
ΔΠΜΣ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ»  

ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ- 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

(ΔΕΣ- ΒΣΑΣ-ΑΔΙΣΠΟ) 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

"Η διεθνής κρίση των Αμερικανικών sub-prime του 2007-2008. Μια 

κρίση εμπιστοσύνης ή μια κρίση του συστήματος;" 

 

 

 

   

 

 

  

ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Δημήτριος Κυρκιλής  

Αλέξανδρος Βουρλόκας 

Δεκέμβριος 2017 

 



Η διεθνής κρίση των Αμερικανικών sub-prime του 2007-2008. Μια κρίση εμπιστοσύνης ή μια 
κρίση του συστήματος; 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η διεθνής κρίση των Αμερικανικών sub-prime του 2007-2008. Μια κρίση εμπιστοσύνης ή μια 
κρίση του συστήματος; 

2 
 

 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
«Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, τα 

επεξεργάσθηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της 

ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόμους που διέπουν την έρευνα και την 

πνευματική ιδιοκτησία. 

Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από αυτούς τους κανόνες, 

αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές όλων των στοιχείων που χρησιμοποιώ και τα 

οποία δεν συνιστούν πρωτότυπη  δημιουργία μου». 

 
 
 

Αλέξανδρος Βουρλόκας 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



Η διεθνής κρίση των Αμερικανικών sub-prime του 2007-2008. Μια κρίση εμπιστοσύνης ή μια 
κρίση του συστήματος; 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 



Η διεθνής κρίση των Αμερικανικών sub-prime του 2007-2008. Μια κρίση εμπιστοσύνης ή μια 
κρίση του συστήματος; 

4 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα που χαρακτήρισαν τις σύγχρονες 

παγκόσμιες εξελίξεις αποτέλεσε η κρίση της αγοράς των sub-prime στεγαστικών 

ενυπόθηκων δανείων που ξέσπασε τον Αύγουστο του 2007 στις ΗΠΑ και εξελίχθηκε 

σε παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Η ένταση της κρίσης ήταν τόσο μεγάλη  ώστε 

οι επιπτώσεις της επηρέασαν όχι μόνο τον ιδιωτικό αλλά και τον κρατικό τομέα, 

εξελισσόμενη σε κρίση χρέους. 

Η παρούσα εργασία εξετάζει τους γεωπολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες, 

που οδήγησαν στην οξεία αυτή κρίση της αγοράς. Αναλύονται επίσης μια σειρά από 

νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα οποία εμφανίστηκαν πριν την κρίση, ο ρόλος των 

οίκων αξιολόγησης, των Hedge Funds και περιγράφονται οι αδυναμίες του θεσμικού 

πλαισίου.  Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την επίτευξη του σκοπού αυτού ήταν 

η δευτερογενής βιβλιογραφική έρευνα σε ελληνικές και ξενόγλωσσες πηγές, έντυπες 

και διαδικτυακές. 

Αρχικά, στα δυο πρώτα κεφάλαια, γίνεται μια παρουσίαση στα νέα δεδομένα 

του διεθνούς χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Η παγκοσμιοποίηση τις τελευταίες 

δεκαετίες έχει διαμορφώσει μια νέα κοινωνική και οικονομική αντίληψη, δημιουργώντας 

μια παγκόσμια αγορά με ισχυρή δυναμική στην διεθνή κίνηση κεφαλαίων. Οι νέες 

τάσεις που δημιουργήθηκαν οδήγησαν στην τελευταία χρηματοπιστωτική κρίση, που 

εξαπλώθηκε γρήγορα μέσα σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον. 

Στην συνέχεια παρουσιάζεται η κατάσταση στην αγορά των στεγαστικών 

δανείων των ΗΠΑ πριν την κρίση και αναλύεται ιδιαίτερα η αγορά των sub-prime 

δανείων. Γίνεται μια σύντομη παρουσίαση του όρου οικονομική κρίση, μια ιστορική 

αναδρομή της τελευταίας κρίσης και μια συνοπτική περιγραφή των επιπτώσεων στις 

διεθνείς χρηματαγορές και την κτηματαγορά των Η.Π.Α. Επίσης περιγράφεται το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο των αγορών πριν το ξέσπασμα της κρίσης. 
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Στο επόμενο κεφάλαιο της εργασίας αναλύονται καθοριστικής σηµασίας  

παράγοντες, που οδήγησαν στην κρίση, όπως η χαλαρή νοµισµατική πολιτική της Fed, 

η χαλάρωση των όρων δανειοδότησης και η πρακτική της τιτλοποίησης, µέσω της 

οποίας οι Τράπεζες πουλούσαν «τοξικά» δάνεια που είχαν εκδώσει σε «Ειδικά 

Επενδυτικά Οχήματα» µεταφέροντας τον κίνδυνο εκτός των οικονοµικών τους 

ισολογισμών.  

Στα τελευταία κεφάλαια αναλύονται  ο ρόλος και η λειτουργία των Hedge Funds 

και των οίκων αξιολόγησης καθώς αποτέλεσαν σημαντικούς θεσμούς στη  διαμόρφωση 

του χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών και κατηγορήθηκαν 

για τις τεράστιες απώλειες που υπέστησαν σε παγκόσμιο επίπεδο τραπεζικοί κολοσσοί 

και επενδυτές, αναγκάζοντας τις Κεντρικές Τράπεζες να επέμβουν. 

Η εργασία καταλήγει συνοψίζοντας τα αναφερόμενα, απαντά στο ερώτημα του 

τίτλου της, συνεχίζει με την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και προτείνει 

παρεμβάσεις, με σκοπό την αποφυγή παρόμοιων κρίσεων στο μέλλον.  
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ABSTRACT 

One of the most important events characterizing the modern global 

developments was the sub-prime mortgage market crisis, broke out in August 2007 in 

the USΑ and developed into a global financial crisis. The intensity of the crisis was so 

intense that its impact affected not only the private but also the state sector emerging 

in a debt crisis. 

This paper examines the geopolitical and financial factors that led to this sharp 

market crisis. Analyses also a series of new financial products that emerged before 

2007, the role of Hedge Funds and C.R.As and presents the existing institutional 

framework. The methodology followed to achieve this goal was a secondary 

bibliographic research in Greek and foreign language sources, printed and web-online. 

Initially, in the first two chapters, a presentation takes place on the new era of 

the international financial environment. Globalization in recent decades has shaped a 

new social and economic perception, creating a new global market with dynamic flow 

to international capital movement. The new trends that erased contributed significantly 

to the financial crisis that was generated and spread inside a globalized environment.  

Following is a presentation of the US mortgage market before crisis eruption and 

an analysis of the sub-prime loan market. A brief overview of the word economic crisis 

is being given, followed by a historic overview of the recent economic crisis and its 

consequences in the world markets and the U.S.A. house market. Also it gives a 

description of the global economic institutional framework during crisis period.  

In the next chapter of this paper decisive factors are analyzed, that sparked the 

crisis, such as the loose monetary policy of Fed, the relaxation of lending conditions as 

well as the securitization practice, whereby banks were selling the "dangerous" loans 

through the "Investment vehicles", transferring the risk out of their financial statements. 
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In the last two chapters the role and function of Hedge Funds and Rating 

Agencies is analyzed, as they were important institutions that ultimately shaped the 

financial environment of recent decades and were accused for the huge losses suffered 

globally by banking giants and investors, forcing Central Banks to act decisively. 

Finally this paper summarises the previously mentioned, gives an answer to the 

question in its title, extracts useful conclusions and proposes more to strengthen the 

institutional framework so as to avoid the eruption of such economic crisis in the near 

future.   
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«Στην εποχή μας, στα χρηματιστήρια ρέει πολύ περισσότερο χρήμα απ’ ό,τι 

νοημοσύνη για την καθοδήγησή του. Υπάρχουν πολύ περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια 

απ’ ό,τι οικονομικά ευφυείς άνδρες και γυναίκες με ανεπτυγμένη ιστορική συνείδηση 

για να τα διαχειριστούν. Δεν κάνω προβλέψεις. Όμως, εδώ έχουμε μια βασική και 

επαναλαμβανόμενη διαδικασία. Αρχίζει με την άνοδο των μετοχών, ακινήτων, έργων 

τέχνης και άλλων. Αυτή η αύξηση προσελκύει την προσοχή και τους αγοραστές, που 

ωθούν ακόμη υψηλότερα τις τιμές. Η διαδικασία συνεχίζεται, η αισιοδοξία, με τα 

αποτελέσματά της στην αγορά, είναι στην ημερήσια διάταξη. Τότε, για λόγους που θα 

είναι πάντα αντικείμενο συζήτησης, έρχεται το τέλος. Η πτώση είναι ακόμη πιο ξαφνική 

από την άνοδο. Ένα μπαλόνι που σκάει δεν ξεφουσκώνει ποτέ ήσυχα».  

Από το βιβλίο «Το μεγάλο κραχ του 1929» (1η έκδοση 1954) του Τζον Κένεθ 
Γκάλμπρεϊθ. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η οικονομική κρίση, τις συνέπειες της οποίας βιώνει σήμερα ολόκληρη η 

ανθρωπότητα, δεν αποτελεί, βέβαια, «κεραυνό εν αιθρία», όπως θέλουν ορισμένοι να 

πιστεύουν, αλλά λογικό επακόλουθο της απελευθέρωσης των κεφαλαίων.  Η απόφαση 

των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν το «χρυσό κανόνα», δηλαδή τη μετατρεψιμότητα του 

δολαρίου σε χρυσό τη δεκαετία του 1970, οδήγησε σταδιακά στη γενική απελευθέρωση 

του κεφαλαίου από τους συναλλαγματικούς ελέγχους, ενέργεια που είχε σαν 

αποτέλεσμα να αυξηθεί εντυπωσιακά η ροή υπερεθνικών κεφαλαίων καθώς οι 

επιχειρήσεις επένδυαν στο εξωτερικό χωρίς κανέναν περιορισμό από τις κεντρικές 

τράπεζες. 

Η απελευθέρωση των κεφαλαίων δρομολόγησε, σταδιακά, την 

«παγκοσμιοποίηση» της κίνησης υπερεθνικών κεφαλαίων και εμπορευμάτων, τα οποία 

αναζητούσαν, λίγο πριν το ξέσπασμα της κρίσης, τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση, σε 

ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, λόγω προηγούμενων υφέσεων. 

Κάθε χρηματοοικονομική κρίση, έτσι και η κρίση των Sub-prime δανείων1 είναι 

µοναδική. Η ασυµπτωτική σχέση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων 

του τραπεζικού τοµέα αλλά και οι ανισορροπίες του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος 

που είχαν δηµιουργηθεί µε την πάροδο των χρόνων οδήγησαν σε κρίση, η οποία αν 

και εκδηλώθηκε αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες με επίκεντρο τις τραπεζικές 

επισφάλειες και ειδικότερα την αδυναμία εξυπηρέτησης των στεγαστικών δανείων, 

σύντομα έλαβε διαστάσεις επιδημίας. Η χρηματοπιστωτική κρίση επεκτάθηκε ταχύτατα 

στις αναπτυγμένες χώρες και στη συνέχεια σε ολόκληρο τον κόσμο, με δραματικές 

                                            

 

1 Τα subrime loans (ενυπόθηκα δάνεια υψηλού κινδύνου) αποτελούν τύπο στεγαστικών δανείων, που 

χορηγούνταν στις ΗΠΑ σε δανειζόμενους με χαμηλό κυρίως εισόδημα, καθώς και σε όσουs δεν 
πληρούσαν λοιπά δευτερεύοντα κριτήρια (πχ τριετή παραμονή στη χώρα). Οι τράπεζες δάνειζαν με 
ευκολία διότι η αξία της υποθήκης του ακινήτου αυξάνονταν συνεχώς. 
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επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα και τις επιχειρήσεις. Η κατάσταση επιδεινώθηκε 

περαιτέρω λόγω της ύπαρξης νέων χρηματοπιστωτικών προιόντων, το μέγεθος και την 

μόχλευση των οποίων κανείς δεν μπορούσε μέχρι τότε να εκτιμήσει. Η εξέταση 

εποµένως των αιτιών που την προκάλεσαν αλλά και των συνθηκών που την 

πυροδότησαν είναι αναγκαία, ούτως ώστε να καταλάβουµε πώς η κατάρρευση µιας 

σχετικά µικρής αγοράς προκάλεσε οικονοµική κρίση σε παγκόσµιο επίπεδο, που θα 

λάμβανε, μόλις ένα έτος αργότερα, απρόβλεπτες διαστάσεις2. 

Πιο συγκεκριμένα σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης οι επενδυτές γίνονται 

πιο αισιόδοξοι και έχουν την τάση να αυξάνουν την μόχλευση (δανεισμό) τους, με 

σκοπό να επενδύσουν μεγαλύτερα ποσά και να αποκομίσουν μεγαλύτερα κέρδη. Η 

ευφορία αυτή γρήγορα μπορεί να μετατραπεί σε μανία επένδυσης, αναμένοντας ακόμα 

μεγαλύτερα κέρδη. Ο δανεισμός αυξάνεται σε επίπεδα στα οποία οι επενδυτές δεν θα 

μπορούσαν να ανταποκριθούν, αν τους καλούσαν να αποπληρώσουν έστω ένα μέρος 

των δανείων αυτών. Η μανία αυτή οδηγεί τις αξίες συγκεκριμένων στοιχείων 

ενεργητικού σε επίπεδα αδικαιολόγητα υψηλά, σε σχέση με τις πραγματικές 

δυνατότητές τους3.  

Παράλληλα εμφανίζονται νέα χρηματοπιστωτικά προιόντα, τα οποία οδηγούν σε 

νέες επενδύσεις, ενώ τα τραπεζικά στελέχη έχουν ως κίνητρο την επίτευξη στόχων και 

κερδών των εταιρειών τους, για την απόκτηση αποζημιώσεων (bonus), ωθούμενοι από 

στρεβλά κίνητρα, χωρίς κανένα ηθικό κίνδυνο. Παρασύρουν λοιπόν δανειζόμενους σε 

υπερβολικό δανεισμό, με μεγάλες υποθήκες και υψηλά επιτόκια και επενδυτές σε 

μεγάλο ρίσκο υποσχόμενοι υψηλές αποδόσεις. Ταυτόχρονα το θεσμικό και εποπτικό 

πλαίσιο είναι ελλιπές ή δεν μπορεί να παρακολουθήσει τις εξελίξεις. 

                                            

 

2 Allison, John A. The Financial Crisis and the Free Market Cure: Why Pure Capitalism is the World 
Economy's Only Hope. New York: Mc Graw Hill, 2013, pp 11-13 

 3 Allison, John A. The Financial Crisis and the Free Market Cure: Why Pure Capitalism is the World 
Economy's Only Hope. New York: Mc Graw Hill, 2013, pp 15-16 
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Για να ανατραπεί η κατάσταση αρκεί ένα εξωγενές σοκ για να κλονιστεί το σαθρό 

οικοδόμημα της πλασματικής ανάπτυξης που περιγράφηκε ανωτέρω. Το σοκ αυτό 

μπορεί να προέρχεται από την αποκάλυψη μίας απάτης, από την αδυναμία ενός φορέα 

να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ή ακόμα και από ανακοινώσεις θεσμικών 

φορέων σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας. Μετά από αυτό, τα προϊόντα που 

είχαν υπερτιμηθεί χάνουν με γοργούς ρυθμούς την αξία τους, καθώς δημιουργείται 

πανικός και οι επενδυτές σπεύδουν να τα πωλήσουν μαζικά. Όσο όμως οι 

πανικόβλητοι επενδυτές  σπεύδουν να ρευστοποιήσουν τα προϊόντα, τόσο πέφτει η 

τιμή των τελευταίων, δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο συνεχούς πτώσης, που 

τερματίζεται συνήθως όταν το λεγόμενο «έξυπνο χρήμα» αρχίσει να τοποθετείται σε 

αξίες αρκετά πλέον υποτιμημένες, που θα δώσουν γρήγορα κέρδη με την ομαλοποίηση 

της κατάστασης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 

1.1 Η παγκοσμιοποίηση ως έννοια 

Σαφής, οικουμενικός ορισμός της παγκοσμιοποίησης δεν υπάρχει. Στα 

περισσότερα βιβλία, συγγράμματα και άρθρα ο ορισμός παραλείπεται ως γνωστός. 

Πολλές φορές χρησιμοποιούνται οι λέξεις Διεθνοποίηση και Ολοκλήρωση ως 

υποκατάστατα της λέξης παγκοσμιοποίηση. Ένας συνοπτικός ορισμός του 

φαινομένου, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός είναι η αρχή της μεροληψίας, θα 

μπορούσε να είναι ότι4 η παγκοσμιοποίηση είναι η διαδικασία μετατροπής της 

οικουμένης σε μια ενιαία οικονομική, πολιτική και πολιτιστική επικράτεια.  

Η  παγκοσμιοποίηση ως έννοια δεν αποτελεί κάτι καινούργιο που απλώς 

εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια. Από τα προϊστορικά ακόμα χρόνια οι μεγάλες 

αυτοκρατορίες της Μεσοποταμίας, της Κίνας, της Αιγύπτου και οι πολιτισμοί του 

Αιγαίου έρχονταν σε άμεση επαφή, ανταλλάσοντας εμπορεύματα, ιδέες ακόμα και 

ιδεολογίες. 

Από τον ΧΙ αιώνα η Βενετία αρχίζει να δημιουργεί ένα εμπορικό δίκτυο με άλλες 

ελεύθερες πόλεις, που θα της επιτρέψει να κυριαρχήσει οικονομικά στην Ευρώπη επί 

πολλούς αιώνες. Με τη σταδιακή κατάρρευση του Βυζαντίου και της Μουσουλμανικής 

Αυτοκρατορίας η Βενετία, μαζί πλέον με τη Γένοβα και την Πίζα, θα ενισχύσουν τη θέση 

τους στη Μεσόγειο. Από το Xll αιώνα, με τη σύσταση της Μογγολικής Αυτοκρατορίας, 

οι Ιταλοί έμποροι διάνοιξαν εμπορικούς δρόμους που οδήγησαν στην Ινδία και στην 

Κίνα, όπως περιγράφει ο Βενετσιάνος Marco Polo. 

                                            

 

4 Άρθρο του Οικονομολόγου Γιώργου Γαζή στο περιοδικό Οικονομικά Χρονικά, Τεύχος Απρίλιος 

–Μάϊος 2001.  
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Μεγάλα γεωπολιτικά γεγονότα μαζί με τεχνολογικές εξελίξεις προωθούν την 

ιδέα της παγκοσμιοποίησης, με γνώμονα κύριως τις εμπορικές σχέσεις. Από τη 

δεκαετία του 1990 και μετά όμως, με την πτώση του τείχους του Βερολίνου και την 

αλματώδη πρόοδο της τεχνολογίας, στους τομείς των μεταφορών και της 

πληροφορίας (διαδίκτυο), ο όρος συζητιέται όλο και περισσότερο στο ραδιόφωνο 

και την τηλεόραση, με αποτέλεσμα να γίνει έτσι γνωστός στο ευρύ κοινό. Σήμερα ο 

όρος χρησιμοποιείται προκειμένου  να αποδώσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

σύγχρονης εποχής, ότι όλοι ζούμε σε ένα παγκόσμιο χωριό5. 

1.2 Οικονοµική παγκοσμιοποίηση 

Η οικονομική παγκοσμιοποίηση, η οποία είναι και ο σημαντικότερος τομέας 

αλλά και η κύρια αιτία της παγκοσμιοποίησης ως σύγχρονης πραγματικότητας, 

χαρακτηρίζεται από την απελευθέρωση των διεθνών αγορών από τον έλεγχο των 

κυβερνήσεων και τη δραστική μείωση των περιορισμών στις διεθνείς συναλλαγές 

διακίνησης αγαθών και κεφαλαίου6.  

Οι υποστηρικτές του ελεύθερου εμπορίου επισημαίνουν ότι οι οικονομικές 

θεωρίες για συγκριτικό πλεονέκτημα υποδεικνύουν ότι το ελεύθερο εμπόριο οδηγεί σε 

πιο αποτελεσματική κατανομή του πλούτου, με όφελος για όλες τις χώρες που 

μετέχουν στο εμπόριο. Γενικά, αυτό οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές, χαμηλότερη ανεργία 

και υψηλότερη αποδοτικότητα. Οι φιλελεύθεροι και άλλοι υποστηρικτές του laissez-faire 

καπιταλισμού ισχυρίζονται ότι περισσότερη πολιτική και οικονομική ελευθερία υπό τη 

μορφή δημοκρατίας και καπιταλισμού στον ανεπτυγμένο κόσμο είναι αυτοσκοπός, 

                                            

 

5 Bernanke, Ben. Federal Financial Regulatory Agencies Issue Final Statement on Sub-prime Mortgage 
Lending. Chicago: Federal Reserve, 2007, pp 3-6 
6 Krugman, Paul. The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. W. W. Norton, 2008, pp 

14-17 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF_%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/Laissez-faire
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
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αλλά παράγει ταυτόχρονα και περισσότερο υλικό πλούτο. Βλέπουν την 

παγκοσμιοποίηση ως την ωφέλιμη επικράτηση της ελευθερίας και του καπιταλισμού. 

Τα ανωτέρω σε συνδυασμό με την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας και 

των σύγχρονων μέσων μεταφοράς, έχουν ως αποτέλεσμα την ταχύτατη διακίνηση 

τεράστιων ποσοτήτων και μεγάλης ποικιλίας αγαθών, από χώρα σε χώρα, αλλά 

και την αντίστοιχη μεταφορά κεφαλαίων οπουδήποτε (λόγω άρσης των περιορισμών 

στη διακίνηση των κεφαλαίων από χώρα σε χώρα και της απελευθέρωσης των 

διεθνών επενδύσεων) πατώντας ένα κουμπί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο 

ημερήσιος κύκλος εργασιών των νομισματικών συναλλαγών αυξήθηκε από 15 

δισεκατομμύρια δολάρια το 1973 σε 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια το 1995, οι αγορές 

κεφαλαίου και ομολόγων αναπτύχθηκαν επίσης και έγιναν παγκόσμιες. 

Οι διεθνείς χρηματαγορές έχουν γίνει πλέον προσβάσιμες από όλους, χωρίς 

κανέναν περιορισμό τόσο στην ποσότητα και το είδος των επενδύσεων όσο και στο 

δανεισμό κεφαλαίων ενώ πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να 

επενδύσουν τεράστιες ποσότητες κεφαλαίων, σε όποια χώρα θεωρούν ότι θα έχουν 

μεγαλύτερα οφέλη7. Ακόμη και ο απλός καταναλωτής, σε οποιαδήποτε χώρα και εάν 

βρίσκεται, μπορεί να αγοράσει μέσω του διαδικτύου από οπουδήποτε θελήσει στον 

κόσμο, όλων των ειδών τα καταναλωτικά προϊόντα και να τα έχει στην πόρτα του σε 

ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η αγορά έχει γίνει παγκόσμια και βρίσκεται δίπλα στον 

καθένα ιδιαίτερα με την εξέλιξη της τεχνολογίας8. 

 

                                            

 

7 Krugman, Paul. The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. W. W. Norton, 2008, pp 
18-19 

8 Allison, John A. The Financial Crisis and the Free Market Cure: Why Pure Capitalism is the World 
Economy's Only Hope. New York: Mc Graw Hill, 2013, pp 4-5 
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1.3 Σύγχρονες τάσεις 

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, παρόλο που η παγκοσμιοποίηση έχει μεγάλη ιστορία 

κατά το παρελθόν, είναι γεγονός ότι από τη δεκαετία του 1990 και μετά η διεθνής 

οικονομική εξέλιξη έχει μπει σε μία κατάσταση ραγδαίας επιτάχυνσης. Σημαντική 

συμβολή είχε το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, το οποίο επέτρεψε την πρόσδεση σχεδόν 

όλων των χωρών στο άρμα της παγκοσμιοποίησης. Η δυνατότητα μετακίνησης 

ανθρώπων, αγαθών και υπηρεσιών σε κάθε γωνιά του πλανήτη, με ελάχιστες 

διαδικασίες ήταν κομβικής σημασίας αλλαγή. 

Εξαιτίας ανάπτυξης της τεχνολογίας υπήρξε ραγδαία εξέλιξη των μέσων 

μεταφοράς και μέσω αυτών, αύξηση τόσο της ταχύτητας, όσο και της ποσότητας 

μεταφοράς εμπορευμάτων και αγαθών, γεγονός που ωφέλησε σε πολύ μεγάλο βαθμό 

την διεξαγωγή του εμπορίου. Παράλληλα και εξαιτίας αυτής της εξέλιξης, έγινε δυνατή 

η αύξηση των ταξιδιών των απλών ανθρώπων, οι οποίοι πλέον είχαν τη δυνατότητα, 

γρήγορα και φθηνά, να δουν οποιοδήποτε μέρος του κόσμου επιθυμούσαν. 

Αλλά ίσως η πιο σημαντική εφεύρεση της ανθρώπινης νόησης τις τελευταίες 

δεκαετίες ήταν το διαδίκτυο και η εξάπλωση του σε όλο σχεδόν τον πλανήτη, 

δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ευκολία πρόσβασης σε όλων των ειδών τις 

πληροφορίες. Η ταχύτητα της επικοινωνίας και η άμεση πρόσβαση στην πληροφορία, 

επιτάχυνε με γεωμετρική πρόοδο την παγκοσμιοποίηση. Η ανάπτυξη του διαδικτύου  

επέτρεψε την άμεση παρακολούθηση γεγονότων χωρίς να απαιτείται η φυσική 

παρουσία. Αποτελέσματα της εξέλιξης της τεχνολογίας, ήταν η εκμηδένιση των 

αποστάσεων και η δυνατότητα ενημέρωσης και παρακολούθησης όλων των 

γεγονότων9. 

                                            

 

9 Bernanke, Ben. Federal Financial Regulatory Agencies Issue Final Statement on Sub-prime Mortgage 
Lending. Chicago: Federal Reserve, 2007, pp 7-8 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 

2.1 Εξελίξεις στην χρηματοπιστωτικές αγορές 

Οι χρηματιστηριακές αγορές επιτελούν κατ’ αρχήν δύο λειτουργίες. 

Διευκολύνουν αφενός τη χρηματοδότηση των ιδιωτικών επιχειρήσεων για την 

πραγματοποίηση επενδύσεων και αφετέρου το δημόσιο ώστε να χρηματοδοτεί τις 

τυχόν υπερβάσεις των δημοσίων δαπανών. Η ανάπτυξη των σύγχρονων 

κεφαλαιοκρατικών οικονομιών είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη, την 

αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών και 

χρηματιστηριακών αγορών.  

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες μια τρίτη λειτουργία των χρηματιστηριακών 

αγορών έχει υπερισχύσει έναντι της χρηματοδότησης του ιδιωτικού και του δημόσιου 

τομέα. Ο ρόλος τους έχει επεκταθεί ιδίως στην διαπραγμάτευση χρεογράφων, με 

αποτέλεσμα τα χρηματιστήρια να έχουν καταστεί προνομιακά πεδία εκδήλωσης της 

διεθνούς κερδοσκοπίας. Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων οι εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό τομέα πολλαπλασιάστηκαν σε αριθμό 

και διεύρυναν τις μορφές και τα μέσα δράσης τους καταλαμβάνοντας ένα όλο και πιο 

σημαντικό ρόλο έναντι των κυβερνήσεων ή των παραγωγικών επιχειρήσεων.  

Στις κυριότερες μορφές χρηματοοικονομικών εταιρειών συγκαταλέγονται, 

εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, αμοιβαία κεφάλαια, 

«κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνων», συνταξιοδοτικά ταμεία και κεφάλαια 

επιχειρηματικών συμμετοχών. Οι χρηματοοικονομικές αυτές εταιρίες κρατούν πλέον 

τον πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στις αρχικές εκδόσεις ομολόγων όσο και μετοχών.  

Έντονη είναι επίσης η δραστηριοποίηση τους στην αγορά συναλλάγματος, η οποία στο 

παρελθόν αποτελούσε μονοπωλιακό πεδίο δράσης των κεντρικών τραπεζών στο 

πλαίσιο των διακρατικών συναλλαγών.  Η διευκόλυνση της κερδοφορίας αποτέλεσε 
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καθοριστική λειτουργία για την ανάπτυξη των χρηματιστηριακών αγορών τις τελευταίες 

δεκαετίες10.  

Η πλεονάζουσα ρευστότητα σε συνδυασμό με την επιδίωξη γρήγορου και 

εύκολου κέρδους έχουν μετατρέψει τις χρηματιστηριακές αγορές από ατμομηχανή της 

ανάπτυξης σε τροχοπέδη της. Η παγκοσμιοποίηση των οικονομιών και των αγορών 

χρήματος και κεφαλαίου και η διεθνοποίηση των οικονομικών και των 

χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων τις τελευταίες δύο δεκαετίες δεν συνοδεύθηκαν 

από την αντίστοιχη απαιτούμενη παράλληλη αναβάθμιση, διεθνοποίηση και τον 

κατάλληλο συντονισμό των μακροοικονομικών πολιτικών, της εποπτείας και του 

ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού χώρου. 

Παράλληλα, υποβαθμίστηκε η σημασία δυναμικών και πολύπλοκων φαινομένων, που 

βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη στο χρηματοπιστωτικό χώρο. Κυρίως δεν έγιναν 

αντιληπτοί από τις αρχές οι συστημικοί κίνδυνοι, που προέκυπταν από την αλόγιστη, 

υπερτροφική ανάπτυξη του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού χώρου, με αποτέλεσμα οι 

σημαντικές ζημιές του κλάδου, που προέκυψαν, να επιβαρύνουν τελικά τους 

φορολογούμενους πολίτες για τις επόμενες δεκαετίες11. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι 

χρηματιστηριακές αναταράξεις πυροδοτούν συχνά χρηματοπιστωτικές ή ευρύτερες 

οικονομικές κρίσεις. Τέτοια φαινόμενα εκδηλώνονται με μεγαλύτερη σφοδρότητα στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες διαθέτουν λιγότερες δικλείδες ασφαλείας και 

χαρακτηρίζονται από εντονότερες διαρθρωτικές αδυναμίες σε σχέση με τις 

αναπτυγμένες12. 

                                            

 

10 Duca, John V., John Muehlhauser, and Anthony Murphy. «House Prices and Credit Constraints: 
Making Sense of the U.S. Experience. » Economic Journal 121, May 2011: 533-551 
11 Ομιλία κ. Νικ. Καραμούζη στην Ημερίδα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων με θέμα: «Από την 

Κρίση του 1929 στην Κρίση του 2009», Αθήνα 12/11/2009, σελ. 3 
12 Yellen, Janet L. a Painfully Slow Recovery for America's Workers: Causes, Implications, and the 
Federal Reserve's Response. Germany: European Central Bank, 2013, pp 12-16 
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2.2 Διεθνής στροφή προς τη χρηματοοικονομική συσσώρευση 

Ουσιαστικός χρηματοδότης της πιστωτικής έκρηξης, στο διάστημα πριν την 

έναρξη της κρίσης, ήταν η τεράστια αποταμίευση που είχε συσσωρευτεί στην 

παγκόσμια οικονομία και επενδύονταν ολοένα και περισσότερο σε μια ευρεία γκάμα 

νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Η ρευστότητα αυτή, προκύπτει από την 

καπιταλιστική συσσώρευση και στο μεγαλύτερο μέρος της δεν κατευθύνεται σε 

παραγωγικές, αλλά σε χρηματοοικονομικές επενδύσεις. Η ρευστότητα αυτή πηγάζει 

από την αύξηση των κερδών, που έγινε δυνατή παρά την υποτονικότητα της 

παγκόσμιας μεγέθυνσης. Τα ολιγοπώλια παρά τη μειωμένη ζήτηση συνέχισαν να 

αυξάνουν τα κέρδη τους επιλέγοντας την μεταφορά των παραγωγικών εγκαταστάσεων 

σε χώρες με χαμηλότερους μισθούς, τις εξωτερικές υπεργολαβίες (outsourcing), την 

καθήλωση των μισθών, την καταστρατήγηση του ωραρίου, την μη πληρωμή 

υπερωριών, την εντατικοποίηση της εργασίας.13  

Για να προσελκύσει την τεράστια αυτή διεθνή αποταμίευση, η Wall Street 

έσπευσε να ενστερνιστεί τη νέα Μεγάλη Ιδέα της αέναης καινοτομίας και να κατακλύσει 

τις αγορές με πληθώρα νέων πιστωτικών προϊόντων, που υπόσχονται υψηλή απόδοση 

και μεγάλη ρευστότητα. Οι παραγωγικές επενδύσεις απαιτούν μακροχρόνια δέσμευση 

κεφαλαίων, αυξάνοντας τον κίνδυνο σε συνθήκες μειωμένης ζήτησης. Το 

συσσωρευμένο κεφάλαιο στρέφεται σε εναλλακτικές χρηματοοικονομικές τοποθετήσεις 

και η παραγωγική συσσώρευση δίνει τη θέση της στη «χρηματιστηριοποιημένη 

συσσώρευση» 14.  Με την παραγωγή νέων χρηματοπιστωτικών προιόντων εκτιμήθηκε 

ότι ο χρηματοοικονομικός τομέας είναι ανώτερος από τη βιομηχανία και το εμπόριο, ότι 

μπορεί να αποφέρει κέρδη ακόμη και όταν η πραγματική οικονομία αντιμετωπίζει 

                                            

 

13 Krugman, Paul. The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. W. W. Norton, 2008, pp 

120-121 
14 Krugman, Paul. The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. W. W. Norton, 2008, pp 
122-124 
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προβλήματα. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε ένα οικονομικό κλίμα που αποθεώνει 

τη βραχυχρόνια απόδοση και την κερδοσκοπία. Σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον ακόμη και οι 

βιομηχανικές ή εμπορικές επιχειρήσεις συχνά αποκτούν νοοτροπία 

χρηματοοικονομικής εταιρείας. Αντί να επιδιώκουν κέρδη μέσα από μακροχρόνιες 

επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, επιλέγουν την εύκολη λύση των 

κερδοσκοπικών επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Στο θαυμαστό καινούργιο κόσμο της 

χρηματοπιστωτικής αλχημείας, πηγή του πλούτου των εθνών δεν είναι πια η γεωργία 

του François Quesnay ή η βιομηχανία του Adam Smith. Πηγή του πλούτου των εθνών 

για τους σημερινούς μάγους της Wall Street είναι πρωτίστως τα χρηματιστήρια και οι 

αγορές15.  

