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πλαίσιο του πολύπλοκου θέματος της «Αποτιμητικής» και της διαμόρφωσης 
των διαφόρων δυναμικών που ασκούνται και από τις πολιτικές παραμέτρους, 
που επιδρούν στις χρηματιστηριακές τιμές στις αναδυόμενες κεφαλαιαγορές 
των υπό μετάβαση οικονομιών και τις ειδικές επιδράσεις στην 
αποτελεσματικότητα /αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  

 ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΘΕΩΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ 

 

Oι σχετικές τεχνικές ενσωμάτωσης του πολιτικού κινδύνου στην  

αποτίμηση   της εταιρικής αξίας στις «Αναδυόμενες» κεφαλαιαγορές. 

 
Ο σκοπός της έρευνας αυτής αποβλέπει, στη διερεύνηση του 

πολύπλοκου μηχανισμού και των «αμφιλεγόμενων» παραγόντων που 

επηρεάζουν τον σχηματισμό και την μεταβολή των μετοχικών τιμών στις 

«Αναδυόμενες» κεφαλαιαγορές και με βάση αυτά, να αντιπαραβάλει την 

εγκυρότητα και ερμηνευτικότητα των διαφόρων θεωρητικών σχημάτων και 

μεθόδων που εφαρμόζονται, για την διαπίστωση του ύψους της αξίας 

(αποτίμησης) των επιχειρήσεων. 

Γιατί είναι γεγονός ότι, ο «μηχανισμός» του σχηματισμού και της 

μεταβολής των μετοχικών τιμών, εξαρτάτε από την εκάστοτε δυναμική και το 

είδος της «διαπλοκής» και των αλληλεπιδράσεων, των οικονομικών και 

πολιτικών παραγόντων. 

Αλληλεπιδράσεων που διαμορφώνουν μια ιδιαιτερότητα στον 

σχηματισμό των μετοχικών τιμών στις «Αναδυόμενες χρηματοπιστωτικές 

αγορές» και γιαυτό η ερμηνεία τους κάτω από αυτές τις συνθήκες παρουσιάζει 

αυτήν την ιδιαιτερότητα.  

Δηλαδή, ότι ο σχηματισμός των τιμών, εξαρτάται και επηρεάζετε από 

μια πολυπαραγοντική διαδικασία με έντονη την παρουσία του πολιτικού 

στοιχείου. 

Διαδικασία που εξελίσσετε, συμβαίνει και μορφοποιείτε, μέσα από τις 

ιδιαιτερότητες της δυναμικής των αναδυομένων κεφαλαιαγορών, ανάλογα με 

τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στην οικονομία και την πολιτική δυναμική και 

ρευστότητα στις Αναδυόμενες αγορές.  

Ο λόγος αυτής της ιδιαιτερότητας συνίσταται, στο ότι στις 
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«αναδυόμενες» κεφαλαιαγορές, αντανακλώνται πιο έντονα οι επιδράσεις και 

άλλων «Συστημικών παραμέτρων», πέραν των «Οικονομικών και εταιρικών 

Παραγόντων», και συγκεκριμένα, παραγόντων από το πολιτικό πεδίο, 

δηλαδή, πέραν και πλέον των καθαρά οικονομικών παραγόντων του 

οικονομικού συστήματος.  

Άρα ότι στις «αναδυόμενες» κεφαλαιαγορές, αντανακλώνται πιο έντονα 

οι επιδράσεις και άλλων «Συστημικών παραμέτρων», πέραν των 

«Οικονομικών και εταιρικών Παραγόντων», και συγκεκριμένα, παραγόντων 

από το πολιτικό πεδίο. 

Σκοπός μας στην εργασία αυτή, είναι η μελέτη του πολιτικού κινδύνου 

και οι επιπτώσεις του στη απόφαση ξένων άμεσων και κεφαλαιακών 

επενδύσεων και στην αξίας των μετοχών, για τις ελληνικές επιχειρήσεις που 

δραστήριο-ποιούνται επιχειρηματικά, επενδυτικά και εμπορικά στις βαλκανικές 

χώρες.  

Χρησιμοποιώντας μεθόδους τόσο της Στατιστικής και της 

οικονομετρίας, για την σύγκριση και τον βαθμό συμφωνίας (βαθμός 

ανεξαρτησίας με την χ  δυο συγκριτικών δειγμάτων –ομάδων επιχειρησιακών 

στελεχών, όσο και της Ανάλυσης Δεδομένων από στοιχεία ερωτηματολογίων, 

παρουσιάζουμε τα συστατικά στοιχεία που συνθέτουν τον πολιτικό κίνδυνο, 

όπως τον εκτιμούν οι επιχειρηματίες με βάση τις δομημένες ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου.  

Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε ερωτήσεις έκφρασης γνώμης με 

ποιοτική κλίμακα τριών κατηγοριών για την κάθε ερώτηση. Οι ερωτήσεις 

αφορούν δεδομένα πολιτικών κινδύνων για την μέτρηση π.χ. της 

σπουδαιότητας της κυβερνητικής σταθερότητας, των κοινωνικοοικονομικών 

συνθηκών, των επενδύσεων, της εγκληματικότητας, της διαφθοράς, των 

κρατικών θεσμών, της ποιότητας των κεφαλαιαγορών, κ.ά. 

Το ενδιαφέρον της προσέγγισή μας είναι η καταγραφή των απόψεων 

των επιχειρηματιών σχετικά με το βαθμό σημαντικότητας των μεταβλητών του 

πολιτικού κινδύνου που αναλύουμε.  

Εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για τα συστατικά που συνθέτουν 

τον πολιτικό κίνδυνο, και αναδεικνύονται αυτά με την μεγαλύτερη 

σπουδαιότητα ως προς τις επιπτώσεις τους για τις Ελληνικές επιχειρήσεις. 
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Για να εξαxθούν λοιπόν τα αναγκαία συμπεράσματα, για τον τρόπο 

χειρισμού των επενδυτικών αποφάσεων και της επιχειρηματικής τακτικής και 

στρατηγικής των Ελληνικών επιχειρήσεων, πρέπει να παρουσιάσουμε και τις 

νεώτερες χρηματοοικονομικές πλουραλιστικές προσεγγίσεις της αιτιότητας και 

επεξήγησης των επιδράσεων επί χρηματοοικονομικών φαινόμενων του 

πολιτικού κινδύνου . 

Η νεώτερες προσεγγίσεις όμως και η φιλοσοφία της «μοντέρνας 

χρηματοοικονομικής θεωρίας και διοίκησης», είναι δεόντως πλουραλιστική και 

«πολυμορφική» και άρα πολυπαραγοντική όπως θα δούμε. 

Πλουραλιστική, ως προς την προσέγγιση της αιτιότητας και 

επεξήγησης των χρηματοοικονομικών φαινόμενων και των αποτελεσμάτων 

τους, όσον αφορά, στον τρόπο σχηματισμού και της μεταβολής των τιμών, 

ειδικότερα μέσα από τις ιδιαιτερότητες των αναδυομένων κεφαλαιαγορών. 

Είναι δε η μετεξέλιξη αυτή της «νέας χρηματοοικονομικής θεωρίας και 

διοίκησης», ιδιαίτερα πλουραλιστική και πολυμορφική, μετά και την ιστορική 

εμπειρία, από την εφαρμογή των αρχικών «γραμμικού» και μονοδιάστατου 

τύπου θεωριών, που συχνά οδηγούσαν σε ανεπαρκή ερμηνευτικά σχήματα 

και συμπεράσματα και κατευθύνσεις δράσης.  

Θεωριών που προβλήθηκαν και προτάθηκαν , για την ερμηνεία της 

αιτιότητας του φαινομένου του σχηματισμού και της μεταβολής των μετοχικών 

τιμών στις διάφορες κεφαλαιαγορές και βέβαια την εφαρμογή των ανάλογων « 

τεχνικών αποτίμησης της εταιρικής αξίας»  

Θα λέγαμε λοιπόν ότι το τοπίο στον τομέα/ κλάδο αυτόν, της «νέας 

χρηματοοικονομικής θεωρίας και διοίκησης»,όσον αφορά τις προσεγγίσεις, 

την μεθοδολογία και τα ερμηνευτικά μοντέλα, είναι συνεχώς εξελισσόμενες /α 

σε πιο «πραγματιστικά» μοντέλα. 

Μοντέλα που εδράζονται και αντανακλούν, πιο πολύ στην ίδια την φύση της 

πολύπλοκης πραγματικότητας των αγορών και των δυναμικών τους.  

Μοντέλα δηλ. που δεν εδράζονται σε μονοδιάστατες και γραμμικού 

χαρακτήρα σχέσεις και ερμηνείες, που έχουν πολλές προϋποθέσεις ceteris 

paribus για να ισχύουν.  

Μέσα από αυτά τα πλαίσια των νέων αυτών των πλουραλιστικών και 

πολυμορφικών προσεγγίσεων, δίνετε η δυνατότητα της έμφασης σε μια πιο 

ειδική προσέγγιση προσδιορισμού των μεταβολών των μετοχικών τιμών και 
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της εταιρικής αποτίμησης, μέσα από τις συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες των 

λεγομένων «Αναδυόμενων Αγορών» της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που 

ακριβώς διερευνάτε με την παρούσα έρευνα .  

Και η ιδιαιτερότητα αυτή του σχηματισμού των τιμών των μετοχών, 

οφείλεται στην «ιδιόμορφη» παρέμβαση, των ειδικότερων πολιτικού 

χαρακτήρα «Συστημικών Παραγόντων κινδύνου», που συνυπάρχουν με 

μεγαλύτερο βάρος / στάθμιση στις Αναδυόμενες Κεφαλαιαγορές, σε σχέση με 

τις Ανεπτυγμένες – «Ώριμες» κεφαλαιαγορές. 

 

Προς τον σκοπό αυτό : 

 Αναλύετε αρχικά το γενικότερο ενδιαφέρον για τις απόψεις και δόγματα 

σχετικά με την φύση της αιτιότητας των χρηματοοικονομικών φαινόμενων και 

την ερμηνευτικοτητα τους.  

 Γίνετε η εξειδίκευση του πλαισίου «ανάλυσης κινδύνου χωράς» και οι 

επιπτώσεις στην μετοχική αξία .  

 Αναλύονται οι σύγχρονες αντιπαραθέσεις στην χρηματοοικονομική θεωρία 

και πολιτική. 

 Αναλύετε στο εφαρμοσμένο μέρος το κλασσικό  διεθνές και  

«τυποποιημένο» ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΩΡΑΣ το ICRG.  

 Αναλύετε ο τρόπος που επιδρά ο πολιτικός κίνδυνος και ο βαθμός 

επηρεασμού του στα επιχειρηματικά μεγέθη και δεδομένα. 

 

Μετά όλα τα παραπάνω αναλυόμενα στοιχεία και την αντιπαράθεση 

των απόψεων, για τον τύπο και την μορφή των εξελίξεων που έχουν 

εμφανισθεί στα τελευταία χρόνια , βάζουμε την ειδική πτυχή και διάσταση ως 

προς τον τρόπο που επιδρά  στα  εταιρικά  αποτελέσματα  ο πολιτικός 

κίνδυνος. 

Δηλαδή. σαν μια διάσταση ισχυρή που σχετίζετε άμεσα με το είδος της 

επενδυτικής απόφασης, γεγονός που αναδεικνύει το  έντονο    ενδιαφέρον 

γύρω από το ερευνώμενο θέμα. 

Στις χώρες αυτές, τα στοιχεία με ειδικότερη σημασία στην στάθμιση του 

κινδύνου στις Αναδυόμενες Κεφαλαιαγορές, είναι «Συστημικού Πολιτικού 

Χαρακτήρα» και οφείλονται: 
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α) στις «αδυναμίες του συστήματος της Αγοράς» στις υπό-ανάπτυξη Χώρες 

ή «υπό Μετάβαση» πρώην Ανατολικές χώρες. 

β) Τον αυξημένο «Συστημικό Πολιτικό Κίνδυνο», που έχει πιο έντονα 

στοιχεία επίδρασης στα αποτελέσματα των περιφερειακών κεφαλαιαγορών, 

λόγω της μεταβατικότητας του οικονομικού συστήματος των κοινωνιών αυτών 

και των αδυναμιών των πολιτικών συστημάτων τους, που εμφανίζουν συχνά 

φαινόμενα αστάθειας και μεγάλης μεταβλητότητας. 

 

Η παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων.  

 

Περιγραφική παρουσίαση των στοιχείων που προέκυψαν από την στατιστική 

επεξεργασία των δεδομένων των ερωτηματολογίων, με παρουσίαση των 

στατιστικών για το ποιές θεωρούνται οι σημαντικότερες παράμετροι που 

διαμορφώνουν του πολιτικού κινδύνου και την αντίστοιχη βαθμονόμησή τους. 

Η στατιστική επεξεργασία γίνεται πρώτα με την βοήθεια του προγράμματος 

SPSS και ακολουθεί μια δεύτερη ανάλυση και προβολή των αποτελεσμάτων 

με την «ανάλυση αντιστοιχιών», όπου βλέπουμε κάτω από άλλες τομές την 

σύνθεση των απόψεων των επιχειρηματικών στελεχών για το πώς και ποιούς 

κινδύνους διαβλέπουν ως πιο κυρίαρχους στην αγορά της. 

 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ. 

Αναδυόμενες αγορές, Χρηματοοικονομικός και πολιτικός κίνδυνος, κίνδυνος 

χώρας, Άμεσες ξένες επενδύσεις, Aποτίμηση επενδύσεων , Αποτίμηση 

μετοχών , Αποτίμηση εταιριών , Συστήματα διαβάθμισης κινδύνου, εταιρίες 

διαβάθμισης κινδύνου .  

EMERGING MARKETS, RISK, FINANCIAL RISK , POLITICAL RISK, COUNTRY RISK, FDI, 

INVESTMENTS VALUATION, VALUE OF ASSETS, RATING SYSTEMS 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
 
 
 
 
 
 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ  ΤΟ  ΘΕΜΑ  ΤΗΣ  
ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 
ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ  ΤΗΣ  
ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ  ΤΟΥ  ΘΕΜΑΤΟΣ-  

ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ``1  
  

1.1. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΦΙΓΝΩΜΙΕΣ  

 1.1.1. Αντιπαραθέσεις σχετικά με την ερμηνευτικότητα των θεωριών και 

των μοντέλων για τον σχηματισμό και την μεταβολή των μετοχικών τιμών. 

 1.1.2. Το ζήτημα των αντιφάσεων ανάμεσα στην χρηματοοικονομική 

θεωρία και την πραγματικότητα των αγορών 

. 1.1.3. Η ιστορική εξέλιξη της «Χρηματοοικονομικής θεωρίας μέσα από την 

αντιπαράθεση των απόψεων. 

1.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 1.2.1.Γιατί κάνουμε την έρευνα. 

 1.2.2. Ποιους αφορά και ενδιαφέρει η ερεύνα  

   1.3.. ΣΚΟΠΟΣ. Σκοπός της ερευνητικής πρότασης 

1.4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ;  

 1.4.1.Πως κάνουμε την ανάλυση του ζητήματος: 

1.5. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ  
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1.1-. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΦΙΓΝΩΜΙΕΣ 

 

  

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 
1.1.1. Η εξέλιξη και οι αντιπαραθέσεις των δογμάτων και των εννοιών 
της «χρηματοοικονομικής θεωρίας». 
 

Η χρηματοοικονομική θεωρία είναι βασικά “κανονιστική” (normative) σαν 

επιστημονικός κλάδος, γιατί θέλει να προσδιορίσει τι πρέπει να κάνει σε κάθε 

περίπτωση και περίσταση ο οικονομικός διευθυντής μιας εταιρείας, ή ο 

χρηματοοικονομικός επενδυτικός σύμβουλος, ή και ο απλός επενδυτής. 

Παρ’ όλα αυτά είναι και “θετική” και “περιγραφική” ταυτόχρονα, λόγω της 

ιδιομορφίας των χρηματοοικονομικών σχέσεων.  

Οι χρηματοοικονομικές θεωρίες βασικά ξεκινούν με την θεώρηση σχετικά με 

το πώς συμπεριφέρνονται οι επενδυτές (ο κόσμος) και οι επιχειρήσεις και η 

μορφοποίηση. 

Έτσι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που η πράξη και οι διάφορες επιλογές 

(του οικονομικού διευθυντή) βρίσκει αντίθετους τους θεωρητικούς της 

χρηματοοικονομικής. Τότε ερχόμαστε σε μια κατάσταση “διλλήματος”. 

Και το ζήτημα που μπαίνει, είναι “τι ισχύει σ’ αυτήν την περίπτωση”; 

Η απάντηση εδώ δεν μπορεί να είναι ξεκάθαρη λόγω της ίδιας της φύσης της 

πολυπλοκότητας ή πολλαπλότητας των εξαρτήσεων ανάμεσα στα διάφορα 

χρηματοοικονομικά φαινόμενα. 

Η Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Θεωρία λοιπόν έχει δεχθεί ότι οι θεωρίες για 

να είναι αποδεκτές, πρέπει να εξηγούν την χρηματοοικονομική 

πραγματικότητα, δηλ. τον πραγματικό κόσμο και εφ’ όσον είναι ασυνεπείς ή 

ανεπαρκείς, ή ισχύουν κάτω από εξαιρετικές ή ειδικές συνθήκες πρέπει ν’ 

αναθεωρούνται. 

 

1.1.1.1. Αντιπαραθέσεις σχετικά με την ερμηνευτικότητα των θεωριών 
και των μοντέλων για τον σχηματισμό και την μεταβολή των μετοχικών 
τιμών 
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Οι αντιπαραθέσεις σχετικά με την ερμηνευτικότητα των θεωριών και των 

μοντέλων για τον σχηματισμό και την μεταβολή των μετοχικών τιμών ξεκινούν 

από το ότι οι θεωρίες για να είναι αποδεκτές, πρέπει να εξηγούν την 

χρηματοοικονομική πραγματικότητα, 

Έτσι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που η πράξη και οι διάφορες επιλογές (του 

οικονομικού διευθυντή) βρίσκει αντίθετους τους θεωρητικούς της 

χρηματοοικονομικής. Τότε ερχόμαστε σε μια κατάσταση “διλλήματος”. 

Και το ζήτημα που μπαίνει, είναι “τι ισχύει σ’ αυτήν την περίπτωση”; 

     Η απάντηση εδώ δεν μπορεί να είναι ξεκάθαρη λόγω της ίδιας της φύσης της 

πολυπλοκότητας ή πολλαπλότητας των εξαρτήσεων ανάμεσα στα διάφορα 

χρηματοοικονομικά φαινόμενα. 

 Έτσι είναι δυνατόν να εμφανισθούν οι ακόλουθες καταστάσεις: 

 α) Σε αρκετές περιπτώσεις αναρωτιόμαστε, αν η θεωρία είναι λάθος ή   ο οικον- 

 μικός διευθυντής έκανε λαθεμένη κίνηση η  επενδυτική επιλογή. 

Φαίνεται λοιπόν σε αρκετές ή κάποιες περιπτώσεις κατά τις απόψεις μιας 

μερίδας ειδικών, ότι η   παραδοσιακή τουλάχιστον  χρηματοοικονομική θεωρία, 

βασίζεται   εν  μέρει σε “μη ρεαλιστικές” υποθέσεις. 

 Και συνεπώς  οι “κανόνες αποφάσεων και επιλογών”,(που υποδεικνύει η 

θεωρία αυτή) δεν είναι ισχυροί για τον πραγματικό κόσμο των  

χρηματοοικονομικών  επενδύσεων, 

 Γεγονός που αναγκάζει τον οικονομικό διευθυντή ή  τον επενδυτικό σύμβουλο, 

να δράσει και ν’ αποφασίσει με βάση την ενόρασή του για την “πραγματική” 

κατάσταση και δυναμική που αντιλαμβάνεται αυτός τον  κόσμο  των  

επενδύσεων, μέσα από τις αντικρουόμενες   καταστάσεις και προσεγγίσεις των  

προτάσεων  της θεωρίας και   της πραγματικότητας   με  βάση   την εμπειρία    

από την  εφαρμογής της θεωρίας,  όπως  αυτή  η εμπειρία  διαμορφώνεται από  

την  πράξη, ώστε να εξηγήσει τη συμπεριφορά των ατόμων,  των εταιριών και   

των αγορών. 

β) Σε άλλες περιπτώσεις είναι αδύνατο να εφαρμόσουμε την συγκεκριμένη 

θεωρία (θεωρητική πρόταση), επειδή δεν μπορούμε ν’ αποκτήσουμε τ’ 

απαραίτητα δεδομένα για την εφαρμογή της. 

Δηλαδή εδώ η θεωρία είναι σωστή και πραγματιστική, αλλά μπορεί να έχει 

μόνον έμμεση ή εξ αντανακλάσεως εφαρμογή, σ’ αυτή την  διαδικασία  που 

αποκαλούμε “ενόραση”, για το ποιες πρέπει να είναι οι σωστές αποφάσεις και 
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πράξεις στην αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής δυναμικής στις αγορές και 

τις επενδυτικές αποφάσεις. 

γ) Σ’ άλλες περιπτώσεις μπορεί η θεωρία να είναι σωστή και να είναι δυνατή 

η εφαρμογή της, αλλά το κόστος της δεν είναι ανάλογο με το αποτέλεσμα και 

έτσι μπορεί να εγκαταλειφθεί (λόγω υψηλού κόστους). 

δ) Τέλος μπορεί σ’ άλλες περιπτώσεις, η μεν θεωρία να είναι ρεαλιστική και 

μπορεί να εφαρμοσθεί, αλλά εξαιτίας είτε αδράνειας είτε ανεπάρκειας στον 

τρόπο εφαρμογής της, που αναφέρεται σε μια παλιομοδίτικη αντίληψη και 

πρακτική, ν’ αποτύχει ως προς τ’ αποτελέσματα.  

Και τότε αυτό απαιτεί ν’ αλλάξει “βίαια”, μέσω της πίεσης του ανταγωνισμού να 

εφαρμοσθεί με τον σωστό τρόπο η θεωρία, σε αλληλουχία με τους δυναμικούς 

παράγοντες των αγορών, των θεσμών και των νοοτροπιών/συμπεριφορών.  

Σ’ αυτήν την περίπτωση, η επικρατούσα αντίληψη είναι ότι:  

Εάν οι διαφορές συνεχίζουν να είναι “ανεξήγητες” ανάμεσα στην θεωρία και 

την πράξη τότε, αυτή που μπαίνει υπό έρευνα και αμφισβήτηση είναι η θεωρία 

και οι υποθέσεις της. 

 

1.1.2. Το ζήτημα των αντιφάσεων ανάμεσα στην χρηματοοικονομική θεωρία 

και την πραγματικότητα των αγορών. 

 

Η Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Θεωρία λοιπόν, έχει δεχθεί ότι οι θεωρίες 

για να είναι αποδεκτές, πρέπει να εξηγούν την χρηματοοικονομική 

πραγματικότητα, δηλ. τον πραγματικό κόσμο και εφ’ όσον είναι ασυνεπείς ή 

ανεπαρκείς, ή ισχύουν κάτω από εξαιρετικές ή ειδικές συνθήκες πρέπει ν’ 

αναθεωρούνται ή ν’ απορρίπτονται προς όφελος μιας άλλης εναλλακτικής 

θεωρίας, όπως για παράδειγμα ανάμεσα στις προτάσεις του CAPM και της 

APT ή  των  διαφορών  πολυκριτηρίων  μεθόδων  για την τιμολόγηση των 

μετοχών. 

Τότε η επίλυση του ζητήματος των διαφορών ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη, 

επέρχεται με την διεξοδική ανάλυση των “πρωτογενών” υποθέσεων της θεωρίας 

(primary assumptions) με τις ερευνητικές εμπειρικές   (οικονομετρικες)  αποδείξεις, οι 

οποίες είτε επιβεβαιώνουν είτε απορρίπτουν την θεωρία ή την τροποποιούν ως προς 

ένα μέρος των υποθέσεών της. 

Παρακάτω παρατίθενται βασικές χρηματοοικονομικές θεωρίες και έννοιες.  
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1.1.3. Η ιστορική εξέλιξη   ανάπτυξη και θεμελίωση της «Χρηματοοικονομικής 

θεωρίας» μέσα από την αντιπαράθεση των ακαδημαϊκών απόψεων. 

 

Η ιστορική θεμελίωση και εξέλιξη των δογμάτων, των ιδεών των 

προσεγγίσεων και της μεθοδολογίας της «Χρηματοοικονομικής θεωρίας και 

Πολιτικής», έγινε διαδοχικά και διαχρονικά, μέσα από τις αντιπαραθέσεις των 

δογμάτων και των επιστημολογικών προσεγγίσεων, από μια σειρά μεγάλους 

διανοητές και ερευνητές της οικονομικής επιστήμης. 

Παρακάτω αναφερθούμε στους πιο σημαντικούς θεμελιωτές των βασικών 

εννοιών και μεθόδων στα θέματα της «Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και 

Διοίκησης» και στις διαφοροποιήσεις των απόψεων και  προσεγγίσεων τους, 

στα ζητήματα της μεθοδολογίας της «Χρηματοοικονομικής θεωρίας. 

Η ενδεικτική ιστορική παράθεση των διαφοροποιημένων απόψεων τους,  

παρουσιάζετε κατά μια χρονική εξέλιξη των προσεγγίσεων τους παρακάτω : 

Η πρώτη ουσιαστικά συμβολή και θεμελίωση της Χρηματοοικονομικής 

θεωρίας  με  την εισαγωγή  της  εννοίας  της διαχρονικής αξίας του χρήματος, 

ξεκινά με τον, 

 IRVING FISHER περίπου το 1923, με τις αναφορές του στον σχεδιασμό και 

την αξιολόγηση των επενδυτικών αποφάσεων, της «διαχρονικής αξίας του 

χρήματος» (time value of money) και την επίδραση του πληθωρισμού στην 

αξία των επενδυτικών έργων και την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων 

(FISHER EFFECT) 

Στην συνέχεια έχουμε την ιστορική συμβολή των, παρακάτω κορυφαίων 

οικονομολόγων 

J.M.KEYNES, ο οποίος ,με το έργο του , «Γενική Θεωρία της Απασχόλησης 

του Τόκου και του Χρήματος», έβαλε τις βάσεις της Χρηματοοικονομικής 

Θεωρίας, με το ρόλο του επιτοκίου και των μεταβολών του στην 

διαφοροποίηση της αξίας των χρεογράφων και των κεφαλαιακών αποδόσεων, 

δηλ. τα κριτήρια  απόδοσης  για το χειρισμό των Χρηματοοικονομικών 

επενδύσεων. 

Ειδικότερα επί των θεμάτων του σχηματισμού των τιμών των χρεογράφων και 

γενικότερα των Χρηματοοικονομικών τίτλων, όπως μετοχές, ομόλογα, έντοκα 

γραμμάτια κ.λ.π. και γενικότερα των αύλων  επενδύσεων.  
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Οι κατοπινές εξελίξεις αναφέρονται στην εισαγωγή της έννοιας του 

«χαρτοφυλακίου επενδύσεων» και της «Χρηματοοικονομικής Διοίκησης». 

Έτσι στην ιστορική εξέλιξη της «Χρηματοοικονομικής» έχουμε την καθοριστική 

συμβολή σημαντικών οικονομολόγων όπως οι: 

J. TOBIN. Η δημιουργική παρέμβαση του J. Tobin, έγινε με την πρώτη και 

πρώιμη αναφορά στον σχηματισμό του «χαρτοφυλάκιο επενδύσεων»,και  

εδραίωσε έτσι  την συγκεκριμένη κατεύθυνση της «Χρηματοοικονομικής 

Διοίκησης». 

( Στο,Tobin, J., The Theory of Portfolio Selection, In The Theory of investment 

Rates, F, H, Hahn, Review of Economics Studies, Vol. 25, 1958, και στο 

Tobin J. The interest Elasticity of Transaction Demand for Cash, Review of 

Economics and Statistics, 38, August 1958, σελ 241 – 247)  

BAUMOL M, στο Baumol M, «the transactions demand for Cash: An 

inventory Theoretic Approach», Quarterly Journal of Economics, 66, 

(November 1952) σελ 546 – 556) για  την  περαιτέρω  έρευνα  στο  

χαρτοφυλάκιο επενδύσεων», όπως  και  οι  αμέσως  παρακάτω. 

WHALEN E.L., στο Whalen,E,L,, «A Rationalization of the Precautionary 

Demand for Cash».,, In.: The Quarterly Journal of Economics (1996).  

TSIANG S.C, στο Tsiang S.C., «The Precautionary Demand for Money: An 

inventory Theoretical Approach», In: The Journal of Practical Economy, Vol 

77. (1969),  

MILTON FRIEDMAN, στo Friedman M. ,”A Monetary and Fiscal Framework 

of Economic Stability”, στο  American Economic Review, Vol. 38 (1948), p.p. 

245 – 246, Friedman, για την εναλλακτική προσέγγιση του πάνω στην 

σύνθεση του χαρτοφυλακίου ενός ατόμου, μέσω της ανάλυσης της οριακής 

χρησιμότητας των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων που περιέχει το 

χαρτοφυλάκιο και  την   γενικότερη  την  συμβολή  του  στην  εφαρμοσμένη   

Νομισματική  θεωρία και  πολιτική.  

KALDOR N., στα 1) Kaldor N, The Monetarism, Lloyds Bank Review, July 

1970 και 2) Kaldor N.: Speculation and Economic Stability: The Review of 

Economic studies, 1939/40).  
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Η νεότερη γενιά των συγχρόνων θεωρητικών της χρηματοοικονομικής. 

 

Μετά τους μεγάλους αυτούς θεωρητικούς θεμελιωτές  της  

χρηματοοικονομικής,  που  αναφέραμε, σημαντική συμβολή στα θέματα της 

χρηματοοικονομικής διοίκησης και της ανάλυσης των διακυμάνσεων των 

χρηματιστηριακών τιμών και αποδόσεων των Χρεογράφων, έκαναν  μια  

σειρά  νεότερων  σπουδαίων  θεωρητικών, για να αναφερθούμε και πάλι 

στους πιο σημαντικούς  ανανεωτές  των βασικών εννοιών, θεωριών  και 

μεθόδων, στα θέματα της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης. 

 Είναι  δε  αυτοί κατά μια  αξιολογική  επιλεκτική  παράθεση οι εξής, με  

σύντομη  αναφορά  στην  συμβολή  τους: 

H πρώτη    νεότερη σημαντική εξέλιξη για τη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση»  

που  διαμόρφωνε  το  πρώτο  μαθηματικοποιημένο  πλαίσιο  για  την 

συστηματική ανάλυση των τιμών και των αποδόσεων των χρεογράφων) ήρθε 

από τον, 

HARRY MARKOWITZ ,βασικά στο Markowitz, H,  Portfolio Selection. Efficient 

Diversification of Investments (Cowles foundation for Research in economics 

Yale University, Monograph 16) New York 1959),  όπου με την «Θεωρία του 

διαφοροποιημένου Χαρτοφυλακίου»,  έβαζε για πρώτη φορά ξεκάθαρα  το  

θέμα  και  την  πρόταση, ότι η απόδοση των χρεογράφων, είναι συνάρτηση 

του ύψους του χρηματοοικονομικού κινδύνου που περικλείει κάθε χρεόγραφο 

και πρότεινε έτσι μια μέθοδο σχηματισμού του «Άριστου Χαρτοφυλακίου» που 

μεγιστοποιεί την  «πραγματική Απόδοση»  και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο.  

W. SHARPE .Στην συνέχεια ο μαθητής του Markowitz, W. Sharpe προτείνει 

μια μαθηματική διατύπωση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, με την μορφή 

του «συντελεστή β», σαν την τυπική απόκλιση της απόδοσης του κάθε 

χρεογράφου από την  μέση  απόδοση της αγοράς και εισάγει το γνωστό 

μοντέλο CAPM , για την ερμηνεία της τιμής του χρεογράφου με βάση την τιμή 

του β.  

FAMA EUGENE, Είναι ο μεγάλος διαμορφωτής της σύγχρονης 

χρηματοοικονομικής  θεωριας, με τις οικονομετρικές μελέτες του για τον 

έλεγχο της αποτελεσματικότητας του CAPM και του beta και  της  επαρκείας  

ερμηνείας  του. 
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Συνέβαλε   με  τις  διαδοχικές μελέτες του, στην κριτική θέση 

αποτελεσματικότητας του CAPM και του beta,  με το να εισάγει την θεωρία 

του «Τυχαίου Περίπατου των τιμών», γεγονός που άνοιξε τον  δρόμο για την 

εμφάνιση των μετέπειτα νέων   μη-  γραμμικών προσεγγίσεων . 

Μετά την κριτική του Fama για την τιμή του β που είναι μονοπαραγοντική και 

έτσι ακολουθούν στην ίδια κατεύθυνση της ανάλυσης της «συμπεριφοράς των 

κεφαλαιαγορών και του σχηματισμού των τιμών των μετοχών /χρεογράφων» 

πιο σύνθετες μέθοδοι όπως του : 

STEVEN ROSS, Η θεωρία του APT-«Arbitrage Pricing Theory», του STEVEN 

ROSS, σαν  πολυπαραγοντικού  μοντέλου ,που συναρτά την εξέλιξη της τιμής 

των μετοχών, κύρια από μια σειρά μακροοικονομικούς παράγοντες, όπως τον 

πληθωρισμό τα επιτόκια την αύξηση του Α.Ε.Π. η της βιομηχανικής 

παραγωγής κ.τ.λ. 

MILLER, M.H., στο Miller, M.H., ORR, D: A Model of the Demand for Money 

by Firms. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 80 (1966) p.p. 413 – 415 

Έκανα σημαντική συμβολή στα θέματα της Χρηματοοικονομικής διοίκησης και 

της ανάλυσης των τιμών και αποδόσεων των χρεογράφων και  των  

χαρτοφυλακίων. 

MODIGLIANI, F. στο Modigliani, F The Review of Economics and Statistics, 

Supplement, Vol 45 (1963) p.p. 79 – 80) έκανε σημαντική συμβολή στα 

θέματα της Χρηματοοικονομικής διοίκησης και της ανάλυσης των τιμών και 

αποδόσεων των χρεογράφων και στο «The Monetary Monetarism and its 

Interaction with Real Phenomena», The Review of Economics and Statistics, 

Supplement, vol 45 (1963) p.p.79 – 80). 

Ακολουθούν βεβαία και πολλοί άλλοι  θεωρητικοί ακαδημαϊκοί, που έχουν 

κάνει σημαντικές συνεισφορές στα θέματα της Χρηματοοικονομικής θεωρίας, 

αλλά και των εμπειρικών αποδείξεων, που θα τους συναντήσουμε στην 

ανάλυση των ειδικών θεμάτων που παρατίθενται στα κείμενα των κεφαλαίων 

της διατριβής παρακάτω. 

Στην συνεχεία θα αναφερθούμε στην φύση και πολυπλοκότητα ή 

πολλαπλότητα των εξαρτήσεων, ανάμεσα στα διάφορα χρηματοοικονομικά 

φαινόμενα και τον τρόπο αντιμετώπισης των πραγματικών θεμάτων και 

αναζητήσεων που αναφύονται λόγω της ιδιομορφίας των 

χρηματοοικονομικών σχέσεων.. 
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 1.2. - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ. 
  

 1.2.1. Γιατί κάνουμε την έρευνα. 
 
Ένα βασικό ερώτημα που απασχολεί τόσο τον άνθρωπο της επιστήμης όσο 

και τον οικονομικό επενδυτή και αναλυτή, είναι η αναζήτηση και απάντηση του 

ερωτήματος : «γιατί υπάρχουν διαφοροποιημένες αποδόσεις του 

επενδυμένου κεφαλαίου», τόσο στις ώριμες, όσο και στις « Αναδυόμενες» 

κεφαλαιαγορές, και ποιο ρόλο παίζει σε αυτό, το διαφορετικό «επιπέδου 

κινδύνου» που ενσωματώνει η κάθε μετοχή, μέσα στο περιβάλλον που 

λειτουργεί.  

 Επίσης σημαντικό ρολό στις επενδύσεις κεφαλαίου και την αποδοτικότητα 

του επενδυμένου κεφαλαίου παίζει η λειτουργικότητα των κεφαλαιαγορών και 

η χρηματοδοτική διάσταση του χρηματιστηρίου1, όπως φαίνεται και από την 

μελέτη των Βαζακίδη Α. και Αδαμόπουλου Αντ., με τίτλο «Χρηματοοικονομική 

μεγέθυνση και οικονομική ανάπτυξη μια εμπειρική ανάλυση για την 

Ελλάδα»,όπου διερευνάτε ο ρόλος της χρηματοδοτικής διάστασης του 

χρηματιστηρίου, στην οικονομική ανάπτυξη. 

 Είναι δεδομένο σήμερα, ότι στα πλαίσια της όλης δομής, των «διεθνών» 

χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών, σχηματοποιούνται λειτουργικά, και 

διάφορες «περιφερειακές «υπό ανάπτυξη» κεφαλαιαγορές» οι λεγόμενες « 

Αναδυόμενες κεφαλαιαγορές», δηλ. λιγότερο αναπτυγμένες αγορές, που 

καλούνται να παίξουν ένα ενεργό ρολό στην αναπτυξιακή διαδικασία των 

χωρών αυτών. 

Αυτές οι Αναδυόμενες κεφαλαιαγορές είναι τμήμα των διεθνών 

«χρηματοπιστωτικών ζωνών», δηλ. περιφερειακές «υπό ανάπτυξη» 

κεφαλαιαγορές» , με σημαντικές σήμερα διασυνδέσεις με τον διεθνή χώρο 

των κεφαλαιαγορών , αλλά και με διαφοροποιημένη λειτουργία και 

                                            
1 Vazakidis Athanasios and Adamopoulos, Antonios, Financial Development 
and Economic Growth An Empirical Analysis for Greece, American Journal of 
Applied Sciences 6 (7): 1410-1417, 2009 
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αποτελεσματικότητα σε σχέση με τις ώριμες / αναπτυγμένες αγορές, λόγω του 

διαφορετικού «επιπέδου κινδύνου». 

Γιαυτό τον λόγο το ζητούμενο είναι , ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να 

αξιολογούμε τις ιδιαιτερότητες αυτές των Αναδυόμενων κεφαλαιαγορών, που 

έχουν σαν αποτέλεσμα και τις διαφοροποιημένες αποδόσεις του επενδυμένου 

κεφαλαίου ( στις διάφορες μορφές του άμεσες και έμμεσες ), στις υπό 

ανάπτυξη κεφαλαιαγορές αυτές και βέβαια τον διαφορετικό βαθμό κινδύνου 

που ενσωματώνουν σε σχέση με τις ώριμες. Ο ρόλος της ανάπτυξης της 

χρηματιστικής αγοράς 

Αυτή η μελέτη των Βαζακίδη Α., και, Αδαμόπουλου Αντ., με τι-τλο 

«Χρηματοοικονομική μεγέθυνση και οικονομική ανάπτυξη μια εμπειρική 

ανάλυση για την Ελλάδα», ερεύνησε την αιτιώδη σχέση μεταξύ της οικονο-

μικής μεγέθυνσης και της οικονομικής ανάπτυξης για την Ελλάδα για την 

περίοδο 1978-2007 χρησιμοποιώντας ένα «διανυσματικό πρότυπο διορθώ-

σεων λάθους» (a Vector Error Correction Model (VECM) .  

Οι ερωτήσεις που τέθηκαν ήταν εάν η οικονομική μεγέθυνσης προκαλεί την 

οικονομική ανάπτυξη, ή αντίθετα να λάβει υπόψη τη θετική επίδραση του 

δείκτη βιομηχανικής παραγωγής.  

Η δε ανάπτυξη της χρηματιστικής αγοράς υπολογίζεται από την επίδραση της 

ανάπτυξης της πιστωτικής αγοράς και της ανάπτυξης χρηματιστηρίου στην 

οικονομική ανάπτυξη.  

Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να εξεταστούν οι αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ 

αυτών των μεταβλητών που χρησιμοποιούν τις δοκιμές αιτιότητας Granger 

βασισμένες σε ένα «διανυσματικό πρότυπο διορθώσεων λάθους» (VECM, για 

να βρεθεί αν όντως είναι αιτιώδεις οι σχέσεις αυτές ,και η εύρεση τέτοιων 

σχέσεων δείχνει τον σημαντικό ρόλο που παίζουν στην ανάπτυξη οι 

κεφαλαιαγορές.  

 

1.2.1.1   Αναδυόμενες  κεφαλαιαγορές των Βαλκανικών χωρών, 
. Η Ε.ΑΓ.Α.Κ. ΚΑΙ ΤΑ ΕΛ..ΠΙΣ- SDR 

 

Τέτοιες ζώνες περιφερειακές για παράδειγμα είναι στον «νέο» 

ευρυνόμενο και αναπτυσσόμενο συνεχώς χρηματοπιστωτικό χώρο της 

Νοτιοδυτικής Ευρώπης, που περιλαμβάνουν τις ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ των Βαλκανικών χωρών, όπως η Βουλγαρία, στις οποίες 

κυκλοφορούν και τα «νέα επενδυτικά προϊόντα κεφαλαιαγοράς» , όπως τα 

ΕΛ.ΠΙΣ.2, τα οποία εισάγονται μέσω της νέας χρηματοπιστωτικής αγοράς της 

Ε.ΑΓ.Α.Κ3. του «Χρηματιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης»-Χ.Κ.Θ., που 

λειτουργεί στα πρότυπα των διεθνών SDR (Special Depository Receipts) και 

των ADR ( American Depository Receipts) . 

Τα νέα επενδυτικά αυτά «προϊόντα των Αναδυόμενων κεφαλαιαγορών» των 

περιφερειακών αυτών κεφαλαιαγορών, ποικίλουν ως προς τον βαθμό 

κινδύνου και αβεβαιότητας (λόγω τού αυξημένου πολιτικού κινδύνου) και 

συνεπώς και πιο ευμετάβλητης οικονομικής απόδοσης. 

Γιαυτό και πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς μεθόδους 

αξιολόγησης και αποτίμησης τους, γεγονός που διερευνάτε στα πλαίσια της 

ερευνητικής αυτής μελέτης.  

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αβεβαιότητες4 όχι μόνον από την οικονομική 

αστάθεια,  εξαιτίας  των διαφόρων οικονομικών εξελίξεων, αλλά και από την 

πολιτική αστάθεια, ιδίως αν αναπτύσσουν δραστηριότητες στο εξωτερικό.  

O συνδυασμός της οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας  του 

πολιτικοκοινωνικού περιβάλλοντος, αναφέρεται στην  συνολική θεώρηση της 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην πολιτική αβεβαιότητα και την επιχειρησιακή 

στρατηγική, κυρίως στις αναδυόμενες αγορές. 

Το ενδιαφέρον της προσέγγισή μας είναι η καταγραφή των απόψεων των 

επιχειρηματιών σχετικά με το βαθμό σημαντικότητας των μεταβλητών που 

αναλύουμε.  

Μελετάμε την αντίληψη που έχουν οι επιχειρήσεις για το επιχειρηματικό τους 

περιβάλλον και τις καθοριστικές μεταβλητές του, που επιδρούν στην πορεία 

την αξία και την μελλοντική προοπτική τους .  
                                            
1. 2 Ντόκας Ανέστης, 2000, "Ποιες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στις 

Βαλκανικές αγορές" Καθημερινή 7-3-2000 
 
3 Α) Ε.ΑΓ.Α.Κ., Τι είναι η Ε.ΑΓ.Α.Κ, Χρηματιστήριο Αξίων Αθηνών-Χ.Α.Α., 
2001 
 Β) Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης: Η Ελληνική Αγορά Αναδυόμενων 
Κεφαλαιαγορών -Ε.ΑΓ.Α.Κ, "Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσ/νικης. 
 
4 Χαζάκης Κωνσταντίνος, Εγχειρίδιο ξένων επενδύσεων στις Βαλκανικές 
χώρες, Θεσσαλονίκη 2000. 
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Βέβαια η αντίληψη5 για την πραγματικότητα της κάθε χώρας, μπορεί να 

διαφέρει για την κάθε διευθυντική η επιχειρηματική ομάδα.  

Γιαυτό, μελετάμε το τι πραγματικά αντιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις ότι 

συμβαίνει στην χωρά, με την έννοια ποιες πολιτικοοικονομικές μεταβλητές 

επηρεάζουν πιο καθοριστικά, το επιχειρηματικό περιβάλλον, και κυρίως την 

εκτίμησή τους για τον πολιτικό κίνδυνο στην Βουλγαρία. Άρα : 

Οι επιχειρήσεις πρέπει να βρούνε τρόπους διασφάλισης των συμφερόντων 

τους, από τις επιπτώσεις του πολιτικού κινδύνου, για την μη «απαξίωση», των 

επενδύσεων τους στα Βαλκάνια . 

 Γι΄αυτό οι προτεινόμενες πρακτικές δράσης και τεχνικές αποτίμησης των 

επιχειρηματικών δεδομένων, στόχο έχουν τελικά την μη απαξίωση των 

επενδύσεων τους και της μετοχικής αξίας τους, είναι δε απαραίτητη και 

σκόπιμη η γνώση των επιδράσεων και επιπτώσεων της πολιτικής αστάθειας 

στον υπολογισμό των αποτελεσμάτων και της εταιρικής αξία τους. 

 

 

1.2.1.2. Ο   πολιτικός κίνδυνος και το ζήτημα της μετοχικής αποτίμησης   

από  την  παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στα βαλκάνια. 

Ο τρόπος δράσης και ανάπτυξης6, προοπτικές και κινδύνου στην βουλγαρική 

οικονομία και η ελληνική παρουσία. 

Είναι γεγονός ιστορικά καταγεγραμμένο, ότι τα πρώτα δείγματα του 

Ελληνικού επιχειρηματικού δυναμισμού7 και δαιμονίου, έκαναν αισθητή την 

παρουσία τους στην Α. Ευρώπη - ιδιαίτερα στα Βαλκάνια - από τις πρώτες 

ημέρες της μετάβασης των χωρών αυτών στην οικονομία της ελεύθερης 

αγοράς. Υπολογίζεται ότι σήμερα, από τις 1000 μεγαλύτερες ελληνικές 

επιχειρήσεις από άποψη μετοχικού κεφαλαίου οι 200 περίπου λειτουργούν 

στην Βουλγαρία με σημαντικές επενδύσεις.  

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στις πρώτες θέσεις από την 

                                            
 
6 World Bank, 2006, Doing business in 2006: Creating Jobs, available online 

www.doingbusiness.org/ExploreEconomies, February, World Bank, 

Washington. 
7 Χατζηδημητρίου Ι, 2003, Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες, Εκδόσεις 
Ανικούλα, Θεσσαλονίκη .2003. 
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πλευρά του αριθμού επενδύσεων στις γειτονικές8 χώρες.  

Από την πλευρά του επενδυμένου κεφαλαίου οι ελληνικές επιχειρήσεις 

κατέχουν σημαντικό ποσοστό, σε σχέση με τις άλλες χώρες, και οι ελληνικές 

επιδόσεις επίσης θεωρούνται ότι είναι υψηλές, αφού τα τελευταία ιδίως χρόνια 

με την εγκατάσταση τόσο στις Βαλκανικές όσο και στη Βουλγαρική αγορά 

σημαντικών ελληνικών επιχειρήσεων, ο μέσος όρος της αξίας επενδυόμενου 

κεφαλαίου, αυξήθηκε αισθητά για τις ελληνικές επιχειρήσεις. 

 

1.2.1.3. Η Εθνοπολιτική αστάθεια και η οικονομική δυσπραγία στα Βαλκάνια 

σαν πηγή Πολιτικού κινδύνου.  

 
Αβεβαιότητα   και   κίνδυνος  στα βαλκάνια 
 

Η Ελληνική επιχειρηματική δράση έχει όμως και Ευρωπαϊκό-διεθνή 

χαρακτήρα όπως φαίνεται από τα παρακάτω αναφερόμενα. 

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 1999, πρότεινε ένα φιλόδοξο 

σχέδιο τύπου σχεδίου Μάρσαλ για τη Βαλκανική, στο πλαίσιο του οποίου 

κύρια η Ελλάδα και η Ιταλία θα παίξουν σοβαρό επιχειρηματικό ρόλο. 

Το σχέδιο ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξο και στόχος του ήταν και είναι η οικονομική 

ανάπτυξη των Βαλκανίων, τα οποία, με εξαίρεση τη χώρα μας, από πολλές 

πλευρές παρουσίαζαν τότε μια εικόνα διάλυσης οικονομικής και πολιτικής.  

Το γεγονός9 αυτό ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που 

είναι η δεσπόζουσα δύναμη οικονομικής ολοκλήρωσης στην ήπειρο.  

Η σημασία και η κρισιμότητα της κατάστασης αυτής, επισημάνθηκε κατά 

κόρον από πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες, ότι: 

«Τα Βαλκάνια είναι μια κρίσιμη περιοχή εθνοπολιτικής αστάθειας, η οποία, 

πολλά χρόνια τώρα, αντιμετωπίζει και έντονη οικονομική δυσπραγία».  

Είναι δε γνωστό ότι, οι περισσότερες βαλκανικές χώρες, τα 10-15 τελευταία 

χρόνια, είχαν : 

 Αρχικά μια αρνητική οικονομική κατάσταση, υψηλά ποσοστά ανεργίας 

                                            
88 Α) Κουτσού Ν., 2000, "Βαλκάνια: Επιχειρήσεις και Τράπεζες ως 
στρατιωτικοί σύμμαχοι", Επιλογή, Δεκέμβριος 2000.  
9 Ντόκας Ανέστης, 2000, "Ποιες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στις 
Βαλκανικές αγορές" Καθημερινή 7-3-2000 
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και πληθωρισμού, μεγάλη μετανάστευση κα προβληματική υποδομή σε όλα 

τα επίπεδα και πολύ χαμηλές επενδύσεις10.  

 Στην συνέχεια με την πορεία οικονομικού μετασχηματισμού , άρχισαν 

να αυξάνονται πολύ σημαντικά οι ξένες επενδύσεις στις Βαλκανικές χώρες και 

ιδίως σε μεγαλύτερο βαθμό στην Βουλγαρία και στην Ρουμανία. 

Για την επικρατούσα κατάσταση, ο γνωστός Βρετανός οικονομολόγος Τ. 

Λιούκας, που πήρε μέρος στην εκπόνηση του σχεδίου για την οικονομική 

ανάπτυξη στα Βαλκάνια παρατηρούσε ότι:  

«Οι χώρες της Κεντρικής, Ανατολικής και Βαλκανικής Ευρώπης γνωρίζουν 

απίστευτα κρούσματα διαφθοράς και οικονομικής εγκληματικότητας, με 

αποτέλεσμα η οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα στο έδαφός τους να 

εγκυμονεί σαφείς κινδύνους».  

Είναι γνωστό επίσης, ότι η οικονομική διαφθορά αποθαρρύνει τις ξένες 

άμεσες παραγωγικές επενδύσεις και έτσι υπάρχει ένας φαύλος κύκλος που 

οξύνει ακόμη περισσότερο την οικονομική δυσπραγία.  

 

1.2.1.4. Το πολιτικό θέμα της αναπτυξιακής πολιτικής. 

 

Στα οικονομικά έτσι προβλήματα και ιδίως το επενδυτικό σκέλος, που 

αναγνώριζαν τότε, ,παρ΄όλη την πρόοδο που έχει επέλθει, εξακολουθούν σε 

ένα βαθμό αυτά να υπάρχουν σε έντονο βαθμό, συνδυαζόμενα με την : 

έλλειψη δημοκρατικής παράδοσης στα Βαλκάνια, την καλλιέργεια του εθνικό-

θρησκευτικού μίσους, πλήρης άγνοια των κανόνων11 της οικονομίας της 

αγοράς και άρνηση αρκετών χωρών να μεταρρυθμίσουν12 στο βαθμό και στον 

                                            
10  
 Β) Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 2003, Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες, 
Εκδόσεις Ανικούλα, , Θεσσαλονίκη 2003 
11 Μαντέλα Γ., 2000, "Η νέα βαλκανική εκστρατεία των Ελληνικών Τραπεζών” 
,Τεύχος Οικονομική-Βιομηχανική Επιθεώρηση, Δεκέμβριος 2000. 
 
 12 Bevan Alan A, Estrin Saul, 2000, "The determinants of foreign direct 

investment in transition economies", Working Paper No 342, WDI, 

International Business Review, Vol 5 (3).  
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χρόνο που πρέπει και χρειάζεται, τις οικονομικές και πολιτικές δομές τους.  

 Βέβαια, από την άποψη αυτή, πρέπει να τονιστεί ότι η πανσπερμία 

εθνοτήτων και μειονοτήτων στο βαλκανικό χώρο, αποτελεί ένα βασικό 

πολιτικό θέμα, αλλά και θέμα αναπτυξιακής πολιτικής, γιατί ακόμα δεν 

μπορούν να λυθούν με ορθολογικό τρόπο τα ζητήματα αυτά της περιοχής. 

Αυτό αποτελεί ταυτόχρονα παράγοντα διενέξεων και συγκρούσεων με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται μια σειρά από πολεμικά γεγονότα όπως π.χ. 

στο Κόσσοβο, και την Βοσνία με την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας . 

 Αλλά και η σε μικρότερη κλίμακα οι υφέρπουσες η υπόγειες εθνοτικές 

εντάσεις π.χ. στην Βουλγαρία με την εκεί Μουσουλμανική μειονότητα και την 

Αλβανική στα Σκόπια, όπου ο Αλβανικός αλυτρωτισμός είναι ένα συνεχώς 

ανοιχτό ζήτημα,. 

Όλα τα παραπάνω, είναι «παράγοντες κινδύνου» για την οικονομική και 

επιχειρηματική δράση στις χώρες της περιοχής. 

 Και έτσι το πολιτικό και το επιχειρηματικό κλίμα, κάθε άλλο παρά ευνοϊκό 

είναι για την εξομάλυνση της κατάστασης και την αποκατάσταση 

δημοκρατικής σταθερότητας, που αποτελεί προϋπόθεση της ανάπτυξης.  

 

 
1.2.1.5. Ο ρόλος της Ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας  

 

Τρόποι διασφάλισης των συμφερόντων της από τον πολιτικό κίνδυνο. 

Σε αυτό λοιπόν το πολύπλοκο περιβάλλον13, , όσο και αν αυτό φαίνεται 

παράξενο, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν καλές προοπτικές δράσης με τον 

ανάλογο βέβαια βαθμό κινδύνου. 

Η εικόνα τους και η ευρύτερη αποδοχή τους στα Βαλκάνια διευκολύνουν τη 

διμερή συνεργασία και εμπνέουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.  

Γι’ αυτό το λόγο, μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες, ύστερα από αρκετούς 

ενδοιασμούς, ενέταξαν τα Βαλκάνια στις αρμοδιότητες των ελληνικών 

                                            
2. 13 Μαντέλα Γεωργίου, 2000, "Η νέα βαλκανική εκστρατεία των Ελληνικών 

Τραπεζών” ,Τεύχος Οικονομική-Βιομηχανική Επιθεώρηση, Δεκέμβριος 
2000. 

3. Ντόκας Ανέστης, 2000, "Ποιες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στις 
Βαλκανικές αγορές" Καθημερινή 7-3-2000 

 

 40



θυγατρικών τους και, ως φαίνεται, το σύστημα λειτουργεί με επιτυχία.  

Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που στα σχέδιά της για τη Βαλκανική, 

η Ευρωπαϊκή επιτροπή δίνει μεγάλη σημασία στη συνεργασία της ελληνικής 

επιχειρηματικής κοινότητας, για την οποία διανοίγονται έτσι ευκαιρίες 

δημιουργίας μεικτών επιχειρήσεων με Δυτικοευρωπαίους και Αμερικανούς.  

Υπάρχουν όμως αγκάθια στα ευρωπαϊκά σχέδια, όπως είναι η λύση 

που θα δοθεί στην περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου, λόγω και του 

Αμερικανικού παράγοντα , από τη μια μεριά, και στο καυτό πρόβλημα της 

Σερβίας και των Σκοπίων , από την άλλη.  

Κατά συνέπεια, στο μέτρο που ενυπάρχουν παρόμοιας Πολιτικής 

φύσης φαινόμενα και προβλήματα αντιδράσεων από τις διάφορες πολιτικές 

εξουσίες, η εφαρμογή των σχεδίων ανάπτυξης και οι σχετικές επενδύσεις 

στην βαλκανική θα είναι δύσκολη και η επενδυτική προσπάθεια θα περικλείει 

ανάμεσα στους οικονομικούς και πολλούς πολιτικούς κίνδυνου που πρέπει να 

εκτιμηθούν και να ενσωματωθούν εάν είναι δυνατόν στην ολη προσπάθεια.  

Από αυτή λοιπόν την οπτική γωνία η κατάσταση δεν θεωρείτε ότι είναι 

ευοίωνη. Αφού υπάρχει η «πραγματιστική» θεώρηση ότι: 

« η οικονομική ανάπτυξη στα Βαλκάνια είναι συνάρτηση του εκδημοκρατισμού 

όλων των χωρών που τα συνθέτουν».  

Παρ’ όλα αυτά, η ιστορία μας διδάσκει ότι, η ανάπτυξη περιφερειακών 

οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, αργά ή γρήγορα οδηγεί και στην 

ειρηνική συμβίωση και την οικονομική ευημερία..  

Αλλά έως τότε οι επιχειρήσεις πρέπει να βρούνε τρόπους διασφάλισης των 

συμφερόντων τους από τις επιπτώσεις του πολιτικού κινδύνου. 

Άρα το ερώτημα που απασχολεί σχετικά με τις δυσκολίες και τον κίνδυνο της 

επενδυτικής προσπάθειας είναι ότι : 

Οι επιχειρήσεις πρέπει να βρουν τρόπους διασφάλισης των συμφερόντων τους από 

τον πολίτικο κίνδυνο και την μη απαξίωση των επενδύσεων τους στα βαλκάνια . 

 Γι΄αυτο για την μη απαξίωση των επενδύσεων τους και της μετοχικής αξίας 

τους, είναι απαραίτητη και σκόπιμη η γνώση των επιδράσεων και επιπτώσεων 

της πολιτικής αστάθειας14 στον υπολογισμό της εταιρικής αξίας και η κριτική 

                                            
14 Bevan Alan A, Estrin Saul, 2000, "The determinants of foreign direct investment in 
transition economies", Working Paper No 342, WDI, International Business Review, Vol 
5 (3)  
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ανάλυση των σχετικών μοντέλων ενσωμάτωσης και αποτίμησης του πολιτικού 

κινδύνου.  

 

1.2.2. Η επενδυτική παρουσία των Ελληνικών επιχειρήσεων στα 
Βαλκάνια .  
 

1.2.2.1. Ο τρόπος δράσης και ανάπτυξης, προοπτικές και κίνδυνοι στην 

βουλγαρική οικονομία. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
 
Είναι γεγονός ιστορικά καταγεγραμμένο, ότι τα πρώτα δείγματα του Ελληνικού 

επιχειρηματικού δυναμισμού και δαιμονίου, έκαναν αισθητή την παρουσία 

τους στην Α. Ευρώπη - ιδιαίτερα στα Βαλκάνια - από τις πρώτες ημέρες της 

μετάβασης των χωρών αυτών στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς. 

Υπολογίζεται ότι σήμερα, από τις 1000 μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις 

από άποψη μετοχικού κεφαλαίου, οι 200 περίπου λειτουργούν στην 

Βουλγαρία με σημαντικές επενδύσεις  μικτές  ‘η  αυτόνομες.  

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στις πρώτες θέσεις από την 

πλευρά του αριθμού και  του όγκου  επενδύσεων στις γειτονικές χώρες.  

Από την πλευρά του επενδυμένου κεφαλαίου οι ελληνικές επιχειρήσεις 

κατέχουν σημαντικό ποσοστό, σε σχέση με τις άλλες χώρες, και οι ελληνικές 

επιδόσεις επίσης θεωρούνται ότι είναι υψηλές, αφού τα τελευταία ιδίως χρόνια 

με την εγκατάσταση τόσο στις Βαλκανικές όσο και στη Βουλγαρική αγορά 

σημαντικών ελληνικών επιχειρήσεων, ο μέσος όρος της αξίας επενδυόμενου 

κεφαλαίου, αυξήθηκε αισθητά για τις ελληνικές επιχειρήσεις 

 

.Η Εθνοπολιτική αστάθεια και η οικονομική δυσπραγία στα Βαλκάνια. 
 
Η Ελληνική επιχειρηματική δράση έχει όμως και Ευρωπαϊκό-διεθνή χαρακτή-

ρα  όπως φαίνεται από τα παρακάτω αναφερόμενα 

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 1999, πρότεινε ένα φιλόδοξο 

σχέδιο τύπου σχεδίου Μάρσαλ για τη Βαλκανική, στο πλαίσιο του οποίου 

κύρια η Ελλάδα και η Ιταλία θα παίξουν σοβαρό επιχειρηματικό ρόλο. 

Το σχέδιο ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξο και στόχος του ήταν και είναι η οικονομική 

ανάπτυξη των Βαλκανίων, τα οποία, με εξαίρεση τη χώρα μας, από πολλές 
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πλευρές παρουσίαζαν τότε μια εικόνα διάλυσης οικονομικής και πολιτικής.  

Το γεγονός αυτό ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που 

είναι η δεσπόζουσα δύναμη οικονομικής ολοκλήρωσης στην ήπειρο.  

Η σημασία και η κρισιμότητα της κατάστασης αυτής, επισημάνθηκε κατά 

κόρον από πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες, ότι: 

«Τα Βαλκάνια είναι μια κρίσιμη περιοχή εθνοπολιτικής αστάθειας, η οποία, 

πολλά χρόνια τώρα, αντιμετωπίζει και έντονη οικονομική δυσπραγία».  

Είναι δε γνωστό ότι, οι περισσότερες βαλκανικές χώρες, τα 10-15 τελευταία 

χρόνια, είχαν : 

 Αρχικά μια αρνητική οικονομική κατάσταση, υψηλά ποσοστά ανεργίας 

και πληθωρισμού, μεγάλη μετανάστευση κα προβληματική υποδομή σε όλα 

τα επίπεδα και πολύ χαμηλές επενδύσεις.  

 Στην συνέχεια με την πορεία οικονομικού μετασχηματισμού , άρχισαν 

να αυξάνονται πολύ σημαντικά οι ξένες επενδύσεις στις Βαλκανικές χώρες και 

ιδίως σε μεγαλύτερο βαθμό στην Βουλγαρία και στην Ρουμανία. 

Για την επικρατούσα κατάσταση, ο γνωστός Βρετανός οικονομολόγος Τ. 

Λιούκας, που πήρε μέρος στην εκπόνηση του σχεδίου για την οικονομική 

ανάπτυξη στα Βαλκάνια παρατηρούσε ότι:  

«Οι χώρες της Κεντρικής, Ανατολικής και Βαλκανικής Ευρώπης γνωρίζουν 

απίστευτα κρούσματα διαφθοράς και οικονομικής εγκληματικότητας, με 

αποτέλεσμα η οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα στο έδαφός τους να 

εγκυμονεί σαφείς κινδύνους».  

Είναι γνωστό επίσης, ότι η οικονομική διαφθορά αποθαρρύνει τις ξένες 

άμεσες παραγωγικές επενδύσεις και έτσι υπάρχει ένας φαύλος κύκλος που 

οξύνει ακόμη περισσότερο την οικονομική δυσπραγία 

.  

1.2.2.2. Το πολιτικό θέμα της αναπτυξιακής πολιτικής. 

 
Στα οικονομικά έτσι προβλήματα και ιδίως το επενδυτικό σκέλος, που 

αναγνώριζαν τότε, ,παρ΄όλη την πρόοδο που έχει επέλθει, εξακολουθούν σε 

ένα βαθμό αυτά να υπάρχουν σε έντονο βαθμό, συνδυαζόμενα με την : 

έλλειψη δημοκρατικής παράδοσης στα Βαλκάνια, καλλιέργεια του εθνικό-

θρησκευτικού μίσους, πλήρης άγνοια των κανόνων της οικονομίας της αγοράς 

και άρνηση αρκετών χωρών να μεταρρυθμίσουν στο βαθμό και στον χρόνο 
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που πρέπει και χρειάζεται, τις οικονομικές και πολιτικές δομές τους.  

 Βέβαια, από την άποψη αυτή, πρέπει να τονιστεί ότι η πανσπερμία 

εθνοτήτων και μειονοτήτων στο βαλκανικό χώρο, αποτελεί ένα βασικό 

πολιτικό θέμα, αλλά και θέμα αναπτυξιακής πολιτικής, γιατί ακόμα δεν 

μπορούν να λυθούν με ορθολογικό τρόπο τα ζητήματα αυτά της περιοχής. 

Αυτό αποτελεί ταυτόχρονα παράγοντα διενέξεων και συγκρούσεων με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται μια σειρά από πολεμικά γεγονότα όπως π.χ. 

στο Κόσσοβο, και την Βοσνία με την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας . 

 Αλλά και η σε μικρότερη κλίμακα οι υφέρπουσες η υπόγειες εθνοτικές 

εντάσεις π.χ. στην Βουλγαρία με την εκεί Μουσουλμανική μειονότητα και την 

Αλβανική στα Σκόπια, όπου ο Αλβανικός αλυτρωτισμός είναι ένα συνεχώς 

ανοιχτό ζήτημα,. 

Όλα τα παραπάνω, είναι «παράγοντες κινδύνου» για την οικονομική και 

επιχειρηματική δράση στις χώρες της περιοχής. 

 Και έτσι το πολιτικό και το επιχειρηματικό κλίμα, κάθε άλλο παρά ευνοϊκό 

είναι για την εξομάλυνση της κατάστασης και την αποκατάσταση 

δημοκρατικής σταθερότητας, που αποτελεί προϋπόθεση της ανάπτυξης.  

 

1.2.2.3. Ο ρόλος της Ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας  

  

Τρόποι διασφάλισης των συμφερόντων της από τον πολιτικό κίνδυνο. 

Σε αυτό λοιπόν το πολύπλοκο περιβάλλον15, , όσο και αν αυτό φαίνεται 

παράξενο, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν καλές προοπτικές δράσης με τον 

ανάλογο βέβαια βαθμό κινδύνου. 

Η εικόνα τους και η ευρύτερη αποδοχή τους στα Βαλκάνια διευκολύνουν τη 

διμερή συνεργασία και εμπνέουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.  

Γι’ αυτό το λόγο, μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες, ύστερα από αρκετούς 

ενδοιασμούς, ενέταξαν τα Βαλκάνια στις αρμοδιότητες των ελληνικών 

θυγατρικών τους και, ως φαίνεται, το σύστημα λειτουργεί με επιτυχία.  

Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που στα σχέδιά της για τη Βαλκανική, η 

                                            
4. 15 Ντόκας Α., 2000, "Ποιες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στις 

Βαλκανικές αγορές" Καθημερινή 7-3-2000 
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Ευρωπαϊκή επιτροπή δίνει μεγάλη σημασία στη συνεργασία της ελληνικής 

επιχειρηματικής κοινότητας, για την οποία διανοίγονται έτσι ευκαιρίες 

δημιουργίας μεικτών επιχειρήσεων με Δυτικοευρωπαίους και Αμερικανούς.  

Υπάρχουν όμως αγκάθια στα ευρωπαϊκά σχέδια, όπως είναι η λύση που θα 

δοθεί στην περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου, λόγω και του Αμερικανικού 

παράγοντα , από τη μια μεριά, και στο καυτό πρόβλημα της Σερβίας και των 

Σκοπίων , από την άλλη.  

Κατά συνέπεια, στο μέτρο που ενυπάρχουν παρόμοιας πολιτικής φύσης 

φαινόμενα και προβλήματα αντιδράσεων από τις διάφορες   κρατικές 

πολιτικές εξουσίες, η εφαρμογή των σχεδίων ανάπτυξης και οι σχετικές 

επενδύσεις στην βαλκανική , θα είναι δύσκολη και η επενδυτική προσπάθεια 

θα περικλείει ανάμεσα στους   γνωστούς οικονομικούς και πολλούς πολιτικούς 

κίνδυνους,  που πρέπει να εκτιμηθούν και να ενσωματωθούν  στα  ετήσια  

εταιρικά  αποτελέσματα, εάν είναι δυνατόν στην όλη   αυτή προσπάθεια.  

Από αυτή λοιπόν την οπτική γωνία η κατάσταση δεν θεωρείτε ότι είναι 

ιδιαίτερα  ευοίωνη. Αφού υπάρχει η «πραγματιστική» θεώρηση ότι: 

« η οικονομική ανάπτυξη στα Βαλκάνια είναι συνάρτηση του εκδημοκρατισμού 

όλων των χωρών που τα συνθέτουν».  

Παρ’ όλα αυτά, η ιστορία μας διδάσκει ότι, η ανάπτυξη περιφερειακών 

οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, αργά ή γρήγορα οδηγεί και στην 

ειρηνική συμβίωση και την οικονομική ευημερία, αυτών  των  περιοχών..  

Αλλά έως τότε οι επιχειρήσεις πρέπει να βρούνε τρόπους διασφάλισης των 

συμφερόντων τους από τις επιπτώσεις του πολιτικού κινδύνου. 

Άρα το ερώτημα που απασχολεί σχετικά με τις δυσκολίες και τον κίνδυνο της 

επενδυτικής προσπάθειας είναι ότι :οι επιχειρήσεις πρέπει να βρούνε τρόπους 

διασφάλισης των συμφερόντων τους από τον υπάρχοντα αυξημένο   πολίτικο κίνδυνο 

και την μη απαξίωση των επενδύσεων τους στα βαλκάνια . 

 Γι΄αυτο για την  διαφύλαξη και  την μη απαξίωση των επενδύσεων τους και 

της μετοχικής αξίας τους, είναι απαραίτητη και σκόπιμη η γνώση των 

επιδράσεων και επιπτώσεων της πολιτικής αστάθειας στον υπολογισμό της 

εταιρικής αξίας. 

Αυτό    δε θα  γίνει  πιο εύκολο με την  κριτική ανάλυση των σχετικών 

μοντέλων ενσωμάτωσης και αποτίμησης του πολιτικού κινδύνου.  
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Πίνακας 1: Τα μεγέθη και τα μερίδια συμμετοχής των Ελληνικών τραπεζών 
στην βουλγαρική αγορά. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΣΤΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑΑΓΟΡΑ ΤΟΤΟ 20052005

№     Τράπεζες
Συνολικά 
BGN mn

Μερίδιο 
%

Συνολικά
BGN mn

Μερίδιο 
%

Συνολικά 
BGN mn

Μερίδιο 
%

Συνολικά 
BGN mn

Μερίδιο 
%

1 United Bulgarian Bank 2.704 9,7% 2.339 9,4% 1.840 11,8% 1.930 10,7%
2 Bulgarian Post Bank 1.326 4,7% 1.215 4,9% 906 5,8% 803 4,5%
3 Eurobank 474 1,7% 436 1,8% 210 1,3% 380 2,1%
4 Emporiki Bank (Bulgaria) 107 0,4% 82 0,3% 53 0,3% 33 2,1%
5 Alpha Bank, κατάστημα Σόφ 146 0,5% 140 0,6% 123 0,8% 52 2,1%
6 Piraeus Bank κατάστημα Σόφ 603 2,2% 588 2,4% 527 3,4% 136 2,1%
7 NBG - κατάστημα Σόφιας 21 0,1% 17 0,1% 5 0,0% 2 2,1%

 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΣΥΝΟ 5.381 19,3% 4.817 19,3% 3.664 23,5% 3.335 2,1%
Βουλγαρικο Τραπεζικό Σύστημα, 27.927 24.894 15.612 17.985

Πηγή: BNB,  Calculations: UBB

Ενεργητικό Παθητικό Δάνεια Καταθέσεις
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1.2.3. Δικαιολόγηση  της  έρευνας - ποιους αφορά και ενδιαφέρει η 
έρευνα. 
 

 Τις επιχειρήσεις που είναι ή σκοπεύουν να εισάγουν τη μετοχή τους στις 

διάφορες   ξένες  ιδίως  κεφαλαιαγορές. 

 Τους Έλληνες και ξένους επενδυτές για την υποβοήθηση των αποφάσεων 

τους για τη διαμόρφωση του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου. 

 Τους θεσμικούς επενδυτές που κάνουν μαζικές τοποθετήσεις σε διάφορους 

τίτλους και διάφορες αγορές προκειμένου να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιο 

τους για ελαχιστοποίηση του κινδύνου. 

 Τον Χρηματιστηριακό θεσμό -Χ.Α.Α. και πιο ειδικά το «Χρηματιστηριακό 

Κέντρο Θεσσαλονίκης» (Χ.Κ.Θ) για τον προσδιορισμό της φύσης των ειδικών 

παραγόντων, που επιδρούν στην εξέλιξη της πορείας και της δυναμικής των 

διαφόρων μορφών κεφαλαιαγορών και εδώ της ΕΑΓΑΚ που απευθύνεται στις 

μετοχές εταιριών που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στον Βαλκανικό χώρο. 

 Τους Χρηματιστηριακούς αναλυτές και τις Χρηματιστηριακές εταιρίες και τις 

εταιρίες επενδύσεων, που ασχολούνται επαγγελματικά με το αντικείμενο της 

αξιολόγησης και αποτίμησης των μετοχών και των εταιριών. 

 Το Τραπεζικό Σύστημα της χώρας, γιατί μέσω αυτού θα διέλθουν οι 

διαδικασίες αναδοχής (underwriting) και αξιολόγησης των εταιριών, οι μετοχές των 

οποίων θέλουν να εισαχθούν στην ειδική αγορά της ΕΑΓΑΚ ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ) και να εκτιμήσουν τον ειδικό κίνδυνο μετοχής 

στις ευαίσθητες στον πολιτικό κίνδυνο κεφαλαιαγορές των Βαλκανίων. 

 Τα αρμόδια Κυβερνητικά όργανα, για τη χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής 

μέσω των κεφαλαιαγορών, ιδιαίτερα των αναδυομένων και τη χάραξη του 

κατάλληλου νομικού, αναπτυξιακού και επιχειρηματικού πλαισίου επενδυτικής 

δράσης. 

 Την Ακαδημαϊκή Κοινότητα, ως προς τη συμβολή στη γνώση και την 

πληρέστερη κατανόηση των ειδικών συνθηκών που διαμορφώνουν την 

αποδοτικότητα των χρηματιστηριακών επενδύσεων  και  την  αποτίμηση  των  

μετόχων μέσα από   την αξιολόγηση του «διαφοροποιημένου» κινδύνου που 

προέρχεται από το πολιτικό περιβάλλον των  Αναδυομένων  αγορών ,στο πλαίσιο 

των παραμέτρων του χρηματοοικονομικού κινδύνου. 
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1.3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. 
 
 
Η παρούσα ερευνητική πρόταση, αποσκοπεί έτσι: 

Α) Στο μεν θεωρητικό μέρος, να προσεγγίσει και να αναλύσει την συνεχώς 

διαφοροποιούμενη κατάσταση των «διακυμάνσεων του διπόλου της 

απόδοσης/κινδύνου» των μετοχών, σαν αποτέλεσμα ιδιαιτεροτήτων στις 

«συμπεριφορές» και λειτουργίες των δομών, ιδίως των πολιτικών δομών 

(ιδιαιτεροτήτων με τα ανάλογα χρηματοπιστωτικά αποτελέσματα) των 

περιφερειακών κεφαλαιαγορών (αναδυόμενες αγορές), όπως την 

προσεγγίζουν οι διάφορες χρηματοοικονομικές θεωρίες και τα «μοντέλα 

ανάλυσης και πρόβλεψης των  τιμών», καθώς και τα «μοντέλα αποτίμησης της 

αξίας των μετοχών», μέσα  από  μια  κριτική  ανάλυση  των   αδυναμιών   

ερμηνευτικότητας από  την  πραγματική  δυναμική  των  αγορών . 

Β) Στο δε ερευνητικό μέρος, θέλει να προσδιορίσει ειδικότερα, με την 

τροποποιημένη χρήση ενός «Μοντέλου Διεθνούς μέτρησης κινδύνου χώρας» 

το ICRG, το μεγέθους και τις κύριες πηγές προέλευσης του πολιτικού 

κινδύνου και την διαβάθμιση του , ανάλογα με τον βαθμό σπουδαιότητας των 

επιπτώσεων για την επιχειρηματική πρακτική και στρατηγική, των επί μέρους 

στοιχείων του πολιτικού κινδύνου ,όπως περιγράφονται στην δόμηση του 

ερωτηματολογίου έρευνας.  

Δηλαδή να ποσοτικοποίηση και τους άλλους παράλληλα δρώντες και πιο 

«αφανείς» παράγοντες του χρηματοοικονομικού κινδύνου, όπως είναι οι 

πολιτικές συνιστώσες, που επιδρούν στην πορεία και τις διακυμάνσεις των 

αποτελεσμάτων των εταιριών ειδικότερα των περιφερειακών κεφαλαιαγορών, 

με ανάλογες επιπτώσεις στην αξία των εισηγμένων μετοχικών τίτλων, άρα και 

την χρηματιστηριακή αξία των ίδιων των επιχειρήσεων.  

 Στόχος δε της διατριβής είναι να συμβάλλει : 

1. Στην διατύπωση και καταγραφή αρχικά, των διαφόρων συστημάτων και 

μεθόδων αξιολόγησης και εύρεσης της αξίας (valuation) των μετοχών, 

(αποτίμηση) και των επιχειρήσεων. 

2.  ταυτόχρονα να κάνει μια κριτική προσέγγιση, τόσο τα παλαιοτέρα όσο και 

τα νεότερα και πιο σοφιστικέ μοντέλα, που εκτείνονται σε μια μεγάλη γκάμα 

επιστημολογικών εκφάνσεων που παρουσιάζει η σύγχρονη 
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3. τις εμφανιζόμενες αντιγνωμίες για  την  ερμηνευτικοτητα  των  μοντέλων, 

και  τον εντοπισμό  των  συγκεκριμένων αδυναμιών ερμηνευτικότητας των 

διαφόρων  μοντέλων  αποτίμησης και πρόβλεψης των μετοχικών τιμών.  

4. στην κριτική ανάλυση και  αξιολόγηση  των μεθόδων αυτών  αποτίμησης 

/αξιολόγησης. 

5. Τις πολιτικές συνιστώσες, που επιδρούν στην πορεία και τις διακυμάνσεις 

των αποτελεσμάτων των εταιριών, δηλ.  τον  πολιτικό  κίνδυνο σαν  ειδική  

πτυχή  του  χρηματοοικονομικού  κινδύνου.  

6. Κατόπιν δε τις προτάσεις των  διαφόρων  μοντέλων, για τον πρακτικό 

προσδιορισμό της μετοχικής αξίας των επιχειρήσεων, που είναι πολύ 

χρήσιμο θέμα: 

α) για τον προσδιορισμό της  τιμή εισόδου της μετοχής μιας εταιρίας, στον 

πίνακα διαπραγμάτευσης π.χ. των Βαλκανικών χρηματιστηρίων, όσο και στις 

διάφορες άλλες κεφαλαιαγορές, 

β) για την διαδικασία στις εξαγορές και συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων  εδώ  

και  στις Βαλκανικές χώρες.(Mergers and Acquisitions). 

 

 

1.4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ -ΠΩΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ: 

 

 H διάρθρωση της διατριβής ξεκινά αρθρωτά με βάση την προσδιορισμένη διάρθρωση 

της διατριβής, με την παράθεση και ανάλυση των κεφαλαίων ως εξής : 

 Στο πρώτο μέρος τού πρώτου κεφαλαίου , παρουσιάζονται η διείσδυση και η 

δυναμική των Ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια, όπου υπάρχουν έξτρα 

ενδογενείς κίνδυνοι , λόγω του «καθεστώτος μετάβασης» των χώρων της Βαλκανικής 

και των συνδεδεμένων με αυτό κρίσιμων αδυναμιών του όλου επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος. Γι΄αυτο και ο υπαρκτός κίνδυνος ζημιών και απωλειών από τα 

υπαρκτά προβλήματα των Ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια, με ειδικότερη 

αναφορά στην Βουλγαρία. 

Αναφέρετε συνοπτικά στην αναγκαιότητα διασφάλισης των συμφερόντων των 

Ελληνικών επιχειρήσεων από τον πολιτικό κίνδυνο. Σε αυτό το πιο ασταθές και 

πολύπλοκο περιβάλλον, παρ’όλες τις δυσκολίες, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν 

καλές προοπτικές δράσης με τον ανάλογο βέβαια βαθμό κινδύνου. 
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 Η εικόνα τους και η ευρύτερη αποδοχή τους στα Βαλκάνια διευκολύνουν τις 

συνεργασίες ώστε να εμπνέουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.  

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο επικεντρωνόμαστε στην ανάλυση στην ειδική σημασία για τις 

θεμελιώδεις έννοιες της Χρηματοοικονομικής θεωρίας, που είναι καθοριστικές για την 

ανάλυση των διαφόρων «μοντέλων αποτίμησης» και «μεθόδων λήψης αποφάσεων», 

καθώς και για τα «κριτήρια διαχείρισης κινδύνου» και ειδικά του πολιτικού κινδύνου 

στην επενδυτική πρακτική» .  

 Ειδικότερα στο δεύτερο κεφαλαίο, αναφερόμαστε στην παράθεση και ανάλυση της 

γενικής Χρηματοοικονομικής θεωρίας και των  ειδικών  πτυχών  της,  όπου αναλύετε 

τόσο ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος, όσο και ο πολιτικός κίνδυνος και  οι  επιδράσεις  

του στην  εταιρική  αξία . 

Ο προσδιορισμός των πηγών των χρηματοοικονομικών κινδύνων, όπως τους 

τοποθετεί αρχικά η χρηματοοικονομική θεωρία, αλλά με ιδιαίτερη  έμφαση στην 

περαιτέρω εξειδίκευση επί του θέματος, με την ανάλυση των «ειδικότερων» 

επιπτώσεων   των πολιτικών κινδύνων, που επιπρόσθετα δρουν και  επηρεάζουν,  

αφού ενυπάρχουν δομικά η συστημικά πιο  έντονα  στις Αναδυόμενες Αγορές, σε 

σχέση με τις «ώριμες» κεφαλαιαγορές. 

Αναλύονται τα κριτήρια διαχείρισης κινδύνου των χαρτοφυλακίων και των μετοχών 

στα χρηματιστήρια των αναδυόμενων κεφαλαιαγορών, με έμφαση στην αιτιολόγηση 

του ειδικού ρόλου του «πολιτικού /συστημικού κινδύνου» στα εταιρικά αποτελέσματα 

και την Αποτίμηση. 

Στο τρίτο κεφάλαιο , κάνουμε μια ευρεία επισκόπηση των διαφόρων μεθοδολογικών 

προσεγγίσεων και των διαφόρων μοντέλων για την αποτίμηση των μετοχών και 

ευρύτερα των επιχειρήσεων, που αναφέρονται σε πολλές επιστημολογικές 

προσεγγίσεις και απόψεις, για το θέμα του προσδιορισμού της μετοχικής αξίας των 

επιχειρήσεων στα Χρηματιστήρια. 

 Η ανάλυση και παράθεση τους ξεκίνα από τα μοντέλα με τις θεωρούμενες ως 

κλασσικές μεθόδους που βασίζονται στα  θεωρητικά σχήματα των CAPM , APT κλπ, 

μέχρι τις νεώτερες μεθόδους όπως π.χ , τις πολυκριτήριες μεθόδους αξιολόγησης, την 

Χαοτική θεωρία, την μέθοδο προσομοίωση και  τις Λογιστικές μεθόδους σε ένα ευρύ 

φάσμα   εφαρμογών κ.τ.λ.  

Μετά τα συμπεράσματα που καταλήγουμε από την βιβλιογραφική έρευνα στο πρώτο 

στάδιο στην συνέχεια θα αναφερθούμε στην κριτική παράθεση της ερμηνευτικότητας, 
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τόσο των «κλασσικών» χρηματοοικονομικών θεωριών , όσο και των νεωτέρων, για τις 

μεθόδους και «τεχνικές πρόβλεψης και αξιολόγησης της αξίας» των μετοχών μιας 

επιχείρησης, με την παραθέσει της θεωρητικής και εμπειρικής βιβλιογραφίας. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, η μεθοδολογία έρευνας ξεκινά με την συλλογή στοιχειών μέσω 

ενός δομημένου ερωτηματολογίου, σύμφωνα με τον «διεθνή οδηγό εκτίμησης 

κινδύνου»- ICRG και την Στατιστική επεξεργασία τους με τά διάφορα Στατιστικά. 

Η βασική μορφή των συστατικών του πολιτικού κινδύνου στο ερωτηματολόγιο της 

έρευνας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) έχουν ληφθεί από το «σύστημα εκτίμησης κινδύνου»- 

ICRG, που ορίζει μια αριθμητική αξία (σημείο κινδύνου) σε μια προκαθορισμένη σειρά 

των συστατικών κινδύνου, σύμφωνα με μια προδιαγεγραμμένη σταθμισμένη κλίμακα. 

Με την χρήση της ποιοτικής μεθόδου έρευνας, θα δώσει τις πληροφορίες για τις 

εξατομικευμένες απόψεις και τις προσεγγίσεις ( για το θέμα) των επιχειρηματιών, 

κυβερνητικοί ανώτερων υπάλληλων , τραπεζιτών (τράπεζες επενδύσεων) και 

αναλυτών. Έτσι οι συνεντεύξεις από και οι «ομάδες εστίασης» θα χρησιμοποιηθούν 

όπως με τις περιπτωσιολογικές μελέτες. Η ποιοτική μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί για να 

διευκολύνει τη δοκιμή υποθέσεων της θεωρίας δηλ. των γνωμών του μεγάλου 

δείγματος. Οι «σε βάθος» συνεντεύξεις έγιναν με πέντε (5) πολύ έμπειρα σε ξένες 

αγορές κορυφαία επιχειρησιακά στελέχη, που γνωρίζουν σε βάθος την ξένη αγορά 

των Βαλκανίων και τις δυσκολίες και ιδιαιτερότητες της επιχειρηματικές τους δράσης 

και θα είναι η βασική σειρά των ερωτήσεων ελέγχου. Οι πληροφορίες που ζητούνται 

από τα ερωτηματολόγια σε δυο ομάδες, γίνονται για να καταγράψουμε : Στάσεις, 

αντιλήψεις και τοποθετήσεις τους και τις ιδιαιτερότητες της επιχειρηματικές τους 

δράσης στην ξένη χωρά και τα πιστεύω των έμπειρων αυτών στελεχών , για τα 

κυρίαρχα συστατικά του πολιτικού κίνδυνου στη Βουλγαρία  

 Έτσι μετά από την επεξεργασία με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS V13-1 

,των απαντήσεων των διευθυντών και του CEO΄s των αναφερόμενων 

επιχειρήσεων στα δύο δείγματα:  

 (α) «ομάδα 1 « που περιέχει τις γνώμες που διατύπωσαν τα διοικητικά 

στελέχη από τις πέντε (5) «έμπειρες» επιχειρήσεις, (τις οποίες έχει γίνει οι 

πρώτες συνεντεύξεις «βάθους» και αποτελείται την ποιοτική ερευνητική 

ομάδα, για το ποιους θεωρούν τους πιο βασικούς ως προς την επίδραση στα 

επιχειρησιακά μεγέθη πολιτικούς κινδύνους, οι οποίοι είναι οι κάτωθι για την 

ομάδα αυτή: 

 Θα βρούμε τις συχνότητες και  τα ποσοστά των απαντήσεων που δόθηκαν 
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(μέσω των ερωτηματολογίων, με την εκτίμηση των αποκρινόμενων 

προσώπων των δύο ομάδων. 

 Οι στατιστικοί υπολογισμοί και η επεξεργασία με την εκτίμηση της PEARSON 

–2 , θα μας δώσουν, τις συμφωνίες των απόψεων των 2 ομάδων στελεχών 

για το ποιες είναι οι πιο καθοριστικές πολιτικές μεταβλητές στις αποφάσεις 

των επενδυτών. 

Ο έλεγχος 2, - η δοκιμή-.test ανεξαρτησίας και η «μηδενική υπόθεση», «Ho» 

(Ho: P1 = P 2) σημειώνουν ότι οι μεταβλητές των δύο (2) ομάδων των 

επιχειρήσεων είναι ανεξάρτητες.  

Η εναλλακτική υπόθεση είναι ότι οι μεταβλητές είναι εξαρτώμενες.  

Κατά συνέπεια, «H1» (H1: P 1  P2). 

Μετά την προηγηθείσα στατιστική επεξεργασία των δεδομένων με την 

Pearson x2, από όπου εντοπίσαμε σε ποιες μεταβλητές του πολιτικού 

κινδύνου ( όπως τον αντιλαμβάνονται οι επιχειρηματίες ) υπάρχει συμφωνία 

απόψεων, ανάμεσα στις δυο ομάδες, για το ποιες επηρεάζουν σε μεγαλύτερο 

βαθμό (την συγκεκριμένη στιγμή της καταγραφής) την επιχειρηματική δράσης, 

και έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα αποτελέσματα τους. 

Αποτελέσματα από την εκτίμηση της παλινδρόμησης, 

θα δούμε με την βοήθεια της παλινδρόμησης να γίνεται εκτίμηση των 

υποδειγμάτων , που έχουν σαν εξαρτημένες μεταβλητές, κάποια στοιχεία του 

πολιτικού κινδύνου, που αποτελούν «κομβικά» στοιχεία του μελετώμενου 

πολιτικού κινδύνου της χώρας, γιατί αναφέρονται στα πιο καθοριστικά 

δομικού χαρακτήρα πολιτικοοικονομικά στοιχεία (και περιέχονται στο 

ερωτηματολόγιο έρευνας), ενώ άλλες μεταβλητές θεωρούνται ανεξάρτητες 

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στα συμπεράσματα της  διατριβής, με 

την παρουσίαση των συμπερασμάτων  τόσο από την βιβλιογραφική και την 

εμπειρική ερεύνα,   όσο και τα   άλλα βασικά ευρήματα της διατριβής για  την  

πραγματικότητα  των  κεφαλαιαγορών. 

Ακολουθεί η διάρθρωση της διατριβής, όπου   παρατίθενται και αναλύονται τα 

περιεχόμενα του κάθε κεφαλαίου της διατριβής. 
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1.5. Η   ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ  

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ΑΝΑΦΟΡΑ   ΣΤΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΠΟΥ  ΠΕΡΙΕΧΕΙ  Η  
ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 

Κεφάλαιο 1. 
 

1.1.  Η   διάσταση του πολιτικού κινδύνου απο την επενδυτική 
παρουσία των Ελληνικών επιχειρήσεων στα βαλκάνια. 
 

Περιληπτικά αναλύετε η διάσταση του πολιτικού κινδύνου από την επενδυτική 

παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στα βαλκάνια και το ζήτημα των μεθόδων και 

τεχνικών της μετοχικής αποτίμησης 

 Στο πρώτο μέρος αυτού του κεφαλαίου ( Κεφ.1.1.) παρουσιάζονται η διείσδυση και η 

δυναμική των Ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια, όπου υπάρχουν έξτρα 

ενδογενείς κίνδυνοι , λόγω του «καθεστώτος μετάβασης» των χώρων της Βαλκανικής 

και των συνδεδεμένων με αυτό κρίσιμων αδυναμιών του όλου επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος.  

Γι΄αυτo και ο υπαρκτός κίνδυνος ζημιών και απωλειών από τα υπαρκτά προβλήματα 

των Ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια, με ειδικότερη αναφορά στην Βουλγαρία. 

Ειδικότερα μας απασχολεί έντονα, στα πλαίσια αυτής της διατριβής η ιδιαίτερη 

δυσκολία για την αποτίμηση της αξίας των μετοχών (valuation) των Ελληνικών 

συμφερόντων επιχειρήσεων, που είναι εισηγμένες στο εκεί χρηματιστήριο και 

παράλληλα η εκτίμηση της αξίας των «ειδικών επενδυτικών προϊόντων», όπως τα 

ΕΛ.ΠΙΣ. (Ελληνικά Πιστοποιητικά) και τα Ε.Κ.Α.Α. ,που είναι οι αντιπροσωπευτικοί 

διεθνείς. παραστατικοί τίτλοι διεθνών μετοχών εταιριών που είναι εισηγμένες σε 

χρηματιστήρια χωρών με Αναδυόμενες Κεφαλαιαγορές. 

1.2. Στο μέρος αυτό γίνετε η αναφορά και περιγραφή του σκοπού της έρευνας, η 

δικαιολόγηση του θέματος και η μεθοδολογία ανάλυσης, που θα ακολουθήσουμε στην 

διατριβή με την δομή των ερευνητικών ερωτήσεων του δομημένου ερωτηματολογίου 

με βάση την δομή του διεθνούς οδηγού ICRGΚ, για την αποτύπωση των παραμέτρων 

του πολιτικού κινδύνου , που επηρεάζουν καθοριστικά τα αποτελέσματα της 

επιχείρησης,. 
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Κεφάλαιο   2 . 
 
2.1. Εισαγωγή  στα περιεχόμενα  και  την  διάρθρωση   της  διατριβης- 
ορισμοί των βασικών εννοιών 
 
 
το 2.1. μέρος της διατριβής , γίνετε η αναλυτική παράθεση της συνολικής διάρθρωσης 

της διατριβής με συνοπτική αναφορά για το τι περιέχει το κάθε κεφάλαιο και 

υποκεφάλαιο.  

Στα πλαίσια του σκοπού της εργασίας, όπως φαίνεται από τον τίτλο της, 

γίνετε αρχικά η ανασκόπηση της θεωρητικής βιβλιογραφικής αναφοράς για  

τον χρηματοοικονομικό  και πολιτικό κίνδυνο και τις θεωρίες της αποτίμησης. 

Στα περιεχόμενα της, αναλύονται τα υπάρχοντα θεωρητικά  μοντέλα ανάλυσης  της  

ερμηνείας των μεταβολών των μετοχικών τιμών» και των «μεθόδων αποτιμήσεως της 

αξίας των μετοχών και των επιχειρήσεων». 

Ξεκινάμε με την αναφορά στις θεμελιακές έννοιες και τα αξιώματα της 

Χρηματοοικονομικής, που είναι καθοριστικές για την ανάλυση των 

χρηματοοικονομικών φαινομένων, και ακολουθούν παρακάτω. 

 

2.2. Βασικές έννοιες της διατριβής 

 

 2.2.1. Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος. η φύση του χρηματοοικονομικού 
κινδύνου ,την δυναμική τις επιπτώσεις 
Εδώ έχουμε την ανάλυση του χρηματοπιστωτικού κινδύνου ,σαν βασικής έννοιας της 

χρηματοοικονομικής επιστήμης , όπου γίνετε μια γενική αναφορά για τις θεωρίες και 

δόγματα, σχετικά με την φύση του χρηματοοικονομικού κινδύνου ,την δυναμική τις 

επιπτώσεις και τα αποτελέσματα των χρηματοοικονομικών φαινομένων ,παράλληλα 

με την παράθεση – ανάλυση των βασικών εννοιών και μεθόδων της 

χρηματοοικονομικής. 

2.2.2. Ο πολιτικός κίνδυνος. 
Η ανάλυση του πολίτικου κίνδυνου και η ενσωμάτωση του στην αποτίμηση στα 

πλαίσια χρηματοοικονομικής ανάλυσης 

Στο πρώτο μέρος, γίνεται η ανάλυση της έννοιας ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (κινδύνου 

χώρας) στα πλαίσια χρηματοοικονομικής ανάλυσης: Ο πολιτικός κίνδυνος εξετάζετε 

εδώ, σαν εγγενές φαινόμενο στις αναδυόμενες κεφαλαιαγορές και οικονομίες, γιατί 

λόγω της «ανωριμότητας» των οικονομικών δομών τους και του πολιτικού 
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συστήματος, εγκυμονούν πρόσθετους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, για τις 

επενδύσεις άμεσες ή κεφαλαιακές στην κάθε χώρα με αναδυόμενες κεφαλαιαγορές . 

Και αυτό αποτελεί έναν πρόσθετο λόγο ανάλυσης των επιπτώσεων του πολιτικού 

κινδύνου στην αποτίμηση της αξίας των εταιριών και των μετοχών τους. 

 

2.3. Ανασκόπηση της θεωρητικής βιβλιογραφίας 

 

2.3.1.Οι σύγχρονες θεωρητικές αντιπαραθέσεις στην 
χρηματοοικονομική. 
 
Εδώ παρατίθενται και αναλύονται (από την θεωρητική βιβλιογραφία), οι σύγχρονες 

αντιπαραθέσεις στην χρηματοοικονομική θεωρία και πολιτική, σχετικά με τον βαθμό 

ανταπόκρισης των βασικών παραμέτρων και παραδοχών του κάθε μοντέλου με την 

πραγματικότητα.  

Ειδικότερα εδώ δίνεται έμφαση στις δογματικά και μεθοδολογικά διαφορετικές 

μεθοδολογικές προσέγγισης του θέματος της εξήγησης των μεταβολών των 

τιμών και του τρόπου πρόβλεψης τους. 

Δηλαδή τον βαθμό ερμηνευτικότητας επί των πραγματικών φαινομένων και αν 

η μεθοδολογία του μοντέλου ισχύει μόνο κάτω από ορισμένες συνθήκες ad 

hoc και ceteris paribus.  

Παρατίθεται επίσης μια εκτενής ανασκόπηση της θεωρητικής βιβλιογραφίας όταν 

αναλύονται κριτικά οι απόψεις των διαφόρων οικονομολόγων, θεωρητικών και σχολών 

της χρηματοοικονομικής επί του ζητήματος των αιτίων της μεταβολής των τιμών των 

μετοχών όπως αυτές διακυμαίνονται και διαμορφώνονται στις διάφορες 

κεφαλαιαγορές (χρηματιστήρια). 

 
2.4. Ανασκόπηση της  εμπειρικής   βιβλιογραφίας 
 

Ειδικότερα εδώ δίνεται έμφαση στις στίς επί μέρους μεθοδολογικές τεχνικές των 

διαφόρων μοντέλων και  τα  αποτελέσματα  από  την εμπειρική απόδειξη της ισχύος 

του  καθώς και τις διαφορετικές μεθοδολογικές προσέγγισης του θέματος της 

εξήγησης των μεταβολών των τιμών. 

 Προσεγγίσεις μεθοδολογικές, που δοκιμάζονται στο εφαρμοσμένο πεδίο από  τον  

οικονομετρικό  έλεγχο και δείχνουν μέσα από τις  διαχρονικές και διαδοχικές 

αξιολογήσεις και ελέγχους την επαλήθευση ή  μη επαλήθευση της επεξηγηματικής 
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τους δυνατότητας. 

Προσεγγίσεις που δοκιμάστηκαν  βέβαια  από την εμπειρική έρευνα και απόδειξη, 

ώστε διαδοχικά να αποδεχτούμε τον Πολυπαραγοντικό και πολυδιάστατο χαρακτήρα  

των φαινομένων και να οδηγηθούμε στην διατύπωση του στοχαστικού 

(πιθανολογικού) χαρακτήρα του πεδίου έρευνάς στις κεφαλαιαγορές. 

Και  να  οδηγηθούμε στην διατύπωση προσεγγίσεων, με βάση  την  μη-γραμμικότητα 

της  αιτιότητας, όπως η «χαοτική θεωρία» και τα  αλλά σύνθετα μαθηματικοστατιστικά 

μοντέλα των πολυκριτηρίων προσεγγίσεων για την σωστότερη ερμηνεία των 

διακυμάνσεων των τιμών των μετοχών και την εύρεση της αξίας τους. 

 

 2.5. Συμπεράσματα του κεφαλαίου 2: 

 

Εδώ γίνεται η ανάλυση των συμπερασμάτων που προέκυψαν από την 

θεωρητική και εμπειρική βιβλιογραφία, πράγμα που γίνεται με τα 

υποκεφάλαια των νέων προσεγγίσεων της χρηματοοικονομικής με βάση την 

διαπιστωτική ανάλυση του σχετικού άρθρου H.B.R. (Harvard Business 

Review) της Nancy Nichols, αν η σύγχρονη χρηματοοικονομική βασίζεται στην 

τακτικότητα της Θ.Α.Α. ή αν η ερμηνεία γίνετε με βάση πιθανολογικά  και  

Χαοτικά  μοντέλα .  

 

Κεφάλαιo 3. 

Τα εφαρμοζόμενα  «μοντέλα αποτίμησης της αξίας μετοχών» και 

επιχειρήσεων- οι διάφορες προσεγγίσεις των μοντέλων. 

 
3.1 Εισαγωγή: 
 
Εδώ παρατίθεται τα εφαρμοσμένα στην πράξη «Μοντέλα Αποτίμησης» 

ανάλογα με την επιμέρους επιστημονική τεχνική και προσέγγιση που 

ακολουθείται για την μεθοδολογία πρόβλεψης και διατύπωσης της αξίας των 

μετοχών διαφόρων των επιχειρήσεων και των διαχρονικών διακυμάνσεων 

τους. 
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 3.2. Τα υποδείγματα  της   αποτίμησης. 
 
Τα υποδείγματα αποτίμησης βασισμένα στις θεωρητικές προσεγγίσεις του 

CAPM και APT κ.τ.λ., με τις διάφορες κατηγορίες των μοντέλων ,από τα 

καθαρά λογιστικά μέχρι τα νεότερα μοντέλα που φτάνουν μέχρι την θεωρία 

του Χάους και τα Νευρωνικά Δίκτυα (και την κριτική γιαυτά) 

  

3.3. Η μεθοδολογία συλλογής των στοιχείων. 
 

Με την χρήση ενός δομημένου ερωτηματολόγιου καταγράφετε η 

«σχηματοποιούμενη» αντίληψη των επιχειρηματιών για τις ροπές και τάσεις 

του διαμορφούμενου πολιτικού κλίματος, «συλλέγεται» με τις ερωτήσεις του 

δομημένου ερωτηματολόγιου που χρησιμοποιούμε στην παρούσα έρευνα.  

Το ερωτηματολόγιο αυτό, (που ακόλουθη την ιδία περίπου δομή με 

τον «διεθνή οδηγό πολιτικού κινδύνου» η κινδύνου χωράς- ICRG), δόθηκε σε 

μάνατζερς και ανώτατα διοικητικά στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην Βουλγαρία.  

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε (με συνέντευξη) από 

επιχειρηματίες και μάνατζερ και τους ζητήθηκε να απαντήσουν σε κάθε 

ερώτηση « έκφρασης γνώμης με ποιοτική κλίμακα», που είχε τρεις κατηγορίες 

απαντήσεων, ισχυρή, μέτρια, χαμηλή (1.2.3. ή A.B.C.).  

Σκοπός μας ήταν να καταγράψουν και να αναλύσουμε τις αντιλήψεις 

των επιχειρηματιών και των μάνατζερς, για τις πολιτικές εξελίξεις και του 

διαμορφούμενου πολίτικου κλίματος για αν μελετήσουμε τις επιδράσεις των 

παραγόντων του πολιτικού κινδύνου.  

Το ερωτηματολόγιο, περιλάμβανε συνολικά 54 ερωτήσεις που 

αφορούσαν την οικονομική και πολιτική κατάσταση της χώρας και τους 

κινδύνους για τις επιχείρησης, τις οικονομικές προσδοκίες, την πιθανή 

αποτυχία οικονομικών σχεδίων, την ποιότητα της πολιτικής ηγεσίας, την 

ύπαρξη εσωτερικών εντάσεων , τη διαφθορά του δημοσίου τομέα και των 

λειτουργών του, τον βαθμό του επηρεασμού του στρατού και άλλων θεσμών 

(αν υπάρχει) στην πολιτική, τη συμμετοχή οργανωμένων ομάδων 

συμφερόντων στην πολιτική και τον βαθμό επιρροής τους, τις συνθήκες 

νόμου και τάξης, τις πιθανές φυλετικές και εθνοτικές εντάσεις, την ύπαρξη η 
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μη πολιτικής τρομοκρατίας , την καλή ή κακή ποιότητα της γραφειοκρατίας, , 

την καθυστερημένη πληρωμή πιστώσεων και προμηθευτών, τις απώλειες η 

αρνητικές επιδράσεις από τον έλεγχο συναλλάγματος, κ. α. 

Η κάθε ερώτηση όπως αναφέραμε αντιστοιχεί σε απαντήσεις σε 

κλίμακα ισχυρή, μέτρια, χαμηλή. Συνολικά έχουμε ένα πίνακα δεδομένων 83 

επιχειρήσεων με 54 στήλες μεταβλητών.  

Η χρήση της ποιοτικής μεθόδου έρευνας, θα δώσει τις πληροφορίες για 

τις εξατομικευμένες απόψεις και τις προσεγγίσεις (για το θέμα) των 

επιχειρηματιών, κυβερνητικοί ανώτερων υπάλληλων, τραπεζιτών (τράπεζες 

επενδύσεων) και αναλυτών.  

 Έτσι οι συνεντεύξεις από και οι «ομάδες εστίασης» θα 

χρησιμοποιηθούν όπως με τις περιπτωσιολογικές μελέτες.  

 

3.4. Η στατιστική μεθοδολογία. 
 
Η ποιοτική μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει τη δοκιμή 

υποθέσεων της θεωρίας δηλ. των γνωμών του μεγάλου δείγματος.  

Οι «σε βάθος» συνεντεύξεις έγιναν με πέντε (5) πολύ έμπειρα σε ξένες 

αγορές κορυφαία επιχειρησιακά στελέχη, που γνωρίζουν σε βάθος την ξένη 

αγορά των Βαλκανίων και τις δυσκολίες και ιδιαιτερότητες της επιχειρηματικές 

τους δράσης και θα είναι η βασική σειρά των ερωτήσεων ελέγχου. Μας 

ενδιαφέρει η συνολική ανάλυση και παρουσίαση των απαντήσεων και οι 

εκτιμήσεις για τις μεταξύ τους σχέσεις.  

Η επεξεργασία γίνετε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS Version 13.1, 

και 17.0 όπως και οι οικονομετρικές εκτιμήσεις παλινδρόμησης, με τα ίδια 

προγράμματα, για τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων του υποδείγματος που 

παρατίθενται στους αντίστοιχους πίνακες παρακάτω. 

Έτσι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένων των πινάκων, δημιουργώντας 

έναν πίνακα «συμπτώσεων» όλων των κατηγοριών των μεταβλητών, όπως 

φαίνεται στον πίνακα των CROSSTABS που παρατίθεται στο παράρτημα της 

παρούσης.  

Μετά την προηγηθείσα στατιστική επεξεργασία των δεδομένων με την 

Pearson x2, από όπου εντοπίσαμε σε ποιες μεταβλητές του πολιτικού 

κινδύνου ( όπως τον αντιλαμβάνονται οι επιχειρηματίες ) υπάρχει συμφωνία 
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απόψεων, ανάμεσα στις δυο ομάδες, για το ποιες επηρεάζουν σε μεγαλύτερο 

βαθμό (την συγκεκριμένη στιγμή της καταγραφής) την επιχειρηματική δράση, 

και έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα αποτελέσματα τους.  

Η ανάλυση παλινδρόμησης 

 Στην συνεχεία θα δούμε με την βοήθεια της παλινδρόμησης να γίνεται η 

εκτίμηση υποδειγμάτων, που έχουν σαν εξαρτημένες μεταβλητές, κάποια 

στοιχεία του πολιτικού κινδύνου, που αποτελούν «κομβικά» στοιχεία του 

μελετώμενου πολιτικού κινδύνου της χώρας, γιατί αναφέρονται στα πιο 

καθοριστικά δομικού χαρακτήρα πολιτικοοικονομικά στοιχεία (που περιέχονται 

στο ερωτηματολόγιο έρευνας), ενώ άλλες μεταβλητές του  οδηγού κινδύνου  

χώρας, θεωρούνται ανεξάρτητες. 

 Τέτοιες κομβικές μεταβλητές όπως οι αναφερόμενες είναι για παράδειγμα η 

κομβική μεταβλητή, «Η Κυβερνητική Σταθερότητα και ο βαθμός συνοχής του 

κυβερνητικού σχήματος», σαν εξαρτημένη μεταβλητή. 

 Με ανεξάρτητες τις: Κυβερνητική ενότητα , Νομοθετική Ισχύς στην βουλή,  

Λαϊκή Υποστήριξη των Κυβερνητικών στόχων . 

 

3.5. Συμπεράσματα. 
 
Έτσι μετά από τον υπολογισμό των απαντήσεων των διευθυντών και του 

CEO΄s των αναφερόμενων επιχειρήσεων στα δύο δείγματα:  

(α) «ομάδα 1 « που περιέχει τις γνώμες που διατύπωσαν τα διοικητικά 

στελέχη από τις πέντε (5) «έμπειρες» επιχειρήσεις, (τις οποίες έχει γίνει οι 

πρώτες συνεντεύξεις «βάθους» και αποτελείται την ποιοτική ερευνητική 

ομάδα, για το ποιους θεωρούν τους πιο βασικούς ως προς την επίδραση στα 

επιχειρησιακά μεγέθη πολιτικούς κινδύνους, 

Οι στατιστικοί υπολογισμοί και η επεξεργασία με την εκτίμηση της PEARSON 

–2 , μας έδωσαν, τον βαθμό συμφωνιών των απόψεων των 2 ομάδων 

στελεχών για το ποιες είναι οι πιο καθοριστικές πολιτικές μεταβλητές στις 

αποφάσεις των επενδυτών,( για να επενδύσουν στη Βουλγαρία) σύμφωνα με 

το βαθμό πολιτικού κινδύνου χώρας, από τους συγκεκριμένους παράγοντες 

που διαπιστώθηκαν από την στατιστική ανάλυση των ερωτηματολογίων.  

Συμπεράσματα για την άσκηση πολιτικών και στρατηγικής των επιχειρήσεων 

από τα διαπιστωθέντα αποτελέσματα :  
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Με βάση λοιπόν τα διαπιστωθέντα αποτελέσματα, γίνετε εμφανές πως να 

προγραμματιστεί μια αποδοτική στρατηγική για την αντιμετώπιση του 

πολιτικού κινδύνου στην χωρά .  

Μετά από την παραπάνω διαδικασία και αποτελέσματα εξάγουμε τους 

σημαντικότερους παράγοντες που έχουν επιπτώσεις στις αποδόσεις την 

αποτίμηση και την βιωσιμότητα της κάθε επιχείρησης που ενεργοποιείτε στην 

συγκεκριμένη περίπτωση στην βουλγαρική αγορά.  

Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί βοηθά τους διευθυντές και διοικούντες, 

για να καταλάβουν εναργέστερα τη συγκεκριμένη πολιτική κατάσταση και 

μετά από αυτό, για να προγραμματίσουν μια αποδοτική στρατηγική μέσα στη 

βουλγαρική αγορά.  

 

 

Κεφάλαιο 4  

Η παρουσίαση του ερευνητικού μέρους και η ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων. 

 
 Ανάλυση του   διεθνούς «υποδείγματος εκτίμησης και μέτρησης του 

«πολιτικού κινδύνου  χώρας-ICRG» και  η παράθεση  των μεταβλητών που 

περιέχονται. Παράθεση και ανάλυση  (με βάση  τις παραμέτρους του 

ερωτηματολογίου της έρευνα) επί των καταγεγραμμένων απόψεων  των 

ιδιοκτητών και μάνατζερς επιχειρήσεων που έχουνε επιχειρηματικές και 

επενδυτικές σχέσεις με την Βουλγαρική αγορά, ως προς το ποιες  από  τις 

παραμέτρους του ερωτηματολογίου, θεωρούν πιο σημαντικές, από  όλη την 

δέσμη των παραμέτρων που συνθέτουν τον «Πολιτικό Κίνδυνο» στην χώρα 

αυτή, με στόχο να ρυθμίσουν ανάλογα: 

 α)  την επενδυτική της τακτική και πολιτική. 

 β)   να πάρουν μέτρα εξουδετέρωσης των κινδύνων  στο  βαθμό που  είναι 

δυνατόν. 

 γ) να ενσωματώσουν με τις κατάλληλες τεχνικές στον επενδυτικό και 

λειτουργικό τους προϋπολογισμό το πιθανό κόστος, (που προέρχεται από την 

επέλευση των διαφόρων παραγόντων του πολιτικού κινδύνου). 

  Στόχος  είναι  βέβαια η  βιωσιμότητα της επένδυσής τους και  η 

«μεγιστοποίηση της εταιρικής περιουσίας» της εταιρίας δηλ.  των μετόχων. 
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 Ο τελικός  στόχος  είναι, να προδιαγραφεί ο τρόπος που επιδρά ο πολιτικός 

κίνδυνος στα επιχειρηματικά μεγέθη και  τα  μελλοντικά  αποτελέσματα . 

Παρουσίαση και ανάλυση του «μοντέλου βαθμολόγησης του πολιτικού 

κινδύνου της χώρας» με βάση τις 10 ομάδες του μοντέλου ICRG, που 

περιέχονται στο παρατιθέμενο ερωτηματολόγιο έρευνας. 

Η δομή των συστατικών στοιχείων , που συνθέτουν τον πολιτικό κίνδυνο. 

Τα γενικά αποδεκτά συστατικά στοιχεία, που συνθέτουν τον πολιτικό κίνδυνο 

(POLITICAL RISK) μιας χώρας, ακολουθούν  γενικά  την δομή του μοντέλου του 

«Διεθνούς οδηγού πολιτικού κινδύνου χώρας» - «International Country Risk 

Guide». –ΙCRG., ( τον οποίο χρησιμοποιούν και οι αντίστοιχες υπηρεσίες του 

Ο.Η.Ε., για την εκτίμηση του πολιτικού κινδύνου) για την επιλογή είτε άμεσων 

επενδύσεων, είτε έμμεσων επενδύσεων στις κεφαλαιαγορές των διαφόρων 

χωρών), αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 

Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται με την στατιστική σημαντικότητα τους και την 

κλίμακα βαρών-στάθμισης, δηλ. τους βαθμούς αξιολόγησης που 

χρησιμοποιούνται για τη διαβάθμιση των συστατικών στοιχείων του Πολιτικού 

κινδύνου των διαφόρων χωρών . 

Περιγραφική παρουσίαση των στοιχείων που προέκυψαν από την στατιστική 

επεξεργασία των δεδομένων των ερωτηματολογίων, με παρουσίαση των 

στατιστικών για το ποιές θεωρούνται οι σημαντικότερες παράμετροι που 

διαμορφώνουν τον πολιτικό κίνδυνο και την αντίστοιχη βαθμονόμησή τους. 

Στο τμήμα αυτό γίνετε η ανάλυση των στατιστικών με βάση τα δεδομένα των 

ερωτηματολογίων στα πρότυπα, εφαρμογής , του συστήματος ΙCRG, που 

αποτυπώνει την μέτρηση δηλ. την αποτύπωση της σημαντικότητας των 

διαφόρων παραμέτρων του πολιτικού κινδύνου , όπως τον αντιλαμβάνονται οι 

διευθυντές των επιχειρήσεων , που δρουν σε χώρες των Βαλκανίων , με βάση 

τις μεταβλητές του ερωτηματολογίου. 

Η βασική μορφή των συστατικών του πολιτικού κινδύνου στο ερωτηματολόγιο 

της έρευνας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) έχουν ληφθεί από το «σύστημα εκτίμησης 

κινδύνου» του ICRG (ευρέως χρησιμοποιούμενο από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

του ΟΗΕ), που ορίζει μια προοδευτική αριθμητική αξία βαθμονόμησης που 

αντιστοιχεί στο ύψος της κάθε παραμέτρου του κινδύνου, σε μια 

προκαθορισμένη σειρά των«συστατικών κινδύνου», σύμφωνα με μια 

σταθμισμένη κλίμακα, που μπορεί να είναι A.B.C. H 2,4,6 , ανάλογα με τον 
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αντιλαμβανόμενο βαθμό του κινδύνου, πολιτικού η οικονομικού χαρακτήρα.  

Έτσι καταγράφονται αναλύονται και συγκρίνονται οι κυρίαρχες πολιτικές 

μεταβλητές , που θεωρείτε ότι επηρεάζουν τα εταιρικά αποτελέσματα (κέρδη) 

και έτσι την αποτίμηση της αξίας των μετοχών και την αξία όλης της 

επιχείρησης, κατά την γνώμη των στελεχών τους ,με βάση τις αξιολογήσεις 

και εκτιμήσεις για την κατάσταση της χώρας, με βάση τον αντιλαμβανόμενο 

βαθμό του κινδύνου 

Αξιολογήσεις δηλ. οι οποίες θα έχουν τις κρίσιμες επιπτώσεις στις αποφάσεις 

των επενδυτών και των μάνατζερς, με βάση την εκτίμηση για τα πολιτικά 

στοιχεία επηρεασμού και τα στοιχεία των προβλέψεων των εικασιών για την 

πορεία της πολιτικής κατάστασης και των εξελίξεων που επηρεάζουν πιο 

καθοριστικά στις αναδυόμενες αγορές την πορεία των επιχειρηματικών 

μεγεθών. 

Συμπεράσματα-Αποτελέσματα.  

Σχετικά με την πολιτική σταθερότητα του συστήματος που αντανακλάτε στον 

βαθμό επηρεασμού των παραμέτρων του πολιτικού κίνδυνου στην χώρα.  

Η στατιστική επεξεργασία γίνεται με την βοήθεια του πραγματικού SPSS και 

ακολουθεί μια δεύτερη ανάλυση και προβολή των αποτελεσμάτων με την 

«ανάλυση αντιστοιχιών», όπου βλέπουμε κάτω από άλλες τομές την σύνθεση 

των απόψεων των επιχειρηματικών στελεχών για το πώς και ποιούς 

κινδύνους διαβλέπουν ως πιο κυρίαρχους στην αγορά. 

 

 
Κεφάλαιο 5. 

Συμπεράσματα   από  την  θεωρητική  και  εμπειρική  βιβλιογραφία  και  την  

εμπειρική   έρευνα. 

5.1. Εισαγωγή 
 
Εδώ περιγράφετε τι περιέχει το κεφαλαίο αυτό και ποια είναι η διάρθρωση 
των επί μέρους αποτελεσμάτων. 
 
5.2. Περιληπτική παρουσίαση των συμπερασμάτων από την συνοπτική 
παρουσίαση θεωρητικής βιβλιογραφίας. 
 
Η έρευνά μας στις βιβλιογραφικές πήγες (διεθνής και Ελληνικές) αφoρούσε 

την καταγραφή των διαφόρων απόψεων των συγγραφέων, σχετικά με τις 

βασικές χρηματοοικονομικές θεωρίες και δογματικές προσεγγίσεις, καθώς και 
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την μεθοδολογία και τα μοντέλα για την σύλληψη και ερμηνεία της δυναμικής 

των χρηματοοικονομικών φαινομένων. 

