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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Περί τα τέλη του 2007 στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής ( Η.Π.Α.) µετά το ξέσπασµα των 

προβληµάτων στην αγορά στεγαστικών δανείων χαµηλής εξασφάλισης και την αλόγιστη χρήση 

δοµηµένων επενδυτικών προϊόντων που εξαρτιόνταν άµεσα από τη δυνατότητα αποπληρωµής 

των δανείων από τα οποία παράγονταν, δηµιουργήθηκε µια παγκόσµια κατάσταση 

απειλούµενης οικονοµικής ύφεσης στον ευρύτερο χρηµατοπιστωτικό και τραπεζικό τοµέα µε 

την ονοµασία Διεθνής Χρηµατοπιστωτική Κρίση. Η κρίση αυτή έρχεται 78 χρόνια µετά την 

τελευταία µεγάλη κρίση του 1929 αλλά και παλαιότερες πετρελαϊκές κρίσεις. Η προσπάθεια 

αποµάκρυνσης του πιστωτικού και επιτοκιακού κινδύνου από τις τράπεζες, η µετατροπή 

στάσιµων κεφαλαίων σε εµπορεύσιµους τίτλους και η µετακίνηση των σύνθετων επενδυτικών 

τίτλων στις καταστάσεις ειδικών οντοτήτων, προκάλεσαν ένα "ντόµινο" αλυσιδωτών 

αντιδράσεων στον Αµερικανικό και Ευρωπαϊκό τραπεζικό και κτηµατοµεσιτικό τοµέα. 

Η οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση που ξέσπασε στις αρχές  του 2008 µε την 

κατάρρευση της τράπεζας Lehman Brothers πυροδότησε τη µεγαλύτερη ύφεση που έχει 

γνωρίσει µεταπολεµικά η παγκόσµια οικονοµία, συµπαρασύροντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

τη ζώνη του ευρώ. Στις Η.Π.Α. και στην Ευρώπη ο αριθµός των ανέργων αυξάνεται συνεχώς, 

επιχειρήσεις κλείνουν η µία µετά την άλλη, οικογένειες έχουν χάσει ή κινδυνεύουν να χάσουν 

τις περιουσίες τους και οι κυβερνήσεις των ανεπτυγµένων βιοµηχανικών χωρών προωθούν 

µέτρα στήριξης όχι µόνο των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, αλλά και άλλων τοµέων της 

οικονοµίας, καθώς και των κοινωνικών συνόλων. 

Χαρακτηριστικά αυτής της γενικευµένης κατάστασης είναι ο κίνδυνος κατάρρευσης 

τραπεζών από φηµολογία, η πώληση άλλων σε ιδιαίτερα χαµηλό τίµηµα και η άσκηση 

νοµισµατικής πολιτικής από τις Κεντρικές Τράπεζες µε σκοπό τη διάσωση του 

χρηµατοοικονοµικού συστήµατος και όχι τη διασφάλιση των τιµών, όπως παραδοσιακά 

οφείλουν να πράττουν. 

Ζηµιωµένα βγήκαν τα συστήµατα που εκτέθηκαν στα "τοξικά", όπως 

χαρακτηρίσθηκαν, οµόλογα κρατών, τα οποία επλήγησαν άµεσα από την κρίση (π.χ. Ελληνικά 

οµόλογα). Στο νέφος της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης, πολλοί αναλυτές προσπάθησαν να 
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εντοπίσουν τις αιτίες. Ανάµεσα στις σηµαντικότερες ήταν και η µεγάλη εξάρτηση των 

επενδυτών στις, όπως αποδείχτηκαν, ανακριβείς αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας. 

Η θεαµατική αποτυχία των δοµηµένων χρηµατοπιστωτικών προϊόντων που βασίζονταν στα 

ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου έφερε στο προσκήνιο την ανεπάρκεια των 

οίκων αξιολόγησης. 

Η παρούσα εργασία στο πρώτο σκέλος περιγράφει µέσα από µια ιστορική αναδροµή 

ποιοι είναι οι οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ή αλλιώς οίκοι αξιολόγησης 

(εστιάζοντας κυρίως στους τρείς µεγαλύτερους), πώς απέκτησαν ζωτικό ρόλο στις παγκόσµιες 

χρηµατιστηριακές και τραπεζικές αγορές καθώς επίσης και ποια ήταν η συµβολή τους στην 

παγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση. 

Στο δεύτερο µέρος αναφέρεται η στάση των τριών µεγαλυτέρων οίκων απέναντι στην 

Ελλάδα καθ’ όλη την διάρκεια αυτών των πέντε χρόνων (από την αρχή της κρίσης µέχρι και 

σήµερα ) και συµπερασµατικά παρουσιάζεται µια γενική άποψη για το αν µε βάση τα ιστορικά 

στοιχειά και γεγονότα, οι αξιολογήσεις των οίκων χρήζουν έντονης κριτικής και για το τι 

πρέπει να γίνει ακόµη, ούτως ώστε να δηµιουργηθεί ένα ασφαλές πλαίσιο για τους 

οργανισµούς και τα κράτη που αξιολογούνται από τους οργανισµούς αξιολόγησης, αλλά και 

για να προφυλαχτούν οι επενδυτές, των οποίων οι αποφάσεις επηρεάζονται σε πολύ µεγάλο 

βαθµό από τις αξιολογήσεις αυτές. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Αναµφισβήτητα τα τελευταία χρόνια το παγκόσµιο ενδιαφέρον περιστρέφεται γύρω από µια 

έντονη χρηµατοοικονοµική κρίση. Από τα τέλη του 2008 και έχοντας ως δεδοµένο τις εξελίξεις 

των αγορών ο όρος «κρίση» στην παγκόσµια οικονοµία επιβεβαιώνεται και καθιερώνεται για 

να περιγράψει το σύνολο των επιπτώσεων µιας εκτεταµένης ύφεσης στην επιχειρηµατική και 

γενικότερα στην οικονοµική κοινότητα. 

Ο κλάδος της αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας έχει διαδραµατίσει καθοριστικό 

ρόλο στην επιτάχυνση άλλα και στη διάδοση της χρηµατοπιστωτικής κρίσης παγκοσµίως, 

έχοντας αποτύχει σε πολλές περιπτώσεις να προβλέψει ή να αξιολογήσει σωστά τον πιστωτικό 

κίνδυνο. Ως αποτέλεσµα αυτών των αποτυχηµένων αξιολογήσεων ήταν να συµπαρασυρθούν 

οργανισµοί, κράτη, θεσµικοί επενδυτές αλλά και µεµονωµένοι επενδυτές σε λανθασµένες 

αποφάσεις, και επενδύσεις. 

Οι οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ή οίκοι αξιολόγησης 

προσφέρουν ανεξάρτητες και έγκυρες υπηρεσίες αξιολογώντας την πιστοληπτική ικανότητα 

των δανειζοµένων (ιδιώτες, επιχειρήσεις, κράτος) καθώς επίσης και τα χρεόγραφα που 

εκδίδουν οι δανειζόµενοι, µε σκοπό να αντιµετωπίσουν οι δανειστές το µειονέκτηµα της 

ασύµµετρης πληροφόρησης, που αντιµετωπίζουν κατά το δανεισµό. Πρόκειται για ιδιωτικούς 

µη-πλειοψηφικούς ρυθµιστές διεθνών κεφαλαιαγορών µε έντονο και σηµαντικό ρόλο αφού οι 

αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας τις οποίες διενεργούν χρησιµοποιούνται από τους 

ενδιαφερόµενους (επενδυτές, δανειολήπτες, εκδότες, κυβερνήσεις) ώστε να λαµβάνουν 

επενδυτικές και χρηµατοδοτικές αποφάσεις. 

Οι οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας επιδρούν και στα δύο µέρη µιας 

πιστωτικής σχέσης , δηλαδή και στο δανειστή και στο δανειζόµενο. Όσον αφορά τον δανειστή, 

προσφέρουν πληροφόρηση σχετικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο που εµπεριέχεται στις 

εναλλακτικές επενδυτικές ευκαιρίες και όσον αφορά τον δανειζόµενο, προσφέρουν την 

απαραίτητη πληροφορία για να προσαρµόσει τις εσωτερικές του διαδικασίες και 

δραστηριότητες σύµφωνα µε τα πρότυπα πιστοληπτικής ικανότητας. 

Οι αξιολογήσεις πραγµατοποιούνται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις (οµόλογα) και 

στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις (συναλλαγµατικές) εταιρειών, χρηµατοοικονοµικών 
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ιδρυµάτων, δήµων και κρατών. Η αξιολόγηση του αξιόγραφου βασίζεται στη δυνατότητα του 

δανειζόµενου να αποπληρώσει το κεφάλαιο και τους τόκους σύµφωνα µε την υπάρχουσα κάθε 

φορά συµφωνία δανεισµού. 

Οι σηµαντικότεροι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας είναι ο οίκος 

Moody’s, ο οίκος Standard & Poor’s (S&P) και ο οίκος Fitch Ratings. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Ο κλάδος της πιστοληπτικής ικανότητας στις Ηνωµένες Πολιτείες άρχισε στις αρχές του 20ου 

αιώνα, περίπου 100 χρόνια µετά την εµφάνιση της αγοράς οµολόγων. Εκείνη την εποχή, οι 

µεγαλύτεροι εκδότες οµολόγων ήταν κυβερνητικές υπηρεσίες που σπάνια χρεοκοπούσαν (Sylla 

2001). Η εµφάνιση των οργανισµών αξιολόγησης ήταν το φυσικό προϊόν της δηµιουργίας 

επιπλοκών και της αύξησης των κινδύνων στην αγορά οµολόγων. 

Μετά την ίδρυσή της, «η βιοµηχανία αξιολογήσεων» συνέχισε να επεκτείνεται ως 

αποτέλεσµα πολλών µεγάλων απρόβλεπτων χρεοκοπιών που προκλήθηκαν από τον Α’ 

Παγκόσµιο Πόλεµο, τη Μεγάλη Ύφεση και τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Παρόλα αυτά, ο 

µέγιστος αριθµός των οργανισµών αξιολόγησης δεν έχει ποτέ υπερβεί τους πέντε. Επί του 

παρόντος, υπάρχουν µόνο τρεις σηµαντικοί οργανισµοί αξιολόγησης: η Moody’s Investors’ 

Service (θυγατρική της Dunn & Bradstreet), η Standard & Poor’s (S&P) (θυγατρική της 

McGrawHill), και η Fitch (αποτέλεσµα της συγχώνευσης της Fitch IBCA και της Duff & 

Phelps Credit Rating Co. τον Απρίλιο του 2000). 

Οι δύο πρώτοι οίκοι - µε µεγάλη διαφορά οι σηµαντικότεροι - ιδρύθηκαν στις αρχές της 

δεκαετίας του 1910, ενώ η Fitch άρχισε να παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης το 1924. Και οι 

τρεις λειτουργούν σε όλο τον κόσµο, διατηρώντας γραφεία σε έξι ηπείρους, και 

βαθµολογώντας δεκάδες τρισεκατοµµύρια δολάρια σε τίτλους. 
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Fitch Group 

 

Ιστορία 
	
	
H Fitch Ratings προέρχεται από την Fitch Publishing Company η οποία ιδρύθηκε το 1913. Η 

ανάπτυξη της εταιρείας χρονολογείται το 1989 µε την αναδιοργάνωση κεφαλαίων και την 

αλλαγή της διαχειριστικής οµάδας. Στην δεκαετία του ‘90 επεκτείνεται, παρέχοντας στους 

επενδυτές πρωτογενή έρευνα, πλήρεις ερµηνείες πολύπλοκων πιστώσεων και αυστηρότερη 

παρακολούθηση. H Fitch Ratings καλύπτει πιο περιορισµένο µερίδιο αγοράς σε σχέση µε την 

Moody’s και την Standard & Poor’s. 

Ο όµιλος Fitch είναι µια κατά πλειοψηφία θυγατρική της FIMALAC, που εδρεύει 

στο Παρίσι. Οι Fitch Ratings και Fitch Solutions αποτελούν µέρος της οµάδας Fitch. Η Fitch 

Ratings είναι ένας οργανισµός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και έχει δύο έδρες, την 

Νέα Υόρκη και το Λονδίνο. Είναι αφοσιωµένη στο να παρέχει αξία πέρα από την αξιολόγηση, 

στους ανεξάρτητους υποψήφιους και στις απόψεις πιστώσεων, έρευνας και δεδοµένων. Η Fitch 

Ratings είναι ένας από τους τρείς (Big Three credit rating agencies) εθνικά 

αναγνωρισµένους οργανισµούς στατιστικής διαβάθµισης που ορίστηκαν από την Αµερικανική 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το 1975, µαζί µε την Standard & Poor’s και την Moody's Investor 

Service.( Richard Blumenthal 2009).	

Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον John Knowles Fitch στις 24 Δεκεµβρίου του 1913 στην 

Νέα Υόρκη ως εκδοτικός οίκος οικονοµικών στατιστικών Fitch προς χρήση της Wall Street και 

το 1924 υιοθέτησε την, πασίγνωστη έκτοτε, κλίµακα αξιολόγησης από το ΑΑΑ έως το D. 

Συγχωνεύθηκε, µε έδρα το Λονδίνο, µε την  IBCA Limited τον Δεκέµβριο του 1997. Το 2000 η 

Fitch απέκτησε δύο νέες έδρες στο Σικάγο, την  Duff & Phelps Credit Rating Co.(Απρίλιος) 

και την Thomson Financial Bankwatch (Δεκέµβριος). Η Fitch Ratings είναι ο µικρότερος από 

τους "big three" εθνικά αναγνωρισµένους οργανισµούς στατιστικής διαβάθµισης και καλύπτει 

ένα πιο περιορισµένο µερίδιο της αγοράς από την S&P και την  Moody’s και συχνά η 

ίδια τοποθετείται ως «διαιτητής» ("tie-breaker"), σε περιπτώσεις που αποκλίνουν οι 

αξιολογήσεις των άλλων δύο. 
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H ανάπτυξη της Fitch υπήρξε ραγδαία τη δεκαετία του ’90, ενώ το 1997, µέσω της 

συγχώνευσής της µε τη βρετανική IBCA Ltd., πέρασε στον έλεγχο (κατά 60%) της γαλλικής 

εταιρείας συµµετοχών Fimalac S.A. 

Το επόµενο βήµα ήρθε το 2000 µε την εξαγορά των εταιρειών του Σικάγο Duff & 

Phelps Credit Rating Co. και Thomson BankWatch. Ο όµιλος Fitch, του οποίου προεδρεύει ο 

Στίβεν Τζόιντ, περιλαµβάνει τη Fitch Solutions, η οποία διαχωρίστηκε το 2008 και προσφέρει 

προϊόντα και υπηρεσίες στο χρηµατοπιστωτικό κλάδο και τη Fitch Ratings, Ltd. που εκδίδει 

αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και εδρεύει στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο. 

Τον Σεπτέµβριο του 2011, η Fitch Group ανακοίνωσε την πώληση της Algorithmics 

(καναδική εταιρεία που εξαγοράστηκε το 2005 και αναπτύσσει λογισµικό risk management) 

στην IBM για 387 εκατοµµύρια δολάρια. Η συµφωνία έκλεισε στις 21 Οκτωβρίου 2011. 

(Armonk, NY 2011).Η Fitch Ratings απασχολεί προσωπικό 2.100 ατόµων σε 51 γραφεία ανά 

τον κόσµο. Στην Ευρώπη έχει θυγατρικές στη Γαλλία, την Γερµανία, την Ιταλία, την Πολωνία 

και την Ισπανία. Το 2009 είχε τζίρο 727 εκατοµµύρια δολάρια και κέρδη ύψους 286 

εκατοµµυρίων. Ο βασικός µέτοχος της µητρικής Fimalac, ο Γάλλος Marc Ladreit de 

Lacharriere (προσωπική περιουσία το 2007 2,2 δισ. ευρώ), συµµετέχει στη διοίκηση εταιρειών 

όπως η L’Oreal και η Renault και είναι επίσης µέλος της γαλλικής Ακαδηµίας Καλών Τεχνών, 

Πρέσβης Καλής Θελήσεως της Unesco, διευθυντής του έγκυρου περιοδικού «La Revue des 

Deux Mondes», ενώ δραστηριοποιείται στο χώρο του πολιτισµού και ειδικότερα στο σχέδιο 

δηµιουργίας ενός νέου Λούβρου στο Άµπου Ντάµπι. Συµµετοχή στο Fitch Group, επίσης, σε 

ποσοστό 40%, έχει ο γνωστός όµιλος Μέσων Ενηµέρωσης Hearst Corporation. 
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Μακροχρόνια Πιστοληπτική Αξιολόγηση 
 

Οι µακροπρόθεσµες αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Fitch Ratings έχουν 

καταταχτεί µε βάση την αλφαβητική κλίµακα από « AAA » έως « D », την οποία γνωρίσαµε 

για πρώτη φορά το 1924 και αργότερα υιοθετήθηκε (και δόθηκε άδεια για τη χρήση του) 

από την S&P. (Η Moody’s χρησιµοποιεί επίσης µια παρόµοια κλίµακα, αλλά µε διαφορετικά 

τα ονόµατα των κατηγοριών.)  Όπως και ο οίκος S&P, έτσι και η  Fitch χρησιµοποιεί επίσης 

ενδιάµεσους + / - τροποποιητές για κάθε κατηγορία µεταξύ της ΑΑ και της 

CCC (π.χ. ΑΑ+, ΑΑ, ΑΑ-, Α+, Α, Α-, ΒΒΒ+, ΒΒΒ, ΒΒΒ-, κλπ.) όπως φαίνεται στον πίνακα 1. 

 
 

Πίνακας 1: Σύστηµα αξιολόγησης Standard & Poor’s και Fitch 

 

 

ΑΑΑ Οµόλογα µε την υψηλότερη βαθµολογία. Ικανότητα ισχυρή στην 
πληρωµή των τόκων και στην καταβολή του αρχικού κεφαλαίου 

ΑΑ+ / ΑΑ- Οµόλογα µε ισχυρή ικανότητα στην πληρωµή των τόκων και στην 
καταβολή του αρχικού κεφαλαίου αλλά κατά ένα µέρος πιο ευαίσθητα 
στις αρνητικές µεταβολές από τα ΑΑΑ 

Α+ / Α- Οµόλογα υψηλής ικανότητας πληρωµής τόκων και κεφαλαίου αλλά πιο 
ευάλωτα στις συνέπειες από αλλαγές στις οικονοµικές συνθήκες ή 
συγκυρίες 

ΒΒΒ+ / ΒΒΒ- Οµόλογα µε επαρκή πιστοληπτική ικανότητα 
ΒΒ+ / ΒΒ- Οµόλογα αξιόπιστα, ενέχουν όµως στοιχεία κερδοσκοπίας 

Β+ / Β- Οµόλογα πιο κερδοσκοπικά από την κατηγορία ΒΒ 

CCC Οµόλογα µε έντονο κερδοσκοπικό χαρακτήρα, µε κίνδυνο απώλειας 
τόκων και αρχικού κεφαλαίου 

CC Τα πιο κερδοσκοπικά οµόλογα µε υψηλό κίνδυνο 

SD Οµόλογα που αθετούν τις συµβατικές υποχρεώσεις 

D Οµόλογα που αθετούν οποιαδήποτε πληρωµή τόκων και αρχικού 
κεφαλαίου 



Σελίδα	16	από	100	

	

Βραχυπρόθεσµη Πιστοληπτική Ικανότητα 
 

Η βραχυπρόθεσµη βαθµολογία της Fitch αναφέρεται στο δυνητικό επίπεδο της αθέτησης των 

δεσµεύσεων του οφειλέτη µέσα σε ένα διάστηµα 12 µηνών. Οι κατηγορίες είναι οι εξής : 

F1+ : Ο καλύτερος βαθµός ποιότητας, αναφέρεται στην εξαιρετικά ισχυρή ικανότητα του 

οφειλέτη να ανταποκριθεί στις οικονοµικές του δεσµεύσεις. 

F2: Καλός βαθµός ποιότητας µε ικανοποιητική ικανότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στις 

οικονοµικές του δεσµεύσεις.  

F3: Βαθµός ποιότητας που δηλώνει την επαρκή ικανότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στις 

οικονοµικές του δεσµεύσεις, αλλά βραχυπρόθεσµες δυσµενείς συνθήκες θα µπορούσαν να 

επηρεάσουν τις δεσµεύσεις του. 

Β: Ο οφειλέτης έχει ελάχιστη ικανότητα να ανταποκριθεί στις οικονοµικές του δεσµεύσεις και 

είναι ευπαθής σε βραχυπρόθεσµες αρνητικές αλλαγές σε οικονοµικές και οικονοµικές 

συνθήκες. Η κατηγορία αυτή χαρακτηρίζεται από κερδοσκοπία. 

C: Η πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη είναι υψηλή και η οικονοµική του 

δέσµευση εξαρτάται από τη διατήρηση των ευνοϊκών οικονοµικών συνθηκών. 

D: Ο οφειλέτης είναι σε αθέτηση, καθώς έχει αποτύχει να ανταποκριθεί στις χρηµατοδοτικές 

δεσµεύσεις του (χρεοκοπία). (Wikipedia 2012 και Capital.gr a 2010) 
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Moody’s 
 

Η Moody’s Investors Service, που συχνά αναφέρεται ως Moody’s , είναι η επιχείρηση 

διαβάθµισης της πιστοληπτικής ικανότητας οµολόγων της Moody's Corporation, που 

αντιπροσωπεύει την παραδοσιακή γραµµή της εταιρείας και το ιστορικό της όνοµα. Η Moody’s 

Investors Service παρέχει διεθνή οικονοµική έρευνα για τα οµόλογα που εκδίδονται από 

εµπορικές και κυβερνητικές εταιρίες και µαζί µε την Standard & Poors (S&P) και την Fitch 

Group, θεωρείται ένας από τους τρεις µεγάλους οργανισµούς αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας. 

Η εταιρεία κατατάσσει την πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών χρησιµοποιώντας 

µια τυποποιηµένη κλίµακα αξιολόγησης, η οποία µετρά αναµενόµενες ζηµιές του επενδυτή σε 

περίπτωση αθέτησης των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων του (χρεωκοπία). Η Moody's 

αξιολογεί χρεωστικούς τίτλους, από διάφορα τµήµατα της αγοράς, που συνδέονται µε δηµόσια 

και εµπορικά χρεόγραφα στην αγορά οµολόγων. Οι αξιολογήσεις αυτές περιλαµβάνουν 

κυβερνητικά, ιδιωτικά και εταιρικά οµόλογα, κεφάλαια σταθερού εισοδήµατος και αµοιβαία 

κεφάλαια. Επίσης περιλαµβάνουν χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, συµπεριλαµβανοµένων 

τραπεζών και µη τραπεζικών εταιρειών χρηµατοδότησης. (Moody’s 2012). 

Στο σύστηµα αξιολόγησης της, η Moody’s αποδίδει στην αξιολόγηση των κινητών αξιών 

µια κλίµακα βαθµολογίας από  Aaa µέχρι C, µε την Aaa να είναι η υψηλότερη ποιότητα και την 

C η χαµηλότερη (Πίνακας 2). 

Η Moody’s ιδρύθηκε από τον John Moody το 1909 µε σκοπό να παράγει στατιστικά 

εγχειρίδια που σχετίζονται µε µετοχές, οµόλογα και οι βαθµολογίες οµολόγων. Το 1975, η 

εταιρεία αναγνωρίστηκε ως ένας εθνικά αναγνωρισµένος οργανισµός στατιστικής διαβάθµισης 

από την αµερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Μετά από αρκετές δεκαετίες ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος από την Dun & Bradstreet, η Moody’s έγινε µια ξεχωριστή εταιρεία το 2000 και 

καθιερώθηκε ως εταιρεία συµµετοχών. 

Οι µεγαλύτεροι ανταγωνιστές της Moody’s είναι η Standard & Poors (S&P) και η Fitch 

Group. Μαζί, συχνά, αυτές οι τρεις αναφέρονται ως οι τρεις µεγάλοι οργανισµοί αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας (Big Three). Αν και οι οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας µερικές φορές µοιάζουν, στην πραγµατικότητα η Moody’s, η S&P και Fitch 
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αξιολογούν µε διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγµα, η S&P και η Fitch µετράνε την πιθανότητα 

που υπάρχει να επέλθει χρεοκοπία, ενώ η Moody’s  εστιάζει στις πιθανές ζηµίες από µια 

χρεοκοπία. 

