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Το χρήμα 

 

 

Ιστορία του χρήματος  

 

Η εμφάνιση του χρήματος 

 

Κατά τις συναλλαγές τους στην αρχαιότητα οι άνθρωποι είχαν καθιερώσει το ανταλλακτικό 
σύστημα βάσει του οποίου ο παραγωγός ενός προϊόντος αντάλλαζε τα επιπλέον προϊόντα με 
προϊόντα άλλου παραγωγού. Η μέθοδος της ανταλλαγής αγαθών χρονολογείται σε τουλάχι-
στον 100.000 χρόνια πριν, αν και δεν υπάρχει κανένα ιστορικό στοιχείο που να αποδεικνύει 
την ύπαρξη μιας κοινωνίας ή οικονομίας που βασίζονταν μόνο στη μέθοδο αυτή. 

Πολλοί πολιτισμοί σε όλο τον κόσμο ανέπτυξαν τελικά τη χρήση χρημάτων των οποίων η αξία 
βασίζονταν στην αξία του υλικού από το οποίο ήταν φτιαγμένα. Ο σίγλος ή σέκελ ήταν αρχικά 
μια μονάδα χρήματος αλλά και μονάδα βάρους. Η πρώτη χρήση του όρου προήλθε από τη 
Μεσοποταμία γύρω στο 3000 π.Χ. Κοινωνίες στην Αμερική, την Ασία, την Αφρική και την Αυ-
στραλία άρχισαν να χρησιμοποιούν όστρακα ως χρήμα. Πολλά αντικείμενα έχουν χρησιμο-
ποιηθεί ως χρήματα, από τα φυσικά λιγοστά πολύτιμα μέταλλα έως κοχύλια και από τσιγάρα 
έως τα εξ ολοκλήρου τεχνητά χρήματα όπως τα χαρτονομίσματα. Τα πρώτα νομίσματα κατα-
σκευάστηκαν αρχικά από χαλκό, κατόπιν από σίδηρο και αυτό επειδή ο χαλκός και ο σίδηρος 
ήταν ισχυρά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή όπλων. Η χρηματική αξία των 
νομισμάτων προέκυπτε από την αξία του μετάλλου από το οποίο ήταν κατασκευασμένο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%87%CF%8D%CE%BB%CE%B9
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Ο Βασιλιάς Φείδων του Άργους, το 700 π.Χ. περίπου, άλλαξε τα νομίσματα από το σίδηρο σε 
ένα μάλλον άχρηστο και διακοσμητικό μέταλλο, το ασήμι, και, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, 
αφιέρωσε μερικά από τα νομίσματα σιδήρου που έμειναν (που ήταν στην πραγματικότητα 
ράβδοι σιδήρου) στο ναό της Ήρας. Ο βασιλιάς Φείδων έπλασε τα ασημένια νομίσματα στην 
Αίγινα, στο ναό της θεάς της φρόνησης και του πολέμου Αθηνάς Αφαίας, και χάραξε τα νομί-
σματα με μια Χελώνα, η οποία χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα ως σύμβολο της κεφαλαιοκρα-
τίας. Τα νομίσματα Χελώνες έγιναν αποδεκτά ευρέως και χρησιμοποιήθηκαν ως διεθνές μέσο 
ανταλλαγής μέχρι τις ημέρες του Πελοποννησιακού Πολέμου, όταν η Αθηναϊκή δραχμή τα α-
ντικατέστησε. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο Τα πρώτα χρυσά νομίσματα στην ιστορία εκδόθηκαν 
από το Λύδιο βασιλιά Κροίσο, γύρω στο 650 – 600 π.Χ. Σύμφωνα με ένα μύθο, ο Δίας τιμώ-
ρησε την Ήρα και την έδεσε την με μια χρυσή αλυσίδα μεταξύ ουρανού και γης. Η Ήρα, με τη 
βοήθεια του Ηφαίστου, έσπασε τη χρυσή αλυσίδα και απελευθερώθηκε. Λέγεται ότι όλος ο 
χρυσός που βρίσκεται στη γη προέρχεται από τα κομμάτια αυτής της χρυσής αλυσίδας, που 
έπεσαν από τον ουρανό. Ίσως λόγω αυτού του μύθο, ο χρυσός χρησιμοποιήθηκε στην αρ-
χαία Ελλάδα μόνο στους ναούς, τάφους και κοσμήματα και δεν υπάρχει οποιοδήποτε αρχαίο 
ελληνικό χρυσό νόμισμα, μέχρι περίπου το 390 π.Χ., όταν ο Έλληνας βασιλιάς Φίλιππος ο 
2ος της Μακεδονίας εξέδωσε τα πρώτα χρυσά νομίσματα. Σύμφωνα με άλλο μύθο, οι εφευ-
ρέτες των χρημάτων ήταν η Δημοδίκη (ή Ερμοδίκη) από την Κύμη (σύζυγος του Μίδα), ο Λύ-
κος (γιος του Πανδίου του 2ου και πρόγονος των Λυκίων) και ο Εριχθόνιος, από τη Λυδία ή 
τη Νάξο.  

 

Η εξέλιξη του χρήματος 

 

Η μέθοδος της χρήσης νομισμάτων ως χρήματος, με βάση την αξία του υλικού από το οποίο 
ήταν φτιαγμένα τελικά εξελίχθη στη μέθοδο του αντιπροσωπευτικού χρήματος. Αυτό συνέβη 
επειδή οι έμποροι χρυσού και αργύρου ή οι τράπεζες άρχισαν να εκδίδουν αποδείξεις στους 
καταθέτες – εξαργυρώσιμες με χρήματα ουσιαστικής αξίας - τα οποία είχαν κατατεθεί. Τελικά, 
αυτές οι αποδείξεις έγιναν ευρέως αποδεκτές ως μέσο πληρωμής και ξεκίνησαν να χρησιμο-
ποιούνται ως χρήμα. 

Τα χάρτινα χρήματα ή τραπεζογραμμάτια χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην Κίνα, κα-
τά τη διάρκεια της Δυναστείας των Σονγκ. Αυτά τα τραπεζογραμμάτια, γνωστά ως "Jiaozi" 
εξελίχθηκαν από χρεόγραφο που είχαν χρησιμοποιηθεί από τον 7ο αιώνα μ.Χ., ωστόσο, δεν 
είχαν σταματήσει τη χρήση των νομισμάτων ουσιαστικής αξίας. Στην Ευρώπη τα πρώτα τρα-
πεζογραμμάτια εξεδόθησαν από τη Stockholms Banco το 1661 και χρησιμοποιήθηκαν πα-
ράλληλα με κέρματα. 

Η ευκολία των συναλλαγών που παρείχε η έκδοση των τραπεζογραμματίων από τις τράπεζες 
καθιέρωσε τα χαρτονομίσματα σε ευρεία και κοινώς αποδεκτή συναλλακτική πρακτική. Μ’ αυ-
τό το νομισματικό σύστημα, όπου το μέσο συναλλαγής είναι χαρτιά, τα οποία μπορούν να 
μετατραπούν σε προκαθορισμένες, σταθερές ποσότητες χρυσού, αντικαταστάθηκε η χρήση 
των χρυσών νομισμάτων ως χρήματος μεταξύ του 17ου και 19ου αιώνα στην Ευρώπη. Αυτά 
τα πιστοποιητικά χρυσού νομιμοποιήθηκαν ως χρήμα και η ρευστοποίησή τους σε χρυσό 
αποθαρρύνθηκε. Στις αρχές του 20ου αιώνα όλες σχεδόν οι χώρες υιοθέτησαν αυτό το σύ-
στημα όπου για τα πιστοποιητικά που εξέδιδαν, υπήρχε προκαθορισμένη ποσότητα χρυσού 
προς εξαργύρωση. 

Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, με τη διάσκεψη του Μπρέτον Γουντς, οι περισσότερες 
χώρες υιοθέτησαν τα χρήματα Fiat των οποίων η τιμή είχε καθοριστεί σύμφωνα με το δολά-
ριο ΗΠΑ. Το αμερικανικό δολάριο με τη σειρά του καθορίστηκε σε σχέση με το χρυσό. Το 
1971, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έπαυσε τη μετατρεψιμότητα του δολαρίου ΗΠΑ σε χρυσού. Με-
τά από αυτό, πολλές χώρες ακολούθησαν το παράδειγμα των ΗΠΑ και η πλειονότητα των 
χρημάτων παγκοσμίως σταμάτησε να υποστηρίζεται από αποθέματα χρυσού. 
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Γενικός ορισμός του χρήματος  
 
Χρήμα είναι οποιοδήποτε αντικείμενο ή εγγραφή χρησιμοποιείται από μια κοινωνία ως υπο-
κατάστατο αξίας, μέσο ανταλλαγής και μονάδα υπολογισμού (εμπορικής αξίας ή αγοραστικής 
δύναμης). Δεδομένου ότι οι ανάγκες προκύπτουν φυσικά, οι κοινωνίες δημιουργούν ένα συ-
ναλλακτικό μέσο όταν δεν υπάρχει κανένα. Σε άλλες περιπτώσεις, μια κεντρική αρχή δημι-
ουργεί ένα συναλλακτικό μέσο, αυτή είναι συχνότερα η περίπτωση στις σύγχρονες κοινωνίες 
με τα χαρτονομίσματα. 

Η αξία των χρημάτων προκύπτει κατά ένα μέρος από τη χρησιμότητά του ως μέσο ανταλλα-
γής εντούτοις η χρησιμότητά του ως μέσου ανταλλαγής εξαρτάται από την αναγνώριση της 
αγοραστικής του αξίας. Ως εκ τούτου αυτές οι δύο πτυχές των χρημάτων είναι αλληλοεξαρ-
τώμενες. 

Τα προϊόντα ήταν η πρώτη μορφή χρημάτων που εμφανίστηκαν. Στο πλαίσιο ενός συστήμα-
τος χρημάτων - προϊόντων, το αντικείμενο που χρησιμοποιείται ως χρήμα έχει την αξία έμφυ-
τη. Υιοθετείται συνήθως για να απλοποιήσει τις συναλλαγές σε μια οικονομία ανταλλαγής, 
κατά συνέπεια λειτουργεί πρώτα ως μέσο ανταλλαγής. Αρχίζει ως «αποθήκη» αξίας, δεδομέ-
νου ότι οι κάτοχοι των φθαρτών αγαθών μπορούν εύκολα να τους μετατρέψουν σε ανθεκτικά 
χρήματα. Στις σύγχρονες οικονομίες, τα χρήματα προϊόντων έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης ως 
μονάδα απολογισμού. Τα στηριγμένα σε χρυσό νομίσματα είναι μια κοινή μορφή χρημάτων. 

Τα χρήματα Fiat (χρήματα εξουσιοδότησης) είναι μια σχετικά σύγχρονη εφεύρεση. Μια κε-
ντρική αρχή δημιουργεί ένα νέο αντικείμενο χρημάτων που έχει την ελάχιστη εγγενή αξία. Η 
χρήση των χρημάτων από το κοινό, υπάρχει μόνο επειδή η κεντρική αρχή εξουσιοδοτεί την 
αποδοχή των χρημάτων κάτω από την ποινική ρήτρα του νόμου. Σε περιπτώσεις όπου το 
κοινό χάνει την πίστη στα χρήματα εξουσιοδότησης, υπάρχουν λίγα πράγματα που μια κε-
ντρική αρχή μπορεί να κάνει για να αποτρέψει την υιοθέτηση άλλων αντικειμένων χρημάτων 
από την κοινωνία.                     
 

Επένδυση (Investment) 

 

Ορισμός  

 

Επένδυση είναι κάθε υλικό, διαρκές, παραγωγικό αγαθό που δεν καταναλώνεται με τη χρησιμο-
ποίηση του, αλλά συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικής υποδομής μιας χώρας/επιχείρησης. 

Συμβάλλει δηλαδή στη δημιουργία νέου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (νέα κτίρια, νέες εγκατα-
στάσεις, νέος μηχανολογικός εξοπλισμός, επεκτάσεις του προϋπάρχοντος κεφαλαιουχικού 
εξοπλισμού). 

 

Διάκριση επενδύσεων 

 

Οι επενδύσεις σε μια οικονομία διακρίνονται σε ιδιωτικές και δημόσιες ανάλογα με το φορέα 
(ιδιωτικό ή δημόσιο) και το σκοπό (κέρδος ή κοινωνική ωφέλεια). 
 
      Ιδιωτικές επενδύσεις 

 

Οι ιδιωτικές επενδύσεις χρηματοδοτούνται συνήθως με αυτοχρηματοδότηση, αύξηση μετοχι-
κού κεφαλαίου ή δανεισμό και περιλαμβάνουν δαπάνες για κατοικίες, πάγιες εγκαταστάσεις 
των επιχειρήσεων και αύξηση των αποθεμάτων των επιχειρήσεων. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1
http://www.euretirio.com/2010/02/oikonomika-agatha.html
http://www.euretirio.com/2010/06/paragogi.html
http://www.euretirio.com/2010/03/oikonomiko-katharo-kerdos.html
http://www.euretirio.com/2012/09/auxisi-metoxikou-kefalaiou.html
http://www.euretirio.com/2010/06/metoxiko-kefalaio.html
http://www.euretirio.com/2010/06/metoxiko-kefalaio.html
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Οι ιδιωτικές επενδύσεις παγίων κεφαλαιουχικών αγαθών είναι εκείνες οι οποίες έχουν μεγάλη 
σημασία για την ανάπτυξη και τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας. 

 

Δημόσιες επενδύσεις 

 

Οι δημόσιες επενδύσεις (δρόμοι, σχολεία, νοσοκομεία, έργα υποδομής κλπ) χρηματοδοτού-
νται με εσωτερικό ή εξωτερικό δανεισμό, φορολογίες και αυτοχρηματοδότηση (από τις κατα-
σκευαστικές εταιρείες οι οποίες εισπράττουν τέλη από τους χρήστες των έργων υποδομής, 
π.χ. αεροδρόμια, μετρό, εθνικούς δρόμους, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που καθορί-
ζεται από τη σύμβαση με το δημόσιο). 

Συνήθως διακρίνονται σ’ εκείνες της κεντρικής διοίκησης (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε-
ων) και των ΔΕΚΟ. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, στις δημόσιες επενδύσεις, περιλαμβάνονται μόνον εκείνες 
της κεντρικής διοίκησης, ενώ οι επενδύσεις των ΔΕΚΟ θεωρούνται ιδιωτικές επενδύσεις. Αυ-
τό συμβαίνει γιατί οι επενδύσεις των ΔΕΚΟ υποτίθεται ότι αποφασίζονται με ιδιωτικοοικονο-
μικά κριτήρια όπως οι ιδιωτικές επενδύσεις, ενώ εκείνες της κεντρικής διοίκησης (κρατικός 
προϋπολογισμός) με κοινωνικά και πολιτικά κριτήρια. 

Οι επενδύσεις, επίσης, διακρίνονται σε καθαρές και ακαθάριστες επενδύσεις. Οι τελευταίες 
περιλαμβάνουν και τις αποσβέσεις, ενώ οι καθαρές επενδύσεις την καθαρή προσθήκη στο 
κεφάλαιο και τα αποθέματα προϊόντων στην οικονομία. 

 
Πηγές 

wikipedia 

www.euretirio.com 

Μαρία Ευθυμία Κοπάνου 

 
Xρηματιστήριο 
Χρηματιστήριο εννοούμε την οργανωμένη αγορά, η οποία συνήθως είναι επίσημα αναγνωρισμένη 
από το κράτος, όπου συναντώνται οι ενδιαφερόμενοι για την διενέργεια αγοροπωλησιών κινητών 
αξιών (όπως μερίδια κεφαλαίου ανωνύμων εταιρειών (μετοχές), τραπεζικά, κρατικά ή άλλα 
ομόλογα) ή/και εμπορευμάτων. Είναι, δηλαδή, μια αγορά, ένα ανταλλακτήριο χρηματοοικονομικών 
προϊόντων. Τα χρηματιστήρια αποτελούν ιδιόμορφες αγορές με την έννοια της ταυτόχρονης 
συνάντησης της προσφοράς και της ζήτησης. Αποτελούν οικονομικό θεσμό που κατά κανόνα 
αναγνωρίζεται από τα κράτη όπου λειτουργούν και η πλειονότητα τους με νομοθετικά και διοικητικά 
μέτρα καθορίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνονται οι αγορές και θεσπίζουν τις 
προϋποθέσεις και τους όρους λειτουργίας τους.  Το χρηματιστήριο είναι ένας μηχανισμός δημόσιας 
διαμόρφωσης τιμών στον οποίο έχουν όλοι πρόσβαση και όπου εκεί ιδανικά διαμορφώνεται μια 
σωστή τιμή σχετικά με τα προϊόντα δοθείσης της προϋπόθεσης ότι δεν υπάρχει χειραγώγηση, δεν 
εκμεταλλεύονται κάποιοι εσωτερική πληροφόρηση (έχουν ένα φίλο πχ που δουλεύει στην εταιρία 
ΑΒΓ που ξέρουν ότι θα δημοσιεύσει πολλά κέρδη αύριο και αγοράζουν τις μετοχές της από σήμερα) 
και ότι η αγορά είναι πλήρως πληροφορημένη (ότι ξέρουμε εμείς, το ξέρουν όλοι, άμεσα). Αυτό 
είναι ένας ορισμός που εμπεριέχει πολλές υποπεριπτώσεις, καθώς το χρηματιστήριο δεν είναι μια 
αλλά πολλές, διαφορετικών ειδών αγορές που διαπραγματεύονται πολλά και διαφορετικά προϊόντα 
η καθεμία. Τα χρηματιστήρια διακρίνονται σε Αξιών, Εμπορευμάτων, Παραγώγων και Ναύλων. 