2.3 Η υπερδιόγκωση των αγορών  

Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση, όπως και η κρίση του 1929, είναι σε 

τελική ανάλυση το αποτέλεσμα μιας κρίσης υπερπαραγωγής. Η οικονομική μεγέθυνση 

των τελευταίων δεκαετιών κατέστη δυνατή χάρις στη συσσώρευση υπέρογκων χρεών, 

συσσώρευση που με τη σειρά της αποσταθεροποίησε ολόκληρο το τραπεζικό 

σύστημα. 

Μέσα στη δεκαετία 1996-2006 οι ακαθάριστες εκδόσεις χρεογράφων, τόσο οι 

διεθνείς όσο και οι εγχώριες, εκτινάχθηκαν στα ύψη. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε 

τόσο σε επίπεδο χρηματαγορών όσο και κεφαλαιαγορών.  

Στις κεφαλαιαγορές εμφανίζεται μετά το 2000 το φαινόμενο της κυριαρχίας των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ο περιορισμός της συμμετοχής των κυβερνήσεων, 

τόσο σε επίπεδο εγχώριων όσο και διεθνών εκδόσεων. Ενώ το 1996 ο εγχώριος 

δανεισμός των κυβερνήσεων προσέγγιζε το 63% του συνολικού δανεισμού, το 2006 

                                            

 

15 «Από την Πιστωτική Κρίση των Τραπεζών στη Δημοσιονομική Κρίση των Κρατών», Εισήγηση στο 

International Conference on International Business – ICIB 2011 



Η διεθνής κρίση των Αμερικανικών sub-prime του 2007-2008. Μια κρίση εμπιστοσύνης ή μια 
κρίση του συστήματος; 

22 
 

 

περιορίστηκε στο 47%. Εντονότερη είναι η εικόνα του σχετικού περιορισμού της 

κρατικής δραστηριότητας, έναντι των τραπεζών, στη διεθνή αγορά χρέους. Η αξία των 

εκδόσεων κρατικών χρεογράφων διπλασιάστηκε ενώ οι αντίστοιχες εκδόσεις των 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών υπερδεκαπλασιάστηκαν. Ως αποτέλεσμα η 

συμμετοχή των κυβερνήσεων σε διεθνείς εκδόσεις χρεογράφων συρρικνώθηκε στο 9% 

ενώ των τραπεζών εκτινάχθηκε σε 78% επί της συνολικής αξίας διεθνών εκδόσεων16.  

 Στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, έντονη δραστηριότητα έχουν, πλην των 

εμπορικών τραπεζών, οι επενδυτικές τράπεζες. Οι επενδυτικές τράπεζες αγοράζουν 

απευθείας κρατικό και εταιρικό χρέος, μετοχές ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων 

και παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα εξαγορών και συγχωνεύσεων. 

Σημαντική πηγή κερδοφορίας τους είναι οι λεγόμενες αναδοχές (underwriting) που 

αφορά τη διαμεσολάβηση για την πώληση σημαντικού ύψους χρέους ή κεφαλαίου17. 

Το νέο αυτό σύστημα χρηματοδότησης προέκυψε από μια σειρά θεσμικών 

καινοτομιών και μεταρρυθμίσεων που είχαν ως στόχο την «απελευθέρωση» του 

χρηματοοικονομικού συστήματος. Αποκορύφωμα αυτής της διαδικασίας ήταν η 

μεταρρύθμιση της κυβέρνησης Clinton το 1999, με την οποία καταργήθηκε ο 

Τραπεζικός Νόμος Glass-Steagall, που ίσχυε από την εποχή του New Deal του 

Franklin D. Roosevelt (1933). Με το νέο νόμο ήρθη ο μέχρι πρότινος αυστηρός 

διαχωρισμός μεταξύ εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών, με αποτέλεσμα να 

δημιουργηθούν τεράστιοι τραπεζικοί όμιλοι, που αποτελούνται από εμπορικές 

τράπεζες, επενδυτικές τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρίες, ασφαλιστικές εταιρίες 

κλπ., ένα είδος μεγάλων χρηματοοικονομικών σουπερμάρκετ. Πολύ γρήγορα οι όμιλοι 

αυτοί απέκτησαν συναίσθηση της συστημικής σημασίας τους, βέβαιοι όντες ότι σε 

                                            

 

16 Allison, John A. The Financial Crisis and the Free Market Cure: Why Pure Capitalism is the World 

Economy's Only Hope. New York: Mc Graw Hill, 2013, pp 45-48 
17 Damarion, Danielle, and John V. Duca.  «The Rise and Fall of Sub-prime Mortgages. »    Economic 
Letter 2, November 2007: 1-8. 
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περίπτωση αποτυχίας τα κράτη θα αναγκαστούν να παρέμβουν για να τους διασώσουν 

(too big to fail). Με δεδομένη την κοινωνικοποίηση των πιθανών ζημιών τους, οι 

τραπεζίτες δεν δίσταζαν να αναλαμβάνουν υπέρμετρους επενδυτικούς κινδύνους για 

να μεγιστοποιούν τα κέρδη τους (moral hazard), όπως θα αναλυθεί παρακάτω. 

2.4 Το υπερεθνικό κεφάλαιο 

Το τέλος του συστήματος του Bretton Woods στις αρχές της δεκαετίας του 1970 

σηματοδότησε την έναρξη της διαδικασίας της ταχείας απορρύθμισης των 

χρηματοπιστωτικών αγορών, τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο. Όσο 

περισσότεροι είναι οι περιορισμοί, οι ρυθμίσεις και όσο πιο αυστηρό είναι το 

κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των αγορών τόσο πιο περιορισμένη 

δράση έχει το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο. Η απεμπόληση των περιορισμών σημαίνει 

μεγαλύτερη ευελιξία για το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο να μπορεί να κινείται ανά τον 

κόσμο και να «αξιοποιεί» κερδοσκοπικές ευκαιρίες, ακόμη και όταν η δράση του αυτή 

δημιουργεί ανισορροπίες στις εθνικές οικονομίες και αστάθεια στην παγκόσμια 

χρηματοπιστωτική αγορά18.   

Μεταπολεμικά οι ρυθμίσεις για τη λειτουργία των αγορών υπήρξαν πολύ 

αυστηρές, περιορίζοντας τη δράση του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Εκείνη την 

περίοδο το παραγωγικό πολυεθνικό κεφάλαιο κυριάρχησε με τη μορφή κυρίως άμεσων 

ξένων επενδύσεων, απολαμβάνοντας περισσότερους βαθμούς ελευθερίας σε σχέση 

με το χρηματοπιστωτικό. Βεβαίως το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο αναζητούσε και 

συνήθως έβρισκε τους τρόπους να παρακάμπτει το αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο και 

να αποφεύγει τους ελέγχους. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι λεγόμενες 

«Ευρωαγορές» (euromarkets). 

                                            

 

18 Krugman, Paul. The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. W. W. Norton, 2008, pp 
133-134 
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 Στις Ευρωαγορές διακινούνται κεφάλαια σε νόμισμα διαφορετικό από το εθνικό 

νόμισμα της χώρας όπου έχει γίνει η αρχική κατάθεση. Η πιο χαρακτηριστική 

περίπτωση είναι αυτή των δολαριακών καταθέσεων σε ευρωπαϊκές και αμερικανικές 

τράπεζες στην Ευρώπη. Επειδή οι καταθέσεις αυτές βρίσκονται εκτός της χώρας 

καταγωγής τους δεν ελέγχονταν από την κεντρική τράπεζα της χώρας αναφοράς. Για 

παράδειγμα η κεντρική τράπεζα των Η.Π.Α. δεν μπορούσε να ελέγξει τις καταθέσεις σε 

δολάρια που βρίσκονταν σε θυγατρικές της Citibank στην Ευρώπη. Οι ευρωκαταθέσεις 

δεν φορολογούνται. Επίσης δεν απαιτείται η διακράτηση ελάχιστων αποθεματικών και 

οι καταθέσεις δεν είναι εγγυημένες από το κράτος. Χωρίς τη δέσμευση των 

αποθεματικών με τις ευρωκαταθέσεις μπορεί να δημιουργείται συνεχώς νέο τραπεζικό 

χρήμα, με τη μορφή ευρω-πιστώσεων-χορηγήσεων δηλαδή σε νόμισμα ξένο από αυτό 

στο οποίο πραγματοποιείται η χορήγηση του δανείου19.  

Άλλος τρόπος διαφυγής του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου από τη φορολογία 

και τους ρυθμιστικούς κανόνες είναι οι φορολογικοί παράδεισοι (tax heavens), οι οποίοι 

διανύουν εποχές μεγάλης άνθησης. Τα εξωχώρια κέντρα20 αποτελούν φορολογικούς 

παραδείσους, με την έννοια ότι τα κεφάλαια που είναι τοποθετημένα σε εταιρίες που 

έχουν την έδρα τους εκεί φορολογούνται ελάχιστα ή και καθόλου. Στα κέντρα αυτά 

βρίσκουν επίσης ασφαλές καταφύγιο κεφάλαια που προέρχονται από παράνομες 

δραστηριότητες. Η συμμετοχή των εξωχώριων κέντρων στις διεθνείς εκδόσεις 

ομολόγων το 2007 πλησίασε το 7%21.  

 

                                            

 

19 Berenson, A. «Wall Street’s turmoil sends stocks reeling. » Times, May 2014 
20 Ως εξωχώρια κέντρα εννοούνται κέντρα υποδοχής και ίδρυσης εξωχώριων εταιρειών (Offshore 
Companies) με σκοπό την χαμηλή φορολόγηση  
21 Krugman, Paul. The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. W. W. Norton, 2008, pp 137-138 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

3.1 Η εξέλιξη της αγοράς ακινήτων στις ΗΠΑ 

Όταν λέμε κατοικία εννοούμε έναν χώρο, οικοδόμημα ή φυσικό καταφύγιο, όπου 

μπορεί να μείνει ο άνθρωπος μόνιμα ή προσωρινά. Ο στόχος της κατοικίας είναι να 

προσφέρει ασφάλεια στον άνθρωπο και την οικογένειά του, να προφυλάσσει την υγεία 

του και τη ζωή του. Στην σημερινή εποχή η τεχνολογική εξέλιξη έχει αλλάξει τον 

σύγχρονο τρόπο ζωής και έχει επιφέρει πολλές αλλαγές. Για πολλούς ανθρώπους η 

κατοικία χρησιμεύει ως μέσο κοινωνικής προβολής, εφόσον σε πολλές περιπτώσεις 

ανάλογα με την διαμόρφωση της κατοικίας φανερώνεται η κοινωνική τάξη των ενοίκων 

και η οικονομική τους κατάσταση. Η κατοικία είναι ένα αντικείμενο οικονομικής 

συναλλαγής αφού πουλιέται, αγοράζεται ή ενοικιάζεται. 

Ιστορικά μέχρι το 1938, η αγορά στεγαστικών στις Η.Π.Α. αποτελούνταν από 

τράπεζες και οργανισμούς δανείων, που  χρησιμοποιούσαν τις καταθέσεις για να 

χρηματοδοτούν δάνεια κατοικιών. Έτσι καθώς αναπτύσσονταν η αγορά των 

στεγαστικών δανείων τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διατηρούσαν μια σειρά από 

χαρτοφυλάκια τέτοιων δανείων. Όμως αυτό παράλληλα σήμαινε ότι οι τράπεζες ήταν 

εκτεθειμένες σε πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς και ρευστότητας αφού 

χρηματοδοτούσαν μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία µε βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις22. 

Το 1938 ιδρύθηκε η Federal National Mortgage Association (FNMA, πιο γνωστή 

στην αγορά ως Fannie Mae) για να παρέχει ρευστότητα και νέα κεφάλαια στις αγορές 

αυτές, στα πλαίσια της εξαγγελίας του New Deal για την οριστική έξοδο από τη μεγάλη 

                                            

 

22 Bernanke, Ben. Federal Financial Regulatory Agencies Issue Final Statement on Sub-prime Mortgage 
Lending. Chicago: Federal Reserve, 2007, pp 7-8 
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ύφεση του 1929. Ουσιαστικά επρόκειτο για έναν οργανισµό δηµοσίου συµφέροντος, 

του οποίου κύριος ρόλος ήταν να αγοράζει τα στεγαστικά δάνεια από τους εκδότες των 

αρχικών δανείων, επιστρέφοντάς τους έτσι τα µετρητά, δηµιουργώντας µε τον τρόπο 

αυτό µία δευτερογενή αγορά στεγαστικών. Το 1968 η χρηµατοδοτούµενη από την 

κυβέρνηση αγορά στεγαστικών ανασυγκροτήθηκε και δηµιουργήθηκε η Government 

National Mortgage Association (GNMA, πιο γνωστή στην αγορά ως Ginnie Mae) 

προκειμένου να χειρίζεται τα δάνεια αυτά και άλλες υποθέσεις αγοράς κατοικιών έτσι 

ώστε η κυβέρνηση να µεταφέρει τις δραστηριότητες της Fannie Mae εκτός του 

κυβερνητικού προϋπολογισμού23, εκμεταλλευόμενη την αυξανόμενη εγχώρια και 

παγκόσμια ρευστότητα.  

Για να μεταφέρει τον κίνδυνο της αγοράς των στεγαστικών δανείων από τους 

δανειστές σε επενδυτές, που ήταν διατεθιμένοι να επενδύσουν σε χρεόγραφα, η Ginnie 

Mae δηµιούργησε το 1970 τα Mortgage-Backed Securities (MBS). Το ίδιο χρονικό 

διάστημα ιδρύθηκε η Federal National Mortgage Corporation (FNMC, πιο γνωστή ως 

Freddie Mac) µε σκοπό να δηµιουργήσει ανταγωνισµό στην τιτλοποίηση στεγαστικών 

δανείων στην πρόσφατα ιδιωτικοποιηµένη Fannie Mae. Οι δύο εταιρίες µέσα σε λίγα 

χρόνια καθιερώθηκαν ως η πιο σηµαντική πηγή χρηµατοδότησης των στεγαστικών 

δανείων της Αµερικής, καθώς αγόραζαν και κρατούσαν στο χαρτοφυλάκιο τους µεγάλο 

µέρος του συνόλου των στεγαστικών δανείων και πολλά από αυτά τα τιτλοποιούσαν 

σε Mortgage-Backed Securities (MBS)24. 

Τα αξιόγραφα αυτά αγοράζονταν συνήθως από θεσµικούς επενδυτές, 

ευκατάστατους ιδιώτες αλλά και από τα ίδια τα καταθετικά ιδρύµατα. Η αγορά των 

mortgage-backed securities µε τον τρόπο αυτό παρείχε µακροπρόθεσµη 

χρηµατοδότηση στην αγορά των στεγαστικών και έτσι ελαχιστοποιούσε τον κίνδυνο 

                                            

 

23 Krugman, Paul. The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. W. W. Norton, 2008, pp 138-139 
24 Duca, John V., John Muehlhauser, and Anthony Murphy. «House Prices and Credit Constraints: 
Making Sense of the U.S. Experience. » Economic Journal 121, May 2011: 533-551 
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απώλειας ρευστότητας. Λόγω βέβαια του µεγέθους αλλά και της διαφοροποίησης των 

δανείων τους, οι δύο εταιρίες Fannie Mae και Freddie Mac ήταν σε θέση να 

αντεπεξέλθουν στον πιστωτικό κίνδυνο ο οποίος υπήρχε λόγω των εγγυήσεων που 

παρείχαν για τα δάνεια αυτά25. 

Οι κυβερνητικές αυτές εταιρίες, γνωστές ως Government-Sponsored Enterprises 

(GSEs) πραγματοποίησαν µεγάλη επιτυχία φθάνοντας το 2003  να αποτελούν την 

κύρια πηγή των mortgage-backed αξιόγραφων κατά το 76% του συνόλου της αγοράς. 

Επίσης σημειώνεται ότι αντιμετώπιζαν µεγάλο ανταγωνισµό από τους βασικούς 

χρηματοοικονομικούς οργανισµούς, αφού το σύνολο των ιδιωτικών εκδοτών MBS 

αποτελούσε το υπόλοιπο 24% και ήταν κυρίως εταιρίες της Wall Street. Σημειώνεται 

ότι στα µέσα του 2006 το ποσοστό των GSEs είχε πέσει στο 57%, ενώ αντίστοιχα το 

ποσοστό των ιδιωτικών οργανισµών ανέβηκε στο 43% και περιελάµβανε πολύ γνωστές 

εταιρίες όπως οι Lehman Brothers, Bear Sterns, Wells Fargo, JP Morgan, Goldman 

Sachs και Bank of America. Η µείωση του µεριδίου των GSEs στην αγορά των MBS 

ήρθε παράλληλα µε µία άλλη αλλαγή. Η Fannie Mae και η Freddie Mac 

χρηµατοδοτούσαν κυρίως “prime” στεγαστικά δάνεια, ο ιδιωτικός τοµέας σηµείωσε 

µεγάλη άνοδο δηµιουργώντας και τιτλοποιώντας sub-prime και Alt-A στεγαστικά 

δάνεια, τα οποία είχαν περισσότερο ρίσκο από τα prime δάνεια που δίνονταν σε 

δανειολήπτες περισσότερο αξιόπιστους από τους sub-prime πελάτες26. 

3.2 Χαλαροί όροι στα δάνεια 

Η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την Fed27 είχε ως αποτέλεσμα τη 

χαλάρωση στους όρους χρηµατοδότησης των ενυπόθηκων δανείων, γεγονός που 

                                            

 

25 Yellen, Janet L. a Painfully Slow Recovery for America's Workers: Causes, Implications, and the 
Federal Reserve's Response. Germany: European Central Bank, 2013, pp 47-49. 
26 Krugman, Paul. The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. W. W. Norton, 2008, pp 166-167 
27 Η Federal  Reserve System (επίσης  γνωστή  ως  η Federal  Reserve  και  ανεπίσημα  ως Fed) είναι 
το κεντρικό τραπεζικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δημιουργήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 1913 με 
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ενίσχυσε την αγορά ακινήτων και το ποσοστό κατοικίας έφτασε το 2004 στο 69,2%. Το 

γεγονός αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων και στην 

µετέπειτα «φούσκα»28 των κατοικιών, λόγω της υπερβάλλουσας ζήτησης που 

δηµιουργήθηκε. Έτσι επενδυτές έψαχναν να αγοράσουν ακίνητα για να τα πουλήσουν 

αργότερα ακριβότερα ενώ οι τράπεζες παρασυρόµενες από την επιθυµία τους για 

εύκολο κέρδος, χαλάρωσαν τα πιστωτικά τους κριτήρια και µε τον τρόπο αυτό 

κατάφεραν να αυξήσουν δραµατικά την έκδοση καινούργιων στεγαστικών δανείων29. 

Επιπρόσθετα, η ανοδική πορεία στις τιμές των ακινήτων, δημιούργησε αίσθηση 

σιγουριάς στις τράπεζες, ότι σε πιθανή δυσκολία των δανειοληπτών να αντεπεξέλθουν 

στις υποχρεώσεις τους, το ακίνητο θα µπορέσει να τους αποζηµιώσει. Στηριζόµενες 

εποµένως στις υψηλές τιµές των ακινήτων, παρείχαν δάνεια σε δανειολήπτες που δεν 

θα πληρούσαν τα αρχικά κριτήρια δανειοδότησης υπό κανονικές συνθήκες, σε άτοµα 

δηλαδή µε χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα30.  

                                            

 

την ψήφιση του Federal Reserve Act, ως αντίδραση της Κυβέρνησης στην επικείμενη οικονομική κρίση 
του 1907. Οι τρεις  βασικοί στόχοι που καθιέρωσε και διατηρεί έως σήμερα το Αμερικανικό Κογκρέσο για 
τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve Act είναι η μέγιστη απασχόληση, η διατήρηση σταθερών 
τιμών και χαμηλών μακροπρόθεσμων επιτοκίων. Κατά το διάστημα 2000-2003 προέβη σε μείωση 
επιτοκίων από το 6,5% στο 1%, για την αντιμετώπιση της ύφεσης των dot.com και δίδυμων πύργων. Τα 
καθήκοντά της, μετά την κρίση του 2008 έχουν επεκταθεί και περιλαμβάνουν επίσης την εποπτεία και 
ρύθμιση των τραπεζών, τη διατήρηση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την 
παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε αμερικανικά και ξένα επίσημα ιδρύματα  κατάθεσης. 

28 Η «φούσκα» αποτελεί ένα φαινόμενο που κάνει συχνά την εμφάνισή του στη διάρκεια της ανθρώπινης 

Ιστορίας. Πρόκειται για περιπτώσεις χρηματιστηριακής παράνοιας, με καταστρεπτικές συνέπειες για τους 
επενδυτές, που αποζήτησαν το εύκολο και γρήγορο κέρδος. Κι ενώ κάθε φορά θεώρησαν ότι «αυτή τη 
φορά δεν είναι όπως παλιά», αποδεικνυόταν τελικά πως και πάλι ήταν όπως παλιά. Και η φούσκα 
γινόταν αντιληπτή μόνο αφότου είχε ήδη σκάσει… Από τη τουλιπομανία μέχρι τη «φούσκα Dot-Com», 
οι τραγικές εκτιμήσεις επενδυτών και οικονομολόγων προκάλεσαν αρκετές φορές την εξαφάνιση 
ολόκληρων περιουσιών. «Τρεις είναι οι μεγάλες δυνάμεις που κινούν τον κόσμο: η ανοησία, ο φόβος και 
η απληστία», είχε πει κάποτε ο Άλμπερτ Αϊνστάιν. 

29 Yellen, Janet L. a Painfully Slow Recovery for America's Workers: Causes, Implications, and the 
Federal Reserve's Response. Germany: European Central Bank, 2013, pp 48-49 
30 Federal Reserve Bank. The Long-Awaited Housing Recovery. Dallas: Federal Reserve Bank of Dallas, 
2013, pp 7-9 
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Εικόνα 3.1: Γελοιογραφία αναφερόμενη στην παράδοση της διοίκησης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας 
των ΗΠΑ (FED) από τον Αlan Greenspan και την παραλαβή της από τον Ben Bernanke. The Economist, 
3/2/2006. 

 
Την περίοδο 1997-2007 πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων αναχρηματοδοτούσαν τα 

στεγαστικά τους δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια καθώς δεν ήταν σε θέση να 

ανταπεξέλθουν λόγω του ότι το ίδιο χρονικό διάστημα ναι μεν η τιμή ενός τυπικού 

αμερικάνικου ακινήτου αυξήθηκε κατά 124% αλλά το ίδιο χρονικό διάστημα τα 

εισοδήματα των νοικοκυριών έμειναν στάσιμα. Οι τιμές των ακινήτων αυξάνονταν 

συνεχώς και οι καταναλωτές δανειζόντουσαν και ξόδευαν περισσότερο χωρίς να 

αποταμιεύουν όπως έκαναν παλαιότερα. Αποτέλεσμα ήταν το χρέος των νοικοκυριών 

να αυξηθεί υπερβολικά. 

Σηµαντικό ρόλο στην χαλάρωση των κριτηρίων χρηµατοδότησης έπαιξε ένα νέο 

χρηµατοοικονοµικό εργαλείο, η τιτλοποίηση. Μέσω αυτής µπορούσαν να χορηγούν 

δάνεια σε δανειολήπτες χαµηλής πιστοληπτικής ικανότητας και εν συνεχεία να τα 

πουλάνε σε «πακέτα» αναπλήρωνοντας ρευστότητα και αποκοµίζοντας αρκετά µεγάλο 

κέρδος, χωρίς να επωµίζονται πιθανές αρνητικές συνέπειες από τέτοιες πράξεις 

υψηλού ρίσκου.  

Ακόμα, στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και το ζήτηµα της ηθικής 

πλευράς καθώς η αύξηση της δημιουργίας νέων δανείων είναι άµεσα συνδεδεμένη µε 
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τις αμοιβές των στελεχών των τραπεζών31. Οι αποφάσεις επομένως για χαλάρωση των 

όρων δανειοδότησης από τα στελέχη των πιστωτικών ιδρυμάτων αποσκοπούσαν 

πολλές φορές στη λήψη μεγάλων χρηματικών επιβραβεύσεων, µε τη µορφή των bonus. 

Έτσι λοιπόν υπήρχαν στρεβλά κίνητρα που είχαν αρχίσει να δηµιουργούνται στα 

πλαίσια της αύξησης παραγωγής στεγαστικών δανείων, τα οποία συνετέλεσαν 

καθοριστικό ρόλο στη µεγέθυνση του προβλήµατος32.  

Ενώ αρχικά η νέα αυτή πρακτική χαλαρών κριτηρίων φαινόταν να αποδίδει, οι 

τράπεζες ήρθαν τελικά αντιμέτωπες µε τις δικές τους αρχικά «κερδοφόρες» αποφάσεις 

και πράξεις. Οι δανειολήπτες δεν ήταν σε θέση πλέον να πληρώνουν τις δόσεις τους 

και οι τιµές των ακινήτων, οι οποίες είχαν µειωθεί δραµατικά, δεν κάλυπταν την αξία 

των δανείων. Συμπερασματικά η χαλάρωση των όρων χρηματοδότησης αποτέλεσε μία 

από τις αιτίες της κρίσης των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων.  

3.3  Επιπτώσεις από την κατάρρευση της αγοράς ακινήτων 

Η κρίση της αγοράς των sub-prime δανείων που ξεκίνησε το 2007 μετεξελίχθηκε 

σε  μια ευρύτερη  κρίση η οποία επηρέασε σημαντικά την οικονομία των ΗΠΑ, µε 

πολλές εταιρίες και τράπεζες να πτωχεύουν και άλλες να εισέρχονται σε παρατεταµένες 

περιόδους χαµηλής ρευστότητας και τεράστιων ζηµιών. Καταλυτικό ρόλο στη δυναµική 

της κρίσης έπαιξε η πτώχευση της Lehman Brothers33, ενώ παράλληλα πολλοί 

                                            

 

31 Denning, Steve. «Lest We Forget: Why We Had A Financial Crisis.» Fordes, November 2011 
32 Duca, John V., John Muehlhauser, and Anthony Murphy. «House Prices and Credit Constraints: 
Making Sense of the U.S. Experience. » Economic Journal 121, May 2011: 533-551. 
33 Στις 15 Σεπτεμβρίου του 2008, η Lehman Brothers Holdings, Inc., η τέταρτη μεγαλύτερη επενδυτική 
τράπεζα των ΗΠΑ, κίνησε τη μεγαλύτερη στην ιστορία των ΗΠΑ διαδικασία πτώχευσης. Η κατάρρευση 
της τράπεζας, που είχε ιδρυθεί πριν 164 χρόνια, αποτέλεσε την κορυφαία εκδήλωση της παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης. Υπό τη διεύθυνση του επί μακρόν Διευθύνοντος Συμβούλου Richard Fuld, η Lehman 
είχε με μεγάλη επιτυχία ακολουθήσει μια πολιτική υψηλής μόχλευσης και ένα επιχειρηματικό μοντέλο 
υψηλού κινδύνου. Ξεκινώντας από το 2006 όμως η Lehman άρχισε να επενδύει επιθετικά σε 
περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονταν με τα ακίνητα και σύντομα απέκτησε μια σημαντική έκθεση στα 
στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου. Η Lehman απασχολούσε εξειδικευμένο προσωπικό λογιστών και 
διαχειριστών κινδύνου για τη συνεχή παρακολούθηση του ισολογισμού της και των βασικών δεικτών. 
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οργανισµοί έφτασαν στο σηµείο της πτώχευσης, χωρίς να προλάβουν να 

εξαγοραστούν από µεγαλύτερες εταιρίες από τον δηµόσιο τοµέα34.  

Η επακόλουθη µείωση των κερδών των τραπεζών έγινε παγκόσµιο φαινόµενο, 

ωστόσο οι επιδράσεις διαφέρουν ανάλογα µε τις συνθήκες των εκάστοτε αγορών που 

εδρεύουν οι τράπεζες και των θεσµικών πλαισίων που τις διέπουν. Σε ολόκληρη την 

Ευρώπη τα κέρδη του 2008 είχαν πτωτική τάση ενώ µερικές από τις µεγαλύτερες 

τράπεζες στις Kάτω Xώρες, στην Ελβετία και στη Αγγλία σηµείωσαν καθαρές ζηµιές. 

Την προηγούµενη άνθηση της αγοράς ακινήτων διαδέχθηκε η επιβράδυνση της real 

estate αγοράς, αφήνοντας χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Αγγλία να µετράνε 

απώλειες, όπως και ορισµένες γερµανικές τράπεζες. 

 

Διάγραμμα 3.1: Η πορεία τιμών των κατοικιών στις ΗΠΑ (Ιούλιος 2006 τιμή 207, Απρίλιος 2009 τιμή 
139). Χρησιμοποιείται ο δείκτης ονομαστικών τιμών κατοικιών των Case & Shiller με βάση το 100 από 
τον Ιανουάριο 2000 μέχρι το Δεκέμβριο του 2012. Ο δείκτης S&P/Case-Shilller-20 χρησιμοποιεί τη 
μέθοδο των «επαναλαμβανόμενων πωλήσεων», κατά την οποία χρησιμοποιούνται δεδομένα για 
κατοικίες που έχουν αποτελέσει αντικείμενο αγοροπωλησίας τουλάχιστον 2 φορές. Έχει μηνιαία 
συχνότητα, καλύπτει γεωγραφικά 20 μητροπολιτικές περιοχές των ΗΠΑ και τα στοιχεία συλλέγονται από 
γραφεία εκτιμητών. Πηγή: Bloomberg, S&P/Case-Shiller Composite-20 Home Price Index. 

                                            

 

34 Denning, Steve. «Lest We Forget: Why We Had A Financial Crisis.» Fordes, November 2011 
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Στην Αµερική τα κέρδη των τραπεζών ήταν µειωµένα κατά το ήµισυ το 2008 σε 

σχέση µε τα αποτελέσµατα του προηγούµενου έτους. Ιδιαίτερα το θερινό εξάµηνο του 

2008, η κατάσταση χειροτέρεψε επικίνδυνα. Οι µικρότερες τράπεζες υπέστησαν ακόµη 

µεγαλύτερες απώλειες, καθώς τους ήταν δύσκολο να µειώσουν τα επιτόκια 

καταθέσεων, ενώ 25 ιδρύµατα καταθέσεων πτώχευσαν µε σύνολο περιουσιακών 

στοιχείων 372 δις $, σχεδόν 10 φορές περισσότερο από την έκρηξη πτωχεύσεων το 

1993. Η µεγαλύτερη αποτυχία στην ιστορία των αµερικανικών τραπεζών ήταν αυτή της 

Washington Mutual35 µε περιουσιακά να αγγίζουν τα 307 δις $36. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

35 Η Washington Mutual αποτέλεσε το επόμενο θύμα της κρίσης στην αμερικανική χρηματοοικονομική 

αγορά.  Ήταν 26 Σεπτεμβρίου του 2008 όταν έγινε η αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 11 του Πτωχευτικού 
Δικαίου των ΗΠΑ. Eίχε χάσει δύο εβδομάδες πριν την χρεοκοπία 16,7 δισεκατομμύρια δολάρια και 
σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα σημείωνε στα επόμενα τρία χρόνια απώλειες ύψους 20 έως 40 
δισεκατομμυρίων δολαρίων. 
36 Damarion, Danielle, and John V. Duca. «The Rise and Fall of Sub-prime Mortgages. » Economic 
Letter 2, November 2007: 1-8. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο: Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ SUB-PRIMES ΔΑΝΕΙΩΝ 

4.1 Ορισμός των sub-prime δανείων 

Μια υποθήκη χαμηλής εξασφάλισης είναι ένας τύπος υποθήκης που συνήθως 

εκδίδεται από ένα δανειοδοτικό ίδρυμα σε δανειολήπτες με χαμηλή πιστοληπτική 

ικανότητα. Ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης πιστοληπτικής ικανότητας του 

δανειολήπτη, δεν προσφέρεται μια συμβατική υποθήκη με συνήθεις όρους, επειδή ο 

δανειστής βλέπει τον οφειλέτη ως έχοντα μεγαλύτερο κίνδυνο από το μέσο όρο του 

δανείου. Τα ιδρύματα δανεισμού συχνά χρεώνουν τα επιτόκια των στεγαστικών 

δανείων σε δικαιούχους με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα με υψηλό επιτόκιο, 

υψηλότερο από μια συμβατική υποθήκη, προκειμένου να αντισταθμίσουν τον εαυτό 

τους για τη ανάληψη μεγαλύτερου κινδύνου. Οι δικαιούχοι αυτοί δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις για τα συνηθισμένα δάνεια λόγω κακής πιστωτικής ιστορίας ή για κάποιο 

άλλο λόγο. 

Δεν υπάρχει σαφής ορισμός  του όρου "sub-prime" δανειολήπτη. θεωρείται ότι 

αναφέρεται στο επιτόκιο που συνδέεται με μια υποθήκη. Σύμφωνα με τη Fed για να 

οριστεί κάποιος ως sub-prime δανειολήπτης υπάρχουν τα εξής δύο κριτήρια: ο δείκτης 

FICO (Fair, Isaac & Co – δείκτης που χρησιμοποιείται για πιστοληπτική ικανότητα 

δανειζομένων από το 1958. Όσο μεγαλύτερος είναι τόσο μικρότερη η πιθανότητα 

αθέτησης πληρωμής δανείου – ) να είναι κάτω από το 580 και ο λόγος Συνολική αξία 

Δόσεων Ετησίως/Εισόδημα να είναι μεγαλύτερος του 50%. 