 Ειδικότερα αυτών των χρηματοοικονομικών φαινομένων. που 

επικεντρώνονται στην δυναμική της διαδικασίας ερμηνείας της μεταβολής των 

μετοχικών τιμών. 

Την όσον το δυνατόν διεξοδική παράθεση της μεθοδολογίας και της δόμησης 

των μοντέλων, καθώς και τις εναλλακτικές επιστημονικές προσεγγίσεις, για 

την «Αποτίμηση της αξίας των μετοχών» και ευρύτερα των επιχειρήσεων ,με 

ειδική αναφορά στις Αναδυόμενες ή υπό ανάπτυξη αγορές, όπου αυξάνουν οι 

διαστάσεις του συνολικότερου χρηματοοικονομικού κίνδυνου, λογά του 

ενεργότερου ρόλου των πολίτικων επιδράσεων στα επιχειρηματικά δεδομένα 

για την «Αποτίμηση της αξίας των μετοχών» . 

 

5.3. Συνοπτική παρουσίαση των συμπερασμάτων της βιβλιογραφικής 
ανασκόπησης. 
Ειδικότερα αυτών των χρηματοοικονομικών Θεωριών , όπως η « Θεωρία των 

Αποτελεσματικών Αγορών» ή την εναλλακτική «θεωρία τουΤυχαίου 

Περιπάτου», αλλά και την «θεωρία των ψυχολογικών επιδράσεων» και 

επιπτώσεων , που επικεντρώνονται στην διαδικασία και δυναμική ερμηνείας 

της μεταβολής των μετοχικών τιμών στις κεφαλαιαγορές , εθνικές και διεθνείς 

στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. 

Μοντέλα που αναφέρονται και χρησιμοποιούνται στην περίπτωση, είτε 

εξαγορών και συγχωνεύσεων επιχειρήσεων, γεγονός συχνά εμφανιζόμενο 

σαν εγχώρια και διεθνής πρακτική επεκτάσεων και κυριαρχίας για τον έλεγχο 

των αγορών, είτε για την αποτίμηση της τρέχουσας πραγματικής αξίας των 

επιχειρήσεων., για περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των 

εταιριών. 

Η αναφορά στα κριτήρια επιλογής της σωστότερης μεθοδολογίας, για τον 

κάθε ένα αναλυτή και τον επενδυτικό σύμβουλο, που οδηγούν σε θετική ή 

αρνητική αξιολόγηση των εισηγητικών προτάσεών τους, προς τους επενδυτές 

για την τοποθέτηση ή απόσυρση απο συγκεκριμένες μετοχές στα 

χρηματιστήρια, ώστε να μεγιστοποιείτε η απόδοση της επένδυσης. 

Η ιστορική αναδρομή στην παρακολούθηση της συνεχούς εξέλιξης και 

συνεχούς βελτίωσης και αναθεώρησης, των διαδικασιών ανάλυσης και 

 63



πρόβλεψης των μοντέλων, για τα των χρηματοοικονομικά μέσα και τα 

σύνθετα προϊόντα των αγορών. 

 

5.3.1. Συνοπτική παρουσίαση των συμπερασμάτων από την αναλυτική 
παρουσίαση των διαφόρων   μοντέλων αποτίμησης των μετοχών. 
 

Στα πλαίσια καταγραφής της εμπειρικής βιβλιογραφίας, αναφερθήκαμε και 

καταγράψαμε τα συμπεράσματα από τις εμπειρικές έρευνες πολλών 

ειδημόνων ερευνητών και ακαδημαϊκών θεωρητικών , που προσπάθησαν με 

διάφορες μεθοδολογικές προσεγγίσεις οικονομετρικής εμπειρικής απόδειξης 

και επαλήθευσης, να επιβεβαιώσουν τα προβλεπόμενα από τα θεωρητικά 

σχήματα (θεωρίες και μοντέλα).  

Τα συμπεράσματα από τις εμπειρικές έρευνες και αποδείξεις, που 

επιβεβαιώνουν μερικά ή ολικά τα θεμελιακά δεδομένα και προϋποθέσεις 

ισχύος του κάθε μοντέλου, σχετικά με τις προβλέψεις των μεταβολών των 

τιμών και των «μεθόδων αποτίμησης και αξιολόγησης των μετοχικών τιμών» 

και των χαρτοφυλακίων στην διαχρονική τους διάσταση 

Η χρησιμοποίηση προσεγγίσεων ερευνάς , με διαφοροποιούμενες 

οικονομετρικές προσεγγίσεις ή μεθόδους, στην επεξεργασία και ανάλυση των 

διαχρονικών δεδομένων των τιμών, από τα διάφορα χρηματιστήρια, 

υιοθετώντας ανάλογα με προηγούμενες έρευνες και διαφοροποιούμενες 

παραμέτρους και μεταβλητές, προκειμένου να επαναβεβαιώσουν η 

αναιρέσουν , την απόδειξη για την ισχύ μιας θεωρητικής πρόβλεψης για το 

ερευνώμενο ζήτημα.  

 

5.4. Βασικά ευρήματα της βιβλιογραφίας. 
 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζουμε συνοπτικά , αλλά περιεκτικά τα ευρήματα της 

βιβλιογραφικής ερευνάς, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωση του 

ερωτηματολογίου της έρευνας , για τον τρόπο επίδρασης του πολιτικού 

κινδύνου στην πορεία των εταιρικών υποθέσεων και στα αποτελέσματα γενικά 

των επιχειρήσεων και ειδικότερα των Ελληνικών συμφερόντων εταιριών.  

Επίσης τις στρατηγικές επιβίωσης και βιωσιμότητας, μέσα στον χώρο των 

Βαλκανικών αγορών των Ελληνικών συμφερόντων εταιριών. καθώς και τις 

εναλλακτικές μεθόδους αποτίμησης των μετοχών και γενικότερα των εταιρι-
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κών αποτιμήσεων 

Την καταγραφή των υφιστάμενων και προβαλλομένων προβληματισμών για 

την ερμηνευτικοτητα των χρηματοοικονομικών θεωριών ΚΑΙ των διαφόρων 

μοντέλων αποτίμησης. 

 Των κριτικών και των αναιρέσεων, επί των διαφόρων θέσεων και προτάσεων 

ερμηνείας και ανάλυσης των χρηματοοικονομικών αυτών θεωριών, όσον 

αφόρα την ορθότητα του όλου πλαισίου των θεμελιακών αρχών και «αξιω-

μάτων» τους.  

Η συγκριτική καταγραφή της συνεχούς εξέλιξης και συνεχούς βελτίωσης και 

αναθεώρησης, των διαδικασιών ανάλυσης και πρόβλεψης των μοντέλων. 

Η ανάδειξη της χρησιμοποίησης προσεγγίσεων ερευνάς για την εμπειρική 

επαλήθευση , με τις διαφοροποιούμενες οικονομετρικές προσεγγίσεις ή 

μεθόδους, στον χειρισμό και στην επεξεργασία και ανάλυση των διαχρονικών 

δεδομένων των αριθμητικών η συμβολικών τιμών, από τα διάφορα 

χρηματιστήρια. 

 

5.4.1. Συμπεράσματα για την άσκηση πολιτικών και στρατηγικής των 
επιχειρήσεων από τα διαπιστωθέντα αποτελέσματα :  
 
Με βάση λοιπόν τα διαπιστωθέντα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας, 

όσον αφορά τους πολίτικους παράγοντες με την ισχυρότερη επίδραση στα 

επιχειρηματικά δεδομένα, γίνονται πιο εμφανείς οι κατευθύνσεις σχετικά με το 

πως να προγραμματιστεί μια αποδοτική στρατηγική  για την αντιμετώπιση του 

πολιτικού κινδύνου στην χωρά με την Αναδυόμενη αγορά. .   

Μετά από την παραπάνω διαδικασία και αποτελέσματα εξάγουμε τους 

σημαντικότερους παράγοντες που έχουν επιπτώσεις στις αποδόσεις την 

αποτίμηση και την βιωσιμότητα της κάθε επιχείρησης που ενεργοποιείτε στην 

συγκεκριμένη περίπτωση στην βουλγαρική αγορά.  

Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί βοηθά τους διευθυντές και διοικούντες, 

για να καταλάβουν εναργέστερα τη συγκεκριμένη πολιτική κατάσταση και 

μετά από αυτό, για να προγραμματίσουν μια αποδοτική στρατηγική μέσα στη 

βουλγαρική αγορά.  

 65



 

ABSTRUCT 
 

VALUATION METHODS  OF STOCKS  -POLITICAL RISK AND IMPACTS IN 

THE «VALUE OF STOCKS». 

Businesses and investors are confronted the uncertainty not only from 

economic but also from political environment.  

Within an environment of economic and political instability, business and 

investor, are confront the uncertainty, not only from economic environment, 

but stronger and more heavily, by the specific political environment in 

Emerging Markets , like Balkans.  

The aim of this research is the study of the political risk and the impacts to the 

«rate of return» and the «value of stocks». 

Using the methodology of the “Data responding Analysis” and Regression 

Analysis and the Statistical computations of the data, given, from a 

questionnaire we have the  most important influential components of the 

political risk in a Balkan Country (Bulgaria), as it perceived by the acting 

Managers of Greek enterprises, according to the given (structured) questions. 

The questionnaire includes questions about the «‘opinion expression’», with 

the qualitative scale of three categories for every question. 

The questions are referring to the aspects of businessmen about Political risk 

measuring for example as variables the following questions :  

the Government stability, general socioeconomic conditions, investment 

environment and practices, the criminality, the corruption of public servants 

and businessmen, the quality of state institutions, the level of efficiency of 

the Capital Market e.t.c. 

The most important and interesting point here, is the information and 

estimation about the above mentioned parameters/ variables, and the 

opinions of the Greek Businessmen about them , in relation to the «degree of 

importance» of the variables that we analyze for Greek Businesses. 

 The results about the most important components-variables, that consist the 

«specific political risk» in Bulgaria, is of greater importance το build their own 

profitable investment strategies , Greek investors and businesses in Emerging 

Markets, like Balkans 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2    

 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  ΤΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΤΟΥ  ΘΕΜΑΤΟΣ 
 
 

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ    ΚΑΙ  ΕΝΝΟΙΕΣ   ΑΠΟ  ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ 
ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ. ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Του γάρ φρονίμου και της φρονήσεως εστί το των βελτίστων εφίεσθαι και τούτων 

προαιρετικού είναι και πρακτικός αεί. 

Γιατί το χαρακτηριστικό του φρονίμου ανθρώπου και της φρόνησης είναι να επιδιώκουν τα 

καλλίτερα πράγματα και πάντα να τα επιλέγουν και να τα πράττουν.  

Αριστοτέλης Μεγάλα Ηθικά Α  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   2   ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  ΤΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
 
 
 
 
ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 
ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ. ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ . 
 
 
 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ    ΣΤΑ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ   2 
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2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ  - 
ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 
 
2.1.1.  Η παράθεση των βασικών χρηματοοικονομικών θεωριών και 
μοντέλων πρόβλεψης των τιμών.- οι αντιπαραθέσεις και κριτικές 
 
Ο χρηματοοικονομικός και πολίτικος κίνδυνος- αντιπαραθέσεις των βασικών 
θεωριών 
 

Στο 2.1. μέρος της διατριβής , γίνετε η παράθεση της συνολικής διάρθρωσης της 

διατριβής με συνοπτική αναφορά για το τι περιέχει το κάθε κεφάλαιο και υποκεφάλαιο.  

Στα πλαίσια του σκοπού της εργασίας, όπως φαίνεται από τον τίτλο της γίνετε με την 

θεωρητική βιβλιογραφική αναφορά ( στο κεφάλαιο 2) όπου αναλύονται τα υπάρχοντα 

μοντέλα ανάλυσης και ερμηνείας των μεταβολών των μετοχικών τιμών και των 

μεθόδων αποτιμήσεως της αξίας των μετοχών και των επιχειρήσεων 

Αρχικά αναφέρονται οι θεμελιακές έννοιες και τα αξιώματα της Χρηματοοικονομικής, 

που είναι καθοριστικές για την ανάλυση των χρηματοοικονομικών φαινομένων, και 

ακολουθούν παρακάτω. 

 

2.2.  ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. 

Εδώ  στο 2.2. αναλύονται και παρουσιάζονται οι ορισμοί των βασικών 

εννοιών που χρησιμοποιούνται στην διατριβή όπως 

O χρηματοοικονομικός κίνδυνος και  πως  εισάγετε  στα  μοντέλα: 

Ο πολιτικός κίνδυνος σαν  ειδική διάσταση  του  συνολικού 

χρηματοοικονομικού   κινδύνου 

. ΟΙ σύγχρονες θεωρητικές αντιπαραθέσεις στην χρηματοοικονομική για  την  ισχύ  

των  διαφόρων  μοντέλων  πρόβλεψης. 

 
2.2.1. O χρηματοοικονομικός κίνδυνος: 
 
Εδώ έχουμε την ανάλυση του χρηματοπιστωτικού κινδύνου ,σαν βασικής έννοιας της 

χρηματοοικονομικής επιστήμης , όπου γίνετε μια γενική αναφορά για τις θεωρίες και 

δόγματα, σχετικά με την φύση του χρηματοοικονομικού κινδύνου ,την δυναμική τις 

επιπτώσεις και τα αποτελέσματα των χρηματοοικονομικών φαινομένων ,παράλληλα 

με την παράθεση – ανάλυση των βασικών εννοιών και μεθόδων της 

χρηματοοικονομικής. 
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2.2.2.   Ο πολιτικός κίνδυνος. 
 
Η ανάλυση του πολίτικου κινδύνου και η ενσωμάτωση του στην αποτίμηση στα 

πλαίσια χρηματοοικονομικής ανάλυσης: 

Στο πρώτο μέρος, γίνεται η ανάλυση16 της έννοιας ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (κινδύνου 

χώρας) στα πλαίσια χρηματοοικονομικής ανάλυσης: 

Ο πολιτικός κίνδυνος εξετάζετε εδώ, σαν εγγενές φαινόμενο στις αναδυόμενες 

κεφαλαιαγορές και οικονομίες, γιατί λόγω της «ανωριμότητας» των οικονομικών 

δομών τους και του πολιτικού συστήματος, εγκυμονούν πρόσθετους 

χρηματοοικονομικούς κινδύνους, για τις επενδύσεις άμεσες ή κεφαλαιακές στην κάθε 

χώρα με αναδυόμενες κεφαλαιαγορές . 

Και αυτό αποτελεί έναν πρόσθετο λόγο ανάλυσης των επιπτώσεων του 

πολιτικού κινδύνου στην αποτίμηση της αξίας των εταιριών και των μετοχών 

τους. 

 

2.3.    Ανασκόπηση της θεωρητικής βιβλιογραφίας 
 
Οι σύγχρονες θεωρητικές αντιπαραθέσεις στην χρηματοοικονομική. 
 
Εδώ παρατίθενται και αναλύονται (από την θεωρητική βιβλιογραφία), οι σύγχρονες 

αντιπαραθέσεις στην χρηματοοικονομική θεωρία και πολιτική, σχετικά με τον βαθμό 

ανταπόκρισης των βασικών παραμέτρων και παραδοχών του κάθε μοντέλου με την 

πραγματικότητα.  

Ειδικότερα εδώ δίνεται έμφαση στις δογματικά και μεθοδολογικά διαφορετικές 

μεθοδολογικές προσέγγισης του θέματος της εξήγησης των μεταβολών των 

τιμών και του τρόπου πρόβλεψης τους. 

Δηλαδή τον βαθμό ερμηνευτικότητας επί των πραγματικών φαινομένων και αν 

η μεθοδολογία του μοντέλου ισχύει μόνο κάτω από ορισμένες συνθήκες ad 

hoc και ceteris paribus.  

Παρατίθεται επίσης μια εκτενής ανασκόπηση της θεωρητικής βιβλιογραφίας 

όταν αναλύονται κριτικά οι απόψεις των διαφόρων οικονομολόγων, 

θεωρητικών και σχολών της χρηματοοικονομικής επί του ζητήματος των 

αιτίων της μεταβολής των τιμών των μετοχών όπως αυτές διακυμαίνονται και 

                                            
16 Χαζάκης Κωνσταντίνος, 2000., Εγχειρίδιο ξένων επενδύσεων στις Βαλκανικές 

χώρες, Εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2000. 
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διαμορφώνονται στις διάφορες κεφαλαιαγορές (χρηματιστήρια). 

 

2.4. Ανασκόπηση της εμπειρικής βιβλιογραφίας 

 

Ειδικότερα εδώ δίνεται έμφαση στις στις επί μέρους μεθοδολογικές τεχνικές των 

μοντέλων για την εμπειρική απόδειξη της ισχύος τους και τις διαφορετικές 

μεθοδολογικές προσέγγισης του θέματος της εξήγησης των μεταβολών των τιμών. 

 Προσεγγίσεις μεθοδολογικές, που δοκιμάζονται στο εφαρμοσμένο πεδίο της 

χρηματοοικονομικής και δείχνουν μέσα από τις διαδοχικές αξιολογήσεις και ελέγχους 

την επαλήθευση και μη επαλήθευση της επεξηγηματικής τους δυνατότητας., 

Προσεγγίσεις που δοκιμάζονται από την εμπειρική έρευνα και απόδειξη ώστε 

διαδοχικά να οδηγηθούμε στην διατύπωση του στοχαστικού (πιθανολογικού) 

χαρακτήρα του πεδίου έρευνάς στις κεφαλαιαγορές και στην διατύπωση 

προσεγγίσεων, όπως η «χαοτική θεωρία» και τα σύνθετα μαθηματικοστατιστικά 

μοντέλα των πολυκριτηρίων προσεγγίσεων για την σωστότερη ερμηνεία των 

διακυμάνσεων των τιμών των μετοχών και την εύρεση της αξίας τους. 

 
2.5.   Συμπεράσματα του κεφ. 2: 
 

Εδώ γίνεται η ανάλυση των συμπερασμάτων που προέκυψαν από την 

θεωρητική και εμπειρική βιβλιογραφία, πράγμα που γίνεται με τα 

υποκεφάλαια των νέων προσεγγίσεων της χρηματοοικονομικής με βάση την 

διαπιστωτική ανάλυση του σχετικού άρθρου H.B.R. (Harvard Business 

Review ) της Nancy Nichols, αν η σύγχρονη χρηματοοικονομική βασίζεται 

στην τακτικότητα της Θ.Α.Α. ή αν η ερμηνεία γίνετε με βάση μοντέλα της.  
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2.2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. - ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

 

Στο μέρος αυτό θα κάνουμε την παράθεση των χρηματοοικονομικών εννοιών 

θεωριών προσεγγίσεων , καθώς και μιας σειράς Αξιωματικών θεωρήσεων 

των διαφόρων θεωριών και επιστημονικών /μεθοδολογικών προσεγγίσεων. 

 

1. Το «αξίωμα» της θεωρίας των αποτελεσματικών κεφαλαιαγορών. 
 
Μια κεντρικού χαρακτήρα βασική θεωρία της χρηματοοικονομικής, πάνω στην 

οποία βασίζονται πολλά ερμηνευτικά μοντέλα και οι παραδοχές τους είναι για 

παράδειγμα η «θεωρία των τέλειων- αποτελεσματικών “Κεφαλαιαγορών» 

(perfect or frictionless Capital Markets). Αυτή κατά πολλούς ειδικούς ,έχει 

πολλές παραδοχές που δύσκολα ισχύουν στην πράξη, όπως 

α) η μη ύπαρξη κόστους συναλλαγών (brokerage costs) ή  

β) δεν υπάρχουν φόροι και  

γ) ότι δεν υπάρχει κόστος για την απόκτηση πληροφοριών (και άρα όλα έχουν 

την ίδια πληροφόρηση)  

δ) ότι όλοι οι επενδυτές έχουν τις ίδιες(ομοιογενείς) προσδοκίες και 

υποθέσεις. 

Οι παραδοχές αυτές υφίστανται υπό προϋποθέσεις στην πράξη και άρα οι 

υποθέσεις της θεωρίας αυτής (assumptions) είναι λίγο πολύ στον αέρα σε 

αρκετές περιπτώσεις όπως θα αναφέρουμε παρακάτω, και μιλάμε για μια 

θεωρία-βάση για την θεμελίωση του κλάδου χρηματοοικονομικής. 

Αλλά μεταξύ τόσο των θεωρητικών χρηματοοικονομολόγων όσο και των 

επενδυτικών στελεχών- μάνατζερς, τείνει να επικρατήσει η προσέγγιση ότι, 

δεν έχει τόση σημασία να κρίνουμε την ρεαλιστικότητα των υποθέσεων της 

θεωρίας, όσο το γεγονός, του πόσο συνεπείς είναι οι προβλέψεις της σε 

σχέση με την πρακτική συμπεριφορά (actual behavior) των επενδυτών και 

ειδικών διαχειριστών κεφαλαίων και χρήματος στις αγορές. 

Και εάν η θεωρία και οι υποθέσεις της φαίνονται λογικές και αξιολογημένες 

σύμφωνα με την εκφραζόμενη επενδυτική συμπεριφορά τότε σε γενικό 

επίπεδο η θεωρία είναι αποδεκτή, ανεξάρτητα από τον ρεαλισμό των 
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υποθέσεών της. 

Τέτοια είναι η περίπτωση της θεωρητικής πρότασης του γνωστού 

μοντέλου CAPM για την τιμολόγηση-αξία των μετοχών που θα δούμε πιο 

αναλυτικά στην συνέχεια  

.Αμέσως μετά την παράθεση των αντιφάσεων εννοιών των θεωριών, 

ακολουθεί ευρύτερη αναφορά στην Θ.Α.Α, ,λόγω της σημαντικότητας του 

θέματος 

Στο μέρος αυτό παραθέτουμε τις βασικές έννοιες και ορισμούς που 

χρησιμοποιούνται στην γενική και ειδική Χρηματοοικονομική θεωρία, σχετικά 

με την αποτίμηση των μετοχών και τον πολιτικό κίνδυνο. 

 

2. Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος σαν ένα εγγενές στοιχείο της 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών. 
 
Γενικά γνωρίζουμε ότι η τιμή μιας μετοχής έχει θετική (ανοδική) πορεία και 

αυξημένες αποδόσεις όταν η αγορά και η οικονομία είναι σε ανοδική πορεία 

και έχει πτωτική η φθίνουσα πορεία στην τιμή και τις αποδόσεις της, όταν η 

αγορά είναι αδύναμη.  

 Αυτό που ενδιαφέρει όμως έναν επενδυτή , είναι το ύψος της απόδοσης της 

επένδυσης του σε μετοχές, κατά την χρονική διάρκεια ενός χρηματιστηριακού 

επενδυτικού κύκλου, όπου όμως υπεισέρχεται σαν παράγοντας που 

μεταβάλει τις αποδόσεις σε θετική η αρνητική κατεύθυνση ο 

χρηματοοικονομικός κίνδυνος της μετοχής σαν κεφαλαιακής επένδυσης.  

Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος είναι ένα εγγενές και καθοριστικό στοιχείο της 

λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών, που αναφέρετε στις συνεχείς 

διακυμάνσεις των τιμών των μετοχών , άλλοτε προς αρνητική (οπότε έχουμε 

ζημίες)και άλλοτε προς θετική κατεύθυνση. 

 Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος σχετίζετε και επηρεάζει έτσι άμεσα και 

καθοριστικά τις αποδόσεις των μετοχών και των λοιπών επενδυτικών 

στοιχείων. 

Σκόπιμο λοιπόν είναι να ξεκινήσουμε με την παράθεση των βασικών 

θεωρητικών χρηματοοικονομικών εννοιών, που εμπεριέχονται στα διάφορα 

ερμηνευτικά χρηματοοικονομικά μοντέλα, που χρησιμοποιούνται για την 

επεξήγηση και ερμηνεία των χρηματοπιστωτικών φαινομένων, όπως είναι οι 

μεταβολές των τιμών των μετοχών και η αποτίμηση της αξίας τους. 
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.Οι έννοιες αυτές εμπεριέχονται στις πρώτες διατυπώσεις των σύγχρονων 

χρηματοοικονομικών θεωριών , γιαυτο η ανάλυση των « θεμελιακών 

εννοιών», γίνετε με την παράθεση του κάθε θεωρητικού μοντέλου. 

Σε δεύτερη φάση καταγράφουμε και με την κριτική που αναπτύχθηκε για την 

ερμηνευτικότητα των χρηματοοικονομικών θεωριών και μοντέλων. 

Ο συνολικός επιχειρηματικός /χρηματοοικονομικός κίνδυνος διατέμνετε σε δυο 

επί μέρους έννοιες, τον Εσωτερικό και τον Συστημικό κίνδυνο. 

Α) κίνδυνος εσωτερικός η ενδοεπιχειρησιακός. ( Firm-Specific Risk) 

Β) Τον αγοραίο η Συστημικό κίνδυνο.( Market or systematic Risk) 

Το επόμενο που ενδιαφέρει αν οι δυο αυτοί τύποι είναι ελέγξιμοι και μπορούν 

να εξουδετερωθούν με δικές μας πράξεις και δράσεις. 

α) Έτσι ο κίνδυνος ο εσωτερικός η ενδοεπιχειρησιακός αφορά τμήμα του 

κινδύνου ενός χρεογράφου και θεωρείτε διαφοροποιήσιμος Κίνδυνος δηλ. 

ελέγξιμος.(Firm Specific or diversifiable risk), αφού αναφέρετε σε τυχαία 

αποτελέσματα η συμβάντα, που δημιουργούνται από γεγονότα ή 

συμπεριφορές που αναφέρονται στη λειτουργία της επιχείρησης.  

Μπορεί δε ο κίνδυνος αυτός να περιορισθεί ή εξαλειφθεί με κατάλληλη 

διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου( Portfolio). 

β) Ο «Αγοραίο»ς η «Συστημικό»ς η «μη διαφοροποιήσιμος» Κίνδυνος.  

Η προέλευση του συστημικού ή αγοραίου κινδύνου είναι εξωγενής και 

προέρχεται από γεγονότα ή παράγοντες μακροοικονομικών και πολιτικών 

διαταραχών όπως: τον πληθωρισμό, τα υφεσιακά φαινόμενα ή έντονα 

ανοδικές τάσεις, υψηλά επιτόκια και μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα ή 

νομισματικές υποτιμήσεις/ ανατιμήσεις, ή ακόμη διαταραχές από πολιτικές 

εξελίξεις ή πολεμικά γεγονότα. 

Είναι δε προφανές ότι σχεδόν όλες οι μετοχές επηρεάζονται αρνητικά από 

τέτοιου είδους γεγονότα, που οφείλονται σε ευρύτερες εξωγενείς δυνάμεις 

πολιτικοοικονομικού, δηλ. συστημικού χαρακτήρα, που ασκούν επίδραση 

δομικά στην λειτουργία της αγοράς. 

Αυτός ο κίνδυνος δεν μπορεί όμως να μειωθεί ή εξουδετερωθεί, παρά από μια 

ορθή διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου ,όπως θα δούμε στην αντίστοιχη 

θεωρία του Markowitz 
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3. Συστημικός κίνδυνος και  premium. 
 

Η ύπαρξη λοιπόν του συστημικού κινδύνου, θέτει το ζήτημα του premium μιας 

μετοχής, δηλ. μιας πρόσθετης ανταμοιβής η πρόσθετης απόδοσης. 

Το premium είναι δηλ. το επί πλέον ασφάλιστρο, για το ύψος του 

αναλαμβανομένου κινδύνου από την μετοχή, που πρέπει να δοθεί στον 

κάτοχο μετοχών, που αναλαμβάνει αυτό το ρίσκο (κίνδυνο) που δεν είναι 

διαφοροποιήσιμος. 

Η ανταμοιβή (premium) αυτή περιγράφεται ως μια δυναμική έννοια , που 

ορίζει ότι : 

«Όσο ψηλότερος είναι ο κίνδυνος τόσο υψηλότερη είναι και η αναμενόμενη 

απόδοση» , ώστε ο επενδυτής να έχει κίνητρο να κρατήσει τις μετοχές». 

Πως όμως η Επικινδυνότητα (riskness) μιας συγκεκριμένης μετοχής μπορεί 

να μετρηθεί. 

Μια από τις απαντήσεις στο παραπάνω ερώτημα δίνεται από την ιστορικά 

πρωτοεμφανισθείσα θεωρία του Χαρτοφυλακίου και το μοντέλο του «Capital 

Assets Pricing Model»- (CAPM)». 

είναι ότι: «το σχετικό ρίσκο (relative risk) μιας μετοχής17, είναι ο «Βαθμός 

Συνεισφοράς» η απόδοσης της, στο επίπεδο επικινδυνότητας ενός σωστά 

διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου». 

Έτσι ενώ μια μετοχή που κατέχεται από έναν επενδυτή εμφανίζει έναν 

«συνολικό κίνδυνο» που όμως ελαττώνεται όταν διαφοροποιείται το 

χαρτοφυλάκιο.  

Η διαχρονική αξία του χρήματος και η ανάλυση των προεξοφλημένων 

ταμειακών ροών 

Μια άλλη βασική έννοια της χρηματοοικονομικής θεωρίας18, είναι αυτή που 

αναφέρεται στον τρόπο η «μέθοδο της “Αποτίμησης των Μελλοντικών 

Ταμιακών Ροών», και ονομάζεται “Ανάλυση των προεξοφλημένων Ταμειακών 

Ροών”19 (Discounted Cash flow analysis) – DCF analysis). 

                                            
17 Williams J.B.: The theory of investment Value (Cambridge, Mass; Harward 
University Press 1938 
18 Gordon J. Myron, The investment, financing and Valuation of the 
Corporation. Home wood, Irwin 1962 
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Η βασική ιδέα του υπολογισμού των μελλοντικών ταμειακών ροών είναι η 

“Χρονική Αξία του Χρήματος” (time Value of money), επειδή ένα ευρώ που 

επενδύεται σήμερα δίνει εισόδημα ήδη από αυτήν την χρονική στιγμή, έναντι 

ενός ευρώ που θα κατέχουμε στο μέλλον και θα δίνει εισόδημα από τότε. 

Αυτό που πρέπει να υπολογισθεί εδώ, πέρα από την καθ’ αυτή δυσκολία να 

υπολογισθούν οι μελλοντικές ταμιακές εισροές είτε σ’ ένα χρεόγραφο-μετοχή 

είτε ενός νέου επενδυτικού σχεδίου, είναι η εκτίμηση του βαθμού του 

χρηματοοικονομικού κινδύνου (riskiness) που εμφανίζουν οι μελλοντικές 

ταμειακές ροές και ο τρόπος ενσωμάτωσης του στην ανάλυση, ώστε ν’ 

αναχθούν σε καθαρές παρούσες αξίες – ΚΠΑ. 

Αυτό γίνεται με δύο τρόπους α) Την “Ισοδύναμη Βεβαιότητα” (certainty 

equivalent – CE) όπου αφαιρούμε ένα ποσό για τον εκτιμώμενο κίνδυνο ή β) 

την μέθοδο του “κίνδυνο-προσαρμοσμένου προεξοφλητικού επιτοκίου” (Risk-

adjusted discount rate –RADR) όπου εδώ πρέπει να προσδιορίσουμε το ύψος 

του εκάστοτε προεξοφλητικού επιτοκίου ανάλογα με το εκτιμώμενο ύψος του 

κινδύνου. 

Στην μέθοδο DCF λαμβάνεται υπ’ όψη και το “Κόστος Ευκαιρίας” (opportunity 

cost) της εναλλακτικής τοποθέτησης του επενδυτικού κεφαλαίου τουλάχιστον 

σε μη-κινδυνοφόρες επενδύσεις (π.χ. κυβερνητικά χρεόγραφα κ.λπ.) 

προσδιορίζοντας ένα προεξοφλητικό επιτόκιο γι’ αυτό το κόστος αυτό που θα 

αντανακλά τρεις παράγοντες. 

α) Το βαθμό κινδύνου των χρηματοροών. Αυτός θα είναι μεγαλύτερος όσο πιο 

επικίνδυνη είναι η επένδυση (π.χ. οι μετοχές έναντι των ομολόγων) 

β) Το επικρατούν επίπεδο των ποσοστών αποδόσεων στην οικονομία την 

κάθε περίοδο (prevailing level of rates of return). Αυτό εξαρτάται σε κάθε 

περίοδο από το ύψος του πληθωρισμού, το ύψος των επιτοκίων). 

γ) Τον χρονισμό στον υπολογισμό των χρηματοροών. 

Αυτός συνήθως είναι σε ετήσια βάση, (μπορεί και εξαμηνιαία ή τρίμηνη) και 

τότε έχουμε την αναγωγή σε όρους ανάλογα αν και όλοι οι στάνταρ πίνακες  
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4. Χρηματοοικονομικός   κίνδυνος και η  συνδεόμενη «Αναμενομένη 
Απόδοση». 

 

Εδώ κατ΄αρχάς έχουμε την βασική έννοια της «Προσδοκώμενης 

αναμενόμενης απόδοσης» (expected rate of return), σ’ ένα χρονικό διάστημα,  

που είναι όμως συνάρτηση του «επιπέδου κινδύνου» που επιλέγουμε για  

κάθε επίπεδο απόδοσης.  

Δηλαδή ο κίνδυνος ( και η διαβάθμιση του κινδύνου) συναρτάτε και μετριέται 

με την μεταβλητότητα των δυνατών(πιθανών) αποδόσεων, γύρω από τον 

αριθμητικό μέσο.  

Το στατιστικό μέτρο της μεταβλητότητας των αποδόσεων μιας μετοχής, είναι 

διακύμανση και η Τυπική Απόκλιση (το τετράγωνο της απόκλισης των 

αποδόσεων από τον μέσο όρο της αγοράς).  

Έτσι η χρηματοοικονομική θεωρία λέει ότι, για «δοθείσα Αναμενόμενη η 

Προσδοκώμενη απόδοση» (που αποτελεί τον μέσο όρο όλων των πιθανών 

εναλλακτικών αποδόσεων), θα επιλεγεί η επένδυση με τον χαμηλότερο 

κίνδυνο, και αντιστρόφως με δεδομένο το «επίπεδο κινδύνου», επιλέγεται 

(προτιμάτε) ή επένδυση που δίνει την υψηλότερη απόδοση.  

Άρα θεωρείτε, ότι ο επενδυτής κινείτε επί των «καμπυλών αδιαφορίας»,που 

αντιπροσωπεύουν ανάλογους «συνδυασμούς κινδύνου – απόδοσης» και 

εμφανίζουν ένα «δεδομένο επίπεδο χρησιμότητας» που αποκτάται από ένα 

χαρτοφυλάκιο.  

Οι Χρηματοοικονομικές πράξεις λοιπόν , που γίνονται με επιλογές 

εναλλακτικές και αβέβαιες προς το τελικό αποτέλεσμα της απόδοσης, είναι ο 

«χρηματοπιστωτικός κίνδυνος».  

Ο κίνδυνος λοιπόν είναι η κατάσταση, όπου υπάρχουν πολλά εναλλακτικά 

πιθανά αποτελέσματα, τα οποία δεν μπορούν να εκτιμηθούν με άμεσο τρόπο, 

για αυτό χρησιμοποιούμαι την έννοια της «αναμενόμενης ή προσδοκώμενης 

απόδοσης», που υπολογίζετε ή μετριέται με την «μέση απόκλιση 

τετραγώνων» (standard deviation) και τον συντελεστή μεταβλητότητας 

(coefficient of valuation).  

Από αυτό βγαίνει και η ανάγκη «διαφοροποίησης των χαρτοφυλακίων» (στην 

πρακτική και θεωρία της χρηματοοικονομικής διοίκησης) στα πλαίσια της 

«θεωρίας του χαρτοφυλακίου», όπου τίθεται σε ορθολογική βάση το πλαίσιο 
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ανάλυσης και επιλογής, για την «πλέον κατάλληλη επενδυτική απόφαση», 

που οδηγείτε μέσω της ¨εκτιμώμενης η αναμενόμενης απόδοσης που είναι το 

αποτέλεσμα μια σύνθεσης κινδύνου – αποδοτικότητας.  

Και η σύνθεση αυτή είναι αναγκαία λόγω της αβέβαιης φύσης των 

χρηματοπιστωτικών αγορών και της «μεταβλητότητας των αποδόσεων των 

χρηματοπιστωτικών μέσων» (ή προϊόντων) βάση των οποίων γίνεται η 

επένδυση.  

Δηλαδή ο συσχετισμός και η διασύνδεση των διάφορων περιοχών του 

κόσμου δεν είναι τόσο στενός, ώστε να επηρεάζετε άμεσα βραχυχρόνια ή μια 

κεφαλαιαγορά από την άλλη. 

Έτσι π.χ. αν οι τιμές των μετοχών ενός Ευρωπαϊκού Χρηματιστηρίου π.χ. 

Παρισιού και Άμστερνταμ δεν πηγαίνουν καλά, το χαρτοφυλάκιο αντισταθμίζει 

τις ζημιές ή τις χαμηλές αποδόσεις από τα χρηματιστήρια του Χονγκ – Κονγκ 

και της Αθήνας που είχαν θετικές ταυτόχρονα αποδόσεις.  

Έτσι η διεθνής πρακτική και εμπειρία, ήταν να δημιουργείτε/ κατασκευάζετε 

ένα «διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο σε διεθνή βάση, ώστε να έχει ο 

συνδυασμός αυτός σαν αποτέλεσμα τελικές υψηλές αποδόσεις με (σχετικά) 

χαμηλό ρίσκο.  

Έτσι έρευνες (Standard C. Beinstein) των ετών 1970 – 1975, έδειξαν ότι οι 

Αμερικανικές μετοχές είχαν για μια δωδεκαετία υψηλότερη απόδοση από τις 

μη Αμερικανικές μετοχές.  

Για μια διετία όμως (αυτής της περιόδου) οι αποδόσεις και των δύο ομάδων 

αυτών μετοχών ήταν η ίδια. 

Άλλες έρευνες (π.χ. της T. Power Price – Baltimore), που εξέτασαν τις 10 

μεγαλύτερες κεφαλαιαγορές του κόσμου, μεταξύ των ετών 1980 – 1999, οι 

Η.Π.Α. βρέθηκε μόνο (1) φορά το έτος 1982 είχε την καλύτερη απόδοση με 

των 10.  

Βρέθηκε επίσης ότι σε σχέση με άλλες κεφαλαιαγορές το Χονγκ – Κονγκ είχε 

για δύο φορές καλύτερη απόδοση του. 

Στην συνέχεια όμως παρατηρείτε την τελευταία περίοδο ετών μια αλλαγή της 

τάσης, (από την προηγούμενη κατάσταση των διαφοροποιημένων διεθνώς 

αποδόσεων), αλλά η τάση που παρατηρείτε είναι η μη διαφοροποίηση των 

επενδύσεων δηλαδή μια τάση να είναι περίπου εξισωμένες ή χωρίς πολύ 

μεγάλες διαφορές στις αποδόσεις.  
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Έτσι ο δείκτης της Standard d. Poor (S&P) 500 είχε μια πτώση κατά 12,8%. 

Αλλά κατά το ίδιο ποσοστό πτώση παρουσιάζετε και στις υπόλοιπες διεθνείς 

κεφαλαιαγορές.  

Έτσι στην Ευρωζώνη, οι τιμές των μετοχών παρουσίασε μια πτώση 12,9%. 

Στην Αγγλία η πτώση είναι 13,10%, στην Γαλλία κατά 12,9%, στην Γερμανία 

στο 13%, στον Καναδά στο 15,20% και την Σιγκαπούρη κατά 13%. 

Μοναδική εξαίρεση είναι η Ιαπωνία με ποσοστό μόλις 5,20%. Έτσι για δύο 

χρονιές στα διεθνή χρηματιστήρια η κίνηση των μετοχών ήταν προς την ίδια 

κατεύθυνση. 

Το ίδιο παρατηρήθηκε και στα ποσοστά πτώσης της απόδοσης των 

ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, γεγονός που επιβεβαιώνει την σταθερότητα της 

τάσης της εξίσωσης των αποδόσεων σε όλες τις διεθνείς κεφαλαιαγορές την 

ίδια χρονική περίοδο ή φάση.  

Άρα αφού σύμφωνα με την θεωρία των Αποτελεσματικών Αγορών :  

α) ούτε οι ιστορικές τιμές των μετοχών.  

β) ούτε όλες οι πληροφορίες οι τρέχουσες και μελλοντικές , δεν επηρεάζουν 

την τάση της κίνησης των τιμών των μετοχών, (σύμφωνα με τις παραδοχές 

της Αποτελεσματικής της αγοράς που πρέπει να ενσωματώνει άμεσα κάθε 

πληροφορία), τότε μόνο «τυχαία» και με τον «νόμο των πιθανοτήτων», μπορεί 

να γίνει πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών.  

Έτσι η καλύτερη στρατηγική, είναι η στρατηγική του «ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ», με αμυντικές και επιθετικές τακτικές στην πορεία του 

χρόνου και εναλλαγές ρευστοποιήσεων και επαναφορών ανάλογα με την 

κατάσταση της αγοράς. 

 

5  .Η έννοια της αντιστάθμισης του κινδύνου /απόδοσης. 
 

Από την θεωρητική υπόθεση της “Αποτελεσματικής Αγοράς” εύκολα 

οδηγούμαστε στην υπόθεση η ιδέα της επενδυτικής αντιστάθμισης κινδύνου 

και απόδοσης που σημαίνει ότι έχουμε υψηλότερες αποδόσεις, όταν έχουμε 

υψηλότερο ρίσκο στην επένδυση (βασικά σε χρεόγραφα στις κεφαλαιαγορές). 

Έτσι π.χ. αν η αναμενόμενη απόδοση μιας εταιρικής ομολογίας 

(corporate bond) είναι 8%, η μετοχή της ίδιας εταιρείας πρέπει να έχει 

απόδοση υψηλότερη π.χ. 14%, λόγω του υψηλότερου ρίσκου. 
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Από εκεί και πέρα επειδή οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι αποτελεσματικές 

δεν μπορεί κανείς να κάνει υπεραποδόσεις, εκτός τυχαίων περιπτώσεων. 

Ενώ αντίθετα στις “Αγορές προϊόντων” (product Markets), όταν έχουμε 

μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές ή ακόμη και αγορές Μονοπωλιακού 

ανταγωνισμού είναι σύνηθες και να κάνει υπερκέρδη (υπεραποδόσεις) η 

εταιρεία, επειδή οι αγορές αυτές δεν είναι αποτελεσματικές, ώστε να 

εξισώνουν τις αποδόσεις στις αγορές μέσω της “δίκαιης” τιμολόγησης των 

χρεογράφων. 

Μόνον στον καθαρό ανταγωνισμό θα λέγαμε ότι οι τιμές και αποδόσεις 

πλησιάζουν να διαμορφώνονται μ’ έναν πιο δίκαιο τρόπο, χωρίς δηλ. 

υπεραποδόσεις βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον. Ενώ για να υπάρξουν 

υποαποδόσεις ή υπεραποδόσεις στις κεφαλαιαγορές πρέπει να υπάρχει 

ειδική αιτία που τις προκαλεί. Όπως π.χ. όταν έχουμε ευκαιριακές καινοτομίες 

στις διαρθρώσεις των κεφαλαιαγορών. 

Με τις παραπάνω έννοιες συναρτάται και τρόπος στοχοθεσίας των 

διοικούντων διευθυντικών στελεχών (CEO’s), που τους παραχωρήθηκε η 

εξουσία λήψης των εταιρικών αποφάσεων (στρατηγικών και τακτικών) μέσα 

από την “Θεωρία της Πρακτόρευσης” (Agency theory) που μπορούν να 

δημιουργήσουν ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ διευθυντών και μετόχων ή 

μεταξύ πιστωτών και μετόχων, ανάλογα με τους στόχους και την κατεύθυνση 

των αποτελεσμάτων, που μπορούν να εξυπηρετούν με υψηλότερη 

προτεραιότητα τον στόχο που αποκαλείται “Μεγιστοποίηση της Εταιρικής και 

μετοχικής αξίας” (Shareholders Value) ή μεγιστοποίηση της μετοχικής 

περιουσίας (Shareholders wealth). 

 

6. Ο Κανόνας της διαφοροποίησης στην παγκοσμιοποιημένη  αγορά. 
 
 
Ένας από τους βασικούς κανόνες στη διεθνή επενδυτική δράση, δηλαδή της 

επένδυσης στις διεθνείς χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές σε διάφορες 

χώρες, ήταν να διαφοροποιείς το χαρτοφυλάκιό σου σε διεθνές επίπεδο, γιατί 

έχουν διαφορετικές-(αρνητικές) συνδιακυμάνσεις οι μετοχές μεταξύ τους.  

Και βέβαια αυτό στηριζόταν στο γεγονός ότι, όταν οι αποδόσεις των 

χρεογράφων (μετοχών) σε κάποια μέρη του κόσμου ήταν χαμηλή ή πολύ 

χαμηλή, σε άλλα χρηματιστήρια και κεφαλαιαγορές ήταν αντίθετα υψηλή ή 
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υψηλότερη και έτσι με την διεθνοποίηση των τοποθετήσεων σε χρεόγραφα, 

αντισταθμιζότανε η χαμηλή ή αρνητική απόδοση του επενδυτικού 

χαρτοφυλακίου που θα ήταν έτσι αν υπήρχε μονομερής γεωγραφική 

τοποθέτηση στο χαρτοφυλάκιο.  

Και βέβαια βασιζόμαστε στο γεγονός ότι, οι διάφορες κεφαλαιαγορές στα 

διάφορα σημεία του κόσμου, είχαν τη δική τους τοπική δυναμική, δηλαδή 

επηρεαζόταν κύρια από την τοπική δυναμική των εξελίξεων γύρω από την 

πορεία των τιμών των μετοχών.  

Δεν είχαμε δηλαδή μια ισχυρή επίδραση στη δυναμική και την πορεία των 

τιμών των μετοχών, από τις εξελίξεις και δυναμικές άλλων τόπων ή χωρών ή 

περιοχών. 

Γεγονός όμως που αντιστράφηκε ως ένα βαθμό σήμερα, με την ενοποίηση και 

ενιαιοποίηση που δημιουργεί η Παγκοσμιοποίηση. Γιατί η παγκοσμιοποίηση 

αναιρεί εν μέρει τον κανόνα της ασφάλειας στις διεθνείς επενδύσεις των 

χαρτοφυλακίων.  

Στην  συνεχεία  θα  γίνει  μια  σύντομη  αναφορά  στην  θεωρία  του  

Χαρτοφυλακίου  δηλ.  το μοντέλο του Markowitz  και  του  μοντέλου  του  

CAPM , γιατί  είναι  οι   πρωτογενείς  και  βασικές  θεωρίες, στην  προσπάθεια  

διαχείρισης των  χαρτοφυλακίων και  ερμηνείας  των μετοχικών  τιμών.  .
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2.3.   ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ    ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. 
 
2.3.1. Η εξέλιξη και οι διαφοροποιήσεις της θεωρίας του χαρτοφυλακίου 

και   του  CAPM   

1.  Η   θεωρία του χαρτοφυλακίου 

 Η λογική της σύνθεσης χαρτοφυλακίου με βάση τον κίνδυνο και την απόδοση 
της θεωρίας του MARKOWITZ 
 
 
Η ιστορία της « σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίου» ξεκίνησε όπως είπαμε 

από την πρόταση του H. Markowitz, ο οποίος προσπάθησε να υπερκεράσει 

τις αδυναμίες των έως τότε ασφαλείς προβλέψεις των χρηματιστηριακών 

τιμών και της εξ αυτής μεγιστοποίησης της αποδοτικότητας της επένδυσης σε 

τίτλους. 

Ο Markowitz θεωρώντας, ότι αφού είναι δύσκολο έως και αδύνατο να 

προβλέψει κανείς τις μεταπτώσεις / διακυμάνσεις στην διαμόρφωση της τιμής 

μιας μετοχής, δεν έχει νόημα να προσπαθείς να το κάνεις αυτό αποδεχόμενος 

την ισχύ της πρότασης αποτελεσματικών αγορών ότι δηλ. δεν είναι δυνατόν 

να προβλέψεις τις τιμές, γιατί οι αγορές είναι αποτελεσματικές και εξισώνουν 

αμέσως τις αποδόσεις των διάφορων μετοχών.  

Τι προτείνει λοιπόν σαν οικονομική σύλληψη για τον κίνδυνο η θεωρία του 

χαρτοφυλακίου. 

Ο Markowitz πρότεινε, για να εξουδετερώσει τον κίνδυνο μειωμένων ή 

αρνητικών αποδόσεων από τις επιλογές μεμονωμένων μετοχών τον 

σχηματισμό ενός «χαρτοφυλακίου μετοχών», που η σύνθεσή του (το 

λεγόμενο αποτελεσματικό χαρτοφυλάκιο) θα αλληλοεξουδετέρωνε τον κίνδυνο 

από τις αρνητικές αποδόσεις των (θετικά ) αυτοσυσχετιζομένων μετοχών , και 

θα εγγυάται μια στάνταρ ικανοποιητική απόδοση.  

Αναφέρεται δε και αναλύει τη σχέση ανάμεσα στο ύψος της απόδοσης και τον 

κίνδυνο που περικλείει κάθε μετοχή.  

Αυτή είναι η οικονομική θεωρία και σύλληψη, γύρω από την θεωρία του 

χαρτοφυλακίου, ότι μπορείς να ελέγχεις το βαθμό του κινδύνου, μέσω μιας 

«κατάλληλης σύνθεσης του χαρτοφυλακίου των τίτλων.  

Το μυστικό δηλαδή είναι η σωστή διαφοροποίηση των μετοχών του 

χαρτοφυλακίου. Η επιλογή των μετοχών του «καλαθιού αυτού» γίνεται με την 
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αυτοσυσχέτιση κάθε μετοχής με όλες τις άλλες του χαρτοφυλακίου ώστε να 

μην επηρεάζονται η μια από τις αιτίες της άλλης. Πράγμα όμως πρακτικά 

πολύ δύσκολο ,χρονοβόρο και κοστοβόρο, γιατί πρέπει π.χ. για ένα 

χαρτοφυλάκιο 100 τίτλων /μετοχών, πρέπει να γίνουν 100 χ 100 – 100 = 9900 

συσχετίσεις των μετοχών που πρέπει να μην αλληλεξαρτώνται.  

Αυτήν τη δυσκολία την ξεπερνούν οι Litner & Sharpe με την προσθήκη του 

συντελεστή κινδύνου της μετοχής του γνωστού beta (β) ,σαν συντελεστή 

αυτοσυσχέτισης της σχετικής απόδοσης της μετοχής με το χαρτοφυλάκιο της 

αγοράς, δηλαδή το γενικό δείκτη του χρηματιστηρίου, γεγονός βέβαια που 

μειώνει δραματικά την ανάγκη των συγκρίσεων μεταξύ των μετοχών. 

Ο Markowitz βέβαια αποδεχόταν και πραγματικότητα της αγοράς, ότι κάποιοι 

βγάζουν κατά συστηματικό τρόπο κέρδη υψηλότερα από τους άλλους.  

Άρα οι αγορές δεν είναι πάντα αποτελεσματικές κατά την καθαρή έννοια της 

αντίστοιχης θεωρίας των Αποτελεσμάτων Αγορών. 

Το χαρτοφυλάκιο που πρότεινε τώρα ο Markowitz, ήταν ότι μπορούσε να 

πετύχει κάποιος λογικές αποδόσεις γύρω από την μέση απόδοση της αγοράς, 

κάνοντας τον κατάλληλο συνδυασμό κινδύνου / απόδοσης, μέσα από τη 

διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου.  

Δηλαδή για να πάρεις μεγαλύτερη απόδοση πρέπει να δεχθείς και 

υψηλότερο επίπεδο κινδύνου και αντίστροφα. 

 

Το μοντέλο του Markowitz   

Το μοντέλο του Markowitz, παρά τις όποιες αδυναμίες του, αποτέλεσε τη 

βάση για τη λεγόμενη "σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου".  

Βασική ιδέα του μοντέλου είναι η επιλογή ενός "άριστου" χαρτοφυλακίου 

που αποτελείται από μετοχές ή από άλλες επενδύσεις που εμπεριέχουν 

κίνδυνο, το οποίο να προσφέρει στον επενδυτή την καλύτερη δυνατή σχέση 

κινδύνου-απόδοσης.    

ο συνδυασμός του χαρτοφυλακίου που εμπεριέχει κίνδυνο με ένα 

χαρτοφυλάκιο μηδενικού κινδύνου 

ο συνδυασμός του χαρτοφυλακίου που εμπεριέχει κίνδυνο με ένα 

χαρτοφυλάκιο μηδενικού κινδύνου, έτσι ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η σχέση 

κινδύνου-απόδοσης του χαρτοφυλακίου που θα προκύψει από τη συνένωση 

των δύο παραπάνω χαρτοφυλακίων. Και μάλιστα, τη φορά αυτή τα 
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προτεινόμενα από το μοντέλο χαρτοφυλάκια (που προκύπτουν από τη 

μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής του χαρτοφυλακίου χωρίς κίνδυνο και 

του "άριστου" προτεινόμενου χαρτοφυλακίου με κίνδυνο, στο συνολικό 

χαρτοφυλάκιο) είναι πολύ περισσότερα του ενός, καθώς κάθε ένα από αυτά 

παρουσιάζει μια διαφορετική σχέση κινδύνου και προσδοκώμενης απόδοσης. 

η επιλογή εκείνου του χαρτοφυλάκιου που ανταποκρίνεται στη συμπεριφορά 

του επενδυτή απέναντι στον κίνδυνο. 

τέλος, η επιλογή από τα παραπάνω προτεινόμενα χαρτοφυλάκια, εκείνου που 

ανταποκρίνεται στη συμπεριφορά του επενδυτή απέναντι στον κίνδυνο. 

 

Τα μειονεκτήματα του μοντέλου Markowitz . 

Δυσκολία στην πρόβλεψη των αποδόσεων κάθε μετοχής για τη συγκεκριμένη 

χρήση και επιπλέον στην πρόβλεψη επέλευσης κάθε ενδεχόμενης απόδοσης. 

 

έλλειψη ουσιαστικής αιτιολόγησης του γιατί η μέση προσδοκώμενη απόδοση 

του παρελθόντος θα πρέπει να αποτελεί και την προσδοκώμενη απόδοση της 

τρέχουσας χρήσης 

  

γιατί η μέση τυπική απόκλιση του παρελθόντος θα πρέπει να αποτελεί την 

τυπική απόκλιση της τρέχουσας χρήσης 

 

Η οικονομική σκέψη πίσω από τη θεωρία του MARKOWITZ. 
 

Η οικονομική σκέψη που διατρέχει την σύνθεση του «Αρίστου ή 

Αποτελεσματικού Χαρτοφυλακίου» είναι η μείωση των μεγάλων μεταπτώσεων 

των τιμών και των αποδόσεων,. που άλλοτε μπορεί να είναι θετικές ή 

αρνητικές.  

Το μυστικό για να αποφεύγεται αυτό, είναι η κατασκευή του άριστου / 

αποτελεσματικού χαρτοφυλακίου, με τα ανάλογα είδη μετοχών που περιέχει, 

ώστε να μην επηρεάζονται όλες από τα ίδια μακροοικονομικά και 

μικροοικονομικά αίτια.  

Στόχος μέσα από τη διαχείριση αυτού του άριστου χαρτοφυλακίου είναι οι 

υψηλότερες δυνατές αποδόσεις με τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο πάντα βέβαια 

σε λογικά πλαίσια διακύμανσης.  
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Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή των μετοχών πρέπει να γίνεται μετά την ανάλυση 

και συσχέτιση των εταιρικών και λοιπών οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων, 

που επιδρούν στην πορεία των μετοχών στις κεφαλαιαγορές. 

 

Διάγραμμα 1.  ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ  ΜΙΑΣ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ. 
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2.3.1.1. Οι   παραδοχές της «θεωρίας του  χαρτοφυλακίου». 

 

Το μοντέλο του «Επιλεγμένου Χαρτοφυλακίου» του Markowitz, εξουδετερώνει 

βασικά τον «ειδικό κίνδυνο» (specific risk) ,δηλαδή τον κίνδυνο από τις 

υπαρκτές εσωτερικες εταιρικές διαφοροποιήσεις, σχετικά με τον δυναμισμό 

και τα αποτελέσματα τους. 

Έτσι οι διαφοροποιήσεις αυτές αντανακλώνται στο ύψος της τιμής της μετοχής 

της. Δεν μπορεί όμως η διαφοροποίηση να εξουδετερώσει των αγοραίο / 

συστημικό κίνδυνο παρά μόνον εμμέσως και υπό προϋποθέσεις.  

Το μοντέλο έχει όμως υποθέσεις ή παραδοχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η 

εφαρμογή του, που δέχονται ισχυρότατη κριτική για το κατά πόσο ανταποκρί-

νεται στην πραγματικότητα, άρα αμφισβητούν την ερμηνευτικότητά του.  

Οι βασικές παραδοχές του μοντέλου είναι: 

1) Σχετικά με τη συμπεριφορά20 και πρακτική του επενδυτή 

 Ο επενδυτής προσπαθεί πάντα να μεγιστοποιήσει την απόδοση της 

επένδυσής του, στον ορίζοντα μιας περιόδου. 

 Προσπαθεί να αποφύγει τον κίνδυνο με την κατάλληλη επιλογή των 

μετοχών του χαρτοφυλακίου του με βάση την αυτοσυσχέτισή τους. 

 Επιλέγει τις μετοχές του χαρτοφυλακίου με βάση τη διακύμανση των 

αποτελεσμάτων και την μέση απόδοση της μετοχής. 

2) Όσον αφορά την Αγορά και τη θεσμική λειτουργία της 

 Θεωρεί ότι οι αγορές είναι αποτελεσματικές, γιατί αλλιώς δεν έχει 

νόημα η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου, αν οι αποδόσεις και διακύμανση 

των μετοχών δεν υπακούν στους αυτοματισμούς της αγοράς που εξισώνουν 

τις αποδόσεις των μετοχών, άμεσα και γρήγορα δηλ. αποτελεσματικά. 

 Στο χαρτοφυλάκιο δεν συμπεριλαμβάνονται τίτλοι άνευ κινδύνου γιατί 

έχουν ίδια αιτία απόδοσης όπως π.χ. τα ομόλογα και δεν υπάρχει κόστος 

αγοράς – πώλησης των μετοχών. 

Όμως το μοντέλο του Markowitz, δεν λαμβάνει υπόψη του παράγοντες όπως 

                                            
1. 20 Brealey, R.A and Myers S.C. ,2000, ‘’Principles of Corporate Finance’’, 

7th ed., New York: McGraw-Hill. 
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π.χ. την επίδραση του πληθωρισμού στην αλλοίωση των οικονομικών μεγε-

θών, τις αλλαγές του ύψους του επιτοκίου, ή τη μείωση του πραγματικού 

εισοδήματος κ.τ.λ.. 

Γιατί αυτοί οι πραγματικοί οικονομικοί παράγοντες, είναι γνωστό ότι 

επηρεάζουν πολύ σημαντικά τα εταιρικά αποτελέσματα και άρα μέσω αυτών 

και τις τιμές των μετοχών. 

Άλλη βασική προβλεπτική αδυναμία του μοντέλου του Markowitz, που 

αποτέλεσε την καίρια κριτική και αμφισβήτησή του, είναι η θεωρητική του 

αδυναμία να ανταποκριθεί στην πραγματικότητα των αγορών, όταν αυτές 

καταρρέουν κατά δομικό τρόπο. 

  

2.3.1.2. Η  θεωρία  του  μοντέλου του   C.A.P.M.  και  η   ιστορική 
αναδρομή των  μετασχηματισμών   του.    
 
 
Από την εισαγωγή του μοντέλου στις αρχές της δεκαετίας του '60, το CAPM 

αποτέλεσε ένα από τα πιο προκλητικά θέματα στην χρηματοοικονομική 

επιστήμη. Σχεδόν οποιοσδήποτε διευθυντής που θέλει να αναλάβει ένα 

πρόγραμμα πρέπει να δικαιολογήσει την απόφασή του βασισμένη εν μέρει 

στο συγκεκριμένο υπόδειγμα. Ο λόγος είναι ότι το μοντέλο παρέχει τα μέσα σε 

μια εταιρία να υπολογίσει το ποσοστό απόδοσης που οι επενδυτές απαιτούν.  

Το υπόδειγμα αυτό ήταν η πρώτη επιτυχής προσπάθεια αξιολόγησης 

του κινδύνου των ταμειακών ροών ενός επενδυτικού προγράμματος και η 

εκτίμηση του κόστους του κεφαλαίου και της προσδοκώμενης απόδοσης που 

οι επενδυτές θα απαιτήσουν εάν πρόκειται να επενδύσουν στο πρόγραμμα. 

Το υπόδειγμα αναπτύχθηκε για να εξηγήσει τις διαφορές σχετικά με την 

ανταμοιβή του κινδύνου (risk premium) ανάμεσα στα οικονομικά αγαθά . 

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτές οι διαφορές οφείλονται στις διαφορές του 

κινδύνου στις αποδόσεις των μετοχών. 

Το μοντέλο δηλώνει ότι το κατάλληλο μέτρο για την εκτίμηση του 

κινδύνου ενός χρηματοοικονομικού αγαθού είναι ο συντελεστής βήτα και ότι η 

ανταμοιβή του κινδύνου ανά μονάδα είναι η ίδια για όλα τα αγαθά.. Έτσι 

γνωρίζοντας την απόδοση του αξιόγραφου χωρίς κίνδυνο (risk freerate), τον 

συντελεστή βήτα ενός αγαθού το συγκεκριμένο υπόδειγμα είναι δυνατόν να 

προβλέψει την προσδοκώμενη ανταμοιβή του κινδύνου (expected risk 
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premium) ενός οικονομικού αγαθού. Η θεωρία έχει επικριθεί για περισσότερο 

από 30 έτη και έχει δημιουργήσει μια μεγάλη ακαδημαϊκή συζήτηση για τη 

χρησιμότητα και την ισχύ της. Γενικά, η εμπειρική εξέταση του υποδείγματος 

CAPM έχει δύο βασικούς σκοπούς (Baily, [ 2002 ]: 

(Ι) να εξετάσει εάν το υπόδειγμα πρέπει ή όχι να απορριφθεί και  

(II) να παρέχει πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν τις 

χρηματοδοτικές αποφάσεις.  

Για να επιτευχθεί το (Ι) γίνονται έλεγχοι για την απόρριψη ή αποδοχή 

του μοντέλου. Μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης εφαρμόζονται προκειμένου να 

εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα εάν το μοντέλο υποστηρίζεται από τα 

στοιχεία.  

Για να ολοκληρωθεί το (II) η εμπειρική εργασία χρησιμοποιεί τη θεωρία 

ως όχημα για να οργανώσει και να εξηγήσει τα στοιχεία χωρίς να ψάχνει 

τρόπους να απορρίψει την θεωρία. Αυτό το είδος της προσέγγισης 

χρησιμοποιείται στον τομέα διαχείρισης και δημιουργίας χαρτοφυλακίων u954 

και ειδικότερα στον τομέα αγοράς ή πώλησης των επενδυτικών αγαθών.  

Για παράδειγμα οι επενδυτές συμβουλεύονται να αγοράσουν ή να 

πουλήσουν εκείνα τα οικονομικά αγαθά που σύμφωνα με την θεωρία του 

CAPM χαρακτηρίζονται υπερτιμημένα ή υποτιμημένα. Σε αυτήν την 

περίπτωση η εμπειρική ανάλυση απαιτείται για να αξιολογήσει των κίνδυνο 

των μετοχών, να αναλύσει τις μετοχές και να τις τοποθετήσει στις αντίστοιχες 

κατηγορίες των. Μια δεύτερη χρησιμότητα της τελευταίας μεθοδολογίας 

εμφανίζεται στον τομέα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων όπου οι 

εκτιμώμενοι συντελεστές βήτα χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση του 

επενδυτικού κινδύνου διαφορετικών προγραμμάτων επένδυσης. Είναι επίσης 

δυνατόν να υπολογιστεί του εσωτερικού ποσοστού απόδοσης (hurdle rate) 

που τα προγράμματα πρέπει να ικανοποιήσουν εάν πρόκειται να 

αναληφθούν. 

Αυτή η θεματική ενότητα της μελέτης εστιάζει στον έλεγχο του μοντέλου 

από τότε που πρώτο εμφανίστηκε, στα μέσα της δεκαετίας του '60, και 

περιγράφει τα αποτελέσματα διαφόρων μελετών που προσπαθούν να 

εξηγήσουν την χρησιμότητα του υποδείγματος αποτίμησης περιουσιακών 

στοιχείων.  
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Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί μία ραγδαία ανάπτυξη 

των χρηματιστηρίων αξιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η πορεία οδήγησε στην 

ανάπτυξη υποδειγμάτων με στόχο την αποτίμηση των αποδόσεων διαφόρων 

περιουσιακών στοιχείων (Sharpe, 1964, Lintner, 1965, Mossin, 1966, Black, 

1972,Merton, 1973, Ross, 1976, Breeden, 1979, Chen, Roll και Ross, 1986, 

Fama French, 1992 κ. ά.) 

 

1. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του CAPM . 

 

Στο CAPM η αναμενόμενη απόδοση των μετοχών (σαν κεφαλαιουχικών αγαθών) 

συναρτάται από δύο παράγοντες  

α)την «απόδοση των χρεογράφων μηδενικού κινδύνου (riskless rate) και  

β)το (β) beta σύμφωνα και με τον τύπο που δίνει την απόδοση των μετοχών . 

brrrr fMfp  )(
δηλαδή: 

Απόδοση χαρτοφυλακίου = (ΑΧΑΚ) + b (Α.Γ.Δ. Απόδοση Γενικού Δείκτη – 

ΑΧΑΚ) 

Α.Γ.Δ. = Απόδοση του γενικού δείκτη του χρηματιστηρίου 

ΑΧΑΚ = Απόδοση χρεογράφου (π.χ. ομολόγου) άνευ κινδύνου (rf) 

rM = Απόδοση αγοράς Γενικού Δείκτη – Α.Γ.Δ. (rM)  

rp = Απόδοση χαρτοφυλακίου Α.Χ. 

Οι δε προϋποθέσεις για την εφαρμογή του είναι: 

1) Ο επενδυτής προσπαθεί πάντα να μεγιστοποιήσει τις αποδόσεις του με 

την ελαχιστοποίηση του κινδύνου, γνωρίζοντας ότι όσο μεγαλύτερη απόδοση 

θέλει, τόσο πρέπει να αυξάνει τον επενδυτικό κίνδυνο. 

2) Η αξιολόγηση των μετοχών γίνεται με βάση τις αναμενόμενες μελλοντικές 

αποδόσεις. 

3) Δεν υπάρχουν το κόστος αγοραπωλησιών και η επίπτωση των φόρων ο 

δε δανεισμός γίνεται στο επιτόκιο άνευ κινδύνου. 

4) Οι αποδόσεις δεν επηρεάζονται ουσιωδώς από συστηματικούς 

παράγοντες και όλες οι εταιρίες απολαμβάνουν των ιδίων οικονομικών 

συνθηκών (πληθωρισμό, επιτόκια). 

5) Η επιλογή των μετοχών του χαρτοφυλακίου γίνεται με βάση τη 

διακύμανση και την μέση απόδοσή της. 
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6) Η αγορά είναι αποτελεσματική και κανένας δεν μπορεί να επηρεάσει 

μονομερώς την κατεύθυνση (ανοδική – καθοδική) των μετοχών. 

 

2.3.1.3. Η κριτική για τα θεμελιακά στοιχεία της θεωρίας του 
χαρτοφυλακίου και του CAPM. 
 

Η θεωρία του χαρτοφυλακίου προτάθηκε από τον Harry Markowitz και 

περιληπτικά λέει: 

Ο κίνδυνος επένδυσης21 σε χρεόγραφα, μπορεί να μειωθεί σημαντικά από 

ένα μίγμα μετόχων και χρεογράφων που συνθέτουν ένα χαρτοφυλάκιο 

(Portfolio theory) και μάλιστα επιλεγμένων με επιστημονικά κριτήρια (και όχι 

μια αφελή  σύνθεση  ώστε να μην έχουν θετικό βαθμό συσχέτισης (δηλ. 

θετικές συνδιακυμάνσεις) μεταξύ τους, για να αποφεύγεται ο κίνδυνος σε 

καθοδική πορεία όλες να πέφτουν οι τιμές τους, αλλά ν’ 

αλληλοεξουδετερώνεται αυτός ο κίνδυνος με την αρνητική συσχέτιση 

ς )

των 

στον βαθμό κινδύνου, ενός σωστά διαφοροποιημένου 

ολογήσουμε 

το χ

μ

 

οτελεσματικών ή τέλειων 

Αγο

χρεογράφου (risky asset) είναι συνάρτηση τριών (3) 

οσης πάνω (ή σε σχέση) με την 

                                           

διακυμάνσεων των τιμών της. 

Ο κίνδυνος σ’ ένα χαρτοφυλάκιο κατόπιν των παραπάνω δεν θα μετριέται με 

βάση τον ατομικό κίνδυνο κάθε χρεογράφου στο χαρτοφυλάκιο, αλλά από την 

συμμετοχή του 

χαρτοφυλακίου. 

Η πρόταση του Markowitz μας λέει βέβαια πώς να μετρήσουμε τον κίνδυνο, 

δεν μας λέει όμως τίποτα για την σχέση ανάμεσα στον κίνδυνο και την 

απαιτούμενη απόδοση του χρεογράφου, για να μπορούμε να τιμ

ρεόγραφο ανάλογα με το ύψος του κινδύνου που περικλείει. 

Αυτό το θέμα επίλυσε ο αθητής του ο W. Sharpe, προτείνοντας το 

μοντέλο CAPM – “Μοντέλο Τιμολόγησης Χρεογράφων”. Και το CAPM 

βασίζεται στις αξιωματικές υποθέσεις των Απ

ρών, με πρόθεση μερικών ακόμη υποθέσεων. 

Αυτές είναι ότι: Το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης (ή επιτοκίου) ενός 

κινδυνοφόρου 

παραγόντων: 

 Του ύψους του μη-κινδυνοφόρου επιτοκίου (risk – free rate). 

 Του απαιτούμενου ποσοστού απόδ

 
21 Damodaran – Aswath, 1999, Applied Corporate Finance, Wiley 
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απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς. 

 Την μεταβλητότητα (Volatility) της αποδοτικότητας των χρεογράφων σε 

in) ότι δίνει 

τιμήσεις και οδηγεί σε λάθος επενδυτικές επιλογές. 

7) 

. Που και γιατί επικρίνεται η θεωρία χαρτοφυλακίου και το   CAPM 

 εξαρτώνται από διαφορετικούς παράγοντες για κάθε μία, 

ορά βυθίζεται συνολικά μαζί με όλες τις 

 και επιδράσεις και έστω και τότε η διαφοροποί-

άνει 

έρουν στις αποδόσεις: 

 

ιωμένα μοντέλα του CAPM με 

                                           

σχέση με τις αποδόσεις της Αγοράς. 

Το CAPM22 έχει βέβαια καθοριστική επίδραση στις αποφάσεις των 

διευθυντών για την συγκρότηση του κόστους κεφαλαίων της εταιρείας με 

βάση το β, και έτσι παίζει καθοριστικό ρόλο στην εκτίμηση της απόδοσης ενός 

νέου επενδυτικού σχεδίου, και άρα την αποδοχή του ή όχι, αφού το κόστος 

των κεφαλαίων με βάση τον κίνδυνο (β) που κατά το CAPM έχει να καθορίσει 

το ύψος και του προεξοφλητικού επιτοκίου αναγωγής σε παρούσες αξίες, και 

όταν αυτό είναι υψηλό μπορεί ν’ απορριφθεί ένα νέο επενδυτικό σχέδιο. 

Καταργήθηκε όμως από νεότερους θεωρητικούς (Levenste

λαθεμένες εκ

 

 1

 
Παρότι δεν αμφισβητείται η σημασία της διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου, 

ώστε να περιλαμβάνει το χαρτοφυλακίου εταιρίες που η δραστηριότητα και τα 

αποτελέσματα τους

εάν είναι δυνατόν.  

Όμως σε περίοδο κρίσεως η αγ

εταιρίες μέσα στο Χρηματιστήριο. 

Βέβαια μπορούμε να πούμε ότι η ένταση του κύματος της κρίσης δεν έχει στα 

ίδια αναλογικά αποτελέσματα

ηση έχει να παίξει ένα ρόλο. 

Το ίδιο το CAPM (το αρχικό μοντέλο) κριτικάρετε έντονα, γιατί δεν λαμβ

υπόψη του τις σοβαρές διαφοροποιήσεις που επιφ

 το ύψος των φορολογικών συντελεστών, ή  

η ρευστότητα των αγορών για τις μετοχές.  

Όμως αυτά θεραπεύτηκαν από τα νεώτερα βελτ

τις επιδράσεις των φόρων και της ρευστότητας. 

Το άλλο σοβαρό ζήτημα που επικρίνεται το CAPM είναι ότι¨ 

Και αν ακόμη με τα ιστορικά στοιχεία, μπορεί με τον στατιστικό και οικονομικό 

 
22 Fisher, Black, and Myrοn Scholes, “The Pricing of Options and Corporate 
liabilities”, Journal of Political Economy, May/June 1973. 
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έλεγχο να δείχνουν ότι σε αρκετές χρηματ στηριακές αγορές το ύψος των 

αναμενόμενων κερδών είναι συνάρτηση του κινδύνου που παίρνει ο 

επενδυτής για κάθε μετοχή, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό θα εξακολουθεί 

να ισχύει και για το μέλλον και ότι οι αποδόσεις θα εξελίσσονται με τον ίδιο 

ρυθμό ή την «αυτοματοποιημένη» διαδικασία με τη γραμμική σχέση ή 

συσχέτιση της αναλογικότητας, του ύψους

ι  

 των αποδόσεων με το ύψος του 

 εγγυάται ότι στο μέλλον θα συμβαίνει αυτό όπως έχει δείξει η ίδια 

ν ι

το 

είναι ίση με 

Απόδοση του Χρεογράφου» (μηδενικό) άνευ κινδύνου – ΑΧΑΚ. 

. Η κριτική για το beta 

ου 

ενική» άποψη του επενδυτή για την ποιότητα της 

 να 

μ’ ένα ποσοστό σφάλματος 

beta σαν συγκριτικό στοιχείο του μεταβλητού δείκτη, έχει σχετική 

ε σ

ρεται στην αξιοπιστία του μοντέλου να 

κινδύνου που περικλείεται η κάθε μετοχή.  

Τίποτα δεν

η πράξη.  

Το άλλο ζήτημα που δεν μπορεί α ξεπεράσει το CAPM, είναι το ότ  ο 

πληθωρισμός είναι συστηματικός παράγοντας που επηρεάζει κατά 

7οριζόντιο τρόπο το ύψος των πραγματικών κερδών και των αποδόσεων. 

Ένα άλλο στοιχείο που εξέτασαν επίσης ερευνητές είναι ότι δεν συμβαίνει 

όταν το beta είναι μηδέν, τότε η απόφαση της μετοχής να 

«

 

2

 
Για το beta επίσης η κριτική είναι ότι είναι ένα ευμετάβλητο νούμερο π

αλλάζει όταν π.χ.μεταβάλλονται τα επιχειρησιακά δεδομένα της εταιρίας ή  

όταν αλλάζει η «υποκειμ

μετοχής και της εταιρίας. 

Και επειδή αυτοί οι παράγοντες μεταβάλλονται συνεχώς, αυτό συντελεί στο

μεταβάλλεται συνεχώς η απόδοση της μετοχής και συνεπώς και beta της.  

Η αδυναμία που καταγράφεται εδώ είναι ότι δεν έχει βρεθεί ένας «γενικός» 

δείκτης του χρηματιστηρίου που να απεικονίζει σωστά την μεταβλητή του 

γενικού επιπέδου τιμών, παρά μόνο μια ικανοποιητική προσέγγιση του 

μεγέθους αυτού, που γενικά απεικονίζουν πάντα 

την πραγματικότητα των αποδόσεων της αγοράς. 

Άρα και το 

αξιοπιστία. 

Έτσι με βάση τα παραπάνω και επί πλέον με τον βαθμό αξιοπιστίας του beta, 

που ίναι εγγενές τοιχείο της αποτελεσματικότητας ερμηνείας του CAPM, 

τότε η αδυναμία αυτή μεταφέ
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περιγράψει την πραγματικότητα. 

Κλείνοντας όμως πρέπει να τονίσουμε, ότι παρ’ όλη την κριτική που δέχεται 

για τις αδυναμίες του το CAPM ,δεν παύει να είναι ισχυρή η κεντρική ιδέα του, 

ότι δηλαδή ο βαθμός κινδύνου και το ύψος της απόδοσης συνδέονται 

αναμφισβήτητα και ότι η αντιστοίχηση της μέτρησης της απόδοσης με το ύψος 

 α σ πε ή 

αχών, που 

πηρεάζουν όμως με διαφορετικό τρόπο τις διάφορες οικονομίες. 

του κινδύνου ποτελεί μη ωστή ε νδυτικ μεθοδολογία και πρακτική. 

Εξελικτικά, ειδικότερα τώρα στην προσπάθεια βελτίωσης της 

ερμηνευτικότητας των δύο μοντέλων 1) της «διαφοροποίησης του 

χαρτοφυλακίου» (Markowitz) και 2) του CAPM (Sharp – Lintner), πρέπει να 

αναφέρουμε ότι στο μεν πρώτο η προσθήκη της «διεθνούς διαφοροποίησης» 

του χαρτοφυλακίου ,ώστε αυτό να μην εξαρτάται μόνο από τις εξελίξεις και 

τους παράγοντες της εθνικής αγοράς, αλλά με την προσθήκη μετοχών από τα 

διάφορα διεθνή χρηματιστήρια να διαφοροποιείται ο κίνδυνος (κι έτσι να 

μειώνεται) αφού μειώνεται η εξάρτηση του χαρτοφυλακίου από τους 

παράγοντες μιας μόνο ενιαίας αγοράς αλλά τώρα εξαρτάται από όλους ή ένα 

μέρος παραγόντων της διεθνούς οικονομίας, όπως π.χ. μια εκτίναξη των 

τιμών του πετρελαίου, ή η έλλειψη μιας στρατηγικής πρώτης ύλης για τη 

βιομηχανική παραγωγή, ή την επίδραση της τρομοκρατίας, ή τοπικών ή 

περιφερειακών πολέμων, ή στάσεων ή πολιτικών αναταρ

ε

 

3. Μια   εναλλακτική   προσέγγιση  του  CAPM 
 
Οι Fama και French (1992) υποστήριξαν ότι οι ανώμαλες αποδόσεις που 

έχουν βρεθεί στη σχετική βιβλιογραφία οφείλονται σε ανεπαρκή μέτρηση του 

α χ ύ α δ  

τα beta της αγορά, για να 

την χρηματιστηριακή αξία, ο κλασικός συντελεστής beta είναι 

μη σημαντικός.  

κινδύνου 

 Ως εναλλ κτική προσέγγιση ρησιμοποίησαν δ ο π ράγοντες, ηλαδή το 

«μέγεθος της επιχείρηση» και τον «λόγο της λογιστικής προς τη 

χρηματιστηριακή τιμή»( P/BV), καθώς και 

εξηγήσουν τις μέσες αποδόσεις των μετοχών.  

Βρήκαν ότι, όταν συμπεριληφθούν το μέγεθος της επιχείρησης και ο λόγος της 

λογιστικής προς 
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Επιπλέον, το μέγεθος και ο λόγος της λογιστικής προς την χρηματιστηριακή 

αξία υποστηρίζεται ότι προσεγγίζουν τη μόχλευση και τον λόγο των κερδών 

προς την τιμή στις μέσες αποδόσεις των μετοχών.  

Επομένως ο συντελεστής beta δεν θα έπρεπε να θεωρείται ικανοποιητικό 

μέτρο του κινδύνου.  

Επιπλέον, εφόσον το μέγεθος και ο λόγος της λογιστικής προς τη 

χρηματιστηριακή αξία ,«πιάνουν» τους ειδικούς η ιδιοσυγρατικούς κινδύνους, 

κινδύνευε και η Υπόθεση των Αποτελεσματικών Αγορών. 

 

4.Ο διαστρωματικός   οικονομετρικός  έλεγχος  των Fama & Mac Beth 
για  το CAPM. 
 
Όπως είδαμε προηγουμένως, ένας ασφαλής έλεγχος της ισχύος του 

υποδείγματος CAPM, πρέπει να αντιμετωπίζει την ύπαρξη τυχαία 

κυμαινόμενων μετρήσεων των beta. Οι Fama & MacBeth (1973) έλεγξαν την 

ισχύ του υποδείγματος CAPM με βάση χαρτοφυλάκια μετοχών και όχι 

μεμονωμένες μετοχές.  

Τα διάφορα χαρτοφυλάκια προκύπτουν με κατάταξη των μετοχών βάσει του 

συστηματικού τους κινδύνου. Προκύπτουν έτσι χαρτοφυλάκια επικίνδυνα, 

λιγότερο επικίνδυνα, ακόμη λιγότερο επικίνδυνα, κ.ο.κ. 

Στη συνέχεια υπολόγισαν την μέση απόδοση και το συστηματικό κίνδυνο των 

χαρτοφυλακίων κατά την επόμενη περίοδο. Τέλος, εκτιμώνται οι συντελεστές 

της: 

  

Ο έλεγχος23 αφορά καταρχήν στη σημαντικότητα των συντελεστών α2 και α3. 

Ελέγχεται δηλαδή αν ο μη συστηματικός κίνδυνος επηρεάζει την μέση 

απόδοση (έλεγχος υπόθεσης α3 = 0) και αν η σχέση μέσης απόδοσης και 

συστηματικού κινδύνου είναι γραμμική (έλεγχος υπόθεσης α2 = 0). 

Στη συνέχεια, και αφού δεν έχουν γίνει δεκτές οι παραπάνω υποθέσεις, 

επανεκτιμώνται οι συντελεστές της παλινδρόμησης χωρίς τους όρους βι2 και 

σ ie. Οι συντελεστές α0 και α1 είναι και πάλι στατιστικά διάφοροι του επιτοκίου r 

και του premium  μm-r της αγοράς (μεγαλύτερος και μικρότερος αντίστοιχα) 

                                            
23 Elton E. J. and  Gruber J. M., 1995, Modern  Portfolio Theory  and  
Investment  Analysis,  JOHN  WILEY &  SONS ,INC .  
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5.  Το μοντέλο των τριών παραγόντων των Fama & French 
 
Το υπόδειγμα CAPM χρησιμοποιεί έναν ενιαίο παράγοντα, beta, για να 

συγκρίνει ένα χαρτοφυλάκιο με το σύνολο της αγοράς. Αλλά γενικότερα, 

μπορούμε να προσθέσουμε παράγοντες σε ένα μοντέλο παλινδρόμησης ώστε 

να έχουμε μια καλύτερη κατανομή (ως προς το κίνδυνο). Η πιο γνωστή 

προσέγγιση είναι το μοντέλο των τριών παραγόντων που αναπτύχθηκε από 

τους Fama & French (1993). 

Οι Fama & French ξεκινούν με την παρατήρηση ότι, δύο κατηγορίες μετοχών 

τείνουν να είναι καλύτερες σε σχέση με το σύνολο της αγοράς. Αυτές οι δύο 

κατηγορίες μετοχών είναι οι εξής: 

1. Μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης 

2. Μετοχές με υψηλό λόγο λογιστικής αξίας προς τιμή (book-value to-

price) 

Οι μετοχές της δεύτερης περίπτωσης ονομάζονται "value stocks" (οι αντίθετές 

τους ονομάζονται "growth stocks"). Προσθέσανε έπειτα δύο παράγοντες στο 

υπόδειγμα CAPM για να απεικονίσουν την έκθεση ενός χαρτοφυλακίου σε 

αυτές τις δύο κατηγορίες μετοχών, όπως δείχνει χαρακτηριστικά και ο 

παρακάτω τύπος: 

r - Rf = b3 (Km - Rf) + bsSMB + bvHML + a. 

όπου  

- r = απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης του χαρτοφυλακίου  

- Rf = άνευ κινδύνου ποσοστό απόδοσης 

- Km = μέσος όρος απόδοσης της αγοράς.  

 

Ο συντελεστής β (beta3) του υποδείγματος των 3 παραγόντων των Fama & 

French, είναι ανάλογος, αλλά όχι ίσος με το συντελεστή β του υποδείγματος 

CAPM καθώς, υπάρχουν τώρα και δύο επιπρόσθετοι παράγοντες οι οποίοι 

είναι οι εξής: 

SMB (small minus big): αφορά τις μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης 

HML (high minus low): αφορά τις μετοχές αξίας (value stocks) 
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Οι παράγοντες αυτοί μετρούν τις υπερβάλλουσες αποδόσεις των μετοχών 

μικρής κεφαλαιοποίησης και των "value stocks" αντίστοιχα, πέρα από το 

σύνολο της αγοράς.  

Οι αντίστοιχοι συντελεστές των SMB και HML (bs, bv) παίρνουν τιμές 

σε μια κλίμακα από 0 έως 1. Έτσι, όταν για παράδειγμα bs= 1, προκύπτει ένα 

χαρτοφυλάκιο μικρής κεφαλαιοποίησης, ενώ όταν bs = 0 προκύπτει ένα 

χαρτοφυλάκιο μεγάλης κεφαλαιοποίησης.  

Αντίστοιχα, όταν bv =1 προκύπτει ένα χαρτοφυλάκιο με μια υψηλή αναλογία 

book-value-to-price, ενώ όταν bv = 1 προκύπτει ένα χαρτοφυλάκιο με μια 

χαμηλή αναλογία «book - value-to-price». 

Οι Fama & French θεωρούν πως αν οι αποδόσεις των μετοχών είναι 

ανάλογες με τον λόγο book-value-to-price, τότε μετοχές με έναν υψηλό λόγο 

book-value-to-price θεωρούνται αρκετά ριψοκίνδυνες - ακριβώς το αντίθετο 

αυτού που ένας παραδοσιακός επιχειρησιακός αναλυτής θα υποστήριζε.  

Η διαφορά προέρχεται από το βαθμό που πιστεύει ο εκάστοτε επενδυτής 

στην θεωρία αποτελεσματικής αγοράς. 

 Για παράδειγμα, ο επιχειρησιακός αναλυτής θα έλεγε ότι ένας υψηλός λόγος 

book-value-to-price δείχνει μια ευκαιρία αγοράς: η μετοχή θεωρείται φτηνή. 

Αλλά, σύμφωνα με την θεωρία της αποτελεσματικής αγοράς, μία φθηνή 

μετοχή μπορεί να θεωρείται φθηνή μόνο για ένα λόγο, δηλαδή ότι οι 

επενδυτές την θεωρούν αρκετά ριψοκίνδυνη μετοχή.  

Οι Fama & French έχουν προτείνει κάποιους πιθανούς λόγους για τους 

οποίους μετοχές με έναν υψηλό λόγο book-value-to-price, θεωρούνται 

ριψοκίνδυνες.  

Για παράδειγμα, ο υψηλός λόγος book-value-to-price μιας μετοχής, θα 

μπορούσε να σημαίνει ότι η μετοχή αυτή είναι "εγκλωβισμένη", έχοντας ως 

συνέπεια ο εκάστοτε επενδυτής να πουλά "προσωρινά" σε χαμηλή τιμή 

καθώς θεωρεί πως οι μελλοντικές αποδόσεις της μετοχής φαίνονται 

αμφισβητήσιμες.  

Ή, θα μπορούσε να σημαίνει ότι η μετοχή αυτή αναφέρεται σε μία 

υψηλής έντασης κεφαλαίου εταιρία, έχοντας ως συνέπεια η μετοχή αυτή να 

δίνει μικρές μελλοντικές αποδόσεις, ιδίως σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. 

Οι δύο παραπάνω λόγοι ακούγονται ευσταθείς, ωστόσο περιγράφουν δύο 

εντελώς διαφορετικές καταστάσεις μετοχών. Τι συμβαίνει όμως στην 
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περίπτωση εκείνη κατά την οποία μια επιχείρηση δεν είναι υψηλής έντασης 

κεφαλαίου και η μετοχή της είναι "εγκλωβισμένη";  

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα μπορεί να δοθεί από τον τύπο του μοντέλου 

των τριών παραγόντων των Fama & French, καθώς καθένας από τους τρεις 

παράγοντες του μοντέλου δεν λαμβάνεται υπόψη χωριστά, αλλά συνολικά, 

δίνοντας μία πολύ μεγάλη ευελιξία στο μοντέλο για την αποτελεσματική 

μέτρηση των διαστάσεων της αγοράς. 

 

6. Το    δυναμικό    μοντέλο του  CAPΜ. 
 
Μετά την εργασία των Fama και French οι μελέτες που ακολούθησαν ήταν 

προς υποστήριξη του μοντέλου CAPM και επικεντρώθηκαν κυρίως στο να 

βελτιώσουν τις οικονομετρικές μεθόδους  έρευνας  και  ελέγχου, ώστε να 

βελτιωθεί η ακρίβεια των εκτιμήσεων CAPM ,μέσω της εξάλειψης του 

θορύβου (αβεβαιότητα).  

Το υπό συνθήκη μοντέλο του CAPM – ή το αποκαλούμενο δυναμικό 

μοντέλο CAPM – εισήχθη σε μια τέτοια προσπάθεια των Ferson και Harvey 

(1993) και Jagannathan και Wang (1996). 

Αυτή η εκδοχή του CAPM υιοθέτησε την ίδια σχέση μεταξύ του πριμ 

του κινδύνου ενός ατομικού περιουσιακού στοιχείου και του χαρτοφυλακίου 

της αγοράς, ωστόσο οι συντελεστές beta και τα πριμ του κινδύνου θεωρείται 

ότι μεταβάλλονται με τον χρόνο βάσει των οικονομικών συγκυριών.  

Αυτό το μοντέλο βελτίωσε την φήμη του CAPM ως ένα σημείο, όμως 

παρουσίασε δικά του προβλήματα, κυρίως έλλειψη θεωρητικής υποστήριξης 

για τον καθορισμό της σχέσης μεταξύ των υπό συνθήκη μεταβλητών και των 

πριμ των κινδύνων, καθώς και του συντελεστή beta. Έχει φανεί ότι τα 

αποτελέσματα τέτοιων ελέγχων επηρεάζονται κυρίως από την υπόθεση της 

γραμμικότητας στον ορισμό των beta και του «πριμ του κινδύνου». 

 

7.  Η   σύγχρονη   έρευνα  για  το  CAPM 
 
Η χρήση μη παραμετρικών εκτιμητών για την εκτίμηση των υπό συνθήκη 
προσδοκιών. 
 
Η εξέλιξη αυτή ώθησε τους ερευνητές να αναπτύξουν μοντέλα που δεν έχουν 

σφάλματα εξειδίκευσης.  
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Μια πιθανή λύση ήταν η υιοθέτηση μη παραμετρικών τεχνικών για την 

«εκτίμηση των υπό συνθήκη προσδοκιών». 

 Ο Wang (2003) χρησιμοποίησε έναν αφελή, μη παραμετρικό εκτιμητή, για να 

ελέγξει τους περιορισμούς που υπαινίσσεται το υπό συνθήκη CAPM, 

δείχνοντας ότι το τελευταίο είναι ανώτερο από την απλή εκδοχή, παρά το 

γεγονός ότι τα λάθη στην τιμολόγηση που γίνονται από το υπό συνθήκη 

CAPM εξακολουθούν – αν είναι σημαντικά- ακόμα και με τις παραμετρικές 

τεχνικές.  

Σε μία παρόμοια εργασία οι Kayahan και Stengos (2005) επιβεβαίωσαν τα 

ευρήματα του Wang χρησιμοποιώντας ακόμα πιο εύρωστες, μη παραμετρικές 

τεχνικές, που λαμβάνουν υπόψη τους τα λεπτά άκρα της κατανομής των 

αποδόσεων.  

Η τρέχουσα έρευνα εστιάζει στην προσπάθεια να αναγνωριστεί η πηγή της 

απόρριψης.  

Είναι η απόρριψη το αποτέλεσμα ανεπαρκών συνθηκών ή υπάρχουν άλλοι, 

πιο θεμελιώδεις λόγοι που σχετίζονται με μια  θεωρία,  που  αδυνατεί να λάβει 

υπόψη  της  πιο πολύπλοκη συμπεριφορά;  

Αυτό ασφαλώς αποτελεί και  σήμερα  ακόμη,   το θέμα πολύ εντατικής 

έρευνας στη χρηματοοικονομική θεωρία και την χρηματοοικονομική 

οικονομετρική  εμπειρική  επαλήθευση καθώς  το αποτέλεσμα αυτής της 

έρευνας, θα είναι σπουδαίο για τη διαμόρφωση άποψης σχετικά με την 

αποτίμηση   των   μετοχικών περιουσιακών στοιχείων. 

 

Μετά  τα  παραπάνω  θα  αναφερθούμε   στις  αδυναμίες  των  εντεθέντων  

θεωριών, που  γεννούν  και  τις  αντιπαραθέσεις. 

 

7.     Συμπεράσματα  για  το     CA.P.M. 

To «Capital Asset Pricing Model» -(CA.P.M.) αποτελεί ένα  μοντέλο 

πρόβλεψης σε ότι αφορά στις ισορροπίες μεταξύ προσδοκώμενων 

αποδόσεων και κινδύνου. Πρόκειται για ένα εξελικτικό  μοντέλο  που  ξεκινά 

με την   θεωρία του Markowitz  και  εξελίσσετε  στην  συνεχεία, από τους 

Sharpe, Lintner, Mossin, Famma. 

Η   δε   συνεισφορά του έγκειται στα εξής:  
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1) Ενώ ο Markowitz ήταν ο πρώτος που ποσοτικοποίησε τον επενδυτικό 

κίνδυνο, το C.A.P.M.  διαχώρισε τον κίνδυνο σε συστηματικό και σε μη 

συστηματικό 

Ο συστημικός  είναι ο κίνδυνος που απορρέει από τις εξελίξεις στο εξωτερικό  

μακροοικονομικό  περιβάλλον της εταιρίας που  αναφέρετε  στα οικονομικά 

μεγέθη της οικονομίας, στις πολιτικές εξελίξεις, κ.λπ.) και  ο μη –συστημικός, ο  

κίνδυνο που απορρέει από τις εξελίξεις που αφορούν στην ίδια την εταιρία. 

2)  Προχώρησε στην μέτρηση του συστημικού κινδύνου με μονάδα μετρήσης  

τον συντελεστή βήτα ή beta,  

3) Περιόρισε τον κίνδυνο του διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου δεχόμενος - 

πράγμα και αληθές - ότι μέσω της επιλογής ενός χαρτοφυλακίου 20 μετοχών 

περίπου ο μη συστηματικός κίνδυνος του χαρτοφυλακίου, είτε μηδενίζεται είτε 

καθίσταται οριακός, έδωσε την ευκαιρία στους διαχειριστές χαρτοφυλακίων να 

περιορίσουν τον κίνδυνο του διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου τους στον 

συστηματικό - και μόνον - κίνδυνο. 

4)  Οι επενδυτές επενδύουν σύμφωνα με τη σχέση κινδύνου-απόδοσης  και 

έτσι έδωσε την ευχέρεια στους επενδυτές να επενδύουν σύμφωνα με τη 

σχέση κινδύνου-απόδοσης.  

5)  Οι επενδυτές χρησιμοποιώντας το συντελεστή beta επιτυγχάνουν 

κεφαλαιακά κέρδη, γεγονός έδωσε την ευχέρεια στους επενδυτές - 

χρησιμοποιώντας το συντελεστή beta - να επιτυγχάνουν κεφαλαιακά κέρδη 

αυξάνοντας το beta του χαρτοφυλακίου τους σε περίπτωση που πιστεύουν ότι 

η τιμή του Γενικού Δείκτη θα αυξηθεί και η πρόβλεψη τους τελικά 

επιβεβαιωθεί.  

Επίσης, μέσω της χρήσης του beta, οι επενδυτές μπορούν να μειώσουν το 

ύψος των κεφαλαιακών του ζημιών σε περίπτωση που φοβούνται πτώση του 

Γενικού Δείκτη και ο φόβος αυτός τελικά επιβεβαιωθεί. 
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2.3.2. Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ Η ΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  ΤΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ   ΑΓΟΡΑΣ 

 
Υπάρχει  και  στον Ακαδημαϊκό και  στον  επιχειρηματικό  χώρο  της  

πράξης, μεγάλη αντιπαράθεση αν υπάρχουν στην πράξη  οι  συνθήκες για 

την  λειτουργία  της “Αποτελεσματικής Αγοράς”, με την έννοια ότι είναι τέτοια η 

πληροφοριακή αποτελεσματικότητα και  οι  μηχανισμοί  εξίσωσης  των  

αποδόσεων της αγοράς  λειτουργούν  τόσο  γρήγορα, ώστε κανένας δεν 

μπορεί να κάνει συστηματικά υπερκέρδη από την ανάλυση της αγοράς. 

 Διότι οι νέες πληροφορίες αντανακλώνται άμεσα στις τιμές των μετοχών, και 

έτσι κάθε προσπάθεια πρόβλεψης των τιμών είναι μάταιη, αφού όλοι ή 

σχεδόν όλοι οι επενδυτές έχοντας τις νέες πληροφορίες, ενεργούν ανάλογα 

και  προβαίνουν  σε αγορές και πωλήσεις, τόσο έγκαιρα που δεν μένει χώρος 

για  καθαρά κερδοσκοπική δράση στην αγορά από τους   καιροφυλακτούντες 

κερδοσκόπους, που  περιμένουν  «ανοίγματα»  των  αγορών για  να κάνουν  

υπερκέρδη.  . 

Υπάρχουν δε  οι γνωστές τρεις βασικές συνθήκες για την πληροφοριακή 

αποτελεσματική αγορά. 

α) Η νέα πληροφόρηση  δίνεται  χωρίς κόστος και είναι διαθέσιμη ταυτόχρονα 

σ’ όλους τους επενδυτές. 

β) Δεν υπάρχει κόστος συναλλαγών δηλ. προμήθειες (brokerage fees) ούτε 

φόροι, ούτε αλλά θεσμικά ή άλλα εμπόδια στις συναλλαγές. 

γ) Οι τιμές δεν μπορούν να επηρεασθούν από έναν μόνον θεσμικό ή άλλο 

επενδυτή. Δηλαδή κανείς δεν έχει μονοπωλιακό βάρος παρέμβασης και  

«καθορισμού»  της  αγοράς. 

Βέβαια στην πραγματικότητα και κόστη συναλλαγών υπάρχουν και φόροι και 

άλλα εμπόδια, υπάρχουν. 

Υπάρχουν όμως και   οι πολύ οργανωμένες θεσμικά και τεχνολογικά αγορές 

που μπορούν να πλησιάσουν τις τέλειες αποτελεσματικές αγορές, όπως 

κάποιες Αμερικάνικες ή Ευρωπαϊκές  αγορές ή  και   ίσως  κάποια άλλα διεθνή 

χρηματιστήρια. 

Έτσι γίνεται  και  μια  άλλη διάκριση ανάμεσα σε  

1) “Τέλεια αποτελεσματικές” (Perfectly efficient) αγορές όπου ισχύουν οι 
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τρεις παραπάνω προϋποθέσεις και αντανακλώνται άμεσα οι  πληροφορίες 

στις τιμές.    

2) Τις οικονομικά αποτελεσματικές αγορές ,όπου οι τιμές δεν αντανακλούν 

μεν άμεσα και  γρήγορα τις νέες πληροφορίες  στις  τιμές, αλλά δεν υπάρχουν 

και υπερκέρδη με βάση τις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, εξαιτίας του 

κόστους συναλλαγών ,που ισοσταθμίζει την σχετική κερδοσκοπία στον βαθμό 

που  μπορεί  να  υπάρχει. 

 

 

2.3.2.1 Η  αδυναμία  ερμηνείας  των  κρίσεων αποδιαρθρωτικού 

χαρακτήρα. 

Η  αδυναμία  ερμηνείας  των  κρίσεων αποδιαρθρωτικού χαρακτήρα, φάνηκε 

στην πράξη με τα φαινόμενα κατάρρευσης των διεθνών χρηματιστηρίων, μετά 

τις μεγάλες χρηματοοικονομικές και χρηματιστηριακές κρίσεις 

αποδιαρθρωτικού χαρακτήρα ( για  τις  οποίες  θα  μιλήσουμε  πιο  αναλυτικά  

σε  παρακάτω  αναφορές)  όπως π.χ.: 

 το σοβαρό διεθνές χρηματιστηριακό κραχ του 1987, με τις τεράστιες 

απώλειες αξίας της κεφαλαιοποίησης των χρηματιστηρίων και των μετοχών. 

 την μεγάλη πτώση των χρηματιστηρίων του καλοκαιριού του 1990,  

 το 1997 με την μεγάλη Ασιατική κρίση των «τίγρεων» του Ειρηνικού,  

 την χρηματοπιστωτική, χρηματιστηριακή και συναλλαγματική «Ρωσική 

κρίση» και  

 την Aργεντίνικη κρίση  που  έφερε   αρκετές καταρρεύσεις των 

χρηματιστηρίων ,από την αναστολή πληρωμών του κράτους,  λόγω 

μακροοικονομικών , δημοσιονομικών  κύρια    αδυναμιών. ,καθώς  

 και το Μεξικάνικο φαινόμενο «Tequila effect», που επέδρασε συνολικά 

πτωτικά στις τιμές των χρηματιστηρίων και τις αγορές . συναλλάγματος.  

Αυτές οι μεγάλες καταρρεύσεις, με τεράστιες πτώσεις όλων των μετοχών που 

ήταν εισηγμένες σ’ αυτά   τα χρηματιστήρια, δεν μπορούσαν  να εξηγηθούν  

από τη θεωρία του Markowitz ,  το  CAPM  και την Θ.Α.Α.. 

Μετά δε  και  κάτω  από αυτά τα φαινόμενα   συστημικής κατάρρευσης, 

σχετική αξία έχει πλέον η «διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου», αφού όλες οι 

μετοχές πέφτουν, ενώ   το μοντέλο προβλέπει άλλες μεν να πέφτουν κι άλλες 
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να ανεβαίνουν, διαμορφώνοντας ένα ισοζύγιο αποδόσεων θετικό για το 

χαρτοφυλάκιο. 

Αυτό που πρέπει να πούμε τότε είναι ότι το μοντέλο δεν έχει ισχύ σε 

περιόδους τέτοιων   συστημικών  κρίσεων και καταρρεύσεων. 

Μετά τα παραπάνω θα δούμε ότι άλλοι ερευνητές κινούνται σε εντελώς άλλες 

επιστημονικές  κατευθύνσεις  και  μεθοδολογίες . 

 Έτσι  λοιπόν η βασική προσπάθεια των ακαδημαϊκών ερευνητών, ήταν στο 

επόμενο διάστημα να  δομήσουν  νέα  μοντέλα  και  θεωρίες,  ώστε  να 

ξεπερασθεί  π.χ. μια  καίρια  δυσκολία  και   αδυναμία του μοντέλου του 

«Χαρτοφυλακίου Markowitz», που ήταν η τεράστια δυσκολία και  το  μεγαλο  

κοστος, να γίνει η σύγκριση αυτοσυσχέτισης η  μη  όλων των μετοχών του 

χαρτοφυλακίου, γεγονός που απαιτεί μεγάλο αριθμό υπολογισμών.  

Έτσι οι Litner, Sharp προώθησαν ένα νέο μοντέλο το CAPM, που το βασικό 

του στοιχείο είναι το beta (β), που είναι ο δείκτης/ συντελεστής κινδύνου της 

μετοχής, σαν συντελεστή αυτοσυσχέτισης με το δείκτη απόδοσης της αγοράς 

(σαν συνολικό χαρτοφυλάκιο), που είναι ο γενικός δείκτης του κάθε 

χρηματιστηρίου. 

Η καινούργια πρόταση του CAPM, διαχωρίζει τον κίνδυνο της μετοχής σε 

δύο κατηγορίες  

α) το «συστημικό» (ή αγοραίο  η  μακροοικονομικό ) κίνδυνο και  

β) τον «μη συστηματικό» κίνδυνο (ή ειδικό εταιρικό κίνδυνο). 

Ο συστηματικός κίνδυνος δεν είναι διαφοροποιήσιμος γιατί αφορούσε στις 

«εξωγενείς» αγοραίες δυνάμεις και στις μεταβολές του μακροοικονομικού 

περιβάλλοντος. 

 Το μη συστηματικό τον εξουδετερώνει με τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου 

σύμφωνα με τη θεωρητική άποψη του Markowitz,.  

Το beta δείχνει αν η απόδοση μιας μετοχής α) υπερβαίνει, β) είναι ίση, ή γ) είναι 

χαμηλότερη των αποδόσεων του γενικού δείκτη του χρηματιστηρίου, 

θεωρούμενος σαν το συνολικό χαρτοφυλάκιο της αγοράς. 

Με το beta (β) σαν «δείκτης κινδύνου /απόδοσης» στην ουσία δείχνει τις 

«επιθετικές» και «αμυντικές» μετοχές.  

Οι επιθετικές έχουν μεγαλύτερη απόδοση από το χαρτοφυλάκιο της αγοράς. 

Ενώ οι αμυντικές έχουν μικρότερη η πιο συγκρατημένη ποσοστιαία πτώση από 

τον γενικό δείκτη κατά την πτωτική φάση του γενικού δείκτη του 
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χρηματιστηρίου. 

Το beta απλοποιεί λοιπόν τη διαδικασία συγκρότησης ή σύνθεσης του 

χαρτοφυλακίου, αφού τώρα είναι αρκετό για τη σωστή σύνθεση του 

χαρτοφυλακίου (με την υψηλότερη δυνατή απόδοση) στις μεν συνολικές 

φάσεις να το συνθέτουμε με μετοχές με β>1 π.χ. 1,5 ή 2 οπότε τα κέρδη και οι 

αποδόσεις θα υπερέχουν κατά 50% ή 100% από την απόδοση της αγοράς κι 

έτσι θεωρούμε ότι νικάμε την αγορά. Είτε στην πτωτική φάση αλλάζουμε – 

διαφοροποιούμε το χαρτοφυλάκιο μας με αμυντικές μετοχές που το ποσοστό 

πτώσης τους είναι μικρότερο από αυτό της αγοράς που εκφράζεται από το 

ποσοστό πτώσης του γενικού δείκτη. 

 

 

2.3.2.2. Η κριτική για τις μη ρεαλιστικές υποθέσεις  των  αρχικών 

μοντέλων  της   χρηματοοικονομικής θεωρίας. 

 
Η χρηματοοικονομική θεωρία και διάφορες θεωρητικές υποθέσεις της, 

ξεκινούν με την πρόθεση και θεώρηση της ανάλυσης σχετικά με το πώς 

λειτουργούν και συμπεριφέρνονται οι μετέχοντες στις διεργασίες των 

χρηματοοικονομικών αγορών, κατά την διαδικασία των εταιρικών 

χρηματοδοτήσεων και των επενδύσεων σ’ αυτές. 

Στόχος της δηλαδή είναι να μορφοποιήσει κάποια μοντέλα λειτουργίας και 

συμπεριφοράς των επενδυτών και των εταιριών στις χρηματοοικονομικές 

αγορές, ώστε να δώσει ορθολογικούς και αντικειμενικούς κανόνες 

συμπεριφοράς και αποφάσεων στον χειρισμό των χρηματοοικονομικών 

δεδομένων σε μια θετικά κερδοφόρα πορεία. 

Η χρηματοοικονομική θεωρία είναι βασικά “Κανονιστική”24 (Normative) 

γιατί θέλει να προτείνει και προσδιορίσει τι πρέπει να κάνει στον χειρισμό των 

χρηματοοικονομικών θεμάτων και προβλημάτων, από τον οικονομικό 

διευθυντή της μεγάλης εταιρείας, τον επενδυτικό σύμβουλο, έως και τον απλό 

επενδυτή. Βέβαια έχει και περιοχές με “θετικά” (positive) και “περιγραφικά” 

στοιχεία, για την απόδοση των αρκετά ιδιόμορφων σχέσεων που 

αναπτύσσονται στις χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές. 

                                            
24 Brigham F. Eugen – Gapenski C. Lewis: Intermediate financial 
Management. , Willey. 
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Υπάρχουν όμως βασικές υποθέσεις (assumptions) που κριτικάρονται 

έντονα για την ρεαλιστικότητα της να περιγράψουν την πραγματικότητα των 

αγορών και των επενδυτικών συμπεριφορών. 

Έτσι υπάρχουν περιπτώσεις ενεργειών και αποφάσεων αλλά και πρακτικών 

από ανθρώπους που χειρίζονται τις χρηματοοικονομικές υποθέσεις, 

βασιζόμενοι σε ανεπαρκή θεωρητικά μοντέλα, που δεν εμπεριέχουν όλες τις 

μεταβλητές που επηρεάζουν την εξέλιξη ενός φαινόμενοι, όπως είναι οι 

οικονομικοί διευθυντές, που κριτικάρονται έντονα από κάποιους θεωρητικούς 

της Χρηματοοικονομικής για τον τρόπο αυτόν αντίληψης και αποφάσεων.  

Με τις παραπάνω έννοιες συναρτάται και  ο  εγγενής  κίνδυνος σε  μια  

εταιρία , που  αναφέρετε   στον τρόπο στοχοθεσίας, και  την    πρακτική  και  

τις ενέργειες, για  την επίτευξη του  βασικού  στόχου  των  μετόχων, του  

στόχου  της  μακροχρόνιας υψηλής  κερδοφορίας και αποδοτικότητας εκ  

μέρους  των διοικούντων διευθυντικών στελεχών (CEO’s), που τους 

παραχωρήθηκε η εξουσία λήψης των εταιρικών αποφάσεων (στρατηγικών και 

τακτικών) μέσα από   το  πρίσμα  της   “Θεωρίας της Πρακτόρευσης” (Agency 

theory). 

Κακή  αντίληψη  των  στόχων  και  χειρισμοί,  μπορούν να δημιουργήσουν  

σε ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ διευθυντών και μετόχων ή μεταξύ 

πιστωτών και μετόχων, ανάλογα με τους ιδιαίτερους   στόχους  της  κάθε  

ομάδας και το  είδος των αποτελεσμάτων, που μπορούν να εξυπηρετούν   

περισσότερο  την  μια  ή  την  ;άλλη  σκοπιμότητα,  είναι  ο  στόχος που 

αποκαλείται “Μεγιστοποίηση της Εταιρικής και μετοχικής αξίας” (Shareholders 

Value) ή μεγιστοποίηση της μετοχικής περιουσίας (Shareholders wealth). 

 

Η έννοια της αντιστάθμισης κινδύνου /απόδοσης. 
 

Από την θεωρητική υπόθεση της “Αποτελεσματικής Αγοράς” εύκολα 

οδηγούμαστε στην υπόθεση της επενδυτικής αντιστάθμισης κινδύνου και 

απόδοσης που σημαίνει ότι έχουμε υψηλότερες αποδόσεις, όταν έχουμε 

υψηλότερο ρίσκο στην επένδυση (βασικά σε χρεόγραφα στις κεφαλαιαγορές). 

Έτσι π.χ. αν η αναμενόμενη  ακίνδυνη  απόδοση μιας εταιρικής ομολογίας 

(corporate bond) είναι 8%, η μετοχή της ίδιας εταιρείας πρέπει να έχει 

απόδοση υψηλότερη π.χ. 14%, λόγω του υψηλότερου ρίσκο. 
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 Ήτοι  8% για την ακίνδυνη  απόδοση  και  επιπλέον   ΠΡΙΜ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ  

6% , για τον  επιπλέον  κίνδυνο της  μετοχής,  γιατί  έχει  κυμαινόμενες  η  

ακόμα  και  αρνητικές  αποδόσεις. 

Από εκεί και πέρα επειδή οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι 

αποτελεσματικές δεν μπορεί κανείς να κάνει υπεραποδόσεις, εκτός τυχαίων 

περιπτώσεων. 

Ενώ αντίθετα στις “Αγορές προϊόντων” (product Markets), όταν έχουμε 

μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές ή ακόμη και αγορές μονοπωλιακού 

ανταγωνισμού   δεν είναι ασύνηθες να κάνει   και υπερκέρδη (υπεραποδόσεις) 

η εταιρεία, επειδή οι αγορές αυτές δεν είναι αποτελεσματικές, ώστε να 

εξισώνουν τις αποδόσεις στις αγορές μέσω της “δίκαιης” τιμολόγησης των 

χρεογράφων. 

Μόνον στον καθαρό ανταγωνισμό θα λέγαμε ότι οι τιμές και αποδόσεις 

πλησιάζουν να διαμορφώνονται μ’ έναν πιο  σωστό δηλ.  δίκαιο τρόπο, χωρίς 

δηλ. υπεραποδόσεις βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον. Ενώ για να υπάρξουν 

υπεραποδόσεις στις κεφαλαιαγορές πρέπει να υπάρχει ειδική αιτία που τις 

προκαλεί. Όπως π.χ. όταν έχουμε «ευκαιριακές» καινοτομίες στις 

διαρθρώσεις των κεφαλαιαγορών., ή  να  υπάρξει  εσωτερική  δηλ.  

προνομιακή  πληροφόρηση, σε  προηγούμενο  χρόνο. 

 

 

2.3.2.3. Η αμφιγνωμία  για  αν είναι οι αγορές «αποτελεσματικές» η 
«τυχαίου   περίπατου» και  ο  ρόλος της  μαζικής  ψυχολογίας. 
 

Εισαγωγικά  

Για την ερμηνεία των μεταβολών των τιμών υπάρχουν (όπως είδαμε από τα 

παραπάνω αναφερόμενα ) δυο βασικές «αντιτιθέμενες» προσεγγίσεις για την 

ερμηνεία της μεταβολής των τιμών στο Χρηματιστήριο, και βέβαια οι τελείως 

διαφορετικής προσέγγισης, θεωρίες όπως η χαοτική κλπ .  

 

1)  Θεωρία των αποτελεσματικών αγορών 

Η πρώτη   προσέγγιση που αντιπροσωπεύετε από την «Θεωρία των 

αποτελεσματικών αγορών»  συνοπτικά  λέει ότι :  

Το χρηματιστήριο είναι ένας «ευαίσθητος» μηχανισμός επεξεργασίας 
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πληροφοριών, που αντιδρά άμεσα στις νέες πληροφορίες των εταιρικών, 

κλαδικών και Μακροοικονομικών δεδομένων (κέρδη, κύκλος εργασιών, νέες 

συμβάσεις , διεθνείς συμβάσεις, καινοτομίες προϊόντων, καθώς και διάφορες 

άλλες εσωτερικές και διεθνείς εξελίξεις των αγορών ) και προσαρμόζει με το 

σωστό τρόπο (ανοδικά η καθοδικά ) τις τιμές των μετοχών στο κάθε άκουσμα 

νέων πληροφοριών. 

Η εκάστοτε προσαρμογή των τιμών ,γίνετε μέσα από τον «επενδυτικό 

ορθολογισμό» των επενδυτών, που ερμηνεύουν και πράττουν σύμφωνα με 

τους ορθολογικούς κανόνες τιμών / αποδόσεων των αγορών.  

Θεωρώντας έτσι ότι ακόμη και οι μεγάλες διακυμάνσεις που συμβαίνουνε, 

είναι πάντα μια αναλογική αντίδραση στην υφή και το είδος των νέων 

πληροφοριών, που διαχέονται και εμφανίζονται στην αγορά, τόσο 

μακροοικονομικού όσο και μικροοικονομικού χαρακτήρα.  

 

2) Η θεωρία του Τυχαίου Περιπάτου των τιμών. (Random Walk Theory). 

  

Η δεύτερη προσέγγιση είναι εκείνη του ‘’ Τυχαίου Περιπάτου’’ (Random Walk) 

των μετοχικών τιμών ,που συνηγορεί περί του Χρηματιστηρίου ‘’ Casino’’, 

όπου όλα είναι ζήτημα τύχης, γιατί οι τιμές δεν ακολουθούν μια «αιτιώδη» 

σχέση που θα τις έκανε προβλέψιμες, αλλά επηρεάζονται από ένα σύστημα 

πολλαπλών παραγόντων που δεν αντιδρούν με γραμμικό τρόπο, αλλά μη 

γραμμικό.  

 Είναι δε η εξαίρεση το γεγονός, ότι μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να ευνοεί 

προσωρινά κάποιους να κάνουν υπερκέρδη, όταν όλοι οι άλλοι χάνουν, σε 

ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος.  

Δηλαδή κατά την προσέγγιση αυτή, δεν υπάρχει ορθολογική βάση για την 

κερδοσκοπία, δηλαδή δυνατότητα πρόβλεψης των μελλοντικών τιμών, αφού 

αυτές κινούνται τυχαία.  

 

3.  Ο ρόλος των προσδοκιών και η αγοραία ψυχολογία 

 

Αλλά σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και ενδιάμεσες καταστάσεις που 

παίζουν ρόλο και οι ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ των επενδυτών (θεσμικών και ιδιωτών) για 

τα μελλοντικά κέρδη η ζημίες και τις τιμές, που είναι ένα «υπολογιστικό» 
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υποκειμενικό κατασκεύασμα και πιστή στην προσδοκία που δημιουργεί 

πεποίθηση για τα μελλούμενα να συμβούν. 

 Προκύπτει έτσι, ένα ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ και τάση που καθοδηγεί ( 

χωρίς τα απτά/ υπαρκτά θεμελιακά δεδομένα) σε ‘’ενορατική’’ εκτίμηση για την 

μελλοντική πορεία των αγορών και διαμορφώνει πεποιθήσεις ψυχολογικού 

τύπου που οδηγούν σε ανάλογες αγοραστικές συμπεριφορές που μπορούν 

να οδηγήσουν και σε πανικούς, όπως έχει καταγράφει επανειλημμένα στις 

Αγορές, όπως π.χ η χρηματιστηριακή και νομισματική κρίση του 1987. 

  

 

2.3.2.4. Η κριτική προσέγγιση των τελειών η αποτελεσματικών 

κεφαλαιαγορών. 

 

Η προσέγγιση των τέλειων η αποτελεσματικών κεφαλαιαγορών είναι 

κεντρικού χαρακτήρα βασική θεωρία της χρηματοοικονομικής, πάνω στην 

οποία βασίζονται οι παραδοχές και οι απόψεις σε όλα τα σύγχρονα 

χρηματοοικονομικά θέματα, ξεκινούν ακριβώς από το αξίωμα η την θεωρία 

των « αποτελεσματικών Κεφαλαιαγορών». 

Για παράδειγμα η θεωρία των τέλειων η αποτελεσματικών “Κεφαλαιαγορών” 

(perfect or frictionless Capital Markets) έχει πολλές παραδοχές που δεν 

ισχύουν στην πράξη, όπως  

α) η μη ύπαρξη κόστους συναλλαγών (brokerage costs) ή  

β) δεν υπάρχουν φόροι  

γ) ότι δεν υπάρχει κόστος για την απόκτηση πληροφοριών (και άρα όλα έχουν 

την ίδια πληροφόρηση) και 

δ) ότι όλοι οι επενδυτές έχουν τις ίδιες (δηλαδή ομοιογενείς) προσδοκίες και 

υποθέσεις. 