 

http://www.euretirio.com/2010/06/foros.html
http://www.euretirio.com/
https://el.wikipedia.org/wiki/Κράτος
https://el.wikipedia.org/wiki/Μετοχή_(οικονομία)
https://el.wikipedia.org/wiki/Κεφάλαιο_(οικονομικά)
https://el.wikipedia.org/wiki/Ανώνυμη_Εταιρεία
https://el.wikipedia.org/wiki/Ανώνυμη_Εταιρεία
https://el.wikipedia.org/wiki/Ομόλογο
https://el.wikipedia.org/wiki/Νόμος_της_προσφοράς_και_της_ζήτησης
https://el.wikipedia.org/wiki/Χρηματιστήριο_αξιών
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Χρηματιστήριο_ναύλων&action=edit&redlink=1


5 
 

 
 

Χρηματιστήριο Aξιών 
Στο ευρύ κοινό είναι ίσως γνωστότερο το χρηματιστήριο αξιών. Το χρηματιστήριο αξιών, μπορεί να 
είναι και πρωτογενής και δευτερογενής αγορά, δηλαδή μπορούν να διαπραγματευτούν σε αυτή 
τόσο τίτλοι που εκδίδονται σήμερα πχ. από επενδυτικές τράπεζες για λογαριασμό κάποιας 
επιχείρησης, όσο και τίτλοι που έχουν εκδοθεί παλιότερα . Σε αυτό έχουμε διαπραγμάτευση 
προιόντων με μεγάλη διάρκεια ζωής (άνω των 12 μηνών), αξιογράφων που ενσωματώνουν χρέος 
(ομόλογα) ή κυριότητα επί κάποιου ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας (μετοχές). Για 
πιό βραχυπρόθεσμα προιόντα, πχ διατραπεζικό επιτόκιο Euribor, ή Ευρωδολλάρια, υπάρχουν οι 
αγορές χρήματος. Το πρώτο χρηματιστήριο αξιών ιδρύθηκε στη Φλάνδρα, πιθανότατα στην 
Αμβέρσα (σημερινό Βέλγιο) το 1460. Ο θεσμός διαδόθηκε γρήγορα στην περιοχή. Το 1602 στο 
χρηματιστήριο του Άμστερνταμ εισήχθη η πρώτη πολυμετοχική εταιρεία, η Ολλανδική Εταιρεία 
Ανατολικών Ινδιών (Dutch East India Company). Σήμερα τα χρηματιστήρια είναι ένας απαραίτητος 
θεσμός για το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Στις πλούσιες οικονομίες του κόσμου συναντάμε και 
τις πιο ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές που συνήθως βασίζονται σε ένα χρηματιστήριο αξιών, όπως 
το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) στη Wall Street (όπου και το NASDAQ), το 
χρηματιστήριο του Λονδίνου, του  Παρισιού ή της  Φρανκφούρτης. 

Χρηματιστήριο Ναύλων 
Τις ανάγκες της ναυλαγοράς εξυπηρετούν σε μεγάλο βαθμό σήμερα ειδικά χρηματιστήρια τα 
λεγόμενα Χρηματιστήρια Ναύλων. Με τον ναυτεμπορικό όρο Ναυλαγορά (freight market) 
χαρακτηρίζεται όλο το εμπορικό εκείνο φάσμα της αγοράς που αναφέρεται σε ναύλους και που 
διαμορφώνεται τελικά από την υφιστάμενη κάθε φορά προσφορά και ζήτηση χωριτικότητας πλοίων, 
για μεταφορές αγαθών. Σε χρονικές περιόδους υπερβολικής ζήτησης χωρητικότητας πλοίων οι 
τιμές των ναύλων εκτινάσσονται σε μεγάλα ύψη με συνέπεια να παρατηρείται η λεγόμενη "έκρηξη 
της ναυλαγοράς" για την οποία και χρησιμοποιείται ο διεθνής όρος "μπουμ" (boom). Το αντίθετο 
όταν παρατηρείται απότομη πτώση (κοινώς κατρακύλισμα) των ναύλων, κυρίως λόγω 
υπερπροσφοράς χωρητικότητας ή άλλων αιτιών (π.χ. πολέμου, οικονομικών αποκλεισμών κ.λπ.) 
τότε λέγεται ότι η ναυλαγορά βρίσκεται σε μεγάλη πτώση και χρησιμοποιείται ευρύτερα ο διεθνής 

https://el.wikipedia.org/wiki/Φλάνδρα
https://el.wikipedia.org/wiki/Αμβέρσα
https://el.wikipedia.org/wiki/Βέλγιο
https://el.wikipedia.org/wiki/1460
https://el.wikipedia.org/wiki/Θεσμός
https://el.wikipedia.org/wiki/1602
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Χρηματιστήριο_του_Άμστερνταμ&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Ολλανδική_Εταιρεία_Ανατολικών_Ινδιών
https://el.wikipedia.org/wiki/Ολλανδική_Εταιρεία_Ανατολικών_Ινδιών
https://el.wikipedia.org/wiki/Ολλανδική_Εταιρεία_Ανατολικών_Ινδιών
https://el.wikipedia.org/wiki/Οικονομία
https://el.wikipedia.org/wiki/Χρηματιστήριο_της_Νέας_Υόρκης
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=NASDAQ&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Χρηματιστήριο_του_Λονδίνου&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Χρηματιστήριο_του_Παρισιού&action=edit&redlink=1
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όρος "ρολ-ντάουν" (roll-down), αντί του "κραχ" που χρησιμοποιείται σε άλλους χώρους, όπως τα 
χρηματιστήρια. 
 

  
 
Χρηματιστήριο Παραγώγων 
Παράγωγο προιόν είναι ένα χρηματοοικονομικό προιόν, σαν σύμβαση που έχει κάποια διάρκεια και 
περιλαμβάνει μια συμφωνία σε συγκεκριμένη ποσότητα-τιμή. Η αξία του προιόντος αυτού είναι 
άρρηκτα δεμένη με το προιόν στο οποίο αναφέρεται (φυσικό πχ. στάρι, καφές ή χρηματοοικονομικό 
πχ. μετοχές). Με το παράγωγο εξομαλύνουμε τον κίνδυνο που έχουμε εξαιτίας της αβεβαιότητας 
σχετικά με την μελλοντική τιμή του αγαθού (υποκείμενο μέσο). Αρχαιότερο Χρηματιστήριο 
Παραγώγων για Futures και Options είναι αυτό του Σικάγο (CBOT - Chicago Board of Trade) που 
δημιουργήθηκε το 1848. Στην Ελλάδα υπάρχει το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών που ανήκει 
στην εταιρεία στην οποία ανήκει και το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων 
 Από την δεκαετία του ‘80 και έπειτα έχουν δημιουργηθεί ή έχει γίνει προσπάθεια για να 
δημιουργηθούν χρηματιστήρια εμπορευμάτων σε σχεδόν όλες τις ηπείρους και στις περισσότερες 
χώρες του αναπτυγμένου αλλά και του αναπτυσσόμενου κόσμου. Τα πιο πετυχημένα και γνωστά 
χρηματιστήρια εμπορευμάτων είναι αυτά τα οποία λειτουργούν σε αναπτυγμένες χώρες όπως αυτό 
του Σικάγο, της Ν. Υόρκης στις Η.Π.Α. και το χρηματιστήριο μετάλλων του Λονδίνου στην Αγγλία. 
Την τελευταία δεκαετία άνθιση παρουσιάζουν χρηματιστήρια εμπορευμάτων τόσο στην Ινδία όσο 
και στην Κίνα αλλά και σε άλλες ασιατικές χώρες. Προσπάθειες έχουν γίνει προκειμένου να 
δημιουργηθούν χρηματιστήρια εμπορευμάτων και σε αφρικανικές χώρες. Τα χρηματιστήρια 
εμπορευμάτων λαμβάνουν διαφορετικές μορφές, επιτελούν μία σειρά από διαφορετικές λειτουργίες 
και σε αυτά διαπραγματεύονται ποίκιλα αγαθά καθώς και χρηματιστηριακά παράγωγα των αγαθών 
που διαπραγματεύονται. Σύντομα σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ελλάδα θα αναβιώσει και το 
Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων στον Πειραιά, με βάση το ελαιόλαδο. 

Λόγοι αποτυχίας Χρηματιστήριων Εμπορευμάτων 
Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα επιτυχημένο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων θα πρέπει να έχουν 
εξετασθεί οι λόγοι για τους οποίους έχει αποτύχει στο παρελθόν ένας σημαντικός αριθμός τέτοιων 
αγορών. Παρουσιάζονται πιο κάτω οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους αποτυγχάνουν τα 
χρηματιστήρια εμπορευμάτων, όπως αυτοί αναδεικνύονται από την μελέτη περιπτώσεων σε χώρες 
τις Κεντρικής Ασίας, των Βαλκανίων καθώς και σε χώρες της Αφρικανικής Ηπείρου:   

• Έλλειψη σχετικής κουλτούρας και εκπαίδευσης κυρίως από την πλευρά των παραγωγών – 
πωλητών. 

•  Προβληματικός χρηματοοικονομικός τομέας της χώρας παραγωγής του αγαθού. 

•  Ελλειμματικό ή ανύπαρκτο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για το Χρηματιστήριο 
Εμπορευμάτων ή/και έλλειψη στήριξης από την κεντρική Κυβέρνηση. 
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•  Μικρό μέγεθος αγροτικής οικονομίας (μικρό μέγεθος κλήρων, μικρό μέγεθος παραγωγών 
ανά προϊόν κ.α.). 

•  Εμπόδια νομοθετικά ή δασμολογικά στην διενέργεια του διεθνούς εμπορίου. 

•  Επιβολή ποσοστώσεων και φόρων ή έλεγχος τιμών των αγαθών από την κυβέρνηση. 

•  Υψηλή φορολόγηση των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων από το κράτος. 

•  Έλλειψη στήριξης του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων από το χρηματοπιστωτικό σύστημα 
του κράτους στο οποίο δραστηριοποιείται. 

•  Αγροτική παραγωγή ποιοτικά πολυκερματισμένη. 

•  Έλλειψη κερδοσκόπων (speculators) στην αγορά του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων 
λόγω μη ξεκάθαρων όρων του παιχνιδιού και ρηχής αγοράς. 

•  Έλλειψη αποθηκευτικών χώρων οι οποίοι να δέχονται να εφαρμόσουν τα ελάχιστα των 
προδιαγραφών αποθήκευσης του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων. 

•  Υψηλά κόστη μεταφορών λόγω ανυπαρξίας υποδομών και δικτύων. 

•  Αδυναμία επικοινωνίας των ευεργετημάτων του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων στους εν 
δυνάμει συμμετέχοντες. Ελλειμματικό Marketing και προώθηση του θεσμού, κυρίως στα αρχικά 
στάδια λειτουργίας του. 

•  Οικονομική ή πολιτική αποσταθεροποίηση της χώρας λειτουργίας του Χρηματιστηρίου 
Εμπορευμάτων.   

•  Γενικευμένη έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στα συναλλασσόμενα μέρη μίας χώρας λόγω 
κουλτούρας ή γενικευμένης αίσθησης ανομίας. 

 

 

Λόγοι Δημιουργίας 
Τα χρηματιστήρια τα δημιούργησε η επιδίωξη για την εξεύρεση βραχυπρόθεσμων αλλά κυρίως 
μακροπρόθεσμων κεφαλαίων και η ανάγκη για σύναψη αγοροπωλησιών μεγάλων ποσοτήτων 
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εμπορευμάτων που βρίσκονται μακρυά από τον τόπο διαπραγμάτευσης τους, ενώ απαιτούνταν για 
αυτά σοβαρά κεφάλαια αλλά και η τάση για κερδοσκοπία. 

Το πρώτο χρηματιστήριο στην ιστορία ήταν αυτό του Άμστερνταμ που δημιουργήθηκε το 1611 ενώ 
ακολούθησαν αυτά της Βιέννης το 1771 και του Λονδίνου το 1773 που ξεκίνησε από ένα καφενείο 
στο οποίο συναντιόντουσαν οι συναλλασσόμενοι. 

 

H λειτουργία του Χρηματιστηρίου 
Ένα χρηματιστήριο μπορεί να εκληφθεί ως ο συνδυασμός δύο ξεχωριστών λειτουργιών: 

1. Η Λειτουργία Πρωτογενούς Χρηματιστηρίου: 

Όπου οι εταιρείες μπορούν να συγκεντρώσουν μακροπρόθεσμα κεφάλαια για τις επιχειρήσεις τους 
με την έκδοση μετοχών (και άλλων χρεωγράφων) σε επενδυτές. 

2. Η Λειτουργία Δευτερογενούς Αγοράς: 

Όπου οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν και να πουλήσουν αυτές τις μετοχές σε τρέχουσες 
τιμές, όπως καθορίζονται στο χρηματιστήριο. Μια εταιρεία που επιθυμεί να στήσει μια νέα 
επιχείρηση ή να επεκτείνει την υπάρχουσα επιχείρησή της μπορεί να συγκεντρώσει το κεφάλαιο 
που χρειάζεται είτε με δανεισμό χρημάτων είτε εκδίδοντας μετοχές σε επενδυτές. Οι επενδυτές 
γίνονται μέτοχοι της εταιρείας, που σημαίνει ότι είναι συνιδιοκτήτες της εταιρείας και συμμετέχουν 
στα κέρδη και στην ανάπτυξή της. Οι εταιρείες που επιθυμούν τη συναλλαγή των μετοχών τους θα 
πρέπει πρώτα να εισαχθούν οι μετοχές τους στο χρηματιστήριο. 

Τα χρηματιστήρια έχουν οργανωμένη μορφή η οποία οφείλεται στους παρακάτω λόγους: 

• Στην ταχύτητα διενέργειας των συναλλαγών 
• Στην αμεσότητα τους 
• Στην δημοσιότητα των συναλλαγών όπου φαίνονται δημόσια όλα τα χαρακτηριστικά των 
συναλλαγών (προσφορά, ζήτηση, ποσότητα και αξία) 
• Στην καθαρότητα των συναλλαγών. 

  
Προϋποθέσεις εισαγωγής στο χρηματιστήριο 
 
 Μια εταιρεία θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη, ώστε να υφίσταται αγορά στις μετοχές της  και θα 
πρέπει να συμφωνήσει να τηρεί τους κανόνες εισαγωγής οι οποίες, μεταξύ άλλων,   απαιτούν απ' 
αυτήν να ενημερώνει το χρηματιστήριο για δραστηριότητές της και τακτικά να  αναφέρει κέρδη και 
άλλες οικονομικές πληροφορίες.Αφού εισαχθούν οι μετοχές μιας εταιρείας στο χρηματιστήριο και 
έχει εκδώσει μετοχές σε επενδυτές, τότε οι μετοχές μπορούν να πουληθούν σε άλλους επενδυτές 
στο χρηματιστήριο.Μεμονωμένα άτομα μπορούν να αγοράσουν μετοχές απευθείας μέσω μίας 
χρηματιστηριακής εταιρίας ή μπορούν να τοποθετήσουν τα χρήματά τους με ένα διαχειριστή 
κεφαλαίου ή χρηματοοικονομικό οργανισμό, ίσως έναν που διαχειρίζεται διάφορα επενδυτικά 

https://el.wikipedia.org/wiki/Κερδοσκοπία
https://el.wikipedia.org/wiki/Προσφορά
https://el.wikipedia.org/wiki/Ζήτηση
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κεφάλαια.Η αγοραπωλησία των μετοχών λαμβάνει χώρα στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγής με 
προσωπικό στις χρηματιστηριακές εταιρείες να εισαγάγουν παραγγελίες αγοραπωλησίας εκ 
μέρους των επενδυτών. 

Η σημασία της συμμετοχής των επενδυτών 
Η αξία των μετοχών καθορίζεται από δυνάμεις προσφοράς και ζήτησης, καθώς οι μεμονωμένοι 
επενδυτές και διαχειριστές κεφαλαίου αποφασίζουν σε τι τιμή θα αγοράσουν και θα πουλήσουν. Οι 
μεμονωμένοι επενδυτές είναι σημαντικό μέρος της διαδικασίας καθώς ελέγχουν ένα μεγάλο 
ποσοστό του συνολικού κεφαλαίου που επενδύετε στο χρηματιστήριο. Το χρηματιστήριο παρέχει 
μια ευκαιρία στους επενδυτές να συνεισφέρουν και να επωφεληθούν από τις δραστηριότητες 
δημιουργίας πλούτου των εταιρειών και μ' αυτό τον τρόπο να συμμετέχουν στην ευρύτερη 
οικονομία. Όταν αγοράζετε αγαθά ή υπηρεσίες από εταιρείες των οποίων έχουν εισαχθεί οι μετοχές 
στο χρηματιστήριο, συνεισφέρετε στην ανάπτυξή τους και παρέχετε την ευκαιρία για μεγαλύτερα 
κέρδη, τα οποία τους επιτρέπουν να πληρώσουν υψηλότερα μερίσματα σε μετόχους. Για τους 
μεμονωμένους επενδυτές, ο πλούτος δημιουργείται με τη μορφή μερισμάτων και άλλη κέρδη 
εισοδήματος και κεφαλαίου από την πώληση μετοχών καθώς οι τιμές ανεβαίνουν. Επωφελείται 
επίσης και η εταιρεία γιατί, αν υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τις μετοχές της, θα μπορέσει να 
συγκεντρώσει πρόσθετο κεφάλαιο όταν χρειαστεί στο μέλλον. 

