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Κεφάλαιο 9

Ελαστικότητα Προσφοράς και Ζήτησης

9.1 Ελαστικότητα της ζήτησης
Όλες οι επιχειρήσεις ξέρουν ότι θα πουλήσουν περισσότερα αγαθά, εάν µειώσουν τις
τιµές τους, και είναι πιθανό να πωλήσουν λιγότερο αν αυξήσουν τις τιµές τους. Αυτό
όµως που θα ήθελαν να γνωρίζουν αυτές οι επιχειρήσεις είναι πώς η αλλαγή στην τιµή
θα επηρεάσει το σύνολο των εσόδων τους (και άρα των κερδών τους). Μείωση της
τιµής, θα αυξήσει την ζήτηση αλλά το γινόµενο περισσότερων αγαθών επί την
µικρότερη τιµή θα δώσει µεγαλύτερο συνολικό εισόδηµα;
Οµοίως, εάν αυξήσουν την τιµή, ναι µεν θα πέσουν οι πωλήσεις αλλά µήπως θα έχουν
µεγαλύτερο εισόδηµα; Και επίσης έχοντας µεγαλύτερο περιθώριο µήπως έχουν
καλύτερα κέρδη παρά την µείωση του τζίρου; (δηλ. του κύκλου συνολικών εργασιών).
Το τι θα συµβεί εξαρτάται πάρα πολύ από την ελαστικότητα (elasticity) της ζήτησης διότι
αυτή θα επηρεάσει τον βαθµό µεταβολής της ζήτησης όταν αλλάξει η τιµή.
Η έννοια της ελαστικότητας της ζήτησης
Η ελαστικότητα της ζήτησης περιγράφει τον βαθµό ανταπόκρισης της ζητούµενης
ποσότητας σε µια αλλαγή στην τιµή:
•

Σε περίπτωση που µια µικρή αλλαγή στην τιµή προκαλεί µια σχετικά µεγάλη
αλλαγή στη ζητούµενη ποσότητα, λέµε ότι η ζήτηση είναι ελαστική

•

Αν ωστόσο µια αλλαγή στην τιµή προκαλεί µία σχετικά µικρή αλλαγή στην
ποσότητα που ζητείται, λέµε ότι η ζήτηση είναι ανελαστική.

Ποσοτικά:
Η Ελαστικότητα της ζήτησης ισούται µε την ποσοστιαία µεταβολή της ζητούµενης
ποσότητας δια της ποσοστιαίας µεταβολής της τιµής.
Ελαστική ζήτηση. Η ζήτηση είναι ελαστική, όταν η ποσοστιαία µεταβολή της
ζητούµενης ποσότητας είναι µεγαλύτερη από την ποσοστιαία µεταβολή της τιµής που
την προκάλεσε.
Ανελαστική ζήτηση. Η ζήτηση είναι ανελαστική, όταν η ποσοστιαία µεταβολή της
ζητούµενης ποσότητας είναι µικρότερη από την ποσοστιαία µεταβολή της τιµής που την
προκάλεσε.
Στο σχήµα 9.1 βλέπουµε αριστερά παράδειγµα καµπύλης ελαστικής και δεξιά
ανελαστικής ζήτησης. Στο αγαθό Α η ελαστικότητα υπολογίζεται ως:
•

Ποσοστιαία αλλαγή ζητούµενης ποσότητας: 50/100 ήτοι 50%

•

Ποσοστιαία αλλαγή τιµής: 5/20 ήτοι 25%

•

Ελαστικότητα ζήτησης 50/25=2 (ήτοι >1) άρα ελαστική ζήτηση

Τι συµβαίνει µε τον συνολικό τζίρο του προϊόντος;
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Στα 20€ τζίρος 20x100=200€, στα 15€ τζίρος 150x150=225€, δηλαδή στην ελαστική
ζήτηση η πτώση της τιµής αυξάνει τον τζίρο και η αύξηση τον ελαττώνει. (Εν τη
καταναλώσει το κέρδος όπως έλεγαν παλιά οι µαγαζάτορες υπονοώντας ότι έχουν
χαµηλές τιµές ώστε να κερδίζουν από τις αυξηµένες πωλήσεις και όχι από τις υψηλές
τιµές). Ωστόσο η αύξηση του τζίρου δεν προκαλεί πάντα και αύξηση των κερδών αφού
παίζει πρωτεύοντα ρόλο το περιθώριο κέρδους.
Στην περίπτωση Β η ελαστικότητα υπολογίζεται:
•

Ποσοστιαία αλλαγή ζητούµενης ποσότητας: 10/100 ήτοι 10%

•

Ποσοστιαία αλλαγή τιµής: 5/20 ήτοι 25%

•

Ελαστικότητα: 10/25=0,4 (ήτοι <1) άρα ανελαστική ζήτηση.

Ο τζίρος είναι 2500 στην πρώτη περίπτωση και 2200 στην δεύτερη. ∆ηλαδή στην
ανελαστική ζήτηση η αύξηση τιµής αυξάνει και τον τζίρο ενώ η πτώση τον µειώνει. Εδώ
µπορούµε να πούµε ότι η αυξηµένη τιµή πιθανότατα αυξάνει και τα κέρδη αφού αυξάνει
και το τζίρο και το περιθώριο κέρδους. Όλες οι επιχειρήσεις ονειρεύονται ανελαστική
ζήτηση.
Ελαστικότητα Ζήτησης
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Σχήµα 9.1 Ελαστικότητα Ζήτησης
9.2 Γιατί είναι ελαστική η ζήτηση για κάποια προϊόντα, αλλά ανελαστική για άλλα;
1. ∆ιαθεσιµότητα υποκατάστατων
Αν ένα εµπόρευµα έχει έναν πλήθος στενά υποκατάστατα, όλα σε παρόµοιες τιµές, η
ζήτηση για αυτό θα είναι ελαστική. Μια µικρή αύξηση των τιµών θα προκαλέσει τη
στροφή πολλών καταναλωτών στα υποκατάστατά του, τα οποία είναι τώρα σχετικά
φθηνότερα, ενώ µια µικρή µείωση στην τιµή θα προσελκύσει πολλούς καταναλωτές
που πριν προτιµούσαν τα υποκατάστατα. Για παράδειγµα, η ζήτηση για κάθε µάρκα
καφέ, απορρυπαντικών, βερνικιών κ.α. είναι ελαστική, επειδή οι άλλες µάρκες είναι
στενά υποκατάστατα.
Σε περίπτωση που ένα βασικό προϊόν (όχι πολυτελείας) δεν έχει παραπλήσιο
υποκατάστατο, η ζήτηση θα είναι ανελαστική, αφού οι καταναλωτές δεν µπορούν να
στραφούν σε άλλα παρόµοια ανταγωνιστικά προϊόντα. Μια µεταβολή της τιµής θα έχει
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σχετικά µικρή επίδραση στη ζητούµενη ποσότητα. Για παράδειγµα, οι συνολικές
απαιτήσεις για βενζίνη και ψωµί θα είναι αρκετά ανελαστικές. Ωστόσο κάποιος
περιορισµός ταξιδιών και καλύτερη συντήρηση του αγορασµένου ψωµιού ώστε να µην
πεταχτεί µέρος του, όπως ίσως γινόταν πριν, θα λάβουν χώρα. (Η δε Μαρία
Αντουανέττα θα προέβλεπε υποκατάσταση του µε παντεσπάνι).
2. Εθιστικά αγαθά
Οι άνθρωποι µπορούν να εθιστούν σε ορισµένα προϊόντα όπως τον καπνό και το
αλκοόλ, γλυκά, σοκολάτες κ.α.. Όταν συµβαίνει αυτό, η ζήτηση θα είναι ανελαστική. Για
τον εξαρτηµένο, τα εµπορεύµατα αυτά δεν έχουν υποκατάστατα.
3. Πολυτέλειες και αναγκαιότητες
Θεωρείται σαν γενική αρχή ότι η ζήτηση για αναγκαία αγαθά είναι ανελαστική, ενώ για
είδη πολυτελείας ελαστική. Προφανώς, η ζήτηση για νερό, τρόφιµα, ρούχα και στέγη
είναι ανελαστική. Εάν οι τιµές των εν λόγω αγαθών αυξηθούν, οι άνθρωποι θα
συνεχίσουν να τα αγοράσουν, θυσιάζοντας άλλα επιθυµητά προϊόντα πολυτελείας.
Ωστόσο η ζήτηση των νοικοκυριών για αγαθά όπως πετρέλαιο, καπνό και τα
αλκοολούχα ποτά είναι επίσης πολύ ανελαστική. Είναι δύσκολο να θεωρούνται αυτά τα
αγαθά ως απαραίτητα µε τον ίδιο τρόπο που θεωρούνται τα τρόφιµα και τα είδη
ένδυσης. Το πρόβληµα εδώ είναι η έννοια που αποδίδεται στην λέξη «αναγκαιότητα».
Αυτό που οι άνθρωποι θεωρούν απαραίτητο εξαρτάται από το βιοτικό τους επίπεδο.
Για παράδειγµα, οι οικιακές συσκευές, όπως ηλεκτρικά σίδερα, πλυντήρια και ψυγεία
θεωρούνται ευρέως ως απαραίτητα στις περισσότερες ανεπτυγµένες χώρες, όχι όµως
και στις υπανάπτυκτες. Εν κατακλείδι µπορούµε να πούµε γενικά ότι η ζήτηση θα είναι
ανελαστική για εµπορεύµατα που «θεωρούνται» ως απαραίτητα.
4. Το ποσοστό του εισοδήµατος που δαπανάται για το αγαθό
Σε περίπτωση που το σύνολο των δαπανών (ανά εβδοµάδα ή ανά µήνα) σε ένα αγαθό
ή υπηρεσία ανέρχεται σε ένα µικρό κλάσµα του εισοδήµατος των νοικοκυριών, η
ζήτηση για αυτό θα είναι ανελαστική. Για παράδειγµα, µία αύξηση 1σεντ στην τιµή ενός
κουτιού σπίρτων θα θεωρηθεί ως µια µικρή αύξηση στην τιµή, ακόµα και αν
αντιπροσωπεύει ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό αύξησης στην τιµή (αν πριν κόστιζαν π.χ.
4 σεντς, ήτοι αύξηση 25%). Θα έχει λοιπόν πολύ µικρή επίδραση επί της ζητούµενης
ποσότητας, συνεπώς η ζήτηση είναι ανελαστική, και το ίδιο ισχύει και για αντικείµενα
όπως αλάτι, κορδόνια, τσιµπιδάκια και άλλα ψιλικά.
Τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας συνέβη µια πρωτοφανής µείωση εισοδήµατος σε
βαθµό που η ανελαστικότητα προϊόντων όπως καύσιµα, τρόφιµα, φάρµακα µειώθηκε
σε βαθµό ασυνήθιστο. Φυσικά, η ζήτηση για ελαστικότερα αγαθά όπως, αυτοκίνητα,
καλλυντικά, πιάτα, µαχαιροπήρουνα κ.α. κατέρρευσε. Τα τελευταία πολλές φορές
αγοραζόντουσαν όχι µόνο γιατί έσπασαν µερικά και χάλασε το σετ, αλλά και διότι τα
βαρέθηκαν ή άλλαξε η µόδα. Προφανώς κανείς δεν αλλάζει πιάτα όταν δεν έχει αρκετά
για θέρµανση και φάρµακα.
9.3 Ελαστικότητα της προσφοράς
Ο όρος αυτός αναφέρεται στον τρόπο κατά τον οποίο η προσφερόµενη ποσότητα
ανταποκρίνεται σε µια αλλαγή της τιµής. Αντιµετωπίζεται κατά τον ίδιο τρόπο όπως
ελαστικότητα της ζήτησης, αλλά να θυµόµαστε ότι στην περίπτωση αυτή, η
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προσφερόµενη ποσότητα κινείται στην ίδια κατεύθυνση όπως η τιµή. Βεβαίως τώρα τα
αίτια πρέπει να αναζητηθούν στη συµπεριφορά των επιχειρήσεων ενώ για την εξήγηση
της ελαστικότητας της ζήτησης ανατρέχαµε στους καταναλωτές.
Η ελαστικότητα της προσφοράς ισούται µε την ποσοστιαία µεταβολή της προσφερόµενης
ποσότητας δια της ποσοστιαίας µεταβολής της τιµής που την προκάλεσε
Ελαστική προσφορά Η προσφορά είναι ελαστική, όταν η ποσοστιαία µεταβολή της
παρεχόµενης ποσότητας είναι µεγαλύτερη από την ποσοστιαία µεταβολή της τιµής.
Ανελαστική προσφορά Η προσφορά είναι ανελαστική, όταν η ποσοστιαία µεταβολή
της παρεχόµενης ποσότητας είναι µικρότερη από την ποσοστιαία µεταβολή της τιµής..
Ελαστικότητα Προσφοράς
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Σχήµα 9.2 Ελαστικότητα Προσφοράς
9.4 Γιατί είναι ελαστική προσφορά για κάποια προϊόντα, αλλά ανελαστική άλλα;
Η προσφορά είναι ελαστική, όταν οι επιχειρήσεις µπορούν εύκολα και γρήγορα να
αλλάξουν τα ποσά που παρέχονται σε απόκριση µιας αλλαγής στην τιµή. Η προσφορά
είναι ανελαστική όταν η παραγωγή δεν µπορεί εύκολα και γρήγορα να αλλάξει, σε
µεταβολή της τιµής. Πόσο καιρό παίρνει για την προσαρµογή της προσφοράς στις
µεταβολές των τιµών εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες.
1. Ύπαρξη πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας
Όταν µια βιοµηχανία υπολειτουργεί, οι µηχανές θα βρίσκονται σε µερική αδράνεια και
εργαζόµενοι θα έχουν απολυθεί ή θα εργάζονται σε µερική απασχόληση. Σε αυτή την
περίπτωση, η προσφορά θα είναι ελαστική. Αύξησή της µπορεί να επιτευχθεί σχετικά
γρήγορα µε τη πρόσλήψη περισσότερων εργατών και θέτοντας σε λειτουργία τα
αδρανή µηχανήµατα. Αν η βιοµηχανία απασχολείται πλήρως, ωστόσο, η προσφορά θα
είναι ανελαστική, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα. Μπορεί να πάρει πολύ
χρόνο για να κατασκευασθούν νέα εργοστάσια ή να επεκταθούν τα ήδη υπάρχοντα.
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2. Το επίπεδο των αποθεµάτων
Αν µια βιοµηχανία διαθέτει σηµαντικά αποθέµατα των προϊόντων της, η αύξηση της
ζήτησης µπορεί να επιτευχθεί µε τη µείωση των αποθεµάτων. Ενώ εάν έχουν
εξαντληθεί τα αποθέµατα, η προσφορά θα είναι ανελαστική
3. Βιοµηχανικά και γεωργικά προϊόντα
Στην περίπτωση των γεωργικών προϊόντων, η ελαστικότητα της προσφοράς
επηρεάζεται από τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Για πράγµατα όπως σόγια
και δηµητριακά, καµία µεγάλη αλλαγή της προσφοράς δεν µπορεί να επιτευχθεί για
τουλάχιστον ένα χρόνο (βέβαια σε µια µόνο χώρα οι εισαγωγές µπορούν να
επηρεάσουν την κατάσταση αλλά µιλάµε για την παγκόσµια προσφορά). Ορισµένα
προϊόντα που παράγονται από φυτείες ώριµων δένδρωνή θάµνων, όπως το φυσικό
καουτσούκ, το τσάι, ο καφές και το κακάο θα είναι ανελαστικά σε προσφορά για ακόµη
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, διότι χρειάζονται αρκετά χρόνια σε νέα δέντρα και
θάµνους για να φθάσουν στην παραγωγική ωριµότητα. Σε γενικές γραµµές, τα
βιοµηχανικά προϊόντα είναι πιο ελαστικά από ό,τι τα γεωργικά.
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Κεφάλαιο 10

Επιχειρηµατική οργάνωση

10.1 Επιχειρήσεις – Εταιρείες
Η επιχείρηση είναι µια οικονοµική µονάδα διαχείρισης. Μπορεί να αποτελείται από ένα
φυσικό πρόσωπο
(µονοπρόσωπη) δηλ. να είναι ατοµική επιχείρηση (γιατρός,
µηχανικός, καθαρίστρια κλπ), ή να αποτελείται από δύο ή περισσότερα άτοµα οπότε
είναι εταιρεία. Η εταιρεία προκύπτει από τον νοµικό συνεταιρισµό (συνεργασία)
φυσικών ή νοµικών προσώπων ή φορέων, µε στόχο ένα ευνοϊκό οικονοµικό
αποτέλεσµα για τα µέλη της, δηλ. εξασφάλιση εσόδων. Για να ιδρυθούν, δηλ. να
αποκτήσουν νοµική υπόσταση, οι εταιρικές επιχειρήσεις, πρέπει να πληρούν τις
προϋποθέσεις του νόµου και προς τούτο απαιτούνται κάποιες ενέργειες προς την
εφορία, επιµελητήρια και λοιπούς φορείς.
Οι εταιρείες έχουν πολλά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τις ατοµικές επιχειρήσεις:
ευκολότερη συγκέντρωση κεφαλαίων, µεγαλύτερη πιστοληπτική ικανότητα, ορθότητα
αποφάσεων λόγω του συλλογικού χαρακτήρα κτλ. Βεβαίως υπάρχουν και
µειονεκτήµατα, όπως, για παράδειγµα, η βραδύτητα στη λήψη αποφάσεων, η δυσκολία
προσαρµογής στις αλλαγές της αγοράς λόγω της πολυπλοκότητας της παραγωγής της
κ.ά.
Με την ίδρυση µιας εταιρείας γίνεται ο συνδυασµός των πόρων των συµβαλλόµενων
έτσι ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός της, κάτι που το καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη
δεν θα µπορούσε να το πραγµατοποιήσει µόνο του ή θα απαιτείτο δυσανάλογα
µεγάλος κόπος.
Οι εταιρείες µπορούν να έχουν διάφορες νοµικές µορφές όπως:
•

Οµόρρυθµη Εταιρεία (ΟΕ),

•

Ετερόρρυθµη Εταιρεία (ΕΕ),

•

Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

•

Ανώνυµη Εταιρεία ΑΕ.