Η Moody’s και οι ανταγωνιστές της έχουν ρόλο «κλειδί» στις παγκόσµιες κεφαλαιαγορές 

ως προµηθευτές συµπληρωµατικής, πιστωτικής ανάλυσης για τις τράπεζες και άλλα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα εκτιµώντας τον πιστωτικό κίνδυνο συγκεκριµένων τίτλων. Αυτή η 

ανάλυση είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για τους µικρότερους και λιγότερο εξειδικευµένους 

επενδυτές, καθώς και για όλους τους επενδυτές, οι οποίοι µπορούν να την χρησιµοποιήσουν για 

να συγκρίνουν τις δικές τους αποφάσεις.(Financial Stability Board 2010) 

Οι οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας διαδραµατίζουν επίσης σηµαντικό 

ρόλο στις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των Ηνωµένων Πολιτειών, καθώς επίσης και 

άλλων χωρών, όπως αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις Ηνωµένες Πολιτείες οι 

πιστοληπτικές αξιολογήσεις τους χρησιµοποιούνται στη νοµοθεσία από την Αµερικανική 

επιτροπή κεφαλαιαγοράς, για διάφορους κανονιστικούς σκοπούς, ως αναγνωρισµένοι από το 

κράτος οργανισµοί στατιστικής διαβάθµισης (Lawrence J. 2010) 

Μία από τις επιδράσεις στην νοµοθεσία  ήταν το ότι έδιναν την δυνατότητα σε εταιρίες µε 

χαµηλή αξιολόγηση να πουλήσουν οµόλογα χρέους για πρώτη φορά. Η χαµηλή τους 

βαθµολογία µόλις που τις ξεχώριζε από τις επιχειρήσεις µε υψηλή βαθµολογία, αντί να τις 

αποκλείει εντελώς από την παραπάνω δυνατότητα, όπως γινόταν µέχρι τότε. Τον Οκτώβριο του 

2010, το Συµβούλιο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) δηµιούργησε µια σειρά από 

"αρχές για την µείωση της εξάρτησης" από τις αξιολογήσεις των οργανισµών αυτών, στους 

νόµους, στους κανόνες και στις πρακτικές της αγοράς των µελών της G-20 (Financial Stability 

Board 2010). Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Αµερικής 

έχει χρησιµοποιήσει επίσης αξιολογήσεις των οργανισµών για την µέτρηση του εµπορικού 

χαρτιού το οποίο χρησιµοποιείται για τα αµοιβαία κεφάλαια της αγοράς. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ορίσει άλλες επτά επιχειρήσεις ως αναγνωρισµένους 

οργανισµούς στατιστικής διαβάθµισης, συµπεριλαµβανοµένων, για παράδειγµα, την AM Best, 

η οποία επικεντρώνεται στις υποχρεώσεις των ασφαλιστικών εταιρειών (Credit Rating 

Agencies). 
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Οι εταιρείες µε τις οποίες η Moody’s ανταγωνίζεται σε συγκεκριµένους τοµείς 

περιλαµβάνουν επενδύσεις για την έρευνα της εταιρείας Morningstar, Inc και εκδόσεις 

οικονοµικών πληροφοριών για τους επενδυτές, όπως η Thomson Reuters και η Bloomberg LP. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και έπειτα, η Moody’s θέτει στην διάθεση των 

δηµοσιογράφων τις αναλύσεις της, και εκδίδει τακτικά δηµόσιες εκθέσεις σχετικά µε τους 

όρους πίστωσης. Η Moody’s, όπως και η S&P, διοργανώνει δηµόσια σεµινάρια για να 

επιµορφώσει εκείνους οι οποίοι για πρώτη φορά εκδίδουν κινητές αξίες και να τους 

εκπαιδεύσει στο πως χρησιµοποιούνται οι πληροφορίες για την ανάλυση του χρέους των 

κινητών αξιών (Timothy J. Sinclair, 2005) 
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Αξιολογήσεις της Πιστοληπτικής Ικανότητας 
 
Σύµφωνα µε τη Moody’s, ο σκοπός των αξιολογήσεων της είναι "να παρέχει στους επενδυτές 
ένα απλό σύστηµα διαβάθµισης µε το οποίο η µελλοντική, σχετική πιστοληπτική ικανότητα 
των τίτλων µπορεί να εκτιµηθεί". Για κάθε µία από τις βαθµολογίες της από το Aa έως το Caa, 
η Moody’s,   προσθέτει αριθµητικούς τροποποιητές πιστοληπτικής ικανότητας 1, 2 και 3: Όσο 
µικρότερος είναι ο αριθµός, τόσο µεγαλύτερο είναι το εύρος του τέλους της αξιολόγησης. Οι 
βαθµολογίες Aaa, Ca και C δεν έχουν τροποποιηθεί µε αυτόν τον τρόπο. Όπως εξηγεί η 
Moody’s, οι αξιολογήσεις της "δεν πρέπει να ερµηνευθούν ως συστάσεις, ούτε έχουν σκοπό να 
αποτελέσουν τη βάση για λήψη επενδυτικών αποφάσεων". Επιπλέον, οι αξιολογήσεις της δεν 
επηρεάζουν την τιµή της µετοχής στην αγορά, αν και οι συνθήκες της αγοράς µπορεί να 
επηρεάσουν τον πιστωτικό κίνδυνο.(Moody’s 2012b) 
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Πίνακας 2: Σύστηµα αξιολόγησης Moody’s 
	

 
Αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Moody’s 

Βαθµός Επενδύσεων 
Εκτίµηση Μακροπρόθεσµες αξιολογήσεις Βραχυπρόθεσµες αξιολογήσεις 

Aaa  
Βαθµολογήθηκε µε την υψηλότερη 
ποιότητα και τον χαµηλότερο 
πιστωτικό κίνδυνο 

 

 

Prime-1 

Καλύτερη ικανότητα 
αποπληρωµής βραχυπρόθεσµου 
χρέους 

Aa1  
 
Βαθµολογήθηκε µε υψηλή 
ποιότητα και πολύ χαµηλό 
πιστωτικό κίνδυνο 
 

Aa2 

Aa3 

A1  

Βαθµολογήθηκε ως ανώτερη 
βαθµίδα της µεσαίας κατηγορίας 
και µε χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο 

A2 Prime-1/Prime-2 

Καλύτερη ικανότητα ή υψηλή 
ικανότητα αποπληρωµής 
βραχυπρόθεσµου δανεισµού 

A3 

Baa1  

 

Βαθµολογήθηκε µε µεσαίο βαθµό, 
µε ορισµένα κερδοσκοπικά στοιχεία 
και µέτριο πιστωτικό κίνδυνο. 

Prime-2 

Υψηλή ικανότητα αποπληρωµής 
βραχυπρόθεσµου δανεισµού 

Baa2 Prime-2/Prime-3 

Υψηλή ή αποδεκτή ικανότητα 
αποπληρωµής βραχυπρόθεσµου 
δανεισµού 

Baa3 Prime-3 

Αποδεκτή ικανότητα 
αποπληρωµής βραχυπρόθεσµου 
δανεισµού 
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Βαθµός Κερδοσκοπίας 

Εκτίµηση Μακροπρόθεσµες 
αξιολογήσεις 

Βραχυπρόθεσµες αξιολογήσεις 

Ba1 Κρίθηκε να έχει 
κερδοσκοπικά στοιχεία και 
σηµαντικό πιστωτικό κίνδυνο 

 

 

 

 

 

 

Δεν εµπίπτει σε καµία από τις 
κύριες κατηγορίες 

Ba2 

Ba3 

B1 Κρίθηκε ως κερδοσκοπική και 
υψηλού πιστωτικού κινδύνου 

B2 

B3 

Caa1 Βαθµολογήθηκε µε κακή 
ποιότητα και πολύ υψηλό 
πιστωτικό κίνδυνο Caa2 

Caa3 

Ca Κρίθηκε ότι είναι άκρως 
κερδοσκοπική και ότι είναι 
πολύ κοντά (ή βρίσκεται) σε 
καθεστώς πτώχευσης, αλλά 
υπάρχει κάποια δυνατότητα 
ανάκτησης κεφαλαίου και 
τόκων 

C Βαθµολογήθηκε µε τη 
χαµηλότερη ποιότητα, 
συνήθως βρίσκεται σε 
καθεστώς πτώχευσης και 
υπάρχει µικρή πιθανότητα 
ανάκτησης κεφαλαίου ή 
τόκων 
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Ιστορία 
 

Ο οίκος ιδρύθηκε από τον John Moody, ο οποίος θεωρείται ο εφευρέτης της σύγχρονης 

αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας οµολόγων. Το 1900, ο Moody δηµοσίευσε την 

πρώτη αξιολόγηση αγοράς, που ονοµάστηκε «Εγχειρίδιο Χρηµατοπιστωτικών Τίτλων»,». Η 

δηµοσίευση αυτή περιελάµβανε λεπτοµερή στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις µετοχές και τα 

οµόλογα των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, κυβερνητικών υπηρεσιών, εταιριών 

µεταποίησης, µεταλλείων, εταιριών κοινής ωφέλειας, και εταιρειών τροφίµων. Μέσα στους 

πρώτους δυο µήνες το εγχειρίδιο ξεπούλησε όλα τα αντίτυπα. Μέχρι το 1903, το Εγχειρίδιο του 

Moody ήταν µια εθνικά αναγνωρισµένη δηµοσίευση. 

Το  1907 η οικονοµική κρίση επέφερε αρκετές αλλαγές στις αγορές, συµπεριλαµβανοµένης 

της δηµιουργίας του Οµοσπονδιακού Αποθεµατικού Συστήµατος, και την αύξηση της ζήτησης 

για πληροφορίες της αγοράς. Ενώ οι Ολλανδοί είχαν δηµιουργήσει µια αγορά οµολόγων από τη 

δεκαετία του 1600, και η Βρετανία ανέπτυξε την δική της στους αιώνες που ακολούθησαν, 

αυτές οι αγορές οµολόγων έτειναν να είναι µικρές, και µάλιστα περιστρέφονταν γύρω από 

κυβερνήσεις οι οποίες ήταν αξιόπιστες ως προς την εξόφληση των χρεών τους. Στις Ηνωµένες 

Πολιτείες, η εκτεταµένη ανάπτυξη των σιδηροδροµικών συστηµάτων οδήγησε στην ανάπτυξη 

των εταιρικών οµολογιακών δανείων για τη χρηµατοδότησή τους, και ως εκ τούτου 

δηµιουργήθηκε µια αγορά οµολόγων αρκετές φορές µεγαλύτερη των άλλων χώρων (Richard 

Sylla  March 2000). Ο Moody εκείνη την εποχή αναγκάστηκε να πουλήσει την επιχείρησή του, 

λόγω έλλειψης κεφαλαίων. 

Ο Moody επέστρεψε το 1909 µε µια νέα έκδοση που επικεντρώνεται αποκλειστικά σε 

οµόλογα για σιδηρόδροµους, µε το όνοµα  «Ανάλυση Σιδηροδροµικών Επενδύσεων» και µε 

µια νέα εταιρεία, µε το όνοµα Moody's Analyses Publishing Company. Το 1913 επέκτεινε την 

εστίαση του εγχειριδίου του συµπεριλαµβάνοντας τις βιοµηχανικές επιχειρήσεις και 

επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας: το νέο εγχειρίδιο του Moody προσέφερε αξιολογήσεις των 

δηµόσιων τίτλων, που υποδεικνύονταν από ένα σύστηµα διαβάθµισης, το οποίο είχε δανειστεί 

από επιχειρήσεις του εµπορίου. Το επόµενο έτος, ο Moody καθιέρωσε την εταιρεία ως Moodys 

Investors Service. 
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Η Moody’s επεκτάθηκε ώστε να συµπεριλάβει αξιολογήσεις των αµερικανικών κρατικών 

και τοπικών οµολόγων το 1919 και από το 1924 κάλυπτε το 100% των αξιολογήσεων της 

αµερικανικής αγοράς οµολόγων, ενώ αυτό που την έκανε παγκόσµιο φόβητρο ήταν η 

αξιολόγηση του δηµόσιου χρέους: Από 3 χώρες το 1975, έφτασε να καλύπτει 33 το 1990 και 

περισσότερες από 100 το 2000. 

Η σχέση µεταξύ της αγοράς οµολόγων των ΗΠΑ και των οργανισµών αξιολόγησης 

αναπτύχθηκε περαιτέρω το 1930. Καθώς η αγορά αυξήθηκε πέραν των παραδοσιακών θεσµών 

της επενδυτικής τραπεζικής, νέοι επενδυτές έκαναν και πάλι έκκληση για µεγαλύτερη 

διαφάνεια, µε αποτέλεσµα το πέρασµα των νέων, αναγκαστικών νόµων για τους εκδότες, και 

τη δηµιουργία της Αµερικανικής Κεφαλαιαγοράς (SEC). Το 1936 εισήχθη ένα νέο σύνολο 

νόµων, που απαγόρευε στις τράπεζες να επενδύσουν σε «κερδοσκοπικές επενδύσεις κινητών 

αξιών» ("junk bonds", στη σύγχρονη ορολογία), όπως καθορίζεται από "αναγνωρισµένα 

εγχειρίδια βαθµολόγησης". Οι τράπεζες είχαν τη δυνατότητα να έχουν στην κατοχή τους 

επενδυτικά οµόλογα, µετά την απόφαση της Moody’s, µαζί µε την S&P και την Fitch. Το 1962, 

η Moody’s Investors Service αγοράστηκε από την εταιρεία Dun & Bradstreet, αν και συνέχισαν 

να λειτουργούν κυρίως ως ανεξάρτητες εταιρίες.( Richard Sylla  March 2000) 

Στα τέλη του 1960 και στις αρχές του 1970, µια σηµαντική εξέλιξη ήταν η επέκταση των 

αξιολογήσεων σε εµπορικά χρεόγραφα και τραπεζικές καταθέσεις. Μια άλλη ήταν η εισαγωγή 

συνδροµητικών τελών για τους εκδότες (κάτι το οποίο καθιερώθηκε από την Moody’s το 

1970), µε την οποία οι σηµαντικότεροι οίκοι αξιολόγησης άρχισαν να επιβαρύνουν τόσο τους 

εκδότες των οµολόγων, όσο και τους επενδυτές (Timothy J. Sinclair 2005). Στους λόγους αυτής 

της αλλαγής περιλαµβάνεται και η αυξανόµενη πολυπλοκότητα των χρηµατοπιστωτικών 

αγορών. Οι οργανισµοί αξιολόγησης αύξησαν το µέγεθος τους καθώς ο αριθµός των εκδοτών 

αυξήθηκε εκθετικά, τόσο στις Ηνωµένες Πολιτείες, όσο και στο εξωτερικό, καθιστώντας την 

βιοµηχανία της αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων πολύ πιο 

κερδοφόρα. Το 2005 Moody’s υπολόγισε ότι το 90% των εσόδων των οργανισµών 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας προερχόταν από τα τέλη του εκδότη. 

Το τέλος του συστήµατος του Bretton Woods το 1971 οδήγησε στην απελευθέρωση των 

δηµοσιονοµικών κανονισµών, καθώς και στην παγκόσµια ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών στη 

δεκαετία του 1970 και του 1980. Το 1975, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άλλαξε τις ελάχιστες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις που απαιτούσε έως τότε για τους χρηµατιστές-διαπραγµατευτές, 
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χρησιµοποιώντας τις αξιολογήσεις οµολόγων ως µέτρηση. Η Moody’s  µαζί µε άλλους εννέα 

φορείς (αργότερα πέντε, λόγω ενοποίησης) αναγνωρίστηκαν από την Αµερικάνικη Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς ως "εθνικά αναγνωρισµένοι οργανισµοί στατιστικής διαβάθµισης¨. 

Από το 1980 και έπειτα, υπήρξε µια περίοδος σηµαντικής ανάπτυξης για την παγκόσµια 

αγορά κεφαλαίου και, κατά συνέπεια, και για την Moody’s, καθώς άνοιξε τα πρώτα γραφεία 

στο εξωτερικό το 1985 στην Ιαπωνία, για να ακολουθήσουν τα γραφεία στο Ηνωµένο Βασίλειο 

το 1986, στη Γαλλία το 1988 , στη Γερµανία το 1991, στο Χονγκ Κονγκ το 1994, στην Ινδία το 

1998 και στην Κίνα το 2001 (Timothy J. Sinclair 2005). Ο αριθµός των οµολογιακών 

αξιολογήσεων από την Moody’s αυξήθηκε σηµαντικά, καθώς το 1997, η Moody’s 

βαθµολογούσε περίπου 5 τρισεκατοµµύρια δολάρια σε τίτλους από 20.000 αµερικανικούς και 

1.200 αλλοδαπούς εκδότες. Η δεκαετία του 1990 και του 2000 ήταν επίσης µια σηµαντική 

εποχή, καθώς η Moody’s υπόκειται σε µηνύσεις από δυσαρεστηµένους εκδότες, τελεί υπό 

έρευνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, καθώς επίσης της ασκείται έντονη κριτική 

µετά την κατάρρευση της Enron, την κρίση των ενυπόθηκων δανείων στις ΗΠΑ και την 

επακόλουθη οικονοµική κρίση στα τέλη της δεκαετίας του 2000. 

Μετά από αρκετά χρόνια έντονων φηµολογιών και πίεσης εκ µέρους των θεσµικών 

µετόχων, το Δεκέµβριο του 1999 η µητρική εταιρία της Moody’s, η Dun & Bradstreet, 

ανακοίνωσε ότι η Moody’s Investors Service θα αποσχιστεί και θα λειτουργεί ως µια 

ξεχωριστή εισηγµένη εταιρεία. Παρόλο που η Moody’s είχε λιγότερους από 1.500 υπαλλήλους 

στο τµήµα της, αντιπροσώπευε περίπου το 51% των κερδών της Dun & Bradstreet στο έτος 

που προηγείται της ανακοίνωσης. Η απόσχιση ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεµβρίου του 2000 

και στο πρώτο µισό της δεκαετίας που ακολούθησε, η αξία των µετοχών της Moody’s 

αυξήθηκε περισσότερο από 300%. 

Στα µέσα της δεκαετίας του ’90 ο γνωστός αρθρογράφος Τόµας Φρίντµαν εξέφρασε 

αδυναµία να κρίνει ποια από τις δύο είναι ισχυρότερη, η Αµερικανική κυβέρνηση ή η Moody’s. 

Η Moody’s Corporation στην οποία προεδρεύει ο Reymont McDaniel Junior είναι η µητρική 

εταιρεία της Moody’s Investors Service, που παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης, και της Moody’s 

Analytics, που παρέχει λογισµικό risk management, ποσοτικά εργαλεία ανάλυσης, ερευνητικές 

υπηρεσίες κ.λπ. Μεγαλύτεροι µέτοχοι του οµίλου είναι (µε 16%) ο κολοσσός των συµµετοχών 

Berkshire Hathaway, του «γκουρού» των αγορών Warren Buffet καθώς και η επενδυτική 

εταιρεία Davis Selected Advisers της Βοστόνης. 
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Ο όµιλος είχε το 2009 τζίρο 1,8 δισεκατοµµύρια δολάρια και κέρδη άνω των 530 

εκατοµµυρίων δολαρίων. Απασχολεί περίπου 4.000 άτοµα και διατηρεί πολυάριθµα γραφεία σε 

27 διαφορετικές χώρες.(Wikipedia 2012b και Capital.gr 2010b) 
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Standard & Poor’s 
 

Ιστορία 
 

Η εταιρεία είναι ένας από τους τρεις µεγάλους οργανισµούς αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας, µαζί µε την Moody’s και την Fitch Ratings. Η έδρα της βρίσκεται στην οδό 55 

Water Street στο Manhattan της Νέας Υόρκης. 

Πρόκειται για θυγατρική του πανίσχυρου οµίλου των Media Mc Graw-Hill, που ελέγχει 

τηλεοπτικά δίκτυα, εφηµερίδες, sites κ.λπ., ενώ έχει δραστηριότητα και στον τοµέα της 

εκπαίδευσης στελεχών πολλών ειδικοτήτων και κυρίως οικονοµικών. Είναι ο πρώτος οίκος 

παγκοσµίως σε τζίρο, ο οποίος το 2009 έφτασε στα 2,7 δισεκατοµµύρια δολάρια, µε κέρδη 1,1 

δις. δολάρια και απασχολεί περί τους 8.500 εργαζόµενους. 

Η εταιρεία έχει τις ρίζες της πίσω στο 1860, µε τη δηµοσίευση του βιβλίου του Henry 

Varnum «History of Railroads and Canals in the United States». Αυτό το βιβλίο ήταν µια 

προσπάθεια να συγκεντρωθούν πλήρη στοιχεία για την οικονοµική και λειτουργική κατάσταση 

των αµερικανικών εταιρειών σιδηροδρόµων.  Ο Henry Varnum καθιέρωσε την εταιρία 

H.V.&H.W. Poor Co. µε το γιο του, Henry William, και δηµοσίευε ενηµερωµένες 

εκδόσεις αυτού του βιβλίου ετησίως.( Standard & Poor’s 2009). Το 1906, ο Luther Lee Blake 

ίδρυσε το Πρότυπο Στατιστικής Υπηρεσίας (Standard Statistics Bureau), µε την προοπτική να 

παρέχει χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες σε  µη-σιδηροδροµικές εταιρείες. Το 1941 η 

Standard Statistics Bureau και η H.V.&H.W. Poor Co. συγχωνεύτηκαν, δηµιουργώντας  την 

Standard & Poor’s Corporation (S&P). Το 1966, η εταιρεία εξαγοράστηκε από την McGraw-

Hill Companies, και σήµερα περιλαµβάνει τη Διεύθυνση Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών. 

(Standard & Poor’s 2009) 

Το όνοµα της Standard & Poor’s φέρουν µερικοί από τους σηµαντικότερους 

χρηµατιστηριακούς δείκτες ανά τον πλανήτη, όπως ο Αµερικάνικος S&P 500, ο Αυστραλιανός 

S&P / ASX 200, ο Καναδικός S&P / TSX, ο Ιταλικός S&P/ MIB, ο Ινδικός  S&P CNX Nifty 

και ο S&P Global 1200 που καλύπτει 30 αγορές και το 70% της παγκόσµιας κεφαλαιοποίησης. 

Υπολογίζεται ότι µε τους δείκτες της Standard & Poor’s συνδέονται στοιχεία ενεργητικού 

ύψους 1,1 τρισεκατοµµυρίων δολαρίων. Το µερίδιο αγοράς της Standard & Poor’s στην 



Σελίδα	28	από	100	

	

αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας ξεπερνά το 40%: Είναι ενδεικτικό ότι το 2008 ο οίκος 

εξέδωσε ή αναθεώρησε περισσότερες από το ένα εκατοµµύριο αξιολογήσεις, που αντιστοιχούν 

σε χρέος 32 τρισεκατοµµυρίων. δολαρίων. Τον Απρίλιο του 2009, αναλυτής της Standard & 

Poor’s ζήτησε σε ραδιοφωνική συνέντευξή του την είσοδο «νέων προσώπων» στην ιρλανδική 

κυβέρνηση. Αν απορεί κανείς πώς µια ιδιωτική εταιρεία µπορεί να απευθύνει εκκλήσεις αυτού 

του είδους σχετικά µε την πολιτική ζωή ενός ανεξάρτητου, δηµοκρατικού, ευρωπαϊκού 

κράτους, σηµαίνει ότι δεν έχει καταλάβει ποια είναι η Standard & Poor’s.	
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Αξιολογήσεις 
 

Όπως όλοι οι οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, η εταιρεία εκδίδει 

αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας για το χρέος των δηµοσίων και ιδιωτικών εταιρειών. 

Είναι ένας από τους αρκετούς οργανισµούς αξιολόγησης που έχουν χαρακτηριστεί ως «εθνικά 

αναγνωρισµένος οργανισµός στατιστικής αξιολόγησης» από την Αµερικανική επιτροπή 

κεφαλαιαγοράς. Εκδίδει τόσο βραχυπρόθεσµες όσο και µακροπρόθεσµες αξιολογήσεις 

πιστοληπτικής ικανότητας. (Βλέπε πίνακα 1). 

Η εταιρεία αξιολογεί τους δανειολήπτες µε µια κλίµακα από ΑΑΑ έως D. Ενδιάµεσες 

αξιολογήσεις  προσφέρονται σε κάθε επίπεδο µεταξύ ΑΑ και της CCC(π.χ., ΒΒΒ +, ΒΒΒ και 

BBB-). Για ορισµένους δανειολήπτες, η εταιρεία µπορεί επίσης να 

προσφέρει καθοδήγηση (που χαρακτηρίζεται ως «credit watch») για το αν  είναι πιθανό ο 

δανειολήπτης  να αναβαθµιστεί (θετικό), να υποβαθµιστεί (αρνητική) ή να 

παραµείνει ουδέτερος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα	30	από	100	

	

Βαθµολογία Επενδύσεων 

	
ΑΑΑ: Ένας οφειλέτης µε βαθµολογία «ΑΑΑ» έχει πολύ µεγάλη ικανότητα να ανταποκριθεί 

στις οικονοµικές δεσµεύσεις του. Το «ΑΑΑ» είναι η υψηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση του 

εκδότη που δίνεται από την Standard & Poor’s. 

 

Α.Α.: Ένας οφειλέτης µε βαθµολογία  «AA» έχει πολύ µεγάλη ικανότητα να ανταποκριθεί στις 

οικονοµικές δεσµεύσεις του. Διαφέρει από τους οφειλέτες µε υψηλότερη βαθµολογία («ΑΑΑ») 

σε µικρό βαθµό. Η βαθµολογία ΑΑ περιλαµβάνει: 

 

AA+: Ισοδυναµεί µε την βαθµολογία της Moody’s Aa1 (υψηλή ποιότητα, µε πολύ χαµηλό 

πιστωτικό κίνδυνο, αλλά η ευαισθησία σε µακροπρόθεσµους κίνδυνους φαίνεται να είναι 

κάπως µεγαλύτερη) 

 

ΑΑ: Ισοδυναµεί µε την βαθµολογία της Moody’s Aa2 

 

ΑΑ: Ισοδυναµεί µε την βαθµολογία της Moody’s Aa3 

 

Α: Ένας οφειλέτης µε βαθµολογία  «Α» έχει ισχυρή ικανότητα να ανταποκριθεί στις 

οικονοµικές δεσµεύσεις του, αλλά είναι κάπως πιο ευαίσθητος στις αρνητικές επιδράσεις των 

µεταβολών στις οικονοµικές συνθήκες απ’ ότι οι οφειλέτες µε υψηλότερη βαθµολογία. 

 

A+: Ισοδυναµεί µε την βαθµολογία της Moody’s Α1 

 

Α: Ισοδυναµεί µε την βαθµολογία της Moody’s Α2 

 

ΒΒΒ: Ένας οφειλέτης µε βαθµολογία «ΒΒΒ» έχει επαρκή ικανότητα για να ανταποκριθεί στις 

οικονοµικές δεσµεύσεις του. Ωστόσο, οι δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες ή οι µεταβαλλόµενες 

συνθήκες είναι πιο πιθανό να οδηγήσουν σε αποδυνάµωση της ικανότητας του οφειλέτη 

να ανταποκριθεί στις οικονοµικές δεσµεύσεις του.(πίνακας 3) 
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Πινάκας 3 : Συγκεντρωτική Απεικόνιση Βαθµών Αξιολόγησης 
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Μη Επενδυτικός Βαθµός 
 

Είναι επίσης γνωστά ως τοξικά οµόλογα 1 : 

 

ΒΒ: Ο οφειλέτης που έχει βαθµολογηθεί µε «BB» είναι λιγότερο ευάλωτος στο εγγύς 

µέλλον σε σχέση µε άλλους οφειλέτες χαµηλής διαβάθµισης. Ωστόσο, αντιµετωπίζει 

σηµαντικές συνεχιζόµενες αβεβαιότητες και τον κίνδυνο έκθεσης σε δυσµενείς επιχειρηµατικές 

ή οικονοµικές συνθήκες, που θα µπορούσαν να οδηγήσουν τον οφειλέτη στην 

ανεπαρκή ικανότητα να ανταποκριθεί στις οικονοµικές δεσµεύσεις του. 

 

Β: Ένας οφειλέτης µε βαθµολογία «Β» είναι πιο ευάλωτος από τους οφειλέτες µε 

βαθµολογία «BB», αλλά «σήµερα» έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις 

οικονοµικές δεσµεύσεις του. Ανεπιθύµητες επιχειρηµατικές ή οικονοµικές 

συνθήκες θα επηρεάσουν πιθανόν την ικανότητα ή την προθυµία του οφειλέτη να ανταποκριθεί 

στις οικονοµικές δεσµεύσεις του. 

 

CCC: Ένας οφειλέτης που έχει βαθµολογηθεί µε «CCC» είναι «σήµερα» ευάλωτος και 

εξαρτάται από τις οικονοµικές συνθήκες για να ανταποκριθεί στις οικονοµικές δεσµεύσεις του. 

 

CC: Η βαθµολογία του οφειλέτη µε «CC» τον κρίνει «σήµερα» ιδιαίτερα ευάλωτο. 

 

C: Ο οφειλέτης είναι πολύ ευάλωτος, ίσως σε πτώχευση ή σε καθυστέρηση πληρωµών, 

αλλά ακόµα συνεχίζει να καταβάλει τις υποχρεώσεις του. 

 

CI: Ο οφειλέτης χαρακτηρίζεται από καθυστέρηση επί των τόκων. 

 

R: Ένας οφειλέτης που έχει βαθµολογηθεί µε «R» βρίσκεται υπό εποπτεία, λόγω της 

οικονοµικής κατάστασής του. Κατά το χρονικό διάστηµα που ο οφειλέτης τελεί υπό 

εποπτεία, οι ρυθµιστικές αρχές έχουν την αρµοδιότητα να χαρίσουν κάποιες υποχρεώσεις του 
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οφειλέτη ή να του επιτρέψουν να πληρώσει κάποιες υποχρεώσεις προς τρίτους και κάποιες 

άλλες όχι. 

 

SD: ο οφειλέτης αθετεί επιλεκτικά ορισµένες υποχρεώσεις καθώς αδυνατεί να τις εκπληρώσει. 

 

D: ο οφειλέτης δεν ανταπεξήλθε στις υποχρεώσεις και η S&P πιστεύει ότι θα κάνει το ίδιο για 

τις περισσότερες ή όλες τις υποχρεώσεις του. 

