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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 
Ζ άκεζε ζρέζε πνπ απέθηεζε ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε ηελ πηζησηηθή επέθηαζε θαη ηε 
ρξεκαηνδφηεζε, έθεξε ζην θσο κηα λέα κνξθή θηλδχλνπ πνπ δηέπεη ηηο αγνξέο, ηνλ πηζησηηθφ 
θίλδπλν. Ζ αλάγθε πεξηνξηζκνχ θαη αληηζηάζκηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γηλφηαλ νινέλα 
θαη επηηαθηηθφηεξε κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ λέα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία γηα ηελ 
αληηκεηψπηζή ηνπ, ηα ιεγφκελα πηζησηηθά παξάγσγα. 
 
Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90’ θαη κέρξη ζήκεξα έρνπλ δεκηνπξγεζεί δηάθνξεο 
θαηεγνξίεο πηζησηηθψλ παξαγψγσλ κε πην γλσζηέο απηέο ησλ credit default swaps (cds) θαη 
collateralized debt obligations (cdos). Σαπηφρξνλα κε ηε δεκηνπξγία θαη εμέιημε ησλ 
πηζησηηθψλ παξαγψγσλ ππήξμε ξαγδαία αχμεζε ησλ επελδπηψλ πνπ θαηέθπγαλ ζε απηά 
πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ έθζεζή ηνπο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν. 
 
Ωζηφζν, νη δπλαηφηεηεο πνπ έδηλαλ ηα πηζησηηθά παξάγσγα ζηνπο επελδπηέο λα ηα 
ρξεζηκνπνηνχλ θαη γηα θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο, νδήγεζε κεγάιε κεξίδα ηεο αγνξάο ζηελ 
ακθηζβήηεζε ηνπ αληηζηαζκηζηηθνχ ηνπο ξφινπ θαη ζηε ζχλδεζή ηνπο κε ην μέζπαζκα θαη ηε 
γηγάλησζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε ζηηο κέξεο καο. 
Δμίζνπ ζθνδξά είλαη ηα επηθξηηηθά ζρφιηα θαη γηα ην ξφιν ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ ζηελ 
εμέιημε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα. 
 
Κχξηνο ζηφρνο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε θαη πεξηγξαθή ησλ 
βαζηθφηεξσλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά θαη ε κειέηε ηνπ ξφινπ 
ηνπο ζηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα. Σα πξψηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 
εμάγνληαη απφ ηελ παξνχζα εξγαζία δείρλνπλ φηη θαηαιπηηθφ ξφιν ζην μέζπαζκα ηεο 
νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα δηαδξακάηηζαλ πεξηζζφηεξν ηα εζσηεξηθά δνκηθά 
πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο παξά ηα πηζησηηθά παξάγσγα. Παξφια απηά, 
αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζε κειινληηθέο έξεπλεο, θαζψο ε 
νηθνλνκηθή θξίζε βξίζθεηαη αθφκα ζε εμέιημε θαη δελ έρεη απνθαιπθζεί πιήξσο ην 
πξαγκαηηθφ κέγεζνο ηεο αγνξάο πηζησηηθψλ παξαγψγσλ θαη ν βαζκφο ρξήζεο ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

1.1 ΚΟΠΟ ΤΝΣΑΞΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε πεξηγξαθή ησλ πηζησηηθψλ παξάγσγσλ, 

πξαγκαηνπνηψληαο εθηελή αλαθνξά ζηα βαζηθά ηνπο είδε πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη 

ζήκεξα ζηηο αγνξέο, εμεγψληαο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο θαη 

πξνζπαζψληαο λα ζπλδεζεί ε ρξήζε ηνπο κε ηελ ηξέρνπζα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε 

πνπ βηψλεη ε παγθφζκηα νηθνλνκία θαη εηδηθφηεξα ε ειιεληθή νηθνλνκία. 

 

Σα δχν κεγαιχηεξα γεγνλφηα πνπ ζεκάδεςαλ ηνλ αηψλα πνπ πέξαζε ήηαλ 

αλακθηζβήηεηα ε θαζίδεζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο κε ην νηθνλνκηθφ θξαρ ηνπ 1929 

θαη βεβαίσο ν Β΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο, ν νπνίνο ζρεδφλ θαηάζηξεςε ηηο ππνδνκέο 

ζηελ Δπξψπε, πέξαλ ησλ ζεκαληηθψλ απσιεηψλ ζε αλζξψπηλεο δσέο. Με ηε ιήμε ηνπ 

πνιέκνπ, ήηαλ επηβεβιεκέλε ε άκεζε νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο θαηεζηξακκέλεο 

Δπξψπεο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο παγθφζκηαο εηξήλεο, σο βαζηθή πξνυπφζεζε 

αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο ησλ θξαηψλ. 

 

Σν κνληέιν αλάπηπμεο πνπ πξνθξίζεθε ηειηθά ήηαλ απηφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

Δπξσπατθψλ Κξαηψλ, θαηαξρήλ απφ ηηο Ζ.Π.Α., ε νηθνλνκία ησλ νπνίσλ δελ είρε 

δερζεί πιήγκα απφ ηνλ πφιεκν θαη ήηαλ ζε ζέζε λα ζηεξίμεη ηελ αλνηθνδφκεζε ηεο 

Δπξψπεο. Με πξφζρεκα ηελ αλαραίηηζε εμάπισζεο ηνπ θνκνπληζκνχ ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο, εθπνλήζεθε ην γλσζηφ ζρέδην Marshal, ην νπνίν πξνέβιεπε παθέηα 

νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πνπ ρνξεγήζεθαλ ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη απνζθνπνχζαλ 

ζηελ ηφλσζε ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο. 

 

Ζ αλάπηπμε, έηζη, πνπ μεθίλεζε κε ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ βαζίζηεθε 

ζηελ πηζησηηθή απειεπζέξσζε θαη ζηε κφριεπζε, έλλνηεο πνπ δεκηνχξγεζαλ λέα 

εξγαιεία ζηα ρέξηα φζσλ αζθνχζαλ ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή, δεκηνχξγεζαλ φκσο θαη 

λέα είδε θηλδχλσλ ζηηο αγνξέο, κε βαζηθφηεξν ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Έλλνηεο φπσο ε 

πίζηε θαη ε εκπηζηνζχλε κπήθαλ δπλακηθά ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ αιιά θαη ησλ 

νηθνλνκηψλ. Ζ απειεπζέξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν κέρξη ηφηε είρε 

θαηά βάζε απνηακηεπηηθφ ξφιν, νδήγεζε ηηο αγνξέο ζηελ αλάγθε αληηκεηψπηζεο ηνπ 

θηλδχλνπ πνπ είρε πιένλ δεκηνπξγεζεί γηα αδπλακία απνπιεξσκήο ησλ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
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ππνρξεψζεσλ, θάηη πνπ ζα ζήκαηλε ζεκαληηθή απεηιή γηα ηελ νκαιφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 

Σα ζπλερψο απμαλφκελα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία πνπ δηέζεηαλ ζηα ρέξηα ηνπο νη 

ηξάπεδεο, αχμαλαλ ηελ αλάγθε εμεχξεζεο ηξφπσλ θαη κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο ησλ 

θηλδχλσλ. Ζ αξρή έγηλε κε ηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ηεο πιεξνθνξηθήο1. Ζ αλάγθε 

ηαρείαο δηνρέηεπζεο ηεο πιεξνθνξίαο ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα νδήγεζε ζηελ 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη ζηε δεκηνπξγία ππνινγηζηηθψλ 

κεραλψλ. 

 

Δθηφο φκσο ηεο εμαζθάιηζεο άκεζεο θαη ηαρείαο δηαθίλεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, αξθεηά 

ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε δεκηνπξγία εξγαιείσλ πνπ κπνξνχζαλ απνηειεζκαηηθά λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Παξά ηελ αλάπηπμε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

επηζηήκεο2, δελ είρε ζεκεησζεί ζεκαληηθή πξφνδνο ζηελ εμεχξεζε ιχζεσλ 

αληηκεηψπηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Οη κέζνδνη πνπ είραλ αλαπηπρζεί 

πεξηιάκβαλαλ αληηζηάζκηζε ηνπ θηλδχλνπ κέζσ ηεο έθδνζεο νκνιφγσλ. Ωζηφζν απηή 

ε ηερληθή πεξηείρε ζπληζηψζεο επηηνθηαθνχ, ζπλαιιαγκαηηθνχ αιιά θαη θηλδχλνπ 

ξεπζηφηεηαο, κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεηαη ε ηθαλφηεηά ηεο ζηελ αληηζηάζκηζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.  

 

Αληίζεηα, ε εκθάληζε ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 

έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα αληηζηαζκηζηεί εμνινθιήξνπ ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, 

απνκνλψλνληαο θαη ηηκνινγψληαο απνθιεηζηηθά πηζησηηθφ θίλδπλν. 

 

Σα πηζησηηθά παξάγσγα αλαπηχρζεθαλ κε θξελήξεο ξπζκνχο απφ θαηαβνιήο ηνπ θαη 

κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2008, νπφηε θαη ην μέζπαζκα ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θξίζεο ππηζέθεξε ζεκαληηθή ππνηίκεζε ζηελ αμία ηνπο. Μάιηζηα δελ είλαη ιίγνη νη 

νηθνλνκνιφγνη πνπ ζπλέδεζαλ ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε κε ηα πηζησηηθά παξάγσγα 

θαη ηε ιαλζαζκέλε ρξήζε ηνπο, αθνχ απφ πξντφληα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ είραλ 

κεηαηξαπεί ζε εξγαιεία θεξδνζθνπίαο.  

 

                                                           

1
 Ζ πιεξνθνξηθή είλαη ε επηζηήκε πνπ εξεπλά ηελ θσδηθνπνίεζε, δηαρείξηζε θαη κεηάδνζε ζπκβνιηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ. 

2
 Πξφθεηηαη γηα ηνλ θιάδν ησλ Οηθνλνκηθψλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ εμεχξεζε θαη δηαρείξεζε θεθαιαίσλ. Υξεζηκνπνηεί 

θαη δηαλέκεη ηα δηαζέζηκα θεθάιαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ εθάζηνηε ξίζθνπ 

απφδνζεο. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF&action=edit&redlink=1
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1.2 ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε ρξνληθή ζπγθπξία πνπ δνχκε απνηειεί ίζσο ηε ρεηξφηεξε 

κεηαπνιεκηθή θξίζε πνπ έρεη γλσξίζεη ε παγθφζκηα νηθνλνκία, κε πνιιαπιφ αληίθηππν 

ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Έρνπλ έξζεη ζην θσο ζεκαληηθά δνκηθά πξνβιήκαηα θξαηψλ, 

ελψ ππφ δηαξθή ακθηζβήηεζε έρνπλ ηεζεί θαη πνιηηηθά θαζεζηψηα. Ζ θξίζε άιισζηε 

έρεη κεηνλνκαζζεί απφ νηθνλνκηθή ζε θνηλσληθνπνιηηηθή, κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο πνπ 

απηφ επηθέξεη. 

 

Ζ αθνξκή γηα ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο δφζεθε κε ηελ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο 

θαηνηθίαο ζηηο Ζ.Π.Α. ζηα κέζα ηνπ 2007. Μέρξη εθείλν ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ε 

παγθνζκηνπνίεζε είρε θηάζεη ζην απφγεηφ ηεο, ελψ νη ξπζκνί αλάπηπμεο παγθνζκίσο 

έηξεραλ κε πςεινχο ξπζκνχο. Οη Ζ.Π.Α. είραλ επηθεληξσζεί ζην δηεζλή ηνπο ξφιν κεηά 

θαη ηα γεγνλφηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ ηνπ 2001, ε Δ.Δ. θαηλφηαλ λα πξνζπαζεί λα 

δεκηνπξγήζεη έλα απνηειεζκαηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ζε θνηλσληθνπνιηηηθφ επίπεδν 

(εθηφο ηνπ νηθνλνκηθνχ, ην νπνίν θαη απνηεινχζε ηνλ αξρηθφ ζθνπφ ηεο πάιαη πνηέ 

Δ.Ο.Κ.) ελψ ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ ιεμηιφγην είρε πιένλ πξνζηεζεί ε ιέμε BRIC 

(απφ ηα αξρηθά ησλ θξαηψλ Βξαδηιία, Ρσζία, Ηλδία θαη Κίλα) , φπνπ απνηεινχζε 

ζπλψλπκν ηνπ φξνπ ησλ ηαρέσο αλαπηπζζφκελσλ νηθνλνκηψλ.  

 

Με ηελ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο θαηνηθίαο ζηηο Ζ.Π.Α. ζπλέβεζαλ ζεηξά αιπζηδσηψλ 

αληηδξάζεσλ, κε βαζηθή ηελ ρξενθνπία ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηηο Ζ.Π.Α. 

(Bear Stearns θαη ), ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο νδήγεζε ζηελ θαηάξξεπζε ηεο 

επελδπηηθήο Σξάπεδαο Lehman Brothers. Ζ θξίζε είρε νλνκαζηεί ρξεκαηνπηζησηηθή, 

αθνχ ην βαζηθφηεξν πξφβιεκα εζηηαδφηαλ ζηελ απψιεηα εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ 

ηξαπεδψλ, ζηελ απξνζπκία ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο κέζσ ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο θαη 

θπζηθά ζηε ζπξξίθλσζε ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο. 

 

Μπξνζηά ζηνλ θίλδπλν ρξενθνπίαο φρη κφλν ησλ ηξαπεδψλ αιιά θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο 

νηθνλνκίαο, νη θεληξηθέο θπβεξλήζεηο, κε πξψηε απηή ησλ Ζ.Π.Α., απνθάζηζαλ ηε 

ζηήξημε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ κε θξαηηθνχο πφξνπο, 

ζεσξψληαο ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα σο ην βαζηθφ κνριφ άζθεζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηνπο. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλήζεθε ζε άκεζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη ε Δ.Δ., κε ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα λα αλαιακβάλεη 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε ζηήξημε ηνπ επξσπατθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηηο 

θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ λα δηαηπκπαλίδνπλ ηελ πξφζεζή ηνπο λα ζηεξίμνπλ κε 

θάζε κέζν ηηο ηξάπεδεο, αλαθνηλψλνληαο παθέηα ζηήξημεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο. 



4 

 

Σφηε ήηαλ φκσο πνπ ήξζαλ ζηελ επηθάλεηα ηα ζεκαληηθά δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα 

ησλ θξαηψλ. Ζ αλάπηπμε ησλ ρσξψλ ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ είρε βαζηζηεί ζηηο έλλνηεο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο κφριεπζεο, νη νπνίεο φπσο πξναλαθέξζεθε βαζίδνληαλ ζηελ 

πίζηε. Ζ εκπηζηνζχλε φκσο είρε ραζεί θαη ηε ζέζε ηεο είρε ιάβεη ε ακθηβνιία θαη ε 

ακθηζβήηεζε. Καη ελψ ε θεληξηθή θπβέξλεζε ησλ Ζ.Π.Α. θάλεθε λα ειέγρεη θαιχηεξα 

ηελ θαηάζηαζε, δηαζέηνληαο θαιχηεξε νξγάλσζε ζηηο δνκέο θαη ζηνπο ζεζκνχο ηεο, ε 

Δ.Δ. βξέζεθε απξνεηνίκαζηε ζηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο πξφθιεζεο. 

 

Άιισζηε, κε ηε ιήμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ήηαλ ηφζν κεγάιε ε ρξεκαηνδφηεζε 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο Δπξψπεο, φπνπ κε ην μέζπαζκα 

ηεο θξίζεο θάλεθαλ ηα κεγάια ρξέε ησλ επξσπατθψλ νηθνλνκηψλ θαη ηα κεγάια 

δεκνζηνλνκηθά ηνπο πξνβιήκαηα. Σελ αξρή έθαλε ε Ηζιαλδία, θεξχζζνληαο ζηάζε 

πιεξσκψλ. Σν κεγάιν πξφβιεκα σζηφζν πξνέθπςε κε ην ρξένο ηεο Διιάδαο, ην 

νπνίν ζπλνδεχεηαη θαη απφ πςειφ έιιεηκκα. Ξαθληθά κία ρψξα 10 εθαηνκκπξίσλ 

θαηνίθσλ θαη κε Α.Δ.Π. κφιηο ην 0,48%3 ηνπ παγθφζκηνπ Α.Δ.Π. έγηλε πξψηε είδεζε 

ζηα Μ.Μ.Δ.  

 

Καη θπζηθά δελ ήηαλ κφλν ε απιή θαηαγξαθή ησλ γεγνλφησλ αιιά θαη ε ηεξάζηηα 

παγθφζκηα αλεζπρία πνπ πξνθάιεζε ην ελδερφκελν ζηάζεο πιεξσκψλ ηεο Διιάδαο. 

Ζ θεληξηθή θπβέξλεζε, πνπ είρε αλαιάβεη ηελ εμνπζία κφιηο ιίγνπο κήλεο πξηλ,  

θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη ζεηξά αιιεπάιιεισλ πξνβιεκάησλ, κε ηε ζεκαληηθή 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο ρξήκαηνο λα θαζηζηά δχζθνιε ηελ νκαιή ρξεκαηνδφηεζή ηεο απφ 

ηηο αγνξέο θαη ηε δπζπηζηία ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν πιένλ θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ρψξαο λα κεγαιψλεη επηθίλδπλα.  

 

Κάπνπ εθεί έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ν ξφινο ηνπ 

νπνίνπ είλαη λα επηβιέπεη ην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα 

παξαθνινπζψληαο ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη ηα ηζνδχγηα πιεξσκψλ θαη λα 

πξνζθέξεη νηθνλνκηθή θαη ηερληθή βνήζεηα φηαλ ηνπ δεηεζεί. Δλεξγφ ξφιν φκσο 

αλέιαβε θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε, ε νπνία έβιεπε πξψηε θνξά θξάηνο κέινο ηεο λα 

θηλδπλεχεη κε ην θάζκα ηεο ρξενθνπίαο, γεγνλφο πνπ ζα είρε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο 

γηα νιφθιεξε ηελ Έλσζε. Μεηά απφ ζεκαληηθέο δηαβνπιεχζεηο θαη ζπλελλνήζεηο, 

δεκηνπξγήζεθε ν πεξηβφεηνο «κεραληζκφο ζηήξημεο Δ.Δ. κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γ.Ν.Σ. 

θαη ηεο Δ.Κ.Σ.» φπνπ πξνβιέπεη ζεηξά ελεξγεηψλ κε ζθνπφ ηε δηάζσζε επξσπατθψλ 

                                                           

3
 IMF, WORLD ECONOMIC OUTLOOK, APRIL 2010 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%B6%CF%8D%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CF%8E%CE%BD
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νηθνλνκηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα. Ο φξνο ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο απνηειεί πιένλ ην βαζηθφ ζηφρν ησλ θεληξηθψλ 

θπβεξλήζεσλ ηεο Δ.Δ. κε ζηφρν πάληα ηελ απνθπγή θαηλνκέλσλ ζαλ ηεο Διιάδνο 

αιιά θαη ηε ζσξάθηζε ηεο Δπξσπατθήο νηθνλνκίαο ζην ζχλνιφ ηεο. 

 

Ζ θξίζε πνπ πεξηγξάθηεθε ζπλνπηηθά παξαπάλσ είρε σο απνηέιεζκα λα γίλνπλ 

επξέσο γλσζηά ηα πηζησηηθά παξάγσγα θαη ν ξφινο πνπ απηά δηαδξακάηηζαλ ζηελ 

εμέιημε ηεο θξίζεο. Αθνχζηεθαλ θαη γξάθηεθαλ πνηθίια ζρφιηα γηα ην ξφιν ησλ 

πηζησηηθψλ παξαγψγσλ. Τπήξμαλ θσλέο πνπ εμείξαλ ην ξφιν ησλ παξαγψγσλ, 

ζεσξψληαο πσο ρσξίο απηά ε θαηάξεπζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηνπ 

ζπλφινπ ηεο νηθνλνκίαο ζα είρε επηηαρπλζεί θαη ελ ηέιεη δελ ζα απνηξεπφηαλ. Τπήξμε 

φκσο θαη ν αληίινγνο, ζεσξψληαο πσο ηα παξάγσγα απηά, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο θεξδνζθνπηθά εξγαιεία, νδήγεζαλ ζε αζηάζεηα ηηο αγνξέο, 

αθνχ ε έιιεηςε νξγαλσκέλσλ αγνξψλ θαη επαξθνχο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ επέηξεςε 

ζε θεξδνζθφπνπο λα «παίμνπλ» κε ηηο αγνξέο θαη θαηά ζπλέπεηα, κε νιφθιεξεο 

θνηλσλίεο.  

 

ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη πεξηγξαθή ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αγνξά, ρσξίο δηαηχπσζε θξίζεο αλαθνξηθά κε ην ζεηηθφ ή 

αξλεηηθφ ξφιν πνπ απηά δηαδξακαηίδνπλ ζηηο ζεκεξηλέο εμειίμεηο ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο. 

 

Πην αλαιπηηθά, ε εξγαζία ζα πεξηιακβάλεη έλα θεθάιαην ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη 

πιήξσο ε έλλνηα ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ελψ ζην επφκελν θεθάιαην ζα γίλεηαη 

πιήξεο πεξηγξαθή ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζήκεξα ζηελ 

αγνξά θαζψο θαη πνηνί θνξείο ρξεζηκνπνηνχλ πηζησηηθά παξάγσγα. ηα ηειεπηαία δχν 

θεθάιαηα ζα εξεπλεζεί ν ξφινο ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ ζηελ εμέιημε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα θαη ζα αλαιπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ παξαπάλσ έξεπλα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ 

 

 

2.1 ΟΡΗΜΟ 

Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε βαζίζηεθε ζην κνληέιν ηεο πηζησηηθήο απειεπζέξσζεο, 

γεγνλφο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ελφο λένπ είδνπο θηλδχλνπ ζηελ αγνξά. 

Πξφθεηηαη γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ν νπνίνο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ν θίλδπλνο 

πνπ δηαηξέρεη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα κελ εηζπξάμεη έγθαηξα ηηο απαηηήζεηο ηνπ ή 

αθφκα, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, λα κελ ηηο εηζπξάμεη πνηέ. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα 

δηαηαξάμεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο νληφηεηαο θαη ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε κπνξεί λα 

ηελ νδεγήζεη αθφκα θαη ζηε ρξενθνπία. 

 

Αλαδεηψληαο γεγνλφηα πνπ απνδεηθλχνπλ ηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρνπλ νη επηρεηξήζεηο 

πνπ ρνξεγνχλ θαη ιακβάλνπλ πηζηψζεηο, πεξηγξάθνληαη ηα θάησζη: 

 

- Ζ αδπλακία ελφο ηδηψηε θαηαλαισηή λα απνπιεξψζεη έγθαηξα ηηο δφζεηο 

ζηεγαζηηθνχ ηνπ δαλείνπ ή νθεηιέο ηεο πηζησηηθήο ηνπ θάξηαο 

- Ζ αδπλακία κηαο επηρείξεζεο γηα έγθαηξε θαηαβνιή νθεηιήο ζε δάλεην ή ηελ 

έγθαηξε εμφθιεζε νθεηιήο ζε θεθάιαην θίλεζεο 

- Ζ κε έγθαηξε εμφθιεζε εκπνξηθνχ ηηκνινγίνπ απφ κεξηάο επηρείξεζεο 

- Ζ κε έγθαηξε θαηαβνιή κηζζνδνζίαο εθ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο 

- Ζ αδπλακία έγθαηξεο πιεξσκήο θνππνληνχ ή θαη νκνινγίαο εθ κέξνπο 

επηρείξεζεο ή αθφκα θαη θξάηνπο 

- Ζ αδπλακία θαηαβνιήο απνδεκίσζεο απφ αζθαιηζηηθή εηαηξεία 

 

Σν ζηνηρείν πνπ ρξήδεη κειέηεο είλαη ν βαζκφο έθζεζεο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν φζσλ 

ρνξεγνχλ πηζηψζεηο θαη αλ ηα επίπεδα θηλδχλνπ είλαη ίδηα γηα φινπο. Ζ απάληεζε είλαη 

πσο θάζε επηρείξεζε ή νξγαληζκφο πνπ ρνξεγεί πηζηψζεηο δελ έρεη ηνλ ίδην βαζκφ 

έθζεζεο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν. Ζ δηάξζξσζε ησλ θεθαιαίσλ, ε νξζνινγηθή 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ αιιά θαη ε ιήςε εμαζθαιίζεσλ έλαληη 

ησλ ρνξεγνχκελσλ πηζηψζεσλ είλαη ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ έθηαζε 

ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. 

 

Ο Πηζησηηθφο Κίλδπλνο δεκηνπξγείηαη φηαλ ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο 

ρξεκαηνδνηνχκελεο επηρείξεζεο είλαη ρακειή, θαη άξα εππξφζβιεηε αθφκε θαη απφ 
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αζήκαληεο κεηαβνιέο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Έηζη, ελδερφκελεο αιιαγέο ζην 

κηθξννηθνλνκηθφ ή θαη καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί εχθνια λα νδεγήζνπλ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο ζε αδπλακία απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο.  

 

2.2 ΤΝΔΠΔΗΔ ΣΟΤ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

Ζ έθζεζε κηαο επηρείξεζεο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν απφ κφλε ηεο κπνξεί λα απνηειέζεη 

ηξνρνπέδε ζηα αλαπηπμηαθά ζρέδηά ηεο θαη λα ελ κέξεη λα απνδπλακψζεη ηε ζέζε ηεο 

ζηελ αγνξά. Γηα ην ιφγν απηφ νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ ζπλερψο λα πεξηνξίδνπλ ην 

βαζκφ έθζεζήο ηνπο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν.  

 

Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ζε ελδερφκελε αδπλακία έγθαηξεο 

είζπξαμεο απαίηεζεο είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, ε 

αλαδήηεζε έθηαθηεο ρξεκαηνδφηεζεο είηε ε αλάγθε δηαηήξεζεο πςειψλ 

απνζεκαηηθψλ, θαζψο ιφγσ κεησκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ, αδπλαηεί λα θαιχςεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο. 

 

Βέβαηα ηα πξάγκαηα κπνξεί λα ρεηξνηεξεχζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ζε ελδερφκελε 

ξαγδαία αχμεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ηελ επηρείξεζε 

αθφκα θαη ζε πηψρεπζε. 

 

Σέινο, δελ είλαη ζπάλην ην θαηλφκελν ησλ εηαηξηψλ πνπ αλαγθάδνληαη είηε λα 

αλαζηείινπλ ηαθηηθνχο ή θαη ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο, είηε λα ράζνπλ ην φπνην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα δηαζέηνπλ, εθφζνλ ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο δελ επηηξέπεη 

ηελ άκεζε πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ ηνπο. 

 

2.3 ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ  

Ο Πηζησηηθφο Κίλδπλνο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα αθφκα θαη ησλ 

Υξεκαηνπηζησηηθψλ Οξγαληζκψλ, παξ’ φιεο ηηο εγγπήζεηο πνπ ιακβάλνπλ γηα θάζε 

παξερφκελν πξντφλ ρξεκαηνδφηεζεο. Ο Πηζησηηθφο Κίλδπλνο είλαη απμεκέλνο ζηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ηφζν ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη 

πξντφλησλ, φζν θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ πειαηψλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη νη 

νξγαληζκνί απηνί. 

 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, εηδηθά γηα ηνπο Σξαπεδηθνχο Οξγαληζκνχο, ν Πηζησηηθφο 

Κίλδπλνο ζα πξέπεη λα κεηξηέηαη κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα, έηζη ψζηε ε 

Σξάπεδα λα δεζκεχεη ηα ιηγφηεξα δπλαηά θεθάιαηα γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ επηζθαιεηψλ. 
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Σα παξαπάλσ έρνπλ έγθαηξα επηζεκαλζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε νπνία κε ηελ 

νδεγία πεξί θεθαιαηαθήο επάξθεηαο CAD II4, έρεη αλαβαζκίζεη ην ζρεηηθφ επνπηηθφ 

πιαίζην, ζην νπνίν έρεη ελαξκνληζζεί θαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.    

 

Έηζη, νη Σξάπεδεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ηηο νδεγίεο απηέο, ζα ειέγμνπλ θαιχηεξα ηηο 

επηζθάιεηέο ηνπο θαη ζα κπνξέζνπλ λα επελδχζνπλ παξαγσγηθφηεξα ηα θεθάιαηά ηνπο 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο, γεγνλφο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ιφγσ ησλ 

ζπλζεθψλ ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ πνπ δεκηνπξγείηαη ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

 

2.4 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ  

Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ θαινχληαη λα επηιχζνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ 

ρνξεγνχλ πηζηψζεηο είλαη ε πνζνηηθνπνίεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθξνηνχλ εηδηθά ηκήκαηα πνπ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πειαηψλ ηνπο θαη πιεξνθνξνχλ ηε 

δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο γηα ηε ρνξήγεζε ή κε πηζηψζεσλ ζηνπο πειάηεο ηεο. 

 

Αξθεηέο επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνχλ δηθά ηνπο ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ, βαζηδφκελεο ηφζν ζε δεκνζηεπκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία φζν θαη ζε 

πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ απφ ηελ αγνξά γηα ηνπο πειάηεο ηνπο. Έηζη 

δεκηνπξγνχλ έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο κε δηάθνξεο βαζκίδεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, κε 

ην νπνίν θαηαηάζζνπλ ην πειαηνιφγηφ ηνπο ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο, θαη αλάινγα κε 

ηελ θαηάηαμε απνθαζίδνπλ θαη γηα ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Πειάηεο πνπ 

θαηαηάζζνληαη ζε ρακειέο βαζκίδεο, ζεσξνχληαη πςεινχ ξίζθνπ θαη ηηκνινγνχληαη 

αθξηβφηεξα απ’ ηνπο ππνινίπνπο. Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ράξαμεο ζηξαηεγηθήο, ε 

επηρείξεζε κπνξεί λα απαηηήζεη πξφζζεηεο εμαζθαιίζεηο απφ πειάηεο πνπ ζεσξεί 

πςεινχ θηλδχλνπ. 

 

Δθηφο απφ ηα κνληέια αμηνιφγεζεο πνπ νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο αλαπηχζζνπλ, ππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο θαη κε ηξίηεο επηρεηξήζεηο πνπ εηδηθεχνληαη ζηελ αλάπηπμε 

θαη ιεηηνπξγία ηέηνησλ πξνγξακκάησλ. Πξφθεηηαη γηα ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο, νη 

νπνίνη απαζρνινχλ έκπεηξν θαη πιήξσο θαηαξηηζκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ γηα ηε 

                                                           

4
 Capital Adequancy Directive – Οδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε αληηθείκελν ηελ απαηηνχκελε θεθαιαηαθή επάξθεηα 

ησλ επξσπατθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.  
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δεκηνπξγία θαη εμέιημε πξνγξακκάησλ πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο. Πην γλσζηέο 

εηαηξείεο είλαη ε Fitch Ratings, ε Standard & Poor’s θαη ε Moody’s, νη νπνίεο 

ζπλεξγάδνληαη κε ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο γηα ηε δεκηνπξγία 

πξνγξακκάησλ πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο, έλαληη θπζηθά θάπνηνπ ηηκήκαηνο, κε ην 

νπνίν θνζηνινγνχλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπο. ην ζεκείν απηφ παξαηίζεηαη 

ελδεηθηηθφο πίλαθαο κε ηηο βαζκίδεο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

ηξεηο παξαπάλσ νίθνη. 

 

Πίνακαρ 1: Καηεγνξίεο Δηαβάζκηζεο Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ 
Πεγή: http://globotrends.pbworks.com/w/page/14808172/foreign-currency-debt-rating 
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2.5 ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΥΧΡΑ (Sovereign Risk) 

Απφ ηελ επηθεθαιίδα γίλεηαη αληηιεπηφ πσο κε ηελ έλλνηα πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ρψξαο 

ελλνείηαη ν θίλδπλνο κία ρψξα λα αδπλαηεί λα εμνθιήζεη ηηο δαλεηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο 

θαη λα αδπλαηεί λα θαιχςεη ηηο εγγπήζεηο πνπ έρεη παξάζρεη ζε ρνξεγεζέληα δάλεηα. 

Με ιίγα ιφγηα ν ελ ιφγσ θίλδπλνο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα κηαο 

ρψξαο. 