Ως εκ τούτου, οι δανειολήπτες με πιστοληπτικές αξιολογήσεις κάτω του 

συνήθους ορίου θα οδηγήσουν σε υψηλής αξίας υποθήκες και δάνεια με υψηλά αρχικά 

κόστη (έξοδα εξέτασης αιτήματος, φακέλου κλπ.) και επιτόκιο. Έτσι θα ήταν κανονικά 

χρήσιμο για τα άτομα με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα να περιμένουν για ένα χρονικό 

διάστημα και να αυξήσουν τις βαθμολογίες τους, συμμορφούμενοι με τις επιταγές της 

τράπεζας, πριν υποβάλουν αίτηση για υποθήκες, για να εξασφαλίσουν ότι θα είναι 

επιλέξιμες για ένα χαμηλού επιτοκίου δάνειο. 
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Η αγορά των sub-prime ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων άρχισε να ανθίζει 

στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στη συνέχεια σημείωσε μεγάλη αύξηση μετά την 

ύφεση του 2001 (τρομοκρατικές ενέργειες σε δίδυμους πύργους στις Η.Π.Α.). Ενώ το 

φυσιολογικό θα ήταν μια διαφορά επιτοκίου μεταξύ prime και sub-prime δανείου να 

ήταν 2 με 4 μονάδες αυτή έπεσε σταδιακά στο 1,3% το 2007. Στην αρχή της δεκαετίας 

του 2000, οι προεπιλογές δανείων τύπου sub-prime εξακολουθούσαν να 

αντιπροσωπεύουν μόνο το 13% περίπου των συνολικών καταβολών υποθηκών 

κατοικίας. Με την έναρξη του έτους 2006, το ποσοστό αυτό είχε αυξηθεί σε περίπου 

25%. Ως αποτέλεσμα στα τέλη του 2007 υπήρχε η εκτίμηση ότι ο αριθμός των 

εκκρεμών ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων ανέρχονταν σε 7,7 εκατ. $ ή το 14% της 

συνολικής αγοράς ενυπόθηκων δανείων. Ενώ ο ρυθμός αύξησης του χρέους υποθήκης 

είχε υποχωρήσει λόγω συνολικά αύξησης της ανάπτυξης (Α.Ε.Π.) των Η.Π.Α., η 

περιφερειακή κατανομή των ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου σε καθυστέρηση 

στις επιμέρους πολιτείες διέφερε σημαντικά. 

Η αύξηση του δανεισμού των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων συνέβη μέσα 

στο ευρύτερο πλαίσιο μιας γενικότερης αύξησης της ζήτησης για στέγη και ενισχύθηκε 

σε μεγάλο βαθμό από τις καινοτομίες στις διαδικασίες χρηματοδότησης της στέγασης. 

Ο κλάδος της στέγασης, ο οποίος ήταν σε αυξητική πορεία από το δεύτερο μέρος της 

δεκαετίας του 1990, ενισχύθηκε περαιτέρω μετά το 2001 και χαρακτηρίστηκε από 

έντονη και σταθερή ανάπτυξη της ζήτησης για στέγη, κάτι που αποτυπώθηκε από μια 

εντυπωσιακή αύξηση των ποσοστών ιδιοκτησίας σπιτιού. Πιο εντυπωσιακή ήταν η 

άνοδος των τιμών των κατοικιών κατά τα έτη 2004 και 2005.  

4.2  Η ανάπτυξη της αγοράς των sub-prime δανείων  

Το ξεκίνημα και μια σημαντική αιτία της χρηματοπιστωτικής κρίσης ήταν η υψηλή 

διαθεσιμότητα των δανείων sub-prime που ήταν άμεσα μια απόφυση της εύκολης 

πίστωσης. Τα δάνεια αυτά αναφέρονται γενικά σε πιστώσεις που δόθηκαν σε άτομα 

που δεν πληρούσαν τα αυστηρά τυπικά πρότυπα, που συνήθως επιβάλλονται από τα 

πιστωτικά ιδρύματα. Αυτά τα άτομα δεν θα μπορούσαν να αντέξουν την εξυπηρέτηση 
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των δανείων τους εξαιτίας του ανεπαρκούς εισοδήματος τους και της κακής πιστωτικής 

ιστορίας τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι δανειζόμενοι δεν χρειάζονταν να 

δώσουν μια προκαταβολή για το στεγαστικό δάνειο το οποίο έπαιρναν. Λόγω της 

ύπαρξης υψηλής ρευστότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, τα επιτόκια χορηγήσεων 

παρέμειναν χαμηλά καθώς είναι ευρέως γνωστό ότι τα άτομα με αδύναμο οικονομικό 

προφίλ είναι γενικά πιο ευάλωτα στα υψηλά επιτόκια37.  

Μια βασική πραγματικότητα της χρηματοδότησης είναι ότι οι αποδόσεις των 

δανείων είναι αντιστρόφως ανάλογες με την πιστοληπτική ικανότητα των 

δανειζόμενων. Όσο πιο αξιόπιστος είναι ο δανειολήπτης, τόσο χαμηλότερη είναι η 

απόδοση του δανείου (λόγω χαμηλού επιτοκίου) και αντίστροφα. Τη ζήτηση για τα 

επισφαλή δάνεια υπαγόρευε επίσης η ανάπτυξη μιας κουλτούρας ψευδούς ισότητας. 

Η ιδιοκτησία του σπιτιού ωθήθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως αναφαίρετο 

δικαίωμα των Αμερικανών πολιτών, παρά την αδυναμία των δανειοληπτών να 

αποπληρώσουν τα δάνεια. Τεράστια χρηματικά ποσά κινήθηκαν προς αυτά τα 

στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου σε παγκόσμιο επίπεδο38. 

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000 τα δάνεια χαµηλής εξασφάλισης κατείχαν 

πολύ µικρό ποσοστό του συνόλου της αγοράς στεγαστικών δανείων. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε ότι περίπου στα µέσα της δεκαετίας του ’90 το ποσοστό αυτό δεν 

ξεπερνούσε το 10% του συνόλου της αγοράς. Τα επόμενα χρόνια όµως σημειώθηκε 

µεγάλη αύξηση των δανείων αυτών, η οποία µπορεί να αναλυθεί σε δύο στάδια. Το 

πρώτο στάδιο αναφέρεται στα τέλη της δεκαετίας του ’90 όπου το ποσοστό των sub-

prime δανείων άγγιξε το 13% των νεο-εκδοθέντων δανείων, χωρίς όµως να κρατήσει 

για πολύ, λόγω κυρίως της χρηματηστηριακής φούσκας των εταιρειών dot.com. Κατά 

την περίοδο 2002-2006 παρατηρήθηκε το δεύτερο κύµα αύξησης των δανείων αυτών, 

                                            

 

37 Blackburn, Robin. «The Sub-prime Crisis. » New Left Review, April 2016: 62-107 
38 Danielson, Jon. « “Blame the models”. » Journal of Financial Stability Vol.4, December 2008: 321-329 
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που ήταν και το πιο καθοριστικό, αφού µέχρι το 2006 το ποσοστό των sub-prime 

δανείων έφτασε περίπου στο 20% των νέων δανείων. Παράλληλα µε την αύξηση των 

sub-prime δανείων σηµειώθηκε µεγάλη αύξηση και των δανείων τύπου Alt-A39, τα 

οποία επίσης αναφέρονται σε δανειολήπτες χαµηλών εισοδηµάτων και πιθανά κακού 

ιστορικού πληρωµών. 

Μέχρι το 2007 το σύνολο των sub-prime και Alt-A στεγαστικών δανείων έφτασε 

να αγγίζει το 33% του συνόλου των νεο-εκδοθέντων δανείων40, ποσοστό ιδιαίτερα 

υψηλό εάν αναλογιστούµε ότι µέχρι το 2001 συνολικά οι δύο αυτές κατηγορίες δανείων 

έφταναν µαζί περίπου το 20% του συνόλου της αγοράς των στεγαστικών δανείων. Η 

ραγδαία αυτή αύξηση σήµαινε παράλληλα και τη µείωση των ποσοστών των FHA/VA41, 

των prime και των jumbo στεγαστικών δανείων42.  

Δεδομένης της αλληλεξάρτησης που χαρακτηρίζει τη χρηματοπιστωτική 

παγκοσμιοποίηση τα προβλήματα που προέρχονταν από τα επισφαλή sub-prime 

δάνεια στις ΗΠΑ γρήγορα εξαπλώθηκαν σε όλο το κόσμο. Οι κυβερνήσεις σε μεγάλο 

βαθμό αγνοούσαν τους κινδύνους που συνδέονταν με τις νέες μορφές χρηματοδότησης 

και δεν ήταν σε θέση να αποτρέψουν την επερχόμενη παγκόσμια οικονομική κρίση.  

                                            

 

39 Αναφέρονται ως συντομογραφία του Alternative A-Paper και αποτελούν μια κατηγορία, η οποία 
θεωρείται πιο επικίνδυνη από την A-Paper ή Prime κατηγορία και λιγότερο επικίνδυνη από την sub-prime 
κατηγορία, ενώ είναι μικρότερα σε μέγεθος από τα jumbo δάνεια. Τυπικά τα Alt-A δάνεια χαρακτηρίζονται 
από δανειολήπτες οι οποίοι δεν μπορούν να αποδείξουν πλήρως τα εισοδήματά τους, έχουν χαμηλά 
credit-scores αλλά μεγάλη περιουσία. Η κατηγορία αυτή δανείων ανήκει στην μεγαλύτερη κατηγορία 
Near-prime και είναι μεταξύ των κατηγοριών prime και sub-prime. 
40 Krugman, Paul. The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. W. W. Norton, 2008, pp 50-51 
41 Τα ενυπόθηκα δάνεια τύπου Federal Housing Administration (FHA) είναι δάνεια που δίνονται σε 
δανειολήπτες με υψηλό δείκτη δανείων προς εισόδημα από τον οργανισμό F.H.A., που ασφαλίζει την 
υποθήκη του ακινήτου έναντι της τράπεζας με επιπλέον κόστος (premium) στο επιτόκιο. Τα ενυπόθηκα 
δάνεια τύπου Veterans Affairs (VA) δίνονται σε βετεράνους πολέμου, τραυματίες ή στις χήρες 
στρατιωτών με χαμηλό επιτόκιο, ως ανταμοιβή των υπηρεσιών στο κράτος. (Πηγή: 
http://www.bankrate.com/finance/mortgages/conventional-fha-va-mortgage.aspx) 
42 Blackburn, Robin. «The Sub-prime Crisis. » New Left Review, April 2016: 62-107 
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4.3 Αύξηση των sub-prime δανείων σε καθυστέρηση 

Μέσα σ’ ένα δυναμικό περιβάλλον συνεχούς ανατίμησης της αξίας των 

κατοικιών, η αύξηση της ζήτησης  για κατοικίες προκάλεσε συνεπακόλουθα την αύξηση 

στην παροχή ενυπόθηκων δανείων. Η αύξηση της ζήτησης για στεγαστικά δάνεια 

σαφώς  επέφερε και την ευκολότερη πρόσβαση σε υποθήκες κατοικιών. Τα πιο χαλαρά 

πρότυπα  δανεισμού περιλάμβαναν γενική αύξηση του λόγου δανείου προς αξία 

υποθήκης, λιγότερες απαιτήσεις ικανοποίησης θετικού λόγου χρέους προς εισοδήματα 

αλλά και περισσότερη ευκολία από το μέρος των δανειστών να δεχθούν περιορισμένη 

ή καμία τεκμηρίωση των εισοδημάτων και των περιουσιακών στοιχείων των 

δανειοληπτών.  

Η επέκταση της πιστωτικής διευκόλυνσης, αλλά και η χαλάρωση των 

πιστωτικών προτύπων, διευκολύνθηκε από τις εξελίξεις στις αγορές παγίων στοιχείων 

και ακινήτων. Ειδικότερα για τιτλοποιημένες πιστώσεις, όπως η τιτλοποιημένη έκδοση 

των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων (Residential mortgage-backed securities ή 

RMBS), αγοράζονταν από επιχειρήσεις. Για αυτά τα δάνεια, που αντιπροσωπεύουν 

απαιτήσεις επί του κεφαλαίου και των τόκων (οι πληρωμές που πραγματοποιούν οι 

δανειολήπτες για τα δάνεια τους μαζεύονται σε μια δεξαμενή), πωλούνταν σε 

επενδυτές, με σκοπό το κέρδος από πληρωμές των υποχρεώσεων των δανειοληπτών.  

Για χρόνια, η τιτλοποίηση των στεγαστικών υποθηκών πραγματοποιούνταν  από 

κυβερνητικές επιχειρήσεις (Government-sponsored enterprises ή GSEs),  όπως οι 

Fannie Mae και Freddie Mac, οι οποίες κυρίως τιτλοποιούσαν τα υψηλότερης 

ποιότητας δάνεια (prime), που χορηγήθηκαν σε δανειολήπτες και που εμπίπτουν στα  

νομοθετικά όρια για το μέγεθος του δανείου.  Για την αγορά sub-prime δανείων, η 

μεγάλη αλλαγή ήρθε με την τιτλοποίηση ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων από 

ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι αντικατέστησαν μερικώς τις κυβερνητικές επιχειρήσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο: Η ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2008 

5.1 Ορισμός του όρου Κρίση και σύντομη ιστορική αναδρομή της  

Ένας γενικός ορισμός, ανάμεσα σε πολλούς άλλους, είναι ότι Οικονομική Κρίση 

είναι τo φαινόμενο κατά το οποίο μια οικονομία χαρακτηρίζεται από μια διαρκή και 

αισθητή μείωση της οικονομικής της δραστηριότητας (παρατεταμένη ύφεση). Όταν λέμε 

οικονομική δραστηριότητα αναφερόμαστε σε όλα τα μακροοικονομικά μεγέθη της 

οικονομίας, όπως η απασχόληση, το εθνικό προϊόν, οι τιμές, οι επενδύσεις κ.λπ.  

Ποιά όμως η διαφορά μεταξύ ύφεσης  και οικονομικής κρίσης; Υπάρχει ένα παλιό 

ανέκδοτο για τη διαφορά μεταξύ ύφεσης και οικονομικής κρίσης: Αν ο γείτονάς σου 

χάσει τη δουλειά του είναι ύφεση. Αν τη χάσεις εσύ, είναι οικονομική κρίση. Ο 

περισσότερο αποδεκτός ορισμός είναι ότι η ύφεση (recession) εκδηλώνεται όταν το 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (το ΑΕΠ είναι η εμπορική αξία όλων των αγαθών και 

υπηρεσιών μέσα σε μια χώρα σε έναν χρόνο) μειωθεί επί δύο συνεχόμενα τρίμηνα. Η 

οικονομική κρίση (depression) είναι μια σοβαρή, παρατεταμένη ύφεση. Οι ΗΠΑ έχουν 

περάσει πολλές υφέσεις από το τέλος του Β’ Παγκόσμιου πολέμου, όμως μόνο μία 

οικονομική κρίση μέσα στον 20ό αιώνα –τη Μεγάλη Ύφεση (Great Depression) από το 

1929 έως το 1942. Οι υφέσεις δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Αποτελούν μέρος των 

μεγάλων και απότομων διακυμάνσεων του επιχειρηματικού κύκλου, που 

ολοκληρώνεται κάθε τέσσερα ή πέντε χρόνια. Οι υφέσεις διαρκούν συνήθως δέκα με 

δώδεκα μήνες.  

Από το 1948 έως σήμερα οι σημαντικότερες παγκόσμιες κρίσεις είναι οι εξής: 

Πετρελαική κρίση της δεκαετίας του 1970, η Μαύρη Δευτέρα του 1987, η κρίση στις 

«Ασιατικές Τίγρεις» το 1997 και η κρίση στις μετοχές «Υψηλής Τεχνολογίας» του 2000 

ακολουθούμενη από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους το 2001.  

Αντίστοιχα οι υφέσεις και η διάρκειά τους έχουν ως εξής: 1948-49: 11 μήνες, 

1953-54: 10 μήνες, 1957-58: 8 μήνες, 1960-61: 10 μήνες, 1969-70: 11 μήνες, 1973-75: 

16 μήνες, 1980-82: 22 μήνες, 1990-91: 8 μήνες, 2001: 8 μήνες 
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Η τελευταία παγκόσμια κρίση του 2007-08, που ξεκίνησε και απασχόλησε την 

αμερικανική οικονομία μπορεί να αποτυπωθεί στα κάτωθι χρονικά ορόσημα: 

Αρχές 2007: Στις αρχές του 2007 επικρατούσε έντονη φηµολογία γύρω από τη 

στεγαστική αγορά των ΗΠΑ που παρουσίαζε σηµάδια κόπωσης. Αναλυτές εξέφραζαν 

σε στήλες του οικονοµικού τύπου την ανησυχία τους για µια επερχόµενη κρίση. 

Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προέβαινε διαρκώς σε σταδιακές αυξήσεις 

του ευρω-επιτοκίου ώστε να αντιµετωπίσει τις πληθωριστικές πιέσεις που ταλάνιζαν 

την ευρωπαϊκή οικονοµία43. Έντονα πλήττονταν οι δανειολήπτες, ενώ παράγοντες στην 

τραπεζική αγορά συνιστούσαν στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να είναι πιο φειδωλά 

στη χορήγηση δανείων44. 

Καλοκαίρι 2007: Eνώ πολλοί επίσηµοι παράγοντες της αµερικανικής 

οικονοµίας προσπαθούσαν να καθησυχάσουν τους επενδυτές, επενδυτικά κεφάλαια 

της Bear Stearns πτώχευσαν λόγω κατοχής CDO45s που βασίζονταν σε sub-prime 

στεγαστικά δάνεια και λόγω της υποχρέωσης της τράπεζας να εξυπηρετήσει τις 

απαιτήσεις των πιστωτών της µε ρευστοποίηση των στοιχείων της. Τα Credit Rating 

                                            

 

43 Forbs, Robbin. Sub-prime mortgage crisis. Washigton: US Department of statistics, 2010, pp 2-5 
44 Damarion, Danielle, and John V. Duca. «The Rise and Fall of Sub-prime Mortgages. » Economic 
Letter 2, November 2007: 1-8. 
45 Collateralized Debt Obligation (CDO) είναι μια μορφή μη ρυθμισμένων νομοθετικά χρεογράφων 
εγγυημένων δανείων και δομημένων επενδυτικών προϊόντων που παράγονται από την τιτλοποίηση 
ομάδας ομοειδών στοιχείων. Αυτά τα στοιχεία (συχνά δάνεια) διαχωρίζονται από τα πρακτορεία 
πιστοληπτικής βαθμολόγησης, τα οποία αποτιμούν την αξία τους σε διαφορετικά μερίδια (τίτλους). Τα 
πρωτεύοντα μερίδια βαθμολογούνται με ΑΑΑ, τα μεσαία μεταξύ ΑΑ και ΒΒ, ενώ τα κεφαλαιακά μερίδια 
παραμένουν χωρίς βαθμολογία 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%81%CE%B5%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1_%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%85%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%81%CE%B5%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1_%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%85%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CF%84%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
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Agencies (CRAs)46 υποβάθµισαν τα CDOs που βασίζονταν σε sub-primes και επλήγη 

η αυτοπεποίθηση της αγοράς για την ασφάλεια στη στεγαστική πίστη47. 

Αύγουστος 2007: Στις ΗΠΑ ξεσπάει µεγάλη κρίση από την αδυναµία µεγάλων 

οµάδων του πληθυσµού να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους για sub-prime δάνεια. 

Οι πλειστηριασµοί διαδέχθηκαν ο ένας τον άλλον και ολόκληρες πόλεις έµειναν στο 

δρόµο. Οι τράπεζες είχαν έλλειψη ρευστότητας και οι καταθέτες έσπευσαν στις 

τράπεζες για να κάνουν ανάληψη των χρηµάτων τους. Άλλοι προέβησαν σε µαζικές 

ηλεκτρονικές αναλήψεις των λογαριασµών τους στη Βρετανία, ένα φαινόµενο γνωστό 

ως "Πανικός µέσω Ίντερνετ". Η αδυναµία είσπραξης των απαιτήσεων των 

αµερικανικών τραπεζών από τους δανειολήπτες των sub-prime δανείων, είχε ως 

συνέπεια την αδυναµία πληρωµής των υποχρεώσεων σε τοκοµερίδια και αξίες 

οµολόγων και CDOs στα οποία είχαν επενδύσει πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες, την ίδια 

στιγµή που πλήθαιναν οι αναλήψεις πανικού. Τα οµόλογα που κατείχαν οι τελευταίες 

δεν είχαν αντίκρισµα, ενώ το πρόβληµα ρευστότητας προκάλεσε δυσπιστία στη 

δυνατότητα αποπληρωµής σε περίπτωση δανεισµού µιας τράπεζας από µια άλλη, µε 

αποτέλεσµα να αυξηθούν τα επιτόκια στη διατραπεζική αγορά48. 

Τέλη 2007: Οι κεντρικές τράπεζες µεσολάβησαν συγχρονισµένα για την τόνωση 

της χρηµατοπιστωτικής αγοράς µε "ενέσεις ρευστότητας", αφού η διατραπεζική αγορά 

είχε ουσιαστικά παγώσει και σταθεροποίησαν τις διακυµάνσεις στα βραχυπρόθεσµα 

επιτόκια. Παράλληλα, επλήγη η εµπιστοσύνη στα credit rating agencies ως προς την 

                                            

 

46 Οι Εταιρίες Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας βαθμολογούν με συγκεκριμένες βαθμίδες σε τακτά 
χρονικά διαστήματα την ικανότητα ενός κατόχου χρέους (δανείου), χώρας ή ιδιώτη, να το αποπληρώσει, 
εξετάζοντας την πορεία αποπληρωμής του και την πιθανότητα πτώχευσης. Οι τρεις μεγάλες τέτοιες 
εταιρίες διαχειρίζονται το 95% του όγκου των δανείων και είναι οι Moody’s Investors Service, Standard 
& Poor’s, Fitch Ratings.   
47 Damarion, Danielle, and John V. Duca. «The Rise and Fall of Sub-prime Mortgages. » Economic 
Letter 2, November 2007: 1-8 
48 Benjamin J. Keys, Tanmay Mukherjee, Amit Serum and Vikrant Vigo. Did securitization Lead to Lax 
Screening? Evidence from Sub-prime Loans 2001 – 2006. 3rd Edition. 2008, pp 10-14 
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ικανότητά τους να βαθµολογήσουν τα δοµηµένα προϊόντα. Τα στεγαστικά δάνεια στις 

ΗΠΑ έγιναν δυσπρόσιτα, ενώ κρατικοποιήθηκε η τράπεζα Northern Rock49 από τη 

Βρετανική κυβέρνηση. 

Σεπτέµβριος 2008: Η ανακοίνωση πτώχευσης της Lehman Brothers στη Νέα 

Υόρκη, προκάλεσε αναστάτωση στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, ενώ η διεθνής αγορά 

έδειχνε να έχει µπει στη δίνη της οικονοµικής κρίσης. Η αµερικανική κεντρική τράπεζα 

προσέφερε έκτακτη οικονοµική ενίσχυση 85 δις δολαρίων στην ασφαλιστική εταιρεία 

AIG, προκειµένου να αποτρέψει την κατάρρευσή της, ενώ τον ίδιο µήνα, η Merrill Lynch 

εξαγοράστηκε από την Bank of America. Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους 

πρότεινε την άµεση ενίσχυση της ρευστότητας των τραπεζών για τη διάσωση του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, πριν πληγεί περαιτέρω η οικονοµία της χώρας, ενώ 

παράλληλα, εξαγοράζονται και κρατικοποιούνται οι Fannie Mae και Freddie Mac. 

Οκτώβριος 2008: Παράγοντες της αγοράς µιλούν για επερχόµενη ύφεση που 

µπορεί να διαρκέσει µέχρι και 5 χρόνια, ενώ ο πρόεδρος της Ε.Κ.Τ., Ζαν Κλόντ Τρισέ 

δηλώνει πως η οικονοµική κρίση των ΗΠΑ θα επιβραδύνει τους ρυθµούς ανάπτυξης 

στην Ευρωζώνη. Αρχίζει πλέον να αναθεωρείται η κατεύθυνση της Ε.Ε. υπέρ ενός 

καθολικού σχεδίου αντιµετώπισης του προβλήματος προτού πάρει μεγαλύτερες 

διαστάσεις, ενώ παρά την εφαρµογή του σχεδίου Πόλσον στην Αμερική, οι 

ανακατατάξεις στον τραπεζικό τοµέα συνεχίστηκαν, όπως επίσης και η κατακόρυφη 

πτώση των χρηματιστηριακών δεικτών50. 

Αρχές 2009: Οι Αρχές των ΗΠΑ ψηφίζουν σχέδιο στήριξης της Bank of America 

και ολοκληρωµένα µέτρα για τη στήριξη του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και του 

δηµόσιου-ιδιωτικού επενδυτικού προγράµµατος, ενώ η σύνοδος κορυφής των G20 

                                            

 

49 Η Northern Rock, πέμπτη μεγαλύτερη μονάδα χορήγησης στεγαστικών δανείων της Αγγλίας 
«διεσώθη» τον Σεπτέμβριο 2007 από την Τράπεζα της Αγγλίας, μέσω δανείων που της χορήγησε, 
συνολικού ύψους 25 δισ. στερλινών, με την κυβέρνηση να αναλαμβάνει ρόλο εγγυητή των καταθέσεων. 
50 Forbs, Robbin. Sub-prime mortgage crisis. Washigton: US Department of statistics, 2010, pp 4-6 
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ανακοινώνει τη δέσµευση για κοινή προσπάθεια των κυβερνήσεων µε σκοπό να 

επανέλθει η εµπιστοσύνη στις αγορές και αποκατασταθεί ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας 

και το χρηματοοικονομικό σύστηµα51.  

5.2 Αίτια που οδήγησαν στην κρίση  

Ένας από τους λόγους για τους οποίους η κρίση του 2007-08 έχει αφήσει τόσο 

βαθιά σημάδια θα μπορούσε να είναι το γεγονός ότι πριν από την κρίση πολλοί 

άνθρωποι είχαν αρχίσει να πιστεύουν ότι εξαφανίστηκε το φαινόμενο του οικονομικού 

κύκλου. Η προηγούμενη μακρόχρονη ανοδική φάση του άντεξε, σε πολλές 

αναπτυγμένες οικονομίες σε μεγάλο βαθμό, πολλές διαταράξεις από τα μέσα της 

δεκαετίας του 1990. Όταν η οικονομία χτυπήθηκε από διατάραξη με την ένταση της 

σημερινής τραπεζικής κρίσης, κατέστη σαφές ότι το φαινόμενο του οικονομικού κύκλου 

εξακολουθεί να υφίσταται. 

Οικονομικός - επιχειρηματικός κύκλος είναι ο τύπος των διακυμάνσεων που 

εντοπίζουμε στην συνολική οικονομική δραστηριότητα των εθνών και εκφράζεται μέσα 

από τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων. O οικονομικός κύκλος χωρίζεται σε τέσσερις 

φάσεις, η χρονική διάρκεια των οποίων δεν είναι δεδομένη, αλλά εξαρτάται από μια 

σειρά παράγοντες και κύρια από το βάθος της κρίσης και τις κοινωνικοοικονομικές 

επιπτώσεις. Χωρίς να αποκλείονται ταλαντεύσεις και πισωγυρίσματα στα πλαίσια ενός 

και μόνο κύκλου, οι φάσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Πρώτη, η φάση της κρίσης: Στα όριά της σημειώνεται συνεχής πτώση 

της παραγωγής. Στην εξεταζόμενη, δηλαδή, περίοδο έχουμε μικρότερο όγκο 

                                            

 

51 Ackermann, Josef. The Sub-prime crisis and its consequences. London: Deutsche Bank, 2008, pp 2-
5 
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παραγωγής εμπορευμάτων από την προηγούμενη. Συγκεκριμένα τα συμπτώματα της 

κρίσης είναι τα εξής: 

 Η πώληση των εμπορευμάτων γίνεται δύσκολη.  

 Η ζήτηση χρημάτων μεγαλώνει και τα επιτόκια αυξάνονται. 

 Οι τράπεζες που δεν έχουν αρκετή ποσότητα δικών τους 

κεφαλαίων, χρεοκοπούν. 

 Οι επιχειρήσεις κλείνουν η μία μετά την άλλη και η ανεργία 

μεγαλώνει. 

 Η παραγωγή σε άλλες επιχειρήσεις σταματάει και σε άλλες 

μειώνεται. Η πτώση της παραγωγής συνεχίζεται μέχρι τη στιγμή που αποκαθίσταται η 

αντιστοιχία ανάμεσα στην παραγωγή και στην κατανάλωση.  

2. Δεύτερη, η φάση της ύφεσης (στασιμότητας). Η έναρξη της φάσης 

αυτής αρχίζει όταν σταματάει η πτωτική τάση της παραγωγής και η οικονομία περνά σε 

μια φάση στασιμότητας. Συγκεκριμένα τα συμπτώματα της φάσης αυτής είναι:  

 Η παραγωγή παύει να μειώνεται, αλλά και δεν αυξάνεται.  

 Ο αριθμός των χρεοκοπημένων επιχειρήσεων και τραπεζών 

ελαττώνεται. 

 Τα αποθέματα εμπορευμάτων βαθμιαία απορροφώνται, γιατί η 

διαδικασία της κατανάλωσης δεν μπορεί να σταματήσει τελείως.  

 Οι έχοντες χρηματικά κεφάλαια, όταν πειστούν ότι η κρίση 

τελείωσε, αρχίζουν να αναζητούν τρόπους τοποθέτησης των κεφαλαίων τους και η 

προσφορά χρήματος μεγαλώνει. Έτσι, συντελείται το πέρασμα από τη στασιμότητα 

στην αναζωογόνηση.  
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3. Τρίτη, η φάση της αναζωογόνησης ή της ανάκαμψης. Εδώ η 

παραγωγή παρουσιάζει αυξητική τάση, αλλά το επίπεδό της δεν έχει καλύψει ακόμα τα 

προ της κρίσης επίπεδα και υπολείπεται από αυτά. Χάρη στον τεχνικό επανεξοπλισμό 

της παραγωγής μεγαλώνει η ζήτηση μηχανών, η ανεργία μειώνεται και αυξάνεται η 

ζήτηση των ειδών κατανάλωσης.  

4. Τέταρτη, η φάση της ανόδου. Η παραγωγή έχει καλύψει τα προ της 

κρίσης επίπεδα και εξακολουθεί να εξελίσσεται με αυξανόμενους ρυθμούς. Έτσι 

χτίζονται νέα εργοστάσια, μεγαλώνει η εισροή εμπορευμάτων στην αγορά, αρχίζουν 

και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις της υπερπαραγωγής σε λανθάνουσα μορφή, 

μέχρι τη στιγμή που οι διαστάσεις της παραγωγής ξεπεράσουν σημαντικά την 

απορροφητική ικανότητα της αγοράς, οπότε και ξεσπάει νέα κρίση.  

 
Διάγραμμα 5.1: Oι φάσεις του οικονομικού κύκλου. 

Η κατάρρευση των ενυπόθηκων δανείων άρχισε στην πραγματικότητα με την 

έκρηξη της στέγασης των ΗΠΑ, που ξεκίνησε το 2001 και έφτασε στο αποκορύφωμά 

της το 2005. Μία φούσκα κατοικιών είναι μια οικονομική φούσκα που εμφανίζεται σε 

τοπικές ή παγκόσμιες αγορές ακινήτων. Καθορίζεται από ταχεία αύξηση στις 

αποτιμήσεις των ακινήτων έως ότου επιτευχθούν μη βιώσιμα επίπεδα σε σχέση με τα 

εισοδήματα και άλλους οικονομικούς δείκτες. Μετά το «σκάσιμο της φούσκας» και τις 
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μεγάλες μειώσεις στις τιμές κατοικίας το υποθηκευμένο χρέος καταλήγει να είναι 

υψηλότερο από την αξία του ακινήτου52. 

 Μετά από παρατεταμένη περίοδο ανάπτυξης το 2007, η οικονομική 

δραστηριότητα άρχισε να υποχωρεί σε πολλές χώρες του κόσμου. Η αλλαγή αυτή 

συνδέθηκε με το τέλος της αύξησης των τιμών των κατοικιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Η άμεση αιτία της χρηματοπιστωτικής αναταραχής ήταν η απότομη αύξηση και η 

επακόλουθη απότομη μείωση των τιμών των κατοικιών, η οποία, σε συνδυασμό με τις 

κακές πρακτικές δανεισμού, οδήγησε σε μεγάλες απώλειες για τα ενυπόθηκα δάνεια 

και τα ενυπόθηκα μέσα σε πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αν και η πρόσφατη 

οικονομική κρίση προκλήθηκε από την έκρηξη της αγοράς ενυπόθηκων δανείων, όταν 

ξεκίνησε μαζική αθέτηση των υποχρεώσεων στην αγορά στεγαστικών δανείων 

χαμηλού κινδύνου, η οικονομική φούσκα της αγοράς κατοικίας ήταν το αποτέλεσμα της 

ανάπτυξης χρηματοπιστωτικών καινοτομιών κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών 

δεκαετιών, που είναι ουσιαστικά μία από τις κύριες αιτίες της κρίσης των ενυπόθηκων 

στεγαστικών δανείων53.  

 

                                            

 

52 Krugman, Paul. The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. W. W. Norton, 2008, 
pp 161-163 
53 Krugman, Paul. The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. W. W. Norton, 2008, pp 
161-163 

Απώλεια 
εμπιστοσύνης 

Οικονομικά προβλήματα 
εταιρειών, τραπεζών, 

νοικοκυριών 

Μεγάλη πτώση του νομίσματος, 
αύξηση των επιτοκίων, κάμψη 

της οικονομίας 

Ο φαύλος κύκλος της  χρηματοπιστωτικής κρίσης 
(Paul Krugman, “Η κρίση του 2008”, σελ. 122, Εκδ. Καστανιώτη, 2009) 
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Στις περισσότερες έρευνες κοινό σημείο αποτελεί η έναρξη της φούσκας της 

αγοράς ακινήτων των ΗΠΑ, που τοποθετείται στην τεχνολογική φούσκα, η οποία 

προηγήθηκε ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 αλλά και στις οικονομο-κοινωνικές 

επιπτώσεις από τα τρομοκρατικά χτυπήματα  της 11ης Σεπτεμβρίου54.  

