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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  

 

Οη νίθνη αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ράξαμε 

νηθνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο πνιηηηθήο ζην ζχγρξνλν παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Με βάζε 

ηελ αμηνιφγεζε πνπ δέρεηαη έλαο νξγαληζκφο ή έλα θξάηνο κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ ηάζεηο 

επηξξνήο ζην πεξηβάιινλ ηνπ, θαζψο θαη ζεηηθέο αιιά θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Οη επηπηψζεηο 

απηέο, φρη κφλν επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηαο νληφηεηαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή 

θαηάζηαζε ηεο.  

ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία εμεηάδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο κεγαιχηεξνπο απφ απηνχο, νίθνπο 

αμηνιφγεζεο ( Moody‟s Investors Service, Standards and Poor‟sθαη Fitch). πγθεθξηκέλα, 

κειεηηνχληαη νη κεζνδνινγίεο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ δηέπνπλ νη νίθνη θαηά ηελ αμηνιφγεζε θαη 

αλαιχεηαη ν ξφινο ηνπο ζην δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Ζ κεζνδνινγία θαη ν ηξφπνο 

αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δχλαηαη λα δηαθέξεη απφ νίθν ζε νίθν.  

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζνπκε ην πιεξνθνξηθφ 

πεξηερφκελν πνπ  αληινχκε απφ ηηο ππνβαζκίζεηο πνπ δέρηεθε ε Διιάδα αιιά θαη ε Ηξιαλδία  ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ αλαπηπγκέλε Γεξκαλία, απφ ηνπο ηξεηο κεγαιχηεξνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο 

(Moody‟s Investors Service,Standards and Poor‟s θαη Fitch) απφ ην 2008 έσο θαη ζήκεξα. Μπνξνχλ 

ηειηθά νη νίθνη αμηνιφγεζεο λα είλαη αμηφπηζηνη; Μπνξνχλ λα είλαη αιεζηλέο θαη αληηθεηκεληθέο νη 

αμηνιφγεζεο ηνπο, σο πξνο ηεο ρψξεο θαη ηηο εηαηξίεο πνπ αλαιακβ 
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ABSTRACT  

 

Credit Rating Agencies play a key role in shaping economic policy strategy in the global financial 

system. Based on the assessment made by an organization or a state, trends in environment 

influences can be shaped, as well as positive and negative impacts. These impacts not only affect the 

economic situation of entity but also its social situation.  

 In this research paper, the credit rating agencies are being examined and the largest rating 

agencies (Moody‟s Investors Service, Standards and Poor‟s and Fitch), are referred to. In particular, 

the methodologies and procedures that are governed by the firms during the evaluation are analyzed. 

The methodology and evaluation method used may vary from rating agencies to another  rating 

agencies. 

 The purpose of this diploma thesis is to look at the information content we draw from the 

downgrades Greece and Ireland have taken in comparison to the developed Germany, the three 

largest rating agencies, Moody‟s Investors Service, Standards and Poor‟s and Fitch 2008 to date. Can 

the rating agencies be credible? Can their assessment be real and objective in terms of the countries 

and companies they undertake to evaluate?  
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                                            ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

 

 ΔΙΑΓΧΗ 

1.1 Γεληθά 

 

Σν παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζεκαληηθή θξίζε πνπ ην κέγεζνο 

θαη νη επηπηψζεηο ηεο, εθηηκάηαη φηη δελ ζα πξνζεγγίζνπλ ηελ «Μεγάιε Όθεζε» ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

‟30. Ζ παγθφζκηα νηθνλνκία εκθαλίδεηαη επάισηε, θαζψο εηζέξρεηαη ζε πεξίνδν χθεζεο κε έληνλεο 

πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο.  

Ζ ζεκεξηλή κεγάιε θξίζε έγηλε νξαηή ηνλ επηέκβξην ηνπ 2008 χζηεξα απφ ηηο θαηαξξεχζεηο, 

ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη ηηο θξαηηθνπνηήζεηο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κεγάινπ κεγέζνπο θαη 

καθξάο ηζηνξίαο. Ζ Lehman Brothers ρξενθφπεζε, ν αζθαιηζηηθφο θνινζζφο AIG πέξαζε ζηνλ 

έιεγρν ηεο ακεξηθάληθεο θπβέξλεζεο θαη ε Merrill Lynch απνξξνθήζεθε απφ ηελ Bank of America 

ζε κηα ζπκθσλία, πνπ ζρεδηάζηεθε θαη ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ ακεξηθάληθε θπβέξλεζε. 

Σν παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα εηζήξζε ζε κηα θάζε νμείαο απνζηαζεξνπνίεζεο, 

θαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ πηζησηηθψλ νξγάλσλ, άξλεζε απνθάιπςεο ηνπ θίλδπλνπ θαη απεηιή ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηνπ Σξαπεδηθνχ ηνκέα. Δίλαη αμηνζεκείσην, φηη ηα ζεκάδηα ηεο επεξρφκελεο θξίζεο 

ππήξραλ απφ ην 2006, αιιά δπζηπρψο δελ δφζεθε ε απαηηνχκελε πξνζνρή. Ζ παγθνζκηνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ έρεη δείμεη μεθάζαξα ηελ αιιεινεπίδξαζε ησλ νηθνλνκηψλ φισλ ησλ 

ρσξψλ ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ παγθφζκηα θξίζε, θαίλεηαη φηη επεξέαζε ην εκπφξην, ηηο επελδχζεηο, 

ηελ θαηαλάισζε, ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ην βηνηηθφ επίπεδν φισλ ησλ ρσξψλ. 

Ζ ζεκεξηλή θξίζε είλαη απνηέιεζκα ησλ ζνβαξψλ αδπλακηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ παγθφζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σα ζνβαξά ιάζε ζην ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαη ε 

ππνβάζκηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ δηαηεξήζεθαλ γηα πνιιά ρξφληα ζπλέιαβαλ ζηελ 

κεγέζπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Μαθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο αλαπηχρζεθαλ ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία, ρσξίο θακία ζνβαξή πξνζπάζεηα λα αληηκεησπηζηνχλ κε ζπληνληζκέλε δξάζε.  



10 
 

Γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία εηδηθφηεξα, ε θξίζε είλαη ζπλδπαζκέλε κε ην απνηέιεζκα πνπ 

επήιζε απφ ηελ ππέξ-ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ αιιά θαη απφ ηε δεκνζηνλνκηθή θξίζε πνπ 

νμχλζεθε χζηεξα απφ ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο 

θξίζεο απηήο, είλαη ε χπαξμε ησλ δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ, ηα νπνία είραλ εκθαληζηεί πνιχ πην 

πξηλ ηεο θξίζεο, ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο. Σα ρξεκαηνπηζησηηθά θαη νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα δηνγθψζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ εκκνλή ησλ πνιηηηθψλ λα θαηεπζχλνληαη ζε 

απηνξπζκηδφκελεο αγνξέο.  

 

1.2 Αληηθεηκεληθόο ζθνπόο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη θαη λα αλαιχζεη ην επξχηεξν 

πιαίζην ηεο δηεζλνχο αλαγλψξηζεο, πνπ είρε δνζεί ζηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο 

δηαβάζκηζεο, ε νπνία νπζηαζηηθά ηαπηίδεηαη κε έλα λέν είδνο εμνπζίαο ζην επξχηεξν 

ρξεκαηνπηζησηηθφ αιιά θαη ζην πνιηηηθφ δηεζλέο πεξηβάιινλ. 

Γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 θαη απνηππψλεηαη 

ε ηξέρνπζα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαη ε ζπκβνιή ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο. πγθεθξηκέλα, 

κειεηηνχληαη νη αμηνινγήζεηο ησλ νίθσλ σο πξνο ηελ Ηξιαλδία, ηε Γεξκαλία θαη ηελ Διιάδα.  

Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη δηηηφο. Αθελφο ζέιεη λα 

θαηαγξάςεη ηε ζεκαληηθή χπαξμε ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

ρψξσλ είηε απηή είλαη αξλεηηθή είηε είλαη ζεηηθή. Αθεηέξνπ ζέιεη λα εμεηάζεη ηηο επηπηψζεηο πνπ 

κπνξεί λα έρεη ππνζηεί ε ειιεληθή νηθνλνκία απφ ηηο αμηνινγήζεηο αιιά θαη απφ ηηο αλαθνξέο ησλ 

ηξηψλ κεγαιχηεξσλ νίθσλ αμηνινγήζεηο. 

 

 

1.3 Γνκή θαη πεξηερόκελν ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο 

 

ην πξψην θεθαιαίν απηήο ηεο δηαηξηβήο παξνπζηάδεηαη ν ζθνπφο, ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηεο 

εξγαζίαο. 
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ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο παγθφζκηαο θξίζεο θαη αίηηα γηα ηα νπνία 

μέζπαζε ε παγθφζκηα θξίζε. πσο ήηαλ αλακελφκελν ε θξίζε επεξέαζε ηελ Δπξψπε αιιά θπξίσο 

ηελ Διιάδα. Έπεηηα δίλνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζηελ Δπξψπε κεηά ην μέζπαζκα ηηο 

θξίζεο  θαη ηε ρψξηζε ζε βνξά θαη λφην. Έηζη, αλαθέξεηαη θαη ην πξψην αξρηθφ ζρέδην πνπ 

ζθέθηεθε ε Δπξψπε γηα λα μεθχγεη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε.  

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη κηα δηεμνδηθνί αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο ηξείο κεγαιχηεξνπο παγθνζκίσο νίθνπο 

αμηνιφγεζεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ. πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη 

παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ ρσξψλ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην εμεηάδεηαη ε ζρέζε ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο κε ηελ Ηξιαλδία. Γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα δνζνχλ φιεο νη αμηνινγήζεηο ηεο ρψξαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο ηεο κέρξη θαη 

ζήκεξα, εάλ δειαδή ήηαλ αληηθεηκεληθέο νη ππνβαζκίζεηο πνπ δέρηεθε αθφκε θαη αλ βνεζήζεθε απφ 

ηνπο νίθνπο έηζη ψζηε λα ζηαζεί  μαλά ζηα πφδηα ηεο. 

ην πέκπην θεθαιαίν αλαιχεηαη ε νηθνλνκία ηεο Γεξκαλίαο. Πξνζπαζνχκε λα θαηαιάβνπκε 

πνηα είλαη ε ζηάζε ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο απέλαληη ζηνλ επξσπατθφ «θνινζζφ».  

ην έθην θεθάιαην πεξλάκε ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ θξίζε ηεο Διιάδαο, ηα ηειεπηαία 9 

ρξφληα. Γίλεηαη αλάιπζε ησλ αμηνινγήζεσλ ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ δέρεηαη ε ρψξα απφ 

ηνπο ηξεηο νίθνπο αμηνιφγεζεο. Οη αμηνινγήζεηο γίλνληαη αλά νίθν μεθηλψληαο απφ ηελ Moody‟s, 

Fitch θαη ηέινο ηελ Standards and Poor‟s. Γίλεηαη αλαθνξά ζην αλ ηειηθά έπαημαλ ξφιν νη νίθνη 

αμηνιφγεζεο ζηελ ρξενθνπία θαη ηελ εμαζιίσζε ηεο Διιάδαο. 

ην έβδνκν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζε άζηνρεο πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ θάλεη νη νίθνη 

αμηνιφγεζεο απφ ηα ρξφληα ίδξπζεο ηνπο. Γίλεηαη θξηηηθή σο πξνο ηελ νκνηφηεηα ηεο θξίζεο θαη 

θαηάξξεπζεο ηεο Deutsche Bank ζε ζρέζε κε απηήο ηεο ακεξηθάληθεο ηξάπεδαο Lehman Brothers. 

Μήπσο θαιχπηεηαη ην ζθάλδαιν θαη επαλαιακβάλεηαη ε ηζηνξία θαη ε αζηνρία πξνβιέςεσλ ησλ 

νίθσλ αμηνιφγεζεο; 
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                                                       ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

 

                                 Η ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΚΡΙΗ 

 

2.1 Ιζηνξηθή αλάδξνκε ηεο θξίζεο 

 

Σν ακεξηθάληθν ρξεκαηηζηήξην ππέζηε ηε κεγαιχηεξε εκεξήζηα πηψζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ, ζηηο 19 

Οθησβξίνπ 1987, εκέξα Γεπηέξα («Μαχξε Γεπηέξα», ηνπ 1987). Ο δείθηεο Down Jones έραζε 22% 

ηεο αμίαο ηνπ κέζα ζε ιίγεο ψξεο, δίλνληαο έλαπζκα γηα καδηθφ μεπνχιεκα κεηνρψλ ζηελ Δπξψπε 

θαη ηελ Ηαπσλία. Σα αηηία ηεο θξίζεο ήηαλ πνιιά. Οη θήκεο γηα ζπλερή θξνχζκαηα εζσηεξηθήο 

πιεξνθφξεζεο, γηα ξηςνθίλδπλεο εμαγνξέο, γηα επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκίαο ησλ ΖΠΑ θαζψο θαη ε 

πηψζε ηνπ δνιαξίνπ ήηαλ ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα.
1
  

Όζηεξα, νη θφβνη πνιιαπιαζηάζηεθαλ φηαλ ε Γεξκαλία πήξε ηελ απφθαζε λα απμήζεη ηα 

επηηφθηα, νη θφβνη απηνί ζπλνδεχηεθαλ απφ ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ κάξθνπ έλαληη δνιαξίνπ. Ο 

θίλδπλνο, ρξενθνπίαο κεγάισλ ακεξηθάληθσλ ηξαπεδψλ ήηαλ πιένλ νξαηφο, κε απνηέιεζκα ε Fed 

θαη νη άιιεο κεγάιεο θεληξηθέο ηξάπεδεο λα ξίμνπλ δξαζηηθά ηα επηηφθηα ηνπο. Παξφηη ην θξαρ είρε 

κηθξή δηάξθεηα, ε θξίζε εθείλε απέδεημε φηη νη παγθφζκηεο αγνξέο είλαη αιιειεμαξηψκελεο θαη νη 

απνθάζεηο ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ είραλ επηπηψζεηο γηα ηηο νηθνλνκίεο φισλ ησλ ρσξψλ.
2
 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νη κεηνρέο ησλ εηαηξηψλ ηνπ Ηληεξλέη εθηνμεχηεθαλ. Ζ 

ηάζε γηα επέλδπζε ζε κεηνρέο πςειήο ηερλνινγίαο ήηαλ πνιχ έληνλε. Σα απνθνξπθψκαηα έγηλαλ κε 

ηελ εμαγνξά ηνπ νκίινπ Time Warner (χςνπο 200.δηο $) ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2000, απφ ηελ America 

On Line. Μέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2002, ν δείθηεο πςειψλ κεηνρψλ πςειήο ηερλνινγίαο Nasdap 

είρε ράζεη ην 78% ηεο αμίαο ηνπ. Οη ππεξηηκεκέλεο κεηνρέο ησλ εηαηξηψλ πςειήο ηερλνινγίαο, αιιά 

θαη ε δηαθζνξά ησλ εηαηξηψλ πνπ δήισλαλ θέξδε πςειφηεξα ηνπ πξαγκαηηθνχ, νδήγεζαλ ηελ 

ακεξηθάληθε νηθνλνκία ζε χθεζε θαη νη επελδχζεηο πάγσζαλ. Ζ ραξηζηηθή βνιή δφζεθε κε ην 

ρηχπεκα ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ 2001.
3
 

                                                           
1
Southeast european times: ΔΝΣ: θ παγκόςμια οικονομία ειςζρχεται ςε μείηονα οικονομικι φφεςθ  

2
 http://www.sofokleousin.gr/archives/256148.html 

3
 2European Commission, (2009), «Economic and Financial Affairs: Economic crisis in Europe: Causes, consequences and 

responses». European Economy, Brussels. Pp.1-87, Tab. Graph. Bibliogr 

http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/el/features/setimes/features/2008/10/09/feature-01
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 Γηα λα πξνζηαηεχζεη ηνπο επελδπηέο ηεο, ε Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα ηεο Ακεξηθήο (Fed), 

απνθάζηζε λα πξνζαλαηνιίζεη ηηο επελδχζεηο πξνο ηελ αγνξά αθηλήησλ. Αθνινπζψληαο ηελ 

πνιηηηθή ησλ ρακειψλ επηηνθίσλ, ελζάξξπλε ηνπο ρξεκαηνκεζίηεο λα πείζνπλ ηνπο πειάηεο λα 

επελδχζνπλ ζε αθίλεηα. Έηζη, δεκηνχξγεζε ην ζχζηεκα ησλ «subprimes» δαλείσλ, δειαδή, 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχλ πέξαλ ηνπ 100% ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ κε πςειφ ξίζθν 

θαη θπκαηλφκελν επηηφθην ζε θεξέγγπνπο δαλεηνιήπηεο, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα θεξδνζθνπηθφ 

ζχζηεκα.
4
 

Με ζηφρν ηελ επίηεπμε θέξδνπο, ηα δάλεηα ρνξεγήζεθαλ ζηα ακεξηθάληθα λνηθνθπξηά, ρσξίο 

πξνεγνπκέλσο νη ηξάπεδεο λα ειέγμνπλ ηε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ηνπο. Απηφ φπσο ήηαλ ινγηθφ 

νδήγεζε ζε θξίζε αγνξάο ησλ αθηλήησλ θαη πηψζε ησλ ηηκψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ζηνηρεηά ηνπ 2007.
5
  

Δπίζεο, ην 2008, αθνινχζεζαλ πνιιέο θαηαζρέζεηο ζπηηηψλ θαη ρηιηάδεο εμψζεηο έηζη, ε 

πψιεζε ηνπο επηδείλσζε ηελ θαηάζηαζε. Ζ χθεζε ηεο ακεξηθάληθεο νηθνλνκίαο ήηαλ πηα δεδνκέλε. 

Ζ πηζησηηθή θξίζε απφ ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, γίλεηαη εκθαλήο ζηνπο ρξεκαηηζηεξηαθνχο 

δείθηεο ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, ελψ πνιιά ρξεκαηηζηήξηα παξέκεηλαλ θιεηζηά ιφγσ κεγάισλ 

απσιεηψλ απφ ηηο πσιήζεηο ησλ επελδπηψλ. εκαληηθνί θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο επιήγεζαλ, φπσο ν 

ηξαπεδηθφο, ν αζθαιηζηηθφο, νη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, ην εκπφξην, κε άκεζα απνηειέζκαηα ζηα 

νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ νηθνλνκηψλ, φπσο αχμεζε ηεο αλεξγίαο, λέεο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο θαη 

ππνηίκεζε λνκηζκάησλ.  

Σελ «Μαχξε Παξαζθεπή», ζηηο 24 Οθησβξίνπ ηνπ 2008, ζεκεηψλνληαη απψιεηεο 3.2 ηξηο 

δνιάξηα ζε Δπξψπε θαη Αζία, ελψ μέλνη επελδπηέο ζπεχδνπλ ζε καδηθέο ξεπζηνπνηήζεηο ζηελ 

Διιάδα. Ο γεληθφο ρξεκαηηζηεξηαθφο δείθηεο ησλ Αζελψλ πέθηεη θάησ απφ ηηο 1,800 κνλάδεο, ζηα 

ρακειφηεξα επίπεδα απφ ην 1989, παξά ηα πξαγκαηηθά θέξδε πνπ εκθαλίδνπλ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο 

θαη επηρεηξήζεηο. ηελ Διιάδα ζεκεηψλνληαη απψιεηεο 24 δηο επξψ ζην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2008, 

κέζα ζε 24 κέξεο. 

Ζ θξίζε γίλεηαη εκθαλήο ζε κεγέζε ηεο πξαγκαηηθήο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σα έζνδα ηνπ 

θξάηνπο αλέξρνληαη ζηα 39,2 δηο επξψ, έλαληη ηνπ αξρηθνχ ζηφρνπ ησλ 41,6 δηο επξψ, ελψ 

ζεκεηψλνληαη νη κεγαιχηεξεο απψιεηεο βηνκεραληθψλ παξαγγειηψλ ζηελ Δπξσδψλε, χςνπο 10% ηε 

ζηηγκή πνπ εκθαλίδνληαη απψιεηεο 7% ζηε Γαιιία. Αλαιπηέο πξνβιέπνπλ κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο, κείσζε ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ελψ νη θαηαζθεπέο  

παξακέλνπλ παγσκέλεο. 

                                                           
4
 Robin Blacnburn(April,2008) “The subprime crisis” 

5
 http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6976517.stm 
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Θεσξείηαη πιένλ ζίγνπξε ε αλαζεψξεζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ελψ νη εγέηεο ηεο 

Δ.Δ. αλακέλνπλ ραιάξσζε ηνπ ζχκθσλνπ ζηαζεξφηεηαο. Απαηζηφδνμεο, είλαη νη πξνβιέςεηο γηα ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαζψο ηψξα πηα ν ζηφρνο είλαη ε αχμεζε ησλ θεξδψλ κέζσ ησλ 

πσιήζεσλ. Ζ καλία γηα πσιήζεηο πξνθάιεζε ηε δεκηνπξγία λέσλ ηξαπεδηθψλ παξάγσγσλ 

πξντφλησλ θαη ηηηινπνηεκέλσλ δαλείσλ πνπ ε κία ηξάπεδα πνπινχζε ζηελ άιιε.
6
 

Οη ηξάπεδεο κεηέηξεςαλ ηα δάλεηα subprime ζε νκφινγα. Γειαδή ηα ηηηινπνίεζαλ. 

Πνπινχζαλ ηα νκφινγα απηά, κεηέζεζαλ ηνλ θίλδπλν ζηνλ αγνξαζηή θαη έπαηξλαλ ξεπζηφηεηα, ηελ 

νπνία ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ηε ρνξήγεζε λέσλ δαλείσλ subprime, κεηαθέξνληαο έηζη ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν πνπ ζπλδένληαλ κε ηα ελππφζεθα δάλεηα ζηηο επξχηεξεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο. Γηα λα 

αληηζηαζκίζηεη ν θίλδπλνο, νη ηξάπεδεο δεκηνπξγνχζαλ παξάγσγα πξντφληα κε ηα νπνία 

εμαζθάιηδαλ φζνπο είραλ πάξεη ηηηινπνηεκέλα δάλεηα subprime. Οη ηξάπεδεο εηζέπξαηηαλ 

αζθάιηζηξα γηα λα απνδεκηψζνπλ ηνλ αγνξαζηή ηνπ ηηηινπνηεκέλνπ subprime ζε πεξίπησζε 

επηζθάιεηαο (ηνπ νκνιφγνπ). Οη θαηαβνιέο απηέο αληηζηνηρνχζαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο 

(απνδεκίσζεο) ησλ επελδπηψλ.
7
 

Ζ αβεβαηφηεηα απηή νδήγεζε ηηο αγνξέο ζην λα γίλνπλ πην επηθπιαθηηθέο κε απνηέιεζκα λα 

γίλεη δπζθνιφηεξε ε ιήςε πίζησζεο. Οη επελδπηέο απηνί θέξδηδαλ πςειέο απνδφζεηο, αιιά είραλ 

ππνρξέσζε λα απνδεκηψζνπλ ηνπο αγνξαζηέο ησλ ηηηινπνηεκέλσλ subprime ζε πεξίπησζε 

επηζθάιεηαο. Γειαδή, ε κία ηξάπεδα κεηέζεηε ηνλ θίλδπλν ζηελ άιιε, ππνζρφκελε πςειφηεξεο 

απνδφζεηο. 

Απηφ δελ κπνξνχζε λα θξαηήζεη γηα πνιχ. Ζ κηα ηξάπεδα πνπινχζε ζηελ άιιε πξντφληα θαη 

ήηαλ ζέκα ρξφλνπ λα εθθξηλφηαλ ε θαηάζηαζε. ηαλ απμήζεθαλ νη επηζθάιεηεο ησλ δαλείσλ 

subprime, ηφηε ε κηα ηξάπεδα δεηνχζε απνδεκίσζε απφ ηελ άιιε θαη έηζη απμήζεθε ην θφζηνο 

αζθάιηζεο θηλδχλσλ. Απηφ πξνθάιεζε ηελ πξψηε ζηελφηεηα ζηε ξεπζηφηεηα. Μεηά ηα πξνβιήκαηα 

πξνέθππηαλ κε ηιηγγηψδε ηαρχηεηα.  

Ζ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο είρε θνξπθσζεί. Ζ θξίζε παξέζπξε θαη φζεο επηρεηξήζεηο είραλ 

επελδχζεη ζε ηίηινπο πνπ είραλ ζρέζε κε δάλεηα subprime. Μεηά ε θξίζε ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά 

εθηφμεπζε ην θφζηνο ρξήκαηνο ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά. Απηφ απηφκαηα επηβάξπλε φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά. Σν πξφβιεκα έγηλε αθφκα πην κεγάιν εμαηηίαο ηεο αλαηίκεζεο ησλ 

πξψησλ πιψλ, πξνθαιψληαο έηζη πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο. 

                                                           
6
 ΒΟΤΛΓΑΡΘ, . (2008) Θ κρίςθ των ενυπόκθκων ςτεγαςτικϊν δανείων υψθλοφ ρίςκου, 

διπλωματικι Εργαςία ΠΜ, Σμιμα Μθχανικϊν Χωροταξίασ, Πολεοδομίασ και Περιφερειακισ 
Ανάπτυξθσ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ, επτζμβριοσ 2008. 
7
 BLUNDELL-WIGNALL & ATKINSON (2008), The Subprime Crisis: Causal Distortions and Regulatory Reform 
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Οξηζκέλεο ηξάπεδεο θαη επελδπηηθνί νίθνη, φπσο ε Lehman, πξνζπαζψληαο λα 

αληηζηαζκίζνπλ ηηο δεκίεο απφ ηα subprime, έπαημαλ ζηηο αγνξέο εκπνξεπκάησλ νδεγψληαο ηηο ηηκέο 

πεηξειαίνπ θαη άιισλ πξψησλ πιψλ αθφκα πην πςειά. Ζ απφηνκε πηψζε ησλ ηηκψλ ελέηεηλαλ ηελ 

θαηάξξεπζε ηεο Lehman. 

 ια ηα παξαπάλσ βνήζεζαλ ζην λα κεηαηξαπεί κηα θξίζε πνπ αθνξνχζε ηηο ΖΠΑ ζε 

παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. Ο αληίθηππνο ηεο θξίζεο επεξέαζε ηελ Δπξψπε θαη θαηά 

ζπλέπεηα θαη ηελ Διιάδα.  

 

2.2 Σα αίηηα ηεο θξίζεο 

 

 ηηο αξρέο ηνπ 2008, ην δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα έθηαζε έλα βήκα πξηλ απφ ηελ πιήξε 

θαηάξξεπζε ηνπ. Με ηε βνήζεηα ηεο καδηθήο παξέκβαζεο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, 

Κπβεξλήζεσλ, Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ θαη Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ, απνθεχρζεθε κηα ζεκαληηθή 

θαηαζηξνθή πινχηνπ θαη παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ. 
8
 

Ζ αλάπηπμε ηεο αγνξάο ησλ ηηηινπνηήζεσλ, έρεη σο απνηέιεζκα νη ηξάπεδεο λα δαλείδνπλ 

άθνβα ζε κε θεξέγγπνπο δαλεηνιήπηεο, αθνχ γλψξηδαλ εθ ησλ πξνηέξσλ φηη ηα δάλεηα ηειηθά δελ ζα 

έκελαλ ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπο, ελψ ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη ηελ ξεπζηφηεηα απφ ηελ πψιεζε γηα ηελ 

παξαγσγή λέσλ δαλείσλ θαη, ζπλεπψο, πεξηζζφηεξσλ θεξδψλ. Πνιινί, φκσο, απφ ηνπο Δπελδπηέο 

δελ γλψξηδαλ ηη αθξηβψο πξντφληα αγφξαδαλ θαη θπξίσο ηη θίλδπλν αλαιάκβαλαλ.
9
  

Χο θχξηα αίηηα ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, απφ πνιινχο νηθνλνκνιφγνπο
10

 

θαίλεηαη λα μεθίλεζε απφ ηελ χπαξμε:  

1. Αιφγηζηεο ρξήζεο ηεο ηηηινπνίεζεο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ (securitization)  

2. Πηψζεο ηεο αμίαο ησλ θαηνηθηψλ απφ ην ζπάζηκν ηεο «θνχζθαο» ησλ αθηλήησλ. 

3. Τπεξβνιηθήο ρξήζεο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ απφ ηα λνηθνθπξηά θαη ηηο επηρεηξήζεηο 

(Financial Leverage).  

4. Παγθνζκηνπνίεζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκίαο  

                                                           
8
 http://www.euro bank.gr/research Γκίκασ Χαρδοφβελθσ(2008)  

9
 http://www.kathimerini.gr/ “Πζντε βαςικζσ αιτίεσ τθσ Χρθματοοικονομικισ κρίςθσ” του Χριςτου Κάμπολθ και 

Νικολάου Σραφλου( 2009)  
10

 Andrei Shleifer, 3. Robert J. Barro, 4. James J. Heckman, 5. Robert E. Lucas Jr, 6. Martin Feldstein ., 7. Γ. Β. Peter 
Phillips, 8. Daron Acemoglu, 9. Jean Tirole i 10. Edward C. Prescott. (http://ideas.repec.org/top/top.person.all.html) 

http://www.eurobank.gr/research
http://www.kathimerini.gr/
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5. Πιεζψξαο δηαβάζκηζεο πξντφλησλ (Οκφινγα, χλζεηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θ.ι.π.), 

σο πξνο ηνπο επελδπηηθνχο θηλδχλνπο, αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

εηαηξηψλ (Δπελδπηηθέο Σξάπεδεο, Δκπνξηθέο Σξάπεδεο, Ακνηβαία Κεθάιαηα, Δπελδπηηθέο 

Δηαηξίεο) απφ αξκφδηεο δηεζλείο εηαηξίεο αμηνιφγεζεο επελδπηηθψλ θηλδχλσλ.  

6. Ακνηβψλ ζηειερψλ ηνπ Υξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα (Σξάπεδεο, Αζθαιηζηηθέο Δηαηξίεο, 

Δπελδπηηθέο Δηαηξίεο ), κε ηε κνξθή Bonus.  

7. Έιιεηςεο απζηεξνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηελ πηνζέηεζε πην ραιαξψλ κνξθψλ ειέγρνπ 

ζηε δηαθίλεζε ησλ θεθαιαίσλ .  

Αλαιπηηθφηεξα,  

1.ΣΗΣΛΟΠΟΗΖΖ ΓΑΝΔΗΧΝ  

Με ηε κείσζε ησλ επηηνθίσλ ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ζηηο ΖΠΑ, ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ζηελ 

Δπξσπατθή „Έλσζε, ζεκεηψζεθε κηα ξαγδαία εμάπισζε ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πςεινχ θηλδχλνπ 

(subprime), απφ 9% ησλ ζπλνιηθψλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ην 2003 ζε 24% ην 2007. Ζ αγνξά 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ άξρηζε λα θινλίδεηαη, θαζψο αξθεηά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

αξρηθά λα ρνξεγνχλ ζηεγαζηηθά δάλεηα ζε κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ, βνεζνχκελα απφ ηα ρακειά 

επηηφθηα θαη ηε ηεξάζηηα επέθηαζε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ελψ παξάιιεια ήηαλ 

εθηεζεηκέλα ζε πνιχπινθα δνκεκέλα πξντφληα ηα νπνία, αλ θαη είραλ βαζκνινγεζεί κε άξηζηα 

(ΑΑΑ ή «triple» A), απφ ηηο εηαηξείεο αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθνχ θηλδχλνπ βαζίδνληαη ζε 

δαλεηαθέο ζπκβάζεηο νη νπνίεο ήηαλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο επηζθαιείο.  

Οη Δκπνξηθέο Σξάπεδεο πνπ δέρνληαη ηα ηηηινπνηεκέλα δάλεηα, ηα ρξεκαηνδνηνχζαλ κε 

πςεινχο δείθηεο ππνρξεψζεσλ πξνο ίδηα θεθάιαηα, (αχμεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Ηζνινγηζκνχ 

ηνπο), εθδίδνληαο εηαηξηθά νκφινγα (Mortgage Backed Securities – MBS),  πξνθεηκέλνπ λα 

απμήζνπλ ηα θεθαιαία ηνπο.  

 Ζ ηηηινπνίεζε δαλείσλ πήξε ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο, δηφηη ηα ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ 

πξνθεηκέλνπ λα εκθαλίζνπλ βξαρππξφζεζκα θέξδε θαη λα εηζπξάμνπλ ηεξάζηηα ρξεκαηηθά πνζά, κε 

ηε κνξθή (Bonus) ρξεζηκνπνηνχζαλ απηά ηα εηαηξηθά νκφινγα. Σα εηαηξηθά νκφινγα (MBS) 

πσινχληαλ απφ ηηο Δπελδπηηθέο Σξάπεδεο (Lehman Brothers) ζε: 

a. Ακνηβαία θεθάιαηα  

b. πληαμηνδνηηθά Σακεία (θξαηηθά, εκηθξαηηθά, εηαηξηθά) 

c. Αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο 

d. Δπελδπηηθέο Σξάπεδεο  
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e. Δκπνξηθέο Σξάπεδεο  

  Σα εηαηξηθά νκφινγα αγνξάδνληαη απφ ζεζκηθνχο επελδπηέο. Απηνί, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζνπλ ηα νκφινγα πνπ θαηείραλ ζηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία, αγφξαζαλ πκβφιαηα 

Πξνζηαζίαο Έλαληη Κίλδπλσλ Υξενθνπίαο Οκνιφγσλ (Credit Default Swaps). Γπζηπρψο, ηα 

πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα ζπκβφιαηα πξνζηαζίαο, ηα εμέδηδε ε αζθαιηζηηθή εηαηξία American 

International Group (AIG), ε νπνία δελ ήηαλ δπλαηφ λα ζεθψζεη ην βάξνο ηεο ρξενθνπίαο ησλ 

νκνιφγσλ, θαη έηζη νδεγήζεθε ζε πηζησηηθφ αδηέμνδν ην επηέκβξην ηνπ 2008. Ζ 4
ε
 επελδπηηθή 

ηξάπεδα ησλ ΖΠΑ (Lehman Brothers) θεξχρζεθε ζε πηψρεπζε, ελψ ηκήκαηα θαη πεξηνπζηαθά ηεο 

ζηνηρεία πνπιήζεθαλ ζηελ αγγιηθή ηξάπεδα Barclays. 
11

 

2. ΠΣΧΖ ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΧΝ ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ ΣΗ ΖΠΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΗΜΟ ΣΖ ΦΟΤΚΑ 

ΣΧΝ ΑΚΗΝΖΣΧΝ  

 Ζ θνχζθα ζηηο ηηκέο ησλ αθηλήησλ ζηηο ΖΠΑ, δηεπθφιπλε ηελ ππέξ-θαηαλάισζε κέζσ δαλεηζκνχ 

βαζηζκέλνπ ζηελ ππεξαμία ησλ αθηλήησλ, «mortgage equity with drawal», θαη ζπλέιαβε ζηελ 

ππεξζέξκαλζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ.  

Οη ηξάπεδεο παξείραλ δάλεηα κε κφλε εγγχεζε ηελ αλακελφκελε αχμεζε ζηελ ηηκή ηεο 

θαηνηθίαο, ελψ δηεπθφιπλαλ ηα λνηθνθπξηά κε ρακειά ζηεγαζηηθά επηηφθηα ηα πξψηα ρξφληα, ηα 

νπνία φκσο ζα αλαπξνζαξκφδνληαλ ζηε ζπλερεία. Απηέο νη ξπζκίζεηο είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

πηψζε ηεο αμίαο ησλ θαηνίθσλ. Καηά ζπλέπεηα, απηφ νδήγεζε ζηελ δπζθνιία απνπιεξσκήο ησλ 

δαλείσλ, αθνχ ηψξα πηα κε ηελ άλνδν ησλ επηηνθίσλ, νη κεληαίεο δφζεηο απμάλνληαλ θαη ηα κε 

θεξέγγπα λνηθνθπξηά φιν θαη απμάλνληαλ. Δπηπξφζζεηα, νη θάηνρνη ησλ ηηηινπνηεκέλσλ δαλείσλ 

ιφγσ απηήο ηεο θαηάζηαζεο δελ εηζέπξαηηαλ ηφθνπο θαη θεθάιαηα, κε απνηέιεζκα ηα εηαηξηθά 

νκφινγα λα ππνζηνχλ ζεκαληηθή κείσζε ζηε βαζκνινγίαο ηνπο.
12

 

3. ΤΠΔΡΒΟΛΗΚΖ ΥΡΖΖ ΓΑΝΔΗΑΚΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΑΠΟ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ (Financial Leverage)  

Ζ ππεξβνιηθή ρξήζε δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ (Financial Leverage) απφ ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο, κείσζε ππεξβνιηθά ηελ απνηακίεπζε θαη θαηέζηεζε  απαγνξεπηηθή ηελ πεξαηηέξσ 

ρξεκαηνδφηεζε, κε απνηέιεζκα πνιιέο επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά λα νδεγεζνχλ ζε ρξενθνπία. 

                                                           
11

WOLSWIJK, G. (2006) Determinants of mortgage in EU Countries, European Journal of Housing 
Policy, 6(2): 131-149. 
 
12

 http://www.prd.uth.gr/uploads/discussion_papers/2009/uth-prd-dp-2009-12_gr.pdf 
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Σα παξαπάλσ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο πνιηηηθήο Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο ησλ ΖΠΑ, ε νπνία 

πξφζθεξε ρακειά επηηφθηα θαη ππεξβάιινπζα ξεπζηφηεηα φηαλ μέζπαζε ε θξίζε.  

4. ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ  

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο είρε ζαλ απνηέιεζκα, ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

πξφβιεκα πνπ μεθίλεζε απφ ηηο ΖΠΑ λα κεηαδνζεί ζαλ ηνμηθφ απφβιεην ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. 

Σα ηνμηθά ηηηινπνηεκέλα νκφινγα επεξέαζαλ ηα ραξηνθπιάθηα πνιιψλ ηξαπεδψλ κε απνηέιεζκα 

λα δηαγξάθνληαη  νη επηζθάιεηεο θαη λα δεηείηαη θξαηηθή ζπλδξνκή κε ηε κνξθή θξαηηθψλ 

εγγπήζεσλ.  

ηηο Δπξσπατθέο Σξάπεδεο, θαη θπξίσο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, ππήξρε κεγάινο αξηζκφο 

ηνμηθψλ νκνιφγσλ πνπ δελ εμππεξεηνχληαλ, κε απνηέιεζκα λα θηλδπλεχζνπλ πνιιέο ηξάπεδεο. ηηο 

ΖΠΑ θξαηηθνπνηήζεθαλ νη πηζησηηθνί νξγαληζκνί πνπ παξείραλ ζηεγαζηηθά δάλεηα (π.ρ.Fannie Mae 

θαη Freddie Mac). ηε Γεξκαλία θξαηηθνπνηήζεθε ε ζηεγαζηηθή ηξάπεδα Hypo Real Estate ελψ ζηε 

Μεγάιε Βξεηαλία θξαηηθνπνηήζεθε ε ηξάπεδα Lloyd‟s απφ ηελ θπβέξλεζε Γθφξληνλ Μπξάνπλ.  

Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ζηηο  ΖΠΑ κεηαδφζεθε ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη νη ηξάπεδεο 

δηέθνςαλ ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ζε ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο. Ζ θξίζε επεξέαζε φινπο ηνπο θιάδνπο  

ηεο νηθνλνκίαο, θέξλνληαο δπζάξεζηα απνηειέζκαηα, φπσο κεγάιε αχμεζε ηεο αλεξγίαο, 

απνιχζεηο, ζπγρσλεχζεηο επηρεηξήζεσλ θαη ρξενθνπίεο, ην ΑΔΠ λα κηθξαίλεη, ν δαλεηζκφο πνιιψλ 

θξαηψλ λα γίλεηαη πνιχ αθξηβφο ή αδχλαηνο θαζψο απμάλεηαη θαη ην δεκφζην ρξένο.  

 

5. ΠΛΖΜΜΔΛΖ ΓΗΑΒΑΘΜΗΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΧΝ 

ΑΠΟ ΣΗ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΟΗΚΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΗΣΟΛΖΠΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ  

Οη επελδπηηθέο ηξάπεδεο πνπ εμέδσζαλ ηα εηαηξηθά νκφινγα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο θαηφξζσζαλ 

λα πείζνπλ ηηο εηαηξίεο Γηαβάζκηζεο (Bond Rating Agencies), λα βαζκνινγήζνπλ πνιχ πςειά 

(ΑΑΑ, ΑΑ, θιπ.), ηα νκφινγα. Οη νίθνη αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο αμηνινγνχλ ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, αιιά θαη ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ θξαηψλ. Έλαο απφ ηνπο 

ιφγνπο απηήο ηεο ιαλζαζκέλεο βαζκνιφγεζεο είλαη ε ζρέζε εμάξηεζεο πνπ ππήξρε κεηαμχ ηνπο, 

αθνχ νη εηαηξίεο δηαβάζκηζεο πιεξψλνληαη απφ ηηο επελδπηηθέο ηξάπεδεο πνπ είλαη αλάδνρνη ησλ 

νκνιφγσλ. 
13

 

                                                           
13

 «Θ πρόςφατθ κρίςθ ςτθν Αμερικι», Οκτϊβριοσ 2008, διακζςιμο ςτο http://ecynical.blogspot.com/2008/10/blog-post 
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Απφ ηα ηέιε ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2007, νη εηαηξίεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο (credit 

rating agencies) ππνβάζκηζαλ κεγάιν αξηζκφ πξντφλησλ (π.ρ. νκνινγηαθνχο ηίηινπο κε εγγχεζε 

ελππφζεθσλ δαλείσλ θαη άιια ζπλζεηηθά επελδπηηθά πξντφληα γλσζηά θαη σο δνκεκέλα νκφινγα 

(collateralized debt obligations), πνπ ζρεηίδνληαη κε ζηεγαζηηθά δάλεηα πξνο λνηθνθπξηά ρακειήο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ζηηο ΖΠΑ.  

 

6. ΣΔΡΑΣΗΔ ΑΜΟΗΒΔ (BONUS) ΣΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ΣΟΜΔΑ 
14

 

Σα ζηειέρε ησλ κεγάισλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα (Σξάπεδεο, 

Αζθαιηζηηθέο Δηαηξίεο, Ακνηβαία Κεθάιαηα) ιάκβαλαλ ηεξάζηηεο ακνηβέο κε ηε κνξθή πξφζζεησλ 

παξνρψλ. Απηφ ήηαλ ε αηηία γηα ηε ιήςε επηθίλδπλσλ απνθάζεσλ γηα ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

πνπ πέηπρε ζηηο εηαηξίεο ηνπο. Σα ζηειέρε πνπ είραλ θίλεηξν πινπηηζκνχ δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηα 

καθξνπξφζεζκα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα αιιά κφλν γηα ηα βξαρππξφζεζκα. Ζ λέα θπβέξλεζε 

ησλ ΖΠΑ, ζηελ πξνζπάζεηα εμάιεηςεο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ, έζεζε φξηα ζηηο ακνηβέο ησλ 

ζηειερψλ ησλ εηαηξηψλ θαη έιαβαλ θξαηηθέο εληζρχζεηο. 
15

 

7.ΔΛΛΔΗΦΖ ΑΤΣΖΡΟΤ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ  

Μηα απφ ηηο αηηίεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο, είλαη ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηψλ θαη 

ησλ αγνξψλ ρξήκαηνο, πνπ ζπλνδεπφηαλ απφ αλεπαξθέο ξπζκηζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ 

δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ρψξνπ. Γη‟ απηφ ην ιφγν, δελ έγηλαλ αληηιεπηνί απφ ηηο επνπηηθέο 

αξρέο, νη ζπζηεκηθνί θίλδπλνη, πνπ πξνέθππηαλ απφ ηελ αιφγηζηε θαη ππεξβνιηθή αλάπηπμε ηνπ 

παγθφζκηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, πξνθαιψληαο αλαηαξαρή ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. 

Έλαο βαζηθφο θαλφλαο πνπ ίζρπε ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ησλ ΖΠΑ, ήηαλ ην 

λνκνζρέδην ηνπ Glass Steag all Act πνπ ζεζκνζεηήζεθε ην 1993, (κεηά ην «θξαρ» ηνπ 1929) θαη 

θαηαξγήζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 1999. Ο λφκνο απηφο απαγφξεπε ηε ζπλεξγαζία εκπνξηθψλ θαη 

επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ. 

 Απφ ηνλ λφκν απηφ, ην κφλν πνπ παξέκεηλε είλαη ε θξαηηθή εηαηξία FDIC (Fed) ζηηο ΖΠΑ, 

πνπ πξνζπαζνχζε λα δηαζθαιίζεη ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ινγαξηαζκψλ ζηνλ αθέξαην θαη 
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λα εγγπφηαλ γηα ηηο θαηαζέζεηο ησλ απνηακηεχζεσλ ζηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο (κέρξη 100.000 δνιάξηα 

αλά ηξάπεδα). Σν ηακείν απηφ πξνζηαηεχεη ηνπο απνηακηεπηέο απφ ρξενθνπίεο Δκπνξηθψλ 

Σξαπεδψλ, θαη δελ αθνξά πξντφληα Δπελδπηηθψλ Σξαπεδψλ, φπσο ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ 

ηεο επελδπηηθήο ηξάπεδαο Lehman Brothers. πλεπψο, κεηά ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

πεξλάεη ν πιαλήηεο καο νη εγέηεο ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο, δελ θαίλνληαη δηαηεζεηκέλνη λα 

ζέζνπλ απζηεξφ λνκνζεηηθφ πιαίζην ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ 

θαη ησλ νδεγηψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο ζην ζχλνιν 

ηεο. 
16

 

Βαζηδφκελνη ζηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ε δηαδξνκή ηεο θξίζεο κπνξεί ηψξα, λα απεηθνληζζεί 

θαζαξά. ε θάπνην ζεκείν, ε πξνζθνξά αθίλεησλ μεπέξαζε ηε δήηεζε ηνπο, νδεγψληαο ζε πηψζε 

ησλ ηηκψλ πνπ κε ηε ζεηξά ηεο δεκηνχξγεζε αξλεηηθή θαζαξή ζέζε ζηνπο δαλεηνιήπηεο 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. Έηζη, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε γξήγνξα κεηαζρεκαηίζηεθε ζε νηθνλνκηθή 

θξίζε θαη επεξέαζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ πιαλήηε. Ζ κεηαθνξά ηεο θξίζεο ζηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία έγηλε κέζσ ηεο απνκφριεπζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 

2. 3  Κξίζε ρξένπο ζηελ Δπξώπε θαη ηελ Διιάδα 

 

Ζ δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, πνπ μεθίλεζε ην 2007-2008 απφ ηελ Ακεξηθή, ιφγσ ηεο ζηελήο 

ζχλδεζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ κεηαμχ ηνπο, δελ κπνξνχζε λα κελ επεξεάζεη ηηο ρψξεο 

ηεο Δπξσδψλεο. Αξρηθά, ε θξίζε έπιεμε ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ησλ ΖΠΑ θαη ζηε ζπλέρεηα 

επεθηάζεθε ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο πνπ είραλ ηελ κεγαιχηεξε αιιειεμάξηεζε κε απηέο, φπσο ε 

Βξεηαλία, ε Ηξιαλδία θαη ε Γεξκαλία. 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο «θνχζθεο» θαη ηα ηνμηθά ρξεφγξαθα απνηεινχζαλ κφλν ην πξνλφκην 

ησλ ακεξηθάληθσλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ. Σα Δπξσπατθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απνδείρζεθε 

επάισην, κε απνηέιεζκα ηελ ρνξήγεζε ηεξάζηησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζηηο ηξάπεδεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ξεπζηφηεηαο, θαζψο θαη ηελ θξαηηθνπνίεζε ηξαπεδψλ πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηελ 

θαηάξξεπζε. ηε ζπλέρεηα, ε θξίζε έπιεμε ηηο πξαγκαηηθέο νηθνλνκίεο ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ 

δηεζλέο εκπνξίνπ θαη ησλ επελδχζεσλ θαζψο πεξηνξίζηεθε ε πνιηηηθή ρνξήγεζεο δαλείσλ απφ 

ηξάπεδεο.  
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Δπίζεο, παξαηεξήζεθε κείσζε ζην ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ δηεζλέο εκπνξίνπ ζηηο αγνξέο. Ζ 

αιιαγή απηή πξνθάιεζε αχμεζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ θαη νδήγεζε πνιιέο ρψξεο – θξάηε, ηεο 

Δπξσδψλεο ζε αζηαζή δεκνζηνλνκία. Σξία έηε κεηά ηελ εκθάληζε ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θξίζεο, θαηαγξάθεηαη ε δηαθνξεηηθή ηαρχηεηα εμφδνπ απφ απηήλ κεηαμχ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηθψλ 

ζπζηεκάησλ. 
17

 

Οη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, παγθνζκίσο, θαίλεηαη φηη επαλήιζαλ ζηε γλσζηή ηξνρηά ηεο 

ηαρείαο αλάπηπμεο. Αληίζεηα, νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ αλαπηπγκέλνπ Βνξξά παζρίδνπλ λα 

θαηαζηήζνπλ βηψζηκε ηελ επηηεπρζείζα ήπηα αλάθακςε θαη λα ηελ εληζρχζνπλ. Τπάξρνπλ, φκσο θαη 

ρψξεο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ζνβαξά δηαξζξσηηθά θαη δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα.  