 

Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ, θαη έλεθα ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, ε νπνία 

κεηεηξάπεθε ζε θξίζε ρξένπο γηα ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, έρεη γίλεη ηδηαίηεξε κλεία ζην 

απμεκέλν Sovereign Risk αξθεηψλ θξαηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδνο. 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ρψξαο ιακβάλνληαη ππφςε νξηζκέλνη 

καθξννηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο ρψξαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη: 

 

- Γείθηεο δεκνζίνπ ρξένπο 

- Γείθηεο Δηζαγσγψλ 

- Γείθηεο Δπελδχζεσλ 

- Γηάξζξσζε Δμαγσγψλ 

- Πνξεία ΑΔΠ 

 

Αμηνινγψληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ δεηθηψλ, κπνξεί λα ππνινγηζηεί ε 

αλάγθε κίαο ρψξαο γηα εμσηεξηθφ δαλεηζκφ, ν βαζκφο εμάξηεζήο ηεο απφ ηνπο 

πηζησηέο θαη ε δπλαηφηεηα πνπ έρεη επηδείμεη ζηελ θαηαλνκή ησλ δηαηηζέκελσλ 

θεθαιαίσλ πξνο φθεινο ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο, ε νπνία θπζηθά θαη απνηειεί ην 

βαζηθφ κνριφ νκαιήο απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ. 

 

Πνιιέο επηρεηξήζεηο εμαγσγηθνχ ραξαθηήξα αιιά θαη δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθνί 

νξγαληζκνί, γηα ηε ρνξήγεζε πηζηψζεσλ, ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηφζν ηνλ επηκέξνπο 

πηζησηηθφ θίλδπλν ηνπ πειάηε ηνπο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε 

φζν θαη ηνλ θίλδπλν ρψξαο πνπ απηφο δξαζηεξηνπνηείηαη.  

 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη νη δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα ηα ειιεληθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ηα νπνία ελψ δελ 

είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο επελδπηηθά πξντφληα πςεινχ ξίζθνπ, ελ ηνχηνηο ε 

ρεηξνηέξεπζε ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο ρψξαο επηβάξπλε θαη ηε δηθή ηνπο 

πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε θαη δπζρέξαλε ζεκαληηθά ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε θεθάιαηα 
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θαη ζπλεπψο ηελ νκαιή ρξεκαηνδφηεζε ηεο αγνξάο, επηηείλνληαο ηελ χθεζε ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία. 

 

2.6 ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  (Counterparty Risk) 

Έλα ζεκαληηθφ είδνο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη ν θίλδπλνο απνδεκίσζεο. Αλαθέξεηαη 

ζηελ αδπλακία πνπ αληηκεησπίδεη έλαο νξγαληζκφο ή κία επηρείξεζε ζηελ εμφθιεζε 

κίαο νκνινγίαο, ελφο πηζησηηθνχ παξαγψγνπ, ελφο ζπκβνιαίνπ αζθάιηζεο πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ, ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ζπλαιιαγήο. 

 

Ζ έθζεζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν δχλαηαη λα δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα απφ ηνλ απιφ πηζησηηθφ θίλδπλν, αθνχ ην ελδερφκελν αδπλακίαο 

θαηαβνιήο απνδεκίσζεο εθ κέξνπο κηαο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο ή ελφο εθδφηε 

ζπκβνιαίνπ αζθάιηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζα επεξεάζεη ηελ επηρείξεζε εθείλε πνπ 

έρεη ζπλάςεη ηα ελ ιφγσ ζπκβφιαηα γηα ηελ αληηζηάζκηζε ηνπ απινχ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ πνπ αληηκεησπίδεη. 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηνχ ηνπ θηλδχλνπ είλαη ε θαηάξεπζε ηεο ακεξηθαληθήο 

αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο AIG, ε νπνία απνθεχρζεθε ηελ χζηαηε ζηηγκή κε ηελ 

παξέκβαζε ηνπ ακεξηθαληθνχ θξάηνπο. Ζ ελ ιφγσ εηαηξεία είρε αζθαιίζεη ζεκαληηθνχο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ ηνπο θηλδχλνπ θαη ελδερφκελε 

θαηάξξεπζε ηεο ζα άθελε εθηεζεηκέλν ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν κεγάιν κέξνο ηεο 

αγνξάο θαη ζα πξνθαινχζε ηξηγκνχο ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

2.7 ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν εληνπηζκφο θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

απνηειεί πξσηαξρηθφ ζηφρν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ βαζίδνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπο ζηε 

ρνξήγεζε πηζηψζεσλ θαη ραξάδνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο βάζεη ηεο έθζεζήο ηνπο ζηνλ 

θίλδπλν. Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο είλαη αθνχ ππνινγηζηεί ε έθζεζε ζε πηζησηηθφ 

θίλδπλν πνπ έρεη ε επηρείξεζε, ζηε ζπλέρεηα λα αλαπηπρζνχλ κέζνδνη αληηκεηψπηζήο 

θαη κεηξίαζήο ηνπ, αθνχ είλαη αδχλαηε ε νξηζηηθή εμάιεηςή ηνπ. 

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη γλσζηή ε έθζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε πηζησηηθφ θίλδπλν, 

παξέρνληαη κηα ζεηξά απφ εξγαιεία θαη ηερληθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. 

 

Ο πην ραξαθηεξηζηηθφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη κέζσ ηεο 

ηηκνιφγεζεο ηνπ πειάηε. Πειάηεο πςεινχ ξίζθνπ ζπλήζσο ηηκνινγνχληαη πςειφηεξα 
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απ’ φηη απηνί πνπ ελέρνπλ ρακειφηεξν θίλδπλν γηα ηελ επηρείξεζε. ηελ ηξαπεδηθή 

πξαθηηθή, ε αληηκεηψπηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γίλεηαη κε ηα γλσζηά πεξηζψξηα 

(spreads) επί ησλ βαζηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ επηηνθίσλ. Με ηελ έλλνηα ησλ spreads νη 

ηξάπεδεο ελλννχλ ην αληάιιαγκα πνπ ιακβάλνπλ έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζηνλ 

νπνίν εθηίζεληαη κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

Δθηφο απφ ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, έλαο άιινο δεκνθηιήο ηξφπνο κεηξίαζεο ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ πειαηψλ. 

Απμεκέλεο πηζηνδνηήζεηο ζε κηθξφ αξηζκφ πειαηψλ ζπλεπάγνληαη απμεκέλνο 

πηζησηηθφο θίλδπλνο ιφγσ ηεο πςειήο ζπγθέληξσζεο. Γηα ην ιφγν απηφ πνιιέο 

επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ είηε ηε κεγαιχηεξε δηαζπνξά ζην πειαηνιφγηφ ηνπο είηε ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ πειαηνινγίνπ ηνπο, φζν απηφ βέβαηα είλαη εθηθηφ. Γηα ηελ θαιχηεξε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ πειαηνινγίνπ πνιιέο επηρεηξήζεηο αλαγθάδνληαη λα επεθηείλνπλ ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζε εζληθή εκβέιεηα, αθφκα θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο εμαγσγέο ηνπο, 

φπνπ φκσο εθεί θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο 

(ζπλαιιαγκαηηθφο, πνιηηηθφο, θίλδπλνο ρψξαο θηι), γεγνλφο πνπ απαηηεί θαιχηεξα 

επίπεδα νξγάλσζεο θαη ειέγρνπ. 

 

Δθηφο ησλ αλσηέξσ, θαη εθφζνλ νχηε ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, νχηε ε δηαθνξνπνίεζε 

κπνξνχλ λα θέξνπλ απνηέιεζκα, κηα επηρείξεζε κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε 

πεξηνξηζκφ ηεο πίζησζεο ζε νξηζκέλνπο πειάηεο ζηνπο νπνίνπο ζεσξεί πσο ν 

θίλδπλνο είλαη απμεκέλνο ή άιιαμαλ ζεκαληηθά νη ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ψζηε λα κελ 

δηθαηνινγείηαη ε πθηζηάκελε πίζησζε.  

 

Όζνλ αθνξά ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, ελεξγφ ξφιν ζηε κεηξίαζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ δηαδξακαηίδεη ε θεληξηθή θπβέξλεζε ηεο εθάζηνηε ρψξαο κε ηελ 

εγγχεζε ησλ θαηαζέζεσλ ησλ ηξαπεδψλ. ε πεξηφδνπο έληνλεο αλαηαξαρήο ζηηο 

αγνξέο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο, παξαηεξνχληαη θαηλφκελα αλαιήςεσλ ζεκαληηθψλ 

πνζψλ απφ ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, ππφ ηνλ θφβν ρξενθνπίαο ησλ ηειεπηαίσλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή επεκβαίλεη ε θεληξηθή θπβέξλεζε παξέρνληαο εγγχεζε ησλ 

θαηαζέζεσλ θαη απνηξέπνληαο ηνπο θαηαζέηεο απφ καδηθέο αλαιήςεηο, νη νπνίεο 

κπνξεί λα απνζηαζεξνπνηήζνπλ πεξεηαίξσ ηελ ηζνξξνπία ζην ζχζηεκα θαη ελ ηέιεη λα 

νδεγήζνπλ ζηελ θαηάξξεπζε ηξαπεδψλ. 

 

Ζ εμέιημε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηζηήκεο πξνζέδσζε ζηηο επηρεηξήζεηο έλα αθφκα 

ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Πξφθεηηαη γηα ηα 

πηζησηηθά παξάγσγα θαη ηα ζπκβφιαηα αληηζηάζκηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 
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Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ ηα νπνία κπνξνχλ λα 

απνθηήζνπλ νη επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έθζεζήο ηνπο ζηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΠΗΣΧΣΗΚΑ ΠΑΡΑΓΧΓΑ 

 

 

3.1 ΟΡΗΜΟ ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο κηα λέα θαηεγνξία 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ, πνπ ζθνπφ είρε ηελ παξνρή αζθάιεηαο έλαληη δεκηψλ 

πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Σα εξγαιεία απηά δελ είλαη άιια απφ ηα 

πηζησηηθά παξάγσγα. 

 

Με ηνλ φξν πηζησηηθά παξάγσγα ελλννχκε δηκεξή ζπκβφιαηα (bilateral contracts), ηα 

νπνία απνκνλψλνπλ ζπγθεθξηκέλεο φςεηο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ ην ππνθείκελν 

εξγαιείν θαη κεηαθέξνπλ ηνλ θίλδπλν απηφ κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ . 

 

Ζ εκθάληζε ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ ζηελ αγνξά έδσζε κηα άιιε δηάζηαζε ζηελ 

έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αθνχ θαηφξζσζε λα ηνλ απνκνλψζεη 

θαη λα ηνλ κεηαηξέςεη ζε έλαλ θίλδπλν δηαθνξεηηθφ απφ ηνπο ππφινηπνπο πνπ ήηαλ σο 

ηφηε γλσζηνί ζηελ αγνξά (λνκηζκαηηθφο, επηηνθηαθφο), θαζηζηψληαο δπλαηή ηε 

δηαρείξηζε ηνπ κέζα απφ δπλακηθέο ηερληθέο θαη ζηξαηεγηθέο αληηζηάζκηζεο. 

 

3.2 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ 

Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε ξαγδαία πηζησηηθή επέθηαζε αχμεζε 

ζεκαληηθά ηελ έθζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, θαζηζηψληαο 

επηβεβιεκέλε ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. Ζ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξαδνζηαθψλ 

κεζφδσλ πηζησηηθήο αλάιπζεο ηνπ δαλεηδφκελνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαθνξνπνίεζε 

ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απνηέιεζαλ ηελ απαξρή γηα ηελ αλαδήηεζε λέσλ 

θαηλνηνκηθψλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

Δπηπιένλ, ηα πηζησηηθά παξάγσγα εκθαλίζηεθαλ ζηελ αγνξά κεηά θαη ηελ εκθάληζε 

ηεο κεζφδνπ ηεο ηηηινπνίεζεο (securitization), ε νπνία είρε σο ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ. 

 

Ζ παξνπζία ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ ζηελ αγνξά θαιχπηεη ηελ αλάγθε γηα κηα 

ζεηξά απφ θηλδχλνπο πνπ ελέρνπλ νη ζπλαιιαγέο ζηηο αγνξέο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη 

νη παξαθάησ θίλδπλνη πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηα πηζησηηθά παξάγσγα: 
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- Ο θίλδπλνο ρξενθνπίαο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

- Ζ αδπλακία πιεξσκψλ κέξνπο ησλ ππνρξεψζεσλ. 

- Ζ νιηθή αδπλακία εμφθιεζεο ρξένπο. 

- Ζ αδπλακία πξφσξεο εμφθιεζεο κέξνπο ησλ ρξεψλ. 

- Υξενζηάζην. 

- Αλαδηάξζξσζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνρξεψζεσλ. 

 

 Σν κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, 

είλαη ε ηθαλφηεηα πνπ έρνπλ λα δηαρσξίδνπλ θαη λα απνκνλψλνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

κνξθέο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κε ζθνπφ ηελ αληηζηάζκηζή ηνπ. Μέρξη ηελ εκθάληζε 

ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ δελ ήηαλ δπλαηή ε αληηκεηψπηζε ηνπ δηπινχ θηλδχλνπ 

αζέηεζεο πιεξσκψλ θαη κεηαβνιήο ησλ πεξηζσξίσλ πνπ αληηκεησπίδεη έλα 

ρξεφγξαθν. Οη δχν παξαπάλσ θίλδπλνη απνηεινχλ δχν φςεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

ελφο ρξενγξάθνπ ή ελφο εθδφηε θαη δελ ήηαλ δπλαηή ε μερσξηζηή αληηκεηψπηζή ηνπο 

κε ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο παξαγψγσλ πνπ θπθινθνξνχζαλ πξηλ ηελ εκθάληζε ησλ 

πηζησηηθψλ παξαγψγσλ (ρξεκαηννηθνλνκηθά δηθαηψκαηα, πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα, 

ζπκβφιαηα αληαιιαγήο). Σα πηζησηηθά παξάγσγα έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα 

αληηκεηψπηζεο θάζε θηλδχλνπ μερσξηζηά. 

 

3.3 ΥΡΖΖ ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ 

Σα πηζησηηθά παξάγσγα εμ’ νξηζκνχ δεκηνπξγήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ αληηζηάζκηζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Όπσο είλαη θαηαλνεηφ ηα ελ ιφγσ πξντφληα ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ εθηίζεληαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαη νη νπνίεο 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

 

Σπάπεζερ 

 

Καηά γεληθή νκνινγία, ηα ηξαπεδηθά πηζησηηθά ηδξχκαηα, εθ θχζεψο ηνπο, είλαη 

εθηεζεηκέλα ζε πςειφ πηζησηηθφ θίλδπλν, ε δηαρείξηζε ηνπ νπνίνπ απνηειεί κείδνλνο 

ζεκαζίαο ζέκα γηα ην management ησλ Σξαπεδψλ. Οη θαλφλεο πνπ έρνπλ ζέζεη νη 

επνπηηθέο αξρέο θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηε ρξήζε παξαγψγσλ πξνθεηκέλνπ νη Σξάπεδεο 

λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα ηνλ πηζησηηθφ ηνπο θίλδπλν θαη λα ζπλερίδνπλ 

απξφζθνπηα ην αλαπηπμηαθφ ηνπο έξγν.  

 

Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, νη Σξάπεδεο θάλνπλ ρξήζε θαη ηνπ 

αλάινγνπ πηζησηηθνχ παξαγψγνπ. Έηζη, παξαδείγκαηνο ράξε, ε αγνξά εηαηξηθψλ 

νκνιφγσλ ζπλνδεχεηαη θαη απφ αληίζηνηρε αγνξά ζπκβνιαίσλ cds, ελψ εμίζνπ 
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δηαδεδνκέλν παξάγσγν γηα ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα είλαη θαη ηα CDOs, ηα νπνία 

απνηεινχλ πεγή πξφζζεηεο ξεπζηφηεηαο θαη βειηίσζεο ηεο εηθφλαο ηνπ ελεξγεηηθνχ 

ηνπο. Ληγφηεξν δηαδεδνκέλα είλαη ηα ζπκβφιαηα TRS, ελψ απμάλνληαη νη πεξηπηψζεηο 

επέλδπζεο ζε πηζησηηθέο δείθηεο.  

 

Δπενδςηικά Funds 

 

Δθηφο απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, κηα εμίζνπ ζεκαληηθή θαηεγνξία πνπ θάλεη 

ρξήζε ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ είλαη ηα επελδπηηθά funds. Οη δηαρεηξηζηέο 

επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ έρνπλ ζεκαληηθή έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν, δηαηεξψληαο 

αλνηθηέο ζέζεηο ζε ρξεφγξαθα αλά ηνλ θφζκν, κε απνηέιεζκα ε αληηζηάζκηζε ηνπ 

θηλδχλνπ λα είλαη ην πξψην δεηνχκελν. Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ρξένπο πνπ έρνπλ 

αλαιάβεη, έρνπλ αγνξάζεη θαη ην αληίζηνηρν πηζησηηθφ παξάγσγν πξνθεηκέλνπ λα 

αληηζηαζκίζνπλ ηνλ θίλδπλφ ηνπο. 

 

Δθηφο φκσο απφ αληηζηαζκηζηηθφ ραξαθηήξα, ηα επελδπηηθά θεθάιαηα έρνπλ επηδείμεη 

θαη έληνλε θεξδνζθνπηθή δηάζεζε κέζα απφ ηελ αγνξά ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ. 

Σα πςειά θεθάιαηα πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ην επηζεηηθφ πξνθίι 

ησλ κειψλ ηνπο έρνπλ νδεγήζεη ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπο ζε θπλήγη απνδφζεσλ κέζσ 

θπξίσο ησλ naked cds ή παξαγψγσλ επί πηζησηηθψλ δεηθηψλ (cdx, iTraxx), γεγνλφο 

πνπ γηα πνιινχο έρεη αιινηψζεη ηνλ αληηζηαζκηζηηθφ ξφιν ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ 

θαη έρεη πιεζχλεη ηηο θσλέο πνπ δεηνχλ απζηεξφηεξν ξπζκηζηηθφ πιαίζην ζηε 

δηελέξγεηα ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 

Αζθαλιζηικά – ςνηαξιοδοηικά Σαμεία 

 

Σν ζπληεξεηηθφ πξνθίι ησλ αζθαιηζηηθψλ – ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηα πςειά θεθάιαηα πνπ δηαρεηξίδνληαη αιιά θαη ηνλ έληνλν θνηλσληθφ ηνπο 

ραξαθηήξα, ηα θαζηζηνχλ κία αθφκα θαηεγνξία ρξεζηψλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ. 

 

Μεγάιν κέξνο ησλ δηαρεηξηδφκελσλ θεθαιαίσλ έρεη επελδπζεί ζην δεκφζην ρξένο ησλ 

θξαηψλ (κέζσ ηεο αγνξάο θξαηηθψλ νκνιφγσλ) θαη ιηγφηεξν ζε ηδησηηθφ (εηαηξηθά 

νκφινγα θαη κεηνρέο), κε απνηέιεζκα ηα αζθαιηζηηθά ηακεία λα έρνπλ θαηά βάζε 

αγνξάζεη ζπκβφιαηα cds κε αλαθνξά ζε θξαηηθά ρξεφγξαθα (sovereign cds) ελψ ζην 

ραξηνθπιάθηφ ηνπο δηαηεξνχλ θαη ζπκβφιαηα cds κε αλαθνξά ζε εηαηξηθά ρξεφγξαθα. 
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Μεμονυμένοι Δπενδςηέρ 

 

Ζ θαηεγνξία ησλ κεκνλσκέλσλ επελδπηψλ απνηειεί ηε κηθξφηεξε αλαθνξηθά κε ηηο 

αλσηέξσ ζηε ρξήζε πηζησηηθψλ παξαγψγσλ. Σν γεγνλφο απηφ είλαη απνιχησο 

θαηαλνεηφ ιφγσ θπξίσο ηνπ ρακεινχ χςνπο ησλ ππφ δηαρείξηζε θεθαιαίσλ αιιά θαη 

ην πεξηνξηζκέλν επίπεδν γλψζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο. Παξφια απηά ππάξρνπλ 

απινί κεκνλσκέλνη επελδπηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πηζησηηθά παξάγσγα, είηε κε 

ζθνπφ λα αληηζηαζκίζνπλ κέξνο ηνπ θηλδχλνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο, είηε 

θεξδνζθνπψληαο θαη αλαδεηψληαο πςειφηεξεο απνδφζεηο ζηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπο. 

 

Δπισειπήζειρ 

 

Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία ρξεζηψλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ αλαθέξεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο εζληθέο νηθνλνκίεο αιιά θαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη εθηεζεηκέλε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ησλ πειαηψλ 

ηεο. Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα αληηκεησπίδνπλ επηρεηξήζεηο πνπ ην πειαηνιφγηφ ηνπο 

απνηειείηαη απφ θξαηηθνχο θνξείο, ινηπέο επηρεηξήζεηο θαη ιηγφηεξν απφ πειάηεο 

ιηαληθήο. Ζ θαηεγνξία απηή δελ θάλεη ηδηαίηεξε ρξήζε ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ θαη 

ε δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζε απηέο ηηο αγνξέο απνηειεί ίζσο ην κεγαιχηεξν ζηνίρεκα. 

Δίλαη γεγνλφο πσο ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ είζνδν 

ζηελ αγνξά ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ απνζαξξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο απφ ηέηνηνπ 

είδνπο θηλήζεηο, σζηφζν δελ παχεη λα ραξαθηεξίδεηαη σο ε θαηεγνξία ησλ 

πεξηζζφηεξσλ δπλεηηθψλ ρξεζηψλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ. 

 

Δίλαη γεγνλφο πσο ε έιιεηςε θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ γχξσ απφ ηελ αγνξά ησλ 

πηζησηηθψλ παξαγψγσλ έρεη απνζαξξχλεη ζεκαληηθφ αξηζκφ ππνςεθίσλ ρξεζηψλ, 

πεξηνξίδνληαο ηνπο θαηά βάζε ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη επελδπηηθά 

θεθάιαηα, ζε ρξήζηεο δειαδή πνπ δηαρεηξίδνληαη ζεκαληηθνχ χςνπο θεθάιαηα θαη νη 

νπνίνη απαζρνινχλ θαη ην θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηε δηελέξγεηα 

ηέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγψλ. Ο αληηζηαζκηζηηθφο ραξαθηήξαο ησλ πηζησηηθψλ 

παξαγψγσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παγθφζκηαο θξίζεο πνπ πιήηηνπλ 

ηηο αλεπηπγκέλεο θαηά βάζε θνηλσλίεο έρνπλ νδεγήζεη ηηο αξκφδηεο αξρέο ζηελ 

πξνζπάζεηα απινπνίεζεο ησλ θαλφλσλ ηεο ελ ιφγσ αγνξάο, πξνθεηκέλνπ απηή λα 

γίλεη πεξηζζφηεξν πξνζηηή ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ επελδπηψλ. 
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3.4 ΔΗΓΖ ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ 

 

3.4.1 CREDIT DEFAULT SWAPS (CDS) 

 

3.4.1.1 ΟΡΗΜΟ 

Σα Credit Default Swaps (CDS) ή πκβφιαηα Αληαιιαγήο Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ 

απνηεινχλ ηε δεκνθηιέζηεξε θαηεγνξία πηζησηηθψλ παξαγψγσλ. Πξφθεηηαη γηα 

ζπκβφιαηα πξνζηαζίαο πνπ ζπλάπηνπλ δχν αληηζπκβαιιφκελνη θαη ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ απεπζείαο κεηαθνξά πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ο αγνξαζηήο ηνπ 

ζπκβνιαίνπ θαηαβάιιεη πεξηνδηθά ζηνλ πσιεηή έλα ζπκθσλεκέλν αληίηηκν 

(αζθάιηζηξν) θαη σο αληάιιαγκα ιακβάλεη πξνζηαζία έλαληη εθδήισζεο ελφο 

«Πηζησηηθνχ Γεγνλφηνο» πνπ δχλαηαη λα ζπκβεί ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα (επηρείξεζε 

ή νξγαληζκφο), ηεο νπνίαο ην ρξεφγξαθν έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ. Ο πσιεηήο απφ ηε 

κεξηά ηνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνδεκηψζεη ηνλ αγνξαζηή επί ελφο 

πξνθαζνξηζκέλνπ πνζνχ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ ζε 

ελδερφκελε εθδήισζε πηζησηηθνχ γεγνλφηνο ζε απηφλ. 

 

Με ηελ έλλνηα ηνπ «Πηζησηηθνχ Γεγνλφηνο» πεξηγξάθεηαη: 

- ε πηψρεπζε ελφο εθδφηε νκνιφγνπ 

- ε επηηάρπλζε ησλ πιεξσκψλ φηαλ νη νθεηιέο θαηαβάιινληαη πξηλ  απφ ηνλ 

πξνγξακκαηηζκέλν ρξφλν ηνπο 

- ε απνηπρία εμφθιεζεο πξνγξακκαηηζκέλσλ πιεξσκψλ 

- ε ζηάζε πιεξσκψλ εθ κέξνπο ηνπ εθδφηε ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ 

- ε ππνβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ εθδφηε ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ 

- ε αλαδηάξζξσζε ρξένπο  

 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν εθδφηεο ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ δελ ζπκκεηάζρεη ζην 

ζπκβφιαην cds ή ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ. Δπίζεο, θαλέλαο απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο αληηζπκβαιιφκελνπο δελ ππνρξενχηαη λα δεηήζεη ηελ άδεηα ηνπ 

εθδφηε ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ πξνθεηκέλνπ λα ζπλάςεη έλα ζπκβφιαην cds. 

 

3.4.1.2 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ & ΥΡΖΔΗ ΣΧΝ CDS 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην CDS είλαη κία κνξθή πηζησηηθνχ παξαγψγνπ, έλα 

ζπκβφιαην κειινληηθήο εθπιήξσζεο (ΜΔ), ηνπ νπνίνπ ν αγνξαζηήο θαηαβάιιεη 

πεξηνδηθά ζηνλ πσιεηή πξνζπκθσλεκέλα πνζά θαη ιακβάλεη απνδεκίσζε εθφινπ ηνπ 

αξρηθνχ πνζνχ ζε πεξίπησζε πνπ εθδήισζεο  Πηζησηηθνχ Γεγνλφηνο. Πξφθεηηαη γηα 
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πξντφληα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε εμσρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο (Over the Counter) 

κε ηελ ηηκή ηνπο λα θαζνξίδεηαη ειεχζεξα ζηελ αγνξά κεηαμχ ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ. 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπκβνιαίσλ cds παξαηίζεηαη έλα 

απιφ παξάδεηγκα. 

 

Έζησ φηη έλαο επελδπηήο έρεη αγνξάζεη νκφινγα ηεο εηαηξείαο ΑΛΦΑΒΖΣΑ Α.Δ. θαη 

αληίζηνηρα αγφξαζε έλα CDS απφ ηελ Σξάπεδα ΓΑΜΑΓΔΛΣΑ Α.Δ. ε νπνία έρεη 

δηαβάζκηζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ΑΑΑ-. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ CDS ν 

επελδπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη ζηελ Σξάπεδα έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ 

ψζηε λα δηαζέηεη αζθάιεηα έλαληη νπνηνπδήπνηε «Πηζησηηθνχ Γεγνλφηνο» δχλαηαη λα 

ζπκβεί ζηελ εηαηξεία ΑΛΦΑΒΖΣΑ Α.Δ.  

 

Δάλ ε εηαηξεία θαλεί ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ 

Οκνιφγνπ, ηφηε ν επελδπηήο ζα έρεη επσθειεζεί ιακβάλνληαο ηα θνππφληα ηνπ 

νκνιφγνπ θαη έρνληαο πιεξψζεη θάπνην αληίηηκν γηα λα πεξηνξίζεη ηελ έθζεζή ηνπ ζηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν ηεο εηαηξείαο. Δάλ φκσο ε εηαηξεία ΑΛΦΑΒΖΣΑ Α.Δ. θαλεί 

αζπλεπήο ζηελ έγθαηξε θαηαβνιή ελφο θνππνληνχ θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ 

νκνιφγνπ, ηφηε ν επελδπηήο ζηακαηάεη λα πιεξψλεη αζθάιηζηξα ζηελ Σξάπεδα, δεηά 

απνδεκίσζε γηα φιν ην αξρηθφ ζπκθσλεζέλ πνζφ ηνπ ζπκβνιαίνπ CDS, ην νπνίν θαη 

ζηακαηά λα πθίζηαηαη. 

 

Σν παξάδεηγκα πνπ παξαηέζεθε παξαπάλσ παξνπζίαζε κε απιφ ηξφπν ηε ρξήζε ηνπ 

CDS, ην νπνίν κάιηζηα ζηελ πεξίπησζε απηή αγνξάζηεθε γηα λα αληηζηαζκίζεη ηελ 

έθζεζε ηνπ επελδπηή ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηεο εηαηξείαο. Οη ρξήζεηο φκσο ησλ 

ζπκβνιαίσλ cds εθηφο απφ ηελ αληηζηάζκηζε πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ θεξδνζθνπία. 

 

Ζ ζπλεζέζηεξε ρξήζε ησλ CDS είλαη ε αληηζηάζκηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

Άιισζηε, εμ νξηζκνχ, ηα πηζησηηθά παξάγσγα δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα πεξηνξίζνπλ ηελ 

έθζεζε ησλ επελδπηψλ ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Γίλνληαο έλα παξάδεηγκα γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ησλ CDS ζα αλαιπζεί εθηελέζηεξα ην παξάδεηγκα πνπ ηέζεθε 

παξαπάλσ.  

 

Έζησ φηη ν επελδπηήο είλαη έλα ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν, ην νπνίν αγφξαζε νκφινγα 

κεδεληθνχ θνππνληνχ ηεο εηαηξείαο ΑΛΦΑΒΖΣΑ Α.Δ. αμίαο € 1.000 ρηι., κε εηήζην 

επηηφθην 5% θαη δηάξθεηα 5 έηε. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα πνπ ζα έρεη ζηελ 
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θαηνρή ηεο ηα νκφινγα δελ ζα εηζπξάηηεη θνππφληα θαη ζηε ιήμε ζα ιάβεη ην αξρηθφ 

πνζφ ησλ € 1.000 ρηι. πιένλ ηφθσλ χςνπο € 250 ρηι. 

 

ε αζθάιεηα έλαληη νπνηνπδήπνηε «Πηζησηηθνχ Γεγνλφηνο» πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζηελ 

εηαηξεία, ην ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν αγφξαζε απφ ηελ Σξάπεδα ΓΑΜΑΓΔΛΣΑ Α.Δ. έλα 

ζπκβφιαην CDS ηζφπνζήο αμίαο θαη δηάξθεηαο, ζπκθσλψληαο λα θαηαβάιιεη ζηελ 

Σξάπεδα αζθάιηζηξν κε εηήζην θφζηνο 200 κνλάδεο βάζεο (200bps = 2,00%) έλαληη 

ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ ζπκβνιαίνπ. Οη θαηαβνιέο ζα γίλνληαη αλά ηξίκελν. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ζε εηήζηα βάζε ην ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν ζα θαηαβάιιεη ζηελ Σξάπεδα 

αζθάιηζηξν ίζν κε € 20 ρηι. ήηνη € 5 ρηι. αλά ηξίκελν. 

 

 

 

 

 

 

Δθφζνλ ε εηαηξεία ΑΛΦΑΒΖΣΑ Α.Δ. θαλεί ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο θαη δελ 

ζπκβεί θαλέλα «Πηζησηηθφ Γεγνλφο», ηφηε ην ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν ζα ιάβεη ζην ηέινο 

ηνπ 5νπ ρξφλνπ ην αξρηθφ θεθάιαην χςνπο € 1.000 ρηι. πιένλ ηφθσλ € 250 ρηι. θαη ζα 

έρεη θαηαβάιιεη ζηελ Σξάπεδα έλαληη ηνπ ζπκβνιαίνπ CDS αζθάιηζηξα χςνπο € 100 

ρηι. (20 ρηι. Υ 5 έηε). Σν ζπλνιηθφ φθεινο ηνπ ηακείνπ ζα είλαη κεησκέλν θαηά € 100 

ρηι., σζηφζν κε ην πνζφ απηφ ην ηακείν ζα έρεη κεδελίζεη ηελ έθζεζή ηνπ ζηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν ηεο εηαηξείαο ΑΛΦΑΒΖΣΑ Α.Δ. έρνληαο ζηελ νπζία αγνξάζεη 

νκφινγα κεδεληθνχ θηλδχλνπ. 

