκου της, ως προς την πιθανότητα ότι ο 

εκδότης θα µπορέσει να αποπληρώσει το κεφάλαιο και τους τόκους, όταν αυτά 

καταστούν απαιτητά.   ΑΑΑ ή Αaa είναι η υψηλότερη βαθµολογία και αντιστοιχεί σε 

άριστης ποιότητας οµόλογα µε τον ελάχιστο βαθµό επενδυτικού κινδύνου, ενώ 

οµόλογα µε βαθµολογία κάτω του ΒΒ θεωρούνται «junk bonds». 

Υψηλή βαθµολογία σηµαίνει επιτόκια και κίνδυνο σε χαµηλά επίπεδα, 

εποµένως ενθαρρύνει τους επενδυτές να αγοράσουν και τους εκδότες να προβούν σε 

νέα έκδοση οµολόγων.  Στον αντίποδα, βρίσκονται οι εκδότες µε χαµηλή αξιολόγηση 

της πιστοληπτικής τους ικανότητας. 

Η αξιολόγηση ανατίθεται σε έµπειρους επαγγελµατίες που ερµηνεύουν και 

αξιολογούν τις πληροφορίες, ώστε να σχηµατίσουν µια εµπεριστατωµένη άποψη και 

να αποδώσουν σωστή βαθµολογία.  Όµως ενώ η αξιολόγηση διερευνά τρέχουσες 

πληροφορίες και ιστορικά στοιχεία, προσανατολίζεται στο µέλλον ώστε να φανεί 

χρήσιµη στους επενδυτές για τις επενδυτικές τους κινήσεις και στις κυβερνήσεις για 
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άντληση κεφαλαίων από τις αγορές.  Εποµένως, δε µπορεί να είναι απόλυτη για το 

αποτέλεσµα.  Απλά καταγράφει την πιθανότητα µιας υποχρέωσης να µπορέσει να 

πληρωθεί.  

 

 

5.3.2 Πως Επιτυγχάνεται Σταθερότητα Στην Αξιολόγηση 

 

Μία άποψη που διακατέχει τους επενδυτές των οµολόγων είναι πως η κατάσταση 

στην οποία βρίσκεται η αξιολόγηση αδυνατεί να προσαρµοστεί αλλά και να 

ανταποκριθεί στις αλλαγές που η πιστωτική ποιότητα προστάζει.  Επιπλέον η 

βαθµολογική κλίµακα που χρησιµοποιείται είναι παρωχηµένη και χρήζει να 

προσαρµοστεί στο νέο οικονοµικό επίπεδο των εκδοτών.  Αυτό τελικά που απαιτείται 

είναι η πιστωτική ποιότητα να µελετηθεί ενδελεχώς και να παραµένει σταθερή χωρίς 

διακυµάνσεις, ώστε η αξιολόγηση να µπορέσει τελικά να προσαρµοστεί σε αυτή. 

Υφίστανται µοντέλα που είναι ικανά να προβλέπουν αξιολογήσεις σε διάφορα 

χρονικά επίπεδα, αλλά  τα αποτελέσµατά τους δείχνουν πως οι οίκοι αξιολόγησης 

εστιάζουν αρκετά µακροπρόθεσµα και οι αξιολογήσεις τελικά τείνουν να 

προσαρµόζονται µόνον όταν η διαφορά µεταξύ της πραγµατικής και της 

προβλεπόµενης αξιολόγησης υπερβαίνει ένα ορισµένο όριο και αυτό σε µικρό βαθµό.  

Τα συµπεράσµατα αυτά προέρχονται από τη µεταναστευτική πολιτική για την αλλαγή 

στο σύστηµα αξιολόγησης και σε µια µεθοδολογία «κύκλου» που χρησιµοποιούν οι 

ίδιοι οι οίκοι αξιολόγησης, και που προσπαθεί να εκφράσει και να µετρήσει τον 

κίνδυνο αθέτησης σε υψηλού κινδύνου επενδύσεις.   

Πιο συγκεκριµένα, το µοντέλο ερευνά τη σχέση µεταξύ των µεταβολών  

της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης µιας εταιρίας και των αξιολογήσεων των 

οµολόγων της. Αυτό επιτυγχάνεται µε συγκριτική αξιολόγηση και πρόβλεψη 

από τους οίκους αξιολόγησης βάσει ενός οικονοµικού δείκτη, δηλαδή µιας 

αναλογίας. Ο στόχος είναι να υπάρχει µια καλύτερη κατανόηση της αξιολόγησης 

που δίνουν οι οίκοι αξιολόγησης  µέσα από αυτή τη συγκεκριµένη µεθοδολογία που 

ακολουθείται.  
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Ωστόσο, συναντώνται δύο αντικρουόµενοι στόχοι στις αξιολογήσεις των 

οµολόγων µετά την έκδοση: ο ένας είναι η επίκαιρη αξιολόγηση και ο δεύτερος η 

σταθερότητα της αξιολόγησης που µας απασχολεί. Οι επενδυτές θέλουν οι 

αξιολογήσεις να αντανακλούν την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση των εκδοτών των 

οµολόγων και όχι απλά τις τιµές της αγοράς.  Όµως, αν υπάρχουν εναλλαγές στην 

πιστωτική ποιότητα, οι εν λόγω επενδυτές δεν θα λαµβάνουν τη κατάλληλη 

αξιολόγηση και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιστραφεί. 

Οι τρεις µεγάλοι οίκοι αξιολόγησης (Standard & Poors, Moody’s,  

και Fitch) στους οποίους θα αναφερθούµε αναλυτικότερα στο επόµενο κεφάλαιο,  

φαίνεται να χρησιµοποιούν µια προσέγγιση της µεθοδολογίας «µέσα από τον κύκλο», 

κατά την οποία οι  αξιολογήσεις αλλάζουν αναλόγως µόνο όταν υφίστανται αλλαγές 

στις µακροπρόθεσµες προοπτικές.  Συµβαίνει δηλαδή ακριβώς αυτό που αναφέρθηκε 

αρχικά, οι αξιολογήσεις τείνουν να προσαρµόζονται µόνον όταν η διαφορά µεταξύ 

της πραγµατικής και της προβλεπόµενης αξιολόγησης υπερβαίνει ένα ορισµένο όριο 

και αυτή η προσαρµογή να γίνεται σε µικρό βαθµό.   

Οι συγγραφείς Altman και Rijken το 2004, έκαναν µια έρευνα πάνω σε αυτό. 

Εκτίµησαν δύο µοντέλα για την πιστοληπτική αξιολόγηση: ένα µοντέλο DP και 

ένα µοντέλο πρόβλεψης της αξιολόγησης.  Το µοντέλο DP εκτιµά την πιθανότητα 

αθέτησης πάνω από ποικίλους χρονικούς ορίζοντες, χρησιµοποιώντας ένα διαταγµένο 

µοντέλο παλινδρόµησης logit - Λευκά τυπικά σφάλµατα.  Το µοντέλο πρόβλεψης της 

αξιολόγησης υπολογίζεται χρησιµοποιώντας ένα διατεταγµένο µοντέλο logit 

παλινδρόµησης.  Χρησιµοποίησαν έξι µεταβλητές ως επεξηγηµατικές για τα δύο αυτά 

µοντέλα.  Απέκλεισαν τις παρατηρήσεις από την εκτίµηση του µοντέλου  DP που 

διέφεραν σηµαντικά µεταξύ τους.  Σε αντίθετη περίπτωση, οι Altman και Rijken 

βρίσκουν ότι τα µοντέλα ήταν σταθερά πάνω από το δείγµα χρονικών διαστηµάτων 

και σε όλα τα επίπεδα διαβάθµισης.  Επιπλέον, το µοντέλο DP ήταν ισχυρό σε όλες 

τις εναλλακτικές εκδοχές αθέτησης υποχρεώσεων.  Συµπερασµατικά, οι συγγραφείς 

βρίσκουν ότι οι αξιολογήσεις οµολόγων αγνοούν τις προσωρινές αλλαγές στην 

ποιότητα των εκδοτών.  Επιπρόσθετα, οι αξιολογήσεις τείνουν να αντανακλούν τον 

κίνδυνο αθέτησης σε µεγάλα χρονικά διαστήµατα.    

Η εξήγηση του αποτελέσµατος έρχεται µέσα από τη µεθοδολογία του κύκλου, 

όπου διαπιστώνουν ότι οι αξιολογήσεις αλλάζουν µόνο όταν η πραγµατική 
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βαθµολογία αξιολόγησης διαφέρει πάνω από τουλάχιστον µία φορά από την 

βαθµολογία αξιολόγησης που το µοντέλο υποδεικνύει, ενώ αυτή η αλλαγή όταν 

συµβαίνει είναι µερική.  Οι συγγραφείς αποδίδουν τις δύο τελευταίες παρατηρήσεις 

στη µεταναστευτική πολιτική που χρησιµοποιούν οι οίκοι αξιολόγησης και εξετάζουν 

πώς οι οίκοι αξιολόγησης αντιδρούν στις αλλαγές του πιστωτικού κινδύνου.   Με τη 

σύγκριση των αποτελεσµάτων των µοντέλων και µε πραγµατικές αλλαγές των 

αξιολογήσεων, συµπεραίνουν ότι οι οίκοι επικεντρώνονται  στη µακροπρόθεσµη 

περίοδο, δεν ανταποκρίνονται άµεσα σε αλλαγές της πιστωτικής ποιότητας, ενώ οι 

αλλαγές στην αξιολόγηση τείνουν να γίνονται µερικώς.  

 

5.4 Ορισµένα Κριτήρια Και Μεθοδολογία Που Χρησιµοποιούνται Για 

Την Αξιολόγηση Κρατών 

 

Ο κάθε οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας έχει αναπτύξει το δικό του 

σύστηµα και µεθοδολογία για να αξιολογήσει όλους εκείνους τους κινδύνους που 

κάθε κράτος µπορεί να αντιµετωπίζει.  Επιθυµεί να εξετάσει όλους τους παράγοντες 

που µπορούν να επηρεάσουν την απόφασή του ως προς τη διαµόρφωση της τελικής 

βαθµολογίας. 

 Σύµφωνα µε την Standard & Poor’s από τα πιο σηµαντικά στοιχεία για 

εξέταση είναι η νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική κάθε χώρας, ο δανεισµός 

και το υφιστάµενο χρέος, ή ρευστότητα και οι µεταρρυθµίσεις που διέπουν τη 

λειτουργία της. 

 Αναλυτικότερα και σύµφωνα µε το προφίλ της µεθοδολογία της που έχει 

αναπτύξει η Standard & Poor’s, η εξέταση αφορά στις παρακάτω 9 κύριες 

κατηγορίες: 

1) Πολιτικός κίνδυνος.  Η αξιολόγηση ξεκινά µε τον πολιτικό κίνδυνο, καθώς ο 

οίκος εκτιµά πως η νοµιµότητα και σταθερότητα των πολιτικών θεσµών 

αποτελεί πρωταρχικό µέληµα για την πορεία µιας χώρας.  Όταν ο λαός 

συµµετέχει στις πολιτικές διαδικασίες της χώρας η S&P βαθµολογεί µε 1 που 

σηµαίνει πως υπάρχει διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων και τους στόχους της 
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οικονοµικής πολιτικής.  Η δηµόσια ασφάλεια των πολιτών και ο γεωπολιτικός 

κίνδυνος ανήκουν επίσης στη σφαίρα του πολιτικού κινδύνου και έτσι 

αξιολογούνται επίσης.  Τέλος, αν υπάρχει ευταξία στη διαδοχή της ηγεσίας 

θεωρείται πλεονέκτηµα για τη χώρα και η επικείµενη βαθµολογία αναµένεται 

υψηλή.  

2) Οικονοµική δοµή.  Οι βελτιωµένες συνθήκες εργασίας και η 

αποτελεσµατικότητα του οικονοµικού τοµέα οδηγούν µια χώρα υψηλά στην 

κατάταξη.  Επιπλέον, καλός οιωνός για µεγάλη βαθµολογία θεωρείται η 

ευηµερία που επικρατεί και όταν η χώρα έχει ενδυναµώσει τη σταθερότητά 

της και είναι ακόµη στραµµένη στις αγορές.  Οι εσωτερικές εισοδηµατικές 

ανισότητες πρέπει να αντιµετωπιστούν, ενώ ο βαθµός αποδοτικότητας στο 

δηµόσιο τοµέα και το επίπεδο ανταγωνισµού στον ιδιωτικό τοµέα αποτελούν 

επιπρόσθετα στοιχεία προς ενδελεχή εξέταση.  Σηµαντικός παράγοντας είναι 

και το ΑΕΠ και µια χώρα πρέπει να προσανατολίζεται στην αύξηση των 

εξαγωγικών της δραστηριοτήτων.  

3) Προοπτικές οικονοµικής ανάπτυξης.  Ποιο είναι το µέγεθος και η σύνθεση 

των αποταµιεύσεων αλλά και των επενδύσεων στη χώρα;  Ο οίκος 

αξιολόγησης δε θα παραλείψει να µελετήσει και αυτές τις οικονοµικές πτυχές 

που αποτελούν θεµελιώδη µεγέθη του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και 

καθορίζουν το ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης.  Επιπλέον, η οικονοµική 

πολιτική και τα συγκεκριµένα πρότυπα που ακολουθεί η ηγεσία της εκάστοτε 

χώρας συµβάλλουν ουσιαστικά στη µελλοντική πορεία της. 

4) ∆ηµοσιονοµική ευελιξία.  Μια εξέταση των εσόδων, των δαπανών της γενικής 

κυβέρνησης και η καταλληλότητα της δηµοσιονοµικής πολιτικής υπό το 

πρίσµα της νοµισµατικής πολιτικής και εξωτερικών παραγόντων κρίνεται 

αναγκαία.  Τάσεις χρέους και  πληρωµών τόκων λαµβάνοντας υπόψη τα 

χαρακτηριστικά του λογαριασµού χρέους, όπως το νόµισµα και την 

ωριµότητα θα εξεταστούν επίσης.  Η αξιοπιστία των κρατικών οµολόγων 

αντανακλάται από τα επίπεδα ελλείµµατος και την φορολογική πολιτική που η 

κυβέρνηση εφαρµόζει.  Επιτυχής δηµοσιονοµική πολιτική τείνει να βοηθά 

στην οικοδόµηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για βιώσιµη οικονοµική 

ανάπτυξη.  Βαριά καθεστώτα διαχείρισης συναλλαγµατικών ισοτιµιών ή 

µεγάλες εξωτερικές ανισορροπίες πρέπει συνήθως να βασίζονται περισσότερο 

σε φορολογικά µέτρα που επηρεάζουν την εγχώρια ζήτηση. Έτσι, η ανάλυση 
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εξαρτάται τόσο σχετικά µε την καταλληλότητα της οικονοµικής πολιτικής όσο 

σε συγκεκριµένες πληροφορίες για το πλεόνασµα ή το έλλειµµα.  Ένα µεγάλο 

µέρος της δηµοσιονοµικής ανάλυσης επικεντρώνεται στη γενική κυβέρνηση, 

η οποία είναι το άθροισµα των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 

κυβερνήσεων.  Αυτό είναι το µέτρο που συνήθως καλύτερα συλλαµβάνει τον 

οικονοµικό αντίκτυπο της δηµοσιονοµικής πολιτικής και είναι πιο στενά 

συνδεδεµένο µε θέµατα που αφορούν τη µακροοικονοµική σταθερότητα και 

βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη.  Προγράµµατα εκπαίδευσης απαιτούνται για 

την υποστήριξη της βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης, όλα όµως µέσα στα 

όρια των φόρων και της προσιτής χρηµατοδότησης. Μια υψηλή βαθµολογία 

µπορεί να ανατεθεί, παρά τις σηµαντικές ανάγκες χρηµατοδότησης, εάν 

έξυπνες επενδύσεις σε δηµόσια έργα υποδοµής και σε ένα µορφωµένο 

εργατικό δυναµικό ενισχύει τη βιώσιµη ευηµερία. Οι χαµηλότερες 

βαθµολογίες δίνονται όπου τα χρήµατα της κυβέρνησης δεν δαπανώνται 

αποτελεσµατικά, λόγω της συνταγµατικής ακαµψίας, πολιτικών πιέσεων, ή τη 

διαφθορά, και όπου η ευελιξία των εσόδων περιορίζεται από υψηλούς φόρους 

ή δυσκολίες στη συγκέντρωση.  Τέλος, εφόσον η δηµοσιονοµική πολιτική 

χαρακτηρίζεται από διαφάνεια θα παίξει ρόλο για µια υψηλότερη βαθµολογία, 

ενώ οι µέθοδοι και οι πηγές χρηµατοδότησης του χρέους και του ελλείµµατος 

αποτελούν επίσης σηµαντικούς δείκτες για τον έλεγχο αξιοπιστίας των 

οµολόγων. 

5) Το γενικότερο επίπεδο χρέους της χώρας.  Ο οίκος εδώ θα εξετάσει µια σειρά 

στοιχείων και πληροφοριών που περιλαµβάνουν: 

- Το κυβερνητικό χρέος, ακαθάριστο και καθαρό 

- Το ποσοστό των εσόδων που πηγαίνουν στην πληρωµή τόκων 

- Τη νοµισµατική σύνθεση και την ωριµότητα των οµολόγων 

- Το εύρος των τοπικών κεφαλαιαγορών. 

 

Το υψηλό κυβερνητικό χρέος δηµιουργεί προβλήµατα βιωσιµότητας.  

Παράλληλα σχετίζεται µε το επίπεδο ανάπτυξης και το γενικότερο 

εισόδηµα της εκάστοτε χώρας.  Αν ωστόσο, ο πλούτος της χώρας 

εξυπηρετεί το χρέος δεν θεωρείται το χρέος τροχοπέδη για µια υψηλή 

βαθµολογία από την αξιολόγηση. 
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6) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις που δεν περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό.  Το 

µέγεθος, η ευρωστία και η υγεία του οικονοµικού τοµέα περιλαµβάνονται σε αυτή 

την κατηγορία της µεθοδολογίας της Standard & Poor’s.  Αξιολογείται η 

χρησιµοποίηση κονδυλίων για στήριξη εξωτερικών φορέων, όπως ο τραπεζικός 

τοµέας. 

7) Νοµισµατική ευελιξία.  Νοµισµατική  και πιστωτική επέκταση, τιµαριθµική 

προσαρµογή και τιµολογιακή συµπεριφορά στους οικονοµικούς κύκλους, 

δηµοσιονοµική σταθερότητα και χαρακτηριστικά και βάθος των κεφαλαιαγορών 

αναλύονται.  Η συµβατότητα του καθεστώτος των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, η 

αποτελεσµατικότητα των εργαλείων νοµισµατικής πολιτικής και κάποιοι θεσµικοί 

παράγοντες όπως η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας ανήκουν επίσης στην 

κατηγορία αυτή και περιµένουν εξέταση.  Η ανάλυση θα επικεντρωθεί και στον 

πληθωρισµό που µπορεί να εξελιχθεί ως πιστωτική αναταραχή στην αγορά και να 

οξύνει τους κινδύνους του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, ενώ η αύξηση του 

πληθωρισµού δαµάζεται από διοικητικά και φορολογικά µέτρα όπως ο 

περιορισµός των εξαγωγών και η µείωση των έµµεσων φόρων.  Οι χώρες µε 

σηµαντική εξάρτηση από δανεισµό σε ξένο νόµισµα µπορεί να µπουν στον 

πειρασµό να βασίζονται υπερβολικά στην αύξηση της εγχώριων επιτοκίων, καθώς 

η επίδραση των υψηλότερων εγχώριων επιτοκίων στις επενδύσεις και την 

ανάπτυξη είναι περιορισµένη και εκτιµά ότι το νόµισµα µειώνει το βάρος της 

εξυπηρέτησης του χρέους. Ωστόσο, αυτό µπορεί να προσελκύσει περισσότερα 

κεφάλαια και να αυξήσει τις πληθωριστικές πιέσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 

πρέπει να σφίξει η φορολογική πολιτική.  Ισχυρή νοµισµατική ευελιξία της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αντανακλά το χαµηλό πληθωρισµό της 

Ευρώπης, µε τη νοµισµατική ευελιξία να ενισχύεται από διαφανείς και καλά 

ανεπτυγµένες κεφαλαιαγορές. Ωστόσο, η νοµισµατική ευελιξία περιορίζεται από 

δηµοσιονοµικές ανισορροπίες όταν για παράδειγµα µια κυβέρνηση επιδιώκει τη 

χρηµατοδότηση των κεντρικών τραπεζών.  

8) Εξωτερική ρευστότητα.  Περιλαµβάνει εξέταση της επάρκειας αποθεµάτων, της 

σύνθεσης ροής κεφαλαίων, της δοµής του τρέχοντος λογαριασµού και την 

επιρροή της νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής στους εξωτερικούς 

λογαριασµούς. 

9) Εξωτερικό χρέος.  Η τελευταία κατηγορία της µεθοδολογίας ερευνά κατά πόσο η 

χώρα µπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε χρηµατοδότηση µε ευνοϊκούς όρους, 
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ποιο είναι το ύψος του υφιστάµενου ακαθάριστου χρέους και ποια είναι η 

σύνθεση και το επίπεδο ευαισθησίας στην µεταβολή των επιτοκίων. 

 

Οι δύο πιο πάνω κατηγορίες αφορούν τα εξωτερικά οικονοµικά της χώρας.  Η 

Standard & Poor’s επικεντρώνεται στον αντίκτυπο των µακροοικονοµικών και 

µικροοικονοµικών πολιτικών για τον εξωτερικό τοµέα και στα διαρθρωτικά 

χαρακτηριστικά του.  Ένα βασικό ποσοτικό µέτρο σε αυτή την κατηγορία 

κριτηρίων είναι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.  Ωστόσο, το µέγεθος του 

ελλείµµατος τρεχουσών συναλλαγών της χώρας, η οποία αντανακλά την 

υπέρβαση της επένδυσης πάνω από αποταµιεύσεις, µπορεί από µόνη της να µην 

αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για τη αξιολόγηση.  Όπου οι επενδύσεις ενισχύουν 

την ανταγωνιστικότητα και είναι πιθανόν να δηµιουργήσουν υψηλότερα έσοδα σε 

ξένο συνάλλαγµα, ο κίνδυνος πιέσεων για µελλοντική εξωτερική χρηµατοδότηση 

µειώνεται.  Ενώ η κύρια εστίαση είναι σχετικά µε τις τάσεις στη θέση εξωτερικού 

χρέους, αυτή µπορεί να µετατοπίζεται στη διεθνή επενδυτική θέση, η οποία είναι 

ένα ευρύτερο µέτρο της εξωτερικής οικονοµικής κατάστασης µιας χώρας.  

 

Για αξιολόγηση εταιρικών οµολόγων οι οίκοι εξετάζουν πέρα από τον πιστωτικό 

κίνδυνο και κάποια άλλα κριτήρια όπως ο κίνδυνος χώρας, κλάδου και ο 

επιχειρηµατικός. 

 Ο κίνδυνος χώρας περιλαµβάνει τον πολιτικό, το συναλλαγµατικό, τον 

οικονοµικό, τον κίνδυνο κεφαλαίου και διαφέρει µεταξύ των χωρών.  Ο κίνδυνος 

κλάδου αφορά στη δυνατότητα αποπληρωµής των χρεών ενώ προϋποθέτει την καλή 

θέση της επιχείρησης στον ανταγωνισµό του κλάδου που ανήκει.  Τέλος, ο 

επιχειρηµατικός κίνδυνος συνδέεται µε τους εσωτερικούς και εξωγενείς παράγοντες 

που µπορούν να επηρεάσουν µια επιχείρηση, όπως είναι οι µεταβολές στο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
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Fitch Ratings.  Οι Moody

ποσοστά περίπου 40% η καθεµία

επιπλέον 15% της αγοράς. 

Ο πιο κάτω πίνακας ονοµάζει

κόσµο και δείχνει ποιοι

(πηγή: www.wikirating.org) 

 

Sort 

ID 

Credit Rating 

Agency/Organization 

1 
A. M. Best 

Company 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 

 

ξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας Ανά Τ

κοινότητα και από τη νέα χιλιετία συναντάµε περισσότερους

αξιολόγησης.  Μικρότεροι λειτουργούν σε συγκεκριµένες

τη δραστηριότητά τους διεθνώς.  Πιο συγκεκριµένα

διακρίνουµε 97 διεθνείς οίκους αξιολόγησης σε 44 

προσκήνιο βρίσκονται οι τρεις µεγαλύτεροι αµερικάνικοι

σχεδόν το 95% της αγοράς.  Μιλάµε για  τα «τρία

Moody’s Investors Service, την Standard & Poors

Moody’s και  Standard & Poors κατέχουν ποσοστό

η καθεµία, ενώ η Fitch Ratings, τρίτη στη λίστα

αγοράς.  

ονοµάζει τους οίκους αξιολόγησης που υφίστανται

δείχνει ποιοι από αυτούς είναι αναγνωρισµένοι

 

Non-

Profit 
Headquarter 

recognized by 

SEC 

recognized by

ESMA

No   USA Yes Yes
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ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: 

 

Τον Κόσµο 

περισσότερους από 

συγκεκριµένες αγορές, ενώ 

συγκεκριµένα, έως  και τον 

σε 44 χώρες.  

αµερικάνικοι οίκοι, 

τρία αδέρφια της 

Poors(S&P) και την 

ποσοστό 80% µαζί, µε 

στη λίστα ελέγχει ένα 

υφίστανται ανά τον 

αναγνωρισµένοι επισήµως.                                   

recognized by 

ESMA 

recognized by 

FINMA 

Yes No 



Sort 

ID 

Credit Rating 

Agency/Organization 

2 
Academic Credit 

Rating (ACR)  

3 Agusto & Co.  

4 

Apoyo & 

Asociados 

Internacionales 

S.A.C.  

5 

ARC Ratings S.A. 

(former Companhia 

Portuguesa de 

Rating, S.A.)  

6 

ASSEKURATA 

Assekuranz Rating-

Agentur GmbH  

7 Atradius 

8 Axesor SA 

9 
Bank Watch 

Ratings S.A.  

 

Non-

Profit 
Headquarter 

recognized by 

SEC 

recognized by

ESMA

Yes   Spain No No

No   Nigeria No No

No   Peru No No

No   Portugal No Yes

No   Germany No Yes

No   Spain No No

No   Spain No Yes

No   Ecuador No No
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recognized by 

ESMA 

recognized by 

FINMA 

No No 

No No 

No No 

Yes No 

Yes No 

No No 

Yes No 

No No 



Sort 

ID 

Credit Rating 

Agency/Organization 

10 

Berkshire 

Hathaway Credit 

Ratings, Inc.  

11 
BRC Investor 

Services S.A.  

12 
Bulgarian Credit 

Rating Agency AD 

13 
Calificadora de 

Riesgo 

14 
Capital Intelligence 

(Cyprus) Ltd.  

15 
Capital Standards 

Rating (CSR)  

16 

Caribbean 

Information & 

Credit Rating 

Services, Ltd. 

(CariCRIS)  

17 
CERVED Group 

 

Non-

Profit 
Headquarter 

recognized by 

SEC 

recognized by

ESMA

No   USA No No

No 
  Colombia 

No No

No   Bulgaria No Yes

No   Uruguay No No

No   Cyprus No Yes

No   Kuwait No No

No 
  Trinidad 

and Tobago 
No No

No   Italy No Yes
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recognized by 

ESMA 

recognized by 

FINMA 

No No 

No No 

Yes No 

No No 

Yes No 

No No 

No No 

Yes No 



Sort 

ID 

Credit Rating 

Agency/Organization 

S.p.A.  