Γηα παξάδεηγκα, ε δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ χθεζε ηεο 

πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, πξνθάιεζε απμεκέλεο δεκφζηεο δαπάλεο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο 

θιφληζαλ ηε δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, ζε νξηζκέλεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο θαη νδήγεζαλ ζε 

θξίζεηο δεκνζίνπ ρξένπο. Σελ βαζχηεξε θξίζε αληηκεησπίδεη ε Διιάδα, ε Πνξηνγαιία θαη ε 

Ηξιαλδία νη νπνίεο πξνζπαζνχλ λα ηελ αληηκεησπίζνπλ, ελψ αβέβαην είλαη ην κέιινλ γηα ηελ 

Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία. 
18

 

ηελ Διιάδα, ζηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ Ηξιαλδία ππήξμε κεγάιε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ 

δαλεηζκνχ, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα βγνπλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη έηζη ζηξάθεθαλ ζηελ 

βνήζεηα ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο, ψζηε λα ρνξεγεζεί δεκφζηα βνήζεηα ζηα θξάηε κέιε ηεο ΟΝΔ 

απφ ην ΓΝΣ, ππφ ηνλ φξν ηεο εθαξκνγήο δξαζηηθψλ πξνγξακκάησλ πξνζαξκνγήο κε δηεζλή 

επνπηεία. Χζηφζν, παξαηεξείηαη έιιεηςε ελφο θεληξηθνχ νξγάλνπ γηα ηελ δηαρείξηζε θξίζεσλ ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσδψλεο, θαζψο νη Δπξσπατθνί εγέηεο ραξαθηεξίδνληαη απφ απεηξία ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, ηε ζηηγκή πνπ νη νίθνη αμηνιφγεζεο, ππνβαζκίδνπλ ηελ πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο.  

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, αλαδεηψληαο ηξφπνπο δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, έρεη 

πξνζρσξήζεη ζε πξνηάζεηο ζεζκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, φπσο ηε δεκηνπξγία Δπξσπατθνχ 

Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, (αγνξάδνληαο νκφινγα ησλ κειψλ ηεο Δπξσδψλεο), ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ επίιπζε ηεο θξίζεο (Private Sector Involvement,PSI), ηελ αλαδηάξζξσζε 

ρξένπο κε θνχξεκα, ηε κείσζε επηηνθίνπ ή ηελ επέθηαζε ηεο δηάξθεηαο απνπιεξσκήο θαη ηελ 

έθδνζε επξσνκνιφγνπ, ( δειαδή θνηλή έθδνζε νκνιφγνπ απφ ηηο ρψξεο ηεο επξσδψλεο θαη φρη απφ 

θάζε θξάηνο-κέινο ρσξηζηά).  
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Ζ απάληεζε ζηελ χθεζε ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο επξσδψλεο ήηαλ λα επηιεγεί ε 

δεκνζηνλνκηθή επέθηαζε θαη ε ζηήξημε απηήο ηεο επέθηαζεο απφ ηε κείσζε ησλ επηηνθίσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. Ζ επεθηαηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο ΔΚΣ δελ ήηαλ απφξξνηα 

ηεο χθεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ θαη ε ρξεκαηνπηζησηηθή 

ζηαζεξφηεηα, πξέπεη λα ππάξρεη δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία, νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία θαη εληαία 

νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε, ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο 9
εο

 Γεθεκβξίνπ 2011. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παγθφζκηαο θξίζεο 2007-2008, νη νίθνη αμηνιφγεζεο εθηηκνχζαλ ζεηηθά 

ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο, κε απνηέιεζκα πνιιά θξάηε-κέιε, λα 

δαλείδνληαη κε ρακειά επηηφθηα.  

εκαληηθφ ξφιν ζηελ επξσπατθή νηθνλνκηθή θξίζε, έπαημε ε ππνβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο πνιιψλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσδψλεο απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο. Σφηε έγηλε 

θαλεξφ, φηη νη επελδπηέο πξνηηκνχλ αζθαιείο ηνπνζεηήζεηο, απνθεχγνληαο επελδχζεηο ζε ρψξεο κε 

ρακειή αμηνιφγεζε. Ζ πξνζρψξεζε ηεο Διιάδνο ζηελ Δπξσδψλε, έθεξε δηθαηψκαηα θαη 

ππνρξεψζεηο. Δπθαηξίεο θαη θηλδχλνπο. Πιένλ, ν δεκφζηνο ηνκέαο ηεο Διιάδαο, έρεη βξεζεί ζην 

επίθεληξν ηεο ηξέρνπζαο αλαηαξαρήο.  

Δίλαη θαλεξφ φηη ε θξίζε δεκνζίνπ ρξένπο δελ πξνέθπςε απφ ηελ αλεπάξθεηα ηνπ θξάηνπο 

θαη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ. Σα θξάηε ηεο Δπξσδψλεο, ιεηηνχξγεζαλ ζην πιαίζην ηνπ 

πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη ζηηο αξρέο ηνπ 

1990. Σν πεξηερφκελν ηνπ πκθψλνπ ζηεξηδφηαλ ζην φηη, αλ ην επξψ επξφθεηην λα γίλεη δηεζλέο 

απνζεκαηηθφ λφκηζκα θαη κέζν πιεξσκψλ, ζα έπξεπε ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή λα έρεη ζπλνρή θαη 

λα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηελ εληαία ηεο λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. Σπρφλ, αχμεζε ησλ δεκνζίσλ 

ειιεηκκάησλ θαη  ζπζζψξεπζε θξαηηθνχ ρξένπο ζα κείσλαλ ηε δηεζλή αμία ηνπ επξψ. Σν χκθσλν 

ηαζεξφηεηαο απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ επξψ λα αληαγσληζηεί ην δνιάξην.  

Ζ Διιάδα έρεη κεγάιν δεκφζην ρξένο θαη γη‟ απηφ είρε έληνλε αλάγθε αλαρξεκαηνδφηεζεο, 

εηδηθφηεξα φηαλ ν πξνυπνινγηζκφο εκθαλίζηεθε ειιεηκκαηηθφο ην 2009. Δίλαη αιήζεηα φηη ε 

ειιεληθή θπβέξλεζε παξαπνηνχζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, θαζψο επίζεο αληηκεηψπηδε κεγάιν 

έιιεηκκα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Βέβαηα απηέο νη πηέζεηο ζα κπνξνχζαλ λα είραλ 

αληηκεησπίζεη απνθαζηζηηθά, αλ νη αξρέο ηεο Δπξσδψλεο είραλ δείμεη δηάζεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ είρε αξρίζεη ην 2007-2009.
19

 

                                                           
19

 http://archive.in.gr/Reviews/placeholder.asp?lngReviewID=96420&lngChapterID=-1&lngItemID=96445 



23 
 

 

2.4  Σα πξνβιήκαηα πνπ πξόεθπςαλ κεηά ηελ  θξίζε ζηελ επξσδώλε 

 

2.4.1 Ο θίλδπλνο  ππεξρείιηζεο ηεο θξίζεο ζε νιόθιεξε ηελ Δπξσδώλε 

 

ε πεξηφδνπο θξίζεσλ παξαηεξείηαη κηα κεγάιε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ θαζψο θαη κηα 

πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ νκνιφγσλ ηνπο ζηηο δεπηεξνγελείο αγνξέο. Δπίζεο, κεηψλεηαη ε ηδησηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ, εληείλνληαο έηζη ην 

πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο χθεζεο ζηηο ρψξεο ηεο πεξηθέξεηαο. Ηδηαίηεξα 

αξλεηηθφο απνδείρζεθε ν ξφινο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο, νη βαζκνινγίεο θαη νη πξνβιέςεηο  ηνπο  

επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αγνξψλ. Έηζη, νη ππεξβνιηθά ζεηηθέο αμηνινγήζεηο ησλ ρσξψλ 

ζηελ θξίζε, κεηαηξάπεθαλ ζε ππεξβνιηθά αξλεηηθέο, πξνθαιψληαο εξσηεκαηηθά γηα ηελ αμηνπηζηία 

θαη ηελ δηαθάλεηα ησλ νίθσλ. 
20 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία, αλ θαη εθδειψζεθε αξρηθά ζηηο ΖΠΑ κε επίθεληξν ηηο 

ηξαπεδηθέο επηζθάιεηεο θαη εηδηθφηεξα ηελ αδπλακία εμππεξέηεζεο ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, 

ζχληνκα έιαβε δηαζηάζεηο επηδεκίαο. Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε επεθηάζεθε ηαρχηαηα ζηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, κε δξακαηηθέο επηπηψζεηο ζην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ηηο επηρεηξήζεηο.  

χκθσλα κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ε θξίζε κεηαθέξεηαη κε ζθνδξφηεηα ζηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία, κε απνηέιεζκα ηελ χθεζε θαη ηελ πηψζε ηεο απαζρφιεζεο. Ζ αληίδξαζε ησλ 

ρσξψλ ήηαλ άκεζε ζε φηη αθνξά ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. Σα κέηξα απηά, 

αλ θαη δηέθεξαλ απφ ρψξα ζε ρψξα, σζηφζν είραλ έλαλ θνηλφ ζηφρν, ηε βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο, 

ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ κε ζθνπφ ηελ αλαζέξκαλζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηε ζπγθξάηεζε 

ηεο απαζρφιεζεο
21

 

 

                                                           
20

 http://air.euro2day.gr/media/files/929291-16_2008hardoubelis_sub.pdf (Γκίκασ Α. Χαρδοφβελθσ, 2008)  
21

 Γεϊργιοσ Μπακατςιακοσ(2010), «Παγκόςμια οικονομικι κρίςθ, Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και Ελλάδα» 

http://air.euro2day.gr/media/files/929291-16_2008hardoubelis_sub.pdf
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2.4.2 Οη δπζιεηηνπξγίεο ηνπ επξσπατθνύ κεραληζκνύ ιήςεο απνθάζεσλ. 

 

Ζ θξίζε έδεημε φηη ην ζχζηεκα ηεο ΟΝΔ, εκθαλίδεη ηεξάζηηα πξνβιήκαηα θαηά ηε ιήςε 

απνθάζεσλ. Γελ αλέπηπμε κηα θνηλή ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη αληέδξαζε κε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θξίζεο ρξένπο θαη ξεπζηφηεηαο ηεο Διιάδαο.  

Λφγσ απνπζίαο ελφο ζεζκνζεηεκέλνπ κεραληζκνχ δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη θαηαλνκήο 

ξφισλ, αλεδείρζεζαλ σο πξσηαγσληζηέο φιεο νη ζπληζηψζεο ηεο Δ.Δ: Ζ ΔΚΣ, νη εζληθέο θεληξηθέο 

ηξάπεδεο, ην Eurogroup, ην ΔCOFIN, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, νη 

θπβεξλήζεηο θξαηψλ-κειψλ ηεο ΟΝΔ, ηα εζληθά θνηλνβνχιηα, ηα εζληθά πνιηηηθά θφκκαηα, νη 

θνηλσληθνί εηαίξνη, ηα θνηλσληθά θηλήκαηα, νη ηξάπεδεο, ηα εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα θαη κεκνλσκέλεο 

πξνζσπηθφηεηεο. Αλάκεζα ηνπο θαη εθηφο Δ.Δ ην ΓΝΣ, νη νίθνη αμηνιφγεζεο, ηα κεγάια δηεζλή 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, νη θπβεξλήζεηο κεγάισλ ρσξψλ θαη νη «G20».
22 

 ινη νη παξαπάλσ εμέθξαζαλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο, ρσξίο λα ππάξρεη κηα νκφθσλε 

απφθαζε γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ρξένπο. Ζ άθζνλε πνιηηηθή ξεηνξηθή, ε 

ζπλερήο δεκνζθφπεζε πξνθάιεζαλ αλαζθάιεηα ζηηο θνηλσλίεο θαη ζηηο αγνξέο θαη επηδείλσζαλ ηελ 

θαηάζηαζε. 

Ζ εκπινθή ηνπ ΓΝΣ ζηε δηαρείξηζε ηεο επξσπατθήο θξίζεο θαη ε πηνζέηεζε ησλ κεζφδσλ 

δαλεηζκνχ θαη επνπηείαο ηνπ, έδεημε ηελ αδπλακία ησλ ρσξψλ ηεο ΟΝΔ λα δηαρεηξηζηνχλ κφλεο ηελ 

θξίζε θαη, ρσξίο ακθηβνιία, έβιαςε ηελ αμηνπηζηία θαη ηε δηεζλή εηθφλα ηεο ΟΝΔ πξνθαιψληαο 

αλαζθάιεηα ζηηο θνηλσλίεο θαη ζηηο αγνξέο. 

 

2.4.3 Οη αζάθεηεο θαη ε ειαζηηθόηεηα ηνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ ΟΝΔ  

 Σν λνκηθφ πιαίζην ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο, πξνβιέπεη κεηαμχ άιισλ ηε κε αλάιεςε ππνρξεψζεσλ 

ρξεσκέλσλ ρσξψλ ηεο ΟΝΔ (άξζξν 125 ΛΛΔ, πξψελ άξζξν 103 ΔΚ), θαζψο θαη ηελ 

απαγφξεπζε ηεο άκεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα απφ ηελ ΔΚΣ (άξζξν 123 ΛΛΔ, 

                                                           
22

 Γεϊργιοσ Κουφάρθσ,(2010) , «H παγκόςμια οικονομικι κρίςθ και οι χρθματιςτθριακζσ αγορζσ». Περιοδικό Χριμα, 
Ιανουάριοσ-Φεβρουάριοσ 2010 
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πξψελ άξζξν 101 ΔΚ). Οη δπν θαηαζηαηηθέο ξπζκίζεηο απνδείρζεθαλ αδπλακίεο
23

(Seidel, 2008). 

Σα θξάηε-κέιε θαη ε ΔΔ, βαζηδφκελα ζηε δηάηαμε πεξί «έθηαθηεο αλάγθεο» (άξζξν 122 ΛΛΔ, 

πξψελ 100 ΔΚ), ρνξεγήζαλ ρξεκαηνδφηεζε ζηα δνθηκαζκέλα θξάηε –κέιε, ελψ ΔΚΣ παξελέβε 

ζηε δεπηεξνγελή αγνξά θαη αγφξαζε νκφινγα ηεο Διιάδαο, ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ηεο Ηξιαλδίαο.  

 

2.5 πλέπεηεο ηεο θξίζεο ζηελ Δπξώπε 

 

Χο ζπλέπεηα ηεο θξίζεο, ην θνηλσληθφ ηνπίν πθίζηαηαη κηα ζεκειηψδε αιιαγή κε δηαθνξεηηθέο 

δηαζηάζεηο. Ηδίσο ζηελ Ηξιαλδία, ηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ηελ Ηζπαλία, ε έθξεμε ηεο 

θεξδνζθνπηθήο θνχζθαο ζηελ αγνξά αθηλήησλ νδήγεζε ζε κηα πειψξηα θαηαζηξνθή θεθαιαίσλ. 

Δλψ ζηελ Ηζπαλία, εμαηηίαο ηεο πξνεγνχκελεο γηγάληηαο επέθηαζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα,  

νδήγεζε ζε κηα ζρεδφλ πιήξε θαηάξξεπζε ηνπ ηδησηηθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ  ηνκέα, ε νπνία 

κπνξνχζε λα αληηκεησπηζηεί κφλν κε εθηεηακέλεο κεξηθέο εζληθνπνηήζεηο. 
24

 

 

2.5.1 Οη ζπλέπεηεο θξίζεο ζηελ θεληξηθή θαη αλαηνιηθή Δπξώπε 

 

Ζ θεληξηθή θαη αλαηνιηθή Δπξψπε απεηιήζεθε απφ έλα ζελάξην ρξενθνπίαο ησλ θξαηψλ. ηηο 

ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο, ην εηδηθφ βάξνο, δηαηεξεί αθφκε ην θξάηνο πξφλνηαο, κε ηηο «δνκηθέο 

εμηζνξξνπήζεηο» ηνπ, λα θξαηά πεξηνξηζκέλε ηελ νηθνλνκηθή ππνρψξεζε. ηνλ αληίπνδα ε 

Γεξκαλία βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο θξίζεο, ιφγσ ηνπ εγεηηθνχ νηθνλνκηθνχ ηεο ξφινπ, επεηδή ε 

εμαγσγηθή βηνκεραλία ηεο θινλίδεηαη κε ηελ ππνρψξεζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ. 
25

 

Ζ Δπξψπε παξέκεηλε εθηεζεηκέλε θαη παηδεπκέλε απφ ηνπο παίθηεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη ηηο λενθηιειεχζεξεο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο. πλεπψο, ζηξάθεθε εθ 

ησλ πξαγκάησλ θαηά ηελ πξνζσπηθή ηεο θηινδνμία λα πηνζεηήζεη ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Μνληέιν θαη λα εμηζψζεη ηηο ηνπηθέο αληζφηεηεο. Σν ράζκα Αλαηνιήο – Γχζεο, φπσο επίζεο θαη ην 

ράζκα Βνξξά –Νφηνπ, είλαη πιένλ εληνλφηεξν. Ζ δηαδηθαζία ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ γεξκαληθά θηλνχκελν νξζνθηιειεπζεξηζκφ, πξνθάιεζε εζληθή 

                                                           
23

 Seidel, 2008 
24

  http:// el.wikipedia.org/wiki/Διεφρυνςθ_τθσ_Ευρωπαϊκισ_Ζνωςθσ 
25

 http://greekeconomistsforreform.com/EL/ 
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αληίζηαζε θαη νδήγεζε ζε κηα πεξαηηέξσ θαη νμεία κείσζε ηεο θνηλσληθήο εκπηζηνζχλεο ηφζν 

ζηνπο εζληθνχο, φζν θαη ζηνπο επξσπατθνχο ζεζκνχο.  

 

2.5.2 Γεκηνπξγία ράζκαηνο κεηαμύ Βνξξά θαη Νόηνπ 

 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα ηεο θξίζεο αλαδεηθλχεη ην ράζκα κεηαμχ ηνπ Βνξξά θαη ηνπ Νφηνπ ηεο επείξνπ 

ην νπνίν βαζαίλεη. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα αθελφο ηελ θπξίαξρε ζέζε ηνπ γεξκαληθνχ θεθαιαίνπ 

ζε ζχγθξηζε κε ηα θξάηε ηεο επξσπατθήο πεξηθέξεηαο θαη αθεηέξνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηα 

δηαθνξεηηθά επίπεδα δεκφζηνπ ρξένπο θαη πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ. Γηα 

πξψηε θνξά απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ επξψ, νκνινγηαθά δάλεηα απφ ηελ Διιάδα, ηελ Ηξιαλδία, ηελ 

Ηζπαλία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Πνξηνγαιία επηβαξχλζεθαλ κε επηπιένλ ρξεψζεηο ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ 

πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θαη έηζη ην θνηλφ λφκηζκα δηαηξέρεη θίλδπλν.  

Αθφκε θαη ε Γαιιία πξέπεη λα πιεξψλεη πεξηζζφηεξα γηα ηα θξαηηθά ηεο νκφινγα απφ φηη ε 

Γεξκαλία. Αλ έλα απφ ηα θξάηε-κέιε αληηκεησπίζεη εθηεηακέλα πξνβιήκαηα κε ην ηζνδχγην 

πιεξσκψλ ηνπ, ζα έρεη γίλεη έλα επηπιένλ βήκα πξνο ηελ θαηαζηξνθή ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο 

γεληθφηεξα. Ζ αδπλακία εμφθιεζεο ησλ ρξεψλ ελφο θξάηνπο απέρεη κφλν έλα βήκα απφ ηελ 

απνρψξεζε ηεο δνκήο ηνπ επξψ θαη ηελ θαηάξξεπζε ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο. 

 

2.5.3 Οη θόβνη ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

 

ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα απηνί νη θφβνη έγηλαλ αιεζηλνί. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε φρη 

κφλν ζα έπξεπε λα αλαιεθζνχλ ππέξνγθα νηθνλνκηθά βάξε, επεηδή ην δεκφζην ρξένο απνηηκάηαη ζε 

επξψ θαη ζα ππήξρε αχμεζε ηεο αμίαο ηνπο (ιφγσ ηεο ππνηίκεζεο ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο), αιιά 

επίζεο κηα απνρψξεζε απφ ηελ Δπξσδψλε ζα αθνινπζνχζε ηελ έμνδν απφ ηελ Δ.Δ. Πξφθεηηαη γηα 

έλα ηεξάζηην πνιηηηθφ πξφβιεκα πνπ θακία ρσξά δελ ζα κπνξνχζε λα ρεηξηζηεί. 

Κη φκσο, νη επηπξφζζεηεο ρξεψζεηο ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ νξηζκέλσλ ρσξψλ ιφγσ ηνπ 

ππνθείκελνπ θηλδχλνπ δείρλνπλ ηηο αγνξέο λα κεηξνχλ δηαθνξεηηθά ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ησλ 

θξαηψλ-κειψλ. χκπησκα απηήο ηεο ηάζεο είλαη ηα spread. Σα θξάηε –κέιε δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο 

σο πξνο ηελ αληαγσληζηηθή ηθαλφηεηα ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα γίλεηαη 

δπζθνιφηεξν, λα πξνσζήζεη κηα ηππνπνηεκέλε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, θαζψο ηα νηθνλνκηθά 
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πεξηζψξηα απνθιίλνπλ πξνο δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο. Απαηηείηαη πεξηζζφηεξε ζπλεξγαζία φζνλ 

αθνξά ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ, εάλ δελ ππάξρεη ζπλεξγαζία ε 

ζηαζεξφηεηα ηεο λνκηζκαηηθήο δσήο ίζσο δηαηξέμεη θίλδπλν. 
26

 

 

2.6  Σν αξρηθό ζρέδην ηεο ΔΔ γηα ηελ θξίζε 

 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ην ζρέδην γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, ηε ζηήξημε θαη ηελ αλάθακςε 

ηεο νηθνλνκίαο  θαηαηέζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2008. Ζ αλάπηπμε θνηλψλ ζηξαηεγηθψλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνψζεζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ήηαλ ην 

βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ ζρεδίνπ. ηφρνο είλαη ε ηφλσζε ηεο αγνξάο θαη ε ιήςε κέηξσλ 

γηα ηε ζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο απαζρφιεζεο. 
27

 

Οη βαζηθνί άμνλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο είλαη ε εηζαγσγή ξεπζηφηεηαο ζηελ 

νηθνλνκία ψζηε λα ηνλσζεί ε δήηεζε θαη ε πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ κε καθξνπξφζεζκν ζηφρν 

θαη λα εληζρπζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Δπξψπεο, πάληα φκσο ιακβάλνληαο ππφςε, ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο, ην νπνίν δίλεη έκθαζε ζηε δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρεία 

θαη ηε λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα.  

ε κηα επνρή πνπ ε ειιεληθή θξίζε έρεη ππξνδνηήζεη κηα θξίζε εκπηζηνζχλεο ζε νιφθιεξε 

ηελ επξσδψλε νη ρψξεο επηρεηξνχλ λα ηελ πεξηνξίζνπλ κε απζηεξά κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ 

ειιεηκκάησλ ζηε ρψξα καο, φπνπ βξίζθεηαη θαη ην θέληξν ηεο θάζεο ηεο επξσπατθήο θξίζεο. Οχηε 

νη θαηαλαισηέο, νχηε νη επηρεηξήζεηο αιιά νχηε νη εμεηδηθεπκέλνη δηεζλείο αλαιπηέο κπνξνχλ λα 

πξνβιέςνπλ κε  βεβαηφηεηα ηε δηάξθεηα ηεο εγρψξηαο θξίζεο. Ζ θξίζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

ζπλδέεηαη ελ κέξεη κε ηελ θξίζε ζηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ επξψ. Παξά ηελ αξρηθή αηζηνδνμία, νη 

νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο έπιεμαλ ηνλ ππξήλα ηνπ επξψ θαη νδήγεζαλ ζε 

θξίζε.  

Ζ ζπκβίσζε ρσξψλ κε δηαθνξεηηθά επίπεδα αλάπηπμεο θάησ απφ ηε «ζηέγε» ηνπ ίδηνπ 

λνκίζκαηνο νδήγεζε ζε πνιχ δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο κεγέζπλζεο θαη θεξδνθνξίαο. Ζ ηαρεία 

αλάπηπμε ζηηο ρψξεο, «πεξηθέξεηαο» θαη ε ζρεηηθή ζηαζηκφηεηα ηνπ «θέληξνπ» κείσζε δξαζηηθά 

ηελ αλαπηπμηαθή «ςαιίδα» κεηαμχ ηνπο. Σελ ίδηα ζηηγκή, νη πςειφηεξνη ξπζκνί αλάπηπμε ζηηο 

                                                           
26

 European Commission, (2009) , «Economic and Financial Affairs: Economic crisis in Europe: Causes, consequences 
and responses». European Economy, Brussels. Pp.1-87, Tab. Graph. Bibliogr 
27

 www.bankofgreece.gr: Ζκκεςθ για τθν χρθματοοικονομικι ςτακερότθτα. 
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ρψξεο ζπλνδεχηεθαλ, ηφζν απφ ξαγδαία κείσζε ζην θφζηνο ηνπ εγρψξηνπ δαλεηζκνχ φζν θαη απφ 

εηζξνή μέλσλ «απνηακηεχζεσλ», γεγνλφο πνπ δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εκθάληζε 

ζηαζεξψλ πιενλαζκάησλ ζην ηζνδχγην ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ. Παξά ηελ αξρηθή 

ακεραλία θαη ηηο άζηνρεο ακθηηαιαληεχζεηο, ε θξίζε ε αθνξκή γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

λενθηιειεχζεξσλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην ζρέδην ηνπ επξψ. 
28

 

Γηα πξψηε θνξά απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ „30 ν παξαγφκελνο 

πινχηνο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν (παγθφζκην ΑΔΠ) κεηψζεθε. Ζ χθεζε ζηηο αλαπηπγκέλεο 

θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο, αιιά θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ή ζηηο ρψξεο πνπ είλαη ζην θαηψθιη ηεο 

αλάπηπμεο, ζεκαδεχεη απηή ηε θξίζε ηνπ αηψλα καο σο ηελ πξψηε παγθφζκηα θξίζε ζηελ επνρή ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο. Ζ πηψζε ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ ζε παγθφζκην επίπεδν νδεγεί ζε κείσζε ησλ 

επελδχζεσλ, ζε αδπλακία εθηέιεζεο θξαηηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ πξνυπνινγηζκψλ, ζε δηφγθσζε 

ησλ ειιεηκκάησλ θαη ζε κείσζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο. Οη θεληξηθέο ηξάπεδεο έιαβαλ κέηξα πξνο 

δχν βαζηθέο θαηεπζχλζεηο: ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο κέζσ 

ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο.  

Ο ξφινο ησλ άιισλ επνπηηθψλ αξρψλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ επίζεο κεηαζρεκαηίδεηαη. 

Κχξηνη ζηφρνη είλαη ε δηαηήξεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, ε επηβνιή ησλ θαλνληζκψλ ζε 

απζηεξφηεξν πιαίζην θαη ε ελδπλάκσζε ησλ ππφ θαηάξξεπζε κεγάισλ επηρεηξήζεσλ κέζσ 

δαλεηνδφηεζεο. Σα θξάηε ηεο Δ.Δ. δελ ηνπνζεηνχληαη ζην πεξηζψξην ηεο θξίζεο, αιιά ζπληζηνχλ 

έλα απφ ηα θέληξα ηεο.  

 

2.7  πκπεξάζκαηα 

 

Ζ θξίζε ζηελ Δπξψπε κεηαηξάπεθε απφ κηα δεκνζηνλνκηθή θξίζε ρξένπο ζε κηα θξίζε ηεο 

Δπξσδψλεο θαη ζχληνκα ζε πεξίπινθε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θξίζε, ηεο νπνίαο ην ηέινο θαη νη 

ζπλέπεηεο δελ είλαη αθφκα πξνβιέςηκεο. Ζ παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, ρηχπεζε ηελ ΔΔ 

ζε κηα ζηηγκή απμαλφκελεο δηαθνξεηηθφηεηαο, απνπξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηνπηθψλ αληζνηήησλ, φηαλ 

δειαδή ε εληαία αγνξά δελ ήηαλ ηζνξξνπεκέλε θαη ζπλδπαζκέλε κε θνηλέο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο.  

Απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη ηα κέηξα πξφιεςεο ηεο θξίζεο, φπσο ε έγθαηξε θαη ε 

νκνινγνπκέλσο πεξηνξηζκέλε –ζηήξημε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, αληί γηα κέηξα αλαθνχθηζεο, ηεο 

ηειεπηαίαο ζηηγκήο. Απηή ε αλαθνχθηζε αθνινπζεί αθξηβψο ηε ινγηθή πνπ ππνζηεξίδεη ηελ 
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29 
 

πνιηηηθή ηνπ ΓΝΣ (ε νπνία αχμεζε ην δαλεηζκφ ησλ ρσξψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ): πξνυπφζεζε γηα 

ηε ιήςε θεθαιαίσλ είλαη νη καδηθέο πεξηθνπέο ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο  (κείσζε κηζζψλ θαη 

εκεξνκηζζίσλ, κείσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζην δεκφζην ηνκέα), θάηη πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ 

πξνθαιεί απνπιεζσξηζηηθά θαηλφκελα. 
29

 

 Ζ Δπξψπε είλαη έλα πεξίπινθν ζχζηεκα πνπ απαηηεί ηελ ηαπηνπνίεζε λέσλ ηξφπσλ θαη 

κεζφδσλ. Απινπνηεκέλεο, κνλφπιεπξεο θαη επηθαλεηαθέο «ιχζεηο», φπσο θαη πεξηζζφηεξα κέηξα 

ιηηφηεηαο, ηξνπνπνηήζεηο ησλ ζπλζεθψλ ή ηελ εηζαγσγή λέσλ δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ, πνπ δελ 

ζα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πξαγκαηηθέο ζεξαπείεο αιιά κπνξεί αληηζέησο λα 

επηδεηλψζνπλ πεξαηηέξσ θαη λα επηηαρχλνπλ ηελ ήδε γξήγνξε θαζνδηθή πνξεία.  

Σνλ ηειεπηαίν ρξφλν εκθαλίδεηαη  ηθαλνπνηεηηθή πξφνδνο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο απφ 

ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο. Ζ πξνζπάζεηα θαη ε ζπγρξνληζκέλε θηινδνμία λα ζπλερηζηεί ην επξσπατθφ 

νηθνδφκεκα εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ επξσπατθψλ δεκνθξαηηψλ, ησλ θνηλσληθψλ 

νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δξψλησλ λα ζπκθσλήζνπλ γηα ην επξσπατθφ δεκφζην ζπκθέξνλ, λα 

επαλαπξνζδηνξίζνπλ ην πεδίν δξάζεο, ηελ ηαρχηεηα θαη ηε κέζνδν ηεο νινθιήξσζεο. 
30

 

 ηηο 10/12/2013 ε γεληθή δηεπζχληξηα ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, κηιψληαο ζε 

επηηξνπή ηνπ επξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ, δήηεζε απφ ηνπο  Δπξσπαίνπο λα εθαξκφζνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο, θπξίσο απηέο πνπ αθνξνχλ ηελ ηξαπεδηθή έλσζε, θαιψληαο θπξίσο 

ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ), λα αθήζεη γηα θαηξφ αθφκα ην βαζηθφ ηεο επηηφθην ζε 

ρακειφ επίπεδν θαη λα θαηαπνιεκήζεη ηελ επηβξάδπλζε ηνπ πιεζσξηζκνχ.  
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                              ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
Ο 

               
ΟΙ ΟΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΠΙΣΟΛΗΠΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 

3.1 Οξηζκόο ησλ νίθσλ αμηνιόγεζεο 

 

Οίθνη αμηνιφγεζεο είλαη νη εηαηξίεο (νξγαληζκνί) πνπ αμηνινγνχλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ελφο 

αηφκνπ, κηαο εηαηξίεο ή αθφκε θαη κηαο ρψξα, δειαδή ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Αμηνινγνχλ ηελ αμηνπηζηία δηάθνξσλ ρξενγξάθσλ, φπσο είλαη ηα 

νκφινγα, νη εθδφηεο ησλ νπνίσλ είλαη εηαηξίεο, θπβεξλήζεηο θαη κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο, νη 

νπνίεο  εθδίδνπλ κε ζθνπφ ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ηελ πψιεζε ηνπο ζηε δεπηεξνγελή αγνξά.
 

Γηα παξάδεηγκα,  ελφο εθδφηε ρξενγξάθσλ, (ν εθδφηεο κπνξεί λα είλαη κηα θξαηηθή νληφηεηα 

αιιά θαη ην ίδην ην θξάηνο) ή ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, αλαδεηθλχνληαη αλ είλαη πηζαλφλ 

λα πξνθχςνπλ θαζπζηέξεζε ή αδπλακία πιεξσκήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εθδφηε ή ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο γεληθά (issuer rating) ή ζπγθεθξηκέλν ρξένο ή ρξεφγξαθα ζηαζεξνχ 

εηζνδήκαηνο. Οη πηζησηηθέο εθηηκήζεηο πνπ κπνξεί λα έξζνπλ ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπλ νη νίθνη 

κπνξεί λα είλαη βξαρπρξόληεο ή καθξνρξόληεο θαη λα αληαλαθινχλ ηελ αμηνιφγεζε κηαο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο δεζκεχζεηο 

ηηο είηε βξαρππξφζεζκα είηε καθξνπξφζεζκα. 

Οη ζπκκεηέρνληεο θνξείο ζηηο θεθαιαηαγνξέο θαη ρξεκαηαγνξέο δηαπίζησζαλ, κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ φηη ε αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ εθδφηε ή ηνπ ηίηινπ, θαζηζηνχζε 

πνιχ επθνιφηεξε ηελ δηαδηθαζία δηάζεζεο ηνπ ηίηινπ ζηελ αγνξά θαζψο πξνζέδηδε πεξηζζφηεξε 

αζθάιεηα ζηελ επέλδπζε, ελψ ζηελ πεξίπησζε επλντθήο βαζκνιφγεζεο παξείρε ηελ δπλαηφηεηα 

ζηνλ εθδφηε λα ρξεκαηνδνηήζεη ην ρξένο ηνπ κε ρακειφηεξν θφζηνο. 

Δπνκέλσο, νη νίθνη αμηνιφγεζεο, είλαη ζεκαληηθνί γηα ηνπο επελδπηέο, ηνπο εθδφηεο, ηηο 

επελδπηηθέο ηξάπεδεο, ηνπο ρξεκαηηζηέο θαη ηηο θπβεξλήζεηο επεηδή απμάλνπλ ην θάζκα ησλ 

δηαζέζηκσλ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ θαη παξέρνπλ αλεμάξηεηε αμηνιφγεζε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ.   
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   Με απηφ ηνλ ηξφπν απμάλεηαη γεληθά ε απνδνηηθφηεηα ηεο αγνξάο θεθαιαίνπ θαη κεηψλεηαη ην 

θφζηνο γηα ηνπο νθεηιέηεο θαη ηνπο δαλεηζηέο. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ απμάλεη ηε ζπλνιηθή πξνζθνξά 

επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ ζηελ νηθνλνκία, νδεγψληαο ζε κεγαιχηεξε αλάπηπμε.
31

 

 

3.2  Ιζηνξηθή αλάδξνκε ησλ νίθσλ αμηνιόγεζεο 

 

Ο ξφινο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζε, έρεη επεθηαζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

παγθνζκηνπνίεζεο θαη έρεη ιάβεη κηα επηπιένλ ψζεζε απφ ηε δεχηεξε ηξαπεδηθή ζπλδηάζθεςε ηεο 

Βαζηιείαο (1998), ε νπνία βαζίζηεθε ζε ηξεηο ππιψλεο. Γειαδή ηε ζσζηή αμηνιφγεζε ειάρηζησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, ηελ επνπηεία γηα ηελ επάξθεηα επνπηηθψλ θεθαιαίσλ θαη ηελ ελίζρπζε 

ηεο πεηζαξρίαο ηεο αγνξάο. Έηζη, πνιιέο δηεζλείο ηξάπεδεο θαη επελδπηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

αμηνινγήζεηο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο σο πεγή γηα ην πξνζδηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ κηαο ρψξαο.32 

Ζ έληνλε παξνπζία ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο ζηε λέα ρξεκαηννηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη 

ε απνηπρία ησλ ηδξπκάησλ λα πξνβιέςνπλ ηε πξφζθαηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ησλ ΖΠΑ θαη ζε 

ζπλδπαζκφ, κε ηηο πησρεχζεηο ησλ εηαηξεηψλ Enror, WorldCom θαη Parmalat ζπληζηνχλ πιαίζην 

θξηηηθήο βαζηδφκελν θπξίσο ζηνλ πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο ηνπ θιάδνπ. ήκεξα νη νίθνη απηνί, 

θαηεγνξνχληαη σο βαζηθνί ππαίηηνη ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, ιφγσ πξνεγνχκελσλ 

πιαζκαηηθψλ αμηνινγήζεσλ. 

Δπίζεο, ρξήδνπλ άκεζεο κεηαξξχζκηζεο, φρη κφλν γηαηί δελ πξνέβιεςαλ ηελ θξίζε κε ηηο 

πςειφηεξεο πηζηνιεπηηθέο αμηνινγήζεηο ηνπο ζηα δηάθνξα είδε ηηηινπνηήζεσλ ησλ εηαηξεηψλ θαη 

ησλ ηξαπεδψλ, αιιά θπξίσο γηαηί πιεξψλνληαη απφ ηηο επελδπηηθέο ηξάπεδεο πνπ εμέδηδαλ θαη πνπ 

εθδίδνπλ έσο θαη ζήκεξα ηίηινπο. 

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

πεξίνδν θαηαζθεπήο θαη επέθηαζεο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ησλ ΖΠΑ. Ζ ζεκαζία θαηαζθεπήο 

ηνπ ζηδεξφδξνκνπ αλαδείρηεθε, θπξίσο, θαηά ηνλ ακεξηθάληθν εκθχιην πφιεκν 1861- 1865, νπφηε 

έθαλε δπλαηή ηε γξήγνξε κεηαθίλεζε ζηξαηεπκάησλ θαη πιηθνχ, θαη γηγαληψζεθε κέζσ ηεο 
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θαηαιπηηθήο ππνβνήζεζεο πνπ πξφζθεξε ζην θεθάιαην γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηηάρπλζεο θαη ηεο 

πεξηζηξνθήο ηνπ, κε απνηέιεζκα ηε δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ δξάζεο ζε λέεο αγνξέο.33  

 Ζ θαηαζθεπή απηή δελ ήηαλ δπλαηφ λα ρξεκαηνδνηεζεί ιφγν ηνπ κεγάινπ έξγνπ, αθφκα θαη 

ζηελ πεξίπησζε θξαηηθήο ππνζηήξημεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ρξεκαηνδνηήζεθαλ κεγάια πξνγξάκκαηα, 

κέζσ κεηφρσλ ή πηζησηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπφξεζε λα απνθηήζεη θαη γίλεη δπλαηή ε 

θηλεηνπνίεζε κεγάισλ ζπζζσξεπκέλσλ θεθαιαίσλ. Σα αμηφγξαθα, πνπ εθδίδνληαλ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ήηαλ θαηάιιεια θαη γηα επελδπηηθνχο ζθνπνχο, αιιά θαη γηα 

θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο θαη απάηεο.  

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1850, ηδξχζεθαλ ηα πξψηα πεξηνδηθά, ηα νπνία βνεζνχζαλ 

ζηελ άκεζε πιεξνθφξεζε γχξσ απφ ηηο αγνξέο, ηα δξψληα πξφζσπα θαη ζρέδηα ησλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ ζηαζκψλ: ην πεξηνδηθφ Poor „s American Rail road Journal εθδφζεθε ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1850. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1880 ην πεξηνδηθφ είρε ήδε 5.000 ζπλδξνκεηέο. 

Σν 1909 ηδξχζεθε ην πξαθηνξείν Moody‟s, ην νπνίν εμεηδηθεχηεθε ζηελ αμηνιφγεζε δαλείσλ γηα 

ζηδεξφδξνκνπο. Σελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή δεκηνπξγήζεθαλ θαη άιιεο κνξθέο δηάδνζεο 

πιεξνθνξηψλ, φπσο ην πξαθηνξείν Ρφηηεξ (1851).  

Ηζηνξηθά, κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο ζε ηξεηο θάζεηο. Έσο θαη ην 

1933 ηδξχζεθαλ ην Poor‟s American Rail road, ην Moody‟s θαη ην Ρφηηεξ, αιιά θαη άιινη νίθνη 

αμηνιφγεζεο. Οη ζπγθεθξηκέλνη νίθνη έδσζαλ θάηη δηαθνξεηηθφ γηα εθείλα ηα ρξφληα θαζψο 

εξγάδνληαλ κε βάζε έλα δηαθνξεηηθφ επηρεηξεζηαθφ κνληέιν απφ φηη ζήκεξα, ρσξίο λα είλαη αθφκε 

αλαγλσξηζκέλνη απφ ην πνιηηηθφ πεξίγπξν.  

Ζ δεχηεξε θάζε αξρίδεη απφ ην 1933 θαη θζάλεη κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1970. Μεηά ηε θξίζε 

δεκηνπξγήζεθε ην πξψην ακεξηθάληθν ίδξπκα, ην ιεγφκελν, «New Deal», ην νπνίν έρεη ζθνπφ ηελ 

επηηήξεζε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ, ζπγθεθξηκέλα ε «Security Exchange Commission» (SEC), ην 1934, 

ζαλ απνηέιεζκα ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ θξαρ ην 1929. ην δηάζηεκα απηφ αξρίδεη ε άλνδνο ησλ 

νίθσλ αμηνιφγεζεο, νη νπνίνη θαηνρχξσζαλ ην δηθαίσκα απφ ηελ SEC λα έρνπλ σο λέν ηνπο 

θαζήθνλ, λα πξνβαίλνπλ ζηε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ αζθαινχο «investment grade» θαη 

θεξδνζθνπηθήο «non investment grade» ρξεκαηηζηηθήο επέλδπζεο γηα ηνπο επελδπηέο. ιν απηφ ην 
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παξαζθήλην, έδσζε αηζηνδνμία ζηε πνιηηηθή ζθελή, θαζψο πίζηεπαλ φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 

εκπνδηδφηαλ κηα λέα ρξεκαηηζηηθή-νηθνλνκηθή θξίζε.
34  

Ζ ηξίηε θάζε, αξρίδεη ηελ πεξίνδν κε ην λενθηιειεπζεξηζκφ, κέζσ ηνπ νπνίνπ νη νίθνη 

αμηνιφγεζεο καδί κε ηηο ρξεκαηηζηηθέο αγνξέο θεξδίδνπλ έδαθνο. Ζ εδξαίσζε ηνπο επήιζε, φρη απφ 

κφλε ηεο αιιά απφ ηελ αζηηθή θξαηηθή πνιηηηθή. ηελ ζπλέρεηα, ε κπζηηθή δηαδηθαζία δφζεθε απφ 

ηελ SEC άδεηα κφλν γηα επηά νίθνπο αμηνιφγεζεο, νη νπνίνη ζπγρσλεχηεθαλ ζε ηξεηο, 

δεκηνπξγψληαο ηα θιαζζηθά κνλνπψιηα. Σαπηφρξνλα, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 νη νίθνη 

αμηνιφγεζεο, ειεγρφηαλ φιν θαη ιηγφηεξν απφ ηε SEC. Δθείλε ηελ επνρή ελδηαθέξνλ έδεηρλε ην λέν 

επηρεηξεζηαθφ κνληέιν. 

Οη νίθνη αμηνιφγεζεο θαηαλννχζαλ, ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο ζαλ εξγαζία- απφδνζε γηα ηνπο 

επελδπηέο. Μέρξη ηφηε πιεξσλφηαλ απφ απηνχο γηα αλαιχζεηο θαη αμηνινγήζεηο, απφ ηψξα θαη ζην 

εμήο, δεηνχζαλ ρξήκαηα θαη απφ ηνπο εθδφηεο ησλ αμηφγξαθσλ θάηη πνπ ππνδήισλε ηελ 

απμαλφκελε ζεκαζία πνπ απνθηνχζαλ νη ρξεκαηηζηηθέο αγνξέο, θαζψο θαη ηελ απμαλφκελε κάδα ζε 

αμηφγξαθα δηαθνξεηηθνχ θαη πην πεξίπινθνπ είδνπο.35  

Απηφ νθείινληαλ ζην γεγνλφο φηη, ην βηνκεραληθφ θεθάιαην εθείλε ηελ επνρή, δειαδή ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970, έδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηεο θεθαιαηαγνξάο. 

Σν ίδην ην βηνκεραληθφ θεθάιαην έβγαδε φιν θαη πεξηζζφηεξα θέξδε απφ ηηο επελδχζεηο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα δηνγθσζεί ν θιάδνο ηεο πξνζθνξάο 

ππεξεζηψλ ζε ρξεκαηηζηηθά δεηήκαηα. Σν πνζνζηφ ηνπ ζην ζπλνιηθφ θέξδνο φισλ ησλ κεηνρψλ 

εηαηξηψλ απμήζεθε ην 1950 απφ ην 11% ζε 40% ην 2001. 

Ζ ηάζε απηή αλαπηχρζεθε κέζσ ηεο θηιειεπζεξνπνίεζεο ησλ ρξεκαηαγνξψλ, ε νπνία 

ζπλνδεπφηαλ απφ κία αχμεζε ησλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ φπσο ν θιάδνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ, 

ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία θαη άιια. Ζ έιιεηςε πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο, κπνξνχζε λα 

αμηνινγεζεί απφ ηνπο δπλεηηθνχο επελδπηέο σο κε επαξθήο αζθάιεηα.
36

 

Γίπια ζηηο κεηνρέο θαη ζηα αμηφγξαθα κε ζηαζεξφ επηηφθην, απμήζεθε ε κάδα θαη ε ζεκαζία 

ησλ παξαγψγσλ, δειαδή αμηφγξαθσλ ησλ νπνίσλ ε ηηκή θαζνξίδεηαη κε άκεζν ηξφπν απφ ηε ηηκή 

ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ. Δπίζεο, απμήζεθε ε κάδα θαη ν φγθνο ησλ δαλείσλ ηα νπνία έπξεπε λα 

πηζηνπνηεζνχλ εγγξάθσο. Καηά ηελ εγγξαθή ηεο πηζηνπνίεζεο δαλείσλ «ζπγθεληξψλνληαη» 
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δαλεηθέο ζρέζεηο ζε έλα αμηφγξαθν, ην νπνίν κπνξεί λα πνπιεζεί ζε θάπνηνλ ηξφπν. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ ν αγνξαζηήο απνθηά ην δηθαίσκα γηα ηε πιεξσκή ησλ ηφθσλ.  