Τα περισσότερα απ’ αυτά δεν υφίστανται στην πράξη και άρα οι υποθέσεις 

της θεωρίας αυτής (assumptions) είναι στον αέρα, και μιλάμε για μια θεωρία-

βάση για την θεμελίωση του κλάδου χρηματοοικονομικής. 

Αλλά μεταξύ τόσο των θεωρητικών όσο και των επενδυτικών μάνατζερς, τείνει 

να επικρατήσει η προσέγγιση ότι, δεν έχει τόση σημασία να κρίνουμε την 

ρεαλιστικότητα των υποθέσεων της θεωρίας όσο το γεγονός, του πόσο 

συνεπείς είναι οι προβλέψεις της σε σχέση με την πρακτική συμπεριφορά 

 107



(actual behavior) των επενδυτών και ειδικών διαχειριστών κεφαλαίων και 

χρήματος στις αγορές. 

Και εάν η θεωρία και οι υποθέσεις της φαίνονται λογικές και αξιολογημένες 

σύμφωνα με την εκφραζόμενη επενδυτική συμπεριφορά τότε σε γενικό 

επίπεδο η θεωρία είναι αποδεκτή, ανεξάρτητα από τον ρεαλισμό των 

υποθέσεών της. 

Τέτοια είναι η περίπτωση της θεωρητικής πρότασης του γνωστού μοντέλου 

CAPM για την τιμολόγηση-αξία των μετοχών. 

 

Η ασυμβατότητα στην θεωρία της μερισματικής απόδοσης των MODIGLIANI – 
MILLER. 
 
Εδώ  αναφερόμαστε  σε  μια διαφοροποίηση από την ορθόδοξη και κυρίαρχη 

άποψη της χρηματοοικονομικής και μια ασυμβατότητα  προς  αυτήν  γιατί 

θεωρείτε ότι, η πολιτική κεφαλαιακού προϋπολογισμού (Capital budgeting 

policy) και  το  κοστος  του  εταιρικού  κεφαλαίου, δεν επηρεάζεται από την 

μερισματική πολιτική, γιατί οι επενδυτές συμπεριφέρονται ορθολογικά 

Η νεωτεριστική και μάλλον ανορθόδοξη θεωρητική πρόταση των Modigliani – 

Miller, είναι ότι δεν σχετίζετε το είδος της “Μερισματικής Πολιτικής” με το ύψος 

της τιμής της μετοχής της εταιρείας, δηλ. θεωρούν ότι η μερισματική πολιτική 

(ύψος διανεμόμενων μερισμάτων) δεν επηρεάζει την τιμή της μετοχής. 

Αυτό με βάση τις παρακάτω παραδοχές που βασίζονται στο αξίωμα για τις 

“τέλειες κεφαλαιαγορές”, θεωρούν ότι: 

α) Η πολιτική κεφαλαιακού προϋπολογισμού (Capital budgeting policy) δεν 

επηρεάζεται από την μερισματική πολιτική και 

β) ότι όλοι οι επενδυτές συμπεριφέρονται ορθολογικά. 

Το επιχείρημά της είναι ότι κάθε χρηματική μονάδα (ευρώ ή δολάριο) που 

πληρώνεται στους μετόχους, μειώνει τα «κέρδη σε νέον» (retained earnings) 

και αυτό μειώνει την δυνατότητα νέων επενδύσεων. 

Αλλά έτσι η εταιρεία προσελκύει νέους μετόχους (νέο κεφάλαιο) όπου αυτό 

μειώνει την μελλοντική δυνατότητα υψηλών μερισμάτων των παλιών μετόχων 

μόνον, γι’ αυτό και δεν έχει επίδραση στην τιμή της μετοχής, αφού η εισροή 
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νέων συνεχώς μετόχων κρατάει την τιμή της μετοχής σε δίκαιο επίπεδο25. 

Η θεωρία των Μ & Μ αμφισβητήθηκε ισχυρά και για κάποιο διάστημα 

απορρίφθηκε από τους ανθρώπους της πράξης (Managers, Συμβούλους), 

αλλά στην συνέχεια επανήλθε, καθώς δόθηκαν αθωωτικά στοιχεία στην 

θεωρητική αυτή πρόταση, καθώς στην πραγματικότητα, υπάρχουν 

επιβαρύνσεις των μερισμάτων από υψηλά κόστη συναλλαγών, σοβαρές 

φορολογικές επιβαρύνσεις, αλλά και ατέλειες στην κατανομή της γνώσης και 

πληροφόρησης, που είναι πιο σημαντικά γεγονότα και στοιχεία από το 

καθαυτό ύψος του διανεμόμενου μερίσματος. 

 

Τα Οption (προϊόντα προαίρεσης) και η χρήση τους για την τιμολόγηση 
μελλοντικών αξιών. 
 
Ένα προϊόν option – προϊόν “προαίρεσης εκπλήρωσης” στο μέλλον, είναι ένα 

“χρεόγραφο μελλοντικής εκπλήρωσης με βάση την προαίρεση” του επενδυτή 

να εξασκήσει ή να μην εξασκήσει ένα δικαίωμα αγοράς ή πώλησης που 

προέρχεται από το χρεόγραφο, σε μια μελλοντική26 χρονική στιγμή, ανάλογα 

με την τιμή του εκείνη την στιγμή.  

Στην εμπορική πρακτική υπάρχουν από πολύ παλιά συναλλαγές προαίρεσης 

δηλ. με option, για την άσκηση ενός δικαιώματος αγοράς ή πώλησης ανάλογα 

με την υπάρχουσα τιμή του και αν σε αυτήν είχε κέρδος ή ζημιά ο επενδυτής. 

Η πρώτη επιστημονική συγκρότηση σε θεωρία έγινε από τους Black και 

Scholes27 και για την τιμολόγηση χρεογράφων μελλοντικής εκπλήρωσης 

όπως τα προμέτοχα (warrants) ή τις μετατρέψιμες ομολογίες (convertibles). 

Όμως αργότερα οι χρηματοοικονομικοί διευθυντές είδαν, ότι μπορεί το 

γενικό πλαίσιο της θεωρίας σαν θεωρητική προσέγγιση να χρησιμοποιηθεί για 

την τιμολόγηση μελλοντικών αξιών και πλαίσιο αξιολόγησης για την απόφαση 

χρηματοδότησης νέων μελλοντικών επενδυτικών έργων ή σχεδίων. 

Έτσι η θεωρία option δίνει την ενόραση για την αξιολόγηση της δημιουργίας 

νέας αξίας από τα νέα διαδοχικά ή υβριδικά επενδυτικά σχέδια. 

                                            
25 (Modigliani, F.,Miller h. M. ,1958,”The cost of capital, corporate finance and 
the theory of investment“.,. American Economic Review No 48  
26 Sharpe E. William, “Capital Asset Prices: A theory of Market equilibrium 
under Conditions of Risk”, Journal of finance, September.) 
27 Fisher, Black, and M. Scholes., 1973., “The Pricing of Options and 
Corporate liabilities”, Journal of Political Economy, May/June 1973. 
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Έτσι στην ή αξιολόγηση ενός επενδυτικού σχεδίου ή επένδυσης (ιδίως στο 

εξωτερικό) λαμβάνει υπ’ όψη της, όχι μόνον την “Παρούσα Αξία των 

Ταμειακών Ροών” μιας αρχικής επένδυσης, αλλά προσθέτων και την αξία 

(τιμή) του Option που συνδημιουργείται από την αρχική επένδυση. 

 

 

2.3.2.5. Οι νέες πληροφορίες και  ο  βαθμός  αντανάκλασης   τους στις 
τιμές των μετοχών 
 

Υπάρχει μεγάλη ακαδημαϊκή αντιπαράθεση αν υπάρχουν στην πράξη 

“Αποτελεσματικές Αγορές”, με την έννοια ότι είναι τέτοια η πληροφοριακή 

αποτελεσματικότητα της αγοράς, ώστε κανένας δεν μπορεί να κάνει 

συστηματικά υπερκέρδη από την ανάλυση της αγοράς. 

Διότι οι νέες πληροφορίες αντανακλώνται άμεσα, μέσω  των  μηχανισμών  της  

αγοράς στις τιμές των μετοχών και έτσι κάθε προσπάθεια πρόβλεψης των 

τιμών είναι μάταιη, αφού όλοι ή σχεδόν όλοι οι επενδυτές έχοντας την νέα 

πληροφορία ενεργούν ανάλογα με αγορές και πωλήσεις, τόσο έγκαιρα που 

δεν μένει χώρος για κερδοσκοπική δράση στην αγορά από τους 

κερδοσκοπούντες,. 

Υπάρχουν οι γνωστές τρεις βασικές συνθήκες για την πληροφοριακή 

αποτελεσματική αγορά. 

α) Η νέα πληροφόρηση (δίνεται) είναι χωρίς κόστος και είναι διαθέσιμη 

ταυτόχρονα σ’ όλους τους επενδυτές. 

β) Δεν υπάρχει κόστος συναλλαγών δηλ. προμήθειες (brokerage fees) ούτε 

φόροι, ούτε αλλά θεσμικά ή άλλα εμπόδια στις συναλλαγές. 

γ) Οι τιμές δεν μπορούν να επηρεασθούν από έναν μόνον θεσμικό ή άλλο 

επενδυτή. Δηλαδή κανείς δεν έχει μονοπωλιακό βάρος παρέμβασης. 

Βέβαια στην πραγματικότητα και κόστη συναλλαγών υπάρχουν και φόροι και 

άλλα εμπόδια, υπάρχουν. 

Υπάρχουν όμως και πολύ οργανωμένες θεσμικά και τεχνολογικά αγορές που 

μπορούν να πλησιάσουν τις τέλειες αποτελεσματικές αγορές, όπως κάποια 

Αμερικανική, Ευρωπαϊκή ή άλλα διεθνή χρηματιστήρια. 

Έτσι γίνεται διάκριση ανάμεσα σε  

1) “Τέλεια αποτελεσματικές” (Perfectly efficient) αγορές όπου ισχύουν οι τρεις 

 110



παραπάνω προϋποθέσεις και αντανακλά άμεσα τις πληροφορίες στις τιμές.  

2) Τις οικονομικά αποτελεσματικά αγορές (economically efficient) όπου οι τιμές 

δεν αντανακλούν μεν άμεσα και γρήγορα τις νέες πληροφορίες, αλλά δεν 

υπάρχουν και υπερκέρδη με βάση τις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, 

εξαιτίας του κόστους συναλλαγών που ισοσταθμίζει την σχετική κερδοσκοπία 

στον βαθμό που υπάρχει. 

 

 Η δεύτερη επανάσταση του Fama  για  την  τυχαία  κίνηση των τιμών. 
 
Αλλά ως προς αυτήν την ισχύ του CAPM, τουλάχιστον με τις αρχικές 

υποθέσεις ισχύος του προς την αποτελεσματικότητα της πρόβλεψης των 

τιμών, ήρθε να την ανατρέψει με νεότερες μελέτες που ο ίδιος ο Fama σε 

συνεργασία με τον French κατά πόσο δηλαδή το b είναι ισχυρό ή καλό μέτρο 

της αγοράς μεταβλητότητας της τιμής της μετοχής στο δίπολο κίνδυνος 

/απόδοση. 

Η δεύτερη επανάσταση του Fama (όπως αποκαλείτε) ήταν η διατύπωση της 

«θεωρίας (ή υπόθεσης) της τυχαίας κίνησης των τιμών» (Random Walk 

Theory).  

Αυτή εκφράζει για την κατεύθυνση των μετοχικών τιμών στις κεφαλαιαγορές 

ότι: όπως ακριβώς δεν είναι κανονικοποιημένες με ντετερμινιστική γραμμική 

εξέλιξη οι θέσεις (τιμές) των μορίων και οι κινήσεις τους στο χωρο-διάστημα, 

αλλά έχουν μια τυχαιότητα στην κατεύθυνση της κίνησης τους, έτσι και οι 

μετοχές ανάλογα με τις εκάστοτε υπερισχύουσες κατευθύνσεις δυνάμεις –

παραμέτρους στην αγορά και την οικονομία, κινούνται προς διαφορετικές 

ανάλογα κατευθύνσεις, σε μια προβλέψιμη εκ των προτέρων τιμή δηλαδή 

ανοδικά, σταθερά ή καθοδικά. 

Η υπόθεση του ορθολογικού επενδυτών και των νέων πληροφοριών 

Ενσωματωμένη και υπονοούμενη στην θεωρητική υπόθεση του Fama, είναι 

δύο βασικές προϋποθέσεις: 

1. ότι οι επενδυτές δρουν ορθολογικά, δηλαδή κατά σύστημα αποφασίζουν 

να αγοράσουν ή να πουλήσουν, όχι με κριτήρια πρόβλεψης τύπου 

«καφετζούς», ή τις συμβουλές ανεύθυνων δήθεν ειδικών, αλλά με βάση 

επιστημονικά κριτήρια που υπολογίζουν την διακύμανση της μετοχής σε 

σχέση με τον δείκτη της Αγοράς.  
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Δηλαδή με βάση την τιμή = 1 (ένα) του beta της κάθε μετοχής, πάνω ή κάτω 

του οριακού δείκτη 1 (ένα) και την καμπύλη αδιαφορίας της ως προς το 

επίπεδο κινδύνου που θέλουν να αναλάβουν από την επένδυση, προκειμένου 

να κερδίσουν ένα υψηλότερο ποσοστό απόδοσης (κέρδος) έναντι των 

τρεχόντων απλών επενδύσεων, (όπως π.χ. οι ομολογίες ή προθεσμιακές 

καταθέσεις) θα πρέπει να επενδύσουν π.χ. σε μετοχές. Και αυτό το επιπλέον 

κέρδος είναι το λεγόμενο «επασφάλιστρο κινδύνου»- (risk premium), έναντι 

της «πιο επικίνδυνης» τοποθέτησης σε μετοχικά χρεόγραφα. 

2. Ότι οι ορθολογικοί επενδυτές κάνουν συναλλαγές , μόνον όταν υπάρξει 

«νέα πληροφορία», για τα δεδομένα και τις εξελίξεις στις εταιρίες, την 

ανταγωνιστική αγορά (μικροοικονομικές εξελίξεις) και την οικονομία 

(μακροοικονομικές εξελίξεις) που κατά την «κοινή εκτίμηση της αγοράς» θα 

επηρεάσουν τα αποτελέσματα της εταιρίας θετικά ή αρνητικά.  

Η νέα εκτίμηση δηλαδή θα ενεργοποιήσει τις ανάλογες κινήσεις των 

επενδύσεων στην χρηματιστηριακή αγορά και έτσι θα επηρεασθεί ανοδικά ή 

καθοδικά την τιμή της κάθε μετοχής.  

Αυτό αποκαλείτε «Αποτελεσματική Αγορά», αφού ανακατανέμει δίκαια τις 

αποδόσεις των μετοχών με βάση την αποδοτικότητα κερδών της κάθε 

εταιρίας.  

Η «αναποτελεσματικότητα» τώρα στην λειτουργία της αγοράς 

(κεφαλαιαγοράς) δημιουργείτε και προέρχεται από ανενημέρωτους 

πληροφοριακά και τεχνικά, άρα ορθολογικά δρώντες ιδιώτες επενδυτές 

κεφαλαίων. 

Αυτοί τώρα που παρακολουθούν από κοντά και με μεθοδολογία τις 

επερχόμενες εξελίξεις στις αγορές και τις εταιρίες (αυτό αποκαλείτε και 

«έξυπνο χρήμα») και με βάση αυτές θα κάνουν γρήγορες συναλλακτικές 

κινήσεις (share trade), ώστε αυτό θα έχει αποτέλεσμα την δίκαιη (fair) 

αναδιαμόρφωση των μετοχικών τιμών, ώστε οι νέες προβλεπόμενες 

αποδόσεις τους, να εξισορροπούν αυτόματα σχεδόν την ισορροπία στην 

αγορά, με την έννοια της εξισορρόπησης του κάθε φορά κινδύνου / απόδοσης 

της κάθε μετοχής, που μεταβάλετε όταν μεταβάλλονται τα θεμελιώδη 

δεδομένα εταιριών (και ανταγωνιστικών αγορών). 

Άρα και η αξία των περιουσιακών τους στοιχείων. (the value of company’s 

assets).Το επιτόκιο κινδύνου στην αμοιβή 
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Και επειδή οι επενδυτές είναι ορθολογικοί, θα ζητούν ένα επιπλέον «επιτόκιο 

κινδύνου» (δηλαδή, ένα ποσοστό απόδοσης για τον παράγοντα κίνδυνο) (risk 

premium) προκειμένου να επενδύσουν στην πιο «επικίνδυνη» μετοχική αξία 

που μεταβάλλετε με τους μεταβαλλόμενες παράγοντες ή μεταβλητές, εταιρικές 

και αγοραστικές. 

 

2.3.2.6. Το   CAPM και η διαφοροποίηση σαν επενδυτικές τεχνικές. 

 

To CAPM λοιπόν κάνει ταυτόχρονα δύο πράγματα όπως το μετεξέλιξε ο 

William Sharpe28 (μαθητής του H. Markowitz), που εισήγαγε το beta σαν 

τεχνικό όρο στην αποτίμηση της μετοχής. 

1. Λειτουργεί σαν θεωρία πρόβλεψης της Αγοραίας συμπεριφοράς της 

μετοχής, ανάλογα με το b της (b>=1, b=1,b<1) 

2. Είναι μια «τεχνική επενδυτικών αποφάσεων» που καθοδηγεί τον 

επενδυτή (όλων των τύπων) σε επιλογές μετοχών που η αγορά θα τις 

αποτιμήσει θετικά ως προς την απόδοσή τους. 

Στην συνέχεια α) το CAPM με το beta συνδυάστηκε με β) την «θεωρία του 

χαρτοφυλακίου» του Markowitz που προηγήθηκε της εισαγωγής του beta και 

γ) την «Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών» που δημιούργησε και μία νέα 

σειρά επενδυτικού προϊόντων όπως η «αγορά ενός δείκτη» (index funds). 

Γιατί αφού δεκτό ότι, αν δεν μπορείς να νικήσεις την αγορά, (κάνοντας 

μεγαλύτερες αποδόσεις από αυτήν του γενικού δείκτη) τότε επένδυσε στο 

«δείκτη της αγοράς» για να έχεις την μέση απόδοση της αγοράς (όπως την 

δίνει ο γενικός δείκτης της) άκοπα και χωρίς πρόσθετο κίνδυνο.] 

 

  Οι υποθέσεις Markowitz για την εξάλειψη του κινδύνου. 
 
Ο Markowitz ισχυρίζεται ότι, με το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μπορείς να 

αμύνεσαι στις αρνητικές αποδόσεις και την καθοδική πορεία της αγοράς 

εξουδετερώνοντας τον κίνδυνο απωλειών από (υποτίμηση της τιμής) κάποιων 

υποτιμούμενων μετοχών. 

Ακόμα ότι με την διαφοροποίηση μπορείς να απομακρύνεις σχεδόν όλα τα 

                                            
28 Sharpe E. William, 2003., “Capital Asset Prices: A theory of Market 
equilibrium under Conditions of Risk”, Journal of finance, September 2003 
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είδη του κινδύνου, ακόμα κι αυτού που προέρχεται από τις καθοδικές φάσεις 

του επιχειρηματικού κύκλου ή και τον επιτοκιακό κίνδυνο. 

Αλλά εδώ πρέπει να σημειώσουμε μια πικρή αλήθεια και πραγματικότητα, ότι 

δεν μπορείς με την διαφοροποίηση να εξουδετερώσεις τον κίνδυνο απωλειών 

(αρνητικών αποδόσεων) όταν η αγορά πέφτει συνολικά όπως συνέβη κατά τις 

πρόσφατες χρηματιστηριακές κρίσεις των δύο τελευταίων δεκαετιών.  

Αυτό  θα  το  συναντήσουμε  παρακάτω  όταν  δούμε  πιο  αναλυτικά  τις  

κριτικές  του  Ross,  του  Lowenstein  , του  R,J, Shiller  και  άλλων. 

 

 Το CAPΜ και το BETA δίνουν λάθος σινιάλα για τις αποδόσεις; 
 
Με αυτές τις αμφισβητήσεις του ακαδημαϊκού χώρου για τις προσεγγίσεις των 

τριών θεμελιωδών θεωρητικών σχημάτων  δηλ.  

1. CAPM με το beta 

2. Θεωρία του Χαρτοφυλακίου 

3. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών 

Οι  θεωρητικές αυτές προτάσεις  είχαν  και  έχουν κυριαρχήσει στον κόσμο 

της πράξης και της αγοράς, θεωρούμενες ότι συνδέουν τις λειτουργίες στις 

κεφαλαιαγορές και γενικότερα στις χρηματοπιστωτικές αγορές με την μετοχική 

και εταιρική αποτίμηση, και συνεπώς είναι καθοδηγητικές και χρήσιμες σαν 

μοντέλο επενδυτικών αποφάσεων, για το ποιες επιλογές πρέπει να γίνουν, 

ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων με τον 

μικρότερο δυνατό κίνδυνο. 

Η εμπειρία όμως έχει δείξει ότι οι αποφάσεις με αυτές τις προσεγγίσεις έχουν 

καταστρέψει μεγάλο αριθμό επενδυτικών σχεδίων όπως θα αποδείξει 

αργότερα ο Ross,  ο  Lowenstein  και  ο   R,J, Shiller  , διότι έβαζαν πολύ 

ψηλά του πήχη του ελάχιστου ποσοστού απόδοσης (hurdle rate) κατά τεχνητό 

τρόπο γιατί το beta δεν είναι καλός δείκτης για τον υπολογισμό του «κόστους 

του επενδυτικού σχεδίου» που το ανεβάζει πολύ ψηλά και έτσι αποθαρρύνει 

την απόδοση για επένδυση. 
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2.3.2.7. Ο φαύλος κύκλος της υπερβολικής ανόδου και της κατάρρευσης  

και  τα   ερμηνευτικά  αδιέξοδα  των  κλασσικών  θεωριών. 

 
Η κατάσταση μπορεί τώρα να περιγραφεί από μια συνεχή «αναδρασιακή 

κίνηση σε μια σπειροειδή ανοδική πορεία» ή σ΄ένα αναδρασιακό 

«βρογχοκύκλωμα» (feedback loop), που αλλιώς ονομάζεται και «φαύλος 

κύκλος» (vicious circle). Φαύλος κύκλος γιατί δεν μπορεί να οδηγήσει τους 

εμπλεκόμενους σε κάποιες διεξόδους με εμφανώς χρήσιμες λύσεις και 

αποτελέσματα.  

Αφού το κάνουν αυτό και με μια ανταγωνιστική ψυχολογία που ωθεί συνεχώς 

την τιμή της μετοχής ψηλότερα. Ο κύκλος είναι φαύλος και αδιέξοδος. 

Η μόνη λύση τότε /τώρα είναι καταστροφική. Τότε θα αρχίζει ο πανικός.  

Δηλαδή η ραγδαία πτώση των τιμών των μετοχών, ή αλλιώς το έντεχνο 

στήσιμο της φούσκας, που αφήνει συντρίμμια α)οικονομικά (αφού οι μετοχές 

πλέον έχουν ζημιές δηλαδή μεγάλη αρνητική απόδοση) και βέβαια και 

αρνητική ψυχολογικά (αφού οι ελπίδες έχουν διαψευστεί παταγωδώς). 

Αυτό το σενάριο όμως (καταστροφικής πτώσης των τιμών) δεν είναι δυνατόν 

να συμβεί σε μία «τελείως Αποτελεσματική Αγορά».  

 Αυτό έγκειται στις δογματικές προδιαγραφές της ΕΜΗ.  

 Θεωρητικά δεν μπορεί να συμβεί, γιατί οι επενδυτές είναι ορθολογικοί στις 

πράξεις τους και η αγορά που είναι αποτελεσματική τιμολογεί «δίκαια» και 

κερδοφόρα τις τιμές των μετοχών. 

 Και τώρα τι να υποθέσουμε, αφού η διάσταση της θεωρίας από τα 

εμφανιζόμενα αποτελέσματα στην πράξη είναι αντιθετικά. 

 Θα πρέπει να προσαρμόσουμε την αλήθεια την πραγματικότητα στις θεω-

ρητικές δογματικές επιταγές; Μάλλον όχι. 

 Και τότε αφού οι αγορές δεν τιμολογούν και αποτιμούν τις μετοχές με δίκαιο- 

αποτελεσματικό τρόπο (όπως δείχνει η πράξη) όπως διαδίδει η ΕΜΗ.  

 Τότε τι πρέπει να υποθέσουμε και τι πρέπει να κάμουμε για την υπέρβασης της 

αδυναμίας; 

Διαπιστώνουμε από τα προηγούμενα ότι: Το μοντέλο πρέπει να δίνει λάθος 

μηνύματα και επενδυτικές κατευθύνσεις στους επενδυτές και τις εταιρίες και 

περιγράφει λάθος τις αγορές, αδυνατώντας να δώσει αποτελεσματικές λύσεις 
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στην «κατανομή των κεφαλαίων» ανάμεσα σε επενδυτικά σχέδια και τις 

«επιδιωκόμενες αποδόσεις» στους επενδυτές και ποια είναι εδώ η απάντηση για 

το συμπέρασμα των αδιεξόδων; 

Μια πρώτη απάντηση είναι η εγκατάλειψη του συνδυασμού των μοντέλων 

(CAPM ME) και η απεμπλοκή από την φιλοσοφία για το κυνήγι των 

βραχυπρόθεσμων αποδόσεων. Φιλοσοφία ή δογματική που αδιαφορεί για τις 

μακροχρόνιες  τοποθετήσεις και αποδόσεις των κεφαλαίων.  

Πρέπει να επιδιώξουμε στρατηγική επενδύσεων και αποδόσεων μέσα από την 

διηνεκή ανάπτυξη των εταιρικών μεγεθών.  

Δηλαδή την φροντίδα για την «διατηρήσιμη μακροπρόθεσμη ευρωστία της 

εταιρικής δράσης» που θα παράγει μελλοντικά και σε μεγάλο χρονικό 

διάστημα θετικές ταμειακές ροές (αποθέματα κεφαλαίων). 

Γιατί αυτή είναι η σταθερότερη και μόνιμη βάση για υψηλές μερισματικές 

αποδόσεις και κεφαλαιακές διαφορικές αποδόσεις από την θετική 

διαφοροποίηση των τιμών της μετοχής.  

Άρα θα πρέπει την αποτίμηση των εταιριών που προέρχεται από την αποτίμηση 

της μετοχής τους να την βλέπουμε μέσα από την μακροχρόνια οπτική 

ανάπτυξη των θεμελιακών στοιχείων. 

 

Εικόνα 1. Ο  κύκλος της υπερβολικής ανόδου και της κατάρρευσης στα  
Χρηματιστήρια 

. 
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2.3.3. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ   ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ  CAPM 

 

Εισαγωγικά:  Για το «Μοντέλο τιμολόγησης των κεφαλαιουχικών αγαθών» - 
CAPM . 
 
Το «μοντέλο τιμολόγησης των κεφαλαιουχικών αγαθών» -CAPM, η αλλιώς 

«μοντέλο τιμολόγησης των μετοχών», έχει μια εκτενή ιστορία της θεωρητικής 

και εμπειρικής μελέτης.  

Για τις προηγούμενες δεκαετίες, το «μοντέλο τιμολόγησης των μετοχών» δηλ. 

μοντέλο μέσου-διαφοράς των Sharpe ,Lintner, Black έχει λειτουργήσει ως 

ακρογωνιαίος λίθος της χρηματοοικονομικής θεωρίας. 

Πολλοί συγγραφείς έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη και στη βελτίωση μιας 

μορφής που εξηγεί την τιμολόγηση των κύριων προτερημάτων υπό τον όρο 

της «ισορροπίας αγοράς» συμπεριλαμβανομένου των Bank, Black , Alpha, 

Jensen, Lintner, Scholes, Treynor, Merton και πολυάριθμων άλλων. 

 

2.3.3.1.  Η    βιβλιογραφική   έρευνα του  μοντέλου και της  θεωρίας  του 
CAPM. 
 
Εισαγωγικά 

Το υπόδειγμα αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '60 από τον Sharpe [ 

1964 ], Lintner [ 1965 ] και Mossin [ 1966 ].  

Το CAPM προβλέπει ότι, η αναμενόμενη απόδοση μιας μετοχής πάνω από το 

ποσοστό απόδοσης του αξιόγραφου μηδενικού κινδύνου είναι γραμμική και 

συνδεδεμένη με το μη-διαφοροποιήσιμο κίνδυνο, ο οποίος μετριέται από τον 

συντελεστή beta της μετοχής και από τον σταθερό όρο alpha που ισούται με 

το μηδέν. 

Μια από τις πρώτες εμπειρικές μελέτες που βρήκαν ενθαρρυντικά στοιχεία για 

το CAPM, είναι αυτή του Black, Jensen και Scholes  (1972) 

.Χρησιμοποιώντας μηνιαία στοιχεία αποδόσεων χαρτοφυλακίων αντί για 

ποσοστά αποδόσεων μεμονωμένων μετοχών, οι παραπάνω ερευνητές 

εξέτασαν αν οι διατμηματικές αποδόσεις των μετοχών είναι γραμμικά 

συνδεδεμένες με τον συντελεστή beta.  

Συνδυάζοντας τις μετοχές σε χαρτοφυλάκια, μπορεί κανείς να απομακρύνει 

από τις αποδόσεις των μετοχών τον κίνδυνο που σχετίζεται με τον μη 
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συστηματικό κίνδυνο, ενισχύοντας έτσι την ακρίβεια των εκτιμημένων βήτα και 

το αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης των χαρτοφυλακίων. Οι ερευνητές 

διαπίστωσαν ότι η σχέση μεταξύ της μέσης αναμενόμενης απόδοσης και του 

beta, είναι σχεδόν γραμμική και ότι τα χαρτοφυλάκια με τους υψηλούς 

(χαμηλούς) συντελεστές beta σχετίζονται με υψηλές (χαμηλές) αποδόσεις. 

Αναλυτικότερα  το «ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»- 

(CAPM), αναπτύσσετε   όπως  είπαμε  εξελικτικά από τους Sharpe (1964), 

Lintner (1965), και ο Black (1972) ,διευκρινίζουν ότι η αναμενόμενη απόδοση 

σε μια μετοχή, επηρεάζεται από την λειτουργία της ευαισθησίας της μετοχής 

με την αγορά, δηλ. τον συντελεστής βήτα.   

Οι εμπειρικές δοκιμές του προτύπου, γενικά, υποστηρίζουν σαν την κύρια 

παράμετρο πρόβλεψής της μεταβολής της με το β- βήτα, σαν την μόνη 

επεξηγηματική μεταβλητή στην εξήγηση της τιμής της μετοχής στα 

χαρτοφυλάκια [ π.χ. ο, Black ,Jensen, και Scholes (1972), και Fama και 

MacBeth (1973) ].  

Η ισχύς αυτού του προτύπου-μοντέλου, έχει αποτελέσει το αντικείμενο   

πολλών αξιοπρόσεκτων επιχειρημάτων  και  αντεπιχειρημάτων ,δεδομένου ότι 

οι πιό πρόσφατες εμπειρικές δοκιμές στην τιμολόγηση των μετοχών, έχουν 

προσδιορίσει   και  διάφορους   άλλους παράγοντες που βοηθούν να 

εξηγήσουν τις μέσες  αποδόσεις των  μετοχών,  εκτός από τον παράγοντα 

κινδύνου αγοράς  β και   οι  οποίες  χαρακτηριστικά αποκαλούνται  ανωμαλίες 

του CAPM. 

Ιδιαίτερα, χαρακτηριστικά  όπως  η  μικρή  ή  μεγάλη κεφαλαιοποίηση    της  

εταιρίας Banz (1981), Keim (1983) , η αναλογία της λογιστικής αξίας μιας 

εταιρίας με την δίκαια η εύλογη αγοραία τιμή [ Rosenberg, Reid, και Lanstein 

(1985) , η αναλογία απόδοσης/τιμής  Basu (1983), και η αναλογία της 

λογιστικής αξίας με τα κέρδη, Fama (1992) , είναι μεταξύ εκείνων των 

μεταβλητών που βρίσκονται για να έχουν μια σημαντική επεξηγηματική 

δύναμη στις δοκιμές τιμολόγησης των μετοχών .  

Σε μια προηγούμενη έρευνα    οι Chan, Hamao, και Lakonishok (1991) 

,συνάγουν το ίδιο συμπέρασμα σχετικά με τη δίκαια /εύλογη τιμή  για την 

ιαπωνική αγορά. 

 Oι Fama και French (1993) προτείνουν, ως εναλλακτική λύση στο  «μοντέλο 

τιμολόγησης των μετοχών» , ένα εμπειρικό πρότυπο τριών παραγόντων, που 
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μπορεί να εξηγήσει τις περισσότερες από τις εμπειρικά  διαπιστωμένες  

ανωμαλίες που αναφέρονται στη βιβλιογραφία . 

Ο Daniel και Titman (1997) υποστηρίζουν ότι οι τρεις παράγοντες  των  Fama 

και French (1993) δεν διατιμώνται, και ως εκ τούτου δεν μπορούν να 

θεωρηθούν ως παράγοντες κινδύνου 

 

Αναλυτικότερα  για  την αμφισβήτηση της αξιοπιστίας του CAPM 
 
Στις αρχές της δεκαετίας του '80 διάφορες μελέτες παρατήρησαν ότι υπήρχαν 

αποκλίσεις από τη γραμμική σχέση κινδύνου - απόδοσης ,που χαρακτηρίζει 

το CAPM ,λόγω άλλων παραγόντων που επηρεάζουν την σχέση αυτή. 

 Ο σκοπός των ανωτέρω μελετών ήταν να βρεθούν τα συστατικά εκείνα 

στοιχεία, που δεν λαμβάνονταν υπόψη στην παραπάνω σχέση και ο 

προσδιορισμός των μεταβλητών εκείνων που ευθύνονταν γι' αυτήν την 

απόκλιση από την γραμμική σχέση του «υποδείγματος αποτίμησης   

μετοχικών περιουσιακών στοιχείων».  

Ο Banz (1981 ) αμφισβήτησε την θεωρία δείχνοντας ότι το μέγεθος της 

εταιρίας σχετικά με την κεφαλαιοποίηση της, μπορεί να εξηγήσει την 

διακύμανση των μέσων αναμενόμενων αποδόσεων για κάποια αγαθά 

καλύτερα από τον beta συντελεστή τους. Ο συγγραφέας κατέληξε ότι: 

«η μέση αναμενόμενη απόδοση των μετοχών των μικρών εταιριών (εκείνες με 

μικρό ύψος κεφαλαιοποίησης) ήταν υψηλότερη από την μέση απόδοση των 

μετοχών των μεγάλων εταιριών (εκείνες με υψηλό ύψος κεφαλαιοποίησης)». 

Αυτή η επίδραση έχει γίνει γνωστή ως «επίδραση μεγέθους» (size effect).  

H έρευνα επεκτάθηκε ακόμη περισσότερο με την εξέταση διαφορετικών 

συνόλων μεταβλητών που μπορεί να επηρεάζουν την σχέση απόδοσης - 

κινδύνου. Ειδικότερα, ο δείκτης κερδών ανά μετοχή προς την τρέχουσα τιμή 

(the earnings yield) (Basu [1977], [1983]), ο δείκτης μόχλευσης (leverage) 

(Bhandari, [1985]), και ο δείκτης της λογιστικής αξίας της μετοχής προς την 

αγοραία της αξία (e.g. Stattman [1980], Rosenberg, Reid and Lanstein [1983] 

and Chan, Hamao, Lakonishok [1991]) χρησιμοποιήθηκαν για να εξεταστεί ο 

βαθμός ισχύος του υποδείγματος του CAPM. 

Η γενική αντίδραση στα συμπεράσματα της έρευνας του Banz [ 1981 ], ότι το 

υπόδειγμα μπορεί να μην αποτυπώνει κάποιες πτυχές της πραγματικότητας, 
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ήταν στην αρχή να υποστηρίξουν ότι, αν και υπάρχουν αποκλίσεις από το 

υπόδειγμα, αυτές οι αποκλίσεις δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν οικονομικά 

σημαντικές ώστε να απορριφθεί η θεωρία του υποδείγματος του CAPM. 

Παρόλα αυτά η ιδέα αμφισβητήθηκε από τους Fama and French ( 1992 ).  

Οι παραπάνω ερευνητές έδειξαν ότι τα συμπεράσματα του Banz μπορεί να 

είναι οικονομικά τόσο σημαντικά, που θέτουν σοβαρές ερωτήσεις για την ισχύ 

και την αξιοπιστία του υποδείγματος του CAPM.  

Οι Fama και French [ 1992 ] χρησιμοποίησαν την ίδια διαδικασία με τους 

Fama και McBeth [ 1973 ], αλλά κατέληξαν σε διαφορετικά συμπεράσματα.  

Οι Fama και McBeth βρήκαν θετική σχέση μεταξύ της απόδοσης και του 

κινδύνου ενώ οι Fama και French δεν βρήκαν να υπάρχει καμία σχέση μεταξύ 

τους.  

Η μελέτη των Fama και French [ 1992 ] αποτέλεσε αντικείμενο ιδιαίτερης 

κριτικής. Γενικά οι μελέτες που ανταποκρίνονται στην πρόκληση του άρθρου 

των Fama και French προσπαθούν να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους 

κυρίως στα στοιχεία που χρησιμοποιούν οι μελέτες.  

Παρά τις ανωτέρω κριτικές, η γενική αντίδραση στα ευρήματα των Fama και 

French [ 1992 ] ήταν να δοθεί πλέον ιδιαίτερη σημασία σε εναλλακτικά 

μοντέλα αποτίμησης. 

Οι Jagannathan και Wang [ 1993 ] δηλώνουν ότι η έλλειψη υποστήριξης από 

τις εμπειρικές έρευνες για το υπόδειγμα CAPM μπορεί να οφείλεται στην μη 

καταλληλότητα ορισμένων υποθέσεων που γίνονται για την διευκόλυνση της 

εμπειρικής μελέτης. Για παράδειγμα οι περισσότερες εμπειρικές μελέτες του 

CAPM υποθέτουν ότι η απόδοση του γενικού δείκτη του χρηματιστηρίου 

αποτελούν μέτρο προσέγγισης για την απόδοση του χαρτοφυλακίου της 

αγοράς όλων των αγαθών της οικονομίας.  

Παρόλα αυτά, αυτού του τύπου οι δείκτες αγοράς δε συμπεριλαμβάνουν 

όλους τους παράγοντες της οικονομίας. 

Άλλα εμπειρικά στοιχεία των αποδόσεων των μετοχών βασίζονται στο 

επιχείρημα της υψηλής μεταβλητότητας των αποδόσεων τους. Όταν 

αναφερόμαστε σε μια χρονικά μεταβαλλόμενη κατανομή αποδόσεων, πρέπει 

να αναφερόμαστε στον υπό συνθήκη ή δεσμευμένο μέσο, την τυπική 

απόκλιση, την συνδιακύμανση, που αλλάζουν συνέχεια σύμφωνα με την ροή 

των καινούργιων πληροφοριών. Σε αντίθεση των συνήθων υπολογισμών των 
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αποδόσεων, της τυπικής απόκλισης και της μέσης τετραγωνικής απόκλισης 

για ένα εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, παρέχεται μια μη δεσμευμένη χρονικά 

εκτίμηση επειδή θεωρείται σταθερή στην διάρκεια του χρόνου. 

Συνοψίζοντας πρέπει να πούμε ότι όλα τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται 

έχουν ως στόχο να εξετάσουν εκτενώς τα συμπεράσματα για το CAPM. 

Έχουν υπάρξει επίσης πολυάριθμες τροποποιήσεις στα πρότυπα του 

υποδείγματος αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, ωστόσο αν τα 

υφιστάμενα μοντέλα ή κάποια καινούργια επικυρώνουν ή όχι το μοντέλο 

πρέπει ακόμη να καθοριστούν και να εξεταστούν 

 

Εμπειρική αξιολόγηση CAPM. 
 
Από την εισαγωγή του μοντέλου στις αρχές της δεκαετίας του '60, το CAPM 

αποτέλεσε ένα από τα πιο προκλητικά θέματα στην χρηματοοικονομική 

επιστήμη. Σχεδόν οποιοσδήποτε διευθυντής που θέλει να αναλάβει ένα 

πρόγραμμα πρέπει να δικαιολογήσει την απόφασή του βασισμένη εν μέρει 

στο συγκεκριμένο υπόδειγμα. Ο λόγος είναι ότι το μοντέλο παρέχει τα μέσα σε 

μια εταιρία να υπολογίσει το ποσοστό απόδοσης που οι επενδυτές απαιτούν. 

Το υπόδειγμα αυτό ήταν η πρώτη επιτυχής προσπάθεια αξιολόγησης του 

κινδύνου των ταμειακών ροών ενός επενδυτικού προγράμματος και η 

εκτίμηση του κόστους του κεφαλαίου και της προσδοκώμενης απόδοσης που 

οι επενδυτές θα απαιτήσουν εάν πρόκειται να επενδύσουν στο πρόγραμμα. 

Το υπόδειγμα αναπτύχθηκε για να εξηγήσει τις διαφορές σχετικά με την 

ανταμοιβή του κινδύνου (risk premium) ανάμεσα στα οικονομικά αγαθά. 

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, οι διαφορές οφείλονται στις διαφορές του 

κινδύνου στις αποδόσεις των μετοχών. Το μοντέλο, δηλώνει ότι το κατάλληλο 

μέτρο για την εκτίμηση του κινδύνου ενός χρηματοοικονομικού αγαθού είναι ο 

συντελεστής beta και ότι η ανταμοιβή του κινδύνου ανά μονάδα είναι η ίδια για 

όλα τα αγαθά.. Έτσι, γνωρίζοντας την απόδοση του αξιόγραφου χωρίς 

κίνδυνο (risk free rate) και τον συντελεστή beta ενός αγαθού, το συγκεκριμένο 

υπόδειγμα είναι δυνατόν να προβλέψει την προσδοκώμενη ανταμοιβή του 

κινδύνου (expected risk premium) ενός οικονομικού αγαθού. 
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2.3.3.2. Τα   μοντέλα    μη -γραμμικής /δυναμικής ανάλυσης και  ο  

πολιτικός  κίνδυνος. 

Εισαγωγικά  
 
Σύμφωνα με τις νεότατες απόψεις της σύγχρονης χρηματοοικονομικής 

διαχείρισης και πολιτικής, η προσέγγιση των θεμάτων αυτών, γίνεται μέσω 

των αντιλήψεων της «μη γραμμικής (δυναμικής) ανάλυσης.  

Ανάλυσης που αμφισβητεί το δόγμα αφ’ ενός της «ορθολογικότητας των 

επενδυτών», ιδιαίτερα μετά την έρευνα του Fama, σχετικά με την εγκυρότητα 

του ευρύτατα χρησιμοποιούμενου μέτρου απόδοσης/τιμολόγησης των 

μετοχών, που είναι το beta (β) της μετοχής, σαν βασικού μοχλού του 

υποδείγματος «Μοντέλο Τιμολόγησης-αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων» 

του γνωστού ως CAPM (Capital Assets Pricing Model). 

Στο CAPM, η πορεία και το ύψος/διακύμανση των τιμών των μετοχών είναι 

συνάρτηση του δίπολου ΑΠΟΔΟΣΗ / ΚΙΝΔΥΝΟΣ που εκφράζεται από το beta 

-β, με το ανάλογο Risk Premium. 

Υιοθετώντας και εισάγοντας την θεωρία του «ΤΥΧΑΙΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ» 

(Random Walk Theory) των τιμών, οδήγησε την μετέπειτα έρευνα στην 

αναγκαιότητα της αξιοποίησης της Θεωρίας του Χάους. 

Εδώ τώρα, η ορθολογικότητα δεν είναι η επιλογή του μίγματος απόδοσης 

κινδύνου μέσω του beta των μετοχών.  

Στη νέα «χαοτική προσέγγιση» η λήψη αποφάσεων αγοραπωλησιών των 

χρηματιστηριακών χρεογράφων, γίνεται τώρα μόνο με βάση τις «νέες 

πληροφορίες», από όπου πηγάζουν οι νέες εκτιμήσεις των παραγόντων της 

αγοράς, που μετατρέπονται σε γρήγορες αποφάσεις αγοράς ή πώλησης, με 

βάση το «νέο σημείο ισορροπίας» που αντανακλά την νέα εκτίμηση της 

αγοράς για την τρέχουσα εσωτερική της αξίας της κάθε μετοχής. 

Έτσι η αγορά έχει συνεχώς «νέα σημεία ισορροπίας», με βάση τις τελευταίες 

εξελίξεις, τις οποίες άμεσα χρονικά η αγορά προεξοφλεί στα «νέα επίπεδα 

τιμών», όπου φαίνεται και η δυναμικότητα στις εξελίξεις του φαινομένου 

αυτού. 
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Η επίδραση του πολιτικού κινδύνου σαν παράγοντα «μη γραμμικής 
εξάρτησης» στο σύστημα αγοραίας διαμόρφωσης και μεταβολής των 
τιμών στις αναδυόμενες κεφαλαιαγορές.  
 
Σ’ αυτό το μοντέλο που αφού είναι ‘δυναμικό»,  και Πολυπαραγοντικό  άρα 

σύνθετων εξαρτήσεων, ο «πολιτικός κίνδυνος» αποτελεί έναν παράγοντα «μη 

γραμμικής εξάρτησης» στην διαδικασία διαμόρφωσης και μεταβολής των 

τιμών. 

Άρα στο «Αγοραίο Πολυπαραγοντικό Σύστημα», ο πολιτικός κίνδυνος, 

διαδραματίζει ενίοτε ιδιαίτερο ρόλο στην κατεύθυνση εξέλιξης των τιμών.  

Ιδιαίτερα στις λεγόμενες «Αναδυόμενες Κεφαλαιαγορές» που λόγω ιστορικών 

ιδιαιτεροτήτων, (παρ’ ότι η οικονομία πολλών τέτοιων χωρών έχει 

ισχυροποιηθεί), οι εξελίξεις του πολιτικού συστήματος, (σαν γεγονότα και 

πληροφορίες), δρουν και επηρεάζουν αρκετές φορές πιο καθοριστικά από 

τους καθαρά οικονομικούς παράγοντες, την πορεία και την αποδοτικότητα 

των κεφαλαιαγορών τους. 

Στο παρόν άρθρο λοιπόν, θα διερευνήσουμε (μέσα από την παραπάνω 

προσέγγιση του δυναμικού συστήματος τιμών) αν και πώς οι πολιτικές 

εξελίξεις (γεγονότα) λόγω της «στοχαστικής του φύσης», ενσωματώνονται 

στον «αναδραστικό μηχανισμό» (με την έννοια της κυβερνητικής) της  

διαμόρφωσης και μεταβολής του επιπέδου των τιμών στα Χρηματιστήρια. 

Η «μη γραμμικότητα» εκδηλώνεται με την συνεχή μεταβολή των αρχικών 

συνθηκών, που σημαίνει ότι, δύο αρχικά παραπλήσια σύνολα τιμών των 

μεταβλητών του συστήματος, κατά κανόνα (σ’ ένα δυναμικό σύστημα) θ’ 

αποκλίνουν και μάλιστα εκθετικά με την πάροδο του χρόνου. 

Έτσι στον «χώρο των φάσεων» του συστήματος29, συνυπάρχουν ταυτόχρονα 

«περιοχές χάους» με περιοχές «πιο οργανωμένης και ντετερμινιστικής 

συμπεριφοράς των μεταβλητών. 

Το χάος, ενώ δίνει την εντύπωση «της ανυπαρξίας οργάνωσης», που οδηγεί 

σε τυχαία ή απρόβλεπτη συμπεριφορά, είναι εν τούτοις πολύ διαφορετικό από 

την καθαρή τυχαιότητα. 

Το χάος έχει τους δικούς του «εσωτερικούς νόμους» και μόνο φαινομενικά 

μοιάζει με την τυχαιότητα, αφού έχει μέσα έναν «πιθανολογικό ντετερμινισμό». 

                                            
29 ».(Peters, Edgar E, 1991,haos and Order in the Capital markets, John 
Wiley & sons.inc,New York  
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Στην πραγματικότητα έχει «συνεκτικότητα ροπής, αφού μπορούμε να 

διακρίνουμε σε κάποιο βαθμό ροπογεννήτριες μεταβλητές (δυνάμεις) που  

επιδρούν  όμως  με συνάρτηση πιθανότητας στην  εμφάνιση  τους. 

Η πιο κοινή εφαρμογή της «χαοτικής προσέγγισης» είναι στην ανάλυση 

«χαοτικών χρονοσειρών», όπου κάτω από την επήρεια της θεωρίας του 

«τυχαίου περιπάτου» των τιμών, θεωρούμε ότι «οι αποδόσεις των τιμών των 

χρεογράφων στις κεφαλαιαγορές είναι αποτέλεσμα μιας στοχαστικής 

διαδικασίας. 

Η βασική δε πεποίθηση, με βάση τα παραπάνω είναι, ότι οι τιμές των 

«προϊόντων» των κεφαλαιαγορών (μετοχές, δικαιώματα, παράγωγα κλπ. 

,επηρεάζονται καθοριστικά από εξωτερικά γεγονότα, όπως οι πολιτικές 

εξελίξεις, οι μακροοικονομικοί παράγοντες και η συγκυριακή επίδραση 

«άλλων εποχικών παραγόντων (όπως μερίσματα, λήξης συμβολαίων 

παραγωγών κ.λ.π.) 

Το ερευνητέο λοιπόν εδώ είναι : πρώτον εάν και πως «οι δυνάμεις 

«εξισορρόπησης» των αξιών/τιμών», αντιδρούν στο άκουσμα των πολιτικών 

εξελίξεων (που  ενέχουν  πολιτικούς κινδύνους) . 

Και  δεύτερον,  πως  θα μπορέσουμε να ενσωματώσουμε  το  κόστος  του   

κινδύνου, στον «μηχανισμό ανατροφοδότησης»,  για  τον σχηματισμό  των  

τιμών, μετά  την  εισροή ενός  « νέου  συνόλου πληροφοριών» και 

συνεκτιμήσεων ή επανεκτιμήσεων,  για τον πολιτικό κίνδυνο στην κατεύθυνση 

του  σχετικού κόστους θετικά ή αρνητικά, ανάλογα με την ανατιμητική ή 

υποτιμητική δυναμική που δημιουργείται  στο  σύστημα  από  αυτές. 

Είπαμε ότι σαν   ένας παράγοντας των  συνολικών  εξωγενών επιδράσεων, ο 

πολιτικός κίνδυνος είναι ένας «μη γραμμικός» επηρεασμός στην κατεύθυνση 

διάρθρωσης των  νέων  τιμών,  που  λειτουργεί  με  χαοτική  δυναμική. 

Σαν επιστέγασμα των παραπάνω   θα αναφερθούμε  παρακάτω, στην 

ανάλυση ενός μοντέλου, που εκτιμά  και  ενσωματώνει  ποσοτικά στο  κόστος     

λειτουργίας τον πολιτικό κίνδυνο, σαν στοχαστικό στοιχείο, σε συνδυασμό με 

την χρονική συγκυρία (timing). 

Εδώ μέσω της «εκτίμησης των τρεχόντων δεδομένων», σε μια προσπάθεια 

περιορισμού της  αόριστης  στοχαστικότητας, ενσωματώνεται ο πολιτικός 

κίνδυνος ,σαν μια στοχαστική παράμετρος, στην «διαδικασία του κεφαλαιακού 

προϋπολογισμού της επένδυσης», απ’ όπου βέβαια εξάγεται η οικονομική 
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αποδοτικότητα της εταιρίας. 

 Με  τον  τρόπο  αυτό, υπάρχει μια πιο στέρεα βάση  στον  λογισμό 

επενδυτικών αποφάσεων, κατόπιν δε μπορεί να γίνει προσομοίωση του 

μοντέλου, σε κάθε εταιρική ή άλλη περίπτωση για να υπολογισθεί και το κόστος 

των πολιτικών κινδύνων. 

 
Στο  σημείο  αυτό  κάνουμε  μια  παράθεση  των  εννοιών  βάσης  των  

θεωριών   της   συστημικής  πολυπλοκότητας  και  της  θεωρίας του  χάους, για 

να  δούμε  γιατί  αυτές  οι  εναλλακτικές  επιστημολογικές  προσεγγίσεις  είναι  

εγγυτέρα  στην  ερμηνεία  των  τιμών στα  χρηματιστήρια,  σε  περιόδους   

ανισορροπιών  η  διαταραχών στο  οικονομικό  και  το χρηματοοικονομικό  

σύστημα. 

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ  ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ  ΜΕ  ΒΑΣΗ  ΤΗΝ  ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ  

ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ   ΤΗΝ   ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ  ΧΑΟΥΣ 

 

2.3.3.3.  Εφαρμογές  στις Χρηματιστηριακές  αγορές – με  τα Συστήματα  

την πολυπλοκότητα   και   την  θεωρία  του  χάους   

 

  Ένα   χαρακτηριστικό  παράδειγμα   εφαρμογής   της θεωρίας   των 

συστημάτων, της  συστημικής  πολυπλοκότητας  και  της  θεωρίας του  χάους, 

είναι  στην λειτουργία των διαφορών αγορών και  ιδιαιτέρα  χρηματιστηριακών 

και  των  χρηματοπιστωτικών  αγορών.  

Μια  αγορά  όπως  η  χρηματιστηριακή  η  ένας  κλάδος  της  οικονομίας,    

είναι  ένα ανοικτό σύστημα που αποτελείται από   διάφορα συσχετισμένα   

μεταξύ   τους  στοιχεία, όπως:   

  1. Ανθρώπινο στοιχείο  (  επενδυτές και καταναλωτές) 

  2. Οργανωτικό στοιχείο (εταιρίες, χρηματιστήρια, και οργανώσεις),  

  3.Οικονομικογεωγραφικά,ψυχολογικά και πολιτικά στοιχεία των  

παγκοσμιοποιημένων  αγορών   

  4. παραγωγικές  και  επενδυτικές   δράσεις  κ.τ.λ. 

 Αυτά τα  στοιχεία υπόκεινται στην επιρροή  από τα  διάφορα εξωτερικά 

περιβάλλοντα που εξετάζονται  από  την «ανάλυση  PESTEL» (πολιτιστικά,  

νομικά, οικονομικά, πολιτικά, νομικά  κ.τ.λ. περιβάλλοντα).  
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Οι αλληλεπιδράσεις30 μεταξύ των  αγορών, των ανθρώπων,  των «μέσων»  

και  διαδικασιών  σε  αυτά  τα διαφορετικά συστήματα εξελίσσονται συνεχώς,  

είναι το  βασικό  χαρακτηριστικό και η αλλαγή  των καταστάσεων  είναι 

μεγάλη. 

Η   αλλαγή  των καταστάσεων  είναι μεγάλη., λόγω των εξελίξεων στο 

ευρύτερο περιβάλλον  της  οικονομίας  και  των  διαφορών    πολιτικών και   

των  νέων  εξελικτικών  προσδιορισμών , διαμορφώνοντας ένα σύνθετο 

σύστημα επιδράσεων  και  συνεχώς μεταβαλλόμενων  αποτελεσμάτων και  

διαφοροποιήσεων  στις  αγορές.  

Οι  κεφαλαιαγορές (χρηματιστήρια)  λοιπόν εμφανίζουν  στην   εξέλιξη  τους  

όλα τα παρακάτω χαρακτηριστικά, λειτουργίες και έννοιες της  

πολυπλοκότητας  και  της  χαοτικής  συμπεριφοράς. 

Οι  έννοιες της πολυπλοκότητας  και  του  χάους,  σαν λειτουργίες  και  

αποτελέσματα, αναφέρεται   σαφώς σε χαρακτηριστικά  που  παρουσιάζουν  τα 

χρηματιστήρια και  γιαυτο  θα  κάνουμε  μια  περιληπτική  αναφορά  τους  για  

δείξουμε ότι  με  αυτά  τα  χαρακτηριστικά,  δεν  μπορούν  να  ερμηνευτούν  

από   γραμμικότητες  των  σχέσεων  και των  συμπεριφορών, παρά  μόνον  

από  μοντέλα  που  παίρνουν  υπόψη  τους  αυτά  τα  χαρακτηριστικά. 

Τέτοια  χαρακτηριστικά   και  οι  έννοιες`  από  της  παραπάνω  προσεγγίσεις 

είναι   όπως  αναλύονται  αμέσως  παρακάτω είναι :  

• Ανάδυση  και  εμφάνιση νέων  χαρακτηριστικών  

• Καινοτομία  

• Εκμάθηση  

• Προσαρμογή (Lissack 1999)  

Το σημείο εστίασης της πολυπλοκότητας είναι το εξωτερικό περιβάλλον 

όπως  η  εμφάνιση :   

• Αλλαγών  του  επιχειρησιακού περιβάλλοντος  

• Επιρροές  του  μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος  

• Ανασύνθεση  των  στοιχείων του εξωτερικού περιβάλλοντος   

• Περιβάλλον ως σύνθετο σύστημα  

                                            
30 Roupas t.,CourtisP,2009,Systems Complexity  and  Chaos  theory, 
approach  towards  an  Effective  Touriwm  Strategy, ICABE  Conference 
2009. 
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Τα σύνθετα προσαρμοστικά συστήματα (CAS) περιλαμβάνουν τις εξης  

ιδέες όπως:  

• Μη γραμμικότητα και αλληλεξάρτηση  

• Χάος  

• Αυτό -οργάνωση  

•  αυτοδιμιουργία (Autopoiesis). 

Τα σύνθετα συστήματα   εμφανίζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

   • Ευαισθησία στις αρχικές  συνθήκες και  όρους  

  • Μια ροπή προς την  αυτό-οργάνωση  

  • Αλληλεπίδραση μεταξύ των τμημάτων /συστατικών του  συστήματος  

 • Αντίδραση  με  βελτιωτική αυτορυθμιστική  στην ανατροφοδότηση από την 

προηγούμενη συμπεριφορά και  τα  αποτελέσματα.  

 

Η   μη γραμμικότητα υπονοεί ότι η   λειτουργική  γνώση είναι  τοπικού  η 

τμηματικού   χαρακτήρα.  

• Ως εκ τούτου  για την επιστήμη πολυπλοκότητας, δεν μπορεί να υπάρξει 

κανένας καθολικός και  ολιστικός νόμος ,σε έναν σύνθετο κόσμο στον 

οποίο  το  τι είναι πραγματικό εδράζετε  στη μη γραμμική αλληλεπίδραση 

που   γιαυτο  αναδιατάσσει  συνεχώς  λειτουργίες και  δομές των 

συστημάτων. 

•  Έτσι  όλη η γνώση είναι  «συλλειτουργεί τοπικά» και  όχι  γενικευμένα  

δηλαδή  περιοριστικά σε  μέρη   μόνον  του  όλου  και βασισμένη στις  

συγκυρίες και έτσι η επιστήμη πολυπλοκότητας, γίνεται μια γενική 

περιγραφή για το πώς οι διαδικασίες λειτουργούν.  

Δεν είναι μια ιστορία  γενικής υπεραπλούστευσης    (reductionist) με  

κάποιες  γενικές  προϋπάρχουσες αρχές, από τις οποίες   όλες οι άλλες 

μπορούν να προέλθουν   

 

Η πολυπλοκότητα στις κοινωνικές επιστήμες υπονοεί τα ακόλουθα σημεία:  

 

• Η «γενική υπεραπλούστευση» και ο  ιδιομορφισμός (εξατομίκευση ) είναι 

ανεπαρκείς για   μονοδιάστατη  περιγραφή  του κοινωνικού   πεδίου  και 

του ατόμου.  
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• Το  σύνολο  του  συστήματος  είναι μεγαλύτερο από μια   απλή πρόσθεση  

όλων των μερών του.  

• Ο   Ολισμός  (Holism ) πρέπει να περιγραφεί ως  μια  εξελισσόμενη  

δυναμική, που επηρεάζεται από τη σταθερή ανατροφοδότηση(feetback). 

•   Ο   Ολισμός   ενός  τύπου που θεωρεί το κοινωνικό   φαινόμενο  και  

εξέλιξη ως αιτιοκρατική και βασισμένη  σε μια ιδιαίτερα προβλέψιμη δομή  

και  αντιδράσεις  είναι ανεπαρκής.  

Αυτή η εστίαση στην ανατροφοδότηση, ή  στις  αλληλεπιδράσεις, είναι ένα 

βασικό στοιχείο στην  προσέγγιση  της  πολυπλοκότητας. 

 

 Τα   Χαοτικά συστήματα 

• Το χάος είναι ασταθής κατάσταση  και  εξέλιξη, αλλά  με  οριακά  

προσδιορισμένη  συμπεριφορά  

• Το σύστημα δεν υπερβαίνει ποτέ ορισμένα όρια, που διαμορφώνονται από 

τους « ανεξαρτήτους  προσαρμοστικούς  ελκυστές»  (strange  attractor) .  

της  εσωτερικής  του   συγκρότησης.  

• Οι  strange attractors (ανεξάρτητοι  μη  ντετερμινιστικοί  η προσαρμοστικοί   

διαμορφωτές η ελκυστές) :  

       α) είναι πολύ ευαίσθητοι   από  τους αρχικούς όρους και  τις  συνθήκες   

αρχικής  εκκίνησης  του  φαινόμενου (  δηλ.  τις  επιδράσεις  που  

διαμορφώνουν  το  τελικό  αποτέλεσμα)   και   

      β) είναι ένα «κλασματικά  ενοποιημένο   λειτουργικό  σύνολο/σύστημα» 

( fractal ) αντικείμενο   που   δρα  σαν  ένα  λειτουργικά  ενοποιημένο  σύνολο  

υποσυστημάτων. 

 Η έννοια fractals προτείνει ότι η συμπεριφορά των μικρότερων μερών 

παρέχει σημαντικές πληροφορίες,   σχετικά  με  ολόκληρο   το σύστημα.  

 

  Η   Θεωρία  του  χάους  

Η    τάξη είναι   «κρυμμένη» στο χάος.  

Το χάος είναι «ευαίσθητο»  λειτουργικά  στους αρχικούς όρους και  συνθήκες 

εκκίνησης  των  λειτουργιών του, για  την  τελική  έκβαση των  

αποτελεσμάτων.   
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Τα   Fractals δεν μπορούν να μετρηθούν ποσοτικά , γιατί  είναι  «δυναμικά  

συναρθρωμένα  υποσυστήματα με  συνεχή  αλληλεπίδραση» σε   

μεταβαλλόμενες  σχέσεις  και  μεταξύ τους συνεχείς   αναμορφοποιήσεις .    

Η «σύνθετων  αλληλεπιδράσεων»  προσαρμοστικότητα, δημιουργεί μια 

«κρυμμένη»  σφαιρική ( του  όλου  συστήματος ) τάξη,  καθώς τα μέρη  

σχετίζονται με  εσωτερικές  αλληλεπιδράσεις    με το σύνολο (Goerner 1995)  

που  συνεχώς  αναδιαμορφώνετε. 

 

Δυναμικά χαοτικά συστήματα και «συνολικώς ταραχώδη     συστήματα». 

Τα δυναμικά χαοτικά συστήματα  δεν είναι συνολικά εκτός ελέγχου και το χάος 

δεν υπονοεί μια πλήρη έλλειψη τάξης.  

Συστήματα που είναι συνολικά εκτός ελέγχου,  είναι διαφορετικά γνωστά ως 

«συνολικώς  ταραχώδη συστήματα» (Nilson, 1995), 

τα  οποία είναι  σε ,κίνηση τελείως  απρόβλεπτη, πέρα  δηλ.  από τα όρια 

μέσα στα οποία η θεωρία  του  χάους λειτουργεί. 

 Στη θεωρία χάους το σύστημα τείνει να λειτουργήσει με έναν φαινομενικά 

τυχαίο και σύνθετο τρόπο, δεδομένου ότι κάθε στοιχείο στο σύστημα μπορεί 

να φανεί ότι  ενεργεί κατά τρόπο ανεξάρτητο, αλλά το σύστημα   σαν σύνολο,  

δεν περνά ορισμένα όρια μεταβολών  συμπεριφοράς  η   λειτουργικών 

μεταλλαγών η   λειτουργικών  μετασχηματισμών. , 

Το σύστημα  είναι  ως ένα  βαθμό απρόβλεπτο ως  προς  τις  μεταβολές  τις  

λειτουργικής   συμπεριφοράς και  της τάξης του   και   ατομικά  ιδιομορφική  

(μεμονωμένη) συμπεριφορά , είναι όμως  ιδιαίτερα σύνθετο λόγω κάποιων  

ενσωματωμένων περιορισμών στο σύνολικότητα  του η    δε τελική επίδραση  

και  το  αποτέλεσμα  του  είναι μέσα σε  προσδιορίσιμα  όρια . 

 

Το χάος  και  η   πολυπλοκότητα   είναι   εξελικτικά  

 Το χάος και  η πολυπλοκότητα είναι εξελικτικά, γιατί   έχει  να  κάνει  με  

διαδικασίες που είναι ιστορικές.  

Ο   Byrne (1998) δηλώνει ότι κάποιος πρέπει να συνδυάσει τις  δύο θεωρίες 

της πολυπλοκότητας:  

α)  την εξελικτική ανάπτυξη και   

 β) τα ολιστικά συστήματα.  

Αυτό καταδεικνύεται κατά την  εξέταση της  διαχρονικής  αλλαγής του. 
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Στα   μεταβατικά σημεία της  ιστορικά  εξελικτικής ανάπτυξης του , τα νέα 

συστήματα που εμφανίζονται έχουν «νέες ιδιότητες»,  τις  οποίες  και  δεν τις   

έχουν διαμορφώσει   κατά  αντιγραφή   από τα   προηγούμενα  στοιχεία/ μερη  

από τα οποία  έχουν  προκύψει (δηλ. είναι ολιστικά), (Byrne, 1998,). 

   

Η θεωρία χάους και πολυπλοκότητας χαρακτηρίζεται από:τα  εξης :  

 
1) Η συμπεριφορά   τους  δεν μπορεί να προβλεφθεί   γιαυτο  πρέπει  να   

θεωρηθεί, ότι τα συστήματα  του πραγματικού  κόσμου όντως   είναι 

απρόβλεπτα  

2) Υπάρχει μια εξελικτική ανάπτυξη των συστημάτων  

3) Τα συστήματα και οι σχέσεις τους  είναι μη γραμμικά, σύνθετα και δύσκολο 

να προβλεφθούν.  

4) Τα συστήματα είναι εγγενώς ασταθή και οι θετικές διαδικασίες 

ανατροφοδότησης είναι πιό κοινές  

5) Το   "πεταλούδα effect"  προδιαγραφεί  μια κατάσταση όπου μια μικρή 

αλλαγή ,  όπως  το φτερούγισμα  μιας   πεταλούδας  σε  ένα  μακρινό  μέρος 

(δάσος) ,μπορεί να «κατακρημνίσει» η  να  αναδιατάξει  ένα  άλλο  σύστημα , 

μέσω   μιας αλυσιδωτής αντίδρασης που   θα  επιδράσει  συσωρευτικά και  θα  

δημιουργήσει    μια σημαντική αλλαγή  σε αυτό το   άλλο μακρινό  σύστημα.  

 6)  Η  από  τα κάτω,  δηλαδή  τα  αναλυτικά  στοιχεία προς  τα  επάνω 

σύνθεση,: οδηγείτε  από «απλούς» κανόνες  που  παρέχουν τη βάση για την 

εμφάνιση των σύνθετων δυναμικών συστημάτων   

 7) Οι μεμονωμένες διαφορές και οι τυχαίες εξωτερικότητες, παρέχουν την 

κατευθυντήρια δύναμη για την ποικιλία, την προσαρμογή και την 

πολυπλοκότητα . 

8)  Η  «άκρη» ` του χάους ,  είναι  ανάλογη με μια μετατόπιση φάσης στη 

φυσική, με την οποία ένα σύστημα είναι σε μια κατάσταση ασταθούς  

ισορροπίας  και    πιθανολογικά  στα πρόθυρα της κατάρρευσης, μέσα  

από  μια γρήγορα μεταβαλλόμενη κατάσταση της δυναμικής του εξέλιξης.  

  9) Η   τάξη  προκύπτει από το χάος.  

Οντολογικά  (Ontologically), η  θεωρία του χάους και  της πολυπλοκότητας 

υποθέτουν ότι η πραγματικότητα είναι  ‘’έξω εκεί ",   δηλαδή υπάρχει έξω 

από το ανθρώπινο μυαλό (επίσης γνωστό ως οντολογικός ρεαλισμός), 
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αλλά αυτή η πραγματικότητα τείνει στην αστάθεια, την αναταραχή, την 

ανισορροπία και τη μη γραμμικότητα   

10)   Η ανισορροπία είναι η επικρατούσα κατάσταση   

Η  Διαταραχή στο εξωτερικό περιβάλλον   είναι συνεχής και απρόβλεπτη 

 Ο μετασχηματισμός του συστήματος επιτυγχάνεται μέσω της εμφάνισης μιας 

νέας δομής ή μιας διαδικασίας που  αναδιατάσσει  την  προηγουμένη  

πραγματικότητα. 

 

2.3.3.4. Η χαοτική προσέγγιση στην λήψη αποφάσεων στις  

Κεφαλαιαγορές. 

 

Η χρήση της «χαοτικής προσέγγισης» στην λήψη αποφάσεων 

αγοραπωλησιών χρηματιστηριακών χρεογράφων, γίνεται τώρα μόνο με βάση 

τις «νέες πληροφορίες», που όμως   διαχέονται  και  λειτουργούν 

«ασύμμετρα». 

Και  αυτό  είναι  το  πρόβλημα,  γιατί  από  αυτές  τις  νέες πληροφορίες  

πηγάζουν οι νέες εκτιμήσεις των παραγόντων της αγοράς, που μετατρέπονται 

σε αποφάσεις αγοράς ή πώλησης, με βάση το «νέο σημείο ισορροπίας» που 

αντανακλά την νέα εκτίμηση της αγοράς για την τρέχουσα εσωτερική αξία της 

κάθε μετοχής.  

Έτσι η αγορά έχει συνεχώς31 «νέα σημεία ισορροπίας», σε διαφορετικό 

επίπεδο από το προηγούμενο, με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, τις οποίες 

άμεσα χρονικά η αγορά προεξοφλεί στα «νέα επίπεδα τιμών».  

Σ’ αυτό το μοντέλο που αφού είναι ‘δυναμικό», άρα είναι Πολυπαραγοντικό 

και σύνθετων εξαρτήσεων, ο «πολιτικός κίνδυνος» αποτελεί έναν παράγοντα 

«μη γραμμικής εξάρτησης» στην διαδικασία διαμόρφωσης και μεταβολής των 

τιμών. 

Άρα στο «Αγοραίο Πολυπαραγοντικό Σύστημα» ο πολιτικός κίνδυνος, 

διαδραματίζει ενίοτε ιδιαίτερο ρόλο στην κατεύθυνση εξέλιξης των τιμών.  

Ιδιαίτερα στις λεγόμενες «Αναδυόμενες Κεφαλαιαγορές» που λόγω 

ιστορικών ιδιαιτεροτήτων, (παρ’ ότι η οικονομία πολλών τέτοιων χωρών έχει 

ισχυροποιηθεί), οι εξελίξεις του πολιτικού συστήματος, (σαν γεγονότα και 
                                            
31 ».Peters, Edgar E, Chaos and Order in the Capital markets, John Wiley & 
sons.inc,New York 1991 
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πληροφορίες), δρουν και επηρεάζουν αρκετές φορές πιο καθοριστικά από 

τους καθαρά οικονομικούς παράγοντες, την πορεία και την αποδοτικότητα 

των κεφαλαιαγορών τους. 

Στο παρόν άρθρο λοιπόν, θα διερευνήσουμε (μέσα από την παραπάνω 

προσέγγιση του δυναμικού συστήματος τιμών) αν και πώς οι πολιτικές 

εξελίξεις (γεγονότα) λόγω της «στοχαστικής του φύσης», ενσωματώνονται 

στον «αναδραστικό μηχανισμό» (με την έννοια της κυβερνητικής) της 

διαμόρφωσης και μεταβολής του επιπέδου των τιμών στα Χρηματιστήρια. 

Η «μη γραμμικότητα» εκδηλώνεται με την συνεχή μεταβολή των αρχικών 

συνθηκών, που σημαίνει ότι, δύο αρχικά παραπλήσια σύνολα τιμών των 

μεταβλητών του συστήματος, κατά κανόνα (σ’ ένα δυναμικό σύστημα) θ’ 

αποκλίνουν και μάλιστα εκθετικά με την πάροδο του χρόνου. 

Έτσι στον «χώρο των φάσεων» του συστήματος, συνυπάρχουν ταυτόχρονα 

«περιοχές χάους» με περιοχές «πιο οργανωμένης και ντετερμινιστικής 

συμπεριφοράς των μεταβλητών». 

Το χάος, ενώ δίνει την εντύπωση «της ανυπαρξίας οργάνωσης», που 

οδηγεί σε ΤΥΧΑΙΑ ή ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ συμπεριφορά, είναι εν τούτοις πολύ 

διαφορετικό από την καθαρή ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑ. 

Το χάος έχει τους δικούς του «εσωτερικούς νόμους» και μόνο φαινομενικά 

μοιάζει με την τυχαιότητα, αφού έχει μέσα έναν «πιθανολογικό ντετερμινισμό». 

Στην πραγματικότητα έχει «συνεκτικότητα ροπής», αφού μπορούμε να 

διακρίνουμε σε κάποιο βαθμό ροπογεννήτριες μεταβλητές (δυνάμεις) έστω με 

συνάρτηση πιθανότητας. 

Η πιο κοινή εφαρμογή της «χαοτικής προσέγγισης» είναι στην ανάλυση 

«χαοτικών χρονοσειρών», όπου κάτω από την επήρεια της θεωρίας του 

«τυχαίου περιπάτου» των τιμών, θεωρούμε ότι «οι αποδόσεις των τιμών των 

χρεογράφων στις κεφαλαιαγορές είναι αποτέλεσμα μιας στοχαστικής 

διαδικασίας». Η τυχαία κίνηση των τιμών  

Για πρώτη φορά παρατηρήθηκε από τον M.Kendell το 1953, ύστερα από μία 

από τις πρώτες μηχανογραφικές επεξεργασίες οικονομικών – 

χρηματιστηριακών στοιχείων ότι οι τιμές των μετοχών διαχρονικός δεν είναι 

προβλέψιμες με βάση υπάρχοντα «πρότυπα», πρόβλεψης.  

Δηλαδή αν υπάρχει η μαγική φόρμουλα – τύπος, για παράδειγμα ένα μοντέλο 

υπολογιστή (μια εξίσωση, ένα χρηματοοικονομικό μοντέλο ή μία αλγοριθμική 
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σύνθετη κατασκευή) οι επενδυτές θα εισέπρατταν «εύκολα» κέρδη, απλά με 

την αγορά εκείνων των μετοχών που θα της υποδείκνυε η φόρμουλα αυτή, 

π.χ. αγοράζοντας τες φθηνά, πριν την ανοδική κούρσα που θ’ ακολουθήσει . 

Η βασική δε πεποίθηση, με βάση τα παραπάνω είναι, ότι οι τιμές των 

«προϊόντων» των κεφαλαιαγορών (μετοχές, δικαιώματα, παράγωγα κλπ.) 

,επηρεάζονται καθοριστικά από εξωτερικά γεγονότα, όπως οι πολιτικές 

εξελίξεις, οι μακροοικονομικοί παράγοντες και η συγκυριακή επίδραση 

«άλλων εποχικών παραγόντων (όπως μερίσματα, λήξης συμβολαίων 

παραγωγών κ.λ.π.) 

Το ερευνητέο λοιπόν εδώ είναι ,εάν και πως «οι δυνάμεις εξισορρόπησης 

των αξιών-τιμών» αντιδρούν στο άκουσμα των πολιτικών εξελίξεων 

(πολιτικών κινδύνων) και πως (εάν μπορούμε) να ενσωματώσουμε στον 

«μηχανισμό ανατροφοδότησης» που συναντά ένα σύνολο πληροφοριών και 

συνεκτιμήσεων ή επανεκτιμήσεων, τον πολιτικό κίνδυνο στην κατεύθυνση του 

τελικού κόστους (θετικό ή αρνητικό) ανάλογα με την ανατιμητική ή υποτιμητική 

δυναμική που δημιουργείται. 

Είπαμε ότι σαν παράγοντας των εξωγενών επιδράσεων, ο πολιτικός 

κίνδυνος είναι ένας «μη γραμμικός» επηρεασμός στην κατεύθυνση 

διάρθρωσης των τιμών. 

Σαν επιστέγασμα των παραπάνω αναφερόμαστε στην ανάλυση ενός 

μοντέλου, που εκτιμά τον πολιτικό κίνδυνο σαν στοχαστικό στοιχείο, σε 

συνδυασμό με την χρονική συγκυρία (timing). 

Εδώ μέσω της «εκτίμησης των τρεχόντων δεδομένων», σε μια προσπάθεια 

περιορισμού της στοχαστικότητας, ενσωματώνεται ο πολιτικός κίνδυνος ,σαν 

μια στοχαστική παράμετρος στην «διαδικασία του κεφαλαιακού 

προϋπολογισμού της επένδυσης», απ’ όπου βέβαια εξάγεται η οικονομική 

αποδοτικότητα της εταιρίας, ώστε να υπάρχει μια πιο στέρεα βάση 

επενδυτικών αποφάσεων, κατόπιν δε μπορεί να γίνει προσομοίωση του 

μοντέλου, σε κάθε εταιρική ή άλλη περίπτωση για να υπολογισθεί και το 

κόστος των πολιτικών κινδύνων, του οποίου θ’ ακολουθήσει η αναλυτική 

προσέγγιση. 

Στο διάγραμμα 2 θα δούμε το πλαίσιο των πολλαπλών παραγόντων και των 

συνθηκών αλληλοεπηρεασμού και διαμόρφωσης της τιμής μιας μετοχής,   

που  διαμορφώνουν  ένα   πολυπαραγοντικό  χαοτικό  πλαίσιο 
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Διάγραμμα 2 Το πλαίσιο των   πολλαπλών παραγόντων και των 
συνθηκών αλληλοεπηρεασμού και διαμόρφωσης της τιμής μιας μετοχή  
διαμορφώνουν  ένα   πολυπαραγοντικό  χαοτικό  πλαίσιο. 

 

 
 

 

 

 Πηγή  :Σελίδα  290.  Madurra Jeff,2003,Financial Markets and institutions,6th ed, 
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2.3.3.5. Το  ζητούμενο   εάν είναι   αποτελεσματικές η χαοτικές   οι   αγορές. 
και  οι  νέες προκλήσεις   της   επιστημονικής  σκέψης. 

 
Η παραπάνω περιγραφόμενη κατάσταση, έφερε καίριες και σημαντικές 

προκλήσεις στην επιστημονική σκέψη και την έρευνα μετά το δίλημμα αν είναι 

ορθολογικές και αποτελεσματικές οι αγορές η αντίθετα δεν υπακούουν σε 

.γραμμικού τύπου συμπεριφορές λειτουργίες, που έχουν μια κανονικότητα 

στην εμφάνιση συγκεκριμένων γεγονότων. 

Τα πρώιμα μοντέλα της «Σύγχρονης Χρηματοοικονομικής», έδειξαν τα 

ερμηνευτικά όρια τους και την ανεπάρκεια τους στο παιχνίδι των επενδυτικών 

αποφάσεων, με σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο μακροοικονομικό 

επίπεδο, αφού μπλοκάρουν την διεθνή ανταγωνιστικότητά τους, ακυρώνοντας 

κρίσιμες και κερδοφόρες επενδύσεις και νέα επενδυτικά σχέδια. 

Όσο και σε μακροοικονομικό επίπεδο, δημιούργησε Χρηματιστηριακές κρίσεις 

και καταρρεύσεις των τιμών, ζημιές και άρση της εμπιστοσύνης σε σημαντικό 

τμήμα των επενδυτών, που πιστεύουν στο μοντέλο της συμμετοχικής 

επιχείρησης- εταιρίας και του μοντέλου του λαϊκού καταναλωτή.  

Ο προβληματισμός και η έρευνα στράφηκε στην συνέχεια σε διάφορες 

κατευθύνσεις προτάσεων δογματικής θεμελίωσης νέων θεωριών. 

Η μία από αυτές τις κατευθύνσεις π.χ. στράφηκε στην εξεύρεση λύσεων μέσα 

και από αναθεωρητικές ανανεώσεις των βασικών λειτουργιών του 

χρηματοοικονομικού συστήματος και των κεφαλαιαγορών, που 

περιλαμβάνουν και προτάσεις νομοθετικών και θεσμικών διασφαλίσεων, ώστε 

να ελέγχονται κατά το δυνατόν οι απότομες καταρρεύσεις με θεσμικές 

παρεμβάσεις. Ένας πρόσθετος θεσμικός παράγοντας ήταν π.χ. η ανάπτυξη 

της αγοράς των χρηματιστηριακών δευτερογενών παραγώγων (derivatives) 

προϊόντων που λειτουργούν σαν εξασφαλιστικά / αντισταθμικά στοιχεία 

(hedging ) των πιθανών απωλειών από πτώση των υποκειμενικών 

(πρωτογενών) τίτλων στα χρηματιστήρια. 

Το θεμελιακό δίλημμα της δογματικής θεμελίωσης είναι οι αγορές χαοτικές και 

όχι αποτελεσματικές: τα δυναμικά συστήματα και η χαοτική εξέλιξή τους. 

Μία άλλη κατεύθυνση ερευνητών, μετά τα εμφανή αδιέξοδα να περιγραφεί 

(από τα προηγούμενα μοντέλα) η πραγματική δυναμική της διαμόρφωσης των 

 135



τιμών στην αγορά και συνεπώς η πρόβλεψη της κίνησης των 

χρηματιστηριακών τιμών, κινήθηκε στην κατεύθυνση της ερμηνείας μέσω της 

«θεωρίας του χάους».  

Προσανατολίστηκε στην σύλληψη των κινήσεων των αγορών, μέσα από «μη 

γραμμικά»- δυναμικά μοντέλα ανάλυσης και την λογική της «θεωρίας του 

χάους» (chaos theory). Αρχικά αυτή φαινόταν περίεργα και έξω από το πεδίο 

της παραδοσιακής χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 

Η διαμόρφωση του νέου προσανατολισμού μοντέλου αφορά νέα θεωρητικά 

σχήματα για την πρόγνωση των μελλοντικών τιμών και βασίζετε στην 

«χαοτική» δυναμική των συστημάτων και η θεωρία δανείστηκε32 τις έννοιες 

αυτές από τον επιστημονικό χώρο της φυσικής και των μαθηματικών.  

Η «Χαοτική Θεωρία» μελετά την συμπεριφορά των δυναμικών συστημάτων 

και τις διάφορες διαχρονικές εναλλασσόμενες καταστάσεις που 

διαμορφώνουν διαφοροποιημένα αποτελέσματα στην εξελικτική της πορεία. Η 

θεωρία του χάους προσφέρει λοιπόν ένα νέο τρόπο να δούμε την «τάξη» και 

τα υποδείγματα λειτουργίας των κεφαλαιαγορών με την μελέτη του τυχαίου, 

σποραδικού και απρόβλεπτου.  

Δυναμικά συστήματα είναι αυτά, που μεταβάλλουν διαχρονικά την 

συμπεριφορά τους και η εμφάνιση των αποτελεσμάτων τους γίνεται κατά μη- 

γραμμικό» τρόπο, δηλαδή χωρίς την άκαμπτη ντετερμινιστική αιτιότητα. (των 

γραμμικών συστημάτων), κάτι πιο προχωρημένο δηλαδή και πιο 

επεξηγηματικό από την θεωρία του «τυχαίου περιπάτου» που διατύπωσε 

παλιότερα ο Fama.  

Αντί λοιπόν να προσφεύγουμε στα αυστηρά αιτιοκρατικά μοντέλα όπως το 

CAPM με τις γραμμικές λύσεις, τώρα χρησιμοποιούνται σύνθετες μαθηματικές 

τεχνικές και μέθοδοι που προσπαθούν να περιγράψουν την αγορά σαν 

σύνθετο (πολύπλοκο)και συνεχώς εξελισσόμενο33 φαινόμενο.  

Στην νέα αυτή προσέγγιση της χαοτική δυναμικής, πιστεύετε ότι ναι μεν οι 

τιμές και οι αγορές κινούνται τυχαία, (λόγω της επέλευσης και παρέμβασης 

νέων εξελίξεων στις εταιρικές προοπτικές και αγορές), αλλά είναι δυνατόν οι 

                                            
32 Φίλιος Φ. Βασίλειος: Εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων χαρτοφυλακίου . 
Τόμος Α’ Σύγχρονη Εκδοτική σελ. 192 
33 Nichols A. Nancy: Efficient? Chaotic?, 1993,The chaos cabal HBR, March- 
April 1993 
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όντως τυχαίες αυτές κινήσεις των τιμών στις κεφαλαιαγορές, μπορεί να μην 

είναι κατά άμεσα τρόπο προβλέψιμες, όμως μπορούν να 

αποκρυπτογραφηθούν. 

Γιατί το χάος δεν σημαίνει αταξία, αλλά το μαθηματικό το χάος, έχει την δική 

του μη γραμμική «λογική τάξης» που απλά όταν αλλάζουν τα δεδομένα, 

αλλάζουν και τα αποτελέσματα τους, αφού κάθε φορά επιδρούν διαφορετικού 

παράμετροι- αίτια που προσδιορίζουν την τελική «κατάσταση»- αποτέλεσμα. 

Είναι κάτι σαν την σύγχρονη πρόβλεψη του καιρού από την μετεωρολογία 

όπου για πρώτη φορά έγινε εφαρμογή των μαθηματικών μοντέλων της 

χαοτικής θεωρίας για την πρόβλεψη της εξέλιξης των καιρικών φαινομένων. 

Πράγματι εάν γνωρίζουμε μεταβλητές όπως τα βαρομετρικά σημεία- άρα τις 

κατευθύνσεις και ταχύτητες των ανέμων, το αν έρχονται από την Σαχάρα ή 

την Σιβηρία ή την Ανατολική Ασία, και πως συνδυάζονται με τα άλλα 

μετεωρολογικά συστήματα και τα φαινόμενα τους, είναι δυνατόν να κάνουμε 

μια αρκετά ασφαλή πρόβλεψη, αν θα κάνει καύσωνας ή συνήθη βροχή, ή 

ραγδαία βροχή με καταιγίδα, ή παγετός, ή θα χιονίσει, ή θα έχει καλοκαιρία με 

ελαφρό αεράκι κ.λ.π. 

Άρα τα φαινόμενα αυτά και οι κινήσεις τους , όπως και οι κινήσεις των 

μετοχών στις χρηματιστηριακές αγορές είναι αποτέλεσμα συνδυασμών 

πολλών παραγόντων που συνδυάζονται διαφορετικά σε κάθε χρονική φάση 

της εξέλιξης τους και προσδιορίζουν το αποτέλεσμα, κατεύθυνση, ύψος των 

τιμών κάθε φορά ανάλογα με το τι «άνεμοι» φυσούν, με τι ταχύτητα, ποια 

κατεύθυνση, από πού προέρχονται γεωγραφικά και πως αλληλοεπηρεάζονται 

και συμπλέκονται πολλές φορές δημιουργώντας νέα συστήματα με την δική 

τους νέα και αυτόνομη δυναμική. 

Άρα αυτά που έχουμε να κάνουμε εδώ είναι να παρατηρούμε τις αλλαγές των 

παραμέτρων σε ένα πολυμεταβλητό σύστημα, με πολλές διαστάσεις 

επιδράσεων, που είναι όμως ερμηνεύσιμες με πιο σύνθετο τρόπο (σε σχέση 

με τα γραμμικά συστήματα) γιατί οι τροχιές τους αλλάζουν σαν τον «καιρό» 

χωρίς να πάψουν σαν την διάσταση την δυναμική τους να εξαρτώνται και από 

τις αρχικές συνθήκες εκκίνησης. 

Η χρήση μαθηματικό-στατιστικών μοντέλων, με ανάλογα εξελιγμένα 

συστήματα ή προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) (σε 

πολυδύναμα ισχυρά κομπιούτερ) μπορούν να μην δώσουν τις κατευθύνσεις 
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των «τροχιών» της αγοράς στο γενικό επίπεδο, πάντα βέβαια με ένα 

(ποσοστό) περιθώριο λάθους –σφάλματος στους υπολογισμούς που 

εκφράζεται από τον διαταρακτικό παράγοντα των εξισώσεων.  

Κατά τα άλλα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συμπληρωματικά και τις άλλες 

τεχνικές προβλέψεις όπως την θεμελιακή, ακόμα και την τεχνική ανάλυση που 

βάσει της πρόβλεψης της είναι ή αφορά στις ιστορικές τιμές της διαχρονικής 

πορείας της μετοχής (time series), αν όπως θα αναφέρουμε αμέσως 

παρακάτω εναλλακτικά οι αγορές μπορεί να έχουν περιόδους όπου 

υπερισχύει η «γραμμική τύπου ορθολογικότητα» των Αποτελεσματικών 

Αγορών ή η «Χαοτική δυναμική» των πολυσύνθετων συστημάτων όταν 

γίνονται μεγάλες ανακατατάξεις στην οικονομία και τα επιχειρηματικά μεγέθη 

και τις δυναμικές παραμέτρους τους που προσδιορίζουν το εκάστοτε 

διαχρονικό αποτέλεσμα. Αφού η αγορά δεν είναι ένα ομοιογενές σύστημα- 

κατασκεύασμα η μηχανισμός, αλλά εμπεριέχει πολλών τύπων επιχειρηματικές 

μονάδες και κλάδους, όπως π.χ. η αντιπαράθεση των «εταιριών παραγωγής 

γνωστικής βάσεως»34 (knowledge- based products companies) με καθαρά 

παραδοσιακό τύπο παραγωγής εταιρίες που βέβαια κινούνται σε παλιά 

πρότυπα λειτουργιών.  

Οι εξελίξεις επιβάλλουν την αναζήτηση εναλλακτικών μορφών σκέψης, 

επιβάλλουν τον εμπλουτισμό του οπλοστασίου των όρων και των εννοιών 

που θα συμβάλλουν στον επαναπροσδιορισμό και στην επανερμηνεία των 

γεγονότων. 

Οφείλουμε να επανεξετάσουμε τις υποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίζουμε τις 

θεωρητικές μας κατασκευές. Γιατί ο κόσμος αλλάζει35.  

Ίσως η χαοτική θεωρία να μην είναι πάλι η αρνητική του θέματος της 

πρόβλεψης των τιμών, γιατί μπορεί να είναι ισχυρή σε περιόδους οριακών 

αλλαγών των δεδομένων των αγορών και των παραμέτρων που την 

επηρεάζουν. Όταν δηλαδή με όρους θεωρίας Συστημάτων και 

                                            
34 Εταιρίες γνωσεακής βάσεως παραγωγής είναι π.χ.:οι εταιρίες των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΙΒΜ, Intel), προγραμμάτων Η/Υ (Microsoft), 
κινητής τηλεφωνίας (ΝΟΚΙΑ κ.τ.λ.),φαρμακευτικών προϊόντων, υψηλής 
πολυμερής βιομηχανίας πυραύλων, αεροσκαφών και τηλεκατευθυνόμενων 
κ.τ.λ., τηλεφωνικών επικοινωνιών, internet, e-commerce και e-business. 
35 Χατζηκωνσταντίνου Γεώργιος, 1998,Στα δεσμά του μυθοποιημένου 
οικονομικού παραδείγματος, σελ 21, εκδ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.- 
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Θερμοδυναμικής το σύστημα «εντροπιάζει» και «πέφτει» σε άλλες 

λειτουργικές ρυθμίσεις. Ίσως οι αγορές να είναι ένα μείγμα διαχρονικά 

μεταλλασσόμενο, άλλοτε με γραμμική τάξη στις αναφορές των εξελίξεων τους 

και άλλοτε χαοτικό- μη γραμμικό, σε περιόδους που αυξάνει η αποδιάρθρωση 

των «στηριγμάτων» ή δομικών λειτουργιών γραμμικού τύπου και τότε η 

χαοτική δυναμική να εμφανίζεται ισχυρή ερμηνευτικά. 

Ίσως ένας εναλλασσόμενος συνδυασμός«ορθολογικής αποτελεσματικότητας» 

και «χαοτικής δυναμικής μεταβολών» να αντιπροσωπεύει πιο καλά την 

πραγματικότητα του πολυσύνθετου, πολύπλοκου και ακραία δυναμικού 

συστήματος των αγορών. 

Άρα οι αγορές μπορούν να εμφανίζουν εναλλακτικά περιόδους λειτουργεί-

κοιτάς που έχουν ή εμφανίζουν σταθερότητα γραμμικού τύπου και τότε οι 

αγορές είναι αποτελεσματικές (κατά τα πρότυπα της Θ.Α.Α. –Ε.Μ.Η.) 

Και υπάρχουν ρηγματογενή ή σεισμικά ανατρεπτικά φαινόμενα άλλοτε ήπια 

και άλλοτε ισχυρότερα, που αναδιατάσσουν τις «συμπεριφορικές» μεταβλητές 

και το σύστηνα αλλάζει δυναμικά λειτουργία που μπορεί να περιγραφεί 

καλύτερα από τα «δυναμικά μοντέλα» που μπορούν να αναλύσουν πιο 

σύνθετα φαινόμενα με διαχρονικά «σχίσματα» συμπεριφορών. 
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2.3.4 .    Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. 

  
2.3.4.1.Εισαγωγικα- Ο θεσμικός χαρακτήρας του πολιτικού κινδύνου.  
 

Ο πολιτικός κίνδυνος αναφέρεται στις  επιδράσεις  και επιπτώσεις που 

έχουν  στις εταιρικές υποθέσεις, οι αποφάσεις που παίρνουν και θέτουν σε 

ισχύ, βασικά η κυβέρνηση και οι διάφορες άλλες πολιτικές αρχές (όπως  

δημόσιες  αρχές ακόμη και  η τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β΄ βαθμού) αλλά και 

άλλες ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές (όπως π.χ. η επιτροπή ανταγωνισμού ή 

το συμβόλαιο της επικρατείας για θέματα προστασίας   των  αγορών, των  

επενδυτών  των πολιτών ή του περιβάλλοντος). 

Ακόμη   μπορεί να αναφέρεται   και σε υπερεθνικού χαρακτήρα Αρχές, 

όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ασκεί ένα ευρύ πεδίο κανονισμών ή 

οδηγιών, ρυθμιστικών διατάξεων, τόσο για θέμα οικονομικών περιεχομένων 

(Τραπεζικών, χρηματιστηριακών, κινήσεως κεφαλαίων, κεφαλαιακής 

συγκρότησης και επάρκειας κεφαλαίων κλπ.) 

Ένα άλλο σημαντικό πεδίο αναφέρετε  στις  διατάξεις    στο εμπόριο και  τις  

επενδύσεις  καθώς και τις ρυθμίσεις για τις εμπορικές συναλλαγές ,καθώς και 

τις ρυθμιστικές παρεμβάσεις στις τιμές.  

Είναι επίσης η ύπαρξη προνομιακών καταστάσεων και ρυθμίσεων σε 

ορισμένα επαγγέλματα ή δραστηριότητες η ομάδες πληθυσμού, η ομάδες 

πίεσης, η. ισχυρές εξουσιαστικές ομάδες, πολιτικές η οικονομικές. 

Η πολιτική απασχόλησης και η σχετική εργατική νομοθεσία του τρόπου και 

του βαθμού προστασίας των εργαζομένων, όσον αφορά τις αυξήσεις, τα 

κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, τις συνθήκες και τους όρους 

εργασίας, επηρεάζουν σημαντικά και μερικές φορές καθοριστικά την πορεία, 

την βιωσιμότητα και το επίπεδο κερδοφορίας των επιχειρήσεων. 

Δεν είναι τυχαίο ότι σε  μια σειρά δραστηριότητες και κλάδους 

προβληματικών μονάδων ή  τις οριακές επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων, 

κλείνουν την επιχείρηση τους και μετακινούνται σε άλλες χώρες φτηνού 

εργατικού κόστους, με ανεπαρκή ή πολύ χαμηλή προστασία των εργασιακών 

δικαιωμάτων. Όπως συμβαίνει για μια σειρά ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν 

μετακινηθεί σε βαλκανικές χώρες.  
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2.3.4.2. Οι διάφοροι   ορισμοί   για  την έννοια του   πολιτικού   κινδύνου, 
από  την  βιβλιογραφία. 
 

Κίνδυνος, υπό την χρηματοοικονομική του έννοια, είναι η δυνητική 

πιθανότητα της διακύμανσης (θετικά και αρνητικά) των αποδόσεων των 

επενδύσεων. 

Ειδικότερα, σχετικά με τον προσδιορισμό του πολιτικού κινδύνου οι 

διάφοροι θεωρητικοί του πολιτικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου, στον 

εννοιολογικό προσδιορισμό του, έχουν δυσκολίες διατύπωσης, με την ακριβή 

έννοια του πολιτικού κινδύνου, διότι δεν υπάρχει κατ’ αρχάς ένας κοινά 

αποδεκτός και ξεκάθαρος ορισμός.  

Για τους Robock και Simmonds (1973) για παράδειγμα ο «πολιτικός 

κίνδυνος» στις διεθνείς επενδύσεις υπάρχει (ή διαμορφώνεται), όταν 

εμφανίζονται «ασυνέχειες» (discontinuities) στο επιχειρηματικό περιβάλλον, 

όταν αυτοί οι κίνδυνοι είναι δύσκολο ν’ αντιμετωπισθούν (ή να προληφθούν) 

και όταν βέβαια αυτοί προέρχονται από πολιτικές αλλαγές.  

Ο Root (1973) διαφοροποιείται από τα παραπάνω, διότι κάνει τη διάκριση 

ανάμεσα στον «κίνδυνο μεταφοράς η μεταβίβασης, τον «λειτουργικό κίνδυνο», 

και «κίνδυνο σχετικά με τον έλεγχο του κεφαλαίου»  

Οποιαδήποτε εκδοχή ορισμού του πολιτικού κινδύνου και να θεωρήσουμε, 

είναι γενικά παραδεκτό, ότι ο πολιτικός κίνδυνος εμπλέκεται δυναμικά και 

διαχρονικά με μια «αναδραστική» (feed-back) μάλιστα σχέση, με αμέτρητα 

άλλα γεγονότα και εξελίξεις στο διεθνές εθνικό, περιφερειακό, αλλά ακόμη και 

με το προσωπικό – διασχεσιακό επίπεδο δράσης. 

Η σημαντικότητα της αξιολόγησης του πολιτικού κινδύνου στην επενδυτική 

πρακτική ήταν προφανής πάντα, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντική, που το νέο 

περιβάλλον στο διεθνές πολιτικό και οικονομικό σύστημα, περνάει μια 

μεταβατική, μεταδιπολική εποχή, δεχόμενη τους κλυδωνισμούς και τις 

ασύμμετρες επιδράσεις της εξελισσόμενης δυναμικής της παγκοσμιοποίησης. 

Αυτό που διερευνάμε, είναι το επίπεδο και ο βαθμός επίδρασης των μη 

καθαρά οικονομικών παραγόντων, όπως οι πολιτικές εξελίξεις, στις γενικές 

συνθήκες της οικονομίας και κατά συνέπεια τις διάφορες επιπτώσεις τους στις 

αγορές και τις επιχειρήσεις. 
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Ειδικότερα ερευνάμε για τις «μη ώριμες» οικονομίες, τις λεγόμενες αλλιώς 

και «αναδυόμενες» οικονομίες (Emerging Markets), κατά πόσον η πορεία των 

επιχειρήσεων και των μετοχικών άξιων τους, επηρεάζονται πρωτογενώς, από 

τους μη καθαρά οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς παράγοντες, όπως 

είναι η δυναμική επίδραση των πολιτικών παραγόντων και εξελίξεων.  

Ερευνάμε δηλαδή κατά πόσο οι γενικές πολιτικές συνθήκες και 

συμπεριφορές των διαφόρων παραγόντων της χώρας, όπως η κυβερνητική 

πρακτική δράσης και παρέμβασης και ο βαθμός ανταποκρισιμότητας στην 

εκάστοτε συγκυρία, επηρεάζουν πρωτογενώς τον λεγόμενο «συστημικό 

κίνδυνο» ή «κίνδυνο αγοράς».  

Γιατί γνωρίζουμε ο συστημικός κίνδυνος είναι ένας καθοριστικός 

διαμορφωτικός παράγοντας του ύψους της αποτίμησης μετοχών, είτε αυτές 

πρωτοεισέρχονται είτε ήδη είναι εισηγμένες και διαπραγματεύσιμες στις 

αναδυόμενες κεφαλαιαγορές.  

Δηλαδή από την πλευρά αυτή της προσέγγισης του θέματος, διερευνάται 

κατά πόσον στις αναδυόμενες οικονομίες η «ανωριμότητα» των οικονομικών 

και πολιτικών δομών (που είναι εδώ πολύ στενά εξαρτημένες και 

αλληλοεπηρεαζόμενες) έχουν σαν ένα βασικό επίσης στοιχείο επίδρασης 

τους, τις πολιτικές δυναμικές, σαν παράγοντες επηρεασμού τρων αγορών και 

των επιχειρηματικών δεδομένων, πέρα από τους καθαρά 

χρηματοοικονομικούς παράγοντες, όπως δέχεται η γενική οικονομική θεωρία 

και θεώρηση.  

Άρα θεωρούμε ότι ειδικά σ’ αυτές τις (αναπτυσσόμενες) αναδυόμενες 

αγορές, το μακροοικονομικό περιβάλλον και οι λειτουργίες των 

κεφαλαιαγορών τους, είναι πολύ ευαίσθητες στις αλλαγές των δυναμικών 

αλλαγών από το πολιτικό περιβάλλον.  

Θέλουμε έτσι εδώ να συνεισφέρουμε, ώστε να ξεκαθαριστεί σε πιο μεγάλο 

βαθμό και ευκρίνεια, πως και γιατί οι αναδυόμενες κεφαλαιαγορές, εμφανίζουν 

μεγαλύτερο βαθμό «ευπάθειας» στη λειτουργία, τη λειτουργικότητα και την 

αποδοτικότητά τους, από παράγοντες του πολιτικού περιβάλλοντος, παρά 

από καθαρά οικονομικούς παράγοντες και μεταβλητές. Γιατί μπορεί ακριβώς 

το πολιτικό περιβάλλον και οι εξελίξεις του να επηρεάσουν άμεσα την 

«ψυχολογία των κεφαλαιαγορών».  

Ο πολιτικός κίνδυνος, είναι σε πολλές χώρες ο σημαντικότερος παράγων του 
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γενικού χρηματοοικονομικού κινδύνου. 

 Μια χώρα είναι μια πολιτική οντότητα, με τους συγκεκριμένους κανόνες και 

κανονισμούς της χώρας αυτής, που εφαρμόζονται στην κάθε επένδυση στην 

χώρα αυτή.  

Εκτός από τους συγκεκριμένους κανονισμούς, π.χ., τους νόμους που 

προστατεύουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, η κυβερνητική προθυμία και η 

δυνατότητα να αλλαχτούν αυτοί οι κανόνες και κανονισμοί, θα αποτελέσουν 

μια πηγή κινδύνου για την επένδυση.  

Ο πολιτικός κίνδυνος μπορεί επίσης να προκληθεί από τη συμπεριφορά του 

κράτους ή των κρατικών επιχειρήσεων στην αγορά, ή από περισσότερες 

ακραίες καταστάσεις όπως τον πόλεμο και την πολιτικές στάσεις η 

αναταραχές. Ο Jodice (1985) καθόρισε τον πολιτικό κίνδυνο ως εξής:  

Καθορίζετε ο πολιτικός κίνδυνος από : 

Αλλαγές στους όρους λειτουργίας των ξένων επιχειρήσεων που προκύπτουν 

από την πολιτική διαδικασία και εξελίξεις, είτε άμεσα μέσω του πολέμου, της 

εξέγερσης, είτε της πολιτικής βίας, είτε μέσω των αλλαγών στις κυβερνητικές 

πολιτικές που έχουν επιπτώσεις στην ιδιοκτησία και τη συμπεριφορά της 

εταιρίας.  

Ο πολιτικός κίνδυνος μπορεί να γίνει αντιληπτός, ως γεγονότα, ή σειρά 

γεγονότων στα εθνικά και διεθνή περιβάλλοντα, που μπορούν να έχουν 

επιπτώσεις στα περιουσιακά στοιχεία, το προσωπικό και τη λειτουργία των 

ξένων εταιριών. 

 

Πολιτικοί Παράγοντες διαμόρφωσης της πιστοληπτικής ικανότητας του 

κράτους. 

Ο πολιτικός τομέας επιδρά συστηματικά και άμεσα στην κατάσταση του 

οικονομικού κλίματος σε μια χώρα.  

Το πολιτικό και πολιτειακό σύστημα που μια χώρα εφαρμόζει προσδίδει έναν 

συγκεκριμένο χαρακτήρα στην κοινωνικό-οικονομική ζωή επηρεάζοντας όλες 

τις πτυχές της.  

Επιπλέον η πολιτική δομή και η κοινωνική διάρθρωση που ενυπάρχει μέσα 

στο ίδιο το σύστημα διαμορφώνουν το οικονομικό κλίμα και είναι σε θέση να 

το μεταλλάσσουν.  

Τοποθετώντας στην δεξαμενή του πολιτικού κινδύνου πέρα από το πολιτικό 
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και το κοινωνικό ρεύμα, και το αντίστοιχο διεθνές, θα αναλύσουμε τους 

βασικότερους παράγοντες που συνιστούν τον πολιτικό κίνδυνο. 

 Η μορφή και η ιδεολογική τοποθέτηση της κυβέρνησης,  

 η επιτυχής και η αποτελεσματική διοίκηση- τόσο η Κεντρική όσο και η 

Περιφερειακή-  

 το επίπεδο προσαρμοστικότητας και ευελιξίας των θεσμών,  

 το επίπεδο διαβίωσης και η κατανομή του συνολικού εισοδήματος,  

 οι συνθήκες της αγοράς εργασίας,  

 τα πολιτιστικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού αλλά 

και 

 η διπλωματική και γεωπολιτική θέση της χώρας στο διεθνές σύστημα 

πολιτικών σχέσεων καθορίζουν εν πολλοίς την ύπαρξη ή όχι του πολιτικού 

κινδύνου. 

Η δομή και η μορφή της κυβέρνησης έχει κατ’ αρχή τον πρώτο λόγο στην 

ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των πολιτικών ζητημάτων μιας χώρας. 

Καθώς αυτή αντανακλά τον χαρακτήρα του πολιτικού συστήματος, η 

κυβέρνηση επιλέγει τον τρόπο με το οποίο θα διοικήσει. 

Καθώς το συντριπτικό ποσοστό των χωρών του πλανήτη που υιοθετούν το 

οικονομικό σύστημα της ελεύθερης αγοράς, εφαρμόζουν το πολιτικό σύστημα 

της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας θα επικεντρώσουμε την ανάλυση μας σε 

αυτό το πολίτευμα.  

Η πολιτική σταθερότητα στην δημοκρατία ουσιαστικά δημιουργείται από μια 

ισχυρή και ανεξάρτητη κυβέρνηση36.  

Η ισχύς και η ανεξαρτησία προσφέρουν στους διοικούντες να επιδοθούν 

απαρέγκλιτα στο έργο τους δίχως παρεμβάσεις. 

Εφόσον εδραιωθεί αυτή η προϋπόθεση είναι ευκολότερη η αποτελεσματική 

διακυβέρνηση. 

Η συνεισφορά δε της αποτελεσματικής διακυβέρνησης στην ύπαρξη ενός 
                                            
36 Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης, τα πρώτα έτη μετά την κατάρρευση των κεντρικά σχεδιαζόμενων 

κοινωνικό-οικονομικών συστημάτων τους, λόγω της πολιτικής αστάθειας που 

επικρατούσε στο εσωτερικό τους, οι συνθήκες αβεβαιότητας ήταν τόσο 

μεγάλες που οι επενδύσεις με προοπτική ήταν σπάνιες. 
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κλίματος σταθερότητας είναι καίρια.  

Δημιουργείται η ορθή εντύπωση ότι το νομικό και επιχειρηματικό πλαίσιο 

λειτουργούν κατά γράμμα, δίχως την παρεμβολή εξωκυβερνητικών στοιχείων 

που δρούνε για ιδία συμφέροντα τους.  

Δεν υπάρχουν κρούσματα διαφθοράς και διαπλοκής, ενώ η 

αποτελεσματικότητα των πληρωμών είναι δεδομένη.  

Η πολιτική σταθερότητα προάγει την ανάπτυξη ενός κερδοφόρου επενδυτικού 

κλίματος. Χώρες με χρόνια πολιτική σταθερότητα κατέχουν υψηλές θέσεις 

στην βαθμονομική κατάταξη.  

Στην ίδια μεταβλητή περιλαμβάνεται και η αποτελεσματικότητα της διοίκησης. 

Εάν το πολιτειακό και πολιτικό σύστημα είναι άριστα σχεδιασμένα αλλά το 

επίπεδο ικανοτήτων των προσώπων είναι χαμηλό τότε παρατηρούνται 

στρεβλώσεις στην κυβερνητική και περιφερειακή διοικητική λειτουργία. 

Συνεπώς και η επιλογή των προσώπων, ο ανθρώπινος παράγοντας κατέχει 

σημαντικό μερίδιο στην ύπαρξη πολιτικής σταθερότητας.  

Ένα μη αποτελεσματικό διοικητικό προσωπικό σε μια υπηρεσία μπορεί να 

μεταφέρει αλυσιδωτά την αδράνεια του σε άλλες υπηρεσίες με αποτέλεσμα 

την πολιτική αστάθεια. 

Στον αντίποδα η ευελιξία των πολιτικών θεσμών, δηλαδή του ίδιου του 

συστήματος να προσαρμόζεται σε νέες συνθήκες που προκύπτουν,, είναι 

επίσης ένα πολύ σημαντικό ζητούμενο για την καταπολέμηση της αβεβαι-

ότητας.  

Η προσαρμοστικότητα των θεσμών και η μεταλλαγή τους σε μια ποιότητα που 

θα συμβάλλει στην ύπαρξη πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, αποτελεί 

έναν δείκτη της ικανότητας του πολιτικού συστήματος να αντιμετωπίζει τους 

ενδεχόμενους κινδύνους.  

Πρόκειται για την πλέον συγκριτική μεταβλητή καθώς η ανάγκη για διαρθρω-

τικές αλλαγές κατά κανόνα ανακύπτει από εξωτερικές συνθήκες δηλαδή συν-

θήκες της διεθνούς πολιτικής και οικονομικής κατάστασης.  

Η αναγκαιότητα για μεταλλαγή προκύπτει από τον έντονο ανταγωνισμό που 

επιφέρει η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας.  

Συνεπώς σε περίπτωση μη μεταρρύθμισης ή μη προσαρμογής τα διαφεύ-

γοντα για την εγχώρια κοινωνία είναι υψηλά. Η χώρα τοποθετείται σε αυτή την 

περίπτωση χαμηλά στην κλίμακα της φερεγγυότητας. Ένα χαρακτηριστικό 
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παράδειγμα είναι η δημιουργία ενός νομοθετικού πλαισίου που θα 

προσελκύσει τις ξένες επενδύσεις.  

Αντίθετα ένα αυστηρό επενδυτικό νομοθετικό πλαίσιο, με υψηλούς 

φορολογικούς συντελεστές απομακρύνει την τοποθέτησης ξένων κεφαλαίων 

στην οικονομία. 

Η αποτελεσματική πολιτική διακυβέρνηση λαμβάνει υπόψη της τα ιδιαίτερα 

κοινωνικά χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού. Ωστόσο τα χαρακτηριστικά αυτά 

είναι ικανά από μόνα τους να συμβάλλουν θετικά η αρνητικά στην ανάπτυξη 

του πολιτικού κινδύνου.  

Πρωτίστως η κουλτούρα που χαρακτηρίζει έναν πληθυσμό μπορεί μέσω της 

κυρίαρχης νοοτροπίας να επιβάλλει τάσεις και πρακτικές αντιμετώπισης 

συγκεκριμένων κοινωνικών ζητημάτων.  

Η επιρροή της είναι εμφανής και στα πολιτικά και οικονομικά δρώμενα. 

Πρακτικές που διέπονται από το κυνήγι του γρήγορου δίχως διάθεση για 

επανεπένδυση κέρδους, ή την υιοθέτηση της μεθόδου της ψηφοφορίας με 

βάση συγκεκριμένα ανταλλάγματα επιδρούνε αρνητικά στην ύπαρξη ενός 

σταθερού κλίματος.37 Το αποτέλεσμα είναι ότι η κουλτούρα και οι κοινωνικές 

συνήθειες ενός λαού είναι σε θέση να διαμορφώσουν τον πολιτικό κίνδυνο. 

Επίσης οι κοινωνικές συνήθειες μπορούν να επηρεάσουν το θεσμικό 

πλαίσιο της αγοράς εργασίας. Το θεσμικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας  

καταρτίζεται είτε αμιγώς από την κυβέρνηση, είτε σε συνεργασία με τους 

εμπλεκόμενους φορείς, είτε οι τελευταίοι να συνεργαστούν απουσία της 

κυβέρνησης. Η επιλογή και η εφαρμογή των θεσμών της αγοράς εργασίας 

είναι πολύ σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία του πολιτικού και 

οικονομικού συστήματος.38 Το επιλεγόμενο θεσμικό πλαίσιο οφείλει να είναι 

τέτοιο που να προστατεύει το επίπεδο διαβίωσης του πληθυσμού και κατά 

συνέπεια και την αποτελεσματική κατανομή του εισοδήματος. Τα δύο αυτά 

                                            
 
38 Είναι αμφίβολο ωστόσο ότι οι ελαστικές αγορές εργασίας χαρακτηρίζονται 

από κλίμα σταθερότητας ενώ οι αγορές εργασίας όπου τα συνδικάτα έχουν 

ιδιαίτερη δύναμη είναι αβέβαιες. Καθώς ο συντελεστής εργασία συμβάλλει σε 

πού μεγάλο βαθμό στην παραγωγική διαδικασία, είναι αναγκαία τόσο η 

ικανοποιητική πληρωμή του όσο και η παραγωγή οικονομικού πλεονάσματος. 
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χαρακτηριστικά έχουν θετικές επιδράσεις στην συνολική ζήτηση, συνεπώς και 

στην συνέχιση της επενδυτικής παραγωγικής δραστηριότητας. 

Τέλος ιδιαίτερης βαρύτητας είναι η θέση μιας χώρας στο διεθνές προσκήνιο. 

Εάν η κυβέρνηση της χώρας διαθέτει κύρος στην διεθνή διπλωματική σκηνή 

τότε η εμπλοκή της στο διεθνές οικονομικό σύστημα λειτουργεί ως 

σηματοδότηση για μια σταθερή οικονομική κατάσταση. 

 Αυτό επιδρά στην προσέλευση αλλοδαπών οικονομικών επενδυτών και 

πρακτόρων και συνεπώς στην περαιτέρω βελτίωση της εσωτερικής 

οικονομικής ευημερίας. 

 

 

 2.3.4.3. Αλληλοεπίδραση μεταξύ οικονομικών και πολιτικών 
παραγόντων και το αποτέλεσμα τους στον κίνδυνο. 
 

Ως μια ακόμη μεταβλητή επίδρασης στην πιστοληπτική ικανότητα των 

κρατών θεωρούμε την σύνθετη μεταβλητή η οποία περιλαμβάνει τα 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, που προκύπτουν από την ζύμωση και 

σύνθεση του οικονομικού και πολιτικού status quo μιας χώρας.  

Το γενικότερο κλίμα σε μια χώρα αποτελεί αναμφίβολα μια σύνθεση 

όλων των γεγονότων, καταστάσεων και συνηθειών που επικρατούν και που 

απορρέουν από την κίνηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής 

σφαίρας. Παρόλο που εμπειρικά ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να αντλήσει 

συμπεράσματα από την κατάσταση σε μια οικονομία, ωστόσο προκειμένου να 

υπάρξει τεκμηρίωση των αποφάνσεων καθίσταται αναγκαία η μαθηματική 

απόδειξη των συμπερασμάτων. 

Καθώς στους οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς παράγοντες τα μεγέθη 

των μεταβλητών είναι εκείνα που κάνουν την διαφορά ανάμεσα σε επικίνδυνες 

και ακίνδυνες οικονομίες, προκειμένου να σταθμιστεί η συμμετοχή των 

πολιτικών παραγόντων στην διαμόρφωση του κινδύνου σε μια χώρα 

χρησιμοποιείται ο Δείκτης Πολιτικού Κινδύνου (DeMontanges& Allers 1996).. 

O Δείκτης Πολιτικού Κινδύνου χρησιμοποιεί μεταβλητές όπως αυτές που 

περιγράφηκαν παραπάνω, τόσο δηλαδή του οικονομικού όσο και του 

πολιτικού τομέα.  

Σκοπός των μετρήσεων του δείκτη είναι να υπάρξει μια αμερόληπτη ένδειξη 

για την πολιτική κατάσταση σε μια οικονομία σε σχέση με την ύπαρξη του 
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κινδύνου.  

. Τα αποτελέσματα με βάση τον Δείκτη Πολιτικού Κινδύνου, κάνουν 

διάκριση ανάμεσα σε χώρες με τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο κίνδυνο 

αντίστοιχα.  

Στις χώρες με τα χαμηλότερα επίπεδα κινδύνου, συναντάμε την Ελβετία, το 

Λουξεμβούργο και την Αυστρία, ενώ σε υψηλές θέσεις στην κατάταξη έχουν 

τοποθετηθεί η Ιαπωνία, η Δανία και η Ταϊβάν .  

Στον αντίποδα ως χώρες με το πλέον υψηλότερο επίπεδο κινδύνου 

διακρίνονται η Λιβερία, η Σομαλία, το Σουδάν, το Ζαΐρ και το Ιράκ. 

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τα αποτελέσματα είναι ότι χώρες με 

χαμηλό πληθωρισμό και σταθερό πολιτικό σύστημα , όπως η Ελβετία, η 

Αυστρία, η Δανία κατέχουν μια υψηλή θέση στον τομέα των χωρών με τον 

λιγότερο κίνδυνο.  