 

Ο ρόλος- σκοπός του Χρηματιστηρίου 
Ο οικονομικός ρόλος του Χρηματιστηρίου είναι: 

 Διευκολύνει τις συναλλαγές, γιατί επιτρέπει στους εκπροσώπους της προσφοράς και της 
ζήτησης να βρίσκονται ταυτόχρονα στον συγκεκριμένο τόπο διαπραγμάτευσης. 
 Επιτρέπει την ελεύθερη διαμόρφωση τιμών και αγαθών με βάση τον θεμελιώδη νόμο της 
προσφοράς και της ζήτησης. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται ο κίνδυνος της δημιουργίας 
τεχνητών τιμών. 
 Δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να εξεύρουν κεφάλαια αλλά και στους επενδυτές να 
μπορούν να διαθέσουν τα χρήματα που έχουν στην επένδυση τους σε τίτλους, με την προσδοκία 
του κέρδους, συμβάλλοντας έτσι στην τόνωση της παραγωγικότητας και γενικότερα στην ανάπτυξη 
της χώρας που λειτουργεί το χρηματιστήριο. 
 
 O σκοπός του Χρηματιστηρίου είναι: 
 Να παρέχει την δυνατότητα στις Εταιρείες να αναπτυχθούν αντλώντας κεφάλαια από τους 

επενδυτές. 
 Να προστατεύσει το επενδυτικό κοινό μέσω της νομοθεσίας και να διασφαλίσει την 

εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της Χρηματιστηριακής αγοράς. 
 Να ενθαρρύνει και να προωθήσει της επενδύσεις, να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την 

ανάπτυξη της αγοράς αξιών καθώς και τον έλεγχο και ρύθμιση των συναλλαγών για κινητές 
αξίες. 

 Να διασφαλίσει πλήρη και ίση πληροφόρηση για όλους τους επενδυτές, η αποφυγή 
δημιουργίας παραπλανητικής αγοράς και η καταστολή των δόλιων και ανάρμοστων 
μεθόδων χρηματιστηριακής συναλλαγής. 

 Η κατάρτιση και υποβολή για έγκριση των αναγκαίων για την επίτευξη των σκοπών των 
χρηματιστηριακών Κανονισμών και η εκτέλεση κάθε άλλης αναγκαίας για το σκοπό αυτό 
ενέργειας. 

 Να διευρύνει την Χρηματιστηριακή αγορά με την εισαγωγή νέων εταιρειών από όλο τον 
κόσμο. 

 Εισαγωγή νέων χρηματιστηριακών προϊόντων.   
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Πλεονεκτήματα των εταιρειών από την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο 

• Άντληση των αναγκαίων κεφαλαίων που χρειάζονται με χαμηλότερο κόστος 
χρηματοδότησης για ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων τους. 

• Περιορίζει την εξάρτιση τους από παραδοσιακούς μηχανισμούς χρηματοδότησης.   
• Ενδυνάμωση και διεύρυνση της κεφαλαιουχικής και μετοχικής βάσης για καλύτερη 

αντιμετώπιση του ανταγωνισμού. 
• Βελτίωση των μεθόδων διοίκησης και στρατηγικής αφού ο έλεγχος μετατοπίζεται από το 

οικογενειακό περιβάλλον σε ένα μεγάλο αριθμόν μετόχων με πίεση για θετικά 
αποτελέσματα και βελτιωμένες επενδυτικές κινήσεις. 

• Ευχέρεια για εισαγωγή των τίτλων τους σε άλλα χρηματιστήρια. Με αποτέλεσμα την 
περαιτέρω διεύρυνση του μετοχικού τους κεφαλαίου και των δραστηριοτήτων τους σε άλλες 
αγορές. 

• Καλύτερη προβολή και περισσότερο κύρος διότι η εισαγωγή μιας εταιρείας στο 
χρηματιστήριο θεωρείται ως καταξίωση. 

• Καλύτερη δυνατότητα για επενδύσεις στο εξωτερικό με καλύτερη απόδοση. Η τιμή της 
μετοχής μίας εταιρείας στο χρηματιστήριο αντιπροσωπεύει την πραγματική αξία της και 
δείχνει πόσο εύρωστη είναι. Οι μέτοχοι της έχουν την ευχέρεια οποτεδήποτε θέλουν να 
ρευστοποιήσουν την επένδυση τους, κάτι που είναι πιο δύσκολο για επενδύσεις σε μετοχές 
ιδιωτικών εταιρειών ή ακόμα και σε κτηματική περιουσία. 

 
Μειονεκτήματα της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο 

• Μείωση του βαθμού ελέγχου από τους ιδιοκτήτες. 
• Εποπτικός έλεγχος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς και τις αρχές του 

Χρηματιστηρίου. 
• Συνεχής υποχρέωση των Εταιρειών για πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού. Εξαμηνιαίες, 

Προκαταρκτικές και ετήσιες εκθέσεις. 
• Δήλωση για κάθε συναλλαγή μεγαλομετόχου, αξιωματούχου ή διοικητικού συμβούλου. 
• Αυξημένα έξοδα που αφορούν την δημοσιοποίηση της εταιρείας. 
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Είδη Χρηματιστηριακών Συναλλαγών 

Τα πιο συνηθισμένα είδη χρηματιστηριακών συναλλαγών και συμβάσεων είναι τα παρακάτω: 

·     Συναλλαγές τις μετρητοίς: σύναψη της αγοραπωλησίας χρειάζεται μια απλή εντολή στο 
χρηματιστηριακό γραφείο και εκτέλεση και ολοκλήρωσή της είναι σύντομη. Αγορές με 
πιστωτική διευκόλυνση: Αυτές οι συναλλαγές δίνουν τη δυνατότητα μεγαλύτερων αγορών 
από τα ποσά που διαθέτουν οι επενδυτές ( buying on margin ). Οι λογαριασμοί margin 
σήμερα έχουν λάβει σημαντικές διαστάσεις. 

·      Βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές πωλήσεις: επενδυτής σε αυτή τη περίπτωση προβαίνει 
πρώτα σε πώληση και μετά σε αγορά. βραχυπρόθεσμος πωλητής προμηθεύεται από έναν 
χρηματιστή τους τίτλους που προπουλάει και στη συνέχεια προβαίνει σε αγορά για την 
κάλυψη της βραχυπρόθεσμης θέσης του. Εφόσον αγοραστής αποφασίσει άμεση διάθεση, 
χρηματιστής θα πρέπει να δανειστεί προσωρινά τους υπόψη τίτλους από άλλο χρηματιστή. 
Για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της αποφυγής κερδοσκοπικών 
πράξεων “αέρα” και στρέβλωσης των τιμών, οι αγοραπωλησίες διέπονται από μια σειρά 
κανόνων και περιορισμών. 

·     Διασφαλιστικές συμβάσεις: Οι συμβάσεις αυτές είναι σε προσυμφωνημένη τιμή με δικαίωμα 
επιλογής (option) για τη πραγματοποίησή τους όχι. Οι συμβάσεις αυτές υπάγονται στα 
λεγάμενα “παράγωγα χρηματιστηριακά προϊόντα”. 

 

Εμπορεύματα στις Χρηματαγορές 
Εμπορεύματα (commodities) είναι τα αγαθά, μέταλλα, ή άλλη τυποποιημένη φυσική ουσία που οι 
επενδυτές αγοράζουν και πωλούν συνήθως μέσω συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης 
(commodity futures). Η διαπραγμάτευση και η αγοραπωλησία των εμπορευμάτων διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στις διεθνείς αγορές και τα χρηματιστήρια εμπορευμάτων. Τα πιο γνωστά 
συμβόλαια των commodities μπορούν να διακριθούν σε ευρύτερες κατηγορίες όπως ενέργεια 
(πετρέλαιο, φυσικό αέριο), μέταλλα (χρυσός, άργυρος, χαλκός, μόλυβδος, ψευδάργυρος, νίκελ 
κλπ), δημητριακά, τρόφιμα και κλωστοϋφαντουργικά. Στο ΧΕ θα μπορούν να διαπραγματεύονται 
προϊόντα (αγροτικά, αλιεία, κλπ) καθώς επίσης και χρηματιστηριακά παράγωγα των προϊόντων 
αυτών. 

Οι βασικές κατηγορίες των χρηματιστηριακών προϊόντων τα οποία είναι εισηγμένα και διατίθενται 
προς διαπραγμάτευση στις αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι: 
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• μετοχές, δικαιώματα μετοχών, καθώς και τίτλοι παραστατικοί μετοχών 
• τίτλοι σταθερού εισοδήματος 
• μερίδια Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFs) 
• συμβόλαια Mελλοντικής Eκπλήρωσης (ΣΜΕ)-futures επί μετοχών & δεικτών 
• συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης (ΔΠ)-options επί μετοχών & δεικτών 
• συμβάσεις Repos έναντι τις ΕΤ.ΕΚ. ή σε άλλη διμερή βάση, επί: 
μετοχών που υπάγονται στην Κατηγορία Κύριας Αγοράς και συνιστούν                υποκείμενη αξία 
Παραγώγωνμετοχών που συμμετέχουν σε δείκτη που συνιστά υποκείμενη αξία Παραγώγων 
μετοχών, για τις οποίες ασκείται ή πρόκειται να ασκηθεί Ειδική Διαπραγμάτευση 
μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων 
μετοχές και ETFs ξένων αγορών. 

 

Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά (ΝΕ.Χ.Α.) 
 
Στην ελληνική Χρηματιστηριακή αγορά δημιουργήθηκαν νέες ανάγκες, ιδιαίτερα μετά τη 
τοποθέτηση της στις ανεπτυγμένες αγορές, που θα πρέπει να καλυφθούν με νέες αποφάσεις των 
χρηματιστηριακών αρχών. Μεγάλες αλλαγές έχουν γίνει τελευταία στο ελληνικό Χρηματιστήριο, 
βελτιώνοντας σημαντικά τη θέση του στην παγκόσμια αγορά των επενδύσεων. Μια πολύ 
σημαντική καινοτομία για το ελληνικό Χρηματιστήριο είναι η δημιουργία μιας νέας 
χρηματιστηριακής αγοράς, της ΝΕ.Χ.Α. Αξίζει να σημειωθεί ότι τη στιγμή που μια εταιρία καταθέτει 
αίτηση στο Χρηματιστήριο Αξιών θα πρέπει να έχει ισολογισμό προηγούμενης χρήσης με τα 
κεφάλαια που απαιτεί εισαγωγή. Έτσι όσες εταιρίες κυρίως της Παράλληλης αγοράς είχαν πέρυσι 
το ύψος των κεφαλαίων που απαιτείτο δεν μπορούν να καταθέσουν για φέτος αίτηση εισαγωγής 
στο Χρηματιστήριο. Έτσι λοιπόν, σκοπός των χρηματιστηριακών αρχών είναι να τονωθεί το 
ενδιαφέρον για την ΝΕ.Χ.Α., αφού όλες οι εταιρίες προκειμένου να μην χάσουν την χρονιά θα 
οδηγηθούν προς τα εκεί 
 
Ελληνική Αγορά Αναδυόμενων Κεφαλαιαγορών (Ε.ΑΓ.Α.Κ.) 
 
H Ελληνική Αγορά Αναδυόμενων Κεφαλαιαγορών (Ε.ΑΓ.Α.Κ.) συστάθηκε το 1997.  Στην Ε.ΑΓ.Α.Κ. 
εισάγονται προς διαπραγμάτευση τριών ειδών κινητές αξίες: 1. Ελληνικά Πιστοποιητικά (ΕΛΠΙΣ).  2. 
Μερίδια Επενδυτικών Κεφαλαίων Αναδυομένων Αγορών (ΕΚΑΑ). 3. Μετοχές Εταιρειών Διαχείρισης 
Χαρτοφυλακίων Αναδυομένων Αγορών (ΕΧΑΑ). Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με απόφασή της, μετά 
από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΧΑ, δύναται να προσθέσει και άλλες κατηγορίες αξιών, 
οι οποίες θα επιτρέπεται να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Ε.ΑΓ.Α.Κ. 
 

 
Επιμέλεια: Λεφάκη Ευανθία, Λουμπάκη Κυριακή 
 
 

http://athexgroup.gr/stocks
http://athexgroup.gr/bonds
http://athexgroup.gr/etfs
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Μετοχές 
 

• Τι είναι οι μετοχές; 

                                                 
Μετοχή είναι ένα από τα ίσα μερίδια, στα οποία διαιρείται το κεφάλαιο μιας ανώνυμης εταιρίας. Η 
μετοχή, ως αξιόγραφο, ενσωματώνει τα δικαιώματα του μετόχου που πηγάζουν από τη συμμετοχή 
του στην ανώνυμη εταιρία. Τα δικαιώματα αυτά, είναι ανάλογα του αριθμού μετοχών που κατέχει ο 
μέτοχος. Ενδεικτικά δικαιώματα που προκύπτουν από την κατοχή μετοχών είναι το ποσοστό ίσο με 
τον αριθμό των μετοχών που κατέχει ο μέτοχος προς το σύνολο των μετοχών της εταιρείας, του 
μερίσματος από τα διανεμόμενα κέρδη της εταιρίας, καθώς και αντίστοιχο ποσοστό από την 
περιουσία της εταιρίας, σε περίπτωση που αυτή διαλυθεί. Αντίστοιχα έχει και τον αναλογούντα 
αριθμό ψήφων στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός εάν κατέχει μετοχές άνευ ψήφου. 
Οι μετοχές μπορεί να διακρίνονται σε κοινές, προνομιούχες και επικαρπίας, ονομαστικές και 
ανώνυμες, μετά  ψήφου ή χωρίς ψήφο, σε διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήριο ή σε μη 
διαπραγματεύσιμες. 
Η κοινή μετοχή είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος μετοχής και περιλαμβάνει όλα τα βασικά 
δικαιώματα ενός μετόχου, όπως δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, στην έκδοση νέων μετοχών, στο 
προϊόν της εκκαθάρισης, καθώς και δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας και 
συμμετοχής στη διαχείρισή της. 
Η προνομιούχος μετοχή προσφέρει απλά ένα προβάδισμα έναντι των κατόχων κοινών μετοχών, 
στη λήψη μερίσματος και στη λήψη του προϊόντος της εκκαθάρισης σε περίπτωση διάλυσης της 
επιχείρησης, αλλά συνήθως στερείται του δικαιώματος ψήφου και συμμετοχής στη διαχείριση της 
επιχείρησης. 
 

• Πως επιλέγουμε ποιες μετοχές θα αγοράσουμε; 

                                
Εάν κάποιος αγοράσει μετοχές, πρώτη του προτεραιότητα είναι να εντοπίσει εκείνες, η τιμή των 
οποίων ενδέχεται να ενισχυθεί. Ωστόσο ο κάθε άνθρωπος έχει και διαφορετικούς στόχους και 
ορισμένοι ενδέχεται να θέλουν για παράδειγμα να μεγιστοποιήσουν το κεφάλαιό τους ή αντίθετα να 
αποφύγουν τον κίνδυνο. Η εύρεση εταιριών η μετοχή των οποίων ενδέχεται να αυξηθεί σε αξία 
σημαίνει αυτομάτως πολλά διαφορετικά στοιχεία πληροφόρησης. Για να βρει κάποιος αυτές τις 
μετοχές θα πρέπει να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα του όρου αξία και πώς να την μετρήσει. Με άλλα 
λόγια ο ενδιαφερόμενος επενδυτής θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτιμήσει την αξία της μετοχής 
στο παρόν, αλλά και να διαμορφώσει άποψη όσον αφορά την αποτίμησή της στο μέλλον. Ο όρος 
«αξία» πάντα αποτελούσε και θα αποτελεί μια «πονηρή» έννοια. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις μετοχές 
ο όρος είναι αρκετά γενικός. Η αντίληψη ενός ανθρώπου για το χρήμα ενδέχεται να είναι εντελώς 
διαφορετική από την αντίληψη κάποιου άλλου. Υπάρχει περίπτωση η αξία της μετοχής μιας 
εταιρίας να μεταβληθεί πολύ γρήγορα εάν υπάρχουν εξελίξεις στο εσωτερικό της ή αλλαγή των 
συνθηκών στο επιχειρησιακό σκηνικό που αυτή λειτουργεί ή ακόμα και στην οικονομία γενικότερα.  
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1ο κριτήριο, η συνεχιζόμενη αύξηση των μερισμάτων 
Όταν σκεφτόμαστε να αγοράσουμε με κριτήριο την πολιτική μερίσματος, το πρώτο πράγμα που 
κάνουμε είναι να εξαιρέσουμε τις εταιρείες με λιγότερα από είκοσι χρόνια αυξήσεων μερισμάτων. 
Φυσικά, η εξέταση των τελευταίων 20 ετών είναι μια υποκειμενική αξιολόγηση, μπορεί να είναι 
λιγότερα ή περισσότερα.  
2ο κριτήριο, η συνεχιζόμενη αύξηση των κερδών 
Το επόμενο φίλτρο διαλογής είναι η αύξηση των κερδών. Αν η εταιρεία δεν αυξάνει τα κέρδη της, 
δύσκολα θα μπορεί να κρατήσει το σερί της συνεχούς διανομής μερίσματος.Νομοτελειακά μια 
πολιτική σταθερού μερίσματος είναι ισχυρή όσο η ανάπτυξη της επιχείρησης. Ένα καλό κριτήριο 
είναι το ποσοστό αύξησης κερδών να είναι τουλάχιστον 5% ετησίως κατά τα τελευταία δέκα χρόνια. 
Το 5% που αναφέρω δεν είναι τυχαίο νούμερο. Είναι ελαφρά υψηλότερο από τον μέσο όρο του 
πληθωρισμού που υπήρξε ιστορικά στις ΗΠΑ.Το αμερικάνικο χρηματιστήριο δεν είναι σαν το 
ελληνικό, όπου η επιλογή μας περιορίζεται σε λίγες δεκάδες μετοχών. Πάνω από 10.000 εταιρείες 
διαπραγματεύονται με ικανοποιητικό όγκο συναλλαγών. Δεν υπάρχει λόγος να περιοριστούμε σε 
μια επιχείρηση που δεν έχει βρει τρόπο να αυξήσει τα κέρδη της κατά 5% ετησίως την τελευταία 
10ετία. 