 Ζ ηξάπεδα, ε νπνία αξρηθά έρεη δψζεη ην δάλεην ζε έλαλ πειάηε, γηα  παξάδεηγκα κε ηε 

κνξθή ελφο δαλείνπ γηα θαηνηθία, εθπνηεί έηζη φρη κφλν ηα έζνδα απφ ηνπο ηφθνπο, αιιά θαη ην 

ξίζθν πνπ ζπλδέεηαη κε ηε δαλεηαθή ζρέζε ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο πιεξσκήο. ηε κνξθή ελφο 

αμηφγξαθνπ ην ξίζθν απηφ δελ εμαθαλίδεηαη, απιά κεηαηνπίδεηαη. Γεζκεχνληαη δειαδή, ζηνλ 

ηζνινγηζκφ κηαο άιιεο επηρείξεζεο. 

 Ο ππνινγηζκφο ηνπ ξίζθνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο απηψλ ησλ 

αμηφγξαθσλ, είραλ αλαιάβεη πιένλ νη νίθνη αμηνιφγεζεο. εκαληηθφ ξφιν ζε αχηε ηελ δηεξγαζία 

είρε ε θαηάξξεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο Bretton Woods  ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ „70 δίλνληαο 

ψζεζε ζηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο φπσο επίζεο θαη ηε δεθαεηία ηνπ ‟90, φπνπ ε παγθνζκηνπνίεζε 

ησλ αγνξψλ θαη ε απειεπζέξσζε ησλ ξνψλ θεθαιαίνπ δηεζλψο, αχμαλε ηνλ αξηζκφ ησλ ελ δπλάκεη 

επελδπηψλ αλά ηνλ θφζκν, ελψ παξάιιεια  ε αλάπηπμε αγνξψλ Eurodollar θαη ε παξνπζία ηνπ 

ΟΠΔΚ θέξλεη κηα αλαδηνξγάλσζε ησλ παγθφζκησλ πεγψλ θεθαιαίνπ, φπσο αθξηβψο ζπλέβε θαη 

ηελ επνρή ηνπ πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.37  

 ιν θαη πεξηζζφηεξα θξάηε θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο παγθνζκίσο εκθαλίδνληαη ζηηο 

αγνξέο σο εθδφηεο νκνιφγσλ. Γηεζλήο νξγαληζκνί  φπσο γηα παξάδεηγκα, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 

Σακείν (ΓΝΣ) αλαιακβάλνπλ ηελ δηαηήξεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, δεκηνπξγψληαο έλα 

θιίκα εκπηζηνζχλεο ζε φινπο φζνπο ήζειαλ λα επελδχζνπλ. 

Δίλαη ινηπφλ, ζαθέο φηη νη νίθνη αμηνιφγεζεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνη κε ηα νηθνλνκηθά 

δεδνκέλα θάζε πεξηφδνπ. Ο θαζέλαο μερσξηζηά φκσο είρε ηε δηθή ηνπ πνξεία θαη ζπκβνιή ζηελ 

βηνκεραλία ησλ αμηνινγήζεσλ.(Ενπνπλίδεο, 2012) 
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3.3 Παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ νίθσλ αμηνιόγεζεο 

 

Παγθνζκίσο ππάξρνπλ πεξίπνπ 150 νίθνη αμηνιφγεζεο. Οη κεγαιχηεξε νίθνη απφ απηνχο είλαη ηξείο 

(3) :  

 Standard &Poor„s (S&P)  

 Moody „s 

 Fitch 

Οη παξαπάλσ νίθνη αμηνιφγεζεο θαιχπηνπλ ην 97% ηεο αγνξάο. Μφλν νη δχν πξψηνη 

θαηέρνπλ απφ έλα κεξίδην 40%, ελψ ε Fitch θαηέρεη πάλσ απφ ην 15%.  

 ηηο ΖΠΑ απηφ ην δηάζηεκα είλαη αλαγλσξηζκέλνη δέθα νίθνη αμηνιφγεζεο ζαλ «Nationality 

Recognized Statistical Rating Organization», (NRSRO) απφ ηε SEC. Μεηαμχ απηψλ βξίζθεηαη έλαο 

ηαπσληθφο (Japan Credit Rating Agency) θαη έλαο θσδηθφο (DBRS). Ζ Κίλα έρεη επίζεο πέληε (5) 

κεγάινπο νίθνπο αμηνιφγεζεο, ελψ ε Ηλδία θαη ζηελ Ηαπσλία δξαζηεξηνπνηνχληαη αθφκε πέληε (5).  

ηελ Δπξψπε ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο ηνπο, φκσο απηνί είλαη εμεηδηθεπκέλνη θαηά θαλφλα  ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο, φπσο ζηελ λαπζηπινΐα.  

 

3.3.1 Moody’s Investors Servises 

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο νίθνο αμηνιφγεζε, αλήθεη ζηνλ εκπνξηθφ νίθν Moody‟s Corporation, κεηνρηθή 

εηαηξία εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο Νέα Τφξθεο. Ηδξχζεθε ην 1900, κε ηελ επσλπκία John 

Moody & Company απφ ηνλ John (1868-1958), κε ζθνπφ λα ζπκβνπιεχεη ηνπο αγνξαζηέο ησλ 

νκνιφγσλ γηα ηνπο ζηδεξνδξφκνπο, ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ θεθαιαηνπνίεζε, 

ηε δηαρείξηζε θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ εηαηξηψλ.38 

Σν εγρεηξίδην απηφ παξείρε πιεξνθνξίεο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα κεηνρέο θαη νκφινγα 

νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ, θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ, βηνκεραληψλ, κεηαιιείσλ θαη επηρεηξήζεσλ 
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θνηλήο σθέιεηαο. Ζ θπθινθνξία ηνπ εμαπιψζεθε ζηηο ΖΠΑ κέρξη ην 1903, απνηειψληαο έλα 

ρξήζηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα επελδπηψλ.  

Μεηά ηε θξίζε ηεο αγνξάο κεηνρψλ ην 1907, ε εηαηξία Moody‟s  κε δηαζέηνληαο επαξθή 

θεθάιαηα, νδεγήζεθε ζε πψιεζε. κσο ην 1909, επαλήιζε ζηελ αγνξά πξνζθέξνληαο πιένλ ζηνπο 

επελδπηέο αλαιχζεηο γηα ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ θαη φρη απιή παξάζεζε πιεξνθνξηψλ. Πξνρψξεζε 

ινηπφλ, ζηελ έθδνζε βηβιίνπ κε αλαιχζεηο γηα ηηο ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξείεο γηα ηα θπθινθνξνχληα 

ρξεφγξαθα ηνπο, θαηαγξάθνληαο παξάιιεια ζπκπεξάζκαηα θαη αμηνινγήζεηο, γηα ηε ζρεηηθή 

πνηφηεηα επέλδπζεο ζε απηά ηα ρξεφγξαθα.  

Ζ αμηνιφγεζε απηή, εθθξάζηεθε ρξεζηκνπνηψληαο σο ζχκβνια γξάκκαηα, ε ρξήζε ησλ 

νπνίσλ πηνζεηήζεθε απφ ην εκπνξηθφ θαη πηζηνιεπηηθφ ζχζηεκα, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη εηαηξίεο 

παξνρήο πιεξνθνξηψλ πίζησζεο (credit –reporting firms) απφ ηα ηέιε ηνπ 19 αηψλα. Ζ Moody‟s 

ινηπφλ, κε ηελ αλάιπζε κεηφρσλ θαη νκνιφγσλ ησλ Ακεξηθάληθσλ ηδεξνδξφκσλ, έγηλε ε πξψηε 

εηαηξία αμηνιφγεζεο ρξενγξάθσλ ηεο αγνξάο.  

Σν 1909, ε εηαηξία πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε ελφο αθφκα εγρεηξηδίνπ κε ηίηιν «Moody‟s 

Analysis of Rail road Investment» ζεκεηψλνληαο κεγάιε επηηπρία. Σν εγρεηξίδην απηφ, πεξηέγξαθε 

κε πιήξε αλάιπζε ηηο αξρέο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνίεζε ε Moody „s γηα ην πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ιεηηνπξγίαο κηαο ζηδεξνδξνκηθήο εηαηξίαο, ηελ δηαρείξηζή ηεο θαη ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζεο. 

Σν 1913, δηεχξπλε ην ζχλνιν ησλ εηαηξηψλ πνπ αμηνινγνχζε, επεθηείλνληαο ηελ  αλάιπζε ηεο, ζε 

βηνκεραληθέο εηαηξίεο θαη εηαηξίεο θνηλήο σθέιεηαο.  

 Έηζη, κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ νη αμηνινγήζεηο ηεο έγηλαλ έλαο πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο ζηελ αγνξά νκνιφγσλ. Σελ πξψηε Ηνπιίνπ ην 1914, δεκηνπξγείηαη ε Moody‟s Investors 

Service. Σελ ίδηα ρξνληά, ε εηαηξία μεθηλά ηελ αμηνιφγεζε νκνιφγσλ πνπ εθδίδνπλ ακεξηθάληθεο 

πφιεηο θαη δεκνηηθέο αξρέο, θάηη ην νπνίν ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ ηφηε επνρή.  

Οη αμηνινγήζεηο ηεο Moody‟s ην 1924, είραλ θαιχςεη ζρεδφλ ην 100% ηεο ακεξηθάληθεο 

αγνξάο. Οη ελ ιφγσ αμηνινγήζεηο βαζίδνληαλ ζε δεκνζηεπκέλεο πιεξνθνξίεο θαη δελ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ, θαηφπηλ θάπνηαο αίηεζεο ησλ εθδνηψλ ρξενγξάθσλ. Ζ Moody „s, ζπλέρηζε ηελ 

έθδνζε αμηνινγήζεσλ θαη  ηελ παξαθνινχζεζε  ησλ αγνξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Μεγάιεο 

„Όθεζεο. 

 ηε ζπλέρεηα ην 1962, ε Dun & Bradstreet εμαγφξαζε ηε Moody „s Investment Service. Έηζη 

απηέο νη δχν εηαηξίεο, νη νπνίεο ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο, δειαδή απηή ηεο αλάιπζεο 
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πιεξνθνξηψλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο νκνιφγσλ, λα βξίζθνληαη ππφ ηελ ίδηα δηεχζπλζε, παξ φιν πνπ 

κέρξη ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ θαη πάιη σο αλεμάξηεηνη νξγαληζκνί.  

Ζ λέα εηαηξία ινηπφλ, επεθηάζεθε ζηηο αγνξέο ησλ βξαρππξφζεζκσλ αμηφγξαθσλ εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ (commercial paper market), θαηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ „70 φπσο θαη ζηηο 

ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. Σελ ίδηα ζηηγκή, νη θπξηφηεξνη νίθνη αμηνιφγεζεο θαζηέξσζαλ ηελ θαηαβνιή 

ακνηβήο γηα ππεξεζίεο, πνπ παξείραλ ηφζν ζηνπο εθδφηεο ρξενγξάθσλ φζν θαη ζηνπο επελδπηέο. 

Απηή ε αιιαγή επήιζε θαη βαζίζηεθε ζην γεγνλφο φηη ε αμία κηαο αληηθεηκεληθήο 

αμηνιφγεζεο, ήηαλ ζεκαληηθή γηα ηνπο εθδφηεο ρξενγξάθσλ θαζψο παξείραλ ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο, γηα πξφζβαζε ζηελ αγνξά.  

Δπίζεο, έλαο ιφγνο γηα ηελ πιεξσκή ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο, ήηαλ φηη κε δεδνκέλν ην 

απμαλφκελν πεδίν αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ θεθαιαηαγνξψλ, ε απαίηεζε ησλ 

νίθσλ απηψλ γηα εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ήηαλ απμεκέλε θαη νη ακνηβέο ηνπο δελ κπνξνχζαλ λα 

θαιπθζνχλ κφλν απφ ηα θέξδε ησλ δεκνζηεχζεσλ.  

  Ζ λνκηθή έδξα ηεο Moody „s βξίζθεηαη ζηελ Delaware έρνληαο ηελ επηρεηξεζηαθή ηεο έδξα 

ζηε Νέα Τφξθε. Ζ Moody„s έρεη δψδεθα (12) ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ζηηο ΖΠΑ πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα 

δηάθνξεο ππεξεζίεο ζπκβνχισλ θαη πιεξνθνξηψλ, φιεο κε λνκηθή έδξα ζην Delaware. ε απηψλ ηνλ 

νίθν αμηνιφγεζεο αλήθνπλ 74 επηρείξεζεο ζε άιια θξάηε. Μεξηθά απφ απηά είλαη ζην Ηζξαήι, ζηελ 

Νφηηα Αθξηθή, ζηελ Ηλδνλεζία θαη ζην Νηνπκπάη.  

Σν 2009 ε Moody„s αμηνιφγεζε, 12.000 ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, 25.000 δεκφζηεο 

επηρεηξήζεηο, 110 θξάηε θαη 106.000 δνκηθά ρξεκαηηζηηθά πξντφληα. Μέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηεο 

ρψξνπ κπνξνχκε λα ελεκεξσλφκαζηε γηα φιεο ηηο αμηνινγήζεηο πνπ θάλεη θαζεκεξηλά ε εηαηξία είηε 

γηα επηρείξεζεο, ρψξεο θαζψο θαη γηα κηα νιφθιεξε αγνξά. (moody's corporation, n.d.)39 
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Πίλαθαο 1:Υξνλνδηάγξακκα  Moody's  

 

 

3.3.2 Standard & Poor’s Ratings Services 

 

Σν1916, ηδξχζεθε ε Standard Statistics, ε νπνία ην 1941 ζπγρσλεχηεθε κε ηελ Poor‟s Publishing 

δεκηνπξγψληαο, ζηε ζπλέρεηα ηελ Standard & Poor‟s. ηε ζπλέρεηα, αγνξάζηεθε απφ ηνλ εκπνξηθφ 

νίθν The McGraw Hill Companies. ηνλ νίθν απηφ αλήθνπλ επηρεηξήζεηο40 τσλ ΜΜΔ, νη νπνίεο 

ηαπηφρξνλα δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζε άιινπο ηνκείο. Γηα  παξάδεηγκα, Platts (βηνκεραλία 

πεηξειαίνπ, κεηάιινπ θαη ελέξγεηαο), Dodge (νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο), Appleton & Lange 

(ηαηξηθή), Open University Press, J.D.Power (κάξθεηηλγθ, έξεπλα θαηαλαισηψλ), Broadcasting 

(εηδήζεηο, πνιπάξηζκνη ηειενπηηθνί ζηαζκνί). Βαζηθνί ηδηνθηήηεο είλαη νη: Capital World Investors, 

Rowe Price, Fidelity Investments, Vanguard Group, State Street, Oppenheimer Funds, Morgan 

Stanley, Washington Mutual Funds, Blackrock, Allianz Global Investors of America. 

  Ζ εηαηξία Standard&Poor‟s δηαζέηεη ηζηνξία πεξηζζφηεξε απφ ησλ εθαηφ ζαξάληα εηψλ, 

αθνχ ην 1860 ν Henry Varnum Poor εμέδσζε ην εγρεηξίδην “History of Rail roads and Can also the 

United States”,έρνληαο βάιεη ηα ζεκέιηα ηεο βηνκεραλίαο πιεξνθνξηψλ, ζε κηα επνρή, φπνπ ζηελ 

                                                           
40

 https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s 
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Δπξψπε είρε ηε ηάζε λα αλαδήηα φζν πην πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο κεηνρέο ηεο ζηε πξφζθαηα 

δηακνξθσκέλε ππνδνκή ηεο Ακεξηθήο. 41 

Σν 1916 ε  Poor „s Publishing Company, μεθίλεζε ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε δεκνζηνπνίεζε 

αμηνινγήζεσλ εηαηξηθψλ νκνιφγσλ, ελψ ιίγν θαηξφ αξγφηεξα αθνινχζεζαλ νη αμηνινγήζεηο ησλ 

θξαηηθψλ νκνιφγσλ. Σν 1940, νη αμηνινγήζεηο επεθηάζεθαλ ζηα δεκνηηθά νκφινγα θαη ην 1941 

απνηέιεζε ρξφληα νξφζεκν θαζψο ε Standard Statistic Bureau θαη ε Poor‟s Publishing 

Company,ζπγρσλεχηεθαλ θαη δεκηνχξγεζαλ ηελ Standard & Poor‟s. Σν 1966 ε S&P πεξλά ζηελ 

ηδηνθηεζία ηνπ MacGraw Hill ην νπνίν ηζρχεη κέρξη θαη ζήκεξα. 

Ζ Standard & Poor‟s είλαη κηα κεηνρηθή εηαηξία, εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην κε λνκηθή 

έδξα ζηε Delaware, ε νπνία απνηειεί ρξεκαηηζηηθή φαζε. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο 

Δηαηξηψλ ηεο Πνιηηείαο, πεξηζζφηεξεο απφ 1.000.000 εηαηξίεο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην, ζην 

Μεηξψν ηνπ Σκήκαηνο, εθ ησλ νπνίσλ ην 50% είλαη εηαηξίεο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην, ιφγσ 

ηνπ επλντθφηεξνπ θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο. Ζ επηρεηξεζηαθή ηεο έδξα είλαη ζηε Νέα Τφξθε, κε γξαθεία ζε 23 θξάηε θαη 

8.000 απαζρνινχκελνπο. Απ‟ ην 1969 εγείηαη ζηελ Wall Street ζην ζχζηεκα θαηαρψξεζεο θαη 

ηαπηνπνίεζεο CUSIP (Committee for Uniform Security Identification Procedures). 

Σν 1975 ζηελ Standard & Poor‟s κεηαβηβάζηεθαλ πςειά θαζήθνληα απφ ηελ SEC. ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 2011-2012,ν νίθνο αμηνιφγεζεο είρε αλαιάβεη λα αμηνιφγεζε νκφινγα θαη 

πηζηψζεηο ηεο ηάμεο ησλ 32 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, (Deven Sharma) ελψ ην έηνο 2013 ηα 

ζπλνιηθά έζνδα είλαη 2,274 δηο $, απμεκέλα θαηά 12% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, φπνπ ήηαλ 

2,034 δηο $42. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο, έρεη πξαγκαηνπνηήζεη εθηηκήζεηο ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 50 ρψξεο.(© 2017 S&P Global, 2017)43
 

 

 

 

 

                                                           
41

https://www.standardandpoors.com 
42

https://www.fitchratings.com/site/home 
43

 The MacGrawHill Companies Annual Report 2013 
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Πίνακας 2: Χρονοδιάγραμμα Standard And Poor's 

 

 

 

3.3.3 Fitch Rating 

 

Ζ Fitch Ratings Limited, αλήθεη θαηά 60% ζηελ γαιιηθή κεηνρηθή εηαηξία Fimalac, ε νπνία είλαη 

εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηεξίνπ ηνπ Παξηζηνχ. Γίπια ζηηο ππεξεζίεο γηα ρξεκαηηζηεξηαθά, ε Fimalac 

επελδχεη επίζεο ζε αθίλεηα (North Colonnade, Λνλδίλν ) θαη ζε εκπνξηθνχο νίθνπο, ηδηαίηεξα ζε 

ζνχπεξ κάξθεη θαη ζε βηνκεραλίεο απηνθηλήησλ. 

Καηά ην 40% ε Fitch αλήθεη ζηνπο εκπνξηθνχο νίθνπο MME ησλ ΖΠΑ Hearst.  Ο εκπνξηθφο 

νίθνο απηφ, είλαη ηδηνθηήηεο ζε 23 εκεξήζηεο θαη εβδνκαδηαίεο εθεκεξίδεο, ζε 33 ξαδηνθσληθνχο 

θαη ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο, θαηέρεη επίζεο ηελ Arts & Entertainment Network κε ηελ  Disney θαη 

ηελ  General Electric/ NBC, ην  History Channel ζε 75 ρψξεο, θαισδηαθή ηειεφξαζε γηα ζπνξ, ελψ 

έρεη ζηξαηεγηθή ζρέζε θαη κε ζπκθσλία κε ηε Yahoo, ηε Nokia  θαη ηε Microsoft.    

ηελ θαηνρή ηεο Fitch βξίζθεηαη επίζεο θαη ην Cosmopolitan, ην νπνίν εθδίδεηαη ζε 53 

ρψξεο, ην Esquire, Harper‟s Bazaar, ην Good House keeping, ην Marie Claire θαη ην The Oprah 



41 
 

Winfrey Show. Ο νίθνο απηφο, παξέρεη επίζεο θαη ππεξεζίεο ζπκβνπιψλ πνπ αθνξνχλ ζην ζχζηεκα 

πγείαο.  

Ζ λνκηθή έδξα ηνπ βξίζθεηαη ζηε Delaware. ε κεγαιχηεξε αλάιπζε, ε Fitch Ratings έρεη ηηο 

ξίδεο ηεο ζηελ Fitch Publishing Company, ε νπνία ηδξχζεθε ην 1913. ηελ δεθαεηία ηνπ 20, ε Fitch 

εηζήγαγε ηελ γλσζηή ζήκεξα θιίκαθα αμηνιφγεζεο ΑΑΑ-D. Τπήξμε έλαο απφ ηνπο ηξείο νίθνπο 

αμηνιφγεζεο, καδί κε ηε Standard&Poor‟s θαη ηελ Mood‟s πνπ αλαγλσξίζηεθε ην 1975 απφ ηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο (Securities and Exchanges Commission SEC) σο εζληθά αλαγλσξηζκέλνο 

νξγαληζκφο ζηαηηζηηθήο θαη αμηνιφγεζεο, (National Recognized Statistical Rating Organization). 

Απφ ην 1989 κε ηελ αλαδηνξγάλσζε θεθαιαίσλ θαη ηελ αιιαγή ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηεο νκάδαο, ε 

Fitch γλσξίδεη πνιχ κεγάιε αλάπηπμε.44 

ηε δεθαεηία ηνπ „90 επεθηείλνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ structured finance, παξέρνληαο  ζηνπο 

επελδπηέο πξσηνγελή έξεπλα, πιήξεο εξκελεία πνιχπινθσλ πηζηψζεσλ θαη απζηεξφηεξε 

παξαθνινχζεζε. Ζ Fimalac αγφξαζε ην 1992 ην κηθξφ νίθν αμηνιφγεζεο IBCA (International Bank 

Credit Analyst ,Λνλδίλν). Γηα λα έρεη πξφζβαζε ζηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ, ε Fimalac απνθηά ην 1997 

ηελ Fitch θάηη ην νπνίν βνήζεζε φκσο ηε Fitch λα απμήζεη ζεκαληηθά ηελ παξνπζία ηεο δηεζλψο 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηξαπεδψλ, ησλ θξαηψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ.45 

Σνλ Απξίιην ηνπ 2000, αγνξάζηεθε ν νίθνο αμηνιφγεζεο Duff &Phelps (ηθάγν) θαη ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2000 νινθιεξψζεθε ε εμαγνξά ηεο Thomson Bank Watch, εηαηξία αμηνιφγεζεο 

ηξαπεδψλ, απφ ηε Fitch. Απηέο νη εμαγνξέο ελίζρπζαλ ηελ Fitch  ζηνπο ηνκείο ησλ αζθαιίζεσλ, 

εηαηξεηψλ, structured finance, πξνζζέηνληαο παξάιιεια έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ γξαθείσλ θαη 

ζπλδεδεκέλσλ εηαηξηψλ παγθνζκίσο. Έηζη, πξνέθπςε ε Fitch Group κε 3.000 εξγαδφκελνπο. 

Ζ επηρεηξεζηαθή έδξα ηεο βξίζθεηαη ζην Λνλδίλν θαη ηελ Νέα Τφξθε. Ζ εηαηξία έρεη 49 

παξαξηήκαηα θαη πειάηεο ζε 150 ρψξεο, ελψ ν θχξηνο φγθνο ησλ εξγαζηψλ ππάγνληαη ζηηο ΖΠΑ. Ο 

νίθνο απηφο εθηφο, απ‟ ηηο αμηνινγήζεηο πνπ θάλεη, παξέρεη επίζεο ππεξεζίεο ζπκβνπιψλ ζε κηα 

πιεζψξα δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζε ηκήκαηα δηνίθεζεο. (fitchratings, n.d.) 

 

 

 

                                                           
44

 https://www.insurancedaily.gr-rating-agencies/ 
45

 https://en.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings 
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Πίνακας 3: Χρονοδιάγραμμα  Fitch Rating 

 

 

3.4 Αλαγθαηόηεηα πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο 

 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο. Ζ θάκςε ζηελ αγνξά κηαο 

ρψξαο επεξεάδεη ηελ νηθνλνκία φισλ ησλ ρσξψλ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ θαη απφ ηηο 

ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα φπνπ ε Διιεληθή, ε Ηξιαλδηθή θαη ε Πνξηνγαιηθή θξίζε 

επεξεάδεη άκεζα ηελ πνξεία ηνπ επξψ. 

Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ φια απηά ηα δεηήκαηα, ε  Δπξσπατθή Δπηηξνπή έζεζε ζαλ ζηφρν, 

ηελ βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ πξαθηηθψλ, ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ θαη ηελ απνηίκεζε ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 θαη ε απνπζία εζληθψλ θαλνληζκψλ, 

ψζεζαλ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα ζεζπίζεη θνηλνχο θαλφλεο γηα λα ξπζκίζεη θαιχηεξα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ νξγαληζκψλ αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Έηζη, έγηλε επηηαθηηθή ε 

αλάγθε βειηίσζεο ηεο ηθαλφηεηαο εληνπηζκνχ θηλδχλσλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο, κε ηελ 

εμεχξεζε αθφκε θαη ησλ πην ηθαλνπνηεηηθψλ κεζφδσλ απνηίκεζεο θηλεηψλ αμηψλ, δηαζθαιίδνληαο 

έηζη, φηη νη κε ηξαπεδηθνί επελδπηέο δηαρεηξίδνληαη ζσζηά ηνπο θηλδχλνπο ηνπο θαη δηεξεπλνχλ ηνλ 

ξφιν ησλ νίθσλ πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ζηελ ηειεπηαία θξίζε. 
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πλεπψο, πξνηνχ πξνρσξήζεη ε κειέηε, θξίλεηαη ζθφπηκν λα νξίζνπκε ηη ελλννχκε ιέγνληαο 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα.
46

 Ζ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, είλαη ε αμηνπηζηία κηαο επηρείξεζεο ή αθφκα 

θαη κηαο ρψξαο ζηελ απνπιεξσκή ησλ ρξεψλ ηεο. Ζ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα απνθαιχπηεη ζηνλ 

δαλεηζηή ή ζηνλ επελδπηή, ηε δπλαηφηεηα ηνπ δαλεηνιήπηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο δαλεηαθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο ρσξίο νηθνλνκηθφ θίλδπλν. 

Ζ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα κηαο εηαηξίαο ή κηαο ρψξαο, απνηειεί νηθνλνκηθφ δείθηε γηα ηνπο 

επελδπηέο ησλ ρξενγξάθσλ πνπ εθδίδεη, θαζψο θαη ηα εκπνξηθά νκφινγα ηεο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ εηαηξηψλ, θαη ησλ ρσξψλ έρνπλ αλαηεζεί ζε δηάθνξνπο νίθνπο 

αμηνιφγεζεο, κε ηνπο ηξεηο κεγαιχηεξνπο λα είλαη ε Moody‟s, ε Standard &Poor‟s (S&P)θαη ε  

Fitch.  

Οη νίθνη αμηνιφγεζεο είλαη ζεκαληηθνί γηα ηνπο επελδπηέο, ηηο ηξάπεδεο θαη ηηο θπβεξλήζεηο, 

θαζψο απηνί, παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο (monitoring) θαη παξάιιεια αμηνινγνχλ θαη  

δηαβαζκίδνπλ (rating) ηελ πηζηνιεπηηθή αμηνπηζηία ελφο Γεκνζίνπ ή ελφο Ηδησηηθνχ θνξέα, πνπ 

πξνρσξά ζηελ έθδνζε ρξενγξάθσλ (Κξαηηθά ή Δηαηξηθά Οκφινγα). Δπίζεο, πξνζθέξνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ θξχβνπλ νη πξνζδνθψκελεο επελδχζεηο 

εθδίδνληαο ηηο αληίζηνηρεο αμηνινγήζεη. Έηζη, αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο έλαο νίθνο αμηνιφγεζεο 

αλαβαζκίδεη ή ππνβαζκίδεη ηελ πηζηνιεπηηθή αμηνπηζηία ελφο εθδφηε νκνιφγσλ, γεγνλφο πνπ έρεη 

άκεζε επίπησζε ζην χςνο ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ.  

 

3.4.1 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα 

 

Οη θχξηνη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ δαλεηνιήπηε 

είλαη:  

 Σν καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ (ΑΔΠ, Έιιεηκκα, Πιεζσξηζκφο, Αλεξγία)  

 Ζ δηαζεζηκφηεηα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη νη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη  

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα.  

 Ζ δηάξζξσζε θαη ξεπζηφηεηα ηνπ εγρψξηνπ Σξαπεδναζθαιηζηηθνχ Σνκέα. 

                                                           
46

 E-magazine Δθμιτριοσ Λ. Παπαδόπουλοσ Οίκοι Αξιολόγθςθσ Πιςτολθπτικισ Ικανότθτασ: ‘Διαμεςολαβθτικοί 
Οργανιςμοί Αξιόπιςτθσ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ και ο ρόλοσ τουσ ςτθν ζκδοςθ ομολογιακϊν  δανείων με 
δθμόςια εγγραφι’ 21/01/2014    
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 Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. 
47

 

 Σν ηζνδχγην πιεξσκψλ θαη ε ηζηνξηθή αμηνπηζηία ησλ πξνβιέςεσλ.  

 Οη πξνβιέςεηο γηα ηελ κειινληηθή Καηαλαισηηθή θαη Απνηακηεπηηθή ζπκπεξηθνξά κηαο 

νηθνλνκίαο.  

 Ζ ηζηνξηθή δηαθχκαλζε επηηνθίσλ απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ. 

 Οη πνιηηηθέο εμειίμεηο (political risk) ηεο θάζε ρψξαο. 

 Οη εμσγελείο εμειίμεηο θαη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην ξίζθν (market risk and 

systemic risk).  

Ζ πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε αληηζηνηρεί ζηελ πηζηνιεπηηθή αμηνπηζηία κηαο επηρείξεζεο ή κηαο 

νηθνλνκίαο ζην ζχλνιν. Σα επηηφθηα εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην ξίζθν πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε. Αληίζεηα, έλα πςειήο δηαβάζκηζεο πξνζθέξεη κηθξφηεξν επηηφθην, θαζψο 

ε επέλδπζε ζεσξείηαη πνιχ ρακεινχ ξίζθνπ θαη νη αγνξαζηέο είλαη εχθνιν λα βξεζνχλ. 
48

 

 

3.4.2. Η βαζκνινγηθή θιίκαθα 

 

 Οη ηξεηο κεγαιχηεξνη νίθνη νκαδνπνηνχλ ηνπο βαζκνχο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζηηο αθφινπζεο δπν 

θαηεγνξίεο:  

1. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΥΑΜΗΛΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ  

  Ζ θαηεγνξία απηή ιέγεηαη αιιηψο θαη επελδπηηθφο βαζκφο (Investment Grade).  

AAA (ηξηπιφ Α) → πηζησηηθφο θίλδπλνο ζρεδφλ κεδεληθφο  

 ΑΑ
+
,ΑΑ, ΑΑ

-
 → αζθαιήο επέλδπζε, κηθξφ θίλδπλνο απνηπρίαο 

 Α
+
,Α, Α 

-
→ Αζθαιήο επέλδπζε, εθηφο εάλ απξφβιεπηα γεγνλφηα ζπκβνχλ γεληθά ζηελ   

νηθνλνκία ή ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

2. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΤΦΗΛΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ  

Ζ θαηεγνξία απηή ιέγεηε αιιηψο θεξδνζθνπηθφο επελδπηηθφο βαζκφο (Speculate Grade ή 

Βαζκφο «ζθνππηδηψλ» (Junk Grade).  
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ΒΒΒ
+
, ΒΒ, ΒΒ 

-
→ Κεξδνζθνπηθή επέλδπζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία εκθαλίδεηαη ζπρλά ζε 

επηδεηλνχκελεο (ρεηξφηεξεο) θαηαζηάζεηο, ζπλήζσο πξνβιεκαηηθέο ζρεηηθά κε ηελ πξφβιεςε 

εμειίμεσλ.  

Β
+ , 

Β, Β 
-
→ Κεξδνζθνπηθή επέλδπζε. Αλακέλεηαη επηδείλσζε (ρεηξνηέξεπζε) θαηάζηαζεο.  

CCC, CC, C → Μεγάιε πςειή πηζαλφηεηα πηψρεπζεο ή άιιε δηαθνπή επηρεηξεκαηηθήο 

δξάζεο.  

D→ Πηζαλφηεηα πηψρεπζεο ή καθξνρξφληα αδπλακία πξαγκαηνπνίεζεο πιεξσκψλ.  

WR→ Αλάθιεζε βαζκνινγηθήο ηεξάξρεζεο. 

NR  → Με βαζκνινγηθή ηεξάξρεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ. (επξεηήξην νηθνλνκηθψλ φξσλ 

)
49

 

 

  Ζ βαζκνινγία πνπ αληηπξνζσπεχεη θάζε νίθνο είλαη δηαθνξεηηθφο θαη ην παξαηεξνχκε ζην 

παξαθάησ πίλαθα:  
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Πίλαθαο 4: Γηαβαζκίζεηο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ νίθσλ αμηνιόγεζεο  
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                                        ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
Ο

 

                                Η ΚΡΙΗ ΣΗΝ ΙΡΛΑΝΓΙΑ 

 

4.1 Η ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηεο Ιξιαλδίαο 

 

Ζ αγξνηηθή νηθνλνκία ηεο Ηξιαλδίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα κεηαηξάπεθε ζε κηα νηθνλνκία κε θχξηνπο 

άμνλεο ην εκπφξην, ηηο επελδχζεηο, ηε βηνκεραλία θαη ηνλ νξπθηφ πινχην. Κχξην ξφιν ζηελ 

αλάπηπμε ηεο παίδνπλ νη εμαγσγέο, αιιά επσθειείηαη θαη απφ ηελ άλνδν ησλ θαηαλαισηηθψλ 

εμφδσλ, ησλ θαηαζθεπψλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επελδχζεσλ. ηα ραξηηά ε ρψξα είλαη ν 

κεγαιχηεξνο εμαγσγέαο ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ινγηζκηθνχ, σζηφζν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνιιά 

πξντφληα, θπξίσο κνπζηθήο, πεξλνχλ κέζα απφ ηε ρψξα γηα λα απνθχγνπλ ηνπο θφξνπο απφ αγαζά 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.  

Απφ ηελ πιεπξά ηεο θπβέξλεζεο ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο λα 

αληηκεησπηζηνχλ ν πιεζσξηζκφο, ε πςειή θνξνινγία, ε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε δεκφζηνπ 

ρξήκαηνο, ε απνπζία μέλσλ επελδχζεσλ θαη νη ρακειέο εξγαζηαθέο δεμηφηεηεο. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

1999, ε ρψξα κπήθε ζηελ επξσδψλε, εγθαηαιείπνληαο ηελ ηξιαλδηθή ιίξα.  Σν 10% ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο Ηξιαλδίαο δεη θάησ απφ ηα φξηα ηεο θηψρεηαο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο UNICEF. Ζ Ηξιαλδία 

έρεη ην έθην κεγαιχηεξν πνζνζηφ παηδηθήο θηψρεηαο (16,8%) ζηνλ αλεπηπγκέλν θφζκν. 
51

 

Σν 2010 ε ρψξα ήξζε αληηκέησπε κε ηελ παγθφζκηα θξίζε. Οη ππνπξγνί Οηθνλνκηθψλ ηεο 

Δ.Δ. ελέθξηλαλ ζηηο 21 Ννεκβξίνπ ηνπ 2010 ηξηεηέο πξφγξακκα, χςνο ζρεδφλ 90 δηο επξψ, γηα 

νηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο Ηξιαλδίαο έπεηηα απφ αίηεκα ηεο ίδηαο ηεο ρψξαο γηα έληαμε ζηνλ 

κεραληζκφ ζηήξημεο.  

Σελ Σξίηε 7 Γεθεκβξίνπ ε Ηξιαλδηθή θπβέξλεζε νρπξψζεθε ζην θνηλνβνχιην ηνπ Γνπβιίλν, 

βξηζθφκελε εθεί γηα λα ςεθίζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ κε ηνλ νπνίν ζα εθαξκφδνληαλ νη πεξηθνπέο θαη 

ηα κέηξα ιηηφηεηαο πνπ απαηηνχληαη απφ ην ΓΝΣ θαη ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ). Ο 

πξνυπνινγηζκφο απηφο αλέξρεηαη ζε κηα πεξίνδν πεξαηηέξσ εκβάζπλζεο ηεο θξίζεο, θαζψο ην ρξένο 
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ηεο θάπνηε ηαρχηεξεο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίαο ηεο Δπξψπεο
52

 βξίζθεηαη πιένλ εθηφο ειέγρνπ. 

Ζ πξνθαλήο εξψηεζε κε ηελ νπνία έξρεηαη θάπνηνο αληηκέησπνο είλαη «Ση πήγε ζηξαβά;» θαζψο θαη 

ην «Ση ζπλέβε ζε απηφ ην νηθνλνκηθφ ζαχκα;»
53

 

Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ επηηεχρζεθε ζηελ Ηξιαλδία απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 

κέρξη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 βαζηδφηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε δχν δηαθνξεηηθά ζηάδηα 

αλάπηπμεο. Απφ ηε κία πιεπξά ππήξρε κηα πεξίνδνο αλάπηπμεο σο απνηέιεζκα ησλ πςειψλ κηζζψλ, 

ηνπ πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη ησλ πςειψλ επηπέδσλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ (μέλεο 

πνιπεζληθέο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Ηξιαλδία). Ζ πεξίνδνο απηή έγηλε γλσζηή σο  ε «θειηηθή 

ηίγξεο» θαη δηήξθεζε κεηαμχ 1995 θαη 2000 πεξίπνπ. Μεηά απφ απηφ, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ήηαλ 

θπξίσο ην απνηέιεζκα ηεο θνχζθαο ηεο αγνξάο αθηλήησλ ε νπνία δηήξθεζε κέρξη ην 2006.  

Ζ «θνχζθα» ζήκαηλε φηη νη ηξάπεδεο ζα κπνξνχζαλ λα δηνγθψζνπλ ηε δήηεζε θαηνηθηψλ κε 

δαλεηζκφ πεξηζζφηεξσλ ρξεκάησλ γηα ηηο ππνζήθεο. Απηφ αχμεζε ηηο ηηκέο, απμάλνληαο θαη ην πνζφ 

ησλ ρξεκάησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θεξδίζνπλ κέζσ ηνπ δαλεηζκνχ γηα νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο. 

Οη μέλεο ηξάπεδεο θαη νη επελδπηέο πήξαλ θαη απηνί κέξνο ζην παηρλίδη θαη εθηηκάηαη φηη δάλεηζαλ 

844 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζηηο ηξιαλδηθέο ηξάπεδεο, πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ καλία 

ησλ θαηαζθεπψλ. 

ηαλ νη ηξάπεδεο θαηάζρεζαλ απηέο ηηο ηδηνθηεζίεο, παξνκνίσο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ηηο 

πνπιήζνπλ γηα θέξδνο. Καζψο ηα εηζνδήκαηα ησλ ηξαπεδψλ ειαηηψζεθαλ, άξρηζαλ λα ηειεηψλνπλ 

ηα ρξήκαηα κε ηα νπνία ζα πιήξσλαλ ηηο δηθέο ηνπ νθεηιέο.  

Μέρξη ην 2008, ην ηξιαλδηθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα βξηζθφηαλ ζηα πξφζπξα ηεο θαηάξξεπζεο. 

Γηα λα απνθεπρζεί απηφ, ε ηξιαλδηθή θπβέξλεζε εμέδσζε κηα εγγχεζε ζε φιεο ηηο νθεηιέο ησλ 

ηξιαλδηθψλ ηξαπεδψλ. Απηφ ζήκαηλε φηη ην ηξιαλδηθφ θξάηνο θαη ζπλεπψο νη Ηξιαλδνί 

θνξνινγνχκελνη, αλέιαβαλ ηελ επζχλε γηα ηηο ηεξάζηηεο ηξχπεο ζηα νηθνλνκηθά ησλ ηξιαλδηθψλ 

ηξαπεδψλ. Αληί λα θαηαινγίζνπλ επζχλεο ζηνπο επελδπηέο γηα ηηο απνθάζεηο ηνπο πνπ επέλδπζαλ ζε 

κηα νηθνλνκία – θνχζθα, ε ζπκθσλία ππνρξεψλεη ηνπο απινχο αλζξψπνπο ηεο Ηξιαλδίαο λα 

πιεξψλνπλ ηα ιάζε ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αθηλήησλ. 
54

 

Πεξλψληαο απηφ ην ρξένο απφ ηνπο ηξαπεδίηεο ζηνπο θνξνινγνχκελνο ζήκαηλε ρξένο ηεο 

ηξιαλδηθήο θπβέξλεζεο θαη φηη απηφ έγηλε πνιχ κεγαιχηεξν απφ ην ΑΔΠ ηεο. Ζ θπβέξλεζε 

αλαγθάζηεθε έηζη λα δαλεηζηεί ρξήκαηα, αιιά θάλνληαο ην απηφ πξνθάιεζε ηεξάζηηα επηηφθηα, 
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θαζψο θαη νη ηνθνγιχθνη δελ εκπηζηεπφηαλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο θπβέξλεζεο λα ηα επηζηξέςεη. Γηα λα 

εληππσζηάζεη ηηο ρξεκαηαγνξέο, ε θπβέξλεζε επηρείξεζε λα κεηψζεη ην έιιεηκκα ηεο, λα κεηψζεη ηηο 

δαπάλεο ηεο κεηψλνληαο ηνπο κηζζνχο θαη ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο.  

Χζηφζν, απηφ δελ ήηαλ αξθεηφ γηα ηηο αγνξέο θαη έηζη ην θφζηνο δαλεηζκνχ ηεο Ηξιαλδίαο 

απμήζεθε παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ ζρεδίνπ δηάζσζεο ησλ ηξαπεδψλ. Σνλ 

Ννέκβξην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ε ΔΚΣ απνθάζηζε λα παξέκβεη κε έλα πιήξεο παθέην δηάζσζεο. 

Δθηφο απφ ηελ αλαθνπή ηεο νηθνλνκηθήο θαηάξξεπζεο ηεο Ηξιαλδίαο, ε παξέκβαζε απηή είρε δπν 

άιινπο ζηφρνπο.  

Πξψηα απ‟ φια, ε ΔΚΣ αλεζπρεί φηη αλ νη ηξιαλδέδηθεο ηξάπεδεο πησρεχζνπλ, ζα ππάξμνπλ 

ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα γαιιηθέο θαη γεξκαληθέο ηξάπεδεο πνπ βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο Δπξσδψλεο. Μφλν νη γεξκαληθέο ηξάπεδεο έρνπλ δαλείζεη πεξίπνπ 206 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζε ηξιαλδέδηθεο ηξάπεδεο, έηζη έλα ιάζνο απηνχ ηνπ κεγέζνπο ζα κπνξνχζε λα 

έρεη ηεξάζηηεο επηπηψζεηο ζηηο γαιιηθέο θαη γεξκαληθέο ηξάπεδεο.  

Δπίζεο, ήζειαλ λα απνθεπρζεί ε εμάπισζε ηεο θξίζεο ζηελ ππφινηπε Δπξψπε. Οη 

νηθνλνκίεο ηεο Δπξσδψλεο είλαη βαζηά αιιειέλδεηεο κεηαμχ ηνπο θαη κηα θξίζε ζε κηα ρψξα 

πξνθαιεί θφβν ζηνπο επελδπηέο φηη κπνξεί λα επεθηαζεί ε θξίζε θαη ζηελ άιιε. Δπί ηνπ παξφληνο, ε 

Πνξηνγαιία θαη ε Ηζπαλία βξίζθνληαη ζε ζνβαξφ θίλδπλν θαη ρξεηάδνληαη έλα παθέην δηάζσζεο θαη 

έηζη είλαη πηζαλφ φηη ε θξίζε ζα εμαπισζεί θαη ζηελ ππφινηπε Δπξψπε. 

Έηζη, φηαλ ε ΔΚΣ αλαθνίλσζε ηηο ιεπηνκέξεηεο  ηνπ παθέηνπ δηάζσζεο γηα ηελ ηξιαλδηθή 

θπβέξλεζε, ήηαλ ζαθέο φηη ήηαλ έλα παθέην ζρεδηαζκέλν γηα λα ζψζεη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζε 

βάξνο ηνπ ηξιαλδηθνχ ιανχ. Σν ζπληξηπηηθφ κέξνο ησλ 85 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ πνπ δαλείζηεθε ε 

ηξιαλδηθή θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα δηνρεηεπζεί κέζα ζηηο ππφ πηψρεπζε επξψ κέζα ζηα επφκελα 

ηέζζεξα ρξφληα. Απηφ ζα επηηεπρζεί κέζα απφ ηηο παξαδνζηαθέο λενθηιειεχζεξεο πεξηθνπέο κηζζψλ, 

ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο θα ηηο πεξηθνπέο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο.  

Σν ζρέδην δηάζσζεο ηεο Ηξιαλδίαο ζηεξίρζεθε απφ ηελ Κεληξηθή Δπξσπατθή Σξάπεδα ε 

νπνία δηέζεηε παθέηα ζηήξημεο ζηελ νηθνλνκηθή αδηέμνδν ηεο Ηξιαλδίαο. Ζ ρψξα εθάξκνζε ηα 

ιεγφκελα «κλεκφληα» ηα νπνία έζεηαλ, φξηα ιηηφηεηαο ζηνλ ιαφ ψζηε λα κπνξεί ε ρψξα λα θαιχςεη 

ην έιιεηκκα θαη λα μερξεψλεη ηα δάλεηα πνπ ρνξεγνχζε ε ΔΚΣ.  

ια ηα πξνγξάκκαηα δηάζσζεο ηεο Ηξιαλδίαο θαηλφηαλ ζθιεξά γηα ηνλ Ηξιαλδηθφ ιαφ θάηη 

πνπ έθαλε ηελ ρψξα λα βξίζθεηαη ζε δηαηαξαρή. Πέξαζε απφ πνιιέο πξνθιήζεηο, έγηλε 
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δεκνςήθηζκα γηα ην «ΝΑΗ» ε ην «ΟΥΗ» ηνπ ηξιαλδηθνχ ιανχ ζηελ ζπλέρηζε ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο 

πνπ αληηκεηψπηδαλ νη πνιίηεο.   

