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«...ο ένας εξαπατά τον άλλο, και είναι χαμένος χρόνος να 

συζητώ με σένα που τα έργα σου είναι μόνο αναλυτικά. 

Η Αντίθεση είναι η αληθινή Φιλία.» 
William Blake, Οι Γάμοι του Ουρανού και της Κόλασης,  

μτφρ. Χ. Βλαβιανός, Αθήνα: Εκδόσεις Νεφέλη, 1997, σελ. 77. 
 

 

ΝΟΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

 

 

 
 

© Νικόλαος Λάος, 2018 

Φιλόσοφος – Σύμβουλος Νοοπολιτικής 

Συγγραφέας του βιβλίου Νοοπολιτική: Φιλοσοφία της Ιστορίας, Παγκόσμια Τάξη 

και Διαπολιτισμικές Σχέσεις (Εκδόσεις Δίαυλος) 

Ιδρυτής και Πρόεδρος της νοοπολιτικής δεξαμενής σκέψης 

και ιδιωτικής εταιρείας πληροφοριών F.S.C. Ltd 

www.nicolaslaos.com 

 

 

    Ως ειδικός στη νοοπολιτική και φιλόσοφος, και έχοντας επαγγελματική και θεωρητική 

προϋπηρεσία στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (εκκινώντας ως Διευθυντής 

Παραγώγων και Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος στην Eurofinance ΑΕΠΕΥ-Μέλος του 

Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών, το 2000) καθώς και σε ιδιωτικές εταιρείες 

πληροφοριών (σε θέματα business intelligence, country analysis, Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

κ.ά), έχω συντάξει το παρόν εγχειρίδιο με τους εξής σκοπούς: 

- Πρώτον, επειδή αυτό το εγχειρίδιο αντανακλά και εκφράζει το βασικό σκεπτικό 

σύμφωνα με το οποίο η νοοπολιτική δεξαμενή σκέψης και ιδιωτική εταιρεία 

πληροφοριών F.S.C. Ltd παρέχει υπηρεσίες business intelligence. Συνεπώς, πριν 
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κάποιος ζητήσει τις υπηρεσίες μας, πρέπει να γνωρίσει και να επιλέξει τον τρόπο 

σκέψης μας, τη μεθοδολογία μας και τη στρατηγική μας. 

- Δεύτερον, επειδή τόσο εγώ προσωπικώς όσο και η F.S.C. Ltd συνολικώς 

επιδιώκουμε την προαγωγή του επιστημονικού τρόπου σκέψης (έχοντας ως 

αντιπάλους μας δρώντες που κινούνται πρωτίστως από τη βουλιμία ή/και το 

συναίσθημα) και θεωρούμε ότι η ορθή εκπαίδευση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση 

της ορθής συμπεριφοράς και της ορθής δράσης. 

- Τρίτον, επειδή θέλουμε να συμβάλλουμε τόσο στη διάκριση των ‘επενδυτών’ από 

τους ‘κερδοσκόπους’ όσο και στην επικράτηση του επενδυτικού τρόπου σκέψης 

έναντι του κερδοσκοπικού τρόπου σκέψης. 

- Τέταρτον, επειδή επιδιώκουμε, μέσω της ορθής γνώσης, να λύσουμε οικονομικά 

προβλήματα που προέρχονται από το αχαλίνωτο και χυδαίο πάθος και την αμάθεια.  

    Το φιλοσοφικό υπόβαθρο αυτού του νοοπολιτικού εγχειριδίου για χρηματοοικονομικές 

αναλύσεις και επενδύσεις είναι το βιβλίο μου με τίτλο Νοοπολιτική, το οποίο εκδόθηκε και 

κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Δίαυλος (2018). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες 

πληροφορίες  στο κάτωθι λινκ των Εκδόσεων Δίαυλος: 

https://www.diavlos-books.gr/product/1088/noopolitiki-filosofia-tis-istorias,-pagkosmia-

taksi-kai-diapolitismikes-sxeseis-   

 

 

Ι. Οι λειτουργίες του χρηματοοικονομικού συστήματος και τα κυριότερα 

χρηματοοικονομικά εργαλεία 

    Στην οικονομία, υπάρχουν μονάδες που έχουν πλεόνασμα χρηματοδοτικών κεφαλαίων 

και άλλες που έχουν έλλειμμα. Μεταφορές χρηματοδοτικών κεφαλαίων από 

πλεονασματικές μονάδες σε ελλειμματικές μονάδες μπορούν να γίνουν απευθείας μέσω 

συμβολαίων χρέους και αγοράς σχετικών περιουσιακών στοιχείων (π.χ. μετοχών). Όμως 

είναι πολύ πιθανό οι επιθυμίες και οι συμπεριφορές των πλεονασματικών μονάδων να μη 

συμφωνούν με μια σειρά από χαρακτηριστικά των διακινούμενων κεφαλαίων (π.χ. 

μέγεθος, διάρκεια, νομικός χαρακτήρας, κ.λπ.). Έτσι, το χρηματοπιστωτικό σύστημα 

(μέσω των τραπεζικών και των μη τραπεζικών χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών) 

αναλαμβάνει τον ρόλο της μετατροπής των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που προέρχονται 

από τις πλεονασματικές μονάδες σε χρηματοδοτικές υποχρεώσεις των ελλειμματικών 

μονάδων. Για να είναι δυνατό να μεταφέρονται τα πλεονασματικά κεφάλαια, είναι 

αναγκαίο να εμφανίζονται με μια μορφή τιτλοποίησης, ως αξιόγραφα (π.χ. επιταγές, 

συναλλαγματικές, μετοχές, ομόλογα, κ.λπ.), ώστε να καθίστανται τυποποιημένα 

χρηματοδοτικά εργαλεία.  

    Οι τέσσερεις βασικές λειτουργίες του χρηματοοικονομικού συστήματος είναι οι 

ακόλουθες: (1) Η εξυπηρέτηση των πληρωμών: π.χ. εξυπηρέτηση εισαγωγών, πληρωμή 

συντάξεων, ταξιδιωτικών επιταγών, συναλλαγματικών, κ.λπ. (2) Η συσσώρευση του 

πλούτου: οι πλεονασματικές μονάδες επενδύουν τα πλεονάσματά τους σε διάφορες μορφές 

επενδύσεων ανάλογα με τις αποδόσεις που επιθυμούν, τους κινδύνους που προτίθενται να 

αναλάβουν, τον επενδυτικό τους ορίζοντα, κ.λπ. (3) Η μεταφορά πλεονασμάτων από τις 

πλεονασματικές στις ελλειμματικές μονάδες μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων. 

(4) Η διαχείριση του κινδύνου που συνδέεται με τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Οι 

«πρωτογενείς συναλλαγές» αφορούν στην επενδυτική συσσώρευση, ενώ οι «δευτερογενείς 

συναλλαγές» συνδέονται με τα ζητήματα μεταφοράς κινδύνου και ρευστότητας. 

 

     Τα κυριότερα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη διενέργεια πρωτογενών συναλλαγών 

είναι τα ακόλουθα: 
1.Χρήμα: 

https://www.diavlos-books.gr/product/1088/noopolitiki-filosofia-tis-istorias,-pagkosmia-taksi-kai-diapolitismikes-sxeseis-
https://www.diavlos-books.gr/product/1088/noopolitiki-filosofia-tis-istorias,-pagkosmia-taksi-kai-diapolitismikes-sxeseis-
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    Μέσο πληρωμής, ανταλλαγής και αποθήκευσης αξίας. Η τιμή του χρήματος ονομάζεται 

επιτόκιο και διαμορφώνεται από τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης. Το δημόσιο 

και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (π.χ. τράπεζες), όταν ζητούν τα χρήματα των 

επενδυτών, μέσω χρεογράφων του δημοσίου και τραπεζικών καταθέσεων, πληρώνουν το 

κόστος του χρήματος με τον λεγόμενο τόκο (ως ποσοστό του κατατεθέντος κεφαλαίου). Τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όταν προσφέρουν χρήμα (δανείζουν), το επιβαρύνουν με 

τόκο χορηγήσεων, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από τον τόκο καταθέσεων, ώστε η διαφορά 

τους να δημιουργεί κέρδη, να καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα, καθώς και τον κίνδυνο να 

απωλέσουν μέρος των χρημάτων που δανείζουν.  

    Η συνολική ποσότητα της προσφοράς χρήματος σε μια οικονομία διακρίνεται κυρίως 

στα νομισματικά σύνολα Μ1 και Μ2. Ο δείκτης Μ1 είναι το χρήμα συναλλαγών και 

περιλαμβάνει το σύνολο των κερμάτων και των χαρτονομισμάτων που κυκλοφορούν σε 

μια οικονομία και βρίσκονται εκτός χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων συν τις καταθέσεις 

όψεως και άλλες καταθέσεις κινούμενες με επιταγές (οι καταθέσεις όψεως, ή τραπεζικό 

χρήμα, είναι κεφάλαια κατατεθειμένα σε τράπεζες και άλλους χρηματοοικονομικούς 

οργανισμούς επί των οποίων μπορεί να σύρονται επιταγές, και γι’ αυτό ακριβώς αυτά τα 

κεφάλαια περιλαμβάνονται στην έννοια του χρήματος συναλλαγών). Ο δείκτης Μ2 είναι 

το χρήμα υπό την ευρεία έννοια (μερικές φορές καλείται και χρήμα ενεργητικών στοιχείων 

ή οιονεί χρήμα) και περιλαμβάνει τον δείκτη Μ1 συν τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου σε 

τράπεζες καθώς και παρόμοια στοιχεία ενεργητικού που αποτελούν στενά υποκατάστατα 

του χρήματος για συναλλαγές (π.χ. λογαριασμοί αμοιβαίων κεφαλαίων, καταθέσεις σε 

καταθετικούς λογαριασμούς χρηματαγοράς τους οποίους λειτουργούν εμπορικές τράπεζες, 

κ.λπ.). 

    Στο πλαίσιο της εγχώριας οικονομίας, η συντριπτική πλειοψηφία των πληρωμών – είτε 

αφορά σε εμπορικές συναλλαγές είτε σε επενδύσεις – διακανονίζονται μέσω του 

τραπεζικού συστήματος, κυρίως με τη χρήση επιταγών. Στην περίπτωση των διεθνών 

πληρωμών, και πάλι κυριαρχεί ο διακανονισμός μέσω του τραπεζικού συστήματος, αλλά 

με δύο βασικές διαφορές. Πρώτον, οι τράπεζες που εμπλέκονται (διαμεσολαβούν) σε 

διεθνείς συναλλαγές εδρεύουν σε διαφορετικές χώρες και γι’ αυτό συνήθως συντάσσουν 

τους ισολογισμούς τους στο αντίστοιχο εθνικό νόμισμα. Δεύτερον, τα συμβαλλόμενα μέρη 

αυτών των συναλλαγών είναι πιθανό να χρησιμοποιούν διαφορετικά νομίσματα (π.χ. όταν 

συναλλάσσεται ένας Αμερικανός έμπορος με έναν Αυστραλό, ο πρώτος θέλει τα έσοδά του 

σε αμερικανικά δολάρια και ο δεύτερος σε αυστραλιανά δολάρια). Συνάλλαγμα είναι το 

ποσό των ξένων νομισμάτων που κατέχει κάποιος υπό μορφή ρευστού ή και υπό μορφή 

απαιτήσεων. Τιμή συναλλάγματος είναι το ποσό των εθνικών νομισματικών μονάδων που 

είναι απαραίτητες για την απόκτηση μιας μονάδας ξένου νομίσματος.  

    Οι τράπεζες είναι οι κύριοι παίκτες στην αγορά ξένου συναλλάγματος (FOREX), και 

δρουν σε αυτήν την αγορά άλλοτε εκ μέρους των πελατών τους και άλλοτε για δικό τους 

λογαριασμό. Επίσης, στην αγορά FOREX, υπάρχουν και ειδικές εταιρείες διαμεσολαβητών 

(brokers) συναλλάγματος των οποίων λειτουργία είναι να μεσολαβούν μεταξύ αγοραστών 

και πωλητών συναλλάγματος (και γι’ αυτές τις υπηρεσίες τους χρεώνουν στους πελάτες 

τους μια προμήθεια διαμεσολάβησης). 

    Όταν το συνάλλαγμα διαπραγματεύεται για άμεση παράδοση, η αγορά ονομάζεται 

τρέχουσα αγορά (spot market), και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που διαμορφώνονται σε 

αυτήν ονομάζονται τρέχουσες ισοτιμίες (spot rates). Στην πράξη, για να μεταφερθούν τα 

κεφάλαια και για να ολοκληρωθούν οι σχετικές γραφειοκρατικές εργασίες, συνήθως ο 

διακανονισμός μιας πράξης στην τρέχουσα αγορά ξένου συναλλάγματος πραγματοποιείται 

τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά από τη συμφωνία συναλλαγής.  

    Η συναλλαγματική ισοτιμία (exchange rate quotation) δύο νομισμάτων δηλώνει τον 

αριθμό των μονάδων ενός νομίσματος (price currency) που μπορούν να αγοραστούν από 
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μια μονάδα ενός άλλου νομίσματος (unit currency). Όταν οι ισοτιμίες διατυπώνονται με το 

εγχώριο νόμισμα να έχει τη θέση του price currency, λέμε ότι διατυπώνονται με τη μέθοδο 

direct quotation, ενώ, όταν το εγχώριο νόμισμα έχει τη θέση του unit currency, λέμε ότι η 

ισοτιμία διατυπώνεται με τη μέθοδο indirect quotation. Συμβολικά, σύμφωνα με τη μέθοδο 

direct quotation, γράφουμε (Εγχώριο Νόμισμα) / (Ξένο Νόμισμα), ενώ, σύμφωνα με τη 

μέθοδο indirect quotation, γράφουμε (Ξένο νόμισμα) / (Εγχώριο Νόμισμα). 

    Σε αντίθεση προς τα οργανωμένα χρηματιστήρια, η τρέχουσα αγορά FOREX δεν έχει 

μια συγκεκριμένη φυσική τοποθεσία, καθώς αποτελείται από ένα παγκόσμιο ηλεκτρονικό 

δίκτυο τραπεζών και FX brokers. Από τη Δευτέρα το πρωί στη Νέα Ζηλανδία μέχρι την 

Παρασκευή το απόγευμα στην Ακτή της Καλιφόρνια, η αγορά FOREX λειτουργεί κατά 

βάση συνεχώς, 24 ώρες το 24ωρο και τις 5 εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. Ως εκ 

τούτου, πρόκειται για μια αγορά με τεράστια ρευστότητα, αφού, μάλλον κάθε στιγμή, 

κάποιος θα ζητεί ή θα πωλεί κάποιο νόμισμα. Σύμφωνα με την Τράπεζα Διεθνών 

Διακανονισμών (Bank of International Settlements), ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών 

στην αγορά FOREX, στις αρχές της δεκαετίας του 2010, υπερέβαινε τα πέντε 

τρισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια. 

    Οι τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες της διατραπεζικής αγοράς συναλλάγματος 

είναι οι τρέχουσες τιμές αγοράς και πώλησης συναλλάγματος για ‘χονδρικές’ συναλλαγές 

στα νομίσματα. Αυτές οι τιμές ισχύουν όταν οι συναλλαγές στην αγορά FOREX είναι από 

ένα συγκεκριμένο ύψος και πάνω, το οποίο εξαρτάται από τα νομίσματα που κάθε φορά 

ανταλλάσσονται και από την πολιτική και τις ανάγκες των συναλλασσομένων τραπεζών (οι 

συναλλαγματικές ισοτιμίες της διατραπεζικής αγοράς αναγράφονται καθημερινά στον 

τύπο).  

    Η τιμή αγοράς (bid) είναι η ισοτιμία στην οποία μια τράπεζα θέλει να αποκτήσει 

(αγοράσει) ένα δεδομένο νόμισμα πωλώντας ένα άλλο, ενώ η τιμή πώλησης (ask ή offer) 

είναι η ισοτιμία στην οποία μια τράπεζα θα προσφερθεί να πωλήσει ένα δεδομένο νόμισμα 

αγοράζοντας ένα άλλο. Το εύρος (spread) μεταξύ bid και ask συνήθως διαφέρει μεταξύ 

διαφορετικών τραπεζών και διαφορετικών χρηματοοικονομικών κέντρων. Για παράδειγμα, 

στο Μπανγκλαντές, υπάρχει αρκετή ρευστότητα στην τρέχουσα αγορά για το νόμισμα 

τάκα (BDT), αλλά, έξω από το Μπανγκλαντές, είναι πολύ δύσκολο να βρει κάποιος 

τράπεζες που να θέλουν να αγοράσουν ή να πωλήσουν τάκα σε ανταγωνιστικές ισοτιμίες. 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των ρευστών αγορών νομισμάτων είναι ότι ο ανταγωνισμός 

μεταξύ των τραπεζών μειώνει το spread μεταξύ bid και ask σε αυτές τις αγορές 

νομισμάτων.  

    Οι προθεσμιακές αγορές (forward markets) συναλλάγματος αφορούν σε συμβόλαια που 

γίνονται τώρα για πληρωμή και παράδοση ξένου συναλλάγματος σε κάποια συγκεκριμένη 

ημερομηνία στο μέλλον και σε συναλλαγματική ισοτιμία η οποία καθορίζεται 

(προσυμφωνείται) κατά τη χρονική στιγμή κατά την οποία συνάπτεται το συμβόλαιο. Αυτά 

τα συμβόλαια αφορούν συνήθως σε διάρκειες 7, 14, 30, 60, 90, 180, 270, και 360 ημερών, 

ενώ κάποιες φορές μπορεί να διαρκούν έως και μερικά έτη (ο ένας μήνας ορίζεται ως 

χρονικό διάστημα 30 ημερών). Η συντριπτική πλειοψηφία των προθεσμιακών συμβολαίων 

στην αγορά FOREX είναι συμφωνίες SWAP (θα μιλήσουμε για τα SWAPs στη συνέχεια). 

Επίσης, στο πλαίσιο οργανωμένων χρηματιστηρίων παραγώγων1, γίνονται προθεσμιακές 

                                                
1 Με τον όρο ‘παράγωγα’ (derivatives), εννοούμε χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία 
αποτελούν τίτλους που βασίζονται σε άλλους τίτλους ή σε άλλα προϊόντα. Με άλλα λόγια, ένα 

χρηματοοικονομικό παράγωγο είναι ένα συμβόλαιο που αφορά σ’ ένα άλλο χρηματοοικονομικό 

εργαλείο (π.χ. μετοχή, ομόλογο, κ.λπ.) είτε σε ένα προϊόν (π.χ. σιτάρι, καφές, πετρέλαιο, κ.λπ.), το 

οποίο ονομάζεται υποκείμενη αξία του παραγώγου. Τα κυριότερα χρηματοοικονομικά παράγωγα 
είναι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), τα δικαιώματα προαίρεσης (options) και τα 

swaps, στα οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια.  
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αγοραπωλησίες συναλλάγματος μέσω συμβολαίων futures και options (για τα οποία θα 

μιλήσουμε στη συνέχεια). 

    Τα κυριότερα καθεστώτα συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι τα εξής: (i) σταθερές 

συναλλαγματικές ισοτιμίες (η αξία κάθε νομίσματος σε αυτό το σύστημα εξαρτάται από 

κάποιο προϊόν – όπως λ.χ. ο χρυσός2 – το οποίο παίζει ρόλο κοινώς αποδεκτού κανόνα, 

ενώ αποδεκτός κανόνας μπορεί να είναι και κάποιο συγκεκριμένο εθνικό νόμισμα3), (ii) 

ελεύθερα κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες με βάση τις δυνάμεις της προσφοράς 

και της ζήτησης, και (iii) διευθυνόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες (είναι μια ενδιάμεση 

κατάσταση μεταξύ ελεύθερα κυμαινόμενων και σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, 

στο πλαίσιο της οποίας οι κεντρικές τράπεζες συχνά παρεμβαίνουν στην αγορά FOREX, 

είτε μονομερώς είτε εφαρμόζοντας πολυμερείς συμφωνίες, με σκοπό να επιτύχουν κάποιον 

συγκεκριμένο στόχο σχετικά με τη διαμόρφωση των συναλλαγματικών ισοτιμιών).  

    Το να πούμε ότι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες καθορίζονται από τον νόμο της 

προσφοράς και της ζήτησης δεν εξηγεί τον μηχανισμό καθαυτό ο οποίος καθορίζει τα 

επίπεδα προσφοράς και ζήτησης κι έτσι διαμορφώνει μια συναλλαγματική ισοτιμία 

ισορροπίας. Οι κυριότεροι λόγοι που προκαλούν αλλαγές των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

είναι οι ακόλουθοι4: 

Αλλαγές των σχετικών τιμών: Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, οι συναλλαγματικές 

ισοτιμίες καθορίζονται από τη σχετική αγοραστική δύναμη των αντίστοιχων νομισμάτων. 

Αυτή η θεωρία – η οποία είναι διεθνώς γνωστή ως Purchasing Power Parity Theory (PPP) 

– μας λέγει ότι, εάν x μονάδες νομίσματος της χώρας Α αγοράζουν στη χώρα Α έναν 

συγκεκριμένο όγκο αγαθών και y μονάδες νομίσματος της χώρας Β αγοράζουν στη χώρα Β 

τον ίδιο όγκο αγαθών, τότε η συναλλαγματική ισοτιμία θα είναι x = y. Για παράδειγμα, εάν 

1 ευρώ στην ευρωζώνη αγοράζει αγαθά που στις ΗΠΑ θα κόστιζαν 1,30 δολάρια, τότε η 

συναλλαγματική ισοτιμία θα είναι 1 ευρώ = 1,30 δολάρια. Μπορεί μεν βραχυπρόθεσμες 

διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών να μην μπορούν να εξηγηθούν από τη 

θεωρία PPP, αλλά τα σχετικά επίπεδα πληθωρισμού σε διαφορετικές χώρες, πράγματι, 

επηρεάζουν αποφασιστικά τις αντίστοιχες μεσο-μακροπρόθεσμες συναλλαγματικές 

ισοτιμίες.  

Αλλαγές των επιτοκίων: Αυτή η θεωρία είναι διεθνώς γνωστή ως Interest Rate Parity και 

συνίσταται στην αρχή ότι η διαφορά μεταξύ των επιτοκίων δύο χωρών ισούται με τη 

διαφορά μεταξύ της προθεσμιακής συναλλαγματικής ισοτιμίας και της τρέχουσας 

συναλλαγματικής ισοτιμίας των νομισμάτων τους. Οι διαφορές μεταξύ των επιπέδων 

επιτοκίων σε διαφορετικές χώρες επηρεάζει τις ροές επενδυτικών κεφαλαίων μεταξύ τους. 

Ας υποθέσουμε ότι η τρέχουσα (spot) συναλλαγματική ισοτιμία αμερικανικού δολαρίου 

(USD) και αυστραλιανού δολαρίου  (AUD) στη Νέα Υόρκη είναι AUD2,5 = USD1, ενώ η 

προθεσμιακή (forward) συναλλαγματική ισοτιμία είναι AUD2,5253 = USED1. Συνεπώς, 

το αμερικανικό δολάριο διαπραγματεύεται με forward premium και το αυστραλιανό 

δολάριο με forward discount: αυτό σημαίνει ότι, στην προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος, 

το αμερικανικό δολάριο αγοράζει περισσότερα αυστραλιανά δολάρια απ’ ό,τι στην 

τρέχουσα αγορά. Έστω ότι το αμερικανικό επιτόκιο είναι 4% και το αυστραλιανό 6%. Τότε 

                                                
2 Υπό τον κανόνα του χρυσού (18ος και 19ος αιώνας), η αξία του εθνικού νομίσματος κάθε χώρας 

ήταν σταθερή και προσδιοριζόταν από το περιεχόμενό του σε χρυσό, και αντίστοιχα καθορίζονταν 
οι συναλλαγματικές ισοτιμίες (π.χ. εάν ένα νόμισμα Α περιείχε/ αντιπροσώπευε διπλάσια ποσότητα 

χρυσού από ό,τι ένα νόμισμα Β, η συναλλαγματική ισοτιμία τους θα ήταν Α = 2Β).  
3 Υπό το σύστημα Μπρέτον Γουντς (Bretton Woods, 1945-1972), η αξία των νομισμάτων ήταν 

προσδεδεμένη στο αμερικανικό δολάριο, αντί να είναι προσδεδεμένη στον χρυσό.  
4 Βλ. λ.χ. Luca, C., Trading in the Global Currency Markets, 2nd ed., New York: New York Finance 

Institute, 1999.  
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το discount rate του αυστραλιανού δολαρίου, δεδομένης αυτής της διαφοράς επιτοκίων, 

είναι: 

(2,5253 – 2,5) / 2,5 = 0,01 = 1% 

και η διαφορά επιτοκίων μεταξύ Αυστραλίας και ΗΠΑ είναι: 

6% – 4% = 2%. 

Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχουν περιθώρια να λάβει χώρα η λεγόμενη εξισορροπητική 

κερδοσκοπία (arbitrage). Συγκεκριμένα, ο εξισορροπητικός κερδοσκόπος (arbitrageur) 

προβαίνει στις ακόλουθες πράξεις: (i) πωλεί USD για να αγοράσει AUD στην τρέχουσα 

αγορά και κάνει την αντίστροφη πράξη στην προθεσμιακή αγορά όπου πωλεί την 

ποσότητα του AUD που αγόρασε στην τρέχουσα αγορά και αγοράζει USD μέσω 

προθεσμιακού συμβολαίου ενός έτους, (ii) επενδύει την ποσότητα AUD που αγόρασε στην 

τρέχουσα αγορά σε μια αυστραλιανή τράπεζα με 6% ετήσιο επιτόκιο. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, ο arbitrageur χάνει 1% λόγω του forward discount του AUD ως προς το USD, αλλά 

κερδίζει 2% λόγω της διαφοράς επιτοκίων μεταξύ Αυστραλίας και ΗΠΑ. Συνεπώς, 

υπάρχει ένα κέρδος 1% χωρίς κίνδυνο (riskless), αφού, σε ένα έτος, το επενδεδυμένο και 

συσσωρευμένο κεφάλαιο AUD θα ανταλλαχθεί με USD στην προσυμφωνημένη 

συναλλαγματική ισοτιμία του 12μηνου προθεσμιακού συμβολαίου (AUD2,5253 = USD1). 

Βεβαίως, η εκτεταμένη λειτουργία της εξισορροπητικής κερδοσκοπίας τείνει να 

εκμηδενίζει γρήγορα τις ευκαιρίες άσκησης εξισορροπητικής κερδοσκοπίας, και αυτό είναι 

γνωστό ως Interest Rate Parity. Συγκεκριμένα, η σχέση που πρέπει να ισχύει μεταξύ των 

επιτοκίων δύο χωρών ώστε να μην υπάρχουν ευκαιρίες άσκησης εξισορροπητικής 

κερδοσκοπίας είναι: 

(1 + r(A)) / (1 + r(B)) = F(A/B) / S(A/B), 

όπου r(A) είναι το επιτόκιο του νομίσματος Α (π.χ. το αμερικανικό επιτόκιο), r(B) είναι το 

επιτόκιο του νομίσματος Β (π.χ. το αυστραλιανό επιτόκιο), F(A/B) είναι η προθεσμιακή 

συναλλαγματική ισοτιμία του νομίσματος Α ως προς το νόμισμα Β, και S(A/B) είναι η 

τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία του νομίσματος Α ως προς το νόμισμα Β.  

    Με εξαίρεση περιπτώσεις στις οποίες τα επιτόκια είναι πολύ υψηλά είτε ο χρονικός 

ορίζοντας πολύ μακρύς, η σχέση μεταξύ επιτοκίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών, 

γενικώς, τείνει να διαμορφώνεται ως εξής: 

r(A) = r(B) + f, 

όπου το f είναι το forward premium, δηλαδή 

f = F(A/B) / S(A/B) – 1.  

Παρεμβάσεις κεντρικών τραπεζών: Οι κεντρικές τράπεζες μπορεί να επηρεάσουν τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες παρεμβαίνοντας στην αγορά FOREX (π.χ. πωλούν 

συναλλαγματικά τους αποθέματα για να στηρίξουν μια πολιτική ‘σκληρού’ εθνικού 

νομίσματος και να καταπολεμήσουν τον πληθωρισμό, ή διατηρούν το εθνικό τους νόμισμα 

σκοπίμως υποτιμημένο για να τονώσουν τις εξαγωγές της χώρας). Βεβαίως, η δύναμη μιας 

κεντρικής τράπεζας να αγοράζει το εθνικό της νόμισμα για να το στηρίξει περιορίζεται από 

το μέγεθος των συναλλαγματικών αποθεμάτων της, και η δύναμη μιας κεντρικής τράπεζας 

να πωλεί το εθνικό της νόμισμα για να ενισχύσει τις εξαγωγές της περιορίζεται από τον 

κίνδυνο του πληθωρισμού. 

Κερδοσκοπία: Οι μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών, ιδίως βραχυπρόθεσμα, 

επηρεάζονται από τις κινήσεις των κερδοσκόπων στην αγορά FOREX. Οι κερδοσκόποι 

προσπαθούν να εντοπίσουν νομίσματα τα οποία είναι υποτιμημένα ώστε να τα αγοράσουν 

ενόψει πιθανής ανατίμησής τους και νομίσματα τα οποία είναι υπερτιμημένα ώστε να τα 

πωλήσουν ενόψει πιθανής υποτίμησής τους. Με άλλα λόγια, οι κερδοσκόποι προσπαθούν 

να αποκομίσουν βραχυπρόθεσμα κέρδη από ‘λάθη’ της αγοράς και ειδικότερα από 

εσφαλμένες συναλλαγματικές πολιτικές κρατών, προλαμβάνοντας, με τη χρήση 

προθεσμιακών συμβολαίων και παραγώγων, το πώς θα διαμορφωθούν οι συναλλαγματικές 
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ισοτιμίες στο μέλλον. Για παράδειγμα, η άνοδος του πληθωρισμού και η διεύρυνση του 

ελλείμματος του προϋπολογισμού και του ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών5 (ιδίως δε 

του εμπορικού ισοζυγίου) δημιουργούν συνθήκες εξασθένισης του νομίσματος και 

ενθαρρύνουν την υποτιμητική κερδοσκοπία σε βάρος του.  

 

2.Τραπεζικές καταθέσεις: 

    Είναι οι έντοκοι τραπεζικοί λογαριασμοί. Συμπεριλαμβάνουν βιβλιάρια καταθέσεων 

ταμιευτηρίου, πιστοποιητικά καταθέσεων, και προθεσμιακούς λογαριασμούς. Αυτή είναι η 

πιο απλή μορφή επένδυσης και παρέχει ένα σταθερό εισόδημα. Ωστόσο, το επιτόκιο των 

καταθέσεων όψεως και των λογαριασμών ταμιευτηρίου είναι συνήθως χαμηλότερο από το 

ποσοστό του πληθωρισμού κι έτσι πολλές φορές το εισόδημα που προσφέρουν 

εξανεμίζεται από τον πληθωρισμό. Βεβαίως, υπάρχουν και οι προθεσμιακές καταθέσεις, οι 

οποίες αποφέρουν ένα, έστω μικρό, θετικό (πραγματικό) εισόδημα, στερώντας όμως το 

δικαίωμα της ρευστοποίησης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

 

3.Παραδοσιακός τραπεζικός δανεισμός: 

    Προσφυγή οικονομικών μονάδων σε τράπεζες για άντληση δανειακών κεφαλαίων.  