Οµόρρυθµη εταιρεία (ΟΕ)
Είναι εταιρεία την οποία ιδρύουν τουλάχιστον δύο εταίροι, εισφέροντας όσο κεφάλαιο
τους χρειάζεται ή όσο διαθέτουν, χωρίς να δεσµεύονται για συγκεκριµένο ποσό από τον
νόµο. Οι λεπτοµέρειες της συνεργασίας τους αναφέρονται στο συµβολαιογραφικό
έγγραφο, που λέγεται καταστατικό. Το καταστατικό, µε τη δηµοσίευση του οποίου
τυπικά ιδρύεται η Ο.Ε., αναφέρει τους όρους συνεργασίας, δηλαδή τι κεφάλαιο
εισέφεραν οι εταίροι, πως θα µοιράζονται τα κέρδη, ποιο θα είναι το αντικείµενο της
Ο.Ε., η επωνυµία της, η έδρα της, η διάρκεια συνεργασίας κτλ. Χαρακτηριστικό
γνώρισµα της Ο.Ε., που τη διαφοροποιεί µάλιστα από άλλες προσωπικές εταιρείες,
είναι η ευθύνη των εταίρων, που είναι ίδια για όλους. Καθένας ευθύνεται µε όλη του την
περιουσία και για το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας, όποιο και αν είναι το
ύψος της συµµετοχής του στο κεφάλαιο και µάλιστα µε τη λύση της εταιρείας δεν παύει
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η ευθύνη τους. Στη διοίκηση συµµετέχουν ισότιµα όλοι οι εταίροι. Η οµόρρυθµη εταιρεία
δεν χρειάζεται συµβολαιογραφικό έγγραφο για την κατάρτισή της, αντιθέτως αρκεί ένα
ιδιωτικό συµφωνητικό.
Ετερόρρυθµη εταιρεία
Είναι επίσης εταιρεία την οποία ιδρύουν τουλάχιστον δύο εταίροι και στην οποία ένας η
περισσότεροι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και αλληλέγγυα για τις εταιρικές
υποχρεώσεις όπως ακριβώς και οι εταίροι της ΟΕ και αποκαλούνται οµόρρυθµοι
εταίροι, ενώ ένας η περισσότεροι άλλοι εταίροι ευθύνονται περιορισµένα, δηλαδή µόνο
µέχρι του ποσού του κεφαλαίου που συνεισέφεραν στην εταιρεία, και αποκαλούνται
ετερόρρυθµοι εταίροι.
Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
Η νοµική αυτή µορφή εταιρείας επιτρέπει να διοικούν οι ιδρυτές (π.χ. µια οικογένεια) οι
ίδιοι την εταιρεία τους, αλλά να ευθύνονται µόνο µέχρι του ποσού που συµµετέχουν σε
αυτή. Παλαιότερα, οι επιχειρηµατίες χρησιµοποιούσαν τη µορφή της ανώνυµης
εταιρείας για να πετύχουν αυτό (πράγµα ασύµφορο για µικρές εταιρείες), διότι δεν
υπήρχε η µορφή της ΕΠΕ στην Ελλάδα πριν το 1955, ενώ στην ∆υτική Ευρώπη
υπήρχε εδώ και δύο αιώνες.
Στην Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης συµµετέχουν ονοµαστικά ορισµένα πρόσωπα.
Καθένα από αυτά ευθύνεται µόνο µέχρι του ποσού της εταιρικής του µερίδας, που δεν
να µεταβιβαστεί αν δεν συµφωνούν όλοι οι εταίροι. Εποµένως, στην εταιρεία
περιορισµένης ευθύνης συνδυάζονται πλεονεκτήµατα των οµόρρυθµων εταιρειών και
ανώνυµων εταιρειών, ενώ δεν αντιµετωπίζει δυσχέρειες στην ίδρυση της και τη διάλυση
της και ούτε απαιτούνται µεγάλα κεφάλαια που απαιτεί ο νόµος για τις ΑΕ.
Η Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης διοικείται από τη γενική συνέλευση των εταίρων. Η
διαχείριση της εταιρείας ανήκει κατ' αρχήν σε όλους τους εταίρους, αλλά οπωσδήποτε
υπάρχει η δυνατότητα να διοριστούν διαχειριστές (που να είναι εταίροι ή όχι).
Ανώνυµη Εταιρεία (Α.Ε.)
Είναι νοµική µορφή που επιτρέπει διαχωρισµό ιδιοκτησίας και διοίκησης κατά τρόπο
που να επιτρέπει την συγκέντρωση του απαιτούµενου κεφαλαίου από πολλά φυσικά
και νοµικά πρόσωπα που ρισκάρουν µόνο την συµµετοχή τους. Ο ελληνικός νόµος
απαιτεί το κεφάλαιο για την ίδρυση ΑΕ να µην είναι µικρότερο των 60.000 ευρώ χωρίς
άνω όριο. Το κεφάλαιο αυτό κατανέµεται σε µερίδια που λέγονται µετοχές, οι οποίες
είναι ανώνυµες ή ονοµαστικές (σε κάποιες περιπτώσεις που πρέπει να είναι γνωστή η
ιδιοκτησία π.χ. αµυντικής σηµασίας). Οι µετοχές µεταβιβάζονται ελεύθερα και έχουν ίση
αξία και δικαιώµατα στα κέρδη και στις αποφάσεις (δηλ. δεν είναι τα φυσικά πρόσωπα
ισότιµα, αλλά έχουν δικαιώµατα αναλόγως των µετοχών τους που αντιπροσωπεύουν τα
λεφτά που έβαλαν). Οι κάτοχοι των µετοχών είναι οι ιδιοκτήτες της εταιρείας ενώ δεν
συµµετέχουν κατ’ ανάγκην στην διοίκηση της εταιρείας αλλά στην συνέλευση των
µετόχων που ορίζει την διοίκηση και παίρνει κάποιες άλλες καταστατικές αποφάσεις µε
δικαιώµατα ψήφου κάθε µετόχου ανάλογα µε τον αριθµό µετοχών που κατέχει. Κάθε
µέτοχος ευθύνεται µέχρι και το ποσό της εισφοράς του (δηλ. την αξία των µετοχών που
κατέχει).
Η Ανώνυµη Εταιρεία πρέπει να διατηρεί ορισµένες διατυπώσεις δηµοσιότητας, οι
οποίες προστατεύουν τους συνεργαζόµενους τρίτους και τους συναλλασσόµενους.
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Μέσα σε αυτές είναι η δηµοσίευση των ετήσιων αποτελεσµάτων κατά ορισµένο τρόπο
(δηλ. του Ισολογισµού, των Αποτελεσµάτων Χρήσεως και των Αποτελεσµάτων
∆ιαθέσεως τηρώντας το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (που έχει πλέον
ευθυγραµµισθεί µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα). Η δηµοσίευση γίνεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και σε µία πολιτική εφηµερίδα. (Το τελευταίο ηχεί
παράδοξο στην εποχή του ∆ιαδικτύου όταν η ευρύτερη πληροφόρηση επιτυγχάνεται µε
ανάρτηση, αλλά πρόκειται για κατάλοιπο των δώρων των πολιτικών προς τους
ιδιοκτήτες ΜΜΕ, ώστε να επωφελούνται από τα παχυλά κονδύλια δηµοσίευσης που οι
εταιρείες ευλόγως µεταφέρουν στο κόστος των προϊόντων τους. Το κακό είναι ότι αυτό
γίνεται και σε πλήθος άλλων προνοµίων γύρω από ένα κοινό που δεν ενοχλείται
συνήθως από αυτά τα κατάφωρα ρουσφέτια αφού τα έχει απενοχοποιήσει η ευρεία
χρήση τους από τους απλούς πολίτες µαζί µε την µακάρια άγνοια του ότι πληρώνουν το
κόστος οι ίδιοι).
Οι Ανώνυµες εταιρείες µπορούν, εφόσον επιθυµούν οι µέτοχοι και πληρούν διάφορους
όρους της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, να εισαχθούν στο Χρηµατιστήριο οπότε γίνονται
εισηγµένες εταιρείες (public companies). Αυτό τους επιτρέπει να αντλούν χρήµατα και
µέσω του χρηµατιστηρίου µε την αρχική εισαγωγή τους (που δεν µπορεί να γίνει σε
λιγότερο από 3 χρόνια από την δραστηριοποίησή τους και εφόσον πληρούνται σειρά
από προϋποθέσεις) καθώς και την έκδοση πρόσθετων µετοχών από αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου. Αυτή η χρηµατοδότηση έχει το πλεονέκτηµα ότι συµµετέχει στα
κέρδη και στις ζηµίες πράγµα σωτήριο όταν τα πράγµατα δεν πάνε καλά και η
αποπληρωµή των δανείων δεν είναι εύκολη. Σε µια τέτοια φάση αν η εταιρεία βασίζεται
κυρίως σε ίδια κεφάλαια, απλά δεν πληρώνονται µερίσµατα στους µετόχους και η
εταιρεία µπορεί έτσι να αποφύγει µια χρεοκοπία που µπορεί να επέβαλαν οι πιστωτές
της είτε είναι τράπεζες είτε οµολογιούχοι (υποθέτοντας ότι δεν χρωστά υπερβολικά
στους προµηθευτές της).
10.2 Χρηµατοδότηση Εταιρειών
Οι Εταιρείες για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους έχουν ανάγκη από
χρηµατοδότηση. Ο λόγος είναι προφανής: πρώτα πρέπει να ξοδέψουν και να δράσουν
και µετά θα έλθουν τα έσοδα. Η χρονική αυτή καθυστέρηση ισχύει σε όλες τις
περιπτώσεις, επί παραδείγµατι αν πρόκειται για αγροτική επιχείρηση πρέπει να
προηγηθεί η σπορά, τα ποτίσµατα και πολλές άλλες δραστηριότητες προτού έλθει η
συγκοµιδή, η πώληση των καρπών και τα έσοδα. Οµοίως σε βιοµηχανική
δραστηριότητα πρέπει να κτισθούν ή ενοικιασθούν κτίρια, να αγορασθούν πρώτες ύλες,
να πληρωθούν µισθοί, εισφορές και λογαριασµοί προτού γίνουν οι επεξεργασίες που
θα προσθέσουν αξία ώστε να πωληθούν τα προϊόντα υψηλότερα από τα έξοδα. Ακόµα
και στην περίπτωση των υπηρεσιών (τράπεζες, θέατρα, γκαλερί, οδοντίατροι, κλπ)
ισχύουν τα ίδια, όλοι πρέπει να βρουν τα κεφάλαια του εξοπλισµού προτού αρχίσουν
την δραστηριότητα τους. Μόνο ήδη λειτουργούσες εταιρείες έχουν την µερική
δυνατότητα να χρηµατοδοτήσουν περαιτέρω µεγέθυνση µέσω διακράτησης
προηγούµενων κερδών.
Τα έξοδα των επιχειρήσεων διακρίνονται κυρίως σε δύο κατηγορίες κεφαλαιουχικά
(πάγια) και λειτουργίας (τρέχοντα έξοδα) ενώ, κατ’ άλλη προσέγγιση, διακρίνονται σε
επαναλαµβανόµενα (µισθοί, πρώτες ύλες εισφορές λογαριασµοί ρεύµατος, αερίου κλπ)
και µη επαναλαµβανόµενα (κτίρια, µηχανήµατα). Ωστόσο και τα µη επαναλαµβανόµενα
εξυπηρετούνται συνήθως από οιονεί σταθερές ροές διότι καλύπτονται συνήθως από
δάνεια και εξυπηρετούνται σταδιακά µέσω τοκοχρεολυσίων ή µίσθωσης (leasing). Αυτό
ταιριάζει στον ρυθµό παραγωγής εσόδων από πωλήσεις, ώστε να καταλήγει η
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οικονοµική λειτουργία της επιχείρησης σε ελεγχόµενες ροές µετρητών (cash flows). Τα
κέρδη προκύπτουν από τις πωλήσεις µετά την αφαίρεση των δαπανών, των φόρων,
των αποσβέσεων και διανέµονται σαν µερίσµατα. Επειδή οι δαπάνες είναι ανελαστικές
(κυρίως οι µισθοί και τα τοκοχρεολύσια, ενώ οι πρώτες ύλες µπορεί να µειωθούν όταν
µειώνεται η δραστηριότητα) ενώ τα έσοδα από πωλήσεις υφίστανται τις έντονες
διακυµάνσεις της αγοράς και των µακροοικονοµικών κύκλων, τα κέρδη µιας
επιχείρησης πολύ εύκολα µεταλλάσσονται σε ζηµίες και µια υγιής επιχείρηση πρέπει να
έχει αποθέµατα για τις δύσκολες χρονιές του οικονοµικού κύκλου, ώστε να µην
αναγκάζεται να προβαίνει σε ριζικές ενέργειες (π.χ. απολύσεις προσωπικού που
ρίχνουν το ηθικό και την απόδοση αλλά και οδηγούν σε απώλειες εµπείρων στελεχών
προς ανταγωνιστές πράγµα που θα φέρει αδυναµία επαναφοράς όταν οι συνθήκες
βελτιωθούν). Έτσι οι κρίσεις βοηθούν να ξεχωρίζει η ήρα από το σιτάρι επιβραβεύοντας
τις υγιείς επιχειρηµατικές πρακτικές έναντι των κοντόφθαλµων και βραχυπρόθεσµων
µεθόδων διοίκησης.
Στη συνέχεια θα εξετάσουµε τις µεθόδους χρηµατοδότησης όπου υπάρχουν οι εξής
κύριες επιλογές:
•

Τραπεζικό δάνειο

•

Έκδοση οµολογιών (όπως και οι κυβερνήσεις)

•

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου (δηλ. έκδοση νέων µετοχών), αν είναι εισηγµένες
σε χρηµατιστήριο.

Οι τρόποι αυτοί έχουν αρκετά διαφορετικές επιπτώσεις.
Το τραπεζικό δάνειο είναι µια συµφωνία µε κάποια εµπορική τράπεζα για την απόδοση
εφάπαξ ή σε δόσεις βάσει χρονοδιαγράµµατος κεφαλαίου προς χρηµατοδότηση
επενδύσεων ή εξόδων. Η συµφωνία προβλέπει την σχετικά µακροπρόθεσµη
αποπληρωµή του σε 1-2 χρόνια προκειµένου για κεφάλαια κίνησης αλλά 10 ή 20
χρόνια προκειµένου για επενδύσεις µέσω τοκοχρεολυσίων. Έχει το πλεονέκτηµα ότι
δεν χρειάζονται πολύπλοκες διαδικασίες και το µειονέκτηµα ότι η τράπεζα θέλει
πολλάκις εµπράγµατες εγγυήσεις ή τουλάχιστον να ελέγχει την υγεία της επιχείρησης.
Το κόστος δεν προσαρµόζεται στα αποτελέσµατα της επιχείρησης και άρα αν τα κέρδη
δεν είναι καλά δεν ελαφρύνεται η αποπληρωµή εκτός ακραίων καταστάσεων όπου η
τράπεζα αναγκάζεται να κάνει αναδιάρθρωση δανείων.
Από την άλλη, η χρηµατοδότηση µέσω χρηµατιστηρίου έχει το πλεονέκτηµα της
προσαρµογής στα αποτελέσµατα της εταιρείας, διότι σε αυτή την περίπτωση οι
αγοραστές των νέων µετοχών γίνονται συνεταίροι των παλαιών µετόχων αφού είναι
πλέον και αυτοί µέτοχοι και εποµένως συµµετέχουν στα κέρδη µέσω της διανοµής
µερισµάτων αλλά και της αύξησης της αξίας της επιχείρησης κατά το τµήµα των µη
διανεµόµενων κερδών που διακρατούνται από την επιχείρηση.
Αντίθετα οι τράπεζες και οι οµολογιούχοι θα πάρουν µόνο το συµφωνηµένο επιτόκιο
στην πρώτη περίπτωση ή το κουπόνι στην δεύτερη ακόµα και αν τα κέρδη είναι
πολλαπλάσια. Ωστόσο και όταν υπάρχουν ζηµίες οι µέτοχοι συµµετέχουν σε αυτές ενώ
οι οµολογιούχοι και οι τράπεζες απαιτούν το επιτόκιο τους βρέξει χιονίσει. Αν ωστόσο οι
ζηµίες είναι τόσο µεγάλες που παρότι δεν διανέµεται µέρισµα δεν µπορούν να
πληρωθούν ούτε χρεολύσια ούτε κουπόνια, τότε οι πιστωτές µπορούν αν ζητήσουν
δικαστικώς είτε τον έλεγχο της επιχείρησης είτε την χρεοκοπία της ώστε να πουλήσουν
τυχόν κτίρια και µηχανήµατα και να εισπράξουν µέρος των οφειλών (η εταιρεία µπορεί
να ζητήσει προστασία που της παρέχει το άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, υπό τον
όρο ότι µπορεί να αποδείξει στον δικαστή ότι η συνέχιση της λειτουργίας της είναι πιο
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επωφελής για τους εµπλεκοµένους από την διακοπή της). Οταν η εταιρεία
χρεοκοπήσει, οι µέτοχοι θα χάσουν το κεφάλαιό τους εκτός και αν περισσέψουν
χρήµατα µετά την ικανοποίηση των χρεοστούµενων µισθών των υπαλλήλων, των
προµηθευτών, των οµολογιούχων και των τραπεζών που προηγούνται.
Στη συνέχεια θα εξετάσουµε πως λειτουργούν τα οµόλογα και οι µετοχές.
10.3 Οµόλογα
Το οµόλογο είναι ένα είδος χρεογράφου, για το οποίο ο εκδότης (ο οποίος αποβλέπει
στην είσπραξη κεφαλαίου) έχει την υποχρέωση να καταβάλει, στη λήξη της σύµβασης,
την ονοµαστική αξία αυτού (εξόφληση κεφαλαίου). Επίσης πρέπει σε τακτά
προκαθορισµένα διαστήµατα (συνήθως κατ’ έτος) να καταβάλλει τοκοµερίδιο, που στα
οµόλογα ονοµάζεται κουπόνι, διότι ιστορικά ήταν πράγµατι ένα κουπόνι (από το
γαλλικό couper) που το έκοβε µε ψαλίδι ο οµολογιούχος στην ετήσια «επέτειο» του
οµολόγου και το προσκόµιζε προς είσπραξη στην εταιρεία ή τις συνεργαζόµενες
τράπεζες εξασφαλίζοντας κάποιο εισόδηµα. Τα οµόλογα εκδίδονται γενικώς για ένα
προκαθορισµένο διάστηµα (αποκαλούµενο ωριµότητα-Maturity), µεγαλύτερο του ενός
έτους. Υπάρχουν και οµόλογα χωρίς κουπόνι όπου ο τόκος ενσωµατώνεται στην αξία
του οµολόγου και απόδίδεται στη λήξη.
Ένα οµόλογο είναι λοιπόν ουσιαστικά ένα δάνειο, το οποίο αντλείται από τον εκδότη
του δανείου όχι µέσω της τραπεζικής διαµεσολάβησης αλλά µέσω των κεφαλαιαγορών.
Ο εκδότης είναι ο οφειλέτης, ο κάτοχος του οµολόγου είναι ο δανειστής και το κουπόνι
είναι ο τόκος. Τα οµόλογα επιτρέπουν στον εκδότη να χρηµατοδοτήσει
µακροπρόθεσµες επενδύσεις µε εξωτερικά κεφάλαια. Χρεόγραφα µε ωριµότητα
µικρότερη του ενός έτους είναι είτε γραµµάτια (π.χ. τα έντοκα γραµµάτια του δηµοσίου)
ή συναλλαγµατικές, και θεωρούνται εργαλεία της αγοράς χρήµατος.
Τα οµόλογα και οι µετοχές είναι µεν και τα δύο χρεόγραφα, αλλά έχουν τη διαφορά ότι
οι κάτοχοι µετοχών είναι ιδιοκτήτες ενός µέρους (τµήµατος) της εκδότριας εταιρείας
(έχουν εταιρικό µερίδιο), ενώ οι κάτοχοι οµολόγων είναι στην ουσία δανειστές του
εκδότη. Επίσης τα οµόλογα έχουν συνήθως έναν καθορισµένο χρόνο ή ωριµότητα,
µετά την πάροδο της οποίας το οµόλογο εξαγοράζεται ενώ οι µετοχές είναι, κατά
κάποιο τρόπο, αόριστου χρόνου (µέχρι να τις πουλήσει ο κάτοχος στο χρηµατιστήριο).
Τέλος, η πληρωµή του αντίστοιχου κουπονιού ενός οµολόγου νοµικά έχει προβάδισµα
(seniority) της απόδοσης µερίσµατος (γεγονός πολύ σηµαντικό σε περίπτωση
πτώχευσης της εταιρείας και επιπλέον, ο κάτοχος του οµολόγου µπορεί να προσφύγει
στη δικαιοσύνη στην περίπτωση που δεν του αποδοθεί το κουπόνι του, ενώ για το
µέρισµα µιας µετοχής δεν ισχύει κάτι τέτοιο).
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι τα οµόλογα είναι διαπραγµατεύσιµα στην δευτερογενή
αγορά οµολόγων όπου κάποιος κάτοχος που χρειάστηκε το κεφάλαιό του µπορεί να το
πουλήσει σε κάποιον άλλον που δεν πρόλαβε την έκδοση αλλά τώρα έχει λεφτά για
επένδυση. Αν δεν έχει αλλάξει τίποτα, ο πωλητής θα προεισπράξει εκτός από το
κεφάλαιο και τους δεδουλευµένους τόκους ενώ ο αγοραστής θα εισπράττει τα επόµενα
κουπόνια αλλά από το τρέχον θα έχει χάσει τους δεδουλευµένους τόκους που απέδωσε
στον πωλητή. Ωστόσο σπανίως έχουν έτσι τα πράγµατα. Αυτό που συµβαίνει είναι ότι
έχουν αλλάξει τα επιτόκια δανεισµού γενικώς στις αγορές, πράγµα που επηρεάζει και
τις αποδόσεις των οµολόγων. Αν έχουν αυξηθεί, ο αγοραστής έχει την δυνατότητα να
βρει νέα οµόλογα µε µεγαλύτερο κουπόνι ή ακόµα και καταθέσεις προθεσµίας µε
καλύτερο επιτόκιο. Για να τον συµφέρει η αγορά ενός παλαιού οµολόγου πρέπει να το
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πάρει τόσο πιο κάτω από την ονοµαστική τιµή, ώστε µαζί µε τα κουπόνια που
αποµένουν να βγάλει τουλάχιστον όσα δίνουν τα νέα οµόλογα. Έτσι προσφέρει
χαµηλότερη τιµή αγοράς π.χ. 98% της ονοµαστικής, υπολογισµένο έτσι ώστε όταν
πάρει στη λήξη το κεφάλαιο 100% συν τα αποµένοντα κουπόνια να του έλθει το
επιτόκιο που θα αµείβει το κεφάλαιο που θα διαθέσει στο ύψος των νέων επιτοκίων
που κυκλοφορούν στην αγορά. Αυτό µπορεί να έχει συµβεί χωρίς ευθύνη της
επιχείρησης π.χ. από αύξηση των επιτοκίων βάσης της κεντρικής τράπεζας που
συµπαρασύρει και όλα τα άλλα επιτόκια.
Ένα διαφορετικό σενάριο ωστόσο είναι να µην έχουν αλλάξει τα επιτόκια αλλά η
κατάσταση της επιχείρησης που δεν πάει καλά σε πωλήσεις και έχει απεργίες ή άλλα
προβλήµατα (π.χ. πριν λίγα χρόνια η BP είχε πρόβληµα διαρροής πετρελαίου στον
κόλπο του Μεξικού). Αν αυτά τα προβλήµατα αυξάνουν τον κίνδυνο χρεοκοπίας, τότε οι
οµολογιούχοι προσπαθούν να απαλλαγούν από τον κίνδυνο διαθέτοντας τα στην
δευτερογενή αγορά αλλά προφανώς για να ελκύσουν αγοραστές πρέπει να
προσφέρουν τιµή χαµηλότερη της ονοµαστικής θυσιάζοντας και κεφάλαιο. Για όλους
αυτούς τους λόγους η απόδοση του οµολόγου κυµαίνεται από µέρα σε µέρα παρ’ ότι το
κουπόνι µένει σταθερό αλλά πλέον υπολογίζεται σε λιγότερο κεφάλάιο που θα διαθέσει
ο νέος αγοραστής. Γενικά όταν πέφτει η τιµή ενός οµολόγου στην δευτερογενή αγορά, η
απόδοσή του αυξάνει. Αυτό το ζήσαµε στην χώρα µας µε δραµατικό τρόπο το 2009-10
όταν η αδυναµία αποπληρωµής της χώρας µας οδηγούσε τους κατόχους οµολόγων σε
πανικόβλητη φυγή µε τιµές ακόµα και κάτω του µισού της ονοµαστικής αξίας µε
θεωρητική (διότι στην πράξη µπορεί να πάρουν µηδέν) απόδοση ακόµα και 50% για
τους νέους αγοραστές. Αυτό που βέβαια συνέβη τελικά ήταν αντί για τα υπερκέρδη να
χάσουν µε το «κούρεµα» που έγινε περίπου αυτό το ποσοστό. Αποδείχθηκε δηλαδή ότι
περίπου σωστά µάντευαν πωλητές και αγοραστές την πραγµατική αξία των οµολόγων
της χώρας (αν και ενδιαµέσως οι διακυµάνσεις ήσαν πολύ µεγάλες), παρά τις
φραστικές «εγγυήσεις» των πολιτικών ότι θα εξοφληθούν στο άρτιο.
Οι όροι που χρησιµοποιούνται στα οµόλογα είναι:
•