Αλαιπηηθά,  

Σν 2010 ε Ηξιαλδία βξηζθφηαλ έλα βήκα πξηλ ηε ρξενθνπία, ε νπνία απνηξάπεθε κφλν ράξε 

ζε δηεζλείο πηζηψζεηο. κσο, έπεηηα απφ πέληε έηε ιηηφηεηαο ε θπβέξλεζε παξνπζίαζε έλαλ ζρεδφλ 

ηζνζθειηζκέλν πξνυπνινγηζκφ.
55

 

Σν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα είρε θζάζεη ην 2010 ηφηε ζην 11% ηνπ ΑΔΠ, πνπ αληηζηνηρνχζε 

ζε 18,7 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. ηα ηέιε ηνπ 2015 ην έιιεηκκα πεξηνξίζηεθε ζε κφιηο 62 

εθαηνκκχξηα απφ 8 δηζεθαηνκκχξηα ην 2014. Με άιια ιφγηα ε ρψξα παξνπζίαζε έλαλ ζρεδφλ 

ηζνζθειηζκέλν πξνυπνινγηζκφ. Ο αξκφδηνο γηα ηηο δεκφζηεο δαπάλεο ππνπξγφο, ραξαθηεξίδεη ηα λέα 

ζηνηρεία εληππσζηαθά. Ζ νηθνλνκηθή αλάθακςε νθείιεηαη ζηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. Ο 

Μάηθι Ννχλαλ ακθηζβεηεί ηηο αηηηάζεηο φηη ε αλάθακςε νθείιεηαη ελ πνιινίο ζε κηα λέα 

«θνχζθα».
56

 

 

4.2  Πσο θαηάθεξε λα νξζνπνδήζεη ε Ιξιαλδία 

 

1. εκαληηθά έζνδα από ηελ θνξνινγία πνιπεζληθώλ  

Σν 2015 ε αλάθακςε ηεο ηξιαλδηθήο νηθνλνκίαο έθζαζε ην 7%, ελψ γηα θέηνο ε αλάπηπμε 

ζα πεξηνξηζηεί πεξίπνπ ζην 4,5%. Ο ππνπξγφο Γεκνζίσλ Δζφδσλ άθεζε λα ελλνεζεί φηη αλακέλεη 

θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξνληά κεγαιχηεξε αλάπηπμε θαη φηη ην έιιεηκκα ελδερνκέλσο λα κεδεληζηεί. Ζ 

κνλαδηθή ζηελ Δπξψπε αικαηψδεο αλάπηπμε νθείιεηαη ζηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε, αιιά θαη ηηο 

επελδχζεηο. εκαληηθφ ξφιν έρνπλ θαη νη εμαγσγέο, πνπ ειέγρνληαη θπξίσο απφ πνιπεζληθέο. Μφλν 

απφ ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ ην θξάηνο δηαζθάιηζε έζνδα κεξηθψλ 

δηζεθαηνκκπξίσλ. Μήπσο φκσο ην γεγνλφο απηφ εληζρχεη ζηηο επηθξίζεηο θαηά ηνπ λένπ πνζνζηνχ 

θνξνιφγεζεο πνιπεζληθψλ; Σν Γνπβιίλν θαζηζηά ζαθέο φηη ην 12,5% δελ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκν. 
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2. Τπόδεηγκα απνδνηηθήο πνιηηηθήο ιηηόηεηαο 

Γελ απνθιείεηαη ε Ηξιαλδία λα βγεη ηειηθά θεξδηζκέλε απφ ηε κεηαξξχζκηζε ηεο δηεζλνχο 

θνξνιφγεζεο επηρεηξήζεσλ. Σν 2015 κεξηθέο πνιπεζληθέο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο κεηέθεξαλ ηηο 

επξεζηηερλίεο ηνπο απφ θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο ηεο Καξατβηθήο ζηελ Ηξιαλδία θαη θαηαβάιινπλ 

πιένλ ιίγν πεξηζζφηεξνπο θφξνπο. Έηζη ε Ηξιαλδία έγηλε ηα ηειεπηαία ζθιεξά θαη δχζθνια ρξφληα 

ππφδεηγκα γηα ηνπο ππεξκάρνπο ηεο ζθιεξήο πνιηηηθήο ιηηφηεηαο. Υσξίο απηφ λα ζεκαίλεη, βέβαηα, 

φηη ην ηξιαλδηθφ κνληέιν κπνξεί λα κεηαθεξζεί άθξηηα θαη αβίαζηα ζε άιιεο ρψξεο. 
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Ζ νηθνλνκία ηεο Ηξιαλδίαο παξνπζίαζε αλάπηπμε ηεο ηάμεο ηνπ 1,4% θαηά ην πξψην 

ηξίκελν ηνπ 2015, ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν. Ζ αλάπηπμε απηή βαζίζηεθε ζηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηαλνκήο, ησλ κεηαθνξψλ, ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ησλ 

επηθνηλσληψλ. Αλ θαη απηφ ην 1,4% ήηαλ ειαθξψο ρακειφηεξν απφ ην 1,9% πνπ πξνέβιεπαλ νη 

νηθνλνκνιφγνη, ν ηξηκεληαίνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ζα ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 6,5 % ην πξψην 

ηξίκελν ηνπ 2015, ην νπνίν είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 6% πνπ παξνπζίαδε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ην 

2014.(Kinsella, Council on Foreign Relations, Inc, 2012) 

 

 

4.2 Οη νίθνη αμηνιόγεζεο θαη ε Ιξιαλδία 

 

Ζ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο αμηνινγήζεθε απφ ηνπο ηξεηο κεγάινπο νίθνπο αμηνιφγεζεο 

Moody‟s, Standard&Poor‟s θαη  Fitch. Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Ηξιαλδηθήο θξίζεο παξαηεξήζεθε 

φηη ε Moody „s ήηαλ εθείλε ε νπνία έδσζε πεξηζζφηεξε πξνζνρή ηελ ρψξα.  
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Πίλαθαο 5: ΠΙΣΟΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΒΑΘΜΙΗ ΣΗ ΙΡΛΑΝΓΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή:Factset 

 

ην παξαπάλσ πίλαθα, παξαηεξνχκε φηη ην 2009 αθνχ δειαδή είρε μεζπάζεη ε παγθφζκηα 

θξίζε ηνπ 2008, ε αμηνιφγεζε ηεο Ηξιαλδίαο γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ήηαλ Aa1 δειαδή είρε 

πςειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλν θαη ηελ χθεζε λα έξρεηαη νινέλα ζηελ 

ρψξα, ε αμηνιφγεζε ζην ηέινο ηνπ 2010 έπεζε ζην Baa1 δειαδή  έμη (6) βαζκίδεο απφ φηη ήηαλ πξηλ. 

  Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Ηξιαλδίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφ πηζησηηθφ θίλδπλν. 

χκθσλα κε ηελ Moody‟s ε ππνβάζκηζε απηή νθείιεηαη ζηελ ζηαδηαθή αιιά ζεκαληηθή απψιεηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηζρχνο ηεο ηξιαλδηθήο θπβέξλεζεο φπσο αληαλαθιάηαη ζηελ αχμεζε ηνπ 

ρξένπο σο επί ην πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ.  

Σνλ Απξίιην ηνπ 2011 φπσο απεηθνλίδεηαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα ε αμηνιφγεζε πνπ 

δίλεηαη ζηελ Ηξιαλδία γηα ην έηνο απηφ είλαη Baa3 (15/4/2011), δειαδή θαηέβεθαλ δχν βαζκίδεο θαη 

έρνπλ αμηνιφγεζε αδχλακνπ επηρεηξεκαηηθνχ πξνθίι. ηηο 12 Ηνπιίνπ ηνπ 2011 ε Moody‟s θάλεη 

ππνβάζκηζε θαηά κία αθφκε βαζκίδα, δειαδή Ba1, νδεγψληαο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηελ 

νηθνλνκία ηεο Ηξιαλδίαο ζε πςειφ πηζησηηθφ θίλδπλν.  

Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν νη άιινη δχν νίθνη αμηνιφγεζεο δελ έδσζαλ αλαιπηηθή αμηνιφγεζε 

ζηελ Ηξιαλδία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Standard and Poor‟s δελ αμηνιφγεζε μερσξηζηά ηελ ρψξα παξά 
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κφλν ηελ ππνβάζκηζε ζηα ηέιε ηνπ 2011, καδί κε άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. φπσο, ηελ  Διιάδα θαη ηελ 

Ηζπαλία. 

  Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε Fitch ζηα ηέιε ηνπ 2011 καδί κε ηελ ππνβάζκηζε άιισλ 6 ρσξψλ 

ππνβάζκηζε θαη ηελ Ηξιαλδία. Δθείλε ηελ πεξίνδν, ζηα ηέιε ηνπ 2011, ε Ηξιαλδία ήηαλ ζε ζθέςε γηα 

δεκνςήθηζκα, πξάγκα πνπ δεκηνπξγνχζε ηαξαρή ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο, επνκέλσο θαη ρακειή 

αμηνιφγεζε.  

Σν 2012 πξαγκαηνπνηήζεθε ην δεκνςήθηζκα ζηελ Ηξιαλδία θαη επηθξάηεζε ην «ΝΑΗ» θάηη 

πνπ ψζεζε ηελ ρψξα λα πάξεη ην δεχηεξν παθέην ζηήξημεο. Ζ Moody‟s πξνβιέπεη φηη ε Ηξιαλδία 

πξέπεη λα επηζηξέςεη ζηηο αγνξέο ην 2013 ψζηε λα αξρίζεη ηελ αλάπηπμε. ηηο αξρέο ηνπ έηνπο ε 

Fitch επηβεβαίσζε γηα ην αξλεηηθφ outlook ηεο Ηξιαλδίαο. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2012, ε Ηξιαλδία αξρίδεη 

ηελ αχμεζε ζηηο αγνξέο θαη έηζη έπεηηα απφ ηέζζεξηο (4) κήλεο ε Fitch θαίλεηαη λα αλαβαζκίδεη ηελ 

ρψξα.
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Σν 2013 απφ ην δηάγξακκα θαίλεηαη, φηη νη αμηνινγήζεηο παξακέλνπλ ζηαζεξά γηα ηελ 

Ηξιαλδία ζην Ba1 παξφιν πνπ ππήξρε κηα αχμεζε ζηηο αγνξέο. Ζ ζηαζεξφηεηα ζε απηή ηελ 

αμηνιφγεζε θξίζεθε απφ ην φηη ε ρψξα απνθαζίδεη λα βγεη απφ ην κλεκφλην θαη ηελ ζηήξημε απφ ην 

δηεζλέο λνκηζκαηηθφ ηακείν.  

Ζ Ηξιαλδία παξακέλεη ζηε βαζκίδα BBB, κε πξννπηηθή, φκσο, ζεηηθή απφ ζηαζεξή πνπ ήηαλ 

κέρξη ηψξα. Ζ αιιαγή ηεο αμηνιφγεζεο νθείιεηαη ζηελ εθηίκεζε φηη ην γεληθφ ρξένο ηεο Ηξιαλδίαο 

είλαη, πηζαλφ, λα κεησζεί κε πην γξήγνξνπο ξπζκνχο αλαθέξεη ε Standard and Poor‟s, πνπ εθηηκά φηη 

ην ηξιαλδηθφ ρξένο ζα πέζεη ζην 112% ηνπ ΑΔΠ ην 2016, απφ 122% ην 2013. Καζνξηζηηθή γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο ραξαθηεξίδεη ν νίθνο ηελ πνιηηηθή ζπλαίλεζε ησλ θνκκάησλ ηεο Ηξιαλδίαο γηα 

κεηαξξπζκίζεηο θαη εμπγίαλζε.  

ηελ αξρή ηνπ 2014, κεηά ηελ απνρψξεζε ηεο ρψξαο απφ ην κεραληζκφ ζηήξημεο, 

αλαβαζκίζηεθε ζην Baa3. Σν Μάην ηνπ 2014 ε Moody‟s θάλεη άιιε κηα αλαβάζκηζε ζην BBB
+ 

θαη 

ηνλ Αχγνπζην ε Fitch αλαβαζκίδεη ηελ Ηξιαλδία ζε Α
- 

θαζψο ε ίδηα είρε επηηπρεκέλε έμνδν ζηηο 

αγνξέο. 

Σν 2015 φινη νη νίθνη αμηνιφγεζεο επηβεβαίσζαλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο Ηξιαλδίαο κε 

«ζηαζεξφ» outlook.  

πγθεθξηκέλα :  
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 ηηο 7 Απγνχζηνπ ηνπ 2015, ν νίθνο  Fitch ζε «ζεηηθφ» απφ «ζηαζεξφ» πξνεγνπκέλσο αλαβάζκηζε 

ην outlook ηεο Ηξιαλδίαο. Παξάιιεια, δηαηήξεζε ακεηάβιεηε ζε «Α-» ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

καθξνπξφζεζκεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ρψξαο. χκθσλα κε ηνλ ακεξηθαληθφ νίθν, ε 

αλαβάζκηζε ηνπ outlook αληαλαθιά ηελ αλάθακςε ηεο εγρψξηαο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο θαη ηε 

βειηίσζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ζπλζεθψλ. 

   Σελ ίδηα ψξα, πξνζζέηεη ε Fitch, φηη ε Ηξιαλδία επσθειείηαη ζεκαληηθά απφ ηα ρακειά 

επηηφθηα δαλεηζκνχ, γεγνλφο πνπ ζπκβάιεη ζηελ επθνιφηεξε απνπιεξσκή ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Σν 

δεκφζην έιιεηκκα, ζχκθσλα κε ηνλ νίθν αμηνιφγεζεο, αλακέλεηαη λα ππνρσξήζεη θάησ ηνπ 3% 

επζπγξακκηδφκελν κε ηνπο θαλφλεο ηεο Δ.Δ. Σν δεκφζην ρξένο, ην νπνίν ην 2014 δηακνξθψζεθε ζην 

107,6% εθηηκάηαη πσο ζα ππνρσξήζεη θάησ ηνπ 100% έσο ην 2018. 

   ηηο 14 επηεκβξίνπ ηελ ίδηα ρξνληά ν νίθνο Moody‟s αλαβάζκηζε ηελ πξννπηηθή ζε ζεηηθή 

απφ ζηαζεξή γηα ηε καθξνπξφζεζκε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Ηξιαλδίαο, επηθαινχκελνο ηε 

βειηίσζε ζηα πηζηνιεπηηθά ζεκειηψδε ηεο ρψξαο ην ηειεπηαίν έηνο. 
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Δπίζεο, ν νίθνο επηβεβαίσζε ηελ αμηνιφγεζή ηνπ γηα ηε βξαρππξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε 

πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε ηεο Ηξιαλδίαο. πσο ζεκεηψλεη ε Moody‟s, ε αλαβάζκηζε ηεο ρψξαο 

ζηελ θαηεγνξία «Α» ζα εμαξηεζεί απφ ηηο ζπλερηδφκελεο «ζπλεηέο δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο» ηεο 

ρψξαο.  

   ηηο 4 Γεθεκβξίνπ ην 2016 ηελ αμηνιφγεζε «Α+» ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο 

Ηξιαλδίαο επηβεβαίσζε ν νίθνο Standard and Poor‟s, δηαηεξψληαο ην outlook ζε «ζηαζεξφ». Ζ 

επηβεβαίσζε ηεο ηξιαλδηθήο αμηνιφγεζεο αληαλαθιά ηελ εθηίκεζε πεξί αλάπηπμεο 4% ηελ πεξίνδν 

2015–2018, ζεκεηψλνληαο ηνλ πςειφηεξν ξπζκφ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο. Ο S&P εθηηκά 

παξάιιεια, φηη ην δεκφζην ρξένο ζα έρεη ππνρσξήζεη θάησ ηνπ 80% έσο ην 2018. 

Ζ βξαρππξφζεζκε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο επηβεβαηψζεθε ζε «A-1» γηα ην 2016. 

ηελ επηβεβαίσζε ηεο αμηνιφγεζεο «Α+» γηα ηε καθξνπξφζεζκε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο 

Ηξιαλδίαο πξνρψξεζε ε Standard and Poor's, δηαηεξψληαο παξάιιεια θαη ηηο πξννπηηθέο (outlook, 

γηα ην ακέζσο επφκελν 12κήλεο) ζηαζεξέο. Δπίζεο, ε βξαρππξφζεζκε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο 

ρψξαο επηβεβαηψζεθε ζε «A-1». 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν νίθνο αμηνιφγεζεο αλαθέξεη φηη ζχκθσλα κε ηα αλαζεσξεκέλα 

ζηνηρεία, ε ηξιαλδηθή νηθνλνκία αλαπηχρζεθε κε ηνλ αζχιιεπην ξπζκφ ηνπ 26,3% ην 2015. Ζ S&P 
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αλακέλεη κία πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ ηξιαλδηθνχ ΑΔΠ θαηά 3,5% ηε δηεηία 2017 – 2018 θαη 3% ην 

2019, επηθαινχκελε ηα πνιχ ηζρπξά ζηνηρεία ηεο νηθνλνκίαο, φπσο ηηο εμαγσγέο αιιά θαη ηελ 

έληνλε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

 

4.3 πκπεξάζκαηα 

 

Ζ Ηξιαλδία απνθαιείηαη απφ ηνπο νηθνλνκνιφγνπο, σο «ζαχκα» θαζψο θαηάθεξε λα νξζνπνδήζεη 

κφλε ηεο κεηά ηελ απνρψξεζε ηεο απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ην κλεκφλην πνπ ηεο 

επέβαιιαλ. Οη νίθνη αμηνιφγεζεο ζαθψο θαη έπαημαλ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο. 

Με ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο ην 2008, ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Ηξιαλδίαο ήηαλ ζηα χςε θαη νη 

νίθνη αμηνιφγεζεο, δελ θάλαλε ιφγσ γηα θάπνηα ππνβάζκηζε ηεο ρψξαο παξ φιν πνπ γλψξηδαλ, γηα 

ηελ «θαθή» θαηάζηαζε ησλ ηξαπεδψλ ηεο.  

Έηζη ινηπφλ, κεηά ην 2010 νη νίθνη αμηνιφγεζεο ππνβάζκηζαλ ηε ρψξα, θαηά έμη βαζκίδεο 

θάηη πνπ πξνθαλψο επεξέαζε ηελ νηθνλνκία ηεο Ηξιαλδίαο. Σν εξψηεκα είλαη, γηαηί νη νίθνη 

αμηνιφγεζεο δελ είραλ ππνβαζκίζεη ηελ Ηξιαλδία λσξίηεξα ή δελ είραλ θάλεη πξφβιεςε γηα ηελ 

νηθνλνκία ηεο έηζη ψζηε λα πξνεηδνπνηήζεη γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο θαη ηελ ίδηα αιιά θαη ηνπο 

επελδπηέο ηεο. Ζ ρψξα θαηάθεξε λα νξζνπνδήζεη ηελ νηθνλνκία ηεο,  βγαίλνληαο απφ ην κεραληζκφ 

ζηήξημεο θαη έρνληαο θάλεη άλνηγκα ζηηο αγνξέο ην 2015. Μέζα ζε ηέζζεξα ρξφληα θαηάθεξαλ λα 

κεηψζνπλ ην δεκφζην έιιεηκκα θάησ απφ 80%. 

ηαλ ε ρψξα βγήθε απφ ην κεραληζκφ ζηήξημεο ηεο Δπξψπεο, νη νίθνη αμηνιφγεζεο 

ππνβάζκηδαλ ηελ ρψξα, φκσο εθείλε θαηάθεξε λα βγεη απφ ηελ θξίζε ηεο. Καη πάιη ην εξψηεκα 

είλαη γηαηί, δελ έθαλε πξφβιεςε γηα ηελ «θαιή» πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ηεο Ηξιαλδίαο φηαλ 

απνθάζηζε λα βγεη απφ ην ΓΝΣ; Μήπσο ήηαλ θαη απηή κηα άζηνρε πξφβιεςε ησλ νίθσλ 

αμηνιφγεζεο ή θξχβεηαη θάπνην ζπκθέξνλ ησλ νίθσλ πίζσ απφ ηηο εθηηκήζεηο ηνπο; 
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                                          ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
Ο

 

                              Η ΤΠΟΘΔΗ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

 

5.1 Οηθνλνκία ηεο Γεξκαλίαο 

 

Ζ Γεξκαλία είλαη ε κεγαιχηεξε εζληθή νηθνλνκία ζηελ Δπξψπε, ε ηέηαξηε κεγαιχηεξε απφ ην 

νλνκαζηηθφ ΑΔΠ ζηνλ θφζκν. Ζ ρψξα είλαη ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

ηεο Δπξσδψλεο. Σν νηθνλνκηθφ κνληέιν ηεο Γεξκαλίαο βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο.
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 Αληαγσληζηηθόηεηα θαη επειημία κηζζώλ 

Οη ζηαζψηεο ηνπ Ordolηberalismus ήηαλ αληίζεηνη κε ηε ζρεδίαζε θξαηηθψλ πξνγξακκάησλ 

κε ζηφρν ηελ πιήξε απαζρφιεζε, ελψ πξνηηκνχζαλ ηε δηακφξθσζε κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο επέιηθησλ κηζζψλ. ε ζρέζε κε ην θξάηνο πξφλνηαο ζεσξνχζαλ φηη απηφ δελ ζα 

ήηαλ αλαγθαίν ζην βαζκφ πνπ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη πξάγκαηη ν ειεχζεξνο αληαγσληζκφο 

θαη νη ζηαζεξνπνηεηηθέο κνλεηαξηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εγγπεζνχλ ηελ αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο. Έηζη πξνέθξηλαλ ηελ ειεπζεξία, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ πξφνδν έλαληη ηεο 

ηζφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο πνπ κπνξνχζε λα εγγπεζεί ην θξάηνο πξφλνηαο. Πεξαηηέξσ ππνζηήξηδαλ 

φηη ζα έπξεπε λα δεκηνπξγεζεί έλα θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα ην νπνίν απνθαινχζαλ «Ordo» 

ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ζα ππήξρε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ (rule of law) 

ηθαλνχ λα πξνζηαηεχζεη ηελ αηνκηθή ηδηνθηεζία, ηελ επηρεηξεκαηηθή ειεπζεξία, ηελ ειεπζεξία 

απαζρφιεζεο θαη ηελ ειεπζεξία ησλ ζπκβάζεσλ εθηφο θη αλ απηή ελίζρπε ηε δεκηνπξγία 

κνλνπσιηαθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ αληηκνλνπσιηαθή πνιηηηθή απνηεινχζε ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηνπ 

λένπ απηνχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζπκπεξηιάκβαλε ηε ζέζπηζε λνκνζεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπγρσλεχζεσλ. 
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Θ «κοινωνικι οικονομία τθσ αγοράσ» προζκυψε ωσ αποτζλεςμα των αναηθτιςεων τθσ ςχολισ του Friebourg που 
κατά κφριο λόγο διαμόρφωςε τθ κεωρία του γερμανικοφ νζο-φιλελευκεριςμοφ (Ordoliberalismus) ςτθν προςπάκειά 
τθσ μεταπολεμικά να οικοδομιςει μια πειςτικι απάντθςθ απζναντι ςτο ςχεδιαςμό και ςτον κρατικό παρεμβατιςμό.  
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)&usg=ALkJrhgmU4t6tO4bXQgnDJzcazByBMNePg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)&usg=ALkJrhgmU4t6tO4bXQgnDJzcazByBMNePg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union&usg=ALkJrhjysvXZl0dHy8gxYWwBWdUo_j8gjQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Eurozone&usg=ALkJrhjAy9EkAr1j-hn103qbA23X3wviyw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Social_market_economy&usg=ALkJrhiaUIrc_edSOVNqGqduERyCPXFHUA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Social_market_economy&usg=ALkJrhiaUIrc_edSOVNqGqduERyCPXFHUA


57 
 

 Οινθιεξσκέλε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή -πεξηνξηζκέλν θξάηνο πξόλνηαο 

ηνλ ηνκέα ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο νη νπαδνί ηνπ Ordoliberalismus ππνζηήξηδαλ φηη ε 

αληηκνλνπσιηαθή πνιηηηθή ζα έπξεπε λα ζπλνδεχεηαη απφ κηα νινθιεξσκέλε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, 

ε νπνία ζα έπξεπε λα είλαη νπδέηεξε ζε ζρέζε κε ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ εηζνδεκάησλ αλάκεζα ζηελ 

θαηαλάισζε θαη ηελ απνηακίεπζε. Ζ πξνζθνξά ηνπ ρξήκαηνο ζα έπξεπε λα θαζνξίδεηαη κε έλαλ 

απηφκαην κεραληζκφ θαη νη λνκηζκαηηθέο Αξρέο λα παξεκβαίλνπλ κφλν ζε πεξίπησζε εθηάθησλ 

θαηαζηάζεσλ. Σαπηφρξνλα, νη λνκηζκαηηθέο Αξρέο έπξεπε λα ειέγρνπλ ηελ πνζφηεηα ησλ δαλείσλ 

φρη φκσο θαη ηνλ ηξφπν θαηαλνκήο ηνπο. Δπίζεο ππνζηήξηδαλ φηη έπξεπε λα κελ δεκηνπξγνχληαη 

δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα, ελψ ζηνπο ζηαζψηεο ηνπ Ordoliberalismus δελ ππήξρε νκνθσλία ζε 

ζρέζε κε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. 

Παξά ηελ θξηηηθή ηνπ Ordoliberalismus ζην θξάηνο πξφλνηαο, ζην πιαίζην ηνπ λένπ 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ πξνζπαζνχζε λα νηθνδνκήζεη ππήξρε πξφβιεςε θαη γηα 

θνηλσληθή πνιηηηθή πεξηνξηζκέλνπ φκσο βειελεθνχο, αθνχ ζχκθσλα κε ηελ επηθξαηνχζα άπνςε 

ζην βαζκφ πνπ νη αγνξέο ιεηηνπξγνχζαλ αληαγσληζηηθά θαη ην λφκηζκα ήηαλ πγηέο θαη ζηαζεξφ, ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνζπαζνχζε λα αληηκεησπίζεη ε θνηλσληθή πνιηηηθή δειαδή νη θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπηζηνχλ. 

 Ludwig Erhard θαη εμαγσγηθό εκπόξην 

Με θχξην πνιηηηθφ εθθξαζηή ηνλ ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη κεηέπεηηα θαγθειάξην Ludwig Erhard, 

ε Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο ζηεξίρηεθε ζηελ «θνηλσληθή νηθνλνκία ηεο αγνξάο» 

πνπ ιεηηνχξγεζε απνηειεζκαηηθά ράξε ζε έλα ζχζηεκα ζπλαίλεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε κεηαμχ ησλ 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ. Καηά ηελ έλλνηα απηή, ην κνληέιν ηεο «θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο» 

ήηαλ νπζηαζηηθά έλα θνξπνξαηηζηηθφ κνληέιν, ην νπνίν ζηεξηδφηαλ ζηε ζπλεξγαζία ησλ 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ αιιά θαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

ην πιαίζην ηεο Δπξσδψλεο, νη εμαγσγέο θαη ην ειεχζεξν εκπφξην ζπλέρηζαλ λα απνηεινχλ 

ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Γεξκαλίαο. κσο, πξνθεηκέλνπ ηα γεξκαληθά 

πξντφληα λα θαηαζηνχλ αληαγσληζηηθά ζην εμσηεξηθφ, νη κεγάιεο γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο εθηφο 

απφ ηα «καχξα» ηακεία ζπλεπηθνπξνχληαη απφ ηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε θαη ελ κέξε απφ ηα 

ζπλδηθάηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ψζηε λα θαζεισζνχλ νη κηζζνί ζηε Γεξκαλία. 

Ζ θαζήισζε φκσο ησλ κηζζψλ ησλ Γεξκαλψλ εξγαδνκέλσλ νδεγεί ζε κείσζε ηεο 

εζσηεξηθήο δήηεζε ζηε Γεξκαλία, κε απνηέιεζκα ηα κεγάια εκπνξηθά πιενλάζκαηα ηεο γεξκαληθήο 

πιεπξάο λα κελ κεηαηξέπνληαη ζε εζσηεξηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε. Αλ φκσο ππήξρε δηθαηφηεξε 
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θαηαλνκή πινχηνπ ζηε Γεξκαλία θαη αχμεζε ησλ κηζζψλ θαη άξα θαη ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο, απηφ 

ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο ζηε 

Γεξκαλία. Έηζη ζα ππήξρε ηφλσζε ηεο αλάπηπμεο ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο θαη θπξίσο 

ηνπ επξσπατθνχ λφηνπ θαη αλαδηαλνκή ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ΟΝΔ ζε φια ηα κέιε ηεο. 

Απφ ηα παξαπάλσ, ινηπφλ, πξνθχπηεη φηη ε Γεξκαλία απνηειεί πιένλ ην βαζηθφ 

πξσηαγσληζηή ηεο επξσπατθήο θξίζεο ρξένπο. Καη ζε απηφ έρεη ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα πέξαλ ηεο 

δνκήο ηεο Δπξσδψλεο θαη ην ίδην ην κνληέιν ηεο «θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο».
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Σν 2016, ε Γεξκαλία θαηέγξαςε ηελ πςειφηεξε ζε εκπνξηθφ πιεφλαζκα ζηνλ θφζκν αμίαο 

310 δηζεθαηνκκπξίσλ $, θαζηζηψληαο ηελ ην κεγαιχηεξν εμαγσγέα θεθαιαίνπ ζε παγθφζκην 

επίπεδν. Ζ Γεξκαλία είλαη ε ηξίηε κεγαιχηεξε εμαγσγέαο ζηνλ θφζκν κε € 1.210 δηζεθαηνκκχξηα ($ 

1.270 δηζεθαηνκκχξηα) ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ εμάγνληαη απφ ην 2016.  Ο ηνκέαο ησλ 

ππεξεζηψλ ζπλεηζθέξεη πεξίπνπ ην 70% ηνπ ζπλνιηθνχ ΑΔΠ, ηεο βηνκεραλίαο 29,1% θαη γεσξγία 

0,9%. Οη εμαγσγέο αληηπξνζσπεχνπλ ην 41% ηεο εζληθήο παξαγσγήο.  Οη 10 θνξπθαίεο εμαγσγέο 

ηεο Γεξκαλίαο είλαη νρήκαηα, κεραλήκαηα, ρεκηθά πξντφληα, ηα ειεθηξνληθά πξντφληα, ειεθηξηθέο 

ζπζθεπέο, θαξκαθεπηηθά πξντφληα, εμνπιηζκφ κεηαθνξψλ, βαζηθψλ κεηάιισλ, ησλ πξντφλησλ 

δηαηξνθήο, θαζψο θαη απφ θανπηζνχθ θαη πιαζηηθά. 
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5.2 Γεξκαλία θαη νη νίθνη αμηνιόγεζεο 

 

ηηο 5 Ηνπιίνπ, ηνπ 2011 ε S&P βαζκνιφγεζε ηε Γεξκαλία κε ΑΑΑ. Σελ ίδηα ζηηγκή έλαο 

αθφκε νίθνο αμηνιφγεζεο ηνπ Fitch αλαθνίλσζε ηελ ππνβάζκηζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ηζπαλίαο.  

ηηο 21 επηεκβξίνπ ηνπ 2011, ν νίθνο Fitch δηαηεξεί ζηελ πςειφηεξε βαζκίδα αμηνιφγεζεο 

ηε Γεξκαλία ζην ΑΑΑ. Ζ πξννπηηθή ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο είλαη ζηαζεξή, θαη ηαπηφρξνλα ε 

«επίιπζε ηεο θξίζεο ρξένπο ζηε δψλε ηνπ επξψ απνηειεί έλαλ απνθαζηζηηθφ παξάγνληα, γηα ηε 

ζηαζεξφηεηα θαη ην κέιινλ ηεο Γεξκαλίαο».
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κσο, ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2011, έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ακεξηθάληθνπο νίθνπο 

αμηνιφγεζεο ε S&P απείιεζε λα ππνβαζκίζεη ηελ Γεξκαλία θαη άιιεο πέληε «ηζρπξέο» ρψξεο. ηηο 
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 http://www.epikaira.gr/article/Notis-marias-H-koinoniki-oikonomia-tis-agoras-to-ideologikomanifesto-tis-merkel  
Δθμοςιεφτθκε ςτο «Επίκαιρα»15/12/2010   
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https://el.wikipedia.org/wiki 
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http://www.newsbomb.gr/oikonomia/news/story/80327/fitch-sto-aaa-h-germania  
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16 Γεθεκβξίνπ αλαθνηλψλεηαη απφ ηε Fitch ε ππνβάζκηζε έμη κεγάισλ ηξαπεδψλ εθ ησλ νπνίσλ  

αλάκεζα ηνπο ήηαλ θαη ε γεξκαληθή Deutsche Bank. 

Παξ‟ φιν ηελ ππνβάζκηζε ηεο κεγαιχηεξεο γεξκαληθήο ηξάπεδαο θαη ηηο απεηιέο απφ ηνπο 

νίθνπο  Fitch θαη S&P ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Γεξκαλίαο γη απηφ ην έηνο παξέκεηλε ζην 

ΑΑΑ.  

ηηο 14 Ηαλνπαξίνπ ην 2012, ν νίθνο αμηνιφγεζεο Standards&Poor‟s ραξαθηήξηζε ηελ 

νηθνλνκία ηεο Γεξκαλίαο, ζηαζεξή θαη έηζη δηαηήξεζε ε ρψξα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ηεο ζην ΑΑΑ. Σελ ίδηα ζηηγκή, ν ίδηνο νίθνο ππνβηβάδεη ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο 

Δπξσδψλεο εθηφο απφ ηε ινβαθία.
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ηηο 6 Ηνπλίνπ ην 2012 ε Moody‟s ππνβαζκίδεη πνιιέο γεξκαληθέο ηξάπεδεο θάηη πνπ άιινη 

δπν νίθν δελ θάλνπλ. πγθεθξηκέλα, ν νίθνο Moody‟s ππνβάζκηζε ην αμηφρξεν δηάθνξσλ 

γεξκαληθψλ ηξαπεδψλ θαη ζπγαηξηθψλ ηνπο πνπ βξίζθνληαη ζην εμσηεξηθφ, επηθαινχκελνο ηνλ 

απμεκέλν θίλδπλν πνπ αληηκεησπίδνπλ ιφγσ ησλ πεξαηηέξσ ζνθ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηε 

θξίζε ρξένπο ζηελ επξσδψλε θαη ηηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ηνπο λα απνξξνθήζνπλ δεκίεο. 

 Σξεηο νιφθιεξεο βαζκίδεο κεηψζεθε ην αμηφρξεν ηεο Commerzbank. Παξάιιεια βέβαηα ν 

ζπγθεθξηκέλνο νίθνο θαη νη άιινη δπν κεγαιχηεξνη νίθνη ππνβάζκηδαλ πνιιέο ρψξεο θαη ηξάπεδεο 

φπσο ηεο Κχπξνπ, ηεο Διιάδαο, ηεο Ηζπαλίαο θαη άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ. 

ηηο 26 Ηνπιίνπ ην 2012 ε Moody‟s απφ ζηαζεξή ζε αξλεηηθή κείσζε ηελ πξννπηηθή ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Οιιαλδίαο θαη ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ. ε αληίζεζε κε ηνπο ηξεηο 

κεγαιχηεξνπο νίθνπο, ζηηο 30 Ηνπιίνπ ην 2012, ν εθπξφζσπνο ηνπ ακεξηθάληθνπ νίθνπ αμηνιφγεζεο 

Egan-Jones, δειψλεη πσο ην κέιινλ ηεο νηθνλνκίαο ηεο Γεξκαλίαο ζα είλαη δπζνίσλν. 

πγθεθξηκέλα επηζεκαίλεη φηη ε επηινγή ηεο Γεξκαλίαο γηα ζθιεξή ιηηφηεηα ζε φιν ηνλ επξσπατθφ 

Νφην θέξλεη ηελ ίδηα ηε Γεξκαλία ζε πνιχ δχζθνιε ζέζε.  

Ο Egan Jones ζεκεηψλεη φηη εάλ ε Γεξκαλία ζπλερίζεη ηελ πνιηηηθή απηή, ε νπνία θέξλεη ηελ 

Διιάδα, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Ηζπαλία ζην ρείινο ηνπ γθξεκνχ, ηφηε «θαλείο δελ κπνξεί λα απνθιείζεη 

ην ελδερφκελν λα ρξενθνπήζεη θαη ε Γεξκαλία» θαη ηνλίδεη πσο «είλαη απνιχησο πηζαλφ, θάπνηα 

ζηηγκή ε θξίζε λα πιήμεη θαη ηνλ δαλεηζηεί». Απηέο νη απφςεηο ζηεξίρζεθε ζε έξεπλεο πνπ έδεηρλαλ 

φηη νη Γεξκαλνί, ζε κεγάιν πνζνζηφ θνβνχληαη φηη ε θξίζε ζχληνκα ζα ζβήζεη ην γεξκαληθφ 

«ζαχκα».   
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ηηο 18 Απξηιίνπ ην 2013 ε Moody‟s δηαηεξεί ζην ΑΑΑ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ γηα ηε 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο κε πξννπηηθή λα παξακείλεη αξλεηηθή. ηελ εηήζηα έθζεζε 

πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο κεγαιχηεξεο νηθνλνκίαο, ν νίθνο απέδσζε ηελ δηαηήξεζε άξηζηεο 

δηαβάζκηζεο. Υαξαθηεξίδεηαη επίζεο απφ ζηαζεξφηεηα, εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθή θαη ζε πςειά 

επίπεδα εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ, ηε ζηηγκή πνπ άιιεο επξσπατθέο ρψξεο είλαη ζην ρείινο ηεο 

ρξενθνπίαο. 

Σελ ίδηα εκεξνκελία, δειαδή ζηηο 18 Απξηιίνπ ην 2013 ν νίθνο αμηνιφγεζεο Egan Jones 

ππνβαζκίδεη ηε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Γεξκαλίαο ζε αληίζεζε κε ηελ άξηζηε βαζκνιφγεζε 

ησλ ππφινηπσλ ακεξηθάληθσλ νίθσλ. 
65

 

Ζ ππνβάζκηζε απηή νθείιεηε απφ ηνπο αλαιπηέο ζηα πξνβιήκαηα πνπ πηζαλφλ λα 

αληηκεησπίζνπλ νη ηξάπεδεο ηεο ρψξαο, ζηε αχμεζε ηνπ ρξένπο ηεο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, αιιά θαη 

ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα ππνζηεί ε Γεξκαλία ιφγσ χθεζεο πνπ καζηίδεη ηηο άιιεο ρψξεο ηεο 

Δπξσδψλεο. 

ηηο 22 Απξηιίνπ ε νηθνλνκία ηεο Γεξκαλίαο, γηα ην πξψην ηξίκελν ραξαθηεξίδεηαη ζηαζεξή, 

φπσο αλαθνίλσζε ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, παξφιν πνπ ε δήηεζε θαη ε θαηαλάισζε δελ απμήζεθε 

ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηνλ πεξαζκέλν ρξφλν.  

Σν γεξκαληθφ ΑΔΠ ζπξξηθλψζεθε θαηά 0,6 ηνηο εθαηφ θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2012, 

θαζψο πξνθιήζεθε ζχγρπζε ζηηο εηαηξείεο απφ ηελ θξίζε ζηελ επξσδψλε κε απνηέιεζκα λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ιηγφηεξεο επελδχζεηο θαη λα κεησζεί ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ εκπνξίνπ. 

Ζ θπβέξλεζε έρεη πξνβιέςεη φηη ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο ζα εληζρπζεί θαηά 0,4 ηνηο εθαηφ ην 

ηξέρνλ έηνο. Ζ Γεξκαλία πξφθεηηαη λα δεκνζηνπνηήζεη ηα ζηνηρεία ηνπ ΑΔΠ γηα ην πξψην ηξίκελν 

ηνπ έηνπο ζηηο 15 Μαΐνπ. ηηο 7 Απγνχζηνπ ην ίδην έηνο ν νίθνο αμηνιφγεζεο Fitch επηβεβαηψλεη ηελ 

άξηζηε πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε ΑΑΑ ηεο Γεξκαλίαο. 

ηηο 13 Ννεκβξίνπ ηνπ 2013, ε Κνκηζηόλ ζα αξρίζεη εηο βάζνο έξεπλα ζρεηηθά κε ηε 

Γεξκαλία, εμεηάδνληαο ηα εκπνξηθά πιενλάζκαηα ηεο ηα νπνία ζεσξνχληαη «κε ηζνξξνπεκέλα».
66

 

ηηο 18 Ννεκβξίνπ ηνπ 2013, ζε «ζηαζεξή πνξεία αλάπηπμεο» αλακέλεηαη λα παξακείλεη ε 

γεξκαληθή νηθνλνκία, ζχκθσλα κε ηελ νκνζπνλδηαθή θεληξηθή ηξάπεδα ηεο Γεξκαλίαο 

(Bundesbank), ε νπνία ζε ζεκεξηλή αλαθνίλσζή ηεο πξνέβιεςε φηη ε αλάθακςε ησλ εμαγσγψλ ζα 
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βνεζήζεη ζηελ ελίζρπζε ησλ πξννπηηθψλ γηα εγρψξηεο επελδχζεηο, αιιά πξνεηδνπνίεζε γηα 

ελδερφκελν «θίλδπλν» απφ ηελ εηζαγσγή θαηψηαηνπ κηζζνχ. 

χκθσλα κε ηνλ νίθν Moody‟s, ην Βεξνιίλν επηβεβαίσζε επίζεο ηελ «πξφνδν» ζηελ 

εμπγίαλζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ, φπσο αληαλαθιάηαη απφ ηνπο ζρεδφλ ηζνζθειηζκέλνπο 

πξνυπνινγηζκνχο γηα ην 2012 θαη ην 2013 αιιά θαη ηε κείσζε ηνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ πνπ επίζεο, 

πηζηψλεηαη ζηηο βειηησκέλεο πξννπηηθέο.
67

 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αχμεζε ηηο πξνβιέςεηο αλάπηπμεο γηα ηε Γεξκαλία απηή ηελ 

εβδνκάδα, επηθαινχκελε ηελ αχμεζε δήηεζεο ζηα ζπίηηα. χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ε νηθνλνκία 

ζα αλαπηπρζεί 1,8% ην 2014 θαη 2% ην 2015.  

κσο ζηηο 19 Οθησβξίνπ ην ίδην έηνο ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο, φηκπιε 

παξαδερφκελνο φηη πξέπεη λα γίλνπλ πεξηζζφηεξα γηα λα βειηησζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο, 

σζηφζν απνξξίπηεη ηνπο ηζρπξηζκνχο φηη ε γεξκαληθή νηθνλνκία δηέξρεηαη θξίζε. 

ηηο 11 Ηνπιίνπ ηνπ 2015 ν ακεξηθάληθνο νίθνο δηαηήξεζε ζε ΑΑΑ ηελ καθξνπξφζεζκε θαη 

βξαρππξφζεζκε αμηνιφγεζε ηεο Γεξκαλίαο, δηαηεξψληαο ην outlook ζηαζεξφ. πγθεθξηκέλα, ηελ 

αμηνιφγεζε ΑΑΑ ηεο Γεξκαλίαο επηβεβαίσζε ν νίθνο Fitch δηαηεξψληαο ην outlook (πξννπηηθέο) ζε 

ζηαζεξφ.  

Παξάιιεια ε Fitch εθηηκά φηη ην πιεφλαζκα ηεο θπβέξλεζεο ζα δηακνξθσζεί ζην 0,4% ην 

2017 ελψ ην ΑΔΠ εθηηκάηαη φηη ζα απμεζεί θαηά 1,7%. Σν πιεφλαζκα ηέινο, ζην ηζνδχγην 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ αλακέλεηαη λα απμεζεί ην 2015 ζην 8,2%.  

 ηελ Γεξκαλία μεθίλεζε εδψ θαη κεξηθνχο κήλεο κηα θξίζηκε ζπδήηεζε γηα ην αλ ππάξρεη 

«θνύζθα» ζηελ εθεί αγνξά αθηλήησλ ή φρη. Οη απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη είλαη εθ δηακέηξνπ 

αληίζεηεο.  

Πξνζέμηε: ε  Moody’s, κε έθζεζε ηεο ιέεη «λαη» θαη ε S&P κε δηθή ηεο ιέεη «όρη». 

Πξφθεηηαη γηα δπν απφ ηνπο ηξεηο θνξπθαίνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο ζηνλ θφζκν, νη νπνίνη δελ 

κπνξνχλ λα θαηαιήμνπλ ζε έλα θνηλφ ζπκπέξαζκα. ηηο 12 Απξηιίνπ ηνπ 2016 ππήξμε ζπδήηεζε 

γηα ην αλ ππάξρεη «θνχζθα» ζηελ αγνξά αθηλήησλ ηεο Γεξκαλίαο. ην κεηαμχ, νη Γεξκαλνί, σο εθ 

ηεο θχζεσο δχζπηζηνη, βιέπνπλ παληνχ «δξάθνπο». Αθφκα θαη ε θεληξηθή ηνπο ηξάπεδα, ε γλσζηή 

θαη κε εμαηξεηέα, Μπνχληεζκπαλθ, θσλάδεη γηα «θνχζθα» κφλν πνπ απηή ην θάλεη ήδε απφ ην 

2014. 
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Τπάξρνπλ θαη γλσζηνί κεζηηηθνί νίθνη ζηελ Διιάδα πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη «απηέο είλαη 

θαληαζηψζεηο θαη θνβίεο ησλ Γεξκαλψλ». Χζηφζν θαη απηνί νη νίθνη κηινχλ κε ηδηνηέιεηα. Κη απηφ 

γηαηί δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο πψιεζεο αθηλήησλ ζην εμσηεξηθφ θαη πφζν κάιινλ ζηελ 

Γεξκαλία θαη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία. Αθφκα θαη κέζα ζηελ επνρή ησλ capital controls. Κνξπθαία 

βέβαηα παξακέλεη ε καθξνπξφζεζκε («AAA») θαη βξαρππξφζεζκε («A-1+») πηζηνιεπηηθή 

αμηνιφγεζε ηεο Γεξκαλίαο γηα ηνλ δηεζλή νίθν Standard & Poor's (S&P). 

Ο S&P άθεζε ακεηάβιεηε ζε «ζηαζεξή» θαη ηελ πξννπηηθή επαλαμηνιφγεζεο ηεο 

ηζρπξφηεξεο νηθνλνκίαο ηεο επξσδψλεο, γηα ηελ νπνία εθηηκά φηη ε αλάπηπμε ζα δηακνξθσζεί ζε 

1,8% ην 2016 θαη ζε 1,3% ην 2017. 

πσο πξνβιέπεη ν δηεζλήο νίθνο, ε επξέσο δηαθνξνπνηεκέλε θαη αληαγσληζηηθή γεξκαληθή 

νηθνλνκία ζα δηαηεξήζεη ηελ ηξέρνπζα αλαπηπμηαθή ηεο νξκή, πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ κηα ηζρπξή 

εζσηεξηθή δήηεζε θαη απφ αλζεθηηθέο εμαγσγέο, παξά ηηο απμαλφκελεο πξνθιήζεηο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. 

Ζ Γεξκαλία απνιακβάλεη ην πξνλφκην λα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη κε επηηπρία ηα φπνηα 

εμσηεξηθά νηθνλνκηθά πιήγκαηα θαη λα δερζεί ιφγσ ηνπ «δίδπκνπ» εκπνξηθνχ θαη δεκνζηνλνκηθνχ 

πιενλάζκαηφο ηεο - θάηη πνπ ζπκβάιιεη ζηε «ζηαζεξή» πξννπηηθή ηεο - ελψ ηα εμαηξεηηθά ρακειά 

επηηφθηα θαη ε ελίζρπζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ζα ζπλερίζνπλ λα σθεινχλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ γεξκαληθνχ Γεκνζίνπ ηνκέα. 

Ο S&P απνηηκά ζεηηθά ην ηζρπξφ ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Γεξκαλίαο θαη ην ζηαζεξφ πνιηηηθφ 

ηεο ζχζηεκα, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ βαζκφ πνιηηηθήο ζπλαίλεζεο ζε κεγάιν θάζκα 

ησλ πνιηηηθψλ εθπξνζσπήζεσλ. 