• Πως εναλλάσσεται η τιμή μιας μετοχής; 

                                          
Όλα στο χρηματιστήριο είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης! Όσο μεγαλύτερη ζήτηση μιας μετοχής 
(θέλουν να αγοράσουν) υπάρχει και αντίστοιχα λιγότερη προσφορά (θέλουν να πουλήσουν), τόσο 
περισσότερες πιθανότητες έχει να ανέβει. Αντίστοιχα με το αντίθετο σενάριο, μία μετοχή έχει 
πολλές πιθανότητες να πέσει. Όμως αυτό που μετράει καθαρά στη διαμόρφωση της τιμής της 
μετοχής στο ταμπλό του χρηματιστηρίου, είναι καθαρά σε τι ποσό πραγματοποιήθηκε μια 
συναλλαγή. Ας το κάνουμε λοιπόν απλό και κατανοητό με ένα παράδειγμα, για να καταλάβετε 
πλήρως! Έστω η τρέχουσα τιμή της μετοχής Χ που παρακολουθούμε, είναι στο 1 ευρώ. Όπως 
συμβαίνει και στην πραγματική αγορά, αυτοί που έχουν μετοχές, θα επιδιώξουν να πουλήσουν λίγο 
πιο πάνω από την τιμή αυτή: ουσιαστικά θα προσπαθήσουν να πουλήσουν όσο πιο "ακριβά" 
γίνεται. Τώρα, αυτοί που θέλουν να αγοράσουν τη μετοχή αυτή, αντίστροφα, θα προσπαθήσουν να 
την αγοράσουν όσο πιο "φθηνά" γίνεται. Όπως είναι λογικό και επακόλουθο, το "παζάρι" θα γίνει 
κοντά στην ήδη διαμορφωμένη τιμή του 1 ευρώ. Έτσι, οι κάτοχοι αυτής της μετοχής που θέλουν να 
πουλήσουν θα κάνουν προσφορά πχ στο 1,05 - 1,10 - 1,15 - κλπ (το "βήμα" εμείς εδώ το ορίσαμε 
στα 5 σεντς, μπορεί σε αυτή την τιμή να είναι πχ 10 σεντς). Αυτοί που θέλουν να αγοράσουν θα 
κάνουν προσφορά πχ στο 0,95 - 0,90 - κλπ. Αν κάποιος πχ πωλητής "υποκύψει" και θέση 
προσφορά αντί για πάνω από 1 ευρώ, κάτω από αυτό, πχ στα 0,95 τότε έχουμε μια συναλλαγή 
μιας και πουλάει στον 1ο υποψήφιο αγοραστή που είχε κάνει προσφορά με την τιμή αυτή. Έτσι, 
όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή, τότε η μετοχή πέφτει από το 1 ευρώ, στα 0,95! Αντίστοιχα αν 
υποκύψει ο αγοραστής και ανεβάσει την τιμή του πχ στο 1,05 τότε την αγοράζει σε εκείνη την τιμή 
και η μετοχή από 1 ευρώ γίνεται 1,05! 
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Πως κάποια νέα - φήμες ρίχνουν ή ανεβάζουν την τιμή μιας μετοχής; 
Τώρα, διάφορες καλές φήμες ή διάφορα "καλά" νέα για την εταιρία που εκπροσωπεί τη μετοχή Χ, 
μπορεί να κάνουν τη μετοχή να έχει πολύ περισσότερους υποψήφιους αγοραστές σε αντίθεση με 
αυτούς που την πουλάνε.Έτσι, εξαιτίας αυτής της "ανισότητας", είναι πολύ πιο πιθανό η μετοχή να 
ανέβει αρκετά μιας και αυτοί που κάνουνε την πώληση θα εκμεταλλευτούνε το φαινόμενο 
αυτό.Αντίστοιχα πράγματα συμβαίνουν και με κάποια πχ "άσχημα" νέα για την εταιρία: θα 
υπάρξουν περισσότεροι "πωλητές" παρά αγοραστές, με αποτέλεσμα να αρχίσει να πέφτει εξαιτίας 
"συμβιβασμένων" συναλλαγών σε τιμή πιο κάτω από την τρέχουσα!Αυτό είναι όλη η ιστορία με το 
χρηματιστήριο! Με αυτόν τον τρόπο μία μετοχή πέφτει και ανεβαίνει, έτσι απλά! 
 

• Τι είναι χρηματοοικονομικοί δείκτες; 

                                               
Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες ή αριθμοδείκτες (αγγλικά: financial ratio ή accounting ratio) είναι το 
πηλίκο μεταξύ επιλεγμένων αριθμητικών τιμών που λαμβάνονται από τις οικονομικές καταστάσεις 
μιας επιχείρησης. Καταρτίζονται με σκοπό τον προσδιορισμό της πραγματικής θέσεως ή της 
αποδοτικότητας των διάφορων τμημάτων ή ολόκληρων τομέων οι οποίοι αφορούν μία οικονομική 
μονάδα και σε τελική ανάλυση της πραγματικής καταστάσεως ολόκληρης της οικονομικής μονάδας 
ή και γενικότερα του κλάδου στον οποίο ανήκει η μονάδα αυτή. Ένας αριθμοδείκτης παριστάνεται 
συνήθως είτε με τη μορφή πηλίκου κάποιων μεγεθών είτε με τη μορφή ποσοστού. Εάν προτιμηθεί 
η μορφή του ποσοστού, τότε συνήθως λαμβάνουμε ως διαιρετέο τον αριθμό που δείχνει την 
ευνοϊκή αξία για την επιχείρηση ούτως ώστε οποιαδήποτε βελτίωση της κατάστασης να 
μεταφράζεται σε αύξηση του ποσοστού. 
Χρησιμότητα αριθμοδεικτών: 
Οι αναλυτές (εσωτερικοί ή εξωτερικοί) προκειμένου να αναλύσουν τις οικονομικές καταστάσεις 
(ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ,κατάσταση ταμειακών ροών) χρησιμοποιούν ως 
μέσα τους χρηματοοικονομικούς δείκτες ή αριθμοδείκτες. Με την χρήση αυτών μπορούν να 
καθορίσουν τις ανάγκες χρηματοδότησης της επιχείρησης καθώς επίσης και τις δυνατότητες 
διαπραγμάτευσης που έχει με τους εξωτερικούς της χρηματοδότες. Έτσι, μπορούμε να 
πληροφορηθούμε σε γενικές γραμμές για τη ρευστότητα, τη δραστηριότητα, την αποδοτικότητα και 
την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης σε σχέση µε την διάρθρωση των κεφαλαίων της και σε τελική 
ανάλυση την πραγματική κατάσταση ολόκληρης της οικονομικής μονάδας. Επίσης είναι πολύ 
σημαντικοί γιατί βοηθούν τον αναλυτή να πραγματοποιήσει: 

1. Διαχρονική ανάλυση (time-series analysis) 

Σύγκριση των παρόντων χρηματοοικονομικών στοιχείων της επιχείρησης με τα αντίστοιχα που 
παρουσίασε η ίδια στο παρελθόν ή θα παρουσιάσει στο προβλεπόμενο μέλλον. Εξετάζεται εάν η 
χρηματοοικονομική κατάσταση ή απόδοση της επιχείρησης έχει βελτιωθεί ή έχει χειροτερεύσει με 
την πάροδο του χρόνου. 
 

2. Διαστρωματική ανάλυση (comparative analysis or cross-sectional analysis) 

Σύγκριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων της επιχείρησης με τα αντίστοιχα παρόμοιων 
επιχειρήσεων ή τη μέση τιμή του κλάδου στον οποίο ανήκει κατά τη διάρκεια του ίδιου χρονικού 
διαστήματος. 
 
Μειονεκτήματα αριθμοδεικτών: 
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 Ο υπολογισμός και η παρουσίαση των διαφόρων αριθμοδεικτών είναι μία μέθοδο αναλύ-
σεως η οποία πολλές φορές παρέχει μόνο ενδείξεις. Για το λόγο αυτό ένας μεμονωμένος 
αριθμοδείκτης δεν είναι δυνατόν να μας δώσει πλήρη εικόνα της οικονομικής θέσης μίας 
επιχείρησης, αν δεν συγκριθεί με άλλους πρότυπους αριθμοδείκτες ή αν δεν συσχετισθεί 
με τους αντίστοιχους αριθμοδείκτες μία σειράς προηγουμένων χρήσεων. 

 
 

Τέτοια πρότυπα μπορεί να αποτελέσουν τα παρακάτω: 
 

1) Αριθμοδείκτες για μία σειρά παλαιότερων οικονομικών δεδομένων των οικονομικών 
καταστάσεων της συγκεκριμένης επιχείρησης. 

2) Αριθμοδείκτες ορισμένων ανταγωνιστριών επιχειρήσεων, επιλεγμένων με κατάλλη-
λα κριτήρια. 

3) Αριθμοδείκτες που να αναφέρονται στο μέσο όρο του κλάδου στον οποίο ανήκει η 
επιχείρηση η οποία μελετάται. 

4) Λογικά και εμπειρικά πρότυπα του αναλυτή, τα οποία πολλές φορές βασίζονται 
στην πείρα του. 

 
 Δίνετε η δυνατότητα στην διοίκησης μίας επιχείρησης να προβεί σε ενέργειες οι οποίες 

έχουν ως στόχο τη διαστρέβλωση των αριθμοδεικτών και την παρουσίαση μίας επιθυμη-
τής εικόνας στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. 

 
Βιβλιογραφία: 
http://www.capital.gr  

http://www.stocklearning.gr 

http://coolweb.gr 

https://wikipedia.org 

Μαθητές: 

Κόμνος Στάθης,  Κρητικός Δημήτρης, Καπουράνης Αποστόλης, Μααρούφ Μάριος        

 

 

Αμοιβαία Κεφάλαια-Εταιρείες Επενδύσεων  
  Ιδιαίτερη,επίσης,αναφορά,πρέπει να γίνει στα Αμοιβαία Κεφάλαια και τις Εταιρείες Επενδύσεων, 
που αποτελούν ίσως τους πιο ενεργούς θεσμικούς επενδυτές του Χρηματιστηρίου, με σημαντική 
προσφορά στην ανάπτυξη χρηματιστηριακής αγοράς. Οι θεσμικοί αυτοί επενδυτές, πήραν νομική 
υπόσταση στη χώρα μας, ενώ στο εξωτερικό ο θεσμός αυτός έχει πολύ μεγαλύτερη ηλικία 
αποτελώντας,ταυτόχρονα,μια πολύ διαδομένη μορφή επένδυσης. 
[Σύνταξη κειμένων: Κατούνη Σταυρούλα] 
 
Α.ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ(Α/Κ) 
  1.ΟΡΙΣΜΟΣ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 
  Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένα σύνολο περιουσιακών στοιχείων που αποτελείται από μετοχές, 
καταθέσεις και μετρητά. Τα βασικά συστατικά στοιχεία του Α/Κ είναι τα εξής: 
α.Μεριδιούχοι.Αυτοί που συμμετέχουν στο ενεργητικό του Α/Κ ονομάζονται μεριδιούχοι και σάυτούς 
ανήκουν εξ αδιαιρέτου τα περιουσιακά στοιχεία του. 
β.Μερίδιο.Είναι ένας τίτλος  που εκδίδεται σαν απόδειξη συμμετοχής στο Α/Κ.Οι τίτλοι μεριδίων 
μπορεί να εκδίδονται σε πολλαπλάσια της μονάδας ή και σε κλάσματα.Επί του τίτλου 
αναγράφονται, σύμφωνα με το νόμο,τα στοιχεία του κατόχου, η ονομασία του Α/Κ και τα στοιχεία 
της <<Εταιρείας Διαχειρίσεως>>.Τα μερίδια μπορεί να ανήκουν σε περισσότερους από ένα 
δικαιούχους. Οι τίτλοι μεριδίων μπορεί να μεταβιβαστούν μεταξύ συζύγων και συγγενών πρώτου 
και δεύτερου βαθμού. Τίτλοι μεριδίων μπορεί να ενεχυριασθούν σε ασφάλιση απαιτήσεων, όμως η 
ενεχυρίαση ισχύει κατά της εταιρείας διαχείρισης, μόνο όταν αυτή ανακοινωθεί από τον ενεχυρούχο 

http://www.capital.gr/
http://www.stocklearning.gr/
http://coolweb.gr/
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δανειστή. 
γ. Εταιρεία Διαχείρησης.Είναι μια ανώνυμη εταιρεία με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση Α/Κ.Η 
εταιρεία αυτή εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τους μεριδιούχους του Α/Κ και τα δικαιώματά 
τους στο ενεργητικό του. Η άδεια για την ίδρυση εταιρείας διαχείρισης Α/Κ,χορηγείται από τους 
υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς και με τον όρο ότι εντός τριών(3) μηνών από τη χορήγηση της άδειας, θα κατατεθεί 
το ενεργητικό του Α/Κ στο <<θεματοφύλακα>>.Μια εταιρεία διαχείρισης μπορεί να διαχειρίζεται 
περισσότερα από ένα Α/Κ. 
δ.Θεματοφύλακας.Είναι μια ελληνική τράπεζα που αναλαμβάνει τη φύλαξη του ενεργητικού του 
Α/Κ,εκτελεί τις εντολές αγοράς και πώλησης χρεογράφων για λογαριασμό του Α/Κ(σύμφωνα με τις 
οδηγίες της εταιρείας διαχείρισης)και εκτελεί καθήκοντα ταμία του Α/Κ.Ο 
θεματοφύλακας ,συνυπογράφει τον τίτλο μεριδίων,καθώς και την τριμηνιαία κατάσταση 
χαρτοφυλακίου του Α/Κ. 
ε.Κανονισμός.Ο κανονισμός του Α/Κ,είναι το αντίστοιχο του καταστατικού των ανώνυμων 
εταιρειών,περιλαμβάνει,δηλαδή,όλες τις βασικές διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία του Α/Κ.Για 
την έγκριση του κανονισμού απαιτούνται ειδικές άδειες από τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας 
και Οικονομικών,μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Κεφαιλαιαγοράς.Η αίτηση συμμετοχής 
στο Α/Κ γίνεται αφού ο υποψήφιος επενδυτής λάβει γνώση του κανονισμού.Ο κανονισμός 
τροποποιείται με κοινή απόφαση της εταιρείας διαχείρισης και του θεματοφύλακα και μετά από 
άδεια των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,μετά από σχετική εισήγηση της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.Οι μεριδιούχοι θεωρείται ότι αποδέχονται την τροποποίηση αν μέσα σε 
τρεις (3)μήνες δεν υποβάλλουν  αίτηση εξαγοράς των μεριδίων. 
Επιπρόσθετα, το Ακέραιο Κεφάλαιο είναι μια κοινή περιουσία, η οποί ανήκει εξ αδιαιρέτου στους 
επενδυτές-μεριδιούχους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους σάυτή.Τη διαχείριση της περιουσίας αυτής 
αναλαμβάνει τις εξής βασικές υποχρεώσεις: 
-Τηρεί τους λογαριασμούς του Α/Κ. 
-Υπολογίζει καθημερινά την τρέχουσα αξία της περιουσίας του Α/Κ  και τη δημοσιεύει στον Τύπο, 
μαζί με τις τιμές αγοράς και πώλησης μεριδίων. 
-Εκδίδει τους τίτλους συμμετοχής στην κοινή περιουσία(<<μερίδια>>) τους οποίους παραδίδει 
στους δικαιούχους.(<< μεριδιούχοι>>) 
-Εκπροσωπεί δικαστικά και εξωδίκως τους μεριδιούχους του Α/Κ. 
 