 

4.Έντοκα Γραμμάτια του Δημοσίου (Treasury Bills): 

    Πρόκειται για κρατικά χρεόγραφα μικρής διάρκειας (π.χ. 3, 6, 12 μηνών) τα οποία 

πωλούνται στους επενδυτές σε τιμή χαμηλότερη από την ονομαστική τους αξία και 

εξοφλούνται στην ονομαστική αξία τους κατά την ημερομηνία λήξης τους. Για 

παράδειγμα, αν κάποιος αγόραζε ένα έντοκο γραμμάτιο του αμερικανικού δημοσίου 

διάρκειας 90 ημερών και ονομαστικής αξίας 10,000 δολαρίων με 9,800 δολάρια, τότε, στη 

λήξη αυτού του εντόκου γραμματίου, θα είχε κέρδος 200 δολάρια.  

 

5.Ομόλογα (bonds): 

                                                

5 Το ισοζύγιο πληρωμών είναι η στατιστική απεικόνιση της αξίας των οικονομικών συναλλαγών 

που είχε μια χώρα με το σύνολο των υπολοίπων χωρών μέσα σε ένα έτος, και σε αυτό 

συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθοι λογαριασμοί: (1) Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, που 

αποτελείται από: (1α) Εμπορικό Ισοζύγιο (σε αυτό καταγράφονται οι εισπράξεις και οι πληρωμές 
από εξαγωγές και εισαγωγές αγαθών/ υπηρεσιών), (1β) Ισοζύγιο Υπηρεσιών (σε αυτό 

καταγράφονται οι χρηματικές ροές (εισπράξεις και πληρωμές) που προκύπτουν από συναλλαγές 

κατοίκων της δεδομένης χώρας με μη κατοίκους με αντικείμενο τη μεταξύ τους παροχή 
υπηρεσιών), (1γ) Ισοζύγιο Εισοδημάτων (σε αυτό καταγράφονται οι χρηματικές ροές που 

προκύπτουν από συναλλαγές (εισπράξεις και πληρωμές) μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων και 

αφορούν σε εισοδήματα από εργασία, από άμεσες επενδύσεις, από επενδύσεις χαρτοφυλακίου και 

από λοιπές επενδύσεις (δάνεια και καταθέσεις)), και (1δ) Ισοζύγιο Μεταβιβάσεων (ως 
μεταβιβάσεις κεφαλαίου χαρακτηρίζονται οι μονομερείς εισπράξεις και πληρωμές μεταξύ 

κατοίκων και μη κατοίκων που συνδέονται με επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, π.χ. ένα μέρος των 

μεταβιβάσεων (εισπράξεων) από τον κοινοτικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
Γενική Κυβέρνηση χώρας-μέλους). (2) Ισοζύγιο Κεφαλαίου, το οποίο περιλαμβάνει τις 

κεφαλαιακές εισροές και εκροές της Γενικής Κυβέρνησης και των λοιπών Τομέων με τον υπόλοιπο 

κόσμο. Το Ισοζύγιο Κεφαλαίου περιλαμβάνει τους εξής τρεις επιμέρους λογαριασμούς: (2α) τον 
Λογαριασμό Αμέσων Επενδύσεων, (2β) τις Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου, και (2γ) τις Λοιπές 

Επενδύσεις. (3) Ισοζύγιο Επισήμων Συναλλαγών, το οποίο καταγράφει τις μεταβολές στα 

συναλλαγματικά αποθέματα και τα αποθέματα χρυσού της χώρας, που φυλάσσονται από την 

Κεντρική Τράπεζα.  
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    Τα ομόλογα είναι χρεόγραφα με τα οποία ο εκδότης (δανειζόμενος) υπόσχεται να 

επιστρέψει στον επενδυτή (δανειστή) το ποσό του δανείου συν έναν τόκο σε μια δεδομένη 

χρονική περίοδο. Εκδίδονται από το κράτος, από δημοσίους οργανισμούς/ δημόσιες 

επιχειρήσεις, και από ιδιωτικές εταιρείες για την κάλυψη των χρηματοοικονομικών 

αναγκών τους.   

    Τα κυριότερα χαρακτηριστικά με βάση τα οποία διακρίνονται μεταξύ τους τα ομόλογα 

είναι τα ακόλουθα:  

(i) Τύπος νομικού προσώπου που εκδίδει το ομόλογο (type of issuer).  

(ii) Διάρκεια έως τη λήξη του ομολόγου (term to maturity): 1 έως 5 έτη θεωρείται 

βραχυπρόθεσμο, 5 έως 12 έτη θεωρείται μεσοπρόθεσμο, και 12 έτη και πλέον θεωρείται 

μακροπρόθεσμο.  

(iii) Αρχική αξία (principal value): το ονομαστικό ποσό (αρχικό κεφάλαιο της επένδυσης) 

ενός ομολόγου επί του οποίου υπολογίζεται ο τόκος (δηλαδή επί του οποίου υπολογίζεται 

η ετήσια απόδοση ή κουπόνι) του ομολόγου.  

(iv) Ονομαστική αξία (face value): το ποσό που αναγράφεται επάνω στο ομόλογο και το 

οποίο εισπράττει ο κάτοχος του ομολόγου κατά τη λήξη του (ενώ η αγοραία αξία ενός 

ομολόγου δεν διατηρείται σταθερή κατά τη διάρκεια ισχύος του, κατά τη λήξη του ο 

εκδότης υποχρεούται να πληρώσει την ονομαστική αξία στον κάτοχο).  

(v) Αξία εκπλήρωσης (redemption value): η χρηματική αξία ενός ομολόγου όπως 

διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία πώλησής του.  

(vi) Αξία στη λήξη (maturity value): το ποσό των χρημάτων που λαμβάνει ο κάτοχος του 

ομολόγου στη λήξη του (το οποίο συνήθως ισούται με την ονομαστική αξία του ομολόγου, 

εκτός από ειδικές περιπτώσεις).  

(vii) Τοκομερίδιο ή Επιτόκιο Αποκόμματος (coupon rate): ετήσιο, εξάμηνο, τετράμηνο, 

μηνιαίο. Το τοκομερίδιο ενός ομολόγου μπορεί να είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκειά του 

ή μπορεί το ομόλογο να είναι κυμαινόμενου επιτοκίου. Τα ομόλογα κυμαινόμενου 

επιτοκίου είναι χρεόγραφα μέσης και μεγάλης διάρκειας, το ονομαστικό επιτόκιο των 

οποίων γίνεται γνωστό στην αρχή κάθε τοκοφόρας περιόδου.  

(viii) Ομόλογα Χωρίς Τοκομερίδιο ή Μηδενικού Κουπονιού (zero coupon bonds): Τα 

ομόλογα χωρίς τοκομερίδια είναι χρεόγραφα βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα τα οποία 

απευθύνονται σε επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν σε τίτλους σταθερού εισοδήματος 

σαν τα έντοκα γραμμάτια αλλά μεγαλύτερης διάρκειας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο επενδυτής 

έχει στην κατοχή του τίτλους των οποίων την ονομαστική αξία εισπράττει κατά τη λήξη 

τους. Όπως στα έντοκα γραμμάτια, έτσι και στα ομόλογα χωρίς τοκομερίδιο, ο επενδυτής 

εισπράττει την απόδοση των τίτλων προκαταβολικά: αυτοί οι τόκοι (απόδοση) είναι ίσοι με 

τη διαφορά της τελικής ονομαστικής αξίας των τίτλων μείον το αρχικό ποσό που ο 

επενδυτής κατέβαλε για την αγορά τους. Ο φόρος των ομολόγων χωρίς τοκομερίδιο 

υπολογίζεται επί των εισοδημάτων που προκύπτουν από τους τόκους (όπως αυτοί 

υπολογίζονται από τη διαφορά ονομαστική αξία μείον αξία αγοράς) και παρακρατείται στη 

λήξη των δεδομένων ομολόγων.  

(ix) Γραμμάτια Κυμαινόμενου Επιτοκίου (floating rate notes): Μεσοπρόθεσμα χρεόγραφα 

με μεταβαλλόμενη τοκοφορία η οποία βασίζεται σε έναν προκαθορισμένο δείκτη 

επιτοκίου, όπως π.χ. το EURIBOR, και επανακαθορίζεται σε τακτά διαστήματα. 

(x) Ενυπόθηκα ομόλογα (mortgage bonds): Ομολογιακή έκδοση (δάνειο) που ασφαλίζεται 

με υποθήκη επί περιουσιακών στοιχείων του εκδότη. 

(xi) Ανώνυμα Ομόλογα (bearer bonds)/ Ονομαστικά Ομόλογα (registered bonds): Στα 

ανώνυμα ομόλογα, δεν αναγράφεται το όνομα του δικαιούχου στον τίτλο. Το 

ενσωματωμένο δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί από τον εκάστοτε κομιστή (κάτοχο) του 

τίτλου. Αντίθετα, στα ονομαστικά ομόλογα, ο δικαιούχος είναι το κατονομαζόμενο σε 
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αυτά πρόσωπο (βεβαίως, το ενσωματωμένο σε ονομαστικό ομόλογο δικαίωμα είναι 

μεταβιβαστό).  

(xii) Μετατρέψιμα Ομόλογα (convertible bonds): Εταιρικά ομόλογα που μπορούν να 

μετατραπούν σε (κοινές) μετοχές της εκδότριας εταιρείας με βάση μια προκαθορισμένη 

τιμή, ή κρατικά ομόλογα που κατά τη λήξη τους παρέχουν τη δυνατότητα μετατροπής τους 

σε άλλα παρόμοια ομόλογα αντί να εξαγοραστούν. 

(xiii) Δικαιώματα (options): Το δικαίωμα του εκδότη να αποσύρει όλο το ομολογιακό 

δάνειο ή μέρος αυτού πριν από τη λήξη του (call option), και το δικαίωμα του επενδυτή να 

πωλήσει το ομόλογο στον εκδότη σε συγκεκριμένη ημερομηνία και συγκεκριμένη τιμή 

(put option). 

(xiv) Αξιολόγηση της φερεγγυότητας του εκδότη: Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί οι οποίοι 

προβαίνουν σε αξιολογήσεις εκδοτών ομολόγων (κράτη και εταιρείες) σύμφωνα με 

διαφορετικές μεθόδους και διαφορετικά κριτήρια. Ορισμένοι από αυτούς τους 

οργανισμούς είναι οι εξής: Moody’s, Standard & Poor’s, Economist Intelligence Unit, 

Euromoney, Institutional Investor, Political Risk Services, Business Environmental Risk 

Intelligence, Control Risks Information Services, διεθνείς τράπεζες και άλλες επενδυτικές 

εταιρείες. Για παράδειγμα, οι εταιρείες αξιολόγησης Moody’s και Standard & Poor’s έχουν 

ορίσει τις ακόλουθες βαθμίδες αξιολόγησης χωρών και εταιρειών ως προς την πιστωτική 

τους φερεγγυότητα: 

 

MOODY’S 
Aaa: άριστη ποιότητα (Best quality) 

Aa: υψηλή ποιότητα (High quality) 

A: ανώτερη μέση βαθμίδα (Upper medium grade) 
Baa: μέση βαθμίδα (Medium grade) 

Ba: ενέχει κερδοσκοπικά χαρακτηριστικά (Possesses speculative elements) 

B: γενικώς δεν διαθέτει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά για επένδυση (Generally lacks 
characteristics of a desirable investment) 

Caa: χαμηλή αξιοπιστία και πιθανόν αφερέγγυος χρεώστης (Poor standing: may be in default) 

Ca: υψηλός βαθμός κερδοσκοπίας και συνήθως αφερέγγυος χρεώστης (Speculative in a high 
degree – often in default) 

C: κατώτατος βαθμός – εξαιρετικά πενιχρές προοπτικές (Lowest grade – extremely poor 

prospects) 

 

STANDARD & POOR’S 
AAA: ανώτατη αξιολόγηση: εξαιρετική ικανότητα αποπληρωμής τόκων και κεφαλαίου 
(Highest rating: extremely capacity to pay interest/ principal) 

AA: πολύ ισχυρή ικανότητα πραγματοποίησης πληρωμών (Very strong capacity to pay) 

A: ισχυρή ικανότητα πραγματοποίησης πληρωμών (Strong capacity to pay) 

BBB: επαρκής ικανότητα πραγματοποίησης πληρωμών (Adequate capacity to pay) 
BB: αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αδυναμία πραγματοποίησης πληρωμών 

(Uncertainties that could lead to inadequate capacity to pay) 

B: υψηλή ροπή προς αφερεγγυότητα, αλλά, στην τρέχουσα κατάσταση, έχει ικανότητα 
πραγματοποίησης πληρωμών (Greater vulnerability to default, but currently has capacity to 

pay) 

CCC: ευάλωτη χώρα με τάση προς αφερεγγυότητα (Vulnerable to default) 
CC: περαιτέρω υποβιβασμός 

C: περαιτέρω υποβιβασμός και χαρακτηρισμός χωρών που έχουν προβεί σε δήλωση χρεοκοπίας  

D: αφερέγγυα 

 

    Η χρονική αξία του χρήματος (time value of money) είναι η επιπλέον αξία που έχει ένα 

ποσό χρημάτων το οποίο λαμβάνεται νωρίτερα αντί αργότερα. Αυτή η διαφορά 
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υπολογίζεται με βάση τον τόκο που μπορεί να αποφέρει αυτό το ποσό κατά το χρονικό 

διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των δυο ημερομηνιών. Η μελλοντική αξία (future value), 

FV, μιας μονάδας χρήματος ανατοκιζόμενης για n περιόδους με επιτόκιο r είναι: 
nFV = 1(1+ r) . 

Γενικά, η μελλοντική αξία Ρn αρχικού κεφαλαίου Po σε n περιόδους ανατοκισμού από 

τώρα με επιτόκιο r είναι: 
n

n oP = P (1+ r) . 

Αντίστροφα, δεδομένων των FV (μελλοντική αξία), r (επιτόκιο) και n (αριθμός τοκοφόρων 

περιόδων), η παρούσα αξία (present value), PV, ενός ομολόγου μηδενικού κουπονιού (zero 

coupon bond) είναι: 

n

1
PV = FV

(1+ r)
. 

    Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε έναν διαχειριστή χαρτοφυλακίου ο οποίος μπορεί να 

αγοράσει ένα ομόλογο μηδενικού κουπονιού που θα του δώσει μετά από 7 έτη ποσό 

$10.000.000. Αν αυτός ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου επιθυμεί να έχει ετήσια απόδοση 

10% ανατοκιζόμενη, τότε θα είναι διατεθειμένος να αγοράσει αυτό το ομόλογο στην εξής 

τιμή: 

7

1
PV = 10.000.000 = $5.131.581

(1+ 0,10)
. 

    Μια ράντα (annuity) είναι μια ακολουθία καταβολών ενός σταθερού ποσού για έναν συ-

γκεκριμένο αριθμό ετών, προκειμένου να εξοφληθεί ένα δάνειο, για ένα ασφαλιστικό πρό-

γραμμα κ.ά. Για n περιόδους ανατοκισμού, επιτόκιο r και μια ράντα Α, η μελλοντική τιμή 

FVn αυτής της ράντας είναι: 
n

n

(1+ r) 1
FV = A

r


 

και άρα η παρούσα αξία PV είναι: 

n

1
PV = FV

(1+ r)
. 

    Για παράδειγμα, θεωρούμε έναν διαχειριστή χαρτοφυλακίου ο οποίος αγοράζει ένα 

ομόλογο στην ονομαστική αξία του (at par) $20.000.000 διάρκειας 15 ετών με ετήσιο 

κουπόνι 10%. Εάν κρατήσει το ομόλογο μέχρι τη λήξη του και επανεπενδύσει τα κουπόνια 

στο 8%, στο τέλος των 15 ετών αυτός ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου θα έχει: 

(i)  $20.000.000, 

(ii) το ποσό των ετήσιων κουπονιών: 

15 ($20.000.000*10%) = $30.000.000 και 

(iii) το ποσό από την επανεπένδυση των κουπονιών με 8%: 
15

15

(1,08) 1
FV = 2.000.000 = $54.304.250 $30.000.000 = $24.304.250

0,08


 . 

Συνεπώς, η συνολική μελλοντική αξία (FV) της θέσης αυτού του διαχειριστή 

χαρτοφυλακίου θα είναι $74.304.250. 

    Σχετικά με την απόδοση των επενδύσεων σε ομόλογα, πρέπει να κάνουμε τις ακόλουθες 

διευκρινίσεις: 

Τρέχουσα απόδοση (current yield):  

ετήσιος τόκος κουπονιού
Τρέχουσα απόδοση =

τιμή πώλησης
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    Για παράδειγμα, 15ετές ομόλογο με κουπόνι 7%, τιμή πώλησης $781,12 και ονομαστική 

αξία $1.000 έχει 

$70
Τρέχουσα απόδοση = = $0,0896 ή 8,96%

$781,12
. 

Η τρέχουσα απόδοση λαμβάνει υπόψη μόνο το κουπόνι και την τιμή πώλησης. Αγνοεί το 

κεφαλαιακό κέρδος ή την κεφαλαιακή ζημία, το εάν το ομόλογο θα κρατηθεί μέχρι τη λήξη 

καθώς και την αξία του χρήματος. 

Απόδοση μέχρι τη λήξη (yield to maturity):  

2 3 n n

C C C C M
P = + + + ... + +

1+ Y (1+ Y) (1+ Y) (1+ Y) (1+ Y)
 

ήτοι 
n

t n
t=1

C M
P = +

(1+ Y) (1+ Y)
  

όπου Ρ = η τιμή του ομολόγου, C = το κουπόνι του ομολόγου, Μ = η αξία στη λήξη και n = 

ο αριθμός των τοκοφόρων περιόδων. Ο υπολογισμός της απόδοσης μέχρι τη λήξη είναι ο 

περισσότερο αξιόπιστος διότι, εκτός από το κουπόνι, λαμβάνει υπόψη κεφαλαιακά κέρδη/ 

ζημίες που πραγματοποιεί ο επενδυτής κρατώντας το ομόλογο μέχρι τη λήξη του. 

Απόδοση ομολόγου μηδενικού κουπονιού: 
1/n

n

n

M M M
P = , ή (1+Y) = , ή Υ = 1

P P(1+ Y)

 
 

 
. 

Για παράδειγμα, ένα 6ετές ομόλογο με τιμή πώλησης $59.853,10 και ονομαστική αξία 

$100.000 έχει απόδοση στη λήξη (yield to maturity): 
1/6

$100.000
Y = 1

$59.853,10

 
 

 
. 

    Γενικά, οι πηγές απόδοσης για τον κάτοχο ενός ομολόγου είναι οι ακόλουθες:  

(i) Οι τακτικές πληρωμές των κουπονιών. 

(ii) Το κεφαλαιακό κέρδος (ή ζημία) κρατώντας το ομόλογο μέχρι τη λήξη ή τη στιγμή 

πώλησης. 

(iii) Το κέρδος από την επανεπένδυση των κουπονιών: 

Κουπόνι + Επανεπένδυση Κουπονιών =
n(1+ r) 1

C ,
r

 
 
 

 και 

άρα Επανεπένδυση Κουπονιών =
n(1+ r) 1

C nC
r

 
 

 
, 

όπου C είναι το κουπόνι και n ο αριθμός των τοκοφόρων περιόδων. 

    Σχέση μεταξύ τιμής, τρέχουσας απόδοσης και απόδοσης στη λήξη: 

Τιμή =100:    Κουπόνι = Τρέχουσα Απόδοση = Απόδοση στη Λήξη  

(PAR) 

Τιμή < 100:  Κουπόνι < Τρέχουσα Απόδοση < Απόδοση στη Λήξη  

(DISCOUNT) 

Τιμή > 100:  Κουπόνι > Τρέχουσα Απόδοση > Απόδοση στη Λήξη  

(PREMIUM) 

    Για παράδειγμα, θεωρούμε ένα 15ετές ομόλογο με εξαμηνιαίο κουπόνι 7%, C = $35, και 

απόδοση μέχρι τη λήξη 10%. Ο επενδυτής που θα αγοράσει αυτό το ομόλογο και θα το 

κρατήσει έως τη λήξη του θα έχει έσοδα από κουπόνια $1.050, ή $35 κάθε 6μηνο επί 15 

έτη. Επίσης, τα έσοδα από την επανεπένδυση των κουπονιών θα είναι 
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301,05 1
$35 30×35 = $1.275,36

0,05

 
 

 
 

(με επιτόκιο επανεπένδυσης 10% εξαμηνιαίο). 

    Σημαντικό ρόλο στον υπολογισμό της συνολικής απόδοσης ενός ομολόγου παίζουν οι 

προσδοκίες του επενδυτή. 

(i) Υπολογίζουμε τα συνολικά κουπόνια και τις επενδύσεις τους. 

(ii) Προσδιορίζουμε την τιμή πώλησης στο τέλος του επενδυτικού ορίζονται (PV των 

υπολοίπων εισροών στο προσδοκώμενο yield). 

(iii) Το άθροισμα των (i) + (ii) μας δίδει τη συνολική μελλοντική αξία της επένδυσης, 

(iv) Η απόδοση ισούται με 
1/κ

Συνολική μελλοντική αξία
1

Τιμή αγοράς του ομολόγου

 
 

 
, 

όπου k ο αριθμός των τοκοφόρων περιόδων. 

    Σχετικά με τη μεταβλητότητα στις τιμές των ομολόγων, ισχύουν οι ακόλουθες σχέσεις: 

(i) Η τιμή κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση προς την απόδοση. 

(ii) Σε περίπτωση μικρών μεταβολών στην απόδοση, η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής 

είναι περίπου η ίδια, είτε πρόκειται για άνοδο είτε για πτώση της απόδοσης. 

(iii) Σε περίπτωση μεγάλων μεταβολών στην απόδοση, η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής 

είναι μεγαλύτερη.  

(iv) Εάν υποθέσουμε ότι  ο χρονικός ορίζοντας και οι αποδόσεις έχουν συγκεκριμένες 

σταθερές τιμές, τότε όσο μικρότερο είναι το κουπόνι τόσο μεγαλύτερη είναι η 

μεταβλητότητα του ομολόγου. 

(v) Εάν υποθέσουμε ότι  ο χρονικός ορίζοντας και οι αποδόσεις έχουν συγκεκριμένες 

σταθερές τιμές, τότε όσο μεγαλύτερη είναι η χρονική διάρκεια τόσο μεγαλύτερη είναι η 

μεταβλητότητα. 

(vi) Εάν υποθέσουμε ότι  ο χρονικός ορίζοντας και οι αποδόσεις έχουν συγκεκριμένες 

σταθερές τιμές, τότε όσο μεγαλύτερη είναι η απόδοση τόσο μικρότερη είναι η 

μεταβλητότητα. 

    Οι συντελεστές μέτρησης της μεταβλητότητας των ομολόγων είναι οι ακόλουθοι: 

Διάρκεια Macauley: 
n n
i 1 i i i

i
i 1

t PV PV
MacD t

V V





 


  

όπου: 

i = 1…n είναι ο δείκτης των n ταμειακών ροών, 

PVi = η παρούσα αξία της i ταμειακής ροής, 

ti = ο χρόνος σε έτη μέχρι να πραγματοποιηθεί η  i ταμειακή ροή, και 

V = η παρούσα αξία όλων των ταμειακών ροών από το δεδομένο ομόλογο. 

Για λόγους πρακτικότητας, η διάρκεια Macauley υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την 

απόδοση στη λήξη (yield to maturity) για να υπολογίσουμε την PVi , και άρα ο ανωτέρω 

τύπος γίνεται: 

i
n n

y t
i i

i 1 i 1

V PV CF e
 

 

     

ή 

iy tn
i

i
i 1

CF e
MacD t

V

 




  

όπου: 

i = 1,…n είναι ο δείκτης των n ταμειακών ροών, 
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PVi = η παρούσα αξία της i ταμειακής ροής, 

CFi = η i ταμειακή ροή, 

y = απόδοση στη λήξη (yield to maturity), 

ti = ο χρόνος σε έτη μέχρι να πραγματοποιηθεί η  i ταμειακή ροή, και 

V = η παρούσα αξία όλων των ταμειακών ροών από το δεδομένο ομόλογο. 

 

Τροποποιημένη Διάρκεια (Modified Duration): 

Η τροποποιημένη διάρκεια είναι ένα μέτρο της ευαισθησίας της τιμής (price sensitivity) 

του ομολόγου και ορίζεται ως εξής: 

1 V ln(V)
ModD

V y y

 
    

 
 

δηλαδή ως η ποσοστιαία παράγωγος της τιμής ως προς την απόδοση. Η σχέση μεταξύ της 

διάρκειας Macauley και της τροποποιημένης διάρκειας είναι η εξής: 

MacD
ModD

(1 y / k)



 

όπου k είναι η συχνότητα πραγματοποίησης ταμειακών ροών (k = 1 σημαίνει μια φορά το 

έτος, k = 2 σημαίνει δύο φορές το έτος, κ.ο.κ.).  

 

    Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε ένα 2ετές ομόλογο με εξαμηνιαίο κουπόνι 20% και 

εξαμηνιαία απόδοση 4%. Η συνολική παρούσα αξία, PV, αυτού του ομολόγου είναι: 

i

n n 4
i

i k t i 4
i 1 i 1 i 1

CF 10 100
V PV

(1 .04 / 2) (1 .04 / 2)(1 y / k)


  

   
 

     

= 9,804 + 9,612 + 9,423 + 9,238 + 92,385 = 130,462.  

Σε αυτήν την περίπτωση, η διάρκεια Macauley είναι 1,777 έτη, και η τροποποιημένη 

διάρκεια είναι 1,742%.  

 

Κυρτότητα (Convexity): 

Χρησιμοποιούμε την κυρτότητα ενός ομολόγου για να εκτιμήσουμε την ποσοστιαία 

μεταβολή της τιμής του σε περίπτωση μεγάλων μεταβολών των επιτοκίων. 

Κυρτότητα =
2

2

d P

dY
. 

Η σταθμισμένη διάρκεια (duration) αναφέρεται στην πρώτη παράγωγο της εξίσωσης 

αποτίμησης ομολόγου, ενώ η κυρτότητα (convexity) στη δεύτερη παράγωγο. 

 

6.Κοινοπρακτικά Δάνεια  

(syndicated loans ή syndicated bank facilities): 

    Εάν μια επιχείρηση χρειάζεται ένα μεγάλο δάνειο, π.χ. 50 εκατομμύρια ευρώ, τότε είναι 

πιθανό να χρηματοδοτηθεί από μια κοινοπραξία χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, παρά από 

μια μόνο τράπεζα. Τα κοινοπρακτικά δάνεια αποτελούν μια προσπάθεια διασποράς του 

χρέους μεταξύ ενός αριθμού διαφορετικών παικτών-πιστωτών (οι οποίοι αποτελούν την 

‘κοινοπραξία’), γεγονός που βοηθεί τους πιστωτές να διαχειριστούν καλύτερα τα 

χαρτοφυλάκια χορηγήσεών τους, να βελτιώσουν τις αποδόσεις τους και αναπτύξουν 

περαιτέρω τις δραστηριότητές τους. Ένα κοινοπρακτικό δάνειο συνήθως διαρθρώνεται και 

τιμολογείται από ένα, επικεφαλής της κοινοπραξίας, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, το οποίο 

στη συνέχεια πωλεί κομμάτια της συμφωνίας σε άλλους πιστωτές ή επενδυτές που 

μετέχουν στην κοινοπραξία, υπό όρους που έχουν διαπραγματευθεί προηγουμένως με τον 

επικεφαλής της κοινοπραξίας. 
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7.Μετοχές (stocks, ή equity): 

    Τα ομόλογα και τα έντοκα γραμμάτια είναι χρεόγραφα, και ειδικότερα αξιόγραφα στον 

κομιστή ή ονομαστικά αξιόγραφα, στα οποία ενσωματώνεται υπόσχεση παροχής του 

εκδότη στον κομιστή ή γενικότερα στον κάτοχο του εγγράφου. Σε αντίθεση προς τους 

προαναφερθέντες τίτλους, οι μετοχές δεν είναι χρεόγραφα διότι δεν ενσωματώνουν 

χρηματική απαίτηση κατά της εκδότριας ανώνυμης εταιρείας (ή της ετερόρρυθμης κατά 

μετοχές εταιρείας), αλλά ενσωματώνουν μετοχική σχέση (ιδιοκτησία).  

    Ο επενδυτής αγοράζει μετοχές προσδοκώντας κάποια ικανοποιητική απόδοση η οποία 

θα προέλθει από τη διανομή κερδών της εταιρείας, υπό μορφή μερίσματος, καθώς και 

κέρδη υπεραξίας από την πώληση των μετοχών σε τιμή ανώτερη από την τιμή κτήσης 

τους. Η απόδοση και τα κέρδη υπεραξίας μιας μετοχής εξαρτώνται κυρίως από τα 

αναμενόμενα κέρδη της εταιρείας. Η κερδοφορία της εταιρείας επηρεάζεται σημαντικά και 

από το επιχειρηματικό περιβάλλον (π.χ. ανταγωνισμός, επιχειρηματικό κλίμα, 

μακροοικονομικές συνθήκες, κ.λπ.). 

    Η ‘κοινή μετοχή’ (common stock) είναι το πρώτο αξιόγραφο που εκδίδει μια ανώνυμη 

εταιρεία και το τελευταίο που αποσύρει. Εκφράζει ένα μερίδιο ιδιοκτησίας σε μια 

επιχείρηση, και ο μέτοχος συμμετέχει στα καθαρά κέρδη της επιχείρησης και, συνήθως, 

απολαμβάνει και του δικαιώματος προτίμησης κατά την έκδοση νέων μετοχών από την 

εταιρεία ανάλογα με τον αριθμό των παλαιών μετοχών που κατέχει. Ακόμη, σε περίπτωση 

λύσης της εταιρείας, συμμετέχει στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας. Το 

ποσό που προκύπτει από τη ρευστοποίηση του ενεργητικού και την εξόφληση του συνόλου 

των πιστωτών (π.χ. τράπεζες που έχουν δανείσει χρήματα, κάτοχοι ομολόγων, κ.λπ.) 

περιέρχεται στους μετόχους. Γενικά, ο κάτοχος μιας μετοχής εξαρτά τις απολαβές του 

(διανεμόμενα μερίσματα και υπεραξίες) από την τύχη της εταιρείας και δεν έχει τη 

βεβαιότητα κάποιων προκαθορισμένων εσόδων (όπως π.χ. ο κάτοχος ενός ομολόγου). Τα 

κύρια χαρακτηριστικά των κοινών μετοχών είναι τα ακόλουθα: (i) αντιπροσωπεύουν 

μερίδια ιδιοκτησίας σε μια εταιρεία· (ii) δεν αποφέρουν εισόδημα (μέρισμα) στον μέτοχο 

σε περίπτωση που η εταιρεία δεν πραγματοποιεί κέρδη· (iii) δεδομένου ότι τα μερίσματα 

πληρώνονται από τα κέρδη, οι επενδυτές που θέλουν να αγοράσουν μετοχές για να 

αποκτήσουν εισόδημα πρέπει να εκτιμήσουν τα μελλοντικά κέρδη της εταιρείας.  