 

NR: ο οφειλέτης δεν έχει αξιολογηθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Στην χρηµατοοικονοµική το οµόλογο υψηλής απόδοσης ( junk bonds), είναι ένα οµόλογο µε 
ονοµαστική αξία κατώτερη του επενδυτικού βαθµού. Τα οµόλογα αυτά έχουν υψηλότερο κίνδυνο 
αθέτησης, αλλά συνήθως πληρώνουν υψηλότερες αποδόσεις από  οµόλογα µε καλύτερη ποιότητα, ώστε 
να καταστούν πιο ελκυστικά για τους επενδυτές. (Wikipedia 2012d) 
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Βραχυπρόθεσµες Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας 
 

Η εταιρεία αξιολογεί συγκεκριµένα ζητήµατα βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων µε µια 

κλίµακα από το Α-1 έως το D. Το ρίσκο της χώρας και το νόµισµα µε το οποίο γίνεται η 

αποπληρωµή της υποχρέωσης του οφειλέτη, συνυπολογίζονται στην ανάλυση του πιστωτικού 

κινδύνου και αντανακλώνται στη διαδικασία αξιολόγησης. 

 

Α-1: Η ικανότητα του οφειλέτη να εκπληρώσει τις οικονοµικές υποχρεώσεις του είναι ισχυρή. 

 

A-2: Ο οφειλέτης είναι ευαίσθητος σε δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες, ωστόσο η ικανότητα 

του να ανταποκριθεί στην οικονοµική του δέσµευση είναι ικανοποιητική. 

 

A-3: Δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες είναι πιθανό να εξασθενήσουν την ικανότητα 

του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην οικονοµική του δέσµευση. 

 

Β: Υπάρχουν σηµαντικά κερδοσκοπικά χαρακτηριστικά. Ο οφειλέτης έχει σήµερα τη 

δυνατότητα να ανταποκριθεί στις οικονοµικές υποχρεώσεις του, αλλά αντιµετωπίζει µεγάλες 

και συνεχιζόµενες αβεβαιότητες που θα µπορούσαν να επηρεάσουν τις οικονοµικές του 

δεσµεύσεις. 

 

C: Ο οφειλέτης είναι «σήµερα» ευάλωτος σε µια ενδεχόµενη στάση 

πληρωµών και εξαρτάται από τις εκάστοτε χρηµατοοικονοµικές συνθήκες για να µπορέσει να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. 

 

D: Ο οφειλέτης αθετεί τις πληρωµές.   H εκπλήρωση των υποχρεώσεων του δεν είναι χρονικά 

έγκυρη όµως η περίοδος χάριτος µπορεί να µην έχει λήξει. Η βαθµολογία χρησιµοποιείται 

επίσης µετά από υποβολή αίτησης πτώχευσης. 
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Χρηµατιστηριακοί Δείκτες 
 

Η εταιρία εκδίδει ένα µεγάλο αριθµό των χρηµατιστηριακών δεικτών, που καλύπτουν κάθε 

περιοχή του κόσµου, το επίπεδο κεφαλαιοποίησης1 της αγοράς και το είδος της 

επένδυσης (π.χ., δείκτες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας (REITs) και δείκτες  προνοµιούχων 

µετοχών). Οι δείκτες αυτοί περιλαµβάνουν: 

• S&P 500: Σταθµισµένος δείκτης τιµών των 500 µεγαλύτερων, κεφαλαιοποιήσηµων 

κοινών µετοχών που διαπραγµατεύονται ενεργά στις ΗΠΑ. 

• S&P 400 Index MidCap: Είναι ένας δείκτης που καλύπτει ένα φάσµα µεσαίας 

κεφαλαιοποίησης των µετοχών των ΗΠΑ. 

• S&P SmallCap 600 Index (Standard and Poor’s b, 2009): Είναι ένας δείκτης που 

καλύπτει ένα φάσµα µικρής κεφαλαιοποίησης των µετοχών των ΗΠΑ. Ο δείκτης 

καλύπτει περίπου τρία έως τέσσερα τοις εκατό της συνολικής αγοράς των αµερικανικών 

µετοχών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Κεφαλαιοποίηση αγοράς (συχνά απλά κεφαλαιοποίηση) είναι η συνολική αξία των εµπορεύσιµων 
µετοχών της εισηγµένης εταιρίας. Είναι ίση µε το γινόµενο της εποχιακής τιµής της µετοχής επί τον 
αριθµό των µετοχών. Όπως η µετοχή χρησιµοποιείται για την αγορά και πώληση µεριδίου της εταιρίας 
στις χρηµατιστηριακές αγορές, έτσι και η κεφαλαιοποίηση θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως ένας 
δείκτης της κοινής γνώµης και της καθαρής θέσης της εταιρίας και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα σε 
ορισµένες µορφές αποτίµησης των µετοχών. Οι προνοµιούχες µετοχές δεν περιλαµβάνονται στον 
υπολογισµό. 
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Governance-Accountability, Management Metrics & Analysis Scores 
 
Το GAMMA score αντικατοπτρίζει τη γνώµη της S&P  για την ισχύ  της 

εταιρικής διακυβέρνησης  µιας επιχείρησης , όπως για παράδειγµα η προστασία των 

επενδυτών από τις δυνατότητες διακυβέρνησης που σχετίζονται µε τις απώλειες της αξίας ή την 

αποτυχία δηµιουργίας αξίας. Το score GAMMA είναι σχεδιασµένο για τους µετοχικούς 

επενδυτές στις αναδυόµενες αγορές και εστιάζει στις µη χρηµατοπιστωτικές εκτιµήσεις του 

κινδύνου, και ιδίως, στην εκτίµηση του κινδύνου εταιρικής διακυβέρνησης. 

Είναι πολύτιµο τόσο για τους µεµονωµένους επενδυτές, όσο και για τις επιχειρήσεις, το 

score βοηθά τους συµµετέχοντες στην αγορά, να αποκτήσουν µια καλύτερη κατανόηση των 

κινδύνων που συνδέονται µε την διακυβέρνηση µιας επένδυσης σε µια συγκεκριµένη εταιρεία. 

Το score GAMMA αφενός βοηθάει τους µεµονωµένους επενδυτές, καθώς  επισηµάνει 

τους τοµείς οι οποίοι χρειάζονται βελτίωση, και αφετέρου χρησιµοποιείται από τις επιχειρήσεις 

ως οδικός χάρτης καθώς λειτουργεί ως εργαλείο για την αξιολόγηση του κινδύνου των 

µετοχών, για την αντιµετώπιση του µη χρηµατοοικονοµικού κινδύνου, καθώς επίσης και ως 

εργαλείο επικοινωνίας για την ενηµέρωση των επενδυτών, σχετικά µε συγκεκριµένα επίπεδα 

διακυβέρνησης που σχετίζονται µε διάφορους κινδύνους. 

Η S&P έχει αναπτύξει κριτήρια και µεθοδολογία για την αξιολόγηση της εταιρικής 

διακυβέρνησης από το 1998 και έχει αρχίσει να εκτιµά εταιρικές διακυβερνήσεις διαφόρων 

επιχειρήσεων από το 2000. Η ανάλυση GAMMA  επικεντρώνεται σε µια σειρά 

από κινδύνους που διαφέρουν στην πιθανότητα και στις αναµενόµενες επιπτώσεις στην αξία 

των µετόχων.  

Ως εκ τούτου, η ανάλυση της S&P επιδιώκει να καθορίσει τις περιοχές οι οποίες είναι 

πιο ευάλωτες σε πιθανές απώλειες αξίας και οι οποίες (απώλειες) οφείλονται σε ελλείψεις 

επιχειρησιακής διακυβέρνησης.  Οι πρόσφατες εξελίξεις στις διεθνείς χρηµατοπιστωτικές 

αγορές υπογραµµίζουν τη σηµασία της διαχείρισης του επιχειρηµατικού κινδύνου 

και της στρατηγικής διαδικασίας για την ποιότητα της διακυβέρνησης. Η µεθοδολογία 

του GAMMA ενσωµατώνει δύο νέα στοιχεία, την αντιµετώπιση των περιοχών και	

την ανησυχία των επενδυτών. Προωθεί επίσης την κουλτούρα της διαχείρισης κινδύνων και τη 

µακροπρόθεσµη στρατηγική σκέψη µεταξύ των εταιρειών. 



Σελίδα	37	από	100	

	

Η S&P χρησιµοποιεί την επίδραση των µετοχών, τα δικαιώµατα των µετοχών, την 

διαφάνεια έλεγχου και διαχείρισης κινδύνων των επιχειρήσεων, καθώς επίσης και την 

αποτελεσµατικότητα του Διοικητικού Συµβουλίου στην στρατηγική διαδικασία και στα 

κίνητρα των εργαζοµένων, ως εξαρτήµατα για την λειτουργία του GAMMA score. 

Για το GAMMA score η   S&P χρησιµοποιεί µια αριθµητική κλίµακα από το 1 µέχρι το 

10 (µε το δέκα να είναι η καλύτερη δυνατή βαθµολογία). Καθ’ υπόδειξη της S&P, ένα 

GAMMA score µπορεί να δηµοσιοποιηθεί ή να χρησιµοποιηθεί για ιδιωτική χρήση. Κατά τη 

γνώµη της S&P, οι εταιρικές διαδικασίες και πρακτικές διακυβέρνησης στην εταιρία, παρέχουν 

µια πολύ ισχυρή προστασία έναντι πιθανών ζηµιών (που σχετίζονται µε τη διακυβέρνηση) στην 

αξία της επιχείρησης. 

 

GAMMA-10 και GAMMA-9: Μια εταιρεία σε αυτές τις κατηγορίες βαθµολόγησης 

έχει λίγες αδυναµίες, συµφώνα πάντα µε την S&P, σε οποιοδήποτε τοµέα της ανάλυσης 

διακυβέρνησης. 

GAMMA-8	και GAMMA-7	: Μια εταιρεία σε αυτές τις κατηγορίες βαθµολόγησης έχει 

κάποιες αδυναµίες σε ορισµένους από τους σηµαντικότερους τοµείς της ανάλυσης 

διακυβέρνησης. 

GAMMA-6	και GAMMA-5:	Μια εταιρεία σε αυτές τις κατηγορίες βαθµολόγησης έχει 

αδυναµίες σε αρκετούς από τους σηµαντικότερους τοµείς της ανάλυσης διακυβέρνησης.	

GAMMA-4	και GAMMA-3	:	Μια εταιρεία σε αυτές τις κατηγορίες βαθµολόγησης έχει 

σηµαντικές αδυναµίες σε ορισµένους από τους σηµαντικότερους τοµείς της ανάλυσης 

διακυβέρνησης. 

GAMMA-2	και GAMMA-1	:	Μια εταιρεία σε αυτές τις κατηγορίες βαθµολόγησης έχει 

σηµαντικές αδυναµίες στις περισσότερες από τις σηµαντικότερες περιοχές της ανάλυσης 

διακυβέρνησης.(Wikipedia 2012c και Capital.gr 2010c) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
Η διαδικασία αξιολόγησης αρχίζει συνήθως µετά από αίτηµα, και της συνακόλουθης 

πληρωµής, του εκδότη, προς έναν οργανισµό αξιολόγησης. Εναλλακτικά, και σπανιότερα, 

κάποιος οργανισµός αξιολόγησης µπορεί να απευθυνθεί στον εκδότη των οµολόγων. Στη 

συνέχεια, ο οργανισµός αξιολόγησης επιθεωρεί τις δηµόσια διαθέσιµες πληροφορίες (ποσοτικά 

στοιχεία), όπως η µόχλευση της επιχείρησης/κράτους, η κάλυψη τόκων, η απόδοση του 

ενεργητικού, τις ταµειακές ροές, την κερδοφορία, καθώς επίσης και παράγοντες της 

βιοµηχανίας σε συνδυασµό µε εσωτερικά αρχεία της εταιρείας µε εκτιµήσεις µελλοντικών 

αποδόσεων των εκδοθέντων οµολόγων. Συµβατικά, τα ποσοτικά στοιχεία χαρακτηρίζονται ως 

η βασική πληροφόρηση. Από την άλλη πλευρά, η ποιοτική και υποκειµενική πληροφόρηση για 

τον εκδότη, συµπεριλαµβανοµένης της αξιολόγησης της διαχείρισης της επιχείρησης, του 

εµπορικού σήµατος, της αξιοπιστίας, και των πιθανών σχεδίων για τις µελλοντικές αποφάσεις 

χρηµατοδότησης, χαρακτηρίζεται ως «µαλακή/εύπλαστη» πληροφόρηση. (Moody’s 2003) 

Μεταξύ των οίκων υπάρχουν διαφορές στην αξιολόγηση. Πιο συγκεκριµένα η 

αξιολόγηση της S&P διαφέρει από αυτή της Moody’s, στο ότι η S&P ενηµερώνει τον εκδότη 

για την προτεινόµενη βαθµολογία και του επιτρέπει να αιτηθεί υψηλότερη βαθµολογία µε την 

προϋπόθεση να παρέχει περισσότερη πληροφόρηση στον οίκο. Αντιθέτως η Moody’s 

ανακοινώνει ταυτόχρονα στον εκδότη όσο και στο ευρύ κοινό την βαθµολογία. (Moody’s 

2003) 

Μετά την αξιολόγηση, ο οργανισµός εξακολουθεί να παρακολουθεί την πιστοληπτική 

ικανότητα του εκδότη και την ονοµαστική αξία των εκτιµώµενων οµολόγων, και εκχωρεί εκ 

νέου µια διαφορετική εκτίµηση, όταν είναι απαραίτητο. Μερικές φορές, οι εταιρείες 

αξιολόγησης αποδίδουν µια βαθµολογία σε ένα κράτος, ακόµη και όταν αυτό δεν εκδίδει 

δηµόσια διατιθέµενα οµόλογα. Αυτή η µορφή βαθµολόγησης ερµηνεύεται ως η βαθµολογία 

που θα είχε, εάν εξέδιδε κάποιο ευρύτερα διαθέσιµο, χωρίς εξασφαλίσεις, µακροπρόθεσµο 

οµόλογο. Καθώς τα περισσότερα εκδοθέντα οµόλογα είναι µακράς διάρκειας και χωρίς 

εξασφαλίσεις, η αξιολόγηση σε επίπεδο κράτους συχνά αντιπροσωπεύει την βασική κατηγορία 

αξιολόγησης. 
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Επιπλέον, αυτό το είδος των αξιολογήσεων καθιστά δυνατή την άµεση σύγκριση 

µεταξύ όλων των οργανισµών/κρατών, εξαλείφοντας τη διαφορά στις εκτιµήσεις, λόγω των 

χαρακτηριστικών που έχουν τα οµόλογα. 

Η ζήτηση για αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας µπορεί να εξηγηθεί από την 

(σχετικά) αποτελεσµατική παροχή των πληροφοριών τους. Οι οργανισµοί αξιολόγησης 

λειτουργούν ως συνδετικοί κρίκοι µεταξύ των πιστωτών και των αποδεκτών της πίστωσης, 

µετριάζοντας την ασύµµετρη πληροφόρηση µεταξύ των δύο οµάδων. Οι βαθµολογίες 

περιέχουν, τόσο δηµόσια διαθέσιµες, όσο και µη δηµόσια διαθέσιµες πληροφορίες για τα 

υποκείµενα κράτη ή οµόλογα. Ως εκ τούτου, οι αξιολογήσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

εύκολα για την κατανόηση όχι µόνο της τρέχουσας, αλλά και της µελλοντικής πιστοληπτικής 

ικανότητας των οµολογιών ή των κρατών. Επιπλέον, οι οίκοι αξιολόγησης µπορούν 

αποτελεσµατικά να συλλέγουν και να διαδίδουν τις πληροφορίες αυτές. Αυτό βοηθά τους 

δανειστές να αποφύγουν την υποχρέωση να συλλέξουν πληροφορίες από µόνοι τους, σχετικά 

µε τα οµόλογα. 

Ένα αξιοσηµείωτο ερώτηµα που τίθεται εδώ είναι γιατί υπάρχουν τόσο λίγοι οίκοι 

αξιολόγησης στις Ηνωµένες Πολιτείες. Σύµφωνα µε τον White (White, Lawrence J, 2000), η 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία αναγνώρισε τις εταιρείες αξιολόγησης των οµολόγων ως 

«Εθνικά Αναγνωρισµένους Στατιστικούς Οργανισµούς Διαβάθµισης» το 1975, δεν έχει 

χορηγήσει νέες άδειες, τέτοιου τύπου, εκτός από τους τρεις τρέχοντες οργανισµούς. 

Αυτό όµως δεν εξηγεί γιατί ο αριθµός των οργανισµών αυτών ήταν επίσης περιορισµένος 

πριν το 1975. Ο White (White, Lawrence J, 2000) ισχυρίζεται ότι οι πιστωτικοί οίκοι χρήζουν 

ανάγκη φήµης για να επιβιώσουν. Επιπλέον εξηγεί ότι η φήµη των οίκων αξιολόγησης πρέπει 

να βασίζεται στην εκτεταµένη εµπειρία αξιολόγησης ενός ευρέως φάσµατος οµολόγων. Μία 

άλλη πιθανή αιτία είναι ότι οι δανειστές προτιµούν να έχουν λίγες τυποποιηµένες αξιολογήσεις, 

ούτως ώστε να είναι πιο εύκολη η σύγκριση. 
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O Ρόλος των Οίκων Αξιολόγησης και το Κανονιστικό Πλαίσιο Λειτουργίας 
τους 
 

Οι οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αξιολογούν τον πιστωτικό κίνδυνο των 

οφειλετών (κυβερνήσεων, χρηµατοπιστωτικών και µη χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων). Η 

αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας µπορεί να οριστεί ως «µια γνωµοδότηση σχετικά µε την 

πιστοληπτική ικανότητα µιας οντότητας, ενός χρέους ή µιας οικονοµικής υποχρέωσης, 

χρεωστικών τίτλων, προνοµιούχων µετοχών ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων, (ή του 

εκδότη των εν λόγω υποχρεώσεων) η οποία εκδίδεται µέσω ενός καθιερωµένου και 

καθορισµένου συστήµατος αξιολόγησης των κατηγοριών αξιολόγησης (Amtenbrink & De 

Haan, 2009). 

Υπάρχουν πολυάριθµοι οίκοι αξιολόγησης, αλλά οι τρεις µεγαλύτεροι ανταγωνιστές µε 

µερίδιο περίπου 95 τοις εκατό της αγοράς είναι η Standard & Poor's Ratings Services, η 

Moody’s Investors Service (και οι δύο µε έδρα τις Ηνωµένες Πολιτείες, µοιράζονται το 80 τοις 

εκατό της αγοράς) ενώ η Fitch Ratings,µε έδρα το Ην. Βασίλειο κατέχει το 15 τοις εκατό 

(Daenen, 2008). 

Στις αρχές του πρώτου ήµισυ του εικοστού αιώνα, οι αξιολογήσεις ήταν συνδροµητικές, 

και αγοράζονταν από τους επενδυτές, αλλά αργότερα οι οίκοι αξιολόγησης µετέτρεψαν αυτό το 

επιχειρηµατικό µοντέλο στο «ο εκδότης πληρώνει» , που σηµαίνει ότι οι οργανισµοί 

πληρώνονται από τους εκδότες αυτών των µέσων για να δηµοσιεύουν µια εκτίµηση. Οι οίκοι 

αξιολόγησης παρέχουν επίσης αυτόκλητες αξιολογήσεις, µε δική τους πρωτοβουλία. Καθώς οι 

τελευταίες βασίζονται σε δηµόσια διαθέσιµα στοιχεία και µόνο, πιστεύεται ότι είναι λιγότερο 

αξιόπιστες και λιγότερο ακριβείς σε σχέση µε αυτές που γίνονται κατά παραγγελία (Kormos, 

2008). 

Καθώς οι οίκοι αξιολόγησης πληρώνονται από τους εκδότες των χρηµατοπιστωτικών 

προϊόντων και όχι από τους επενδυτές, οι οργανισµοί αντιµετωπίζουν ένα κίνητρο για να 

υπερεκτιµούν την πιστοληπτική ικανότητα ενός συγκεκριµένου προϊόντος, προκειµένου να 

δηµιουργηθεί µια καλή σχέση µε τον εκδότη.  

Ταυτόχρονα, µια εκτίµηση δεν θα είχε καµία αξία στην αγορά, εάν οι επενδυτές έχαναν 

την εµπιστοσύνη που έχουν στον οίκο που την εξέδωσε. Ως εκ τούτου λοιπόν, ο κάθε οίκος θα 

πρέπει να εξισορροπήσει κάθε βραχυπρόθεσµο κέρδος από την ικανοποίηση του εκδότη µε την 
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µακροχρόνια φήµη του στην αγορά. Δεδοµένου ότι οι επενδυτές ελάµβαναν σοβαρά υπόψη 

τους τις αξιολογήσεις, η µακροχρόνια φήµη των οργανισµών ήταν προφανώς άθικτη, 

τουλάχιστον µέχρι πρόσφατα (CESifo, 2009). 

Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας τις οποίες διενεργούν οι οίκοι 

χρησιµοποιούνται από τους ενδιαφερόµενους (επενδυτές, δανειολήπτες, εκδότες, κυβερνήσεις) 

ώστε να λαµβάνουν επενδυτικές και χρηµατοδοτικές αποφάσεις και διαδραµατίζουν 

καθοριστικό ρόλο στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, καθώς οι επενδυτές τις χρησιµοποιούν για 

την αξιολόγηση των πιστωτικών κινδύνων των χρηµατοπιστωτικών µέσων. Η αξιολόγηση 

αυτών των µέσων απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις και είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, γεγονός που 

κάνει τις αξιολογήσεις των οίκων αξιολόγησης ελκυστικές για τους µεµονωµένους επενδυτές. 

Οι αξιολογήσεις έχουν σηµαντική επιρροή επί του επιτοκίου που οι δανειολήπτες πρέπει να 

πληρώσουν. Μια µείωση στην πιστοληπτική ικανότητα ενός εκδότη κατά κανόνα οδηγεί 

γρήγορα σε ένα υψηλότερο επιτόκιο των δανείων. Για να εξασφαλιστεί το γεγονός ότι, µια 

εκτίµηση αναφέρεται µόνο στον πιστωτικό κίνδυνο, οι άλλοι κίνδυνοι1 δεν καλύπτονται. Οι 

οίκοι αξιολόγησης διαδραµατίζουν επίσης ρόλο στην εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων. Προκειµένου λοιπόν να προφυλάσσονται από διάφορους κινδύνους, τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα απαιτείται να παρακρατούν ένα ελάχιστο επίπεδο των «ιδίων 

κεφαλαίων». Αυτές οι κεφαλαιακές απαιτήσεις εξυπηρετούν ως εφεδρεία σε περίπτωση 

απρόβλεπτων ζηµιών. Έτσι προστατεύουν τους καταθέτες και συµβάλλουν στη συνολική 

σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Οι ελάχιστες αυτές απαιτήσεις 

καθορίζονται από τις ρυθµιστικές αρχές (Amtenbrink & De Haan, 2009). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Όπως ο κινδύνους της αγοράς (ο κίνδυνος, λόγω των δυσµενών κινήσεων των τιµών της αγοράς) ή 
ο κίνδυνος ρευστότητας (ο κίνδυνος ότι ένας συγκεκριµένος τίτλος ή ένα περιουσιακό στοιχείο δεν 
µπορούν να διαπραγµατεύονται αρκετά γρήγορα στην αγορά για να αποφευχθεί η ζηµία) 
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Οι οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας επιδρούν και στα δύο µέρη µιας 

πιστωτικής σχέσης (δηλαδή και στο δανειστή και στο δανειζόµενο). Όσον αφορά στο δανειστή, 

προσφέρουν πληροφόρηση σχετικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο που εµπεριέχεται στις 

εναλλακτικές επενδυτικές ευκαιρίες και στον δανειζόµενο προσφέρουν την απαραίτητη 

πληροφορία για να προσαρµόσει τις εσωτερικές του διαδικασίες και δραστηριότητες σύµφωνα 

µε τα πρότυπα πιστοληπτικής ικανότητας. 

Οι αξιολογήσεις πραγµατοποιούνται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις (οµόλογα) και στις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις (συναλλαγµατικές) εταιρειών, χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων, 

δήµων και κρατών. Η αξιολόγηση του αξιόγραφου βασίζεται στη δυνατότητα του 

δανειζόµενου να αποπληρώσει το κεφάλαιο και τους τόκους σύµφωνα µε την υπάρχουσα κάθε 

φορά συµφωνία δανεισµού.(Ευρετήριο 2011) 

Η υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας, η οποία στηρίζεται πάνω στους κανόνες που 

έχουν συµφωνηθεί στο τραπεζικό περιβάλλον και στα κρατικά µέτρα και τους νόµους, έχουν 

σαν συνέπεια την χειροτέρευση των πιστωτικών συνθηκών και την αύξηση των τόκων. Ο 

πιστολήπτης – ανεξάρτητα απ’ το αν είναι κράτος, ιδιωτική επιχείρηση ή καταναλωτής – 

πρέπει να πουλήσει ιδιοκτησία, να µειώσει το εισόδηµά του (ιδιωτικοποιήσεις, υψηλότεροι 

φόροι και υψηλότερες τιµές στα προϊόντα). 

Οι αξιολογήσεις γίνονται µε τη βοήθεια µαθηµατικών µοντέλων ρίσκου. Οι µέχρι τώρα 

ιστορικές εµπειρίες χρησιµοποιούνταν ως βάση. Αντιθέτως οι σύγχρονοι µηχανισµοί, οι οποίοι 

προκύπτουν απ’ την διαρκή απορρύθµιση και την εφεύρεση νέων χρηµατιστικών προϊόντων, 

δεν λαµβάνονται υπόψη. Οι οίκοι τροφοδοτούν σηµαντικές θυγατρικές επιχειρήσεις ή τµήµατα 

(Analytics, Algorithmics, κ.ά), οι οποίες αναπτύσσουν µαθηµατικά µοντέλα ρίσκου. Οι οίκοι 

δεν πουλούν στους πελάτες µόνο πιστοληπτικές αξιολογήσεις, αλλά επίσης συµβουλές και 

software, για το πώς αποκοµίζονται κέρδη στις χρηµατιστικές αγορές. 
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Η ρύθµιση των Οργανισµών Αξιολόγησης της Πιστοληπτικής Ικανότητας 
στις ΗΠΑ 
 
Στις ΗΠΑ, οι οίκοι αξιολόγησης έχουν καταγραφεί επισήµως ως εθνικά αναγνωρισµένοι 

στατιστικοί οργανισµοί διαβάθµισης εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Securities and Exchange Commission ή SEC), και υπόκεινται σε 

εκτεταµένο έλεγχο. Οι απαιτήσεις της συγκεκριµένης Επιτροπής ενσωµατώνουν πολλά από τα 

στοιχεία του κώδικα της IOSCO1 (IOSCO- 2004). Το σύστηµα εθνικά αναγνωρισµένων 

στατιστικών οργανισµών διαβάθµισης, εισήχθη το 1975 και τροποποιήθηκε εκ βάθρων το 

2006. 

Παρόλο που διευκόλυνε την αναγνώρισή τους ως αναγνωρισµένους οργανισµούς, τα 

κριτήρια που πρέπει να πληρούνται από τους οργανισµούς, στο πλαίσιο της νοµοθετικής 

µεταρρύθµισης των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ήταν πολύ 

αυστηρότερα (US Congress, 2006). Από το 2008, οι οίκοι αξιολόγησης τελούν υπό την 

επίβλεψη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όσον αφορά τις απαιτήσεις των δηµοσιοποιήσεων) 

και η ευθύνη τους έχει αυξηθεί. 

Οι οίκοι αξιολόγησης είναι πλέον υπεύθυνοι για τη συµµόρφωση µε τα δικά τους 

πρότυπα, τα οποία έχουν θέσει µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Partnoy 2009, Dittrich 2007). 

