
Απü τον καθηγπιÞ Σταýρο ΘωμαδÜκη-

Η περιπÝτεια τηò αξιοπιστßαò

Οι διεθνεßò οßκοι ιιστοληπτικÞò βαθμολüγησηò (ΟΠΙΒ) δεν Ýχουν κερδßσει φßλουò ιελευιαßα.
Οι αρνητικÝò βαθμολογßεò ηου δßνουν σια κρÜιη υψηλοý χρÝουò χειροιερεýουν το επενδυιικü κλßμα
και ανεβÜζουν ια ειιιüκια. Πριν αιü δýο μÞνεò, ο μεγαλýτεροò οßκοò υποβÜθμισε ιουò ιßιλουò ιου

αμερLκανLκοý Δημοσßου και ανιιμειþιισε οργισμÝνεò ανιιδρÜσειò απü ιην κυβÝρνηση για
προχειρüτηια και ανευθυνüτηια.

Η βαθμολüγηση κρατικþν ομολüγων εßναι Ýνα
διεθνÝò δημüσιο αγαθü. ΠρÝηει οι βαθμολογýσειò
να ηαρÜγογεαι εßτε απü διεθγεßò δημüσιεò αρχÝò εßτε
να υηüκεßγΕαι σε διεθνÞ εποπτεßα, ηου θα

ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΙΒ Ýχει σημειþσε1 εντυ-
πωσιακüτατη ανÜκαμψη τα τ ελευταια δý ο χρü-
νια. Με το ξÝσπασματηò χρηματοοικονομικÞò
κρßσηò το 2007 -Β, οι οßκοι βρÝθηκαν σοβαρÜ
εκτεθειμÝνοι, Πριν απü την κρßση, εßχαν επιδα-

φιλεýσει την υψηλüτερη βαθμολüγηση σε xL-
λιþδεò σýνθετα ιδιωτικþ ομüλογα, που στηρß-
ζονιαν στην τιιλοποßηση απ αιτΙLσεων χαμηΜò
εξασφßιλισηò στιò ΗΠΑ, Η κρßση ξεκßνησε απü
αυτÜ ακριβþòτα ομüλογα. Οι ΟΠΙΒ θεωρÞθη-
καν υπüλογοι καºψα ομοβροντßα διεθνþν δη-
λþσεων επιζητοýσε την αυστηρÞ ρýθψσητου ò,

Πριν üμωò υλοποιηθοýν ρυθμτστικÜ μßρα,
ηκρßσημαανÜστευσε απüτην ιδιωτικÞ στη δη-

μüστω χρηματοοικονομικÞ σφαßρα. Βασικüò λü-

γοò Þτοιν τα σωστικÜγÝτρα των φατþν για τιò
τρÜπεζεòκαιτιò οικονομßεò, που κινδýνευαν να
περιπÝσουν σεμιανÝα «μqÜ}ιιγýφεση». Με τη
μπαμüρφωση τηò φßσηò, οι βαθμολογηιÝò επα-
νÞλθαν στο επßκεντρο με την αξιολüγηση τßτλων
του Δημοσßου. Οι ßδιοι οι οßκοι θεωροýν τιò αν-
τιδρþσειò εναντßον τουò Üστοχεò. Δεν δημιουρ-

γοýν αυτοß την κακÞκατÜσταση, απλþò την πε-

ριγρþφουγ λαιε. Οσοι τουò karakpivouv πυρο-

βολοýν τον αßγελιαφüρο, αντßνα αποδÝχονιαι
ιην πραγματικüτητα. ΜÞπωò Ýχουν δßκιο;

Ιστορικfi διαδρομÞ και μετÜλλαξη
Οι ΟΠΙΒ εßναι ιδιωτικÝò εταιρεßεò υιΡηλßιò

κερδοφορßαò.Οιδýοισχυρüτεροι(StατιdατdατιÜ
Poors, Moodys) λατουργοýν εττß Ýιιαν αιιjινα σηò
χρηματοοικονομικÝò αγορÝò, ΒασικÞ τουò ερ-

γ ασßα þ αι η βαθμολüγηση τ nc φ ερ εγγ υ üτηταò
των οφειλπþν. Η εργ ασßα αυτlL απαιτεß επιστη-

μονικüτητα και αμεροληψßα, Η ßδια η μακρο-
βιüτητα των πατρειþν βαθμολüγησηò αποδει-
κνýει τη χρησψüτητατηòυπηρεσßαò που προ-
σφÝρουν στο επενδυτικü κοινü.

