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ατα τη διάρκεια της προε-
κλογικής εκστρατείας, εκτός 
από τα πολιτικά κόμματα, 
έκαναν παρεμβάσεις διάφο-

ροι επιχειρηματίες, προσωπικότητες 
των γραμμάτων και των τεχνών και 
φυσικά οι πολιτικοί σχολιαστές. Όλοι 
τους ήθελαν να επηρρεάσουν τους 
ψηφοφόρους, ώστε να ψηφίσουν 
το κόμμα που οι ίδιοι υποστήριζαν. 
Παρμβάσεις όμως έκαναν και  οι 
λεγόμενοι οίκοι αξιολόγησης ή γρα-
φεία αξιολόγησης. Το κύριο μήνυμά 
τους ή αλλοιώς μιά άμεση απειλή 
προς τα κόμματα και τον Αυστραλι-
ανό λαό, ήταν πως αν δεν παρθούν 
μέτρα για να μειωθεί το εξωτερικό 
χρέος, κινδυνεύει η διαβάθμιση της 
δανειοληπτικής ικανότητας της χώ-
ρας, να υποβαθμιστεί από το ΑΑΑ 
που είναι σήμερα. Τα γραφεία αυτά, 
πάντοτε παρεμβαίνουν στην πολιτική 
ζωή όλων των χωρών, άλλοτε κομ-
ψά και κρατώντας χαμηλούς τόνους 
και άλλοτε εντελώς απροκάλυπτα και 
με εκβιαστικό τρόπο. Σκοπός τους 
είναι να επηρρεάσουν ταις κυβερνή-
σεις και τα πολιτικά κόμματα γενικά, 
ώστε να υιοθετήσουν την οικονομι-
κή πολιτική που επιθυμούν τα ίδια 
και οι πελάτες τους. Τα πιό γνωστά 
γραφεία ή οίκοι αξιολόγησης, είναι 
ο Moodys, Standard and Poor’s και 
Fitch Group. Tα δύο πρώτα έχουν 
την έδρα τους στην Αμερική ενώ το 
τρίτο βρίσκεται στη Νέα Υόρκη αλλά 
και στο Λονδίνο. Μεταξύ τους ελέγ-
χουν το 95% της παγκόσμιας αγο-
ράς, έχοντας από 40% οι Moodys και 
Standard and Poor’s και 15% ο οίκος 
Fitch. Οι οίκοι αξιολόγησης, δημι-
ουργήθηκαν αρχικά σαν εκδοτικοί 
οίκοι που δημοσίευαν πληροφορίες 
σχετικά με μεγάλα έργα που γίνονταν 
το 18ο αιώνα ή σαν γραφεία στατι-
στικής. Σιγά-σιγά και κυρίως από το 
1971 και μετά, εξελίχθηκαν σε πα-
νίσχυρους οργανισμούς, που είναι 
ικανοί να παρεμβαίνουν στις οικονο-
μικές υποθέσεις μεγάλων εταιρειών 
αλλά και ολόκληρων κρατών και να 
επηρρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα 
σε τέτοιο βαθμό που φαίνεται πως το 
προκαθορίζουν. Η βασική δαρστηρι-
ότητά τους, είναι να αναλύουν τα οι-
κονομικά στοιχεία που δημοσιεύουν 
διάφορες εταιρείες και κυβερνήσεις 
και να βαθμολογούν την ικανότητα 
που έχει ο οργανισμός που αναλύ-
ουν, να πληρώνει τους τόκους και 
το κεφάλαιο στα χρονικά διαστήματα 
που έχουν συμφωνηθεί. Οι κλίμα-
κες βαθμολόγησης είναι για τους πιό 
αξιόπιστους οργανισμούς ΑΑΑ και 
μειώνονται ανάλογα με τον κίνδυνο 
που πιστεύουν πως υπάρχει να μην 