 

Σν κεγάιν πιενλέθηεκα πνπ πξνζθέξεη ην ζπκβφιαην CDS ζην ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν 

παξνπζηάδεηαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ζπκβεί θάπνην «Πηζησηηθφ Γεγνλφο» ζηελ 

εηαηξεία ΑΛΦΑΒΖΣΑ  Α.Δ. Έζησ φηη ε εηαηξεία ΑΛΦΑΒΖΣΑ Α.Δ. θαηά ηνλ ηξίην ρξφλν 

δσήο ηνπ CDS θπξήζζεη πηψρεπζε.  

 

 

 

 

 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ην ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν ζα ζηακαηήζεη λα θαηαβάιιεη ην 

ηξηκεληαίν αζθάιηζηξν θαη ε Σξάπεδα ΓΑΜΑΓΔΛΣΑ ζα θξνληίζεη γηα ηελ απνδεκίσζε 

ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ηακείνπ κε ην αξρηθφ θεθάιαην χςνπο € 1.000 ρηι. Σν 

1
ν 
έηνο 2

ν 
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ν 
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ν 
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Πηψρεπζε ΑΛΦΑΒΖΣΑ Α.Δ. 
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ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν ζίγνπξα έραζε ηηο € 60 ρηι. πνπ είρε θαηαβάιιεη ζηελ Σξάπεδα 

θαηά ηα ηξία ρξφληα δσήο ηνπ ζπκβνιαίνπ CDS, σζηφζν δελ έραζε ην αξρηθφ θεθάιαην 

πνπ δηέζεζε γηα ηελ αγνξά νκνιφγσλ ηεο εηαηξείαο ΑΛΦΑΒΖΣΑ Α.Δ. ε νπνία θχξεμε 

πηψρεπζε. 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ηα πηζησηηθά παξάγσγα δεκηνπξγήζεθαλ πξψηηζηα γηα ηελ 

αληηζηάζκηζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα εμππεξέηεζε 

θεξδνζθνπηθψλ ζπκθεξφλησλ. Ζ αγνξά ησλ CDS δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ ππνςήθην 

αγνξαζηή ηνπο λα ηα αγνξάζεη ρσξίο λα είλαη θάηνρνο ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ. Έηζη, 

ζην παξάδεηγκα πνπ παξαηέζεθε παξαπάλσ, ην ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν δχλαηαη λα 

αγνξάζεη ην ζπκβφιαην CDS ρσξίο λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ νκφινγα ηεο εηαηξείαο 

ΑΛΦΑΒΖΣΑ Α.Δ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν «πνληάξεη» ζην 

ελδερφκελν λα ζπκβεί θάπνην «Πηζησηηθφ Γεγνλφο» ζηελ εηαηξεία θαη λα ιάβεη έηζη ηελ 

απνδεκίσζε χςνπο € 1.000 ρηι.  

 

Καηά ζπλέπεηα, κε έρνληαο πιεξψζεη γηα λα ιάβεη νκνινγίεο ηεο εηαηξείαο ΑΛΦΑΒΖΣΑ 

Α.Δ. θαη κε έρνληαο εθηεζεί ζηνλ πηζησηηθφ ηεο θίλδπλν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

εηαηξεία θπξήμεη πηψρεπζε ηνλ ηξίην ρξφλν δσήο ηνπ ζπκβνιαίνπ, ην ζπληαμηνδνηηθφ 

ηακείν ζα έρεη θέξδνο ίζν κε € 940 ρηι. πνπ ηζνχηαη κε ηελ απνδεκίσζε χςνπο € 1.000 

ρηι. πνπ ζα ιάβεη απφ ηελ Σξάπεδα γηα ηελ πηψρεπζε ηεο εηαηξείαο κείνλ ηνπ πνζνχ 

ησλ € 60 ρηι. πνπ ζα έρεη θαηαβάιιεη σο αζθάιηζηξα ηα ηξία ρξφληα.  

 

Σν ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν, εθ θχζεσο, δελ κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζε ηέηνηεο 

ζπλαιιαγέο, αθνχ ν βαζηθφο ηνπ ζθνπφο είλαη φρη ε θεξδνζθνπία αιιά ε εμαζθάιηζε 

ζεκαληηθψλ απνδφζεσλ κε ρακειφ θίλδπλν. ηε ζέζε σζηφζν ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ 

ηακείνπ ζα κπνξνχζε λα βξεζεί έλα hedge fund, έλα ακνηβαίν θεθάιαην ή αθφκα θαη ν 

νπνηνζδήπνηε ηδηψηεο επελδπηήο πνπ ην πξνθίι ηνπ ζα ήηαλ ηέηνην πνπ ζα ηνπ 

επέηξεπε λα αλαιάβεη ηέηνηνλ θίλδπλν κε ζθνπφ ηελ θεξδνζθνπία. 

 

Μάιηζηα, ε θεξδνζθνπηθή ρξήζε ησλ ζπκβνιαίσλ CDS έρεη εμαπισζεί ζε ηέηνην 

βαζκφ φπνπ αθφκα θαη απηφο ν θίλδπλνο κπνξεί λα πεξηνξηζηεί αθφκα κέζσ θαη ηνπ 

ίδηνπ ηνπ ζπκβνιαίνπ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε αγνξά ησλ ζπκβνιαίσλ CDS απνηηκάηαη 

ζε εκεξήζηα βάζε, κέζσ δεηθηψλ, φπσο ν δείθηεο CDX γηα ηηο αγνξέο ηεο Βφξεηαο 

Ακεξηθήο ή ν δείθηεο iTraxx πνπ αλαθέξεηαη ζηηο Δπξσπατθέο Αγνξέο. Έηζη, ηα 

πεξηζψξηα απνηίκεζεο (spreads) ησλ ζπκβνιαίσλ CDS αλαπξνζαξκφδνληαη ζε 

εκεξήζηα βάζε θαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο αγνξέο. 
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ην παξάδεηγκα πνπ πξναλαθέξζεθε, εάλ κεηά ηνλ πξψην ρξφλν ην ελδερφκελν 

πηψρεπζεο ηεο εηαηξείαο ΑΛΦΑΒΖΣΑ Α.Δ. είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλν, ηφηε ην πεξηζψξην 

απνηίκεζεο ηνπ αζθαιίζηξνπ ζα έρεη δηακνξθσζεί ζηηο 600 κνλάδεο βάζεο (600 bps = 

6%) απφ ηηο 200 κνλάδεο βάζεο πνπ είρε αξρηθά απνηηκεζεί. Έηζη, ν επελδπηήο πνπ 

έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ην ζπκβφιαην κπνξεί λα ην πνπιήζεη ζε νπνηνλδήπνηε 

ελδηαθεξφκελν κε ην ηξέρνλ πεξηζψξην ησλ 600 κνλάδσλ βάζεο. Δάλ ελ ηέιεη δελ 

ζπκβεί θάπνην «Πηζησηηθφ Γεγνλφο» ζην ηέινο ηνπ 5νπ έηνπο ζα έρεη πιεξψζεη 

αζθάιηζηξα € 60 ρηι. ζηελ Σξάπεδα ΓΑΜΑΓΔΛΣΑ Α.Δ. ελψ ζα έρεη ιάβεη € 240 ρηι. 

απφ ηελ πψιεζε ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη ην ζπλνιηθφ ηνπ θέξδνο ζα αλέιζεη ζε € 180 ρηι. 

ρσξίο λα έρεη πιεξψζεη νπνηνδήπνηε αληίηηκν γηα ηελ αγνξά ρξένπο ηεο εηαηξείαο 

ΑΛΦΑΒΖΣΑ Α.Δ. 

 

3.4.1.3 ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ 

Έλα ζεκαληηθφ θεθάιαην ησλ ζπκβνιαίσλ cds είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ 

εθθαζαξίδνληαη ζε ελδερφκελν πηζησηηθφ γεγνλφο πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ απνδεκίσζε 

ηνπ αγνξαζηή ηνπ ζπκβνιαίνπ απφ ηνλ πσιεηή. Οη κέζνδνη εθθαζάξηζεο είλαη δχν θαη 

αθνξνχλ είηε ηελ θπζηθή εθθαζάξηζε (Physical Settlement) ή ηελ εθθαζάξηζε κε 

κεηξεηά (Cash Settlement). 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο θπζηθήο εθθαζάξηζεο ν πσιεηήο πξνζηαζίαο απνδεκηψλεη ηνλ 

αγνξαζηή ζε πνζνζηφ 100% ηεο αμίαο ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη ιακβάλεη απφ ηνλ 

αγνξαζηή ηα ρξεφγξαθα ζε θπζηθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ κε ηε ζεηξά ηνπ λα απαηηήζεη 

ηελ απνδεκίσζή ηνπ σο θάηνρνο ρξένπο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζηελ νπνία ζπλέβε 

ην πηζησηηθφ γεγνλφο. 

 

ηελ εθθαζάξηζε κε κεηξεηά, ν πσιεηήο πξνζηαζίαο απνδεκηψλεη ηνλ αγνξαζηή κε 

θαηαβνιή ζε κεηξεηά ηεο δηαθνξάο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ νλνκαζηηθή αμία ηνπ 

ζπκβνιαίνπ κείνλ ηελ ηξέρνπζα αμία ησλ ρξενγξάθσλ κεηά ηελ εθδήισζε ηνπ 

πηζησηηθνχ γεγνλφηνο. Γηα λα γίλεη πην ζαθήο ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο εθθαζάξηζεο 

παξαηίζεηαη ην παξαθάησ παξάδεηγκα. 

 

Έζησ έλαο αγνξαζηήο έρεη αγνξάζεη ζπκβφιαην cds νλνκαζηηθήο αμίαο € 5 

εθαηνκκπξίσλ κε θεθάιαην αλαθνξάο ρξεφγξαθα ηεο εηαηξείαο BMW. Δάλ ε εηαηξεία 

θπξήμεη ζηάζε πιεξσκψλ ηφηε ππνινγίδεηαη πσο ε ηξέρνπζα αμία ηνπ ρξένπο ηεο ζα 

κεησζεί ζε 25% ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ν πσιεηήο αζθάιεηαο ζα 

απνδεκηψζεη ηνλ αγνξαζηή κε θαηαβνιή ηνηο κεηξεηνίο ηνπ πνζνχ ησλ € 3,75 

εθαηνκκπξίσλ πνπ αληηζηνηρεί ζηε δηαθνξά 5 εθαη. x (100% - 25%).  
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Ζ χπαξμε ησλ naked cds (ζπκβνιαίσλ cds ρσξίο ν θάηνρφο ηνπο λα είλαη θάηνρνο ηνπ 

ππνθείκελνπ ηίηινπ) αχμεζε ηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξεο εθθαζαξίζεηο ηνηο κεηξεηνίο, 

αθνχ ν αγνξαζηήο πξνζηαζίαο δελ ζα είρε ζηελ θαηνρή ηνπ ρξεφγξαθα λα παξαδψζεη 

ζηνλ πσιεηή ζε πεξίπησζε απνδεκίσζεο κε θπζηθή εθθαζάξηζε. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη 

ην παξάδεηγκα απφ ηελ ρξενθνπία ηεο Lehman Brothers ην 2008, φπνπ ην ζπλνιηθφ 

χςνο ησλ ρξενγξάθσλ ππνινγηδφηαλ κε νλνκαζηηθή αμία $ 155 δηο φηαλ ε νλνκαζηηθή 

αμίαο ησλ ζπκβνιαίσλ cds άγγηδε ηα $ 400 δηο. Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ δελ ήηαλ 

δπλαηή ε εθθαζάξηζε ησλ ελ ιφγσ ζπκβνιαίσλ κε θπζηθφ ηξφπν θαη ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ απνδεκηψζεσλ δηεπζεηήζεθε ηνηο κεηξεηνίο. 

 

3.4.1.4 ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ 

Σα CDS νπζηαζηηθά δεκηνπξγήζεθαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90’ απφ κηα νκάδα 

ηεο JP MORGAN CHASE. Σν πξψην ζπκβφιαην CDS δεκηνπξγήζεθε φηαλ ε JP 

MORGAN πνχιεζε αζθάιεηα ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη 

Αλάπηπμεο έλαληη ηεο ελεξγεηαθήο εηαηξείαο EXXON.  

 

Σα ζπκβφιαηα CDS, απφ θαηαβνιήο ηνπο, ελείραλ ζεκαληηθφ θίλδπλν κεηαμχ ησλ 

αληηζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν αγνξαζηήο ηνπ ζπκβνιαίνπ CDS, 

αγνξάδνληαο ην ζπκβφιαην, απνθηνχζε παξάιιεια θαη ηνλ θίλδπλν ρξενθνπίαο ηνπ 

πσιεηή, ήηνη ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ πνχιεζε ην πξντφλ. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ν αγνξαζηήο ζα είρε απσιέζεη ηελ αζθάιεηα πνπ ηνπ παξείρε ην 

ζπκβφιαην θαη ζα ρξεηαδφηαλ λα αληηθαηαζηήζεη ην ζπκβφιαην κε έλα θαηλνχξγην απφ 

άιιν πηζησηηθφ ίδξπκα θαη πηζαλφλ κε πςειφηεξν θφζηνο. 

 

Δπίζεο, ππήξρε θαη ην ελδερφκελν ηαπηφρξνλεο ρξενθνπίαο ηφζν ηνπ πσιεηή ηνπ 

ζπκβνιαίνπ φζν θαη ηεο εηαηξείαο πνπ απηφ αζθάιηδε. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν 

αγνξαζηήο εθηφο απφ ηα αζθάιηζηξα πνπ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή είρε πιεξψζεη 

πσιεηή, έραλε θαη ην δηθαίσκα απνδεκίσζεο απφ ηελ ρξενθνπία ηνπ ππνθείκελνπ 

ηίηινπ. 

 

Κίλδπλν αληηζπκβαιινκέλνπ αληηκεησπίδεη σζηφζν θαη ν πσιεηήο αζθάιεηαο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα αληηκεησπίδεη ηνλ θίλδπλν ρξενθνπίαο ηνπ αγνξαζηή θαη απψιεηαο ησλ 

ζπκθσλεζέλησλ αζθαιίζηξσλ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ ν ίδηνο ν 

πσιεηήο αγφξαδε ζπκβφιαην αζθάιηζεο έλαληη ηνπ αγνξαζηή θαη ζε πεξίπησζε 

ρξενθνπίαο ηνπ είηε ζπκςήθηδε ηε δεκηά ηνπ κε ην ζπκβφιαην αληηζηάζκηζεο, είηε 

πνπινχζε ην αξρηθφ ζπκβφιαην ζε λέν αγνξαζηή.  
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Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ ήηαλ επηβεβιεκέλε ε χπαξμε ξπζκηζηηθψλ 

θαλφλσλ αιιά θαη επνπηηθψλ αξρψλ πνπ ζα εμαζθάιηδαλ ηελ νκαιφηεηα ζηελ αγνξά 

ησλ CDS. Σα ζπκβφιαηα CDS σζηφζν εμαηξνχληαλ απφ ηνπο απζηεξνχο επνπηηθνχο 

θαλφλεο ηεο Ακεξηθάληθεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (Securities & Exchanges 

Commission) κε απνηέιεζκα ηε ξαγδαία αλάπηπμή ηνπο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90’ 

θαη ζηηο αξρέο ηεο λέαο ρηιηεηίαο.  

 

Δλψ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπο ν ζθνπφο ηνπο ήηαλ ε αληηζηάζκηζε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ, φζν πεξλνχζε ν θαηξφο ρξεζηκνπνηνχληαλ πεξηζζφηεξν γηα θεξδνζθνπηθνχο 

ιφγνπο. Ζ αξρηθή ηνπο ρξήζε γηλφηαλ απφ Σξάπεδεο νη νπνίεο ήζειαλ λα πεξηνξίζνπλ 

ηελ έθηαζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ εηαηξηθά νκφινγα πνπ είραλ αγνξάζεη. Με ην 

πέξαο ηνπ ρξφλνπ αιιά θαη εθκεηαιιεπφκελνη ηε ραιαξή επνπηεία ησλ αξκνδίσλ 

νξγάλσλ, αγνξαζηέο ησλ CDS γίλνληαλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη επελδπηέο, νη νπνίνη 

δελ ελδηαθέξνληαλ γηα αληηζηάζκηζε ηνπ θηλδχλνπ αιιά γηα απνθφκηζε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζνηέξσλ θεξδψλ, πνληάξνληαο ζηελ πηζαλφηεηα εηαηξείεο ή νιφθιεξα 

ραξηνθπιάθηα λα αληηκεησπίζνπλ ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο.  

 

Απφ ην 2003 θαη έσο ην 2007 ε αγνξά ησλ CDS αλαπηχρζεθε κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο 

θαη ππνινγίδεηαη πσο ην κέγεζφο ηεο έθηαζε ζηα ηέιε ηνπ 2007 ηα 62 ηξηο δνιάξηα. Οη 

ηζρπξέο πηέζεηο πνπ δέρηεθε ε πιεηνςεθία ησλ ραξηνθπιαθίσλ ην 2008, έλεθα ηεο 

εληεηλφκελεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, πεξηφξηζε ηελ αγνξά ησλ CDS θαηά 38% ζηα 

38,6 ηξηο δνιάξηα ζην ηέινο ηνπ 2008, πηψζε πνπ ζπλερίδεηαη αθφκα θαη ζήκεξα, κε 

ηελ αμία ησλ ζπκβνιαίσλ ζην πξψην εμάκελν ηνπ 2010 λα ππνινγίδεηαη ζε 26 ηξηο 

δνιάξηα (ISDA Market Survey Results). 

 



25 

 

 

Γιάγπαμμα 1: Μέγεζνο αγνξάο cds (ζε εθαη. $) 
Πεγή: ISDA 
 

 

3.4.1.5 CDS ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΖ ΚΡΗΖ 

Ζ έλλνηα ησλ CDS έγηλε επξέσο γλσζηή κεηά ην μέζπαζκα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θξίζεο ζηηο Ζ.Π.Α. ην 2007, έρνληαο απνηειέζεη αληηθείκελν αληηπαξάζεζεο κεηαμχ 

πνιηηηθψλ, νηθνλνκνιφγσλ αιιά θαη απιψλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπο θαη ην 

βαζκφ ππαηηηφηεηάο ηνπο ζηελ θξίζε.  

 

Αλαδεηψληαο ην ξφιν πνπ δηαδξακάηηζαλ ηα ζπκβφιαηα cds ζηελ ηξέρνπζα 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε μεθηλάκε απφ ηελ απνπζία ξπζκηζηηθψλ θαλφλσλ ζηελ αγνξά 

ησλ cds αιιά θαη επηβεβαησκέλσλ ζηνηρείσλ γηα ην πξαγκαηηθφ κέγεζνο ηεο ελ ιφγσ 

αγνξάο. Σν γεγνλφο φηη δηαπξαγκαηεχνληαη ζε αγνξέο “over the counter”5 θαζηζηά 

ηδηαίηεξα δχζθνιε ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ην χςνο ησλ ζπκβνιαίσλ 

cds.  

 

Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο αγνξάο cds ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία νπζηαζηηθνχ 

ειέγρνπ γέλλεζε ηελ αλάγθε επηβνιήο ξπζκηζηηθψλ θαλφλσλ αιιά θαη δεκηνπξγίαο 

ελφο θέληξνπ πνπ λα ειέγρεη ηελ αγνξά θαη λα κπνξεί λα πξνβιέπεη θαηαζηάζεηο, αθνχ 

                                                           

5
 Γηαπξαγκάηεπζε ηίηισλ εθηφο νξγαλσκέλσλ αγνξψλ αιιά κεηαμχ ελφο νξγαλσκέλνπ δηθηχνπ dealers θαη brokers πνπ 

επηθνηλσλνχλ κέζσ Ζ/Τ ή θαη ηειεθσληθψλ ζπλδέζεσλ.  
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ν ξφινο ησλ cds ζηελ αγνξά γηλφηαλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ελεξγφο. Ζ αλάγθε απηή 

γηγαληψζεθε ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 2008, φηαλ θαη εκθαλίζηεθαλ ηα πξψηα ζεκάδηα ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο.  

 

Ζ αξρή έγηλε κε ηελ θαηάξεπζε ηεο επελδπηηθήο Σξάπεδαο ησλ Ζ.Π.Α. BEAR 

STEARNS. Σηο εκέξεο πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο θαηάξξεπζεο ηεο Σξάπεδαο, ε 

απμαλφκελε δήηεζε γηα ζπκβφιαηα CDS ηεο BEAR STEARN νδήγεζαλ ζε αικαηψδε 

αχμεζε ηνπ πεξηζσξίνπ ηνπ αζθαιίζηξνπ (spread), γεγνλφο πνπ δελ επέηξεςε ζηελ 

Σξάπεδα λα κπνξέζεη λα αληιήζεη θεθάιαηα απφ ηηο αγνξέο θεθαιαίνπ θαη σο ζπλέπεηα 

απηνχ λα πσιεζεί ζηελ επελδπηηθή Σξάπεδα ησλ Ζ.Π.Α. JP Morgan. 

 

Σν επηέκβξην ηνπ 2008, κε ηελ θαηάξεπζε ηεο επελδπηηθήο Σξάπεδαο LEHMAN 

BROTHERS, ππνινγίδεηαη πσο ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ έπξεπε λα θαηαβιεζεί ζηνπο 

θαηφρνπο ησλ ζπκβνιαίσλ cds άγγημε ηα 400 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Δλ ηέιεη, θαη 

έπεηηα απφ ηελ εθαζάξξηζε ησλ αλνηθηψλ ζέζεσλ, ην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε αλήιζε 

ζε 7,2 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα.  

 

Οη εμειίμεηο απηέο ζηελ αγνξά αλέδεημαλ κε ηνλ πιένλ θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν ηνλ 

θίλδπλν ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο πνπ ππήξραλ 

ζηελ αγνξά ησλ CDS θαη βγήθαλ ζηελ επηθάλεηα κε ηελ θαηάξξεπζε ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Σα γεγνλφηα απηά επηηάρπλαλ ηε δεκηνπξγία 

ξπζκηζηηθψλ θαλφλσλ αιιά θαη επνπηηθψλ αξρψλ, ππεχζπλσλ γηα ηελ εθθαζάξηζε 

ζπλαιιαγψλ ζπκβνιαίσλ CDS.  

 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ ζπκβνιαίσλ CDS είλαη φηη δηαπξαγκαηεχνληαη ζε 

“over the counter” αγνξέο, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηνλ θίλδπλν αληηζπκβαιιφκελσλ 

κεξψλ. Απφ ηα ηέιε ηνπ 2008 ππήξμε έληνλε πξνζπάζεηα, πξνεξρφκελε θπξίσο απφ 

ηηο Ζ.Π.Α. λα δεκηνπξγεζεί έλαο θεληξηθφο θνξέαο εθθαζάξηζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ 

CDS. Σα γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα κε ηελ θαηάξεπζε ησλ Σξαπεδψλ ζηηο Ζ.Π.Α. 

επηηάρπλαλ ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θεληξηθνχ θνξέα εθθαζάξηζεο (clearing houses). 

 

Ο ξφινο ηνπ θνξέα απηνχ είλαη ε δηακεζνιάβεζε κεηαμχ δχν αληηζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ έλα απφ ηα δχν κέξε λα αζεηήζεη ηε 

ζπκθσλία απνδεκίσζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζε έλα ζπκβφιαην πηζησηηθνχ παξαγψγνπ. 

Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ ν θνξέο εθθαζάξηζεο απαηηεί ηηο αληίζηνηρεο 

εμαζθαιίζεηο απφ ηα αληηζπκβαιιφκελα κέξε, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη 
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ελερπξηαζκέλεο θαηαζέζεηο (collateral deposits), θαηάζεζε πεξηζσξίσλ επί ηνπ 

ηηκήκαηνο (margin deposits) θ.α. 

 

Ζ παξνπζία ησλ θνξέσλ εθθαζάξηζεο απαηηεί ηελ παξνπζία ηζρπξψλ θεθαιαίσλ, 

ηθαλψλ λα επηηξέςνπλ ζηνλ θνξέα λα αληαπεμέιζεη κε επηηπρία ζην ξφιν ηνπ ζε 

πεξίπησζε πνπ έλα απφ ηα αληηζπκβαιιφκελα κέξε αδπλαηεί λα θαιχςεη ηελ 

ππνρξέσζή ηνπ. Βέβαηα, απηφ επηβάιιεη ζηνλ θνξέα θαη ηελ απφθηεζε πςειψλ 

εμαζθαιίζεσλ θαη ηε δηαθξάηεζε ζεκαληηθνχ χςνπο ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ γηα 

ελδερφκελε θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. 

 

ηηο αξρέο  ηνπ 2009 ειήθζεζαλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο γηα ηελ επηβνιή θαλφλσλ 

επνπηείαο ζηελ αγνξά ησλ cds κε ηε δεκηνπξγία δχν θνξέσλ εθθαζάξηζεο ησλ 

ζπλαιιαγψλ (clearing houses), έλαλ γηα ηηο Ζ.Π.Α. θαη έλαλ γηα ηελ Δ.Δ. ηηο Ζ.Π.Α. ηνλ 

θεληξηθφ θνξέα απνηέιεζε ε InterContinental Exchange (ICE) πνπ μεθίλεζε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ Μάξηην ηνπ 2009, ελψ ε InterContinental Exchange Clear Europe 

απνηέιεζε ηνλ θεληξηθφ θνξέα εθθαζάξηζεο γηα ηελ Δ.Δ. πνπ μεθίλεζε ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπ ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2009.  

 

Σέινο, εθηφο απφ ηνπο θεληξηθνχο θνξείο εθθαζάξηζεο ησλ ζπλαιιαγψλ, κία αθφκα 

εμέιημε ζηελ αγνξά ησλ cds απνηέιεζκα ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θξίζεο ήηαλ ν θαζνξηζκφο θαλφλσλ θαη λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε ζχληαμε θαη ζχλαςε 

ησλ ζπκβνιαίσλ πξνο απνθπγή λνκηθψλ θσιπκάησλ θαηά ηε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο. 

 

3.4.1.6 ΛΟΗΠΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΤΜΒΟΛΑΗΧΝ CDS 

Δθηφο απφ ηελ παξαδνζηαθή κνξθή ζπκβνιαίσλ cds, νη απμεκέλεο αλάγθεο ζηελ 

αγνξά νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ζχλζεησλ ζπκβνιαίσλ ηα νπνία παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά ζηελ παξνχζα ελφηεηα. 

 

BASKET CDS 

 

Ζ έλλνηα ησλ Basket  CDS δελ έρεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ηα απιά ζπκβφιαηα cds 

θαη ε κφλε ηνπο δηαθνξά έγθεηηαη ζηνλ ππνθείκελν ηίηιν αλαθνξάο, ην νπνίν γηα έλα 

απιφ cds είλαη ην έλα ρξεφγξαθν ελψ ζην basket cds είλαη έλα ζχλνιν ρξενγξάθσλ. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε ιεηηνπξγία ησλ απιψλ cds δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ απηή 

ησλ basket cds, παξαηεξνχληαη θάπνηεο δηαθνξέο νη νπνίεο θαη ζα πεξηγξαθνχλ 

παξαθάησ. 
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ηα απιά cds ν αγνξαζηήο πξνζηαζίαο θαηαβάιιεη ζηνλ πσιεηή έλα αζθάιηζηξν θαη ν 

πσιεηήο κε ηε ζεηξά ηνπ έρεη αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε 

εθδήισζεο πηζησηηθνχ γεγνλφηνο ζηνλ ππνθείκελν ηίηινη αλαθνξάο ηνπ cds. ε έλα 

basket cds ν αγνξαζηήο πξνζηαζίαο θαηαβάιιεη ζηνλ πσιεηή έλα αζθάιηζηξν θαη 

απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηνλ απνδεκηψζεη ζε πεξίπησζε 

πηζησηηθνχ γεγνλφηνο ζε έλαλ απφ ηνπο ππνθείκελνπο ηίηινπο αλαθνξάο.  

 

Σν ζεκείν θιεηδί ζηα basket cds είλαη λα θαζνξηζηεί πφηε ν πσιεηήο έρεη ηελ 

ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ηνπ αγνξαζηή. Έηζη, κπνξεί ζηελ αξρηθή ζπκθσλία λα 

πξνβιέπεηαη απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε πηζησηηθνχ γεγνλφηνο ζε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ππνθείκελνπο ηίηινπο. Μπνξεί φκσο λα πξνβιέπεηαη θαη 

απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε πηζησηηθνχ γεγνλφηνο ζε φινπο ηνπο ππνθείκελνπο ηίηινπο. 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε ηηκνιφγεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπκβνιαίσλ cds εμαξηάηαη 

ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ππνθείκελσλ ηίηισλ γηα ηνπο νπνίνπο ν 

αγνξαζηήο ζα απνδεκησζεί ζε πεξίπησζε εθδήισζεο πηζησηηθνχ γεγνλφηνο. 

 

Δλψ εθ πξψηεο φςεσο ε ηηκνιφγεζε θαίλεηαη εχθνιε ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ αξηζκνχ 

ησλ ππνθείκελσλ ηίηισλ αλαθνξάο θαη ηνπ επηκεξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ, ελ ηνχηνηο 

δεκηνπξγείηαη έλα πξφζζεην πξφβιεκα εμαηηίαο ηεο έλλνηαο ηεο ζπζρέηηζεο 

(corellation) πνπ πεξηιακβάλεη ε παξνπζία πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ ππνθείκελσλ 

ηίηισλ ζην δεκηνπξγνχκελν θαιάζη (basket). Γηα ηε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ basket cds παξαηίζεηαη ην παξαθάησ δηάγξακκα. 

 

Πίνακαρ 2: Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο ζπκβνιαίσλ cds 
Πεγή:http://www.bionicturtle.com/how-
to/video/basket_credit_default_swap_basket_cds_7_min_screencast/ 
 

Αγνξαζηήο 

Πξνζηαζίαο 

 

Πσιεηήο 

Πξνζηαζίαο 

Πεξηζψξην (spread) cds 

 

Απνδεκίσζε ηξέρνπζαο αμίαο ραξηνθπιαθίνπ 

  

 

  

 

Κεθάιαην 

Αλαθνξάο 

 

  

 

Υξεφγξαθν 1 

 

Υξεφγξαθν 2 

 

Υξεφγξαθν 3 

 

……………….. 

 

Υξεφγξαθν n 
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Απφ ην παξαπάλσ ζρήκα θαίλεηαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ελφο ζπκβνιαίνπ basket cds 

θαζψο θαη ε πνιππινθφηεηα ηηκνιφγεζεο ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο. Σν ζεκαληηθφηεξν 

ζηνηρείν είλαη λα δηεπθξηληζηεί ην είδνο ησλ ρξενγξάθσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

θαιάζη αλαθνξάο, ν βαζκφο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπο αιιά θαη ε ρξνληθή ζηηγκή θαηά 

ηελ νπνία ν πσιεηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ηνπ επελδπηή. 

 

Αο ππνηεζεί φηη ζην θαιάζη πεξηιακβάλνληαη 20 ρξεφγξαθα κε βαζκφ ζπζρέηηζεο 1 

(πιήξεο ζπζρέηηζε) θαη πηζαλφηεηα αδπλακίαο πιεξσκήο 5%. Δάλ ην ζπκβφιαην cds 

πξνβιέπεη απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ελφο εθ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ρξενγξάθσλ αλαθνξάο ηφηε νη πηζαλφηεηεο απνδεκίσζεο ηζνδπλακνχλ κε ηελ 

πηζαλφηεηα αδπλακίαο νπνηνπδήπνηε ρξενγξάθνπ, ήηνη 5%, αθνχ ηα ελ ιφγσ 

ρξεφγξαθα έρνπλ άκεζε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο.  

 

ε απηή ηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη απνδεκίσζε ζε ελδερφκελε αδπλακία απφ 

ην πξψην θηφιαο ρξεφγξαθν αλαθνξάο, εάλ ην θαιάζη ησλ ρξενγξάθσλ δεκηνπξγεζεί 

κε κεδεληθφ βαζκφ ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπο, ηφηε ε πηζαλφηεηα απνδεκίσζεο απμάλεη 

θαηαθφξπθα ζε 64% (=1-(1-5%)20 = 1 -95%20). 