  Σέινο, ην γεξκαληθφ ρξένο γεληθήο θπβέξλεζεο αλακέλεηαη λα πεξηνξηζηεί ζε 61% 

ηνπ ΑΔΠ ην 2019, απφ ην πςειφ 81% πνπ θαηέγξαςε ην 2010.Σν γεξκαληθφ πιεφλαζκα ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ - δεχηεξν κεγαιχηεξν ζηελ επξσδψλε κεηά απφ απηφ ηεο Οιιαλδίαο - πξνβιέπεηαη φηη 

ζα ππνρσξήζεη απφ ην πςειφ ξεθφξ ηνπ 8,4% ην 2015, ζε πεξίπνπ 7,0% ην 2019. 

Ζ DBRS αλακέλεη επίζεο ην δεκφζην ρξένο ηεο ρψξαο λα κεησζεί θάησ απφ ην 60% κέρξη ην 

2020, απφ ην 68,3% πνπ ήηαλ ην 2016. Έηζη ζε «ΑΑΑ» επηβεβαίσζε ηελ αλψηαηε βαζκνινγία 

«ΑΑΑ» γηα ηε καθξνπξφζεζκε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα (ζε μέλν θαη εγρψξην λφκηζκα) ηεο 

Γεξκαλίαο.
68
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5.3 πκπεξάζκαηα 

 

Σηο ρξνλνινγηθέο πεξηφδνπο 2012 κε 2016 νη “ζρέζεηο” Γεξκαλίαο κε ηνπο ηξεηο κεγαιχηεξνπο 

νίθνπο αμηνιφγεζεο δείρλνπλ άθξσο εμαηξεηηθέο θαη επλντθέο φπσο φια δείρλνπλ γηα ηελ Γεξκαλία.  

Βιέπνληαο θάλεηο ηελ παξαπάλσ αλάιπζε θαηαιαβαίλεη φηη ε Γεξκαλία πξφθεηηαη γηα νηθνλνκηθφ 

θνινζζφ. πσο γλσξίδνπκε νη νίθνη αμηνιφγεζεο αζθνχλ κεγάιε θξηηηθή γηα ηε πνξεία κηα ρσξάο 

θαη ην απνηέιεζκα βαζκνιφγεζεο ηεο ζα επεξεάζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο  θαη ηε 

πηζηνιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα.  

Ζ Γεξκάληα θαηάθεξε λα απνζπάζεη φια απηά ηα ρξφληα ηηο πςειφηεξεο βαζκνινγίεο απφ 

ηνπ νίθνπο αμηνιφγεζεο, παξ‟ φιε ηελ χθεζε ηεο επξσπατθήο έλσζεο. ε θάπνηνπο απηφ θαίλεηαη 

ζαχκα γηα ηελ γεξκαληθή νηθνλνκία, γηα θάπνηνπο άιινπο πάιη θαίλεηαη πσο ε θξίζε ηνπ λφηνπ 

βνεζά ηελ Γεξκαλία λα δηαζσζεί απφ ηελ θξίζε. Δλψ ν νίθνο Egan Jones «ηφικεζε» λα 

ππνβαζκίζεη ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Γεξκαλίαο, ελψ νη ππφινηπνη ήηαλ εθεί γηα ηελ 

επηβξαβεχνπλ. Γηαηί νη ηξεηο θνξπθαίνη νίθνη αμηνιφγεζεο δίλνπλ άξηζηα ζηελ Γεξκαλία ελψ ν Egan 

Jones αμηνινγεί αξλεηηθά ηελ Γεξκαλία; Μήπσο ηειηθά ε Γεξκαλία «παηάεη» ηεο ρψξεο ηνπ Νφηνπ 

γηα λα νξζνπνδήζεη;  
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                                                         ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
Ο

 

                                  Η ΚΡΙΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

6.1 Η νηθνλνκία ζηελ Διιάδα 

 

Ζ  δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε μεθίλεζε ην 2007-2008 απφ ηελ Ακεξηθή θαη ιφγσ ζηελήο 

ζχλδεζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ κεηαμχ ηνπο, δελ κπνξνχζε λα κελ επεξεάζεη θαη ηηο 

ρψξεο ηεο επξσδψλεο. Αξρηθά ε θξίζε έπιεμε ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ησλ ΖΠΑ θαη ελ ζπλερεία 

εθηάζεθε ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο πνπ είραλ κεγαιχηεξε αιιειεμάξηεζε κε απηέο φπσο ε Μ. 

Βξεηαλία, ε Ηξιαλδία θαη ε Γεξκαλία.  

Ζ αιιαγή απηή πξνθάιεζε αχμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη νδήγεζε πνιιά θξάηε ηεο 

επξσδψλεο ζε κε δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξφηεηα. Σελ βαζχηεξε θξίζε ησλ ρψξσλ ηεο Δπξψπεο 

αληηκεησπίδεη ε Διιάδα, ε Πνξηνγαιία, ε Ηηαιία φπσο θαη ε Ηζπαλία. Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο 

Δπξσδψλεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ζρεηηθά πςειφ δεκφζην ρξένο, ην νπνίν ηηο νδήγεζε, κεηά απφ κηα 

κεγάιε δεκνζηνλνκηθή έθηαζε ην 2009, λα επηζηξέςνπλ ζηαδηαθά ζε πεξηνξηζηηθέο δεκνζηνλνκηθέο 

πνιηηηθέο. Σα νμχηεηα πξνβιήκαηα ηφζν ηνπ δεκνζίνπ φζν θαη ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζε νξηζκέλεο 

πεξηθεξεηαθέο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο θαηέδεημαλ ηηο δηαρεηξηζηηθέο θαη πνιηηηθέο αδπλακίαο ηεο 

λνκηζκαηηθήο δηαθπβέξλεζεο. 
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  ηελ Διιάδα, ζηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ Ηξιαλδία ππήξμε κεγάιε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ 

δαλεηζκνχ, κε θφζηνο ηελ έμνδν ηνπο απφ ηηο δηεζλήο αγνξέο θαη ηελ πξνζθπγή ζηνλ κεραληζκφ 

ζηήξημεο, ψζηε λα ρνξεγεζεί δεκφζηα βνήζεηα ζηα θξάηε κέιε ηεο ΟΝΔ απφ ην ΓΝΣ, ππφ φξν 

εθαξκνγήο δξαζηηθψλ πξνγξακκάησλ πξνζαξκνγήο, κε δηεζλή επνπηεία. Σα έληνλα πξνβιήκαηα 

ησλ ρσξψλ θαη ν θίλδπλνο πηψρεπζεο νξηζκέλσλ, έθεξαλ ζηελ επηθάλεηα πξνβιήκαηα ζε ζέκαηα 

ζεζκψλ, θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ αληηκεησπίδεη ε Δπξσδψλε.  

  πγθεθξηκέλα ε θξίζε ζηελ Διιάδα ζηα κέζα ηνπ 2010, θαη κεηά ηηο απνθαιχςεηο φηη ην 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ηεο έθιεηζε γηα ην 2009 ζε επίπεδα πνιχ πάλσ απφ απηά πνπ ζα 

θαζηζηνχζαλ ην δεκφζην ρξένο βηψζηκν, ε ειιεληθή θπβέξλεζε αδπλαηνχζε λα δαλεηζηεί κε ινγηθά 

επηηφθηα απφ ηηο αγνξέο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηξέρνληνο δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαη ηελ 

αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ ρξένπο. Απνηέιεζκα ήηαλ ν άκεζνο θίλδπλνο ζηάζεο πιεξσκψλ ηνπ 
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Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Ζ πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο λα αλαθηήζεη ηελ αμηνπηζηία ηεο ρψξαο ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο θαη λα πεηχρεη ηε κείσζε ησλ επηηνθίσλ νδήγεζε ζε ιήςε κέηξσλ κείσζεο 

δαπαλψλ, ηα νπνία δελ θαηάθεξαλ λα αλαηξέςνπλ ην αξλεηηθφ θιίκα.
70

  

Ζ Διιεληθή Οηθνλνκία ζπλέρηζε λα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε δεκνζηνλνκηθήο αληζνξξνπίαο 

θαη ην επφκελν δηάζηεκα κε απνηέιεζκα έλα ρξφλν κεηά, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ε θπβέξλεζε λα 

θαηαθχγεη ζηελ ςήθηζε ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ πεξηιάκβαλε λέα κέηξα ιηηφηεηαο 

θαη πεξηθνπέο. Δπίζεο ηέζεθε ζέκα πψιεζεο κέξνπο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο θαη αλαδηάξζξσζεο ή 

«θνπξέκαηνο» ηνπ ρξένπο κε ζθνπφ ηε καθξνπξφζεζκε κείσζε ηνπ ρξένπο ζε βηψζηκα επίπεδα.
71

 

  Ζ θξίζηκε πεξίνδνο γηα ηελ Διιάδα ήηαλ ην 2009 φηαλ ν νίθνο αμηνιφγεζεο S&P 

ππνβαζκίζε ηε καθξνπξφζεζκε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Διιάδαο απφ ην Α ζε Α
-
 απμάλνληαο ην 

θφζηνο δαλεηζκνχ ηεο ρψξαο. Σν πξαγκαηηθφ εηήζην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ηεο ηάμεο ηνπ 15% 

γηα ην 2009 ζήκαηλε φηη κέζα ζε έλα ρξφλν ην δεκφζην ρξένο απμήζεθε απφ πεξίπνπ 110% ζε πάλσ 

απφ 125% σο πνζνζηφ ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο. Απηφ ζπλέβε δηφηη ιφγσ ηεο δηεζλνχο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, αιιά θαη άιισλ παξαγφλησλ, ππήξρε ζηαζηκφηεηα ηνπ ΑΔΠ θαη χθεζε ήδε 

απφ ην 2008. Χο εθ ηνχηνπ ην εηήζην έιιεηκκα πξνζηέζεθε ζην ρξένο. Ο παξνλνκαζηήο (ην ΑΔΠ) 

ήηαλ πιένλ ζηάζηκνο. Ζ ηφηε θπβέξλεζε πξνζπάζεζε λα απνθξχςεη ηα δπζάξεζηα απηά δεδνκέλα 

απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο. Ζ πξνζπάζεηα απηή ήηαλ σζηφζν 

κάηαηε αθνχ ππήξραλ δεκνζηεπκέλνη θη άιινη δείθηεο (π.ρ. ζηνηρεία ηεο ΣηΔ) πνπ απεηθφληδαλ 

μεθάζαξα ηελ έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
72

 

 

6.2 Διιάδα θαη  ν ξόινο ησλ νίθσλ αμηνιόγεζεο ζηελ θξίζε ρξένπο 

 

 Πξνζερψο ζα θιείζεη ε δεχηεξε αμηνιφγεζε, ε Διιάδα ζα κπεη ζηελ πνζνηηθή ραιάξσζε θαη γηα 

θάπνην δηάζηεκα ζα βγεη απφ ην αξλεηηθφ επίθεληξν. Πνηα ζα είλαη ε ζηάζε ησλ νίθσλ 

αμηνιφγεζεο; Σα ηειεπηαία 7 ρξφληα ε Διιάδα έρεη βξεζεί πνιιέο θνξέο ζην επίθεληξν-θαη ζπλήζσο 

αξλεηηθφ επίθεληξν – ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο Moody‟s, Fitch, Standard and Poor‟s.  

Οη νίθνη αμηνιφγεζεο νδήγεζαλ ηελ Διιάδα 2 θνξέο ζε θαζεζηψο επηιεθηηθήο ρξενθνπίαο, 

θαη δπν θνξέο ε Διιάδα βξέζεθε ζηα ηάξηαξα ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο. 
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Γηα λα δνζεί ηάμε κεγέζνπο ε δηαθνξά πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο κε φξνπο Moody‟s κεηαμχ 

Διιάδαο θαη ηεο Γεξκαλίαο είλαη κφλν 18 βαζκίδεο. Δπίζεο σο κέηξν ζχγθξηζεο ε Διιάδα ην 2005 

πξηλ 12 ρξφληα δειαδή είρε βαζκνινγία Α1 κε φξνπο Moody‟s θαη ε Γεξκαλία ΑΑΑ κφιηο 4 

βαζκίδεο δηαθνξά. Σν ηη ζπλέβε θαη θζάζακε ζηελ ρξενθνπία έρεη αλαιπζεί δηεμνδηθψο.  

Γηα ην 2017 ε Διιάδα βαζκνινγείηαη σο εμήο: Απφ ηελ Moody‟s νξίδεηαη κφιηο δπν 

βαζκίδεο πςειφηεξα απφ ηελ ρξενθνπία Standards and Poor‟s B-. Ζ Standards and Poor‟s έρεη 

βαζκνινγήζεη ηελ Διιάδα κε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία θαη απηή πξνζκεηξάηε απφ ηελ ΔΚΣ. Ζ 

Fitch έρεη αμηνινγήζεη ηελ Διιάδα ζηελ θιίκαθα CCC κφιηο πέληε βαζκίδεο πςειφηεξα απφ ηελ 

ρξενθνπία.
73

 

 

6.2.1 Moody’s 

 

Έλα ρξφλν πξηλ απφ ηελ θξίζε, ζηηο 16 Μαξηίνπ ηνπ 2007 ε Moody‟s αληαλαθιά θαηάηαμε γηα ηελ 

Διιάδα Α1 ηνπ θξαηηθνχ ρξένπο θαη ζεηηθή πξννπηηθή ζηελ εηήζηα έθζεζε ηεο ρψξαο. 

πγθεθξηκέλα, ε Διιάδα έρεη ζεκεηψζεη ζεκαληηθή πξφνδν ζηε ζχγθιηζε κε ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. Ζ 

αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ήηαλ γχξσ ζην 4,2 %  ην 2006 θαη αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί ζηαζεξά 

κεζνπξφζεζκα ράξε ζηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο.
74

  

ηελ 1 επηεκβξίνπ ηνπ 2008, κηινχζαλ γηα πηζαλή ππνβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ηεο ρψξαο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνρσξήζεη ζε πεξηθνπή δαπαλψλ γηα ηε κείσζε ηνπ 

πςεινχ δεκνζίνπ ρξένπο ηεο. Με ηα έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ λα ππνιείπνληαη ζεκαληηθά ησλ 

ζηφρσλ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο  επηβάξπλζεο, ε θπβέξλεζε πξνεηδνπνηεί ζεηξά θνξνινγηθψλ κέηξσλ, 

ζε κηα πξνζπάζεηα λα κεηψζεη ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα θαη λα απνθχγεη ηελ επηηήξεζε ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Έλα ρξφλν κεηά ν ίδηνο νίθνο αμηνιφγεζεο αλαζεσξεζεί γηα ηα νκφινγα ηνπ ειιεληθνχ 

δεκνζίνπ. Αλαγλσξίδεη φηη ε δηεζλήο χθεζε πνπ πιήηηεη ηνλ πιαλήηε έρεη πεξάζεη θαη ζην 

«θαηψθιη» ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, φπσο  θαη φισλ ησλ άιισλ πξνεγνχκελσλ θξαηψλ, κε 

ζπλέπεηα ηελ αλαθνπή ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ είζνδν ησλ δεηθηψλ 

δεκνζίνπ ρξένπο ζε αλνδηθή πνξεία. Ζ αιιαγή ηεο πξννπηηθήο απφ ηνλ νίθν ππνδειψλεη φηη ε 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο δηθαίσο αμηνινγείηαη κε ηε βαζκνιφγηα Α1 θαη 
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φηη ην ελδερφκελν αλαβάζκηζεο ιφγν θξίζεσο είλαη κάιινλ απίζαλν γηα εληφο ησλ εξρφκελσλ 12-18 

κελψλ.  

O νίθνο αμηνιφγεζεο Moody‟s, επηζεκάλεη φηη ζε ζπγθξηηηθή βάζε, ε Διιάδα πιήηηεηαη ζε 

πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο αληίζηνηρεο αμηνιφγεζεο. Παξφηη ην δεκφζην ρξένο 

είλαη πςειφηεξν, ην ρξένο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη ρακειφηεξν έλαληη ησλ πεξηζζφηεξσλ 

πξνεγκέλσλ ρσξψλ. Ζ αλάγθε απνκφριεπζεο ησλ ηζνινγηζκψλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ, ε νπνία 

απνηειεί ηε ξίδα ηεο βαζηάο χθεζεο θινλίδεη πνιιέο άιιεο νηθνλνκίεο θαη δελ είλαη ην ίδην έληνλε 

ζηελ Διιάδα.
75

 

ηηο 29 Οθησβξίνπ ην 2009 ε Moody‟s παξά ηηο παξαπάλσ δειψζεηο απεηιεί γηα ππνβάζκηζε 

επηθαινχκελε ηελ επηδείλσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Ο δηεζλήο νίθνο αμηνιφγεζεο 

δηαβιέπεη κηθξή πηζαλφηεηα λα μεθχγεη ε ρψξα απφ ην ρξένο θαη ηνλίδεη, κάιηζηα φηη ε αλαζεψξεζε 

ηεο πξφβιεςεο γηα έιιεηκκα ηνπ 2009 έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηηο αλεζπρίεο γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ 

επίζεκσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Διιάδαο. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ νίθνπ Moody‟s ε δηαθνξά 

απφδνζεο κεηαμχ ηνπ 10εηνχο ειιεληθνχ νκνιφγνπ θαη ηνπ γεξκαληθνχ bund δηεπξχλζεθε θαηά 4 

κνλάδεο βάζεο ζηηο  141 κνλάδεο βάζεο.
76

 

Γχν κήλεο αξγφηεξα, ζηηο 22 Γεθεκβξίνπ ην 2009, απνθαζίδεη ην θιηκάθην ηεο Moody‟s γηα 

λα εμεηάζεη ηελ θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Μέηα απφ αχηε ηελ «επίζθεςε» ν νίθνο ζα 

ιάβεη ηελ φπνηα απφθαζε γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο, απηφ θαη έγηλε. ηηο 22 Γεθεκβξίνπ ν νίθνο 

αμηνιφγεζεο ππνβαζκίδεη ηα ειιεληθά θξαηηθά νκφινγα θαηά κία βαζκίδα, δειαδή απφ Α1 ζε Α2. 

Ζ πξννπηηθή ηεο Moody‟s γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία απφ «ζηαζεξή» γίλεηαη «αξλεηηθή».  

Ζ αλαβαζκνιφγεζε ηεο Διιάδαο κε Α2 αληηπξνζσπεχεη ηνλ πνιχ πεξηνξηζκέλν θίλδπλν 

ξεπζηφηεηαο απφ ηε κία πιεπξά θαη ηνλ θίλδπλν αθεξεγγπφηεηαο ηεο ρψξαο ζε κεζνκαθξνπξφζεζκν 

νξίδνληα απφ ηελ άιιε. Σελ ίδηα ψξα απνθαζίδεη λα ππνβαζκίζεη θαη ηξεηο ειιεληθέο ηξάπεδεο γηα 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα νη νπνίεο είλαη: Δζληθή Σξάπεδα (ζε Α1 απφ Αa3), ηεο EFG Eurobank 

Ergasias (ζε Α2 απφ Α1) θαη ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο (ζε Α2 απφ Α1).  

Σελ ίδηα ζηηγκή ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, εμέδσζε αλαθνίλσζε γηα ηελ ππνβάζκηζε ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ρψξαο, ηελ νπνία είρε αλαθνηλψζεη ε Moody‟s. Απφ ηελ άιιε, ε 

γεξκαληθή νηθνλνκηθή εθεκεξίδα Handelsblatt θάλεη ιφγν γηα «νκεξία ηεο Διιάδαο απφ ηνπο νίθνπο 

αμηνιφγεζεο». 
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ην άξζξν πνπ δεκνζηεχηεθε, ζεκεηψλεηαη φηη ην ρξένο ηεο Διιάδαο αλέξρεηαη ζε 300 δηζ. 

επξψ θαη αληηζηνηρεί ζην 125% ηνπ ΑΔΠ, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηελ Γεξκαλία είλαη 70%. 

Φαίλεηαη φηη φζνη επέθξηλαλ ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσδψλε ην ζεσξνχζαλ ιάζνο θαη είραλ 

δίθην ηειηθά.
77

  

Γηεξσηάηαη δε εάλ ηα ιφγηα ζα αθνινπζεζνχλ απφ πξάμεηο θαη εάλ ε Διιάδα ζα θαηαθέξεη 

λα θξαηήζεη ηηο ππνζρέζεηο ηεο γηα κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ή φπσο ζεκεηψλεη ε εθεκεξίδα: «Ζ 

θαηάζηαζε ζα θζάζεη εθεί φπνπ νη πην ηζρπξνί ηεο Δπξσδψλεο ζα πξέπεη λα βνεζήζνπλ ηνλ Έιιελα 

αζζελή ψζηε λα ζπλέιζεη. Καη απηφ θπζηθά εηο βάξνο ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη εηο βάξνο φισλ ησλ 

επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε ππφζεζε Διιάδα αθνξά θάζε Δπξσπαίν 

πνιίηε.»
78

 

 Ζ Διιάδα απεηιείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν λα κεηαηξαπεί ζε φκεξν ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο. 

Απφ ηελ αμηνιφγεζή ηνπο εμαξηάηαη ε πνξεία ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ θαη θαη' επέθηαζε ην 

θαπέιν πςεινχ ξίζθνπ. εκαληηθή ζα κπνξνχζε λα απνδεηρζεί επίζεο θαη ε ππνβάζκηζε ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, νη νπνίεο έρνπλ θαηαζέζεη ειιεληθά νκφινγα ζηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα. Η κνίξα ηεο ρώξαο βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ησλ νίθσλ αμηνιόγεζεο κηα παξάμελε θαη 

απαξάδεθηε θαηάζηαζε γηα ηελ ΔΚΣ.
79

  

ηηο 23 Γεθεκβξίνπ ην 2009 ε Moody‟s δεκνζηεχεη φηη ε ππνβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ, ζεκαίλεη φηη ε ρψξα έρεη πηζαλφηεηα άλσ ηνπ 50% λα κπεη 

μαλά ζην κηθξνζθφπην ηνπ δηεζλνχο νίθνπ  ηνπο επφκελνπο 12-18 κήλεο κε πηζαλή λέα ππνβάζκηζε 

ηεο. πγθεθξηκέλα, ηνλίδεη ε Moody‟ s φηη έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο καθξνπξφζεζκνπο 

θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα είλαη ε έθζεζε ησλ κέηξσλ δεηθηψλ ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο ζηα 

επηηφθηα.  

Δμαηηίαο ηνπ ππέξνγθνπ δεκνζίνπ ρξένπο, κηα ελδερφκελε θξίζε ησλ επηηνθίσλ κπνξεί λα 

επηθέξεη ζνβαξνχο ηξηγκνχο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ρψξαο. Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ 

επηδεηλψλεη ηε ζέζε ηεο Διιάδαο είλαη ε αλαμηνπηζηία ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ηπρφλ δειψζεηο ηεο θπβέξλεζεο γηα επηηπρεκέλε εθαξκνγή ησλ 

κέηξσλ δελ κπνξεί λα εμαθξηβσζεί. 

  Ο δηεζλήο νίθνο αμηνιφγεζεο δεζκεχεηαη λα παξαθνινπζεί ζηελά ηηο εμαγγειίεο ηεο 

ειιεληθήο θπβέξλεζεο ηνπο εξρφκελνπο κήλεο, θαζψο θαη ηε δξνκνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο –είηε 
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 αληηπξφεδξνο ηεο Moody‟s άξα Μπέξηηλ. 
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https://www.moodys.com/credit-ratings/Greece-Government-of-credit-rating-348330 
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 Νίλςεν Ζρικ,(2009),  επικεφαλισ οικονομολόγοσ ςτθν GoldmanSachs. 

http://www.naftemporiki.gr/k/germania-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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απηέο έρνπλ ηε κνξθή βηψζηκεο αχμεζεο ηεο θνξνινγίαο είηε επηηεπρζνχλ κέζσ απζηεξφηεξνπ 

έιεγρνπ ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ. 

Έλα πεξίπνπ ρξφλνπ κεηά ε Moody‟s ζε δεκνζίεπζε ηεο δίλεη 80% πηζαλφηεηα γηα λέα 

ππνβάζκηζε. ην λέν ελδερφκελν λέαο ππνβάζκηζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ηεο Διιάδαο ηελ ψξα πνπ 

ε θπβέξλεζε έδηλε κάρε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

ειιείκκαηνο.  

Δίλαη πηζαλή ε ππνβάζκηζε ηνπ (ειιεληθνχ ρξένπο) θαηά πεξηζζφηεξεο απφ κηα βαζκίδεο, 

αλαθέξεη ζε δήισζε ν δηεζλήο νίθνο αμηνιφγεζεο, ν νπνίνο ζηηο 22 Απξηιίνπ έρεη πξνβεί ζε 

ππνβάζκηζε ηεο ρψξαο ζην Α3 απφ Α2. Ζ ππνβάζκηζε ηεο ρψξαο εμαξηάηαη απφ ην αλ ε Διιάδα 

κπνξέζεη λα πξνζαξκνζηεί ζηνπο φξνπο παθέηνπ ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΓΝΣ, θαζψο θαη απφ ηα επίπεδα 

ζηα νπνία ζα ζηαζεξνπνηεζεί ή ζα αληηζηξαθεί ε πνξεία ηνπ ρξένπο. 

ηηο 5 Οθησβξίνπ ην 2010, ε Moody‟s δείρλεη εληππσζηαζκέλε απφ ηελ Διιάδα ιφγν ηεο 

πξνζπάζεηαο ηεο λα εμπγηάλεη ηα δεκνζηνλνκηθά ηεο πξνβιήκαηα θαη αθήλεη αλνηθηφ ην ελδερφκελν 

αλαβάζκηζεο. κσο ζηηο 3 Μαξηίνπ ην 2012, ππνβαζκίδεη ε Moody‟s ην αμηφρξεν ηεο Διιάδαο απφ 

Ca ζε C.H ππνβάζκηζε απηή νθείιεηαη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζία εζεινληηθήο αληαιιαγήο ησλ 

ειιεληθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ, ε νπνία ζα ζεκάλεη απψιεηεο 70% γηα ηνπο ηδηψηεο επελδπηέο. Ζ 

αμηνιφγεζε C γηα ηε Moody‟s ζεκαίλεη γηα δαλεηδφκελεο ρψξεο φηη βξίζθεηαη ζηα πξφζπξα ηεο 

ζηάζεο πιεξσκψλ. 

ηηο 27 επηεκβξίνπ ηνπ 2012, ε Διιάδα ζα παξακείλεη ζε βαζηά χθεζε θαηά ηε δηάξθεηα 

φινπ ην έηνπο, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ νίθνπ αμηνιφγεζεο Moody‟s πξνζδηνξίδνληαο ηελ 

πηψζε ηνπ ΑΔΠ γηα θέηνο ζην 7%. ηελ αλαβάζκηζε, θαηά δχν κνλάδεο, ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ηεο Διιάδαο πξνρψξεζε ζηηο 30 Ννεκβξίνπ ηνπ 2013 ν νίθνο αμηνιφγεζεο Moody‟s 

αλεβάδνληαο ηελ ζηε βαζκίδα Caa3 απφ C πνπ ήηαλ απφ ην Μάην ηνπ 2012, θαη ζεκεηψλνληαο φηη 

δηαβιέπεη ζηαζεξέο πξννπηηθέο ζηελ νηθνλνκία ηεο.  

χκθσλα κε ηνλ νίθν, ε αμηνιφγεζε αληαλαθιά ηε ζεκαληηθή δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή 

πνπ έρεη επηηεπρζεί ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ηε βειηίσζε κεζνπξφζεζκα ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξννπηηθψλ ηεο ρψξαο. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2014 εμηζνξξνπεί ην εχζξαπζην θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηθφ πεξηβάιινλ  ηεο ρψξαο κε ηηο δεζκεχζεηο ηεο πξνο ηνπο δηεζλείο πηζησηέο ηεο. 

  ηηο 29 Απξηιίνπ ην 2014 ζε ζηαζεξφ αλαβάζκηζε ην outlook ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ε 

Moody‟s. Ζ αλαβάζκηζε ησλ πξννπηηθψλ ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ ηεο Διιάδαο αληαλαθιά ηηο 

εθηηκήζεηο φηη ε Διιάδα ζα επηζηξέςεη ζηνπο ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ην 2014, κεηά απφ έμη 
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ρξφληα χθεζεο. Μάιηζηα, εθηηκά φηη ε αλάπηπμε ζα δηακνξθσζεί ζην 0.3% ην 2014 θαη ζην 1,5% ην 

2015. χκθσλα, κε ηελ ίδηα ε ζηαηηθή αλάθακςε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζα νδεγήζεη θαη 

βειηίσζε ηεο πξνβιέςεσλ θεξδνθνξίαο ην 2015.  

Ζ Moody‟s εθηηκά φηη ζα βειηησζεί ην ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ ηνπ θιάδνπ, ελψ αλακέλεη 

ζηαδηαθή επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ. Αθφκε θη αλ ε 

εγρψξηα δήηεζε ζα παξακείλεη ππφ πίεζε, ιφγσ ησλ πεξηθνπψλ ησλ κηζζψλ θαη ηεο απμεκέλεο 

αλεξγίαο, νη πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ ζα είλαη ζεηηθέο ζχκθσλα κε ηνπο αλαιπηέο ηνπ νίθνπ. 

Ο νίθνο αμηνιφγεζεο θξίλεη ζεηηθά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηηο αγνξέο δαλεηζκνχ θαη ηε κείσζε ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ πηέζεσλ.Έηζη θη έγηλε ζηηο 19 Ηνπλίνπ ην 2014, ε Moody‟s δίλεη εχζεκα γηα ηελ 

πξφνδν ηεο Διιάδαο. ην 0,4% απφ 0% πξνεγνπκέλσο, αλαζεσξεί ηελ εθηίκεζε ηνπ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ην 2014 ν νίθνο αμηνιφγεζεο  Moody‟s θξίλνληαο ζεηηθά ηελ 

πνξεία ηεο πξνζαξκνγήο θαη ηεο αλάθακςεο ηεο Διιάδαο. Κάηη ην νπνίν δελ πξαγκαηνπνηήζεθε. 

Χο απνηέιεζκα απηνχ, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ζα ζπλερίζνπλ λα αληηκεησπίδνπλ πξνθιήζεηο 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηε ξεπζηφηεηα ηνπο, κέρξη λα επηηεπρζεί κηα βηψζηκε αλάπηπμε 

θαηαζέζεσλ θαη λα θηάζεη ζηα πξν θξίζεο επίπεδα. Ο νίθνο θαηαιήγεη ζηελ εθηίκεζε φηη ν 

ηξαπεδηθφο θιάδνο ζπλνιηθά ζα παξακείλεη δεκηνγφλνο θαη θέηνο, ιφγσ ησλ πςειψλ πξνβιέςεσλ 

γηα επηζθαιή δάλεηα. 

ηηο 2 Απγνχζηνπ ην 2014 αλαβάζκηζε ηελ Διιάδα ζε Caa1 απφ Caa3 απφ ηελ Moody‟s. 

Γηαηήξεζε έηζη ζηαζεξέο ηηο πξννπηηθέο ηεο νηθνλνκίαο. ηελ αηηηνιφγεζε ηεο απφθαζεο ηεο απηήο, 

επηθαιείηαη ηε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο ζέζεο ηεο Διιάδαο  θαη ηελ εθηίκεζε ηεο 

φηη ε θπβέξλεζε παξακέλεη πξνζεισκέλε ζηε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή. 

Σελ ίδηα ρξνληά «πηζησηηθά αξλεηηθφ» ήηαλ ην ζελάξην ησλ πξφσξσλ εθινγψλ ζηελ Διιάδα 

θξίλεη ν νίθνο αμηνιφγεζε Moody‟s. Ο νίθνο εθηηκά ν θίλδπλνο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

απμάλεηαη εμαηηίαο ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ. χκθσλα κε ηνλ νίθν, νη εμειίμεηο απηέο ζα είλαη 

πηζησηηθά αξλεηηθφ γεγνλφο γηα ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε(Caa1/ζηαζεξφ), θαζψο ζέηνπλ ζε θίλδπλν 

ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηε ηξφηθα, ελψ πιήηηνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

επελδπηψλ θαη απμάλνπλ ηνπο θηλδχλνπο ξεπζηφηεηαο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

ηηο 15 Γεθεκβξίνπ ηεο ίδηαο ρξνληάο, ε Moody‟s  εμεηάδεη  ηελ ππνβάζκηζε ηεο Διιάδαο 

θαζψο ,λα ελλνεζεί φηη είλαη πηζαλφ λα πξνρσξήζεη ζε ππνβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο 
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ηεο ρψξαο, ε νπνία ζα ρξεηαζηεί λα δαλεηζηεί, φπσο εθηηκά ν νίθνο, πεξί ηα 20 δηζεθαηνκκχξηα επξψ 

κέζα ζην 2015. 

Τπφ αλαζεψξεζε γηα πηζαλή ππνβάζκηζε, ζηηο 6 Φεβξνπαξίνπ ην 2015, ε αμηνιφγεζε ηεο 

Διιάδαο ηελ νπνία έζεζε ν νίθνο Moody‟s, ν νπνίνο ηεξεί βαζκνινγία Caa1 γηα ηελ Διιάδα.  

χκθσλα κε ηνλ νίθν, ε θίλεζε απηή αληαλαθιά ηελ πςειή αβεβαηφηεηα πνπ θιηκαθψζεθε θαηά ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο κεηά ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη ησλ επίζεκσλ πηζησηψλ ηεο. Ζ ηειηθή 

έθβαζε απηψλ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζα θξίλνπλ εάλ ε ειιεληθή νηθνλνκία ππνβαζκηζηεί 

πεξαηηέξσ. 

ηηο 30 Απξηιίνπ ην 2015 ε Moody‟s ηειηθά πξνβαίλεη ζε ππνβάζκηζε ηεο ρψξαο ζε Caa2.Ζ 

απφθαζε απηή αληαλαθιά αθελφο ηελ αβεβαηφηεηα πνπ θπξηαξρεί ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ηεο 

ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη ησλ Δπξσπαίσλ πηζησηψλ ηελ θαη αθεηέξνπ ηηο αλεζπρίεο γηα ην αλ 

ππάξμεη εγθαίξσο ζπκθσλία ψζηε κα απνδεζκεπηεί ε δφζε ησλ 7,2 δηο. επξψ ηνπ παθέηνπ 

δηάζσζεο. 

ηηο 2 Ηνπιίνπ ην 2015, ε Moody‟s πξνρψξεζε ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ αμηφρξενπ ηεο Διιάδαο 

ζε Caa3 απφ Caa2, ελψ έζεζε ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο ζε επηηήξεζε γηα πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε. Ζ 

βξαρππξφζεζκε αμηνιφγεζε δηαηεξήζεθε ζηαζεξή. Ο νίθνο πηζηεχεη φηη αλ ε Διιάδα, ρσξίο ηελ 

ζπλέρηζε ηεο βνεζείαο απφ ηνπ επίζεκνπο πηζησηέο ηεο, ζα ρξενθνπήζεη.  Απεηιεί έηζη, ηελ 

ππνβάζκηζε θαη ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ φπσο ηεο Eurobank ηεο AlphaBank θαη ηεο AtticaBank. 

ηηο 12 Ηνπιίνπ ε Moody‟s παξακέλνπλ νη θίλδπλνη θαη έηζη αδχλαηε ε άκεζε αλαβάζκηζε ηεο 

Διιάδαο.  

ηηο 20 Φεβξνπαξίνπ ην 2016 ν νίθνο αμηνιφγεζεο αλαβάζκηζε ζε Ca απφ  C ην αμηφρξεν 

ησλ καθξνπξφζεζκσλ νκνιφγσλ πςειήο εμαζθάιηζεο ηεζζάξσλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, Alpha, 

Eurobank, Δζληθήο θαη Πεηξαηψο. Παξάιιεια, δηαηεξεί ηελ αμηνιφγεζε Caa3 γηα ηηο 

καθξνπξφζεζκεο θαηαζέζεηο ζηηο ηέζζεξηο ηξάπεδεο, θαζψο θαη ζηελ Attica Bank ελψ παξάιιεια 

αλαβάζκηζε ζε Caa3 ηε βαζηθή πηζησηηθή αμηνιφγεζε ησλ πέληε ηξαπεδψλ.  

Σν Μάην έξρεηαη λέα θξίζε ξεπζηφηεηα ζηελ ρψξα, πξνκελχεη ε Moody‟s θαη θαηαιήγεη ζε 

αξλεηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκία πνπ βιέπεη πηζησηηθά 

αξλεηηθή ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ειιεληθνχ 

πξνγξάκκαηνο.  
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Σνλ Ηνχιην ηεο ίδηαο ρξνληάο νη ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα έρνπλ ζηαζεξνπνηεζεί κε ην ηξίην 

πξφγξακκα βνήζεηαο θαη ζηεξίδνπλ ηε ζηαζεξή πξννπηηθή ηνπ ειιεληθνχ αμηφρξενπ Caa3, αλαθέξεη 

ν νίθνο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ζηελ εηήζηα πηζησηηθή αλάιπζε γηα ηελ Διιάδα.  

ηηο 12 Φεβξνπαξίνπ ν Moody‟s ζεηηθά απνηηκά ηε κείσζε ηφζν ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ 

δαλείσλ φζν θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ ηεο Διιάδαο, 

κεηά θαη ηελ αλαθνίλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο απνηειεζκάησλ.  

Δζηηάδεη θαη ζηελ εθθαζάξηζε ησλ δαλεηθψλ ραξηνθπιαθίσλ, εμεγψληαο φηη ε πψιεζε 

δαλείσλ ζα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ειάθξπλζε ηνπ βάξνπο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ 

δαλείσλ ζηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ ηξαπεδψλ. Παξ‟ φιν απηά ακεηάβιεηε ζην Caa3  θαη ζε  ζηαζεξφ 

outlook παξακέλεη ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Διιάδαο. Ζ εθηίκεζε απηή αληαλαθιά φηη ηα 

ξίζθα γηα ηνπο πηζησηέο είλαη ηζνξξνπεκέλα.  

ε ζηαζεξφ απφ αξλεηηθφ, ζηηο 22 Ννεκβξίνπ, αλαβαζκίδεη ην outlook ηνπ ειιεληθνχ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ν νίθνο αμηνιφγεζεο Moody‟s, ράξε ζηε βειηίσζε ηεο θεξδνθνξίαο θαη 

ζηνπο επλντθφηεξνπο φξνπο ρξεκαηνδφηεζεο. ηα ζεηηθά ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε αλάθηεζε ηεο 

πξφζβαζεο ζηελ δηαηξαπεδηθή αγνξά repos, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα, ηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο 

απφ ηνλ Έθηαθην Μεραληζκφ Ρεπζηφηεηαο ηεο ΔΚΣ.  

Ο Moody‟s πξνεηδνπνηεί φηη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησπίδνπλ 

ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ηεξάζηηνπ πξνβιήκαηνο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ 

δαλείσλ. Δθηηκά φηη ην χςνο ησλ πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ ζα δηαηεξεζεί άλσ ησλ 40%έσο ην ηέινο 

ηνπ 2017.
80

 εκεηψλεηαη φηη κέζα ηνπ 2016, ην ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ αλεξρφηαλ ζην 45%. ζνλ 

αλαθνξά ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ν νίθνο πξνβιέπεη ξπζκφ αλάπηπμεο 1,8% γηα ην 2017 έλαληη ηεο 

εθηίκεζεο γηα κεδεληθή αλάπηπμε ην 2016.  
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Πίλαθαο 6:Πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ηεο Διιάδαο από ηελ Moody's 

  

Γεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ ζπγγξαθέα ηεο εξγαζίαο.  

 

Σν 2007 βιέπνληαο ην δηάγξακκα θαηαιαβαίλνπκε φηη ε βαζκνιφγεζε ηεο Διιάδαο απφ ηε 

Moody‟s είλαη ζην Α1 πνπ ζεκαίλεη φηη ε πηζηνιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα είλαη πςειή θαη 

ηθαλνπνηεηηθή. Έηζη ζπλερίδεη κέρξη ην 2010 φπνπ παξακέλεη, θαη εθείλε ηε ρξνληά ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν δηαβάζκηζεο. Σν 2012 βιέπνπκε φηη ε Moody‟s θαηαηάζζεη ηελ Διιάδα ζην C, δειαδή 

θάπνπ ζην «πάην» ηεο ηεξαξρηθήο βαζκνιφγεζεο.  

πγθεθξηκέλα, απηφ ην ζεκείν είλαη έλα βήκα πξηλ ηελ πηψρεπζε θαη ηα νκφινγα ηεο θάζε 

ρψξαο ζε απηφ ην ζεκείν ραξαθηεξίδνληαη σο «ζθνππίδηα». Σν 2013 αλεβαίλεη ε βαζκνιφγεζε ηεο 

ζην Caa3 παξακέλνληαο βέβαηα ζε ρακειφ επίπεδν δειαδή ζην επίπεδν πηψρεπζεο. Σν 2014 

βαζκνινγείηαη ζην Caa1 δειαδή 2 βαζκίδεο πάλσ απφ ην 2013. Παξ‟ φια απηά κέλεη πάιη ζε 

ρακειά επίπεδα. Σν 2015 δέρεηαη ε ρψξα κηα αθφκε ππνβάζκηζε ζηηο 30 Απξηιίνπ, ελψ ηελ ίδηα 

ρξνληά είρε θαηαθέξεη λα παξακείλεη ζε ζηαζεξά επίπεδα. Σέινο, ην 2016 πέθηεη γηα άιιε κηα θνξά 

ζην Caa3 θαη ηελ πηζηνιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα ζε αξλεηηθά επίπεδα.  

 

2007-2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016

Caa3 Α1 Α2 Α3 C Caa3 Caa1 Caa2 
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6.2.2 Fitch Ratings 

 

 

ηηο 15 Ηαλνπαξίνπ ην 2009 ε Fitch έδσζε ελδερφκελν ππνβάζκηζεο. Απηφ φπσο δήισζαλ νη 

αλαιπηέο ηνπ νίθνπ νθείιεηαη ζε έιιεηςε νπζηαζηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ απφ ηελ θπβέξλεζε. Σν 

βαζηθφ ιάζνο, ην νπνίν έθαλαλ ήηαλ ε απφθαζε λα παξαηηεζνχλ απφ θάζε πξνζπάζεηα 

κεηαξξχζκηζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θαηά ηελ πξψηε ηεηξαεηία. Γηα ηέζζεξα ρξφληα δελ έθαλαλ ηίπνηα 

θαη, φηαλ έγηλε ε κεηαξξχζκηζε πξηλ έλα ρξφλν, δελ ήηαλ αθξηβψο απηφ πνπ ζα ιέγακε 

κεηαξξχζκηζε. Σελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληά ν νίθνο αμηνινγνχζε κε Α ηα ειιεληθά θξαηηθά νκφινγα. 

κσο, αλνηρηφ είρε παξακείλεη ην ελδερφκελν ππνβάζκηζεο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ γηα ηελ 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο Διιάδαο.
81

  

Ο δηεζλήο νίθνο αμηνιφγεζεο Fitch Ratings αλαζεψξεζε ηφηε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία απφ 

αξλεηηθέο ζε ζηαζεξέο, κε αθνξκή ηα επίκνλα πξνβιήκαηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ηεο 

ρψξαο. Χζηφζν, ζηηο 12 Μαΐνπ ην 2009, δηαηήξεζε ηελ αμηνιφγεζε ηεο κε Α γηα ηελ 

καθξνπξφζεζκε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο. Ο νίθνο πξνέβιεςε αθφκε φηη ην Αθαζάξηζην 

Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ)  πηζαλφλ λα ππνρσξήζεη θαηά 2%, θαζψο ε κεγάιε πηψζε ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ θαη ε ππνρψξεζε ηεο ζηεξιίλαο πιήηηνπλ ηε λαπηηιία θαη ηνλ ηνπξηζκφ. 

 Έθηαζε ε ζηηγκή πνπ ν νίθνο αμηνιφγεζεο Fitch ππνβαζκίδεη ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα 

ηεο ρψξαο ζηηο 22 Οθησβξίνπ ηνπ 2009. Ζ ππνβάζκηζε απηή αλαθιά φηη ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα 

ηεο Διιάδαο ην 2009 αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζην 12,5% ηνπ ΑΔΠ, πνιχ πςειφηεξν απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο γηα 6% θαη ζε ζρέζε κε ηελ επίζεκε πξφβιεςε ηεο Διιάδαο γηα ην 3,7% 

απφ ην επηθαηξνπνηεκέλν Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (ΠΑ) ηνλ Ηαλνπάξην ην 2009.
82

 

Γη απηφ θαη ε ππνβάζκηζε ηεο είλαη απφ Α- ζε Α.  

Μηα κέξα κεηά ζηηο 23 Οθησβξίνπ ε Fitch ζέηεη ζε αλαζεψξεζε ηελ αμηνιφγεζε γηα πέληε 

ειιεληθέο ηξάπεδεο. Δλψ ινηπφλ, ππνβάζκηζε ην δεκφζην ρξένο ηεο Διιάδαο ππνβάζκηζε ηελ 

ΑΣΔbank ζε BBB απφ BBB+ κε ηηο πξννπηηθέο λα παξακέλνπλ αξλεηηθέο. Δπίζεο, ππνβάζκηζε ηα 

“support rating floors” ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, ηεο Alpha Bank, ηεο  EFG Eurobank θαη ηεο 

Σξάπεδαο Πεηξαηψο θαηά έλα βαζκφ. 
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 FITCH ςτισ 3 Απριλίου το 2009 (newsbomb) 
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ηηο 8 Γεθεκβξίνπ ην 2009 γηα πξψηε θνξά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έλαο δηεζλήο νίθνο 

αμηνιφγεζεο ππνβαζκίδεη ηελ Διιάδα θάησ ηνπ Α. πγθεθξηκέλα, ε Fitch Ratings  ππνβάζκηζε ην 

ειιεληθφ ρξένο ζε ΒΒΒ+ κε αξλεηηθή πξννπηηθή, επηθαινχκελε ηελ επηδείλσζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζην πην αδχλακν θξάηνο ηεο επξσδψλεο. Ζ ππνβάζκηζε απηή ζχκθσλα 

κε ηνλ νίθν ππνδεηθλχεη ηελ αβεβαηφηεηα πνπ επηθξαηεί ζε κεζνπξφζεζκν νξίδνληα ζρεηηθά κε ηα 

δεκφζηα νηθνλνκηθά ηεο ρψξαο, δεδνκέλεο ηεο πεξηνξηζκέλεο αμηνπηζηίαο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

ζεζκψλ θαη ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζηελ Διιάδα, ηα νπνία επηδεηλψλνληαη απφ αλεζπρίεο ζρεηηθά κε 

ηηο πηζαλφηεηεο κηαο ηζνξξνπεκέλεο θαη βηψζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

Απίζαλε ήηαλ κηα λέα ππνβάζκηζε ην 2010, φζν αλαθνξά ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο 

Διιάδαο. Απηφ φκσο δελ ζήκαηλε φηη ζα αιιάμεη γηα θάπνην θαηξφ ηηο αξλεηηθέο  πξννπηηθέο. ηηο 9 

Μαξηίνπ «θαηάιιειε» ραξαθηήξηζε ν νίθνο ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο, ε νπνία 

βξηζθφηαλ ζην BBB+ κε αξλεηηθέο πξννπηηθέο. εκείσζε δε φηη είλαη επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ 

Διιάδα βξαρππξφζεζκα, λα δείμεη φηη ζπλερίδεη λα έρεη πξφζβαζε ζηηο αγνξέο νκνιφγσλ. Απηφ πνπ 

είρε ζεκαζία ήηαλ ζηφρνο γηα κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο θαηά 4% ηνπ ΑΔΠ ην 2010 πνπ θαηλφηαλ λα 

ήηαλ πεξηζζφηεξν αμηφπηζηνο, αιιά ε πιήξεο θαη ε νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ηνπ ζα είλαη ζηνηρείν 

θιεηδί γηα λα θαζεζπράζεη ηνπο επελδπηέο, ελψ νη καθξνπξφζεζκεο αλεζπρίεο γηα ηε δεκνζηνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα ζα παξακείλνπλ. 
83

 

Ζ απίζαλε ππνβάζκηζε ηεο Fitch ζηηο 9 Απξηιίνπ ην 2010, έγηλε ηειηθά πηζαλή. Έηζη ινηπφλ, 

ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ρξένπο ηεο Διιάδαο ζε ΒΒΒ- απφ ΒΒΒ+, γηα ην ρξένο ηφζν 

ζε εγρψξην φζν θαη ζε μέλν λφκηζκα. Ζ πξννπηηθή ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο ηεο ρψξαο θξίλεηαη απφ 

ηνλ νίθν πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο αξλεηηθή. Παξάιιεια επηβεβαίσζε ηε δηαηήξεζε ηεο 

βαζκνινγίαο ΑΑΑ ηεο Διιάδαο γηα ηελ θαηεγνξία Country Ceiling θαη ηεο βαζκνινγίαο F2 γηα ηνλ 

θίλδπλν αζέηεζεο ηνπ εθδφηε ζηε θαηεγνξία βξαρππξφζεζκνπ ρξένπο ζε ζπλάιιαγκα.  