    Συνήθως, οι ‘προνομιούχες μετοχές’ (preferred stocks) έχουν χαρακτηριστικά ανάλογα 

των κοινών και επιπλέον έχουν προτεραιότητα στη διανομή μερίσματος, αλλά συχνά δεν 

έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση που η εταιρεία ρευστοποιηθεί, θα πληρωθούν πρώτα 

οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών (μετά βεβαίως από τους πιστωτές) και μετά οι κάτοχοι 

κοινών μετοχών. Σε ορισμένες χώρες, η προνομιούχος μετοχή συμπεριφέρεται ως 

αξιόγραφο ενδιάμεσο μιας κοινής μετοχής κι ενός ομολόγου, αφού, χωρίς να εκφράζει 

χρέος, δικαιούται ένα σταθερό εισόδημα. Πάντως, κατά κανόνα, η μερισματική απόδοση 

μιας προνομιούχου μετοχής, αν και βέβαιη, είναι μικρότερη μιας κοινής μετοχής, και αυτό 

αντιπροσωπεύει τη διαφορά κινδύνου μεταξύ των δύο αξιογράφων. Επίσης, σε ορισμένες 

χώρες, όπως π.χ. οι ΗΠΑ, τα μερίσματα των προνομιούχων μετοχών εξαιρούνται σε 

μεγάλο βαθμό από τη φορολογία, γεγονός που συμβάλλει θετικά στην υψηλή 

ελκυστικότητά τους.  

    Η λειτουργία των προνομιούχων μετοχών, ως επενδυτικών τίτλων, μπορεί να διαφέρει 

από χώρα σε χώρα, ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ορισμένες ειδικές μορφές 

προνομιούχου μετοχής (ΠΜ) μπορεί να είναι οι ακόλουθες: (i) ΠΜ προσαρμοζόμενης 

απόδοσης: το μέρισμα επανακαθορίζεται κάθε 3μηνο με βάση τα 3μηνα έντοκα γραμμάτια 

του δημοσίου, ή τα 10ετή ομόλογα του δημοσίου, κ.λπ. (προσφέρει δηλαδή προσαρμογή 

της απόδοσης στο τρέχον επίπεδο επιτοκίων)· (ii) ΠΜ δημοπρατούμενης απόδοσης: η 

μερισματική απόδοση καθορίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά 49 ημέρες) με 
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ιδιαίτερη μορφή δημοπράτησης (Dutch auction6), κι έτσι μπορεί να λαμβάνεται υπόψη 

τυχούσα μεταβολή της φερεγγυότητας του εκδότη και άλλα γεγονότα που τυχόν 

επηρεάζουν το ύψος της απόδοσης· (iii) ΠΜ μετατρέψιμες και προσαρμοζόμενης απόδοσης: 

η ΠΜ είναι μετατρέψιμη σε κοινές μετοχές του εκδότη στις ημερομηνίες καταβολής του 

μερίσματος της ΠΜ· (iv) ΠΜ προκαθορισμένης και δημοπρατούμενης απόδοσης: η ΠΜ 

δίδει σταθερό μέρισμα για μερικά έτη, και μετά ο εκδότης έχει δικαίωμα επιλογής της 

δημοπράτησης ως μεθόδου καθορισμού της μερισματικής απόδοσης.  

    Όταν μια επιχείρηση χρειάζεται χρηματικά κεφάλαια, αντί να προσφύγει σε 

μακροπρόθεσμο δανεισμό (τραπεζικό δανεισμό ή έκδοση ομολόγων), μπορεί να προβεί 

στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, με την έκδοση και την πώληση προς το 

επενδυτικό κοινό νέων μετοχών. Γενικά, ο υποψήφιος επενδυτής σε μετοχές πρέπει να 

συγκεντρώσει επαρκείς και αξιόπιστες πληροφορίες για την παρούσα οικονομική 

κατάσταση της εταιρείας που θα επιλέξει καθώς και για την πιθανή μελλοντική της εξέλιξη 

και πορεία, ανεξαρτήτως από τους εφήμερους τρόπους με τους οποίους η κεφαλαιαγορά 

μπορεί να διαμορφώνει κάθε φορά την τιμή της μετοχής της δεδομένης εταιρείας. Η επί 

σειρά ετών πραγματοποίηση ικανοποιητικών κερδών καθώς και η υπεραξία των στοιχείων 

του παγίου ενεργητικού της εταιρείας είναι δύο σοβαροί παράγοντες που προσδιορίζουν 

την ασφάλεια και την απόδοση της επένδυσης και επομένως συνηγορούν υπέρ της 

επιλογής συγκεκριμένης μετοχής.  

 

8.Κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital): 

    Με τον όρο venture capital, εννοούμε το χρήμα που προσφέρουν επαγγελματίες (venture 

capitalists) οι οποίοι επενδύουν και συχνά αναλαμβάνουν κομμάτι της διοίκησης σε νέες, 

ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν σε 

μεγάλες και υγιείς οικονομικές μονάδες. Οι venture capitalists χρηματοδοτούν 

αγοράζοντας μετοχές νέων, αναπτυσσόμενων εταιρειών, βοηθούν εταιρείες να αναπτύξουν 

νέα προϊόντα, συνεισφέρουν προστιθέμενες αξίες στις επιχειρήσεις στις οποίες 

συμμετέχουν, έχουν μακροπρόθεσμο προσανατολισμό, και αναλαμβάνουν υψηλούς 

επενδυτικούς κινδύνους, ώστε τελικά να καρπωθούν μέρος των κερδών που θα προέλθουν 

από την επιτυχία των επιχειρήσεων που χρηματοδοτούν. Πρέπει να τονίσουμε ότι οι 

venture capitalists θα βοηθήσουν επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, αλλά, τελικά (συνήθως 

μετά από 3 έως 7 έτη), αποχωρούν (σύμφωνα με προσυμφωνημένες διαδικασίες και 

προσυμφωνημένους όρους) από τις επενδύσεις τους, πραγματοποιώντας κέρδη ή ζημίες.  

 

9.Αμοιβαία Κεφάλαια (mutual funds): 

     Το αμοιβαίο κεφάλαιο (ΑΚ) είναι ένα ‘επενδυτικό καλάθι’ που αποτελείται από 

κεφάλαια πολλών (χιλιάδων) επενδυτών τα οποία διαχειρίζονται ως ενιαίο κεφάλαιο 

εξειδικευμένοι επαγγελματίες (fund managers) επενδύοντας σε διάφορα αξιόγραφα (π.χ. 

μετοχές, ομόλογα, κ.λπ.). Οι επενδυτές συμμετέχουν στο ΑΚ αγοράζοντας μερίδια του 

συνολικού καλαθιού (δηλαδή της κοινής περιουσίας), κι έτσι επιτυγχάνουν τη διασπορά 

της επένδυσής τους. Ένα μερίδιο ΑΚ είναι η σταθερή μονάδα που κατέχει ο επενδυτής 

(μεριδιούχος) από την περιουσία του ΑΚ, και η τιμή του μεταβάλλεται καθημερινά και 

δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο. 

    Η περιουσία που δημιουργείται από τις εισφορές των επενδυτών που αγοράζουν μερίδια 

συγκεντρώνεται από μια Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

                                                
6 Dutch auction: πρόκειται για μια μορφή δημοπρασίας στην οποία ο δημοπράτης ξεκινά με μια 

υψηλή τιμή πώλησης η οποία σταδιακά κατεβαίνει μέχρις ότου κάποιος από τους συμμετέχοντες 
στη δημοπρασία θελήσει να αποδεχθεί μια τιμή του δημοπράτη, ή μέχρις ότου φθάσει στο 

κατώτατο αποδεκτό επίπεδο για τον πωλητή.   
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(ΑΕΔΑΚ). Η ΑΕΔΑΚ αναλαμβάνει την πραγματοποίηση επενδύσεων για λογαριασμό των 

μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η διαχείριση που ασκείται από την ΑΕΔΑΚ 

γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο κανονισμός του 

αμοιβαίου κεφαλαίου περιγράφει τους σκοπούς και καθορίζει τους βασικούς κανόνες 

λειτουργίας του δεδομένου αμοιβαίου κεφαλαίου, τις προμήθειες διαχείρισης και τη 

διανομή κερδών. Ο κανονισμός συντάσσεται από την ΑΕΔΑΚ και εγκρίνεται από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Θεματοφύλακας του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να είναι είτε 

μια νομίμως λειτουργούσα τράπεζα είτε επενδυτική εταιρεία. Ο κύριος ρόλος του 

θεματοφύλακα είναι να περιφρουρεί τα συμφέροντα των επενδυτών και να εμποδίζει 

φαινόμενα κακής διαχείρισης της ΑΕΔΑΚ. Επίσης, ο θεματοφύλακας ελέγχει τη σωστή 

τήρηση του αρχείου μεριδίων των επενδυτών, την πίστωση του αμοιβαίου κεφαλαίου με τα 

απαραίτητα ποσά πριν από την έκδοση νέων μεριδίων, και τη διανομή κερδών στους 

μεριδιούχους. Ο θεματοφύλακας (και όχι η ΑΕΔΑΚ) φυλάσσει όλα τα στοιχεία του 

ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου (π.χ. μετρητά, μετοχές, ομόλογα, κ.λπ.), χειρίζεται 

όλα τα σχετικά έγγραφα, καταγράφει όλα τα αξιόγραφα και είναι υπεύθυνος για την 

είσπραξη όλων των μερισμάτων και άλλων κερδών για λογαριασμό της ΑΕΔΑΚ.  

 

    Τα κυριότερα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη διενέργεια δευτερογενών συναλλαγών 

είναι τα ακόλουθα: 

 

1.Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures): 

Ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) είναι μια συμφωνία για την υποχρεωτική 

αγορά ή μια συμφωνία για την υποχρεωτική πώληση ενός αγαθού (π.χ. αξιόγραφα 

κεφαλαιαγοράς, πετρέλαιο, καφές, σιτάρι, κ.λπ.), με την τιμή του αγαθού να καθορίζεται 

(προσυμφωνείται) κατά τον χρόνο της συναλλαγής, ενώ η παράδοση και η πληρωμή 

γίνονται σε μια προκαθορισμένη μελλοντική ημερομηνία. Σε ένα ΣΜΕ, η υποχρέωση του 

αγοραστή να αγοράσει ταυτίζεται με την υποχρέωση του πωλητή να πωλήσει. Με άλλα 

λόγια, ένα ΣΜΕ είναι μια υποχρεωτική προθεσμιακή συναλλαγή.  

    Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός ΣΜΕ είναι τα εξής: 

(i) Υποκείμενη αξία: το προϊόν που ο αγοραστής ενός ΣΜΕ πρέπει να αγοράσει κατά την 

ημερομηνία παράδοσης και το οποίο ο πωλητής του δεδομένου ΣΜΕ πρέπει να πωλήσει 

κατά την ημερομηνία παράδοσης. 

(ii) Μονάδα συναλλαγής ή μέγεθος συμβολαίου. 

(iii) Τιμή ΣΜΕ και Τιμή Διακανονισμού ΣΜΕ: Η τιμή ενός ΣΜΕ είναι η τιμή στην οποία 

μπορεί να διεξαχθεί μια συναλλαγή ΣΜΕ. Η τιμή ΣΜΕ και η τρέχουσα τιμή του 

υποκείμενου αγαθού διαφέρουν μεταξύ τους, αλλά η εξέλιξη της τιμής ενός ΣΜΕ 

εξαρτάται από τις μεταβολές της τρέχουσας τιμής, και, στη λήξη του ΣΜΕ, η τιμή του 

εξισώνεται με την τρέχουσα τιμή του υποκείμενου αγαθού. Η τιμή διακανονισμού ενός 

ΣΜΕ είναι η τιμή στην οποία ολοκληρώνεται μια συγκεκριμένη συναλλαγή ΣΜΕ. Η τιμή 

ενός ΣΜΕ είναι η τιμή του ΣΜΕ κατά τη χρονική στιγμή που το δεδομένο ΣΜΕ 

συναλλάσσεται, ενώ η τιμή διακανονισμού του ΣΜΕ είναι η τιμή την οποία ο αγοραστής 

του ΣΜΕ πρέπει να πληρώσει κατά την ημερομηνία παράδοσης και την οποία ο πωλητής 

λαμβάνει κατά την ημερομηνία παράδοσης.  

(iv) Ημερομηνία παράδοσης: η τελευταία ημέρα της διάρκειας ενός ΣΜΕ, κατά την οποία ο 

αγοραστής πρέπει να αγοράσει την υποκείμενη αξία στην τιμή του συμβολαίου και ο 

πωλητής να παραδώσει την υποκείμενη αξία στην τιμή διακανονισμού του ΣΜΕ. 

(v) Price quotations: η μονάδα με την οποία υπολογίζονται οι τιμές ενός ΣΜΕ. 

(vi) Περιθώριο ασφάλισης (margin): Είναι μια κατάθεση μετρητών (ή ενεχυριάσιμων 

αξιογράφων) από τον αγοραστή και τον πωλητή ενός ΣΜΕ ως εγγύηση τήρησης του 

συμβολαίου. Τα αρχικά margins ορίζονται σε ένα ποσοστό που καλύπτει περίπου την 
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κίνηση της τιμής του ΣΜΕ μέσα σε μια ημέρα (συνήθως το margin ορίζεται μεταξύ 1% και 

15% της αξίας του ΣΜΕ). Σε περίπτωση που, λόγω αντίθετης πορείας της αγοράς, το 

margin πέσει κάτω από το ελάχιστο υποχρεωτικό επίπεδο, το χρηματιστήριο παραγώγων 

εκδίδει margin call, δηλαδή ζητεί νέα κατάθεση από τον επενδυτή για αποκατάσταση του 

επιπέδου του margin στον λογαριασμό του. 

(vii) Ημερήσιος διακανονισμός: Κάθε ημέρα συνεδρίασης, το χρηματιστήριο παραγώγων 

αποφασίζει, βάσει κάποιου κανόνα που έχει ορίσει, μια τιμή διακανονισμού (settlement 

price) για κάθε ΣΜΕ χρησιμοποιώντας τις τιμές της αγοράς παραγώγων της ημέρας 

εκείνης (π.χ. βάσει των τιμών που έλαβαν χώρα κατά τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα πριν 

από το κλείσιμο της συνεδρίασης). Αυτές οι ημερήσιες τιμές διακανονισμού 

χρησιμοποιούνται από τους εκκαθαριστικούς οίκους (clearing houses) για να 

επαναποτιμήσουν κάθε ανοικτή θέση σε ΣΜΕ, μια διαδικασία γνωστή ως marking-to-

market. Εάν η αξία ενός λογαριασμού ΣΜΕ έχει αυξηθεί από την προηγούμενη ημέρα, 

πιστώνεται με τα κέρδη, ενώ, σε αντίθετη περίπτωση, χρεώνεται με τις ζημίες. Για 

παράδειγμα, ένας επενδυτής πωλεί ένα ΣΜΕ με υποκείμενο τίτλο 100 μετοχές της Χ 

εταιρείας, με τιμή συναλλαγής Κ = 30 ευρώ (ανά μετοχή) και με ημερομηνία λήξης μετά 

από 3 μήνες, ενώ παράλληλα κάποιος άλλος επενδυτής αγοράζει το ίδιο ΣΜΕ. Και ο 

πωλητής και ο αγοραστής ανοίγουν αμέσως από έναν λογαριασμό περιθωρίων ασφάλισης 

(margin), καταθέτοντας π.χ. ποσό που ισούται προς το 12% του 100Κ. Στο τέλος της 

επόμενης συνεδρίασης του χρηματιστηρίου παραγώγων, η τιμή διακανονισμού  του 

δεδομένου ΣΜΕ δεν είναι πλέον Κ (= 30 ευρώ), διότι έχει αλλάξει ανάλογα με τις 

προσδοκίες των επενδυτών στο πλαίσιο του μηχανισμού προσφοράς και ζήτησης. Έστω 

π.χ. ότι η τιμή διακανονισμού  του δεδομένου ΣΜΕ έχει αυξηθεί στην τιμή των 32 ευρώ. 

Αν ο αγοραστής του παραδείγματός μας αποφάσιζε να κλείσει την ανοικτή του θέση 

(δηλαδή ουσιαστικά να προβεί σε μια πράξη πώλησης ενός ΣΜΕ επί του ίδιου 

υποκείμενου τίτλου και με την ίδια ημερομηνία λήξης), τότε το κέρδος του θα ήταν 100(32 

– 30) = 200 ευρώ. Ο αγοραστής, λόγω της ημερήσιας εκκαθάρισης των ΣΜΕ, χωρίς να 

χρειάζεται να κάνει αυτήν την κίνηση, πιστώνεται αυτήν τη διαφορά (200 ευρώ), η οποία 

χρεώνεται στον πωλητή μέσω των λογαριασμών περιθωρίων. Εάν, από την άλλη πλευρά, 

σε μια άλλη συνεδρίαση του χρηματιστηρίου παραγώγων, η τιμή διακανονισμού  του 

δεδομένου ΣΜΕ μειωθεί στην τιμή των 28 ευρώ, τότε ο λογαριασμός περιθωρίου 

ασφάλισης του αγοραστή του παραδείγματός μας υφίσταται απώλεια (χρεώνεται) ίση προς 

100(28 – 30) =  –200 ευρώ, και αυτά τα 200 ευρώ πιστώνονται στον λογαριασμό του 

πωλητή του παραδείγματός μας. Ανάλογες πράξεις επαναλαμβάνονται στο τέλος κάθε 

ημερήσιας συνεδρίασης. Με άλλα λόγια, δεν χρειάζεται κανείς να περιμένει μέχρι την 

ημέρα λήξης του ΣΜΕ για να λάβει το αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) της θέσης του στα 

ΣΜΕ, αλλά το λαμβάνει κατά τμήματα (με αντίστοιχες πιστώσεις/ χρεώσεις) κάθε 

χρηματιστηριακή ημέρα.  

    Οι βασικές θέσεις στην αγορά των ΣΜΕ είναι: (i) Θέση αγοράς (long position): ο 

επενδυτής αγοράζει ένα ΣΜΕ επειδή πιστεύει ότι η τρέχουσα τιμή της υποκείμενης αξίας 

θα αυξηθεί (και γι’ αυτό ‘κλειδώνει’ από τώρα τη δυνατότητά του να αγοράσει την 

υποκείμενη αξία στο μέλλον σε προσυμφωνημένη από τώρα τιμή). (ii) Θέση πώλησης 

(short position): ο επενδυτής πωλεί ένα ΣΜΕ (ακάλυπτη προθεσμιακή πώληση της 

υποκείμενης αξίας) επειδή πιστεύει ότι η τρέχουσα τιμή της υποκείμενης αξίας θα μειωθεί 

(και γι’ αυτό ‘κλειδώνει’ από τώρα τη δυνατότητά του να πωλήσει την υποκείμενη αξία 

στο μέλλον σε προσυμφωνημένη από τώρα τιμή). 

 

Μέθοδος Βελτιστοποίησης της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου μέσω ΣΜΕ: Έστω ότι θέλουμε 

να δημιουργήσουμε ένα επενδυτικό προϊόν (χαρτοφυλάκιο) που επενδύει στους δείκτες 

FTSE100 και S&P500, στα βρετανικά ομόλογα (gilts) και στα 10ετή ομόλογα των ΗΠΑ. 
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Και στις τέσσερεις προαναφερθείσες επενδύσεις, λαμβάνουμε θέση μέσω συμβολαίων 

μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ), ώστε να μπορέσουμε να επενδύσουμε σε ολόκληρους 

τους μετοχικούς δείκτες FTSE100 και S&P500, να βελτιώσουμε τη ρευστότητα (liquidity) 

του χαρτοφυλακίου και να χρησιμοποιήσουμε μόχλευση (leverage). 

    Ορίζουμε μόχλευση 3 για τα ΣΜΕ στα βρετανικά ομόλογα και στα 10ετή ομόλογα των 

ΗΠΑ, ενώ ορίζουμε μόχλευση 2 για τα ΣΜΕ στους μετοχικούς δείκτες FTSE100 και 

S&P500. Ας συμβολίσουμε το ΣΜΕ του FTSE100 με Χ, του S&P500 με Y, του 

βρετανικού ομολόγου με Ζ και του αμερικανικού ομολόγου με W. Υπολογίζουμε για 

καθένα από τα X, Y, Z, W τη μέση απόδοσή του (average return) κατά τις τελευταίες 30 

ημέρες και την υψώνουμε στο τετράγωνο (για να είναι πάντοτε θετικός αριθμός). Έστω ότι 

είναι: (R1)
2 το τετράγωνο της μέσης απόδοσης 30 ημερών για το Χ, (R2)

2 το τετράγωνο της 

μέσης απόδοσης 30 ημερών για το Y, (R3)
2 το τετράγωνο της μέσης απόδοσης 30 ημερών 

για το Z, (R4)
2 το τετράγωνο της μέσης απόδοσης 30 ημερών για το W. Λόγω της 

μόχλευσης, υψώνουμε τα (R1)
2, (R2)

2, (R3)
2 και (R4)

2 στη δύναμη που δείχνει την 

αντίστοιχη μόχλευση, δηλαδή: [(R1)
2]2 = (R1)

4, [(R2)
2]2 = (R2)

4, [(R3)
2]3 = (R3)

6, και 

[(R4)
2]3 = (R4)

6. Στη συνέχεια, διαιρούμε καθέναν από τους ανωτέρω δείκτες απόδοσης διά 

την τυπική απόκλιση (standard deviation), SD, των X, Y, Z και W, αντιστοίχως, οπότε 

έχουμε: 

(R1)
4/SD1 = A, (R2)

4/SD2 = B, (R3)
6/SD3 = C και (R4)

6/SD4 = D. 

    Το λογισμικό (software) του μοντέλου μας υπολογίζει τους δείκτες A, B, C και D 

καθημερινά με βάση τις νέες τιμές R1, R2, R3 και R4 καθώς και SD1, SD2, SD3 και SD4 με 

τις οποίες το τροφοδοτούμε μετά από το κλείσιμο των αγορών. ‘Τρέχει’ όλους τους 

δυνατούς συνδυασμούς των X, Y, Z και W για τον σχηματισμό του χαρτοφυλακίου και 

μας δίδει εκείνη την ποσοστιαία συμμετοχή των X, Y, Z και W στο χαρτοφυλάκιο που 

καθιστά τον λόγο 

 

(Μέση Απόδοση Χαρτοφυλακίου) / (Τυπική Απόκλιση Χαρτοφυλακίου) = R0 / SD0 

 

μέγιστο, λαμβάνοντας υπόψη ότι το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο έχει μια εκ των προτέρων 

προσδιορισμένη ελάχιστη ποσοστιαία διασπορά του κεφαλαίου μεταξύ των ΣΜΕ επί των 

μετοχικών δεικτών και των ΣΜΕ επί των ομολόγων. Με αυτόν τον τρόπο, βελτιστοποιούμε 

τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου μας, και επάνω στον δείκτη  R0 / SD0 μπορούμε να 

ορίσουμε το σημείο stop loss (π.χ., όταν αυτός ο δείκτης πέσει στο –5%) και το σημείο 

ρευστοποίησης (υλοποίησης) των κερδών (π.χ., όταν αυτός ο δείκτης ανέβει στο +10%). 

Την προαναφερθείσα μέθοδο βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου μέσω ΣΜΕ δημοσίευσα στο 

ελληνικό περιοδικό Bancassurance & Banking, στο τεύχος του Δεκεμβρίου 2000, έχοντας 

προηγουμένως παρακολουθήσει επί μακρόν τη λειτουργία της στο πλαίσιο ενός hedge fund 

στο Βέλγιο.  

 

2.Δικαιώματα Προαίρεσης (options): 

    Ένα δικαίωμα προαίρεσης (ΔΠ) συνίσταται στο δικαίωμα (χωρίς υποχρέωση) αγοράς ή 

πώλησης ενός συγκεκριμένου αγαθού (υποκείμενη αξία) κατά τη διάρκεια μιας 

συγκεκριμένης περιόδου (διάρκεια ζωής του συμβολαίου) σε μια προκαθορισμένη τιμή 

(τιμή εξάσκησης ή τιμή εκπλήρωσης). Ένα δικαίωμα αγοράς (call option) δίδει στον 

κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει τον υποκείμενο τίτλο. Ένα δικαίωμα πώλησης (put 

option) δίδει στον κάτοχό του το δικαίωμα να πωλήσει τον υποκείμενο τίτλο. Ενώ ένα 

ΣΜΕ είναι εξίσου δεσμευτικό και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ένα ΔΠ παρέχει μια 

δυνατότητα επιλογής στο ένα συμβαλλόμενο μέρος και μια υποχρέωση στο άλλο 

συμβαλλόμενο μέρος. Ο αγοραστής του ΔΠ αγοράζει από τον πωλητή το δικαίωμα να 

απαιτήσει (αγοράσει, αν πρόκειται για call option) ή να κάνει την παράδοση (πωλήσει, αν 
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πρόκειται για put option) εντός μιας καθορισμένης περιόδου ή σε μια συγκεκριμένη 

μελλοντική ημερομηνία – ανάλογα με το αν το ΔΠ είναι «ευρωπαϊκού τύπου» ή 

«αμερικανικού τύπου», αντίστοιχα – σε μια προσυμφωνημένη τιμή.  

    Με άλλα λόγια, κάποιος αγοράζει ένα call option με το εξής σκεπτικό: προβλέπει ότι η 

τιμή του υποκείμενου τίτλου θα αυξηθεί και θέλει να αποκτήσει τη δυνατότητα (χωρίς 

υποχρέωση) να αγοράσει στο μέλλον τον υποκείμενο τίτλο σε προσυμφωνημένη τιμή, 

χαμηλότερη, από αυτήν στην οποία προβλέπει ότι μπορεί να ανέλθει. Ο πωλητής αυτού 

του call option συμφωνεί (αναλαμβάνει την υποχρέωση) να πωλήσει τον υποκείμενο τίτλο 

στην τιμή εξάσκησης του δικαιώματος, εφόσον βεβαίως ο αγοραστής αυτού του call option 

επιλέξει να το ασκήσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το συμβόλαιο. Για παράδειγμα, ας 

θεωρήσουμε ένα ΔΠ το οποίου η υποκείμενη αξία είναι μια μετοχή Α. Έστω ότι σήμερα 

είναι 1η Ιουνίου και ότι η μετοχή Α διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο αξιών στα 90 

ευρώ. Επίσης, έστω ότι στο χρηματιστήριο παραγώγων, διαπραγματεύεται ένα call option 

το οποίο δίδει στον αγοραστή του το δικαίωμα να αγοράσει τη μετοχή Α στην τιμή των 85 

ευρώ μέχρι τη λήξη του στις 15 Αυγούστου, καθώς και ότι η τιμή αυτού του call option 

είναι 12 ευρώ. Σε αυτό το παράδειγμα, η τιμή του option, δηλαδή το λεγόμενο option 

premium, είναι 12 ευρώ, και, εάν το πληρώσει, ο αγοραστής αποκτά το δικαίωμα, μέσα 

στους επόμενους 2,5 μήνες, να αγοράσει, εάν θέλει, τη μετοχή Α στην τιμή των 85 ευρώ, 

ανεξαρτήτως του πού θα βρίσκεται τότε η τιμή της Α στο χρηματιστήριο αξιών.  

    Κατ’ αναλογία, κάποιος αγοράζει ένα put option με το εξής σκεπτικό: προβλέπει ότι η 

τιμή του υποκείμενου τίτλου θα μειωθεί και θέλει να αποκτήσει τη δυνατότητα (χωρίς 

υποχρέωση) να πωλήσει στο μέλλον τον υποκείμενο τίτλο σε προσυμφωνημένη τιμή, 

υψηλότερη, από αυτήν στην οποία προβλέπει ότι μπορεί να πέσει. Ο πωλητής αυτού του 

put option συμφωνεί (αναλαμβάνει την υποχρέωση) να αγοράσει τον υποκείμενο τίτλο 

στην τιμή εξάσκησης του δικαιώματος, εφόσον βεβαίως ο αγοραστής αυτού του put option 

επιλέξει να το ασκήσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το συμβόλαιο. 

 

3.REPOs: 

    Γενικά, ο όρος repo (repurchase agreement, δηλαδή συμφωνία επαναγοράς) αποδίδει μια 

διεθνώς διαδεδομένη τεχνική συναλλαγών με αντικείμενο αξιόγραφα και κυρίως εκείνα 

που διαπραγματεύονται εντός χρηματιστηρίων. Με τις συμβάσεις repo, ο ένας 

συμβαλλόμενος μεταβιβάζει προσωρινά (συνήθως για χρονικά διαστήματα που 

κυμαίνονται από λίγες ημέρες έως 3 μήνες) την κυριότητα επί αξιογράφων στον 

αντισυμβαλλόμενό του, ο οποίος στο διάστημα αυτό χρησιμοποιεί επωφελώς τους 

δεδομένους τίτλους. Συμβαλλόμενοι είναι συνήθως αφενός μια τράπεζα, η οποία έχει 

αποκτήσει τους τίτλους προς ίδια χρήση (τοποθέτηση διαθεσίμων) και τους πωλεί με 

σύμφωνο επαναγοράς, ή τους δανείζει, σε επενδυτές και αφετέρου το επενδυτικό κοινό. 

Επίσης, συμβάσεις repo συνάπτονται και μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Τα repos 

ενισχύουν τη διακίνηση κρατικών χρεογράφων, εξυπηρετούν τις τράπεζες (οι οποίες, μέσω 

αυτών, βελτιώνουν τη ρευστότητά τους και αξιοποιούν τους τίτλους του δημοσίου στους 

οποίους τοποθετούν μέρος των διαθεσίμων τους), και οι πελάτες των τραπεζών, 

αγοράζοντας repos, βελτιώνουν τις αποδόσεις των καταθέσεών τους, ενώ οι επιχειρήσεις, 

διατηρώντας έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του δημοσίου, μπορούν να πωλήσουν στις 

τράπεζες αυτά τα χρεόγραφα μέσω συναλλαγών αντιστρόφων repos (reverse repos).  