 
 
Επιλογή Α/Κ 
  Η επιλογή Α/Κ για τον υποψήφιο επενδυτή, δεν είναι εύκολη διαδικασία.Οπωσδήποτε,ο 
επενδυτής αυτός πρέπει προηγουμένως να αποφασίσει το είδος του Α/Κ που θα ταιριάζει στην 
ιδιοσυγκρασία του και,βασικά,πρέπει να γνωρίζει ότι ο μέσος επενδυτής απολαμβάνει μεγαλύτερη 
απόδοση ,αναλαμβάνοντας μεγαλύτερο κίνδυνο. 
  Ο επενδυτικός κίνδυνος μετράται από τις σχετικές μεταβολές της απόδοσης του Α/Κ (που 
υπολογίζεται από τις μεταβολές της καθαρής τιμής του μεριδίου)σε σχέση με τις διακυμάνσεις της 
χρηματιστηριακής αγοράς (που εκφράζονται από τις αντίστοιχες μεταβολές του χρηματιστηριακού 
δείκτη). 
  Επιπλέον, ο επενδυτής πρέπει να λάβει υπόψη του τρία βασικά στοιχεία: 
1)Την ικανότητα, οργάνωση και εμπειρία του φορέα που διαχειρίζεται το Α/Κ(εταιρεία διαχείρισης) 
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2)Την πορεία της τιμής του Α/Κ τόσο σε ανοδική, όσο και πτωτική αγορά. 
3) Την επενδυτική πολιτική του Α/Κ,όπως εκφράζει από τις επενδύσεις που πραγματοποιεί, οι 
οποίες δημοσιεύονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου.(Πίνακας 1) 
Πίνακας 1 

 
[Επιμέλεια διαγράμματος: Κατούνη Σταυρούλα] 
 
Β.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 
   Η Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου(Ε.Ε.Χ.)είναι ένα νομικό πρόσωπο που εκδίδει μετοχές 
όπως, όλα τα νομικά πρόσωπα, με τη διαφορά ότι οι μετοχές αυτές εισάγονται υποχρεωτικά στο 
Χρηματιστήριο. Είναι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο επενδύεται σε 
χειρόγραφα και μετοχές. 
  Οι Ε.Ε.Χ.,όπως όλες οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες, ελέγχονται από ελεγκτές του 
Σώματος των Ορκωτών Λογιστών. Μέχρι σήμερα, οι Ε.Ε.Χ. που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, 
είναι σχεδόν όλες θυγατρικές ελληνικών τραπεζών. Αμέσως παρακάτω,αναφέρονται οι Ε.Ε.Χ. που 
διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο(στην παρένθεση αναφέρεται η μητρική εταιρεία και έτος 
ίδρυσης): 

1. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου(ΕΤΒΑ,1972) 
2. Επενδύσεις Εργασίας (Τράπεζα Εργασίας,1977) 
3. Εταιρεία Διεθνών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου(ΕΤΕΒΑ,1979) 
4. Εθνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου(Εθνική Τράπεζα,1980) 
5. Επενδύσεις Αναπτύξεως(Τράπεζα Κρήτης,1981) 
6. Επενδύσεις Πίστεως(Τράπεζα Πίστεως,1984) 
7. Πρόοδος(Τράπεζα Εργασίας,1990) 
8. Ιδιωτική Επενδυτική(Επιχειρηματίες,1990) 

Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει στο φως της δημοσιότητας, αναμένεται 
σε σύντομο χρόνο, να λειτουργήσουν οι εξής νέες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου(σε 
παρένθεση ο ιδρυτής): 
1.Ιονική(Ιονική Τράπεζα) 
2.Interinvest(επιχειρηματίες) 
3.Εξέλιξη(χρηματιστηριακοί παράγοντες) 
4.Εταιρεία Επενδύσεων(Αρφάνης-Χιόνης) 
5.Αθήνα Επενδυτική(τραπεζικά στελέχη-επιχειρηματίες) 
   Συμπληρωματικά, ο σημαντικότερος ρόλος που διαδραμάτισαν τα Αμοιβαία Κεφάλαι-
α(Α/Κ) και οι Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου(Ε.Ε.Χ.) στη διάδοση και ενίσχυση του 
θεσμού του Χρηματιστηρίου, καθιστά αναγκαία τη ειδική αναφορά σ ’αυτές τις μορφές ε-
πενδύσεων, σε αντίθεση με άλλους <<θεσμικούς επενδυτές >>,που για διάφορους λόγους 
δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των καιρών.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ε.Ε.Χ. 
  Η αξιολόγηση των Ε.Ε.Χ. πρέπει να γίνεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται παρα-
κάτω, διότι διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος οι υποψήφιοι επενδυτές να παραπλανηθούν ό-
σον αφορά τον τρόπο αξιολόγησής τους. 
Κριτήριο 1.Το πρώτο κριτήριο αφορά τη συσχέτιση της χρηματιστηριακής τιμής των μετο-
χών των Ε.Ε.Χ. με την αντίστοιχη Πραγματικής Καθαράς Θέσης ανά Μετο-
χή(Π.Κ.Θ.Μ.),που απλά είναι η πραγματική αξία της μετοχής. Συχνά η πληροφορία αυτή 
περιέρχεται και στους ετήσιους απολογισμούς που εκδίδουν οι Ε.Ε.Χ.Στην περίπτω-
ση,όμως,που το μέγεθος αυτό δεν είναι διαθέσιμο, μπορεί εύκολα να υπολογισθεί. 
  Τα περιουσιακά στοιχεία των Ε.Ε.Χ. μπορεί να αποτιμηθούν με ακρίβεια, καθώς αποτε-
λούνται σχεδόν αποκλειστικά από μετοχές, χρεόγραφα και καταθέσεις, των οποίων μπορεί 
κανείς να διαπιστώσει επακριβώς την τρέχουσα αξία τους, ενώ σε κάθε κατάσταση χαρτο-
φυλακίου αναφέρεται η συνολική υπεραξία επενδύσεων. 
  Η Π.Κ.Θ.Μ. μπορεί να υπολογισθεί σε δύο χρονικές στιγμές κάθε διαχειριστικής περιό-
δου, πρώτα με τη δημοσίευση των στοιχείων του ισολογισμού και στη συνέχεια με τη δη-
μοσίευση της λογιστικής κατάστασης εξαμήνου. 
Κριτήριο 2.Ο υποψήφιος επενδυτής, εκτός από τον υπολογισμό της τρέχουσας αξίας της 
μετοχής της Ε.Ε.Χ.,θα πρέπει,επίσης,να λάβει υπόψη του τους παράγοντες(προσφορά-
ζήτηση)που επηρεάζουν την τιμή της μετοχής της Ε.Ε.Χ..τη ρευστότητά τους,καθώς επί-
σης και τη διάρθρωση των επενδύσεών της.Με τον τρόπο αυτό,ο επενδυτής θα μπορέσει 
να διαμορφώσει μια άποψη για την μελλοντική πορεία του Χρηματιστηρίου κι ειδικότερα 
των μετοχών που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της Ε.Ε.Χ.   
 
[Τα παραπάνω κείμενα επιμελήθηκε η μαθήτρια Σταυρούλα Κατούνη] 

 
Χρηματιστήριο αξιών αθηνών 

 
Στην Ελλάδα τα χρηματιστήρια δεν έχουν τόσο μακρόχρονη ιστορία. Το χρηματιστήριο Αθηνών 

ιδρύθηκε μόλις τον 19ο αιώνα με ακριβης χρονολογία το 1876. Όσο η ελληνική οικονομία όμως είχε 
μαζικό κρατικό έλεγχο και το τραπεζικό σύστημα ήταν μη ανταγωνιστικό, το χρηματιστήριο 

απευθυνόταν μόνο σε λίγες σχετικά μικρές εταιρείες και σε περιορισμένους επενδυτές. Μαζικά 
γνωστό και αγαπητό άρχισε να γίνεται τη δεκαετια του 1990. 

 Το χρηματιστήριο αξιών αθηνών δεν ελέγχεται απο καποιους συγκεκριμένα εφόσον το 
χρηματιστήριο μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. το 1995. 
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Οι μετοχές που περιλαμβάνει  το χρηματιστηριο αξιών αθηνών ειναι οι εξής:

 
 
 

Πάνω από το ιστορικό καφενείο «Η Ωραία Ελλάς» στη διασταύρωση των οδών Ερμού και Αιόλου 
βρισκόταν από το 1870 η Λέσχη Εμπόρων των Αθηνών, που χρησίμευε ως τόπος συναντήσεως 
των επαγγελματιών, αλλά συχνά και ως πρακτορείο ειδήσεων. Στο χώρο αυτό κάθε απόγευμα 
διεξάγονταν διαπραγματεύσεις επί των ομολογιών των εθνικών δανείων που εκδίδονταν τότε. 

 
Σταδιακά και με τη διάδοση των μετοχικών τίτλων, δημιουργήθηκε η διάθεση για σημαντικότερες 
συναλλαγές. Με την πάροδο του χρόνου, η λέσχη πάνω από το καφενείο «Η Ωραία Ελλάς» 
μετατράπηκε από ψυχαγωγικό κέντρο ορισμένης επαγγελματικής τάξης σε «Μετοχοπρατήριον» 



21 
 

σύμφωνα με τον Τρ. Ευαγγελίδη που της έδωσε αυτή την ονομασία. Και αυτό διότι οι συναλλαγές 
που εισήγαγαν οι πρώην «χαβιαροχανίτες» ομογενείς ήταν γνήσιες χρηματιστηριακές πράξεις, που 
είχαν αναπτυχθεί στα ήδη οργανωμένα Χρηματιστήρια άλλων χωρών. Έτσι άρχισε να λειτουργεί 
ένα «ανεπίσημο» Χρηματιστήριο στη πόλη της Αθήνας. Έμβλημά του ήταν ο Φτερωτός Ερμής, απ’ 
όπου αργότερα εμπνεύσθηκε και το έμβλημα του το «επίσημο» Χρηματιστήριο. 
 
Οι ανάγκες που πρέπει να καλύψει ένα Χρηματιστήριο λογικά προηγούνται της λειτουργίας του. Στη 
χώρα μας ωστόσο αυτή η αρχή καταστρατηγήθηκε. Όταν η Ερμούπολη της Σύρου μεσουρανούσε 
ως η ελληνική πόλη με την μεγαλύτερη αστική ανάπτυξη, ο οικονομικός τύπος της πόλης δεν 
παρέλειπε να επισημαίνει την έλλειψη Χρηματιστηρίου που η σύστασή του θα αποτελούσε τον 
πυρήνα για τον σχηματισμό ομοίων στη συνέχεια, στον Πειραιά, την Αθήνα και την Πάτρα. 
 
Καθώς η Ερμούπολη άρχισε να παρακμάζει, η σκυτάλη της πρώτης εμπορικής πόλης πέρασε στον 
Πειραιά. Εκεί είχε ήδη αναγερθεί χρηματιστηριακό μέγαρο, πριν ακόμα ιδρυθεί επισήμως 
χρηματιστήριο. Συμπερασματικά αναφέρεται ότι το πρώτο ελληνικό Χρηματιστήριο που ιδρύθηκε 
στον Πειραιά ήταν μικτή αγορά εμπορευμάτων και αξιών ταυτοχρόνως. Όμως, το συγκεκριμένο 
Χρηματιστήριο ποτέ δεν μπόρεσε να αποκτήσει επαρκή κίνηση χρηματιστηριακών τίτλων. Το 
αξιομνημόνευτο της ιδρύσεως του Πειραϊκού Χρηματιστηρίου αφορά περισσότερο στην κατασκευή 
του κτιρίου και λιγότερο στη λειτουργία του. Την εποχή εκείνη, το Μάιο του 1873, τα μέλη της 
Λέσχης ονόμασαν τη Λέσχη τους «Χρηματιστήριο» και προχώρησαν ακόμη και στην εκλογή 
Προέδρου. Ως πρώτος Πρόεδρος, εκλέχθηκε ο Γεώργιος Ιγγλέσης. 

 
 
Το κτίριο στην οδό Σοφοκλέους, έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών 
έως το 2007 
Στην αρχή, οι λίγες πράξεις που συνάπτονταν στη Λέσχη δεν ήταν 
αρκετές για να δημιουργήσουν χρηματιστηριακή ατμόσφαιρα. Στη 
συνέχεια όμως, όσο αυξανόταν ο κερδοσκοπικός παροξυσμός 
που είχε καταλάβει το πλήθος, κυρίως μετά από την ίδρυση της 
Εταιρίας του Λαυρίου, γινόταν ολοένα και πυκνότερες οι 
συγκεντρώσεις στο καφενείο και στο χώρο μπροστά από αυτό. Η 
ατμόσφαιρα, όπως αναφέρθηκε, άρχισε να θερμαίνεται κατά το 
Μάιο του 1873, όταν κυκλοφόρησαν 100.000 μετοχές της εταιρείας 
του Λαυρίου και αποτέλεσαν αποκλειστικό σχεδόν αντικείμενο 
αγοραπωλησιών στη Λέσχη, το καφενείο και τους δρόμους. 
 
1870-1873 
Κύριο αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην «ανεπίσημη» 

χρηματιστηριακή αγορά της Αθήνας ήταν οι ομολογίες των Εθνικών Δανείων. Διαπραγματεύονταν 
όμως και μετοχές της Εθνικής Τράπεζας και της Εταιρίας της Εθνικής Ατμοπλοΐας της Ελλάδας. 
Μετά το 1873, άρχισαν να διαπραγματεύονται οι μετοχές της «Ανωνύμου Εταιρίας των 
Μεταλλουργείων του Λαυρίου», των ασφαλιστικών εταιρειών «Φοίνιξ» και «Άγκυρα» και της 
«Ανωνύμου Εταιρίας Αεριόφωτος Αθηνών». Στη συνέχεια, με την έξαρση της «μεταλλομανίας» και 
την ίδρυση πολλών μεταλλευτικών εταιριών, σημειώνονται διαπραγματεύσεις των μεταλλευτικών 
εταιριών «Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία», «Ο Λαυρεωτικός Όλυμπος», «Νικίας», «Ο Περικλής» 
και «Η Κάρυστος». 
 
1873-1876 
Παρά το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία δεν ήταν τόσο αναπτυγμένη για να δικαιολογήσει τη 
λειτουργία και άλλων τραπεζών πέραν της Εθνικής Τράπεζας, κατά την περίοδο αυτή, εκτός από τη 
«μεταλλομανία», παρατηρείται και το φαινόμενο της «τραπεζομανίας» Αυτό εκδηλώνεται με την 
ίδρυση νέων τραπεζών, οι περισσότερες από τις οποίες δεν κατάφεραν να επιβιώσουν για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Οι παρακάτω τράπεζες ήταν οι πρώτες που οι μετοχές τους διαπραγματεύθηκαν 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών: 
 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Ιδρύθηκε το 1841, με αρχικό κεφάλαιο 5.000.000 δραχμών και 
άρχισε τις εργασίες της στις 22 Ιανουαρίου 1842. Η μετοχή της αποτελούσε την ασφαλέστερη 
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επένδυση σε βαθμό ώστε τα ευαγή ιδρύματα μετέτρεπαν τα διαθέσιμά τους σε μετοχές της Εθνικής. 
Ναυτική Τράπεζα ο «Αρχάγγελος»: Ιδρύθηκε με Β.Δ. του 1870 και με αρχικό κεφάλαιο 4.000.000 
φράγκα (20.000 μετοχές). Ξεκίνησε ως τράπεζα με ευοίωνες προοπτικές, αλλά περισσότερο 
λειτούργησε ως Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία. 
Γενική Πιστωτική Τράπεζα: Προήλθε από την εντός τριών ημερών αστραπιαία συνένωση δύο 
τραπεζών, που ίδρυσαν το 1872 αντίστοιχες ομάδες ομογενών. Το κεφάλαιο ανέρχονταν σε 
14.000.000 δραχμές (56.000 μετοχές). 
Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως: Ιδρύθηκε το 1873, στην ακμή της «μεταλλομανίας», με 
πρωτοβουλία ομογενών και ντόπιων κεφαλαιούχων και με αρχικό κεφάλαιο 5.000.000 φράγκα 
(50.000 μετοχές). 
Η ίδρυση του ΧΑΑ, ύστερα από μακρόχρονη προεργασία, επίπονες ταλαντεύσεις και 
πολυκύμαντες διαδικασίες, υπήρξε σταθμός στην οικονομική ιστορία του έθνους. Ανταποκρίθηκε 
μαχητικά στην ανάγκη εκσυγχρονιστικών μεταρρυθμίσεων και στα πλαίσια της μεγάλης 
προσπάθειας για την οικονομική ανόρθωση του τόπου. Παράλληλα, από τη σύσταση του έως και 
σήμερα, προσαρμόστηκε με σχετική ευελιξία στα διεθνή πρότυπα και τις χρηματοοικονομικές 
αντιλήψεις των εποχών. 
 
Η ιστορία του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) αρχίζει στις 30 Σεπτεμβρίου 1876 όταν επί 
κυβέρνησης του Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου, δόθηκε η κυβερνητική έγκριση για τη σύσταση του. 
 
Πρόσφατη ιστορία 
Το Χρηματιστήριο Αθηνών παίζει μεγάλο ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας στο 
τελευταίο μισό του 20ου αιώνα. Γεγονότα τα οποία επηρέασαν ο Χρηματιστήριο είναι η ένταξη της 
Ελλάδας στην Νομισματική και Οικονομική Ενοποίηση (ΟΝΕ) και το Χρηματιστηριακό κραχ του 
1999, το οποίο σημάδεψε τις ζωές πολλών ελληνικών οικογενειών. Την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 1999 
ο γενικός δείκτης εμφάνισε ιστορικά υψηλά των 6484,38 μονάδων. Στις 24 Οκτωβρίου 2008 ο 
δείκτης αυτός έπεσε κατά 9.71%. Τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2010 ο Γενικός Δείκτης έφτασε στις 1403,92 
μονάδες και στις 18 Nοεμβρίου 2011 έκλεισε στις 712,63[6] μονάδες. Στις 28 Αυγούστου του 2011 ο 
Γενικός Δείκτης του χρηματιστηρίου σημείωσε την μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο στην ιστορία του, 
συγκεκριμένα +14,37%, ευρισκόμενος βέβαια σε επίπεδα κάτω των 1000 μονάδων. 
 