Οι περιοχές που καλύπτονται από αυτούς τους κανόνες περιλαµβάνουν την κατάχρηση 

εµπιστευτικών πληροφοριών, την διαχείριση των αλληλοσυγκρουόµενων συµφερόντων, την 

απαγόρευση ορισµένων πρακτικών, τον διορισµό ενός υπευθύνου συµµόρφωσης και τη 

δηµοσιοποίηση των οικονοµικών της ανάπτυξης των οργανισµών. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει εκτεταµένη εξουσία µε σκοπό την επιβολή αυτών των 

κανόνων. Ο κανονισµός των ΗΠΑ ωστόσο πηγαίνει λίγο παραπέρα από ότι ο κώδικας της 

IOSCO. Ορισµένες από τις διατάξεις του κώδικα είναι κατοχυρωµένες από τον νόµο ή από 

τους κανονισµούς που εκδίδονται από τις Αµερικανικές εποπτικές αρχές και, κατά συνέπεια, 

έχουν µια αυστηρότερη επίδραση από ό, τι συµβαίνει στην ΕΕ, για παράδειγµα. 

 
1Ο Κώδικας Δεοντολογίας από τον Διεθνή Οργανισµό Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (IOSCO)  αποτελεί 
τη θέσπιση κανόνων για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ακεραιότητας της διαδικασίας 
αξιολόγησης, συµπεριλαµβανοµένης της παρακολούθησης των αξιολογήσεων 
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H νοµοθετική µεταρρύθµιση των οίκων αξιολόγησης µπορεί να θεωρηθεί επιτυχής, καθώς 

από την εισαγωγή της έχει υπάρξει µια σηµαντική αύξηση στον αριθµό των εγγεγραµµένων 

οίκων. 

Ενώ στο παρελθόν µόνο οι τρεις µεγάλοι οργανισµοί αξιολόγησης ήταν εγγεγραµµένοι ως 

εθνικά αναγνωρισµένοι στατιστικοί οργανισµοί διαβάθµισης, το 2008, δέκα οργανισµοί 

(ζήτησαν και πέτυχαν) να ενταχθούν στο καθεστώς αυτό, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

(SEC, 2008a). 

Στις ΗΠΑ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζήτησε κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης 

την περαιτέρω βελτίωση της ρύθµισης των οίκων αξιολόγησης. Τον Ιούνιο του 2008, 

κυκλοφόρησε µια έκθεση για σοβαρές ελλείψεις στη διαδικασία αξιολόγησης. Το Συµβούλιο 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε στη συνέχεια, νέους κανόνες, που αποσκοπούν στην 

αύξηση της διαφάνειας των µεθοδολογιών των αναγνωρισµένων οργανισµών διαβάθµισης, 

στην ενίσχυση των δηµοσιοποιήσεων των αξιολογήσεων, στην βελτίωση της απόδοσης των 

αναγνωρισµένων οργανισµών διαβάθµισης και τέλος στην απαγόρευση συγκεκριµένων 

συγκρούσεων συµφερόντων µεταξύ των συγκεκριµένων οργανισµών. 

Οι αναγνωρισµένοι οργανισµοί διαβάθµισης έπρεπε να ξεκινήσουν τη διάθεση στο κοινό 

του ιστορικού των βαθµολογιών που είχαν αποδώσει µε τη µορφή ενός τυχαίου δείγµατος 

(10%) των βαθµολογίων που πλήρωσε ο εκδότης, για κάθε κατηγορία αξιολογήσεων. Στα τέλη 

του 2008, βασισµένη σε προγενέστερους κανόνες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε τις 

απαιτήσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας των αναγνωρισµένων οργανισµών διαβάθµισης 

και την περαιτέρω αντιµετώπιση ενδεχόµενων συγκρούσεων συµφερόντων µεταξύ τους (SEC 

2008b). Πρότεινε επίσης πρόσθετους κανόνες, που θεσπίστηκαν τον Απρίλιο του 2009 (SEC 

2008c).  
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Ο Κανονισµός των Οργανισµών Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας 
στην ΕΕ 

 

Πριν από το ξέσπασµα της οικονοµικής κρίσης, η κανονιστική ρύθµιση στην Ευρώπη 

βασίστηκε κυρίως στην αυτορρύθµιση εντός ορισµένων εποπτικών «στηθαίων ασφαλείας», µε 

τη µορφή του κώδικα της IOSCO. Το 2005, Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών 

Κεφαλαιαγοράς (CESR) σύστησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να µην ρυθµίζει τη βιοµηχανία 

αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ώρα. Αντ’ 

αυτού, πρότεινε την υιοθέτηση µιας ρεαλιστικής προσέγγισης και επανεξέτασης του τρόπου 

που οι οίκοι αξιολόγησης εφαρµόζουν τα πρότυπα που προβλέπονται στον κώδικα 

δεοντολογίας της IOSCO (CESR 2005). 

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς εποµένως 

κατέστρωσε µια στρατηγική µε βάση την εθελοντική συµµόρφωση των οίκων αξιολόγησης και 

τον Δεκέµβριο του 2005 εξέδωσε ένα δελτίο τύπου που σκιαγραφεί µια διαδικασία 

επανεξέτασης της εφαρµογής του κώδικα της IOSCO. Το πλαίσιο αυτό, συµφωνήθηκε µε τους 

κύριους οίκους αξιολόγησης που λειτουργούν στην Ευρώπη, και περιλάµβανε τα εξής τρία 

στοιχεία: 

1. Να αποστέλλεται µια ετήσια επιστολή από κάθε οίκο στην Επιτροπή των 

Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς, και να δηµοσιοποιείται, περιγράφοντας τον 

τρόπο µε τον οποίο είχε συµµορφωθεί µε τον κώδικα της IOSCO καθώς και τις τυχόν 

αποκλίσεις από τον κώδικα. 

2. Μία ετήσια συνάντηση µεταξύ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών 

Κεφαλαιαγοράς και των οίκων αξιολόγησης για να συζητήσουν οποιαδήποτε θέµατα που 

σχετίζονται µε την εφαρµογή του κώδικα της IOSCO. 

3. Υποχρέωση των οίκων αξιολόγησης να παρέχουν εξηγήσεις στα εθνικά µέλη τους 

στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς για τυχόν σηµαντικό 

περιστατικό που συνέβη µε κάποιο συγκεκριµένο εκδότη στην αγορά της χώρας του. 

Τέσσερις οργανισµοί αξιολόγησης συµφώνησαν µε αυτό το εθελοντικό πλαίσιο 

(Moody's, Standard & Poors, Fitch Ratings, και Dominion Bond). Τον Ιανουάριο του 2006 η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχουν νέες νοµοθετικές προτάσεις 
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που να απαιτούνται υπό τις σηµερινές συνθήκες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι οι 

υφιστάµενες οδηγίες για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, σε συνδυασµό µε την 

αυτορρύθµιση από τους οργανισµούς βάσει του κώδικα της IOSCO, ήταν επαρκή για να 

αντιµετωπιστούν όλα τα βασικά θέµατα προβληµατισµού σε σχέση µε τους οίκους 

αξιολόγησης (European Commission 2006). 

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς και 

η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, (και οι δύο για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής), παρουσίασαν τις προτάσεις που φάνηκε να έχουν έναν τρόπο για να διατηρηθεί η 

επιθυµητή πίεση (CESR, 2006 και ESME 2008). Επιπροσθέτως, οι οίκοι αξιολόγησης 

ρυθµίζονται επίσης άµεσα στην Ε.Ε. µε την οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων, που θέτει 

σε εφαρµογή τη Βασιλεία ΙΙ1 στην Ευρώπη. Στην πράξη, επηρεάζονται µόνο οι τρεις µεγάλοι 

οργανισµοί. (Basel II 2004) 

Για να αναγνωριστεί ένας οργανισµός ως εξωτερικός οργανισµός αξιολόγησης της 

πιστοληπτικής ικανότητας (ECAI) βάσει της τυποποιηµένης προσέγγισης του Πρωτεύοντος 

Πλαισίου της Βασιλείας II, οι µέθοδοι αξιολόγησης ενός οργανισµού θα πρέπει να πληρούν τα 

κριτήρια που έχουν τεθεί από τις εποπτικές αρχές όσον αφορά την αντικειµενικότητα, την 

ανεξαρτησία, τη συνεχή παρακολούθηση και τη διαφάνεια. Η αναγνώριση αυτή αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για τις τράπεζες ούτως ώστε να µπορούν να χρησιµοποιούν τις 

εκτιµήσεις του οργανισµού για τον υπολογισµό των σταθµισµένων στοιχείων του ενεργητικού 

τους, σύµφωνα µε την οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων. Ένας οίκος αξιολόγησης µπορεί 

να αναγνωρίζεται από τις εποπτικές αρχές, εφόσον η µεθοδολογία αξιολόγησης που 

χρησιµοποιεί πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

 

 

 

 

 
1Βασιλεία ΙΙ:  Συστάσεις για τραπεζικά και νοµοθετικά πλαίσια που εκδίδονται από την Επιτροπή της 
Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία.  
 



Σελίδα	47	από	100	

	

• Οι αξιολογήσεις πρέπει να είναι αντικειµενικές, η µεθοδολογία που χρησιµοποιείται πρέπει, 

µεταξύ άλλων, να είναι συστηµατική και να υπόκειται σε κάποια µορφή επικύρωσης. 

• Η διαδικασία θα πρέπει να είναι απαλλαγµένη από πολιτική επιρροή και οικονοµική πίεση. 

• Οι αξιολογήσεις θα πρέπει να επανεξετάζονται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. 

• Οι γενικές πληροφορίες σχετικά µε τη µεθοδολογία θα πρέπει να είναι τεκµηριωµένες και 

διαθέσιµες στο κοινό. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για τις εποπτικές αρχές να 

παρακολουθούν την συχνότητα µε την οποία µεθοδολογίες επανεξετάζονται (Everling και 

Trieu 2007) 

Επιπλέον, οι αξιολογήσεις: 

• Θα πρέπει να κριθούν αξιόπιστες και έγκυρες από τους χρήστες, και 

• Θα πρέπει να είναι διαθέσιµες σε όλα τα όργανα που έχουν έννοµο συµφέρον σε αυτές, µε 

τους ίδιους όρους. 

Τα κριτήρια αυτά δεν παρεµβαίνουν στις µεθοδολογίες που χρησιµοποιούνται από τους 

οίκους αξιολόγησης, αλλά είναι γενικές προδιαγραφές ποιότητας, οι οποίες παρακολουθούνται, 

και εφαρµόζονται αποκλειστικά για εποπτικούς σκοπούς.  

Μετά το ξέσπασµα της οικονοµικής κρίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την 

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς να συντάξει έκθεση σχετικά µε τα 

προβλήµατα που συνδέονται µε την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας. H Επιτροπή 

έλαβε εντολή να επικεντρωθεί στα ακόλουθα θέµατα: 

• Τη διαφάνεια των µεθόδων αξιολόγησης,  

• Τον αριθµό και την εµπειρογνωµοσύνη του προσωπικού των οίκων αξιολόγησης,  

• Την τακτική παρακολούθηση των αξιολογήσεων και την επικαιρότητα των 

δράσεων αξιολόγησης, και 

• Τις ενδεχόµενες συγκρούσεις συµφερόντων (π.χ., τα συστήµατα αµοιβής των οίκων). 

Επιπλέον, η Επιτροπή ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών να 

εξετάσει αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας στην αγορά κινητών αξιών. Η Επιτροπή 

Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (CESR, 2008) έκανε τις ακόλουθες 

συστάσεις:  

• Ο κώδικας της IOSCO θα πρέπει να αποτελεί ένα ελάχιστο πρότυπο. 

• Πρέπει να καθιερωθεί ένας διεθνής οργανισµός που να καθορίζει τα πρότυπα για τους οίους 

αξιολόγησης βάσει του κώδικα της IOSCO και να παρακολουθεί τη συµµόρφωση τους. 



Σελίδα	48	από	100	

	

•  Τα ονόµατα των οίκων αξιολόγησης που αποκλίνουν από τον κώδικα, θα πρέπει να 

δηµοσιοποιούνται. Τα µέλη του οργανισµού πρέπει να διορίζονται από τις διεθνείς εποπτικές 

αρχές, στις οποίες ο οργανισµός θα υποβάλει έκθεση. 

• Οι οίκοι αξιολόγησης θα πρέπει να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες. 

• Αν αυτός ο διεθνής οργανισµός, δεν µπορεί να δηµιουργηθεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, 

τότε θα πρέπει να συσταθεί µια ευρωπαϊκή αρχή που θα αναφέρεται στην Επιτροπή 

Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς. 

• Μόνο στην περίπτωση που παράγοντες της αγοράς αδυνατούν να παράσχουν την αναγκαία 

υποστήριξη, ή όταν ο οργανισµός αδυνατεί να διασφαλίσει επαρκώς την ακεραιότητα και τη 

διαφάνεια των αξιολογήσεων, θα πρέπει οι χρηµατοπιστωτικές εποπτικές αρχές να εξετάσουν 

περαιτέρω µέτρα, ιδίως ρυθµιστικού χαρακτήρα. 

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να θέσει τη διαδικασία σε εφαρµογή το ταχύτερο δυνατό. Σε 

περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης, θα πρέπει να ληφθεί ρυθµιστική δράση.  

Στην έκθεσή της, η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (CESR, 

2008) κατέληξε στο συµπέρασµα ότι: "Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η ρύθµιση του τοµέα 

αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας θα είχε επιπτώσεις για τα θέµατα που προέκυψαν 

µε τις αξιολογήσεις των αµερικανικών δανείων υψηλού κινδύνου που προέρχονται από 

τιτλοποίηση και ως εκ τούτου η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς 

εξακολουθεί να στηρίζει την βασιζόµενη στην αγορά βελτίωση ". Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών 

Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς έκρινε ωστόσο ότι απαιτείται από την πλευρά των 

συµµετεχόντων και των οίκων αξιολόγησης, η ενίσχυση της δέσµευσης να εξασφαλιστεί η 

απαραίτητη πειθαρχία στην αγορά. Υπενθύµισε επίσης ότι η χρήση της αξιολόγησης για 

κανονιστικούς σκοπούς θα µπορούσε να οδηγήσει σε υπερβολική εµπιστοσύνη στις 

αξιολογήσεις. Ο κώδικας της IOSCO παραµένει το κρίσιµο κριτήριο για τη βιοµηχανία 

αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, παρόλο που η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών 

Αρχών Κεφαλαιαγοράς το θεώρησε ως το ελάχιστο επίπεδο στο οποίο θα βασίζεται ένα 

εκτεταµένο µοντέλο που θα αποσκοπεί ουσιαστικά στην επιβολή του κώδικα. 

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESME 2008) πίστευε ότι οι οίοι 

αξιολόγησης έπρεπε να επιλύσουν το πρόβληµα της έλλειψης εµπιστοσύνης. Δεν συνηγορούσε 

στο ότι χρειάζεται επίσηµο ρυθµιστικό πλαίσιο. Αντίθετα, ισχυριζόταν ότι, ένας πλήρης και 
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επίσηµος κανονισµός µπορεί να οδηγήσει σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που να 

είναι αξιόπιστες σε ικανοποιητικό σηµείο που δεν θα µπορούσε ενδεχοµένως να δικαιολογηθεί. 

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών συνεπώς, σύστησε την αναθεώρηση του 

κώδικα της IOSCO και την προσθήκη διατάξεων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που 

είχαν έρθει στο φως µετά από αξιολογήσεις των δοµηµένων χρηµατοπιστωτικών προϊόντων. 

Επιπλέον, σύστησε ότι ο κώδικας πρέπει να συµπληρώνεται από την εξωτερική 

παρακολούθηση της εταιρικής διακυβέρνησης των οίκων αξιολόγησης, και ότι µια 

συµβουλευτική οµάδα θα πρέπει να συσταθεί για να αναφέρεται στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών 

Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Αναµφισβήτητα τον τελευταίο χρόνο το παγκόσµιο ενδιαφέρον περιστρέφεται γύρω από µια 

έντονη χρηµατοοικονοµική κρίση. Προ πενταετίας, και συγκεκριµένα τον Αύγουστο του 2007, 

κάποιοι µίλησαν για µία πιστωτική «δυσλειτουργία» στην αµερικανική οικονοµία. Από τα τέλη 

του 2008 και έχοντας ως δεδοµένο τις εξελίξεις των αγορών ο όρος «κρίση» στην παγκόσµια 

οικονοµία επιβεβαιώνεται και καθιερώνεται για να περιγράψει το σύνολο των επιπτώσεων µιας 

εκτεταµένης ύφεσης στην επιχειρηµατική και γενικότερα οικονοµική κοινότητα. 

Από το γενικευµένο δυσµενές κλίµα δεν θα µπορούσε να µείνει ανεπηρέαστη η χώρα µας, 

καθώς από τον Σεπτέµβριο του 2008 και σταδιακά µέχρι και σήµερα η ελληνική 

πραγµατικότητα βρίσκεται κάτω από ένα πέπλο έντονου προβληµατισµού και ανησυχίας 

εξαιτίας µιας παγκοσµιοποιηµένης οικονοµικής κρίσης που έχει χαρακτηριστεί (δικαίως µε 

βάση τα νούµερα και την διάρκεια) ως η χειρότερη των τελευταίων 70 ετών. Μιας κρίσης της 

οποίας τα αίτια δεν έγιναν αντιληπτά από µία σηµαντική µερίδα της ελληνικής κοινωνίας που 

δεν έχουν τα ερεθίσµατα και το ενδιαφέρον να την κατανοήσουν και να την αναλύσουν, 

κινούµενοι µε γνώµονα την «ευηµερία» της καθηµερινής τους ζωής. 

Κρίνεται σκόπιµο για την συνέχεια του άρθρου και πριν αναλύσουµε τις επιπτώσεις της 

δυσµενής αυτής οικονοµικής συγκυρίας στην ελληνική οικονοµία να αναφερθούµε στο 

ιστορικό της κρίσης διεθνώς, στις αποφάσεις των οίκων αξιολόγησης καθώς και στις 

επιπτώσεις που είχαν στις οικονοµίες των εκάστοτε χωρών. 

Τον Ιούνιο του 1999, όταν ξεκίνησε η συνθήκη της Βασιλείας ΙΙ, µέσα στα πλαίσια της 

οποίας επιβλέπονται τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, αποφασίστηκε η «συσχέτιση» της 

κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, µε τη «νόµιµη» αξιολόγηση των επενδυτικών τους 

τοποθετήσεων(Basel II 2004 και Καλφάογλου 2006). Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα δηλαδή, 

τα οποία επενδύουν σε «χρεόγραφα» µε υψηλή πιστωτική αξιολόγηση, χρειάζονται να 

«δεσµεύουν» σηµαντικά χαµηλότερα «εγγυητικά» κεφάλαια. Ένα πολύ καλό παράδειγµα είναι 

αυτό που ακολουθεί: 

Σύµφωνα µε του κανόνες της Βασιλείας ΙΙ, για την αγορά ενός επενδυτικού προϊόντος αξίας 

1.000.000 €, µε αξιολόγηση ΑΑΑ, η τράπεζα έχει την υποχρέωση να κατέχει ίδια κεφάλαια 
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ύψους µόλις 5.600 € (περίπου 178 φορές λιγότερα). Εάν όµως η αξιολόγηση του προϊόντος 

µειωθεί στο Ba1, τότε η τράπεζα οφείλει να αυξήσει τα ίδια κεφάλαια της, για το ίδιο προϊόν, 

στις 200.000 € (5 φορές λιγότερα, έναντι 178 του προηγουµένου). 

Εάν η αξιολόγηση µειωθεί ακόµη περισσότερο, στο B1, τότε η τράπεζα είναι υποχρεωµένη 

να διατηρεί ολόκληρο το ποσόν (100%) σαν «αντίκρισµα». Εποµένως, χρειάζεται 178 φορές 

περισσότερα ίδια κεφάλαια για ένα χρεόγραφο Β1, από ότι για ένα χρεόγραφο µε την 

αξιολόγηση ΑΑΑ. (Ας φανταστούµε εδώ τι σηµαίνει για µία χώρα, η οποία έχει διαθέσει 

οµόλογα του δηµοσίου της στις τράπεζες, η ενδεχόµενη υποτίµηση της πιστοληπτικής της 

ικανότητας τόσο σε σχέση µε το επιτόκιο που η ίδια πληρώνει, όσο και σε σχέση µε τα επί 

πλέον κεφάλαια που πρέπει να δεσµεύσουν ξαφνικά οι τράπεζες που έχουν ήδη αγοράσει τα 

οµόλογα της). 

Από το ανωτέρω παράδειγµα συµπεραίνουµε ότι η αξιολόγηση έχει άµεση σχέση τόσο µε 

την κεφαλαιακή επάρκεια, όσο και µε τον όγκο των συναλλαγών µίας τράπεζας αφού, όσο 

καλύτερη αξιολόγηση διαθέτουν τα προϊόντα (χρεόγραφα) στα οποία επενδύει, τόσο λιγότερα 

ίδια κεφάλαια χρειάζεται και τόσο περισσότερες πιστώσεις µπορεί να προσφέρει στους 

υπόλοιπους πελάτες της (χρηµατοδότηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων, καταναλωτών κλπ). 

Αντιθέτως, όταν µειώνεται η αξιολόγηση των χρεογράφων, στα οποία έχει ήδη επενδύσει η 

τράπεζα, είναι υποχρεωµένη να «αποσύρει» πολλαπλάσιες πιστώσεις από την κανονική αγορά, 

έτσι ώστε να διατηρήσει την υποχρεωτική από τη νοµοθεσία κεφαλαιακή της επάρκεια, µε 

δυσµενείς επιπτώσεις αφενός µεν για την πραγµατική οικονοµία (πιστωτική παγίδα), αφετέρου 

δε για την ίδια (µείωση του τζίρου και των κερδών της). 

Όλα τα παραπάνω ισχύουν σε µεγάλο βαθµό και για τα κράτη, ο δανεισµός των οποίων, 

καθώς επίσης και το επιτόκιο του, είναι «µεγέθη» απολύτως ανάλογα της αξιολόγησης τους. 

Όσο χαµηλότερη είναι δηλαδή η αξιολόγηση τους, τόσο περισσότερους τόκους 

εισπράττουν οι πιστωτές τους για το αυξηµένο ρίσκο τους (για παράδειγµα, όταν ένα κράτος 

δανείζεται 100 δις €, όσο περίπου δανειστήκαµε εµείς, τότε ένα 2% µεγαλύτερο επιτόκιο, 

σηµαίνει 2 δις € επί πλέον ετήσιους τόκους) και τόσο δυσκολότερη είναι η πρόσβαση τους στις 

διεθνείς χρηµαταγορές. 

Καθ’ όλη την διάρκεια της κρίσης οι τρείς µεγάλοι οίκοι αξιολόγησης συµµετείχαν ενεργά 

στα οικονοµικά δρώµενα της παγκόσµιας οικονοµίας. Στην συνέχεια παραθέτουµε τις 

σηµαντικότερες αξιολογήσεις/υποβαθµίσεις των τριών τελευταίων ετών. 
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Στις 4 Φεβρουαρίου του 2009, δυο µήνες µετά την αξιολόγηση της S&P (Δεκέµβριος 

2008), ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings υποβάθµισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ρωσίας 

, σε «BBB» από «ΒΒΒ+», καθιστώντας την το µόνο έθνος των G8 (οµάδας των οχτώ πιο 

ανεπτυγµένων βιοµηχανικά χωρών) που είχε υποστεί υποβάθµιση από τότε που ξεκίνησε η 

κρίση. Στην σχετική της ανακοίνωση η Fitch ανέφερε ότι «η υποβάθµιση αντανακλά την 

αρνητική επίδραση της πτώσης των τιµών του πετρελαίου και την απορύθµιση των διεθνών 

κεφαλαιαγορών, που δυσχέραναν τις προσπάθειες των ρωσικών τραπεζών και επιχειρήσεων να 

αναχρηµατοδοτήσουν το εξωτερικό χρέος τους» (Fitch 2009). 

Περίπου ένα χρόνο µετά, στις 28 Απριλίου 2010 η S&P προχώρησε στην υποβάθµιση της 

µακροπρόθεσµης πιστοληπτικής ικανότητας της Ισπανίας σε “AA” από “AA+” και 

επιβεβαίωσε παράλληλα την αξιολόγηση της βραχυπρόθεσµης πιστοληπτικής ικανότητας “A-

1+”. Το outlook είναι αρνητικό. Ο αναλυτής της Standard & Poor΄s, Marko Mrsnik σε δήλωση 

του ανέφερε ότι "Πιστεύουµε πλέον ότι η στροφή της ισπανικής οικονοµίας από την 

οικονοµική ανάπτυξη µε «καύσιµο» την επέκταση της πίστωσης είναι πιθανό να οδηγήσει σε 

µια πιο µακρά περίοδο αδύναµης οικονοµικής δραστηριότητας σε σχέση µε τις προηγούµενες 

εκτιµήσεις µας. Προβλέπουµε πλέον ότι η ανάπτυξη του πραγµατικού ΑΕΠ θα διαµορφωθεί 

κατά µέσο όρο στο 0,7% ετησίως το διάστηµα 2010-2016, έναντι των προηγούµενων 

εκτιµήσεων µας για ανάπτυξη άνω του 1% ετησίως το συγκεκριµένο διάστηµα" (reuters 2009). 

Οι υποβαθµίσεις αυτές ήταν απόρροια της άσχηµης οικονοµικής κατάστασης που 

επικρατούσε στην Ισπανία αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης (βλέπε Ελλάδα παρακάτω). 

Δυστυχώς όµως, όπως αποδείχτηκε, η κατάσταση θα επιδεινωνόταν ακόµα περισσότερο καθώς 

βρισκόµασταν ακόµα στην αρχή. 

Στις 6 Αυγούστου 2010, επικαλούµενη ανησυχίες για τα αυξανόµενα ελλείµµατα του 

προϋπολογισµού και τα χρέη, η S&P προχώρησε σε υποβάθµιση της αξιολόγησης των ΗΠΑ 

κατά µία µονάδα, από "ΑΑΑ" σε "ΑΑ+" για πρώτη φορά ύστερα από 69 χρόνια (S&P 2010). 

"Η υποβάθµιση αντανακλά την άποψή µας ότι το σχέδιο δηµοσιονοµικής προσαρµογής στο 

οποίο συµφώνησαν το Κογκρέσο και η κυβέρνηση δεν καλύπτει αυτό που, κατά την άποψή 

µας, θα ήταν αναγκαίο για να σταθεροποιηθεί η µεσοπρόθεσµη δυναµική του χρέους της 

κυβέρνησης", αναφέρει στην ανακοίνωσή της η S&P. 

Οι αντιδράσεις ήταν άµεσες : Το υπουργείο Οικονοµικών των ΗΠΑ κατηγόρησε τη 

Standard & Poor's ότι έκανε ένα χονδροειδές και ερασιτεχνικό λάθος, κατά 2 τρις δολάρια, στις 
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προβλέψεις της για τον προϋπολογισµό της χώρας, µε τις οποίες αιτιολόγησε την υποβάθµιση 

του αξιόχρεου της. "Ένας λάθος υπολογισµός 2 τρις δολαρίων µιλά από µόνος του", δήλωσε 

στον Τύπο εκπρόσωπος του υπουργείου, µετά την ανακοίνωση της υποβάθµισης. 