 

4.SWAPs: 

    Πρόκειται για βραχυπρόθεσμες επενδύσεις χρημάτων (όπως και τα repos) με 

προκαθορισμένη απόδοση και ορισμένη διάρκεια. Στο πλαίσιο ενός swap, οι 

συμβαλλόμενες πλευρές ανταλλάσσουν μεταξύ τους, υπό συγκεκριμένους όρους, τις 

αποδόσεις του χρηματοοικονομικού εργαλείου που κατέχει η μια συμβαλλομένη πλευρά 
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με τις αποδόσεις του χρηματοοικονομικού εργαλείου που κατέχει η αντισυμβαλλόμενη 

πλευρά. Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός swap που αφορά σε δύο ομόλογα, οι εν 

λόγω αποδόσεις μπορεί να είναι οι περιοδικές πληρωμές τόκου (κουπόνια) που απορρέουν 

από αυτά τα ομόλογα. Επίσης, πολύ διαδεδομένα είναι τα swaps σε νομίσματα. Για 

παράδειγμα, έστω ότι το νόμισμα α της χώρας Χ αντιμετωπίζει κάποιες σοβαρές 

διαταραχές (π.χ. υφίσταται ισχυρές κερδοσκοπικές επιθέσεις). Για να στηρίξει το νόμισμά 

της, η κεντρική τράπεζα της χώρας Χ αποκτά κάποιο ‘σκληρό’ νόμισμα, έστω το β, 

προβαίνοντας σε πράξη swap με μια τράπεζα που διαθέτει μεγάλα αποθέματα από το 

νόμισμα β. Έτσι, ανταλλάσσεται καθορισμένο ποσό του νομίσματος α έναντι του β, σε 

δεδομένη ισοτιμία και για δεδομένη χρονική περίοδο (π.χ. 3 μήνες). Η χώρα Χ 

χρησιμοποιεί την ποσότητα νομίσματος β που έλαβε μέσω του swap για να ξεπεράσει τα 

νομισματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει (ενισχύοντας τα συναλλαγματικά της 

αποθέματα), ενώ, από την άλλη πλευρά, η τράπεζα που απέκτησε την ποσότητα του 

νομίσματος α που προβλεπόταν στο προαναφερθέν swap απολαμβάνει τα υψηλά επιτόκια 

που προσφέρει το συγκεκριμένο νόμισμα. Μετά από 3 μήνες, σύμφωνα με το παράδειγμά 

μας, η τράπεζα επιστρέφει την ποσότητα του νομίσματος α στη χώρα Χ, από την οποία την 

έλαβε, και η χώρα Χ επιστρέφει την ποσότητα του νομίσματος β στη δεδομένη τράπεζα, 

από την οποία την έλαβε.  

    Τα swaps προσφέρθηκαν για πρώτη φορά στο κοινό το 1981, όταν η εταιρεία IBM και η 

Παγκόσμια Τράπεζα προέβησαν στη σύναψη συμφωνίας swap μεταξύ τους. Έκτοτε, τα 

swaps εξελίχθηκαν σε ένα από τα χρηματοοικονομικά εργαλεία με τη μεγαλύτερη 

εμπορευσιμότητα, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Συνδέσμου Swaps και 

Παραγώγων (International Swaps and Derivatives Association), το συνολικό ποσό των 

ανοικτών swaps που αφορούν σε ανταλλαγές επιτοκίων και νομισμάτων ανήλθε το 2009 

σε 426,7 τρισεκατομμύρια δολάρια.  

 

5.Αντισταθμιστικά κεφάλαια (Hedge Funds): 

    Τυπικά, ένα hedge fund είναι ένα ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο το οποίο συμμετέχει σε 

μια σειρά περιουσιακών στοιχείων και σε μια ποικιλία επενδυτικών στρατηγικών με σκοπό 

να προστατεύσει τους επενδυτές του fund από αρνητικές εξελίξεις στην αγορά και να 

καρπωθεί τις μέγιστες δυνατές ωφέλειες από τις θετικές εξελίξεις. Ο όρος hedging 

καθαυτός σημαίνει αντιστάθμιση κινδύνου, και, πιο συγκεκριμένα, σημαίνει «το να 

εξασφαλίσεις κάποιον απέναντι σε απώλεια που μπορεί να υποστεί η επένδυσή του με το 

να επενδύσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση»7.  

    Ωστόσο, πρέπει να τονίσουμε ότι, ενώ το hedging είναι μια πρακτική που αποσκοπεί στο 

να μειώσει τον κίνδυνο, ο σκοπός των περισσότερων hedge funds είναι πρωτίστως να 

μεγιστοποιήσουν την απόδοση της επένδυσης, κι όχι να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο. Το 

όνομα, λοιπόν, hedge fund, στις περισσότερες περιπτώσεις, έχει μόνο ιστορική αξία, καθώς 

τα πρώτα hedge funds8 αποσκοπούσαν στο να προστατεύσουν τον επενδυτή από τις 

δυσμενείς συνέπειες μιας πτωτικής κίνηση της αγοράς με το να προβούν σε θέση short 

(δηλαδή να προβούν σε συμφωνία πώλησης ενός αγαθού σε προκαθορισμένη τιμή, χωρίς 

                                                
7 Βλ. Arditti, F.D., Derivatives: A Comprehensive Resource for Options, Futures, Interest Rates 
Swaps, and Mortgage Securities, Boston, Mass.: Harvard Business School Press, 1996.  
8 Η δημιουργία του πρώτου hedge fund έλαβε χώρα το 1949 από τον κοινωνιολόγο, συγγραφέα και 

οικονομικό δημοσιογράφο Alfred W. Jones, ο οποίος προέβαινε σε πράξεις αγοράς τίτλων που 

εκτιμούσε ότι θα ανατιμηθούν (ώστε να είναι κερδισμένος σε περίπτωση ανοδικής αγοράς) και 
συγχρόνως προέβαινε σε ‘ανοικτή πώληση’ (shorting) τίτλων που εκτιμούσε ότι θα υποτιμηθούν 

(ώστε να είναι κερδισμένος και σε περίπτωση πτωτικής  αγοράς).  
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να το έχουν ήδη αγοράσει9, ώστε, αν, σε κάποια μελλοντική στιγμή κατά τη διάρκεια 

ισχύος μιας τέτοιας συμφωνίας, η τρέχουσα τιμή του δεδομένου αγαθού πέσει κάτω από 

την προκαθορισμένη τιμή, να καρπωθούν τη διαφορά ως κέρδος). Αντίθετα με τα πρώτα 

hedge funds, τα περισσότερα hedge funds στα τέλη του 20ού και στις αρχές του 21ου αιώνα 

ακολουθούν επιθετικές κερδοσκοπικές πολιτικές – συχνά με ευρεία και πολύπλοκη χρήση 

παραγώγων – και, σε πολλές περιπτώσεις, ο κίνδυνος που αναλαμβάνει ο επενδυτής σε 

hedge funds υπερβαίνει το μέσο επίπεδο κινδύνου της συνολικής αγοράς (και άρα, στην 

πραγματικότητα, αυτά τα hedge funds δεν έχουν καμιά σχέση με την προσπάθεια 

αντιστάθμισης του κινδύνου της αγοράς).   

 

6.Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζωής και Unit Linked Προϊόντα: 

    Ασφάλιση ζωής είναι μια πράξη πρόνοιας που παρέχει οικονομική προστασία σε άτομα 

και οικογένειες έναντι κινδύνων που, αν πραγματοποιηθούν, έχουν από δυσμενείς έως και 

καταστροφικές επιπτώσεις για το εισόδημα. Η ασφάλιση ζωής αποβλέπει στην 

αναπλήρωση του εισοδήματος του ατόμου ή της οικογένειας το οποίο μειώθηκε (λόγω π.χ. 

συνταξιοδότησης, ασθένειας, ατυχήματος, κ.λπ.) ή διακόπηκε (λόγω κυρίως προβλήματος 

υγείας ή θανάτου).  

    Η εξέλιξη του θεσμού της ασφάλειας ζωής οδήγησε στην ανάπτυξη των unit linked 

προϊόντων. Τα unit linked προϊόντα είναι προϊόντα επενδυτικού χαρακτήρα που καλύπτουν 

ανάγκες ασφάλισης ζωής και αποταμίευσης ή συνταξιοδότησης και των οποίων οι παροχές 

συνδέονται εξ ολοκλήρου ή μερικώς με την αξία μεριδίων επενδυτικών κεφαλαίων. Τα 

κεφάλαια στα οποία επενδύονται τα ασφάλιστρα του κατόχου-ασφαλισμένου σε ένα unit 

linked προϊόν είναι είτε εσωτερικά αμοιβαία κεφάλαια τα οποία αποτελούνται από 

περιουσιακά στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας είτε εξωτερικά, νομίμως συστημένα, 

αμοιβαία κεφάλαια. Επίσης, είναι δυνατό ένα unit linked προϊόν να προσφέρει εγγύηση 

ελαχίστων αξιών μερικής ή ολικής εξαγοράς μεριδίων, τόσο κατά τη διάρκεια ης 

ασφάλισης όσο και στη λήξη της περιόδου ασφάλισης.  

 

 

II. Χρηματοοικονομικές αγορές και χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές 

    Οι χρηματοοικονομικές αγορές εκπληρώνουν με τη λειτουργία τους τούς ακόλουθους 

σκοπούς: (i) Παρέχουν έναν μηχανισμό πληρωμών. (ii) Αποτελούν έναν επενδυτικό 

μηχανισμό όπου οι οικονομικές μονάδες με πλεονάζοντες οικονομικούς πόρους 

(αποταμιεύσεις) χρηματοδοτούν μονάδες που αντιμετωπίζουν έλλειμμα οικονομικών 

πόρων. (iii) Παρέχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύεται αξία. (iv) Δίδουν τη δυνατότητα 

μεταβίβασης κινδύνου. (v) Αποτελούν έναν μηχανισμό μέσω του οποίου εκτελούνται 

αποφάσεις νομισματικής πολιτικής, καθορίζονται οι τιμές και αξιοποιούνται πληροφορίες 

σχετικές με το οικονομικό γίγνεσθαι.  

 

Αγορές χρήματος: Η χρηματαγορά (money market) είναι αγορά χρηματοπιστωτικών 

εργαλείων βραχυπρόθεσμης διάρκειας. Αποτελείται από πολλές επιμέρους αγορές, όπως 

εκείνες των βραχυπροθέσμων χρεογράφων του δημοσίου και των οργανισμών του, της 

διατραπεζικής αγοράς συναλλάγματος, των repos, των εμπορικών χρεογράφων, των 

πιστοποιητικών καταθέσεων, κ.λπ.  

                                                
9 Εξ ου και αυτή η πράξη λέγεται ‘ανοικτή πώληση’, υπό την έννοια ότι κάποιος συμφωνεί να 

πωλήσει ένα δεδομένο αγαθό σε δεδομένη τιμή και σε δεδομένο χρόνο, χωρίς να το έχει ήδη 

αγοράσει κατά τη στιγμή που προβαίνει στη συμφωνία πώλησής του, εφόσον εκτιμά ότι η τιμή του 

θα πέσει κάτω από την τιμή στην οποία συμφωνεί να το πωλήσει στο μέλλον και άρα αναμένει 
κέρδος από την πτώση της τιμής του δεδομένου αγαθού (εφόσον αυτός έχει ήδη ‘κλειδώσει’ την 

τιμή στην οποία θα το πωλήσει).  
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Αγορές κεφαλαίου: Ενώ οι βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις (μέχρι ένα έτος) χρημάτων 

αποτελούν τη χρηματαγορά, οι μακροπρόθεσμες αποτελούν την κεφαλαιαγορά (capital 

market). Τα πιο σημαντικά αξιόγραφα της κεφαλαιαγοράς είναι οι μετοχές και τα ομόλογα. 

Οι αγορές τω αξιογράφων της κεφαλαιαγοράς διακρίνονται σε πρωτογενείς αγορές 

(primary markets) και σε δευτερογενείς αγορές (secondary markets). Πρωτογενής είναι η 

αγορά στην οποία ‘δημιουργούνται’ τα αξιόγραφα, καθώς σε αυτήν την αγορά τα διάφορα 

νομικά πρόσωπα πωλούν για πρώτη φορά νέα αξιόγραφα (μετοχές, ομόλογα, κ.λπ.) στο 

επενδυτικό κοινό (η πρωτογενής αγορά μπορεί να θεωρηθεί συνώνυμο της αρχικής 

δημόσιας προσφοράς αξιογράφων). Από την άλλη πλευρά, το κύριο χαρακτηριστικό της 

δευτερογενούς αγοράς είναι ότι οι επενδυτές αγοράζουν και πωλούν αξιόγραφα μεταξύ 

τους, χωρίς να εμπλέκεται υποχρεωτικά στη συναλλαγή το νομικό πρόσωπο που εξέδωσε 

το κάθε αξιόγραφο. Με άλλα λόγια, η αρχική πώληση αξιογράφων γίνεται από επενδυτικές 

τράπεζες-αναδόχους εκδόσεων (underwriters). Οι συναλλαγές που ακολουθούν μπορούν 

να πραγματοποιηθούν είτε σε χρηματιστήρια είτε σε λιγότερο οργανωμένες αγορές 

(εξωχρηματιστηριακώς).  

    Τα οργανωμένα χρηματιστήρια θεωρούνται ότι προσφέρουν τουλάχιστον τέσσερα 

σημαντικά πλεονεκτήματα: (i) Η τυποποίηση των συναλλαγών στο πλαίσιο ενός 

χρηματιστηρίου αυξάνει τη ρευστότητα, διευκολύνει τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη 

επιχειρήσεων και προσφέρει στους επενδυτές μια μόνιμη και (σχετικά) διαφανή αγορά 

στην οποία μπορούν να αγοράσουν και να πωλήσουν αξιόγραφα. (ii) Με την αγορά που 

παρέχουν τα χρηματιστήρια, δημιουργούν ένα θεσμικό πλαίσιο στο οποίο η συνεχής 

διαπραγμάτευση προσφέρει μια εκτίμηση για την ουσιαστική αξία των αξιογράφων. (iii) Η 

λειτουργία των χρηματιστηρίων συμβάλλει στη διαμόρφωση σχετικά σταθερών τιμών για 

τα αξιόγραφα και εξασφαλίζει σχετικά χαμηλό κόστος συναλλαγών. (iv) Βοηθούν στην 

απορρόφηση νέων εκδόσεων μετοχών, ομολόγων, κ.λπ. και διευκολύνουν την επιτυχία της 

κυκλοφορίας τους.  

    Ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα στην ανάλυση των παγκόσμιων κεφαλαιαγορών είναι οι 

κίνδυνοι που χαρακτηρίζουν τη βιομηχανία παραγώγων. Κατ’ αρχάς, πρέπει να 

επισημάνουμε ότι, πριν από τον τελικό διακανονισμό των παραγώγων, οι συμβαλλόμενοι 

σε τέτοιου είδους συμβόλαια καταγράφουν κέρδη και ζημίες – συχνά πολύ μεγάλου 

μεγέθους – στις καταστάσεις των τρεχόντων κερδών τους χωρίς να έχει αλλάξει χέρια 

πραγματικά κανένα ποσό χρήματος. Συχνά, οι ανακοινώσεις κερδών από πράξεις σε 

παράγωγα χαρακτηρίζονται από το στοιχείο της υπερβολής και άρα είναι αναξιόπιστες. 

Αυτό συμβαίνει διότι τα σημερινά κέρδη βασίζονται σε σημαντικό βαθμό σε εκτιμήσεις 

των οποίων η ανακρίβεια μπορεί να μην ανακαλυφθεί παρά μόνο μετά από μακρύ χρονικό 

διάστημα, ίσως και μετά από αρκετά χρόνια. Εξ ου και τα παράγωγα μπορεί να 

λειτουργήσουν ως ‘ωρολογιακή βόμβα.’  

    Η εσφαλμένη λογιστική των παραγώγων βασίζεται στην τάση να αντιμετωπίζονται με 

υπερβολική αισιοδοξία οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι συμβαλλόμενοι στις αγορές 

παραγώγων. Επίσης, οι συμβαλλόμενοι στις αγορές παραγώγων έχουν σημαντικά κίνητρα 

να προβούν δολίως σε παραπλανητική λογιστική παρουσίαση των θέσεών τους στις αγορές 

παραγώγων. Εκείνοι που εμπορεύονται (αγοράζουν/ πωλούν) παράγωγα συνήθως 

πληρώνονται, εν μέρει ή εν όλω, επί τη βάσει κερδών που υπολογίζονται σύμφωνα με τη 

λογιστική αρχή του marking-to-market (δηλαδή γίνεται λογιστικός διακανονισμός της 

θέσης τους καθημερινά). Όμως, συχνά, δεν υπάρχει πραγματική αγορά, αφού αυτοί που 

εμπορεύονται παράγωγα μπορεί (όπως συμβαίνει συνήθως) να μη κατέχουν την 

υποκείμενη αξία· υπάρχει μόνο η ‘αγορά’ που ορίζεται από το σύστημα marking-to-

market. Αυτή η υποκατάσταση της αγοράς της υποκείμενης αξίας από την αγορά ενός 

παραγώγου επ’ αυτής της υποκείμενης αξίας μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλης έκτασης 
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οικονομική παραπλάνηση. Γενικά, τα συμβόλαια που αφορούν σε διάφορες υποκείμενες 

αξίες και έχουν μακρινή ημερομηνία λήξης δίδουν ποικίλες ευκαιρίες στους 

αντισυμβαλλόμενους να διαμορφώσουν διάφορες ευφάνταστες υποθέσεις και να 

καλλιεργήσουν ψευδαισθήσεις. Επίσης, οι δύο αντισυμβαλλόμενοι σ’ ένα τέτοιο 

συμβόλαιο θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν διάφορα μοντέλα ‘δημιουργικής’ 

λογιστικής για να δείξουν κερδοφορία για μακρύ χρονικό διάστημα, ίσως και για χρόνια.  

    Ένα άλλο πρόβλημα που έχει να κάνει με τα παράγωγα είναι ότι μπορεί να επιτείνουν τα 

χρηματοοικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση χωρίς πραγματικό 

λόγο. Αυτό μπορεί να συμβεί διότι πολλά συμβόλαια παραγώγων απαιτούν ότι, εάν η 

πιστοληπτική ικανότητα μιας εταιρείας μειωθεί, τότε αυτή η εταιρεία πρέπει  αμέσως να 

παράσχει επιπλέον εγγυήσεις (collateral) στους αντισυμβαλλομένους της. Ας υποθέσουμε, 

λοιπόν, ότι η πιστοληπτική ικανότητα μιας εταιρείας υποβαθμίζεται εξαιτίας γενικότερης 

πτώσης της οικονομικής δραστηριότητας στην αγορά και ότι τότε αρχίζουν τα παράγωγά 

της να προβάλλουν τις πρόσθετες απαιτήσεις τους, επιβάλλοντας σε αυτήν την εταιρεία 

απροσδόκητες και τεράστιες απαιτήσεις για παροχή πρόσθετων ρευστών εγγυήσεων. Η 

ανάγκη να ικανοποιήσει αυτές τις απαιτήσεις μπορεί τότε να οδηγήσει αυτήν την εταιρεία 

σε κρίση ρευστότητας είτε, σε ακραίες περιπτώσεις, σε πτώχευση. 

    Επίσης, τα παράγωγα μπορούν να προξενήσουν τη γέννηση αλυσιδωτών κινδύνων υπό 

την εξής έννοια: στο πλαίσιο των συμβολαίων παραγώγων, συσσωρεύονται πολλές οφειλές 

μεταξύ των αντισυμβαλλομένων οι οποίες μετατίθενται στο μέλλον. Ένας παίκτης στην 

αγορά παραγώγων μπορεί να θεωρεί ότι η πολιτική του χαρακτηρίζεται από φρόνηση, 

εκτιμώντας ότι οι μεγάλοι πιστωτικοί κίνδυνοι στους οποίους είναι εκτεθειμένος έχουν 

επαρκή διασπορά και άρα δεν αντιμετωπίζει ανεξέλεγκτο κίνδυνο. Όμως, υπό 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ένας εξωγενής παράγοντας μπορεί να καταστήσει την 

εταιρεία Α ανίκανη να ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις της προς τους 

αντισυμβαλλομένους της, και αυτό το γεγονός μπορεί να έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στους 

αντισυμβαλλομένους της Α (συνθήκες ντόμινο).  

    Σε τούτο το σημείο, αξίζει να επισημάνουμε ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) 

δημιουργήθηκε, μεταξύ άλλων, για να διαχειρίζεται τους κινδύνους είτε από τις κρίσεις 

είτε από την κατάρρευση των αδύναμων κρίκων του τραπεζικού συστήματος. 

Συγκεκριμένα, πριν από την ίδρυση της Fed, οι οικονομικές αποτυχίες των αδύναμων 

τραπεζών έφερναν άλλες τράπεζες που ήταν έως τότε ισχυρές αντιμέτωπες με ξαφνικά και 

σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και προκαλούσαν την πτώση πρώην ισχυρών τραπεζών 

ως συνέπεια της έκθεσής τους σε κινδύνους ασθενών τραπεζών (στο πλαίσιο δεσμών 

τραπεζικής αλληλεξάρτησης που είχαν οικοδομήσει). Η Fed ασφαλίζει τους ισχυρούς 

παίκτες του τραπεζικού συστήματος από τον αντίκτυπο που θα μπορούσαν να έχουν γι’ 

αυτούς τα προβλήματα των ασθενών παικτών του τραπεζικού συστήματος. Όμως, στη 

βιομηχανία των παραγώγων, δεν υπάρχει το αντίστοιχο μιας κεντρικής τράπεζας η οποία 

θα ήταν επιφορτισμένη με το καθήκον να αποτρέπει φαινόμενα ντόμινο. Στη βιομηχανία 

των παραγώγων, εταιρείες των οποίων τα θεμελιώδη μεγέθη είναι ικανοποιητικά μπορεί να 

εμπλακούν σε δύσκολα οικονομικά προβλήματα απλώς και μόνο εξαιτίας των 

προβλημάτων άλλων εταιρειών που βρίσκονται πολύ μακριά από τις ίδιες μέσα στην 

αλυσίδα αλληλεξάρτησης που συνδέει μεταξύ τους τούς παίκτες της αγοράς παραγώγων.  

    Από την άλλη πλευρά, πολλοί επισημαίνουν ότι τα παράγωγα επιτρέπουν σ’ εκείνους 

που τα εμπορεύονται10: (i) να τροπολογήσουν τα χαρακτηριστικά του κινδύνου που 

χαρακτηρίζουν ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, διευκολύνοντας μια αποτελεσματική 

                                                
10 Fite, D. and Pfleiderer, P., “Should Firms Use Derivatives to Manage Risk?”, στο: Beaver, W.H. 
and Parker, G.(eds), Risk Management: Problems and Solutions, New York: McGraw-Hill, 1995, 

σελ. 139-169.  
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κατανομή των κινδύνων μεταξύ αυτών που είναι διατεθειμένοι να τους αναλάβουν 

(μετάθεση κινδύνου σε πιο ισχυρούς παίκτες), (ii) να ενισχύσουν την προσδοκώμενη 

απόδοση ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου, ανάλογα με το πόσο αποτελεσματικά 

κατανέμονται οι κίνδυνοι μεταξύ των επενδυτών, (iii) να μειώσουν τα κόστη των 

συναλλαγών που συνδέονται με τη διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου, και (iv) να 

παρακάμψουν ρυθμιστικά εμπόδια. Σε ‘μίκρο’ επίπεδο – δηλαδή όταν εξετάζουμε ατομικές 

περιπτώσεις – οι προαναφερθείσες τέσσερεις επισημάνσεις είναι αληθείς. Όμως, σε 

‘μάκρο’ επίπεδο –δηλαδή όταν δούμε ολόκληρη την εικόνα της αγοράς παραγώγων – 

προκύπτει ότι η βιομηχανία των παραγώγων είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη. Ιδιαιτέρως 

επικίνδυνο είναι το γεγονός ότι μεγάλα ποσά κινδύνου – ειδικώς πιστωτικού κινδύνου – 

συγκεντρώνονται στα χέρια σχετικά μικρού αριθμού εμπόρων παραγώγων (derivatives 

dealers), οι οποίοι επιπλέον διεξάγουν μεγάλο μέρος των εμπορικών συναλλαγών τους 

μεταξύ τους, και άρα τα προβλήματα του ενός μπορεί γρήγορα να μολύνουν τον άλλο. 

Επίσης, σε πολλούς από αυτούς τους εμπόρους παραγώγων οφείλουν τεράστια ποσά 

διάφοροι αντισυμβαλλόμενοί τους οι οποίοι δεν είναι μεν έμποροι παραγώγων αλλά είναι 

εταιρείες εντόνως αλληλεξαρτημένες μεταξύ τους και γι’ αυτό ένα μόνο δυσμενές 

οικονομικό γεγονός μπορεί να προκαλέσει σοβαρά συστημικά προβλήματα. Για 

παράδειγμα, το 1998, η πολιτική υψηλής μόχλευσης και εκτεταμένης χρήσης παραγώγων 

ενός μόνο hedge fund, του Long-Term Capital Management (LTCM), προκάλεσε τόσο 

σοβαρές ανησυχίες στην Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, ώστε η Fed σχεδίασε και εξετέλεσε 

ένα σχέδιο διάσωσης, επισημαίνοντας προς το αμερικανικό Κογκρέσο ότι, αν δεν 

παρενέβαινε, οι ενέργειες των διαπραγματευτών της LTCM θα μπορούσαν να έχουν πολύ 

σοβαρές αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις στις αμερικανικές αγορές.  

 

Τραπεζικοί χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές: Με αυτόν τον όρο, εννοούμε τις 

εμπορικές τράπεζες. Αυτοί οι οργανισμοί είναι εμπορικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν το 

κέρδος για τους ιδιοκτήτες τους. Βασικές λειτουργίες των εμπορικών τραπεζών είναι να 

παρέχουν στους πελάτες τους λογαριασμούς όψεως και να χορηγούν δάνεια. Στους 

ισολογισμούς των εμπορικών τραπεζών, βλέπουμε ότι στο ενεργητικό τους κυριαρχούν τα 

αποθεματικά και τα δάνεια, και στο παθητικό τους κυριαρχούν οι καταθέσεις όψεως και οι 

καταθέσεις ταμιευτηρίου. Τα αποθεματικά και οι καταθέσεις όψεως είναι βασικά οι πηγές 

δημιουργίας τραπεζικού χρήματος. Οι λογαριασμοί όψεως είναι πληρωτέοι μόλις ζητηθούν 

και επομένως μπορούν γρήγορα να χρησιμοποιηθούν μέσα από τη διαδικασία έκδοσης 

επιταγών. Το αποθεματικό περιλαμβάνει τα στοιχεία που κρατούν οι τράπεζες υπό μορφή 

ρευστού ή κεφαλαίων κατατεθειμένων στην κεντρική τράπεζα. Κάθε τράπεζα υπόκειται σε 

περιορισμούς ως προς την ικανότητά της να επεκτείνει τα δάνειά της και τις επενδύσεις 

της, και, συγκεκριμένα, κάθε τράπεζα συνήθως μετατρέπει (το πολύ) μόνο τα 9/10 των 

καταθέσεών που δέχεται σε δάνεια και επενδύσεις. Με άλλα λόγια, οι τράπεζες φυλάσσουν 

σε αποθεματικά ένα ποσοστό των καταθέσεων όψεως, καθώς, με βάση τον νόμο και τους 

κανονισμούς της κεντρικής τράπεζας, απαιτείται από όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

να κρατούν κλάσμα των καταθέσεων που δέχονται ως αποθεματικό. 

     Η περισσότερο αποτελεσματική και συγχρόνως δίκαιη νομική μορφή εμπορικής 

τράπεζας είναι ο πιστωτικός συνεταιρισμός. Ο πιστωτικός συνεταιρισμός11 (credit 

cooperative) υπηρετεί άμεσα τα συμφέροντα των μελών του και λογοδοτεί άμεσα σε αυτά. 

Όταν οι εμπορικές τράπεζες δεν λειτουργούν ως πιστωτικοί συνεταιρισμοί, η υγεία και η 

ρευστότητα των τραπεζών σημαίνει κυρίως υγεία και ρευστότητα των βασικών μετόχων 

                                                
11 Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί διέπονται από τον Κανονισμό 
1435/2003 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 18 Αυγούστου 

2006.  
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και των ανωτάτων διοικητικών αρχών του τραπεζικού συστήματος. Αντίθετα, όταν οι 

εμπορικές τράπεζες έχουν τη νομική μορφή του πιστωτικού συνεταιρισμού, το τραπεζικό 

σύστημα λειτουργεί ως ένας αποτελεσματικός μηχανισμός κατανομής του κεφαλαίου.      

    Μέλη ενός πιστωτικού συνεταιρισμού μπορεί να είναι οποιαδήποτε φυσικά πρόσωπα, 

συνδικαλιστικές οργανώσεις, αγροτικοί συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις, βιομηχανικοί 

σύνδεσμοι, επιμελητήρια, επαγγελματικοί σύλλογοι, κ.ο.κ. Κάθε συνεταίρος εγγράφεται 

για μια υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, αλλά μπορεί να αποκτήσει επιπλέον 

προαιρετικές μερίδες σύμφωνα με την εκάστοτε σχετική νομοθεσία12. Όλες οι μερίδες 

είναι ονομαστικές και ίσης αξίας και παράγουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες 

υποχρεώσεις, με εξαίρεση την ψήφο των συνεταίρων. Κάθε συνεταίρος συμμετέχει στη 

Γενική Συνέλευση με μια ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων 

που διαθέτει. Επίσης, ο κάθε συνεταίρος ευθύνεται μέχρι την αξία της ονομαστικής αξίας 

των μεριδίων του. Η δε συνεταιριστική μερίδα δεν υπόκειται σε κατάσχεση για χρέη του 

συνεταίρου προς τρίτους, ούτε εκχωρείται ή παραχωρείται με οποιονδήποτε τρόπο για 

ασφάλεια ή εγγύηση προς οποιονδήποτε τρίτο και για οποιονδήποτε λόγο ή σκοπό. 

    Τα κεφάλαια ενός πιστωτικού συνεταιρισμού αποτελούνται από τις συνεταιριστικές 

μερίδες, το τακτικό αποθεματικό, τα έκτακτα αποθεματικά, τα ειδικά αποθεματικά, τυχόν 

αφορολόγητα αποθεματικά, τις υπεραξίες των συνεταιριστικών μερίδων (υπέρ το άρτιο), 

τις κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, κ.λπ. Επίσης, ο πιστωτικός 

συνεταιρισμός μπορεί να αντλεί κεφάλαια από ειδικές συμμετοχές των συνεταίρων του, 

από δάνεια, από ομόλογα, από ειδικά επιχειρηματικά κεφάλαια (venture capital) και από 

συγκεντρώσεις κεφαλαίων ειδικού σκοπού (π.χ. αμοιβαία κεφάλαια).  