18 

Chengxin 

International Credit 

Rating Co., Ltd.  

19 

China Lianhe 

Credit Rating, Co. 

Ltd.  

20 

Clasificadora de 

Riesgo Humphreys, 

Ltda.  

21 
Class y Asociados 

S.A.  

22 

Compagnie 

Française 

d'Assurance pour le 

Commerce 

Extérieur 

(COFACE)  

23 

Credit Analysis & 

Research, Ltd. 

(CARE)  

 

Non-

Profit 
Headquarter 

recognized by 

SEC 

recognized by

ESMA

No   China No No

No   China No No

No   Chile No No

No   Peru No No

No   France No No

No   India No No
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recognized by 

ESMA 

recognized by 

FINMA 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 



Sort 

ID 

Credit Rating 

Agency/Organization 

24 

Credit Rating 

Agency of 

Bangladesh, Ltd. 

(CRAB)  

25 

Credit Rating 

Information and 

Services Ltd.  

26 Credit-Rating 

27 
Creditreform 

Rating AG 

28 CRIF S.p.A.  

29 CRISIL, Ltd.  

30 

Dagong Europe 

Credit Rating, S.r.l. 

(Dagong Europe)  

31 
Dagong Global 

Credit Rating 

32 Demotech, Inc.  

 

Non-

Profit 
Headquarter 

recognized by 

SEC 

recognized by

ESMA

No   Bangladesh No No

No   Bangladesh No No

No   Ukraine No No

No   Germany No Yes

No   Italy No Yes

No   India No No

No   Italy No Yes

No   China No No

No   USA No No
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recognized by 

ESMA 

recognized by 

FINMA 

No No 

No No 

No No 

Yes No 

Yes No 

No No 

Yes No 

No No 

No No 



Sort 

ID 

Credit Rating 

Agency/Organization 

33 
Dominion Bond 

Rating Service Ltd.  

34 Dun & Bradstreet  

35 
Egan-Jones Rating 

Company 

36 
Emerging Credit 

Rating Ltd (ECRL)  

37 

Equilibrium 

Clasificadora de 

Riesgo 

38 
Euler Hermes 

Rating GmbH  

39 

Euromoney 

Country Risk 

(ECR) 

40 

European Rating 

Agency, A.S. 

(ERA) 

 

Non-

Profit 
Headquarter 

recognized by 

SEC 

recognized by

ESMA

No   Canada Yes Yes

No   USA No No

No   USA Yes No

No   Bangladesh No No

No   Peru No No

No   Germany No Yes

No 
  United 

Kingdom 
No No

No   Slovakia No Yes

108 

recognized by 

ESMA 

recognized by 

FINMA 

Yes Yes 

No No 

No No 

No No 

No No 

Yes No 

No No 

Yes No 



Sort 

ID 

Credit Rating 

Agency/Organization 

41 
EuroRating, 

Sp.z.o.o.  

42 Expert RA 

43 Fedafin 

44 

Feller Rate 

Clasificadora de 

Riesgo 

45 
Feri EuroRating 

Services AG 

46 Fitch Ratings  

47 
Fitch Ratings 

Polska 

48 

GBB-Rating 

Gesellschaft für 

Bonitätsbeurteilung 

mbH 

49 
Global Credit 

 

Non-

Profit 
Headquarter 

recognized by 

SEC 

recognized by

ESMA

No   Poland No Yes

No   Russia No No

No 
  Switzerland 

No No

No   Chile No No

No   Germany No Yes

No   USA Yes Yes

No   Poland No Yes

No   Germany No Yes

No 
  South 

No No
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recognized by 

ESMA 

recognized by 

FINMA 

Yes No 

No No 

No Yes 

No No 

Yes No 

Yes Yes 

Yes No 

Yes No 

No No 



Sort 

ID 

Credit Rating 

Agency/Organization 

Ratings Co.  

50 
HR Ratings, S.A. 

de C.V.  

51 ICAP Group, S.A.  

52 
Interfax Rating 

Agency (IRA)  

53 

International Non-

Profit Credit Rating 

Agency (INCRA)  

54 

Investment 

Information and 

Credit Rating 

Agency (ICRA)  

55 

Islamic 

International Rating 

Agency, B.S.C. 

(IIRA) 

56 
Japan Credit Rating 

Agency, Ltd.  

 

Non-

Profit 
Headquarter 

recognized by 

SEC 

recognized by

ESMA

Africa 

No   Mexico Yes No

No   Greece No Yes

No   Russia No No

Yes   USA No No

No   India No No

No   Bahrain No No

No   Japan Yes Yes
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recognized by 

ESMA 

recognized by 

FINMA 

No No 

Yes No 

No No 

No No 

No No 

No No 

Yes No 



Sort 

ID 

Credit Rating 

Agency/Organization 

57 
JCR-VIS Credit 

Rating Co. Ltd.  

58 Kobirate A.Ş.  

59 
Korea Investors 

Service, Inc. (KIS)  

60 
Korea Ratings 

Corporation 

61 
Kroll Bond Rating 

Agency 

62 
Levin and 

Goldstein 

63 

Malaysian Rating 

Corporation Berhad 

(MARC)  

64 
Moody's Investors 

Service  

65 Morningstar, Inc.  

 

Non-

Profit 
Headquarter 

recognized by 

SEC 

recognized by

ESMA

No   Pakistan No No

No   Turkey No No

No 
  South 

Korea 
No No

No 
  South 

Korea 
No No

No   USA Yes Yes

No   Zambia No No

No   Malaysia No No

No   USA Yes Yes

No   USA Yes No
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recognized by 

ESMA 

recognized by 

FINMA 

No No 

No No 

No No 

No No 

Yes No 

No No 

No No 

Yes Yes 

No No 



Sort 

ID 

Credit Rating 

Agency/Organization 

66 Muros Ratings 

67 

National 

Information & 

Credit Evaluation, 

Inc. (NICE)  

68 

NUS Risk 

Management 

Institute  

69 

ONICRA Credit 

Rating Agency of 

India, Ltd.  

70 Ontonix 

71 
Pacific Credit 

Rating (PCR)  

72 

Pakistan Credit 

Rating Agency, 

Ltd. (PACRA)  

73 
Pefindo Credit 

Rating Agency 

 

Non-

Profit 
Headquarter 

recognized by 

SEC 

recognized by

ESMA

No   Russia No No

No 
  South 

Korea 
No No

Yes 
  Singapore 

No No

No   India No No

No   Italy No No

No   Peru No No

No   Pakistan No No

No 
  Indonesia 

No No

112 

recognized by 

ESMA 

recognized by 

FINMA 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 



Sort 

ID 

Credit Rating 

Agency/Organization 

74 

Philippine Rating 

Services, Corp. 

(PhilRatings)  

75 
Public Sector 

Credit Solutions 

76 
RAM Rating 

Services Berhad 

77 

Rapid Ratings 

International, Inc. 

(RRI)  

78 

Rating and 

Investment 

Information, Inc. 

(R&I)  

79 RusRating 

80 SAHA A.Ş.  

81 
Scope Credit 

Rating GmbH 

 

Non-

Profit 
Headquarter 

recognized by 

SEC 

recognized by

ESMA

No   Philippines No No

Yes   USA No No

No   Malaysia No No

No   USA Yes No

No   Japan No No

No   Russia No No

No   Turkey No No

No   Germany No Yes
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recognized by 

ESMA 

recognized by 

FINMA 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

Yes No 



Sort 

ID 

Credit Rating 

Agency/Organization 

82 

Seoul Credit Rating 

& Information, Inc. 

(SCI)  

83 

Shanghai Credit 

Information 

Services Co., Ltd. 

(CIS)  

84 
SMERA Ratings, 

Ltd.  

85 

Sociedad 

Calificadora de 

Riesgo 

Centroamericana, 

S.A. (SCRiesgo)  

86 Spread Research  

87 SR Rating, Ltda.  

88 Standard & Poor's  

89 
Taiwan Ratings, 

Corp. (TCR)  

 

Non-

Profit 
Headquarter 

recognized by 

SEC 

recognized by

ESMA

No 
  South 

Korea 
No No

No   China No No

No   India No No

No 
  Costa 

Rica 
No No

No   France No Yes

No   Brazil No No

No   USA Yes Yes

No   Taiwan No No
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recognized by 

ESMA 

recognized by 

FINMA 

No No 

No No 

No No 

No No 

Yes No 

No No 

Yes Yes 

No No 



Sort 

ID 

Credit Rating 

Agency/Organization 

90 

Thai Rating and 

Information 

Services Co., Ltd. 

(TRIS)  

91 

The Economist 

Intelligence Unit, 

Ltd.  

92 
Turkish Credit 

Rating A.Ş.  

93 TURKrating 

94 Veda  

95 Veribanc, Inc.  

96 
Weiss Ratings, 

LLC 

97 Wikirating 

 

 

 

Non-

Profit 
Headquarter 

recognized by 

SEC 

recognized by

ESMA

No   Thailand No No

No 
  United 

Kingdom 
No Yes

No   Turkey No No

No   Turkey No No

No   Australia No No

No   USA No No

No   USA No No

Yes 
  Switzerland 

No No
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recognized by 

ESMA 

recognized by 

FINMA 

No No 

Yes No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 

No No 
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6.2 “The Big Three” – Οι 3 Μεγάλοι Αξιολογητές Οµολόγων 

 

Στην παράγραφο αυτή θα µελετήσουµε διεξοδικά τους τρεις µεγάλους οίκους 

αξιολόγησης, τη διαδικασία µε την οποία αξιολογούν αλλά και το σύστηµα 

διαβάθµισης που χρησιµοποιούν.  Αυτοί είναι οι Standard & Poor’s (S&P), Moody’s 

και Fitch Ratings. 

                                     

 

6.2.1 Standard & Poor’s  

 

Το 1906, ιδρύεται η Standard Statistics Bureau για την παροχή ιστορικών στοιχείων 

αµερικάνικων εταιριών που δεν ήταν διαθέσιµα.  ∆έκα χρόνια αργότερα, η Poor’s 

Publishing Company, ασχολείται µε χρέη οµολόγων ως το 1941 που δηµιουργείται ο 

οίκος των Standard & Poor’s (S&P) µε τη συγχώνευση των πιο πάνω εταιριών.  Η 

McGraw-Hill Companies αποκτά την Standard & Poor’s το 1966. 

Ο οίκος έχει την έδρα του στις ΗΠΑ.  Παρέχει σήµερα εξειδικευµένες 

πληροφορίες για σύνθετα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα και σε αγορές ανά τον κόσµο, 

πραγµατοποιεί χρηµατοοικονοµικές αναλύσεις και, αποτιµήσεις αξίας εταιρειών, 

εµπορεύεται επενδυτικά στοιχεία, και γνωµοδοτεί επιχειρήσεις, οργανισµούς και 

κράτη.  Καινοτοµία της ο δείκτης S&P 500, που χρησιµοποιείται για τις αγορές των 

NYSE και NASDAQ, και φανερώνει τα χαρακτηριστικά ρίσκου/απόδοσης 

των εταιρειών που διαπραγµατεύονται στις αγορές των ΗΠΑ.  Είναι αυτός ο οίκος 

που κατέχει το µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας σε ποσοστό περίπου 40%..  Στις 28 Απριλίου του 2016 το όνοµα Stantard 

& Poor’s Ratings Services αλλάζει σε S&P Global Ratings. 
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6.2.1.1 S&P: Η ∆ιαδικασία Της Αξιολόγησης 

 

Η διαδικασία αξιολόγησης που χρησιµοποιούν οι οίκοι στηρίζεται κυρίως σε ποιοτικά 

και ποσοτικά υποδείγµατα.  Περιλαµβάνονται αναλύσεις χρηµατοοικονοµικού 

κινδύνου αλλά και κινδύνου για την ίδια την εταιρία.  Με απλά λόγια αναλύεται ο 

ανταγωνισµός, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκάστοτε επιχείρησης όπως η 

διοίκηση αλλά επίσης η δοµή κεφαλαίων της και το cash flow ή η δυνατότητα 

συνέχισης της δραστηριότητας.  Αυτά αναλύονται ώστε να είναι σε θέση να εξάγουν 

ακριβείς πληροφορίες και να δώσουν µια σαφή εικόνα στην έκθεση και τη 

βαθµολογία τους. 

 Η S&P ελέγχει διεξοδικά ένα µακρύ κατάλογο χαρακτηριστικών που µπορεί 

να επιδρούν στις πληρωµές του εκδότη και οδηγούν σε πιθανότητα αθέτησης.  Κάθε 

επιχείρηση ωστόσο απαιτεί ένα διαφορετικό έλεγχο ανάλογα µε τη µορφή της ή τον 

κλάδο που δραστηριοποιείται, ενώ γεωγραφικοί, πολιτικοί και χρηµατοοικονοµικοί 

παράγοντες θα αναλυθούν επιπλέον.   Σε περιπτώσεις κρατών  νοµισµατική 

σταθερότητα για παράδειγµα είναι πρωταρχικός παράγοντας εξέτασης.  Ορισµένοι 

άλλοι παράγοντες κινδύνου που εξετάσει η S&P είναι: 

- Η κεφαλαιακή διάρθρωση 

- Η κεφαλαιακή επάρκεια 

- Η ρευστότητα 

- Η ακολουθούµενη οικονοµική πολιτική 

- Η θέση στον κλάδο και τα χαρακτηριστικά του 

- Η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα της εταιρίας 

- Η δοµή, όροι και διαχείριση του χρέους εφόσον αυτό υφίσταται 

Το σηµείο του οικονοµικού κύκλου που βρίσκεται η οικονοµία είναι επίσης 

ουσιώδες.  Η φάση της καθόδου για παράδειγµα απαιτεί µεγαλύτερη προσοχή για 

επιχειρήσεις µε αυξηµένο κίνδυνο. 

Η διαδικασία ξεκινά µε την αίτηση του εκδότη για εξαγωγή βαθµολογίας.  Γίνεται 

µια αρχική εκτίµηση από την S&P και ακολουθεί συνάντηση µε τον εκδότη.  

Εξετάζονται και αναλύονται τα δεδοµένα, επανεξετάζονται, αποφασίζεται η 
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βαθµολογία και κοινοποιείται στον εκδότη.  Η συνέχεια φέρνει τη δηµοσιοποίηση της 

αξιολόγησης από όπου θα πληροφορηθούν οι επενδυτές για τις κινήσεις τους.  Τον 

βασικό ρόλο σε όλη τη διαδικασία της αξιολόγησης έχει ο αναλυτής του οίκου που 

ακολουθείται από οµάδα ειδικών.   

Μετά τη δηµοσίευση της βαθµολογίας, ο εκδότης για τουλάχιστον ένα έτος 

τίθεται σε καθεστώς επιτήρησης.  Αυτό σηµαίνει πως παρακολουθείται η εξέλιξη της 

εταιρίας ή του κράτους αλλά και οι όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη 

γενικότερη οικονοµία και µπορεί να έχουν ως συνέπεια την αλλαγή βαθµίδας 

βαθµολογίας.  Τα τελευταία χρόνια η S&P έχει εισάγει ένα νέο σύστηµα στην 

επιτήρηση.  Στην αξιολόγηση µπαίνουν οι ενδείξεις watchlist και outlook.  Η πρώτη 

φανερώνει πως παρακολουθούνται τα πιο πάνω και υπάρχει ενηµέρωση προς τον 

εκδότη σε περίπτωση που κρίνεται ότι µια αλλαγή της βαθµολογίας είναι αναγκαία.  

Επιπλέον, δίνει το στίγµα της πορείας της βαθµολογίας δηλαδή αν θα ανέβει ή αν το 

χρεόγραφο θα υποβαθµιστεί.  Αυτό σηµαίνει ακόµη πως παρακολουθούνται όλες οι 

οικονοµικές συνθήκες και αναλύονται εκ νέου οι πληροφορίες, ενώ υποδηλώνει πως 

η αλλαγή µπορεί να συµβεί σε ένα εξάµηνο ή µέσα στα επόµενα δύο έτη.  Η ένδειξη 

outlook δείχνει την πορεία της αξιολόγησης ως πρόβλεψη για τα επόµενα δύο έτη.  

Μπορεί να πάρει έτσι θετικό ή αρνητικό πρόσηµο αν διαφαίνεται αλλαγή ή να µείνει 

σταθερό εφόσον µετά την παρακολούθηση και επανεξέταση δεν κρίνεται πως µια 

αλλαγή στην εκτίµηση και τη βαθµολογία είναι απαραίτητη. 

Πιο συγκεκριµένα, για την αξιολόγηση κρατών η Standard & Poor’s χωρίζει το 

αναλυτικό πλαίσιο σε εννέα κατηγορίες.  Ως µέρος της διαδικασίας της  επιτροπής 

που χρησιµοποιεί η Standard & Poor's ώστε να εκχωρήσει αξιολογήσεις 

πιστοληπτικής ικανότητας, κάθε κράτος κατατάσσεται σε µια κλίµακα από το ένα έως 

το έξι για κάθε µία από τις εννέα αναλυτικές κατηγορίες, ενώ ακριβής τύπος για το 

συνδυασµό των βαθµολογιών ώστε να προσδιορίσει τις αξιολογήσεις δεν υπάρχει.  Οι 

αναλυτικές µεταβλητές συσχετίζονται και τα µέτρα δεν είναι σταθερά, στην πάροδο 

του χρόνου.  Σε αρκετές περιπτώσεις, το πώς η επιτροπή κατηγοριοποιεί εξαρτάται 

από τις άλλες κατηγορίες αλλά και τις τάσεις όσο και από το απόλυτο επίπεδο 

πολλών µέτρων. Για παράδειγµα, στο 4% η αύξηση του πραγµατικού ΑΕΠ θα 

µπορούσε να θεωρηθεί υψηλό νούµερο για τη Γερµανία, αλλά χαµηλό για την Κίνα, 

δεδοµένου των διαφορετικών σταδίων ανάπτυξής τους.  
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Ο πίνακας δείχνει τις κατηγορίες αυτές: 

 

   πηγή: S&P (2008) – Sovereign Credit Ratings: A primer 

 

 

Η αναλυτική µεθοδολογία που χρησιµοποιεί η S&P για την αξιολόγηση αναλύεται 

διεξοδικά στην τέταρτη παράγραφο του πέµπτου κεφαλαίου. 
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6.2.1.2 S&P: Σύστηµα Αξιολόγησης – Κλίµακα Βαθµολογίας 

 

Κάθε οίκος αξιολόγησης έχει αναπτύξει το δικό του σύστηµα αξιολόγησης της 

πιστοληπτικής ικανότητας και βαθµολογίας για εταιρικούς δανειολήπτες και κράτη.  

Η σχέση µε τη χρηµατιστηριακή αγορά και το χρέος είναι άµεση.  Όσο πιο υψηλή η 

βαθµολογία τόσο πιο χαµηλό θα είναι το δανειακό κόστος. 

Η S&P έχει υιοθετήσει το σύστηµα της Fitch Ratings για τις µακροπρόθεσµες 

αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας.  Χρησιµοποιείται ένα σύστηµα γραµµάτων 

που κινούνται από την καλύτερη βαθµολογία AAA" ως και το "D"  για εκδότες που 

ήδη βρίσκονται σε κατάσταση αθέτησης πληρωµής.    

Το σύστηµα παραθέτεται εδώ: 

AAA: Μια υποχρέωση που αξιολογείται «ΑΑΑ» έχει την υψηλότερη βαθµολογία που 

ανατίθεται από την S&P Global Ratings. Η ικανότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί 

στην οικονοµική του δέσµευση από την υποχρέωση είναι εξαιρετικά ισχυρή. 

AA: Μια υποχρέωση που αξιολογείται «AA» διαφέρει από τις υψηλότερης 

βαθµολογίας υποχρεώσεις µόνο σε µικρό βαθµό. Η ικανότητα του οφειλέτη να 

ανταποκριθεί στην οικονοµική του δέσµευση από την υποχρέωση είναι πολύ ισχυρή. 

Α: Μια υποχρέωση που αξιολογείται «Α» είναι κάπως πιο ευαίσθητη στις αρνητικές 

επιπτώσεις των µεταβολών στις περιστάσεις και τις οικονοµικές συνθήκες από ό, τι οι 

υποχρεώσεις σε κατηγορίες ανώτερης βαθµολογίας. Ωστόσο, η ικανότητα του 

οφειλέτη να ανταποκριθεί στην οικονοµική του δέσµευση από την υποχρέωση 

παραµένει µεγάλη. 

BBB: Μια υποχρέωση που αξιολογείται «BBB» εκθέτει επαρκείς παραµέτρους 

προστασίας. Ωστόσο, οι δυσµενείς ή οι µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες είναι 

πιο πιθανό να οδηγήσουν σε µια αποδυναµωµένη ικανότητα του οφειλέτη να 

ανταποκριθεί στην οικονοµική του δέσµευση από την υποχρέωση. 

ΒΒ, Β, CCC, CC και C: υποχρεώσεις που αξιολογήθηκαν «BB», «Β», «CCC», «CC», 

και «C» θεωρούνται ως έχουσες σηµαντικά κερδοσκοπικά χαρακτηριστικά. «BB» 

δηλώνει το λιγότερο βαθµό κερδοσκοπίας και «C» η υψηλότερη. Ενώ αυτές οι 
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υποχρεώσεις θα έχουν πιθανώς κάποια ποιότητα και χαρακτηριστικά προστασίας, 

αυτά µπορεί να αντισταθµιστούν από µεγάλες αβεβαιότητες ή µεγάλα ανοίγµατα σε 

αντίξοες συνθήκες. 

BB: Μια υποχρέωση που αξιολογείται «BB» είναι λιγότερο ευάλωτη σε µη πληρωµή 

από ό, τι άλλα κερδοσκοπικά ζητήµατα. Ωστόσο, αντιµετωπίζει σηµαντικές 

αβεβαιότητες ή έκθεση σε δυσµενείς επιχειρηµατικές, χρηµατοοικονοµικές, ή 

οικονοµικές συνθήκες που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε ανεπαρκή ικανότητα του 

οφειλέτη να ανταποκριθεί στην οικονοµική του δέσµευση από την υποχρέωση. 

Β: Μια υποχρέωση που αξιολογείται «Β» είναι πιο ευάλωτη σε µη πληρωµή των 

υποχρεώσεων απ’ ότι αν έχει αξιολογηθεί ως «BB», αλλά ο οφειλέτης έχει σήµερα 

την ικανότητα να ανταποκριθεί στην οικονοµική του δέσµευση σχετικά µε την 

υποχρέωση. ∆υσµενείς επιχειρηµατικές, χρηµατοοικονοµικές, ή οικονοµικές 

συνθήκες είναι πιθανό να επηρεάσουν την ικανότητα ή τη βούληση του οφειλέτη να 

ανταποκριθεί στην οικονοµική του δέσµευση από την υποχρέωση. 

CCC: Μια υποχρέωση που αξιολογείται «CCC» είναι σήµερα ευάλωτη σε µη 

πληρωµή, και εξαρτάται από ευνοϊκές επιχειρηµατικές, χρηµατοοικονοµικές, και 

οικονοµικές συνθήκες για τον οφειλέτη να ανταποκριθεί στην οικονοµική του 

δέσµευση από την υποχρέωση. Σε περίπτωση δυσµενών επιχειρηµατικών, 

χρηµατοοικονοµικών, ή οικονοµικών συνθηκών, ο οφειλέτης δεν είναι πιθανό να έχει 

την ικανότητα να ανταποκριθεί στην οικονοµική του δέσµευση σχετικά µε την 

υποχρέωση. 

CC: Μια υποχρέωση που αξιολογείται «CC» είναι σήµερα ιδιαίτερα ευάλωτη σε µη 

πληρωµή. Η βαθµολογία «CC» χρησιµοποιείται όταν δεν έχει ακόµη συµβεί η 

πτώχευση, αλλά η S&P Global Ratings αναµένει η πτώχευση να γίνει εικονική 

βεβαιότητα, ανεξάρτητα από τον προβλεπόµενο χρόνο χρεοκοπίας. 

C: Μια υποχρέωση που αξιολογείται «C» είναι σήµερα ιδιαίτερα ευάλωτη σε µη 

πληρωµή, και η υποχρέωση αναµένεται να έχει χαµηλότερη σχέση από ότι στο 

παρελθόν  ή χαµηλότερη απώτερη ανάκαµψη σε σύγκριση µε τις υποχρεώσεις που 

έχουν βαθµολογηθεί υψηλότερα. 

D: Μια υποχρέωση που αξιολογείται «D» είναι σε πτώχευση ή κατά παράβαση µιας 

τεκµαρτής υπόσχεσης. Για τα µη υβριδικά κεφάλαια, η κατηγορία διαβάθµισης «D» 
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χρησιµοποιείται όταν οι πληρωµές σε µια υποχρέωση δε γίνονται κατά την 

ηµεροµηνία που οφείλονται, εκτός εάν η S&P Global Ratings πιστεύει ότι αυτές οι 

πληρωµές θα γίνουν µέσα σε πέντε εργάσιµες ηµέρες ελλείψει µιας περιόδου χάριτος 

ή κατά την προγενέστερη της περιόδου χάριτος ή σε 30 ηµερολογιακές ηµέρες. 

Αξιολόγηση «D» θα χρησιµοποιείται επίσης κατά την κατάθεση της αίτησης 

πτώχευσης ή την ανάληψη παρόµοιων δράσεων και όπου η πτώχευση για την 

υποχρέωση είναι µια εικονική βεβαιότητα, για παράδειγµα λόγω αυτόµατων 

διατάξεων διαµονής.  Αξιολόγηση υποχρέωσης έχει µειωθεί σε «D» αν υπόκειται σε 

αναξιοπαθούσα προσφορά ανταλλαγής. 

NR: Αυτό δείχνει ότι δεν έχει ζητηθεί καµία αξιολόγηση, ή ότι δεν υπάρχουν 

επαρκείς πληροφορίες στις οποίες µπορεί να βασιστεί η αξιολόγηση, ή ότι η S&P 

Global Ratings δεν αξιολογεί τέτοιου είδους υποχρέωση στο πλαίσιο της πολιτικής 

της.  

Οι βαθµολογίες από «ΑΑ» έως «CCC» µπορούν να τροποποιηθούν µε την προσθήκη 

ενός σηµείου συν (+) ή πλην (-) για να δείξουν σχετική θέση εντός των µεγάλων 

κατηγοριών διαβάθµισης.  Φαίνεται στους δύο πιο κάτω πίνακες. 

 

 

Πηγή: el.wikipedia.org 
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6.2.2 Moody’s 

 

Η Moody’s είναι η πρώτη εταιρία για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου και 

αποτελεί θυγατρική του οργανισµού Moody’s Corporation µε νοµική έδρα το 

Delaware, που παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης, έρευνας και ανάλυσης κινδύνων, 

καθώς και µεγάλο εύρος σύνθετων χρηµατοπιστωτικών προϊόντων ανάληψης χρέους.  

Η έδρα της βρίσκεται στις ΗΠΑ, ενώ παρέχει αξιολογήσεις δηµοσίου χρέους 

χώρας για περισσότερες από 100 χώρες. Ιδρύθηκε το 1909 από το John Moody.  