 

Σα αληίζεηα απνηειέζκαηα παξάγνληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε απνδεκίσζε 

πξνβιέπεηαη ζε ελδερφκελε αδπλακία απνπιεξσκήο θαη ησλ 20 ρξενγξάθσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ραξηνθπιάθην. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ελψ κε βαζκφ 

ζπζρέηηζεο 1 ε πηζαλφηεηα απνδεκίσζεο ηζνχηαη κε 5%, εάλ ν βαζκφο ζπζρέηηζεο 

γίλεη 0 ηφηε ε πηζαλφηεηα απνδεκίσζεο ηείλεη ζην 0 ≈ 5%20. 

 

LCDS 

 

Μία λέα θαηεγνξία ζπκβνιαίσλ cds είλαη ηα “loan only” cds ή LCDS. Ζ δηαθνξά ηνπο κε 

ηα θνηλά cds έγθεηηαη ζηνλ ππνθείκελν ηίηιν, αθνχ ηα LCDS έρνπλ σο θεθάιαην 

αλαθνξάο εμαζθαιηζκέλα νκνινγηαθά δάλεηα. Ζ χπαξμε ελερχξσλ πξνο εμαζθάιηζε 

ησλ ελ ιφγσ δαλείσλ κεηψλεη ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν απψιεηαο ηνπ θεθαιαίνπ θαζψο 

αθφκα θαη ζε ελδερφκελν πηζησηηθφ γεγνλφο, ηα ππάξρνληα θαιχκκαηα ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ηαρχηεξε απνδεκίσζε ησλ νκνινγηνχρσλ δαλεηζηψλ. Όπσο 

γίλεηαη θαηαλνεηφ, ε χπαξμε εμαζθαιίζεσλ επηηαρχλεη ην βαζκφ αλάθακςεο ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο αλαθνξάο θαη σο απνηέιεζκα έρεη ε ηηκνιφγεζε ησλ 

ζπκβνιαίσλ LCDS λα έρεη ρακειφηεξεο ηηκέο πεξηζσξίσλ αζθαιίζηξσλ απ’ φηη ηα 

θαλνληθά cds.   
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CDS FORWARDS & OPTIONS 

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε αγνξά έθαλε δεθηά ηα ζπκβφιαηα cds θαη εδξαηψζεθαλ ζηελ 

αληίιεςε ηνπ θφζκνπ, ήηαλ απφιπηα θπζηνινγηθή ε αλάπηπμε παξαγψγσλ 

ζπκβνιαίσλ forwards θαη options ζηελ αγνξά ησλ cds. 

 

Έλα ζπκβφιαην forward cds είλαη ε ππνρξέσζε ελφο επελδπηή λα αγνξάζεη ή λα 

πσιήζεη έλα ζπκβφιαην cds ζε πξνθαζνξηζκέλε κειινληηθή εκεξνκελία, κε 

πξνθαζνξηζκέλν θεθάιαην αλαθνξάο. Παξαδείγκαηνο ράξε έλαο επελδπηήο αγνξάδεη 

ζπκβφιαην forward κε ην νπνίν ζπκθσλεί λα αγνξάζεη cds κε ππνθείκελν ηίηιν 

ρξεφγξαθα ηεο εηαηξείαο Microsoft ηελ 31/03/2011 θαη κε αληίηηκν αζθάιηζηξν 280bps. 

Δάλ κέρξη ηελ 31/03/2011 ε εηαηξεία Microsoft πησρεχζεη ή θπξήμεη ζηάζε πιεξσκψλ 

ηφηε ε ππνρξέσζε ηνπ επελδπηή έλαληη ηνπ ζπκβνιαίνπ forward παχεη λα ηζρχεη. 

 

Καηά αλάινγν ηξφπν ιεηηνπξγεί θαη ε αγνξά δηθαησκάησλ (options). ηε ζπγθεθξηκέλε 

αγνξά νη ππνςήθηνη επελδπηέο αγνξάδνπλ ην δηθαίσκα λα αγνξάζνπλ (call option) ή λα 

πσιήζνπλ (put option) έλα ζπκβφιαην cds ζε πξνθαζνξηζκέλε κειινληηθή εκεξνκελία, 

κε πξνθαζνξηζκέλν ππνθείκελν ηίηιν θαη γηα πξνθαζνξηζκέλν αληίηηκν αζθαιίζηξνπ 

(cds spread).  

 

Έζησ φηη έλαο επελδπηήο έρεη αγνξάζεη δηθαίσκα αγνξάο ζπκβνιαίνπ cds κε 

ππνθείκελν ηίηιν ρξεφγξαθα ηεο εηαηξείαο Microsoft, ηελ 31/03/2011 θαη κε αληίηηκν 

αζθαιίζηξνπ 280bps. Δάλ ηελ 31/03/2010 ην ζπκβφιαην cds δηαπξαγκαηεχεηαη κε 

πςειφηεξν αζθάιηζηξν ηφηε ν επελδπηήο ζα αζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπ. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε δελ ζα αζθήζεη ην δηθαίσκα θαη ζα αγνξάζεη ην ζπκβφιαην cds ζηελ 

ηξέρνπζα ρακειφηεξε ηηκή ηνπ. Καηά αλάινγν ηξφπν αιιά κε αληίζηξνθε θίλεζε 

ιεηηνπξγεί ην δηθαίσκα πψιεζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ cds, αθνχ ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθφζνλ ε ηξέρνπζα ηηκή είλαη ρακειφηεξε ηεο 

πξνζπκθσλεκέλεο. 

 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ην θφζηνο ηνπ δηθαηψκαηνο έρεη θαηαβιεζεί απεπζείαο θαη 

εμαξρήο απφ ηνλ επελδπηή. Δπίζεο, θαη ζηα ζπκβφιαηα options εάλ ε εηαηξεία ηνπ 

θεθαιαίνπ αλαθνξάο θεξχμεη πηψρεπζε ή ζηάζε πιεξσκψλ πξηλ ηελ εκεξνκελία 

άζθεζήο ηνπ ηφηε ε ππνρξέσζε ηνπ επελδπηή έλαληη ηνπ ζπκβνιαίνπ option παχεη λα 

ηζρχεη. 
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NAKED CDS 

 

Μηα μερσξηζηή θαηεγνξία ζπκβνιαίσλ cds είλαη ηα naked cds. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία ζπκβνιαίσλ δελ έρεη θακία δηαθνξά κε ηα απιά cds, κε ηε κνλαδηθή 

εμαίξεζε φηη νη αγνξαζηέο ηνπο δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο 

ρξεφγξαθα ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ ηνπ ζπκβνιαίνπ. Ωο απιφ παξάδεηγκα παξαηίζεηαη 

έλαο επελδπηήο ν νπνίνο ζχλαςε ζπκβφιαην cds κε ππνθείκελν ηίηιν νκφινγν ηνπ 

ειιεληθνχ δεκνζίνπ, ρσξίο σζηφζν λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ην ελ ιφγσ νκφινγν. 

 

Ο ζθνπφο αγνξάο ζπκβνιαίσλ naked cds παξακέλεη ν ίδηνο κε απηφλ ησλ απιψλ cds 

σζηφζν γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε κε θαηνρή ρξενγξάθνπ δίλεη ζηα ελ ιφγσ ζπκβφιαηα  

πεξηζζφηεξν θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα παξά αληηζηαζκηζηηθφ. Γίλεη ην δηθαίσκα ζε 

ππνςήθηνπο επελδπηέο λα πνληάξνπλ ζηελ εθδήισζε πηζησηηθνχ γεγνλφηνο ζηνλ 

ππνθείκελν ηίηιν θαη λα επσθειεζνχλ απφ ηελ εμέιημε απηή, θεξδίδνληαο ηελ 

απνδεκίσζε ηεο αμίαο ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαλ λα ήηαλ θάηνρνη ηνπ ρξενγξάθνπ, ρσξίο 

σζηφζν λα έρνπλ πνηέ πξνβεί ζε απηή ηελ αγνξά. 

 

Ο ξφινο ησλ naked cds επηθξίζεθε έληνλα θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία θαη έλεθα ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, θαζψο ν θεξδνζθνπηθφο ηνπο ραξαθηήξαο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ απνπζία επνπηηθψλ κεραληζκψλ έρνπλ επηηξέςεη ζε επελδπηέο λα 

θεξδνζθνπήζνπλ έλαληη ηεο πηψρεπζεο επηρεηξήζεσλ αιιά θαη θξαηψλ. Ζ πεξίπησζε 

ηεο Διιάδαο απνηειεί ην ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα απηήο ηεο πεξίπησζεο 

θαζψο έρεη επηθξηζεί έληνλα ν ξφινο ησλ cds θαη ηδίσο ησλ naked cds ζηελ αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο δαλεηζκνχ, ζηελ αδπλακία νκαιήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ειιεληθψλ αλαγθψλ 

απφ ηελ ειεχζεξε αγνξά θαη ζηελ πξνζθπγή ελ ηέιεη ηεο ρψξαο ζην κεραληζκφ 

ζηήξημεο απφ ην Γ.Ν.Σ, ηελ Δ.Δ. θαη ηελ Δ.Κ.Σ. 

 

3.4.1.7 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΥΡΖΖ CDS 

Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ην 2008 θαη ε νπνία εμειίρζεθε ζε θξίζε 

ρξένπο γηα πνιιέο εζληθέο νηθνλνκίεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηελ Διιεληθή, έθεξε ζηελ 

επηθάλεηα θαη έθαλε επξέσο γλσζηά ηα πηζησηηθά παξάγσγα θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηα 

ζπκβφιαηα αληαιιαγήο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ CDS. Απφ εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξνο θφζκνο αζρνιείηαη κε ηελ επίδξαζε πνπ απηά είραλ ζην 

μέζπαζκα θαη ζηελ εμάπισζε ηεο θξίζεο. Αδηακθηζβήηεηα, ε ρξήζε ησλ CDS έρεη 

ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα γηα φζνπο ηα ρξεζηκνπνηνχλ, θξχβεη φκσο θαη αξθεηνχο 

θηλδχλνπο.  
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Πλεονεκηήμαηα 

 

Σν ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε ζπκβνιαίσλ cds είλαη ε 

κεηαθνξά ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Μέζσ ησλ ζπκβνιαίσλ cds επηηξέπεηαη ε 

κεηαθνξά πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ζπλνδεχεη ηελ αγνξά ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ 

αλαθνξάο, απφ ηνλ επελδπηή ζηνλ ηίηιν απηφ πξνο απηφλ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα 

αλαιάβεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν.  

 

Ζ δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ εμαζθάιηζε ζεκαληηθά θεθάιαηα 

ζηελ αγνξά θαη έδσζε ηε δπλαηφηεηα επέλδπζεο ζε επελδπηέο κε ζπληεξεηηθφ πξνθίι, 

πνπ δελ επηζπκνχζαλ ζεκαληηθή αλάιεςε θηλδχλσλ. Δπηπιένλ, έθαλε ηελ αγνξά 

απνηειεζκαηηθφηεξε, αθνχ επέηξεςε κεγαιχηεξε δηαθάλεηα κέζσ ηεο επθνιφηεξεο 

παξαθνινχζεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

Σν δεχηεξν ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ρξήζε ζπκβνιαίσλ cds 

είλαη ε απμεκέλε ξεπζηφηεηα πνπ ππάξρεη ζηελ αγνξά ησλ ππνθείκελσλ ηίηισλ 

αλαθνξάο (εηαηξηθά ρξεφγξαθα, θξαηηθά ρξεφγξαθα θηι).  

 

Σν θφζηνο πξαγκαηνπνίεζεο ζπλαιιαγψλ ζηελ αγνξά ησλ cds είλαη ρακειφηεξν απφ 

ην αληίζηνηρν θφζηνο ηεο αγνξά ησλ ππνθείκελσλ ηίηισλ, γεγνλφο πνπ εμαζθαιίδεη 

απμεκέλε ξεπζηφηεηα ζηελ αγνξά. Ζ απμεκέλε ξεπζηφηεηα απφ ηελ κεξηά ηεο 

επηηξέπεη ηελ επθνιφηεξε δηαθίλεζε πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηνλ ππνθείκελν ηίηιν 

θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ θαιχηεξε ηηκνιφγεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

Ζ απμεκέλε ξεπζηφηεηα είλαη ηδηαίηεξα σθέιηκε γηα ηελ αγνξά ησλ εηαηξηθψλ 

νκνιφγσλ, ζηελ νπνία ε δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε θαη 

ηα θίλεηξα επέλδπζεο κηθξά. Ζ παξνπζία ζπκβνιαίσλ cds κε ηίηινπο αλαθνξάο 

εηαηξηθά νκφινγα γλσζηνπνηεί ηελ άπνςε ηεο αγνξάο γηα ηελ εηαηξεία θαη επηηξέπεη ζε 

ππνςήθηνπο επελδπηέο λα δηαζέζνπλ θεθάιαηα γηα ηελ αγνξά νκνιφγσλ, γλσξίδνληαο 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ αλαιακβάλνπλ θαη γηα ηε 

δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ λα ηνλ αληηζηαζκίζνπλ. Σν ίδην δελ ζπκβαίλεη κε ηελ αγνξά 

θξαηηθψλ νκνιφγσλ, αθνχ απηά δηαπξαγκαηεχνληαη ζε επξχηεξν θάζκα θαη ε εθηίκεζε 

ηνπ αλαιακβαλφκελνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κπνξεί λα γίλεη επθνιφηεξα. 

 

Ζ απμεκέλε ξεπζηφηεηα βέβαηα εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ αγνξά κπνξνχλ 

πιένλ λα ηνπνζεηεζνχλ θαη επελδπηέο πνπ δελ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ππνθείκελνπο 

ηίηινπο αλαθνξάο, είλαη δειαδή θάηνρνη ζπκβνιαίσλ naked cds. Έηζη, ε αγνξά ησλ 
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cds αλνίγεη ηνλ δξφκν θαη ζε απηνχο πνπ επηζπκνχλ λα επελδχζνπλ ζηελ 

απνδνηηθφηεηα κηαο εηαηξείαο, ρσξίο θαλ λα ρξεηαζηεί λα αγνξάζνπλ ηίηινπο απηήο. 

 

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνπζίαζε ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ρξήζε ζπκβνιαίσλ cds, αμίδεη λα επηζεκαλζεί ε δηάθξηζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ελφο 

πξαγκαηηθνχ πηζησηηθνχ γεγνλφηνο θαη ηεο αληίιεςεο πνπ έρεη ε αγνξά γη’ απηφ. Ζ 

αγνξά ησλ cds επέηξεςε ζηελ αγνξά, κέζσ ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ ζπκβνιαίσλ, λα 

έρεη αληίιεςε γηα ηελ εθδήισζε πηζησηηθψλ γεγνλφησλ, γεγνλφο πνπ απνηππψλεηαη 

εχινγα ζηε δηαδηθαζία ηηκνιφγεζεο ησλ ζπκβνιαίσλ αιιά θαη πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη 

ζηελ ηξέρνπζα αμία ηνπο. Αληίζεηα, εάλ αληί γηα ηα cds ππήξραλ κφλν ηα παξαδνζηαθά 

αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, ηφηε ε ηηκνιφγεζή ηνπο ζα εμαξηηφηαλ απνθιεηζηηθά απφ ηηο 

εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία θαη δελ ζα πεξηιάκβαλε 

ηε δηαπξαγκάηεπζή ηνπο ζηελ αγνξά. 

 

Μειονεκηήμαηα 

 

Δθηφο απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ζπκβνιαίσλ cds, έρνπλ 

επαλεηιεκκέλα επηζεκαλζεί θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ θξχβεη απηή ε αγνξά. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα θαη έλεθα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο πνπ πιήηηεη ηηο νηθνλνκίεο 

παγθνζκίσο, ηα ζπκβφιαηα cds έρνπλ θαηεγνξεζεί νπθ νιίγεο θνξέο φηη δηαδξακάηηζαλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην μέζπαζκα θαη ζηε κεγέζπλζε απηήο ηεο θξίζεο. ην ζεκείν απηφ 

αμίδεη λα αλαθεξζνχλ θαη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα απφ ηελ ρξήζε ησλ ζπκβνιαίσλ 

cds. 

 

Σν ζεκαληηθφηεξν ίζσο κεηνλέθηεκα είλαη πσο ε χπαξμε ησλ ζπκβνιαίσλ cds κεηψλεη 

ην ελδηαθέξνλ ηνπ ρξεκαηνδφηε γηα ηελ εμέιημε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο αλαθνξάο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ραιάξσζε ησλ 

πηζησηηθψλ θξηηεξίσλ θαη ηελ αλεμέιεγθηε ρξεκαηνδφηεζε. 

 

Ζ χπαξμε ησλ ζπκβνιαίσλ cds επηηξέπεη ζε επελδπηέο λα αγνξάζνπλ κε κεγαιχηεξε 

επθνιία εηαηξηθά ή θξαηηθά νκφινγα εάλ γλσξίδνπλ φηη κπνξνχλ λα αληηζηαζκίζνπλ 

πιήξσο ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ αλαιακβάλνπλ. Έηζη, ην κνλαδηθφ θξηηήξην γηα ηελ 

αγνξά ησλ ελ ιφγσ ηίηισλ ζα είλαη ε απφδνζή ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ην αζθάιηζηξν 

θηλδχλνπ πνπ ζα θαινχληαη λα πιεξψζνπλ ζηνλ πσιεηή πξνζηαζίαο. Δάλ ην ηειηθφ 

πνζφ έρεη ηελ επηζπκεηή απφδνζε ηφηε νη επελδπηέο ζα δηαζέζνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο, 

ρσξίο λα εμεηάζνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ 

αλαθνξάο. 
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Ζ εμέιημε απηή είλαη αθφκα ρεηξφηεξε φηαλ ζηε ζέζε ηνπ επελδπηή βξίζθνληαη 

εκπνξηθέο ή θαη επελδπηηθέο ηξάπεδεο, νη νπνίεο θαινχληαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή αγνξά. Ζ χπαξμε ησλ ζπκβνιαίσλ cds αιιά θαη ησλ πηζησηηθψλ 

παξαγψγσλ ελ γέλεη επέηξεςε ζε κεγάιν αξηζκφ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ λα 

ραιαξψζνπλ ζε επηθίλδπλν βαζκφ ηα πηζησηηθά ηνπο θξηηήξηα θαη λα ρνξεγήζνπλ 

κεγάιν αξηζκφ δαλείσλ ρακειήο εμαζθάιηζεο, δεδνκέλνπ φηη είραλ ζπλάςεη αληίζηνηρα 

ζπκβφιαηα πνπ επέηξεπαλ ηελ απνδεκίσζή ηνπο ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ησλ 

δαλεηνιεπηψλ  λα εμνθιήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 

Αληίζηνηρα θαηλφκελα παξαηεξήζεθαλ θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή πίζηε, φπνπ πνιιέο 

ηξάπεδεο επέλδπζαλ ζε εηαηξηθά νκφινγα κε κνλαδηθφ θξηηήξην ηε κέγηζηε επίηεπμε 

θέξδνπο, αγλνψληαο ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ησλ εηαηξεηψλ ησλ ππνθείκελσλ ηίηισλ 

αιιά θαη ηελ εμέιημε ηνπ πηζησηηθνχ ηνπο θηλδχλνπ. 

 

Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα απφ ηε ρξήζε ζπκβνιαίσλ cds είλαη ν θίλδπλνο ησλ 

αληηζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, ε αδπλακία δειαδή ελφο εθ ησλ δχν κεξψλ λα 

εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Ο θίλδπλνο αληηζπκβαιιφκελσλ κεξψλ αθνξά ηφζν 

ηνπο αγνξαζηέο φζν θαη ηνπο πσιεηέο ζπκβνιαίσλ cds.  

 

Οη επηπηψζεηο ηνπ θηλδχλνπ αληηζπκβαιιφκελσλ κεξψλ δελ είλαη σζηφζν ηζνβαξείο θαη 

δελ επηκεξίδνληαη εμίζνπ ζηνπο αγνξαζηέο θαη ζηνπο πσιεηέο ζπκβνιαίσλ. Ζ αζέηεζε 

πιεξσκψλ απφ ηνπο αγνξαζηέο ζπκβνιαίσλ ζπλεπάγεηαη κφλν ηελ απψιεηα ησλ 

πεξηζσξίσλ ησλ cds γηα ηνπο πσιεηέο, γεγνλφο πνπ απφ κφλν ηνπ δελ είλαη ηθαλφ λα 

απνζηαζεξνπνηήζεη ηελ αγνξά. 

 

Αληίζεηα, ε αδπλακία θαηαβνιήο απνδεκίσζεο απφ κεξηάο πσιεηψλ ζπκβνιαίσλ ζε 

ελδερφκελε εθδήισζε πηζησηηθνχ γεγνλφηνο δεκηνπξγεί αιπζηδσηέο παξελέξγεηεο θαη 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζπζηεκηθή θξίζε, αληίζηνηρε κε απηή ηνπ θζηλνπψξνπ ηνπ 2008. 

Δπεηδή ηα ζπκβφιαηα cds είλαη πξντφληα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ 

εμσρξεκαηεζηεξηαθή αγνξά, δελ ππάξρνπλ νη ξπζκηζηηθνί απηνί παξάγνληεο πνπ λα 

εμαζθαιίζνπλ ην έλα κέξνο ηεο ζπλαιιαγήο απφ πηζαλή αζέηεζε ππνρξεψζεσλ εθ 

κέξνπο ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. 

 

Σν ηειεπηαίν κεηνλέθηεκα ησλ ζπκβνιαίσλ cds πξνέξρεηαη απφ ηε ρξήζε ησλ naked 

cds, ησλ ζπκβνιαίσλ εθείλσλ ησλ νπνίσλ ν αγνξαζηήο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

είλαη θαη θάηνρνο ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ. Δηδηθά γηα ηελ θαηεγνξία ησλ naked cds έρεη 
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γίλεη ηδηαίηεξε κλεία ζηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία θαη ε 

ρξήζε ηνπο έρεη ζπλδεζεί ζε πνιχ έληνλν βαζκφ κε ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. 

 

Ζ κε θαηνρή απφ ηε κεξηά ηνπ αγνξαζηή ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ, πξνζδίδεη ζηα 

ζπκβφιαηα naked cds θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα, αθνχ αξθεηνί θάηνρνη ησλ ελ ιφγσ 

ζπκβνιαίσλ επελδχνπλ ζε απηά, πνληάξνληαο θαη επειπηζηψληαο ζηελ εθδήισζε 

πηζησηηθνχ γεγνλφηνο ζηελ νληφηεηα αλαθνξάο. Έηζη, ν θάηνρνο ησλ ελ ιφγσ 

ζπκβνιαίσλ ζα απνθνκίζεη έζνδα αθφκα θη αο κελ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ην ηίηιν. 

 

Απηή είλαη θαη ε εηδνπνηφο δηαθνξά ησλ ζπκβνιαίσλ naked cds κε ηα απιά 

αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα. ηελ πεξίπησζε ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, ν 

θάηνρφο ηνπο ζα πξέπεη λα απνδείμεη ηε δεκηά ηελ νπνία ππέζηε πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη 

ηελ πξνβιεπφκελε απνδεκίσζε. 

 

Οη απφςεηο γηα ηε ρξεζηκφηεηα ησλ naked cds είλαη δηθνξνχκελε. Τπάξρεη ε κία 

πιεπξά πνπ ηνλίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ησλ ελ ιφγσ ζπκβνιαίσλ θαζψο 

νδεγνχλ ζε πιήξεηο αγνξέο, ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο 

θαη απμάλνπλ ηε ξεπζηφηεηα ζηελ αγνξά. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ππάξρεη ε θαηεγνξία 

εθείλε ησλ αλζξψπσλ πνπ ππνζηεξίδεη πσο ηα naked cds πξνθαινχλ έληνλεο 

θεξδνζθνπηθέο επηζέζεηο θαη κπνξεί λα νδεγήζνπλ αθφκα θαη ζε απηνεθπιεξνχκελεο 

πξνζδνθίεο εθδήισζεο πηζησηηθψλ γεγνλφησλ, ρσξίο κηα ηέηνηα εμέιημε λα 

δηθαηνινγείηαη απφ ηα ζεκειηψδε κεγέζε ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ αλαθνξάο. 

 

Δίλαη γεγνλφο πσο ηα ζπκβφιαηα cds έγηλαλ επξχηαηα γλσζηά θαηά ηελ ηειεπηαία 

δηεηία, κε αθνξκή ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ πηζησηηθή θξίζε, θαη ρσξίο έλζεξκε 

ππνζηήξημε. Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά νθέιε απφ ηε 

ρξήζε ηνπο, σζηφζν ε έιιεηςε ξπζκηζηηθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ επηηξέπεη ηελ χπαξμε 

επελδπηψλ ζηελ ελ ιφγσ αγνξά κε αληδηνηειήο ζθνπνχο, πνπ ζηηγκαηίδνπλ ην ξφιν γηα 

ηνλ νπνίν πξαγκαηηθά δεκηνπξγήζεθαλ ηα ζπκβφιαηα cds, ηελ αληηζηάζκηζε δειαδή 

ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Σπρφλ πιενλεθηήκαηα ή κεηνλεθηήκαηα έγθεηληαη 

απνθιεηζηηθά ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ ζπκβνιαίσλ cds. 
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3.4.2 COLLATERALIZED DEBT OBLIGATIONS (CDOs) 

 

3.4.2.1 ΟΡΗΜΟ 

Δμίζνπ δεκνθηιήο θαηεγνξία πηζησηηθψλ παξαγψγσλ απνηεινχλ ηα εγγπεκέλα 

ρξεσζηηθά νκφινγα (collateralized debt obligations ή CDOs απφ εδψ θαη ζην εμήο).  

Πξφθεηηαη γηα κηα κνξθή νκνιφγνπ, γηα ηελ έθδνζε ηνπ νπνίνπ ν εθδφηεο έρεη 

ρξεζηκνπνηήζεη σο ελέρπξα ινηπά νκφινγα, δάλεηα θαη άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηνπ θαη βάζεη ηνπ νπνίνπ ν εθδφηεο θαηαβάιιεη ηφθν θαη θεθάιαην ζηνπο 

θαηφρνπο ησλ νκνινγηψλ.  

 

Παξά ην γεγνλφο φηη εθ πξψηεο άπνςεο θαίλεηαη πσο ην ελ ιφγσ πξντφλ απνηειεί κία 

αθφκε εθδνρή νκνινγηαθήο έθδνζεο, ελ ηνχηνηο ν ηξφπνο δεκηνπξγίαο αιιά θαη νη φξνη 

απνπιεξσκήο θαζηζηνχλ ηα CDOs κηα εμίζνπ δεκνθηιή θαηεγνξία ζχλζεησλ 

πηζησηηθψλ παξαγψγσλ. ηελ νπζία απνηεινχλ δνκεκέλα πξντφληα ησλ νπνίσλ  ε 

αμία αιιά θαη νη πιεξσκέο πξνέξρνληαη απφ έλα ραξηνθπιάθην πξντφλησλ ζηαζεξνχ 

εηζνδήκαηνο. 

 

3.4.2.2 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ CDO 

Μία ζχληνκε αιιά νπζηαζηηθή πεξηγξαθή ζα δείμεη ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ελφο 

δνκεκέλνπ πξντφληνο CDO. 

 

Ο ζρεδηαζηήο ελφο πξντφληνο CDO αγνξάδεη δάλεηα απφ φιε ηελ αγνξά θαη ζπλήζσο 

απφ πνιινχο δαλεηζηέο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή δηαζπνξά, ε 

νπνία ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξε δηαθνξνπνίεζε θηλδχλνπ θαη λα είλαη ιηγφηεξν 

εθηεζεηκέλνο ζηνπο επηκέξνπο θηλδχλνπο ηνπ θάζε δαλεηδφκελνπ. 

 

εκαληηθή είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δαλείσλ απηψλ βάζε ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο 

απφ αλαγλσξηζκέλν νίθν αμηνιφγεζεο δαλείσλ (Fitch, Moody’s ,Standar & Poors). 

Αλάινγα κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ δαλείσλ πνπ πεξηιακβάλεη ην λέν πξντφλ, γίλεηαη θαη ε 

αμηνιφγεζε ηνπ ηδίνπ ηνπ πξντφληνο. 
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Πίνακαρ 3: Δεκηνπξγία CDOs βήκα 1 
Πεγή: The Wall Street Journal 

 

Πίνακαρ 4: Δεκηνπξγία CDOs βήκα 2 
Πεγή: The Wall Street Journal 
 

  

 

Σν πξψην πξντφλ, ην νπνίν θαη απνηειεί έλα ζπλνζήιεπκα δαλείσλ, μεπαθεηάξεηαη θαη 

επαλαδηαλέκεηαη ην εηζφδεκα ησλ δαλείσλ κέζσ δεκηνπξγίαο λέσλ νκνινγηψλ 

(tranches), αλάινγα κε ηελ πνηφηεηά ηνπο θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο, φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθφλα. 

 

Με ηνλ ηξφπν πνπ πξναλαθέξζεθε νινθιεξψζεθε ε δεκηνπξγία ελφο CDO, θνκκάηηα 

ηνπ νπνίνπ είλαη έηνηκα λα πσιεζνχλ ζε ππνςήθηνπο αγνξαζηέο – επελδπηέο, νη 

νπνίνη ζα αγνξάζνπλ ηηο λέεο νκνινγίεο (tranches) αλάινγα κε ηελ απνζηξνθή ηνπο ή 

κε ζηνλ πςειφ θίλδπλν. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ λέσλ νκνινγηψλ έρεη γίλεη αλάινγα κε 

ηελ αμηνιφγεζή ηνπο αιιά θαη ηελ απφδνζε πνπ ζα πξνζθέξνπλ ζηνπο ππνςήθηνπο 
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επελδπηέο. Έηζη, ζηηο πςειέο βαζκίδεο πξνζθέξνληαη νη επνλνκαδφκελεο senior 

tranches θαη φζν θαηεβαίλνπλ νη βαζκίδεο πξνζθέξνληαη νη ιεγφκελεο junior tranches. 

ε πεξίπησζε εκθάληζεο δεκηάο απφ αδπλακία έγθαηξεο απνπιεξσκήο κέξνπο ησλ 

ελερπξηαζκέλσλ ηίηισλ – δαλείσλ, απηνί πνπ ζα πιεγνχλ πξψηνη θαη δελ ζα ιάβνπλ ην 

αλάινγν αληίηηκν ηεο νκνινγίαο ηνπ CDO είλαη νη θάηνρνη ησλ junior tranches ελψ γηα 

λα θηάζνπλ ζε ζεκείν λα πιεγνχλ θαη νη θάηνρνη ησλ senior tranches ζεκαίλεη φηη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ελερπξηαζκέλνπ ραξηνθπιαθίνπ ζα αληηκεησπίδεη πξφβιεκα 

έγθαηξεο απνπιεξσκήο.  

 

Δπελδπηέο πνπ απνζθνπνχλ ζηε ιήςε ρακεινχ θηλδχλνπ θαη θαηά ζπλέπεηα 

ζπκβηβάδνληαη κε ρακειφηεξεο απνδφζεηο, ζα αγνξάζνπλ νκφινγα απφ ηηο πςειέο 

βαζκίδεο, νη νπνίεο έρνπλ πςειφ βαζκφ αμηνιφγεζεο αιιά θαη ρακειή απφδνζε. 

Αληίζεηα, επελδπηέο πνπ ιαηξεχνπλ ηνλ θίλδπλν θαη ηηο πςειέο απνδφζεηο, ζα 

αγνξάζνπλ νκφινγα απφ ηηο ρακειέο βαζκίδεο, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ πςειέο 

απνδφζεηο κελ, ζε πεξίπησζε φκσο αδπλακίαο πιεξσκήο, είλαη νη πξψηεο πνπ ζα 

αληηκεησπίζνπλ δεκηέο θαη δελ ζα απνδεκησζνχλ απφ ηνλ εθδφηε ηνπ CDO.  

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ν εθδφηεο ελφο πξντφληνο CDO αγνξάδεη δάλεηα απφ ηελ 

αγνξά, ηα νκαδνπνηεί ζε έλα λέν πξντφλ θαη ηα επαλαπσιεί κε ηε κνξθή νκνιφγσλ. 

Καηά ην ζηάδην αγνξάο δαλείσλ απφ ηελ αγνξά γίλεηαη αληηιεπηφ πσο κπνξεί λα 

αγνξάζεη θαη νκνινγίεο απφ δηάθνξα CDOs πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηελ αγνξά. ηελ 

πεξίπησζε απηή έλα αξρηθφ δάλεην, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο πνπ είλαη γλσζηή σο 

ηηηινπνίεζε έρεη θηάζεη λα δεκηνπξγήζεη πνιιαπιάζηεο νκνινγίεο, νη νπνίεο 

πξνζθέξνληαη ζην επξχ επελδπηηθφ θνηλφ.  

