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Περίληψη
Το θέµα διαπραγµάτευσης της παρούσας ∆ιατριβής είναι η σηµασία των
ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου(subprime mortgages)
στην πιστωτική κρίση, η οποία ξεκίνησε το 2007 και συνεχίζεται µέχρι και
σήµερα. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδεχθεί η σηµαντικότητα
και ο ρόλος των δανείων αυτών στη διάδοση και επέκταση της κρίσης σε
παγκόσµιο επίπεδο.
Στην

παρούσα

εργασία

επιχειρούµε

αρχικά

µια

βιβλιογραφίας σχετικά µε τις πιστωτικές κρίσεις

ανασκόπηση

της

του παρελθόντος,

βασικές οικονοµικές έννοιες και ένα θεωρητικό υπόδειγµα περί τραπεζικών
κρίσεων που θα µας βοηθήσουν να κατανοήσουµε καλύτερα την σηµερινή
κατάσταση.
Συνεχίζοντας, στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται µε ακρίβεια τα ενυπόθηκα
δάνεια, οι κατηγορίες αυτών καθώς και σηµασία τους για τους επενδυτές
και τους δανειζόµενους. Επίσης αναφέρονται οι µέθοδοι µοντελοποίησης
αποτελεσµάτων ενός ενυπόθηκου

δανείου υψηλού

κινδύνου

και

οι

παράγοντες που οδηγούν στην προεξόφληση των στεγαστικών δανείων
υψηλού κινδύνου.
Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται διεξοδικά η τιτλοποίηση ενυπόθηκών
στεγαστικών δανείων (Mortgage-Backed Securities), οι κατηγορίες τους η
τιµολόγηση τους καθώς και τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα τους για
τους επενδυτές και τους εκδότες τους. Ακόµα εξηγείτε γιατί οι επενδυτές
επιλέγουν τα MBS για το χαρτοφυλάκιό τους.
Η ανάλυση περιλαµβάνει και της σύνδεση της τιτλοποίησης

των

στεγαστικών δανείων µε την αγορά παραγώγων πράγµα που παρουσιάζεται
στο τέταρτο κεφάλαιο όπου επικεντρωνόµαστε στα παράγωγα προϊόντα των
Mortgage-Backed Securities για αντιστάθµιση κινδύνου (CMOs, IOs &
POs) τα CDOs και την αντιστάθµιση πιστωτικού κινδύνου µε παράγωγα
τύπου CDS( Credit Default Swap)
Ακολούθως στο πεµπτο κεφάλαιο αναδυκνύεται ο ρόλος των ενυπόθηκων
στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνο στην σηµερινή πιστωτική κρίση
καθως και καποιοι βασικοί παράγοντες που καθόρισαν την διαδροµή της
κρίσης. Γίνεται µια ιστορική αναδροµή των γεγονότων από τον Αύγουστο
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του 2007 µέχρι και σήµερα και παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν την
έκταση της κρίσης στην πραγµατική οικονοµία ο ρόλος

διεθνών Οίκων

πιστοληπτικής αξιολόγησης στην υφισταµένη πιστωτική κρίση η στάση
των Κεντρικών Τραπεζών κατά τη διάρκεια της κρίσης και οι επιπτώσεις
της κρίσης στις αγορές και τις οικονοµίες σε παγκόσµια κλίµακα.
Τέλος, πραγµατοποιείται µια ανάλυση για την κατάσταση που επικρατεί
στην ελληνική αγορά τις επιπτώσεις της κρίσης στο ελληνικό τραπεζικό
σύστηµα

καθώς και το σχέδιο της κυβέρνησης για την ενίσχυση της

ρευστότητας των τραπεζικών ιδρυµάτων που βρίσκονται στον ελλαδικό
χώρο.
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Εισαγωγή
Οι αλλαγές στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον στα µέσα της δεκαετίας ΄80 ήταν
τόσο έντονες και ταχείες, ώστε η περίοδος αυτή να αναφέρεται ως η δεύτερη
περίοδος παγκοσµιοποίησης. Οι εν λόγω αλλαγές είχαν ιδιαίτερη επίδραση στην
παγκόσµια αγορά κεφαλαίου και χρήµατος. Υποστηρίζεται ότι η ολοκλήρωση των
διεθνών κεφαλαιαγορών αυξήθηκε κατά την περίοδο αυτή εξαιτίας του ανοίγµατος
των οικονοµιών στο διεθνές περιβάλλον, την αυξανόµενη τάση µείωσης των
ρυθµίσεων στην αγορά, τη βελτίωσης της τεχνολογίας, καθώς και σε µία σειρά άλλων
παραγόντων
Οι κρίσεις και η µετάδοσή τους είναι ένα ζήτηµα το οποίο εµπλέκει πολλούς τοµείς
της οικονοµικής επιστήµης, από τις διεθνείς νοµισµατικές σχέσεις και τη θεωρία
διεθνούς εµπορίου, µέχρι την οικονοµική της ανάπτυξης. Οι περισσότερες θεωρίες
αναφέρονται µε τον όρο «µόλυνση» σε µία κατάσταση όπου µικρές ανισορροπίες σ’
ένα τοµέα της οικονοµίας µπορούν κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες να
εξαπλωθούν στο σύνολό της. Επίσης, µέσω της ολοκλήρωσης των διεθνών
κεφαλαιακών και διεθνών εµπορικών ροών, η κρίση σε µία περιοχή µεταδίδεται µε
ταχύτατους ρυθµούς στις γειτονικές οικονοµίες, εφόσον αυτές διαθέτουν έντονες
οικονοµικές διασυνδέσεις µε την περιοχή.
Έχοντας ως κριτήριο τα αίτια δηµιουργίας των κρίσεων, διακρίνονται τρεις γενιές
κρίσεων. Οι κρίσεις πρώτης γενιάς είναι αυτές, των οποίων οι αιτίες εντοπίζονται στη
δηµοσιονοµική και τη νοµισµατική πολιτική των χωρών. Τέτοιες κρίσεις προέκυψαν
στις χώρες της Λατινικής Αµερικής κατά τις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Οι
κρίσεις δεύτερης γενιάς είναι αυτές που οφείλονται στις πολιτικές που ακολούθησαν
ανεπτυγµένες οικονοµίες. Σ’ αυτές ανήκει η κρίση του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού
Συστήµατος στις αρχές της δεκαετίας του ’90 καθώς και κρίσεις που οφείλονται
κυρίως σε φηµολογία και πανικό που αναπτύσσεται στις τάξεις των επενδυτών χωρίς
να υπάρχει στην πραγµατικότητα ανισορροπία σε κάποιο τοµέα της οικονοµίας. Οι
κρίσεις τρίτης γενιάς οφείλονται σε ηθικό κίνδυνο, ασύµµετρη πληροφόρηση καθώς
και σε εξάρσεις του διεθνούς δανεισµού και τοποθετήσεις «φούσκες». Τέτοιες ήταν
οι κρίσεις του Μεξικού το 1994 και η κρίση των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας
το 1997.
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Στην παρούσα εργασία εξετάζουµε την περίπτωση της κρίσης που ξεκίνησε από τις
ΗΠΑ λόγω κυρίως των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου και
µεταδόθηκε ταχύτατα σε παγκόσµιο επίπεδο πλήττοντας σχεδόν όλες τις
αναπτυσσόµενες και αναπτυγµένες οικονοµίες δηµιουργώντας σοβαρά προβλήµατα
σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους επιβραδύνοντας την ανάπτυξη και αυξάνοντας
τον πληθωρισµό και την ανεργία. Η έλλειψη ρευστότητας και η διαταραχή της
παγκόσµιας

µακροοικονοµικής σταθερότητας δηµιούργησαν προβλήµατα που θα

συνεχίσουν να επηρεάζουν τις διεθνείς χρηµατοπιστωτικές αγορές και την
εµπιστοσύνη των επενδυτών κάνοντας δύσκολη και αβέβαιη την συνεργασία σε
παγκόσµιο επίπεδο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

1.1.Μακροοικονοµική Σταθερότητα στο Οικονοµικό Σύστηµα
Η σύγχρονη µεταπολεµική ιστορία των κρατών του δυτικού χώρου χαρακτηρίζεται
από τη διαρκή προσπάθεια των κρατών για την επίτευξη στενότερης συνεργασίας µε
σκοπό την αποφυγή των λαθών του παρελθόντος και τη δηµιουργία µιας νέας
αναπτυξιακής δυναµικής για την κάλυψη των σύγχρονων

αναγκών όλων όσων

εµπλέκονται στο οικονοµικό κύκλωµα. Για αυτό παρατηρείται µια προσπάθεια
ενοποίησης των αγορών µέσω της άρσης ποικίλων περιορισµών, µεγαλύτερη
κινητικότητα κεφαλαίου, χρήµατος και άλλων παραγωγικών συντελεστών µε
αποτέλεσµα την παγκοσµιοποίηση των αγορών τόσο στον οικονοµικό τοµέα ,όσο και
σε άλλους τοµείς της δραστηριότητας των ανθρώπων.
Για την εξέλιξη του οικονοµικού συστήµατος και την εύρυθµη λειτουργία των
αγορών σηµαντική είναι η µακροοικονοµική σταθερότητα

η οποία αυξάνει την

ανάπτυξη, δηµιουργεί περιθώρια για την αντιµετώπιση αντίξοων κυκλικών συνθηκών
και συµβάλλει στη διατήρηση της σταθερότητας των τιµών και των χαµηλών
επιτοκίων
Πολλές φορές όµως οι σταθεροποιητικές τάσεις της παγκόσµιας οικονοµίας είναι
δύσκολο να επιτευχθούν, λόγω αστάθµητων παραγόντων και αναταραχών τόσο στις
αναπτυγµένες όσο και σε αναπτυσσόµενες οικονοµίες. Αυτό µπορεί να οφείλεται σε
πτώση του παραγόµενου προϊόντος µιας χώρας, στην κατάρρευση της τιµής των
µετοχών, σε πτώχευση χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων καθώς και σε διάφορα
κοινωνικοπολιτικά γεγονότα (πόλεµος, σεισµός κτλ) µε απροσδόκητες συνέπειες για
το κοινωνικό σύνολο.
Βέβαια, στις περιπτώσεις όπου οι αναταραχές αυτές είναι πολύ έντονες και µεγάλης
διάρκειας µπορεί να οδηγήσουν σε κρίση σε µια συγκεκριµένη οικονοµία. Λόγω
όµως της ολοκλήρωσης των διεθνών κεφαλαιακών και διεθνών εµπορικών ροών, η
κρίση σε µία περιοχή µεταδίδεται µε ταχύτατους ρυθµούς στις γειτονικές οικονοµίες,
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εφόσον αυτές διαθέτουν έντονες οικονοµικές διασυνδέσεις µε την περιοχή στην οποία
η κρίση λαµβάνει χώρα1. Αποτέλεσµα αυτού είναι η ανισορροπία του συστήµατος
πράγµα το οποίο απαιτεί χρόνο και πολλά αντισταθµιστικά µέτρα για να διορθωθεί.

1.2 Παγκόσµιος Χάρτης Οικονοµικής Σταθερότητας
Ο παγκόσµιος χάρτης οικονοµικής σταθερότητας (global financial stability map)
παρουσιάζει µία εκτίµηση στο πως αλλαγές στις συνθήκες και στους κινδύνους που
επικρατούν στην παγκόσµια οικονοµία επηρεάζουν την οικονοµική σταθερότητα στο
προσεχές διάστηµα Το γράφηµα2 µας δείχνει την επίδραση των µακροοικονοµικών
κίνδυνων, των κινδύνων αγοράς και ρευστότητας καθώς και των κινδύνων των
αναπτυσσόµενων αγορών και του πιστωτικού κινδύνου στην σταθερότητα του
οικονοµικού συστήµατος. Η απόσταση από το κέντρο το διαγράµµατος αναδεικνύει
είτε

περισσότερο κίνδυνο είτε οφείλεται στη χαλαρότητα της νοµισµατικής και

οικονοµικής πολιτικής . Αποτέλεσµα αυτού είναι ότι µια αύξηση το κίνδυνου
οποιαδήποτε κατηγορίας µπορεί να αποσταθεροποιήσει την οικονοµία µε δυσµενή
αποτελέσµατα. Μεγάλης σηµασίας για την κατασκευή του χάρτη είναι η
ποσοτικοποίηση των παραπάνω παραγόντων

η σωστή µέτρησή

τους και η

αποτελεσµατικότητα τους
Ο ρόλος και η σωστή αποκρυπτογράφηση του χάρτη οικονοµικής σταθερότητας
είναι ιδιαίτερης σηµασίας και µπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή σηµαντικών
προβληµάτων, αλλά και στην επίλυση θεµάτων που αφορούν την παγκόσµια
οικονοµία. Για να αρχίσουµε την κατασκευή του χάρτη σταθερότητας, πρέπει να
δώσουµε τιµές στο κάθε παράγοντα που επηρεάζει την ισορροπία

που είναι

βασισµένες σε ιστορικά στοιχεία ώστε να καθορίσουµε τις σωστές αριθµητικές
παρατηρήσεις .

1

A. Franklin – G. Douglas, «Financial Contagion», Journal of Political Economy, Vol. 108, No. 1,
2001, σελ.1-33
2
Το συγκεκριµένο γράφηµα παρουσιάζει την κατάσταση και την αλλαγή των παραγόντων και των
κινδύνων πριν (Οκτώβριος 2007) και κατά την διάρκεια της κρίσης (Απρίλιος 2008) του οφείλεται
στα ενυπόθηκα δάνεια υψηλού κίνδυνου
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Νοµισµατικές και οικονοµικές συνθήκες: ως νοµισµατικές και οικονοµικές συνθήκες
ορίζουµε τη

διαθεσιµότητα και το κόστος που συνδέονται µε τη βραχυχρόνια

ρευστότητα και την πραγµατική συναλλαγµατική ισοτιµία. Για να αποτυπώσουµε τις
γενικές νοµισµατικές και οικονοµικές συνθήκες στις αναπτυγµένες αγορές ξεκινάµε
εξετάζοντας το κόστος της βραχυχρόνιας ρευστότητας, µετρώντας το µέσο επίπεδο
αυτής στις χώρες του G7 3. Καταλήγουµε έτσι σε ένα µέτρο της υπερβάλλουσας
ρευστότητας ορισµένο ως τη διαφορά µεταξύ του broad money growth και της
πρόβλεψης για τη ζήτηση χρήµατος. Επειδή “τα κανάλια” από τα οποία η
νοµισµατική πολιτική µεταφέρεται στις χρηµατοοικονοµικές αγορές είναι πολύπλοκα
πολλοί ερευνητές χρησιµοποίησαν δείκτες που προσδιορίζουν την αγορά κεφαλαίου,
ώστε να αποτυπώσουν το αποτέλεσµα των χρηµατικών τιµών και του πλούτου στην
3

Το G7 επίσης γνωστό και ως Group of 7 αποτελείται από τα 7 πιο βιοµηχανοποιηµένα κράτη του
κόσµου και σε αυτό περιλαµβάνονται: οι εξής χώρες : Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Ιαπωνία, ΗΠΑ,
Ηνωµένο Βασίλειο και Καναδάς.
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οικονοµία. Χρησιµοποιούµε επίσης έναν δείκτη που προσδιορίζει τις συνθήκες της
χρηµατοπιστωτικής αγοράς που αναφέρεται στις µεταβολές των πραγµατικών
συναλλαγµατικών ισοτιµιών των βραχυχρόνιων και µακροχρόνιων επιτοκίων, των
αποδόσεων των ιδίων κεφαλαίων των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων καθώς και το
εύρος κεφαλαιοποίησης αυτών.
Τα παραπάνω µέτρα αποτυπώνουν τα αποτελέσµατα της µεταβολής των τιµών( price
effect) των νοµισµατικών και οικονοµικών συνθηκών. Για να προσδιορίζουµε τα
ποσοτικά αποτελέσµατα χρησιµοποιούµε δείκτες που αφορούν το δανεισµό των
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων στις αναπτυγµένες αγορές
Έκθεση στο κίνδυνο (risk appetite): εννοούµε την προθυµία των επενδυτών να
επωµιστούν επιπλέον κίνδυνο και άρα επένδυση σε προϊόντα και υπηρεσίες
µεγαλύτερης απόδοσης και βέβαια απωλειών. Η ανάλυση αυτή προϋποθέτει
στατιστικά στοιχεία και οικονοµετρικές αναλύσεις. Σύµφωνα µε το Merrill Lynch
Fund Manager Survey ζητείται από 200 περίπου διαχειριστές χαρτοφυλακίου να
συγκρίνουν το µέγεθος του ρίσκου που αναλαµβάνουν σχετικά µε αυτόν που θεωρούν
ως πρότυπο(benchmark).Υστέρα υπολογίζεται το ποσοστό των επενδυτών που
αναφέρουν ότι αναλαµβάνουν ρίσκο πέρα από αυτό που θεωρούν ως πρότυπο για να
χαρτοφυλάκια που έχουν στη κατοχή τους τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο.
Μακροοικονοµικός κίνδυνος: Για

τη µέτρηση του µακροοικονοµικού κίνδυνου

χρησιµοποιούνται κάποιοι µακροοικονοµικοί κλονισµοί (shocks) της παγκόσµιας
οικονοµίας που µπορούν να προκαλέσουν διόρθωση στη αγορά, λαµβάνοντας υπόψη
τους την κατάσταση που επικρατεί στις χρηµαταγορές. Η ανάλυση βασίζεται στην
εξέταση του διαστήµατος εµπιστοσύνης διαφόρων οικονοµικών δεικτών. Το πρώτο
από αυτά είναι ο δείκτης εµπιστοσύνης του σταθµισµένου αθροίσµατος των ΑΕΠ των
αναπτυσσόµενων αγορών για να καθορίσουµε τις προσδοκίες των καταναλωτών και
των επιχειρήσεων σχετικά µε την κατάσταση της οικονοµίας και την µελλοντική της
εξέλιξη. Ο δεύτερος δείκτης ονοµάζεται ‘surprise index’ και αποτυπώνει την
υπερεκτίµηση

ή

υποεκτίµηση

των

δεδοµένων

για

την

κατάσταση

της

χρηµατοπιστωτικής αγοράς .Σκοπός του δείκτη είναι να δούµε αν οι συµµετέχοντες
στην αγορά που έχουν στη διάθεσή τους κάποιου είδος πληροφόρηση θα αλλάξουν
τις εκτιµήσεις τους σχετικά µε την οικονοµική ανάπτυξη.
Κίνδυνοι των αναπτυσσόµενων αγορών: Για τους κινδύνους των αναπτυσσόµενων
αγορών χρησιµοποιούνται δείκτες που αφορούν την ευπάθεια των αγορών αυτών
στους εξωτερικούς παράγοντες. Ο κίνδυνος των αναπτυσσόµενων αγορών είναι
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δεδοµένος και σαφώς προσδιορισµένος. ∆ιαχωρίζεται από τους µακροοικονοµικούς
κινδύνους διότι εστιάζει µόνο στις αναπτυσσόµενες αγορές. Χρησιµοποιώντας
οικονοµετρικά µοντέλα που συνδέονται µε τις αναπτυσσόµενες αγορές ( econometric
models of emerging market sovereign spreads), δείκτες που αφορούν τη
µεταβλητότητα του πληθωρισµού και µέτρα για τα εταιρικά πιστωτικά spreads των
αναπτυσσόµενων αγορών σε σχέση µε αυτά των αναπτυγµένων αγορών,
καταλήγουµε στη µέτρηση της επικινδυνότητας των αγορών αυτών και στη
χαρτογράφηση των παραγόντων σχετικά µε το ρίσκο που αναλαµβάνουν οι επενδυτές
των αναπτυσσόµενων αγορών.
Αφού παρουσιάσαµε την κατάσταση και την αλλαγή των παραγόντων και των
κινδύνων πριν (Οκτώβριος 2007) και κατά την διάρκεια της κρίσης (Απρίλιος 2008)
που

οφείλεται

στα

ενυπόθηκα

δάνεια

µακροοικονοµικής σταθερότητας του

υψηλού

κίνδυνου

στον

χάρτη

πρώτου γραφήµατος είναι σκόπιµο να

παρουσιάσουµε ένα γράφηµα που αποτυπώνει την αλλαγή των κινδύνων και των
παραγόντων κατά τη διάρκεια της κρίσης

Πηγή:IMF staff estimates
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Έτσι, βλέπουµε την αύξηση του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου της αγοράς
και αποσταθεροποίηση της µακροοικονοµικής κατάστασης κατά τη διάρκεια της
κρίσης. Οι επενδυτές αποστρέφονται ακόµα περισσότερο τον κίνδυνο ως αποτέλεσµα
έλλειψης εµπιστοσύνης προς την αγορά. Επιπλέον οι νοµισµατικές και οικονοµικές
πολιτικές είναι πιο σφικτές περιορίζοντας τις δαπάνες και µειώνοντας τις επενδύσεις .
Βλέπουµε συγκρίνοντας τα δύο διαγράµµατα πόσο δυσκολότερη γίνεται η κατάσταση
για της εµπλεκόµενες οικονοµίες και πόσο µεγάλη είναι η έκταση της κρίσης. Η
αποστροφή των επενδυτών στο κίνδυνο είναι εντονότερη και η έλλειψη εµπιστοσύνης
στις χρηµαταγορές αυξάνεται.

1.3 Η Σηµασία της Ρευστότητας
1.3.1 Γενικά περί Ρευστότητας
Γενικά αναφερόµαστε στον όρο ρευστότητα και εννοούµε την ιδιότητα ενός
κεφαλαιουχικού στοιχείου να µπορεί σχετικά γρήγορα να µετατραπεί σε χρήµα µε τις
λιγότερες δυνατές απώλειες ,στην αγορά στην οποία διαπραγµατεύεται.
Ένας άλλος ορισµός είναι ότι η ρευστότητα είναι το µέτρο της ικανότητας ενός
δανειζόµενου να πληρώσει τα χρέη του όταν αυτά εκπίπτουν4 .
Για αυτό το λόγο µπορούµε να πούµε ότι σε µια αγορά υπάρχει ρευστότητα όταν
ένας επενδυτής µπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει ποσότητα ενός κεφαλαιουχικού
αγαθού χωρίς να επηρεάσει την διαπραγµατευόµενη τιµή του στην αγορά αυτή.
Στην περίπτωση των τραπεζών, οι έννοια της ρευστότητας έχει να κάνει µε την
δυνατότητα ενός τραπεζικού ιδρύµατος να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όταν
αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσµες µε τις λιγότερο δυνατές απώλειες. Η διαχείριση της
ρευστότητας είναι µια καθηµερινή διαδικασία που απαιτεί από το ίδρυµα διαρκή
έλεγχο του προγράµµατος ταµειακών ροών και διασφάλιση των απαιτούµενων
ρευστών διαθεσίµων σε περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων
Όλες οι κεντρικές τράπεζες και οι κυβερνήσεις παρακολουθούν την ρευστότητα της
οικονοµίας µέσω της προσφοράς χρήµατος διότι πιστεύουν ότι οι µεταβολές αυτού
του µεγέθους έχουν µεγάλη σηµασία για την πορεία άλλων οικονοµικών µεταβλητών.
4

Wikipedia|ορισµός ρευστότητας
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1.3.2 Μέτρηση και Υποθέσεις για τη Ρευστότητας
Η σηµασία της ρευστότητας συνδέεται άµεσα µε την προσφορά χρήµατος, η οποία
είναι προσδιοριστικός παράγοντας µιας οικονοµίας και αναλύεται όχι ως προς το
απόλυτο µέγεθός της , αλλά συγκριτικά µε άλλα µεγέθη της οικονοµίας και κυρίως
ως προς το ονοµαστικό εθνικό εισόδηµα. Για αυτό χρησιµοποιούνται

διάφοροι

δείκτες για τη µέτρησή της, όπου στον αριθµητή είναι το νοµισµατικό µέγεθος
( π.χ. Μ1 ή Μ3) και στον παρονοµαστή το ονοµαστικό εθνικό εισόδηµα (Υ). Έτσι
έχουµε δείκτες της µορφής Μ1 / Υ

και

Μ3 / Υ

των οποίων η πορεία

παρακολουθείται. Οι δείκτες αυτοί ονοµάζονται «δείκτες ρευστότητας» της
οικονοµίας ( liquidity ratios) και µε βάση την εξέλιξή τους εξάγονται σηµαντικά
συµπεράσµατα για την πορεία της οικονοµίας . Οι δείκτες ρευστότητας πρέπει να
παρακολουθούνται , ενώ ανάλογα µε τις συνθήκες της οικονοµίας η σηµασία ενός
δείκτη µπορεί να αυξάνεται ή να µειώνεται ανάλογα µε τις πραγµατικές εξελίξεις
στην οικονοµία και στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα .
Η έννοια της ρευστότητας και η µέτρηση αυτής επηρεάζει την νοµισµατική πολιτική
πολλών κεντρικών τραπεζών και αποτελεί εργαλείο για την επίλυση προβληµάτων
που αφορούν τον έλεγχο του πληθωρισµού και τη σταθερότητα των τιµών. Στηρίζεται
για αυτό το λόγο σε τρεις βασικές υποθέσεις που συνοψίζονται στη συνέχεια5 :

•

Το χρήµα έχει ως µοναδική ιδιαιτερότητα ότι αποτελεί µέσο συναλλαγών και
συνεπώς έχει το µεγαλύτερο βαθµό ρευστότητας από οποιοδήποτε
περιουσιακό στοιχείο που χρησιµεύει ως µέσο ‘αποθήκευσης’ αγοραστικής
δύναµης. Άρα µόνο ένας στενός ορισµός της προσφοράς χρήµατος

έχει

σηµασία, διότι το χρήµα ως επενδυτικό στοιχειό έχει πολλά υποκατάστατα
(π.χ. βραχυπρόθεσµα χρεόγραφα) µε αποτέλεσµα να οδηγούµαστε σε
ορισµούς προσφοράς χρήµατος που αποτελούν µεγέθη τα οποία είναι δύσκολο
να τα παρακολουθήσουµε και να βγάλουµε συνεπή αποτελέσµατα.
•

Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση νέων τύπων
ενδιάµεσών χρηµατοπιστωτικών οργανισµών , πέρα από το τραπεζικό

5

J. Gurley : « The Radcliffe Report and Evidence» ( A.E.R 1960 ) αναδηµοσίευση στον τόµο του R.
Thorn : Monetary Theory and Policy (op. cit)
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σύστηµα διευρύνοντας έτσι τις επενδυτικές ευκαιρίες που έχουν οι επενδυτές
στη διάθεσή τους

µε αποτέλεσµα την συχνή υποκατάσταση µεταξύ των

στοιχείων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και έτσι να αλλοιώνεται η
χρησιµότητα κάθε παραδοσιακού ορισµού της προσφοράς χρήµατος και άρα
της ρευστότητας.
•

Η υιοθέτηση κάποιων ποσοτικών στόχων είναι άσκοπη γιατί το ουσιαστικό
νοµισµατικό µέγεθος ( η ρευστότητα) είναι περισσότερο ενδογενές από ότι
εξωγενές . Αντί των ποσοτικών στόχων , η νοµισµατική πολιτική πρέπει να
επικεντρωθεί στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ρευστότητας επιδιώκοντας να
αξιοποιήσει τις δυνατότητες υποκατάστασης και να µεταβάλλει έτσι το µέσο
βαθµό ρευστότητας των ιδιωτικών χαρτοφυλακίων.

1.4 Μεγάλες Κρίσεις στην Παγκόσµια Οικονοµία
1.4.1 Ορισµός
Η

χρηµατοπιστωτική κρίση µπορεί να οριστεί ως «η κατάρρευση του

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της οικονοµίας ή οποιοδήποτε από τις θεµελιώδεις
αγορές της οικονοµίας αυτής» (Spotton 1996 σελ 206)
Ένα άλλος ορισµός καταδεικνύει µια πιστωτική κρίση ως την κατάσταση κατά την
οποία πολλά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και κεφαλαιουχικά αγαθά χάνουν ξαφνικά
ένα µεγάλο µέρος της αξίας τους. Σύµφωνα µε τον ορισµό αυτών πολλές
χρηµατοπιστωτικές κρίσεις των 19ο και το 20ο αιώνα συνδέθηκαν µε κρίσεις πανικού
στο τραπεζικό σύστηµα (banking panics) και ύφεση στην οικονοµία στην οποία
ξεσπά η κρίση αυτή.6
Τα δύο πιο σηµαντικά είδη κρίσεων είναι η νοµισµατική και η τραπεζική κρίση.
Νοµισµατική κρίση εµφανίζεται όταν διαφορά γεγονότα προκαλούν υποτίµηση της
συναλλαγµατικής ισοτιµίας του νοµίσµατος µίας χώρας µε αποτέλεσµα την αύξηση
των επιτοκίων προσδιορισµό ή της χρησιµοποίησης των συναλλαγµατικών
διαθεσίµων της για την υπεράσπιση αυτής.7
6

Ορισµός από Wikipedia
Barry Eichengreen, Andrew Rose and Charles Wyplosz (1997) « Contagious Currency Crises»
NBER Working Paper No. W5681
7
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Σε µια τραπεζική κρίση µπορούν να συµβούν γεγονότα όπως η εξάντληση
αποθεµάτων των εµπορικών τραπεζών, αναστολή πληρωµών προς τους καταθέτες ή
και πλήρη χρεοκοπία του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος
Οι χρηµατοπιστωτικές κρίσεις προκαλούν σοβαρές ζηµιές σε µία οικονοµία. Στις
περισσότερες περιπτώσεις το κόστος αποκατάστασης

είναι ιδιαίτερα υψηλό και

προκαλεί µείωση του παραγόµενου εγχώριου προϊόντος και άρα της ανάπτυξης,
αύξηση του ποσοστού ανεργίας και του πρωτογενούς ελλείµµατος.
¨Ένα ενδιαφέρον στοιχείο για τις κρίσεις που παρουσιάζονται µετά τη δεκαετία του
1980 είναι ότι εµφανίζονται και εκδηλώνονται ταυτόχρονα παρουσιάζοντας στενή
αλληλεπίδραση. Ακόµα ένα χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι η κρίση σε µία χώρα
µπορεί να προκαλέσει κρίση και σε άλλες χώρες. Στην περίπτωση αυτή έχουµε να
κάνουµε µε το φαινόµενο της µετάδοσης( contagion) των κρίσεων.
Στις επόµενες ενότητες παρουσιάζονται σηµαντικές κρίσεις στην παγκόσµια
οικονοµία όπως η Κρίση του 1929 και αυτή του 1946, η ασιατική κρίση του 1997 και
η κρίση στη Ρωσία το 1998.

1.4.2 Το Κραχ του 1929
Η κρίση του 1929 θεωρείται η πιο καταστροφική χρηµατοπιστωτική κρίση στην
ιστορία των ΗΠΑ. Τρεις φράσεις (Μαύρη Πέµπτη, Μαύρη ∆ευτέρα και Μαύρη
Τρίτη)

χρησιµοποιούνται για την κατάρρευση των διαπραγµατευόµενων µετοχών

την εποχή εκείνη για να δείξουν ότι το Κραχ δεν ήταν αποτέλεσµα µόνο µια µέρα
χρηµατιστηριακής διαπραγµάτευσης.) Το τέρµα της κρίσης στις ΗΠΑ ταυτίστηκε µε
το έναυσµα της πολεµικής οικονοµίας του 2ου παγκοσµίου πολέµου, γύρω στο
1939.Η κρίση είχε καταστροφικές επιπτώσεις τόσο στον ανεπτυγµένο, όσο και στον
αναπτυσσόµενο κόσµο. Επηρεάστηκε το διεθνές εµπόριο, καθώς επίσης και τα
προσωπικά εισοδήµατα, τα έσοδα από φόρους, οι τιµές και τα κέρδη. .Η µεγάλη
κρίση τερµατίστηκε σε διαφορετικό χρόνο ανά χώρα. Οι περισσότερες χώρες
εφήρµοσαν προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης ώστε να περιοριστούν οι απώλειες
όσο το δυνατόν περισσότερο.
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1.4.3. Η 19η Οκτωβρίου 1987
Το µεγάλο κραχ του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης στις 19 Οκτωβρίου του 1987
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα για το πόσο απρόβλεπτες και ασταθείς είναι οι
χρηµατοπιστωτικές αγορές. Συγκεκριµένα το καλοκαίρι του 1987, οι µετοχές
παρουσίαζαν σηµαντικά κέρδη, η ισοτιµία δολαρίου ήταν εξασθενηµένη, οι τιµές του
πετρελαίου αυξάνονταν και υπήρχε κρίση στην αγορά κατοικίας. Η αστάθεια στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, που προκάλεσε ανάλογες εξελίξεις και στα άλλα
Χρηµατιστήρια, εµφανίστηκε στα τέλη Αυγούστου, όταν οι τιµές των µετοχών
άρχισαν να πέφτουν σιγά - σιγά από τα επίπεδα ρεκόρ στα οποία είχαν φτάσεις. Ο
δείκτης τιµών µετοχών παρουσίασε κάµψη κατά 15%. Ακολούθησε µια
χρηµατιστηριακή εβδοµάδα (19 -23 Οκτωβρίου) µε κύρια χαρακτηριστικά τις
διορθωτικές παρεµβάσεις των κυβερνήσεων και των κεντρικών τραπεζών, των
ισχυρότερων χωρών της ∆ύσης, οι απότοµες διακυµάνσεις των τιµών των µετοχών
στα διεθνή χρηµατιστήρια και, στο τέλος, η νέα πτώση του δολαρίου, που
εκδηλώθηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

1.4.4 Η Ασιατική κρίση του 1997
Η κρίση που έλαβε χώρα στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ασίας θεωρείται πολύ
σηµαντική κυρίως για την έκτασή της αλλά και για τα χαρακτηριστικά της. Η
Ινδονησία ,οι Φιλιππίνες , η Κορέα , η Ταϊλάνδη και η Μαλαισία ήταν οι χώρες που
πλήγηκαν περισσότερο από αυτή τη κρίση. Οι χώρες αυτές είχαν χαρακτηριστεί λίγα
χρόνια νωρίτερα ως οικονοµικό θαύµα αφού αναπτύσσονταν µε ρυθµό άνω του 7%.
Ως αρχή της κρίσης θεωρείται η κερδοσκοπική επίθεση εναντίον του ταϊλανδέζικου
νοµίσµατος (baht)

τον Ιούλιο 1997. Αποτέλεσµα αυτού είναι η κυβέρνηση της

Ταϊλάνδης να µεταβεί από καθεστώς σταθερής συναλλαγµατικής ισοτιµίας

σε

κυµαινόµενη λόγω έλλειψης συναλλαγµατικών διαθεσίµων. Έτσι περίπου 60
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα αναγκάστηκαν να κλείσουν. Ακολούθησε η επίθεση στο
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Κορεάτικο won στα τέλη Οκτωβρίου και µια σειρά από χρεοκοπίες που
δηµιούργησαν συνθήκες πανικού στην αγορά µε µεταίχµιο αυτών το ∆εκέµβριο.
Στη Μαλαισία το πρόβληµα δηµιουργήθηκε από των υπερβολικό δανεισµό των
εταιριών real estate οι µετοχές των οποίων ήταν υπερτιµηµένες . Η ανακοίνωση των
αρχών για όρια των πιστώσεων οδήγησε στην πώληση των µετοχών αυτών από τους
ξένους επενδυτές και ο γενικός δείκτης των τιµών των µετοχών να πέσει
κατακόρυφα. Παράλληλα το εθνικό νόµισµα υποτιµήθηκε πράγµα το οποίο συνέβη
και στις Φιλιππίνες και στην Ινδονησία.
Η µεταβλητότητα των τιµών των µετοχών και οι υποτιµήσεις των εθνικών
νοµισµάτων επηρέασε σηµαντικά την πραγµατική οικονοµία (real economy) των
χωρών στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας χρεοκοπία πιστωτικών ιδρυµάτων , εκροή
κεφαλαίων και εµφάνιση πληθωριστικών πιέσεων πράγµα το οποίο µετριάστηκε από
την βοήθεια του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆.Ν.Τ) τόσο κατά τη διάρκεια της
κρίσης όσο και µετά από αυτή.

1.4.5 Η Κρίση στη Ρωσία το 1998
Η κρίση στη Ρωσία κατά το 1998 οφείλεται κατά ένα µεγάλο ποσοστό στη
λανθασµένη οικονοµική πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση και κατ’ επέκταση η
Κεντρική τράπεζα της χώρας καθώς και η γενικευµένη κρίση στην περιοχή της Ασίας
τα προηγούµενα χρόνια µε αποκορύφωµα το έτος 1997.
Η Ρωσία λόγω των τεράστιων αποθεµάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου
αποτέλεσε πόλο έλξης ξένων επενδυτικών κεφαλαίων πράγµα που οδήγησε στην
εκτόξευση του γενικού δείκτη του χρηµατιστήριου και στο πολλαπλασιασµό των
επενδυτικών χαρτοφυλακίων.
Ο κύριος παράγοντας της εµφάνισης της κρίσης είναι η µη πληρωµή των φόρων από
την πλευρά των εταιριών ενέργειας και η πτώση της τιµής του πετρελαίου.
Η κρίση ξέσπασε τελικά το Μάιο του 1998. Ο δείκτης τιµών του χρηµατιστηρίου
έπεσε εξαιτίας της αβεβαιότητας που επικρατούσε στις αγορές και λόγω διεθνών
συγκυριών. Η κυβέρνηση προσπαθώντας να αντιµετωπίσει τις πιέσεις στις
χρηµαταγορές

προχώρησε στην ανταλλαγή εγχώριων βραχυχρόνιων έντοκων

γραµµατίων µε µακροπρόθεσµα οµόλογα της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας που
όµως δεν έλυσε το πρόβληµα. Έτσι στις 17 Αυγούστου η ρωσική κυβέρνηση
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ανακοίνωσε ότι δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει το δηµόσια χρέος της. ∆ιεύρυνε
επίσης τα όρια διακύµανσης της ως τότε σταθερής ισοτιµίας έναντι του δολαρίου .Για
αυτό το λόγο και η κρίση αυτή ονοµάστηκε «Ruble crisis» από το όνοµα του ρώσικου
εγχώριου νοµίσµατος. Αποτέλεσµα του γεγονότος αυτού η αρνητική επίδραση επί της
ρευστότητας και της αξιοπιστίας των ρωσικών τραπεζών πτώση του εγχώριου
προϊόντος και η αύξηση του έως τότε χαµηλού πληθωρισµού.

1.5 Τραπεζικές Κρίσεις
1.5.1 Γενικά περί Τραπεζικών Κρίσεων
Οι τραπεζικές κρίσεις ανά τον κόσµο είναι ένα φαινόµενο που επιφέρει αναταραχές
στην εκάστοτε οικονοµία που την διατρέχει αλλά και στο ευρύτερο οικονοµικό
περιβάλλον. Το κόστος των κρίσεων αυτών είναι πολύ µεγάλο και επηρεάζει το
ρυθµό ανάπτυξης της χώρας καθώς και την σταθερότητα του οικονοµικού
συστήµατος.
Στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες έχουν εµφανιστεί πληθώρες τραπεζικών κρίσεων.
Ενδεικτικά κατά την περίοδο 1976-1997 59 τραπεζικές κρίσεις έπληξαν
αναπτυσσόµενες οικονοµίες. Το µέσο κόστος στις κρίσεις αυτές υπολογίζεται στο 9%
του εγχώριου εθνικού προϊόντος (Α.Ε.Π) , ενώ στην κρίση στην νοτιοανατολική Ασία
υπολογίζεται ότι οι χώρες που βρίσκονταν στο επίκεντρο είχαν απώλειες που
ξεπέρασαν το 20 % του Α.Ε.Π τους. Επίσης σε 10 τραπεζικές κρίσεις σε
βιοµηχανικές χώρες οι µέσες απώλειες υπολογίζονται στο 4% του Α.Ε.Π τους κατά
την ίδια χρονική διάρκεια. Αυτό µας δείχνει ότι οι αναπτυσσόµενες χώρες είναι πιο
ευάλωτες και δύσκολο να ανταπεξέλθουν σε εκτεταµένες µη αναµενόµενες
καταστάσεις.
Όσον αφορά τη κρίση του 2007 που οφείλεται στα ενυπόθηκα δάνεια στεγαστικής
πίστης και στα τιτλοποιηµένα προϊόντα αυτών το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
προβλέπει απώλειες ύψους 1,4 τρισεκατοµµυρίων δολαρίων έως τα τέλη Οκτωβρίου
του 2008 και έπεται και συνέχεια8.
Οι αναπτυσσόµενες οικονοµίες έχουν υποστεί ένα ιδιαίτερα µεγάλο αριθµό
τραπεζικών κρίσεων για 2 κυρίως λόγους: πρώτον το ασταθές περιβάλλον στο οποίο
8

IMF report October 2008
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λειτουργεί το τραπεζικό σύστηµα των χωρών αυτών ( τόσο όσο αφορά τις ετήσιες
µακροοικονοµικές διακυµάνσεις όσο και τη συχνότητα αλλαγών κυβερνήσεων, και
δεύτερον το βαθµό πολιτικής παρέµβασης στα τραπεζικά ιδρύµατα και στη
διαδικασία της τραπεζικής εποπτείας.9

1.5.2 Η Θεωρεία του Domino’s Effect
Η θεωρεία του domino’s effect σε µία χρηµατοπιστωτική κρίση έχει να κάνει µε την
αλυσιδωτή αντίδραση η οποία συµβαίνει, όταν ένα γεγονός ( έλλειψη ρευστότητας,
υψηλές µη αναµενόµενες απώλειες ή και χρεοκοπία) επέλθει σε ένα τραπεζικό ίδρυµα
θα προκαλέσει µια παρόµοια αλλαγή σε ένα άλλο ίδρυµα και ούτω καθεξής. Αυτό
οφείλεται στην αλληλεξάρτηση των τραπεζικών ιδρυµάτων και στην συνεργασία τους
στα πλαίσια της διεθνής τραπεζικής δραστηριότητας .
Η αυξανόµενη συσχέτιση των χρηµατοπιστωτικών αγορών, σαν αποτέλεσµα της
οικονοµικής παγκοσµιοποίησης µπορεί να εξηγήσει το φαινόµενο αυτό.
Έτσι

µια αλλαγή στις

τιµές των επιτοκίων της οµοσπονδιακής τράπεζας των

Ηνωµένων Πολιτειών ( FED) επηρεάζει άµεσα την ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά και
τα επιτόκια των εµπορικών τραπεζών όλων των χώρων που έχουν συνάψει άµεσα ή
έµµεσα σχέσεις µε τις Η.Π.Α.
Σε µεγαλύτερο βαθµό µία κρίση σε ένα πιστωτικό ίδρυµα µιας χώρας µπορεί εύκολα
να µεταδοθεί σε παγκόσµιο επίπεδο λόγω της αποτελεσµατικότητας του διεθνούς
εµπορίου και της πολυπλοκότητας των χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών.