Η S&P επιβεβαίωσε ότι άλλαξε τις οικονοµικές της υποθέσεις έπειτα από συζητήσεις µε το 

υπουργείο Οικονοµικών, ωστόσο δήλωσε πως αυτό δεν επηρέασε την απόφασή της να 

προχωρήσει στην υποβάθµιση. Πάντως, η απόφαση της S&P θορύβησε τους ξένους επενδυτές, 

και ειδικά την Κίνα, η οποία διακρατούσε πάνω από 1 τρις δολάρια σε αµερικανικά χρεόγραφα. 

Η υποβάθµιση αυτή ήταν η απόρροια της οικονοµικής κατάστασης στην οποία βρισκόταν η 

χώρα τα δύο τελευταία χρόνια και ήρθε περίπου φυσιολογικά, έστω και εάν οι αγορές για πολύ 

καιρό έδειχναν να αγνοούν τα µακρο-στοιχεία της αµερικανικής οικονοµίας (8,5 εκατ. 

Αµερικανοί έχασαν τη δουλειά τους και 2,5 εκατ. οικογένειες τα σπίτια τους). 

Στις 2 Αυγούστου ο πρόεδρος Μπαράκ Οµπάµα υπέγραψε ένα νοµοθέτηµα που προβλέπει 

την µείωση του ελλείµµατος στον προϋπολογισµό κατά 2,1 τρισεκατοµµύρια δολάρια σε 10 

χρόνια. Αλλά το ποσό αυτό υπολείπεται αρκετά των 4 τρισεκατοµµυρίων που ο S&P είχε 

εκτιµήσει πως θα αποτελούσε µια καλή "προκαταβολή" στο πλαίσιο της προσπάθειας να 

αντιµετωπιστεί το δηµοσιονοµικό πρόβληµα των ΗΠΑ. 

Τα χρηµατιστήρια κατέγραψαν µεγάλες απώλειες εκείνη την εβδοµάδα  (αθροιστικά, ο 

δείκτης S&P 500 έχασε το 10,8% της αξίας του τις τελευταίες 10 ηµέρες συναλλαγών) , τόσο 

λόγω των ανησυχιών ότι η αµερικανική οικονοµία ενδέχεται να οδεύει προς µια νέα ύφεση, 

όσο και λόγω της διάδοσης της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη. Στην Wall Street, ο  δείκτης  

Dοw Jones κατέγραψε  πτώση 5,55%  και ο Nasdaq 6,9%. Στο Λονδίνο το χρηµατιστήριο 

έκλεισε µε πτώση 3,39% στη Φρανκφούρτη 5% και στο Παρίσι 4,68%. Με σηµαντικές ζηµιές 

έκλεισαν τα χρηµατιστήρια Αθήνας και Λευκωσίας.(Sigma 2011) 

Οι ΗΠΑ παρέµεναν στη βαθµίδα αξιολόγησης AAA της Standard&Poor’s από την 

δηµιουργία του οίκου, το 1941. Ο αρχαιότερος οίκος αξιολόγησης, ο οίκος Moody's, αποδίδει 

στις ΗΠΑ την υψηλότερη δυνατή αξιολόγηση, AAA, από το 1917 ως σήµερα αδιαλείπτως. 

Τα αµερικανικά οµόλογα, που ως τότε θεωρούνταν ως η αδιαµφισβήτητα ασφαλέστερη 

επένδυση σε διεθνές επίπεδο, αξιολογούνται πλέον από τον S&P χαµηλότερα από τα οµόλογα 

που εκδίδονται από χώρες όπως η Βρετανία, η Γερµανία, η Γαλλία και ο Καναδάς. 

Στις 19 Σεπτεµβρίου του 2011 ο οίκος αξιολόγησης S&P προέβη στην υποβάθµιση της 

βαθµίδας που τοποθετεί το κρατικό χρέος της Ιταλίας κατά µια µονάδα, από Α+ σε Α. 
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Σε ανακοίνωσή του ο οίκος αξιολόγησης S&P’s αναφέρει ότι η απόφαση αυτή αντανακλά 

«την εξασθένιση των προοπτικών ανάπτυξης στην Ιταλία» και «την εκτίµησή µας σύµφωνα µε 

την οποία η ευθραυστότητα της συµµαχίας που ασκεί την εξουσία και οι  

πολιτικές διαφωνίες στη βουλή πρόκειται πιθανότατα να συνεχίσουν να περιορίζουν την 

δυνατότητα του Κράτους να αντιδράσει µε αποφασιστικό τρόπο, σε ένα δύσκολο 

µακροοικονοµικό περιβάλλον, στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει στο εσωτερικό και  

στο εξωτερικό». 

Η Ιταλία τοποθετείτο στην βαθµίδα A+ από τον οίκο από τον Οκτώβριο του 2006. Για τον 

S&P’s, η Ιταλία παραµένει στην κατηγορία των κρατών, οι προοπτικές αποπληρωµής του 

χρέους των οποίων παραµένουν σταθερές, αλλά πιθανολογεί πως θα επηρεαστούν από τις 

αλλαγές στην οικονοµική κατάσταση. Ο οίκος ανέφερε ακόµη ότι ο «πολιτικός παράγοντας» 

και το µέγεθος του χρέους της Ιταλίας υπήρξαν «οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν στην 

υποβάθµιση» του αξιόχρεου της Ιταλίας. Ο Ιταλός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η υποβάθµιση 

προκύπτει περισσότερο από δηµοσιεύµατα στα µέσα ενηµέρωσης παρά από την 

πραγµατικότητα, ενώ διαπιστώνει ότι η απόφαση επηρεάστηκε αρνητικά επειδή ελήφθησαν 

υπόψη «πολιτικοί παράγοντες» (Reuters 2011). 

«Οι εκτιµήσεις της Standard & Poor's µοιάζουν να υπαγορεύονται περισσότερο από τις 

ιστορίες στις εφηµερίδες, παρά από την πραγµατικότητα» ανέφερε ανακοίνωση του Ιταλού 

πρωθυπουργού. Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι τόνισε ότι η Ιταλία έχει ήδη εφαρµόσει µέτρα για τον 

ισοσκελισµό του προϋπολογισµού του 2013 και πρόσθεσε ότι σύντοµα θα εγκρίνει µέτρα που 

θα βοηθήσουν την ανάπτυξη. (Spiegel 2011).  

Μετά την υποβάθµιση της S&P στις 19 Σεπτέµβρη, το ιταλικό υπουργείο οικονοµικών 

πούλησε οµόλογα αξίας 2,47 δισ. ευρώ µε ηµεροµηνία λήξης το 2022 µε επιτόκιο ύψους 

5,86%, όταν στην προηγούµενη δηµοπρασία, στις 30 Αυγούστου, το επιτόκιο που είχε 

εξασφαλίσει ήταν 5,22%. Αντίστοιχη σοβαρή άνοδο σηµειώθηκε επίσης και στο επιτόκιο των 

5ετών οµολόγων που τώρα έφθασε το 4,68% από 3,87% στα τέλη Αυγούστου. 

Νέα ώθηση στην κρίση που διέρχεται η ευρωπαϊκή οικονοµία έδωσε η απόφαση του 

αµερικανικού οίκου αξιολόγησης Moody’s να υποβαθµίσει την ιταλική οικονοµία από Αα2 σε 

Α2 τον Οκτώβριο του 2011, µε αρνητική µάλιστα προοπτική, που δηλώνει ότι και η επόµενη 

αξιολόγηση θα έχει αρνητικά αποτελέσµατα (Moody’s 2011a ) 
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Η απόφαση της Moody’s η οποία διαδέχτηκε µια αντίστοιχη απόφαση της Standard & 

Poor’s πριν λίγες εβδοµάδες, θα ωθήσει σε ακόµη πιο ψηλά επίπεδα το κόστος δανεισµού της 

Ιταλίας. Η Ιταλία, µόλις τον προηγούµενο µήνα είχε ανακοινώσει ένα πρόγραµµα 

περικοπών κοινωνικών δαπανών και αυξήσεων φόρων ύψους 54 δισ. ευρώ. 

Το κλίµα της Ευρωζώνης γίνεται ακόµη πιο "µαύρο" καθώς ο οίκος αξιολόγησης Fitch 

ανακοίνωσε το απόγευµα της Παρασκευής 7 Οκτωβρίου 2011 ότι υποβαθµίζει την 

πιστοληπτική ικανότητα, τόσο της Ιταλίας, όσο και της Ισπανίας, επικαλούµενος την ασθενική 

ανάπτυξη στις δύο χώρες. Ο Fitch τοποθετεί την Ιταλία στην κατηγορία Α+ από AA- µε την 

προοπτική της να είναι "αρνητική", πράγµα που σηµαίνει ότι ενδέχεται να µειώσει εκ νέου το 

αξιόχρεο της Ιταλίας µεσοπρόθεσµα, σύµφωνα µε το ανακοινωθέν του (Fitch 2011)  

Επίσης, ο ίδιος οίκος υποβάθµισε και την πιστοληπτική ικανότητα της Ισπανίας δύο 

βαθµίδες, προσθέτοντας ότι η προοπτική της είναι αρνητική. Το αξιόχρεο της Ισπανίας 

τοποθετείται πλέον στο AA- από AA+, που ήταν ως τότε (Fitch 2011 a) 

Η υποβάθµιση ήρθε µια µέρα µετά την προειδοποίηση του οίκου προς τη Γαλλία πως 

κινδυνεύει να χάσει την βαθµίδα ΑΑΑ, επικαλούµενη τους κινδύνους που εγκυµονεί η 

επιβράδυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας της χώρας (προβλέπει ανάπτυξη κάτω του 2% έως 

το 2015) και η αύξηση του δηµοσίου χρέους (προβλέπει ότι θα φθάσει στο 72% του ισπανικού 

ΑΕΠ το 2013). (Fitch 2011 b) 

Λίγες µέρες µετά και συγκεκριµένα στις 18 Οκτωβρίου του 2011 Η Moody's υποβάθµισε 

κατά δύο βαθµίδες την πιστοληπτική ικανότητα της Ισπανίας, η οποία έπεσε από το Α1 στο 

Aa2, δηλαδή ακόµη πιο χαµηλά από την κατάταξη που της είχαν δώσει οι  άλλοι δύο οίκοι 

αξιολόγησης. Με τη συγκεκριµένη υποβάθµιση ολοκλήρωσε την αξιολόγηση που ξεκίνησε 

στις 29 Ιουλίου. 

«Από τον Ιούλιο του 2011, οπότε θέσαµε τις αξιολογήσεις µας σε αναθεώρηση, δε δόθηκε 

καµία αξιόπιστη λύση για την κυρίαρχη κρίση χρέους και δεν έχει γίνει καµία κίνηση που να 

ενισχύει την πεποίθηση ότι η ευρωζώνη έχει πολιτική συνοχή και προοπτικές ανάπτυξης, ώστε 

να αποκαταστήσουµε την πιστοληπτική ικανότητα των χωρών-µελών» έγραφε µεταξύ άλλων η 

ανακοίνωση της Moody's. Εκτιµά ακόµη ότι το ΑΕΠ της Ισπανίας το 2012 θα αυξηθεί κατά 1% 

έναντι προηγούµενης εκτίµησης για ανάπτυξη 1,8%.	 
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«Οι µεγάλες ανάγκες δανεισµού και οι µεγάλες εξωτερικές υποχρεώσεις των ισπανικών 

τραπεζών και επιχειρήσεων την καθιστούν ευάλωτη σε νέες πιέσεις», σηµειώνεται στην έκθεση 

του οίκου αξιολόγησης. (Moody’s 2011b) 

Τον Δεκέµβριο του 2011 στον απόηχο της προειδοποίησης της S&P ότι πολλές οικονοµίες 

της Ευρώπης πιθανόν να αντιµετωπίσουν πρόβληµα, δηµιουργήθηκαν αναταραχές στην 

παγκόσµια αγορά. Οι µετοχές του δείκτη MSCI της Ασίας, εκτός Ιαπωνίας, έπεσαν κατά 1.8%. 

Ο Nikkei του Τόκιο υποχώρησε κατά 1,4% κατά µέσο όρο, ενώ τα συµβόλαια µελλοντικής 

εκπλήρωσης του S&P500 υποχώρησαν κατά 0,6%,. 

Ο Αγγλικός δείκτης FTSE100 άνοιξε µε απώλειες 0,8%, ο Γερµανικός DAX µε 0,7% και ο 

Γαλλικός CAC-40 µε 0,5%. Πτωτικά κινήθηκε και το ευρώ στον απόηχο της προειδοποίησης. 

Το κοινό νόµισµα υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,2% σε σχέση µε το δολάριο, µε την ισοτιµία να 

καθορίζεται στο 1,3370, από το 1,3486. Το δολάριο ανέβηκε κατά 0,2% σε σχέση µε µια σειρά 

νοµισµάτων, ενώ τα επιτόκια των 10ετών οµολόγων του αµερικανικού δηµοσίου µειώθηκαν 

κατά 2,06%. Η προειδοποίηση του S&P επηρέασε και τις τιµές του πετρελαίου, µε τα futures 

για το αµερικανικό αργό να υποχωρούν κατά 0,5% στα 100,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent1 

παρουσίασε ανάλογη µείωση υποχωρώντας στο 109,26 δολάρια το βαρέλι.(Sigma 2011b) 

 Στις 13 Ιανουαρίου 2012 τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία την Ευρώπης αναφέρονται 

στον οίκο S&P ως «Αρµαγεδών» ο οποίος «χτύπησε» 9 χώρες της ευρωζώνης µε 

αποκορύφωµα τις υποβαθµίσεις της Γαλλίας και της Αυστρίας(S&P 2012).	Πιο συγκεκριµένα 

η Γαλλία και οι Αυστρία απώλεσαν τα ΑΑΑ και υποβιβάστηκαν στην βαθµίδα ΑΑ+. Η Ιταλία 

από Α σε ΒΒΒ+ (κατά δύο βαθµίδες), η Ισπανία από ΑΑ- σε Α (κατά δύο βαθµίδες), η 

Πορτογαλία από ΒΒΒ- σε ΒΒ (κατά δύο βαθµίδες), η Κύπρος από ΒΒΒ σε ΒΒ+ (κατά δύο 

βαθµίδες), η Μάλτα από Α σε Α-, η Σλοβακία από Α+ σε Α και η Σλοβενία από ΑΑ- σε Α+. 

(S&P 2012 b) 

Αντίθετα η S&P επιβεβαίωσε την αξιολόγηση του Βελγίου, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, 

της Γερµανίας, της Ιρλανδίας, του Λουξεµβούργου και της Ολλανδίας.(S&P 2012c) Όλες οι 

αξιολογήσεις έχουν µεταφερθεί από το καθεστώς CreditWatch όπου είχαν τοποθετηθεί µε 

αρνητικές επιπλοκές στις 5 Δεκεµβρίου µε εξαίρεση την Κύπρο η οποία είχε τοποθετηθεί εκεί 

στις 12 Αυγούστου.  

Το outlook των αξιολογήσεων της Αυστρίας, του Βελγίου, της Κύπρου, της Εσθονίας, της 

Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, του Λουξεµβούργου, της Μάλτας, της 
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Ολλανδίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας και της Ισπανίας είναι αρνητικό, γεγονός που 

σηµαίνει πως υπάρχει τουλάχιστον 33% πιθανότητα νέας υποβάθµισης το 2012 ή 2013. 

Η υποβάθµιση των Γαλλίας και Αυστρίας, δύο από τους τελευταίους έξι «άριστους» της 

ευρωζώνης, µπορεί να είχε σχεδόν προεξοφληθεί στις αγορές, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για 

την πρώτη φορά από το ξέσπασµα της κρίσης που οίκος αξιολόγησης βάζει στο «στόχαστρό» 

του χώρα του σκληρού πυρήνα της Ευρωζώνης, βάζοντας έτσι εµµέσως ερωτηµατικό ακόµη 

και στην αξιολόγηση του µηχανισµού στήριξης του κοινού νοµίσµατος. Μετά τη σαρωτική 

κίνηση, µένει µόνο η Γερµανία να κρατά ταυτόχρονα και το «ΑΑΑ» και τις σταθερές της 

προοπτικές.(πίνακας 4) 

Πέραν του Παρισιού, µε τον Γάλλο υπουργό Οικονοµικών να υπογραµµίζει πως «δεν 

πρόκειται για καταστροφή», και ο Βόλφγκανγκ Σόιµπλε καθησύχασε από το Βερολίνο: 

«Καταλάβαµε τους τελευταίους µήνες ότι δεν θα πρέπει να υπερεκτιµούµε τις αξιολογήσεις 

των οίκων αξιολόγησης». 

Το πρακτικό αποτέλεσµα για την ίδια τη Γαλλία, τα επιτόκια δηλαδή που καλείται να 

πληρώσει για να δανειστεί, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι αµελητέα καθώς εν πολλοίς το 

Παρίσι ήδη αντιµετωπιζόταν στις αγορές ως χώρα µε «ΑΑ+». Οι αναλυτές µάλιστα αναφέρουν 

πως και οι ΗΠΑ έχουν επίσης υποβαθµιστεί στο ΑΑ+, και δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα 

στην άντληση κεφαλαίων (BBC 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Brent είναι η παγκόσµια τιµή αναφοράς για το αργό πετρέλαιο του Ατλαντικού ωκεανού. 
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Πίνακας 4: Αξιολογήσεις χωρών της Ευρωζώνης 2012 Πηγή:www.capital.gr 
 
Χώρα Νέα αξιολόγηση Προηγούµενη αξιολόγηση 
Αυστρία AA+/Negative/A-1+ AAA/Watch Neg/A-1+ 
Βέλγιο AA/Negative/A-1+ AA/Watch Neg/A-1+ 
Κύπρος BB+/Negative/B BBB/Watch Neg/A-3 
Εσθονία AA-/Negative/A-1+ AA-/Watch Neg/A-1+ 
Φινλανδία AAA/Negative/A-1+ AAA/Watch Neg/A-1+ 
Γαλλία AA+/Negative/A-1+ AAA/Watch Neg/A-1+ 
Γερµανία AAA/Stable/A-1+ AAA/Watch Neg/A-1+ 
Ιρλανδία BBB+/Negative/A-2 BBB+/Watch Neg/A-2 
Ιταλία BBB+/Negative/A-2 A/Watch Neg/A-1 
Λουξεµβούργο AAA/Negative/A-1+ AAA/Watch Neg/A-1+ 
Μάλτα A-/Negative/A-2 A/Watch Neg/A-1 
Ολλανδία AAA/Negative/A-1+ AAA/Watch Neg/A-1+ 
Πορτογαλία BB/Negative/B BBB-/Watch Neg/A-3 
Σλοβακία A/Stable/A-1 A+/Watch Neg/A-1 
Σλοβενία A+/Negative/A-1 AA-/Watch Neg/A-1+ 
Ισπανία A/Negative/A-1 AA-/Watch Neg/A-1+ 
 
 
 

Λίγες µέρες αργότερα ο οίκος Moody’s είναι αυτός που θα προειδοποιήσει την Γαλλία 

ότι υπάρχει περίπτωση υποβάθµισης (reuters 2012), ενώ στις 17 Ιανουαρίου ο οίκος S&P 

επανέρχεται στο προσκήνιο υποβαθµίζοντας αυτή την φορά από ΑΑΑ σε ΑΑ+ (κατά µια 

µονάδα) το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), δηµιουργώντας 

ακόµα ένα πλήγµα στην ήδη επιβαρηµένη ευρωπαϊκή οικονοµία.(Reuters 2012 b). 

Αν και τα οµόλογα που εκδίδει το Ταµείο τα εγγυώνται πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η 

αξιολόγησή του εξαρτάται από τις χώρες µε αξιολόγηση ΑΑΑ. Πλέον, οι εγγυήσεις των 

τεσσάρων χωρών που είχαν αποµείνει µε αυτήν την αξιολόγηση δεν είναι αρκετές ώστε να 

εξασφαλίζεται όλη η δύναµη πυρός των 440 δις ευρώ του Ταµείου. Η S&P εξήγησε ότι θα 

αναβαθµίσει το EFSF ξανά σε ΑΑΑ εάν η ευρωζώνη προσφέρει νέα αύξηση στα κεφάλαια 

σωτηρίας. (reuters 2012b) 

Τόσο η Γερµανία όσο και η διοίκηση του EFSF απέκλεισαν εκ νέου το ενδεχόµενο 

αύξησης των κεφαλαίων του, παρά τα νέα δεδοµένα µετά τις υποβαθµίσεις. 
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Ο S& P αναφερόταν σε αδύναµες προοπτικές για τρείς από τους µετόχους της Τράπεζας 

στην Ολλανδία, τη Φινλανδία και το Λουξεµβούργο. 

Ο οίκος είχε υποβαθµίσει τις αξιολογήσεις ΑΑΑ της Γαλλίας και της Αυστρίας λίγες 

µέρες πριν κάτι που σηµαίνει ότι το ταµείο διάσωσης της ευρωζώνης (ΕFSF) απώλεσε την 

ευνοϊκή του θέση. Το αποτέλεσµα της απόφασης υποβάθµισης Γαλλίας και Αυστρίας για την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ήταν ότι το κεφάλαιο που µπορεί να καταβληθεί από τους 

µετόχους αξιολόγησης ΑΑΑ, συµπεριλαµβανοµένων και κρατών µελών της ΕΕ που δεν 

ανήκουν στην ευρωζώνη, σηµείωσε πτώση από 137 δις ευρώ σε 96 δις ευρώ. Μπορεί, βέβαια, 

ο Μηχανισµός να µπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, το κόστος του χρήµατος, 

ωστόσο, αυξήθηκε , µε αποτέλεσµα να ανέβουν και τα επιτόκια των χωρών του Μνηµονίου. 

Στα τέλη του ίδιου µήνα ο οίκος Fitch προχώρησε σε υποβάθµιση της πιστοληπτικής 

ικανότητας πέντε Ευρωπαϊκών χωρών εκτιµώντας ότι οι χώρες εξακολουθούν να είναι 

ευάλωτες σε νοµισµατικά και χρηµατοοικονοµικά σοκ. Πιο συγκεκριµένα ο οίκος υποβάθµισε 

την Ιταλία από Α+ σε Α- µε αρνητικές προοπτικές, την Ισπανία από ΑΑ- σε Α µε αρνητικές 

προοπτικές, το Βέλγιο από ΑΑ+ σε ΑΑ µε αρνητικές προοπτικές, την Σλοβενία από ΑΑ- σε Α 

µε αρνητικές προοπτικές και την Κύπρο από το ΒΒΒ σε ΒΒΒ- επίσης µε αρνητικές 

προοπτικές.(Fitch 2012) 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι πλέον η Κύπρος µε αυτήν την αξιολόγηση βρίσκεται 

µια µόλις βαθµίδα πάνω από την κατηγορία junk. Τέλος η Ιρλανδία παρέµενε στο ΒΒΒ+ αλλά 

το outlook της µετατράπηκε σε αρνητικό. Σύµφωνα µε την Fitch οι υποβαθµίσεις 

δικαιολογούνται από την ορατή επιδείνωση των προοπτικών της οικονοµίας στην Ευρώπη και 

την απουσία «αξιόπιστου τείχους έναντι στην µετάδοση των κρίσεων και των 

αυτοεκπληρούµενων κρίσεων ρευστότητας».(Fitch 2012 b)  

Στις 14 Φεβρουαρίου 2012 ο οίκος Moody’s προχώρησε στην υποβάθµιση της 

πιστοληπτικής ικανότητας έξη χωρών. Πιο συγκεκριµένα έκοψε κατά µια βαθµίδα την 

αξιολόγηση στης Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας και 

την Μάλτας, ενώ κατά δυο βαθµίδες µειώθηκε η δύναµη της Ισπανίας.(Moody’s 2012) . 

Παράλληλα αναθεώρησε το outlook της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Αυστρίας σε 

«αρνητικό» διατηρώντας ωστόσο την αξιολόγηση της Γαλλίας σε “ΑΑΑ”. Ισπανία, Ιταλία και 

Μάλτα έχουν πλέον βαθµολογία Α3, ενώ η Σλοβακία Α2 και η Πορτογαλία Βα3. Ο οίκος 

υποβάθµισε το outlook των παραπάνω χωρών σε «αρνητικό», εξαιτίας αριθµού συγκεκριµένων 
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πιστωτικών πιέσεων, οι οποίες πίστευε πως θα επιδεινώσουν τους ήδη ευπαθείς κρατικούς 

ισολογισµούς. 

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η κίνηση της αυτή αποδίδεται «στη συνεχιζόµενη 

αβεβαιότητα για τις χρηµατοδοτικές συνθήκες στα επόµενα τρίµηνα και στην αντίστοιχη 

επίδραση που θα έχουν στην αξιοπιστία των κρατών»(Moody’s 2012b) 

Ενθαρρυντικό ωστόσο ήταν το γεγονός πως λίγες ώρες αργότερα από τις υποβαθµίσεις 

της Moody’s η Ιταλία και η Ισπανία διενήργησαν δηµοπρασία οµολόγων οι οποίες στέφθηκαν 

µε µεγάλη επιτυχία καθώς κατάφεραν να δανειστούν µε τα χαµηλότερα επιτόκια των 

τελευταίων έντεκα µηνών. Η Ιταλία πούλησε οµόλογα συνολικής αξίας 6 δις ευρώ τριετούς 

διάρκειας µε επιτόκιο 3,41% (το χαµηλότερο από τον προηγούµενο Μάρτιο) ενώ αντίστοιχα η 

Ισπανία, δωδεκάµηνης διάρκειας µε επιτόκιο 1,889% (το χαµηλότερο από τον Οκτώβριο του 

2010).(Bloomberg 2012)  «Οι επενδυτές αγνόησαν τις υποβαθµίσεις των οικονοµιών της 

Ιταλίας και της Ισπανίας από τη Moody's Investors Service.», σχολιάζει το πρακτορείο 

Bloomberg. (Bloomberg 2012b).  Η είδηση των δύο επιτυχών δηµοπρασιών έδωσε ώθηση στο 

ευρώ, το οποίο ενισχύθηκε στα 1,3216 δολάρια από τα 1,3186.(Το Βήµα 2012). 

Δύο µέρες αργότερα στις 27 Απριλίου ο οίκος S&P υποβάθµισε την Ισπανία κατά δυο 

µονάδες από Α στο ΒΒ+, καθώς και την προοπτική της οικονοµίας της σε  «αρνητική», 

προβλέποντας συρρίκνωση του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος της (ΑΕΠ) για τα επόµενα 

δύο χρόνια. 

Ο οίκος αξιολόγησης S&P προέβλεψε ότι το ΑΕΠ της Ισπανίας θα συρρικνωθεί 1,5% 

φέτος και 0,5% το 2013, αναθεωρώντας δραστικά τις προηγούµενες προβλέψεις του, που 

έκαναν λόγο για ανάπτυξη 0,3% φέτος και 1% το 2013. «Αντίθετα µε τις προηγούµενες 

προβλέψεις µας, θεωρούµε ότι η τροχιά των δηµοσιονοµικών του Βασιλείου της Ισπανίας 

πιθανότατα θα επιδεινωθεί», ανέφερε ο οίκος αξιολόγησης στη σχετική ανακοίνωσή του. 

(reuters 2012c). 

Επιπλέον, ο οίκος σηµειώνει ότι αντιλαµβάνεται πως υφίσταται «αύξηση της 

πιθανότητας» το ισπανικό κράτος να χρειαστεί να παράσχει πρόσθετη «στήριξη στον τραπεζικό 

τοµέα», άρα, «κατά συνέπεια, θεωρούµε ότι αυξάνεται ο κίνδυνος να δούµε το καθαρό χρέος 

του οµοσπονδιακού ισπανικού κράτους να αυξάνεται», σύµφωνα µε το κείµενο του S&P, µε το 

οποίο αιτιολογείται η υποβάθµιση. 
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Η Ισπανία έχει πλέον το τρίτο υψηλότερο έλλειµµα στην Ευρώπη µε 8,5% του ΑΕΠ το 

2011. Μόνο η Ιρλανδία, µε 13,1%, και η Ελλάδα, µε 9,1%, έχουν υψηλότερα.(Xrimanews 

2012). Βάσει των κανόνων που έχει θεσπίσει η ΕΕ για την ευρωζώνη τα κράτη-µέλη της 

οφείλουν να διατηρούν το έλλειµµα στο 3% του ΑΕΠ. (FAQ 2012.) 