Προσφέρει επιπρόσθετα και συµβουλές στο µάνατζµεντ ρίσκου για εκδότες 

αξιόγραφων, ασφαλιστικές εταιρίες και κράτη. Το 2009, η Moody’s δηµοσίευσε τζίρο 

1,79 τρις. δολάρια από αξιολογήσεις, ενώ τα έσοδά της ανερχόταν στα 2,3 δις για το 

2011.  Είναι από τους κυρίαρχους οίκους στην αγορά µε ποσοστό περίπου 40%. 
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6.2.2.1 Moody’s : Η ∆ιαδικασία Κατά Την Αξιολόγηση 

 

Για την πιστοληπτική αξιολόγησή της η Moody’s χρησιµοποιεί ένα συνδυασµό 

ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών.  Ως το σηµαντικότερο παράγοντα θεωρεί 

τη δηµοσιονοµική πολιτική για τις προηγµένες χώρες, ενώ για την αξιολόγηση των 

αναπτυσσόµενων χωρών θεωρεί τις τάσεις του ισοζυγίου πληρωµών το πιο 

αποτελεσµατικό εργαλείο.  ποσοτικά στοιχεία χρησιµοποιούνται για να 

υπολογίζονται ιστορικά στοιχεία της απόδοσης και των τάσεων των αγορών. 

 

Σύµφωνα µε το Ζοπουνίδη (2012), ο οίκος Moody’s εξετάζει πληροφορίες 

που συνοψίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: 

α) ∆ηµοσιονοµικούς δείκτες (π.χ. δηµόσια έσοδα, δαπάνες, ισορροπία εσόδων 

– δαπανών, χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ κ.λπ.), 

β) Οικονοµική διάρθρωση και επίδοση χώρας (π.χ. δείκτες ΑΕΠ, 

πληθωρισµού, ανεργίας, εισαγωγών και εξαγωγών κ.λπ.), 

γ) Εξωτερικές πληρωµές και συναλλαγές χώρας (π.χ. συναλλαγµατική 

ισοτιµία, κόστη εργασίας, δείκτης εξυπηρέτησης δηµόσιου χρέους κ.λπ.), 

δ) Νοµισµατική ισορροπία και παράγοντες ρευστότητας χώρας (π.χ. 

βραχυπρόθεσµο ύψος επιτοκίων, εγχώρια πίστωση, αποθεµατικά χώρας, ωρίµανση 

χρέους, περιουσιακά στοιχεία πιστωτικών ιδρυµάτων κ.λπ.) 

  

Ωστόσο, η αξιολόγηση είναι υποκειµενική και αντικατοπτρίζει την 

επαγγελµατική κρίση.  ∆εν αρκεί µόνο η εξέταση των στοιχείων αλλά και η σωστή 

ερµηνεία αυτών.  Η αξιοπιστία τελικά καθρεφτίζεται από την αξιοπιστία του αναλυτή 

και της οµάδας του. 

 

Η µεθοδολογία που χρησιµοποιεί κατά την αξιολόγηση αναλύει τους 

παράγοντες που αναφέραµε και στη S&P, ενώ ακολουθεί και κάποιες αρχές.  

Επικεντρώνει την ανάλυση στη µακροπρόθεσµη δυνατότητα του εκδότη για 

αποπληρωµή των υποχρεώσεών του µέσα από θεµελιώδεις παράγοντες που δε 

λαµβάνουν υπόψη τις βραχυχρόνιες µεταβολές της αγοράς, ενώ ιδιαίτερη έµφαση 
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δίνει στις ταµειακές ροές.  Ενδιαφέρεται για το πόσο βιώσιµες και προβλέψιµες είναι 

ώστε να κατανοήσει την κατάσταση ρευστότητας του εκδότη σε δύσκολες περιόδους. 

Τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης µοιάζουν µε εκείνα της S&P, ενώ 

τονίζεται ιδιαίτερα η συζήτηση µε τους διαχειριστές της αξιολογούµενης εταιρίας 

καθ’ όλη τη διάρκεια της αξιολόγησης.  Κύριο µέληµα της Moody’s είναι η 

αντικειµενικότητα κατά τη διαδικασία αλλά και το γνωσιολογικό επίπεδο των 

επαγγελµατιών αναλυτών της.  Επιµένει ιδιαίτερα και στην εναρµόνιση της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε παγκόσµιο επίπεδου ώστε να διευκολυνθεί η 

συνοχή των βαθµολογιών και η συσχέτισή τους σε αυτό. 

 

Η διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης κυµαίνεται µεταξύ δύο και τριών 

µηνών.  Όµως ο οίκος δύναται να προσαρµοστεί στις ανάγκες των εκδοτών.  Σε 

περίπτωση που µια εταιρία αξιολογείται για πρώτη φορά της δίνει τη δυνατότητα 

επιλογής για δηµοσίευση της αξιολόγησης σε περίπτωση έκδοσης χρέους ή όχι.  Όλες 

οι πληροφορίες είναι εµπιστευτικές και σε εκείνη την περίπτωση που ο εκδότης 

αρνηθεί τη δηµοσίευση, η Moody’s υποχρεούται να µην χρησιµοποιήσει την 

αξιολόγηση για κερδοσκοπικούς της σκοπούς. 

 

Τα στάδια που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης είναι 

παρόµοια στους τρεις οίκους, ενώ η Moody’s χρησιµοποιεί τις ενδείξεις τις 

επιτήρησης όπως και η S&P.  ∆εν θα αναφερθούν εδώ, καθώς µπορούµε να 

ανατρέξουµε σε προηγούµενη παράγραφο. 
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6.2.2.2 Moody’s: Σύστηµα Αξιολόγησης – Κλίµακα Βαθµολογίας 

 

Η βαθµολογία της Moody's διαφέρει από εκείνη της S&P και της Fitch και 

αρκετές είναι οι φορές που διαφωνεί µε τους άλλους οίκους αξιολόγησης, καθώς 

υποστηρίζει ότι οι αξιολογήσεις τους ενσωµατώσουν εννοιολογικά µία ανώτερη 

προσέγγιση που θεωρεί άµεσα όχι µόνο την πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων, 

αλλά και τη σοβαρότητα της ζηµίας σε περίπτωση αθέτησης αυτών.  Χρησιµοποιεί 

εννέα σύµβολα που κάθε ένα αντιπροσωπεύει µία οµάδα στην οποία τα πιστωτικά 

χαρακτηριστικά είναι σε γενικές γραµµές τα ίδια.  Η αξιολόγηση «Aaa» φανερώνει 

τον ελάχιστο πιστωτικό κίνδυνο και πηγαίνοντας στο «C» θεωρείται ότι φανερώνει 

υποχρέωση σε αθέτηση.   

Επίσης προσαρτά τους αριθµητικούς τροποποιητές 1, 2 και 3 σε κάθε γενική 

κατηγορία αξιολόγησης από Aa έως Caa.  Οι τροποποιητές πρώτη φορά 

εφαρµόστηκαν τον Οκτώβριο του 1996 και φανερώνουν τα εξής:  Ο τροποποιητής 1 

υποδηλώνει ότι οι υποχρεώσεις κατατάσσονται στο άνω άκρο της ευρύτερης 

βαθµίδας αξιολόγησης, ο τροποποιητής 2 υποδηλώνει µια µεσαίας εµβέλειας 

κατάταξη και ο τροποποιητής 3 υποδηλώνει µια κατάταξη στο κατώτερο άκρο της 

ευρύτερης βαθµίδας αξιολόγησης.  Επιπλέον, ένας "(Hyb)" δείκτης επισυνάπτεται σε 

όλες τις αξιολογήσεις των υβριδικών τίτλων που εκδίδονται από τράπεζες, 

ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες χρηµατοδότησης, και επιχειρήσεις κινητών αξιών. 

 

Το σύστηµα βαθµολόγησης λοιπόν της Moody's είναι το παρακάτω: 

Aaa: Οι υποχρεώσεις µε διαβάθµιση «Aaa» κρίνονται ως αυτές που χαρακτηρίζονται 

από την υψηλότερη ποιότητα, και που υπόκεινται σε χαµηλότερο επίπεδο του 

πιστωτικού κινδύνου. 

Αa: Οι υποχρεώσεις που βαθµολογούνται µε «Aa» κρίνονται ως υψηλής ποιότητας 

και υπόκεινται σε πολύ χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο. 

Α: Υποχρεώσεις που έχουν αξιολογηθεί µε «A» κρίνεται πως ανήκουν στις 

υψηλότερη βαθµίδα της µεσαίας ποιότητας και εκτίθενται σε χαµηλό πιστωτικό 

κίνδυνο. 
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Baa: Οι υποχρεώσεις που έχουν βαθµολογηθεί µε «Baa» υπόκεινται σε µέτριο 

πιστωτικό κίνδυνο.  Θεωρούνται µεσαίου βαθµού ποιότητας και µπορεί να έχουν 

ορισµένα κερδοσκοπικά χαρακτηριστικά. 

Ba: Οι υποχρεώσεις που αξιολογήθηκαν µε βαθµολογία «Ba» κρίνονται ως 

κερδοσκοπικές και υπόκεινται σε σηµαντικό πιστωτικό κίνδυνο. 

Β: Οι υποχρεώσεις που αξιολογήθηκαν ως «Β» θεωρούνται κερδοσκοπικές και 

υπόκεινται σε υψηλό πιστωτικό κίνδυνο. 

Caa: Οι υποχρεώσεις που έχουν αξιολογηθεί ως «Caa» κρίνονται κερδοσκοπικές,  

χαµηλού κύρους και φερεγγυότητας και υπόκεινται σε πολύ υψηλό 

χρηµατοπιστωτικό ρίσκο. 

Ca: Οι υποχρεώσεις που έχουν αξιολογηθεί µε «Ca» είναι άκρως κερδοσκοπικές και 

είναι πιθανή η αθέτησή τους, µε µερική προοπτική όµως ανάκαµψης του κεφαλαίου 

και των τόκων.  

C: Οι υποχρεώσεις µε βαθµολογία «C» ανήκουν στην πιο χαµηλή βαθµίδα. 

Θεωρούνται υποχρεώσεις προς αθέτηση και συνήθως έχουν την ελάχιστη προοπτική 

για ανάκτηση του κεφαλαίου ή των τόκων. 

 

Ο πίνακας µε τους τροποποιητές εµφανίζεται εδώ: 

 

Πηγή: el.wikipedia.org 
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Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την αντιστοιχία των βραχυπρόθεσµων αξιολογήσεων 

µε τις µακροπρόθεσµες, εφόσον οι τελευταίες είναι υπαρκτές. 

 

 

 

 

 

               π 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     πηγή: www.moodys.com 
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6.2.3 Fitch Ratings 

 

Η Fitch Ratings είναι διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης και ο τρίτος στη 

σειρά µε ποσοστό στην αγορά περίπου 15%. Οι δύο έδρες του βρίσκονται στο 

Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη.  

 

Το 1913 ιδρύθηκε η Fitch Bublishing Company, τo 1975 η SEC την 

αδειοδοτεί, ενώ εξελίσσεται κοντά στο 1990 µε αναδιοργάνωση κεφαλαίων. Το 1979 

η εταιρεία Fimalac S.A., αποκτά το πλειοψηφικό πακέτο µετοχών του οίκου Fitch 

Ratings, ενώ στη συνέχεια το 1992 αποκτά τον µικρό οίκο αξιολόγησης IBCA.  

Αργότερα, το 2000 αποκτά και την αµερικανική εταιρία χρηµατοπιστωτικής 

αξιολόγησης Duff & Phelps, ενώ επεκτείνεται και µε την αγορά του οίκου Thomson 

BankWatch.  Έτσι προκύπτει η Fitch Group.  Από εκεί και έπειτα διευρύνεται 

σταδιακά, ανοίγοντας νέα γραφεία στην Κεντρική Ευρώπη και δηµιουργώντας 

συνεργασίες µε ασιατικές εταιρείες πιστοληπτικής αξιολόγησης. 

 

Ο οίκος Fitch παρέχει αξιολογήσεις σε περίπου 150 χώρες. Η Fitch Ratings 

προωθεί προϊόντα οµολόγων χρέους, που προσφέρονται σε διάφορους οργανισµούς 

και επιχειρήσεις, χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα, κρατικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικές 

εταιρείες, δηµόσια ασφαλιστικά ταµεία κ.λπ. Το 2008 σηµειώνει έσοδα 731,2 

εκατοµµυρίων δολαρίων. 
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6.2.3.1 Fitch: Η ∆ιαδικασία Κατά Την Αξιολόγηση 

 

Η Fitch Ratings ακολουθεί παρεµφερείς διαδικασίες και οργανωτικές δοµές µε τους 

υπόλοιπους µεγάλους οίκους αξιολόγησης.  Το πρώτο πράγµα που απαιτείται είναι να 

υπάρχει πληροφοριακό υλικό σε επάρκεια, ώστε να ξεκινήσει η ανάλυση µε ποιοτικά 

και ποσοτικά µοντέλα.  Οι µεθοδολογίες που έχουν καθιερωθεί και ο συνεπής τρόπος 

που λειτουργεί η Fitch προσδιορίζουν την τελική της βαθµολογία. 

 Ωστόσο, στον συγκεκριµένο οίκο δεν είναι υπεύθυνο ένα άτοµο αποκλειστικά 

για την παρακολούθηση των διαδικασιών της αξιολόγησης και την εξαγωγή της 

βαθµολογίας, αλλά είναι µια συλλογική εργασία.  Και η ίδια η µεθοδολογία και τα 

κριτήρια της αξιολόγησης δεν παραµένουν σταθερά τα ίδια. Αναπτύσσονται και 

ανανεώνονται και προσαρµόζονται στις απαιτήσεις της συνεχώς εξελισσόµενης 

πραγµατικότητας. 

Οι εκδότες είναι οι πρώτοι στη λίστα στο ξεκίνηµα της διαδικασίας 

αξιολόγησης που αναλαµβάνουν να εφοδιάσουν τη Fitch µε όλα τα δεδοµένα εκείνα 

και τις πληροφορίες που χρειάζεται.  Ερευνά σε βάθος την αξιοπιστία τους και 

επαληθεύει τα αποτελέσµατά της αποκτώντας πρόσβαση σε όλες εκείνες τις πηγές 

που θα τη βοηθήσουν.  Αναλογιστικές µελέτες και εκθέσεις τρίτων είναι δύο µόνο 

από το σύνολο των ανεξάρτητων πηγών που θα στηρίξει το έργο της.  Ωστόσο, 

υπεύθυνοι για την ακρίβεια όλων των πληροφοριών που της παρέχονται είναι ο 

εκδότης και οι διαχειριστές της εκάστοτε εταιρίας, οργανισµού, κυβέρνησης. 

Η διαδικασία ξεκινά µε την παραγγελία που θα δεχτεί ο οίκος.  Η πρώτη φάση 

περιλαµβάνει τη συζήτηση µε τον εκδότη ώστε να αποκτήσει γνώση για όλα εκείνα 

τα θέµατα που χαρακτηρίζουν την εταιρία.  Μερικά από αυτά είναι η διοικητική της 

δοµή και η φιλοσοφία της, η λειτουργία, και η θέση στον κάδο που ανήκει.  Το 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι προοπτικές εξέλιξης της επιχείρησης και η πολιτικής 

της.  ∆εν θα µπορούσαν να λείπουν πληροφορίες για την οικονοµική της θέση και 

κατάσταση, τη διάρθρωση του χρέους, τους τρόπους χρηµατοδότησής του αλλά και 

τις συνθήκες που επικρατούν στο εθνικό και νοµοθετικό περιβάλλον.  Η ρευστότητα 

της είναι από τα πιο σηµαντικά στοιχεία για την περαιτέρω ανάλυση.  Η συζήτηση µε 

τον εκδότη και τους διαχειριστές διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 



132 

 

αξιολόγησης, ώστε να δοθούν σε κάθε σηµείο περισσότερες πληροφορίες και 

διευκρινήσεις που χρειάζονται. 

Έπειτα συστήνεται η επιτροπή που θα εκτιµήσει όλα τα στοιχεία ώστε να 

διαµορφώσει τη γνώµη της.  Η στατιστική σε αυτό το κοµµάτι αποτελεί στα χέρια της 

ένα σηµαντικό εργαλείο.  Από την επιτροπή δεν µπορεί να λείπει πιστωτικός 

αναλυτής.  Μετά από 2-3 µήνες που θα έχουν εξεταστεί τα στοιχεία και βγει η πρώτη 

εκτίµηση για τον καθορισµό της βαθµολογίας, ένα προσχέδιο της έκθεσης θα δοθεί 

στο αιτούντα την αξιολόγηση για να γίνει η τελική επαλήθευση και να λυθούν τυχόν 

διαφορές και διαφωνίες.  Ακολουθεί η δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων. 

Οι επαφές της Fitch και του εκδότη δεν τελειώνουν εκεί.  Στον επόµενο χρόνο 

υπάρχει επιτήρηση και έλεγχος των εξελίξεων στη γενικότερη οικονοµία ώστε να 

διαπιστωθεί ότι η βαθµολογία που δόθηκε ήταν η κατάλληλη.  Κατά τη διάρκεια των 

επόµενων µηνών και εφόσον νέα στοιχεία οδηγούν σε αλλαγή της βαθµολογίας, αυτή 

δύναται να επανακαθοριστεί. 

Αυτή η διαδικασία ακολουθείται από τους περισσότερους οίκους αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας και δεν αφορά αποκλειστικά τη Fitch Ratings.   Συνοπτικά, 

θα µπορούσαµε να αναφέρουµε τα παρακάτω ως στάδια της διαδικασίας 

αξιολόγησης. 

1) Αίτηση από τον εκδότη για να γίνει αξιολόγηση των χρεογράφων του 

2) Σύσταση της οµάδας έρευνας και ανάλυσης  

3) ∆ιεξαγωγή του βασικού κοµµατιού της εξέτασης 

4) Συζήτηση µε τη διοίκηση  

5) ∆ηµιουργία της επιτροπής για την εκτίµηση 

6) Ανακοίνωση της βαθµολογίας στον εκδότη 

7) ∆ηµοσίευση των αποτελεσµάτων και επιτήρηση του εκδότη τον 

επόµενο τουλάχιστον έναν χρόνο. 

∆ύναται ο οίκος να επανεξετάσει την εκτίµηση πριν τη δηµοσίευση της βαθµολογίας 

σε περίπτωση αντιρρήσεων του εκδότη. 
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6.2.3.2 Fitch: Σύστηµα Αξιολόγησης – Κλίµακα Βαθµολογίας 

 

Το σύστηµα βαθµολογίας που χρησιµοποιεί η Fitch Ratings για τις αξιολογήσεις τις 

µακροπρόθεσµα, είναι εκείνο που έχουµε αναφέρει και στη Standard & Poor’s.  

Εισήχθη το 1924 από τη Fitch.  Έτσι έχουµε:  

AAA: Μια υποχρέωση που αξιολογείται «ΑΑΑ» έχει την υψηλότερη βαθµολογία που 

ανατίθεται από την S&P Global Ratings. Η ικανότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί 

στην οικονοµική του δέσµευση από την υποχρέωση είναι εξαιρετικά ισχυρή.  

∆ηλαδή, χαρακτηρίζει τις αξιόπιστες και καλύτερης ποιότητας εταιρίες, µε την 

µικρότερη πιθανότητα αθέτησης υποχρεώσεων. 

AA: Μια υποχρέωση που αξιολογείται «AA» διαφέρει από τις υψηλότερης 

βαθµολογίας υποχρεώσεις µόνο σε µικρό βαθµό. Η ικανότητα του οφειλέτη να 

ανταποκριθεί στην οικονοµική του δέσµευση από την υποχρέωση είναι πολύ ισχυρή.  

∆ηλαδή, χαρακτηρίζει εταιρίες µε υψηλή ποιότητα αλλά µε κίνδυνο λίγο πιο υψηλό 

από την κατηγορία «ΑΑΑ». 

Α: Μια υποχρέωση που αξιολογείται «Α» είναι κάπως πιο ευαίσθητη στις αρνητικές 

επιπτώσεις των µεταβολών στις περιστάσεις και τις οικονοµικές συνθήκες από ό, τι οι 

υποχρεώσεις σε κατηγορίες ανώτερης βαθµολογίας. Ωστόσο, η ικανότητα του 

οφειλέτη να ανταποκριθεί στην οικονοµική του δέσµευση από την υποχρέωση 

παραµένει µεγάλη.  ∆ηλώνει προσδοκίες για χαµηλό κίνδυνο υπερηµερίας. 

BBB: Μια υποχρέωση που αξιολογείται «BBB» εκθέτει επαρκείς παραµέτρους 

προστασίας. Ωστόσο, οι δυσµενείς ή οι µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες είναι 

πιο πιθανό να οδηγήσουν σε µια αποδυναµωµένη ικανότητα του οφειλέτη να 

ανταποκριθεί στην οικονοµική του δέσµευση από την υποχρέωση.  ∆ηλαδή ο 

κίνδυνος αθέτησης είναι µέτριος.  

ΒΒ, Β, CCC, CC και C: υποχρεώσεις που αξιολογήθηκαν «BB», «Β», «CCC», «CC», 

και «C» θεωρούνται ως έχουσες σηµαντικά κερδοσκοπικά χαρακτηριστικά. «BB» 

δηλώνει το λιγότερο βαθµό κερδοσκοπίας και «C» η υψηλότερη. Ενώ αυτές οι 

υποχρεώσεις θα έχουν πιθανώς κάποια ποιότητα και χαρακτηριστικά προστασίας, 
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αυτά µπορεί να αντισταθµιστούν από µεγάλες αβεβαιότητες ή µεγάλα ανοίγµατα σε 

αντίξοες συνθήκες. 

BB: Μια υποχρέωση που αξιολογείται «BB» είναι λιγότερο ευάλωτη σε µη πληρωµή 

από ό, τι άλλα κερδοσκοπικά ζητήµατα. Ωστόσο, αντιµετωπίζει σηµαντικές 

αβεβαιότητες ή έκθεση σε δυσµενείς επιχειρηµατικές, χρηµατοοικονοµικές, ή 

οικονοµικές συνθήκες που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε ανεπαρκή ικανότητα του 

οφειλέτη να ανταποκριθεί στην οικονοµική του δέσµευση από την υποχρέωση.  

∆ηλαδή ο κίνδυνος αθέτησης είναι αυξηµένος. 

Β: Μια υποχρέωση που αξιολογείται «Β» είναι πιο ευάλωτη σε µη πληρωµή των 

υποχρεώσεων απ’ ότι αν έχει αξιολογηθεί ως «BB», αλλά ο οφειλέτης έχει σήµερα 

την ικανότητα να ανταποκριθεί στην οικονοµική του δέσµευση σχετικά µε την 

υποχρέωση. ∆υσµενείς επιχειρηµατικές, χρηµατοοικονοµικές, ή οικονοµικές 

συνθήκες είναι πιθανό να επηρεάσουν την ικανότητα ή τη βούληση του οφειλέτη να 

ανταποκριθεί στην οικονοµική του δέσµευση από την υποχρέωση.  Ο κίνδυνος 

αθέτησης είναι αυξηµένος σηµαντικά.  Χαρακτηρίζει εταιρίες µε χρηµατοοικονοµική 

κατάσταση που ποικίλει αισθητά ανά περιόδους. 

CCC: Μια υποχρέωση που αξιολογείται «CCC» είναι σήµερα ευάλωτη σε µη 

πληρωµή, και εξαρτάται από ευνοϊκές επιχειρηµατικές, χρηµατοοικονοµικές, και 

οικονοµικές συνθήκες για τον οφειλέτη να ανταποκριθεί στην οικονοµική του 

δέσµευση από την υποχρέωση. Σε περίπτωση δυσµενών επιχειρηµατικών, 

χρηµατοοικονοµικών, ή οικονοµικών συνθηκών, ο οφειλέτης δεν είναι πιθανό να έχει 

την ικανότητα να ανταποκριθεί στην οικονοµική του δέσµευση σχετικά µε την 

υποχρέωση.  ∆ηλαδή, η πιθανότητα για αθέτηση είναι πραγµατική προοπτική. 

CC: Μια υποχρέωση που αξιολογείται «CC» είναι σήµερα ιδιαίτερα ευάλωτη σε µη 

πληρωµή. Η βαθµολογία «CC» χρησιµοποιείται όταν δεν έχει ακόµη συµβεί η 

πτώχευση, αλλά η S&P Global Ratings αναµένει η πτώχευση να γίνει εικονική 

βεβαιότητα, ανεξάρτητα από τον προβλεπόµενο χρόνο χρεοκοπίας. 

C: Μια υποχρέωση που αξιολογείται «C» είναι σήµερα ιδιαίτερα ευάλωτη σε µη 

πληρωµή, και η υποχρέωση αναµένεται να έχει χαµηλότερη σχέση από ότι στο 

παρελθόν  ή χαµηλότερη απώτερη ανάκαµψη σε σύγκριση µε τις υποχρεώσεις που 
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έχουν βαθµολογηθεί υψηλότερα.  Συνήθως οµόλογα αυτής της κατηγορίας 

απορροφώνται για σκοπούς κερδοσκοπίας.   

D: Μια υποχρέωση που αξιολογείται «D» είναι σε πτώχευση ή κατά παράβαση µιας 

τεκµαρτής υπόσχεσης. Για τα µη υβριδικά κεφάλαια, η κατηγορία διαβάθµισης «D» 

χρησιµοποιείται όταν οι πληρωµές σε µια υποχρέωση δε γίνονται κατά την 

ηµεροµηνία που οφείλονται.  Αξιολόγηση υποχρέωσης έχει µειωθεί σε «D» αν 

υπόκειται σε αναξιοπαθούσα προσφορά ανταλλαγής.  Η Fitch πιστεύει πως η εταιρία 

θα προχωρήσει σε αθέτηση όλων ή τουλάχιστον σηµαντικού µέρους των 

υποχρεώσεών της. 

NR: Αυτό δείχνει ότι δεν έχει ζητηθεί καµία αξιολόγηση, ή ότι δεν υπάρχουν 

επαρκείς πληροφορίες στις οποίες µπορεί να βασιστεί η αξιολόγηση, ή ότι η Fitch δεν 

αξιολογεί τέτοιου είδους υποχρέωση στο πλαίσιο της πολιτικής της.  Η κατηγορία 

αυτή δηλαδή, χαρακτηρίζει οντότητες µη αξιολογήσιµες δηµοσίως. 

 

Συγκεντρωτικά, οι βαθµολογίες των τριών µεγάλων οίκων δίνονται στον επόµενο 

πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Πηγή:www.euretirio.com  
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Μακροπρόθεσµες αξιολογήσεις σε αντιστοιχία µε τις βραχυπρόθεσµες αξιολογήσεις 

και των τριών οίκων δίνονται στους πίνακες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Πηγή: www.piperies.gr 
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6.3 Θεσµικό Πλαίσιο Και Αρχές Εποπτείας Των Οίκων Αξιολόγησης  –   

Η ex lege Ευθύνη Τους       

 

Οι οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας διαδραµατίζουν σηµαντικό 

ρόλο στις παγκόσµιες χρηµατιστηριακές και τραπεζικές αγορές, δεδοµένου ότι οι 

αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας τις οποίες διενεργούν χρησιµοποιούνται από 

επενδυτές, δανειολήπτες, εκδότες και κυβερνήσεις, για να λαµβάνουν επενδυτικές και 

χρηµατοδοτικές αποφάσεις µετά λόγου γνώσεως.  Πιστωτικά ιδρύµατα, επενδυτικές 

εταιρείες, ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οργανισµοί συλλογικών 

επενδύσεων σε κινητές αξίες και ιδρύµατα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών 

παροχών ενδέχεται να χρησιµοποιούν αυτές τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής 

ικανότητας ως αναφορά για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεών τους, για 

λόγους φερεγγυότητας ή για τον υπολογισµό των κινδύνων που ενέχει η επενδυτική 

τους δραστηριότητα.  Ως εκ τούτου, οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 

επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τη λειτουργία των αγορών και την πίστη και την 

εµπιστοσύνη των επενδυτών και των καταναλωτών.  Για το λόγο αυτό έπρεπε να 

δηµιουργηθούν κάποια πλαίσια που να διασφαλίζουν όσο το δυνατόν τις αρχές που 

είναι καλό να υιοθετούν οι οίκοι αξιολόγησης.   