Πιο συγκεκριμένα από τα τέλη του 1998 οι αναταραχές στις διεθνείς 

χρηματοπιστωτικές αγορές επηρέασαν αναπόφευκτα και την οικονομία των ΗΠΑ. Σε 

μια προσπάθεια να περιορίσει τις αναταραχές της εσωτερικής χρηματοοικονομικής 

αγοράς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα μείωσε σε τρεις φάσεις το βασικό επιτόκιο. Ήδη από 

το 2000 παρουσιάστηκε μεγάλη μείωση του δείκτη του χρηματιστηρίου της Νέας 

Υόρκης, ενώ από το επόμενο έτος ουσιαστικά η οικονομία των ΗΠΑ περιήλθε σε 

ύφεση, οπότε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, για άλλη μια φορά, μείωσε 

σημαντικά το βασικό επιτόκιο χορηγήσεων προκειμένου να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο 

του αποπληθωρισμού55.  

Η κατάρρευση των εταιρειών "dot-com" ακολουθήθηκε από τις τρομοκρατικές 

επιθέσεις της 11ης Σεπτέμβριου, με αποτέλεσμα η Federal Reserve να μειώσει ακόμη 

περισσότερο το επιτόκιο. Μια σειρά ενεργειών της Ομοσπονδιακής Τράπεζας για να 

διατηρήσει χαμηλότερα επιτόκια σταθεροποίησε το επιτόκιο σε ιστορικά χαμηλά 

επίπεδα (1%) για τρία χρόνια, κάτι που πυροδότησε τη φούσκα της αγοράς  κατοικιών 

και τελικώς την παρεπόμενη κατάρρευση που προκάλεσε η κρίση των στεγαστικών 

δανείων.  

Αυτές οι συνθήκες χαμηλού πληθωρισμού επηρέασαν συνεπακόλουθα και την 

αγορά στεγαστικών δανείων αφού δημιουργήθηκαν συνθήκες κερδοσκοπίας. Τα 

χαμηλότερα επιτόκια κατέστησαν τις πληρωμές υποθηκών φθηνότερες, προκαλώντας 

                                            

 

54 Forbs, Robbin. Sub-prime mortgage crisis. Washigton: US Department of statistics, 2010, pp 3-4 
55 Krugman, Paul. The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. W. W. Norton, 2008, pp 
145-146 
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έτσι αύξηση της ζήτησης για κατοικίες, με αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση των τιμών 

τους. Επιπλέον, η ζήτηση ενισχύονταν φυσικά και από την αναχρηματοδότηση 

στεγαστικών δανείων από ιδιοκτήτες εκμεταλλευόμενους τα χαμηλότερα επιτόκια. 

Ωστόσο, ενώ η αγορά στέγασης ευημερούσε, η ποιότητα των χορηγήσεων στα 

στεγαστικά δανείων επιδεινώθηκε. Κατά συνέπεια, όταν τον Ιούνιο του 2006 η 

Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ επανάφερε τα επιτόκια πίσω στο 5,25%, η αγορά 

ακινήτων άρχισε να ξεφουσκώνει και περίπου ένα χρόνο αργότερα η διόρθωση των 

τιμών κατοικιών εξελίχθηκε σε χρηματοπιστωτική κρίση56. 

Επιγραμματικά μπορούμε να επισημάνουμε ότι η κρίση αυτή, οφείλεται σε 

παράγοντες που επέδρασαν πολλαπλασιαστικά ο ένας στον άλλον δημιουργώντας 

έναν κύκλο χρεοκοπιών και πτώσεων των τιμών των περιουσιακών στοιχείων που 

ξεπέρασε τα όρια των ΗΠΑ και επεκτάθηκε παγκοσμίως, κυρίως στην Ευρώπη. Οι 

παράγοντες αυτοί συνοπτικά κατηγοριοποιούνται σε μακροοικονομικούς και 

χρηματοοικονομικούς.  

Στους μακροοικονομικούς εντάσσονται:  

 H ανισορροπία ανάμεσα στις χώρες του πλανήτη όσον αφορά τον 

διαφορετικό βαθμό αποταμίευσης και επένδυσης, που εκδηλώθηκε με υψηλά 

ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ και υψηλά πλεονάσματα των χωρών της 

Ασίας, λόγω υπερπροσφοράς αποταμίευσης (global glut). Οι ανισορροπίες αυτές 

οδήγησαν σε φτηνό χρήμα, μεγάλη ρευστότητα και χαμηλά πραγματικά επιτόκια ΗΠΑ.  

 Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, οι τιμές των ακινήτων ξεκίνησαν μια 

ανοδική πορεία, η οποία αφέθηκε ελεύθερη να εξαπλωθεί. Η άνοδος των τιμών 

σταμάτησε στα μέσα του 2006 και έκτοτε οι τιμές άρχισαν να πέφτουν. Η πτώση των 

τιμών οδήγησε σε καθυστερήσεις των δόσεων των νοικοκυριών προς τις τράπεζες. 

                                            

 

56 Krugman, Paul. The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. W. W. Norton, 2008, pp 
165-166 
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Ορισμένα νοικοκυριά άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι η αξία τους σπιτιού που 

πρόσφατα αγόρασαν έπεσε κάτω από της αξία του δανείου τους και ότι τους συνέφερε 

απλώς να παραδώσουν τα κλειδιά στην τράπεζα και να φύγουν.  

 Η πολιτικοοικονομική ιδεολογία που επικρατούσε στις ΗΠΑ και στις 

υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες, ότι οι αγορές είναι αποτελεσματικές και οι πολίτες 

ορθολογικοί στην οικονομική τους συμπεριφορά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τα 

χρηματοοικονομικά ιδρύματα να οδηγηθούν σε ριψοκίνδυνες επενδύσεις χωρίς να 

τιμολογούν σωστά τον κίνδυνο. Στην περίπτωση των ΗΠΑ, οι εξελίξεις αυτές 

διευκολύνθηκαν από το γεγονός ότι στα τέλη του 1999 είχε καταργηθεί (με το νόμο 

Gramm-Leach-Bliley) η από το 1933 διάκριση μεταξύ εμπορικών και επενδυτικών 

τραπεζών57. 

 Οι εποπτικές αρχές είχαν και αυτές ενστερνιστεί την υπόθεση της 

αποτελεσματικής αγοράς. Συνέπεια αυτού ήταν η απορρύθμιση, δηλαδή η κατάργηση 

πολλών από τους περιορισμούς στη δράση του χρηματοπιστωτικού τομέα που είχαν 

επιβληθεί από την εμπειρία της κρίσης του 1930.  

Στους χρηματοοικονομικού παράγοντες που προξένησαν την κρίση, καταλυτικό 

ρόλο έπαιξαν οι εξής:  

 Η ραγδαία αύξηση των δανείων μειωμένης εξασφάλισης, χωρίς να 

επιδεικνύεται η ανάλογη τραπεζική εγκράτεια και ο έλεγχος για τον πιστωτικό κίνδυνο, 

που συνέβαλαν στην αύξηση των τιμών των κατοικιών. Ο Rajan (2010), θεωρεί ότι η 

άκρατη αύξηση του τραπεζικού δανεισμού ενθαρρύνθηκε από τους πολιτικούς στις 

ΗΠΑ, ως αντίδοτο στην ανισοκατανομή του εισοδήματος και στην οικονομική 

στασιμότητα και αποδυνάμωση της μεσαίας τάξης.  

                                            

 

57 Προβόπουλος, Γεώργιος. «Οι δύο παγκόσμιες κρίσεις (του 1929 και η σημερινή) και η ελληνική 
οικονομία: μερικές κρίσιμες –και χρήσιμες– συγκρίσεις.» Εισηγήσεις της Ημερίδας "Η κρίση του 1929 και 
η κρίση του 2009". Αθήνα: ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ 
ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 12 Νοέμβριος 2009. 
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 Οι νέες μορφές τιτλοποιήσεων, με πολύπλοκους δομημένους τίτλους που 

είχαν διαφορετικές ονομασίες και εκφάνσεις. Τους τίτλους αυτούς λίγοι τους 

καταλάβαιναν σε βάθος και μπορούσαν να τους τιμολογήσουν σωστά, ενώ οι 

αξιολογικοί οίκοι τους παρείχαν υψηλές βαθμολογήσεις. Ιδιαίτερα οι επενδυτικές 

τράπεζες ήταν εκείνες, που κυρίως διακρατούσαν το equity tranche των τιτλοποιήσεων, 

δηλαδή το κομμάτι με το μεγαλύτερο ρίσκο απωλειών αλλά και την υψηλότερη 

αναμενόμενη απόδοση. 

 Η υψηλή μόχλευση, που σημαίνει λιγοστά ίδια κεφάλαια και υψηλός 

δανεισμός σε σχέση με το ενεργητικό ενός χρηματοοικονομικού ιδρύματος (Adrian and 

Shin,2009). Έτσι, όταν οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων στα οποία είχαν επενδύσει 

οι επενδυτικές τράπεζες άρχισαν να πέφτουν και οι αγορές αντιλήφθηκαν την 

κεφαλαιακή απώλεια των δανεισμένων επενδυτικών τραπεζών, τότε δυσκόλεψαν ή και 

αρνήθηκαν την ανανέωση της βραχυχρόνιας χρηματοδότησης, αναγκάζοντας έτσι τις 

τράπεζες να προβούν σε πώληση άλλων υγιών περιουσιακών στοιχείων. Η άρνηση 

νέου δανεισμού στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, έπαιξε τον κυριότερο λόγο στην 

επέκταση της κρίσης πέραν του στενού χώρου των δανείων subprime σε όλες τις 

χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Αυτό οδήγησε στο πέρασμα της 

χρηματοοικονομικής κρίσης στην πραγματική οικονομία.  

 Η νέα κερδοσκοπική κουλτούρα στον τραπεζικό τομέα με βάση τη γένεση 

προσόδων. Οι αμοιβές των στελεχών σε όλες τις βαθμίδες συνδέονταν με τα 

βραχυχρόνια έσοδα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος, ούτε 

οι μακροχρόνιες επιδόσεις. Αυτή ήταν στενά συνδεδεμένη με την επικράτηση της 

αντίληψης περί αποτελεσματικότητας της αγοράς και ορθολογικών προσδοκιών (Cai, 

Cherny and Milbourn, 2010).  

 Οι αξιολογικοί οίκοι, που κατηγορήθηκαν για ανεπάρκεια ή για μεροληψία 

που πιθανόν να πήγαζε από το γεγονός ότι οι εκδότες των τίτλων ήταν αυτοί που 

πλήρωναν για την αξιολόγηση. Οι οίκοι αυτοί άργησαν να καταλάβουν το μέγεθος του 
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προβλήματος, επηρεαζόμενοι από την κερδοφορία που έφερναν οι αξιολογήσεις των 

τιτλοποιήσεων.58 

5.3 Χρηματοοικονομικές επιπτώσεις  

Όσο περισσότερο αυξανόταν η προσφορά ακινήτων και όσο περισσότεροι 

αθετούσαν στις δόσεις των δανείων τους, τόσο οι τιµές των ακινήτων µειώνονταν µέχρι 

που κατέρρευσαν στο τέλος του 2006 µε αρχές του 2007. Χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός ότι πολλοί δανειολήπτες αθετούσαν τις πληρωµές των δανείων τους από την 

πρώτη κιόλας δόση. Η πτώση στις πληρωµές των δόσεων µείωσε και την αξία των 

mortgage-backed securities, που είχαν ως εξασφάλιση τα εν λόγω δάνεια, 

επηρεάζοντας µε τη σειρά τους την αξία και την χρηµατοοικονοµική θέση των 

τραπεζών59. 

Η κρίση της αγοράς των sub-prime δανείων που ξεκίνησε το 2007 εξελίχθηκε σε 

εκτεταµένη κρίση η οποία οδήγησε πολλές εταιρίες και τράπεζες να πτωχεύουν και 

άλλες να εισέρχονται σε παρατεταµένες περιόδους χαµηλής ρευστότητας και 

τεράστιων ζηµιών. Καταλυτικό ρόλο στη δυναµική της κρίσης έπαιξε η πτώχευση της 

Lehman Brothers, ενώ παράλληλα πολλοί οργανισµοί έφτασαν στο σηµείο της 

πτώχευσης χωρίς να προλάβουν να εξαγοραστούν από µεγαλύτερες εταιρίες από τον 

δηµόσιο τοµέα. Κατά τη διάρκεια των εξελίξεων αυτών, το µέγεθος και η φύση των 

µεθοδεύσεων και των παρεµβάσεων ήταν πρωτόγνωρα για όλο τον κόσµο60. 

Εξετάζοντας την κρίση σε µακροπρόθεσµο επίπεδο, είναι προφανές ότι µέσα 

από αυτή πηγάζουν σηµαντικά µηνύµατα αναφορικά µε τη δοµή και τη σταθερότητα 

                                            

 

58 « Oι βαθύτερες αιτίες της χρηματοοικονομικής κρίσης» : Από την διεθνή κρίση στη κρίση της 
Ευρωζώνης και της Ελλάδας, Ν. Καραμούζης, Γ. Χαρδούβελης 
59 Ackermann, Josef. The Sub-prime crisis and its consequences. London: Deutsche Bank, 2008, pp 6-
7 
60 Ackermann, Josef. The Sub-prime crisis and its consequences. London: Deutsche Bank, 2008, pp 6-7. 
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του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος. Μέσα από την ταχύτητα διάδοσης της κρίσης 

έγινε φανερό πόσο δυνατή µπορεί να γίνει η αλληλεξάρτηση µεταξύ των διαφορετικών 

συστατικών του συστήµατος, γεγονός το οποίο και οι µετέχοντες στις αγορές αλλά και 

οι αρχές είχαν αγνοήσει. Τα κέρδη των εταιρειών µειώθηκαν ενώ τα κόστη 

χρηµατοδότησης αυξήθηκαν, επηρεάζοντας πολύ µεγάλο αριθµό οργανισµών σε 

πολλές χώρες. Η εικόνα των επιχειρήσεων χειροτέρεψε στα τέλη του 2008, ενώ οι 

πτωχεύσεις αυξήθηκαν αρκετά σε σχέση µε τον αριθµό που είχε καταγραφεί µέχρι το 

Μάρτιο του 200861. Σε ολόκληρη την Ευρώπη τα κέρδη του 2008 είχαν πτωτική τάση 

ενώ µερικές από τις µεγαλύτερες τράπεζες στις κάτω χώρες, στην Ελβετία και στη 

Αγγλία σηµείωσαν καθαρές ζηµιές. Την προηγούµενη άνθηση της αγοράς ακινήτων 

διαδέχθηκε η επιβράδυνση της real estate αγοράς, αφήνοντας χώρες όπως η Ιρλανδία, 

η Ισπανία και η Αγγλία να µετράνε απώλειες, όπως και ορισµένες Γερµανικές τράπεζες 

λόγω κυρίως της έκθεσης που είχαν σε θέσεις αξιόγραφων και σε αγοραπωλησίες 

ακινήτων62.  

Στην Αµερική τα κέρδη των τραπεζών ήταν µειωµένα κατά το ήµισυ του 2008 σε 

σχέση µε τα αποτελέσµατα του προηγούµενου έτους. Ιδιαίτερα το θερινό εξάµηνο του 

2008, η κατάσταση χειροτέρεψε επικίνδυνα. Χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός ότι µία 

στις τρεις Αµερικανικές τράπεζες έχασαν χρήµατα στο τελευταίο τρίµηνο του 2008 και 

ότι σαν σύνολο κατέγραψαν την πρώτη τριµηνιαία ζηµιά από το 199063. Οι µικρότερες 

τράπεζες υπέστησαν ακόµη µεγαλύτερες απώλειες καθώς τους ήταν δύσκολο να 

µειώσουν τα επιτόκια καταθέσεων, ενώ 25 ιδρύµατα καταθέσεων πτώχευσαν µε 

σύνολο περιουσιακών στοιχείων 372 δις $, σχεδόν 10 φορές περισσότερο από την 

έκρηξη πτωχεύσεων το 1993. Η µεγαλύτερη αποτυχία στην ιστορία των αµερικανικών 

                                            

 

61 Dodd, Randall. Sub-prime: Tentacles of a Crisis. International Monetary Fund (IMF), 2008, pp 5-7 
62 Krugman, Paul. The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. W. W. Norton, 2008, pp 170-172 
63 Dodd, Randall. Sub-prime: Tentacles of a Crisis. International Monetary Fund (IMF), 2008, pp 9-10 
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τραπεζών ήταν αυτή της Washington Mutual µε περιουσιακά να αγγίζουν τα 307 δις 

$64. 

Οι περισσότερες τράπεζες αντιµετώπιζαν εκτεταµένα οικονοµικά προβλήµατα, 

ωστόσο λόγω εξαγορών από υγιείς οργανισµούς αποφεύχθηκαν ακόµα µεγαλύτερες 

ζηµίες και πτωχεύσεις, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η στήριξη από το δηµόσιο τοµέα 

ήταν καθοριστική. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει η υπόθεση της εταιρείας Fortis τραπεζικών 

και ασφαλιστικών προϊόντων, της οποίας οι βασικές λειτουργίες που εκτελούσε 

διακρατικά χωρίστηκαν ως αποτέλεσµα της υπαγορευµένης επέµβασης των αρχών και 

της οικονοµικής βοήθειας που δέχθηκε από το δηµόσιο τοµέα65. 

Ως αποτέλεσµα των παραπάνω, οι τράπεζες πλέον ήταν απρόθυµες να 

δανείσουν η µια την άλλη. Η έλλειψη εμπιστοσύνης που δηµιουργήθηκε σε παγκόσµιο 

επίπεδο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εκτεταµένη έλλειψη ρευστότητας, ειδικά στον 

τραπεζικό τοµέα, καθώς τα πιστωτικά ιδρύµατα δεν γνώριζαν πλέον κατά πόσο άλλα 

ιδρύματα ήταν εκτεθειµένα στον κίνδυνο των «τοξικών» δανείων και της αγοράς των 

χρεογράφων τους. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για να μην επαναληφθεί μια 

τέτοιας έκτασης παγκόσμια κρίση θα πρέπει πρώτα να επαναδιαρθρωθεί το 

χρηματοοικονομικό σύστηµα συνολικά και κάθε τοµέας του ξεχωριστά. 

5.4 Επιπτώσεις στην κτηματαγορά  

Τον Ιούνιο του 2007, οι μέσες τιμές μεταπώλησης μονοκατοικίας έφτασαν τα 

229.200 $. Μέχρι τον Σεπτέμβριο, η μέση τιμή μιας υπάρχουσας μονοκατοικίας είχε 

                                            

 

64 Case, Karl E., Robert J. Shiller, Anne K. Thompson. «What Have They Been Thinking? Homebuyer 
Behavior in Hot and Cold Markets. Brookings Papers on Economic Activity. » 2012, pp 20-24 
65 Economics, Focus. «Banks need more capital.» The economist, December 2008 
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μειωθεί κατά 8% στα 210.200 δολάρια, σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Realtors. Μέχρι 

τον Δεκέμβριο του 2007, οι τιμές μειώθηκαν κατά 10% από το ανώτατο όριο66.  

Οι ορισμοί και η αντιμετώπιση της ύφεσης και της διόρθωσης της 

χρηματιστηριακής αγοράς είναι καλά τυποποιημένοι, αλλά το ίδιο δεν ισχύει για την 

αγορά κατοικίας. Οι μελέτες των οικονομολόγων δείχνουν ότι οι μειώσεις των τιμών 

κατοικιών κατά 10 έως 15% αρκούν για να δημιουργήσουν ένα φαινόμενο 

χιονοστιβάδας, που τελικά δημιουργεί σοβαρές επιπτώσεις στους ιδιοκτήτες σπιτιού.  

Οι περισσότεροι άνθρωποι πίστευαν ότι οι τιμές κατοικιών πιθανώς δεν θα 

πέσουν τόσο πολύ. Επιπλέον τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων ήταν "μόνο" γύρω 

στο 6%, μόνο το ήμισυ του ποσοστού που υπήρχαν στην ύφεση του 1980. Η Fed 

υποσχέθηκε να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια, διατηρώντας την απαιτούμενη 

ρευστότητα στην αγορά ενυπόθηκων δανείων. Ένα συμβατικό δάνειο 30 ετών είχε 

πλέον επιτόκιο 5,76% έναντι 6,22% το προηγούμενο έτος. Οι περισσότεροι πίστευαν 

ότι αυτό θα ήταν αρκετό για να επιτρέψει στους κατόχους υποθηκών να 

αναχρηματοδοτήσουν, μειώνοντας τους αποκλεισμούς. Δεν ήταν όμως αρκετό για 

εκατομμύρια ιδιοκτήτες σπιτιού που είχαν υποθήκες κυμαινόμενου επιτοκίου.  

Η προσθήκη στην αυξανόμενη κρίση ήταν η πρόβλεψη πολλών οικονομολόγων 

και επιχειρηματιών το 2006 και το 2007 ότι θα υπάρξει διόρθωση της αγοράς κατοικιών 

λόγω της υπερεκτίμησης των κατοικιών κατά τη διάρκεια της περιόδου φούσκας. Ο 

επικεφαλής οικονομολόγος Mark Zandi της οικονομικής εταιρείας έρευνας Moody's 

Economy.com, προέβλεψε μια "συντριβή" διψήφιου υποτίμησης κατά την περίοδο 

2007-200967.  

                                            

 

66 Duca, John V., John Muehlhauser, and Anthony Murphy. «House Prices and Credit Constraints: Making Sense 

of the U.S. Experience. » Economic Journal 121, May 2011: 533-551 
67 Krugman, Paul. The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. W. W. Norton, 2008, pp 170-172 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

6.1 Ευθύνη Εποπτικών Αρχών 

Ο σκοπός ύπαρξης των εποπτικών αρχών είναι η διασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, το οποίο και αποτελεί την καρδιά του 

χρηματοοικονομικού συστήματος. Οι εποπτικές αρχές καλούνται να επιβλέπουν τις 

τράπεζες και να θέτουν όρια. Τα όρια που θέτουν οι ρυθμιστικές αρχές καλύπτουν 

διάφορες πτυχές των τραπεζικών δραστηριοτήτων, με εξέχουσες αυτές της 

ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας. Όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια, 

οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να διατηρούν ισχυρά κεφάλαια ως απόθεμα, ικανά για 

να αντιμετωπίσουν μια ενδεχόμενη κρίση. 

Το Θεσµικό Πλαίσιο και οι εποπτικές αρχές του χρηµατοοικονοµικού 

συστήµατος έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο ξέσπασμα της πρόσφατης παγκόσµιας 

οικονοµικής κρίσης, διότι οι εποπτικές αρχές είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της 

σωστής λειτουργίας και εποπτείας των εκάστοτε αγορών και συνολικά του 

χρηµατοοικονοµικού συστήµατος.  

Πάνω σε αυτό υπάρχει η άποψη ότι η εγγύηση των καταθέσεων από τις 

κυβερνήσεις, µε σκοπό την προστασία των καταθετών αλλά και των τραπεζών, 

αποτέλεσε ένα από τα αίτια της τωρινής κρίσης, καθώς µείωνε τα κίνητρα των 

καταθετών, να εξετάζουν πιο κριτικά τις εκάστοτε τράπεζες. Μια πιθανή λύση θα ήταν 

να υπάρχει λιγότερη στήριξη από την πλευρά των κυβερνήσεων. Παράλληλα άλλοι 

ισχυρίζονται ότι «το σώµα δεν επιβιώνει χωρίς αίµα», υποστηρίζοντας σε αυτήν την 

περίπτωση ότι θα έπρεπε να αφεθούν κάποιες τράπεζες να χρεοκοπήσουν. Από την 

άλλη βέβαια σε μια τέτοια περίπτωση οι κυβερνήσεις θα ερχόταν αντιμέτωπες με 

μεγαλύτερο κύμα φυγής καταθέσεων και έλλειψης εμπιστοσύνης στη διατραπεζική 

αγορά, πολλές φορές λόγω φημών, που καθιστά αβέβαιη την ικανότητα όλων των 

τραπεζών να αντιμετωπίσουν. 
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Συνεχίζοντας κρίσιµο θεωρείται επίσης το ερώτηµα κατά πόσον θα πρέπει να 

υπάρχουν κανονισµοί για τον διαχωρισµό των retail τραπεζών από τις investment 

τράπεζες και κατά πόσον το µέγεθος µιας τράπεζας θα πρέπει να είναι ο µοναδικός 

παράγοντας που θα την κάνει «too important/big to fail».  

Το 1933 με ένα νομοσχέδιο που ονομάστηκε “The Glass-Steagall Act” 

προβλεπόταν, μεταξύ άλλων, ο διαχωρισμός εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών, 

μην επιτρέποντας στη μία κατηγορία να επεκτείνεται σε δραστηριότητες της άλλης. Οι 

εμπορικές τράπεζες (Commercial Banks), είναι οι λεγομένες στην καθημερινότητα 

«τράπεζες» και ο ρόλος τους είναι κυρίως να δέχονται καταθέσεις και να παρέχουν 

δάνεια σε ιδιώτες και επιχειρήσεις με αυστηρές προυποθέσεις. Λόγω της μεγάλης 

σημασίας τους για την ομαλή λειτουργία της οικονομίας εποπτεύονται από την Fed. Οι 

επενδυτικές τράπεζες (Investment Banks) είναι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία 

συγκεντρώνουν κεφάλαια, εμπορεύονται χρεόγραφα, διαχειρίζονται εξαγορές και 

συγχωνεύσεις και γενικότερα δραστηριοποιούνται στον χώρο των κεφαλαιοαγορών, 

των δομημένων χρεογράφων και παραγώγων. Οι επενδυτικές τράπεζες εποπτεύονται 

από την Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς των Η.Π.Α. (Securities & Exchange Commission-

S.E.C.). 

Η διάκριση αυτή καταργήθηκε με νέο νομοσχέδιο το 1999, με την ονομασία «The 

Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA)» (γνωστό και ως Financial Services Modernization 

Act of 1999). Επιτρεπόταν επομένως ο συνδυασμός ή εξαγορά δραστηριοτήτων μεταξύ 

εμπορικών, επενδυτικών τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών. Αρχικά υπήρχε η 

αντίληψη ότι οι επενδυτικές τράπεζες δεν αποτελούν κίνδυνο για το σύστημα, αφού δεν 

διαχειρίζονται καταθέσεις αλλά επενδυτικά κεφάλαια. Αυτό όμως δεν ίσχυε πλέον με 

την καινούρια νομοθεσία γιατί οι επενδυτικές μπορούσαν να γίνουν και εμπορικές 

τράπεζες, δίχως την αυστηρή εποπτεία της Fed για κεφαλαιακή επάρκεια και με υψηλή 

μόχλευση (χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η μόχλευση κεφαλαίων της Lehman Brothers 

λίγο πριν την κατάρρευση της ήταν 32:1!), ενώ ταυτόχρονα είχαν τη δυνατότητα να 

αντλούν κεφάλαια ανεξέλεγκτα από τις κεφαλαιοαγορές. 
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Μετά την ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων και την εξάπλωση των 

καινοτόµων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, οι ίδιες συνθήκες που βοήθησαν τις 

επενδυτικές τράπεζες να αναπτυχθούν, προκάλεσαν και την κατάρρευση τους. Έτσι οι 

πέντε μεγαλύτερες επενδυτικές τράπεζες Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan 

Stanley, Lehman Brothers και Bear Stearns είχαν την εξής τύχη: Αρχικά η Bear Stearns 

εξαγοράστηκε από την JP Morgan (στις 17/3/2008) ενώ στις 15/9/2008 ήρθε το διπλό 

σοκ της πτώχευσης της Lehman Brothers και της εσπευσμένης εξαγοράς (με τις 

ευλογίες της κυβέρνησης και της Fed) της Merrill Lynch από την Bank Of America 

(BoA). Οι εναπομείνασες δύο μετατράπηκαν σε εταιρίες Holding, υπό την εποπτεία 

πλέον και άμεση εφαρμογή των αυστηρών κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας της Fed. 

Σε όλα τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι κομβικής σημασίας ήταν η κατάργηση 

του νόμου Glass-Steagall Act, άποψη που συμμερίζονται απόλυτα οι νομπελίστες 

οικονομολόγοι Paul Krugman και Joseph Stiglitz. Από την άλλη οι Εποπτικές Αρχές 

των ΗΠΑ γνώριζαν ότι οι περισσότερες τράπεζες για να αναπτυχθούν και να 

αποκοµίσουν υπέρογκα κέρδη υιοθετούσαν πρακτικές που εµπεριέχουν µεγάλο ρίσκο, 

όπως τη δηµιουργία των Sub-prime στεγαστικών δανείων και εν συνεχεία την 

τιτλοποίηση τους σε χρεόγραφα που αγόραζαν τελικά οι επενδυτές. Η διαδικασία µέσω 

της οποίας οι τράπεζες «µετέφεραν» ουσιαστικά τον κίνδυνο εκτός των ισολογισµών 

τους ήταν γνωστή όπως επίσης και η «στενή» σχέση που είχαν οι τράπεζες µε τους 

οίκους αξιολόγησης, όπως θα αναλυθεί παρακάτω. Τα σηµάδια της κρίσης ήταν 

εµφανή πολύ καιρό πριν την κρίση και πολλοί αναλυτές µε «χειροπιαστά» στοιχεία 

προέβλεπαν την επιδείνωση της κατάστασης. Οι Εποπτικές Αρχές ωστόσο, όχι µόνο 

δεν εµπόδισαν τις επικίνδυνες πρακτικές των τραπεζών, αλλά σε πολλές περιπτώσεις 

άθελα ή ηθεληµένα βοηθούσαν τις τράπεζες να αναπτύσσουν τις καινοτόµες 

δραστηριότητες τους.  

6.2 Το θεσμικό πλαίσιο (Βασιλεία Ι και ΙΙ) 

Η επιτροπή της Βασιλείας ξεκίνησε την λειτουργία της το 1973, σε μια περίοδο 

κατά την οποία η κατάργηση του διεθνούς νομισματικού συστήματος σταθερών 
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συναλλαγματικών ισοτιμιών του Bretton Woods σηματοδότησε μια περίοδο έντονων 

διακυμάνσεων και μεταβλητότητας των ισοτιμιών και των επιτοκίων. Αποτέλεσμα 

αυτού, ήταν οι τράπεζες να καταστούν ιδιαίτερα ευάλωτες στον μέχρι πρότινος 

άγνωστο κίνδυνο των συναλλαγματικών και επιτοκιακών μεταβολών. Οι κίνδυνοι αυτοί 

κατέδειξαν την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της τραπεζικής εποπτείας. 

Προτεραιότητα δόθηκε στην θεσμοθέτηση συνεργασίας ανάμεσα στις 

νομισματικές και τραπεζικές εποπτείες, με στόχο την πρόληψη συστημικών κρίσεων 

και την διασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήματος και 

αποτέλεσμα τη σύσταση της περίφημης Επιτροπής της Βασιλείας. Η Επιτροπή αυτή 

δεν είναι ένας διεθνής οργανισµός αλλά µια de facto οργάνωση, χωρίς νοµική 

προσωπικότητα, που λειτουργεί µε την υποστήριξη της γραµµατείας της Τράπεζας 

Διεθνών Διακανονισµών (Bank of International Settlements)68. Οι κανόνες που 

περιέχονται στις εκθέσεις της δεν έχουν νοµική δεσµευτικότητα αλλά αποτελούν 

«γενικές κατευθυντήριες γραµµές καλής πρακτικής». Συστάθηκε το 1974 στην 

ομώνυμη πόλη της Ελβετίας, με μέλη τις κεντρικές τράπεζες και άλλες εποπτικές αρχές 

από τα κράτη Ελβετία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, τα τότε 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, Καναδά, ΗΠΑ και Ιαπωνία. 

Οι βασικοί στόχοι του αρχικού συμφώνου της Βασιλείας που οριστικοποιήθηκε 

το 1988 ήταν:  

 Η διασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

 Η διαμόρφωση ισοδύναμων όρων ανταγωνισμού, κυρίως σε διεθνές επίπεδο, 

αφενός μεν μεταξύ των διεθνώς δραστηριοποιούμενων τραπεζών και αφετέρου, 

μεταξύ των τραπεζών και των εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.  

                                            

 

68 Marquis, Peter Rose & Milton. Money and Capital Markets: Financial Institutions and Instruments in a Global 

Marketplace. Mc Graw Hill, 2007, pp 34-38 
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Το σύμφωνο αυτό, προσδιορίζοντας τα στοιχεία και την ποιότητα των ιδίων 

κεφαλαίων των τραπεζών και ομαδοποιώντας σε βασικές κατηγορίες τα εντός και εκτός 

ισολογισμού στοιχεία τους, ανάλογα με τον τεκμαιρόμενο πιστωτικό κίνδυνο που 

εμπεριέχουν, διαμορφώνει τον συντελεστή κεφαλαιακής επάρκειας σε 8%, που 

αποτελεί ταυτόχρονα διεθνές μέτρο σύγκρισης της φερεγγυότητας αλλά και το ελάχιστο 

αποδεκτό επίπεδο κεφαλαιακής κάλυψης κινδύνων των τραπεζών.  

Μεταγενέστερα το σύμφωνο της Βασιλείας συμπληρώθηκε προκειμένου να 

καλύψει με κεφαλαιακές απαιτήσεις και τον κίνδυνο αγοράς, ο οποίος εμπεριέχεται στο 

χαρτοφυλάκιο συναλλαγών των τραπεζών και συνδέεται με μεταβολές επιτοκίων, 

συναλλαγματικών ισοτιμιών και τιμών μετοχών. Έτσι ο ελάχιστος απαιτούμενος 

συντελεστής κεφαλαιακής επάρκειας, προκύπτει μετά και τον συνυπολογισμό του 

κινδύνου αυτού.  