    Στην περίπτωση των παραδοσιακών κεφαλαιακών μορφών εμπορικών τραπεζών, η 

διαμεσολάβηση μεταξύ πλεονασματικών και ελλειμματικών χρηματοοικονομικών 

μονάδων αυτονομείται όλο και περισσότερο από την πραγματική οικονομία, κι έτσι το 

τραπεζικό σύστημα, ως υποσύστημα του γενικού οικονομικού συστήματος, σταδιακά όχι 

μόνο αυτονομείται από τις ανάγκες των παραγωγικών δυνάμεων της οικονομίας και της 

κοινωνίας γενικά, αλλά συχνά διεκδικεί ηγεμονικό ρόλο επί ολόκληρου του οικονομικού 

συστήματος. Για παράδειγμα, κατά το χρονικό διάστημα 2009-2011, στο πλαίσιο της 

διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης, οι παραδοσιακές τράπεζες εκβίασαν και πέτυχαν να 

λάβουν τεράστια πακέτα οικονομικής βοήθειας εκ μέρους των κυβερνήσεων για να 

σωθούν από τους κινδύνους της κρίσης, αλλά οι ίδιες αυτές οι τράπεζες, που σώθηκαν 

χάρη σε χρήματα των φορολογουμένων κι όχι χάρη στις υποτιθέμενες ικανότητες των 

πλουσιοπάροχα αμειβομένων διευθυντών τους, αρνήθηκαν να προσφέρουν ανάλογες 

σωτήριες υπηρεσίες προς επιχειρήσεις και ιδιώτες. Αντίθετα, οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί 

επαναφέρουν το τραπεζικό σύστημα στον ρόλο του υπηρέτη των παραγωγικών δυνάμεων 

της οικονομίας και των αναγκών της κοινωνίας γενικά, αφού οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί 

υπάρχουν και λειτουργούν ευθέως υπέρ των μελών-καταθετών τους και ελέγχονται ευθέως 

από τους πελάτες-καταθέτες τους. Ο πιστωτικός συνεταιρισμός λύνει ουσιαστικά και 

δημιουργικά την αντίφαση που χαρακτηρίζει την παραδοσιακή κεφαλαιακή εμπορική 

τράπεζα, η οποία επισήμως λειτουργεί για να εξυπηρετεί τους πελάτες της, αλλά, από την 

άλλη πλευρά, οι πελάτες της έχουν μικρό ή ασήμαντο λόγο και ασκούν μικρό ή ασήμαντο 

έλεγχο επί της τράπεζάς τους.  

 

Κεντρική τραπεζική: Η κεντρική τράπεζα κάθε χώρας είναι μια ‘τράπεζα των τραπεζών.’ Οι 

στόχοι της είναι η στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, η διατήρηση υψηλού επιπέδου 

απασχόλησης, η διασφάλιση ομαλότητας στις χρηματοοικονομικές αγορές και, πάνω απ’ 

                                                
12 Στο ελληνικό νομικό σύστημα, οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί διέπονται από τον Νόμο 

3601/1.8.2007 και το Προεδρικό Διάταγμα 2258/93.  
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όλα, η σταθερότητα ενός λογικού επιπέδου τιμών, δηλαδή η αποτροπή των νομισματικών 

αιτίων των οικονομικών κρίσεων και υφέσεων. Μια κεντρική τράπεζα έχει τρία σημαντικά 

εργαλεία πολιτικής: (i) Πράξεις ανοικτής αγοράς: η κεντρική τράπεζα πωλεί κρατικά 

χρεόγραφα στην ανοικτή αγορά όταν θέλει να μειώσει την ποσότητα χρήματος που 

κυκλοφορεί στην οικονομία, αφού έτσι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις καταλήγουν να 

έχουν στα χέρια τους λιγότερα ρευστά διαθέσιμα και περισσότερα κρατικά χρεόγραφα, 

ενώ η κεντρική τράπεζα αγοράζει κρατικά χρεόγραφα όταν θέλει να αυξήσει την ποσότητα 

χρήματος που κυκλοφορεί στην οικονομία. (ii) Προεξοφλητικό επιτόκιο επί του τραπεζικού 

δανεισμού: είναι το επιτόκιο με το οποίο η κεντρική τράπεζα χορηγεί δάνεια στις 

εμπορικές τράπεζες, και, όταν ανεβαίνει, μειώνεται η ποσότητα χρήματος που κυκλοφορεί 

στην οικονομία (αφού αυξάνεται το κόστος δανεισμού), ενώ, όταν μειώνεται, αυξάνεται η 

ποσότητα χρήματος που κυκλοφορεί στην οικονομία. (iii) Νομικές απαιτήσεις 

αποθεματικών για τα αποταμιευτικά ιδρύματα: η κεντρική τράπεζα αυξάνει ή μειώνει το 

ποσοστό των καταθέσεων που οι εμπορικές τράπεζες υποχρεούνται να κρατήσουν ως 

αποθεματικό ανάλογα με το εάν θέλει να μειώσει ή να αυξήσει, αντίστοιχα, την ποσότητα 

χρήματος που κυκλοφορεί στην οικονομία. 

 

Μη τραπεζικοί χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές: Εκτός από τις τράπεζες στις οποίες 

αναφερθήκαμε παραπάνω, άλλοι χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές είναι: οι εταιρείες 

παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, οι επενδυτικές τράπεζες13, οι εταιρείες διαχείρισης 

αμοιβαίων κεφαλαίων, οι ασφαλιστικές εταιρείες, τα συνταξιοδοτικά ταμεία, τα hedge 

funds, οι εταιρείες leasing (προσφέρουν με μίσθωση εξοπλισμό, π.χ. γραφεία, 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κ.λπ., στους πελάτες τους), οι εταιρείες factoring 

(αναλαμβάνουν, έναντι μιας συμφωνημένης αμοιβής, να εισπράττουν απαιτήσεις των 

εταιρειών-πελατών τους και να τις αποδίδουν σε αυτές), κ.λπ. 

 

 

 

III. Αξιολόγηση χωρών: τα κλειδιά για τη λήψη αποφάσεων στις αγορές ξένου 

συναλλάγματος και ομολόγων 

    Σύμφωνα με τη νοοπολιτική μου θεωρία, για να λάβει επενδυτικές αποφάσεις στις 

αγορές ξένου συναλλάγματος και ομολόγων, ένας νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος επενδυτής 

αναλύει και αξιολογεί τον εκδότη του κάθε νομίσματος και του κάθε ομολόγου.  Αυτή η 

                                                
13 Όταν μια εταιρεία θέλει να προβεί σε αρχική δημόσια προσφορά, χρειάζεται πρώτα απ’ όλα να 

προσλάβει μια επενδυτική τράπεζα ως ανάδοχο (underwriter) της έκδοσης των νέων μετοχών ή 

ομολόγων. Ο ανάδοχος είναι ο διαμεσολαβητής μεταξύ των εταιρειών που περιμένουν να προβούν 

σε νέα έκδοση αξιογράφων και του επενδυτικού κοινού. Η εταιρεία που θέλει να προβεί σε έκδοση 
νέων αξιογράφων πρέπει να συμφωνήσει με την επενδυτική τράπεζα ποιο είναι το ποσό χρημάτων 

που θέλει να συγκεντρώσει από αυτήν την έκδοση, το είδος των αξιογράφων που θέλει να εκδώσει, 

καθώς και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της συμφωνίας αναδοχής. Εάν η συμφωνία λάβει τη μορφή 
«firm commitment», τότε ο ανάδοχος εγγυάται στον πελάτη του ότι θα συγκεντρώσει ένα δεδομένο 

ποσό κεφαλαίου, και γι’ αυτό ο ανάδοχος αγοράζει ολόκληρη τη νέα έκδοση αξιογράφων και στη 

συνέχεια τα μεταπωλεί στο επενδυτικό κοινό (με κάποιο κέρδος για τον ίδιο). Εάν η συμφωνία 

αναδοχής λάβει τη μορφή «best efforts agreement», ο ανάδοχος πωλεί αξιόγραφα για λογαριασμό 
της εταιρείας-πελάτη του αλλά δεν εγγυάται το ποσό του κεφαλαίου που θα συγκεντρώσει από την 

πώληση αυτών των νέων αξιογράφων.  
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διαδικασία – γνωστή ως ανάλυση χώρας (country analysis) – περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

επίπεδα αναλυτικής διεργασίας14: 

 

 

►Η ιστορία της χώρας:  

    Κάθε ανάλυση οποιασδήποτε χώρας είναι χρήσιμο να αρχίζει με μια συνοπτική ανάλυση 

της ιστορίας της με σκοπό να εντοπιστούν πτυχές της ιστορίας της δεδομένης χώρας οι 

οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη μελλοντική συμπεριφορά αυτής της χώρας είτε θα 

μπορούσαν να μειώσουν την ικανότητα είτε τη βούλησή της να εκπληρώσει διεθνείς 

υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Από αυτήν τη σκοπιά, μια χρονολογική κατάταξη των 

σημαντικότερων ιστορικών δεδομένων θα μπορούσε να προσφέρει μια καλή αντίληψη για 

τους παράγοντες-κλειδιά που διαμορφώνουν το προφίλ και τη συμπεριφορά της κοινωνίας, 

του ιδιωτικού τομέα, της κυβέρνησης και του νομικού περιβάλλοντος στην υπό μελέτη 

χώρα, καθώς και τις οικονομικές, πολιτικές και διπλωματικές σχέσεις της υπό μελέτη 

χώρας με τα γειτονικά της έθνη και τον υπόλοιπο κόσμο γενικά.  

    Στο πλαίσιο αυτής της ιστορικής ανάλυσης, εξετάζονται επίσης η δομή της κυβέρνησης 

και τα διάφορα χαρακτηριστικά της, δηλαδή αναλύεται και αξιολογείται η πολιτική και 

διοικητική οργάνωση της χώρας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις πολιτικές δυνάμεις 

που δρουν στη χώρα, στους αντιπροσώπους τους και στις θέσεις που παίρνουν απέναντι 

στα μείζονα πολιτικά και οικονομικά ζητήματα, καθώς, από αυτά τα δεδομένα, οι 

επενδυτές μπορούν να εξάγουν σημαντικά συμπεράσματα για το ποιες πολιτικές μπορούν 

να προσδοκούν ότι θα ακολουθήσει η δεδομένη χώρα, τόσο σε επίπεδο εθνικής οικονομίας 

όσο και σε επίπεδο καθενός οικονομικού κλάδου χωριστά, και για το πώς η δεδομένη χώρα 

πρόκειται να αντιμετωπίσει το ξένο κεφάλαιο. Επίσης, σε τέτοιου είδους αναλύσεις, 

λαμβάνονται ιδιαίτερα σοβαρά υπόψη τα ακόλουθα ζητήματα: η κυρίαρχη αντίληψη της 

κοινωνίας περί δημοκρατίας, στρατιωτικά ζητήματα, η σχέση της δεδομένης χώρας με τις 

διεθνείς αγορές, και η γεωπολιτική στρατηγική ανάπτυξης της δεδομένης χώρας.  

    Η ιστορική ανάλυση μιας χώρας συμπληρώνεται με μια ευρεία επισκόπηση των εξής 

κοινωνικών και γεωγραφικών ζητημάτων: ρυθμός αύξησης του πληθυσμού, ρυθμός 

θνησιμότητας των νεογέννητων, επίπεδο αναλφαβητισμού, ρυθμός ανεργίας, 

προσδοκώμενο όριο ζωής, σύνθεση του πληθυσμού (ηλικία, φύλο, εργατικό δυναμικό), η 

γεωγραφική θέση της χώρας και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που έχει (π.χ. 

εάν μια χώρα δεν έχει έξοδο στη θάλασσα, αυτό θα μπορούσε να είναι ένας σημαντικός 

περιορισμός για το διεθνές εμπόριο αγαθών, διότι αυτή η χώρα δεν θα έχει δικά της 

εμπορικά λιμάνια και άρα θα έχει αυξημένη εξάρτηση από την ποιότητα των σχέσεών της 

με γειτονικές χώρες).  

    Τέλος, μια ολοκληρωμένη ιστορική ανάλυση μιας χώρας είναι καλό να περιλαμβάνει 

την ανάλυση του εθνικού χαρακτήρα αυτής της χώρας. Οι μελέτες εθνικού χαρακτήρα 

αποτελούν ουσιαστικά ψυχο-πολιτιστικές αναλύσεις των εθνών15. Οι πρώτες μεθοδολογικά 

αυστηρές μελέτες εθνικού χαρακτήρα αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου 

Παγκοσμίου Πολέμου για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των Δυτικών Συμμάχων σε 

πληροφορίες και μέσα λήψης πολιτικών αποφάσεων. Ο σκοπός εκείνων των μελετών ήταν 

να προσφέρουν μια πληρέστερη κατανόηση των Συμμάχων16 για να αναπτύξουν μια 

                                                
14 Βλ. Ephraim, C. and Marois, B., Managing Risk in International Business, London: International 
Thomson Business Press, 1996, και Fleisher, C.S. and Bensoussan, B.E., Business and Competitive 

Analysis – Effective Application of New and Classic Methods, New Jersey: FT Press, 2007.  
15 Για μια συστηματική μελέτη του θέματος, βλ. το βιβλίο μου Νοοπολιτική: Φιλοσοφία της 

Ιστορίας, Παγκόσμια Τάξη και Διαπολιτισμικές Σχέσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Δίαυλος, 2018.  
16 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσπάθειας είναι το ακόλουθο βιβλίο: Mead, M., 

And Keep Your Powder Dry, New York: W. Morrow & Co., 1942.  
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αποτελεσματικότερη διαχείριση των υποθέσεων της Συμμαχίας και των σχέσεών τους με 

τα εχθρικά έθνη17, καθώς και για να ενισχύσουν το πολιτικό και ψυχολογικό δυναμικό της 

Συμμαχίας στον πόλεμό της εναντίον των Δυνάμεων του Άξονα. Επίσης, κατά τη διάρκεια 

του Ψυχρού Πολέμου, πραγματοποιήθηκαν πολλές μελέτες εθνικού χαρακτήρα με σκοπό 

να προσφέρουν μια βαθύτερη και επιστημονικώς αξιόπιστη γνώση της Ρωσικής 

νοοτροπίας18 και των νοοτροπιών των Δυτικών εθνών19. 

►Επίπεδο εξάρτησης:  

    Στο αρχικό στάδιο μελέτης μιας χώρας, πρέπει να ταυτοποιήσουμε το περιβάλλον μέσα 

στο οποίο δρα. Γι’ αυτό, το επόμενο βήμα μετά από την ιστορική ανάλυση της χώρας – 

σύμφωνα με όσα προαναφέραμε – συνίσταται στην προσπάθεια να ορίσουμε με σαφήνεια 

την κατάσταση της χώρας βάσει των ποικίλων σχέσεων που αυτή έχει με άλλα μέλη του 

διεθνούς συστήματος, των οικονομικών συμμαχιών στις οποίες ανήκει και των διεθνών 

εμπορικών σχέσεών της. Αυτές οι πτυχές του προφίλ της υπό μελέτη χώρας μας 

επιτρέπουν να αξιολογήσουμε το επίπεδο εξάρτησης (dependency level) αυτής της χώρας, 

το οποίο μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε τους βαθμούς ελευθερίας της δεδομένης 

οικονομίας. Υπό αυτήν την έννοια, όσο περισσότερο διαφοροποιημένη είναι η παραγωγή 

της οικονομίας μιας χώρας (ως προς τον αγροτικό τομέα, τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες) 

τόσο υψηλότερο επίπεδο κυριαρχίας μπορεί να επιτύχει στις διεθνείς σχέσεις της. Ομοίως, 

όσο ισχυρότεροι είναι οι διεθνείς εμπορικοί δεσμοί μιας χώρας, και από τη σκοπιά των 

εξαγωγών και από τη σκοπιά των εισαγωγών, τόσο καλύτερα μπορεί να διαχειρίζεται τις 

σχέσεις της με τους διεθνούς εταίρους της. Επίσης, ένα σημαντικό ζήτημα στην ανάλυση 

μιας χώρας αφορά στη χρηματοοικονομική εξάρτησή της. Συγκεκριμένα, ο όγκος και ο 

χρόνος ωρίμανσης των χρεών της (εσωτερικών και εξωτερικών) και οι διαθέσιμες πηγές 

χρηματοδότησής τους βοηθούν τον αναλυτή να υπολογίσει τους βαθμούς ελευθερίας της 

δεδομένης χώρας.  

    Οι προαναφερθείσες σχέσεις μπορούν να εξαχθούν από ορισμένες οικονομικές 

μεταβλητές. Για να υπολογίσει τον βαθμό διαφοροποίησης της παραγωγής της οικονομίας, 

ο αναλυτής υπολογίζει την αξία και το ποσοστό συμμετοχής κάθε οικονομικού κλάδου στο 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της δεδομένης χώρας καθώς και το επίπεδο συγκέντρωσης 

του κεφαλαίου ανά γεωγραφική περιφέρεια και οικονομικό κλάδο. Κατά ανάλογο τρόπο 

εργάζεται ο αναλυτής για να υπολογίσει τον βαθμό διαφοροποίησης που χαρακτηρίζει τις 

διεθνείς εμπορικές σχέσεις μιας χώρας: διαιρεί κάθε μέρος του εμπορικού ισοζυγίου 

(εισαγωγές και εξαγωγές) σε οικονομικούς κλάδους, αγαθά/ υπηρεσίες, χώρες και 

οικονομικές συμμαχίες και προσδιορίζει τη σύνθεσή του και τον βαθμό συγκέντρωσης (ως 

ποσοστό και ως αξία). Συμπληρωματικά, για να αποτιμήσει ακριβέστερα το μέγεθος της 

σχέσης της δεδομένης οικονομίας με τον υπόλοιπο κόσμο, ο αναλυτής υπολογίζει τον λόγο 

του εμπορικού ισοζυγίου της προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της.  Όλοι αυτοί οι 

υπολογισμοί, για να είναι αξιόπιστοι, πρέπει να βασίζονται στις ίδιες στατιστικές μεθόδους 

και να καλύπτουν χρονική περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών. 

    Η ανάλυση του βαθμού εξάρτησης μιας χώρας μπορεί να μας δώσει σημαντικές 

πληροφορίες για τους οικονομικούς περιορισμούς και κινδύνους υπό τους οποίους διατελεί 

ένα έθνος. Για παράδειγμα, έστω ότι διαπιστώνουμε ότι μια χώρα εξαρτάται οικονομικά σε 

μεγάλη έκταση από τις εξαγωγές λίγων πρώτων υλών (δηλαδή οι εξαγωγές αυτών των 

πρώτων υλών αποτελούν μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ της). Τότε πρέπει να αναζητήσουμε 

                                                
17 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσπάθειας είναι η εξής ερευνητική εργασία: Dicks, 

H.V., “Some Psychological Studies of the German Character”, στο: Pear, T.H. (ed.), Psychological 

Factors of Peace and War, London and New York: Philosophical Library, 1950.  
18 Βλ. π.χ. Dicks, H.V., “Observations on Contemporary Russian Behaviour”, Human Relations, 
1952.  
19 Βλ. π.χ. Gorer, G., The American People, New York: W.W. Norton & Co., 1948.  
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απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις σχετικά με τους κινδύνους που διατρέχει μια χώρα 

με τέτοιο παραγωγικό προφίλ: Τι θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση μιας απότομης και 

σημαντικής μείωσης των τιμών αυτών των προϊόντων, ή, ακόμη χειρότερα, σε περίπτωση 

που οι πελάτες αυτής της χώρας αναπτύξουν νέα προϊόντα μειώνοντας τη ζήτησή τους για 

τις πρώτες ύλες που εξάγει η δεδομένη χώρα; Ποιες οικονομικές επιλογές θα μπορούσε να 

έχει αυτή η χώρα σε περίπτωση που η κύρια παραγωγική της δραστηριότητα αρχίσει να 

μειώνεται; Πώς θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια μείωση του εθνικού πλούτου της; Ποιοι 

κλάδοι της οικονομίας αυτής της χώρας θα πλήττονταν περισσότερο; Πώς θα μπορούσε, 

σύμφωνα με ένα τέτοιο σενάριο, η δεδομένη χώρα να ανταποκριθεί στις διεθνείς 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της; 

►Εξωτερικό περιβάλλον:  

    Από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα, το εξωτερικό εμπόριο έχει αποτελέσει σημαντικό 

παράγοντας ανάπτυξης των κοινωνιών. Η παγκοσμιοποίηση όμως έχει φέρει τις διεθνείς 

επιχειρηματικές δραστηριότητες στο επίκεντρο των οικονομικών συζητήσεων και 

αναλύσεων, καθιστώντας το εξωτερικό περιβάλλον μιας χώρας ζωτικής σημασίας 

παράγοντα για την εξέλιξη της οικονομίας αυτής της χώρας. Αυτό ισχύει ακόμη στις 

περιπτώσεις χωρών των οποίων το εξωτερικό εμπόριο δεν είναι πολύ ισχυρό. 

    Συνεπώς, για να αξιολογήσουμε μια χώρα, χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη εικόνα του 

διεθνούς της περιβάλλοντος, ώστε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει στο διεθνές περιβάλλον της 

δεδομένης χώρας σχετικά με οικονομικές τάσεις και τη συμπεριφορά χρηματοοικονομικών 

αγορών (ροές κεφαλαίων και επιτόκια) και να μπορούμε να προβλέψουμε την πιθανότητα 

διεθνών συγκρούσεων, την εξέλιξη των διεθνών οικονομικών συμμαχιών, τον βαθμό στον 

οποίο θα είναι ανοικτές οι αγορές, την πιθανότητα χρηματοοικονομικών κρίσεων και την 

εξέλιξη της διεθνούς ρευστότητας.  

    Ο αναλυτής πρέπει να επιλέξει εκείνα τα διεθνή οικονομικά και πολιτικά ζητήματα που 

είναι περισσότερο σχετικά με την υπό μελέτη χώρα με σκοπό να προσδιορίσει τον 

αντίκτυπο που θα έχει το πιο πιθανό σενάριο εξέλιξης αυτών των ζητημάτων για την 

πορεία των οικονομικών μεταβλητών της υπό μελέτη χώρας. Το εξωτερικό τοπίο μιας 

χώρας, οι τάσεις του διεθνούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος αυτής της χώρας, το 

επίπεδο εξάρτησης αυτής της χώρας και ο λόγος του εξωτερικού εμπορίου της χώρας προς 

το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για να συνδέσουμε 

τον εξωτερικό με τον εγχώριο τομέα της οικονομίας αυτής της χώρας, ώστε να 

εντοπίσουμε ευκαιρίες και απειλές. 

    Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η χώρα Χ έχει υψηλό βαθμό εξάρτησης από τις 

εξαγωγές της σε προϊόντα αργού πετρελαίου προς κράτη τα οποία διατηρούν ισχυρά 

προστατευτικά τείχη για τις εγχώριες αγορές τους, επηρεάζοντας την ικανότητα της χώρας 

Χ να αυξήσει τις πωλήσεις των προϊόντων της, κι ότι ανεβαίνει η τιμή ορισμένων από τα 

προϊόντα που εισάγει η χώρα Χ. Το πιθανότερο σενάριο, σε αυτήν την περίπτωση, είναι να 

εκδηλωθεί κάποιο πρόβλημα στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας Χ. Για να αντιμετωπίσει 

αυτήν την ανισορροπία στο εμπορικό ισοζύγιό της, η χώρα Χ θα υποχρεωθεί να αυξήσει το 

επιτόκιο για να προσελκύσει κεφαλαιακές εισροές. Επίσης, είναι πιθανό, η χώρα Χ να 

θεσπίσει ορισμένους περιορισμούς στις εισαγωγές, για να διορθώσει το συνολικό ισοζύγιο 

πληρωμών της. Ως συνέπεια της ανόδου του επιτοκίου της χώρας Χ, μεταβάλλονται οι 

συναλλαγματικές ισοτιμίες του νομίσματος της Χ. Οι νέες συναλλαγματικές ισοτιμίες 

επιφέρουν μεταβολές στις σχετικές τιμές ολόκληρης της εγχώριας οικονομίας, οι οποίες θα 

μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο για τον πληθωρισμό και άλλες 

μακροοικονομικές μεταβλητές, όπως το συνολικό προϊόν, ο ρυθμός μεγέθυνσης, το 

επιτόκιο, οι αποταμιεύσεις, κ.λπ. Ο ακριβής αυτός αντίκτυπος εξαρτάται επίσης από το 

επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η διεθνής ρευστότητα (όσο μεγαλύτερη είναι η διεθνής 
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ρευστότητα, τόσο ηπιότερη και φθηνότερη είναι η διαδικασία προσαρμογής για τη χώρα 

Χ).  

►Εγχώριοι Οικονομικοί Δείκτες: 

1. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Gross Domestic Product, GDP): είναι το σύνολο όλων 

των προϊόντων και αγαθών που παράγει μια οικονομία, εκφρασμένο σε χρηματικές 

μονάδες. Με άλλα λόγια είναι η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών (υλικών και 

άυλων) που παράχθηκαν εντός μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους, ακόμα και αν μέρος 

αυτού παράχθηκε από παραγωγικές μονάδες που ανήκουν σε κατοίκους του εξωτερικού. 

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) εκφράζεται μαθηματικά ως εξής: 

GDP = C + I + G + NX,  

όπου: C = κατανάλωση (η δαπάνη που πραγματοποιούν τα νοικοκυριά για την αγορά 

αγαθών και υπηρεσιών), Ι = επένδυση (η δαπάνη για την αγορά κεφαλαιουχικού 

εξοπλισμού, αποθεμάτων και κτιρίων, συμπεριλαμβανόμενης και της δαπάνης για την 

αγορά νέων κατοικιών), G = δημόσιες δαπάνες για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών και 

ΝΧ = καθαρές εξαγωγές (η δαπάνη για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται 

στην εγχώρια οικονομία και αγοράζονται από αλλοδαπούς (εξαγωγές) μείον τη δαπάνη για 

την αγορά ξένων αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται στην εγχώρια οικονομία 

(εισαγωγές)).  

    Το ονομαστικό ΑΕΠ αποτιμά την αξία της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε 

τρέχουσες τιμές. Το πραγματικό ΑΕΠ αποτιμά την αξία της παραγωγής αγαθών και 

υπηρεσιών σε σταθερές τιμές του έτους βάσης. Η προσαρμογή του ονομαστικού ΑΕΠ στο 

πραγματικό ΑΕΠ γίνεται με τη χρήση του Αποπληθωριστή του ΑΕΠ. Ο Αποπληθωριστής 

του ΑΕΠ σε χρόνο t είναι ο λόγος του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές (δηλαδή σε τιμές του 

τρέχοντος έτους t) προς το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές (δηλαδή σε τιμές του έτους βάσης). Με 

άλλα λόγια, ο Αποπληθωριστής του ΑΕΠ μας βοηθεί να υπολογίσουμε το μέρος της 

αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ η οποία οφείλεται στην αύξηση των τιμών κι όχι των 

παραγόμενων ποσοτήτων.  

    Όπως προαναφέραμε, η πραγματική τιμή του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος πρέπει 

να αναλυθεί σε οικονομικούς κλάδους (ώστε να γνωρίζουμε σε πιο ποσοστό συμμετέχουν 

ο αγροτικός τομέας, η μεταποίηση και οι υπηρεσίες στο συνολικό πραγματικό ΑΕΠ), σε 

επιμέρους αγαθά και υπηρεσίες (ώστε να γνωρίζουμε ποια είναι τα κύρια αγαθά και οι 

κύριες υπηρεσίες που παράγονται από τη δεδομένη οικονομία και ποια είναι η αξία τους), 

καθώς και στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα της οικονομίας (ώστε να γνωρίζουμε τη 

συμμετοχή καθενός στον σχηματισμό του συνολικού πραγματικού ΑΕΠ).  

2. Ρυθμός Μεγέθυνσης του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος: Ο ετήσιος ρυθμός 

μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ πρέπει επίσης να αναλυθεί σε οικονομικούς κλάδους, σε 

επιμέρους αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα της 

οικονομίας, ώστε να γνωρίζουμε τις ακριβείς επιμέρους τάσεις της οικονομίας. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο, μπορούμε να εντοπίσουμε ποιοι κλάδοι της οικονομίας είναι πιο δυναμικοί και 

ποιοι χαρακτηρίζονται από επιβράδυνση της ανάπτυξής τους ή από αρνητικούς ρυθμούς 

ανάπτυξης. 

3. Κατά Κεφαλή Πραγματικό ΑΕΠ: Η εξέλιξη αυτού του δείκτη αποτελεί ένα αξιόπιστο 

μέτρο της παραγωγικότητας της χώρας. Πολλά συστήματα αξιολόγησης χωρών 

χρησιμοποιούν αυτόν τον δείκτη διότι, μακροπρόθεσμα, μας βοηθεί να υπολογίσουμε πόσο 

αποτελεσματικός είναι ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης μιας χώρας. Σε συνδυασμό με 

τον Δείκτη Gini, ο δείκτης του κατά κεφαλή πραγματικού ΑΕΠ αποτελεί ένα αξιόπιστο 

μέτρο εκτίμησης της τάσης βελτίωσης του κοινωνικού-οικονομικού επιπέδου ανάπτυξης 

ενός έθνους.  

4. Δείκτης Gini: Αυτός ο δείκτης (που φέρει το όνομα του Ιταλού στατιστικολόγου Corrado 

Gini, ο οποίος τον κατασκεύασε) μετρά την κατανομή του εισοδήματος μεταξύ 
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διαφορετικών κοινωνικών ομάδων. Όσο μεγαλύτερη διασπορά χαρακτηρίζει τη ροή του 

πλούτου σε μια κοινωνία τόσο μεγαλύτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες υπάρχουν και τόσο 

μικρότεροι κίνδυνοι. Ο δείκτης Gini ορίζεται μαθηματικά βάσει της καμπύλης Lorenz, η 

οποία δείχνει γραφικά το ποσοστό του συνολικού εισοδήματος του πληθυσμού (cumulative 

% of income στον άξονα y) που έχει κερδηθεί αθροιστικά από το οικονομικώς κατώτερο 

x% του πληθυσμού (cumulative % of population στον άξονα x), όπως φαίνεται στο 

ακόλουθο διάγραμμα: 

 

 
 

Εάν το εμβαδόν μεταξύ της γραμμής της τέλειας ισοκατανομής του πλούτου (equal 

distribution), που είναι η ευθεία γραμμή στο ανωτέρω διάγραμμα, και της καμπύλης 

Lorenz, που είναι η καμπύλη γραμμή στο ανωτέρω διάγραμμα, ισούται με Α, και, εάν το 

εμβαδόν της περιοχής που βρίσκεται κάτω από την καμπύλη Lorenz είναι Β, τότε ο δείκτης 

Gini είναι ο λόγος Α / (Α+Β), και, επειδή Α+Β = 0,5, ο δείκτης Gini είναι G = 2A = 1–2B. 

Εάν η καμπύλη Lorenz εκφράζεται από τη συνάρτηση Y = L(X), ο δείκτης Gini 

υπολογίζεται με ολοκλήρωση ως εξής: 
1

0
G 1 2 L(X)dX    

 

Εάν ένας πληθυσμός είναι ομοιόμορφα κατανεμημένος στις τιμές yi, όπου i = 1...n, και οι 

τιμές είναι διατεταγμένες ως εξής: yi ≤ yi+1, τότε ο δείκτης Gini υπολογίζεται από τον 

ακόλουθο τύπο: 
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Εάν f(y) είναι μια διακριτή συνάρτηση πιθανότητας (discrete probability function), όπου τα 

yi (με i = 1...n) είναι τα σημεία με μη μηδενικές πιθανότητες και έχουν διαταχθεί ως εξής: 

yi < yi+1, τότε ο δείκτης Gini υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο: 

 
n
i 1 i i 1 i

n

f (y )(S S )
G 1

S

  
 


 

 

όπου 

 
i

i j 1 j jS f (y )y  

 

και 0S 0 .  