1.5.3 Το Υπόδειγµα των Chari, Jagannathan για τις Τραπεζικές
Κρίσεις10
Το υπόδειγµα των Chari ,Jagannathan για τις τραπεζικές κρίσεις τονίζει τη σηµασία
της πληροφόρησης στην εξέλιξη µίας τραπεζικής κρίσης. Πιο συγκεκριµένα οι
συγγράφεις δέχονται ότι σε µία τραπεζική κρίση οι καταθέτες σε µία τράπεζα
9

Gerard Caprio and Patrick Honohan « Restoring Banking Stability: Beyond Supervised Capital
Requirements» Journal of Economic Perspectives-Volume 13, Number 4 -Fall 1999-Pages 43-64
10

V. V. Chari And Ravi Jagannathan « Banking Panics, Information, And Rational Expectations Equilibrium»
The Journal Of Finance * Vol. Xliii, No. 3 * July 1988
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αποσύρουν τα χρήµατά τους ως ένδειξη της κατάστασης που επικρατεί. Τα άτοµα
αυτά χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: σε αυτούς που αποσύρουν τα χρήµατά τους λόγω
πληροφοριών για χαµηλές µελλοντικές αποδόσεις, σε µια δεύτερη κατηγορία που
αποτελείται από αυτούς που αποσύρουν χρήµατα επειδή παρακινούνται και χωρίς να
έχουν καµία πληροφορία και τέλος σε αυτούς που ρευστοποιούν για προσωπικούς
λόγους που δεν σχετίζονται µε µία δέσµη πληροφοριών. Το υπόδειγµα αποδεικνύει
ότι η συµπεριφορά των ατόµων

τις δεύτερης κατηγορίας , (δηλαδή αυτών που

βρίσκονται σε κατάσταση πανικού) είναι καθοριστική ως προς το αποτέλεσµα της
κρίσης που εκδηλώνεται σε µια περίοδο.
Οι βασικές υποθέσεις του υποδείγµατος συνοψίζονται ως εξής:
o Τα άτοµα είναι αδιάφορα ως προς το κίνδυνο ( risk neutral) και υπάρχει ένα
αγαθό( commodity) ως προς το οποίο οι καταναλωτές µεγιστοποιούν τη
χρησιµότητά τους
o Τα άτοµα έχουν ορθολογικές προτιµήσεις και κατέχουν µία µονάδα του
αγαθού
o Τα άτοµα ζουν 3 περιόδους (t0 t1 t2 ) και κατατάσσονται σε 2 οµάδεςτύπους. Τα άτοµα τύπου 1 καταναλώνουν την περίοδο t1 και τα άτοµα τύπου
2 καταναλώνουν τις περιόδους t1 t2 . Τα άτοµα µαθαίνουν το τύπο τους την
περίοδο t1
o Το ποσό της επένδυσης αποφασίζεται από τα άτοµα την περίοδο t0 το οποίο
α τους δώσει σίγουρη επένδυση την περίοδο 1 .Σε περίπτωση που
επενδύσουν ξανά θα έχουν τυχαία απόδοση στην περίοδο 2 ενώ αν
αποφασίσουν να ρευστοποιήσουν την περίοδο 1 αυτό συνεπάγεται κόστος
που εξαρτάται από τη συνολική επένδυση που υπάρχει στην οικονοµία. Άρα
τα άτοµα έχουν επενδυτικά σχέδια και το ζεύγος της επένδυσης ( Ι0 Ι1 ) στις
περιόδους 1 και 2 το οποίο απεικονίζει και την τεχνολογία του µοντέλου.
o Στην αρχή της περιόδου 1 τυχαίος αριθµός ατόµων τύπου 2 λαµβάνουν
τέλεια πληροφόρηση για την απόδοση που θα έχουν στην περίοδο 2
o Η µόνη κοινή πληροφόρηση στην οικονοµία είναι οι συνολικές επενδύσεις ,
ενώ στην απουσία πληροφόρησης κατά την περίοδο 1 τα άτοµα επιλέγουν να
επανεπενδύσουν.
Σύµφωνα µε το υπόδειγµα επειδή κανείς δεν ενδιαφέρεται να καταναλώσει την
περίοδο 0 επενδύουν όλοι την µία µονάδα που έχουν στη κατοχή τους. Στην περίοδο
t1 , όπου γίνεται γνωστός ο τύπος του κάθε ατόµου , τα άτοµα τύπου 1 ρευστοποιούν
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τη µία µονάδα του αγαθού που έχουν στη διάθεσή τους αφού αντλούν χρησιµότητα
από την κατανάλωσή του την περίοδο αυτή, ενώ τα άτοµα µε πληροφόρηση που
είναι τύπου 2 θα ρευστοποιήσουν σε περίπτωση “κακής” πληροφόρησης (αφού
περιµένουν χαµηλή µελλοντική απόδοση) ενώ θα ξαναεπενδύσουν σε περίπτωση
“καλής” πληροφόρησης. Το σηµαντικά σηµείο αφορά τη συµπεριφορά των ατόµων
που είναι τύπου 2 και δεν έχουν κανένα είδος πληροφόρηση. Τα άτοµα αυτά πριν
αποφασίσουν εξετάζουν τη συνολική επένδυση στην οικονοµία. Εάν η επένδυση
είναι µικρή αυτοί θα ρευστοποιήσουν αφού θεωρούν ότι θα έχουν χαµηλή απόδοση
στο µέλλον ,ενώ θα επενδύσουν αν η συνολική επένδυση είναι µεγάλη. Το ύψος της
επένδυσης εξαρτάται από 2 κύριους λόγους. Πρώτον, η ύπαρξη πολλών ατόµων
τύπου 1 καθιστά τη συνολική επένδυση χαµηλή λόγω της ρευστοποίησης του
αγαθού και δεύτερον η πληροφόρηση των ατόµων τύπου 2 για µελλοντική χαµηλή
απόδοση. Η ισορροπία στο υπόδειγµα και τι τελικά θα συµβεί είναι άγνωστο, αλλά
ακριβώς αυτό το γεγονός( η σύγχυση και η ασυµµετρία πληροφόρησης) είναι που
οδηγούν σε µία τραπεζική κρίση (λόγω µαζικών ρευστοποιήσεων) ακόµα και στην
περίπτωση που δεν υπάρχει αρνητική πληροφόρηση.
Στο υπόδειγµα αυτό αναδεικνύεται ο ρόλος της πληροφόρησης στην εκδήλωση µιας
τραπεζικής κρίσης. Τονίζεται επίσης ότι δεν υπάρχει προφανής ρόλος για την
τράπεζα ή το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα. Το γεγονός αυτό και το ότι το κόστος
ρευστοποίησης στην περίοδο 1 είναι καθορισµένο εξωγενώς, αποτελούν τα δύο
µειονεκτήµατα του µοντέλου των Chari, Jagannathan για τις τραπεζικές κρίσεις .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ενυπόθηκα ∆άνεια

2.1 Βασικές Έννοιες για τα Ενυπόθηκα ∆άνεια
Ένα ενυπόθηκο δάνειο (mortgage) είναι ένα δάνειο στεγαστικής πίστης ,δηλαδή ένα
δάνειο που εξασφαλίζεται από την ενεχυρίαση ενός συγκεκριµένου τµήµατος
ακίνητης περιουσίας. Η σύµβαση του δανείου παραχωρεί στο δανειστή το δικαίωµα
κατάσχεσης τµήµατος του αγοραζόµενου περιουσιακού στοιχείου σε περίπτωση που
ο δανειζόµενος δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του για αποπληρωµή των
τοκοχρεωλυτικών πληρωµών. Η λήξη ισχύος του δανείου προκύπτει όταν ο
δανειζόµενος αποπληρώσει έως τέλους το χρέος του στον δανειστή, που τις
περισσότερες των περιπτώσεων είναι ένας χρηµατοπιστωτικός οργανισµός.
Όλα τα ενυπόθηκα δάνεια πληρούν κάποιες συγκεκριµένες προϋποθέσεις

και

αποτελούνται από δύο τµήµατα.
o Συµβολαιογραφική πράξη που περιγράφει επακριβώς τους όρους της
σύµβασης και τη χρήση της ακίνητης περιουσίας ως ενέχυρο ως για την
συµφωνηθείσα προεξόφληση του δανείου
o Το γραµµάτιο, που είναι µία προσωπική υπόσχεση εξόφλησης τους
συµφωνηθέντος χρέους το οποίο συνεχίζει να ισχύει και να υποχρεώνει το
δανειζόµενο να εξοφλήσει το δάνειο σύµφωνα µε τον τρόπο που έχει
συµφωνηθεί , ακόµα και αν υπάρχει η ασφάλεια που παρέχεται από την
ενεχυρίαση της ακίνητης περιουσίας
Η νοµική σχέση πού διέπει τον δανειστή και το δανειζόµενο καθορίζεται από δύο
τρόπους. Σύµφωνα µε τον πρώτο τρόπο που ονοµάζεται θεωρία τίτλου ( title
theory) η κυριότητα κρατείται από το δανειστή µέχρι το τέλος της σύµβασης και
όσον αφορά το δεύτερο τρόπο που ονοµάζεται θεωρία κατάσχεσης τίτλου ( lien
theory) ο δανειζόµενος κρατάει την κυριότητα της περιουσίας κατά τη διάρκεια
της σύµβασης και ο δανειστής έχει το νόµιµο δικαίωµα κατάσχεσης της ακίνητης
περιουσίας σε περίπτωση κατάπτωσης του δανείου.
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Τα ενυπόθηκα δάνεια ανάλογα µε το κριτήριο που χρησιµοποιείται κάθε φορά
χωρίζονται σε πολλές αλλά συγκεκριµένες κατηγορίες. Έτσι ορίζοντας ως
κριτήριο κατηγοριοποίησής τους το είδος της εξασφάλισης, τότε να ενυπόθηκα
δάνεια διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
1. Residential mortgages : Αφορούν δάνεια που ως εξασφάλιση τους παρέχεται
υποθήκη σε στεγαστική κατοικία
2. Non-residential mortgages (Commercial mortgages) : Αφορούν δάνεια που
εξασφαλίζονται µε παροχή

υποθήκης σε καταστήµατα, κτήρια που

χρησιµοποιούνται για εµπορική εκµετάλλευση και όχι για οικιστική χρήση
‘όπως στην πρώτη περίπτωση
Στην περίπτωση πού θέσουµε ως κριτήριο την ύπαρξη κυβερνητικής εγγύησης, τότε
τα ενυπόθηκα δάνεια µπορούν να χαρακτηριστούν ως:
1. Non-conventional Mortgages (µη συµβατικά δάνεια). Τα δάνεια αυτά
εξασφαλίζονται πλήρως από την κυβέρνηση

και δίνονται από

συγκεκριµένους κυβερνητικούς οργανισµούς
2. Conventional Mortgages (συµβατικά δάνεια) αποτελούν κατηγορία
δανείων που δεν περιλαµβάνουν κυβερνητική εξασφάλιση.

2.2 Η Αγορά Ενυπόθηκων ∆ανείων
Η αγορά ενυπόθηκων δανείων αποτελεί µια πολύ σύνθετη αγορά στην όποια
εµπλέκονται ένας µεγάλος αριθµός µερών οι οποίοι µπορούν να κατηγοριοποιηθούν
σε τέσσερις µεγάλες κατηγορίες:
1.∆ανειστές

ή

εκχωρητές

ενυπόθηκών

δανείων:

Στην

κατηγορία

αυτή

περιλαµβάνονται οργανισµοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη σύναψη του δανείου.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν εµπορικές τράπεζες , αποταµιευτικοί οργανισµοί,
ασφαλιστικές εταιρίες συνταξιοδοτικά ταµεία καθώς και τράπεζες ειδικευµένες στη
χορήγηση

στεγαστικών

δανείων.

Η

πλειοψηφία

των

δανείων

σήµερα

πραγµατοποιείται από τις εµπορικές τράπεζες και τράπεζες στεγαστικής πίστης. Η
απόφαση των ιδρυµάτων αυτών για τη χορήγηση ενυπόθηκων δανείων σε φυσικό
πρόσωπο η σε µία εταιρία εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα δανειζόµενου.
Τα στοιχεία που χρησιµοποιούν οι δανειστές (τράπεζες) είναι τόσο ποιοτικά , όσο
και ποσοτικά. Τα στοιχεία αυτά αφού σταθµιστούν µε µη κανονιστικό τρόπο δίνουν
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το πόρισµα της αξιολόγησης και αποτελούν καίριο σηµείο για τη σύναψη ή όχι του
δανείου. Τα συστήµατα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (credit rating
systems) µπορεί να είναι εξωτερικά ή εσωτερικά .
Αναφερόµενοι στα εξωτερικά συστήµατα πιστοληπτικής αξιολόγησης, εννοούµε
στους εξωτερικούς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης ,οι οποίοι αξιολογούν και
δηµοσιεύουν τις εκτιµήσεις τους. Εταιρίες και τίτλοι ταξινοµούνται σύµφωνα µε τη
πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων τους για αποπληρωµή του δανείου. Βέβαια
αυτό προϋποθέτει τη συλλογή και την επεξεργασία πληροφοριών και διεξάγεται µε
ποιοτικές, ποσοτικές αλλά και νοµικές αναλύσεις. Έτσι δηµιουργούνται κλίµακες
πιστοληπτικής ικανότητας ανάλογα µε το χρονικό ορίζοντα του ενυπόθηκου δάνειου.
Οι γνωστότερες κλίµακες είναι αυτές της Standard’s and Poor’s , της Moody’s και
τις Fitch.
Όσον αφορά τα εσωτερικά

συστήµατα

πιστοληπτικής ικανότητας διεξάγονται

εσωτερικά από προσωπικό της τράπεζας, διαφέρει σε κάθε τραπεζικό ίδρυµα και τις
περισσότερες φορές περιέχει υψηλό βαθµό υποκειµενικής κρίσης καθώς οι
παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη και το ειδικό βάρος στάθµισης αυτών ποικίλει
ανάλογα µε τον υποψήφιο δανειολήπτη. Βασικά µοντέλα εσωτερικής πιστοληπτικής
ικανότητας είναι : τα εµπειρικά µοντέλα ή µοντέλα µάθησης (ερωτηµατολόγια ,
συστήµατα ποιοτικής ανάλυσης , expert systems, συστήµατα Fuzzy logic ) τα
στατιστικά µοντέλα

( ανάλυση διαχωρισµού µοντέλα παλινδρόµησης, τεχνικά

νευρωνικά δίκτυα) τα αιτιώδη µοντέλα (µοντέλα αποτίµησης δικαιωµάτων και
µοντέλα ταµειακών ροών) καθώς και υβριδικά µοντέλα που συνδυάζουν τις τρεις
προηγούµενες κατηγορίες.
Αντιλαµβάνεται κανείς ότι όσο καλύτερη είναι η πιστοληπτική ικανότητα του
πελάτη-δανειζόµενου τόσο µεγαλύτερη προστασία προσφέρεται στο δανειστή σε
περίπτωση κατάπτωσης του δανείου.
Οι βασικές πηγές εσόδων για τους δανειστές προέρχονται από: την προµήθεια ,η
οποία προσδιορίζεται επί του συνολικού ύψους του δανεισθέντος κεφαλαίου και από
την του δανείου αυτού στη δευτερογενή αγορά σε περίπτωση που ο ίδιος ο δανειστής
δεν εξυπηρετεί το δάνειο( όταν η τιµή πώλησης είναι µεγαλύτερη από την
ονοµαστική τιµή) .
2. Φορείς εξυπηρέτησης των ενυπόθηκων δανείων: Οι συµβάσεις δανείων που
εκχωρούνται από τους δανειστές είτε παραµένουν στο χαρτοφυλάκιο τους είτε
πωλούνται στη δευτερογενή αγορά. Ανεξαρτήτως αυτού όµως τα δάνεια πρέπει να
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εξυπηρετούνται. Η λειτουργία αυτή περιλαµβάνει της είσπραξη των µηνιαίων
πληρωµών, την απόδοση των πληρωµών στο δικαιούχο, την αποστολή ειδοποιήσεων
προς τον οφειλέτη για την πληρωµή του προσυµφωνηθέντος ποσού µέσα σε
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, ειδοποίηση στους δανειζόµενους σε περίπτωση
υπερηµερίας, καταγραφή του καταβεβληµένου πόσου καθώς και των υπολειπόµενων
οφειλών και έναρξη διαδικασιών κατάσχεσης υποθηκευµένου περιουσιακού
στοιχείου σε περίπτωση που αυτό καθίσταται απαραίτητο.
Η λειτουργία εξυπηρέτησης δανείων µπορεί να αναληφθεί από τους εκχωρητές των
δανείων , οι όποιοι θα απολαµβάνουν τα αντίστοιχα έσοδα από την προσφορά της
υπηρεσίας αυτής ή µπορεί να παραχωρηθεί σε κάποιο τρίτο µέρος. Οι βασικές πηγές
εσόδων των φορέων εξυπηρέτησης του δανείου είναι : η προµήθεια ,η οποία
προσδιορίζεται ως ποσοστό του υπολειπόµενου κεφαλαίου και η οποία µειώνεται
καθώς το δάνειο αποπληρώνεται , το ποσό που αποκοµίζει εξαιτίας του διαστήµατος
που µεσολαβεί από τη λήψη του ποσού προς την απόδοση από τους δανειζόµενους
µέχρι τη χρονική στιγµή απόδοσης στον δανειστή και τα πρόστιµα που επιβάλλονται
στις περιπτώσεις καθυστερηµένης πληρωµής οφειλών από την µεριά των
δανειζόµενων.
3. Ασφαλιστές ενυπόθηκων δανείων :

Επειδή τα ενυπόθηκα δάνεια ενέχουν

πιστωτικό κίνδυνο, ο δανειστής χρειάζεται προστασία σε περίπτωση κατάπτωσης του
δανείου και αδυναµία πληρωµής του οφειλέτη. Το ποσό της ασφάλισης εξαρτάται
από το τύπο του δανείου και την χρονική διάρκεια αυτού. Συνήθως είναι κάποιο
ποσοστό του δανείου και η ασφάλεια παρέχεται από κυβερνητικούς οργανισµούς
από ιδιωτικές εταιρίες ασφάλισης ή από τον ίδιο το δανειστή ,ο οποίος επιτρέπει στο
δανειζόµενο να ενσωµατώσει το κόστος ασφάλειας στο προσφερόµενο επιτόκιο.
4. Επενδυτές σε ενυπόθηκα δάνεια : οι επενδυτές σε ενυπόθηκα δάνεια είναι αυτοί
που χρησιµοποιώντας τη διαδικασία της τιτλοποίησης επωφελούνται από τις υψηλές
αποδόσεις που προκύπτουν από την πώληση των τίτλων αυτών στη δευτερογενή
αγορά

2.3 Κατηγορίες Ενυπόθηκών ∆ανείων
Τα ενυπόθηκα δάνεια κατηγοριοποιούνται µε τέτοιο τρόπο , ώστε να καλύπτουν όλες
τις ανάγκες των δανειζόµενων να αντλούν κεφάλαια. Τα δάνεια αυτά είναι συνήθως
µεσοµακροπρόθεσµης διάρκειας

και διενεργούνται µε βάση τους όρους των
28

δανειακών

συµβάσεων.

Συνιστούν

την

υποχρέωση

των

δανειοληπτών

να

επιστρέψουν το χορηγηθέν κεφάλαιο συν τον προκύπτοντα τόκο στο χρόνο που έχει
συµφωνηθεί µε τον τρόπο που περιγράφεται στη δανειακή σύµβαση. Οι κυριότερες
κατηγορίες ενυπόθηκων δανείων παρουσιάζονται στη συνέχεια και αναλύονται µε
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά:
o

Ενυπόθηκα ∆άνεια µε σταθερό επιτόκιο

Τα χαρακτηριστικά στοιχεία ενός δανείου µε σταθερό επιτόκιο είναι

η

τοκοχρεωλυτική περίοδος ,το επιτόκιο, η συχνότητα πληρωµής κατά τη διάρκεια ενός
ηµερολογιακού έτους και ο τρόπος

ασφάλισης του δανειστή σε περίπτωση

κατάπτωσης του δανείου.
Σε αυτό το είδος του δανείου ο πιστούχος πληρώνει το τόκο και το κεφάλαιο που έχει
δανειστεί σε ίσες δόσεις για όλη τη διάρκεια ισχύος του δανείου , έτσι ώστε στο τέλος
της διάρκειας το δάνειο να έχει εξοφληθεί πλήρως. Κάθε πληρωµή , που συνήθως
είναι µηνιαία, ονοµάζεται τοκοχρεολύσιο και αποτελείται από:
α) Τον τόκο που αναλογεί στο διάστηµα ενός µήνα
β) Την αποπληρωµή αναλογίας του ανεξόφλητου ποσού. Το ποσό αυτό υπολογίζεται
από τη διαφορά ανάµεσα στο συνολικό ποσό της µηνιαίας πληρωµής και το ποσό που
αντιστοιχεί στην αποπληρωµή του τόκου
Χρησιµοποιώντας µαθηµατικούς τύπους η µηνιαία πληρωµή του τοκοχρεολυσίου
υπολογίζεται µε την παρακάτω ράντα:

Μ.Π = Α.Κ.∆

{ι * (1 + ι ) n }
*
{(1 + ι ) n − 1}

Όπου :
Μ.Π : µηνιαία πληρωµή
Α.Κ.∆ : αρχικό κεφάλαιο δανείου
n: αριθµός µηνών
i: µηνιαίο επιτόκιο

Τα ενυπόθηκα δάνεια σταθερού επιτοκίου αποτελούν την πιο διαδεδοµένη µορφή
ενυπόθηκου δανεισµού. Έχουν όµως το µειονέκτηµα της µη προσαρµογής του
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επιτοκίου, αλλά διευκολύνουν το δανειζόµενο και τον ταµιακό προγραµµατισµό του
λόγω της ισόποσης κατανοµής των τοκοχρεολυσίων. Το δάνειο αυτό προϋποθέτει την
προοδευτική απόσβεση του κεφαλαίου. Οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις είναι έτσι
προσαρµοσµένες , ώστε το ύψος του οφειλόµενου κεφαλαίου να είναι µηδενικό στο
τελευταίο µήνα ισχύος της δανειακής σύµβασης.
o
Τα

Ενυπόθηκα ∆άνεια κυµαινόµενου επιτοκίου
δάνεια κυµαινόµενου επιτοκίου είναι δάνεια των οποίων το επιτόκιο

αναπροσαρµόζεται συνήθως σε ετήσια βάση και είναι συνδεδεµένα µε ένα επιτόκιο
αναφοράς που ονοµάζεται επιτόκιο αναφοράς. Αυτό µπορεί να είναι το euripi ή
κάποιο άλλο επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς

που είναι ευρέως γνωστό και

προσαρµόζεται στο δάνειο µε ένα περιθώριο ( margin) της τάξεως του 1,5 µε 3 %.
Τα δάνεια αυτά περιέχουν πλεονεκτήµατα για τους δανειζόµενους, καθώς
προσφέρουν αρχικό επιτόκιο χαµηλότερο από αυτό που ισχύει µε το αντίστοιχο
δάνειο µε σταθερό επιτόκιο, ανεξάρτητα αν το συνολικό ποσό πληρωµής κατέληγε να
είναι µεγαλύτερο. Σε περίπτωση ισόποσων τοκοχρεωλυτικών δόσεων, γίνεται
συνεχής

αναπροσαρµογή

του

εφαρµοζόµενου

κυµαινόµενου

επιτοκίου

µε

αποτέλεσµα το µέγεθος των τόκων να επανακαθορίζεται διαρκώς. Το πλεόνασµα ή
έλλειµµα των τόκων της µηνιαίας τοκοχρεωλυτικής δόσης που υπερβαίνει ή
υπολείπεται της ισόποσης δόσεις προστίθεται ή αφαιρείται στην τελευταία δόση της
δανειακής σύµβασης .
o Ενυπόθηκα ∆άνεια µε κλιµακούµενες δόσεις
Τα δάνεια αυτού του είδους έχουν µεγάλη διάρκεια που κυµαίνεται από 25 µέχρι 30
χρόνια, αλλά έχουν µία σηµαντικά µικρότερη πληρωµή τον πρώτο χρόνο σε σχέση µε
τα αντίστοιχα δάνεια σταθερού επιτοκίου που έχουν ισόποσες πληρωµές. Στην αρχή
οι πληρωµές είναι πολύ µικρές και στη συνέχεια βαθµιαία αυξάνονται για µια
προκαθορισµένη περίοδο και τελικά σταθεροποιούνται . Λόγω των µικρών αρχικών
πληρωµών το αρχικό οφειλόµενο κεφαλαίο αυξάνεται µια και δεν επαρκεί ώστε να
καλύψει το συνολικό σώµα των µηνιαίων τόκων. Οι πληρωµές όµως αργότερα είναι
υψηλότερες µε αποτέλεσµα στο τέλος της σύµβασης να έχει γίνει η αποπληρωµή του
δανείου. Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός δανείου µε κλιµακούµενες δόσεις είναι το
επιτόκιο , η διάρκεια του δανείου ,ο αριθµός των ετών που οι µηνιαίες δόσεις θα
αυξάνονται και η ετήσια ποσοστιαία αύξηση των µηνιαίων πληρωµών.
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o Balloon mortgages
Τα δάνεια αυτά έχουν σταθερό επιτόκιο και σχέδιο αποπληρωµής µε βάση τα 25-30
χρόνια, αλλά απαιτούν την καταβολή του οφειλόµενου δανειζόµενου κεφαλαίου στο
τέλος των 5 ή 7 χρόνων. Τα δάνεια αυτά προσφέρουν στους επενδυτές σταθερή
απόδοση και στους δανειζόµενους χαµηλότερο επιτόκιο , ενώ είναι ο,τι καλύτερο για
αυτούς που δεν σκοπεύουν να µείνουν στην ίδια κατοικία για πολλά χρόνια κα έχουν
την τάση να µετακινούνται συχνά λόγω επαγγελµατικών ή άλλων υποχρεώσεων.
Τα περισσότερα δάνεια αυτού του τύπου είναι τίτλοι που δίνουν τη δυνατότητα στους
δανειζόµενους να πάρει ένα νέο δάνειο από τον ίδιο δανειστή για να χρηµατοδοτήσει
το ποσό για την ολική εξόφληση του δανείου µε ελάχιστες απαιτήσεις καταβολής
ξανά δικαιολογητικών.
o ∆άνεια διασφαλιζόµενα µε δεύτερη υποθήκη
Τα δάνεια αυτά είναι ουσιαστικά δάνεια που έχουν δευτερεύοντα βαθµό διασφάλισης
προερχόµενη από την ύπαρξη υποθήκης. Σε περίπτωση αθέτησης πληρωµής από το
δανειζόµενο , ο δανειστής που φέρει τη δεύτερη υποθήκη έχει το δικαίωµα να
ξεκινήσει διαδικασίες για να κατασχέσει το περιουσιακό αντικείµενο( ακίνητο) και
να το ρευστοποιήσει µε σκοπό να διασφαλίσει την απαίτησή του. τα κέρδη από την
ρευστοποίηση του ακινήτου θα χρησιµοποιηθούν αρχικά για την κάλυψη των
απαιτήσεων που έχει δώσει δάνειο µε πρώτη υποθήκη και το υπόλοιπο θα καλύψει
τις απαιτήσεις της δεύτερης υποθήκης. Τηρείται µε λίγα λόγια µια σειρά
προτεραιότητας

ως προς την υποθήκη. Τα δάνεια αυτά δίνονται σε άτοµα µε

δυσµενή ιστορικό και κακή πιστοληπτική ικανότητα και ισοδυναµούν µε δάνεια
υψηλού κίνδυνου και µεγάλης πιθανότητας αθέτησης.

2.4 Τα Ενυπόθηκα ∆άνεια Υψηλού Επιχειρηµατικού Κινδύνου
(subprime mortgages)
2.4.1 Γενικά για τα Subprime Mortgages
Τα Sub-Prime mortgages (δάνεια υψηλού επιχειρηµατικού κινδύνου) ουσιαστικά
αποτελούν ένα είδος δανείου το οποίο φέρει µεγαλύτερα έξοδα δανείου και επιτόκιο
από τα συνηθισµένα δάνεια και απευθύνεται σε άτοµα τα οποία δεν µπορούν να
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κάνουν χρήση των παραδοσιακών τύπων δανείων. Τα δάνεια αυτά δινόταν είτε από
δανειστές που δεν ασχολούνταν µε άλλης κατηγορίας δάνεια, είτε από κάποια µεγάλα
πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία παρείχαν και άλλες κατηγορίες δανείων Τα επιτόκια
των Sub-Prime loans είναι µεγαλύτερα από των συνηθισµένων δανείων κατά κάποιο
ποσοστό το οποίο αντικατοπτρίζει τον επιπλέον κίνδυνο που αυτά φέρουν
(µεγαλύτερος κίνδυνος καθυστερήσεων πληρωµών αθέτησης και κατάσχεσης). Όµως
ο επιπλέον αυτός κίνδυνος που πηγάζει από tτην χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα του
πιστούχου το χαµηλό εισόδηµα ή µικρή ακίνητη περιουσία (σε σχέση µε το ύψος του
δανείου) ή και από άλλους παράγοντες που θέτουν θέµα µη ικανότητας πληρωµής
του δανείου εκ µέρους του δανειζόµενου, δεν µετριέται απαραίτητα µε τον ίδιο τρόπο
από διαφορετικούς δανειστές, καθιστώντας έτσι απαραίτητη την έρευνα αγοράς για
τους υποψήφιους δανειολήπτες
Τα Sub-Prime loans (δάνεια υψηλού επιχειρηµατικού κινδύνου) συνήθως
χρησιµοποιούνται ως (µε τη µορφή) στεγαστικά δάνεια µε υποθήκη του ακινήτου που
αγοράζεται. Ακόµη συνήθως περιλαµβάνουν ποινές προεξόφλησης έτσι ώστε η
αντικατάσταση τους µε άλλα (πιο ευνοϊκά, φθηνότερα) δάνεια ή πρόωρη
προεξόφληση τους να γίνεται αρκετά κοστοβόρα και δύσκολη. Σε κάποια από αυτά
απαιτείται µια δυσανάλογα µεγάλη τελευταία δόση (balloon maturities). Ακόµη οι
δανειστές των sub-prime δάνειων στην προσπάθεια τους να τα καταστήσουν πιο
ελκυστικά θέτουν χαµηλά σταθερά επιτόκια τα οποία φαίνονται πολύ ελκυστικά
όµως µετά από ένα ή δυο συνήθως χρόνια αυξάνονται σηµαντικά, και εξισώνονται µε
την τιµή κάποιου δείκτη συν µια σταθερή προσαύξηση (τα λεγόµενα ARM,
Adjustable Rate Mortgages) ή παρέχουν δάνεια για την αποπληρωµή των οποίων τα
πρώτα χρόνια ο δανειολήπτης ήταν υποχρεωµένος να πληρώνει µόνο τους τόκους
(όχι το κεφάλαιο).
Από το 1994 µέχρι το 2003 η χρήση των sub-prime δανείων µεγαλώνει µε ετήσιο
ρυθµό αύξησης 25% (περίπου κατά 8 φορές συνολικά), κατά τη διάρκεια του 2006 το
13,5% των συνολικών κεφαλαίων ης αγοράς ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων που
συνάφθηκαν (νέα δάνεια) χαρακτηρίζονται ως sub-prime και κατά το τέλος του 2006
τα sub-prime δάνεια αποτελούσαν συνολικά το 20% των συνολικών στεγαστικών
(600 δισεκατοµµύρια στα 3τρισεκατοµµύρια δολάρια)36 αποτελώντας, το ταχύτερα
αναπτυσσόµενο τµήµα (είδος) της αγοράς ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων.
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2.4.2 Μέθοδοι Μοντελοποίηαζςσης Αποτελεσµάτων ενός
Ενυπόθηκου ∆ανείου Υψηλού Κινδύνου
Υπάρχουν αρκετοί µέθοδοι υπολογισµού των πιθανών αποτελεσµάτων ενός
ενυπόθηκου δανείου υψηλού κινδύνου. Οι µέθοδοι αυτοί χρησιµοποιούνται από τους
τραπεζικούς αναλυτές για να δείξουν την συµπεριφορά ενός δανείου σε διάφορα
ενδεχόµενα. ∆ύο από τα πιο σηµαντικά παρουσιάζονται στη συνέχεια και είναι η
µέθοδος του πολυωνύµου logit και του nested logit.
Τα µοντέλο τύπου logit έχουν τη δυνατότητα να αναλύουν τόσο ποιοτικά ,όσο και
ποσοτικά

χαρακτηριστικά

ενός

δανείου

χωρίς

να

χρειάζεται

περαιτέρω

µετασχηµατισµός και χαρακτηρίζονται από µεγάλη συνέπεια για τα αποτελέσµατά
τους. Τα τελευταία χρόνια έχουν τύχει ευρείας αποδοχής λόγο της απαίτησής τους
για µικρό όγκο δεδοµένων και στην ικανότητα τους να µας δίνουν απαντήσεις σε
πολύπλοκα θέµατα µε αποτελεσµατικό τρόπο.

Multinomial logit
Η ανάλυση αυτή υπάγεται στα υποδείγµατα παλινδρόµησης και χρησιµοποιείται
κυρίως για τη µοντελοποίηση µιας σχέσης στην οποία η εξαρτηµένη µεταβλητή έχει
διακριτές πολλαπλές τιµές

και εξαρτάται από ένα σύνολο ανεξαρτήτων

ερµηνευτικών µεταβλητών. Αν εφαρµόσουµε τον γενικό αυτό ορισµό στη διαδικασία
που µας δείχνει τα πιθανά αποτελέσµατα ενός ενυπόθηκου δανείου µπορούµε να
δούµε πότε ένα δάνεια τέτοιου τύπου θα εξυπηρετηθεί πλήρως ή θα υπάρχει κάποια
καθυστέρηση στην πληρωµή αυτού( ένας µήνας, δύο µήνες

τρεις µήνες) ή

κατάπτωση του δανείου. Μειονέκτηµα της µεθόδου αυτής αποτελεί το αξίωµα της
ανεξαρτησίας των τυχαίων εναλλακτικών επιλογών (Independence from Irrelevant
Alternatives (IIA) )

σύµφωνα µε το οποίο ο δείκτης πιθανοτήτων( odds ratio)

µεταξύ δύο εναλλακτικών επιλογών είναι ανεξάρτητη από κάθε άλλη εναλλακτική
επιλογή11.

11

If A is preferred to B out of the choice set {A,B}, then introducing a third alternative X, thus
expanding the choice set to {A,B,X}, must not make B preferred to A.
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Nested logit
Ένα εναλλακτικό µοντέλο που λύνει µερικώς το πρόβληµα του πολυωνυµικού logit
αποτελεί

το

nested

logit.Οι

οµάδες

αποτελεσµάτων

του

δανείου

είναι

κατηγοριοποιηµένες σε ‘κλαδιά’ και κάθε ‘κλαδί’ περιέχει πιθανά αποτελέσµατα για
κάθε κατηγορία.

Απόδοση δανείου

Τερµατισµός

Καθυστέρηση

Κανονική
πληρωµή

Προπληρωµή

κατάπτωση

30 µέρες

60 µέρες

καθυστέρηση καθυστέρηση

90 ηµέρες

κανονικές

καθυστέρηση

πληρωµές

Το αξίωµα της ανεξαρτησίας των τυχαίων εναλλακτικών επιλογών (Independence
from Irrelevant Alternatives (IIA) ) ισχύει για τα αποτελέσµατα κάθε κλαδιού
ξεχωριστά, αλλά όχι για αποτελέσµατα µεταξύ των κλαδιών. Για παράδειγµα ισχύει
µεταξύ των επιλογών προπληρωµή και κατάπτωση του δανείου , αλλά όχι µεταξύ
προπληρωµής και 30 ηµερών καθυστέρηση.
Αυτό υποστηρίζει την υπόθεση ότι η αφαίρεση µίας εναλλακτικής επιλογής από τα
πιθανά ενδεχόµενα συνεπάγεται ισόποση αύξηση της πιθανότητας µεταξύ των
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αποτελεσµάτων ενός κλαδιού , αλλά όχι αλλαγές στην κατανοµή των πιθανοτήτων
για τα υπόλοιπα κλαδιά. Για [παράδειγµα η αφαίρεση της επιλογής ¨προπληρωµή θα
είχε ως αποτέλεσµα σε µία ισόποση αύξηση των πιθανοτήτων στα ενδεχόµενα ’30
ηµέρες καθυστέρηση ‘ ‘ 60 ηµέρες καθυστέρηση’ και ’90 ηµέρες καθυστέρηση’ ,
αλλά δεν θα υπάρχουν περιορισµοί στην αύξηση της πιθανότητας του ενδεχοµένου
κατάπτωσης¨ και ‘τρεχούµενο’
Η εκτίµηση του µοντέλου nested logit γίνεται µε τη µέθοδο µεγίστης πιθανοφάνειας
υπό συνθήκες πλήρους πληροφόρησης ( FIML). Η πιθανότητα κάθε ενδεχοµένου
δίνεται ως δεσµευµένη πιθανότητα και είναι η πιθανότητα να βρίσκεται σε
συγκεκριµένο κλαδί δεδοµένου ότι επιλεγεί το κλαδί αυτό.
Η µέθοδος του nested logit δεν υποθέτει ότι οι αποφάσεις των δανειστών έχουν
παρθεί διαδοχικά. Έτσι οι δανειστές δεν αποφασίζουν πρώτα ότι θα τερµατίσουν το
ενυπόθηκο δάνειο και στ5ην συνέχεια τον τρόπο που θα το κάνουν.