Ήδη όμως από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 είχαν καταστεί φανερές 

ορισμένες ελλείψεις και αδυναμίες του συμφώνου της Βασιλείας Ι. Ειδικότερα η 

ανάπτυξη νέων σύνθετων τραπεζικών προϊόντων, όπως η τιτλοποίηση απαιτήσεων, 

προκάλεσε ανησυχίες όσον αφορά την επάρκεια του εποπτικού πλαισίου. Η 

συνειδητοποίηση των αδυναμιών του συμφώνου της Βασιλείας Ι αλλά και η πίεση της 

αγοράς οδήγησε στην έναρξη των εργασιών για την αναθεώρηση του από την 

Επιτροπή Τραπεζικής εποπτείας της Βασιλείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία 

όφειλε να αναθεωρήσει τις οδηγίες περί κεφαλαιακής επάρκειας, που σε αντίθεση με 

τις συστάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας είναι υποχρεωτικές. 

Το 2001, η Επιτροπή Βασιλείας εξέδωσε και νέο έγγραφο, στο οποίο παρουσιάζονται 

με λεπτομερέστερο τρόπο οι αναθεωρημένες προτάσεις, με προβλεπόμενο χρόνο 

εφαρμογής το 2004. Έτσι, στις 26 Ιουνίου 2004 εκδόθηκε το αναθεωρημένο εποπτικό 

πλαίσιο της Κεφαλαιακής Επάρκειας, το οποίο είναι γνωστό ως Βασιλεία ΙΙ και αρχικά 

επρόκειτο να εφαρμοστεί πλήρως το 2015, έχει παραταθεί όμως η εφαρμογή του και 

ουσιαστικά θα ενσωματωθεί στη Βασιλεία ΙΙΙ. Σκοπός είναι να ενισχυθούν και να 

εποπτευθούν οι διεθνείς τραπεζικές απαιτήσεις. Εστιάζει σε τρεις κύριες περιοχές, 
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συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων, του εποπτικού 

ελέγχου και της πειθαρχίας της αγοράς, οι οποίες είναι γνωστές ως τρεις πυλώνες: 

 Ο πρώτος πυλώνας αφορά τον καθορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για 

την κάλυψη του πιστωτικού και του λειτουργικού κινδύνου.  

 Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τον καθορισμό του σκοπού στον οποίο 

αποβλέπει η διαδικασία της αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας των 

τραπεζών από τις εποπτικές αρχές, καθώς και την θέσπιση των γενικών αρχών 

και κριτηρίων που θα διέπουν την διαδικασία αυτή.  

 Ο τρίτος πυλώνας αφορά την ενίσχυση της πειθαρχίας της αγοράς μέσω της 

δημοσιοποίησης συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων.  

Αναμφίβολα, η αποτελεσματικότητα των κανόνων του πρώτου πυλώνα 

εξαρτάται καθοριστικά από την ικανότητα των εποπτικών αρχών να ελέγχουν την ορθή 

εφαρμογή τους μέσω των εξουσιών του 2ου πυλώνα. Επίσης, οι αυξημένες 

υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων του 3ου πυλώνα διαμορφώνουν τα κατάλληλα 

κίνητρα για τη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων που αναπτύσσουν οι 

τράπεζες. Σύμφωνα με το νέο σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ ο δείκτης κεφαλαιακής 

επάρκειας υπολογίζεται ως εξής:  

Δ.Κ.Ε. = Εποπτικά κεφάλαια / Πιστωτικός κίνδυνος + Κίνδυνος αγοράς + 

Λειτουργικός κίνδυνος 

Όσον αφορά το ρυθµιστικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης, 

µπορούν να γίνουν δύο παρατηρήσεις, πρώτον ότι η εποπτεία των τραπεζών γινόταν 

µε βάση την οικονοµική ανάπτυξη κάθε οργανισµού χωριστά, παραβλέποντας 

ορισµένες φορές την επίδραση από το εξωτερικό περιβάλλον και το συστηµικό κίνδυνο 

και δεύτερον ότι αναπτύχθηκε ένα «παράλληλο τραπεζικό σύστηµα» µη εποπτευόµενο, 

µε αδιαφάνεια και δυσκολία εντοπισµού των κινδύνων. Επίσης, η χρηµατοοικονοµική 

κρίση εµφανίστηκε, χρονικά, στην αρχή υλοποίησης µιας µεγάλης προσπάθειας 

τροποποίησης του εποπτικού πλαισίου για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της Βασιλείας 
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ΙΙ. Υπό αυτή την έννοια το πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ δεν «πρόλαβε» να ελεγχθεί ως προς 

την ικανότητά του να µετριάσει τις επιπτώσεις µιας κρίσης69. Όµως, τα µαθήµατα από 

την κρίση ανέδειξαν ορισµένες αδυναµίες της Βασιλείας ΙΙ και σε διεθνές επίπεδο έχει 

ξεκινήσει η συζήτηση για τη µελλοντική µορφή της εποπτείας των τραπεζών καθώς και 

τις αναγκαίες τροποποιήσεις της με μετασχηματισμό σε Βασιλεία ΙΙΙ70.  

Η Βασιλεία ΙΙ υποτίµησε ορισµένους σηµαντικούς κινδύνους και γενικά 

υπερεκτίµησε τη δυνατότητα των τραπεζών να διαχειριστούν αποτελεσµατικά τους 

κινδύνους. Αποτέλεσε εποµένως έναν σηµαντικό παράγοντα, ο οποίος «άθελα του» 

και µε τη σύµπραξη πολλών άλλων γεγονότων οδήγησε στη χειροτέρευση της κρίσης 

των δανείων χαµηλής εξασφάλισης αρχικά και στη συνέχεια ολόκληρης της οικονοµίας. 

Οποιαδήποτε µορφή και αν λάβει µελλοντικά η εποπτεία είναι σίγουρο ότι µεγάλοι και 

πολύπλοκοι τραπεζικοί οργανισµοί θα έχουν πιο αυστηρή προληπτική εποπτεία, µε 

περιορισµούς στις µορφές ανάληψης κινδύνων και καλύτερη εταιρική διακυβέρνηση71. 

Οι τράπεζες στα πλαίσια της νέας στρατηγικής τους µετά την πρόσφατη κρίση 

της αγοράς των sub-prime στεγαστικών δανείων, που εξελίχθηκε σε παγκόσµια 

οικονοµική κρίση, είναι διατεθειµένες να έχουν µεγαλύτερη και µε σωστές αναλογίες 

κεφαλαιακή επάρκεια, όχι µόνο λόγω του νέου κανονιστικού πλαισίου, αλλά γιατί έτσι 

                                            

 

69 Ackermann, Josef. The Sub-prime crisis and its consequences. London: Deutsche Bank, 2008, pp 

56-59 
70 Η Βασιλεία ΙΙΙ περιλαμβάνει μέτρα με σκοπό την βελτίωση της ικανότητας του τραπεζικού 
συστήματος να απορροφά της επιπτώσεις μακροοικονομικών και πιστωτικών κρίσεων, τη βελτίωση 
της διαχείρισης κινδύνου, την βελτίωση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης και την ενίσχυση της 
διαφάνειας και της λογοδοσίας. Οι μεταρρυθμίσεις στοχεύουν στην αύξηση της αντοχής των 
χρηματοοικονομικών οργανισμών σε κρίσεις τόσο σε μικροοικονομικό επίπεδο- ανά τράπεζα- όσο και 
στο μακροοικονομικό επίπεδο, δηλαδή, στην αναγνώριση και αντιμετώπιση συστημικών κινδύνων και 
της υπερκυλιτικότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήματος. Το ευρύτερο πλαίσιο προτάσεων της 
Βασιλείας ΙΙΙ συμφωνήθηκε το Σεπτέμβριο του 2009. Συγκεκριμένα μέτρα προτάθηκαν το Δεκέμβριο 
του 2009. Ωστόσο, οι τελευταίες λεπτομέρειες καθώς και ο τρόπος μετάβασης από την Βασιλεία ΙΙ στην 
Βασιλεία ΙΙΙ συμφωνήθηκαν και ανακοινώθηκαν το Σεπτέμβριο του 2010. Οι τράπεζες έχουν περιθώριο 
μέχρι το 2019 για τη σταδιακή προσαρμογή της συνολικής κεφαλαιακής τους βάσης, 
συμπεριλαμβανομένων κοινών και προνομιούχων μετοχών, στους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ. 
71 Marquis, Peter Rose & Milton. Money and Capital Markets: Financial Institutions and Instruments in a 
Global Marketplace. Mc Graw Hill, 2007, pp 42-48 
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θα έχουν ευχαριστηµένους µετόχους και καλή αξιολόγηση από το σύνολο της αγοράς. 

Θα πρέπει εποµένως να αποφασίσουν πόσο ρίσκο µπορούν να αντέξουν και µε ποιους 

τρόπους µπορούν να αντισταθούν σε µεγάλες πιέσεις μελλοντικά. 

6.3 Η Μέθοδος του Predatory Lending  

Ο όρος Predatory lending αναφέρεται σε δόλιες ή παραπλανητικές πρακτικές 

δανειστών κατά τη διαδικασία δηµιουργίας δανείων. Αφορά δάνεια τα οποία οι 

δανειολήπτες θα είχαν απορρίψει εάν είχαν πλήρη γνώση των όρων των δανείων 

αυτών. Στηρίζεται στην πράξη σε παραπλανητικές µεθοδεύσεις µε σκοπό την 

παραγωγή δανείων, τα οποία έχουν αρκετά µειονεκτήµατα για τους δανειζόµενους και 

εµπεριέχουν πολύ µεγάλη πιθανότητα αθέτησης, από την οποία ο δανειστής 

αποκοµίζει αρκετά µεγάλο κέρδος72. Το χαρακτηριστικό αυτό διαφοροποιεί την 

predatory πρακτική από τη διαδικασία των sub-primes καθώς στην περίπτωση των 

sub-primes ο δανειολήπτης έχει οφέλη από το δάνειο και ο δανειστής ζηµιώνεται εάν ο 

δανειζόµενος αποδειχθεί ανίκανος να εξυπηρετήσει το δάνειο που έχει πάρει73. 

Άλλοι τύποι δανεισμού που μερικές φορές αναφέρονται επίσης ως δολιοφθορά 

περιλαμβάνουν τα δάνεια payday, ορισμένα είδη πιστωτικών καρτών, κυρίως sub-

prime, ή άλλες μορφές καταναλωτικού χρέους (και πάλι υποτιμητικά) καθώς και 

δανείων υπερανάληψης μετρητών, όταν τα επιτόκια θεωρούνται υπερβολικά υψηλά.  

Ο δανεισμός συνήθως συμβαίνει σε δάνεια που υποστηρίζονται από κάποιο 

είδος εξασφάλισης, όπως ένα αυτοκίνητο ή ένα σπίτι, έτσι ώστε εάν ο δανειολήπτης 

αθετήσει το δάνειο, ο δανειστής μπορεί να ανακάμψει και να επωφεληθεί με την 

πώληση των επανακτηθέντων ή ενεχυριασμένων περιουσιακών στοιχείων. Οι 

                                            

 

72 Robertson, Marshall W. Dennis & Michael J. Residential Mortgage Lending. Prentice Hall, 1994, pp 45-48 
73 Marquis, Peter Rose & Milton. Money and Capital Markets: Financial Institutions and Instruments in a 
Global Marketplace. Mc Graw Hill, 2007, pp 50-54 
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δανειστές σε αυτές τις περιπτώσεις συχνά κατηγορούνται για εξαπάτηση του 

δανειζοµένου, κάνοντας τον να πιστεύει είτε ότι το επιτόκιο είναι χαµηλότερο από ότι 

είναι πραγµατικά είτε ότι η ικανότητα του να αντεπεξέλθει στο δάνειο είναι µεγαλύτερη 

απ’ ότι είναι στην πραγµατικότητα. Παρ’ όλο που συνήθως οι δανειστές µέσω της 

πρακτικής αυτής εστιάζουν σε πελάτες χαµηλού µορφωτικού επιπέδου, µεγάλης 

ηλικίας ή σε φυλετικές µειονότητες, θύµατα του predatory lending εντοπίζονται σε όλα 

τα κοινωνικά στρώµατα.  

Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχουν νομικοί ορισμοί για δανειοληπτικό 

δανεισμό, όμως μια έκθεση ελέγχου σχετικά με την επιθετική δανειοδότηση από το 

γραφείο του γενικού επιθεωρητή της FDIC ορίζει γενικά τον επιθετικό δανεισμό ως 

"επιβάλλοντας άδικους και καταχρηστικούς όρους δανεισμού στους δανειολήπτες". 

Η πρακτική αυτή «εξαπάτησης» των δανειοληπτών στην περίπτωση των 

στεγαστικών δανείων θεωρείται ότι συνέβαλε στη µεγένθυση της κρίσης των sub-prime 

δανείων. Μέσω του predatory lending αυξήθηκε η έκδοση στεγαστικών δανείων 

«χαµηλής ποιότητας». Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την καθοδική πορεία της 

αγοράς ακινήτων, αποτέλεσε έναν ακόµη καθοριστικό παράγοντα στην κατάρρευση της 

στεγαστικής πίστης το 2007. Έκτοτε έχουν θεσπιστεί πολλοί νόµοι για την πρόληψη 

του predatory lending. Οι νόµοι αυτοί συνήθως περιγράφουν µια ή περισσότερες 

κλάσεις δανείων µε υψηλά κόστη ή συγκαλυµµένα κόστη, τα οποία προσδιορίζονται 

από τα έξοδα που χρεώνουν τον δανειζόµενο κατά τη δηµιουργία τους. Ωστόσο, επειδή 

δεν απαγορεύεται οι δανειστές να φτιάχνουν τέτοιου είδους δάνεια, έχουν εισαχθεί 

αρκετοί περιορισµοί στους όρους των δανείων και η µη συµµόρφωση σε αυτούς µπορεί 

να επιφέρει µεγάλες κυρώσεις.   

6.4 Το «σκιώδες» ή «παράλληλο» τραπεζικό σύστημα  

Τα SIV (Structured Investment Vehicle) είναι επενδυτικά οχήματα, τα οποία 

ουσιαστικά αποτελούν ξεχωριστές οντότητες και δεν παρουσιάζονται στους 

ισολογισμούς των τραπεζών (off-balance sheet entities). Έχουν μετόχους που 
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συνεισφέρουν Ίδια Κεφάλαια και Ξένα Κεφάλαια από την πώληση εμπορικών 

χρεογράφων (commercial papers), με δυνατότητα πολύ υψηλής μόχλευσης (Ξένα/Ίδια 

κεφάλαια 15:1). Δημιουργήθηκαν από τις τράπεζες με σκοπό να δανείζονται 

βραχυπρόθεσμα με χαμηλά επιτόκια και να δανείζουν με υψηλότερα, εκμεταλλευόμενα 

την επιτοκιακή διαφορά. Αναλυτικότερη περιγραφή των δραστηριοτήτων τους και του 

ρόλου τους στην κρίση θα δοθεί σε επόμενο κεφάλαιο. 

Η περίοδος 2001-2006 ήταν αρκετά επικερδής για τις τράπεζες, καθώς τα πολύ 

χαµηλά επιτόκια τους επέτρεπαν να εκδίδουν µεγαλύτερο χρέος. Χρηµατοδοτούσαν 

hedge funds, έφτιαχναν πακέτα από στεγαστικά δάνεια που είχαν στην κατοχή τους, 

κανόνιζαν ασφάλειες οµολόγων και εφοδίαζαν τα Structured Investment Vehicles 

(SIVs) µε πιστωτικά όρια. Μάλιστα ιδιαίτερα τα SIV λειτούργησαν χωρίς προβλήματα 

για αρκετά χρόνια, ενσωματώνοντας ιδιώτες μετόχους και αποτελώντας για τις 

τράπεζες ένα ιδιαίτερα κερδοφόρο asset, που δεν χρειαζόταν να συμπεριλάβουν στους 

ισολογισμούς τους ανάγκης Ιδίων Κεφαλαίων. Η µεγάλη µόχλευση µεγεθύνει τα κέρδη 

σε περιόδους άνθησης και ανόδου των αγορών, ενώ δηµιουργεί µεγάλες ζηµιές στην 

περίπτωση κρίσεων και πτώσης των αγορών. Οι δραστηριότητες αυτές 

χρηµατοδοτούνταν συνήθως µε βοήθεια από οργανισµούς, όπως επενδυτικές 

τράπεζες και hedge funds, οι οποίοι δάνειζαν τις τράπεζες µε πολύ µεγάλο κόστος, 

γεγονός το οποίο οδήγησε τις τράπεζες να βρίσκονται υπερχρεωµένες κατά τη χρονική 

στιγµή που ξέσπασε η κρίση74. Οι οργανισµοί αυτοί ονοµάστηκαν “shadow banking 

institutions” και το σύνολο αυτών χαρακτηρίστηκε ως «παράλληλο σύστηµα» ή ως 

“shadow banking system”, καθώς αποτελούσε ένα σύστηµα «σκιά» που υποκινούσε 

και υποβοηθούσε το τραπεζικό σύστηµα να λειτουργήσει. Οι οργανισµοί αυτοί ήταν 

ουσιαστικά ενδιάµεσοι µεταξύ επενδυτών και δανειζοµένων.  

                                            

 

74 Schuermann, Adam B. Ashcraft & Til. Understanding the Securitization of Sub-prime Mortgage Credit. 
Federal Reserve Bank of New York, 2007, pp 45-48 
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Το πρόβλημα προέκυψε με το ξέσπασμα της κρίσης, όταν τα προιόντα που είχαν 

επενδύσει τα SIV έχαναν την αξία τους ραγδαία, καθώς αποτελούνταν από subprime   

mortgage-backed securities75 και CDOs (θα περιγραφούν και αυτά σε επόμενο 

κεφάλαιο), τα οποία συχνά αναφέρονται και σαν «τοξικά αξιόγραφα» στα ΜΜΕ. Μία 

απομείωση επενδεδυμένων αξιών επιβαρύνει τα Ίδια Κεφάλαια και όταν ξεπερνά το 

50% ενεργοποιείται ένας μηχανισμός (stop loss) που απαιτεί την πώληση των πιο 

μακροπρόθεσμων χρεογράφων. Η πώληση αυτή όμως ζημιώνει τα Ίδια Κεφάλαια και 

σε μεγάλα ποσά τα εξαλείφει ενώ απομακρύνει τους ιδιώτες επενδυτές-μετόχους, που 

υφίστανται και αυτοί τις απώλειες. Τότε τα SIV υποφέρουν από έλλειψη ρευστότητας, 

την οποία οφείλουν να καλύψουν οι τράπεζες που τα εξέδωσαν, για να μην εκτεθεί η 

φήμη τους, ζημιώνοντας όμως με τη σειρά τους τα Ίδια Κεφάλαιά τους και εξαντλώντας 

τη βραχυπρόθεσμη ρευστότητα που διαθέτουν. Υπολογιζόταν ότι τα βραχυπρόθεσμα 

χρεόγραφα που είχαν εκδώσει τα SIV τον Μάρτιο του 2007 ανέρχονταν σε 1,7 τρις $. 

Η μη ακριβής γνώση της έκθεσης των τραπεζών σε προβληματικά SIV οδήγησε στο 

κύμα πανικού αναλήψεων από τους καταθέτες και το «πάγωμα» της διατραπεζικής 

αγοράς.   

Το σκιώδες τραπεζικό σύστημα, συμβολίζει μία από τις πολλές αποτυχίες του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και των εποπτικών αρχών, που προκάλεσε την 

παγκόσμια κρίση. Ο όρος "σκιώδης τράπεζα" σχεδιάστηκε από τον οικονομολόγο Paul 

McCulley σε ομιλία του 2007 στο ετήσιο οικονομικό συμπόσιο που διοργάνωσε η 

Τράπεζα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Κανάνας στο Jackson Hole, Wyoming. 

Στην ομιλία του McCulley, η σκιώδης τραπεζική είχε μια σαφώς αμερικανική εστίαση 

και αναφέρεται κυρίως σε μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ασχολήθηκαν 

με ότι οι οικονομολόγοι ονομάζουν μετασχηματισμό ωριμότητας. Οι εμπορικές 

τράπεζες εφαρμόζουν μετασχηματισμό λήξης όταν χρησιμοποιούν καταθέσεις, για τη 

                                            

 

75 Εξασφαλίσεις ενυπόθηκων δανείων, που «πακετάρονται» μαζί, λαμβάνουν αξιολόγηση από Οίκους 
Αξιολόγησης και πωλούνται σε επενδυτές ιδιώτες ή οργανισμούς. 
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χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων δανείων. Οι σκιώδεις τράπεζες κάνουν κάτι 

παρόμοιο. Δανείζονται βραχυπρόθεσμα κεφάλαια από τις χρηματαγορές και 

χρησιμοποιούν τα κεφάλαια αυτά για να αγοράσουν περιουσιακά στοιχεία με πιο 

μακροπρόθεσμες διάρκειες. Αλλά επειδή δεν υπόκεινται στην παραδοσιακή ρύθμιση 

των τραπεζών, δεν μπορούν να δανειστούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την 

Federal Reserve (κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ) και δεν έχουν παραδοσιακούς καταθέτες 

των οποίων τα κεφάλαια καλύπτονται από ασφάλιση.  

Οι σκιώδεις τράπεζες απασχόλησαν τους εμπειρογνώμονες λόγω του 

αυξανόμενου ρόλου τους στην μετατροπή των ενυπόθηκων δανείων σε τίτλους. Η 

"αλυσίδα τιτλοποίησης" ξεκίνησε με την ίδρυση υποθήκης, που αγοράστηκε και 

πωλήθηκε από μία ή περισσότερες χρηματοπιστωτικές οντότητες έως ότου κατέληξε 

σε μέρος πακέτου ενυπόθηκων δανείων. Η αξία της εγγύησης σχετίζεται με την αξία 

των ενυπόθηκων δανείων στο πακέτο και οι τόκοι για την εξασφάλιση ενυπόθηκων 

δανείων καταβάλλονται από τους κύριους ιδιοκτήτες σπιτιού. Σχεδόν κάθε βήμα από 

τη δημιουργία της υποθήκης μέχρι την πώληση της ασφάλειας πραγματοποιήθηκε 

εκτός της άμεσης άποψης των ρυθμιστικών αρχών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ 

7.1 Η Διαδικασία της Τιτλοποίησης 

Προκειμένου οι τράπεζες να αυξάνουν ολοένα και περισσότερο τη ρευστότητά 

τους, και κατ’ επέκταση τις δυνατότητες χορήγησης περισσότερων δανείων, άρχισαν 

να τιτλοποιούν τα ενυπόθηκα δάνεια που είχαν χορηγήσει και να δημιουργούν 

ομόλογα, τα οποία πουλούσαν στη συνέχεια. Η τιτλοποίηση/χρεογραφοποίηση 

(securitization) πήρε την ονομασία της από το γεγονός ότι τα χρηματοοικονομικά 

εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την άντληση κεφαλαίων, είναι οι τίτλοι χρέους. 

Η τιτλοποίηση δανείων, αποτελεί μια σύνθετη χρηματοοικονομική διαδικασία 

(πρακτική που χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ από το 1968, ενώ στην Ευρώπη εισήχθηκε 

το 1999). Στις ΗΠΑ ξεκίνησε αρχικά από την GNMA, με εγγύηση πληρωμής από το 

Αμερικανικό Δημόσιο και συνεχίστηκε από τις κρατικές οντότητες Freddie Mac και 

Fannie Mae. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 ξεκίνησαν την τιτλοποίηση και ιδιωτικές 

επενδυτικές τράπεζες, χωρίς καμία εξασφάλιση δανείου. Περιλαμβάνει, ως διαδικασία, 

το πακετάρισμα (bundling) διαφορετικών κατηγοριών δανείων και την επαναδόμηση 

τους σε σύνθετα επενδυτικά εργαλεία, σε ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο 

«διασφαλισμένων τίτλων έναντι παγίων» (Asset Backed Securities-ABS). Η 

τιτλοποίηση άλλαξε το πλαίσιο χρηματοδότησης των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων 

λόγω της μετάβασης από τον παραδοσιακό δανεισμό (χορήγηση, διακράτηση δανείων) 

στο νέο τρόπο χρηματοδότησης (χορήγηση, επαναδόμηση, πώληση), βοήθησε τις 

τράπεζες να απαλλάσσονται από το ρίσκο και δημιούργησε αυξημένη και μη 

ελεγχόμενη ρευστότητα, η οποία αύξησε τη δυνατότητα δανειοδοτήσεων. 

H τεχνική της τιτλοποίησης, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κρίση της αγοράς 

των sub-prime δανείων, δηµιουργήθηκε ως ανάγκη κάλυψης των τραπεζών από τον 

πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο των επιτοκίων που αντιµετώπιζαν έντονα λόγω της 

διαµεσολάβησης τους µεταξύ θετικών και αρνητικών αποταµιευτών. Το πρόβληµα 

ουσιαστικά εστιάζεται στην ασυµµετρία πληροφόρησης που επικρατεί στις αγορές 
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χρήµατος και κεφαλαίου αλλά και στην χρονική υστέρηση που παρατηρείται µεταξύ της 

εισροής χρηµάτων από τις καταθέσεις και της εκροής χρηµάτων κατά τις χορηγήσεις 

δανείων, οι οποίες χρηµατοδοτούνται από τις καταθέσεις76.  

Οι τράπεζες ή τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (originators) µεταβίβαζαν µια 

οµάδα οµοειδών δανείων σε µία εταιρία ειδικού σκοπού (Special Purpose Vehicle, 

SPV). Η SPV λάµβανε χρηµατοδότηση από την έκδοση χρεογράφων (Asset-Backed 

Securities, ABSs και όταν αναφέρονται σε στεγαστικά δάνεια ονοµάζονται Mortgage-

Backed Securities, MBSs) που πωλούνταν σε επενδυτές. Η αξία αυτών των 

χρεογράφων αποτιµούνταν κυρίως από τους Οίκους Πιστοληπτικής Βαθµολόγησης 

(Credit Rating Agencies, CRAs). H πληρωµή των τοκοµεριδίων στους επενδυτές 

εξαρτιόταν άµεσα από τη συµπεριφορά των δανειοληπτών, χωρίς ωστόσο να έρθουν 

αυτές οι δύο οµάδες σε επαφή77.  

Πιο ειδικά οι τράπεζες είχαν τις εξής επιλογές: 

 Να κρατήσουν ένα δάνειο και να εκμεταλλευτούν την υψηλή του 

απόδοση, με τον κίνδυνο όμως διακράτησής τους. Σε αυτή την περίπτωση η τράπεζα 

έχει τη γνώση αλλά και την ικανότητα εξειδικευμένου προσωπικού για την αξιολόγηση 

πιστωτικού κινδύνου του πελάτη. Έχει όμως έλεγχο και δέσμευση κεφαλαιακής 

επάρκειας.   

 Να τιτλοποιήσουν το δάνειο και να αποκτήσουν ρευστότητα και άμεσο 

κέρδος από την πώληση, βασιζόμενες στις εξασφαλίσεις της υποθήκης. Υπάρχει σε 

αυτή την περίπτωση ασύμμετρη πληροφόρηση της τράπεζας με τους τελικούς 

                                            

 

76 Schuermann, Adam B. Ashcraft & Til. Understanding the Securitization of Sub-prime Mortgage Credit. 

Federal Reserve Bank of New York, 2007 pp 45-47 
77 Case, Karl E., Robert J. Shiller, Anne K. Thompson. "What Have They Been Thinking? Homebuyer 
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επενδυτές. Η μόχλευση είναι δυνατή καθώς δεν υπάρχει έλεγχος ή υποχρέωση 

κεφαλαιακής επάρκειας.  

Οι τίτλοι MBSs συχνά διανέµονταν από επενδυτικές τράπεζες σε θεσµικούς 

επενδυτές. Παρ’ όλα αυτά, ακόµα δεν υπήρχε οργανωµένη δευτερογενής αγορά για τις 

συναλλαγές των MBSs. Στην ουσία η τιτλοποίηση αποτελεί µια πολύπλοκη διαδικασία 

µέσω της οποίας τα δάνεια µεταφέρονταν από τις οικονοµικές καταστάσεις των 

δανειστών και µετατρέπονταν σε χρεόγραφα που αγόραζαν οι επενδυτές. Πρόκειται 

εποµένως για µια διαδικασία διαρθρωτικής χρηµατοδότησης, η οποία πήρε το όνοµα 

της από τους τίτλους που χρησιµοποιούσαν οι οργανισµοί για να χρηµατοδοτηθούν 

από τους επενδυτές78.  

ΕΤΗ Σύνολο Στεγαστικών 
Δανείων (δισ. $) 

Τιτλοποιημένα Στεγαστικά Δάνεια 
/ Σύνολο Στεγαστικών Δανείων (%) 

1980 1,458 12% 

1985 
 

2,368 
 

25% 

1990 3,781 
 

35% 
 

1995 4,525 
 

52% 

2000 6,754 
 

53% 
 

2005 12,065 
 

60% 

2007 14,529 63% 

2008 14,616 62% 

3ο τρίμηνο 
2009 

14,419 64% 

Πίνακας 7.1: H πορεία τιτλοποιήσεων στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ 
Πηγή: Securities Industry and Financial Markets Association, US Census Bureau 
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Επιπλέον η πρακτική της τιτλοποίησης ήταν συµβατή και µε τους κανόνες 

κεφαλαιακής επάρκειας, παράλληλα µε τη µετατροπή παγωµένων κεφαλαίων (δάνεια) 

σε λειτουργικά εργαλεία (τίτλους). Η αύξηση της ρευστότητας στα τραπεζικά 

χαρτοφυλάκια και η εξάλειψη του ετεροχρονισµού ανάµεσα σε απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις ήταν ορισµένα από τα πλεονεκτήµατα που παρείχε το εργαλείο της 

τιτλοποίησης79. Οι απαιτήσεις σε ABSs από θεσµικούς επενδυτές που επιζητούσαν 

υψηλότερες αποδόσεις από τα οµόλογα του δηµοσίου και τα εταιρικά οµόλογα ήταν 

αυξηµένες, ενώ τα πλεονεκτήµατα από τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου ήταν 

άµεσα ορατά. Ένα δεύτερο κύµα τιτλοποιήσεων παρουσιάσθηκε µε τη δηµιουργία των 

δοµηµένων επενδυτικών εργαλείων (Structured Credit Instruments). Τα πιο 

χαρακτηριστικά δοµηµένα προϊόντα ήταν οι Τίτλοι Εγγυηµένων Δανειακών 

Υποχρεώσεων (Collaterized Debt Obligations, CDOs)80.  

Στην πράξη οι οργανισµοί εµφάνιζαν στο Παθητικό τους υποχρεώσεις από 

τίτλους CDOs και στο Ενεργητικό τους απαιτήσεις σε δάνεια τιτλοποιήσιµα. Συνεπώς, 

µε την είσπραξη των δόσεων από τα δάνεια, µπορούσαν εν συνεχεία να πληρώνουν 

τις υποχρεώσεις τους στους οµολογιούχους. Το νέο χαρτοφυλάκιο αποτελείτο από 

ποικίλα στοιχεία µε διαφορετική έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο. Ο κάθε τίτλος (tranche) 

θα µπορούσε να πωληθεί σε διάφορες οµάδες επενδυτών, µε διαφορετική 

αντιµετώπιση του ρίσκου. Το εισόδηµα από τα τοκοµερίδια διανεµόταν µε σειρά 

προτεραιότητας. Οι επενδυτές των τελευταίων στη σειρά έκδοσης τίτλων είχαν και το 

µεγαλύτερο κίνδυνο, συνεπώς απολάµβαναν και µεγαλύτερες αποδόσεις, ενώ ένα 

µέρος των χρεογράφων το διακρατούσε η αρχική τράπεζα81. 

                                            

 

79 Schuermann, Adam B. Ashcraft & Til. Understanding the Securitization of Sub-prime Mortgage 
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80 Bernanke, Ben. Federal Financial Regulatory Agencies Issue Final Statement on Sub-prime 
Mortgage Lending. Chicago: Federal Reserve, 2007 
81 Eichengreen, Barry. Ten questions about the sub-prime crisis. Financial Stability Review – Special 
Issue on Liquidity, No 11, Banque de France, 2008 pp 34-38 
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Η εκτίµηση του πιστωτικού κινδύνου από τα CRAs αλλά και το χάσµα που 

δηµιουργούσε µεταξύ των δανειοληπτών της τράπεζας και των τελικών επενδυτών 

είναι δύο από τα βασικά µειονεκτήµατα της τιτλοποίησης. Επιπλέον, η διαπραγµάτευση 

των συγκεκριµένων τίτλων ήταν αρκετά δύσκολη, καθώς δεν µπορούσαν να πωληθούν 

µέχρι τότε σε δευτερογενή αγορά. Οι επενδυτές βασίζονταν σε µεγάλο βαθµό στις 

αξιολογήσεις των CRAs, λόγω του ότι τα MBSs και τα CDOs λειτουργούσαν σε µία 

άτυπη αγορά, µε µικρό βαθµό ρευστοποίησης. Όσοι τίτλοι εποµένως δεν 

απορροφώνταν από τη ζήτηση, έπρεπε να επαναγορασθούν από την αρχική τράπεζα. 