Ονοµαστική αξία (Face Value) είναι το αρχικό ποσό έκδοσης του χρεογράφου το
οποίο ο εκδότης υπόσχεται να αποπληρώσει στην ηµεροµηνία λήξης του
οµολόγου

•

Τιµή (Price) στην δευτερογενή αγορά, είναι η τιµή που θα πληρώσει ο
αγοραστής εκπεφρασµένη σαν ποσοστό επί τοις εκατό της ονοµαστικής του
αξίας.

•

Απόδοση (Yield) ενός οµολόγου, το καθαρό κέρδος από την αγορά ενός
οµολόγου στη βάση της τιµής αγοράς και του τόκου που θα αποκοµίσει µέσω
των κουπονιών ο επενδυτής.

•

Απόδοση στη λήξη (yield to maturity) είναι αντίστοιχα η απόδοση που αποφέρει
ένα οµόλογο από την ηµεροµηνία αγοράς έως την ηµεροµηνία λήξης του

•

∆εδουλευµένοι Τόκοι (Accrued Interest): Είναι οι οφειλόµενοι από τον εκδότη
τόκοι, που δεν είναι ακόµα απαιτητοί από τον επενδυτή-κάτοχο του οµολόγου,
αλλά έχουν λογιστικά συσσωρευθεί µεταξύ της ηµεροµηνίας τελευταίας
πληρωµής τοκοµεριδίου και της ηµεροµηνίας πώλησης του οµολόγου.

Όταν η τιµή του οµολόγου είναι υψηλότερη από την ονοµαστική του αξία, δηλαδή υπέρ
το άρτιο (100%), το οµόλογο διαπραγµατεύεται µε ανατίµηση (premium). Όταν η τιµή
του οµολόγου είναι χαµηλότερη από την ονοµαστική του αξία, δηλαδή υπό το άρτιο
(100%), το οµόλογο διαπραγµατεύεται µε έκπτωση (discount).
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Υπάρχουν οµόλογα σταθερού επιτοκίου (fixed rate bond), δηλαδή οµόλογα που
πληρώνουν το ίδιο τοκοµερίδιο σε όλη την διαρκή της ζωής τους, και οµόλογα
µεταβλητού ή κυµαινόµενου επιτοκίου (adjustable, variable rate bond), δηλαδή οµόλογα
των οποίων το επιτόκιο µεταβάλλεται κατά την διάρκεια της ζωής τους σύµφωνα µε
κάποιο άλλο βασικό επιτόκιο. Για παράδειγµα τα γραµµάτια κυµαινόµενου επιτοκίου,
είναι γραµµάτια τα οποία έχουν ένα επιτόκιο το οποίο δεν είναι σταθερό αλλά
κυµαίνεται ανάλογα µε τα επιτόκια της αγοράς όπως π.χ. το επιτόκιο euribor (euro int.
bank interchange rate).
Υπάρχουν και οµόλογα µηδενικού κουπονιού (Zero coupon bond), τα οποία δεν
προβλέπουν ενδιάµεσες πληρωµές κουπονιών. Συνήθως έχουν διάρκεια από 1 έως 3
χρόνια. Υπάρχει µια αρχική πληρωµή από τον αγοραστή προς τον εκδότη και µία τελική
πληρωµή προς εκείνον που προσκοµίζει το οµόλογο που είναι υψηλότερη και η
διαφορά τους δίδει την απόδοση.
Τέλος παρόµοιο χρεόγραφο είναι και τα Έντοκα Γραµµάτια του Ελληνικού ∆ηµοσίου
(Treasury bills στις ΗΠΑ, gilts στο ΗΒ) που είναι τίτλοι µικρής διάρκειας, οι οποίοι
πωλούνται στους επενδυτές σε χαµηλότερη τιµή από την τελική ονοµαστική τους αξία.
Έχουµε εκδόσεις διάρκειας 13, 26 και 52 εβδοµάδων.
10.4 Μετοχές
Μετοχή είναι ένα αξιόγραφο που αντιπροσωπεύει ένα από τα ίσα µερίδια, στα οποία
διαιρείται το κεφάλαιο µιας ανώνυµης εταιρίας. Η µετοχή, 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 διότι έτσι
προσδιορίζεται το ποσοστό ιδιοκτησίας της εταιρείας που κατέχει. Βάσει αυτού του
µεριδίου υπολογίζονται όλα του τα δικαιώµατα καθώς φυσικά και το µερίδιο του από τα
κέρδη (µερίσµατα) αλλά και τα δικαιώµατα ψήφου στην γενική συνέλευση των εταίρων
(εκτός εάν κατέχει µετοχές άνευ ψήφου). Επίσης καθορίζει και το ποσοστό από την
περιουσία της εταιρίας που δικαιούται, σε περίπτωση που αυτή διαλυθεί.
Οι µετοχές µπορεί να διακρίνονται σε κοινές ή προνοµιούχες, 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.
Όταν µια επιχείρηση που έχει εκδώσει µετοχές έχει κέρδη, µπορεί να µοιράσει µέρος
των κερδών αυτών στους µετόχους της µε την µορφή µερίσµατος, που διαιρείται δια
του αριθµού των µετοχών και έτσι υπολογίζεται ένα ποσό ανά µετοχή το οποίο
διανέµεται σε κάθε µέτοχο στη βάση των µετοχών που κατέχει.
Οι µετοχές των εισηγµένων σε χρηµατιστήριο εταιρειών είναι διαπραγµατεύσιµες
καθηµερινά και αυτό επιτρέπει την ηµερήσια αποτίµηση της αξίας τους και κατ’
ακολουθία και της εταιρείας συνολικά.
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Κεφάλαιο 11
Χρήµα και Τράπεζες

11.1 Ιστορία του χρήµατος
Το χρήµα βρίσκεται στην καρδιά κάθε σύγχρονης βιοµηχανικής οικονοµίας. Είναι µια
από τις σηµαντικότερες ανακαλύψεις που επέφεραν τεράστια ανάπτυξη στην ευηµερία
των ανθρώπων διότι διευκόλυνε το εµπόριο και κάθε είδους συναλλαγές. Αυτό γίνεται
άµεσα αντιληπτό αν συγκρίνουµε µε το απώτερο παρελθόν όταν δεν υπήρχε χρήµα
(παρότι είναι δύσκολο ακόµα και να το φαντασθούµε). Στην προχρηµατική εποχή τα
αγαθά ήσαν πολύ λίγα, οι δε άνθρωποι ήσαν συνήθως παραγωγοί και καταναλωτές
των ιδίων προϊόντων δηλ. όχι µόνο κυνηγούσαν, ψάρευαν και συνέλεγαν τροφή, αλλά
κατασκεύαζαν τα ρούχα και τα παπούτσια, τα εργαλεία και τα αγγεία τους. Ωστόσο και
πάλι τύχαιναν πράγµατα που είχε κάποιος σε αφθονία και άλλος σε έλλειψη τα οποία
αντήλλασαν. Αυτό έδωσε και το όνοµα από οικονοµικής πλευράς στην εποχή που
ονοµάζεται εµπράγµατη οικονοµία ή και ανταλλακτική οικονοµία.
Εµπράγµατη Οικονοµία
Σε αυτές τις υποτυπώδεις αγορές ανταλλαγών ήδη εµφανίζονται προφανή προβλήµατα
όπως το πως θα βρεις 300 κότες για να ανταλλάξεις µε µια αγελάδα ή µε 7 κατσίκες (αν
υποθέσουµε ότι αυτή ήταν η σχέση αξίας µεταξύ τους). Σίγουρα κάποιος θα ένοιωσε
την ανάγκη να βρει κάποιον άλλο να του «χαλάσει» µια αγελάδα για να έχει «ψιλά» να
αγοράσει σιτάρι ή µερικά κουνέλια και να φυλάξει τα υπόλοιπα για τις επόµενες µέρες.
Εδώ λείπει η χρήση του χρήµατος σαν µια κοινή, ευρέως αποδεκτή µονάδα αποτίµησης
της αξίας αγαθών αλλά και µονάδα «αποθήκευσης» αξιών, διότι ούτε τη µισή αγελάδα
µπορείς να διαχειρισθείς εύκολα ούτε είναι είναι εύκολο να την «αποθηκεύσεις» για το
χειµώνα. Ενώ το χρήµα είναι κατάλληλο σαν απόθεµα αξίας που δεν «µπαγιατεύει» για
µελλοντική χρήση.
Το χρήµα είναι ο καταλύτης του εµπορίου, το δε εµπόριο έγινε αφορµή να έλθουν
διαφορετικοί πολιτισµοί σε επαφή µε (αθέλητο) αποτέλεσµα να ανταλλάξουν πρακτικές
(χρήση υλικών, τεχνικές κυνηγίου), εφευρέσεις (τροχός, αψίδες, τόξα) και ιδέες, και να
προωθήσουν την εξέλιξη της κοινωνίας και ευηµερίας. Βλέπουµε ότι το εµπόριο και το
χρήµα είναι συνυφασµένα µε τον ανθρώπινο πολιτισµό και δεν είναι τυχαίο ότι
αναπτύσσονται παράλληλα. Η µέθοδος της ανταλλαγής αγαθών χρονολογείται
τουλάχιστον 100.000 χρόνια πριν, δηλ. πριν και από τον άνθρωπο του Cro Magnion.
Οι δυσκολίες της ανταλλακτικής οικονοµίας πολλαπλασιάζονται όσο προχωρά η
εξειδίκευση (καταµερισµός εργασίας) και καθένας φτιάχνει καλά και αποδοτικά λιγότερα
πράγµατα ενώ έχει ανάγκη όλο και περισσότερα. Έτσι ένας καλός βαρελάς µπορεί να
παράγει αξία ικανή να την ανταλλάξει µε όλα όσα έχει ανάγκη αλλά χρειάζεται
ανεπτυγµένες εµπορικές αγορές και το αντίστοιχο εργαλείο που θα είναι ο κοινός
παρανοµαστής αξίας δηλ. το χρήµα.
Εγχρήµατη Οικονοµία
Για να ξεπερασθούν τα προαναφερθέντα προβλήµατα πολλοί πολιτισµοί ανά τον κόσµο
(ανεξάρτητα ή λόγω µίµησης) κατέληξαν στην υιοθέτηση και χρήση χρηµάτων, των
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οποίων η αξία βασιζότανε στην αξία του υλικού από το οποίο ήταν φτιαγµένα. Γι’ αυτό
συνήθως ήσαν ταυτόχρονα και µονάδες βάρους των υλικών αυτών. Το τάλαντον και το
σέκελ ήταν από τους πρώτες µονάδες χρήµατος και βάρους στη Μεσόγειο και την
Μεσοποταµία γύρω στο 3000 π.Χ. Και το αλάτι έχει χρησιµοποιηθεί σαν νόµισµα λόγω
σπανιότητας. Μάλιστα, από το λατινικό του όνοµα προέρχεται η αγγλική λέξη µισθός
(salary). Κοινωνίες σε όλες τις ηπείρους χρησιµοποίησαν όστρακα, ελεφαντόδοντο,
κεχριµπάρι αλλά και µέταλλα (µέχρι και τσιγάρα από αιχµαλώτους του Β Παγκόσµιου
πολέµου). Τα πρώτα νοµίσµατα κατασκευάστηκαν αρχικά από χαλκό, κατόπιν από
σίδηρο και κεχριµπάρι. Η χρηµατική αξία των νοµισµάτων προέκυπτε από την αξία του
µετάλλου από το οποίο ήταν κατασκευασµένο.
Έτσι περάσαµε από την εµπράγµατη οικονοµία στην εγχρήµατη οικονοµία όπου οι
ανταλλαγές µετατρέπονται σε έµµεσες, δηλ. πρώτα πουλάς αυτό που έχεις και αποκτάς
χρήµα µε το οποίο µετά αγοράζεις αυτό που θέλεις, αντί της άµεσης ανταλλαγής που
παρουσιάζει πολλά προβλήµατα (να βρίσκονται και τα δύο αγαθά στο ίδιο µέρος και να
µπορούν να βρεθούν κοινοί παρονοµαστές αξίας στις ποσότητες που επιθυµεί καθένας
(7 κοτόπουλα για µια κατσίκα, τι γίνεται αν υπάρχουν µόνο 5 κοτόπουλα;). Αυτές οι
δυσκολίες ξεπεράσθηκαν µε την εισαγωγή του χρήµατος.
Λίγη Ελληνική Χρηµατική Ιστορία
Όσον αφορά την ιστορία του χρήµατος, σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη ήταν 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. Ο Φείδων έπλασε τα ασηµένια
νοµίσµατα στην Αίγινα, και χάραξε επάνω στα νοµίσµατα µια Χελώνα, η οποία
χρησιµοποιείτο στα αιγινίτικα νοµίσµατα. Τα νοµίσµατα Χελώνες έγιναν αποδεκτά
ευρέως και χρησιµοποιήθηκαν ως διεθνές µέσο ανταλλαγής µέχρι τις ηµέρες του
Πελοποννησιακού Πολέµου, όταν η Αθηναϊκή δραχµή τα αντικατέστησε. Ο χρυσός δεν
ήταν διαθέσιµος σε ποσότητες στην Ελλάδα όπως ήταν το ασήµι (ειδικά στην Αθήνα
λόγω των µεταλλείων Λαυρίου στα οποία οφείλεται και ο αθηναϊκός πολιτισµός). Έτσι
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. Το Νοµισµατικό µουσείο που βρίσκεται στο κτίριο Σλήµαν στην οδό
Πανεπιστηµίου περιέχει πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα νοµίσµατα (κέρµατα)
του Μεσογειακού και φυσικά του Ελληνικού χώρου.
Τι είναι λοιπόν χρήµα σήµερα;
Ας δούµε πιο µεθοδικά τι ακριβώς είναι το χρήµα από την στενή σκοπιά της
οικονοµικής (αν και αυτή ωχριά σε όγκο µπροστά σε όσα υποκριτικά έχουν γραφεί σε
ηθικοπλαστικό / αµπελοσοφικό επίπεδο), που τουλάχιστον έχει κάποια µικρή
επιστηµονική βάση που αν και δεν θα σας βοηθήσει στην άλλη ζωή, είναι ζωτικής
σηµασίας στην κατανόηση του πώς λειτουργεί ο εδώ κόσµος µας). Με το όρο χρήµα
(money) εννοούµε οποιοδήποτε στοιχείο γίνεται ευρέως αποδεκτό για την ανταλλαγή
του µε αγαθά και υπηρεσίες. Η φυσική µορφή των χρηµατικών στοιχείων µπορεί να
διαφέρει, και διαφορετικές µορφές χρηµάτων έχουν υπάρξει ιστορικά. Η συνήθης
µορφή σήµερα είναι τα κέρµατα και τα τραπεζογραµµάτια (χαρτονοµίσµατα) αλλά η πιο
ευρέως χρησιµοποιούµενη µορφή είναι το λογιστικό χρήµα που συνίσταται σε
λογιστικές καταχωρήσεις στους λογαριασµούς τραπεζών.
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Οι καταθέσεις στις εµπορικές τράπεζες και οι καταθέσεις των εµπορικών τραπεζών
στην κεντρική τράπεζα εµπίπτουν επίσης στον ορισµό του χρήµατος. Οι πληρωµές
µπορούν να γίνονται µε µεταφορές λογιστικών εγγραφών. Οµοίως και οι επιταγές είναι
χρήµα, και η επιταγή αντιπροσωπεύει ακριβώς µια άµεση εγγραφή στο λογαριασµό
καταθέσεων χωρίς την ανάγκη µεταφοράς χαρτονοµισµάτων. Επίσης χρήµα είναι η
χρέωση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. Αντίθετα, για παράδειγµα, τα οµόλογα και
άλλα παρόµοια χρεόγραφα, τα αµοιβαία κεφάλαια και αξιόγραφα όπως οι µετοχές δεν
είναι χρήµα (παρότι καταρχήν θα µπορούσε να γίνει ανταλλαγή π.χ. ακίνητων
περιουσιακών στοιχείων µε µετοχές ή οµόλογα, η χρήση τέτοιων αξιογράφων για
πληρωµές δεν είναι βέβαια ευρέως αποδεκτή.
11.2 Λειτουργίες-Χαρακτηριστικά του χρήµατος
Το Χρήµα επιτελεί τις τρεις ακόλουθες βασικές λειτουργίες:
1. Είναι µέσο συναλλαγών - ανταλλαγών
Όταν ένα αντικείµενο είναι σε ζήτηση πρώτιστα για τη χρήση του στην ανταλλαγή -- για
τη δυνατότητά του να χρησιµοποιείται στο εµπόριο για να ανταλλάσσει άλλα πράγµατα
-- τότε έχει αυτήν την ιδιότητα. Εµµέσως σε αυτή την ιδιότητα εντάσσεται και µια άλλη
ιδιότητα του χρήµατος δηλ. να είναι µέσο αναβεβληµένης πληρωµής, π.χ., ένα εργαλείο
για την πληρωµή των χρεών.
2. Μονάδα υπολογισµού των οικονοµικών αξιών
∆ηλαδή είναι ένα πρότυπο που επιτρέπει να συγκρίνονται οι αξίες άλλων αγαθών ή για
να ποσοτικοποιήσει τα χρέη. Αυτό δηµιουργεί τεράστια διευκόλυνση των συναλλαγών
όπως εξηγήθηκε και προηγουµένως. ∆εν πρέπει να υποτιµάται και η ιδιότητα του
χρήµατος να υπολογίζει πολλαπλάσια ή υποπολλαπλάσια µιας αξίας, διότι ναι µεν στο
τέλος µπορείς να αγοράσεις µόνο ένα ακέραιο άλογο ή αυτοκίνητο αλλά µπορεί να
θέλεις να το συγκρίνεις µε την αξία 2 γέρικων αλόγων που διαθέτεις και πουλώντας τα
να συγκεντρώσεις αξία ίση µε 1,25 του αλόγου που χρειάζεσαι, το οποίο αγοράζεις και
σου µένουν και 0,25 αξίας του αλόγου για αγορά π.χ. κριθαριού. Μάλιστα µπορείς να
κάνεις αυτή την αγορά αργότερα αποθηκεύοντας την αξία σε χρήµα (ενώ δεν
µπορούσες να την αποθηκεύσεις σε 0,25 αλόγου) που µας φέρνει στην επόµενη
ιδιότητα του χρήµατος.
3. Αποτελεί µέσο αποθήκευσης αξίας
Όταν παίρνει χρόνο να συγκεντρώσουµε την αξία που απαιτεί µια ακριβή αγορά πρέπει
ενδιαµέσως να µπορούµε να αποθηκεύουµε την αξία καθώς την συγκεντρώνουµε. Στα
χωριά για να φτιάξουν χυλοπίτες χρειαζόντουσαν αυγά που το κοτέτσι παρήγε σε 1
µήνα µε αποτέλεσµα τα πρώτα να χαλάνε. Έτσι µαζεύανε τα αυγά 4 οικογενειών σε µια
βδοµάδα και φτιάχνανε τις χυλοπίτες ενός νοικοκυριού. Οµοίως την επόµενη εβδοµάδα
του δεύτερου κοκ. Με το χρήµα οι χυλοπίτες µπορούν να γίνουν ανεξάρτητα από κάθε
νοικοκυριό, διότι το χρήµα αποθηκεύεται έπ’ αόριστον ενώ τα αυγά µόνο προσωρινά.
Πολλά αγαθά έχουν µερικά από τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται ανωτέρω (π.χ.
αλάτι, όστρακα, κεχριµπάρι κτλ). Εντούτοις κανένα αγαθό δεν είναι χρήµατα εκτός αν
µπορεί να ικανοποιήσει και τα τρία κριτήρια. Την δε σηµερινή εποχή θα λέγαµε ότι
πρέπει να έχει νοµικά κατοχυρωθεί από τις κυρίαρχες αρχές µιας οικονοµικής ενότητας
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(κράτους ή υπερεθνικού οργανισµού σχηµατιζόµενου βάσει συµφωνιών κυρίαρχων
κρατών π.χ. ΕΕ.
•