Αντίθετα με έντονη πολιτική αστάθεια όπως το Σουδάν, η Λιβερία, το Ιράκ, η 

Σιέρα Λεόνε και η Γιουγκοσλαβία σε συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα 

οικονομικής διαβίωσης τοποθετούνται υψηλά στη λίστα των χωρών με τον 

μεγαλύτερο κίνδυνο.  

Αξιοσημείωτο είναι τέλος ότι η πληθώρα των αναπτυγμένων οικονομικά 

χωρών, όπως η Γαλλία, οι Η.Π.Α. , ο Καναδάς, η Γαλλία, η Ολλανδία η Νότια 

Κορέα και η Αυστραλία βρίσκονται στην λίστα με χώρες χαμηλού επιπέδου 

κινδύνου. Στον αντίποδα οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες όπως η Β. Κορέα, 

το Κονγκό και η Αιθιοπία τοποθετούνται στην διπλανή στήλη. 
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Πίνακας 2 : Χώρες με τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο πολιτικό κίνδυνο. 

 

:Χώρες με τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο κίνδυνο. 

Σειρά Κατάταξης Χώρες με τον μικρότερο 

κίνδυνο 

Χώρες με τον 

μεγαλύτερο κίνδυνο 

1 Ελβετία Λιβερία 

2 Λουξεμβούργο Σομαλία 

3 Αυστρία Σουδάν 

4 Ιαπωνία  Ζαΐρ 

5 Δανία Ιράκ 

6 Ταϊβάν Σιέρα Λεόνε 

7 Νορβηγία   Γιουγκοσλαβία 

8 Μπρούνεϊ Αιθιοπία 

9 Ολλανδία Β. Κορέα 

10 Νέα Ζηλανδία  Αϊτή 

11 Σιγκαπούρη Γουινέα-Μπισσάου 

12 Η.Π.Α. Μαίαμάρ 

13 Καναδάς Μοζαμβίκη 

14 Βέλγιο Ουγκάντα 

15 Γαλλία Νίγηρα 

16 Αυστραλία Αγκόλα 

17 Σουηδία Τόγκο 

18 Ν. Κορέα Σοθρινάμ 

19 Μάλτα Κονγκό 

20 Μαλαισία Κούβα 

 

Πηγή:Political Risk Services (1993) 

 

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι, ότι ο χαρακτηρισμός μιας χωρας με 

όρους κινδύνου είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία.  

Εκτός ωστόσο από τους επενδυτές οι οποίοι συντάσσουν τα σχέδια τους με 

βάση τα αποτελέσματα των ερευνών, η βασική επίπτωση αυτών των 
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αποτελεσμάτων εξαπλώνεται στο βιοτικό επίπεδο των κατοίκων των χωρών. 

Όπως αναφέραμε όπου υπάρχουν τα εχέγγυα για αποτελεσματικές και 

κερδοφόρε επενδύσεις υπάρχει και οικονομική ανάπτυξη.  

Για να φτάσει μια χώρα σε ικανοποιητικό επίπεδο οφείλουν να υπάρξουν οι 

κατάλληλες εκείνες κινήσεις που θα απομακρύνουν όλο και περισσότερο τις 

συνθήκες αβεβαιότητας από την οικονομία.  

Εν ολίγης είναι αναγκαίο οι διαρθρωτικές στρατηγικές της οικονομικής και 

πολιτικής σφαίρας να βρίσκονται σε σταθερή και αποτελεσματική συνεργασία 

με σκοπό να δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για οικονομική 

ανάπτυξη και πολιτική σταθερότητα.  

Μια κερδοφόρα επιχειρηματική τάξη σε μια χώρα ουσιαστικά καθίσταται μη 

ενεργή στην περίπτωση που οι πρωτοβουλίες της για καινοτομία και 

ανάπτυξη δεν βασίζονται στην ουσιαστική στήριξη του κρατικού φορέα.  

Αντίστοιχα η αποτελεσματική οικονομική πολιτική μιας κυβέρνησης θα 

επιφέρει ισχνά αποτελέσματα εάν στην χώρα απουσιάζει μια αποφασιστική 

επιχειρηματική τάξη που θα επενδύσει με τέτοιο τρόπο τα κεφάλαια της ώστε 

να επικρατήσουν συνθήκες βεβαιότητας. 

Σε γενικές γραμμές οικονομική και πολιτική σφαίρα οφείλουν να 

εναρμονίζονται με στόχο το κοινό συμφέρον. Ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις μιας 

οικονομίας κατέχουν πολύ κρίσιμο ρόλο στην πιστοληπτική της διαβάθμιση, 

όχι μόνο με την στάση τους αλλά και με τον βαθμό που θα αποκομίζουν οι 

ίδιες στην κλίμακα της πιστοληπτικής διαβάθμισης. Και είναι κρίσιμο διότι η 

δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων αποτελεί τον καθρέπτη του τρόπου 

λειτουργίας των διάφορων κλάδων μιας οικονομίας. Ιδιαίτερα δε η 

δραστηριοποίηση των εταιρειών των στρατηγικών κλάδων της κάθε 

οικονομίας έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την επιτυχή της 

βαθμολόγηση.39 

 

                                            
39 Η ελληνική οικονομία π.χ. έχει ως στρατηγικούς κλάδους ανάπτυξης την 

ναυτιλία και τον τουρισμό. Η πορεία του κύκλου εργασιών αυτών των κλάδων 

καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την ελληνική βαθμολογία στην κλίμακα της 

παγκόσμιας πιστοληπτικής κλίμακας. 
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2.3.4.4.  Τα συστατικά στοιχεία του κινδύνου  και  οι πηγές του κινδύνου. 

 

Οι πηγές του κινδύνου για μία εταιρία προέρχονται από πολλές κατευθύνσεις, 

έτσι η μία ομάδα παραγόντων είναι ενδογενής δηλ, «εσωτερικά 

συσχετιζόμενοι με την ίδια την «ιδιοσυγκρασία» της επένδυσης.  

Η άλλη ομάδα είναι εξωγενείς όπως: 

α) Η φύση του ανταγωνισμού στον κλάδο 

β) Μεταβολές στον κλάδο (μέγεθος και αριθμός επιχειρήσεων) 

γ) Διεθνείς διαφοροποιήσεις των δεδομένων των αγορών 

δ) Οι μεταβολές των μακροοικονομικών παραγόντων η μεταβλητών. 

 ε) οι πολιτικές διαφοροποιήσεις στην χώρα και την κυβερνητική πολιτική. 

Όσον αφορά τα είδη του κινδύνου είναι : 

1. κινδυνος λειτουργίας του «επενδυτικού έργου»- (project risk) 

Οι πηγές εσωτερικού επενδυτικού κινδύνου εμφανίζονται και εκφράζονται 

από το επίπεδο (υψηλών ή χαμηλών) Ταμειακών Ροών των αναμενόμενων 

εισροών. Οι χαμηλές οφείλονται είτε στην κακή επιχειρηματική δράση ,είτε 

από την δυσλειτουργία των εσωτερικών λειτουργιών είτε ακόμα και από κακή 

εκτίμηση των μελλοντικών δεδομένων του αναλυτή.  

Αυτός ο κίνδυνος ονομάζεται κίνδυνος του «επενδυτικού έργου» (Project 

Risk) και αφορά την διαχειριστική ικανότητα και τη ρεαλιστική επάρκεια της 

εταιρίας.  

2. ο ανταγωνιστικός κίνδυνος (Competitive Risk) 

Προέρχεται από τις δράσεις ανταγωνισμού των άλλων εταιριών του κλάδου 

με άμεσες επιπτώσεις στο τζίρο, τα κέρδη και τα cash flows, πέρα από τα 

όρια που υπολογίστηκαν από τις εκτεταμένες επιδράσεις και επιπτώσεις των 

ανταγωνιστών. Δηλαδή αναφέρεται στα απρόβλεπτα αποτελέσματα πάνω στα 

cash – flows ενός επενδυτικού σχεδίου με θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα.  

3. ο κλαδικός ειδικός κίνδυνος (Industry – Specific Risk) 

Αφορά απρόβλεπτες κινήσεις, εξελίξεις και αποτελέσματα πάνω στο ύψος 

των κερδών και στις ταμειακές ροές (cash flows) από γενικότερες αλλαγές και 

μεταβολές είτε στην τεχνολογία είτε το νομοθετικό – κοινοτικό πλαίσιο, είτε 

στις τιμές των προϊόντων λόγω ανταγωνισμού ή εξωτερικών οικονομιών ή 

μείωσης του κόστους παραγωγής και ανόδου της συνολικής 

παραγωγικότητας  
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4. διεθνής οικονομικός και πολιτικός κίνδυνος (International Risk) 

Εμπεριέχει βασικά το συναλλαγματικό και πολιτικό κίνδυνο (χώρας). Αφορά 

τις απρόβλεπτες μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ανάμεσα σε δυο 

διαφορετικά νομίσματα (χώρας προέλευσης και χώρας υποδοχής της 

επένδυσης) με τις ανάλογες επιπτώσεις στα κέρδη και τα cash flows.  

Από την άλλη η ανώμαλη πολιτική λειτουργία μιας χώρας με συχνά 

χάσματα στις ασκούμενες οικονομικές πολιτικές απέναντι στις ξένες 

επενδύσεις και τη φορολογική ή πολιτική εξαγωγή κεφαλαίων έχει άμεσες 

επιπτώσεις στα κέρδη της. 

5. ο κίνδυνος αγοράς   (μακροοικονομικός κίνδυνος) 

Ο Αγοραίος – μακροοικονομικός κίνδυνος, αφορά τις επιπτώσεις που έχει 

στα κέρδη και τα’ αποτελέσματα σε διάφορους βαθμούς κάθε φορά από 

μεταβολές των επιτοκίων, που επηρεάζουν και το ποσό των 

χρηματοοικονομικών εξόδων και την προεξόφληση των «Διαθέσιμων 

ταμειακών ροών». Άλλοι παράγοντες είναι «Διαχρονική διάρθρωση βραχύ και 

μακροχρόνιων επιτοκίων» (term structure of interest rates), ο πληθωρισμός 

και οι πληθωριστικές προσδοκίες, ο ρυθμός της οικονομικής ανάπτυξης 

ακόμη και «προτίμηση κινδύνου» (risk preference) των επενδυτών που 

επηρεάζουν άμεσα τις τιμές των μετοχών.  

Κάθε δε μεταβολή των παραπάνω και ιδίως του πληθωρισμού/ επιτοκίου 

και της ανάπτυξης /προτιμήσεων κινδύνου, αλλάζει τις μεταβλητές του 

επενδυτικού πλάνου και έχουμε μεταβολή στην αξία (αποτίμηση) της 

Επένδυσης.  
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2.3.4.5. Ξένες επενδύσεις και οι επιπτώσεις   του πολιτικού κίνδύνου. 
 
Οι επιπτώσεις του πολιτικού κινδύνου στις άμεσες ξένες επενδύσεις και την 
ανταγωνιστικότητα στα Βαλκάνια  
 
 

Επειδή μια βασική αναφορά της διατριβής είναι για τις Αναδυόμενες 

κεφαλαιαγορές, θ αναφερθούμε εδώ περιληπτικά ,στις τρεις μορφές των 

ξένων επενδύσεων που είναι : 

α)« Άμεσες Ξένες Επενδύσεις»  

β) επενδύσεις σε μετοχές και  

 γ) επενδύσεις σε κρατικά και ιδιωτικά χρεόγραφα 

 και στην επίδραση του πολιτικού κίνδυνου στις αποδόσεις αυτών με την 

επίδραση των παραγόντων πολιτικού κινδύνου, που μπορεί να οδηγήσουν 

και σε αρνητικά αποτέλεσμα και αποδόσεις. 

Ο «βαθμός έκθεσης στον κίνδυνο» των διεθνών επενδύσεων.  
 
Οι Άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI) για όλες τις χώρες, αλλά ειδικότερα για τα 

Βαλκάνια και τις Παρευξείνιες, έγιναν ένας απαραίτητος και κρίσιμος 

παράγοντας για την σφαιρική οικονομική ανάπτυξη των χωρών της περιοχής 

αυτής, ήδη από την δεκαετία του ‘90 και μετέπειτα, αλλά υφίστανται τις 

δυσμενείς επιπτώσεις από την γραφειοκρατία την διαφθορά και τις 

διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας. 

 Είναι γενικά αποδεκτό ότι, οι ξένες ροές κεφαλαίου και η συνεπαγόμενη 

επιχειρηματική δράση σε ξένες χώρες , σήμερα διαδραματίζουν ουσιαστικό 

και επιταχυντικό ρόλο στη βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη των κρατών, 

στις «χώρες μετάβασης» της νοτιοανατολικής Ευρώπης, υπογραμμίζοντας 

έτσι τη ζωτικής σημασίας συμβολή των ξένων επενδυτών στο 

μετασχηματισμό των οικονομιών τους, προς μια «βιώσιμη οικονομία της 

αγοράς» των χωρών αυτών.  

Αυτό σημαίνει ακόμη ότι , η συμβολή των «Άμεσων ξένων επενδύσεων» και 

στα θέματα της καινοτομίας και της καινοτομικής δράσης, είναι καθοριστική . 

 Όπως επίσης είναι καθοριστική και στην εμφύτευση και διάχυση του 

πνεύματος και των παραγόντων ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας, δηλ. 

στην διαμόρφωση και προϋποθέσεων εκείνων , που μέσω της 
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ανταγωνιστικότητας συμβάλουν στην αναπτυξιακή δυναμική, μέσω των 

διαπεριφερειακών συνεργασιών των χώρων μετάβασης. 

Για να προχωρήσει όμως και ν’ αναπτυχθεί η διαπεριφερειακή συνεργασία 

στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και η εισροή Ξένων Επενδύσεων, 

πρέπει να υπάρχουν και να διατηρούνται «συνθήκες σταθερότητας και 

ανάπτυξης» που θα διαμορφώσουν τις συνθήκες για την ορθολογική 

λειτουργία των θεσμών της «οικονομίας της αγοράς», στις χώρες μετάβασης. 

Στόχος μας λοιπόν εδώ είναι να αναλύσουμε και να καταγράψουμε μια σειρά 

αρνητικών παραγόντων και συνθηκών θεσμικού και συστημικού χαρακτήρα, 

που εμποδίσουν η καθυστερούν την λειτουργία θετικών συνθηκών για την 

ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομικής δράσης.  

Αυτά τα ζητήματα θα τα προσεγγίσουμε, μέσα από την σχετική θεωρία της 

χρηματοοικονομικής , που αναφέρετε στην διαβάθμιση του κίνδυνου χώρας» 

και του πολιτικού κινδύνου.  

Αυτό λοιπόν που έχει μεγάλη σημασία για την συνέχιση της επενδυτικής 

δραστηριότητας, είναι η ανάλυση και εκτίμηση του «βαθμού έκθεσης στον 

κίνδυνο» για τις «Άμεσες ξένες επενδύσεις» των διεθνικών εταιριών και των 

διεθνών επενδυτών. 

 
2.3.4.6. Η ιδιοσυστασία   του  πολιτικού    κίνδυνου   και οι 
εφαρμοσμένες   πολιτικές από τις κυβερνήσεις 
 
Ο κίνδυνος χώρας αναφέρεται στην ιδιοσυστασία και την ιδιομορφία των 

ιδιαιτέρων εθνικών συνθηκών, των λειτουργιών και των πρακτικών συνθηκών 

που αναφέρονται στην πολιτικοκοινωνική συγκρότηση ενός κράτους (χώρας) 

και των εξ’ αυτής ιδιόμορφη λειτουργικότητα κάποιων θεωρούμενων 

«στάνταρ» (σε άλλες χώρες) συμπεριφορών και αντιδράσεων. 

Οι πτυχές αυτές των κινδύνων χώρας είναι: 

1. Ο πολιτικός κίνδυνος που αναφέρεται στις εφαρμοσμένες πολιτικές 

από τις κυβερνήσεις της χώρας και αφορούν τον τρόπο εκδήλωσης της 

συνολικής οικονομικής πολιτικής στα διάφορα πεδία. Τέτοια πεδία είναι η 

ύπαρξη συναλλαγματικών ελέγχων και περιορισμών στην εισαγωγή και 

εξαγωγή χρήματος και γενικά κεφαλαίων. 

Στην ύπαρξη περιοριστικών μέτρων και κανονισμών που αφορούν την 

προστασία των συναλλαγματικών διαθεσίμων της χώρας και την προστασία 
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του εγχώριου νομίσματος, γι’ αυτό και μπορεί να διαφοροποιείται και  να  

μεταβάλετε  το ύψος των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, που 

μπορούν να επανεξάγονται καθώς και κάθε είδους επενδυτικών κεφαλαίων, 

που   έχουν εισαχθεί στην χώρα. 

 

 2. Η ύπαρξη νομισματικών περιορισμών και πιστωτικής πολιτικής. 

Η ύπαρξη νομισματικών περιορισμών και περιοριστικής πιστωτικής πολιτικής 

και πολιτική δανεισμών που συνδέεται με τη δομή και το επίπεδο ανάπτυξης 

των χρηματοπιστωτικών αγορών και των τραπεζικών και λοιπών ιδρυμάτων, 

που επηρεάζει την ευκολία ή τις καθυστερήσεις στις μεταβιβάσεις χρήματος 

και κεφαλαίων. 

 

3. Η Κοινωνική Σταθερότητα. 

Η ύπαρξη συνθηκών κοινωνικής σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής της 

χώρας, ανάμεσα στα διάφορα κοινωνικά στρώματα, που συνδυάζονται με την 

ποιότητα και τον βαθμό οργάνωσης των εργατικών ενώσεων (του εργατικού 

δυναμικού) καθώς και ο βαθμός αντιπαλότητας και ρήξεων της με την 

εργοδοσία, στην πρακτική του εργατικού συνδικαλισμού. Γενικά η ύπαρξη 

μιας δυναμικής κοινωνικής ισορροπίας που δίνει δυνατότητα στην σύγχρονη 

οικονομική και επιχειρηματική δράση. 

 

 4. Η Οικονομική Σταθερότητα. 

Η ύπαρξη οικονομικής σταθερότητας, που αναφέρεται στην μακροοικονομική 

σταθερότητα,  

 ρυθμός πληθωρισμού,  

 συναλλαγματικές ισοτιμίες,  

 ελλείμματα δημοσίου τομέα και του προϋπολογισμού, καθώς και 

 η συναλλαγματική σταθερότητα σε συνδυασμό με 

 το εμπορικό ισοζύγιο πληρωμών της χώρας. Καθώς επίσης και  

 ο ρυθμός της οικονομικής ανάπτυξης και 

 η ποιότητα γενικά των οικονομικών θεσμών συνδυαζόμενο με  

 το επιχειρηματικό κλίμα και την επιχειρηματικότητα  

 που μπορεί να δημιουργεί ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ στην επιχειρηματική 
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 5. Επιχειρησιακός σχεδιασμός και ανάλυση του πολιτικού κινδύνου  
 
Έτσι σήμερα η εκτίμηση του βαθμού οικονομικοπολιτικού και 

χρηματοοικονομικού κινδύνου, είναι μια προτεραιότητα κατά την επεξεργασία 

του σχεδιασμού και των προβλέψεων των αποτελεσμάτων της κάθε 

πολυεθνικής επιχείρησης που δραστηριοποιείτε σε μια ξένη χώρα.  

Εξ ορισμού ο «βαθμός έκθεσης στον κίνδυνο», εξαρτάτε από τις εκάστοτε 

επικρατούσες οικονομικές και επιχειρηματικές περιστάσεις που επιδρούν στο 

γενικό οικονομικό και επιχειρηματικό κλίμα και τους εξ αυτού κινδύνους για τις 

επενδύσεις. 

Το κλίμα αυτό επηρεάζει έτσι την ανάπτυξη των οικονομικών και επενδυτικών 

σχέσεων των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τον Εύξεινο δηλ. την 

διαπεριφερειακή συνεργασία. 

Οι περιστάσεις αυτές είναι γεγονός ότι επηρεάζονται έντονα τόσο από τις 

παγκόσμιες οικονομικές και πολιτικές περιστάσεις και ανακατατάξεις, αλλά 

συνάμα απεικονίζουν και τον βαθμό της επιτυχίας των ασκούμενων 

εσωτερικών πολιτικών στην κάθε χώρα. 

 Ο επιχειρηματικός ρεαλισμός λοιπόν μέσα σε αυτά τα πλαίσια, απαιτεί την 

αναγνώριση του πολιτικού κινδύνου/ κινδύνου χώρας και τον συνυπολογισμό 

του στον συνολικό επιχειρηματικό σχεδιασμό. 

 Γιαυτό σήμερα ο προσδιορισμός της «έκθεσης κινδύνου», είναι ένα 

αναπόσπαστο τμήμα, είτε ρητό είτε υπονοούμενο, ουσιαστικά κάθε 

σχεδιασμού και επιχειρησιακής απόφασης, που διατρέχει και κατευθύνει κάθε 

επιχειρησιακό επενδυτικό σχεδιασμό για την λειτουργία σε μια ξένη χώρα. 

Ο σκοπός της παρούσης με βάση την παραπάνω διαπίστωση, είναι να 

εξεταστεί και να αναλυθεί η φύση και τα αιτία του πολιτικού κίνδυνου / 

κινδύνου χώρας και πως αυτός επιδρά στις επιχειρηματικές προοπτικές και 

μορφές συνεργασιών μεταξύ των διαφόρων προελεύσεων ξένων 

επιχειρήσεων, που δρουν επιχειρηματικά στα Βαλκάνια και τις Παρευξείνιες 

χώρες. 
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2.3.5. ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ . 

Ο λεγόμενος «κίνδυνος χώρας» που στις βασικές του εκφάνσεις εκφράζετε 

σαν οικονομικός /χρηματοπιστωτικός και σαν πολιτικός κίνδυνος , μπορεί να 

προκύψει, είτε από εξωγενείς κλονισμούς και ανακατατάξεις στην παγκόσμια 

πολιτική και οικονομία, που έχουν άμεσες και έμμεσες αντανακλάσεις στο 

εσωτερικό μιας χώρας, είτε από εσωτερικές πολιτικές επιλογές και διεργασίες, 

που προσδιορίζουν την ενδογενή συμπεριφορά των κυβερνήσεων και των 

οικονομικών δομών ή την αλληλεπίδραση και των δύο αυτών παραγόντων.  

 Τα ακραία «εξωγενή οικονομικά γεγονότα», είναι εξελίξεις όπως π.χ, η 

κατάρρευση των εξωτερικών αγορών για τις βασικές εξαγωγές μιας χώρας, 

μπορούν σαφώς να οδηγήσουν στη μη εκτέλεση στις περισσότερες 

περιπτώσεις των υφισταμένων αναγκών πληρωμών και των λοιπών 

υποχρεώσεων του υποκειμένου κράτους , με άμεσα προβλεπτές δυσμενείς 

επιδράσεις και επιπτώσεις για τις επιχείρησης και την συνέχιση των 

επιχειρηματικών συνεργασιών, γεγονός που επιδρά αρνητικά στην 

διαπεριφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των χωρών. 

. Ομοίως, τα ακραία η σημαντικά πολιτικά γεγονότα, όπως π.χ. οι πόλεμοι ή τα 

τρομοκρατικά χτυπήματα, οι ξαφνικές και σοβαρές αλλαγές πολιτικών σε 

διάφορα πεδία ,μπορούν να οδηγήσουν στην αποποίηση όλων των αξιώσεων 

μεταξύ των εταιριών η των κρατών, γεγονότα που μπορούν να διακόψουν την 

διαπεριφερειακή οικονομική συνεργασία και τις εισροές ξένων επενδύσεων.  

 Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι κίνδυνοι χώρας ,θα είναι το αποτέλεσμα μιας 

ακολουθίας γεγονότων και πολιτικών απαντήσεων και αντιδράσεων, που 

μπορούν να αρχίσουν είτε: 

1. από τις μετατοπίσεις στις πολιτικές αξίες,  

2. είτε από τις αλλαγές στις οικονομικές περιστάσεις 

μακροοικονομικού τύπου,  

3. η μια νέα αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμό των 

προτεραιοτήτων πολιτικής από την κυβέρνηση, αλλά και την δημόσια 

διοίκηση της κάθε χώρας.  

Άρα οι οικονομικές περιστάσεις και το επιχειρηματικό περιβάλλον και 

δυναμική, επηρεάζονται έντονα από τις παγκόσμιες οικονομικές και πολιτικές 

 157



περιστάσεις, αλλά και απεικονίζουν και τον βαθμό της επιτυχίας των 

υπαρχουσών εσωτερικών πολιτικών, γιαυτό χρειάζεται σοβαρή αξιολόγηση 

των πιθανών επιδράσεων στην επιχειρηματική πρακτική και τα 

αποτελέσματα. 

 

2.3.5.1. Ο κίνδυνος χωράς σαν διεθνής επενδυτικός κίνδυνος.  

 

Ο κίνδυνος χώρας (Country Risk) είναι ο επενδυτικός κίνδυνος που 

προκαλείται από την επιχειρηματική εγκατάσταση και δράση μιας επιχείρησης 

σε μια «ξένη» χώρα και τους εκεί υπάρχοντες ειδικούς όρους και συνθήκες 

που επικρατούν για την επιχείρηση και την δράση της.  

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες η είδη ξένων επενδύσεων: 

α)  Ο δανεισμός κεφαλαίων σε χρεόγραφα - και άμεση χρηματοδότηση 

β)  Οι επενδύσεις σε μετοχές σε ντόπιες επιχειρήσεις και  

γ)   Οι ξένες άμεσες επενδύσεις (FDI).  

Οι λόγοι για τους οποίους μια δεδομένη επένδυση επηρεάζεται από τους 

συγκεκριμένους παράγοντες μιας χώρας είναι πολλοί, και είναι κοινά 

αποδεκτό να αναλύετε ο κίνδυνος χώρας, από τις παρακάτω υποκατηγορίες 

κινδύνου, τον οικονομικό κίνδυνο, τον εμπορικού κινδύνου και τον πολιτικό 

κίνδυνο.  

Συνοπτικά οι ορισμοί των παραπάνω είναι: 

 Ο οικονομικός/ χρηματοοικονομικός κίνδυνος, είναι κίνδυνος σχετικός 

με τις μακροοικονομικές εξελίξεις της χώρας, όπως η εξέλιξη στα επιτόκια, 

στον πληθωρισμό και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, που μπορούν να 

επηρεάσουν καθοριστικά την αποδοτικότητα μιας επένδυσης.  

 Ο εμπορικός/ επιχειρηματικός κίνδυνος, είναι κίνδυνος σχετικός με τη 

συγκεκριμένη επένδυση σαν λειτουργική επιχειρησιακή οντότητα , όπως 

επίσης ο κίνδυνος ο σχετικός με τον ανταγωνισμό και τον τρόπο που αντιδρά 

η επιχείρηση σ’ αυτόν, καθώς και με την εκπλήρωση των συμβάσεων και 

λοιπών υποχρεώσεων με τις άλλες επιχειρήσεις και την συμπεριφορά των 

τοπικών συνεργατών της .  

 Ο πολιτικός κίνδυνος, σε πολλές χώρες είναι ο σημαντικότερος, επειδή 

μια χώρα είναι μια σύνθετη πολιτική οντότητα, σαν πολιτικό-κομματικό και 
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Όλα τα ανωτέρω μπορούν ν’ αποτελέσουν μια πηγή κινδύνου για την 

επένδυση.  

 

 

. Ο ρόλος των ροών ξένου κεφαλαίου για τον μετασχηματισμό των 
οικονομιών των χωρών υποδοχής. 
 
Θεωρείτε σχεδόν καθολικά σήμερα, ότι οι «Άμεσες Ξένες Επενδύσεις- Α.Ξ.Ε.» 

(Foreign Direct Investment-FDI), έγιναν ένας κρίσιμος παράγοντας στην 

δυναμική της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και της περιφερειακής και 

της εθνικής οικονομικής ολοκλήρωσης. 

Δυναμική που επιταχύνετε ήδη από την δεκαετία του ‘90 και μετέπειτα, μέσω 

του ανοίγματος των εθνικών αγορών στην διεθνή αγορά ((παγκοσμιοποίηση) 

δηλ. στο διεθνές εμπόριο και τις διεθνείς επενδύσεις καθώς και τις ελεύθερες 

ροές κεφαλαίου.  

Οι ξένες ροές κεφαλαίου έτσι διαδραματίζουν έναν ουσιαστικό ρόλο για την 

αναζωογόνηση και στο μετασχηματισμό των οικονομιών των κρατών της 

κεντρικής και ανατολικής Ευρώπη και τις γειτονικές της περιοχές, προς μια 

βιώσιμη και αποδοτική οικονομία της αγοράς.  

 

 

2.3.5.2.Παράγοντες που ευνοούν η αποτρέπουν τις ξένες επενδύσεις και 

την ανταγωνιστικότητα. 

Κατ’ αρχάς έχουμε με τους βασικούς καθοριστικούς παράγοντες που 

καθορίζουν τις θετικές (η αρνητικές) αποφάσεις40 υλοποίησης (η μη) των 

ξένων επενδύσεων -FDI, που είναι :  

 το μέγεθος της αγοράς,  

 Η ύπαρξη σημαντικών και σταθερών καταναλωτικών δαπανών και  

                                            
40 Kinoshita Y, Campos N.F, 2003, Why does FDI go where it goes? New 
evidence from the transition economies, 
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 Οι επιπτώσεις από την γραφειοκρατία, την διαφθορά και τις 

διαρθρωτικές αδυναμίες στην καινοτομία και ανταγωνιστικότητα 

Πρέπει επίσης να εξετασθούν41 και μια σειρά άλλοι επίσης σημαντικοί και 

καθοριστικοί παράγοντες ελκυστικότητας των ξένων επενδύσεων όπως:  

 

παράγοντες ελκυστικότητας των ξένων επενδύσεων 
1. οι εσωτερικές και εξωτερικές μακροοικονομικές ανισορροπίες,  

2. ο βαθμός αποδιάρθρωσης των παλιών οικονομικών δομών και 

δραστηριοτήτων  

3. η ανίσχυρη, χαμηλού « βάθους» κεφαλαιαγορά και χρηματιστήρια , και η 

ανεπάρκεια κεφαλαιακών διαθεσίμων των βαλκανικών χωρών, για την 

χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων,  

4. η ανεπαρκής γνώση της εντόπιας αγοράς και των χαρακτηριστικών του 

πληθυσμού,  

5. το ανεπαρκές και αδύναμο εμπορικό τραπεζικό σύστημα και η εξ αυτού 

χαμηλή δυνατότητα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.  

6. η σχετικά ανεπαρκής νομική υποδομή που αναφέρετε στην οικονομική 

δράση και το επιχειρηματικό status,  

7. οι δραστηριότητες των διαφόρων «συμφερόντων» των ενσωματωμένων 

στην διαδικασία ιδιωτικοποίησης, που μπορεί να προκαλέσουν ζημία σε μια 

ξένη επιχείρηση.  

Μια μελέτη π.χ. από την διεθνή επιχείρηση που βασίζετε σε 

Λατινοαμερικάνικες χώρες και στοιχεία, προσφέρει τον ακόλουθο κατάλογο 

κυβερνητικών ενεργειών, οι οποίες μπορεί να έχουν επιπτώσεις στον ξένο 

επενδυτή:  

i.έλεγχοι εισαγωγών  

ii.τοπικές απαιτήσεις συμμόρφωσης σε κανονισμούς 

iii.τοπικέ ρυθμίσεις για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις  

iv.απαιτήσεις ρυθμίσεις σχετικά με το προσωπικού  

v.περιορισμοί δανεισμού  

vi.απαγορεύσεις επανεξαγωγής κερδών και δικαιωμάτων χρήσης (royalty 

remittance) 

                                            
41 William Davidson Institute working paper No 573, Ann Arbor, MI: University 
of Michiga 
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vii.φορολογικές διακρίσεις 

viii.εμπόδια επενδυτικά  

ix.διάκριση ως προς τα επενδυτικά κίνητρα  

x.Προληπτικά εμπόδια των αποκτήσεων περιούσιας 

xi.απαλλοτρίωση και εθνικοποίηση. 

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι αυτές οι παρεμβάσεις δεν είναι απαραιτήτως 

πάντα το αποτέλεσμα της σκόπιμης διάκρισης απέναντι στην ξένη επένδυση, 

αλλά μπορεί να προέλθουν και από το ισοζύγιο πληρωμών, νομισματικών και 

φορολογικών προβλημάτων κλπ κατά περιόδους.  

Οι ξένοι επενδυτές βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανάγκη να αναπτύξουν 

βιώσιμες στρατηγικές, που λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τις εξελικτικές τάσεις 

αλλά και τις δυνατότητες της ριζικής αλλαγής και τις ασυνέχειες στο 

περιβάλλον, που προκαλείται από τις πολιτικές διακυμάνσεις και τις 

διαταραχές.  

 

Πιθανοί τομείς πολιτικής σύγκρουσης:  
 
Οι πιθανοί τομείς της σύγκρουσης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των 

δυνατοτήτων που είναι :  

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ , με συνέπεια για τον επενδυτή να θεωρείτε ως «ξένος 

εκμεταλλευτής»  

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , όπου το περιβάλλον 

επένδυσης καθορίζεται από στόχους οικονομικής πολιτικής πού 

αντιστρατεύονται την ευρεία ιδιωτικοοικονομική δράση για λόγους ιδεολογικού 

προσανατολισμού. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ , όπου η εισαγωγή των καινοτόμων ιδεών και των μεθόδων 

γίνεται αντιληπτή όπως αποδιοργανωτική στα καθιερωμένα ήθη, παραδόσεις 

και τα ενδιαφέροντα  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ , όπου η εταιρία πρέπει να αντιμετωπίσει περίεργα και κατά 

περιόδους αντιφατικά εφαρμοσμένους κανόνες και κανονισμούς.  

ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ , όπου η παρουσία της ξένης εταιρίας γίνεται αντιληπτή σαν να 

μειώνει τα δικαιώματα κυριαρχίας της χώρας στο να καθορίσει το πεπρωμένο 

της, επειδή θεωρείται ως αγωγός για πιθανή ξένη κυβερνητική παρέμβαση 

λόγω των συμφερόντων των μητρικών πολυεθνικών. 
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2.3.6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  
ΓΙΑ ΤΑ  ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ. 

 
 

 
2.3.6.1.   Βιβλιογραφική   ανασκόπηση για  τα   αιτία του πολιτικού 
κινδύνου και τις επιδράσεις τους. 
 
 

Όσον αφορά τον προσδιορισμό των  αιτίων   του πολιτικού κινδύνου, αυτός 

μπορεί να προκληθεί από τη συμπεριφορά του κράτους ( κυβέρνηση και 

δημόσια διοίκηση) ή των κρατικών επιχειρήσεων στην αγορά, ή και από 

περισσότερες ακραίες καταστάσεις, όπως ο πόλεμος και οι μεγάλες πολιτικές 

αναταραχές.  

Έτσι ο καθορισμός του πολιτικού κίνδυνου με βάση αυτά αφορά , τις αλλαγές 

στους «λειτουργικούς όρους δράσης και ανάπτυξης των ξένων 

επιχειρήσεων», που προκύπτουν από τις πολιτικές διαδικασίες και διεργασίες.  

Αναλυτικότερα τέτοιες πολιτικές διαδικασίες είναι: είτε όπως είπαμε ένας 

πόλεμος, είτε μια εξέγερση, είτε φαινομένων πολιτικής βίας, είτε μέσω των 

σημαντικών αλλαγών στις κυβερνητικές πολιτικές, που έχουν επιπτώσεις στα 

δικαιώματα ιδιοκτησίας στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, είτε την 

εξαναγκαστική επιχειρηματική συμπεριφορά της κάθε εταιρίας.  

Ο πολιτικός κίνδυνος δηλ. μπορεί να γίνει αντιληπτός, ως γεγονότα, ή σειρά 

γεγονότων στα εθνικά και διεθνή περιβάλλοντα, που μπορούν να έχουν 

επιπτώσεις στα περιουσιακά στοιχεία, το προσωπικό και γενικά την 

λειτουργία τους ,με άμεσο αντίκτυπο στον κύκλο εργασιών και τα κέρδη των 

ξένων εταιριών.  

Ο κίνδυνος χώρας, (έχει  βασικά  τρεις  διαστάσεις τον  οικονομικό, τον  

πολιτικό και  τον  χρηματοοικονομικό) σαν γενική έννοια, περιλαμβάνει ένα 

πολύ ευρύτερο φάσμα των αβεβαιοτήτων με βάση τους κινδύνους που 

συνδέονται ; 

α) με τις «αξιώσεις» πληρωμών γενικότερα των οικονομικών της 

υποχρεώσεων, έναντι μιας συγκεκριμένης χώρας, που περιλαμβάνουν τις 

αξιώσεις έναντι της κυβέρνησης και των εταιριών εκείνης της χώρας, αλλά, 

 162



 β) και την στάση και τις πολιτικές της χώρας και της κυβέρνησης της προς 

τις ξένες επενδύσεις. Έτσι έχουμε : 

Α)«κίνδυνο κρατικής κυριαρχίας» σαν «κίνδυνο του διεθνούς δανεισμού». 

Β) κίνδυνο σχετικά με την άμεση ξένη επένδυση. 

Γ) κίνδυνο σχετικά με την επένδυση σε μετοχικά χαρτοφυλάκια. 

Δ) Κίνδυνο σε σχέση με τη διεθνή αλληλεπίδραση των αγορών χρήματος και 

κεφαλαίου, 

 

 Στην   βιβλιογραφία την σχετική με τον «κίνδυνο του διεθνούς δανεισμού»  

 

Στην σχετική με τον «κίνδυνο του διεθνούς δανεισμού» βιβλιογραφία  και τις 

σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν, αναφέρετε και σαν 

«κίνδυνος κρατικής κυριαρχίας» και αναφέρετε χαρακτηριστικά στον κίνδυνο 

που υπάρχει στην χώρα να αθετήσει τις διεθνείς πληρωμές και λοιπές 

υποχρεώσεις της, σαν αποτέλεσμα της κρίσης του συστήματος των 

εξωτερικών πληρωμών (π.χ. Eaton και Gersovitz, 1981 walter 1981 Eaton et 

Al 1986).  

Αυτές οι κρίσεις μπορεί να προέρχονται είτε από την κακή τύχη, κακή πίστη, 

κακοδιαχείριση είτε, από ένα μίγμα των τριών.  

Αντίστοιχα , στην βιβλιογραφία για την άμεση ξένη επένδυση, ο πολιτικός 

κίνδυνος, χαρακτηριστικά αντιμετωπίζεται ως κίνδυνος ασυνεχειών των 

διαφόρων πολιτικών που ασκούνται, με συνέπεια τις απώλειες η ζημιές, λόγω 

απαλλοτριώσεων η άλλων εμποδίων που οδηγούν σε διαταράξεις στο ύψος 

των πωλήσεων και τα κέρδη, με αίτια τις σημαντικές πολιτικές μετατοπίσεις 

και ανακατατάξεις. (Kobrin το 1979).  

Στην περίπτωση της «επένδυσης σε μετοχικά χαρτοφυλάκια», ο κίνδυνος 

χώρας ορίζεται ως η μέση μεταβλητότητα στις αποδόσεις των μετοχών των 

εταιριών που εδρεύουν ή λειτουργούν σε μια δεδομένη χώρα  

(π.χ. Agmon 1973, Solnik 1973 ,Lessard 1976).  

Τέλος, σε σχέση με τη διεθνή αλληλεπίδραση των αγορών χρήματος και 

κεφαλαίου, ο πολιτικός κίνδυνος αντιμετωπίζεται χαρακτηριστικά ως κίνδυνος 

επιβολής των ελέγχων στην διακίνηση των κεφαλαίων και των παρόμοιων 

ανταλλαγών (π.χ. Aliber 1973 ..1978, Dooley και Isard 1980).  
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Οι επιπτώσεις από την γραφειοκρατία την διαφθορά και τις διαρθρωτικές 

αδυναμίες στην καινοτομία και ανταγωνιστικότητα. 

Όσον αφορά τον προσδιορισμό του πολιτικού κινδύνου, αυτός μπορεί να 

προκληθεί από τη συμπεριφορά του κράτους ( κυβέρνηση και δημόσια 

διοίκηση) ή των κρατικών επιχειρήσεων στην αγορά, ή και από περισσότερες 

ακραίες καταστάσεις, όπως ο πόλεμος και οι μεγάλες πολιτικές αναταραχές.  

Έτσι ο καθορισμός του πολιτικού κίνδυνου με βάση αυτά αφορά , τις αλλαγές 

στους «λειτουργικούς όρους δράσης και ανάπτυξης των ξένων 

επιχειρήσεων», που προκύπτουν από τις πολιτικές διαδικασίες και διεργασίες.  

Αναλυτικότερα τέτοιες πολιτικές διαδικασίες είναι: είτε όπως είπαμε ένας 

πόλεμος, είτε μια εξέγερση, είτε φαινομένων πολιτικής βίας, είτε μέσω των 

σημαντικών αλλαγών στις κυβερνητικές πολιτικές, που έχουν επιπτώσεις στα 

δικαιώματα ιδιοκτησίας στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, είτε την 

εξαναγκαστική επιχειρηματική συμπεριφορά της κάθε εταιρίας.  

Ο πολιτικός κίνδυνος δηλ. μπορεί να γίνει αντιληπτός, ως γεγονότα, ή σειρά 

γεγονότων στα εθνικά και διεθνή περιβάλλοντα, που μπορούν να έχουν 

επιπτώσεις στα περιουσιακά στοιχεία, το προσωπικό και γενικά την 

λειτουργία τους ,με άμεσο αντίκτυπο στον κύκλο εργασιών και τα κέρδη των 

ξένων εταιριών.  

Ο κίνδυνος χώρας, σαν γενική έννοια, περιλαμβάνει ένα πολύ ευρύτερο 

φάσμα των αβεβαιοτήτων με βάση τους κινδύνους που συνδέονται ; 

α) με τις «αξιώσεις» πληρωμών γενικότερα των οικονομικών της 

υποχρεώσεων, έναντι μιας συγκεκριμένης χώρας, που περιλαμβάνουν τις 

αξιώσεις έναντι της κυβέρνησης και των εταιριών εκείνης της χώρας, αλλά, 

 β) και την στάση και τις πολιτικές της χώρας και της κυβέρνησης της προς 

τις ξένες επενδύσεις. Έτσι έχουμε : 

Α)«κίνδυνο κρατικής κυριαρχίας» σαν «κίνδυνο του διεθνούς δανεισμού». 

Β) κίνδυνο σχετικά με την άμεση ξένη επένδυση. 

Γ) κίνδυνο σχετικά με την επένδυση σε μετοχικά χαρτοφυλάκια. 

Δ) Κίνδυνο σε σχέση με τη διεθνή αλληλεπίδραση των αγορών χρήματος και 

κεφαλαίου, 

 Στη βιβλιογραφία την σχετική με τον «κίνδυνο του διεθνούς δανεισμού» και 

τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν, αναφέρετε και σαν 
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«κίνδυνος κρατικής κυριαρχίας» και αναφέρετε χαρακτηριστικά στον κίνδυνο 

που υπάρχει στην χώρα να αθετήσει τις διεθνείς πληρωμές και λοιπές 

υποχρεώσεις της, σαν αποτέλεσμα της κρίσης του συστήματος των 

εξωτερικών πληρωμών (π.χ. Eaton και Gersovitz, 1981 walter 1981 Eaton et 

Al 1986).  

Αυτές οι κρίσεις μπορεί να προέρχονται είτε από την κακή τύχη, κακή πίστη, 

κακοδιαχείριση είτε, από ένα μίγμα των τριών.  

Αντίστοιχα , στην βιβλιογραφία για την άμεση ξένη επένδυση, ο πολιτικός 

κίνδυνος, χαρακτηριστικά αντιμετωπίζεται ως κίνδυνος ασυνεχειών των 

διαφόρων πολιτικών που ασκούνται, με συνέπεια τις απώλειες η ζημιές, λόγω 

απαλλοτριώσεων η άλλων εμποδίων που οδηγούν σε διαταράξεις στο ύψος 

των πωλήσεων και τα κέρδη, με αίτια τις σημαντικές πολιτικές μετατοπίσεις 

και ανακατατάξεις. (Kobrin το 1979).  

Στην περίπτωση της «επένδυσης σε μετοχικά χαρτοφυλάκια», ο κίνδυνος 

χώρας ορίζεται ως η μέση μεταβλητότητα στις αποδόσεις των μετοχών των 

εταιριών που εδρεύουν ή λειτουργούν σε μια δεδομένη χώρα  

(π.χ. Agmon 1973, Solnik 1973 ,Lessard 1976).  

Τέλος, σε σχέση με τη διεθνή αλληλεπίδραση των αγορών χρήματος και 

κεφαλαίου, ο πολιτικός κίνδυνος αντιμετωπίζεται χαρακτηριστικά ως κίνδυνος 

επιβολής των ελέγχων στην διακίνηση των κεφαλαίων και των παρόμοιων 

ανταλλαγών (π.χ. Aliber 1973 ,1978, Dooley και Isard 1980).  

  
 
2.3.6.2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση για το είδος των επιδράσεων των 

Α.Ξ.Ε. σε μια χώρα. 

 
Τι είδους επιδράσεις έχουν οι Α.Ξ.Ε 

 

Εισαγωγικά ας δούμε τι είδους επιδράσεις έχουν οι Α.Ξ.Ε. από  μια  τρίτη  χωρά   

Ευρέως αναγνωρίζεται , ότι, οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις- Α.Ξ.Ε.. σε μια  τρίτη  

χωρά  έχουν τις ακόλουθες επιδράσεις:  

 βοηθούν τη διαδικασία της οικονομικής αναγέννησης των κρατών και των 

εταιριών (Djankov και Murrell, 2002),  

 διευκολύνει την αύξηση του ΑΕΠ, και  
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 δημιουργεί  ανταγωνιστικές συνθήκες στις οικονομίες αυτών των κρατών. 

Επιπλέον,  

 οι ξένες εισροές κεφαλαίου φέρνουν την τεχνική /τεχνολογική και 

διευθυντική-οργανωτική γνώση 1,  

 επιβάλλουν την εμπορική διαφάνεια και το άνοιγμα των χωρών υποδοχής 

(Hunya, 2002: 393),  

 αυξάνουν τις δεξιότητες της εργασίας,  

 αναβαθμίζουν την παραγωγική δομή, και παρέχουν (υπό ορισμένους 

μακροοικονομικούς όρους), ανακούφιση του ισοζυγίου πληρωμών 

(E.B.R.D, 2002). 

 Είναι δε γνωστό ότι, χωρίς σοβαρές εισροές του ξένου κεφαλαίου, θα ήταν 

απίθανη η επιτυχής «μετάβαση» σε οικονομίες της αγοράς των χώρων της 

κεντρικής και την Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και η περαιτέρω αναπτυξιακή 

δυναμική τους . 

Ως εκ τούτου, η διαδικασία μετάβασης ήταν ευαίσθητη στους πολιτικούς και 

οικονομικούς «κύκλους» και διακυμάνσεις, που επηρέαζαν καθοριστικά το 

«κλίμα» για την ροή των κεφαλαίων μέσω των ξένων επενδύσεων,. 

Είναι δε γνωστό, ότι μέσω αυτής της ροής των κεφαλαίων μια ομάδα κρατών 

απόλαυσε ευνοϊκούς αρχικούς οικονομικούς όρους ανάπτυξης και μετάβασης, 

ενώ άλλες χώρες ήταν λιγότερο ελκυστικές στις ξένες εταιρίες, λόγω των αρχικών 

αλλά και συνεχιζόμενων πολιτικών και οικονομικών μειονεκτημάτων τους. 
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2.3.6.3. Παράγοντες που ευνοούν η αποτρέπουν τις ξένες επενδύσεις 

και την ανταγωνιστικότητα. 

Κατ’ αρχάς έχουμε με τους βασικούς καθοριστικούς παράγοντες που 

καθορίζουν τις θετικές (η αρνητικές) αποφάσεις42 υλοποίησης (η μη) των 

ξένων επενδύσεων -FDI, που είναι :  

 το μέγεθος της αγοράς,  

 Η ύπαρξη σημαντικών και σταθερών καταναλωτικών δαπανών και  

 Η ύπαρξη των σχετικών χρηματοδοτήσεων για την ολοκλήρωση των 

επενδυτικών σχεδίων,  

Πρέπει επίσης να εξετασθούν43 και μια σειρά άλλοι επίσης σημαντικοί και 

καθοριστικοί παράγοντες ελκυστικότητας των ξένων επενδύσεων όπως:  

 

 παράγοντες ελκυστικότητας των ξένων επενδύσεων 
 

οι εσωτερικές και εξωτερικές μακροοικονομικές ανισορροπίες,  

 ο βαθμός αποδιάρθρωσης των παλιών οικονομικών δομών και 

δραστηριοτήτων  

 η ανίσχυρη, χαμηλού « βάθους» κεφαλαιαγορά και χρηματιστήρια , και η 

ανεπάρκεια κεφαλαιακών διαθεσίμων των βαλκανικών χωρών, για την 

χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων,  

 η ανεπαρκής γνώση της εντόπιας αγοράς και των χαρακτηριστικών του 

πληθυσμού,  

 το ανεπαρκές και αδύναμο εμπορικό τραπεζικό σύστημα και η εξ αυτού 

χαμηλή δυνατότητα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.  

 η σχετικά ανεπαρκής νομική υποδομή που αναφέρετε στην οικονομική 

δράση και το επιχειρηματικό status,  

 οι δραστηριότητες των διαφόρων «συμφερόντων» των ενσωματωμένων 

στην διαδικασία ιδιωτικοποίησης, που μπορεί να προκαλέσουν ζημία σε 

μια ξένη επιχείρηση.  

                                            
42 Kinoshita Y, Campos N.F, 2003, Why does FDI go where it goes? New 
evidence from the transition economies, 
 
43 William Davidson Institute working paper No 573, Ann Arbor, MI: University 
of Michiga 
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Μια μελέτη π.χ. από την διεθνή επιχείρηση που βασίζετε σε Λατινοαμερικάνικες 

χώρες και στοιχεία, προσφέρει τον ακόλουθο κατάλογο κυβερνητικών ενεργειών, 

οι οποίες μπορεί να έχουν επιπτώσεις στον ξένο επενδυτή:  

 έλεγχοι εισαγωγών  

 τοπικές απαιτήσεις συμμόρφωσης σε κανονισμούς 

 τοπικές ρυθμίσεις για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις  

 απαιτήσεις ρυθμίσεις σχετικά με το προσωπικού  

 περιορισμοί δανεισμού  

 απαγορεύσεις επανεξαγωγής κερδών και δικαιωμάτων χρήσης (royalty 

remittance) 

 φορολογικές διακρίσεις 

 εμπόδια επενδυτικά  

 διάκριση ως προς τα επενδυτικά κίνητρα  

 Προληπτικά εμπόδια των αποκτήσεων περιούσιας 

 απαλλοτρίωση και εθνικοποίηση. 

      Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι αυτές οι παρεμβάσεις δεν είναι απαραιτήτως 

πάντα το αποτέλεσμα της σκόπιμης διάκρισης απέναντι στην ξένη επένδυση, 

αλλά μπορεί να προέλθουν και από το ισοζύγιο πληρωμών, νομισματικών και 

φορολογικών προβλημάτων κλπ κατά περιόδους.  

Οι ξένοι επενδυτές βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανάγκη να αναπτύξουν 

βιώσιμες στρατηγικές, που λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τις εξελικτικές τάσεις 

αλλά και τις δυνατότητες της ριζικής αλλαγής και τις ασυνέχειες στο 

περιβάλλον, που προκαλείται από τις πολιτικές διακυμάνσεις και τις 

διαταραχές.  

 

Πιθανοί τομείς πολιτικής σύγκρουσης:  
 
Οι πιθανοί τομείς της σύγκρουσης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των 

δυνατοτήτων που είναι :  

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ , με συνέπεια για τον επενδυτή να θεωρείτε ως «ξένος 

εκμεταλλευτής»  

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , όπου το περιβάλλον 

επένδυσης καθορίζεται από στόχους οικονομικής πολιτικής πού 

αντιστρατεύονται την ευρεία ιδιωτικοοικονομική δράση για λόγους ιδεολογικού 
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προσανατολισμού. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ , όπου η εισαγωγή των καινοτόμων ιδεών και των μεθόδων 

γίνεται αντιληπτή όπως αποδιοργανωτική στα καθιερωμένα ήθη, παραδόσεις 

και τα ενδιαφέροντα  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ , όπου η εταιρία πρέπει να αντιμετωπίσει περίεργα και κατά 

περιόδους αντιφατικά εφαρμοσμένους κανόνες και κανονισμούς.  

ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ , όπου η παρουσία της ξένης εταιρίας γίνεται αντιληπτή σαν να 

μειώνει τα δικαιώματα κυριαρχίας της χώρας στο να καθορίσει το πεπρωμένο 

της, επειδή θεωρείται ως αγωγός για πιθανή ξένη κυβερνητική παρέμβαση 

λόγω των συμφερόντων των μητρικών πολυεθνικών. 
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2.3.7. Ο  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ  Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ   ΤΟΥ ΣΤΗΝ  ΑΞΙΑ ΤΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ  

 

Αιτιολόγηση της επίδρασης του πολιτικού κινδύνου στην αξία των μετοχών . 
 

2.3.7.1. Η σπουδαιότητα των  επιδράσεων   του πολιτικού κίνδυνου στις 

άμεσες και έμμεσες επενδύσεις 

 
Η σημαντικότητα της αξιολόγησης του πολιτικού κινδύνου στην επενδυτική 

πρακτική είναι σημαντική και παλιότερα, αλλά ιδίως σήμερα όπου το διεθνές 

πολιτικό και οικονομικό σύστημα, που περνάει μια μεταβατική ,μεταδιπολική 

εποχή (μετά την κατάρρευση και τον διαμελισμό της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης) όπου έχει αυξηθεί το στοιχείο της πολιτικής αστάθειας, πολλές 

φορές προς μία μη γραμμικά ελεγχόμενη, χαοτική κατάσταση.  

Το χάος (στην θεωρητική αντίληψη τόσο στα μαθηματικά, όσο και τις 

κοινωνικές επιστήμες,) είναι εκδήλωση «φαινομένων ασυνέχειας» μιας 

λειτουργικά δομημένης κατάστασης πραγμάτων (status quo). 

Η επίδραση των μη οικονομικών παραγόντων 

 
Βέβαια αυτό που διερευνάται και δίνετε έμφαση στην παρούσα διατριβή είναι 

το επίπεδο και ο βαθμός επίδρασης των μη καθαρά οικονομικών παραγόντων 

όπως οι πολιτικές εξελίξεις στις γενικές συνθήκες της οικονομίας και κατά 

συνέπεια στις διάφορες εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές.  

Ειδικότερα ερευνάτε για τις μη ώριμες οικονομίες και των κεφαλαιαγορών 

τους, τις λεγόμενες αλλιώς και «αναδυόμενες» (Emerging Markets) οικονομίες 

και κεφαλαιαγορές, κατά πόσον η πορεία των μετοχών τους, επηρεάζονται 

πρωτογενώς, σε αρκετές περιπτώσεις, πιο καθοριστικές στην πορεία τους 

από τους (μη καθαρά οικονομικούς) και χρηματοοικονομικούς παράγοντες, 

όπως είναι η δυναμική επίδραση των πολιτικών παραγόντων και εξελίξεων.  

Ερευνάτε δηλαδή κατά πόσο οι γενικές πολιτικές συνθήκες και 

συμπεριφορές της χώρας και η κυβερνητική πρακτική και ανταποκρισιμότητα 

στην εκάστοτε συγκυρία, επηρεάζει πρωτογενώς τον λεγόμενο Συστημικό 

κίνδυνο ή κίνδυνο αγοράς.  

Το βασικό λοιπόν εδώ, για την κατεύθυνση της μη γραμμικότητας στη 

διαμόρφωση των τιμών στην αγορά, είναι ότι, θα πρέπει πρώτα ν’ 
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αναλύσουμε και να κατανοήσουμε σ’ ένα πρώτο στάδιο, τ’ αποτελέσματα της 

επανατροφοδότησης (feed back), στην διαδικασία κίνησης ή διαμόρφωσης – 

διακύμανσης των τιμών των μετοχών. 

O μηχανισμός αυτός ανατροφοδότησης, που συναντάτε σε ένα σύνολο 

δεδομένων, πληροφοριών και επανεκτιμήσεων, που αντανακλούν πραγματικά 

ή υποκειμενικά την ψυχολογικά «αξία» και παραμέτρους, μπορεί να είναι 

γραμμικός ή μη γραμμικός. 

Αν είναι ο επηρεασμός από το μηχανισμό ανατροφοδότησης είναι 

γραμμικός, σημαίνει ότι η μεταβλητή (στις εκτιμήσεις) των τιμών είναι 

απόρροια «Θορύβου», δηλ επίδρασης καθαρά εξωγενών παραγόντων. 

Δηλαδή η απόκλιση από τη θεμελιακή αξία, θα είναι καθαρά εξωγενής. Ενώ 

αν ο επηρεασμός (μέσω του μηχανισμού ανατροφοδότησης) είναι ΜΗ 

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ, θα έχουμε πάλι διορθωτική κίνηση των τιμών των 

υπερτιμημένων μετοχών. 

Αλλά τώρα αυτή η διορθωτική κίνηση (σχετικά με τη μετοχή) δε θα είναι 

ανάλογη της απόκλισης (εύρος διακύμανσης), που παρατηρήθηκε γύρω από 

τη θεμελιώδη τιμή, όπως στην προηγούμενη περίπτωση.  

Είναι άξιο παρατήρησης μετά τα παραπάνω να δούμε ή να φανταστούμε, 

ποια μπορεί (ή πρέπει) να είναι η αντίδραση των επενδυτών, που 

συμμετέχουν σε μια κεφαλαιαγορά (και εννοείται ότι παρακολουθούν την 

αγορά και τις εμφανιζόμενες εξελίξεις) για κάποια ή «κάποιες εξάρσεις», που 

αναφέρονται σε σημαντικά γεγονότα από τα πεδία της μακροοικονομίας και 

των πολιτικών εξελίξεων. 

Η Ειδική περίπτωση της αβεβαιότητας στις αναδυόμενες κεφαλαιαγορές. 

Είναι γνωστό για λόγους που έχουν πολλαπλώς ειπωθεί ότι οι μετοχές (σε 

σχέση με τους τίτλους σταθεράς απόδοσης), εμπεριέχουν πολύ μεγαλύτερο 

κίνδυνο, αλλά αποζημιώνονται κατά μέσο όρο (στις ώριμες όμως και ομαλές 

αγορές) με υψηλότερη απόδοση.  

Βέβαια αυτό που διερευνάται και δίνεται έμφαση στην παρούσα διατριβή είναι 

το επίπεδο και ο βαθμός επίδρασης των μη καθαρά οικονομικών παραγόντων 

όπως πολιτικές εξελίξεις στις γενικές συνθήκες της οικονομίας και κατά 

συνέπεια στις διάφορες εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές. 

Ειδικότερα ερευνάται για τις μη ώριμες «οικονομίες και των κεφαλαιαγορών 

τους, τις λεγόμενες αλλιώς και «αναδυόμενες» (Emerging Markets) οικονομίες 
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και κεφαλαιαγορές, κατά πόσον η πορεία των μετοχών τους, επηρεάζονται 

πρωτογενώς, σε αρκετές περιπτώσεις, πιο καθοριστικά στην πορεία τους από 

τους (μη καθαρά οικονομικούς) και χρηματοοικονομικούς παράγοντες, όπως 

είναι η δυναμική επίδραση των πολιτικών παραγόντων και εξελίξεων.  

Ερευνάτε δηλαδή κατά πόσον οι γενικές πολιτικές συνθήκες και 

συμπεριφορές της χώρας και η κυβερνητική πρακτική και ανταποκρισιμότητα 

στην εκάστοτε συγκυρία, επηρεάζει πρωτογενώς το λεγόμενο Συστημικό 

κίνδυνο ή κίνδυνο αγοράς. Γιατί γνωρίζουμε ο συστημικός κίνδυνος είναι ένας 

καθοριστικός διαμορφωτικός παράγοντας του ύψους της αποτίμησης 

μετοχών, είτε αυτές πρωτοεισέρχονται είτε ήδη είναι εισηγμένες και 

διαπραγματεύσιμες στις αναδυόμενες κεφαλαιαγορές.  

Δηλαδή από την πλευρά αυτή της προσέγγισης του θέματος, διερευνάται 

κατά πόσον στις αναδυόμενες οικονομίες η «ανωριμότητα» των οικονομικών 

και πολιτικών δομών (που είναι εδώ πολύ στενά εξαρτημένες και 

αλληλοεπηρεαζόμενες) κάνει να σαν βασικοί παράγοντες επηρεασμού οι 

πολιτικές δυναμικές περισσότερο από τους καθαρά χρηματοοικονομικούς 

παράγοντες, όπως δέχεται η γενική οικονομική θεωρία και θεώρηση, για την 

εξέλιξη και την πορεία των τιμών των μετοχών καθώς και άλλων χρεογράφων.  

Θέλουμε εδώ να συνεισφέρουμε, ώστε να ξεκαθαριστεί σε πιο μεγάλο 

βαθμό και ευκρίνεια, πως και γιατί οι αναδυόμενες κεφαλαιαγορές, εμφανίζουν 

μεγαλύτερο βαθμό «ευπάθειας» στη λειτουργία, τη λειτουργικότητα και την 

αποδοτικότητά τους, από παράγοντες του πολιτικού περιβάλλοντος, παρά 

από καθαρά οικονομικούς παράγοντες και μεταβλητές.  

Και στόχος μας είναι να εξάρουμε τη σημαντικότητα αυτή στον τρόπο και τις 

συνιστώσες που προσδιορίζουν την αποτίμηση (valuation) και πορεία των 

μετοχών. Γιατί πιστεύουμε ότι στις κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές 

συμπυκνώνονται και συνδιατέμνονται, οι επιδράσεις των οικονομικών και 

κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων, σαν τα πιο ευαίσθητα πεδία προσδιορισμού 

και εμφάνισης (αναφοράς) αυτών των επιδράσεων.  

Άρα θεωρούμε ότι ειδικά σ’ αυτές τις (μη αναπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες) 

αναδυόμενες αγορές, το μακροοικονομικό περιβάλλον και οι λειτουργίες των 

κεφαλαιαγορών τους, είναι πολύ ευαίσθητες στις αλλαγές των δυναμικών στο 

πολιτικό περιβάλλον. Γιατί μπορεί ακριβώς το πολιτικό περιβάλλον και οι 

εξελίξεις του να επηρεάσουν άμεσα την «ψυχολογία των κεφαλαιαγορών» θα 
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επηρεασθούν (θετικά ή αρνητικά) οι τιμές των μετοχών στα χρηματιστήρια 

των αναδυόμενων αγορών δηλαδή όχι μόνο από τις εκτιμήσεις επί των 

αναμενόμενων κερδών των επιχειρήσεων, όπως προβλέπει η γενική 

οικονομική θεωρία, η οποία αντικειμενικά δεν σ’ όλο το πλάτος και βάθος των 

άλλων μη οικονομικών παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΣ την πορεία και την ψυχολογία των αναδυόμενων ιδίως 

κεφαλαιαγορών, με ανάλογα αποτελέσματα στην αποτίμηση του μετοχικού 

τίτλου.  

Γιατί η γενική οικονομική θεωρητική εξήγηση ή άποψη είναι ότι αν οι μετοχές 

προσφέρουν υψηλότερη «προσδοκώμενη» απόδοση, ο κόσμος θα θέλει να 

τις αγοράσει και οι τρέχουσες τιμές των μετοχών θ’ αυξηθούν. Επομένως, 

ένας λόγος για τον οποίο, οι τιμές των μετοχών είναι υψηλές, αυτό οφείλεται 

στο ότι ο επενδυτικός κόσμος αγόρασε τις μετοχές, προσβλέποντας σε κέρδη 

κεφαλαίου. Αν ξαφνικά γίνει φανερό ότι οι προοπτικές της επιχείρησης δεν 

είναι και τόσο ευνοϊκές, το χαρούμενο σκηνικό αλλάζει. 

 

2.3.7.2. Πηγές και διαστάσεις του κινδύνου χώρας. 

 
Τα είδη των πολιτικών μεταβολών και τo μέγεθος των επιδράσεων τους. 
  
 Οι πολιτικές αξίες σε  μια  χώρα,  μπορούν να μεταβληθούν και να 

μετατοπιστούν, ως αποτέλεσμα των ασυνεχειών στις σχέσεις εξουσίας44, που 

μπορούν να προέλθουν από γεγονότα , όπως οι μεγάλες πολιτικές 

αναταραχές, τα πραξικοπήματα , η τα τρομοκρατικά χτυπήματα ή οι 

επαναστάσεις, αλλά και από τις κανονικές «πολιτικές διαδικασίες”45, 

συμπεριλαμβανομένων των εκλογών ή των εξελισσόμενων τιμών μέσα στις 

«κυβερνώσες ομάδες» (Ruling groups).  

Αυτές οι πηγές κινδύνου χώρας, που κυμαίνεται από το μικροοικονομικό και 

το μικροπολιτικό, στο Μάκρο -πολιτικό και Μάκρο-αλληλεπιδραστικό, 

απεικονίζονται στον πίνακα κατωτέρω 

                                            
44 Paraskevopoulos Chr, An. Kindis, Th. Georgakopoulos: Global Financial 
Markets and Economic Development. ,International Business Review, Vol 5 
(3) p.p. 303-31 
45 Bevan Alan A, Estrin Saul, 2000, “The determinants of foreign direct 
investment in transition economies”, Working Paper No 342, WDI, Ann Arbor, 
MI 
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Πίνακας 3 :Πηγές και διαστάσεις του κινδύνου χώρας 

 (Sources and dimensions of country risks) 

 Φύση των ενδογενών παραγόντων κινδύνου  

φύση των 

εξωγενών 

παραγόντων 

κινδύνου 

Μη σημαντικός ειδικός -Συγκεκριμένος γενικός 

  Μικροπολιτικός 

 

Μακροπολιτικός 

 

Μη σημαντικοί 

παράγοντες 

α-κίνδυνος Στοχευμένη 

απαλλοτρίωση, 

μεταβολή των 

ρυθμιστικών κανόνων 

Γενικευμένη 

απαλλοτρίωση, 

κατάρρευση της 

δημόσιας τάξης 

 

 Μικροοικονομικός 

(Microeconomic) 

Μίκρο-αλληλεπιδραστικός 

(Microinteractive) 

επηρεάζουν επι- 

μέρους κλάδους 

Εμπορικές ζημίες 

ειδικά συνδεόμενες 

με την επιχείρηση 

 

 Φορολόγηση 

αναπάντεχα μεγάλων 

κερδών (Windfall taxes) 

 Μεγαλύτερη η ίδια 

 

 Μακροοικονομικός 

(Macroeconomic) 

 Μακροαλληλεπιδρα

στικός 

(Macrointeractive) 

Επηρεάζουν 

γενικά την 

οικονομία 

εμπορικές ζημίες  εμπορικές ζημίες με 

μεταβιβαζόμενο κίνδυνο 

ζημιών  

Συνολικές ζημιές 

στην οικονομία 

 

 

Στον σχολιασμό του περιεχομένου του παραπάνω πίνακα έχουμε τα εξής: 

Στην περίπτωση των χωρών με τα σχετικά σταθερά πολιτικά καθεστώτα, οι 

περισσότεροι κίνδυνοι χωρών θα προκύψουν από την αλληλεπίδραση των 

πολιτικών αντιδράσεων και των εξωγενών γεγονότων και είναι περίπου 

ελέγξιμοι ως προς την κλίμακα των επιδράσεων (μικροοικονομικός και 

μικροπολιτικός κίνδυνος ).  

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, οι εξωτερικοί κλονισμοί και τα σχετικά 

σοκ» δηλ. διαταράξεις που προκαλούν ως προς τα χάσματα της 

ακολουθούμενων πολιτικών , καθώς και οι «εσωτερικές αναδιατάξεις 
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δύναμης», μπορούν να οδηγήσουν σε γενικευμένο κίνδυνο.  

Σε μικροοικονομικό επίπεδο, οι αλλαγές46 στις περιστάσεις μπορούν να 

διευκολύνουν αλλαγές στις υποκείμενες πολιτικές δυνάμεις, αλλά και οι 

πολιτικές μπορούν επίσης να διαφοροποιηθούν σαν μια αντίδραση να 

ανταποκριθούν άμεσα στις νέες περιστάσεις, χωρίς αλλαγή στα υφιστάμενα 

πολιτικά πλαίσια και δυνάμεις. 

Παράδειγμα μεταβολής της έκτασης και έντασης του κίνδυνου47 είναι π.χ. η 

επιδίωξη να συλληφθούν τα «αναπάντεχα κέρδη» (windfalls), που μπορεί να 

επιτυγχάνονται από επί μέρους κλάδους-τομείς, η εταιρίες ή επενδυτές, και 

στην προσπάθεια να επιβληθούν υψηλά ποσά φορολογίας επί αυτών των 

κερδών των εταιριών ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων , μπορεί τότε να 

έλθουν σε αυξημένο κίνδυνο ,λόγω των μεταβαλλόμενων περιστάσεων, που 

μπορεί να άλλαξαν ως προς το πρότερο ισχύσαν σκηνικό ανόδου της 

κερδοφορίας και να βρίσκονται σε θέση περιορισμένης ρευστότητας και 

ανεπάρκειας κεφαλαίων ν’ ανταποκριθούν πλέον στις απαιτήσεις της υψηλής 

φορολογίας. 

Πίνακας 4 :Χρόνοι  ελευθέρωσης  κάποιων αναδυόμενων αγορών 

Χώρα  Ελευθέρωση Αγοράς  Θέση 

φιλελευθεροποίησης  

Ελλάδα  Δεκέμβριος 1988  Πλήρης  

Ινδία  Νοέμβριος 1992  24 τοις εκατό του 

απαριθμημένουκεφαλαίου 

των επιχειρήσεων  

Κορέα  Ιανουάριος 1992  20 τοις εκατό την 1η 

Οκτωβρίου, 1996  

Venezuela  Ιανουάριος 1990  100 τοις εκατό investable 

εκτός από τα 

αποθέματατραπεζών1  

 

                                            
46 Πετράκης Π. 1996, Κίνδυνος και Ανάπτυξη στην Ελληνική Οικονομία, 
Περιοδικό «Δελτίον» Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Μάρτιος 1996 
 
 
 
 

 175



 

2.3.7.3. Οι επί μέρους παράγοντες του πολιτικού κινδύνου και η 

επίδραση   τους στο κλίμα των επενδύσεων σε μια χώρα.  

 

Το θέμα αυτό παρατίθεται εδώ πιο αναλυτικά γιατί σε αυτό επικεντρώνεται και 

το πρακτικό ερευνητικό κομμάτι της παρούσας διατριβής , στην ερευνά των 

παραγόντων του πολιτικού κινδύνου και την πολιτικοποιημένη ενσωμάτωση 

τους στην τιμή των μετοχών. 

 

Α. Διαφθορά –δωροδοκία.  
 
Λόγοι και αποτελέσματα της διαφθοράς και οι τρόποι της θεραπείας της.  

Συνήθως γίνεται αποδεκτό ότι, «η διαφθορά-δωροδοκία και η κοινωνική 

ανισότητα καθιστούν τους ανθρώπους κυνικούς για την συμμόρφωση 

απέναντι στους κανόνες και τους κανονισμούς, αλλά και τα ζητήματα του 

πολιτικής και οικονομικής δημοκρατίας , καταστρέφοντας παράλληλα το 

θετικό κλίμα επενδύσεων48 σε μια χώρα.  

Κατά συνέπεια είναι προφανές ότι οι ξένοι επενδυτές πρέπει να 

λειτουργήσουν χωρίς τους εγγυητικούς θεσμούς και μηχανισμούς της 

οικονομίας μιας ανοιχτής και αποτελεσματικής αγοράς που διασφαλίζουν την 

επενδυτική και επιχειρηματική αυτονομία και επάρκεια.  

Το άμεσο αποτέλεσμα αυτής της ανεπάρκειας , είναι μια προτίμηση για την 

άτυπη θεσμική υποστήριξη των διάφορων συμφερόντων και ενδιαφερόντων 

τους, μέσω των προσωπικών δικτύων, προκειμένου να παρακαμφθεί η 

κωλυσιεργούσα γραφειοκρατία.  

Η ένταση της «πυκνότητας» αυτού του δικτύου, αν και ιδιαίτερα δύσκολη να 

ανιχνευθεί και να επισημανθεί, ασκεί όμως σημαντική επιρροή στη δομή των 

FDI σε όλες τις χώρες της περιοχής.  

Η διαφθορά (Corruption) έτσι: 

α) αντιστρέφει και μειώνει τα συνολικού χαρακτήρα «κέρδη» και 

επιτεύγματα, θεσμικού και λειτουργικού χαρακτήρα που επιτυγχάνονται στην 

οικονομία από τις χώρες μετάβασης .  

                                            
48 Egger P, Winner H, 2005, Evidence on corruption as an incentive for 
foreign direct Investment, European Journal of Political Economy, vol. 21 
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β) βλάπτετε δε έτσι η συνεχής προσπάθεια για την «αγοραία – 

προσανατολισμένη» αναδιάρθρωση της οικονομίας των χωρών υπό 

μετάβαση .  

γ) και συνεχίζει να θέτει διάφορες απειλές συστημικού χαρακτήρα , για 

την λειτουργία και την θεμιτή κερδοφορία των Α.Ξ.Ε.  

Μπορεί δε η διαφθορά, να συγκρατήσει την διαδικασία αυτή της 

αναδιάρθρωσης της οικονομίας και να οπισθοχωρήσει τα επιτεύγματα της 

οικονομικής μεταρρύθμισης, με τρόπους που αναφέρονται : 

1) Στην «διαστρέβλωση» των ασκούμενων κυβερνητικών πολιτικών . 

2) με την παρέκκλιση της προσπάθειας του ιδιωτικού τομέα, από πρακτικές για 

την εμπέδωση της δράσης του προς την κατεύθυνση των καθαρά 

«προστιθεμένης αξίας» επενδύσεων , προς νόθες επιχειρηματικά πρακτικές, 

lobbying ,«λαδώματος και γενικά αναζήτησης υπογείων διαδρομών και 

κερδών, λόγω των πιέσεων της διαφθοράς .  

Αυτά όμως είναι ένας πραγματικός κίνδυνος που πρέπει να αποφεύγεται.  

Είναι γενικά αποδεκτό ότι στις φτωχές χώρες49 τόσο η πολιτική ,όσο 

και η γραφειοκρατική διαφθορά παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανάπτυξη.  

Η διαφθορά ενισχύεται από τον μεγάλο αριθμό ελέγχων και 

εξουσιοδοτήσεων που απαιτούνται.  

Αυτοί οι έλεγχοι δίνουν μια μονοπωλιακή δύναμη στα εξουσιοδοτημένα 

όργανα του κράτους. 

Σημαντικός παράγοντας που ενισχύει την διαφθορά είναι το 

φορολογικό σύστημα και η οργάνωση των φορολογικών υπηρεσιών σε μια 

χωρά. 

Τείνει να οδηγήσει* τις νέες εταιρίες σε «υπόγεια» δηλ. ανεπισήμου τύπου 

δράση , να αναρροφήσει και να στρέψει τους πόρους σε άλλες περιοχές και 

χώρες, και να υπονομεύσει τα κίνητρα για τις ξένες επενδύσεις 

αποδιαρθρώνοντας έτσι και την περιφερειακή εμπορική, επενδυτική και 

οικονομική συνεργασία των χωρών και των επιχειρηματικών φορέων τους. 

Χειρότερα δε ακόμη είναι , όταν η διαφθορά κάνει πιο ευάλωτο και 

«συμβιβαστικό» το νομικό/ δικαστικό σύστημα και διαστρέφει την ορθότητα 

στις δικαστικές αποφάσεις. 
                                            
49 Μανολάς Γιώργος, 2006, Παγκοσμιοποίηση και διαφθορά, Επιθεώρηση 
Οικονομικών Επιστήμων τεύχος 9, Έκδοση ΤΕΙ- ΗΠΕΙΡΟΥ,2006 σελ.10. 
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Τότε , το φαινόμενο της αδιαφανούς «προστασίας» μπορεί να πάρει 

καταστροφικές διαστάσεις για την εύρυθμη θεσμική λειτουργία της υγιούς 

ανταγωνιστικότητας και συνεπώς την ανάπτυξη της κάθε χώρας . 

Επειδή λοιπόν , η διαφθορά /δωροδοκία έχει σαφώς καταστρεπτικά 

αποτελέσματα50, όπως περιγράφηκαν παραπάνω, είναι πολύ σημαντικό για 

τους «μεταρρυθμιστές» να λάβουν υπόψη στην όποια προσπάθεια 

εξυγίανσης και αναδιάταξης , ότι η διαφθορά είναι ένα σύμπτωμα των 

«υποκειμένων θεσμικών ανισορροπιών» και των λοιπών κοινωνικών 

δυσαναλογιών δηλ. συστημικού χαρακτήρα που δεν μπορούν ν΄ ανατραπούν 

με συνήθη και «ρηχά» μέτρα και πολιτικές.  

Αυτές οι θεσμικές ανισορροπίες π.χ. περιλαμβάνουν: 

1. την στρεβλή λειτουργική σχέση ανάμεσα στις διαφορές βαθμίδες της 

δικαιοσύνης (δικαστικούς)  

2. τα ανεπαρκή «συστήματα λογιστικού ελέγχου»,  

3. τα ανεπαρκή και στρεβλά κίνητρα στη δημόσια υπηρεσία,  

4. αδύνατους πολιτικούς θεσμούς, και  

5. διαστρεβλωμένες ανορθολογικές σχέσεις μεταξύ της κυβέρνησης και του 

ιδιωτικού τομέα.  

Β. Κατηγορίες και μορφές δωροδοκίας  

Υπάρχουν δυο βασικές κατηγορίες δωροδοκίας:  

α) Η «κυριαρχική κατάληψη» του κράτους από ομάδες και  

β) η διοικητική διαφθορά :  

1) Η κυριαρχική κατάληψη του κράτους από «ομάδες ρύθμισης» : Σημαίνει την 

ύπαρξη ολιγαρχικής δύναμης, μέσω του κρατικής παρέμβασης, α)στις 

τράπεζες ( και τον χαρακτήρα των εργασιών και των δανείων τους) και β) τη 

βιομηχανία , εάν τα άτομα, οι ομάδες συμφερόντων ή οι επιχειρήσεις 

επιδιώκουν να επηρεάσουν την διατύπωση /διαμόρφωση των νόμων, των 

κανονισμών , και τις διάφορες πολιτικές, ώστε να εξασφαλιστούν ειδικά 

πλεονεκτήματα.  

2) Διοικητική διαφθορά: εάν τα άτομα ή οι ομάδες παρέχουν παράνομα αμοιβές 

και άλλα κέρδη στους δημόσιους ανώτερους υπαλλήλους, σε αντάλλαγμα των 

πλεονεκτημάτων να δημιουργούν σκόπιμα διαστρεβλώσεις στην εφαρμογή 
                                            
50 Egger P, Winner H, 2005, Evidence on corruption as an incentive for 
foreign direct Investment, European Journal of Political Economy, vol. 21 
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των ισχυόντων νόμων, των κανόνων, και των κανονισμών.  

Η διοικητική διαφθορά λαμβάνει τέτοιες μορφές που είναι διάφορων μορφών 

συναλλαγές μέσω των δωροδοκιών με στόχο :  

 παράνομη χορήγηση διαφόρων αδειών,  

 προνομιακά δάνεια κρατικών τραπεζών,  

 Επιχορηγούμενα βραβεία και κίνητρα ιδιωτικοποίησης,  

 Δικάστηκες αποφάσεις και κρίσεις, και πλαίσια συμβάσεων. 

«πληρωμές για λαδώματα» για να εξασφαλισθούν διάφορες άδειες,  

 Άδειες η ρυθμίσεις ευνοϊκού εκτελωνισμού,  

 Εκμαίευση διαφόρων κυβερνητικών υπηρεσιών  

 η εσφαλμένη κατεύθυνση των δημόσιων κεφαλαίων από τους 

κρατικούς ανώτερους υπαλλήλους προς όφελος δικό τους η των οικογενειών 

τους, ή προς όφελος των φίλων τους.  

Η διαφθορά έτσι, αντιπροσωπεύει51 το συνεχές «ανακάτεμα» των 

συμφερόντων κράτους με αυτά των επιχειρήσεων και τη λήψη αποφάσεων 

μέσω των αδιαφανών καναλιών προσωπικής επιρροής. Οι εκβάσεις και τα 

αποτελέσματα ενός τέτοιου συστήματος αφήνουν επίσης μια κληρονομιά και 

κατάσταση μιας διαιωνιζόμενης «κρατικής κυριαρχίας» στην οικονομία και 

ενός αδύναμου πολιτικού συστήματος και περιθωριακής πολιτικής 

δημοκρατικής οργάνωσης. Κάτω από αυτούς τους όρους, η διαφθορά τείνει 

να οικοδομείτε και να στηρίζετε στον «κανόνα των ολιγαρχικών ομάδων», 

ειδικά μέσω της αδικαιολόγητης επιρροής τους στις διαδικασίες κρατικής 

πολιτικής και του ελέγχου των μέσων ενημέρωσης.  

Η πάλη ενάντια στη διαφθορά και δωροδοκία, πρέπει να είναι ένα 

ολοκληρωμένο τμήμα μιας συνολικής πολιτικής και δράσεων , που συνιστούν 

δημοκρατικά λογοδοτούσα, αξιόπιστη και «υπεύθυνη» κυβέρνηση 

Επιπλέον πρέπει να τονίσουμε ότι, οι οικονομικές, διοικητικές, και πολιτικές 

αλλαγές που συνδέθηκαν με τη μετάβαση, ενίσχυσαν με κάποιους τρόπους 

(αθέλητους ίσως) την διαφθορά, συμπεριλαμβανομένων στις πολιτικές αυτές, 

                                            
51 Χαζάκης Κ.Ι., 2000, «Εγχειρίδιο ξένων επενδύσεων στις Βαλκανικές 

χώρες: η περίπτωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.» εκδ. Ζήτη 

Θεσσαλονίκη 2000 
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των μειωμένων αμοιβών και μισθών και του χαμηλού ηθικού και της ηθικής 

των δημόσιων υπαλλήλων και των αναποτελεσματικών και αδύνατων 

διοικητικών φορολογικών συστημάτων. 

Επίλογος : Εξελικτικές τάσεις αλλά και πιθανότητες της ριζικής αλλαγής 
Οι ξένοι επενδυτές βρίσκονται λοιπόν αντιμέτωποι με την ανάγκη να 

αναπτύξουν βιώσιμες στρατηγικές, που λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τις 

εξελικτικές τάσεις αλλά και τις πιθανότητες της ριζικής αλλαγής των διαφόρων 

πολιτικών και τις ξαφνικές ασυνέχειες στο περιβάλλον που προκαλείται από 

τις πολιτικές διακυμάνσεις και τις διαταραχές.  

Αυτός είναι ένας κανόνας για βιώσιμες στρατηγικές έναντι των πολιτικών και 

οικονομικών διακυμάνσεων και τις διαταραχών  

 

 

2.3.7.4. Ο θεσμικός χαρακτήρας του πολιτικού κινδύνου για υπερεθνικού 
χαρακτήρα επενδύσεις. 
 
Ο πολιτικός κίνδυνος αναφέρεται στις επιπτώσεις που έχουν στις εταιρικές 

υποθέσεις οι αποφάσεις που παίρνουν και θέτουν σε ισχύ βασικά η 

κυβέρνηση και οι διάφορες άλλες πολιτικές αρχές (όπως τοπική Αυτοδιοίκηση 

Α’ και Β΄ βαθμού) αλλά και άλλες ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές (όπως π.χ. η 

επιτροπή ανταγωνισμού ή το συμβόλαιο της επικρατείας για θέματα 

προστασίας των πολιτών ή του περιβάλλοντος. 

Ακόμη αναφέρεται σε υπερεθνικού χαρακτήρα Αρχές, όπως η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, που ασκεί ένα ευρύ πεδίο κανονισμών ή οδηγιών, ρυθμιστικών 

διατάξεων, τόσο για θέμα οικονομικών περιεχομένων (Τραπεζικών, 

χρηματιστηριακών, κινήσεως κεφαλαίων, κεφαλαιακής συγκρότησης και 

επάρκειας κεφαλαίων κλπ.) 

Ένα άλλο σημαντικό πεδίο για το εμπόριο και τις ρυθμίσεις για τις εμπορικές 

συναλλαγές ,καθώς και τις ρυθμιστικές παρεμβάσεις στις τιμές. Είναι επίσης η 

ύπαρξη προνομιακών καταστάσεων και ρυθμίσεων σε ορισμένα επαγγέλματα 

ή δραστηριότητες η ομάδες πληθυσμού, η ομάδες πίεσης, η. ισχυρές 

εξουσιαστικές ομάδες, πολιτικές η οικονομικές. 

Η πολιτική απασχόλησης και η σχετική εργατική νομοθεσία του τρόπου και 

του βαθμού προστασίας των εργαζομένων, όσον αφορά τις αυξήσεις, τα 

κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, τις συνθήκες και τους όρους 
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εργασίας, επηρεάζουν σημαντικά και μερικές φορές καθοριστικά την πορεία, 

την βιωσιμότητα και το επίπεδο κερδοφορίας των επιχειρήσεων. 

Δεν είναι τυχαίο ότι για μια σειρά δραστηριότητες και κλάδους 

προβληματικών μονάδων ή οριακές επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων, κλείνουν 

την επιχείρηση τους και μετακινούνται σε άλλες χώρες φτηνού εργατικού 

κόστους, με ανεπαρκή ή πολύ χαμηλή προστασία των εργασιακών 

δικαιωμάτων. Όπως συμβαίνει για μια σειρά ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν 

μετακινηθεί σε βαλκανικές χώρες 

Ο πολιτικός κίνδυνος, είναι σε πολλές χώρες ο σημαντικότερος κίνδυνος. 

 Μια χώρα είναι μια πολιτική οντότητα, με τους συγκεκριμένους κανόνες και 

κανονισμούς της χώρας αυτής, που εφαρμόζονται στην κάθε επένδυση στην 

χώρα αυτή.  

Εκτός από τους συγκεκριμένους κανονισμούς, π.χ., τους νόμους που 

προστατεύουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, η κυβερνητική προθυμία και η 

δυνατότητα να αλλαχτούν αυτοί οι κανόνες και κανονισμοί, θα αποτελέσουν 

μια πηγή κινδύνου για την επένδυση.  

Ο πολιτικός κίνδυνος μπορεί επίσης να προκληθεί από τη συμπεριφορά του 

κράτους ή των κρατικών επιχειρήσεων στην αγορά, ή από περισσότερες 

ακραίες καταστάσεις όπως τον πόλεμο και την πολιτικές στάσεις η 

αναταραχές.  

Ο Jodice (1985) καθόρισε τον πολιτικό κίνδυνο ως εξής:  

Αλλαγές στους όρους λειτουργίας των ξένων επιχειρήσεων που προκύπτουν 

από την πολιτική διαδικασία και εξελίξεις, είτε άμεσα μέσω του πολέμου, της 

εξέγερσης, είτε της πολιτικής βίας, είτε μέσω των αλλαγών στις κυβερνητικές 

πολιτικές που έχουν επιπτώσεις στην ιδιοκτησία και τη συμπεριφορά της 

εταιρίας.  

Ο πολιτικός κίνδυνος μπορεί να γίνει αντιληπτός, ως γεγονότα, ή σειρά 

γεγονότων στα εθνικά και διεθνή περιβάλλοντα, που μπορούν να έχουν 

επιπτώσεις στα περιουσιακά στοιχεία, το προσωπικό και τη λειτουργία των 

ξένων εταιριών.  

Πολιτικοί Παράγοντες διαμόρφωσης της πιστοληπτικής ικανότητας του 

κράτους 

Ο πολιτικός τομέας επιδρά συστηματικά και άμεσα στην κατάσταση του 
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οικονομικού κλίματος σε μια χώρα. 52 

Το πολιτικό και πολιτειακό σύστημα που μια χώρα εφαρμόζει προσδίδει έναν 

συγκεκριμένο χαρακτήρα στην κοινωνικό-οικονομική ζωή επηρεάζοντας όλες 

τις πτυχές της.  

Επιπλέον η πολιτική δομή και η κοινωνική διάρθρωση που ενυπάρχει μέσα 

στο ίδιο το σύστημα διαμορφώνουν το οικονομικό κλίμα και είναι σε θέση να 

το μεταλλάσσουν.  

Τοποθετώντας στην δεξαμενή του πολιτικού κινδύνου πέρα από το πολιτικό 

και το κοινωνικό ρεύμα, και το αντίστοιχο διεθνές, θα αναλύσουμε τους 

βασικότερους παράγοντες που συνιστούν τον πολιτικό κίνδυνο. 

 Η μορφή και η ιδεολογική τοποθέτηση της κυβέρνησης,  

 η επιτυχής και η αποτελεσματική διοίκηση- τόσο η Κεντρική όσο και η 

Περιφερειακή-  

 το επίπεδο προσαρμοστικότητας και ευελιξίας των θεσμών,  

 το επίπεδο διαβίωσης και η κατανομή του συνολικού εισοδήματος,  

 οι συνθήκες της αγοράς εργασίας,  

 τα πολιτιστικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού αλλά 

και 

 η διπλωματική και γεωπολιτική θέση της χώρας στο διεθνές σύστημα 

πολιτικών σχέσεων καθορίζουν εν πολλοίς την ύπαρξη ή όχι του πολιτικού 

κινδύνου. 

Η δομή και η μορφή της κυβέρνησης έχει κατ’ αρχή τον πρώτο λόγο στην 

ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των πολιτικών ζητημάτων μιας χώρας. 

Καθώς αυτή αντανακλά τον χαρακτήρα του πολιτικού συστήματος, η 

κυβέρνηση επιλέγει τον τρόπο με το οποίο θα διοικήσει. 

Καθώς το συντριπτικό ποσοστό των χωρών του πλανήτη που υιοθετούν το 

οικονομικό σύστημα της ελεύθερης αγοράς, εφαρμόζουν το πολιτικό σύστημα 

της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας θα επικεντρώσουμε την ανάλυση μας σε 

αυτό το πολίτευμα.  

                                            
52 Χαζάκης Κ.Ι., 2000, «Εγχειρίδιο ξένων επενδύσεων στις Βαλκανικές 

χώρες: η περίπτωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.» εκδ. Ζήτη 

Θεσσαλονίκη 2000 
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Η πολιτική σταθερότητα στην δημοκρατία ουσιαστικά δημιουργείται από μια 

ισχυρή και ανεξάρτητη κυβέρνηση.  

Η ισχύς και η ανεξαρτησία προσφέρουν στους διοικούντες να επιδοθούν 

απαρέγκλιτα στο έργο τους δίχως παρεμβάσεις. 

Εφόσον εδραιωθεί αυτή η προϋπόθεση είναι ευκολότερη η αποτελεσματική 

διακυβέρνηση. 

Η συνεισφορά δε της αποτελεσματικής διακυβέρνησης στην ύπαρξη ενός 

κλίματος σταθερότητας είναι καίρια.  

Δημιουργείται η ορθή εντύπωση ότι το νομικό και επιχειρηματικό πλαίσιο 

λειτουργούν κατά γράμμα, δίχως την παρεμβολή εξωκυβερνητικών στοιχείων 

που δρούνε για ιδία συμφέροντα τους.  

Δεν υπάρχουν κρούσματα διαφθοράς και διαπλοκής, ενώ η 

αποτελεσματικότητα των πληρωμών είναι δεδομένη.  

Η πολιτική σταθερότητα προάγει την ανάπτυξη ενός κερδοφόρου επενδυτικού 

κλίματος. Χώρες με χρόνια πολιτική σταθερότητα κατέχουν υψηλές θέσεις 

στην βαθμονομική κατάταξη.  

Στην ίδια μεταβλητή περιλαμβάνεται και η αποτελεσματικότητα της διοίκησης. 

Εάν το πολιτειακό και πολιτικό σύστημα είναι άριστα σχεδιασμένα αλλά το 

επίπεδο ικανοτήτων των προσώπων είναι χαμηλό τότε παρατηρούνται 

στρεβλώσεις στην κυβερνητική και περιφερειακή διοικητική λειτουργία. 

Συνεπώς και η επιλογή των προσώπων, ο ανθρώπινος παράγοντας κατέχει 

σημαντικό μερίδιο στην ύπαρξη πολιτικής σταθερότητας.  

Ένα μη αποτελεσματικό διοικητικό προσωπικό σε μια υπηρεσία μπορεί να 

μεταφέρει αλυσιδωτά την αδράνεια του σε άλλες υπηρεσίες με αποτέλεσμα 

την πολιτική αστάθεια. 

Στον αντίποδα η ευελιξία των πολιτικών θεσμών, δηλαδή του ίδιου του 

συστήματος να προσαρμόζεται σε νέες συνθήκες που προκύπτουν,, είναι 

επίσης ένα πολύ σημαντικό ζητούμενο για την καταπολέμηση της 

αβεβαιότητας.  

Η προσαρμοστικότητα των θεσμών και η μεταλλαγή τους σε μια ποιότητα που 

θα συμβάλλει στην ύπαρξη πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, αποτελεί 

έναν δείκτη της ικανότητας του πολιτικού συστήματος να αντιμετωπίζει τους 

ενδεχόμενους κινδύνους.  

Πρόκειται για την πλέον συγκριτική μεταβλητή καθώς η ανάγκη για 
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διαρθρωτικές αλλαγές κατά κανόνα ανακύπτει από εξωτερικές συνθήκες 

δηλαδή συνθήκες της διεθνούς πολιτικής και οικονομικής κατάστασης.  

Η αναγκαιότητα για μεταλλαγή προκύπτει από τον έντονο ανταγωνισμό που 

επιφέρει η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας.  

Συνεπώς σε περίπτωση μη μεταρρύθμισης ή μη προσαρμογής τα 

διαφεύγοντα για την εγχώρια κοινωνία είναι υψηλά. Η χώρα τοποθετείται σε 

αυτή την περίπτωση χαμηλά στην κλίμακα της φερεγγυότητας.  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δημιουργία ενός νομοθετικού 

πλαισίου που θα προσελκύσει τις ξένες επενδύσεις.  

Αντίθετα ένα αυστηρό επενδυτικό νομοθετικό πλαίσιο, με υψηλούς 

φορολογικούς συντελεστές απομακρύνει την τοποθέτησης ξένων κεφαλαίων 

στην οικονομία. 

Η αποτελεσματική πολιτική διακυβέρνηση λαμβάνει υπόψη της τα ιδιαίτερα 

κοινωνικά χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού.  

Ωστόσο τα χαρακτηριστικά αυτά είναι ικανά από μόνα τους να συμβάλλουν 

θετικά η αρνητικά στην ανάπτυξη του πολιτικού κινδύνου.  

Πρωτίστως η κουλτούρα που χαρακτηρίζει έναν πληθυσμό μπορεί μέσω της 

κυρίαρχης νοοτροπίας να επιβάλλει τάσεις και πρακτικές αντιμετώπισης 

συγκεκριμένων κοινωνικών ζητημάτων.  

Η επιρροή της είναι εμφανής και στα πολιτικά και οικονομικά δρώμενα. 

Πρακτικές που διέπονται από το κυνήγι του γρήγορου δίχως διάθεση για 

επανεπένδυση κέρδους, ή την υιοθέτηση της μεθόδου της ψηφοφορίας με 

βάση συγκεκριμένα ανταλλάγματα επιδρούνε αρνητικά στην ύπαρξη ενός 

σταθερού κλίματος. 

Το αποτέλεσμα είναι ότι η κουλτούρα και οι κοινωνικές συνήθειες ενός λαού 

είναι σε θέση να διαμορφώσουν τον πολιτικό κίνδυνο. 

Επίσης οι κοινωνικές συνήθειες μπορούν να επηρεάσουν το θεσμικό 

πλαίσιο της αγοράς εργασίας. Το θεσμικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας  

καταρτίζεται είτε αμιγώς από την κυβέρνηση, είτε σε συνεργασία με τους 

εμπλεκόμενους φορείς, είτε οι τελευταίοι να συνεργαστούν απουσία της 

κυβέρνησης. Η επιλογή και η εφαρμογή των θεσμών της αγοράς εργασίας 

είναι πολύ σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία του πολιτικού και 

οικονομικού συστήματος.  

Είναι αμφίβολο ωστόσο ότι οι ελαστικές αγορές εργασίας χαρακτηρίζονται 
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από κλίμα σταθερότητας ενώ οι αγορές εργασίας όπου τα συνδικάτα έχουν 

ιδιαίτερη δύναμη είναι αβέβαιες. Καθώς ο συντελεστής εργασία συμβάλλει σε 

πολύ μεγάλο βαθμό στην παραγωγική διαδικασία, είναι αναγκαία τόσο η 

ικανοποιητική πληρωμή του όσο και η παραγωγή οικονομικού πλεονάσματος. 

Το επιλεγόμενο θεσμικό πλαίσιο οφείλει να είναι τέτοιο που να προστατεύει το 

επίπεδο διαβίωσης του πληθυσμού και κατά συνέπεια και την αποτελεσματική 

κατανομή του εισοδήματος. Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά έχουν θετικές 

επιδράσεις στην συνολική ζήτηση, συνεπώς και στην συνέχιση της 

επενδυτικής παραγωγικής δραστηριότητας. 

Τέλος ιδιαίτερης βαρύτητας είναι η θέση μιας χώρας στο διεθνές προσκήνιο. 

Εάν η κυβέρνηση της χώρας διαθέτει κύρος στην διεθνή διπλωματική σκηνή 

τότε η εμπλοκή της στο διεθνές οικονομικό σύστημα λειτουργεί ως 

σηματοδότηση για μια σταθερή οικονομική κατάσταση. Αυτό επιδρά στην 

προσέλευση αλλοδαπών οικονομικών πρακτόρων και συνεπώς στην 

περαιτέρω βελτίωση της εσωτερικής οικονομικής ευημερίας. 

Αλληλοεπίδραση μεταξύ οικονομικών και πολιτικών παραγόντων και το 

αποτέλεσμα της στον κίνδυνο. 

Ως μια ακόμη μεταβλητή επίδρασης στην πιστοληπτική ικανότητα των 

κρατών θεωρούμε την σύνθετη μεταβλητή η οποία περιλαμβάνει τα 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, που προκύπτουν από την ζύμωση και 

σύνθεση του οικονομικού και πολιτικού status quo μιας χώρας.  

Το γενικότερο κλίμα σε μια χώρα αποτελεί αναμφίβολα μια σύνθεση όλων 

των γεγονότων, καταστάσεων και συνηθειών που επικρατούν και που 

απορρέουν από την κίνηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής 

σφαίρας. Παρόλο που εμπειρικά ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να αντλήσει 

συμπεράσματα από την κατάσταση σε μια οικονομία, ωστόσο προκειμένου να 

υπάρξει τεκμηρίωση των αποφάνσεων καθίσταται αναγκαία η μαθηματική 

απόδειξη των συμπερασμάτων. 

Καθώς στους οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς παράγοντες τα μεγέθη 

των μεταβλητών είναι εκείνα που κάνουν την διαφορά ανάμεσα σε επικίνδυνες 

και ακίνδυνες οικονομίες, προκειμένου να σταθμιστεί η συμμετοχή των 

πολιτικών παραγόντων στην διαμόρφωση του κινδύνου σε μια χώρα 

χρησιμοποιείται ο «Δείκτης Πολιτικού Κινδύνου» (DeMontanges& Allers 1996, 

p.p.308). 
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O Δείκτης Πολιτικού Κινδύνου χρησιμοποιεί μεταβλητές όπως αυτές που 

περιγράφηκαν παραπάνω, τόσο δηλαδή του οικονομικού όσο και του 

πολιτικού τομέα.  

Σκοπός των μετρήσεων του δείκτη είναι να υπάρξει μια αμερόληπτη ένδειξη 

για την πολιτική κατάσταση σε μια οικονομία σε σχέση με την ύπαρξη του 

κινδύνου.  

Τα αποτελέσματα μιας μέτρησης με βάση τον Δείκτη Πολιτικού Κινδύνου 

παρίστανται στον Πίνακα 1. Τα αποτελέσματα αυτά κάνουν διάκριση ανάμεσα 

σε χώρες με τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο κίνδυνο αντίστοιχα.  

Στις χώρες με τα χαμηλότερα επίπεδα κινδύνου συναντάμε την Ελβετία, το 

Λουξεμβούργο και την Αυστρία, ενώ σε υψηλές θέσεις στην κατάταξη έχουν 

τοποθετηθεί η Ιαπωνία, η Δανία και η Ταϊβάν .  

Στον αντίποδα ως χώρες με το πλέον υψηλότερο επίπεδο κινδύνου 

διακρίνονται η Λιβερία, η Σομαλία, το Σουδάν, το Ζαΐρ και το Ιράκ. Το 

συμπέρασμα που προκύπτει από τα αποτελέσματα είναι ότι χώρες με χαμηλό 

πληθωρισμό και σταθερό πολιτικό σύστημα όπως η Ελβετία, η Αυστρία, η 

Δανία κατέχουν μια υψηλή θέση στον τομέα των χωρών με τον λιγότερο 

κίνδυνο.  

Αντίθετα με έντονη πολιτική αστάθεια όπως το Σουδάν, η Λιβερία, το Ιράκ, η 

Σιέρα Λεόνε και η Γιουγκοσλαβία σε συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα 

οικονομικής διαβίωσης τοποθετούνται υψηλά στη λίστα των χωρών με τον 

μεγαλύτερο κίνδυνο.  

Αξιοσημείωτο είναι τέλος ότι η πληθώρα των αναπτυγμένων οικονομικά 

χωρών, όπως η Γαλλία, οι Η.Π.Α. , ο Καναδάς, η Γαλλία, η Ολλανδία η Νότια 

Κορέα και η Αυστραλία βρίσκονται στην λίστα με χώρες χαμηλού επιπέδου 

κινδύνου. Στον αντίποδα οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες όπως η Β. Κορέα, 

το Κονγκό και η Αιθιοπία τοποθετούνται στην διπλανή στήλη. 
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Πίνακας 5 Χώρες με τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο κίνδυνο 

 

Σειρά Κατάταξης Χώρες με τον μικρότερο 

κίνδυνο 

Χώρες με τον 

μεγαλύτερο κίνδυνο 

1 Ελβετία Λιβερία 

2 Λουξεμβούργο Σομαλία 

3 Αυστρία Σουδάν 

4 Ιαπωνία  Ζαΐρ 

5 Δανία Ιράκ 

6 Ταϊβάν Σιέρα Λεόνε 

7 Νορβηγία   Γιουγκοσλαβία 

8 Μπρούνεϊ Αιθιοπία 

9 Ολλανδία Β. Κορέα 

10 Νέα Ζηλανδία  Αϊτή 

11 Σιγκαπούρη Γουινέα-Μπισσάου 

12 Η.Π.Α. Μαίαμάρ 

13 Καναδάς Μοζαμβίκη 

14 Βέλγιο Ουγκάντα 

15 Γαλλία Νίγηρα 

16 Αυστραλία Αγκόλα 

17 Σουηδία Τόγκο 

18 Ν. Κορέα Σουρινάμ 

19 Μάλτα Κονγκό 

20 Μαλαισία Κούβα 

 

Πηγή:Political Risk Services (1993) 

 

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι ο χαρακτηρισμός μιας 

κοινότητας/χώρας, με όρους κινδύνου είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία.  

 

Εκτός ωστόσο από τους επενδυτές οι οποίοι συντάσσουν τα σχέδια τους με βάση 

τα αποτελέσματα των ερευνών, η βασική επίπτωση αυτών των αποτελεσμάτων 

εξαπλώνεται στο βιοτικό επίπεδο των κατοίκων των χωρών. Όπως αναφέραμε 
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όπου υπάρχουν τα εχέγγυα για αποτελεσματικές και κερδοφόρε επενδύσεις 

υπάρχει και οικονομική ανάπτυξη. Για να φτάσει μια χώρα σε ικανοποιητικό 

επίπεδο οφείλουν να υπάρξουν οι κατάλληλες εκείνες κινήσεις που θα 

απομακρύνουν όλο και περισσότερο τις συνθήκες αβεβαιότητας από την οικονομία.  

Εν ολίγης είναι αναγκαίο οι διαρθρωτικές στρατηγικές της οικονομικής και πολιτικής 

σφαίρας να βρίσκονται σε σταθερή και αποτελεσματική συνεργασία με σκοπό να 

δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για οικονομική ανάπτυξη και πολιτική 

σταθερότητα.  

Μια κερδοφόρα επιχειρηματική τάξη σε μια χώρα ουσιαστικά καθίσταται μη 

ενεργή στην περίπτωση που οι πρωτοβουλίες της για καινοτομία και ανάπτυξη 

δεν βασίζονται στην ουσιαστική στήριξη του κρατικού φορέα. Αντίστοιχα η 

αποτελεσματική οικονομική πολιτική μιας κυβέρνησης θα επιφέρει ισχνά 

αποτελέσματα εάν στην χώρα απουσιάζει μια αποφασιστική επιχειρηματική τάξη 

που θα επενδύσει με τέτοιο τρόπο τα κεφάλαια της ώστε να επικρατήσουν 

συνθήκες βεβαιότητας. 

Σε γενικές γραμμές οικονομική και πολιτική σφαίρα οφείλουν να εναρμονίζονται 

με στόχο το κοινό συμφέρον. Ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις μιας οικονομίας κατέχουν 

πολύ κρίσιμο ρόλο στην πιστοληπτική της διαβάθμιση, όχι μόνο με την στάση 

τους αλλά και με τον βαθμό που θα αποκομίζουν οι ίδιες στην κλίμακα της 

πιστοληπτικής διαβάθμισης. Και είναι κρίσιμο διότι η δραστηριοποίηση των 

επιχειρήσεων αποτελεί τον καθρέπτη του τρόπου λειτουργίας των διάφορων 

κλάδων μιας οικονομίας. Ιδιαίτερα δε η δραστηριοποίηση των εταιρειών των 

στρατηγικών κλάδων της κάθε οικονομίας έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την 

επιτυχή της βαθμολόγηση. Η ελληνική οικονομία π.χ. έχει ως στρατηγικούς 

κλάδους ανάπτυξης την ναυτιλία και τον τουρισμό. Η πορεία του κύκλου 

εργασιών αυτών των κλάδων καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την ελληνική 

βαθμολογία στην κλίμακα της παγκόσμιας πιστοληπτικής κλίμακας. 
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2.3.8. Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΑ CASH  

FLOWS ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ  ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. 

 
 
2.3.8.1.Η κατασκευή ολοκληρωμένων σεναρίων για τις εξελίξεις στις 

αναδυόμενες αγορές 

Η τεχνική αυτή ενσωμάτωσης του κινδύνου στα Cash flows, διαμορφώνει ένα 

«τρίπτυχο» ή τριφασικό σενάριο όπου συνδέονται: 

α) οι μακροοικονομικές εξελίξεις  

β) με την επίδραση της στον κλάδο και 

γ) την εταιρική απόδοση που διαμορφώνεται κάπου από τα μάκρο και κλαδικά 

δεδομένα.  

Οι κύριες μακροοικονομικές μεταβλητές που πρέπει να γίνει πρόβλεψη είναι: 

ο ρυθμός αύξησης του G.D.P.  

 ο ρυθμός πληθωρισμού 

 το ποσοστό μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

 τα επιτόκια 

 τα ελλείμματα του ισοζυγίου πληρωμών και το δημοσιονομικό 

έλλειμμα. 

Αυτά προδιαγράφουν την μελλοντική οικονομική πραγματικότητα. 

Γνωρίζουμε επίσης ότι η αύξηση του GDP και ο πληθωρισμός, είναι οι 

καθοριστικές δυνάμεις για τον προσδιορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

ως προς την ανατιμητική ή υποτιμητική τους πορεία. 

Όταν λοιπόν επιλέγεται ένα σενάριο υψηλού πληθωρισμού, η συναλλακτική 

ισοτιμία θα κινηθεί ανάλογα σε υποτιμητική κατεύθυνση μακροχρόνια, λόγω 

των προσαρμογών με την «Ισοτιμία της Αγοραστικής δύναμης» που είναι ο 

ρυθμιστής των ισοτιμιών μεταξύ των διαφόρων νομισμάτων. 

Στο δεύτερο στάδιο προσδιορίζεται πως κάθε συνδεδεμένο στοιχείο των 

cash flows προσδιορίζεται ή καθορίζεται από τις μεταβολές των 

μακροοικονομικών μεταβλητών, κατά τρόπο ώστε με κάθε ποσοστό 

μεταβολής τους, αυτόματα να προσαρμόζονται θετικά ή αρνητικά τα 

συστατικά στοιχεία των cash flows.  

Οι πολιτικές επιδράσεις και ο κλαδικός επηρεασμός από τις κυβερνητικές 
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πρακτικές και πολιτικές. 

Οι επιδράσεις του κλάδου γίνονται πάνω στο σενάριο με λίγες μεταβλητές, 

όπως γίνεται και για τις αναπτυγμένες αγορές, με την προσθήκη όμως, ότι 

εδώ οι κλαδικές μεταβλητές είναι πιο επηρεασμένες από τις κυβερνητικές 

πρακτικές και πολιτικές. 

Δηλαδή εδώ εισέρχεται εντονότερα το πολιτικό στοιχείο.  

Μπορεί δε κάποιες επιχειρήσεις να είναι αποκλειστικά εισαγωγικές (για 

πρώτες ύλες ή προϊόντα) ή εξαγωγικές, οπότε τα έσοδα τους προσδιορίζονται 

από τις εισροές οικονομιών τρίτων, οπότε δεν επηρεάζονται ουσιαστικά από 

τις εσωτερικές εξελίξεις. 

Πρόσφατα παραδείγματα κλασικού ΚΛΑΔΙΚΟΥ επηρεασμού από την 

κυβερνητική πρακτική είναι στη Ρωσία ο κλάδος των πετρελαιοειδών με τις 

περιπέτειες της εταιρίας YUKOS, που όχι μόνο έπεσε ραγδαία η τιμή της στο 

χρηματιστήριο της Μόσχας, αλλά μπήκε και σε περιπέτειες που την κλόνισαν 

(όπως μείωση της παραγωγής, παραπομπές των διευθυντικών στελεχών και 

ιδιοκτητών της, αφερεγγυότητα στις ξένες αγορές και χάσιμο αγορών και 

πωλήσεων που η τυχούσα παράτασή της θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στη 

βιωσιμότητά της. 

Παράδειγμα με τρία σενάρια μπορούμε να δούμε παρακάτω για την εταιρία 

μιας αναδυόμενης αγοράς που ανήκει σε αλυσίδα λιανικών πωλήσεων.  

Είναι ένα παράδειγμα σεναρίου για τις πολιτικές και οικονομικές επιδράσεις 

στις εταιρίες από την επίδραση μιας  εμφανισθείσας κρίσης π.χ. Ασιατικής. 
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Πίνακας 6 :Πολιτικές και οικονομικές επιδράσεις στις εταιρίες από την 
επίδραση μιας κρίσης. 

 
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ έτους 200Χ 

ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

με δημοσιονομική 

προσαρμογή και 

διεθνή υποστήριξη 

ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟ 

ΣΕΝΑΡΙΟ.-Λόγω 

πολιτικών αιτίων.  

Υψηλότερα επιτόκια 

και συνεχιζόμενη 

μεταβλητότητα με 

ανεργία στο 14% 

ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ -

Λόγω πολιτικών 

αιτίων. Σοβαρή 

υποτίμηση με 

παρόμοιες 

επιπτώσεις με το 2ο 

σενάριο 

Συναλλ/κή ισοτιμία 2000  1.3 1.3 2.25 

Μέσος όρος επιτοκίου  18.0% 20.0% 30.0% 

Πραγματική αύξηση GDP 0.4% -3.0% -5.0% 

Πληθωρισμός  2.2% 0.0% 30.0% 

εταιρικές υποθέσεις  

Ανάπτυξη πωλήσεων 

 

 

17.2% 

 

 

1.7% 

 

 

42.6% 

Ονομαστική αύξηση 

πωλήσεων κλάδου 

1.2% -8.2% 33.3% 

Καταναλωτικός δανεισμός Ελαφρά 

μειωμένος με 

υψηλότατα 

βραχυχρόνια 

επιτόκια 

Αρκετά μειωμένος 

αλλά με 

μεγαλύτερα 

spreads  

Πιστωτικοί 

περιορισμοί 

βραχυχρόνια 

 

Στο πρώτο βασικό σενάριο λόγω της δημοσιονομικής προσαρμογής και της 

διεθνής υποστήριξης, η οικονομία γρήγορα θα ανακαλύψει μετά την επίδραση 

της Ασιατικής κρίσης, οπότε τα έσοδα και τα περιθώρια κέρδους θα είναι 

δυναμικά ανερχόμενα. 

Στο δεύτερο σενάριο η οικονομία της χώρας θα παραμείνει σε κατάσταση 

ύφεσης για δύο ακόμη χρόνια, με υψηλά επιτόκια και χαμηλό ρυθμό 

ανάπτυξης των GDP και πληθωρισμό.  

Το τρίτο σενάριο θέλει μια σοβαρή υποτίμηση νομισματική (η οποία και 

πράγματι συνέβη το 1999) με τον πληθωρισμό να ανεβαίνει στο 30% και την 

οικονομία σε συρρίκνωση σε ποσοστό 5%. 
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Αυτά τα σενάρια έχουν (σαν προβλέψεις των μεγεθών) μια σημαντική 

επίπτωση στα έσοδα, και το εισόδημα καθώς και στα περιθώρια κέρδους στα 

επόμενα πέντε χρόνια, αλλά μακροχρόνια υπάρχει μια σύγκλιση με βάση τις 

πολιτικές και δράσεις σ’ ένα βαθμιαία σταθερό αναπτυξιακό δρόμο. 

Στη συνέχεια ενσωματώνονται τα τρία σενάρια στα cash flows και κάνοντας 

αναγωγή στο κόστος κεφαλαίου του συγκεκριμένου κλάδου της εταιρίας, και 

προσαρμόζεται κεφαλαιακή δομή της βραζιλιάνικης εταιρίας και την 

πληθωριστική διαφοροποίηση σε σύγκριση με τον πληθωρισμό των ΗΠΑ. 

Δίνοντας στα σενάρια τις σταθμικές πιθανότητες τους, παίρνουμε τις DCF 

τιμές των 3 σεναρίων και την πιθανο-σταθμισμένη τιμή. 

Έτσι το βασικό σενάριο παίρνει μια πιθανότητα μεταξύ 33% και 50% ενώ τα 

άλλα δύο παίρνουν με μικρότερες πιθανότητες βασισμένες σε εσωτερικές 

εκτιμήσεις.  

Και μ’ αυτά οι DCF τιμές κυμαίνεται από το –23% στο +35% του βασικού, το 

οποίο είναι μεγάλο, λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας στο γενικό περιβάλλον 

αυτή την περίοδο.  

Πίνακας 7 : Σενάριο DCF τιμών 3 σεναρίων της εταιρίας Χ. 

Νόμισμα σε real  DCF τιμή  Πιθανότητα  Σταθμισμένη τιμή 

Βασική περίπτωση 1.577 33-50% 527 – 788 

Αυστηρότερη  901 30-33% 270 – 300 

Υποτίμηση  1.145 20 – 33% 229 – 381 

Πιθανοσταθμισμένη τιμή   1.207-1.288 

Αγοραία τιμή Σεπτεμβρίου 

1998 

  1.171 

  

Η τελική τιμή είναι από 1.207 έως 1.288 εκατομμύρια real.  

Η Αγοραία τιμή τον χρόνο της αποτίμησης ήταν 1.171 εκατομμύρια real. 

Έτσι αν χρησιμοποιήσουμε τα cash – flows της βασικής περίπτωσης με το 

«πρόσθετο επιτόκιο κινδύνου χώρας» (Brazil’s country risk premium) (χωρίς τον 

πιστωτικό κίνδυνο) στο 7,8% βρίσκουμε μια τιμή στα 260 εκατομ. Reals πολύ 

απέχουσα από την Αγοραία Τιμή.  

Εάν όμως ένα προσδοκώμενο μακροχρόνια επιτόκιο κινδύνου χώρας (Βραζιλίας) 

είναι στο 2% τώρα η τιμή είναι πιο δικαιολογημένη στα 1.044 εκατομμύρια reals. 
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2.3.9. Η  ΜΕΙΟΥΜΕΝΗ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ  ΤΩΝ 
ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ  ΑΓΟΡΩΝ. 
 

Η διεθνής αναδυόμενες αγορές είναι ποιο πιθανό να εμφανίσουν 

αναποτελεσματικότητα (inefficiency) επειδή κατ’ αρχάς υπάρχουν λίγοι 

αναλυτές χρεογράφων 53και “διαχειριστές χαρτοφυλακίων” (portfolio 

managers) οι οποίοι παρακολουθούν και ελέγχουν την πορεία των μετοχών σ’ 

αυτές τις αγορές. (Έτσι μπορεί να βρεθούν πιο εύκολα υποτιμημένες μετοχές, 

επειδή δεν υπάρχουν πολλοί που ψάχνουν για αυτό στην αγορά. Η έρευνα 

έχει δείξει ότι οι αναδυόμενες αγορές είναι σχετικά “αναποτελεσματικές”, λόγω 

του γεγονότος ότι έχουν μικρή απόδοση των τιμών στο άκουσμα ή την 

διάχυση νέων πληροφοριών για συγκεκριμένες εταιρίες, όπως η ανακοίνωση 

εξαιρετικά υψηλών κερδών μιας εταιρίας. Και αυτό γιατί οι αγορές είναι νέες, 

μικρές σε αριθμό μετοχών και όγκο αγοραπωλησιών και με ατελείς 

μηχανισμούς ελέγχου σε σχέση με τις ώριμες κεφαλαιαγορές. 

Έτσι η ύπαρξη συχνά υποτιμημένων μετοχών τραβάει το ενδιαφέρον των 

ξένων επενδυτών. Πρέπει ακόμα να τονισθεί ότι λόγω της ρηχότητας των 

κεφαλαιαγορών αυτών, είναι πιο επιδεκτικές στην χειραγώγηση (manipulation) 

από μεγάλους traders και επενδυτές. Και βέβαια είναι πιο δεκτικές και 

ευάλωτες από την χρήση της “εσωτερικής πληροφόρησης” (insiders), επειδή 

δεν έχουν ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο (αλλά και νοοτροπίες των υψηλών 

στελεχών) ενάντια σ’ αυτήν. Έτσι οι μεγάλοι traders ή θεσμικοί επενδυτές 

έχουν προφανή πλεονεκτήματα γιατί μπορούν να κάνουν εύκολα χρήση και 

της εσωτερικής πληροφόρησης και την υπερκέραση των “ασθενών” ή 

ανεπαρκών θεσμικών κανόνων και να βγάλουν υπέρ αποδώσεις. 