Λόγω της Τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας που κηρύχθηκε, το Χρηματιστήριο Αθηνών 
παρέμεινε κλειστό από τις 29 Ιουνίου 2015. Η επαναλειτουργία του έγινε στις 3 Αυγούστου 2015, 
με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει ιστορική πτώση, φτάνοντας το -22,88% και τις 615 μονάδες 
κατά τη διάρκεια τη συνεδρίασης, για να κλείσει τελικά στις 668 μονάδες με τη μεταβολή να είναι 
στο -16,23%, ξεπερνώντας την κατάρρευση του -12,6% στις 26 Οκτωβρίου 1987, την ημέρα 
δηλαδή της επαναλειτουργίας του μετά τη σύντομη αργία, λόγω του "κραχ" των Χρηματιστηρίων τη 
"μαύρη Δευτέρα" στις 19 Οκτωβρίου 1987. 
 
Στις 24 Αυγούστου 2015, εν μέσω κλυδωνισμών στις παγκόσμιες αγορές και αβεβαιότητας λόγω 
των επικείμενων πρόωρων εκλογών, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε νέο αρνητικό ρεκόρ με χαμηλά 38 
μηνών, κλείνοντας στις 568 μονάδες (-10,54%). Μάλιστα οι ενδοσυνεδριακές απώλειες έφτασαν τις 
562,87 μονάδες. 
 
Το κραχ οπου αναφερθηκαμε και πιο πριν με λιγα λογια μπορουμε να πουμε πως δεκαοκτω χρόνια 
πριν, μια μέρα σαν τη σημερινή, η ελληνική οικονομία βρέθηκε αντιμέτωπη με μία από τις 
χειρότερες εμπειρίες της ιστορίας της. Ήταν 23 Σεπτεμβρίου του έτους 1999 όταν το ελληνικό 
χρηματιστήριο, έπειτα από χρόνια ανοδικής πορείας και γενικότερης εφορίας, ξεκίνησε αιφνιδίως 
μια μεγάλη πτώση. Μία πτώση η οποία δε σταμάτησε παρά μόνο τέσσερα σχεδόν χρόνια 
αργότερα, συμπαρέσυρε περιουσίες και ανθρώπινα όνειρα, και έμεινε στην ιστορία γνωστή ως το 
Κραχ του ‘99».
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Ανακεφαλαιοποίηση, γενικά, είναι η μέθοδος εκείνη αναδιοργάνωσης μιας εταιρίας η οποία 
επιτυγχάνεται με μεταβολή της κεφαλαιακής της δομής1, του τρόπου δηλαδή με τον οποίο η εταιρία 
χρηματοδοτεί τη συνολική λειτουργία και ανάπτυξή της, συνδυάζοντας τις διάφορες πηγές 
χρηματοδότησης2. Για να μιλήσουμε με πιο λογιστικούς όρους, ανακεφαλαιοποίηση είναι η 
διαδικασία αναδιαμόρφωσης του παθητικού μιας εταιρίας με μεταβολή στο μίγμα ιδίων και ξένων 
κεφαλαίων, με εναλλαγή της μιας μορφής χρηματοδότησης με την άλλη, όπως η αντικατάσταση 
προνομιούχων μετοχών με ομόλογα.3 
 
Αξίζει να σημειωθεί πως, αν και ο όρος ανακεφαλαιοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε 
επιχείρηση, σήμερα έχει κατά κύριο λόγο συνδεθεί με τις τράπεζες. Όταν μάλιστα μιλάμε για 
ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών έχει καθιερωθεί να εννοούμε κάτι αρκετά πιο συγκεκριμένο απ’ ότι 
υποδεικνύει ο παραπάνω ορισμός. Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών ονομάζεται η παροχή προς τις 
τράπεζες νέων κεφαλαίων με τη μορφή μετοχικού κεφαλαίου, με στόχο τη βελτίωση του 
ισολογισμού τους και την αποφυγή της πτώχευσης τους.4 Η προέλευση αυτών των κεφαλαίων 
μπορεί να είναι από τον ιδιωτικό τομέα, συχνότερα όμως είναι κρατική. Με πιο απλά λόγια όταν σε 
μία τράπεζα, λόγω εμφάνισης ζημιών, το μετοχικό της κεφάλαιο (τα χρήματα που έχουν προσφέρει 
οι ιδιοκτήτες της δηλαδή) έχει μειωθεί αρκετά, τότε για να επανακτήσει τη αξιοπιστία της και να 
συνεχίσει να λειτουργεί πρέπει το κεφάλαιό της να αυξηθεί και πάλι (να αναδημιουργηθεί). Πρέπει 
δηλαδή, η ίδια, να ανακεφαλαιοποιηθεί.6  
                 
Η νέα κεφαλαιακή ενίσχυση (η τρίτη τα τελευταία τρία χρόνια) κρίθηκε απαραίτητη μετά τον 
εκτροχιασμό της οικονομίας και ειδικά του τραπεζικού συστήματος. Η πολιτική αβεβαιότητα που 
οδήγησε σε εκλογές τον Ιανουάριο του 2015 προκάλεσε ένα μεγάλο κύμα εκροών καταθέσεων, 
ενώ η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά εξαιτίας της παρατεταμένης διαπραγμάτευσης που 
οδήγησε τη χώρα ένα βήμα εκτός Ευρωζώνης. Οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 45 δισ. ευρώ, το 
«κόκκινα» δάνεια αυξήθηκαν, ενώ η αβεβαιότητα οδήγησε στην επιβολή των capital controls. Η 
επιβολή κεφαλαιακών περιορισμών τεχνικά θέτει τις τράπεζες σε καθεστώς χρεοκοπίας. Οι 
τράπεζες έπρεπε σε πολύ περιορισμένο χρονικό πλαίσιο να αντλήσουν αρκετά δισ. ευρώ από την 
αγορά. Μοιραία η μεγάλη προσφορά μετοχών (σχεδόν και οι τέσσερις τράπεζες βγήκαν 
ταυτόχρονα στις αγορές) δημιούργησε πίεση στις τιμές. Εξαιρετικά αρνητικά επηρέασαν ακόμα οι 
καθυστερήσεις στην ψήφιση του νόμου για την ανακεφαλαιοποίηση, καθώς και στη 
διαπραγμάτευση με την τρόικα για το θέμα των πλειστηριασμών. Αρνητικά επηρέασε και το διεθνές 
περιβάλλον, καθώς τα τραγικά γεγονότα στο Παρίσι συνέβησαν πριν κλείσουν τα βιβλία των 
τραπεζών. Οι τράπεζες έπρεπε πάση θυσία να ολοκληρώσουν τις αυξήσεις το 2015, καθώς αν η 
διαδικασία αναβάλλονταν για το 2016 υπήρχε κίνδυνος να τεθεί ξανά θέμα «κουρέματος» 
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καταθέσεων. 
 Σε χαμηλά ποσοστά πέφτει το ποσοστό του Δημοσίου στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, ύστερα 
από την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση, ενώ με χρηματιστηριακούς όρους σχεδόν εξανεμίζονται και 
τα χρήματα που είχε τοποθετήσει στην προηγούμενη αύξηση κεφαλαίου του 2013. 

Επενδυτές που τοποθέτησαν κεφάλαια από το εξωτερικό, μόνο με 5 δισ. ευρώ αποκτούν τον 
μετοχικό έλεγχο των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και μαζί με αυτόν όλα τα περιουσιακά τους 
στοιχεία, στα οποία περιλαμβάνονται, βέβαια, όλα τα δάνεια και οι υποθήκες τους, μέσω των 
οποίων ελέγχονται ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. 

Δεδομένου ότι οι τράπεζες θα αναδιαρθρώσουν τα δάνεια των μεγάλων χρεωμένων  επιχειρήσεων, 
κλείνοντας ή μεταβιβάζοντας πολλές από αυτές, είναι σαφές ότι μέσα από τη διαδικασία αυτή, 
όποιος ελέγχει τις τράπεζες έχει και ένα βαθμό ελέγχου στο επιχειρηματικό σκηνικό της επόμενης 
ημέρας. 

Και τούτο δεδομένου ότι δεν υιοθετήθηκε η λύση της «κακής τράπεζας», στην οποία θα μπορούσαν 
να μεταβιβαστούν όλα τα κόκκινα δάνεια και στην οποία θα είχαν μετοχές οι τράπεζες και το 
Κράτος. 

Η μέθοδος αυτή απορρίφθηκε από τους δανειστές, παρότι έχει εφαρμοστεί με επιτυχία διεθνώς, 
στο παρελθόν στη Σουηδία, πρόσφατα στις ΗΠΑ αλλά και τώρα στην Ευρώπη στην περίπτωση της 
πτωχευμένης γερμανικής HSH Nordbank. 

Από την άλλη πλευρά, με το νέο θεσμικό πλαίσιο που ψηφίστηκε, το ελληνικό Δημόσιο αν και θα 
έχει μειωμένο ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών, θα έχει πολύ μεγαλύτερο έλεγχο στις 
αποφάσεις τους, μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας  το οποίο αποκτά 
δυνατότητα αυξημένου ελέγχου και παρέμβασης στον τρόπο λειτουργίας των πιστωτικών 
ιδρυμάτων. 

Το Δημόσιο, θα πρέπει να πουλήσει μέσα στα επόμενα χρόνια τα ποσοστά του στις τράπεζες για 
να ανακτήσει μέρος των χρημάτων που έχει διαθέσει στο τραπεζικό σύστημα. Υπό κανονικές 
συνθήκες, η σταδιακή ανάκαμψη των τραπεζών θα προκαλέσει και άνοδο της χρηματιστηριακής 
τους αξίας, επομένως θα αυξηθεί και η αξία των μετοχών που κατέχει το Δημόσιο, το οποίο θα 
μπορέσει να τις πουλήσει εισπράττοντας περισσότερα χρήματα από όσο αξίζουν σήμερα. 

Είναι όμως σαφές ότι με τα ποσοστά που του έχουν μείνει, για για να καλύψει το Δημόσιο το 
σύνολο των χρημάτων που έχει βάλει θα πρέπει οι τιμές των μετοχών στο χρηματιστήριο να 
πολλαπλασιαστούν δεκάδες φορές, κάτι που δεν φαίνεται πιθανό με τα σημερινά δεδομένα. 

Στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης, οι νέες μετοχές εκδόθηκαν σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, με 
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αποτέλεσμα να συμπιεστούν σε πολύ χαμηλά επίπεδα τα ποσοστά των παλαιών μετόχων, στους 
οποίους περιλαμβάνεται και το ελληνικό Δημόσιο. 

Το Δημόσιο, στην ανακεφαλαιοποίηση του 2013 είχε τοποθετήσει 25 δις. ευρώ (σειρά 1, στον 
πίνακα) αποκτώντας τότε σημαντικό ποσοστό, πάνω από 80% στις τράπεζες. Το ποσοστό αυτό 
μειώθηκε το 2014, όταν έγινε νέα ανακεφαλαιοποίηση στην οποία συμμετείχαν μόνο ιδιώτες 
επενδυτές, με 8,3 δις. ευρώ συνολικά. 

Από τότε, και μέχρι πρότινος –πριν την τελευταία αύξηση κεφαλαίου που έγινε τώρα- το ποσοστό 
του Δημοσίου ήταν -κατά ενδεικτικό μέσο όρο- στο 56,2%, ήτοι: 66,2% στην Alpha Bank, 
35,4%  στην Eurobank, 57,2% στην Πειραιώς και 66,93% στην Εθνική (2 στον πίνακα).  
 

 
Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ      

 

ALPHA 
BANK 

EUROBANK ΕΘΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1-ΠΟΣΑ ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΕ 
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 
2015 

4,021 5,839 8,677 6,985 25,522 

2-ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΧΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 2015 

66,24% 35,41% 57,24% 66,93% 56,25%* 

3-ΠΟΣΑ ΒΑΖΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΗΝ 
ΑΜΚ ΤΟΥ 2015 

1,560 1,550 0,475 1,340 4,925 

4-ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΟΙ 
ΙΔΙΩΤΕΣ ΤΟ 2015 

93% 93,30% 33,80% 64,50% 71,05%* 

5-ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΤΧΣ 4,70% 2,40% 37,90% 23,70% 17,17%* 

6-ΠΟΣΑ ΒΑΖΕΙ ΤΟ ΤΧΣ ΣΤΗΝ ΑΜΚ 
0 0 2,336 2,118 4,454 
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 Τώρα, όμως,  μετά την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση το ποσοστό του ΤΧΣ συμπιέζεται σε πολύ 
χαμηλά ποσοστά, της τάξης του 2,4% στην Eurobank, του 4,7% στην Alpha Bank, του 23,7% στην 
Τράπεζα Πειραιώς και του 33,8% στην Εθνική, δηλαδή κατά μέσο όρο, ενδεικτικά, στο 17% (σειρά 
5 στον πίνακα). 

Οι  ιδιώτες μέτοχοι που συμμετείχαν στις νέες αυξήσεις κεφαλαίου απέκτησαν την πλειοψηφία των 
τραπεζών, περίπου το 70% κατά μέσο όρο. Απέκτησαν, δηλαδή 93% στην Alpha Bank και τη 
Eurobank, 33,8% στην Πειραιώς και 64% στην Εθνική (4 – πίνακας). 

Τα ποσά που έβαλαν στην τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κυμαίνονται στα 5 δις. ευρώ (3 – 
στον πίνακα). 

Τα 5 δις. ευρώ είναι ένα εξαιρετικά χαμηλό ποσό, εάν υπολογίσουμε ότι η περιουσία των ελληνικών 
τραπεζών είναι σημαντική, ακόμα κι αν η αξία τους στο χρηματιστήριο έχει υποχωρήσει σήμερα σε 
πολύ χαμηλά επίπεδα, λόγω της κρίσης και κυρίως των κόκκινων δανείων. 

Σημειωτέον, ότι το ελληνικό Δημόσιο βάζει και σήμερα χρήματα στις αυξήσεις κεφαλαίου των 
τραπεζών, συνολικά ποσό περί τα 4,5 δισ. ευρώ (σειρά 6 στον πίνακα). 

Από αυτά όμως, βάζει ως συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου (και παίρνει αντίσοιχα κοινές μετοχές, 
μόνο για το 25% των χρηματών αυτών, ήτοι τα 1,1 δισ. ευρώ (σειρά 6.Α στον πίνακα). Τα υπόλοιπα 

ΤΟΥ 2015… 

6.Α-… ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΙΡΝΕΙ 
ΜΕΤΟΧΕΣ ΓΙΑ 

0 0 0,584 0,529 1,113 

6.Β- … ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΩΣ ΔΑΝΕΙΟ-
ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 

0 0 1,752 1,588 3,340 

Ποσά σε δισεκατομμύρια ευρώ 
     

Ποσοστά για Εθνική και Πειραιώς κατά 
προσέγγιση      

* Ενδεικτικός μέσος όρος 
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τα διαθέτει ως δάνειο (με τη μορφή μετατρέψιμων ομολόγων) στο ποσό των 3,3 δισ. ευρώ (6.Β. 
στον πίνακα). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τρόπος συμμετοχής του Δημοσίου και η απόδοση μετοχών σε αυτό μόνο 
για το 25% των χρημάτων που βάζει στις αυξήσεις κεφαλαίου είναι απόφαση που ελήφθη ύστερα 
από απαίτηση των δανειστών κατά τη διαπραγμάτευση, με το σκεπτικό ότι οι τράπεζες θα έπρεπε 
να ιδιωτικοποιηθούν ώστε έχουν κίνητρο οι επενδυτές να συμμετάσχουν. 

Τα ποσά και τα ποσοστά είναι κατά προσέγγιση γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία. 

  

Με λίγα λόγια, οι νέοι μέτοχοι απέκτησαν τον έλεγχο των τραπεζών αγοράζοντας ποσοστά από 93% 
έως 33%  μόνο με 5 δις. ευρώ, ενώ το ελληνικό Δημόσιο, που είχε τοποθετήσει από παλιά 25 
δις. ευρώ και θα βάλει τώρα και άλλα 4-5 δις. ευρώ για να καλυψει τα χρήματα που χρειάζονται 
επιπλέον για τις αυξήσεις κεφαλαίου, χάνει τον έλεγχο και μένει με ποσοστό 2,4 έως 37%. 

Βεβαίως, όπως προαναφέρθηκε, το ΤΧΣ απέκτησε δυνατότητα σημαντικού ελέγχου και εποπτείας 
σε όλες τις τράπεζες, ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής, είτε απευθείας είτε μέσω της 
συμμετοχής στα στα διοικητικά συμβούλια εκπροσώπων του με αυξημένες αρμοδιότητες και 
δυνατότητα “βέτο” σε σημαντικά ζητήματα. 

Οι τέσσερις τράπεζες, πέρα από τα άλλα περιουσιακά στοιχεία τους,  διαθέτουν στο ενεργητικό 
τους τα δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά που ανέρχονται συνολικά σε 260 δις. ευρώ, μέσω 
των οποίων συνδέονται με το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, την οποία σε μεγάλο βαθμό 
ελέγχουν. 

Ένα μεγάλο μέρος από τα δάνεια, περί τα 100 δις. ευρώ είναι μη εξυπηρετούμενα, και το γεγονός 
αυτό αποτελεί την βασική αιτία που μειώθηκαν τα ίδια κεφάλαια και η χρηματιστηριακή αξία των 
τραπεζών και χρειάστηκαν αυξήσεις κεφαλαίου. 

Από την άλλη πλευρά, όμως, τα κόκκινα δάνεια είναι και μια εφεδρεία για τις τράπεζες, διότι 
στο  μέλλον θα αποφέρουν έσοδα, είτε οι τράπεζες ακολουθήσουν ήπια πολιτική αναδιάρθρωσής 
τους με ρυθμίσεις που θα δώσουν την ευκαιρία στους δανειολήπτες να τα εξοφλήσουν σταδιακά, 
είτε προχωρώντας σε επιθετική διαχείριση, με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. 