 

Όπσο θαίλεηαη ζηε δηπιαλή εηθφλα ν δεκηνπξγφο ελφο λένπ πξντφληνο CDO έρεη 

αγνξάζεη νκφινγα απφ δηαθνξεηηθά CDOs πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά θαη ηα νπνία 

έρνπλ αμηνινγεζεί θαη θαηαηαρζεί ζηελ θαηεγνξία ΒΒΒ, δεκηνπξγψληαο έλα λέν πξντφλ.  

 

Σν λέν πξντφλ επαλαμηνινγείηαη θαη δεκηνπξγνχληαη λέεο νκνινγίεο, νη νπνίεο αλάινγα 

κε ην βαζκφ αμηνιφγεζεο πνπ έρνπλ ιάβεη πξνζθέξνπλ θαη ην  αλάινγν ηίκεκα ζηνπο 

επελδπηέο πνπ πξνηίζεληαη λα ηηο αγνξάζνπλ. 
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Πίνακαρ 5: Δεκηνπξγία CDOs βήκα 3 
Πεγή: The Wall Street Journal 
 

 

Πίνακαρ 6: Δεκηνπξγία CDOs βήκα 4 
Πεγή: The Wall Street Journal 
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Απφ ηελ παξαπάλσ πεξηγξαθή έγηλε κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο 

ελφο πξντφληνο CDO θαη πσο ζηελ νπζία έλα δάλεην κπνξεί λα ελερπξηαζηεί θαη λα 

εμαζθαιίζεη νκνινγίεο κέζσ παξαγψγσλ πξντφλησλ. Μηα εμίζνπ ζπλνπηηθή αιιά 

νπζηψδεο πεξηγξαθή είλαη θαη απηή πνπ αθνινπζεί ζην επφκελν ζρήκα, φπνπ θαίλεηαη 

ε ζπιινγή δαλείσλ θαη νκνινγηψλ απφ ηελ αγνξά, ε ζπγθέληξσζή ηεο ζε έλα λέν 

πξντφλ θαη ε δηαλνκή λέσλ νκνινγηψλ, κε βάζε ηηο απνδφζεηο θαη ηηο πηζαλφηεηεο 

αδπλακίαο απνπιεξσκήο.  

 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο εθδφηεο ησλ πξντφλησλ CDOs είλαη ζπλήζσο 

επελδπηηθέο ηξάπεδεο αιιά θαη εκπνξηθέο ηξάπεδεο, νη νπνίεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

δεκηνπξγνχλ λέεο εηαηξείεο εηδηθνχ ζθνπνχ (Special Purpose Entitys – SPEs), νη 

νπνίεο θαζίζηαληαη δηαρεηξίζηξηεο ησλ λέσλ πξντφλησλ θαη ζηηο νπνίεο κεηαβηβάδεηαη ην 

ραξηνθπιάθην ησλ ελερπξηαζκέλσλ αμηψλ.  

 

πλερίδνληαο ηελ πεξηγξαθή δεκηνπξγίαο ελφο πξντφλ CDO, ν εθδφηεο ηνπ λένπ 

πξντφληνο, γλσξίδνληαο ηηο πηζαλφηεηεο αδπλακίαο απνπιεξσκήο ησλ αξρηθψλ 

δαλείσλ δεκηνπξγεί ηηο λέεο νκνινγίεο θαη θαζνξίδεη ηηο απνδφζεηο, κε ηελ πςειφηεξε 

απφδνζε λα ηελ πξνζθέξεη ζηηο νκνινγίεο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηηο κεγαιχηεξεο 

πηζαλφηεηεο αδπλακίαο απνπιεξσκήο.  

 

Αδπλακία απνπιεξσκήο εθ κέξνπο ησλ αξρηθψλ δαλεηνιεπηψλ ζπλεπάγεηαη αδπλακία 

θαη εθ κέξνπο ηνπ εθδφηε ζηελ απνπιεξσκή ησλ νκνινγηψλ ηνπ λένπ πξντφληνο CDO. 

Ζ πηζαλφηεηα αδπλακίαο έρεη αμηνινγεζεί απφ Οίθνπο Αμηνιφγεζεο θαηά ηελ αξρηθή 

ζπιινγή ησλ δαλείσλ θαη νκνινγηψλ θαη κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε απηή είρε γίλεη θαη ε 

θαηάηαμε ησλ λέσλ νκνινγηψλ θαη ε γεληθή αμηνιφγεζε ηνπ λένπ πξντφληνο.  

 

ην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί, γηα ην πξψην 5% ησλ ππνινγηδφκελσλ απσιεηψλ, ν 

εθδφηεο ηνπ πξντφληνο CDO πξνζθέξεη απφδνζε 35%. Ο επελδπηήο πνπ ζα αγνξάζεη 

απηέο ηηο νκνινγίεο αλαιακβάλεη ην ξίζθν λα βξίζθεηαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ πξψηνπ 5% 

ησλ νκνινγηνχρσλ πνπ δελ ζα απνδεκησζνχλ ζε πεξίπησζε απσιεηψλ. Γηα ην ιφγν 

απηφ βέβαηα θαη απαηηνχλ πςειφηεξεο απνδφζεηο. Γηα ην επφκελν 10% ν εθδφηεο ηνπ 

CDO πξνζθέξεη απφδνζε 15%. Γηα ην 3ν 10% ν εθδφηεο πξνζθέξεη απφδνζε 7,5% 

ελψ γηα ην ππφινηπν 75% ηνπ ζπλφινπ ησλ νκνινγηνχρσλ ν εθδφηεο πξνζθέξεη 

απφδνζε 6%.  
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Πίνακαρ7: Δεκηνπξγία CDOs 
Πηγή: JOHN C. HULL, “OPTIONS, FUTURES AND OTHER DERIVATIVES, 6

th
 Edition, p.517    

 
 

 

Απφ ηελ αλσηέξσ πεξηγξαθή γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ηα πξντφληα CDO έρνπλ 

ζρεδηαζηεί λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο επελδπηψλ κε δηαθνξεηηθφ πξνθίι θαη 

ραξαθηεξηζηηθά, αλάινγα κε ηε δηάζεζε πνπ επηδεηθλχνπλ γηα ηελ αλάιεςε θηλδχλνπ. 

 

3.4.2.3 ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ 

Σν πξψην πξντφλ CDO δεκηνπξγήζεθε ην 1987 θαη ρξεηάζηεθε ε πάξνδνο ζρεδφλ κίαο 

δεθαεηίαο πξνθεηκέλνπ ε αγνξά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ λα ιάβεη ζεκαληηθά 

κεγάιεο δηαζηάζεηο. Ζ κεγέζπλζε ηεο αγνξάο ζπλνδεχηεθε απφ κία δηαξθψο 

απμαλφκελε δήηεζε γηα λέα πξντφληα απφ επελδπηέο θαη δηαρεηξηζηέο θεθαιαίσλ, ζηνπο 

νπνίνπο ζπγθαηαιέγνληαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ακνηβαία θεθάιαηα, επελδπηηθέο θαη 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο, ζπληαμηνδνηηθά θαη αζθαιηζηηθά ηακεία, θέληξα private banking 

αιιά θαη νπνηνδήπνηε άιιν επελδπηηθφ ζρήκα επηζπκνχζε ηε δηεχξπλζε ησλ 

επελδπηηθψλ πξντφλησλ ηεο αγνξάο. 

 

Οη απνδφζεηο ησλ CDOs ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ήηαλ κεγαιχηεξεο θαηά 2-3 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο απφ ηηο απιέο εηαηξηθέο νκνινγίεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηνχζε ηα ελ 

ιφγσ πξντφληα ειθπζηηθφηεξα. ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε δηεζλήο εηαηξεία 

εξεπλψλ CELENT6 ην 2005, ε αγνξά ησλ CDOs ζε παγθφζκην επίπεδν είρε αγγίμεη ην 

                                                           

6
 πκβνπιεπηηθή θαη Δξεπλεηηθή εηαηξεία πνπ εζηηάδεη ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ ζηελ παγθφζκηα 

αγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ.  

Οκφινγν 1 

Οκφινγν 2 

 

 

Οκφινγν n 

Μέζε Απφδνζε:  

8,5 % 

Νέο Ομόλογο 

Καηεγνξία 1 
0-5% απψιεηεο 
Απφδνζε:35% 

Καηεγνξία 1 
15-25% απψιεηεο 
Απφδνζε:7,5% 

 

Καηεγνξία 2 
5-15% απψιεηεο 
Απφδνζε:15% 

 

Καηεγνξία 1 
25-100% απψιεηεο 
Απφδνζε:6% 
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1,5 ηξηο δνιάξηα, ελψ νη εθηηκήζεηο έθαλαλ ιφγν πσο ε ζπλερψο απμαλφκελε δήηεζε 

γηα ηα ελ ιφγσ πξντφληα ζα εθηφμεπε ηε ζπλνιηθή αμία ηνπο ζηα 2 ηξηο δνιάξηα ην 2006. 

 

Γιάγπαμμα 2: Εθηίκεζε αγνξάο CDOs 
Πεγή: Celent 
 

Ζ αγνξά ησλ CDOs είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ θξίζε πνπ μέζπαζε ζηηο Ζ.Π.Α. ην 

θαινθαίξη ηνπ 2007 κε ηελ θαηάξεπζε ηεο ζηεγαζηηθήο αγνξάο, αθνχ κεγάιν κέξνο ησλ 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ είραλ ηηηινπνηεζεί θαη είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζε πξντφληα CDOs, 

ηα νπνία ελ ζπλερεία είραλ αγνξαζηεί απφ δηάθνξνπο επελδπηέο. Έηζη, ε αικαηψδεο 

αλάπηπμε πνπ γλψξηδε ε αγνξά ησλ πξντφλησλ απηψλ, δηαθφπεθε απφηνκα ζην 3ν 

ηξίκελν ηνπ 2007, φηαλ θαη μέζπαζε ε θξίζε. Σν γεγνλφο απηφ απνηππψζεθε εχινγα 

ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. ηελ εηήζηα αλαθνξά ηεο SIFMA7, θαίλεηαη μεθάζαξα ε 

θαζίδεζε ζηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ CDOs θαη πην πνιχ ζηα πξντφληα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο Ζ.Π.Α. θαη απνηηκψληαη ζην ακεξηθαληθφ λφκηζκα.  

                                                           

7
 The Securities Industry and Financial Markets Association 
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Πίνακαρ 8: Πεξηνδηθή ζύλαςε λέσλ ζπκβνιαίσλ CDOs 
Πεγή: SIFMA 
 

 

 

3.4.2.4 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ και ΥΡΖΖ CDOS  

Απφ ηελ αλσηέξσ πεξηγξαθή δεκηνπξγίαο ελφο πξντφληνο CDO γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο 

ε γθάκα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε θαη ππάξρεη κεγάιε 

πνηθηιία θαηεγνξηψλ, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο αιιά θαη ηε ρξήζε ησλ ελ 

ιφγσ πξντφλησλ. 

 

Balance Sheets vs Arbitrage CDOs 

 

Ζ πξψηε θαηεγνξηνπνίεζε γίλεηαη αλάινγα κε ην θίλεηξν δεκηνπξγίαο ελφο πξντφληνο 

CDO θαη ηα θαηεγνξηνπνηεί ζε CDOs Ηζνινγηζκνχ θαη CDOs Arbitrage. 

 

Ζ πξψηε θαηεγνξία αθνξά πξντφληα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θπξίσο απφ Σξάπεδεο 

(επελδπηηθέο θαη εκπνξηθέο) κε ζθνπφ ηελ αθαίξεζε απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηηο απαηηήζεηο ζε επνπηηθά 

θεθάιαηα. Σα CDOs απηά ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ ηξαπεδηθά δάλεηα πξνο 
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επηρεηξήζεηο ή ηδηψηεο, ή αθφκα θαη κίμε απηψλ ησλ δαλείσλ. Με ηελ κεηαθνξά ηνπο ζε 

εηαηξείεο εηδηθνχ ζθνπνχ, ηελ ηηηινπνίεζή ηνπο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο πξντφλησλ CDO 

θαη ηελ πψιεζή ηνπο ζην επελδπηηθφ θνηλφ, νη ηξάπεδεο θαηάθεξαλ λα αθαηξέζνπλ απφ 

ην ελεξγεηηθφ ηνπο δάλεηα ηα νπνία αχμαλαλ ηηο απαηηήζεηο ζε επνπηηθά θεθάιαηα, 

απέθηεζαλ φκσο θαη κηα επηπιένλ πεγή ξεπζηφηεηαο, αθνχ κεηαπνπιψληαο ζηελ 

νπζία ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο απνθηνχζαλ επηπξφζζεηα θεθάιαηα γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 

 

Αληίζεηα κε ηα CDOs Ηζνινγηζκνχ, ηα Arbitrage CDOs απνηεινχληαη απφ πςειήο 

απφδνζεο εηαηξηθά νκφινγα ή/θαη δάλεηα θαη δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα εθκεηαιιεπηνχλ ην 

πιενλέθηεκα απφ ηπρφλ δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνδφζεσλ ησλ ελερπξηαζκέλσλ 

θεθαιαίσλ θαη ησλ απνδφζεσλ πνπ απνθέξεη ην ίδην ην CDO.  

 

Σα Arbitrage CDOs θαηεγνξηνπνηνχληαη επηπιένλ ζε Cash Flows CDOs θαη Market 

Value CDOs. Σα Cash Flow CDOs βαζίδνπλ ηηο πιεξσκέο ηνπ ζε θεθάιαην θαη ηφθνπο 

βάζεη ησλ ρξεκαηνξνψλ ησλ ελερπξηαζκέλσλ δαλείσλ θαη ησλ πνζψλ πνπ ιακβάλνπλ 

απφ ηελ νκαιή απνπιεξσκή απηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ν δηαρεηξηζηήο ηνπ 

πξντφληνο εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ πηζησηηθή πνηφηεηα θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ελερπξηαζκέλσλ δαλείσλ ψζηε λα εμαζθαιίζεη κεγαιχηεξε δπλαηή ζηγνπξηά ζηηο 

απνπιεξσκέο ηνπο, αθνχ απφ απηέο ζα εμαξηάηαη θαη ε νκαιή απνπιεξσκή ησλ λέσλ 

νκνινγηψλ ηνπ CDO. 

 

Αληίζεηα, ηα Market Value CDOs βαζίδνληαη ζηε κεηαβνιή ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ησλ 

ελερπξηαζκέλσλ δαλείσλ θαη νκνιφγσλ, έρνληαο ζπλδέζεη ηηο απνπιεξσκέο ησλ λέσλ 

νκνιφγσλ κε ηα θέξδε πνπ απνθνκίδνληαη απφ ηελ επηηπρή θαη ζπλερή 

δηαπξαγκάηεπζε ησλ ηίηισλ. ε απηή ηελ θαηεγνξία, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ CDO εζηηάδεη 

ηελ πξνζνρή ηνπ ζηηο ηξέρνπζεο αμίεο ησλ ελερπξηαζκέλσλ ηίηισλ πνπ 

δηακνξθψλνληαη ζε εκεξήζηα βάζε, θαη κέζα απφ αγνξνπσιεζίεο θαιείηαη λα 

εμαζθαιίζεη θέξδε ηέηνηα ψζηε λα κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο απνπιεξσκέο ηφθσλ θαη 

θεθαιαίνπ ηνπ CDO. πλήζσο, ηα Market Value CDOs έρνπλ κεγαιχηεξε δηάξθεηα 

δσήο αιιά δελ είλαη ηφζν ζπλήζεο ε εκθάληζή ηνπο φζν απηήο ησλ Cash Flow CDOs. 

 

Cash vs Synthetic CDOs 

 

Μηα επηπιένλ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ CDO γίλεηαη αλάινγα κε ην είδνο ησλ 

ελερπξηαζκέλσλ θεθαιαίσλ ζε Cash CDOs θαη ζε Synthetic CDOs. 
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Cash CDOs είλαη ηα πξντφληα εθείλα πνπ εμαζθαιίδνληαη απφ ραξηνθπιάθηα 

ξεπζηνπνηήζηκσλ θεθαιαίσλ φπσο επηρεηξεκαηηθά δάλεηα, επηρεηξεκαηηθά νκφινγα, 

ξεπζηνπνηήζηκνπο ηίηινπο, δάλεηα αγνξάο θαηνηθίαο. Οη αμίεο απηέο κεηαβηβάδνληαη ζε 

κία εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ (Special Purpose Vechile) πξνθεηκέλνπ λα ζπζηαζεί ην λέν 

πξντφλ CDO θαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη λέεο νκνινγίεο.  

 

ε αληίζεζε κε ηα Cash CDOs, ηα Synthetic CDOs δελ εμαζθαιίδνληαη απφ 

ξεπζηνπνηήζηκνπο ηίηινπο φπσο δάλεηα ή νκφινγα αιιά κέζα απφ πξντφληα cds έρνπλ 

απνθηήζεη έθζεζε ζηνλ θίλδπλν ηέηνησλ ηίηισλ, ιακβάλνληαο ζηαζεξέο πιεξσκέο πνπ 

ζηελ νπζία απνηεινχλ ηα αζθάιηζηξα θηλδχλνπ.  

 

ηελ πεξίπησζε ηνπ πξντφληνο απηνχ, ε εηαηξεία πνπ έρεη ζπζηήζεη ην CDO ζηελ 

νπζία απνηειεί ηνλ έλα απφ ηνπο δχν αληηζπκβαιιφκελνπο πνπ απαηηνχληαη ζε κηα 

ζπλαιιαγή cds θαη πην ζπγθεθξηκέλα απνηειεί ησλ πσιεηή πηζησηηθήο πξνζηαζίαο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ην CDO ιακβάλεη ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνζά πνπ 

απνηεινχλ ηα ιεγφκελα αζθάιηζηξα θηλδχλνπ, έρνληαο αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε, ζε 

πεξίπησζε εθδήισζεο θάπνηνπ πηζησηηθνχ γεγνλφηνο ,λα απνδεκηψζεη ηνπο 

αγνξαζηέο ησλ πξντφλησλ swap. 

 

ε αληίζεζε κε ηα cash CDO φπνπ ν εθδφηεο ηνπ πξντφληνο έρεη αγνξάζεη ηνπο 

ελερπξηαζκέλνπο ηίηινπο, είηε πξφθεηηαη γηα δάλεηα είηε γηα νκφινγα, ζηα synthetic CDO 

δελ έρνπλ αγνξαζηεί θάπνηνη ηίηινη αιιά ν εθδφηεο ζηελ νπζία παξέρεη αζθάιεηα έλαληη 

θάπνηνπ πηζησηηθνχ ζπκβάληνο, εηζπξάηηνληαο αζθάιηζηξα αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ θαη ηελ πεγή εηζνδήκαηφο ηνπ ψζηε απφ ηελ άιιε 

κεξηά λα κπνξεί λα πιεξψλεη θεθάιαην θαη ηφθνπο ησλ λέσλ νκνινγηψλ πνπ έρεη 

εθδψζεη θαη έρεη δηαζέζεη ζε επελδπηέο. 

 

ην ζεκείν απηφ γελλάηαη ην εξψηεκα ηη γίλεηαη κε ηα πνζά πνπ θαηαβάιινπλ νη 

επελδπηέο γηα λα αγνξάζνπλ ηηο νκνινγίεο ηνπ CDO απφ ηε ζηηγκή πνπ απηά δελ 

θαηαβάιινληαη γηα ηελ αγνξά ησλ αληίζηνηρσλ ηίηισλ πνπ ζα εμαζθάιηδαλ απηή ηελ 

επέλδπζε. Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα είλαη πσο ηα πνζά απηά θαηαηίζεληαη ζε 

Σξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ή ζε Δπελδπηηθά πκβφιαηα Δγγπεκέλνπ Κεθαιαίνπ (GICs 

ή Guaranteed Investment Contracts) ιακβάλνληαο ρακειέο απνδφζεηο,  θαη ζε 

πεξίπησζε φπνπ ν εθδφηεο ηνπ CDO θιεζεί λα απνδεκηψζεη θάηνρν swap, θάλεη 

ρξήζε κέξνπο ησλ θεθαιαίσλ απηψλ.    
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Σα synthetic CDOs έρνπλ έλα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθφ. Γίλνπλ ζηνλ εθδφηε ηνπ 

πξντφληνο ην δηθαίσκα λα κελ απαηηήζεη θεθάιαην γηα ηελ αγνξά ησλ λέσλ νκνινγηψλ 

απφ ηνπο επελδπηέο πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηηο senior tranches, νη νπνίεο θαη 

αληηκεησπίδνπλ ηηο ρακειφηεξεο πηζαλφηεηεο λα κελ κπνξέζνπλ λα εηζπξάμνπλ ηνπο 

ηφθνπο θαη ην θεθάιαην ιφγσ ηεο δεκηάο πνπ ζα πξνθχςεη ζε πεξίπησζε πνπ ν 

εθδφηεο ηνπ CDO θιεζεί λα απνδεκηψζεη απ’ ηελ άιιε θαηφρνπο ζπκβνιαίνπ swap. 

Έηζη ρξεκαηνδνηεί ζηελ νπζία ηνπο επελδπηέο ησλ senior tranches, κελ απαηηψληαο 

ηίκεκα γηα ηελ αγνξά ησλ νκνινγηψλ.  

 

Σν ίδην δελ ζπκβαίλεη βέβαηα κε ηνπο επελδπηέο ησλ junior tranches, νη νπνίνη 

θαηαβάιινπλ θαλνληθά ην αληίηηκν αγνξάο ηνπ λένπ νκνιφγνπ, πνζφ ην νπνίν φπσο 

πξναλαθέξζεθε θαηαηίζεηαη ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ή επελδχεηαη ζε GICs θαη 

δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα απνδεκίσζε θαηφρσλ ζπκβνιαίσλ swaps. 

 

Μηα ελδηάκεζε θαηεγνξία αλάκεζα ζηα cash θαη ζηα synthetic CDOs είλαη ηα πβξηδηθά 

(hybrid) CDOs, ην ραξηνθπιάθην ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεη έλα κείγκα απφ δάλεηα θαη 

νκφινγα αιιά θαη απφ cds. Έηζη, έλα κέξνο ηνπ πνζνχ απφ ηηο λέεο νκνινγίεο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αγνξά ησλ αμηψλ πνπ πξφθεηηαη λα ελερπξηαζηνχλ ζε αζθάιεηα 

ηνπ CDO, ελψ ην ππφινηπν κέξνο ρξεζηκνπνηείηαη σο θαηάζεζε ζε ηξάπεδεο ή ζε 

GICs φπσο πξναλαθέξζεθε πξνθεηκέλνπ ν δηαρεηξηζηήο ηνπ CDO λα είλαη ζε ζέζε λα 

απνδεκηψζεη θάηνρν ζπκβνιαίνπ cds ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί. Σα πβξηδηθά CDOs 

έρνπλ ηξεηο πεγέο εηζνδήκαηνο, θαζψο ιακβάλνπλ ηα πνζά απφ ηνπο ελερπξηαζκέλνπο 

ηίηινπο, ηφθνπο απφ ηηο θαηαζέζεηο κεηξεηψλ θαη θπζηθά ηα αζθάιηζηξα απφ ηα 

ζπκβφιαηα cds. 

 

 

3.4.2.5 ΣΤΠΟΗ CDOS 

Ζ ζχλζεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ελερπξηαζκέλσλ αμηψλ ησλ πξντφλησλ CDO 

είλαη απηή πνπ θαηεγνξηνπνηεί ηα πξντφληα εθ λένπ θαη ηα νλνκαηίδεη αλάινγα κε 

ην είδνο ηνπ ελερχξνπ. 

 

Έηζη, ε πην δεκνθηιήο θαηεγνξία CDOs είλαη ηα collateralize loan obligations 

(CLOs), ηα νπνία εμ’ νξηζκνχ θαιχπηνληαη απφ ραξηνθπιάθην ηξαπεδηθψλ 

δαλείσλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ πιένλ δεκνθηιή θαηεγνξία πξντφλησλ CDO, αθνχ 

απνηειεί θαη ηε βαζηθφηεξε πεγή βειηίσζεο ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ Σξαπεδψλ 

αιιά θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο. Οη Σξάπεδεο κεηαθέξνπλ δάλεηα απφ ην 
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ελεξγεηηθφ ηνπο ζε εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ, φπνπ κε ηελ πξναλαθεξφκελε 

δηαδηθαζία ηηηινπνηνχληαη, δεκηνπξγψληαο λέεο νκνινγίεο, νη νπνίεο θαη 

δηαηίζεληαη ζην επελδπηηθφ θνηλφ. Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία απηή νη Σξάπεδεο 

πεηπραίλνπλ ηελ αθαίξεζε απφ ην ελεξγεηηθφ ηνπο ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχλ ηε 

δηαηήξεζε επνπηηθψλ θεθαιαίσλ ζχκθσλα κε ηνπο ξπζκηζηηθνχο θαλφλεο πνπ 

δηέπνπλ ηελ ηξαπεδηθή αγνξά ελψ πεηπραίλνπλ ηελ επηπξφζζεηε 

ρξεκαηνδφηεζή ηνπο κε λέα θεθάιαηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ πεξεηαίξσ 

αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξαγκαηηθήο 

νηθνλνκίαο. 

 

Σα collateralized bond obligations (CBOs) θαιχπηνληαη κε νκφινγα ζηαζεξνχ 

εηζνδήκαηνο, ελψ αλάινγα κε ην είδνο ησλ νκνιφγσλ (θξαηηθά, εηαηξηθά) κπνξεί 

λα ππάξμνπλ νη αληίζηνηρεο ππνθαηεγνξίεο ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο. 

 

Σα collateralized synthetic obligations (CSOs) είλαη πξντφληα πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ινηπά πηζησηηθά παξάγσγα, φπσο πεξηγξάθεθε αλσηέξσ, 

ζηελ θαηεγνξία ησλ synthetic CDOs. 

 

Σα structured finance CDOs (SFCDOs) είλαη ηα πξντφληα εθείλα πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ραξηνθπιάθην δνκεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ 

φπσο ηα νκφινγα εμαζθαιηζκέλνπ θεθαιαίνπ ή δάλεηα εμαζθαιηζκέλα απφ 

πξνζεκεηψζεηο ζε αθίλεηα (θπξίσο δάλεηα ζηεγαζηηθήο αγνξάο). 

 

Δθηφο ησλ παξαπάλσ, αμίδεη λα αλαθεξζνχλ θαη νξηζκέλεο επηπιένλ 

θαηεγνξίεο πξντφλησλ CDOs, νη νπνίεο σζηφζν δελ εκθαλίδνληαη ζπρλά ζηελ 

αγνξά. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

 

Σα Commercial Real Estate CDOs, ηα νπνία θαιχπηνληαη απφ θεθάιαηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηε δηαρείξηζε αθηλήησλ εκπνξηθήο ρξήζεο. 

 

Σα Collateralized Insurance Obligations (CIOs) ηα νπνία θαιχπηνληαη απφ 

ζπκβφιαηα αζθαιίζεσλ. 
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Σα CDOs Squared, ηα νπνία θαιχπηνληαη απφ ραξηνθπιάθην ινηπψλ 

πξντφλησλ CDOs. 

 

3.4.2.6 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΝΔΥΤΡΧΝ 

Ο πιένλ θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηελ επηηπρία ελφο πξντφληνο 

CDO είλαη ην είδνο ησλ ελερχξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εμαζθαιίζνπλ 

ην θεθάιαην ηνπ λένπ πξντφληνο αιιά θαη κέζα απφ ηηο ρξεκαηνξνέο ηνπο λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ νκαιή απνπιεξσκή ησλ ηφθσλ θαη ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ CDO.  

Οη πην δεκνθηιείο θαηεγνξίεο ελερχξσλ είλαη: 

 

Γνκεκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ δάλεηα 

κε εμαζθάιηζε πξνζεκεηψζεηο επί αθηλήησλ, είηε πξφθεηηαη γηα θαηνηθίεο, είηε 

γηα εκπνξηθά αθίλεηα. 

 

Δηαηξηθά Οκφινγα. Πξφθεηηαη γηα νκνινγηαθά δάλεηα πνπ έρνπλ ζπλάςεη 

εηαηξείεο, ε θάιπςε ησλ νπνίσλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί είηε απφ Σξάπεδεο είηε 

απφ ινηπά επελδπηηθά ζρήκαηα (Ακνηβαία Κεθάιαηα, Hedge Funds). 

 

Κξαηηθά Οκφινγα. ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηίηινη ρξένπο θξαηψλ 

πνπ πξνέξρνληαη είηε απφ ηε δψλε ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ, είηε απφ ηε δψλε 

ησλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ (BRIC8). 

 

Σξαπεδηθά Γάλεηα. Πξφθεηηαη γηα δάλεηα πνπ ρνξεγνχληαη απφ Σξάπεδεο ζε 

επηρεηξήζεηο ή ηδηψηεο κε ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο (επελδπηηθά δάλεηα 

επηρεηξήζεσλ, θαηαλαισηηθά δάλεηα). 

 

3.4.2.7 CDOs ΚΑΗ ΚΡΗΖ ΣΔΓΑΣΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΗ Ζ.Π.Α. 

Οη ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο CDOs πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ είλαη θαη απηέο 

πνπ εκθαλίδνληαη ζπλεζέζηεξα ζηελ αγνξά. Σν 2007, έηνο ζηαζκφ ζηελ ηζηνξία 

ησλ πξντφλησλ απηψλ, εμαηηίαο ηεο θαηάξξεπζεο ηεο ζηεγαζηηθήο αγνξάο ζηηο 

Ζ.Π.Α. θαη ησλ ζπλεπεηψλ πνπ απηή επέθεξε, ππνινγίδεηαη πσο 47% ησλ 

                                                           

8
 Σα αξρηθά BRIC πξνέξρνληαη απφ ην αξρηθφ γξάκκα ηεζζάξσλ ρσξψλ Brazil, Russia, India, China, νη νπνίεο αλήθνπλ 

ζηε δψλε ησλ πιένλ ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελσλ νηθνλνκηψλ. 
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CDOs αλήθαλ ζηελ θαηεγνξία SFCDOs, 45% άλεθε ζηελ θαηεγνξία ησλ clo’s 

θαη κφιηο 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ CDOs θαιππηφηαλ απφ πξντφληα ζηαζεξνχ 

εηζνδήκαηνο (εηαηξηθά ή θξαηηθά νκφινγα). 

 

ηελ θαηεγνξία ησλ SFCDOs άλεθαλ θαη πξντφληα πνπ είραλ σο αζθάιεηα 

ζηεγαζηηθά δάλεηα κε εμαζθάιηζε πξνζεκεηψζεηο επί αθηλήησλ. Άιισζηε, ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζηεγαζηηθήο πίζηεο ζηηο ΖΠΑ είρε βαζηζηεί ζεκαληηθά ζηα 

πξντφληα CDOs, αθνχ νη αληίζηνηρεο ηξάπεδεο πεηχραηλαλ ηε δηαξθή 

ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ην επξχ επελδπηηθφ θνηλφ κέζσ ηηηινπνηήζεσλ ησλ 

δαλείσλ ηνπο θαη πψιεζή ηνπο κέζσ πξντφλησλ CDO, κε απνηέιεζκα ε ελ 

ιφγσ αγνξά λα γλσξίζεη ξαγδαία αλάπηπμε ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα. 

 

 

Γιάγπαμμα 3: Σηκέο θαηνηθηώλ ζηηο Η.Π.Α. 
Πεγή: The Market Oracle 

 

Ζ αλάπηπμε ηεο ζηεγαζηηθήο αγνξάο απνηππψζεθε εχινγα ζηελ ζπλερψο 

απμαλφκελε αμία ησλ θαηνηθηψλ ζηηο Ζ.Π.Α. , αθνχ ε αχμεζε ησλ πεγψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ζηεγαζηηθήο πίζηεο ζπλδπάζηεθε θαη κε ραιάξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ γηα ηε ιήςε ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν απηψλ 

γεγνλφησλ νδήγεζε ζηε ρεηξνηέξεπζε ηεο πηζησηηθήο βαζκνινγίαο ησλ λέσλ 
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ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, κε απνηέιεζκα πιένλ λα ελερπξηάδνληαη δάλεηα 

θαηεγνξίαο ΒΒΒ ή αθφκα θαη ρακειφηεξεο. Σα λέα πξντφληα CDOs 

πεξηιακβάλνπλ ελέρπξα ρακειφηεξεο δηαζθαιηζηηθήο αμίαο, ελψ ε κε 

απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν πηζαλή κεηά ηε ραιάξσζε 

ησλ πηζηνδνηηθψλ θξηηεξίσλ. 