Γενικά όμως οι τιμές των μετοχών στις αναδυόμενες είναι πιο ευμετάβλητες 

(volatile) από ότι στις ώριμες – ανεπτυγμένες αγορές, γιατί είναι πιο 

εκτεθειμένες στις συχνές κυβερνητικές αλλαγές και τις άλλες μορφές 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ από το ευρύτερο πολιτικό σύστημα και την πολιτική 

αστάθεια που εμφανίζουν, γεγονός που αντανακλάται σε μη αναμενόμενες 

αλλαγές πολιτικών για την οικονομία και τους κανόνες της επιχειρηματικής 

                                            
53 Jeff Madura: financial markets and institutions, Thomson 6th ed. p.p 310). 
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δράσης και τις αγορές. 

  

2.3.9.1. Οι  ιδιαιτερότητες του υπολογισμού του κόστους κεφαλαίου στις 

αναδυόμενες αγορές 

 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι ο υπολογισμός του «κόστους κεφαλαίου» έχει 

ιδιαιτερότητες για μια χώρα με αναδυόμενη οικονομία και αγορά.  

Ας δούμε παρακάτω πως υπολογίζονται τα συστατικά στοιχεία του κόστους 

κεφαλαίου τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο.  

Οι βασικές υποθέσεις για να προχωρήσουμε είναι ότι: 

(α). Η διαφοροποίηση του κόστους κεφαλαίου 

Το πρώτο στοιχείο, είναι ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση του κόστους κεφαλαίου, 

που προέρχεται από το ότι η εγχώρια αγορά (για μια εταιρία ή και εγχώριο 

επενδυτή) είναι κλειστή και ελεγχόμενη ως προς την ελεύθερη διακίνηση 

κεφαλαίων, άρα έχει υψηλότερο κόστος κεφαλαίων. 

(β). Η μεσομακροχρόνια ενσωμάτωση στις διεθνείς αγορές χρήματος και 

κεφαλαίου 

Για λόγους απλοποίησης του μοντέλου υποθέτουμε ότι και η αναδυόμενη αγορά 

μεσομακροχρόνια θα ενσωματωθεί στις διεθνείς αγορές χρήματος και 

κεφαλαίου και έτσι θα είναι ανοιχτή και «αποτελεσματική» δηλαδή άμεση ροή 

πληροφοριών και ανταγωνιστικές ρυθμίσεις κόστους και ευκαιριών κέρδους. 

Άρα μπορεί να εφαρμοσθεί το μοντέλο CAPM, με μια σχετική προσαρμογή για 

την εύρεση του κόστους κεφαλαίου (αυτό βέβαια σαν μια τραβηγμένη 

υπόθεση διότι το CAPM δεν «δουλεύει» σε μη αποτελεσματικότερες αγορές) 

και της κεφαλαιακής απόδοσης. 

(γ). ο κίνδυνος χώρας είναι διαφοροποιήσιμος,  

Θεωρούμε ακόμη ότι, στις περισσότερες χώρες, ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΩΡΑΣ είναι 

διαφοροποιήσιμος, από τη σκοπιά ενός διευθυντή επενδυτή. 

Έτσι πολλοί από τους πρόσθετους κινδύνους των αναδυομένων αγορών, θα 

μπορούν να ενσωματωθούν στα cash flows μάλλον παρά στο 

«προεξοφλητικό επιτόκιο κινδύνου» (στον παρονομαστή). 

Με τις παραπάνω υποθέσεις και βέβαια για τις αναδυόμενες που 

προσεγγίζουν καλύτερα προς το μοντέλο των ανεπτυγμένων με την βαθμιαία 

ενσωμάτωση τους στις διεθνείς αγορές, υιοθετούμε και υπολογίζουμε ότι το 
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κόστος κεφαλαίου θα πλησιάζει στο επίπεδο του κόστους κεφαλαίου των 

διεθνών αγορών . 

Βέβαια με την απαραίτητη «τοπική πληθωριστική προσαρμογή» και 

κεφαλαιακή δομή.  

Τα παραπάνω βέβαια πάντα με τις παρακάτω επιφυλάξεις για τις 

ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες των αναδυομένων αγορών. 

1) Πάντα θα υπάρχουν κενά πληροφόρησης και αξιόπιστων ή πλήρων 

δεδομένων, για τα διάφορα Μάκρο ή Μίκρο μεγέθη άρα πρέπει να 

εφαρμόσουμε τον πιο πρόσφορο τρόπο με αυτά τα δεδομένα, που να τα 

εξουδετερώνει όσο είναι δυνατόν. 

2) Ότι το κόστος κεφαλαίου κατά τη διαδικασία αποτίμησης (στις 

αναδυόμενες αγορές) μπορεί να αλλάξει γενικότερα λόγω  

α) των «μεταβαλλόμενων πληθωριστικών προσδοκιών» που επηρεάζουν το 

«ελεύθερο ρίσκου επιτόκιο» και το «κόστος του χρέους»,  

β) των μεταβολών στο βαθμό ανοίγματος της τοπικής οικονομίας και 

προσαρμογών στα διεθνή δεδομένα,  

γ) την αναμενόμενη μεταβλητότητα (volubility) της αγοράς σαν εμφάνιση 

ακραίων διακυμάνσεων των δεδομένων της. 

Ο προτεινόμενος τρόπος για την ενσωμάτωση των παραπάνω 

παρεκκλίσεων είναι ο «χρόνο με το χρόνο» (year to year) υπολογισμός του 

κόστους κεφαλαίου, με την χρήση «διαφορετικών κάθε φορά υποθέσεων για 

την κάθε περίοδο. 

Ανάλογα δηλαδή αν υπάρχει υψηλός πληθωρισμός, ή υψηλός βαθμός 

μεταβλητότητας ή εφαρμογή διαφόρων κυβερνητικών περιορισμών στο 

άνοιγμα της τοπικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές.  

Ο άλλος τρόπος (που δεν συνηθίζεται) είναι να κάνεις «ανατοκισμό» 

(compound) των όποιων μεταβολών και να τον ενσωματώνεις με μια απλή 

πρόσθεση στο κόστος των ιδίων κεφαλαίων και το χρέος για να προσδιοριστεί 

ένα ενιαίο κόστος κεφαλαίου για όλη την περίοδο. 

Και βέβαια πάντα, το βασικό είναι ο τρόπος που υπολογίζονται τα cash 

flows, γιατί κάνοντας χρήση των εθνικών (τοπικά) ονομαστικά cash flows, το 

κόστος κεφαλαίου πρέπει να αντανακλά τον τυπικό (εθνικό) πληθωρισμό που 

εισχωρεί κατόπιν στα cash flows.  

Ενώ για «πραγματική» C.F. πρέπει να αφαιρείται ο πληθωρισμός από το 
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ονομαστικό κόστος κεφαλαίου.  

Και σε περίπτωση χρήσης «πιθανό-σταθμισμένων σεναρίων» δεν πρέπει 

να υπολογισθεί διπλά ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΩΡΑΣ με την συμπερίληψη του risk 

premium στο κόστος κεφαλαίου. 

 

2.3.9.2 .Πως γίνεται ο υπολογισμός του κόστους ιδίων κεφαλαίων  

στις επιχειρήσεις των αναδυομένων αγορών 

Για τον υπολογισμό του κόστους των «Ιδίων κεφαλαίων» θα 

χρησιμοποιήσουμε το γνωστό μοντέλο CAPM, υπολογίζοντας γι’ αυτό πρώτα 

τα στοιχεία υπολογισμού που χρησιμοποιεί η μέθοδος αυτή υπολογισμού της 

αξίας – κόστους των ιδίων κεφαλαίων, σαν αξία μετοχών στις 

χρηματιστηριακές αγορές. 

Τα συστατικά στοιχεία είναι: 

α) το «ελεύθερο κινδύνου» (α-κίνδυνο) επιτόκιο,  

β) το «επιτόκιο κινδύνου επικράτειας» και κινδύνου χώρας, 

(Το «επιτόκιο κινδύνου επικρατείας» και κινδύνου χώρας (Sovereign – risk 

premium) συμπεριλαμβάνει τον «κίνδυνο χώρας (country risk) και τον 

«πιστωτικό κίνδυνο» (credit risk). 

γ) το beta και  

δ) το «πριμ κινδύνου αγοράς». 

Το πρώτο βασικό πρόβλημα λοιπόν, είναι να υπολογισθεί:  

Το «α-κινδυνικό» επιτόκιο (riskless rate) της τάδε αναπτυσσόμενης χώρας, 

επειδή τα κρατικά ομόλογα των αναδυομένων αγορών δεν είναι «ελεύθερα 

κινδύνου» όπως θεωρούνται τα αντίστοιχα των ανεπτυγμένων χωρών (ΗΠΑ – 

Ευρωπαϊκές χώρες, Ιαπωνία κλπ).  

Ο «κίνδυνος επικράτειας» μπορεί να υπολογισθεί αφαιρώντας την απόδοση 

των Κρατικών Αμερικανικών (ή Ευρωπαϊκών) ομολόγων 10ετίας διάρκειας με 

ξεχωρισμένα τα τοκομερίδια (stripped yield) από τα 10ετούς διάρκειας 

κυβερνητικά ομόλογα της αναπτυσσόμενης χώρας.  

Πιο συγκεκριμένα παίρνουμε ένα μακροχρόνιο (10ετές) εθνικό ομόλογο 

τύπου Brady bond (που είναι εκδομένο σε ξένο νόμισμα) της χώρας Α και 

βρίσκουμε τη διαφορά του από το αντίστοιχο «κρατικό αμερικανικό ομόλογο». 

Η διαφορά αυτή αντιστοιχεί στο πριμ κινδύνου ή «επιτόκιο κινδύνου 

επικράτειας της Α». 
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Δηλαδή αφού αφαιρέσουμε τον κίνδυνο «επικράτειας» (sovereign risk) που 

εμπεριέχει τον «κίνδυνο χώρας» (πολιτικό) και τον πιστωτικό κίνδυνο (credit 

risk) και προσθέσουμε τη διαφορά απόδοσης λόγω διαφορετικής λήξης.  

Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω ενός Brady bond (εθνικό ομόλογο σε ξένο 

νόμισμα) όπου αφαιρούμε πάλι τον κίνδυνο «επικράτειας» (10ετές) και 

προσθέτουμε την «πληθωριστική διαφοροποίηση» (inflation differential).  

Ο τρίτος τρόπος υπολογισμού του εθνικού ονομαστικού «α-κίνδυνος» 

επιτοκίου. Από την απόδοση των αμερικανικών των 10ετών δημοσίων 

ομολόγων να προσθέσουμε την «πληθωριστική διαφοροποίηση». 

Και αυτό γιατί δεν μπορούμε χωρίς αυτή την αναγωγή των εθνικών κρατικών 

μακροχρόνιων ομολόγων να κάνουμε άμεση προεξόφληση των εκάστοτε 

εθνικών ονομαστικών cash flows. 

 

 

1. Ο υπολογισμός του «επιτοκίου κινδύνου χωράς. 

 

Είπαμε ότι το επιτόκιο (πριμ ή ασφάλιστρο) κινδύνου χώρας είναι η διαφορά 

των 10ετών κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ με την χώρα Α (Brady bond). 

Σ’ αυτό εμπεριέχεται και ο κίνδυνος αθέτησης και ο πιστωτικός κίνδυνος 

(default and credit risk) γιατί δεν πρέπει να τον προσθέσουμε τόσο για το τι 

«ποσοστό πιστωτικού κινδύνου» αυτό εμπεριέχεται στο «επιτόκιο κινδύνου 

χώρας» και υπολογίζεται από τη διαφορά επιτοκίων των κρατικών με τα 

εταιρικά ομόλογα, ίδιας διαβάθμισης κινδύνου χώρας (π.χ. ΒΒΒ ή Ααα).  

Αυτό είναι και το στοιχείο σύγκρισης για την εύρεση του «πριμ πιστωτικού 

κινδύνου» που εμπεριέχεται στο ποσοστό απόδοσης στην λήξη, της χώρας με 

κατάταξη π.χ. ΒΒΒ. 

Το άλλο σημαντικό ζήτημα είναι αν θα χρησιμοποιήσουμε την τρέχουσα 

αγοραία έκπτωση ή την μακροχρόνια ή όπως τείνει να μηδενισθεί αφού 

μακροχρόνια η χώρα θα γίνει πιθανότατα πιο οικονομικά σταθερή και ανοιχτή 

στο διεθνές πεδίο ανταγωνισμού. 

Η προτίμηση είναι να ξεκινήσει με την «τρέχουσα» εκτίμηση της διαφοράς του 

πριμ και ανάλογα με την «περίοδο αναφοράς» της εκτίμησης, αν αυτή είναι 

μακροχρόνια να τον μειώνουμε στις μελλοντικές περιόδους, μέχρι κοντά στο 

μηδέν, αφού τότε το «πριμ κινδύνου χώρας» θα έχει μειωθεί λόγω της 
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ανάπτυξης και της σταθεροποίησης των δομών, λειτουργιών των αγορών και 

αποδόσεων των χρηματοοικονομικών προϊόντων. 

 

2. Προσδιορισμός του ύψους του beta στις Αναδυόμενες αγορές 

 

Σύμφωνα με την θεωρία του CAPM το beta είναι το μέτρο του συστηματικού 

κινδύνου της μετοχής μιας εταιρίας και γι’ αυτό είναι πιο δύσκολα να εκτιμηθεί 

στις Αναδυόμενες αγορές. 

Όπου οι λειτουργίες των κεφαλαιαγορών και των χρηματιστηρίων 

παρουσιάζουν αδυναμίες λόγω της «ρηχότητας» της χαμηλής ρευστότητας 

δεν μπορούν να δώσουν έναν σωστό τέτοιο δείκτη.  

Η χρήση της ανάλυσης «παλινδρόμησης 
 
Γι’ αυτό καλύτερα είναι να χρησιμοποιήσουμε την ανάλυση «παλινδρόμησης» 

των ιστορικών δεδομένων της για να πάρουμε το beta.  

Μια εναλλακτική λύση είναι με την προοπτική βέβαια των αναδυομένων 

αγορών η ενσωμάτωσή τους στο «διεθνοποιημένο σύστημα των 

χρηματαγορών» οπότε τώρα μπορούμε να πάρουμε ενδεικτικά το «διεθνές 

beta του κλάδου» σαν στόχο κεφαλαιακής δομής. 

Κρίνεται δε σκοπιμότερο να υιοθετήσουμε ένα εύρος εκτιμητικών τιμών που 

περιέχει διάφορα beta που μπορεί να είναι αυτά που υπολογίζουν διεθνείς 

οργανισμοί αξιολόγησης (rating agencies) και το κλαδικό beta της χώρας. 

 

3.  Για το «πριμ του αγοραίου κινδύνου» (market – risk premium) 
 

Αυτό το ΠΡΙΜ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, επειδή μας εμφανίζει την 

«απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων» και δεν υπάρχουν διαθέσιμα ιστορικά 

δεδομένα (data) στις Αναδυόμενες αγορές, για τις αποδόσεις στις αγορές 

μετοχών και ομολόγων, οπότε δεν έχουμε εκτίμηση και για τις μελλοντικές 

αποσβέσεις, όταν ακόμη περισσότερο έχουν μεσολαβήσει και oiρυθμιστικές 

μεταβολές, επειδή είναι οικονομίες μετάβασης. 

Έτσι αναγκαστικά πρέπει να προσφύγουμε σ’ ένα πριμ κοντά σ’ αυτό των 

διεθνών αγορών (αφού και η προσέγγιση των αναδυομένων αγορών είναι 

μάλλον διαφαινόμενη). 
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4. Ο υπολογισμός του κόστους δανειακού κεφαλαίου (μετά φόρους) 

Το πρόβλημα κι εδώ είναι να έχουμε την «πραγματική απόδοση στη λήξη» 

του δανειακού κεφαλαίου, επειδή υπάρχουν βασικά επιτόκια μόνο 

βραχυπρόθεσμα. 

Έτσι το «δανειακό κόστος» (cost of debt) μιας ξένης εταιρίας σε μια 

αναδυόμενη αγορά υπολογίζεται από την πρόσθεση των παρακάτω: 

1.Κόστος δανειακού κεφαλαίου του κλάδου σε διεθνές επίπεδο,         

προσαρμοσμένο με το «κεφαλαιακής δομής στόχο» και τον τοπικό 

πληθωρισμό 

2. την πρόσθεση του επιτοκίου ελεύθερου ρίσκου 

3.   συν το πριμ της αξιολόγησης κατάταξης 

4.  συν την πληθωριστική διαφοροποίηση 

Κατόπιν αυτών το «κόστος δανειακού κεφαλαίου» για την εταιρία ΧΧ στην 

αναδυόμενη αγορά Κ, υπολογίζεται όπως παρακάτω: 

1. Απόδοση στη λήξη των 10ετών αμερ. Κρατικών ομολόγων  5.5% 

2. 10ετής πληθωριστική διαφοροποίηση της χώρας Κ   4.5% 

 Α-κίνδυνο επιτόκιο της Κ                              10% 

3. Διαφορά αποδόσεων ανάμεσα στα 10ετή στην Αμερική 

 κρατικό χρέος κοντά Β+ 10ετή εταιρικά ομόλογα     4% 

Κόστος δανειακού κεφαλαίου για την Α     14% 

 

2.3.9.3. Συμπεράσματα: για τον υπολογισμό του «κόστους του 

κεφαλαίου». 

Ενώ η διαδικασία αποτίμησης είναι η ίδια, στην πράξη επειδή οι τιμές – αξίες 

είναι πιο ευμετάβλητες, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε διάφορες προσεγγίσεις 

και τελικά να επιλέγουμε μια «ζώνη τιμών», που καθορίζεται από την ανάλυση 

των πιθανοσταθμισμένων ολοκληρωμένων σεναρίων, όπου οι 

«προεξοφλημένες ταμειακές ροές», με το μακροχρόνιο «πριμ κινδύνου 

χώρας» ,με συντελεστή π.χ. 1,5% στο «μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου» και 

τους «δείκτες αποδοτικότητας» επί των αγοραίων τιμών. 

Η εξουδετέρωση του κινδύνου χωράς μέσω της διεθνούς διαφοροποίησης.  

Ένας από τους βασικούς κανόνες στη διεθνή επενδυτική δράση, δηλαδή της 

επένδυσης στις διεθνείς χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές σε διάφορες 

χώρες, ήταν να διαφοροποιείς το χαρτοφυλάκιό σου σε διεθνές επίπεδο, γιατί 
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έχουν διαφορετικές συνδιακυμάνσεις.  

Και βέβαια αυτό στηριζόταν στο γεγονός ότι, όταν οι αποδόσεις των 

χρεογράφων (μετοχών) σε κάποια μέρη του κόσμου ήταν χαμηλή ή πολύ 

χαμηλή, σε άλλα χρηματιστήρια και κεφαλαιαγορές ήταν αντίθετα υψηλή ή 

υψηλότερη και έτσι (με την διεθνοποίηση των τοποθετήσεων σε χρεόγραφα), 

αντισταθμιζότανε η χαμηλή ή αρνητική απόδοση του επενδυτικού 

χαρτοφυλακίου που θα ήταν έτσι αν υπήρχε μονομερής γεωγραφική 

τοποθέτηση στο χαρτοφυλάκιο.  

Και βέβαια βασιζόμαστε στο γεγονός ότι, οι διάφορες κεφαλαιαγορές στα 

διάφορα σημεία του κόσμου, είχαν τη δική τους, ενδεχόμενη δυναμική, 

δηλαδή επηρεαζόταν κύρια από την τοπική δυναμική των εξελίξεων γύρω 

από την πορεία των τιμών των μετοχών.  

Δεν είχαμε δηλαδή μια ισχυρή επίδραση στη δυναμική και την πορεία των 

τιμών των μετοχών, από τις εξελίξεις και δυναμικές άλλων τόπων ή χωρών ή 

περιοχών.  

Δηλαδή ο συσχετισμός η διασύνδεση των διάφορων περιοχών του κόσμου 

δεν είναι τόσο στενός, ώστε να επηρεάζετε άμεσα βραχυχρόνια ή μια 

κεφαλαιαγορά από την άλλη. 

Έτσι π.χ. αν οι τιμές των μετοχών ενός Ευρωπαϊκού Χρηματιστηρίου π.χ. 

Παρισιού και Άμστερνταμ δεν πηγαίνουν καλά, το χαρτοφυλάκιο αντισταθμίζει 

τις ζημιές ή τις χαμηλές αποδόσεις από τα χρηματιστήρια του Χονγκ – Κονγκ 

και της Αθήνας που είχαν θετικές ταυτόχρονα αποδόσεις.  

Έτσι η διεθνής πρακτική και εμπειρία, ήταν να δημιουργείτε/ κατασκευάζετε 

«ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο σε διεθνή βάση, ώστε να έχει ο 

συνδυασμός αυτός σαν αποτέλεσμα τελικές υψηλές αποδόσεις με (σχετικά) 

χαμηλό ρίσκο.  

Έτσι έρευνες (Standard C. Beinstein) των ετών 1970 – 1975, έδειξαν ότι οι 

Αμερικανικές μετοχές είχαν για μια δωδεκαετία υψηλότερη απόδοση από τις 

μη Αμερικανικές μετοχές.  

Για μια διετία όμως (αυτής της περιόδου) οι αποδόσεις και των δύο ομάδων 

αυτών μετοχών ήταν η ίδια. 

Άλλες έρευνες (π.χ. της T. Power Price – Baltimore), που εξέτασαν τις 10 

μεγαλύτερες κεφαλαιαγορές του κόσμου, μεταξύ των ετών 1980 – 1999, οι 

Η.Π.Α. βρέθηκε μόνο (1) φορά το έτος 1982 είχε την καλύτερη απόδοση με 
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των 10.  

Βρέθηκε επίσης ότι σε σχέση με άλλες κεφαλαιαγορές το Χονγκ – Κονγκ είχε 

για δύο φορές καλύτερη απόδοση του. 

Στην συνέχεια όμως παρατηρείτε την τελευταία περίοδο ετών μια αλλαγή της 

τάσης, (από την προηγούμενη κατάσταση των διαφοροποιημένων διεθνώς 

αποδόσεων), αλλά η τάση που παρατηρείτε είναι η μη διαφοροποίηση των 

επενδύσεων δηλαδή μια τάση να είναι περίπου εξισωμένες ή χωρίς πολύ 

μεγάλες διαφορές στις αποδόσεις.  

Έτσι ο δείκτης της Standard d. Poor (S&P) 500 είχε μια πτώση κατά 12,8%. 

Αλλά κατά το ίδιο ποσοστό πτώση παρουσιάζετε και στις υπόλοιπες διεθνείς 

κεφαλαιαγορές.  

Έτσι στην Ευρωζώνη, οι τιμές των μετοχών παρουσίασε μια πτώση 12,9%. 

Στην Αγγλία η πτώση είναι 13,10%, στην Γαλλία κατά 12,9%, στην Γερμανία 

στο 13%, στον Καναδά στο 15,20% και την Σιγκαπούρη κατά 13%. 

Μοναδική εξαίρεση είναι η Ιαπωνία με ποσοστό μόλις 5,20%. Έτσι για δύο 

χρονιές στα διεθνή χρηματιστήρια η κίνηση των μετοχών ήταν προς την ίδια 

κατεύθυνση. 

Το ίδιο παρατηρήθηκε και στα ποσοστά πτώσης της απόδοσης των 

ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, γεγονός που επιβεβαιώνει την σταθερότητα της 

τάσης της εξίσωσης των αποδόσεων σε όλες τις διεθνείς κεφαλαιαγορές την 

ίδια χρονική περίοδο ή φάση.  

Όμως σήμερα η παγκοσμιοποίηση αναιρεί εν μέρει αλλά ουσιαστικά τον 

κανόνα της ασφάλειας στις διεθνείς επενδύσεις με την εξομοίωση των αγορών 

και των αγορών και των αποδόσεων, αφού σχεδόν ενιαιοποιεί όλες τις 

κεφαλαιαγορές. 
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2.4. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ   ΤΗΣ   ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 

24.1. Κριτική και αξιολόγηση της« θεωρίας αποτελεσματικών αγορών». 

Οι αντιρρήσεις για την ισχύ της. 

 

Η εμπειρία των εφαρμογών των διαφόρων μεθόδων πρόβλεψης της 

μελλοντικής κίνησης των τιμών, έδειξε, ότι είναι δύσκολο να εντοπίσει κάποιος 

(επενδυτής ή αναλυτής) επενδυτικές τεχνικές, οι οποίες μπορούν κατά 

συστηματικό τρόπο να αποφέρουν κέρδη, γιατί όλες οι μέθοδοι ισχύουν με 

παραδοχές ceteris paribus. 

Είτε ότι εφόσον υπάρχουν αυτές οι ceteris paribus συνθήκες με τις εκ των 

προτέρων παραδοχές, τότε η μέθοδος πρόβλεψης μπορεί να είναι 

αποτελεσματική, αλλά για την χρονική φάση και τις περιστάσεις που 

υπάρχουν εκείνη την περίοδο. 

Η οικονομική όμως και επιχειρηματική ζωή και το περιβάλλον, αλλάζουν 

ρυθμούς και κατευθύνσεις. με μεταβαλλόμενες συνεχώς τις «ροές» και τη 

δυναμική τους, αναλογία με τις περιστάσεις και τα νέα δεδομένα. 

Έτσι επειδή η οικονομική και επιχειρηματική δυναμική και οι διαρθρώσεις 

συνεχώς και μεταβάλλονται, αυτές οι μεταβολές επιδρούν άμεσα στην πορεία 

και αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.  

Αλλαγές τέτοιες είναι αυτές των μακροοικονομικών δεικτών όπως του 

πληθωρισμού και των επιτοκίων, των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων, η μεταβολή του ύψους του ιδίου κεφαλαίου ή 

το ύψος δανεισμού της επιχείρησης, αλλαγές στο μάνατζμεντ, τις αγοραίες 

συμπεριφορές και τον ανταγωνισμό, αλλάζουν ήπια ή πιο ισχυρά τη δυναμική 

των αποτελεσμάτων και κερδών των εταιριών. 

Άρα είναι δύσκολο να δεχθεί κανείς ότι το παρελθόν και οι παρελθούσες τιμές 

επηρεάζουν τις τιμές, οι οποίες βέβαια ενσωματώνουν τις νέες 

πραγματικότητες. Συνεπώς αποδεικνύουν τουλάχιστον την ισχύ της ήπιας 

μορφής της Θ.Α.Α. 
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Οι εμπειρικές μελέτες που έγιναν για τις άλλες δύο μορφές της «ημι-ισχυρής» 

και της «ισχυρής» μορφής, βγάζουν αντιφατικά συμπεράσματα τα οποία δεν 

στηρίζουν την αξιοπιστία και την αναμφισβήτητη ισχύ των θεωριών αυτών. 

Ιδίως δε σε χρηματιστηριακές αγορές που έχουν θεσμικές και λειτουργικές 

αδυναμίες, όπως π.χ. το ρυθμό – νομοθετικό πλαίσιο το επίπεδο 

μηχανογράφησης του χρηματιστηρίου.  

Το επίπεδο εκμετάλλευσης ότι ειδικά θέματα αυτά όπως και της 

πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, οι αδιαφανείς πρακτικές, η ρηχότητα 

της αγοράς, ο ρόλος της έντυπης πληροφορικής η χαμηλή ρευστότητα καθώς 

και μια σειρά άλλοι παρόμοιοι παράγοντες, που ανατρέπουν τις θεωρητικές 

παραδοχές για την εφαρμογή της Θ.Α.Α., και έτσι έμπρακτα αμφισβητείται 

μεθοδολογία και η αποτελεσματικότητά της. 

Μετά τον FAMA που πρωτοδιατύπωσε την «ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ» (Ε.Μ.Η) το 1970 και την επαναδιατύπωσή 

της από τον ίδιο το 1991 και άλλοι ερευνητές προσπάθησαν να στηρίξουν και 

να ενισχύσουν την θεωρία η το αξίωμα των ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, 

μέσα από εφαρμοσμένες έρευνες, ώστε να δουν κατά πόσον η θεωρία αυτή 

είναι ισχυρή και άρα μπορεί να ερμηνεύσει την πραγματικότητα.  

Άρα να χρησιμοποιηθεί, σαν μια εφαρμοστέα πρακτική στο χρηματιστήριο 

από έναν επενδυτή. 

Έτσι το 1998 ο JOACΙM COCHE, μελέτησε την αποτελεσματικότητα της 

αγοράς, με κεντρική ιδέα αυτή του «ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ» για τον 

καθαρισμό της μετοχικής αξίας (τιμής).  

Θεωρώντας ότι οι παίκτες - επενδυτές είναι επιχειρηματικοί οργανισμοί – 

μονάδες, που επενδύουν στο χρηματιστήριο για να βελτιώσουν την απόδοση 

των κεφαλαίων τους, αλλά με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια και ρευστοποιη-

σιμότητα. 

Διατυπώνει έτσι την άποψη ότι, οι «μονάδες» αυτές χρησιμοποιούν ένα λίγο - 

πολύ υπηρεσιακό γραφειοκρατικό μοντέλο, με διαδικαστικές ρουτίνες 

(Routines). 

Διαδικαστικές ρουτίνες που ανάγονται σε προβλέψιμα «συμπεριφορικά 

πρότυπα» (predictable behavioral patterns), που ερμηνεύουν με 

«κλισαρισμένες ενέργειες», τόσο την διαδικασία συλλογής πληροφοριών, όσο 

και τον τρόπο του σκέπτεσθαι και αποφάσεων γύρω από τις αναμενόμενες 
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εξελίξεις (expectations), καθώς και την εκτίμηση την δυναμική και την 

προοπτική μιας εταιρίας και της μετοχής της.  

Οι μονάδες αυτές στην επενδυτική τους πρακτική διαφοροποιούν την 

επενδυτική πρακτική και τον τρόπο σκέψης τους, επηρεαζόμενοι από την 

παρακολούθηση και επισκόπηση της αγοράς, ανανεώνοντας πιθανόν και 

τροποποιώντας την πρακτική αγοραπωλησιών τους με βάση την εμπειρία 

που αποκομίζουν. 

Ο IGNACIO PENA το 1998 επίσης, μελέτησε και πρότεινε μια άλλη 

προσέγγιση ανάλυσης και επενδυτικής συμπεριφοράς, που εδράζεται στην 

ικανότητα της «σχετικά τυπικής ισορροπίας» του εκτιμητικού μοντέλου της 

τιμής, να εξηγήσει δύο σημαντικές εμπειρικές ερευνητικές διαδικασίες και 

διαπιστώσεις για την εταιρική απόδοση (asset returns). 

Ότι η απόδοση μπορεί να προβλεφθεί με μια ομάδα μακρομεταβλητών (a set o 

macro variables). 

Ότι οι αποδόσεις υπόκεινται και εμφανίζουν μεγάλη μεταβλητότητα λόγω των 

ποικίλων παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη των τιμών. 

Αυτές οι εμπειρικές «διαδικαστικές πρακτικές» (regularities) βασίζονται σε 

μοντέλα της «διαχρονικής διατίμησης της αξίας» των μετοχών (intertemporal 

asset pricing models), που χρησιμοποιούν τριμηνιαίες και ετήσιες 

παρατηρήσεις από διάφορες χώρες. 

Τα «εξισορροπητικά μοντέλα» (Equilibrium models) φαίνεται ότι 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη ερμηνευτικότητα των «διακυμάνσεων» 

αποδοτικότητας(Volatility of returns) 

Ο ΚΑW OJAN το 1994 αναφέρεται αφενός στην δυναμική διαμόρφωσης της 

τιμής της μετοχικής αξίας, αφετέρου δε στην αποτελεσματικότητα της αγοράς 

βασικά για τις Λατινοαμερικάνικες αναδυόμενες (μη οργανικά αναπτυγμένες 

κεφαλαιαγορές, που εμφανίζουν αντιφατικά αποτελέσματα. 

Η μελέτη του που βασίζεται στην χρήση των «πολλαπλών δεικτών 

διακύμανσης» (multiple variance - ratio) και την στα τεστ της 

«αυτοσυσχέτισης κλασματικά ολοκληρωμένων κινητών μέσων όρων» 

(των τιμών των μετοχών) (auto - regressive fraction integrated moving 

average tests) καθώς και νέων δεδομένων για να επεξηγήσει αυτά τα 

αποτελέσματα.  

Ιστορικά η Θ.Α.Α. προτάθηκε για πρώτη φορά το 1970 από τον FAMA και η 

 204



γενική διατύπωση του δόγματος ότι «οι τιμές αντανακλούν πλήρως όλες τις 

διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν την «τρέχουσα αναφορική αξία» της 

μετοχής»,δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να υπάρξουν εναλλακτικές ελέγξιμες 

συνέπειες ή ερμηνευτικές υποθέσεις της Θ.Α.Α., που αναφέρονται σε 

ευρύτερες (ή στενότερες) εκδοχές της Θ.Α.Α. που εκφράζονται ανάλογα με 

την ποσότητα και ποιότητα των πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα 

«εκτιμητική αξία» (assets) της εταιρίας. 

Έτσι θα δούμε παρακάτω τις τρεις μορφές που παίρνει η Θ.Α.Α. 

1)  Την ήπια μορφή (Weak form) 

2)  Tην Hμι-δυναμική («μετρίως ισχυρή» μορφή (Semi - Strong) 

3)  Την «Ισχυρή» (Strong form) 

Ενώ κατ’ άλλους η μετρίως ισχυρή και η Ακραία Ισχυρή μορφή αποτελούν 

ενιαία ομάδα με δύο παραλλαγές. 
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2.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  ΤΗΣ  
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ    ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ  ΜΟΝΤΕΛΩΝ  
  
ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ     ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
2.5.1. Η αντιμετώπιση των μη ρεαλιστικών υποθέσεων . 
 

Η χρηματοοικονομική θεωρία είναι βασικά “κανονιστική” (normative) σαν 

επιστημονικός κλάδος, γιατί θέλει να προσδιορίσει τι πρέπει να κάνει σε κάθε 

περίπτωση και περίσταση ο οικονομικός διευθυντής μιας εταιρείας, ή ο 

χρηματοοικονομικός επενδυτικός σύμβουλος, ή και ο απλός επενδυτής. 

Παρ’ όλα αυτά είναι και “θετική” και “περιγραφική” ταυτόχρονα, λόγω της 

ιδιομορφίας των χρηματοοικονομικών σχέσεων.  

Οι χρηματοοικονομικές θεωρίες βασικά ξεκινούν με την θεώρηση σχετικά με 

το πώς συμπεριφέρονται οι επενδυτές (ο κόσμος) και οι επιχειρήσεις στις 

αγορές επενδυτικού χαρακτήρα. 

Έτσι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που η πράξη και οι διάφορες επιλογές 

(του οικονομικού διευθυντή) βρίσκει αντίθετους τους θεωρητικούς της 

χρηματοοικονομικής. Τότε ερχόμαστε σε μια κατάσταση “διλήμματος”. 

Και το ζήτημα που μπαίνει, είναι “τι +ισχύει σ’ αυτήν την περίπτωση”; 

Η απάντηση εδώ δεν μπορεί να είναι ξεκάθαρη λόγω της ίδιας της φύσης της 

πολυπλοκότητας ή πολλαπλότητας των εξαρτήσεων ανάμεσα στα διάφορα 

χρηματοοικονομικά φαινόμενα. 

Έτσι είναι δυνατόν να εμφανισθούν οι ακόλουθες καταστάσεις: 

 α) Σε αρκετές περιπτώσεις αναρωτιόμαστε, αν η θεωρία είναι λάθος ή ο 

οικονομικός διευθυντής έκανε λαθεμένη κίνηση η επιλογή. 

Φαίνεται λοιπόν σε αρκετές ή κάποιες περιπτώσεις κατά τις απόψεις μιας 

μερίδας ειδικών, ότι η χρηματοοικονομική θεωρία, βασίζεται σε “μη 

ρεαλιστικές” υποθέσεις, και συνεπώς σε “Κανόνες αποφάσεων και επιλογών”, 

που υποδεικνύει η θεωρία δεν είναι ισχυρές για τον πραγματικό κόσμο, 

γεγονός που αναγκάζει τον οικονομικό διευθυντή ή επενδυτικό σύμβουλο, να 

δράσει και ν’ αποφασίσει με βάση την ενόρασή του για την “πραγματική” 

κατάσταση και δυναμική που αντιλαμβάνεται αυτός, μέσα από τις 

αντικρουόμενες προσεγγίσεις ή αντιλήψεις της θεωρίας και πραγματικότητας 
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και την εμπειρία της θεωρίας που διαμορφώνεται ώστε να εξηγήσει τη 

συμπεριφορά των ατόμων, εταιριών και αγορών. 

β) Σε άλλες περιπτώσεις είναι αδύνατο να εφαρμόσουμε την συγκεκριμένη 

θεωρία (θεωρητική πρόταση), επειδή δεν μπορούμε ν’ αποκτήσουμε τ’ 

απαραίτητα δεδομένα για την εφαρμογή της. 

Δηλαδή εδώ η θεωρία είναι σωστή και πραγματιστική, αλλά μπορεί να έχει 

μόνον έμμεση (ή εξ αντανακλάσεως) εφαρμογή σ’ αυτό που αποκαλούμε 

“ενόραση”, για το ποιες πρέπει να είναι οι σωστές αποφάσεις και πράξεις στην 

αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής δυναμικής στις αγορές και τις 

επενδυτικές αποφάσεις. 

γ) Σ’ άλλες περιπτώσεις μπορεί η θεωρία να είναι σωστή και να είναι δυνατή 

η εφαρμογή της, αλλά το κόστος της δεν είναι ανάλογο με το αποτέλεσμα και 

έτσι μπορεί να εγκαταλειφθεί (λόγω υψηλού κόστους). 

δ) Τέλος μπορεί σ’ άλλες περιπτώσεις, η μεν θεωρία να είναι ρεαλιστική και 

μπορεί να εφαρμοσθεί, αλλά εξαιτίας είτε αδράνειας είτε ανεπάρκειας στον 

τρόπο εφαρμογής της που αναφέρεται σε μια παλιομοδίτικη αντίληψη και 

πρακτική, ν’ αποτύχει ως προς τ’ αποτελέσματα. Και τότε αυτό απαιτεί ν’ 

αλλάξει “βίαια”, μέσω της πίεσης του ανταγωνισμού να εφαρμοσθεί με τον 

σωστό τρόπο η θεωρία σε αλληλουχία με τους δυναμικούς παράγοντες των 

αγορών, των θεσμών και των νοοτροπιών-συμπεριφορών. 

Σ’ αυτήν την περίπτωση, η επικρατούσα αντίληψη είναι ότι: Εάν οι διαφορές 

συνεχίζουν να είναι “ανεξήγητες” ανάμεσα στην θεωρία και την πράξη τότε, 

αυτή που μπαίνει υπό έρευνα και αμφισβήτηση είναι η θεωρία και οι 

υποθέσεις της. 

Η Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Θεωρία λοιπόν έχει δεχθεί ότι οι θεωρίες 

για να είναι αποδεκτές, πρέπει να εξηγούν την χρηματοοικονομική 

πραγματικότητα, δηλ. τον πραγματικό κόσμο και εφ’ όσον είναι ασυνεπείς ή 

ανεπαρκείς, ή ισχύουν κάτω από εξαιρετικές ή ειδικές συνθήκες πρέπει ν’ 

αναθεωρούνται ή ν’ απορρίπτονται προς όφελος μιας άλλης εναλλακτικής 

θεωρίας, όπως για παράδειγμα ανάμεσα στις προτάσεις του CAPM και της 

APT για την τιμολόγηση των μετοχών. 

Τότε η επίλυση του ζητήματος των διαφορών ανάμεσα στη θεωρία και την 

πράξη, επέρχεται με την διεξοδική ανάλυση των “πρωτογενών” υποθέσεων 

της θεωρίας (primary assumptions) με τις ερευνητικές εμπειρικές αποδείξεις, 
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οι οποίες είτε επιβεβαιώνουν είτε απορρίπτουν την θεωρία ή την τροποποιούν 

ως προς ένα μέρος των υποθέσεών της. 

 

2.5.2. Τα   συμπεράσματα για τις αποτελεσματικές κεφαλαιαγορές. 

 
 Η προσέγγιση των τέλειων η αποτελεσματικών κεφαλαιαγορών είναι 

κεντρικού χαρακτήρα βασική θεωρία της χρηματοοικονομικής, πάνω στην 

οποία βασίζονται οι παραδοχές και οι απόψεις σε όλα τα σύγχρονα 

χρηματοοικονομικά θέματα, ξεκινούν ακριβώς από το αξίωμα η την θεωρία 

των « αποτελεσματικών Κεφαλαιαγορών». 

Για παράδειγμα η θεωρία των τέλειων η αποτελεσματικών “Κεφαλαιαγορών” 

(perfect or frictionless Capital Markets) έχει πολλές παραδοχές που δεν 

ισχύουν στην πράξη, όπως  

α) η μη ύπαρξη κόστους συναλλαγών (brokerage costs) ή  

β) δεν υπάρχουν φόροι  

γ) ότι δεν υπάρχει κόστος για την απόκτηση πληροφοριών (και άρα όλα έχουν την ίδια 

πληροφόρηση) και 

δ) ότι όλοι οι επενδυτές έχουν τις ίδιες (δηλαδή ομοιογενείς) προσδοκίες και υποθέσεις. 

 Τα περισσότερα απ’ αυτά δεν υφίστανται στην πράξη και άρα οι υποθέσεις της 

θεωρίας αυτής (assumptions) είναι στον αέρα, και μιλάμε για μια θεωρία-βάση 

για την θεμελίωση του κλάδου χρηματοοικονομικής. 

 Αλλά μεταξύ τόσο των θεωρητικών όσο και των επενδυτικών μάνατζερς, τείνει 

να επικρατήσει η προσέγγιση ότι, δεν έχει τόση σημασία να κρίνουμε την 

ρεαλιστικότητα των υποθέσεων της θεωρίας όσο το γεγονός, του πόσο 

συνεπείς είναι οι προβλέψεις της σε σχέση με την πρακτική συμπεριφορά 

(actual behavior) των επενδυτών και ειδικών διαχειριστών κεφαλαίων και 

χρήματος στις αγορές. 

Και εάν η θεωρία και οι υποθέσεις της φαίνονται λογικές και αξιολογημένες 

σύμφωνα με την εκφραζόμενη επενδυτική συμπεριφορά τότε σε γενικό 

επίπεδο η θεωρία είναι αποδεκτή, ανεξάρτητα από τον ρεαλισμό των 

υποθέσεών της. 

Τέτοια είναι η περίπτωση της θεωρητικής πρότασης του γνωστού μοντέλου 

CAPM για την τιμολόγηση-αξία των μετοχών. 
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2.5.3. Η αξιολόγηση της θεωρίας αποτελεσματικών αγορών μετά τις 

εμπειρικές έρευνες. 

 
Κατά τη «Θεωρία των Αποτελεσματικών Αγορών» (ΕΜH) που αποτελεί 

βασικό στοιχειό της σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίου ,δεν έχει νόημα να 

κάνει κάποιος αναλύσεις για μια συγκεκριμένη μετοχή για να δει αν είναι 

υπερτιμημένη ή υποτιμημένη (όπως κάνουν η τεχνική και η θεμελιακή 

ανάλυση των τιμών). 

Και αυτό γιατί η αγορά που είναι «αποτελεσματική» έχει φέρει τις τιμές των 

μετοχών στο επίπεδο εκείνο όπου εξισώνονται οι αποδοχές όλων των 

μετοχών χωρίς να προλάβει κανείς να κάνει χρήση πληροφοριών, εσωτερική 

ή εξωτερικής υφής και να βγάλει υπερβάλλοντα κέρδη. Αυτό είναι και ο 

ορισμός της Αποτελεσματικής Αγοράς.  

Γιατί ήδη για τις μετοχές με προοπτικές υψηλών κερδών ή ζημιών η αγορά 

επειδή είναι αποτελεσματική, έχει ενσωματώσει σε ελάχιστο χρόνο στην τιμή 

της μετοχής τις προοπτικές αυτές δηλαδή σε ανοδική είτε σε πτωτική 

κατεύθυνση.  

Δηλαδή ανάλογα με την κερδοφορία (ή ζημιά) που προεξοφλείτε, η αγορά 

προεξοφλεί εκτιμήσεις, πληροφορίες και προσδοκίες και σχεδόν αυτόματα τις 

ενσωματώνει στην τιμή της μετοχής της εταιρίας (με βάση τους μηχανισμούς 

των αγορών). 

Η Αποτελεσματικότητα λοιπόν συνίσταται στο ότι οι τιμές αντικατοπτρίζουν 

«πλήρως και σωστά» όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν την 

εταιρία και την μετοχή της. 

Αυτό όμως προϋποθέτει α) την ανοιχτή πρόσβαση κατ’ αρχάς στην 

πληροφόρηση και β) ίση μεταχείριση όλων των ενδιαφερόμενων. Αν όμως δεν 

ισχύουν αυτά τότε η αγορά δεν είναι αποτελεσματική, οπότε καταρρέει το 

επιχείρημα της θεωρίας αυτής για τον τρόπο σχηματισμού των τιμών. 

Το βασικό δόγμα της «Θ.Α.Α.» είναι ότι: «Σε μια αποτελεσματική αγορά, είναι αδύνατο 

να προβλέψει κάποιος τις μελλοντικές τιμές των μετοχών, γιατί και όταν αλλάζουν τα 

δεδομένα (εταιρικά, κλαδικά και μακροοικονομικά) η αγορά ενσωματώνει πάλι 

ταχύτατα τις νέες πληροφορίες και εκτιμήσεις στις τιμές ώστε να υπάρχει 

εξισορρόπηση της απόδοσης. 

Βέβαια και εδώ υπάρχουν τρεις διαφορετικές παραλλαγές στη Θ.Α.Α. όπως 
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τις διατύπωσε ο διαμορφωτής της θεωρίας Eugene Fama54. 

1. Η ΗΠΙΑ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Weak form) που λέει ότι 

δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών και να επιτευχθούν 

υπερκέρδη βασισμένη στην πορεία των τιμών του παρελθόντος. (Αντίθετα με 

την τεχνική ανάλυση). 

2. Η ΗΜΙ-ΙΣΧΥΡΗ ΜΟΡΦΗ που λέει ότι δεν είναι δυνατόν να 

προβλεφθούν οι μελλοντικές τιμές ακόμη και με βάση τα τρέχοντα νέα 

στοιχεία και πληροφορίες, που δημοσιεύονται ή διαδίδονται για την εταιρία. 

3. Η ΙΣΧΥΡΗ ΜΟΡΦΗ (Strong form) αποτελεσματικότητας που λέει ότι 

ακόμα και δημόσιες ανακοινώσεις και δημοσιευμένες πληροφορίες για 

μελλοντικά γεγονότα και εταιρικές εξελίξεις, αλλά και ακόμη η ιδιωτική κατοχή 

πληροφοριών δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν προνομιακά ή γρηγορότερα 

από κάποιους, ώστε να κερδοσκοπήσουν κάνοντας πιο έγκαιρα τοποθετήσεις 

αγοράς ή πώλησης/ 

Γιατί η αγορά έχει τέτοια αποτελεσματικότητα, που και πάλι έχει ήδη ενσωμα-

τώσει αυτές τις πληροφορίες και εκπληρώνει στις τιμές της μετοχής πριν προ-

λάβουν κάποιοι να κάνουν προνομιακή χρήση τους.  

Αλλά και η Θεμελιακή ανάλυση αναιρείται με την ημιισχυρή μορφή, αφού ούτε 

οι τρέχουσες πληροφορίες μπορούν να επηρεάσουν τη δυνατότητα πρόβλε-

ψης, αφού οι τιμές της επόμενης μέρας αντανακλούν στην τιμή τα νέα της 

ίδιας εκείνης μέρας και δεν εξαρτώνται από τις σημερινές ιστορικές τιμές.  

Στο θέμα αυτό η μελέτη55 του καθηγητή Βαζακίδη είναι ενδεικτική για την τη 

συμπεριφορά των μετοχών στα χρηματιστήρια, όπου ερευνά εάν οι τιμές 

συμπεριφέροντε κατά την εμπειρική απόδειξη πρόβλεψη του Fama, ότι οι 

ιστορικές τιμές και αποδόσεις στα χρηματιστήρια δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών και των 

αποδόσεις στα χρηματιστήρια 

Ο σκοπός αυτής της μελέτης του παραπάνω συγγραφέως, είναι να ερευνήσει, 

εάν το πρότυπο αγοράς Dimson εξηγεί καλύτερα τη συμπεριφορά των 

                                            
54 Fama, Eugene F. ,,1970, ‘Efficient Capitals Markets: A Review of Theory 
and Empirical Work’, The Journal of Finance, 1970, σελ. 226-241 
55 Vazakides Athanasios , Testing simple versus Dimson market models:  
The case of the Athens Stock Exchange», European Journal of Economics, 
Finance and Administrative Sciences 
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μετοχές από το απλό πρότυπο αγοράς στην συναλλαγές μετοχών στο 

Χρηματιστήριο της Αθήνας-Χ.Α.Α.. 

Το στοιχείο που χρησιμοποιείται στην ανάλυση καλύπτει μηνιαία την περίοδο 

από τον Μάρτιο του 2001 μέχρι τον Αύγουστο του 2005 

 Τα OLS και GARCH-M(p,q),), μέθοδοι εκτίμησης56 έχουν χρησιμοποιηθεί 

στην ανάλυση.  

Αν και το τ που ολοκληρώνει που είναι εκεί κανένας ένας ευδιάκριτος μεταξύ 

του απλού προτύπου αγοράς και του προτύπου αγοράς Dimson, φαίνεται ότι 

το απλό πρότυπο αγοράς είναι μάλλον πιό προτιμητέο στους περισσότερους 

τομείς στην ανταλλαγή αποθεμάτων της Αθήνας.  

Σύμφωνα με την Fama57 (1976) η « αποδοτικότητα ήπιας αγοράς» -weak 

market efficiency’ έχει οριστεί σαν η περίπτωση ,όπου οι ιστορικές τιμές και 

αποδόσεις στα χρηματιστήρια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών και των αποδόσεις στα χρηματιστήρια. Με 

άλλα λόγια, εάν ένα χρηματιστήριο είναι αδύναμα ανεπαρκές, κατόπιν είναι 

δυνατό να χτιστούν και να χρησιμοποιηθούν τα λειτουργικά πρότυπα για την 

πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών και επιστρέφει στα χρηματιστήρια 

                                            
56 Vazakides Athanasios , Testing simple versus Dimson market models:  
The case of the Athens Stock Exchange», European Journal of Economics, 
Finance and Administrative Sciences . 
57 Fama, Eugene F. ,,1970, ‘Efficient Capitals Markets: A Review of Theory 
and Empirical Work’, The Journal of Finance, 1970 
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2.5.4. Το ζήτημα  της εκτίμησης του βαθμού του χρηματοοικονομικού 

κινδύνου στον υπολογισμό των χρηματοροών. 

 
 Η εκτίμηση του βαθμού του χρηματοοικονομικού κινδύνου που εμφανίζουν οι 
μελλοντικές ταμειακές ροές,- Η χρήση των προεξοφλημένων ταμειακών ροών 
 
. 

Ένα άλλο βασικό θέμα   υπολογιστικής  φύσεως της χρηματοοικονομικής 

θεωρίας, είναι αυτό που αναφέρεται στην τρόπο  ή;  μεθοδολογία  της 

“Αποτίμησης των Μελλοντικών Ταμιακών Ροών”, και ονομάζεται και  

“Ανάλυση των προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών”58 (Discounted Cash flow 

analysis) – DCF analysis). 

Η βασική ιδέα του υπολογισμού των «μελλοντικών ταμειακών ροών», είναι 

η “Χρονική Αξία του Χρήματος” (time Value of money), επειδή ένα ευρώ που 

επενδύεται σήμερα δίνει εισόδημα ήδη από αυτήν την χρονική στιγμή και  έχει  

άλλη  αξία , έναντι ενός ευρώ που θα κατέχουμε στο μέλλον και θα δίνει 

εισόδημα από τότε. 

Αυτό που πρέπει να υπολογισθεί εδώ, πέρα από την καθ’ αυτή δυσκολία 

να υπολογισθούν οι μελλοντικές ταμιακές εισροές, (είτε από ένα χρεόγραφο-

μετοχή, είτε  από ένα νέο επενδυτικό σχέδιο), είναι η εκτίμηση του βαθμού του 

χρηματοοικονομικού κινδύνου (riskiness) που εμφανίζουν οι μελλοντικές 

ταμειακές ροές και ο τρόπος ενσωμάτωσης του στην ανάλυση, ώστε ν’ 

αναχθούν σε «καθαρές παρούσες αξίες» – ΚΠΑ. 

Αυτό γίνεται με δύο τρόπους59  

α) Την “Ισοδύναμη Βεβαιότητα” (certainty equivalent – CE) όπου 

αφαιρούμε ένα ποσό για τον εκτιμώμενο κίνδυνο ή  

β) την μέθοδο του “κίνδυνο-προσαρμοσμένου προεξοφλητικού επιτοκίου” 

(Risk-adjusted discount rate –RADR) όπου εδώ πρέπει να προσδιορίσουμε το 

ύψος του εκάστοτε προεξοφλητικού επιτοκίου ανάλογα με το εκτιμώμενο 

ύψος του κινδύνου. 

                                            
58 Williams J.B.: The theory of investment Value (Cambridge, Mass; Harward 
University Press 1938.  
59 Gordon J. Myron, 1962,The investment, financing and Valuation of the 
Corporation. Home wood-Illinois, Irwin 1962. 
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Στην μέθοδο DCF λαμβάνεται υπ’ όψη και το “Κόστος Ευκαιρίας” 

(opportunity cost) της εναλλακτικής τοποθέτησης του επενδυτικού κεφαλαίου 

τουλάχιστον σε μη-κινδυνοφόρες επενδύσεις (π.χ. κυβερνητικά χρεόγραφα 

κ.λπ.) προσδιορίζοντας ένα προεξοφλητικό επιτόκιο γι’ αυτό το κόστος αυτό 

που θα αντανακλά τρεις παράγοντες. 

α) Το βαθμό κινδύνου των χρηματοροών. Αυτός θα είναι μεγαλύτερος όσο 

πιο επικίνδυνη είναι η επένδυση (π.χ. οι μετοχές έναντι των ομολόγων) 

β) Το επικρατούν επίπεδο των ποσοστών αποδόσεων στην οικονομία την 

κάθε περίοδο (prevailing level of rates of return). Αυτό εξαρτάται σε κάθε 

περίοδο από το ύψος του πληθωρισμού, το ύψος των επιτοκίων). 

γ) Τον χρονισμό στον υπολογισμό των χρηματοροών. 

Αυτός συνήθως είναι σε ετήσια βάση, (μπορεί και εξαμηνιαία ή τρίμηνη) 

και τότε έχουμε την αναγωγή σε όρους ανάλογα αν και όλοι οι στάνταρ 

πίνακες αναφέρονται σε ετήσια προεξοφλητικά επιτόκια ή ποσοστά. 

Χαρακτηριστική περίπτωση ασυμβατότητας με την πραγματικότητα 

μπορούμε να αναφέρουμε την θεωρία των MODIGLIANI – MILLER. 

 
 
 Η ασυμβατότητα της θεωρίας της μερισματικής απόδοσης των MODIGLIANI – 
MILLER. 
 

Εδώ έχουμε μια διαφοροποίηση από την ορθόδοξη και κυρίαρχη άποψη της 

χρηματοοικονομικής και μια ασυμβατότητα, γιατί θεωρείτε ότι, η πολιτική 

κεφαλαιακού προϋπολογισμού (Capital budgeting policy) δεν επηρεάζεται 

από την μερισματική πολιτική, γιατί οι επενδυτές συμπεριφέρονται ορθολογικά 

Η νεωτεριστική και μάλλον ανορθόδοξη θεωρητική πρόταση των Modigliani – 

Miller, είναι ότι δεν σχετίζετε το είδος της “Μερισματικής Πολιτικής” με το ύψος 

της τιμής της μετοχής της εταιρείας, δηλ. θεωρούν ότι η μερισματική πολιτική 

(ύψος διανεμόμενων μερισμάτων) δεν επηρεάζει την τιμή της μετοχής. 

Αυτό με βάση τις παρακάτω παραδοχές που βασίζονται στο αξίωμα για τις 

“τέλειες κεφαλαιαγορές”, θεωρούν ότι: 

α) Η πολιτική κεφαλαιακού προϋπολογισμού (Capital budgeting policy) δεν 

επηρεάζεται από την μερισματική πολιτική και 

β) ότι όλοι οι επενδυτές συμπεριφέρονται ορθολογικά. 

Το επιχείρημά της είναι ότι κάθε χρηματική μονάδα (ευρώ ή δολάριο) που 
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πληρώνεται στους μετόχους, μειώνει τα «κέρδη σε νέον» (retained earnings) 

και αυτό μειώνει την δυνατότητα νέων επενδύσεων. 

Αλλά έτσι η εταιρεία προσελκύει νέους μετόχους (νέο κεφάλαιο) όπου αυτό 

μειώνει την μελλοντική δυνατότητα υψηλών μερισμάτων των παλιών μετόχων 

μόνον, γι’ αυτό και δεν έχει επίδραση στην τιμή της μετοχής, αφού η εισροή 

νέων συνεχώς μετόχων κρατάει την τιμή της μετοχής σε δίκαιο επίπεδο60. 

Η θεωρία των Μ & Μ αμφισβητήθηκε ισχυρά και για κάποιο διάστημα 

απορρίφθηκε από τους ανθρώπους της πράξης (Managers, Συμβούλους) 

αλλά στην συνέχεια επανήλθε, καθώς δόθηκαν αθωωτικά στοιχεία στην 

θεωρητική αυτή πρόταση, καθώς στην πραγματικότητα, υπάρχουν 

επιβαρύνσεις των μερισμάτων από υψηλά κόστη συναλλαγών, σοβαρές 

φορολογικές επιβαρύνσεις, αλλά και ατέλειες στην κατανομή της γνώσης και 

πληροφόρησης που είναι πιο σημαντικά γεγονότα και στοιχεία από το 

καθαυτό ύψος του διανεμόμενου μερίσματος. 

                                            
60 (Modigliani, F.,Miller h. M., 1958,The cost of capital, corporate finance and 
the theory of investment“.American Economic Review No 48 . 
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2.5.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ : για  την  

εξουδετέρωση του κινδύνου χωράς μέσω της διεθνούς διαφοροποίησης 

 
 
Ενώ η διαδικασία αποτίμησης είναι η ίδια, στην πράξη επειδή οι τιμές – 

αξίες είναι πιο ευμετάβλητες, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε διάφορες 

προσεγγίσεις και τελικά να επιλέγουμε μια «ζώνη τιμών», που καθορίζεται 

από την ανάλυση των πιθανοσταθμισμένων ολοκληρωμένων σεναρίων, όπου 

οι «προεξοφλημένες ταμειακές ροές», με το μακροχρόνιο «πριμ κινδύνου 

χώρας» ,με συντελεστή π.χ. 1,5% στο «μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου» και 

τους «δείκτες αποδοτικότητας» επί των αγοραίων τιμών. 

Η εξουδετέρωση του κινδύνου χωράς μέσω της διεθνούς διαφοροποίησης.  

Ένας από τους βασικούς κανόνες στη διεθνή επενδυτική δράση, δηλαδή της 

επένδυσης στις διεθνείς χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές σε διάφορες 

χώρες, ήταν να διαφοροποιείς το χαρτοφυλάκιό σου σε διεθνές επίπεδο, γιατί 

έχουν διαφορετικές συνδιακυμάνσεις.  

Και βέβαια αυτό στηριζόταν στο γεγονός ότι, όταν οι αποδόσεις των χρεο-

γράφων (μετοχών) σε κάποια μέρη του κόσμου ήταν χαμηλή ή πολύ χαμηλή, 

σε άλλα χρηματιστήρια και κεφαλαιαγορές ήταν αντίθετα υψηλή ή υψηλότερη 

και έτσι ( με την διεθνοποίηση των τοποθετήσεων σε χρεόγραφα), αντιστα-

θμιζότανε η χαμηλή ή αρνητική απόδοση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου που 

θα ήταν έτσι αν υπήρχε μονομερής γεωγραφική τοποθέτηση στο χαρτο-

φυλάκιο.  

Και βέβαια βασιζόμαστε στο γεγονός ότι, οι διάφορες κεφαλαιαγορές στα 

διάφορα σημεία του κόσμου, είχαν τη δική τους, ενδεχόμενη δυναμική, 

δηλαδή επηρεαζόταν κύρια από την τοπική δυναμική των εξελίξεων γύρω 

από την πορεία των τιμών των μετοχών.  

Δεν είχαμε δηλαδή μια ισχυρή επίδραση στη δυναμική και την πορεία των 

τιμών των μετοχών, από τις εξελίξεις και δυναμικές άλλων τόπων ή χωρών ή 

περιοχών.  

Δηλαδή ο συσχετισμός η διασύνδεση των διάφορων περιοχών του κόσμου 

δεν είναι τόσο στενός, ώστε να επηρεάζετε άμεσα βραχυχρόνια ή μια 

κεφαλαιαγορά από την άλλη. 
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Έτσι π.χ. αν οι τιμές των μετοχών ενός Ευρωπαϊκού Χρηματιστηρίου π.χ. 

Παρισιού και Άμστερνταμ δεν πηγαίνουν καλά, το χαρτοφυλάκιο αντισταθμίζει 

τις ζημιές ή τις χαμηλές αποδόσεις από τα χρηματιστήρια του Χονγκ – Κονγκ 

και της Αθήνας που είχαν θετικές ταυτόχρονα αποδόσεις.  

Έτσι η διεθνής πρακτική και εμπειρία, ήταν να δημιουργείτε/ κατασκευάζετε 

ένα «διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο» σε διεθνή βάση, ώστε να έχει ο 

συνδυασμός αυτός σαν αποτέλεσμα τελικές υψηλές αποδόσεις με (σχετικά) 

χαμηλό ρίσκο.  

Έτσι έρευνες (Standard C. Beinstein) των ετών 1970 – 1975, έδειξαν ότι οι 

Αμερικανικές μετοχές είχαν για μια δωδεκαετία υψηλότερη απόδοση από τις 

μη Αμερικανικές μετοχές.  

Για μια διετία όμως (αυτής της περιόδου) οι αποδόσεις και των δύο ομάδων 

αυτών μετοχών ήταν η ίδια. 

Άλλες έρευνες (π.χ. της T. Power Price – Baltimore ,1999), που εξέτασαν τις 

10 μεγαλύτερες κεφαλαιαγορές του κόσμου, μεταξύ των ετών 1980 – 1999, οι 

Η.Π.Α. βρέθηκε μόνο (1) φορά το έτος 1982 είχε την καλύτερη απόδοση με 

των 10.  

Βρέθηκε επίσης ότι σε σχέση με άλλες κεφαλαιαγορές το Χονγκ – Κονγκ 

είχε για δύο φορές καλύτερη απόδοση του. 

Στην συνέχεια όμως παρατηρείτε την τελευταία περίοδο ετών μια αλλαγή της 

τάσης, (από την προηγούμενη κατάσταση των διαφοροποιημένων διεθνώς 

αποδόσεων), αλλά η τάση που παρατηρείτε είναι η μη διαφοροποίηση των 

επενδύσεων δηλαδή μια τάση να είναι περίπου εξισωμένες ή χωρίς πολύ 

μεγάλες διαφορές στις αποδόσεις.  

Έτσι ο δείκτης της Standard d. Poor (S&P) 500 είχε μια πτώση κατά 12,8%. 

Αλλά κατά το ίδιο ποσοστό πτώση παρουσιάζετε και στις υπόλοιπες διεθνείς 

κεφαλαιαγορές.  

Έτσι στην Ευρωζώνη, οι τιμές των μετοχών παρουσίασε μια πτώση 12,9%. 

Στην Αγγλία η πτώση είναι 13,10%, στην Γαλλία κατά 12,9%, στην Γερμανία 

στο 13%, στον Καναδά στο 15,20% και την Σιγκαπούρη κατά 13%. 

Μοναδική εξαίρεση είναι η Ιαπωνία με ποσοστό μόλις 5,20%. Έτσι για δύο 

χρονιές στα διεθνή χρηματιστήρια η κίνηση των μετοχών ήταν προς την ίδια 

κατεύθυνση. 

Το ίδιο παρατηρήθηκε και στα ποσοστά πτώσης της απόδοσης των 
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ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, γεγονός που επιβεβαιώνει την σταθερότητα της 

τάσης της εξίσωσης των αποδόσεων σε όλες τις διεθνείς κεφαλαιαγορές την 

ίδια χρονική περίοδο ή φάση.  

Όμως σήμερα η παγκοσμιοποίηση αναιρεί εν μέρει αλλά ουσιαστικά 

τον κανόνα της ασφάλειας στις διεθνείς επενδύσεις με την εξομοίωση των 

αγορών και των αγορών και των αποδόσεων, αφού σχεδόν ενιαιοποιεί όλες 

τις κεφαλαιαγορές. 

 

 Αξιολόγηση των «παραγώγων προϊόντων αντιστάθμισης απωλειών». 
 
Επίσης η πρόσθεση στο μοντέλο των «παραγώγων» προϊόντων άμυνας  

(δηλ. αντιστάθμισης απωλειών), σε πτωτικές φάσεις, μέσω διαφόρων 

παραγώγων (derivatives) προϊόντων, γεγονός που μειώνει επίσης τον κίνδυνο 

του χαρτοφυλακίου, αφού απώλειες από τα πρωτογενή – υποκείμενα 

χρεόγραφα αντισταθμίζονται από τα κέρδη των παραγώγων προϊόντων, τα 

οποία είναι σχεδιασμένα να δημιουργούν κέρδη όταν οι τιμές στα 

χρηματιστήρια πέφτουν. 

Επίσης έχει ενσωματωθεί στο μοντέλο και η περίπτωση των «ανοιχτών επί 

πιστώσει πωλήσεων» (το γνωστό Short – Selling), που δεν έχει κόστος 

κεφαλαίου και διογκώνει την ρευστότητα της αγοράς, γεγονός που αυξάνει 

βέβαια την κερδοσκοπική κυκλοφορία των μετοχών, στρεβλώνοντας όμως τις 

πηγές απόδοσης, που προβλέπει το μοντέλο. 

 

Μετά  την  την  πολλαπλή διερεύνηση  των  διαφόρων  παραλλαγών  του  

CAPM, θα  εξετάσουμε  ένα  μοντέλο  με  λιγότερους  περιορισμούς  από  

αυτό,  το  οποίο  προτείνει ένα  εναλλακτικό  μοντέλο  για  την  μετρηση  του  

κινδύνουs    βασισμένο στην επίδραση επι  των  εταιρικών  κερδών  και  cash   

flows   διαφόρων  μακροοικονομικών  παραγόντων , βασιζει  δε στις  ευκαιρίες  

κερδοφορίας  στο    arbitrage.
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2.5.6. Η Θεωρία   της  τιμολόγησης μετοχών   βάση  του  Arbitrage»- 
APT-  Arbitrage Pricing Theory. 
  
«Θεωρία της τιμολόγησης βάσει της αντισταθμιστικής εξισορρόπησης»- 
Arbitrage»-) 
 
 
Μια ακόμα όμως μεγαλύτερη τροποποίηση των  μοντέλων  ισορροπίας  

έδωσε  ο  προβληματισμός61   γύρω   από     μια  σειρά   κύρια 

μακροοικονομικούς  παράγοντες, που επιδρούν  εξειδικευμένα  ο καθένας σε 

κάθε χρονική στιγμή και συγκυρία (όπως   είναι  οι μεταβολές στον   

πληθωρισμό, τα επιτόκια,   το  Α.Ε.Π. η  βιομηχανική  παραγωγή, αλλά και   

άλλους μικροοικονομικού  χαρακτήρα,   όπως η αλλαγή στη σχέση «ιδίων 

προς ξένα» κεφάλαια ή τα   νέα προϊόντα, ή τη νοοτροπία του management, 

γιατί φαίνονταν ότι καθένας τους ανάλογα με τη χρονική συγκυρία,  

συνεισέφερε στα αποτελέσματα περισσότερο ή λιγότερο και συνεπώς και 

στην απόδοση των μετοχών. 

Κάτω  από  αυτό  το  πρίσμα και  την  προσέγγιση,  διαμορφώθηκε  το 

γνωστό μοντέλο APT- «Θεωρία της τιμολόγησης των  μετοχων βάσει  του  

Αρμπιτράζ, δηλ. της αντισταθμιστικής εξισορρόπησης των  τιμών» (Arbitrage 

pricing Theory- or Model). 

 Η  φιλοσοφία της μεθόδου επικεντρώνεται  κύρια  σε μια  σειρά 

μακροοικονομικών  μεταβλητών και  ιδίως  στον εντοπισμό  των κάθε φορά  

πιο  καθοριστικών  από  αυτούς  τους  παράγοντες, που  επηρεάζουν   την 

απόδοση     των  κερδών  και  των  κεφαλαίων των  επιχειρήσεων  και  των  

μετοχών   τους, που μπορεί  βέβαια  να μεταβάλλονται διαχρονικά και 

διατoπικά. 

Η   ΑΡΤ έχει τώρα λιγότερους περιορισμούς από το CAPM και παράλληλα 

δίνει βάρος μεγαλύτερο χωριστά σε κάθε  επιδρώντα «Συστημικό 

παράγοντα», εν αντιθέσει με το beta του CAPM που είναι ένα και μοναδικό. 

 Δηλαδή εδώ έχουμε  από  ένα  ιδιαίτερο ξεχωριστό beta (b1, b2, b3… bn) για 

κάθε παράγοντα επηρεασμού της απόδοσης της εταιρίας και της μετοχής της. 

                                            
61 61 Ross A.S.,1976, ’The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing’’, Journal 
of Economic Theory, vol.13, 
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Η λειτουργία και τα βασικά χαρακτηριστικά της ΑΡΤ  αναλύονται  παρακάτω 

για να μπορέσει να γίνει και η συγκριτική αξιολόγηση του, με τα άλλα μοντέλα 

αποτίμησης των μετοχών. 

To CA.P.M. εξαρτά την προσδοκώμενη απόδοση της μετοχής ή του χαρτοφυ-

λακίου  από την πορεία του «Γενικού Δείκτη» του Χρηματιστηρίου,  που  

αντιπροσωπεύει     το  χαρτοφυλάκιο  της  αγοράς και  αρα και  τον  κίνδυνο  

της  αγοράς.  

Αυτό όμως που παρατηρείται στην πράξη, είναι ότι η χρήση του δείκτη beta 

σε συνδυασμό με τις μεταβολές του Γενικού Δείκτη, μόνο ένα ποσοστό των 

μεταβολών της αξίας των χαρτοφυλακίων να είναι σε θέση να ερμηνεύσει To 

CA.P.M.. 

 Π.χ. όταν ο συντελεστής προσδιορισμού του συντελεστή beta είναι 0,78 τότε 

αυτό συνάγεται ότι μόνο το 78% της συνολικής διακύμανσης της τιμής της 

μετοχής  ή της αξίας του χαρτοφυλακίου,  ερμηνεύεται από τις μεταβολές του 

Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου. 

Έχοντας λοιπόν ως στόχο να μειωθεί το ποσοστό της διακύμανσης που δεν 

ερμηνεύεται από το συντελεστή beta, χρησιμοποιήθηκε η Θεωρία Αποτίμησης 

με βάση το Arbitrage62 (εξισορροπητική  αγοραπωλησία   μετοχών), ή 

γνωστό-τερη ως «Arbitrage Pricing Theory»   (Α.Ρ.Τ.).  

Έτσι, το υπόδειγμα του Α.Ρ.Τ. αντικαθιστά τη μεταβλητή του Γενικού Δείκτη 

και το συντελεστή beta, με μια σειρά συντελεστών  beta   σαν  συντελεστών  

ευαισθησίας  της  μετοχής  από  την  κάθε  μακροοικονομική μεταβλητή ( των 

αντίστοιχων συντελεστών ευαισθησίας τους)  

Δηλαδή  η  Arbitrage Pricing Theory, προσπαθεί σε ένα επαρκώς διαφοροποι-

ημένο χαρτοφυλάκιο ( όπου ο μη συστηματικός κίνδυνος είναι αμελητέος), να 

ερμηνεύσει   τον  συστημικό  κίνδυνο  με καλύτερο τρόπο , ερμηνεύοντας δηλ.   

ένα  μεγαλύτερο ποσοστό του  συστημικού  κίνδυνου, που  επιδρά στην  

απόδοση  των  μετοχών. 

Βασική σύλληψη αυτής της θεωρίας είναι ότι η απόδοση ενός καλά 

διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου (όχι απαραίτητα του χαρτοφυλακίου της 

                                            
1. 62 Elton E. J. and  Gruber J. M., 1995, Modern  Portfolio Theory  and  

Investment  Analysis, p.p.368-370, JOHN  WILEY &  SONS ,INC .  
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αγοράς) δεν επηρεάζεται μόνο από την πορεία του Γενικού Δείκτη, αλλά και 

από την πορεία άλλων μακροοικονομικών κυρίως μεγεθών, όπως ενδεχο-

μένως του ρυθμού  αύξησης του Α.Ε.Π., των επιτοκίων, του πληθωρισμού, 

της βιομηχανικής παραγωγής, των τιμών των πρώτων υλών, κ.λπ. (π.χ., μια 

μεταβολή του πληθωρισμού ,άρα και των επιτοκίων,  γεγονός  που θα 

επηρέαζε σε μεγαλύτερο βαθμό την πορεία των τιμών των μετοχών  των  

εταιριών με υψηλό δανεισμό από τις υπόλοιπες μετοχές).  

Σύμφωνα με το μοντέλο Α.Ρ.Τ., οι παραπάνω σχέσεις έχουν γραμμικό 

χαρακτήρα (πρώτου βαθμού). Επίσης, οι ενδεχόμενες υπεραποδόσεις του 

χαρτοφυλακίου μας μπορεί να προκύψουν όχι μόνο από την ύπαρξη ενός 

υψηλού συντελεστή beta, αλλά και από την επιλογή ενός χαρτοφυλακίου με 

υψηλή ευαισθησία στις μεταβολές των μακροοικονομικών μεγεθών (με 

υψηλούς δείκτες b1 b2, ..., bn).  

Ένα Α.Ρ.Τ. υπόδειγμα θα μπορούσε να είναι το παρακάτω63: 

 

 

όπου: 

E(i)…    είναι η προσδοκώμενη απόδοση της μετοχής i 

r1…    είναι η απόδοση της επένδυσης μηδενικού κινδύνου 

Εi1, Ei2, ..., Ein…  είναι τα μακροοικονομικά μεγέθη (π.χ. πληθωρισμός, 

Α.Ε.Π., επιτόκιο, κ.λπ.) που συμπεριλαμβάνονται στο 

μοντέλο, ή ενδεχομένως και ο Γενικός Δείκτης του 

χρηματιστηρίου 

bi1, bi2,..., bin… είναι οι συντελεστές που συνδέουν την προσδοκώμενη 

απόδοση της μετοχής i σε σχέση με την προβλεπόμενη 

τιμή των παραπάνω μακροοικονομικών μεγεθών 

ei…  είναι η επίδραση στην απόδοση που οφείλεται στο 

επιλέξαμε να επενδύσουμε στη μετοχή της εταιρίας i και 

όχι σε άλλες εταιρίες. 

 

Δημιουργώντας ένα επαρκώς διαφοροποιημένο μετοχικό χαρτοφυλάκιο, 

επιτυγχάνουμε να μειώσουμε το συστηματικό κίνδυνο,   με  ή από την επιλογή 

                                            
63 Κοτζαμάνης Σ  2002,Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Εκδόσεις Finance Invest 
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συγκεκριμένων μέτοχων. Έτσι, το μοντέλο Α.Ρ.Τ. τροποποιείται και 

αποδίδεται από τον παρακάτω τύπο 

 

 

όπου: 

E(r)…   είναι η προσδοκώμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου  

r(1)…   είναι η απόδοση της επένδυσης μηδενικού κινδύνου 

Ε1,Ε2,...Εn…  είναι τα μακροοικονομικά μεγέθη (π.χ. πληθωρισμός, Α.Ε.Π., 

επιτόκιο, κ.λπ.) που συμπεριλαμβάνονται στο μοντέλο 

b1,b2, ..., bn… είναι οι συντελεστές που συνδέουν την προσδοκώμενη 

απόδοση του χαρτοφυλακίου σε σχέση με την προβλεπόμενη 

τιμή των παραπάνω μακροοικονομικών μεγεθών. Κάθε τέτοιος 

συντελεστής δείχνει την ευαισθησία της απόδοσης του 

συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου στην πορεία ενός συγκεκριμένου 

μακροοικονομικού μεγέθους. 

 

Πως  προσδιορίζει  την  μετοχική  απόδοση  το  μοντέλο Α.Ρ.Τ., 

Έτσι, σύμφωνα με την Α.Ρ.Τ., η προσδοκώμενη απόδοση ενός 

χαρτοφυλακίου είναι συνάρτηση: 

α) του ύψους απόδοσης του χαρτοφυλακίου μηδενικού κινδύνου, 

πράγμα που συνέβαινε και στην περίπτωση του CA.P.M. 

β) των προβλεπόμενων τιμών των μακροοικονομικών μεγεθών του 

μοντέλου, (ενδεχομένως και του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου), δηλαδή 

των προβλεπόμενων από την αγορά τιμών 

γ) των συντελεστών b1, b2, bn ,που συνδέουν την προσδοκώμενη 

απόδοση του χαρτοφυλακίου με τις προβλέψεις της αγοράς για τα παραπάνω 

μακροοικονομικά μεγέθη. 

Η  σημαντική χρήση της Α.Ρ.Τ,. είναι η συμβολή της  στη δημιουργία 

μοντέλων για την πρόβλεψη της απόδοσης μιας συγκεκριμένης μετοχής, ή 

ενός χαρτοφυλακίου.  

Αυτό μπορεί να γίνει ως εξής: αφού γνωρίζουμε τους συντελεστές   b του 

Α.Ρ.Τ., δεν έχουμε παρά να προβλέψουμε την πορεία των μακροοικονομικών 

εκείνων μεγεθών που περιλαμβάνει το μοντέλο (και που θα πρέπει να έχουν 
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στατιστικά επιβεβαιωθεί), έτσι ώστε να προβλέψουμε και την προσδοκώμενη 

απόδοση του χαρτοφυλακίου.  

Ή επίσης μπορούμε να έχουμε μια ανάλυση ευαισθησίας της απόδοσης του 

χαρτοφυλακίου μας, για διάφορα επίπεδα εξέλιξης των μακροοικονομικών 

μεγεθών του μοντέλου μας. 

Στα πλεονεκτήματα του Α.Ρ.Τ., εντάσσουμε το ότι μπορεί συχνά να 

ερμηνεύσει   καλύτερα τις μεταβολές των τιμών των μετοχών σε σχέση με το 

C.A.P.M., καθώς και στο ότι ως μοντέλο υπόκειται σε λιγότερους 

περιορισμούς σε σχέση με το CA.P.M.  

Έτσι οι παραδοχές στις οποίες δεν προβαίνει το Α.Ρ.Τ. αλλά προβαίνει το 

C.A.P.M., είναι:  

1) το Α.Ρ.Τ. δεν προϋποθέτει ότι όλοι οι επενδυτές έχουν τον ίδιο χρονικό 

ορίζοντα  

2) το Α.Ρ.Τ. δεν προϋποθέτει την ανυπαρξία φόρων  

3) Το Α.Ρ.Τ. δεν προϋποθέτει ότι οι επενδυτές επιλέγουν χαρτοφυλάκιο με 

γνώμονα τη μέση προσδοκώμενη απόδοση και τη διακύμανση. 

Αντίθετα, στα μειονεκτήματα του Α.Ρ.Τ. ,μπορούμε να εντάξουμε το ότι : 

α)  δεν προσδιορίζει την οικονομική σημασία των μεταβλητών,  

β)  ούτε επίσης το πριμ του κινδύνου που αντιστοιχεί σε κάθε έναν από τους 

παράγοντες αυτούς. 

Όπως και στην περίπτωση του C.A.P.M., έτσι και μέσω του Α.Ρ.Τ. μπορούμε 

να έχουμε ένα μέτρο, για το εάν μια μετοχή είναι υπερτιμημένη ή υποτιμημένη. 

Οι απόψεις των ειδικών διίστανται γύρω από το εάν το CA.P.M. ή το Α.Ρ.Τ. 

αποδίδει καλύτερα την πραγματικότητα.  

Σύμφωνα με το CA.P.M. η ισορροπία στην αγορά προέρχεται λόγω της 

διαφοροποίησης των χαρτοφυλακίων και μάλιστα της διαφοροποίησης 

αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων, ενώ αντίθετα σύμφωνα με το Α.Ρ.Τ. η 

ισορροπία στην αγορά οφείλεται στη διαδικασία του   Arbitrage   που  επέρχεται  από   

την  δράση διαφορών  μακροοικονομικών  παραγόντων  που  διαφοροποιούν  τις 

μετοχικές  αποδόσεις  διαχρονικά.. 

 222



 

 
2.5.7. Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΔΕΙΚΤΩΝ 
   
2.5.7.1. Η μέθοδος του «δείκτη τιμής αγοράς / κέρδη» - δείκτης Ρ/Ε. 

 

Η απλή αυτή μέθοδος αναφέρεται στην εφαρμογή της σύγκρισης ,του δείκτη 

“τιμή αγοράς / κέρδη” – (Ρ/Ε ratio- price/ earnings ratio) της εταιρείας, με τον 

μέσο ορό των αντίστοιχων δεικτών όλων των άλλων εταιριών του κλάδου64. 

Δείχνει λοιπόν την διαφορά της απόδοσης του εταιρικού δείκτη από τον 

μέσο κλαδικό. 

Δηλαδή συγκρίνεται το ύψος των κερδών ανά μετοχή με τον με τον μέσο όρο 

των κερδών των εταιριών του κλάδου. 

Έτσι αν για την εταιρία Α την τρέχουσα χρονιά τα κέρδη ανά μετοχή 3€/μετοχή 

και ο μέσος όρος των κερδών του κλάδου είναι 15€/μετοχή, τότε η αποτίμηση 

της μετοχής της Α είναι 3x15=45€. 

Βέβαια αυτό εξυπονοεί ότι η εταιρεία θα έχει σταθερή ανάπτυξη των μελλο-

ντικών κερδών της στα επόμενα χρόνια, και θα προσεγγίζει τον μέσο όρο των 

κερδών ανά μετοχή του κλάδου. 

Η κριτική σ αυτή την μέθοδο είναι ότι : 

α) Υπάρχουν διαφορετικές προβλέψεις και εκτιμήσεις για τα μελλοντικά 

κέρδη από τους διάφορους αναλυτές, και αυτό σημαίνει σημαντικές 

διαφοροποιημένες τιμές του δείκτη, άρα αποκλίσεις στην βάση των κερδών. 

β ) Η διαφωνία για το ποια κέρδη είναι το “καλύτερο μέτρο των κερδών”. Αν 

π.χ. θα πάρουμε τα «λειτουργικά» κέρδη ή θα αποκλίνουμε, αναιρώντας 

κάποιες ιδιαίτερα ψηλές δαπάνες κατά την τρέχουσα περίοδο ή κάποια άλλη, 

άρα αποκλίσεις πάλι του μέτρου του δείκτη. 

γ) Επίσης υπάρχει και διαφωνία για το ποια είναι η “Νόρμα” του γενικού 

δείκτη ως προς την σύνθεσή του, με όλες ανεξαρτήτως τις επιχειρήσεις του 

κλάδου, η ένα τμήμα το οποίο είναι όμως ομοιογενές.  

Έτσι και αν ακόμα οι επενδύσεις και οι σύμβουλοι συμφωνούν για την πρό-

βλεψη των εταιρικών κερδών, θα δίνουν όμως διαφορετικές τιμές αποτίμησης 

της μετοχικής αξίας, σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής διαφο-ρετικού Ρ/Ε ratio. 
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δ) Ακόμη περισσότερο, ακόμη και αν οι επενδυτές συμφωνούν να 

συμπεριλάβουν τον γενικό δείκτη του κλάδου, μπορεί να διαφωνούν ως προς 

το πόση στάθμευση (βάρος δείκτη) θα δώσουν σε κάθε εταιρία. 

 

Οι αδυναμίες της μεθόδου Ρ/Ε. 

Η μέθοδος Ρ/Ε μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβή ή εφαρμοσμένη αποτίμηση 

της αξίας των εταιρικών μετοχών, εάν γίνουν λάθη στην πρόβλεψη των 

μελλοντικών εταιριών κερδών, έχουν στενή επιλογή του γενικού δείκτη του 

κλάδου, που χρησιμοποιούμε για να εξάγου τον δείκτη “Ρ/Ε”. 

Επίσης ερωτηματικά αναφύονται στον αναλυτή, σχετικά με τον βαθμό 

εμπιστοσύνης για τον τρόπο κατασκευής του.  

Γιατί π.χ. το 1994 ο μέσος δείκτης Ρ/Ε που αφορά έναν γενικό δείκτη 500 

μεγάλων μετοχών ήτανε 14, έναντι το 1998 μετά 4 χρόνια ήταν για την ίδια 

ομάδα μετοχών 500 μετοχών 28, πράγμα που σημαίνει ότι η αποτίμηση για 

ένα δεδομένο ύψος κερδών είχε διπλασιαστεί. 

Άρα αυτό πρέπει να ερμηνεύεται ότι μια τέτοια αύξηση στους δείκτες Ρ/Ε σαν 

σημάδια ενός “ανορθολογικού οπτιμισμού”65 στα χρηματιστήρια. 

 

Η μέθοδος «Ρ/Ε ratio» για ξένες μετοχές. 

 
Ειδικότερα η μέθοδος αξιολόγησης και αποτίμησης με τον δείκτη Ρ/Ε ratio έχει 

επιπλέον τις παρακάτω αδυναμίες λόγω των πρόσθετων διεθνών κινδύνων 

που είναι οι παρακάτω: 

1) ο κλαδικός δείκτης μεταβάλλεται συνεχώς επειδή κύρια ο δείκτης έχει 

λίγες μετοχές, άρα μια μεταβολή έστω σε μια – δύο μεταβάλλει σημαντικά τον 

κλαδικό δείκτη, και αυτό μεταβάλει τον δείκτη σύγκρουσης των κερδών. 

2) Το ύψος των αναγραφομένων κερδών, επηρεάζονται από τις σχετικές 

εθνικές ρυθμίσεις και οδηγίες για τον προσδιορισμό των κερδών στο 

λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως καθώς και από τις σχετικές 

φορολογικές ρυθμίσεις. 

3) Την επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, όταν το ξένο νόμισμα 

υποτιμάτε σε σχέση με το Ευρώ ή το δολάριο και έτσι πρέπει τα κέρδη να 

διαιρεθούν με μεγαλύτερο παρανομαστή κατά το ποσοστό της υποτίμησης. 
                                            
65 Jeff Madura, Financial Markets and Institutions, Thomson 6th edition. 
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2.5.7.2. Το μοντέλο της «προεξόφλησης των μερισμάτων»- DDM). 
 
(Dividend discount Method - DDM). 

 

Η μέθοδος προτάθηκε από τον B. Williams66 το 1931, και αναφέρεται ότι η 

τιμή της μετοχής θα αντανακλά την παρούσα αξία των μελλοντικών 

μερισμάτων.  

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι μπορεί να ρυθμίζει τους βασικούς 

συντελεστές της ανάλογα με τις αβεβαιότητες που αναφέρονται στις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες είτε:  

α)της αναθεώρησης των τιμών του Dt που μπορεί να μεταβάλλονται ανάλογα 

με τις αναθεωρήσεις των εταιριών cash flows (καθαρών ταμειακών ροών), είτε 

β) ανακατανέμοντας το Κ ανάλογα με τις αναθεωρούμενες αλλαγές στο 

επίπεδο του “αναμενόμενου ποσοστού απόδοσης” από τους επενδυτές. 

Οι αδυναμίες και ανεπάρκειες του μοντέλου να δώσει σωστές τιμές της 

μετοχικής αξίας, περιορίζεται αποφασιστικά στο να δώσει αυτή την τιμή από 

την ανακριβή αποτίμηση και προσδιορισμό είτε  

α) του μερίσματος του επόμενου χρόνου είτε  

β) το ποσοστό αύξησής τους είτε 

γ) το απαιτούμενο (αναμενόμενο) ποσοστό απόδοσης από τις επενδύσεις. 

Ειδικότερα το σφάλμα εκτίμησης της τιμής, επιτείνεται όταν έχουμε ένα 

μεγάλο ποσοστό παρακράτησης των μερισμάτων, λόγω αυξημένης 

παρακράτησης των “κερδών σε νέο”, γιατί το μοντέλο είναι βασισμένο στα 

μερίσματα και την συνεχή αύξησή τους. 

                                            
66 Williams J.B., 1938,The theory of investment Value (Cambridge, Mass; 
Harward University Press 1938.  
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1.  Για την εφαρμογή της «μεθόδου DDM» στις αναδυόμενες αγορές. 
 
 
Εδώ έχουμε την αναγωγή μιας σειράς αναμενόμενων μερισμάτων, με μια 

προσαρμογή (adjustment), για τις συναλλαγματικές μεταβολές, λόγω του ότι 

τα μερίσματα εκδίδονται στο εγχώριο νόμισμα της ξένης χώρας και για αυτό 

πολλαπλασιάζονται με την δολαριακή αξία του ξένου νομίσματος. 

Έτσι μια ανατίμηση του ξένου νομίσματος έχει μεγαλύτερα cash flows και έτσι 

υψηλότερη παρούσα αξία τους, άρα και της αξίες / τιμής της μετοχής. 

Άρα η επένδυση σε ξένες μετοχές έχει μεγαλύτερο βαθμό αβεβαιότητας και 

κινδύνου από έναν επενδυτή σε ώριμη αγορά (όπως των ΗΠΑ – Ευρώπης 

κλπ). 

Η αναιρουμένη «αποτελεσματικότητα» στις αναδυόμενες αγορές. 

Η διεθνής αναδυόμενες αγορές είναι ποιο πιθανό να εμφανίσουν 

αναποτελεσματικότητα (inefficiency) επειδή κατ’ αρχάς υπάρχουν λίγοι 

αναλυτές χρεογράφων και “διαχειριστές χαρτοφυλακίων” (portfolio managers) 

οι οποίοι παρακολουθούν και ελέγχουν την πορεία των μετοχών σ’ αυτές τις 

αγορές67.  

Έτσι μπορεί να βρεθούν πιο εύκολα υποτιμημένες μετοχές, επειδή δεν 

υπάρχουν πολλοί που ψάχνουν για αυτό στην αγορά. Η έρευνα έχει δείξει ότι 

οι αναδυόμενες αγορές είναι σχετικά “αναποτελεσματικές”, λόγω του 

γεγονότος ότι έχουν μικρή απόδοση των τιμών στο άκουσμα ή την διάχυση 

νέων πληροφοριών για συγκεκριμένες εταιρίες, όπως η ανακοίνωση 

εξαιρετικά υψηλών κερδών μιας εταιρίας. Και αυτό γιατί οι αγορές είναι νέες, 

μικρές σε αριθμό μετοχών και όγκο αγοραπωλησιών και με ατελείς 

μηχανισμούς ελέγχου σε σχέση με τις ώριμες κεφαλαιαγορές. 

Έτσι η ύπαρξη συχνά υποτιμημένων μετοχών τραβάει το ενδιαφέρον των 

ξένων επενδυτών. 

Πρέπει ακόμα να τονισθεί ότι λόγω της ρηχότητας των κεφαλαιαγορών αυτών, 

είναι πιο επιδεκτικές στην χειραγώγηση (manipulation) από μεγάλους traders 

και επενδυτές.  

Και βέβαια είναι πιο δεκτικές και ευάλωτες από την χρήση της “εσωτερικής 

                                            
67 Jeff Madura: financial markets and institutions, Thomson 6th ed. 
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πληροφόρησης” (insiders), επειδή δεν έχουν ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο 

(αλλά και νοοτροπίες των υψηλών στελεχών) ενάντια σ’ αυτήν.  

Έτσι οι μεγάλοι traders ή θεσμικοί επενδυτές έχουν προφανή πλεονεκτήματα 

γιατί μπορούν να κάνουν εύκολα χρήση και της εσωτερικής πληροφόρησης 

και την υπερκέραση των “ασθενών” ή ανεπαρκών θεσμικών κανόνων και να 

βγάλουν υπέρ αποδώσεις. 

Γενικά όμως οι τιμές των μετοχών στις αναδυόμενες είναι πιο ευμετάβλητες 

(volatile) από ότι στις ώριμες – ανεπτυγμένες αγορές, γιατί είναι πιο 

εκτεθειμένες στις συχνές κυβερνητικές αλλαγές και τις άλλες μορφές 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ από το ευρύτερο πολιτικό σύστημα και την πολιτική 

αστάθεια που εμφανίζουν, γεγονός που αντανακλάται σε μη αναμενόμενες 

αλλαγές πολιτικών για την οικονομία και τους κανόνες της επιχειρηματικής 

δράσης και τις αγορές. 

 

 
2.5.7.3.Η μέθοδος της «προσαρμοσμένης προεξόφλησης των 
μερισμάτων». (adjusted DDM). 
 
Η μέθοδος της «προσαρμοσμένης προεξόφλησης των μερισμάτων. (η 

adjusted DDM), μπορεί να προσαρμοστεί για την εκτίμηση της τιμής κάθε 

εταιρία, ακόμη και αυτών που έχουν σαν πολιτική να διακρατούν το 

μεγαλύτερο ή όλα τα καθαρά “κέρδη εις νέο”, δηλαδή την μη διανομή της με 

την μορφή ειδικών αποθεματικών μέσα στην επιχείρηση για ενίσχυση της 

κεφαλαιακής βάσης τους.Και αυτό γιατί όπως γνωρίζουμε η τελική απόφαση 

της μετοχής είναι συνάρτηση δύο παραγόντων α) των διανεμόμενων 

μερισμάτων (μερισματικά κέρδη) αλλά και β) την μεταβολή της μετοχικής τιμής 

διαχρονικά, (δηλαδή τα κεφαλαιακά κέρδη) στο τέλος του επενδυτικού 

χρονικού ορίζοντα. 

Οι αδυναμίες της μεθόδου “A-DDM” 

Η μέθοδος μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβείς τιμές αποτίμησης , από την 

στιγμή που θα γίνουν λαθεμένες υποκειμενικές εκτιμήσεις σχετικά με: 

α) με την παρούσα τιμή των μερισμάτων όλου του επενδυτικού ορίζοντα. 

β) την παρούσα αξία της εκτιμώμενης τιμής μελλοντικής πώλησης της μετοχής. 

γ) το αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης επηρεάζει και τους δύο παραπάνω 

παράγοντες και άρα την ακρίβεια των αποτιμήσεων. 
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 Στην συνέχεια αναφορικά με τους τρόπους προσδιορισμού του “απαιτούμενου 

ποσοστού απόδοσης” για την αποτίμηση των μετοχών, το βασικό που πρέπει 

να προσδιοριστεί αρχικά είναι το “Απαιτούμενο Ποσοστό Απόδοσης (Α.Π.Α.)” 

(Required Rate of Return -R.R.R)).  

 Το Α.Π.Α .(R.R.R) είναι αποτέλεσμα της άθροισης του επιτοκίου του ακίνδυνου 

χρεογράφου (π.χ. ΕΓΕΔ) και του επιτοκίου με την μορφή Risk premium του 

κινδυνοφόρου χρεογράφου (μετοχής). Στην πρώτη δεν υπάρχει συμφωνία για 

το ιδεατό μέτρο κινδύνου και την “πρόσθετη αμοιβή κινδύνου” (του risk 

premium) των χρεογράφων. 

 Οι ποιο κοινά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι για τον υπολογισμό του 

“Απαιτούμενου Ποσοστού Απόδοσης” είναι το μοντέλο του CAPM και το 

μοντέλο APT (Arbitrage Pricing Theory) στα οποία θα αναφερθούμε πα 

ρακάτω γιατί έχουν βασική σημασία για την χρηματοοικονομική θεωρία και 

πολιτική και τον υπολογισμό ή αποτίμηση της σωστής τιμής των μετοχών. 
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2.5.7.4. Η  θεωρητική   προσέγγιση  με τα   πολυκριτήρια   συστήματα   
αξιολόγησης.  
Tα   πολυκριτήρια   συστήματα και  η   φύση  της  μεθοδολογία τους. 

Τα τελευταία χρόνια το περιβάλλον μέσα στο οποίο λαμβάνονται οι 

χρηματοοικονομικές αποφάσεις παρουσιάζει δραστικές αλλαγές, ως  προς  τις 

μεθοδολογίες  .  

  Οι έννοιες της παγκοσμιοποίησης, του ανταγωνισμού, της αβεβαιότητας είναι 

πλέον άρρηκτα συνδεδεμένες με κάθε χρηματοοικονομικό πρόβλημα, στοιχεία 

τα οποία προσδίδουν  στη διαδικασία λήψης των αντίστοιχων αποφάσεων 

αυξημένη πολυπλοκότητα, και  γιαυτο  χρειάζονται  νέες  μεθοδολογικές  

προσεγγίσεις.  

Στο πλαίσιο αυτών των συνθηκών τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι 

οργανισμοί, επιζητούν τη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων μέσα σε 

σαφώς    πιο καθορισμένο   παραμετρικά και αντικειμενικά πλαίσια που  

προσεγγίζουν  περισσότερο  τις  πραγματικότητες  των  αγορών.  

Σε  αυτή  την  κατεύθυνση έχουμε  μεθοδολογικές  προσεγγίσεις όπως .  

Τα συστήματα βαθμολόγησης της  ποιοτικής  οικονομικής  και χρηματοοικονομικής   

θέσης  και  κατάστασης μέσω   ποσοτικοποιημένων  δεικτών  των  επιχειρήσεων  και  

χωρών. (rating systems). 

 Τα συστήματα βαθμολόγησης αποτελούν χρήσιμο εργαλείο προς την 

κατεύθυνση αυτή, της λήψης χρηματοοικονομικών αποφάσεων ,μέσα σε 

σαφώς    πιο καθορισμένο   παραμετρικά και αντικειμενικά πλαίσια.  

Τα συστήματα   αυτά αποτελούν ένα αξιόπιστο  μέσο για την σύνθεση όλων 

των κρίσιμων παραμέτρων, οικονομικών ,πολιτικών και  χρηματοοικονομικών,   

παραγόντων, που  προσδιορίζουν κάθε χρηματοοικονομικό θέμα  

αξιολόγησης (χρηματοοικονομικής και  πιστοληπτικής ) ενός   εταιρικού 

οργανισμού  η  χώρας, με   τελικό -απώτερο στόχο τη βαθμολόγηση των 

επιμέρους   αυτών αντικειμένων, τα οποία χρήζουν  ανάλογης αξιολόγησης 

κατά τη λήψη μιας χρηματοοικονομικής απόφασης, προκειμένου  να  

αποτιμηθεί. μια  εταιρία  η  χώρα 

Τα συστήματα βαθμολόγησης χρησιμοποιούνται ευρέως σε παγκόσμιο 

επίπεδο από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς σε θέματα 

αξιολόγησης επιχειρήσεων, μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολογιακών 

εκδόσεων, χωρών, κ.λπ. 
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Η λήψη αποφάσεων στα θέματα αυτά είναι πολλές φορές άρρηκτα 

συνδεδεμένη με τη χρησιμοποίηση κάποιου συστήματος βαθμολόγησης. 

Η αυξημένη σημασία και η χρησιμότητα τέτοιων συστημάτων καταδεικνύονται 

και από την ιδιαίτερη διάδοση που γνωρίζουν οι αξιολογήσεις που παρέχουν 

γνωστοί χρηματοοικονομικοί οίκοι του εξωτερικού, γνωστότεροι των οποίων 

είναι οι Moody’s και Standard & Poor’s.  

Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της συγκριτικής αξιολόγησης 

βαθμολογεί τα 25  κράτη – μέλη μέσω της χρησιμοποίησης 35 διαφορετικών 

διαρθρωτικών δεικτών 68( 

 Οι παραπάνω διαπιστώσεις είναι ενδεικτικές της επιρροής που ασκούν τα 

συστήματα βαθμολόγησης στη λήψη κρίσιμων χρηματοοικονομικών 

αποφάσεων.  

Κάθε σύστημα βαθμολόγησης, για να ανταποκριθεί επιτυχώς και με 

πληρότητα στις απαιτήσεις των χρηστών του (μάνατζερ χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων και οργανισμών) θα πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

 (1) θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλους τους παράγοντες που σχετίζονται 

με το εξεταζόμενο χρηματοοικονομικό πρόβλημα,  

(2) θα πρέπει να υλοποιεί τη σύνθεση των παραγόντων αυτών κατά 

αντικειμενικό τρόπο μέσω αυστηρά καθορισμένων επιστημονικών διαδικασιών,  

(3) το αποτέλεσμα της σύνθεσης θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις των χρηστών και ν απαντά με πληρότητα στο εξεταζόμενο 

χρηματοοικονομικό πρόβλημα. 

Τα υπάρχοντα συστήματα βαθμολόγησης συχνά δεν ανταποκρίνονται στις 

παραπάνω προϋποθέσεις. Η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών 

πραγματοποιείται συνήθως μέσω διαδικασιών οι οποίες εμπεριέχουν 

αυξημένη αντικειμενικότητα, ιδιαίτερα στη στάθμιση των επιμέρους 

παραγόντων, βασιζόμενα σε απλοϊκές διαδικασίες σύνθεσης, οι οποίες 

αγνοούν πολλές φορές τον ποιοτικό χαρακτήρα που έχουν πολλοί από τους 

εξεταζόμενους παράγοντες.  

 

                                            
68. Οικονομικός Ταχυδρόμος, 8/9/2001, Ντοκουμέντα, σελ. 71).  
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2.5.7.5. Οι εμπειρικές έρευνες για την Ελλάδα για την ισχύ της «θεωρίας 

αποτελεσματικών αγορών»-Θ.Α.Α. 

Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι ειδικοί της Χρηματοοικονομικής και των 

κεφαλαιαγορών ,δέχονται ότι στην πράξη οι περισσότερες έρευνες αγορών 

για την λειτουργία της ελληνικής χρηματοπιστωτικής αγοράς, δείχνουν ότι στις 

περισσότερες των περιπτώσεων η περίπου σίγουρα, δεν ισχύει η ήπια μορφή 

της Θ.Α.Α. και βέβαια δεν επιβεβαιώνουν το βασικό κανόνα της θεωρίας 

αυτής, αφού: 

 η ελληνική αγορά είναι σχετικά «ρηχή» με μέτριο αριθμό μετοχών,  

 οι πληροφορίες δεν είναι εξίσου διαθέσιμες προς όλους, αλλά 

 υπάρχουν «κυκλώματα» με προνομιακή πληροφόρηση, και 

 επί πλέον υπάρχουν συνδυασμένες κινήσεις, θεσμικών ή άλλων 

μεγάλων παικτών /επενδυτών/κερδοσκόπων της αγοράς, που μπορούν να 

«χειραγωγήσουν» τις κατευθύνσεις κίνησης των τιμών των μετοχών. Άρα η 

ελληνική χρηματιστηριακή αγορά μάλλον δεν είναι αποτελεσματική. 

Η διαπίστωση των καταστάσεων αυτών για την αδυναμία πρόβλεψης έφερε 

βραχυπρόθεσμα ένα αδιέξοδο την επιστημονική προσεκτική έρευνα και 

θεωρία. Αλλά αυτό οδήγησε σε πιο κερδοφόρες αναζητήσεις.  

Έτσι η επιστημονική έρευνα προσανατόλισε τον προβληματισμό της για να 

δώσει απαντήσεις στην εύρεση μεθόδων, που θα αυξάνουν την σταθερότητα 

και την απόδοση των επενδύσεων.  

Έτσι έκανε ένα νέο βήμα διαμορφώνονται στην έννοια του « Αρίστου 

χαρτοφυλακίου μετοχών», που προτάθηκε από τον Harry Markowitz, 

εισάγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τις σύγχρονες θεωρίες χαρτοφυλακίων. 

(Modern Portfolio theory). 

 
2.5.7.6. Συμπεράσματα  από   την  βιβλιογραφία για  τις  εμπειρικές 
δοκιμές και αξιολογήσεις  του CAPM . 
 
Το «πρότυπο τιμολόγησης των μετοχών» έχει μια εκτενή ιστορία της 

θεωρητικής και εμπειρικής μελέτης. Πολλοί συγγραφείς έχουν συμβάλει στην 

ανάπτυξη και στη βελτίωση μιας μορφής που εξηγεί την τιμολόγηση των 

κύριων προτερημάτων υπό τον όρο της ισορροπίας αγοράς 

συμπεριλαμβανομένου των Sharpe, Black , Fama, Jensen, Lintner, Scholes, 

Treynor, Merton και πολυάριθμων άλλων. 
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Για τις προηγούμενες δεκαετίες, τα «πρότυπο τιμολόγησης των μετοχών» 

δηλ. μέσου-διαφοράς των Sharpe ,Lintner, Black έχουν λειτουργήσει ως 

ακρογωνιαίος λίθος της οικονομικής θεωρίας.  

Το «ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»- (CAPM), 

που αναπτύσσετε εξελικτικά από τους Sharpe (1964), Lintner (1965), και ο 

Black (1972) ,διευκρινίζουν ότι η αναμενόμενη απόδοση σε μια μετοχή, 

επηρεάζεται από την λειτουργία της ευαισθησίας της μετοχής με την αγορά, 

δηλ. ο συντελεστής βήτα. .  

Οι εμπειρικές δοκιμές του προτύπου, γενικά, υποστηρίζουν σαν την κύρια 

παράμετρο πρόβλεψής της μεταβολής της με το β- βήτα, σαν την μόνη 

επεξηγηματική μεταβλητή στην εξήγηση της τιμής της μετοχής στα 

χαρτοφυλάκια [ π.χ. ο, Black ,Jensen, και Scholes (1972), και Fama και 

MacBeth (1973) ].  

Η ισχύς αυτού του προτύπου-μοντέλου, έχει αποτελέσει το αντικείμενο των 

αξιοπρόσεκτων επιχειρημάτων δεδομένου ότι οι πιό πρόσφατες εμπειρικές 

δοκιμές στην τιμολόγηση των μετοχών, έχουν προσδιορίσει διάφορους 

παράγοντες που βοηθούν να εξηγήσουν τη διατομή των μέσων επιστροφών 

εκτός από τον παράγοντα κινδύνου αγοράς και τις χαρακτηριστικά 

αποκαλούμενες ανωμαλίες του CAPM. Ιδιαίτερα, η σταθερή κεφαλαιοποίηση [ 

Banz (1981), Keim (1983) , η αναλογία της λογιστικής αξίας μιας εταιρίας με 

την δίκαια τιμή [ Rosenberg, Reid, και Lanstein (1985) , η αναλογία αποδοχή-

τιμών [ Basu (1983), και η αναλογία της Fama και (1992) ], είναι μεταξύ 

εκείνων των μεταβλητών που βρίσκονται για να έχουν μια σημαντική 

επεξηγηματική δύναμη στις δοκιμές τιμολόγησης των μετοχών .  

Σε μια προηγούμενη έρευνα Chan, Hamao, και Lakonishok (1991) συνάγουν 

το ίδιο συμπέρασμα σχετικά με τη δίκαια τιμή στην ιαπωνική αγορά.  

OΙ Fama και French (1993) προτείνουν, ως εναλλακτική λύση στο πρότυπο 

τιμολόγησης των ΜΕΤΟΧΩΝ , ένα εμπειρικό πρότυπο τριών παραγόντων, 

που μπορεί να εξηγήσει τις περισσότερες από τις εμπειρικές ανωμαλίες που 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία . 

Ο Daniel και Titman (1997) υποστηρίζουν ότι οι τρεις παράγοντες tvn Fama 

και French (1993) δεν διατιμώνται, και ως εκ τούτου δεν μπορούν να 

θεωρηθούν ως παράγοντες κινδύνου.  
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Συμπερασματικές  αξιολογήσεις και κριτικές για το –CAPM απο  την 
βιβλιογραφία 
 
Το «μοντέλο τιμολόγησης των μετοχών»- CAPM, έχει μια εκτενή ιστορία 

θεωρητικής και εμπειρικής ερευνάς.  

Πολλοί συγγραφείς έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη και στη βελτίωση μιας 

μορφής που εξηγεί την τιμολόγηση των κύριων προτερημάτων υπό τον όρο 

της ισορροπίας αγοράς συμπεριλαμβανομένου των Sharpe, Black , Fama, 

Jensen, Lintner, Scholes, Treynor, Merton και πολυάριθμων άλλων. 

Για τις προηγούμενες δεκαετίες, τα «πρότυπο τιμολόγησης των μετοχών» 

δηλ. μέσου-διαφοράς των Sharpe ,Lintner, Black έχουν λειτουργήσει ως 

ακρογωνιαίος λίθος της οικονομικής θεωρίας.  

Το «ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»- (CAPM), 

που αναπτύσσετε εξελικτικά από τους Sharpe (1964), Lintner (1965), και ο 

Black (1972) ,διευκρινίζουν ότι η αναμενόμενη απόδοση σε μια μετοχή, 

επηρεάζεται από την λειτουργία της ευαισθησίας της μετοχής με την αγορά, 

δηλ. ο συντελεστής βήτα. .  

Οι εμπειρικές δοκιμές του προτύπου, γενικά, υποστηρίζουν σαν την κύρια 

παράμετρο πρόβλεψής της μεταβολής της με το β- βήτα, σαν την μόνη 

επεξηγηματική μεταβλητή στην εξήγηση της τιμής της μετοχής στα 

χαρτοφυλάκια [ π.χ. ο, Black ,Jensen, και Scholes (1972), και Fama και 

MacBeth (1973) ].  

Η ισχύς αυτού του προτύπου-μοντέλου, έχει αποτελέσει το αντικείμενο των 

αξιοπρόσεκτων επιχειρημάτων δεδομένου ότι οι πιό πρόσφατες εμπειρικές 

δοκιμές στην τιμολόγηση των μετοχών, έχουν προσδιορίσει διάφορους 

παράγοντες που βοηθούν να εξηγήσουν τη διατομή των μέσων επιστροφών 

εκτός από τον παράγοντα κινδύνου αγοράς και τις χαρακτηριστικά 

αποκαλούμενες ανωμαλίες του CAPM. Ιδιαίτερα, η σταθερή κεφαλαιοποίηση [ 

Banz (1981), Keim (1983) , η αναλογία της λογιστικής αξίας μιας εταιρίας με 

την δίκαια τιμή [ Rosenberg, Reid, και Lanstein (1985) , η αναλογία αποδοχή-

τιμών  Basu (1983), και η αναλογία της Fama και (1992) , είναι μεταξύ εκείνων 

των μεταβλητών που βρίσκονται για να έχουν μια σημαντική επεξηγηματική 

δύναμη στις δοκιμές τιμολόγησης των μετοχών .  

Σε μια προηγούμενη έρευνα Chan, Hamao, και Lakonishok (1991) συνάγουν 

το ίδιο συμπέρασμα σχετικά με τη δίκαια τιμή στην ιαπωνική αγορά.  
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OΙ Fama και French (1993) προτείνουν, ως εναλλακτική λύση στο πρότυπο 

τιμολόγησης των μετοχών , ένα εμπειρικό πρότυπο τριών παραγόντων, που 

μπορεί να εξηγήσει τις περισσότερες από τις εμπειρικές ανωμαλίες που 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία . 

Ο Daniel και Titman (1997) υποστηρίζουν ότι οι τρεις παράγοντες tvn Fama 

και French (1993) δεν διατιμώνται, και ως εκ τούτου δεν μπορούν να 

θεωρηθούν ως παράγοντες κινδύνου.  

 

 

2.5.7.7.  Αξιολόγηση των παραγώγων προϊόντων «αντιστάθμισης- 
απωλειών». 

 
 
Επίσης η πρόσθεση στο «μοντέλο των παραγώγων προϊόντων άμυνας σε 

πτωτικές φάσεις», μέσω διαφόρων παραγώγων (derivatives) προϊόντων, 

γεγονός που μειώνει επίσης τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου, αφού απώλειες 

από τα πρωτογενή – υποκείμενα χρεόγραφα αντισταθμίζονται από τα κέρδη 

των παραγώγων προϊόντων, τα οποία είναι σχεδιασμένα να δημιουργούν 

κέρδη όταν οι τιμές στα χρηματιστήρια πέφτουν. 

Επίσης έχει ενσωματωθεί στο μοντέλο και η περίπτωση των «ανοιχτών επί 

πιστώσει πωλήσεων» (το γνωστό Short – Selling) που δεν έχει κόστος 

κεφαλαίου και διογκώνει την ρευστότητα της αγοράς, γεγονός που αυξάνει 

βέβαια την κερδοσκοπική κυκλοφορία των μετοχών, στρεβλώνοντας όμως τις 

πηγές απόδοσης, που προβλέπει το μοντέλο. 

Η ακόμα όμως μεγαλύτερη τροποποίηση και προβληματισμός ακριβώς 

γύρω από τους ξεχωριστούς πια παράγοντες, που επιδρούν «ατομικά» 

καθένας σε κάθε χρονική στιγμή και συγκυρία (όπως ο πληθωρισμός, τα 

επιτόκια, η αλλαγή στη σχέση «ιδίων προς ξένα» κεφάλαια ή τα προϊόντα, ή 

τη νοοτροπία του management γιατί φαίνονταν ότι καθένας τους ανάλογα με 

τη χρονική συγκυρία επιβάρυνε τα αποτελέσματα περισσότερο ή λιγότερο και 

συνεπώς και την απόδοση των μετοχών, οδηγηθήκαμε στο γνωστό μοντέλο –

APT- «Θεωρία της τιμολόγησης βάσει της αντισταθμιστικής εξισορρόπησης» 

(Arbitrage pricing Theory), όπου πλέον η φιλοσοφία της μεθόδου 

επικεντρώνεται όπως κάθε φορά καθοριστικούς παράγοντες της απόδοσης 

της μετοχής, που μπορεί να μεταβάλλονται διαχρονικά και διατoπικά. 
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Το ΑΡΤ έχει τώρα λιγότερους περιορισμούς από το CAPM και παράλληλα 

δίνει βάρος μεγαλύτερο χωριστά σε κάθε «Συστηματικό παράγοντα» εν 

αντιθέσει με το beta του CAPM που είναι ένα και μοναδικό, δηλ. εδώ έχουμε 

το ιδιαίτερο ξεχωριστό beta (b1, b2, b3… bn) για κάθε παράγοντα 

επηρεασμού της απόδοσης της εταιρίας και της μετοχής της. 

Η λειτουργία και τα βασικά χαρακτηριστικά της ΑΡΤ θα αναλυθούν παρακάτω 

για να μπορέσει να γίνει και η συγκριτική αξιολόγηση του με τα άλλα μοντέλα 

αποτίμησης των μετοχών. 
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2.5.8. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ   ΤΗΣ  ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΑ 

ΜΟΝΤΕΛΑ  ΜΕ  ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ. 

 
Η Πολυκριτήρια προσέγγιση στην επιλογή και διαχείριση χαρτοφυλακίων. 

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζεται μια σύντομη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση των εφαρμογών της πολυκριτήριας προσέγγισης στην επιλογή 

και διαχείριση χαρτοφυλακίων.  

Μια πιο αναλυτική και ολοκληρωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση μπορεί να 

βρεθεί στις εργασίες των Ηurson (1995) και των Hurson and Zopounidis 

(1997). 

Οι Saaty et al. (1980) πρότειναν την κατασκευή ενός χαρτοφυλακίου 

μετοχών χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ΑΗΡ (Αnalytic Hierarchy Process),. 

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή θεωρείται ότι οι μετοχές θα πρέπει να 

συγκριθούν βάσει των στόχων του επενδυτή/διαχειριστή χαρτοφυλακίων 

καθώς και βάσει των κριτηρίων που επηρεάζουν τις τιμές. Τα κριτήρια αυτά με 

τη σειρά τους επηρεάζονται από ορισμένους γενικότερους οικονομικούς 

παράγοντες.  

Στη μέθοδο ΑΗΡ οι παράγοντες, τα κριτήρια και οι μετοχές βαθμολογούνται 

σταδιακά ανάλογα με την συγκριτική τους σημασία. Τελικά, η βαθμολογία της 

κάθε μετοχής δίνει και το ποσοστό του κεφαλαίου που επενδύεται σε αυτή. 

Οι Lee and Chesser (1980) παρουσίασαν την εφαρμογή ενός «μοντέλου 

προγραμματισμού στόχων» ( Goal Programming) προκειμένου, να επιτευχθεί 

η κατασκευή ενός χαρτοφυλακίου.  

Οι στόχοι που χρησιμοποίησαν οι συγκεκριμένοι συγγραφείς για την 

κατασκευή του χαρτοφυλακίου περιελάμβαναν ένα ελάχιστο επίπεδο 

απόδοσης, την ελαχιστοποίηση του κινδύνου (χρησιμοποιώντας το 

συντελεστή beta-β), διάφορους στόχους διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου, 

καθώς και ορισμένους συγκεκριμένους στόχους που καθορίζονται από τον 

επενδυτή. 

Οι Rios-Garsia and Rios-Insua κατασκεύασαν ένα χαρτοφυλάκιο 

χρησιμοποιώντας την πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας και τεχνικές 

πολυκριτήριου γραμμικού προγραμματισμού . 

Στην «Πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας», βασίστηκαν και οι 

Evrard and Ζisswieller ( 1983), ώστε να κατασκευάσουν ένα σύνολο 
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μετοχών, αποδεικνύοντας ότι είναι δυνατή η κατασκευή ενός μοντέλου το 

οποίο συνδέει τα χαρακτηριστικά των μετοχών (απόδοση, κίνδυνος, δείκτης 

Ρ/Ε, κέρδη ανά μετοχή) με τις προτιμήσεις του επενδυτή/διαχειριστή 

χαρτοφυλακίων. 

Οι Nakayama et al. (1983) πρότειναν τη χρησιμοποίηση μιας γραφικής 

αλληλεπιδραστικής μεθοδολογίας για την ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου 

βάσει της αναμενόμενης απόδοσης, της διακύμανσης, και της εξέλιξης της 

απόδοσης στο παρελθόν. 