Οξηαθά είρε δηαηεξεζεί ζηελ επελδπηηθή βαζκίδα ε Διιάδα.
84

 Ζ ρψξα θαηάθεξε λα 

δηαηεξήζεη ηελ αμηνιφγεζε investment grade κε φιεο ηεο ηηο δπλάκεηο. ια ηα πξνβιήκαηα πνπ 

είραλ εληνπηζηεί παξακέλνπλ, δελ ππάξρεη εχθνιε ιχζε ζε απηά ε ρψξα ζα έπξεπε λα εμεηάζεη 

εμνλπρηζηηθά ηε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε θαηά ηελ επφκελε επίζθεςε ηνπ ζηελ Διιάδα. 

ηηο 3 Μαξηίνπ ην 2011 γηα ην ελδερφκελν πεξαηηέξσ ππνβάζκηζεο ηεο Διιάδαο, θαζψο θαη 

ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Ηξιαλδίαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο, πξνεηδνπνηεί ν νίθνο Fitch ζηε λέα έθζεζε θαη  κε 

ζέκα ηε δεκνζηνλνκηθή θξίζε ζηελ επξσδψλε. Γχν κήλεο κεηά, ζηηο 14 Μαΐνπ ζε B- απφ CCC 
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αλαβάζκηζε ην αμηφρξεν ηεο Διιάδαο ν νίθνο Fitch. Οη πξννπηηθέο πιένλ ήηαλ ζηαζεξέο. χκθσλα 

κε ην ζθεπηηθφ ηνπ νίθνπ, ν θίλδπλνο εμφδνπ ηεο Διιάδαο απφ ηελ Δπξσδψλε έρεη κεησζεί. Ο νίθνο 

θάλεη επίζεο ιφγν γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ Διιάδα είρε ζπληειέζεη 

πξφνδν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εμάιεηςεο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαη ηνπ ειιείκκαηνο 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ελψ ε εζσηεξηθή ππνηίκεζε έρεη ηειηθά αξρίζεη λα εδξαηψλεηαη. Ο νίθνο 

ζεκεηψλεη αθφκε φηη θαη κεηά ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο θαη ηελ επαλαγνξά 

ειιεληθψλ νκνιφγσλ, ν θίλδπλνο ρξενθνπίαο ζε βάξνο ησλ ηδησηψλ νκνινγηνχρσλ έρεη 

ππνρσξήζεη.
85

 

ε αλαβάζκηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο αμηνιφγεζεο ηεο Διιάδαο ζε Β απφ Β- κε ζηαζεξφ 

outlook αλακέλεηαη λα πξνρσξήζεη ν δηεζλήο νίθνο Fitch ζηηο 22 Μαΐνπ ην 2014. Σν πξνζρέδην ηεο 

έθζεζεο, εθηφο απφ ηελ αλαβάζκηζε ηεο αμηνιφγεζεο ζε Β, νη πξννπηηθέο ηεο ρψξαο είραλ 

δηαηεξεζεί ζεηηθέο. Ο νίθνο επηθαιείηαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο, ηελ 

βειηίσζε ηεο πνξείαο επίηεπμεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ, ηελ ππνρψξεζε ηνπ βξαρππξφζεζκνπ 

ξίζθνπ ξεπζηφηεηαο ηεο ρψξα, ηελ επηζηξνθή ζηηο αγνξέο θαη ην πιεφλαζκα ζην ηζνδχγην 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ.   

Δπίζεο ζηηο 23 Μαΐνπ ν ίδηνο νίθνο έθαλα αλαβάζκηζε θαη ζην ειιεληθφ θξαηηθφ αμηφρξεν 

απφ Β- ζε Β, κε ζηαζεξέο πξννπηηθέο. Ο νίθνο επηθαιείηαη ηελ εμαζθάιηζε πξσηνγελνχο 

πιενλάζκαηνο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, θάηη πνπ απνηεινχζε ζηφρν-θιεηδί ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, αιιά θαη πνπ ζπληζηά «ππεξαπφδνζε».  

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2014 ν νίθνο αλαθνηλψλεη ηελ παξακνλή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηελ 

θιίκαθα Β, δηαηεξψληαο ζηαζεξέο ηηο πξννπηηθέο. ηελ αλάιπζε ηνπ εθηηκά φηη ε Διιάδα ζα 

πεηχρεη ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο ηνπ 2014, ελψ αθήλεη αλνηρηφ ην ελδερφκελν φηη  ε ηξέρνπζα 

αμηνιφγεζε ηεο ηξφηθαο κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2015.  

Ζ Διιάδα έρεη ζεκεηψζεη αμηφινγε πξνζαξκνγή ηα ηειεπηαία ρξφληα, σζηφζν ππάξρεη 

θίλδπλνο λα πξνθεξπρζνχλ πξφσξεο εθινγέο κέζα ζην πξψην ηξίκελν ηνπ επφκελνπ έηνπο. ε 

πεξίπησζε εθινγψλ, ε επφκελε θπβέξλεζε ζα είλαη ιηγφηεξν πξφζπκε λα ζπλερίζεη ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο, θαζπζηεξψληαο ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηεο νηθνλνκίαο.  

Τπφ απηέο ηηο πηζαλέο εμειίμεηο, ε FITCH ηνλίδεη φηη ε εγρψξηα πνιηηηθή θξίζε θαη ε 

δηαηάξαμε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πηζησηέο, ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζηελ ππνβάζκηζε ηεο ρψξαο. 

Καη πάιη ζηηο 3 Μαξηίνπ ην 2015 ε Διιάδα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη κηα ζπκθσλία βνήζεηαο κε ηελ 
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ππφινηπε Δπξσδψλε πνπ ζα έρεη δηάξθεηα, γηα λα απνθχγεη πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε ηνπ αμηφρξενπ 

ηεο.
86

 Ίζσο επηηεπρζεί ηειηθά κηα ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ησλ Δπξσπαίσλ εηαίξσλ, 

θαζψο ην GREXIT ζα έρεη κεγάιν θφζηνο θαη γηα ηηο δπν πιεπξέο.  

Καηά ηξεηο βαζκίδεο απφ B ζε CCC, ζηηο 27 Μαξηίνπ, ππνβάζκηζε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ν 

νίθνο θξίλνληαο φηη νη ηειεπηαίεο εμειίμεηο επέβαιαλ ηε ζεκεξηλή έθηαηε αμηνιφγεζε. Ζ 

καθξνπξφζεζκε αμηνιφγεζε ηεο Διιάδαο δηακνξθψλεηαη ηψξα ζε CCC, απφ Β θαη ε 

βξαρππξφζεζκε αμηνιφγεζε δηακνξθψλεηαη ζε C απφ Β.  

Οη ζπλζήθεο ξεπζηφηεηαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο έρνπλ επηδεηλσζεί ζεκαληηθά, ιφγσ ηεο 

αχμεζεο ησλ θαζπζηεξνχκελσλ νθεηιψλ ηεο θπβέξλεζεο πξνο ηνπο ηδηψηεο, χκθσλα κε ηνλ νίθν, 

θαη δεδνκέλσλ ησλ ππνρξεψζεσλ απέλαληη ζνπο πηζησηέο ηεο, ε ειιεληθή θπβέξλεζε αλακέλεηαη λα 

ζπλερίζεη λα θαζπζηεξεί ηελ θάιπςε ησλ νθεηιψλ ζε πξνκεζεπηέο, ψζηε λα αληηζηαζκίζεη ηα 

αζζελέζηεξα απφ ην πξνυπνινγηδφκελα έζνδα. 

ηηο 30 Ηνπλίνπ ε Fitch μαλά ππνβάζκηζε ηελ Διιάδα ζε CC. Ο ακεξηθάληθνο νίθνο αλαζεψξεζε 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο καθξνπξφζεζκεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ρψξαο. Παξάιιεια, 

επηβεβαίσζε ηελ αμηνιφγεζε ζε C ηεο βξαρππξφζεζκεο πηζηνιεπηηθήο  ηθαλφηεηαο, ελψ ζε CCC 

απφ B- πξνεγνπκέλσο, ην αλψηεξν φξην αμηνιφγεζεο ηεο ρψξαο. Ζ λέα ππνβάζκηζε ηεο, είρε 

πξνεγεζεί ηεο ππνβάζκηζεο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζε θαζεζηψο «πεξηνξηζκέλεο ρξενθνπίαο», ε 

νπνία αληαλαθιά ηνπο εμήο παξάγνληεο:
87

  

 Ζ θαηάξξεπζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνπο δαλεηζηέο θαη απηφ ζπλεπάγεη κε απμεκέλν 

θίλδπλν αζέηεζεο ησλ πιεξσκψλ ηεο ρψξαο. 

 Ο θίλδπλνο ελφο «φρη» ζην δεκνςήθηζκα απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα εμφδνπ ηεο ρψξαο απφ ηελ 

Δ.Δ.  

 Αθφκε ην «λαη», ε Διιάδα δελ ζα απνθχγεη νξηζκέλνπο ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο. 

 Ζ επηβνιή ησλ πεξηνξηζκψλ ζα νδεγήζεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζε χθεζε 1,5 % θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηνπ 2015. 

 

                                                           
86
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  Μεηά ηα capital controls ηα νπνία εθαξκφζηεθαλ γηα φιεο ηηο ηξάπεδεο θαη φινπο ηνπο 

έιιελεο πνιίηεο, έξρεηαη ζηηο 18 Απγνχζηνπ ν νίθνο Fitch θαη αλαβαζκίδεη ζε CCC ηελ Διιάδα. 

Αλαιπηηθφηεξα, θαηά κηα βαζκίδα αλαβαζκίζηεθε ε ρψξα απφ ηνλ ακεξηθάληθν νίθν. Οη ιφγνη ηεο 

αλαβάζκηζεο, ζχκθσλα κε ηνλ νίθν είλαη νη εμήο:
88

 

 Ζ ζπκθσλία ηεο 14
εο

 Απγνχζηνπ κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ζεζκψλ κείσζε ζεκαληηθά ηνλ 

θίλδπλν ρξενθνπίαο ηεο Διιάδαο. 

 Σν λέν πξφγξακκα ζηνρεχεη κα δηεπθνιχλεη ηελ ηειηθή επηζηξνθή ηεο ρψξαο ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο. 

 Ζ ζπκθσλία ηεο πξνεγνχκελεο εβδνκάδαο επήιζε γξήγνξα, ρσξίο ηηο παξαβηάζεηο ησλ 

πξνεγνχκελσλ πξνζεζκηψλ. 

 Ζ ζπκθσλία επηβάιεη κηα ζεηξά πξνυπνζέζεσλ, ηηο νπνίεο ε Διιάδα θαιείηαη λα εθαξκφζεη. 

Απηφ θαιχπηεη έλα επξχ πξφγξακκα δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ηδίσο ζην 

ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα, ζηα εξγαζηαθά θαη ζηηο αγνξέο.  

 Οη ζηφρνη γηα ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα ζπλεπάγνληαη ηελ πεξαηηέξσ δεκνζηνλνκηθή 

πξνζαξκνγή, ηνπιάρηζηνλ ζε βξαρππξφζεζκν επίπεδν.  

 Ζ ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί έσο ηα 86 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ. 

 Σν ζπλνιηθφ πξφγξακκα ηνπ EMS πεξηιακβάλεη 25 δηο. επξψ γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε 

ησλ ηξαπεδψλ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 10 δηο ζα εθηακηεπηνχλ.  

 Ζ θαηάξξεπζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ Διιάδαο θαη δαλεηζηψλ έζεζε πξν ησλ ππιψλ ηνλ 

θίλδπλν ηνπ Grexit.  

 

ηηο 6 Ννεκβξίνπ ην 2015, ε Fitch δειψλεη φηη ε ρψξα θάλεη ην πξψην βήκα πξνο ηε 

ζηαζεξφηεηα θαζψο κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία ηεο αλαθεθαιαηνπήζεο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. Ζ 

θίλεζε απηή ζχκθσλα κε ηνλ νίθν ζα βειηηψζεη ηε ξεπζηφηεηα, ε νπνία ζα εληζρπζεί αθφκε 

πεξηζζφηεξν, εθφζνλ βέβαηα ε Διιάδα ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ πνζνηηθή ραιαξψζεη ηεο ΔΚΣ.  

Ο ηξαπεδηθφο θιάδνο, εμεγεί, θαη παξακέλεη αξθεηά επάισηνο, θαζψο πξέπεη λα δηεπζεηεζνχλ 

βαζηά δνκηθά πξνβιήκαηα, φπσο ν πςειφο αξηζκφο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, ηα νπνία 

ηζνχληαη κε ην 63% ηνπ ειιεληθνχ ΑΔΠ. Σέινο, ν νίθνο αμηνιφγεζεο εθηηκά φηη ε δηαδηθαζία ζα 

έρεη νινθιεξσζεί έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο 2015, ελψ δηαβεβαηψλεη φηη νη θάηνρνη ηξαπεδηθψλ 

                                                           
88

 http://news247.gr/eidiseis/CapitalControls 



79 
 

νκνιφγσλ δελ ζα ππνζηνχλ «θνχξεκα». Έπεηηα απφ ηε δεκνζίεπζε απηή ν νίθνο Fitch επηβεβαίσζε 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο Διιάδαο ζε CCC, ζηηο 13 Ννεκβξίνπ. 

Ίδηα πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, δειαδή CCC, επηβεβαίσζε θαη πάιη ν νίθνο Fitch ζηηο 11 Μαξηίνπ 

ηνπ 2016. Ο νίθνο αμηνιφγεζεο δειψλεη φηη έρεη ζεκεησζεί πξφνδνο ζην πεδίν ηεο  πξψηεο 

αμηνιφγεζεο κε ηνπο πηζησηέο, σζηφζν φκσο πξνεηδνπνηεί, φηη νη θίλδπλνη πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο παξακέλνπλ. Σνλίδεη επίζεο φηη νη πξνβιέςεηο γηα ην πξσηνγελή πιεφλαζκα 

ην 2016 θαη ην 2017 βξίζθνληαη πάλσ απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

Πίλαθαο7:Γηαβαζκίζεηο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο ηεο Διιάδαο από ηελ Fitch  

 

 Γεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ ζπγγξαθέα ηεο εξγαζίαο. 

 

Παξαηεξψληαο, ην παξαπάλσ δηάγξακκα νη κεγαιχηεξεο κεηαβνιέο ησλ αμηνινγήζεσλ ηεο 

Διιάδαο απφ ηε FITCH θαίλεηαη λα είλαη απφ ην 2009 έσο θη ην 2012 πνπ θαηαθφξπθα έθηαζε ζε 

επηιεθηηθή ρξενθνπία. Δπίζεο, πνιιέο κεηαβνιέο ζηηο αμηνινγήζεηο βιέπνπκε φηη θαηαγξάθνληαη ηα 

έηε 2009 θαη 2015. Αο δνχκε αλαιπηηθά ηηο αμηνινγήζεηο ηεο Διιάδαο απφ ηε FITCH. ηελ αξρή 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CCC 

B 

B- B- 

CCC- 

BB 
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ηνπ έηνπο ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο αμηνινγείηαη κε Α δειαδή ήηαλ ζε πςειή θαη ζεηηθή 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα.  

ηηο 22 Οθησβξίνπ πέθηεη θαηά κηα βαζκίδα ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, δειαδή ζην Α- . ηε 

ζπλέρεηα ηνπ έηνπο 2009 έρνπκε ηε δεχηεξε ππνβάζκηζε ηεο Διιάδαο θαηά κηα επίζεο βαζκίδα θαη 

ζεκεηψλεη ρακειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα (BBB
+
) κε ζηαζεξφ παξ‟ φια απηά outlook. Ζ 

ππνβάζκηζε ηεο ρψξαο ζπλερίδεηαη θαη ην 2011 έρνληαο σο βαζκφ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ην 

BBB
-
 .  

Καηάθεξε λα πέζεη άιιε κηα βαζκίδα ζηνλ πηζηνιεπηηθφ πίλαθα ηνπ νίθνπ αμηνιφγεζεο 

FITCH δηαηεξψληαο αξλεηηθφ outlook. Σν 2012 έξρεηαη κηα απφ ηηο ρεηξφηεξεο αμηνιφγεζεο ηεο 

Διιάδαο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Φηάλεη ζην CCC δειαδή έλα βήκα πξηλ απφ ηελ πηψρεπζε. Δθείλε 

ηελ πεξίνδν φινη κηινχζαλ γηα έμνδν ηεο Διιάδαο απφ ην επξψ θαη ν θίλδπλνο γηα ρξενθνπία 

απμαλφηαλ.  

Μέζα ζε έλα ρξφλν ν νίθνο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά γεγνλφηα 

πνπ δηαδξακαηίδνληαλ ζηελ Διιάδα αλαβάζκηζε ηελ πηζηνιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα θαηά κηα βαζκίδα, 

έρνληαο ζηαζεξή πξννπηηθή B
-
 . Δθείλε ηε πεξίνδν θαηάθεξαλ θαη αλαβαζκίζηεθαλ ηέζζεξεο 

ειιεληθέο ηξάπεδεο δεκηνπξγψληαο έηζη έλα πην ζεηηθφ νηθνλνκηθφ θιίκα γηα ηνπο επελδπηέο ζηελ  

Διιάδα. 

Με αλαβαζκίζεηο ζπλερίζηεθε ην 2014 γηα ηελ Διιάδα απφ ηνλ ακεξηθάληθν νίθν 

αμηνιφγεζεο FITCH. Με B πιένλ αμηνινγείηαη ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο θαη κε ζηαζεξή 

πξννπηηθή ε νηθνλνκία ηεο Διιάδαο βειηηψλνληαο ιίγν ηελ εηθφλαο ηεο.  

Γελ ζα ιέγακε φκσο θαη ην ίδην γηα ην επφκελν έηνο ην νπνίν θαη πάιη θέξλεη ηελ Διιάδα έλα 

βήκα πξηλ ηε ρξενθνπία θαη ηελ εμαζιίσζε ηεο νηθνλνκίαο, αθνχ θαηαγξάθεηε θαη πάιη ζηε 

βαζκίδα CCC. Μέζα ζην έηνο κπφξεζε θαη αλαβαζκίζηεθε κηα βαζκίδα αιιά κε αξλεηηθή 

πξννπηηθή θάηη πνπ θάλεθε ζην ηέινο ηνπ έηνπο, θαζψο «ηεξκαηίδεη» θαη πάιη κε αμηνιφγεζε CCC.  

 

6.2.3 Standard And Poor’s 

 

ηηο 14 Ηαλνπαξίνπ ην 2009 ν ακεξηθάληθνο νίθνο αμηνιφγεζεο  Standard and Poor‟s ππνβάζκηζε ηε 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ Α/Α-1 ζε Α/Α-2. Ζ πξννπηηθή ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο ζχκθσλα κε ηνλ νίθν ραξαθηεξίζηεθε «ζηαζεξή». Παξά ην φηη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 
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πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ δεκνζίνπ ιάβακε ππφςε ηε ζρεηηθά πςειή νηθνλνκηθή επξσζηία ηεο 

Διιάδαο θαη ηελ ηδηφηεηα ηεο σο θξάηνπο-κέινπο ηεο ΔΔ, ε ζπλερηδφκελε δηεζλήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε έρεη εληείλεη ην θαηλφκελν ηεο ππνθείκελεο κείσζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
89

  

Ο νίθνο αμηνιφγεζεο κηιάεη γηα θίλδπλν χθεζεο. Ζ ζπλερηδφκελε επηβξάδπλζε ηεο 

πηζησηηθήο αλάπηπμεο πηζαλφλ λα νδεγήζεη ζε επηβξάδπλζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, απμάλνληαο έηζη 

ηνλ θίλδπλν χθεζεο θαη πηζαλφλ παξαηεηακέλεο πξνζαξκνγήο. 

Ζ αλάπηπμε εηζέξρεηαη ζε επηβξάδπλζε, κε ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα πεξίπνπ ζην 3,5%, 

ηνπ ΑΔΠ, κεηά ηηο ζπλερείο απνηπρίεο ηεο θπβέξλεζεο λα ζέζεη ππφ έιεγρν ηηο δαπάλεο θαη λα 

πεξηνξίζεη ην πςειφ ρξένο, παξά ηνπο πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

ηηο 5 Οθησβξίνπ ζηαζεξή δηαηήξεζε ε S&P ηελ πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε θαη ηηο 

πξννπηηθέο Διιάδαο, κεηά ην απνηέιεζκα ησλ ρζεζηλψλ εθινγψλ, επηζεκαίλνληαο φηη, αλ ε λέα 

θπβέξλεζε εθαξκφζεη κηα μεθάζαξε, αμηφπηζηε θαη βηψζηκε αηδέληα γηα επαλελδπλάκσζε ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, απηφ ζα κπνξνχζε ηειηθά λα επλνήζεη ηελ αμηνιφγεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν μέλνο 

νίθνο δηαηήξεζε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο ζε Α- θαη γηα ηηο 

πξννπηηθέο ζε «ζηαζεξέο». 
90

 

Ζ έιιεηςε νπζηαζηηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη δηφγθσζε 

ηνπ ρξένπο απνηεινχλ βαζηθνχο πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο Διιάδαο. Σν 

επφκελν δεκνζίεπκα ηεο S&P ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ, απεηιεί γηα ππνβάζκηζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

πγθεθξηκέλα έζεζε ηε καθξνπξφζεζκε πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε ηεο ρψξαο Α- ππφ 

παξαθνινχζεζε κε αξλεηηθέο απεηιέο. Δπηζήκαηλε ν νίθνο, πσο αλακέλνπκε λα απνθαζίζνπκε γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε ηνπο επφκελνπο δχν κήλεο, αθνχ ιάβεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ ηηο 

ειιεληθέο αξρέο γηα ηα ζρέδηα ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο εληεηλφκελεο νηθνλνκηθέο θη 

δεκνζηνλνκηθέο πηέζεηο.  

Δπίζεο, ν νίθνο ρηππάεη ην «θακπαλάθη» γηα ηηο ηξάπεδεο. Ζ ηάζε ζηηο πηζηψζεηο γηα ηηο 

ειιεληθέο ηξάπεδεο ζα παξακείλεη αξλεηηθή θαη ηα εγρψξηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα αληηκεηψπηδαλ ηνπο 

πςειφηεξνπο θηλδχλνπο ζε ζρέζε κε άιια ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο. Νσξίηεξα ήξζε ε ππνβάζκηζε ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηνλ νίθν S&P θαζψο ζηηο 16 Γεθεκβξίνπ κείσζε ηελ αμηνιφγεζε ηεο γηα 
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ηε καθξνπξφζεζκε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο θαηά κία βαζκίδα, ελψ ε επφκελε 

αμηνιφγεζε ζα ήηαλ κεηά απφ δπν κήλεο.
91

 

 Ο νίθνο πξνεηδνπνηεί κε λέα ππνβάζκηζε, αλ ε θπβέξλεζε δελ θαηαθέξεη λα ζηεξίμεη ην 

πξφγξακκα ηεο γηα δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε. Μείσζε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ρψξαο ζε ΒΒΒ+ απφ Α- 

δηαηεξψληαο ηε λέα αμηνιφγεζε ππφ αξλεηηθή παξαθνινχζεζε. Δθείλε ηελ πεξίνδν, απφ ην 

πνιηηηθφ ρψξν ηεο Διιάδαο δειψλνπλ πξνζρεδηαζκέλε ηηο ππνβαζκίζεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  

ηηο 19 Ηαλνπαξίνπ ην 2010 ε S&P ίζσο ππνβαζκίζεη ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο 

Διιάδαο, αλ ε θπβέξλεζε δελ εθαξκφζεη κε απζηεξφηεηα ην πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο ιφγσ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ αληηδξάζεσλ.
92

 Αληίζεηα, ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 

ζεηηθή  ππήξμε ε δήισζε ζηήξημεο απφ ηελ ΔΔ, γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Διιάδαο.  

Νέα ππνβάζκηζε πξνεηδνπνηεί ε S&P. ε κείσζε ηεο αμηνιφγεζεο ΒΒ+ ηεο Διιάδαο 

πξνεηδνπνίεζε φηη ζα πξνρσξήζεη ε S&P, εάλ απνδεηρζεί φηη ν Δπξσπατθφο Μεραληζκφο 

ηαζεξφηεηαο ζα επλνήζεη ηνπο θξαηηθνχο νκνινγηνχρνπο εηο βάξνο ησλ ηδησηψλ. Ζ πηζηνιεπηηθή 

αμηνιφγεζε ηεο Διιάδαο κπνξεί λα επεξεαζηεί αξλεηηθά απφ ηνπο λένπο θαλνληζκνχο, ηνλίδεη ζηελ 

αλαθνίλσζε ηνπ ν δηεζλήο νίθνο αμηνιφγεζεο, ν νπνίνο έζεζε ηελ αμηνιφγεζε ΒΒ+.   

ηηο 24 Απξηιίνπ ηνπ 2014, ε Διιάδα έρεη αθφκε πνιχ δξφκν λα δηαλχζεη, ζχκθσλα κε ηνλ 

επηθεθαιήο αλαιπηή ηεο S&P, νπνίνο σζηφζν δηαπίζησζε ηε βειηίσζε ησλ ζεκειησδψλ κεγεζψλ 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Έρεη επηηχρεη αμηνζεκείσηα απνηειέζκαηα κέρξη ηψξα θαη φηη απηφ 

αληαλαθιάηαη ζηελ επηζηξνθή ησλ απνδφζεσλ ησλ ειιεληθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζηα πξν θξίζεο 

επίπεδα. 

Ζ Διιάδα θαηάθεξε θαη πήξε, ζηηο 12 επηεκβξίνπ αλαβάζκηζε απφ ηε S&P. Σν αμηφρξεν 

ηεο ρψξαο καο αλαβαζκίζηεθε ζπγθεθξηκέλα ζε Β απφ Β-. Οη πξννπηηθέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο. ηε 

ζρεηηθή ηνπ αλαθνίλσζε, ν νίθνο αμηνιφγεζεο αλαθέξεη, κεηαμχ άιισλ, πσο ε ειιεληθή θπβέξλεζε 

έρεη θάλεη νπζηαζηηθή δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή, ελψ επηζεκαίλεη πσο ε αλαβάζκηζε αληαλαθιά 

ηελ άπνςε πσο νη θίλδπλνη γηα ηε δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε έρνπλ κεησζεί.  

εκεηψλεη αθφκε φηη απφ ηνλ επφκελν ρξφλν ε ειιεληθή νηθνλνκία ζα αλαδπζεί απφ ηα επηά 

ζπλερφκελα ρξφληα αξλεηηθήο αλάπηπμεο θαη αλακέλεηαη λα δηαηεξήζεη πξσηνγελή πιενλάζκαηα 

ηεο ηάμεσο πεξίπνπ ηνπ 2% ηα επφκελα ρξφληα. Ο S&P ζεσξεί ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ηεο 
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Διιάδαο ζηαδηαθή, αιιά αδχλακε, κε ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ ην 2017 λα παξακέλεη ρακειφηεξα θαηά 

20% ζε ζρέζε κε ην 2007. 

ε φηη αθνξά ην ρξένο, ν νίθνο αμηνιφγεζεο εθηηκά φηη ην αθαζάξηζην ρξένο ηεο θπβέξλεζεο 

ζα κεησζεί ειαθξψο ζην 164% ηνπ ΑΔΠ ην 2017, απφ ην 177% ην 2014. Δπηπιένλ αλακέλεη φηη ε 

ειιεληθή θπβέξλεζε ζα απνξξνθήζεη έλα απμεκέλν κεξίδην θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ, ζα δηεπξχλεη 

πεξαηηέξσ ηε θνξνινγηθή βάζε θαη ζα βειηηψζεη ηε θνξνεηζπξαθηηθή ηεο ηθαλφηεηα. ηηο 6 

Οθησβξίνπ ζην Β+ θαη κε ζηαζεξή πξννπηηθή αμηνιφγεζε ε S&P ηελ Διιάδα θαη ηελ πηζηνιεπηηθή 

ηεο ηθαλφηεηα έλαληη κε Β πνπ ηελ αμηνινγνχζε έλα κήλα πξηλ.  

ηηο 28 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2015 ζε θαζεζηψο αξλεηηθήο παξαθνινχζεζεο έζεζε ηελ Διιάδα ν 

νίθνο αμηνιφγεζεο S&P. χκθσλα κε ηνλ νίθν αμηνιφγεζεο ε ελέξγεηα απηή αληαλαθιά ηελ άπνςε 

φηη νξηζκέλεο απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο πνπ εμήγγεηιε ε λέα ειιεληθή 

θπβέξλεζε είλαη αζπκβίβαζηεο κε ην πιαίζην πνιηηηθήο πνπ ζπκθσλήζεθε κεηαμχ ηεο 

πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο θαη ησλ επίζεκσλ πηζησηψλ.  

Δάλ ε ειιεληθή θπβέξλεζε δελ θαηαθέξεη λα θιείζεη, ζπκθσλία κε ηνπο επίζεκνπο πηζησηέο 

ηεο γηα ηελ ρξεκαηνδνηηθή ηεο ζηήξημε, απηφ ζα εμαζζελνχζε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο 

Διιάδαο αιιά θαη ηε ρξεκαηνδνηηθή ηεο ζέζε. 
93

 

Μεηά απφ ιίγν θαηξφ ζηηο 6 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2015 ππήξρε ην ελδερφκελν λέαο 

ππνβάζκηζεο. Έηζη ινηπφλ, ππνβαζκίδεη ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ 

Β ζε Β-, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηε ρψξα ζε θαζεζηψο αξλεηηθήο επηηήξεζεο, γεγνλφο πνπ δελ 

απνθιείεη ην ελδερφκελν λέαο ππνβάζκηζεο. 
94

 

Ζ θίλεζε ππνβάζκηζεο ηεο ρσξάο αληαλαθιά ηελ άπνςε φηη νη πεξηνξηζκνί ζηε ξεπζηφηεηα 

ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο έρνπλ πεξηνξίζεη ην ρξφλν εληφο ηνπ νπνίνπ 

ε λέα θπβέξλεζε κπνξεί λα θηάζεη ζε ζπκθσλία γηα έλα ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα κε ηνπο 

επίζεκνπο δαλεηζηέο ηεο, ηελ ΔΔ, ηνλ EFSF, ηελ ΔΚΣ θαη ην ΓΝΣ.  

Ο νίθνο πξνεηδνπνηεί φηη ε παξάηαζε ησλ ζπλνκηιηψλ κε ηνπο επίζεκνπο πηζησηέο ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ πηέζεηο ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα ηεο Διιάδαο, κε ηε 

κνξθή ησλ εθξνψλ θαηαζέζεσλ. Γηα ην ζέκα απηφ, ε απφθαζε ηεο 4
εο

 Φεβξνπαξίνπ ηεο ΔΚΣ γηα 

ηελ άξζε ηεο εμαίξεζεο θαη γηα ηελ επηιεθηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ ρξενγξάθσλ ζηηο πξάμεηο ηνπ 

επξψ ζπζηήκαηνο είρε κεηαβηβάζεη ηελ επζχλε ηνπ χζηαηνπ δαλεηζηή απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή 
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Σξάπεδα ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, κέζσ ηνπο κεραληζκνχο παξνρήο ξεπζηφηεηαο. Χζηφζν, αλ 

θαη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ζα κπνξνχζε λα θάλνπλ ρξήζε θεθαιαίσλ ηνπ ELA, απηή ε δηαδηθαζία 

ζα εμαθνινπζνχζε λα ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο ΔΚΣ.  

ηηο 13 Μαξηίνπ ακεηάβιεηε ζην Β- δηαηήξεζε ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ηεο Διιάδαο ν ακεξηθάληθνο νίθνο αμηνιφγεζεο S&P, δηαηεξψληαο, σζηφζν, ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ρψξαο θαη δίλνληαο ηεο θαζεζηψο αξλεηηθήο παξαθνινχζεζεο γηα πηζαλή 

ππνβάζκηζε. 

  Γηα λα πεξηνξηζηνχλ νη θίλδπλνη γηα ηελ Διιάδα ζα πξέπεη λα ππάξμεη ζπκθσλία κεηαμχ 

Διιάδαο θαη δαλεηζηψλ ε νπνία κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα κηα ζπκθσλία πνπ ζα 

εμαζθαιίζεη ηελ θάιπςε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηεο θπβέξλεζεο. Οη πξννπηηθέο ηεο ρψξαο 

επνκέλσο παξακέλνπλ αξλεηηθέο, αλ ιεθζεί ππφςε φηη ε πξφζβαζε ζηηο αγνξέο είλαη εμαηξεηηθά 

δχζθνιε γηα ηελ Διιάδα. 

Ο νίθνο πξνεηδνπνηεί πσο απμεκέλε είλαη ε αβεβαηφηεηα, νη νπνία κπνξεί λα θιηκαθψζεη εθ 

λένπ ην θαηλφκελν εθξνήο θαηαζέζεσλ ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο, απμάλνληαο έηζη ηηο πηέζεηο ζηηο 

ειιεληθέο ηξάπεδεο, εάλ δελ ζπλερηζηεί ε παξνρή έθηαζεο ξεπζηφηεηαο απφ ην Δπξσζχζηεκα. 

Αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία ησλ δεκνζηνλνκηθψλ, ν νίθνο αμηνιφγεζεο ζεσξεί εθηθηφ ηνλ 

ζηφρν γηα πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηεο Διιάδαο ζην 1%, κφλν φκσο αλ ζπλερηζηεί ε αλάθακςε ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηθήο 

αβεβαηφηεηαο ζα επηδξάζνπλ αξλεηηθά ζηε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο. 
95

 

ηηο 15 Απξηιίνπ ζε ππνβάζκηζε πέξαζε θαη πάιη ν νίθνο, ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο 

Διιάδαο ζην CCC απφ Β, ελψ αλαζεψξεζε ζε αξλεηηθή θαη ηελ πξννπηηθή ηνπ αμηφρξενπ, θάηη πνπ 

ζεκαίλεη φηη ζα κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη θαη λέα ππνβάζκηζε εληφο ησλ επφκελσλ έμη κελψλ. ηε 

ζρεηηθή  αλαθνίλσζε ν ακεξηθάληθνο νίθνο επηθαιείηαη γηα ηε απφθαζε ηνπ ηελ επηδείλσζε ησλ 

ζπλζεθψλ ξεπζηφηεηαο ζηηο ηξάπεδεο θαη ην θξάηνο θαη δηακελχεη πσο ρσξίο βαζηέο νηθνλνκηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο θαη πεξαηηέξσ κέηξα ειάθξπλζεο, ην ρξένο ηεο Διιάδαο δελ κπνξεί λα θαηαζηεί 

βηψζηκν. 

ηηο 10 Ηνπλίνπ θαη πάιη ζε ππνβάζκηζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πξνρψξεζε αηθληδίσο ε 

S&P ζηελ θαηεγνξία CCC απφ CCC+ θαη κε αξλεηηθή πξννπηηθή, δεδνκέλνπ ξίζθνπ πεξαηηέξσ 

επηδείλσζεο ηεο ξεπζηφηεηαο, ηφζν γηα ηελ ίδηα ηε ρψξα φζν θαη ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο.  
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ε θαζεζηψο «επηιεθηηθήο ρξενθνπίαο» νη ειιεληθέο ηξάπεδεο αλαθνηλψλεη o νίθνο S&P. 

Τπνβάζκηζε ζε απηφ ην θαζεζηψο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ ιφγσ ηεο 

επηβνιήο πεξηνξηζκψλ ζηελ θίλεζε ησλ ηξαπεδηθψλ θεθαιαίσλ. εκεηψλεηαη φηη ε ππνβάζκηζε 

είλαη θαηά δπν βαζκίδεο απφ CCC ζε D. πσο εμεγεί ν νίθνο, ε αλαζεψξεζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ αληαλαθιά ηελ επηβνιή ησλ capital controls, σο απφξξνηα ηεο πξνζπάζεηαο 

ησλ αξρψλ λα επηβξαδχλνπλ ηνλ ξπζκφ εθξνήο θαηαζέζεσλ. 
96

 

Ο νίθνο S&P θαηά δπν βαζκίδεο, ζε CCC+ απφ CCC- πξνεγνπκέλσο, αλαβάζκηζε ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο Διιάδαο. Οη πξννπηηθέο θαη ησλ δπν αμηνινγήζεσλ παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Ζ 

ειιεληθή αλαβάζκηζε, αληαλαθιά ηελ θαη‟ αξρήλ ζπκθσλία γηα ηε ιήςε ελφο ηξηεηνχο δαλείνπ απφ 

ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο αιιά θαη ηελ εμαζθάιηζε ηνπ δαλείνπ χςνπο 7,16 δηο. 

επξψ.  

Καηφπηλ απηήο ηεο εμέιημεο, επηζεκαίλεη ν ακεξηθάληθνο νίθνο, ηελ πηζαλφηεηα εμφδνπ ηεο 

Διιάδαο απφ ηελ Δπξσδψλε θαη λα πεξηνξίδεηε θάησ ηνπ 50% ζε βάζνο ηξηεηίαο. Χζηφζν, 

πξνεηδνπνηεί, ν θίλδπλνο ηνπ GREXIT παξακέλεη πςειφο, εάλ ε ειιεληθή θπβέξλεζε δελ θαηαζέζεη 

λα εθαξκφζεη ην θηιφδνμν πξφγξακκα κεηαξξπζκίζεσλ. 

ηηο 20 Ννεκβξίνπ ζεκεηψλεηαη φηη ηα stress tests ηεο ΔΚΣ θαηέδεημαλ φηη νη ειιεληθέο 

ηξάπεδεο ρξεηάδνληαη πξφζζεηα θεθάιαηα 14,4 δηο ππφ ην δπζκελέο ζελάξην θαη 4,4 δηο ππφ ην 

βαζηθφ. Απηά ηα θεθάιαηα είλαη ηθαλά λα απνξξνθήζνπλ ηηο δεκίεο πνπ αλακέλεηαη λα θαηαγξάθνπλ 

ζηηο ηξάπεδεο κφλν γηα ηνπο επφκελνπο 12 κε 18 κήλεο.  

χκθσλα κε ηε ζρεηηθή έθζεζε, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ρξεηάδνληαη αθφκε 2 κε 4 δηο επξψ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πιήξεο θάιπςε απφ ηηο δεκηέο πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ 

εμαηηίαο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ. Καηαιήγνληαο, θαζηζηά ζαθέο φηη ε αμηνιφγεζε D 

(Default) δελ πξφθεηηαη λα αλαβαζκηζηεί, πξνηνχ έξζνπλ νη πεξηνξηζκνί ζηελ θίλεζε ησλ 

θεθαιαίσλ.  

Με ην λέν έηνο, δειαδή ζηηο 21 Ηαλνπαξίνπ ην 2016 ν νίθνο S&P πξναλαγγέιιεη αλαβάζκηζε 

ηα ειιεληθήο αμηνιφγεζεο. Σελ αλαβάζκηζε ηεο Διιάδαο ζηελ θαηεγνξία Β, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

λα θιείζεη ζεηηθά ε πξψηε αμηνιφγεζε.
97

 Ζ αλαβάζκηζε ηεο Διιάδαο ζα θαηαζηεί εθηθηή κεηά ηελ 

πξψηε αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ εθηακίεπζε ησλ απαηηνχκελσλ δφζεσλ, ζε 
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ζπλδπαζκφ κε ηελ έληαμε ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ ζην πξφγξακκα πνζνηηθήο ραιάξσζεο ηεο 

ΔΚΣ. 

ε αληίζεζε πεξίπησζε, ζπλερίδεη ν S&P, εάλ ε Διιάδα δελ θαηαθέξεη λα εθαξκφζεη ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο θαη δηαθφςεη  ηε ζηήξημε ηεο ΔΚΣ πξνο ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο, ηφηε είλαη ππαξθηφο 

ν θίλδπλνο ζηάζεο πιεξσκψλ θαη ππνβάζκηζεο ζηελ αμηνιφγεζε CCC. ρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία, 

εθηηκά ν νίθνο φηη ην ειιεληθφ ΑΔΠ ζπξξηθλψζεθε θαηά 0,3% ην 2015, ελψ φζνλ αθνξά ην ηξέρνλ 

έηνο, εθηηκάηαη κεδεληθή αλάπηπμε. Αληίζεηα, γηα ην 2017 θαη ην 2018 αλακέλεη αχμεζε ηνπ ΑΔΠ 

θαηά 3% .  

Μηα κέξα κεηά ν νίθνο αμηνιφγεζεο Standard and Poor‟s  αλαβάζκηζε ζε Β- απφ CCC+ ηελ 

πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε ηεο Διιάδαο θαη ζεσξήζεθε σο θίλεζε έθπιεμε, θαζψο ε αλαβάζκηζε 

αλακελφηαλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο.  ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ν ακεξηθάληθνο νίθνο 

επηζεκαίλεη φηη ε απφθαζε αληαλαθιά ηελ ηήξεζε εθ κέξνπο ηεο Αζήλαο ησλ ζπκθσλεζέλησλ ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη, παξά ηα 

αιιεπάιιεια ζνθ, απνδεηρζεί πην αλζεθηηθή απφ φηη ππνιφγηδαλ νη αλαιπηέο. Οη εηδηθνί ηνπ S&P 

βιέπνπλ αθφκε έλα ρξφλν ζηαζηκφηεηαο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ζηε ζπλέρεηα πην δπλακηθή 

αλάθακςε.
98
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Πίλαθαο 8: Γηαβαζκίζεηο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο ηεο Διιάδαο από ηελ 

Standrad & Poor's 

Γεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ ζπγγξαθέα ηεο εξγαζίαο.  

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά νη αμηνινγήζεηο πνπ δέρηεθε 

ε Διιάδα απφ ην 2009 έσο θαη ην 2016, απφ ηνλ ακεξηθάληθν νίθν αμηνιφγεζεο Standard and 

Poor‟s. Ζ ρεηξφηεξε αμηνιφγεζε ήηαλ ην 2012 πνπ ε Διιάδα δέρηεθε ππνβαζκίζεηο θαη κέζα ζε ηξία 

ρξφληα, ππνβαζκίζηεθε θαηά 8 βαζκίδεο θηάλνληαο ζηε ηειεπηαία βαζκίδα «D». Ο νίθνο φξηζε, ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία, ζε «επηιεθηηθή ρξενθνπία» θαη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ήηαλ έλα βήκα πξηλ ηελ 

ρξενθνπία.  

Οη πξψηεο αμηνινγήζεηο απφ ηνλ νίθν ήηαλ ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2009, φπνπ ππνβάζκηζε 

ηελ Διιάδα θαηά κία βαζκίδα, δειαδή ζε «Α-» θαη κε ζηαζεξή πξννπηηθή. Σν Α- ζεκαίλεη γηα κηα 

νηθνλνκία, φηη έρεη ρακειφ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη άκεζε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο.  

Σελ ίδηα ρξνληά θαη κεηά απφ ελληά κήλεο θαηάθεξε ε Διιάδα λα δηαηεξήζεη, ηελ 

πηζηνιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα ζηελ ίδηα βαζκίδα, δειαδή αμηνινγείηαη κε Α- αιιά κε αξλεηηθφ 

outlook. Γπν κήλεο κεηά ηελ ίδηα ρξνληά ππνβαζκίδεηαη θαη πάιη ζην BBB+ έρνληαο ρακειφ 

πηζησηηθφ θίλδπλν. Έηζη, θαίλεηαη φηη αθφκε κπνξεί ε Διιάδα λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο 

ηεο θαη ζηνπο δαλεηζηέο ηεο.  
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πλερίδνληαη νη ππνβαζκίζεηο θαη ην 2010 κε ΒΒ+ ελψ ην 2011 δελ βξέζεθαλ ζηνηρεία γηα 

αμηνινγήζεηο ηνπ νίθνπ S&P. Κπξίσο ην 2011 ν νίθνο αμηνιφγεζεο δεκνζίεπαλ άξζξα πνπ 

ρηππνχζαλ ην «θακπαλάθη» θηλδχλνπ γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο. Ξαθληθά, ην 2012 ν νίθνο 

αμηνιφγεζεο S&P ππνβαζκίδεη ηελ Διιάδα θαηά ελλέα (9) νιφθιεξεο βαζκίδεο. Απηή ε ππνβάζκηζε 

έγηλε απφ ηνλ ακεξηθάληθν νίθν ρσξίο θακία πξνεηδνπνίεζε θη έηζη ε Διιάδα νξίζηεθε, φπσο 

αλαθέξακε θαη πην πάλσ, ζε επηιεθηηθή ρξενθνπία. 

Έπεηηα ην 2013 έξρεηαη κηα κεγάιε αλαβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Διιάδαο, 

ε νπνία ήηαλ ζην «Β-». ηηο 12 επηεκβξίνπ ηνπ 2014 αλαβαζκίδεηαη ε Διιάδα θαηά δπν βαζκίδεο 

ζην «Β+» αιιά θαη πάιη ππνβαζκίζηεθε ζε «Β» θαη κε αξλεηηθή πξννπηηθή, χζηεξα απφ ηνλ νίθν 

αμηνιφγεζεο S&P. πσο βιέπνπκε θαη ζην δηάγξακκα ην 2015 ππνβαζκίδεηαη θαη πάιη ε 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Διιάδαο ζε Β- θαη κε αξλεηηθφ outlook. Σν 2015 θιείλεη κε 

ππνβάζκηζε CCC θαη αξλεηηθή πξννπηηθή. ηηο 22 Ηαλνπαξίνπ ην 2016 αλαβαζκίδεηαη ζε B- ε 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο θαη κε πςειφ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη έληνλα κνριεπκέλν 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν. 

 

6.3  Πσο ηειηθά επεξεάζηεθε ε νηθνλνκία ηεο Διιάδαο από ηνπο νίθνπο 

αμηνιόγεζεο 

 

Σν rating πνπ δίλνπλ νη νίθνη αμηνιφγεζεο ζε επηρείξεζε ηξάπεδα ή θξάηνο ζεκαίλεη φηη φζν 

θαιχηεξε είλαη ε βαζκνινγία ηφζν πεξηζζφηεξν αζθαιήο ζεσξείηαη ε επέλδπζε, θαη θαηά ζπλέπεηα, 

ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ κεγαιχηεξν θαη ην θφζηνο ρξήκαηνο θζελφηεξν. Άξα ν ξφινο ηνπο είλαη 

θνκβηθφο εθ ησλ πξαγκάησλ.
99

 

ηηο 20 Απγνχζηνπ ην 2014, δεκνζηεχηεθε έλα άξζξν ζηελ εθεκεξίδα ην ΔΘΝΟ, κε ηίηιν  

«πσο έζπξαλ ηελ Διιάδα ζηνλ γθξεκό νη νίθνη αμηνιόγεζεο». Ο ζθνηεηλφο ξφινο ησλ νίθσλ 

αμηνιφγεζεο ζηελ παξαιίγν ρξενθνπία ηεο Διιάδαο, νδήγεζαλ ζε απμεκέλα επηηφθηα δαλεηζκνχ, 

δεκηνπξγψληαο έλα θαχιν θχθιν ν νπνίνο έζηεηιε ηηο επξσπατθέο νηθνλνκίεο ζην ρείινο ηεο 

θαηαζηξνθήο θαη ηε ρψξα καο ζην «θνχξεκα» ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. 