Οι μετοχές των τραπεζών πουλήθηκαν τόσο φθηνά, γιατί η αξία των τραπεζών υποχωρεί εξαιτίας 
των ζημιών που έχουν από τα κόκκινα δάνεια. Τα κόκκινα δάνεια, όμως, θεωρούνται  πηγή εσόδων 
στο μέλλον και το «ξεκαθάρισμά» τους, είτε με ήπιο είτε με επιθετικό τρόπο, θα αποφέρει έσοδα 
στις τράπεζες, οπότε η αξία των μετοχών τους θα ανέβει κι αυτό ήταν ένα από τα βασικά κίνητρα 
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όσων συμμετείχαν στις αυξήσεις κεφαλαίου.  

Όλοι  έχουμε  ακούσει  τους  όρους  δημόσιο  χρέος,  έλλειμμα,  δημοσιονομικό  έλλειμμα ή πλεόνα
σμα αλλά κατά πόσο μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνουν, τι  συνεπάγονται  για  την  οικονομία
  και  σε  ποια επίπεδα  θεωρούνται φυσιολογικοί  οι  δείκτες τους. Ας δούμε αρχικά τι ορίζουμε ως 
δημόσιο χρέος, ποιες είναι οι δακρί‐  σεις του και ποια η σχέση του με το έλλειμμα καθώς οι δύο έν

νοιες πολλές φορές  συγχέονται  

Ως  δημόσιο  χρέος  ορίζεται  το  σύνολο  των  οφειλών  σε  χρηματικές  μονάδες  του ευρύτερου δ
ημοσίου τομέα. Η έννοια ευρύτερος δημόσιος τομέας συμπεριλαμ‐ 

βανει  όλα  τα  επίπεδα  δημόσιας  διοίκησης  ενός  κράτους  (κυβέρνηση, 
νομαρχία  ,δήμος  κλπ)  το  οποίο  συνεπάγεται  ότι  στην  πραγματικότητα  το  δημόσιο  χρέος  κά
θε  κράτους  είναι  η  επέκταση  των  προσωπικών  χρεών  των  πολιτών  του, 
δεδομένου  ότι  τα  άτομα  αποτελούν  ροή  εσόδων  για  την  κυβέρνηση  μέσω  της  φορολογίας.  
Το  χρέος  αυξάνεται  από  έτος  σε  έτος  κατά  το  ποσό  που  ο  κρατικός  προϋπολογισμός παρο
υσιάζει έλλειμμα ή αντιστρόφως μειώνεται κατά το ποσό που  παρουσιάζει πλεόνασμα. 
Ο ορισμός του δημοσίου χρέους παίρνει διάφορες μορφές αναλόγως τη διά‐  κριση του χρέους που

 αναφέρεται. Η βασικότερη διάκριση είναι το ακαθάριστο και  το καθαρό χρέος. Επίσης το χρέος μπ
ορεί να εκφραστεί ως εσωτερικό ή εξωτερικό  και μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ χρέους με έκδοσ
η δανείου σε εθνικό νόμισμα ή  σε συνάλλαγμα. Τέλος μια πολύ σημαντική, κυρίως για τη βιωσιμότ
ητα του χρέους,   είναι η διάκριση σε καταναλωτικό και παραγωγικό χρέος ανάλογα τις ανάγκες πο
υ  καλύπτει το δάνειο. 

Ανάλογα  με  την  προέλευσή  του  το  χρέος  διακρίνεται  σε  εσωτερικό,  έναντι  δανειστών  στο εσ
ωτερικό  της χώρας , και εξωτερικό, οφειλόμενο σε  ξένους δανειστές.  Πολλές  χώρες  έχουν  υψηλ
ό  εξωτερικό  χρέος  ωστόσο  αυτές  οι  οποίες  έχουν  ισχυρή  οικονομία  μπορούν  να  διαχειριστο
ύν  το  χρέος  χωρίς  να  συντρέξει  κάποιος  κίνδυνος αφού είναι σε θέση να εξάγουν επιτυχώς αγα
θά και υπηρεσίες έτσι ώστε  να  κερδηθούν  τα  χρήματα  τα  οποία  απαιτούνται  για  να  αποπληρ
ώσει  το  χρέος. 
Αντίθετα  τα  έθνη  τα  οποία  έχουν  αδύναμη  οικονομία  δυσκολεύονται  να  αντιμετωπίσουν  τα π
ροβλήματα που προκύπτουν από  το ύψος  του χρέους, καθώς  λόγω  αυτής  της  αδυναμίας  δημι
ουργείται  μια  πτώση  στις  συναλλαγματικές  ισοτιμίες και έτσι  τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που ε
ξάγουν δεν επαρκούν για να  καλύψουν τα δάνειά τους. Αυτό  τρέφει πολλούς κινδύνους για την οικ
ονομία τους  και  αν  δεν  προβλεφθεί  νωρίς  το  πρόβλημα  τότε  το  κράτος  μπορεί  να  οδηγηθεί 
 
ακόμα και σε πτώχευση. Συνήθως το ξένο χρέος είναι σε μορφή συναλλάγματος και  όλα τα ποσά 
που καταβάλλονται για τόκο, αμοιβές και άλλες δαπάνες  είναι επίσης  σε αυτό το νόμισμα.   

Μια άλλη πολύ σημαντική διάκριση του χρέους είναι αυτή του καταναλωτι‐   κού  και  του  παραγωγι

κού  δημοσίου  χρέους,  που  χαρακτηρίζεται  ανάλογα  του  σκοπού  κάλυψης  του  δανείου  προκε
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ιμένου  να  καλυφθούν  παραγωγικές  ή  καταναλωτικές  δαπάνες  του  δημοσίου.  Γίνεται  εύκολα  
αντιληπτό  ότι  ο  καταναλωτικός  δανεισμός  είναι  ιδιαίτερα  επιζήμιος  και  λίαν  επικίνδυνος  αφο
ύ  αυξάνει  το  χρέος  χωρίς  να  διευρύνει  την  παραγωγική  δυνατότητα  της  οικονομίας  και κατ ε
πέκταση του εθνικού εισοδήματος. Αντίθετα το παραγωγικό δημόσιο χρέος  συμβάλει  στην  βελτίω
ση  της  παραγωγικής  δυνατότητας  της  οικονομίας.  Το  παραγωγικό  δημόσιο  χρέος  θεωρείται  
αυτοεξυπηρετούμενο  καθώς  μέσω  αυτού  αυξάνεται το εθνικό εισόδημα αφού επιταχύνοντας τις ε
πενδύσεις χρηματοδότησης  από  το  προϊόν  δανείου,  παρέχεται  η  δυνατότητα  στο  Δημόσιο  γι
α  εξεύρεση  πρόσθετων πόρων αναγκαίων για την εξόφληση του δανείου. 

Φυσικά  υπάρχουν  και  παράγοντες  οι  οποίοι  επηρεάζουν  το  δημόσιο  χρέος  χωρίς να προέρχ
ονται από το έλλειμμα και χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 
‐  Αγορά  ή  πώληση  χρηματοπιστωτικών  στοιχείων.  Στην    κατηγορία  αυτή                     περιλαμ

βάνονται συναλλαγές όπως η αύξηση στην κυκλοφορία χρήματος, η αγορά  ή  πώληση  ομολόγων,
  μετοχών  ή  άλλων  χρηματοπιστωτικών  στοιχείων  και  δάνεια.       ‐  Υποχρεώσεις  που  δεν  εμ

πίπτουν  στον  ορισμό  χρέους  ΔΥΕ  (πλαίσιο  διαδικασίας  υπερβολικού  ελλείμματος).  Περιλαμβ
άνονται  συναλλαγές  σε  χρηματοοικονομικά παράγωγα και λοιπές υποχρεώσεις. 
‐ Αποτελέσματα αποτίμησης. Πρόκειται για εκδόσεις ή εξαγορές χρέους υπέρ  ή υπό  το άρτιο (δηλ

αδή  την ονομαστική αξία), καθώς και για πληρωμές  τόκων και  τόκων κατά ΔΥΕ3 . 
‐  Αποτελέσματα  αποτίμησης.  Μεταβολές  στην  αξία  του  χρέους  λόγω  ανατίμησης  ή  υποτίμησ

ης  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας,  ή  ως  αποτέλεσμα  συμφωνιών  ανταλλαγής  (swaps). 
Swap  ή  σύμβαση  ανταλλαγής  αποτελεί  μια  συμφωνία  μεταξύ  δύο  συμβαλλομένων  για  ανταλ
λαγή  μελλοντικών  χρηματοροών  με  τρόπο  που  έχουν  καθορίσει  μεταξύ  τους.  Τα  χρηματικά  
ποσά  που  ανταλλάσσονται  μπορεί  να  αναφέρονται  σε  διαφορετικά  νομίσματα  και  σταθερά  π
οσά. Αλλιώς μπορεί ένα σταθερό ποσό να ανταλλάσσεται με ένα μεταβαλλόμενο, 13 
αβέβαιο ποσό ή το ποσό πληρωμής στο ένα νόμισμα να είναι σταθερό ενώ το άλλο  μεταβαλλόμεν
ο. Υπάρχουν τέσσερις (4) διαφορετικές κατηγορίες swaps. Αυτές είναι  οι Συμβάσεις Ανταλλαγής Ε
πιτοκίων, Νομισμάτων, Εμπορευμάτων και Μετοχών. 
‐  Λοιπές  μεταβολές  όγκου,  λόγω  μεταβολών  ταξινόμησης  ή  λοιπών  μεταβολών όγκου. 
‐ Στατιστικές διαφορές. Οι στατιστικές διαφορές οφείλονται σε παράγοντες  όπως  η  ποιότητα  των 

 
στοιχείων,  οι  διάφοροι  ετεροχρονισμοί  κλπ.  Υπ  αυτή  την  έννοια είναι αποδεκτή η εμφάνισή  το
υς, αν και θα πρέπει να μην είναι σημαντικό  μέγεθος και διαχρονικά ο μέσος όρος τους να τείνει π
ρος το μηδέν. 

Το πιο αντιπροσωπευτικό μέτρο εκτίμησης και αποτύπωσης του χρέους μιας χώρας είναι το ύψος 

του χρέους ως ποσοστό % του ΑΕΠ της χώρας. Το χρέος, δηλαδή, σε σχέση με το μέγεθος της 

οικονομίας. Με κριτήριο αυτό το μέτρο, η Ελλάδα είναι η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρώπης (177% 

του ΑΕΠ). Ήταν πάντα στην κορυφή των ευρωπαϊκών χωρών με το μεγαλύτερο χρέος αλλά μόλις 

το 2009 αυτό εμφανίστηκε ως μείζον πρόβλημα. 
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Πώς και γιατί το χρέος της χώρας εκτοξεύτηκε, στα χρόνια μάλιστα που ασκήθηκε σκληρή 

περιοριστική πολιτική με στόχο την επιβράδυνση της αύξησής του; Πώς, ενώ πετύχαμε ένα 

τεράστιο, πρωτόγνωρο κούρεμα χρέους, εκείνο αυξάνεται αντί να μειώνεται; Για να απαντηθούν 

αυτές οι ερωτήσεις χρειάζεται να παρακολουθήσουμε την ιστορική εξέλιξη του χρέους της Ελλάδας. 
Την δεκαετία του ’70 το δημόσιο χρέος της Ελλάδας ως % του ΑΕΠ κυμαινόταν στα επίπεδα του 
20%. Από το 1980 και μετά άρχισε η ανοδική πορεία του χρέους που μπορεί να χωριστεί σε τρεις 
υποπεριόδους. 
                                                                                                                                          

      Χρηματιστήριο: Μοχλός Ανάπτυξης ή Τυχοδιωκτικός Τζόγος; 
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Ιδιαίτερα τα τελευταία  20  χρόνια το Χρηματιστήριο έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. 
Η ραγδαία κατακόρυφη άνοδος του Χρηματιστηριακού Δείκτη, από τις 900 μονάδες το 1994 στις 
4000 και πλέον μονάδες το 1999, με τα μεγάλα και εύκολα κέρδη που προσπόρισε σε μεγάλο τμή-
μα των επενδυτών, είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον του επενδυτικού κοινού. 
Υπάρχει ,όμως , και η  κριτική άποψη ,ότι  έγινε τότε, μια  βίαιη αναδιανομή του πλούτου ,υπέρ κά-
ποιων επιτήδειων κερδοσκόπων ,λόγω της ραγδαίας ανόδου του 
Χ. Δ . 
 
Σήμερα, βέβαια, λόγω της σοβούσης οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα μας, τα τελευταία 
7 χρόνια ,ο Χρημ/κός Δείκτης έχει πέσει και κάτω από τα επίπεδα του 1994. Παρόλα αυτά η δια-
κύμανσή του και η όποια άνοδος του, έστω μικρή, παραμένει ένα ελπιδοφόρο σημάδι κά-
ποιας οικονομικής ανάκαμψης, καθώς η οικονομία είναι κύρια υπόθεση εμπιστοσύνης 
,πολιτικής σταθερότητας και αξιοπιστίας… Είναι σύνηθες ,άλλωστε, καθημερινό φαινόμενο πο-
λίτες απλοί, της διπλανής μας πόρτας, με ένα κινητό τηλέφωνο, να δίνουν εντολές στον Χρηματι-
στή τους, με ηχηρό τρόπο, να αγοράσει ή να πουλήσει Μετοχές. Είναι άραγε όμως το χρηματι-
στήριο μοχλός Ανάπτυξης της Οικονομίας, όπως διατείνονται πολλοί υποστηρικτές του ει-
δικοί ή μη, ή ένας ευκαιριακός τζόγος εύκολου τυχοδιωκτικού πλουτισμού, όπως απαξιωτι-
κά διατυμπανίζουν φανατικοί πολέμιοί του; 
 
Ένα είναι το γεγονός ότι  μέσω του χρηματιστηρίου, έχουν αντληθεί από  Ελληνικές επιχειρήσεις 
σημαντικά  κεφάλαια ύψους πολλών εκατ .ΕΥΡΩ για τις οποίες αποτέλεσαν το «φιλί της ζωής» και 
τους έδωσαν προοπτικές εκτόξευσής τους προς τα άνω. Το στοιχείο, όμως, του τυχοδιωκτι-
σμού εμπεριέχεται, όπως είναι φυσικό, σε ένα βαθμό στο Χρηματιστήριο ,καθώς ορισμένοι 
επενδυτές προσβλέπουν 
στην<αρπακτή>, δηλαδή στην βραχυπρόθεσμη απόδοση των Μετοχών τους. 
Όμως αυτή η εξαίρεση δεν αλλοιώνει τον βασικό χαρακτήρα του Χρηματιστηρίου, ως μοχλού Ανά-
πτυξης και επιβεβαιώνει τον κανόνα. 
 
Το επιχειρηματικό περιβάλλον, πράγματι, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα έχει μεταβληθεί 
ριζικά.Έτσι το Ελληνικό Χρηματιστήριο, το οποίο είναι  το «βαρόμετρο» της Οικονομίας μας, δεν 
μπορούσε παρά να επηρεασθεί από το νέο αυτό περιβάλλον. 
Οι διαρθρωτικές αλλαγές που έγιναν, οφείλονται σε τρεις κύρια λόγους. 
Πρώτον, στην παγκοσμιοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας και των αγορών, δεύτερονστην 
απελευθέρωση των αγορών χρήματος και κεφαλαίων και τρίτον στην ίδια την πορεία της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. 
 
Η εισαγωγή του Ευρώ, η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και η χρήση των νέων τεχνολογιών 
είναι γεγονός ότι έδωσαν νέα ώθηση στην κεφαλαιαγορά της Ευρώπης. 
Οι χρηματιστηριακές αγορές παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση των 
δυναμικών επιχειρήσεων.Ενισχύουν την πρόσβαση σε επιχειρηματικά κεφάλαια, που διασφαλί-
ζουν χρηματοδοτική σταθερότητα στις επιχειρήσεις. Η χρηματοδότηση των  επιχειρήσεών μας, 
παλαιότερα, εξαρτάτο κύρια από το βραχυχρόνιο τραπεζικό δανεισμό. Έτσι βρίσκονταν σε 
δυσμενέστερη θέση έναντι των Αμερικανικών και Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Η αύξη-
ση  του αριθμού των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιρειών, βοηθά στην αποδέσμευση, 
του τραπεζικού συστήματος από τη μονοδιάστατη από αυτό χρηματοδότηση των εταιρειών. Δημι-
ουργείται με τον τρόπο αυτό για τις επιχειρήσεις, καλύτερη κεφαλαιουχική διάρθρωση και για τις 
τράπεζες υγιέστερο χαρτοφυλάκιο.Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η πρόσβαση των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματιστηριακά κεφάλαια. Μεταξύ των άλλων ωφελημάτων οι 
εταιρείες αυτές δημιουργούν αναλογικά τις περισσότερες θέσεις εργασίας και έτσι καταπο-
λεμάται η ανεργία που αποτελεί τη μάστιγα της εποχής. 
 