Σύµφωνα µε την επιτροπή της κεφαλαιαγοράς, το θεσµικό πλαίσιο που διέπει του 

οργανισµούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας είναι το εξής: 

 

� ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 462/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την 

τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 για τους οργανισµούς 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (CRA3).   

� Ο∆ΗΓΙΑ 2013/14/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 

2003/41/ΕΚ για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυµάτων που 

προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών, της 

οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων σχετικά µε ορισµένους οργανισµούς συλλογικών 
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επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά 

µε τους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων όσον αφορά την 

υπέρµετρη στήριξη στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας. 

� ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 513/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Μαΐου 2011 για την 

τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 για τους οργανισµούς 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (CRA2) . 

� ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεµβρίου 2009 

για τους οργανισµούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (CRA1).   

� ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 272/2012 ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Φεβρουαρίου 2012 που συµπληρώνει τον κανονισµό 

(ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

όσον αφορά τα τέλη που χρεώνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 

Αγορών στους οργανισµούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. 

� ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ αριθ. 

946/2012 της 12ης Ιουλίου 2012 που συµπληρώνει τον Κανονισµό 1060/2009 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά στη 

διαδικασία επιβολής κυρώσεων από την ESMA σε Εταιρίες Αξιολόγησης 

Πιστοληπτικής Ικανότητας, περιλαµβανοµένων κανόνων για το δικαίωµα 

υπεράσπισης και µεταβατικών διατάξεων. 

� ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ αριθ. 

446/2012 της 21ης Μαρτίου 2012 που συµπληρώνει τον Κανονισµό 

1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά 

το περιεχόµενο και τη µορφή των περιοδικών αναφορών για τα δεδοµένα των 

αξιολογήσεων που υποβάλλονται στην ESMA από τις Εταιρίες Αξιολογήσεων 

Πιστοληπτικής Ικανότητας . 

� ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ αριθ. 

447/2012 της 21ης Μαρτίου 2012 που συµπληρώνει τον Κανονισµό 

1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε τη θέσπιση 
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κανονιστικών τεχνικών προτύπων για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης των 

µεθοδολογιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.  

� ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ αριθ. 

448/2012 της 21ης Μαρτίου 2012 που συµπληρώνει τον Κανονισµό 

1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε τη θέσπιση 

κανονιστικών τεχνικών προτύπων για την παρουσίαση των πληροφοριών που 

διαβιβάζουν οι Εταιρίες Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας σε κεντρικό 

αρχείο που δηµιουργεί η ESMA.  

� ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ αριθ. 

449/2012 της 21ης Μαρτίου 2012 που συµπληρώνει τον Κανονισµό 

1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε τη θέσπιση 

κανονιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις πληροφορίες για την 

εγγραφή και την πιστοποίηση των Εταιριών Αξιολόγησης Πιστοληπτικής 

Ικανότητας.                                                                           

 

Στο σύνολό τους οι παραπάνω κανονισµοί εισάγουν κοινή ρυθµιστική προσέγγιση 

για την ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της υπευθυνότητας, της χρηστής 

διακυβέρνησης και της ανεξαρτησίας των δραστηριοτήτων αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας, συµβάλλοντας στην ποιότητα των αξιολογήσεων 

πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδονται στην Ένωση και στην οµαλή λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς, επιτυγχάνοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των 

καταναλωτών και των επενδυτών.  Ορίζουν τις προϋποθέσεις για την έκδοση των 

αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας και τους κανόνες για την οργάνωση και 

συµπεριφορά των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, 

συµπεριλαµβανοµένων των µετόχων και των µελών τους, ώστε να προωθείται η 

ανεξαρτησία τους, να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συµφερόντων και να ενισχύεται 

η προστασία των καταναλωτών και των επενδυτών µε τη µείωση της υπέρµετρης 

στήριξης σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας κατά την πραγµατοποίηση των 

επενδύσεών τους.   ∆ηλαδή οι αξιολογούµενοι θα έπρεπε να δηµιουργήσουν ένα 

εσωτερικό σύστηµα αξιολόγησης και να µην στηρίζονται αποκλειστικά στους οίκους.  

Ο βασικότερος στόχος είναι οι µεταρρυθµίσεις αυτές να οδηγήσουν στην εύρυθµη 

λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών αγορών.  Επιπλέον στοχεύεται να γίνει η 
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αξιολόγηση των χωρών της ΕΕ πιο συχνή και όχι µία φορά ετησίως, ενώ προτείνεται 

η αλλαγή οίκου κάθε τέσσερα χρόνια.  Τέλος, προτείνεται η δηµοσίευση των 

αξιολογήσεων να γίνεται µετά το κλείσιµο των αγορών, ενώ σε περίπτωση που οι 

οίκοι παραβούν τους κανόνες να υπάρχει σύστηµα αστικών κυρώσεων προς 

συµµόρφωση. 

Όσον αφορά τους ίδιους τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, θα 

πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι από τα αρµόδια εποπτικά όργανα.  ∆ηλαδή να 

υπόκεινται στον Κώδικα ∆εοντολογίας του ∆ιεθνούς Οργανισµού των Επιτροπών 

Κεφαλαιαγοράς και να αποτελεί έναν Εθνικά Αναγνωρισµένο Οργανισµό 

Στατιστικής Αξιολόγησης βάση προδιαγραφής.  Επιπλέον να εφαρµόζει τον 

Ευρωπαϊκό Κανονισµό για τους ΟΑΠΙ 3, και να αναγνωρίζεται από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς.  Τέλος, για την εποπτεία τους αρµόδια είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή 

Κινητών Αξιών και Αγορών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

6.3.1 International Organization of Securities Commissions (IOSCO) - 

∆ιεθνής Οργανισµός Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς                           

και ο Κώδικας ∆εοντολογίας του          

 

Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (International 

Organization of Securities Commissions), ιδρύθηκε το 1983 και  έχει την έδρα του 

στην Μαδρίτη.  Είναι το βασικό forum για τη διεθνή συνεργασία µεταξύ των 

εποπτικών αρχών της κεφαλαιαγοράς και αναγνωρίζεται ως ο διεθνής φορέας για την 

θέσπιση προτύπων για τις αγορές κινητών αξιών.  Τα µέλη του οργανισµού είναι από 

διαφορετικές χώρες µε αριθµό που ξεπερνά τις 100. 

Ειδικότερα, τα µέλη της ΙOSCO συνέρχονται κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της 

Ετήσιας Συνόδου για να συζητήσουν ουσιώδη θέµατα σχετικά µε τις παγκόσµιες 

αγορές κινητών αξιών και παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων.  Η Ελληνική 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συµµετέχει ενεργά ως τακτικό µέλος στις Ετήσιες 

Συνόδους του Οργανισµού.  Τα µέλη έχουν αποφασίσει µέσω της συµµετοχής τους 

στα όργανα της ΙΟSCO τα ακόλουθα76
: 

- Τη µεταξύ τους συνεργασία µε σκοπό την καθιέρωση υψηλών προτύπων 

εποπτείας προκειµένου να διατηρηθούν δίκαιες, αποτελεσµατικές και ισχυρές 

αγορές κεφαλαίου και αντιµετώπιση του συστηµικού κινδύνου. 

- Την ένωση των προσπαθειών τους για τη δηµιουργία προτύπων και την 

αποτελεσµατική εποπτεία των διεθνών συναλλαγών επί κινητών αξιών. 

- Την ανταλλαγή πληροφοριών µε σκοπό την ανάπτυξη των εγχώριων αγορών. 

- Την παροχή αµοιβαίας βοήθειας γα την προώθηση της ακεραιότητας των 

αγορών µέσω της ακριβούς εφαρµογής προτύπων και της αποτελεσµατικής 

επιβολής ποινών έναντι των αδικηµάτων. 

Μέχρι το 2004 ορισµένες χώρες έχουν βγάλει και εφαρµόσει νόµους για την 

λειτουργία των ΟΑΠΙ.  Ο οργανισµός Iosco όµως δηµιουργεί αυτή τη χρονιά των 

κώδικα δεοντολογίας του.  Τέσσερα χρόνια αργότερα, την περίοδο που η παγκόσµια 

χρηµατοπιστωτική κρίση ξεσπά, τον αναθεωρεί, ώστε να δηµιουργήσει συγκεκριµένα 
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πρότυπα που σκοπό έχουν την πρόληψη διάφορων καταστάσεων όπως σύγκρουση 

συµφερόντων µεταξύ των οίκων και να οδηγήσει έτσι στην ανεξαρτησία τους.    

Γενικότερα έχει θέσει ως στόχο να ερευνά το ρόλο των οίκων µέσω αυτού του 

κώδικα «ευπρεπούς συµπεριφοράς» για να αυξάνεται η διαφάνεια των µη δηµόσιων 

πληροφοριών και να είναι διαχειρήσιµοι οι κίνδυνοι που διέπουν την αξιολόγηση.  

Όλα αυτά γίνονται ώστε να µην αποτυγχάνει η αξιολόγηση.  Ως συνέπεια αυτού του 

στόχου επαναλαµβάνει την εξέταση για να καταφέρει να διασφαλίσει τη 

αντικειµενικότητα και την αξιοπιστία στις αξιολογήσεις των οίκων.  Σε αυτή τη 

διαδικασία της κατέληξε σε κάποια συµπεράσµατα και έχει προτείνει µια σειρά 

µέτρων ώστε να φέρει την ισορροπία και οµαλότητα στη λειτουργία των οίκων.  Σε 

αυτά περιλαµβάνονται77
:  α) η απαγόρευση στους οίκους να δίνουν συµβουλές που 

σχετίζονται µε το σχεδιασµό των δοµηµένων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων σε 

εκδότες που αναθέτουν την αξιολόγηση στον ίδιο οίκο,  β) η αξιόπιστη πληροφόρηση 

ώστε να είναι ακριβής και ποιοτική η τελική αξιολόγηση, γ) ο αναγκαίος διαχωρισµός 

των εταιρικών και κρατικών χρεογράφων από τα δοµηµένα χρηµατοοικονοµικά 

προϊόντα και η δηµιουργία πλαισίου που αξιολογεί χωριστά την κάθε κατηγορία. 

.                                                                            ‘   
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6.3.2 U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) - Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ 

 

Είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.  Πριν τη δηµιουργία της το 1934 και την 

ψήφιση οµοσπονδιακών νόµων επικρατούσε ο νόµος του «µπλε ουρανού».  

Εφαρµοζόταν σε επίπεδου κράτους και ρύθµιζε την προσφορά και την πώληση των 

χρεογράφων για την προστασία του κοινού από την απάτη.  Ωστόσο, µε την ανάπτυξη 

των αγορών ο νόµος αυτός κρίθηκε αναποτελεσµατικός.  Έτσι, δηµιουργείται η SEC 

από το Νόµο Περί Κινητών Αξιών Χρηµατιστηρίου του 1934 (νόµος του 

Exchange)
78

.  

 Οι αρµοδιότητές της αφορούν τρία καίρια σηµεία: την προστασία των 

επενδυτών, τη διατήρηση της δικαιοσύνης, οµαλότητας και αποτελεσµατικότητας 

στις αγορές, και τέλος τη διευκόλυνση σχηµατισµού κεφαλαίου.  Για την επίτευξη 

των στόχων αυτών, επιβάλλει εκ του νόµου την υποχρέωση στις δηµόσιες 

επιχειρήσεις να υποβάλλουν τριµηνιαίες, ετήσιες εκθέσεις και άλλες περιοδικές 

εκθέσεις.  Αυτό γιατί οι επενδύσεις στις κεφαλαιαγορές δεν είναι εγγυηµένες από την 

οµοσπονδιακή κυβέρνηση, ενώ σε µια προσπάθεια να εξασφαλίσει ισότιµους όρους 

ανταγωνισµού για όλους τους επενδυτές, διατηρεί την ηλεκτρονική βάση δεδοµένων 

EDGAR ώστε οι επενδυτές να µπορούν να έχουν πρόσβαση σε οικονοµικές 

πληροφορίες που υποβάλλονται στην υπηρεσία και αφορούν στοιχεία που θα τους 

καθοδηγήσουν στις επενδυτικές τους κινήσεις.   

Οι µεγάλοι τρεις οίκοι αξιολόγησης είναι αναγνωρισµένοι από την 

Αµερικάνικη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Στις 17 Σεπτεµβρίου 2008, ανακοίνωσε νέους αυστηρούς κανόνες για την 

απαγόρευση όλων των µορφών «ακάλυπτων ανοικτών πωλήσεων» ως µέτρο για τη 

µείωση της αστάθειας στις αναταράξεις στις αγορές, ενώ έχει διεξάγει έρευνες και 

έχει διερευνήσει  αρκετές υποθέσεις από τότε σχετικά µε παρατυπίες που έχουν 

συµβεί και αρκετές φορές αφορούν τους οίκους αξιολόγησης    Σε µία εξ αυτών 

ερεύνησε πληροφορίες σχετικά µε παρελθοντικές αξιολογήσεις από τους οίκους 
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αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και το βαθµό στον οποίο πέτυχαν στις 

προβλέψεις τους.  Επιπρόσθετα, αναθεώρησε τη διαδικασία αξιολόγησης µε σκοπό 

της να διασφαλίσει ότι οι οίκοι παρέχουν υπηρεσίες αντικειµενικές, ακριβείς και 

αξιόπιστες.     

Ακόµη µία έρευνα ξεκινά για τη SEC, όταν µετά από µία αρνητική 

αξιολόγηση των ΗΠΑ από τη Standard & Poor’s το 2014 οδήγησε τον πρόεδρο 

Οµπάµα να περάσει µε νόµο τη µεταρρύθµιση Dodd-Frank θέτοντας αυστηρούς 

όρους εποπτείας στους οίκους αξιολόγησης.   Τα συµπεράσµατα της έρευνας των 

οίκων αξιολόγησης για το έτος 2014 έδειξαν αρκετές στρεβλώσεις στους οίκους 

αξιολόγησης.  Στην έκθεση της Επιτροπής αναφέρεται ότι υπήρξαν πολλές 

περιπτώσεις όπου οίκοι δεν εφάρµοσαν πολιτικές και διαδικασίες αξιολόγησης ή δεν 

έκαναν τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις µεθοδολογίες και τα 

κριτήριά τους είτε χρησιµοποίησαν κριτήρια που δεν τα επιτρέπει η πολιτική του 

οίκου.  Είχαν παραβεί όλο τον κώδικα που διέπει τη λειτουργία τους.  Οι παραλείψεις 

ξεκινούν από περιπτώσεις περιορισµένης πρόσβασης σε βασικές πληροφορίες, ενώ οι 

παρατυπίες ξεκινούν από ατεκµηρίωτες αξιολογήσεις και φθάνουν µέχρι σε χρήση 

εξωτερικών συνεργατών για τη βαθµολόγηση κρατών και επιχειρήσεων.   

Χαρακτηριστικά αναφέρουµε:  

- Οι τρεις µεγάλοι οίκοι κι ένας µικρότερος παρουσίασαν αδυναµίες ως προς 

την πρόσβαση που έχει το προσωπικό που αξιολογεί στα οικονοµικά µεγέθη 

του οίκου αξιολόγησης. Θεωρητικά δεν πρέπει να υπάρχει πρόσβαση που 

ίσως να κλονίσει την αντικειµενικότητα, και ο αξιολογητής έτσι να κρίνει µε 

βάση τις οικονοµικές ανάγκες ή τους στόχους του οίκου αξιολόγησης. 

- Ένας µεγάλος οίκος και έξι µικρότεροι είχαν αδυναµίες που αφορούσαν στις 

πολιτικές, στις διαδικασίες και στους ελέγχους που διέπουν την ιδιοκτησία 

τίτλων των εργαζοµένων τους. Σε έναν µικρό οίκο, βρέθηκε αναλυτής που 

συµµετείχε στις αξιολογήσεις δύο εταιρειών και ταυτόχρονα κατείχε και 

µετοχές τους. Επιπλέον, σε έξι µικρότερους οίκους διαπιστώθηκε ότι δεν 

υπήρχε αξιόπιστη διαδικασία ελέγχου για τις κινητές αξίες που κατέχει το 

προσωπικό τους. 

- Τέσσερις οίκοι δεν έχουν ξεχωρίσει τις εµπορικές τους δραστηριότητες µε 

αυτές της αξιολόγησης και της ανάλυσης. Έτσι, σε µία περίπτωση 
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εντοπίστηκε υπάλληλος που κάνει µάρκετινγκ υπηρεσιών αξιολόγησης και 

ταυτόχρονα συµµετέχει σε επιτροπή αξιολογήσεων. 

- Σε ένα µικρό οίκο αξιολόγησης βρέθηκε ότι επιτρεπόταν στους αναλυτές να 

δίνουν δώρα στους εκδότες οµολόγων. 

- Ένας µεγάλος οίκος πρόσφερε πρόσβαση σε µη εκτελεστικά µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου σε εµπιστευτικές πληροφορίες και σε τυχόν αλλαγές 

σχετικά µε τη µεθοδολογία αξιολογήσεων. 

Από τότε, οι 3 µεγάλοι οίκοι Moody’s, Standard & Poor’s και Fitch και άλλοι επτά 

µικρότεροι, οι ΑΜ Best, DBRS, Egan Jones, HR Ratings, Japan Credit Rating 

Agency, Kroll Bond Rating Agency και Morningstars τέθηκαν σε παρακολούθηση 

από τη  SEC. 
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 6.3.3 Nationally Recognized Statistical Rating Organizations (NRSROs) 

- Εθνικοί Αναγνωρισµένοι Οργανισµοί Στατιστικής Αξιολόγησης 

 

Ανά τον κόσµο οι οίκοι αξιολόγησης αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του 

οφειλέτη ως οντότητα ή σε σχέση µε συγκεκριµένες αξίες και µέσα χρηµαταγοράς.  

Ωστόσο η πληθώρα οίκων δεν εξασφαλίζει και την αξιοπιστία στις αξιολογήσεις που 

παρέχουν. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ είδε το κενό που υπήρχε στους 

κανόνες και ακριβώς για να εξασφαλίσει την αξιοπιστία και την ασφάλεια των οίκων 

αξιολόγησης προχώρησε στο σχεδιασµό της γνωστής προδιαγραφής NRSRO το 

1975.  Μέχρι τότε η SEC προχωρούσε σε έκδοση κανόνων που αφορούσαν καθαρές 

κεφαλαιακές απαιτήσεις τραπεζών και χρηµατιστών.  Η ιδέα προήλθε από το γεγονός  

ότι τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα δεν θα πρέπει να κρατούν στο αποθεµατικό το 

ίδιο ποσό του κεφαλαίου για την προστασία τους εάν το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα 

έχει επενδύσει σε υψηλής ρευστότητας και σε ασφαλείς τίτλους όπως τα κρατικά 

οµόλογα των ΗΠΑ. Η ασφάλεια των τίτλων αυτών, αντανακλάται στην αξιολόγηση 

της πιστοληπτικής ικανότητας τους.  

Αρχικά, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν είχε σχεδιάσει και εγκρίνει ειδικές 

προδιαγραφές για τον προσδιορισµό των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας ως εθνικά αναγνωρισµένους και προσωπικό της ερευνούσε την αγορά για 

να διαπιστώσει αν η βαθµολογία που δίνει ένας οίκος ανταποκρίνεται στην 

πραγµατικότητα.  Αργότερα προσπάθησε να καθορίσει τα κριτήρια που χρησιµοποιεί 

και το 2005 δηµοσιεύθηκε ο κανονισµός για το σκοπό αυτό. Σύµφωνα λοιπόν µε 

αυτόν το προσωπικό της Επιτροπής ερευνά την αξιοπιστία και τη λειτουργική 

ικανότητα κάθε οίκου µε την εξέταση µιας σειράς από τα παρακάτω κριτήρια: 

- Οργανωτική δοµή του οίκου αξιολόγησης 

- Οικονοµικοί πόροι του οίκου (εξωτερικές πηγές χρηµατοδότησης ή πιέσεις 

έλεγχος από την αξιολογούµενη εταιρία;) 

- Ποιότητα και µέγεθος δυναµικού εταιρίας 

- Ανεξαρτησία οίκου 

- Ποιότητα αξιολογήσεων 
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- Ύπαρξη εσωτερικού συστήµατος διαδικασιών για αποφυγή κατάχρησης 

δηµόσιων πληροφοριών και έλεγχος εφαρµογής διαδικασιών 

- Καθεστώς ιδιοκτησίας 

- Φιλοσοφία και πολιτική του οίκου 

- Ιστορικά στοιχεία 

- Εύρος επικοινωνίας οίκου µε τη διοίκηση  

Ωστόσο η SEC δέχθηκε τα πυρά πολλών που την κατηγορούσαν για αδιαφάνεια 

και ελάχιστη ρυθµιστική εποπτεία όσον αφορά τους NRSRO’s.  Έτσι, το 2006, το 

Κογκρέσο ψήφισε την µεταρρύθµιση νόµου περί πιστωτικών οργανισµών 

αξιολόγησης που παρείχε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την εξουσία να θεσπίσει 

ένα πρόγραµµα εποπτείας για εγγραφή των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας και τις κατευθυντήριες γραµµές, για τον προσδιορισµό τους ως NRSROs 

και σύστηµα εσωτερικών διαδικασιών για την αποφυγή συγκρούσεων συµφερόντων.  

Ένα χρόνο αργότερα αλλά και το 2009 και το 2011 τροποποιεί τους κανονισµούς για 

την ενίσχυση της ακεραιότητας και τη βελτίωση της διαφάνειας των αξιολογήσεων 

πιστοληπτικής ικανότητας.  Οι προτεινόµενοι αυτοί κανόνες θα εφαρµόσουν 

ορισµένες διατάξεις του νόµου Dodd-Frank για να ενισχύσουν τους υφιστάµενους 

κανόνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής 

ικανότητας στους  NRSROs, καθώς το Κογκρέσο έχει σηµειώσει ότι οι αξιολογήσεις 

πιστοληπτικής ικανότητας που εφαρµόζονται σε σύνθετα χρηµατοοικονοµικά 

προϊόντα αποδείχθηκαν ανακριβείς και συνέβαλαν σηµαντικά στην κακή διαχείριση 

των κινδύνων από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και οι επενδυτές. 

Σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, απαιτείται για τους 

NRSROs: 

- Έκθεση σχετικά µε τους εσωτερικούς ελέγχους 

- Προστασία από συγκρούσεις συµφερόντων. 

- Καθιέρωση επαγγελµατικών πρότυπων για τη χρησιµοποίηση από 

πιστωτικούς αναλυτές. 

- ∆ηµόσια γνωστοποίηση σχετικά µε την πιστοληπτική ικανότητα και τη 

µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε για να προσδιοριστεί αυτή. 

- Ενίσχυση των δηµόσιων αποκαλύψεών τους σχετικά µε τις επιδόσεις των 

αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας τους. 
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- Γνωστοποίηση σε τρίτους µέσω εκθέσεων επιµέλειας τους τίτλους που 

προέρχονται από τιτλοποίηση. 

- Προϋπηρεσία και αναγνωσιµότητα στην αγορά 

Ο οίκος καταθέσει αίτηση για εγγραφή ως αναγνωρίσιµος και µετά από τον έλεγχο 

για ακριβή στοιχεία και αξιοπιστία η SEC προχωρά σε έγκρισή του ή όχι, ενώ 

σύµφωνα µε τις προτεινόµενες τροποποιήσεις, απαιτείται ένας NRSRO να 

χρησιµοποιεί το σύστηµα EDGAR της SEC. 

Τον Οκτώβριο του 2011 εννέα οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 

χαρακτηρίζονται ως NRSROs, συµπεριλαµβανοµένων των τριών µεγάλων.  Πριν από 

την απόσυρση της εγγραφής από την Κεφαλαιαγορά της ιαπωνική εταιρίας Ratings 

and Investment Information, Inc υπήρχαν δέκα οργανισµοί NRSRO.  Σήµερα λοιπόν 

οι εθνικά αναγνωρισµένοι οίκοι είναι: 

• Standard & Poor's 

• Moody's Investors Service 

• Fitch Ratings 

• Kroll Bond Rating Agency 

• A. M. Best Company 

• Dominion Bond Rating Service, Ltd 

• Japan Credit Rating Agency, Ltd. 

• Egan-Jones Rating Company 

• Morningstar, Inc. 
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6.3.4 Committee of European Securities Regulators (CESR) - Επιτροπή 

των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς 

 

Η CESR είναι η ανεξάρτητη Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών 

Κεφαλαιαγοράς. Ιδρύθηκε σύµφωνα µε τους όρους της απόφασης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 2001 (2001/527 / ΕΚ).  Είναι µία από τις δύο επιτροπές 

που οραµατίστηκε στην τελική έκθεση της Επιτροπής Σοφών τη ρύθµιση των 

ευρωπαϊκών αγορών κινητών αξιών. Η ίδια η έκθεση εγκρίθηκε από τους αρχηγούς 

κρατών στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (ψήφισµα της Στοκχόλµης της 23ης Μαρτίου 

2001) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 

5ης Φεβρουαρίου 2002. 

Ο ρόλος της CESR είναι79
: 

- Βελτίωση του συντονισµού µεταξύ των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών 

Κεφαλαιαγοράς: ανάπτυξη αποτελεσµατικών µηχανισµών, επιχειρησιακό δίκτυο για 

την ενίσχυση της καθηµερινής συνεπούς εποπτείας και επιβολής της ενιαίας αγοράς 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών  

- Να δράσει ως συµβουλευτική οµάδα για να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 

ιδίως στο πλαίσιο της προετοιµασίας των σχεδίων εκτελεστικών µέτρων των οδηγιών 

στο πλαίσιο της ΕΕ στον τοµέα των κινητών αξιών. 

- Εργασία για να εξασφαλίσει πιο συνεπή και έγκαιρη εφαρµογή µέρα µε την ηµέρα 

της κοινοτικής νοµοθεσίας στα κράτη µέλη: το έργο αυτό διεξάγεται από την 

επιτροπή επανεξέτασης υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της CESR, και από τις 

δύο λειτουργικές οµάδες: CESR-Pol και Η CESR-Fin. 

Η CESR υποβάλλει ετήσια έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία 

αποστέλλεται επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.  Ο πρόεδρος 

της CESR υποβάλλει τακτικά εκθέσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διατηρεί 

ισχυρούς δεσµούς µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών. 