 

Έηζη, ε θαηάξεπζε ηεο ζηεγαζηηθήο αγνξάο ην 2007 θαη ε ξαγδαία κείσζε ηεο 

αμίαο ησλ αθηλήησλ είρε σο ζπλέπεηα θαη’ αξρήλ ηε κείσζε ηεο αμίαο ησλ 

ελερχξσλ ησλ CDOs, ελψ εζράησο νδήγεζαλ ηελ επελδπηηθή Σξάπεδα BEAR 

STEARNS ζηελ αλαθνίλσζε ηεο 18εο Ηνπιίνπ ηνπ 2007 φπνπ αλέθεξε ηελ 

αδπλακία απνδεκίσζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδπηψλ δχν επελδπηηθψλ ηεο 

θεθαιαίσλ (hedge funds) ηα νπνία είραλ επελδχζεη ζε CDOs θαιπκκέλα κε 

ζηεγαζηηθά δάλεηα πνπ πιένλ αλήθαλ ζηελ θαηεγνξία subprime (κεησκέλεο 

εμαζθάιηζεο). Ζ αλαθνίλσζε απηή νδήγεζε ελ ηέιεη ζηελ θαηάξεπζε ηεο BEAR 

STEARNS (εμαγνξάζηεθε απφ ηελ JP MORGAN CHASE ην 2008) αιιά θαη ζε 

ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηνλ επξχηεξν ρξεκαηνπηζησηηθφ θιάδν ησλ Ζ.Π.Α. , πνπ κε 

ηε ζεηξά ηνπο πξνθάιεζαλ ηε δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

νπνίαο αληηκεησπίδνπκε ζήκεξα ζε παγθφζκην επίπεδν. 
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3.4.3 TOTAL RETURN SWAPS (TRS) 

 

 

3.4.3.1 ΟΡΗΜΟ 

Μηα ιηγφηεξε γλσζηή θαηεγνξία πηζησηηθψλ παξαγψγσλ είλαη ηα ζπκβφιαηα 

αληαιιαγήο ζπλνιηθήο απφδνζεο (Total Return Swaps ή TRS γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

θεηκέλνπ). Παξά ην γεγνλφο φηη ε ρξήζε ηνπο δελ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε απηή ησλ cds θαη CDOs.  

 

Σα TRS απνηεινχλ ζπκβφιαηα αληαιιαγήο ζπλνιηθήο απφδνζεο ζπλήζσο νκνιφγσλ ή 

δαλείσλ. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ ιφγσ πηζησηηθνχ 

παξαγψγνπ παξαηίζεηαη ην επφκελν παξάδεηγκα.  

 

Αο ππνζέζνπκε κία Σξάπεδα Α, ε νπνία έρεη ζηελ θαηνρή ηεο έλα νκφινγν πνπ 

απνδίδεη ηνθνκεξίδηα αλά ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Με βάζε ηελ παξνχζα 

θαηάζηαζε ε Σξάπεδα Α είλαη εθηεζεηκέλε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηνπ εθδφηε ηνπ 

νκνιφγνπ θαη επηζπκεί ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ απηνχ. Έηζη ινηπφλ πξνβαίλεη ζηε 

ζχλαςε ζπκβνιαίνπ TRS κε ηνλ ππνςήθην επελδπηή Β, ζηνλ νπνίν θαη θαηαβάιιεη ην 

ζχλνιν ησλ εηζπξαηηφκελσλ ηνθνκεξηδίσλ ζε θάζε ρξνληθή πεξίνδν, πιένλ ηπρφλ 

ζεηηθήο δηαθνξάο πνπ έρεη πξνθχςεη απφ αλαηίκεζε ηεο εθάζηνηε ηξέρνπζαο αμίαο ηνπ 

νκνιφγνπ. Με ηε ζεηξά ηνπ ν επελδπηήο Β θαηαβάιιεη ζηελ Σξάπεδα πνζφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε επηηφθην Libor πιένλ πεξηζσξίνπ spread επί ηεο αξρηθήο αμίαο ηνπ 

ζπκβνιαίνπ, πιένλ αξλεηηθήο δηαθνξάο πνπ ηπρφλ πξνθχςεη ζε ελδερφκελε 

ππνηίκεζε ηνπ νκνιφγνπ.  

 

εκαληηθή ιεπηνκέξεηα απνηειεί ην γεγνλφο πσο ζε ελδερφκελε πηψρεπζε ηνπ εθδφηε 

ηνπ νκνιφγνπ, ε αμία ηνπ απηφκαηα ππνινγίδεηαη κεδεληθή, ε Σξάπεδα Α ζηακαηά λα 

θαηαβάιιεη ηα ηνθνκεξίδηα ζηνλ επελδπηή Β, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζηακαηά ηηο 

θαηαβνιέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε επηηφθην Libor πιένλ πεξηζσξίνπ, αιιά ππνρξενχηαη 

ζηελ πιήξε απνδεκίσζε ηεο αμίαο ηνπ νκνιφγνπ πξνο ηελ Σξάπεδα Α. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε γίλεηαη θαλεξή ε δπλαηφηεηα πιήξνπο αληηζηάζκηζεο εθ κέξνπο ηεο 

Σξαπέδεο Α ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηνπ εθδφηε ηνπ νκνιφγνπ, έρνληαο εμαζθαιίζεη 

ηελ πιήξε απνδεκίσζε ηεο αξρηθήο αγνξαίαο αμίαο ηνπ. 

 

Σν παξαπάλσ παξάδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαλφεζε ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπκβνιαίσλ TRS έρνπλ σο κνλάδα αλαθνξάο έλα νκφινγν, ε θαηνρή ηνπ νπνίνπ απφ 
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ηελ Σξάπεδα Α γέλλεζε ηελ αλάγθε γηα αγνξά ηνπ ζπκβνιαίνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

ην θεθάιαην αλαθνξάο κπνξεί λα είλαη έλα νκφινγν, έλα δάλεην, έλαο 

ρξεκαηηζηεξηαθφο δείθηεο ή αθφκα θαη έλα ραξηνθπιάθην πνπ λα πεξηιακβάλεη φια ηα 

αλσηέξσ μερσξηζηά ή καδί. 

 

Δπηπιένλ, γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζπκβνιαίσλ TRS παξαηίζεηαη ην παξαθάησ 

ζρήκα 

 

 

Γιάγπαμμα 4: Πεξηγξαθή Total Return Swap 
Πεγή: www.emeraldinsight .com 
 

 3.4.3.2 ΗΓΗΑΗΣΔΡΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ TRS 

Σα πξντφληα TRS απνηεινχλ θαηεγνξία ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ θαη σο εθ ηνχηνπ 

βαζηθφ ηνπο ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε αληηζηάζκηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Καηά βάζε 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη δε Σξάπεδεο, νη νπνίεο κε ηνλ 

ηξφπν απηφ ειαρηζηνπνηνχλ ηελ έθζεζή ηνπο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ησλ εθδνηψλ ησλ 

νκνιφγσλ ή ησλ δαλεηνδνηνχκελσλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Όηαλ κηα Σξάπεδα ζπλάπηεη ζπκβφιαην Total Return Swap κε έλαλ επελδπηή, παξά ην 

γεγνλφο φηη δηαηεξεί ην νκφινγν ή ην δάλεην ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο, πεηπραίλεη λα 

εμαζθαιίζεη ηελ απνπιεξσκή ηνπ απφ ηνλ επελδπηή ζε πεξίπησζε ρξενθνπίαο ή 

άιινπ ζεκαληηθνχ πηζησηηθνχ γεγνλφηνο ζηνλ εθδφηε – δαλεηνιήπηε. Έρνληαο 

πεξηνξίζεη ηελ έθζεζή ηεο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, αληηζέησο έρεη αλαιάβεη ηνλ θίλδπλν 

αληηζπκβαιιφκελνπ, ήηνη ν επελδπηήο λα θαλεί αζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη λα 

κελ κπνξέζεη λα απνδεκηψζεη ηελ Σξάπεδα ζε πεξίπησζε κεξηθή ή θαη νιηθήο κείσζεο 

ηεο αμίαο ηνπ νκνιφγνπ. 

 

Δπηπιένλ ε Σξάπεδα δελ απνιακβάλεη πιένλ ην έζνδν απφ ηνλ ηφθν (ην νπνίν 

θαηαβάιιεηαη εμνινθιήξνπ ζηνλ επελδπηή), σζηφζν έρεη θξνληίζεη λα ιακβάλεη έλα 
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θπκαηλφκελν επηηφθην πιένλ ελφο πεξηζσξίνπ. Οη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην χςνο 

ηνπ πεξηζσξίνπ είλαη ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηφζν ηνπ εθδφηε ηνπ νκνιφγνπ, φζν θαη 

ηνπ ππνςήθηνπ επελδπηή θαζψο θαη ε ζπζρέηηζε αζέηεζεο κεηαμχ ησλ δχν. 

 

3.4.3.3 ΚΗΝΖΣΡΑ ΔΠΔΝΓΤΖ Δ ΠΡΟΨΟΝΣΑ TRS 

Σν ζεκαληηθφηεξν θίλεηξν ελφο ππνςήθηνπ επελδπηή πξντφληνο TRS είλαη ε απφθηεζε 

πξφζβαζεο ζηελ αγνξά νκνιφγσλ ή δαλείσλ θαη ε έκκεζε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο κε 

ζθνπφ ηελ απφθηεζε απηψλ ησλ ηίηισλ ρσξίο ηελ επηβάξπλζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο επελδπηήο είλαη κηα Σξάπεδα ή έλα Ακνηβαίν 

Κεθάιαην ηφηε ζηελ νπζία απνιακβάλεη ην έζνδν θαη ηηο απνπιεξσκέο ελφο δαλείνπ ή 

ελφο νκνιφγνπ ρσξίο λα ην έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θαη  ρσξίο λα έρεη έθζεζε ζηνλ 

θίλδπλν ηνπ δαλεηνιήπηε.  

 

Δπηπιένλ, ν επελδπηήο κπνξεί λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε έλα πιήζνο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ή λα δεκηνπξγήζεη λέα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε ζπγθεθξηκέλε ιήμε, 

πξνζαξκφδνληαο ηα ζηηο δηθέο ηνπ απαηηήζεηο θαη ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπ επελδπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. 

 

Δμίζνπ ζεκαληηθφο ιφγνο επέλδπζεο ζηα ελ ιφγσ πξντφληα απνηειεί γηα ηηο Σξάπεδεο 

ν θαλφλαο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ε δηαηήξεζε επνπηηθψλ θεθαιαίσλ. Μέζσ ησλ 

πξντφλησλ TRS κηα Σξάπεδα – Δπελδπηήο κπνξεί λα πεηχρεη ζεκαληηθή 

απνδνηηθφηεηα θεθαιαίσλ, απνιακβάλνληαο ην έζνδν απφ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

ην νπνίν δελ εκθαλίδεη ζηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ απαηηείηαη ε 

δηαηήξεζε ηνπ απαηηνχκελνπ πνζνζηνχ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. 

 

Σν ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν πνπ θαιείηαη λα πξνζέμεη ν ππνςήθηνο επελδπηήο ελφο 

πξντφληνο TRS είλαη ην χςνο ηεο ακνηβήο πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ζηελ πσιήηξηα 

Σξάπεδα, θαζψο ζε ελδερφκελε θαηαβνιή θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ πιένλ ελφο 

πεξηζσξίνπ ζα πξέπεη λα πξνζέμεη απηφ ην πνζφ λα κελ ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ ζα 

εηζπξάηηεη αληίζηνηρα απφ ηνλ ππνθείκελν ηίηιν αλαθνξάο (νκφινγν ή δάλεην) θαζψο 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε επέλδπζε ζε πξντφλ TRS ζα ηνπ επηθέξεη δεκηέο. 

 

3.4.3.4 ΚΗΝΖΣΡΑ ηος ΑΓΟΡΑΣΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΔΧ TRS 

Δθηφο απφ ηα θίλεηξα ηα νπνία πξέπεη λα έρεη θάπνηνο ψζηε λα επελδχζεη ζε πξντφληα 

TRS, αληίζηνηρα θίλεηξα έρεη θαη ν ππνςήθηνο αγνξαζηήο πξνζηαζίαο απφ ην ελ ιφγσ 

πηζησηηθφ παξάγσγν θαη θπξίσο νη Σξάπεδεο, νη νπνίεο έρνπλ ζην ελεξγεηηθφ ηνπο 
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νκφινγα θαη δάλεηα θαη έρνπλ ηε κεγαιχηεξε αλάγθε γηα αληηζηάζκηζε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ πνπ είλαη εθηεζεηκέλεο. 

 

Σν βαζηθφηεξν θίλεηξν πνπ έρεη ν αγνξαζηήο πξνζηαζίαο κέζσ πξντφλησλ TRS δελ 

είλαη άιιν απφ ηελ αληηζηάζκηζε ηνπ θηλδχλνπ κεξηθήο ή θαη νιηθήο απψιεηαο ηεο αμίαο 

ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ δηαηεξεί ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ. πκθσλίεο TRS κπνξεί 

λα ζπλάςεη ν αγνξαζηήο αθφκα θαη αλ έρεη καθξνπξφζεζκν επελδπηηθφ νξίδνληα θαη 

δελ ζεσξεί φηη ζα έρεη ζεκαληηθέο απψιεηεο ζηελ αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ηνπ ζηνηρείνπ 

ζην δηελεθέο. Παξφια απηά κπνξεί εχθνια λα αληηκεησπίζεη ηηο δηαθπκάλζεηο πνπ 

κπνξεί λα έρεη ε αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ηνπ ζηνηρείνπ ζε βξαρπρξφλην νξίδνληα.  

 

Δπηπιένλ, ν αγνξαζηήο πξνζηαζίαο, κέζσ ηεο ζπκθσλίαο TRS, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαβάιεη ηελ εκθάληζε απσιεηψλ ζηελ αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ νη νπνίεο έρνπλ 

πξνβιεθζεί, κε απνηέιεζκα λα εμαζθαιίδεη κία ζπκθσλεκέλε απφδνζε (αζθάιηζηξν 

απφ ηνλ επελδπηή) ηε ζηηγκή πνπ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν εκθαλίδεη απψιεηεο. 

 

Απφ ηελ παξαπάλσ πεξηγξαθή ηνπ παξαγψγνπ Total Return Swap θαζίζηαηαη ζαθήο 

ε ρξεζηκφηεηα πνπ έρεη ζηελ πεξίνδν ρξεκαηνπηζησηηθήο αζηάζεηαο πνπ δηαλχνπκε 

ζήκεξα, δίλνληαο ην δηθαίσκα ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη δε ηξαπεδηθνχο 

νξγαληζκνχο λα αληηζηαζκίδνπλ θαιχηεξα ηελ έθζεζή ηνπο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν απφ 

ηελ θαηνρή νκνιφγσλ θαη ινηπψλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ. Ζ δεκνζηνλνκηθή θξίζε κάιηζηα 

αξθεηψλ ρσξψλ θαη ε ζεκαληηθή κείσζε ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ησλ ρξενγξάθσλ 

δεκνζίνπ ρξένπο θαζηζηνχλ ην ελ ιφγσ πξντφλ αξθεηά δεκνθηιέο θαη ηθαλφ λα 

βειηηψζεη ηελ εηθφλα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ. 
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3.4.4 CREDIT INDICES 

 

 

3.4.4.1 ΟΡΗΜΟ 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ έπαημε ε δεκηνπξγία 

παξαγψγσλ δεηθηψλ επί ησλ ζπκβνιαίσλ cds, γλσζηά θαη σο credit indices ή credit 

default swaps indexes. Οη δείθηεο δελ είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ πηζησηηθά 

παξάγσγα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ επελδπηέο γηα λα αληηζηαζκίδνπλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν ζηνλ νπνίν είλαη εθηεζεηκέλνη, έρνληαο ηαπηφρξνλα θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα 

θαη επηηξέπνληαο ζηνπο επελδπηέο λα θεξδνζθνπνχλ ιακβάλνληαο ζέζε long ή short 

ζηελ ηηκή ηνπ δείθηε. 

 

Όπσο νη επηκέξνπο ρξεκαηηζηεξηαθνί δείθηεο έρνπλ σο κνλάδεο αλαθνξάο νξηζκέλεο 

κεηνρέο, έηζη θαη νη δείθηεο ζπκβνιαίσλ cds έρνπλ σο κνλάδα αλαθνξάο ζπκβφιαηα 

cds ηεο παγθφζκηαο αγνξάο. Οη δείθηεο ζπκβνιαίσλ cds έρνπλ σο κνλάδα αλαθνξάο 

έλα ραξηνθπιάθην ζπκβνιαίσλ cds, γεγνλφο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ππνςήθηνπο αγνξαζηέο λα επελδχζνπλ ζε έλα κεγαιχηεξν ραξηνθπιάθην ζπκβνιαίσλ 

cds ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα αγνξάζνπλ επηκέξνπο 

ζπκβφιαηα cds, δηαδηθαζία ζαθψο δπζθνιφηεξε θαη πνιππινθφηεξε. 

 

3.2.4.2 ΔΗΓΖ ΓΔΗΚΣΧΝ 

ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή ππάξρνπλ δχν βαζηθέο νηθνγέλεηεο δεηθηψλ. Πξφθεηηαη 

γηα ηνλ δείθηε CDX θαη ηνλ δείθηε iTraxx. Καη νη δχν νηθνγέλεηεο δεηθηψλ αλήθνπλ ζηελ 

εηαηξεία παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ MARKIT απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

2007, ε νπνία θαη έρεη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

Ζ ηζηνξία ησλ δεηθηψλ μεθηλά ην 2001 κε ηηο επελδπηηθέο Σξάπεδεο JP Morgan θαη 

Morgan Stanley λα δεκηνπξγνχλ ηνπο πξψηνπο δείθηεο κε αλαθνξά ζηα ζπκβφιαηα 

cds. Σν 2003 νη δχν Σξάπεδεο ζπγρσλεχνπλ ηνπο δείθηεο ηνπο ππφ ηελ επσλπκία 

Track – x. Σελ ίδηα πεξίνδν ε εηαηξεία IIC (International Index Company) δεκηνπξγεί 

ηνλ δείθηε iBoxx.  Σν 2004 νη δείθηεο Track – x θαη iBoxx ζπγρσλεχνληαη θαη 

δεκηνπξγνχλ ηηο δχν ζεκεξηλέο νηθνγέλεηεο δεηθηψλ CDX θαη iTraxx, ε επζχλε 

ιεηηνπξγίαο ησλ νπνίσλ πεξηέξρεηαη ζηελ Markit ην 2007. 

 

Ζ θάζε νηθνγέλεηα δεθηψλ επηκεξίδεηαη ζε κηθξφηεξνπο δείθηεο, αλάινγα κε ην είδνο ησλ 

θεθαιαίσλ αλαθνξάο αιιά θαη ηα γεσγξαθηθά θξηηήξηα. Ζ νηθνγέλεηα δεηθηψλ CDX έρεη 
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σο πεδίν αλαθνξάο ηελ Βφξεηα Ακεξηθή θαη ηηο αλαδπφκελεο αγνξέο, ελψ ε νηθνγέλεηα 

iTraxx έρεη σο πεδίν αλαθνξάο ηελ Δπξψπε, ηελ Αζία θαη ηελ Απζηξαιία. Έηζη, 

ππάξρνπλ άιινη δείθηεο πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία ησλ δαλεηαθψλ 

ραξηνθπιαθίσλ, άιινη δείθηεο γηα ηα εηαηξηθά νκφινγα, άιινη γηα ηα θξαηηθά νκφινγα 

ελψ ππάξρεη θαη ν δείθηεο iBoxx γηα ηα νκφινγα ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο. 

 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο απνηππψλεηαη ην ζχλνιν ησλ δεηθηψλ αλάινγα κε ηα 

θξηηήξηα αλαθνξάο πνπ πξναλαθέξζεθαλ αιιά θαη νη βαζηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο 

δχν νηθνγέλεηεο δεηθηψλ iTraxx θαη CDX. 

 

Πίνακαρ 9: Καηεγνξίεο Δεηθηώλ  
Πεγή: Markit 
 

 

 

 



57 

 

Πίνακαρ 10: Δηαθνξέο κεηαμύ iTraxx and CDX 
Πεγή: Markit  
 

 iTraxx CDX 

Region 

Europe and Asia North America and 

Emerging 

Markets 

Credit Event 

Bankruptcy, Failure to 

Pay, 

Modified Restructuring 

Bankruptcy, Failure to Pay 

Currency 

Europe – EUR 

Japan – JPY 

Asia ex-Japan – USD 

Australia – USD 

USD, EUR 

Reference 

Entities 

Liquidity – A liquidity poll 

decides 

inclusions and exclusions 

Dealer Poll – Dealers 

select 

reference entities to be 

added and 

removed (ratings, liquidity, 

corporate actions) 

Business 

Days 

London and TARGET 

Settlement 

Day 

USD – New York and 

London 

EUR – London and 

TARGET 

Settlement Day 

 

 

3.4.4.3 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΔΗΚΣΧΝ 

Όπσο ην ζχλνιν ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ, έηζη θαη ηα παξάγσγα ζε δείθηεο 

ζπκβνιαίσλ cds είλαη πξντφληα otc (over the counter), ήηνη δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε 

νξγαλσκέλεο αγνξέο αιιά ε δηαπξαγκάηεπζή ηνπο γίλεηαη κέζσ αλαγλσξηζκέλσλ απφ 

ηελ αγνξά dealers. Σέηνηνη dealers είλαη θαηά βάζε Σξάπεδεο πνπ δηαζέηνπλ επαξθή 

ξεπζηφηεηα γηα λα ππνζηεξίμνπλ ζπλαιιαγέο κε ηνπο επελδπηέο. 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη δηαπξαγκαηεχνληαη ζε otc αγνξά, νη πηζησηηθνί δείθηεο δηέπνληαη 

απφ θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Markit θαη είλαη απνδεθηνί απφ ην ζχλνιν ησλ 

επελδπηψλ ζηελ ελ ιφγσ αγνξά. 
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Οη δείθηεο έρνπλ ρξνληθή ηζρχ 3, 5, 7 ή 10 εηψλ θαη έλαο θαηλνχξγηνο δείθηεο 

δεκηνπξγείηαη θάζε 6 κήλεο κε επζχλε ηεο Markit κε αλαλεσκέλα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε 

ηα ζπκβφιαηα αλαθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζπλερήο ξεπζηφηεηα θαη λα 

παξαθνινπζνχληαη φιεο νη κεηαβνιέο ζηελ αγνξά.  

 

Παξά ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ δείθηε θάζε 6 κήλεο, νη πξνεγνχκελνη δείθηεο 

εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ κέρξη ην πέξαο ηεο ρξνληθήο ηζρχο ηνπο, σζηφζν 

ηα επίπεδα εκπνξεπζηκφηεηάο ηνπο είλαη ηδηαηηέξσο ρακειά θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

επελδπηηθνχ θνηλνχ είλαη ζηξακκέλν ζηνπο ηειεπηαίνπο εθδνζέληεο δείθηεο, νη νπνίνη 

έρνπλ αλαλεσζεί βάζεη πξφζθαησλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο. 

 

ε φινπο ηνπο δείθηεο ν αγνξαζηήο πξνζηαζίαο θαηαβάιιεη ηηο πξνβιεπφκελεο 

πιεξσκέο (θνππφληα) ζηνλ πσιεηή αλά ηξίκελν θαη ζε πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο 

(20/3 , 20/6 , 20/9 θαη 20/12). Δμαίξεζε απνηειεί ν δείθηεο CDX.EM φπνπ νη θαηαβνιέο 

γίλνληαη αλά εμάκελν.  

 

Οη δείθηεο δηαπξαγκαηεχνληαη είηε ζε ηξέρνπζεο ηηκέο είηε ζε κνλάδεο βάζεηο (spread). 

 

Γηαπξαγκάηεπζε ζε κνλάδεο βάζεο 

CDX (IG, XO, HVOL), iTraxx (Europe, Japan, 

Asia ex- 

Japan, Australia), SovX, MCDX 

Γηαπξαγκάηεπζε ζε ηηκέο CDX (HY, EM, EM.Div), LCDX, LevX 

 

Ζ επέλδπζε ζε δείθηεο ζπκβνιαίσλ cds κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ επέλδπζε ζε 

ραξηνθπιάθηα δαλείσλ, νκνιφγσλ ή κεηνρψλ. ηελ πεξίπησζε ησλ δεηθηψλ, ν 

επελδπηήο ιακβάλεη ζέζε short (πσιεηή) ή long (αγνξαζηή) ζε ζπκβφιαηα επί ηνπ 

δείθηε. Ο επελδπηήο κε ζέζε short ηζνδπλακεί κε ηνλ αγνξαζηή πξνζηαζίαο, ν νπνίνο 

έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζηνλ πσιεηή έλα πξνθαζνξηζκέλν θνππφλη. Έηζη, ν 

αγνξαζηήο πξνζηαζίαο αληηζηαζκίδεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ζηνλ νπνίν είλαη 

εθηεζεηκέλνο, κπνξεί σζηφζν λα θεξδνζθνπήζεη κε ηελ ηηκή ηνπ δείθηε, απνθαζίδνληαο 

λα πνπιήζεη ζε πςειφηεξε ηηκή απφ ηελ ηηκή αγνξάο, εθφζνλ ην θφζηνο πξνζηαζίαο 

(πνπ απνηππψλεηαη ζηελ αμία ηνπ θνππνληνχ) έρεη απμεζεί ηελ ζηηγκή πνπ απνθαζίδεη 

λα πνπιήζεη. 

 

ην ζεκείν απηφ παξαηίζεηαη έλα απιφ παξάδεηγκα επέλδπζεο ζε έλαλ πηζησηηθφ 

δείθηε. 
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Τπνηίζεηαη φηη ζηηο 20/9/2009 δεκηνπξγείηαη έλαο δείθηεο κε νλνκαζηηθή αμία 100 bps 

θαη ζηαζεξφ θνππφλη 60bps. Ο επελδπηήο Α απνθαζίδεη ηελ 30/11/2009 λα αγνξάζεη 

πξνζηαζία έλαληη ηνπ δείθηε γηα νλνκαζηηθφ θεθάιαην € 10.000.000, φηαλ ην spread 

έρεη αλέιζεη ζηα 90bps (απφ 60bps) θαη ε αληίζηνηρε αμία ηνπ δείθηε έρεη κεησζεί ζε 

98,67 (ε αληίζηνηρε αμία ηζνχηαη κε ηελ αμία ζην άξηην κείνλ ηελ παξνχζα αμία ησλ 

κεηαβνιψλ ηνπ spread). 

 

Σελ 30/11/2009 ν επελδπηήο ζα θαηαβάιεη ζηνλ ινγαξηαζκφ πνζφ 10.000.000 * (100-

98,67)/100 = € 133.000 γηα ηελ κεηαβνιή ηνπ πεξηζσξίνπ.  

 

Σελ ίδηα εκέξα ζα ιάβεη πνζφ 71 /360 * 10.000.000 * 0,006 = € 11.833,3 πνπ αλαινγεί 

ζην πνζφ ηνπ θνππνληνχ κέρξη ηελ εκέξα πνπ ν επελδπηήο απνθάζηζε λα επελδχζεη 

ζηνλ δείθηε. Απηή ε δηαδηθαζία δηεπθνιχλεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζπλαιιαγψλ 

αθνχ φινη νη επελδπηέο θάλνπλ ηελ ίδηα πιεξσκή ηελ ίδηα εκέξα. Έηζη, ηελ 20/1202009 

ν επελδπηήο ζα πιεξψζεη θνππφλη  0,006 * 10.000.000 * 91/360 = € 15.166,67 . 

 

Έζησ φηη ηελ 13/3/2010 ν επελδπηήο απνθαζίδεη λα θιείζεη ηελ ζέζε ηνπ, φηαλ ην 

spread ηνπ δείθηε έρεη αλέιζεη ζηηο 120 bps θαη ε αληίζηνηρε ηηκή ηνπ έρεη κεησζεί ζε 

97,44 . Σφηε ν επελδπηήο ζα ιάβεη ην αληίηηκν ηεο αμίαο ηνπ δείθηε κείνλ ην αληίζηνηρν 

πνζφ ηνπ θνππνληνχ ήηνη 10.000.000 * (100-97,44)/100 – 0,006*10.000.000 * 84/360 = 

256.000 – 14.000 = € 242.000 . Δλ ηέιεη, ην ζπλνιηθφ θέξδνο ηνπ επελδπηή αλήιζε ζε € 

105.666,73 . 

 

3.4.4.4 ΟΦΔΛΖ ΓΔΗΚΣΧΝ 

Οη πηζησηηθνί δείθηεο έρνπλ γλσξίζεη ηδηαίηεξε αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα 

απνδίδνληαο ζεκαληηθά νθέιε ζηνπο επελδπηέο πνπ ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ. 

 

Δμποπεςζιμόηηηα: Οη πηζησηηθνί δείθηεο κπνξνχλ λα δηαπξαγκαηεχνληαη επθνιφηεξα 

απφ φηη έλα ραξηνθπιάθην απιψλ ζπκβνιαίσλ cds. 

 

Ρεςζηόηηηα: Παξά ην γεγνλφο φηη ε αγνξά είλαη otc, ηα επίπεδα ξεπζηφηεηαο είλαη 

εκθαλή θαη πςειά, γεγνλφο πνπ πξνζειθχεη κεγάιν αξηζκφ επελδπηψλ. 

 

Αποδοηική Λειηοςπγία και Γιαθάνεια: Τπάξρνπλ ηππνπνηεκέλνη θαλφλεο, λνκηθφ 

πιαίζην, απεπζείαο ειεθηξνληθή πξφζβαζε δεκφζηα πξνο φινπο ηνπο 
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ελδηαθεξφκελνπο πνπ αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο, ηνπο θαλφλεο 

αιιά θαη ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ησλ δεηθηψλ. 

 

Τποζηήπιξη από ηιρ αγοπέρ: Σφζν νη Σξάπεδεο πνπ εθηεινχλ ρξέε dealer φζν θαη 

επελδπηηθέο εηαηξείεο παξέρνπλ πιήξε ππνζηήξημε ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ 

δεηθηψλ. 

 



61 

 

3.4.5  CONVERTIBLE BONDS (Μεηαηπέτιμα Ομολογιακά Γάνεια) 

 

 

3.4.5.1 ΟΡΗΜΟ 

Ο φξνο Μεηαηξέςηκα Οκνινγηαθά Γάλεηα αλαθέξεηαη ζε κηα θαηεγνξία νκνιφγσλ πνπ 

εθδίδεη κηα επηρείξεζε θαη ηα νπνία ν θάηνρφο ηνπο κπνξεί λα ηα κεηαηξέςεη ζε κεηνρέο 

ηεο επηρείξεζεο ζε κηα πξνζπκθσλεκέλε νλνκαζηηθή ηηκή θαη εληφο 

πξνζπκθσλεκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη εμ νξηζκνχ θαίλνληαη σο κηα κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

επηρείξεζεο, ην γεγνλφο φηη εζσθιείνπλ ραξαθηεξηζηηθά ρξένπο αιιά ηαπηφρξνλα 

απνηεινχλ θαη κία κνξθή ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο, ηα θαηαηάζζεη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ πβξηδηθψλ πξντφλησλ. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο απνηειεί βαζηθφηαην 

παξάγνληα γηα ηελ ηηκνιφγεζή ηνπο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ηνπο θαη ην γεγνλφο 

φηη παξέρνπλ ζεκαληηθά δηθαηψκαηα ζηνπο θαηφρνπο ηνπο νδεγεί ηα Μ.Ο.Γ. λα 

θαηαηάζζνληαη σο κηα πξφζζεηε θαηεγνξία πηζησηηθψλ παξαγψγσλ. 

 

3.4.5.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ηυν Μ.Ο.Γ. 

Όπσο θαη ηα παξαδνζηαθά νκφινγα, έηζη θαη ηα Μ.Ο.Γ. έρνπλ κηα νλνκαζηηθή αμία, 

εκεξνκελία σξίκαλζεο, θνππφλη, επηηφθην θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο εμαζθαιίζεηο.  