Γηα ηνλ θαζεγεηή Μάνφρεντ Γκζρτνερ (2014) ηνπ ειβεηηθνχ παλεπηζηεκίνπ StGallen 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε Ηξιαλδία θαη ε Διιάδα. Δπηζεκάλζεθε φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

                                                           
99

 Νίκασ ωτιρθσ (2014), Οι οίκοι αξιολόγθςθσ επιτάχυναν τθ χρεοκοπία 
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Διιάδαο θαη ηεο Ηξιαλδίαο ζα ήηαλ δηθαηνινγεκέλε κηα ππνβάζκηζε θαηά κηα ή δχν βαζκίδεο. Αληί 

γη απηφ, νη ρψξεο απηέο θαηξαθχιεζαλ νθηψ, ελλέα κέρξη θαη έληεθα βαζκίδεο. Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ λα είλαη απμεκέλα, ζηα νπνία νχηε ε Γεξκαλία αιιά νχηε θαη ε 

Διβεηία δελ κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ. Δίλαη βέβαην φηη αλ ε Γεξκαλία είρε λα αληηκεησπίζεη 

επηηφθηα δαλεηζκνχ γχξσ ζην 23-25%, ζα πήγαηλε γηα θνχξεκα ρξένπο. 
100

 

Γελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ν θαζεγεηήο Γθέξηλεξ (2014) θαηεγνξεί ηνπο ηξεηο 

κεγαιχηεξνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο γηα ιαλζαζκέλνπο ρεηξηζκνχο. Ζ αξρή απηήο ηεο δηακάρεο άξρηζε 

ην 2012 κε ηε δεκνζίεπζε κειέηεο ηνπ θαζεγεηή Γθξίζκπαρ (2012), φπνπ ζηειίηεπαλ ηνπο 

Standard&Poor‟s, Moody‟s θαη  Fitch φηη νη κε ηηο δηαξθείο ππνβαζκίζεηο ηξνθνδνηνχζαλ ηελ 

αλαζθάιεηα ησλ επελδπηψλ θαη ζπλέιαβαλ δξακαηηθά ζηελ αχμεζε ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ γηα ηα 

ππεξρξεσκέλεο ρψξεο.
101

 

Δμεγείηαη φηη ν θίλδπλνο έγθεηηαη ζην φηη κηα γλσκνδφηεζε κπνξεί λα γίλεη κηα απηφ-

εθιπεξνχκελε πξνθεηεία. Ζ αδηθαηνιφγεηε θαη ιαλζαζκέλε ππνβάζκηζε κηαο ρψξαο κπνξεί λα 

ππνλνκεχζεη ζε ηέηνηνλ βαζκφ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ αγνξψλ ηεο, ψζηε ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ λα 

θηάζνπλ ζηα επίπεδα εθείλα πνπ ζα δηθαηνινγνχζαλ ηελ αδηθαηνιφγεηε ππνβάζκηζε. ια απηά 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ αθφκα θαη κηα νηθνλνκηθά εχξσζηε ρψξα ζηε ρξενθνπία.
102

 

Οη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη νη ζπλερείο ππνβαζκίζεηο πήγαηλαλ πνιχ πην πέξα απφ φηη ζα 

δηθαηνινγνχζαλ ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ησλ ρσξψλ απηψλ. Φαίλεηαη φηη νη νίθνη είλαη πνιχ πην 

απζηεξνί κε ηηο ρψξεο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Δπξσδψλεο, ηηο νπνίεο ππνβάζκηζαλ ππεξβνιηθά ρσξίο 

λα ζηνηρεηνζεηείηαη θάηη ηέηνην απφ ηηο εμηζψζεηο αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γεληθφηεξα. 
103

 

Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε είλαη φηη «ππάξρεη ρακειφ επίπεδν ηθαλφηεηαο, 

αληθαλφηεηα εκπινθήο ζε ινγηθφ δηάινγν θαη αλεπαξθήο θαηαλφεζε ησλ θξίζηκσλ ελλνηψλ, φπσο νη 

πνιιαπιέο ηζνξξνπίεο θαη ε απηφ-εθπιεξσκέλε πξνθεηεία». 

Ο θαζεγεηήο Γθέξηλεξ αλαθέξεη σο παξάδεηγκα απηφ-εθπιεξσκέλε πξνθεηείαο ηελ 

πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο, θάηη ην φπνην ζα αλαιχζνπκε ζε παξαθάησ ελφηεηα. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 

2011 ππνβαζκίζηεθε «θαηά ιάζνο» απφ ηελ S&P κε απνηέιεζκα ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ γηα ηα 

γαιιηθά θξαηηθά νκφινγα λα εθηνμεπζνχλ ζηα πςειφηεξα επίπεδα απφ ηελ θαζηέξσζε ηνπ επξψ. 
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                                                   ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7
Ο 

 

 ΟΙ ΑΣΟΥΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗΔΙ ΣΧΝ ΟΙΚΧΝ ΚΑΙ Η                     

ΑΜΦΙΒΟΛΛΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΟΤ 

 

7.1 Γεληθέο ακθηβνιίεο πξνο ηνπο νίθνπο αμηνιόγεζεο 

 

Πνιινί είλαη απηνί πνπ επζέσο ακθηζβεηνχλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο, απφ ηε ζηηγκή 

πνπ δηαδξακάηηζαλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ θαηάξξεπζε, ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη απέηπραλ λα αλαγλσξίζνπλ ην πξαγκαηηθφ επελδπηηθφ θίλδπλν ρξενγξάθσλ, ηα νπνία ήηαλ 

ζπλδεδεκέλα κε επηζθαιή ζηεγαζηηθά δάλεηα θαη ζηα νπνία έδηλαλ πςειέο βαζκνινγίεο.
104

 

Οη νίθνη αμηνιφγεζεο ιεηηνπξγνχλ θαηά θάπνην ηξφπν σο δηακεζνιαβεηέο κε ζθνπφ ηελ 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο, εθηηκψληαο ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ησλ 

δαλεηνιεπηψλ. κσο, νη ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ, ν εζηθφο θίλδπλνο, ε κεξνιεςία θαη ηα 

ζπζηεκαηηθά ζθάικαηα ζέηνπλ εξσηήκαηα σο πξνο ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ εθηηκήζεσλ ηνπο. 

Ζ αγνξά ησλ δνκεκέλσλ νκφινγσλ έιαβε ηεξάζηηα έθηαζε κεηά ην 2004, κε ηε βνήζεηα ησλ 

παξαπάλσ νίθσλ, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη σο εμαηξεηηθά αμηφπηζηα θαη ζπλεπψο κε ειάρηζην 

θίλδπλν ηα δνκεκέλα νκφινγα πνπ εμέδηδαλ νη ακεξηθάληθεο ηξάπεδεο, αθφκε θαη απηά πνπ 

βαζηδφηαλ ζε πξνβιεκαηηθά ζηεγαζηηθά δάλεηα (φπσο απηά πνπ δίλνληαλ ζε αλέξγνπο ή  άηνκα κε 

ρακειά εηζνδήκαηα).
105

 

 Απφ ην 2007, φηαλ άξρηζε λα ππνρσξεί ε ζηεγαζηηθή αγνξά ζηελ Ακεξηθή, ε αγνξά ησλ 

δνκεκέλσλ νκνιφγσλ δνθηκάζζεθε θαη ηελ επφκελε ρξνληά νδήγεζε ζε δξακαηηθέο εμειίμεηο. Μεηά 

ηελ εμέιημε απηή, ε θξηηηθή απφ ηελ Δπξψπε θαη ηηο ΖΠΑ γηα ην ξφιν ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο έγηλε 

πνιχ έληνλε θαη αλαδεηήζεθαλ ηξφπνη γηα λα κεησζεί ν ξφινο ηνπο.  

Ζ ζεκαζία ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο απμήζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο νη πηζηνιεπηηθέο 

αμηνινγήζεηο, εθηφο απφ ηε πιεξνθνξία πνπ πεξηέρνπλ, ζρεηίδνληαη άκεζα ηφζν κε ηελ πξνιεπηηθή 

                                                           
104

 Μάνφρεντ Γκζρτνε(2014) 
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επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο, φζν θαη κε ηελ 

επελδπηηθή ζπκπεξηθνξά αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη άιισλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ.   

Απηφ φκσο ίζσο λα αιινηψζεη ηα θίλεηξα ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο θαη λα επηηξέςεη ηελ 

εκπινθή ηνπο ζε πξαθηηθέο ζεζκηθνχ arbitrage. Με άιια ιφγηα, ν νίθνο αμηνιφγεζεο πξνθεηκέλνπ 

λα πξνζθέξεη ζηελ επηρείξεζε απφ ηελ νπνία πιεξψλεηαη ηελ επλντθφηεξε αμηνιφγεζε πνπ εθείλε 

επηζπκεί ίζσο πξνβεί ζε θάπνηεο ιαλζαζκέλεο αμηνινγήζεηο. Ζ ππφζεζε ελαληίνλ ησλ νξγαληζκψλ 

αμηνιφγεζεο εζηηάδεηαη θπξίσο ζε δπν θαηεγνξίεο.  

Πξψησλ, νη νξγαληζκνί ιακβάλνπλ ακνηβέο απφ ηνπο εθδφηεο ησλ νκνιφγσλ θαη 

ρξενγξάθσλ ηα νπνία αμηνινγνχλ. Σν γεγνλφο απηφ, ζχκθσλα κε ηνπο επηθξηηέο ηνπο, ηνπο θαζηζηά 

αλίθαλνπο λα παξέρνπλ αληηθεηκεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε 

απηά ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. Γεχηεξνλ, νη κέζνδνη δηαβάζκηζεο θαη θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ 

CDOs δελ θαζηζηνχλ εχθνιν γηα ηνπο επελδπηέο λα δνπλ ην πξαγκαηηθφ επίπεδν ηνπ θηλδχλνπ πνπ 

κεηαθέξνπλ.
106

 

  Οη Blumeetal (1998) ηεθκεξηψλνπλ εκπεηξηθά ηε ζηαδηαθή εκθάληζε πςειφηεξσλ 

αμηνινγήζεσλ κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ. Σν θαηλφκελν απηφ, γλσζηφ ήδε απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1990 κε ηνλ φξν πιεζσξηζκφο αμηνινγήζεσλ ήηαλ έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

πξφζθαηε θξίζε.  

 Έλα άιιν πξφβιεκα, ε ρακειή πνηφηεηα ησλ αμηνινγήζεσλ, αλαδείρζεθε πξφζθαηα 

εμαηηίαο ηεο θξίζεο. χκθσλα κε ηνπο Calomiris and Mason (2009) νθείιεηαη ζηε ζχγθξνπζε  

ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ζεζκηθψλ επελδπηψλ (ηξάπεδεο, εηαηξίεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ) θαη πειαηψλ 

ηνπο. Οη ζεζκηθνί επελδπηέο δελ έρνπλ ηα θίλεηξα λα απαηηήζνπλ θαη λα επηβάινπλ πςειήο 

πνηφηεηαο αμηνινγήζεηο, γηαηί ιφγσ ηεο κεγάιεο επηξξνήο πνπ έρνπλ λα επεξεάζνπλ ηελ επηρείξεζε 

ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί θεξδνθφξα θαη έηζη ζα αλαγθαζηεί λα θιείζεη ή λα αλαδεηήζεη αγνξαζηή 

(θαη θξαηηθά νκφινγα). Απηφ ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί είηε κε αγνξάδνληαο ρξεφγξαθα κε 

ρακειήο πνηφηεηαο αμηνινγήζεηο, είηε δεηψληαο ζεκαληηθή έθπησζε ζηελ ηηκή ηνπο
107

.   

Ζ αηηία ηεο κείσζεο ηεο πνζφηεηαο αμηνινγήζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο Becker and Milbourn 

(2008) είλαη ν απμεκέλνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο γηα ηε δηαηήξεζε ή αχμεζε 

ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ηνπο γηα έλα πξντφλ, ε πνζφηεηα ηνπ νπνίνπ θξίλεηαη κεηά ηελ αγνξά ηνπ ζε 
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107
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βάζνο ρξφλνπ. Έρνπλ έηζη ην θίλεηξν λα κεηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο, δειαδή λα 

παξέρνπλ πην επλντθέο αμηνινγήζεηο επραξηζηψληαο ηνλ πειάηε- αμηνινγνχκελν. 

Οη Becker and Milbourn (2008) ηεθκεξηψλνπλ εκπεηξηθά ηε ζηαδηαθή κείσζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ αμηνινγήζεσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, θαζψο θαη ηε κείσζε  ηεο 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ απνδφζεσλ (εηαηξηθψλ)  νκνιφγσλ θαη ηνπ βαζκνχ αμηνιφγεζεο ηνπο. 
108

 

 Σν ηειεπηαίν έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, θαζψο αθνξά ζηελ επίδξαζε ησλ αμηνινγήζεσλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ επελδπηψλ. Έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζέκα αλαθνξηθά κε ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο 

είλαη φηη ε επίδξαζε ηνπο σο πξνβιεπηψλ επεξρφκελσλ θξίζεσλ δηεζλψο είλαη πνιχ θησρή, ζέηνληαο 

ζε ακθηζβήηεζε ηελ πνηφηεηα ηνπο.   

  Πξνο ηα ηέιε ηνπ 2008, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ζέκαηα εζσηεξηθήο αγνξάο ραξαθηήξηζε 

αδηαθαλή θαη αλαμηφπηζηε ηε ιεηηνπξγία ησλ νίθσλ. Ζ θξηηηθή εζηηάζηεθε θπξίσο «ζην κε 

ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίζηεθαλ νη νίθνη ηηο δηθέο ηνπο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ 

θαη ηελ αλεπαξθή δηαθάλεηα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο». Απηφ ην ζέκα ζπδεηήζεθε ζηα πκβνχιηα 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο ηεο ΔΔ θαη απνθαζίζηεθε λα ιεθζνχλ κέηξα πνπ ζα εληζρχνπλ ηε δηαθάλεηα 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

αλ κέηξν δεηήζεθε απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο λα ελεκεξψλνπλ αξθεηφ δηάζηεκα πξηλ 

απφ ηελ αλαθνίλσζε ησλ αμηνινγήζεσλ ηνπο γηα ηα θξαηηθά ρξέε θαη λα δίλνπλ ην ζχλνιν ηεο 

αλάιπζεο πάλσ ζηελ νπνία βαζίδνπλ ηηο αμηνινγήζεηο ηνπο. Πέξα απφ ηε Δπξσπαηθή Έλσζε, φκσο, 

ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο πνπ έθαλαλ γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ αηηίσλ πνπ νδήγεζαλ ζηε κεγάιε 

θξίζε, αζρνιήζεθαλ κε ην ξφιν ησλ νίθσλ θαη νη ακεξηθάληθεο αξρέο.  

  Ζ ακεξηθάληθε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, αλαθνίλσζε κηα ζεηξά κέηξσλ γηα ηε ζηαδηαθή 

απεμάξηεζε ηεο ακεξηθάληθεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο απφ ηηο αμηνινγήζεηο ησλ νίθσλ. Σα 

κέηξα απηά απνζθνπνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ απαγνξεχνληαο ηα 

ζηειέρε ησλ νίθσλ λα παξέρνπλ ζπγρξφλσο αμηνινγήζεηο θαη ζπκβνπιέο γηα ηα ίδηα ηα πξντφληα.  

  ηνρεχνπλ επίζεο λα αλαγθάζνπλ ηνπο επελδπηέο λα κεηψζνπλ ηελ εμάξηεζή ηνπο ζηηο 

αμηνινγήζεηο ησλ νίθσλ. Ο Cox ζπλέζηεζε λα ζηακαηήζνπλ νη ξεηέο αλαθνξέο ζε αμηνινγήζεηο ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ή λα ηξνπνπνηεζεί ν ξφινο ηνπο απφ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θαλφλσλ 

ηεο αγνξάο. Απηφ ζα ζεκαίλεη φηη νη επελδπηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηεπζπληηθψλ 
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ζηειερψλ, ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ  ηε ξεπζηφηεηα, ηελ αζηάζεηα θαη ηνλ θίλδπλν δεκηψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο αλεμάξηεηεο γλσκνδνηήζεηο αληί βαζκνινγήζεσλ απφ ηνπο νίθνπο.   

 

7.2 Λάζε ησλ νίθσλ αμηνιόγεζεο 

 

Σν πφζν ηθαλνί είλαη νη δηεζλείο νίθνη αμηνιφγεζεο θάλεθε θαηά ηελ ηειεπηαία παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή θξίζε, βαζκνινγψληαο κε Α ηξάπεδεο νη νπνίεο θαηέξξεπζαλ ιίγν κεηά. Αλαβάζκηζαλ  

ηελ Lehman Brothers ιίγν πξηλ θαηαξξεχζεη. ηελ ππφζεζε ηεο ρξενθνπίαο ηεο Lehman Brothers 

έπαημαλ χπνπην ξφιν νη ηξεηο κεγάιεο εηαηξίεο, φπσο θαηεγνξήζεθαλ ζηε ζπλέρεηα, γηαηί επηιεθηηθά 

έδηλαλ ζηε δεκνζηφηεηα ηνμηθά νκφινγα θαη βάζεη ησλ θξπθψλ ζπκθσληψλ ηνπο, βαζκνινγνχζαλ 

ηνπο νθεηιέηεο. Έηζη θέξδηζαλ ακχζεηα πνζά, πνπ ε ακεξηθάληθε δηθαηνζχλε, ε νπνία δελ είλαη ζε 

ζέζε λα πξνζδηνξίζεη.
109

 

Κάηη αλάινγν έγηλε θαη κε ηελ εηαηξία Enron. ηελ θξίζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θνινζζνχ ην 

2001, νη νίθνη αμηνιφγεζεο βαζκνινγνχζαλ κε θαιφ βαζκφ ηελ εηαηξία κέρξη θαη ιίγν πξηλ 

θαηαξξεχζεη. πγθεθξηκέλα ε Enron ηέζζεξηο εκέξεο πξηλ θαηαξξεχζεη, είρε θαηάηαμε BBB 

πξνθαιψληαο ηεξάζηηεο δεκηέο ζηνπο κεηφρνπο. Σελ πεξίπησζε απηή ζα αλαιχζνπκε θαη παξαθάησ.  

Δπίζεο, είλαη γλσζηή ε πξφζθαηε πεξίπησζε ηεο Ιζιαλδίαο, ηελ νπνία είραλ αλαβαζκίζεη 

ιίγν πξηλ θαηαξξεχζεη. Άιια ιάζε γηα ηα νπνία θαηεγνξήζεθαλ νη νίθνη αμηνιφγεζεο είλαη φηη 

αμηνινγνχζαλ ρακειά δηάθνξεο εηαηξίεο γηα λα ηηκσξήζνπλ ηνπο εθδφηεο ρξενγξάθσλ πνπ δελ 

δήηεζαλ αμηνιφγεζε απφ ηνλ θάζε νίθν μερσξηζηά.  

Σν παξάδεηγκα ηεο γεξκαληθήο εηαηξίαο HannoverRe, φπνπ ν νίθνο Moody‟s ηεο απέζηεηιε 

κηα επηζηνιή, αλαθνηλψλνληαο ηεο φηη πξνηίζεηαη λα ηελ αμηνινγήζεη θαη δεηνχζε παξάιιεια 

θάπνηα ακνηβή. Ζ γεξκαληθή εηαηξία, φκσο, επεηδή έπαηξλε ήδε απφ δπν δηαθνξεηηθνχο νίθνπο 

εθηηκήζεηο δελ ην έθξηλε ζθφπηκν λα ελδψζεη ζηελ πξφηαζε Moody „s.   

Ζ θαηάιεμε ήηαλ λα δίλεη ζπλερψο φιν θαη πην ρακειέο βαζκνινγίεο ν νίθνο, ζε ζεκείν πνπ 

λα δείρλεη φηη ηα νκφινγα ηεο εηαηξίαο είλαη ηδηαίηεξα πςεινχ ξίζθνπ θαη θεξδνζθνπηθά, ελψ 

ηαπηφρξνλα νη άιινη νίθνη έδηλαλ εθηηκήζεηο κε θαιέο βαζκνινγίεο. Οη επελδπηέο επεξεάζηεθαλ 
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απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπ Moody‟s θαη ε θαηάιεμε ήηαλ λα πέζεη ε αμία 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απφ 175 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε 134 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. 
110

 

Παξφκνηεο θαηαζηάζεηο έρνπλ θάλεη θαη άιινη νίθνη αμηνιφγεζεο, φπνπ θαηά ηε δεθαεηία 

ηνπ 90‟, έλα παξάξηεκα ηνπ νίθνπ Fitch απφ ην Παξίζη, θαηεγνξήζεθε απφ ηελ εηαηξία Simon 

Property Group Inc, φηη πξνρψξεζε ζε αμηνιφγεζε ρσξίο κα έρεη γίλεη θάπνην ηέηνην αίηεκα (απφ 

ηελ εηαηξία) αιιά δελ ελεκέξσζε ηνπο επελδπηέο γηα απηή ηελ πξάμε ππνλνψληαο φηη ε εηαηξία είρε 

ζπλεξγαζηεί ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο, ελψ ζχκθσλα κε αλψλπκε δήισζε αλψηαηνπ ζηειέρνπο ηεο 

Standard and Poor‟s, απνθαιχθζεθε φηη ν νίθνο δηαζέηεη ηκήκα, ηνπ νπνίνπ ζηφρνο ηνπ είλαη νη 

εθηηκήζεηο ρσξίο αίηεκα, πνπ απψηεξν ζθνπφ έρνπλ κεηαηξνπή απηψλ ησλ εηαηξηψλ ζε πειάηεο 

νίθνπ.   

Έλα αθφκε ζεκείν πνπ εγείξεη ακθηβνιίεο είλαη ην γεγνλφο ησλ δηαθνξεηηθψλ αμηνινγήζεσλ 

εθ κέξνπο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο γηα ηα θπβεξλεηηθά ηαπσληθά νκόινγα, αθνχ νη νίθνη S&P θαη 

Fitch δίλνπλ παξφκνηεο αμηνινγήζεηο, ελψ ε  Moody‟s δηαθνξνπνηείηαη κε ηελ αξθεηά ζεκαληηθή 

δηαθνξά, ησλ ηεζζάξσλ βαζκψλ ρακειφηεξα, θάηη  ην νπνίν δελ έρεη εμεγήζεη αθνχ θαη νη ηξεηο 

νίθνη εμεηάδνπλ ηα ίδηα νηθνλνκηθά ζεκειηψδε ηεο Ηαπσλίαο ηελ ίδηα δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη ην 

ίδην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ.  

Ζ Ηαπσλία είλαη κηα απφ ηηο ρψξεο ηνπ γθξνππ  G7 θαη έρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηελ παγθνζκία 

νηθνλνκία αιιά παξάιιεια αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα δεκφζηνπ ρξένπο κε απνηέιεζκα λα 

αλαγθάδεηαη λα εθδίδεη ζπλερψο νκφινγα γηα λα θαιχςεη ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα θαη απηφ είλαη 

θάηη ην νπνίν δεκηνπξγεί αλεζπρίεο γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ πξέπεη λα δείρλνπλ νη επελδπηέο ζηνπο 

νίθνπο αμηνιφγεζεο.  

Πνιχ ζεκαληηθφ ιάζνο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο, επίζεο, ήηαλ ε πεξίπησζε ηεο εηαηξίαο 

World Com Inc. Ζ εηαηξία απηή είρε αλαπηπρζεί χζηεξα απφ κηα ζεηξά ζπλερψλ εμαγνξψλ ηηο 

νπνίεο πεηχραηλε κε ρξεκαηνδφηεζε απφ νκφινγα πνπ εμέδηδε. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πνξείαο 

νη νξγαληζκνί βαζκνινγνχζαλ κε θαιέο βαζκνινγίεο ηα ρξεφγξαθα. Σν 2002 φκσο απνθαιχθζεθε 

κεγάιε απάηε εθ κέξνπο ηεο εηαηξίαο θαη εθ ησλ πζηέξσλ νη νίθνη θαηέηαμαλ πνιχ ρακειά ηελ 

MCIInc (νλνκάζηεθε έηζη ην 2003 κεηά ηελ ρξενθνπία ηεο ην 2002).
111
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7.3 Άζηνρεο πξνβιέςεηο θαη ζην παξειζόλ 

  

7.3.1 Άζηνρεο πξνβιέςεηο ρώξσλ 

 

 

Σν πξφβιεκα ηεο αμηνιφγεζεο απφ ηνπο ηξεηο νίθνπο είλαη δενληνινγηθφ. Τπάξρνπλ ηζρπξέο 

πξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο κε ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη νξγαληζκψλ πνπ δεηνχλ αμηνιφγεζε. ηελ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε έπεζαλ έμσ, θπξίσο 

δηφηη ακείβνληαη απφ ηηο ίδηεο ηηο εηαηξίεο ζηηο νπνίεο αμηνινγνχζαλ ηα νκφινγά ηνπο.  

Σα παξαδείγκαηα αζηνρίαο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο είλαη ακέηξεηα. Απφ ην 1975 κέρξη ην 

2009 κφλν κηα ρψξα πηψρεπζε απφ φζεο είραλ βαζκνινγήζεη κε ηε ρακειφηεξε αμηνιφγεζε (CCC-). 

Αληίζεηα, πηψρεπζαλ ηέζζεξηο ρψξεο κε βαζκνινγίεο Β- θαη ρψξεο κε ΒΒ- ηηο νπνίεο δελ είραλ 

αμηνιφγεζε γηα πηψρεπζε. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη βαζκνινγίεο θάησ ηνπ ΒΒ- είλαη γλσζηέο θαη σο 

«non investment grade», δειαδή δηαηξέρνπλ θηλδχλνπο. Δίλαη επίζεο γλσζηέο θαη σο βαζκνινγίεο 

γηα «νκφινγα ζθνππίδηα».  

Πφζν «κέζα» έρνπλ πέζεη ζηελ θαηάιεμε ρσξψλ, ζηηο νπνίεο είραλ δψζεη πςειέο 

βαζκνινγίεο; Ζ θξίζε ρξένπο ζηελ Δπξψπε βξήθε ηελ Διιάδα ην 2008 κε βαζκνινγία Α απφ ηε 

Fitch, κε Α1 απφ ηε Moody‟s θαη κε Α- απφ ηελ S&P. Ζ Ηζιαλδία πξηλ απφ ηε ρξενθνπία είρε βαζκφ 

Α+ απφ ηε Fitch, Aaa απφ ηε Moody‟s θαη Α+ απφ ηελ S&P. Αληίζηνηρα, ε Ηξιαλδία εηζήιζε ζηελ 

θξίζε (θαηαιήγνληαο ηειηθά ζηνλ Μεραληζκφ ηήξημεο ηεο ηξφηθαο) κε βαζκνιφγηα ΑΑΑ απφ ηε 

Fitch. Ο ίδηνο νίθνο κέρξη ην 2010 ππνβάζκηζε ηελ Ηξιαλδία θαηά ηξεηο κνλάδεο, δειαδή ζε ΑΑ-.  

κσο, αζηνρίεο ππήξμαλ θαη ζην παξειζφλ. Γηα παξάδεηγκα, ηελ πεξίνδν ηεο αζηαηηθήο 

θξίζεο (1997-1998) ε Ηλδνλεζία μεθίλεζε κε αμηνιφγεζε ΒΒΒ- θαη ππνβαζκίζηεθε κέρξη Β-. Ζ 

Κνξέα εηζήιζε ζηελ θξίζε κε ΑΑ απφ ηε Fitch, ελψ ε Ρσζία, ιίγν πξνηνχ ρξενθνπήζεη, είρε 

βαζκνιφγηα ΒΒ+ απφ ηε Fitch, Βa2 απφ ηε Moody‟s θαη ΒΒ- απφ ηελ S&P. Σελ ίδηα πεξίνδν, ε 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Βελεδνπέιαο ήηαλ Ba2.
112
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Σν παξάδεηγκα ηνπ 2001, φηαλ ε Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο κε ην 

πξψην πεληαεηέο θπβεξλεηηθφ ηεο νκφινγν κε επηηφθην 9,5% ζπγθέληξσζε 500 εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα ήηαλ έλα αθφκα δείγκα ηεο ηθαλφηεηαο ησλ νίθσλ λα θάλνπλ φηη ζέινπλ. Οη νίθνη Moody‟s 

θαη S&P ινηπφλ, αμηνιφγεζαλ ρακειά απηφ ην νκφινγν επεηδή ε θεληξηθή ηξάπεδα είρε ρακειά 

απνζέκαηα μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο.  

Ζ θπβέξλεζε ηεο δνκηληθαλήο Γεκνθξαηίαο δπζαξεζηήζεθε αξθεηά απφ ηηο αμηνινγήζεηο 

θαη γη απηφλ ην ιφγν ζεκείσζε φηη νη νξγαληζκνί δελ είραλ ιάβεη ππφςε ηνπο ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία.  

Σν 2003 κεηά απφ έλα ηξαπεδηθφ ζθάλδαιν πνπ θφζηηζε 2 δηο δνιάξηα, νη νίθνη 

βαζκνιφγεζαλ αθφκα ρακειφηεξα ηε ρψξα, απνηέιεζκα ε νηθνλνκηθή θξίζε λα είλαη πην πηζαλή 

ππφ ηελ εηαηξία ησλ ρακειψλ αμηνινγήζεσλ. Παξφια απηά εηδηθνί αλαιπηέο
113

  ππνγξακκίδνπλ πσο 

ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη νίθνη αληέδξαζαλ ππεξβνιηθά. Σν απνηέιεζκα γηα ηε Γνκηληθαλή 

Γεκνθξαηία ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο ήηαλ λα ζηακαηήζνπλ αξθεηά ζεκαληηθά έξγα ππνδνκήο 

επεηδή έπξεπε λα πεξηνξηζηεί ν δαλεηζκφο.  

Αλ κειεηήζεη θαλείο κε πξνζνρή ην ππφδεηγκα ηεο Αξγεληηλήο θαηά ηε θξίζε ηνπ 2002, ζα 

δεη φηη ν ξφινο ηεο Moody‟s αξρηθά ζηε ζπλέρεηα ησλ S&P θαη Fitch ζπλέβαιιαλ ζεκαληηθά ζηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο. πγθεθξηκέλα, ε Moody‟s  αξρηθά θαη 

αξγφηεξα νη άιιεο δχν, αλαθνίλσζαλ φηη ζεσξνχλ ηηο ηξάπεδεο ηεο Αξγεληηλήο ζε θαηάζηαζε 

ρξενθνπίαο.  

Απηφ ζήκαηλε δεκηέο 54 δηο επξψ, πνζφ ηξηπιάζην ζε ζρέζε κε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ 

ηξαπεδψλ ηεο ρψξαο. Ζ θίλεζε απηή επεξέαζε, φπσο είλαη θπζηθφ, θαη ηηο μέλεο ηξάπεδεο φπσο 

Santander (δεκηέο 1,29 δηο. επξψ) θαη ηελ Banco Bilbao, ελψ ε έθζεζε ησλ ηηαιηθψλ ηξαπεδψλ ήηαλ 

11 δηο. Δπξψ.  

Ζ ρξενθνπία, θπζηθά, είρε κηα ζεηξά πνιηηηθψλ θαη γεσπνιηηηθψλ επηπηψζεσλ ζε βάζνο 

δεθαεηίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε απαμίσζε ηνπ αξγεληίληθνπ ρξένπο έδεημε φηη νη ηξεηο 

δηαρεηξηζηέο έρνπλ πιένλ ηε δχλακε θαη ηε δπλαηφηεηα λα πξνθαινχλ νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη 

θνηλσληθέο θξίζεηο αθφκα θαη ζε ηζρπξά έζλε.  

Απηή ε λέα πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία βηψλνπλ ήδε ε Διιάδα θαη ε Ηηαιία αιιά θαη ην 

επξψ, θάλεη θαλεξφ φηη νη θπβεξλήζεηο αθφκα θαη ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ είηε ζα πξέπεη λα 

                                                           
113

 https://www.investopedia.com/terms/i/imf.asp 



97 
 

αλαδεηήζνπλ άκεζα έλα θνηλφ απνδεθηφ λέν θνηλφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ρξένπο,  είηε λα 

απνδερζνχλ ηελ πξννπηηθή φηη νη ηξεηο απηνί νξγαληζκνί αξγά ή γξήγνξα ζα ηνπο ζέζνπλ ζε 

θαζεζηψο νκεξίαο.  

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2011 πξνζσξηλή αλαζηάησζε πξνθάιεζε έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ πνπ εζηάιε απφ ηνλ νίθν αμηνιφγεζεο Standard and Poor‟s ζε νξηζκέλνπο 

ζπλδξνκεηέο ηνπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν νίθνο είρε πξνρσξήζεη ζε ππνβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ηεο Γαιιίαο.  

Λίγε ψξα αξγφηεξα ν νίθνο αμηνιφγεζεο εμέδσζε αλαθνίλσζε κε ηελ νπνία αλαθέξζεθε ζε  

έλα ιάζνο. Ζ αμηνιφγεζε ηειηθά, γηα ηε Γαιιία παξέκελε ακεηάβιεηε, ζηε βαζκίδα ΑΑΑ, 

ζπλνδεπφκελε απφ κηα ζηαζεξή πξννπηηθή.   

Σε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο δήηεζε ν Γάιινο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Φξαλζνπά 

Μπαξνπέλ, δεηψληαο απφ ηηο ξπζκηζηηθέο Αξρέο ησλ ρξεκαηαγνξψλ, ηφζν ηεο Γαιιίαο φζν θαη φιεο 

ηεο ΔΔ, λα μεθηλήζνπλ ακέζσο ηελ έξεπλα ηνπο, γηα ην πψο αθξηβψο έγηλε ε εζθαικέλε κεηάδνζε 

ηνπ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο απφ ηνλ νίθνλ Standard and Poor‟s, φηη δήζελ κεηψζεθε ε γαιιηθή 

ηθαλφηεηα. Έηζη ιίγεο κέξεο κεηά ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ αλέβεθαλ.  

 

 

 

7.3.2 Η πεξίπησζε θαηάξξεπζεο ηεο Ιζιαλδίαο 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο Ηζιαλδίαο ε Standard&Poor‟s δελ θαηάθεξε λα πξνβιέςεη ηελ πηψρεπζε ησλ 

κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ θαη ππνηίκεζε ειάρηζηα ζε –Α ηελ νηθνλνκία ηεο Ηζιαλδίαο. Λίγνπο κήλεο 

κεηά, φηαλ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν εηνίκαδε ην παθέην ζηήξημεο ηεο γηα λα απνηξαπεί ε 

ρξενθνπία ηεο ρψξαο, νη ηξεηο νίθνη ζπδεηνχζαλ ηελ πιήξε ππνβάζκηζε ηεο ρψξαο. 

Έλα αθφκε αξλεηηθφ γεγνλφο, πξνζάπηεηαη ζηνλ ακεξηθάληθν θνινζζφ Standard&Poor‟s. 

Σνλ Απξίιην ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο έλα ζηέιερνο ηεο έθαλε ιφγν γηα ηελ αλάγθε λέσλ 

πξνζψπσλ ηεο θπβέξλεζεο ηεο Ηζιαλδίαο, ηα νπνία ζα ιχζνπλ ην πξφβιεκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

πνπ αληηκεηψπηδε ε ρψξα. Πξνθάιεζε έηζη έληνλεο αληηδξάζεηο ηεο θπβέξλεζεο θαη εθιήθζεθε σο 
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άκεζε παξέκβαζε ζηελ ιεηηνπξγία ηεο δεκνθξαηίαο, κε απνηέιεζκα ν δηεζλήο νίθνο λα αλαδηπισζεί 

θαη λα δειψζεη φηη ππήξμε παξεμήγεζε.  

ηελ έθζεζε ηεο επηηξνπήο, απνηέιεζκα δηεηνχο έξεπλαο, επηθξηηηθή αλαθνξά γίλεηαη επίζεο 

ζηνπο νίθνπο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο Moody‟s, StandardandPoor‟s πνπ θαηεγνξνχληαη φηη 

ππξνδφηεζαλ ηελ θξίζε φηαλ ππνβάζκηζαλ κέζα ζε κηα κέξα πξνβιεκαηηθνχο επελδπηηθνχο ηίηινπο 

ζε κηα απφπεηξα λα δηνξζψζνπλ πςειέο βαζκνινγίεο πνπ είραλ δψζεη θαηά ηελ έθδνζε απηψλ ησλ 

ακθηιεγφκελσλ πξντφλησλ. Πεξηζζφηεξν απφ νπνηνδήπνηε κεκνλσκέλν γεγνλφο, ε καδηθή 

ππνβάζκηζε ηνμηθψλ νκνιφγσλ δαλείσλ θαη ησλ ζπλαθφινπζσλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ πνπ ηα 

ελζσκάησλαλ ππξνδφηεζαλ ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε.
114

  

 

 

7.4. Άζηνρεο πξνβιέςεηο ζηνλ θιάδν ησλ επηρεηξήζεσλ 

 

Αλαθέξακε θαη παξαπάλσ φηη γχξσ απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρνπλ θάπνηεο 

ακθηβνιίεο, γηα ην πφζν αμηφπηζηνη θαη έγθπξνη έρνπλ ππάξμεη φια απηά ηα ρξφληα. Παξαπάλσ αλαιχζακε 

θάπνηα ιάζε γηα ηα νπνία έρνπλ θάλεη νη νίθνη αμηνιφγεζεο φζνλ αλαθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηνπο πξνο ηηο 

ρψξεο θαη ηηο νηθνλνκίεο ηνπο.  

 Έγηλαλ αλαιχζεηο σο πξνο ηελ θαηάξξεπζε ηεο Ηξιαλδίαο, ηεο Καιηθφξληαο αιιά θαη ζηελ θξίζε ηνπ 

‟08 πνπ ζεσξνχληαη ππαίηηνη. ην ζπγθεθξηκέλν θεθαιαίν ζα αλαθεξζνχκε ζε άζηνρεο πξνβιέςεηο θαη 

εθηηκήζεηο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο σο ηεο επηρείξεζεο.  

Έηζη ινηπφλ, άζηνρεο εθηηκήζεηο πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζην ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη: 

 Γελ πξνέβιεςαλ ην ζθάζηκν ηεο θνχζθαο ησλ εηαηξεηψλ λέαο ηερλνινγίαο θαη Ηληεξλέη 

(Dotcom) ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000.  

 Αμηνινγνχζαλ κε Baa1 (Moody‟s) ηνλ ελεξγεηαθφ θνινζζφ Enron πνπ θαηέξξεπζε κέζα ζε 

κηα λχρηα ην 2001, φηαλ απνθαιχθζεθε ην επί εηψλ ινγηζηηθφ καγείξεκα ησλ ηζνινγηζκψλ 

ηνπ.  

 Έδηλαλ πςειέο βαζκνινγίεο («επελδπηηθνχ βαζκνχ») ζηα subprimes, δειαδή ζηα «ηνμηθά» ή 

αιιηψο ζηα ζηεγαζηηθά δάλεηα πςεινχ θηλδχλνπ, πνπ πξνθάιεζαλ ηελ παγθφζκηα πηζησηηθή 

θξίζε ηνπ 2008, κε αθεηεξία ηελ θαηάξξεπζε ηεο ακεξηθάληθεο αγνξάο αθηλήησλ. 
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 Έδηλαλ ζρεδφλ άξηζηεο βαζκνινγίεο ζηηο ηξάπεδεο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ 

θαηέξξεπζαλ ην 2008, ιφγσ ηεο πηζησηηθήο θξίζεο, ή πνπ δέρηεθαλ θξαηηθά θεθάιαηα γηα λα 

επηβηψζνπλ. Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη ε Lehman Brothers, ε νπνία είρε βαζκφ «Α» ηξεηο κέξεο 

πξνηνχ ρξενθνπήζεη.  

 Με βαζκφ «Α-» θαηέξξεπζε ν αζθαιηζηηθφο θνινζζφο AIG ην 2008 θαη ηνλ ίδην βαζκφ 

δηαζψζεθε επίζεο κε θξαηηθά θεθάιαηα ε βξεηαληθή NotherRock. 

Δπίζεο, αξθεηνί απφ ηνπο επελδπηέο πνπ «θάεθαλ» απφ ηηο αμηνινγήζεηο ησλ νίθσλ δελ είδαλ 

κε ηφζε θαηαλφεζε φζν νη θπβεξλεηηθέο επηηξνπέο, ηα ιάζε ηεο Moody‟s θαη ησλ άιισλ νίθσλ 

αμηνιφγεζεο. Σν ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ηεο Καιηθφξληα (CalPERS), 

ην κεγαιχηεξν ησλ ΖΠA, ην 2009 κήλπζε ηνπο ηξεηο νίθνπο γηα ηηο γλσκνδνηήζεηο πνπ έθαλαλ 

γηα ηελ αζθάιεηα ησλ επελδπηψλ ηνπ. 
115

 

Σν CalPERS έραζε πεξίπνπ 1 δηο. δνιάξηα απφ ηα 1,3 δηο ηα νπνία, θαηφπηλ ησλ ππνδείμεσλ 

ησλ νίθσλ, είρε ηνπνζεηήζεη ζε subprime ην 2006 θαη θαηαζηξάθεθαλ ην 2007 θαη ην 2008. 

χκθσλα κε ηελ αγσγή ηνπ CalPERS, νη νίθνη ιάκβαλαλ έσο θαη έλα εθαηνκκχξην δνιάξηα γηα 

θάζε ζπλαιιαγή πάλσ ζηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα (SIV) πνπ αγφξαζε θαη ην ίδην ην Σακείν. 

πσο ππνγξακκίδεη ζην θείκελν ηεο Καζεκεξηλήο, ε Moody‟s ρξέσλε ηνπο εθδφηεο ζχλζεησλ 

πξντφλησλ πεξίπνπ ηα πεληαπιάζηα απφ φζα ρξέσλε ηνπο εθδφηεο απιψλ νκνιφγσλ. Έηζη 

έθηαζε ην α‟ ηξίκελν ηνπ 2007 λα αληιεί ην 53% ησλ εζφδσλ ηνπ απφ ηα δνκεκέλα. 

Ζ αγσγή αξρηθά έγηλε δεθηή απφ ην δηθαζηήξην ην Γεθέκβξην ηνπ 2010. Ο δηθαζηήο ηνπ 

Αλψηαηνπ Πνιηηεηαθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο Καιηθφξληα έβγαιε κηα πξψηε απφθαζε πνπ άθεζε 

ηθαλνπνηεκέλνπο ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο.  

Ζ γλψκε ησλ νίθσλ, ζχκθσλα κε ηνλ δηθαζηή, πξνζηαηεχεηαη απφ ην χληαγκα θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ην άξζξν γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ, κνινλφηη ε γλψκε απηή ήηαλ 

αζηήξηθηε θαη ιαλζαζκέλε, φπσο απνδείρηεθε. Απφ ηελ άιιε, ην δηθαζηήξην δελ έθιεηζε ηελ 

ππφζεζε εληειψο, θαζψο έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζην CalPERS λα έρεη πξφζβαζε ζε εζσηεξηθά 

αξρεία ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ πξνζθπγή ηνπ θαιχηεξα.  

Σελ άλνημε, εξεπλψληαο ην ξφιν ηεο Moody‟s ζην μέζπαζκα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, 

έπεζε ζε ηνίρν. Γηα απηφ είρε θαηαγγείιεη ηελ εηαηξία γηα «θαζαξή παξαπιάλεζε», ιέγνληαο φηη 

θνξντδεχεη ηνλ ιαφ ελψ πξνζπαζεί λα θαιχςεη «ζπκπεξηθνξέο αλήζηθεο θαη ζπρλά παξάλνκεο».   
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Ζ θξηηηθή ζηνπο νίθνπο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο πξνθάιεζε αίζζεζε ζην δηεζλή Σχπν γηα 

ηελ απζηεξφηεηα ηεο, θαζψο κάιηζηα έρνπλ εγεξζεί αληίζηνηρα εξσηήκαηα γηα ηελ ππνβάζκηζε ηνπ 

ρξένπο θξαηψλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Δπξσδψλεο, ζε κηα πεξίνδν πνπ ην θιίκα ζηηο αγνξέο θξαηηθνχ 

ρξένπο είλαη ήδε ηεηακέλν. Σν 2007, νη πξναλαθεξφκελνη νίθνη πξνρψξεζαλ ζε ππνβαζκίζεηο 

νκνιφγσλ δαλείσλ πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ ακεξηθάληθε αγνξά ζηεγαζηηθήο πίζηεο, ε νπνία 

παξνπζίαδε ηφηε αιιεπάιιεια ξεθφξ θαηαζρέζεσλ.  

Έηζη, πξνθιήζεθε θιίκα παληθνχ θαη ληφκηλν απσιεηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν απφ αδηαθαλή 

θαη ακθηιεγφκελα επελδπηηθά πξντφληα, ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο παξελέξγεηεο  ησλ νπνίσλ δελ είραλ 

αλαιχζεη επαξθψο νη ηξάπεδεο ζηνπο πειάηεο ηνπο. Ο ηειηθφο απνινγηζκφο έθζαζε ζε απψιεηεο θαη 

δηαγξαθέο άλσ ησλ 1,7 ηξηο δνιαξίσλ ζηνλ παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ θιάδν. 

 

 

 

7.4.1 Η θαηάξξεπζε ηεο Enron 

 

ηελ επηθάλεηα, ηα θίλεηξα θαη νη ζηάζεηο πίζσ απφ ηηο απνθάζεηο θαη ηα γεγνλφηα νδήγεζαλ ζηελ 

ελδερφκελε πηψζε ηε Enron. Ζ θαηάξξεπζε, ραξαθηεξίδεηαη απφ απιεζηία θαη αιαδνλεία ηεο 

επθνξίαο ησλ επελδπηψλ θαζψο θαη ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο.  

Ζ εηαηξία έθαλε πνιιέο ζπκθσλίεο πςεινχ θηλδχλνπ, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο ήηαλ απηέο ηεο 

ηππηθήο δηαδηθαζίαο ζηνπο ειέγρνπο θηλδχλνπ ησλ εηαηξηψλ. Σν 2001 νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ θαη ηνπ 

ρξένπο είραλ θαηαζηξαθεί εμαηηίαο ηεο απψιεηαο εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ θαη ησλ πηζησηψλ.  

Ζ Enron ρξεζηκνπνίεζε δηάθνξνπο ηξφπνπο γηα λα θαιχςεη ηηο εζθαικέλεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ηεο. Απνθαιχθζεθαλ έηζη, δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα 

παξακειεκέλσλ ππνρξεψζεσλ θαη νη απψιεηεο απηέο ζπλέβαιαλ ζηελ δηάιπζε ηνπο.  Οη νίθνη 

αμηνιφγεζεο πξνηξέπνπλ ηελ αγνξά κεηνρψλ ηεο Enron ηέζζεξηο κήλεο πξηλ πησρεχζεη ε εηαηξία 

ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2001. 

Γηα ηνλ νίθν Moody‟s ε θαθή αξρή είρε γίλεη κε ηελ Enron, ηνλ ακεξηθάληθν θνινζζφ ηνπ 

θιάδνπ ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηέξξεπζε ζηα ηέιε ην 2001 χζηεξα απφ απνθαιχςεηο γηα ηηο παξάλνκεο 

θαη επηηεδεπκέλεο πξαθηηθέο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο ηηο νπνίεο εθάξκνδε. Ζ Moody‟s δέρηεθε 
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πηέζεηο απφ ηξαπεδηθνχο θχθινπο πνπ δξνχζαλ γηα ινγαξηαζκφ Enron φπσο ε Citigroup, ε 

JMMorganChase, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππνβαζκίζεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο εηαηξίαο.
116

 

Έηζη, ελψ ε θξίζε μεδηπισλφηαλ, ιηγφηεξν απφ έλαλ κήλα πξηλ πηψρεπζε ε Enron, ε 

Moody‟s απνθάζηζε λα θξαηήζεη ηνλ βαζκφ ηεο ζε επίπεδα πνπ δελ επέηξεπαλ ηελ επέλδπζε ζε 

απηήλ, ψζπνπ ηειηθά ηελ ππνβαζκίζε, ειάρηζηεο κέξεο πξηλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο πηψρεπζεο.  