Οι Martel et al. (1988) χρησιμοποίησαν τις πολυκριτήριες μεθόδους 

ΕLECTRΕ Ι και ΕLECTRΕ ΙI για την αξιολόγηση χαρτοφυλακίων, εξετάζοντας 

τέσσερα κριτήρια: την απόδοση, τη λογαριθμική διακύμανση, το δείκτη Ρ/Ε και 

τη ρευστότητα 

Οι Colson and De Bruyn (1989) πρότειναν ένα σύστημα το οποίο αξιολογεί 

τις μετοχές και στη συνέχεια προβαίνει στην κατασκευή του χαρτοφυλακίου.  

Βασικός σκοπός του συστήματος είναι η επίτευξη των ακόλουθων τεσσάρων 

στόχων: 

1) η επίτευξη μιας ελάχιστης απόδοσης,  

2) 2) η διατήρηση του κινδύνου κάτω από ένα προκαθορισμένο επίπεδο,  

3) 3) η επίτευξη μιας ελάχιστης μερισματικής απόδοσης, 

4) επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαφοροποίησης και 

ρευστότητας.  

Το σύστημα SDM (Single Decision Model) και το SΜΜ (Simultaneous 

Management Model ).  

Το SDM, κατατάσσει τις μετοχές χρησιμοποιώντας διάφορα κριτήρια, ενώ το 

SΜΜ είναι ουσιαστικά ένα μοντέλο προγραμματισμού στόχων παρόμοιο με 

αυτό των Lee and Chesser (1980). 

Η Szala (1990) πραγματοποίησε μια αξιολόγηση μετοχών σε συνεργασία με 

μια Γαλλική επενδυτική εταιρία. Για τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές της 

εταιρίας αυτής, οι οποίοι εξετάζουν ένα μικρό αριθμό μετοχών βάσει 

πολλαπλών κριτηρίων, χρησιμοποίησε τη μέθοδο ΕLECTRΕ III, ώστε να 

κατατάξει τις μετοχές από τις καλύτερες προς τις χειρότερες.  

Αντίθετα, στην περίπτωση των διαχειριστών χαρτοφυλακίων, οι οποίοι 

εξετάζουν ένα μεγάλο αριθμό μετοχών, δεν θα ήταν ρεαλιστικό να 

χρησιμοποιηθεί μεγάλος αριθμός κριτηρίων.  
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Για το λόγο αυτό ο Szala πρότεινε τη συγχώνευση των κριτηρίων σε ένα 

σύνθετο κριτήριο το οποίο αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας το σύστημα 

PREFCALC (το σύστημα PREFCALC είναι ένα αλληλεπιδραστικό 

πολυκριτήριο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων παρόμοιο με το σύστημα 

ΜΙΝΟRA.  

Οι Khoury et al.. (1993) χρησιμοποίησαν τις μεθόδους ΕLECTRΕ IS και 

ΕLECTRΕ III για την αξιολόγηση διεθνών χαρτοφυλακίων τα οποία 

προέρχονται από 16 χώρες.  

Τα κριτήρια στα οποία βασίστηκε η αξιολόγηση ήταν η απόδοση, η τυπική 

απόκλιση, τα έξοδα συναλλαγών, η δανειοληπτική ικανότητα και ο κίνδυνος 

της κάθε χώρας, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, και η ύπαρξη κάποιας κάλυψης 

των ξένων νομισμάτων. 

Σκοπός των εργασιών του Ζeleny (1997) και  των Colson and Ζeleny ήταν 

ο καθορισμός του συνόλου των αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων (το σύνολο 

των χαρτοφυλακίων που προσφέρουν τη μέγιστη απόδοση για διάφορα 

επίπεδα κινδύνου και το ελάχιστο κίνδυνο για διάφορα επίπεδα απόδοσης) 

σύμφωνα με τις βασικές αρχές της στοχαστικής κυριαρχίας.  

Για το σκοπό αυτό πρότειναν τη χρησιμοποίηση ενός τρισδιάστατου 

διανύσματος, του «Prospect Ranking Vector»- PRV προκειμένου να 

μετριάσουν τον κίνδυνο. 

Το πρώτο στοιχείο του PRV είναι η πιθανότητα να μην επιτευχθεί ένα 

ελάχιστο επίπεδο απόδοσης, το δεύτερο στοιχείο αφορά την αναμενόμενη 

απόδοση και το τρίτο στοιχείο είναι η πιθανότητα να ξεπεραστεί ένα μέγιστο 

επίπεδο απόδοσης.  

Οι Hurson and Zopounidis πρότειναν την αναθεώρηση του ΡRV, ώστε να 

παρέχει περισσότερες και πιο χρήσιμες πληροφορίες στην επιλογή και 

διαχείριση χαρτοφυλακίων.  

Πιο συγκεκριμένα, στην αναθεωρημένη μορφή του ΡRV, το πρώτο στοιχείο 

χωρίζεται σε δύο τμήματα: το πρώτο χρησιμοποιείται ώστε να προστατευτεί ο 

επενδυτής/διαχειριστής χαρτοφυλακίων από σημαντικές ζημίες, ενώ το 

δεύτερο εξετάζει άλλες πιθανές ζημίες οι οποίες αν και δεν είναι σημαντικές, 

κρίνονται ουσιαστικές. Επιπλέον, στο τρίτο στοιχείο του διανύσματος η 

πιθανότητα να ξεπεραστεί ένα μέγιστο επίπεδο απόδοσης αντικαθίσταται από 

την πιθανότητα να ξεπεραστεί σημαντικά η αναμενόμενη απόδοση.  
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Αυτή η νέα μορφή του διανύσματος ΡRV,μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 

κοινού με άλλα κριτήρια ώστε να γίνει η αξιολόγηση και επιλογή 

χαρτοφυλακίων.  

Οι Hurson and Zopounidis(1993) συνδύασαν τη μεθοδολογική αυτή 

προσέγγιση με το πολυκριτήριο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων ΜΙΝΟRΑ 

ώστε να επιτευχθεί η επιλογή χαρτοφυλακίων. 

Οι Zopounidis et al.(1998) πρότειναν τη χρησιμοποίηση του «συστήματος 

ADELAIS για την κατασκευή ενός χαρτοφυλακίου χρησιμοποιώντας 

περιορισμούς σχετικούς με τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου, τις 

προσωπικές προτιμήσεις του επενδυτή/διαχειριστή χαρτοφυλακίων, καθώς 

και τα κριτήρια της απόδοσης, των μερισμάτων, του συντελεστή β, την αύξηση 

των κερδών ανά μετοχή, την εμπορευσιμότητα, και το δείκτη Ρ/Ε. Το σύστημα 

ADELAIS χρησιμοποιείται και στη μεθοδολογία η οποία θα παρουσιαστεί στη 

συνέχεια. 

Οι .Tamiz et al. (1997) πρότειναν τη χρησιμοποίηση τεχνικών 

προγραμματισμού στόχων για την επιλογή και διαχείριση χαρτοφυλακίων.  

Η μεθοδολογία που πρότειναν αποτελείται από δύο στάδια: στο πρώτο 

στάδιο γίνεται η εκτίμηση της ευαισθησίας των μετοχών σε συγκεκριμένους 

παράγοντες χρησιμοποιώντας τεχνικές προγραμματισμού στόχων και 

ανάλυση παλινδρόμησης.  

Οι παράγοντες που εξετάζονται είναι:  

τα Βρετανικά, Αμερικάνικα και Γερμανικά επιτόκια, ο πληθωρισμός στις Η-

ΠΑ και τη Γερμανία, ο δείκτης Dow Jones,ο  μέσος δείκτης NIKKEI, ο δείκτης 

Hang Senk, οι τιμές του πετρελαίου, του χρυσού, των οικοδομών και της 

στερλίνας,  

Στο δεύτερο στάδιο γίνεται η κατασκευή του χαρτοφυλακίου βάσει των 

προτιμήσεων του αποφασίζοντα χρησιμοποιώντας τεχνικές προγραμματισμού 

στόχων. 

Ο Dominiak (1997) παρουσίασε μια διαδικασία για την επιλογή χρεογράφων 

η οποία βασίζεται σε μια «διακριτή μέθοδο πολυκριτήριας ανάλυσης».  

Τα κριτήρια που εξετάζονται χωρίζονται σε τρεις ομάδες:  

1)  στους δείκτες αποτίμησης οι οποίοι περιλαμβάνουν τη λογιστική αξία των 

2)   στις θεμελιώδεις μεταβλητές όπως το περιθώριο κέρδους και η μεταβολή 

των τετραμηνιαίων καθαρών κερδών,  
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3)   στους τεχνικούς δείκτες που περιλαμβάνουν το ρυθμό μεταβολής, και την 

εκτίμηση των τιμών κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων μηνών. 

Τέλος οι Harson and Ricci πρότειναν τον συνδυασμό του ΑΡΤ με 

πολυκριτήριες μεθόδους ,για τη μοντελοποίηση της διαδικασίας επιλογής και 

διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Αρχικά χρησιμοποιείται το ΑΡΤ για την 

κατασκευή ορισμένων αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων, για την εκτίμηση της 

αναμενόμενης απόδοσης και τον εντοπισμό των παραγόντων που 

επηρεάζουν τον κίνδυνο. Στη συνέχεια χρησιμοποιούνται δύο πολυκριτήριες 

προσεγγίσεις, η μέθοδος ELECTRE TRI και το σύστημα ΜΙΝΟRΑ, ώστε να 

επιλεγεί το κατάλληλο χαρτοφυλάκιο χρησιμοποιώντας τα κριτήρια του ΑΡΤ. 

Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόστηκε σε δεδομένα από το Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών. 

Ακολουθεί    ενδεικτικά  η  συνοπτική  παρουσίαση  του  μοντέλου  ΜΙΝΟRΑ  

για  την  επιλογή του   κατάλληλου   χαρτοφυλάκιου. 

 

2.5.8.1. Μια  περιγραφή ενός  συστήματος πολυκριτήριας ανάλυσης για 

την επιλογή των ελκυστικότερων  μετοχών.. 

 

Το σύστημα   ΜΙΝΟRΑ  

Στο   μοντέλο   αυτό της προτεινόμενης μεθοδολογίας   για την επιλογή των 

ελκυστικότερων  μετοχών με  τα  συστήματα πολυκριτήριας ανάλυσης, θα  

εξετάσουμε  ένα   πολύ   χαρακτηριστικό  μοντέλο  με  πολυκριτήριες 

προσεγγίσεις69, το «πολυκριτήριο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων ΜΙΝΟRΑ»  για 

να βοηθήσουν τον επενδυτή στην επιλογή ενός συνόλου ελκυστικών μετοχών 

ανάλογα με τις προτιμήσεις  κινδύνου  και την εμπειρία του.  

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή της  προσέγγισης αυτής.  

Το σύστημα ΜΙΝΟRΑ είναι ένα αλληλεπιδραστικό πολυκριτήριο σύστημα 

υποστήριξης αποφάσεων το οποίο οδηγεί στην κατάταξη ενός συνόλου 

εναλλακτικών ενεργειών από τις καλύτερες προς τις χειρότερες σύμφωνα με 

ένα σύνολο κριτηρίων. 

 Η κατάταξη αυτή επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο UTASTAR. 

(Jacquet-Lagreze, 1982, Siskos and Yannakopoulos, 1985). Χρησιμο-

                                            
69 Ζοπουνίδης Κων-νος, Πολυκριτήρια Μεθοδολογία και Χρηματοοικονομικό 
Μάνατζμεντ, Εκδ. ΕΛΛΗΝ,1996.) 
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ποιώντας την κατάταξη ενός συνόλου εναλλακτικών ενεργειών όπως αυτή 

καθορίζεται από τον αποφασίζοντα, η μέθοδος UTASTAR. χρησιμοποιεί 

τεχνικές μονότονης παλινδρόμησης για την εκτίμηση ενός συνόλου 

προσθετικών  συναρτήσεων χρησιμότητας της μορφής: 

U(g)=u1(g1) + u2(g2) ++ uk(gk) 

όπου g=(g1,,gk) είναι το διάνυσμα των επιδόσεων μιας εναλλακτικής 

ενέργειας στα κριτήρια αξιολόγησης, και ui(gi) είναι οι συναρτήσεις μερικών 

χρησιμοτήτων των κριτηρίων κανονικοποιημένες μεταξύ 0 και 1. 

Η μονότονη παλινδρόμηση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τεχνικές 

γραμμικού προγραμματισμού (βλ. Despotis et al., 1990). Η αλληλεπιδραστική 

λειτουργία του συστήματος ΜΙΝΟRΑ αφορά την ανάλυση των ασυμφωνιών 

που πιθανόν να εμφανιστούν μεταξύ της κατάταξης των εναλλακτικών που 

καθορίζει ο αποφασίζων και της κατάταξης που επιτυγχάνεται βάσει της 

προσθετικής συνάρτησης χρησιμότητας.  

Το σύστημα ΜΙΝΟRΑ μετρά τις ασυμφωνίες αυτές με δύο τρόπους: (1) 

χρησιμοποιώντας τον δείκτη F ο οποίος αναπαριστά το άθροισμα των 

αποκλίσεων από την καμπύλη μονότονης παλινδρόμησης, δηλαδή το 

άθροισμα των σφαλμάτων εκτίμησης, και (2) χρησιμοποιώντας το συντελεστή 

τ του Kendall ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ -1 και 1 και μετρά τη συσχέτιση 

μεταξύ της κατάταξης του αποφασίζοντα και της κατάταξης βάσει της 

συνάρτησης χρησιμότητας.  

Στην περίπτωση όπου οι δύο αυτές κατατάξεις είναι ίδιες, τότε F=0 και τ=1. Η 

αλληλεπίδραση οργανώνεται βάσει τεσσάρων βασικών ερωτήσεων οι οποίες 

τίθενται στον αποφασίζοντα:  

(1) είναι διατεθειμένος να μεταβάλλει την κατάταξη που καθόρισε αρχικά;  

(2) είναι διατεθειμένος να μεταβάλλει τη σχετική σημασία ενός κριτηρίου, την 

κλίμακα του, ή τις μερικές του χρησιμότητες (ανάλυση παραχωρήσεων-trade 

off analysis); ( 

3) επιθυμεί να μεταβάλλει την οικογένεια των κριτηρίων: να προσθέσει, να 

αφαιρέσει, ν διασπάσει ή να ενώσει ορισμένα κριτήρια;  

4) επιθυμεί να μεταβάλλει τη μοντελοποίηση του προβλήματος.  

Ανάλογα με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές ενεργοποιούνται τα 
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αντίστοιχα τμήματα του συστήματος MINORA 70ώστε να επιτευχθεί η 

ανάπτυξη μιας ικανοποιητικής λύσης. Στη συνέχεια το αποτέλεσμα 

(συνάρτηση χρησιμότητας) επεκτείνεται στο σύνολο των εναλλακτικών 

ενεργειών ώστε να επιτευχθεί η κατάταξη τους. 

Δύο είναι τα βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος MINORA: 

 Παρέχει μια κατάταξη των μετοχών η οποία χρησιμοποιείται συχνά από 

τους επενδυτές και διαχειριστές χαρτοφυλακίων ως τρόπος αξιολόγησης 

των μετοχών. 

 Η αλληλεπιδραστική του λειτουργία (βασική πρωτοτυπία του 

συστήματοςMINORA), οποία επιτρέπει την ανάλυση των ασυμφωνιών. 

Στην συνέχεια θα δούμε νέες επίσης προσεγγίσεις που βασίζονται στις νέες 

θεωρίες και θεωρήσεις της Φυσικής και των Μαθηματικών,  όπως  η  θεωρία  

του  Χάους, που έδωσαν νέες διαστάσεις στις ερμηνείες της 

Χρηματοοικονομικής θεωρίας και πρόβλεψης. 

 

 

2.5.8.2. Η «θεωρία του χάους» για  την  ερμηνεία των  αγορών  και των  
τιμών  
 
 
Η πρώτη απόπειρα εφαρμογής της «Θεωρίας του χάους» έγινε από τον 

Ρόμπερτ Μέι στα οικολογικά και μετεωρολογικά συστήματα. 

Ο Λουίς Ρίτσαρτσον την εφάρμοσε στη μετεωρολογία στα μοντέλα «πρό-

γνωσης του καιρού». (Ακολούθησε η μεγάλη συμβολή του Ιλία Πριγκοζίν) 

Ο Τιμ Πάλμερ με τη βοήθεια υπερυπολογιστών με τη «Θεωρία των Μαύρων 

Τρυπών» ,επίσης στη μετεωρολογική πρόγνωση. 

Γενικά δε με τη χρήση της «Στατιστικής Μηχανικής», άρχισαν να ερευνώνται 

οι περίεργες παραλληλίες μεταξύ της «συμπεριφοράς και δυναμικής των 

μορίων» με τη δυναμική των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών.  

Ιστορικά πρώτος ο Γάλλος Λουίς Μποσελιέ το 1900, έκανε τη διατύπωση ότι 

«η φαινομενικά τυχαία συμπεριφορά των τιμών των μετοχών, δεν είναι τυχαία, 

                                            
70 Ζοπουνίδης Κων-νος, Πολυκριτήρια Μεθοδολογία και Χρηματοοικονομικό 

Μάνατζμεντ, Εκδ. ΕΛΛΗΝ,1996 

 

 242



αλλά ακολούθησε κάποιες αρχές που εμφάνιζαν επαναληψιμότητα». 

Ισχυριζόταν δε ότι παρόλο που οι τιμές δεν έχουν μνήμες στην άνοδο και 

την πτώση τους, εντούτοις ,ακολουθούν την αιτιότητα που περιγράφει «η 

κυματοειδής καμπύλη Gauss».  

Γεγονός που σημαίνει, ότι δεν εμφανίζονται τελείως απότομες και ακατανό-

ητες διακυμάνσεις στην αγορά και υπάρχει ένας τύπος επαναληψιμότητας. 

Ονόμασε δε χαρακτηριστικά τη θεωρία αυτή «Θεωρία της κερδοσκοπίας». 

Γενικά υπήρχε ο γενικός προβληματισμός και παραδοχή, ότι τα μοντέλα που 

περιγράφουν το φυσικό μικρόκοσμο, μπορούν να εφαρμοσθούν στην 

πρόβλεψη της συμπεριφοράς – εξέλιξης των κεφαλαιαγορών. 

Το 1970 έχουμε το μοντέλο Black –Shοles, που προτείνει τη δυναμική 

ερμηνεία της διαμόρφωσης της τιμής των ομολόγων που προσδιορίζονται από 

μεταβλητές στοχαστικές όπως, ο χρόνος, τα επιτόκια και η μεταβλητότητα – 

αστάθεια της αγοράς και διαπιστώνονται μεγάλες ομοιότητες με την εξίσωση 

που περιγράφει τη «διάδοση της θερμότητας στην ύλη».  

Παίρνουν γι’ αυτό Nobel Οικονομικών το 1997. 

Μια άλλη κατεύθυνση στην έρευνα εμφανίζετε στην «Πρόβλεψη των 

Χρηματιστηριακών Κράχ»71, δηλαδή των «αιφνίδιων πτώσεων», όπου οι 

«αιφνίδιες αλλαγές» συμπεριφοράς των κεφαλαιαγορών, παραλληλίζονται με 

τα μοντέλα συμπεριφοράς και επιπτώσεων αιφνίδιων αλλαγών στο φυσικό 

κόσμο (όπως η πτώση – αποκόλληση ενός βράχου). 

Παραλληλίζοντας το, με τα φαινόμενα συμπεριφοράς «Μαζικής υστερίας» ή 

πανικού των διαχειριστών χαρτοφυλακίων (traders) που εκδηλώνεται με τρό-

πο που α) επιταχύνει και επιτείνει την ταχύτητα και σφοδρότητα επέλευσης 

των φαινομένων. 

Η προσέγγιση του Αυστριακού ΜΑΡΚ ΑΝΣΛΟΥΣ, που πρότεινε ένα μοντέλο (με 

εξίσωση), «για τον εντοπισμό των κριτικών συμπεριφορών, που μπορεί να 

εντοπίσει τα σημεία «κλονισμού» ή κατάρρευσης των χρηματιστηρίων72. , 

Κάτι που ενώ αρχικά θεωρήθηκε ότι είναι πετυχημένο, γιατί προέβλεψε το 

                                            
71 Peters, Edgar E, Chaos and Order in the Capital markets, John Wiley & 

sons.inc, New York. 
72 Συριόπουλος Κ,Λεοντίτσης Α, 2002, Χάος-Ανάλυση και πρόβλεψη χρονοσειρών., 

εκδ. Ανικούλα 

 243



κραχ του Χρηματιστηρίου του Χονγκ – Κονγκ.  

Ο ενθουσιασμός δεν κράτησε για πολύ ,διότι διαψεύσθηκε τον επόμενο μήνα 

που το μοντέλο προέβλεπε την επέλευση μιας μεγαλύτερης πτώσης που δεν 

εκδηλώθηκε / εμφανίσθηκε. 

Το ίδιο δε επαναλήφθηκε με το μοντέλο που παραλληλίζει τη συμπεριφορά 

των κινήσεων των μετοχών και τους «στροβιλισμούς» (κυκλική κίνηση  των 

ταχέων ρευστών υγρών. Πρωτοεμφανίστηκε στο Nature το 1996. 

Ιδιαίτερα στην επενδυτική πρακτική με βάση τις «μελλοντικές συναλλαγματι-

κές τιμές». 

Η έρευνα όμως με δεδομένα  δυο δεκαετιών και για 500 μετοχές των 

Mantenia – Stanley, έδειξε, ότι δεν υπάρχουν μνήμες και επαναληπτικότητες η 

κανονικότητες στις χρηματαγορές και  κεφαλαιαγορες, αλλά ότι οι τιμές είναι 

ανεξάρτητες από εβδομάδα σε εβδομάδα. 

Επανήλθαν οι ιδέες (θεωρία) του Μποσελιέ ,για τη δυναμική της μεγαλύτερης 

ροής» που συμπεριφέρεται με βάση τη «Διανομή Gauss», που επιτρέπει να 

υπολογίζονται τα σκαμπανεβάσματα των τιμών με την παραλληλία της 

δυναμικής «της συμπεριφοράς της σκόνης στα περιδινούμενα ύδατα». 

Όπου όμως δεν επιβεβαιώθηκε η στατιστική έρευνα και στη συνέχεια 

προτάθηκε η πιο ρεαλιστική μορφή παραλλαγής του «Νόμου Levy».  

 244



 

2.5.9.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  ΤΗΣ  ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ 
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΤΩΝ  ΜΟΝΤΕΛΩΝ  
 
Συμπεράσματα για τα ζητήματα μεθοδολογίας και ερμηνευτικότητας της σύγχρονης 

χρηματοοικονομικής. 

 

Το μεγάλο ερώτημα της Χρηματοοικονομικής που έμπαινε διαρκώς, είναι το 

ερώτημα : «είναι αποτελεσματικές και ορθολογικές οι αγορές στην  

διαμόρφωση  των  τιμών, ή κινούνται τυχαία με μια χαοτική δυναμική»; 

 Το 1993 δημοσιεύθηκε ένα καθοριστικό άρθρο  της Nancy Nickols, με τίτλο, 

«Efficient? Chaotic? What’s the new finance», που αποτέλεσε τομή ως προς 

τα ζητήματα μεθοδολογίας και ερμηνευτικότητας των διαφόρων θεωριών  και 

μοντέλων για την «χρηματοοικονομική θεωρία και πρακτική». 

Τα ερωτήματα του και η κριτική του ήρθαν να ταράξουν τα νερά και να βάλουν 

τους νέους προβληματισμούς για την «επάρκεια της αιτιολογικότητας» (ratio-

nality) έως τότε υφισταμένων θεωρητικών σχημάτων και των προτεινόμενων 

από αυτά επενδυτικών πρακτικών.  

Αυτό το άρθρο73 γράφτηκε από την Nancy Nickols, συνεκδότρια του περιο-

δικού Harvard Business Review (HBR Μάρτιος- Απρίλιος του 1993) με τον 

τίτλο «Efficient? Chaotic? What’s the new finance”.  

Στο σημειολογικό και  αιχμιακό  αυτό άρθρο, έγινε μία τομή και μία επιτομή 

ταυτόχρονα για το που βρισκότανε σύγχρονη Χρηματοδοτική επιστήμη (θεω-

ρητική και εφαρμοσμένη), από πλευράς   ερμηνευτικής  επάρκειας  των 

υφισταμένων θεωρητικών μοντέλων.  

Ανέλυε  στο  άρθρο   αυτό την αντιπαράθεση των διαφόρων προτάσεων ως 

προς την ερμηνευτικότητά τους, σε αναφορική  σχέση  με τις δυναμικές του 

πραγματικού κόσμου  της κεφαλαιαγοράς και σε σχέση με τις επενδυτικές 

αποφάσεις και τα αποτελέσματα τους για τις εταιρίες, τους μετόχους και τους 

επενδυτές.  

Αποτελέσματα που αφορούσαν και επηρέαζαν τόσο την επενδυτική πορεία 

των επιχειρήσεων την ίδια την βιωσιμότητα των εταιριών, αλλά και των 

μεμονωμένων επενδυτών και θεσμικών επενδυτών, ως προς την θετική ή 

                                            
73 Nancy Nickols, Efficient? , 1993,Chaotic? What’s the new finance, Harvard 
Business Review του 1993. 
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αρνητική πορεία του επενδυμένου κεφαλαίου. 

Στο άρθρο αυτό αντιπαρατίθενται και αναλύονται σε γενικούς αλλά και 

περιεκτικούς όρους, όλες οι έως τότε θεωρίες και μοντέλα χρηματοοικονο-

μικών αποφάσεων, όσον αφορά τον σχηματισμό και τις αιτίες μεταβολής των 

χρηματιστηριακών τιμών, η μεταβολή  των  οποίων  διαγράφει και το ύψος της 

εταιρικής αξίας (valuation). 

Τα ερωτήματα που έμπαιναν στο άρθρο ήταν του  τύπου:  

Ποιες είναι οι αποφάσεις και οι επιπτώσεις των εφαρμοσμένων τεχνικών των 

χρηματοοικονομικών αποφάσεων, που εισέρχονται σε ζητήματα όπως:  

 Το «κόστος του κεφαλαίου», μιας επιχείρησης ή μιας νέας επένδυσης 

στον τρόπο υπολογισμού της  τελικής  απόδοσης  του. 

 Για το ύψος «του ελάχιστου αποδεκτού ποσοστού απόδοσης» (hurdle 

rate) και 

 Την «αναμενόμενη απόδοση» μιας επένδυσης χρηματοοικονομικής 

/μετοχικής, σε μέσα δηλ.  των κεφαλαιαγορών. 

Αναφέρετε σε κεντρικά επίσης ζητήματα, ως προς την «ιδεολογία» του 

μάνατζμεντ, σχετικά με το είδος του  προσανατολισμού στην λήψη 

αποφάσεων, προς όφελος   της  μεγιστοποίησης  της   εταιρικής περιουσιακής  

αξίας των μετόχων (maximize share- holders value). 

Και βέβαια πως όλα τα παραπάνω ζητήματα υπεισέρχονται σαν  

βασικές/δομικές μεταβλητές στα «μοντέλα των επενδυτικών αποφάσεων», 

μέσω της δυνατότητας «ποσοτικοποίησης» (quantification) των εταιρικών ή 

επενδυτικών δεδομένων, , ώστε να μπορεί να αναλυθεί   αυτό με 

επιστημονικό (μαθηματικοστατικό) τρόπο. 

Στην πορεία αυτή όμως βάζει και ερωτήματα ποιοτικού χαρακτήρα αξιολό-

γησης, που προκύπτουν από τα ερμηνευτικά όρια της κλασικής ποσοτικο-

ποιημένης ανάλυσης. 

Μετά την αμφισβήτηση του θεωρητικού μοντέλου του CAPM, από τον ίδιο τον 

δημιουργό του και την πρόταση για τον «τυχαίο περίπατο των τιμών στα χρη-

ματιστήρια», χρησιμοποιηθήκαν   νέες ερμηνευτικές έννοιες από την «θεωρία 

του χάους» ή την ασύμμετρη πληροφόρηση και τις νέες μαθηματικές τεχνικές 

που μπορούν να περιγράφουν αυτές τις δυναμικές της  πολυπλοκότητας  

στην  διαμόρφωση  των τιμών. 

 246



 

2.5.9.1. Οι  επιπτώσεις της «Ασύμμετρης Πληροφόρησης» στις τιμές. 

Ο ρόλος της ασύμμετρης πληροφόρησης σαν στοιχείο μη αποτελεσματικού 

προσδιορισμού των τιμών 

Η μοντέρνα χρηματοοικονομική θεωρία και  εφαρμογή  οδηγήθηκε μετά  από  

τις  διαπιστωμένες  αδυναμίες  των  πρώτων  θεωριών  και  μοντέλων , να  

ερμηνεύσουν  τις  πράγματι  πολυδιάστατες  συνθήκες  των  αγορών, σε  νέες  

προσεγγίσεις και  μεθοδολογίες, μετά τα απλοϊκά και  πρωτογενή  

επιστημονικά  γραφήματα των Chartists, που απλά καταχωρούσαν τις  

ιστορικές «ακολουθίες» των τιμών πάνω στο χαρτί και προσπαθούσαν να 

μαντέψουν από  την  μορφή  του  σχήματος των  καμπυλών,  την επόμενη  

ροπή  κίνησης ή κατεύθυνσης των τιμών. 

Η   απλοϊκή  επιστημονικά μέθοδος των Chartists, ήταν να κάνουν πρόβλεψη 

με βάση διάφορους σχηματισμούς που εμφάνιζε η γραμμή των  ιστορικών   

αποτυπώσεων   των τιμών στο χαρτί η   αργότερα  με  την  βοήθεια  του  Η/Υ.  

Με  την   συνεχή  όμως  εξέλιξη  των  μοντέλων  και  τον  συνεχή   εμπειρικό   

έλεγχο  των  θεωρητικών  προτάσεων  των  μοντέλων, περάσαμε σε  νέες  

προσεγγίσεις και  μεθοδολογίες  και σε πιο  ανώτερες  μεθοδολογικά  

επιστημονικές αναλύσεις. 

Τέτοιες  πιο  προηγμένες μεθοδολογικά  επιστημονικές αναλύσεις, 

περιέχονται   αρχικά στις θεωρητικές απόψεις του Harry Markowitz, του  W. 

Sharp και του Eugene Fama. 

   Με  βάση  αυτές έχουμε την  σχηματοποίηση και  έκφραση του περίφημου 

μέτρου    του  χρηματοοικονομικού  κινδύνου, του beta (b), (σαν συντελεστή  

αυτοσυσχέτησης  των  αποδόσεων της  μετοχής  με  την  απόδοση  της  

αγοράς   που  εκφράζετε  με τον μέσο όρο της μεταβολής του γενικού δείκτη  

του  χρηματιστηρίου. 

Από τις διατυπωμένες απόψεις του Fama και  άλλων  ειδικών, ή πιο 

σημαντική ήταν  ότι οι αγορές είναι από την φύση τους αποτελεσματικές 

(Efficient Market Hypothesis -EMH) και   έτσι δεν μπορούν οι κερδοσκόποι 

«να κερδίσουν την αγορά» (there was no way to beat the markets ,αλλά 

μόνον συγκυριακά και μεμονωμένα μπορούν να βγάλουν επί  πλέον κέρδη 

(εκτός κι αν κατορθώσουν να ελέγξουν την αγορά).).  

Ο λόγος για το ότι δεν μπορούν οι κερδοσκόποι «να κερδίσουν την αγορά», 
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είναι ότι οι πληροφορίες ρέουν τόσο γρήγορα  (information flows swiftly into 

the market), ώστε άμεσα σχεδόν όλοι οι επενδυτές αντιδρούν  έγκαιρα σε 

αυτές τις νέες πληροφορίες. 

 Αυτό  σημαίνει  ότι  η  έγκαιρη μαζική  αντίδραση  των επενδυτών φέρνει  

ταχύτατα  τις τιμές σε μία νέα ισορροπία, πριν προλάβουν οι κερδοσκόποι να 

κάνουν κινήσεις και παιχνίδια για να επωφεληθούν από  την  μεταβολή των  

τιμών  και να πετύχουν υπερβολικά κέρδη, από υφιστάμενες ακόμη διαφορές 

των τιμών.  

Αργότερα  χρονικά θεωρήθηκε  και  προτάθηκε μια   καινοφανής  πρόταση -

θεώρημα   (με  κύριο  υποστηρικτή  τον  Fama), ότι οι μεταβολές των τιμών 

μεταξύ δύο περιόδων είναι στατιστικά ανεξάρτητες και ακολουθούν μια 

δυναμική μάλλον τυχαίας μεταβολής, επηρεαζόμενες από πολλούς και εν 

αρχή απροσδιόριστους παράγοντες. Δηλαδή  δεν  είναι  αποτέλεσμα 

ορθολογικών  επενδυτών και  γραμμικών  εξελίξεων, που  ακολουθούν     λίγο  

-πολύ  μια  προβλέψιμη  πεπατημένη. 

 

Είναι   πληροφοριακά   αποτελεσματική    η αγορά? 

Αυτές   είναι  λοιπόν  οι θεωρίες για τον τρόπο που λειτουργεί η 

κεφαλαιαγορά, θεωρώντας ότι είναι «πληροφοριακά αποτελεσματική» και έτσι 

διαμορφώνει «δίκαια»  η εύλογα  (fair) τις τιμές με βάση τα   πληροφοριακά 

δεδομένα της αγοράς. 

Η πληροφοριακά αποτελεσματική αγορά,φέρνει μέσω των διαφοροποιημένων    

αποδόσεων των μετοχών, πολύ γρήγορα σε μια  νέα  ισορροπία  κανονικών 

αποδόσεων  όλες τις  μετοχές, μέσω  των  αναμορφώσεων  των  μετοχικών  

τιμών, εξουδετερώνοντας  ταυτόχρονα  την ύπαρξη κερδοσκοπικών ευκαιριών 

για  υπερκανονικά κέρδη.  

Έτσι όλοι οι χρηματοοικονομικοί μάνατζερ, οι επενδυτικού σύμβουλοι και οι 

ίδιοι οι επενδυτές, εφάρμοζαν μεθοδολογία επενδύσεων και λήψης αποφά-

σεων με βάση τις παραπάνω παραδοχές και   έτσι  δημιουργήθηκε   μια  

ολόκληρη σχολή  χρηματοοικονομικού μάνατζμεντ με βάση αυτές τις 

παραδοχές της επενδυτικής αυτής προσέγγισης που  απορρέει  από το  

CAPM.  

Παράλληλα διαμορφώθηκαν ανάλογες τεχνικές «κεφαλαιακού 

προϋπολογισμού» και «κόστους κεφαλαίου»   σχετικά  με την επενδυτική 
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διαδικασία και τον προγραμματισμό των δράσεων και  ενεργειών  , με  βάση  

την  Θεωρία  των  Αποτελεσματικών  Αγορών.  

Κατά την λήψη αποφάσεων  λοιπόν  για νέες επενδύσεις, είτε άμεσες είτε 

«μετοχικού χαρτοφυλακίου», οι   συγκεκριμένες τεχνικές αυτές, περιέχονταν 

σε όλα τα εγχειρίδια χρηματοοικονομικής διοίκησης (financial management) ή 

«επενδυτικών τεχνικών» ή χρηματοδότησης. 

Βάση βέβαια όλων αυτών των «υπολογιστικών τεχνικών» για την μεγιστο-

ποίηση των αποτελεσμάτων  και  αποδόσεων των επενδυτικών σχεδίων, ήταν 

το δόγμα ή η  παραδοχή ότι όλες οι δράσεις  των  επιχειρήσεων (με την έννοια 

των αναπτυξιακών και λειτουργικών μεγεθών) είναι «ποσοτικοποιήσιμες» σε 

αριστοποιητική βάση (quantifiable). 

Άρα υπάρχει μέσω αυτών επιστημονικά αποτελεσματική προσέγγιση- 

παρακολούθησης της αγοράς σε σχέση με την εταιρική   πορεία των  

διαχρονικά  διαφοροποιούμενων  αποδόσεων από τις  συνεχείς  διακυμάνσεις 

της αγοράς.  

Η λογική αυτή στηρίχθηκε στις  πρώτες χρονικά θεωρητικές απόψεις του του  

Sharpe  και  του Fama,  και είναι ότι η επίδραση των μη ελέγξιμων 

παραγόντων του «συστήματος της αγοράς», μπορεί να προσδιοριστεί και να 

μετρηθεί με το (beta) b της κάθε μετοχής, σε σχέση με τον γενικό δείκτη της 

αγοράς, όπως το προβλέπει η θεωρία του CAPM (Capital Assets Pricing 

Model). 

Στην  συνεχεία  διατυπωθήκαν  ενστάσεις για  την  ορθότητα  των  πρώτων   

εκείνων  θέσεων που  οδηγούσαν  με    μια σχετικά  σημαντική ασφάλεια τις  

επενδυτικές   επιλογές  σε  τέτοιες  κανονικές  αποδόσεις που  εγγυότανε  η  

αποτελεσματική  αγορά, που πίστευαν  ότι  αποτρέπει  την ύπαρξη  η 

δημιουργία  κερδοσκοπικών  παιχνιδιών και  υπερκερδών. 

 Στην επόμενη  φάση  όπως  γνωρίζουμε,  η  πρώτη   μεγάλη  αμφισβήτηση  

ήταν  για  τον  μηχανισμό  της  πληροφοριακής  αποτελεσματικότητας  των  

αγορών. 

Πρόβαλαν   έτσι   οι  αμφισβητίες   της  αποτελεσματικής  αγοράς, την  

ένσταση  για  την «ασύμμετρη πληροφόρηση», που  κατεδάφιζε  τον  ένα  

πυλώνα  του   CAPM.   

Τι  σημαίνει  όμως  η έννοια της ασύμμετρης πληροφόρησης, θα  δούμε 

αμέσως  παρακάτω.. 
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2.5.9.2.Η   θεωρία  για την ασύμμετρη πληροφόρηση.  των  Vicrey   και  
Mirleys 
 

Ο  όρος  ασύμμετρη πληροφόρηση σημαίνει ότι οι πληροφορίες δεν φτάνουν 

με ομοιογενή τρόπο στην αγορά. 

Φτάνουν  δηλαδή και  καθυστερημένα  και  με  ποιοτικές  διαβαθμίσεις, ώστε  

κάποιοι  προλαβαίνουν  και  κάνουν  χρήση  προνομιακής  πληροφόρησης και  

έτσι  κάνουν  υπεραποδόσεις,  σε  βάρος  των  άλλων μη  προνομιούχων 

επενδυτών  που δεν  έχουν την  ιδία  ταχύτητα  και  ποιότητα  πληροφορίας   

Ξαναγυρνώντας στην  βασική θέση των υποστηρικτών της «θεωρίας των 

Αποτελεσματικών αγορών»,  βλέπουμε τον  ισχυρισμό  ότι κανένας 

κερδοσκόπος, ούτε καν αυτοί που μπορεί να έχουν προνομιακή 

πληροφόρηση δεν μπορούν να κυριαρχήσουν (νικήσουν ή χτυπήσουν)την 

αγορά,. 

Διότι οι πληροφορίες γενικά φτάνουν   (λένε) οπωσδήποτε   με ομοιογενή 

τρόπο στην αγορά και τους επενδυτές, που αντιδρούν αμέσως με τις 

ανάλογες κινήσεις αγορών και πωλήσεων (δηλαδή με μια ανασύνθεση του 

χαρτοφυλακίου τους), ώστε γρήγορα η αγορά εξισορροπείτε και ισορροπεί σε 

ένα   νέο επίπεδο τιμών, όπου πλέον στις τιμές των μετοχών, «αντανακλάται» 

πλήρως η «νέα εσωτερική αξία» τους, όπως αυτή προέκυψε από τις 

διαμορφούμενες ανακατατάξεις των εταιρικών και κλαδικών δεδομένων της  

εταιρίας /μετοχής.  

Έτσι κατά αυτούς η αγορά είναι πάντα Αποτελεσματική, δηλαδή ανακατανέμει 

«δίκαια» την χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών, με την άμεση αντανάκλαση 

των μεταβολών στην εσωτερική της αξία  τους , που καθορίζει η  νέα  

εκτίμηση της αγοράς, με βάση τις ειδήσεις για νέα στοιχεία και τις εξελίξεις 

στην εταιρική επενδυτική  αποδοτικότητα. 

 

Η  αμφισβήτηση   των  Vicrey    και   Mirleys  

Η   άνιση  διάχυση   και κατανομή  των   πληροφοριών  

 

Αυτό όμως  πάλι  ήρθαν να το ανατρέψουν και να   το αμφισβητήσουν με 

βάση τις έρευνες τους οι καθηγητές William Vicrey (Columbia University) και 

James Mirleys (Cambridge University), με την θεωρία τους σε ένα  άρθρο  για 
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«Τα κίνητρα στις ασύμμετρες πληροφορίες» γεγονός που τους χάρισε το βραβείο 

Νόμπελ το 1996. 

Σύμφωνα με  την  βασική  θέση  της θεωρίας αυτής, η αγορά δεν μπορεί να 

είναι αποτελεσματική στον βαθμό που δεν έχουν όλοι τον ίδιο βαθμό 

ποιοτικής και ποσοτικής πληροφόρησης. Αλλά η  πραγματικότητα  δείχνει  ότι, 

οι πληροφορίες διαχέονται και κατανέμονται άνισα και «προνομιακά».  

Η «Ασύμμετρη Πληροφόρηση» υπάρχει, διότι αυτοί που ασχολούνται 

συστηματικά και έχουν διασυνδέσεις με συγκεκριμένα κέντρα ανάλυσης,   

πληροφοριών και διεργασιών και  μπορούν   έτσι να αντλούν προνομιακά ως 

προς τον χρόνο εκτιμήσεις και πληροφορίες ή πιο προχωρημένα 

εμπιστευτικές πληροφορίες. 

Έτσι  είναι σε πλεονεκτικότερη θέση από τον απλό επενδυτή που προσπαθεί 

να πάρει πληροφόρηση από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έστω 

εξειδικευμένα στις κεφαλαιαγορές και το αποτέλεσμα είναι το λιγότερο 

ενημερωμένο μέρος που αποτελεί και την συντριπτική πλειοψηφία των κοινών 

επενδυτών να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να βγει ζημιωμένο.  

Γιατί οι λίγοι αυτοί που έχουν προνομιακή πληροφόρηση, κινούνται πιο 

γρήγορα στην αγορά και κάνουν έγκαιρα κερδοσκοπικές κινήσεις, ώστε όταν 

οι λιγότερο πληροφορημένοι μπουν στο παιχνίδι, ήδη βλέπουν τις πλάτες 

αυτών αφού έλαβαν τα υπερκέρδη ή υπεραποδοτικές και  αφήνουν τα 

υπολείμματα κάποιων  μικρών  η και  αρνητικών  κερδών στους άλλους.  

Και βέβαια είναι γνωστό ότι τέτοιου είδους ανισότητες στην πληροφόρηση 

είναι καθημερινό θα λέγαμε φαινόμενο, όπως αποτυπώνονται στις 

ερευνητικές εργασίες των δύο παραπάνω καθηγητών. 

Πάντως στο καθοριστικό άρθρο της Nancy Nickols τονίζει ότι τελικά η 

«σωστή» μεθοδολογία για το πρόβλημα της αριστοποίησης των επενδυτών 

χρεογράφων έχει να κάνει με την δομή των παγκοσμιοποιημένων 

οικονομικών συστημάτων (δομή κεφαλαιαγορών, χρηματαγορών, προϊόντα, 

τύποι ) που θέλαμε να εγκαταστήσουμε σαν παγκόσμιο καταναλωτικό 

σύστημα.  

Χαρακτηριστική είναι η έκφραση για τα παραπάνω του καθηγητή Χατζηκω-

νσταντίνου για την πληροφορία και την αποτελεσματική διαχείριση της πολύ-

πλοκότητας 

«Στην εποχή του μηνύματος και της πληροφορίας, οι εξελίξεις επιβάλλουν την 
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αποτελεσματική διαχείριση της πολυπλοκότητας74. Κάτι τέτοιο είναι δύσκολο 

να συμβεί, στο μέτρο που η λογική μας εξακολουθεί να στηρίζεται σε εργαλεία 

και να δεσμεύεται από επιταγές ενός περασμένου πολιτισμικού κύματος, που 

έντονα σφραγίστηκε από την ύλη και την ενέργεια».  

 

 
2.5.9.3. Τα  συμπεράσματα  για το «βeta»  τις « αποτελεσματικές 

αγορές» και η « τυχαία κίνηση των τιμών». 

1..Η θεωρία της τυχαίας κίνησης των τιμών. (Random Walk Theory).  

 
Ως προς την ισχύ του CAPM,( τουλάχιστον με τις αρχικές υποθέσεις ισχύος 

του),   δηλ. σχετικά την αποτελεσματικότητα   του για την πρόβλεψη των 

τιμών, ήρθε να την ανατρέψει με νεότερες μελέτες  αυτός  ο ίδιος που την 

πρότεινε, ο Eugene Fama75 σε συνεργασία με τον k. French,. 

Αυτοί  έθεσαν   το  ζήτημα  κατά πόσο το b είναι ισχυρό ή καλό μέτρο της 

αγοράς   και  της μεταβλητότητας της τιμής της μετοχής, στο δίπολο κίνδυνος 

/απόδοση. 

Η δεύτερη επανάσταση του Fama76 όπως αποκαλείτε, ήταν η διατύπωση της 

«θεωρίας (ή υπόθεσης) της τυχαίας κίνησης των τιμών»  

Αυτή   η  θεωρία εκφράζει για την κατεύθυνση και  διαμόρφωση  των 

μετοχικών τιμών στις κεφαλαιαγορές, ότι δεν είναι κανονικοποιημένες  και 

προσδιορίσιμες οι  εμφανιζόμενες  τιμές  στα  χρηματιστήρια,: όπως ακριβώς  

γίνετε   με  τον  τρόπο  κίνησης    των  μορίων  ενός  αεριού, ,  οι  τροχιές,  οι 

θέσεις και οι κινήσεις των    μορίων στο χώρο  δεν  είναι  προσδιορίσιμες   με   

βάση  μια ντετερμινιστική γραμμική εξέλιξη, αλλά έχουν μια τυχαιότητα στην 

κατεύθυνση της κίνησης τους. 

 Έτσι και οι μετοχές ανάλογα με τις εκάστοτε υπερισχύουσες κατευθύνσεις ή  

                                            
74 Χατζηκωνσταντίνου Γεώργιος, 1998, Στα δεσμά του μυθοποιημένου 

οικονομικού παραδείγματος, Σελ.. 20, εκδ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.-.) 
75 Fama, Eugene F.,1970, ‘Efficient Capitals Markets: A Review of Theory and 

Empirical Work’, The Journal of FinanceXXV, No2, 1970.. 

 
76 Φίλιος Φ. Βασίλειος 2002: Εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων 
χαρτοφυλακίου . Τόμος Α’ Σύγχρονη Εκδοτική 
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ροπές  των δυνάμεων /παραμέτρων  στην αγορά και την οικονομία, κινούνται 

προς διαφορετικές ανάλογα κατευθύνσεις, σε μια μη προβλέψιμη εκ των 

προτέρων τιμή (,ανοδικά, σταθερά ή καθοδικά). 

 

 

2.5.9.4.  Συμπεράσματα  για την  υπόθεση των ορθολογικών  επενδυτών 

και των νέων πληροφοριών 

 
Ενσωματωμένες και υπονοούμενες στην   αρχική θεωρητική υπόθεση του 

Fama, είναι δύο βασικές προϋποθέσεις: 

Α) Ότι οι επενδυτές δρουν ορθολογικά, δηλαδή κατά σύστημα αποφασίζουν 

να αγοράσουν ή να πουλήσουν, όχι με κριτήρια πρόβλεψης τύπου 

«καφετζούς», ή τις   πρακτικές συμβουλές ανεύθυνων δήθεν ειδικών, αλλά με 

βάση επιστημονικά κριτήρια που υπολογίζουν την διακύμανση της μετοχής σε 

σχέση με τον δείκτη της Αγοράς.  

Δηλαδή αποφασίζουν με βάση  το  βαθμό  κινδύνου  που έχει  κάθε  μετοχή  

σε  σχέση  με την   οριακή   την τιμή 1 (ένα) του beta της κάθε μετοχής. 

Το  αν  αυτή  είναι  πάνω ή κάτω του οριακού δείκτη 1 (ένα) και  με  βάση  την 

καμπύλη αδιαφορίας τους ως προς το επίπεδο κινδύνου που θέλουν να 

αναλάβουν από την επένδυση, προκειμένου να κερδίσουν ένα υψηλότερο 

ποσοστό απόδοσης, (κέρδος) έναντι των  λοιπών μορφών επενδύσεων, 

(όπως π.χ. οι ομολογίες ή προθεσμιακές καταθέσεις). 

 Για  να  έχουν  λοιπόν  ψηλότερη  απόδοση ,θα πρέπει να επενδύσουν. σε 

μετοχές  με  beta  μεγαλύτερο  του  1, αναλαμβάνοντας  δηλ.  μεγαλύτερο  

κίνδυνο.  

Aαυτό το επιπλέον κέρδος είναι το λεγόμενο «επασφάλιστρο κινδύνου»- (risk 

premium), έναντι της «πιο επικίνδυνης» τοποθέτησης σε μετοχικά χρεόγραφα. 

 

Β) Ότι οι ορθολογικοί επενδυτές κάνουν συναλλαγές , μόνον όταν υπάρξει 

«νέα πληροφορία», για τα δεδομένα και τις εξελίξεις στις εταιρίες, την 

ανταγωνιστική αγορά (μικροοικονομικές εξελίξεις) και την οικονομία 

(μακροοικονομικές εξελίξεις) που κατά την «κοινή εκτίμηση της αγοράς» θα 

επηρεάσουν τα αποτελέσματα της εταιρίας θετικά ή αρνητικά.  

Η νέα εκτίμηση δηλαδή θα ενεργοποιήσει τις ανάλογες κινήσεις των 
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επενδυτών στην χρηματιστηριακή αγορά και έτσι θα επηρεαστεί ανοδικά ή 

καθοδικά την τιμή της κάθε μετοχής.  

Αυτό αποκαλείτε «Αποτελεσματική Αγορά», αφού ανακατανέμει δίκαια τις 

αποδόσεις των μετοχών με βάση την αποδοτικότητα κερδών της κάθε 

εταιρίας.  

Η «αναποτελεσματικότητα» τώρα στην λειτουργία της αγοράς 

(κεφαλαιαγοράς) δημιουργείτε και προέρχεται από ανενημέρωτους 

πληροφοριακά και τεχνικά, άρα ορθολογικά δρώντες ιδιώτες επενδυτές 

κεφαλαίων. 

Αυτοί τώρα που παρακολουθούν από κοντά και με μεθοδολογία τις επε-

ρχόμενες εξελίξεις στις αγορές και τις εταιρίες (αυτό αποκαλείτε και «έξυπνο 

χρήμα») και με βάση αυτές θα κάνουν γρήγορες συναλλακτικές κινήσεις 

(share trade), ώστε αυτό θα έχει αποτέλεσμα την δίκαιη (fair) αναδιαμόρφω-

ση των μετοχικών τιμών, ώστε οι νέες προβλεπόμενες αποδόσεις τους, να 

εξισορροπούν αυτόματα σχεδόν την ισορροπία στην αγορά, με την έννοια της 

εξισορρόπησης του κάθε φορά   προκύπτοντος  διπόλου κινδύνου / απόδοσης 

της κάθε μετοχής, που μεταβάλετε όταν μεταβάλλονται τα θεμελιώδη 

δεδομένα εταιριών (και ανταγωνιστικών αγορών). 

Άρα και η αξία των περιουσιακών τους στοιχείων. (the value of company’s 

assets).Το επιτόκιο κινδύνου είναι η πρόσθετη αμοιβή. 

Και επειδή οι επενδυτές είναι ορθολογικοί, θα ζητούν ένα επιπλέον «επιτόκιο 

κινδύνου» (δηλαδή, ένα ποσοστό απόδοσης για τον παράγοντα κίνδυνο) (risk 

premium) προκειμένου να επενδύσουν στην πιο «επικίνδυνη» μετοχική αξία 

που μεταβάλλετε με τους μεταβαλλόμενες παράγοντες ή μεταβλητές, εταιρικές 

και αγοραστικές. 
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2.5.10.   Η ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ   ΜΟΝΤΕΛΟΥ CAPM  ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. 

 
2.5.10.1. Η  κριτική του Ross ότι  το CAPM   είναι αιτιωδώς μονοδιάστατο  

 
Η πολυπαραγοντική77 προσέγγιση του κινδύνου αντί του beta του CAPM.  

Την πρώτη πολύ ισχυρή κριτική και αμφισβήτηση για την ισχύ του CAPM, 

προήλθε από Steven Ross, ο οποίος αμφισβήτησε την δυνατότητα του δείκτη 

beta (b) να είναι ένας καλός και επαρκής δείκτης του κινδύνου της αγοράς για 

την μετοχή. 

Το beta είναι αιτιωδώς μονοδιάστατο στην περιγραφή του κινδύνου, ενώ η 

δομή και η δυναμική της αγοράς είναι από την φύση της πολυπαραγοντική 

δομή και πολυδιάστατη ως προς την φύση των πιθανών εκβάσεων των 

αποτελεσμάτων της. 

Ο Ross78 προτείνει τώρα για την ερμηνεία των πραγματικών αποδόσεων των 

μετοχών και το ύψος της τιμολόγησης της, δηλαδή την μελλοντική τιμή της, 

ένα Πολυπαραγοντικό μοντέλο, με το οποίο έκανε την πρόβλεψη των τιμών 

των μετοχών με τον νόμο της μιας τιμής, ότι δηλαδή δύο πράγματα που είναι 

ίδια δεν μπορούν να πωλούνται σε διαφορετικές τιμές παρά πολύ 

βραχυχρόνια γιατί εξισώνει το arbitrage. 

Ταυτόχρονα ήδη  διατμηματικές  έρευνες (cross- sectional ) επί των 

χρονολογικών σειρών, με τα νέα πιο δυνατά κομπιούτερ και τα εξελιγμένα 

τους προγράμματα άρχισαν να δείχνουν διάφορα αποτελέσματα ως προς την 

αιτιότητα της απόδοσης/ τιμής των μετοχών, όπως ότι έχουν αυξημένες τιμές 

τον Ιανουάριο γεγονός που ονομάστηκε «φαινόμενο του Ιανουαρίου» 

(January effect) γεγονός που δεν μπορούσε να εξηγηθεί με τίποτα έστω και 

από το εξελιγμένο CAPM, όπως και το ότι οι μετοχές των εταιριών με μεγάλη 

κεφαλαιοποίηση. Τα γεγονότα αυτά λοιπόν αντιβαίνουν και δεν μπορούν να 

ερμηνευθούν σαν (φαινόμενα) μέσω του CAPM και την «Θεωρία των 
                                            
77 Roll, R. , 1977, ‘‘A Critique of the Capital Asset Pricing Theory’s Tests’’, 

Journal of Financial Economics, 1977, σελ. 129-179. 
78 Ross A.S.,1976, ’The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing’’, Journal of 

Economic Theory, vol.13, 
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Αποτελεσματικών Αγορών». 

Έτσι οι νεότερες έρευνες και άλλων ακαδημαϊκών και του ίδιου του Fama, τον 

οδήγησαν στο να συμπεράνει και να το δημοσιεύσει ότι: το beta(b) είναι 

λαθεμένο (ανεπαρκές) μέτρο του κινδύνου. Και παρότι αυτό το είχαν 

ισχυρισθεί και άλλοι πριν από αυτόν έγινε μεγάλος πάταγος όταν ένας από 

τους ιδρυτές της θεωρίας του beta ανακοίνωσε την μη ισχύ της θεωρίας του 

CAPM. 

Αυτό ξεσήκωσε τότε μεγάλη διαμάχη, γιατί άλλοι ακαδημαϊκοί και ερευνητές 

ισχυρίζονταν ότι το CAPM ισχύει και επεξηγεί τις αποδόσεις και τις τιμές της 

αγοράς. 

Ακολούθησε νέα ανακοίνωση καταπέλτης κατά του CAPM του Fama σε 

συνεργασία αυτή την φορά με τον Kenneth French, τον Ιούνιο του 1992 (στο 

Journal of Finance) ότι το CAPM δεν ερμηνεύει τις μέσες αποδόσεις των 

μετοχών της τελευταίας 50-ετίας, μετά από νέα οικονομετρική ανάλυση των 

χρονολογικών σειρών των 50 ετών. 

Κατέληξαν έτσι για άλλη μια φορά ότι το beta δεν ερμηνεύει και δεν συνδέει 

τον κίνδυνο με τις αποδόσεις, τουλάχιστον κατά τρόπο που βάζει το CAPM, 

οπότε είτε οι αγορές δεν είναι αποτελεσματικές με την έννοια που την 

αντιλαμβάνεται το μοντέλο, είτε το CAPM είναι λάθος μοντέλο ερμηνείας, είτε 

και τα δύο. 

Και πάλι η διαμάχη φούντωσε, με άλλους ερμηνευτές να κατηγορούν την 

ανάλυση των Fama- French ως λαθεμένη γιατί ανακάτεψαν λέει τα στοιχεία 

έτσι ώστε να τους βγαίνει το αποτέλεσμα της μη ισχύος του CAPM, ενώ κατά 

τα δικά τους αναλυτικά συμπεράσματα είναι ισχυρό. 

Έτσι αντιθετικές ως προς συμπεράσματα έρευνες της ισχύος του ή μη ήρθαν 

στο φως και εκφράζουν επιφυλάξεις για την ερμηνευτικότητα του. 

Για το beta λοιπόν, έχει ανακοινωθεί ο θάνατος του, στην συνέχεια αναβίωσε 

πάλι ότι είναι ισχυρό και ξανά αναγγέλθηκε ο θάνατός του πολλές φορές με 

αντίστοιχες αναβιώσεις. 
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 2.5.10.2.    Η   κριτική   του   LOWENSTEIN.- Γιατί  το CAPM και το β 

καθοδηγεί λαθεμένα τις επενδυτικές αποφάσεις 

 
Η δεύτερη μεγάλη αμφισβήτηση, ήρθε (μετά τους Fama- French) από τον 

καθηγητή του πανεπιστήμιου του Κολούμπια Louis Lowenstein, με την 

δημοσίευση του βιβλίου79 του «Sense and non sense in Corporate Finance». 

 Εδώ η κατηγορία ενάντια στο CAPM ήταν σφοδρότερη και βαρύτερη, διότι 

δήλωνε ότι το λαθεμένο αυτό μοντέλο, καθοδήγησε λάθος, για μία νέα μεγάλη 

χρονική περίοδο τους διοικητές/ μάνατζερς των εταιριών και τους Συμβούλους 

Επενδύσεων, ώστε να παίρνουν λάθος αποφάσεις στον υπολογισμό του 

«κόστους κεφαλαίων» λόγω της σε υψηλότερο επίπεδο «καθοριζόμενης 

αναμενόμενη απόδοσης»-hurdle rate, των επενδυτικών κεφαλαίων σε ένα 

επενδυτικό σχέδιο. 

 Το γεγονός ότι έβαζε και καθόριζε έτσι ένα λαθεμένα υψηλό ποσοστό 

απόδοσης, που έπρεπε να έχει το επενδυτικό σχέδιο με βάση το υψηλό beta 

της μετοχής της εταιρίας, που είχε μεγάλη μεταβλητότητα, λόγω έντονων 

μεταπτώσεων των τιμών της μετοχής κατ την διάρκεια του έτους η και ετών 

στο χρηματιστήριο.  

Γεγονός που έκανε να ακυρώνονται δεκάδες βιώσιμα στην ουσία νέα 

επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού η επέκτασης.  

Υπομονεύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της Αμερικάνικης οικονομίας, 

αφού ακύρωνε βιώσιμες και απαραίτητες επενδύσεις πάγιων κεφαλαίων, 

μειώνοντας έτσι την παραγωγική ισχύ των Η.Π.Α. και το Α.Ε.Π. της, 

δημιουργώντας το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας έναντι της Ιαπωνίας και της 

Ευρώπης.  

Των κύριων δηλ. διεθνών ανταγωνιστών της, οι οποίες αντίθετα από τις 

προτροπές του CAPM, οι επενδύσεις του γίνονταν με μακροχρόνιο ορίζοντα. 

Διότι η πράξη και οι αποφάσεις με βάση το CAPM, έστρεφε τις εταιρίες των 

Η.Π.Α. μονοδιάστατα σε μία επενδυτική πρακτική βραχυχρόνιων επενδύσεων 

για βραχυχρόνιες αποδόσεις και μερίσματα αγνοώντας τις μακροχρόνιες 

επενδύσεις που αντίστροφα αποφάσιζαν οι επιχειρήσεις Ιαπωνίας και 

                                            
79 Lowenstein, Louis ,1991, Sense and Nonsense in Corporate Finance, 
Addison-Wesley Publishing Company, Inc., New York. 1991. 
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Ευρώπης. 

Ο λόγος αυτής της πρακτικής είναι διότι το CAPM απαιτεί, όπως το μέσω 

αυτού υψηλά προσδιοριζόμενο beta (b), που οφείλεται στην ύπαρξη υψηλής 

μεταβλητότητας (volatility) της τιμής της μετοχής στα χρηματιστήρια, ότι 

πρέπει να έχουν υψηλότερο ποσοστό απόδοσης ( ήτοι κερδών) από τα 

επενδυτικά τους σχέδια , των εταιριών που οι μετοχές τους έχουν χαμηλότερη 

μεταβλητότητα (volatility), άρα και χαμηλότερο beta, άρα και χαμηλότερο 

σημείο βιωσιμότητας μιας επένδυσης του. Άρα προχωρούσαν πιο εύκολα σε 

νέες επενδύσεις ανανέωσης. 

Έτσι μια μετοχή με beta= 1,80 κατά την φάση της επενδυτικής απόφασης, 

πρέπει να έχει πολύ υψηλό το «ελάχιστο ποσοστό απόδοσης» (hurdle rate) 

και αν δεν βγαίνει από την ανάλυση των τεχνικοοικονομικών δεδομένων αυτό 

το ποσοστό, πρέπει να απορριφθεί η επένδυση ή η επέκταση 

δραστηριοτήτων της εταιρίας, γιατί έτσι προβλέπει η λογική του CAPM.  

Πράγμα λάθος, γιατί σε περίπτωση ύφεσης ή προσωρινής κρίσεως στον 

κλάδο, η ψυχολογία της κρίσης θα ρίχνει «τεχνητά» την τιμή μιας μετοχής στο 

χρηματιστήριο. 

 Κι αυτό θα αυξάνει την μεταβλητότητα (volatility) της μετοχής της και θα 

ανεβάζει το beta της. 

 

Το γεγονός της αυτόνομης επίπτωσης του β και η μεταβλητότητα. 
 
 
Ενώ η εταιρία έχει την ίδια αυτή περίοδο ικανοποιητικά κέρδη, άρα δεν μπορεί 

να έχει μεγάλη μεταβλητότητα .  

Το γεγονός λοιπόν της αυτόνομης επίπτωσης με μεγάλες μεταβολές στην τιμή 

της μετοχής στο χρηματιστήριο, αυτό με την σειρά του θα αυξάνει δραστικά 

την «μεταβλητότητα» της μετοχής του θα διαμορφώνει ένα υψηλό beta (e.g. 

b>1.5 ή 2) και για αυτό θα απαιτεί ένα υψηλό σχετικά ποσοστό ελάχιστης 

απόδοσης, που βέβαια είναι παραπλανητικό για την πραγματικότητα και 

μπορεί να οδηγήσει σε ματαίωση της επένδυσης. 

Πράγματι μετά από αυτά φαίνεται η ανεπάρκεια του CAPM, να δώσει τα 

σωστά «σήματα» και να καθοδηγήσει την λήψη σωστών επενδυτικών 

αποφάσεων.  

Είναι λοιπόν ένα μοντέλο που μπορεί να ισχύει μόνο κάτω από ειδικές ή 
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περιορισμένες συνθήκες με πολλά ceteris paribus δηλαδή, μη 

ανταποκρινόμενο ερμηνευτικά στην τρέχουσα πραγματικότητα των αγορών 

επενδύσεων, σαν καθοδηγητικό στοιχείο για την επιλογή ή όχι της 

υλοποίησης μιας νέας επένδυσης.  

Αφού στρεβλώνει τα δεδομένα της αγοραίας δυναμικής, μέσω της αυτόνομα 

διαμορφούμενης στα χρηματιστήρια μεταβλητότητας της τιμής του μετοχικού 

της τίτλου, που για αυτό διαμορφώνει ένα υψηλό beta που με την σειρά του 

απαιτεί πέρα του επιτρεπτού ορίου επιδόσεις για να εγκριθεί μια επένδυση. 

 

Η αναγκαιότητα «νέας κατεύθυνσης της επιστήμης της χρηματοοικονομικής».  
 
 Ύστερα από τις διαπιστώσεις αυτές από την τρέχουσα εταιρική 

επιχειρηματική και επενδυτική πραγματικότητα στις Η.Π.Α. και με δεδομένη 

την συγκεκριμένη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς της, η έρευνα και ο 

προβληματισμός στράφηκε σε μια «νέας κατεύθυνσης της επιστήμης της 

χρηματοοικονομικής».  

 Το δε ερώτημα και το ζήτημα ήταν, ότι έπρεπε να διορθωθεί η 

μεθοδολογία, χωρίς να αμφισβητούνται τα χαρακτηριστικά τόσο του CAPM 

όσο και της ΕΜΗ, όπου για την μεγάλη πλειοψηφία των ειδικών και των 

συμβουλών, ακόμα θεωρούνταν ακλόνητα σαν μεθοδολογία ανάλυσης που 

μπορεί να περιγράφει την πραγματικότητα των αγορών.  

Διότι έγινε φανερό ότι οι κεφαλαιαγορές, πρέπει να αποσυνδεθούν από την 

διαδικασία αποτίμησης των εταιριών και των επενδυτικών τους σχεδίων, 

τουλάχιστον κατά τον άμεσο τρόπο που προβλέπουν οι παραπάνω 

θεωρητικές προσεγγίσεις. 

2.5.10.3. H  κριτική  της   «θεωρίας των  αποτελεσματικών αγορών» απο 
μακροοικονομική    σκοπιά.--Η  κριτική    του R.J. Shiller 

 
Η νεοκλασικής  θεμελίωσης   θεωρία των αποτελεσματικών αγορών’- Θ.Α.Α   

(), βασίζετε   στην  δογματική  της  πεποίθησης  ότι  οι  αγορές  είναι   εξ 

εαυτού  αυτορρυθμιζόμενες, και  δεν  χρειάζονται  κανενός  είδους  κρατική  

ρυθμιστική  παρέμβαση, αφού   την  κάθε  ανισορροπία  την  διορθώνει   

αυτόματα  με  εσωτερικές  διεργασίες  των  μηχανισμών  της  αγοράς. 
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Έτσι   ως  γνωστόν είναι σε αντίθεση με την πεποίθηση  του  Κέυνς80,  ότι 

όταν υπάρχει ένα ευέλικτο σύστημα σχηματισμού των τιμών (αναφερόμενος  

αρχικά  σε  ένα  σύστημα  διαμόρφωσης  των  συναλλαγματικών   ισοτιμιών), 

τότε δημιουργούνται « ψυχολογικές πεποιθήσεις» ,που δημιουργούν   

πρόσθετη μεταβλητότητα ,  που  μετριέται  με   την  «ποσοστιαία  μεταβολή  

της  Τυπικής   απόκλισης» των  συναλλαγματικών   ισοτιμιών (volatility)  δηλ.  

την  εμφανιζόμενη  μεταβλητότητα που  είναι  πολύ  υψηλή  (και     αυτό  

αναλογικά  ισχύει   και  στις  χρηματιστηριακές  τιμές)  που  έτσι   διαμορφώ-

νουν και  την αποτίμηση των τιμών  στην (spot) τρέχουσα81 αγορά. 

 Άρα  για  να  σταθεροποιηθεί   το  σύστημα  από  την επέλευση   ακραίων  

τιμών (λόγω  της  υψηλής  μεταβλητότητας), θέλει  σαφείς  ρυθμιστικές    

παρεμβάσεις  για  να  διατηρείται  σε  ισορροπίας.  

Η νεοκλασική   κατά  βάση  αυτή η θεώρηση των αποτελεσματικών αγορών, 

απαιτεί ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα «θεμελιώδη» οικονομικά 

μεγέθη (economic fundamentals) , από  τα  οποία   εξαρτάτε  η μελλοντική 

ζήτηση και προσφορά της τρέχουσας περιόδου , ότι  είναι άμεσα διαθέσιμες  

και  δωρεάν οι πληροφορίες  αυτές σ’ όλους τους συμμετέχοντες της αγοράς. 

Αυτή η πληροφόρηση, αξιωματικά δηλ.  θεωρείται ότι ενσωματώνεται  σχεδόν  

αυτόματα στη βάση δεδομένων  των  τιμών  της ¨ «ιστορικής» αγοράς,   

καθώς   και ότι  δίνει  σημάδια – σινιάλα των  διαμορφούμενων  τρεχουσών 

αγοραίων τιμών. 

Η Θ.Α.Α   θεωρεί ότι οι προσδοκίες όλων των δρώντων, βασίζονται σ’ αυτήν 

την σε  όλους  διαθέσιμη  πληροφορία.  

Περαιτέρω δε θεωρείται ότι, είτε όλοι οι δρώντες συναλλασσόμενοι, (agents) 

έχουν τις ίδιες προσδοκίες ή ότι η   ( στατιστική)  διασπορά  των προσδο-

κιών, γύρω από την μέση προσδοκία, δεν επηρεάζει τις ‘μελλοντικές τάσεις’ 

(future trends) με την πρόκληση ψεύτικων συναλλαγών, η  πτωχεύσεων κλπ. 

Με την απουσία ετσι  κρατικής παρέμβασης στον χώρο της αγοράς, αυτοί οι 

πληροφορημένοι συναλλασσόμενοι και  επειδή  η  αγορά  είναι  Αποτελεσμα-

                                            
80  Shiller R.J.,1984, “financial markets and macroeconomic fluctuation”, 
mimeo1984. 
81 Davidson  Paul,  International  Money  and  Real  World,  p.p. 110. 2nd  
edition , MACMILAN.) 
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τική, λειτουργώντας και πράττοντας για το δικό τους συμφέρον, θα 

αντιλαμβάνονται τα μελλοντικά γεγονότα ,  την δυναμική και  τάσεις της  

αγοράς  και  θα επιλεγούν  σωστά  μετοχές με  κερδοφόρα  προοπτική, χωρίς 

να κάνουν  συχνά επαναλαμβανόμενα λάθη. 

Οι πράξεις  και  οι  κινήσεις82  των  πληροφορημένων και  δρώντων  

ορθολογικά    επενδυτών,  θα εγκαθιδρύσουν άμεσα την ισορροπία των τιμών 

στην αγορά.(  

Οι δε τυχούσες διακυμάνσεις γύρω από την τιμή ισορροπίας της αγοράς, 

μπορεί ν’ αποδοθεί σε τυχαίες διαταράξεις (shocks), οι οποίες γρήγορα θα 

αποσβεσθούν από την  εξισσοροποιητική η  «διεγερτική» δράση (alert 

actions) των πληροφορημένων δρώντων μονάδων επενδυτών, και  

«παικτών». 

Αν και η ανάπτυξη της Θ.Α.Α. έχει προσδιορίσει την Κευνσιανή ψυχολογική 

προσέγγιση στην μορφοποίηση των Αγοραίων αποτιμήσεων, να υπάρχει 

πλαισιωμένη εμπειρικής απόδειξης και προς τις δύο καταστάσεις 

βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας φύσης η οποία είναι ασύμβατη με την Θ.Α.Α. 

Έτσι ο R.J. Shiller (στο R.J. Shiller, “financial markets and macroeconomic 

fluctuation”, mimeo 1984.), εξέτασε την μακροχρόνια σχέση ανάμεσα στις 

πραγματικές μετοχικές τιμές και τα πραγματικά μερίσματα στις ΗΠΑ την 

περίοδο 1889 έως 1981 (92 χρόνια) και συμπέρανε ότι η μεταβλητότητα των 

δεικτών των χρηματιστηριακών τιμών, εμφανίζονταν πολύ υψηλή  μη 

συμφωνώντας  με τις  προβλέψεις  και  τα αποτελέσματα   που  έπρεπε    να 

υπάρχουν  αν όντως  λειτουργούσε  σωστά   η θεωρία  των Αποτελεσματικών 

Αγορών.  

 

  2.5.10.4.  Η  κριτική   για την εξίσωση των αποδόσεων των μετοχών,  
μέσω του beta του CAPM  
 
Διότι εάν η ΕΜΗ θεωρεί δογματικά ότι: 

 Όλα στην αποτελεσματική αγορά τιμολογούνται και αποτιμούνται «δίκαια», 

(δηλαδή, αποτελεσματικά) σε κατάσταση ισορροπίας, γιατί το beta του CAPM 

τα κανονίζει έτσι αυτόματα, ισοζυγίζοντας τις τιμές των μετοχών, (μέσω του 

ύψους του κινδύνου που περικλείουν και μετράτε στο beta). 
                                            
82 . . Shiller R.J. ,1984,  “financial markets and macroeconomic fluctuation”, 
p.p..110  mimeo1984.) 
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Τότε κατά την εγγενή ερμηνεία του μοντέλου, δεν έχει σημασία τι εταιρία και 

άρα τι μετοχή θα διαλέξεις, είτε αυτός είναι φθίνον κλάδος ή επηρεάζετε 

αρνητικά από τον οικονομικό / επιχειρηματικό κύκλο, είτε αντίθετα είναι η 

μετοχή μιας εταιρίας τεχνολογιών αιχμής, που έχει ένα δυναμικό μελλοντικό 

πεδίο κερδών και πωλήσεων, άρα μεγάλων μερισμάτων και cash flows.  

Κατά την λογική του CAPM για τον επενδυτή, θα είναι το ίδιο όποια από τις 

δύο μετοχές αγοράσει αφού η δίκαια/ αποτελεσματική αγορά, θα εξισώσει τις 

αποδόσεις των επενδυμένων κεφαλαίων, στις δύο μετοχές των δύο εταιριών 

και κλάδων, εταιριών που περιγράψαμε. 

Και η εξίσωση των αποδόσεων θα προσέλθει, από την πτώση της τιμής της 

«κακής» (λιγότερο κερδοφόρας) εταιρίας, και άρα το μικρότερο μέρισμα 

αντισταθμίζεται με την πολύ μικρότερη τιμή αγοράς την μετοχή.  

Έτσι ο «συντελεστής απόδοσης» της κακής μετοχής, θα δίνει την ίδια 

απόδοση με την «καλή» μετοχή, που δίνει μεν το πολύ καλύτερο μέρισμα, 

αλλά αγοράζεται και σε υψηλότερη τιμή, αφού η αγορά θα την υπερτιμήσει 

λόγω των υψηλών προοπτικών κερδοφορίας.  

Αλλά είπαμε η πραγματικότητα της οικονομίας και των αγορών δεν ακολουθεί 

τις βιβλιογραφικές συνταγές και κανόνες, γιατί αλλιώς δεν θα συνέβαινε π.χ. η 

μεγάλη χρηματιστηριακή κρίση του Οκτωβρίου του 1987, όταν ο δείκτης Dow 

Jones (DJIA) του NYSE, έπεσε κατά 16,5%, σε 3 ώρες.  

Η κατάρρευση αυτή δεν μπορεί βέβαια να εξηγηθεί με τον κοινό οικονομικό 

νου, δεν μπορεί δηλαδή η «αξία των ιδίων κεφαλαίων» των Αμερικάνικων 

εταιριών που παρίστανται με τις μετοχικές του αξίες στο χρηματιστήριο να 

απαξιώθηκαν σε λιγότερο από τρεις 3 ώρες, κατά το ποσοστό αυτό, δηλαδή 

κατά 1/6 τις αξίες τους. 

Τι συνέβη λοιπόν;  

Μήπως πτώχευσαν απότομα οι Αμερικάνικες εταιρίες και έπεσε δραματικά ο 

κύκλος εργασιών τους σε τρεις ώρες και έτσι μειώθηκε η άξια τους κατά 10 ή 

15%, ώστε να αιτιολογείται, ή τέτοια δραστική μείωση των μετοχικών τιμών τους. 

Όχι βέβαια. Η πραγματική οικονομία, δεν παθαίνει τέτοιες απότομες και μεγάλες 

καθιζήσεις.  

Κάποια από αυτά είναι πολύ εμφανή και απλά για να τά δούμε, αν βέβαια 

βγάλουμε τα γυαλιά που μας φόραγε τα μοντέλα τύπου CAPM, για να μην 

βλέπουμε μονοδιάστατα και να προσεγγίζουμε τα πράγματα με τους 
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πραγματικούς κανόνες πράξης και ερμηνείες των φαινομένων. 

Και αφού η πραγματική οικονομία έμεινε απαράλλακτη, τι είναι αυτό που έφερε 

την καταστροφή της μετοχικής καθίζησης στους επενδυτές; 

 

Ο  τρόπος που προσεγγίζουν οι επενδυτές τις διάφορες καταστάσεις και 

πληροφορίες –η  ψυχολογία των επενδυτών και  η δημιουργία  φουσκών. 

 

Η απάντηση και η εξήγηση μπορεί να δοθεί από την δεδομένη λειτουργία των 

χρηματιστηριακών μηχανισμών και τον τρόπο που τους προσεγγίζουν οι 

επενδυτές κεφαλαίων στις διάφορες καταστάσεις και πληροφορίες. 

Έχει να κάνει με την ψυχολογία των επενδυτών, έχει να κάνει με την δημιουργία 

των χρηματιστηριακών φουσκών (bubbles) και τον μηχανισμό που τις 

παράγει. 

Έχει να κάνει με τις ( παραπλανητικές) προβλέψεις των μοντέλων (όπως η ΕΜΗ 

και CAPM), που θα καθοδηγούν την επενδυτική συμπεριφορά των «παικτών» 

κερδοσκόπων και απλών επενδυτών του χρηματιστηρίου. 

Έχει να κάνει με τον υπαρκτό ή ανύπαρκτο «ορθολογικό» επενδυτή (rational 

investor) και την επενδυτική συμπεριφορά που απαιτεί το μοντέλο.  

Πως κάνει αγορές, κρίνοντας μόνο από τις νέες ειδήσεις/ πληροφορίες, από τις 

κινήσεις και τα σχέδια των εταιριών και τις αγορές. (μεγάλες συμφωνίες 

πωλήσεων, εξαγορές και συγχωνεύσεις, την εισροή νέων ανταγωνιστών την 

διείσδυση σε νέες διεθνείς αγορές κ.τ.λ.) 

Έχει να κάνει με την δίκαια επαρκή (γνήσια και όχι κατασκευασμένη) και ποιοτική 

πληροφόρηση των επενδυτών και της αγοράς, για να σταθούμε στα πιο 

σημαντικά. 

Μπαίνοντας λοιπόν στο θέμα της διερεύνησης του τι συμβαίνει στην 

χρηματιστηριακή λειτουργία εξετάζουμε: 

 Ποιος μηχανισμός δημιουργεί τις «φούσκες» και τι ρόλο παίζει η 

ψυχολογία των χιλιάδων μετεχόντων στο χρηματιστήριο παιχνίδι; 

 Ποια «εκτιμητική πρακτική» οδηγεί στο συγκεκριμένο είδος των 

κινήσεων και διαμορφώσεων την ψυχολογία και την κερδοσκοπική διάθεση;  

 Τι παιχνίδι παίζετε όταν αρχίζουν και «σπάνε οι φούσκες» στο 

χρηματιστήριο; Και πως μπορούν αν μπορούν να αμυνθούν οι επενδυτές.  
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Ας δούμε συνοπτικά τον μηχανισμό αυτό και τα αποτελέσματά του. 

Το έναυσμα των νέων πληροφοριών διαμορφώνει τις νέες αγοραίες κινήσεις. 

Αναφέραμε ότι η σύμφωνα με το μοντέλο CAPM και το πρότυπο του 

ορθολογικού επενδυτή, αυτό προϋποθέτει ότι ο επενδυτής πρέπει να 

ιχνηλατεί και να «κυνηγήσει» την αγορά και τις κινήσεις της. 

Να επενδύει δε κάνοντας αγορές στο χρηματιστήριο, μόνον με το άκουσμα νέων 

ειδήσεων και πληροφοριών και στο βαθμό που τα νέα αυτά  σημαίνουν και 

προδιαγράφουν θετικές εξελίξεις των εταιρικών δεδομένων,  δηλ. μία πιο 

αυξημένη κερδοφορία της  εταιρίας. 

Έτσι ο ορθολογικός επενδυτής, πρέπει   συνεχώς να μετακινείται  αγοράζοντας, 

προς τις μετοχές που έχουν τις  πιο άριστες προοπτικές κερδών, μερισμάτων και 

cash flows, πουλώντας ταυτόχρονα τις άλλες μετοχές που κρατούσε με πιο 

χαμηλές προοπτικές κερδών.  

Μόνο που αυτές τις πληροφορίες τις έχουν ή τις δέχονται από τους 

χρηματιστηριακούς αναλυτές και ένας άλλος σημαντικός αριθμός επενδυτών 

(κλάσμα των άλλων αριθμών επενδυτών).  

Και επειδή η ψυχολογία και ειδικώς η επενδυτική κερδοσκοπική ψυχολογία, είναι 

παρόμοια σε σημαντικό ποσοστό των ανθρώπων που επενδύουν και «παίζουν» 

στο χρηματιστήριο, υπάρχουν «συμπεριφορικά πρότυπα» ομαδικών πρακτικών 

(μέσω υποβολής ή αυθυποβολής), γεγονός που οδηγεί ένα μεγάλο μέρος αυτών 

να κινούνται ομοιόμορφα και να επενδύουν (αγοράζουν) σε αυτές τις μετοχές που 

θεωρούνται πιο κερδοφόρες. 
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2.5.10.5.   Ο φαύλος κύκλος της υπερβολικής ανόδου και της κατάρρευσης 

των χρηματιστηρίων. 

 
Η κατάσταση μπορεί τώρα να περιγραφεί από μια συνεχή «αναδρασιακή κίνηση 

σε μια σπειροειδή ανοδική πορεία» ή σε ένα «βρογχοκύκλωμα» (feedback loop), 

που αλλιώς ονομάζεται και «φαύλος κύκλος» (vicious circle).  

Φαύλος κύκλος, γιατί δεν μπορεί να οδηγήσει τους εμπλεκόμενους σε κάποιες  

επενδυτικές διεξόδους με εμφανώς χρήσιμες λύσεις ως  προς  τις  κατευθύνσεις  

και   τα αποτελέσματα.  

Γιατί   αυτές  τις  κινήσεις, τις  κάνουν  με μια «ανταγωνιστική» ψυχολογία αγορών 

και  πωλήσεων, που   αρχικά ωθεί συνεχώς την τιμή της μετοχής ψηλότερα και  

ψηλότερα. Ο κύκλος είναι  έτσι  φαύλος και αδιέξοδος. 

Η μόνη λύση τώρα   είναι  η  καταστροφική   καθοδική  πορεία.   Γιατί  τότε   θα 

αρχίσει ο πανικός να  προλάβουν  να  πουλήσουν πριν  τους άλλους.  

Δηλαδή η ραγδαία πτώση των τιμών των μετοχών, που  εξελίσσετε  ραγδαία ,  

μετά  το έντεχνο στήσιμο της   ανοδικής φούσκας, που   στο τέλος αφήνει 

συντρίμμια,   τόσο οικονομικά (αφού οι μετοχές πλέον έχουν ζημιές δηλαδή 

μεγάλη αρνητική απόδοση) , όσο  και  μια  γενικευμένη  αρνητική ψυχολογία στις  

αγορές  και  τους  επενδυτές (αφού οι ελπίδες έχουν διαψευστεί παταγωδώς). 

Αυτό το σενάριο όμως   της  ραγδαίας καταστροφικής πτώσης των τιμών, δεν 

είναι δυνατόν να συμβεί σε μία «τελείως Αποτελεσματική Αγορά». 

Γιατί  αυτό αντίκειται στις θεωρητικές  προβλέψεις και  προδιαγραφές της  

«Θεωρίας  των  Αποτελεσματικών  Αγορών»- ΕΜΗ. 

  Και δεν μπορεί να συμβεί θεωρητικά, γιατί οι   μεν επενδυτές είναι ορθολογικοί 

στις αποφάσεις  και  τις πράξεις τους,  η   δε αγορά που είναι αποτελεσματική 

,τιμολογεί «δίκαια», σωστά  και κερδοφόρα τις τιμές των μετοχών, άρα  δεν  

μπορούν  να  εμφανισθούν  τέτοιες  μεγάλες  αποκλίσεις  των  τιμών και  δεν  

μπορούν  να  δικαιολογηθούν. 

Και τώρα τι να υποθέσουμε, αφού η διάσταση της θεωρητικής  πρόβλεψης από 

τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα στην πράξη είναι αντιθετικά, και  η  θεωρία  δεν  

επιβεβαιώνετε; 

Θα πρέπει να προσαρμόσουμε την αλήθεια   αυτή της πραγματικότητας, στις 

θεωρητικές δογματικές επιταγές της  συγκεκριμένης  θεωρίας; Μάλλον όχι  θα  
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λέγαμε. 

Βλέπουμε  ότι  οι αγορές δεν τιμολογούν και  δεν  αποτιμούν τις μετοχές με 

δίκαιο, δηλ.  αποτελεσματικό τρόπο (όπως δείχνει η πράξη) , αντίθετα  από  ότι  

προβλέπει  η ΕΜΗ. 

Τώρα τι πρέπει να υποθέσουμε και τι πρέπει να κάμουμε για την υπέρβαση  του  

αδιεξόδου  και  της  αδυναμίας  αυτής; Πρέπει  να  βγάλουμε  τα  ανάλογα  

συμπεράσματα. 

Συμπερασματικά   λοιπόν, από τα προηγούμενα διαπιστώνουμε ότι:  

Το μοντέλο  του CAPM , πρέπει να δίνει λάθος μηνύματα και  προσδιορίζει  λάθος  

επενδυτικές κατευθύνσεις στους επενδυτές και τις εταιρίες. 

   Αφού  περιγράφει   μάλλον λάθος τις αγορές, αδυνατώντας  έτσι  να δώσει 

αποτελεσματικές λύσεις στην «κατανομή των κεφαλαίων» ,ανάμεσα στα 

επενδυτικά σχέδια και τις «επιδιωκόμενες αποδόσεις»  από τους επενδυτές. Το  

ερώτημα  δε  που  έρχεται     βέβαια  εδώ, ποια είναι η απάντηση στο 

συμπέρασμα των αδιεξόδων; 

Μια πρώτη απάντηση είναι η εγκατάλειψη  του μοντέλου  του CAPM και   της ME 

και η απεμπλοκή από την   μονοδιάστατη φιλοσοφία   τους, για το κυνήγι των 

βραχυπρόθεσμων αποδόσεων, αδιαφορώντας  για  το  τι  γίνετε  

μεσομακροπρόθεσμα, όταν  αλλάζουν  ριζικά  κάποια  δεδομένα  των  

αγορών.  

Φιλοσοφία   και  προσανατολισμός όμως , που αδιαφορεί για τις μακροχρόνιες 

τοποθετήσεις και αποδόσεις των κεφαλαίων,  είναι  έξω  από την  λογική και   

την   δυναμική  των  αγορών. 

Η  σωστή  θέση   είναι  ότι, πρέπει να επιδιώκουμε  μια  μεσομακροπρόθεσμη  

στρατηγική επενδύσεων και  θετικών  αποδόσεων,  μέσα από την διηνεκή 

ανάπτυξη των εταιρικών μεγεθών. 

Δηλαδή την φροντίδα για την «διατηρήσιμη μακροπρόθεσμη ευρωστία της 

εταιρικής δράσης», που θα παράγει μελλοντικά και σε μεγάλο χρονικό 

διάστημα θετικές ταμειακές ροές . 

Γιατί αυτή είναι η σταθερότερη και μόνιμη βάση για υψηλές μερισματικές 

αποδόσεις και κεφαλαιακές διαφορικές αποδόσεις από την θετική 

διαφοροποίηση των τιμών της μετοχής.  

Άρα θα πρέπει να  βλέπουμε   την  συνολική  αποτίμηση των εταιριών ,που 

προέρχεται από την αποτίμηση της μετοχής τους, να την βλέπουμε μέσα από 
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την μακροχρόνια οπτική   της  ανάπτυξης των θεμελιακών στοιχείων. 

Όμως  τώρα  η    οπτική προσέγγισης  των   φαινόμενων    αλλάζει, γιατί  η  

μεσομακροπρόθεσμη  δυναμική,   υπόκειται  σε  συνεχείς   και  συχνά  

απρόβλεπτες   αλλαγές  και άρα  αποκτά  στοχαστική  διάσταση και  θέλει  

άλλα  συνθετότερα   μοντέλα   και  προσεγγίσεις για  την  εκτίμηση  των  

τιμών. 

Και  αυτό θα το  δούμε  με  τις  παρακάτω  αναφορές μας  σε  νέες  

προσεγγίσεις της επιστημονικής σκέψης για  τα  μοντέλα  πρόβλεψης των  

τιμών και  την  ιστορική  δικαίωση  αυτών  που   πιστεύουν ότι  οι  αγορές 

είναι  για  διαστήματα  μόνο  αποτελεσματικές και  τότε   οι  αγορές  αυτές   

λειτουργούν   πιο  κοντά    στην  ορθολογική  ορθοδοξία  της   Θ.Α.Α  (και  του 

CAPM ) και  τότε  το  μοντέλο  έχει   σημαντική  προβλεπτική   δυνατότητα και 

ικανότητα 

.Η  οποία  δυνατότητα παύσει  να   είναι  ισχυρή όταν   επέρχονται  διατακτικά  

γεγονότα και  δομικές  αναδιατάξεις και  καταρρεύσεις στην  λειτουργική  

δυναμική  των  κεφαλαιαγορών  και  των  μηχανισμών  ισορροπίας    

χρηματοοικονομικού/χρηματοπιστωτικού    συστήματος   σε διεθνή  και  

εθνική  βάση 

.Και  θα  το  δούμε  αυτό,  με  την  επιβεβαίωση  που  μας  δίνουν  τα    

ιστορικά  γεγονότα  των  κρίσεων    των  τελευτών  αλλά και  παλαιοτέρων  

ετών, όπου   αξιολογήθηκε η ερμηνευτικότητα  των  διαφορών μεθοδολογικών  

προσεγγίσεων των  μοντέλων.     
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2.5.11. ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ   ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ   ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΤΩΝ  ΤΙΜΩΝ. 
 
Εισαγωγικά  
 
Οι  απρόβλεπτες   αλλαγές  και   η  στοχαστική  διάσταση της  εκτίμησης  των  

τιμών. 

 
Η παραπάνω περιγραφόμενη κατάσταση των  αναλυθέντων  αδυναμιών  των  

αναφερθέντων  μοντέλων, έφερε καίριες και σημαντικές προκλήσεις στην 

επιστημονική σκέψη και την έρευνα. 

Τα πρώιμα μοντέλα της «Σύγχρονης Χρηματοοικονομικής» έδειξαν τα 

ερμηνευτικά όρια τους και την ανεπάρκεια τους στο παιχνίδι των 

επενδυτικώναποφάσεων, με σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο 

μακροοικονομικό επίπεδο, αφού μπλοκάρουν την διεθνή ανταγωνιστικότητά 

τους, ακυρώνοντας κρίσιμες και κερδοφόρες επενδύσεις και νέα επενδυτικά 

σχέδια. 

Όσο και σε μακροοικονομικό επίπεδο, δημιούργησε Χρηματιστηριακές κρίσεις 

και καταρρεύσεις των τιμών, ζημιές και άρση της εμπιστοσύνης σε σημαντικό 

τμήμα των επενδυτών, που πιστεύουν στο μοντέλο της συμμετοχικής 

επιχείρησης- εταιρίας και του μοντέλου του λαϊκού καταναλωτή.  

 

 Οι νέες κατευθύνσεις και προσανατολισμοί. 
 
Ο προβληματισμός και η έρευνα στράφηκε στην συνέχεια σε διάφορες 

κατευθύνσεις  προσέγγισης  και   προτάσεων  δογματικής θεμελίωσης νέων 

θεωρητικών  σχημάτων  και  μοντέλων.  

Η μία από αυτές τις κατευθύνσεις π.χ. στράφηκε στην εξεύρεση λύσεων μέσα 

και από αναθεωρητικές ανανεώσεις των βασικών λειτουργιών του 

χρηματοοικονομικού συστήματος και των κεφαλαιαγορών, που 

περιλαμβάνουν και προτάσεις νομοθετικών και θεσμικών διασφαλίσεων, ώστε 

να ελέγχονται κατά το δυνατόν οι απότομες καταρρεύσεις με θεσμικές 

παρεμβάσεις.  

Ένας πρόσθετος θεσμικός παράγοντας  ανησυχίας,  ήταν π.χ. η ανάπτυξη 

της αγοράς των χρηματιστηριακών δευτερογενών παραγώγων (derivatives) 
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προϊόντων που λειτουργούν σαν εξασφαλιστικά – αντισταθμικά στοιχεία 

(hedging) των πιθανών απωλειών από πτώση των υποκειμενικών 

(πρωτογενών) τίτλων στα χρηματιστήρια. 

Το   νέο  δίλημμα    λοιπόν της δογματικής θεμελίωσης νέων προσεγγίσεων,  

είναι οι αγορές  είναι  χαοτικές και όχι αποτελεσματικές κατά  γραμμικό  

τρόπο: 

 

 2.5.11.1.Η  προσέγγιση  των  δυναμικών συστήματων και η χαοτική 
εξέλιξή τους   για  την πρόβλεψη της κίνησης των χρηματιστηριακών 
τιμών. 
 
 
Μία άλλη κατεύθυνση ερευνητών, μετά τα εμφανή αδιέξοδα να περιγραφεί 

(από τα προηγούμενα μοντέλα), η πραγματική δυναμική της διαμόρφωσης 

των τιμών στην αγορά και συνεπώς η πρόβλεψη της κίνησης των 

χρηματιστηριακών τιμών, κινήθηκε στην κατεύθυνση της ερμηνείας μέσω της 

«θεωρίας του χάους».  

Προσανατολίστηκε στην σύλληψη των κινήσεων των αγορών, μέσα από «μη 

γραμμικά»- δυναμικά μοντέλα ανάλυσης και την λογική της «θεωρίας του 

χάους» (chaos theory). Αρχικά αυτή φαινόταν περίεργα και έξω από το πεδίο 

της παραδοσιακής χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 

Η διαμόρφωση του νέου προσανατολισμού μοντέλου αφορά νέα θεωρητικά 

σχήματα για την πρόγνωση των μελλοντικών τιμών και βασίζετε στην 

«χαοτική» δυναμική των συστημάτων και η θεωρία δανείστηκε τις έννοιες 

αυτές από τον επιστημονικό χώρο της φυσικής83 και των μαθηματικών. . 

Η «Χαοτική Θεωρία» μελετά την συμπεριφορά των δυναμικών συστημάτων 

και τις διάφορες διαχρονικές εναλλασσόμενες καταστάσεις που 

διαμορφώνουν διαφοροποιημένα αποτελέσματα στην εξελικτική της πορεία. Η 

θεωρία του χάους προσφέρει λοιπόν ένα νέο τρόπο να δούμε την «τάξη» και 

τα υποδείγματα λειτουργίας των κεφαλαιαγορών με την μελέτη του τυχαίου, 

σποραδικού και απρόβλεπτου.  

Δυναμικά συστήματα είναι αυτά, που μεταβάλλουν διαχρονικά την 

συμπεριφορά τους και η εμφάνιση των αποτελεσμάτων τους γίνεται κατά μη- 

                                            
83 Φίλιος Φ. Βασίλειος: Εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων χαρτοφυλακίου . 
Τόμος Α’ Σύγχρονη Εκδοτική σελ. 192 
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γραμμικό» τρόπο, δηλαδή χωρίς την άκαμπτη ντετερμινιστική αιτιότητα. (των 

γραμμικών συστημάτων), κάτι πιο προχωρημένο δηλαδή και πιο 

επεξηγηματικό από την θεωρία του «τυχαίου περιπάτου» που διατύπωσε 

παλιότερα ο Fama.  

Αντί λοιπόν να προσφεύγουμε στα αυστηρά αιτιοκρατικά μοντέλα όπως το 

CAPM με τις γραμμικές84 λύσεις, τώρα χρησιμοποιούνται σύνθετες 

μαθηματικές τεχνικές και μέθοδοι που προσπαθούν να περιγράψουν την 

αγορά σαν σύνθετο (πολύπλοκο)και συνεχώς εξελισσόμενο φαινόμενο. ( 

Στην νέα αυτή προσέγγιση της χαοτική δυναμικής, πιστεύετε ότι ναι μεν οι 

τιμές και οι αγορές κινούνται τυχαία, (λόγω της επέλευσης και παρέμβασης 

νέων εξελίξεων στις εταιρικές προοπτικές και αγορές), αλλά είναι δυνατόν οι 

όντως τυχαίες αυτές κινήσεις των τιμών στις κεφαλαιαγορές, μπορεί να μην 

είναι κατά άμεσα τρόπο προβλέψιμες, όμως μπορούν να 

αποκρυπτογραφηθούν. 

Γιατί το χάος δεν σημαίνει αταξία, αλλά το μαθηματικό το χάος, έχει την δική 

του μη γραμμική «λογική τάξης» που απλά όταν αλλάζουν τα δεδομένα, 

αλλάζουν και τα αποτελέσματα τους, αφού κάθε φορά επιδρούν διαφορετικού 

παράμετροι- αίτια που προσδιορίζουν την τελική «κατάσταση»- αποτέλεσμα. 

Είναι κάτι σαν την σύγχρονη πρόβλεψη του καιρού από την μετεωρολογία 

όπου για πρώτη φορά έγινε εφαρμογή των μαθηματικών μοντέλων της 

χαοτικής θεωρίας για την πρόβλεψη της εξέλιξης των καιρικών φαινομένων. 

Πράγματι εάν γνωρίζουμε μεταβλητές όπως τα βαρομετρικά σημεία- άρα τις 

κατευθύνσεις και ταχύτητες των ανέμων, το αν έρχονται από την Σαχάρα ή 

την Σιβηρία ή την Ανατολική Ασία, και πως συνδυάζονται με τα άλλα 

μετεωρολογικά συστήματα και τα φαινόμενα τους, είναι δυνατόν να κάνουμε 

μια αρκετά ασφαλή πρόβλεψη, αν θα κάνει καύσωνας ή συνήθη βροχή, ή 

ραγδαία βροχή με καταιγίδα, ή παγετός, ή θα χιονίσει, ή θα έχει καλοκαιρία με 

ελαφρό αεράκι κ.λ.π. 

Άρα τα φαινόμενα αυτά και οι κινήσεις τους , όπως και οι κινήσεις των 

μετοχών στις χρηματιστηριακές αγορές είναι αποτέλεσμα συνδυασμών 

πολλών παραγόντων που συνδυάζονται διαφορετικά σε κάθε χρονική φάση 

της εξέλιξης τους και προσδιορίζουν το αποτέλεσμα, κατεύθυνση, ύψος των 
                                            
84 Nickols, Nancy Efficient? , 1993,Chaotic? What’s the new finance, Harvard 
Business Review του 1993. 
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τιμών κάθε φορά ανάλογα με το τι «άνεμοι» φυσούν, με τι ταχύτητα, ποια 

κατεύθυνση, από πού προέρχονται γεωγραφικά και πως αλληλοεπηρεάζονται 

και συμπλέκονται πολλές φορές δημιουργώντας νέα συστήματα με την δική 

τους νέα και αυτόνομη δυναμική. 

Άρα αυτά που έχουμε να κάνουμε εδώ είναι να παρατηρούμε τις αλλαγές των 

παραμέτρων σε ένα πολυμεταβλητό σύστημα, με πολλές διαστάσεις 

επιδράσεων, που είναι όμως ερμηνεύσιμες με πιο σύνθετο τρόπο (σε σχέση 

με τα γραμμικά συστήματα) γιατί οι τροχιές τους αλλάζουν σαν τον «καιρό» 

χωρίς να πάψουν σαν την διάσταση την δυναμική τους να εξαρτώνται και από 

τις αρχικές συνθήκες εκκίνησης. 

Η χρήση μαθηματικό-στατιστικών μοντέλων, με ανάλογα εξελιγμένα 

συστήματα ή προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) (σε 

πολυδύναμα ισχυρά κομπιούτερ) μπορούν να μην δώσουν τις κατευθύνσεις 

των «τροχιών» της αγοράς στο γενικό επίπεδο, πάντα βέβαια με ένα 

(ποσοστό) περιθώριο λάθους –σφάλματος στους υπολογισμούς που 

εκφράζεται από τον διαταρακτικό παράγοντα των εξισώσεων.  

Κατά τα άλλα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συμπληρωματικά και τις άλλες 

τεχνικές προβλέψεις όπως την θεμελιακή, ακόμα και την τεχνική ανάλυση που 

βάσει της πρόβλεψης της είναι ή αφορά στις ιστορικές τιμές της διαχρονικής 

πορείας της μετοχής (time series), αν όπως θα αναφέρουμε αμέσως 

παρακάτω εναλλακτικά οι αγορές μπορεί να έχουν περιόδους όπου 

υπερισχύει η «γραμμική τύπου ορθολογικότητα» των Αποτελεσματικών 

Αγορών ή η «Χαοτική δυναμική» των πολυσύνθετων συστημάτων όταν 

γίνονται μεγάλες ανακατατάξεις στην οικονομία και τα επιχειρηματικά μεγέθη 

και τις δυναμικές παραμέτρους τους που προσδιορίζουν το εκάστοτε 

διαχρονικό αποτέλεσμα. Αφού η αγορά δεν είναι ένα ομοιογενές σύστημα- 

κατασκεύασμα η μηχανισμός, αλλά εμπεριέχει πολλών τύπων επιχειρηματικές 

μονάδες και κλάδους, όπως π.χ. η αντιπαράθεση των «εταιριών παραγωγής 

γνωστικής βάσεως» (knowledge- based products companies) με καθαρά 

παραδοσιακό τύπο παραγωγής εταιρίες που βέβαια κινούνται σε παλιά 

πρότυπα λειτουργιών.( Εταιρίες γνωσεακής βάσεως παραγωγής είναι π.χ.: οι 

εταιρίες των ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΙΒΜ, Intel), προγραμμάτων Η/Υ 

(Microsoft), κινητής τηλεφωνίας (ΝΟΚΙΑ κ.τ.λ.),φαρμακευτικών προϊόντων, 

υψηλής πολυμερής βιομηχανίας πυραύλων, αεροσκαφών και 

 271



τηλεκατευθυνόμενων κ.τ.λ., τηλεφωνικών επικοινωνιών, internet, e-commerce 

και e-busines). 

Ίσως η χαοτική θεωρία να μην είναι πάλι η αρνητική θέση , επί του θέματος 

της πρόβλεψης των τιμών, γιατί μπορεί να είναι ισχυρή σε περιόδους οριακών 

αλλαγών των δεδομένων των αγορών και των παραμέτρων που την 

επηρεάζουν. Όταν δηλαδή με όρους θεωρίας Συστημάτων και 

Θερμοδυναμικής το σύστημα «εντροπιάζει» και «πέφτει» σε άλλες 

λειτουργικές ρυθμίσεις. Ίσως οι αγορές να είναι ένα μείγμα διαχρονικά 

μεταλλασσόμενο, άλλοτε με γραμμική τάξη στις αναφορές των εξελίξεων τους 

και άλλοτε χαοτικό- μη γραμμικό, σε περιόδους που αυξάνει η αποδιάρθρωση 

των «στηριγμάτων» ή δομικών λειτουργιών γραμμικού τύπου και τότε η 

χαοτική δυναμική να εμφανίζεται ισχυρή ερμηνευτικά. 

Ίσως ένας εναλλασσόμενος συνδυασμός «ορθολογικής 

αποτελεσματικότητας» και «χαοτικής δυναμικής μεταβολών» να 

αντιπροσωπεύει πιο καλά την πραγματικότητα του πολυσύνθετου, 

πολύπλοκου και ακραία δυναμικού συστήματος των αγορών. 

Άρα οι αγορές μπορούν να εμφανίζουν εναλλακτικά περιόδους, είτε  σχετικά  

ομαλής  λειτουργικότητας, που  εμφανίζουν σταθερότητα  συμπεριφορών   

γραμμικού τύπου   αντιδράσεων  και τότε οι αγορές είναι αποτελεσματικές 

(κατά τα πρότυπα της Θ.Α.Α. –Ε.Μ.Η.) 

Είτε,  υπάρχουν «ρηγματογενή» ή ανατρεπτικά φαινόμενα που  αναδομούν   

το   διεθνές  χρηματοοικονομικό  σύστημα  και  τις  λειτουργικές  του  σχέσεις, 

άλλοτε σε μια  πιο ήπια και άλλοτε  σε ισχυρότερη  «δόνηση», γεγονότα  δηλ.  

που  «αναδιατάσσουν» τις   συστημικές  «συμπεριφορικές» μεταβλητές και  

τότε  το σύστηνα αλλάζει δυναμικά λειτουργία, που μπορεί να περιγραφεί 

καλύτερα από τα «δυναμικά  η  πιθανολογικά  μοντέλα», που μπορούν να 

αναλύσουν   τα  πιο σύνθετα  αυτά  φαινόμενα με διαχρονικά «σχίσματα» 

συμπεριφορών, που  φέρνουν  κρίση  και  επιφέρουν  αναδιατάξεις. 

Την  νέα  δυναμική  και  τα φαινόμενα  κρίσης και  πτώσης, θα  δούμε  στην  

συνεχεία   με  μια  παράθεση  των  ιστορικών  συμβάντων  και  εξελίξεων, που  

επιβεβαιώνουν  τον  μη- γραμμικό –χαοτικό   χαρακτήρα  των  

κεφαλαιαγορών.
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2.5.11.2. Τα   διδάγματα  από  τις    ιστορικές   διεθνείς  κρίσεις    και οι    
εναλλασσόμενες καταστάσεις  «ορθολογικής αποτελεσματικότητας» και 
«χαοτικής δυναμικής. 
  
Οι   πρόσφατες εξελίξεις  και  γεγονότα  από  τις  διεθνείς  κεφαλαιαγορές  

είναι  αποδείξεις  της  πολυπλοκότητας  των  αγορών  και της  χαοτικής  

πολλές  φορές  κίνησης  και  συμπεριφοράς  τους. 

 Η διαμόρφωση του νέου προσανατολισμού   των μοντέλων, αφορά νέα 

θεωρητικά σχήματα για την πρόγνωση των μελλοντικών τιμών και βασίζετε 

στην «χαοτική» δυναμική των συστημάτων . 

Αυτό  φαίνεται  και  από  παρακάτω  αναλυόμενο  πλαίσιο  των  ιστορικών   

διεθνών  κρίσεων  

 

Το   ιστορικό των   κυριότερων οικονομικών κρίσεων 

Κατά την διάρκεια του 20ου  αιώνα συνέβησαν σημαντικές οικονομικές 

κρίσεις , οι οποίες είχαν διάφορες αιτίες και διαφορετική διάρκεια η κάθε μία 

από αυτές. Ένα όμως είναι σίγουρο η καθεμία ξεχωριστά και όλες μαζί 

σημάδεψαν την πορεία της ανθρωπότητας.    

Οι κυριότερες οικονομικές κρίσεις μέχρι σήμερα είναι οι εξής (Σχ. 1) :  

1929 Κραχ Αμερικής  

1973-1974 Πετρελαϊκή κρίση 

1983 Πόλεμος Περσικού  κόλπου 

1997 Ασιατική κρίση  των  χωρών  του  Ν. Ειρηνικου 

11 Σεπτεμβρίου του 2000 Τρομοκρατική επίθεση στο κέντρο εμπορίου  της  Ν.Υ. 

 

To   1929 Κραχ Αμερικής : Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης ο δείκτης του 

Dow Jones βυθίστηκε από τις 381,17 στις (-89%). Η διάρκεια αυτής της 

χρηματιστηριακής πτώσης ήταν 4 χρόνια. Αυτή η πτώση είχε ως αποτέλεσμα 

τη μείωση κατά 50% της βιομηχανικής παραγωγής και την αύξηση της 

ανεργίας στο +25%.Χρειάστηκαν δηλαδή 25 χρόνια για να ανακάμψει η Wall 

Street καθώς ο δείκτης έφτασε ξανά στα επίπεδα της ύφεσης το 1954. 

1973-1974 Πετρελαϊκή κρίση : Την περίοδο αυτή οι αγορές έχασαν όλα τα 

κέρδη της περασμένης δεκαετίας. Ο Dow Jones το Δεκέμβριο του 1974 

μειώθηκε κατά 45% και σε διάστημα 5 μηνών αυξήθηκε κατά 48%. 
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1983 Πόλεμος Περσικού : Μέσα σε 30 μέρες ο δείκτης υποχώρησε κατά 

4,3% όμως ένα μήνα μετά κατάφερε να αυξηθεί κατά 17% ενώ μέσα σ’ ένα 

εξάμηνο βρισκόταν 19% υψηλότερα. 

1997 Ασιατική γρίπη : Το 1997 με την Ασιατική γρίπη την οποία κόλλησε 

μετά από έναν χρόνο και η Ρωσία ώθησε τον αμερικάνικο δείκτη κατά 12,4% 

χαμηλότερα ενώ μέσα σ’ ένα εξάμηνο τα κέρδη του άγγιξαν το 34%. 

11η Σεπτεμβρίου : Την περίοδο 11-21 Σεπτεμβρίου του 2000 αφού είχε 

προηγηθεί το τρομοκρατικό χτύπημα στους δίδυμους πύργους στις Η.Π.Α , ο 

Dow Jones έχασε το 14% της αξίας του. Όμως τους 3 μήνες που 

ακολούθησαν πήρε 17% και μέσα σ’ ένα εξάμηνο βρισκόταν 22,5% 

υψηλότερα.(Πηγή στοιχείων : Ημερησία online  1-11-2008 (www.imerisia.gr/article).  

 

Η σημερινή οικονομική κρίση που διανύουμε , λόγω της παγκοσμιοποίησης 

της αγοράς έχει την ιδιαιτερότητα ότι επηρεάζει όλα σχεδόν τα κράτη του   

κόσμου , σε αντίθεση με τις προηγούμενες όπου είχαν μικρότερη εμβέλεια. 

 

2.5.11.3.  Η   τρέχουσα  οικονομική  και  χρηματιστηριακή    κρίση   σαν  
Συστημική  κατάρρευση.  
 
 Εισαγωγικά 
 
Διανύουμε μια από τις χειρότερες οικονομικές κρίσεις από τη δεκαετία του 

1920. Η κρίση αυτή προήλθε από έναν συνδυασμό κάποιων γεγονότων (που 

τα αναφέρουμε    αμέσως παρακάτω) και διαδραματίστηκαν τα τελευταία 8 

χρόνια.  

Ο κύριος λόγος της υπάρχουσας κρίσης είναι οι Τράπεζες και  μάλιστα  οι  

επενδυτικές  και το  δογματικά  ανεξέλεγκτο  οικονομικό μοντέλο   λειτουργίας   

και  ελλιπούς  εποπτείας και  ελέγχου, που ακολουθήθηκε   κυρίως  στις  

Η.Π.Α., αλλά και  παγκοσμίως.  

Οι τράπεζες έδιναν   ευχερώς μεγάλη πιστοληπτική ικανότητα στους 

δανειζόμενους δηλαδή στις επιχειρήσεις στους καταναλωτές κ.α. Αυτό είχε 

ως συνέπεια οι δανειζόμενοι από τα μεγάλα και πολλά ποσά που 

δανειζόντουσαν , να μην μπορούν ν’ ανταπεξέλθουν οικονομικά για την 

αποπληρωμή των δανείων τους , λόγω των δυσβάστακτων ποσών και   των  
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γενικά  υψηλών επιτοκίων που συνήθιζε να κρατά   σε  σχετικά υψηλά  

επίπεδα  η  FED ,με  την  περίεργη  Νομισματική  πολιτική  της. 

 Σύμφωνα με  στατιστικά στοιχεία  των  ΗΠΑ τα χρέη των νοικοκυριών 

έφθασαν στο ιλιγγιώδες ποσό του 100% του ΑΕΠ.  

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, με την χορήγηση τόσων δανείων από τις 

τράπεζες και από την άλλη η μη αποπληρωμή τους από τους δανειζόμενους , 

η οικονομική ρευστότητα των τραπεζών να στερεύσει σημαντικά και να μας 

οδηγήσει σ’ αυτή την οικονομική κρίση/ύφεση που ζήσαμε το έτος 2008 και 

συνεχίζεται στο 2009.  

Δηλαδή η κρίση προήλθε από την κατάρρευση γιγάντιων τραπεζών 

Lehman Brothers , Bear Stearns , Morgan Stanley κ.α από την άνοδο των 

επιτοκίων , από την  υφέρπουσα  παγκόσμια ύφεση  και από την 

δυσλειτουργία  των  αγορών χρήματος. 

Αναλυτικά , μία από τις κύριες αιτίες που προηγήθηκαν της κρίσης ήταν η 

αλματώδης αύξηση ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού ρίσκου 

(subprime mortgages) στις ΗΠΑ.  

Υπολογίζεται ότι τα στεγαστικά δάνεια υψηλού ρίσκου στις ΗΠΑ από 15% 

το 2001 έφθασαν στο 48% το 2006. Σύμφωνα με τον Τζορτζ Σωρός (2008), 

πρόκειται για ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια χαμηλής εξασφάλισης.  

Στην πράξη οι τραπεζίτες και οι εταιρείες αξιολόγησης υποτίμησαν σε πολύ 

μεγάλο βαθμό τους κινδύνους που ορισμένες φορές έφθανε τον 

παραλογισμό. Π.χ τα δάνεια «Νιντζα» , τα οποία είναι τύποι στεγαστικού 

δανείου  χαμηλής εξασφάλισης που χορηγείται σε ανθρώπους χωρίς εργασία 

και χωρίς κανένα περιουσιακό στοιχείο.  

Η αλματώδης αυτή αύξηση συνοδεύτηκε από την δραματική αύξηση 

αδυναμίας αποπληρωμής τους μετά το 2005 , με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η 

κρίση. Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι ενώ το 2000 το 10% των 

στεγαστικών δανείων εμφάνιζαν αδυναμία αποπληρωμής , το ποσοστό 

εκτινάχθηκε στο 17% το 2007.  

Είναι προφανές ότι υπήρξε έλλειψη των αναγκαίων ελεγκτικών 

μηχανισμών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τα κριτήρια δανεισμού ήταν 

πολύ χαλαρά. Οι δανειζόμενοι κατέφευγαν σε νέα δάνεια για να 

χρηματοδοτήσουν την αποπληρωμή των προηγούμενων , βασιζόμενοι στην 

αυξημένη αξία της κατοικίας τους. Η αναπόφευκτη όμως πτώση των τιμών  
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των  κατοικιών οδήγησε σε μαζική αδυναμία   αποπληρωμής των 

στεγαστικών δανείων υψηλού ρίσκου (subprimes) με τις γνωστές συνέπειες 

για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

Προχωράμε   στην  καταγραφή  ενός  χρονικού  των  γεγονότων  που  

αποδεικνύουν  την  περιδίνηση  σε  μια  εντροπιακή  συστημική  υποβάθμιση,   

οπού  φαίνεται  ότι  από  ένα  σημείο και  πέρα    οι  αγορές  άρχισαν  να  

κινούνται  χαοτικά  μεν , αλλά  όλο  και  περισσότερο  σε  μια  κατεύθυνση  

όπου  το  σύστημα  συνεχώς  «εντροπίαζε» ,δηλ . είχε  μια  ραγδαία  

υποβάθμιση  λειτουργιών ,.που  οδηγούσαν  σε  μια  καταστροφική  πορεία  

διάλυσης  και  κατάρρευσης  των  δομών  του.  

Και  όλα  αυτά  γιατί  πιστεύονταν  από  πολλούς  ιθύνοντες, ότι  οι  αγορές  

είναι   «αυτοδιορθούμενες»   και  αποτελεσματικές  και  όταν   ακόμη  

ξεπέρασαν τον  λειτουργικό  ορθολογισμό  τους, όπως  έδειξαν  τα  subprimes   

και  η   κατάρρευση  των  αξιών αρχικά  της  κτηματαγοράς και  μετά  των  

χρηματιστηρίων και  μετά  η  κρίση  πέρασε    βεβαία στην πραγματική  

οικονομία. Παραθέτουμε   σαν   επαληθευτικό   επιστέγασμα  των  

παραπάνω, το χρονικό της πιστωτικής κρίσης  του  2008. 

 

 2.5.11.4.   Το   χρονικό της πιστωτικής κρίσης  του  2008 
 

Το χρονικό των γεγονότων που προηγήθηκαν της σημερινής διεθνούς 

κρίσης, είναι τα ακόλουθα  και  ακριβώς  αποδεικνύουν  την  περιδίνηση   και 

μια  εντροπιακή  συστημική  υποβάθμιση του  διεθνούς  χρηματοπιστωτικού  

συστήματος,  οπού  φαίνεται  ότι  από  ένα  σημείο και  πέρα    οι  αγορές  

άρχισαν  να  κινούνται  χαοτικά  προς μια  ραγδαία  υποβάθμιση των   

λειτουργιών του με  καταρρεύσεις  των  τιμών και  τεράστια  υποτίμηση  της  

χρηματιστηριακής  κεφαλαιοποίησης  των διεθνών  χρηματιστηρίων. 

Ας  παρακολουθήσουμε  λοιπόν  αυτό  το  χρονικό  της κατάρρευσης 

Από το 2000 κιόλας ,η κρίση που διανύουμε σήμερα , άρχισε να 

εμφανίζεται όταν στα τέλη του 2000 έχουμε την κατάρρευση της φούσκας του 

διαδυκτίου.  

Η  Αμερικάνικη Κεντρική Τράπεζα (FED) τότε αντέδρασε και μείωσε το 

επιτόκιο από τις 6,5% στα 3,5% μέσα σε λίγους μήνες. Μετά και τις 

τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου  η FED στο φόβο μιας νέας 
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οικονομικής αναταραχής  μείωσε κι άλλο το επιτόκιο φτάνοντας το στο 

δελεαστικό 1% , το μικρότερο επιτόκιο των τελευταίων 50 χρόνων , που 

παρέμεινε εκεί για έναν ολόκληρο χρόνο. Βέβαια αυτό είχε ως συνέπεια να 

δημιουργηθεί μια νέα φούσκα η λεγόμενη στεγαστική φούσκα.  