Οι ιδιότητες του χρήµατος

Ένα εµπόρευµα θα είναι γενικά αποδεκτό σαν χρήµα, αν διαθέτει ορισµένες ιδιότητες:
1)

Αντοχή

Οι άνθρωποι δεν θα δέχονται ως χρήµα κάτι που είναι ευπαθές, ή το οποίο οξειδώνεται
ή επιδεινώνεται µε κάποιο άλλο τρόπο
2)

Φορητότητα

Πρέπει να είναι δυνατόν για ένα άτοµο να φέρει αρκετά µεγάλη αγοραστική δύναµη,
χωρίς καµία µεγάλη ταλαιπωρία. Το εµπόρευµα, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να είναι
ογκώδη ή βαριά σε σχέση µε την αξία του χρήµατος
3)

∆ιαιρετό

Θα πρέπει να µπορεί να διαιρεθεί σε µικρότερες µονάδες, χωρίς οποιαδήποτε απώλεια
σε αξία, έτσι ώστε να µην υπάρξει πρόβληµα στη λήψη τόσο µικρών και µεγάλων
πληρωµές.
4)

Απεριόριστη προσφορά

Ό, τι είναι απεριόριστη προσφορά δεν θα έχει καµία οικονοµική αξία και δεν θα
µπορούσε, εποµένως, να χρησιµεύσει ως χρήµατα.
Κέρµατα (coins)
Η λίστα των επιθυµητών ιδιοτήτων που αναφέρονται ανωτέρω βοηθά να εξηγήσουµε
γιατί ο χρυσός και το ασήµι είναι τόσο ευρέως χρησιµοποιούµενα σε ρόλο χρήµατος.
Τα µέταλλα αυτά είναι σχετικά ανθεκτικά, είναι διαιρετά, φορητά και περιορισµένα σε
προσφορά, και χαίρουν µεγάλης εκτίµησης για τις δικές τους χάρες.
Για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα, τα µέταλλα ζυγίζονταν σε ζυγαριά για αντιστοιχισθεί
στην τιµή που είχε συµφωνηθεί. Με το σφράγισµα τυποποιηµένων ποσοτήτων από
επίσηµες αρχές (π.χ. ασήµι βάρους µιάς δραχµής σφραγισµένο από τους επισήµους
φορέίς της πολεως των Αθηνών) δηλ. την εισαγωγή των κερµάτων, αυξήθηκε σε
µεγάλο βαθµό η ευκολία της χρησιµοποίησης του χρυσού και του αργύρου, σαν
χρήµατα. Για αιώνες δεν είχαν ουσιαστικά ανταγωνισµό από άλλα είδη χρήµατος. Μόνο
σε σχετικά πρόσφατες εποχές εισήλθαν νοµίσµατα χωρίς περιεκτικότητα σε χρυσό ή
ασήµι σε γενική χρήση.
11.3 Πως φθάσαµε στο Χαρτονόµισµα
Η ευκολία των συναλλαγών που παρείχε η έκδοση των τραπεζογραµµατίων από τις
τράπεζες καθιέρωσε τα χαρτονοµίσµατα σαν µια ευρεία και κοινώς αποδεκτή
συναλλακτική πρακτική.
Πώς όµως ξεκίνησε αυτό; (καλή πηγή είναι το άρθρο στα Αγγλικά της Wikipedia στο
λήµµα “Bank of Amsterdam”). Τον 17ο αιώνα σε πόλεις µε έντονη εµπορική
δραστηριότητα και ναυτιλία, όπως Άµστερνταµ, Βενετία, Φλωρεντία, Στοκχόλµη κ.α.
εγίνοντο έντονες συναλλαγές µε τα χρήµατα της εποχής που ήσαν κέρµατα πολυτίµων
µετάλλων σε πουγκιά µε κίνδυνο κλοπής και απώλειας. Έτσι οι κάτοχοί τους τα
κατέθεταν σε αργυραµοιβούς και χρυσοχόους έναντι φυλάκτρων και έπαιρναν ένα
χάρτινο τίτλο-πιστοποιητικό το οποίο ήταν φυσικά άµεσα ανταλλάξιµο µε συγκεκριµένη
ποσότητα χρυσού που είχαν καταθέσει. Όταν έκαναν τις συναλλαγές τους αρχικά
προσήρχοντο και οι δύο στον αργυραµοιβό που λίγα χρόνια αργότερα είχε πάρει
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χαρακτήρα τράπεζας και αντήλλασσαν τα ονόµατά τους στους τίτλους αυτούς. Όταν η
πρακτική αυτή έγινε πιο δηµοφιλής, οι τράπεζες άρχισαν να εκδίδουν αποδείξεις σε
βολικές αξίες, όπως 1, 5, 10, 20 και ούτω καθεξής. Η φυσική εξέλιξη ήταν να
απαλειφθούν τα ονόµατα από τους χάρτινους τίτλους τα οποία ανταλλάσσονταν αντί
του χρυσού που αντιπροσώπευαν. Έκαναν δηλ. τούς τίτλους πληρωτέους στον
φέροντα (payable to the bearer) και όποιος τα κατείχε έπαιρνε τον χρυσό όταν
αποφάσιζε να εµφανισθεί στην τράπεζα (Χ δραχµές «πληρωτέες επί τη εµφανίσει»,
όπως χαρακτηριστικά αναγραφότανε στα παλιά δικά µας χαρτονοµίσµατα της
δραχµής). Τα πρώτα κανονικά χαρτονοµίσµατα είχαν γίνει πραγµατικότητα. Ήταν
αποδεκτά σαν χρήµα επειδή οι άνθρωποι ήξεραν ότι µπορούσαν να τα µετατρέψουν σε
χρυσό, ανά πάσα στιγµή.
Αρχικά οι καταθέσεις αυτές δεν απέφεραν τόκους αφού δεν δάνειζαν οι τράπεζες τα
λεφτά σε άλλους έναντι τόκου, απλά τα φύλαγαν. Συν τω χρόνω αυτά τα πιστοποιητικά
χρυσού νοµιµοποιήθηκαν ως χρήµα από τις αρχές και η ρευστοποίησή τους σε χρυσό
ου
αποθαρρύνθηκε. Επίσης προς το τέλος του 19 αι. η έκδοση χαρτονοµίσµατος από
κάθε τράπεζα έπαψε να επιτρέπεται από το νόµο, διότι πολλές τράπεζες είχαν
χρεοκοπήσει λόγω υπερβολικής έκθεσης, και το δικαίωµα αυτό δόθηκε αποκλειστικά
στην κεντρική τράπεζα που τότε ελεγχότανε από την κυβέρνηση. Αυτή ήταν η αρχή του
χάρτινου νοµίσµατος. Το επόµενο βήµα ήταν ο δανεισµός και η καθιέρωση του
συστήµατος των κλασµατικών αποθεµάτων που θα δούµε πιο κάτω στην περιγραφή
των τραπεζικών λειτουργιών
Μ’ αυτή τη λύση, όπου το µέσο συναλλαγής είναι χαρτιά, τα οποία ωστόσο
αντιπροσωπεύουν προκαθορισµένες, σταθερές ποσότητες χρυσού, αντικαταστάθηκε η
χρήση των χρυσών νοµισµάτων ως χρήµατος µεταξύ του 17ου και 19ου αιώνα στην
Ευρώπη. Ωστόσο έγινε άλλο ένα βήµα µε το να πάψει το χαρτονόµισµα να
αντιπροσωπεύει κατάθεση χρυσού µε την παρέµβαση των αρχών - και αργότερα των
κεντρικών τραπεζών που αντικατέστησαν τον χρυσό µε την δική τους εγγύηση για την
αξία του χαρτονοµίσµατος. Το υπ’ αυτή την έννοια χαρτονόµισµα αποκαλείται χρήµα
εντολής (fiat money-από την Λατινική προστακτική του ρήµατος «είµαι» δηλ «έστω,
γένοιτο»). ∆ηλ. η αξία του χρήµατος αυτού είναι αποτέλεσµα κυβερνητικής εντολήςυπόσχεσης της χώρας. Αυτό δεν αποκλείει η χώρα να βασίζει την κυκλοφορία αυτού
του χρήµατος σε αποθέµατα χρυσού ή και να ορίζει µια ισοτιµία µε το χρυσό (κάτι που
πλέον δεν ισχύει) αλλά σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί ο κάτοχος του να προσέλθει σε
τράπεζα και να απαιτήσει να του εξαργυρωθούν µε προκαθορισµένη ποσότητα
χρυσού.
Τα χρήµατα εντολής (fiat) είναι λοιπόν µια πρόσφατη επινόηση και λειτουργούν ως
εξής: Η κεντρική τράπεζα δηµιουργεί ένα σύστηµα χρηµάτων που έχει ελάχιστη εγγενή
αξία (π.χ. από χαρτί η πλαστικό). Η χρήση από τους συναλλασσοµένους των χρηµάτων
αυτών γίνεται 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 εντολής, υπάρχουν λίγα που οι αρχές µπορούν να κάνουν για να
αποτρέψουν την υιοθέτηση άλλων χρηµάτων από την κοινωνία, όπως είχε συµβεί µετά
τον πόλεµο στην Ελλάδα όπου οι αγοραπωλησίες ακινήτων εγίνοντο µε χρυσές λίρες
και όχι µε δραχµές.
Μετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, µε τη διάσκεψη του Bretton Woods, οι
περισσότερες χώρες υιοθέτησαν τα χρήµατα εντολής (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. Το 1971, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έπαυσε τη
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µετατρεψιµότητα του δολαρίου ΗΠΑ σε χρυσού. Μετά από αυτό, πολλές χώρες
ακολούθησαν το παράδειγµα των ΗΠΑ και η πλειονότητα των χρηµάτων παγκοσµίως
σταµάτησε να υποστηρίζεται από αποθέµατα χρυσού. Έτσι σήµερα η τιµή του χρυσού
σε δολάρια µεταβάλλεται καθηµερινά στο χρηµατιστήριο εµπορευµάτων.
11.4 Νοµισµατική κυκλοφορία
Η συνολική διαθέσιµη ποσότητα χρήµατος σε µία οικονοµία παίζει σηµαντικό ρόλο στην
οικονοµική λειτουργία γι’ αυτό και παρακολουθείται στενά από τις νοµισµατικές αρχές
(κεντρική τράπεζα) και ονοµάζεται "χρηµατικό απόθεµα" (money supply) και
συµβολίζεται µε το γράµµα M.
Υπάρχουν τέσσερα κλιµακωτά υποµεγέθη της Μ:
•

Το Μ0 (σύνολο χαρτονοµισµάτων, κερµάτων και λογαριασµοί της κεντρικής
τράπεζας µετατρέψιµοι σε νόµισµα)

•

Το Μ1 (Μ0 + λογαριασµοί όψεως και τρεχούµενοι)

•

Το Μ2 (Μ1 + λογαριασµοί ταµιευτηρίου και µεγάλες καταθέσεις άνω των
$100.000)

•

Το Μ3 (Μ2 + άλλοι λογαριασµοί εξωτερικού και καταθέσεις σε ευρώ/δολάρια)