Το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (ΔΝΤ) κάλεσε εξάλλου τις ισπανικές τράπεζες να 

προχωρήσουν σε περισσότερες µεταρρυθµίσεις. Αν και οι µεγαλύτερες εξ αυτών 

«εµφανίζονται επαρκώς κεφαλαιοποιηµένες και έχουν ισχυρή κερδοφορία ώστε να αντέξουν 

µια περαιτέρω επιδείνωση των οικονοµικών συνθηκών», ανέφερε το ΔΝΤ σε µια εκτίµησή του 

για την Ισπανία, «ο τοµέας ως σύνολο παραµένει ευάλωτος στην παρατεταµένη αναστάτωση 

στις χρηµαταγορές».(IMF 2012). 

Η υποβάθµιση της Ισπανίας δηµιούργησε νέες πιέσεις στην αγορά των ισπανικών 

οµολόγων, που µε τη σειρά τους παρέσυραν τις αποδόσεις των οµολόγων της Ιταλίας και της 

Γαλλίας. Το spread του ισπανικού δεκαετούς ξεπέρασε εκ νέου το 6%, του Ιταλικού 

εκτινάχθηκε στο 5,72% και του Γαλλικού ανήλθε στο 3,02%.Ακόµα πιο άσχηµα ήταν τα νέα 

στο θέµα της απασχόλησης, αφού οι άνεργοι στο τέλος του α' τριµήνου το 2012 έφτασαν τα 5,7 

εκατοµµύρια άτοµα, ανεβάζοντας το ποσοστό ανεργίας στο 24,4%, υψηλότερο επίπεδο από το 

1996 (BBC 2012b) 

Στο α' τρίµηνο του έτους έχασαν τη δουλειά τους συνολικά 365.900 άνθρωποι (BBC 

2012b). Οι αρνητικές εξελίξεις στην Ευρώπη επηρέασαν όλα τα Χρηµατιστήρια του πλανήτη. 

Οι Ασιατικές αγορές υποχώρησαν (ο δείκτης MSCI Asia κατά 0,2%), ενώ ο Euro Stoxx 50 

Index άνοιξε µε πτώση 0,4% και ο Standard & Poor's 500 της Νέας Υόρκης, µε πτώση 0,5%. Η 

επιδείνωση της κρίσης έστειλε και πάλι τους επενδυτές στα καταφύγια. Η απόδοση του 

δεκαετούς αµερικανικού οµολόγου υποχώρησε κατά 5 µονάδες βάσης στο 1,89%, ενώ πτωτικά 

κινήθηκε και το κόστος του δανεισµού της κυβέρνησης του Βερολίνου. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι το επιτόκιο των διετών οµολόγων της γερµανικής κυβέρνησης υποχώρησε στο ιστορικά 

χαµηλό επίπεδο 0,083%. Αντίθετα, τα περιβόητα spreads των χωρών του ευρωπαϊκού νότου 

(σε σύγκριση µε τον γερµανικό δανεισµό) εξακολουθούσαν να παίρνουν την ανιούσα. 

Πιέσεις υπέστησαν επίσης και οι αγορές εµπορευµάτων, µε την τιµή του πετρελαίου να 

υποχωρεί κατά περίπου 0,5% στην αγορά της Νέας Υόρκης. Συγκεκριµένα, το αργό πετρέλαιο 

έχανε εκείνο το πρωί 54 σεντς και υποχωρούσε στα 104,01 δολάρια το βαρέλι, ενώ στο 

Λονδίνο η τιµή του Brent υποχωρούσε κατά 52 σεντς στα 119,40 δολάρια το βαρέλι.. Μείζονα 
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εξέλιξη για την Ιαπωνία αποτέλεσε η απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Ιαπωνίας να 

επεκτείνει το πρόγραµµα αγοράς κυβερνητικών οµολόγων κατά 10 τρις Γεν (124 δις δολάρια), 

έπειτα από τις ενδείξεις επιβράδυνσης του ρυθµού ανάπτυξης της οικονοµίας της χώρας. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ιαπωνικό Κοινοβούλιο άσκησε ισχυρές πιέσεις στην 

Κεντρική Τράπεζα προκειµένου να στηρίξει την οικονοµία. 

Στις 17 Μαΐου 2012 ο οίκος αξιολόγησης Moody’s υποβάθµισε την πιστοληπτική 

ικανότητα 16 ισπανικών τραπεζών από µία έως και τρεις βαθµίδες.(Moody’s 2012 c). 

Σύµφωνα µε τον οίκο αξιολόγησης, η υποβάθµιση οφείλεται στην ύφεση της ισπανικής 

οικονοµίας καθώς στην περιορισµένη στήριξη των τραπεζών από την κυβέρνηση. Το outlook 

για δέκα ισπανικές τράπεζες είναι αρνητικό, ενώ επτά ισπανικές τράπεζες βρίσκονται 

αντιµέτωπες µε το ενδεχόµενο και νέας υποβάθµισης. 

Μεταξύ των ισπανικών τραπεζών που υποβαθµίστηκαν είναι οι ακόλουθες: LICO 

LEASING, CAJAMAR, LIBERBANK, CAJA RURAL DE GRANADA, BANKINTER, 

BANCO COOPERATIVO ESPANOL, CAJA RURAL DE NAVARRA, CAJA DE 

AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, CAIXABANK, BANCO BILBAO 

VIZCAYA ARGENTARIA, SANTANDER UK, BANCO ESPANOL DE CREDITO, BANCO 

SANTANDER, CECA. 

Νωρίτερα, ο οίκος είχε προχωρήσει στην υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας 

τεσσάρων περιφερειών της Ισπανίας. Συγκεκριµένα, η Καταλονία υποβαθµίστηκε κατά µία 

βαθµίδα σε Ba1 από Baa3, η Μούρθια κατά δύο βαθµίδες σε Ba1 από Baa2, η Ανδαλουσία 

κατά δύο βαθµίδες σε Baa2 από A3 και η Εξτρεµαδούρα κατά µία βαθµίδα σε Βaa1 από A3. 

To outlook για την αξιολόγηση και των τεσσάρων περιφερειών είναι αρνητικό. Στην 

ανακοίνωσή του, ο οίκος αξιολόγησης αναφέρει ότι η υποβάθµιση οφείλεται στις αρνητικές 

δηµοσιονοµικές επιδόσεις το 2011 και στη µικρή πιθανότητα ότι οι περιφερειακές κυβερνήσεις 

θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν το 2012 στο στόχο της κεντρικής κυβέρνησης (Moody’s 

2012d) 
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Επιδράσεις στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσµια Οικονοµία 
 
Όλες οι παραπάνω υποβαθµίσεις από τους τρείς µεγάλους οίκους αξιολόγησης, όπως ήταν 

φυσιολογικό, έφεραν µεγάλη αναστάτωση τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην παγκόσµια 

οικονοµία, καθώς οι επιπτώσεις στα δηµοσιονοµικά των εκάστοτε κάθε φορά χωρών, ειδικά 

αυτών της ευρωζώνης, είχαν αντίκτυπο όχι µόνο στο εσωτερικό της κάθε χώρας, αλλά και σε 

ολόκληρη την παγκόσµια οικονοµία. 

Σύµφωνα µε την προκαταρκτική εκτίµηση της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισµός της 

ζώνης του ευρώ ήταν 2,7% το Φεβρουάριο του 2012, ελαφρώς υψηλότερος απ’ ότι τον 

Ιανουάριο (2,6%). Όσον αφορά το µέλλον, ο πληθωρισµός ενδέχεται να παραµείνει άνω του 

2% το 2012, κυρίως λόγω των πρόσφατων αυξήσεων των τιµών της ενέργειας, καθώς και των 

αυξήσεων στην έµµεση φορολογία που ανακοινώθηκαν πρόσφατα. 

Με βάση τις τρέχουσες τιµές των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης επί βασικών 

εµπορευµάτων, οι ετήσιοι ρυθµοί πληθωρισµού θα πρέπει να υποχωρήσουν και πάλι κάτω από 

το 2% στις αρχές του 2013. Πιο µακροπρόθεσµα, σε ένα περιβάλλον µέτριας ανάπτυξης στη 

ζώνη του ευρώ και σταθερών µακροπρόθεσµων προσδοκιών για τον πληθωρισµό, οι 

υφιστάµενες πιέσεις στις τιµές θα πρέπει να παραµείνουν συγκρατηµένες. Οι 

µακροοικονοµικές προβολές των εµπειρογνωµόνων της ΕΚΤ του Μαρτίου 2012 για τη ζώνη 

του ευρώ προβλέπουν ότι ο ετήσιος πληθωρισµός στη ζώνη του ευρώ θα διαµορφωθεί µεταξύ 

2,1% και 2,7% το 2012 και µεταξύ 0,9% και 2,3% το 2013. 

Οι κίνδυνοι για τους προβλεπόµενους ρυθµούς πληθωρισµού  τα προσεχή έτη 

εξακολουθούν να φαίνονται ισορροπηµένοι σε γενικές γραµµές: οι ανοδικοί κίνδυνοι 

βραχυπρόθεσµα οφείλονται στις υψηλότερες από ό,τι αναµενόταν τιµές του πετρελαίου και τις 

αυξήσεις της έµµεσης φορολογίας, ενώ συνεχίζουν να υφίστανται καθοδικοί κίνδυνοι λόγω των 

πιο υποτονικών από ό,τι αναµενόταν εξελίξεων της οικονοµικής δραστηριότητας. 

Σύµφωνα µε τις οικονοµικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του φθινοπώρου 

του 2011, ο λόγος του ελλείµµατος προς το ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ θα µειωθεί περαιτέρω το 

2012, σε 3,4% του ΑΕΠ, και ο λόγος του δηµόσιου χρέους προς το ΑΕΠ θα αυξηθεί σε 90,4% 

του ΑΕΠ. Οι εξελίξεις στις δηµοσιονοµικές θέσεις, ωστόσο, θα συνεχίσουν να διαφέρουν 

σηµαντικά µεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ. 
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Ακολουθεί µια σύντοµη επισκόπηση των πρόσφατων δηµοσιονοµικών εξελίξεων στις 

µεγαλύτερες χώρες της ζώνης του ευρώ και σε αυτές που λαµβάνουν οικονοµική στήριξη από 

την ΕΕ και το ΔΝΤ. 

Στη Γερµανία, σύµφωνα µε τις τελευταίες προβλέψεις της κυβέρνησης, το έλλειµµα του 

προϋπολογισµού της γενικής κυβέρνησης µειώθηκε σε περίπου 1% του ΑΕΠ το 2011, δηλ. 

περίπου 1,5 εκατοστιαίες µονάδες χαµηλότερα από το στόχο που είχε τεθεί στην 

επικαιροποίηση του προγράµµατος σταθερότητας τον Απρίλιο του 2011. Η βελτίωση της 

δηµοσιονοµικής κατάστασης εκτιµάται ότι προήλθε κυρίως από τις ευνοϊκότερες εξελίξεις των 

εσόδων. Το έλλειµµα προβλέπεται ότι θα παραµείνει γύρω στο 1% του ΑΕΠ το 2012 και ότι θα 

υποχωρήσει σε 0,5% του ΑΕΠ το 2013. Για το 2014 και το 2015 η κυβέρνηση αναµένει ότι ο 

προϋπολογισµός θα είναι σε γενικές γραµµές ισοσκελισµένος. 

Στη Γαλλία, στις 29 Ιανουαρίου 2012 η κυβέρνηση ανακοίνωσε µια δέσµη µέτρων για 

τη στήριξη της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας. Τα κύρια δηµοσιονοµικά µέτρα 

περιλαµβάνουν α) αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ κατά 1,6% (σε 21,2%) από την 1η Οκτωβρίου 

2012 και β) αύξηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (“contribution sociale generalisée”) 

που βαρύνουν το εισόδηµα από περιουσία (π.χ. κεφαλαιακά κέρδη και έσοδα από ακίνητα) 

κατά 2 εκατοστιαίες µονάδες σε 10,2% από την 1η Ιουλίου 2012. Τα έσοδα από αυτές τις 

φορολογικές αυξήσεις (σχεδόν 13 δις ευρώ ή 0,7% του ΑΕΠ ) προορίζονται για τη 

χρηµατοδότηση των οικογενειακών επιδοµάτων που εκταµιεύονται από το σύστηµα 

κοινωνικής ασφάλισης, έτσι ώστε να επιτρέψουν ισόποση µείωση των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης που καταβάλλουν οι εργοδότες. 

Σκοπός είναι να µετατοπιστεί το κόστος χρηµατοδότησης αυτής της συνιστώσας της 

κοινωνικής ασφάλισης από τις επιχειρήσεις στην κατανάλωση και παράλληλα να µειωθεί το 

κόστος εργασίας και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των γαλλικών επιχειρήσεων. Αυτά τα 

δύο φορολογικά µέτρα αναµένεται να έχουν ουδέτερο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα. Η 

κυβέρνηση επίσης σχεδιάζει να καθιερώσει ένα φόρο χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών από 

την 1η Αυγούστου 2012, ο οποίος αναµένεται να αποδώσει ετησίως έσοδα 1,1 δις ευρώ 

περίπου. Τα εν λόγω µέτρα εγκρίθηκαν από τη Βουλή στις 29 Φεβρουαρίου 2012. 

Στην Ιταλία, στις 22 Δεκεµβρίου 2011 η Βουλή ενέκρινε µια νέα δέσµη µέτρων 

δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, συνολικού ύψους 20 δις ευρώ περίπου (δηλ. 1,3% του ΑΕΠ), τα 

οποία θα υλοποιηθούν πλήρως το 2012.  
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Τα κυριότερα µέτρα περιλαµβάνουν µεταρρύθµιση του συστήµατος συντάξεων, 

επανεισαγωγή του φόρου ιδιοκατοίκησης, αυξήσεις του ΦΠΑ και θέσπιση διαδικασίας 

εξέτασης των δαπανών. Σύµφωνα µε την κυβέρνηση, η δέσµη µέτρων θα πρέπει να καταστήσει 

δυνατή την επίτευξη του στόχου για ισοσκελισµένο προϋπολογισµό έως το 2013. 

Στην Ισπανία, στις 27 Φεβρουαρίου 2012 η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το έλλειµµα της 

γενικής κυβέρνησης για το 2011 ήταν 8,5% του ΑΕΠ (δηλ. υπερέβαινε το στόχο κατά 2,5% του 

ΑΕΠ). Βάσει των µέχρι στιγµής διαθέσιµων πληροφοριών, η απόκλιση από την πορεία που είχε 

οριστεί στην επικαιροποίηση του προγράµµατος σταθερότητας του Απριλίου του 2011 

φαίνεται να προέρχεται από την πλευρά των εσόδων. Προκειµένου να αντιµετωπιστεί η 

απόκλιση από το δηµοσιονοµικό στόχο, στις 30 Δεκεµβρίου 2011 η κυβέρνηση είχε ήδη 

ανακοινώσει. αυξήσεις του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων και του φόρου ακίνητης 

περιουσίας, οι οποίες αναµένεται να αποφέρουν έσοδα ύψους 6,3 δις ευρώ περίπου (0,6% του 

ΑΕΠ) τόσο το 2012 όσο και το 2013. Περιέκοψε επίσης τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της 

κεντρικής κυβέρνησης για το 2012 κατά 8,9 δις ευρώ (0,9% του ΑΕΠ). Εν όψει της απόκλισης 

και της εκ νέου επιβράδυνσης της οικονοµικής δραστηριότητας, στις 2 Μαρτίου 2012 η 

κυβέρνηση έθεσε έναν αναθεωρηµένο στόχο για το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης (5,8% 

του ΑΕΠ, έναντι του προηγούµενου 4,4%) για το 2012. Στο τέλος Μαρτίου θα παρουσιαστεί ο 

πλήρης προϋπολογισµός της κεντρικής κυβέρνησης και της κοινωνικής ασφάλισης. 

Στην Πορτογαλία, ο στόχος για το δηµοσιονοµικό έλλειµµα (5,9% του ΑΕΠ) 

επιτεύχθηκε µε µεγάλο περιθώριο. Ο κυριότερος παράγοντας που συνέβαλε σε αυτό ήταν η 

µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων µεγάλων ταµείων συντάξεων από το τραπεζικό σύστηµα 

στο γενικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης το Δεκέµβριο, η οποία ισοδυναµεί µε 3,5% του 

ΑΕΠ περίπου, µε αποτέλεσµα εκτιµώµενο έλλειµµα για το 2011 γύρω στο 4% του ΑΕΠ. 

Ο προϋπολογισµός για το 2012 θέτει ως στόχο για το έλλειµµα το 4,5% του ΑΕΠ και 

περιλαµβάνει µέτρα εξυγίανσης που ανέρχονται σε περίπου 6% του ΑΕΠ σε σύγκριση µε 

σενάριο το οποίο δεν προβλέπει καµία µεταβολή πολιτικής. 

Τα δύο τρίτα των µέτρων εξυγίανσης το 2012 επικεντρώνονται στην πλευρά των 

δαπανών, συµπεριλαµβανοµένης µείωσης των µισθών στον τοµέα της γενικής κυβέρνησης και 

περικοπής των συντάξεων. (EKT 2012).   

Η απαιτούµενη δηµοσιονοµική προσαρµογή για την επίτευξη του στόχου για το 

έλλειµµα το 2012 είναι σηµαντικά µεγαλύτερη απ’ ότι είχε προβλεφθεί στο αρχικό πρόγραµµα 
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των ΕΕ/ΔΝΤ, λόγω της επιδείνωσης της οικονοµικής κατάστασης και της, προς τα άνω, 

αναθεώρησης της απόκλισης της εξυγίανσης σε σχέση µε την περίοδο που καταρτίστηκε το 

πρόγραµµα.  

Από τις αρχές Ιανουαρίου έως τις αρχές Μαρτίου, το ενιαίο νόµισµα (Ευρώ) 

ανατιµήθηκε σηµαντικά, ιδιαίτερα έναντι του δολαρίου ΗΠΑ και του Γιεν Ιαπωνίας, ενώ 

υποτιµήθηκε κυρίως έναντι άλλων ευρωπαϊκών νοµισµάτων. (EKT 2012) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Η περίοδος µετά το 1974 υπήρξε περίοδος µεγάλου δανεισµού για την Ελλάδα µε συνέπεια τη 

γρήγορη διόγκωση του χρέους. Μεταξύ του 1980 και 1993 το χρέος εκτινάχτηκε από 28,6% σε 

111,6% του ΑΕΠ (Iωάννης Δ. Kαµάρας* 2005). Το έλλειµµα την ίδια περίοδο ήταν επίσης 

υψηλό. Μετά το 1993 η οικονοµία µπήκε σε έναν πιο οµαλό δρόµο µε στόχο να ικανοποιήσει 

τα κριτήρια σύγκλισης της συνθήκης του Μάαστριχτ. Χάρη στην επίτευξη υψηλότερων 

ρυθµών ανάπτυξης και αποκρατικοποιήσεων το χρέος άρχισε να µειώνεται ελαφρά ως ποσοστό 

του ΑΕΠ και το έλλειµµα έπεσε µέχρι το 1999 κάτω από 3%, πετυχαίνοντας τελικά η Ελλάδα 

να γίνει µέλος της ΟΝΕ. Αργότερα αποκαλύφθηκε πως οι σχετικά υψηλές επιδόσεις που 

παρουσιάζονταν αυτή την περίοδο οφείλονταν σε αποκρύψεις ελλειµµάτων και δανείων. 

Τελικά τα στοιχεία (βλέπε παρακάτω) έδειξαν ότι στο τέλος του 2009 το έλλειµα ήταν στην 

πραγµατικότητα µεγαλύτερο απο τις ως τότε εκτειµησεις (Eurostat 3) 

Το φθινόπωρο του 2004, ο τότε υπουργός οικονοµικών Γιώργος Αλογοσκούφης 

προχώρησε σε οικονοµική απογραφή κατόπιν πίεσης από την Eurostat. Η απογραφή 

αποκάλυψε αποκρύψεις δαπανών της προηγούµενης κυβέρνησης µε αποτέλεσµα να 

αναθεωρηθούν τα ελλείµµατα των προηγούµενων ετών προς τα πάνω. Το γεγονός αυτό 

οδήγησε σε µείωση της αξιοπιστίας της χώρας και σε τριετή επιτήρηση από την Ε.Ε.. 

Την ίδια χρονιά η Eurostat προχώρησε σε αναθεώρηση παλαιότερων ελλειµµάτων της 

Ελλάδας, από τα οποία προέκυπτε ότι η Ελλάδα δεν ικανοποίησε ποτέ τα κριτήρια σύγκλισης 

του Μάαστριχτ αφού ακόµα και την κρίσιµη χρονιά του 1999 εξακολουθούσε να έχει έλλειµµα 

πάνω από 3% (Eurostat 3). 

Την τριετία 2004-2007 το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ µειώνεται ενώ σηµειώνονται 

υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης µε το εθνικό εισόδηµα να αυξάνεται κατά 12-15 δισ. τον χρόνο. Από 

το φθινόπωρο του 2008 όµως, λόγω της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης που ξέσπασε τότε, η 

ελληνική οικονοµία εκτροχιάζεται και το έλλειµµα άλλα και το χρέος αρχίζουν να αυξάνονται 

µε γρήγορους ρυθµούς (Τα Νέα 2010a).  

 

 

*O κ. Δ. Kαµάρας είναι πρώην στέλεχος της Διεύθυνσης Oικ. Mελετών της TτE. 
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Η κυβέρνηση από το 2001 και µετά θεώρησε ότι είχε επιτευχθεί ο στόχος. Προχώρησε 

σε κοινωνικές παροχές, ενώ το 2004 η Ελλάδα ανέλαβε την Ολυµπιάδα µαζί µε µεγάλες 

οικονοµικές υποχρεώσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα το κράτος να αρχίσει να δανείζεται 

µεγάλα ποσά κυρίως από το εξωτερικό, τα οποία προστίθενται σε ένα µεγάλο δηµόσιο χρέος. Η 

επιτυχής διοργάνωση των ολυµπιακών αγώνων του 2004 και η ολοκλήρωση κάποιων µεγάλων 

έργων έκαναν την χώρα να θεωρεί ότι βρίσκεται σε µια πολύ καλή θέση, όµως 2-3 χρόνια µετά 

άρχισαν να φαίνονται τα διαρθρωτικά προβλήµατα και οι ανισορροπίες πού είχε, σε σχέση µε 

τον διεθνή ανταγωνισµό. 

Η ανταγωνιστικότητα της εργασίας άρχισε να πέφτει, η ανάπτυξη άρχισε να µειώνεται, 

τα ελλείµµατα να αυξάνονται, το δηµόσιο χρέος να διογκώνεται και όσο αυτός ο φαύλος 

κύκλος συνεχιζόταν τόσο το δηµόσιο δανειζόταν για να χορηγεί «κοινωνικές» παροχές µε 

σκοπό να αναπληρώσει την αγοραστική δύναµη που χανόταν λόγω της έλλειψης 

ανταγωνιστικότητας. 

Μετά από το 2003 που η ανάπτυξη επανήλθε διεθνώς, οι αδυναµίες της χώρας άρχισαν 

να έρχονται στο προσκήνιο ολοένα και περισσότερο. Έτσι λοιπόν, αργά και σταθερά η έλλειψη 

ανταγωνιστικότητας, το αυξανόµενο δηµόσιο χρέος, η µειωµένη παραγωγικότητα σε σχέση µε 

τον διεθνή ανταγωνισµό, τα µεγάλα ελλείµµατα λόγω «κοινωνικών» παροχών και Ολυµπιακών 

Αγώνων, και η οικονοµική κρίση που άρχισε από το 2007 έφεραν την οικονοµία σε τέλµα. 

Στα τέλη του 2009 το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας ανήλθε σε ποσοστό 115.1% του 

ΑΕΠ (Πίνακας 5). Η Ελλάδα εκείνη την χρονιά ήταν η δεύτερη από τις 12 χώρες της Ευρώπης 

µε δηµόσιο χρέος µεγαλύτερο του 60% του ΑΕΠ, µε πρώτη την Ιταλία  (115.8%)	 και	

ακολουθούσαν	 το	 Βέλγιο	 (96.7%),	 η	 Ουγγαρία	 (78.3%),	 η	 Γαλλία	 (77.6%),	 η	 Πορτογαλία	 (76.8%),η	

Γερμανία	 (73.2%),	 η	 Μάλτα	 (69.1%),	 το	 Ηνωμένο	 Βασίλειο	 (68.1%),	 η	 Αυστρία	 (66.5%),η	 Ιρλανδία	

(64.0%)	και	τέλος	η	Ολλανδία	(60.9%). (Europa 2009). 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα	69	από	100	

	

Πίνακας 5: Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα / πλεόνασµα και το δηµόσιο χρέος στην ΕΕ σε ποσοστό του 
ΑΕΠ (σε εθνικό νόµισµα). Πηγή: Eurostat  
 

 2006 2007 2008 2009 

GDP  

(million euros) 
210459 226437 239141 237494 

Government 

deficit(-)/ 

surplus(+)  

-7 496 
 

-11 478 
 

-18 303 
 

-32 342 
 

Government 
deficit (-) / 
surplus (+) 

(million euro) 

 

 

43.2 
 

45.0 
 

46.8 
 

50.4 
 

Government 
expenditure  

(% of GPD) 
 

 

39.3 
 

39.7 
 

39.1 
 

36.9 
 

Government 
revenue 

(% of GPD) 

205 738 
 

216 731 
 

237 252 
 

273 407 
 

Government debt 

(million euro)   

 

97.8 
 

95.7 
 

99.2 
 

115.1 
 

Government debt 

 (% of GDP) 
97.8 95.7 99.2 115.1 

 

 

 

Μέσα στην προηγούµενη δεκαετία, ο όγκος των εισαγωγών ήταν µεγαλύτερος από 

εκείνον των εξαγωγών (δηλ. η Ελλάδα παρήγαγε λιγότερο από ότι κατανάλωνε), και η Ελλάδα 

δέχτηκε µικρότερες εισροές από τους κοινοτικούς πόρους (λόγω της ένταξης των νέων κρατών-

µελών), ενώ υποχρεώθηκε να πληρώνει µεγαλύτερους τόκους για το αυξηµένο εξωτερικό χρέος 

της. 
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Ως αποτέλεσµα, η Ελλάδα είχε αυξηµένες ανάγκες δανεισµού (καθώς οι αποταµιεύσεις 

δεν επαρκούσαν για την αγορά οµολόγων που εκδίδονταν από την κυβέρνηση, ενώ υπήρξαν 

και µεγάλες επενδυτικές δαπάνες λόγω των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004), και διόγκωσε 

περαιτέρω, το εξωτερικό της χρέος. Η εικόνα αυτή, αν και ανέκαθεν γνωστή, ήρθε στο 

προσκήνιο το 2009, καθώς αποτυπώθηκε στα περιθώρια επιτοκίων δανεισµού της Ελλάδας σε 

σχέση µε τα αντίστοιχα γερµανικά, και στα επιτόκια ασφάλισης των δανειστών της Ελλάδας 

(CDS)*. Στον πίνακα  που ακολουθεί, εµφανίζεται η εξέλιξη του χρέους της Ελλάδας. 