2.4.3 Οι Θετικές Επιδράσεις των Ενυπόθηκων ∆ανείων Υψηλού
Κινδύνου
Τα ενυπόθηκα δάνεια υψηλού κινδύνου έκαναν την αγορά κατοικίας περισσότερο
προσιτή για πολλούς ανθρώπους (από τους οποίους περισσότεροι εντάσσονται σε
µειονότητες) κάποιοι από τους οποίους χωρίς την ύπαρξη των sub-prime δανείων δεν
θα µπορούσαν ποτέ να αποκτήσουν διαφορετικά δικό τους σπίτι. Μια άλλη
σηµαντική προέκταση της χρήσης των sub-prime δανείων είναι ότι κάποιος είχε τη
δυνατότητα να λάβει ένα sub-prime δάνειο µε σκοπό να αποπληρώσει κάποια χρέη
του που έφεραν µεγαλύτερους τόκους (όπως χρέη πιστωτικών καρτών κλπ), µη
έχοντας άλλη εναλλακτική λύση εξόφλησης τους, αποτελώντας µια πρακτική που θα
του επιφέρει σηµαντικές µειώσεις του κόστους χρηµατοδότησης του και θα τον
έβγαζε από τη δύσκολη θέση (πρόβληµα αναχρηµατοδότησης του χρέους του).
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2.5 Παράγοντες που Οδηγούν στην Προεξόφληση των Στεγαστικών
∆ανείων
Με τον όρο προεξόφληση εννοούµε τη δυνατότητα που έχει ένας οφειλέτης να
πληρώσει προκαταβολικά το πόσο που έχει δανειστεί . Στην περίπτωση που
εξετάζουµε η οφειλή προκύπτει από τη χορήγηση στεγαστικών δανείων . η
κατανόηση και η πρόβλεψη των προεξοφλήσεων είναι καθοριστική σηµασίας στον
προσδιορισµό της αξίας των Mortgage-Backed Securities που θα αναλύσουµε
εκτενέστατα στο επόµενο κεφάλαιο µιας και επηρεάζει σηµαντικά τα ποσά που
αποδίδονται στους επενδυτές σε κάθε προγραµµατισµένη ηµεροµηνία καταβολής
τους .
Η προεξόφληση επηρεάζεται από τέσσερις βασικούς παράγοντες
1. Η Επίδραση των επιτοκίων: ο βασικότερος παράγοντας που επηρεάζει τα
ποσοστά προεξόφλησης είναι η δυνατότητα του δανειζόµενου να επαναχρηµατοδοτεί
το στεγαστικό του δάνειο. Καθώς τα επιτόκια στα νέα στεγαστικά δάνεια µειώνονται
, υπάρχει αυξηµένο κίνητρο για το δανειζόµενο να εξοφλήσει το υψηλό κόστους
δάνειο που κατέχει και να προβεί σε επαναχρηµτοδότηση µε χαµηλότερο επιτόκιο.
Με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει σηµαντική µείωση στις πληρωµές που πρέπει να
πληρώσει . προκειµένου όµως να προβεί ο δανειζόµενος στην απόφαση του για
επαναχρηµατοδότηση α[αιτείται σηµαντική µείωση των επιτοκίων , έτσι ώστε να
καλυφθεί το σχετικό κόστος που δηµιουργείται

και αποτελείται από το κόστος

συναλλαγής , το κόστος για τη νέα σύµβαση του δανείου καθώς και την περίπτωση
που οι τράπεζες χρεώνουν τους δανειζόµενους σε πρόστιµο σε περίπτωση πρόωρης
αποπληρωµής του δανείου ( prepayment penalty fees).
Έστω ότι

r είναι το επιτόκιο που πληρώνουν οι δανειζόµενοι για ένα σύνολο

δανείων και R είναι το τρέχον επιτόκιο στην αγορά. Όταν το επιτόκιο στην αγορά
είναι µεγαλύτερο από αυτό που πληρώνουν οι δανειστές για το δάνειο ( R>r) τα
ποσοστά των προεξοφλήσεων είναι µικρά και αντιπροσωπεύουν κυρίως παράγοντες
που είναι ανεξάρτητοι από το ύψους των επιτοκίων . Όταν το τρέχον επιτόκιο είναι
µικρότερο από το επιτόκιο των δανείων το ποσοστό προεξόφλησης αυξάνει.
Η σηµαντική όµως αύξηση παρουσιάζεται όταν η διαφορά

µεταξύ των δύο

επιτοκίων είναι τέτοια ώστε να καλύπτει το κόστος που δηµιουργείται κατά τη
διαδικασία της προεξόφλησης. Αυτό σηµαίνει ότι οι δανειζόµενοι µπορούν όταν τα
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τρέχοντα επιτόκια πέσουν σηµαντικά να προχωρήσουν στην αποπληρωµή του
τρέχοντος δανείου προχωρώντας στη σύµβαση ενός νέου µε ευνοϊκότερους όρους
Σηµαντικό στοιχείο και πρώτιστης σηµασίας είναι η παρούσα αξία του ποσού που
επωφελείται ο δανειστής από την επαναχρηµατοδότηση του δανείου να υπερβαίνει το
εµπλεκόµενο κόστος. Στην περίπτωση αυτή το δάνειο πρέπει να τερµατιστεί από την
πλευρά του δανειστή γιατί είναι προσοδοφόρο για τον οφειλέτη.
Όλα αυτά παρουσιάζονται στο επόµενο διάγραµµα που µας δείχνει τη συχνότητα της
αποπληρωµής των δανείων σε σχέση µε της διαφορά του επιτοκίου του τρέχοντος
δανείου και του επιτοκίου της αγοράς .

Η επίδραση της αύξησης του ποσοστού προεξόφλησης ως αποτέλεσµα της µείωσης
του επιτοκίου έχει θετικά και αρνητικά αποτελέσµατα για τους επενδυτές . Η µείωση
των επιτοκίων στην αγορά οδηγεί σε αύξηση της παρούσας αξίας των ταµειακών
ροών ενώ το κεφάλαιο λαµβάνεται σε πολύ νωρίτερα χρονική στιγµή. Όµως µε την
πρόωρη αποπληρωµή έχουµε λιγότερες πληρωµές τόκων ενώ παράλληλα υπάρχει
πρόσθετος κίνδυνος για τους επενδυτές οι οποίοι επανεπενδύσεων µε τα µικρότερα
επιτόκια.
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2. Η Ηλικία του δανείου: Τα δάνεια που έχουν συναφθεί πρόσφατα τείνουν να
προεξοφλούνται µε πιο αργούς ρυθµούς από ότι τα παλιότερα. Συνήθως απαιτείται η
παρέλευση µερικών ετών

µετά την σύναψη ενός στεγαστικού δανείου πριν ο

δανειζόµενος προβεί στην απόφαση του για προεξόφληση. Έτσι τα δάνεια που
εκδίδονται µεταγενέστερα παρουσιάζουν χαµηλά ποσοστά προεξόφλησης ,αλλά
παρουσιάζουν σηµαντικά ποσοστά αύξησης καθώς περνάει ο χρόνος και φτάνουν στο
µέγιστο ποσοστό τους όσο πλησιάζουν προς τη λήξη.

3. Housing Turnover: Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την
προεξόφληση είναι η τάση των δανειζόµενων να µετακινούνται από την κατοικία
τους πριν τη λήξη της διαρκείας του δανείου τους .Η απόφαση αυτή µπορεί να
επηρεάζεται από πολλές αιτίες, όπως τα το επίπεδο τιµών στις κατοικίες οι
αντικειµενικές αξίες στην αγορά ακινήτων, η οικιστική ανάπτυξη των πόλεών καθώς
και η γενικότερη κατάσταση της οικονοµίας. Επιπλέον η απόφαση των δυνητικών
αγοραστών

κατοικίας επηρεάζεται και από το ύψος

των επιτοκίων καθώς

υψηλοτέρα επιτόκια αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στην απόφαση για
µετακίνηση. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η µετακίνηση του δανειζόµενου επηρεάζει
τα ποσοστά προεξόφλησης µόνο στην περίπτωση που να δάνεια δεν είναι
µεταβιβάσιµα( non assumable) 12
4. Burnout: Ο όρος αυτός αναφέρεται στο γεγονός ότι καθώς τα επιτόκια πέφτουν οι
προεξοφλήσεις φτάνουν ένα ανώτερο όριο και στη συνέχεια λόγω των φθινουσών
αποδόσεων κλίµακας µειώνονται. Ακόµα και στην περίπτωση που τα επιτόκια
παρουσιάσουν µια περαιτέρω µείωση

οι µεταγενέστερες προεξοφλήσεις δεν θα

φτάσουν τα υψηλά επίπεδα που έχουν επιτευχθεί.
5. Άλλοι παράγοντες : Τα ποσοστά προεξόφλησης επηρεάζονται και από άλλους
παράγοντες, όπως το µέγεθος των δανείων, τη διαθεσιµότητα άλλων δανείων ίδιου
τύπου καθώς και δείκτες που επηρεάζουν την απόδοση του δανείου.

12

Non assumable mortgage: στεγαστικό δάνειο που δεν παρέχει τη δυνατότητα στον δανειστή να
µεταβιβάσει το υπόλοιπο της οφειλής σε τρίτο, ο οποίος αγοράζει το υποθηκευµένο ακίνητο και
αναλαµβάνει την αποπληρωµή του σύµφωνα µε τους αρχικούς όρους του δανείου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
∆ιαδικασία Τιτλοποίησης & Οµόλογα Ενυπόθηκών
Στεγαστικών ∆ανείων

3.1 Η διαδικασία τιτλοποίησης
3.1.1 Γενικά περί τιτλοποίησης
Ως τιτλοποίηση ορίζεται η έκδοση οµολογιών (debt certificates) τα οποία
διασφαλίζονται από χρηµατικές ροές από διάφορα είδη στοιχείων. Οπότε, οι
εκδοθέντες τίτλοι ονοµάζονται οµολογίες υπό κάλυψη στοιχείων (Asset-Backed
Securities). Ουσιαστικά ένα µερίδιο από απαιτήσεις πληρωµών ενοποιούνται σε ένα
πακέτο και µετατρέπονται σε τίτλους µε σκοπό να δηµιουργήσουν µία δευτερεύουσα
αγορά για µελλοντικά έσοδα ή άλλου είδους από µη ρευστά στοιχεία.

Αυτή η

γενίκευση είναι που δίνει στον όρο τιτλοποίηση την ιδιότητα να λειτουργεί ως
βασικός όρος για κάθε είδους τιτλοποίηση στοιχείων ή µελλοντικών απαιτήσεων
κ.ο.κ.. Η τιτλοποίηση ως χρηµατοδοτικό προϊόν ανήκει στο σύνολο των δοµηµένων
χρηµατοδοτικών προϊόντων τα οποία µορφοποιούν διάφορα είδη προϊόντων, είναι
καινοτόµα και απαιτούν ένα σηµαντικό µέγεθος δοµής συναλλαγών. Γενικότερα η
τιτλοποίηση στοιχείων έχει παρόµοια χαρακτηριστικά µε τη δόµηση (δηµιουργία)
στοιχείων: Υπάρχει µία πραγµατική πώληση η οποία δηµιουργεί ρευστότητα, όµως η
αγορά των στοιχείων δεν αναχρηµατοδοτείται από τις αγορές κεφαλαίου αλλά από
τον ισολογισµό του αγοραστή (factor).
Εφόσον οι τιτλοποιήσεις στοιχείων συνθέτουν περίπλοκες δοµές οι οποίες πρέπει
να δηµιουργούν οχήµατα ειδικών σκοπών (SPV) αποκοµµένα από τον κίνδυνο της
χρεοκοπίας, πρέπει πάντα να υπάρχει κάποιο είδος ασφάλειας σε περίπτωση που ο
τιτλοποιητής χρεοκοπήσει, ή τα συµβόλαια τα οποία είναι η βάση για τις µελλοντικές
χρηµατικές ροές δεν είναι πλέον λειτουργικά. Στην συνήθη περίπτωση της
τιτλοποίησης µελλοντικών απαιτήσεων η ασφάλεια (εγγύηση) για την συναλλαγή
είναι τα ίδια τα τιτλοποιηµένα στοιχεία : π.χ. τα µελλοντικά έσοδα. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι συνήθως το σύνολο των οφειλετών είναι πολύ µεγάλο και οι
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οφειλέτες ανήκουν σε διάφορους τοµείς της βιοµηχανίας και διαφορετικές
γεωγραφικές περιοχές. Ως συνέπεια η πιθανότητα αθέτησης της πληρωµής είναι
πολύ µικρή. Σε συναλλαγές οι οποίες περιλαµβάνουν µελλοντικές πληρωµές και είναι
αποτέλεσµα από σχέσεις συµβολαίων µε ένα µεγαλύτερο βαθµό αβεβαιότητας και
οπότε µεγαλύτερο ρίσκο αβεβαιότητας προς πληρωµή, απαιτείται επιπλέον εγγύηση
(υποθήκη). Ουσιαστικά, στην περίπτωση της τιτλοποίησης από µελλοντικές
χρηµατικές ροές προερχόµενες από ακίνητη περιουσία, η ιδιοκτησία η ίδια πρέπει να
λειτουργήσει σαν εγγύηση επιπρόσθετα στις µελλοντικές ροές εσόδων από ενοίκια ή
παρεµφερή έσοδα.
Οπότε από την πλευρά της τιτλοποίησης για δανεισµό µπορεί να υπάρξουν είτε
ενεχυριασµένες δανειακές υποχρεώσεις (CDO’s) όπου τα δάνεια λειτουργούν ως
ασφάλεια(εγγύηση) για τους επενδυτές, ή µπορεί να υπάρξουν χρεόγραφα
κάλυψη

υπό

υποθηκών (MBS), όπου τα στοιχεία είναι τα δάνεια, οπότε υπάρχει

επιπρόσθετη εγγύηση για την ασφάλεια των επενδυτών, όπως µία υποθήκη.
Η πώληση εισπρακτέων είναι µία αρκετά παλιά πρακτική µε αναδροµές στο 1880
οπότε συναλλαγές τέτοιου τύπου ήταν ήδη αρκετά διαδεδοµένες ανάµεσα σε εταιρίες.
Αντίθετα, η µέθοδος της τιτλοποίησης είναι µία σχετικά πρόσφατη «ανακάλυψη» της
αγοράς. Με ρίζες στην αγορά των ΗΠΑ, όπου η τιτλοποίηση στοιχείων ή τιτλοποίηση
υπό κάλυψη στοιχείων (Asset-Backed Securities ABS) εξελίχθηκε µέσα από την
τιτλοποίηση χρεογράφων υπό κάλυψη υποθηκών(Mortgage-Backed Securities MBS).
Οι MBS αναπτύχθηκαν την δεκαετία του ’80 για να σώσουν τα στη τότε κρίση
αναλογίας χορηγήσεων και αποταµιεύσεων που εµφανίστηκε. Σήµερα όµως οι ABS
είναι η κύρια κατηγορία και οι MBS αποτελούν απλώς υποσύνολο τους.
Όλο αυτό το διάστηµα η αγορά εξελίχθηκε διεθνώς, ωρίµασε και µεγεθύνθηκε µε
ταχύτατους ρυθµούς. Στην Ευρώπη η αγορά ABS

από τα 3€ δις

το 1992

εκτοξεύθηκε στα 146.6€ δις το 2002. Η ταχύτατη αυτή ανάπτυξη στηρίζεται κυρίως
σε τρία ζητήµατα: Τη διόρθωση και συµπλήρωση του νοµικού και κανονιστικού
πλαισίου της τιτλοποίησης, την ευρύτερη µε το πέρασµα του χρόνου αποδοχή από
τον επιχειρηµατικό και τραπεζικό τοµέα καθώς και την ενδυνάµωση της διαφάνειας
της τιτλοποίησης από την πλευρά των εκτιµητικών ιδρυµάτων (rating agencies).
Σήµερα η φράση που µπορεί να περιγράψει διεθνώς το εύρος της ανάπτυξης της
αγοράς τιτλοποίησης είναι η εξής: «Αυτό που ξεκίνησε ως πραγµατικές πωλήσεις
µεγάλων µεριδίων οµογενών στοιχείων έχει διευρυνθεί για να επιτρέψει στην τεχνική
της τιτλοποίησης να χρησιµοποιηθεί για πιο ποικίλους, µοναδικούς τύπους
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στοιχείων».

Οµοίως στην κτηµαταγορά, ενώ ως πρόσφατα η τιτλοποίηση

περιοριζόταν στα δάνεια και τις υποθήκες, όπως οι MBS, τώρα πλέον συνδέεται µε
πραγµατικά στοιχεία, δηλαδή την ακίνητη περιουσία. Φυσικά, η αγορά σήµερα
συνεχώς διευρύνεται και βελτιώνεται.
Στόχος, λοιπόν, για τη σηµερινή αγορά τιτλοποίησης είναι η λειτουργία της ως ένα
µέσο παράκαµψης του τραπεζικού τοµέα για δανεισµό. Η υποκατάσταση των
παραδοσιακών υποθηκών και η λειτουργία της τιτλοποίησης σαν ένα επιπλέον
χρηµατοδοτικό εργαλείο, δηλαδή, που θα διευρύνει την αγορά της παραδοσιακής
χρηµατοδότησης. Οι κύριες διαφορές στον τρόπο αυτό χρηµατοδότησης είναι:
o Στον τρόπο που οι επενδυτές της αγοράς προσεγγίζουν και αξιολογούν τις
παραδοσιακές κτηµατικές τράπεζες
o Τους κινδύνους τους οποίους αυτοί µπορούν να αναλάβουν σε αντίθεση µε τις
τράπεζες οι οποίες περιορίζονται από κανονιστικά πλαίσια..
o Επιπλέον, λόγω της δοµής της συναλλαγής, το συνολικό επιτόκιο που µπορεί
να επιτευχθεί µπορεί να είναι χαµηλότερο από ένα παραδοσιακό
υποθηκευτικό δάνειο.

3.1.2 Τιτλοποιήσεις υπό Κάλυψη Στοιχείων (Asset-Backed
Securities)
Ο όρος της τιτλοποίησης υπό κάλυψη στοιχείων (Asset-Backed Securities) συνθέτει
τιτλοποιήσεις και οµολογίες τα οποία αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις πληρωµών σε ένα
SPV13 το οποίο ιδρύεται αποκλειστικά για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς µίας ABS
συναλλαγής. Οι απαιτήσεις πληρωµών καλύπτονται από ένα µερίδιο στοιχείων τα
οποία µεταφέρονται στο SPV και λειτουργούν ως ασφάλεια κυρίως ως προς όφελος
των κατόχων των ABS, συνήθως των επενδυτών.
Υπάρχουν διάφορες

κατηγορίες στοιχείων στις τιτλοποιήσεις υπό κάλυψη

στοιχείων. Μέχρι πρόσφατα υπήρχαν οι τιτλοποιήσεις υπό κάλυψη υποθηκών (MBS)
και οι εµπράγµατες υποχρεώσεις οφειλών(CDO’s) και φυσικά τιτλοποιήσεις υπό
κάλυψη στοιχείων σε στενότερη έννοια, αλλά λόγω και της ιδιοµορφίας της αγοράς
13

Με τον όρο SPV ( Special Purpose Vehicle) εννοούµε µια επενδυτική εταιρία ειδικού σκοπού, της
οποίας ο ρόλος είναι η αγορά και η µορφοποίηση των στοιχείων προς τιτλοποίηση.

41

τιτλοποίησης να οδηγείται κυρίως από την καινοτοµία το σύνολο των κατηγοριών
στοιχείων συνεχώς διευρύνεται. Το πλαίσιο που ακολουθεί παρουσιάζει το σύνολο
στοιχείων στη σηµερινή αγορά

3.1.3 Τιτλοποίηση Ακίνητης Περιουσίας (Real Estate
Securitisation)
Η τιτλοποίηση ακίνητης περιουσίας ή ιδιοκτησίας ορίζεται από την τιτλοποίηση
στοιχείων ακίνητης περιουσίας π.χ την ιδιοκτησία ή τα έσοδα από αυτή. Είναι
δυνατόν µάλιστα η τιτλοποίηση ακίνητης περιουσίας να διαφέρει από την
τιτλοποίηση ιδιοκτησίας καθώς η δεύτερη στη βιβλιογραφία πολλές φορές
αναφέρεται ως υποσύνολο της πρώτης. Άλλωστε η τιτλοποίηση ακίνητης περιουσίας
αφορά την τιτλοποίηση παρόντων και µελλοντικών ροών από ακίνητη περιουσία
καθώς και απαιτήσεων, όπως επίσης και την τιτλοποίηση ιδιοκτησίας. Οι τίτλοι οι
οποίοι αντιπροσωπεύουν τα δικαιώµατα προς ένα SPV το οποίο κατέχει τα
ιδιοκτησιακά των ακίνητων στοιχείων αναφέρονται ως κτηµατικές τιτλοποιήσεις υπό
κάλυψη στοιχείων. (Real Estate Asset-Backed Securities)
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Συµπερασµατικά

η

τιτλοποίηση

ακίνητης

περιουσίας

περιγράφει

την

χρηµατοδότηση της ακίνητης ιδιοκτησίας µέσω της τιτλοποίησης χρηµατικών ροών
καθώς και ακίνητων αξιών χωρίς καµία τράπεζα ως ενδιάµεσος δανεισµού. Παρόλα
αυτά, η τράπεζα θα πάρει µέρος στην συναλλαγή, όχι ως το δανειοδοτικό ίδρυµα,
αλλά ως ο διακανονιστής της χρηµατοδότησης. Με αυτόν τον τρόπο η τράπεζα δεν θα
δεσµεύσει πολύτιµα κεφάλαια. Θα αποκοµίσει µόνο τα κόµιστρα διακανονισµού. Σε
αυτό το πλαίσιο το spread του δανεισµού µπορεί να µοιραστεί ανάµεσα στον εκδότη
των οµολογιών(δανειζόµενο), στον διακανονιστή(πιστωτικό ίδρυµα συνήθως) και
τους επενδυτές

3.1.4 Εµπλεκόµενα Μέρη
Τιτλοποιητής (originator)
Ο εκδότης τίτλων µίας ABS συναλλαγής µπορεί να είναι µία τράπεζα ή µία
επιχείρηση ή η κυβέρνηση ενός κράτους. Οι κυβερνήσεις ωστόσο µόλις πρόσφατα
άρχισαν να χρησιµοποιούν την τεχνική της τιτλοποίησης για να χρηµατοδοτήσουν τα
ελλείµµατα τους. Ο ενδιαφερόµενος πουλάει ένα µέρος από τα µη ρευστά στοιχεία
συµπεριλαµβανοµένου και κάθε υποθήκης που συνοδεύει αυτά τα στοιχεία σε ένα
µηδενικής βάσης SPV. Τα στοιχεία πρέπει να διαδεχτούν µε χρήση συγκεκριµένων
κριτηρίων. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο τιτλοποιητής αναλαµβάνει και το ρόλο
της εταιρίας εξυπηρέτησης (service agent) αφού αυτός προώθησε τα στοιχεία.
Επενδυτική Εταιρία ειδικού σκοπού (Special purpose vehicle)
Ρόλος του SPV είναι η αγορά των στοιχείων προς τιτλοποίηση. Μορφοποιεί τα
στοιχεία και πληρώνει στον τιτλοποιητή µία συγκεκριµένη τιµή για τα στοιχεία
(συνήθως την τρέχουσα αξία). Μετά επαναχρηµατοδοτεί την αγορά αυτών των
στοιχείων τοποθετώντας τους τίτλους (οµολογίες) στην ιδιωτική αγορά κεφαλαίου µε
θεσµικούς επενδυτές ή δηµόσια προσφέροντας τους τίτλους στην κεφαλαιαγορά. Οι
οµολογίες εξυπηρετούνται από τις χρηµατικές ροές των στοιχείων πάνω στα οποία
βασίζονται. Τα στοιχεία είναι επίσης διαθέσιµα στους ιδιοκτήτες των οµολογιών σαν
µία βάση πιστότητας (υποθήκη). Στην περίπτωση των µελλοντικών εσόδων για
παράδειγµα, η τιµή αγοράς των στοιχείων βασίζεται στην παρούσα αξία των
χαρτοφυλακίων των απαιτήσεων µείον τα διαρθρωτικά κόστη.
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Η χρήση του SPV είναι απαραίτητη για τη δηµιουργία του ABS, επειδή το SPV
υπάρχει ανάµεσα στον τιτλοποιητή των στοιχείων και τον εκδότη (issuer) των τίτλων.
Το διαρθρωτικό σηµείο κλειδί του SPV, το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να
προστατέψει τα στοιχεία από τον τιτλοποιητή, είναι η αποµάκρυνση του κινδύνου της
χρεοκοπίας. Αυτό επιτυγχάνεται από µία πραγµατική πώληση των στοιχείων από τον
τιτλοποιητή στο SPV. Αυτό σηµαίνει ότι ο ενδιαφερόµενος δεν κατέχει πλέον
δικαιώµατα ιδιοκτησίας των στοιχείων, οπότε ένας εγγυητής σε περίπτωση
χρεοκοπίας θα ήταν αδύνατο να ανακτήσει τα στοιχεία ή τα έσοδα από αυτά.

Η

αποµάκρυνση του κινδύνου χρεοκοπίας µαζί µε άλλα συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα
του SPV και της όλης δοµής της συναλλαγής καθώς και η επιπρόσθετη υποστήριξη
που παρέχεται από τα µέτρα πιστωτικής βελτίωσης, δίνουν τη δυνατότητα στην ABS
συναλλαγή να λάβει τη δική της πιστωτική αξιολόγηση, ανεξάρτητα από το βαθµό
πιστοληπτικής ικανότητας που απολαµβάνει ο τιτλοποιητής. Αυτό είναι σηµαντικό
για τους επενδυτές, επειδή ο τιτλοποιητής µπορεί να έχει µικρότερη πιστοληπτική
ικανότητα από ότι συνήθως τα περισσότερα ABS.

Χορηγός/Ανάδοχος/Εκδότης (Sponsor)
Ο ανάδοχος ιδρύει και διαχειρίζεται το SPV. Επιπλέον ο ρόλος του αναδόχου
περιλαµβάνει την δόµηση της συναλλαγής και το συντονισµό των διαφόρων µερών οι
οποίοι εµπλέκονται στη συµφωνία. Καθορίζει το νοµικό µέρος, την πιστοληπτική
αναβάθµιση και τη διάρθρωση των χρηµατικών ροών, καθώς και επίσης διαλέγει και
τις εκτιµητικές εταιρίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις επενδυτικές τράπεζες
λειτουργούν ως χορηγοί στις συναλλαγές ABS. Όµως µερικές επιχειρήσεις έχουν
δικά τους τµήµατα και θυγατρικές οι οποίες γίνονται ανάδοχοι τέτοιων συναλλαγών
(π.χ οι Capital θυγατρικές των εταιριών ,GE Capital κ.α.)

Εξυπηρετική εταιρία (Service agent/ Servicer)
Ο εξυπηρετητής αναλαµβάνει την χρεωστική διαχείριση και τις υπενθυµίσεις προς
τους οφειλέτες. Βεβαιώνει την έγκαιρη καταβολή των χρηµατικών ροών στον
εγγυητή (trustee). Πρέπει επίσης να δίνει συχνά αναφορές για τις δραστηριότητες του
που συνδέονται µε τη συναλλαγή.
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Εγγυητής ( Trustee)
Ο εγγυητής είναι ο ενδιάµεσος ανάµεσα στον εξυπηρετητή και τον επενδυτή.
Συνήθως ο εγγυητής αναλαµβάνει να διασφαλίσει τα συµφέροντα των επενδυτών.
Κανονικά λαµβάνει τις πληρωµές από τον εξυπηρετητή σε συγκεκριµένους
εγγυητικούς λογαριασµούς σε προκαθορισµένες ηµεροµηνίες. Ανάλογα µε τη
διάρθρωση των πληρωµών της συναλλαγής ο εγγυητής πληρώνει κατευθείαν τις ροές
στους επενδυτές ή επενδύει τα λεφτά µέχρι την επόµενη καθορισµένη ηµεροµηνία
καταβολής πληρωµών (cash flow management). Με αυτό τον τρόπο οι πληρωµές
προσαρµόζονται στις ανάγκες του επενδυτή.

Επενδυτές (Investors)
Γενικά ο τιτλοποιητής σε µία τιτλοποίηση στοιχείων έχει ένα πλεονέκτηµα
πληροφοριών προς τα εµπλεκόµενα µέρη. Αυτές οι ασυµµετρίες στην πληροφόρηση
δηµιουργούν µία ανεπάρκεια αποφασιστικότητας από την πλευρά των επενδυτών. Οι
εκτιµήτριες εταιρίες της κεφαλαιαγοράς λύνουν αυτό το πρόβληµα ορίζοντας την
ποιότητα της συναλλαγής. Ένα µέρος αυτού του επιχειρηµατικού παιχνιδιού
(signaling game) είναι η εµπλοκή των εκτιµητριών εταιριών σαν ένα ανεξάρτητο
τρίτο µέρος. Μέσω της εκτίµησης ο εκτιµητής δείχνει την ποιότητα της έκδοσης µε
την προώθηση των εκδοθέντων οµολογιών (securities) µε συγκεκριµένα στάνταρ
αξιολόγησης.. Ειδικότερα οι θεσµικοί επενδυτές συνηθίζουν να βασίζουν τις
επενδυτικές τους αποφάσεις σε τέτοιες αξιολογήσεις και οπότε οι αξιολογηµένες
οµολογίες έχουν καλύτερες δυνατότητες τοποθέτησης.

Εκτιµήτριες εταιρίες (rating agencies)
Η αξιολόγηση είναι η εκτίµηση του ρίσκου και της ποιότητας της έκδοσης, των
εκδοτών, της οφειλής, των οφειλετών, των απαιτήσεων, των πιστωτών και των άλλων
στοιχείων. Ο ρόλος των εκτιµητριών εταιριών είναι να επιβλέπει και να αξιολογήσει
το σύνολο της συναλλαγής και των εµπλεκοµένων µερών. Στην περίπτωση µίας
τιτλοποίησης στοιχείων καθορίζουν αν ο εκδότης αν ο εκδότης είναι νοµικά και
οικονοµικά ικανός να εκπληρώσει τα κριτήρια τα οποία τον βαρύνουν µε την έκδοση
των οµολογιών έγκαιρα και σε πλήρη ικανοποίηση των επενδυτών. Η ποιότητα της
συναλλαγής καθορίζεται κατηγοριοποιώντας την αξιολόγηση των ABS

µε το

διαδεδοµένο σύστηµα αξιολόγησης οµολόγων (π.χ. ΑΑΑ για το άριστα από την
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S&P). Τρεις εκτιµήτριες εταιρίες υπάρχουν, ικανές να αξιολογήσουν τα ABS· οι
Moody’s Investor Service (“Moody’s”), Standard & Poor’s (“S&P’s”), Fitch IBCA.
Συνήθως δύο από τις τρεις εταιρίες επιλέγονται για το ρόλο µίας ανεξάρτητης
εκτίµησης µίας έκδοσης ABS.

3.1.5 Κριτήρια Τιτλοποίησης Στοιχείων (Asset Securitisation)
Νοµική βάση της τιτλοποίησης στοιχείων είναι η πώληση των στοιχείων και η
ανάθεση των δικαιωµάτων που απορρέουν από αυτά. Ως εκ τούτου το µερίδιο των
στοιχείων πρέπει να ικανοποιεί συγκεκριµένα νοµικά και οικονοµικά διακριτά
κριτήρια για την ολοκλήρωση της συναλλαγής ABS. Τα κριτήρια αυτά είναι:
o ∆υνατότητα ανάθεσης και αποδέσµευσης (Assignabillity and Distranabillity)
Ο τιτλοποιητής (originator)

των στοιχείων µπορεί να πουλήσει µόνο αυτά τα

στοιχεία τα οποία µπορούν νοµικά να ανατεθούν στον αγοραστή. Συνεπώς οι
απαιτήσεις, για παράδειγµα, δεν θα πρέπει να είναι αυστηρά προσωπικές ή δεν θα
πρέπει να υπάρχει στο συµβόλαιο καµία δικλείδα η οποία να απαγορεύει την
αποδέσµευση τµήµατος ή του συνόλου των απαιτήσεων.

o Πραγµατική πώληση (true sale)
Εάν η διάρθρωση της συναλλαγής δεν αφορά σύνθετη τιτλοποίηση, η πώληση των
στοιχείων πρέπει να είναι µία πραγµατική πώληση και δεν πρέπει να λειτουργεί σαν
µία πράξη δανείου. Στην περίπτωση που η πώληση των στοιχείων λειτουργεί ως
πράξη δανείου, αυτό θα οδηγήσει στην διεύρυνση της λογιστικής κατάστασης και
συνεπώς στην χειροτέρευση της σχέσης ιδίων κεφαλαίων και στοιχείων ενεργητικού.
Επιπρόσθετα η πραγµατική πώληση είναι σηµαντική στην περίπτωση της έλλειψης
ρευστότητας του τιτλοποιητή. Αν αποδειχθεί ότι δεν έγινε πραγµατική πώληση των
στοιχείων, τότε στην χειρότερη περίπτωση ο εγγυητής (trustee) επί κεφαλής της
χρεοκοπίας του τιτλοποιητή δεν θα µπορεί να ανακτήσει τα στοιχεία ή τα έσοδα από
αυτά. Τα στοιχεία θα άνηκαν στη χρεοκοπηµένη ιδιοκτησία και το SPV θα
αδυνατούσε να πληρώσει τους ιδιοκτήτες των οµολογιών. Για να είναι µάλιστα µία
πράξη εκτός λογιστικής κατάστασης (off-balance sheet treatment) πρέπει να τηρεί τα
εξής κριτήρια:
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i.

Νοµική αποµόνωση των στοιχείων από τον πωλητή τα µεταφερθέντα
αρχεία τοποθετούνται πέρα από τον έλεγχο του πωλητή και των
πιστωτών του.

ii.

Ο νέος ιδιοκτήτης των στοιχείων έχει το δικαίωµα να υποθηκεύει ή να
ρευστοποιεί τα στοιχεία

iii.

Ο πωλητής δεν έχει το δικαίωµα να αγοράσει πάλι τα στοιχεία. (υπό
αµφισβήτηση, θέµα διαπραγµάτευσης στη λήξη της τιτλοποίησης.

o Μέγεθος συναλλαγής (Transaction size)
Επειδή οι τιτλοποιήσεις στοιχείων έχουν µία σύνθετη φύση αυτό προκαλεί υψηλά
έξοδα, συνήθως πρέπει να υπάρχει ένας ελάχιστος αριθµός στοιχείων για να
τιτλοποιηθούν ώστε η συναλλαγή να είναι οικονοµικά δυνατή. Στη σύγχρονη
βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένας καθολικά αποδεκτός ορισµός του ελάχιστου όγκου
στοιχείων όµως, οι αριθµοί εκτείνονται από €50 m σε €100 m, ενώ στην πράξη οι
επενδυτικές τράπεζες δεν αναλαµβάνουν µία συναλλαγή αν δεν έχει µέγεθος
τουλάχιστον €250 m. Αυτό είναι το σηµείο σύγκρισης για δηµόσιες συναλλαγές. Αν ο
τιτλοποιητής αποφασίσει να θέσει τις οµολογίες ιδιωτικά έχουν ήδη υπάρξει
συναλλαγές πολύ µικρότερες των €250m. Πάντως ένα ελάχιστο ποσό των €50m
πρέπει να επιτευχθεί ώστε τα πλεονεκτήµατα της τιτλοποίησης των στοιχείων να
ξεπεράσουν το κόστος που είναι απαραίτητο για την ειδικευµένη διάρθρωση
συναλλαγών. Αν ένας τιτλοποιητής δεν εκπληρώσει αυτά τα κριτήρια, τότε είναι
δυνατόν να προωθήσει τη συναλλαγή µε ένα άλλο µοντέλο πώλησης

o Κριτήρια εξυπηρέτησης στοιχείων (Asset Servicing Criteria)
Ο τιτλοποιητής δεν πρέπει να διαχωρίζει τα στοιχεία του µε βάση τα

νοµικά

χαρακτηριστικά τους αλλά και µε τα τεχνικά. Γι’ αυτό χρειάζεται να έχει µία καλή
ηλεκτρονική βάση ώστε να µπορεί να ελέγχει τις χρηµατικές ροές από τα πωληθέντα
και από τα µη πωληθέντα στοιχεία. Συνεπώς ο τιτλοποιητής αναλαµβάνει και το ρόλο
της εταιρίας εξυπηρέτησης για δύο λόγους: πρώτον, επειδή ήδη έχει όλα τα δεδοµένα
για να εξυπηρετήσει τα στοιχεία και δεύτερον επειδή επιθυµεί αυτή η σχέση µε το
πελάτη να µην γίνεται αισθητή (για λόγους κυρίως κ.ο.κ). Γι’ αυτό ο τιτλοποιητής
λειτουργεί σαν τον εξυπηρετητή και λογιστικοποιεί τα έσοδα από τα τιτλοποιηθέντα
στοιχεία σε ξεχωριστούς λογαριασµούς.
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o ∆ιάρθρωση στοιχείων (Asset Structure)
Η πρώτη προϋπόθεση για τη διάρθρωση των στοιχείων είναι ότι πρέπει να υπάρχει
κάποιου είδους χρηµατική ροή που να σχετίζεται µε τα στοιχεία προς τιτλοποίηση.
Επιπρόσθετα, είναι συνήθως επιθυµητό το σύνολο των στοιχείων να έχουν σχεδόν
οµογενείς και σχετικά µικρές απαιτήσεις προς όσο το δυνατόν περισσότερους
οφειλέτες. Εκτός από αυτό θα πρέπει να υπάρχει µία µακρά ιστορία δεδοµένων,
οπότε ο πιστωτικός κίνδυνος των στοιχείων να µπορεί να ποσοτικοποιηθεί. Τα κύρια
ερωτήµατα σε αυτό το πλαίσιο είναι: Ποια είναι η καθορισµένη απόδοση των
στοιχείων; Ποια η παρούσα προεξοφλητική απόδοση των στοιχείων; Πόσες
πληρωµές καθυστερούν;
Μία γεωγραφική και δηµογραφική διασπορά καθώς και µία υψηλή πιστοληπτική
αξιολόγηση των οφειλετών των στοιχείων κατέχει µεγάλη σηµασία. Επιπλέον τα
στοιχεία θα πρέπει να έχουν µία συγκεκριµένη εποχικότητα (seasoning π.χ ηλικία)
και η µέση ηλικία των στοιχείων (π.χ ωριµότητα) να ξεπερνάει τον ένα χρόνο

3.2 Τιτλοποίηση Στεγαστικών ∆ανείων( Mortgage-Backed Securities)

3.2.1 Τα Επενδυτικά Στεγαστικά ∆άνεια MBS
Οι τιτλοποιήσεις υπό κάλυψη υποθηκών (MBS) είναι οµολογίες (εγγυήσεις)
εκδιδόµενες από τράπεζες οι οποίες καλύπτονται από ένα µερίδιο είτε περιφερειακών
είτε εµπορικών υποθηκευτικών δανείων. Αυτές οι οµολογίες αντιπροσωπεύουν
απαιτήσεις πληρωµών προς ένα SPV οι οποίες καλύπτονται από ένα µερίδιο από
εγγυηµένα (καλυµµένα) δάνεια, π.χ υποθήκες οι οποίες αφορούν χρηµατικές ροές από
κτηµατικά δάνεια. Εν περιλήψει αυτές οι τιτλοποιήσεις αντιπροσωπεύουν χρηµατικές
ροές παραγόµενες από ακίνητη περιουσία.
Τα επενδυτικά στεγαστικά δάνεια MBS αποτελούν την πιο διαδεδοµένη κατηγορία
τίτλων ΑΒS. Η συγκεκριµένη κατηγορία τιτλοποίησης απαιτήσεων, όπου τα
υποκείµενα στοιχεία ενεργητικού είναι τα γνωστά ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια, ο
δηµιουργός του (originator) είναι οι Τράπεζες και οι τίτλοι που εκδίδονται και
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προωθούνται στους επενδυτές ονοµάζονται MBS ή RMBS (Residential MortgageBacked Securities).
Η µεγαλύτερη αγορά τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων είναι αυτή των Η.Π.Α., ενώ
τα τελευταία 10 χρόνια αναπτύσσεται σηµαντικά και η αγορά της Ευρώπης. Αξίζει
ωστόσο να σηµειωθεί ότι η άνθιση που γνωρίζει το συγκεκριµένο είδος τιτλοποίησης
στις Η.Π.Α. οφείλεται κατά µεγάλο µέρος στην ύπαρξη τριών µεγάλων κυβερνητικών
οργανισµών παροχής εγγυήσεων, που εφαρµόζοντας κυβερνητικά επιχορηγούµενα
προγράµµατα, αυξάνουν την ρευστότητα της αγοράς στεγαστικών δανείων,
επιδοτώντας εµµέσως την ανάπτυξη της ατοµικής ιδιοκτησίας κατοικιών.