Το χρήµα στην σηµερινή εποχή δεν είναι θέµα συνήθειας ή εθίµων αλλά υπόκειται σε
πολύ σχολαστικές και λεπτοµερείς νοµικές διατυπώσεις προκειµένου να εξασφαλίζει
την απαραίτητη ασφάλεια των συναλλαγών.
Έτσι πλέον προκειµένου να υπάρχει εξασφάλιση ότι η απαίτηση µπορεί να εκπληρωθεί
άµεσα από τις τράπεζες, δεν αφίεται πλέον η έκδοση στις εµπορικές τράπεζες όπως
γινόταν πριν από ένα αιώνα αλλά τα χαρτονοµίσµατα τα εκδίδει αποκλειστικά η
Κεντρική Τράπεζα µίας χώρας.(στην ΕΕ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα-ΕΚΤ).
Απαγορεύεται αυστηρά η έκδοση χαρτονοµισµάτων από άλλες τράπεζες ή
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και φυσικά από άλλα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα. Επί
πλέον, απαγορεύεται αυστηρά η παραχάραξη χαρτονοµίσµατος δηλαδή η παράνοµη
κατασκευή πλαστού χρήµατος (το οποίο φυσικά δεν έχει αντίκρισµα ούτε αγοραστική
δύναµη). Σε κάθε χώρα οι αρχές ορίζουν τι µορφές χρήµατος µπορούν να γίνουν δεκτές
για συναλλαγές (legal tender). Π.χ. στην Ελλάδα δεν έχει κάποιος πωλητής νοµική
υποχρέωση να δεχθεί πληρωµή σε λέβα ή δολάρια. Είναι ωστόσο υποχρεωµένος να
δεχθεί σε ευρώ καθόσον είναι το επίσηµο νόµισµα της χώρας και η αποδοχή του είναι
αναγκαστική από όλους τους φορείς και συναλλασσοµένους µέσα σε αυτή τη χώρα,
ενώ απαγορεύεται η συνύπαρξη άλλων νοµισµάτων στις εγχώριες συναλλαγές (η
διατήρηση άλλων νοµισµάτων δεν απαγορεύεται εφόσον επιτρέπει συναλλαγές µε
άλλες χώρες).
11.5 Τράπεζες
Η τράπεζα είναι ένας οικονοµικός θεσµός που διεκπεραιώνει χρηµατικές και
οικονοµικές λειτουργίες µε κεντρική δραστηριότητα την αποδοχή καταθέσεων (deposits)
και την χορήγηση δανείων (loans). Στην ιστορική πορεία τους ο τρόπος λειτουργίας, η
σηµασία και ο ρόλος τους εξελίχθηκα σε µεγάλο βαθµό παράλληλα µε την ανάπτυξη
των κοινωνιών, ώστε να πρέπει να παρακολουθήσουµε την εξέλιξη αυτή προκειµένου
να κατανοήσουµε τις πολύπλοκες σηµερινές λειτουργίες τους. Πρόσθετες σηµερινές
λειτουργίες των τραπεζών είναι π.χ. να φυλάσσει και να διαχειρίζεται αξιόγραφα, να
αναλαµβάνει πληρωµές για λογαριασµό του πελάτη, να αναλαµβάνει και να εγγυοδοτεί
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αρχικές εισαγωγές εταιρειών στο χρηµατιστήριο κ.α.
Η κερδοφορία της τράπεζας βασίζεται στο άνοιγµα (spread), δηλαδή τη διαφορά
ανάµεσα στο επιτόκιο δανεισµού και στο επιτόκιο καταθέσεων, αλλά και στις
προµήθειες για άλλες υπηρεσίες όπως οι προαναφερθείσες. Ωστόσο η κύρια λειτουργία
τους έγκειται στις καταθέσεις και χορηγήσεις δανείων. Εχθρός της κερδοφορίας των
τραπεζών είναι οι λεγόµενες επισφάλειες δηλ. τα δάνεια που δεν µπορούν να
επιστραφούν λόγω χρεοκοπίας των δανεισθέντων µε αποτέλεσµα να χάνει η τράπεζα
και το κεφάλαιό της. Υπό οµαλές συνθήκες 3% των δανείων δεν αποπληρώνονται και
πρέπει να καλυφθούν από τα άλλα κέρδη της τράπεζας. Ωστόσο σε ανώµαλες
περιόδους όπως η τωρινή (2012) στην Ελλάδα, οι επισφάλειες έχουν φτάσει το 1020%!
Ο όρος «τράπεζα» προέρχεται από το συνώνυµο έπιπλο στο οποίο εγίνοντο οι
στοιχειώδεις τραπεζικές πράξεις στην αρχαιότητα. Ο αντίστοιχος λατινικός όρος ήταν
«Banca” που εξηγεί την σηµερινή διεθνή ονοµασία τους. (Η λέξη αυτή έχει περάσει και
στο ελληνικό λεξιλόγιο µετά την Ρωµαϊκή κατάκτηση σαν «πάγκος»). Τέτοιες απλές
τράπεζες υπήρχαν ήδη στην αρχαία Αθήνα, προσφέροντας κυρίως υπηρεσίες
ανταλλαγής διαφόρων νοµισµάτων αλλά και πιστώσεις για τη χρηµατοδότηση του τότε
«διεθνούς εµπορίου». Οι επόµενες µορφές τραπεζικών συναλλαγών εµφανίζονται στο
Μεσαίωνα όπου οι αργυραµοιβοί, οι χρυσοχόοι και οι έµποροι δέχονταν καταθέσεις για
τις οποίες εξέδιδαν τους τίτλους που προαναφέραµε. Την περίοδο της Αναγέννησης
εµφανίστηκαν οι πρώτες οργανωµένες τράπεζες (στην Ιταλία και στη Φλάνδρα),
καλύπτοντας ένα ευρύτερο φάσµα εργασιών, προετοιµάζοντας τη σύγχρονη έννοια της
τράπεζας ως πιστωτικό ίδρυµα που απευθύνεται (και εξυπηρετεί) καταθέτες και
επιχειρήσεις.
Πώς όµως φτάσαµε στην δανειστική τράπεζα αφού αρχικά οι τράπεζες όπως ελέχθη,
απλώς φύλαγαν τα λεφτά χωρίς τόκο και µάλιστα κρατούσαν φύλακτρα για τις
υπηρεσίες ασφάλειας που παρήχαν, χωρίς αυτές να έχουν την δυνατότητα να
δανείσουν τα ξένα χρήµατα. Κάποια στιγµή ωστόσο έγινε αντιληπτό ότι τα χρήµατα που
µένανε στα µπαούλα της τράπεζας σπάνια εζητούντο από τους κατόχους και εν πάσει
περιπτώσει όλα τα χρήµατα ήσαν ίδια ανεξάρτητα σε ποιόν ανήκαν. Άρα µπορούσαν να
δανεισθούν µε τόκο για να χρηµατοδοτήσουν δραστηριότητες - κυρίως πλοία που θα
έφερναν πίσω εµπορεύµατα από τις νέες χώρες µε µεγάλο κέρδος αλλά και συχνές
ολοκληρωτικές ζηµιές (βύθιση ή πειρατές). Μακροπρόθεσµα το κέρδος ήταν θετικό.
Αρκεί να µην το παράκαναν οι τράπεζες και να κρατούσαν ένα ποσοστό για να
καλύψουν αυτούς που θα ζήταγαν πίσω τα χρήµατά τους.
Έτσι θεσµοθετήθηκε να µην θεωρούνται οι τράπεζες απλά θεµατοφύλακες των
καταθέσεων, αλλά ότι οι καταθέσεις ήσαν δάνεια του καταθέτη προς την τράπεζα
(έναντι του επιτοκίου κατάθεσης) και εποµένως πλέον ιδιοκτησία της τράπεζας
(παράλληλα µε την υποχρέωση φυσικά να επιστρέψει το «δάνειο» σε πρώτη ζήτηση)
και εποµένως αυτή µπορούσε να τα εκµεταλλευθεί κατά το δοκούν, ήτοι να τα δανείζει
µε τη σειρά της έναντι τόκου (µεγαλύτερου αυτή τη φορά). ∆ηλαδή είχαν αποσυνδεθεί
οι τίτλοι από κάθε συγκεκριµένη κατάθεση.
Αυτό άνοιξε λοιπόν το δρόµο να δανείζουν οι τράπεζες τα αδρανούντα κεφάλαια
κερδίζοντας τόκο και πλέον δίνοντας (µικρότερο φυσικά) τόκο στους καταθέτες για να
τους προσελκύουν αντί να τους χρεώνουν φύλακτρα (όπως κάνουν ακόµα και σήµερα
οι ελβετικές τράπεζες πατώντας στην ανασφάλεια των καταθετών και εκµεταλλευόµενες
την σιγουριά που αποπνέει µακροοικονοµικά η χώρα τους αλλά και το ελβετικό
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φράγκο). Η πιο αναλυτική µελέτη των επιπτώσεων αυτής της γενικευµένης πια
τραπεζικής πρακτικής που ονοµάζεται πολιτική «κλασµατικών αποθεµάτων» θα γίνει σε
επόµενο κεφάλαιο. (συνιστούµε και το σχετικό άρθρο στην αγγλική της Wikipedia µε
τίτλο: “fractional reserve system”).
Επειδή η απληστία αλλά και άσχηµες συγκυρίες, για τις οποίες πολλοί απερίσκεπτοι
τραπεζίτες δεν είχαν προετοιµαστεί µη τηρώντας συντηρητική πολιτική δανείων,
οδήγησαν τους επόµενους αιώνες σε περιοδικές και συχνές χρεοκοπίες τραπεζών που
είχαν «ανοιχθεί» πολύ, δηµιουργήθηκε λοιπόν η ανάγκη κεντρικού ελέγχου των
τραπεζών από µια ανεξάρτητη και µη κερδοσκοπική τράπεζα που λογοδοτούσε στις
αρχές της χώρας για τον έλεγχο των εµπορικών τραπεζών. Έτσι φτάσαµε στην
σηµερινή κατάσταση.
Ωστόσο και σήµερα οι κίνδυνοι παραµένουν αν και σε µικρότερο βαθµό (σπάνια πια οι
καταθέτες χάνουν τα λεφτά τους όπως οι οµολογιούχοι και οι µέτοχοι). Ο λόγος είναι ότι
αν δούµε την ουσία των τραπεζικών ενεργειών ο πυρήνας τους δεν παύει να είναι ότι
δέχονται καταθέσεις σε βραχυπρόθεσµη βάση (δηλ. απαιτητές σε πρώτη ζήτηση) ενώ
δανείζουν χρήµατα σε µακροχρόνια βάση (π.χ. 20ετή στεγαστικά ή επιχειρηµατικά
δάνεια), δηλ. τα κεφάλαια που δανείζει επιστρέφονται σταδιακά σε βάθος χρόνου.
Πράγµατι τι αξία θα είχε ένα δάνειο για να κτισθεί ένα εργοστάσιο αν µπορούσε η
τράπεζα να ζητήσει πίσω τα λεφτά της ανά πάσα στιγµή, όταν όπως είδαµε στα περί
επιχειρήσεων τα εισοδήµατα του εργοστασίου θα είναι σταδιακά και η ολική
αποπληρωµή κτιρίων και µηχανηµάτων τυπικώς παίρνει 10-20 χρόνια. Οµοίως ένα
στεγαστικό. Από την άλλη ποίος θα κατέθετε χρήµατα αν δεν µπορούσε να τα πάρει
όποτε τα χρειαστεί και έπρεπε να περιµένει την λήξη µετά π.χ. 5-10 χρόνια όπως
γίνεται π.χ. µε τα οµόλογα.
Αυτό το χαρακτηριστικό ωστόσο κάνει τις τράπεζες πολύ ευάλωτες. Όχι ότι είναι πολύ
πιθανό να πάνε όλοι µαζί οι καταθέτες να ζητάνε τα λεφτά τους διότι ταυτόχρονα
σπάσανε όλοι το πόδι τους ή τράκαραν ή αρρώστησαν ή παντρεύουν τα παιδιά τους
όλοι ταυτόχρονα, διότι αυτά στατιστικά µοιράζονται στον πληθυσµό. Ωστόσο µπορεί να
ζητήσουν όλες τις καταθέσεις τους συγχρονισµένα αν πανικοβληθούν από φήµες για
την ευρωστία της τράπεζας, και αυτό διότι ξέρουν ότι τα περισσότερα λεφτά έχουν
δανεισθεί και µόνο περίπου 10% βρίσκεται στα χρηµατοκιβώτια της τράπεζας που θα
πάρουν µόνο οι πρώτοι που θα αποσύρουν τις καταθέσεις τους αφήνοντας τους
υπόλοιπους στην αγωνία της εκκαθάρισης. Αυτός είναι ο περίφηµος τραπεζικός
πανικός (bank run).
Στη σύγχρονη εποχή έχουν αναπτυχθεί πολλοί µηχανισµοί για να αποτρέψουν αυτό τον
πανικό (απόδειξη ότι στην τρέχουσα τεράστια κρίση του 2008-2012 δεν χάθηκαν
καταθέσεις αλλά µόνο επενδυτικά κεφάλαια π.χ. στην Lehman Brothers και αλλού αλλά
αυτά αφορούν κυρίως ευπόρους) ούτε στην Ευρώπη ούτε στην Αµερική. Στις ΗΠΑ
µάλιστα χρεοκόπησαν πάνω από 100 περιφερειακές τράπεζες χωρίς να χάσουν οι
καταθέτες τα χρήµατά τους παρά την τεράστια κατάρρευση των αξιογράφων π.χ.
µετοχών τραπεζών και άλλων εταιρειών στα χρηµατιστήρια που επίσης αφορούν
εύπορους. (Βέβαια οι φτωχοί στερήθηκαν τη δουλειά τους χάνοντας πολύ κρίσιµα µέσα
επιβίωσης και ας ήταν ποσοτικώς πολύ λιγότερα κατά κεφαλήν από τα τεράστια ποσά
πού έχασαν οι πλούσιοι που ωστόσο απλά µείωσαν περισσεύµατα)
Οι µηχανισµοί είναι οι εξής:
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α) Οι τράπεζες υποχρεούνται να τηρούν ένα συνεγγυητικό κεφάλαιο που µπορεί να
αποζηµιώσει τους καταθέτες όποιας τράπεζας µεταξύ τους βρεθεί σε αυτή την
κατάσταση.
β) Το κράτος επεµβαίνει µε εγγυήσεις των καταθέσεων και πουλά τα στοιχεία του
ενεργητικού σε άλλη τράπεζα κρατώντας το κόστος των καταθέσεων που τυχόν δεν
καλυφθούν τελικά από επιστροφή δανείων. Επειδή συνήθως η έκταση του
προβλήµατος είναι πολύ µικρότερη από την έκταση που του αποδίδει ο πανικός, µε την
επαναφορά της εµπιστοσύνης συνήθως αποµένει πολύ µικρό ποσό για κάλυψη από
την κρατική παρέµβαση (Επι παραδείγµατι, το Ελβετικό δηµόσιο διέσωσε την τράπεζα
UBS το 2008 παίρνοντας σε αντάλλαγµα µετοχές της τράπεζας σε τιµές που είχαν
καταρρεύσει κάτω από το 1/10ο της προ κρίσης τιµής τους. Ωστόσο 3 χρόνια αργότερα
όταν είχε αποκαταστεθεί η εµπιστοσύνη, πούλησε αυτές τις µετοχές κερδίζοντας για
τους φορολογούµενους περίπου 2.5 δις Ελβετικά φράγκα!).
γ) προληπτικώς η κεντρική τράπεζα ελέγχει τις εµπορικές τράπεζες ζητώντας να
εξασφαλίζουν ελάχιστα κεφάλαια που καθορίζονται από διακρατικές συµφωνίες (π.χ.
Βασιλεία Ι, Βασιλεία ΙΙ, που παίρνουν το όνοµά τους από την Ελβετική πόλη όπου
συνάφθηκαν).
Ο λόγος που οι συµφωνίες ξεφεύγουν από τα εθνικά όρια είναι διότι οι επιπτώσεις
χρεοκοπιών ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα, αλλά επίσης η τήρηση υψηλότερων
αποθεµάτων ενώ αυξάνει την ευρωστία της τράπεζας, ρίχνει τα κέρδη (διότι
κατακρατούν κεφάλαια που µπορούσαν να δανείσουν για τόκο) και έτσι επηρεάζουν και
τον ανταγωνισµό των τραπεζών παγκοσµίως. Οι διεθνείς συµφωνίες λοιπόν
αποτρέπουν αθέµιτο συναγωνισµό µεταξύ τραπεζών.
11.6 Εκδοτικές και Εµπορικές Τράπεζες
Έχει επανειληµµένα γίνει αναφορά σε κεντρικές (εκδοτικές) και εµπορικές τράπεζες. Οι
διαφορές τους είναι πολύ µεγάλες πέραν του γεγονότος ότι οι πρώτες δεν είναι
κερδοσκοπικές όπως οι δεύτερες.
Εκδοτικές Τράπεζες. Η κεντρική τράπεζα είναι και εκδοτική τράπεζα δηλ. η τράπεζα
που έχει το δικαίωµα έκδοσης του νοµίσµατος. Την εποχή της δραχµής η ελληνική
εκδοτική τράπεζα ήταν η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία σήµερα δεν έχει πια αυτό το
δικαίωµα και πλέον ασκεί µόνο τα υπόλοιπα ελεγκτικά και συντονιστικά καθήκοντά της.
Το εκδοτικό δικαίωµα παραχωρήθηκε µε τις συνθήκες υιοθέτησης του ευρώ από όλες
τις συµµετέχουσες χώρες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έχει το
αποκλειστικό προνόµιο της έκδοσης χρήµατος στην ευρωζώνη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα δεν αποτελεί κερδοσκοπική επιχείρηση, αλλά είναι ο θεσµός µε τον οποίο η
Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί την νοµισµατική πολιτική. Παράλληλα κάθε χώρα - µέλος
διατηρεί την δική της κεντρική τράπεζα, όµως οι εθνικές κεντρικές τράπεζες δεν ασκούν
ανεξάρτητη νοµισµατική πολιτική αλλά συµµετέχουν και συµβάλλουν στις αποφάσεις
της ΕΚΤ και υλοποιούν αuτές τις αποφάσεις εντός των εθνικών συνόρων. Επίσης
επιβλέπουν και ελέγχουν τις εµπορικές τράπεζες της χώρας τους
Αν και στην περίπτωση της ΕΚΤ η ανεξαρτησία της σχεδόν προεξοφλείται από τον
υπερεθνικό χαρακτήρα του ευρώ, αξίζει να επισηµάνουµε ότι και οι προηγηθείσες
εθνικές εκδοτικές τράπεζες ήσαν ανεξάρτητες αρχές όπως συµβαίνει και µε την
Τράπεζα της Αγγλίας, την Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ κ.α. Αυτό συνέβη τον 20ο
αιώνα, επειδή η υπαγωγή των κεντρικών τραπεζών στην κυβέρνηση τις εξέθετε στον
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πειρασµό της κατ’ εντολήν της κυβέρνησης έκδοσης χρήµατος καθ’ υπερβολήν για
λόγους εξευµένισης των ψηφοφόρων. Αυτό είχε σαν συνέπεια κινδύνους πληθωρισµού
και εξ αυτού την δυσπιστία των συναλλασσοµένων (και κατεξοχήν των µη κατοίκων)
προς το νόµισµα της χώρας. Έτσι, σταδιακά οι χώρες υπήγαγαν τον έλεγχο των
κεντρικών τους τραπεζών σε µη αµέσως ελεγχόµενα από την κυβέρνηση όργανα του
πολιτεύµατός τους π.χ. τη Βουλή ή το Κογκρέσο στις ΗΠΑ τα οποία και εγκρίνουν τον
διορισµό του διοικητή τους. Αυτός π.χ. έχει θητεία που δεν συµπίπτει µε αυτή της
κυβέρνησης και έτσι είναι ελεύθερος να καθορίζει την κρίσιµη νοµισµατική πολιτική
(επιτόκια βάσης, αγορές οµολόγων σε εποχές κρίσης κτλ) χωρίς άµεσο επηρεασµό
από την κυβέρνηση. Λειτουργεί δηλ. σαν ανεξάρτητη µη κερδοσκοπική αρχή κατά το
πρότυπο της ανεξαρτησίας π.χ. της δικαιοσύνης µίας χώρας. Πολλοί συγχέουν
(σκοπίµως ή από άγνοια) την µη υπαγωγή της στην κυβέρνηση µε τις ιδιωτικές
κερδοσκοπικές τράπεζες, ωστόσο όσες χώρες έχουν ακόµα την έκδοση χρήµατος κάτω
από την κυβέρνηση υποφέρουν από υψηλό πληθωρισµό και άλλα δυσµενή
χαρακτηριστικά (π.χ. Ζιµπάµπουε, Γκάνα). Μπορεί κανείς αβίαστα να συµβουλεύσει την
αποφυγή επενδύσεων σε χρεόγραφα τέτοιων χωρών.
Εµπορικές τράπεζες. Είναι οι λοιπές τράπεζες, εκτός από τις εκδοτικές, και είναι
καθαρά κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Είναι οι τράπεζες που γνωρίζει το κοινό και που
λίγο πολύ οι δραστηριότητές τους έχουν ήδη περιγραφεί στα προηγούµενα. Το κέρδος
των εµπορικών τραπεζών (διαφορά τόκων καταθέσεων - χορηγήσεων, προµήθειες
κλπ) αποτελεί την αµοιβή τους για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην οικονοµία. Η
αναδιοχέτευση των καταθέσεων (=αποταµιεύσεων) στο οικονοµικό κύκλωµα µε τη
µορφή δανείων στους επενδυτές αποτελεί και την ουσιαστική λειτουργία του εµπορικού
τραπεζικού συστήµατος που συµβάλλει αποφασιστικά στην οικονοµική µεγέθυνση και
αύξηση της υλικής ευηµερίας της χώρας (το τονίζουµε διότι η πραγµατική ευηµερία είναι
κάτι απείρως πιο πολύπλοκο και εκτός των δυνατοτήτων αυτών των πτωχών
σηµειώσεων, αλλά φευ και εκτός γενικότερα της οικονοµικής επιστήµης, αφήνοντας τον
τεράστιο τοµέα της πνευµατικής ευηµερίας στους ιερείς, τους φιλοσόφους, τους
πολιτικούς και τους µύστες, οι οποίοι µπορούν και την παρέχουν πολύ εύκολα-αλλά
δυστυχώς µόνο για τους τυχερούς ευπίστους).
Οι εµπορικές τράπεζες, παρότι δεν έχουν δικαίωµα έκδοσης χρήµατος µπορούν να
δηµιουργήσουν «λογιστικό χρήµα» µέσω του µηχανισµού των κλασµατικών
αποθεµάτων. Την έννοια του λογιστικού χρήµατος και τον τρόπο της λειτουργίας του θα
αναλύσουµε σε επόµενο υποκεφάλαιο. Το λογιστικό χρήµα αποτελεί υποκατάστατο
των τραπεζογραµµατίων της εκδοτικής τράπεζας, και είναι επίσης ένα στοιχείο της
συνολικής προσφοράς χρήµατος. Ωστόσο ο βαθµός δηµιουργίας του λογιστικού
χρήµατος ελέγχεται και αυτός από την κεντρική τράπεζα µέσω αυξοµειώσεων των
υποχρεωτικών αποθεµάτων που τους επιβάλλει.
Τύποι τραπεζικών καταθέσεων στις εµπορικές τράπεζες
1) Τρεχούµενοι λογαριασµοί (Current accounts)
Ο κάτοχος χρηµάτων σε έναν τρεχούµενο λογαριασµό µπορεί να αποσύρει µετρητά σε
πρώτη ζήτηση. Επίσης διαθέτουν βιβλιάρια επιταγών και µπορούν να κάνουν
πληρωµές από τις τραπεζικές καταθέσεις τους µε επιταγή. Προκειµένου για
επιχειρήσεις αυτοί οι λογαριασµοί συχνά περιγράφονται ως καταθέσεις όψεως και
συνήθως είναι άτοκοι, για φυσικά πρόσωπα µπορεί να αποδίδουν ένα µικρό επιτόκιο.
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2) Προθεσµιακοί λογαριασµοί (Time deposits)
Είναι λογαριασµοί συγκεκριµένης διάρκειας δηλ. έχουν δεσµευθεί για το χρονικό
διάστηµα της προθεσµίας, και αποφέρουν τόκο. ∆εν µπορούν να αποσυρθούν ή να
µεταφερθούν µέσω επιταγής. Στη λήξη τους συνήθως τα χρήµατα µεταφέρονται σε
τρεχούµενο λογαριασµό και καθίστανται άµεσα απαιτητά εκτός αν επιθυµεί ο καταθέτης
ανανέωση. Πρόωρη απόσυρση συνήθως επιφέρει «ποινή» απώλειας µέρους ακόµα και
των δεδουλευµένων τόκων διότι ανατρέπει τον προγραµµατισµό της τράπεζας που
είναι και το κίνητρο για την υψηλότερη τοκοφορία.
11.7 Στοιχεία ενεργητικού (assets) και παθητικού (liabilities) µιας τράπεζας
Στοιχεία ενεργητικού (assets)
Παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες διαθέτουν πολύτιµα περιουσιακά στοιχεία σε µορφή
ιδιοκτησίας και τεχνικών εξοπλισµών (π.χ. υπολογιστές), τα περισσότερα από τα
περιουσιακά τους στοιχεία είναι οικονοµικά στοιχεία. Αυτά τα οικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία έχουν τη µορφή αξιώσεων εις βάρος ατόµων ή επιχειρήσεων λόγω δανείων
που τους έχουν δώσει. Έτσι, όταν µια τράπεζα κάνει ένα δάνειο, έχει αποκτήσει ένα
περιουσιακό στοιχείο – έχει µία απαίτηση έναντι του δανειστή.
Στοιχεία παθητικού (Liabilities)
Οι περισσότερες από τις τραπεζικές υποχρεώσεις αποτελούνται από τις καταθέσεις,
επειδή αυτές οι τραπεζικές καταθέσεις είναι αξιώσεις των καταθετών έναντι της
τράπεζας. Αν οι καταθέτες ζητήσουν µετρητά, η τράπεζα πρέπει να τα παράσχει. (Για
ένα καταθέτη, φυσικά, µια κατάθεση στην τράπεζα είναι ένα δικό του περιουσιακό
στοιχείο).
11.8 Σύστηµα κλασµατικών αποθεµάτων
Είδαµε ότι κάποια στιγµή το τραπεζικό σύστηµα παρατήρησε ότι το πλείστον των
καταθέσεων αδρανούσε στα χρηµατοκιβώτια τους και ποτέ δε έβγαινε ταυτόχρονα
πάνω από 5-10%. Αν κάποιος καταθέτης δάνειζε για τον τόκο κάποιον άλλο, τότε απλά
αντήλλασσαν τους τίτλους κατάθεσης. Οι τράπεζες δεν µπορούσαν να τα δανείσουν
αφού δεν ήσαν δικά τους. Ωστόσο ήταν προφανές ότι µπορούσαν να µεσολαβήσουν
µεταξύ αγνώστων µεταξύ τους πελατών όπου ο ένας είχε κεφάλαια σε αδράνεια και
ενδιαφερόταν για κάποιο εισόδηµα και κάποιος άλλος είχε ανάγκη κεφαλαίων για
κάποια βιοτεχνική ή εµπορική επιχείρηση (αργότερα και βιοµηχανική ή παροχής
υπηρεσιών). Αυτό οδηγεί προφανώς σε µεγάλη επιτάχυνση της οικονοµικής
µεγέθυνσης και οικονοµικής ευηµερίας, αφού συνήθως τα χρήµατα έχουν συσσωρευθεί
σε άτοµα µεγάλης ηλικίας ενώ οι επιχειρηµατικές ιδέες και καινοτοµίες καθώς και όρεξη
για δράση υπάρχει σε νεώτερες ηλικίες, που όµως δεν έχουν τα απαιτούµενα κεφάλαια.
Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι στην εποχή µας το µεγαλύτερο τµήµα των
επενδυτικών κεφαλαίων βρίσκεται στη διαχείριση συνταξιοδοτικών ταµείων και
οικονοµικών οργανισµών που διαχειρίζονται αποταµιεύσεις ιδιωτών που
συγκεντρώνονται για «τα γεράµατά τους».
Έγινε λοιπόν προφανές ότι η πιθανότητα να βρίσκουν οι αποταµιευτές τους επενδυτές
ήταν µεγαλύτερες µε την µεσολάβηση των τραπεζών αλλά γίνονταν ακόµα καλύτερες
(διότι οι επενδύσεις δεν γίνονται από ένα-προ-ένα, αλλά µπορεί τα κεφάλαια π.χ. 23
ατόµων να ταιριάξουν µε µια επένδυση που σχεδιάζουν π.χ. 3 άτοµα. Επίσης ήταν
δύσκολο στα 23 άτοµα να αξιολογήσουν την βιωσιµότητα της επένδυσης και να
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παρακολουθούν και οργανώνουν την αποπληρωµή του δανείου. Αυτές είναι δουλειές
που µπορεί να κάνει καλά η τράπεζα. Έτσι έγινε και το τελευταίο βήµα κατά το οποίο
νοµικά θεωρήθηκαν οι καταθέσεις δάνεια του καταθέτη προς την τράπεζα που αυτή
µπορεί να διαχειρισθεί κατά βούληση, τηρώντας εννοείται την υποχρέωση της προς τον
καταθέτη. Νοµικά όµως η τράπεζα ήταν πλέον ελεύθερη να δανείζει όσα κεφάλαια
θεωρούσε ότι δεν έθεταν σε κίνδυνο την αξιοπιστία της.
Έτσι καταλήξαµε να είναι υποχρεωµένη η τράπεζα να τηρεί µόνο ένα κλάσµα των
συνολικών καταθέσεων στα χρηµατοφυλάκιά της (µερικά µπορεί να είναι σε µορφή
οµολόγων και άλλων σχετικά ασφαλών χρεογράφων). Εξ ου και το όνοµα σύστηµα
κλασµατικών αποθεµάτων (fractional-reserve banking).
Ενώ όταν τα πράγµατα είναι οµαλά, το σύστηµα δουλεύει µια χαρά προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας, έχει πλέον σε εποχές ύφεσης και κρίσεων, τον εν δυνάµει κίνδυνο
τραπεζικού πανικού (bank run), όπου µόνο οι πρώτοι που θα τρέξουν στην τράπεζα
µπορούν αν πάρουν τα λεφτά τους. Για να αποτραπεί αυτό και να µην υπάρχει το
αίσθηµα ανασφάλειας στους καταθέτες, οι τράπεζες ελέγχονται ως προς τα αποθέµατα
και την φερεγγυότητα τους από την εποπτεύουσα κεντρική τράπεζα βάσει εθνικών και
διεθνών συµφωνιών όπως ανεφέρθη (Βασιλεία Ι, ΙΙ και µελλοντικά ΙΙΙ). Επί πλέον οι
υπόλοιπες τράπεζες µέσω του συνεγγυητικού κεφαλαίου και οι κυβερνήσεις παρέχουν
επί πλέον ασφάλεια καταθέσεων. Η δε κεντρική τράπεζα δρα σε τέτοιες καταστάσεις
σαν δανειστής έσχατης προσφυγής (lender of last resort). Συνήθως µπορεί να περάσει
µια γενιά που να µην γνωρίσει πως λειτουργούν αυτά, παρά µόνο στα ακαδηµαϊκά
εγχειρίδια. ∆υστυχώς στην τρέχουσα τετραετία έχουν γίνει τόσες έκτακτες ενέργειες
πάνω σε αυτά τα θέµατα, κυρίως από την οµοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ, και τις
αντίστοιχες της ΕΕ και Κίνας, όσες δεν είχαν γίνει τα προηγούµενα 50 χρόνια.
Το τραπεζικό σύστηµα κλασµατικών αποθεµάτων είναι η πιο κοινή µορφή τραπεζικού
συστήµατος και λειτουργεί σε όλες σχεδόν τις χώρες και σίγουρα σε όλες τις δυτικές
ανεπτυγµένων χωρών αλλά και στο πλείστον των αναπτυσσοµένων (Βραζιλία, Κίνα,
Ρωσία, Σιγκαπούρη, Μαλαισία, Κορέα κτλ)
11.9 Λογιστικό Χρήµα
Το σύστηµα κλασµατικών αποθεµάτων έχει µια πολύ σηµαντική επίπτωση στην
νοµισµατική κυκλοφορία, αφού επιτρέπει στις εµπορικές τράπεζες να δηµιουργούν
λογιστικό χρήµα. Αυτό, αυξάνει την αξία του διαθέσιµου στην οικονοµία χρήµατος και
ωθεί έτσι την οικονοµική ανάπτυξη χωρίς κατ’ αρχήν να ακυρώνει την αξία του
νοµίσµατος λόγω πληθωρισµού (εφόσον τηρούνται οι κανόνες που επιβάλλει η
κεντρική τράπεζα).
Πώς λοιπόν δηµιουργείται το λογιστικό (πλασµατικό κατά τινας) χρήµα; Ας υποθέσουµε
ότι η κεντρική τράπεζα επιτρέπει κλάσµα 10%. Μία τράπεζα δανείζει λοιπόν από το
υπόλοιπο 90% σε πελάτες της. Αυτοί προς το παρόν καταθέτουν µερικά χρήµατα µέχρι
να προχωρήσουν οι εργασίες και να τα απορροφήσουν στην επένδυση, και µε κάποια
από τα υπόλοιπα του δανείου δίνουν προκαταβολή σε κάποιο εργολάβο π.χ. για σπίτι
και σε κάποιον άλλο για κάποια υλικά. Και ο εργολάβος, προσκαίρως τουλάχιστον, τα
καταθέτει στην τράπεζά του για να πληρώνει µισθούς και υλικά. Με την κατάθεση όµως
του δανεικού χρήµατος βελτιώνεται το κλάσµα και στις δύο τράπεζες, οι οποίες
αποκτούν το δικαίωµα να δανείσουν και άλλα χρήµατα! Φυσικά ακόµα και όλο το 90%
να έχει επανακατατεθεί µόνο 90% αυτού δηλ. 81% µπορεί να επαναδανεισθεί. Εάν γίνει
το ίδιο, τότε αυτή τη φορά θα µπορούν να δανείσουν άλλο ένα 72%. Αν κάνουµε τον
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υπολογισµό του αθροίσµατος των όρων της γεωµετρικής προόδου, θα δούµε ότι στο
ακραίο όριο φτάνουµε να δηµιουργηθούν χονδρικά 1000€ δανεικά από µόλις 100€
αρχικής κατάθεσης. (Πιο ρεαλιστικά µετά 20 φορές έχουν δηµιουργηθεί περίπου 900€).
Η κυκλοφορία αυτή ελέγχεται από την κεντρική τράπεζα που µπορεί να την αυξάνει ή
να την µειώνει ρυθµίζοντας το κλάσµα των καταθέσεων που πρέπει να τηρούν οι
εµπορικές τράπεζες, και έτσι γίνεται ένα εργαλείο νοµισµατικής πολιτικής και ελέγχου
του πληθωρισµού (αύξηση του κλάσµατος υποχρεωτικών αποθεµάτων). Π.χ. αν το
υποχρεωτικό κλάσµα αποθεµάτων ανέβαινε στο 20%, το όριο πέφτει στα 500€.
Ωστόσο στις πιο πολλές χώρες το πραγµατικό κλάσµα είναι µικρότερο ακόµα και από
το 10%.