 

Δθηφο φκσο απφ ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηα απιά νκνινγηαθά δάλεηα, ηα Μ.Ο.Γ. 

δηαζέηνπλ επηπιένλ: 

- Σηκή κεηαηξνπήο ησλ νκνινγηψλ ζε κεηνρέο 

- ρέζε κεηαηξνπήο νκνινγηψλ ζε λέεο κεηνρέο 

- Γηθαίσκα πξφσξεο απνπιεξσκήο ηνπ νκνιφγνπ απφ ηνλ εθδφηε (call option) πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία σξίκαλζεο ηεο κεηαηξνπήο. 

 

ην ζεκείν απηφ παξαηίζεηαη σο παξάδεηγκα ην πξφγξακκα Μ.Ο.Γ. πνπ αλαθνίλσζε ε 

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ηελ 17/09/2010. Πην αλαιπηηθά ε ηξάπεδα αλαθνίλσζε 

ηελ έθδνζε άηνθνπ κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ βξαρππξφζεζκεο δηάξθεηαο 

ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο € 1.183.731.068. πγθεθξηκέλα, απνθαζίζηεθε ε έθδνζε 

227.640.590 νλνκαζηηθψλ κεηαηξέςηκσλ νκνινγηψλ νλνκαζηηθήο αμίαο, ηηκήο δηάζεζεο 

θαη ηηκήο κεηαηξνπήο € 5,20 αλά κεηαηξέςηκε νκνινγία, κε δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ 

ησλ παιαηψλ κεηφρσλ ζε αλαινγία 3 κεηαηξέςηκσλ νκνινγηψλ γηα θάζε 8 πθηζηάκελεο 

θνηλέο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο θαη ιήμε ηελ έβδνκε εκέξα κεηά ηελ εκεξνκελία έθδνζήο 
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ηνπο, ε νπνία νξίζηεθε γηα ηελ 12/10/2010.  Κάζε κεηαηξέςηκε νκνινγία ζα δχλαηαη λα 

κεηαηξαπεί ζε κία λέα θνηλή νλνκαζηηθή κεηνρή ηεο Σξάπεδαο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 

5. Δπίζεο, ε ηξάπεδα δηαηήξεζε ην δηθαίσκα πξφσξεο απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ 

πξηλ ην πέξαο ησλ 7 εκεξψλ ηζρχνο ηνπ. 

 

ην παξαπάλσ παξάδεηγκα θαίλεηαη φηη ε ηξάπεδα πξνέβε ζηελ θίλεζε απηή κε ζθνπφ 

ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο ηεο ζέζεο θαη αλαθνίλσζε βξαρππξφζεζκν νκνινγηαθφ 

δάλεην δηάξθεηαο 7 κφιηο εκεξψλ, άηνθν θαη κε φξνπο κεηαηξνπήο ρακειφηεξνπο ηεο 

νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο νκνινγίαο. 

 

Με ηελ έθδνζε ηνπ Μ.Ο.Γ. ε ηξάπεδα πέηπρε ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο ηεο ζέζεο 

θαη ηελ ελ κέξεη αληηζηάζκηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζηνλ νπνίν είλαη εθηεζεηκέλε, 

αθνχ άληιεζε ζεκαληηθά θεθάιαηα ηθαλά λα θαιχςνπλ πηζαλέο απψιεηεο απφ 

επηζθαιή ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ε αθφκα θαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ λέεο επελδχζεηο 

ηεο ηξάπεδαο. 

 

Ζ βαζηθή εξψηεζε πνπ ηίζεηαη είλαη γηαηί κηα εηαηξεία εθδίδεη Μ.Ο.Γ. θαη δελ 

πξνζθεχγεη ζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. Ζ απάληεζε θξχβεηαη ζηνπο 

φξνπο ηηκνιφγεζεο ηνπ Μ.Ο.Γ. θαη ζηα δηθαηψκαηα πνπ απηφ εζσθιείεη, ηφζν ππέξ ηνπ 

εθδφηε, φζν θαη ππέξ ηνπ αγνξαζηή. 

 

3.4.5.3 ΟΦΔΛΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΔΝΓΤΣΖ 

Σν Μ.Ο.Γ. δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ επελδπηή λα ζπκκεηάζρεη ζηελ εηαηξεία (θαη 

ζπλεπψο λα εθηεζεί ζηνλ πηζησηηθφ ηεο θίλδπλν) κε κεγαιχηεξε αζθάιεηα απ’ φηη κε 

ηελ αγνξά θνηλψλ κεηνρψλ. Έρνληαο ζηελ  θαηνρή ηνπ απιέο νκνινγίεο έρεη 

κεγαιχηεξε αζθάιεηα, θαζψο αθφκα θαη αλ νη εμειίμεηο βαίλνπλ αξλεηηθέο γλσξίδεη πσο 

ζα απνδεκησζεί σο θάηνρνο ηεο νκνινγίαο κε έλα ειάρηζην πνζφ πνπ ζπλήζσο είλαη ε 

νλνκαζηηθή ηεο αμία. 

 

Δπίζεο, κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη ηνλ θίλδπλν πνπ αλαιακβάλεη ιακβάλνληαο αλνηθηή 

ζέζε πψιεζεο κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο (ζέζε short) θαη έηζη αζθψληαο ην δηθαίσκά ηνπ 

γηα κεηαηξνπή ησλ νκνινγηψλ ζε κεηνρέο θαη ηαπηφρξνλε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

short λα πεξηνξίζεη πηζαλέο απψιεηεο θεθαιαίνπ απφ ηελ επέλδπζή ηνπ ζηελ εηαηξεία. 

Σέινο, ην Μ.Ο.Γ. δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ επελδπηή λα ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζηα 

δξψκελα ηεο επηρείξεζεο, απνθηψληαο κεηνρέο απηήο θαη ιακβάλνληαο ελεξγφ ξφιν 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ, σο ηζφηηκν κέινο κε ηνπο ινηπνχο κεηφρνπο. Γηα λα γίλεη βέβαηα 

απηφ ππάξρεη ε πξνυπφζεζε νη κεηνρέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεηαηξνπή λα έρνπλ 
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δηθαίσκα ςήθνπ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε, ν θάηνρνο ησλ νκνινγηψλ λα αζθήζεη ην 

δηθαίσκά ηνπ γηα κεηαηξνπή θαη θπζηθά απηφ λα γίλεη πξηλ ε εηαηξεία πξνιάβεη ε ίδηα λα 

αζθήζεη ην δηθαίσκα πξφσξεο απνπιεξσκήο ησλ νκνινγηψλ πνπ δηαηεξεί. Δηδηθά, ην 

ηειεπηαίν δηθαίσκα ιεηηνπξγεί σο κέζν πίεζεο ζηνπο νκνινγηνχρνπο λα αζθήζνπλ ην 

δηθαίσκα κεηαηξνπήο πξηλ ηελ εκεξνκελία σξίκαλζεο ησλ νκνινγηψλ, εθφζνλ βέβαηα 

ε πνξεία ηεο επηρείξεζεο είλαη ζεηηθή, γεγνλφο πνπ ζα απνηππψλεηαη θαη ζηελ 

ηξέρνπζα ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο. 

 

3.4.5.4 ΟΦΔΛΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΚΓΟΣΖ 

Απφ ηελ κεξηά ηεο εθδφηξηαο εηαηξείαο, ηα νθέιε είλαη πνιιαπιά, θαζψο πεηπραίλεη λα 

ρξεκαηνδνηήζεη επελδχζεηο ηεο πξνζθέξνληαο επειημία ζηνπο ππνςήθηνπο επελδπηέο 

θαη ηε δπλαηφηεηα αληηζηάζκηζεο κε ηνλ ηξφπν πνπ πξναλαθέξζεθε, δειαδή ηελ 

ηαπηφρξνλε ιήςε ζέζεο short ζε κεηνρέο ηεο εηαηξείαο. 

 

ηα βαζηθφηεξα νθέιε ηεο έθδνζεο Μ.Ο.Γ. ζπγθαηαιέγεηαη επίζεο ην ρακειφ θφζηνο 

δαλεηζκνχ, κε ην επηηφθην πνπ πιεξψλεη λα είλαη ζπλήζσο ρακειφηεξν απφ ην ηξέρνλ 

επηηφθην ηεο αγνξάο, αθνχ ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνζθέξεη κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ θαη 

λα πξνζαπμήζνπλ ην ζπλνιηθφ θέξδνο ησλ επελδπηψλ, ελψ παξάιιεια ππάξρεη 

δπλαηφηεηα αληηζηάζκηζεο ηνπ θηλδχλνπ. 

 

Έλα επίζεο ζεκαληηθφ φθεινο είλαη ε δηαηήξεζε αλνηθηψλ γξακκψλ ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο εηαηξείαο, εηδηθά ζε πεξηφδνπο ζαλ θαη απηή πνπ δηαλχνπκε ζηηο κέξεο καο φπνπ ν 

θιαζζηθφο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο είλαη πεξηνξηζκέλνο ελψ θαη ε ρακειή αμία ησλ 

κεηνρψλ δελ επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

 

Σέινο, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά, ε επηρείξεζε κπνξεί λα 

ηηηινπνηήζεη κέξνο ησλ απαηηήζεψλ ηεο θαη λα παξέρεη ην πξντφλ ηηηινπνίεζεο σο 

εμαζθάιηζε ηνπ Μ.Ο.Γ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν έρεη θαηαθέξεη λα κεηαθέξεη κέξνο ηνπ 

πηζησηηθνχ ηεο θηλδχλνπ ζηνπο νκνινγηνχρνπο θαη εθφζνλ ηα πξάγκαηα δελ 

εμειηρζνχλ νκαιά λα πξνβεί ζε πιεξσκή κέζσ είζπξαμεο ησλ απαηηήζεψλ ηεο.  

 

3.4.5.5 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ θαηεγνξία ησλ κεηαηξέςηκσλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ, παξά ην γεγνλφο φηη απνηειεί 

κηα ζχλζεηε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε άκεζε ζρέζε πνπ έρεη κε 

ηνλ πηζησηηθφ ηεο θίλδπλν ηελ νδεγεί λα θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ πηζησηηθψλ 

παξαγψγσλ. Με ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ είλαη εθηεζεηκέλε ε 
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επηρείξεζε ππάξρεη ζνβαξφ ελδερφκελν ιαλζαζκέλεο ηηκνιφγεζεο ηνπ δαλείνπ 

(ζπλήζσο ππεξεθηίκεζε) θαζψο θαη ιαλζαζκέλε ρνξήγεζε ησλ απαηηνχκελσλ 

δηθαησκάησλ πξνο ηνπο ππνςήθηνπο νκνινγηνχρνπο. 

 

Ζ άκεζε ζπζρέηηζε ηνπ δαλείνπ κε ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο, ην πξνθαζνξηδφκελν δηάζηεκα 

σξίκαλζεο ηνπ νκνιφγνπ, ε θαηαβνιή ή κε θνππνληνχ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα άζθεζεο 

ηνπ δηθαηψκαηνο κεηαηξνπήο, ην επηηφθην θαη νη εμαζθαιίζεηο ηνπ δαλείνπ είλαη φξνη 

πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην κέγεζνο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο επηρείξεζεο θαη 

θαζνξίδνληαη θαη αμηνινγνχληαη βάζεη απηνχ.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΠΗΣΧΣΗΚΑ ΠΑΡΑΓΧΓΑ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

 

Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ εκθαλίζηεθε ζηηο Ζ.Π.Α. ην θαινθαίξη ηνπ 2007, 

εμειίρζεθε ζε κία άλεπ πξνεγνπκέλνπ παγθφζκηα θξίζε, ρεηξφηεξε ίζσο θαη απφ ην 

νηθνλνκηθφ θξαρ ηνπ 1929. Ζ θξίζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ εμειίρζεθε ζε 

θξίζε ρξένπο ησλ θξαηψλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο βηψλεη ζε έληνλν βαζκφ ε 

Διιεληθή Οηθνλνκία θαη θπζηθά ε Διιεληθή Κνηλσλία.  

 

ηελ πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο ησλ αηηηψλ απηήο ηεο θξίζεο, βγήθαλ ζηελ επηθάλεηα θαη 

έγηλαλ επξέσο γλσζηά ηα πηζησηηθά παξάγσγα θαη ν ξφινο πνπ απηά δηαδξακαηίδνπλ 

ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. ην θεθάιαην απηφ ζα αλαδεηρζεί ε ζρέζε ησλ πηζησηηθψλ 

παξαγψγσλ κε ζεκειηψδε κεγέζε ηεο αγνξάο φπσο ε αγνξά νκνιφγσλ θαη ην 

ρξεκαηηζηήξην αιιά θαη ηελ ρξήζε πνπ έθαλαλ ηα ειιεληθά ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα απηήλ ηελ πεξίνδν. 

 

4.1 CDS ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΟ ΥΡΔΟ 

Ζ αγνξά θξαηηθψλ νκνιφγσλ είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο παξαθνινχζεζεο 

ηεο εμέιημεο ηνπ θξαηηθνχ ρξένπο. Μέζσ ηεο δεπηεξνγελνχο αγνξάο θξαηηθψλ ηίηισλ 

γίλεηαη γλσζηή ε αληίιεςε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ην ρξένο ηεο ρψξαο αιιά θαη ηε 

δπλαηφηεηα έγθαηξεο απνπιεξσκήο απηνχ. 

 

Ζ κέρξη ζήκεξα πξαθηηθή έιεγε πσο νη πξνζδνθίεο ησλ επελδπηψλ απνηππψλνληαλ 

ζηελ ηξέρνπζα αμία ησλ ηίηισλ, ε νπνία κεηαβάιιεηαη ζε εκεξήζηα βάζε. Αληηζηξφθσο 

αλάινγε θίλεζε κε ηελ αμία ησλ νκνιφγσλ έρεη ε απφδνζε ησλ νκνιφγσλ, αθνχ φζν 

απμάλεηαη ε απφδνζε ηφζν ρακειψλεη ε ηξέρνπζα ηηκή θαη αληίζηξνθα. 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα απνηππψλεηαη ε απφδνζε ησλ πεληαεηψλ ειιεληθψλ 

νκνιφγσλ κέρξη ηε ιήμε ηνπο θαη ε πνξείαο ηνπο απφ ηελ 01/01/2006 έσο θαη ηελ 

31/12/2010. 
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Γιάγπαμμα 5: Απνδόζεηο 5εηώλ Οκνιόγσλ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ 
Πεγή: Bloomberg 
 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη ε αλνδηθή πνξεία ησλ απνδφζεσλ ησλ 

ειιεληθψλ νκνιφγσλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, κε ηδηαίηεξα απφηνκε ελαιιαγή ζηηο 

αξρέο ηνπ 2010, φηαλ θαη μεθίλεζαλ νη ζπδεηήζεηο γηα αδπλακία έγθαηξεο 

απνπιεξσκήο ηνπ θξαηηθνχ ρξένπο θαη έληαμεο ηεο Διιάδαο ζηνλ κεραληζκφ 

ζηήξημεο. Σν απνθνξχθσκα ηεο πνξείαο ησλ απνδφζεσλ ήηαλ ηελ 07/05/2010, νπφηε 

θαη ειήθζε ε απφθαζε γηα έληαμε ηεο ρψξαο ζηνλ κεραληζκφ ζηήξημεο.  

 

Έθηνηε, θαη παξά ηε δηφξζσζε ησλ απνδφζεσλ πνπ παξνπζηάζηεθε ζην πξψην 

δηάζηεκα κεηά ηελ έληαμε, ππάξρεη έληνλε αλεζπρία γηα ηε δπλαηφηεηα ηήξεζεο ηνπ 

κλεκνλίνπ θαη ηελ έγθαηξε πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ δηαξζξσηηθψλ 

αιιαγψλ ζηελ νηθνλνκία, κε απνηέιεζκα νη απνδφζεηο ησλ ειιεληθψλ πεληαεηψλ 

νκνιφγσλ λα εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ αλνδηθή ηάζε, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ 

έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηηο αγνξέο γηα ηε δπλαηφηεηα νκαιήο εμππεξέηεζεο ηνπ 

ρξένπο. 

 

Δθηφο φκσο απφ ηελ πνξεία ησλ απνδφζεσλ ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ, εμίζνπ 

ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε γηα ηελ άπνςε ηεο αγνξάο παξέρεη θαη ε αληίζηνηρε πνξεία 

ησλ spread ησλ cds ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ. 
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Μέζα απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζην θεθάιαην 3 γίλεηαη ζαθέο φηη κε ηνλ φξν 

cds ελλννχληαη ηα ζπκβφιαηα αζθάιηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ αληίζηνηρσλ 

ππνθείκελσλ ηίηισλ ηνπ. Έηζη, εθηφο ησλ άιισλ ζηελ αγνξά ππάξρνπλ θαη ζπκβφιαηα 

cds πνπ αλαθέξνληαη ζηα ειιεληθά θξαηηθά νκφινγα θαη αζθαιίδνπλ ηνπο θαηφρνπο 

ηνπο απφ ηελ έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηεο Διιάδνο. 

 

Μέζα απφ ηελ πνξεία ησλ spread, ηνπ ηηκήκαηνο δειαδή πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεη 

ν αγνξαζηήο ηνπ ζπκβνιαίνπ ζηνλ πσιεηή, πξνθεηκέλνπ λα ραίξεη ηνπ δηθαηψκαηνο 

απνδεκίσζεο ζε ελδερφκελε εθδήισζε πηζησηηθνχ γεγνλφηνο ζηελ Διιάδα (ζηάζε 

πιεξσκψλ, αλαδηάξζξσζε ρξένπο, ρξενθνπία), θαίλεηαη ε αληίιεςε ηεο αγνξάο 

ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο αιιά θαη ηεο ηθαλφηεηαο νκαιήο 

απνπιεξσκήο ηνπ. 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα αληηπαξαβάιινληαη νη απνδφζεηο ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ θαη 

ε πνξεία ησλ spread ησλ ειιεληθψλ 5εηψλ cds. 

 

 

Πεγή: Bloomberg 

Γιάγπαμμα 6: ύγθξηζε 5εηώλ Οκνιόγσλ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ κε Ειιεληθά 5εηε CDS 
Πεγή: Bloomberg  
 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη ηαπηφρξνλε θίλεζε ησλ απνδφζεσλ ησλ 

ειιεληθψλ νκνιφγσλ θαη ησλ πεληαεηψλ cds. Μέρξη θαη ηα ηέιε ηνπ 2008 ππήξρε 
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ζηαζεξφηεηα ηφζν ζηηο απνδφζεηο, φζν θαη ζην θφζηνο αζθαιίζηξσλ. ηα ηέιε ηνπ 

2008 παξνπζηάζηεθε άλνδνο ησλ spread, ρσξίο αληίζηνηρε άλνδν ησλ απνδφζεσλ, 

γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ ρξενθνπία ηεο Lehman Brothers, ηελ 

απνζηαζεξνπνίεζε πνπ παξνπζηάζηεθε εθείλε ηελ πεξίνδν ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα αιιά θαη ηελ αλεζπρία πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ αγνξά γηα ηελ εμάπισζε ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη ησλ ζπλεπεηψλ απηήο ζηηο εζληθέο νηθνλνκίεο. 

 

Δπηπιένλ, πνιινί επελδπηέο έζπεπζαλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ έθζεζή ηνπο ζηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν ηεο Διιάδαο, θνβνχκελνη ηελ επεξρφκελε θξίζε. Οη επηδφζεηο ηεο 

Διιεληθήο Οηθνλνκίαο ζην πξψην κηζφ ηνπ 2009 θαζεζχραζαλ ην επελδπηηθφ θνηλφ, κε 

απνηέιεζκα λα κεησζνχλ ιίγν νη απνδφζεηο ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ θαη αληίζηνηρα ηα 

spread ησλ ειιεληθψλ cds.  

 

Ζ αιιαγή θπβέξλεζεο ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2009 ζπλδπάζηεθε κε νκνινγία παξαπνίεζεο 

ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ εκθάληδε επίζεκα ε ρψξα ζηηο επξσπατθέο αξρέο, 

γεγνλφο πνπ ζεκαηνδφηεζε ηελ πξνο ηα πάλσ αλαζεψξεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, ελψ 

έθεξε ζην θσο κηα ζεηξά απφ ιάζε θαη παξαβιέςεηο ησλ ειιεληθψλ αξρψλ αλαθνξηθά 

κε ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά. 

 

Σα γεγνλφηα απηά άιιαμαλ άξδελ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, ην νπνίν 

γέκηζε κε απαηζηνδνμία θαη αλεζπρία ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ηνπ 

ειιεληθνχ ρξένπο. Ζ ρψξα έραζε ηελ αμηνπηζηία ηεο, ε ειιεληθή νηθνλνκία 

παξνπζηάζηεθε εμαηξεηηθά αδχλακε, κε απνηέιεζκα κηα ζεηξά γεγνλφησλ λα θέξνπλ ηε 

ρψξα ζηα πξφζπξα ρξενθνπίαο θαη ελ ηέιεη ζην κεραληζκφ ζηήξημεο ηεο Δ.Δ. θαη ζην 

κλεκφλην ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Γ.Ν.Σ. ηελ Δ.Κ.Σ. θαη ηελ Δ.Δ.  

 

Καζ’ φιε ηελ παξαπάλσ πεξίνδν ζεκεηψζεθε θαηαθφξπθε αχμεζε ηφζν ζηηο 

απνδφζεηο ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ φζν θαη ζηα spread ησλ cds, γεγνλφο πνπ 

απνηππψλεηαη ζην παξαπάλσ γξάθεκα. Μεηά ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηνλ κεραληζκφ 

ζηήξημεο ηνλ Μάην ηνπ 2010, νη απνδφζεηο ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ είλαη ζρεδφλ ίδηεο 

κε ην θφζηνο αζθάιηζεο ησλ ζπκβνιαίσλ cds, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ ακθηζβήηεζε 

ησλ αγνξψλ ζηελ νκαιή απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο ηεο ρψξαο αιιά θαη ζηε γεληθφηεξε 

απνζηξνθή ηνπο ζηελ αλάιεςε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο Διιάδνο, δείγκα έιιεηςεο 

εκπηζηνζχλεο πξνο ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

 

Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ ιάκβαλαλ ρψξα νη παξαπάλσ εμειίμεηο, κεξίδα ηνπ 

ηχπνπ αιιά θαη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο μεθίλεζαλ λα θέξλνπλ ζην θσο ηα πηζησηηθά 
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παξάγσγα, ην ξφιν πνπ απηά δηαδξακαηίδνπλ ζηηο αγνξέο, ελψ ηδηαίηεξε κλεία γηλφηαλ 

ζηα naked cds, ηα ζπκβφιαηα δειαδή εθείλα φπνπ ν θάηνρφο ηνπο δελ είλαη θάηνρνο θαη 

ηνπ αληίζηνηρνπ ηίηινπ ρξένπο.  

 

Μάιηζηα, ζε κηα πξνζπάζεηα εμήγεζεο ηεο πνξείαο ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ θαη ησλ 

ειιεληθψλ cds, δηαηππψζεθε έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο θαη επηθξάηεζε ε άπνςε πσο 

θεξδνζθνπηθά παηρλίδηα κέζσ ησλ ζπκβνιαίσλ cds θαη εηδηθφηεξα ησλ naked cds 

νδήγεζαλ ζηε ζεκαληηθή ππνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ, πνπ κε ηε 

ζεηξά ηεο εθηίλαμε ην θφζηνο δαλεηζκνχ ηεο ρψξαο.  

 

Σελ άπνςε απηή θάλεθε λα ηελ αζπάδνληαη θαη πνιηηηθνί εγέηεο ηεο Δ.Δ. Ο 

πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο Γ. Παπαλδξένπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γάιιν Πξφεδξν Ν. 

αξθνδχ, ηε Γεξκαλίδα Καγθειάξην Α. Μέξθει θαη ηνλ Δπξσπαίν Δπίηξνπν Ε.Κ. 

Γηνχλθεξ δήηεζαλ κε θνηλή ηνπο επηζηνιή απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα 

δηεξεπλήζεη ηνλ ξφιν ησλ παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ ζηελ 

εθηφμεπζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ ηεο Διιάδαο ζην πξψην ηξίκελν ηνπ 2010. 

 

χκθσλα κε εζσηεξηθή κειέηε ηεο Κνκηζηφλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ην Μάην ηνπ 

2010 θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο έγηλαλ γλσζηά ζηα κέζα Γεθέκβξε ηνπ 2010, ηα 

αζθάιηζηξα θηλδχλνπ ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ δελ εθηνμεχζεθαλ απφ θεξδνζθφπνπο, 

αιιά απφ ηελ καδηθή πψιεζε ειιεληθψλ νκνιφγσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο δηαθνξάο 

επηηνθίνπ (spread) ζε ζρέζε κε ηα γεξκαληθά νκφινγα αλαθνξάο. Ζ ίδηα κειέηε 

ζεκεηψλεη πσο θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ αχμεζε ησλ Credit Default Swaps έπαημε ε επί ηα 

ρείξσ αλαζεψξεζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο, αιιά θαη ε νκνβξνληία 

πηζηνιεπηηθψλ ππνβαζκίζεσλ απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο. 

 

4.2 CDS ΚΑΗ Υ.Α.Α. 

Δθηφο απφ ηελ αγνξά νκνιφγσλ, ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο παξέρεη θαη ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, ην νπνίν απνηειεί ηελ 

κνλαδηθή νξγαλσκέλε αγνξά ζηελ Διιάδα, ζηελ νπνία δηαπξαγκαηεχνληαη νη κεηνρέο 

ησλ ειιεληθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ.  

 

Με ηζηνξία κεγαιχηεξε ησλ 130 ρξφλσλ, ην Υ.Α.Α. έγηλε επξέσο γλσζηφ θαη 

πξνζβάζηκν ζην ειιεληθφ επελδπηηθφ θνηλφ ζηε δεθαεηία ηνπ 1990. Οη κεγάιεο 

δηαθπκάλζεηο, ην ζθάλδαιν ηνπ 1999 θαη ε θεξδνζθνπηθή δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ 

θνηλνχ δελ έρνπλ επηηξέςεη ζην Υ.Α.Α. λα απνθηήζεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο ψξηκεο 
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αγνξάο. Παξφια απηά είλαη δπλαηή ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηηο εηαηξείεο πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζε απηφ, κέζα απφ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεηθηψλ, γεγνλφο πνπ 

αλαδεηθλχεη θαη ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην ζχλνιφ ηεο. 

 

ην ζεκείν απηφ παξαηίζεηαη πίλαθαο κε ηελ εμέιημε ηνπ γεληθνχ δείθηε ηνπ Υ.Α.Α. θαηά 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα 01/01/2006 έσο θαη 31/12/2010.  

 

Γιάγπαμμα 7: Πνξεία Γεληθνύ Δείθηε Χ.Α.Α. από 1/1/2006 έσο 31/12/2010 
Πεγή: Bloomberg 

 

Σν εμεηαδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα πεξηιακβάλεη ηφζν ηηο ηειεπηαίεο 2 ρξνληέο ηεο 

αλάπηπμεο, ήηνη 2006 θαη 2007 αιιά θαη ηελ ηειεπηαία ηξηεηία κε ην μέζπαζκα ηεο 

δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο αιιά θαη ηεο κεηεμέιημήο ηεο ζε θξίζε ρξένπο γηα 

πνιιέο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηεο Διιάδαο. 

 

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα δηαπηζηψλεηαη πσο ε αγνξά ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ 

αληέδξαζε γξεγνξφηεξα απφ απηή ησλ νκνιφγσλ ζην μέζπαζκα ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ζηελ θαηάξεπζε ηεο ζηεγαζηηθήο αγνξάο ην 

θαινθαίξη ηνπ 2007. Ζ αγνξά ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ άξρηζε λα αληηδξά αξλεηηθά 

κφλν κεηά ηελ θαηάξεπζε ηεο Lehmann Brothers ηνλ επηέκβξε ηνπ 2008. 

 

Παξά ηελ θξίζε πνπ επηθξαηνχζε παγθνζκίσο, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο επέδεημαλ 

ζεκαληηθή θεξδνθνξία ηφζν ην 2007 φζν θαη ην 2008, γεγνλφο πνπ έθαλε κεγάιε 

κεξίδα επελδπηψλ λα ζεσξεί πσο ε θξίζε δελ κπνξεί λα ηηο βιάςεη θαη είλαη ηδηαίηεξα 
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ηθαλέο ζηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Απηή ε πξνζδνθία απνηππψζεθε ζε κία ζεκαληηθή 

αλνδηθή πνξεία ζρεδφλ νιφθιεξν ην 2009 θαη κέρξη ηελ απνθάιπςε ησλ ζεκαληηθψλ 

απνθιίζεσλ ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηνπ δεκφζηνπ 

ειιείκκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηεο λέαο 

θπβέξλεζεο, ηνλ Οθηψβξε ηνπ ηδίνπ ρξφλνπ. 

 

Έθηνηε, ην Υ.Α.Α. βξίζθεηαη ζπλερψο ζηε δίλε ησλ αξλεηηθψλ εμειίμεσλ ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία, θαηαγξάθνληαο ζπλερφκελα ηζηνξηθά ρακειά θαη νδεγψληαο ζε ζεκαληηθή 

ππνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

ην ζεκείν απηφ παξαηίζεηαη έλα ζπγθξηηηθφ δηάγξακκα κε ηελ πνξεία ηνπ δείθηε ηνπ 

Υ.Α.Α. αιιά θαη απηή ησλ spread ησλ ειιεληθψλ cds. 

 

 

Γιάγπαμμα 8: ύγθξηζε Γεληθνύ Δείθηε Χ.Α.Α. κε Ειιεληθά 5εηε CDS 
Πεγή: Bloomberg 

 

Απφ κηα απιή παξαηήξεζε ηνπ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη αληηζηξφθσο αλάινγε 

πνξεία ηνπ Γεληθνχ Γείθηε ηνπ Υ.Α.Α. κε ηελ αληίζηνηρε ησλ ειιεληθψλ cds. Σν γεγνλφο 

απηφ κπνξεί εχινγα λα δηθαηνινγεζεί απφ ηελ αξλεηηθή πξνζδνθία ηνπ επελδπηηθνχ 

θνηλνχ πξνο ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αληαπεμέιζνπλ ζην 

πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, πξνζδνθίεο πνπ απνηππψλνληαη ζηελ αχμεζε 

ησλ αζθαιίζηξσλ ζπκβνιαίσλ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ cds γηα ηα ειιεληθά νκφινγα. 
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Όπσο αλαιχζεθε πξνεγνπκέλσο, ε απφδνζε ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ (πνπ 

ζπλεπάγεηαη ην ηξέρνλ θφζηνο δαλεηζκνχ) θηλείηαη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ηα 

spread ησλ ειιεληθψλ cds θαη κάιηζηα ηελ ηειεπηαία δηεηία παξαηεξείηαη πιήξεο 

ηαχηηζε. Σν γεγνλφο απηφ ζπλεπάγεηαη πεξηνξηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο 

απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, πεξηνξηζκφ ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο αγνξάο, αχμεζε 

ησλ εθδεινχκελσλ πηζησηηθψλ γεγνλφησλ θαη γεληθεπκέλε αδπλακία. 

 

Όια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά απνηππψλνπλ ηε βαζεηά χθεζε ζηελ νπνία έρεη 

πεξηέιζεη ε ειιεληθή νηθνλνκία, γεγνλφο πνπ επηηείλεη ην αξλεηηθφ θιίκα ζηηο αγνξέο θαη 

θάλεη πην πηζαλφ έλα ζελάξην ρξενθνπίαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ αληίιεςε απηή 

ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ απνηππψλεηαη έθδεια ζηελ πνξεία ησλ spread ησλ ειιεληθψλ 

cds, κε απνηέιεζκα ηε γεληθεπκέλε ππνηίκεζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε 

ζεκαληηθή πηψζε ηνπ Γεληθνχ Γείθηε ηνπ Υ.Α.Α. 

 

ην ζεκείν απηφ παξαηίζεηαη δηάγξακκα θαη κε ηα ηξία ζεκειηψδε κεγέζε ηεο ειιεληθήο 

αγνξάο. 