Οι τρεις αυτοί οργανισµοί είναι:
ü · GNMA: Government National Mortgage Association ( Ginne Mae)
ü · FNMA: Federal National Mortgage Association ( Fannie Mae)
ü · FHLMC: Federal Home Loan Mortgage Corporation ( Freddie Mac)
Οι οργανισµοί αυτοί αγοράζοντας σύνολα (pool) στεγαστικών δανείων από τις
τράπεζες, εκδίδουν οµόλογα µε υποκείµενες αξίες τα εν λόγω δάνεια. Τα οµόλογα
αυτά αναφέρονται µε το όνοµα του οργανισµού, το κουπόνι που πληρώνουν και τη
διάρκειά τους

3.2.2 Γιατί οι Επενδυτές Επιλέγουν τα MBS;
Πολλές τράπεζες αφήνουν τον κλασσικό δανεισµό και δραστηριοποιούνται σαν
διακανονιστές κερδίζοντας κόµιστρα για αυτές τις αλλαγές. Η δραστηριότητα αυτή
µάλιστα έρχεται να συµπληρώσει µία γενικότερη τάση που υπάρχει στις αγορές για
περισσότερη αµεσότητα ανάµεσα στον δανειζόµενο και το δανειστή ώστε να
εξαλείφονται τα µεγάλα έξοδα που αφαιρούν κέρδη και από τις δύο πλευρές. Οι
επενδυτές έτσι προχώρησαν σε πιο πολύπλοκες µορφές επιχειρηµατικών συναλλαγών
που όµως αποτελούν προσοδοφόρες εναλλακτικές επιλογές.
Τα οφέλη από την επένδυση σε MBS είναι τα ακόλουθα:
ü Υψηλές αποδόσεις. την τελευταία 15ετία οι αποδόσεις τους κυµάνθηκαν
µεταξύ100-200 bps πάνω από τα αντίστοιχης λήξης κρατικά οµόλογα.
Σήµερα, µε την ωρίµανση της αγοράς συνεχίζονται οι υψηλότερες από τα
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κρατικά οµόλογα αποδόσεις, αλλά το εύρος για τα ΑΑΑ βαθµολογηµένα έχει
µειωθεί.
ü Μεγάλο εύρος προϊόντων τόσο σε διάρκεια όσο και σε είδη επενδυτικού
κινδύνου.
ü Υψηλή σχετικά πιστοληπτική αξιολόγηση.
ü Πολύ υψηλή ρευστότητα συναλλαγών.
ü Επιπλέον για τους ιδιώτες επενδυτές προσφέρουν µια προβλεπόµενη σταθερή
απόδοση µέχρι την λήξη.

3.2.3 Γενικές Κατηγορίες των MBS
Τα MBS ανήκουν σε ναι γενικότερη κατηγορία χρεογράφων που διασφαλίζονται µε
την χρήση υποθήκης. Ο όρος αυτός αναφέρεται σε χρεόγραφα των οποίων ο τόκος
και το κεφάλαιο διασφαλίζεται από ένα σύνολο ενυπόθηκών δανείων( mortgages). Τα
πρώτα χρεόγραφα αυτής της κατηγορίας εκδόθηκαν τη δεκαετία του 1970. Η
βασικότερη αιτία δηµιουργίας τους ήταν τα υψηλά επιτόκια που επικρατούσαν την
εποχή αυτή, τα οποία ήταν υψηλοτέρα από το νόµιµο ανώτερο όριο των καταθέσεων
και τα οποία εξέθεταν τις τράπεζες και τα στεγαστικά ταµιευτήρια σε σηµαντικό
κίνδυνο. Οι επενδυτές βρίσκονταν σε µια διαδικασία απόσυρσης των καταθέσεών
τους µε την προοπτική τοποθέτησης τους σε εναλλακτικές επενδύσεις µε µεγαλύτερη
απόδοση. Για τις τράπεζες η µοναδική λύση φαινόταν η πώληση των δανείων τους , η
οποία όµως σήµαινε απώλεια λόγω των υψηλών επιτοκίων που επικρατούσαν.
Αποτέλεσµα αυτού ήταν η δηµιουργία και ανάπτυξη µιας δευτερογενής αγοράς όπου
θα µπορούσαν να πουληθούν δάνεια σε συνεχή βάση και όχι µόνο σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης
Σηµαντικός παράγοντας που βοήθησε στην ανάπτυξη των MBS τη συγκεκριµένη
περίοδο ήταν η υποστήριξη οργανισµών της αµερικανικής οικονοµίας, όπως η
Federal National Mortgage Association (Fannie Mae)

η Federal Home Loan

Mortgage Association ( Freddie Mac) και η Government National Mortgage
Association ( GNMA)

οι οποίες εγγυηθήκαν για την αγορά και πώληση των

ενυπόθηκων δανείων και των Mortgage- Backed Securities που προήλθαν από το
«πακετάρισµα» ενυπόθηκων δανείων µε κοινά χαρακτηριστικά.
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Τα MBS διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα είδη οµολόγων που εκδίδονται και
διαπραγµατεύονται στην αγορά λόγω δύο βασικών χαρακτηριστικών τους:
1. Το ποσό που θα εισπράξουν οι κάτοχοι των MBS δεν είναι συγκεκριµένο και
αντιστοιχεί στην εξόφληση του κεφαλαίου που έχουν δανειστεί οι οφειλέτες. Αυτό
µπορεί να συµβεί στη περίπτωση που υπάρξει αναχρηµατοδότηση του δανείου
( refinancing) ή στην περίπτωση που υπάρχει πλήρης ή µερική προεξόφληση του
δανείου.
2. Σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα οµόλογα, όπου οι πληρωµές των κουπονιών γίνεται
κάθε εξάµηνο ή κάθε χρόνο ,οι πληρωµές στα ΜΒS γίνονται κάθε µήνα.
Αυτό συµβαίνει λόγω του γεγονότος ότι οι πληρωµές των ενυπόθηκών δανείων
γίνεται κάθε µήνα και έτσι µεταβιβάζονται στους οµολογιούχους µε την ίδια
συχνότητα.
Οι βασικοί τύποι των MBS είναι δύο:
1) Mortgage Pass-Trough Securities : Βασικό χαρακτηριστικό αυτού του είδους
χρεογράφων είναι η µεταφορά από την τράπεζα εκτός ισολογισµού( off balance
sheet). Στην περίπτωση αυτή η τράπεζα προχωρά στη πώληση των δανείων ενώ οι
πληρωµές που λαµβάνονται από τους οφειλέτες µεταβιβάζονται( are passed ) µετά
από κρατήσεις και προµήθειας της τράπεζας στους επενδυτές .Αποτελεί είδος άµεσης
ιδιοκτησίας σε ένα

χαρτοφυλάκιο δανείων ενός τραπεζικού ιδρύµατος και οι

επενδυτές αγοράζοντας ένα χρεόγραφο τέτοιου τύπου χρηµατοδοτούν τους
αγοραστές των ακινήτων.
2) Mortgage Pay-Through Securities : Σε αυτή τη κατηγορία χρεογράφων τα
δάνεια εξακολουθούν να βρίσκονται στον ισολογισµό µιας τράπεζας στο τµήµα
χορηγήσεων κατά πελατών και αποτελούν ενέχυρο( collateral) για τις ταµιακές ροές
του τίτλου που εκδίδεται. Οι ταµιακές ροές που δικαιούται ο επενδυτής πληρώνονται
βάσει του δεσµευµένου ενέχυρου. Οι επενδυτές που αγοράζουν οµόλογα τέτοιου
τύπου δεν είναι ιδιοκτήτες του υποκείµενου τίτλου, αλλά έχουν επενδύσει σε
οµόλογα που στηρίζονται σε κάποια περιουσιακά στοιχεία. Ο εκδότης σε αυτή τη
περίπτωση µπορεί να χειριστεί τις ταµιακές ροές χωρίς φορολογικές συνέπειες
(σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο των ΗΠΑ). Η πιο γνωστή κατηγορία των
Mortgage Pay-Through Securities είναι τα CMOs.
Από τις δύο γενικές κατηγορίες, αυτή που είναι περισσότερο διαδεδοµένη είναι η
Mortgage

Pass-Trough

Securities

για

αυτό

και

αναλύεται

στη

συνέχεια

λεπτοµερειακώς.
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3.3 Mortgage Pass-Through Securities
3.3.1 Τα Χαρακτηριστικά των Mortgage Pass-Trough Securities
Σε γενικές γραµµές ένας τίτλος Pass-Through αντιπροσωπεύει ένα µερίδιο
ιδιοκτησίας για τον επενδυτή στα υποκείµενα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς στις
ταµιακές ροές που παράγονται από αυτά. Ένα

Pass-Through επιτρέπει την

συναλλαγή να βρίσκεται εκτός ισολογισµού για ένα τραπεζικό ίδρυµα, αφού τα
περιουσιακά στοιχεία πωλούνται σε ένα τρίτο µέρος που έχει το πλεονέκτηµα
απαλλαγής από τη φορολογία. Ο τόκος και το κεφαλαίο που εισπράττονται από την
εξυπηρέτηση των ενυπόθηκων δανείων «περνάνε» στους ιδιοκτήτες των χρεογράφων,
για αυτό και οι πληρωµές πρέπει να είναι πλήρως εναρµονισµένες µε τις ταµιακές
ροές ( δόσεις ) των υποκείµενων προϊόντων.
Τα Mortgage Pass-Trough Securities δηµιουργήθηκαν µε τη συγκέντρωση
ενυπόθηκων δανείων που έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά και την τµηµατική
πώλησή τους. Οι ταµιακές ροές προκύπτουν από τα ποσά που αντιστοιχούν στην
εξόφληση του δανειζόµενου κεφαλαίου βασισµένο σε ποσά

τοκοχρεωλυτικών

δόσεων µειωµένα κατά το ποσό των προµηθειών. Οι ταµειακές ροές αυτές όµως
µπορεί να περιλαµβάνουν προεξόφληση µεµονωµένων δανείων. Οι επενδυτές
λαµβάνουν ποσά ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής τους επί των συνολικών
ταµιακών ροών που προκύπτουν.
Τα δάνεια που υποστηρίζουν την έκδοση των Mortgage Pass-Trough Securities είναι
του ίδιου τύπου .Αυτό σηµαίνει ότι τουλάχιστον θεωρητικά έχουν το ίδιο επιτόκιο
αναφοράς υπολογισµού της τοκοχρεωλυτικής δόσης και την ίδια διάρκεια
αποπληρωµής .έτσι ώστε να µπορούν να αντιµετωπιστούν σαν ένα ενιαίο δάνειο.
Στην πράξη όµως ,επειδή αυτό είναι σχετικά δύσκολο να επιτευχθεί , υπολογίζεται
ένα µέσο σταθµικό επιτόκιο σταθµίζοντας το επιτόκιο κάθε δανείου µε βάση το
ανεξόφλητο πόσο του δανείου αυτού και

µία µέση διάρκεια σταθµίζοντας τον

υπολειπόµενο χρόνο ως την λήξη. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχει
µια χρονική καθυστέρηση όσον αφορά την µεταβίβαση των ταµειακών ροών στους
επενδυτές των

Mortgage Pass-Trough Securities σε σχέση µε την ηµεροµηνία

καταβολής των δόσεων από τους οφειλέτες του δανείου.

52

3.3.2 Ο Εκδότης ως Κριτήριο Κατηγοριοποίησης των Mortgage
Pass-Through Securities
Ο φορέας έκδοσης των Mortgage Pass-Trough Securities αποτελεί πρόσωπο
εξέχουσας σηµασίας για την σωστή λειτουργία την έγκυρη και έγκαιρη εξυπηρέτηση
των επενδυτών καθώς και τη διασφάλιση όλων των εµπλεκοµένων µερών κατά τη
διαδικασία της αγοροπωλησίας και καθ΄ολη τη διάρκεια εξυπηρέτησης του δανείου.

Υπάρχουν 2 κατηγορίες Mortgage Pass-Trough Securities µε βάση το φορέα έκδοσης
τους :
A) Agency Pass-Through Securities, τα οποία εκδίδονται µε την εγγύηση κάποιου
κυβερνητικού οργανισµού ή κάποιου φορέα που έχει την υποστήριξη της
κυβέρνησης.
Β) Nonegency Pass-Through Securities , τα οποία εκδίδονται από εµπορικές
τράπεζες ή άλλους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς µε καλή πιστοληπτική
ικανότητα έτσι ώστε να µην σχετίζονται µε την εγγύηση της κυβέρνησης
Τα Mortgage Pass-Trough Securities στην πλειονότητά τους εκδίδονται από
οργανισµούς που έχουν της στήριξη του κράτους( Federally Sponsored Agencies).
Για το λόγο αυτό γίνεται

διάκριση µεταξύ των χρεογράφων των κρατικών

οργανισµών ( Agency Mortgage Pass-Through Securities).
Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση µερικών χρεογράφων αυτής της µορφής από τους
διάφορους οργανισµούς στην αµερικάνική οικονοµία, διότι θα µας βοηθήσουν να
κατανοήσουµε στα επόµενα κεφάλαιο πώς προήλθε η χρηµατοπιστωτική κρίση του
2007 ( που ακόµα είναι σε εξέλιξη) και πως εµπλέκονται οι οργανισµοί αυτοί στην
κρίση.
Χρεόγραφα που έχουν την εγγύηση του GNMA και εξασφαλίζονται ως δάνεια που
φέρουν κρατική εγγύηση. Ο GNMA είναι ένας οργανισµός που ανήκει εξ ολοκλήρου
στην αµερικάνικη κυβέρνηση και δηµιουργήθηκε στα πλαίσια ανάπτυξης του τοµέα
της στέγασης και γενικότερα της αστικής ανάπτυξης .Οι βασικές λειτουργίες του
είναι δύο: να υποστηρίζει προγράµµατα έκδοσης Mortgage Pass-Trough Securities
από χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς όπως τραπεζικά ιδρύµατα και να παρέχει
εγγυήσεις στους επενδυτές των χρεογράφων αυτών.
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Η εγγύηση που προσφέρει το GNMA αντιπροσωπεύει την αξιοπιστία και την
πιστοληπτική ικανότητα του αµερικάνικου κράτους. Αυτό σηµαίνει ότι η ποιότητα
των Mortgage Pass-Trough Securities εξασφαλίζεται διπλά, αφού υπάρχει η εγγύηση
από κρατικούς οργανισµούς

για τις ταµειακές ροές που προκύπτουν από τα

υποκείµενα δάνεια και αφετέρου η εγγύηση από των GNMA για τις ταµειακές ροές
που προκύπτουν από τους τίτλους Pass-through.
Τα χρεόγραφα που εκδίδει ο GNMA είναι γνωστά ως fully modified που σηµαίνει ότι
ο κάτοχός τους θα λάβει πλήρη και έγκαιρη πληρωµή του τόκου και του κεφαλαίου
του , ανεξάρτητα από το αν θα πραγµατοποιηθεί η πληρωµή της τοκοχρεωλυτικής
δόσης από τον οφειλέτη. τα πιο γνωστά προγράµµατα για

Mortgage Pass-Trough

Securities είναι το αρχικό πρόγραµµα GNMA I και το GNMA ΙΙ. Βασική τους
διαφορά είναι ότι µε το GNMA ΙΙ δίνεται η δυνατότητα συγκέντρωσης µεγαλύτερων
και περισσότερο διασπαρµένων γεωγραφικά δανείων καθώς και η ικανότητα
τιτλοποίησης µικρότερων χαρτοφυλακίων.
Εκτός από αυτή την κατηγορία υπάρχουν και χρεόγραφα που έχουν την εγγύηση των
Freddie Mac και Fannie Mae και υποστηρίζονται από τα συµβατικά δάνεια.
Η Fannie Mae (Federal National Mortgage Association )δηµιουργήθηκε µε σκοπό να
παράσχει ρευστότητα στους

παροχείς στεγαστικών δανείων. ∆ραστηριοποιείται

κυρίως στη δευτερογενή αγορά ενυπόθηκών δανείων .Εργάζεται στην άµεση
προώθηση δανείων σε καταναλωτές

αλλά και στην εύρεση συνεργατών για την

εξασφάλιση κεφαλαίων σε προσιτά επιτόκια δανεισµού. Χρηµατοδοτούν επίσης τις
επενδύσεις υποθηκών µε την έκδοση των τίτλων χρέους στις εσωτερικές και διεθνείς
κεφαλαιαγορές.
Η Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation) δηµιουργήθηκε µε
σκοπό να προωθήσει µια δραστήρια δευτερογενή αγορά συµβατικών δανείων που θα
χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή ιδιόκτητης κατοικίας. Σκοπός της είναι η
σταθερότητα τις αγοράς , η ύπαρξη ρευστότητας για επένδυση σε ενυπόθηκα δάνεια
και το άνοιγµα της αγοράς σε όλες τις κοινωνικές οµάδες για την απόκτηση
κατοικίας.
Οι Fannie Mae και Freddie Mac εγγυώνται την πλήρη κάλυψη για τους επενδυτές
για όλα τα χρεόγραφα που εκδίδουν. ∆εν είναι κρατικοί οργανισµοί( µέχρι πρότινος),
δεν φέρουν την πλήρη αξιοπιστία και πιστοληπτική ικανότητα της κυβέρνησης, αλλά
είναι οργανισµοί

που υποστηρίζονται από το κράτος( Government Sponsored

Entities – GSEs) . Η αγορά αξιολογεί τα χρεόγραφα των δύο αυτών οργανισµών ως
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σχετικά χαµηλής ποιότητας και συνεπώς απαιτείται υψηλότερο επιτόκιο (risk
premium ) για τα Agency Pass-Through Securities

που στηρίζονται σε συµβατικά

δάνεια ( δεν φέρουν εγγύηση του κράτους) .

3.3.3 Mortgage-Backed Bonds
Η δηµιουργία των Mortgage-Backed Bonds είναι αποτέλεσµα της µεγάλης ανάπτυξης
των Pass-through. Είναι µεσοπρόθεσµοι ή µακροπρόθεσµοι χρεωστικοί τίτλοι µε
ενέχυρο τα στεγαστικά δάνεια. Οι βασικές διαφορές µε τα Pass-through είναι ότι
παραµένουν στον ισολογισµό του ιδρύµατος που τα εκδίδει και το ότι δεν υπάρχει
άµεση σύνδεση των ταµειακών ροών των υποκείµενων στεγαστικών δανείων µε το
τελικό ποσό που παίρνουν οι οµολογιούχοι αλλά είναι σχέση ενεχυρίασης.
Ο επενδυτής πριν αποφασίσει ότι θα αγοράσει το συγκεκριµένο οµόλογο πρέπει να
αξιολογήσει τη φερεγγυότητα του εκδότη γιατί αυτός είναι υπεύθυνος για τη πλήρη
και έγκαιρη πληρωµή των επενδυτών. Στα Mortgage-Backed Bonds απαιτείται η
ύπαρξη ικανοποιητικού ύψους ενεχύρου για να αποπληρωθεί το οµόλογο και στην
περίπτωση αθέτησης πληρωµής να ρευστοποιηθεί τµήµα αυτού για να πληρωθούν οι
οφειλές.
Τα Mortgage-Backed Bonds εκδίδονται µε τέτοιο τρόπο , ώστε οι οµολογιούχοι να
έχουν

πρώτοι

απαίτηση

σε

τµήµα

των

περιουσιακών

στοιχείων

ενός

χρηµατοπιστωτικού οργανισµού. Συνήθως η αξία του ενέχυρου στην αγορά είναι
µεγαλύτερη από το συνολικό ποσό της οφειλής προς τους οµολογιούχους. Για αυτούς
τους λόγους

τα οµόλογα αυτής της κατηγορίας έχουν υψηλότερη κατάταξη

αναφορικά µε την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου (ΑΑΑ) και έτσι αντιστοιχεί
σε αυτό µικρό τοκοµερίδιο.
Η αξία του ενεχύρου βοηθάει ένα τραπεζικό οργανισµό να µειώσει τη διάρκεια
µεταξύ στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού( duration gap) και να µειώσει το
κόστος χρηµατοδότησης .Αυτοί είναι και οι κύριοι λόγοι που οι τράπεζες προχωρούν
συχνά στην έκδοση Mortgage-Backed Bonds.
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3.4 Τιµολόγηση των Mortgage-Backed Securities

3.4.1 Οι Ταµειακές Ροές των Mortgage-Backed Securities
Τα χαρακτηριστικά και η απόδοση των Mortgage-Backed Securities προσδιορίζονται
µέσω της σύνθεσης των ταµειακών ροών ( cash flow). Το ύψος των ταµειακών ροών
που αποδίδονται στους επενδυτές σχετίζεται άµεσα µε τις ταµειακές ροές που απαιτεί
η ύπαρξη του υποκείµενου προϊόντος δηλαδή των στεγαστικών δανείων.
Η ανάλυση των ταµειακών ροών ξεκινάει από τις πληρωµές ενός µόνο στεγαστικού
δανείου , µε σταθερό επιτόκιο, ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις και χωρίς τη
δυνατότητα προεξόφλησης .Η έκδοση των Mortgage-Backed Securities προϋποθέτει
την ύπαρξη πολλών δανείων µε τα ίδια χαρακτηριστικά.
Μια δεξαµενή (pool) δανείων λειτουργεί µε τρόπο ανάλογο µε αυτόν που
λειτουργούν µεµονωµένα δάνεια µε τα ίδια χαρακτηριστικά για αυτό µπορεί να τα
λάβουµε υπόψη ως ένα «µεγάλο δάνειο» .Το σύνολό των δανείων αυτών έχει κάποια
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία υπολογίζονται µε χρήση του Μέσου Όρου των
µεγεθών των δανείων που το αποτελούν. Τα στοιχεία αυτά είναι :
Weighted Average Coupon (WAC): Είναι ο µέσος όρος των κουπονιών που
προσφέρουν τα υποκείµενα στεγαστικά δάνεια που υποστηρίζουν τα MortgageBacked Securities, σταθµισµένα µε το αντίστοιχο κεφάλαιο που αποµένει να
εξοφληθεί σε κάθε ένα από αυτά.
Weighted Average Loan Age (WALA): Είναι ο µέσος όρος ηλικίας των στεγαστικών
δανείων
Weighted Average Maturity (WAM): Είναι ο µέσος όρος της εναποµένουσας
διάρκειας των υποκείµενων στεγαστικών δανείων
Οι ταµειακές ροές που µεταβιβάζονται στους επενδυτές είναι παρόµοιες, αλλά όχι
ακριβώς ίδιες µε αυτές των υποκείµενων στεγαστικών δανείων. Η διαφορά προκύπτει
από τη µείωση του κόστους εξυπηρέτησης των δανείων , καθώς και του κόστους για
την παροχή ασφαλείας από κάποιο οργανισµό για την έγκαιρη και την έγκυρη
πληρωµή των επενδυτών. Το σχετικό κόστος προκύπτει ως ποσοστό του
υπολειπόµενου κεφαλαίου και αφαιρείται από τον τόκο που καταβάλλεται. Έτσι ενώ
το ποσό καταβάλλεται στο σύνολο των δανείων( από τους δανειστές ) είναι σταθερό ,
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δεν συµβαίνει το ίδιο και µε τις ταµειακές ροές των Mortgage-Backed Securities. Το
ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος εξυπηρέτησης και ασφάλειας µειώνεται καθώς
εξοφλείται το κεφάλαιο και είναι µηδενικό όταν το δάνειο έχει πλήρως εξοφληθεί.
Με δεδοµένο ότι οι ταµειακές ροές ( CF) που αντιστοιχούν στους οµολογιούχους
είναι οι πληρωµές που καταβάλουν οι δανειζόµενοι µειωµένες µε το σχετικό κόστος
εξυπηρέτησης και ασφάλειας και ότι το επιτόκιο έτους που επικρατεί στην αγορά την
δεδοµένη στιγµή είναι r , τότε η αξία ενός Mortgage-Backed Security διαρκείας n
χρόνων στη γενική του µορφή δίνεται από τον παρακάτω τύπο14 :

V

=

CF 1
CF 2
CFn
+
+ ...................... +
r
r
r
(1 + )1 (1 + ) 2
(1 + ) n
12
12
12

3.4.2 Μέθοδοι Τιµολόγησης των Mortgage-Backed Securities
Οι επενδυτές που έχουν στη κατοχή τους ροές των Mortgage-Backed Securities
χρειάζονται κάποιο µέτρο αξιολόγηση τους. Το βασικό θέµα που εµπλέκεται στην
τιµολόγηση τους είναι η αντιµετώπιση της αβεβαιότητας που προέρχεται από τη
δυνατότητα προεξόφλησης των υποκείµενων δανείων. Στην περίπτωση εκείνο που
επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τη τιµή Mortgage-Backed Securities είναι η σχέση
µεταξύ των επιτοκίων και των ποσοστών προεξόφλησης.
Υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός τιµολόγησης ,διότι καµία από τις µεθοδολογίες που
Έχουν αναπτυχθεί δεν εξηγεί πλήρως την απόδοση αυτού του είδους χρεογράφου.
Τρεις ,όµως είναι οι βασικότερες και αποδεκτές µέθοδοι τιµολογήσεως τους:
α) Η ανάλυση της στατικής απόδοσης ταµειακών ροών( The Static Cash Flow
Yield Analysis ) η οποία αντιστοιχεί µε το επιτόκιο εκείνο που εξισώνει την αξία των
µελλοντικών ταµειακών ροών των Mortgage-Backed Securities µε την τιµή που
14

Στον τύπο το

 r 

 προκύπτει διότι οι πληρωµές που καταβάλουν οι δανειζόµενοι είναι µηνιαίες
 12 

για να συµφωνούν µε τις αντίστοιχές

µηνιαίες πληρωµές των στεγαστικών δανείων που

καταβάλλονται στην τράπεζα.
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ισχύει στην αγορά. Οι ταµειακές ροές που αντιστοιχούν στα Mortgage-Backed
Securities είναι µηνιαίες και προβάλλονται µε βάση το ποσοστό προεξόφλησης που
αναµένεται ,µε την υπόθεση ότι τα επιτόκια θα παραµείνουν σταθερά κατά τη
διάρκεια ισχύος του οµολόγου. Εφόσον η απόδοση των ταµειακών ροών είναι
µηνιαία θα πρέπει να αναχθεί σε ετήσια βάση προκειµένου να είναι συγκρίσιµα µε τα
επιτόκια άλλων χρεογράφων. Συνοπτικά τα βήµατα που ακολουθούνται µε τη µέθοδο
αυτή είναι τα εξής:
Βήµα 1ο : Προσδιορισµό του ποσοστού προεξόφλησης.
Βήµα 2ο : Υπολογισµός των ταµειακών ροών που αποδίδονται στους επενδυτές
Βήµα 3ο : Υπολογισµός του ποσοστού απόδοσης των Mortgage-Backed Securities
Βήµα 4ο : Σύγκριση της απόδοσης των Mortgage-Backed Securities µε κυβερνητικά
και άλλα οµόλογα ανάλογης διάρκειας
β) Total Rate of Return Scenario Analysis η οποία µπορεί α χρησιµοποιηθεί ως
συµπληρωµατική της προηγούµενης µεθόδου , εξετάζοντας τη δυναµική φύση των
Mortgage-Backed Securities. Συνίσταται στον υπολογισµό των αποδόσεων των
Mortgage-Backed Securities για ένα συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα διακράτησης
των οµολόγων και για µία σειρά σεναρίων πιθανών µελλοντικών επιτοκίων. Για κάθε
σενάριο οι ταµειακές ροές προκύπτουν µε βάση το κουπόνι ,το προγραµµατισµένο
σχέδιο προεξόφλησης του οφειλόµενου ποσού και τα ποσοστά προεξόφλησης. Οι
ταµειακές ροές που λαµβάνονται πριν από τον ορίζοντα στον οποίο παρακρατούνται
τα οµόλογα επανεπενδύονται µέχρι το τέλος αυτής της διάρκειας. Το ποσοστό εκείνο
που είναι απαραίτητο ώστε να εξισώνει την αρχική επένδυση µε το άθροισµα των
ταµειακών ροών συν την αξία του υπολειπόµενου κεφαλαίου στο τέλος της περιόδου,
αποτελεί τη συνολική απόδοση του σεναρίου( total rate of return). Η απόδοση αυτή
µετατρέπεται σε ετήσια βάση ανάλογα µε το µέγεθος του ορίζοντα. Η συγκεκριµένη
µέθοδος δηλαδή εξετάζει την απόδοση για µία συγκεκριµένη περίοδο διακράτησης
οµολόγων. Ακόµα στη συγκεκριµένη µέθοδος σαν τελικό ποσό υπολογίζεται και το
εισόδηµα που προέρχεται από την επανεπένδυση των ταµειακών ροών.
γ) Option-adjusted Spread Model η οποία χρησιµοποιεί τη θεωρία τιµολόγησης των
δικαιωµάτων ( option pricing theory), ώστε να προσδιορίσει την δίκαιη απόδοση των
Mortgage-Backed Securities και ειδικότερα το περιθώριο τους σε σχέση µε τα
κυβερνητικά οµόλογα. Η τιµή των Mortgage-Backed Securities θεωρείται ότι
αποτελείται από δύο µέρη ,την τιµή των κυβερνητικών οµολόγων ίσης διάρκειας
χωρίς δικαίωµα µειωµένη και τη τιµή του δικαιώµατος του δανειζόµενου ν εξοφλήσει
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το δάνειό του. Η απαιτούµενη απόδοση των επενδυτών σε Mortgage-Backed
Securities θα ισούται µε την απόδοσή των κυβερνητικών οµολόγων ίσης διάρκειας
συν µία πρόσθετη απόδοση που αντιστοιχεί στην πώληση του δικαιώµατος. Αυτή η
επιπλέον απόδοση είναι το ‘δίκαιο’ περιθώριο απόδοσης ανάµεσα στα MortgageBacked Securities και τα κυβερνητικά οµόλογα που αντιστοιχούν στην αξία του
δικαιώµατος .

3.5 Πλεονεκτήµατα των Mortgage-Backed Securities
Τα Mortgage-Backed Securities που αποτελούν προϊόντα τιτλοποίησης των
στεγαστικών δανείων προσφέρουν µία σειρά από πλεονεκτήµατα τόσο για τους
εκχωρητές όσο και για τους επενδυτές τους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται µερικά
από αυτά και για τις δύο κατηγορίες.

3.5.1 Πλεονεκτήµατα των Mortgage-Backed Securities για τους
Τιτλοποιητές
1. Μείωση του ανοίγµατος στη διάρκεια των στοιχείων Ενεργητικού και
Παθητικού : η διάρκεια είναι ένα µέτρο ευαισθησίας των στοιχείων του ενεργητικού
και του παθητικού στις µεταβολές του επιτοκίου και χρησιµοποιείται να για να
προσδιορίσει τη πραγµατική λήξης των στοιχείων δηλαδή για το προσδιορισµό του
διαστήµατος που πραγµατικά θα χρειαστεί για την είσπραξη του κεφαλαίου. Τα
µακροπρόθεσµα δάνεια που χορηγούν οι τράπεζες χρηµατοδοτούνται µε τις
βραχυπρόθεσµες ή µεσοπρόθεσµης καταθέσεις µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται ένα
άνοιγµα στη διάρκεια των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού. Με την
έκδοση των Mortgage-Backed Securities το πρόβληµα αυτό διορθώνεται καθώς τα
δάνεια µεγάλης διάρκειας η µέρος αυτών αποµακρύνεται από τον ισολογισµό ή
αντικαθίστανται µε άλλα στοιχεία µικρότερης διάρκειας.
2 . Απελευθέρωση κεφαλαίων και ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας: Μετά την
πώληση των τιτλοποιηµένων στοιχείων απελευθερώνονται κεφάλαια τα οποία
οδηγούν στην ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων
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3. Βελτίωση ρευστότητας: Με την έκδοση των Mortgage-Backed Securities
αντικαθιστούνται µη ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία µε ρευστά διαθέσιµα,
οπότε βελτιώνεται η ρευστότητα των τραπεζών που τα εκδίδουν.
4. ∆ιαφοροποίηση στις πηγές χρηµατοδότησης: Η τιτλοποίηση διαφοροποιεί τις
πηγές χρηµατοδότησης και µειώνει την εξάρτηση του τραπεζικού ιδρύµατος όπως
δάνεια και εταιρικά οµόλογα. Επίσης δίνει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων
ακόµα και σε περίοδο ύφεσης(!).
5. Μείωση πιστωτικού κινδύνου λόγω ενυπόθηκων δανείων: ο πιστωτικός κίνδυνος
αποµακρύνεται από το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα καθώς περνούν στους επενδυτές ή
σε τρίτα µέρη όταν εµπλέκονται φορείς πιστωτικής ενίσχυσης.
6. χαµηλότερες απαιτήσεις διατήρησης κεφαλαίου: Κάθε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα
υποχρεούται να διακρατάει ένα σταθµισµένο ως προς το πιστωτικό κίνδυνο ύψος
κεφαλαίου. Με την τιτλοποίηση οι απαιτήσεις µειώνεται ,όπως και το άνοιγµα στο
πιστωτικό κίνδυνο µε αποτέλεσµα να ελαχιστοποιείται η κεφαλαιακή επάρκεια διότι
αυξάνεται η πιστοληπτική ικανότητα του ιδρύµατος λόγω αντικατάστασης στοιχείων
µε ρευστά διαθέσιµα ή χρεόγραφα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης.
7. ∆ιασπορά στην ιδιοκτησία των περιουσιακών στοιχείων: Η τιτλοποίηση
ενυπόθηκών δανείων οδηγεί στη διασπορά περιουσιακών στοιχειών σε όσο το δυνατό
µεγαλύτερο αριθµό επενδυτών.
8. Λοιπά πλεονεκτήµατα: Εννοούµε βελτιωµένους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες,
πρόσθετες πηγές κέρδους για τον εκχωρητή, βελτίωση αξιολόγησης πιστωτικού
κινδύνου για τα των Mortgage-Backed Securities.

3.5.2 Πλεονεκτήµατα των Mortgage-Backed Securities για τους
Επενδυτές
Τα Mortgage-Backed Securities προσφέρουν πολλά πλεονεκτήµατα όχι µόνο στους
τιτλοποιητές που εκχωρούν τα στεγαστικά δάνεια, αλλά και στους επενδυτές
που προχωρούν στην αγορά των τίτλων αυτών. Μερικά από αυτά παρουσιάζονται
στη συνέχεια.

60

1. Ελκυστικές αποδόσεις : Τα Mortgage-Backed Securities προσφέρουν υψηλότερες
αποδόσεις από τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα συγκρίσιµης ποιότητας και
διάρκειας .
2. Συνέπεια στη πληρωµή των ταµειακών ροών : Η συνέπεια των ταµειακών ροών
είναι αποτέλεσµα της συνέπειας στην πληρωµή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων από
τους δανειζόµενους. Οι επενδυτές µπορούν να λάβουν µεγαλύτερα ποσά που
αντανακλούν την προεξόφληση στεγαστικών δανείων. ∆εν υπάρχει κίνδυνος στην
αθέτηση των πληρωµών

καθώς τα των Mortgage-Backed Securities ενέχουν

πολλαπλές ασφαλίσεις που εξαλείφουν την πιθανότητα αδυναµίας πληρωµών των
προβλεπόµενων ποσών στους επενδυτές.
3. Υψηλή πιστωτική ποιότητα : Τα Mortgage-Backed Securities αποτελούν ίσως
έναν από τους πιο ασφαλείς τρόπους επένδυσης από την άποψη του πιστωτικού
κινδύνου. Η ύπαρξη ενέχυρου που είναι το περιουσιακό στοιχείο που αγοράζεται µε
το στεγαστικό

δάνειο

διασφαλίζουν την

εκπλήρωση των

προβλεπόµενων

υποχρεώσεων. Για τους λόγους αυτούς κατατάσσονται σε υψηλές κλίµακες στη
πιστοληπτική

διαβάθµιση

από

τους

εξωτερικούς

Οίκους

Πιστοληπτικής

Αξιολόγησης.
4. ∆υνατότητα διαφοροποίησης : Τα MBS αποτελούν µία εναλλακτική µορφή
επένδυσης που δίνει τη δυνατότητα στους επενδυτές να διαφοροποιήσουν το
επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο και να ελαχιστοποιήσουν το κίνδυνο. Προσφέρουν
ποικιλία όσον αφορά τη δοµή τους την απόδοση τη ληκτότητα και το ενέχυρο
ειδικότερα αν συνδυαστούν µε άλλα χρεόγραφα που προέρχονται επίσης από
τιτλοποίηση ( asset-backed securities).
Βλέπουµε ότι

τα

Mortgage-Backed Securities και

γενικότερα η τιτλοποίηση

στεγαστικών δανείων προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα στα εµπλεκόµενα µέρη,
όµως συµβάλουν και στην ανάπτυξη της οικονοµίας αφού ενισχύουν την ρευστότητα
της οικονοµίας. Επίσης τονώνουν την αποταµίευση αφού η ύπαρξη απαιτήσεων σε
διαπραγµατεύσιµη µορφή, µε επαρκή και ικανοποιητική εξασφάλιση προσφέρει τη
δυνατότητα στους επενδυτές ελκυστικότερα επιτόκια. Τέλος ο διαχωρισµός των
λειτουργιών κατά τη διαδικασία της τιτλοποίησης και η κατανοµή τους

σε

εξειδικευµένους φορείς µεγιστοποιεί την αποτελεσµατικότητά της όλης διαδικασίας
και την ευελιξία και την εξέλιξη του συνόλου του οικονοµικού συστήµατος .
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3.6 Μειονεκτήµατα των Mortgage-Backed Securities
Παρά τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα που προσφέρουν τα Mortgage-Backed
Securities, η διαδικασία της τιτλοποίησης των ενυπόθηκων δανείων έχει
χρησιµοποιηθεί

αρκετές

φορές

και

για άλλους

λόγους

εκτός

από

τους

προβλεπόµενους. Αρκετές φορές έχει χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για την
επίτευξη συγκεκριµένων λογιστικών αποτελεσµάτων, όπως :

1. Μείωση απαιτήσεων διατήρησης κεφαλαίου: Τα Mortgage-Backed Securities
προσφερθούν την δυνατότητα στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να µειώσουν τις
απαιτήσεις για διατήρηση κεφαλαίου. ∆εν πρέπει όµως να αποτελεί µοναδικό κίνητρο
για την απόφαση τους να εµπλακούν στη διαδικασία της τιτλοποίησης.

2. Συρρίκνωση του Ισολογισµού: Πολλές επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τη
τιτλοποίηση έτσι ώστε να εµφανίζουν µικρότερο µέγεθος από αυτό που πραγµατικά
έχουν. Όταν µία τράπεζα τιτλοποιεί στεγαστικά δάνεια µεταφέρει τα δάνεια εκτός
ισολογισµού

ενώ

ταυτόχρονα

µπορεί

να

επιτύχει

βελτιωµένο

δείκτη

χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης.

3. Εµφάνιση αυξηµένων κερδών : Αρκετοί τραπεζικοί οργανισµοί χρησιµοποιούν
την τιτλοποίηση ως µέσω παρουσίασης υψηλότερων κερδών. Πολλές φορές το
δικαίωµα τους να λάβουν αυξηµένο κέρδος παρουσιάζεται ως περιουσιακό στοιχείου
στον ισολογισµό. Εάν η τιτλοποίηση αντιµετωπίζεται ως πώληση , µε βάση τα
λογιστικά πρότυπα η εταιρία είναι υποχρεωµένη να αναγνωρίσει εισόδηµα αµέσως τη
στιγµή που γίνεται η τιτλοποίηση. Αυτό µπορεί να γίνει όταν η αξία την
εναποµένουσας καθαρής

θέσης , υπερβαίνουν το κόστος των περιουσιακών

στοιχείων. Σε τέτοιες περιπτώσεις η εταιρία αναγνωρίζει εισόδηµα που δεν είναι σε
ρευστή µορφή και ισοδυναµεί µε το ‘gain to sale’ για τα συγκεκριµένα περιουσιακά
στοιχεία. Με τον τρόπο αυτό οι τραπεζικοί οργανισµοί παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα
κέρδους που δεν είναι όµως σε ρευστή µορφή.