                                                           
79

 Decision 2001/527/EC 
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Μία από τις έρευνες που διενήργησε η CESR κατ΄ εντολή της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στα τέλη του 2007 αφορούσε τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας και τον ρόλο τους.  Ειδικότερα αφορούσε τα δοµηµένα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα.  Μετά το τέλος της έρευνας, τα αποτελέσµατα 

έδειχναν πως κρινόταν αναγκαίο να αναθεωρηθεί ο ρόλος καθώς κάποιες λειτουργίες 

δεν ανταποκρινόταν ικανοποιητικά.  Οι προτάσεις της για την αναθεώρηση 

αφορούσαν κυρίως: 

α) στην απαιτούµενη διαφάνεια στη µεθοδολογία και στις διαδικασίες 

αξιολόγησης που ακολουθούσαν 

β) στην επιτήρηση όλης της πορείας της διαδικασίας αξιολόγησης και το 

βαθµό που υπήρξε επιτυχία 

γ) στο διαχωρισµό των κύριων και δευτερευουσών δραστηριοτήτων των 

οίκων αξιολόγησης 

δ) στην ανεξαρτησία των οίκων για αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων 

ε) στη διαφάνεια σχετικά µε την αµοιβή των οίκων 

 

H CESR υπήρξε η συµβουλευτική επιτροπή µε µέλη τις εποπτικές αρχές κινητών 

αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συµβούλευε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2001 

έως και το 2010 σε θέµατα πολιτικής που αφορούν στη νοµοθεσία κινητών αξιών, 

ενώ παράλληλα προώθησε τη ρυθµιστική και εποπτική σύγκλιση.   

Από 1 Ιανουαρίου 2011 την διαδέχτηκε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 

Αγορών (European Securities and Markets Authority -ESMA). 
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6.3.5 European Securities and Markets Authority (ESMA) - Ευρωπαϊκή 

Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) 

 

H ESMA συστάθηκε την 1 Ιανουαρίου 2011 σύµφωνα µε τον Κανονισµό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 1095/2010, όπως δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 15 ∆εκεµβρίου 2010 και διαδέχθηκε την Επιτροπή των 

Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (CESR). 

 Η ΕSMA είναι η ανεξάρτητη ευρωπαϊκή εποπτική αρχή, που έχει συσταθεί µε 

σκοπό να συµβάλει στη διαφύλαξη της σταθερότητας του ευρωπαϊκού 

χρηµατοοικονοµικού συστήµατος.  Προκειµένου να υλοποιήσει το σκοπό της, η 

ESMA προωθεί την ακεραιότητα, τη διαφάνεια, την αποτελεσµατικότητα και την 

εύρυθµη λειτουργία των κεφαλαιαγορών, ενισχύοντας παράλληλα την προστασία των 

επενδυτών και των εν γένει χρηστών χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 

η δράση της ΕSMA στη ρύθµιση των αγορών κινητών αξιών στοχεύει στην 

υιοθέτηση ενός ενιαίου βιβλίου κανόνων στην Ευρώπη.  Αυτό επιτυγχάνει δύο 

στόχους: α) ενισχύει τη συνεπή αντιµετώπιση των επενδυτών στην Ευρώπη µε τη 

δηµιουργία επαρκούς επιπέδου προστασίας των επενδυτών µέσω της 

αποτελεσµατικής ρύθµισης και της εποπτείας και β) προωθεί ίσους όρους 

ανταγωνισµού στους παρόχους χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, ενώ διασφαλίζει την 

αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα του κόστους της εποπτείας των 

εταιριών.
80

  Η ESMA είναι επίσης υπεύθυνη για το συντονισµό της δραστηριότητας 

των εθνικών εποπτικών αρχών κινητών αξιών ή τη λήψη µέτρων επείγοντος 

χαρακτήρα όταν ανακύπτει περίπτωση κρίσης.  Όσον αφορά στο ρόλο της να θέτει 

πρότυπα και να περιορίζει τον κίνδυνο ρυθµιστικού αθέµιτου ανταγωνισµού, η 

ESMA ενισχύει τη διεθνή εποπτική συνεργασία.  Όπου απαιτείται από το Ευρωπαϊκό 

δίκαιο, η ESMA αναλαµβάνει την άµεση εποπτεία συγκεκριµένων εταιριών µε 

πανευρωπαϊκή παρουσία, όπως οι οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 

(CRAs) καθώς και των Αρχείων Καταγραφής Συναλλαγών (TRs)
81

. 

                                                           
80

 www.hcmc.gr 
81

 www.esma.europa.eu 
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Η ΕSMA λειτουργεί ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή αλλά είναι υπόλογη 

απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συµβούλιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η ESMA αποτελεί µέρος του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας (European System of Financial Supervison-ESFS) 

που επίσης συγκροτήθηκε το 2011 ως αποτέλεσµα των νοµοθετικών προτάσεων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την δηµιουργία νέου θεσµικού πλαισίου 

χρηµατοπιστωτικής εποπτείας στην Ευρώπη.  

Έχει δοθεί σηµαντικός ρόλος στην ESMA στο επίπεδο 2 της νοµοθετικής 

εργασίας, όπου της ανατίθεται η σύνταξη «παράγωγων» νοµοθετικών πράξεων που 

αφορούν κυρίως την εξειδίκευση του περιεχοµένου µίας νοµικής υποχρέωσης και στα 

εκτελεστικά µέτρα που δίνουν ισχύ σε ουσιαστικές νοµικές απαιτήσεις.  Στο επίπεδο 

3 η ESMA εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις µε στόχο την καθιέρωση 

σταθερών, αποτελεσµατικών και επαρκών εποπτικών πρακτικών εντός του 

Ευρωπαϊκού Συστήµατος Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας και την διασφάλιση 

κοινής, οµοιόµορφης και συνεπούς εφαρµογής του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου, ενώ στο 

επίπεδο 4 µπορεί να ζητηθεί από την ESMA να ξεκινήσει έρευνα και να εκδώσει 

σύσταση προς µία εθνική εποπτική αρχή, εντός δύο µηνών από την έναρξη της 

έρευνας.  Η ESMA µπορεί επίσης να ξεκινήσει έρευνες µε δική της πρωτοβουλία.  

Μπορεί να ζητηθεί από την ESMA να ξεκινήσει έρευνα και να εκδώσει σύσταση 

προς µία εθνική εποπτική αρχή, εντός δύο µηνών από την έναρξη της έρευνας. Η 

ESMA µπορεί επίσης να ξεκινήσει έρευνες µε δική της πρωτοβουλία. 

Σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, ο Κανονισµός 1060/2009 (CRA1) για 

τις Εταιρίες Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (CRAs), θεσπίστηκε τον 

∆εκέµβριο 2009. Με την ανακοίνωση της δηµιουργίας ESMA, ο Κανονισµός 

αναθεωρήθηκε το Μάιο 2011 (CRA2) µε σκοπό να αναθέσει στην ESMA την 

αποκλειστική αρµοδιότητα της εγγραφής και εποπτείας των CRAs που 

δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Σύµφωνα µε τον Κανονισµό, η ESMA 

καλείται επίσης να προετοιµάσει Κανονιστικά Τεχνικά Πρότυπα, παράλληλα µε τον 

παραδοσιακό της έργο που είναι η προώθηση της εποπτικής σύγκλισης µε την έκδοση 

κατευθυντήριων οδηγιών και συστάσεων επιπέδου 3.  Επιπλέον ο Κανονισµός 

απαιτεί από την ESMA την τήρηση κεντρικού αρχείου πληροφοριών που θα 

περιλαµβάνει τις ιστορικές επιδόσεις των CRAs καθώς και τις αξιολογήσεις 

πιστοληπτικής ικανότητας που εκδόθηκαν στο παρελθόν.  Οι πληροφορίες αυτές είναι 
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διαθέσιµες στο ευρύ κοινό.  Τον Μάιο 2013 ο Κανονισµός τροποποιήθηκε εκ νέου 

(CRA3) προκειµένου να θεσπιστούν µεταξύ άλλων, κανόνες για µείωση της 

υπερβολικής εξάρτησης των φορέων της αγοράς από τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής 

ικανότητας, για ενίσχυση της διαφάνειας σε σχέση µε τη λειτουργία των CRAs καθώς 

και για αστική ευθύνη σε περίπτωση οικονοµικής βλάβης των χρηστών των 

αξιολογήσεων. 

Οι οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που εδρεύουν στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εγγραφούν στην ESMA ενώ οι οίκοι που εδρεύουν σε 

τρίτες χώρες και δραστηριοποιούνται στην ΕΕ πρέπει να αναγνωριστούν-

πιστοποιηθούν από την ESMA.  Η διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης 

καθορίζεται από κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

κατ' εξουσιοδότηση του Κανονισµού για τα CRAs. 

Σε έκθεσή της το 2013
82

 σχετικά µε τον έλεγχο κρατικών αξιολογήσεων 

προτείνει την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση του συστήµατος διακυβέρνησης, των 

συγκρούσεων συµφερόντων, της επάρκειας των πόρων και των διαδικασιών 

διασφάλισης της εµπιστευτικότητας των τριών διεθνών οίκων αξιολόγησης της 

πιστοληπτικής ικανότητας.  Ακόµη, το 2009 αποφάσισε για τη λήψη του εποπτικού 

µέτρου της δηµόσιας µοµφής εναντίον της Standard & Poor’s για ελλείψεις στο 

σύστηµα του εσωτερικού ελέγχου της, ενώ το 2014 πραγµατοποίησε έρευνα σε 

δοµηµένα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. 
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6.3.6 Τι Λένε Οι Ίδιοι Οι Οίκοι Αξιολόγησης Για Την Κριτική Που 

∆έχονται Και Τις Μεταρρυθµίσεις Της Εποπτείας 

 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και µετά το ξέσπασµα της οικονοµικής 

κρίσης που έχει παγκόσµιο αντίκτυπο, οι οίκοι αξιολόγησης έχουν κατηγορηθεί πολύ 

πως ο ρόλος και η λειτουργία τους έχει επιφέρει συνέπειες στους επενδυτές.  Μη 

θέλοντας να υποστούν ζηµία στη φήµη και την αξιοπιστία τους, καταβάλλουν 

προσπάθειες ώστε να αναθεωρήσουν τις απόψεις των επικριτών, πριν αυτές 

καταφέρουν και  παγιωθούν.   

Η κυρίως κριτική που τους ασκείται αφορά στην ποιότητα των αξιολογήσεών 

τους, καθώς διαχειριστές των περιουσιακών στοιχείων και επενδυτές για τη λήψη των 

αποφάσεων και την τελική τους κίνηση στον επενδυτικό ορίζοντα  προβαίνουν στη 

υιοθέτηση των αξιολογήσεων αυτών.  Οι οίκοι τηρώντας στάση άµυνας στο 

κατηγορώ προειδοποιούν πως οι αξιολογήσεις τους δεν αποτελούν αποδεικτικό 

ακρίβειας και αξιοπιστίας και σε καµία περίπτωση οι επενδυτές δε θα πρέπει να 

στηρίζονται σε αυτές.  ∆ηλώνουν πως η αξιολόγηση αποτελεί την έκφραση γνώµης 

σχετικά µε την πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών ύστερα από µελέτη  

πληροφοριών που έχουν στα χέρια τους και µια άποψη του επενδυτικού κινδύνου και 

της ποιότητας των χρεογράφων, αλλά δεν αποτελεί επενδυτική συµβουλή για τη 

λήψη της τελικής τους απόφασης.  ∆ε µπορεί να αποτελέσει εγγύηση πιστωτικής 

ικανότητας ούτε ένδειξη ρευστότητας του αξιόγραφου στην αγορά, καθώς εκτιµά 

απλά την πιθανότητα ο εκδότης να αθετήσει την υποχρέωσή του.  Ακόµη, δεν εκτιµά 

την απόδοση των δοµηµένων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, που όπως έχουµε 

αναφέρει ο διαχωρισµός τους είναι δύσκολος. 

Ένα δεύτερο καίριο σηµείο αποτελεί η πίεση που δέχεται ολόκληρος ο κλάδος 

της αξιολόγησης.  Οι Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς και η εποπτική αρχή µε συνεχόµενες 

τροποποιήσεις κανονισµών και νέες µεταρρυθµίσεις προσπαθούν να δηµιουργήσουν 

ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο αρχών που να διέπουν τις αξιολογήσεις και τους οίκους.  

Παρουσιάζονται αρκετές φορές συγκρούσεις συµφερόντων και αδιαφάνεια που 

καταστρατηγούν την ανεξαρτησία των οίκων.  Έτσι, οι οίκοι σε µια προσπάθειά τους 

να προλάβουν τις εξελίξεις στην αγορά και τις συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες, 
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αλλά και δρώντας σε πλαίσιο απολογισµού για τυχόν αδυναµίες των αξιολογήσεών 

τους, πραγµατοποιούν αλλαγές στο τρόπο λειτουργίας τους και αναθεωρούν σηµεία 

των µεθοδολογιών τους.  Όµως προβαίνουν σε δηλώσεις για τη µη κατανόηση από 

πλευράς αρχών και επενδυτών του ρόλου, της λειτουργίας και του πεδίου εφαρµογών 

τους.
83

  Τονίζουν πως οι αξιολογήσεις τους είναι προϊόν εξέτασης των πληροφοριών 

που έχουν οι αναλυτές και δεν αντανακλούν τις µεταβαλλόµενες τιµές που 

διαµορφώνονται καθηµερινά κατά τη διαπραγµάτευση.  Όσον αφορά τη διαφάνεια, 

αποφαίνονται τη δηµοσίευση των αξιολογήσεων και προσπαθούν να αποφύγουν την 

κριτική.   

Ακόµη,  µάχονται να αντικρούσουν και τις κριτικές για τη σύγκρουση 

συµφερόντων,  που προκύπτει από το µέγεθος και τον χρόνο πληρωµής της αµοιβής 

τους αλλά και από την παροχή συµβουλών ως εναλλακτική υπηρεσία που παρέχουν.  

Σε δηλώσεις τους, κυρίως οι τρεις µεγαλύτεροι οίκοι αξιολόγησης προτείνουν τα νέα 

µέτρα στη µεθοδολογία τους για να µπορέσουν εγγυηθούν σωστά διατυπωµένες και 

τεκµηριωµένες πληροφορίες. 

Τέλος, για την αποφυγή αστικών κυρώσεων από τις εποπτικές αρχές ως 

αποτέλεσµα απώλειας κεφαλαίων από επενδυτές που στηρίχθηκαν σε αξιολογήσεις 

τους, κατευθύνονται σε νέες προτάσεις και ρυθµίσεις της λειτουργίας τους.  

Εκτιµούµε, ότι ένας σχεδιασµός για εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης στις 

εταιρίες που αξιολογούνται θα ήταν αρκετά ικανές ώστε να αποφευχθούν ή έστω να 

περιοριστούν ορισµένα προβλήµατα, όπως οι συγκρούσεις συµφερόντων και η 

έλλειψη ανεξαρτησίας των µεγάλων οίκων. 

 

 

 

 

 

       

                                                           
83

 Ντραπέ-Στάθογλου (2013), σελ. 36-38 
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6.4 Οι Οίκοι Αξιολόγησης Στην Ευρώπη Του Σήµερα       

 

Μακρύς είναι ο δρόµος που έχει να διανύσει ακόµη η Ευρώπη για να ενισχύσει τον 

ανταγωνισµό στον κλάδο των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.  

Από στοιχεία που δίνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, οι τρεις 

µεγάλοι οίκοι καταβάλλουν προσπάθειες για να διευρύνουν την κυριαρχία τους στη 

ΕΕ ενώ ήδη κατέχουν µερίδιο αγοράς που υπερβαίνει το 90%.  Από την δική τους 

πλευρά, οι οίκοι ακολουθώντας τις εξελίξεις στην Ευρωζώνη συνεχίζουν το έργο τους 

και προχωρούν στην διαβάθµιση της αξιοπιστίας των κρατών-µελών.  Οι τρεις 

µεγάλοι οίκοι ως κυρίαρχοι του κλάδου έχουν τη δυνατότητα να κατευθύνουν τις 

επενδύσεις και τους κατέχοντες κεφάλαια µε τις βαθµολογίες τους.  Εντύπωση σε 

πολλούς προκαλεί το γεγονός πως προσαρµόζουν αρκετές φορές την πληροφόρηση 

που έχουν στη διάθεσή τους προς τα κάτω ή προς τα πάνω στη βαθµολογία, ως ένα 

άλλο παιχνίδι µονόπολης, τη στιγµή που οι εκθέσεις τους κρίνουν το επίπεδο της 

πιστοληπτικής αξιοπιστίας του εκδότη και το ύψος του επιτοκίου δανεισµού, ίσως και 

το µέλλον του.  Όσο πιο χαµηλή είναι η βαθµολογία που λαµβάνει µια χώρα, τόσο 

πιο υψηλό κόστος δανεισµού πληρώνει.   

Έτσι, αντιδράσεις προς τους οίκους αξιολόγησης έχουν προκληθεί από πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα την περίοδο της ύφεσης.  Πολιτικοί τους κατηγορούν για 

µεροληπτική στάση και πολλοί επενδυτές για αδυναµία να εντοπίσουν πιστωτικούς 

κινδύνους πριν να είναι πολύ αργά.   

Τα παραδείγµατα των υποβαθµίσεων στην Ευρώπη του 2016 πολλά.  Η Standard 

& Poor’s και ο Fitch αξιολόγησαν την Τουρκία τον Ιούλιο του  µε BBB-.  Αυτό 

συνεπάγεται πιστωτικές επιπτώσεις για την Τουρκία, λόγω της εξάρτησής της από το 

ξένο κεφάλαιο, αναφέρει ο Moody’s.  Η αλήθεια είναι ότι άργησαν να πουν την 

αλήθεια για την οικονοµία «φούσκα» της Τουρκίας.    

Στάση αναµονής  και έντονης επιφυλακτικότητας, εξακολουθούν να κρατούν 

απέναντι στην Ελλάδα οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης, διατηρώντας τη 

διαβάθµιση της χώρας σε πολύ χαµηλά επίπεδα και για την ακρίβεια σε επίπεδα junk. 
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Άλλη µία υποβάθµιση υπάρχει για την Ισπανία.  Η Ισπανία αξιολογήθηκε µε Baa2 

το Σεπτέµβριο από τη  Moody’s που πρόσθεσε ότι η συνεχιζόµενη απουσία 

κυβέρνησης υπονοµεύει  την δυνατότητα της χώρας να επιτύχει τους 

δηµοσιονοµικούς της  στόχους και να αντιµετωπίσει τις διαρθρωτικές αδυναµίες της 

στα  δηµόσια οικονοµικά, ενώ επεσήµανε πως θα αξιολογηθεί εκ νέου στις 14 

Οκτωβρίου.  

Ο τέταρτος σε κατάταξη οίκος, ο DBRS συνεχίζει µε την ίδια βαθµολογία στην 

Ιταλία (A) «υπό αξιολόγηση µε αρνητικές επιπτώσεις» από τις αρχές Αυγούστου, 

λόγω της τραπεζικής κρίσης αλλά και της αβεβαιότητας γύρω από το δηµοψήφισµα.  

Το όχι ωστόσο στο δηµοψήφισµα θα προκαλέσει αναταράξεις.   

Όσον αφορά την Φιλανδία;  Η άλλοτε υποδειγµατική Φινλανδία έχασε επισήµως 

την άριστη βαθµολογία ΑΑΑ και από τον τρίτο µεγάλο οίκο αξιολόγησης, τον 

Moody΄s. 

Η οικονοµία της Πορτογαλίας έχει κολλήσει σε υψηλό χρέος, χαµηλή ανάπτυξη 

και στάσιµες οικονοµικές µεταρρυθµίσεις, προειδοποιεί ο οίκος DBRS, ενώ θα δώσει 

την τελική απάντησή του στις 21/10 για το αν θα υποβαθµιστεί σε junk. 

Το Brexit φέρνει άµεση υποβάθµιση και στην Μ. Βρετανία.  Συγκεκριµένα, η 

Standard and Poor's προειδοποίησε ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να απωλέσει την 

κορυφαία αξιολόγηση «ΑΑΑ». 

Τέλος, το αξιόχρεο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µετά από αναβάθµιση της 

µακροπρόθεσµης αξιολόγησης στo ΒΒ από ΒΒ- από τον οίκο Standard & Poor's 

βρίσκεται πιο κοντά στην έξοδο από τα σκουπίδια «junk» για το 2017.  Υπολείπονται 

δύο βαθµίδες για να περάσει η βαθµολογία της Κύπρου σε επενδυτική κατηγορία. 

Στον αντίποδα η  ισχυρή οικονοµία της Γερµανίας.  H Fitch επιβεβαίωσε την 

αξιολόγηση «ΑΑΑ» για την πιστοληπτική ικανότητά της, ενώ τονίζει πως µε ρυθµό 

1,7% θα τρέξει η γερµανική οικονοµία φέτος.  Ένα ακόµη βήµα θα κάνει η Γερµανία, 

καθώς ο γερµανικός οίκος αξιολόγησης Scope βρίσκεται σε συζητήσεις για να γίνει 

ένας από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης που αναγνωρίζει επίσηµα η ΕΚΤ. 

 Σουηδία, Νορβηγία, ∆ανία, Ελβετία, παραµένουν στο κλαµπ του τριπλού Α. 
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Μετά την παράθεση τόσων παραδειγµάτων εύλογα αναρωτιέται κανείς αν όλες 

αυτές οι υποβαθµίσεις οφείλονται µόνο στην οικονοµική κρίση που µας χτύπησε ή 

µήπως αποτελεί µι ανατροφοδοτούµενη διαδικασία.  Αναµφίβολα όµως, είναι 

ενθαρρυντικό το γεγονός ότι µετά την κρίση πολλοί επενδυτές τηρούν 

επιφυλακτικότερη στάση έναντι των αξιολογήσεων των µεγάλων οίκων και µερικές 

φορές τείνουν σε εναλλακτική πληροφόρηση.  Για παράδειγµα, το επιτόκιο 

δανεισµού που καλούνταν να πληρώσει η Γαλλία δεν αυξήθηκε όταν η S&P 

υποβάθµισε τα κρατικά οµόλογα στις αρχές του 2012. 

Κοιτώντας τη γενικότερη κατάσταση στο κλάδο της αξιολόγησης, συµπεραίνουµε 

πως το να αποφασίζουν σε όλη την Ευρώπη οι τρεις οίκοι για το αν µια οικονοµία 

έχει υπερχρεωθεί και δε µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της συνιστά ένα 

ευρύ και ουσιώδες πεδίο διερεύνησης. 

 

6.4.1 Οι Οίκοι Αξιολόγησης Από Τη Σκοπιά Των Θεσµών               

 

Η γνωστή στη χώρας µας τρόικα άλλαξε το όνοµα της σε Θεσµούς.  Ευρωπαϊκή 

Ένωση (EU), Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB) και ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 

(IMF) την απαρτίζουν ως πρόσφατα που στη νέα εκδοχή προστέθηκε και ο 

Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας (ESM).   

Αρκετές µελέτες περιπτώσεων και δηλώσεις των παραπάνω οργάνων τονίζουν τα 

θετικά αλλά πολύ περισσότερο τα αρνητικά των οίκων αξιολόγησης και προτείνουν 

µέτρα εξέλιξης. 

Σε µία αναφορά του το ∆ΝΤ υπογραµµίζει ότι ένα πέπλο υποψίας πλανάται 

σχετικά µε το ρόλο των οίκων αξιολόγησης.  Αρκετές είναι οι φορές που οι 

ανακοινώσεις τους επηρεάζουν τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα των κρατών-

µελών της Ευρωζώνης.  Σε µία εκ των εκθέσεών του, παρέθεσε τη µελέτη 71 

αξιολογήσεων των τριών κυρίαρχων οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 

που αφορούσαν τις χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ελλάδα, 

Ολλανδία, Ισπανία, Γερµανία για την περίοδο 10/2006 έως 4/2010.  Τα 

συµπεράσµατα έδειξαν πως οι οίκοι προχώρησαν σε υποβαθµίσεις ορισµένων χωρών 
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που το επίπεδο του χρέους κυµαινόταν σε υψηλά επίπεδα, ωστόσο ο αντίκτυπος των 

υποβαθµίσεων επηρέασε το σύνολο των χωρών.  Ταυτόχρονα οι χρηµατοπιστωτικές 

αγορές ένιωσαν το συστηµικό κίνδυνο, καθώς αρνητικά επηρεάστηκε η ευρωπαϊκή 

χρηµατοπιστωτική σταθερότητα.  Όπως χαρακτηριστικά γράφει η ίδια η µελέτη: 

«Έχει ενδιαφέρον ότι οι χρηµατοπιστωτικές αγορές σε όλη την ευρωζώνη έχουν 

βρεθεί υπό πίεση, παρ' όλο που οι οίκοι αξιολόγησης είχαν επικεντρωθεί σε µερικές 

µόνο χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία». 

«∆ιαπιστώσαµε ότι οι υποβαθµίσεις σε πολύ χαµηλό επίπεδο για σχετικά µεγάλες 

οικονοµίες, όπως η Ελλάδα, έχουν µία συστηµική επίπτωση σε όλες τις χώρες της 

ευρωζώνης».  Στα συµπεράσµατά της,  η µελέτη θεωρεί ότι το πρόβληµα είναι κυρίως 

επικοινωνιακό και συστήνει για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων: Πρώτον, όταν 

άλλες χώρες υποβαθµίζονται, οι διαµορφωτές πολιτικής να δρουν προληπτικά 

επικοινωνώντας αποτελεσµατικά, για να διαλύσουν τις ανησυχίες όσον αφορά αυτό 

που όσοι µετέχουν στην αγορά εκτιµούν ως αδυναµία.  ∆εύτερον, καθώς οι 

επιπτώσεις επεκτείνονται πέραν των αγορών κρατικών οµολόγων, οι διαµορφωτές 

πολιτικής θα πρέπει να είναι προετοιµασµένοι να αντιµετωπίσουν πιθανή αστάθεια, 

στον τραπεζικό τοµέα, τις ασφάλειες και το µη χρηµατοπιστωτικό κλάδο, 

ετοιµάζοντας σχέδιο έκτακτης ανάγκης.  Τρίτον, καθώς η χρηµατοπιστωτική 

αστάθεια ενδεχοµένως να προέρχεται από τις ρυθµίσεις που στηρίζονται στους 

οίκους, οι διαµορφωτές πολιτικής θα πρέπει να επανεξετάσουν την καταλληλότητα 

να χρησιµοποιούν τους οίκους αξιολόγησης στις ρυθµίσεις των χρηµατοπιστωτικών 

αγορών».  Έτσι, το ∆ΝΤ άσκησε έντονη κριτική προς τους οίκους αξιολόγησης 

κάνοντας σαφές πως οι µεταβολές των αξιολογήσεων διογκώνουν τις αναταραχές 

στην αγορά, ενώ το Σεπτέµβριο του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε την 

αδιαφάνεια και τη σύγκρουση συµφερόντων και πρότεινε αυστηρότερους κανόνες 

εποπτείας για την αύξηση της αντικειµενικότητας και του ανταγωνισµού στον κλάδο.    