Το σχήµα (από την Wikipedia) δείχνει πώς αυξάνει η νοµισµατική κυκλοφορία $100 µε
κάθε επανάληψη από τράπεζα σε τράπεζα (ABCD…Z) και για κάθε τιµή του
κλάσµατος. Η πρώτη καµπύλη (πιο πάνω) είναι για κλάσµα 10%, η επόµενη για 20%,
κ.ο.κ.
Το πηλίκον του δηµιουργούµενου χρήµατος δια του αρχικού ποσού, λέγεται
πολλαπλασιαστής καταθέσεων.
11.10 Νοµισµατική πολιτική
Η κυβέρνηση προσπαθεί να ελέγξει την προσφορά χρήµατος για διάφορους λόγους. Αν
οι τιµές αυξάνονται και η κυβέρνηση φοβάται µία αύξηση στο ρυθµό πληθωρισµού
(inflation), θα προσπαθήσει να µειώσει την προσφορά χρήµατος ή να επιβραδύνει το
ρυθµό µε τον οποίο αυξάνεται. Αν υπάρχει µια σοβαρή ύφεση, θα µπορέσει να
προσπαθήσει να αυξήσει συνολικές δαπάνες, επιτρέποντας στην προσφορά χρήµατος
να αυξηθεί. Τα µέτρα που χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς αυτούς περιγράφονται
ως νοµισµατική πολιτική. Η κεντρικές τράπεζες είναι υπεύθυνες για τη διεξαγωγή της
νοµισµατικής πολιτικής της κυβέρνησης. Ωστόσο στην ΕΕ όλες οι κυβερνήσεις έχουν
παραχωρήσει τα κυριότερα στοιχεία της νοµισµατικής πολιτικής στην ΕΚΤ.
∆εδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος της προσφοράς χρήµατος αποτελείται από
τραπεζικές καταθέσεις, η νοµισµατική πολιτική πρέπει να προσπαθήσει να ελέγξει το
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επίπεδο των καταθέσεων αυτών. Ο βαθµός στον οποίο αυτές δηµιουργούνται
εξαρτάται από:•

Την προθυµία των πελατών της τράπεζας και την ικανότητα να δανείζονται (η
ζήτηση για δάνεια), και

•

Την ικανότητα των τραπεζών να δανείζουν (η παροχή των δανείων).