Ζ επηηξνπή ηεο Γεξνπζίαο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε Moody‟s έπξεπε λα ηελ είρε 

ππνβαζκίζεη πνιχ λσξίηεξα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην έθαλε θαη πνπ νη επαθέο ηεο ήηαλ ζε κεγάιν 

βαζκφ αλάξκνζηέο, δελ έθξηλαλ φηη παξαβίαζε θάπνην λφκν.  

ην απφερν ηνπ ζθαλδάινπ Enron, ην 2004, ε ακεξηθάληθε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο SEC, 

απνθάζηζε λα θάλεη απζηεξφηεξν ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο, ππνρξεψλνληαο 

ηνπο λα ηεξνχλ ιεπηνκεξή εηαηξηθά αξρεία θαη λα ππνβάιινπλ πεξηεθηηθφηεξεο αλαθνξέο. Χζηφζν, 

δελ άιιαμε νπζηαζηηθά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη κε ηνλ θαηξφ ε πνιηηηθή βνχιεζε γηα 

δξαζηηθέο αιιαγέο αηφλεζε, καδί θαη ην ελδηαθέξνλ ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ην ζέκα.  

Δλ ησ κεηαμχ, ε Moody‟s, πνπ είρε εηζαρζεί ζην ρξεκαηηζηήξην ην 2000, άιιαμε ξαγδαία. 

πσο ζεκεηψλνπλ γηα ηα κέιε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο (E.O.K.E.) 

ζηε γλσκνδφηεζή ηνπο γηα ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο ην 2008, ε αιιαγή άξρηζε φηαλ ηα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε απέθηεζαλ κεηνρέο θαη ε Moody‟s ζεκείσζε ηα πςειφηεξα πεξηζψξηα θέξδνπο απφ 

νπνηαδήπνηε άιιε επηρείξεζε ζηνλ δείθηε S&P 500, ζέζε δηαηήξεζε γηα πέληε ζπλερφκελα έηε.  

Οη κεηνρέο ηεο Moody‟s εθηνμεχηεθαλ: αλέβεθαλ θαηά 500% ηα πξψηα ηέζζεξα έηε 

ζπλαιιαγψλ, ελψ ηα θέξδε ηνπ νίθνπ απμήζεθαλ θαηά 900% ζε κηα δεθαεηία. Σα πξάγκαηα έγηλαλ 

πεξίεξγα κε ηηο αμηνινγήζεηο ηεο Moody‟s κεηά ην 2006, νπφηε ν νίθνο άξρηζε λα αμηνινγεί CPDO- 

δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ζηαζεξνχ πνζνζηνχ.
117

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ ζχλζεησλ απηψλ πξντφλησλ ήηαλ θνξπθαία-ηξηπιφ. ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο, θαλέλα CPDO δελ κπνξνχζε λα ιάβεη ηέηνηα αμηνιφγεζε απφ ηελ Moody‟s, εάλ δειαδή 

ε θάιπςε απνηεινχληαλ απνθιεηζηηθά απφ ελππφζεθα δάλεηα.  

Καζψο φκσο νη αληαγσληζηέο ηνπ δελ ηεξνχζαλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν φξν θαη έδηλαλ 

θαιχηεξνπο βαζκνχο ζε ηέηνηα ζχλζεηα πξντφληα, ε Moody‟s άιιαμε ηνλ θαλνληζκφ  ηεο ην 2004 

γηα λα απνθηήζεη κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ησλ CPDO πνπ 
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 ζκκεςθ τθσ αμερικάνικθσ Γερουςίασ (2004) 
117
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ήηαλ δεκηνχξγεκα ηεο νιιαλδηθήο ΑΒΝ Amro θαη αθνξνχζαλ ζηνηρήκαηα πάλσ ζε ελππφζεθα 

δάλεηα.
118

 

Γηα ηα πξντφληα απηά ν νίθνο Fitch είρε δειψζεη φηη ηα αμηνινγνχζε κφιηο πάλσ απφ ηε 

δηαβάζκηζε «ζθνππίδηα». Απφ ηελ άιιε, ηα CPDO ήηαλ ηα πιένλ πξνζνδνθφξα πξντφληα πνπ είρε 

δηαρεηξηζηεί πνηέ ε Moody‟s. Αξγφηεξα, ζηηο αξρέο ηνπ 2007, δηαπηζηψζεθε φηη ζηνλ θψδηθα 

ππνινγηζηή γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο απφδνζεο ησλ CDO, δειαδή ζην πξφγξακκα πνπ αλέιπε ηα 

δεδνκέλα θαη έβγαδε ηελ αμηνιφγεζε, ππήξρε έλα «glitch», θάηη ζαλ ηφο, πνπ έδηλε ππεξηηκεκέλεο 

δηαβαζκίζεηο. Απηφ θξαηήζεθε κπζηηθφ απφ επελδπηέο θαη πειάηεο, δηνξζψζεθε, ππνηίζεηαη, αιιά 

θαη πάιη, σο εθ ζαχκαηνο, νη λέεο αμηνινγήζεηο ήηαλ δηαβάζκηζεο ηξηπινχ Α.  

 

7.4.2 Η άζηνρε πξόβιεςε θαη θαηάξξεπζε ηεο Lehman Brothers 

 

Ο ξφινο ηνπο ήηαλ θαίξηνο, θαζψο νη αμηνινγήζεηο ηνπο γηα ηα ηνμηθά νκφινγα δελ ήηαλ ζσζηέο, 

είραλ βαζκνινγεζεί πςειά, ελψ κέρξη θαη ηε κέξα θαηάξξεπζεο ηνπ κεγάινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

θνινζζνχ Lehman Brothers, ζεσξνχζαλ ηα ρξεφγξαθα ηνπ αμηφπηζηα θαη ηα βαζκνινγνχζαλ κε Α. 

Μφλν ε Fitch είρε δεκνζηνπνηήζεη έλα ρξφλν πξηλ απφ ηελ θξίζε κηα έθζεζε γηα ηνπο θηλδχλνπο ησλ 

ηνμηθψλ νκνιφγσλ.  

Σνλ Μάην ηνπ 2009, φηαλ ε SEC ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, αλαθνίλσζε φηη είρε ζηείιεη 

εμψδηθν ζηνλ νίθν Moody‟s πσο άξρηζε ε έξεπλα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ CPDO, ε κεηνρή ηεο 

εηαηξίαο θαηξαθχιεζε απφηνκα. Έπεηηα απφ ιίγνπο κήλεο, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010, ε SEC 

αλαθνίλσζε φηη δελ ζα αλαιάβεη λνκηθή δξάζε ελαληίνλ ηνπ νίθνπ Moody‟s, θαζψο δέρηεθε πσο 

ππάξρνπλ ακθηβνιίεο γχξσ απφ ην ζέκα θαη δελ κπνξεί λα απνδείμεη φηη ν ηζρπξηζκφο ηεο εηαηξίαο 

πεξί ηερληθνχ ιάζνπο είλαη ςεπδήο.   

Ο Moody‟s ζπλεηδεηνπνίεζε ζηα κέζα ηνπ 2007, φηαλ ν ηνκέαο ηεο θαηνηθίαο ζηηο ΖΠΑ ήδε 

θιπδσληδφηαλ, φηη εθηφο απφ ηα «ζθάικαηα» θαη ηνπο ηνχο πνπ ππήξραλ ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ θαη 

ππφινηπα πξφηππα ηνπ ήηαλ αθαηάιιεια.  

Σνλ Αχγνπζην εθείλνπ ηνπ έηνπο άξρηζε λα ππνβηβάδεη ηηο αμηνινγήζεηο ησλ νκνιφγσλ 

subprime δαλείσλ, ηξνθνδνηψληαο ηνλ θπθεψλα. Μέζα ζε ιίγνπο κήλεο ν Moody‟s ππνβάζκηζε φζν 

νκφινγα δελ είρε ππνβαζκίζεη γηα δπν δεθαεηίεο.  
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Χζηφζν άξγεζε πάξα πνιχ λα ππνβαζκίζεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο Lehman Brothers, ηεο 

ηξάπεδαο πνπ παξέζπξε ζηελ θξίζε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία κε ηελ πηψρεπζε ηεο ηνλ Οθηψβξην 

ηνπ 2008. Σν έθαλε κφιηο ιίγεο εβδνκάδεο πξηλ, γηα άιιε κηα θνξά επαλαιακβάλνληαο ην «ιάζνο» 

πνπ είρε θάλεη κε ηελ Enron.   

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο SEC θαηεγνξεί θαη ηελ επελδπηηθή ηξάπεδα Goldman Sachs κε 

ηε βαζηθή θαηεγνξία λα αλαθέξεη φηη ε Goldman Sachs πνχιεζε έλα δνκεκέλν νκφινγν ζε πειάηεο 

ηεο, ρσξίο λα ηνπο γλσζηνπνηήζεη φηη ελαληίνλ ηνπ νκνιφγνπ απηνχ είρε ζηνηρεκαηίζεη 

ζπγθεθξηκέλν hedgefund,
119

  απφ ηνπ J. Paulson. 

Ζ ηαθηηθή απηή νδήγεζε ζην κεγάιν ζθάλδαιν κε ηε Lehman Brothers, ηελ πηψζε ησλ 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ζηηο ΖΠΑ, ην ληφκηλν θαηάξξεπζεο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Μάιηζηα, ε 

Goldman Sachs θηλδπλεχεη λα ράζεη δεθάδεο εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε εηήζηεο πξνκήζεηεο 

ζπλαιιαγψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη πνιηηηθνί ηεο Μ. Βξεηαλίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο απνθαζίδνπλ λα 

απνθιείζνπλ ηελ ηξάπεδα απφ ηηο θξαηηθέο ζπκθσλίεο σο ηηκσξία γηα ην ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ζε 

ζπλαιιαγή πνπ θφζηηζε ζε κηα βξεηαληθή θαη ζε κηα γεξκαληθή ηξάπεδα ζρεδφλ έλα δηο δνιάξηα.  

ηνηρεία Dealogic δείρλνπλ φηη ε ηξάπεδα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη πσιήζεηο θξαηηθψλ 

νκνιφγσλ χςνπο πεξίπνπ 97 εθαηνκκχξηα δνιαξίσλ απφ ην 2005, κε ηηο πεξηζζφηεξεο  ζηε 

Μ.Βξεηαλία θαη ηε Γεξκαλία. Ζ απάληεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Goldman Sachs Λνηλη Μπιαθθεηλ 

ζηελ αλακελφκελε εξψηεζε γηα ηελ πξφθιεζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ απνηειεί πξφθιεζε «ην 

πιαίζην ησλ αγνξψλ δελ ππάξρεη ζχγθξνπζε».  

Ο θαζέλαο επηιέγεη ην ξίζθν πνπ παίξλεη, MarcRoche 2010. Ζ νκνηφηεηα κε ηηο ζέζεηο ησλ 

νίθσλ αμηνιφγεζεο πεξί απνπνίεζεο επζπλψλ είλαη ραξαθηεξηζηηθή. Παξαηεξείηαη φκνηα 

κεηάθιεζε επζχλεο- ξίζθνπ ζηνλ επελδπηή.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, δεκνζίεπκα ηεο ακεξηθάληθεο εθεκεξίδαο WallStreet Journal, αλέθεξε 

φηη νη εηζαγγειηθέο αξρέο εξεπλνχλ θαηά πφζν ε Morgan Stanley παξαπιάλεζε ηνπο πειάηεο ηεο 

φηαλ ελψ απφ ηε κηα ηνπο πνπινχζε δνκεκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα επί ζπκβάζεσλ 

θηεκαηηθήο πίζηεο, απφ ηελ άιιε ζηνηρεκάηηδε κέζσ άιισλ ζπλαιιαγψλ ηεο φηη ε ηηκή ησλ 
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 hedge fund, ο ακριβισ όροσ αποδίδεται ςτα ελλθνικά ωσ «αντιςτακμιςτικό αμοιβαίο κεφάλαιο υψθλοφ κινδφνου» 
είναι επενδυτικά κεφάλαια που μποροφν να ενςωματϊνουν μια ευρφτερθ γκάμα επενδφςεων και 
χρθματοοικονομικϊν προϊόντων ςε ςχζςθ με άλλα επενδυτικά μοντζλα. Αυτά όμωσ τα αμοιβαία κεφάλαια είναι 
διακζςιμα μόνο ςε ςυγκεκριμζνουσ επενδυτζσ όπωσ τα Αςφαλιςτικά Σαμεία, Ιδρφματα, Πανεπιςτθμιακά 
κλθροδοτιματα και επενδυτζσ με πολφ υψθλά ποςά προσ επζνδυςθ. Σο επιτρεπόμενο είδοσ των επενδυτϊν 
κακορίηεται από τισ ρυκμιςτικζσ αρχζσ τθσ κάκε χϊρασ. Σα hedge funds είναι ςυνικωσ ανοιχτά, δθλαδι ο επενδυτισ 
μπορεί να επενδφςει επιπλζον κεφάλαια ι να αποςφρει μζροσ του κεφαλαίου του ςε ςυγκεκριμζνα χρονικά 
διαςτιματα. 
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πξντφλησλ ζα θακθζεί. Γπν ζπγθεθξηκέλεο ζπκθσλίεο, πνπ έθεξαλ ηα νλφκαηα ησλ Ακεξηθαλψλ 

πξνέδξσλ Σδέηκο Μπηνπθάλαλ θαη Άληξηνπ Σδάθζνλ, έρνπλ ηεζεί ζην κηθξνζθφπην ησλ εξεπλεηψλ, 

ελψ ν Morgan Stanley βνήζεζε ζην ζρεδηαζκφ απηψλ ησλ δπν πξντφλησλ θαη ζηνηρεκάηηζε ελαληίνλ 

ηνπο.  

Χζηφζν, απηφ δελ «αλαηξεί» ηηο θαηεγνξίεο γηα ηηο νπνίεο ε Goldman Sachs ε νπνία κάρεηαη 

ζηηο αίζνπζεο ησλ δηθαζηεξίσλ, κε ηελ SEC λα ηελ θαηεγνξεί φηη δηέζεζε έλα ηέηνην πξντφλ πξνο 

ηνπο πειάηεο ηεο ην 2007. Αλάινγε ήηαλ θαη ε αλάκεημε ηεο MorganStanley.
120

 

 

7.5 ύγθξηζε ηεο γεξκαληθήο ηξάπεδαο Deutsche Bank κε απηήο ηεο Lehman 

Brothers 

 

 

ηηο 19 Οθησβξίνπ ηνπ 2015 δεκνζηεχηεθε έλα άξζξν ην νπνίν έξρεηαη λα επηζεκάλεη ηνλ εξρνκφ 

ηεο πηψρεπζεο ηεο Deutsche bank, πνπ ηε ζπλδπάδνπλ κε απηή ηεο Lehman Brothers.  

πγθεθξηκέλα : 
121

 

Πξφθεηηαη γηα ηε κεγαιχηεξε δεκηά ζηα 145 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο ηξάπεδαο, κεγαιχηεξε 

θαη απφ ηηο ζπλνιηθέο απψιεηεο ηνπ έηνπο 2008, πνπ ζεκαδεχηεθε απφ ηελ θαηάξξεπζε ηεο 

ακεξηθαληθήο επελδπηηθήο ηξάπεδαο Lehmann Brothers. χκθσλα κε ηελ WallStreet Journal, ε 

ηξάπεδα κεηά ην ζεκεξηλφ ηεο πκβνχιην ζηε Φξαλθθνχξηε, αλαθνίλσζε φηη πξνρσξά ζε κηα 

επξεία αλαδηνξγάλσζε ησλ ηνκέσλ ηεο ψζηε λα θαιχςεη κέξνο ησλ ζεκαληηθψλ απσιεηψλ πνπ 

παξνπζηάδεη θαη έρεη δεκηνπξγήζεη αιπζηδσηέο αλαθαηαηάμεηο ζηα πςειφβαζκα ζηειέρε ηεο, πνιιά 

απφ ηα νπνία πξφθεηηαη λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηηο ζέζεηο ηνπο. Μεγάιεο απνιχζεηο αλακέλνληαη ζε 

φια ηα επίπεδα ηεο ηξάπεδαο κε ηε γεξκαληθή εθεκεξίδα Süddeutsche Zeitung, λα εθηηκά φηη ε 

ηξάπεδα ζα απνιχζεη ρηιηάδεο ππαιιήινπο ηεο κέζα ζηνπο επφκελνπο κήλεο. πσο αλαθέξεη ε WSJ, 

ζηε ζέζε ηνπ 42ρξνλνπ ColinFan πξφθεηηαη λα πξνσζεζεί ν GarthRitchie επηθεθαιήο κέρξη ζήκεξα 

ηνπ Global Head of equities ηεο ηξάπεδαο απφ ην 2009 θαη απφιπηνο αξρεγφο απφ ην 2010. 
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ην κεηαμχ, ε Deutsche Βank αλαθνίλσζε ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο επελδπηηθήο ηεο ηξάπεδαο ζε 

δπν μερσξηζηέο κνλάδεο ζην πιαίζην απηήο ηεο επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο αλαδηνξγάλσζεο πνπ 

πξνσζεί ν λένο δηεπζχλσλ ζχκβνπιφο ηεο ηξάπεδαο, JohnCryan πνπ αλέιαβε ηα ελία ηεο ζηηο αξρέο 

ηνπ ρξφλνπ. Ζ κεγαιχηεξε ηξάπεδα ηεο Γεξκαλίαο πξνρσξά ζην δηαρσξηζκφ ηνπ ηκήκαηνο 

πσιήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ traningηεο κνλάδαο Corporate Banking & Securities ζα ζρεκαηίδεη 

ην λέν επηρεηξεκαηηθφ ηκήκα πνπ ζα νλνκάδεηαη Global Markets.
122

 

Σν ηκήκα εηαηξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαζψο θαη ην ηκήκα Global Transaction Banking ζα 

ζπλδπαζηνχλ ζε κηα λέα κνλάδα πνπ ζα νλνκάδεηαη Corporate & Investment Banking. 

Ζ ηξάπεδα αλαθνίλσζε αθφκε, ζεκαληηθέο δηνηθεηηθέο αιιαγέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε θαηάξγεζε 

ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ηνπ νκίινπ θαζψο θαη κηα νξγαληθή ζπγθξφηεζε ζην πιαίζην ηεο νπνίαο 

θαη ηα ηέζζεξα βαζηθά ηκήκαηα δξαζηεξηνηήησλ ηεο Deutsche Bank ζα εθπξνζσπνχληαη άκεζα ζην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. 

 Αο αλαηξέμνπκε ιίγν ζην παξειζφλ θαη αο θάλνπκε θάπνηεο ζπγθξίζεηο κε ην 

ζήκεξα.Τπήξραλ πνιχ ιίγνη νκνινγνπκέλσο πξψηκνη δείθηεο πνπ πξνεμνθινχζαλ ηελ 

θαηάξξεπζε ηεο Lehman. 

 ηα ηέιε ηνπ 2007, ε Goldman Sachs παίξλεη κηα ηεξάζηηα επελδπηηθή ζέζε  ελαληίνλ ηεο 

Lehman πνπ είλαη γλσζηή παγθνζκίσο σο «BigShort». 

 Σν θαινθαίξη ηνπ 2007 ηα subprime δάλεηα άξρηζαλ λα εκθαλίδνπλ  θαθέο επηδφζεηο ζηελ 

αγνξά. 

 Μέρξη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2007, ε ξεπζηφηεηα απηψλ ησλ ζχλζεησλ πξντφλησλ είρε 

επηθίλδπλα κεησζεί ελψ ε ρξεκαηνδφηεζε γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ asset-backed ηίηισλ 

είρε δξακαηηθά πεξηνξηζηεί. 

 Πηζαλψο ε πξψηε ζνβαξή έλδεημε φηη ηα πξάγκαηα δελ πάλε θαιά γηα ηελ Lehman ήξζε ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2008, φηαλ ε FitchRatings ππνβάζκηζε ηελ αμηνιφγεζε ηεο Lehman ζε ΑΑ-  κε 

αξλεηηθέο  πξννπηηθέο. 

 Σν ίδην ζπλέβε θαη κεηά απφ 7 ρξφληα ε Standard andPoor‟s ππνβάζκηζε ηελ DeutscheBank. 

 Ζ «αξλεηηθή πξννπηηθή» γηα ηελ Lehman ζεκαίλεη φηη επίθεηηαη θαη λέα ππνβάζκηζε. 

 Ζ ππνβάζκηζε πξνθάιεζε ξαγδαία πηψζε ζηελ κεηνρή ηεο LehmanBrothers. 

Αθξηβψο 3 κήλεο κεηά ηελ ππνβάζκηζε ε Lehman αλαθνηλψλεη ηεξάζηηεο δεκίεο θαη 

θεξχζζεη πηψρεπζε. 

Θα κπνξνχζε λα ζπκβεί θαη ζηελ Deutsche Bank φηη ζπλέβε θαη ζηελ Lehman; 
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Αλ ε Deutsche Bank είλαη ε επφκελε Lehman, δελ ζα ην κάζνπκε κέρξη ηα γεγνλφηα ιάβνπλ 

αλεμέιεγθηε θαη επηηαρπλφκελε κνξθή. Θεσξεηηθά φιεο νη ηξάπεδεο δπλεηηθά κπνξνχλ λα 

πησρεχζνπλ. Ση έρεη ζπκβεί ζηελ DeutscheBank ηνπο ηειεπηαίνπο 15 κήλεο; 

Σνλ  Απξίιην ηνπ 2014, ε Deutsche Bank είρε αλαγθαζηεί λα απμήζεη ηα επηπιένλ 1,5 δηο ηα 

θεθάιαηα Tier 1 ζην πιαίζην ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο. 
123

Έλα κήλα αξγφηεξα ην Μάην ηνπ 

2014, ε κάρε γηα ηε ξεπζηφηεηα ζπλερίδεηαη κε ηελ DeutscheBank λα αλαθνηλψλεη ηελ πψιεζε έσο 

8 δηο κεηνρψλ κε έθπησζε 30%. Ήηαλ κηα θίλεζε ε νπνία πξνθάιεζε παγθφζκην ελδηαθέξνλ. Ζ 

ήκεξε πξνο ηα έμσ εηθφλα ηεο Deutsche Bank δελ θαίλεηαη λα αληαλαθιάηαη ζηηο θηλήζεηο ηεο λα 

αληιήζεη ξεπζηφηεηα θαη θεθάιαηα.  

Ση ππάξρεη φκσο πίζσ απφ ηελ θαιή εηθφλα ηεο κεγαιχηεξεο γεξκαληθήο ηξάπεδαο; 

ηα stress tests ε DeutscheBank θαιείηαη λα ιάβεη κέηξα γηα λα εληζρχζεη πεξαηηέξσ ηα θεθάιαηα 

ηεο. Σνλ Απξίιην ηνπ 2015, ε DeutscheBank επηβεβαηψλεη φηη είλαη ζε ζπκθσλία γηα θνηλφ 

δηαθαλνληζκφ κε ηηο ΖΠΑ θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην φζνλ αθνξά ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ LIBOR. 

  Ζ DeutscheBank πξέπεη λα πιεξψζεη 2,1 δηο δνιάξηα ζην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο ησλ ΖΠΑ 

(πιεξψλεη έλα κηθξφ πνζφ ζε ζρέζε κε ηα φζα θέξδηζε). Σνλ Μάην ηνπ 2015, έλαο απφ CEOs ηεο 

DeutscheBank, ν AnshuJain απνθάζηζε λα δψζεη έλα πνιχ κεγάιν bonus  ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην.   

ηηο 6 θαη 7 Ηνπλίνπ ηνπ 2015, ακέζσο κεηά ηηο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα, αλαθνηλψλεη φηη δπν 

απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηειέρε ηεο DeutscheBank ππέβαιιαλ ηελ παξαίηεζε ηνπο. ηηο 9 Ηνπλίνπ ε 

StandardandPoor‟s κεηψλεη ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο DeutscheBank ζε ΒΒΒ+, δειαδή κφιηο 

ηξεηο βαζκίδεο πάλσ απφ ηα junk ή ζθνππίδηα. Να επηζεκάλνπκε φηη ε βαζκνιφγηα ΒΒΒ+ είλαη 

ρακειφηεξε απφ ηελ βαζκνιφγηα πνπ είρε ε Lehman πξηλ θαηαξξεχζεη.  

ηηο 7 Οθησβξίνπ ηνπ 2015 ε Deutschebank πξνεηδνπνηεί γηα δεκίεο 6,2 δηζεθ. επξψ. 
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7.5.1 Πόζν εθηεζεηκέλε είλαη ε DeutscheBank; 

 

 

Σν πξφβιεκα γηα ηελ Deutsche Bank είλαη φηη νη ζπκβαηηθέο ιηαληθέο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο δελ 

απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή θέξδνπο. Γηα λα δηαηεξήζεη πςειά πεξηζψξηα θέξδνπο, ε Deutsche Bank 

ζηξάθεθε ζε ξηςνθίλδπλεο θαηεγνξίεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

Ζ Deutsche Bank έρεη έθζεζε ζε 54,7 ηξηο επξψ ζε παξάγσγα πνπ είλαη είθνζη θνξέο 

κεγαιχηεξε απφ ην γεξκαληθφ ΑΔΠ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε έθζεζε ηεο JPMorgan ζε 

παξάγσγα είλαη 5 ηξηο δνιάξηα. Παξ‟  φιν ηελ ζχγθξηζε απηή ε Γεξκαλία θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη 

ην ΑΑΑ ράξε ζηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο.    

Ζ Moody‟s πξνρψξεζε ζε ππνβαζκίζεη ηεο Deutsche Banθ, γηα δεχηεξε θνξά κέζα ζε έλα 

ρξφλν, ππνζηεξίδνληαο φηη ε  γεξκαληθή ηξάπεδα αληηκεησπίδεη «απμαλφκελεο πξνθιήζεηο» ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ αλάθακςεο. Ο ακεξηθάληθνο νίθνο αμηνιφγεζεο αλαθνίλσζε φηη 

ππνβαζκίζηεθε ην θχξην θαη κε εμαζθαιηζκέλν ρξένο ηεο ηξάπεδαο απφ  Baa1 ζε Baa2, κφιηο δχν 

βαζκίδεο πάλσ απφ ηελ θαηεγνξία «ζθνππίδηα». Δπηπιένλ, βαζκνιφγεζε ηελ καθξνπξφζεζκε 

αμηνιφγεζε ησλ θαηαζέζεσλ κε A3 έλαληη A2 πνπ ήηαλ κέρξη ηψξα.  

  Σν πεξαζκέλν θζηλφπσξν, ε Deutsche Bank αλαθνίλσζε ην πεληαεηέο πιάλν κε ζηφρν ηελ 

ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο ζέζεο ηεο θαη ησλ θεξδψλ ηεο έπεηηα απφ ρξφληα πεξηνξηζκέλσλ θεξδψλ 

θαη πςειψλ λνκηθψλ ρξεψζεσλ. Σν ζρέδην πεξηιακβάλεη ηελ πεξηθνπή 9.000 ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ 

απνρψξεζε απφ 10 ρψξεο θαζψο θαη ηελ πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ πεξηθνπή 

δαπαλψλ.  

Ζ Moody‟s αλαθνίλσζε πσο απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα θαηαγξαθεί «ζεκαληηθή πξφνδνο» ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ, ε γεξκαληθή ηξάπεδα ζα παξνπζηάζεη «έλα πξνθίι κεησκέλνπ ξίζθνπ, 

πεξηζζφηεξν ηζνξξνπεκέλα θέξδε θαη ζα ιεηηνπξγεί εθεμήο κε πην ζπληεξεηηθά επίπεδα 

κφριεπζεο». 

   Χζηφζν, βξαρππξφζεζκα, ν νίθνο αμηνιφγεζεο ππνζηεξίδεη πσο ε ηξάπεδα είλαη αληηκέησπε 

κε πνιιέο πξνθιήζεηο, επηθαινχκελνο ηελ θησρή απφδνζε ηεο, ηα ηειεπηαία ηξίκελα θαζψο, ε 

ηξάπεδα θαηέγξαςε ηελ πεξαζκέλε ρξφληα απψιεηεο 6,8 επξψ.  
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7.6 Απηνεπηβεβαηνύκελε πξνθεηεία θαη νη νίθνη αμηνιόγεζεο 

 

Οη νίθνη αμηνιφγεζεο κε ηηο θηλήζεηο ηνπο ηξνθνδνηνχζαλ ζπλερψο ηελ αλαζθάιεηα ησλ επελδπηψλ 

θαη ηειηθά πξνθάιεζαλ έλαλ θαχιν θχθιν ππνβαζκίζεσλ θαη αλφδνπ ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ. 

Απηφ νλνκάδεηαη απηνεπηβεβαηνύκελε πξνθεηεία. πλέβε ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ηεο 

Ηξιαλδίαο, ζηελ Πνξηνγαιία θαη ελ κέξεη ζηελ Ηηαιία θαη ηελ Ηζπαλία, πξνηνχ παξέκβεη ν πξφεδξνο 

ηεο ΔΚΣ, Μάξην Νηξάγθη.  

Δίρε ζπκβεί θαη πξηλ απφ ηε θξίζε, κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηηο ππνβαζκίζεηο πνπ 

νδεγνχζαλ ζηε ρξενθνπία ηελ Αξγεληηλή ην 2002, φηαλ αξρηθά ε Moody‟s θαη ζηε ζπλέρεηα θαη νη 

άιιεο δχν αλαθνίλσζαλ φηη ζεσξνχλ ηηο ηξάπεδεο ζε θαηάζηαζε ρξενθνπίαο, πξνθαιψληαο δεκίεο 

54 δηο επξψ, πφζν 
124

ηξηπιάζην ζε ζρέζε κε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ ηξαπεδψλ. ε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο νη νίθνη αμηνιφγεζεο ιεηηνπξγνχζαλ σο  ην  «βαξχ ππξνβνιηθφ» ηνπ ΓΝΣ, δηαιχνληαο 

ηηο άκπλεο ησλ ρσξψλ ζε νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν. Υαξαθηεξίδνληαη σο ζχγρξνλνη 

πξνθήηεο πνπ πξναλαγγέιινπλ ηελ θαηαζηξνθή.  

  Απφ ην 2008, φηαλ ε Ακεξηθάληθε ηξάπεδα Lehman Brothers θαηάξξεπζε, άξρηζαλ ηα ΜΜΔ 

λα πξνβιέπνπλ φηη ην θαηλφκελν απηφ ζα επεθηαζεί θαη ζε άιιεο ηξάπεδεο. Απηφ ζπλέβε θαη ζηελ 

Διιάδα κε απνηέιεζκα ε ειιεληθή θπβέξλεζε λα δαλεηζηεί 70δηο επξψ πξνθεηκέλνπ λα ηα δψζεη 

ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο θαη λα απνθχγνπλ πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο. Μεηά ηελ έληαμε ηεο ρψξαο καο 

ζην κεραληζκφ ζηήξημεο (ΓΝΣ) άξρηζαλ πνιινί Έιιελεο λα κεηαθέξνπλ ηα ρξήκαηα ηνπο εμσηεξηθφ 

κε ζπλέπεηα ε ρψξα λα πάξεη λέα δάλεηα. Απηφο ν θαχινο θχθινο μεθίλεζε ην 2008 θαη ζπλερίδεηαη 

έσο ηηο εκέξεο καο. Σα ηειεπηαία επηά ρξφληα επηθξαηεί ν θφβνο φηη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζα 

θαηαξξεχζεη κε απνηέιεζκα απηή ε πξνθεηεία λα απηνεπηβεβαηψλεηαη πξνθαιψληαο πξφβιεκα ζηηο 

ηξάπεδεο. Σν πξφβιεκα απηφ έγηλε εκθαλέζηεξα ην θαινθαίξη ηνπ 2015 κε ζπλέπεηα λα κεησζνχλ ηα 

ρξήκαηα ησλ ηξαπεδψλ θαη ηειηθά ηελ επηβνιή ησλ capital controls.  

Οη ρξεκαηηζηεξηαθνί αλαιπηέο δηεζλψλ νίθσλ ζρνιηάδνπλ φηη ε ζπλερφκελε ππνρψξεζε ησλ 

αγνξψλ ηείλεη λα κεηαηξέπεη ζε απηφ-επηβεβαησκέλε, απηφ-εθπιεξνχκελε πξνθεηεία. Μεηαμχ 27 

Φεβξνπαξίνπ θαη 5 Μαξηίνπ 2007 ν παγθφζκηνο ρξεκαηηζηεξηαθφο δείθηεο MSCI World έραζε 

6,5% αιιά ζηε ζπλέρεηα θηλήζεθε αλνδηθά γηα πέληε ζπλερφκελεο ζπλεδξηάζεηο, δεκηνπξγψληαο 

ειπίδεο γηα αλάθακςε. Ο θίλδπλνο είλαη φηη απηά ηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ επηδεκία 

                                                           
124

 Διμου τ. (2015), Σο φαινόμενο τθσ αυτοεκπλθροφμενθσ προφθτείασ ςτθν ελλθνικι οικονομία 
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ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζκν θαη γηα απηφ ππέθεξαλ πεξηζζφηεξν νη κεηνρέο ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θιάδνπ.  

Ο δείθηεο ησλ ακεξηθάληθσλ κεηνρψλ S&P 500 έρεη ράζεη 5% απφ ην θιείζηκν ηεο 26
εο

 

Φεβξνπαξίνπ, ν δείθηεο ησλ επξσπατθψλ κεηνρψλ  FTS Eurofirst300 πεξηζζφηεξν απφ ην 7% θαη 

ησλ ηαπσληθψλ NIKKEI ζρεδφλ 8,5%. Χζηφζν, φπσο επηζεκαίλνπλ νη αλαιπηέο, κηα θάζε 

δηφξζσζεο θηάλεη ζπλήζσο ην 10% γηα ηηο ψξηκεο αγνξέο θαη κπνξεί λα είλαη ζρεδφλ δηπιάζηα γηα 

ηηο αλαδπφκελεο. Πάλησο πνιινί ζεσξνχλ φηη ηέηνηεο θαηαζηάζεηο είλαη εμπγηαληηθέο γηαηί 

δεκηνπξγνχλ λέεο αγνξαζηηθέο επθαηξίεο.
125

 

  Σελ ίδηα άπνςε γηα ηηο απηφ-εθπιεξνχκελεο πξνθεηείεο εμέθξαζε θαη ν αλαπιεξσηήο 

γεληθφο γξακκαηέαο θαη επηθεθαιήο ησλ νηθνλνκνιφγσλ ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο  

πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) Πηεξ Κάξιν Παληνάλ, ζηηο 7 Ηνπλίνπ ηνπ 2011. πγθεθξηκέλα 

επηζεκαίλεη φηη ηειεπηαία νη νίθνη αμηνιφγεζεο επηβεβαίσζαλ φηη είλαη πνιχ «θηινθπθιηθνί». 

Παξάγνπλ πξνθεηείεο πνπ απηφεθπιεξψλνληαη
126

. Γελ είλαη αιήζεηα φηη δηαβάδνπλ πιεξνθνξίεο: 

εθθέξνπλ θξίζεηο, επηθέξνληαο κηα επηηάρπλζε ησλ ηάζεσλ πνπ ήδε πθίζηαηαη. Δίλαη ζαλ λα 

ζπξψρλεηο θάπνηνλ πνπ βξίζθεηαη ζηελ άθξε ελφο γθξεκνχ.  

 Οη ρψξεο πνπ ρξήδνπλ βνήζεηα απφ ην κεραληζκφ ζηήξημεο, ρξεηάδνληαη ρξφλν ψζηε ηα 

ζρέδηα εμπγίαλζεο (ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο) λα έρνπλ ππαξθηά απνηειέζκαηα, νη 

νηθνλνκίεο ηνπο λα μαλαξρίζνπλ λα αλαπηχζζνληαη, ηα επηηφθηα λα ρακειψζνπλ. Οη αγνξέο 

αληηδξνχλ αληίζεηα κέξα κε ηε κέξα, έρνπλ έλα ζηελφ νξίδνληαη θαη δελ θαίλεηαη λα πηζηεχνπλ ζηηο 

πνιηηηθέο απηέο, ππνγξακκίδεη φηη ην επξψ δελ δηαηξέρεη θίλδπλν.
127
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 υπεφκυνοσ του ΟΟΑ, Πιερ Κάρλο Παντοάν, (2011. )  
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                                       ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8  

                                   ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Πξηλ απφ έλα πεξίπνπ αηψλα φπνπ ζπλαληάκε ηνπο νίθνη αμηνιφγεζεο, ε αλάγθε γηα έγθπξε 

πιεξνθφξεζε ηφζν ησλ επελδπηψλ φζν θαη ησλ δαλεηδφκελσλ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ησλ 

γξαθείσλ ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Ζ εμέιημε ησλ αγνξψλ, ε αχμεζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ επελδχζεσλ αλά ηνλ 

θφζκν εδξαίσζε ηελ παξνπζία ηνπο θαη ελίζρπζε ην ξφιν ηνπο. Οη θπξηφηεξνη απηψλ είλαη ε 

Moody‟s, ε Standards and Poor‟s θαη Fitch.  

Δίλαη αδηακθηζβήηεην φηη νη νίθνη αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην θνκκάηη αγνξψλ θεθαιαίνπ. Οη πηζησηηθέο εθηηκήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

επελδπηέο, ηνπο εθδφηεο, ηνπο επελδπηηθέο ηξάπεδεο θαη ηηο θπβεξλήζεηο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

αμηνινγήζεσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ αγνξψλ λα έρνπλ ελαιιαθηηθέο 

επηινγέο γηα ηηο επελδπηηθέο ηνπο θηλήζεηο.  

Με απηφ ηνλ ηξφπν αλ νη εθηηκήζεηο αληηθαηνπηξίδνπλ επαθξηβψο ηελ θαηάζηαζε κηα ρψξαο, 

κηαο εηαηξίαο, ελφο ρξενγξάθνπ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκία είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά 

θαη αληίζηνηρα απμάλνληαο ή κεηψλνληαο έηζη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο.  

Με ηελ παγθφζκηα θξίζε ηνπ 2008 πνπ μεθίλεζε απφ ηηο ΖΠΑ νη νίθνη αμηνιφγεζεο 

θαηεγνξνχληαη πιένλ, πσο δελ θαηάθεξαλ λα πξνβιέςνπλ έλα ηφζν ζεκαληηθφ γεγνλφο ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Βέβαηα ε κε πξφβιεςε ηεο θξίζεο ηνπ „08 δελ είλαη ε κφλε θαηεγνξία 

πξνο ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο. πσο αλαθέξακε δηάθνξα νηθνλνκηθά ζθάλδαια «ρξεψλνληαη», 

πξνο απηνχο ηνπο νίθνπο.   

Οη νίθνη έρνπλ κπιερηεί κε ζθάλδαια πνπ αθνξνχλ, απφ ρξενθνπίεο εηαηξηψλ κέρξη θαη 

πησρεχζεηο ρσξψλ. Αμηνζεκείσηα είλαη απηά ησλ Enron, ηεο Ηζιαλδίαο, ηεο WorldCom, ηεο 

Lehman Brothers. Μεηά ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο θαη θαζψο απηή επεξέαζε νιφθιεξε ηελ 

Δπξψπε θαη θπξίσο ηηο ρψξεο ηνπ Νφηνπ, δελ άθεζε θαη απφ έμσ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία.  

 Ζ ζηάζε ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο απέλαληη ζηελ ειιεληθή θξίζε ζεσξήζεθε ζθιεξή θαη απφ 

θάπνηνπο κάιηζηα ζεσξήζεθε πσο απηνί νη ίδηνη νδήγεζαλ ηελ Διιάδα ζην γθξεκφ ηεο 

πηψρεπζεο ιφγν ησλ ζθιεξψλ αμηνινγήζεσλ πνπ δερφηαλ ε Διιάδα απφ ην 2009 κέρξη θαη 
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ζήκεξα. Σν ελδηαθέξνλ ηξάβεμαλ νη ζπλερείο ππνβαζκίζεηο ησλ νίθσλ πξνο ηελ Διιάδα, δειαδή 

απφ εθεί πνπ ήηαλ ζην Α- βξέζεθε έλα βήκα πξηλ ηελ επηιεθηηθή ρξενθνπία. 

 Ζ Διιεληθή θξίζε ζπγθξίλεηαη απφ ηνπο νηθνλνκνιφγνπο κε απηήο ηεο Ηξιαλδίαο. Οη νίθνη 

αμηνιφγεζεο θάλεθε λα έρνπλ θαη ίζσο λα είλαη πην ειαζηηθνί κε ην «ζαχκα» ηεο ηξιαλδηθήο 

νηθνλνκίαο. Οη ππνβαζκίζεηο ηεο Ηξιαλδίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο ήηαλ κηθξφηεξεο παξά 

φιν πνπ νη δπν ρψξεο είραλ παξφκνηα δηαδξνκή θξίζεο. Ξεθίλεζαλ δειαδή κε ηελ πηψρεπζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζπλέρηζαλ κε δεκνςεθίζκαηα, πνπ αθνξνχζαλ ηα κέηξα ιηηφηεηαο 

ηεο νηθνλνκίαο. κσο θάλεθε λα κελ έρνπλ ηελ ίδηα εμέιημε θαη αληηκεηψπηζε. Άιισζηε ε 

Ηξιαλδία φπσο θαη ε Ηζιαλδία, απνηεινχλ κεξηθά απφ ηα ιάζε ηα νπνία πηνζεηνχλ νη νίθνη 

αμηνιφγεζεο. 

  ε αληίζεζε κε απηέο ηηο ρψξεο ε Γεξκαλία θαίλεηαη λα είλαη ε «αγαπεκέλε» ησλ νίθσλ 

αμηνιφγεζεο θαζψο απφ ηφηε πνπ μέζπαζε ε παγθφζκηα θξίζε, αιιά θαη πην πξηλ, παίξλεη άξηζηα 

απφ φινπο ηνπο νίθνπο έθηνο απφ ηελ Egan Jones πνπ ηελ ππνβάζκηζε κεηά ηελ θξίζε. Απφ 

πνιινχο ζεσξείηαη φηη ε Γεξκαληθή νηθνλνκία θαη ε αλάπηπμε ηεο βαζίδεηαη ζηελ θξίζε πνπ έρεη 

ρηππήζεη ηηο Νφηηεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, φπσο ηελ Διιάδα, ηελ Ηηαιία ηελ Ηζπαλία θαη ηελ 

Πνξηνγαιία.  

  Μάιηζηα, ε γεξκαληθή νηθνλνκία δεηήζεθε λα εμεηαζηεί απφ ηελ Κνκηζηφλ, φζν αλαθνξά 

ηελ αλάπηπμή ηεο, αιιά ην αίηεκα ηεο εμέηαζεο απέζπξε ε Καγθειάξηνο Μέξθει. ιν απηφ 

θαίλεηαη πεξίεξγν θαζψο νη νίθνη αμηνιφγεζεο ζα κπνξνχζαλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ θίλεζε απηή, 

αθνχ ιακβάλνπλ ππφςε φινπο ηνπο παξάγνληεο γηα κηα αμηνιφγεζε ηνπο.  

 Ζ πνξεία ηεο Deutsche Bank έρεη πξνβιεκαηίζεη ηνπο νηθνλνκνιφγνπο,  θαζψο θαίλεηαη λα 

έρεη ηελ θαηάιεμε πνπ είρε θαη ε  Lehman Brothers. Οη νίθνη αμηνιφγεζεο θαίλεηαη λα θξαηνχλ 

ηελ ίδηα ζηάζε πνπ είραλ θαη κε ηελ πεξίπησζε ρξενθνπίαο ηεο Lehman Brothers. Οη νίθνη 

αμηνιφγεζεο, αγλννχλ ηελ θαηάζηαζε ηεο γεξκαληθήο ηξάπεδαο. Καηαιαβαίλνπκε, ινηπφλ νη 

νίθνη επηιέγνπλ λα αμηνινγνχλ ζπκθεξνληνινγηθά θαη λα «θιείλνπλ ηα κάηηα» ζε ππαξθηά 

πξνβιήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο ρξφλνο ζα δείμεη αλ ηειηθά ε Deutsche Bank έρεη ηελ ίδηα 

κνίξα κε απηήο ηεο Lehman Brothers  θαη αλ ηειηθά νη νίθνη δξνπλ πξνο φθεινο ηνπο.    

Σέινο, ηα ιάζε ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο είλαη αξθεηά κε απνηέιεζκα νη εθζέζεηο ησλ νίθσλ 

λα ιεηηνπξγνχλ σο απηφ-επηβεβαηνχκελε πξνθεηεία, θάηη πνπ ηξνθνδνηεί ηελ αλαζθάιεηα ησλ 

επελδπηψλ. 
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 Ζ αμηνπηζηία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ νίθσλ, ηίζεηαη αξρηθά δηφηη ν νξγαληζκφο πνπ πιεξψλεη 

ηνπο νίθνπο γηα λα θάλνπλ ηελ αμηνιφγεζε είλαη απηφο πνπ αμηνινγείηαη. Έηζη, φηαλ έλα 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ζέιεη λα εθδψζεη έλα νκνινγηαθφ δάλεην, πξέπεη λα πξνζιάβεη  γηα 

ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο αμηνιφγεζε ηνπιάρηζηνλ δπν απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο νίθνπο. 

Κιείλνληαο ζπκπεξαίλνπκε, πσο νη ππνβαζκίζεηο ησλ νίθσλ αμηνινγήζεσλ επεξέαζαλ ηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία ηεο ρψξαο καο επηηείλνληαο ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη πξνθαιψληαο κηα 

νηθνλνκηθή αζθπμία. Δπνκέλσο νη νίθνη αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα δείρλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή 

φηαλ αμηνινγνχλ κηα ρψξα ψζηε λα κελ γίλνληαη ππεξβνιηθέο εθηηκήζεηο θαη ιάζε, γηαηί κέζσ 

ησλ απνθάζεσλ ηνπο επεξεάδνληαη φιεο νη θνηλσληθέο βαζκίδεο θαη νιφθιεξε ηελ νηθνλνκία.  

 Απφ ηελ άιιε νχηε ε ρψξα καο εκθαλίδεηαη έηνηκε λα εμέιζεη  ζηηο αγνξέο θαζψο έρεη ράζεη 

ην δηεζλέο θχξνο θαη έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο απέλαληη ζηνλ νηθνλνκηθφ θφζκν. 

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ε Διιάδα λα αδπλαηεί λα δαλεηζηεί θη άιιν, ψζηε λα βγεη ζηηο δηεζλήο 

αγνξέο. Έηζη δελ κπνξεί λα απηνρξεκαηνδνηήζεη ην ρξένο ηεο πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί απφ ηα 

Μλεκφληα, λα απνθηήζεη αλάπηπμε θαη λα ζηαζεί μαλά ζηα πφδηα ηεο.  

Βέβαηα ε δηεζλήο νηθνλνκία θαη ε αμηνπηζηία ηεο ρψξαο εμαξηάηαη ζηελ νπζία απφ ηηο 

βαζκνινγίεο πνπ ζα ιάβεη απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο, επνκέλσο ππάξρεη άκεζε 

αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηεο εηθφλαο ηεο ρψξαο καο ζηνλ δηεζλή νηθνλνκηθφ θφζκν θαη ησλ 

αμηνινγήζεσλ πνπ ιακβάλεη απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο.  
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