Η χώρα μας σήμερα χρειάζεται μια νέα γενιά επιχειρηματιών.  Επιχειρηματίες με όραμα, με 
κατάρτιση, που θα βασίζεται σε νέες μεθόδους διακίνησης και θα αξιοποιούν τη συνεργασία 
μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις βρίσκο-
νται στο επίκεντρο της προσπάθειας, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης 
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της ευρωπαϊκής οικονομίας, για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και συνθήκες γενικότερης 
ευημερίας και κατοίκων της Ευρώπης και όχι βέβαια στην ευημερία των 2/3. Στη χώρα μας το 
Χρηματιστήριο έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας θεσμός που , παρά τις όποιες ατέλειες του, έχει να 
προσφέρει πολλές δυνατότητες στην ελληνική οικονομία, καθώς αναπτύχθηκε με γρήγορους, σχε-
τικά, ρυθμούς μέσα από τη συνεχή αύξηση των κεφαλαίων. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών αυξήθηκε μεν, αλλά  υστερεί σημαντικά του μέσου κοινοτικού όρου, 
που  έφθασε στο 69% του ΑΕΠ. Ο ρόλος του Χρηματιστηρίου, όμως, είναι οριοθετημένος και 
φυσικά δεν πρέπει να υπερεκτιμάται ο ρόλος του αυτός.  

• Πρέπει δε να εδραιωθεί περισσότερο τόσο σε «βάθος», όσο και «πλάτος», για να εί-
ναι πιο ανθεκτικό στις όποιες κερδοσκοπικές επιθέσεις κάποιων ραντιέρηδων τυχο-
διωκτών. Πρέπει να αντανακλά καλύτερα την ευρωστία και το δυναμισμό των επι-
χειρήσεων και να συμπεριλάβει όσο γίνεται περισσότερους κλάδους της οικονομίας.  

• Το ελληνικό Χρηματιστήριο πρέπει να θωρακιστεί ακόμα, ώστε να δημιουργεί  αίσθημα σι-
γουριάς και ασφάλειας για τους επενδυτές. Μόνον έτσι θα διεκδικήσει αποτελεσματικά το 
μεγάλο κομμάτι των αποταμιεύσεων των πολιτών, καθώς και των επενδυτικών κεφαλαίων 
του εξωτερικού. 

• Η προστασία των επενδυτών πρέπει να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα.   Και σε 
αυτό το σημείο υπάρχει μεγάλη ευθύνη των Εποπτικών Αρχών του Χρηματιστηρίου, οι ο-
ποίες πρέπει σαφώς να ενισχύσουν παραπέρα. 
 

Η διάδοση της χρηματιστηριακής συνείδησης, ως μοχλός ανάπτυξης της υγιούς οικονομίας 
και κατ' επέκταση βελτίωσης της ευημερίας της χώρας, είναι καλοδεχούμενη. Καθήκον, ό-
μως, της πολιτείας είναι η πλήρης και υπεύθυνη ενημέρωση των αποταμιευτών, προκειμένου να 
έχουν πλήρη συναίσθηση των πιθανών αποδόσεων, αλλά και των κινδύνων των επενδύσεών τους 
σε μετοχές. 
 
Πρώτος όρος για τη σταθερή και ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου είναι η μακροοικονομική 
σταθερότητα της χώρας. 
Η Ευρωπαϊκή κατεύθυνση της οικονομίας μας, με την ένταξή μας στην ΟΝΕ,   στόχευε στο, αναμε-
νόμενο γεγονός,  ότι θα αποτελούσε καθοριστικό παράγοντα για την προστασία της μέσα σε ένα 
ασταθές μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό διεθνές περιβάλλον. 
Δυστυχώς η  οικονομική κρίση ανέτρεψε αυτή την πρόβλεψη και βιώνουμε σήμερα ένα α-
σταθέστατο διεθνές περιβάλλον. Πάντα βέβαια υπάρχει  και ο κίνδυνος που μπορεί να προέλθει 
από  μία διεθνή χρηματιστηριακή αναταραχή, που γνωρίζουμε ότι μπορεί να επηρεάσει στην Ελλη-
νική Οικονομία. Μια αναταραχή στο Χόνγκ-Κόνγκ μπορεί να επηρεάσει, με την αρχή του πε-
τάγματος της «πεταλούδας», το ελληνικό Χρηματιστήριο και κατ' επέκταση την ελληνική 
οικονομία. 
 
Δεύτερος όρος είναι η σταθερή πορεία ανάπτυξης των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Α-
θηνών εταιρειών, γεγονός που θα διασφαλίσει τη σταθερή χρηματιστηριακή τους πορεία. 
Προϋπόθεση είναι η ύπαρξη οράματος, στρατηγικής και βέβαια επενδύσεων, σε συνδυα-
σμό με σκληρή δουλειά, αποφασιστικότητα και φαντασία. 
 
Τρίτος όρος είναι η ύπαρξη πολιτικής σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής της χώρας, δύο  θε-
σμοί που δοκιμάζονται σκληρά ,λόγω της δεινής οικονομικής κρίσης ,που έχει οδηγήσει στην εξα-
θλίωση μεγάλο τμήμα του λαού μας .  
 
Η διεθνής εμπειρία μας ,βέβαια, μας δίδαξε ότι η ραγδαία άνοδος των εθνικών χρηματιστη-
ρίων έχει πολλές φορές προκαλέσει κοινωνικές εκρήξεις.  Ο γρήγορος πλουτισμός μέσω 
του Χρηματιστηρίου δημιούργησε νέες τάξεις νεόπλουτων και διεύρυνε τις κοινωνικές ανι-
σότητες. Η όξυνση αυτή των κοινωνικών αντιθέσεων οδηγεί σε δοκιμασία την οικονομία και πολ-
λές φορές έχει σαν αποτέλεσμα την αυτοαναίρεση της, μέσα από μία  χρηματιστηριακή κρίση. 
 
Ισχυρό Χρηματιστήριο στην Ελλάδα προϋποθέτει δυναμικές επιχειρήσεις. Δυναμική επιχείρηση 
είναι όχι μόνο η δυναμική επενδυτικά, αλλά και εκείνη που διαθέτει αντίληψη κοινωνικής ευθύνης. 
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Μια ισόρροπη ανάπτυξη του Χρηματιστηρίου και του τραπεζικού συστήματος διασφαλίζει την κα-
λύτερη δυνατή πρόσβαση των επιχειρήσεων στις πηγές χρηματοδότησής τους. 
Το Χρηματιστήριο μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών, 
τόσο στον Ελληνικό όσο και στον ευρύτερο Βαλκανικό, Μεσογειακό αλλά και στο χώρο του Εύξει-
νου Πόντου. Προϋπόθεση , βέβαια, η υπέρβαση της οικονομικής κρίσης και η λήξη της πα-
ρατεταμένης  εκκρεμότητας  και της ατμόσφαιρας πολιτικού θρίλερ που βιώνουμε , με την 
επίτευξη μιας λογικής συμβιβαστικής λύσης με τους εταίρους δανειστές μας. 
Μια τέτοια θετική εξέλιξη θα συμβάλει στην επίτευξη μεγαλύτερης οικονομικής σταθερότη-
τας, γεγονός που θα οδηγήσει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ιδιωτών και θεσμικών 
επενδυτών, Ελλήνων και ξένων, στο Ελληνικό Χρηματιστήριο και κατ’ επέκταση στην ελλη-
νική οικονομία ,που την χρειάζεται καθώς δοκιμάζονται οι αντοχές της από την καταστρε-
πτική  πολύχρονη οικονομική κρίση που βιώνουμε… 
 

Δεν είναι τζόγος το χρηματιστήριο; 
Ίσως και όχι συμφώνα με μαθηματικούς… υπολογισμούς.  Φυσικά το παραπάνω δεν ισχύει για 
όσους αγοράζουν στηριζόμενοι στη «σίγουρη» πληροφορία που τους είπε ο μπατζανάκης του 
κολλητού, του γείτονα του περιπτερά. Ισχύει για αυτούς που επενδύουνε σε ένα ανεπτυγμένο 
χρηματιστήριο, με διαφάνεια, ρευστότητα και εποπτικές αρχές που φροντίζουν να τηρούνται οι 
κανόνες. Κυρίως όμως, ισχύει για τους επενδυτές ή traders που μελετάνε με σύστημα, 
ενημερώνονται καθημερινά και ακολουθούν μία επιστημονική μεθοδολογία. 
Υπάρχει σήμερα η δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τα μαθηματικά για προβλέψουμε το μέλλον; Η 
απάντηση είναι κατηγορηματικά ΝΑΙ. Ο τρόπος είναι κρυμμένος, παρ΄ όλο που βρίσκεται σε κοινή 
θέα. Αόρατος για εκείνους που δεν τον αναζητούνε ή ασαφής για εκείνους που δεν τον 
κατανοούνε. Και όμως. Είναι γραμμένος στην πιο καθαρή γλώσσα. Την παγκόσμια γλώσσα των 
μαθηματικών. 
Ίσως να μην έχουμε την δυνατότητα να γνωρίζουμε με βεβαιότητα, να μην γνωρίζουμε ακριβώς τι 
θα συμβεί αύριο, αλλά μπορούμε να υπολογίσουμε τις αριθμητικές πιθανότητες όσων ενδέχεται να 
συμβούν. 
 
Δεν υπάρχει τύχη, υπάρχουν πιθανότητες 
 
Αν στρίψουμε μία φορά μόνο το κέρμα, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα έρθει κορώνα ή γράμματα. 
Αντίθετα, αν το στρίψουμε 1.000 φορές, μπορούμε εύκολα να προβλέψουμε πως οι μισές σχεδόν 
θα είναι γράμματα. Αποκτήσαμε μαντικές ικανότητες ξαφνικά; Όχι βέβαια. Απλά αξιοποιήσαμε προς 
το συμφέρον μας την επιστήμη των μαθηματικών, έστω και υποσυνείδητα.  
 
Στην εποχή μας η λέξη πιθανότητα έπαψε να αντικατοπτρίζει απλά την αβεβαιότητα για το μέλλον. 
Σημαίνει την επιστημονική μέθοδο με την οποία κάνουμε συγκεκριμένες αριθμητικές προβλέψεις. 
 
Η σωστή τεχνική ανάλυση είναι αξιόπιστη 
 
Η μέθοδος της τεχνικής ανάλυσης στηρίζεται στο αναμφισβήτητο γεγονός πως πολλές 
πληροφορίες για τις διαθέσεις της αγοράς είναι ενσωματωμένες στα διαγράμματα. Μας βοηθάει να 
ανιχνεύσουμε τις ενδείξεις, όσον αφορά την κατεύθυνση της αγοράς. Δεν προβλέπει ένα μοναδικά 
καθορισμένο αποτέλεσμα, όπως εσφαλμένα νομίζουν ορισμένοι, αλλά διαφορετικά πιθανά 
αποτελέσματα και μας πληροφορεί πόσο πιθανό είναι το καθένα τους. Ποτέ δεν αναζητούμε την 
απόλυτη βεβαιότητα, αλλά πάντα με την μέγιστη πιθανότητα.  
 
Η τεχνική ανάλυση είναι μία ιδιαίτερα παρεξηγημένη μέθοδος.  Πως να μην είναι άλλωστε, όταν το 
χρησιμοποιούν κατά κανόνα ημιμαθείς που έχουν διαβάσει 1-2 βιβλία και νομίζουν πως έγιναν 
ειδικοί! Το μόνο που καταφέρνουν τελικά, εκτός από το να χάσουν χρήματα από τις προβλέψεις 
τους, είναι να δυσφημούν την μέθοδο της τεχνικής ανάλυσης. Αν δώσεις ένα αεροπλάνο να 
πιλοτάρει κάποιος χωρίς σοβαρή εκπαίδευση, το πιθανότερο είναι να πέσει. Δεν θα φταίει όμως το 
αεροπλάνο! 
- Κουκουμβρής  Αλέξανδρος  
- Καλοπήτας  Κωνσταντίνος (Επεξεργασία κειμένου) 
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Αποτελέσματα ερωτηματολογίου με χρήση  των Google-Forms  
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	Ιστορία του χρήματος

	Η εμφάνιση του χρήματος
	Κατά τις συναλλαγές τους στην αρχαιότητα οι άνθρωποι είχαν καθιερώσει το ανταλλακτικό σύστημα βάσει του οποίου ο παραγωγός ενός προϊόντος αντάλλαζε τα επιπλέον προϊόντα με προϊόντα άλλου παραγωγού. Η μέθοδος της ανταλλαγής αγαθών χρονολογείται σε τουλ...
	Πολλοί πολιτισμοί σε όλο τον κόσμο ανέπτυξαν τελικά τη χρήση χρημάτων των οποίων η αξία βασίζονταν στην αξία του υλικού από το οποίο ήταν φτιαγμένα. Ο σίγλος ή σέκελ ήταν αρχικά μια μονάδα χρήματος αλλά και μονάδα βάρους. Η πρώτη χρήση του όρου προήλθ...
	Ο Βασιλιάς Φείδων του Άργους, το 700 π.Χ. περίπου, άλλαξε τα νομίσματα από το σίδηρο σε ένα μάλλον άχρηστο και διακοσμητικό μέταλλο, το ασήμι, και, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, αφιέρωσε μερικά από τα νομίσματα σιδήρου που έμειναν (που ήταν στην πραγματι...
	Η εξέλιξη του χρήματος
	Η μέθοδος της χρήσης νομισμάτων ως χρήματος, με βάση την αξία του υλικού από το οποίο ήταν φτιαγμένα τελικά εξελίχθη στη μέθοδο του αντιπροσωπευτικού χρήματος. Αυτό συνέβη επειδή οι έμποροι χρυσού και αργύρου ή οι τράπεζες άρχισαν να εκδίδουν αποδείξε...
	Τα χάρτινα χρήματα ή τραπεζογραμμάτια χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην Κίνα, κατά τη διάρκεια της Δυναστείας των Σονγκ. Αυτά τα τραπεζογραμμάτια, γνωστά ως "Jiaozi" εξελίχθηκαν από χρεόγραφο που είχαν χρησιμοποιηθεί από τον 7ο αιώνα μ.Χ., ωστόσο, ...
	Η ευκολία των συναλλαγών που παρείχε η έκδοση των τραπεζογραμματίων από τις τράπεζες καθιέρωσε τα χαρτονομίσματα σε ευρεία και κοινώς αποδεκτή συναλλακτική πρακτική. Μ’ αυτό το νομισματικό σύστημα, όπου το μέσο συναλλαγής είναι χαρτιά, τα οποία μπορού...
	Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, με τη διάσκεψη του Μπρέτον Γουντς, οι περισσότερες χώρες υιοθέτησαν τα χρήματα Fiat των οποίων η τιμή είχε καθοριστεί σύμφωνα με το δολάριο ΗΠΑ. Το αμερικανικό δολάριο με τη σειρά του καθορίστηκε σε σχέση με το χρυσό...
	Γενικός ορισμός του χρήματος
	Χρήμα είναι οποιοδήποτε αντικείμενο ή εγγραφή χρησιμοποιείται από μια κοινωνία ως υποκατάστατο αξίας, μέσο ανταλλαγής και μονάδα υπολογισμού (εμπορικής αξίας ή αγοραστικής δύναμης). Δεδομένου ότι οι ανάγκες προκύπτουν φυσικά, οι κοινωνίες δημιουργούν ...
	Η αξία των χρημάτων προκύπτει κατά ένα μέρος από τη χρησιμότητά του ως μέσο ανταλλαγής εντούτοις η χρησιμότητά του ως μέσου ανταλλαγής εξαρτάται από την αναγνώριση της αγοραστικής του αξίας. Ως εκ τούτου αυτές οι δύο πτυχές των χρημάτων είναι αλληλοεξ...
	Τα προϊόντα ήταν η πρώτη μορφή χρημάτων που εμφανίστηκαν. Στο πλαίσιο ενός συστήματος χρημάτων - προϊόντων, το αντικείμενο που χρησιμοποιείται ως χρήμα έχει την αξία έμφυτη. Υιοθετείται συνήθως για να απλοποιήσει τις συναλλαγές σε μια οικονομία ανταλλ...
	Τα χρήματα Fiat (χρήματα εξουσιοδότησης) είναι μια σχετικά σύγχρονη εφεύρεση. Μια κεντρική αρχή δημιουργεί ένα νέο αντικείμενο χρημάτων που έχει την ελάχιστη εγγενή αξία. Η χρήση των χρημάτων από το κοινό, υπάρχει μόνο επειδή η κεντρική αρχή εξουσιοδο...
	Επένδυση (Investment)
	Συμβάλλει δηλαδή στη δημιουργία νέου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (νέα κτίρια, νέες εγκαταστάσεις, νέος μηχανολογικός εξοπλισμός, επεκτάσεις του προϋπάρχοντος κεφαλαιουχικού εξοπλισμού).
	Διάκριση επενδύσεων
	Οι επενδύσεις σε μια οικονομία διακρίνονται σε ιδιωτικές και δημόσιες ανάλογα με το φορέα (ιδιωτικό ή δημόσιο) και το σκοπό (κέρδος ή κοινωνική ωφέλεια).        Ιδιωτικές επενδύσεις
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	Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, στις δημόσιες επενδύσεις, περιλαμβάνονται μόνον εκείνες της κεντρικής διοίκησης, ενώ οι επενδύσεις των ΔΕΚΟ θεωρούνται ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί οι επενδύσεις των ΔΕΚΟ υποτίθεται ότι αποφασίζονται με ιδι...
	Οι επενδύσεις, επίσης, διακρίνονται σε καθαρές και ακαθάριστες επενδύσεις. Οι τελευταίες περιλαμβάνουν και τις αποσβέσεις, ενώ οι καθαρές επενδύσεις την καθαρή προσθήκη στο κεφάλαιο και τα αποθέματα προϊόντων στην οικονομία.
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