4. Μειωµένη ασφάλεια σε περίπτωση χρεοκοπίας : Με τη χρήση της τιτλοποίησης
οι τράπεζες τοποθετούν
αποτέλεσµα

να

τα Mortgage-Backed Securities εκτός ισολογισµού µε

παρέχεται

µειωµένη

ασφάλεια

στους

πιστωτές

του
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χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος µια και είναι αποδεκτό ότι τα περιουσιακά στοιχεία
που υπόκεινται σε τιτλοποίηση εξαιρούνται από την περιουσία του οργανισµού που
χρησιµοποιούνται για κάλυψη σε περίπτωση χρεοκοπίας.
Παρά τα µειονεκτήµατα που πολλές φορές προκύπτουν ως αποτέλεσµα λανθασµένης
λειτουργίας Mortgage-Backed Securities

αλλά και ως αποτέλεσµα έλλειψης

επαρκούς νοµικού πλαισίου που δεν µπορεί να προβλέψει τις ενδεχόµενες εφαρµογές
της ,λόγω της ταχύτατης εξέλιξης της διαδικασίας της τιτλοποίησης , δεν σηµαίνει ότι
πρέπει να απορριφθεί ή να καταργηθεί η χρήση τους. Τα πλεονεκτήµατα που
προσφέρονται είναι µέγιστης σηµασίας για αυτό και θα πρέπει να αποµονώνονται τα
µειονεκτήµατα και µόνο σε περιπτώσεις που η τιτλοποίηση δεν γίνεται µε τους
σωστούς όρους και κάτω από τις καλύτερης συνθήκες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ενυπόθηκα ∆άνεια & Αγορά Παραγώγων

4.1 Γενικά για την Αγορά Παραγώγων
4.1.1 Κίνδυνοι που ∆ιατρέχουν την Τραπεζική γορά
Ως κίνδυνο ορίζουµε το αποτέλεσµα το οποίο προκύπτει από το συνυπολογισµό να
συµβεί ένα δυσµενές γεγονός και της επίπτωσης που µπορεί να έχει αυτό το γεγονός
στα αποτελέσµατα ή την οικονοµική κατάσταση του πιστωτικού ιδρύµατος.
Ο αντικειµενικός σκοπός κάθε πιστωτικού ιδρύµατος είναι η µεγιστοποίηση της
εξαρτώµενης από τον κίνδυνο απόδοσης που απολαµβάνουν οι µέτοχοι. Συνεπώς η
αποδοτικότητα των τραπεζών εξαρτάται από τη σωστή και επιτυχή διαχείριση των
κινδύνων. Η µη αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων µπορεί να απειλήσει τη
φερεγγυότητα µιας τράπεζας. Η έλλειψη αυτή εντοπίζεται είτε στην αρνητική καθαρή
θέση είτε στην αδυναµία να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της.
Τα είδη κινδύνου όπως περιγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία χωρίζονται σε 3
µεγάλες κατηγορίες :
Πιστωτικός κίνδυνος (credit risk): Πιστωτικός κίνδυνος ή κίνδυνος αθέτησης
πληρωµών είναι η πιθανότητα αδυναµίας ανάκτησης ενός στοιχείου του ενεργητικού
λόγω αδυναµίας του οφειλέτη ή λόγω καθυστέρησης αποπληρωµής ενός δανείου.
∆ηλαδή, ο κίνδυνος αυτός οφείλεται στην πιθανότητα (µη βεβαιότητα) κάποιος
δανειολήπτης του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος να µην πληρώσει όλο ή µέρος του
δανείου που έχει πάρει. Σε κάθε περίπτωση η αξία των στοιχείων του ενεργητικού
µειώνεται, υπονοµεύοντας τη φερεγγυότητα της τράπεζας. Στην πράξη, ο πιστωτικός
κίνδυνος από τη χορήγηση ενός δανείου αυξάνεται σηµαντικά για την τράπεζα σε δύο
περιπτώσεις:
Πρώτον, όταν όλα τα οικονοµικά δεδοµένα ή κάποιες εταιρείες αξιολόγησης της
πιστοληπτικής επιφάνειας προτείνουν την υποβάθµιση της φερεγγυότητας του
πιστούχου.
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∆εύτερον, όταν το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της τράπεζας παρουσιάζει υψηλή
έκθεση σε δανεισµό σε ένα συγκεκριµένο πιστούχο ή σε µία οµάδα εταιρειών που
ανήκουν στον ίδιο επιχειρηµατικό όµιλο. Το πρόβληµα αυτό µπορεί, επίσης, να
προκύψει από την υψηλή έκθεση σε συγκεκριµένους βιοµηχανικούς κλάδους ή τοµείς
της οικονοµίας ή γεωγραφικές περιοχές.
Εάν τα επιχειρηµατικά κέρδη του δανειζόµενου µειωθούν, η τράπεζα πρέπει να
αναµένει µε αυξηµένη πιθανότητα το ενδεχόµενο αθέτησης της αποπληρωµής του
δανείου. Είναι ο παλαιότερος και ίσως ο σηµαντικότερος κίνδυνος για τις τράπεζες,
προέρχεται απευθείας από την εµπορική επιλογή των πελατών και γενικά δεν
εξαρτάται από τις κινήσεις της αγοράς (εκτός από τις συναλλαγές της
κεφαλαιαγοράς), άρα δεν είναι ένας τυπικός οικονοµικός κίνδυνος και σχετίζεται
στενά µε την επιχειρηµατική πολιτική. Εποµένως, µία τράπεζα αντιµετωπίζει
πιστωτικό κίνδυνο όταν οι δανειζόµενες επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να
ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, δηλαδή να αποπληρώσουν το δάνειό τους. Σε
ορισµένες περιπτώσεις ένα σηµαντικό µέρος των υποχρεώσεων αυτών ενδέχεται να
µην εισπραχθεί ποτέ. Γενικά, αποτελεί ένα σηµαντικό µέρος στη διαχείριση κινδύνου,
αφού σχετίζεται µε την πιστοληπτική ικανότητα των δανειζόµενων και γενικά, των
αντισυµβαλλοµένων µε τις τράπεζες. ∆ηλαδή, σχετίζεται µε την πιθανή ζηµία που
µπορεί να αντιµετωπίσει ένας τραπεζικός οργανισµός. Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι
σηµαντικός, εάν αναλογιστούµε ότι η αφερεγγυότητα πολλών µικρών καταναλωτών
µπορεί να δηµιουργήσει τεράστιες ζηµίες.
Αποτέλεσµα του πιστωτικού κινδύνου ή της ζηµιάς από τον αναλαµβανόµενο
πιστωτικό κίνδυνο, όπως συµβαίνει και µε κάθε άλλον κίνδυνο, είναι η µεταβολή της
καθαρής θέσης ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας ή της αξίας του χαρτοφυλακίου.
Κίνδυνος

αγοράς:

είναι

ο

κίνδυνος

που

εµφανίζεται

όταν

η

τράπεζα

διαπραγµατεύεται χρηµατοοικονοµικούς τίτλους και όταν κατέχει µετοχές σαν
κάποια µορφή ενεχύρου, ή ως µέρος της γενικότερης επενδυτικής της στρατηγικής
και υπάρξει δυσµενής µεταβολή στην αποτίµηση της αξίας των τίτλων αυτών.
∆ηλαδή, σχετίζεται µε τη µεταβολή των τιµών των διαφόρων χρηµατοοικονοµικών
προϊόντων που διαπραγµατεύονται στις αγορές. Οι τιµές αφορούν τιµές επιτοκίων,
συναλλάγµατος, µετοχές, παράγωγα προϊόντα και εµπορεύσιµα αγαθά. Προκύπτει ως
αποτέλεσµα είτε πραγµατοποίησης χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών είτε των
δραστηριοτήτων διαχείρισης στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού στη
βασική λειτουργία της τράπεζας. Τώρα πλέον ο κίνδυνος αυτός υπόκειται σε
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κανονισµούς

κεφαλαιακού

περιορισµού

που

επιβάλλονται

στις

τράπεζες.

Υπολογίζεται από τις µεταβολές στην αξία των «ανοικτών θέσεων» ή των εσόδων.
Αυτός ο τύπος κινδύνου είναι συνήθως περισσότερο ορατός στις δραστηριότητες
διαπραγµάτευσης µετοχικών και οµολογιακών τίτλων στη δευτερογενή αγορά ή στο
«άνοιγµα» θέσεων σε συνάλλαγµα. Οι κίνδυνοι αγοράς έχουν αποκτήσει, σήµερα, το
µεγαλύτερο ενδιαφέρον, αφού επηρεάζουν τόσο την αξία του χαρτοφυλακίου των
δανείων µιας τράπεζας όσο και την αξία του χαρτοφυλακίου των συναλλαγών της και
σχετίζονται µε το µέγεθος της µεταβολής των τιµών των διαφόρων περιουσιακών
στοιχείων. Η αποτίµηση του κινδύνου της αγοράς βασίζεται στη µεταβλητότητα των
παραµέτρων της αγοράς:
α) των επιτοκίων (interest rate risk)
β) των συναλλαγµατικών ισοτιµιών (foreign exchange risk)
γ) των χρηµατιστηριακών δεικτών και µετοχών
δ) της ρευστότητας της αγοράς (liquidity risk), που στην ακραία περίπτωση
της οδηγεί στη χρεοκοπία.
Στην περίπτωση των παράγωγων προϊόντων, οι κίνδυνοι της αγοράς είναι
πολυπλοκότεροι και πολλαπλάσιοι.
Λειτουργικός κίνδυνος: είναι ο κίνδυνος των αναποτελεσµατικών λειτουργιών µιας
τράπεζας µε επακόλουθο τη µείωση της ροής των εσόδων ή πιο συγκεκριµένα ο
κίνδυνος εµφάνισης ζηµιών από απάτη ή από έκτακτα έξοδα, όπως για παράδειγµα
έξοδα για δικαστικό αγώνα, από πολυπλοκότητα εργασιών, από τεχνολογικές
δυσλειτουργίες, από µεθόδους ασφάλειας, από λάθη προσωπικού και άλλες πιο
εξειδικευµένες αιτίες. Ο λειτουργικός κίνδυνος αναφέρεται στις απώλειες που µπορεί
να προκύψουν λόγω της ανεπάρκειας των συστηµάτων και των εσωτερικών ελέγχων,
των ανθρωπίνων σφαλµάτων, αποτυχιών της διοίκησης και ενδεχοµένων δυσχερειών
µεταξύ των βασικών παραγόντων της εταιρικής διοίκησης, δηλαδή των µετόχων, των
διευθυντικών στελεχών ή των εκπροσώπων των εργαζοµένων. ∆ηλαδή, είναι η
πιθανότητα µεταβολής στα κέρδη ή στα ίδια κεφάλαια της τράπεζας λόγω
προβληµάτων στη λειτουργία ή και στην παροχή υπηρεσιών. Ένα σηµαντικό είδος
λειτουργικού κινδύνου αφορά τον τεχνολογικό κίνδυνο, δηλαδή τον κίνδυνο βλάβης
ή ανεπάρκειας των συστηµάτων τεχνολογίας πληροφορικής. Τούτο σηµαίνει ότι
υπάρχει

ανάγκη προστασίας των συστηµάτων από ενδογενείς δυσχέρειες ή

εξωτερικές παρεµβάσεις. Οι λειτουργικοί κίνδυνοι σχετίζονται µε την κακή
λειτουργία των πληροφοριακών συστηµάτων, των συστηµάτων reporting και των
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εσωτερικών κανόνων παρακολούθησης της διαχείρισης κινδύνου. Άλλες όψεις του
λειτουργικού κινδύνου περιλαµβάνουν γεγονότα όπως πυρκαγιές, σεισµούς ή άλλες
φυσικές καταστροφές. Οι λειτουργικοί κίνδυνοι µπορούν να ταξινοµηθούν από
αµελητέοι (για παράδειγµα, ο κίνδυνος βλάβης των φωτοτυπικών µηχανηµάτων)
µέχρι ουσιαστικοί και σηµαντικοί (για παράδειγµα, κίνδυνος πτώχευσης εξαιτίας του
αναποτελεσµατικού διαχειριστικού ελέγχου, όπως στην περίπτωση της Τράπεζας
Barings το 1995).
Έτσι, λοιπόν, οι λειτουργικοί κίνδυνοι µπορεί να εµφανιστούν:
α) είτε σε τεχνικό επίπεδο (technical risk)
β) είτε στο επίπεδο οργανωτικής δοµής της παρακολούθησης των κινδύνων.
Στην πρώτη περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος διακανονισµού (settlement risk), δηλαδή
η πιθανότητα πραγµατοποίησης ζηµιών λόγω αδυναµίας συµψηφισµού κάποιων
συναλλαγών, ο κίνδυνος ελέγχου λόγω βλάβης του µηχανογραφικού συστήµατος κ.ά.
Για τον περιορισµό του οργανωτικού κινδύνου, απαιτείται ο σαφής διαχωρισµός
µεταξύ του τµήµατος που αναλαµβάνει τη διαχείριση του κινδύνου και του τµήµατος
του εσωτερικού ελέγχου.
Στην περίπτωση των παράγωγων προϊόντων, το µέγεθος του λειτουργικού κινδύνου
είναι µεγαλύτερο και απαιτούνται αρκετά αποτελεσµατικά συστήµατα λογιστικής
αποτίµησης, ελέγχου και διαχείρισης.

4.1.2 Χρήστες της Αγοράς Παραγώγων
Τα παράγωγα προϊόντα διαπραγµατεύονταν για αιώνες. Από τις πρώτες αγορές
παραγώγων, υπήρξε η αγορά δικαιωµάτων πάνω σε βολβούς τουλίπας τον δέκατο
έβδοµο αιώνα στην Ολλανδία αλλά και η αγορά µελλοντικών συµβολαίων ρυζιού
στην Ιαπωνία. Η αγορά των παραγώγων όµως παρέµενε µικρή µέχρι τότε. Η
αυξανόµενη µεταβλητότητα των επιτοκίων αλλά και των συναλλαγµατικών ισοτιµιών
την εποχή εκείνη οδήγησε τους επενδυτές στην αναζήτηση τρόπων αντιστάθµισης
των κινδύνων αυτών. Ακόµη, η απελευθέρωση της αγοράς αλλά και η ανάπτυξη του
διεθνούς εµπορίου οδήγησε στην αύξηση της ζήτησης χρηµατοοικονοµικών
παραγώγων για την διαχείριση του κινδύνου.
Επίσης, την εποχή εκείνη τα παράγωγα που χρησιµοποιούνταν στην συναλλαγές ήταν
κυρίως

δικαιώµατα,

προθεσµιακά

συµβόλαια

και

συµβόλαια

µελλοντικής
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εκπλήρωσης. Η αγορά των συµφωνιών ανταλλαγής απογειώθηκε στο τέλος του
δέκατου έβδοµου αιώνα και στην αρχή του δέκατου όγδοου. Ακόµη, τον δέκατο
όγδοο αιώνα άρχισε και η ανάπτυξη της αγοράς εξωτικών παραγώγων. Τον Ιούνιο
του 2003 το συνολικό ιδεατό κεφάλαιο των µη τυποποιηµένων παραγώγων ήταν ίσο
µε 169,7 τρισεκατοµµύρια δολάρια ενώ οι συµφωνίες ανταλλαγής πάνω σε επιτόκια
αποτελούσαν το 56% της αγοράς παραγώγων. Το 2000 το συνολικό κεφάλαιο µη
τυποποιηµένων παραγώγων ήταν ίσο µε 94 τρισεκατοµµύρια δολάρια. Βλέπουµε
δηλαδή τους ταχύτατους ρυθµούς µε τους οποίους αναπτύσσεται η αγορά αυτή.
Βέβαια, η αγορά των τυποποιηµένων παραγώγων δεν είναι τόσο µεγάλη όσο αυτή
των µη τυποποιηµένων. Η αύξηση όλων των παραγώγων υπήρξε εντυπωσιακή αλλά η
εντυπωσιακότερη

όλων

είναι

αυτή

της

αγοράς

πιστωτικών

συµφωνιών

ανταλλαγής(credit default swaps). Από το 2000 έως το 2005 η αγορά των προϊόντων
αυτών αυξήθηκε έως και 200% ανά έτος.
Οι χρήστες των παραγώγων µπορεί να είναι χρηµατοοικονοµικές και µη εταιρίες
αλλά και άλλα άτοµα.
Μη χρηµατοοικονοµικές εταιρίες: Οι εταιρίες αυτές χρησιµοποιούν προϊόντα για
την αντιστάθµιση κυρίως του κινδύνου των συναλλαγµατικών ισοτιµιών αλλά και
των επιτοκίων. Έτσι, εταιρίες διαφόρων κλάδων µπορούν να χρησιµοποιούν για
παράδειγµα παράγωγα προϊόντα πάνω σε κάποια συναλλαγµατική ισοτιµία αν στις
δραστηριότητές συµπεριλαµβάνονται και συναλλαγές µε άλλες χώρες.
Χρηµατοοικονοµικές εταιρίες: Γενικά, οι τράπεζες συναλλάσσονται στην αγορά
παραγώγων αλλά και χρησιµοποιούν τα παράγωγα στην διαχείριση κινδύνου.
Ειδικότερα

οι

µεγάλες

τράπεζες

είναι

αυτές

που

είναι

πιθανότερο

να

χρησιµοποιήσουν τα πιστωτικά παράγωγα για την διαχείριση του κινδύνου
Άτοµα: Λίγα είναι γνωστά για αυτή την κατηγορία χρηστών. Εδώ, γίνεται χρήση
δικαιωµάτων πάνω σε µετοχές αλλά γενικότερα οι ευκαιρίες των ατόµων για
αντιστάθµιση κινδύνων που τους αφορούν µέσω της χρήσης παραγώγων είναι
εξαιρετικά περιορισµένες.

4.1.3 Αντιστάθµιση Κινδύνων µε Χρήση Παραγώγων
Υπάρχουν πολλά µέσα µε τα οποία οι τράπεζες µπορούν να ανακατασκευάσουν τους
ισολογισµούς τους και να µεταβάλλουν ανεπιθύµητες διακυµάνσεις των κερδών ή
του χαρτοφυλακίου καθαρής θέσης.
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Το πιο διαδεδοµένο µέσο είναι η διενέργεια άµεσων µεταβολών στα χαρακτηριστικά
ανατίµησης ή χρηµατοροών, των συνηθισµένων εργαλείων (ταµειακών) του
ενεργητικού ή του παθητικού. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι το πρόγραµµα
δανείων σταθερού επιτοκίου, το οποίο µπορεί να αντικατασταθεί από πρόγραµµα
δανείων κυµαινόµενου επιτοκίου, ή τα µακροχρόνια χρεόγραφα, που µπορούν να
µειωθούν χρησιµοποιούµενα σε συµφωνίες επαναγοράς.
Υπάρχουν όµως περιπτώσεις όπου τα παραδοσιακά ταµειακά εργαλεία δεν µπορούν
να χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά για τη µεταβολή των χαρακτηριστικών
κινδύνου των χαρτοφυλακίων του ισολογισµού. Υπάρχουν λοιπόν άλλα, µη
παραδοσιακά εργαλεία, για την αντιστάθµιση αυτών των χαρακτηριστικών του
κινδύνου.
Η πραγµατοποίηση της αντιστάθµισης σε αυτό το επίπεδο γίνεται µε τη χρήση των
παραγώγων χρεογράφων (derivative securities), όπως οι ανταλλαγές επιτοκίων
(interest rate swaps), τα συµβόλαια επιτοκίων µελλοντικής εκπλήρωσης (interest rate
futures) και τα δικαιώµατα (options).
Συµφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swaps) Οι ανταλλαγές επιτοκίων
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να καλυφθούν περιπτώσεις αναντιστοιχίας ή για να
εκµεταλλευθούν τα δύο µέρη ιδιαίτερα πλεονεκτήµατά τους.
Στην πρώτη περίπτωση, περιλαµβάνεται ένα µέρος που έχει ένα είδος αναντιστοιχίας
ευαισθησίας στα επιτόκια, ή µια θέση διάρκειας , το οποίο συνάπτει µια συµφωνία
ανταλλαγής µε ένα άλλο µέρος, που έχει αναντιστοιχία στην αντίθετη πλευρά.
Στη δεύτερη περίπτωση, έχουµε µία περίπτωση συµφωνίας ανταλλαγής η οποία
µπορεί να συναφθεί ανάµεσα σε δύο µέρη που αντιµετωπίζουν σχετικά
χρηµατοδοτικά πλεονεκτήµατα στις µακροχρόνιες αγορές σταθερού επιτοκίου και
στις βραχυχρόνιες αγορές κυµαινόµενου επιτοκίου, αντίστοιχα.
Το ένα µέρος θα έχει ένα πλεονέκτηµα κόστους (ή µια απόδοση) έναντι του άλλου
όταν θα χρειαστεί να συγκεντρώσει µακροχρόνια κεφάλαια σταθερού επιτοκίου (ή
µέσα δράσης), αλλά θα έχει ένα συγκριτικά µικρότερο πλεονέκτηµα στις
βραχυχρόνιες πιστωτικές αγορές.
Με τη διαχείριση της ικανότητας αυτού του δυνατότερου µέρους, όσον αφορά την
πρόσβαση σε µακροχρόνιες αγορές, µια συµφωνία ανταλλαγής επιτρέπει στο άλλο
µέρος, έµµεσα, να πετύχει χρηµατοδότηση σταθερού επιτοκίου, στην οποία δε θα είχε
άµεση πρόσβαση. Τα δύο εµπλεκόµενα µέρη και στις δύο περιπτώσεις δύναται να
είναι τράπεζες.
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Συµβόλαια επιτοκίων µελλοντικής εκπλήρωσης (futures) Τα συµβόλαια αυτά
επιτρέπουν στις τράπεζες να µεταβάλλουν τον κίνδυνο των επιτοκίων στην αγορά,
χρησιµοποιώντας τα µε δύο µορφές αντιστάθµισης κινδύνου στον ισολογισµό :
(α) ως µέσα αντιστάθµισης κινδύνου ενεργητικού, σχεδιασµένα για να επεκτείνουν την
αποτελεσµατική περίοδο λήξης ενός στοιχείου του ενεργητικού. Αυτό επιτυγχάνεται
µε την αγορά συµβολαίων. Αντίστροφα, για να µειωθεί η περίοδος λήξης ενός
στοιχείου του ενεργητικού, το συµβόλαιο πωλείται.
(β) ως µέσα αντιστάθµισης κινδύνου παθητικού, σχεδιασµένα για να επεκτείνουν την
αποτελεσµατική περίοδο λήξης ενός στοιχείου του παθητικού. Αυτό επιτυγχάνεται µε
την πώληση συµβολαίων. Αντίστροφα, για να µειωθεί η περίοδος λήξης ενός
στοιχείου του ενεργητικού, το συµβόλαιο αγοράζεται. Βασικά, τα µέσα
αντιστάθµισης κινδύνου που χρησιµοποιούν συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης
είναι σχεδιασµένα, είτε για να διατηρήσουν την αγοραία αξία του ενεργητικού ή του
παθητικού, είτε για να µειώσουν τον καθαρό κίνδυνο των επιτοκίων.
Η κερδοφορία των συνδυασµένων συναλλαγών εξαρτάται από τις µεταβολές της
τιµής του αρχικού συµβολαίου ενώ ο κάτοχος του έχει «ανοιχτή» θέση.
Ο κάτοχος ενός συµβολαίου αγοράς επωφελείται από την απόκλιση των τρεχόντων
επιτοκίων και τη σχετιζόµενη αύξηση στην τιµή του συµβολαίου, λόγω της ευκαιρίας
να παραλάβει το χρεόγραφο σε µια τιµή κάτω από την τρέχουσα αγοραία. Αν γίνει
αυτό, ο κάτοχος κλείνει τη θέση του αγοράζοντας στην προηγούµενη χαµηλή τιµή και
πουλώντας στην παρούσα υψηλή τιµή. Τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης
µπορούν να αντισταθµίσουν µέρος των αρνητικών συνεπειών µιας µεταβολής των
επιτοκίων, λόγω του «ανοίγµατος» των κεφαλαίων της τράπεζας.
∆ικαιώµατα (options) Τα δικαιώµατα παρέχουν την επιπλέον δυνατότητα
διαχωρισµού του κινδύνου διακύµανσης (upside or downside risk). H πιο
συνηθισµένη χρήση συµφωνιών δικαιώµατος από τράπεζες είναι για να καλύψουν
θέσεις ανοίγµατος του παθητικού.

4.2 Παράγωγα Προϊόντα των Mortgage-Backed Securities για
Αντιστάθµιση Κινδύνου
Από τα των Mortgage-Backed Securities δηµιουργούνται νέα, παράγωγα προϊόντα
( Derivative Mortgage-Backed Securities). Τα προϊόντα αυτά είναι νέα χρεόγραφα
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που δηµιουργούνται από την οµαδοποίηση ανυπόθηκων δανείων µε βάση
συγκεκριµένα

χαρακτηριστικά

(

χρόνος

λήξης,

κεφάλαιο

τόκους

)

και

χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων κινδύνων, αντιστάθµιση σε
περίπτωση µεταβολής των επιτοκίων καθώς και πιο σύνθετων περιπτώσεων αθέτησης
υποχρεώσεων. Οι δύο µεγαλύτερες κατηγορίες τους είναι:
α) Collateralized Mortgage Obligations ( CMOs)
β) Stripped Mortgage-Backed Securities ( IOs & POs)

4.2.1 Collateralized Mortgage Obligations (CMOs)
Τα CMOs (οµόλογα υποθήκης µε πρόσθετη εξασφάλιση) είναι χρεόγραφα

µε

εξασφάλιση σε τίτλους Pass-through και απευθύνονται σε διαφορές κλάσεις
οµολογιούχων µε διαφορετικό δικαιώµατα η κάθε µια. Σε αντίθεση µε τα Passthrough όπου ο επενδυτής δικαιούται ένα ποσό από τις ταµειακές ροές που
προκύπτουν από το σύνολο των ενυπόθηκων δανείων τα CMOs έχουν έναν
συγκεκριµένο αριθµό κατηγοριών οµολογιούχων ,όπου η κάθε µία από αυτές έχει
διαφορετικό εγγυηµένο κουπόνι. Κάθε κατηγορία οµολογιούχων που αντιστοιχεί σε
ένα επίπεδο έχει

προπληρωµών είναι τέτοια, ώστε κάθε φορά να αποπληρώνει το

κεφάλαιο µιας µόνο κατηγορίας οµολογιούχων, αφήνοντας έτσι τις επόµενες
κατηγορίες-επίπεδα προστατευµένα από προπληρωµές κεφαλαίου για κάποιο χρονικό
διάστηµα. Έτσι, ουσιαστικά τα CMOs βοηθούν στην άµβλυνση-περιορισµό του
κινδύνου προπληρωµής.
Ένα CMO δηµιουργείται µε την τοποθέτηση ήδη υπαρχόντων Pass-through Securities
σε ένα Trust εκτός ισολογισµού, το οποίο τα χρησιµοποιεί σαν κάλυψη (collateral)
για να εκδώσει νέους τίτλους, τα CMO. Συνήθως τα CMOs εκδίδονται σε τρεις ή
περισσότερες κατηγορίες (class A, class B, class C) οι οποίες λαµβάνουν διαφορετικά
τοκοµερίδια. Κάθε κλάση παρέχει µεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα, από θέµα
ταµειακών ροών, από την προηγούµενη της.
Παρατηρούµε από το διάγραµµα που ακολουθεί ότι εκδίδοντας CMOs είναι περίπου
ισοδύναµο µε το να διπλασιάζουµε την αξία της αρχικής τιτλοποίησης.
Να σηµειωθεί ότι η εξέλιξη του financial engineering στις µέρες έχει προχωρήσει στη
δηµιουργία ακόµη πιο σύνθετων προϊόντων µε βάση τις βασικές µορφές
τιτλοποίησης.
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Πηγή: Standard & Poor's
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Στα CMOs αποδίδεται χαρακτηρισµός «ΑΑΑ» όσον αφορά την πιστοληπτική τους
διαβάθµιση και στηρίζεται όχι στην αξιοπιστία του εκδότη, αλλά στο ενέχυρο
(collateral) , αφού οι περισσότερες εκδόσεις στηρίζονται στην ύπαρξη αυξηµένων
διασφαλίσεων.
Τα χαρακτηριστικά των τριών κλάσεων που φαίνονται στο παραπάνω διάγραµµα
είναι τα εξής:
CLASS A: Τα οµόλογα αυτής της κατηγορίας έχουν τη µικρότερη µέση ζωή
(Average Life) µε την ελάχιστη προστασία έναντι των προπληρωµών. Αυτό ισχύει
γιατί όλες οι πληρωµές κεφαλαίου διοχετεύονται αποκλειστικά στην απόσβεση
κεφαλαίου της κατηγορίας Α και µόνο όταν ολοκληρωθεί η απόσβεση,
κατευθύνονται στις υπόλοιπες κατηγορίες. Η µέση ζωή της κατηγορίας αυτής είναι
συνήθως 1,5 – 3 χρόνια.
CLASS B: Η κατηγορία αυτή έχει µια µέτρια προστασία από προπληρωµές γι' αυτό
και η µέση ζωή της είναι µεταξύ πέντε και επτά ετών. Ασφαλιστικές εταιρείες και
συνταξιοδοτικά ταµεία είναι µεταξύ των κύριων αγοραστών της συγκεκριµένης
κατηγορίας CMO.
CLASS C: Η τρίτη κατηγορία έχει τη µεγαλύτερο προστασία από προπληρωµές
κεφαλαίου καθώς είναι η τελευταία που δέχεται πρόωρες καταβολές κεφαλαίου. Σαν
αποτέλεσµα, η µέση ζωή της µπορεί να φτάνει τα 20 χρόνια. Η κατηγορία των CMO
προσελκύει σαν κύριους αγοραστές και πάλι τις ασφαλιστικές εταιρίες και τα
συνταξιοδοτικά ταµεία που θέλουν να ισοσκελίσουν τη µακρινή διάρκεια των
υποχρεώσεών τους..
Η παραπάνω κατηγοριοποίηση των CMOs είναι η πιο συνήθης. Ωστόσο, οι
κατηγορίες (classes) µπορεί να είναι πολύ περισσότερες και εξειδικευµένες, ανάλογα
µε τις επιθυµίες των επενδυτών. Αξίζει να δούµε δύο ακόµα κατηγορίες ελκυστικές
για τους επενδυτές:
CLASS Z: Συνήθως παίρνει τη θέση της τελευταίας κατηγορίας στη δοµή ενός
CMO. Η κατηγορία Ζ είναι "κλειδωµένη" για ένα χρονικό διάστηµα, δηλαδή δεν
µπορεί να εισπράξει ούτε κεφάλαιο ούτε τόκους. Ωστόσο, παράγει τόκους από το
κουπόνι που της αντιστοιχεί, οι οποίοι διοχετεύονται στην πληρωµή κεφαλαίου των
προηγούµενων κλάσεων, ξεκινώντας πάντα από την πρώτη και µέχρι να αποπληρωθεί
πλήρως το κεφάλαιό της. Οι τόκοι που παράγει το κουπόνι της Ζ προστίθενται στο
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κεφάλαιο της Ζ µέχρι να γίνει η πρώτη πληρωµή κεφαλαίου της Ζ. Από εκείνη τη
στιγµή και µετά, η κατηγορία αυτή αποσβένεται σαν µια κανονική κατηγορία. Η
δοµή ενός CMO µε Z class είναι τέτοια, που µειώνει τη µεταβλητότητα της µέσης
ζωής στις κατηγορίες µε την αυξοµείωση του ρυθµού προπληρωµής. Ωστόσο, η
µεγάλη εξάρτηση της Z class από την κίνηση των επιτοκίων και τις συνέπειες στο
ρυθµό αποπληρωµής από τα οποία εξαρτάται άµεσο το τελικό ποσό κεφαλαίου που
έχει σχηµατισθεί πριν ξεκινήσει η απόσβεσή του, αυξάνει την ευαισθησία της τιµής
του, καθώς η "αποτελεσµατική διάρκεια" (effective duration) είναι σχεδόν διπλάσια
αυτής που θα είχε αν η Z class ήταν µια απλή, τελευταία πάλι, κατηγορία.
CLASS R: Είναι κατηγορία υψηλού κινδύνου και εξαρτάται από το πλεόνασµα των
ενεχυριασµών MBS. Εάν ο ρυθµός προπληρωµής είναι µικρότερος του αρχικά
υπολογισθέντα, τότε υπάρχει πλεόνασµα ενεχύρου µετά την αποπληρωµή όλων των
άλλων κατηγοριών. Επίσης, τα κεφάλαια ή οι χρηµατοροές που λαµβάνονται από τα
υποκείµενα οµόλογα (Pass-through securities) επανεπενδύονται µέχρι να γίνουν οι
πληρωµές στις κατηγορίες του CMO. Αυτές είναι οι πηγές που τροφοδοτούν την
κατηγορία R. Επειδή η αξία των εσόδων αυτής της κατηγορίας αυξάνεται µε την
αύξηση των επιτοκίων, αντίθετα µε τα κανονικά οµόλογα, συχνά έχει αρνητικό
duration

4.2.2 Stripped Mortgage-Backed Securities (IOs & POs)
Μια παραλλαγή της δοµής του CMO που αναπτύξαµε πριν είναι τα Stripped
Mortgage-Backed Securities, µε µόνο δύο κατηγορίες την "Interest Only"(ΙΟ), όπου
εισπράττει µόνο τόκους και την "Principal Only"(PO)

όπου εισπράττει µόνο

κεφάλαιο. Πρόκειται δηλαδή για τη διαίρεση των χρηµατοροών των ενεχυριασµών
οµολόγων σε τόκους και πληρωµή κεφαλαίου, που διοχετεύονται στις δύο κατηγορίες
ΙΟ, ΡΟ και πωλούνται ξεχωριστά στους επενδυτές.
Η τιµή ενός ΙΟ strip εκφράζεται έντονα από την κίνηση των επιτοκίων και το ρυθµό
προπληρωµής. Αν τα επιτόκια κινούνται πτωτικά, η αξία του ΙΟ bond αυξάνεται,
καθώς η παρούσα αξία των µελλοντικών ροών είναι µεγαλύτερη. Ο ρυθµός
µεταβολής όµως, µειουµένων των επιτοκίων αυξάνεται, µε αποτέλεσµα να
µειώνονται σε απόλυτα νούµερα τα έσοδα από τόκους. Αυτό έχει σαν συνέπεια τη
µείωση της αξίας του ΙΟ οµολόγου. Οι δύο επιδράσεις στην αξία του οµολόγου είναι
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αντίθετες, ποια όµως υπερτερεί της άλλης; Όταν τα επιτόκια είναι πάνω από το
κουπόνι του ενεχυριασµένου Pass-through οµολόγου, τότε η αξία του ΙΟ αυξάνεται
µε την πτώση των επιτοκίων µέχρι αυτά να φτάσουν το κουπόνι του Pass-through. Αν
τώρα τα επιτόκια είναι κάτω από το κουπόνι, τότε στην περαιτέρω πτώση τους
υπερτερεί η επίδραση της αύξησης του ρυθµού προπληρωµής και η τιµή του IO strip
µειώνεται. Από τη συµπεριφορά αυτή της τιµής του ΙΟ συνάγεται ότι τα IO strips
έχουν αρνητικό duration (διάρκεια). Σηµαντική εποµένως µπορεί να είναι η συµβολή
τους στην αντιστάθµιση του κινδύνου (Hedging) των επιτοκίων σε ένα οµολογιακό
χαρτοφυλάκιο.
Ο ιδιοκτήτης ενός ΙΟ λαµβάνει ως µηνιαία πληρωµή τον τόκο που αντιστοιχεί στο
ανεξόφλητο κεφάλαιο σε προκαθορισµένες ηµεροµηνίες σύµφωνα µε τον παρακάτω
τύπο15:
P=

IO
IO 2
IO 360
+
+ ......................... +
r
r
r
(1 + ) (1 + ) 2
(1 + ) 360
12
12
12

ΙΟ: µηνιαία πληρωµή
r: τρέχον επιτόκιο
P: τιµή ΙΟ

Τα PO strips επηρεάζονται οµόρροπα από την κίνηση των επιτοκίων και του ρυθµού
προπληρωµής.
Η πτώση των επιτοκίων αυξάνει την παρούσα αξία των µελλοντικών ροών κεφαλαίου
στο PO, αυξάνει δε ταυτόχρονα και το ρυθµό προπληρωµής ιδιαίτερα όταν
υποχωρήσουν κάτω από το επίπεδο του κουπονιού των ενεχυριασµένων Pass-through
οµολόγων. Η αύξηση του ρυθµού προπληρωµής έχει ως αποτέλεσµα την είσπραξη
των ροών κεφαλαίου νωρίτερα και άρα την αύξηση της αξίας του PO strip.
Ένα οµόλογο ΡΟ πωλείται σε έκπτωση από την ονοµαστική του αξία και κάθε
µηνιαία πληρωµή ( ΡΟ1, ΡΟ2… κτλ ) περιλαµβάνει το ποσό που αντιστοιχεί στην
αποπληρωµή του κεφαλαίου µε τα ποσό που αντιστοιχεί στην πρόωρη εξόφλησή του.

15

Στον τύπο το

 r 
 προκύπτει διότι οι πληρωµές που καταβάλουν οι δανειζόµενοι είναι µηνιαίες .

 12 
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P=

PO1
PO 2
PO 360
+
+ ......................... +
r
r
r
(1 + ) (1 + ) 2
(1 + ) 360
12
12
12

ΙΟ: µηνιαία πληρωµή
r: τρέχον επιτόκιο
P: τιµή ΙΟ

Όταν έχουµε µείωση των επιτοκίων η παρούσα αξία των πληρωµών αυξάνεται άρα
και η αξία του οµολόγου. Οι κάτοχοι όµως στεγαστικών δανείων εξοφλούν το
κεφάλαιό τους νωρίτερα και συνεπώς οι κάτοχοι των οµολόγων λαµβάνουν τις
πληρωµές που θα έπρεπε να λάβουν νωρίτερα από το προκαθορισµένο. Όσο πιο
γρήγορα γίνεται η αποπληρωµή τόσο πιο µεγάλη είναι η απόδοση που λαµβάνουν οι
επενδυτές
Τα ΡΟs είναι χρήσιµα για χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς που επιθυµούν να
αυξήσουν την ευαισθησία του χαρτοφυλακίου τους στη µεταβολή των επιτοκίων και
για επενδυτές που επιθυµούν να λάβουν κερδοσκοπική θέση σε σχέση µε την
µελλοντική πορεία των επιτοκίων.

4.3 Collateralized Debt Obligations (CDOs) και Synthetic CDOs

4.3.1 Collateralized Debt Obligations (CDOs)
Το προϊόν αυτό αποτελεί έναν τρόπο δηµιουργίας νέων χρεογράφων µέσα από ένα
χαρτοφυλάκιο είδη υπαρχόντων χρεογράφων, τα οποία νέα χρεόγραφα έχουν
διαφορετικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τον κίνδυνο. Το χαρτοφυλάκιο των
χρεογράφων από τα οποία δηµιουργήθηκαν τα νέα χρεόγραφα µπορεί να αποτελείται
από οµόλογα(οπότε τώρα το προϊόν που δηµιουργείται ονοµάζεται collateralized
bond obligation) ή δάνεια(οπότε το νέο προϊόν ονοµάζεται collateralized loan
obligation).
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Πηγή: Global Financial Stability Report April 2008

Από το σχήµα βλέπουµε τη µεγάλη σηµασία που έχουν τα CDOs και τη σύνδεσή τους
µε τα

παράγωγα που χρησιµοποιούνται για την αντιστάθµιση του πιστωτικού

κινδύνου.
Θα προσπαθήσουµε να εξηγήσουµε τη σηµασία ενός CDO χρησιµοποιώντας ένα
αριθµητικό παράδειγµα Έστω ότι το χρεόγραφο 1 αφορά κεφάλαιο ίσο µε το 5% του
χαρτοφυλακίου των δανείων και απορροφά όλο τον κίνδυνο των πιστωτικών
απωλειών του χαρτοφυλακίου κατά την διάρκεια ζωής του προϊόντος, έως ότου αυτές
φτάσουν το 5% της συνολικής αξίας των δανείων. Το δεύτερο χρεόγραφο έχει αξία
ίση µε το 10% του κεφαλαίου και απορροφά απώλειες πάνω από το 5% και έως το
15% του κεφαλαίου. Το τρίτο χρεόγραφο έχει αξία ίση µε το 10% και απορροφά
απώλειες πάνω από το 15% και έως το 25%. Το τελευταίο χρεόγραφο έχει αξία ίση
µε το υπόλοιπο 75% και απορροφά όλες τις απώλειες πάνω από το 25%. Όπως είναι
φυσικό, το πρώτο χρεόγραφο έχει την µεγαλύτερη απόδοση από τα υπόλοιπα καθότι
ο κάτοχός του αντιµετωπίζει και την µεγαλύτερη πιθανότητα να υποστεί απώλειες,
ενώ κάθε επόµενο χρεόγραφο θα έχει µικρότερη απόδοση από το προηγούµενο.
Επίσης, ο δηµιουργός ενός τέτοιου προϊόντος συνήθως κρατά το πρώτο χρεόγραφο
και πουλά τα υπόλοιπα. Έτσι, τελικά δηµιουργεί ένα χρέος υψηλότερης απόδοσης
αλλά και κινδύνου. Ουσιαστικά, εδώ ο κάτοχος κάθε νέου χρεογράφου αποτελεί για
τον φορέα(δηµιουργό του προϊόντος) έναν αντισυµβαλλόµενο πιστωτικής συµφωνίας
ανταλλαγής,

ο

οποίος

αντισυµβαλλόµενος

ευθύνεται

για

µέρος

των

απωλειών(αθέτησης). Ανάλογα τώρα µε τον κίνδυνο που αναλαµβάνει ο
αντισυµβαλλόµενος καθορίζεται και η περιοδική πληρωµή-απόδοση.
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4.3.2 Synthetic CDOs
Το προϊόν αυτό είναι κάτι ανάλογο µε το προηγούµενο αλλά εδώ η διαφορά έγκειται
στο ότι ο δηµιουργός του πουλά ένα χαρτοφυλάκιο πιστωτικών συµφωνιών
ανταλλαγής(credit default swaps) σε τρίτα µέλη. Έτσι, µεταβιβάζει τον πιστωτικό
κίνδυνο στους κατόχους των νέων χρεογράφων. Ο κάτοχος τώρα του πρώτου
χρεογράφου θα ευθύνεται για απώλειες, όχι σε σχέση µε κάποια οντότητα αναφοράς
αλλά σε σχέση µε το µέγεθος των απωλειών προερχόµενων από αθέτηση(default
related losses) στο συνολικό χαρτοφυλάκιο, έως το 5% του ιδεατού κεφαλαίου, ο
κάτοχος του δεύτερου χρεογράφου για απώλειες από το 5% έως το 15% του
συνολικού ιδεατού κεφαλαίου(όπως απεικονίζεται παρακάτω) κ.ο.κ. Όµως, καθώς ο
κάτοχος του πρώτο χρεογράφου θα αντιµετωπίζει και τον µεγαλύτερο κίνδυνο, θα
λαµβάνει περιοδικές πληρωµές(εισόδηµα-απόδοση) βάση µεγαλύτερων µονάδων
βάσης(π.χ. 1500bp), ο δεύτερος βάση π.χ. 200bp κ.ο.κ.