Αν üμωò η υπε ρεκατοντασÞò ιστορßατου ò α-
ναι τεκμÞριο τηò αξßαò τηò προσφορþò τουò, η

ηρüσφατη ισεορßα τουò εßναι mßσηòμÜρτνραò
τηò μεγ Ü}ιηò μυÜ"λλαξÞò τουò. Στη διαδρομý τηò
τλευταßαò εικοσαετßαò οι ΟΠΙΒ þλλαξαν θεα-

ματικÜ. ΑλλεπÜΜηλεò εξαγο ρÝòκατ συγχων εý -

σειò δημιοýργησαν το σηγερwü διεθνÝò ολιγο,
πþλιο. Οι βαθμολογßσετò ιων σýνθετων ομο-
λüγων αποδεßχτγικαν χρυσοφüρεò. Πολλαπλα-
σßασαν τακÝρδη kgl τιιν sπιρροÞ τα» ΟΠΙΒ, πριν
απü την Ýλευση τηò κρßσηò. Σε αυτü το πλαßσιο
αν ατπýχθγLκε ψα ν ο σηρh σ χÝση, που υπÝσκα-

ψε την αμεροληψßα: οι ιδιþτεò εκδüτεò ομολü-

γων, μlαò «βιοψlχανßαò» που διακινοýσε δισε-
κατομμý ρια, αντÜμαβωι του ò οßκουò ßτα τιò βαθ-
μολορισειò. Αν απτý χθηκε και ψα π αρ Üπλευ ρη
αγ ορÜ παροχhò συμβουλευτικþν υπηρεσιþν,
üπου οι ΟΠΙΒ συμβοýλευαν τουò εκδüτεò1τατο
πþòθαmτwχουν την ανþτατη βαθμολοΙα. Αυ-
τßι η σχÝσηÝπληξε βαρýτατα την αμερολτlφßα
των ΟΠΙΒ και την καλΙl τουò φßlμη.

Η διαδρομιß üμωò των ΟΠΙΒ την τελευταßα
εικοσ αετßα εßχε και μια σπουδαιüτερη καμπÞ:
ττψ αν αγ üρευ ση ιων βαθμολ ογhσ ειßιν του ò απü
διεθνεßò δημüσιεò αρχÝò σε μεßζονα εργαλεßα
εποπτικÞò πολιτικÞò. Η ΕπιτροπÞ τηò Βασιλεß-
αò περιÝλαβε ηò βαθμολοlησαò οτη μÝτρησ4 ττι§

επÜρκειαò των κεφαλαßων των τραπεζþν. Πολ-
λÝò κεντρικÝò τ ρÜπεζεò (üπωò η ΕΙ(T) θÝσπισαν
καν ον εò με βÜση τιò βαθμολορßσειò των ομολü-

γων, ΜυριÜδεò διαχειριστÝò κεφαλαßων ρýθμι-
ζαν αποφÜσειò με βÜση τιò βαθμολογßσειò. Η
αν αγ üρευ ση των βαθμολογýσεων σε κεντρικÜ
εργ αλεß α πολιτικÞò π ολλ απλασ ßασ ε τη δýναμη
των οßκων.

Η κρßση του χρÝουò
Η βαθμολü,γησητα» φαηκτüν ομολüγων Ýχα

επαναφÝρεττουò ΟΠΙΒ στο επßκεντρο τηò διε-
θνοýò κεφαλαταγορÜò. Οι εκδüτεò ομολüγων -

κρÜτηκαι δημüσιεò αρχÝò- δτν πληρþνουν τιò
αμοιβÝò των βαθμολογητþν και mογÝlruò Ýχα
εκλαφα η πιθανßι μεροληιρßα τουò υπÝρ των βαθ-
μολογουμÝνων. Οι οßκοι σßγμεραπροβþλλουν
ττlν ανεξαρτησßα τουò απü ηò βαθμολογοýμενεò
κυβερνÞσαò ωòισχυρü πειστÞριο τηò ανιlκετ-

μενικüτηταò κ αι τηò χ ρησ ιμüτητ Üò τον ò.
Η βαθμολüγηση κρατικþν ομολüγων εßναι