πληρώσει τις δόσεις ή το κεφάλαιο 
στην ώρα του ο δανειζόμενος οργανι-
σμός. Έτσι, μειώνουν την δανειολη-
πτική του ικανότητα σε ΑΑ, Α, ΒΒΒ, 
ΒΒ, Β, CCC, CC, C,και D οι Standard 
and Poor’s και κάτι ανάλογο οι άλλοι 
δύο οίκοι. Πολλές φορές βάζουν και 
ένα αριθμητικό πρόσημο όπως ΑΑ+, 
ΑΑ- για να δείξουν μεγαλύτερη λε-
πτομέρεια στην αξιολόγηση που κά-
νουν. Όσο περισσότερο απομακρύνε-
ται η διαβάθμιση από το ΑΑΑ, τόσο 
μεγαλώνει ο κίνδυνος να μην πλη-
ρώσει ο δανειζόμενος τους τόκους 
στην ώρα τους ή να αποπληρώσει το 
κεφάλαιο όταν λήξει η περίοδος του 
δανείου. Φυσικά κανένας επενδυ-
τής δεν θέλει να χάσει χρήματά του 
ή να μην εσπράξει τους τόκους όπως 
έχει συμφωνηθεί. Έτσι όσοι θέλουν 
σιγουριά, δανείζουν σε οργανισμούς 
που θεωρούνται οι πλέον σίγουροι. 
Όμως ο τόκος είναι χαμηλότερος και 
αυτό κάνει πολλούς επενδυτές να επι-
λέξουν να δανείσουν σε οργανισμούς 
που θεωρούνται πιό επισφαλείς. Για 
να τους δανείσουν όμως, απαιτούν 
υψηλότερο τόκο, πράγμα που ση-
μαίνει πως όσο πιό χαμηλά είναι η 
διαβάθμιση ενός οργανισμού, τόσο 
μεγαλύτερο τόκο θα πληρώνει στα δά-
νεια του και αυτό θα κάνει ακόμα δυ-
σκολότερη την αποπληρωμή τους και 
ανεβάζει το βαθμό επικινδυνότητας 
για αδυναμία πληρωμής των τόκων ή 
του κεφαλαίου. Οι οίκοι αξιολόγησης, 
για να ανταπεξέλθουν στα έξοδά τους 
και να πραγματοποιήσουν εμπορικό 
κέρδος, θα πρέπει να πουλήσουν το 
αποτέλεσμα της ανάλυσής τους σε πε-
λάτες που είναι διατεθειμένοι να πλη-
ρώσουν σημαντικα ποσά για να έχουν 
καλές πληροφορίες πριν πάρουν την 
απόφαση για το που θα επενδύσουν 
τα χρήματά τους. Όμως παρατηρείται 
το φαινόμενο, όλοι οι οίκοι αξιολόγη-
σης, να δίνουν στη δημοσιότητα την 
αξιολόγηση που κάνουν για κάποια 
εταιρεία ή για κάποιο κράτος, χωρίς 
να πληρωθούν από κάποιον. Αυτό 
φαινομενικά, έρχεται σε αντίθεση με 
τα συμφέροντά τους, αφού από κάπου 
πρέπει να πληρωθούν ώστε να καλύ-
ψουν τους μισθούς των αναλυτών, τα 
γραφεία που διατηρούν σε ακριβές 
πόλεις όπως η Νέα Υόρκη και το Λον-
δίνο και το δίκτυο δημοσίων σχέσεων 
που έχουν σε όλο τον κόσμο. Σίγουρα 
λοιπόν δίνουν περισσότερο αναλυτι-
κές πληροφορίες στους πελάτες τους 
που πληρώνουν και ενδέχεται άλλη 
διαβάθμιση να δίνουν στη δημοσιό-
τητα και άλλη να λένε στους πελάτες 
τους. Η αξιοπιστία τους έχει πληγεί 
πάρα πολύ μετά την παγκόσμια χρη-
ματοπιστωτική κρίση του 2008 και 

την κατάρρευση της τράπεζας Lehman 
Brothers, όταν λίγους μήνες πριν, οι 
οίκοι αξιολόγησης βαθμολογούσαν 
την δανειοληπτική ικανότητα της τρά-
πεζας σαν σίγουρη. Η αξιολόγηση και 
ο βαθμός δανειοληπτικής ικανότητας 
που δίνουν οι οίκοι αξιολόγησης σε 
εταιρείες και κράτη, σε πολλές πε-
ριπτώσεις δεν αντικατοπτρίζει την 
πραγματικότητα αφού στηρίζονται σε 
στοιχεία που δίνει ο αξιολογούμενος 
οργανισμός. Έτσι αν δοθούν ψεύτι-
κα στοιχεία, η αξιολόγηση θα είναι 
λανθασμένη. Όμως αυτό δεν σταμα-
τάει χιλιάδες συνταξιοδοτικά ταμεία, 
ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες και 
ιδιώτες από το να χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση των οίκων, πριν επεν-
δύσουν τα χρήματά τους. Εκεί ακρι-
βώς βρίσκεται και η δύναμη των οί-
κων, την οποία την χρησιμοποιούν 
για να πετύχουν το αποτέλεσμα που 
θέλουν. Όταν απειλούν πως θα υπο-
βαθμίσουν τη δανειοληπτική ικανό-
τητα μιάς χώρας, τότε η κυβέρνηση 
της χώρας το λαμβάνει σοβαρά υπ’ 
όψιν της. Διαφορετικά, την επόμενη 

φορά που θα εκδόσει ομόλογα και θα 
βγει στην αγορά να τα πουλήσει για 
να χρηματοδοτήσει κάποιο κρατικό 
πρόγραμμα, ή θα βρει κλειστές πόρ-
τες ή θα πληρώσει υψηλότερο τόκο. 
Οι οίκοι αξιολόγησης πάντα ζητάνε 
περικοπές των εξόδων γαι να μειω-
θεί το έλλειμμα στον προϋπολογισμό 
και το εξωτερικό χρέος. Δηλαδή ζη-
τάνε λιγότερες υπηρεσίες προς τους 
πολίτες. Μερικές φορές ζητάνε αύξη-
ση της φορολογίας των πολιτών αλλά 
ποτέ δεν ζητάνε να φορολογηθούν οι 
τράπεζες και άλλες μεγάλες εταιρείες 
για να μειωθεί το χρέος. Αυτό δίνει 
ξεκάθαρα το στίγμα τους και δηλώ-
νει ποια συμφέροντα εξυπηρετούν. 
Το ίδιο έκαναν και κατά τη διάρκεια 
της προεκλογικής περιόδου στην Αυ-
στραλία. Θα συνεχίσουν να απειλούν 
με υποβάθμιση της δανειοληπτικής 
ικανότητας της χώρας από το αξιοζή-
λευτο ΑΑΑ που της έχουν δώσει μέ-
χρι τώρα, μέχρι να πείσουν την όποια 
κυβέρνηση, να πάρει περισσότερα μέ-
τρα αφαίμαξης της μεσαίας τάξης και 
του εργαζόμενου λαού.