4.4 Αντιστάθµιση πιστωτικού Κινδύνου µε Παράγωγα τύπου CDS
(Credit Default Swaps )

4.4.1 Γενικά για τα Πιστωτικά Παράγωγα
Τα πιστωτικά παράγωγα προϊόντα(credit derivatives), µπορούν να είναι συµφωνίες
ανταλλαγής(swaps),

προθεσµιακές

συµβάσεις

(forwards)

αλλά

και

δικαιώµατα(options) που χρησιµοποιούνται από τις επιχειρήσεις για την αποµόνωση
και µεταφορά του πιστωτικού κινδύνου περιουσιακών στοιχείων ενώ παράλληλα οι
επιχειρήσεις αυτές συνεχίζουν να έχουν στην κατοχή τους το στοιχείο αυτό. Έτσι τα
πιστωτικά παράγωγα προϊόντα έχουν έναν

κοινό

σκοπό

για

τον οποίο

χρησιµοποιούνται αλλά όχι απαραίτητα τα ίδια χαρακτηριστικά. Σε γενικές γραµµές,
τα προϊόντα αυτά συµπεριλαµβάνουν την πώληση προστασίας για προκαθορισµένα
πιστωτικά γεγονότα(credit events), όπως αθέτηση πληρωµών, ή/ και για την απόδοση
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περιουσιακού στοιχείου. Χρησιµοποιούνται κυρίως για την αντιστάθµιση πιστωτικού
κινδύνου δανείων αλλά και οµολόγων ενώ δεν επηρεάζουν την σχέση δανειζόµενου
και πιστωτή. Έτσι, ο πιστωτικός κίνδυνος µεταφέρεται σε ένα τρίτο µέλος και
επιπλέον η επιχείρηση που τα χρησιµοποιεί για αντιστάθµιση, π.χ. µια τράπεζα,
αποφεύγει να εµπλέξει τον πελάτη στην διαδικασία αυτή. Ο αγοραστής προστασίας
αντισταθµίζει συγκεκριµένο πιστωτικό κίνδυνο έναντι περιοδικών πληρωµών, το
µέγεθος των οποίων βασίζεται στον βαθµό πιστοληπτικής ικανότητας του. Να
αναφέρουµε οι τράπεζες είναι οι κύριοι χρήστες των πιστωτικών παραγώγων. Και
ενώ οι κύριοι αγοραστές προστασίας είναι οι τράπεζες, κύριοι πωλητές προστασίας
είναι οι ασφαλιστικές εταιρίες, καθώς είναι και οι πιο ειδικευµένες στην εκτίµηση του
κινδύνου Να αναφέρουµε ακόµη πως τα πιστωτικά παράγωγα αποτελούν µη
τυποποιηµένα (over-the-counter) προϊόντα και συναλλάσσονται ξεχωριστά από τα
υποκείµενα περιουσιακά στοιχεία

4.4.2 Τα Credit Default Swap (CDS)
Τα προϊόντα αυτά αποτελούν το βασικό κοµµάτι της αγοράς πιστωτικών παραγώγων
τα οποία επιτρέπουν στα µέλη µιας συµφωνίας να καθορίσουν λεπτοµερώς τους
ακριβής όρους του συµβολαίου(όπως για παράδειγµα τι ακριβώς θα θεωρείται
αθέτηση) ανάµεσα σε έναν αριθµό εναλλακτικών ορισµών.
Όταν µιλάµε για µία πιστωτική συµφωνία ανταλλαγής (Credit Default Swap) έχουµε
µια συµφωνία ανάµεσα σε δυο µέλη, όπου το ένα από τα δυο µέλη παίρνει θέση
αγοραστή του πιστωτικού κινδύνου ενώ το άλλο θέση πωλητή του πιστωτικού
κινδύνου µιας οντότητας αναφοράς. ∆ηλαδή, έχουµε µια συναλλαγή όπου το ένα
µέλος(πωλητής κινδύνου ή αγοραστής προστασίας) πραγµατοποιεί περιοδικές
πληρωµές σε αντάλλαγµα λήψης προκαθορισµένης πληρωµής από το άλλο
µέλος(αγοραστής κινδύνου ή πωλητής προστασίας)εάν συµβεί ένα πιστωτικό
γεγονός. Η συµφωνία αυτή βέβαια έχει διάρκεια έως την ηµεροµηνία λήξης(maturity
date). Εάν τώρα συµβεί το πιστωτικό γεγονός, ο αγοραστής προστασίας έναντι
πιστωτικού κινδύνου λαµβάνει πληρωµή από το άλλο µέλος της συµφωνίας(πληρωµή
µε µετρητά ή φυσική παράδοση, όπως αναφέραµε παραπάνω). Να αναφέρουµε πως
στις συµφωνίες αυτές η φυσική παράδοση δεν είναι πάντα δυνατόν να γίνει καθώς οι
συµφωνίες χρησιµοποιούνται είτε για αντιστάθµιση και το περιουσιακό στοιχείο δεν
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είναι πάντα άµεσα µεταβιβάσιµο είτε για να δηµιουργηθούν θέσεις πώλησης από
χρήστες οι οποίοι δεν έχουν στην κατοχή τους κάποια παραδοτέα υποχρέωση.
Παρόλα αυτά, ο τρόπος αυτός διακανονισµού είναι ο πιο συχνά χρησιµοποιούµενος.
Ένα τώρα υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία-υποχρεώσεις προς παράδοση σε
διαφορετικές τιµές τότε ο αγοραστής προστασίας αγοράζει και παραδίδει στο πωλητή
το φθηνότερο προς παράδοση περιουσιακό στοιχείο. Ακόµη, ένα πλεονέκτηµα της
φυσικής παράδοσης είναι το ότι αποφεύγονται τυχόν διαµάχες για την δίκαιη τιµή
αγοράς παραδείγµατος χάρη ενός οµολόγου(περιουσιακό στοιχείο αναφοράς), έπειτα
από το πιστωτικό γεγονός. Εάν τώρα δεν λάβει χώρα κάποιο πιστωτικό γεγονός ο
αγοραστή προστασίας θα συνεχίσει να πραγµατοποιεί πληρωµές έως την λήξη της
συµφωνίας. Ακόµη, να αναφέρουµε πως οι πληρωµές µπορεί να πραγµατοποιούνται
ανά τρίµηνο, ανά εξάµηνο ή και να είναι ετήσιες. Επίσης, συχνά συναντάτε στην
βιβλιογραφία ο αγοραστής προστασίας να ονοµάζεται και πληρωτής(payer) και η
πληρωµή που πραγµατοποιεί “premium leg” ενώ ο πωλητής προστασίας
παραλήπτης(receiver) και η πληρωµή που θα πραγµατοποιήσει σε περίπτωση
αθέτησης “protection leg”.
Επιπλέον, όταν οι δύο αντισυµβαλλόµενοι συµφωνούν να γίνει πληρωµή ενός
προκαθορισµένου

σταθερού

ποσού(πληρωµή

αθέτησης

ή

αποζηµίωση)

σε

περίπτωση που λάβει χώρα ένα πιστωτικό γεγονός τότε πρόκειται για έναν δυαδικό
διακανονισµό(binary settlement). Όταν τώρα λέµε σταθερό ποσό εννοούµε πως το
ποσό έχει προκαθοριστεί και η αξία ανάκτησης του περιουσιακού στοιχείου
αναφοράς(αφού λάβει χώρα το πιστωτικό γεγονός) δεν επηρεάζει το ποσό της
αποζηµίωσης.
Συνήθως, η τράπεζες χρησιµοποιούν τις συµφωνίες αυτές για να «κλειδώσουν» τον
πιστωτικό κίνδυνο που προέρχεται από τις συναλλαγές τους µε τους πελάτες, όπως
για παράδειγµα από κάποια ενυπόθηκα δάνεια και έτσι να µην βρεθούν αντιµέτωπες
µε καταστάσεις όπου θα αντιµετωπίσουν πρόβληµα ρευστότητας. Αν η τράπεζα
πουλούσε κάποια δάνεια θα έπρεπε να ειδοποιήσει τον εκάστοτε πελάτη. Αντίθετα,
µε την χρήση µιας πιστωτικής συµφωνίας ανταλλαγής , η οποία και αποτελεί
εµπιστευτική συναλλαγή, ο πελάτης δεν χρειάζεται ούτε να ειδοποιηθεί ούτε να είναι
µέλος της συµφωνίας. Επίσης, πραγµατοποιώντας µια συµφωνία ανταλλαγής, η
τράπεζα συνεχίζει να έχει στην κατοχή της το περιουσιακό στοιχείο(δάνειο) και
εποµένως να το αναγράφει στον ισολογισµό σε αντίθεση µε την περίπτωση όπου θα
πουλούσε το περιουσιακό αυτό στοιχείο. Επιπλέον, καθώς για τα δάνεια η
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δευτερογενής αγορά δεν είναι και τόσο µεγάλη, οι πιστωτικές συµφωνίες ανταλλαγής
αποτελούν την λύση στο πρόβληµα της αντιµετώπισης του πιστωτικού κινδύνου αλλά
και στο θέµα του κινδύνου που προέρχεται από το κόστος αντικατάστασης των
πελατών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Πιστωτική Κρίση & ο Ρόλος των Ενυπόθηκων
Στεγαστικών ∆ανείων υψηλού Κινδύνου

5.1 Τα Αίτια της πιστωτικής Κρίσης
5.1.1 Γενική ∆ιαπίστωση των Αιτίων της πιστωτικής Κρίσης
Οι περισσότερες χρηµατοπιστωτικές κρίσεις του παρελθόντος παρουσιάζουν κάποια
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που σε πολλές περιπτώσεις είναι κοινά. Έτσι, γεγονότα
που αναδεικνύουν και προετοιµάζουν την αγορά για µια ενδεχόµενη κρίση είναι η
πτώση της οικονοµικής δραστηριότητας σε πολλούς τοµείς της οικονοµίας, η αύξηση
του δηµοσίου και του ιδιωτικού χρέους, η αύξηση των ελλειµµάτων του λογαριασµού
των τρεχουσών συναλλαγών καθώς και η µειωµένη επενδυτική δραστηριότητα τόσο
στο τοµέα των χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, όσο και από την πλευρά της
βιοµηχανικής παραγωγής. Επίσης υπάρχει µια ραγδαία αύξηση στις τιµές των
περιουσιακών στοιχείων ( όπως για παράδειγµα η αγορά ακινήτων) που λόγω της
απελευθέρωσης και

παγκοσµιοποίησης των αγορών επηρεάζει το γενικότερο

οικονοµικό κύκλωµα. Η κρίση στην παγκόσµια οικονοµία που ξεκίνησε το 2007 και
συνεχίζεται

µέχρι

και

σήµερα

παρουσιάζει

παρόµοια

χαρακτηριστικά

µε

προηγούµενες ,αλλά διαφέρει γιατί προκλήθηκε σε µία αγορά που µέχρι τότε δεν
υπήρχαν σηµάδια ούτε στοιχεία για κάτι τέτοιο. Σηµαντικό επίσης στοιχείο αποτελεί
το γεγονός ότι η κρίση αυτή ξεκίνησε από τις ΗΠΑ, µία χώρα που παράγει το 27%
του παγκόσµιου Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος πράγµα που αναδεικνύει την
σφοδρότητα και την διάρκεια που αυτή έχει αφού συνεχίζεται µέχρι τις µέρες µας και
έρευνες πολλών οικονοµολόγων δείχνουν ότι θα συνεχιστεί και µέχρι το 2009.
Αρκετοί είναι οι παράγοντες που οδήγησαν στην σηµερινή παγκόσµια κρίση, αλλά οι
κύριοι λόγοι που συντέλεσαν στην πρωτόγνωρη αυτή εµπειρία για το σύγχρονο
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα είναι οι τρεις που παρουσιάζονται στη συνέχεια:
Α) Η φούσκα(House Bubble) στην αγορά ακινήτων στις Ηνωµένες Πολιτείες
Αµερικής, η οποία βασιζόµενη στην αύξηση των αντικειµενικών αξιών στις κατοικίες
σε πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα, οδήγησε στην υπερκατανάλωση και την
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υπερχρέωση των νοικοκυριών µε αποτέλεσµα την δηµιουργία ισχυρού σοκ στην
οικονοµία.

Β) Η ανεξέλεγκτη αύξηση των subprime δανείων σε καταναλωτές µε µέτρια ή κακή
πιστοληπτική ικανότητα. Η πιστωτική επέκταση αυτή από τα τραπεζικά ιδρύµατα σε
πελάτες που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα έπρεπε να δανειοδοτηθούν, προκάλεσε
µεγάλα προβλήµατα και έλλειψη ρευστότητας στην αγορά.
Γ) Η µεταφορά του ρίσκου από τα τραπεζικά ιδρύµατα εκτός ισολογισµού στο ευρύ
κοινό και τους επενδυτές, µέσω της διαδικασίας της τιτλοποίησης και των
παράγωγων προϊόντων αυτής. Η µεταφορά αυτή επέτρεπε στις τράπεζες να δανείζουν
άφοβα σε µη φερέγγυους δανειολήπτες µην έχοντας κατανοήσει απόλυτα τον κίνδυνο
που υπήρχε επηρεασµένες από τις µεγάλες αποδόσεις των προϊόντων αυτών.

5.1.2 Η Αγορά Ακινήτων στις ΗΠΑ
Το σηµαντικότερο περιουσιακό στοιχείο για έναν καταναλωτή αποτελεί τις
περισσότερες φορές η κατοικία. Αντικατοπτρίζει την ποιότητα ζωής του και αποτελεί
δείκτη ευηµερίας για τις αναπτυγµένες και µερικές από τις αναπτυσσόµενες χώρες. Σε
βασικό επίπεδο ο τοµέας ακινήτων και η οικιστική ανάπτυξη βελτιώνει τη δηµόσια
υγιεινή, αποτελεί που βοηθάει την οικονοµική ανάπτυξη παράγοντας θέσεις εργασίας
και βελτιστοποιεί τη σηµασία του κοινωνικού κράτους,
Από οικονοµική σκοπιά η αγορά ακινήτων περιγράφεται σύµφωνα µε τους νόµους
της προσφοράς και της ζήτησης και παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά ενός κανονικού
αγαθού για τους καταναλωτές.
Οι δανειστές για να ανταποκριθούν στη χρηµατοδότηση για απόκτηση κατοικίας από
τους δανειζόµενους πρέπει να αξιολογήσουν συγκεκριµένα στοιχεία16 τα οποία είναι:
Ø Πληροφορίες σχετικά µε το δανειζόµενο: Για την επαρκή τιµολόγηση ενός
δανείου ο δανειστής(τράπεζα) πρέπει να έχει πληροφόρηση για την
πιστοληπτική ικανότητα του δανειζόµενου και την πιθανότητα αθέτησης
των συµβατικών υποχρεώσεων αυτού. Πηγές

πληροφοριών µπορεί να

προέρχονται από την ανάπτυξη εσωτερικών συστηµάτων πιστοληπτικής

16

Veronica Cacdac Warnock, Francis E. Warnock «Markets and Housing Finance» Journal of Housing
Economics 2008
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διαβάθµισης από την ίδια τη τράπεζα ή µοντέλα που αναπτύσσονται από
διεθνούς οίκους.
Ø Ικανότητα αξιολόγησης της αξίας του ακινήτου: Αφορά την ικανότητα να
αξιολογηθεί η πραγµατική αξία του ακινήτου αφού συµπεριληφθούν
παράγοντες που αφορούν το µέγεθος την ηλικία και την τοποθεσία που
βρίσκεται το ακίνητο.
Ø Ικανότητα ασφάλισης της επένδυσής τους Ο επενδυτής πρέπει να έχει τη
δυνατότητα σε περίπτωση κατάπτωσης του δανείου από την αθέτηση των
υποχρεώσεων του οφειλέτη να ασφαλιστεί και να αποζηµιωθεί για τις ζηµιές
που υπέστη. Στην περίπτωση των στεγαστικών δανείων ενέχυρο αποτελούν
οι τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου πράγµα που σηµαίνει ότι ο δανειστής από
νοµική άποψης πρέπει να είναι «καλυµµένος» σε περίπτωση µη
αποπληρωµής.
Ø Μακροοικονοµική σταθερότητα: το γενικό µακροοικονοµικό περιβάλλον
πρέπει να είναι σταθερό. Σε περιπτώσεις πληθωριστικών τάσεων ο
δανειστής πρέπει να υπολογίζει το επιτόκιο δανεισµού προσαρµοσµένο στις
τάσεις αυτές ειδικότερα εάν πρόκειται για δάνειο σταθερού επιτοκίου. Σε
περιπτώσεις ασταθούς µακροοικονοµικού περιβάλλοντος το ρίσκο του
δανειστή µετακυλίεται στο δανειζόµενο µε χρέωση υψηλότερο επιτοκίου.
Στις ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία υπάρχει µια συνεχοµένη αύξηση στις τιµές των
κατοικιών ως αποτέλεσµα της υπερβάλλουσας ζήτησης για νέες κατοικίες. Η αύξηση
αυτή οφείλεται εν µέρει στους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης της αµερικάνικης
οικονοµίας και στην συσσώρευση πληθυσµιακών µαζών στα µεγάλα αστικά κέντρα.
Νέα οικοδοµικά κατασκευάσµατα δηµιουργήθηκαν για την στέγαση Αµερικάνων
πολιτών. Η ραγδαία αύξηση των τιµών των ακινήτων συνεχίστηκε και έφτασε στο
ζενίθ της στα µέσα του 2006, ενώ το 2007 ακολούθησε πτώση των τιµών και αύξηση
των αποθεµάτων προς πώληση νέων κατοικιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ζούµε τη
µεγαλύτερη πτώση στην ιστορία των δεικτών, ενώ σε ορισµένες περιοχές, οι τιµές
έχουν πέσει ως και 40%. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο δείκτης Ονοµαστικών Τιµών
Κατοικιών για τις ΗΠΑ από το 1988 µέχρι το 2008 στον οποίο βλέπουµε την
ανοδική τάση στις τιµές των ακινήτων από τις αρχές του 1990 µέχρι το 2006 και την
απότοµη πτώση από την αρχή του 2007 µέχρι σήµερα.
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∆είκτης Ονοµαστικών Τιµών Κατοικιών για τις ΗΠΑ
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Η αξία των ακινήτων αποτελεί ένα µεγάλο µέρος του πλούτου των νοικοκυριών.
Κατά συνέπεια, η σηµερινή τους πτώση στις ΗΠΑ µειώνει τον πλούτο και την
οικονοµική δραστηριότητα.

5.1.3 Τα Ενυπόθηκα ∆άνεια υψηλού Κινδύνου
Τα ενυπόθηκα δάνεια υψηλού κινδύνου αναπτύχθηκαν δραµατικά τι δεκαετία του
1990. Οι τιτλοποιήσεις subprime δανείων αυξήθηκαν από 1,4% το 1994 στο 18,7% το
2002. Πολλά πιστωτικά ιδρύµατα δέχονται την σύναψη τέτοιων δανείων ως πηγή
εναλλακτικής χρηµατοδότησης και για επιπλέον ρευστότητα στα ταµεία τους. Η
αγορά που αφορά τα τιτλοποιηµένα προϊόντα και την παραγωγή οµολόγων
βασισµένα στις υποθήκες αυξήθηκαν από 31,6% το 1994 στο 62,5% το 2002. αν και
ο δείκτης τιτλοποίησης subprime δανείων είναι µικρότερος από αυτόν της
πρωτογενής αγοράς (inside Mortgage Finance) αντικατοπτρίζει καλύτερα την αγορά
ακινήτων όσον αφορά την προσφορά και τη ζήτηση.
Η αγορά ενυπόθηκων δανείων µπορεί να χαρακτηριστεί εύκολα σαν µια αγορά
υψηλού κινδύνου πράγµα το οποίο φαίνεται και από το ύψος των εξασφαλίσεων για
την έκδοση των οµολόγων βασισµένων σε υποθήκες. Για το λόγο αυτό και για την
αντιστάθµιση του κινδύνου, οι επενδυτές απολαµβάνουν υψηλότερες οµολογιακές
αποδόσεις για την εγγύηση των επενδυτικών τους επιλογών.
Τα τελευταία 10 χρόνια

και αγορά των subprime ουσιαστικά παρέµεινε

ανοµοιογενής και ακανόνιστη. Η ανοδική της όµως πορεία διακόπηκε από δύο
σηµαντικά γεγονότα που οδήγησαν στην έλλειψη ρευστότητας. Οι µη αναµενόµενες
απώλειες που παρουσίασαν οι δανειστές των ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου
λόγω κατάπτωσης πολλών δανείων και καθυστέρησης πληρωµών ( Temkin Johnson
and Levy 2002) καθώς και η ρωσική οµολογιακή κρίση του 1998 τάραξε την
αυτοπεποίθηση και την εµπιστοσύνη των επενδυτών. Η δευτερογενή αγορά
οδηγήθηκε σε αναδίπλωση και µετατόπιση της επενδυτικής της δραστηριότητας σε
άλλους τοµείς της αγοράς επιζητώντας µεγαλύτερες αποδόσεις µε λιγότερο κίνδυνο.
Μετά το 1998 οπότε επήλθε η σταθεροποίηση της βιοµηχανίας η ανάπτυξη και η
αγορά οδηγήθηκε ανοδικά και σε κερδοφόρα επίπεδα.
Την πενταετία από το 2003 µέχρι το 2007 η αγορά στεγαστικών δανείων υψηλού
κινδύνου γνώρισε µεγάλη άνθηση. Τα στεγαστικά δάνεια αυξηθήκαν ραγδαία και όλα
και περισσότεροι Αµερικάνοι πολίτες είχαν στην κατοχή τους σπίτια που
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αγοραστήκαν µε ενυπόθηκα δάνεια. Κύρια αιτία αυτού αποτελεί η επιτοκιακή
πολιτική που ακολούθησε η οµοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ. Το 2001 η Federal
Reserve (Fed, Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ) ξεκίνησε να µειώνει σε µεγάλο βαθµό τα
επιτόκια, σε σηµείο που το επιτόκιο των χορηγήσεων της έφτασε το 1% το 2003
(ποσοστό το οποίο θεωρείται ουσιαστικά µηδενικό). Ο λόγος για τον οποίο
ακολούθησε αυτήν την πολιτική είναι ότι µε αυτό τον τρόπο προσδοκούσε να
τονώσει την ανάπτυξη µέσω της αύξησης που θα επιτυγχάνονταν στην κατανάλωση
και στις επενδύσεις, λόγω των πολύ χαµηλών επιτοκίων.
Όπως βλέπουµε και στο παρακάτω διάγραµµα το επιτόκιο καταθέσεων της Fed από
το Μάιο του 2000 µέχρι και τις 29 Οκτωβρίου του 2008 παρουσιάζει συνεχείς
µεταβολές από το 6,25% το Μάιο του 2000 έως το 1% τον Ιούνιο του 2003 αύξηση
τον Σεπτέµβριο του 2007 στο 4,75% όπου και ξεσπάει η κρίση των ενυπόθηκων
δανείων και τελικά φτάνει στο 1% στις 29 Οκτωβρίου του 2008 µε σκοπό να τονώσει
την αγορά λόγω των δυσµενών επιπτώσεων της κρίσης στην πραγµατική οικονοµία.

Επιτόκιο παρέµβασης της Federal Reserve
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Η άνοδος των επιτοκίων το διάστηµα 6/2003 – 6/2006, όταν το επιτόκιο παρέµβασης
της Οµοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed Funds Rate) αναρριχήθηκε από το πολύ
χαµηλό ύψος του 1,00% στο 5,25%, µε αποτέλεσµα τα νοικοκυριά που είχαν
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δανειστεί µε κυµαινόµενο επιτόκιο να αντιµετωπίζουν όλο και µεγαλύτερες µηνιαίες
δόσεις και πολλά από αυτά να µην µπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις
τους.
Βέβαια, η πίεση του ανταγωνισµού, που ώθησε τις τράπεζες να χορηγούν δάνεια σε
νοικοκυριά µε γνωστό προβληµατικό παρελθόν στην αποπληρωµή, έχοντας ως
ασφαλιστική δικλείδα τη µελλοντική ανατίµηση της κατοικίας Οι τράπεζες αυτές
αναλάµβαναν το χρέος µε την αρχική τράπεζα, παρέχοντας έτσι δάνεια υψηλού
κινδύνου και στηρίζοντας τα νοικοκυριά µε χαµηλά ή και µηδενικά επιτόκια για ένα
µικρό αρχικό χρονικό διάστηµα.
Από την άλλη πλευρά, οι καταναλωτές επειδή τα επιτόκια ήταν τόσο χαµηλά που ο
τόκος ενός ενυπόθηκου τριακονταετής διάρκειας δανείου σταθερού επιτοκίου ήταν ο
χαµηλότερος των τελευταίων 40 ετών πίστεψαν ότι η συγκυρία αυτή θα τους
βοηθήσει αν αποκτήσουν το σπίτι των ονείρων τους. Αποτέλεσµα την
υπερβάλλουσας ζήτησης των ακινήτων ήταν οι τιµές των κατοικιών σε µερικές
περιοχές πραγµατικά να διπλασιαστούν, και όλοι όσοι δεν είχαν αγοράσει κάποιο
σπίτι ή δεν είχαν αναχρηµατοδοτηθεί µε τα νέα δεδοµένα προσπαθούσαν να µπουν
και οι ίδιοι στο ξέφρενο παιχνίδι κερδοσκοπίας που είχε ξεσπάσει. Από την πλευρά
των τραπεζικών ιδρυµάτων

η δυνατότητα µεταφοράς του υψηλού πιστωτικού

κινδύνου εκτός ισολογισµού σε τρίτους επενδυτές, µέσω της διαδικασίας της
τιτλοποίησης είχε σαν αποτέλεσµα ο κίνδυνος αθέτησης των πιστούχων να
µεταφέρεται πλέον σε παγκόσµιο επίπεδο πράγµα που αποτελεί και το έναυσµα για
την παγκοσµιοποίηση της κρίσης που αρχικά ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και τελικώς
έπληξε τις περισσότερες οικονοµίες ανά τον κόσµο.

5.1.4 Τιτλοποίηση και Μεταφορά του Κινδύνου στους Επενδυτές

Η χρηµατοπιστωτική κρίση του 2007. αποκαλύπτει την ευρεία επέκταση σε
εξωισολογιστικά προϊόντα( Off-Balance Sheet Entities «OBSEs») από τα τραπεζικά
ιδρύµατα οποίες πραγµατοποιήθηκαν από τα µέσα του 1990 και δεν µπορούσαν να
εποπτευθούν από τις ρυθµιστικές αρχές. Εξωισολογιστικά προϊόντα των τραπεζών
όπως τα SIVs

17

17

που αποτελούν ένα είδος των SPV( special purpose vehicles ) ,που

Structured Investment Vehicles
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αναλύθηκαν σε προγενέστερα κεφάλαια, καθώς και

τα Commercial Papers

Conduits18 είναι οντότητες που επιτρέπουν στις τράπεζες

να µεταφέρουν τον

πιστωτικό κίνδυνο εκτός ισολογισµού , µε αποτέλεσµα οι απώλειας να µην
αποκαλύπτονται στις Εποπτικές Αρχές και στους επενδυτές. Σκοπός επίσης αυτών
είναι να αποκτήσουν ρευστότητα από την τιιτλοποίηση δανείων, να έχουν έσοδα από
προµήθειες και να ρυθµίζουν καλύτερα την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζικών
ιδρυµάτων.
Η τιτλοποίηση σαν διαδικασία έδωσε τη δυνατότητα στις τράπεζες να διαχειριστούν
µε µεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσµατικότητα θέµατα ρευστότητας και
αντιστάθµισης κινδύνων που τις αφορούσαν και πλέον να έχουν απλό
διαµεσολαβητικό ρόλο στα στεγαστικά δάνεια. Με τις τιτλοποιήσεις προάγουν
αυτόνοµα την πιστωτική επέκταση και αυξάνουν την ποσότητα χρήµατος στην
οικονοµία. Έτσι διαφορετικοί επενδυτές αγοράζουν διαφορετικές βαθµίδες δανείων
ανάλογα µε το ρίσκο που επιθυµούν να αναλάβουν.

Όσο µεγαλύτερος ο κίνδυνος

τόσο µικρότερη η τιµή πώλησης και συνεπώς µεγαλύτερη η αναµενόµενη απόδοση.
Οι τιτλοποιήσεις παράγουν οικονοµική αξία, αφού προσφέρουν το ύψος εκείνο του
ρίσκου που ο κάθε επενδυτής επιθυµεί να απορροφήσει. Οι τιτλοποιήσεις δεν είναι
κάτι νέο στην αµερικανική αγορά, έχουν ξεκινήσει από το 1939 στις ΗΠΑ στην
προσπάθεια της αµερικανικής κυβέρνησης να πριµοδοτήσει την ιδιοκατοίκηση
διευκολύνοντας τη χρηµατοδότηση των στεγαστικών δανείων. Η σηµερινή τους
µορφή, µε το διαχωρισµό του ρίσκου σε βαθµίδες, ξεκίνησε το 1983 µε τα τότε
Collateralized Mortgage Obligations (CMOs). Οι βαθµίδες αυτές – οι νέοι τίτλοι διοχέτευαν το ρίσκο προπληρωµής των στεγαστικών δανείων σε συγκεκριµένους
επενδυτές, προστατεύοντας άλλους. Τα τελευταία πέντε χρόνια η διαφάνεια υπήρξε
το πρώτο θύµα της πολυπλοκότητας των τιτλοποιήσεων Πάντως, γνωρίζουµε ότι η
πρακτική των τιτλοποιήσεων επεκτάθηκε και σε άλλα στοιχεία του ισολογισµού,
χωρίς φραγµό και επίγνωση των πραγµατικών κινδύνων. Τιτλοποιήθηκαν και άλλα
στοιχεία υψηλού ρίσκου του ενεργητικού των τραπεζών

όπως για παράδειγµα

καταναλωτικά δάνεια Έτσι, όταν η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ άρχισε να
ξεφουσκώνει και οι µη-πληρωµές τοκοχρεολυσίων να πολλαπλασιάζοντας, οι πρώτοι
τίτλοι που έχασαν την αξία τους ήταν αυτοί µε τον υψηλότερο κίνδυνο. Οι τράπεζες
υπέστησαν τις πρώτες και σοβαρότερες απώλειες.
18
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Για να σηµειώσουµε πόσο µεγάλες είναι οι απώλειες στα τραπεζικά ιδρύµατα και
στους επενδυτές των στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου παρουσιάζεται η
κατανοµή ανά τύπο αγοραστή, καθώς και ανά γεωγραφική περιοχή, ενός
συγκεκριµένου τύπου επενδυτικού προϊόντος βασισµένου σε τιτλοποιηµένα
στεγαστικά subprime δάνεια

Κατανοµή αγοραστών ABS CDOs και ρίσκου

πηγή: IMF

Παρατηρούµε στο πάνω σχεδιάγραµµα ότι οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες
κατέχουν κυρίως το τµήµα µε τον υψηλότερο κίνδυνο. Επίσης, ότι η αγορά subprime
στην Ευρώπη ήταν περιορισµένη. ∆εν εκδόθηκαν πολλοί τέτοιοι τίτλοι στην Ευρώπη.
Παρόλα αυτά, η κρίση επεκτάθηκε και στην Ευρώπη, κυρίως επειδή οι τελικοί
κάτοχοι των τίτλων ήταν και ευρωπαίοι επενδυτές.
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5.2 Ο Ρόλος ∆ιεθνών Οίκων Πιστοληπτικής Αξιολόγησης στην
υφισταµένη πιστωτική Κρίση
Ο ρόλος των σύγχρονων οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης είναι να δίνουν
εξειδικευµένη γνώση στους επενδυτές ώστε να µπορούν να αξιολογήσουν τους
διάφορους τίτλους που έχουν στη διάθεσή τους ή που θέλουν να διαπραγµατευτούν.
Εταιρίες όπως η Fitch , Moody’s και Standard and Poor’s µε χρόνια εµπειρίας στο
χώρο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιδείνωση των δυσµενών συνθηκών στην
αγορά ενυπόθηκων δανείων.
Η κρίση των subprimes δείχνει ότι η εκτέλεση της δραστηριότητάς τους κρίνεται ως
ανεπαρκής. Αυτό γιατί απέτυχαν να διαχωρίσουν τα τιτλοποιηµένα προϊόντα,
ανάλογα µε το κίνδυνο που το καθένα διατρέχει και τα αξιολόγησαν εξαιρετικά
(ΑΑΑ), ανεξαρτήτως προέλευσης µε µόνο στοιχείο τις εξασφαλίσεις και τα ενέχυρα
που ενείχαν. ∆εν κατάφεραν να υποβαθµίσουν την αγορά των Mortgage-Backed
Securities όταν οι αντικειµενικές αξίες

των ακινήτων στην αµερικανική αγορά

έπεφταν µε αποτέλεσµα η τιµή των εκδιδόµενων CMOs της αγοράς να υποχωρήσει.
Εκτός αυτού, επιδείνωσαν την κρίση υποβαθµίζοντας την αξιολόγηση τους για τα
προϊόντα αυτά, όταν η αγορά πλέον ήταν σε ύφεση προκαλώντας έτσι κατάρρευση
της αγοράς ακινήτων.
Μια λογική εξήγηση µπορεί να είναι τα ανεπαρκή µοντέλα που χρησιµοποιήθηκαν
για την αξιολόγηση από της εταιρίες των RMBS( Residential MBS) , αλλά και
γενικότερα των Mortgage-Backed Securities και των µοντέλων για τα παράγωγα
προϊόντα αυτών. Οι µέθοδοί τους

βασίστηκαν στην µακρά εµπειρία τους στην

αξιολόγηση εταιρικών οµολόγων. Οι Manson και Ronser ( 2007 ) στη µελέτη τους
επεξηγούν γιατί η εφαρµογή των µοντέλων αυτών στα εταιρικά οµόλογα δεν είχαν
πλήρη και σωστή εφαρµογή στα MBS. Για παράδειγµα η απόδοση ενός εταιρικού
οµολόγου βασίζεται τόσο στην οικονοµική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η
επιχείρηση που το εκδίδει , όσο και στις µακροοικονοµικές συνθήκες που επικρατούν
την περίοδο αυτή. Αντίθετα, τα οµόλογα βασισµένα σε ενυπόθηκα δάνεια εξαρτώνται
από την µακροοικονοµική κατάσταση της οικονοµίας( macroeconomic cycle) και
είναι συσχετιζόµενα( correlated)

σε µεγάλο βαθµό µε αυτήν. Επίσης

για να

προβλεφθεί η πιθανότητα κατάπτωσης ενός δανείου βασίστηκαν σε ιστορικά
στοιχεία. Έτσι, ενώ για τα εταιρικά οµόλογα χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία τόσο από
εποχές όπου στην οικονοµία επικρατούσαν συνθήκες ευνοϊκές δηλαδή περίοδοι
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ανάπτυξης και χωρίς προβλήµατα ρευστότητας , αλλά και εποχές όπου οι συνθήκες
δεν ήταν τόσο εύρωστες, στη περίπτωση των ενυπόθηκων δανείων στοιχεία τέτοια
δεν υπήρχαν διότι η αγορά ήταν σχετικά καινούρια και δεν είχαν παρουσιαστεί
σηµαντικά προβλήµατα.
Ακόµα µια σειρά προβληµάτων, όπως επισηµαίνονται από τον Calomiris ( 2007)
αφορούν τη χρησιµοποίηση προτύπων πιστοληπτικής διαβάθµισης από τις εποπτικές
αρχές των τραπεζών. Η συνθήκη της Βασιλείας ΙΙ οδηγεί τις ρυθµιστικές αρχές να
χρησιµοποιούν την αξιολόγηση οµολόγων ως µέσο καθορισµού των επενδυτικών
σχεδίων των τραπεζικών ιδρυµάτων και για τις µικρότερες τράπεζες που δεν
χρησιµοποιούν και δεν έχουν εξελίξει εσωτερικά συστήµατα πιστοληπτικής
αξιολόγησης µέθοδο για να υπολογίζουν την σταθµισµένη ως προς τον πιστωτικό
τους κίνδυνο κεφαλαιακή τους επάρκεια.
Για το λόγο αυτό οι ρυθµιστικές αρχές, που είναι υπεύθυνες για την εναρµόνιση των
κανονισµών της Βασιλείας ΙΙ στα πιστωτικά ιδρύµατα, άσκησαν πιέσεις στους
διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης να επεκτείνουν το φάσµα των οµολόγων
που είναι διαθέσιµα για στάθµιση του πιστωτικού κινδύνου δίνοντας υψηλό rating σε
αυτά µην αποκαλύπτοντας όµως τον ελλοχεύοντα κίνδυνο. Έτσι έδωσαν τη
δυνατότητα στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να αυξήσουν τα διαθέσιµα επενδυτικά
προϊόντα που είχαν στη διάθεσή τους και να µειώσουν το κεφαλαιακό τους κόστος.
Μια παραπλήσια πηγή προβληµάτων αφορά τον ανταγωνισµό µεταξύ των εταιριών
αυτών. Οι εταιρίες αυτές έχουν έσοδα συµβουλεύοντας τραπεζικά ιδρύµατα και
κράτη πώς να κατασκευάσουν οµόλογα και παράγωγα ώστε να λάβουν το επιθυµητό
rating αλλά παραχωρούν στη διάθεση του κοινού rating για τα ίδια τα τραπεζικά
ιδρύµατα. Όµως ο κλάδος που λειτουργούν οι διεθνείς οίκοι είναι ένας κλειστός
ολιγοπωλιακός κλάδος πράγµα που σηµαίνει µειωµένο ανταγωνισµό. Ο ρόλος των
Rating Agencies είναι πολύ σηµαντικός πέρα από όλα τα προβλήµατα. Το Credit
Agency Reform Act του 2006 µε προσθήκες

από το Securities and Exchange

Commission (SEC) του 2007 έχει σαν σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας
κάνοντας ευκολότερη την είσοδο στους δυνητικούς ανταγωνιστές και την
χρησιµοποίηση των κανόνων αυτών για τη στοιχειοθέτηση της επάρκειας κεφαλαίων
των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
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5.3 Η Παγκοσµιοποίηση της Κρίσης
Η οικονοµική κρίση που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ µε αφορµή τα στεγαστικά δάνεια
επεκτάθηκε ταχύτατα σε όλο τον κόσµο. Θα µπορούσε να σηµειώσει κάποιος πως
από τη στιγµή που το αµερικανικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα βρέθηκε στο µάτι του
κυκλώνα αναπόφευκτα αυτό θα είχε συνέπειες για το σύνολο της παγκόσµιας
οικονοµίας. Γιατί ασφαλώς αν µιλάµε για παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία όλα αυτά τα
χρόνια δεν θα µπορούσαµε να αποφύγουµε και την παγκοσµιοποιηµένη κρίση από τη
στιγµή µάλιστα που αυτή χτύπησε το κέντρο του οικονοµικού συστήµατος .Αν και οι
οικονοµικές κρίσεις, µικρές ή µεγάλες όπως τις γνωρίσαµε στη διάρκεια του 20ού
αιώνα, αναπόφευκτα πάντα επηρέαζαν το σύνολο της ανθρωπότητας. Σίγουρα το
1929 δεν µιλούσαν για παγκοσµιοποίηση ακόµη, αλλά αυτό δεν εµπόδισε την κρίση
να επεκταθεί σε όλο τον κόσµο. Η διαφορά είναι πως στις µέρες µας η παγκόσµια
οικονοµία είναι όσο ποτέ άλλοτε ενσωµατωµένη και αποτελεί ένα σχεδόν
µονοδιάστατο σύνολο χωρίς τις άλλοτε ισχυρές εθνικές διαστάσεις της. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο και η σηµερινή κρίση επεκτάθηκε από τις ΗΠΑ στον υπόλοιπο
κόσµο µε ταχύτατους ρυθµούς ενώ στην αρχή φαινόταν να ήταν ένα αµερικανικό
πρόβληµα. Για τον ίδιο λόγο η αντιµετώπισή της απαιτεί συντονισµένες προσπάθειες
από τους διάφορους πόλους οι οποίοι συνιστούν το σηµερινό παγκοσµιοποιηµένο
οικονοµικό σύστηµα. Η χρεοκοπία των τραπεζών έκδοσης στεγαστικών δανείων
αλλά και των φορέων που µεσολαβούν στη διακίνηση παράγωγων προϊόντων που
εκδόθηκαν επί αυτών των στεγαστικών δανείων είναι γεγονός και παρασύρει τις τιµές
των µετοχών στα διεθνή χρηµατιστήρια σε µια πτώση καθώς κανείς δεν γνωρίζει την
έκταση του ανοίγµατος που έχει παραχθεί και συνεχίζει να παράγεται.
Παράλληλα παρασύρει το σύνολο των µετοχών καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν την
γενίκευση της κρίσης σε όλα τα µήκη και πλάτη του πλανήτη. Με τον τρόπο αυτό οι
επενδυτές επιταχύνουν ή απλώς πραγµατώνουν τις προσδοκίες τους για το µέλλον.
Όµως, οι ζηµιές των τραπεζών σε όλες τις χώρες

τις υποχρεώνει να τις

αποκαταστήσουν κάτι που υλοποιείται µε διπλό τρόπο. Από τη µια αυξάνουν τα
επιτόκια για να αυξήσουν τα έσοδα τους και άρα τα κέρδη που θα καλύψουν τις
απώλειες τους. Από την άλλη γίνονται ιδιαίτερα προσεκτικές έναντι των δανείων που
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µπορεί να έδιναν στο παρελθόν µε άνεση. Την ίδια στιγµή οι απώλειες εισοδήµατος ή
ακόµα και περιουσίας των επενδυτών λόγω της χρηµατιστηριακής κρίσης, τους
αναγκάζει να περιορίζουν την κατανάλωση τους γεγονός που περιορίζει τη ζήτηση
µία ζήτηση η οποία είναι παγκόσµια διότι καµιά χώρα δεν είναι αυτάρκης και έτσι το
εµπορικό ισοζύγιο επηρεάζεται

. Οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν υψηλότερα

επιτόκια και άρα δυσµενείς όρους δανεισµού και εξυπηρέτησης χρέους, το χρήµα
είναι πλέον ακριβό αγαθό και το κόστος των συναλλαγών αυξάνεται. Από την άλλη η
ζήτηση περιορίζεται και η αγορά σταδιακά «κάθεται». Σε αυτό το πλαίσιο η
χρηµατοπιστωτική κρίση έχει πλέον γενικευθεί και ακουµπά όλους τους κλάδους της
οικονοµίας. Επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οριακή κατάσταση χρεοκοπούν και
άλλες καθίστανται προβληµατικές. Η ύφεση γίνεται γεγονός και δεν περιορίζεται
µόνο στις ΗΠΑ. Η παγκοσµιοποίηση των συναλλαγών µεταφέρει την κρίση σε όλο
τον κόσµο. Αυτό συµβαίνει καθώς τα τιτλοποιηµένα προϊόντα υπάρχουν και στις
ευρωπαϊκές τράπεζες. Ακόµα η οικονοµία των ΗΠΑ είναι η µεγαλύτερη στον κόσµο
και τα διαδραµατιζόµενα σε αυτή επηρεάζουν εύκολα και τους υπόλοιπους και οι
λόγοι που δηµιούργησαν την κρίση στις ΗΠΑ αφορούν και τις Ευρωπαϊκές τράπεζες.