 

5. Ρυθμός Ανεργίας: Είναι ένα μέτρο με το οποίο μπορεί να αξιολογηθεί, μεταξύ άλλων, ο 

παράγοντας της εργασίας (επάρκεια εργατικού δυναμικού), και να βγουν σημαντικά 

συμπεράσματα σχετικά με την ισχύ και τις επιδόσεις της συνολικής οικονομίας και τις 

δυνατότητες κοινωνικής προσαρμογής σε νέα οικονομικά δεδομένα. Σε συνδυασμό με 

γεωοικονομικά δεδομένα, όπως ο πληθυσμός και ο ρυθμός αύξησής του, η ανάλυση του 

ρυθμού ανεργίας μπορεί να αποκαλύψει στρατηγικής σημασίας ζητήματα με τα οποία 

πρέπει να καταπιαστούν εκείνοι που ασκούν οικονομική πολιτική.  

    Σε τούτο το σημείο, είναι σημαντικό να διερευνήσει ο αναλυτής τον τρόπο με τον οποίο 

επιχειρεί η υπό μελέτη χώρα να αυξήσει την παραγωγικότητά της. Οι σημαντικές αυξήσεις 

της παραγωγικότητας επιτυγχάνονται με τη βελτιωμένη εκπαίδευση και οργάνωση σε 

συνδυασμό με τις τεχνολογικές προόδους που αξιοποιούν περισσότερο εξειδικευμένους 

χρήστες πληροφοριών. Αντίθετα, τα μοντέλα ‘σκληρότερης’ εργασίας – που βασίζονται σε 

περισσότερη εργασία και χαμηλότερη αμοιβή – μπορούν μόνο οριακά και βραχυπρόθεσμα 

να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων παραγωγικότητας. Η αύξηση της 

παραγωγικότητας μέσα από τη ‘σκληρότερη’ εργασία, δηλαδή μέσα από την αύξηση της 

φυσικής δύναμης που καταβάλλει ο εργαζόμενος, αντανακλά τις αντιλήψεις και τις 

ανάγκες της πρώιμης βιομηχανικής οικονομίας, την οποία περιέγραψε ο Τσάρλι Τσάπλιν 

στην κλασσική ταινία του Μοντέρνοι Καιροί. Στην προαναφερθείσα ταινία, ο Τσάρλι 

Τσάπλιν κουνά τα χέρια του σπασμωδικά προσπαθώντας να παρακολουθήσει την 

αυξανόμενη ταχύτητα της γραμμής συναρμολόγησης. Στη φάση της υπερβιομηχανικής 

οικονομίας, έχει καταστεί πλέον σαφές ότι η παραγωγικότητα του Τσάρλι Τσάπλιν θα 

μπορούσε να αυξηθεί πολλές φορές εάν έβαζαν ρομπότ να κάνουν τη δουλειά του, ακόμη 

κι αν ο ίδιος, κατά το μεγαλύτερο μέρος του εργασίμου χρόνου του, έπινε καφέ και 

σέρφαρε στο διαδίκτυο.   

6. Λόγος των Εσωτερικών Αποταμιεύσεων προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): Για 

να μας δώσει ακόμη πιο αυξημένης χρησιμότητας πληροφορίες, αυτός ο λόγος είναι καλό 

να υπολογιστεί ξεχωριστά για κάθε οικονομική κατηγορία του πληθυσμού: νοικοκυριά, 

επιχειρήσεις, και κυβέρνηση.  

7. Λόγος της Επένδυσης προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): Μακροπρόθεσμα, 

αυτός ο λόγος προσφέρει μια εικόνα για το πόσο διευρυμένη και εύρωστη θα μπορούσε να 

είναι η οικονομία στο μέλλον, αφού υπολογίζει τον σχηματισμό ακαθαρίστου παγίου 

κεφαλαίου. Και σε αυτήν την περίπτωση, είναι χρήσιμο αυτός ο λόγος να υπολογιστεί 

ξεχωριστά για κάθε οικονομική κατηγορία του πληθυσμού: νοικοκυριά, επιχειρήσεις, και 

κυβέρνηση. Επίσης, οι τιμές αυτού του λόγου πρέπει να συγκριθούν με τις τιμές του 

προαναφερθέντος λόγου αποταμίευσης για να διαπιστωθεί εάν συμπεριφέρονται με ευθέως 

ανάλογο τρόπο. Εάν οι συμπεριφορές τους δεν είναι ευθέως ανάλογες μεταξύ τους, τότε το 
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κενό που προκύπτει μεταξύ αποταμιεύσεων και επενδύσεων πρέπει να καλυφθεί από 

εξωτερικό κεφάλαιο.  

8. Ο Λόγος των Ακαθαρίστων Εγχωρίων Παγίων Επενδύσεων προς το Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν (ΑΕΠ): Αυτός ο λόγος αποτελεί ένα αξιόπιστο μέτρο παραγωγικότητας. 

Συγκεκριμένα, μας βοηθεί να αξιολογήσουμε την ποιότητα παλαιοτέρων επενδυτικών 

αποφάσεων που ελήφθησαν στην οικονομία, π.χ. 5 έτη πριν, και στις οποίες βασίζεται ο 

προηγούμενος λόγος (Επένδυση / ΑΕΠ).  

9. Ο Λόγος των Ακαθαρίστων Εγχωρίων Αποταμιεύσεων προς το Ακαθάριστες Εγχώριες 

Πάγιες Επενδύσεις: Αυτός ο λόγος δείχνει εάν, και σε ποια έκταση, οι εγχώριες 

αποταμιεύσεις επαρκούν για να χρηματοδοτηθούν οι εγχώριες επενδύσεις. Η διαφορά 

μεταξύ επένδυσης και αποταμιεύσεων πρέπει να καλυφθεί από εξωτερική χρηματοδότηση 

και ισούται προς το αποτέλεσμα του ισοζυγίου κεφαλαίου στο ισοζύγιο πληρωμών. Αυτός 

ο λόγος, σε συνδυασμό με τον λόγο των Καθαρών Κεφαλαιακών Εισροών προς τις 

Ακαθάριστες Εγχώριες Πάγιες Επενδύσεις, δείχνει πόσο εξαρτημένη είναι μια οικονομία 

από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης. 

►Δημοσιονομικοί Δείκτες: 

1. Ο Λόγος του Ελλείμματος του Προϋπολογισμού προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: Το 

μέγεθος και η εξέλιξη αυτού του λόγου δείχνει την έκταση στην οποία η ανεπάρκεια 

αποταμιεύσεων σε μια οικονομία προκαλεί έλλειμμα πόρων. Σε περίπτωση χρόνιων 

ανωμαλιών σε αυτόν τον δείκτη, ακόμη και όταν γίνεται σωστή διαχείριση και 

δικαιολόγηση των δαπανών, πρέπει να βρίσκεται μια λύση για την αποκατάσταση της 

ισορροπίας αυτού του λόγου, ώστε να μην υποστούν σοβαρές διαστρεβλώσεις τα 

θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας. Εάν υπάρξει μεγάλο πλεόνασμα, είναι καλό να 

εξισορροπηθεί με κατάλληλα μέτρα, όπως λ.χ. η μείωση των φόρων. Εάν υπάρξει 

σημαντικό έλλειμμα στον προϋπολογισμό, είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν οι κύριες 

αιτίες που το προκάλεσαν (π.χ. τρέχουσες δαπάνες, εξυπηρέτηση χρέους, κ.λπ.), ώστε να 

ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τη διόρθωσή του.  

2. Ο Λόγος του Εσωτερικού Χρέους προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: Αυτός ο λόγος 

(σε συνδυασμό με τον αμέσως προηγούμενο) δείχνει την έκταση στην οποία ο δημόσιος 

τομέας αξιοποιεί τις αποταμιεύσεις. Επίσης, η ανάλυση αυτού του λόγου πρέπει να 

περιλαμβάνει μια ανάλυση του τρόπου με τον οποίο αξιοποιήθηκε το χρέος (τρέχουσες 

δαπάνες, επενδύσεις). Αυτή η ανάλυση θα δείξει εάν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για 

την επίλυση δημοσιονομικών ανισορροπιών και εάν υπάρχει κίνδυνος οι υποχρεώσεις για 

την εξυπηρέτηση του χρέους να υπερβούν την ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους από 

πλευράς ταμειακών ροών.  

    Σε αυτό το σημείο, πρέπει να αναφέρουμε τον κίνδυνο της λεγόμενης «παγίδας του 

εσωτερικού χρέους» (internal debt trap), γνωστή και ως «παγίδα του δημοσίου χρέους» 

(public debt trap): πρόκειται για την κατάσταση στην οποία ένα κράτος έχει συσσωρεύσει 

πολύ μεγάλο χρέος σε σχέση προς τα έσοδά του. Οι πληρωμές των τόκων του χρέους 

αυτού του κράτους μπορεί να το οδηγήσουν στο να περικόψει με αναποτελεσματικό τρόπο 

δαπάνες που αφορούν σε εθνικές υποδομές (π.χ. κατασκευή δρόμων και εθνικών οδών, 

μονάδων παραγωγής ενέργειας, κ.λπ.) και στην απασχόληση δημοσίων υπαλλήλων. Εάν 

όμως, κατ’ αυτόν τον τρόπο, χειροτερεύσει το επίπεδο των εθνικών υποδομών, τότε θα 

μειωθούν οι επενδύσεις – ειδικά οι ξένες επενδύσεις – και άρα, με τη σειρά του, θα μειωθεί 

και το εθνικό εισόδημα, κάνοντας τελικά ακόμη πιο δύσκολη την εξυπηρέτηση του 

δημοσίου χρέους.  

►Νομισματικοί Δείκτες: 

1. Ρυθμός Πληθωρισμού: Ο υψηλός και ευμετάβλητος πληθωρισμός είναι επιβλαβής για 

την οικονομία, τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, διότι προκαλεί σημαντική 

οικονομική αβεβαιότητα (στρεβλώνει τον μηχανισμό των τιμών ως πηγή πληροφόρησης) 
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και πλήττει τα πραγματικά εισοδήματα. Ο πληθωρισμός της ζήτησης είναι ο πληθωρισμός 

που προκύπτει από αύξηση της ζήτησης χρήματος. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε: (i) 

αύξηση της προσφοράς του χρήματος, (ii) αύξηση δημοσίων δαπανών, (iii) προσδοκίες του 

κοινού για επιδείνωση του πληθωρισμού, (iv) αύξηση της ζήτησης από το εξωτερικό για 

εγχώρια εμπορεύματα.  

    Ο πληθωρισμός της προσφοράς είναι ο πληθωρισμός που προκύπτει από μείωση της 

προσφοράς χρήματος. Η μείωση αυτή οφείλεται σε: (i) αύξηση μισθών ταχύτερη από την 

αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, (ii) αύξηση κερδών μεγαλύτερη από την 

αύξηση της αποδοτικότητας του κεφαλαίου, (iii) ανατίμηση των εισαγόμενων πρώτων 

υλών, (iv) αύξηση των συντελεστών έμμεσης φορολογίας, (v) αύξηση του κόστους 

δανειακών κεφαλαίων.  

    Για να κατανοήσουμε τη δυναμική του πληθωρισμού, είναι σημαντικό να αναλύσουμε 

τα επιμέρους συστατικά του, όπως οι δείκτες τιμών καταναλωτή και παραγωγού. Ο δείκτης 

τιμών καταναλωτή μετρά το συνολικό κόστος των αγαθών και των υπηρεσιών που 

αγοράστηκαν από έναν τυπικό καταναλωτή και χρησιμοποιείται για να ελεγχθούν οι 

μεταβολές στο κόστος ζωής. Ο δείκτης τιμών παραγωγού μετρά το συνολικό κόστος των 

αγαθών και των υπηρεσιών που αγοράζονται από τους παραγωγούς στα πρώτα στάδια της 

παραγωγικής εργασίας, σε τιμές χονδρικής πώλησης. 

    Πρέπει, ακόμη, να έχουμε υπόψη μας ότι, με δεδομένο τον υπερεθνικό χαρακτήρα των 

υπερβιομηχανικών οικονομιών, οι χειρισμοί που αναφέρονται στα εθνικά νομισματικά 

συστήματα δεν αποφέρουν το αποτέλεσμα που προβλέπεται από ορισμένους μαθηματικούς 

τύπους που βασίζονται στην υπόθεση κλειστών οικονομικών συστημάτων. Για 

παράδειγμα, οι εξισώσεις Fisher, που παρουσιάζουμε στη συνέχεια, και οι οποίες είναι 

πολύ προσφιλείς τόσο στους Κεϋνσιανούς όσο και στους μονεταριστές οικονομολόγους,  

προϋποθέτουν κλειστά εθνικά συστήματα, τα οποία πρακτικώς δεν υπάρχουν. Συνεπώς, 

ενώ σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, οι χειρισμοί των εθνικών νομισματικών συστημάτων 

μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση πληθωριστικών πιέσεων, δεν μπορούν να 

αποτελέσουν μακροπρόθεσμη θεραπεία του πληθωρισμού. Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, η 

θεραπεία του πληθωρισμού εξαρτάται από την αύξηση της παραγωγικότητας είτε την 

εξεύρεση υποκαταστάτων. Αυτό συνεπάγεται την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και τρόπων 

οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων. Επίσης, η μακροπρόθεσμη θεραπεία του 

πληθωρισμού εξαρτάται από την επέκταση της δημιουργίας πλούτου σε κάποιον άλλον 

τομέα, ώστε να αντισταθμιστεί η αύξηση των τιμών που προκαλείται από την 

πλουτοπαραγωγική πηγή η οποία δεν επαρκεί.  

2. Ποσοστιαία Αύξηση της Προσφοράς Χρήματος: Η ποσότητα χρήματος είναι σημαντική 

διότι, εξ ορισμού, συνδέεται με τον πληθωρισμό, μέσω της λεγόμενης εξίσωσης 

(ταυτότητας) των συναλλαγών, η οποία διατυπώθηκε το 1911 από τον Irving Fisher, και 

έχει ως εξής: 

MV = PQ, 

όπου: Μ = η συνολική ονομαστική ποσότητα χρήματος που κυκλοφορεί κατά μέσο όρο 

στην οικονομία, V = η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος, δηλαδή η μέση συχνότητα με 

την οποία μια μονάδα χρήματος ξοδεύεται (αλλάζει χέρια), P = το επίπεδο τιμών, και Q = ο 

δείκτης των πραγματικών δαπανών (οι νέες ποσότητες αγαθών και υπηρεσιών που 

αγοράστηκαν). Άρα, το γινόμενο PQ είναι το επίπεδο των ονομαστικών δαπανών. Από την 

ταυτότητα του Fisher, προκύπτει, λοιπόν, ότι το επίπεδο τιμών P ορίζεται από την 

ακόλουθη σχέση: 

M V
P

Q


  

και άρα, εάν θεωρήσουμε ότι οι μεταβλητές V και Q λαμβάνουν μια σταθερή τιμή ή 

μεταβάλλονται με τον ίδιο σταθερό ρυθμό, τότε ο ρυθμός μεταβολής των τιμών ισούται 
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προς τον ρυθμό μεταβολής της προσφοράς χρήματος – συμβολικά, αυτό το γράφουμε ως 

εξής: 

dP / P dM / M

dt dt
  

όπου t είναι ο χρόνος και d/dt είναι ο μαθηματικός τελεστής της πρώτης παραγώγου ως 

προς τον χρόνο.  

3. Πραγματικό Επιτόκιο: Ο όρος πραγματικό επιτόκιο μπορεί να γίνει κατανοητός από το 

παρακάτω παράδειγμα. Υποθέτουμε ότι τη χρονική στιγμή t = 0 (αρχή του πρώτου έτους) 

παίρνουμε ένα δάνειο 10.000 ευρώ με επιτόκιο 3% και αγοράζουμε ένα αυτοκίνητο. Έστω 

ότι ο αναμενόμενος πληθωρισμός είναι 2% ετησίως, σταθερός για τα επόμενα 4 χρόνια. 

Επίσης, έστω ότι τη χρονική στιγμή t = 4 έτη πρέπει να αποπληρώσουμε το δάνειο του 

αυτοκινήτου. Το δάνειο που πρέπει να αποπληρώσουμε είναι 10.000*(1+3%)4 = 11.255,08 

ευρώ. Αν πωλήσουμε το αυτοκίνητο για να πληρώσουμε το δάνειο, η τιμή του 

αυτοκινήτου (τη χρονική στιγμή t = 4) θα είναι 10.000*(1+2%)4 = 10.824,32 ευρώ. 

Συνεπώς, θα χάσουμε 11.255,08–10.824,32 = 430,76 ευρώ. Αυτό είναι το πραγματικό 

κόστος επιτοκίου: είναι περίπου ίσο με την διαφορά του ονομαστικού επιτοκίου μείον τον 

αναμενόμενο πληθωρισμό και μετρά πόση κατανάλωση πρέπει να εγκαταλείψουμε από τα 

επόμενα έτη για να καταναλώσουμε περισσότερα σήμερα.  

    Σε περίπτωση κατά την οποία το πραγματικό επιτόκιο είναι αρνητικό, συμπεραίνουμε 

ότι ο αναμενόμενος πληθωρισμός είναι υψηλότερος από τα ονομαστικά επιτόκια. Αυτό 

σημαίνει ότι, αν αγοράσουμε σήμερα ένα αγαθό με δάνειο και στο τέλος του χρονικού 

ορίζοντα του δανείου το πουλήσουμε για να αποπληρώσουμε το δάνειο, θα έχουμε 

αποκομίσει κέρδος. Τέτοιου είδους κερδοσκοπικά φαινόμενα εκδηλώνονται σε περιόδους 

χαλαρής νομισματικής πολιτικής, κατά τις οποίες δημιουργούνται ‘φούσκες’ στις αγορές 

(δηλαδή οι τιμές αυξάνονται συνεχώς με γρήγορο ρυθμό που δεν δικαιολογείται από τα 

θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας) ενώ τα επιτόκια παραμένουν χαμηλά. Για παράδειγμα, 

ένα τέτοιο φαινόμενο εκδηλώθηκε στις ΗΠΑ μετά από τη φούσκα word.com, όταν τα 

επιτόκια παρέμειναν πολύ χαμηλά για μεγάλο διάστημα και οι τιμές των κατοικιών 

αυξάνονταν συνεχώς. Τότε, αν κάποιος επενδυτής προέβλεπε ότι οι τιμές των κατοικιών θα 

συνεχίσουν να αυξάνονται ταχύτερα απ’ ό,τι τα επιτόκια της αγοράς, θα έπαιρνε ένα 

δάνειο για να αγοράσει ένα σπίτι και, στην κατάλληλη χρονική στιγμή, θα πωλούσε το 

ακίνητο για να αποπληρώσει το δάνειο, και, με αυτόν τον τρόπο, τελικά, θα αποκόμιζε ένα 

εύκολο κέρδος. Γενικά, το πραγματικό επιτόκιο είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο του 

επιπέδου εμπιστοσύνης με το οποίο περιβάλλουν οι παράγοντες της αγοράς μια οικονομία, 

καθώς δείχνει τις προσδοκίες των παραγόντων της αγοράς για τη μελλοντική πορεία μιας 

οικονομίας.  

►Εξωτερικοί Οικονομικοί Δείκτες: 

1. Ρυθμός Αύξησης των Εξαγωγών: Μετρά την εξέλιξη της ποσότητας των εξαγωγών μιας 

χώρας στην πορεία του χρόνου, και είναι καλό να συμπληρώνεται από τον δείκτη VAREX. 

2. Δείκτης VAREX: Ο δείκτης VAREX, ή δείκτης διακύμανσης των εξαγωγών (Variance of 

Exports). Γενικά, όπως γνωρίζουμε από τη θεωρία πιθανοτήτων και τη στατιστική, ο όρος 

‘διακύμανση’ (variance) αναφέρεται σε έναν τελεστή που μετρά το πόσο μακριά 

διασκορπίζονται το ένα από το άλλο τα μέλη ενός συνόλου τιμών, ή, με άλλα λόγια, το 

πόσο μακριά κείνται αυτοί οι αριθμοί από τον μέσο τους (δηλαδή από την προσδοκώμενη 

τιμή). Συνεπώς, εάν X είναι μια τυχαία μεταβλητή η οποία έχει μέσο (προσδοκώμενη τιμή) 

μ = E[X], τότε η διακύμανση της Χ δίδεται από τον ακόλουθο τύπο:  

 
2

Var(X) E X μ  
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Ο δείκτης VAREX μας προσφέρει τη δυνατότητα να αναλύσουμε τις εξαγωγές στα 

επιμέρους συστατικά τους, ώστε να αναζητήσουμε τους κυριότερους παράγοντες που 

προσδιορίζουν τις διακυμάνσεις του συνολικού επιπέδου εξαγωγών μιας χώρας. 

3. Ρυθμός Αύξησης των Εισαγωγών: Μετρά την εξέλιξη της ποσότητας των εισαγωγών 

μιας χώρας στην πορεία του χρόνου, και είναι καλό να συμπληρώνεται από την ανάλυση 

της διακύμανσής του, με τρόπο αντίστοιχο προς τη χρήση του δείκτη VAREX. Με άλλα 

λόγια, μπορεί να κατασκευαστεί ο δείκτης διακύμανσης των εισαγωγών VARI (Variance 

of Imports).  

4. Στρατηγικές Εισαγωγές και Εξαγωγές: Αυτή η ανάλυση δείχνει τον βαθμό εξάρτησης 

μιας χώρας από ενδιάμεσα αγαθά που της είναι απαραίτητα για να διατηρήσει τα τρέχοντα 

επίπεδα παραγωγής καθώς και από επενδυτικά αγαθά που της είναι απαραίτητα για να 

διατηρήσει ένα μελλοντικό επίπεδο παραγωγής. Γενικά, αυτά τα αγαθά έχουν να κάνουν 

κυρίως με πρώτες ύλες, όπως πετρέλαιο, ηλεκτρική ενέργεια, χημικά προϊόντα, κ.λπ.  

5. Ο Λόγος των Εξαγωγών προς τις Εισαγωγές: Αυτός ο δείκτης είναι γνωστός ως οι «όροι 

του εμπορίου.» Στην περίπτωση κατά την οποία πολλά προϊόντα ανταλλάσσονται μεταξύ 

πολλών χωρών, όπως συμβαίνει πραγματικά στη διεθνή οικονομία, οι όροι του εμπορίου 

μπορούν να υπολογιστούν χρησιμοποιώντας τον λεγόμενο δείκτη Laspeyres (ο οποίος 

φέρει, τιμητικά, το όνομα του Γερμανού οικονομολόγου Etienne Laspeyres, ο οποίος τον 

διατύπωσε). Σε αυτήν την περίπτωση, οι όροι του εμπορίου ενός κράτους είναι ο λόγος του 

δείκτη τιμών Laspeyres των εξαγωγών προς τον δείκτη τιμών Laspeyres των εισαγωγών. Ο 

δείκτης Laspeyres για τις εξαγωγές είναι το πηλίκο της τρέχουσας τιμής των εξαγωγών της 

περιόδου βάσης δια την αξία των εξαγωγών της περιόδου βάσης κατά την περίοδο βάσης. 

Ομοίως, ο δείκτης Laspeyres για τις εισαγωγές είναι το πηλίκο της τρέχουσας τιμής των 

εισαγωγών της περιόδου βάσης δια την αξία των εισαγωγών της περιόδου βάσης κατά την 

περίοδο βάσης. Συνεπώς, συμβολικά, οι όροι του εμπορίου ενός κράτους προσδιορίζονται 

από τον ακόλουθο λόγο: 

 
c 0 c 0
x x m m
0 0 0 0
x x m m

p q p q

p q p q
 

 

όπου: 
c
xp   η τιμή των εξαγωγών στην τρέχουσα περίοδο, 

0
xq   η ποσότητα των εξαγωγών στην περίοδο βάσης, 

0
xp   η τιμή των εξαγωγών στην περίοδο βάσης, 

c
mp   η τιμή των εισαγωγών στην τρέχουσα περίοδο, 

0
mq   η ποσότητα των εισαγωγών στην περίοδο βάσης, 

0
mp   η τιμή των εισαγωγών στην περίοδο βάσης. 

Με άλλα λόγια, οι όροι του εμπορίου ενός κράτους εκφράζονται με τον λόγο της αξίας των 

εξαγωγών προς την αξία των εισαγωγών επί εκατό. Εάν αυτό το ποσοστό είναι πάνω από 

100%, τότε η χώρα πραγματοποιεί συσσώρευση κεφαλαίου, ενώ, εάν αυτό το ποσοστό 

είναι κάτω από 100%, τότε το κεφάλαιο που εκρέει από αυτήν τη χώρα είναι περισσότερο 

από εκείνο που εισρέει σε αυτήν.  

    Η ανάλυση του λόγου Εξαγωγές / Εισαγωγές μπορεί να εξηγήσει τις μεταβολές του 

εμπορικού ισοζυγίου οι οποίες έχουν σημαντική επίδραση στις διεθνείς επιδόσεις μιας 

οικονομίας. Για παράδειγμα, κατά τη δεκαετία του 1990 και κατά τη δεκαετία του 2000, 

πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες είναι έντονα εξαρτημένες από τις εξαγωγές 

αγροτικών προϊόντων τους, είδαν τους όρους του εμπορίου τους να επηρεάζονται έντονα 
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από τη μειώσεις στις τιμές των αγροτικών προϊόντων και από ανόδους στις διεθνείς τιμές 

του πετρελαίου.  

6. Ο Λόγος του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: 

Αυτός ο μεσοπρόθεσμος λόγος έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα πιο αξιόπιστα εργαλεία 

για την πρόβλεψη κρίσεων. Τα ελλείμματα/ πλεονάσματα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών είναι ευθέως συνδεδεμένα με την ικανότητα μιας χώρας να αποπληρώσει τις 

εξωτερικές υποχρεώσεις της και με το επίπεδο των διεθνών αποθεμάτων της. Για 

παράδειγμα, κατά τη χρηματοοικονομική κρίση της Ασίας που εκδηλώθηκε το 1997, οι 

χώρες που επλήγησαν περισσότερο ήταν εκείνες που αντιμετώπιζαν σημαντικά ελλείμματα 

στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.  

7. Διεθνή Αποθέματα: Το ποσό των διεθνών αποθεμάτων (ιδίως σε ‘σκληρό συνάλλαγμα’) 

μιας χώρας και η μεταβλητότητά του αποτελούν κεντρικής σημασίας μεταβλητές για την 

ανάλυση του κινδύνου αυτής της χώρας, αφού προσδιορίζουν το πόσο ισχυρή είναι η 

δεδομένη οικονομία για να αντιμετωπίσει ανισορροπίες στο εξωτερικό πεδίο (ιδίως 

ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών).  

8. Ο Λόγος των Διεθνών Αποθεμάτων (χωρίς να συνυπολογίζεται ο χρυσός) προς τις 

Μηνιαίες Εισαγωγές: Αυτός ο δείκτης ρευστότητας μετρά την ικανότητα μιας χώρας να 

διατηρήσει το επίπεδο εισαγωγών της με βάση τη διάθεση της τρέχουσας ρευστότητάς της. 

Το αποτέλεσμα αυτού του λόγου πρέπει να εξετάζεται μαζί με το ποσοστό εκείνων των 

εισαγωγών αυτής της χώρας οι οποίες παίζουν στρατηγικό ρόλο στην οικονομία της.  

9. Εξωτερικό Χρέος: Το εξωτερικό χρέος μιας χώρας πρέπει να αξιολογηθεί αφενός από τη 

σκοπιά του μεγέθους του και αφετέρου από πλευράς της σύνθεσης και της λήξης 

(ωρίμανσής) του. Επίσης, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τη διασπορά του χρέους μεταξύ 

του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.  

(10) Ο Λόγος του Εξωτερικού Χρέους προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: Αυτός ο 

δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης δείχνει τη σημασία του συνολικού εξωτερικού 

χρέους για την ετήσια ροή παραγωγής της δεδομένης χώρας. Για να αξιολογήσουμε, σε 

γενικές γραμμές, τη φερεγγυότητα μιας χώρας σε σχέση με το εξωτερικό της χρέος, πρέπει 

να έχουμε υπόψη μας ότι η ικανότητά της να εξυπηρετεί το εξωτερικό της χρέος εξαρτάται 

από το κατά πόσο πλουσιότερη έχει γίνει η οικονομία από τις εξωτερικές αποταμιεύσεις 

και από το πόσο μεγάλη εισροή κεφαλαίου από το εξωτερικό έλαβε χώρα προς τη 

δεδομένη οικονομία κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης χρονικής περιόδου.  

(11) Ο Λόγος του Βραχυπροθέσμου Χρέους προς τα Αποθέματα (εξαιρουμένου του χρυσού): 

Αυτός ο δείκτης ρευστότητας δείχνει πόσο μεγάλο μέρος των αποθεμάτων δεσμεύονται 

στην απόσβεση χρέους, ή, με άλλα λόγια, πόσο είναι το μέγεθος των χρεολυσίων ως 

ποσοστό του αποθέματος, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Η ωρίμανση (χρόνος λήξης) του 

χρέους παίζει αποφασιστικό ρόλο για να αποφανθούμε σχετικά με το πόσο πιθανό είναι να 

αντιμετωπίσει δυσκολίες στην εξυπηρέτηση του χρέους της μια χώρα. Για παράδειγμα, 

πριν από την εκδήλωση της Ασιατικής κρίσης, το 1997, πολλές από τις χώρες εκείνης της 

περιοχής είχαν πολύ υψηλό βραχυπρόθεσμο χρέος (ωρίμανση σε ένα έτος ή και λιγότερο), 

με αποτέλεσμα οι οικονομίες τους να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας 

όταν οι επενδυτές έπαυσαν να επανεπενδύουν τα χρήματά τους σε αυτές, και αυτά τα 

προβλήματα επιδεινώθηκαν όταν έλαβαν χώρα κερδοσκοπικές επιθέσεις σε βάρος των 

νομισμάτων αυτών των χωρών.  

(12) Ο Λόγος του Εξωτερικού Χρέους προς τις Εξαγωγές: Οι εξαγωγές πρέπει να είναι 

αρκετά μεγάλες ώστε να μπορούν να πληρώσουν τους τόκους και το κεφάλαιο του 

εξωτερικού χρέους. Ειδικά οι αναπτυσσόμενες χώρες βρίσκουν στις εξαγωγές τους την 

κύρια πηγή κεφαλαίου για να δημιουργήσουν ισχυρά συναλλαγματικά αποθέματα με 

σκοπό να εξυπηρετήσουν την απόσβεση του εξωτερικού χρέους τους.  
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(13) Εισροές Κεφαλαίου: Αυτός ο δείκτης συνίσταται σε προβλέψεις για τη μελλοντική 

εξέλιξη του ισοζυγίου πληρωμών μιας χώρας. 

(14) Συναλλαγματική Πολιτική: Η συναλλαγματική πολιτική περιλαμβάνει: (i) την 

ποσότητα κεφαλαίων σε εγχώριο νόμισμα και ξένο συνάλλαγμα που φυλάσσεται στην 

κεντρική τράπεζα μιας χώρας, και (ii) τη σχέση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής αξίας 

του νομίσματος αυτής της χώρας, δηλαδή την ισοτιμία. Όπως εξηγήσαμε στο κεφάλαιο 1, 

αυτά τα σκέλη επηρεάζονται από τη διεθνή θέση κάθε οικονομίας στο παγκόσμιο 

οικονομικό περιβάλλον και από τον βαθμό  ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.  