Ýνα δßεθνÝò δημüσιο αγαθü. Με αυτÞ την ιδιü-
τητα πρÝπα οι βαθμολογησα òν απαρÜγ ονται εß-
τε απü διεθνεßò δημüσιεò αρχÝò ýτεναυπüκει-
νται σε διεθνΙι εποπτεßα,που θα διασφßηζειτοδιασφαλßφι το δημü σιο συμφÝρον.
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δημüσιο συlιφÝρον. ΟρισμÝνοι επιχειρηματολο-
γοýν üτι η διlμüσια εποπτεßα μπορ εßνα οδηγh-
σει σε μερολßlπτικÜ αποτελÝσματα, αφοý οι ον-
τüτητεò που βαθμολογοýνται εwαι οι ßδιεò δη-
μüσιεò. Εßναι üμωò γεγονüò üτι οι ΟΠΙΒ Ýχουν
κßνητρο να επιδεικνýουν σπουδÞ και υπερβολι-
κÞ αυστßlρüπlτα,þστενα ανιικροýσουν την τÜ-
σημα δηlιüσιαρýθμιση.

Τι επιβÜλλεται για το μÝλλον;
Ι(ατÜ π1ν Üποψßlμου, ηυπηρεσßα βαθμολü-

γησηò Ýχα αξßακαιβαρýτητα. Οι βαθμολογητÝò
εßναι απαραßτητοι, ΧρειÜζεται üμωò μια μεγÜλη
μεταβολιß στο καθεστþò λειτουρμαò τουò. ΑυτÞ
η μεταβολß1 πρÝπει να αναπτνχθεß σετÝσσερτò
þξονεò.
Α, ΤακρÜτη-εκδüτεò ομολüγων πρÝπεινα δημο-
σιοποιοýτι σε τυποποlημ ßυη β Üση θεμελιþδη
στοιχαα τιlò οικονομικιßò του òκατÜστασηò, αν Ü-
λογα με τιßν πρακτικιß των ιδιωτικþν εταιρειþυ
Η μεγαλýτερη διαφ αν εια Θ αμειþ σ ει σημαντικÜ
την αποßο\αστικÞ εξÜρτησητrτ» αγορþν απü τιò

υπηρεσßεòπου παρÝχουν οι ΟΠΙΒ.
Β, Οι βαθμολογγισει§ πρÝπει ναμετατραποýν σε
Ýνα απü τα πολλþ κριτÞ ρια αξιολüγησηò κινδý-
νου που χρησιμοποιοýν οι εποπτικÝò αρχÝò, οι
οποßεò Θ α χρειαστεß ν α αν απτýξονν αν εξÜρτητα
κριτÞρια.
Γ. Οι ΟΠΙΒ πρÝπεινα τεθοýν υπü διεθνÞ επο-
mεßα δημüσιου συμφÝροντοò. ΑυιÞ δεν θα υπα-
γορεýει τιò βαθμολογÞσειò, αλλÜ θα επιβλÝπει τη
μεθοδολογßα και την κυκλικüτηια των συμπερ1-
φορþν. Ο στüχοò θα εßναι η δι ασφÜλισητηò αμε-
ρ οληψßαò α7ιλþ και η απσλοτφßγτηò τÜσ ηò ν α πρ ο -

σαρμüζονται οι βαθμολογτισειò στον χρηματο-
οικονομικü κýκλο, δηλαδÞνα αναι χαλαρÝò στιψ
ενφορßακατ αυστηρÝò σττγ ýφεση,
Δ, Απαιτεßται ανοιγματηò αγορÜòκα1 περlορι-
σμüò των κερδþν των ΟΠΙΒ. Η δηψουργα Üλ-
λων βαθμολογητþγ που θα μποροýν να λει-
τουργοýν στη διεθνÞ αγορÜ, ειναιβασικüò στü-
χοò πολιτικÞò. Οι ανταγωνιστÝò Θ α μπορ οýσ αν
κÜλλιστα να οργανωθοýν απü διεθνεßò οργαν1-
σμοýò. gk
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κ. Σταýροò θωμαδÜκηò
διδÜσκει στο ΠανεηιστÞμιο

Αθηνþν ΔιειÝλεσε ηρüεδροò
τηò ΕπιιροπÞò ΚεφαλαιαγορÜò

και μÝλοò τηò ΕπιτροηÞò
Αγγελüπουλου.

Πριν εηιστρÝψει στην ΕλλÜδα,
εßχε διδÜξει στιò ΗΠΑ, στο Μ]Τ

και σιο City UnIVersity
τηò ΝÝαò Υüρκηò.