Δηλαδή το χρήμα ρέει ελεύθερο ο δανειστής θα συνεχίσει να δανείζει έως 

ότου δεν θα υπάρχει κανείς που θα μπορέσει να δανείσει. Επίσης οι τράπεζες 

που χορηγούσαν δάνεια χαλάρωσαν τα κριτήρια τους για την παραχώρηση 

δανείων προς στους δανειζόμενους και επινόησαν διάφορους τρόπους για να 

χορηγούν και να προσελκύουν τους καταναλωτές με σκοπό φυσικά την 

αποκόμιση κέρδους.  

Η πιστωτική κρίση ξεκίνησε το 2007 (Τζορτζ Σόρος,2008) , όμως τα ακραία 

, καταστροφικά οικονομικά φαινόμενα έγιναν το 2008 και συνεχίζουν το 2009. 

Στις 22 Φεβρουαρίου του 2007 , η HSBC απέλυσε τον υπεύθυνο του 

τμήματος ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων και παραδέχθηκε ζημιές που 

άγγιξαν τα 10,8 δις δολάρια. 

Στις 9 Μαρτίου του 2007 , η μεγαλύτερη οικοδομική εταιρεία (DR Horton) 

των ΗΠΑ , ανακοίνωσε ζημιές εξ’ αιτίας των ενυπόθηκων δανείων. 

Στις 12 Μαρτίου του 2007 , η New Century Financial , από τους 

μεγαλύτερους δανειστές στον τομέα των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων , 

ανέστειλε την διαπραγμάτευση των μετοχών της στο χρηματιστήριο , λόγω 

φόβου χρεοκοπίας.  

Στις 13 Μαρτίου του 2007 ανακοινώθηκε στην Αμερική ότι η καθυστέρηση 

στην εξόφληση ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων είχε ως αποτέλεσμα τη 

κατάσχεση σπιτιών να οδηγηθεί στα ύψη. 

Στις 2 Απριλίου , η New Century Financial στην Αμερική υποβάλει αίτηση 

χρεοκοπίας. 

Στις 15 Ιουνίου του 2007 , η επενδυτική τράπεζα Bear Stearns 

ανακοίνωσε ότι δεν είχε πρόσθετα περιθώρια κάλυψης ενυπόθηκων δανείων 

σε Αμοιβαία Κεφάλαια  με αποτέλεσμα οι επενδυτές να χάσουν περιουσιακά 

στοιχεία αξίας 1,5 δις δολαρίων. Η Bear Stearns άφησε εκτεθειμένα δύο 

κεφάλαια κάλυψης με αποτέλεσμα να υποβάλει αίτηση να υπαχθούν στο νόμο 

περί χρεοκοπίας. 
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Στις αρχές Αυγούστου του 2007 , οι χρηματοοικονομικές αγορές άρχισαν 

να τρομοκρατούνται και να διαλύονται από την είδηση για χρεοκοπία της Bear 

Stearns. 

Τον Αύγουστο του 2007 ανακοινώθηκε επίσημα από τα δημοσιογραφικά 

πρακτορεία BBC ξέσπασε η τρέχουσα κρίση. Τα γεγονότα που αναφέρω 

παρακάτω είναι όπως τα μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο BBC. 

Στις 6 Αυγούστου του 2007 ένας από τους μεγαλύτερους χορηγούς 

στεγαστικών δανείων  η  American Home Mortage υπέβαλλε αίτηση 

χρεοκοπίας αφού είχε απολύσει ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού της. Η 

American Home Mortage ισχυρίστηκε πως είχε πέσει θύμα της κρίσης στη 

στεγαστική αγορά των ΗΠΑ, όπου είχαν πέσει κι άλλα θύματα δανειοληπτών 

και δανειστών ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων χαμηλής εξασφάλισης. 

Στις 9 Αυγούστου του 2007 μια μεγάλη γαλλική τράπεζα η BNP Paribas 

διέκοψε την λειτουργία τριών από τα επενδυτικά της κεφάλαια της αξίας των 2 

δισεκατομμυρίων ευρώ, που είχαν σαν αποτέλεσμα να παγώσουν οι 

βραχυπρόθεσμες πιστωτικές αγορές. Η BNP Paribas προέβη σ΄ αυτή την 

ενέργεια επικαλούμενη τα προβλήματα των ενυπόθηκων δανείων των ΗΠΑ. Η 

BNP Paribas ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε να εκτιμήσει την αξία των 

περιουσιακών στοιχείων στα κεφάλαια επειδή η αγορά είχε πάψει να 

υφίσταται. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έδωσε 95 δισεκατομμύρια 

ευρώ με σκοπό να τονώσει το τραπεζικό σύστημα. Με παρόμοιες ενέργειες 

προέβησαν και η Κεντρική τράπεζα της Αμερικής και της Ιαπωνίας. 

Στις 10 Αυγούστου η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης χορήγησε 

επιπλέον κεφάλαια αξίας 61 δις ευρώ. 

Στις 13 Αυγούστου  η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τόνωσε για τρίτη 

συνεχόμενη φορά τις  χρηματαγορές με 47,7 δις ευρώ. Το ίδιο έκαναν και οι 

Κεντρικές τράπεζες της Αμερικής και της Ιαπωνίας. 

Στις 16 Αυγούστου ένας από τους μεγαλύτερους χορηγούς ενυπόθηκων 

δανείων στις ΗΠΑ η Countrywide Financial ρευστοποίησε το σύνολο της 

πιστωτικής «γραμμής» της , αξίας 11,5 δις δολαρίων. 

Στις 17 Αυγούστου η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής (FED) μείωσε κατά 

μισή ποσοστιαία μονάδα το επιτόκιο δανεισμού κι ο λόγος ήταν να βοηθήσει 

τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν τα πιστωτικά τους προβλήματα λόγω του 

συνεχούς δανεισμού. 
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Στις 13 Σεπτεμβρίου η Northern Rock η μεγαλύτερη τράπεζα 

ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων στην Μ.Βρετανία βρισκότανε στα όρια 

αφερεγγυότητας. Αυτό το γεγονός ήταν η σπίθα της μαζικής ανάληψης 

καταθέσεων , την πρώτη στη Βρετανία μετά από εκατό χρόνια  

Το 2008 , στην αρχή του χρόνου , η γαλλική τράπεζα Societe Generale 

(Γενική Τράπεζα) αντιλαμβάνεται από έναν υπάλληλός της , ότι έχουν χαθεί 

δισεκατομμύρια από την αγορά , αμερικάνικων μετοχών. Ασφαλιστικές 

εταιρείες χάνουν τα λεφτά τους από δομημένα προϊόντα που έχουν ασφαλίσει  

 

 

 

       Σχ. 2  Χρονικό των γεγονότων  2008 και  οι  ασύμμετρες  επιδράσεις  

τους   στις   διεθνείς   χρηματιστηριακές  εξελίξεις  
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2.5.11.5. Το   χρονικό των γεγονότων 2008 σαν  επιβεβαίωση  της  
χαοτικής  κίνησης  των  τιμών  στα  χρηματιστήρια 

Η Αγγλική τράπεζα Northern Rock κρατικοποιείται από την αγγλική 

κυβέρνηση για να σωθεί η οικονομία.  

Η FED  προσφέρει ρευστότητα 200 δις δολαρίων , αλλά το πετρέλαιο 

ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι.   

Στις 14/3/08 η κρίση βαθαίνει και τα παγκόσμια χρηματιστήρια 

καταγράφουν μεγάλες απώλειες καθώς μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές 

τράπεζες των ΗΠΑ η Bear Sterns παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα 

ρευστότητας. Τελικά η FED σε συνεννόηση με την J.P Morgan παρεμβαίνουν 

και σώζουν την τράπεζα από την χρεοκοπία της. Ο Dow Jones υποχωρεί 

κάτω από τις 12000 μονάδες. Την ίδια περίοδο η τράπεζα της Αγγλίας μειώνει 

τα επιτόκια και η Royal Bank of Scotland ανακοινώνει ότι θα αυξήσει τα 

κεφάλαιά της. Ακολουθεί η UBS. Η Fortis δεν μπορεί να πληρώσει τα 

μερίσματα ενώ ταυτόχρονα η Morgan Stanley ανακοινώνει για μειωμένη 

κερδοφορία. Το πετρέλαιο ανεβαίνει στο αστρονομικό ποσό των 145 

δολαρίων το βαρέλι. Τα κέρδη της αεροπορικής εταιρείας Ryanair υποχωρούν 

85%. Η ανεργία στις Ηνωμένες Πολιτείες ανεβαίνει στο 6%. Το Σεπτέμβριο 

εκπονείται πρόγραμμα διάσωσης των Αμερικανικών Τραπεζών Freddie και 

Fannie. Επίσης η Merril Lynch εξαγοράζεται από την Bank of America με 

σκοπό να διασωθεί. 

Στις 15/9/08 η τέταρτη μεγαλύτερη επενδυτική τράπεζα η Lehman Brothers 

χρεοκοπεί με την τιμή της μετοχής της να υποχωρεί κατά 95%. Η Bank of 

America εξαγοράζει την Merrill Lynch σε τιμή 70% υψηλότερη από το κλείσιμο 

της τελευταίας «Παρασκευής». 

Στις 16/9/08 διασώζεται η AIG. Η FED δίνει έκτακτο δάνειο στον 

ασφαλιστικό κολοσσό AIG ύψους 85 δις δολαρίων . Η αντίδραση των 

επενδυτών είναι βίαιες με τις τιμές των χρηματιστηρίων να υποχωρούν 

απότομα. Αντίθετα η Washington Mutual αναγκάζεται σε παύση πληρωμών.  

Στις 29/9/08 Οι απώλειες του Dow Jones αγγίζουν το 7% και ο δείκτης 

πλησιάζει επικίνδυνα τις 10000 μονάδες.  

Στις 4/11/08 ο Dow Jones ολοκληρώνει την συνεδρίασή του στις 9711,46 

μονάδες. 
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Στις 16/12/08 σχεδόν μηδένισε τα επιτόκιά της η FED. Το εύρος 

διακύμανσης του επιτοκίου είναι στα 0-0.25% από το 1% που το είχε πριν λίγο 

διάστημα. Στην Ευρώπη η Fortis κρατικοποιείται και η Dexia διασώζεται.  

Ανάλογη πορεία με τα διεθνή χρηματιστήρια , την διεθνή πιστωτική κρίση , 

τα γεγονότα που προηγήθηκαν της σημερινής κρίσης είχε το χρηματιστήριο 

Αθηνών. Πιο αναλυτικά παραθέτω παρακάτω σταθμούς στην πορεία του 

γενικού δείκτη. 

Στις  21/1/2008 απώλειες άνω του 6% καταγράφει ο γενικός δείκτης του 

Χ.Α ακολουθώντας την βουτιά των διεθνών αγορών . Η βουτιά συνεχίζεται και 

στις επόμενες δύο συνεδριάσεις αυξάνοντας τις απώλειες στο 20% 

Στις 15/9/08 στο Χ.Α ο γενικός δείκτης χάνει την μάχη να κρατηθεί πάνω 

από τις 3000 μονάδες. 

Στις 15/10/08 ο γενικός δείκτης του Χ.Α καταγράφει μία από τις 

μεγαλύτερες βουτιές της ιστορίας του υποχωρώντας 7,04% σε διάστημα 

λίγων ωρών . Πλέον οι 3000 μονάδες θεωρείται παρελθόν και πολλοί 

σπεύδουν να μιλήσουν για μελλοντική υποχώρηση του δείκτη κάτω κι από τις 

2000 μονάδες και όπως θα αποδειχθεί λίγο αργότερα οι προβλέψεις τους θα 

αποδειχθούν σωστές. 

Στις 23/10/08 οι απώλειες του χρηματιστηρίου είναι μεγάλες και ο γενικός 

δείκτης υποχωρεί στις 1728,49 μονάδες. 
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Εικόνα 2.Οι κυριότερες Οικονομικές κρίσεις - οι αιτίες και η διάρκειά 
τους. 

(Πηγή στοιχείων : athenstock.blogspot.com/2009/03/ml- 420.html) 
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2.5.12. ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 
ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ   ΤΩΝ  ΜΕΓΑΛΩΝ  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ  ΚΡΙΣΕΩΝ. 
 
2.5.12.1.Ταδιδάγματα της μεγάλης χρηματιστηριακής κρίσης του 

Οκτωβρίου 1987. 

Είπαμε  σε  προηγούμενες  αναφορές  μας  ότι η πραγματικότητα της 

οικονομίας και των αγορών, δεν ακολουθεί πάντα  πιστά  βιβλιογραφικές 

συνταγές και κανόνες, γιατί αλλιώς δεν θα συνέβαινε π.χ. η μεγάλη 

χρηματιστηριακή κρίση του Οκτωβρίου του 1987, όταν ο δείκτης Dow Jones 

(DJIA) του NYSE( Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης), έπεσε κατά 16,5%, όσον 

αφορά την χρηματιστηριακή του κεφαλαιοποίηση, μέσα σε 3 ώρες!  

 Και σε αυτό το σημείο αυτό , προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τα «μυστήρια» 

, ανάμεσα στις θεωρητικές προβλέψεις και την αλήθεια της πραγματικότητας.  

Η κατάρρευση αυτή, δεν μπορεί βέβαια να εξηγηθεί από τον «κοινό» και 

πρακτικό οικονομικό νου, γιατί ανήκει στα «μυστήρια» των 

χρηματοοικονομικών. 

Για το πως δηλαδή χάνονται τόσες άξιες (σε όρους χρηματιστηριακής 

κεφαλαιοποίησης) σε ελαχιστότατο χρόνο, όπως του την δείχνει η ίδια την 

οικονομική πραγματικότητα. 

Πως είναι δηλαδή δυνατόν, «η αξία των ίδιων κεφαλαίων», η «η συνολική 

εταιρική περιούσια» (ενεργητικό) των αμερικανικών εταιριών, που παρίστανται 

με τις μετοχικές τους αξίες στο χρηματιστήριο π.χ. της Νέας Υόρκης, να 

απαξιώθηκε σε λιγότερο από τρεις (3) ώρες, κατά το ποσοστό αυτό(16,5%), 

δηλαδή κατά 1/6 της αξίας τους. 

Τι συνέβη λοιπόν; Μήπως πτώχευσαν απότομα οι αμερικάνικες εταιρίες, ή 

μήπως οι κύκλοι εργασιών τους και τα αντίστοιχα κέρδη τους, σε τρεις ώρες 

μειώθηκαν κατά 10% ή 15%, ώστε να αιτιολογείται η τέτοια δραστική μείωση 

των μετοχικών τιμών τους. Όχι βέβαια.  

Η πραγματική οικονομία, έμεινε μάλλον απαράλλακτη σε αυτήν την περίοδο. 

Η Νομισματική όμως και ειδικότερα η «χρηματιστηριακή οικονομία», παθαίνει 

τέτοιες απότομες και μεγάλες καθιζήσεις και καταρρεύσεις από δικά της 

ενδογενή και δομικά αίτια. 

Και τα αιτία γι’αυτό, είναι πολύ εμφανή και απλά για να τα δούμε, αν βέβαια 

βγάλουμε τα δογματικά «γυαλιά» των θεωρητικών υποθέσεων και 

παραδοχών, που θέλουν να μας φοράνε τα μοντέλα τύπου CAPM. 
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Γιατί τα γυαλιά αυτά, μας κάνουν να βλέπουμε και να προσεγγίζουμε τα 

πράγματα και την πραγματικότητα, με μη «πραγματιστικούς» κανόνες 

ερμηνείας των φαινομένων. 

Τι φέρνει την μετοχική καθίζηση και τις απώλειες! 

Και αφού η πραγματική οικονομία έμεινε απαράλλαχτη, τι είναι αυτό που 

έφερε τότε την «καταστροφή» της μετοχικής καθίζησης και των μεγάλων 

απωλειών στους επενδυτές;  

Η απάντηση και η εξήγηση μπορεί να δοθεί από μια σειρά λόγους και 

παράγοντες, για να σταθούμε στους πιο σημαντικούς από αυτούς : 

 α) τη «δεδομένη» βέβαια «δομική λειτουργία» των χρηματιστηριακών 

μηχανισμών, και τα αποτελέσματα τους. 

β) τον τρόπο που προσεγγίζουν τους χρηματιστηριακούς μηχανισμούς οι 

επενδυτές, που βασίζονται σε ανεπαρκή ερμηνευτικά μοντέλα και 

πληροφορίες, που τους καθοδηγούν σε λαθεμένες εκτιμήσεις και αποφάσεις. 

γ) Έχει να κάνει με την ψυχολογία, των επενδυτών στις διάφορες καταστάσεις 

του χρηματιστηρίου, που μπορεί και να δημιουργούνται και τεχνητά. 

δ) Έχει να κάνει με τους «αναδρασιακούς» μηχανισμούς που δημιουργούν και 

συντηρούν τις χρηματιστηριακές φούσκες (bubbles), και τον μηχανισμό που 

τις παράγει.  

ε) Έχει να κάνει με τις προβλέψεις των μοντέλων (όπως η ΕΜΗ και το CAPM), 

που καθοδηγούν την επενδυτική συμπεριφορά των «παικτών», κερδοσκόπων 

και απλών επενδυτών του χρηματιστηρίου, με βραχυχρόνιο ορίζοντα 

επενδυτικών αποδόσεων. 

στ) Έχει να κάνει με τον υπαρκτό ή ανύπαρκτο «ορθολογικό» επενδυτή 

(rational investor) και την προσαρμογή του στην επενδυτική συμπεριφορά 

που απαιτεί το μοντέλο (στο πως αποφασίζει να κάνει αγορές). 

ζ) Έχει να κάνει με το πως αποφασίζει, κάνοντας η όχι ορθές εκτιμήσεις, να 

κάνει αγορές, με βάση το δίπολο κίνδυνος / απόδοση. 

η) Έχει να κάνει και με τις νέες ειδήσεις και πληροφορίες από τις κινήσεις και 

τα σχέδια των εταιριών και τις αναδιατάξεις στις αγορές, (μεγάλες συμφωνίες 

πωλήσεων, εξαγορές και συγχωνεύσεις, εισροή νέων ανταγωνιστών 

διείσδυση σε νέες διεθνείς αγορές κλπ). 

θ) Έχει να κάνει με τη δίκαια, επαρκή, γνήσια (και όχι κατασκευασμένη) 

αμερόληπτη και ποιοτική πληροφόρηση των επενδυτών και της αγοράς. 
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Οι Χρηματιστηριακές «φούσκες» και ο μηχανισμός που τις παράγει. 

Μπαίνοντας λοιπόν στο θέμα της διερεύνησης για το τι πραγματικά συμβαίνει 

στα μυστήρια των χρηματιστηριακών λειτουργιών, εξετάζουμε εδώ ένα πολύ 

χαρακτηριστικό φαινόμενο του χρηματιστηρίου, τις μετοχικές φούσκες.  

Έτσι το βασικό ερώτημα είναι: Ποιος μηχανισμός δημιουργεί τις 

χρηματιστηριακές «φούσκες» και τι ρόλο παίζει η «κερδοσκοπική» ψυχολογία 

των χιλιάδων μετεχόντων στο χρηματιστηριακό παιχνίδι; 

Τα εύλογα ερωτήματα που έρχονται αμέσως μετά είναι: 

 Πως διαμορφώνετε η «εκτιμητική πρακτική», για το είδος των κινήσεων 

στην αγορά, από την ίδια την ψυχολογία της αγοράς και την «κερδοσκοπική 

προδιάθεση» των επενδυτών, που πάντα είναι στο προσκήνιο;  

 Τι παιχνίδι παίζεται κατά την ανοδική φάση, και τι κάνουν τότε οι  

«έξυπνοι» επαγγελματίες του χώρου. 

 Πως μπορούν, αν μπορούν, να αμυνθούν οι επενδυτές, όταν αρχίζουν 

και «σπάνε οι φούσκες» στο Χρηματιστήριο, δηλ, να πέφτουν ραγδαία οι 

τιμές; Ας δούμε συνοπτικά τον μηχανισμό αυτό και τα αποτελέσματά του.  

 

 

Εικόνα 3.  Το  ξεφούσκωμα  της  φούσκας  του Γενικού δείκτη του  
χρηματιστηρίου Αθηνών το 2008.  

(Πηγή στοιχείων : Σεφ. Ημερήσια , 28-12-2008) 
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2.5.12.2. Ο ρόλος των νέων πληροφοριών   και τα συμπεριφορικά 

πρότυπα των ομαδικών πρακτικών. 

Αναφέραμε,  σαν  βασικές  προϋποθέσεις  για το μοντέλο CAPM και το 

«πρότυπο του ορθολογικού επενδυτή», ότι αυτό προϋποθέτει ότι ο επενδυτής 

πρέπει να ιχνηλατεί και να «κυνηγάει» την αγορά και τις εξελίξεις της.  

Να επενδύει δε  κάνοντας αγορές στο χρηματιστήριο, μόνον με το άκουσμα 

νέων ειδήσεων και πληροφοριών και μόνο στον βαθμό που τα νέα αυτά 

προδιαγράφουν εξελίξεις των εταιρικών δεδομένων, σε μια πιο αυξημένη 

κερδοφορία.  

Έτσι ο ορθολογικός επενδυτής πρέπει συνεχώς να μετακινείται, 

αγοράζοντας την κάθε περίοδο, τις μετοχές που έχουν τις άριστες προοπτικές 

κερδών, μερισμάτων και cash flows, γιατί αυτές η αγορά θα τις ανατιμήσει. 

Πουλώντας ταυτόχρονα τις άλλες μετοχές που κρατούσε με πιο χαμηλές 

προοπτικές κερδών ( τις οποίες η αποτελεσματική αγορά θα υποτιμήσει) . 

Μόνο που αυτές τις πληροφορίες για την ποιότητα και τις προοπτικές των 

μετοχών, τις έχουν, είτε και από δική τους εκτίμηση, είτε από τους 

χρηματιστηριακούς αναλυτές, είτε άλλους παράγοντες της αγοράς και ένας 

άλλος σημαντικός αριθμός των επενδυτών. 

 

  Τα   συμπεριφορικά πρότυπα των ομαδικών πρακτικών. 
Και επειδή η ψυχολογία και ειδικώς η «επενδυτική κερδοσκοπική 

ψυχολογία» είναι παρόμοια σε σημαντικό ποσοστό στα μυαλά των ανθρώπων 

που επενδύουν η «παίζουν» στο χρηματιστήριο, υπάρχουν «συμπεριφορικά 

πρότυπα ομαδικών πρακτικών» (μέσω υποβολής ή αυθυποβολής), γεγονός 

που οδηγεί ένα μεγάλο μέρος αυτών να επενδύσουν (αγοράσουν) σε αυτές τις 

μετοχές που θεωρούνται πιο κερδοφόρες και αξιόπιστες. 

Και τότε λειτουργεί και ένα άλλο φαινόμενο, αυτό των 

«αυτοπροωθούμενων προσδοκιών και εκτιμήσεων» ή «αυτοεκπληρουμένων 

προφητειών» για το που θέλουμε να πάνε οι τιμές. 

Και το γεγονός αυτό, οδηγεί σε συνεχείς μαζικές αγορές, που 

συνεπάγονται μια τάση συνεχούς ανόδου των τιμών.  

Τότε κάποιες μετοχές ανατιμώνται συνεχώς και φτάνουν σε τόσο υψηλά 

επίπεδα τιμών, που δεν δικαιολογούνται από τα θεμελιακά και λοιπά αγοραία 
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δεδομένα τους. Τότε γίνονται   οι λεγόμενες χρηματιστηριακές  «φούσκες».  

Η τάση της αγοράς τώρα, όσον αφορά τον χρόνο διατήρησης της φούσκας, 

εξαρτάται από τα «μεταβαλλόμενα ψυχολογικά κίνητρα» μιας  μεγάλης  μάζας  

επενδυτών και  παικτών,  που ρυθμίζουν τώρα την αναταραγμένη   την 

αγορά. 

Έπειτα, οι φούσκες κατά φυσική ακολουθία θα «σπάσουν» είτε σύντομα, είτε 

λίγο αργότερα, ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες εκτιμήσεις η τάσεις των 

επενδυτών απέναντι στον κίνδυνο, που πολλές φορές αγνοούν η 

υποεκτιμούν. 

Δημιουργείτε δε και μια περίεργη αδράνεια όσον αφορά τον τρόπο και την 

ταχύτητα αντίδρασης των επενδυτών γιατί καθένας θέλει να πιστεύει 

εγωιστικά ότι δεν έχει κάνει λαθεμένες κινήσεις , και έτσι εγκλωβίζονται 

πολλοί. Ενώ οι επαγγελματίες κερδοσκόποι κινούνται στην αφάνεια και με 

μαεστρία, βοηθούμενοι και από την «περιρρέουσα ατμόσφαιρα» στην αγορά 

και την ειδική ψυχολογία που επικρατεί σε εκείνη την χρονική φάση στο 

Χρηματιστήριο . Και τότε αρχίζει ο πανικός. 

 

2.5.12.3. Ο φαύλος κύκλος της υπερβολικής ανόδου και της 

κατάρρευσης των  Χρηματιστηρίων. 

 
Η αναδραστική κίνηση σε μια «σπειροειδή ανοδική πορεία» 

Η κατάσταση τώρα αυτή, με την αρχική συνεχή άνοδο και μετά το ξαφνικό 

ξεφούσκωμα των τιμών, μπορεί να περιγραφεί από μια «συνεχή αναδραστική 

κίνηση σε μια σπειροειδή ανοδική πορεία», σε αδιέξοδη όμως βάση (ή σε ένα 

«βρογχοειδές σπειρωτό κύκλωμα») (feedback loop). 

Αυτό που αλλιώς περιγράφετε και σαν διαδικασία ενός «φαύλου κύκλου» 

(vicious circle), γιατί δεν μπορεί να οδηγήσει τους εμπλεκόμενους σε κάποιες 

διεξόδους με εμφανώς χρήσιμες λύσεις και αποτελέσματα. 

Αφού σε μια περίπου προδιαγραμμένη πορεία οι επενδυτές στην ανοδική 

φάση, συνεχώς αγοράζουν, γιατί πιστεύουν ότι θα κερδίσουν από αυτές τις 

θεωρούμενες καλές – ανοδικές μετοχές. 

Και το κάνουν αυτό και με μια ανταγωνιστική ψυχολογία, που ωθεί συνεχώς 

τις τιμές των μετοχών ψηλότερα. Αλλά ο κύκλος αυτός είναι φαύλος και 

αδιέξοδος. Η μόνη λύση τότε (ή τώρα) είναι η καταστροφική. 
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Τότε αρχίζει ο πανικός των χωρίς λογική αθρόων πωλήσεων.  

Δηλαδή η ραγδαία πτώση των τιμών των μετοχών, ή σπάσιμο της φούσκας, που 

αφήνει συντρίμμια;  

α) οικονομικά (αφού οι μετοχές πλέον έχουν αυξημένες ζημίες, δηλαδή 

μεγάλη αρνητική απόδοση) και  

β) αρνητικής ψυχολογίας (αφού οι ελπίδες έχουν διαψευσθεί παταγωδώς). 

Τι γίνετε τώρα με την θεωρητική εξήγηση των παραπάνω. 

 

 

2.5.12.4. Οι αντιφάσεις του μοντέλου. 

 
Αυτό το σενάριο όμως της καταστροφικής πτώσης των τιμών, κατά την 

δογματική των CAPM και της  EMH, δεν είναι δυνατόν να συμβεί σε μια 

«αποτελεσματική αγορά».  

Αυτό αντίκειται στις δογματικές προδιαγραφές της ΕΜΗ. Θεωρητικά 

λοιπόν δεν μπορεί να συμβεί, γιατί οι επενδυτές είναι ορθολογικοί στις πράξεις 

τους και η αγορά που είναι αποτελεσματική και τιμολογεί «δίκαια» και τις τιμές 

των μετοχών. 

Και τώρα τι να υποθέσουμε, αφού η διάσταση της θεωρίας από τα 

εμφανιζόμενα αποτελέσματα στην πράξη είναι αντιθετικά. Θα πρέπει να 

προσαρμόσουμε την αλήθεια της πραγματικότητας στις θεωρητικές 

δογματικές επιταγές; Μάλλον όχι.  

Και τότε αφού οι αγορές δεν τιμολογούν και αποτιμούν τις μετοχές με δίκαιο – 

αποτελεσματικό τρόπο (όπως δείχνει η πράξη) όπως διατείνεται η ΕΜΗ;  

Τότε τι πρέπει να υποθέσουμε και τι πρέπει να κάνουμε για την υπέρβαση της 

αδυναμίας;  

Η υπέρβαση βρίσκετε στην απεμπλοκή από την φιλοσοφία των παραπάνω 

θεωριών, για το κυνήγι των βραχυπρόθεσμων αποδόσεων. 

Διαπιστώνουμε λοιπόν από τα προηγούμενα ότι: 

Το μοντέλο μάλλον πρέπει να δίνει λάθος μηνύματα και επενδυτικές 

κατευθύνσεις στους επενδυτές και τις εταιρίες και περιγράφει λάθος τις 

αγορές, αδυνατώντας να δώσει αποτελεσματικές λύσεις στην «κατανομή των 

κεφαλαίων» ανάμεσα σε επενδυτικά σχέδια και τις «επιδιωκόμενες 

αποδόσεις» στους επενδυτές. 
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Και ποια είναι εδώ η απάντηση για το ξεπέρασμα του αδιεξόδου; 

Μια πρώτη απάντηση είναι η εγκατάλειψη του συνδυασμένου μοντέλου 

(CAPM – EMH) και η απεμπλοκή από την φιλοσοφία για το κυνήγι των 

βραχυπρόθεσμων αποδόσεων και την δογματική προσέγγιση, που αδιαφορεί 

για τις μακροχρόνιες τοποθετήσεις και αποδόσεις των κεφαλαίων. Πρέπει 

λοιπόν να επιδιώκουμε μια στρατηγική επενδύσεων και αποδόσεων μέσα από 

τη διηνεκή ανάπτυξη των εταιρικών μεγεθών.  

Δηλαδή τη φροντίδα για τη «διατηρήσιμη μακροπρόθεσμη ευρωστία της 

εταιρικής δράσης» που θα παράγει μελλοντικά και σε μεγάλο χρονικό 

διάστημα θετικές ταμειακές ροές (αποθέματα κεφαλαίου). 

Γιατί αυτή είναι η σταθερότερη και μόνιμη βάση για υψηλές μερισματικές 

αποδόσεις και κεφαλαιακές «διαφορικές αποδόσεις» από την θετική 

διαφοροποίηση των τιμών της μετοχής.  

Άρα πρέπει την αποτίμηση των εταιριών που προέρχεται από την 

αποτίμηση της μετοχής της να την βλέπουμε μέσα από την μακροχρόνια 

οπτική ανάπτυξης των θεμελιακών στοιχείων. 

 

Οι νέες προκλήσεις της επιστημονικής σκέψης μετά την ανεπάρκεια των 
πρωίμων μοντέλων. 
Η παραπάνω περιγραφόμενη κατάσταση, έφερε καίριες και σημαντικές 

προκλήσεις στην επιστημονική σκέψη και την έρευνα. 

Τα πρώιμα μοντέλα της «Σύγχρονης Χρηματοοικονομικής» έδειξαν τα 

ερμηνευτικά όρια τους και την ανεπάρκεια τους στο παιχνίδι των επενδυτικών 

αποφάσεων. 

 Η δε εφαρμογή τους είχε σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις, τόσο στο 

μακροοικονομικό επίπεδο, αφού μπλόκαραν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα 

χωρών (όπως π.χ. των ΗΠΑ) , ακυρώνοντας κρίσιμες και κερδοφόρες 

επενδύσεις και νέα επενδυτικά σχέδια. 

Όσο και σε Μικροοικονομικό επίπεδο, δημιουργώντας 

χρηματιστηριακές κρίσεις και καταρρεύσεις των τιμών, ζημίες και άρση της 

εμπιστοσύνης σε σημαντικό τμήμα των επενδυτών που πιστεύουν στο 

μοντέλο της ‘Συμμετοχικής Επιχείρησης’ – εταιρίας και του μοντέλου του 

λαϊκού καπιταλισμού. 

Ο προβληματισμός και η έρευνα στράφηκε στη συνέχεια σε διάφορες 
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κατευθύνσεις προτάσεων δογματικής θεμελίωσης νέων θεωριών.  

Η μία από αυτές τις κατευθύνσεις π.χ. στράφηκε στην εξεύρεση λύσεων 

μέσα, είτε από ριζικά αναθεωρητικές απόψεις, είτε από ανανεώσεις των 

βασικών λειτουργικών στοιχείων του χρηματοοικονομικού συστήματος και των 

κεφαλαιαγορών. 

Αυτά περιλαμβάνουν προτάσεις νομοθετικών και θεσμικών 

επαναρρυθμίσεων και διευκολύνσεων, ώστε να ελέγχονται κατά το δυνατόν οι 

απότομες καταρρεύσεις με θεσμικές παρεμβάσεις.  

Ένας πρόσθετος θεσμικός παράγοντας ήταν π.χ. και η ανάπτυξη της 

αγοράς των χρηματιστηριακών δευτερογενών παραγωγών (derivatives) 

προϊόντων που λειτουργούν σαν εξασφαλιστικά – αντισταθμιστικά στοιχεία 

(hedging) των πιθανών απωλειών από πτώση των υποκειμένων 

(πρωτογενών) τίτλων στα χρηματιστήρια. 

 
2.5.12.5.  Είναι οι αγορές   χαοτικές και  όχι   αποτελεσματικές? 
  
Μια άλλη κατεύθυνση ερευνητών, μετά τα εμφανή αδιέξοδα να περιγραφεί 

(από τα προηγούμενα μοντέλα) η πραγματική δυναμική της διαμόρφωσης των 

τιμών στην αγορά και συνεπώς η πρόβλεψη της κίνησης των 

χρηματιστηριακών τιμών, κινήθηκε σε μια εντελώς νέα πρόταση και 

κατεύθυνση. 

Προσανατολίστηκε στη σύλληψη  της  δυναμικής  των κινήσεων των 

αγορών, μέσα από «μη γραμμικά» δυναμικά μοντέλα ανάλυσης και την λογική 

της ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ (chaos theory).  

Αρχικά αυτά φαινότανε κάπως περίεργα και έξω από το πεδίο της 

παραδοσιακής χρηματοοικονομικής ανάλυσης.  

Η διαμόρφωση του νέου προσανατολισμού  του μοντέλου85 ή θεωρητικου 

σχήματος για την πρόγνωση των μελλοντικών τιμών, βασίζεται στην 

«χαοτική» δυναμική των συστημάτων και δανείστηκε τις έννοιες αυτές από τον 

επιστημονικό χώρο της Φυσικής και των μαθηματικών).  

                                            
85 Φίλιος Βασίλειος,1997,  Εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων χαρτοφυλακίου, 
Τόμος Α, εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική 
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Τα  δυναμικά   συστήματα και   οι ροπές της   εξέλιξης  τους. 
 
Η Χαοτική θεωρία μελετά την συμπεριφορά των δυναμικών συστημάτων και 

τις διάφορες διαχρονικές καταστάσεις που διαμορφώνουν διαφοροποιημένα 

αποτελέσματα στην εξελικτική τους πορεία.  

Δυναμικά συστήματα είναι αυτά, που μεταβάλουν διαχρονικά την συμπερι-

φορά τους και η εμφάνιση των αποτελεσμάτων τους  γίνεται κατά «μη-

γραμμικό» τρόπο, δηλαδή χωρίς την άκαμπτη ντετερμινιστική αιτιότητα 

Κάτι πιο προχωρημένο  μεθοδολογικά  και πιο επεξηγηματικό από την θεωρία 

του «τυχαίου περιπάτου» που διατύπωσε παλιότερα ο Fama.  

Αντί λοιπόν να προσφεύγουμε στα αυστηρά αιτιοκρατικά μοντέλα, όπως το 

CAPM με τις γραμμικές λύσεις, τώρα χρησιμοποιούνται σύνθετες μαθηματικές 

τεχνικές και μέθοδοι που προσπαθούν να περιγράψουν την αγορά σαν 

σύνθετο86 (πολύπλοκο) και συνεχώς εξελισσόμενο φαινόμενο.  

Στη νέα αυτή προσέγγιση   μέσω της χαοτικής δυναμικής,   θεωρεί ότι ναι 

μεν οι τιμές και οι αγορές κινούνται τυχαία, (λόγω της επέλευσης και 

παρέμβασης νέων εξελίξεων,   τόσο στις εταιρικές προοπτικές, όσο  και τις 

αγορές και  την  οικονομία), αλλά είναι δυνατόν οι όντως τυχαίες αυτές 

κινήσεις των τιμών στις κεφαλαιαγορές, μπορεί να μην είναι κατά άμεσο 

τρόπο προβλέψιμες, όμως μπορούν να «αποκρυπτογραφηθούν».  

Γιατί το χάος δεν σημαίνει αταξία, αλλά το μαθηματικό το χάος έχει την μη 

γραμμική δική του «λογική τάξης» ,που απλά όταν αλλάζουν τα δεδομένα 

αλλάζουν και τα αποτελέσματα τους, αφού κάθε φορά επιδρούν διαφορετικοί 

παράμετροι –αίτια που προσδιορίζουν την τελική «κατάσταση» η αποτέλεσμα. 

Είναι κάτι σαν την σύγχρονη πρόβλεψη του καιρού από την Μετεωρολογία, 

όπου και για πρώτη φορά έγινε εφαρμογή των μαθηματικών μοντέλων της 

Χαοτικής Θεωρίας για την πρόβλεψη της εξέλιξης των καιρικών φαινομένων. 

Πράγματι εάν γνωρίζουμε μεταβλητές: 

 όπως τα βαρομετρικά στοιχεία, 

 οι κατευθύνσεις και ταχύτητες των ανέμων, 

 το αν έρχονται από την Σαχάρα ή την Σιβηρία ή την Ανατολική Ασία,  

                                            
86 (στο Nichols A. Nancy: Efficient? Chaotic? the chaos cabal HBR March - 
April 1993). 
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και το πως συνδυάζονται με τα άλλα μετεωρολογικά συστήματα με τα επίκτητα 

φαινόμενα τους, είναι δυνατόν να κάνουμε μια αρκετά ασφαλή πρόβλεψη, αν θα 

κάνει καύσωνα ή συνήθη βροχή, ή ραγδαία βροχή με καταιγίδα, ή παγετός, ή θα 

χιονίσει, ή θα έχει καλοκαιρία με ελαφρό αεράκι κλπ . 

Άρα τα φαινόμενα και οι κινήσεις τους όπως και οι κινήσεις των μετοχών στις 

χρηματιστηριακές αγορές είναι αποτέλεσμα συνδυασμού πολλών παραγό-

ντων που συνδυάζονται διαφορετικά σε κάθε χρονική φάση της εξέλιξης της 

και προσδιορίζουν το αποτέλεσμα – κατεύθυνση, ύψος των τιμών, κάθε φορά 

ανάλογα με το τι «άνεμος» φυσάει, με τι ταχύτητα, ποια κατεύθυνση από πού 

προέρχονται γεωγραφικά και πώς αλληλοεπηρεάζονται και συμπλέκονται 

πολλές φορές δημιουργώντας νέα συστήματα με τη δική τους νέα και 

αυτόνομη δυναμική.  

Άρα αυτό που έχουμε να κάνουμε εδώ είναι να παρατηρούμε τις το βαθμό η 

«βάρος» των αλλαγών των παραμέτρων, σ’ ένα πολυμεταβλητό σύστημα, με 

πολλές διαστάσεις επιδράσεων. 

Επιδράσεις παραμέτρων, που όμως είναι ερμηνεύσιμες με πιο σύνθετο τρόπο 

(σε σχέση με τα γραμμικά συστήματα), γιατί οι «τροχιές» τους αλλάζουν σαν 

τον «καιρό», χωρίς να πάψουν όμως (σαν μια διάσταση της δυναμικής τους) 

να εξαρτώνται σε ένα βαθμό και από τις αρχικές συνθήκες εκκίνησης. 

Η χρήση μαθηματικό – στατιστικών μοντέλων, με ανάλογα εξελιγμένα 

συστήματα ή προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) (σε 

πολυδύναμα ισχυρά κομπιούτερ) μπορούν να μας δώσουν τις κατευθύνσεις 

των «τροχιών» της αγοράς στο γενικό επίπεδο πάντα βέβαια με τα (ποσοστά) 

περιθώρια λάθους – σφάλματος στους υπολογισμούς που επηρεάζεται από 

τον διαταρακτικό παράγοντα των εξισώσεων. 

Κατά τα άλλα μπορούμε να χρησιμοποιούμε συμπληρωματικά και τις άλλες 

τεχνικές πρόβλεψης, όπως τη θεμελιακή, ακόμη, ακόμη και την Τεχνική 

ανάλυση, που βάση της πρόβλεψης της είναι η στατιστική επεξεργασία με 

αναφορά στις ιστορικές τιμές της διαχρονικής πορείας της μετοχής 

(timeseries). 

Είναι όμως πολύ πιθανόν και μπορεί, εναλλακτικά οι αγορές να έχουν 

περιόδους, όπου την μια περίοδο να υπερισχύει η «γραμμικού τύπου 

ορθολογικότητα» των Αποτελεσματικών Αγορών. 

Ενώ σε άλλες περίοδος, να επικρατεί η «Χαοτική δυναμική» των 
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πολυσύνθετων συστημάτων. 

Ιδίως, όταν γίνονται μεγάλες ανακατατάξεις στην οικονομία και τα 

επιχειρηματικά μεγέθη και τις δυναμικές παραμέτρους τους, που εκάστοτε 

προσδιορίζουν τα διαχρονικά αποτελέσματα. 

Αφού η αγορά δεν είναι ένα ομοιογενές σύστημα – κατασκεύασμα, αλλά 

εμπεριέχει πολλών τύπων επιχειρηματικές μονάδες και κλάδους, όπως π.χ. η 

αντιπαράθεση των «εταιριών παραγωγής γνωσεακής βάσεως» (Knowledge 

– based products companies), μ τις καθαρά παραδοσιακού τύπου 

παραγωγικές εταιρίες, που βέβαια κινούνται σε παλιά πρότυπα λειτουργιών. 

ε   

                                           

Ίσως η χαοτική θεώρηση να μην είναι πάλι η οριστική λύση του θέματος της 

πρόβλεψης των τιμών, γιατί μπορεί να είναι ισχυρή σε περιόδους οριακών 

αλλαγών των δεδομένων των αγορών και των παραμέτρων που τις 

επηρεάζουν. 

Όταν δηλαδή με όρους Θεωρίας Συστημάτων και Θερμοδυναμικής το 

σύστημα «εντροπιάζει» και «πέφτει» σε άλλες λειτουργικές ρυθμίσεις.  

Ίσως οι αγορές να είναι ένα μίγμα διαχρονικά μεταλλασσόμενο άλλοτε με 

γραμμική τάξη στις αναφορές των εξελίξεων τους και άλλοτε χαοτικό – μη 

γραμμικό, σε περιόδους που αυξάνετε η Κροίσοι του συστήματος και η 

αναδιάρθρωση , η η αποδιάρθρωση των «στηριγμάτων» ή δομικών 

λειτουργιών γραμμικού τύπου και τότε η χαοτική δυναμική να εμφανίζεται 

ισχυρή ερμηνευτικά. 

Ίσως ένας εναλλασσόμενος συνδυασμός «ορθολογικής αποτε-

λεσματικότητας» και «χαοτικής δυναμικής μεταβολών» να αντιπροσωπεύει 

πιο καλά την πραγματικότητα του πολυσύνθετου, πολύπλοκου και ακραία 

δυναμικού συστήματος των αγορών. 

Άρα οι αγορές μπορούν να εμφανίζουν εναλλακτικά περιόδους 

λειτουργικότητας που έχουν ή εμφανίζουν σταθερότητα γραμμικού τύπου και 

τότε οι αγορές είναι αποτελεσματικές (κατά τα πρότυπα της Θ.Α.Α. – Ε.Μ.Η.). 

Και υπάρχουν ηφαιστειακά ή σεισμικά ανατρεπτικά φαινόμενα, που 

 
 Εταιρίες γνωσιακής βάσεως παραγωγής είναι π.χ. : οι εταιρίες ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (ΙΒΜ, Intel) προγραμμάτων Η/Υ (Microsoft), κινητής τηλεφωνίας 
(ΝΟΚΙΑ κλπ), φαρμακευτικών προϊόντων, υψηλής πολεμικής βιομηχανίας 
πυραύλων, αεροσκαφών και τηλεκατευθυνόμενων κλπ., των επικοινωνιών, 
Internet, e- commerce και e – business κλπ. 
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αναδιατάσσουν τις «συμπεριφορικές» μεταβλητές και το σύστημα αλλάζει 

δυναμική λειτουργίας και αποτελεσμάτων, που μπορεί να περιγραφεί 

καλύτερα από τα «δυναμικά μοντέλα», που μπορούν να αναλύσουν πιο 

σύνθετα φαινόμενα με διαχρονικά «σχίσματα» συμπεριφορών. 

Πάντως στο καθοριστικό άρθρο της κ. Nancy Nichols τονίζει ότι τελικά η 

«σωστή» μεθοδολογία για το πρόβλημα της «αριστοποίησης των επενδύσεων 

χρεογράφων» έχει να κάνει   και  με τη λειτουργική  δομή του 

παγκοσμιοποιημένου  πια  οικονομικού συστήματος, (δομή κεφαλαιαγορών, 

χρηματαγορών, τύποι προϊόντων, κ.τ.λ.)και  του  τρόπου  έλεγχοι  και  

εποπτείας  των κεφαλαιαγορών. 

   .Αυτό  θα  διερευνήσουμε  τώρα  με  βάση  την  ιστορική  εμπειρία  της  

λειτουργίας  των  αγορών και των φαινόμενων  που εμφανίστηκαν. 

 

2.5.12.6. Η επιβεβαίωση της κριτικής των   Fama ΚΑΙ  Ross. 

 

Σαν επιβεβαίωση της κριτικής του Fama στην δεύτερη έρευνα του ότι, οι 

μετοχές δεν ακολουθούν τις προβλέψεις του CAPM, ούτε επηρεάζονται από 

το beta, αλλά από άλλα στοιχεία, ένα από την οποία είναι ότι οι μετοχές 

μικρής κεφαλαιοποίησης έχουν υψηλότερη απόδοση από αυτές της μεγάλης. 

Έτσι το 2005 είχαμε μια πολλαπλή επιβεβαίωση αυτού του φαινομένου, όπως 

δείχνουν τα στοιχεία της ανάλυσης των αποδόσεων τα έτη 2002-2005.   ότι οι 

μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης, είχαν υπέρτερη απόδοση από αυτές της 

μεγάλης στα διεθνή χρηματιστήρια τα έτη 2002-2005.. 

Συγκεκριμένα με βάση τις αναλύσεις των αποδόσεων (της Lipper Fund 

Analysis (A Reuters Company) των Ευρωπαϊκών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, 

η ανάλυση έδειξε ότι την καλύτερη απόδοση έχουν τα Αμοιβαία Κεφάλαια που 

έχουν επενδύσει σε εταιρίες μικρής κεφαλαιοποίησης αν και την τελευταία 

χρονιά της τετράχρονης περιόδου 2002-2005, οι μετοχές των εταιριών 

μεγάλης κεφαλαιοποίησης, έκλεισαν την ψαλίδα της διαφοράς αποδόσεων το 

τελευταίο έτος 2005 ,όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.  
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Πίνακας 8 :Τα καλύτερα και χειρότερα Α/Κ 

Τα κεφάλαια με μεγάλες τοποθετήσεις στην ανατολική Ευρώπη ή τη μικρή κεφαλαιοποίηση, είχαν καλή 

εμφάνιση και πέρσι, όπως τα τελευταία χρόνια. 

Απόδοση 
Α/Κ Ευρώπης 

2005 2002-05 2000-05 

Τα 5 καλύτερα 

Metzler/Payden: E.E. Mkt 37,99 45,18 - 

AIM: Euro SM Company A 36,48 47,59 20,91 

Franklin Gl: Fld Eur SC 19,46 31,34 - 

JP Morgan: Intrpd Eu Inst 19,01 27,47 - 

Fidelity Nordic 18,50 29,73 5,17 

Τα 5 χειρότερα 

River Source Euro Eq 8,53 15,87 -1,81 

Pioneer Europe Select 7,91 21,27 6,74 

Morg Stan Euro Eq C 7,43 15,37 0,27 

CA nv Tr II: Eur G&I K 6,58 - - 

Rydex: Lg-Cap Europe C 5,92 20,11 - 

Μέσος όρος 12,29 24,38 5,66 

Πηγή: Lipper, A Reuters Company 

 

Βλέπουμε  από  τον παραπάνω  πίνακα 8, ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

‘Metzler/Payden Europe Emerging Market fund’, που επενδύει σε μετοχές των 

αναδυομένων αγορών, ήταν της τάξης του 38 %, ενώ ο μέσος όρος του 

κλάδου αυτού των Αμοιβαίων ήταν 12,3 % όπως φαίνεται στον πίνακα. 

Το ίδιο διάστημα (δηλ. το 2005) ο γνωστός διεθνής χρηματιστηριακός 

δείκτης ‘Dow Jones Stoxx 600’ είχε απόδοση 7 % σε αξίες δολαρίου (Dollar-

denomination) ενώ σε εγχώριο νόμισμα είχε απόδοση 23,5 % (γιατί 

συμπεριλαμβάνονται και τα κέρδη από την ανατίμηση του δολαρίου). 

Σύμφωνα με ανακοινώσεις της εταιρείας διαχείρισης του Αμοιβαίου, στο 

σύνολο του χαρτοφυλακίου των 60 μετοχών που είχε, ένα σημαντικό ποσοστό 

αποτελούνταν από μετοχές ‘Αναδυομένων Αγορών’ κύρια ρωσικών 

ενεργειακών μετοχών όπως της Lukoil, η Grazprom και η Sibnest. 

Όπως και μετοχές άλλων αναδυόμενων αγορών όπως η Τσεχία, η Ουγγαρία, 

την Ρουμανία και Τουρκία. 

Ειδικότερα γιατί στις δύο τελευταίες έχουν μειωθεί οι φορολογικοί συντελεστές 

των εταιρικών κερδών.  
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Στον  παρακάτω  πίνακα  9 ,βλέπουμε τις  τεράστιες  απώλειες στα  διεθνή  

Χρηματιστήρια.λόγω  της διεθνούς  χρηματοπιστωτικής  κρίσης /κατάρρευσης  

κατά  το  έτος  2008. 

 Πίνακας 9 .   Απώλειες   των   διεθνών  χρηματιστηρίων   το  2008 

 

 

5. Πορεία του Ελληνικού χρηματιστηρίου από το 1996 έως  το 2007 

Το Ελληνικό χρηματιστήριο από το 1996 μέχρι το 2007 παρουσίασε αρκετές 
διακυμάνσεις , οι οποίες αποτυπώνονται παραστατικά στο παρακάτω 
διάγραμμα.      

 

 

Εικόνα 4.  Γενικός δείκτης χρηματιστηρίου Αθηνών από το 1996  

έως το 2007  
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Το 1996 ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1000 μονάδες. Την ίδια χρονιά 

καταγράφει μία μικρή πτώση της τάξεως των 130 μονάδων δηλαδή βρίσκεται 

στις 870 μονάδες , όμως σταδιακά από τα τέλη του ίδιου έτους αρχίζει να 

ανεβαίνει. Το 1997 ο γενικός δείκτης καταγράφεται στις 1500 μονάδες ενώ 

στα μέσα του 1998 αγγίζει τις 2825 μονάδες όμως γρήγορα ξαναπέφτει κι έτσι 

την ίδια χρονιά φθάνει στις 1861,73 μονάδες. Το 1999 ο δείκτης ακολουθεί μία 

τρελή ανοδική πορεία και αγγίζει τις 6344 μονάδες. Από τα μέσα του 1999 

αρχίζει η καθοδική πορεία του χρηματιστηρίου όπου μέσα σε 4 χρόνια έως και 

τις αρχές του 2003, από τις 6344 μονάδες που βρισκότανε έπεσε στις 1462 

μονάδες δηλαδή έφτασε στα επίπεδα του 1997. Από τα μέσα του 2003 ο 

δείκτης προσπαθεί να ανακάμψει σταδιακά από την πτωτική πορεία του. Το 

2004 , το 2005 έως και στα μέσα του 2006 έχουμε την άνοδο του δείκτη στις 

4316 μονάδες. Το 2007 ανεβαίνει κι άλλο και φτάνει στις 5344 μονάδες όμως 

σε σύντομο χρονικό διάστημα δηλαδή στις αρχές του 2008 , χτυπώντας η 

κρίση την πόρτα του ελληνικού χρηματιστηρίου, ο γενικός δείκτης κάνει 

κάθετη πτώση και φτάνει αισίως τις 1626 μονάδες.  

Την πορεία του δείκτη μπορούμε να την καταλάβουμε πιο εύκολα με την 

γραμμή στήριξής. Με την γραμμή στήριξης παρατηρούμε ότι στην προ ΟΝΕ 

εποχή από το 1996 έως και το 2000 η κατώτερη τιμή μονάδων που 

καταγράφονται στον γενικό δείκτη είναι 870 μονάδες .  

Από το 2001 και μετά δηλαδή την μετά ΟΝΕ εποχή η κατώτερη τιμή είναι 

οι 1462 μονάδες και το 2008 πάνω στην οικονομική κρίση η χαμηλότερη τιμή 

που καταγράφεται είναι στις 1626 μονάδες.       

Μία από τις χειρότερες κρίσεις που γνώρισε ποτέ στην ιστορία του το 

Ελληνικό χρηματιστήριο είναι η τωρινή. 

 Με τις τιμές των μετοχών να καταρρέουν και τα ελληνικά ομόλογα να 

βρίσκονται σε μια μεγάλη καμπή θυμίζοντας το παρελθόν της προ ΟΝΕ 

εποχής.  

Για δεύτερη φορά μέσα σε 10 χρόνια όπως φαίνεται έσκασε η ελληνική 

χρηματιστηριακή φούσκα .  

Στο πίν.9 το Χ.ΑΑ κατέχει την τέταρτη θέση  με τις χειρότερες αποδόσεις 

των αγορών. Οι απώλειες αγγίζουν το -66-72% την πρωτιά όμως 

καταλαμβάνουν τα χρηματιστήρια του Βελιγραδίου και αυτό της Σόφιας με 

απώλειες της τάξεως -79,30% δεύτερη της Λευκωσίας -78,11% ακολουθεί το 

 297



χρηματιστήριο του Βουκουρεστίου  με  απώλειες -70,80% ενώ με τις λιγότερες 

απώλειες και στις τελευταίες θέσεις του πίνακα καταλαμβάνουν τα 

χρηματιστήρια του Σίδνεϊ  και του Καράκας  -21.05% και -9,45% αντίστοιχα 

 

Δηλαδή το ελληνικό χρηματιστήριο εμφανίζεται να έχει μία από τις χειρότερες 

επιδόσεις ανάμεσα στις 24 πιο ανεπτυγμένες παγκόσμιες κεφαλαιαγορές. 

Επίσης θα πρέπει να τονίσω ότι το Ελληνικό χρηματιστήριο είναι μες την 

δεκάδα με την μεγαλύτερη πτώση.   

Μία από τις χειρότερες χρονιές το Χ.Α ήταν αυτή του 2000 με απώλειες της 

τάξεως του 38,8% (Σχ. 3). Από το 2000 έως και το 2008 ο τραπεζικός 

δανεισμός της χώρας μας αυξήθηκε πάνω από 400% δηλαδή από 60 

δισεκατομμύρια ευρώ αυξήθηκε πάνω από τα 208 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Αυτό σημαίνει ότι η αξία των ελληνικών τραπεζών αντιστοιχούσε σχεδόν στο 

μισό των χορηγήσεών τους κοντά στα 90 δις ευρώ.  

Ενώ τα κέρδη τους αυξήθηκαν κατακόρυφα από το 1 δις ευρώ το 2000 στα 

5,7 δις ευρώ το 2007. Ένα χρόνο μετά η χρηματιστηριακή αξία των τραπεζών 

έχει υποχωρήσει στα 20 δις ευρώ δηλαδή έχασαν το 75% της 

κεφαλαιοποίησης τους.  

Ενώ το όνειρο των ελληνικών επιχειρήσεων , να έχουν την οικονομική 

κυριαρχία τους στη ΝΑ Ευρώπη και να προσελκύσουν εισροές ξένου 

χρηματιστηριακού κεφαλαίου άνω των 15 δις ευρώ , έσβησε χωρίς να 

μπορέσει να υλοποιηθεί. Οι  μισές σχεδόν από τις 20 μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις του ελληνικού χρηματιστηρίου (π.χ Intarlot , ΔΕΗ) και κυρίως οι 

τράπεζες π.χ (Eurobank , Alpha bank, Αγροτική , Marfin Popular , 

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κ.α) προσεγγίζουν τις αποτιμήσεις του 2003.  

Ενώ μία στις τρεις μικρότερης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης βρίσκονται σε 

ιστορικά χαμηλά επίπεδα, δηλαδή σε τιμές γενικού δείκτη 400-500 μονάδες. 

Τα σημάδια είναι πολύ ανησυχητικά αν σκεφτεί κανείς ότι η Ελλάδα έχει την 

πρωτιά σαν την ταχύτερη αναπτυσσόμενη οικονομία της ευρωζώνης και είδη 

130 δις ευρώ δηλαδή πάνω από το μισό ΑΕΠ της χώρας έχουν εξαφανιστεί 

λόγω της χρηματιστηριακής κατάρρευσης.  

Η αδυναμία της αντίδρασης του κράτους και η συνεχιζόμενη κατολίσθηση του 

χρηματιστηρίου ίσως λάβει δραματικές διαστάσεις.  
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Η   ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟ 2008 

Το 2008 ο γενικός δείκτης του χρηματιστηρίου Αθηνών κατέγραψε μία 

πρωτοφανή πτωτική πορεία (κατάρρευση του Γενικού Δείκτη) η οποία 

απεικονίζεται στα παρακάτω διαγράμματα  

Στις 01-01-2008 ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 5178,83 μονάδες. Στις 

αρχές Ιανουαρίου ο δείκτης πέφτει στις 5000 μονάδες.  

Στα μέσα του ίδιου μήνα ο δείκτης μειώνεται στις 4098,75 μονάδες. 

 Στα τέλη Μαρτίου ο δείκτης μειώνεται κι άλλο φτάνοντας τις 3809,13 

μονάδες. 

 Από τον Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο ο δείκτης έχει διαδοχικές ανοδικές 

και πτωτικές τάσεις ώσπου τον Ιούλιο μειώνεται κι άλλο και φτάνει τις 3286,83 

μονάδες.  

 

 

Εικόνα 5. Γενικός δείκτης χρηματιστηρίου Αθηνών το 2008 

                   (Πηγή στοιχείων : Εφ. Ημερήσια , 28-12-2008) 

Στις 01-01-2008 ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 5178,83 μονάδες. Στις 

αρχές Ιανουαρίου ο δείκτης πέφτει στις 5000 μονάδες.  

Στα μέσα του ίδιου μήνα ο δείκτης μειώνεται στις 4098,75 μονάδες. 

 Στα τέλη Μαρτίου ο δείκτης μειώνεται κι άλλο φτάνοντας τις 3809,13 

μονάδες. 
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 Από τον Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο ο δείκτης έχει διαδοχικές ανοδικές 

και πτωτικές τάσεις ώσπου τον Ιούλιο μειώνεται κι άλλο και φτάνει τις 3286,83 

μονάδες.  

Τους επόμενους δύο μήνες (Αύγουστο , Σεπτέμβριο) συνεχίζει να 

ακολουθεί μία πτωτική πορεία. Τον Νοέμβριο του 2008 φτάνει αισίως τις 

1728,49 μονάδες (Εφημερίδα Χρήμα , 16-12-2008). Λίγες μέρες αργότερα 

ανεβαίνει στις 2229,59 μονάδες όμως στο τέλος του έτους και συγκεκριμένα 

στις 22-12-2008 ο δείκτης υποχωρεί στις 1711,80 μονάδες. 

 

 

 

Εικόνα 4.  Σκαμπανεβάσματα (ημερομηνίες κλειδιά) στην πορεία του 

γενικού δείκτη στο χρηματιστήριο Αθηνών 

  

Ημερομηνίες κλειδιά στην πορεία του γενικού δείκτη στο χρηματιστήριο 

Αθηνών είναι οι ακόλουθες : Στις 17-01-08 ο γενικός δείκτης πέφτει στις 

4098,75 μονάδες. Στις 19/2/08 ο δείκτης ανακάμπτει από την πτώση και 

ανεβαίνει στις 4377,85 μονάδες. Όμως  παρά τον αγώνα του να κρατηθεί σε 

υψηλά επίπεδα στις 24/3/08 πέφτει στις 3760,79 μονάδες. Μετά από πολλά 

σκαμπανεβάσματα στις 24/4/08 καταφέρνει να πιάσει τις 4303,77 μονάδες. 

Όμως η συνέχεια όπως φαίνεται και στο παραπάνω διάγραμμα (Σχ. 4) δεν 

ήταν  καθόλου καλή , αφού μετά από πολλές προσπάθειες να παραμείνει ο 

δείκτης  πάνω από τις 4000 μονάδες, στις 30/7/08 ο δείκτης αρχίζει να 

καταρρέει φτάνοντας στις 3155,11 μονάδες. Στις 1/9/08 αναβαίνει στις 
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3209,26 μονάδες όμως στις 3/11/08 βυθίζεται στις 1728,49 μονάδες . Λίγες 

μέρες αργότερα ανεβαίνει στις 2229,59 μονάδες όμως στα τέλη του έτους και 

συγκεκριμένα στις 22/12/08 ο δείκτης υποχωρεί στις 1711,80 μονάδες.  

Το 2008 είναι μία από τις χειρότερες χρονιές των διεθνών χρηματιστηρίων. 

Θα ξεκινήσουμε να αναλύσουμε την πορεία δύο από τους πιο φημισμένους 

δείκτες των χρηματιστηρίων παγκοσμίως αλλά και στη διεθνή σκηνή , του 

Dow Jones και του Nikkei , το 2008 (Σχ. 6). 

Εικόνα 6.  Πορεία των δεικτών Dow Jones και Nikkei για το έτος 2008 

 

 

 

Η πορεία του Nikkei ξεκινάει στις αρχές του Ιανουαρίου του 2008 

καταγράφοντας  αρκετά υψηλές μονάδες λίγο πιο κάτω από τις 15000 

μονάδες όμως αυτό δεν διαρκεί πολύ γιατί στα τέλη του Ιανουαρίου μία 

μεγάλη πτώση κάτω από τις 13200 μονάδες.  

Στις αρχές Φεβρουαρίου προσπάθησε να ανακάμψει και ανέβηκε πάνω 

από τις 13200 μονάδες. Όμως  στα τέλη και στις αρχές του επόμενου μηνός 

του Μαρτίου και σε όλο το διάστημα του μηνός ο δείκτης πέφτει και βρίσκεται 

λίγο πιο πάνω από τις 11400 μονάδες.  

Ο Απρίλιος βρίσκει τον Nikkei να προσπαθεί να ανακάμψει από την πτώση 

του Μαρτίου και για ένα διάστημα περίπου τεσσάρων μηνών  δηλαδή ως τον 
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Ιούνιο καταφέρνει , αν και με πολλά σκαμπανεβάσματα , να διατηρηθεί σε 

αρκετά καλά επίπεδα δηλαδή πάνω από τις 13200 μονάδες.  

Τον Ιούλιο όμως πέφτει ξανά κάτω από τις 13200 μονάδες .Στις αρχές 

Αυγούστου  προσπαθεί πάλι να ανακάμψει μένοντας για σχεδόν όλο τον μήνα 

κοντά στις 11400 μονάδες. Όμως από τον Σεπτέμβριο έως και τον Οκτώβριο 

ο Nikkei παρουσιάζει κατακόρυφη πτώση φτάνοντας λίγο πιο πάνω από τις 

6000 μονάδες οι  χειρότεροι μήνες της χρονιάς του.  

Ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος βρίσκει τον Nikkei να βρίσκεται λίγο πιο πάνω 

από τις 7800 μονάδες εκεί κλείνει την χρονιά του 2008. 

Ο Dow Jones κυμάνθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτό του Nikkei. Ο 

Dow Jones ξεκινάει τη χρονιά του 2008 από τις 13200 μονάδες δηλαδή πολύ 

χαμηλότερα από αυτή του Nikkei που ξεκίνησε από τις 15000 μονάδες.  

Από τον Ιανουάριο μέχρι και τα τέλη του Ιουνίου ο Dow Jones είχε αρκετά 

σκαμπανεβάσματα αλλά παρέμεινε μεταξύ των 13200 και 11400 μονάδων, σε 

αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα. Το Ιούλιο παρουσιάζει μια πολύ μικρή πτώση 

όμως στα μέσα Ιουλίου ανέβηκε στις 11400 μονάδες.  

Ο Αύγουστος  παραμένει σταθερός κοντά στις 11400 μονάδες , όμως τον 

Σεπτέμβριο μέχρι τον Οκτώβριο ο Dow Jones γνωρίζει μια μεγάλη πτώση 

από τις 11400 μονάδες που βρισκόταν έφτασε λίγο πιο πάνω από τις 7800 , 

αλλά ανακάμπτει προς τα τέλη του μηνός.  

Το Δεκέμβριο στο κλείσιμο της χρονιάς του 2008 ο Dow Jones κυμαίνεται λίγο 

πιο πάνω από τις 7800 μονάδες. Όπως παρατηρούμε στο διάγραμμα οι 

σχετικά καλές πορείες των δύο δεικτών ήταν από τον Απρίλιο μέχρι και τα 

τέλη Ιουνίου ενώ οι χειρότερες πορείες τους  ήταν από τα τέλη του 

Σεπτεμβρίου  έως και τα τέλη του χρόνου. Από την ανάλυση των δεικτών του 

χρηματιστηρίου καταλαβαίνουμε πως η κρίση επηρέασε  τα χρηματιστήρια , η 

δε χρονιά του 2008 δεν ήταν καθόλου καλή για τις χρηματαγορές.   

του  
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Εικόνα 7. Πορεία των δεικτών Dow Jones , FTSE 100 , Nikkei 225 , 

DJ Euro Stoxx 50 , DAX , Hang Seng το 2008 

 

Στα σχεδιαγράμματα παρατηρήσαμε τη καθοδική πορεία των δεικτών  των 

διεθνών χρηματιστηρίων από τις 2/1/2008 μέχρι και τις 27/10/2008.  

Ο Dow Jones στις 2/1/2008 βρισκόταν στις 13000 μονάδες μετά από πολλά 

σκαμπανεβάσματα στις 27/10/2008 βλέπουμε να βρίσκεται στις 8456,77 

μονάδες δηλαδή είχε μία αρνητική μεταβολή της τάξεως -36,22%  

Ο δείκτης DJ Euro Stoxx 50 της Ευρωζώνης ξεκίνησε στις αρχές του έτους 

2008 από τις 4250 μονάδες όμως σταδιακά άρχισε να έχει μία πτώση όπου 

στις 27/10/2008 άγγιξε τις 2299,08 μονάδες είχε μία μεταβολή της τάξεως -

47,74%.  

Στο Λονδίνο ο δείκτης FTSE 100 στις 2/1/2008 βρισκότανε στις 6750 μονάδες 

όμως σε διάστημα λίγων μηνών έχανε έδαφος ώσπου στις 27/10/2008 έφτασε 

να βρίσκεται  στις 3875,41 η μεταβολή από την αρχή του έτους ήταν της 

τάξεως -39,96%. Στην Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX  στις 2/1/2008 βρισκότανε 

στις 8000 μονάδες γρήγορα όμως αποσταθεροποιήθηκε και άρχισε να κινείται 

πτωτικά και στις 27/10/2008 ο δείκτη βρισκότανε στις 4287,20 και η μεταβολή 

από την αρχή του έτους ήταν της τάξεως των -46,84%.  
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Στο Τόκιο ο δείκτης Nikkei 225 στις 4/1/2008 ξεκίνησε τη χρονιά του 2008 από 

τις 15000 μονάδες όμως παρά τις προσπάθειές του να μείνει ψηλά στις 

27/10/2008 πέφτει και φτάνει τις 7162,90 μονάδες είχε μία μεταβολή της 

τάξεως των  -53,21%. Στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng επηρεάστηκε 

περισσότερο απ’ όλους τους άλλους δείκτες από την οικονομική κρίση ενώ 

στις 2/1/2008 βρισκότανε  πάνω από τις 25000 μονάδες στις 27/10/2008 

μειώθηκε  στις 11015.84 η μεταβολή που δέχτηκε από την αρχή του έτους 

ήταν της τάξεως των -60,39%.     

 

ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟ 2009  

 

Διεθνή χρηματιστήρια και  χρηματιστήριο Αθηνών.. Παράγοντες που 

επηρεάζουν την πτωτική πορεία 

Η πτωτική πορεία των δεικτών συνεχίσθηκε και το 2009. Σύμφωνα με 

έγκυρους αναλυτές , τέσσερις παράγοντες συνεχίζουν να επηρεάζουν 

αρνητικά την ψυχολογία των αγορών. 

Ο πρώτος παράγοντας αφορά την ίδια την ένταση της ύφεσης που παίρνει 

δραματικές διαστάσεις σε Ανατολή και Δύση , ιδίως μετά την ανακοίνωση 

μείωσης του Ιαπωνικού ΑΕΠ κατά 12,7%. 

Τα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια βρέθηκαν πολύ χαμηλά τους πρώτους δύο 

μήνες του 2009 , με τις απώλειες να επικεντρώνονται στις τράπεζες και την 

ενέργεια. Τράπεζες όπως οι KBC Groep , Societe Generale , Deutsche Bank , 

Commerz Bank σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες (πιν. 2). Swed Bank και 

Unicredit μαζί με τις περισσότερες μεγάλες ελληνικές τράπεζες ήταν από 

εκείνες που είχαν τις μεγαλύτερες απώλειες ύστερα από την δυσμενή έκθεση 

της Moody’s για τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Αν. Ευρώπη. 

Πτωτικά κινήθηκε και ο κλάδος της ενέργειας (BP , Repsol , Royal Dyth Shell , 

Total) πιν. 2. 

Ο δεύτερος κύριος παράγοντας είναι ότι τα κρατικά πακέτα στήριξης που 

διοχετεύθηκαν από τις κυβερνήσεις διεθνώς φαίνεται ότι δεν αποδίδουν. 

Τρανταχτά παραδείγματα η Daimler , η Chrysler και η GM , οι οποίες έλαβαν 

σημαντικά ποσά χωρίς να λύσουν τα προβλήματά τους. 

Ο τρίτος κύριος παράγοντας είναι ο φόβος της επιστροφής των μέτρων του 

προστατευτισμού , όπως την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης του 1930. 
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Ο τέταρτος κύριος παράγοντας είναι οι αναδυόμενες αγορές.  

Στις αγορές αυτές η εσωτερική αγορά των χωρών αυτών δεν αφήνει 

περιθώρια αντικατάστασης του κενού που προκαλεί η μείωση της ζήτησης 

από τη Δύση , με αποτέλεσμα να μειώνονται ραγδαία οι εξαγωγές , οι 

επενδύσεις , η παραγωγή , η απασχόληση.  

Παράδειγμα αποτελεί η Κινέζικη οικονομία όπου οι Κινέζικες εξαγωγές τον 

Ιανουάριο του 2009 σημείωσαν την μεγαλύτερη πτώση (17,5%) των 

τελευταίων δέκα και πλέον ετών.  

Η πτωτική πορεία των χρηματιστηρίων (τα χαμηλά σχεδόν επτά ετών) 

κινήθηκε μέχρι τις 9-3-2009 (Σχ. 8). Από τις 9-3-2009 αρχίζει μια πρόσκαιρη 

ανοδική πορεία χάρη στη τροφοδότηση κεφαλαίων από τις κυβερνήσεις και τις 

κεντρικές τράπεζες. Η ανοδική πορεία δεν κράτησε και πολύ. Γενικά 

παρατηρούνται συνεχή σκαμπανεβάσματα στους δείκτες μέχρι σήμερα. 

 

 

 Εικόνα 8.  Πορεία των χρηματιστηρίων σε Αθήνα , Ευρώπη και ΗΠΑ 

 

Γενικά , στην πτωτική πορεία των διεθνών χρηματιστηρίων και του 

χρηματιστηρίου Αθηνών συνέβαλαν τα παρακάτω γεγονότα : 

Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Moody’s η οικονομία της 

Ανατολικής Ευρώπης, μοιάζει με πυριτιδαποθήκη έτοιμη να εκραγεί 
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καταστρέφοντας τραπεζικούς κολοσσούς της Δύσης (www.ethnos.gr/article . , 

23-2-2009).  

Ο διευθυντής της νομισματικής στρατηγικής της Morgan Stanley υπολόγισε 

ότι η Ανατολική Ευρώπη έχει δανεισθεί 1,7 τρις δολάρια από το εξωτερικό και 

πρέπει το 2009 να αποπληρώσει 400 δις δολάρια , πράγμα αδύνατο. 

 Η άρνηση της συνόδου κορυφής της Ε.Ε  τις 2-3-2009 να συνδράμει τις 

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, είχε ως αποτέλεσμα την υποτίμηση των 

νομισμάτων τους (Ουγγρικό νόμισμα υποτίμηση 2,8%,Πολωνικό ζλότι 

υποτίμηση 1,8% ,Τσέχικη κορόνα 1% κ.α.).  

Από την άλλη πλευρά η Ουγγαρία , Λετονία και Ρουμανία ετοιμάζονται να 

προσφύγουν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (www.enet.gr/online/online_   , 

3-3-2009). 

Επιπλέον ύστερα από περίπου 10 χρόνια συνεχούς οικονομικής 

ανάπτυξης οι χώρες αυτές βυθίζονται σε ύφεση. Για παράδειγμα το 2009 το 

ΑΕΠ της Λιθουανίας θα συρρικνωθεί κατά -10% της Εσθονίας κατά -4,1% , 

της Λετονίας κατά 5,6% , της Ουκρανίας κατά -5,4 % , της Ουγγαρίας κατά 

3,1% της Βουλγαρίας -3,8% και η Ρουμανία θα έχει μηδενική ανάπτυξη 

(www.enet.gr/online/online , 4-3-2009). 

Εκτεθειμένες σε υψηλό ρίσκο βρίσκονται 3500-4000 ελληνικές επιχειρήσεις 

στο χώρο τον Βαλκανίων όπου μαζί με τις τράπεζες έχουν επενδύσει πάνω 

από 15 δις ευρώ (www.enet.gr/online/online_, 4-3-2009). 

Κλειδί στην πτωτική πορεία των χρηματιστηρίων αποτέλεσαν επίσης και οι 

ανακοινώσεις των εταιρειών αξιολόγησης Moody’s και Standard & Poor’s για 

την υποβάθμιση των δυτικοευρωπαϊκών τραπεζών που έχουν επενδύσει στις 

χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ.  

Έτσι τις 19-2-2009 (www.enet.gr/online/online_ ) οι μετοχές των 

αυστριακών τραπεζών Erste και Raiffeisen έκλεισαν με πτώση 18,13% και 

13,5% αντίστοιχα , ενώ μεγάλη ήταν και η πτώση της βελγικής KBC (12,96%) 

, της ιταλικής Unicredit (7,35%) και της γαλλικής Societe Generale (9,56%). 

Όλες οι παραπάνω τράπεζες έχουν επενδύσεις σε χώρες του ανατολικού 

μπλοκ.  

Τα χρηματιστήρια της Κεντρικής Ευρώπης (www.enet.gr/online/ online_ ) 

την ίδια ημερομηνία παρουσίασαν στοιχεία κατάρρευσης. Έτσι το 

χρηματιστήριο της Βιέννης υποχώρησε κατά 8,62% , της Βαρσοβίας 6,65% , 
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της Πράγας 6,80% , της Βουδαπέστης 2,36%. Με απώλειες 2,43% έκλεισε το 

χρηματιστήριο του Λονδίνου , ενώ Φρανκφούρτη και Παρίσι υποχώρησαν 

κατά 3,44% και 2,94% αντίστοιχα. Πάνω από 3% υποχώρησε ο Dow Jones. 

Τις 24-2-2009 (www.e-tipos.com/newsitem) ενώ στα ευρωπαϊκά 

χρηματιστήρια οι δείκτες έκλεισαν με αρνητικό πρόσημο , η Wall Street 

κατέγραψε άνοδο 3,44%. Το Χ.Α Α. έκλεισε με πτώση 0,23%. 

Τις 25-2-2009 στο χρηματιστήριο Αθηνών παρατηρείται κατάρρευση των 

μετοχών του τραπεζικού κλάδου (www.ethnos.gr/article. ).  

Έτσι η Εθνική σημείωσε πτώση 7,17% , η Alpha Bank πτώση 6,97% , η 

Eurobank πτώση 5,02% , Τράπεζα Πειραιώς πτώση 4,17% , η Marfin Popular 

Bank πτώση 5% και η Τράπεζα Κύπρου πτώση κατά 3,68%,  

Η ελεύθερη πτώση των τραπεζικών μετοχών οφείλεται στην έκθεση της 

αμερικανικής τράπεζας Citigroup (www.enet.gr/online/online_t). 

Τις 4-3-2009 (www.tanea.gr/. ) παρατηρείται νέα πτώση στα χρηματιστήρια 

της Ευρώπης μετά την ανακοίνωση για τις μεγάλες απώλειες που είχε ο 

ασφαλιστικός κολοσσός της AIG.  

Το χρηματιστήριο του Λονδίνου έπεσε 5,33%  , το Παρίσι 4,48% , η 

Φρανκφούρτη 3,48% και το Μιλάνο 6,02%. Την ίδια τύχη είχε και ο Dow 

Jones έπεσε 4,24% και ο Nasdag 3,99% (www.enet.gr/online/ online) . Το 

χρηματιστήριο Αθηνών (www.enet.gr/ online/online_ ,  4-3-2009) 

αναδεικνύεται πρωταθλητής στην πτώση των χρηματιστηρίων τον μήνα 

Φεβρουάριο σε σύγκριση με τα χρηματιστήρια ανεπτυγμένων χωρών 

παγκοσμίως. Συγκεκριμένα έχασε 18,25%. 

Τις 6-3-2009 παρατηρείται νέο χαμηλό 6ετίας στο χρηματιστήριο Αθηνών 

(new.enet.gr?i=news.el.home&id=23169). Οι ίδιες ειδήσεις ισχύουν και για την 

Wall Street  και τα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια (www.tanea.gr/default . ).  

Ο Dow Jones υποχώρησε 4,09% και ο Nasdag κατά 4%. Η Ευρώπη 
υποχώρησε κατά 3-4%.  
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Πίνακας 10 .Οι  απώλειες των Ευρωπαϊκών τραπεζών 

      (Πηγή στοιχείων : εφημ. Οικονομία , 22-2-09) 
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Συμπεράσματα για τις χρηματοοικονομικές  κρίσεις  και τον   ρόλο   του    

κρατικού   παρεμβατισμού στην  κρίση  του  2009. 

 

Η μεταρρύθμιση του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος είναι κάτι το 

επείγον. προκειμένου να περιορισθεί ο αντίκτυπος της κρίσης που απειλεί την 

παγκόσμια οικονομία με παρατεταμένη ύφεση. 

 Γιαυτό  στο επίκεντρο των συζητήσεων στη σύνοδο κορυφής της «Ομάδας 

των 20»(G20 το 2009), είναι  το  ζήτημα    με  ποια  μετρά  θα  πρέπει  να  

αντιδράσουν οι  χώρες  και  κυβερνήσεις,  ώστε  να  ξεφύγει  η  παγκόσμια  

οικονομία  από  την  ύφεση  και  την  περαιτέρω  κατάρρευση. 

Καθώς το  βάθεμα  της  ύφεσης της διεθνούς οικονομίας θεωρείται κάτι 

παραπάνω από βέβαιο,  το μοναδικό ερώτημα που εξακολουθεί να πλανάτε 

αφορά την διάρκεια και το βάθος της. 

Η  επιστροφή   στην μελέτη  και  ερευνά  των  γεγονότων  και  φαινόμενων σε 

παρόμοιες κρίσεις του παρελθόντος, θεωρείται επιβεβλημένη για την εξαγωγή 

χρησίμων συμπερασμάτων που ενδεχομένως θα σκιαγραφούσαν και πιθανές 

εξελίξεις της τρέχουσας κρίσης που φέρνει σε αμηχανία κορυφαίους 

πολιτικούς και οικονομολόγους.  

Με κοινό παρανομαστή την κατάρρευση της «αγοράς ακινήτων», οι 

τραπεζικές κρίσεις που συνέβησαν στην διάρκεια των προηγούμενων 40 

ετών, φαίνεται να επιβεβαιώνουν την επικρατούσα άποψη ότι η κυβερνητική 

παρέμβαση μετά από μια περίοδο πτώσης   είναι  αναγκαία και έχει 

αποτελέσματα. 

Πρώτο παράδειγμα η «Μεγάλη ύφεση» που χτύπησε τις ΗΠΑ το1929 και 

διήρκησε μέχρι το 1939. 

Η κυβέρνηση ανακοινώνει σχέδιο διάσωσης το μικροϊδιοκτητών και των 

εγγυητριών τραπεζών, μέσω του τραπεζικού νόμου έκτακτης ανάγκης το 

1933. 

Ανάλογη κυβερνητική παρέμβαση βοήθησε στην ομαλοποίηση της αγοράς και 

στην κρίση αποταμίευσης και δανείων του 1986-1995 στις ΗΠΑ, ενώ με 

νομοθετική ρύθμιση 1998 και η Ιαπωνία πέτυχε να βελτιώσει την εμπιστοσύνη 

στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, η οποία είχε πληγεί με το σκάσιμο της 

«φούσκας» μετοχών στο τέλος της δεκαετίας του 1980. 
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Στην  σημερινή ( 2008-2009) κρίση του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος και  

την  προϊούσα  ύφεση  στην Αμερικανική  και  παγκόσμια  οικονομία, είναι  

ήδη  γνωστά  τα  μέτρα  κρατικής  παρέμβασης  της Αμερικανικής 

κυβέρνησης,  για  να  σώσει  το  τραπεζικό  της  σύστημα  της  χώρας καθώς  

και  η  μερική  κρατικοποίηση  των  μεγαλύτερων  Αμερικανικών  τραπεζών 

που  τυχαίνει  να  είναι  και  από  τις  μεγαλύτερες  του  κόσμου, όπως  η 

BANK  OF  AMERICA, των  Fannie  Mae  κ.τ.λ., όπως  και  των Βρετανικών  

τραπεζών  που στήριξε  με  κρατικά  χρήματα η  κυβέρνηση  σώζοντας  έτσι      

τις  μεγαλύτερες  τράπεζες  της  χώρας 

Στις 13 Σεπτεμβρίου, αποκαλύφθηκε ότι η Northern Rock (η μεγαλύτερη 

βρετανική τράπεζα χορήγησης ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων) βρισκόταν 

στα όρια να γίνει αφερέγγυα (γεγονός που αποτέλεσε το έναυσμα για μια 

παλαιού τύπου απότομη και μαζική ανάληψη καταθέσεων - την πρώτη στη 

Βρετανία μετά από εκατό χρόνια. 

 
2.5.12.7.Ομοιότητες και διαφορές των χρηματοπιστωτικών αναταραχών 
μεταξύ των ετών 2007 και 1998. 
 
Το δεύτερο εξάμηνο του 2007 οι τιμές στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική 

αγορά επηρεάστηκαν σοβαρά από την γενική επανεκτίμηση των κινδύνων η 

οποία από ένα συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς πιστώσεων (τιτλοποιημένες 

απαιτήσεις από στεγαστικά δάνεια που έχουν χορηγηθεί προς δανειολήπτες 

με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα στις ΗΠΑ) εξαπλώθηκε στο σύνολο των 

αγορών πιστώσεων και στο χρηματοπιστωτικό σύνολο γενικότερα. 

Τα γεγονότα που χαρακτήρισαν την πρόσφατη αναταραχή παρουσιάζουν 

ομοιότητες με την αναταραχή που έπληξε τη χρηματοπιστωτική αγορά το 

δεύτερο εξάμηνο του 1998 και έμεινε γνωστή ως « κρίση του LTCM». 

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 1998 οι πιο προηγμένες οικονομίες 

απολάμβαναν ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά, όπως ανοδική τάση των 

χρηματιστηριακών δεικτών, σταθερές εξελίξεις στις αποδόσεις των 

μακροπρόθεσμων ομολόγων και μείωση των διαφορών αποδόσεων των 

εταιρικών ομολόγων έναντι των αντίστοιχων τίτλων του δημοσίου. 

Το γενικά ήρεμο κλίμα που επικρατούσε στην χρηματοπιστωτική αγορά 

άρχισε να αλλάζει το καλοκαίρι του 1998. Η μεταστροφή του κλίματος και η 
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απροθυμία των επενδυτών να αναλάβουν κίνδυνο συνδέεται στενά με δύο 

παράγοντες:  

πρώτον οι συμμετέχοντες στην αγορά έγιναν πιο απαισιόδοξοι όσον αφορά 

την επίδραση που θα ασκούσε στην παγκόσμια οικονομία η ύφεση του 2007 

στις αναδυόμενες ασιατικές αγορές και  

δεύτερον, άρχισαν να κλιμακώνονται οι ανησυχίες της αγοράς σχετικά με το 

χρέος της Ρωσίας. Οι ανησυχίες κορυφώθηκαν στις 17 Αυγούστου, όταν η 

Ρωσία ανακοίνωσε αναδιάρθρωση του χρέους, υποτίμηση του νομίσματος 

της και παύσης πληρωμής των χρεολυσίων των ιδιωτικών δανείων. Οι 

ανακοινώσεις αυτές έδωσαν το έναυσμα για αθρόες ρευστοποιήσεις στις 

παγκόσμιες αγορές μετοχών και εταιρικών ομολόγων. 

Η έντονη αντίδραση της αγοράς στην αθέτηση των δανειακών υποχρεώσεων 

της Ρωσίας οδήγησε σε κλιμακούμενες ανησυχίες για εξάντληση της 

προσφοράς πιστώσεων. Πολλά αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνων 

(hedge funds) και υπηρεσίες ιδιωτικής  τραπεζικής ανακοίνωσαν μεγάλες 

ζημιές προερχόμενες κυρίως από τη διεύρυνση των διαφόρων αποδόσεων 

των εταιρικών ομολόγων έναντι των αντίστοιχων τίτλων του δημοσίου και 

λοιπών περιθωρίων που αντιστοιχούν σε άλλους κινδύνους. Με τη διεύρυνση 

των διαφορών οι επενδυτές κλήθηκαν να καταβάλουν πρόσθετα περιθώρια 

(margin calls) και αντίστοιχα χρειάστηκαν πρόσθετη ρευστότητα ώστε να 

καλύψουν τις θέσεις τους. 

Στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1998 τα βραχυχρόνια προβλήματα 

χρηματοδότησης έλαβαν ιδιαίτερα σοβαρές διαστάσεις για ένα από τα 

μεγαλύτερα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνων, το Long- Term 

Capital Management (LTCM). Υπήρξαν διάχυτες ανησυχίες στην αγορά ότι το 

LTCM θα αναγκαζόταν να κλείσει επενδυτικές θέσεις μεγάλου ύψους ενώ ήδη 

επικρατούσαν συνθήκες στενότητας. 

Ωστόσο, διάφορα μέτρα που λήφθηκαν τις επόμενες εβδομάδες βοήθησαν 

την αγορά να λειτουργήσει και πάλι κανονικά. 

Στις 23 Σεπτεμβρίου ανακοινώνεται ιδιωτικό σχέδιο διάσωσης του LTCM Η 

ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ αποφάσισε να μειώσει τα επιτόκια πολιτικής 

σε τρεις φάσεις κατά 100 μονάδες βάσης συνολικά. Παραθέτοντας τα 

γεγονότα της κρίσης του 1998 μπορούμε να διακρίνουμε δύο ομοιότητες 

μεταξύ των αναταραχών 1998 και 2007. Η πρώτη συνδέεται με το περιβάλλον 
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της χρηματοπιστωτικής αγοράς πριν από την αναταραχή και η δεύτερη ότι και 

στις δύο περιπτώσεις η αναταραχή πυροδοτήθηκε από σχετικά μικρούς 

κλονισμούς. 

Όσον αφορά την πρώτη ομοιότητα και στις δύο περιπτώσεις το περιβάλλον 

πριν την αναταραχή χαρακτηριζόταν από παρατεταμένες περιόδους γενικών 

ανοδικών κινήσεων των τιμών στα περισσότερα τμήματα της 

χρηματοπιστωτικής αγοράς σε συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα 

μεταβλητότητας. Αυτές οι πολύ ευνοϊκές συνθήκες ώθησαν τους επενδυτές να 

λάβουν επενδυτικές αποφάσεις με βάση εκτιμήσεις κινδύνου που 

αποδείχθηκαν υπερβολικά αισιόδοξες. Έτσι οι επενδυτές υπερτίμησαν τις 

πρόσφατες τάσεις και θεώρησαν ότι θα συνεχιστούν και στο μέλλον. 

Όσον αφορά την δεύτερη ομοιότητα και οι δύο κρίσεις πυροδοτήθηκαν από 

σχετικά μικρούς κλονισμούς οι οποίοι προκάλεσαν γενική επανεκτίμηση του 

χρηματοπιστωτικού κινδύνου με αποτέλεσμα ακραίες μεταβολές τιμών σε 

συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς. 

Παρά τις δύο ομοιότητες που αναφέρθηκαν οι εξελίξεις στη διάρκεια των 

κρίσεων διαφέρουν από πολλές απόψεις.  

Πρώτον με τα καινοτόμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα μεταφοράς του 

πιστωτικού κινδύνου τα οποία εισήχθησαν την περασμένη δεκαετία είναι 

πλέον ιδιαίτερα δύσκολο να προσδιοριστεί ο τομέας ή ο οργανισμός που θα 

επωμιστεί τον κίνδυνο. Μολονότι η αυξημένη χρήση της τιτλοποίησης, μέσω 

της οποίας μη ρευστοποιήσιμα δάνεια μετατρέπονται σε ρευστά 

χρηματοδοτικά μέσα, έχει δώσει την ευκαιρία διαφοροποίησης στους 

επενδυτές η αποτίμηση των στοιχείων αυτών των νέων προϊόντων είναι 

εξαιρετικά περίπλοκη. 

Δεύτερον, η πρόσφατη αναταραχή επηρέασε κυρίως τα ασφάλιστρα και τη 

ρευστότητα στις αγορές πιστώσεων και χρήματος. Αντίθετα, το 1998 έλλειψη 

ρευστότητας έπληξε και τις αγορές κρατικών ομολόγων. 

Τρίτον οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων αντέδρασαν διαφορετικά στη 

ζώνη του ευρώ και διαφορετικά στις ΗΠΑ σε καθεμία από τις δύο 

χρηματοπιστωτικές κρίσεις. Το 1998 οι τιμές των μετοχών σημείωσαν πιο 

απότομη πτώση στη ζώνη του ευρώ από ότι στις ΗΠΑ. Αυτή η διαφορετική 

συμπεριφορά των μετοχών συνδεόταν πιθανώς με την διαφορά του ρυθμού 

ανάπτυξης των δύο οικονομιών. 
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Πράγματι η οικονομική ανάπτυξη ήταν σταθερή στις ΗΠΑ καθ’ όλη την 

διάρκεια του 1998, ενώ στη ζώνη του ευρώ η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ 

επιβραδύνθηκε από ετήσιο ρυθμό 3,8% το τρίμηνο του 1998 σε 2,4% το δ' 

τρίμηνο. Το 2007 οι διαφορές των αναμενόμενων ρυθμών ανάπτυξης μπορεί 

να συνέβαλαν στην κάπως διαφορετική πορεία που ακολούθησαν οι τιμές των 

περιουσιακών στοιχείων στη ζώνη του ευρώ και στις ΗΠΑ.  

Π.χ η διαφορά αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων ανάμεσα στις 

ΗΠΑ και στη ζώνη του Ευρώ μειώθηκε κατά τους μήνες που ακολούθησαν 

την αναταραχή. Για πρώτη φορά έγινε αρνητική μετά τις αρχές του 2004. 

Προς το τέλος του 2007 οι συμμετέχοντες στην αγορά θεωρούσαν ότι η 

οικονομία της ζώνης του ευρώ ήταν κάπως πιο ανθεκτική στην πρόσφατη 

αναταραχή από ότι η οικονομία των ΗΠΑ. Οι αντίστοιχες προσδοκίες για 

εντονότερες αντιδράσεις της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ μετά τις 

μεταβολές των σχετικών προβλέψεων των επενδυτών όσον αφορά την 

ανάπτυξη των δύο οικονομιών συνέβαλαν ώστε η διαφορά των 

μακροπρόθεσμων επιτοκίων μεταξύ ΗΠΑ και ζώνης ευρώ να αλλάξει 

πρόσημο. International Monetary Fund. (2008) 

 

Συμπεράσματα  για  την διατήρηση της χρηματοοικονομικής 
σταθερότητας 
Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε από τα ενυπόθηκα 

στεγαστικά δάνεια μειωμένης εξασφάλισης στις ΗΠΑ, έδειξε ότι υπάρχουν 

αδυναμίες σε πολλούς τομείς και θα πρέπει να ληφθούν διορθωτικά μέτρα για 

τη αποτελεσματική αντιμετώπιση παρόμοιων κρίσεων αλλά για τον 

περιορισμό της ήδη υπάρχουσας. 

 

Συμπεράσματα  για τηνΔιαχείριση κινδύνου (Risk management).  
 
Οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται από τα περισσότερα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα για την διαχείριση και την αναγνώριση των κινδύνων κρίθηκαν 

ανεπαρκείς. Οι εποπτικές αρχές επιβάλλεται να επαναπροσδιορίσουν τις 

αρμοδιότητες τους και να αναλάβουν έναν πιο ενεργό ρόλο διερευνώντας 

εξονυχιστικά τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται εστιάζοντας κυρίως στο 

μοντέλο originate & distribute το οποίο επιτρέπει την μεταφορά απαιτήσεων 

υψηλού κινδύνου εκτός ισολογισμού. 
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Συμπεράσματα    για  τις εταιρίες πιστοληπτικής διαβάθμισης.  
Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση απέτυχαν να 

συλλάβουν τους κινδύνους που κρύβονταν στα σύνθετα επενδυτικά προϊόντα. 

Οι επενδυτές επαναπαύτηκαν στις αξιολογήσεις των εταιριών μη λαμβάνοντας 

υπόψη τους την πολυπλοκότητα που παρουσιάζουν αυτά τα προϊόντα. 

Απαιτείται λοιπόν να υιοθετήσουν ένα διαφορετικό σύστημα βαθμολόγησης 

όσον αφορά τα σύνθετα επενδυτικά προϊόντα λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό 

βαθμό κινδύνου που εμπεριέχει η έκθεση των επενδυτών σε αυτά. 

 

Συμπεράσματα  για  την  χρηματοοικονομική σταθερότητα και αστάθεια  
 

Τυπικά, αν και δεν υπάρχει επίσημη ερμηνεία του όρου, υπάρχουν 

χιλιάδες ορισμοί σχετικά με την ετυμολογία του. Ορισμένοι στην προσπάθεια 

τους να τον ορίσουν χρησιμοποιούν όρους σχετικά με το τι δεν είναι.  

Μία κατάσταση δηλαδή κατά την οποία η πραγματική οικονομία 

διαταράσσεται. 

Προκειμένου λοιπόν να αποδοθεί ένας ορισμός, χρησιμοποιείται η 

παρακάτω ερμηνεία:  

"Χρηματοοικονομική σταθερότητα είναι η κατάσταση κατά την οποία το πιστωτικό 

σύστημα, το οποίο αποτελείται από χρηματοοικονομικούς ενδιάμεσους, αγορές και 

συγκεκριμένες δομές, είναι ικανό να αντεπεξέλθει σε τυχόν κρίσεις και να 

αντιμετωπίσει τυχόν οικονομικές ανισορροπίες μετριάζοντας την πιθανότητα 

επιπλοκών που θα οδηγήσουν στην μη ομαλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος. 

Η διαφύλαξη λοιπόν, της χρηματοοικονομικής σταθερότητας απαιτεί 

την αναγνώριση των κύριων πηγών κινδύνου όπως είναι μη σωστή εκτίμηση 

και διαχείριση των οικονομικών κινδύνων και η μη αποτελεσματική διανομή 

των οικονομικών πόρων από τους αποταμιευτές στους επενδυτές. 

Η αναγνώριση των κινδύνων αυτών είναι αναγκαία επειδή η 

παρακολούθηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας πρέπει να βρίσκεται 

πάντα ένα βήμα μπροστά ώστε να αντιμετωπίζει έγκαιρα τυχόν 

χρηματοπιστωτικές κρίσεις. 

Ένα σταθερό λοιπόν χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει την δυνατότητα να 
περιορίζει η να επιλύει τυχόν ανισορροπίες, αναπτύσσοντας εσωτερικούς 
μηχανισμούς οι οποίοι μπορούν να αποτρέψουν την μετάδοση της κρίσης. 
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2.5.12.8.  Συμπέρασμα    σχετικά με τις ευρύτερες θεσμικές εξελίξεις και 
επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης στην  Ε.Ε. 
 
'Μετά  τα   παραπάνω  γεγονότα  των  καταρρεύσεων, το    χρηματοπιστωτικό  

σύστημα,  μπήκε  σε  μια  περίοδο  κρίσης  και  ύφεσης και  όπως είπε ο Χοσέ 

Μανουέλ Μπαρόζο, πρόεδρος  της  κομμισιον,  η  αλληλουχία αντιδράσεων 

από κράτη μέλη της Ε.Ε. θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

«επανακρατικοποίηση» του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

 Τι επιπτώσεις θα είχε ένα τέτοιο ενδεχόμενο για τον ανταγωνισμό και 

ευρύτερα την  Ευρωπαϊκή  ενοποίηση;  

Ο Μπαρόζο εξέφρασε έναν φόβο που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

γι' αυτό n πρόταση Σαρκοζί/ Μπαλκενέντε για την ίδρυση ενός ταμείου 300 

δισ. ευρώ, ίσως θα έπρεπε να στηριχθεί περισσότερο.  

Έστω  εν ανάγκη να και  με  την  μη συμμετέχει της  Γερμανίας, που  αντιδρά.  

Μια κατάσταση διαδοχικών κρατικοποιήσεων τραπεζών στα κράτη-μέλη θα 

δημιουργήσει   όμως μείζονα ζητήματα    σε  θέματα  όπως 

 α) στην πολιτική του ανταγωνισμού της Ένωσης, αλλά και  

 β) στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς¨ 

 και θα αναδείξει μια σειρά από ενδιαφέροντα  και  δύσκολα  διλήμματα 

πολιτικής.  

Υποθέτουμε έτσι  ότι η προσκόλληση  σε ένα τέτοιο μονοπάτι δημιουργεί 

σοβαρές δημοσιονομικές επιπτώσεις,   και  επιπλοκές  που  θα προκαλέσουν  

γενικότερες αντιδράσεις  στην   πορεία  της   Ε.Ε.  

Αυτό διαφαίνεται άλλωστε και από τη συζήτηση  και  τις  πιέσεις για την  

ελαστικοποίηση της  εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας,,  αλλά  και  τις  

σχετικές  αντιδράσεις   για  τη θέση σε επιτήρηση της ελληνικής οικονομίας.  

Πολλοί δηλώνουν ότι, μαζί  με την  κρίση  και  κατάρρευση  των κολοσσών 

του  υφιστάμενου διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, καταρρέει και η 

τυφλή εμπιστοσύνη στις   χρηματοπιστωτικές  αγορές  και  στους  αυτομάτους  

μηχανισμούς ισορροπίας/ κρίσης /επανισορροπιας του, 
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2.5.12.9. Νέες τάσεις και θεωρίες στην ανάλυση των οικονομικών και 
πολιτικών θεσμών. 
 
Θεωρείτε   λοιπόν, ότι   μετά  από   αυτή τη διαδικασία,θα γεννήσει η  

επιστημονική  θεωρία  και  ερευνά  νέες τάσεις και θεωρίες στην ανάλυση των 

οικονομικών και πολιτικών θεσμών που  πλέον  απαιτούνται για  μια  νέα  

αρχιτεκτονική του  διεθνούς  συστήματος. Αλλά  προς  προς ποια 

κατεύθυνση;  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η παρούσα χρηματοπιστωτική κρίση από τη μια 

μεριά θα : 

Α)  οδήγησε σε λύσεις ανάγκης εκτός του ιδεολογικού πλαισίου των τελευταίων 

15 ετών και από την άλλη 

Β)  θα  τείνει να ενισχύσει την τάση για περισσότερη και καλύτερο πολιτική και 

οικονομική θεωρία.  

Δεν είναι εμφανές  όμως σε αυτή τη φάση προς τα πού θα εξελιχθεί η 

συζήτηση αυτή, ούτε και εάν θα διεξαχθεί  και  θα  ολοκληρωθεί αυτή η 

συζήτηση. 

 Είναι πολλοί όμως εκείνοι που θεωρούν άτι με αυτή την κρίση κλείνει 

ουσιαστικά ο κύκλος του ακραίου νεοφιλελευθερισμού και μάλιστα με τον 

πλέον θορυβώδη τρόπο, Βεβαίως, δεν είναι εύκολη για τις κυβερνήσεις και 

ειδικά τις συντηρητικές να αλλάξουν προσανατολισμούς εν μια νυκτί και γι' 

αυτό υποθέτουμε  ότι θα συζητάμε για αρκετό καιρό κυρίως διαχειριστικού 

τύπου αλλαγές στο σύστημα.,  

Σε οποιαδήποτε περίπτωση όμως. θα πρέπει να μελετήσουμε την εξέλιξη της 

κρίσης όσο πιο καλά μπορούμε, καθώς πέρα από τα οικονομικά αίτια, 

αναπτύχθηκαν συμπεριφορές για τις οποίες η οικονομική θεωρία δεν έχει  

άμεση  αρμοδιότητα παρέμβασης, όπως π.χ.  στο ζήτημα της μη συνεργασίας 

μεταξύ των' τραπεζών, που  έχει  να  κάνει  με  ευρύτερα  ζητήματα  

κεντρικών  ρυθμίσεων και  διεργασιων. 
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Η  ΝΕΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΠΟΛΙΤΙΚΗ   και  Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Είναι πολλά τα συμπεράσματα που μπορούν να αντληθούν από τα διεθνή 

οικονομικά τεκταινόμενα των τελευταίων  ετών ..  

Συμπεράσματα αφενός πολλά σε αριθμό, αφετέρου σημαντικά σε βαρύτητα,  

που ρίχνουν φως σε μια πληθώρα δραστηριοτήτων, ανοίγοντας παράλληλα 

τον δρόμο για μία πιο ώριμη αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής 

πραγματικότητας. 

Σχετικά με την οικονομική πολιτική, και αν κρίνει κάποιος από τις πρωτοβουλίες 

για την αντιμετώπιση της κρίσης, συμπεραίνει ότι, είτε η επιτοκιακή πολιτική 

από μόνη της  συνιστά  ένα  πεπαλαιωμένο  και  αναποτελεσματικό  πλέον  

εργαλείο, είτε  ότι  η  κρίση  είναι  τόσο  βαθιά    ώστε  η  επιτοκιακή  πολιτική  

από  μόνη  της  να μην φτάνει ή και τα δύο  

Τα παραπάνω προκύπτουν από το ότι¨, 

α)   το επιτόκιο διατραπεζικού   δανεισμού-( EURIBOR), παραμένει πολύ 

υψηλότερα από το επίσημο επιτόκιο των κεντρικών τραπεζών και   

β)   από το ότι τα χαμηλότερο επιτόκια της FED,  της Αμερικανικής Κεντρικής 

Τράπεζας δεν κατάφεραν να τονώσουν   επαρκώς  την  ζήτηση. 

Η επιτοκιακή πολιτική, αντιθέτως, συμπληρώνεται από γενναιόδωρες κρατικές 

ενέσεις ρευστότητας.  

Το  γνωστό σχέδιο διάσωσης Paulson, που είναι κρατικές ενέσεις 

ρευστότητας.  και υπερψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, 

αντιστοιχεί στο 6% περίπου του ΑΕΠ των ΗΠΑ.  

Έχουμε, δηλαδή, μία επίστροφή στις κευνσιανές πεποιθήσεις μεγαλύτερης 

δημοσιονομικής ελαστικότητας. 

Το μέγεθος της οικονομικής παγκοσμιοποίησης που έχει συντελεστεί.  

Η παρούσα κρίση δείχνει, επίσης, το μέγεθος της οικονομικής 

παγκοσμιοποίησης που έχει συντελεστεί.  

Οι κοσμοπολίτικες θεωρίες παγκοσμιοποίησης των David Held και Ulrich Beck 

προτάσσουν την πίστη στη σύμπτυξη διαφορετικών πανανθρώπινων αξιών, 

οι οποίες αναδεικνύονται μέσω μιας φιλελεύθερης  οικονομικοπολιτικής 

δομής.  
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Μπορεί η οντολογική βάση των θεωριών αυτών να μην καταφέρνει να 

ξεπεράσει τα πανίσχυρα αντεπιχειρήματα πλουραλιστικών φιλελεύθερων 

θεωριών, όπως αυτές του John Gray και του Isaiah Berlin, αλλά από ότι φαίνεται, 

ο Held έχει δίκιο σε ένα τουλάχιστον σημείο: στην πλήρη και ακραία 

παγκοσμιοποίηση της μεταφοράς κεφαλαίων μεταξύ διαφορετικών αγορών, 

προϊόντων και γεωγραφικών  ενοτήτων, που  πρέπει  να   επαναξιολογηθεί 

ως  προς  το  είδος  των  επιπτώσεων  που διμιουργουν.  

Η δημιουργία της χρηματιστηριακής φούσκας των πρώτων υλών, εκτός από τη 

δημιουργία έσχατης ένδειας σε πολλές περιοχές του πλανήτη, αποτελεί 

μαρτυρία   αυτής της ακαριαίος μεταφοράς κεφαλαίων σε παγκόσμια κλίμακα.  

Η διακύμανση της τιμής του πετρελαίου και του ρυζιού, προϊόντων των 

οποίων η ζήτηση είναι ιδιαίτερα ανελαστική σε Βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, 

αποτελεί - παρά τις αντίθετες εξαγγελίες πολλών αξιωματούχων - τη 

συγκεκριμενοποίηση της παραπάνω θέσης 

Βέβαια, θεωρητικοί όπως ο Tony Giddens υποστηρίζουν ότι  

δεν υπάρχει ποιοτική αλλαγή του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης.  

Σύμφωνα με τον Giddens, η παγκοσμιοποίηση είναι μια διαδικασία τόσο 

παλιά όσο και η ανακάλυψη του τροχού, του ατμόπλοιου και του 

σιδηροδρόμου. Αυτά που βιώνουμε είναι απλά η επιτάχυνση της διαδικασίας 

και όχι μια θεμελιώδη ποιοτικά αλλαγή της εξέλιξης της.  

Αν και το όριο μεταξύ ποιοτικής και ποσοτικής αλλαγής είναι 

δυσδιάκριτο, το σίγουρο είναι ότι το να λέει κάποιος oτι είναι εναντίον της 

χρηματιστηριακής και οικονομικής παγκοσμιοποίησης είναι μια δήλωση χωρίς 

νόημα.  

Η χρηματοοικονομική παγκοσμιοποίηση είναι γεγονός και το να είναι κάποιος 

ενάντια της είναι σαν να είναι ενάντια στο όζον ή τη θάλασσα.  

Η χρηματοοικονομική παγκοσμιοποίηση είναι δεδομένη. Αυτό που δεν είναι 

δεδομένο είναι ο τρόπος διαχείρισης της. 

 

 318



 

 

 

2.5.13. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ. 
 
 

Η  Συνοπτική παρουσίαση θεωρητικής βιβλιογραφίας. 

 

 Η έρευνά μας στις βιβλιογραφικές πήγες (διεθνείς και Ελληνικές) 

αφoρούσε την καταγραφή των διαφόρων απόψεων των συγγραφέων, σχετικά 

με τις βασικές χρηματοοικονομικές θεωρίες και τις δογματικές προσεγγίσεις 

τους , καθώς και την μεθοδολογία και τα μοντέλα για την σύλληψη και 

ερμηνεία της δυναμικής των χρηματοοικονομικών φαινομένων. 

 Ειδικότερα αυτών των χρηματοοικονομικών φαινομένων όπως η « Θεωρία 

των Αποτελεσματικών Αγορών» ή την εναλλακτική « θεωρία του Τυχαίου 

Περιπάτου», αλλά και την «θεωρία των ψυχολογικών επιδράσεων» και 

επιπτώσεων , που επικεντρώνονται στην διαδικασία και δυναμική ερμηνείας 

της μεταβολής των μετοχικών τιμών στις κεφαλαιαγορές , εθνικές και διεθνείς 

στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. 

Την όσον το δυνατόν πιο διεξοδική παράθεση της μεθοδολογίας και της 

δόμησης των μοντέλων, καθώς και τις εναλλακτικές επιστημονικές 

προσεγγίσεις, για την «Αποτίμηση της αξίας των μετοχών» και ευρύτερα των 

επιχειρήσεων με ειδική αναφορά στις Αναδυόμενες ή υπό ανάπτυξη αγορές. 

Μοντέλα που αναφέρονται στην αποτίμηση της αξίας των μετοχών και των 

επιχειρήσεων στις περιπτώσεις, είτε εξαγορών και συγχωνεύσεων γεγονός 

συχνά εμφανιζόμενο σαν διεθνής πρακτική επεκτάσεων και κυριαρχίας για τον 

έλεγχο των αγορών, είτε για την αποτίμηση της τρέχουσας πραγματικής αξίας 

των επιχειρήσεων., για περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των 

εταιριών. 

Αναφορά στα κριτήρια επιλογής της σωστότερης μεθοδολογίας, για τον κάθε 

ένα αναλυτή και τον επενδυτικό σύμβουλο, που οδηγούν σε θετική ή αρνητική 

αξιολόγηση των εισηγητικών προτάσεών τους, προς τους επενδυτές για 

τοποθέτηση ή απόσυρση από συγκεκριμένες μετοχές στα χρηματιστήρια. 
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Η ιστορική αναδρομή στην παρακολούθηση της συνεχούς εξέλιξης και 

συνεχούς βελτίωσης και αναθεώρησης, ακόμα και βασικών εννοιών και 

διαδικασιών ανάλυσης και πρόβλεψης των μοντέλων, για τα των 

χρηματοοικονομικά μέσα και τα σύνθετα προϊόντα των αγορών. 

 Η παράθεση και παρακολούθηση της συνεχούς εξέλιξης των υφιστάμενων 

θεωριών, γύρω από τις εξελίξεις των ειδικότερων χρηματοπιστωτικών 

φαινομένων και τον βαθμό της δυσκολίας προσέγγισής τους, καθώς και την 

εξελικτική φιλοσοφία μιας ολόκληρης γενιάς ακαδημαϊκών, θεωρητικών και 

εταιρικών αναλυτών, για τα πρακτικά ζητήματα διαχείρισής των 

χρηματοοικονομικών επενδύσεων. 

Κατά την καταγραφική αυτή αναφορά της εξελικτικής πορείας των 

χρηματοοικονομικών θεωριών και μοντέλων, παραθέσαμε τις εμφανιζόμενες 

στην βιβλιογραφία διαφορετικές απόψεις, και αναθεωρητικές κριτικές που 

συντέλεσαν στην διαμόρφωση και αναδιαμόρφωση των μοντέλων και 

πρακτικών διαχείρισης των επενδύσεων χαρτοφυλακίου και γενικά του 

χειρισμού, όλων των μορφών των χρηματοοικονομικών επενδύσεων. 

 Παρακολουθήσαμε την συνεχή αναζήτηση, των ακαδημαϊκών 

θεωρητικών και ανθρώπων της πράξης, για την ερμηνεία των πολυσύνθετων 

αιτίων μεταβολής των τιμών στις αγορές και την αδήριτη συνεχή εξέλιξη της 

γνώσης, που ακολουθεί τις νέες συνθήκες αναδιατάξεις και εξελίξεις των 

αγορών και τις ανάγκες μετεξέλιξης της και παραγωγής νέας θεωρητικής και 

εφαρμοσμένης γνώσης , που επιτάσσει το συνεχώς πολυπλοκοποιούμενο και 

μεταβαλλόμενο οικονομικό-επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον 

και η δυναμική του. 

Ένα τμήμα της βιβλιογραφικής επισκόπησης αναφέρετε στην ανάλυση του 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, με εκτενή αναφορά στα αίτια και τις πηγές 

προέλευσης και διαμόρφωσης του. 

Ειδικότερα στο είδος των επιδράσεων και των επιπτώσεων του πολιτικού 

κινδύνου στον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό και την επιχειρηματική 

πολιτική, όσον αφόρα τις απαραίτητες προσαρμογές τη στους 

αναφαινόμενους κινδύνους. 

Γίνετε ακόμη αναφορά στον τρόπο που επιδρά στα εταιρικά αποτελέσματα και 

κέρδη και στα cash flows, αλλά και πως ενσωματώνετε στην άξια της μετοχής 

κάθε επιχείρησης , με βάση εκτιμήσεις των αγορών για τις συνθήκες που 

 320



εκδηλώνετε ανάλογα και το εκτιμώμενο μέγεθος των επιδράσεων του από τις 

εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις και αναδιατάξεις. 

Ο σκοπός της βιβλιογραφικής αναζήτησης με την θεωρητική βιβλιογραφία, 

ήταν να κωδικοποιηθούν τα προκύπτοντα χρήσιμα επιστημονικά 

συμπεράσματα και μεθοδολογίες, για την “έξυπνη” διαχείριση των 

επενδύσεων σχεδίων, τόσο από τα ανώτερα οικονομικά στελέχη της 

επιχείρησης, όσο και τους ειδικούς χρηματοοικονομικούς αναλυτές, που 

αναπτύσσουν την αναλυτική τους ικανότητα στην δημιουργία ικανού και 

απαραιτήτου δημοσίου πληροφοριακού υλικού, για τις καταστάσεις και την 

δυναμική των αγορών και των επενδύσεων. 

 

Η ανασκόπηση της θεωρητικής βιβλιογραφίας στόχευε : 

Α) Κατ΄ αρχάς στην κατά το δυνατόν πληρέστερη καταγραφή των θέσεων, της 

θεωρητικής δομικής τους συγκρότησης και του βαθμού ( ή τις προϋποθέσεις) 

ερμηνευτικότητας των μοντέλων των διαφόρων χρηματοοικονομικών θεωριών 

και οικονομικών σχολών. 

Την καταγραφή των υφιστάμενων προβληματισμών, των κριτικών και των 

αναιρέσεων, επί των διαφόρων προτάσεων ερμηνείας και ανάλυσης των 

χρηματοοικονομικών αυτών θεωριών, δηλαδή για την ορθότητα του πλαισίου 

των διαχρονικών αξιωμάτων τους,  

και της ισχύος των προϋποθέσεων τους για την σωστή ερμηνεία του 

πραγματικού κόσμου των επενδύσεων. 

Την αναφορά γύρω από τα αντεπιχειρήματα εκατέρωθεν για την 

ερμηνευτικότητα των μοντέλων ανάλογα με το δόγμα της σχολής των 

θεωρητικών οικονομολόγων. 

Β) Με τις προτάσεις σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο των ειδικών για την 

«διαχείριση του κινδύνου» στο αδιαμφισβήτητα πολύπλοκο πεδίο της 

χρηματοοικονομικής πραγματικότητας, με την μαθηματικοστατιστικών 

μοντέλων και προωθημένων πακέτων/προγραμμάτων για την 

«ελαχιστοποίηση των κινδύνων των διαμόρφωση σύνθετων 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων» και χαρτοφυλακίων, όπου ως γνωστόν 

μπορεί να κερδίζονται και να χάνονται τεράστια ποσά ακόμα και δις ευρώ ή 

δολαρίων και στην πολύ βραχυχρόνια περίοδο. 
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     Εμπειρική βιβλιογραφία 

 

Στα πλαίσια καταγραφής της εμπειρικής βιβλιογραφίας, αναφερθήκαμε και 

καταγράψαμε τις εμπειρικές έρευνες πολλών ερευνητών θεωρητικών και 

εμπειρικών και ταυτόχρονα ειδημόνων ακαδημαϊκών, που προσπάθησαν με 

διάφορες επιστημονικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις οικονομετρικής 

εμπειρικής απόδειξης και επαλήθευσης, να επιβεβαιώσουν τα προβλεπόμενα 

από τα θεωρητικά σχήματα (θεωρίες και μοντέλα). 

Αναφέρονται δηλαδή στις έρευνες για τις εμπειρικές αποδείξεις, που 

επιβεβαιώνουν μερικά ή ολικά τα θεμελιακά δεδομένα και προϋποθέσεις 

ισχύος του κάθε μοντέλου, σχετικά με τις προβλέψεις των μεταβολών των 

τιμών και των μεθόδων αποτίμησης και αξιολόγησης των μετοχικών τιμών και 

των χαρτοφυλακίων στην διαχρονική τους διάσταση. 

Αναφέρετε στις προσεγγίσεις με διάφορες οικονομετρικές μεθόδους, στην 

επεξεργασία και ανάλυση των διαχρονικών δεδομένων των τιμών, από τα 

διάφορα χρηματιστήρια, υιοθετώντας, ( ανάλογα με την δική του σύλληψη), 

διάφορες παραμέτρους και μεταβλητές με βάση την αντικειμενική ή 

υποκειμενική θεώρηση του ερευνώμενου , προκειμένου να καταλήξουν στην 

απόδειξη και ταύτιση με την θεωρητική πρόβλεψη για το ερευνώμενο ζήτημα.  

Τα συμπεράσματα που κατέληξαν οι διάφορες οικονομετρικές ελεγκτικές 

επαληθεύσεις , από το τι δείχνει η αντιπαράθεση των ερευνητών, ήταν εν 

μέρη αντιφατικά επιτάθηκαν.  

Στην πορεία αυτή των συγκρουόμενων απόψεων διαμορφωθήκαν και νέες 

επιστημολογικές προσεγγίσεις που προτάθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για να 

δώσουν διέξοδο στις αντιμαχίες αυτές. 

 Παράδειγμα η « πολυπαραγοντικές μέθοδοι ανάλυσης» η “χαοτική 

θεωρία” και άλλες προσεγγίσεις μέσα από την εναλλακτική θεώρηση της 

«τυχαίας κίνησης των τιμών» (σε σχέση με την θεωρία αποτελεσματικών 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ Η 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ  
 
ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ «ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΞΙΑΣ»ΚΑΙ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 

 

 

 

 

 

 

Της δε δεινότητος και του δεινού σκέψασθαι εκτινών αν έκαστον γένοιτο τον πρακτών και το 

ταύτα πορίσαι. 