►Εγχώριο Χρηματοοικονομικό Σύστημα: 

    Η ανάλυση μιας χώρας, και ειδικότερα του κινδύνου χώρας, πρέπει να περιλαμβάνει μια 

μεθοδική διερεύνηση της υγείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της δεδομένης 

χώρας, αξιολογώντας πληροφορίες που μπορούν να αντληθούν από την Κεντρική Τράπεζα 

και από τις κυριότερες λοιπές τράπεζας αυτής της χώρας. Όσο περισσότερο 

αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης κινδύνου έχουν οι εγχώριες τράπεζες μιας χώρας 

τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος αυτής της χώρας. Αυτό το ζήτημα έχει αποτελέσει το 

κύριο αντικείμενο μελέτης και ρύθμισης από την Επιτροπή της Βασιλείας20.  

    Οι διατάξεις του Συμφώνου της Βασιλείας του 1988 (Basle Capital Accord) αφορούν 

στα εξής δύο θέματα: (i) τη μέθοδο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων των 

διεθνών τραπεζών για την κάλυψη έναντι της έκθεσής τους στον πιστωτικό κίνδυνο (και 

τον κίνδυνο χώρας) από στοιχεία ενεργητικού και εκτός ισολογισμού, και (ii) τον 

καθορισμό των στοιχείων των επιτοκίων ιδίων κεφαλαίων, με τα οποία οι τράπεζες 

δικαιούνται να εκπληρώνουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάλυψη έναντι του 

πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς.  

    Η πρακτική της «διαχείρισης κινδύνων» (risk management) στα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα εξελίχθηκε ταχύτητα από το τέλος της δεκαετίας του 1970 και μετά. Οι 

κυριότερες αιτίες ήταν η απελευθέρωση των αγορών, η αύξηση της ταχύτητας 

κυκλοφορίας των κεφαλαίων, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των χρηματοοικονομικών 

εργαλείων με την εισαγωγή των παραγώγων καθώς επίσης και η χρήση της τεχνολογίας 

τόσο σε επίπεδο συναλλαγών όσο και σε επίπεδο διαχείρισης κεφαλαίων. Οι κεφαλαιακές 

απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου προήλθαν κυρίως από την έλλειψη σωστής 

διαχείρισης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων. Το σύστημα της 

Βασιλείας αποτελεί την πρώτη προσπάθεια ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

στην οποία συνδέεται το ύψος των ιδίων κεφαλαίων με τον πιστωτικό κίνδυνο και 

καθιερώνεται ο συντελεστής φερεγγυότητας για την αντιμετώπιση του πιστωτικού 

κινδύνου. Ως Συντελεστής Φερεγγυότητας ορίζεται ο λόγος των ιδίων κεφαλαίων του 

πιστωτικού ιδρύματος προς τα στοιχεία του ενεργητικού και τα εκτός ισολογισμού 

στοιχεία σταθμισμένα με τον κίνδυνο τους.  

    Το πρώτο Σύμφωνο της Βασιλείας, γνωστό ως Βασιλεία Ι, είναι επικεντρωμένο στην 

κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Ο κίνδυνος κεφαλαιακής επάρκειας, δηλαδή ο 

κίνδυνος από μια απροσδόκητη απώλεια, ταξινομείται σε πέντε κατηγορίες: 0%, 10%, 

20%, 50%, 100%. Συγκεκριμένα, η Βασιλεία Ι προσδιορίζει τα στοιχεία και την ποιότητα 

των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών και ομαδοποιεί σε βασικές κατηγορίες τα εντός και 

εκτός ισολογισμού στοιχεία τους ανάλογα με τον τεκμαιρόμενο πιστωτικό κίνδυνο που 

                                                
20 Πρόκειται για μια de facto οργάνωση που λειτουργεί υπό την αιγίδα της γραμματείας της 

Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank of International Settlements) με έδρα τη Βασιλεία της 

Ελβετίας, και οι διακηρυγμένοι σκοποί της είναι οι εξής: η διασφάλιση της σταθερότητας του 

διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος και η διαμόρφωση ισοδύναμων όρων ανταγωνισμού, 
κυρίως σε διεθνές επίπεδο, τόσο μεταξύ των διεθνώς δραστηριοποιούμενων τραπεζών όσο και 

μεταξύ των τραπεζών και των επενδυτικών εταιρειών.  
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εμπεριέχουν. Συγκεκριμένα, το Σύμφωνο της Βασιλείας I όρισε έναν ενιαίο δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας, ο οποίος είναι ο εξής λόγος: 

(Εποπτικά Κεφάλαια) / (Πιστωτικός Κίνδυνος + Κίνδυνος Αγοράς), 

και επέβαλε ως ελάχιστη επιτρεπτή τιμή του ενιαίου δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 

(δηλαδή του ανωτέρου λόγου) το 8%, εναρμονίζοντας για πρώτη φορά το διεθνές εποπτικό 

σύστημα.  

    Όμως, στη δεκαετία του 1990, εμφανίστηκαν περιπτώσεις καταστροφικών ζημιών σε 

πιστωτικά ιδρύματα εξαιτίας κινδύνων που προέρχονταν από ατέλειες του πλαισίου 

λειτουργίας. Γι’ αυτό, γεννήθηκε η ανάγκη διαχείρισης ενός νέου τύπου κινδύνου, του 

λεγόμενου Λειτουργικού Κινδύνου. Το 1999, η Επιτροπή της Βασιλείας έδωσε στη 

δημοσιότητα το αναθεωρημένο έγγραφο του 1988 προς σχολιασμό σε θέματα πιστωτικού 

κινδύνου. Επί τη βάσει αυτού του κειμένου, έλαβαν χώρα συνεχείς διαβουλεύσεις μεταξύ 

των κεντρικών φορέων. Η βασική μεθοδολογία του πρώτου αναθεωρημένου Συμφώνου 

της Βασιλείας αφορά άμεσα στα εποπτικά ίδια κεφάλαια. Οι σταθμίσεις πιστωτικού 

κινδύνου ορίζονται ανά κατηγορία οφειλέτη: μικρότερου πιστωτικού κινδύνου θεωρούνται 

οι κεντρικές κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες, ενώ στη συνέχεια ακολουθούν τα 

πιστωτικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις. Επίσης, οι σταθμίσεις πιστωτικού κινδύνου έναντι 

κεντρικών κυβερνήσεων και τραπεζών ορίζεται να βασίζονται σε διαχωρισμό των κρατών 

ανάλογα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ. Ειδικότερα, αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη του 

ΟΟΣΑ θα ανήκουν σε Α’ Ζώνη πιστωτικού κινδύνου, ενώ τα λοιπά κράτη θα είναι σε Β’ 

Ζώνη (υψηλότερου) κινδύνου. Επίσης, οι βραχυπρόθεσμες διατραπεζικές τοποθετήσεις 

ορίζονται σε 12 μήνες. Παρά τις ανωτέρω ρυθμίσεις, ο σχεδιασμός του κανόνα 

κεφαλαιακής επάρκειας του 1988 (δηλαδή η Βασιλεία Ι) απέβη ανεπαρκής για τις ανάγκες 

του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος του 21ου αιώνα.  

    Μετά από μια μακρά περίοδο διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων, στις 26 Ιουνίου 

2004, εκδόθηκε το αναθεωρημένο εποπτικό πλαίσιο της Κεφαλαιακής Επάρκειας, το οποίο 

είναι γνωστό ως Βασιλεία ΙΙ με σκοπό να εφαρμοστεί πλήρως μέχρι το 2015. Οι βασικοί 

στόχοι της Βασιλεία ΙΙ είναι οι εξής: να αποδοθεί έμφαση στη διαδικασία εποπτικής 

εξέτασης και στη διαφάνεια της αγοράς, να διασφαλιστεί η επαρκής κάλυψη του συνόλου 

των χρηματοοικονομικών και μη κινδύνων, και να επιτευχθεί η σταδιακή σύγκλιση του 

ύψους των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων προς το οικονομικό κεφάλαιο των τραπεζών, μέσω 

της αναγνώρισης από τις εποπτικές αρχές της αποτίμησης του κινδύνου που 

πραγματοποιούν οι ίδιες οι τράπεζες. 

    Η  Βασιλεία ΙΙ βασίζεται στους εξής τρεις πυλώνες: Ο πρώτος πυλώνας αφορά στον 

καθορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη του πιστωτικού και του 

λειτουργικού κινδύνου. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στον καθορισμό του σκοπού στον 

οποίο αποβλέπει η διαδικασία της αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών 

από τις εποπτικές αρχές καθώς και στη θέσπιση των γενικών αρχών και κριτηρίων που θα 

διέπουν την διαδικασία αυτή. Ο τρίτος πυλώνας αφορά στην ενίσχυση της πειθαρχίας της 

αγοράς μέσω της δημοσιοποίησης συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων. 

Επίσης, σύμφωνα με τη Βασιλεία ΙΙ, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών (ο 

ποίος, όπως προείπαμε, αντιπροσωπεύει την αναλογία μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων της 

τράπεζας και των στοιχείων του ενεργητικού (εντός και εκτός ισολογισμού), τα οποία 

έχουν αντισταθμιστεί ανάλογα με τον κίνδυνο που έχει αποφασιστεί ότι τους αντιστοιχεί) 

υπολογίζεται με νέο τύπο, ως ο εξής λόγος: 

(Εποπτικά Κεφάλαια) / (Πιστωτικός Κίνδυνος + Κίνδυνος Αγοράς + Λειτουργικός 

Κίνδυνος).  

►Μελλοντικά Σενάρια: 

    Όταν ο αναλυτής έχει πλέον συντάξει μια εκτενή και εμβριθή έκθεση για τα κυριότερα 

ζητήματα που συνθέτουν το προφίλ μιας χώρας, όπως οι διεθνείς σχέσεις της, τα επίπεδα 
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εξάρτησης και συγκέντρωσης που τη χαρακτηρίζουν, οι μακροοικονομικές επιδόσεις της 

και τα κοινωνικο-πολιτικά χαρακτηριστικά της, πρέπει να συνεχίσει την εργασία του με τη 

διατύπωση σεναρίων στα οποία θα αποτυπώνονται οι πιθανότερες μελλοντικές 

οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στη δεδομένη χώρα. Γι’ αυτό, έχει μεγάλη σημασία η 

ανάλυση των στρατηγικών οραμάτων των κυριότερων πολιτικών και οικονομικών 

παραγόντων της υπό ανάλυση χώρας. Για παράδειγμα, η αποφυγή αύξησης των φόρων, 

ώστε να προωθηθεί η οικονομική σταθερότητα, η απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων από 

εταιρικό φόρο εισοδήματος και η θέσπιση ενιαίου χαμηλού συντελεστή εταιρικού φόρου 

εισοδήματος (λ.χ. 10%-15%) για τις μεγάλες επιχειρήσεις σε συνδυασμό με αντίστοιχη 

συρρίκνωση του δημόσιου τομέα της οικονομίας (περιλαμβανομένων και 

αναποτελεσματικών θεσμών του κράτους πρόνοιας), και γενικά η κατάργηση εμποδίων 

στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αποτελούν ζητήματα που καθορίζουν αποφασιστικά 

τη μελλοντική αναπτυξιακή πορεία μιας οικονομίας. 

►Η Διεθνής Εικόνα της Χώρας: 

    Όπως έχει επισημάνει ο διεθνολόγος P. van Ham21, «η παγκοσμιοποίηση και η 

επανάσταση των media έχουν αυξήσει την επίγνωση που έχει η κάθε χώρα για τον εαυτό 

της, την εικόνα της, τη φήμη της, και τη στάση της – με λίγα λόγια, για την επωνυμία της.» 

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της επανάστασης των media, οι προσδοκίες των 

οικονομικών παικτών είναι η ισχυρότερη κινητήρια δύναμη διαμόρφωσης των ροών του 

κεφαλαίου. Γι’ αυτό, η ανάλυση κινδύνου χώρας (country risk analysis) είναι αρρήκτως 

συνδεδεμένη με την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο βλέπει η αγορά το δεδομένο έθνος.  

    Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, όπως οι εμπορικές επιχειρήσεις προσπαθούν να 

προωθήσουν την επωνυμία των προϊόντων τους (brand) μέσω του μάρκετινγκ, έτσι και τα 

κράτη προσπαθούν να προωθήσουν την επωνυμία τους διεθνώς μέσω της δημόσιας 

διπλωματίας. Το 1965, ο όρος ‘δημόσια διπλωματία’ (public diplomacy) χρησιμοποιήθηκε 

εκτενώς από τον Edmund Gullion, έναν διπλωμάτη καριέρας, σε συνάρτηση με την ίδρυση 

του Κέντρου Edward R. Murrow στη Fletcher School of Law and Diplomacy του 

Πανεπιστημίου Tuft’s της Βοστόνης. Συγκεκριμένα, το πρώτο φυλλάδιο του Κέντρου 

Edward R. Murrow περιέγραφε την πρακτική της δημόσιας διπλωματίας ως εξής: «η 

επίδραση των κοινωνικών στάσεων επί της διαμόρφωσης και της εκτέλεσης της 

εξωτερικής πολιτικής. Περιλαμβάνει διαστάσεις των διεθνών σχέσεων που υπερβαίνουν 

την παραδοσιακή διπλωματία...[περιλαμβανομένης] της καλλιέργειας από τις κυβερνήσεις 

της κοινής γνώμης σε άλλες χώρες· την αλληλεπίδραση ιδιωτικών ομάδων και 

συμφερόντων της μιας χώρας με της άλλης...και την υπερεθνική ροή πληροφοριών και 

ιδεών.» Επίσης, ο H.N. Tuch22 έχει μελετήσει τη δημόσια διπλωματία στο πλαίσιο της δια-

πολιτισμικής επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Tuch, η δημόσια διπλωματία 

αποσκοπεί στο να διαμορφώσει το περιβάλλον των επικοινωνιών στο εξωτερικό, στο οποίο 

περιβάλλον θα λάβει χώρα η εξωτερική πολιτική της δεδομένης κυβέρνησης, ώστε να 

μειώσει τον βαθμό στον οποίο σφάλματα αντίληψης και παρεξηγήσεις μπορούν να 

περιπλέξουν περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ της δεδομένης χώρας και άλλων εθνών.  

 

    Γενικά, όπως δείξαμε στην παρούσα ενότητα, η ανάλυση χωρών δεν είναι μια εύκολη 

εργασία. Απαιτεί μια ολιστική θεώρηση, εξειδικευμένες ικανότητες και επιμονή στην 

εφαρμοστέα μεθοδολογία. Ο αναλυτής πρέπει να ακολουθεί με συνέπεια την τυποποιημένη 

μεθοδολογία που θα ορίσει και να χρησιμοποιεί αξιόπιστες και χρήσιμες πηγές 

πληροφοριών, περιλαμβανομένων των στοιχείων που δημοσιεύουν οι εταιρείες 

                                                
21 Van Ham, P., “The Rise of the Brand State: The Postmodern Politics of Image and Reputation”, 
Foreign Affairs, vol. 80, 2001, σελ. 3.  
22 Tuch, H.N., Communicating with the World, New York: St Martin’s Press, 1990.  
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αξιολόγησης πιστωτικής φερεγγυότητας, επίσημοι θεσμοί και άλλοι παράγοντες του 

χρηματοοικονομικού συστήματος. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τη θεωρία μου περί 

νοοπολιτικής, ο νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος επενδυτής έχει υπόψη του ότι η οικονομική 

πραγματικότητα δεν είναι ένα απόλυτο δεδομένο που μας επιβάλλεται ανεξαρτήτως της 

συνείδησής μας, αλλά αποτελεί συνέχεια της πραγματικότητας της συνείδησης και άρα 

προσφέρεται για δόμηση και αναδόμηση από πλευράς της συνείδησης. Εξ ου και ο 

ικανότερος οικονομολόγος και επενδυτής δεν είναι εκείνος που εναρμονίζεται με τον 

‘κοσμικό ρυθμό,’ δεν είναι εκείνος που περιμένει από την οικονομική πραγματικότητα να 

του υποδείξει το τι σημαίνει πραγματικότητα. Ο ικανότερος οικονομολόγος και επενδυτής 

είναι εκείνος ο οποίος θεμελιώνει τις απόψεις του επί της έννοιας του νοοπολιτικώς 

σημαντικού.  

 

 

IV. Αξιολόγηση μετοχών 

    Όπως έγραψε ο μεγάλος χρηματιστηριακός επενδυτής Philip Fisher23, ο οποίος ίδρυσε 

την επιχείρησή του αμέσως μετά από τη μεγάλη ύφεση του 1929, οι οικονομικοί παίκτες 

που είναι ‘τυχεροί’ είναι ‘τυχεροί’ επειδή είναι ικανοί. Το κλειδί της οικονομικής 

ικανότητας συνίσταται στην ικανότητα νοοπολιτικής αντίληψης και νοοπολιτικής δράσης. 

Ο νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος επενδυτής σε μετοχές βασίζει την πληροφόρησή του στα 

λειτουργικά αποτελέσματα των εταιρειών κι όχι στις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των 

αγορών μετοχών, και ακολουθεί μια υπομονετική στρατηγική βασισμένη στην αξία της 

επιχείρησης κι όχι στους εφήμερους τρόπους με τους οποίους η κάθε επιχείρηση 

αξιολογείται από τη μάζα στη χρηματιστηριακή αγορά. Με άλλα λόγια, αντιμετωπίζει τις 

μετοχές από τη σκοπιά του ιδιοκτήτη της επιχείρησης κι όχι από τη σκοπιά του 

χρηματιστηριακού κερδοσκόπου, ο οποίος κερδοσκοπεί επάνω σε χρηματιστηριακές 

φούσκες, δηλαδή επάνω σε φαινόμενα που προκαλούνται κυρίως από το άλογο πάθος κι 

από το ανεξέλεγκτο συναίσθημα της πλεονεξίας.  

    Οι γενικές αρχές που καθοδηγούν τον νοοπολιτικώς πεπαιδευμένο επενδυτή στις αγορές 

μετοχών είναι οι ακόλουθες: 

(i) Η επένδυση σε μια συγκεκριμένη μετοχή είναι πολύ διαφορετική εργασία από την 

προσπάθεια πρόβλεψης της κατεύθυνσης της γενικής αγοράς. Παρά τις εξελίξεις στην 

επιστήμη και την τεχνολογία, και ειδικότερα παρά τις εξελίξεις στην τεχνολογίας της 

πληροφόρησης, ο ανθρώπινος παράγοντας καθαυτός κυριαρχεί στη διαμόρφωση των 

αγορών. Τα συναισθήματα των επενδυτών παίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση της βραχυπρόθεσμης συμπεριφοράς των αγορών. Όμως, από την άλλη 

πλευρά, η μακροπρόθεσμη αξία μιας μετοχής προσδιορίζεται τελικά από την οικονομική 

πρόοδο της επιχείρησης που την εξέδωσε, κι όχι από τις ημερήσιες διακυμάνσεις της 

αγοράς, οι οποίες, άλλωστε, υποκρύπτουν συχνά μεγάλη ποσότητα ψευδαισθήσεων και 

παθών. 

(ii) Εάν ένας νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος επενδυτής έχει επιλέξει να επενδύσει σε μια 

μετοχή για την οποία έχει πειστεί, με βάση τα κριτήριά του, ότι έχει σημαντική εσωτερική 

αξία, τότε το τι λέγει η αγορά για το ποια είναι η αξία αυτής της μετοχής τον απασχολεί 

μόνο σε δύο περιπτώσεις: όταν θέλει να αγοράσει αυτήν τη μετοχή κι όταν θέλει να την 

πωλήσει. Συγκεκριμένα, ο νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος επενδυτής αγοράζει μια μετοχή 

που κρίνει ότι έχει υψηλή εσωτερική αξία όταν πωλείται σε χαμηλή τιμή, δηλαδή όταν η 

αγορά αδικεί αυτήν τη μετοχή, και πωλεί αυτήν τη μετοχή όταν η τιμή της φθάσει σε πολύ 

μεγάλα ύψη, δηλαδή όταν η αγορά αντιμετωπίσει αυτήν τη μετοχή με υπερενθουσιασμό. 

Σε όλες τις άλλες χρονικές στιγμές, ο νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος επενδυτής δεν έχει λόγο 

                                                
23 Fisher, P.A., Common Stocks and Uncommon Profits, New York: John Wiley & Sons, 1996.  
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να ασχολείται με το πώς αντιμετωπίζει η αγορά τη μετοχή του, αλλά πρέπει να είναι 

επικεντρωμένος στην ανάλυση και αξιολόγηση των μερισμάτων που αποδίδει η δεδομένη 

μετοχή και των λειτουργικών αποτελεσμάτων που ανακοινώνει η εκδότρια εταιρεία. 

(iii) Ο νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος επενδυτής αποδέχεται και πραγματώνει το προνόμιο 

της υπαρκτικής του μοναδικότητας και ετερότητας. Αρνείται να αυτοϋποβιβαστεί σε μια 

απλή ποσοτική διαφοροποίηση στην οικονομική διαβάθμιση των παικτών του 

χρηματιστηρίου και ουσιαστικά να σβήσει την ετερότητά του, και άρα την ελευθερία του, 

βυθίζοντάς την μέσα στην απρόσωπη λογική της αγοραίας τάσης. Αντίθετα, ο 

νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος επενδυτής έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι υπάρχει 

ένα ποιοτικό χάσμα μεταξύ της απρόσωπης τάσης – που λειτουργεί εν είδει φυσικού νόμου 

– και της προσωπικής ελευθερίας και κρίσης και της λογικής αναφορικής ετερότητας. 

Επίσης, ο νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος επενδυτής αρνείται να υποβιβάσει ποιοτικής τάξης 

ερωτήματα – όπως το ερώτημα ποια μετοχή έχει αξία – σε ποσοτικής τάξης ερωτήματα – 

όπως τι αποφάσισαν κάθε φορά οι ‘πολλοί’ (που συγκροτούν την ‘τάση’ της αγοράς) για 

την αξία μιας μετοχής. Γι’ αυτό, ο νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος επενδυτής είναι 

οικονομικά και ψυχολογικά προετοιμασμένος να αναμετρηθεί με τις καθημερινές 

διακυμάνσεις της αγοράς. Ο νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος επενδυτής μπορεί να 

παρακολουθεί την αγοραία αξία των μετοχών που διακρατεί να μειώνεται ακόμη και κατά 

50% κι ακόμη περισσότερο χωρίς να πανικοβάλλεται και χωρίς να υποκύπτει στις 

επιταγές-κρίσεις της πλειοψηφίας, αφενός διότι εμπιστεύεται τη δική του κρίση και 

περιμένει ότι στο μέλλον η δική του κρίση θα αποδειχθεί σωστή, αφετέρου διότι, αφού έχει 

αγοράσει μετοχές υψηλής εσωτερικής αξίας (δηλαδή εταιρειών με ισχυρές προοπτικές 

ανάπτυξης) και σε χαμηλή τιμή κτήσης, δεν έχει λόγο να τις πωλήσει σε περίοδο κατά την 

οποία τις αδικεί η αγορά, και άρα αυτή η στάση της αγοράς του είναι αδιάφορη. Όπως είπε 

ο Benjamin Graham: «Δεν είσαι ούτε σωστός ούτε λάθος επειδή το πλήθος διαφωνεί μαζί 

σου. Είσαι σωστός επειδή τα δεδομένα και το σκεπτικό σου είναι σωστά.»  

(iv) Ο νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος επενδυτής αντιμετωπίζει τις περιπτώσεις στις οποίες η 

αγορά υποτιμά πολύ τις μετοχές που εκείνος διακρατεί ως ευκαιρίες για να αγοράσει κι 

άλλες από αυτές τις μετοχές κι έτσι να μειώσει τη μέση τιμή κτήσης τους. Αφού ο 

νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος επενδυτής επενδύει σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καλά 

θεμελιώδη μεγέθη, ικανό μάνατζμεντ και υψηλές προοπτικές ανάπτυξης, η αγορά τελικά 

θα αναγνωρίσει την ορθότητα των επιλογών του. 

(v) Ο νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος επενδυτής έχει την ικανότητα να λέγει ‘όχι’ όταν δεν 

τον ικανοποιούν όλα τα δεδομένα μιας επενδυτικής πρότασης. Δεν προβαίνει σε συνεχείς 

αγοραπωλησίες αξιογράφων μέτριων εταιρειών βάσει φημών για ανατίμηση ή υποτίμησή 

τους. Δεν είναι ένας trader ‘μέσα-έξω.’ Αγοράζει και διακρατεί μονίμως μετοχές 

ορισμένων, προσεκτικά επιλεγμένων, υγιών, σωστά διοικούμενων και με υψηλές 

προοπτικές ανάπτυξης εταιρειών. Περιφρονεί τις φήμες και περιμένει υπομονετικά μέχρις 

ότου εντοπίσει μια αληθινά μεγάλη επενδυτική ευκαιρία. 

(vi) Ο νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος επενδυτής γνωρίζει ότι η επενδυτική επιτυχία δεν είναι 

συνώνυμο του αλάθητου, αλλά ότι η επιτυχία έρχεται όταν απλώς οι σωστές επιλογές είναι 

πιο πολλές και πιο μεγάλες από τις εσφαλμένες επιλογές. Συνεπώς, ο νοοπολιτικώς 

πεπαιδευμένος επενδυτής ασχολείται πρωτίστως με τα κριτήρια λήψης αποφάσεων που θα 

τον οδηγήσουν σε σωστές επιλογές και θα τον αποτρέψουν από τις λάθος επιλογές. 

(vii) Ο νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος επενδυτής αντιμετωπίζει την εταιρεία της οποίας 

αξιόγραφα κατέχει με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει αυτήν την εταιρεία ο 

επιχειρηματίας. Με άλλα λόγια, όταν αγοράζει μετοχές, ο νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος 

επενδυτής έχει συνείδηση επιχειρηματία κι όχι κερδοσκόπου. Ενώ ο κερδοσκόπος ζητεί να 

πραγματοποιήσει άμεσα κέρδη στο χρηματιστήριο, το πρώτο και θεμελιώδες ερώτημα ενός 

επιχειρηματία είναι: ‘ποιες είναι οι ταμειακές ροές που μπορεί να γεννήσει η δεδομένη 
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εταιρεία;’ Μεσο-/ μακρο-πρόθεσμα, υπάρχει ισχυρή ευθεία συσχέτιση μεταξύ της αξίας 

μιας επιχείρησης και ταμειακών ροών που μπορεί να γεννήσει.  

(viii) Το να κρίνει κάποιος την επιτυχία μιας επιχείρησης με βάση βραχυπρόθεσμες 

διακυμάνσεις της αγοραίας τιμής της μετοχής της είναι λάθος. Ο νοοπολιτικώς 

πεπαιδευμένος επενδυτής κρίνει εξετάζοντας κυρίως τα ακόλουθα στοιχεία:  

- Απόδοση ιδίων κεφαλαίων-ιδιοκτήτη: δείχνει σε ποσοστό επί τοις εκατό τον βαθμό 

αξιοποίησης των ιδίων κεφαλαίων (κεφάλαια που έδωσαν οι μέτοχοι για την αγορά των 

μετοχών που κατέχουν), και άρα την ικανότητα της διοίκησης να αξιοποιεί τα ίδια 

κεφάλαια και να παράγει από αυτά καθαρά κέρδη. Ο τύπος με βάση τον οποίο 

υπολογίζεται αυτός ο δείκτης αποδοτικότητας είναι ο εξής: 

[(καθαρό κέρδος μετά από τη φορολόγηση και τις πληρωμές μερισμάτων στους μετόχους) 

/ (μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικό)]*100. 

- Μεταβολή του περιθωρίου καθαρού κέρδους: Το καθαρό κέρδος είναι το κέρδος που 

προκύπτει αν από τα έσοδα που πραγματοποιεί η επιχείρηση από τις πωλήσεις αφαιρεθούν 

τόσο το κόστος των πωλουμένων αγαθών ή/και υπηρεσιών όσο και τα λειτουργικά έξοδα 

της επιχείρησης). Ο δείκτης περιθωρίου καθαρού κέδρους δείχνει σε ποσοστό επί τοις 

εκατό το καθαρό περιθώριο κέρδους με το οποίο πωλεί η επιχείρηση το καθαρό προϊόν. 

Συνεπώς, ο δείκτης περιθωρίου καθαρού κέδρους δείχνει το πόσο αποτελεσματική και 

σώφρων είναι η διαχείριση της επιχειρηματικής περιουσίας καθώς και την ένταση του 

ανταγωνισμού στην αγορά του προϊόντος. Ο τύπος με βάση τον οποίο υπολογίζεται αυτός 

ο δείκτης αποδοτικότητας είναι ο εξής: 

[(καθαρό κέρδος πριν από τους τόκους + φορολόγηση) / πωλήσεις]*100. 

- Μεταβολές στο επίπεδο του χρέους: Ο δείκτης σύνθεσης κεφαλαίου δείχνει τι ποσοστό επί 

τοις εκατό των ξένων κεφαλαίων (δάνεια, προμηθευτές, πιστωτές, κ.λπ.) αποτελούν τα ίδια 

κεφάλαια της επιχείρησης (μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά). Όσο μεγαλύτερο είναι 

αυτό το ποσοστό τόσο καλύτερα, υπό την έννοια ότι τόσο μικρότερη είναι η εξάρτηση της 

επιχείρησης από ξένα κεφάλαια. Ο τύπος με βάση τον οποίο υπολογίζεται αυτός ο δείκτης 

δραστηριότητας είναι ο εξής: 

(ίδια κεφάλαια / ξένα κεφάλαια)*100. 

- Ικανότητα της επιχείρησης να γεννά ρευστότητα: Κατ’ αρχάς, ο νοοπολιτικώς 

πεπαιδευμένος επενδυτής λαμβάνει υπόψη του τον δείκτη κίνησης των στοιχείων 

ενεργητικού, ο οποίος δείχνει σε πόσες ημέρες η επιχείρηση ανακυκλώνει/ αξιοποιεί και 

μετατρέπει το σύνολο του ενεργητικού σε πωλήσεις. Με άλλα λόγια, ο δείκτης κίνησης 

των στοιχείων ενεργητικού δείχνει την ικανότητα μιας επιχείρησης να αξιοποιεί στην 

αρένα της αγοράς τα στοιχεία του ενεργητικού της (πάγια, εγκαταστάσεις, κ.λπ.), και άρα 

όσο μικρότερος είναι αυτός ο δείκτης τόσο το καλύτερο. Ο τύπος με βάση τον οποίο 

υπολογίζεται αυτός ο δείκτης αποτελεσματικότητας είναι ο εξής: 

365*(πωλήσεις / σύνολο ενεργητικού). 