Το γεγονός ότι οι τράπεζες πουλούσαν τους τίτλους στους επενδυτές και πλέον δεν 

είχαν κίνητρο για σωστό έλεγχο των δανειοληπτών εκ των προτέρων αλλά και 

παρακολούθηση τους ως προς τις υποχρεώσεις τους εκ των υστέρων, δηµιούργησε 

κρίση εµπιστοσύνης ως προς την ορθότητα των βαθµολογήσεων των CDOs και MBSs 

σε συνδυασµό µε την µεγάλη εξάρτηση των επενδυτών από τις κρίσεις και αξιολογήσεις 

των οίκων αξιολόγησης. Η απουσία εποµένως αξιόπιστων τιµών, η χαµηλή ρευστότητα 

αλλά και η έλλειψη δευτερογενούς αγοράς δηµιούργησε ρήγµα στη λειτουργία του 

µοντέλου της τιτλοποίησης82. Λόγω των άνω αναφερθέντων λόγων, η τιτλοποίηση και 

η µεταφορά του πιστωτικού κινδύνου, θεωρείται από πολλούς σηµείο κλειδί στην 

πρόσφατη κρίση της αγοράς των Sub-prime δανείων και έχει δεχτεί σφοδρή κριτική ως 

χρηµατοοικονοµικό εργαλείο. 

7.2 Τα Εµπλεκόµενα Μέρη στην Τιτλοποίηση 

Η τιτλοποίηση των στεγαστικών δανείων είναι µια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία 

και εµπλέκει πολλά διαφορετικά ενδιαφερόµενα µέρη. Βασικό στοιχείο των σχέσεων 

όλων αυτών των µερών είναι η ασύµµετρη πληροφόρηση, καθώς το ένα µέρος έχει 

συνήθως πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τα χρεόγραφα που 
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δηµιουργούνται αλλά και τα δάνεια που τιτλοποιούνται, σε σχέση µε το άλλο µέρος. 

Είναι εποµένως σηµαντικό να αναλυθούν οι σχέσεις αυτές και οι µηχανισµοί που 

κρύβονται ενδιάµεσα, ούτως ώστε να γίνει αντιληπτό πως η τιτλοποίηση των sub-prime 

στεγαστικών δανείων δηµιούργησε προβληµατικές εκροές83. 

Δανειζόµενος – Εκχωρητής : 

Την αρχή κάνει ο δανειζόµενος (mortgagor) ο οποίος αιτείται στεγαστικό δάνειο 

είτε για να αποκτήσει ακίνητη περιουσία είτε για να αναχρηµατοδοτήσει υπάρχον 

δάνειο. Ο εκχωρητής (Asset originator) χρηµατοδοτεί το στεγαστικό δάνειο 

αποκοµίζοντας ως αµοιβή από τον δανειζόµενο χρηµατικά ποσά που αφορούν έξοδα 

και κόστη της διαδικασίας έγκρισης και εκταµίευσης του δανείου αλλά και ποσοστά από 

την διαδικασία πώλησης του δανείου84. 

Στην πρώτη αυτή σχέση µεταξύ εκχωρητή και δανειζόµενου, βασικό ρόλο παίζει 

το γεγονός ότι ο δανειζόµενος συχνά δεν έχει γνώση βασικών εννοιών των αγορών και 

του χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος. Είναι πιθανόν εποµένως να µη γνωρίζει όλες 

τις εναλλακτικές επιλογές που είναι διαθέσιµες σε αυτόν, αλλά ακόµα και εάν τις 

γνωρίζει υπάρχει ενδεχόµενο να επιλέξει χωρίς η απόφαση αυτή να είναι προς το 

συµφέρον του. Εποµένως αυξάνεται η πιθανότητα της πρακτικής του predatory 

lending, που αναλύθηκε παραπάνω και ο δανειζόµενος µπορεί να προστατευτεί µόνο 

καταφεύγοντας σε διεθνείς και τοπικούς οργανισµούς και µέσω κανονισµών που 

αφορούν την καταπάτηση των δικαιωµάτων του, το οποίο επίσης µπορεί να µην το 

γνωρίζει85. Επίσης στην αλυσίδα παρεμβάλλονταν πολλές φορές και brokers από 

επιχειρήσεις που δεν ανήκουν σε κάποιο τραπεζικό όμιλο και επομένως δεν 
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εποπτεύονται από τις ρυθμιστικές αρχές. Επειδή οι brokers αμοίβονταν με ποσοστά 

επί των δανείων που χορηγούσαν, τα οφέλη τους δεν συνδυάζονται (είναι στην 

πραγματικότητα αντίθετα) με το ύψος κινδύνου που εμπεριέχεται στα δάνεια που 

χορηγούσαν. Το ζήτημα ηθικής ανευθυνότητας που μοιραία προκύπτει θα αναλυθεί 

παρακάτω.  

Εκχωρητής – Εταιρία Ειδικού Σκοπού 

Τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια που χρηµατοδοτούν οι εκχωρητές 

συγκεντρώνονται ως µια οµάδα οµοειδών απαιτήσεων και πωλούνται, μέσω 

διαμεσολαβητών (mortgage brokers), τα οποία έρχονταν σε επαφή και αξιολογούσαν 

πιστωτικά τους δανειολήπτες. Στη συνέχεια, οι δανειστές ίδρυαν (για λογιστικούς και 

φορολογικούς σκοπούς) μια ανεξάρτητη, εξωχώρια χρηματοοικονομική οντότητα 

(offshore Special Purpose Vehicle – SPV) η οποία εκδίδει χρεόγραφα 

χρησιµοποιώντας ως εξασφάλιση τα εκχωρηθέντα στεγαστικά δάνεια. Οι Εταιρίες 

Ειδικού Σκοπού ή ‘Ειδικά Οχήµατα’, µεταφέρουν και αποµονώνουν τους κινδύνους των 

εκχωρητών από την δηµιουργία «επικίνδυνων» δανείων, έχουν εποµένως ένα 

συγκεκριµένο και βραχυπρόθεσµο στόχο86. Στην άνω σχέση οι διαµεσολαβητές είναι 

υπεύθυνοι για όλες τις λεπτοµέρειες της αγοραπωλησίας και της έκδοσης των 

αξιόγραφων χρέους. Για τις παραπάνω υπηρεσίες τους ανταµείβονται µέσω εξόδων, 

που επιβαρύνονται οι επενδυτές αλλά και µέσω premiums των χρεογράφων που 

πληρώνουν οι φιλόδοξοι αγοραστές. 

 Το γεγονός ότι οι Εταιρίες Ειδικού Σκοπού δεν απασχολούν προσωπικό και δεν 

έχουν λειτουργικά κόστη και έξοδα, τις κάνει ιδιαίτερα επικερδείς, αφού επιλέγουν 

συνήθως να έχουν την έδρα τους σε χώρες στις οποίες έχουν φορολογικά 

πλεονεκτήµατα (παραδείσους), µειώνοντας ακόµα περισσότερο τις χρηµατικές εκροές 
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τους. Οι εταιρίες αυτές αγοράζουν τα πακέτα οµοειδών απαιτήσεων από τους 

εκχωρητές, τα εµφανίζουν στο ενεργητικό τους και εκδίδουν τα αξιόγραφα χρέους 

(MBSs) που πωλούν στους τελικούς επενδυτές. Από την πώληση των χρεογράφων 

στους επενδυτές, η εταιρεία εισπράττει χρήµατα µε τα οποία εν συνεχεία πληρώνει τον 

εκχωρητή87.  

Μέσω της δηµιουργίας των MBAs, το ρίσκο των ενυπόθηκων δανείων 

κατανέµεται σε διαφορετικές κλάσεις (tranches) προστασίας ή έκθεσης στον κίνδυνο. 

Υπάρχει η ανώτερη κλάση, ενδιάµεσες κατηγορίες και η κατώτατη κλάση η οποία 

περιέχει τα αξιόγραφα µε το µεγαλύτερο ρίσκο. Οι προνοµιούχες κατηγορίες έχουν 

πρώτες αξίωση επί των ταµειακών ροών που δηµιουργούνται από την Εταιρία Ειδικού 

Σκοπού και οι υπόλοιπες κατηγορίες έχουν δικαίωµα απαίτησης µόνο όταν έχουν 

αποπληρωθεί οι προνοµιούχες κατηγορίες. Στην περίπτωση που τα τιτλοποιηµένα 

περιουσιακά στοιχεία δεν µπορούν να καλύψουν τις πληρωµές, οι απώλειες 

απορροφούνται πρώτα από τις κατώτερες κατηγορίες και οι υψηλότερου επιπέδου 

κατηγορίες παραµένουν ανεπηρέαστες. Οι κατώτερες κατηγορίες είναι αυτές που είναι 

περισσότερο εκτεθειµένες στον κίνδυνο αποπληρωµής. Σε κάποιες περιπτώσεις 

λαµβάνουν µόνο τις υπολειµµατικές ταµειακές ροές εφόσον οι υπόλοιπες κατηγορίες 

έχουν ήδη πληρωθεί. Για το λόγο αυτό, τις κατώτερες αυτές κλάσεις τις κρατά συνήθως 

ο εκχωρητής. 

Εταιρία Ειδικού Σκοπού – Τρίτα Μέρη 

Το γεγονός ότι η Εταιρία Ειδικού Σκοπού έχει περισσότερες πληροφορίες που 

αφορούν την ποιότητα των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων σε σχέση µε τα τρίτα 

µέρη που συναλλάσσεται, δηµιουργεί και πάλι το πρόβληµα της ασυµµέτρου 

πληροφόρησης και µπορεί να δηµιουργήσει επιπλέον και πρόβληµα δυσµενούς 
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επιλογής (adverse selection) : η εταιρία αυτή µπορεί να τιτλοποιήσει τα προβληµατικά 

δάνεια και να κρατήσει στις οικονοµικές της καταστάσεις τα ‘καλά’ δάνεια ή να 

τιτλοποιήσει το σύνολο των δανείων που έχουν εκχωρηθεί σε αυτή. 

Αναφορικά µε τα τρίτα µέρη που εµπλέκονται στη διαδικασία της τιτλοποίησης, 

ο φορέας εξυπηρέτησης (servicer) συγκεντρώνει τις πληρωµές και παρακολουθεί τα 

τιτλοποιηθέντα περιουσιακά στοιχεία. Υπάρχει πιθανότητα ο φορέας εξυπηρέτησης να 

είναι ο ίδιος ο εκχωρητής καθώς ο φορέας εξυπηρέτησης χρειάζεται να έχει αρκετές 

γνώσεις για ολόκληρη τη διαδικασία της τιτλοποίησης, όµοιες µε αυτές του εκχωρητή. 

Τα εισοδήµατα των επενδυτών από την αγορά των ενυπόθηκων τίτλων εξαρτώνται σε 

µεγάλο βαθµό από τον φορέα εξυπηρέτησης, αφού είναι αυτός που ελέγχει τη 

διαδικασία συλλογής των εισπράξεων88. 

Αφού τα χρεόγραφα έχουν εκδοθεί από την Εταιρία Ειδικού Σκοπού, οι οίκοι 

αξιολόγησης αποτιµούν τα χρεόγραφα αυτά χρησιµοποιώντας ως κριτήρια 

αξιολογήσεις, που είναι διαθέσιµες στο κοινό και δηµοσιεύουν τις βαθµολογήσεις τους. 

Το µεγαλύτερο µέρος των επενδυτών όπως ήδη αναφέραµε, εξαρτάται σε µεγάλο 

βαθµό από τις κρίσεις των οίκων αξιολόγησης στην αγορά των εν λόγω τίτλων89. Στη 

σχέση αυτή υπάρχει και πάλι πρόβληµα ασυµµέτρου πληροφόρησης καθώς οι 

εκχωρητές αλλά και οι εταιρίες διαµεσολάβησης συνήθως είναι σε θέση να γνωρίζουν 

περισσότερα από τους οίκους αξιολόγησης για την ποιότητα των ενυπόθηκων 

δανείων90. 
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7.3 Η Τιτλοποίηση των Sub-prime Δανείων και ο Ηθικός Κίνδυνος 

Η διαδικασία τιτλοποίησης των sub-prime δανείων ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990 

και έκτοτε αυξήθηκε σημαντικά, με το securitization rate (ποσοστό τιτλοποιημένων 

προς χορηγούμενα δάνεια) να φθάνει κατά την περίοδο 2001-2007 στο ποσοστό του 

95% από 45%. Μέχρι τότε, για τα δάνεια που χρησιµοποιούνταν, υπήρχαν ιστορικά 

στοιχεία και δεδοµένα αναφορικά µε τον κίνδυνο και την απόδοση των αξιόγραφων των 

εν λόγω δανείων. Η έλλειψη εποµένως ιστορικών στοιχείων, που αφορούν τα ποσοστά 

αθέτησης των δανείων sub-prime, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην υπέρμετρα θετική 

αξιολόγηση των δανείων και των χρεογράφων που στηρίζονταν σε αυτά από τους 

οίκους αξιολόγησης.  

Καθοριστικής σηµασίας ήταν και η ελλιπής πληροφόρηση που είχαν οι 

επενδυτές για τα νέα αυτά προϊόντα, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι τους παρείχαν 

ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις σε σχέση µε τα αξιόγραφα στα οποία µέχρι τότε 

επένδυαν91. Μέσω της καινοτοµίας της τιτλοποίησης οι τράπεζες µπορούσαν να 

µεταφέρουν τον πιστωτικό κίνδυνο µακριά από τις οικονοµικές τους καταστάσεις. Είχαν 

εποµένως κίνητρο να χορηγούν ελεύθερα δάνεια, γνωρίζοντας ότι δεν θα επωµιστούν 

το ρίσκο των αποφάσεων τους. Μπορούσαν εποµένως να χαλαρώσουν τα πιστοδοτικά 

τους κριτήρια και να αυξήσουν την παραγωγή τους σε δάνεια χαµηλής εξασφάλισης, 

αυξάνοντας µε τον τρόπο αυτό τα κέρδη τους χωρίς να εκτίθενται σε κινδύνους. 

Το γεγονός αυτό της ασύμμετρης πληροφόρησης ερμηνεύεται ως ηθική 

ανευθυνότητα (moral hazard) από πλευράς των τραπεζών. Με τον όρο αυτό 

αναφέρεται το γεγονός ότι σε µια συναλλαγή, ο συµβαλλόµενος ο οποίος είναι 

                                            

 

91 Schuermann, Adam B. Ashcraft & Til. Understanding the Securitization of Sub-prime Mortgage Credit. 
Federal Reserve Bank of New York, 2007, pp 67-68 
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αποµονωµένος από τον κίνδυνο συµπεριφέρεται διαφορετικά απ' ότι θα 

συµπεριφερόταν αν ήταν πλήρως εκτεθειµένος στον κίνδυνο. 

Μια δεύτερη μορφή «moral hazard» ήταν η συμπεριφορά των fund managers. 

Για να ξεχωρίσουν απέναντι στον ανταγωνισμό και να πετύχουν καλύτερες αποδόσεις 

αναλάμβαναν υψηλά επίπεδα κινδύνου. Προκειμένου δηλαδή να πετύχουν καλύτερη 

«διαφοροποίηση» και να μπουν μέσα στη λίστα με τους 10 καλύτερους διαχειριστές 

κεφαλαίων, ώστε να εισπράξουν μια καλή αμοιβή, οδηγήθηκαν στη λήψη μη 

ορθολογικών αποφάσεων, οι συνέπειες των οποίων φάνηκαν με το ξέσπασμα της 

κρίσης.  

Τελευταία μορφή ηθικής ανευθυνότητας ήταν και οι αµοιβές (bonus) των 

στελεχών του τραπεζικού τοµέα για την επίτευξη στόχων, η οποία επίσης σχετίζεται µε 

τον ηθικό κίνδυνο92. Τα στελέχη προκειµένου να επιτύχουν τους στόχους που τους 

έθετε ο οργανισµός και να ανταµειφθούν, αναλάµβαναν βραχυπρόθεσµα µεγάλο ρίσκο 

και έπαιρναν παράτολµες αποφάσεις. Πολλές φορές αποκτούσαν, ως ανταμοιβή, 

δικαιώματα σε μετοχές των τραπεζών. Για να ανεβεί η τιμή της μετοχής και να 

αποκτήσουν μεγαλύτερη ανταμοιβή θα έπρεπε οι τράπεζες να εμφάνιζαν 

βραχυπρόθεσμα σημαντική κερδοφορία από τη διαδικασία χορήγησης δανείων και 

ύστερης τιτλοποίησής τους. Τα στρεβλά κίνητρα εποµένως των τραπεζών προς τα 

στελέχη τους για γρήγορο και εύκολο κέρδος µέσω της επίτευξης βραχυπρόθεσµων 

στόχων, διόγκωσαν το πρόβληµα της χορήγησης δανείων χαµηλής εξασφάλισης. 

Ως υποστηρικτικό επιχείρημα της διαδικασίας τιτλοποίησης των τραπεζικών 

ιδρυμάτων, θα μπορούσε να ειπωθεί πώς θεωρούσαν ότι η ανοδική πορεία στις τιµές 

των ακινήτων τους προστάτευε έναντι αθετήσεως πληρωµών από τους δανειζόµενους. 

Όμως πολλές φορές χορηγούσαν δάνεια χωρίς να αξιολογήσουν καν τον 

                                            

 

92 Fabozzi, Frank J. Foundations of Financial Markets and Institutions. Prentice Hall, 2009, pp 23-29 
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ενδιαφερόµενο πελάτη! Σηµαντική επίσης ήταν και η απουσία σε πολλές περιπτώσεις 

των εποπτικών αρχών, οι οποίες δεν κατάφερναν αποτελεσµατικά να εµποδίσουν την 

ανεξέλεγκτη χορήγηση των δανείων χαµηλής εξασφάλισης από τις τράπεζες93. 

7.4 Η ευθύνη των επενδυτών 

 Οι τράπεζες, όπως προαναφέρθηκε εφάρμοζαν την τεχνική της χορήγησης και 

εκ των υστέρων τιτλοποίησης δανείων ή αλλιώς, οriginate and distribute.  Ωστόσο οι 

τελικοί επενδυτές που αγόραζαν τα MBAs φέρουν και αυτοί µέρος ευθύνης στην κρίση 

των sub-prime δανείων94. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του “Working Group on Financial 

Markets” αν δεν υπήρχε προθυμία από πλευράς επενδυτών να αναλάβουν μεγάλα 

ρίσκα, με την προσδοκία αντίστοιχων κερδών, η όλη διαδικασία θα σταματούσε καθώς 

δεν θα υπήρχε τελικός επενδυτής.  

Οι επενδυτές αυτοί ήταν κυρίως έμπειροι διαχειριστές κεφαλαίων (hedge funds, 

ασφαλιστικά ταμεία, SWFs95 και επενδυτικές τράπεζες), οι οποίοι είτε δεν εκτίµησαν το 

µέγεθος του κινδύνου είτε στηρίχτηκαν τυφλά στις αξιολογήσεις των οίκων 

αξιολόγησης. Θα έπρεπε ωστόσο να αντιληφθούν ότι οι αποδόσεις που έπαιρναν από 

τα subprime MBS ήταν μεγαλύτερες από άλλων χρεογράφων αντίστοιχης 

πιστοληπτικής ικανότητας, συνεπώς κάπου ήταν κρυμμένος κάποιος κίνδυνος.  

Στόχος όμως των επενδυτών ήταν το γρήγορο κέρδος µέσω υψηλών 

αποδόσεων, όπως στην περίπτωση των στελεχών, πολλές φορές όµως 

                                            

 

93 Bernanke, Ben. Federal Financial Regulatory Agencies Issue Final Statement on Sub-prime Mortgage 
Lending. Chicago: Federal Reserve, 2007, pp 7-9 
94 Schuermann, Adam B. Ashcraft & Til. Understanding the Securitization of Sub-prime Mortgage Credit. 
Federal Reserve Bank of New York, 2007, pp 26-29 
95 Τα Sovereign Wealth Funds είναι κρατικά Funds, που διαχειρίζονται κρατικά κεφάλαια για 
επενδυτικούς σκοπούς. Δημιουργούνται από κυβερνήσεις που δεν έχουν σημαντικό δημόσιο χρέος αλλά 
πλεονάζουσα ρευστότητα να επενδύσουν. Τα μεγαλύτερα ανήκουν σε πετρελαιοπαραγωγές χώρες (Abu 
Dhabi, Saudi Arabia, Kuwait) ή εξαγωγικές χώρες (Singapore, China).  
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παραβλέποντας τους μη ορατούς κινδύνους ή ξεγελασμένοι από τις αξιολογήσεις των 

Οίκων Αξιολόγησης. Ο Jon Danielsson σε άρθρο του, με τίτλο Blame the models (Μάιος 

2008), εξηγεί ότι δεν θα έπρεπε να ξεγελαστούν όμως, γιατί η αξιολόγηση ενός SIV με 

AAA-rate δεν είναι ίδια με την ΑΑΑ αξιολόγηση μιας εταιρείας όπως η Microsoft, γι’ αυτό 

και η απόδοσή του ήταν 200 μονάδες βάσης παραπάνω.  

Κλείνοντας το κεφάλαιο, λόγω των άνω αναφερθέντων λόγων, η τιτλοποίηση και 

η µεταφορά του πιστωτικού κινδύνου, θεωρείται από πολλούς σηµείο κλειδί στην 

πρόσφατη κρίση της αγοράς των Sub-prime δανείων και έχει δεχτεί σφοδρή κριτική ως 

χρηµατοοικονοµικό εργαλείο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο: ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

8.1 Η αγορά των C.D.O. 

Τα CDOs (Collateralized Debt Obligations) είναι δομημένα χρηματοοικονομικά 

προιόντα, που δημιουργούνται από τη διαδικασία της τιτλοποίησης. Με την έννοια του 

«δομημένου» αναφέρεται  ο διαχωρισμός του σε βαθμίδες («trenches»), οπότε υπάρχει 

σειρά προτεραιότητας στην εξόφληση, υπάρχει δηλαδή δομή που ακολουθούν οι 

χρηματορροές96. Εκδίδονται από επενδυτικές τράπεζες ή οργανισµούς και θεωρούνται 

αρκετά επικερδή, καθώς το κέρδος προκύπτει από το spread µεταξύ του επιτοκίου που 

εισπράττουν από την απόδοση τους και του επιτοκίου που καταβάλουν στους 

επενδυτές που τα έχουν αγοράσει. 

Αποτελούν στην ουσία επανατιτλοποίηση ήδη τιτλοποιημένων δανείων97. Πιο 

συγκεκριμένα, δημιουργείται ένα σύνολο από διάφορα trenches ήδη τιτλοποιημένων 

δανείων, τα οποία ξαναπακετάρονται και τιτλοποιούνται, δημιουργώντας ένα CDO. Tο 

χαρτοφυλάκιο των ομολόγων αυτών (CDO) αποτελεί σύνθεση τριών κατηγοριών 

οφειλών, διαφορετικού ρίσκου και απόδοσης: 

α) της senior tranche, με το μικρότερο ρίσκο (και συνεπώς μικρότερη απόδοση), 

αλλά με την υψηλότερη αξιολόγηση και προτεραιότητα, αναφορικά με την 

πραγματοποίηση των πληρωμών στους επενδυτές. 

β) της mezzanine tranche, με μεγαλύτερο ρίσκο (και απόδοση), αλλά 

χαμηλότερης αξιολόγησης. 

                                            

 

96 Kuznetsov, Alex. The Complete Guide to Capital Markets for Quantitative Professionals. McGraw-Hill 
, 2006, pp 34-38. 
97 Fabozzi, Frank J. Foundations of Financial Markets and Institutions. Prentice Hall, 2009 
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γ) της equity tranche που έχει το μεγαλύτερο ρίσκο (και τη μεγαλύτερη απόδοση) 

και συνήθως δεν αξιολογείται πιστωτικά, δηλαδή δεν έχει συγκεκριμένο επιτόκιο. Όσοι 

επενδυτές αγοράζουν ομόλογα αυτής της κατηγορίας, πληρώνονταν μόνο όταν 

ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των δύο παραπάνω κατηγοριών ομολόγων. Κατά 

συνέπεια, η κατηγορία αυτή υπέστη πρώτη τις συνέπειες των προβλημάτων που 

εμφανίσθηκαν και αφορούσαν τις δυσκολίες στην πληρωμής των τoκoχρεολυσίων 

δανείων χαμηλής εξασφάλισης. 

Ο σκοπός ήταν μέσω αυτής της διαδικασίας να ανεβεί η πιστοληπτική ικανότητα 

των δανείων συνολικά, μέσα στο «πακέτο» των CDO. Έτσι ενσωματώνοντας δάνεια 

διαφόρων κατηγοριών και πιστοληπτικής διαβάθμισης μπορούσαν να ανεβάσουν την 

πιστοληπτική ικανότητα sub-prime δανείων σε ΑΑ-rate ή ακόμα και ΑΑΑ με λίγη καλή 

θέληση, από ΒΒ ή ΒΒΒ. Με αυτόν τον τρόπο τα έκαναν ελκυστικά σε επενδυτές λόγω 

της μεγάλης απόδοσής τους και του «μικρού» ρίσκου, λόγω της υψηλής διαβάθμισής 

τους. Τα CDO περιείχαν βέβαια κατά ένα μεγάλο ποσοστό και ομόλογα χαμηλού 

ρίσκου, έτσι ώστε να είναι δυνατό να αξιολογηθούν ως υψηλής αξιοπιστίας (κατηγορίας 

ΑΑΑ) από τους οίκους αξιολόγησης.  

Στόχος για όλους τους εκδότες των CDOs είναι να πετύχουν όσο το δυνατόν 

υψηλότερες αποδόσεις, αφού µέσω των χρηµατοοικονοµικών αυτών προϊόντων είναι 

δυνατή η διαφοροποίηση του κινδύνου τους. Ένα “High Grade ABS CDO” 

περιλαµβάνει ΑΑΑ, ΑΑ και Α βαθμίδες (tranches) και αποτελεί εποµένως ένα αρκετά 

αποδοτικό και υψηλά αξιολογηµένο CDO. Ένα “Mezzanine ABS CDO” περιλαµβάνει 

και ΒΒΒ tranches, ενώ η συνολική αξιολόγηση είναι senior AAA για το µεγαλύτερο 

ποσοστό αυτών. Το senior AAA tranche που δηµιουργείται εμπεριέχει και τα 

τιτλοποιηµένα ΒΒΒ Sub-prime tranches, κεκαλυμμένα. Πολύ σηµαντικό ρόλο 

εποµένως στην ανάπτυξη και στην ανεξέλεγκτη πορεία που πήρε η αγορά των CDOs, 

έπαιξε η βαθµολόγηση τους από τους οίκους αξιολόγησης 

Κάθε κατηγορία ομολόγων απευθύνονταν σε διαφορετικές κατηγορίες 

επενδυτών. Σε ομόλογα της κατηγορίας equity tranche επενδύονταν κυρίως hedge 
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funds, δηλαδή διεθνή κερδοσκοπικά κεφάλαια που επιδιώκουν υψηλές αποδόσεις των 

επενδύσεών τους, αδιαφορώντας σχεδόν για το ρίσκο. Βασίζονταν σε «εγγυημένες 

υποχρεώσεις χρέους», δηλαδή βασίζονταν στις προσδοκίες απολαβής των δανειακών 

οφειλών που θα απέφεραν υψηλό κέρδος. Παράλληλα όμως, ενσωμάτωναν το κάθε 

μορφής ρίσκο που ενείχαν τα δάνεια που είχαν δοθεί και από τα οποία προέρχονταν.  

Επινοήθηκαν και άλλοι, νέοι μηχανισμοί για την παραγωγή δευτερογενών 

CDOs: τα αρχικά CDOs διασπώνταν και δημιουργούνταν νέα, από τη μίξη των 

επιμέρους στοιχείων των πρώτων και μεταπωλούνταν. Τελικά, ακόμη και τα 

χρεόγραφα που ήταν χαμηλής αξιολόγησης, «αναδομούνταν» και επαναξιολογούνταν 

ως υψηλότερης αξιοπιστίας προϊόντα. Τα CDOs έδιναν τη δυνατότητα στους 

αγοραστές τους να κερδίζουν από τις διαφορές αποδόσεων (spreads). 

Επιπλέον, τα ομόλογα CDO έδιναν τη δυνατότητα σε όσα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα ήθελαν, να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά κάποιας πολιτείας των ΗΠΑ, 

αφού μπορούσαν να αγοράζουν δομημένα ομόλογα που περιείχαν δάνεια που 

χορηγήθηκαν στη συγκεκριμένη περιοχή, χωρίς να χρειάζεται να ανοίξουν κατάστημα 

στην περιοχή αυτή προκειμένου να προβούν σε δανειοδότηση. Έτσι, τα ομόλογα αυτά 

έβρισκαν κατόχους σε κάθε γωνιά των ΗΠΑ, και ολόκληρου του κόσμου. Κατ’αυτόν τον 

τρόπο, οι περισσότερες τράπεζες των ανεπτυγμένων χρηματοπιστωτικών κέντρων του 

κόσμου συμμετείχαν στους μηχανισμούς των αγορών CDO. 

Τα καινοτόµα αυτά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία εµφανίστηκαν στα τέλη της 

δεκαετίας του 1980 και µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1990 η αξία τους αποτιµούνταν 

περίπου στα 2 δις $. Έκτοτε υπήρξε ραγδαία αύξηση στη έκδοση τους και µέχρι το 

2001 η αξία τους άγγιζε τα 100 δις $. Η µεγάλη έκρηξη παρουσιάστηκε από το 2005 

και µετά, µέχρι το 2007, όπου εµφανίστηκε η παγκόσµια οικονοµική κρίση, η οποία 

ανέκοψε την ανοδική τους πορεία. Υπολογίζεται ότι το 2006 έφτασε τα 480 δις $, χωρίς 

να μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια, λόγω του ότι δεν υπάρχει στην αγορά των 

SPV εποπτική αρχή, που να παρακολουθεί τις εκδόσεις των επενδυτικών τραπεζών. 
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Διάγραμμα 8.1: H έκδοση δομημένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων διαχρονικά 
Πηγή: Inside MBS & ABS; JPMorgan Chase & Co.and European Securitization Forum 
 

Οι περισσότεροι εκδότες για να πετύχουν υψηλές αποδόσεις για τα προϊόντα 

τους, προσέφεραν πρόσθετες εγγυήσεις ή πιστωτικά παράγωγα, ενώ για τους 

επενδυτές, οι οποίοι στηρίζονταν τυφλά στις αξιολογήσεις των οίκων, αποτελούσαν µια 

επενδυτική λύση, η οποία τους βοηθούσε να απολαµβάνουν υψηλές αποδόσεις µέσω 

της διαφοροποίησης που τους προσέφεραν, εν αντιθέσει µε ένα µεµονωµένο MBS ή 

μηδενικής απόδοσης προθεσμιακές καταθέσεις. Η προσέλκυση εποµένως ολοένα και 

περισσότερων επενδυτών µέσω των υψηλών αποδόσεων που προσέφεραν αλλά και 

η συνεχόµενη έκδοση τους από τους επενδυτικούς οργανισµούς και τις τράπεζες, 

συνέβαλαν καθοριστικά στην εξάπλωση τους σε µεγάλο µέρος της αγοράς. Οι 

επενδυτές τα κρατούσαν στα χαρτοφυλάκια τους και οι τράπεζες στις οικονοµικές τους 

καταστάσεις ή εκτός αυτών µέσω των Ειδικών Επενδυτικών Οχηµάτων (SIVs), 

διογκώνοντας µε τον τρόπο αυτό τις νέες εκδόσεις τους αλλά και τις τιµές τους.  

Η πολυπλοκότητα ωστόσο των καινοτόµων αυτών προϊόντων αλλά και η 

δυσκολία στην αξιολόγηση τους, λόγω της έλλειψης ιστορικών στοιχείων, έπαιξε 
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καθοριστικό ρόλο στην κρίση της αγοράς των Sub-prime δανείων αλλά και στην 

γενικότερη οικονοµική κρίση.  

Οι βαθµολογήσεις τους εποµένως δεν ήταν ακριβείς και η αξιολόγηση του 

κινδύνου τους, στηριζόµενη σε λάθος εκτιµήσεις, ήταν ελλιπής. Η αγορά των CDOs είχε 

σε µεγάλο βαθµό στηριχθεί στα Mortgage-Backed Securities (MBS) και κατά συνέπεια 

σε Sub-prime ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια, αφού οι τράπεζες έψαχναν υψηλά 

αξιολογηµένα tranches µε όσο το δυνατόν χαµηλότερο κόστος. Με την κρίση στην 

αγορά ακινήτων και την ραγδαία αύξηση των αθετήσεων πληρωµών των ενυπόθηκων 

στεγαστικών δανείων κατά το 2007, η αγορά των MBS και των CDOs αντιµετώπισε 

σοβαρά προβλήµατα, αφού οι τιµές τους έπεσαν και οι εκδόσεις νέων τίτλων µειώθηκαν 

κατακόρυφα. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι τα CDOs και κυρίως αυτά που 

στηρίζονταν σε Sub-prime MBS, συνετέλεσαν στην εξάπλωση του κινδύνου που 

έκρυβαν τα στεγαστικά αυτά δάνεια χαµηλής πιστοληπτικής ικανότητας. Αποτέλεσαν 

δηλαδή ένα επιπλέον «όχηµα» µέσω του οποίου τα Sub-prime δάνεια διοχετεύτηκαν 

σε ολόκληρη την αγορά. Όταν εποµένως τα δάνεια αυτά αποδείχτηκαν «επικίνδυνα»,  

η κατάσταση είχε πλέον ξεφύγει από τα χέρια των τραπεζών αλλά και των Αρχών98. 

8.2 Τα SIVs, ο ρόλος τους στην κρίση και Off-Balance Sheet δραστηριότητες 

Τα τελευταία χρόνια ανεδείχθησαν πολλές Ειδικές Επενδυτικές Εταιρίες (Special 

Investment Companies) που λειτουργούσαν στα πλαίσια τραπεζικών οµίλων, 

προσφέροντας καινοτόµα προϊόντα. Μορφές τέτοιων επενδυτικών εταιρειών υψηλής 

µόχλευσης αποτελούσαν τα Conduits και τα SIVs (Structured or Special Investment 

Vehicles, δηλαδή Δοµηµένα ή Ειδικά Επενδυτικά Οχήµατα)99. Η πολιτική αυτών των 

                                            

 

98 Yellen, Janet L. A Painfully Slow Recovery for America's Workers: Causes, Implications, and the 
Federal Reserve's Response. Germany: European Central Bank, 2013, pp 68-69 
99 Marquis, Peter Rose & Milton. Money and Capital Markets: Financial Institutions and Instruments in 
a Global Marketplace. Mc Graw Hill, 2007, pp 70-73. 
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εταιριών όριζε τη διακράτηση των CDOs που εξασφάλιζαν µακροχρόνια ρευστότητα 

και κεφάλαια από την έκδοση βραχυπρόθεσµων Εµπορικών Τίτλων Δανειακών 

Εγγυήσεων (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs). 