Σε µία άλλη έρευνά του το ∆ΝΤ εξέτασε αξιολογήσεις 72  χωρών και πως 

συσχετίζονται µε την διακύµανση των CDs και των spread.  H περίοδος εξέτασης 

αφορούσε το χρονικό διάστηµα 1/2005 - 7/2010 και περιελάµβανε υποβαθµίσεις και 

µεταβολές οµολόγων αλλά και αναθεώρηση των προοπτικών.  Κάποια από τα 

συµπεράσµατα λοιπόν στα οποία η έρευνα κατέληξε είναι: α) οι υποβαθµίσεις των 

οµολόγων επηρεάζουν σε σηµαντικότερο βαθµό τα επιτόκια δανεισµού απ’ ότι οι 

αξιολογήσεις, β) η Moody’s προετοιµάζει το έδαφος για επερχόµενη υποβάθµιση µε 
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ανακοίνωσή της και περιµένει τις βαθµολογίες των άλλων δύο οίκων πρώτα ώστε οι 

αναταραχές στην αγορά να µην προέλθουν από την ίδια, γ) η τελική βαθµολογία δεν 

διαταράσσει σε µεγαλύτερο βαθµό στην αγορά, απ’ ότι οι ανακοινώσεις 

υποβάθµισης, δ) ανακοίνωση των οίκων για υποβάθµιση οµολόγων εκτινάσσει τα 

spread, και µάλιστα η αύξηση τους είναι πιο σηµαντική σε αναπτυσσόµενες χώρες, 

ενώ σε περίοδο κρίσης οι υποβαθµίσεις είναι περισσότερες σε αριθµό απ’ ότι σε 

περιόδους άνθησης ε) αναθεωρήσεις αξιολογήσεων δεν γίνονται συνήθως σε υψηλές 

βαθµολογίες και οι οίκοι εκτιµούν περιοδικά τα εξεταζόµενα στοιχεία.  Έτσι το ∆ΝΤ 

επικρίνει τους οίκους πως ευθύνονται για τις αναταραχές στη αγορά, καθώς οι 

υποβαθµίσεις αυξάνουν τα spread και επιπλέον η αδιαφάνεια των αξιολογήσεων και 

οι διαφορετικές µεθοδολογίες µεταξύ των χωρών αυξάνουν τις αποτυχίες και 

µειώνουν τη σύγκριση των χωρών αντίστοιχα.  Τέλος, όπως και στην προηγούµενη 

έκθεσή του τονίζει πως οι υποβαθµίσεις σε ορισµένες χώρες επιδρούν στο γενικότερη 

οικονοµία παρασύροντας και χώρες που δεν έτυχαν τέτοιας αξιολόγησης, ενώ η 

χρηµατοπιστωτική σταθερότητα που προκαλείται θα πρέπει να δηµιουργεί ανησυχία 

στους πολιτικούς φορείς. 

Τον Μάρτιο του 2011 οι οίκοι δέχονται διπλή επίθεση από ∆ΝΤ και Κοµισιόν.  Η 

Κοµισιόν εκφράζει τις αµφιβολίες της και διατηρεί κριτική στάση όσον αφορά στον 

τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν οι οίκοι αξιολόγησης, ενώ µε έκθεσή του στα τέλη 

Μαρτίου το ∆ΝΤ ασκούσε έντονη κριτική στους εν λόγω οίκους, σηµειώνοντας ότι οι 

υποβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας των ευρωπαϊκών χωρών έχουν 

συστηµικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την περιοχή και επηρεάζουν αρνητικά την 

χρηµατοπιστωτική σταθερότητα της Ευρώπης.  Η ευρωπαϊκή κρίση χρέους «έχει 

υπάρξει το θέατρο υποβαθµίσεων της πιστοληπτικής ικανότητας χωρών, διεύρυνσης 

των spreads οµολόγων και CDS και πιέσεων στις χρηµατιστηριακές αγορές», 

τονίζεται στην έκθεση, στην οποία αναφέρεται ότι οι ανακοινώσεις της S&P έχουν τις 

µεγαλύτερες επιπτώσεις στις αγορές, συγκριτικά µε αυτές των Moody’s και Fitch.  

Επιπλέον, σύµφωνα µε προσχέδιο ψηφίσµατος που παρουσιάσθηκε στο 

Ευρωκοινοβούλιο στις 16 Μαρτίου του 2011, τονίζεται ότι πρέπει να υπάρξουν 

προβλέψεις που θα εξασφαλίζουν ότι οι οίκοι θα λογοδοτούν για τις αξιολογήσεις 

τους, ιδιαίτερα όταν αφορούν κρατικά οµόλογα.  Ζητείται ο τερµατισµός του 

«ολιγοπωλίου» των τριών µεγάλων οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης και η θέσπιση 

αυστηρότερων κανόνων για όλους τους οίκους.  Έτσι ζητήθηκε από την Κοµισιόν να 
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εξετάσει τη δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος Αξιολόγησης Πιστοληπτικής 

Ικανότητας, που θα λειτουργούσε ως αντίπαλο δέος στους «µεγάλους τρεις», 

(Moody's,S&P,Fitch). 

Παρ’ όλα αυτά κατά καιρούς έχει αναφέρει το ∆ΝΤ πως η συµβολή των οίκων 

αξιολόγησης είναι δοµική και οι αξιολογήσεις τους χρήσιµες για την ενηµέρωση 

τρίτων υπέρ της πιστοληπτικής ικανότητας των εκδοτών και του κινδύνου αθέτησης 

που µπορεί να υπάρχει. 

Από τη µεριά της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ρίχνει επίσης ευθύνες για την 

κλιµάκωση της κρίσης στους οίκους αξιολόγησης.  Στην έκθεση της πρώτης µελέτης 

που διεξήγαγε προς την κατεύθυνση αυτή, τονίζει πως οι υποβαθµίσεις των οίκων 

οδήγησαν την Ευρωζώνη σε µία αυτοεκπληρούµενη προφητεία.  Η έκθεση, που 

βασίζεται σε στοιχεία για την περίοδο 9/ 2008 έως 8/ 2011, υποστηρίζει πως η κάθε 

υποβάθµιση επιβάρυνε τον ελληνικό δανεισµό µε επιτόκια αυξηµένα κατά µία 

ποσοστιαία µονάδα, ενώ οι οικονοµολόγοι της υποστηρίζουν πως οι οίκοι τελικά δεν 

ακολουθούν µόνο τα τεκταινόµενα στις κεφαλαιαγορές αλλά και τα καθορίζουν, 

καθώς οι υποβαθµίσεις χωρών πέραν τον άµεσο αντίκτυπο που είχαν στο κόστος 

δανεισµού της αντίστοιχης χώρας, είχαν σηµαντική επίδραση και στις πιο αδύναµες 

χώρες της νοµισµατικής ένωσης.  Τα στοιχεία έδειξαν για την Ελλάδα πως µία 

υποβάθµιση κατά µία µονάδα από την S&P συσχετίζεται κατά µέσο όρο µε άνοδο 

στα spread των ελληνικών οµολόγων κατά 98 µονάδες, ενώ παράλληλα η S&P 

ανέφερε πως οι αξιολογήσεις της γινόταν βάσει πολύπλευρων παραγόντων που 

αναφερόταν στα κριτήρια της αξιολόγησης και όχι βάσει των spread.  Υποβαθµίσεις 

της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας οδήγησαν σε σηµαντικές αυξήσεις στα 

επιτόκια της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας, κατά περίπου το µισό της επίπτωσης 

στα ελληνικά οµόλογα, βάσει των στοιχείων για την S&P, και κατά περίπου το ένα 

τρίτο βάσει εκείνων Moody's και Fitch.  Υπήρχαν στοιχεία πως η διαδικασία 

λειτουργούσε και αµφίδροµα, καθώς στην αιτιολόγηση των υποβαθµίσεων, οι οίκοι 

επικαλούνταν τις δυσκολίες χρηµατοδότησης της χώρας από τις αγορές.  Μήπως η 

διαδικασία ήταν ανατροφοδοτούµενη;  Σηµειώνει τέλος, πως η διοίκηση της 

Τράπεζας δεν συµµερίζεται απαραίτητα τα συµπεράσµατα των οικονοµολόγων της, 

αλλά λαµβάνεται υπόψη κατά τη διαµόρφωση της άποψής της για την κατάσταση 

στην Ευρωζώνη.    
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Σε έκθεσή του που δηµοσιεύθηκε στις 7 Απριλίου 2008 το Φόρουµ 

Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (FSF), συνοψίζει τις κύριες πηγές ανησυχίας για 

την απόδοση των οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.  Σηµειώνει πως 

έχουν βρεθεί αδυναµίες σε µοντέλα και µεθοδολογίες που χρησιµοποιούν για την 

αξιολόγησής τους, ενώ κρίνονται ανεπαρκείς όσον αφορά την επιµέλεια στην 

παρακολούθηση της ποιότητας των εξασφαλίσεων που πρόσκειται στους 

ονοµαστικούς τίτλους.  Ακόµη, αδιαφάνεια συνεχίζει να επικρατεί στα κριτήρια και 

τη µεθοδολογία που αφορούν στην αξιολόγηση των δοµηµένων χρηµατοοικονοµικών 

προϊόντων και ανεπαρκής πληροφόρηση σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των 

τελευταίων και τον κίνδυνο που υποκρύπτουν.  Επιπρόσθετα ανεπαρκής βρέθηκε και 

η προσοχή που δείχνουν στις συγκρούσεις συµφερόντων κατά τη διαδικασία της 

αξιολόγησης.  Έτσι, παρουσίασε µια σειρά συστάσεων που αφορούν την ποιότητα 

στη διαδικασία της αξιολόγησης αλλά και την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων, τη 

διαφοροποίηση της µεθοδολογίας και την επέκταση των διαφανών πληροφοριών για 

τα δοµηµένα προϊόντα και τέλος τον τρόπο χρησιµοποίησης των αξιολογήσεων από 

επενδυτές αλλά και εποπτικές αρχές. 

Οι εκθέσεις των οίκων αξιολόγησης πολλές φορές απασχόλησαν εντονότατα τις 

ευρωπαϊκές αρχές και δέχθηκαν τα επικριτικά τους σχόλια τόσο για τον τρόπο όσο 

και για το χρόνο που επέλεξαν να εκδώσουν εκθέσεις δυσκολεύοντας σηµαντικά το 

έργο των επίσηµων ευρωπαϊκών µηχανισµών διάσωσης στις χώρες οι οποίες 

αντιµετώπιζαν οξύ πρόβληµα από την κρίση χρέους.  Μάλιστα είχε αρχίσει να 

βρίσκει έδαφος σε ευρωπαϊκό επίπεδο η δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού οίκου 

αξιολόγησης.  Οι οίκοι αξιολόγησης αντιµετώπισαν «πολιτικά» πυρά χωρίς όµως οι 

πολιτικές ηγεσίες να φαίνονται ικανές να προχωρήσουν παραπέρα αλλάζοντας το 

θεσµικό πλαίσιο βάσει του οποίου οι οίκοι λειτουργούν.  Η ESMA, ως ανεξάρτητη 

ευρωπαϊκή αρχή σε έκθεσή της στα τέλη του 2011 για τη λειτουργία των οίκων που 

είναι εγγεγραµµένοι στην ΕΕ, διαπίστωσε αδυναµίες που χρήζουν βελτίωσης και 

αφορούν τη διαφάνεια των µεθοδολογιών αξιολόγησης και τη δηµοσίευση των 

αξιολογήσεων, τους επαρκείς ελέγχους στα συστήµατα πληροφόρησης, την 

καταγραφή του πλαισίου των εσωτερικών διαδικασιών αλλά και της πηγές 

χρηµατοδότησης για τον εσωτερικό έλεγχο και την ανάλυση84
.   

                                                           
84

 Γρούτα (2012), σελ. 146-150 
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Σε µια πιο αναλυτική θεώρηση των πραγµάτων, στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, της ΕΚΤ αλλά και του ∆ΝΤ µπήκαν οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης, όταν 

µετά την ελληνική υποβάθµιση από την Standard & Poor's το 2011, προχώρησαν και 

στην Κύπρο.  Το Μάρτιο του ίδιου έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι δεν 

συµµερίζεται την αξιολόγηση της Standard & Poor's για την Ελλάδα και επικρίνει την 

απόφασή της να προβεί σε νέα υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, 

δηλώνοντας πως η αξιολόγησή της είναι µονόπλευρη και σηµειώνοντας επίσης πως 

θα στηριχθεί στη δική τους έκθεση, ενώ σε αυτό συµφώνησαν ∆ΝΤ, ΕΚΤ και  

ευρωζώνη. 

Συµπερασµατικά, οι Θεσµοί αλλά και όλοι οι φορείς της ΕΕ επισηµαίνουν τη 

σηµασία των οίκων αξιολόγησης στη οικονοµική ζωή του τόπου, καθώς οι 

αξιολογήσεις τους αποτελούν το χρήσιµο εκείνο εργαλείο που δίνει στοιχεία για την 

πιστοληπτική ικανότητα των κρατών - µελών της ευρωζώνης, και τον πιστωτικό 

κίνδυνο που ελλοχεύει σε κάθε χώρα από αυτές.  Ο ρόλος και η λειτουργία τους 

δηλαδή θεωρούνται πολύτιµοι καθοδηγητές για τη λειτουργία των κεφαλαιαγορών, 

και έτσι σε καµία περίπτωση δεν τίθεται θέµα αµφισβήτησης της ύπαρξής τους.  

Όµως εγείρονται ζητήµατα σχετικά µε την καταλληλότητα και την αξιοπιστία των 

αξιολογήσεων που προσφέρουν.  Η αξιολόγηση πρέπει να είναι επιµελώς 

προετοιµασµένη, διαφορετικά υπάρχουν κίνδυνοι για επιβάρυνση των χωρών όσον 

αφορά το χρέος και την εξωτερική χρηµατοδότησή τους.  ∆ΝΤ, ΕΚΤ, ΕΕ επικρίνουν 

την µεθοδολογία, τη διαδικασία αξιολόγησης που εφαρµόζουν αλλά και τον τρόπο 

που βαθµολογούν οι οίκοι αξιολόγησης, καθώς ουκ ολίγα παραδείγµατα φανερώνουν 

αδιαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης, συγκρούσεις συµφερόντων, έλλειψη 

ανεξαρτησίας και αξιοπιστίας.  Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτυχιών των 

οίκων έως και την περίοδο που η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση ξέσπασε, 

αποτελεί η πτώχευση µίας µόνο χώρας από τις πολλές που οι οίκοι κατέταξαν 

βαθµολογικά στην τελευταία βαθµίδα και µάλιστα στο κατώτατο όριο, ενώ πολλές 

παραπάνω ακολούθησαν αυτό το δρόµο µε βαθµολογίες που αφορούσαν σε ανώτερες 

βαθµίδες.  Βέβαια να αναφέρουµε πως οι οίκοι βαθµολογούν µετά τις εξέταση 

πληροφοριών που τους δίνονται και προσπαθώντας να προλάβουν τις εξελίξεις είναι 

λογικό να κάνουν λάθη και να αποτυγχάνουν κάποιες φορές.  Οι υποβαθµίσεις τους 

όντως επιδεινώνουν τις διαταραχές της αγοράς και επηρεάζουν την πιστοληπτική 

ικανότητα των χωρών, όµως πρέπει οι οίκοι να απεικονίζουν την πραγµατικότητα µε 
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τις αξιολογήσεις τους και δε θα πρέπει να εθελοτυφλούν υπερεκτιµώντας τις 

ικανότητες των χωρών. Το βασικότερο είναι λοιπόν να µην υπάρχουν παραλείψεις 

και να µην γίνονται υποβαθµίσεις ή να δίνεται υψηλότερη βαθµολογία εκούσια σε 

χώρες που δεν την αντανακλούν.  Επιπλέον ένα ακόµα θέµα που συζητείται είναι οι 

παρόµοιες βαθµολογίες που δίνουν οι τρεις µεγάλοι οίκοι σε µία αξιολόγηση.  

Λειτουργούν ανεξάρτητα και αντικειµενικά και καταλήγουν απλά στο ίδιο 

αποτέλεσµα ύστερα από µελέτη των στοιχείων ή µήπως εξωγενείς παράγοντες 

επηρεάζουν την αξιολόγηση;  

Καταλήγοντας,  συνεχώς οι οίκοι τονίζουν πως οι αξιολογήσεις τους αποτελούν 

µια έκφραση γνώµης και δε θα πρέπει να υιοθετούνται.  Ίσως προς αυτή την πλευρά 

θα έπρεπε να οδηγούν µε κάποιο τρόπο και τους επενδυτές.  Πέρα από αυτό, αν και 

συνεχώς καταβάλλουν προσπάθειες βελτίωσής τους κάποιες φορές αποτυγχάνουν στο 

ρόλο τους.  Αυτά λοιπόν που τονίζουν εκθέσεις και κανονισµοί και που αφορούν  

προληπτικά µέτρα και συστάσεις για βελτίωση, αν υιοθετηθούν από τους οίκους και 

εφαρµοστούν στις µεθοδολογίες και τις αξιολογήσεις τους, θα αναδείξουν το 

σηµαντικό ρόλο τους και θα ανακαλύψουµε όλοι τη χρησιµότητα που τελικά έχουν οι 

ΟΑΠΙ και κάποιοι δεν είχαν δει ως τώρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

 

6.5 Οίκοι Αξιολόγησης και Προβληµατισµοί 

Σε πολλά σηµεία της εργασία µας αναφέραµε την έντονη κριτική που δέχονται οι 

οίκοι αξιολόγησης.  Σε αυτή την παράγραφο λοιπόν θα εξετάσουµε πιο αναλυτικά 

κάποιους από τους προβληµατισµούς σχετικά µε το ρόλο, τη λειτουργία και τη 

γενικότερη παρουσία τους στην οικονοµία ώστε να µπορέσουµε να τους 

κατανοήσουµε σε βάθος. 

 

6.5.1 Αδυναµίες Των Οίκων Και Πιθανές Λύσεις 

Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας παρακολουθούνται στενά από το σύνολο 

της επενδυτικής κοινότητας για διάφορους λόγους που κυµαίνονται από τις 

κανονιστικές απαιτήσεις για τις επιπτώσεις  έως την τιµολόγηση των χρεογράφων.  

Μετά από κάθε οικονοµική κρίση επικρατεί πολλή συζήτηση σχετικά µε την 

αποτυχία των αξιολογήσεων και των οίκων να προβλέψουν τέτοιες κρίσεις.  Ωστόσο, 

σύµφωνα µε τη Minesku (2010), τα θέµατα που σχετίζονται µε τους οίκους 

αξιολόγησης µπορεί να είναι πολύ πιο γενικά και διαφορετικά από τα προφανή, όπως 

οι βαθµολογικές αποτυχίες.  Για παράδειγµα, είναι γεγονός ότι οι αξιολογήσεις έχουν 

γίνει όλο και περισσότερο σηµαντικές για τις χρηµατοοικονοµικές αγορές, στο βαθµό 

που είναι συχνά δύσκολο να τους αγνοήσει ο δυνητικός επενδυτής.  

 Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι τύποι προβληµάτων που σχετίζονται µε τους 

οργανισµούς αξιολόγησης, η πιο προφανής είναι η αποτυχία στις αξιολογήσεις.  Αυτή 

µπορεί να έχει διαφορετικές  έννοιες, όπως: α) την αποτυχία για την πρόβλεψη 

αθέτησης (π.χ. Enron, WorldCom), β) την αποτυχία των αξιολογήσεων να µένουν 

σταθερές, που σηµαίνει την εµφάνιση των µεγάλων αναβαθµίσεων ή υποβαθµίσεων, 

γ) την αποτυχία ενός οίκου να εκδώσει αξιολόγηση στη σωστή κατηγορία των 

αξιολογήσεων (επενδυτικού βαθµού ή junk), δ) την αποτυχία των οίκων να εκδίδουν 

παρόµοια επίπεδα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας για την ίδια χώρα την 

ίδια στιγµή (π.χ. Αργεντινή 2001, 2005), ε) την αποτυχία διαχωρισµού δοµηµένων 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και εντοπισµού κινδύνων.  Ενώ, ως αιτίες των 

αποτυχιών στις αξιολογήσεις θεωρούµε: α) κίνδυνος πληροφοριών (∆ηλαδή τα 

στοιχεία που παρέχονται από τους οργανισµούς των οποίων τα προϊόντα 

αξιολογούνται είναι ανακριβή), β) αναλυτικοί περιορισµοί (που σηµαίνει ότι οι 
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οργανισµοί αξιολόγησης µπορεί να στηριχθούν σε εκθέσεις που ήδη έχουν 

δηµοσιοποιηθεί για να ξεπεράσουν π.χ. την έλλειψη ανθρώπινου δυναµικού που 

εργάζεται για την αξιολόγηση), γ) προκατάληψη στα έσοδα (ο εκδότης µπορεί να 

πληρώνει επιπλέον τους οίκους για να τύχει ευνοϊκότερης µεταχείρισης και 

αξιολόγησης, και επιπλέον τίθεται το ζήτηµα της σύγκρουσης συµφερόντων), δ) άλλα 

αιτίες και κίνητρα.
85

 

Πιο συγκεκριµένα, στον κλάδο αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας οι 

ίδιοι οι οίκοι, οι επιχειρήσεις ή τα κράτη και οι επενδυτές δηµιουργούν προβλήµατα.  

Οι οργανισµοί αξιολόγησης κάνουν αξιολογήσεις στα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 

που εκδίδονται από επιχειρήσεις ενώ οι επενδυτές που ενδιαφέρονται να επενδύσουν 

σε αυτά πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις αξιολογήσεις πριν τη λήψη των 

αποφάσεων.  Αρχικά πρέπει να γίνει η επιλογή του οίκου από την επιχείρηση προς 

αξιολόγηση.  Αυτή συνήθως γίνεται βάση της φήµης του τελευταίου.  Ωστόσο, η 

επιλογή των επενδυτών µεταξύ των διαφόρων οµολόγων που ανήκουν στην ίδια 

κατηγορία  εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις αξιολογήσεις τους, τις αποδόσεις και 

την τιµή τους, ενώ υπάρχει µια γενική προτίµηση για τα χρηµατοοικονοµικά 

προϊόντα υψηλότερη βαθµολογίας, όταν τα άλλα χαρακτηριστικά τους είναι 

παρόµοια.  Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις έχουν την τάση να επιλέγουν τους 

οργανισµούς αξιολόγησης που θα δώσουν την υψηλότερη βαθµολογία στα οµόλογα 

που εκδίδουν, προκειµένου να γίνουν πιο ελκυστικά για τους επενδυτές.  Αυτό 

ακριβώς περιγράφει τη σύγκρουση συµφερόντων στο επίπεδο εταιρίας.  Στο επίπεδο 

του οίκου αξιολόγησης, η σύγκρουση που προκύπτει οφείλεται στο γεγονός ότι από 

τη µία πλευρά, ο οίκος θέλει να εκδίδει αξιολογήσεις όσο τον δυνατόν πιο ακριβείς  

προκειµένου να διατηρήσει τη φήµη του µακροπρόθεσµα στην αγορά, αλλά από την 

άλλη µπορεί τελικά να εκδώσει µια πιο ευνοϊκή βαθµολογία ώστε να µην πάρει τον 

πελάτη ο ανταγωνιστής και χάσει ο ίδιος την αµοιβή.  Παρατηρήθηκε επίσης στο 

πλαίσιο των συγκρούσεων συµφερόντων ότι είναι πιο φθηνή η παραγωγή 

αξιολόγησης µε πιο χαµηλή βαθµολογία. 

Σε µια διαφορετική νότα, οι αποδοχές των εργαζοµένων των οίκων πέρα από 

το µισθό εξαρτώνται και από την απόδοση των ίδιων αλλά και του οίκου που 

εργάζονται.  Θα µπορούσε λοιπόν κανείς να εντοπίσει µια νέα διάσταση στο θέµα µε 
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την έννοια ότι ο αναλυτής είναι προκατειληµµένος πολλές φορές στην έκδοση µιας 

πιο ευνοϊκής βαθµολογίας για τον πελάτη προκειµένου να λάβει θετικά σχόλια και να 

αυξήσει την αµοιβή του. 

Ένας ακόµη προβληµατισµός σχετίζεται µε την αυξηµένη σηµασία της 

χρήσης των πιστωτικών βαθµολογιών στις χρηµατοπιστωτικές αγορές παρά την 

αδυναµία που έχουν πολλές φορές οι οίκοι στο να εφαρµόσουν υπεύθυνα τον 

κανονισµό.  Επιπλέον, η αδυναµία των οίκων να προβλέψουν µία οικονοµική κρίση 

αλλά και να αντιδράσουν έγκαιρα πριν αυτή ξεσπάσει, συνιστά έναν ακόµη 

προβληµατισµό.  Τέλος, υπάρχει και η αδυναµία των οίκων να λάβουν υπόψη κατά 

τη διαδικασία της αξιολόγησης το γεγονός ότι η ρευστότητα των αξιολογούµενων 

οµολόγων µπορεί να αλλάξει στην πάροδο του χρόνου. 

Κατά καιρούς λοιπόν έχουν προταθεί διάφορες λύσεις προκειµένου να 

αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα που περιγράφονται πιο πάνω.  Κάποιες προτείνουν:  

- Να λύσουν τη σύγκρουση συµφερόντων οι οίκοι µε τη µετάβαση στο µοντέλο 

ο «επενδυτής πληρώνει», αντί για «ο εκδότης πληρώνει».  (διαφωνίες από 

πολυάριθµους συγγραφείς στο κοµµάτι αυτό γιατί σχετίζεται τελικά και µε το 

ποιος ζητά την αξιολόγηση, όµως για παράδειγµα το 2009 η Παγκόσµια 

τράπεζα ήταν υπέρ της µετάβαση πληρωµής στους επενδυτές) 

- Την αύξηση του ανταγωνισµού µεταξύ των οίκων (αρκετοί διαφωνούν µε 

αυτή την πρόταση πιστεύοντας πως ο µειωµένος ανταγωνισµός ωφελεί τον 

επενδυτή) 

- τη δηµιουργία ενός νοµικού πλαισίου που θα αφορά τις κυρώσεις προς τους 

οίκους για αποτυχηµένες αξιολογήσεις που έχουν εκδώσει 

- το διαχωρισµό της αξιολόγησης και παροχής συµβουλών στο πλαίσιο των 

οίκων.   

Όσον αφορά τη σύγκρουση συµφερόντων έχουν προταθεί: 

o στους οίκους να λύσουν το πρόβληµα µε καθορισµό µοντέλου σχετικά µε την 

αµοιβή των αναλυτών και των ίδιων 

o οι συµµετέχοντες στην αγορά να εφαρµόζουν αυστηρούς κανόνες 

συµµόρφωσης για αποφευχθεί η ακατάλληλη χρήση των µη δηµόσιων 

πληροφοριών  
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o οι επενδυτές να ελέγχουν για πιθανές συγκρούσεις συµφερόντων.  

Επιστρέφοντας στο ο επενδυτής πληρώνει, πολλοί πιστεύουν πως η υιοθέτηση 

του µοντέλου θα µπορούσε να δώσει λύσεις σε κάποια προβλήµατα.  Μια πιθανή 

µέθοδος για την υιοθέτηση του µοντέλου µπορεί να επιτρέπει τις ανταλλαγές να 

πληρώνουν για τις αξιολογήσεις και να συγκεντρώνονται επιπλέον πληρωµές από 

εκδότες ή επενδυτές.  Ωστόσο, κάτι τέτοιο µπορεί να δηµιουργήσει µια νέα 

σύγκρουση στο επίπεδο της ανταλλαγής, όπου θα συµφέρει υψηλές βαθµολογίες να 

αποδίδονται στα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, προκειµένου να επωφεληθούν οι 

οίκοι από ένα µεγαλύτερο αριθµό προϊόντων προς αξιολόγηση.  Οι οργανισµοί 

αξιολόγησης υποστηρίζουν ότι το µοντέλο που χρησιµοποιήθηκε δεν δηµιουργεί 

θέµα, διότι πιο σηµαντικό γι 'αυτούς είναι να διαφυλάσσεται τη φήµη τους από την 

έκδοση αντικειµενικών και αξιόπιστων βαθµολογιών, που ως γενική αρχή πρέπει να 

µειώνει από την πλευρά των εκδοτών. Ισχυρίζονται επίσης ότι το ποσό που 

εισπράττουν από έναν εκδότη αντανακλά ένα µικρό ποσοστό από τα έσοδά τους, έτσι 

δε θα άξιζε να θέσουν σε κίνδυνο τις αξιολογήσεις.  Στο άλλο άκρο, κάποιοι 

συγγραφείς όπως ο Calomiridis (2009) υποστηρίζουν πως οι αξιολογήσεις δε θα 

γίνουν πιο αξιόπιστες, επειδή αυτοί που πραγµατικά ευθύνονται για τις φουσκωµένες 

βαθµολογίες είναι επενδυτές όπως τα hedge funds και τα συνταξιοδοτικά ταµεία που 

πρέπει να ευνοούνται από τις υψηλότερες βαθµολογίες στα χρηµατοπιστωτικά 

προϊόντα γιατί τότε θα έχουν µια καλύτερη ευκαιρία να πληρούνται οι προϋποθέσεις 

ώστε τέτοιες επενδύσεις να συµπεριληφθούν στα  χαρτοφυλάκια τους. 