Παρατηρείται ότι τα έτη 2007–2010 έχουµε µια σηµαντικότατη αύξηση του χρέους. 

	

	

Διάγραµµα 1: Η πορεία του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ την περίοδο 1999-2010. Πηγή: Eurostat 
	

	

*Μια σύµβαση αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου (CDS) είναι µια οικονοµική συµφωνία ότι ο 

πωλητής του CDS θα αποζηµιώσει τον αγοραστή σε περίπτωση αδυναµίας αποπληρωµής του δανείου ή 

άλλου πιστωτικού γεγονότος. Ο αγοραστής του CDS πληρώνει κάποια «αµοιβή» ή «spread» στον 

πωλητή και, σε αντάλλαγµα, πληρώνεται, εάν το δάνειο οδηγηθεί σε αθέτηση. 
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Από το Νοέµβριο του 2009 και µετά, τα CDS της Ελλάδας, ενώ βρίσκονταν στα ίδια 

περίπου επίπεδα µε αυτά της Ιρλανδίας (και ήδη υψηλότερα από αυτά των άλλων χωρών της 

Ευρωζώνης), ακολούθησαν µια δραµατικά ανοδική πορεία, η οποία, αν και είχε 

σκαµπανεβάσµατα, ήταν σταθερά, κατά πολύ ψηλότερη, από αυτά της Πορτογαλίας και της 

Ιρλανδίας (CDS 2012). Ενώ, λοιπόν, τον Οκτώβριο του 2009, τα ελληνικά CDS βρίσκονταν 

περίπου στις 130 µονάδες βάσης (κάτι που σηµαίνει ότι ένας αγοραστής ελληνικού 5ετούς 

οµολόγου αξίας €1 εκατ. έπρεπε να καταβάλλει €13.000 ετησίως επί 5 χρόνια για ασφάλεια), 

µέσα στο δεύτερο µισό του 2010, τα CDS βρίσκονταν κατά µέσο όρο στις 800 µονάδες βάσης, 

ενώ, περιστασιακά, ξεπέρασαν ακόµα και τις 1000 µονάδες βάσης. Αυτή η ανοδική πορεία των 

ελληνικών CDS αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραµµα, όπου φαίνονται επίσης και τα CDS 

της Ιρλανδίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ιταλίας και της Γερµανίας (η οποία 

θεωρείται σταθερά ως η πιο αξιόπιστη χώρα της Ε.Ε.). 

	

	

	

Διάγραµµα 2: 5ετή CDS, Σεπτ. 2009 – Φεβρ. 2011, Πηγή: Bloomberg 
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Με τις πιέσεις των αγορών να αναδεικνύουν τα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας 

(το ύψος του δηµοσίου και του εξωτερικού χρέους, τη σχετικά χαµηλή ανταγωνιστικότητα 

καθώς και τα προβλήµατα οργάνωσης), η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή 

ανακοίνωσε µια σειρά µέτρων λιτότητας µε στόχο την αύξηση των κρατικών εσόδων, και 

κήρυξε πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο του 2009 προκειµένου να εξασφαλίσει τη συναίνεση 

των πολιτών (Έλλειµµα 2009). 

Με σχετικά πιο αισιόδοξες εξαγγελίες, η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου 

κέρδισε τις εκλογές, και στις 20 Οκτωβρίου του 2009 ο νέος υπουργός οικονοµικών ενηµέρωσε 

το ECOFIN ότι το έλλειµµα της Ελλάδας θα άγγιζε το 12,5% για το 2009 – αντί για 6% που 

ανέφερε η προηγούµενη ενηµέρωση– µόλις τρεις εβδοµάδες πριν (στις αρχές Οκτωβρίου, πριν 

τις εκλογές) (Υπουργίο Οικονοµικών 2010). Παροµοίως, η εκτίµηση για το δηµόσιο χρέος πήγε 

από το 107,2% του ΑΕΠ στο 113,4%. Περαιτέρω αναθεωρήσεις οδήγησαν το έλλειµµα στο 

15,4% του ΑΕΠ, ενώ το δηµόσιο χρέος του 2009 ανήλθε στο 127,1% του ΑΕΠ. (Eurostat 5). 

Με αυτά τα δεδοµένα, το πρόβληµα της Ελλάδας αναδείχθηκε ακόµα περισσότερο µε 

τις υποβαθµίσεις των οίκων αξιολόγησης. Δύο  µέρες µετά το διπλασιασµό της εκτίµησης του 

δηµόσιου χρέους, στις 22 Οκτωβρίου 2009, ο οίκος Fitch υποβάθµισε την Ελλάδα από Α σε Α-

(Καθηµερινή 2009) και στις 8 Δεκέµβριου του ίδιου χρόνου την υποβίβασε ακόµα µία βαθµίδα 

στο επίπεδο ΒΒΒ+ (Πρώτο Θέµα 2009). Ενώ σε υποβιβασµούς προχώρησαν και οι οίκοι S&P 

και Moody’s. 

Στις 16 Δεκεµβρίου 2009  η S&P υποβάθµισε την Ελλάδα από Α- σε ΒΒΒ+ κρίνοντας 

το πρόγραµµα της κυβέρνησης για τη δηµοσιονοµική εξυγίανση της χώρας ανεπαρκές.(In.gr 

2009), ενώ στις 23 Δεκεµβρίου η Μoody’s από Α1 σε Α2 (Καθηµερινή 2009b). 

Αυτοί οι υποβιβασµοί έστρεψαν το ενδιαφέρον στην Ελλάδα, µε την ανησυχία να 

γενικεύεται σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Το πόσο αλληλένδετες είναι οι οικονοµίες της Ε.Ε. 

γίνεται φανερό και από το διάγραµµα της προηγούµενης σελίδας, καθώς παρατηρούµε ότι τα 

CDS των άλλων χωρών (µε εξαίρεση της Γερµανίας που παρουσιάζει σταθερότητα), αν και 

κατά πολύ χαµηλότερα από τα ελληνικά, ακολουθούν τις ίδιες αυξοµειώσεις. 

Στις αρχές του 2010, η κυβέρνηση ανακοίνωσε το Πρόγραµµα Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης,(Ελληνικό πρόγραµµα 2010) το οποίο προέβλεπε µείωση του ελλείµµατος κατά 4% 

το 2010, και περαιτέρω µείωσή του σε κάτω από 3% έως το 2012, µε την εφαρµογή µιας σειράς 
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µέτρων (µεταξύ άλλων, πάγωµα προσλήψεων, αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, αύξηση 

του ΦΠΑ, νέο φορολογικό σύστηµα για την πάταξη της φοροδιαφυγής). 

Το Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

στις αρχές του Φεβρουαρίου του 2010, αλλά αυτό δε φάνηκε να ανακόπτει την ανοδική πορεία 

των επιτοκίων και των περιθωρίων των CDS. Από τα µέσα Ιανουαρίου του 2010 ξεκίνησε µία 

συνεχής άνοδος των spreads. Στις 21 Ιανουαρίου του 2010 το spread των 10ετών οµολόγων 

ξεπέρασε τις 300 µονάδες (Spread 2010) και στη συνέχεια ακολούθησε έντονα αυξητική 

πορεία ξεπερνώντας ακόµα και τις 1000 µονάδες τον Απρίλιο του 2010 (Spread 2010b). 

Σύµφωνα µε όσα έχουµε πει µέχρι τώρα µπορούµε να σκεφτούµε ότι οι πιθανές 

εξηγήσεις για αυτό συµπεριλαµβάνουν τις εξής παρατηρήσεις: 

1. Η αξιοπιστία της χώρας δέχτηκε περαιτέρω πλήγµα µε τις φήµες περί ανταλλαγών που είχαν 

συνάψει οι ελληνικές κυβερνήσεις µέσα στην προηγούµενη δεκαετία, καθώς και από την 

αµφισβήτηση των στοιχείων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το χρέος (κάτι που 

οδήγησε, µάλιστα, και στη διατύπωση της άποψης ότι η Ελλάδα µπήκε στη νοµισµατική ένωση 

µε πλασµατικά στοιχεία). 

2. Το ίδιο το περιεχόµενο του Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανάπτυξης απέτυχε να πείσει 

τις αγορές για την ικανότητα της Ελλάδας να διαχειριστεί το χρέος. 
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Πορεία Προς Τον Μηχανισµό Στήριξης 
	

Στα τέλη του Ιανουαρίου του 2010, ο πρωθυπουργός της χώρας βρισκόταν στο Νταβός της 

Ελβετίας και λίγο µετά την επιστροφή του, στις 9 Φεβρουαρίου η κυβέρνηση ανακοίνωσε 

µέτρα για τον δηµόσιο τοµέα που περιλάµβαναν πάγωµα µισθών, περικοπές επιδοµάτων 10%, 

περικοπές υπερωριών και οδοιπορικών (Ελευθεροτυπία 2010). Η ανακοίνωση προκάλεσε 

αντιδράσεις και µία πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 10 Φεβρουαρίου (Το Βήµα 2010). 

Στις 3 Μαρτίου 2010 κυβέρνηση έλαβε νέα µέτρα. Τα οικονοµικά µέτρα που λήφθηκαν 

ήταν:  

• Μείωση 30% στα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας 

• Μείωση 12% σε όλα τα επιδόµατα του Δηµοσίου 

• Μείωση 7% στις αποδοχές υπαλλήλων ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ 

• Αύξηση ΦΠΑ από 4,5 στο 5%, από 9 στο 10%, από 19 στο 21% 

• Αύξηση 15% στον φόρο της βενζίνης 

• Επιβολή επιπλέον 10% έως 30% στους (ήδη υπάρχοντες) φόρους εισαγωγής επί της 

αξίας των περισσότερων εισαγόµενων αυτοκινήτων. 

• Επαναφορά τεκµηρίων διαβίωσης σε όλα ανεξαιρέτως τα αυτοκίνητα (είχαν καταργηθεί 

τον Σεπτέµβριο του 2003), ακόµα και στα µικρότερου κυβισµού. 

• Επέκταση των τεκµηρίων διαβίωσης σε όλα ανεξαιρέτως τα ακίνητα, ακόµα και στα 

µικρότερα. 

Τα µέτρα αυτά προκάλεσαν αντιδράσεις και έγιναν µεγάλες απεργίες και πορείες στις 5 και 

11 Μαρτίου (Ελευθεροτυπία 2010b). Η Ελλάδα δεν κατάφερε να βελτιώσει την θέση της στις 

διεθνείς αγορές παρά την λήψη των µέτρων, µε αποτέλεσµα ενάµιση µήνα µετά να προσφύγει 

στην βοήθεια του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που συγκρότησαν από κοινού µηχανισµό βοήθειας για την 

Ελλάδα. Η ανακοίνωση της προσφυγής στον µηχανισµό στήριξης έγινε στις 23 Απριλίου από 

τον πρωθυπουργό (In.gr 2010).  

Στις 9 Απριλίου 2010 ο οίκος Fitch υποβάθµισε την Ελλάδα από ΒΒΒ+ σε ΒΒΒ- 

(Ελευθεροτυπία 2010c), ενώ στις 22 και στις 27 το ίδιου µήνα, ο οίκος Moody’s υποβάθµισε 
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την Ελλάδα από Α2 σε Α3(Ηµερησία 2010) και o οίκος Standard and Poor’s υποβάθµισε την 

Ελλάδα από ΒΒΒ+ σε ΒΒ+ αντίστοιχα (Τα Νέα 2010). 

Η Ελλάδα προχώρησε σε υπογραφή µνηµονίου µε το ΔΝΤ και την ΕΕ, για τα µέτρα που 

πρέπει να ληφθούν, προκειµένου να ενεργοποιηθεί ο µηχανισµός στήριξης (Τα Νέα 2010b). Τα 

µέτρα ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό την Κυριακή 2 Μαΐου 2010 και προέβλεπαν:  

• Αντικατάσταση του 13ου και 14ου µισθού των δηµοσίων υπαλλήλων µε επίδοµα 500 

Ευρώ σε όλους όσους έχουν αποδοχές µέχρι 3.000 Ευρώ και πλήρης κατάργησή των 

δύο µισθών για µεγαλύτερες αποδοχές 

• Αντικατάσταση 13ης και 14ης σύνταξης µε επίδοµα 800 Ευρώ για συντάξεις ως 2500 

Ευρώ. 

• Περαιτέρω περικοπή επιδοµάτων 8% στα επιδόµατα των δηµοσίων υπαλλήλων και 3% 

στους υπαλλήλους των ΔΕΚΟ όπου δεν υπάρχουν επιδόµατα. 

• Αύξηση του υψηλού συντελεστή ΦΠΑ από 21% σε 23%, του µεσαίου από 10% σε 11% 

(από 1η Ιουλίου 2010) και από 11% σε 13% (από 1η Ιανουαρίου 2011) και αντίστοιχα 

του χαµηλού στο 6,5% (από 1η Ιανουαρίου 2011). 

• Αύξηση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε καύσιµα, τσιγάρα και ποτά κατά 10% 

• Αύξηση στις αντικειµενικές τιµές ακινήτων 

• Πρόσθεση ενός επιπλέον 10% στους φόρους εισαγωγής επί της αξίας των 

περισσότερων εισαγόµενων αυτοκινήτων. 

Επίσης, το νοµοσχέδιο προέβλεπε αλλαγές στα εργασιακά µε αύξηση του ορίου απολύσεων 

και µείωση του κατώτατου µισθού (Τα Νέα 2010c) και στο ασφαλιστικό προέβλεπε αύξηση 

στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών στον δηµόσιο τοµέα στα 65 χρόνια έως το 

τέλος του 2013 µε έναρξη το 2011 (In.gr 2010b).  

Στις 3 Μαΐου 2010, η Ελλάδα αιτήθηκε €80δις από τις υπόλοιπες (15) χώρες του Ευρώ και 

€30δις από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (ΔΝΤ). Την αίτηση συνόδευαν 3 συνηµµένα 

µνηµόνια: 

1. "Μνηµόνιο Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής" (ΜΟΧΠ), 

2. "Τεχνικό Μνηµόνιο Συνεννόησης" (ΤΜΣ) και 

3. "Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής" 

(ΣΠΟΠ). 
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Υπογράφοντες για την ελληνική πλευρά ήταν ο Υπουργός Οικονοµικών Γιώργος 

Παπακωνσταντίνου και ο Πρόεδρος της Τράπεζας της Ελλάδος Γεώργιος Προβόπουλος. 

Στις 8 Μαΐου 2010 εγκρίθηκε "Σύµβαση Δανειακής Διευκόλυνσης" ("Loan Facility 

Agreement") µε τις χώρες του Ευρώ και "Διακανονισµός Χρηµατοδότησης Αµέσου 

Ετοιµότητας" ("Stand-by Agreement") µε το ΔΝΤ (Σύµβαση 2010). 

Το σύνολο αυτών των συµφωνιών ονοµάζεται συχνά για συντοµία "Μνηµόνιο". Στη 

συνέχεια σχηµατίστηκε οµάδα εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ), γνωστή και ως 

"Τρόικα", η οποία ανά τρίµηνο αξιολογεί την πρόοδο του προγράµµατος εφαρµογής των όρων 

του "Μνηµονίου" (ΜΟΧΠ και ΣΠΟΠ) και αποφασίζει για την εκταµίευση της αντίστοιχης 

δόσης του δανείου. 

Για µια ακόµα φορά, ωστόσο, οι κινήσεις αυτές δεν οδήγησαν στην ενίσχυση της 

αξιοπιστίας της Ελλάδας, αφού οι αµφιβολίες για το αν η Ελλάδα θα µπορούσε να διαχειριστεί 

την κρίση παρέµειναν έντονες – και µάλιστα περισσότερο γενικευµένες πλέον, καθώς άρχισε 

να εκφράζεται η άποψη ότι κινδυνεύει το ίδιο το ευρώ. Λίγες µόλις εβδοµάδες µετά στις 14 

Ιουνίου 2010, η Moody’s προέβη σε µια ακόµα υποβάθµιση κατά τέσσερις βαθµίδες  από Α3 

σε Βα1 (Bankingnews.gr 2010). 

Από το καλοκαίρι κιόλας άρχισαν να φαίνονται οι συνέπειες των µέτρων. Η ανεργία 

(Ανεργία 2010) και ο πληθωρισµός άρχισαν να εκτινάσσονται ενώ οι µικροεπιχειρήσεις 

έβλεπαν τον τζίρο τους συνεχώς να µειώνεται µε αποτέλεσµα να οδηγούνται όλο και 

περισσότερες στο κλείσιµο, γεγονός που περιγραφόταν ως κύµα λουκέτων. Στις 9 Δεκεµβρίου 

2010 η κυβέρνηση κατέθεσε στη βουλή το πολυνοµοσχέδιο για τα εργασιακά και τις ΔΕΚΟ(Τα 

Νέα 2010d). 

Το νοµοσχέδιο περιλάµβανε ρυθµίσεις για υπερίσχυση των επιχειρησιακών συµβάσεων 

έναντι των κλαδικών, µε µόνο περιορισµό το ύψος του βασικού µισθού της εθνικής συλλογικής 

σύµβασης. Θεσπίστηκε η δοκιµαστική περίοδος εργασίας µε διάρκεια 12 µηνών, στο διάστηµα 

των οποίων η σύµβαση µπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζηµίωση 

απόλυσης. Επίσης το νοµοσχέδιο έθετε πλαφόν τα 4.000 Ευρώ, στις µικτές αποδοχές των 

εργαζοµένων στις ΔΕΚΟ και µείωση 10% σε αµοιβές που ξεπερνούν τα 1.800 Ευρώ (skai.gr 

2010). 
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Το πολυνοµοσχέδιο υπερψηφίστηκε στις 15 Δεκεµβρίου 2010 από τους βουλευτές του 

κυβερνώντος κόµµατος µε εξαίρεση τον βουλευτή Βαγγέλη Παπαχρήστο, ο οποίος διεγράφη 

από την κοινοβουλευτική οµάδα του ΠΑΣΟΚ, η οποία απέµεινε πλέον µε 156 βουλευτές 

(Ελευθεροτυπία 2010c ) Το 2010 έκλεισε µε το χρέος να αγγίζει το 145% του ΑΕΠ και το 

έλλειµµα στο 10,5%. Παράλληλα η οικονοµία συρρικνώθηκε 4,5% (Eurostat1,2 και Το Βήµα 

2011) 

 

Πίνακας 6: Ιστορία του ελληνικού χρέους και των ελλειµµάτων(1999-2010). Πηγή: Eurostat 
 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

€Δισεκατοµµύρια 122.3 141 151.9 159.2 168 183.2 195.4 224.2 239.4 262.3 298.7 328.6 

% σε ποσοστό 
του ΑΕΠ 

94 103.4 103.7 101.7 97.4 98.6 100 106.1 105.4 110.7 127.1 142.8 

Ανάπτυξη 3.4 4.5 4.2 3.4 5.9 4.4 2.3 5.2 4.3 1.0 -2 -4.5 

Έλλειµµα - -3.7 -4.5 -4.8 -5.6 -7.5 -5.2 -5.7 -6.4 -9.8 -15.4 -10.5 

	
	

	

Στις 14 Ιανουαρίου 2011 Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθµισε την Ελλάδα από το 

επίπεδο ΒΒΒ- στο ΒΒ+ (Τα Νέα 2010e) και στις 7 Μαρτίου 2011 o οίκος αξιολόγησης 

Moody’s υποβάθµισε την Ελλάδα κατά τρεις βαθµίδες από το επίπεδο Ba1 στο 

Β1(Bankingnews.gr 2010a). 

Στο διάστηµα αυτό άρχισαν να ενισχύονται κινήµατα πολιτών που δεν συνδέονταν µε 

πολιτικά κόµµατα όπως το κίνηµα «δεν πληρώνω» που έκανε έντονη την παρουσία του, µε τα 

µέλη του να αρνούνται να πληρώσουν στα διόδια το υψηλό αντίτιµο. Η πραγµατική οικονοµία 

εξακολούθησε να επιδεινώνεται µε συνέχιση του αποκαλούµενου “κύµατος λουκέτων” στην 

αγορά και µε την ανεργία να καλπάζει φτάνοντας τον Μάρτιο σε ποσοστό 16,2% (Τα Νέα 

2011).  
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Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Πολιτικής 
 

Στις 12 Μαρτίου 2011 υπήρξε συµφωνία για µείωση του ποσοστού δανεισµού κατά 1 

ποσοστιαία µονάδα και επιµήκυνση του χρόνου απόσβεσης στα 7.5 χρόνια (Το Βήµα 2011b). 

Παρόλα αυτά ακολούθησε µια σειρά υποβαθµίσεων από τους οίκους αξιολόγησης στους 

επόµενους µήνες. Στις 29 Μαρτίου 2011 οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's υποβάθµισε την 

Ελλάδα από το επίπεδο ΒΒ+ στο ΒΒ- (Ελευθεροτυπία 2011). 

Στις 9 Μαΐου 2011 ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's υποβάθµισε την Ελλάδα από 

το επίπεδο ΒΒ- στο Β (Το Βήµα 2011d). Στις 20 Μαΐου 2011 ο οίκος αξιολόγησης Fitch 

υποβάθµισε την Ελλάδα από το επίπεδο ΒΒ+ στο Β+ (Bankingnews.gr 2011). Την 1η Ιουνίου 

του 2011 ο οίκος αξιολόγησης Moody’s υποβάθµισε την Ελλάδα από το επίπεδο B1 στο Caa1 

(Τα Νέα 2011a). 

Στις 3 Ιουνίου 2011 ο κινεζικός οίκος αξιολόγησης Dagong υποβάθµισε την Ελλάδα 

από το επίπεδο ΒΒ στο CCC (Ηµερησία 2011). Στις 9 Ιουνίου 2011 κατατέθηκε στη βουλή το 

µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2011-2014 (Τα Νέα 2011b). 

Το µεσοπρόθεσµο προβλέπει µία σειρά από µέτρα για τον περιορισµό των δαπανών και 

αύξησης των εσόδων. Περιορίζονται µισθολογικές και λειτουργικές δαπάνες και προστίθενται 

νέα φορολογικά µέτρα. Ιδρύεται οργανισµός Αποκρατικοποιήσεων (Ταµείο Δηµόσιας 

Περιουσίας) µε σκοπό την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας. Στόχος είναι έσοδα 50 δις από 

αποκρατικοποιήσεις (Αποκρατικοποιήσεις 2011) 

Στα φορολογικά µέτρα του µεσοπρόθεσµου περιλαµβάνονταν τα εξής:  

• Αλλαγή φορολογικής κλίµακας µε επιβάρυνση σε όλους όσους δηλώνουν εισόδηµα 

πάνω από 8.000 Ευρώ 

• Έκτατη εισφορά για όλους όσους έχουν εισόδηµα πάνω από 12.000 Ευρώ 

• Μετάβαση σε ανώτερη κλίµακα ΦΠΑ προϊόντων και υπηρεσιών εστίασης. 

• Επιβολή κλιµακωτής αντικειµενικής δαπάνης κατοικίας 

• Επιβολή ετήσιου τέλους για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους επιτηδευµατίες 

• Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέµηση της ανεργίας ύψους 2% 

• Επιβολή Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης που θα 

παρακρατείται µηνιαία: 
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• Αύξηση του ποσοστού παρακράτησης ΛΑΦΚΑ σε όλες τις συντάξεις άνω των 1450 

ευρώ, από 4% έως 10% που ίσχυε µέχρι τότε, σε 6% έως 14%. 

Στα εργασιακά υπήρξαν επίσης σηµαντικές αλλαγές. 

• Θεσπίζεται µέτρο εργασιακής εφεδρείας για οργανισµούς που καταργούνται. 

• Όσοι προσλαµβάνονται χωρίς επαγγελµατική εµπειρία θα αµείβονται µε µισθό 

χαµηλότερο κατά 20% από το όριο της Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης. 

• Η διάρκεια των συµβάσεων ορισµένου χρόνου πηγαίνει από τα 2 στα 3 χρόνια (Real.gr 

2011) 

Στις 14 Ιουνίου 2011 ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's υποβάθµισε την Ελλάδα 

κατά τρεις βαθµίδες από το επίπεδο Β στο CCC (Eurocapital.gr 2011) .Την ίδια µέρα 

ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Λιάνης και ως εκ τούτου η 

κοινοβουλευτική οµάδα του κυβερνώντος κόµµατος απέµεινε µε 155 βουλευτές (Real.gr 

2011b). 

Στις 15 Ιουνίου ξεκίνησε η συζήτηση στη βουλή για το Μεσοπρόθεσµο πρόγραµµα. 

Στον περιβάλλοντα χώρο έξω από τη Βουλή υπήρξαν ογκώδεις διαδηλώσεις από το κίνηµα των 

αγανακτισµένων και συνδικάτα που παρέµειναν µέχρι τις βραδινές ώρες. Στις 16 Ιουνίου 

παραιτήθηκαν δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι Γιώργος Φλωρίδης και Έκτορας Νασιώκας 

(Ελευθεροτυπία 2011b). Την ίδια µέρα 21 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζήτησαν σύγκληση της 

κοινοβουλευτικής οµάδας του κόµµατος, η οποία κατέληξε σε απόφαση για ανασχηµατισµό. 

Νέος υπουργός οικονοµικών ανέλαβε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Επίσης ανέλαβε και 

αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. 

Στις 13 Ιουλίου 2011 ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθµισε την Ελλάδα κατά τρεις 

βαθµίδες από το επίπεδο Β+ στο CCC (Το Βήµα 2011e). Μέσα στον Ιούλιο υπήρξε σύνοδος 

κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα χρέους της Ελλάδας 

αλλά και να εξευρεθούν τρόποι θωράκισης του Ευρώ απέναντι σε κερδοσκοπικές επιθέσεις. Η 

σύνοδος κορυφής κατέληξε την 21η Ιουλίου σε συµφωνία νέας δανειοδότησης της Ελλάδας. Η 

συµφωνία περιλάµβανε νέο δάνειο για την χώρα ύψους 158 δις Ευρώ. Από αυτά τα 109 δις θα 

προέλθουν από την ΕΕ και το ΔΝΤ (49 δις από αυτά είναι το υπόλοιπο από το πρώτο πακέτο 

διάσωσης), 37 δις από τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, ενώ άλλα 12 δις θα προέλθουν από 

την επαναγορά οµολόγων (Ελευθεροτυπία 2011c και Τα Νέα 2011c). 
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Ακόµη προβλέπεται η επιµήκυνση από 15 έως και 30 χρόνια των οµολόγων που λήγουν 

από το 2012 έως το 2020. 

Μετά την ανακοίνωση της συµφωνίας o οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθµισε την 

Ελλάδα σε καθεστώς περιορισµένης χρεοκοπίας (restricted default), Επιπλέον οι οίκοι 

αξιολόγησης Moody’s και S&P υποβάθµισαν την Ελλάδα κατά τρεις βαθµίδες από το επίπεδο 

Caa1 στο Ca στις 25 Ιουλίου 2011 ο πρώτος και από το επίπεδο CCC στο CC στις 27 Ιουλίου 

2012 ο δεύτερος αντίστοιχα, θέτοντας την στο τελευταίο σκαλί της διεθνούς λίστας 

αξιολογήσεων (News 1,2 2011) 

Παρόλα αυτά η συµφωνία χαιρετίστηκε µε αισιοδοξία στο εσωτερικό της χώρας, 

χαρακτηρίστηκε ιστορική και παροµοιάστηκε µε το πακέτο Μάρσαλ της µεταπολεµικής 

περιόδου. Σύντοµα όµως το κλίµα αισιοδοξίας µεταστράφηκε όταν παρουσιάστηκαν 

προβλήµατα µε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έδειξαν απροθυµία να συµµετάσχουν 

στο πρόγραµµα χωρίς εγγυήσεις. Η κυβέρνηση προχώρησε σε διµερή συµφωνία µε την 

Φινλανδία παρέχοντάς της εγγυήσεις για να συµµετάσχει στο δεύτερο δάνειο της Ελλάδας 

(Ελευθεροτυπία 2011d). Η συµφωνία µεταξύ των δύο χωρών προκάλεσε άµεσα αντιδράσεις 

άλλων χωρών της Ευρωζώνης, όπως η Αυστρία, η Ολλανδία και η Σλοβακία που απαίτησαν 

αντίστοιχες συµφωνίες. άλλα και της Γερµανίας που παρενέβη για να θέσει άκυρη τη 

συµφωνία Ελλάδας-Φινλανδίας (Ελευθεροτυπία 2011e). 