5.4 Τα Γεγονότα της Κρίσης µέχρι ήµερα
Η αρχή της κρίσης τοποθετείται

τον Ιούνιο του 2007 όπου

οµοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ

τα επιτόκια της

άρχισαν να ανεβαίνουν και οι Αµερικανοί

πολίτες που είχαν προµηθευτεί δάνεια κυµαινοµένου επιτοκίου δυσκολεύονταν να
αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους µε αποτέλεσµα τα οµολογιακά προϊόντα που
ήταν αποτέλεσµα τιτλοποίησης ενυπόθηκων δανείων να µην εξυπηρετούνται
κανονικά .Τον ίδιο µήνα η µεγάλη επενδυτική τράπεζα των ΗΠΑ η Bear Sterns
αντιµετωπίζει

σοβαρά προβλήµατα ρευστότητας. Είναι η πρώτη τράπεζα που

εµφανίζει προβλήµατα που συνδέονται µε τα ενυπόθηκα δάνεια. Τον επόµενο µήνα
αναθεωρούνται από τις rating agencies οι βαθµολογήσεις των τιτλοποιηµένων
στεγαστικών δανείων µειωµένης εξασφάλισης και των Collateralized Dept
Obligations ( CDOs)

σαν αποτέλεσµα της µη αποπληρωµής των συµβατικών

υποχρεώσεων των δανειστών. Αποτέλεσµα είναι οι τιµές των συγκεκριµένων
χρεογράφων να µειωθούν και να είναι ασύµφορη η διακράτησή τους στα επενδυτικά
χαρτοφυλάκια µεγάλων οργανισµών και επενδυτικών εταιριών.
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Τον Αύγουστο του ιδίου έτους οι τράπεζες διαγράφοντας της επισφαλείς απαιτήσεις
αδυνατούν στην συνέχεια να τιτλοποιήσουν και στη συνέχεια να πουλήσουν τα νέα
δάνεια που είχαν εκδοθεί µε αποτέλεσµα να στραφούν σε απευθείας δανεισµό. Η
έκδοση τιτλοποιηµένων δανείων σταµατά απότοµα. Στις αρχές Αυγούστου η ΕΚΤ και
η FED παρεµβαίνουν στη διατραπεζική αγορά , παρέχοντας ρευστότητα 95 και 38
δις. δολαρίων αντίστοιχα.
Τα προβλήµατα στο τραπεζικό τοµέα αρχίζουν να εµφανίζονται από τις πρώτες
µέρες του Σεπτεµβρίου. Οι ανακοινώσεις των λογιστικών καταστάσεων όλων των
διεθνών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων δείχνουν ζηµιές πολλών δισεκατοµµυρίων
δολαρίων . Η βρετανική τράπεζα Northern Rock αδυνατεί να χρηµατοδοτήσει το
ενεργητικό της που περιέχει µεγάλο αριθµό τιτλοποιηµένων στεγαστικών δανείων . Η
κεντρική τράπεζα της Αγγλίας αναγκάζεται να τη κρατικοποιήσει.
Τα προβλήµατα του χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης είναι πολύ µεγάλα. Από τις
αρχές του έτους κυριαρχούν συνθήκες υψηλής µεταβλητότητας στην διακύµανση των
τιµών των µετοχών. Τα προβλήµατα του τραπεζικού τοµέα

αρχίζουν να

µετατοπίζονται στην πραγµατική οικονοµία από τις αρχές του 2008.
Στις ΗΠΑ ο ρυθµός ανάπτυξης υποχωρεί και η FED αναγκάζεται να προχωρήσει σε
δύο διαδοχικές µειώσεις των επιτοκίων κατά 0,5 και 0,75% αντίστοιχα µε σκοπό να
διασφαλίσει την αποφύγει την ύφεσης στην Αµερικάνική οικονοµία
Την άνοιξη του ίδιου έτους και συγκεκριµένα στις αρχές Μαρτίου η κρίση της
ρευστότητας παίρνει µεγαλύτερες διαστάσεις . Οι τράπεζες δανείζουν λιγότερο και
αυξάνουν τα επιτόκια. Μεγάλος αριθµός επενδυτικών οίκων και hedge funds
αντιµετωπίζουν προβλήµατα. Η FED δανείζει σε µεγάλες τράπεζες παίρνοντας ως
εγγύηση οποιοδήποτε τιτλοποιηµένο οµόλογο. Χρηµατοδοτεί την JP Morgan για την
αγορά της Bear Sterns
Τον Σεπτέµβριο του 2008 η Freddie Mac και η Fannie Mae και αφού αρχικά είναι
υπό επιτήρηση κρατικοποιούνται αφού δεν µπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις
απώλειες που υπέστησαν Η Lehman Brothers, µία από τις µεγαλύτερες επενδυτικές
τράπεζες τις Αµερικής αφού αποτυγχάνει να εξαγοραστεί από την Barclays πτωχεύει.
Την ίδια περίοδο η Bank of America εξαγοράζει την Merrill Lynch έναντι 50 δις
δολαρίων. Επίσης Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξαγοράζει την ΑΙG χορηγώντας της
δάνειο.
Στις 19 Σεπτεµβρίου 2008 ανακοινώνεται πρόγραµµα βοήθειας από την Αµερικάνικη
κυβέρνηση ύψους 700 δις δολαρίων προς τα ιδρύµατα που έχουν παρουσιάζουν
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προβλήµατα από την πιστωτική κρίση. Το σχέδιο αυτό ονοµάστηκε «σχέδιο Paulson»
από το όνοµα του υπουργού οικονοµικών των ΗΠΑ Henry Paulson και έχει ως
αρχικό σκοπό την αγορά από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µη ρευστοποιήσιµων
τίτλων γνωστών και ως τοξικών προϊόντων ( toxic assets)
Τον ίδιο µήνα οι δύο µεγάλες εναποµείναντες επενδυτικές τράπεζες Goldman Sachs
και Morgan Stanley, µε την έγκριση της Fed µετατρέπονται σε τράπεζες συµµετοχών
(bank holding companies)

πράγµα που σηµαίνει µεγαλύτερη πρόσβαση σε

ρευστότητα, αλλά στενότερη ρυθµιστική εποπτεία.
Στα τέλη του Σεπτεµβρίου το ευρωπαϊκό τραπεζικό ίδρυµα Fortis τίθεται υπό µερική
κρατικοποίηση, µε τις κυβερνήσεις του Βελγίου της Ολλανδίας και του
Λουξεµβούργου πάνω από 11,2 δις ευρώ στη τράπεζα.
H Hypo Real Estate γερµανικών συµφερόντων διασώζεται από την γερµανική
καγκελαρία.
H Dexia Bank δέχεται βοήθεια 9 δις ευρώ από τη γαλλική και τη βελγική κυβέρνηση
καθώς και τη κυβέρνηση του Λουξεµβούργου. Πολλές χώρες προχωρούν στην
στήριξη των εθνικών τραπεζικών ιδρυµάτων δίνοντας εγγυήσεις για τις καταθέσεις
των πολιτών τους. Χώρες όπως η Αγγλία, η ∆ανία, η Ιρλανδία η Αυστρία και η
Ελλάδα εγγυώνται µέγιστο ποσό καταθέσεων µε σκοπό να αποκτήσουν οι τράπεζες
την εµπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού
Στις αρχές Οκτωβρίου η ισοτιµία του ισλανδικού νοµίσµατος( krona) έναντι του ευρώ
υποχωρεί κατά 30% και τελικώς η χώρα δηλώνει χρεοκοπία και δέχεται τη βοήθεια
του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Στις 8 Οκτωβρίου 2008 η κυβέρνηση της Αγγλίας ανακοινώνει το ποσό των 25 δις
λιρών ως βοήθεια για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας (Tier I Capital) στα
εξής χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα: Abbey, Barclays, HBOS, HSBC Bank plc, Lloyds
TSB, Nationwide Building Society, Royal Bank of Scotland και Standard Chartered.
Το σχέδιο χαρακτηρίστηκε ως µερική κρατικοποίηση και επιστροφή στις πολιτικές
του Keynes.
Στα µέσα Οκτωβρίου η ECB η FED η Bank of England η Bank of Canada η Swedish
Riksbank και η Swiss National Bank ανακοίνωσαν ταυτόχρονη µείωση επιτοκίων
κατά 0,5 % πράγµα στο οποίο προχώρησε και η Κινέζική κεντρική τράπεζα. Στις 15
Νοεµβρίου και υπό την αιγίδα των Sarkozy G.W, Bush συγκαλούν συνεδρίαση των
G20.
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Τα προβλήµατα των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων φαίνονται και στην πραγµατική
οικονοµία όπου µεγάλες αυτοκινητοβαµηχανίες αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα
µε αποτέλεσµα να µειώνουν την παραγωγή τους και να προχωρούν σε µαζικές
απολύσεις.
Τέλος, 1 ∆εκεµβρίου του 2008 το γραφείο οικονοµικών ερευνών των ΗΠΑ( National
Bureau of Economic Research)

παραδέχεται επίσηµα ότι η αµερικάνική οικονοµία

βρίσκεται σε ύφεση από τον ∆εκέµβριο του προηγούµενου χρόνου.

5.4 Ο Ρόλος των Κεντρικών Τραπεζών κατά τη ∆ιάρκεια της Κρίσης
Ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών είναι καθοριστικός, όταν η ρευστότητα της
οικονοµίας µειώνεται και η χρηµατοδότηση θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιµότητα των
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Η παρέµβασή τους τυπικά έχει ως στόχο την µείωση
των δυσµενών επιπτώσεων για τα τραπεζικά ιδρύµατα και την πρόληψη της
κατάρρευσης της χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης.
Οι κεντρικές τράπεζες µπορούν να προσφέρουν ρευστά διαθέσιµα σε ανεξάρτητα
ιδρύµατα και σε ολόκληρη την αγορά είτε µέσω των νοµισµατικών εργαλείων (π.χ.
ρύθµιση επιτοκίων) που έχουν στη διάθεσή τους είτε µε διµερείς συµφωνίες.
Η ικανότητα των κεντρικών τραπεζών για άµεση παρέµβαση έχουν ως σκοπό την
αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των τραπεζικών ιδρυµάτων στο ευρύ επενδυτικό
κοινό, αποφεύγοντας τις καταστάσεις πανικού και τις µαζικές πωλήσεις
περιουσιακών στοιχείων και τονώνοντας τον διατραπεζικό δανεισµό.
Από τον Ιούλιο του 2007 ο διττός αυτός ρόλος για άσκηση νοµισµατικής πολιτικής
και σταθεροποίηση του οικονοµικού συστήµατος έχει καταλυτική σηµασία.
Όσο το οικονοµικό σύστηµα βρίσκεται σε κατάσταση σταθερότητας οι κεντρικές
τράπεζες δίνουν στην αγορά επαρκή ρευστότητα και καθορίζουν τα επιτόκια
αναφοράς τους µε γνώµονα τη σχέση µεταξύ του βραχυχρονίου επιτοκίου αναφοράς
και

του

µακροχρόνιου

επιτοκίου

της

αγοράς

χρήµατος

καθώς

και

την

αποτελεσµατικότητα διασποράς της ρευστότητας σε έλους τους συµµετέχοντες της
αγοράς .
Όµως σε περιόδους κρίσεως η ζήτηση για ρευστά διαθέσιµα αλλάζει και συνήθως τα
τραπεζικά ιδρύµατα προσβλέπουν σε πρόσθετες ενέσεις ρευστότητας από τις
κεντρικές τράπεζες. Έτσι η βραχυχρόνια καµπύλη απόδοσης γίνεται πιο απότοµη και
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πιο ασταθής, επίσης το κενό µεταξύ ασφαλούς και µη επιτοκίου αµβλύνεται και η
ευρεία διατραπεζική αγορά κατανοµής ρευστότητας παύει να υπάρχει.
Στην κρίση του 2007 και που βιώνουµε έως και σήµερα οι εµπορικές τράπεζες
επιθυµούν αυξηµένη ρευστότητα από τις κεντρικές αρχές. Αρχικά η Ευρωπαϊκή
κεντρική τράπεζα (ECB) και η οµοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (FED) προχώρησαν
σε ενέσεις ρευστότητας στην αγορά, ενώ η τράπεζα της Αγγλίας διευκόλυνε την
ζήτηση των εµπορικών τραπεζών για αυξηµένη ρευστότητα.
Καθώς η κατάσταση γίνεται όλο και πιο δύσκολη ο διατραπεζικός δανεισµός γίνεται
απρόσιτος, διότι η πλειονότητα των τραπεζικών ιδρυµάτων επιζητούσε δανεισµό
µακροχρόνιας διάρκειας ,ενώ δάνειζε µόνο βραχυχρόνια και µε υψηλά επιτόκια.
Οι κεντρικές τράπεζες αποτελούν χρήσιµό εργαλείο και καθοριστικό παράγοντα για
την αποσυµφόρηση της κρίσης και αντιµετωπίζουν έτσι µια σειρά από προκλήσεις.
o Πρέπει να αντιµετωπίσουν την κατάρρευση των συµβατικών καναλιών
διοχέτευσης ρευστότητας στην οικονοµία τόσο σε επίπεδο κράτους όσο
και διεθνώς. Η διοχέτευση επαρκούς ρευστότητας σε ένα µικρό αριθµό
διαµεσολαβητών δεν εγγυάται πλέον της διάθεση αυτής σε ολόκληρη
την αγορά.
o Μερικές τράπεζες δεν έχουν πρόσβαση στις λειτουργίες της ανοιχτής
αγοράς (Open Market operations “OMO” ) είτε γιατί δεν ανήκουν στη
λίστα µε τους ‘νόµιµους συµµετέχοντες αυτής είτε γιατί δες διαθέτουν
τα κατάλληλα ενέχυρα προϊόντα για την σύναψη δανείων µε τις
κεντρικές τράπεζες.
o Οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να σχεδιάσουν τη ζήτηση σε ρευστά
διαθέσιµα για διαφορετικό χρονικό ορίζοντα αφού οι συνθήκες
αλλάζουν ραγδαία και απροσδόκητα και παράγοντες που θεωρούνταν
δεδοµένοι και σαφώς προσδιορισµένοι µεταβάλλονται.

5.5 Οι Επιπτώσεις της Κρίσης στις Αγορές και τις Οικονοµίες
5.5.1 Επιπτώσεις στο Κόστος Χρήµατος και στη Ρευστότητα
Η χρηµατοοικονοµική κρίση δηµιούργησε έλλειψη εµπιστοσύνης ανάµεσα στις
τράπεζες για το αν οι αντισυµβαλλόµενες τράπεζες στη διατραπεζική αγορά είχαν
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υγιείς ισολογισµούς ή αν έκρυβαν σκελετούς δανείων subprime. Η έλλειψη
εµπιστοσύνης, στη συνέχεια, οδήγησε σε αποφυγή διατραπεζικού δανεισµού πέραν
της ηµέρας µε επακόλουθο την αύξηση στα περιθώρια επιτοκίων (Spreads) µεταξύ
τρίµηνου και ηµερήσιου (overnight) δανεισµού. Οι πρόσφατες ενέσεις ρευστότητας
από τις µεγάλες κεντρικές τράπεζες µείωσαν\ αυτά τα περιθώρια. Όσον αφορά τις
ελληνικές τράπεζες, αυτές δεν αντιµετωπίζουν πρόβληµα βραχυχρόνιας ρευστότητας,
όπως πολλές τράπεζες στο εξωτερικό. Ο λόγος δανείων προς καταθέσεις στο
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα είναι περίπου 100%. Οι επιµέρους τράπεζες µε το
µεγαλύτερο λόγο δανείων προς καταθέσεις έχουν ήδη εξασφαλίσει την απαραίτητη
ρευστότητα για ένα µακρύ χρονικό διάστηµα, ενώ προέβησαν και σε αυξήσεις
κεφαλαίου λίγο πριν το ξεκίνηµα της κρίσης. Επιπλέον, οι ελληνικές τράπεζες έχουν
πλέον τη δυνατότητα άντλησης βραχυχρόνιας ρευστότητας µέσω της αγοράς
συµφωνιών

επαναγοράς

(repos)

µε

την

Ευρωπαϊκή

Κεντρική

Τράπεζα,

χρησιµοποιώντας καλυµµένες οµολογίες (covered bonds). Η Τράπεζα της Ελλάδος
πρόσφατα επέτρεψε

κάτω από αυστηρούς κανόνες

την έκδοση καλυµµένων

οµολογιών µε εγγύηση στοιχεία του ενεργητικού των τραπεζών, όπως στεγαστικά
δάνεια, οµόλογα του δηµοσίου. Στο επόµενο διάγραµµα παρουσιάζονται οι διαφορές
των επιτοκίων τριών µηνών και µίας ηµέρας τόσο για την Ευρωζώνη όσο και για την
αγορά των ΗΠΑ .Ως επιτόκιο για την Ευρωζώνη παρουσιάζεται το EURIBOR 3
µηνών µείον το EONIA overnight rate και για την αµερικανική αγορά το LIBOR 3
µηνών µείον το Effective Fed Funds rate. Βλέπουµε τις απότοµες διακυµάνσεις
εκφρασµένες σε µονάδες βάσεις και την κλιµάκωση αυτής στις αρχές του 2008 για
την αµερικανική αγορά όπου η διαφορά εκτείνεται στις 160 µονάδες βάσης.
Αποτέλεσµα όλων αυτών των γεγονότων είναι το οριακό κόστος κεφαλαίου για τις
τράπεζες να αυξηθεί µε αποτέλεσµα τα επιτόκια που αναφέρονται στο ευρύ
επενδυτικό κοινό και τους καταναλωτές να αυξηθούν. Το επιτόκια δανεισµού των
εµπορικών τραπεζών για τρεις µήνες σε σχέση µε τον δανεισµό του δηµοσίου των
Η.Π.Α. έχει αυξηθεί Το επιπλέον αυτό κόστος φτάνει το 1,30% σήµερα από 0,20%
περίπου στο πρώτο τρίµηνο του 2007.19

Συνήθως, τα περιθώρια αυτά αρχικά

αυξάνονται κατά τη διάρκεια µιας κρίσης και στην συνέχεια µειώνονται Σήµερα, δεν
έχουν µειωθεί σε αντίστοιχο βαθµό, γεγονός που υποδηλώνει ακόµα µια φορά τη
σοβαρότητα της κρίσης. Από την αύξηση του οριακού κόστους δανεισµού των

19

Πηγή:Fed ( τα στοιχεία αναφέρονται για το πρώτο τρίµηνο του 2007 και για τις αρχές του 2008)
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τραπεζών είναι πιθανή η µετακύλιση έως και µίας ποσοστιαίας µονάδας στους
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις το 2008 και το 2009.

Η ∆ιαφορά Επιτοκίων µιας Ηµέρας -τριών Μηνών µεταξύ Ευρωζώνης και ΗΠΑ

5.5.2 Επιπτώσεις στις Αγορές: Επιτόκια Παρέµβασης,
Χρηµατιστήριο και Ασφάλιστρα Κινδύνου
Οι πληθωριστικοί φόβοι δεν επιτρέπουν µείωση των επιτοκίων στο βαθµό που
επιθυµούν οι αγορές. Τόσο στις Η.Π.Α. όσο και την Ευρωζώνη, ο πληθωρισµός έχει
αναζωπυρωθεί σηµαντικά. Στο δεύτερο εξάµηνο του 2007 η επιθετική πολιτική
χορηγήσεων που ακολούθησε σηµαντική µερίδα του τραπεζικού συστήµατος κατά
την περίοδο 2003-2007 ήρθε σε αντίθεση µε την περιοριστική νοµισµατική πολιτική
στις ΗΠΑ, όπου τα επιτόκια αυξήθηκαν από 1% το 2004 σε 5,25% στις αρχές του
2007, ανοίγοντας τον δρόµο για την εµφάνιση των πρώτων επισφαλειών. Το
φαινόµενο επιταχύνθηκε όταν οι τράπεζες, κυρίως στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη,
άρχισαν να εγγράφουν σηµαντικού ύψους ζηµιές στα χαρτοφυλάκια των στεγαστικών
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δανείων τους και τίτλων που καλύπτονταν από ακίνητα. Η µη ύπαρξη ακριβούς
πληροφόρησης, καθώς και κοινής διεθνούς µεθόδου αποτίµησης αυτών των
εξειδικευµένων στοιχείων του ενεργητικού, ενίσχυε και ενισχύει ως και σήµερα την
έλλειψη εµπιστοσύνης µεταξύ κυρίως των µεγάλων πιστωτικών ιδρυµάτων.

Ως

αποτέλεσµα αυτής της κρίσης εµπιστοσύνης, η πιστωτική κρίση επέφερε σηµαντικό
πλήγµα στη διαθεσιµότητα και στο κόστος της χρηµατοδότησης καταλήγοντας σε
κρίση ρευστότητας. Οι επενδυτές µείωσαν δραστικά τη διάθεσή τους να δανείζουν τις
τράπεζες µέσω αγοράς τίτλων και οι τράπεζες, µε τη σειρά τους, µη έχοντας τη
δυνατότητα άντλησης ρευστότητας για να δώσουν νέα δάνεια, µείωσαν τις
δανειοδοτήσεις τους, αφού η µόνη εναλλακτική λύση εξεύρεσης ρευστότητας, η
διατραπεζική αγορά, ήταν για τους ίδιους λόγους περιορισµένη και παρείχε µόνο
βραχυπρόθεσµη ρευστότητα. Μπροστά στα προβλήµατα αυτά και καθώς η
γενεσιουργός αιτία της κρίσεως - των στεγαστικών δανείων χαµηλής πιστοληπτικής
διαβάθµισης - άρχισε να επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες δανείων περιορίζοντας
ακόµη παραπάνω τη ρευστότητα και αυξάνοντας το κόστος της, οι µεγάλες κεντρικές
τράπεζες στην Ευρώπη και στην Αµερική έδρασαν συντονισµένα προσφέροντας
ρευστότητα σηµαντικού ύψους στο σύστηµα. Ειδικά στην περίπτωση των ΗΠΑ τα
επιτόκια, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις της οικονοµίας, µειώθηκαν δραστικά µε
στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στη
λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος.
Τα µέτρα αυτά λειτούργησαν θετικά αλλά δεν µπόρεσαν να καλύψουν την τεράστια
έλλειψη ρευστότητας, πόσο µάλλον να αναστείλουν την έλλειψη εµπιστοσύνης και
την αβεβαιότητα στις αγορές. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη δραµατική πτώση των
αγορών των µετοχών παγκοσµίως και τη διεύρυνση του ασφαλίστρου κινδύνου στα
εταιρικά οµόλογα και ειδικότερα αυτά των χρηµατοπιστωτικών εταιρειών. Το εύρος
της επιρροής που έχουν δεχθεί οι οικονοµίες της Αµερικής και της Ευρώπης από την
πιστωτική κρίση και την αποµόχλευση γίνεται ευκολότερα αντιληπτό από τη
µεταβολή των εκτιµήσεων των διεθνών οίκων για την εξέλιξη του ΑΕΠ κατά το
2008. Σήµερα οι εκτιµήσεις για την αύξηση του αµερικανικού ΑΕΠ τοποθετούνται
στο 1% από 2,7% στα µέσα του 2007. Αντίστοιχα, για την ευρωζώνη οι προσδοκίες
για το 2008 «προσγειώθηκαν» στο 1,4% από 2,2% στα µέσα του 2007, παρουσιάζουν
δηλαδή συγκριτικά µικρότερη επιδείνωση σε σχέση µε τις αρχικές εκτιµήσεις.
Άλλωστε είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανησυχεί περισσότερο
για την πορεία του πληθωρισµού και ως εκ τούτου δεν προβλέπεται µείωση των
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επιτοκίων παρέµβασης εντός του έτους. Όσον αφορά τη µελλοντική πορεία των
χρηµατιστηρίων, αυτή είναι δύσκολο να προβλεφθεί, αν και οι πιθανότητες δείχνουν
ότι στην καλύτερη περίπτωση θα παρατηρηθεί στασιµότητα στο εγγύς µέλλον. Η
αιτία είναι απλή: Τόσο τα κέρδη των επιχειρήσεων δεν αναµένεται να αυξηθούν µε
τους ρυθµούς του παρελθόντος Η δυσµενής αυτή πορεία του αµερικανικού
χρηµατιστηρίου είναι ήδη εµφανής.
Είναι, επίσης, αξιοσηµείωτη η διαφοροποίηση που υπάρχει ανάµεσα στην πορεία των
χρηµατιστηρίων των αναδυόµενων οικονοµιών από αυτή των αναπτυγµένων - το
αποκαλούµενο decoupling, ιδιαίτερα µετά το Σεπτέµβριο του 2007.

5.5.3 Οι Επιπτώσεις στην Οικονοµική Ανάπτυξη
Η ύφεση στην αµερικανική οικονοµία αναµένεται να επιβραδύνει ελαφρώς και τους
ρυθµούς ανάπτυξης σε όλη την υφήλιο, αφού πολλές χώρες εξάγουν ένα µεγάλο
µέρος της παραγωγής τους προς τις Η.Π.Α. Η επιβράδυνση φαίνεται και στο
παρακάτω διάγραµµα της Παγκόσµιας Τράπεζας, στο οποίο διαχωρίζονται οι
αναπτυγµένες από τις αναδυόµενες οικονοµίες. Η επιβράδυνση θα είναι το
χαρακτηριστικό της Ευρώπης, της Λατινικής Αµερικής και της Ασίας. Στην Ασία,
χώρες µε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης όπως η Κίνα (11,5%) και η Ινδία (8%)
αναµένεται να απωλέσουν έως και δύο ποσοστιαίες µονάδες ανάπτυξης. Οι
πετρελαιοπαραγωγές χώρες όπως η Ρωσία θα είναι ίσως οι µόνες που θα τρέξουν το
2008 πιο γρήγορα απ’ ότι έτρεξαν το 2007. Όµως ,δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι στη
σύγχρονη παγκόσµια οικονοµία τα προβλήµατα µίας χώρες µεταδίδονται ταχύτατα
και στις υπόλοιπες λόγω των αλληλένδετων σχέσεων και των εµπορικών συναλλαγών
άµεσα ή έµµεσα επηρεάζεται ο ρυθµός ανάπτυξης και µεγέθυνσης όλων των κρατών,
όπως επίσης και οι υπόλοιποι δείκτες που αφορούν την µακροοικονοµική κατάσταση
της εκάστοτε οικονοµίας.
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Ρυθµοί οικονοµικής ανάπτυξης στην παγκόσµια οικονοµία
(Αναπτυγµένες και Αναπτυσσόµενες οικονοµίες )

Πηγή: IMF staff estimates Νοέµβριος 2008

Η χρηµατοοικονοµική κρίση έχει προφανώς επιτείνει την ελαφρώς αρνητική
αναπτυξιακή εικόνα του 2008. Καθώς η κρίση επεκτείνεται και τα ασφάλιστρα
κινδύνου αυξάνονται, τα διεθνή χρηµατιστήρια αναµένεται να επηρεαστούν
αρνητικά, µε αποτέλεσµα ο πλούτος των νοικοκυριών να µειωθεί και ο ρυθµός
αύξησης της κατανάλωσης να επιβραδυνθεί. Συγχρόνως, παρά την αναµενόµενη
προσπάθεια των επιµέρους κεντρικών τραπεζών να µειώσουν τα επιτόκια
παρέµβασης, είναι πολύ πιθανή η αύξηση του κόστους κεφαλαίου σε πολλά µέρη του
πλανήτη, γεγονός που θα έχει µια επιπλέον αρνητική επίδραση.
Όσον αφορά την Ευρώπη και κυρίως της νέες χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωσης
αναµένεται να έχουµε µικρές αλλά ορατές επιπτώσεις της κρίσης. Οι ρυθµοί
ανάπτυξης είναι µεν ισχυροί, της τάξης του 6%, αλλά θα επιβραδυνθούν ελαφρά το
2008. Συγχρόνως, ο κίνδυνος ρευστότητας στις τράπεζες Νέας Ευρώπης έχει αυξηθεί
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µε την Ουκρανία και τη Ρουµανία να βρίσκονται στην πιο ευάλωτη θέση, αφού έχουν
τους υψηλότερους δείκτες χορηγήσεων προς καταθέσεις.

5.5.4 Οι Επιπτώσεις της Κρίσης στην Πραγµατική Οικονοµία

Από τη στιγµή που η διάρκεια της κρίσης ξεπέρασε τον ένα χρόνο, η παρουσία της
στην πραγµατική οικονοµία θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη. Ο χρόνος είναι πολύς
για να υποστηριχθεί ότι οι επιπτώσεις θα περιοριστούν στα όρια των αγορών και τα
χρήµατα που χάθηκαν ικανά για να αλλάξουν τον τρόπο προσέγγισης των
επενδύσεων. Οι αποδέκτες της κρίσης δεν περιορίζονται πια στους κατόχους τίτλων,
οµολογιών ή αξιόγραφων χωρίς αντίκρισµα ή σε κατόχους µετοχών που απαξιώθηκαν
από το γενικότερο κλίµα εκροών που επικράτησε στα χρηµατιστήρια, αλλά
διευρύνονται σχεδόν σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας. Οι επόµενοι µήνες θα
έχουν κύριο χαρακτηριστικό την εµφάνιση των επιπτώσεων στη ζήτηση, την
κερδοφορία και το χρέος των εµπορικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα
µεσαία τµήµατα της αγοράς των προϊόντων που εκπροσωπούν. Ξεκινώντας από τα
επιτόκια η αύξηση του κόστους του χρήµατος θα επηρεάσει την κατανάλωση, καθώς
οι αγορές µε πιστωτικές κάρτες ή µε καταναλωτικά δάνεια είναι πολύ πιθανό ότι θα
περιοριστούν. Η µείωση της κατανάλωσης θα επηρεαστεί και από τη διάθεση
διακράτησης ρευστότητας σε καταθετικούς λογαριασµούς όπου το κόστος ευκαιρίας
είναι µετά από χρόνια σηµαντικό, αποσύροντας µέρος της διακινούµενης
ρευστότητας από την αγορά. Πιθανοί κλάδοι που θα δεχτούν πρώτοι τις επιπτώσεις
της αύξησης των επιτοκίων εντοπίζονται στο εµπόριο καταναλωτικών αγαθών
µεσαίας και υψηλής αξίας. Από την άλλη πλευρά, η κοινή πρακτική στη
χρηµατοδότηση των εταιρειών αυτών αφορά ως επί το πλείστον κεφάλαια κίνησης
που είτε βρίσκονται στο ακριβότερο τµήµα του εύρους επιτοκίων είτε σχετίζονται µε
µεταχρονολογηµένες

πληρωµές,

οι

οποίες

ωστόσο

έχουν

«ποινή»

όταν

ικανοποιούνται στο παρόν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

6.1 Η Ελληνική Αγορά στην Περίοδο της Κρίσης
Η χρηµατοπιστωτική κρίση ,η οποία αρχικά οφείλεται στην «απληστία» του
αµερικανικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και στην αδυναµία ελέγχου από τις
εποπτικές αρχές, επεκτάθηκε σ’ ολόκληρο τον κόσµο ως κρίση εµπιστοσύνης στις
χρηµατοπιστωτικές αγορές και κατέληξε ως κρίση της πραγµατικής οικονοµίας. Η
κρίση αυτή εκδηλώνεται ήδη ως µείωση της ζήτησης σε πολλές χώρες (λόγω της
µείωσης της ρευστότητας ) µε αποτέλεσµα τη µείωση της παραγωγής και την αύξηση
της ανεργίας. Η κρίση δηλαδή έχει όλα τα χαρακτηριστικά της ύφεσης της
οικονοµικής δραστηριότητας παγκοσµίως.
Είναι προφανές ότι η ελληνική οικονοµία δεν µπορούσε να µην επηρεαστεί από την
παγκόσµια αυτή κρίση, ευτυχώς όµως πολύ λιγότερο από ότι χώρες παρόµοιου
επιπέδου ανάπτυξης χάρις στη συµµετοχή της στην Ευρωζώνη. Έχει δοθεί η
εντύπωση ότι το ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα δεν υπέστη σοβαρές απώλειες
από την κρίση του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος διότι δεν είχε
ακολουθήσει τις αµερικανικές «πρακτικές». Όµως αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν επλήγη
από τη µείωση της ρευστότητας διεθνώς µε αποτέλεσµα και το ελληνικό τραπεζικό
σύστηµα να µειώσει τη χρηµατοδότηση προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά
αυξάνοντας ταυτόχρονα τα επιτόκια . Έτσι, οι µικροµεσαίες κυρίως επιχειρήσεις
έχουν ήδη προβλήµατα ενώ η µείωση της καταναλωτικής πίστης και των
στεγαστικών δανείων πλήττει άµεσα τη ζήτηση των νοικοκυριών. Συνεπώς η
παραγωγή των ελληνικών κυρίως κατασκευαστικών επιχειρήσεων και βέβαια οι
εισαγωγές είναι επόµενο ότι θα µειωθούν άµεσα. Η µείωση της κατασκευαστικής
δραστηριότητας στις οικοδοµές είναι ήδη ορατή και ενδέχεται να ενταθεί στο άµεσο
µέλλον, ενώ η µείωση του διεθνούς τουρισµού αναµένεται θεαµατική µε προφανή
αποτελέσµατα στην οικονοµία συνολικά αλλά και στις τοπικές οικονοµίες που κυρίως
βασίζονται στον τουρισµό (ελληνικά νησιά και όχι µόνο). Ακόµη, είναι γνωστό ότι η
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ελληνική ναυτιλία στηρίζεται στις διεθνείς µεταφορές, οι οποίες ήδη υφίστανται
σοβαρό πλήγµα λόγω της διεθνούς ύφεσης. Επίσης, η ελληνική γεωργία, που λόγω
της αύξησης των διεθνών τιµών των βασικών αγροτικών προϊόντων τον περασµένο
χρόνο είχε αυξήσει την παραγωγή της, υφίσταται τις συνέπειες της διεθνούς ύφεσης
µε απότοµη µείωση αυτών των τιµών των δηµητριακών κατά 50% µέσα σε µερικούς
µήνες.(Ανάλογη µε αυτή του πετρελαίου) Τέλος, συνολικά οι ελληνικές εξαγωγές που
µε δυσκολία καλύπτουν το 25% των εισαγωγών µας, θα υποστούν και αυτές πλήγµα
από τη διεθνή ύφεση.
Η ελληνική οικονοµία δεν εξαρτάται από τις ΗΠΑ όπως φαίνεται και από το µικρό
ποσοστό ελληνικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ, που είναι µόλις 4% των συνολικών
εξαγωγών µας20. Συνεπώς, η άµεση επίδραση της επικείµενης ύφεσης των Η.Π.Α.
στην ελληνική οικονοµία είναι ελάχιστη. Η οποιαδήποτε επίδραση είναι έµµεση,
µέσω του αυξηµένου κόστους κεφαλαίου, των πτωτικών διεθνών χρηµατιστηρίων,
αλλά και της επιβράδυνσης της ανάπτυξης στον υπόλοιπο κόσµο, που προκαλείται
από την ύφεση στις Η.Π.Α.
Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, ο ρυθµός ανάπτυξης στην Ελλάδα θα
είναι 3,6% το 2008. Το Επικαιροποιηµένο Πρόγραµµα Σταθερότητας & Ανάπτυξης
(Ε.Π.Σ.Α) της ελληνικής κυβέρνησης είναι λίγο πιο αισιόδοξο και προβλέπει
ανάπτυξη 4,0%. Σηµειώνεται ότι το 2007, η ανάπτυξη έφτασε το 4,1%, δηλαδή ήταν
στα ίδια περίπου επίπεδα µε την πρόβλεψη του Ε.Π.Σ.Α. για το 2008. Συνεπώς, εκ
πρώτης όψεως η πρόβλεψη στο Ε.Π.Σ.Α. φαίνεται να αγνοεί ή να υποεκτιµά τις
αρνητικές επιπτώσεις της παγκόσµιας κρίσης στην ελληνική οικονοµία. Βεβαίως,
αξίζει να σηµειωθεί ότι από τα µέσα της δεκαετίας του 1990, οι διεθνείς οργανισµοί
όπως

το

∆.Ν.Τ.

συστηµατικά

παρέχουν

προβλέψεις

κατώτερες

από

τις

πραγµατοποιήσεις. Αντίθετα οι ελληνικές κυβερνήσεις έκαµαν πιο εύστοχες
προβλέψεις. Συνεπώς, υπό το πρίσµα της προϊστορίας αυτής, η πρόβλεψη του ∆ΝΤ
δεν απέχει σηµαντικά από αυτή της ελληνικής κυβέρνησης.. Αυτή τη χρονιά πιθανόν
ο ρυθµός ανάπτυξης να καταλήξει πιο κοντά στις προβλέψεις του ∆.Ν.Τ. Αιτία είναι
το γεγονός ότι οι αρνητικοί παράγοντες σωρεύονται. Αυτοί είναι (1) η αύξηση του
κόστους χρήµατος στην Ευρωζώνη, (2) η µείωση του ρυθµού αύξησης του
παγκόσµιου ΑΕΠ, καθώς και (3) η αύξηση του πληθωρισµού στην Ευρωζώνη και την
Ελλάδα, που επιδρά αρνητικά στη συνολική ζήτηση.

20

Σύµφωνα µε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος ( ΕΣΥΕ)
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6.2 Το Ελληνικό τραπεζικό Σύστηµα και η Πιστωτική Κρίση

6.2.1 Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα
Οι τράπεζες στην Ελλάδα και οι επιχειρήσεις των οµίλων τους λειτουργούν σε ένα
περιβάλλον υψηλής φερεγγυότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντος
ρυθµιστικού πλαισίου, διασφαλίζοντας στους καταθέτες τους τις αναγκαίες συνθήκες
ασφάλειας και καθιστώντας ελκυστική την επένδυση σε µετοχές τους από Έλληνες
και

ξένους,

θεσµικούς

και

ιδιώτες

επενδυτές.