Τα κίνητρα των µητρικών επιχειρήσεων στη συγκρότηση τέτοιων οντοτήτων 

συνίστατο στην εξάλειψη των περιοριστικών απαιτήσεων για κεφαλαιακή επάρκεια των 

τραπεζών. Μόνη υποχρέωση των τελευταίων ήταν να εγγυηθούν τη δυνατότητα των 

Conduits και των SIVs να ξεχρεώσουν τους επενδυτές τους, εάν οι οντότητες αυτές δεν 

κατάφερναν να εκδώσουν νέους τίτλους στην αγορά. Το βασικό όµως πρόβληµα στην 

όλη διαδικασία εντοπίζεται στην απόκρυψη της διακράτησης τέτοιων τίτλων από τους 

ισολογισµούς των τραπεζών, µέσω των εξωλογιστικών καταστάσεων των τραπεζών 

(off-balance sheets). Δημιουργήθηκε έτσι ένα Arbitrage εποπτείας.  

Τα SIVs εποµένως αποτελούν επενδυτικά οχήµατα µέσω των οποίων οι 

τράπεζες «µετέφεραν» εκτός των οικονοµικών τους καταστάσεων περιουσιακά 

στοιχεία και ειδικά εκείνα που εµπεριέχουν µεγάλο ρίσκο και πιστωτικό κίνδυνο. Έχουν 

µεγάλη χρηµατοοικονοµική µόχλευση λόγω του µεγάλου ποσοστού Ξένων κεφαλαίων 

σε σχέση µε τα Ίδια κεφάλαια, ενώ προτιµούνται κυρίως από επενδυτές οι οποίοι 

θέλουν να είναι µέτοχοι στο επενδυτικό αυτό όχηµα ή αγοράζουν εµπορικά χρεόγραφα 

που εκδίδουν τα SIVs. Για µεγάλο διάστηµα τα SIVs αποτέλεσαν µια «σπουδαία 

πατέντα» για τις τράπεζες, οι οποίες µε τον τρόπο αυτό µείωναν τον κίνδυνο που ήταν 

εκτεθειµένες και µπορούσαν έτσι να αναπτυχθούν και να αυξήσουν τα κέρδη τους100. 

Υπολογίζεται ότι τα βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα που εκδόθηκαν από τα SIVs 

ανέρχονταν σε 1,5 τρις $ τον Μάρτιο του 2007, ενώ οι Ευρωπαικές τράπεζες κατείχαν 

περίπου τα 500 δις $ από αυτά.   

                                            

 

100 Blackburn, Robin. "The Sub-prime Crisis." New Left Review, April 2016: 62-107 
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Η βασική στρατηγική αυτών των επενδυτικών οχηµάτων είναι να δανείζονται 

χρήµατα βραχυπρόθεσµα µε χαµηλό κόστος και να αγοράζουν µακροπρόθεσµα 

χρεόγραφα που έχουν καλύτερη απόδοση. Τα SIVs έβρισκαν χρηµατοδότηση κυρίως 

στην commercial paper αγορά όπου πλήρωναν επιτόκιο κοντά στο Libor101. Στη 

συνέχεια αγόραζαν οµόλογα και προσδοκούσαν να βγάλουν µια διαφορά περίπου 

0.25%. Αυτά τα επενδυτικά σχήµατα είναι ο βασικός κορµός του προαναφερθέντος 

shadow banking system. Παρόλο που τα SIVs είχαν μικρή έκθεση σε sub-prime 

χρεόγραφα, όταν άρχισε η κρίση έγινε σχεδόν αδύνατον τα επενδυτικά αυτά οχήµατα 

να µπορούν να χρηµατοδοτήσουν τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις τους µε 

βραχυπρόθεσµη χρηµατοδότηση. Ως αποτέλεσµα, οι τράπεζες αναγκάστηκαν να 

βάλουν αυτά τα οχήµατα στους ισολογισµούς τους και άρα να τις χρηµατοδοτήσουν102.  

Αυτό από την µια αύξησε την µόχλευση των τραπεζών και από την άλλη, τα 

χρεόγραφα σε αυτά τα οχήµατα άρχισαν να πέφτουν σε αξία µε αποτέλεσµα οι 

τράπεζες να έχουν ακόµα µεγαλύτερες ζηµίες. Οι τράπεζες που διέθεταν τίτλους σε 

Conduits και SIVs χρειάζονταν άµεσα ρευστότητα για να ανταποκριθούν στις 

υποχρεώσεις των εγγυήσεων, που είχαν δώσει και για να µεταφέρουν τα υποκείµενα 

δάνεια στον ισολογισµό τους, κάτι που δηµιουργούσε αναπροσαρµογές και στους 

δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Όσες δε διέθεταν τέτοιους τίτλους, αντιµετώπιζαν µε 

διστακτικότητα το ενδεχόµενο δανεισµού µιας άλλης τράπεζας στη διατραπεζική 

αγορά, εξαιτίας της έλλειψης διαφάνειας από την έκθεση τους στον κίνδυνο 

ρευστότητας.  

 

                                            

 

101 Το London Interbank Offer Rate (LIBOR) είναι το επιτόκιο προσφοράς στο οποίο οι μεγάλες διεθνείς 
τράπεζες στο Λονδίνο δανείζονται κεφάλαια (διατραπεζικά) μεταξύ τους. 
102 Yellen, Janet L. A Painfully Slow Recovery for America's Workers: Causes, Implications, and the 
Federal Reserve's Response. Germany: European Central Bank, 2013, pp 77-79 
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8.3 Credit Default Swaps (C.D.S.) και O.T.C. αγορές 

Στο σημερινό χρηματοπιστωτικό σύστημα υπάρχουν δύο γενικές κατηγορίες 

αγορών, που διαπργματεύονται χρηματοοικονομικά προιόντα: Οι οργανωμένες 

αγορές, δηλ. τα χρηματιστήρια και οι μη οργανωμένες αγορές, αλλιώς εξω-

χρηµατιστηριακές αγορές (Over The Counter, OTC). Σε αυτές οι συναλλαγές δεν 

πραγματοποιούνται σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο, όπως π.χ. ένα χρηματιστήριο, 

αλλά οι επενδυτές απευθύνονται στις επενδυτικές τράπεζες, που λειτουργούν ως 

Market Makers. Πολλές φορές μάλιστα είναι αντισυμβαλλόμενοι (και όχι μόνο 

διαμεσολαβητές) στις συναλλαγές μεταξύ αγοραστών – πωλητών. Το κέρδος τους είναι 

η διαφορά (spread) μεταξύ τιμής αγοράς και πώλησης ενός προιόντος.  

Βασικά µειονεκτήµατα των εν λόγω αγορών είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, λόγω 

κυρίως της µεγάλης πιθανότητας αθέτησης των υποχρεώσεων από τους 

αντισυµβαλλόµενους αλλά και ο κίνδυνος ρευστότητας, λόγω του ότι δεν υπάρχει 

οργανωµένο σύστηµα προσφοράς και ζήτησης των εξω-χρηµατιστηριακών αυτών 

προϊόντων103. 

Η µεγαλύτερη κατηγορία προϊόντων που διαπραγµατεύονται στις εξω-

χρηµατιστηριακές αγορές είναι τα Swaps, τα οποία αποτελούν διµερείς συµφωνίες 

ανταλλαγής χρηµατορροών που βασίζονται σε υποκείµενες αξίες. Ένα παράδειγμα 

Swap είναι τα Interest Rate Swaps, όπου ένας συμβαλλόμενος αναλαμβάνει να 

πληρώνει σε ένα αντισυμβαλλόμενο ένα σταθερό επιτόκιο, ενώ ταυτόχρονα ο 

αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώνει στο συμβαλλόμενο ένα 

σταθερό επιτόκιο. 

                                            

 

103 Marquis, Peter Rose & Milton. Money and Capital Markets: Financial Institutions and Instruments in 
a Global Marketplace. Mc Graw Hill, 2007, pp 70-72 
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Τα Credit Default Swaps (CDSs) αποτελούν µια µεγάλη κατηγορία των Swaps, 

που τα τελευταία χρόνια παρουσίασε ραγδαία ανάπτυξη. Αναφέρονται σε συµφωνίες 

όπου ο αγοραστής πληρώνει κάποιο τίµηµα στον πωλητή, µε την προϋπόθεση ο 

πωλητής να πληρώσει στον αγοραστή την αξία για την οποία έχει ασφαλιστεί, εάν 

χρεοκοπήσει ο εκδότης και το εν λόγω οµόλογο δεν αποδώσει. Πρόκειται ουσιαστικά 

για µια µορφή ασφάλισης των επενδυτών έναντι κινδύνου πτωχεύσεως, ο οποίος 

συνήθως αναφέρεται σε εταιρίες ή και χώρες. Έτσι όταν π.χ. ένας επενδυτής αγοράζει 

ένα ομόλογο, το ασφαλίζει έναντι χρεοκοπίας του εκδότη στην επενδυτική τράπεζα, 

πληρώνοντας ένα ποσοστό (συνήθως 3%). Η επενδυτική τράπεζα αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να αποπληρώσει το ομόλογο στο ακέραιο σε περίπτωση χρεοκοπίας του 

εκδότη, είτε τη διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας του ομολόγου και του ποσού που θα 

εισπράξει ο επενδυτής από την εκκαθάριση της πτωχευμένης εταιρείας. 

 Τα CDSs αποτέλεσαν ένα σηµαντικό χρηµατοοικονοµικό εργαλείο για τους 

επενδυτές και µια καινοτοµία η οποία χρησιµοποιήθηκε πολύ από κερδοσκόπους µε 

σκοπό το γρήγορο και εύκολο κέρδος104. Μάλιστα έφτασαν στο σημείο να είναι 

πολλαπλάσιας αξίας της αξίας των ομολόγων που ασφάλιζαν, π.χ. ενώ ένα ομόλογο 

ήταν αξίας 1 δις $, τα CDSs που ασφάλιζαν το ομόλογο ήταν ανοιχτής αξίας 4 δις $! 

Ωστόσο, τα CDSs αποτελούν µια επικίνδυνη µορφή Swap, αφού τα µεγέθη των 

πληρωµών και αντίστοιχα των τιµηµάτων στην περίπτωση χρεοκοπίας είναι πολύ 

µεγάλα (αγγίζουν το 100% της αξίας του ομολόγου που ασφαλίζουν), σε σχέση π.χ. με 

ένα Interest Rate Swap που πληρώνει μόνο την επιτοκιακή διαφορά τάξεως 2-6%. 

Βασικό ρόλο στην ραγδαία ανάπτυξη τους έπαιξε το γεγονός ότι οι τράπεζες µέσω των 

καινοτόµων αυτών προϊόντων µπορούσαν να αυξάνουν τα κέρδη τους και τη µόχλευση 

τους, χωρίς ωστόσο να χρειάζεται να αυξήσουν τα Ίδια Κεφάλαια τους αλλά ούτε να 

                                            

 

104 Marquis, Peter Rose & Milton. Money and Capital Markets: Financial Institutions and Instruments in 
a Global Marketplace. Mc Graw Hill, 2007. 
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διατηρούν κάποιο περιθώριο ασφάλισης, όπως στην περίπτωση των 

χρηµατιστηριακών προϊόντων.  

Σηµαντικό στοιχείο της ταχείας αυτής ανάπτυξης αποτέλεσε και η έλλειψη 

ουσιαστικής εποπτείας, λόγω του ότι διαπραγµατεύονταν σε εξω-χρηµατιστηριακές 

αγορές. Οι αγοραπωλησίες εποµένως γίνονταν ελεύθερα, χωρίς να υπάρχει έλεγχος 

των συναλλαγών και των ποσών, ενώ οι βασικοί συναλλασσόµενοι ήταν οι επενδυτικές 

τράπεζες, οι οποίες διενεργώντας αγοραπωλησίες µε υπέρογκα ποσά επηρέαζαν 

ολόκληρο το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα. Ο ρόλος εποµένως των CDSs ήταν να 

µεταφέρουν τον κίνδυνο από τους επενδυτές που δεν µπορούν να τον αντέξουν σε 

αυτούς που µε αντάλλαγµα µια πιθανή πολύ καλή απόδοση είναι πρόθυµοι να 

αναλάβουν µεγάλο ρίσκο. Οι «επιθετικοί» αυτοί επενδυτές στην περίπτωση των CDSs 

ήταν οι επενδυτικές τράπεζες, οι οποίες υπό την έλλειψη ελέγχου και εποπτείας, 

δρούσαν ανεξέλεγκτα, εκδίδοντας υπέρογκες ποσότητες CDSs και εν τέλει 

«ακύρωναν» τον αρχικό σκοπό των καινοτόµων αυτών προϊόντων105. Το κέρδος 

προέκυπτε από τη διαφορά τιμής μεταξύ ενός CDS για κάποιο χρονικό διάστημα, οπότε 

και μεταβλήθηκε η πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας ή χώρας εκδότη του ομολόγου 

και έγινε πιο ή λιγότερο πιθανή μια χρεοκοπία της, ανεβάζοντας ή μειώνοντας 

αντίστοιχα την τιμή του CDS. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η αξία των CDSs τον 

Μάρτιο του 2007 ήταν 60 τρις $, ενώ την ίδια εποχή μόνο η JP Morgan, που είχε 

ισολογισμό 1,3 τρις $ κατείχε CDSs αξίας 7,8 τρις $. 

Εποµένως, η χρήση από τις τράπεζες των CDSs και η ανάληψη µεγάλων 

κινδύνων έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάρρευση πολλών από αυτές και στα µεγάλα 

ποσοστά χρεοκοπιών, στα πλαίσια της πρόσφατης χρηµατοοικονοµικής κρίσης. Η 

έλλειψη εµπιστοσύνης από την πλευρά των επενδυτών, δυσχέραινε την κατάσταση, 

                                            

 

105 Yellen, Janet L. A Painfully Slow Recovery for America's Workers: Causes, Implications, and the 
Federal Reserve's Response. Germany: European Central Bank, 2013, pp 70-73 
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αφού βλέποντας εταιρίες µε µεγάλα ονόµατα να αντιµετωπίζουν τεράστιες ζηµιές ή και 

χρεοκοπίες, τους έκανε να αµφιβάλλουν για το επίπεδο προστασίας που τους παρείχαν 

τα CDSs, ενώ η χρεοκοπία της Lehman Brothers αποτέλεσε κοµβικό σηµείο για την 

µετέπειτα πορεία της αγοράς. Προέκυψε δηλαδή ζήτηµα κατά πόσο τα CDSs παρείχαν 

όντως ασφάλεια στον κάτοχο τους, ενώ οι µεγάλες θέσεις που διατηρούσαν οι 

επενδυτικές τράπεζες σε CDSs συνέβαλλαν στην κατάρρευση του χρηµατοοικονοµικού 

συστήµατος106. 

8.4 Hedge Funds 

Τα hedge funds είναι κατά κανόνα επενδυτικά κεφάλαια, στα οποία μπορούν να 

συμμετέχουν επενδυτές που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. 

Συνηθίζουν να μην αντισταθμίζουν τις «ανοιχτές» θέσεις τους στην αγορά, γι’ αυτό και 

λέγονται κερδοσκοπικά κεφάλαια. Η συνολική θέση τους, στο απόγειο της αγοράς 

(άνοιξη 2008) έφτασε τα 3 τρις $. 

Είναι εγκατεστηµένα κυρίως σε offshore δικαιοδοσίες (φορολογικούς 

παραδείσους), τα οποία επενδύουν σε ένα ευρύτατο φάσµα παγίων, όπως µετοχές, 

οµόλογα, παράγωγα, νοµίσµατα και πολύτιµα µέταλλα, χρησιµοποιώντας συχνά 

µόχλευση και στοχεύοντας σε απόλυτη απόδοση, µη συνδεδεµένη δηλαδή µε κάποιο 

δείκτη όπως συµβαίνει µε τα κλασικά αµοιβαία κεφάλαια. Επειδή τα hedge funds είναι 

εγκατεστηµένα σε offshore δικαιοδοσίες, δεν υπόκεινται στους κανονισµούς και 

περιορισµούς στους οποίους υπόκεινται τα κλασσικά αµοιβαία κεφάλαια. Με άλλα 

λόγια, διαθέτουν απόλυτη σχεδόν ελευθερία επενδυτικών κινήσεων, τόσο στην επιλογή 

της στρατηγικής και των παγίων στα οποία επενδύουν, όσο και στη χρήση µόχλευσης 

                                            

 

106 Case, Karl E., Robert J. Shiller, Anne K. Thompson. "What Have They Been Thinking? Homebuyer 
Behavior in Hot and Cold Markets.Brookings Papers on Economic Activity." 2012, pp45-47 
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και οι επενδυτές που συµµετέχουν σε αυτά πρέπει να πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια 

εισοδήµατος107. 

Η αγορά των hedge funds είναι ιδιαίτερα ανοµοιογενής ως προς τις στρατηγικές 

τις οποίες το κάθε ένα ακολουθεί. Κοινή συνιστώσα όλων των στρατηγικών είναι ο 

εντοπισµός και η εκµετάλλευση αδυναµιών των αγορών. Σηµαντικό στοιχείο είναι το 

γεγονός ότι έχουν τη δυνατότητα να ενεργούν συναλλαγές πολλαπλάσιες των 

οικονοµικών τους δυνατοτήτων χρησιµοποιώντας δανειακά κεφάλαια και παράγωγα108. 

Τα hedge funds είναι αρκετά µοχλευµένα, κυρίως µέσω της χρηµαταγοράς µε εγγύηση 

τα ενεργητικά τους στοιχεία και η διαχείριση των κεφαλαίων τους γίνεται από έµπειρους 

διαχειριστές. 

 Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι έχουν “Open-Ended Structure”, δηλαδή 

συναλλάσσονται απευθείας µε τους επενδυτές σε κάθε περίπτωση έκδοσης ή εξαγοράς 

των µεριδίων τους και ότι δεν είναι υποχρεωµένα να δηµοσιεύουν τα οικονοµικά τους 

στοιχεία και να υπόκεινται σε έλεγχο από τις αρµόδιες αρχές. Το στοιχείο αυτό της µη 

δηµοσίευσης των οικονοµικών στοιχείων των hedge funds έπαιξε καθοριστικό ρόλο 

στην οικονοµική κρίση. Το γεγονός δηλαδή ότι κανείς δεν γνώριζε το ακριβές τους 

µέγεθος και το είδος των επενδύσεων τους τα καθιστούσε ιδιαίτερα αδιαφανή. Η 

έλλειψη εποµένως διαφάνειας στις συναλλαγές τους σε συνδυασµό µε την έλλειψη 

εποπτείας δηµιούργησαν αρκετά προβλήµατα όσον αφορά την κρίση, καθώς όταν 

εκδηλώθηκαν τα συµπτώµατα, κανείς δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει σε τι βαθµό είχε 

«µολυνθεί» και που είχαν επενδυθεί τα κεφάλαια του109.  

                                            

 

107 Marquis, Peter Rose & Milton. Money and Capital Markets: Financial Institutions and Instruments in 
a Global Marketplace. Mc Graw Hill, 2007, pp 49-51 
108 Marquis, Peter Rose & Milton. Money and Capital Markets: Financial Institutions and Instruments in 
a Global Marketplace. Mc Graw Hill, 2007 
109 Marquis, Peter Rose & Milton. Money and Capital Markets: Financial Institutions and Instruments in 
a Global Marketplace. Mc Graw Hill, 2007, pp 52-54 
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Τη διαχείριση των κεφαλαίων αναλαμβάνει ένας έμπειρος διαχειριστής, που 

αμοίβεται με προμήθεια διαχείρισης συνήθως 2% (από 1-4%), αλλά ταυτόχρονα 

εισπράττει αμοιβή καλής διαχείρισης από 20-45% των κερδών που επιτεύχθηκαν, 

χωρίς όμως να συμετέχει σε τυχόν ζημιές από τη διαχείριση. Και πάλι λοιπόν τίθεται 

ζήτηµα «ηθικού κινδύνου», αφού τα στελέχη αυτά αµείβονται βάσει απόδοσης, χωρίς 

ωστόσο να θίγονται τα συµφέροντα τους στην περίπτωση που κάποια επένδυση δεν 

αποδειχθεί κερδοφόρα. Οι διαχειριστές εποµένως επιδιώκουν υψηλές αποδόσεις µε 

σκοπό την αύξηση του ποσοστού των κερδών τους. Το γεγονός αυτό τους ωθεί στη 

λήψη ριψοκίνδυνων αποφάσεων, επενδύοντας σε θέσεις µε αρκετό ρίσκο, που ωστόσο 

µπορεί να φέρουν υψηλές αποδόσεις. Η επένδυση επομένως σε χρεόγραφα υψηλής 

απόδοσης και τιτλοποιημένα προιόντα, που περιείχαν sub-prime δάνεια, ήταν φυσικό 

επακόλουθο. Τα στρεβλά κίνητρα και στην περίπτωση των διαχειριστών των hedge 

funds, σε συνδυασµό µε την υψηλή µόχλευση και τις επενδύσεις υψηλού κινδύνου από 

τη φύση τους, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη πορεία της κρίσης.  

Το στοιχείο της µόχλευσης των hedge funds είναι πολύ σηµαντικό καθώς η 

αρκετά µεγάλη µόχλευση (συνήθως 10:1!) τα καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτα σε 

ενδεχόµενες µεταβολές των περιουσιακών τους στοιχείων και µια πιθανή πτώση στις 

τιµές των αξιόγραφων τους µπορεί να µειώσει δραστικά τα Ίδια Κεφάλαια τους. Η 

µείωση αυτή ωστόσο θα δηµιουργήσει αρνητικές αντιδράσεις από την πλευρά των 

πιστωτών αλλά και των επενδυτών. Οι πιστωτές θα υποχρεώσουν τα hedge funds σε 

αναγκαστικές πωλήσεις των χρεογράφων και η µαζική αυτή πώληση θα δηµιουργήσει 

δραµατική πτώση των τιµών. Αυτό άλλωστε συνέβη και µε την αγορά των MBS και 

CDOs µετά το σκάσιµο της φούσκας ακινήτων. Η ραγδαία δηλαδή µείωση των τιµών 

των δοµηµένων αυτών προϊόντων προκάλεσε ουσιαστικά τη διακοπή της λειτουργίας 

της αγοράς. Γενικά τα hedge funds διαθέτουν 3 χαρακτηριστικά, που αποτελούν απειλή 

για τις διεθνείς αγορές: έχουν υψηλή μόχλευση, δανείζονται από τις χρηματαγορές και 

πραγματοποιούν επενδύσεις υψηλού ρίσκου  

Ενδεικτικά, αναφέρεται η περίπτωση της κατάρρευσης δύο hedge funds της 

Bear Stearns το καλοκαίρι του 2007, η οποία ήταν από τις πρώτες περιπτώσεις 
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διάσωσης hedge fund κατά το διάστηµα 2007-2008110. Τα δυο αυτά hedge funds 

διέθεταν κεφάλαια ύψους 20 δις $ σε υψηλού κινδύνου επενδύσεις. Όταν όµως η αξία 

των επενδύσεων τους άρχισε να µειώνεται σηµαντικά η Merrill Lynch, µια από της 

πιστώτριες τράπεζες, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε δηµοπράτηση οµολόγων 

ύψους 800 εκατ. $ τα οποία είχε στην κατοχή της ως εγγύηση για τα δάνεια που είχε 

παράσχει στα hedge funds. Η Bear Stearns, από την πλευρά της, αποφάσισε να 

αναλάβει δάνεια ύψους 3,2 δις $ των ζηµιογόνων hedge funds της, προκειµένου να 

αποτρέψει µια υποχρεωτική εκποίησή τους, λόγω κατάσχεσης των περιουσιακών τους 

στοιχείων.  

Στην περίπτωση της κρίσης των δανείων χαµηλής εξασφάλισης, λόγω του 

γεγονότος ότι οι επενδυτικές τράπεζες διακρατούσαν τα επικίνδυνα αυτά hedge funds 

στις οικονοµικές τους καταστάσεις και λόγω του ότι µέρος των δοµηµένων προϊόντων 

στηριζόταν στην αγορά ακινήτων των ΗΠΑ, µε το σκάσιµο της φούσκας των ακινήτων 

το καλοκαίρι του 2007 πολύ µεγάλο µέρος των hedge funds υπέστη ανεπανόρθωτες 

ζηµιές. Κι αυτό γιατί τα hedge funds είχαν τη μεγαλύτερη έκθεση σε Senior tranches 

(χωρίς αξιολόγηση) ενώ οι τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρίες είχαν τη μεγαλύτερη 

έκθεση σε Equity tranches (ΑΑ και πάνω). 

Σηµαντικό ρόλο στην αποτυχία πολλών hedge funds ήταν, όπως αναφέραµε και 

παραπάνω η έλλειψη διαφάνειας και εποπτείας. Το ρυθµιστικό πλαίσιο εποµένως 

παρείχε στις τράπεζες έναν τρόπο να διαχειρίζονται κατά την κρίση τους τα funds τους, 

χωρίς όµως να υπολογίζουν το µέγεθος που θα µπορούσε να πάρει η πρόσφατη 

οικονοµική συγκυρία σε παγκόσµιο επίπεδο111.  

                                            

 

110 Marquis, Peter Rose & Milton. Money and Capital Markets: Financial Institutions and Instruments in 
a Global Marketplace. Mc Graw Hill, 2007, pp 52-52 
111 Marquis, Peter Rose & Milton. Money and Capital Markets: Financial Institutions and Instruments in 
a Global Marketplace. Mc Graw Hill, 2007, pp 56-58 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

9.1 Ιστορική Αναδρομή – Γενικά  

«Χρειάστηκαν 62 χρόνια για να αναπτυχθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά 

μόλις ένας μήνας για να καταρρεύσει- τουλάχιστον όσον αφορά την καταρρακωθείσα 

αξιοπιστία του. Προηγουμένως είχε μηδενισθεί κάθε πιστωτικός έλεγχος των 

Τραπεζών, που αφέθηκαν να αλωνίζουν ελεύθερες, να παράγουν διάφορες ‘φούσκες’, 

ακινήτων, υποθηκών, δανείων, μοχλεύσεων, τιτλοποιήσεων κτλ» 

Κόλμερ Κ., «Ο πανικός της Απληστίας» 

Το 1909, ο John Moody δημοσίευσε την πρώτη αξιολόγηση ομολόγων, η οποία 

απευθύνονταν αποκλειστικά σε ομόλογα εταιριών σιδηροδρόμων. Τη Moody’s 

ακολούθησε η εταιρία Poor’s Publishing το 1916, η Standard Statistics το 1922, και η 

Fitch Publishing το 1924. Οι αξιολογήσεις αυτές πωλήθηκαν σε επενδυτές ομολόγων 

με την μορφή πολυσέλιδων εγχειριδίων. Οι επιχειρήσεις αυτές εξελίχθηκαν με την 

πάροδο του χρόνου. Η εταιρία Dun & Bradstreet αγόρασε την Moody’s το 1962, αλλά 

από το 2000 και μετά αποτελεί αυτοτελή εταιρία. Η Poor και η Standard συγχωνεύθηκαν 

το 1941 και η εταιρία που προέκυψε, η Standard & Poor’s, στη συνέχεια απορροφάται 

από την McGraw-Hill το 1966. Η Fitch συγχωνεύτηκε με την IBCA (μια βρετανική 

εταιρεία, η οποία ήταν θυγατρική της FIMILAC, γαλλικός όμιλος παροχής υπηρεσιών 

προς επιχειρήσεις) το 1997. Στο τέλος του έτους 2000, περίπου την εποχή που η αγορά 

δομημένων τίτλων που βασίζονταν σε ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια υψηλού 

επιχειρηματικού κινδύνου άρχισε να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, οι εκδότες αυτών 

των αξιογράφων είχαν μόνο αυτούς τους τρεις οργανισμούς πιστοληπτικής 

αξιολόγησης για να απευθυνθούν για την απόκτηση βαθμολογήσεων: Moody’s, 

Standard & Poor και Fitch. 

Σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη τους ήταν η δεκαετίες του 1930 και 1970 όταν 

τραπεζικοί θεσμοί και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (S.E.C.) αντίστοιχα, 

καθόρισαν ρυθμιστικούς κανόνες, με τους οποίους οι αποφάσεις των οίκων 
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πιστοληπτικής αξιολόγησης απέκτησαν θεμελιώδη σημασία στις αγορές ομολόγων. 

Ουσιαστικά, οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας αυτών των οργανισμών είχαν 

επιτύχει ισχύ νόμου. 

Οι οίκοι αξιολόγησης (Credit Rating Agencies-CRAs) δημιουργήθηκαν 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της αντιπροσώπευσης και της 

ασύμμετρης πληροφόρησης, που αναφέρθηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια. 

Συγκεντρώνουν όλες τις πληροφορίες, που αφορούν ένα συγκεκριμένο χρεόγραφο, 

γύρω από τη πιθανότητα αθέτησης πληρωμής του καθώς οι επενδυτές δεν είναι δυνατό 

να έχουν όλη την πληροφόρηση ούτε τη γνώση για τέτοιες πληροφορίες. Σε αυτά 

περιλαμβάνονται κρατικά ομόλογα, εταιρικά ομόλογα, ομόλογα δημοτικών και 

περιφερειακών αρχών, προνομιούχες μετοχές και εγγυημένα χρεόγραφα 

(collateralized securities) και χρεόγραφα εξασφαλισμένα με υποθήκες (mortgage-

backed securities). Η αξιολόγηση είναι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα π.χ. 1-2 έτη 

και δύναται να τροποποιηθεί (αναβάθμιση ή υποβάθμιση του χρεογράφου) ανάλογα με 

τις κρατούσες συνθήκες στην αγορά. 

Από το 2000 λειτουργούν παγκοσμίως περίπου 150-200 οίκοι αξιολόγησης σε 

διάφορες χώρες και σημεία του πλανήτη, σύμφωνα με την τράπεζα Διεθνών 

Διακανονισμών (Bank of International Settlements – BIS). Πολλές από αυτές 

δραστηριοποιούνται παγκοσμίως ενώ άλλες σε τοπικό επίπεδο.   

9.2 Η διαδικασία της αξιολόγησης 

Ο ρόλος των οίκων αξιολόγησης στην σημερινή εποχή είναι τόσο βοηθητικός για 

την λήψη αποφάσεων και χάραξη χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, όσο και 

ρυθμιστικός για τις διάφορες εξελίξεις στην διεθνή αγορά κεφαλαίου. Διαθέτουν μοντέλα 

και μηχανισμούς αξιολόγησης χρηματοοικονομικών προιόντων με βάση της 

προοπτικές της εταιρείας/χώρας εκδότη των προιόντων αυτών. Απαιτούνται αξιόπιστες 

πληροφορίες ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων (έτη παρουσίας στην αγορά, κλάδος 

δραστηριοτήτων, αριθμός εργαζομένων, εισαγωγές – εξαγωγές, προοπτικές 



Η διεθνής κρίση των Αμερικανικών sub-prime του 2007-2008. Μια κρίση εμπιστοσύνης ή μια 
κρίση του συστήματος; 

95 
 

 

ανάπτυξης δραστηριότητων κλπ.) Η αξιολόγηση  (rating) που παρέχουν σε 

επιχειρήσεις και κράτη δείχνει, όσο ψηλότερη είναι, τόσο μικρότερο κίνδυνο αθέτησης 

υποχρεώσεων. 

Η Fitch Ratings ανέπτυξε ένα σύστημα αξιολόγησης το 1924, που υιοθέτησε και 

η Standard & Poor’s. Η Fitch Ratings και η Standard & Poor’s χρησιμοποιούν ένα 

σύστημα γραμμάτων, από το «AAA» (που δίδεται στους πλέον αξιόπιστους 

δανειολήπτες, που δεν παρουσιάζουν προβλέψιμο ρίσκο σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές 

πληρωμές τόκων και κεφαλαίου) μέχρι το «D» (που δίδεται στους δανειολήπτες που 

έχουν ήδη αφήσει ακάλυπτες κάποιες υποχρεώσεις), ενσωματώνοντας και μαθηματικά 

σύμβολα (+) και (-) στις διάφορες βαθμίδες αξιολόγησης. 

Το σύστημα αξιολόγησης της Moody’s είναι λίγο διαφορετικό. Η Moody’s 

ακολουθεί ένα σύστημα γραμμάτων και αριθμών, από το «Aaa» (για τους 

ποιοτικότερους τίτλους, με το μικρότερο βαθμό ρίσκου), μέχρι το «C» που είναι και η 

χαμηλότερη διαβάθμιση που προβλέπει ο οίκος, με συνδυασμό και των αριθμών 1,2,3. 

Τον μεγαλύτερο ρόλο στη διαδικασία της αξιολόγησης παίζει η επιτροπή 

εκτίμησης για έκδοση αξιολόγησης. Απαρτίζεται συνήθως από 5-7 μέλη, μεταξύ των 

οποίων είναι ένας πιστωτικός αναλυτής, διευθυντές ή επόπτες και βοηθητικό 

προσωπικό. Η ομάδα αναλυτών παρέχει τις χρηματοοικονομικές και στατιστικές 

αναλύσεις που χρειάζονται, προκειμένου να προσδιοριστεί η τελική βαθμολογία του 

αξιολογούμενου οργανισμού/εταιρείας/χώρας. Αν ο εκδότης έχει διαφωνίες με το τελικό 

αποτέλεσμα μπορεί να παρέχει πρόσθετα στοιχεία για αλλαγή της βαθμολογίας. 