Στο τέλος Αυγούστου ανακοινώθηκε πως η οικονοµία της Ελλάδας βρισκόταν εκτός 

στόχων, καθώς υπήρχε µεγάλη υστέρηση εσόδων και αύξηση δαπανών (Skai.gr 2011). Η 

κατάσταση αυτή συνεπικουρούµενη και από την απειλή της τρόικας για την µη καταβολή της 

έκτης δόσης του δανείου του πρώτου πακέτου διάσωσης, οδήγησε την κυβέρνηση σε µία σειρά 

έκτακτων συµπληρωµατικών µέτρων τα οποία ανακοινώθηκαν στις 6 Σεπτεµβρίου από τον 

υπουργό οικονοµικών Ευάγγελο Βενιζέλο (News 3 2011). Στα µέτρα που ανακοινώθηκαν 

περιλαµβάνονται τα εξής:  
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• Διεύρυνση του µέτρου της εργασιακής εφεδρείας και σε οργανισµούς που δεν 

καταργούνται 

• Νέος έκτακτος φόρος στις κατοικίες που θα καταβάλλεται µέσω του λογαριασµού της 

ΔΕΗ 

• Περικοπή συντάξεων και µεγάλες περικοπές στο εφάπαξ 

• Νέες περικοπές µισθών στο δηµόσιο και εφαρµογή ενιαίου µισθολογίου 

• Μείωση του αφορολόγητου ορίου από τις 8.000€ στις 5.000€ 

• Άνοιγµα όλων των κλειστών επαγγελµάτων 

 

Οι ανακοινώσεις και οι εξαγγελίες των νέων µέτρων οδήγησαν σε µία σειρά µεγάλων 

απεργιών, διαδηλώσεων και καταλήψεων σε δηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµούς. Στις 11 

Σεπτεµβρίου 2011 Ο υπουργός οικονοµικών Ευάγγελος Βενιζέλος ανακοίνωσε την επιβολή του 

ειδικού τέλους ακινήτων που θα καταβάλλεται µέσω λογαριασµού της ΔΕΗ (Τα Νέα 2011g). 

Στις14 Σεπτεµβρίου 2011 κατατίθεται το τελικό σχέδιο για το ειδικό τέλος ακινήτων. Η 

επιβάρυνση ανά τετραγωνικό µέτρο είναι έως και διπλάσια απ’ αυτή που είχε ανακοινωθεί 

αρχικά (Το Βήµα 2011f). Στις 21 Σεπτεµβρίου 2011 ανακοινώθηκε η νέα µείωση του 

αφορολόγητου ορίου στις 5.000 Ευρώ. Επίσης ανακοινώθηκαν περικοπές σε συντάξεις κατά 

20% για το ποσό που υπερβαίνει τα 1.200 Ευρώ. Στις 2 Οκτωβρίου 2011 εγκρίθηκαν οι τελικές 

ρυθµίσεις για την εργασιακή εφεδρεία από το υπουργικό συµβούλιο του ΠΑΣΟK. 

Στις 6 Οκτωβρίου 2011 κατατίθεται στη βουλή το πολυνοµοσχέδιο για το νέο 

βαθµολόγιο-µισθολόγιο του δηµοσίου, τις µειώσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, τις 

µειώσεις στο εφάπαξ, την νέα φορολογική κλίµακα και τις αλλαγές στα εργασιακά 

(Ναυτεµπορική 2011a,b) 

Στις 11 Οκτωβρίου, ανακοινώθηκε ότι η τράπεζα Proton Bank ζήτησε κεφαλαιακή 

ενίσχυση από την Ελληνική Κυβέρνηση και εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Η απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών πάρθηκε έπειτα 

από απαίτηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Ουσιαστικά πρόκειται για την πρώτη κρατικοποίηση 

που προέκυψε κατά την διάρκεια της κρίσης χρέους. (Express.gr 2011) 
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Πορεία Προς Το Δεύτερο Μνηµόνιο 
	
Στις 20 Οκτωβρίου 2011 ψηφίστηκε το πολυνοµοσχέδιο από την κυβερνητική πλειοψηφία, µε 

εξαίρεση το άρθρο 37 που καταψηφίστηκε από την βουλευτή του κυβερνώντος κόµµατος 

Λούκα Κατσέλη, η οποία στη συνέχεια διεγράφη, µε αποτέλεσµα η κοινοβουλευτική οµάδα 

του ΠΑΣΟΚ να αποµείνει µε 153 βουλευτές. 

Στις 27 Οκτωβρίου 2011 η σύνοδος κορυφής της ΕΕ αποφασίζει κούρεµα του 

ελληνικού χρέους κατά 50% (Εθνος.gr 2011). Η σύνοδος κατέληξε σε συµφωνία που 

ανακοινώθηκε τα ξηµερώµατα της 27ης Οκτωβρίου και απέβλεπε σε «κούρεµα» κατά 50% του 

ελληνικού χρέους και πρόσθετο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα ύψους 130 δις €. Με βάση 

την συµφωνία οι ιδιώτες θα αποδεχτούν σε εθελοντική βάση, µείωση της αξίας των ελληνικών 

οµολόγων που διαθέτουν κατά 50%. 

Η συµφωνία θα συνοδεύεται από πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής µε 

διάρκεια µέχρι το 2021 και δηµιουργία µηχανισµού µόνιµης εποπτείας της Ελλάδας για την 

συνεχή παρακολούθηση της εφαρµογής των µεταρρυθµίσεων. Παράλληλα αποφασίστηκε η 

ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών µε ποσό ύψους 30 δις € και αύξηση κατά ένα 

τρις € των κεφαλαίων του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Το Βήµα 2011g και 

Ναυτεµπορική 2011c). 

Οι αποφάσεις της συνόδου κορυφής χαιρετίστηκαν θερµά από την κυβέρνηση ενώ 

αποδοκιµάστηκαν από όλα τα κόµµατα της αντιπολίτευσης, τα οποία έκαναν λόγο για απόφαση 

ελεγχόµενης χρεοκοπίας της Ελλάδας. Έντονη ανησυχία εκφράστηκε στο εσωτερικό της χώρας 

για τις επιπτώσεις της συµφωνίας στην εισοδηµατική πολιτική των επόµενων ετών, στο µέλλον 

των ελληνικών τραπεζών και των ασφαλιστικών ταµείων που είναι εκτεθειµένα σε ελληνικά 

οµόλογα. Στις 28 Οκτωβρίου 2011 oι εορτασµοί της επετείου του ΟΧΙ, µετατρέπονται σε 

πανελλήνια διαδήλωση κατά της κυβερνητικής πολιτικής. 

Την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου ο πρωθυπουργός Γεώργιος Α. Παπανδρέου ανακοίνωσε 

την απόφαση του για διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος µε θέµα την νέα δανειακή σύµβαση (News4 

2011). Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τα κόµµατα της αντιπολίτευσης, 

άλλα και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόµµατος. Την επόµενη µέρα ανεξαρτητοποιήθηκε η 

βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, εκφράζοντας την διαφωνία της στην απόφαση 

του πρωθυπουργού για το δηµοψήφισµα. Οι εξελίξεις στην Ελλάδα υπήρξαν κύριο θέµα 
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συζήτησης της συνόδου των G-20, στην οποία κλήθηκε και ο Έλληνας πρωθυπουργός. Στο 

περιθώριο της συνόδου υπήρξε συνάντηση της καγκελαρίου της Γερµανίας Άνγκελα Μέρκελ 

και του προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί µε τον πρωθυπουργό της Ελλάδας. 

Μετά το τέλος της συνάντησης οι Μέρκελ και Σαρκοζί ανακοίνωσαν πως από το 

αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος θα κριθεί στην ουσία η παραµονή της Ελλάδας στην 

Ευρωζώνη. Ανακοινώθηκε επίσης πως παγώνει η εκταµίευση της έκτης δόσης του παλαιότερου 

πακέτου διάσωσης µέχρι την διενέργεια του δηµοψηφίσµατος (Real.gr 2011c). Την Πέµπτη 3 

Νοεµβρίου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός οικονοµικών Ευάγγελος Βενιζέλος 

τάχθηκε κατά της διεξαγωγής δηµοψηφίσµατος, θεωρώντας ότι «η θέση της Ελλάδας µέσα στο 

ευρώ είναι µια ιστορική κατάκτηση της χώρας που δεν µπορεί να τεθεί υπό αµφισβήτηση. Το 

κεκτηµένο αυτό του ελληνικού λαού δεν µπορεί να εξαρτηθεί από την διεξαγωγή 

δηµοψηφίσµατος.» (evenizelos.gr 2011) 

Έχοντας παραιτηθεί από την ιδέα του δηµοψηφίσµατος, ο πρωθυπουργός κατάφερε 

στην ψηφοφορία της 4ης Νοεµβρίου να λάβει ψήφο εµπιστοσύνης από τη βουλή. Την Κυριακή 

6 Νοεµβρίου συναντήθηκε στο προεδρικό µέγαρο µε τον πρόεδρο της αξιωµατικής 

αντιπολίτευσης Αντώνη Σαµαρά, ενώπιον του Προέδρου της Δηµοκρατίας. Στην συνάντηση 

υπήρξε συµφωνία µεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών για σχηµατισµό κυβέρνησης 

συνεργασίας. Ακολούθησαν τετραήµερες διαβουλεύσεις µε συµµετοχή των κοµµατικών 

επιτελείων του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δηµοκρατίας και του ΛΑΟΣ, για την επιλογή του προσώπου 

που θα ηγηθεί στο νέο κυβερνητικό σχήµα. Οι διεργασίες ολοκληρώθηκαν την Πέµπτη 10 

Νοεµβρίου οπότε επιλέχτηκε ο Λουκάς Παπαδήµος ως νέος πρωθυπουργός. Η νέα κυβέρνηση 

που ορκίστηκε την επόµενη µέρα περιλάµβανε έξι στελέχη από τη Νέα Δηµοκρατία, τέσσερα 

από το ΛΑΟΣ, ενώ παρέµεναν σχεδόν όλα τα στελέχη της κυβέρνησης Παπανδρέου (News 5 

2011).  

Την ίδια περίοδο η πραγµατική οικονοµία συνέχιζε να επιδεινώνεται µε την ανεργία να 

καταγράφει νέο ρεκόρ κατά τον µήνα Αύγουστο φτάνοντας το 18,4% (Ελευθεροτυπία 2011f) 

και ακόµα υψηλότερα κατά τον µήνα Νοέµβριο όπου έφτασε, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 

ΕΛΣΤΑΤ, στο 20,9%. (Ηµερησία 2011b).  
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Πίνακας 7: Ποσοστό ανεργίας (Ιανουάριος 2010 – Δεκέµβριος 2011) Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
	
2010	 Ιαν.	 Φεβ.	 Μαρ.	 Απρ.	 Μαϊ.	 Ιουν.	 Ιουλ.	 Αυγ.	 Σεπτ.	 Οκτ.	 Νοε.	 Δεκ.	

11.3		 12.1	 11.6	 11.9	 12	 11.6	 12	 12.2	 12.6	 13.5	 13.9	 14.8	
2011	 Ιαν.	 Φεβ.	 Μαρ.	 Απρ.	 Μαϊ.	 Ιουν.	 Ιουλ.	 Αυγ.	 Σεπτ.	 Οκτ.	 Νοε.	 Δεκ.	

15.1		 15.9	 16.2	 15.8	 16.6	 16	 16.5	 18.4	 17.5	 18.2	 20.9	 21	
	
	
	

Η επιδείνωση της οικονοµίας αποτυπώνεται στα όλο και συχνότερα περιστατικά 

υποσιτισµού µαθητών που παρουσιάζονταν σε σχολεία. Στα τέλη Ιανουαρίου του 2012 το 

υπουργείο παιδείας ανακοίνωσε πρόγραµµα συσσιτίων για µαθητές, για την αντιµετώπιση του 

προβλήµατος (Τα Νέα 2011f). Τα νέα µέτρα που συνοδεύουν το µνηµόνιο (ert.gr 2012) 

εγκρίθηκαν από την Κυβέρνηση στις 10 Φεβρουαρίου 2012 και περιλαµβάνουν τα εξής: 

• Μείωση κατά 22% του κατώτατου µισθού σε όλα τα κλιµάκια του βασικού µισθού (από 

751€ σε 586€) και 32% στους νεοεισερχόµενους µέχρι 25 ετών. 

• Κατάργηση 150.000 θέσεων εργασίας από το δηµόσιο τοµέα έως το 2015, εκ των 

οποίων 15.000 µέσα στο 2012. 

• Ατοµικές ή επιχειρησιακές συµβάσεις εργασίας αντί για τις κλαδικές. Άρση 

µονιµότητας σε ΔΕΚΟ και υπό κρατικό έλεγχο τράπεζες. 

• Περικοπές συντάξεων, επιδοµάτων, δαπανών υγείας, άµυνας, λειτουργιών του Κράτους 

και εκλογών. 

• Κατάργηση των Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας και Εστίας. 

• Αύξηση αντικειµενικών αξιών και ενοποίηση φόρων στα ακίνητα. 

• Πλήρες άνοιγµα 20 κλειστών επαγγελµάτων. 

• Αύξηση των εισιτηρίων στις Αστικές Συγκοινωνίες και στον ΟΣΕ κατά 25%. 

• Κλείσιµο 200 εφοριών, κατάργηση φοροαπαλλαγών και χαµηλού ΦΠΑ στα νησιά 
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Τα νέα µέτρα που συνόδευαν το δεύτερο Μνηµόνιο οδήγησαν σε παραίτηση στελεχών της 

Κυβέρνησης και αποχώρηση του ΛΑΟΣ. (Τα Νέα 2011d) λίγες µέρες πριν την ψήφισή του. Το 

δεύτερο Μνηµόνιο συζητήθηκε στη Βουλή στις 12 Φεβρουαρίου 2012 («Έγκριση των Σχεδίων 

Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου 

Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας 

της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για 

τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας».) και ψηφίστηκε τις 

πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Φεβρουαρίου. Υπέρ ψήφισαν 199 βουλευτές, κατά 74 και 5 

ψήφισαν παρών (Το Βήµα 2012b και Βουλή των Ελλήνων 2012) 

Στις 9 Μαρτίου ολοκληρώθηκε µε επιτυχία το PSI. Η συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα 

έφτασε το 95,7%. (Τα Νέα 2011d). Για τα υπόλοιπα οµόλογα ύψους 8,5 δις δόθηκε παράταση 

µέχρι τις 20 Απριλίου (Τα Νέα 2011e). Η απόφαση της κυβέρνησης να συµπεριληφθούν ρήτρες 

συλλογικής δράσης (CACs) θεωρήθηκε πιστωτικό γεγονός από την ISDA και οδήγησε στην 

ενεργοποίηση των CDS ύψους 3,2 δις (Έθνος.gr 2012). 

Στις 13 Μαρτίου του 2012 ο οίκος Fitch προχώρησε για πρώτη φορά ύστερα από 

αλλεπάλληλες υποβαθµίσεις, σε αναβάθµιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας, από 

καθεστώς περιορισµένης χρεοκοπίας (Restricted Default) σε Β-. Ο οίκος επισήµανε πάντως 

πως η Ελλάδα βρίσκεται ακόµα σε κίνδυνο (Bloomberg 2012c). Στις 11 Απριλίου ο 

πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήµος ανακοίνωσε την ηµεροµηνία των εκλογών. Ηµεροµηνία 

διεξαγωγής τους ορίστηκε η 6η Μαΐου. 

Το αποτέλεσµα των εκλογών της 6ης Μαΐου οδήγησε σε ριζική αλλαγή του πολιτικού 

τοπίου. Τα ποσοστά των κοµµάτων της συγκυβέρνησης συρρικνώθηκαν σηµαντικά ενώ 

εντυπωσιακή υπήρξε η αύξηση των ποσοστών των κοµµάτων που εξέφραζαν την εναντίωση 

τους στην κυβερνητική πολιτική. Από το κατακερµατισµένο πολιτικό σκηνικό δεν προέκυψε 

τελικά κυβέρνηση. 

Στις 16 Μαΐου ορίστηκε υπηρεσιακή κυβέρνηση µε πρωθυπουργό τον Παναγιώτη 

Πικραµένο και προκηρύχθηκαν νέες εκλογές για τις 17 Ιουνίου. Οι εκλογές της 17ης Ιουνίου 

ανέδειξαν την Νέα Δηµοκρατία πρώτο κόµµα, χωρίς όµως αυτοδυναµία. Με την συνεργασία 

του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ, επιτεύχθηκε σχηµατισµός κυβέρνησης συνεργασίας µε 

πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαµαρά 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
	

Τα τελευταία χρόνια ο κίνδυνος χώρας προσδιορίζεται και αναλύεται από τις εταιρίες παροχής 

επενδυτικών πληροφοριών, του λεγόµενους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Οι 

οίκοι αξιολόγησης παίζουν καθοριστικό ρόλο στις χρηµατοπιστωτικές αγορές συµβάλλοντας  

στη µείωση της (ενδεχόµενης) ασυµµετρίας πληροφόρησης επενδυτών και δανειστών. 

Η δύναµη τους έχει ενισχυθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια κυρίως µετά την παγκόσµια 

χρηµατοοικονοµική κρίση του 2008. Οι µεγαλύτεροι οίκοι αξιολόγησης (Big Three) είναι ο 

Moody’s, o Standard&Poor’s (S&P) και ο  Fich. Οι τρεις τους καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο τον 

κλάδο των αξιολογήσεων. 

Οι αξιολογήσεις τους βασίζονται σε διάφορα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια και αυτός 

είναι, κυρίως, ο λόγος για τον οποίο λαµβάνονται σηµαντικά υπόψη από µεγάλους επενδυτές 

παγκοσµίως. Λόγω της έντονης παρουσίας των οίκων στο προσκήνιο της χρηµατοοικονοµικής 

κρίσης και κυρίως των θετικών (λανθασµένων) αξιολογήσεων προϊόντων, τα οποία 

αποδείχτηκαν πως ήταν επικίνδυνα, (βλέπε Leaman Brothers*), οι  τρεις µεγάλοι οίκοι 

αξιολόγησης έχουν δεχθεί τεράστια κριτική. 

Η κριτική στρέφεται κυρίως στον τρόπο µε τον οποίο βαθµολογούν επιχειρήσεις και 

χώρες. Επίσης ασάφεια καλύπτει το κοµµάτι τη πληρωµής των οίκων από τους πελάτες και 

κυρίως τον έλεγχο τον ίδιων των αποφάσεων τους από άλλους φορείς. Τέλος έντονη κριτική 

έχουν δεχτεί για το γεγονός ότι µόνο τρείς οίκοι αξιολόγησης καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο τον 

κλάδο, πράγµα το οποίο οδηγεί σε µεγάλα εµπόδια εισόδου νέων εταιριών, λόγω 

ολιγοπωλιακής  µορφής συγκρότησης του κλάδου. 

 

 

 

 

*Η Leaman Brothers ήταν µια παγκόσµια εταιρεία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Πριν από την 

κήρυξη πτώχευσης, το 2008, η Lehman ήταν η τέταρτη µεγαλύτερη επενδυτική τράπεζα στις ΗΠΑ. 

(Leaman Brothers 2008) 
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Στο πρώτο µέρος της εργασίας γίνεται µια ιστορική αναφορά στου τρείς µεγαλύτερους 

οίκους αξιολόγησης και στην συνέχεια παρουσιάζονται οι αξιολογήσεις τους σε ολόκληρη την 

Ευρώπη. 

Στο τελευταίο κοµµάτι γίνεται αναφορά στα γεγονότα τα οποία εκτυλίχθησαν στην 

χώρα µας, κυρίως τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς και των επιπτώσεων που είχαν οι 

αξιολογήσεις αυτές στα δρώµενα της. 

Οι επιδράσεις των υποβαθµίσεων των τριών µεγάλων οίκων στην Ελλάδα, ήταν (ίσως) 

οι χειρότερες ανάµεσα στις χώρες του ευρώ τα τελευταία χρόνια. Πολιτική αστάθεια, 

κοινωνικές αναταραχές και ένα γενικό κλίµα δυσφορίας και φόβου, είναι το σκηνικό το οποίο 

αντικατοπτρίζει την χώρα µας τα τελευταία χρόνια. Περικοπές σε µισθούς και συντάξεις, 

έκτακτες εισφορές, περισσότεροι φόροι είναι το αντίκτυπο των υποβαθµίσεων της χώρας και 

ταυτόχρονα τα «όπλα» για την αντιµετώπιση της κρίσης, αλλά κυρίως για την εξασφάλιση των 

πακέτων διάσωσης από την Ευρωζώνη τα οποία θα εξασφαλίσουν και την παραµονή της χώρας 

στην ζώνη του Ευρώ. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία µπορούµε να συµπεράνουµε ότι, η κατά καιρούς 

εφαρµογή των µέτρων εκ µέρους της Ελλάδας έφερνε και άλλες υποβαθµίσεις και επιδείνωση 

της κατάστασης. Αυτό είχε ως συνέπεια νέα µέτρα, η εφαρµογή των οποίων προκαλούσε 

περαιτέρω υποβαθµίσεις, οι οποίες µε την σειρά τους ανάγκασαν τις κυβερνήσεις να πάρουν 

πιο «δραστικά» µέτρα και ούτω καθεξής. Η Ελλάδα δηλαδή, βρίσκεται σε έναν φαύλο κύκλο. 

Δανείζεται ακριβό χρήµα για να αποπληρώνει δάνεια. Όπως ο κακός καταναλωτής. Η 

δηµιουργία αυτού του φαύλου κύκλου, τον οποίο εν µέρει προκαλούν οι οίκοι αξιολόγησης µε 

τις εκθέσεις τους, φέρνει συνεχώς νέα µέτρα και εποµένως, µε την πάροδο του χρόνου την 

Ελλάδα ολοένα και πιο κοντά στη χρεοκοπία.  

Οι απόψεις διίστανται: Είναι αδιέξοδο λένε αρκετοί, οδηγεί στην απειλή της εθνικής 

κυριαρχίας. Είναι µονόδροµος απαντούν άλλοι, πληρώνουµε τα λάθη του παρελθόντος. Αν η 

κρίση θεωρηθεί ως αποκλειστική ευθύνη του τρόπου λειτουργίας του ελληνικού κράτους, τότε 

η Ελλάδα µπορεί να γίνει υποχείριο των δανειστών της και των όρων τους. Αν αιτία 

χαρακτηριστεί ο τρόπος λειτουργίας της ΕΕ και οι αποφάσεις των οίκων αξιολόγησης για 

υποβάθµιση της χώρας µας, τότε τα πράγµατα αλλάζουν.  

Όπως αναφέραµε και προηγουµένως, δυστυχώς έπρεπε να φτάσουµε στον Δεκέµβριο 

του 2009, όταν οι υποβαθµίσεις της χώρας µας από τους οίκους S&P και Moody’s , κρίνοντας 



Σελίδα	88	από	100	

	

το πρόγραµµα της κυβέρνησης για τη δηµοσιονοµική εξυγίανση της χώρας ανεπαρκές, 

έστρεψαν το ενδιαφέρον στην Ελλάδα, µε την ανησυχία να γενικεύεται σε ολόκληρη την 

Ευρωζώνη. Αυτό συνέβει λόγω του ότι οι οικονοµίες των χωρών την Ευρωζωνης είναι 

αλληλένδετες µεταξύ τους (βλέπε διάγραµµα 2), ως εκ τούτου, µια υποκείµενη χρεωκοποία της 

Ελλάδας αποτελλεί απειλή όχι µόνο για την ίδια την χώρα, άλλα και για το ίδιο το Ευρώ. 

Κρίση, Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, Τρόικα, επιµήκυνση, πτώχευση, spread και οίκοι 

αξιολόγησης είναι κάποιες από τις λέξεις οι οπόιες τα τελευταία χρόνια µονοπολούν το 

ενδιαφέρον και επιρεάζουν την καθηµερινότητα µας. Όπου ευηµερούν οι αριθµοί και οι 

θεωρίες, συνήθως δεν ευηµερούν οι άνθρωποι. Και δυστυχώς εδώ και καιρό, στην χώρα µας, οι 

οι αριθµοί δείχνουν την σκληρή πραγµατικότητα. Μια πραγµατικότητα που καθώς φαίνεται για 

αρκετά χρόνια ο Ελληνικός λαός δεν έβλεπε ξεκάθαρα, είτε γιατι «κάποιοι» του την έκρυβαν, 

είτε γιατι πολύ απλά εθελοτυφλούσε.  

Ο αντίλογος στην κοινωνική  «κατακραυγή» για την αξιοπιστία των όικων 

αξιολόγησης, ειναι ότι οι οίκοι αξιολόγησης, κάνουν απλά την δουλειά τους και προσφέρουν 

τις υπηρεσίες για τις οποίες πληρόνονται. «Εµείς χαιρετίζουµε τον ανταγωνισµό. Αν µια µέρα η 

αγορά πει: Εντάξει ρε παιδία δεν είστε πολύ σχετικοί και δεν µας ενδιαφέρει και πολύ η γνώµη 

σας, εµείς θα το δεχτούµε. Με άλλα λόγια µην πυροβολλείτε τον αγγελιοφόρο»*. Κρίνοντας 

από την υπάρχουσα κατάσταση, αυτή η µέρα δεν εχεί φτασεί ακόµα. 

 

	
	

	

	

	

	

	

	

	

*Yan Le Pallec: Executive Managing Director, Standard & Poor’s in Europe, Middle East and Africa, 

σε συνεντευξη του στην εφηµερίδα “The Telegraph” 
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Περαιτέρω Διερεύνηση Του Θέµατος 
	
Στοχευόµενες ή όχι, οι αξιολογήσεις των οίκων αξιολόγησης επηρέασαν, και καθώς φαίνεται 

θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την πορεία της χώρας. Η Ελλάδα βρίσκεται ίσως στην πιο 

δυσµενή κατάσταση της µεταπολεµικής της ιστορίας, µέσα σε ένα κλίµα απελπισίας και 

«δραχµοφοβίας». Την χρονική περίοδο που γραφόταν η συγκεκριµένη εργασία οι εξελίξεις για 

την κρίση χρέους στην Ελλάδα ήταν ραγδαίες. Απώτερος σκοπός της παρούσας εργασίας 

αποτελεί η συνεισφορά γνώσης, ίσως στο πιο επίκαιρο χρηµατοοικονοµικό και ταυτόχρωνα 

κοινωνικόπολιτικό φαινόµενο, η οποία θα µπορέσει να αξιοποιηθεί από κάθε ενδιαφερόµενο, 

ενώ παράλληλα θα ανανεώνεται και θα εµπλουτίζεται συνεχώς µε καινούργια στοιχεία. Για όλα 

τα παραπάνω είναι ενδιαφέρουσα και σηµαντική η παραπέρα διερεύνηση του θέµατος. 
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