Η κεντρική Τράπεζα, ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι σε θέση να επηρεάσει τη
συµπεριφορά τόσο των τραπεζών και όσο και των πελατών της και το κάνει µε δύο
τρόπους: Επηρεάζοντας το επιτόκιο και τα αποθεµατικά των τραπεζών που ελέγχει.
Αλλαγές στο επιτόκιο
Η τιµή ενός δανείου είναι το επιτόκιο που έχει κανείς να πληρώσει για αυτό. Τυχόν
αλλαγές στο επιτόκιο, ως εκ τούτου, θα επηρεάσουν την προθυµία των ανθρώπων να
δανείζονται από τις τράπεζες. Η κεντρική Τράπεζα είναι σε θέση να λειτουργήσει στη
χρηµαταγορά ως ένας σηµαντικός δανειολήπτης ή/και δανειστής. Αυτό µπορεί,
εποµένως, να έχει άµεση επίδραση στην ζήτηση και την προσφορά δανείων. Με άλλα
λόγια, µπορεί να επηρεάσει την τιµή των δανείων δηλ. το επιτόκιο.
Μια αύξηση του επιτοκίου αυξάνει το κόστος του δανεισµού. Η ζήτηση για τραπεζικά
δάνεια µπορεί να πέσει ή, πιο πιθανό, να αναπτύσσεται πιο αργά. Οι καταθέσεις ή
τουλάχιστον ο ρυθµός αύξησης των συνολικών τραπεζικών καταθέσεων θα
υποχωρήσει. Αυτό θα εξασθενίσει την οικονοµική δραστηριότητα όταν παρατηρείται
υπερθέρµανση της οικονοµίας. Γιατί όµως µια κυβέρνηση να αποθαρρύνει την
οικονοµική δραστηριότητα; Αυτό πρέπει να γίνει σε περιόδους υπερβολικής αισιοδοξίας
που παρασύρει τους συναλλασσοµένους σε υπερβολές και δηµιουργεί κινδύνους
πληθωρισµού και υπερβολικής αύξησης της τιµής ακινήτων και µετοχών σε παράλογα
υψηλές αποτιµήσεις («φούσκες»). Το κακό µε τις φούσκες είναι ότι µπορεί να
οδηγήσουν σε σοβαρότατες κρίσεις όταν σκάσουν δηλ. γίνει ξαφνικά αντιληπτό από
τους συναλλασσοµένους ότι οι τιµές δεν ανταποκρίνονται στις πραγµατικές αξίες και
υπάρχει ανεξέλεγκτη πτώση που εγκυµονεί κινδύνους αστάθειας στο τραπεζικό
σύστηµα (αδυναµία αποπληρωµής δανείων που ελήφθησαν για αγορά υπερτιµηµένων
στοιχείων αξιών) και γενικότερη ανασφάλεια που οδηγεί σε περιορισµό
δραστηριοτήτων και απολύσεις οδηγώντας σε σπιράλ οικονοµικής καθίζησης.
Από την άλλη, µια πτώση του επιτοκίου θα µειώσει το κόστος του δανεισµού και θα
αυξήσει την ζήτηση για τραπεζικά δάνεια. Το σύνολο τραπεζικών καταθέσεων θα έχει
την τάση να αυξάνεται πιο γρήγορα και όπως εξηγήθηκε, λόγω των κλασµατικών
αποθεµάτων θα αυξηθεί η νοµισµατική κυκλοφορία, τονώνοντας την συνολική
οικονοµική δραστηριότητα, όταν η οικονοµία βρίσκεται σε ύφεση και έχει ανάγκη
τόνωσης.
Επεµβάσεις στα αποθεµατικά των τραπεζών
1) Επεµβάσεις στην αγορά χρεογράφων (open market operations)
Ένας άλλος τρόπος επέµβασης είναι µέσω των καταθέσεων που διαθέτουν οι
εµπορικές τράπεζες στην Κεντρική Τράπεζα σε τρεχούµενους λογαριασµούς. Οι
καταθέσεις αυτές υπολογίζονται ως µέρος του αποθεµατικού µετρητών της κάθε
τραπέζης µιας και είναι άµεσα διαθέσιµα. Οποιαδήποτε αλλαγή στο επίπεδο αυτών των
καταθέσεων θα αλλάξει το επίπεδο των τραπεζικών ταµειακών αποθεµάτων, και ως εκ
τούτου, θα επηρεάσει την ικανότητά τους να κάνουν τα δάνεια και να δηµιουργήσουν
τραπεζικές καταθέσεις, όπως εξηγήθηκε στα περί κλασµατικών αποθεµάτων.
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Εάν η Κεντρική Τράπεζα πωλήσει χρεόγραφα (securities) στην ανοιχτή αγορά προς το
κοινό και τις επιχειρήσεις, οι αγοραστές θα αποσύρουν για να τα πληρώσουν από τους
λογαριασµούς τους στις εµπορικές τράπεζες. Αυτές οι τράπεζες, ως εκ τούτου, θα
πρέπει τώρα να αποσύρουν αντίστοιχα χρήµατα από την Κεντρική Τράπεζα για να
καλυφθούν (διότι οφείλουν να τηρούν συγκεκριµένο ποσοστό των καταθέσεων ως
αποθεµατικό στα θυσαυροφυλάκιά τους). Αυτό θα µειώσει το εµπορικό απόθεµα των
τραπεζικών µετρητών, και συνεπώς και την η ικανότητά τους να δηµιουργούν χρήµα και
να δανείζουν µειώνοντας την νοµισµατική κυκλοφορία (περιοριστική νοµισµατική
πολιτική).
Εάν από την άλλη, η Κεντρική Τράπεζα αγοράσει χρεόγραφα στην ανοικτή αγορά, θα
πληρώσει γι αυτά µε επιταγές έναντι του εαυτού της. Οι πωλητές αυτών των
χρεογράφων θα βρεθούν µε διαθέσιµα χρήµατα τα οποία θα καταθέσουν στις
εµπορικές τράπεζες. Η Κεντρική Τράπεζα θα οφείλει πλέον χρήµατα στις εµπορικές
τράπεζες, διότι χρησιµοποίησε αποθέµατά τους για να πληρώσει τα χρεόγραφα. Το
χρέος θα διευθετηθεί µε την καταβολή χρηµάτων στους λογαριασµούς των εµπορικών
τραπεζών που τηρούνται στην Κεντρική Τράπεζα. Αυτό θα αυξήσει το εµπορικό
απόθεµα των τραπεζικών µετρητών, και τους επιτρέψει να αυξήσουν το δικαίωµά τους
να δανείζουν τους πελάτες τους αφού τώρα διαθέτουν υψηλότερο κλάσµα αποθεµάτων.
Το επίπεδο του συνόλου των τραπεζικών καταθέσεων θα τείνει να αυξηθεί δηλ.
αυξάνεται η νοµισµατική κυκλοφορία και τονώνεται η οικονοµική δραστηριότητα
(επεκτατική νοµισµατική πολιτική).
Τα τελευταία χρόνια (2009-2012) η Οµοσπονδιακή Αποθεµατική Τράπεζα (Federal
Reserve Bank) που είναι η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, έχει προβεί σε άνευ
προηγουµένου αγορές οµολόγων του δηµοσίου αλλά και εταιρειών από την ελεύθερη
αγορά (Quantitative Easing) ύψους τρισεκατοµµυρίων δολαρίων σε µια προσπάθεια να
τονώσει την χειµαζόµενη οικονοµική δραστηριότητα που προκλήθηκε από την κρίση
του 2008, και να τονώσει την αγορά εργασίας που γνωρίζει επίπεδα ανεργίας 8% (είχε
ανέλθει µέχρι 10%) που δεν είχαν εµφανισθεί εδώ και δεκαετίες. Παράλληλα κρατά
σχεδόν µηδενικό το βασικό επιτόκιο.
Μπορεί να ειπωθεί αν κατακλείδι, ότι η νοµισµατική πολιτική είναι εργαλείο
καταπολέµησης των κυκλικών κρίσεων. Το έτερο εργαλείο είναι η δηµοσιονοµική
πολιτική που εξετάζεται στο κεφάλαιο περί του ρόλου της κυβέρνησης στην οικονοµία.
11.11 Αποτίµηση του Τραπεζικού Συστήµατος
Η καλή λειτουργία ενός τραπεζικού συστήµατος είναι από τα κρισιµότερα στοιχήµατα
για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, διότι διοχετεύει σε επενδύσεις αποταµιευτικά
κεφάλαια. Η αποταµίευση µειώνει ισόποσα την κατανάλωση και έχει ως αποτέλεσµα
την αποδέσµευση παραγωγικών συντελεστών που δεν πρέπει να µείνουν αδρανείς
διότι θα επιβραδυνθεί η ανάπτυξη. Αν λοιπόν υπάρχουν επενδυτές, που θα ήθελαν να
αναλάβουν νέες επενδύσεις (άρα να δηµιουργήσουν νέα δαπάνη στην οικονοµία) αλλά
δεν έχουν τα αναγκαία κεφάλαια για την υλοποίηση τους απευθύνονται στους
αποταµιευτές µέσω των τραπεζών και δανείζονται τα αποταµιευµένα κεφάλαιά τους τα
οποία θα χρησιµοποιήσουν για τους επενδυτικούς τους σκοπούς. Έτσι επιτυγχάνεται η
επαναπασχόληση των συντελεστών της παραγωγής π.χ. µηχανήµατα έργων
ξαναπιάνουν δουλειά µαζί µε εργατικό δυναµικό µειώνοντας την ανεργία. Είναι
προφανής ο θετικός ρόλος των τραπεζών ως µεσίτες στην διαδικασία αυτή. Αυτό εξηγεί
γιατί όλες οι ανεπτυγµένες χώρες έχουν και ανεπτυγµένο τραπεζικό τοµέα, και γιατί οι
υποανάπτυκτες υστερούν απελπιστικά σε τραπεζικές δραστηριότητες.
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Η λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος είναι συνυφασµένη µε την οικονοµική
κατάσταση µιας οικονοµίας, αφού εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και γρήγόρη
απορρόφηση των αποταµιεύσεων µέσα στο οικονοµικό σύστηµα. Συγκρίσιµη ως προς
αυτό το σηµείο είναι και η λειτουργία του Χρηµατιστηρίου αφού και αυτό τροφοδοτεί την
οικονοµία µε τα απαραίτητα αποταµιευτικά κεφάλαια, τα οποία επενδύονται σε
παραγωγικές δραστηριότητες. Η ίδια παρατήρηση ισχύει και εδώ ότι οι ισχυρές
οικονοµίες σε ευηµερούσες χώρες µε υψηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα έχουν ισχυρά
χρηµατιστήρια. ∆υστυχώς η λειτουργία και των τραπεζών και του χρηµατιστηρίου λόγω
των µεγάλων ποσών που διαχειρίζονται και του πολύπλοκου χαρακτήρα τους, είναι
στόχος οµάδων ισχυρών συµφερόντων που προσπαθούν να εκτρέψουν µέρους της
λειτουργίας τους προς ίδιον όφελος.
Απαιτούν λοιπόν πολύ προσεκτικές και καλά οργανωµένες αρχές επιτήρησης και
ρύθµισης που µπορεί να οργανωθούν κυρίως από το κράτος. Αποτέλεσµα είναι να έχει
ίση αξία µε το σύστηµα αυτό καθ’ εαυτό το εποπτικό σύστηµα που τις επιβλέπει. Στην
τρέχουσα κρίση η ανεπάρκεια των εποπτικών αρχών των ΗΠΑ ήταν µια από τις
κυριότερες αιτίες που αφέθηκε η ζηµιά να προχωρήσει τόσο πολύ µε τραγικές
συνέπειες για σχεδόν όλη την ανθρωπότητα. Κύριο πρόβληµα ήταν η κατάργηση το
1998 του νόµου Glass-Steagul που απαγόρευε την στέγαση στην ίδια τράπεζα
εµπορικών και επενδυτικών τραπεζικών δραστηριοτήτων. Αυτό, διότι ενώ οι εµπορικές
δραστηριότητες (καταθέσεις, δάνεια) αφορούν τον πολύ λαό, οι επενδυτικές που έχουν
µεγαλύτερο ρίσκο αφορούν τους ευπόρους και πρέπει να διαχωρίζονται ώστε να είναι
αυστηρότερη η εποπτεία των πρώτων αλλά και ευκολότερη η διάσωσή τους µε κρατικά
κεφάλαια, ενώ οι δεύτερες πρέπει να αφήνονται να πληρώνουν τα λάθη των
αποτυχηµένων επιλογών τους.
Στην Ελλάδα δεν είχαµε πρωταρχικώς τραπεζικά προβλήµατα (δηµιουργήθηκαν βέβαια
δευτερογενώς) αλλά κρατικά ελλείµµατα από την δηµαγωγική σπατάλη πόρων που
οδήγησε σε µεγάλο χρέος και κρίση εµπιστοσύνης προς την ικανότητα αποπληρωµής
των οµολόγων, η τιµή των οποίων κατέρρευσε στην δευτερογενή αγορά, µε
αποτέλεσµα την άνοδο των (εν δυνάµει) αποδόσεων έναντι των Γερµανικών (σπρέντ).
Έτσι κατέρρευσε η δανειοληπτική ικανότητα της χώρας που µε την σειρά της οδήγησε
σε ραγδαία πτώση των εισοδηµάτων του πληθυσµού. Η λύση επιχειρείται µε εσωτερική
υποτίµηση (µείωση µισθολογικού κόστους) λόγω ευρώ. Αν υπήρχε ακόµα η δραχµή η
µείωση αυτή θα γινότανε ακαριαία µε υποτίµηση και πληθωρισµό οδηγώντας πάλι σε
µείωση εισοδηµάτων και αγοραστικής δύναµης και µάλιστα µεγαλύτερης. Οι τραγικές
συνέπειες της ακαριαίας κατάρρευσης απετράπησαν µε επέµβαση των υπολοίπων
χωρών του ευρώ και του ∆ΝΤ. Αποτέλεσµα είναι να δοθεί χρόνος για την
εξισορρόπηση των διπλών ελλειµµάτων του δηµοσίου και του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών, µε σταδιακές µειώσεις που δίνουν χρόνο προσαρµογής..
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Κεφάλαιο 12
Εταιρική Χρηµατοδότηση

12.1 Γιατί οι επιχειρήσεις χρειάζονται χρηµατοδότηση
Οι επιχειρήσεις είναι συνήθως κερδοσκοπικοί οργανισµοί που έχουν µακροπρόθεσµα
περισσότερα έσοδα από έξοδα και άρα «βγάζουν» χρήµατα. Γιατί λοιπόν να
χρειάζονται χρηµατοδότηση; Η απάντηση σε αυτό το ερώτηµα είναι διότι δεν µπορούν
να χρηµατοδοτήσουν αρχικά τη λειτουργία τους επειδή υπάρχει µια χρονική υστέρηση
µεταξύ των δαπανών µιας επιχείρησης και των εσόδων της. Για παράδειγµα, ένας
γεωργός µπορεί να εργάζεται ο ίδιος αγοράζοντας σπόρο, πληρώνοντας πετρέλαιο για
το τρακτέρ και πληρώνοντας µισθούς σε εργάτες που τυχόν απασχολεί για πολλούς
µήνες χωρίς κανένα εισόδηµα για τον εαυτό του. Μόνο όταν η σοδειά του ή συγκοµιδή
πωληθεί, θα πάρει επιτέλους χρήµατα ώστε να αποζηµιωθεί για την εργασία του και να
ξεπληρώσει όσα ξόδεψε.
Μια επιχείρηση που πληρώνει για την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου θα πρέπει να
περιµένει αρκετά χρόνια πριν να δει έσοδα από πωλήσεις και ακόµα περισσότερο µέχρι
να γίνουν τόσα τα έσοδα που να µείνουν και κέρδη, αφού αποπληρώσει όσα η εταιρεία
κατέβαλε για την κατασκευή, πρώτες ύλες, µισθούς κ.ο.κ.. Αυτό σηµαίνει ότι κάποιο
άτοµο ή άτοµα πρέπει να προµηθεύουν τα χρήµατα και να πληρώνουν για τις δαπάνες
της παραγωγής µέχρι τη στιγµή που θα γίνουν τα έσοδα µιας επιχείρησης επαρκή για
να καλύψουν το κόστος της και να επιστρέψει τα δάνεια της, ελπίζοντας µετά και σε
πλεόνασµα για κέρδος. Στην περίπτωση της πολύ µικρής επιχείρησης, τα απαραίτητα
χρήµατα, θα πρέπει να παρέχονται από τον ιδιοκτήτη και την οικογένεια και τους φίλους
του, συν ίσως ένα δάνειο από την τοπική τράπεζα. Στην περίπτωση της µεγαλύτερης
εταιρείας, οι πηγές αυτές δεν µπορούν να παρέχουν τα πολύ µεγαλύτερα χρηµατικά
ποσά που απαιτούνται.
Ωστόσο ακόµα και όταν φτάσει σε κέρδη µια επιχείρηση, πάλι µπορεί να χρειαστεί
χρηµατοδότηση για περαιτέρω επεκτάσεις και βελτιώσεις του εξοπλισµού της.
∆ιακράτηση κερδών (Retained profits)
Για την καλά οργανωµένη παλαιά επιχείρηση, η πιο προφανής πηγή χρηµατοδότησης
είναι τα δικά της κέρδη. Αντί να πληρώνει το σύνολο των κερδών της στους µετόχους
της, η εταιρεία µπορεί να διατηρήσει κάποια µέσα στην επιχείρηση. Χρησιµοποιώντας
τα παρακρατηθέντα κέρδη η επιχείρηση χρηµατοδοτεί τις επεκτάσεις και τον συνεχή
εκσυγχρονισµό της. Πρόκειται για την πιο σηµαντική πηγή χρηµατοδότησης για τη
µεγαλύτερη επιχείρηση, αλλά και κατά µέσον όρο από αυτή την πηγή προέρχονται
πολύ περισσότερα από τα µισά κεφάλαια της συνολικής εταιρικής χρηµατοδότησης..
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12.2 Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Βραχυπρόθεσµα χαρακτηρίζονται τα δάνεια που πρέπει να έχουν αποπληρωθεί σε τρία
το πολύ χρόνια, αν και πολλά είναι για ένα έτος ή λιγότερο. Οι επιχειρήσεις συνήθως
χρησιµοποιούν βραχυπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια ως κεφάλαιο κίνησης και για δράσεις
που σύντοµα θα αποφέρουν έσοδα. Για παράδειγµα, ένας κατασκευαστής επίπλων ο
οποίος λαµβάνει δάνειο για να αγοράσει ξυλεία πολύ σύντοµα θα µετατρέψει αυτά τα
χρήµατα σε τραπέζια, καρέκλες, ντουλάπια κουζίνας και ούτω καθεξής. Η πώληση των
αγαθών αυτών θα παράσχει τα µέσα για να αποπληρώσει το δάνειο. Σαφώς, ένα
δάνειο για τρεις ή έξι µήνες είναι ένας κατάλληλος τρόπος για τη χρηµατοδότηση
δράσεων αυτού του είδους.
Μακροπρόθεσµα δάνεια
Τα µακροπρόθεσµα δάνεια απαιτούνται για την αγορά των παγίων περιουσιακών
στοιχείων, όπως οικόπεδα, κτίρια και βαριά µηχανήµατα. Θα περάσουν πολλά χρόνια
πριν τα έσοδα από τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία µπορέσουν να καλύψουν τις
δαπάνες της αγοράς τους. Είναι λογικό, εποµένως, να χρησιµοποιήσει µακροπρόθεσµα
δάνεια για να αγοράσει αυτό το είδος του περιουσιακού στοιχείου.
Πηγές των βραχυπρόθεσµων δανείων
1) Τράπεζες Μια τραπεζική υπερανάληψη (bank overdraft) είναι το πιο ευρέως
χρησιµοποιούµενο είδος της βραχυπρόθεσµης χρηµατοδότησης. Η υπερανάληψη είναι
µια ευέλικτη ρύθµιση, και µία από τις φθηνότερες µορφές δανεισµού, επειδή ο τόκος
χρεώνεται µόνο επί του ηµερησίου υπολοίπου ποσού κάθε µέρα. ∆ηλ. τοποθετώντας
πίσω χρήµατα στον λογαριασµό όψεως, οι τόκοι για αυτό το µέρος του δανείου
παύουν.
2) Συναλλαγµατικές (Bills of exchange) Μια επιχείρηση µπορεί να λάβει
βραχυπρόθεσµα δάνεια µε την προεξόφληση των συναλλαγµατικών (discounting bills
of exchange). Η προεξόφληση δίνει άµεσα λεφτά στην επιχείρηση έναντι
συναλλαγµατικής που της χρωστά π.χ. κάποιος πελάτης, µέχρι να έρθει η ώρα της
λήξης της συναλλαγµατικής που θα πληρωθεί στην τράπεζα. Φυσικά ενδιαµέσως η
τράπεζα χρεώνει τόκο για το ποσό που προεξόφλησε. Αυτοί οι λογαριασµοί
χρησιµοποιούνται ευρέως για τη χρηµατοδότηση τόσο των εξαγωγών όσο και των
εισαγωγών καθώς και για την παροχή κεφαλαίου κίνησης.
3) Πιστωτικές συναλλαγές Είναι απολύτως φυσιολογικό για µια εταιρεία που
προµηθεύει αγαθά σε άλλη επιχείρηση να επιτρέψει ένα χρονικό διάστηµα, ας πούµε
τρεις µήνες, πριν από η πληρωµή να καταστεί απαιτητή. Στην πραγµατικότητα, αυτές οι
επιχειρήσεις προβαίνουν έτσι στη χορήγηση βραχυπρόθεσµων δανείων στους πελάτες
τους. Αυτό το σύστηµα της εµπορικής πίστωσης είναι µια σηµαντική πηγή
χρηµατοδότησης, ιδιαίτερα για µικρότερες επιχειρήσεις. Επί παραδείγµατι µια εταιρεία
παγωτών που έχει πελάτες µικρά περίπτερα και ψιλικατζίδικα, µπορεί να µην ζητήσει
να πληρωθεί µέχρι να έχουν πουληθεί τα παγωτά που διέθεσε σε κάθε παράδοση,
ώστε να µπορεί το ψιλικατζίδικο να λειτουργεί χωρίς µεγάλες κεφαλαιουχικές
απαιτήσεις. Βέβαια η µεγάλη επιχείρηση θα χρειαστεί και αυτή χρήµατα για τόσα πολλά
αν και µικρά µαγαζιά. Ωστόσο η µεγάλη επιχείρηση πετυχαίνει πολύ καλύτερο επιτόκιο
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δανεισµού από τράπεζες ή οµόλογα. ∆ηλαδή έχουµε µια κατάσταση που τους συµφέρει
όλους.
Σε άλλες περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις, ενδεχοµένως να πληρώσουν ένα τίµηµα για
αυτή την ευκολία χάνοντας τις εκπτώσεις που θα ελάµβαναν εάν είχαν εξοφλήσει τα
αγαθά αµέσως κατά την παράδοση. Όλα εξαρτώνται από τις ειδικές συνθήκες του
συγκεκριµένου κλάδου. Εδώ αξίζει να τονισθεί ότι συµβαίνει και το αντίστροφο, µεγάλες
αλυσίδες σουπερµάρκετ προβαίνουν σε µεγάλες καθυστερήσεις πληρωµών σε
µικρότερες επιχειρήσεις που τους προµηθεύουν αγαθά παραγωγής τους
εκµεταλλευόµενες την ισχυρή τους θέση στην τοποθέτηση προϊόντων. Έτσι
ουσιαστικώς εκβιάζουν τις µικρές επιχειρήσεις ώστε εµµέσως να χρηµατοδοτούν τη
δραστηριότητα της µεγάλης επιχείρησης λιανικής.
4) Ευκολίες πληρωµής (δόσεις). Μια επιχείρηση µπορεί να αποκτήσει κεφαλαιουχικό
εξοπλισµό όπως, αυτοκίνητα, φορτηγά, εξοπλισµό γραφείου και ορισµένους τύπους
µηχανηµάτων µέσω δόσεων στον προµηθευτή που µπορεί να είναι πολύ µεγάλη
εταιρεία. Κάνει µια αρχική καταβολή και πληρώνει το υπόλοιπο ποσό µε δόσεις σε από
δύο, τρία ή περισσότερα χρόνια. Η ιδιοκτησία περνάει στον αγοραστή, όταν
καταβάλλεται η τελευταία δόση.
5) Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) Ενώ ο χρήστης γίνεται τελικά ο ιδιοκτήτης µετά
την αποπληρωµή των δόσεων στην προηγούµενη περίπτωση, στην Χρηµατοδοτική
µίσθωση αυτό δεν συµβαίνει. Οι τράπεζες και τα άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που
διαχειρίζονται συστήµατα λήσινγκ, αγοράζουν τον εξοπλισµό και διατηρούν την
ιδιοκτησία του. Μπορούν να τον προσφέρουν και σε άλλες επιχειρήσεις πάντα σε
αντάλλαγµα για τις τακτικές πληρωµές µισθίου ανάλογου της αξίας του µηχανήµατος.
Τόσο οι ευκολίες όσο και η χρηµατοδοτική µίσθωση είναι ένα µέσο για την παροχή
κεφαλαίου εργασίας σε επιχειρήσεις. Παλαιότερα που στην Ελλάδα αυτά τα συστήµατα
δεν υπήρχαν, οι επιχειρήσεις έπρεπε να λάβουν δάνεια για να αγοράσουν τον
εξοπλισµό από τράπεζες ή ιδιώτες (συχνά κατέφευγαν σε τοκογλύφους).
Πηγές των µακροπρόθεσµων δανείων – Κεφαλαιαγορά
Έκδοση µετοχών (shares) και οµολόγων (bonds or debentures)
Τα διάφορα είδη των µετοχών και οµολόγων περιγράφονται στο κεφάλαιο περί
χρήµατος. Η ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µπορεί να αντλεί κεφάλαια από
την έκδοση µετοχών, αλλά θα πρέπει να προσεγγίσει τους ανθρώπους ιδιωτικά; δεν
µπορεί να προσφέρει τις µετοχές της στο κοινό. Μια ανώνυµη εταιρεία είναι σε θέση να
προσφέρει τις µετοχές της στο ευρύ κοινό. Με τον τρόπο αυτό θα επιστρατεύσει κατά
πάσα πιθανότητα τις υπηρεσίες µιας εµπορικής τράπεζας, που θα αναλάβει όλες τις
απαραίτητες ρυθµίσεις για την έκδοση των µετοχών.
12.3Το Χρηµατιστήριο
Το Χρηµατιστήριο είναι ένα ίδρυµα αγοραπωλησίας µετοχών, οµολογιών και τίτλων του
∆ηµοσίου. Είναι κατά κύριο λόγο µια αγορά υφιστάµενων µετοχών, αλλά επίσης και
προσφάτως εισηγµένων. Κάθε ανεπτυγµένη ή αναπτυσσόµενη χώρα έχει
χρηµατιστήριο όπου βρίσκεται η καρδιά της χρηµατοδότησης των οικονοµικών
δραστηριοτήτων της χώρας.
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Χρεόγραφα διαπραγµατεύσιµα στο Χρηµατιστήριο
Μόνο οι εισηγµένες επιχειρήσεις που έχουν εγκριθεί από το Συµβούλιο του
Χρηµατιστηρίου Αξιών µπορούν να έχουν τις µετοχές τους διαπραγµατεύσιµες στο
Χρηµατιστήριο. Ακόµη στο στο Χρηµατιστήριο διαπραγµατεύονται τίτλοι αξιών δηλ.
Χρεόγραφα (securities), που εκδίδονται από το δηµόσιο, τις τοπικές αρχές και ιδιωτικές
επιχειρήσεις, ήτοι:
•