Πρόσφατα οι Moody’s και Standard & Poor’s πρόσθεσαν τις ορολογίες watchlists και 

outlook. Με την ένδειξη watchlists τίθενται οι αξιολογήσεις που προειδοποιούν τους 

επενδυτές ότι ο αξιολογούμενος έχει τεθεί σε «παρακολούθηση» και ενδέχεται να 

μεταβληθεί η αξιολόγησή του, κατόπιν σχετικής επανεξέτασης. Το outlook ενός 

αξιολογούμενου μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό ή σταθερό, ανάλογα με τις συνθήκες, 

υποδηλώνοντας την κατεύθυνση της τροποποίησης (αναβάθμιση, υποβάθμιση ή 

σταθερό αντίστοιχα) μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.  
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Ένα καυτό θέμα, που αναδύεται από τη λειτουργία των οίκων αξιολόγησης είναι 

ότι η διαμεσολάβησή τους δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων. Πρώτο πρόβλημα 

είναι η ταυτόχρονη λειτουργία τους ως αξιολογητές αλλά και πάροχοι συμβουλευτικών 

υπηρεσιών. Έτσι όταν ξεκινούσαν την παροχή συμβουλών γύρω από την έκδοση ενός 

νέου χρεογράφου, για λογαριασμό ενός οργανισμού, μετέπειτα όταν το αξιολογούσαν 

παρουσίαζαν ιδιαίτερα θετική βαθμολόγηση, εξασφαλίζοντας διπλή προμήθεια. Το 

δεύτερο πρόβλημα είναι το χτίσιμο μιας «πελατειακής» σχέσης ανάμεσα στον εκδότη 

και τον αξιολογητή, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1970 οπότε άλλαξε το πρότυπο και 

από το «ο επενδυτής πληρώνει» πήγαμε στο «ο εκδότης πληρώνει». Έτσι οι εκδότες 

έψαχναν ποιός οίκος αξιολόγησης θα δώσει την καλύτερη βαθμολογία και οι οίκοι 

φρόντιζαν να κρατούν ευχαριστημένους τους πελάτες – εκδότες χρεογράφων. 

Πέραν των ανωτέρω την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας την κάνουν 

άνθρωποι, συνεπώς είναι υποκειμενική και αντικατοπτρίζει την επαγγελματική κρίση. 

Λειτουργούν υπό πίεση για γρήγορη αξιολόγηση και κάποιες φορές άγνοια. Μάλιστα η 

Standard & Poor’s, στο κάτω μέρος των εκθέσεων αξιολόγησης ενσωματώνει τη 

δήλωση: «Κάθε χρήστης των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα έκθεση 

δεν θα πρέπει να στηριχθεί σε οποιαδήποτε αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας ή 

άλλες απόψεις που περιέχονται, για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση». 

9.3 Ο ρόλος των Οίκων Αξιολόγησης στην κρίση 

 
«Υπάρχουν δύο υπερδυνάμεις στον κόσμο σήμερα, κατά τη γνώμη μου. Οι 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η υπηρεσία αξιολόγησης ομολόγων Moody’s. Οι ΗΠΑ 

μπορούν να σας καταστρέψουν με τη ρίψη βόμβας και η Moody’s μπορεί να σας 

καταστρέψει με την υποβάθμιση των ομολόγων σας. Και πιστέψτε με, μερικές φορές, 

δεν είναι σαφές ποιο από τα δύο είναι πιο ισχυρό». 

Friedman T.L., New York Times, 13 Φεβρουαρίου 1996 

Με το να βαθμολογούν ευνοϊκά προβληματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 

εξαιρετικά ριψοκίνδυνα ενυπόθηκα χρεόγραφα, οι οίκοι βρέθηκαν στο στόχαστρο και 
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κατηγορήθηκαν ότι επιδείνωσαν την κρίση και εξαπάτησαν τους επενδυτές. Στην 

Ευρώπη μάλιστα, ο ρόλος των τριών μεγάλων οίκων επικρίθηκε έντονα εξαιτίας των 

τρόπων που αξιολόγησαν το κρατικό χρέος των χωρών που βρέθηκαν στη δίνη της 

κρίσης. 

Κανείς επομένως δεν αμφισβητεί ότι οι οίκοι αξιολόγησης έπαιξαν πολύ 

σηµαντικό ρόλο στην κρίση της αγοράς των sub-prime δανείων, κυρίως λόγω της 

ελλειπούς αξιολόγησης των νέων πολύπλοκων προϊόντων,  όπως τα mortgage backed 

securities (MBS) και τα collateralized debt obligations (CDOs), που πυροδότησαν τη 

φούσκα ακινήτων στις ΗΠΑ, για το οποίο γεγονός κατακρίθηκαν έντονα112. Τα CRAs 

αξιολογούσαν ως πολύ ασφαλή και µε πολύ υψηλό rating τιτλοποιηµένα περιουσιακά 

στοιχεία, όπως MBS και CDOs και οι επενδυτές από όλο τον κόσµο έσπευδαν να 

τοποθετήσουν τα κεφάλαια τους στα αξιόγραφα αυτά, θεωρώντας ότι ήταν εξίσου 

ασφαλή όσο ένας καταθετικός λογαριασµός, αλλά πιο αποδοτικά, τροφοδοτώντας έτσι 

την φούσκα ακινήτων, η οποία µε τον τρόπο αυτόν διογκωνόταν µε την πάροδο του 

χρόνου113.  

Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία 3,2 τρις $ υπολογίζεται ότι ήταν το ποσό των 

δανείων που δόθηκε µεταξύ 2002 και 2007 σε δανειολήπτες µε κακή πιστοληπτική 

εικόνα και µε κατά δήλωση χαμηλά εισοδήµατα, δηλαδή σε sub-prime και Alt-A 

στεγαστικά δάνεια. Τα δάνεια αυτά γίνονταν πακέτα MBS και CDOs αξιόγραφων, μαζί 

με prime δάνεια και αξιολογούνταν έτσι µε πολύ υψηλά ratings. Χωρίς τις AAA 

αξιολογήσεις των CRAs, η ζήτηση για τα αξιόγραφα αυτά θα ήταν πολύ µικρότερη και 

πιθανότατα οι συνέπειες στο σύνολο της οικονοµίας να ήταν λιγότερο καταστροφικές. 

Όπως φάνηκε στην πράξη ωστόσο, οι εταιρίες αυτές φάνηκαν ανίκανες να ξεχωρίσουν 

                                            

 

112 Marquis, Peter Rose & Milton. Money and Capital Markets: Financial Institutions and Instruments in 

a Global Marketplace. Mc Graw Hill, 2007 
113 Saunders. Financial Markets and Institutions (Mcgraw-Hill International Editions: Finance Series) . 
New York: Mcgraw-Hill , 2001 
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τον κίνδυνο µεταξύ διαφορετικών κατηγοριών αξιόγραφων (prime, Alt-A, sub-prime). 

Αξιολογούσαν «απλόχερα» µε ΑΑΑ επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία και κατά τη 

χρονική στιγµή που η αγορά ακινήτων πήρε καθοδική πορεία και συνεπώς η αξία των 

κατοικιών που βρίσκονταν πίσω από τα αξιόγραφα µειώθηκε, δεν υποβάθµισαν 

εγκαίρως τις «γενναιόδωρες» αξιολογήσεις τους114. 

 Όταν πια η αγορά είχε καταρρεύσει, προχώρησαν σε µαζικές υποβαθµίσεις, 

ωστόσο ήταν ήδη πολύ αργά. Το γεγονός ότι οι εταιρίες αξιολόγησης υποβάθµισαν τα 

ratings σε 1,9 τρις $ MBS µεταξύ του τρίτου τριµήνου του 2007 και του δευτέρου 

τριµήνου του 2008, αποτελεί ακόµα µια απόδειξη ότι οι µέχρι τότε αξιολογήσεις δεν 

ήταν ακριβείς115.  

 

Διάγραμμα 9.1: Η πορεία κατάρρευσης του δείκτη αξιολόγησης sub-prime δανείων με βαθμολόγηση ΑΑΑ 

σε ΗΠΑ (Ιούλιος 2007 τιμή 100, Δεκέμβριος 2008 τιμή 30). Πηγή: Bloomberg 

                                            

 

114 Krugman, Paul. The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. W. W. Norton, 2008, pp 
102-107 
115 Marquis, Peter Rose & Milton. Money and Capital Markets: Financial Institutions and Instruments in 
a Global Marketplace. Mc Graw Hill, 2007, pp 77-79 
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Η πρώτη προσπάθεια δικαιολόγησης της αποτυχίας, από τους οίκους 

αξιολόγησης, ήταν ότι μοντέλα αξιολόγησης στηρίζονται υπερβολικά σε ιστορικά 

δεδομένα. Συνεπώς κατά την κατάρτιση των εκτιμήσεων για νέα προϊόντα, όπως τα 

δομημένα χρηματοπιστωτικά μέσα, δεν υπήρχαν δεδομένα να ληφθούν υπόψη για 

πολλά από τα νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα116. Έτσι η αγορά των sub-prime 

δανείων και τα νέα τιτλοποιημένα προιόντα (CDO, SIVs κλπ.) δεν είχαν να δώσουν 

αρκετά ιστορικά στοιχεία για την εξαγωγή ασφαλούς μαθηματικού μοντέλου 

πιστοληπτικής διαβάθμισης.   

Επιπρόσθετα οι οίκοι αξιολόγησης υποστηρίζουν ότι κατόπιν εντολής των 

εκδοτών χρεογράφων, οι αξιολογήσεις που εξέδιδαν αφορούσαν μόνο τον κίνδυνο 

αθέτησης πληρωμής υποχρεώσεων (default risk) και όχι της αγοράς συνολικά (market 

risk) ή του κινδύνου από περιορισμό της ρευστότητας (liquidity risk). Ουσιαστικά 

υποστηρίζουν ότι η βίαιη πτώση τιμών των ABS οφείλονταν κυρίως στην έλλειψη 

ρευστότητας στην αγορά, που οδήγησε στον πανικό πωλήσεων και στο πάγωμα της 

διατραπεζικής αγοράς και όχι στον κίνδυνο αθέτησης πληρωμών από τους εκδότες 

χρεογράφων. 

Ο τρίτος λόγος, που δεν τον επικαλούνται βέβαια οι οίκοι αξιολόγησης αλλά 

αναφέρεται για την πληρότητα της παρούσας εργασίας, θα μπορούσε να ήταν η 

ολιγοπωλιακή διάρθρωση της αγοράς, με τρεις βασικούς παίκτες. Ο ανταγωνισµός 

µπορεί να δηµιουργήσει καλύτερα ratings για τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω 

ενδιαφερόµενα µέρη, αλλά όχι απαραίτητα για όλα. Τα αποτελέσµατα της παραπάνω 

έρευνας υπονοούν ότι ο ανταγωνισµός µεταξύ των CRAs δίνει κίνητρο στους «raters» 

να δείχνουν προτιµήσεις και να ευνοούν εκδότες. Από την άλλη, µεγαλύτερος 

ανταγωνισµός κανονικά οδηγεί σε καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες. Στην περίπτωση 

των CRAs, σύµφωνα µε έρευνα του HBS (Harvard Business School), ο αυξανόµενος 
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ανταγωνισµός οδήγησε σε λιγότερο ακριβείς και σωστές αξιολογήσεις. Ο πιεστικός 

αυτός ανταγωνισµός και τα υπέρογκα κέρδη που πηγάζουν από ολόκληρη την 

διαδικασία αξιολόγησης, έδιναν οικονοµικά κίνητρα στη διοίκηση των οίκων 

αξιολόγησης σαν σύνολο αλλά και εξατοµικευµένα, να χαµηλώσουν τα standards των 

αξιολογήσεων117.  

Η προβληματική λειτουργία των οίκων αξιολόγησης δεν διέφυγε της προσοχής 

των κυβερνήσεων διεθνώς. Έτσι στις ΗΠΑ έγινε η μεταρρύθμιση της Wall Street με τον 

νόμο Dodd-Frank του 2010 και η Πράξη Προστασίας των Καταναλωτών. Στην Ευρώπη 

συστάθηκε το 2011 η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Χρεογράφων (ESMA). Ήταν 

ενέργειες με στόχο να καταστήσουν υπόλογους τους Oίκους και να προστατεύσουν 

τους επενδυτές. 

Δεν έλειψαν και οι νομικές διαδικασίες και η επιβολή προστίμων για τις 

επιχειρηματικές τους πρακτικές, με την S&P να καταβάλει πρόστιμο-ρεκόρ, ύψους 1,37 

δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε διακανονισμό του 2015 με τις εισαγγελικές αρχές των 

ΗΠΑ. Ανάλογες χρηματικές ποινές επιβλήθηκαν και στη Moody’s. 

9.4 Οι νέες τάσεις και η εποπτεία τους 

Παρόλο που µέχρι την κρίση είχαν προταθεί και χρησιµοποιηθεί αρκετά σχήµατα 

αυτο-ελέγχου (self-regulation) των CRAs, τα περισσότερα από αυτά αποδείχτηκαν 

ασταθή και όχι αρκετά αξιόπιστα για να δώσουν λύσεις στα σοβαρά χρηµατοοικονοµικά 

προβλήµατα και για να ξαναχτίσουν την εµπιστοσύνη στις αγορές. Το self-regulation 

το οποίο βασιζόταν στην εθελοντική συµµόρφωση των CRAs, απλά έδινε κατευθύνσεις 

συµπεριφοράς και ζητούσε από τους Οίκους Αξιολόγησης να εξηγήσουν τους λόγους 
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σε περίπτωση µη συµµόρφωσης. Το σχήµα αυτό, όπως αποδεικνύεται από την 

πρόσφατη χρηµατοοικονοµική κρίση 2007-2008, δεν λειτούργησε σωστά118.  

Στα πλαίσια της ανασυγκρότησης της λειτουργίας του χρηµατοοικονοµικού 

συστήµατος και της επανάκτησης της εµπιστοσύνης, οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής θεσπίζουν κανονισµούς 

συµµόρφωσης και επίβλεψης των CRAs, αρκετά λεπτοµερειακούς και αυστηρούς. Οι 

οίκοι αξιολόγησης µπορεί να φανούν πολύ χρήσιµοι εφόσον η διαδικασία που 

ακολουθούν είναι διαφανής. Στην αντίθετη περίπτωση η ίδια η αξιολόγηση καθίσταται 

ένας ακόµα κίνδυνος που πρέπει να εκτιµηθεί και να αναλυθεί. H “απειλή” ωστόσο 

αυστηρότερων κανονισµών, βρίσκει τα περισσότερα στελέχη των μεγάλων Οίκων 

Αξιολόγησης, αντίθετα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν “το νέο αυτό καθεστώς 

αποτελεί θεµελιώδη αλλαγή για εµάς”, διευκρινίζοντας ότι πλέον όχι µόνο θα είναι 

συνεχώς κάτω από προσεκτική επίβλεψη και εποπτεία, αλλά και ότι θα υπάρχουν 

σοβαρές ποινές σε περίπτωση παράβασης των κανόνων119. 

 Καθώς τα CRAs φάνηκαν ανίκανα σε αρκετές περιπτώσεις να προβλέψουν 

χρηµατοοικονοµικές κρίσεις ή επιχειρηµατικές πτωχεύσεις και ειδικά µε την τρέχουσα 

οικονοµική συγκυρία, έχει τεθεί το ερώτηµα κατά πόσο θα πρέπει να θεσπιστούν 

αυστηρότεροι κανόνες συµµόρφωσης και ελέγχου των CRAs από τα κράτη, µε σκοπό 

τον έλεγχο και την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου. Τα δύο µεγαλύτερα CRAs 

παγκοσµίως, S&P και Moody's, διατύπωσαν διαφορετικές απόψεις για το ζήτηµα: Η 

S&P, η οποία κατακρίθηκε έντονα µετά την Ασιατική χρηµατοοικονοµική κρίση για 

λανθασµένες εκτιµήσεις, υπεραµύνεται της διατήρησης των κανονισµών αυτών, 

πιθανότατα για να µην βλάψει περαιτέρω την ήδη «πληγωµένη» φήµη της. Από την 

                                            

 

118  Krugman, Paul. The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. W. W. Norton, 2008, 
pp 114-116 
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άλλη η Moody's δεν φαίνεται να συµµερίζεται την ίδια άποψη µε την S&P, 

παραβλέποντας ίσως τυχόν πλεονεκτήµατα που µπορεί να επιφέρει µια τέτοια 

προοπτική, µεγαλύτερη δηλαδή ζήτηση για αξιολογήσεις ως αποτέλεσµα του 

«εξονυχιστικού ελέγχου»120, λόγω των νέων κανόνων από τα κράτη. 

 Η «χρυσή τομή» µεταξύ κρατικού ελέγχου και αυτο-ελέγχου στην περίπτωση 

των CRAs είναι δύσκολο να βρεθεί, ωστόσο οι εκάστοτε συνθήκες της παγκόσµιας 

οικονοµίας και κοινωνίας, είναι πιθανόν οι καλύτεροι ρυθµιστές των ισορροπιών που 

πρέπει σε κάθε περίπτωση να τηρούνται, µε την βοήθεια «ενέσεων» κρατικού 

παρεµβατισµού. Με την πρόσφατη χρηµατοοικονοµική κρίση να έχει πλήξει 

παγκοσµίως κυβερνήσεις και οργανισµούς, προτεραιότητα της Ε.Ε. είναι να αυξηθεί η 

προστασία των επενδυτών και να επανέλθει η εµπιστοσύνη στις αγορές. Στο πλαίσιο 

αυτό, όλα τα CRAs που θέλουν οι αξιολογήσεις που εκδίδουν να χρησιµοποιούνται 

εντός της Ε.Ε. θα πρέπει να τηρούν µια υποχρεωτική διαδικασία εγγραφής121.  

Όλα τα εγγεγραµµένα CRAs θα πρέπει να ακολουθούν αυστηρούς κανόνες 

συµµόρφωσης και να είναι υποκείµενα σε συνεχή έλεγχο για την αποφυγή 

συγκρούσεων συµφερόντων. Η νέα αυτή πρόταση απαγορεύει στα CRAs να παρέχουν 

συµβουλευτικές υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα τα υποχρεώνει να χρησιµοποιούν ικανά 

µοντέλα αξιολόγησης και επαρκείς πληροφορίες καθώς και να δηµοσιεύουν σε ετήσια 

βάση αναλυτική έκθεση διαφάνειας. Οι ανωτέρω ρυθµιστικές αλλαγές εξασφαλίζουν 

αποτελεσµατικά (μέχρι σήμερα!) ότι τα CRAs θα καταστούν εποπτευόµενες οντότητες 

µε την πιθανότητα να χάσουν την άδεια τους στην περίπτωση σοβαρής 

παρεκτροπής122. Συγκεντρωτικά οι Ευρωπαικές και Αμερικάνικες ρυθμιστικές αρχές 
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που εξέτασαν τα αίτια και παρακολουθούν πλέον τη λειτουργία των οίκων αξιολόγησης 

είναι: 

 Η Διεθνής Οργάνωση Επιτροπών Χρηματιστηριακής Εποπτείας 

(International Organization of Securities Commissions - IOSCO), με έδρα τη Μαδρίτη 

της Ισπανίας. 

 Η Aμερικάνικη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (U.S. Securities and Exchange 

Commission – S.E.C.), με έδρα στην Ουάσιγκτον. 

 

 Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς 

(Committee of European Securities Regulators - CESR), με έδρα στo Παρίσι, κατόπιν 

σχετικού αιτήματος της Ευρωπαικής Επιτροπής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Στην παρούσα εργασία αναλύθηκε η πρόσφατη οικονομική κρίση των sub-prime 

στεγαστικών δανείων χαµηλής εξασφάλισης (sub-prime). Προς τούτο έγινε σύντομη 

αναφορά στην παγκοσμιοποίηση και μεγέθυνση των διεθνών αγορών κεφαλαιών, που 

μαζί με τα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία αποτελούν τις αιτίες γέννησης της κρίσης 

και της γρήγορης παγκόσμιας εξάπλωσής της. Επίσης αναλύθηκε η συνεισφορά του 

θεσμικού πλαισίου, των νέων χρηματοοικονομικών προιόντων και μεθόδων και των 

οίκων αξιολόγησης, ενώ έγινε και μια περιγραφική αναφορά των γεγονότων της κρίσης 

και των αποτελεσμάτων της στην οικονομία των ΗΠΑ και την παγκόσμια. 

Κάθε κρίση είναι ξεχωριστή123 και αποτελεί σύνηθες φαινόμενο στην παγκόσμια 

οικονομία καθώς η αστάθεια και ευπάθεια των οικονομιών αποτελεί ένα ενδογενές 

χαρακτηριστικό του οικονομικού συστήματος. Η διερεύνηση των αιτιών που προκαλούν 

κάθε κρίση και των συνεπειών που την ακολουθούν, δεν αποσκοπεί στην δηµιουργία 

ενός «οδηγού» αποφυγής κρίσεων, αλλά μέσω της καλύτερης κατανόησης τους να 

μειώσουμε τη συχνότητα εμφάνισής τους και να περιορίσουμε τις επιπτώσεις τους στην 

οικονομία, κυρίως με υιοθέτηση μέτρων και πρακτικών εποπτείας και αυστηρού 

θεσμικού πλαισίου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι παρά την τεχνογνωσία οι 

οικονομικές κρίσεις  είναι  σχεδόν  αδύνατο  να  προβλεφθούν. Και τούτο γιατί τα 

μοντέλα που ερμηνεύουν μια κρίση επιτυχώς σε μια συγκεκριμένη στιγμή δεν μπορούν 

να ερμηνεύσουν στο ίδιο πλαίσιο μια επόμενη κρίση. 

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση της περιόδου 2008 ήταν η πιο σοβαρή 

μετά από τη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930. Οι ΗΠΑ βρέθηκαν στο επίκεντρο 

της κρίσης σε μια στιγμή που απολάμβαναν το μονοπώλιο της παγκόσμιας κυριαρχίας. 
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Η ύπαρξη φτηνής χρηματοδότησης και εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό είναι 

συνήθως η  κινητήριος δύναμη στην ανάπτυξη της παγκοσμιοποίησης και η άνοδος 

των μεγάλων δυνάμεων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ικανότητά τους να 

λειτουργούν ως κορυφαία χρηματοοικονομικά κέντρα. 

Ταυτόχρονα η παγκόσμια οικονομία εξελίσσεται και μεταλλάσσεται με τόσο 

ταχείς ρυθμούς, που η οικονομική ανάλυση δεν προλαβαίνει να συγχρονιστεί μαζί της, 

ενώ από την ανάλυση παλαιότερων κρίσεων αποδεικνύεται πως τις περισσότερες 

φορές πριν το ξέσπασµα µιας κρίσης προηγείται οικονοµική άνθηση, η οποία ποτέ δεν 

είναι η ίδια. 

Η κρίση λοιπόν του 2007-08, που ξεκίνησε από το «σκάσιμο» της φούσκας της 

αγοράς ακινήτων των ΗΠΑ και ιδιαίτερα των δανείων χαμηλής εξασφάλισης (sub-

prime) ήταν η σφοδρότερη των τελευταίων 80 ετών, εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλο τον 

κόσμο δημιουργώντας συνθήκες παγκόσμιας ύφεσης. Ταυτόχρονα ανέδειξε αδυναμίες 

του υπάρχοντος εποπτικού και ρυθμιστικού πλαισίου και εξέθεσε την αξιοπιστία των 

οίκων αξιολόγησης, αναγκάζοντας οικονομικούς αναλυτές να επισημάνουν ότι όπως το 

σύστημα λειτουργεί σήμερα, μάλλον δημιουργεί παρά αξιολογεί τον επενδυτικό 

κίνδυνο. 

Από την ανάλυση των προηγούμενων κεφαλαίων πηγάζει η απάντηση στο 

ερώτημα του τίτλου της παρούσας εργασίας. Η διεθνής κρίση του 2007-08 των 

Αμερικανικών δανείων ήταν μια κρίση του συστήματος. Γύρω από τα subprimes δάνεια 

δημιουργήθηκε ένα κερδοσκοπικό σύστημα συναλλαγών με κύρια χαρακτηριστικά την 

πολυπλοκότητα, την αδιαφάνεια, την αλόγιστη χρήση δανειακών κεφαλαίων και τη 

χρήση παραγώγων χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Βασιζόμενες οι τράπεζες 

(εμπορικές και επενδυτικές, μετά την κατάργηση του νόμου Glass – Steagall act) στη 

φτηνή ρευστότητα παρέσυραν με τεχνικές predatory lending φτωχά νοικοκυριά να 

δανειστούν πέρα από τις δυνάμεις τους. Η χαλαρή νοµισµατική πολιτική της Fed ήταν 

επιβεβληµένη για την αντιμετώπιση της ύφεσης μετά τα γεγονότα του 2001 και της 

φούσκας των εταιρειών dot.com, όµως κράτησε πολύ και ήταν υπερβολική. Με 
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εξασφάλιση τις υποθήκες δημιούργησαν σύνθετα χρηματοοικονομικά προιόντα και 

μέσω της τιτλοποίησης απομάκρυναν τον κίνδυνο από τους ισολογισμούς τους, 

αυξάνοντας τα κέρδη τους και των στελεχών τους, αψηφώντας τον ηθικό κίνδυνο των 

πράξεών τους (moral hazard). Συνεπικουρούμενες από τους οίκους αξιολόγησης, που 

εξέδιδαν υψηλές βαθμίδες αξιολογήσεων, με σκοπό την επίτευξη στόχων και το κέρδος, 

πουλούσαν τα σύνθετα προιόντα σε άλλες τράπεζες και επενδυτές παγκοσμίως, οι 

οποίοι με τη σειρά τους αποσκοπούσαν στις υψηλές αποδόσεις, μην εξετάζοντας πιο 

προσεκτικά γιατί δίνονται αυτές και πιθανούς κρυφούς κινδύνους. Όλα τα παραπάνω 

γινόταν υπό την ανοχή των εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών, που είχαν δυσκολία να 

παρακολουθήσουν τα νέα χρηματοοικονομικά προιόντα και τους συστημικούς 

κινδύνους που ελοχεύουν από την παγκόσμια ταχεία εξάπλωσή τους (π.χ. επιτροπές 

Βασιλείας). Καθένας από αυτούς τους παράγοντες δεν θα μπορούσε να επιφέρει την 

κρίση από μόνος του, αλλά ο συνδυασμός τους δημιούργησε μια εκρηκτική δυναμική 

και ένα φαύλο κύκλο χρεοκοπιών και πτώσεων των τιμών των περιουσιακών στοιχείων 

που ξεπέρασε τα όρια των Η.Π.Α. και επεκτάθηκε παγκοσμίως. Μεταφέρθηκε στην 

πραγματική οικονομία, όταν οι τράπεζες, ελλείψει κεφαλαίων και ρευστότητας, μείωσαν 

τις πιστώσεις προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.  

Η κρίση αυτή, ως συνεπαγωγή, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως µια 

«Παγκόσµια κρίση εµπιστοσύνης», η οποία τροφοδοτήθηκε από τις προσδοκίες και τα 

στρεβλά κίνητρα των συµµετεχόντων σε αυτή και αποτελεί το πιο πρόσφατο φαινόµενο 

χρηµατοοικονοµικής µόλυνσης (contagion), αφού οι οικονοµικές δυσκολίες και οι 

αστάθειες µιας χώρας µεταδόθηκαν σε παγκόσµιο επίπεδο, ακόµη και σε χώρες που 

αρχικά δεν αντιµετώπιζαν πρόβληµα. 

Οι οικονομικές Αρχές, κεντρικές τράπεζες και κυβερνήσεις, αντέδρασαν με 

σχετική ταχύτητα για να αντιμετωπίσουν την κρίση, με κινήσεις που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Δεν επανέλαβαν τα λάθη της δεκαετίας του 1930. Προσπάθησαν να μην 

χτίσουν νέα τείχη προστατευτισμού και να ακολουθήσουν μια κοινή πολιτική εξόδου 

από την κρίση. 
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Αναφορικά με την μείωση της πιθανότητας επανάληψης μιας παρόμοιας κρίσης 

στο μέλλον θα πρέπει να εκλείψουν ή τουλάχιστον να περιοριστούν οι αιτίες που 

αναφέρθησαν: αρχικά η Κίνα αλλά και άλλες Ασιατικές χώρες πρέπει να βρουν τρόπους 

να περιορίσουν τα γιγαντιαία πλεονάσματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Εν 

συνεχεία το ζήτημα της μόχλευσης, που αντιμετωπίζεται σωστά από τις κεντρικές 

τράπεζες επί του παρόντος, τόσο με την αύξηση της κεφαλαιακής επάρκειας των 

τραπεζών και άλλων επενδυτικών φορέων όσο και με την πίεση για την μείωση των 

βραχυχρονίων χρηματοδοτικών κεφαλαίων των φορέων αυτών. Τα θέματα εταιρικής 

διακυβέρνησης και διαφάνειας, επίσης, είναι αντικείμενο συζήτησης. Σε πάρα πολλές 

χώρες έχουν ήδη τεθεί περιορισμοί στα bonuses τόσο ως προς το ύψος τους όσο και 

ως προς την σύνδεσή τους με βραχυπρόθεσμους στόχους. Επίσης, η Fed έχει 

προτείνει τη σύνδεση του ύψους των bonuses με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο. 

Επιπλέον, σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, ο χρονικός ορίζοντας για την καταβολή 

των bonuses έχει διευρυνθεί. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλεται μια σοβαρή προσπάθεια να ενισχυθεί το 

εποπτικό πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού συστήματος με την δημιουργία ενός 

μακροπροληπτικού και ενός μικροπροληπτικού εποπτικού συστήματος. Το πρώτο θα 

παρακολουθεί και θα εκτιμά τις πιθανές απειλές της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας 

που απορρέουν από μακροοικονομικές εξελίξεις και συστημικούς κινδύνους. Στο 

σύστημα αυτό βασικό ρόλο θα έχουν οι κεντρικές τράπεζες. Το δεύτερο θα αποτελείται 

ένα δίκτυο εθνικών εποπτικών αρχών, που θα λειτουργεί παράλληλα με τις άλλες 

εποπτικές αρχές στο επίπεδο των μεμονωμένων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και 

της προστασίας των καταναλωτών. Με τον τρόπο αυτό πρόκειται να στηθεί ένας 

μηχανισμός παραγωγής νομο-κανονιστικών διατάξεων για την συντονισμένη εποπτεία 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Στο μέλλον, όταν η παγκόσμια οικονομία βρει τη νέα ισορροπία της, οι ρυθμοί 

ανάπτυξης αναμένονται χαμηλότεροι σε σχέση με το προ κρίσης παρελθόν. Τα 

πραγματικά επιτόκια θα είναι υψηλότερα, τα υπερ-χρεωμένα κράτη θα ακολουθούν 
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περιοριστική δημοσιονομική πολιτική, και οι Αμερικανοί καταναλωτές, που στο 

παρελθόν τόνωναν τις εξαγωγές πολλών χωρών, θα αποταμιεύουν περισσότερο. 

 

Διάγραμμα 10.1: Η πορεία σύναψης δανείων με υποθήκη κατηγορίας Πρώτης βαθμίδας και sub-prime 

(από 2006-2016). Η ποσότητα των δανείων με υποθήκη κατηγορίας Πρώτης βαθμίδας είναι περίπου 

σταθερή καθόλη τη διάρκεια, ενώ της κατηγορίας sub-prime έχει πέσει σημαντικά. από τις τράπεζες στις 

ΗΠΑ. Πηγή: Bloomberg 

Ο χρηματοοικονομικός τομέας θα υποστεί μεγάλες πιέσεις, κυρίως από τους 

επόπτες, οι οποίοι αναμένεται να αυστηροποιήσουν τους κανόνες κεφαλαιακής 

επάρκειας, να τους κάνουν περισσότερο προ-κυκλικούς, να περιορίσουν τη μόχλευση, 

να επιβάλλουν μεγαλύτερη προστασία απέναντι στην έλλειψη ρευστότητας, να 

επιβάλλουν μεγαλύτερο κόστος στο μέγεθος των τραπεζικών ομίλων. Περισσότερη 

διαφάνεια και απλότητα και κοινοί λογιστικοί κανόνες διεθνώς είναι η τάση του 

μέλλοντος. Μεγαλύτερη ευαισθησία στα μακροοικονομικά ενδογενή ρίσκα είναι επίσης 

μια άλλη νέα τάση. Μεγαλύτερη προσοχή στη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού 

συστήματος και στις φούσκες των τιμών των περιουσιακών στοιχείων είναι κάτι που θα 

δούμε τόσο στη θεωρία των ακαδημαϊκών κύκλων όσο και στην πράξη των εποπτικών 
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αρχών124. Υπάρχει πάντα ο φόβος ξεσπάσματος μιας μεγαλύτερης κρίσης στο άμεσο 

μέλλον, λόγω της τρέχουσας υπερβολικής ρευστότητας στις αγορές, που έχει ανεβάσει 

αρκετά τις αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, χρεογράφων, εμπορευμάτων κλπ. 

Η «χρυσή τοµή» βέβαια µεταξύ πλήρους απελευθέρωσης του 

χρηµατοοικονοµικού συστήµατος και κρατικού παρεµβατισµού είναι δύσκολο να 

βρεθεί, όµως θα πρέπει πάντα να τηρούνται ισορροπίες και να εξετάζονται σε βάθος οι 

πιθανές συνέπειες αποφάσεων που «αγγίζουν» την παγκόσµια οικονοµία125. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

124 Από τις ομιλίες των κ.κ. Ν. Καραμούζη και Γκ. Χαρδούβελη στην Ημερίδα του Ιδρύματος της 

Βουλής των Ελλήνων με θέμα: «Από την Κρίση του 1929 στην Κρίση του 2009», Αθήνα 12/11/2009.  
   125 Jaffee, Dwight M. The US Sub-prime Mortgage Crisis: Issues Raised and Lessons Learned. Working 

Paper No 28, Commission On Growth and Development, 2008. 
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