    Ένας ακόμη σημαντικός δείκτης αποτελεσματικότητας είναι η περίοδος κίνησης 

αποθέματος, που δείχνει σε πόσες ημέρες τα αποθέματα πρώτων υλών και εμπορευμάτων 

μετατρέπονται σε πωλήσεις, δηλαδή την ικανότητα της επιχείρησης να μεγιστοποιεί την 

παραγωγική διαδικασία, και άρα όσο μικρότερος είναι αυτός ο δείκτης τόσο το καλύτερο. 

Ο τύπος με βάση τον οποίο υπολογίζεται αυτός ο δείκτης αποτελεσματικότητας είναι ο 

εξής: 

365* (απόθεμα / πωλήσεις), 

όπου: απόθεμα = άνοιγμα αποθέματος (αρχικό απόθεμα) – κλείσιμο αποθέματος (τελικό 

απόθεμα). 

    Επίσης, ο νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος επενδυτής λαμβάνει υπόψη του τον δείκτη 

άμεσης ρευστότητας, ο οποίος δείχνει σε τι ποσοστό επί τοις εκατό μπορεί να αντεπεξέλθει 

η επιχείρηση άμεσα μπροστά στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Άμεσα σημαίνει σε τι 
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ποσοστό επί τοις εκατό το ταμείο, οι τραπεζικοί λογαριασμοί και όποιο άλλο στοιχείου του 

ενεργητικού είναι άμεσα ρευστοποιήσιμο (π.χ. επιταγές ολίγων ημερών) μπορούν να 

καλύψουν το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων. Ο τύπος με βάση τον οποίο 

υπολογίζεται αυτός ο δείκτης ρευστότητας είναι ο εξής: 

(άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις)*100. 

(ix) Ο νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος επενδυτής έχει προσωπική σχέση με τις εταιρείες των 

οποίων μετοχές αγοράζει. Ο νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος επενδυτής δρα με συνείδηση 

ιδιοκτήτη, αφού άλλωστε η αγορά μετοχών μιας εταιρείας τον εντάσσει στον κύκλο των 

ιδιοκτητών-μετόχων της εταιρικής επιχείρησης. Προσφέρει, λοιπόν, υπομονετικά και με 

πίστη στην επιλογή του, κεφάλαιο στη διοίκηση της επιχείρησης στην οποία είναι μέτοχος, 

επιτρέποντας στη διοίκηση να επιδιώξει και να πραγματοποιήσει μακροπρόθεσμους 

αναπτυξιακούς στόχους. Οι νοοπολιτικώς πεπαιδευμένοι επενδυτές διακρατούν τις μετοχές 

που αγοράζουν για μακρύ χρονικό διάστημα και γι’ αυτό αξιολογούν πολύ αυστηρά και 

προσεκτικά το μάνατζμεντ των εταιρειών στις οποίες επενδύουν και, όταν είναι εφικτό και 

πρόσφορο, συνεργάζονται με τα διοικητικά συμβούλια αυτών των εταιρειών για να 

βελτιστοποιήσουν τις επιδόσεις τους.  

(x) Ένας νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος επενδυτής επενδύει πρώτα απ’ όλα στην ομάδα των 

ανθρώπων που διοικεί μια επιχείρηση, υπό την έννοια ότι η ποιότητα του μάνατζμεντ είναι 

η πρώτης σημασίας πλουτοπαραγωγική πηγή. Αποφεύγει να επενδύσει σε επιχειρήσεις που 

βρίσκονται υπό αναδιάρθρωση ή υπό μεταβολή της εταιρικής διοίκησης, καθώς, σε αυτές 

τις περιπτώσεις, οι μεταβλητές που πρέπει να αναλυθούν και να προβλεφθούν είναι 

εξαιρετικά πολύπλοκες και οι κίνδυνοι είναι σε μεγάλη έκταση ανεξέλεγκτοι. 

   

     Ο τρόπος με τον οποίο ο νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος επενδυτής επενδύει σε 

μετοχές έχει ως εξής: 

Γενικές κατευθυντήριες αρχές: 

1. Δεν ακολουθεί τις ημερήσιες διακυμάνσεις της αγοράς μετοχών: όταν ο νοοπολιτικώς 

πεπαιδευμένος επενδυτής έχει πραγματοποιήσει μια αγορά μετοχών δεν περιμένει να τον 

επικυρώσει άμεσα ούτε να τον επικυρώνει συνεχώς η αγορά. Όπως είπε ένας από τους 

μεγαλύτερους επενδυτές του 20ού αιώνα, ο Warren Buffett, «Σε ό,τι με αφορά η αγορά 

μετοχών δεν υπάρχει. Βρίσκεται εκεί μόνο σαν μια αναφορά στην οποία μπορώ να βλέπω 

αν κάποιος προσφέρεται να κάνει κάποια ανοησία.»  

2. Δεν προσπαθεί να αναλύσει λεπτομερώς τη γενική οικονομική κατάσταση, ούτε 

ανησυχεί ιδιαίτερα γι’ αυτήν: ο νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος επενδυτής αγοράζει μια 

επιχείρηση (κατά το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της που κατέχει) η οποία έχει 

ρεαλιστικές δυνατότητες να προοδεύσει ανεξαρτήτως του εάν η συνολική οικονομία 

αναπτύσσεται ή συρρικνώνεται. Η επιχείρηση που έχει εσωτερική αξία, και άρα 

επενδυτικό ενδιαφέρον για τον νοοπολιτικώς πεπαιδευμένο επενδυτή, έχει την ικανότητα 

να παράγει κέρδος σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό περιβάλλον, και αυτό αποδεικνύει την 

αξία της. 

3. Αγοράζει την ίδια την επιχείρηση κι όχι τη μετοχή της: ο νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος 

επενδυτής αγοράζει μετοχές μόνο εταιρειών τις οποίες θα ήταν διατεθειμένος να 

εξαγοράσει εξ ολοκλήρου εάν είχε το ανάλογο κεφάλαιο. Με άλλα λόγια, ο νοοπολιτικώς 

πεπαιδευμένος επενδυτής αναζητεί μια εταιρεία τις οποίας τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες κατανοεί, η οποία έχει ευνοϊκές μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία 

διοικείται από έντιμους και ικανούς ανθρώπους, και η οποία προσφέρεται σε ελκυστική 

τιμή. 

    Συνεπώς, για να αγοράσει μια μετοχή, ο νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος επενδυτής πρέπει 

να λάβει υπόψη του και να απαντήσει επακριβώς στα ακόλουθα ερωτήματα: 
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- Ποια είναι τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της παραγωγικής δραστηριότητας της 

δεδομένης εταιρείας; 

- Ποια είναι τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του μάνατζμεντ ης δεδομένης εταιρείας; 

- Ποια είναι τα θεμελιώδη χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά της δεδομένης εταιρείας; 

- Ποια είναι τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της αγοράς στην οποία η δεδομένη εταιρεία 

δραστηριοποιείται; 

    Συγκεκριμένα, ένας νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος επενδυτής θα αξιολογήσει θετικά 

μια μετοχή εάν πληροί όλα τα ακόλουθα κριτήρια: 

Ειδικά κριτήρια: 

1. Ο νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος επενδυτής απαιτεί, κατ’ αρχάς, να κατανοεί τις 

παραγωγικές δραστηριότητες της εταιρείας. Με άλλα λόγια, ο νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος 

επενδυτής πρέπει να κατανοεί τα έσοδα, τα έξοδα, τις ταμειακές ροές, τις εργασιακές 

σχέσεις, την τιμολογιακή πολιτική και τις κεφαλαιακές ανάγκες της δεδομένης εταιρείας. 

2. Η εταιρεία πρέπει να έχει μια συνεπή ιστορία λειτουργίας. Γενικά, τα καλύτερα επίπεδα 

κερδοφορίας, μακροπρόθεσμα, επιτυγχάνονται από εταιρείες που παράγουν το ίδιο προϊόν 

ή παρέχουν την ίδια υπηρεσία για αρκετά χρόνια. Η καλύτερη δε στιγμή για να αγοράσει 

κάποιος μετοχές μιας κερδοφόρας εταιρείας είναι εκείνη κατά την οποία η κερδοφορία της 

εν λόγω εταιρείας έχει διακοπεί για κάποιον βραχυπρόθεσμο εξωτερικό λόγο. 

3. Η εταιρεία πρέπει να έχει ευνοϊκές μακροπρόθεσμες προοπτικές. Πολύ σημαντικό 

πλεονέκτημα για μια εταιρεία είναι να έχει στην ιδιοκτησία της μεγάλο δίκτυο πωλήσεων. 

Οι εταιρείες προϊόντων/ πρώτων υλών – π.χ. οι εταιρείες πετρελαίου, φυσικού αερίου, 

αυτοκινήτων, κ.λπ. – εξαρτώνται υπερβολικά από την τιμή ενός μόνο προϊόντος – π.χ. οι 

πετρελαϊκές εταιρείες από το πετρέλαιο – και ανταγωνίζονται στον κλάδο τους με 

επίκεντρο την τιμή του δεδομένου προϊόντος, χωρίς να υπάρχει αξιόλογη διαφοροποίηση 

μεταξύ των προμηθευτών. Αντίθετα, οι εταιρείες που έχουν στην ιδιοκτησία τους δίκτυο 

πωλήσεων έχουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας στο πλαίσιο του οποίου μπορούν να 

εφαρμόσουν τιμολογιακή πολιτική που θα εξυπηρετεί τις εκάστοτε ανάγκες της διοίκησής 

τους (π.χ. θα μπορούν να αντισταθμίσουν τα κόστη από ορισμένα σφάλματα στο 

μάνατζμεντ). Από την άλλη πλευρά, ένας κάτοχος μεγάλου δικτύου πωλήσεων μπορεί να 

προκαλέσει την ανάπτυξη ανταγωνισμού είτε την παραγωγή υποκατάστατων αγαθών/ 

υπηρεσιών. Όταν συμβαίνει αυτό, η αξία του αποτελεσματικού μάνατζμεντ αποβαίνει 

ακόμη κρισιμότερος παράγοντας για τις οικονομικές επιδόσεις της επιχείρησης.  

4. Το μάνατζμεντ της επιχείρησης πρέπει να είναι ορθολογικό. Οι ορθολογικοί μάνατζερς 

επενδύουν την πλεονάζουσα ρευστότητα που παράγεται από την επιχείρηση σε 

προγράμματα τα οποία παράγουν κέρδη τα οποία είναι υψηλότερα από το κόστος του 

κεφαλαίου. Σε μακροπρόθεσμη βάση, η κατανομή του κεφαλαίου προσδιορίζει την αξία 

της εταιρείας. Γενικά, κάθε εταιρεία ακολουθεί έναν κύκλο οικονομικής ζωής: (i) στο 

αναπτυξιακό στάδιο, η εταιρεία μπορεί να πραγματοποιεί απώλειες, καθώς δημιουργεί 

αγορές και βελτιώνει τα προϊόντα της· (ii) στο επόμενο στάδιο της ταχείας ανάπτυξης, η 

εταιρεία επιδιώκει να αυξήσει τη ρευστότητά της, προβαίνει σε διακρατήσεις κερδών, 

συνάπτει δάνεια, είτε προβαίνει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου· (iii) στο τρίτο στάδιο, 

εκείνο της ωριμότητας, η εταιρεία γεννά περισσότερη ρευστότητα από εκείνη που έχει 

ανάγκη για τη λειτουργία της, καθώς αυξάνονται οι πωλήσεις της· και (iv) στο τελικό 

στάδιο, η πλεονάζουσα ρευστότητα φθάνει σ’ ένα ανώτατο όριο, πέρα από το οποίο δεν 

μπορεί να αυξηθεί, διότι φθίνουν οι πωλήσεις. Το κρίσιμο ζήτημα, για έναν νοοπολιτικώς 

πεπαιδευμένο επενδυτή, είναι το πώς διαχειρίζεται την πλεονάζουσα ρευστότητα η 

διοίκηση μιας εταιρείας κατά το τρίτο και το τέταρτο στάδιο του κύκλου οικονομικής ζωής 

της εταιρείας. Μια ορθολογική διοίκηση θα επενδύσει αυτήν τη ρευστότητα σε 

προγράμματα που έχουν ρυθμό απόδοσης υψηλότερο από το κόστος κεφαλαίου στην 

ανοικτή αγορά, ή, διαφορετικά, αυτοί οι πόροι πρέπει να επιστραφούν στους μετόχους υπό 
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μορφή μερισμάτων ή επαναγοράς ιδίων μετοχών. Αντίθετα, μια ανορθολογική διοίκηση 

συνεχίζει να επανεπενδύει σε προγράμματα με φθίνοντα ρυθμό απόδοσης.  

5. Η διοίκηση της εταιρείας πρέπει να ακολουθεί πολιτική διαφάνειας απέναντι στους 

μετόχους. Συγκεκριμένα, πρέπει να γνωστοποιεί στους μετόχους ανοικτά, με ακρίβεια και 

εντιμότητα τη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας, να έχει την ικανότητα να 

ομολογεί σφάλματα, και να αναφέρει όλες τις πτυχές της προόδου της εταιρείες. Επίσης, η 

διοίκηση της εταιρείας πρέπει να έχει πάντοτε ως ύψιστο σκοπό της τη μεγιστοποίηση της 

απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων.  

6. Η διοίκηση της εταιρείας πρέπει να έχει αυτόνομη στρατηγική σκέψη, ή, με άλλα λόγια, 

να είναι καινοτόμα. Ένα σημαντικό μέτρο αξιολόγησης της διοικητικής ομάδας μιας 

εταιρείας είναι το εάν και κατά πόσο μπορεί να σκέπτεται για λογαριασμό της, χωρίς να 

μιμείται άλλους μάνατζερς στην αγορά, να αναλαμβάνει ευθύνες δράσης και ανάπτυξης 

νέων έργων, και, γενικώς, να αρνείται να ακολουθήσει την ‘αγέλη’ στην οδό της 

μετριότητας. 

7. Η εταιρεία πρέπει να έχει υψηλό δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων για αρκετό χρονικό 

διάστημα (π.χ. κατά την τελευταία 5ετία). Ο νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος επενδυτής δεν 

ενδιαφέρεται τόσο για τον δείκτη κέρδους ανά μετοχή, αλλά για τον δείκτη απόδοσης ιδίων 

κεφαλαίων, διότι ο δεύτερος είναι πιο αξιόπιστο μέτρο της ικανότητας της διοίκησης να 

γεννά αποδόσεις από τη λειτουργία της εταιρείας απασχολώντας το κεφάλαιο που 

συνεισφέρουν οι μέτοχοι.  

8. Η εταιρεία πρέπει να έχει μεγάλο περιθώριο κέρδους. Συχνά, παρατηρείται το εξής 

παράδοξο: οι μάνατζερς εταιρειών με υψηλό κόστος λειτουργίας τείνουν να βρίσκουν 

τρόπους να αυξάνουν τις δαπάνες, ενώ οι μάνατζερς εταιρειών με χαμηλό κόστος 

λειτουργίας είναι ευαίσθητη ως προς την επίτευξη στόχων που αφορούν στη μείωση των 

δαπανών. Η ικανότητα της διοίκησης να περικόπτει μη αναγκαίες δαπάνες είναι σημαντικό 

κριτήριο για την αξιολόγηση μιας εταιρείας από έναν νοοπολιτικώς πεπαιδευμένο 

επενδυτή.  

9. Για κάθε ένα δολάριο παρακρατημένων κερδών, η εταιρεία πρέπει να έχει δημιουργήσει 

πρόσθετη αγοραία αξία τουλάχιστον ίση προς ένα δολάριο.  Για να υπολογίσουμε αυτόν 

τον παράγοντα, εργαζόμαστε ως εξής: αφαιρούμε το σύνολο των μερισμάτων από τα 

καθαρά κέρδη της εταιρείας κατά την τελευταία δεκαετία. Το υπόλοιπο εκφράζει το 

σύνολο των κερδών που παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας: έστω ότι είναι 

Α. Προσθέτουμε τον αριθμό Α στην αγοραία αξία που είχε η δεδομένη εταιρεία κατά την 

αρχή αυτής της δεκαετούς περιόδου, και έστω ότι βρίσκουμε άθροισμα Β. Εάν αυτή η 

εταιρεία έχει διαχειριστεί σωστά τα παρακρατημένα κέρδη, τότε η αγοραία αξία της στο 

τέλος αυτής της δεκαετούς περιόδου θα υπερβαίνει το ποσό Β· διαφορετικά, η διοίκησή 

της δεν έχει διαχειριστεί αποτελεσματικά τα παρακρατημένα κέρδη.  

10. Εάν μια μετοχή πληροί τα ανωτέρω εννέα κριτήρια αξιολόγησης μετοχών, τότε ο 

νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος επενδυτής εγκρίνει τη δεδομένη μετοχή προς αγορά. Δεν έχει 

όμως έρθει ακόμη η κατάλληλη στιγμή για να πραγματοποιήσει την αγορά αυτής της 

μετοχής. Πρέπει τώρα να αποφασίσει σε ποια τιμή θα την αγοράσει. Πρώτα απ’ όλα, 

ανεξάρτητα από το ποια τιμή έχει η δεδομένη μετοχή στο χρηματιστήριο την κάθε στιγμή, 

ο νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος επενδυτής αναζητεί να βρει ο ίδιος την πραγματική, 

εσωτερική, αξία της μετοχής. Ο νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος επενδυτής υπολογίζει την 

αξία μιας εταιρείας ως το άθροισμα των καθαρών ταμειακών ροών24 που προβλέπεται να 

                                                
24 Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ΚΤΡ), όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις λοιπές 
οικονομικές καταστάσεις, μας δίδει πληροφορίες: 

(α) για την μεταβολή στην καθαρή περιουσία και τη χρηματοοικονομική δομή μιας εταιρείας· 
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συμβούν στη διάρκεια ζωής αυτής της εταιρείας προεξοφλημένων με ένα κατάλληλο 

επιτόκιο, και ύστερα αυτήν την αξία τη διαιρεί δια του αριθμού των μετοχών που έχει 

εκδώσει η συγκεκριμένη εταιρεία κι έτσι βρίσκει την πραγματική, εσωτερική, αξία της 

μιας μετοχής αυτής της εταιρείας. 

    Για να δούμε πρακτικά πώς γίνεται αυτό, θα παραθέσουμε το ακόλουθο παράδειγμα: 

Έστω μια εταιρεία Ζ για την οποία ισχύουν οι ακόλουθες υποθέσεις: 

Υπόθεση 1: οι ταμειακές ροές της εταιρείας Ζ θα αυξάνονται κατά 15% κατ’ έτος συνεχώς 

για τα επόμενα 10 έτη. 

Υπόθεση 2: Χρησιμοποιείται προεξοφλητικό επιτόκιο 9% ετησίως για να συνεκτιμηθεί το 

αποτέλεσμα του πληθωρισμού. 

Υπόθεση 3: τον 11ο χρόνο, οι ταμειακές ροές της εταιρείας θα αυξηθούν κατά 5%.  

Υπόθεση 4: όλα τα ποσά σε δολάρια αναφέρονται σε εκατομμύρια.  

 

 

Παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών (για την επομένη 10ετία): 
 

Παρούσα Αξία των Μελλοντικών Ταμειακών Ροών 

Έτος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Σύνολο 

Ταμειακή ροή 
προηγουμένου 

 έτους 

$165 $190 $218 $251 $289 $332 $382 $440 $505 $581  

Ρυθμός  

ανάπτυξης 
15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%  

Ταμειακή ροή $190 $218 $251 $289 $332 $382 $440 $505 $581 $668  

Συντελεστής 

προεξόφλησης 
0,9174 0,8417 0,7722 0,7084 0,6499 0,5963 0,5470 0,5019 0,4604 0,4224  

Προεξοφλημένη αξία 

κατ’ έτος 
$174 $183 $194 $205 $216 $228 $241 $253 $267 $282 $2.243 

 

 

Συνεπώς, η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών της εταιρείας Ζ για τα 

επόμενα 10 έτη ισούται προς 2.243 εκατομμύρια δολάρια. Όμως, εφόσον υποθέτουμε ότι η 

                                                                                                                                       
(β) για τις δυνατότητές μιας εταιρείας να επηρεάζει τα ποσά και το χρόνο των ταμειακών ροών για 

να τις προσαρμόζει στην αλλαγή των συνθηκών και των ευκαιριών· 
(γ) για τη δυνατότητα μιας εταιρείας να δημιουργεί ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, 

κι έτσι επιτρέπει στους χρήστες να αναπτύξουν πρότυπα για να εκτιμούν και να συγκρίνουν την 

παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών των διαφόρων εταιρειών· 
(δ) για την οικονομική απόδοση μιας εταιρείας απαλλαγμένη από λογιστικούς χειρισμούς 

(αποσβέσεις, προβλέψεις, κερδοζημίες λογιστικές), πράγμα που διευκολύνει τόσο σε διαχρονικές 

όσο και σε διεπιχειρησιακές αναλύσεις· 
(ε) για τη σχέση μεταξύ λογιστικών αποτελεσμάτων και χρηματικών ροών (επίσης, μετατοπίζει την 

έμφαση από τα λογιστικά αποτελέσματα στις χρηματικές ροές)· 

(στ) για τον ταμειακό κύκλο και την επίπτωση της πιστωτικής πολιτικής στη ρευστότητα μιας 

εταιρείας. 
Ο τύπος για την καθαρή παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών (Net Present Value), 

NPV, είναι: 
n

i
i

i 1

values
NPV

(1 rate)




  

όπου n είναι ο αριθμός των ταμειακών ροών, j=1,2,…,n, και rate είναι το επιτόκιο ή το 

προεξοφλητικό επιτόκιο, με βάση το οποίο προεξοφλούνται οι ταμειακές ροές.  
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εταιρεία Ζ θα συνεχίσει να λειτουργεί, και άρα να γεννά ταμειακές ροές, και μετά από το 

10 έτος, πρέπει να υπολογίσουμε και την υπολειμματική αξία της μετά από τη 10ετία.  

 

 

Υπολειμματική αξία (μετά από το 10 έτος): 

 

Ταμειακή ροή 10ου έτους:  $668 

Ρυθμός ανάπτυξης: 5% 

Ταμειακή ροή 11ου έτους:  $701 

Ρυθμός κεφαλαιοποίησης: 4% 

Αξία στο τέλος του 10ου έτους: ($701) / (4%) = $17.525 

Συντελεστής προεξόφλησης στο τέλος του 10ου έτους: 0,4224 

Παρούσα αξία της υπολειμματικής αξίας:  $7.402 

 

Συνεπώς, η παρούσα αξία της υπολειμματικής αξίας της εταιρείας Ζ ισούται προς 7.402 

εκατομμύρια δολάρια.  

 

Η πραγματική, εσωτερική, αξία της εταιρείας Ζ: 

Η πραγματική, εσωτερική, αξία της εταιρείας Ζ ισούται προς το άθροισμα της καθαρής 

παρούσας αξίας των ταμειακών ροών των 10 επομένων ετών συν την παρούσα αξία της 

υπολειμματικής αξίας, δηλαδή 2.243+7.402 = 9.645 εκατομμύρια δολάρια. Κατά συνέπεια, 

εάν διαιρέσουμε το ποσό των 9.645 εκατομμυρίων δολαρίων δια του αριθμού των μετοχών 

που έχει εκδώσει η εταιρεία Ζ, βρίσκουμε την πραγματική, εσωτερική, αξία της μιας 

μετοχής της εταιρείας Ζ.  

    Ο νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος επενδυτής, όταν αποφασίσει ότι θέλει να αγοράσει 

μετοχές μιας συγκεκριμένης εταιρείας, επειδή ικανοποιεί τα προαναφερθέντα εννέα 

κριτήρια, υπολογίζει την πραγματική, εσωτερική, αξία της μετοχής της δεδομένης 

εταιρείας και την αγοράζει μόνο σε τιμή ίση προς ή όσο το δυνατόν μικρότερη από την 

εσωτερική της αξία. Συνεπώς, ο νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος επενδυτής προσπαθεί να 

αγοράσει τις επιχειρήσεις με τη μεγαλύτερη αξία και στη μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση. Με 

άλλα λόγια, ο νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος επενδυτής επενδύει σε μετοχές ακολουθώντας 

τα επόμενα τρία βήματα: (i) εξετάζει εάν μια μετοχή ικανοποιεί και τα εννέα κριτήρια που 

προαναφέραμε· (ii) εάν η μετοχή ικανοποιεί και τα εννέα προαναφερθέντα κριτήρια, τότε ο 

νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος επενδυτής υπολογίζει την πραγματική, εσωτερική, αξία αυτής 

της μετοχής· (iii) όταν ο νοοπολιτικώς πεπαιδευμένος επενδυτής βρει τη δεδομένη μετοχή 

να πωλείται στο χρηματιστήριο σε τιμή ίση προς ή χαμηλότερη από την πραγματική, 

εσωτερική, της αξία, τότε την αγοράζει. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, διαμορφώνει ένα μετοχικό 

χαρτοφυλάκιο που του επιτρέπει να είναι κερδισμένος ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις 

της αγοράς.  

 

Νοοπολιτικές Υπηρεσίες Κρυπτο-Χρηματοοικονομικής 

    Στην εποχή της υψηλής τεχνολογίας και της νοοπολιτικής, ο οικονομικός πλούτος 

μπορεί να γίνει τόσο άυλος, κρυφός, παγκοσμίως διασπαρμένος, αλλά και μεγάλος όσο 

μπορεί και θέλει ο κάθε οικονομικός δρων, διότι είναι πρωτίστως συνάρτηση της γνώσης 

και της ηθικής-ψυχολογίας, δηλαδή, είναι πρωτίστως νοοπολιτικό ζήτημα. Η νοοπολιτική 

δεξαμενή σκέψης και ιδιωτική εταιρεία πληροφοριών F.S.C. Ltd, της οποίας είμαι ο 

ιδρυτής και πρόεδρος, περιλαμβάνει έναν εσωτερικό κύκλο μελών στους οποίους παρέχει 

ειδική εκπαίδευση και γνώση ώστε να βελτιστοποιούν τις επιδόσεις τους στην κρυπτο-

χρηματοοικονομική, ιδιαιτέρως στις λεγόμενες prediction markets (αγορές προβλέψεων), 

οι οποίες λειτουργούν με ειδικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες, όπως, λ.χ., η Augur, και, σε 
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αυτές, το trading (η πραγματοποίηση συναλλαγών) διεξάγεται με κρυπτονομίσματα 

(cryptocurrencies), κυρίως με Ethereum. Στις αγορές προβλέψεων, μεταξύ άλλων, οι 

δρώντες μπορούν να αποκομίσουν κέρδη εάν στοιχηματίσουν σωστά (αναλόγως με την 

πληροφόρηση, τις γνώσεις και τις εκτιμήσεις του ο καθένας) είτε σε πολιτικά, είτε σε 

οικονομικά γεγονότα, είτε σε μετεωρολογικά/γεωφυσικά γεγονότα. 

    Για παράδειγμα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Augur είναι ένα αποκεντρωμένο “oracle” 

(μαντείο) και πρωτόκολλο διεξαγωγής αμέσων συναλλαγών μεταξύ ομοτέχνων (“peer to 

peer”) που δρουν στις αγορές προβλέψεων, και το software της Augur έχει εν μέρει 

αδειοδοτηθεί από το General Public License (GPL) και εν μέρει από το Massachusetts 

Institute of Technology (MIT). Με άλλα λόγια, η Augur είναι ένα πρωτόκολλο (ανοικτό 

λογισμικό) για χρήστες κρυπτονομισμάτων, ώστε μέσω αυτού να δημιουργούν τις δικές 

τους αγορές προβλέψεων (συγκεκριμένα, ένα σύνολο ανοικτών έξυπνων συμβολαίων που 

μπορούν να αναπτυχθούν με Ethereum blockchain). Σε αυτού του τύπου τις πλατφόρμες, οι 

αγορές δημιουργούνται από τους ιδίους τους συναλλασσομένους, και οι συναλλαγές σε 

αυτές διεκπεραιώνονται σε κρυπτονομίσματα, π.χ., σε Ethereum.  

    Μέσω των κρυπτο-χρηματοοικονομικών αγορών, και, συγκεκριμένα, μέσω των αγορών 

προβλέψεων, μπορείτε να αποκτήσετε έναν σημαντικό κρυπτο-πλούτο, συγκεκριμένα: (i) 

μέσω πολιτικών προβλέψεων, μετατρέποντας την πολιτική γνώση σε προβλεπτική δύναμη 

με το να εμπορεύεστε συμβόλαια που ουσιαστικώς είναι στοιχήματα που αφορούν σε 

αποτελέσματα εκλογών, σε δυνητικές πολιτικές αποφάσεις και σε άλλα πολιτικά γεγονότα∙ 

(ii) μέσω αντιστάθμισης γεγονότων (event hedging), στοιχηματίζοντας στην επέλευση 

καταστροφικών κινδύνων (π.χ., φυσικών καταστροφών, αγοραίων καταρρεύσεων, 

γεωπολιτικών κρίσεων κ.λπ.)∙ (iii) μέσω προβλέψεων εταιρικών αποτελεσμάτων, δηλαδή, 

με το να εμπορεύεστε συμβόλαια που ουσιαστικώς είναι στοιχήματα που αφορούν στην 

εξέλιξη ζωτικής σημασίας οικονομικών στοιχείων και έργων διαφόρων εταιρειών∙ (iv) 

μέσω προβλέψεων καιρικών/γεωφυσικών φαινομένων (π.χ., θερμοκρασιακές μεταβολές, 

εκρήξεις ηφαιστείων, ανεμοστροβίλους κ.λπ.).  

    Τα βήματα δράσης σε μια αγορά προβλέψεων είναι τα εξής: (i) Επιλέξτε ένα γεγονός 

που θα αποτελέσει το αντικείμενο των προβλέψεων. (ii) Δημιουργήστε μια αγορά 

προβλέψεων για αυτό το γεγονός, δηλαδή, ελέγξτε αν υπάρχει ήδη, και, αν δεν υπάρχει 

ήδη η συγκεκριμένη αγορά, δημιουργήστε τη με το αντίστοιχο λογισμικό. (iii) Αγοράστε 

και πωλήστε μετοχές του γεγονότος: αγοράστε μετοχές αν θέλετε να λάβετε θέση “long” 

στο αντίστοιχο γεγονός (επενδύοντας στο ότι θα συμβεί) ή πωλήστε μετοχές αν θέλετε να 

λάβετε θέση “short” στο αντίστοιχο γεγονός (επενδύοντας στο ότι δεν θα συμβεί). (iv) 

Αναφέρετε το κερδοφόρο αποτέλεσμα αφού συμβεί. (v) Διεκδικήστε τα κέρδη σας, τα 

οποία καταβάλλονται όταν ολοκληρωθεί και κλείσει η εν λόγω ad hoc αγορά (π.χ., όταν 

δημοσιευθούν τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών που αποτελούσαν το αντικείμενο μιας 

αγοράς προβλέψεων και έτσι καταστεί σαφές ποιες θέσεις αγοράς/πώλησης μετοχών ήταν 

κερδοφόρες). 

 

F.S.C. Ltd: ο Λευκός Πληροφοριακός σας Ιππότης . . .  
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