Οµολογίες δηµοσίου, δηµόσιων οργανισµών (π.χ. ∆ΕΗ), ή ιδιωτικών εταιρειών

•

Έντοκα γραµµάτια δηµοσίου (gilt-edged securities ή απλά gilts)

•

Κοινές µετοχές (αυτές που απλά ο κόσµος αποκαλεί µετοχές),

•

Προνοµιούχες µετοχές (Preference shares),

•

∆ικαιώµατα επί µετοχών

•

Μετοχές που είναι εισηγµένες σε Xρηµατιστήρια άλλων χωρών.

Τα έντοκα γραµµάτια δηµοσίου είναι τίτλοι αξιών σταθερού επιτοκίου που εκδίδονται
από τη κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δανείζεται από την πώληση αυτών των τίτλων στο
ευρύ κοινό και στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Αυτά θεωρούνται (σε οικονοµικά
σταθερές χώρες) τα πιο ασφαλή, επειδή δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος αθέτησης από
την κυβέρνηση της πληρωµής των τόκων ή της αποπληρωµής του δανείου. Οµοίως τα
οµόλογα είναι µακρότερης λήξης πολλών ετών και θεωρούνται τα επόµενα πιο ασφαλή,
η διαφορά µε τα έντοκα γραµµάτια είναι ότι στα 10, 20, ή 30 χρόνια µέχρι τη λήξη ποτέ
κανείς δεν µπορεί να προβλέψει τι θα γίνει. Στην χώρα µας το «απίθανο» συνέβη το
2012 µε την αθέτηση πληρωµής οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, (όσο απίθανο
µπορεί να θεωρείται κάτι που έχει ξανασυµβεί µερικές φορές στον 20ο αι.). Από την
άλλη, οι κάτοχοι εντόκων γραµµατίων δεν έχουν χάσει χρήµατα.
∆εδοµένου ότι η κυβέρνηση είναι µακράν ο µεγαλύτερος οφειλέτης κάθε της χώρας, δεν
είναι έκπληξη το γεγονός ότι η µεγαλύτερη ενιαία αγορά του Χρηµατιστηρίου είναι η
δευτερογενής αγορά τίτλων δηµοσίου.
Οι λειτουργίες του Χρηµατιστηρίου
1) Βοηθάει την κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις να δανείζονται σε µακροπρόθεσµη
βάση
Οι περισσότερες µετοχές δεν έχουν καµία ηµεροµηνία λήξης δηλαδή αποτελούν µόνιµα
δάνεια προς τις επιχειρήσεις. Ποιος θα δεχότανε να εµπιστευθεί τις αποταµιεύσεις του
στην κυβέρνηση ή σε εταιρείες µε αυτούς τους όρους; Απαιτούνται συνεπώς ισχυρά
κίνητρα και αυτά είναι ο τόκος και τα µερίσµατα (dividends), αλλά µπορούν επίσης να
πάρουν τα χρήµατά τους πίσω αν χρειαστεί πουλώντας τους τίτλους αυτούς σε κάποιον
άλλο που είναι διατεθειµένος να τους αγοράσει.
Η ύπαρξη του Χρηµατιστηρίου λύνει αυτό το πρόβληµα, επειδή επιτρέπει στους
ανθρώπους να πωλήσουν τις µετοχές τους και άλλα χρεόγραφα ανά πάσα στιγµή. Οι
εταιρείες και η κυβέρνηση δεν επηρεάζονται άµεσα από αυτές τις πωλήσεις. Κρατούν
τα χρήµατα που έχουν δανειστεί. Οι άνθρωποι πωλούν τις µετοχές τους και άλλα
χρεόγραφα σε άλλους επενδυτές .
Οι άνθρωποι που πωλούν τις µετοχές και τα οµόλογά τους µπορεί να υποστούν ζηµία
εάν η τιµή αγοράς έχει πέσει κάτω από την τιµή που είχαν καταβάλλει αρχικά για να τα
αγοράσουν. Αν οι τιµές έχουν αυξηθεί, έχουν πετύχει ένα κέρδος. Η τιµή λογικά
ακολουθεί την πορεία της επιχείρησης και κυρίως την κερδοφορία της. Για τα οµόλογα
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η τιµή αυξάνεται όταν πέφτουν τα επιτόκια µάλλον παρά όταν πάει καλά η επιχείρηση,
αν και µια κακή πορεία της επιχείρησης (ή του κράτους) που τα εξέδωσε σε βαθµό που
να εγείρονται φόβοι αποπληρωµής θα προκαλέσει κατάρρευση των τιµών. Αλλά υπό
συνήθεις συνθήκες, οι οµολογίες έχουν σταθερό επιτόκιο (ιδέ κεφάλαια 10) και η
απόδοση των οµολογιών δεν σχετίζεται µε την πορεία της επιχείρησης τόσο όσο µε την
κατάσταση των επιτοκίων στην αγορά χρήµατος που καθορίζουν τις εναλλακτικές
δυνατότητες του επενδυτή (θυµηθείτε το κόστος εναλλακτικής ευκαιρίας στην αρχή του
1ου κεφαλαίου).
2) Επηρεάζει τον τρόπο µε τον οποίο επενδύονται οι αποταµιεύσεις
Το Χρηµατιστήριο είναι µια ελεύθερη αγορά, και οι τιµές των µετοχών αλλάζουν συχνά
ανάλογα µε τους όρους της προσφοράς και της ζήτησης. Οι τιµές των µετοχών σε
εταιρείες οι οποίες είναι επιτυχηµένες ή που πιστεύεται ότι έχουν καλές προοπτικές,
τείνουν να αυξηθούν καθώς η ζήτηση για αυτές αυξάνεται. Το αντίθετο θα συµβεί µε τις
τιµές των µετοχών σε εταιρείες που λειτουργούν άσχηµα. Αυτές οι κινήσεις των τιµών
των µετοχών επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο οι αποταµιεύσεις επενδύονται.
Έχουν την τάση να ρέουν σε εταιρείες των οποίων οι µετοχές έχουν αυξηθεί σε τιµή
δηµιουργώντας ένα επί πλέον πεδίο ανταγωνισµού, πληροφόρησης και προσπάθειας
βελτιστοποίησης των επενδύσεων προς επιτυχείς φορείς.
3) Παρέχει ένα µέσο για την αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών ενεργητικών
στοιχείων
Όταν ο πλούτος βρίσκεται σε µορφές άλλες εκτός από τα χρήµατα, συχνά είναι
δύσκολο να αποτιµηθεί. Η τιµή που είχε αρχικά καταβληθεί για ένα κοµµάτι γης, ένα
σπίτι, ένα έργο τέχνης ή ένα µερίδιο σε µια εταιρεία δεν είναι συνήθως µια καλή ένδειξη
της παρούσας αξίας της. Στην περίπτωση των µετοχών, των οµολόγων και των
κρατικών χρεογράφων που πωλούνται στο Χρηµατιστήριο, ωστόσο, το πρόβληµα αυτό
δεν τίθεται. Οι τιµές αυτών των τίτλων αξιών δηµοσιεύονται καθηµερινά. Είναι πάντοτε
δυνατόν, ως εκ τούτου, να βρεθεί η παρούσα αξία τους βασισµένη στην γνώµη πολλών
ανθρώπων.
12.4 Πώς µια εταιρεία διανέµει τα έσοδα της
Αφού είδαµε τρόπους µε τους οποίους µια εταιρεία αποκτά τα χρήµατα που χρειάζεται,
θα έλθουµε τώρα σε να εξετάσουµε τι συµβαίνει µε το εισόδηµα που κερδίζει µια
εταιρεία. Στους ετήσιους λογαριασµούς που δηµοσιεύονται από τις δηµόσιες εταιρείες
περιορισµένης ευθύνης, το εισόδηµα (income) αυτό περιγράφεται ως προστιθέµενη
αξία (added value). Εισόδηµα ή προστιθέµενη αξία δεν είναι το ίδιο πράγµα µε τον
κύκλο εργασιών ή τζίρο όπως κοινώς λέγεται (turnover). Για παράδειγµα, εάν µια
εταιρεία αγόρασε 1000 ποδήλατα από έναν χονδρέµπορο στην τιµή των 200€ και τα
πούλησε στην τιµή των 250€, το εισόδηµα από την πώληση των ποδηλάτων είναι
50χιλ€, και όχι 250χιλ€ (αυτό είναι ο τζίρος από τα ποδήλατα-διότι ίσως έχει και άλλες
δραστηριότητες). Η προστιθέµενη αξία είναι ίση µε το σύνολο των εσόδων από τις
πωλήσεις της εταιρείας (κύκλο εργασιών) µείον την αξία των αγαθών και των
υπηρεσιών που έχει αγοράσει από άλλες επιχειρήσεις. Από το εισόδηµα, για να βρει
κέρδος θα πρέπει να αφαιρεθούν τα έξοδα, ήτοι µισθοί, φόροι, αποσβέσεις,
τοκοχρεολύσια, κ.α..
Ο τρόπος διανοµής του ακαθάριστου εισοδήµατος µιας τυπικής µεγάλης επιχείρησης
είναι χονδρικά ως εξής:
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•

Στους υπαλλήλους (µισθοί, ασφ. εισφορές κ.τ.λ.) 55-60%

•

Στην Κυβέρνηση (φόροι κτλ.):10-12%

•

Στους δανειστές-τράπεζες (τοκοχρεολύσια): 3-5%

•

Αποσβέσεις: 15%

•

Στους µετόχους (µερίσµατα): 6-8%

•

Στον εαυτό της (Επανεπένδυση κερδών):6-10%

Όπως βλέπουµε το όφελος στην κοινωνία από µια επένδυση ακόµα και αν είναι ξένη
εταιρεία που θα βγάλει τα κέρδη της στο εξωτερικό, είναι πολύ µεγάλο. ∆εν είναι
απορίας άξιον γιατί η προσέλκυση ξένων επενδύσεων είναι κεντρικό ζήτηµα της
πολιτικής των κρατών. Σε µια χώρα µε υψηλή ανεργία, µια επένδυση που θα δώσει
δουλειά σε πρώην ανέργους δηµιουργεί πλούτο από την ενεργοποίηση αδρανούς
εργατικού δυναµικού ανεβάζοντας το εθνικό εισόδηµα ετησίως σχεδόν κατά το µέγεθος
του ακαθάριστου εισοδήµατός της, ενώ σε χώρα µε χαµηλή ανεργία προέχει η ποιότητα
των νέων επιχειρήσεων, (δηλ. προτιµάται κάποια που θα δίνει υψηλότερους µισθούς
από τις ήδη υπάρχουσες (π.χ. ανάπτυξη φαρµάκων και όχι ραφή ενδυµάτων, ή
σχεδίαση ενδυµάτων αντί για συσκευασία φαρµάκων).
Το ζήτηµα της προσέλκυσης άµεσων ξένων επενδύσεων είναι ιδιαίτερα κρίσιµο διότι
αφήνουν στη χώρα και νέα τεχνογνωσία. Από την άλλη πρέπει να δοθεί προσοχή να
µην είναι δραστηριότητα υψηλής όχλησης, µόλυνσης του περιβάλλοντος που δίνει
πρόσκαιρα οφέλη αλλά µακροπρόθεσµα έχει υψηλό κόστος απορρύπανσης, το οποίο
µάλιστα θα επωµισθεί η κυβέρνηση και όχι η επιχείρηση. ∆εν υπάρχει γενική
απάντηση στο θέµα αυτό διότι κάθε περίπτωση διαφέρει δραµατικά. Εν τούτοις
φαίνεται ότι συχνά οι πολίτες το αντιµετωπίζουν βάσει γενικών προκαταλήψεων και
ιδεοληψιών και όχι κατά περίπτωση.
Εµφανίζεται έτσι το παράδοξο να προσελκύουν περισσότερες επενδύσεις χώρες
υψηλού εργατικού κόστους διότι ταυτόχρονα προσφέρουν σταθερό περιβάλλον,
χαµηλή γραφειοκρατία, χαµηλή διαφθορά, οργανωµένες υποδοµές (δρόµοι,
αεροδρόµια, µετρό, τραίνα λιµάνια και επικοινωνίες) οι οποίες είναι πολύτιµες για την
αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης. Μάλιστα η διαφθορά µπορεί να είναι πολύ
µεγάλος αποτρεπτικός παράγων (αξιωµατούχοι που προβάλλουν δήθεν
γραφειοκρατικά εµπόδια για να επιτύχουν δωροδοκίες κάνουν ζηµιά στη χώρα χιλιάδες
φορές µεγαλύτερη από το παράνοµο ιδιωτικό όφελος που αποκοµίζει ο αξιωµατούχος).
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