 Τη λύση για αύξηση ανταγωνισµού υιοθετούν συγγραφείς που πιστεύουν πως 

θα οδηγήσει σε καλύτερης ποιότητας αξιολογήσεις, όµως παραδέχονται πως αυτό το 

βήµα είναι δύσκολο να επιτευχθεί λόγω του τεράστιου µεγέθους της αγοράς, τα 

υψηλά εµπόδια εισόδου σε αυτή και του ολιγοπωλίου που επικρατεί.  Στον αντίποδα, 

άλλοι πιστεύουν πως πρέπει να µειωθεί ο ανταγωνισµός γιατί οδηγεί σε απώλειες 

στους επενδυτές.  Προσθέτουν πως όσο πιο σύνθετα είναι τα προϊόντα που 

αξιολογούνται, τόσο πιο διαφοροποιηµένες θα είναι και οι αξιολογήσεις που 

διενεργούνται και τόσο πιο πιθανό θα είναι για τους επενδυτές να βασιστούν στην 

ευνοϊκότερη αξιολόγηση.   

 Η δηµιουργία νοµικού πλαισίου που θα καθιστά υπεύθυνους τους οίκους που 

έχουν αποτύχει στις αξιολογήσεις είναι µια εναλλακτική ιδέα.  Ωστόσο, υπάρχουν 
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ισχυρισµοί πως θα βγάλει πολλούς οίκους εκτός του κλάδου των αξιολογήσεων, 

καθώς οι περιπτώσεις µηνύσεων είναι πάρα πολλές.  Προς τον τοµέα αυτό βέβαια 

κινήθηκε η SEC το 2006 που υποχρέωσε σε γνωστοποιήσεις των διαδικασιών 

αξιολογήσεων αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που συνέστησε την Iosco και τον 

κώδικα δεοντολογίας για οίκους αξιολόγησης και ασχολείται µε θέµατα όπως: η 

ποιότητα και η ακεραιότητα της διαδικασίας αξιολόγησης, η αποφυγή της 

σύγκρουσης συµφερόντων, η ανεξαρτησία των οργανισµών αξιολόγησης και οι 

ευθύνες τους προς τους επενδυτές και τους εκδότες.  Επιπρόσθετα, κάποιοι κάνουν 

λόγο για το πώς η κρίση έδωσε κίνητρα για αλλαγές στο τότε υφιστάµενο 

κανονιστικό πλαίσιο που δε θα είχαν γίνει αν αυτή δεν είχε ξεσπάσει, όπως για 

παράδειγµα το πλήθος αλλαγών στο πλαίσιο για διευκόλυνση πρόσβασης στις 

πληροφορίες, ενώ προτείνεται να θεσπιστούν σαφείς και τακτικές γραµµές 

επικοινωνίας µε το κοινό για θέµατα που σχετίζονται µε την οικονοµική κρίση, 

δεδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος της ορολογίας που χρησιµοποιείται στα µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης δεν είναι αρκετά προσιτά στο ευρύ κοινό. 

 

 

6.5.2 Η κυριαρχία του καρτέλ 

 

Σήµερα βρίσκονται σε λειτουργία αρκετοί οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας παγκοσµίως µε αριθµό που υπερβαίνει τους 150.  Από αυτούς λίγοι έχουν 

αναγνωριστεί από τη SEC ή την ΕSMA, όµως δεσπόζουν στο χώρο µόνο οι τρεις.  

Είναι οι γνωστοί σε όλους µας, Standard & Poor’s, Moody’s και Fitch ή διαφορετικά 

“big three”.  Η έδρα τους βρίσκεται στις ΗΠΑ, όµως οι αξιολογήσεις τους 

απλώνονται σε όλες τις ηπείρους και αφορούν κάθε µορφής αξιόγραφα και 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα.   

Με απόφαση της SEC το 1930, οι τράπεζες δεχόταν οµόλογα µε βαθµολογία 

ως και ΒΒΒ, ενώ πουλούσαν αξιόγραφα που αξιολογούνταν πιο χαµηλά, ενώ ως 

αποδεκτές είχαν κριθεί µόνο οι βαθµολογίες των τριών µεγάλων οίκων.
86
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δηµιουργείται ο ανεξάρτητος οίκος UCRG, στον οποίο θα αναφερθούµε εκτενέστερα 

πιο κάτω, ενώ η ΕΕ βρίσκεται σε συζητήσεις για δηµιουργία ενός ανεξάρτητου 

ευρωπαϊκού οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης ώστε να µπορέσει να σπάσει το 

µονοπωλιακό χαρακτήρα των τριών.  Ωστόσο η κυριαρχία τους φτάνει στο σήµερα 

και τα τελευταία 75 χρόνια δρουν ως καρτέλ.  Βέβαια λόγω των οικονοµιών κλίµακας 

που επικρατούν και της φήµης που έχουν δηµιουργήσει οι µεγαλύτεροι οίκοι τα 

εµπόδια εισόδου νέων οργανισµών στον κλάδο είναι πολλά.  Τέλος, τα κριτήρια για 

διεθνή αναγνώριση των οίκων δεν είναι γνωστά και µάλλον ήταν µία αδιαφανής 

διαδικασία από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς.  

 

 

6.5.3 «Κατά Παραγγελίαν» Αξιολογήσεις Ή Μήπως Όχι; 

 

Οι ΟΑΠΙ έχουν ως επιχειρηµατική πολιτική την εκχώρηση και αξιολογήσεων που δεν 

έχουν παραγγελθεί.  Αυτό γίνεται κυρίως για την ενίσχυση της φήµης τους σε 

περιοχές όπου κατέχουν µικρότερο µερίδιο αγοράς από τους ανταγωνιστές.  Η 

διαφορά µεταξύ της ζητηθείσας αξιολόγησης και της αυτόκλητης έγκειται στο ότι η 

πρώτη θα πληρωθεί από την αξιολογούµενη εταιρία, ενώ η αυτόκλητη όχι.  Εποµένως 

οι οίκοι για να κρατήσουν σε χαµηλά επίπεδα το κόστος της αξιολόγησης βασίζονται 

αποκλειστικά σε πληροφορίες που είναι δηµόσιες.  Ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως 

οίκοι που αξιολογούν χωρίς παραγγελία τείνουν µετέπειτα να ζητούν να παραγγελθεί, 

για να αποκαλυφθεί η ακριβής πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη, ισχυριζόµενοι 

πως οι δηµοσιευµένες αυτόκλητες αξιολογήσεις λόγω της µελέτης µόνο δηµόσιων 

διαθέσιµων πληροφοριών, υποτιµούν τη φερεγγυότητά τους, κάτι που δρα αυξητικά 

στο κόστος χρηµατοδότησής τους αλλά και αρνητικά στον ανταγωνισµό.  Αυτό 

αποτέλεσε την αφορµή για πολλές συζητήσεις από συµµετέχοντες στην αγορά και 

έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον Κίνας και Γερµανίας για το αν οι αυτόκλητες 

αξιολογήσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως κανονιστικοί σκοποί των 

κατευθυντήριων γραµµών για την κεφαλαιακή επάρκεια. 

Ερευνητές υποστηρίζουν πράγµατι ότι οι µη ζητηθείσες αξιολογήσεις 

βρίσκονται πιο χαµηλά απ’ ότι οι ζητηθείσες, ceteris paribus.  Έρευνες που έχουν 
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χρησιµοποιήσει µακροοικονοµικές µεταβλητές το απέδειξαν επίσης.  Έµµεσα λοιπόν 

οι µελέτες κατηγορούν τους ΟΑΠΙ ότι υποβαθµίζουν εν γνώσει τους την 

πιστοληπτική ικανότητα στις αυτόκλητες αξιολογήσεις προκειµένου να αναγκάσουν 

για µια αξιολόγηση επί πληρωµή.  Οι Moody’s και Fitch για να αντικρούσουν την 

κριτική ισχυρίζονται ότι οι αυτόκλητες αξιολογήσεις τους, περιέχουν και ιδιωτικές 

πληροφορίες.  Ωστόσο σαφές είναι πως οι ιδιωτικές αυτές πληροφορίες θα πρέπει να 

αποτελούν µικρό κοµµάτι της εξέτασης, αλλιώς δεν υπάρχει κάποιο νόηµα στο να 

ζητούνται αξιολογήσεις µε πληρωµή. 

 Φαίνεται όµως πως οι επενδυτές στηρίζονται εξίσου και στις δύο µορφές των 

αξιολογήσεων για τη λήψη αποφάσεων.  Γιατί λοιπόν οι οίκοι διενεργούν λιγότερες 

αυτόκλητες αξιολογήσεις απ’ ότι εκείνες µε πληρωµή;  Ο πρώτος λόγος αναλύθηκε 

κατά το ήµισυ.  Μπορεί εναλλακτικά να εξηγείται από τον πιθανό συντηρητισµό των 

οίκων σχετικά µε τις περιορισµένες πληροφορίες προς εξέταση που πιθανόν να 

διακινδυνέψουν και τη φήµη του οίκου.  Ο δεύτερος λόγος σε αντίθεση µε τον πρώτο 

υποστηρίζει πως η διαφορετική βαθµολογία µεταξύ των δύο µορφών αξιολογήσεων 

δεν είναι µια εσκεµµένη πράξη των οίκων αξιολόγησης αλλά προκαλείται από 

εξωγενείς παράγοντες κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.  Για παράδειγµα, 

δεδοµένου ότι οι οργανισµοί αξιολόγησης χρησιµοποιούν µικρό αριθµό πληροφοριών 

στις µη ζητηθείσες αξιολογήσεις, αυτό µπορεί να οδηγήσει σε µεγαλύτερες 

διακυµάνσεις της πιστοληπτικής ικανότητας.  

Αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι, ceteris paribus, το όριο αφερεγγυότητας µιας 

εταιρίας που έχει λάβει αυτόκλητα βαθµολογία προσεγγίζεται κατά µέσο όρο πιο 

γρήγορα από το όριο αφερεγγυότητας µιας εταιρίας που έχει παραγγείλει µια 

αξιολόγηση.  Καθώς το όριο αυτό συµπίπτει µε την πιθανότητα υπερηµερίας που 

εκφράζεται από το επίπεδο διαβάθµισης, οι µη ζητηθείσες αξιολογήσεις πρέπει να 

είναι πιο λίγες κατά µέσο όρο.  Συµπληρωµατικά, υποστηρίζεται ότι µόνο οι εταιρίες 

των οποίων οι αυτόκλητες αξιολογήσεις βρισκόταν σε χαµηλά επίπεδα, θα ζητήσουν 

επί πληρωµή νέα αξιολόγηση, για να βελτιώσουν τη βαθµολογία τους και για το λόγο 

αυτό θα δώσουν στο οίκο και πιο προσωπικές πληροφορίες.  Η διαφορά που 

παρατηρήθηκε στο επίπεδο αξιολόγησης θα είναι το αποτέλεσµα  µιας αντίστροφης 

διαδικασίας επιλογής: «καλές» εταιρίες µε θετικές προσωπικές πληροφορίες, 

παραγγέλνουν την αξιολόγηση και αποκαλύπτουν τις πληροφορίες αυτές, ενώ οι 
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«κακές» εταιρίες  διατηρούν την αυτόκλητη αξιολόγηση έως ότου έχουν θετικές 

πληροφορίες για να αποκαλύψουν.   

Οι Bannier C,  Behr P και Güttler A. (2007) πραγµατοποίησαν µια εµπειρική 

έρευνα και µελέτησαν τις δύο κατηγορίες των εξηγήσεων που δόθηκαν πιο πάνω 

ώστε να δουν τις διαφορές µεταξύ ζητηθείσας αξιολόγησης και µη.  Τόνισαν πως 

αυτό µπορεί να ελεγχθεί µε την ανάλυση των διαφόρων επιπτώσεων τους σε 

εµπειρικά ποσοστά αθέτησης.  Αν ίσχυε η πρώτη εξήγηση περίµεναν τα εµπειρικά 

ποσοστά αθέτησης να είναι σηµαντικά χαµηλότερα στις µη ζητηθείσες ενώ αν η 

δεύτερη κατηγορία των εξηγήσεων ήταν αλήθεια, δεν θα πρέπει να δούνε τυχόν 

διαφορές στα εµπειρικά ποσοστά αθέτησης µεταξύ των επιχειρήσεων που ζήτησαν ή 

όχι αξιολόγηση.  Σε αντίθεση µε το Gan (2004) που έκανε την έρευνα µόνο σε 

αµερικάνικες εταιρίες, εκείνοι ερεύνησαν εταιρίες εκτός ΗΠΑ µε δείγµα αυτόκλητων 

αξιολογήσεων που τους δόθηκε από την S&P για την χρονική περίοδο Ιανουαρίου 

1995 - ∆εκεµβρίου του 2005.  Τα αποτελέσµατα έδειξαν σηµαντικές αποκλίσεις στα 

ποσοστά αθέτησης των δύο οµάδων αξιολογήσεων.  Προχώρησαν όµως πιο κάτω για 

να βρουν την αιτία που συµβαίνει αυτό.  Τα αποτελέσµατά τους δεν είχαν σκοπό  να 

κατηγορήσουν τους οίκους αλλά έδειξαν πως ο λόγος που οι µη ζητηθείσες 

αξιολογήσεις είναι χαµηλότερες σε αριθµό από τις ζητηθείσες οφείλεται σε 

ενδογενείς λόγους και όχι σε εξωτερικές επιδράσεις.  Ως επαλήθευση των 

αποτελεσµάτων χρησιµοποίησαν µοντέλα παλινδρόµησης και καθώς δεν είχαν στα 

χέρια τους προσωπικές πληροφορίες για τις εταιρίες στάθηκαν στην προσέγγιση 

«αξιολόγηση του κύκλου ζωής» των εταιριών.  Με παραµετρικά µοντέλα και 

στατιστική ανάλυση για διαφορετικά προφίλ κινδύνου κατέληξαν ότι όντως ισχύει να 

είναι ο αριθµός των αυτόκλητων αξιολογήσεων πιο µικρός και ο πιο σηµαντικός 

λόγος που οδηγεί εκεί φαίνεται να έρχεται µέσα από τους οίκους αξιολόγησης.  

∆ηλώνουν στο τέλος όµως, πως ακόµη κι αν οι ενδογενείς επιδράσεις στη διαδικασία 

αξιολόγησης φαίνεται να διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο για τα χαµηλότερα επίπεδα 

βαθµολογίας στις µη ζητηθείσες αξιολογήσεις, τα αποτελέσµατά τους δεν θα πρέπει 

να θεωρηθούν ως οριστική απόφαση για το θέµα αυτό. Αν και η µελέτη τους 

υποδηλώνει έντονα ότι πιθανόν να υπάρχει το στοιχείο του εκβιασµού, θα µπορούσαν 

να υπάρχουν και άλλοι λόγοι που δεν εξετάστηκαν στο θεωρητικό µοντέλο τους αλλά 

και την εµπειρική ανάλυση. (π.χ. δεν έχει αναλυθεί η επιρροή των επενδυτών σχετικά 

µε την ενέργειες των οργανισµών αξιολόγησης και των επιχειρήσεων). 
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6.5.4 Το Παράδοξο Σχετικά Με Τους Οίκους Αξιολόγησης 

 

Οι οίκοι αξιολόγησης ασκούν µεγάλη επιρροή στην αγορά και ακόµα ουσιαστικότερη 

στην κεφαλαιοποίηση.  Ο ρόλος τους διαδραµατίζεται σε κάθε τοµέα της αγοράς 

εισοδήµατος και φαίνεται πως έχουν αναπτύξει σπουδαία φήµη.   

∆ιαφαίνεται όµως πως οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 

δηµιουργούν ένα ενδιαφέρον παράδοξο που θα αναλύσουµε ευθύς αµέσως.  Οι 

αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες στους 

επενδυτές ώστε οι αποφάσεις των τελευταίων να είναι τεκµηριωµένες σχετικά µε την 

αγοραπωλησία οµολόγων.  Εξετάζοντας τη µία πλευρά, διακρίνουµε λοιπόν πως οι 

αξιολογήσεις είναι πολύτιµες.   Ωστόσο, στο φως έρχονται στοιχεία που δείχνουν ότι 

οι αξιολογήσεις έχουν ελάχιστη πληροφοριακή αξία,  ενώ τονίζεται ότι από τα µέσα 

του ‘70 και έπειτα συµβαίνει αυτό. Υπήρξε πληθώρα από ξαφνικές υποβαθµίσεις και 

απροσδόκητες αθετήσεις µε την ταυτόχρονη συµµετοχή κυβερνήσεων, εκδοτών και 

αναδυόµενων αγορών.   

Πολυάριθµες µελέτες δείχνουν ότι οι αλλαγές στις αξιολογήσεις δεν είναι 

συχνές, η έλλειψη αυτών πτοεί την αγορά, και αυτή έτσι προσδοκά να έρθουν, για να 

εξασφαλίσει την οµαλότητα.  Η ανταπάντηση σε αυτές τις µελέτες: η δήλωση ότι οι 

αξιολογήσεις συσχετίζονται µε την πραγµατική εµπειρία αθέτησης κρίνεται άστοχη 

και ανεπαρκής, καθώς µπορούν οι αξιολογήσεις να συσχετίζονται µε αθετήσεις αλλά 

και να έχουν µικρή ενηµερωτική αξία.  Κατά συνέπεια, τέτοια συσχέτιση δεν 

αποδεικνύει τίποτα.  Πράγµατι, θα ήταν έκπληξη να διαπιστώσει κανείς ότι οι  

αξιολογήσεις - ανεξάρτητα από την πληροφοριακή αξία τους - δεν συσχετίστηκαν µε 

αθετήσεις. Κάθε οίκος µε πρόσβαση στον οικονοµικό τύπο θα µπορούσε να 

δηµιουργήσει ένα ιστορικό τέτοιας συσχέτισης.  Το παράδοξο λοιπόν που έχει 

προκαλέσει κύµα συζητήσεων είναι, η συνέχιση της ευηµερίας των οίκων 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας µε φθίνουσα ενηµερωτική αξία των ίδιων 

αξιολογήσεων.  

Ο T. Friedman συνοψίζει τη δύναµη των αξιολογήσεων στη φράση 

«Υπάρχουν δύο υπερδυνάµεις στον κόσµο σήµερα. Οι  ΗΠΑ και η Moody’s Rating 

Service.  Οι ΗΠΑ µπορούν να σε καταστρέψουν µε τη ρίψη βοµβών, ενώ η Moody’s 
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µπορεί να σε καταστρέψει µε την υποβάθµιση των οµολόγων.  Και πιστέψτε µε, δεν 

είναι σαφές µερικές φορές ποιος είναι ο ποιο ισχυρός».  Πώς θα µπορούσαν οι 

Standard & Poor's και Moody’s να είναι τόσο ισχυρές; Αυτό είναι το παράδοξο στον 

πυρήνα του, όχι γιατί περιγράφεται µε ακρίβεια η κατάσταση, αλλά επειδή είναι τόσο 

παράλογο. 

Σύµφωνα µε τον ισχυρισµό του Partnoy (2001) η κανονιστική και ρυθµιστική 

εξάρτηση στις αξιολογήσεις εξηγεί το παράδοξο. Πολλοί νοµικοί κανόνες και 

κανονισµοί εξαρτώνται ουσιαστικά από αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, και 

ιδιαίτερα από τις αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας των οίκων είναι 

αναγνωρισµένοι σε εθνικό επίπεδο ως NRSROs.  Στον κόσµο, µόνο εννέα οίκοι είναι 

εθνικά αναγνωρισµένοι έχοντας την προδιαγραφή NRSRO.  Ως αποτέλεσµα, οι 

αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδονται από NRSROs είναι πολύτιµες 

για τους συµµετέχοντες στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, ακόµη και αν το 

πληροφοριακό περιεχόµενο δεν είναι µεγαλύτερο από εκείνo των δηµόσιων 

πληροφοριών που ήδη φαίνεται στην αγορά.    

Συµπερασµατικά, η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας είναι 

σηµαντική, γιατί οι κανονισµοί το ισχυρίζονται αυτό.   Μπορούν να  φέρουν οφέλη ή 

να αποφύγουν το κόστος των ρυθµιστικών καθεστώτων.  Αν κάτι τέτοιο τελικά 

ισχύει, ο κανονισµός εξαρτώµενων αξιολογήσεων υπολειτουργεί και συνίσταται η 

χάραξη πολιτικής που να αποφεύγει τη δηµιουργία επιπλέον κανονιστικών αδειών 

µέσω των νέων κανόνων που εξαρτώνται ουσιαστικά από τις αξιολογήσεις.  Χρήζει η 

µη εφαρµογή των ρυθµιστικών αρχών που σχετίζονται µε τους οίκους αξιολόγησης 

ώστε να σταµατήσει και η εξάρτησή τους από τις αξιολογήσεις. 

Ως εναλλακτική λύση, προτείνεται η αξιολόγηση να βασίζεται στα πιστωτικά 

spread.  (εξαρτώµενα πιστωτικά spread).  ∆ηλαδή τονίζει η µέτρηση των αποδόσεων 

των χρεογράφων στην διαδικασία αξιολόγησης να γίνεται µέσω των αποδόσεων που 

η αγορά προσδιορίζει και πιο συγκεκριµένα να συγκρίνεται η διαφορά της απόδοσης 

µε οµόλογο παρόµοιων χαρακτηριστικών που δε φέρει κίνδυνο.   
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6.5.5 Αλλαγή Αξιολόγησης; 

 

Η κοινωνία προχωρά µε γοργούς ρυθµούς.  Αλλαγές στο επίπεδο χρέους και το 

επιχειρησιακό περιβάλλον, τεχνολογικές εξελίξεις, ανταγωνισµός είναι ορισµένοι από 

τους παράγοντες που επιδρούν στον πιστωτικό κίνδυνο και τείνουν να µεταβάλλουν 

την πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών.  Επιπρόσθετα, ο πληθωρισµός οδηγεί στη 

µεταβολή των τιµών των αξιόγραφων και των επιτοκίων.  Οι γενικότερες συνθήκες 

στην οικονοµία λοιπόν δείχνουν πως και ο κλάδος των αξιολογήσεων δε µπορεί να 

ξεφύγει από το κύµα της ανανέωσης και διαµόρφωσης. 

Η αγορά συνεχώς µεταβάλλεται, ενώ οι επενδυτές έχουν να επιλέξουν το 

επίπεδο του επενδυτικού ρίσκου που είναι διατεθειµένοι να δεχτούν και την ποιότητα 

που επιθυµούν.  Έτσι, οι αξιολογήσεις που εκτιµούν την ποιοτική πίστωση των 

εκδοτών υποχρεούνται να προσαρµοστούν στις προσδοκίες της αγοράς ώστε να 

αντανακλούν αυτές τις διαφοροποιήσεις που συµβαίνουν. 

Η πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών καθρεφτίζεται από τη βαθµολογία 

που δίνουν οι οίκοι.  Άνοδος ή πτώση σε άλλη βαθµίδα διαβάθµισης µαρτυρά πως η 

προηγούµενη κλίµακα δεν αντικατοπτρίζει τη φερεγγυότητα του εκδότη.  Ενδελεχής 

και συνεχής έλεγχος της αγοράς αλλά και των εκδοτών µπορεί να µεταβάλλει τη 

βαθµολογία καθηµερινά, καθώς η πιστοληπτική ικανότητα δε µένει σταθερή.  Πώς 

είναι δυνατόν λοιπόν τη στιγµή που τα πάντα γύρω µας κινούνται, η πιστοληπτική 

αξιολόγηση να µείνει αµετάβλητη; 

 

 

6.5.6 Αναγκαία Η Ύπαρξη Ενός Παγκόσµιου Ανεξάρτητου Οίκου 

Αξιολόγησης; 

 

Βαριές κατηγορίες εξαπολύονται τα τελευταία χρόνια προς τους οίκους αξιολόγησης.  

∆εν αντικατοπτρίζουν τον πραγµατικό κίνδυνο µέσω των αξιολογήσεων τους στη 

δύσκολη αυτή οικονοµική περίοδο.  Το σκάνδαλο του ενεργειακού κολοσσού Enron 
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το 2001 πυροδότησε αντιδράσεις για εθελοτυφλία, όταν δίνοντας υψηλή βαθµολογία 

µέχρι και την πτώχευσή της, οδήγησαν χιλιάδες επενδυτές σε σηµαντικές απώλειες.  

Πληθαίνουν οι απόψεις για ανεξέλεγκτες και πολιτικά µεροληπτικές αξιολογήσεις 

χωρίς οι ίδιοι να νιώθουν το φόβο νοµικών κυρώσεων, καθώς το Ανώτατο 

∆ικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε τις αξιολογήσεις ως τεκµηριωµένη γνώµη που 

προστατεύεται στο πλαίσιο της ελευθερίας του λόγου.   

Σηµειώνεται από πολλούς πως η διαφθορά έγινε ενδηµική στο παιχνίδι 

αξιολογήσεων των ΗΠΑ που ενεργούν µε γενναιοδωρία στην ΕΕ και στις ΗΠΑ, ενώ 

αδικοπραγούν στις λεγόµενες χώρες BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα).  Οι 3 

µεγάλοι οίκοι Moody’s, S&P και Fitch αποτέλεσαν ένα από τα πιο αποτελεσµατικά 

όπλα της Wall Street στους οικονοµικούς πολέµους της, τη στιγµή που σήµερα οι 

ΗΠΑ τους χρησιµοποιούν έµµεσα για την χρεοκοπία της Ρωσίας. 

Έχουν συµβάλλει και στην παγκόσµια οικονοµική κρίση;  Ο ρόλος τους είχε 

θεωρηθεί καθοριστικός.  O White (2009) στην έκθεσή του τονίζει πως οι τρεις 

µεγαλύτεροι οίκοι αξιολόγησης έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην πανωλεθρία του 

2007-2008 και τη φούσκα των ενυπόθηκων δανείων που έφεραν υψηλό κίνδυνο.  

Ακόµη λέει πως ο ρόλος αυτός ο σηµαντικός δεν ήταν τυχαίος.    

∆εν κατάφεραν να προειδοποιήσουν επαρκώς τους επενδυτές για τους 

υψηλούς κινδύνους που είχαν αναλάβει µε την ανάληψη των σύνθετων πιστωτικών 

προϊόντων, και έτσι επλήγη η αξιοπιστία τους.  Πρόδηλο το γεγονός πως το υπάρχον 

διεθνές σύστηµα αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εξέλιξης της κοινωνίας 

και ο κλάδος της αξιολόγησης χρήζει εκσυγχρονισµού.   