 

Γιάγπαμμα 9: ύγθξηζε Γεληθνύ Δείθηε Χ.Α.Α. κε Ειιεληθά 5εηε CDS θαη 5εηε 
Οκόινγα Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ 
Πεγή: Bloomberg 
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4.3 ΠΗΣΧΣΗΚΑ ΠΑΡΑΓΧΓΑ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΣΡΑΠΔΕΔ 

Σα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, εμ νξηζκνχ, έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε έθζεζε ζε 

πηζησηηθφ θίλδπλν, κε απνηέιεζκα λα είλαη απηά πνπ ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ 

θάζε άιινλ ηε ρξήζε πηζησηηθψλ παξαγψγσλ. ην παξφλ θεθάιαην ζα εμεηαζηεί ν 

βαζκφο επίδξαζεο ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ ειιεληθψλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ε εμέιημε ηεο ηηκήο ησλ κεηνρψλ ηνπο ζε ζρέζε κε απηή ησλ 

spread ησλ cds αιιά θαη ν ηξφπνο πνπ νη Σξάπεδεο θάλνπλ ρξήζε ησλ πηζησηηθψλ 

παξαγψγσλ. 

 

Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα είλαη απηφ ην νπνίν ζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο ζηηο ρψξεο ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ, απνηειψληαο ηνλ θηλεηήξην κνριφ ηεο 

νηθνλνκίαο. Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απνηειεί ηνλ βαζηθφ ρξεκαηνδφηε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, κε ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ λα έρεη κφληκε ζέζε ζηνπο ηζνινγηζκνχο ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Με ην μέζπαζκα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ην θαινθαίξη ηνπ 2007, ηα ηξαπεδηθά 

ηδξχκαηα βξέζεθαλ ζηε δίλε ηνπ θπθιψλα, δερφκελα ηζρπξνχο θιπδσληζκνχο. 

Απνθνξχθσκα φιεο ηεο έληαζεο πνπ ππήξμε ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν παγθνζκίσο ήηαλ 

ε θαηάξεπζε ηεο επελδπηηθήο ηξάπεδαο Lehman Brothers, ε νπνία ζεκαηνδφηεζε ηελ 

αξρή γηα κεγάιεο αιιαγέο ζηνλ παγθφζκην ηξαπεδηθφ ράξηε. 

 

Υαξαθηεξηζηηθφηεξν γεγνλφο απηήο ηεο απνζηαζεξνπνίεζεο ππήξμε ην θιείζηκν ηεο 

δηαηξαπεδηθήο αγνξάο θαη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, 

ηα νπνία δελ γλψξηδαλ ηε ζαθή έθζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ηνμηθά πξντφληα πνπ 

ζπλδένληαλ κε ηελ ήδε θαηεζηξακκέλε αγνξά ησλ ελππφζεθσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ 

ρακειήο εμαζθάιηζεο ζηηο Ζ.Π.Α.  

 

Αληηκέησπεο κε ην θιείζηκν ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο 

ξεπζηφηεηαο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα βξέζεθαλ φπσο ήηαλ θπζηθφ θαη νη ειιεληθέο 

ηξάπεδεο. ε αληίζεζε κε πνιιά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα αλά ηνλ θφζκν, νη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο δελ είραλ έθζεζε ζε ηνμηθά επελδπηηθά πξντφληα πνπ ζα 

δεκηνπξγνχζαλ ζεκαληηθέο απψιεηεο ζηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο. Αληηζέησο, ηα 

ραξηνθπιάθηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ πεξηιάκβαλαλ δάλεηα πξνο ηδηψηεο θαη 

επηρεηξήζεηο αιιά θαη ζεκαληηθφ αξηζκφ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ, κε κεγαιχηεξε έθζεζε 

θπζηθά ζην ειιεληθφ δεκφζην ρξένο αιιά θαη ζην ρξένο θξαηψλ ηεο Βαιθαληθήο 

ρεξζνλήζνπ. 
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Με ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο αγνξάο θαη ηε κεξηθή αλάθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ 

ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε γηα κεγαιχηεξε δηαθάλεηα ζην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη θπζηθά κεγαιχηεξε πξνζηαζία έλαληη ησλ θηλδχλσλ πνπ 

αλαιακβάλνπλ νη ηξάπεδεο. ηα πιαίζηα απηά νη ηξάπεδεο  ζα έπξεπε λα αζθαιίζνπλ 

κέξνο ηνπ πηζησηηθνχ ηνπο θηλδχλνπ, ελψ ζα έπξεπε λα είλαη ζε ζέζε λα δηαζέηνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο εμαζθαιίζεηο γηα ηελ άληιεζε ξεπζηφηεηαο κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπο αιιά θαη ηελ επέθηαζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 

 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε δηαηξαπεδηθή αγνξά άιιαμε ξηδηθά κεηά ηελ 

θαηάξεπζε ηεο Lehman Brothers θαη νπζηαζηηθά δελ επέζηξεςε πνηέ ζηελ πξφηεξε ηεο 

κνξθή. Ζ εκπηζηνζχλε ζην ζχζηεκα δελ αλαθηήζεθε πιήξσο θαη ε θάζε κνξθή 

ρξεκαηνδφηεζεο απαηηεί ηελ ιήςε ησλ θαηάιιεισλ εμαζθαιίζεσλ. Έηζη, νη αλνηθηέο 

γξακκέο ρξεκαηνδφηεζεο απνηέιεζαλ παξειζφλ θαη πιένλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα ρξεκαηνδνηνχληαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαηηνχκελσλ εμαζθαιίζεσλ. 

 

Κάπνπ εθεί ρξνληθά άξρηζαλ λα γίλνληαη φιν θαη πην δεκνθηιή ηα πηζησηηθά παξάγσγα, 

αθνχ απνηεινχλ ην βαζηθφηεξν εξγαιείν αληηζηάζκηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γηα 

ηηο ηξάπεδεο. Υσξίο επίζεκα δεκνζηνπνηεκέλα ζηνηρεία, είλαη γεγνλφο φηη πνιιέο 

ηξάπεδεο θαηέθπγαλ ζηε ρξήζε πηζησηηθψλ ζπκβνιαίσλ cds πξνθεηκέλνπ λα 

αληηζηαζκίζνπλ πηζησηηθφ θίλδπλν απφ νκφινγα (θξαηηθά θαη εηαηξηθά) πνπ έρνπλ ζηελ 

θαηνρή ηνπο αιιά θαη απφ ινηπά δάλεηα πνπ έρνπλ ρξεκαηνδνηήζεη. 

 

Σν κέγεζνο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ε κηθξή αλαγλσζηκφηεηα ηνπο ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηε δεκηνπξγία 

ζπκβνιαίσλ αζθάιηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ cds κε αλαθνξά ζε ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη πσο ζηελ αγνξά ππάξρνπλ ζπκβφιαηα cds κε 

αλαθνξά ζηνλ ΟΣΔ, ηε ΓΔΖ θαη ηα ΔΛ.ΠΔ.  

 

ε αληίζεζε κε ην ηδησηηθφ ρξένο, επθνιφηεξε είλαη ε πξφζβαζε ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ ζε αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα γηα ην ειιεληθφ θξαηηθφ ρξένο αιιά θαη ηα ρξέε 

ινηπψλ θξαηψλ πνπ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί απφ ειιεληθέο ηξάπεδεο. Έηζη, πνιιέο 

ηξάπεδεο έζπεπζαλ λα αγνξάζνπλ ζπκβφιαηα cds έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ 

θξαηηθά ρξεφγξαθα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ Σαρπδξνκηθνχ 

Σακηεπηεξίνπ, ην νπνίν είρε αγνξάζεη ζπκβφιαηα πξνο αληηζηάζκηζε ησλ ειιεληθψλ 

νκνιφγσλ πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηνπ, γεγνλφο πνπ δπζαξέζηεζε κεγάιε κεξίδα ηνπ 

ηχπνπ, ζεσξψληαο ηελ θίλεζε απηή σο έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ηεο ηξάπεδαο πξνο ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία. 
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Δμίζνπ δεκνθηιέο πηζησηηθφ παξάγσγν ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο είλαη ηα ζπκβφιαηα 

CDOs , ηα νπνία θαη απνηεινχλ ην βαζηθφ κνριφ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ειιεληθνχ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Πνιιέο ειιεληθέο ηξάπεδεο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο 

γηα άληιεζε ξεπζηφηεηαο, θαηέθπγαλ ζε κεραληζκνχο ηηηινπνίεζεο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θαη ηδησηηθψλ ηνπο απαηηήζεσλ θαη εθρψξεζεο ησλ ηίηισλ απηψλ ζηελ 

Δ.Κ.Σ. κε ζθνπφ ηελ άληιεζε ξεπζηφηεηαο.  

 

Ζ πην γλσζηή θαηεγνξία ησλ ελ ιφγσ παξαγψγσλ είλαη ηα clo’s θαη ηα cbo’s, ηα νπνία 

θαη απνηεινχλ ηε βαζηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζήκεξα, αθνχ νη ηξάπεδεο, κέζσ ησλ ζχλζεησλ απηψλ παξαγψγσλ,  

ηηηινπνίεζαλ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ δαλεηαθνχ ηνπο ραξηνθπιαθίνπ πξνθεηκέλνπ λα 

αληιήζνπλ ηε ξεπζηφηεηα πνπ ρξεηάδνληαλ γηα ηε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 

 

Ζ απμεκέλε ρξήζε πηζησηηθψλ παξαγψγσλ απφ ηα ειιεληθά ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα εληζρχζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν θαη απφ ηα δνκηθά πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο πνπ βγήθαλ ζηελ επηθάλεηα ζηα ηέιε ηνπ 2009 θαη νδήγεζαλ ηε ρψξα ζην 

κεραληζκφ ζηήξημεο απφ ηελ Δ.Δ. ην Γ.Ν.Σ. θαη ηελ ΔΚΣ. Οη εμειίμεηο απηέο δε ζα 

κπνξνχζαλ λα αθήζνπλ αλεπεξέαζηεο θαη ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο. 

 

Οη ζπλερείο ππνβαζκίζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ρψξαο απφ ηνπο δηεζλείο 

νίθνπο αμηνιφγεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γεληθφηεξε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο πνπ 

δείρλνπλ νη αγνξέο πξνο ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ηελ νδήγεζαλ ζηνλ θαχιν θχθιν ηεο 

χθεζεο, ε νπνία έρεη εληαζεί ζην 2010 θαη πξνβιέπεηαη αθφκα εληνλφηεξε ην 2011.  

 

Σν ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, αλ θαη θαζαξφ απφ ηνμηθά επελδπηηθά πξντφληα, 

επεξεάζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ησλ αγνξψλ. Ζ έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο κεηαθξάζηεθε ζε πεξηνξηζκφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη απμεκέλν θφζηνο 

απηήο. Οη ηξάπεδεο, ζηελ πξνζπάζεηα εμππεξέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο 

νδεγήζεθαλ ζε ξάιη πξνζθνξψλ πςειψλ επηηνθίσλ ζηηο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ θεθάιαηα. 

 

Σν πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο σζηφζν γηλφηαλ φιν θαη πην έληνλν κε απνηέιεζκα λα ραζεί 

ε εκπηζηνζχλε θαη ηνπ εγρψξηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ. Παξνπζηάζηεθε εθξνή 

ζεκαληηθνχ χςνπο θαηαζέζεσλ πξνο ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ, γεγνλφο πνπ επέηεηλε 

αθφκα πεξηζζφηεξν ην πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. Ζ έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο απνηππψζεθε ζηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ ηξαπεδηθψλ 

κεηνρψλ ζηελ Διιάδα. 
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Δλδεηθηηθά παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα ε πνξεία ησλ πέληε κεγαιχηεξσλ 

εγρψξησλ ηξαπεδηθψλ κεηνρψλ απφ ηελ 1/1/2006 έσο θαη 31/12/2010 ζε ζπλάξηεζε 

θαη κε ηελ πνξεία ησλ ηηκψλ ησλ 5εηψλ ειιεληθψλ cds. 

  

Γιάγπαμμα 9: ύγθξηζε Ειιεληθώλ Σξαπεδηθώλ Μεηνρώλ κε Ειιεληθά 5εηε CDS  
Πεγή: Bloomberg 

 

Σν γεγνλφο φηη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πνξεία ηνπ 

γεληθνχ δείθηε ηνπ Υ.Α.Α. εμεγεί ηελ αληίζηξνθε ζρέζε πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ νη ηηκέο 

ησλ κεηνρψλ κε ηελ εμέιημε ησλ spread ησλ ειιεληθψλ cds.  

 

Ωζηφζν, ε απμεηηθή πνξεία ησλ spread ησλ ειιεληθψλ cds ππνδειψλεη θαη ηε 

γεληθφηεξε δπζπηζηία πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ην γεγνλφο απηφ δελ κπνξεί λα αθήζεη αλεπεξέαζηεο ηηο 

ειιεληθέο ηξάπεδεο νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχλ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

 

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε θαίλεηαη πσο ε πνξεία ησλ cds θαη ηα κελχκαηα πνπ 

απηή πέξαζε ζηηο αγνξέο επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ, αθνχ ηα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

γεληθεπκέλε δπζπηζηία πεξηφξηζαλ ζεκαληηθά ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αγνξά θαη 

επηηάρπλαλ ηελ χθεζε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Απφ ηε άιιε κεξηά φκσο, ηα CDOs 

άλνημαλ λένπο δξφκνπο ρξεκαηνδφηεζεο ζηηο ηξάπεδεο θαη αληηζηάζκηζαλ ελ κέξεη ηα 

θελά ξεπζηφηεηαο πνπ παξνπζίαζε ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 
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4.4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Σν μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα έθεξε ζηελ επηθάλεηα ζεκαληηθά 

δνκηθά πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηα νπνία ηαιαλίδνπλ επί πνιιά ρξφληα 

ηηο δνκέο ηεο νηθνλνκίαο θαη ελ γέλεη ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. ε κία πξνζπάζεηα 

αλαδήηεζεο ησλ αηηηψλ πνπ λα εμεγνχλ ην θαηλφκελν πσο κηα νηθνλνκία πνπ ηξέρεη κε 

πςειφηαηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο βπζίδεηαη ζε χθεζε θαη θηάλεη ζηα πξφζπξα 

ρξενθνπίαο, έγηλαλ επξέσο γλσζηά ηα πηζησηηθά παξάγσγα θαη δηεξεπλήζεθε ν ξφινο 

ηνπο ζηελ ειιεληθή θξίζε. 

 

 

Γιάγπαμμα 11: Ρπζκόο Αλάπηπμεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο 
Πεγή: Ειιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, πξνζσξηλά ζηνηρεία 

 

Ο θεξδνζθνπηθφο ραξαθηήξαο ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ θαη ε έιιεηςε γλψζεο 

γχξσ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά ζηνρνπνίεζαλ εχθνια ηα πηζησηηθά παξάγσγα θαη 

εηδηθφηεξα ηα cds, πξνζδίδνληαο ηνπο ζεκαληηθέο επζχλεο γηα ηελ θξίζε ρξένπο ηεο 

ρψξαο. Μάιηζηα, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ππήξμε αίηεκα ηνπ Έιιελα 

πξσζππνπξγνχ θαη επξσπαίσλ νκνιφγσλ ηνπ πξνο ηελ Δπξσπατθή επηηξνπή γηα 

δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ ζηελ ειιεληθή θξίζε. 

 

Παξ’ φιε σζηφζν ηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηνλ αξλεηηθφ ξφιν ησλ cds ζηελ ειιεληθή 

θξίζε, είλαη γεγνλφο πσο ηα βαζηθά αίηηα απηήο πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζηηο εγγελείο 

αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νη νπνίεο εζηηάδνληαη: 

- ζηελ πξνβιεκαηηθή άζθεζε δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο 

- ζηελ έιιεηςε αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ 

- ζην πςειφ δεκφζην ρξένο 

- ζηελ πνιηηηθή αλάπηπμεο κέζσ ηεο θαηαλάισζεο θαη φρη κέζσ ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 
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ηελ επηδείλσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ζηελ Διιάδα ζπλέβαιαλ επίζεο δχν αθφκα 

γεγνλφηα. Σν πξψην αθνξά ζηελ έιιεηςε αμηνπηζηίαο ηεο ειιεληθήο θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο, έπεηηα απφ ηελ αλαζεψξεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηα 

κεγέζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηα ηέιε ηνπ 2009 θαη ηελ νπζηαζηηθή νκνινγία πεξί 

ςεπδψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε. Σν γεγνλφο απηφ απφ κφλν 

ηνπ ιεηηνχξγεζε αξλεηηθά ζηηο αγνξέο, νη νπνίεο ήδε απφ ην 2008 θαη έπεηηα 

αληηκεησπίδνπλ κε ηδηαίηεξε επαηζζεζία ηνλ θίλδπλν αληηζπκβαιιφκελσλ κεξψλ θαη 

αλαδεηνχλ θαιχηεξεο πεγέο πιεξνθφξεζεο. 

 

Ο δεχηεξνο παξάγνληαο πνπ ελίζρπζε ηελ επηδείλσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ήηαλ 

εμσγελήο θαη αθνξνχζε ηε ζηάζε πιεξσκψλ πνπ θήξπμε ε θξαηηθή εηαηξεία 

δηαρείξηζεο αθηλήησλ ηνπ Νηνπκπάη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2009. Ζ ζπγθεθξηκέλε θίλεζε 

πξνθάιεζε ζεκαληηθνχο ηξηγκνχο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, πεξηνξίδνληαο ηε δηαζέζηκε 

ξεπζηφηεηα θαη δεκηνπξγψληαο ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζηε ρξεκαηνδφηεζε θξαηηθψλ 

επελδχζεσλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. 

 

Σα δχν απηά γεγνλφηα έζηξεςαλ ην βιέκκα ησλ αγνξψλ ζηελ νηθνλνκία εθείλε πνπ 

κεηά ην Νηνπκπάη ειιφρεπε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θηλδχλνπο εθδήισζεο ζηάζεο 

πιεξσκψλ. Σα ζηνηρεία πνπ βγήθαλ ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

εζσηεξηθά δνκηθά πξνβιήκαηα έζεζαλ ηελ Διιάδα ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο κε ηηο 

ρψξεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ ηε λέα ζπζηεκηθή θξίζε ζηελ αγνξά. 

 

Ο έλαο κεηά ηνλ άιιν νη δηεζλείο νίθνη αμηνιφγεζεο άξρηζαλ λα ακθηζβεηνχλ ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο Διιάδαο γηα νκαιή εμππεξέηεζε ηνπ ρξένπο θαη πξνέβεζαλ ζε 

αιιεπάιιειεο ππνβαζκίζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. 

 
Πίνακαρ 11: Αμηνιόγεζε Πηζηνιεπηηθήο Ιθαλόηεηαο Μαθξνπξόζεζκνπ Δαλεηζκνύ 
Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ 
Πεγή: Bloomberg 
 

Φοπέαρ 
Πιζηοληπηικήρ 
Αξιολόγηζηρ 

S&P Moodys Fitch 

Παξνχζα Θέζε 
ΒΒ+ 

(27/04/2010) 
Β1 

(07/03/2011) 
ΒΒ+ 

(14/01/2011) 

Τςειφηεξε Θέζε 
Α 

(13/03/2001) 
Α1 

(04/11/2002) 
Α 

(16/12/2004) 

Υακειφηεξε Θέζε 
ΒΒ+ 

(27/04/2010) 
Β1 

(07/03/2011) 
ΒΒ+ 

(14/01/2011) 
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Απφ εθείλν ην ρξνληθφ ζεκείν θαη έπεηηα μεθίλεζε ε αλνδηθή πνξεία ησλ spread ησλ 

ειιεληθψλ cds, ε νπνία δελ αλαθφπεθε αθφκα θαη κεηά ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζην 

κεραληζκφ ζηήξημεο ηνλ Μάην ηνπ 2010, δείγκα ηεο γεληθφηεξεο αλεζπρίαο πνπ έρνπλ 

νη αγνξέο γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο λα δηαρεηξηζηεί ην ρξένο ηεο. 

 

 

Γιάγπαμμα 12: Spread Ειιεληθώλ 5εησλ CDS 
Πεγή: Bloomberg 
 

Παξά ηηο ζπλερείο πξνζπάζεηεο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο λα πείζεη ηηο αγνξέο γηα ηελ 

ηθαλφηεηά ηεο λα εμππεξεηήζεη ην ρξένο ηεο, ε πνξεία ησλ cds ζπλέρηζε λα είλαη 

αλνδηθή, κέρξη ηε ζηηγκή έληαμεο ηεο ρψξαο ζην κεραληζκφ ζηήξημεο απφ Δ.Δ.-ΔΚΣ-

ΓΝΣ ηελ 7/5/2010. Σα spread ησλ cds παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή δηφξζσζε εθείλε ηε 

ζηηγκή, ζπλέρηζαλ φκσο εθ λένπ ηελ αλνδηθή ηνπο πνξεία, κεηαθξάδνληαο ηελ 

αξγνπνξία ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εμπγίαλζεο 

αιιά θαη ηε δηαθαηλφκελε έιιεηςε ζηήξημεο απφ ηνλ ειιεληθφ ιαφ, ζεσξψληαο ηα 

εζσηεξηθά δνκηθά πξνβιήκαηα δηζεπίιπηα θαη ηθαλά λα νδεγήζνπλ ελ ηέιεη ηε ρψξα ζε 

ρξενθνπία. 

 

Σν γεγνλφο απηφ εληζρχζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν θαη απφ ηε ζηάζε ηεο Δ.Δ., ε νπνία 

δελ ήηαλ μεθάζαξε θαη θάλεθε θαη ε ίδηα αλέηνηκε λα αληηκεησπίζεη απηήλ ηελ θξίζε 

ρξένπο ζηηο ηάμεηο ηεο. 
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Ζ επίζεκε απάληεζε ηεο Δπξσπατθήο επηηξνπήο δφζεθε ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2010 θαη 

νπζηαζηηθά απέκπιεθε ηα cds απφ ηε γηγάλησζε ηεο ειιεληθήο θξίζεο. ε αληίζηνηρε 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ ηξάπεδα Eurobank θαη δεκνζηεχηεθε ζε 

κεληαία έθδνζε ηεο ηξαπέδεο9 , πξνέθπςε φηη νη θεξδνζθνπηθέο πηέζεηο κε ηε ρξήζε 

πηζησηηθψλ παξαγψγσλ cds δελ είραλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ αλνδηθή εμέιημε ησλ 

απνδφζεσλ ησλ ειιεληθψλ ηίηισλ ρξένπο.  

 

Αληίζεηα, ε πνξεία ησλ απνδφζεσλ ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ κάιινλ κπνξεί λα 

απνδνζεί ζε κία ζεηξά απφ βξαρπρξφληνπο καθξννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο φπσο νη 

ζπλερείο ππνβαζκίζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ρψξαο, ν θίλδπλνο 

ρξενθνπίαο κεζνπξφζεζκα, νη ζπλερείο αλαζεσξήζεηο ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, ε 

έιιεηςε αμηνπηζηίαο πξνο ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε κεηά ηε ιαλζαζκέλε δεκνζίεπζε 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ε γεληθφηεξε έιιεηςε αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. Μάιηζηα, ε ππνεθηίκεζε φια απηά ηα ρξφληα ηνπ πξαγκαηηθνχ θηλδχλνπ 

ησλ καθξνπξφζεζκσλ ηίηισλ ειιεληθνχ ρξένπο πηζαλφλ λα δηθαηνινγεί ηελ έληαζε κε 

ηελ νπνία εμαπιψζεθε ε θξίζε ρξένπο ζηελ Διιάδα θαη ηελ έληαμε ηεο νηθνλνκίαο ζε 

θαζεζηψο χθεζεο κεηά απφ πνιιά ρξφληα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

9
 ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΓΟΡΔ, ΣΟΜΟ VI, ΣΔΤΥΟ Η, Ηαλνπάξηνο 2011 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΠΔΡΔΣΑΗΡΧ ΔΡΔΤΝΑ 

 

5.1 ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ζηηο Ζ.Π.Α. ην θαινθαίξη ηνπ 2007 θαη 

εμειίρζεθε ζε κία άλεπ πξνεγνπκέλνπ παγθφζκηα θξίζε κέρξη θαη ηηο κέξεο καο, έθεξε 

ζηελ επηθάλεηα θαη αλέδεημε έλα μερσξηζηφ θνκκάηη ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο, ηα 

πηζησηηθά παξάγσγα. 

 

Βαζηθή αηηία γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ζχλζεησλ απηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ 

απνηέιεζε ε χπαξμε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ε αλάγθε αληηζηάζκηζεο απηνχ, κε 

απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ κεζφδσλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ 

απψιεηαο θεθαιαίσλ απφ ηνπο ρξεκαηνδφηεο. 

 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο άλνημε ηα ζχλνξα ζηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ θαη ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ ζε θάζε γσληά ηνπ πιαλήηε. Σν γεγνλφο απηφ αχμεζε ηα 

επίπεδα θηλδχλνπ πνπ θαινχληαη λα αλαιάβνπλ νη πηζησηέο, είηε πξφθεηηαη γηα 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, είηε γηα εηαηξείεο δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, γηα απιέο 

επηρεηξήζεηο θαη θξάηε. 

 

Ωο απνηέιεζκα ηθαλνπνίεζεο απηήο ηεο αλάγθεο, δεκηνπξγήζεθε κηα ζεηξά απφ 

παξάγσγα πξντφληα, ηα ιεγφκελα πηζησηηθά παξάγσγα, ην θαζέλα απφ ηα νπνία έρεη 

δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία, φια φκσο βαζίδνληαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ πνπ είλαη εθηεζεηκέλε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε αληηζπκβαιιφκελα κέξε.  

 

Ζ έιιεηςε νξγαλσκέλσλ αγνξψλ δηαπξαγκάηεπζεο ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε πιεξνθφξεζεο γχξσ απφ ηνλ ξφιν ηνπο αιιά θαη ηελ 

πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε απηά, δεκηνχξγεζαλ θαρππνςίεο ζην επελδπηηθφ θνηλφ, ην 

νπνίν εξρφηαλ πξψηε θνξά ζε επαθή κε απηή ηε λέα κνξθή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

εξγαιείσλ. 
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Ζ δηφγθσζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο κε ηελ θαηάξεπζε ηεο Lehman Brothers θαη 

ε κεηαηξνπή ηεο ζε θξίζε ρξένπο ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ νδήγεζε ηηο θνηλσλίεο ζηελ 

αλαδήηεζε ησλ αηηίσλ γηα φιεο απηέο ηηο εμειίμεηο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην δελ ζα 

κπνξνχζε λα κελ εμεηαζηεί θαη ν ξφινο ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ. 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη δεκηνπξγήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ αληηζηάζκηζε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ, ε δηαπξαγκάηεπζή ηνπο ζε over the counter αγνξέο θαζψο θαη ε έιιεηςε 

επνπηηθψλ θαλφλσλ πξνθάιεζε εξσηεκαηηθά ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπο ζηηο αγνξέο θαη 

εηδηθφηεξα ζηηο αγνξέο ησλ νκνιφγσλ. 

 

Δίλαη γεγνλφο πσο ε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ 

πεξηιακβάλεη επελδπηέο πνπ επηζπκνχλ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έθζεζήο ηνπο ζε 

πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. ε κε νξγαλσκέλεο αγνξέο φκσο δελ κπνξνχλ λα 

απνθιεηζηνχλ θαη νη θεξδνζθφπνη, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα πηζησηηθά παξάγσγα κε 

απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θεξδψλ. Υαξαθηεξηζηηθφηεξν φισλ είλαη ην 

παξάδεηγκα ησλ naked cds, ησλ ζπκβνιαίσλ δειαδή εθείλσλ ησλ νπνίσλ ν θάηνρνο 

δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη θαη θάηνρνο ρξένπο ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ. Σα naked 

cds θαηεγνξήζεθαλ φζν θαλέλα άιιν πηζησηηθφ παξάγσγν γηα ηε δηφγθσζε ηεο θξίζεο 

ρξένπο.  

 

Με ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο, ηφζν νη Ακεξηθαληθέο φζν θαη νη Δπξσπατθέο επνπηηθέο 

αξρέο πξνζπάζεζαλ λα ζέζνπλ θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ζηηο αγνξέο ησλ πηζησηηθψλ 

παξαγψγσλ θαη λα κπνξέζνπλ έηζη λα ειέγμνπλ πηζαλά θεξδνζθνπηθά παηρλίδηα.  

 

Παξφια απηά φκσο, ηα πηζησηηθά παξάγσγα απφ κφλα ηνπο δελ είλαη δπλαηφ λα 

απνζηαζεξνπνίεζαλ ηηο παγθφζκηεο αγνξέο θαη λα δηφγθσζαλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 

Αλαδεηψληαο βαζχηεξα αίηηα, ηα θξάηε θαη νη νηθνλνκίεο ζα πξέπεη λα ζηξέςνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο ζηα εζσηεξηθά δνκηθά ηνπο πξνβιήκαηα θαη ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο 

αδπλακίεο. 

 

Σν παξάδεηγκα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πξέπεη λα πξνβιεκαηίζεη ην ζχλνιν ησλ 

παγθφζκησλ νηθνλνκηψλ, αθνχ νπζηαζηηθά επηβεβαηψλεη ηελ ζεσξία βάζεη ηεο νπνίαο ε 

χπαξμε πςεινχ ρξένπο ζε ζπλδπαζκφ κε ζπλερή πςειά ειιείκκαηα καζεκαηηθά 

νδεγεί θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ζηελ αδπλακία νκαιήο εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο. 

 

Οη εζληθέο νηθνλνκίεο δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ σο απιέο επηρεηξήζεηο πνπ φηαλ 

θάπνηα ζηηγκή αδπλαηνχλ λα απνπιεξψζνπλ ην ρξένο ηνπο απιά δηαθφπηνπλ ηε 
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ιεηηνπξγία ηνπο ή αιιάδνπλ ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο. Οη εζληθέο νηθνλνκίεο είλαη άκεζα 

ζπλεθαζκέλεο κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα 

δηαθφςνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

Σελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρεη δεκνζηεπηεί ζεκαληηθφο αξηζκφο κειεηψλ 

ζρεηηθά κε ην ξφιν ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ ζηε δηφγθσζή ηεο θαη ζηελ αλάγθε 

θαιχηεξεο επνπηείαο απηψλ. Αδηακθηζβήηεηα ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ν ξφινο θάζε 

εξγαιείνπ φηαλ δεκηνπξγείηαη έγθεηηαη ζηε ρξήζε ηνπ θαη ζηηο πξνζέζεηο ηνπ ρξήζηε 

ηνπ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ γλψξηζκα δηαηεξνχλ θαη ηα πηζησηηθά παξάγσγα, ηα 

νπνία δεκηνπξγήζεθαλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζηηο αγνξέο θαη φρη ηελ 

απνζηαζεξνπνίεζή ηνπο. 

 

5.2 ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΠΔΡΔΣΑΗΡΧ ΔΡΔΤΝΑ  

Σα πηζησηηθά παξάγσγα έγηλαλ επξέσο γλσζηά ζηελ Διιάδα κε ην μέζπαζκα ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ζηνρνπνηήζεθαλ σο έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο απηήο. Σα 

πξψηα ζπκπεξάζκαηα θαίλεηαη λα απελερνπνηνχλ ηα πηζησηηθά παξάγσγα απφ ηελ 

δηφγθσζε ηεο θξίζεο, είλαη σζηφζν γεγνλφο φηη κηα λέα ρξεκαηννηθνλνκηθή έλλνηα έγηλε 

γλσζηή ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ πεδίν έξεπλαο.  

 

Σα πηζησηηθά παξάγσγα είλαη εξγαιεία αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ θαη απηφ πνπ ζα 

πξέπεη λα εξεπλεζεί είλαη ν βαζκφο εμνηθείσζεο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ κε απηά 

θαζψο θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ λα πεξηνξίζνπλ ηνλ πηζησηηθφ ηνπο θίλδπλν κέζσ 

απηψλ ησλ εξγαιείσλ. Δπίζεο, ζεκαληηθφ αληηθείκελν έξεπλαο απνηειεί ν βαζκφο 

ηερλνγλσζίαο πνπ έρνπλ ηα ειιεληθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ πηζησηηθά παξάγσγα. Σέινο, αμίδεη λα εξεπλεζεί ν 

βαζκφο ζπζρέηηζεο ησλ πεξηζσξίσλ cds ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζήκεξα ζηελ αγνξά κε ηηο ηξέρνπζεο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηνπο αμίεο 

θαη ηα ζεκειηψδε κεγέζε ησλ ηζνινγηζκψλ ηνπο.     
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