Επέδειξαν

υψηλό

βαθµό

προσαρµοστικότητας στις νέες συνθήκες της διεθνοποιηµένες οικονοµίας και
ανέπτυξαν ευρύ δίκτυο καταστηµάτων σε νέες αγορές στο εξωτερικό. Παρέχουν τις
υπηρεσίες τους µε όλο και περισσότερο ευνοϊκό κόστος και µε όρους διαφάνειας που
ανταποκρίνονται απόλυτα στις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας για την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων του καταναλωτή.
Η συµβολή του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος στην ανάπτυξη της ελληνικής
οικονοµίας είναι δεδοµένη και πολύ σηµαντική.
o Οι Ελληνικές τράπεζες παρέχουν ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών σε ιδιώτες,
επιχειρήσεις αλλά και το Ελληνικό ∆ηµόσιο στο πλαίσιο της διαµεσολαβητής
τους λειτουργίας στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών πληρωµών και στο
πλαίσιο της παροχής του συνόλου των επενδυτικών υπηρεσιών στις
κεφαλαιαγορές, ικανοποιώντας τη ζήτηση που εκδηλώνει η πελατεία τους .
o Ειδικά στον τοµέα χρηµατοδότησης ιδιωτών και επιχειρήσεων, η συµβολή
αυτή είναι σηµαντική όχι µόνο γιατί καθιστά εφικτή τη χρηµατοδότηση των
επενδύσεων και της κατανάλωσης , αλλά και γιατί περιορίζει την προσφυγή
στη σχετική παραοικονοµική δραστηριότητα, η οποία κατά τη διάρκεια
προηγουµένων δεκαετιών ήταν ιδιαίτερα σηµαντική.
o Η χρηµατοδοτική δραστηριότητα των τραπεζών στην Ελλάδα συνέβαλε στην
προώθηση του εκσυγχρονισµού των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των
µικροµεσαίων µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία προϋποθέσεων για τη περαιτέρω
ανάπτυξη δυναµικών κλάδων της οικονοµίας.
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o Οι τράπεζες στην Ελλάδα παρέχουν στους θετικούς αποταµιευτές της
οικονοµίας ένα ευρύ φάσµα εναλλακτικών επιλογών σε ότι αφορά τη
διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους µε την προσφορά εναλλακτικών
τραπεζικών επενδυτικών και ασφαλιστικών προϊόντων που ανταποκρίνονται
στις διαφοροποιηµένες ανάγκες του πελατολογίου τους και µε επενδύσεις που
γίνονται τόσο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.
o Τέλος, στον τοµέα των µαζικών πληρωµών, µέσω της χρήσης των υπηρεσιών
πληρωµών των τραπεζών κατέστη δυνατή η δραστική µείωση του κόστους
υπηρεσιών του ∆ηµοσίου, αλλά και πολλών µεγάλου µεγέθους επιχειρήσεων,
τόσο όσον αφορά την είσπραξη απαιτήσεων όσο και σε ό,τι αφορά την
πληρωµή οφειλών (καταβολή µισθών, συντάξεων και µερισµάτων)
Η συµβολή, όµως των τραπεζών στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και
στην ενίσχυση της ελληνικής κοινωνίας δεν εξαντλείται µόνο σε στενά οικονοµικά
πλαίσια αλλά είναι σαφώς ευρύτερη. Οι ελληνικές τράπεζες απασχολούν έναν πολύ
µεγάλο αριθµό εργαζοµένων και προβαίνουν σε σηµαντικές παροχές ιδιαιτέρα την
τελευταία πενταετία όσον αφορά την διανοµή υψηλού ποσοστού καθαρών κερδών
στους µετόχους τους.
Όσον αφορά την διεθνή δραστηριότητα των ελληνικών τραπεζών πολλές από αυτές
έχουν εδραιώσει και συνεχίζουν να επεκτείνουν τη διεθνή παρουσία τους, ιδίως σε
χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενόψει και της ευρωπαϊκής προοπτικής των
περισσοτέρων

από

δραστηριοποιούνται

τις
σε

χώρες
15

αυτές.

χώρες

Σήµερα

µέσω

45

οι

ελληνικές

θυγατρικών

τράπεζες

τραπεζών

και

υποκαταστηµάτων21.
Η δραστηριότητα αυτή ξεκίνησε λόγω της ανάγκης τραπεζικής στήριξης της
αυξηµένης ελληνικής επιχειρηµατικής επέκτασης στην ευρύτερη γεωγραφική
περιοχή. Σταδιακά όµως τα περιθώρια διασυνοριακής ανάπτυξης των ελληνικών
τραπεζών διευρύνθηκαν αυτοτελώς, ιδίως όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών
λιανικής τραπεζικής και χρηµατοδότησης επιχειρήσεων στην εν λόγω περιοχή αλλά
και ευρύτερα.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η συµβολή των εσόδων από τις δραστηριότητες στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Τουρκία υπήρξε ιδιαιτέρα σηµαντική και µε
αυξηµένα κέρδη για τα τραπεζικά ιδρύµατα. Επίσης η γεωγραφική διάχυση

21

Σύµφωνα µε στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών
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προσφέρει τη δυνατότητα για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα διασποράς των
αναλαµβανόµενων συνολικών κινδύνων.

6.2.2 Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα κατά τη διάρκεια της κρίσης
Η παγκοσµιοποίηση των αγορών, η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, η
επανάσταση της τεχνολογίας της πληροφορικής, που επιτρέπει την µεταφορά
σηµαντικών κεφαλαίων σε ελάχιστο χρόνο από αγορά σε αγορά και από χώρα σε
χώρα, η ανάπτυξη σε σηµαντικό βαθµό της θεσµικής διαχείρισης, η κατάργηση όλων
των εγχώριων περιορισµών στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίων των περισσότερων
χωρών, έχουν δηµιουργήσει συνθήκες, όπου το πρόβληµα µιας χώρας γίνεται
σύντοµα πρόβληµα της διπλανής και πιθανά, αν δεν αντιµετωπιστεί επιτυχώς,
πρόβληµα και στον υπόλοιπο κόσµο. Ζούµε σε µία νέα εποχή παγκοσµιοποίησης και
ολοκλήρωσης των οικονοµιών και των αγορών χρήµατος, συναλλάγµατος και
κεφαλαίου όπου κυρίαρχο ρόλο διαδραµατίζουν οι βραχυχρόνιες κινήσεις του
χρηµατιστηριακού και κερδοσκοπικού κεφαλαίου.
Αποτέλεσµα αυτού είναι η κρίση να µεταφερθεί και στην ελληνική τραπεζική αγορά.
Βέβαια το τραπεζικό σύστηµα παρουσίασε απώλειες άλλα παραµένει ανθεκτικό µέχρι
τώρα στην πιστωτική κρίση. Παρά την κατά 21,1% µείωση των καθαρών κερδών του
εγχώριου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στο εννεάµηνο του 2008, οι µεγαλύτερες
ελληνικές τράπεζες εµφάνισαν, σύµφωνα µε την εικόνα των οικονοµικών
αποτελεσµάτων τους, ικανοποιητικές αντοχές έναντι της κρίσης. Το σύνολο των
καθαρών κερδών του κλάδου ανήλθε στο εννεάµηνο του 2008 στα 3,546 δισ. Ευρώ
έναντι 4,495 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστηµα καταγράφοντας µείωση
κατά 21,1%, ενώ τα συνολικά καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 14,8%
φθάνοντας τα 9,4 δισ. ευρώ έναντι 8,2 δισ. ευρώ το περυσινό εννεάµηνο.22 Κύρια
χαρακτηριστικά των οικονοµικών αποτελεσµάτων των µεγαλύτερων τραπεζών στο
εννεάµηνο του 2008 και ουσιαστικός γνώµονας για τη στρατηγική που θα
ακολουθηθεί αρχικά µέχρι το τέλος της τρέχουσας χρήσης και στη συνέχεια έως ότου
αποσαφηνιστεί το τοπίο αναφορικά µε τη διάρκεια και τις συνέπειες της κρίσης, ήταν
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η συνετή αύξηση των χορηγήσεων, η ενίσχυση των κεφαλαίων, η διατήρηση της
υψηλής ρευστότητας και η επιµονή στην περιστολή του κόστους.
Η έντασή της κρίσης που άρχισε το 2007 , είναι διαφορετική ανά κράτος, τόσο σε ό,τι
αφορά τον πραγµατικό τοµέα της οικονοµίας, δηλαδή την ανάπτυξη, την απασχόληση
και τον πληθωρισµό, όσο και το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Σε ό,τι αφορά τη χώρα
µας, και ειδικά στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, οι συνθήκες σταθερότητάς του
είναι υψηλότατες και, εποµένως, δεν τίθεται ζήτηµα ασφάλειας των τραπεζικών
καταθέσεων. Αυτό οφείλεται σε περισσότερους λόγους:
Κατ' αρχήν, οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους, όπως οι
τράπεζες του εξωτερικού που αντιµετώπισαν προβλήµατα φερεγγυότητας, οµόλογα
των οποίων οι τιµές έχουν µειωθεί σε πολύ µεγάλο βαθµό, λόγω των αιτίων της
πρόσφατης κρίσης. Συνεπώς, δεν είναι υποχρεωµένες να καταγράψουν ζηµίες από
τέτοια οµόλογα Οι ελληνικές τράπεζες δεν είχαν λόγο να επενδύσουν σε τέτοιου
είδους οµόλογα, καθώς η ανάπτυξή τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών
βασίστηκε στην επέκταση της δραστηριότητάς τους στη στεγαστική και την
καταναλωτική πίστη, η οποία απελευθερώθηκε στην Ελλάδα την ίδια εποχή που
ξένες τράπεζες άρχισαν να επενδύουν σε αυτά τα οµόλογα λόγω έλλειψης άλλων
πηγών

κερδοφορίας,

καθώς

και

στη

διεθνή

τους

δραστηριότητα

που

πολλαπλασιάστηκε.
Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν επαρκέστατα ίδια κεφάλαια, τα οποία αντανακλούν
τον υψηλό δείκτη φερεγγυότητάς τους. Εποµένως, οι τράπεζες µε υψηλή κεφαλαιακή
επάρκεια, όπως οι ελληνικές, είναι θωρακισµένες απέναντι στους κινδύνους, µε
αποτέλεσµα να είναι ασφαλείς και οι καταθέτες τους. Επιπλέον, όπως προκύπτει και
από τα πρόσφατα οικονοµικά αποτελέσµατα που δηµοσίευσαν, οι ελληνικές
τράπεζες, που ήταν κερδοφόρες τα προηγούµενα χρόνια, συνεχίζουν να
παρουσιάζουν σηµαντική κερδοφορία, κάτι που επίσης αποτελεί σοβαρή ένδειξη
υγιούς λειτουργίας µιας τραπεζικής επιχείρησης.
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6.2.3 Μέτρα για την αντιµετώπιση της κρίσης από τις Ελληνικές
αρχές
Με τη ρευστότητα να είναι το σηµαντικότερο πρόβληµα που δηµιούργησε η
τρέχουσα χρήση στις τράπεζες και στο οποίο έρχεται να δώσει λύση τώρα το ίδιο το
κράτος µε το σχέδιο των 28 δισ. ευρώ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τρέχουσα
κεφαλαιακή επάρκεια των εγχώριων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Βασικότατο µέτρο όµως του εν λόγω νοµοσχεδίου για τη βελτίωση της σταθερότητας
του τραπεζικού συστήµατος και της µεγαλύτερης προστασίας των καταθέσεων των
αποταµιευτών αποτέλεσε η αύξηση της νοµικής εγγύησης των καταθέσεων από
είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ στο ποσόν των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. ∆ιότι,
κύρια προτεραιότητα αποτελεί η αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των πολιτών προς
τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα και η διασφάλιση της οµαλής και υγιούς λειτουργίας
του. Το σχέδιο αντιµετώπισης των επιπτώσεων της κρίσης και για την αποτελεσµατικότερη
λειτουργία του συστήµατος, ύψους έως 28 δις. ευρώ έχει δύο άξονες: την αποκατάσταση της

ρευστότητας (άµεσα αλλά και µεσοπρόθεσµα) και την δυνατότητα ενίσχυσης της
κεφαλαιακής βάσης των πιστωτικών ιδρυµάτων. Τα µέτρα είναι προσωρινού
χαρακτήρα και θα εφαρµόζονται µε την συνεχή παρακολούθηση της Τράπεζας της
Ελλάδος και των εκπροσώπων του ∆ηµοσίου όπου αυτή προβλέπεται. Ως προς την
εξασφάλιση της απαιτούµενης ρευστότητας του συστήµατος προβλέπονται:
(α) Παροχή εγγύησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα, για
την αντιµετώπιση των αναγκών ρευστότητας του Τραπεζικού συστήµατος µέχρι 15 δις.
Ευρώ: Η εγγύηση αφορά στην έκδοση νέων µεσοµακροπρόθεσµων δανείων που θα
συναφθούν και τίτλων που θα εκδοθούν / αναχρηµατοδοτηθούν µέχρι το τέλος του
2009 και για διάρκεια 3 έως 5 ετών. Η εγγύηση παρέχεται έναντι προµήθειας 100 –
150 µονάδων βάσης, µε παράλληλη παροχή εξασφαλίσεων από τα πιστωτικά
ιδρύµατα που θα δεχθούν τις εγγυήσεις αυτές ή επιβάρυνση αναλόγως του
πιστωτικού κινδύνου του Ιδρύµατος, όπως αυτός εκτιµάται περιοδικά από την
Τράπεζα της Ελλάδος. Η παροχή εγγύησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου θα απευθύνεται
είτε στο πιστωτικό ίδρυµα/ θεσµικό επενδυτή που δανείζεται είτε στο πιστωτικό
ίδρυµα που δανείζει, προκειµένου να διασφαλίζονται ευνοϊκότεροι όροι. Με τον
τρόπο αυτό αποφεύγεται η µεταφορά υψηλότερων διατραπεζικών επιτοκίων στους
δανειολήπτες της χώρας µας και εξασφαλίζεται η οµαλοποίηση της λειτουργίας του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και η µείωση των αρνητικών επιπτώσεων τόσο στο
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διατραπεζικό σύστηµα, όσο και προς την πραγµατική οικονοµία (επιχειρήσεις και
νοικοκυριά).
(β) Έκδοση ειδικών οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε διάθεσή τους στα
Πιστωτικά Ιδρύµατα ύψους µέχρι 8 δις ευρώ:
ρευστότητας

στη

διατραπεζική

αγορά,

Για την άµεση ενίσχυση της

υπάρχει

η

δυνατότητα

ιδιωτικών

τοποθετήσεων οµολόγων διάρκειας 2 – 3 – 5 ετών του ελληνικού δηµοσίου σε
ελληνικές τράπεζες µε κλιµακούµενη προµήθεια ανάλογα µε τη διάρκεια 50 -100
µονάδες βάσης. Για τα οµόλογα αυτά το ∆ηµόσιο θα λάβει επαρκείς εξασφαλίσεις
από τα πιστωτικά ιδρύµατα. Ο Ο∆∆ΗΧ (Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Χρέους)
καθορίζει, σε συνεργασία µε την Τράπεζα της Ελλάδος τους όρους έκδοσης και
αναλαµβάνει την διαχείριση του δανεισµού.
γ) Ενίσχυση της Κεφαλαιακής Βάσης των Πιστωτικών Ιδρυµάτων ύψους µέχρι 5 δις.
Ευρώ: Για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των πιστωτικών ιδρυµάτων, που το
επιθυµούν, προβλέπεται η αγορά από την πλευρά του δηµοσίου προνοµιακών
µετοχών που θα έχουν τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά για να αναγνωρίζονται ως
βασικά κύρια ίδια κεφάλαια (Tier 1 capital). Οι µετοχές αυτές έχουν ενσωµατωµένο
δικαίωµα προαίρεσης εξαγοράς σε διάστηµα όχι µικρότερο των 5 ετών και το
δηµόσιο λαµβάνει απόδοση έως 10% (ανώτατο εκτιµώµενο ποσό διάθεσης 5 δις €).
Η συµµετοχή αυτή εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών
έπειτα από γνωµοδότηση της Τράπεζας της Ελλάδος.
Σε όλες τις περιπτώσεις όπου παρέχεται εγγύηση του ∆ηµοσίου ή η ενίσχυση µέσω
αγοράς προνοµιούχων µετοχών διασφαλίζεται η συµµετοχή του ∆ηµοσίου στο ∆.Σ.
της Τράπεζας µε δικαίωµα αρνησικυρίας στην πολιτική παροχών στα ανώτερα
στελέχη της Τράπεζας
∆ύο πρόσθετα µέτρα, που εντάσσονται στο γενικότερο κλίµα προστασίας και
διασφάλισης οµαλής λειτουργίας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος από τα
Κράτη – Μέλη της Ε.Ε., και θα λάβει και η χώρα µας είναι:
Εξασφαλίζεται και στην Ελλάδα, όπως και στα άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., η
δυνατότητα αποτίµησης των εµπορικών χαρτοφυλακίων των πιστωτικών ιδρυµάτων σε
«ευέλικτες αξίες: , οι οποίες θα αντανακλούν την πραγµατική αξία των προϊόντων που
περιλαµβάνουν χωρίς όµως τις άµεσες επιπτώσεις των τρεχουσών αξιών, οι οποίες
αυτή τη στιγµή, δεν απεικονίζουν, λόγω της κρίσης στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα,
τις πραγµατικές τους αξίες.
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Η δυνατότητα αυτή παρέχεται µέσα από την αναµενόµενη τροποποίηση του ∆ιεθνούς
Λογιστικού Προτύπου 39 (το οποίο καθορίζει τους όρους και τα κριτήρια κατάταξης
των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων σε κατηγορίες και τις µεθόδους αποτίµησης
κάθε κατηγορίας προϊόντων). Η αναµενόµενη τροποποίηση θα επιτρέπει στις
επιχειρήσεις

να

αλλάζουν

κατηγορία

στην

οποία

έχουν

κατατάξει

τα

χρηµατοοικονοµικά τους προϊόντα (από εµπορικό σε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο)
προκειµένου να εφαρµόζουν πιο δίκαιους και αντιπροσωπευτικούς τρόπους
αποτίµησης των στοιχείων αυτών, όπως θα ορίζεται συγκεκριµένα στο υπό
τροποποίηση πρότυπο. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει η δυνατότητα κατάρτισης και
παρουσίασης συγκρίσιµων οικονοµικών καταστάσεων που θα απεικονίζουν την
πραγµατική εικόνα των πιστωτικών ιδρυµάτων και όχι τις έντονες και πρόσκαιρες
αντιδράσεις της αγοράς. Η υπό εξέταση διάταξη πρόκειται να εφαρµοσθεί από όλα τα
Κράτη Μέλη µε ηµεροµηνία εφαρµογής από 1.7.2008 προκειµένου να καλύψει και
τις οικονοµικές καταστάσεις που θα κλείσουν µε ηµεροµηνία 30.9.2008. Με βάση
τον Κανονισµό αυτό τα πιστωτικά ιδρύµατα θα έχουν την δυνατότητα µετακίνησης
των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων τους από το εµπορικό στο επενδυτικό τους
χαρτοφυλάκιο (κρατούµενα έως τη λήξη), προκειµένου να µπορούν να επιλέγουν την
πραγµατική αξία στην οποία θα πρέπει να αποτιµήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους και να
παρουσιάζουν την πραγµατική τους οικονοµική κατάσταση. Αυτό το µέτρο θα
οδηγήσει στην προστασία των πιστωτικών ιδρυµάτων και του γενικότερου
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος αλλά και όλων των συναλλασσόµενων µε τα
πιστωτικά ιδρύµατα (καταθέτες, δανειολήπτες και επενδυτές – µέτοχοι των
πιστωτικών ιδρυµάτων), καθώς εξασφαλίζεται η απεικόνιση της πραγµατικής τους
αξίας.

Ταυτόχρονα,

εξασφαλίζεται

η

ανταγωνιστικότητα

των

Ελληνικών

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων έναντι, για παράδειγµα, αυτών που λειτουργούν στις
Η.Π.Α. όπου ήδη εφαρµόζονται πιο ευέλικτοι κανόνες αποτίµησης.
Ενίσχυση του ρόλου και των ελέγχων των εποπτικών αρχών και του µεταξύ τους
συντονισµού : Προκειµένου να είναι δυνατός ο άµεσος εντοπισµός λανθασµένων
ενεργειών από τις διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων και να ακολουθούν άµεσα οι
διορθωτικές ενέργειες και ο καταλογισµός των ευθυνών στις διοικήσεις τους
ενισχύεται η συνεργασία και η ανταλλαγή όλων των απαραίτητων πληροφοριών
µεταξύ των εποπτικών αρχών. Το σύνολο των µέτρων αυτών αναµένεται να
εξασφαλίσει την οµαλή και αποδοτική λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυµάτων, ώστε
να παρέχουν την απαραίτητη ρευστότητα που απαιτείται να διαθέτουν τα πιστωτικά
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ιδρύµατα προκειµένου να διασφαλίζονται οι πελάτες τους. Τα µέτρα αυτά
θωρακίζουν

την

ελληνική

οικονοµία

από

τις

επιπτώσεις

της

διεθνούς

χρηµατοπιστωτικής κρίσης και διασφαλίζουν την υγιή λειτουργία των πιστωτικών
ιδρυµάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΕΠΙΛΟΓΟΣ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η χρηµατοπιστωτική κρίση που βιώνουµε και χρονολογείται

από τα

µέσα του 2007 ξεκίνησε από την καρδιά του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος, δηλαδή τις ΗΠΑ και εξαπλώθηκε ραγδαία στη παγκόσµια
κοινότητα. Η κατάρρευση πολλών κολοσσιαίων χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων

που

αποτελούσαν

την

ναυαρχίδα

τις

παγκόσµιας

οικονοµικής δραστηριότητας οδήγησε στην αποσταθεροποίηση και την
κακή λειτουργία των αγορών και την

έλλειψη εµπιστοσύνης στο

τραπεζικό σύστηµα. Η αποστροφή προς τον κίνδυνο των θεσµικών και
ιδιωτών επενδυτών και η υποτίµηση της αξίας των περιουσιακών
στοιχείων οδήγησε στην δηµιουργία σοβαρών προβληµάτων στην
πραγµατική οικονοµία. Το εµπόριο, οι επενδύσεις, η κατανάλωση, οι
θέσεις εργασίας και το βιοτικό επίπεδο των εµπλεκόµενων οικονοµιών
επηρεάστηκαν και οι κυβερνήσεις αναγκάστηκαν να αναπροσαρµόσουν
τις προσδοκίες τους για τα οικονοµικούς δείκτες των εποµένων ετών.
Η εξελισσόµενη χρηµατοπιστωτική κρίση δεν είναι η πρώτη που
αντιµετωπίζουµε στην παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία., αλλά φαίνεται
να είναι η πιο µεγάλη και η πιο εκτεταµένη µετά την Μεγάλη Ύφεση
της δεκαετίας του ’30. Σίγουρο είναι ότι δεν µπορεί ωα συγκριθεί µε
καµία από τις υπόλοιπες χρηµατοπιστωτικές αναταραχές και κρίσεις
που εξελίχθησαν µετά από το 1987, οι οποίες ήταν µικρότερης έκτασης
µε αποτέλεσµα να είναι ευκολότερα αντιµετωπίσιµες. Η σηµερινή
κρίση ανέδειξε τα σηµαντικά προβλήµατα του χρηµατοπιστωτικού και
οικονοµικού συστήµατος καθώς και των συσσωρευµένων λαθών του
παρελθόντος σε παγκόσµια κλίµακα. Οι ελλοχεύοντες κίνδυνοι του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος υποβαθµίστηκαν µε αποτέλεσµα τα
εκτιµώµενα περιουσιακά στοιχεία να τιµολογούνται λάθος και έτσι να
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δηµιουργούνται

«φ ούσκες » που

διατηρούνταν

επειδή

το

ίδιο

το

σύστηµα παρήγαγε ρευστότητα.
Όλα αυτά τα προβλήµατα συσσωρεύτηκαν και αναδείχτηκαν στην
σηµερινή χρηµατοπιστωτική κρίση. Σε αυτό βοήθησε βέβαια και η
προέλευση της κρίσης, η οποία χτύπησε αρχικά την πιο εύρωστη
οικονοµία του πλανήτη που δεν είναι άλλη από αυτή των ΗΠΑ και όχι
κάποια αναδυόµενη οικονοµία όπως έγινε στο παρελθόν µε αποτέλεσµα
να διαταραχθεί ολόκληρο το παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα.
Οι νοµισµατικές αρχές παίρνοντας αρκετά µέτρα προσπάθησε να
κατευνάσει

τια

συνέπειες

της

κρίσης.

Σκοπός

τους

είναι

η

αποκατάσταση του ρυθµιστικού πλαισίου η τόνωση της ρευστότητας
και

η

αποκατάσταση

χρηµατοπιστωτικές

της

αγορές.

εµπιστοσύνης
Η

Ευρωπαϊκή

των

επενδυτών

Κεντρική

τράπεζα

στις
σε

συνεργασία µε την Οµοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ και τις υπόλοιπες
κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσµο ανταποκρίθηκαν στις αδυναµίες τις
αγοράς µε συνεχείς ενέσεις ρευστότητας στην οικονοµία
Βέβαια, όλα αυτά τα µέτρα δεν είναι αρκετά να λυθούν να προβλήµατα.
Πρέπει να χρησιµοποιηθούν τα κατάλληλα εργαλεία της νοµισµατικής
και δηµοσιονοµικής πολιτικής για να αντιµετωπιστούν συστηµατικά και
µε

το

καλύτερο

τρόπο

οι

συνέπειες

της

κρίσης.

Ακόµα

να

χρησιµοποιηθούν µέτρα κοινωνικής φύσεως που θα αντιµετωπίσουν τα
προβλήµατα των ανέργων και των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων ανά
τον κόσµο.
Η µεµονωµένη αντιµετώπιση της κρίσης από κάθε κράτος όµως δεν
µπορεί

να

φέρει

τα

κατάλληλα

αποτελέσµατα.

Μια

διεθνώς

συντονισµένη προσπάθεια µε σκοπό την ανασυγκρότηση των αγορών
και την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των επενδυτών είναι η σαφώς
απαιτούµενη

λύση.

Ακόµα,

η

εποπτεία

του

χρηµατοπιστωτικού

συστήµατος πρέπει να ενισχυθεί και ο συντονισµός της δηµοσιονοµικής
πολιτικής των χωρών είναι µείζονος σηµασίας γιατί διαφορετικά µέτρα
που µπορούν να ευνοούν την ανάπτυξη µίας χώρας να αποτελούν
εµπόδια για µία άλλη.
Βέβαια, η σηµερινή χρηµατοπιστωτική κρίση δεν αποτελεί ένα γεγονός
που προκαλεί µόνο δυσάρεστα αποτελέσµατα. Αποτελεί µια ευκαιρία
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να κατανοήσουµε τα λάθη και τις ατέλειες του παρελθόντος και να
προχωρήσουµε στην εξέλιξη του υπάρχοντος συστήµατος σε πιο
στέρεες βάσεις και µε τα κατάλληλα µέτρα να αποφύγουµε ανάλογες
καταστάσεις στο µέλλον.
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Παράρτηµα

ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ
∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»
Άρθρο 1

1. Ανώνυµες τραπεζικές εταιρίες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα
της Ελλάδος, ανεξαρτήτως αν οι κινητές αξίες τους είναι εισηγµένες σε οργανωµένες
αγορές ή όχι, δύνανται να αυξάνουν το µετοχικό τους κεφάλαιο µε την έκδοση
προνοµιούχων µετοχών. Η αύξηση αυτή γίνεται κατά παρέκκλιση των καταστατικών
τους διατάξεων, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων που λαµβάνεται
κατά τα προβλεπόµενα στην επόµενη παράγραφο, το αργότερο έως την 01.02.2009.
Η απόφαση αυτή δεν ανακαλείται. Ως τιµή διάθεσης των ως άνω µετοχών ορίζεται η
ονοµαστική αξία των κοινών µετοχών της τελευταίας έκδοσης. Οι µετοχές
αναλαµβάνονται µέχρι 31.12.2009 από το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µετά από εισήγηση του ∆ιοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος εισηγείται µε εποπτικά κριτήρια περί του ποσού που
διατίθεται ανά τράπεζα για την ανάληψη των µετοχών του παρόντος άρθρου, εντός
του συνολικώς διατιθεµένου από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ανωτάτου ποσού 5
δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Οι ως άνω προνοµιούχες µετοχές εξαγοράζονται από την τράπεζα υποχρεωτικά, στην
τιµή διάθεσης, µετά πάροδο πέντε ετών ή και προαιρετικά σε προγενέστερο χρόνο και
πάντως µετά την 01.07.2009, µε έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µετά από εισήγηση του
∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, οι προνοµιούχες µετοχές που εκδίδονται
σύµφωνα µε τα ανωτέρω µετατρέπονται σε κοινές ή µετοχές άλλης υφιστάµενης κατά
τον χρόνο της µετατροπής κατηγορίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η κατά τα ως άνω
εξαγορά λόγω του ότι δεν πληρούται ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει η
Τράπεζα της Ελλάδος.
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Οι µετοχές εκδίδονται µε δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των προνοµιούχων
µετόχων και παρέχουν τα προνόµια της παραγράφου 3 του παρόντος.
Οι µετοχές αυτές δεν µεταβιβάζονται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο σε τρίτα πρόσωπα
και δεν είναι δεκτικές εισαγωγής σε οργανωµένη αγορά.
2. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της παραγράφου 1, µε την οποία
προβλέπεται και η κατάργηση του δικαιώµατος προτιµήσεως, λαµβάνεται µε την
απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παράγραφοι 1 και 2 και 31 παράγραφος 1
του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
∆ιατάξεις νόµων ή των καταστατικών των εταιρειών της παραγράφου 1 που θέτουν
περιορισµούς ως προς τη σχέση προνοµιούχων µετοχών προς κοινές µετοχές δεν
ισχύουν.
Για τους σκοπούς του παρόντος η προθεσµία για τη σύγκληση της Γενικής
Συνέλευσης και των επαναληπτικών αυτής, καθώς και για την υποβολή εγγράφων
στις εποπτικές αρχές συντέµνεται στο ένα τρίτο των προθεσµιών που προβλέπονται
στον Κ.Ν. 2190/1920.
3. Οι προνοµιούχες µετοχές του παρόντος άρθρου παρέχουν δικαίωµα σταθερής
απόδοσης 10% επί του εισφεροµένου κεφαλαίου και έχουν τις εν γένει ιδιότητες
βάσει των οποίων γίνονται δεκτές ως κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων
των πιστωτικών ιδρυµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3601/2007 και των κατ’
εξουσιοδότηση αυτού εκδιδοµένων αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος.
Οι προνοµιούχες µετοχές του παρόντος άρθρου παρέχουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο το
δικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µέσω εκπροσώπου του, που
δύναται να ορίζεται ως πρόσθετο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Ο εκπρόσωπος
αυτός έχει το δικαίωµα αρνησικυρίας στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικής µε
την διανοµή µερισµάτων και την πολιτική παροχών προς τον Πρόεδρο, τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα λοιπά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και
τους γενικούς διευθυντές και τους αναπληρωτές τους, εφόσον κρίνει ότι η απόφαση
αυτή δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συµφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσει
ουσιωδώς τη φερεγγυότητα και την εύρυθµη λειτουργία της Τράπεζας. Σε κάθε
περίπτωση οι ως άνω αποδοχές δεν µπορούν να υπερβαίνουν το σύνολο των
αποδοχών του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι πάσης φύσεως πρόσθετες
απολαβές (bonus) των ιδίων προσώπων καταργούνται για το χρονικό διάστηµα
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εφαρµογής του παρόντος άρθρου. Κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, η διανοµή
µερισµάτων στους µετόχους δεν µπορεί να υπερβεί το ποσοστό 35 % που προβλέπει
ως ελάχιστο ποσοστό το άρθρο 3 παράγραφος 1 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ Α’ 173)
όπως ισχύει. Ο ίδιος εκπρόσωπος παρίσταται στη Γενική Συνέλευση των κοινών
µετόχων και έχει δικαίωµα αρνησικυρίας κατά τη συζήτηση και λήψη απόφασης για
τα ίδια ως άνω θέµατα
Ο εκπρόσωπος έχει ελεύθερη πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία της Τράπεζας για
τους σκοπούς του παρόντος νόµου.
Σε περίπτωση εκκαθάρισης της τράπεζας, το Ελληνικό ∆ηµόσιο ως µέτοχος
ικανοποιείται από το προϊόν εκκαθάρισης προνοµιακά έναντι όλων των άλλων
µετόχων.
4. Οι διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων εφαρµόζονται αναλόγως επί των
συνεταιριστικών τραπεζών.
5. Συµπληρωµατικώς προς τους όρους του παρόντος νόµου εφαρµόζονται οι
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του ν. 1667/1986 και της τραπεζικής νοµοθεσίας.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µετά από εισήγηση του
∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ρυθµίζονται οι όροι εφαρµογής του παρόντος
άρθρου.

Άρθρο 2
1. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µέχρι του συνολικού ποσού των
15 δισεκατοµµυρίων Ευρώ, προς τα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν λάβει άδεια
λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον καλύπτουν το δείκτη
κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος, για δάνεια που θα
συναφθούν µέχρι 31.12.2009 µε ή χωρίς έκδοση τίτλων και θα έχουν διάρκεια από
τρεις µήνες έως πέντε έτη. Η ανωτέρω εγγύηση παρέχεται έναντι προµήθειας ή και
επαρκών, κατά την κρίση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, εξασφαλίσεων.
Το κατά περίπτωση ύψος της προµήθειας και το είδος των εξασφαλίσεων, καθώς και
οι λοιποί όροι εφαρµογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, µετά από εισήγηση του ∆ιοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος εισηγείται µε εποπτικά κριτήρια περί του ποσού της
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παρεχόµενης εγγυήσεως ανά Τράπεζα, εντός του συνολικώς διατιθεµένου από το
Ελληνικό ∆ηµόσιο ποσού.
2. Η κατά την παρ. 3 του προηγούµενου άρθρου συµµετοχή εκπροσώπου του
Ελληνικού ∆ηµοσίου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο των πιστωτικών ιδρυµάτων ισχύει
και εν προκειµένω, µε τα ίδια έννοµα αποτελέσµατα, µέχρι τη λήξη της παρεχόµενης
εγγύησης.
Άρθρο 3
Ο Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους (Ο.∆.∆Η.Χ.), δύναται να εκδίδει µέχρι
31.12.2009 τίτλους του Ελληνικού ∆ηµοσίου διάρκειας έω πέντε έτη µέχρι συνολικού
ύψους 8 δισεκατοµµυρίων ευρώ και να τους διαθέτει απευθείας στα πιστωτικά
ιδρύµατα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και
εφόσον καλύπτουν το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει η Τράπεζα της
Ελλάδος, έναντι σχετικής προµήθειας που καταβάλλουν τα εν λόγω ιδρύµατα και
επαρκών, κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος, εξασφαλίσεων. Για τη διάθεση
των τίτλων συνάπτονται διµερείς συµβάσεις, στη λήξη των οποίων οι τίτλοι
επιστρέφονται και ακυρώνονται. Η διαδικασία διενέργειας της διάθεσης των τίτλων
και οι όροι έκδοσης καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών. Στις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται το ύψος της καταβαλλοµένης
προµήθειας και το είδος των εξασφαλίσεων, µετά από εισήγηση του ∆ιοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος εισηγείται µε εποπτικά κριτήρια και για τον αριθµό
των διατιθεµένων τίτλων ανά πιστωτικό ίδρυµα, εντός του συνολικώς διατιθεµένου
από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ποσού.
Άρθρο 4
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µετά από εισήγηση του
∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος είναι δυνατόν τα κονδύλια που διατίθενται από
το Ελληνικό ∆ηµόσιο για την εφαρµογή των άρθρων 2 και 3 του παρόντος νόµου να
ανακατανέµονται ανά κατηγορία ρυθµίσεων αναλόγως της απορροφητικότητας και
των εν γένει αναγκών που προκύπτουν, διατηρουµένου πάντως του ανωτάτου
συνολικού ύψους των κονδυλίων αυτών στο ποσό των 23 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
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Άρθρο 5
Τα πιστωτικά ιδρύµατα στα οποία διατίθενται τίτλοι του Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά
το άρθρο 3 του παρόντος οφείλουν να χρησιµοποιούν το προϊόν της ρευστοποίησης
των τίτλων για χορήγηση δανείων στεγαστικών και προς µικροµεσαίες επιχειρήσεις
µε ανταγωνιστικούς όρους, η δε παρεχόµενη εγγύηση κατά το άρθρο 2 δύναται να
αφορά σε χορηγήσεις προς επιχειρήσεις ζωτικής σηµασίας για την ανάπτυξη της
χώρας.
Άρθρο 6
1. Προς εξασφάλιση δανείων ή πιστώσεων προς πιστωτικά ιδρύµατα δύναται να
παρέχεται υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή της Τράπεζας της Ελλάδος ασφάλεια επί
απαιτήσεων του δανειοδοτούµενου πιστωτικού ιδρύµατος κατά τρίτων µε µόνη τη
σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή της Τράπεζας της Ελλάδος και του
δανειοδοτούµενου πιστωτικού ιδρύµατος. Με την επιφύλαξη του προηγούµενου
εδαφίου και διατάξεων για την παροχή ασφάλειας επί αξιογράφων, η ασφάλεια
συνιστάται έγκυρα κατά το χρόνο σύναψης της σχετικής σύµβασης και αντιτάσσεται
έναντι παντός τρίτου χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση, όπως ιδίως
αναγγελία στον οφειλέτη, επίδοση της δανειακής σύµβασης ή δηµοσίευση κατά τις
διατάξεις του ν. 2844/2000 ή άλλες διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.
2. Από την παροχή ασφάλειας κατά την προηγούµενη παράγραφο δεν θίγονται τυχόν
δικαιώµατα που τρίτοι είχαν αποκτήσει επί των απαιτήσεων έως και την ηµέρα που
προηγείται της σύναψης της κατά την προηγούµενη παράγραφο σύµβασης.
3. Σε περίπτωση µερικής ή ολικής είσπραξης από το δανειοδοτούµενο πιστωτικό
ίδρυµα των απαιτήσεων, επί των οποίων παρέχεται ασφάλεια κατά τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή η Τράπεζα της Ελλάδος έχει αξίωση κατά
του δανειοδοτούµενου πιστωτικού ιδρύµατος προς απόδοση των εισπραχθέντων η
οποία ικανοποιείται προνοµιακά από την περιουσία του πιστωτικού ιδρύµατος πριν
από τη σειρά των απαιτήσεων που ορίζεται στην περίπτωση 3 του άρθρου 975 του
ΚΠολ∆ όπως ισχύει και πριν από τη διαίρεση κατά το άρθρο 977 του ΚΠολ∆.

4. Ως ασφάλεια στο πλαίσιο του άρθρου αυτού νοούνται ιδίως η ενεχυρίαση και η
εκχώρηση απαιτήσεων.
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΄Αρθρο 7
1. Συνιστάται Συµβούλιο Εποπτείας, υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονοµίας
και Οικονοµικών, µε τη συµµετοχή του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,
του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών αρµόδιου για το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους και των εκπροσώπων του ∆ηµοσίου στα ∆ιοικητικά
Συµβούλια των Τραπεζών που θα ενταχθούν στις διατάξεις του παρόντος
νόµου. Το Συµβούλιο αυτό θα συνέρχεται µια φορά τον µήνα προκειµένου να
συντονίζει την ορθή και αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος νόµου και να διασφαλίζει ότι η δηµιουργούµενη ρευστότητα θα
χρησιµοποιηθεί προς όφελος των καταθετών, των δανειοληπτών και
γενικότερα της ελληνικής οικονοµίας. Οι αρµοδιότητες της Τράπεζας της
Ελλάδος δεν θίγονται από τη σύσταση και λειτουργία του Συµβουλίου
Εποπτείας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών
ρυθµίζονται οι όροι και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας
παραγράφου.
2. Σε περίπτωση παράβασης των προϋποθέσεων και των όρων υπό τους οποίους
οι Τράπεζες θα υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόµου επιβάλλονται οι
κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 55 Α του Καταστατικού της
Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και η µερική ή ολική ανάκληση των µέτρων
ενίσχυσης της ρευστότητας που προβλέπονται στον παρόντα νόµο, µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µετά από εισήγηση του
∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Άρθρο 8
Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ισχύουν από την κατάθεσή του στη Βουλή
των Ελλήνων.
Αθήνα, Οκτωβρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
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