Προκειµένου να αναλάβει ευθύνη για την ασφαλή ανάπτυξη και συµµόρφωση 

µε την κοινωνική φύση της πιστωτικής κοινωνίας, δράση έχει αναλάβει µια νέα 

καθολική οµάδα αξιολόγησης της πιστοληπτική ικανότητας.  Να µάθει από την κρίση 

και να ακολουθήσει την ανάπτυξη του νόµου της πίστωσης επιχειρεί ο νέος 

ανεξάρτητος οίκος αξιολόγησης που ιδρύθηκε επίσηµα τον Ιούνιο του 2013 και 

ονοµάζεται Universal Credit Rating Group.  Προερχόµενος από τη συνεργασία της 

αµερικάνικης εταιρίας Egan-Jones Ratings Co, της ρώσικης RusRating JSC και της 

κινέζικης Dagong Global Credit Rating Co σκοπεύει στην παροχή αµερόληπτων 

αξιολογήσεων και πληροφοριών στη αγορά, δρώντας εκτός πολιτικής σκηνής, µε 

αντικειµενικότητα και εισαγωγή νέας σκέψης στη βιοµηχανία. Θα λειτουργεί µε τα 
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ίδια κριτήρια που ισχύουν για τους υπόλοιπους διεθνείς οίκους πιστοληπτικής 

ικανότητας.  Ποιο θα είναι το µέλλον του ίδιου αλλά και ολόκληρου του κλάδου; 

 

 

 

 

Συµπερασµατικά για 5
ο
 και 6ο κεφάλαιο 

.  

Η κατανόηση της ιστορίας και της εξέλιξης των αξιολογήσεων των οργανισµών 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας δίνει στους επενδυτές εικόνα σχετικά µε τη 

µεθοδολογία που χρησιµοποιούν και την ποιότητα των αξιολογήσεων που παρέχουν.  

Οι αναλύσεις τους δίνουν στους επενδυτές πληροφορίες ώστε να τους διευκολύνουν 

να εξετάσουν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που συνδέονται µε διάφορα 

επενδυτικά προϊόντα.  Έτσι οι τελευταίοι µπορούν να προβαίνουν σε τεκµηριωµένες 

αποφάσεις για τις χώρες, τις εταιρίες και τις κατηγορίες των τίτλων στους οποίους θα 

επιλέξουν να επενδύσουν.  Τέλος, οι επενδυτές προσδοκούν αντικειµενική και 

αξιόπιστη πληροφόρηση, αλλά και συµµόρφωση µε τους κανονισµούς από τους 

οίκους αξιολόγησης ώστε να δρουν µε ανεξαρτησία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Εξετάζοντας το βασικό υπόβαθρο της λειτουργίας των οίκων αξιολόγησης 

ανακαλύπτουµε πως η συµβολή τους είναι σηµαντική και πολύτιµη στον καθορισµό 

των τιµών των χρεογράφων και των συνθηκών στην αγορά κεφαλαίου.  Έχει 

υποστηριχθεί πως διαδραµατίζουν καίριο ρόλο στο παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα, όπως είναι οργανωµένο σήµερα., ενώ ως διαµεσολαβητές πληροφόρησης, 

επιδρούν στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.  Όµως δεν είναι λίγες οι επικριτικές 

κρούσεις που έχουν γίνει και σχετίζονται µε τη γενικότερη λειτουργία και τη 

µεθοδολογία των αξιολογήσεων που οι ΟΑΠΙ εφαρµόζουν.  Εµφανίζονται 

συγκρούσεις συµφερόντων, αδιαφάνεια στην πληροφόρηση, αδυναµίες και λάθη στις 

εκτιµήσεις τους, εκούσιες υποβαθµίσεις πιστοληπτικής ικανότητας εταιριών και 

κρατών, εξάρτηση επενδυτών από αυτές τις αξιολογήσεις, ενώ δεν λείπει αρκετές 

φορές η κατηγορία που αφορά την αντικειµενικότητα ή την ανεξαρτησία τους.  

Επιπρόσθετα, συνέβαλαν κατά τη γνώµη πολλών συγγραφέων και αναλυτών στην 

επέκταση της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης, ενώ οδήγησαν µεγάλη µερίδα 

επενδυτών σε απώλειες κεφαλαίων. 

Το κανονιστικό πλαίσιο και οι εποπτικές αρχές θέλησαν να περιορίσουν τις 

παραπάνω κριτικές και να προσφέρουν καλύτερης ποιότητας αξιολογήσεις µέσα από 

τροποποιήσεις οδηγιών και κανονισµών για τον περιορισµό των αδυναµιών.  Οι οίκοι 

αξιολόγησης από την άλλη πλευρά προσπάθησαν κι εκείνοι να βελτιωθούν και να 

διαµορφώσουν το ρόλο τους.  Ο ρόλος ωστόσο αυτός δεν περιορίζεται στην εξάλειψη 

της ασύµµετρης πληροφόρησης87
 προς τους επενδυτές που λαµβάνουν υπόψη άµεσα 

τις συµβουλές που παρέχονται από τους οίκους µε τη µορφή της αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας, αλλά επεκτείνεται στην εκπλήρωση ενός οιονεί 

κανονιστικού πλαισίου και ως εκ τούτου στη δηµόσια λειτουργία για τον καθορισµό 

των κεφαλαιακών απαιτήσεων στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και στη 

                                                           
87

 Πανοπούλου και Τσούμας, σελ. 167-168 
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χρηµατοπιστωτική οργάνωση, µια κρίσιµη πτυχή της προληπτικής εποπτείας, ώστε να 

οδηγηθούµε τελικά στη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

Οι οργανισµοί αξιολόγησης δεν εκτιµούν µόνο την πιστοληπτική ικανότητα 

των εταιριών και των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων τους, αλλά και εκείνη των 

κρατών.  Η κρίση της Ευρωζώνης ανέδειξε τις επιπτώσεις που µια υποβάθµιση 

µπορεί να φέρει όχι µόνο στις κεφαλαιαγορές αλλά και στην ίδια την επικρατούσα 

κατάσταση.  Η πρόσφατη χρηµατοπιστωτική κρίση που έπληξε το παγκόσµιο 

γίγνεσθαι υπογραµµίζει ότι η ανάθεση ρόλου κλειδιού στους οίκους αξιολόγησης, 

φέρει ζωτικούς κινδύνους όταν δε συνοδεύονται από κατάλληλο ρυθµιστικό πλαίσιο.  

Σίγουρα, στο παρελθόν το επιχειρησιακό µεθοδολογικό µοντέλο των οργανισµών 

αξιολόγησης άφησε περιθώριο για συµφεροντολογικές συγκρούσεις, ενώ η 

βαθµολογική µεθοδολογία παρέµενε αδιαφανής και αναµφισβήτητα για αρκετούς 

ερευνητές ακατάλληλη για την εφαρµογή σε σύνθετα και πολύπλοκα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που σήµερα αποτελούν µεγάλο κοµµάτι των 

δραστηριοτήτων αξιολόγησης των οργανισµών αυτών. 

Ακόµη, η µεγάλη συγκέντρωση στον κλάδο των αξιολογήσεων και ο 

µονοπωλιακός χαρακτήρας άφησαν στενά περιθώρια για την είσοδο νέων 

οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας στην αγορά µε άλλες 

µεθοδολογικές προσεγγίσεις αξιολόγησης και διαφορετικά επιχειρησιακά µοντέλα.  

Έτσι το ερώτηµα πως θα εξαλειφθούν οι ελλείψεις επιδέχεται περισσότερες από µία 

απαντήσεις και αφορά διαφορετικές διαστάσεις.  Αρχικά, υπάρχει υπέρµετρη στήριξη 

των επενδυτικών κινήσεων στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας.  Κατά το 

παρελθόν, το µη δεσµευτικό ρυθµιστικό καθεστώς δεν είχε προωθηθεί 

αποτελεσµατικά, και η επιµονή των οίκων αξιολόγησης ότι οι αξιολογήσεις τους 

µετρούν µόνο τον πιστωτικό κίνδυνο φάνηκε να είχε αγνοηθεί από τους επενδυτές και 

να µην είχε δοθεί η δέουσα προσοχή από όλες τις πλευρές.  Έτσι ο τοµέας αυτός 

χρήζει αναδιαµόρφωσης.  Επιπλέον, η αποδοχή των εξωτερικών πιστωτικών 

εκτιµήσεων αυτών για τον καθορισµό της κεφαλαιακής επάρκειας είχε ουσιαστικά το 

αποτέλεσµα της εξωτερικής ανάθεσης της κανονιστικής απόφασης όπου οι 

οργανισµοί αξιολόγησης δε φέρουν τον τελικό κίνδυνο και ευθύνη, αλλά ο 

φορολογούµενος που δύναται να χρειαστεί να διασώσει τις συστηµικές αδυναµίες.   



180 

 

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις προσπάθειές της µαζί µε τον 

δεοντολογικό κώδικα του ∆ιεθνούς Οργανισµού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς 

για την αντιµετώπιση του πιο πάνω θέµατος της κεφαλαιακής επάρκειας, αρκετοί 

αναλυτές αµφιβάλλουν σχετικά µε το βαθµό που το καθεστώς βάσει του κανονισµού 

CRA I θα κάνει µια σηµαντική διαφορά σε σχέση µε την προϋπάρχουσα ρύθµιση και 

αυτορρύθµιση.  Πράγµατι ασαφές κρίνεται ακόµη για το πώς και µε ποια στοιχεία θα 

γίνει µια υπόθεση ρύθµισης του κλάδου των αξιολογήσεων βάση των συνεπειών που 

έχουν προκύψει από τη φούσκα των ενυπόθηκων δανείων στις ΗΠΑ, τα οποία 

αποτέλεσαν τη ρίζα όπως λέγεται για την έξαρση της παγκόσµιας κρίσης.  Αυτή η 

ανησυχία εκφράστηκε και από τα συµβουλευτικά όργανα FSF και CESR για το αν 

µια ολοκληρωµένη ρύθµιση θα µπορούσε να οδηγήσει σε µεγαλύτερη εξάρτηση των 

επενδυτών από τις αξιολογήσεις των οίκων αξιολόγησης για τα δοµηµένα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που δίνουν την εσφαλµένη εντύπωση ότι οι 

αξιολογήσεις είναι πιο αξιόπιστες αν προέρχονται από αναγνωρισµένους 

οργανισµούς αξιολόγησης σύµφωνα µε την προδιαγραφή NRSRO.   Αν το θέσουµε 

διαφορετικά, οι τροποποιήσεις στους κανονισµούς συνεπάγονται ότι οι οίκοι 

αξιολόγησης πρέπει να τηρούν διαφορετικές απαιτήσεις και να δηµιουργούν την 

εντύπωση ότι οι αξιολογήσεις τους µπορεί όντως να είναι πιο αξιόπιστες.  Επίσης,  το 

γεγονός ότι η ESMA και όχι ένα ανεξάρτητο όργανο παρακολουθεί τις επιδόσεις των 

αξιολογήσεων µπορεί να προσθέτει µια τέτοια εντύπωση.  Ωστόσο, η εποπτεία είτε 

γίνεται από αρµόδιες εθνικές αρχές είτε από την ΕSMA, µελλοντικά δε συνεπάγεται 

ότι οι αξιολογήσεις θα βελτιωθούν.  Έτσι δικαίως υποστηρίζεται από τον Utzig 

(2010) ότι υπάρχει ευρεία συναίνεση στο ζήτηµα της µη παρακολούθησης των 

αξιολογήσεων.  Κι αυτό δεν γίνεται µόνο για λόγους ανταγωνισµού αλλά πάνω απ’ 

όλα γιατί ο κανονισµός αυτού του είδους θα µπορούσε να οδηγήσει την κατάσταση 

που εξετάζεται ως µερικώς υπεύθυνη για δηµοσιευµένες αξιολογήσεις.  Κάτι τέτοιο 

θα ήταν ασύµβατο µε την έννοια των ιδιωτικών οργανισµών αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας.  ∆εδοµένου ότι τα κράτη είναι και εκδότες χρέους, θα 

µπορούσε να προκύψει νέα σύγκρουση συµφερόντων αν το εκάστοτε κράτος ήταν σε 

θέση να επηρεάσει τη µεθοδολογία που χρησιµοποιείται για αξιολογήσεις δηµοσίου 

χρέους.  Με βάση αυτή την ανάγκη έχει εισηγηθεί, οι αρχές µε βάση ένα ρυθµιστικό 

και εποπτικό πλαίσιο να συνεχίσουν να εξετάζουν τη χρήση των αξιολογήσεων σε 

δοµηµένα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, ώστε να περιοριστεί αυτή η χρήση, 

προκειµένου εν τέλει να µειωθεί και η πίεση στους οργανισµούς αξιολόγησης.  Ο 
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White (2010) υποστηρίζει πως οι αρχές δε θα πρέπει επίσης να στηρίζονται στις 

αξιολογήσεις των οίκων όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια.  Ωστόσο δεν 

σηµαίνει πως θα ισχύει το «όλα επιτρέπονται» αλλά οι ασφαλείς αποφάσεις θα πρέπει 

να παραµένουν ως ευθύνη των ρυθµιζόµενων ιδρυµάτων µε την εποπτεία των 

ρυθµιστικών αρχών.  Το ∆ΝΤ πηγαίνει ένα βήµα παρακάτω και αµφισβητεί ακόµη 

και τα οφέλη των δοµηµένων οµολόγων.   

Έτσι, αν και τα δοµηµένα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα µπορούν να 

θεωρηθούν επωφελή µε το να επιτρέπουν τη διαφοροποίηση των κινδύνων, ορισµένα 

σύνθετα και πολύπλοκα προϊόντα έχουν προσθέσει µικρή οικονοµική αξία στο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.  Ακόµη, µπορεί να επιδεινωθεί το βάθος και η διάρκεια 

µιας οικονοµικής κρίσης µε τη αβεβαιότητα που επικρατεί σχετικά µε την αποτίµησή 

τους.  Εµφανής είναι ο τρόπος που στις σηµερινές συζητήσεις σχετικά µε τις 

κανονιστικές µεταρρυθµίσεις των δοµηµένων προϊόντων η σκοπιµότητα κάνει ένα 

βήµα προς τα πίσω.  Ακόµη, τροποποίηση του κανονισµού CRA I  δεν θα φέρει τη 

δέουσα προσοχή από την πλευρά των επενδυτών.  Το µόνο νέο βήµα είναι πως οι 

οίκοι µελλοντικά θα απαγορεύεται να χρησιµοποιούν τα ονόµατα των εποπτικών 

αρχών µε τρόπο που να υποδηλώνουν έγκριση ή επικύρωση των αξιολογήσεων ή 

οποιασδήποτε δραστηριότητας που συνδέεται µε αυτούς.  Κι αυτό αποτελεί µια 

χαµένη ευκαιρία.     

Οι επενδυτές λοιπόν ειδικά κατά την οικονοµική κρίση έδρασαν µε την 

ψυχολογία της αγέλης και έδωσαν µικρότερη σηµασία στον πιστωτικό κίνδυνο.  

Τέτοιου είδους επενδυτικές συµπεριφορές, σε συνδυασµό µε τις κακές πρακτικές των 

οίκων αξιολόγησης στην περίπτωση των πιστοληπτικών αξιολογήσεων των σύνθετων 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων στις ΗΠΑ οδήγησαν στην πρόσφατη -συστηµική- 

κρίση.  Η διαφύλαξη της σταθερότητας ωστόσο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

από τέτοια φαινόµενα µέσω ενός αναµορφωµένου κανονισµού εποπτείας είναι 

αναγκαία.  Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα πρέπει να θωρακιστεί από τις επιπτώσεις 

της ανθρώπινης αδυναµίας χωρίς να στερηθεί την ευελιξία που είναι απαραίτητη για 

να αποτελεί µοχλό υγιούς ανάπτυξης και καινοτοµίας.  Η ασυµµετρία πληροφόρησης 

πρέπει να περιοριστεί µεταξύ των εταιριών/κρατών και επενδυτών.  Πρέπει να 

µειωθεί η εξάρτηση στις αξιολογήσεις, να γίνουν αυτές πιο ακριβείς, πιο αξιόπιστες, 

πιο αντικειµενικές.  Ακόµη πρέπει να υιοθετηθεί πλαίσιο που να κατοχυρώνει την 
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ανεξαρτησία για τους οργανισµούς αξιολόγησης και να οδηγεί και στην 

ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων συµφερόντων. 

Κάποια από τα προβλήµατα δύναται να αντιµετωπιστούν όπως προαναφέραµε 

στο κυρίως κοµµάτι της εργασίας µας.  Ορισµένες προτάσεις µας αφορούν την 

αποδοτικότερη λειτουργία των οίκων αξιολόγησης και κάποιες άλλες αφορούν στις 

εποπτικές αρχές.  Συνοπτικά παρουσιάζουµε τις παρακάτω προτάσεις: 

o η µετάβαση στο µοντέλο ο «επενδυτής πληρώνει», αντί για «ο εκδότης 

πληρώνει», όπως ίσχυε δηλαδή και πριν το 1970, θα µπορούσε να περιορίσει 

τη σύγκρουση συµφερόντων. Βέβαια θα µπορούσε να υπάρξει το ενδεχόµενο 

οι επενδυτές να πιέσουν τους οίκους αξιολόγησης ώστε να καθυστερήσουν 

την υποβάθµιση των αξιόγραφων και χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που 

έχουν στην κατοχή τους. Η υπόθεση αυτή ωστόσο δε συγκεντρώνει 

σηµαντικές πιθανότητες, καθώς είναι δύσκολο ο εκάστοτε επενδυτής να έχει 

τόσο εύρος διαπραγµατευτικής δύναµης ώστε να µπορέσει να επηρεάσει τις 

αξιολογήσεις και βαθµολογήσεις των τριών µεγάλων οργανισµών 

αξιολόγησης.   Αρκετές είναι οι διαφωνίες από αναλυτές ως προς την αλλαγή 

µοντέλου όµως πολλές είναι και οι απόψεις που στηρίζουν τη µετάβαση.  Για 

παράδειγµα το 2009 η Παγκόσµια τράπεζα ήταν υπέρ της µετάβαση 

πληρωµής στους επενδυτές. 

o Η αποτροπή έµµεσων συναλλαγών εκδοτών τίτλων προς τους ΟΑΠΙ.  Αυτή 

µπορεί να θεωρηθεί και ως υποκατηγορία της πιο πάνω λύσης, ωστόσο µπορεί 

να πραγµατοποιηθεί µέσω της ενίσχυσης της εποπτείας των ρυθµιστικών 

αρχών.  

o Η αύξηση του ανταγωνισµού µεταξύ των οίκων.  Το άνοιγµα των στενών 

περιθωρίων για είσοδο στην αγορά νέων οίκων µε διαφορετική µεθοδολογία 

αξιολόγησης (αρκετοί διαφωνούν µε αυτή την πρόταση πιστεύοντας πως ο 

µειωµένος ανταγωνισµός ωφελεί τον επενδυτή) 

o Η δηµιουργία ενός νοµικού πλαισίου που θα αφορά τις κυρώσεις προς τους 

οίκους για αποτυχηµένες αξιολογήσεις που έχουν εκδώσει 

o Η δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για το διαχωρισµό της αξιολόγησης και των 

άλλων δραστηριοτήτων των οίκων όπως είναι οι δραστηριότητες παροχής 

συµβουλών. 

o Όσον αφορά τη σύγκρουση συµφερόντων προτείνεται επιπλέον: 
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- στους οίκους να λύσουν το πρόβληµα µε καθορισµό µοντέλου σχετικά 

µε την αµοιβή των αναλυτών και των ίδιων 

- οι συµµετέχοντες στην αγορά να εφαρµόζουν αυστηρούς κανόνες 

συµµόρφωσης για αποφευχθεί η ακατάλληλη χρήση των µη δηµόσιων 

πληροφοριών  

- οι επενδυτές να ελέγχουν για πιθανές συγκρούσεις συµφερόντων.  

o Εξέλιξη του κανονιστικού πλαισίου που να οδηγεί τους οίκους να δρουν µε 

ανεξαρτησία όταν προβαίνουν στις αξιολογήσεις. 

o Η παροχή όλων των διαθέσιµων πληροφοριών σχετικά µε την έκδοση κάθε 

µεµονωµένου τίτλου, καθώς αποτελεί γεγονός ότι επί του παρόντος δεν 

παρέχονται αρκετές πληροφορίες που να επιτρέπουν σε όλους τους 

δυνητικούς επενδυτές να αξιολογούν τον κίνδυνο αθέτησης ενός 

συγκεκριµένου προϊόντος και την αλλαγή στα χαρακτηριστικά του κινδύνου 

µε την πάροδο του χρόνου88
.  Η SEC πρότεινε αυτή τη λύση ως καλύτερη αντί 

να επιβάλλεται στους οργανισµούς αξιολόγησης να γνωστοποιούν αυτές τις 

πληροφορίες.  Το αντίθετο, δηλαδή η διαφάνεια των υποδειγµάτων 

αξιολόγησης από τους οίκους εγκυµονεί τον κίνδυνο οι εκδότες να είναι σε 

θέση να προβλέψουν την βαθµολογία που θα λάβουν και να διαµορφώσουν 

έτσι τα χρεόγραφά τους ώστε να αγγίξουν την άριστη τελική βαθµολογία.  

Αυτό που προτείνεται δηλαδή είναι να γίνουν πιο στέρεα τα θεµέλια της 

κεφαλαιαγοράς. 

o Η ανυπαρξία ενός ενιαίου εποπτικού πλαισίου που να διέπει τους οίκους 

αξιολόγησης οδηγεί σε µία κατάσταση µη ουσιαστικού ελέγχου, στη 

δηµιουργία κρίσεων, παραπλάνησης των επενδυτών όπως αποδείχθηκε µε την 

µη ορθή αποτίµηση του κινδύνου ειδικά σε δοµηµένα χρεόγραφα και σε 

περιπτώσεις αδιαφάνειας και σύγκρουσης συµφερόντων.
89

  Όµως καθώς οι 

αξιολογήσεις αναφέρονται στον παγκόσµιο ιστό θα ήταν απαραίτητη µια 

περισσότερο αρµονική και συγκλίνουσα προσέγγιση σε θέµατα κανονισµών, 

οδηγιών, ρυθµίσεων, βέλτιστων πρακτικών και συµφωνιών.  ∆ηλαδή 

προτείνεται η εφαρµογή ενός ενιαίου εποπτικού πλαισίου για τους 

οργανισµούς αξιολόγησης σε παγκόσµιο επίπεδο που θα τους εποπτεύει ώστε 

να οριοθετηθούν µε σαφή τρόπο τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις τους αλλά 

                                                           
88

, 
89

 Λιβάνιος (2014), σελ. 117-120 
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θα προστατεύει επίσης και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των επενδυτών, 

των εκδοτών, και όλων των υπόλοιπων συµµετεχόντων στην κεφαλαιαγορά, 

ώστε η τελευταία να είναι διαφανής και να λειτουργεί εύρυθµα και οµαλά.  Αν 

και είχε γίνει µια προσέγγιση από τη SEC µε την προδιαγραφή NRSRO και 

από την ΙOSCO µε τον κώδικα δεοντολογίας, αλλά και µε την ESMA στην 

Ευρώπη, δεν ήταν δεσµευτικό το πλαίσιό τους αλλά καλούσε τους οίκους να 

συµµορφωθούν οικειοθελώς µε τις πρακτικές αυτές, φάνηκε ότι τελικά κάτι 

τέτοιο δεν απέδωσε τους αναµενόµενους καρπούς.   

Οι προτάσεις που διατυπώνονται και έχουν διατυπωθεί από πολλούς αναλυτές και 

ερευνητές θεωρείται ότι θα βοηθήσουν τους οργανισµούς αξιολόγησης να αλλάξουν 

τις πολιτικές και τους µηχανισµούς τους ώστε η λειτουργία τους να είναι πιο 

αποτελεσµατική.  Βέβαια αξίζει να γίνει περαιτέρω έρευνα και συγκριτική µελέτη 

των πρακτικών αξιολόγησης που ακολουθούν οι οργανισµοί αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας σε όλες τις χώρες.  Ενώ µπορεί ακόµη να διενεργηθεί 

επιπλέον έρευνα και µελέτη της αξιολόγησης τόσο σε βραχυπρόθεσµους όσο και σε 

µακροπρόθεσµους τίτλους.  Τέλος, υπάρχει ένα ευρύ πεδίο για έρευνα στη λήψη των 

αποφάσεων από επενδυτές από διαφορετικά κράτη που να συγκρίνει τις αντιλήψεις 

τους σχετικά µε την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας από τους ΟΑΠΙ. 

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι καθ’ όλο το διάστηµα που γραφόταν η εργασία αυτή, 

οι εξελίξεις στην παγκόσµια οικονοµία άλλαζαν µέρα µε τη µέρα.  Τα σενάρια για 

Brexit και το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος ως και τις εκλογές στις ΗΠΑ για την 

ανάδειξη του νέου πλανητάρχη αποτελούν ένα επιπλέον θέµα διερεύνησης.  Την 

εποµένη της ανάδειξης του Donald Trump ως προέδρου των ΗΠΑ, τα παγκόσµια 

χρηµατιστήρια ξεκίνησαν να παίρνουν την κάτω βόλτα.  Ενδιαφέρον λοιπόν θα ήταν 

να δούµε και τις εξελίξεις των κρατικών οµολόγων και ποιες είναι οι εκτιµήσεις των 

οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας γι’ αυτά στο επόµενο διάστηµα.  

Μήπως τελικά η πολιτική κατάσταση που θα επικρατήσει θα επηρεάσει µε κάποιο 

τρόπο τις αποδόσεις των κρατικών οµολόγων και τις αξιολογήσεις των τριών 

µεγαλύτερων οίκων αξιολόγησης αλλά και των υπολοίπων ΟΑΠΙ; 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 20ΕΤΩΝ ΚΑΙ 30ΕΤΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 

ΟΑΠΙ που έχουν εγγραφεί ή πιστοποιηθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ 

1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης 

Σεπτεµβρίου 2009 για τους οργανισµούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. 
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- BCRA-Credit Rating Agency AD 
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- ICAP Group SA 

- GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH 

- ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH 

- ARC Ratings, S.A. (previously Companhia Portuguesa de Rating, S.A) 

- AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) 

- DBRS Ratings Limited 

- Fitch France S.A.S. 

- Fitch Deutschland GmbH 

- Fitch Italia S.p.A. 

- Fitch Polska S.A 

- Fitch Ratings España S.A.U. 

- Fitch Ratings Limited 

- Fitch Ratings CIS Limited 

- Moody’s Investors Service Cyprus Ltd 

- Moody’s France S.A.S. 

- Moody’s Deutschland GmbH 

- Moody’s Italia S.r.l. 

- Moody’s Investors Service España S.A. 

- Moody’s Investors Service Ltd 
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- Standard & Poor’s Credit Market Services France S.A.S. 

- Standard & Poor’s Credit Market Services Italy S.r.l. 

- Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited 

- CRIF S.p.A.   

- Capital Intelligence Ratings Ltd 

- European Rating Agency, a.s. 

- Axesor conocer para decidir SA 

- Cerved Rating Agency S.p.A. (previoulsy CERVED Group S.p.A. ) 

- Kroll Bond Rating Agency 

- The Economist Intelligence Unit Ltd 

- Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) 

- Spread Research 

- EuroRating Sp. z o.o. 

- HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) 

- Moody’s Investors Service EMEA Ltd 

- Egan-Jones Ratings Co. (EJR) 

- modeFinance S.r.l. 

- INC Rating Sp. z o.o. 

- Rating-Agentur Expert RA GmbH 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ASK YIELD - ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ (2016 ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ) 
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