Το χαρακτηριστικό της εξυπνάδας και του έξυπνου Ανθρώπου είναι να εξετάζουν με ποιους τρόπους θα 

πραγματοποιηθεί το αντικείμενο της πράξεως και να τους εφαρμόσουν. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Μεγάλα Ηθικά 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
 
 
 

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ Η 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ  

  
ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ «ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ» ΚΑΙ 
Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ    3  
 
 ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ «ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ» 
ΚΑΙ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. 
 
 ΤΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ «ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ» 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ.  
 
Η  ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ  ΤΩΝ  ΜΟΝΤΕΛΩΝ  ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 
 
Τα συστήματα  διαβάθμισης του  πολιτικού  κινδύνου με  «συγκριτικές τεχνικές 
. Τα  μοντέλα  διαβάθμισης  του « κινδύνου   χρεοκοπίας»  με  συστήματα  
Αριθμοδεικτών 

Οι  εμπειρικές  μέθοδοι  αποτίμησης.......................................................................................  

Οι  μεθοδοι  αποτιμησης  με   απλους   Αριθμοδεικτες 

Το  μοντέλου  CAPM  και οι   πολλαπλες   παραλλαγές  του  . ............................................  

το  μοντελο  του  APT    και  τα  πολυπαραγοντικά μοντέλα. ...............................................  

Εφαρμογές  με  βάση   την «θεωρία του Χάους». ..................................................................  

Οι λογιστικές προσεγγίσεις της αποτίμησης. .........Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Προσεγγίσεις βασισμένες στις «χρηματοοικονομικές ροές»και τον κλάδο της εταιρίας. .  

Οι  σύνθετες    λογιστικές  μέθοδοι αποτίμησης. ...................................................................  
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3.1.   ΤΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ «ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ» 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ.  
 
 
Εισαγωγικά για την    τυπολογία  των  μεθοδολογικών  προσεγγίσεων  των  
μοντέλων . 
   
Περιληπτική  αναφορά    

Στο   εισαγωγικό  μέρος  του κεφαλαίου αυτού δίνετε ένα «πανόραμα» των 

διαφορών μοντέλων  αποτίμησης των  μετοχών, από πολλές   μεθοδολογικά  

επιστημολογικές προσεγγίσεις. 

 Παρατίθενται έτσι μια  ενδεικτική  αλλά  περιεκτική  σειρά από τα εφαρμοζόμενα, 

αλλά και εν δυνάμει εφαρμόσιμα μοντέλα για την αποτίμηση, όπως 

καταγράφονται παρακάτω. 

Ξεκινάμε με τις τεχνικές για την εκτίμηση του πολιτικού κινδύνου (μια  από  τις  

οποίες  θα  χρησιμοποιηθεί  στην  εφαρμοσμένη  ερευνά     της   διατριβής) που  

είναι πολλές και ποικίλουν (ως προς τα στοιχεία με το μεγαλύτερο «βάρος» που 

προσμετρούν)  με  χαρακτηριστικό  ότι σχεδόν καμιά απ’ αυτές δεν εμπλέκει 

τυπικά  το  πιθανολογικό δηλ. το «Τυχαίο στοιχείο» στην ανάπτυξή της.  

Αυτές εκτείνονται στο ένα εύρος που  εμφανίζετε  αμέσως  παρακάτω  από: 

 
3.1.1.   Τα συστήματα  διαβάθμισης του  πολιτικού  κινδύνου με  
«συγκριτικές τεχνικές»  
 

Αυτές   οι προσεγγίσεις περιέχουν  τεχνικές  όπως: 

 Συστημάτων διαβαθμισμένων γεωγραφικά και πολιτικοοικονομικά 

περιοχών (rating systems and mapping systems)-  

 Συστήματα  διαβάθμισης πολιτικών  κινδύνων (Political rating 

systems)..  

 Αναλυτικές «τεχνικές των ειδικών αναφορών» (για τις επικρατούσες 

δυναμικές και εξελίξεις).  

 Τη «χρήση έμπειρων συστημάτων για  τις   τιμές»- (expert systems). 

 Τον « πιθανολογικό προσδιορισμό» των  τιμών. (probability determine)  

 «Οικονομετρικές τεχνικές» της διαμόρφωσης και κατασκευής μοντέλων  

 Την «Διακριτή και Λογική ανάλυση» (discriminate and logic 

analysis).. 
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3.1.1.1. Τα  συστήματα  διαβάθμισης  του  κινδύνου  χρεοκοπίας δια  

αριθμοδεικτών.   (Default  risk  models) 

 

 

3.1.2.  Οι  εμπειρικές  μέθοδοι  αποτίμησης. 
 
Χαρακτηριστικό  των  εμπειρικών  μεθόδων  είναι  η τυποποίηση που  τις  

κάνει  βεβαία  εύχρηστες σε  προχείρους  υπολογισμούς αποτίμησης   που  

περιορίζουν  την     τεχνητή  εμφάνιση  μεγάλων  ή  μικρών  αξιών. 

Αλλά είναι  σχετικά  αναξιόπιστες, διότι  η   τυποποίηση  περιορίζει  τις  

δυνατότητες  να  αποδόσουν  την  περιπλοκή  πραγματικότητα της  εταιρικής  

αξίας και  άρα  ακατάλληλες  να  χρησιμοποιηθούν   για μια  σοβαρή  

αποτίμηση, γιατί δεν  μπορούν  να   συλλάβουν  όλο  το  πλάτος   και  την  

πολυπλοκότητα  των   αποτιμητικών  προϋποθέσεων 

Παρακάτω  παρουσιάζονται  οι  πιο   διαδεδομένες   εμπειρικές  μέθοδοι. 

α. Η μέθοδος της επιτροπής της κεφαλαιαγοράς 

β. Η μέθοδος του Schmalenbach 

 

3.1.3.   Οι   απλές μέθοδοι αποτίμησης δια αριθμοδεικτών (Multiples) 
  Οι  μέθοδοι  αποτίμησης   αυτές  βασίζονται  στους συνηθέστερους  Αριθμοδείκτες    

,όπως  εξάγονται  από  τις  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις και  είναι  π.χ.  ο  

δείκτης  P/E  ratio,   o  δείκτης  P/BV, κ.ι.λ. 

 

3.1.4.     Το  μοντέλου  CAPM  και οι    πολλαπλές  παραλλαγές  του  . 
 
  To « Μοντέλο  τιμολόγησης κεφαλαιουχικών στοιχείων»- CAPM - 

 Το  μοντέλο  αυτό   παρουσιάζετε   με  τις    διαφορές  παραλλαγές   του 

CAPM  και  τις   μη-συμβατικές  μορφές του.  

Αρχικά  αναφερόμαστε  στο κλασσικό   μονοπαραγοντικό μοντέλο  του  CAPM, 

που  έχει  ήδη  αναλυθεί  διεξοδικά  στο  προηγούμενο  κεφάλαιο  2, που  εκτίμα  

και  προσδιορίζει  την αξία/τιμή  μιας  μετοχής  από  τον  συντελεστή κινδύνου  

της  αγοράς  β. 

Ενώ  υπάρχουν  και  οι  διαφορές  παραλλαγές  του  μοντέλου.  
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3.1.5. Το  μοντέλο  της   APT και  I τα  πολυπαραγοντικά μοντέλα.  
 
 

Παράλληλα έχουμε και την χρήση του  μοντελου της  APT  και των κατοπινων  

«ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ»,που εκφράζουν βέβαια γραμμικές σχέσεις 

ανάλυσης της «απόδοσης» υπό την επήρεια   όμως  πολλαπλών   και διαφόρων    

κύρια μακροοικονομικών παραγόντων η μεταβλητών,  δηλ.από  το  μάκρο  αλλά  

και το   μίκρο  επίπεδο.  

Η   εισαγωγή  των  πολυπαραγοντικών μοντέλων, διαμόρφωσε ένα άλλο, νέο 

πλαίσιο  ερμηνείας  της  αιτιότητας  για την ερμηνεία της μεταβολής των τιμών, 

από την στιγμή που το έως τότε κυρίαρχο μονοπαραγοντικό  μοντέλο 

αποτίμησης, το «Μοντέλο αποτίμησης κεφαλαιουχικών στοιχείων» το γνωστό 

CAPM, για την πρόβλεψη των τιμών και την ταυτόχρονη αποτίμηση της αξίας των 

μετοχών αμφισβητήθηκε, από τους Fama και French ως προς την δογματική 

θεμελίωση  και   αποτελεσματικότητα του.  

 Μοντέλα με πολυκριτήρια ανάλυση διαφοροποιημένων προσεγγίσεων για την 

επιλογή και διαχείριση χαρτοφυλακίων, 

 
 τα μοντέλα των «τεχνικών ομαδοποίησης» και πολλαπλών δεικτών,  

 τα μοντέλα της «συσχέτισης / αντιστοίχησης του μέσου όρου» , 

 τα μικτά μοντέλα, 

 Τα θεμελιακά μικτά μοντέλα 

 τα μοντέλα ανάλυσης των ιδιοτήτων των «λειτουργιών χρησιμότητας»,  

 Μεγιστοποίησης του γεωμετρικού μέσου της απόδοσης,  

 τα μοντέλα της «στοχαστικής κυριαρχίας», 

 τα μοντέλα ασυμμετρίας( skewness) και ανάλυσης χαρτοφυλακίου  

 Tα μοντέλα διεθνούς διαφοροποίησης, με ειδική πρόνοια για την ανάλυση 

του κινδύνου των ξένων μετοχών, 

  Το  μοντέλο  APT. 

 Το τυπικό μοντέλο του CAPM . 

  

 328



 

3.1.6.   Εφαρμογές  μοντέλων  με  βάση   την «θεωρία του Χάους». 
 
Ιστορικά πρώτος ο Γάλλος Λουίς Μποσελιέ το 1900, έκανε τη διατύπωση ότι «η 

φαινομενικά τυχαία συμπεριφορά των τιμών των μετοχών, δεν είναι τυχαία, 

αλλά ακολούθησε κάποιες αρχές που εμφάνιζαν επαναληψιμότητα». 

 Ισχυριζόταν δε ότι παρόλο που οι τιμές δεν έχουν μνήμες στην άνοδο 

και την πτώση τους, εντούτοις ,ακολουθούν την αιτιότητα που περιγράφει «η 

κυματοειδής καμπύλη Gauss».  

Το 1970 έχουμε το μοντέλο Black – Shοles, που προτείνει τη δυναμική ερμηνεία 

της διαμόρφωσης της τιμής των ομολόγων που προσδιορίζονται από 

μεταβλητές στοχαστικές όπως, ο χρόνος, τα επιτόκια και η μεταβλητότητα – 

αστάθεια της αγοράς και διαπιστώνονται μεγάλες ομοιότητες με την εξίσωση 

που περιγράφει τη «διάδοση της θερμότητας στην ύλη». Παίρνουν γι’ αυτό 

Nobel Οικονομικών το 1997. 

Μια άλλη κατεύθυνση στην έρευνα εμφανίζετε στην «Πρόβλεψη των 

Χρηματιστηριακών Κράχ», δηλαδή των «αιφνίδιων πτώσεων», όπου οι «αιφνίδιες 

αλλαγές» συμπεριφοράς των κεφαλαιαγορών, παραλληλίζονται με τα μοντέλα 

συμπεριφοράς και επιπτώσεων αιφνίδιων αλλαγών στο φυσικό κόσμο (όπως 

η πτώση – αποκόλληση ενός βράχου). 

Παραλληλίζοντας το, με τα φαινόμενα συμπεριφοράς «Μαζικής υστερίας» ή 

πανικού των διαχειριστών χαρτοφυλακίων (traders) που εκδηλώνεται με 

τρόπο που α) επιταχύνει και επιτείνει την ταχύτητα και σφοδρότητα επέλευσης 

των φαινομένων.  

 

  

3.1.7.  Οι   διάφορες λογιστικές προσεγγίσεις της αποτίμησης. 

 
Οι θεωρητικοί της Λογιστικής,  όπως  επίσης  αναφέραμε  αναλυτικά  στα  

προηγούμενα, επίσης έχουν ασχοληθεί με το θέμα της Αποτίμησης. 

 Έχουν δε αναπτύξει πολλές προσεγγίσεις για να υπολογίσουν την 

«πραγματική» τιμή/αξία (real value) μιας εταιρίας που διαπραγματεύεται   π.χ. 

προς πώληση.  

Όλες αυτές τις  προσεγγίσεις όμως μπορούμε να τις κατατάξουμε σε δύο 
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μεγάλες κατηγορίες87 προσεγγίσεων: 

 Τις Επιστημονικές Τεχνικές με   βάση  μια θεωρητική θεμελίωση. 

Τις πρακτικές Τεχνικές Λογιστικής που βασίζονται σε καθαρά τεχνική 

λογιστική  βάση και τα  ποσοτικά   χρηματοοικονομικά  δεδομένα. 

Μια  άλλη    σημαντική  διάκριση των  διαφορετικών μοντέλων αποτίμησης , 

είναι  ανάμεσα στις  τεχνικές  που  δομούνται  με  βάση  : 

 Την  συνεχή  και  συνεχιζόμενη  απρόσκοπτα  στο  μέλλον  λειτουργία  της  

εταιρίας, στην   τρέχουσα  ισχυρή  δυναμικότητα  της .(Going  concern).  . 

Στην  προφανή  αδυναμίας να  συνεχίζει  να  λειτουργεί στην  κλίμακα  των  

δυνατοτήτων  της , δηλ.  να  υπολειτουργεί  σε  όλα  τα  επίπεδα ,η  να  

κινδυνεύει  να  κλείσει ( τιμή   υπό  κατάσταση  ρευστοποίησης της), . 

 

Γιατί  υπάρχουν  τα  διαφοροποιούμενα  μοντέλα. 

Συμπερασματικά ,πρέπει  να  επισημάνουμε  ακόμη ότι  η διαφορετικότητα 

των προσεγγίσεων των μοντέλων, προέρχεται  και από το είδος των  

απαιτήσεων που  θέλουν ή δίνουν οι  χρήστες ή υποστηρικτές του κάθε 

μοντέλου, όσον  αφορά  στην   ιδιαιτερότητα του  βάρους  επίδρασης ή την 

«διαπεραστικότητα»  της  ερμηνευτικότητας,  των διαφόρων μεταβλητών του 

μοντέλου στην ερμηνεία  της  μετοχικής  τιμής.  

Τα δε ερωτήματα «που ανακύπτουν» πάνω σ’ αυτό είναι: 

1) Να εκτιμηθεί ποιες είναι οι πιο σημαντικές μεταβλητές, που 

πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη στην δόμηση του μοντέλου, για την αρτιότερη 

επεξηγηματικότητα του. 

2) Ποιες σχέσεις μεταξύ αυτών των μεταβλητών, έχουν  την 

ουσιαστική σπουδαιότητα και ερμηνεύουν τα γεγονότα και τις καταστάσεις 

στην πρακτική δηλ.  την  πραγματικότητα των δυνάμεων της αγοράς. 

3.Ποιο από τα προτεινόμενα μοντέλα είναι πιο κοντά στην ερμηνεία τα των 

μελλοντικών  προοπτικών  κερδοφορίας   και άρα στην δυνατότητα της 

πρόβλεψης της μελλοντικής εξέλιξης των μετοχικών τιμών.  

                                            
87 Filios, V P. ,1996, ‘‘Valuation Models of the Firm’’. A paper presented at the 

International Conference in Quantitative Analysis, which took place at the University of 

Piraeus – Greece (7-9 November, 1996). 
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Η βασική ιδέα και η πεμπτουσία του θέματος της «Αξίας» μιας εταιρίας, 

είναι «η ικανότητά της να δημιουργεί (μακροπρόθεσμα) στην 

μακροχρόνια διάσταση κερδοφόρες ταμειακές ροές.. 

 
3.1.7.1.Προσεγγίσεις βασισμένες στις «χρηματοοικονομικές ροές»και 
τον κλάδο της εταιρίας 
Τα μοντέλα αυτά είναι: 

1. Το επιχειρηματικό μοντέλο «προεξόφλησης των ταμειακών ροών» 

(Enterprise Discount Cash flows).  

2. Το Μοντέλο των «οικονομικών κερδών/αποδόσεων» (Economic profit 

model) που έχει το πλεονέκτημα να δίνει έμφαση και διαφάνεια αν η εταιρία 

καλύπτει από τα κέρδη της το κόστος του κεφαλαίου. 

3. Το μοντέλο της «Προσαρμοσμένης Παρούσας Αξίας- A.P.V. (Adjusted 

Present Value). 

4. Το μοντέλο «Κεφαλαιακής Προεξόφλησης των Ταμειακών Ροών» (Equity 

DCF). 

Το μοντέλο «κεφαλαιοποίησης DCF», είναι κατάλληλο για την Αποτίμηση ξένων 

χρηματοοικονομικών εταιριών, όπως τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία.  

 Σαν  μια  απάντηση  στα  ανωτέρω, ρωτήσαμε  παραπάνω, ποιο από τα 

προτεινόμενα μοντέλα είναι πιο κοντά στην ερμηνεία της πραγματικότητας, 

Η ανάλυση έτσι και  η  εμπειρία   δείχνει  ότι,  το  μοντέλο  της «Προσαρμοσμένης 

Παρούσας Αξίας –APV», είναι καταλληλότερο για περιπτώσεις εταιριών με 

μεταβαλλόμενη κεφαλαιακή δομή, όπως είναι οι «εταιρίες εξαγοράς με εξωτερική 

χρηματοδότης» (leveraged buyout)  

Δίνει δε το ίδιο αποτέλεσμα με μοντέλα «Επιχειρησιακό DCF» και το «κεφαλαιακό 

DCF».  

3.1.7.2.  Οι  σύνθετες    λογιστικές  μέθοδοι αποτίμησης. 
 

Οι σημαντικότερες88 και συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες μέθοδοι αποτίμησης 

είναι οι εξής : 

Α) Η μέθοδος της «καθαρής περιουσιακής θέσης». 

Β) Η μέθοδος των» προεξοφλημένων ταμιακών ροών». 

Γ) Η μέθοδος των «κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών». 
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Δ) Η μέθοδος της» καθαρής περιουσιακής θέσης προσαυξημένης με την 

κεφαλαιοποιημένη υπερπρόσοδο των τελευταίων ή των επόμενων 5 ετώ»ν. 

 

3.1.8.  Τα  μοντέλα    Παλινδρόμησης που  βασίζονται  στα  εταιρικά  
χαρακτηριστικά για  να  προσδιορίσουν  δευτερογενώς  τον  κίνδυνο. 

 
Τα «Μοντέλα της    Παλινδρόμησης» μοιάζουν  με  τα  μοντέλα   «ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

/ΑΠΟΔΟΣΗΣ (όπως  ΤΟ  CAPM,η το APT)  που  μετρούν  τον  κίνδυνο  της  

αγοράς ,ξεκινώντας  από  τον κίνδυνο  για  να  προσδιορίσουν  τις  

αποδόσεις.. 

Συγκεκριμένα  ξεκινούν  την  διαδικασία  της  τιμολόγησης   από  τις  ιστορικές  

αποδόσεις  των  μετοχών, με  βάση  τα  ιδιόμορφα  χαρακτηριστικά  της  κάθε  

εταιρίας, που  χρησιμοποιούνται  σαν  αντιπροσωπευτικές   μεταβλητές  του  

κινδύνου  της  αγοράς, (με  βάση  τα  ιστορικά  στατιστικά   δεδομένα),και  

προσδιορίζοντας τα  από  μια κατά  την  διαδρομή  μιας  μακροχρόνιας   

περιόδου. Βρίσκοντας  αντιστοιχίες με  τα  ήδη  προσδιορισμένα  

χαρακτηριστικά που  καθορίζει  το  μοντέλο   για  αυτές  τις  επενδύσεις. 
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3.1.9. Τo  χρηματοοικονομικό εννοιολογικό  πλαίσιο για  τα    μοντέλα   
αποτίμησης  
 
1. Διακρίσεις    των   μοντέλων   αξιολόγησης: 
 
Αρχικά   μπορούμε  να  πούμε   ότι  έχουμε  τις  παρακάτω  κατηγορίες 

μοντέλων αξιολόγησης 

Α) Τα γενικά που είναι και πιο απλά και βασίζονται σε λογιστικές αναφορές 

των  χρηματοοικονομικών  καταστάσεων. 

Β) Τα ειδικά που είναι πιο πολύπλοκα και σύνθετα με τον ανάλογο βέβαια 

όγκο δουλειάς και κόστους για τον αποτιμητή. 

Το κάθε δε μοντέλο πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν μπορεί να εφαρμοσθεί σε 

κάθε τύπο ή κατάσταση επιχείρησης, όπως για παράδειγμα σε μια επιχείρηση 

που παρουσιάζει συνεχώς ζημιογόνες χρήσεις για δύο τουλάχιστον χρόνια, 

όπου δηλαδή είχαμε «έκτακτες» συνθήκες.  

Τα γενικά89 μοντέλα λειτουργούν ή βασίζονται σε συγκριτικά απλές 

«αποτυπώσεις» της εταιρικής /επιχειρησιακής θέσης ή κατάστασης, όπως με 

την χρήση «προϋπολογιστικών καταστάσεων ισολογισμού και 

Αποτελεσμάτων χρήσεως» και κατάστασης «ταμειακών ροών» και σε πιο 

πολύπλοκα μοντέλα που βασίζονται σε «υπολογιστικά πακέτα» 

(computerized) που εμπεριέχουν πολλές παραμέτρους στην αποτιμητική 

διαδικασία. Τα δε  σύνθετα  μοντέλα συνδυάζουν90 τα χαρακτηριστικά  

στοιχεία των: 

α) Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems) 

β) Θεωρία παιγνίων 

γ) Γνώση των «Έμπειρων συστημάτων» 

που συνδυάζονται με ειδικά προγράμματα υπολογιστών που ενσωματώνουν 

                                            
*Τα μοντέλα αυτά θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίζουμε σαν ΣΤΑΤΙΚΑ γιατί 
χρησιμοποιούν σαν βασικό υπολογιστικό στοιχείο είτε τη «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ» 
της εταιρίας στην «Αποτιμητική διαδικασία» της αξίας της μετοχής της, είτε την 
«προσαρμοσμένη» (ή ανακαθορισμένη) Λογιστική αξία που προέρχεται από 
«επανεκτίμηση» (revaluation) των αξιών τόσο του ενεργητικού, όσο και του 
παθητικού, λόγω νομοθετικών/φορολογικών διατάξεων που θέλουν να 
προσαρμόσουν τις αξίες των ισολογισμών με βάση τoν πληθωριστικό 
παράγοντα.. 
 
90 Filios V, 2000, Valuation Models of the Firm: Theory and practice, . 
Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης Έρευνας.pp..110, Τ.Ε.Ι. Πειραιά Vol 
V. Νο1, 2000. 
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τα τρία παραπάνω στοιχεία στην υπολογιστική τους διαδικασία.  

Γι αυτό λέγονται ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ.  

Τα μοντέλα αυτά ανάλυσης χρησιμοποιούν ή βασίζονται πάνω σε  μια  

προεπισκόπηση υπολογισμών   από το «Σύστημα των χρηματοοικονομικών 

δεικτών» ,που είναι οι δείκτες της   επιτυχούς  ‘ή  μη   αποτελεσματικότητας  

εφαρμογής   της  στρατηγικής  των μανατζερς της  

Ταυτόχρονα αποτιμάτε η  αξία της επιχείρησης, καθώς μέσω της ανάλυσης 

αυτής εξετάζει την αποτελεσματικότητα την αποδοτικότητα και την 

παραγωγικότητα της επιχείρησης. 

 Σημαντικό δε είναι εδώ για την πιο ασφαλή και επακριβή αποτίμηση, η 

ποιότητα και επάρκεια, τόσο των ποσοτικών όσο και των ποιοτικών 

πληροφοριών και δεδομένων. 

Επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι, εάν χρησιμοποιούνται σαν βάση 

πραγματικά δεδομένα ή «υποθετικά» που τα αντλούμε από το business plan,  

για  τα μελλοντικά δεδομένα και στοιχεία της. 

 Επίσης πρέπει να τονισθεί εδώ, ότι ένα ολοκληρωμένο και πλήρες «ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ», πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς «ενδείξεις» μεταξύ των 

«διαθέσιμων» πηγών πληροφοριών της επιχείρησης και των «απαιτούμενων 

αναγκών» της.  

Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, όχι μόνον για τις εμφανιζόμενες επιχειρήσεις, 

αλλά για την αναγκαία επάρκεια που απαιτείται για ένα «εκτεταμένο 

επενδυτικό πρόγραμμα» που είναι προϋπόθεση για την επιβίωση και 

ανάπτυξη της επιχείρησης.  

Δηλαδή στη διάρκεια αποτίμησης πρέπει να υπάρχει το λεγόμενο «Προφίλ 

δυνατοτήτων» (capabilities profile) που εμφανίζει τα «Δυναμικά Αναπτυξιακά 

Στοιχεία» (strengths) και τις «αδυναμίες» (weaknesses) της.  

Ακόμη σ’ ένα «διαγνωστικό» σύστημα «Εταιρικής Αποτίμησης» ή 

«Συμπερασματική» τιμή, πρέπει να συνδέεται με τα αίτια της υψηλής ή 

χαμηλής συγκριτικής «τιμής αποτίμησης». 

Γιατί αυτό βοηθάει σε μια πιο διερευνητική «ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ» (sensitivity 

analysis), που θα φαίνεται ο «βαθμός επιρροής/επίδρασης» των διαφόρων 

παραγόντων, πάνω στο ύψος της τιμής (αποτίμηση) της εταιρίας.  

Ακόμη δε πιο σωστά πρέπει να καθορίσουμε το «ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ» 

που θα δείχνει το μέγεθος της ορθότητας της εκτιμηθείσας «τιμής 
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αποτίμησης».  

Και αυτό βέβαια απαιτεί την ενσωμάτωση των «ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ», 

,που κάνει έτσι το μοντέλο αποτίμησης «πιθανολογικό»91 (probabilistic), που 

σημαίνει πιο κοντά στην πραγματικότητα.  

 
2. Τα προβλήματα για την   σύνθεση των «μοντέλων αποτίμησης» 
 
Τα εμφανιζόμενα προβληματικά στοιχεία στην αποτίμηση της αξίας μιας 

εταιρίας είναι δύο ειδών: 

1) Πρώτο (είναι το ζήτημα) της εύρεσης του «μαθηματικού τύπου ή του 

«μοντέλου» που θα εκφράζει με επαρκή ακρίβεια, τη σχέση ανάμεσα σε 

κάποια «επιλεγμένα ποσοτικά χαρακτηριστικά» της εταιρίας που αποτιμάτε η 

αξία και την αξία της.  

Το μοντέλο92 αυτό μπορεί να εκφραστεί με γενικούς όρους σαν  

V=F(a,b,c,…..k). .  

όπου V, είναι η τιμή αποτίμησης που ψάχνουμε και a,b,c,…….k είναι οι τιμές 

των «επιλεγέντων  χαρακτηριστικών.  

F, είναι το σύμβολο που εκφράζει τη «δομή της λειτουργικής σχέσης» των V 

και a,b,c,….k 

2) Το δεύτερο ζήτημα αναφέρεται στην εξεύρεση (σε κάθε ειδική περίπτωση 

επιχείρησης) ποιες «αριθμητικές τιμές» πρέπει να εισάγουμε στον τύπο ώστε 

να προσεγγίσουμε την «τιμή αποτίμησης». 

Ένα μοντέλο δηλαδή που επιλέγεται (για να εφαρμοσθεί) πρέπει να έχει 

τέτοια δόμηση, ώστε να «προσομοιώνουν την συμπεριφορά των 

«υποκειμένων» που εμπλέκονται στη «διαδικαστική ροή» που οδηγεί στο 

αποτέλεσμα της δράσης π.χ. η συμπεριφορά και ο τρόπος αντίδρασης και 

δράσης ενός χρηματιστηριακού Αναλυτή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης 

και κινήσεών στο χρηματιστήριο όπου οι τιμές των μετοχών προσδιορίζονται 

από τις πράξεις και δράσεις πολλών συναλλασσόμενων παικτών. 

  

 
                                            
91 Φίλιος Φ. Βασίλειος 2002: Εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων 
χαρτοφυλακίου . Τόμος Α’ Σύγχρονη Εκδοτική 
92 Filios V, 2000, Valuation Models of the Firm: Theory and practice, . 
Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης Έρευνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Vol V. Νο1, 
2000, p.p 111. 
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3. Η δόμηση   του  μοντέλου αποτίμησης  ανάλογα με τον σκοπό. 

 

Άλλο παράδειγμα επίσης (επιλογής της δόμησης του μοντέλου) είναι η ειδική 

δόμηση  ενός μοντέλου, αν θέλουμε να αποτιμήσουμε (εκτιμήσουμε) την 

«μέγιστη τιμή προσφοράς αγοράς», ενός ενδιαφερόμενου επενδυτή ν’ 

αγοράσει μια εταιρία (maximum bid price) και άλλη   θα  είναι  η δόμηση του 

μοντέλου, αν το ενδιαφέρον μας είναι να προσδιορίσουμε την «ελάχιστη 

προσφερόμενη τιμή πώλησης»που πρέπει να αποδεχθεί ο πωλητής της 

εταιρίας. 

Με βάση τα παραπάνω λοιπόν η επιλογή και χρήση των μοντέλων, πρέπει 

από την πλευρά του ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ (valuator) ν’ ακολουθεί ένα πιο 

συστηματικό και έξυπνα ευέλικτο τρόπο  στην διαδικασία Αποτίμησης της 

εταιρίας.  

Είναι δε γενικά παραδεκτό σ’ όλη την υπάρχουσα βιβλιογραφία, ότι π.χ. η 

χρήση της πρόβλεψης «Μελλοντικών ταμειακών ροών» (future cash flows) και 

ο υπολογισμός (ή επιλογή) του «συντελεστή αναγωγής – προεξόφλησης» 

(discounting rate) είναι από τα βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας αποτίμησης.  

Είναι  ακομη γενικά σχεδόν αποδεκτό στην «αποτιμητική διαδικασία» να 

χρησιμοποιούμε την ανάλυση του «κεφαλαιακού προϋπολογισμού» (capital 

budgeting), σαν μια στάνταρ μέθοδο αποτίμησης των επιχειρήσεων (βλέπε 

Merret and Sykes, 1963 κεφάλαια 10 – 12, Mo Gordon 1982, κεφάλαια 1 – 4). 

Και βέβαια με βάση τα παραπάνω ένα «μοντέλο αποτίμησης εταιρικής αξίας» 

(valuation model) μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και σαν «επενδυτικό 

μοντέλο» (invest model), εάν η τιμή στην οποία η εταιρία μπορεί είτε να 

πωληθεί, είτε να αγορασθεί (ανάλογα με την περίπτωση) είναι γνωστή.  

Παράδειγμα   σε μια εξαγορά επιχείρησης το ποσό που πρέπει να 

δώσει πρέπει να υπακούει στην σχέση V>K από πλευρά του αγοραστή. 

 

4.   Ο  τρόπος επιλογής του αναγωγικού  παράγοντα  του  μοντέλου. 
 

Την τιμή λοιπόν που θέλουμε να προσδιορίσουμε είναι και «υποκατάστατο 

μέτρο» της τιμής που προσδιορίζουν για την αξία της επιχείρησης οι δυνάμεις 

της αγοράς με βάση την ανάλυση κινδύνου/απόδοσης της εταιρίας ή της 

μετοχής της. Αυτό βέβαια προϋποθέτει μια συμφωνία πάνω στη μεταβλητή, 
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τις τιμές της οποίας εμείς πρέπει ν’ ανάγουμε σε παρούσα αξία.  

Και στον υπολογισμό του συντελεστή της αναγωγής και της εκτίμησης αυτής 

πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη τρία είδη ροών τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά με το ίδιο αποτέλεσμα. 

1)  Τα «ετήσια λογιστικά κέρδη» από τον λογαριασμό αποτελεσμάτων, 

2)  Τις «Ετήσιες Ταμιακές ροές» σαν καταγραφή και των ταμειακών 

πλεονασμάτων (ελλειμμάτων) που προσδιορίζουν το ύψος των τελικών 

κερδών.  

3) Τα μερίσματα σαν «διανεμόμενες εταιρικά εισοδηματικές εισροές», δηλαδή 

σαν στοιχεία ταμειακού πλεονάσματος που διανέμεται στους μετόχους 

(Ohlson 1995) 

Μετά την παραπάνω διερευνητική ανάλυση των   βασικών εννοιών των 

μεθόδων, μπορούμε να παραθέσουμε τα διάφορα «μοντέλα αποτίμησης» των 

επιχειρήσεων και ειδικότερα τα « Λογιστικά μοντέλα αποτίμησης» των 

επιχειρήσεων» .  

 

5.   Ο   προβληματισμός  για  τις  διάφορες προσεγγίσεις της αξίας. 
 
Ποιο πρέπει να θεωρηθεί το κατάλληλο μέτρο των μελλοντικών κερδών. 
 

Όταν προγραμματίζει κάποιος μια επένδυση, αποβλέπει κυρίως στην απόκτηση 

κερδών από την επένδυση αυτή, πάνω από ένα καθορισμένο όριο   κεφαλαιακής 

απόδοσης.  

Στην ουσία ανταλλάσσει το κεφάλαιό του με τα αναμενόμενα κέρδη της επέ-

νδυσης.  

Μια γενικά αποδεκτή άποψη είναι ότι η αξία μιας επιχείρησης είναι ίση με την 

παρούσα αξία των μελλοντικών της κερδών. 

Το ερώτημα που ανακύπτει όμως  στο σημείο αυτό, είναι : 

«ποιο πρέπει να θεωρηθεί το κατάλληλο μέτρο των μελλοντικών κερδών».  

Έχουν αναπτυχθεί διάφορες απόψεις και έχουν προταθεί διαφορετικά μέτρα  

όπως : 

1. Τα λογιστικά κέρδη από τις τρέχουσες δραστηριότητες της επιχείρησης. 

2. Τα ταμιακά πλεονάσματα από τις τρέχουσες δραστηριότητες της 

επιχείρησης.  

3. Τα διανεμόμενα κέρδη και μάλιστα μετά από τη φορολογία.  

 337



Είναι  λοιπόν,  τα κέρδη, τα ταμιακά πλεονάσματα ή τα μερίσματα από τις 

τρέχουσες και από τις προβλεπτές μελλοντικές δραστηριότητες της 

επιχείρησης το  κατάλληλο  μέτρο  για  την  απόδοση. 

Υπάρχει εδώ  επίσης  ο (απορριφθείς  αργότερα ) ισχυρισμός  των  Miller και 

Modigliani, ότι  η προεξόφληση των κερδών, των ταμιακών πλεονασμάτων και 

των μερισμάτων, καταλήγει στο ίδιο αποτέλεσμα.  

Στην  πράξη  τώρα, το υπόδειγμα των «προεξοφλημένων 

(κεφαλαιοποιημένων) ταμιακών ροών», φαίνεται το πιο κατάλληλο για την 

περίπτωση μεταβίβασης μιας ολόκληρης επιχείρησης, ενώ το υπόδειγμα των 

προεξοφλημένων μερισμάτων είναι το πιο κατάλληλο για την περίπτωση 

μεταβίβασης μικρότερου πακέτου μετοχών. 

Όσον αφορά το ερώτημα της αποτίμησης των μελλοντικών ευκαιριών, γίνεται 

συνήθως αποδεκτό ότι στην προεξόφληση μελλοντικών .πλεονασμάτων 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνα που προέρχονται από τις 

σημερινές εργασίες της επιχείρησης και όχι εκείνα που πιθανόν να 

προκύψουν από μελλοντικές ευκαιρίες. Ας μη θεωρηθεί ότι η άποψη αυτή 

υπονοεί ότι τα κέρδη της επιχείρησης θα παραμείνουν σταθερά κατά το 

μέλλον. Τα υποδείγματα των προεξοφλημένων ταμιακών ροών αναλύουν τις 

μελλοντικές συνθήκες της αγοράς και της επιχείρησης και προεξοφλούν τα 

κέρδη όπως υπολογίζεται ότι θα διαμορφωθούν αυτά με την αξιοποίηση του 

υπάρχοντος δυναμικού 

Για τον υπολογισμό της αξίας μιας επιχείρησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα κέρδη 

της, των παρελθόντων ετών και περισσότερο τα αναμενόμενα.  

Τα κέρδη μιας επιχείρησης είναι το   αθροιστικό μέτρο, για την φήμη και την 

πελατεία της, για την οργάνωσή της και για όλα τα άλλα στοιχεία του 

ενεργητικού της, που δεν περιλαμβάνονται στην περιουσία της, όπως αυτή 

απεικονίζεται  στα λογιστικά της βιβλία.  

Έτσι η οικονομική/Χρηματοοικονομική  επιστήμη, έχει αναπτύξει διάφορες 

μεθόδους αποτίμησης που βασίζονται στην κερδοφορία των επιχειρήσεων.  

Οι μέθοδοι αυτές χρησιμοποιούνται σε πολλές παραλλαγές από τους 

οικονομικούς αναλυτές και ελεγκτές λογιστές. 

Κάποιες μέθοδοι αποτελούν κράμα υπολογισμού της περιουσίας και των 

κερδών. 
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6. Το  ζήτημα της   επιλογής  των  παραμέτρων  για τα  κριτήρια  αποτίμησης  

 
Τα διάφορα μοντέλα ή υποδείγματα αποτίμησης κατηγοριοποιούνται με βάση 

διάφορα κριτήρια, όπου και αναλύετε η χρησιμότητα των διάφορων 

παραμέτρων,  ανάλογα  με τις διάφορες περιπτώσεις εφαρμογής τους.  

Τα τελευταία 15 χρόνια η «Αποτιμητική» είναι σταθερά στο προσκήνιο,  στον 

μεν  παλαιόθεν ονομαζόμενο  Δυτικό  κόσμο, για  τους  εξης  λόγους: 

α)  λόγω της έντασης της εξάπλωσης του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης, 

που δημιούργησε μια ένταση στα φαινόμενα των εξαγορών ή συγχωνεύσεων, 

β) των «κοινών επενδυτικών επιχειρηματικών δράσεων»  του  

«επιχειρηματικού κεφαλαίου»- (joint ventures),  

γ) των ιδιωτικοποιήσεων κρατικών  επιχειρήσεων, ή  

δ) των πωλήσεων τμημάτων επιχειρήσεων, στα πλαίσια ανασυγκροτήσεων 

μεγάλων ομίλων επιχειρήσεων, που αναδιαρθρώνουν τμήματα σε μια 

στρατηγική κίνηση ανασυγκρότησης  τους.  

Η δεύτερη αιτία είναι οι  μαζικές  διαδικασίες   εκατοντάδων ιδιωτικοποιήσεων 

στις χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  

Ένας ακόμη λόγος είναι ο αναπροσανατολισμός των κινήτρων στην 

κυβερνητική πολιτική των χωρών της Δυτικής Ευρώπης για επιχειρηματικές 

αναδιατάξεις, συνδυαζόμενος με την εμφάνιση και τον σχηματισμό 

σημαντικότατων νέων διεθνών δομών και συνθηκών και νέων τεχνολογικών 

εξελίξεων και  οικονομικών  ανακατατάξεων. 

 Εξελίξεων που επηρεάζουν βαθύτατα τις λειτουργίες των αγορών και έχουν 

σαν αποτέλεσμα την ουσιαστική αναδόμηση και αναδιάρθρωση των 

διάφορων τομέων σε κάθε εθνική οικονομία.  

Στόχος είναι να εξετάσουμε τα διάφορα μοντέλα με βάση τις επαληθευτικές 

διαδικασίες εμπειρικών ελέγχων, στους οποίους έχουν υποβληθεί τα 

υπάρχοντα (προτεινόμενα) « μοντέλα υποτιμητικής», για να διαπιστώσουμε 

και το εύρος της εφαρμογής και της πιστότητας (ή ποιότητάς) τους στον 

βαθμό που εξηγούν την. «Αιτιότητα» μεταξύ των διαφορών μεταβλητών, έτσι 

που τις ορίζει η θεωρητική πρόταση,  

Στην κατεύθυνση αυτή νέες αγορές και διαδικασίες «χρηματοοικονομικών 

επενδύσεων» διαμορφώθηκαν, όπως για παράδειγμα οι «εξαγορές με 

εξωτερική χρηματοδότηση» (leveraged buyouts – LBO’s), καθώς και νέες 
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μορφές και σχήματα χρηματοδοτικής συμμετοχής επενδυτών , όπως είναι οι 

«εσωτερικές εξαγορές από στελέχη της διοίκησης» (Management Buyouts – 

MBO’s), που απαιτούν το κατάλληλο μοντέλο αποτίμησης για αυτές τις 

προθέσεις τους, που έχουν ανανεώσει την ορμή και το ενδιαφέρον του 

επενδυτικού κοινού και επενδυτικών ομίλων, οι οποίοι προφανώς 

ενδιαφέρονται και ψάχνουν για τοποθετήσεις σε «αυξανόμενες αποδόσεις» 

(increased returns) για τα επενδυτικά τους κεφάλαια σε διάφορα επενδυτικά 

σχήματα..  

Οι διοικήσεις λοιπόν και τα τα στελέχη, ψάχνουν συνεχώς και θέλουν να 

βρούνε τρόπους για ν’ αυξήσουν την «αξία της επιχείρησης» που διοικούν και 

διαχειρίζονται για λογαριασμό των μετόχων τους. 

Γιαυτο προβληματίζονται σε μόνιμη βάση να βρούνε τρόπους για ν’ αυξήσουν 

την εταιρική αξία, γιατί αξιολογούνται βασικά μέσω των εμφανιζόμενων 

αποδόσεων και αυξήσεων της τιμής των μετοχών στα χρηματιστήρια που 

είναι εισηγμένες.  

 

7. Οι  παράγοντες της αγοράς  είναι η  βάση  για  την  «Mετοχική  
αξιολόγηση» 
 
Η δε μετοχική αξιολόγηση, γίνεται από τους παράγοντες της αγοράς, με βάση 

τα κέρδη, το ύψος των cash flows, τα διανεμόμενα μερίσματα και τα μη 

διανεμόμενα κέρδη για ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των εταιριών και τις 

μελλοντικές προοπτικές κερδών και ανάπτυξης της επιχείρησης.  

Έτσι υπάρχει η συνεχής πίεση πάνω στα διοικητικά στελέχη, να 

ελαχιστοποιούν εκείνα τα σφάλματα ή τις επιλογές στρατηγικής που μπορεί 

να έχουν αρνητική επίπτωση πάνω στην «αξία της εταιρίας» (value of the 

company) που διοικούν. Άρα γνώση, θεωρητική κατ’ αρχάς και εφαρμογή 

στην συνέχεια επί των πρακτικών που μεγιστοποιούν την αξία της 

επιχείρησης είναι απαίτηση των μετόχων και των καιρών.  

Έτσι με βάση την φύση αυτού του σκοπού της ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ και την ανάγκη 

για συνεχώς μεγιστοποιούμενη αξία της επιχείρησης, τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΑΣ 

αναφέρονται σε (ποσοτικές) χρηματοοικονομικές μεταβλητές ή σε ποσοτικές 

λειτουργικές μεταβλητές αποτίμησης, που χρησιμοποιούνται εναλλακτικά 

ανάλογα με τον ειδικό σκοπό για τον οποίο γίνεται η αποτίμηση.  

Έτσι δεν υπάρχει ένα μοναδικό κριτήριο, με το οποίο μπορεί να αποτιμηθεί 

 340



μια επιχειρηματική δραστηριότητα επιχείρησης ή ο τομέας επιχείρησης, αλλά 

Α)  ο σκοπός και οι περιστάσεις της αγοράς και  

Β)  η ψυχολογία των επενδυτών,  καθορίζουν τη μέθοδο. 

 Σαν παράδειγμα των παραπάνω αναφέρεται ο τρόπος χειρισμού των 

στοιχείων της «επιχειρηματικής /εμπορικής υπεραξίας», του Goodwill, στους 

υπολογισμούς του κάθε τρόπου ή μοντέλου, όπως και η χρήση της αξίας π.χ. 

«πατεντών» ή «δικαιωμάτων χρήσης» (Royalties) που σαφώς επηρεάζουν το 

ύψος της αποτίμησης. δηλαδή.: Πότε και Πόσο θα υπολογίζουμε σαν 

ξεχωριστό στοιχείο την υπάρχουσα υπεραξία της εταιρίας;  

Είναι ένα ζήτημα που επίσης θέμα της ειδικής θέσης του αναλυτή και του 

ενδιαφερόμενου που αποζητά την αποτίμηση.  

Σαν απάντηση σ’ αυτό θα λέγαμε την προβαλλόμενη άποψη ότι η 

«πραγματική αξία» κάθε εταιρίας είναι στην ουσία και πράξη αυτή που 

προσδιορίζεται από τις δυνάμεις της αγοράς, μέσω της χρηματοπιστωτικών 

διεργασιών στις (διάφορες) κεφαλαιαγορές μέσου του νόμου της προσφοράς 

και ζήτησης και των άλλων ειδικών συνθηκών που επηρεάζουν την εκτιμητική 

άποψη των αναλυτών.  

Στοιχείο προσέγγισης είναι η έννοια της «εσωτερική» ή «κεντρική» τιμή 

(intrinsic or central value) ο υπολογισμός της οποία βέβαια, προϋποθέτει, ότι 

όλοι οι συμμετέχοντες έχουν 

 α) σαφή (ικανή) γνώση των πραγματικών συνθηκών στην αγορά και  

β) «συμπεριφέρονται ορθολογικά».  

Αυτή βέβαια η γνώση και ορθολογικότητα γνωρίζουμε ότι είναι μια «ιδεατή» 

κατάσταση, που καλούμε «τέλεια αγορά» και στην πράξη μάλλον εμφανίζεται 

σε ειδικές περιπτώσεις, άρα και η θεμελίωσή της είναι στο βαθμό αυτό 

προβληματική και μη αποδεκτή για τις υπαρκτές καταστάσεις ασύμμετρης 

πληροφόρησης των επενδυτών που επικρατεί στην πραγματικότητα των 

αγορών. Τα αίτια της αναιρουμένης «αποτελεσματικότητας» στις αναδυόμενες 

αγορές. 

Η διεθνής αναδυόμενες αγορές είναι ποιο πιθανό να εμφανίσουν 

αναποτελεσματικότητα (inefficiency) επειδή κατ’ αρχάς υπάρχουν λίγοι 

αναλυτές χρεογράφων και “διαχειριστές χαρτοφυλακίων” οι οποίοι 

παρακολουθούν και ελέγχουν την πορεία των μετοχών σ’ αυτές τις αγορές. . 

Έτσι μπορεί να βρεθούν πιο εύκολα υποτιμημένες μετοχές, επειδή δεν 
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υπάρχουν πολλοί που ψάχνουν για αυτό στην αγορά. Η έρευνα έχει δείξει ότι 

οι αναδυόμενες αγορές είναι σχετικά “αναποτελεσματικές”, λόγω του 

γεγονότος ότι έχουν μικρή απόδοση των τιμών στο άκουσμα ή την διάχυση 

νέων πληροφοριών για συγκεκριμένες εταιρίες, όπως η ανακοίνωση 

εξαιρετικά υψηλών κερδών μιας εταιρίας. Και αυτό γιατί οι αγορές είναι νέες, 

μικρές σε αριθμό μετοχών και όγκο αγοραπωλησιών και με ατελείς 

μηχανισμούς ελέγχου σε σχέση με τις ώριμες κεφαλαιαγορές. 

Έτσι η ύπαρξη συχνά υποτιμημένων μετοχών τραβάει το ενδιαφέρον 

των ξένων επενδυτών. Πρέπει ακόμα να τονισθεί ότι λόγω της ρηχότητας των 

κεφαλαιαγορών αυτών, είναι πιο επιδεκτικές στην χειραγώγηση (manipulation) 

από μεγάλους traders και επενδυτές. Και βέβαια είναι πιο δεκτικές και 

ευάλωτες από την χρήση της “εσωτερικής πληροφόρησης” (insiders), επειδή 

δεν έχουν ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο (αλλά και νοοτροπίες των υψηλών 

στελεχών) ενάντια σ’ αυτήν. Έτσι οι μεγάλοι traders ή θεσμικοί επενδυτές 

έχουν προφανή πλεονεκτήματα γιατί μπορούν να κάνουν εύκολα χρήση και 

της εσωτερικής πληροφόρησης και την υπερκέραση των “ασθενών” ή 

ανεπαρκών θεσμικών κανόνων και να βγάλουν υπέρ αποδώσεις. 

Γενικά όμως οι τιμές των μετοχών στις αναδυόμενες είναι πιο 

ευμετάβλητες (volatile) από ότι στις ώριμες – ανεπτυγμένες αγορές, γιατί είναι 

πιο εκτεθειμένες στις συχνές κυβερνητικές αλλαγές και τις άλλες μορφές 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ από το ευρύτερο πολιτικό σύστημα και την πολιτική 

αστάθεια που εμφανίζουν, γεγονός που αντανακλάται σε μη αναμενόμενες 

αλλαγές πολιτικών για την οικονομία και τους κανόνες της επιχειρηματικής 

δράσης και τις αγορές. 

Μετά τα εισαγωγικά  αυτά  σχόλια για  την  υπαρκτή  ποικιλία  μεθόδων  και  

προσεγγίσεων, ακολουθεί η   ενδεικτική  παράθεση των  πιο  χαρακτηριστικών  

μεθόδων και προσεγγίσεων για τα μοντέλα αποτίμησης. 
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3.2. ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  ΚΑΙ  ΤΑ  ΜΟΝΤΕΛΑ  ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ. 

 
 

 

 

Στο μέρος αυτό παραθέτουμε τις διάφορες μεθόδους και μοντέλα αποτίμησης 

των επιχειρήσεων και των μετοχών, με την κριτική αναφορά  σχετικά  με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις ισχύος τους. 

Όπως  είδαμε  στην  παραπάνω  εισαγωγική  αναφορά, υπάρχει ένα μεγάλο 

φάσμα μεθόδων, που έχουν ποικίλη προέλευση ως προς την μεθοδολογική 

και επιστημολογική προσέγγιση. 

Ξεκινάμε  με  την  περιληπτική  αναφορά  του  πιο  γνωστού  μοντέλου 

αποτίμησης   το CAPM. 

 

3.2.1.  ΤΟ    CAPM   σαν σχέση κινδύνου/απόδοσης  και επενδυτικής 
απόφασης 
 
 
Η βασική ιδέα   του CAPM-είναι ,ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος τόσο 

μεγαλύτερες πρέπει να είναι και οι αποδόσεις που απαιτούνται.  

Άρα και ο συντελεστής προεξόφλησης των επενδυτικών σχεδίων με αβέβαια 

αποτελέσματα πρέπει να έχει προσαρμοστεί στον κίνδυνο. 

Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο πρέπει πρώτα να υπολογιστεί ο κίνδυνος της 

επένδυσης.  

Στη συνέχεια θα μετρηθεί η μεταβλητότητα μιας μετοχής με τη χρήση της 

διακύμανσης ή της τυπικής απόκλισης των αποδόσεων της μετοχής.  

Ακολουθεί  ο υπολογισμός του κινδύνου για έναν επενδυτή που κατέχει ένα 

χαρτοφυλάκιο με μεγάλο αριθμό μετοχών. 

 Σε αυτή την περίπτωση ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνεισφορά κάθε μετοχής 

στον συνολικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου.  

Η συνεισφορά  της μετοχής στον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται 

καλύτερα με τον συντελεστή βήτα (β , beta) της μετοχής  με  βάση  τον  τύπο:. 

Ε(R  )  = rf + b * [E(rm) – rf ] 
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όπου Ε(r) = προσδοκώμενη απόδοση μετοχής 

 rf = επιτόκιο αγοράς .    b =  Το  beta 

 E(rm) = προσδοκώμενη  απόδοση χαρτοφυλακίου αγοράς 

 
ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ   ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  Του    CAPM    
 

Oι  Fama  και  French l992) υποστήριξαν ότι οι ανώμαλες αποδόσεις που 

έχουν βρεθεί στη σχετική Βιβλιογραφία οφείλονται οε ανεπαρκή μέτρηση του 

κινδύνου. 

Ως εναλλακτική προσέγγιση χρησιμοποίησαν δύο παράγοντες, δηλαδή το 

μέγεθος και τον ,λόγο_της λογιστικής προς τη χρηματιστηριακή τιμή, καθώς 

και τα beta της αγοράς, για να εξηγήσουν τις μέσες αποδόσεις των μετοχών. 

Βρήκαν ότι, όταν συμπεριληφθούν το μέγεθος και ο λόγος της λογιστικής 

προς τη χρηματιστηριακή αξία, ο κλασικός συντελεστής beta είναι μη 

σημαντικός. 

Επιπλέον, το μέγεθος και ο λόγος της λογιστικής προς τη χρηματιστηριακή 

αξία υποστηρίζεται ότι προσεγγίζουν τη μόχλευση και τον λόγο των κερδών 

προς την τιμή στις μέσες αποδόσεις των μετοχών. 

Επομένως, ο συντελεστής beta δεν θα έπρεπε να θεωρείται ικανοποιητικό 

μέτρο του κινδύνου. 

Επί πλέον, εφόσον το μέγεθος και ο λόγος της λογιστικής προς τη 

χρηματιστηριακή αξία «πιάνουν» τους ιδιοσυγκρατικούς κινδύνους, κινδύνευε 

και η Υπόθεση των Αποτελεσματικών Αγορών. 

Το   δυναμικό μοντέλο   CAPM 

Μετά την εργασία των Fama και French , οι μελέτες που ακολούθησαν ήταν 

προς υποστήριξη του μοντέλου CAPM και επικεντρώθηκαν κυρίως στο να 

βελτιώσουν τις οικονομετρικές μεθόδους. 

Το υπό συνθήκη μοντέλο CAPM - ή το αποκαλούμενο δυναμικό μοντέλο 

CAPM -εισήχθη σε μια τέτοια προσπάθεια των Ferson και Harvey (1993) και 

Jagannathan και Wang (1996). 

Αυτή η εκδοχή του CAPM υιοθέτησε την ίδια σχέση μεταξύ του πριμ του 

κινδύνου ενός ατομικού περιουσιακού στοιχείου και του χαρτοφυλακίου της 

αγοράς, ωστόσο οι συντελεστές beta και τα πριμ του κινδύνου θεωρείται ότι 

μεταβάλλονται με τον χρόνο βάσει των οικονομικών συγκυριών.  
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Αυτό το μοντέλο βελτίωσε τη φήμη του CAPM ως ένα σημείο, όμως παρουσίασε 

δικά του προβλήματα, κυρίως έλλειψη θεωρητικής υποστήριξης για τον 

καθορισμό της σχέσης μεταξύ των υπό συνθήκη μεταβλητών και των πριμ των 

κινδύνων, καθώς και του συντελεστή beta.  

Έχει φανεί  ότι τα αποτελέσματα τέτοιων ελέγχων επηρεάζονται κυρίως από την 

υπόθεση της γραμμικότητας στον ορισμό  των beta και του πριμ κινδύνου. 

 

Η    σύγχρονη ερευνά  

Η εξέλιξη αυτή ώθησε τους ερευνητές να αναπτύξουν μοντέλα που δεν έχουν 

σφάλματα εξειδίκευσης. 

 Μια πιθανή λύση ήταν η υιοθέτηση μη παραμετρικών τεχνικών για την 

εκτίμηση των υπό συνθήκη προσδοκιών.  

Ο Wang (2003) χρησιμοποίησε έναν αφελή, μη παραμετρικό εκτιμητή; για να 

ελέγξει τους περιορισμούς που υπαινίσσεται το υπό συνθήκη CAPM, 

δείχνοντας ότι το τελευταίο είναι ανώτερο από την απλή εκδοχή, παρά το 

γεγονός ότι τα λάθη στην τιμολόγηση που γίνονται από το υπό συνθήκη CAPM 

εξακολουθούν - αν είναι σημαντικά - ακόμα και με τις μη παραμετρικές 

τεχνικές.  

Σε μια παρόμοια εργασία οι Kayahan και Stengos (2005) επιβεβαίωσαν τα 

ευρήματα του Wang χρησιμοποιώντας ακόμα πιο εύρωστες, μη παραμετρικές 

τεχνικές, που λαμβάνουν υπόψη τους τα λεπτά άκρα της κατανομής των 

αποδόσεων.  

Η τρέχουσα έρευνα εστιάζει στην προσπάθεια να αναγνωριστεί η πηγή της 

απόρριψης.  

Είναι η απόρριψη το αποτέλεσμα ανεπαρκών συνθηκών ή υπάρχουν άλλοι, πιο 

θεμελιώδεις λόγοι που σχετίζονται με μια απλή θεωρία, ανίκανη να λάβει 

υπόψη πιο πολύπλοκη συμπεριφορά; Αυτό ασφαλώς αποτελεί και το θέμα 

πολύ εντατικής έρευνας στη Χρηματοοικονομική και τη Χρηματοοικονομική 

Οικονομετρία αυτόν τον καιρό και το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας θα είναι 

σπουδαίο για τη διαμόρφωση άποψης σχετικά με την αποτίμηση 

περιουσιακών στοιχείων. 

.  Η   μη συμβατικές μορφές /μοντέλα του CAPM,  όπως : 

1. τα τροποποιημένα μοντέλα του CAPM,  

2. Tα μοντέλα του κινδύνου δανεισμού -δανειοδότησης,  
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3. Tα μοντέλα με προσωπικούς φόρους,  

4. Tα μοντέλα με μη εμπορεύσιμα χρεόγραφα ,  

5. Tα μοντέλα των ετερογενών προσδοκιών ,  

6. Tα μοντέλα του πολύ-περιοδικού CAPM ,  

7. Tα μοντέλα του καταναλωτικό-προσδιορισμένου CAPM,  

Tα μοντέλα CAPM του πολλαπλού BETA κλπ. 
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3.2.2. ΟΙ ΑΠΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΑ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ . 

 
3.2.2.1. Η μέθοδος του δείκτη «τιμής αγοράς / κέρδη».(δείκτης Ρ/Ε).  

 

Η απλή αυτή μέθοδος αναφέρεται στην εφαρμογή της σύγκρισης ,του δείκτη 

“τιμή αγοράς / κέρδη” – (Ρ/Ε ratio- price/ earnings ratio) της εταιρείας, με τον 

μέσο ορό των αντίστοιχων δεικτών όλων των άλλων εταιριών του κλάδου. 

Δείχνει λοιπόν την διαφορά της απόδοσης του εταιρικού δείκτη από τον μέσο 

κλαδικό. 

Δηλαδή συγκρίνεται το ύψος των κερδών ανά μετοχή με τον με τον μέσο όρο 

των κερδών των εταιριών του κλάδου. 

Έτσι αν για την εταιρία Α την τρέχουσα χρονιά τα κέρδη ανά μετοχή 

3€/μετοχή και ο μέσος όρος των κερδών του κλάδου είναι 15€/μετοχή, τότε η 

αποτίμηση της μετοχής της Α είναι 3x15=45€. 

Βέβαια αυτό εξυπονοεί ότι η εταιρεία θα έχει σταθερή ανάπτυξη των 

μελλοντικών κερδών της στα επόμενα χρόνια, και θα προσεγγίζει τον μέσο 

όρο των κερδών ανά μετοχή του κλάδου. 

Η κριτική σ αυτή την μέθοδο είναι ότι ¨ 

α) Υπάρχουν διαφορετικές προβλέψεις και εκτιμήσεις για τα μελλοντικά κέρδη 

από τους διάφορους αναλυτές, και αυτό σημαίνει σημαντικές 

διαφοροποιημένες τιμές του δείκτη, άρα αποκλίσεις στην βάση των κερδών. 

β)η διαφωνία για το ποια κέρδη είναι το “καλύτερο μέτρο των κερδών”. Αν 

π.χ. θα πάρουμε τα «λειτουργικά» κέρδη ή θα αποκλίνουμε, αναιρώντας 

κάποιες ιδιαίτερα ψηλές δαπάνες κατά την τρέχουσα περίοδο ή κάποια άλλη, 

άρα αποκλίσεις πάλι του μέτρου του δείκτη. 

γ) Επίσης υπάρχει και διαφωνία για το ποια είναι η “Νόρμα” του γενικού 

δείκτη ως προς την σύνθεσή του, με όλες ανεξαρτήτως τις επιχειρήσεις του 

κλάδου, η ένα τμήμα το οποίο είναι όμως ομοιογενές.  

Έτσι και αν ακόμα οι επενδύσεις και οι σύμβουλοι συμφωνούν για την 

πρόβλεψη των εταιρικών κερδών, θα δίνουν όμως διαφορετικές τιμές 

αποτίμησης της μετοχικής αξίας, σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής 

διαφορετικού Ρ/Ε ratio. 

δ) Ακόμη περισσότερο, ακόμη και αν οι επενδυτές συμφωνούν να 
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συμπεριλάβουν τον γενικό δείκτη του κλάδου, μπορεί να διαφωνούν ως προς 

το πόση στάθμευση (βάρος δείκτη) θα δώσουν σε κάθε εταιρία. 

 

οι αδυναμίες της μεθόδου Ρ/Ε Ratio. 

 

Η μέθοδος Ρ/Ε μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβή ή εφαρμοσμένη αποτίμηση 

της αξίας των εταιρικών μετοχών, εάν γίνουν λάθη στην πρόβλεψη των 

μελλοντικών εταιριών κερδών, έχουν στενή επιλογή του γενικού δείκτη του 

κλάδου, που χρησιμοποιούμε για να εξάγου τον δείκτη “Ρ/Ε”. 

Επίσης ερωτηματικά αναφύονται στον αναλυτή, σχετικά με τον βαθμό 

εμπιστοσύνης για τον τρόπο κατασκευής του.  

Γιατί π.χ. το 1994 ο μέσος δείκτης Ρ/Ε που αφορά έναν γενικό δείκτη 500 

μεγάλων μετοχών ήτανε 14, έναντι το 1998 μετά 4 χρόνια ήταν για την ίδια 

ομάδα μετοχών 500 μετοχών 28, πράγμα που σημαίνει ότι η αποτίμηση για 

ένα δεδομένο ύψος κερδών είχε διπλασιαστεί.Άρα αυτό πρέπει να 

ερμηνεύεται93 ότι μια τέτοια αύξηση στους δείκτες Ρ/Ε σαν σημάδια ενός 

“ανορθολογικού οπτιμισμού” στα χρηματιστήρια. 

( 

. Η μέθοδος «Ρ/Ε ratio» για ξένες μετοχές 

 

Ειδικότερα η μέθοδος αξιολόγησης και αποτίμησης με τον δείκτη Ρ/Ε ratio έχει 

επιπλέον τις παρακάτω αδυναμίες λόγω των πρόσθετων διεθνών κινδύνων 

που είναι οι παρακάτω: 

ο κλαδικός δείκτης μεταβάλλεται συνεχώς ,επειδή κύρια ο δείκτης έχει λίγες 

μετοχές, άρα μια μεταβολή έστω σε μια – δύο μεταβάλλει σημαντικά τον 

κλαδικό δείκτη, και αυτό μεταβάλει τον δείκτη σύγκρισης των κερδών. 

Το ύψος των αναγραφομένων κερδών, επηρεάζετε από τις σχετικές εθνικές 

ρυθμίσεις και οδηγίες για τον προσδιορισμό των κερδών στο λογαριασμό 

αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και από τις σχετικές φορολογικές ρυθμίσεις. 

Την επίδραση των συναλλαγματικών94 ισοτιμιών, όταν το ξένο νόμισμα 
                                            
93 Madura,Jeff, 2003,  Financial Markets and Institutions, Thomson s-w, 6th 
edition). 

   94 . Elton J Edwin and  Gruber J. Martin.,1995, Modern  Portfolio Theory  and  

Investment  Analysis,  5 ed.,JOHN  WILEY &  SONS ,INC .  
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υποτιμάτε σε σχέση με το Ευρώ ή το δολάριο και έτσι πρέπει τα κέρδη να 

διαιρεθούν με μεγαλύτερο παρανομαστή κατά το ποσοστό της υποτίμησης. 

 

 
3.2.2.2. Τo   μοντέλο της «προεξόφλησης των μερισμάτων». 
(Dividend discount Method - DDM). 

 

Η μέθοδος προτάθηκε από τον B. Williams το 1931, και αναφέρεται ότι η τιμή 

της μετοχής θα αντανακλά την παρούσα αξία των μελλοντικών95 

μερισμάτων.  

Η σχέση αυτή προσδιορίζεται από

ν χρόνου. 

ιο αναγωγής . 

η τιμή της μετοχής 

ι

το επίπεδο του “αναμενόμενου ποσοστού 

 αύξηση ετήσιου μερίσματος96 τότε τιμή της μετοχής θα 

δίνεται από τον τύπο: 

 τον τύπο : 

όπου: t= ο αριθμός των περιόδω

 Dt= το μέρισμα στην περίοδο t. 

 Κ= το ποσοστό/επιτόκ

 P= 

 

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είνα  ότι μπορεί να ρυθμίζει τους βασικούς 

συντελεστές του ανάλογα με τις αβεβαιότητες που αναφέρονται στις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες είτε: α)της αναθεώρησης των τιμών του Dt που 

μπορεί να μεταβάλλονται ανάλογα με τις αναθεωρήσεις των εταιριών cash 

flows (καθαρών ταμειακών ροών), είτε β) ανακατανέμοντας το Κ ανάλογα με 

τις αναθεωρούμενες αλλαγές σ

απόδοσης” από τους επενδυτές. 

Αν έχουμε μια σταθερή

 Οπού g : ο ρυθμός ανάπτυξης των μερισμάτων 
                                                                                                                             
 
95 Madura,Jeff, 2003,  Financial Markets and Institutions, Thomson s-w, 6th 
edition). 

96 Block B S., Hirt  A.G.,2000,  Foundations  of  Financial  Management, Irwin-

McGraw-Hill. 
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Οι αδυναμίες και ανεπάρκειες του μοντέλου να δώσει σωστές τιμές της 

μετοχικής αξίας, περιορίζεται αποφασιστικά στο να δώσει αυτή την τιμή από 

 είτε  

ου είτε  

την ανακριβή αποτίμηση και προσδιορισμό

α) του μερίσματος του επόμενου χρόν

β) το ποσοστό αύξησής τους είτε 

 γ) το απαιτούμενο (αναμενόμενο) ποσοστό απόδοσης από τις επενδύσεις. 

Ειδικότερα το σφάλμα εκτίμησης της τιμής, επιτείνεται όταν έχουμε ένα μεγάλο 

ποσοστό παρακράτησης των μερισμάτων, λόγω αυξημένης παρακράτησης 

των “κερδών σε νέο”, γιατί το μοντέλο είναι βασισμένο στα μερίσματα και την 

υνεχή αύξησή τους. 

ι για αυτό 

 και έτσι 

ου από έναν επενδυτή σε ώριμη αγορά (όπως των ΗΠΑ – Ευρώπης 

κλπ). 

σ

 

Συναλλαγματικές μεταβολές και η «μέθοδος DDM» στις αναδυόμενες . 

Εδώ έχουμε την αναγωγή μιας σειράς αναμενόμενων μερισμάτων, με μια 

προσαρμογή (adjustment), για τις συναλλαγματικές μεταβολές, λόγω του ότι 

τα μερίσματα εκδίδονται στο εγχώριο νόμισμα της ξένης χώρας κα

πολλαπλασιάζονται με την δολλαριακή αξία του ξένου νομίσματος. 

 Έτσι μια ανατίμηση του ξένου νομίσματος έχει μεγαλύτερα cash flows

υψηλότερη παρούσα αξία τους, άρα και της αξίες / τιμής της μετοχής. 

Άρα η επένδυση σε ξένες μετοχές έχει μεγαλύτερο βαθμό αβεβαιότητας και 

κινδύν
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3.2.2.3. Η μέθοδος της «προσαρμοσμένης προεξόφλησης των 
μερισμάτων» (Adjusted DDM). 
 
Το DDM μπορεί να προσαρμοστεί για την εκτίμηση της τιμής κάθε εταιρία, 

ακόμη και αυτών που έχουν σαν πολιτική να διακρατούν το μεγαλύτερο ή όλα 

τα καθαρά “κέρδη εις νέο”, δηλαδή την μη διανομή της με την μορφή ειδικών 

αποθεματικών μέσα στην επιχείρηση για ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης 

τους. 

Και αυτό γιατί όπως γνωρίζουμε η τελική απόφαση της μετοχής είναι 

συνάρτηση δύο παραγόντων α) των διανεμόμενων μερισμάτων (μερισματικά 

κέρδη) αλλά και β) την μεταβολή της μετοχικής τιμής διαχρονικά, (δηλαδή τα 

κεφαλαιακά κέρδη) στο τέλος του επενδυτικού χρονικού ορίζοντα. 

Έτσι για να υπολογισθεί η τιμή πώλησης μίας μετοχής, ο επενδυτής πρέπει 

να υπολογίσει τα κέρδη ανά μετοχή (earnings per share) το έτος που 

σχεδιάζει να πωλήσει την μετοχή. 

Ο υπολογισμός αυτός γίνεται από την εφαρμογή του “ετήσιου ποσοστού 

ανάπτυξης” στα προβαλλόμενα “ετήσια κέρδη ανά μετοχή” και αυτή η 

εκτίμηση χρησιμοποιείται για να εξαχθεί “αναμενόμενη τιμή της μετοχής”, στην 

οποία μπορεί να πουληθεί όπως την περιγράφει η παρακάτω σχέση. 

Προβλεπόμενα κέρδη από n έτη = Ε (1 + G)n 

Όπου G = το προβλεπόμενο ποσοστό ανάπτυξης των κερδών  

 n = ο αριθμός των ετών n που προβλέπεται η πώληση της μετοχής. 

(Εφαρμογή: Αν τιμή = 12€ το G=0,02 (2%) και το n=3. Τότε τα κέρδη των 3 

ετών είναι = 12€ + (1,002)3 – 12 x 1,061) = 12,73€). 

Και αν ο δείκτης Ρ/Ε είναι 6 που λειτουργεί σαν πολλαπλασιαστής, τότε η 

μελλοντική τιμή της μετοχής για μετά τα 3 χρόνια υπολογίζεται ως = 12,73 € x 

6 = 76,38€. 

ΟΙ αδυναμίες της μεθόδου “A-DDM” 

Η μέθοδος μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβείς τιμές αποτίμησης , από την 

στιγμή που θα γίνουν λαθεμένες υποκειμενικές εκτιμήσεις σχετικά με: 

α) με την παρούσα τιμή των μερισμάτων όλου του επενδυτικού ορίζοντα. 

β) την παρούσα αξία της εκτιμώμενης τιμής μελλοντικής πώλησης της 

μετοχής. 

γ) το αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης επηρεάζει και τους δύο παραπάνω 
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παράγοντες και άρα την ακρίβεια των αποτιμήσεων. 

Στην συνέχεια αναφορικά με τους τρόπους προσδιορισμού του “απαιτούμενου 

ποσοστού απόδοσης” για την αποτίμηση των μετοχών, το βασικό που πρέπει 

να προσδιοριστεί αρχικά είναι το “Απαιτούμενο Ποσοστό Απόδοσης (Α.Π.Α.)” 

(Required Rate of Return -R.R.R)).  

Το Α.Π.Α.(R.R.R) είναι αποτέλεσμα της άθροισης του επιτοκίου του ακίνδυνου 

χρεογράφου (π.χ. ΕΓΕΔ) και του επιτοκίου με την μορφή Risk premium του 

κινδυνοφόρου χρεογράφου (μετοχής). Στην πρώτη δεν υπάρχει συμφωνία για 

το ιδεατό μέτρο κινδύνου και την “πρόσθετη αμοιβή κινδύνου” (του risk 

premium) των χρεογράφων. 

Οι ποιο κοινά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι για τον υπολογισμό του 

“Απαιτούμενου Ποσοστού Απόδοσης” είναι το μοντέλο του CAPM και το 

μοντέλο APT (Arbitrage Pricing Theory) στα οποία θα αναφερθούμε 

παρακάτω γιατί έχουν βασική σημασία για την χρηματοοικονομική θεωρία και 

πολιτική και τον υπολογισμό ή αποτίμηση της σωστής τιμής των μετοχών. 

 

Ιδιομορφίες για την εφαρμογή της «μεθόδου DDM» στις αναδυόμενες 

αγορές. 

Εδώ έχουμε την αναγωγή μιας σειράς αναμενόμενων μερισμάτων97, με μια 

προσαρμογή (adjustment), για τις συναλλαγματικές μεταβολές, λόγω του ότι 

τα μερίσματα εκδίδονται στο εγχώριο νόμισμα της ξένης χώρας και για αυτό 

πολλαπλασιάζονται με την δολλαριακή αξία του ξένου νομίσματος. 

 Έτσι μια ανατίμηση του ξένου νομίσματος έχει μεγαλύτερα cash flows και έτσι 

υψηλότερη παρούσα αξία τους, άρα και της αξίες / τιμής της μετοχής. 

Άρα η επένδυση σε ξένες μετοχές έχει μεγαλύτερο βαθμό αβεβαιότητας και 

κινδύνου από έναν επενδυτή σε ώριμη αγορά (όπως των ΗΠΑ – Ευρώπης 

κλπ). 

                                            
97 Elton J Edwin and  Gruber J. Martin.,1995, Modern  Portfolio Theory  and  
Investment  Analysis,  5 ed.,JOHN  WILEY &  SONS ,INC 
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Ο   τρόπος  της  αποτίμησης  των   επιχειρήσεων προς εξαγορά ή και 

συγχώνευση 

Η ταχύρρυθμη ανάπτυξη της αγοράς, η εντατικοποίηση του 

ανταγωνισμού σε όλες του τις μορφές, καθώς και η απαραίτητη 

προσαρμογή και συμβατότητα των σύγχρονων οικονομικών μονάδων με τα 

δεδομένα και τις παραμέτρους της αγοράς, επιβάλλουν την ανάγκη 

στρατηγικών εξαγοράς και συγχώνευσης μεταξύ των επιχειρήσεων, οι 

οποίες στον ανταγωνισμό αυτό προσπαθούν ολοένα και περισσότερο να 

δυναμώσουν και να ανασυνταχθούν για να αποκτήσουν   πιο  

ανταγωνιστική  ή και δεσπόζουσα θέση στην αγορά. 

Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις προβάλλονται ως ένα πολύ αποτελεσματικό 

εργαλείο, που θα οδηγήσει τόσο στην ενδυνάμωση, όσο και στην ανάπτυξη 

της ανταγωνιστικότητας των σύγχρονων επιχειρήσεων, μέσα σε ένα  όλο  

πιο  ρευστό και αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Προκειμένου όμως να υλοποιηθούν οι διάφορες εξαγορές και συγχωνεύσεις 

πρέπει πρώτα να αποτιμηθούν οι αξίες των υποψηφίων αυτών επιχειρήσεων 

προς εξαγορά ή και συγχώνευση.  

Για το σκοπό αυτό υπάρχουν διάφορες μέθοδοι αποτίμησης της αξίας μιας 

επιχείρησης   σημαντικότερες  των  οποίων  είναι  μέθοδοι όπως : 

 Η μέθοδος των «κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών». 

 Η μέθοδος των «προεξοφλημένων ταμειακών ροών»,  

 Η μέθοδος της υπερπροσόδου,  

 . η μέθοδος της «καθαρής περιουσιακής θέσης της επιχείρησης»  
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3.2.2.4. Η μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών. 

 
H μέθοδος των «κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών»- Κ.Ο.Κ 

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται πρακτικά σε επιχειρήσεις, οι οποίες πρόκειται 

να έχουν δυναμική αναπτυξιακή πορεία μελλοντικά, δηλαδή να έχουν 

αυξημένα μελλοντικά κέρδη, τα οποία θα εκτιμηθούν, μέσα από τα οργανικά 

κέρδη του παρελθόντος. 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η αξία της επιχείρησης είναι ίση: 

Α) με την προεξοφλημένη αξία των οργανικών κερδών των επομένων 5 έως 8 ετών,  

πλέον  

Β) την προεξοφλημένη υπολειμματική αξία και  

επιπλέον 

Γ) την αξία των μη λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων.  

 

 Κατά την εφαρμογή αυτής της μεθόδου θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά 

κάποιες υποθέσεις. 

α )  Τα  οργανικά  κέρδη  δεν  περιλαμβάνουν άλλα έσοδα εκτός από 

εκείνα που προέρχονται από πωλήσεις προϊόντων, εμπορευμάτων και 

υπηρεσιών, τα δε έσοδα δεν περιλαμβάνουν έκτακτα  έξοδα  όπως  τόκοι  

υπερημερίας κτλ. 

β) Για  τον  υπολογισμό  των  οργανικών αποτελεσμάτων λαμβάνονται 

υπόψη και οι χρηματοοικονομικές δαπάνες, όπως οι τόκοι ξένων 

κεφαλαίων και οι αποσβέσεις. 

γ) Για τη μέθοδο αυτή όλοι οι υπολογισμοί μπορούν να γίνουν σε 

τρέχουσες τιμές.  

δ) Η μέθοδος αυτή αγνοεί την ανάλυση κινδύνου της επιχείρησης και 

χρησιμοποιεί τη μείον απόδοση της αγοράς.  

Σε άλλες περιπτώσεις απλά χρησιμοποιείται ένα αποπληθωρισμένο 

τραπεζικό επιτόκιο. 

ε) Ο χρονικός ορίζοντας για την κεφαλαιοποίηση των κερδών της επιχείρησης 

είναι συνήθως 3 χρόνια. 

στ) Η εκτίμηση των εσόδων και εξόδων της επιχείρησης γίνεται υπό συνθήκες 

φυσιολογικής λειτουργίας και δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη παράμετροι 
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αστάθμητοι που σχετίζονται με μεταβολές στην αγορά. 

Η μέθοδος αυτή είναι χρήσιμη για επιχειρήσεις κερδοφόρες με λίγα πάγια 

στοιχεία και όχι σημαντικές μεταβολές στην κεφαλαιακή τους διάρθρωση. 

Συμπερασματικά, η μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων οργανικών 

κερδών είναι τόσο αποδεκτή από τη σύγχρονη οικονομική ανάλυση όσο 

και χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησης εταιρειών προς εξαγορά ή συγχώνευση 

αποτιμούμενων, αρκεί  να  ζυγίζε ι  όσο  το  δυνατόν περισσότερο τους 

αστάθμητους παράγοντες της αγοράς. 

Είδαμε ότι οι παραδοσιακές πιθανοκεντρικές προσεγγίσεις της αποτίμησης 

από την θεωρία του Markowitz και το CAPM δε συμπεριλαμβάνουν στην 

αποτίμηση τις μεταβολές του επιτοκίου. Μέσα από τις μεθόδους 

ενσωμάτωσης του επιτοκίου είναι η παρακάτω μέθοδος Monte Carlo.  

Η ενσωμάτωση των «μεταβολών του επιτοκίου» στην πρόβλεψη της αξίας 

των χρεογράφων, γίνεται με τη: 
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3.3. ΤΑ  ΜΟΝΤΕΛΑ  ΜΕ .  ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΝΑΛΥΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
 
Το αρχικό μοντέλο που προβλέπει  την αντιστάθμιση του κινδύνου με την 

αναμενόμενη απόδοση των μετοχών(CAPM)  και τα  παρόμοια μοντέλα 

επιλογής και διαχείρισης χαρτοφυλακίων, είναι μονοπαραγοντικά, και άρα 

αρκετά ανεπαρκή για να περιγράψουν την πολυμεταβλητή φύση του 

χρηματοοικονομικού κινδύνου.  

Έτσι αναπτύχθηκε και η πολυκριτήρια μεθοδολογία για την πιο ολοκλη-

ρωμένη προσέγγιση ερμηνείας για  την  μεταβολή  των τιμών.  

Η Πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων αναπτύχθηκε για την επίλυση των 

πολύπλοκων προβλημάτων λήψης αποφάσεων, μετά την συνειδητοποίηση 

ότι αυτής της φύσης τα προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται στα 

πλαίσια μιας μονόπλευρης και μονοδιάστατης ανάλυσης 

Η επίλυση του προβλήματος της επιλογής και διαχείρισης χαρτοφυλακίων 

χρηματιστηριακών τίτλων, αφορά τον εντοπισμό των πλέον ελκυστικών 

μετοχών, που φέρνουν την μεγιστοποίηση της αναμενόμενης απόδοσης και 

την ελαχιστοποίηση του κινδύνου, η αλλιώς την αντιστάθμιση του κινδύνου 

με την αναμενόμενη απόδοση των μετοχών, όπως το πρωτοπαρουσίασε 

αρχικά ο Markowitz με το γνωστό «μοντέλο μέσου-διασποράς (mean-

variance)» και το μετεξέλιξε ο W. Sharpe, το λεγόμενο «μοντέλο του ενός δεί-

κτη», όπου ο κίνδυνος και η απόδοση υπολογίζετε με βάση το beta –β   της  

κάθε  μετοχής. 

Είναι το μοντέλο Αγοράς η μοντέλο του W. Sharpe, (Αρχικό μοντέλο). 

 Στην συνεχεία ξεκινώντας από την ίδια βάση98 αναπτύχθηκαν και 

προτάθηκαν και πολλά άλλα μοντέλα επιλογής και διαχείρισης 

χαρτοφυλακίων, από χρηματοοικονομικούς ερευνητές, όπως τα μοντέλα, 

που και καταγράφονται αμέσως παρακάτω (όπως αυτά αναφέρονται και 

παρατίθενται στην «ανάλυση των περιεχομένων» του βιβλίου):  

                                            
98 «Elton J. Edwin and Gruber J. Martin, 1995, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 
JOHN WILEY & SONS ,INC -1995 
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. Η   πολυδιάστατη   φύση του χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Η ανάλυση της φύσης και της έννοιας του κινδύνου στην επιλογή και 

διαχείριση χαρτοφυλακίων, αποδεικνύει ότι ο κίνδυνος είναι πολυδιάστατος, 

αφού θεωρείτε ότι οι τιμές των μετοχών επηρεάζονται   α) από τις επιδόσεις 

των επιχειρήσεων και την δυνατότητα τους να διανέμουν μερίσματα και  β)τις 

δυναμικές των αγορών. 

Η παραδοσιακή θεωρητική προσέγγιση στην οποία βασίζονται τα μοντέλα 

που προαναφέρθηκαν δεν λαμβάνει   βέβαια  υπόψη την πολυδιάστατη φύση 

του κινδύνου. 

 Επιπλέον, οι επιμέρους στόχοι και προτιμήσεις του επενδυτή ή του 

διαχειριστή χαρτοφυλακίων είναι αδύνατο να ενσωματωθούν στα μοντέλα 

αυτά.  

Έτσι η «Πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων», δίνει βάρος σε πολλαπλές 

μεταβλητές που προσδιορίζουν την Πολυμεταβλητή  φύση του προβλήματος 

της επιλογής και διαχείρισης χαρτοφυλακίων.  

Και έτσι οδηγεί στην ανάπτυξη πιο ρεαλιστικών μοντέλων, λαμβάνοντας 

υπόψη εκτός των δύο βασικών κριτηρίων της απόδοσης και του κινδύνου-β, 

και άλλα βασικά κριτήρια όπως: 

 η εμπορευσιμότητα της μετοχής,  

 ο δείκτης τιμή /κέρδη-P/E ratio,  

o ρυθμός αύξησης των μερισμάτων, κ.ά.  

Ένα ακόμα αξιοσημείωτο πλεονέκτημα των πολυκριτήριων προσεγγίσεων 

είναι η δυνατότητα τους να ενσωματώσουν στην ανάλυση τις προτιμήσεις και την 

πολιτική που ακολουθεί ο επενδυτής ή ο διαχειριστής χαρτοφυλακίων.  

Αυτά τα πλεονεκτήματα των πολυκριτήριων μεθόδων  προσέλκυσαν το 

ενδιαφέρον των χρηματοοικονομικών και επιχειρησιακών ερευνητών και ήδη 

στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές εφαρμογές των μεθόδων αυτών 

στην επιλογή και διαχείριση χαρτοφυλακίων. 
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 Η πρόσθετη αβεβαιότητα στις Αναδυόμενες Κεφαλαιαγορές και  η 
πολυκριτήρια  ανάλυση  
 
3.2.1.  Η πρόσθετη αβεβαιότητα στις Αναδυόμενες Κεφαλαιαγορές  από  την 
δυναμική επίδραση των πολιτικών παραγόντων και εξελίξεων 
 

Ειδικότερα ερευνάται για τις μη ώριμες «οικονομίες και τις κεφαλαιαγορές 

τους, τις λεγόμενες αλλιώς και «αναδυόμενες» (Emerging Markets) οικονομίες 

και κεφαλαιαγορές, κατά πόσον η πορεία των μετοχών τους, επηρεάζονται 

πρωτογενώς, σε αρκετές περιπτώσεις, πιο καθοριστικά στην πορεία τους από 

τους μη καθαρά οικονομικούς παράγοντες, όπως είναι η δυναμική επίδραση 

των πολιτικών παραγόντων και εξελίξεων.  

Ερευνάτε δηλαδή κατά πόσον οι γενικές πολιτικές συνθήκες και 

συμπεριφορές της χώρας και η κυβερνητική πρακτική και ανταποκρισιμότητα 

στην εκάστοτε συγκυρία, επηρεάζει πρωτογενώς το λεγόμενο «Συστημικό 

κίνδυνο» ή κίνδυνο αγοράς.  

Γιατί γνωρίζουμε ο Συστημικός κίνδυνος είναι ένας καθοριστικός 

διαμορφωτικός παράγοντας του ύψους της αποτίμησης μετοχών, είτε αυτές 

πρωτοεισέρχονται είτε ήδη είναι εισηγμένες και διαπραγματεύσιμες στις 

αναδυόμενες κεφαλαιαγορές.  

Δηλαδή από την πλευρά αυτή της προσέγγισης του θέματος, διερευνάται κατά 

πόσον στις αναδυόμενες οικονομίες η «ανωριμότητα» των οικονομικών και 

πολιτικών δομών, που είναι εδώ πολύ στενά αλληλοεπηρεαζόμενες, οι  

πολιτικοί  παράγοντες λειτουργούν σαν βασικοί εδώ παράγοντες επηρεασμού 

των  τιμών. 

 Οι πολιτικές δυναμικές περισσότερο από τους καθαρά χρηματοοικονομικούς 

παράγοντες, όπως δέχεται η γενική οικονομική θεωρία και θεώρηση, για την 

εξέλιξη και την πορεία των τιμών των μετοχών καθώς και άλλων χρεογράφων.  

Θέλουμε εδώ να τονίσουμε ,γιατί οι αναδυόμενες κεφαλαιαγορές, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, εμφανίζουν μεγαλύτερο βαθμό «ευπάθειας» στη λειτουργία, τη 

λειτουργικότητα και την αποδοτικότητά τους, από παράγοντες του πολιτικού 

περιβάλλοντος, παρά από καθαρά οικονομικούς παράγοντες και μεταβλητές.  

Και στόχος μας είναι να εξάρουμε τη σημαντικότητα αυτή στον τρόπο και τις 

συνιστώσες που προσδιορίζουν την αποτίμηση (valuation) και πορεία των 
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μετοχών.  

Γιατί πιστεύουμε ότι στις κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές συμπυκνώνονται 

και συνδιατέμνονται, οι επιδράσεις των οικονομικών και κοινωνικοπολιτικών 

εξελίξεων, σαν τα πιο ευαίσθητα πεδία προσδιορισμού και εμφάνισης 

(αναφοράς) αυτών των επιδράσεων.  

Άρα θεωρούμε ότι ειδικά σ’ αυτές τις (μη αναπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες) 

αναδυόμενες αγορές, το μακροοικονομικό περιβάλλον και οι λειτουργίες των 

κεφαλαιαγορών τους, είναι πολύ ευαίσθητες στις αλλαγές των δυναμικών στο 

πολιτικό περιβάλλον.  

Γιατί μπορεί ακριβώς το πολιτικό περιβάλλον και οι εξελίξεις του να 

επηρεάσουν άμεσα την «ψυχολογία των κεφαλαιαγορών». 

Έτσι θα επηρεασθούν (θετικά ή αρνητικά) οι τιμές των μετοχών στα 

χρηματιστήρια των αναδυόμενων αγορών. Από το  πολιτικό  κλίμα 

 Δηλαδή όχι μόνο από τις εκτιμήσεις επί των διαχρονικά αναμενόμενων 

κερδών των επιχειρήσεων, όπως προβλέπει η οικονομική θεωρία. 

Γιατί η οικονομική θεωρητική εξήγηση ή άποψη είναι, ότι αν οι μετοχές 

προσφέρουν υψηλότερη «προσδοκώμενη» απόδοση, ο κόσμος θα θέλει να 

τις αγοράσει και οι τρέχουσες τιμές των μετοχών θ’ αυξηθούν.  

Επομένως, ένας λόγος για τον οποίο, οι τιμές των μετοχών είναι υψηλές, αυτό 

οφείλεται στο ότι ο επενδυτικός κόσμος αγόρασε τις μετοχές, προσβλέποντας 

σε κέρδη κεφαλαίου, από  την  άνοδο  των  τιμών, όταν  οι  γενικές  συνθήκες  

είναι  ομάδες.  

Αν  όμως ξαφνικά γίνει φανερό ότι οι προοπτικές της επιχείρησης δεν είναι και 

τόσο ευνοϊκές, λόγω πολιτικών παραγόντων και  εξελίξεων, θα είναι πολύ 

επιφυλακτικός στις αγορές του. 

 
 
 
3.3.1. Οι  κατηγορίες  των πολυμεταβλητών μοντέλων  και  οι 
διαφοροποιημένες προσεγγίσεις τους . 
 
Έχουμε ήδη αναφερθεί στα πολυπαραγοντικά μοντέλα για την  τιμολόγηση  
των  μετοχών και  την επιλογή και διαχείριση χαρτοφυλακίων. 
 Υπάρχει  μια   γκάμα  μοντέλων που  είναι ως εξής: 
 

1. τα μοντέλα των «τεχνικών ομαδοποίησης» και πολλαπλών δεικτών,  

2. τα μοντέλα της «συσχέτισης / αντιστοίχησης του μέσου όρου» , 
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3. τα μικτά μοντέλα, 

4.  Τα θεμελιακά μικτά μοντέλα 

5. τα μοντέλα ανάλυσης των ιδιοτήτων των «λειτουργιών χρησιμότητας»,  

6. Μεγιστοποίησης του γεωμετρικού μέσου της απόδοσης,  

7. τα μοντέλα της «στοχαστικής κυριαρχίας», 

8. τα μοντέλα ασυμμετρίας( skewness) και ανάλυσης χαρτοφυλακίου  

9. Tα μοντέλα διεθνούς διαφοροποίησης, με ειδική πρόνοια για την ανάλυση 

του κινδύνου των ξένων μετοχών,  

10. Η μη συμβατικές μορφές /μοντέλα του CAPM99 όπως : 

 τα αμέσως παρακάτω τροποποιημένα μοντέλα του CAPM: 

 Tα μοντέλα του κινδύνου δανεισμού -δανειοδότησης,  

 Tα μοντέλα με προσωπικούς φόρους,  

 Tα μοντέλα με μη εμπορεύσιμα χρεόγραφα ,  

 Tα μοντέλα των ετερογενών προσδοκιών ,  

 Tα μοντέλα του πολυ-περιοδικού CAPM ,  

 Tα μοντέλα του καταναλωτικό-προσδιορισμένου CAPM,  

 Tα μοντέλα CAPM του πολλαπλού BETA κλπ. 

  

Παρακάτω  θα  περιγράψουμε  εν  συντομία  τα  πιο  γνωστά  και  ευρέως  

χρησιμοποιούμενα   πολυπαραγοντικά  μοντέλα.

                                            
99 Elton J. Edwin and Gruber J. Martin., 1995, Modern Portfolio Theory 
and Investment Analysis, JOHN WILEY & SONS ,INC - 
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3.3.2.    ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ   ΑΡΤ -  ΜΙΑ   ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ   ΑΝΑΛΥΣΗ   ΓΙΑ  ΤΟΝ  
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ  ΤΩΝ  ΤΙΜΩΝ.   
Arbitrage Pricing Theory. 
 
Το μοντέλο   ΑΡΤ, ΕΙΝΑΙ  μια   Πολυπαραγοντική   ανάλυση  με συνεκτίμηση 

πολλαπλών παραγόντων που επιδρούν στην  διαμόρφωση    των    

μετοχικών τιμών. Το μοντέλο ΑΡΤ -«Τιμολόγησης  Αντισταθμιστικής 

Κερδοσκοπίας άνευ  κινδύνου» , εκφράζει  ότι  η  ισορροπία  στην  αγορά  

επέρχεται  μέσω  του  Arbitrage  των  τιμών  . 

Το  μοντέλο   θεωρεί  ότι  η   πραγματιστική   αντιμετώπιση του προβλήματος 

της αριστοποίησης/μεγιστοποίησης της απόδοσης μιας  μετοχής η ενός 

μετοχικού χαρτοφυλακίου , απαιτεί τη συνεκτίμηση όλων των παραγόντων  

της  αγοράς, που επηρεάζουν την πορεία των χρηματιστηριακών αγορών και  

συνεπώς  των  τιμών  των  μετοχών100.  

 Γιατί  το πρόβλημα της επιλογής και διαχείριση χαρτοφυλακίων είναι από 

την φύση του πολυπαραγοντικό  και  πολυκριτήριο. 

 Πολυκριτήριες προσεγγίσεις κάνουν βέβαια οι  θεωρίες η  τα  μοντέλα , 

όπως «το «μοντέλο θεμελιακής ανάλυσης», η το μοντέλο της «τιμολόγησης της 

αντισταθμιστικής κερδοσκοπίας»- ΑΡΤ (Arbitrage Pricing Theory), που τονίζουν 

την ύπαρξη πολλαπλών παραγόντων που επιδρούν στις τιμές των μετοχών. 

Όμως η δυνατότητα διανομής μερισμάτων από τις επιχειρήσεις είναι ένα 

πολυκριτήριο πρόβλημα, αφού αυτό απαιτεί την συνεκτίμηση μιας σειράς 

δεικτών όπως : 

1.Του ύψους των κερδών , της φορολογίας και τελικά της αποδοτικότητας της 

επιχείρησης,  

2. Του βαθμού της δανειακής της επιβάρυνσης και της διάρθρωσης των 

δανείων, (βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης). 

3. Της ποιότητας των ανθρώπινων πόρων , 

4.. Του εξοπλισμού και των τυχόντων τεχνολογικών προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει. 

5.  Το είδος την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διοίκησης της, 
                                            
2. 100 Chen N. Roll R. Ross S.A. ,1986, ‘’Economic Forces and the Stock 

market ‘’, Journal of Business, Jyly 1986,vol. 59 (3). 
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5. Το είδος και των στρατηγικών του ανταγωνισμού, κλπ.  

Θα πρέπει επίσης να τονισθεί ότι, ο κάθε επενδυτής ή διαχειριστής χαρ-

τοφυλακίων, έχει την δική του ξεχωριστή επενδυτική πολιτική, όσον αφορά 

τις προτιμήσεις και   τους επενδυτικούς στόχους.  

Έχει όμως αποδειχθεί, ότι το στένεμα της έννοιας του κινδύνου της κλασσικής 

προσέγγισης στην μονοδιάστατη πιθανολογική διάσταση του συντελεστή β 

ως μέτρο του κινδύνου, δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την πολυδιάστατη 

φύση του φαινομένου του κίνδυνου. 

Ενώ τα στατιστικά μεγέθη που χρησιμοποιούνται (μέσος όρος και διασπορά) 

δεν έχουν πάντα μια σαφή οικονομική ερμηνεία. 

 Επιπλέον, η προσέγγιση αυτή υποθέτει ότι η συμπεριφορά του επενδυτή ή 

του διαχειριστή χαρτοφυλακίων ακολουθεί ορισμένα προκαθορισμένα 

πρότυπα τα οποία συχνά είναι περιοριστικά και ανεδαφικά.  

Παρά τα προβλήματα αυτά, η κλασική προσέγγιση έχει συμβάλλει έστω και 

σαν ατελές μοντέλο, στην προσέγγιση επίλυσης του «προβλήματος της επι-

λογής και διαχείρισης χαρτοφυλακίων», εισάγοντας την αρχή της 

διαφοροποίησης, αλλά και το συντελεστή β ως μέτρο του κινδύνου των 

μετοχών. 

Είναι λοιπόν προφανές ότι η κλασική προσέγγιση είναι χρήσιμη, όχι όμως και 

επαρκής για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος της επιλογής 

και διαχείρισης χαρτοφυλακίων.  

Η πρόσθεση των επιπλέον του ενός κριτηρίων. 
 
Η Πολυκριτήρια τώρα προσέγγιση είναι η πρόσθεση και ορισμένων επιπλέον 

κριτηρίων/ παραγόντων, συμπληρωματικών του κινδύνου και της απόδοσης, 

πράξη που παρουσιάζει ορισμένες δυσκολίες οι οποίες προέρχονται από την 

πολυπλοκότητα των πολυκριτήριων προβλημάτων, αλλά και από τη χρήση 

κριτηρίων διαφορετικής προέλευσης που οδηγούν ακόμα και σε 

αλληλοσυγκρουόμενα αποτελέσματα..  

Στην πράξη τα κριτήρια αυτά μπορούν να καθοριστούν μέσω της 

θεμελιώδους ανάλυσης ή βάσει των προσωπικών στόχων του επενδυτή ή του 

διαχειριστή χαρτοφυλακίων. 

Η Πολυκριτήρια όμως προσέγγιση, επιτρέπει την ανάλυση των επιλογών, 

που είναι διατεθειμένος ο επενδυτής /διαχειριστής χαρτοφυλακίων να κάνει 
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μεταξύ των κριτηρίων, ώστε να επιτύχει την καλύτερη δυνατή συμβιβαστική 

λύση.  

Επιπλέον, επιτρέπει τη διαχείριση κριτηρίων διαφορετικής φύσης, 

συμβάλλοντας παράλληλα στην αντιμετώπιση της ασαφούς και συχνά 

ανακριβούς φύσης της διαδικασίας επιλογής και διαχείρισης χαρτοφυλακίων. 

Μέσω του συνδυασμού της πολυκριτήριας αξιολόγησης ενός χαρτοφυλακίου 

με την έρευνα για την επίτευξη ικανοποιητικών λύσεων που ανταποκρίνονται 

στις προτιμήσεις του επενδυτή/ διαχειριστή χαρτοφυλακίων, οι πολυκριτήριες 

μέθοδοι επιτρέπουν την εξέταση και ανάλυση των συγκεκριμένων στόχων 

του επενδυτή /διαχειριστή χαρτοφυλακίων.  

Επιπλέον, οι πολυκριτήριες μέθοδοι δεν θέτουν περιορισμούς όσον αφορά τη 

συμπεριφορά του επενδυτή /διαχειριστή χαρτοφυλακίων, συμβάλλοντας με 

τον τρόπο αυτό στο συνδυασμό σε μια ολοκληρωμένη δια διαδικασία τόσο 

των θεωρητικών όσο και των πρακτικών πτυχών της επιλογής και διαχείρισης 

χαρτοφυλακίων. Η ασάφεια και η ανακρίβεια αναφέρονται: 

 (α) στην ευαισθησία της κρίσης του επενδυτή λόγω ελλιπούς 

πληροφόρησης, η οποία δεν επιτρέπει τη διάκριση μεταξύ δύο παρεμφερών 

καταστάσεων, και  

 (β) στη χρησιμοποίηση ενός μοντέλου αναπαράστασης το οποίο 

αποτελεί μια απλούστευση της πραγματικότητας με ένα ορισμένο περιθώριο 

σφάλματος.
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3.3.2.1.   Tα    εξειδικευμένα   πολυπαραγοντικά    μοντέλα 
(Multifactorial   Models) 
 
 
Είδαμε   από  τις  προηγούμενες  αναφορές, ότι   ναι  μεν   το μοντέλο ΑΡΤ   

είναι  πολυπαραγοντικό,  αδυνατεί  όμως στην  μεντελική  του  σύλληψη  , να  

προσδιορίσει τους  εξειδικευμένους  παράγοντες ( η   ερμηνευτικές  

μεταβλητές ) του μοντέλου, για  το  ποιοι  παράγοντες  της  αγοράς  είναι  οι  

πιο καθοριστικοί για  την  ερμηνεία  των  τιμών στην  κάθε  χρονική  συγκυρία 

της  οικονομίας. 

 Μπορεί  βέβαια   σ΄ ένα βαθμό να τις προσδιορίσει,   αλλά με περαιτέρω  

στατιστικές  επεξεργασίες, πού είναι   όμως  δαπανηρές και χρονοβόρες και 

γιαυτό  αποτελούν   τις  προφανείς αδυναμίες της ΑΡΤ. 

Έτσι οι  θεωρητικοί  ερευνητές  έκαναν μια πιο  εξειδικευμένη101   προσέγγιση 

για να ξεπεράσουν την αδυναμία αυτήν της ΑΡΤ. 

  Έκαναν    λοιπόν την αντικατάσταση των «απροσδιόριστων» ,  γενικών    και  

αφηρημένων  μεταβλητών  του  μοντέλου, δηλ.  τω μη   αναφερομένων    

παραγόντων   του  αρχικού  μοντέλου της ΑΡΤ, με προσδιορισμένους  πια  

οικονομικούς παράγοντες, και   έτσι  είχαμε  ένα  ειδικά διαμορφωμένο 

μοντέλο  της  APT,  που   είναι πια προσδιοριστικό των παραγόντων  της  

αγοράς, συμπληρώνοντας  έτσι   και ολοκληρώνοντας το ΑΡΤ. 

Και αυτό  το   κάνουν   με τα   λεγόμενα  «Πολυπαραγοντικά   μοντέλα» για  τον  

κίνδυνο  και  τις  αποδόσεις. 

Αυτά  τα  μοντέλα  δεν βασίζονται τόσο στην εκτενή οικονομική αιτιολόγηση 

,αλλά κινούνται   περισσότερο  από τα   ιστορικά  στατιστικά δεδομένα των  

μετοχών. 

 Η  δε  συμπεριφορά των οικονομικών παραγόντων διαχρονικά, προσδιορί-

ζετε από τα ιστορικά  στατιστικά   αυτά δεδομένα (data) . 

Στην  πρακτική  του  μοντέλου, οι παράγοντες των χρονολογικών σειρών, 

συγκρίνονται με συμπεριφορές των μακροοικονομικών μεταβλητών  των  

χρονολογικών  σειρών , για να ελεγχθεί εάν κάποια από τις μεταβλητές έχουν  
                                            
101 Damodaran  Aswath, 1999, Applied Corporate Finance,p.p.50, J, Wiley 

&Sons, . 
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αντιστοίχηση  (correlated) διαχρονικά με τους προσδιορισμένους παράγοντες    

ερμηνείας του  μοντέλου.  

Για παράδειγμα η Chen, Roll και Ross (1986) πρότειναν ότι οι ακόλουθες 

μακροοικονομικές μεταβλητές έχουν υψηλή αντιστοίχηση με τους παράγοντες 

που βγαίνουν από την ΄΄ Παραγοντική ανάλυση ΄΄ ( Factor analysis)   

1) Την βιομηχανική Παραγωγή  (σαν  GNP) 

2) Την μεταβολή  του  ΄»premium   αποτυχίας/ χρεοκοπίας» 

3) Την μεταβολή της σχέσης βραχυχρόνιων / μακροχρόνιων Επιτοκίων 

4) Τον   προβλεπόμενο  πληθωρισμό. 

5) Τις μεταβολές στο πραγματικό ποσοστό  απόδοσης 

Αυτές  οι   (ακριβώς  παραπάνω  ) μεταβλητές μπορούν  τώρα αντίστοιχη-

θούν  με  τις  αποδόσεις που υπήρξαν   ,για  να  προσδιορισθεί  και  προκύψει   

έτσι   ένα  μοντέλο των  αναμενομένων αποδόσεων. με τα  ιδιαιτέρα  εταιρικά  

εξειδικευμένα  betas, που  υπολογίζονται  σχετικά  με  την  κάθε  μεταβλητή   . 

Αυτές οι μεταβλητές μπορούν τώρα ν’ αντιστοιχηθούν με τις αποδόσεις για να 

προκύψει ένα μοντέλο αναμενόμενων αποδόσεων με τα εξειδικευμένα 

εταιρικά betas, υπολογισμένα σχετικά με κάθε μεταβλητή. 

 

Ε(R) = Rf + ΒGNP [ E(RGNP) – Rf] + βI [ E(RI) – Rf]…βδ [E(Rδ) – Rf] 

 

Όπου βGNP  = το beta το  σχετικό με τις μεταβολές  στην   βιομηχανική         

παραγωγή. 

 Ε(RGNP) = Η αναμενόμενη απόδοση ενός χαρτοφυλακίου με beta ίσον 

1 για τον παράγοντα βιομηχανικής παραγωγής και μηδέν (0) για τους άλλους 

παράγοντες. 

 ΒΙ = το beta της μεταβλητής του πληθωρισμού. 

 Ε(RI) = η αναμενόμενη απόδοση ενός χαρτοφυλακίου με beta = 1, για 

τον παράγοντα του πληθωρισμού και μηδέν για τους άλλους παράγοντες. 

Τα κόστη από την μετάβαση από το APM στο «μακροοικονομικά 

προσδιορισμένο πολυπαραγοντικό μοντέλο», μπορεί να εντοπισθούν κατά 

άμεσο τρόπο στα λάθη, που μπορούν να γίνουν κατά τον εντοπισμό των 

συγκεκριμένων μακροοικονομικών παραγόντων. 
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 Επίσης οι οικονομικοί παράγοντες του μοντέλου, μπορούν ν’ αλλάζουν 

διαχρονικά όπως και τα «risk premia» (τα πριμ κινδύνου) που συνδέονται με 

αυτούς τους παράγοντες.  

Για παράδειγμα οι μεταβολές στην τιμή του πετρελαίου το 1970, ήταν ένας   

τέτοιος σημαντικός προσδιοριστικός οικονομικός παράγοντας, που καθόριζε 

τις αναμενόμενες αποδόσεις  στην  διάρκεια των   μέσων  της  δεκαετίας του 

1970, αλλά δεν ήταν σημαντικός για άλλες χρονικές περιόδους. 

Αν όμως δεν συμπεριληφθεί στο μοντέλο ή παραλειφτεί ένας σημαντικός 

μακροοικονομικός παράγοντας, ή πάρουμε έναν λάθος παράγοντα (-ντες), 

τότε η ερμηνευτικότητα ενός  πολυπαραγοντικού μοντέλου, οδηγεί σε πολύ 

κατώτερη εκτίμηση του «κόστους των ιδίων κεφαλαίων» (cost of equity) και 

είναι μερικώς ερμηνευτικό. Συνοπτικά το ΠΠΜ θεωρεί ότι περιέχει τον κίνδυνο 

της αγοράς με τον προσδιορισμό των σχετικών «παραγοντικών betas» και σε 

σχέση με τον μέθοδο ΑΡΤ, έχει πιο σωστή προσέγγιση στον εντοπισμό 

εκείνων των μακροοικονομικών παραγόντων που συγκροτούν τον κίνδυνο 

αγοράς.
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3.3.3. Τα   μοντέλα    παλινδρόμησης  (Regression Models) 

 

Όλα τα προηγούμενα μοντέλα και μέθοδοι ξεκινάνε να προσδιορίσουν 

τον κίνδυνο αγοράς σε ευρύτερους όρους και μετά ν’ αναπτύξουν ένα 

οικονομικό μοντέλο, που να επεξηγεί καλύτερα τον κίνδυνο αυτό και ξεκινούν 

για να διαμορφώσουν τις παραμέτρους τους, από τα ιστορικά δεδομένα. 

Υπάρχουν όμως και μια τελευταία τάξη ενός μοντέλου κινδύνου / 

απόδοσης, που ξεκινάει από τις αποδώσεις και δουλεύει αντίστροφα 

προσπαθώντας να εντοπίσει τις διαφορές στις αποδόσεις στην διάρκεια 

μακροχρόνιων παραγόντων με την χρήση εταιρικών χαρακτηριστικών, όπως 

το μέγεθός της και το ύψος των αριθμοδεικτών της από τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Αυτά τα μοντέλα είναι ουσιαστικά «μοντέλα παλινδρόμησης»  και τα εταιρικά 

χαρακτηριστικά που εξηγούν καλύτερα τις αποδόσεις, μπορούν να εκδοθούν 

σαν τρέχουσες «αντιπροσωπευτικές μεταβλητές» (effective proxies) για τον 

κίνδυνο αγοράς. Τέτοιο μοντέλο χρησιμοποιούσαν π.χ. οι Fama και French 

για τον έλεγχο του CAPM στα μέσα της δεκαετίας του 1990, και συμπέραναν 

ότι οι πραγματικές αποδόσεις των εταιριών σε μακροχρόνιες περιόδους έχουν 

υψηλή συσχέτιση (high correlated) και τους «δείκτες χρηματοοικονομικής 

τιμής / λογιστικής τιμής και την αγοραία κεφαλαιοποίησή τους. Έτσι πρότειναν 

ότι αυτά τα μέτρα καθώς και μερικά άλλα παρόμοια που εξάγονται από τα 

εταιρικά δεδομένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν αντιπροσωπευτικές 

μεταβλητές (proxies) του κινδύνου και ότι οι συντελεστές της παλινδρόμησης 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των «αναμενόμενων αποδόσεων» για 

τις επενδύσεις. 

Για παράδειγμα οι Fama και French, σημειώνουν την ακόλουθη 

παλινδρόμηση για τις μηνιαίες αποδόσεις των μετόχων του NYSE  κάνοντας 

χρήση δεδομένων (data)από το 1963 έως το 1990. 

 

Rt = 1,77 % - 0,11 In(MV) + 0,35 ln (BV /MV) 

 

MV= Η αγοραία αξία των μετοχών 

BV= H λογιστική αξία. 
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Οι τιμές για την αγοραία αξία των μετοχών και οι δείκτες την λογιστικής αξίας 

για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, όταν εφαρμοσθούν στην παλινδρόμηση, θα 

δείχνουν τις μανιακές αναμενόμενες αποδόσεις. 

Συμπερασματικά 

Τα μοντέλα παλινδρόμησης μετρούν τον αγοραίο κίνδυνο με την χρήση 

« εταιρικών χαρακτηριστικών» σαν αντιπροσωπευτικές μεταβλητές για τον 

κίνδυνο αγοράς, τα οποία προσδιορίζονται με τον εντοπισμό στις διάφορες 

των αποδόσεων μιας σειράς διαφόρων επενδύσεων πολύ μακροχρόνιας 

περιόδου και αντιστοιχώντας τα με προσδιορίσημα (identifiable) 

χαρακτηριστικά αυτών των επενδύσε 
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3.3.4. Τα  μοντέλα του   κινδύνου αθέτησης /χρεοκοπίας 
 
 
Ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμής – χρεοκοπίας (default risk) προέ-ρχεται από 

την μη δυνατότητα εξόφλησης των υφισταμένων χρεών από οργανική 

αδυναμία ή χρεοκοπία της εταιρίας ή του οφειλέτη. 

Έτσι γίνεται εκτίμηση και βαθμολόγηση102 του «βαθμού αθέτησης/ 

χρεοκοπίας» και του ύψους του κινδύνου αυτού προσδιορίζονται ψηλότερα ή 

χαμηλότερα επιτόκια ανάλογα με το βαθμό του κινδύνου αθέτησης. Σε 

αντίθεση με τα γενικά μοντέλα κινδύνου και απόδοσης (risk and returns 

model) που επικεντρώνονται στον κίνδυνο αγοράς – ( συστημίκό κίνδυνο) τα 

μοντέλα αθέτησης εξετάζουν τις συνέπειες του κινδύνου και δεν τιμολογούνται 

από τις αναμενόμενες αποδόσεις, και είναι η αιτιολόγηση της διαφοροποίησης 

μπορεί  να χρησιμοποιηθεί για την επεξήγηση του ιδιάζοντος εταιρικού 

κινδύνου και δεν τιμολογούνται στις αναμενόμενες αποδόσεις, η ίδια 

αιτιολόγηση δεν εφαρμόζεται για μετοχές (χρεόγραφα) που έχουν μικρή 

δυνατότητα ανάκαμψης και μεγαλύτερη δυνατότητα χρεοκοπίας, λόγω 

γεγονότων σχετιζόμενων με την ιδιομορφία της κάθε εταιρίας. 

Έτσι π.χ. οι εταιρικές ομολογίες οφείλονται μόνο οριακά από γεγονότα που 

αυξάνουν την αξία της εταιρίας και την κάνουν ασφαλέστερη, ενώ φέρουν και 

ενσωματώνουν τον κίνδυνο από εταιρικά γεγονότα που μειώνουν την αξία της 

εταιρίας και αυξάνουν την πιθανότητα χρεοκοπίας. Έτσι η αναμενόμενη 

απόδοση μιας εταιρικής ομολογίας είναι πιθανότερο να αντανακλά τον 

κίνδυνο χρεοκοπίας της συγκεκριμένης επιχείρησης. 

 

να μοντέλο διαβάθμισης του κινδύνου χρεοκοπίας (μέσω 

αριθμοδεικτών) 

Ο κίνδυνος χρεοκοπίας μια επιχείρησης είναι μια ευρύτερη λειτουργία ή 

συνάρτηση δύο μεταβλητών. 

α) Την εταιρική ικανότητα να δημιουργεί συνεχώς αυξανόμενα cash – 

flows από τις επιχειρηματικές λειτουργίες της. 

                                            
102 Damodaran  Aswath, 1999, Applied Corporate Finance,p.p.54, J, Wiley 
&Sons, . 
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β) τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της (συμπεριλαμβανομένου των 

τοκοχρεωλυτικών δόσεών της). 

 

Θεωρείται λοιπόν ότι: 

1) εταιρίες που δημιουργούν χαμηλά cash flows σχετικά με τις 

υποχρεώσεις τις, έχουν μικρότερο κίνδυνο χρεοκοπίας, από αυτές με 

τα χαμηλά. 

2) Όσο μεγαλύτερη σταθερότητα υπάρχει στα cash flows μιας εταιρίας 

τόσο μικρότερος ο κίνδυνος χρεοκοπίας. 

Έτσι εταιρίες με σταθερότητα ή με ανοδικό κύκλο εργασιών έχουν 

μικρότερο κίνδυνο χρεοκοπίας από εταιρίες κυκλικών εσόδων ή μεγάλη 

μεταβλητότητα κύκλου εργασιών. 

Τα περισσότερα μοντέλα κινδύνου χρεοκοπίας χρησιμοποιούν τους 

ανάλογους χρηματοοικονομικούς δείκτες για την μέτρηση της κάλυψης των 

δαπανών από τα cash flows (δηλαδή τα τελικά ταμειακά διαθέσιμα) δηλαδή  

τον βαθμό υπερκάλυψης από τα cash flows των υποχρεώσεων, καθώς και 

τον έλεγχο των εταιρικών αποτελεσμάτων και την σύλληψη της 

μεταβλητότητας των cash flows. 

Έτσι διαμορφώνονται τα μοντέλα ή σχήματα βαθμολόγησης (ή 

διαβάθμισης) των ομολόγων και στοιχείων χρέους μίας εταιρίας και η 

βαθμολόγηση του κινδύνου χρεοκοπίας κατατάσσει τις ομολογίες σε σχετικώς 

«δείκτες βαθμολόγησης» που κατασκευάζουν οι διάφορες διεθνείς εταιρίες 

βαθμολόγησης κινδύνων χρεοκοπίας, όπως οι, Moody’s, standard and poor’s, 

η Fitch κλπ. 

Έτσι έχουμε βαθμολόγηση του τύπου: 

(ΑΑΑ), (ΑΑ), (Α), (ΒΒΒ), (ΒΒ), (Β), (CCC), (CC), (C), (D). 

Ένα παρόμοιο σύστημα βαθμολόγησης θα χρησιμοποιήσουμε και στο 

ερωτηματολόγιο της παρούσης έρευνας της διατριβής, με το ερωτηματολόγιο 

που κατόπιν θα τύχει στατιστικής επεξεργασίας για τον εξαγωγή των 

αναλόγων συμπερασμάτων των γνωμών της έρευνας. 

 

  



ξ 

3.3.5.  Η μέθοδος «MONTE CARLO SIMULATION» για  την  αποτίμηση 

 της «έκθεσης κινδύνου» ενός χρεογράφου. 

 
Είπαμε ότι εν πολλοίς ο υποκειμενικός χαρακτήρας των μεθόδων αποτίμησης, 

οφείλετε στο γεγονός της επιλογής του θεωρημένου ως καταλληλότερου 

προεξοφλητικού παράγοντα (discount factor) που εκφράζει στην πράξη την 

ιδιαιτερότητα (του αναλυτή ή επιχειρηματία) της χρονικής στιγμής που γίνετε ή 

αποτιμητική κρίση, και συγκεκριμένα εξαρτάται από την συνάρτηση 

χρησιμότητάς του. 

Έτσι ο προεξοφλητικός παράγων – συντελεστής δεν είναι κάτι το δεδομένο, 

αλλά εκφράζει την κάθε φορά αναγκαιότητα των συνθηκών και των εκτιμω-

μένων καταστάσεων της επιχείρησης. Δεν πρέπει δε να συγχέεται με το επι-

τόκιο - βάση  π.χ. του 10-ετούς κρατικού ομολόγου, παρ’ ότι αυτό μπορεί να 

λειτουργήσει σαν ένα υποκατάστατό του, αλλά σαν βάση υπολογισμού όπου 

θα προστεθούν και τα αλλά «κινδυνικά» δεδομένα. 

Η μέθοδος λοιπόν Monte Carlo χρησιμεύει για να μετρά τον κίνδυνο και την 

αβεβαιότητα επενδύσεων και επενδυτικών  σχεδίων, με την διαδικασία της 

ανάθεσης ή  προσδιορισμού  του εύρους των πεδίων των βασικών 

υποθέσεων σε ένα μοντέλο, αντί για μονοδιάστατες εκτιμήσεις. 

Το μοντέλο M.C. υπολογίζει με επαναληπτικό τρόπο τυχαία επιλεγμένες 

μεταβλητές μέσα από το καθορισμένο εύρος των βασικών υποθέσεων ,για να 

καταλήξει σε μια κατανομή αποτελεσμάτων.  

Για τον προσδιορισμό δε του κατάλληλου «Αναγωγικού Παράγοντα» ,πρέπει 

να υπολογισθεί το κόστος ιδίων (μετοχικού) και ξένων κεφαλαίων, καθώς και 

η σχέση κόστους μεταξύ τους, που θα είναι το πρώτο προσεγγιστικό κόστος 

συνολικά απασχολούμενου κεφαλαίου. 

Χρησιμοποιεί   λοιπόν την «προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών, 

με βάση όμως τώρα τις επιδράσεις των μεταβολών του επιτοκίου αναγωγης. 

Η «Προσομοίωση MONTE CARLO», μέσω της αποτίμησης της «έκθεσης 

κινδύνου» ενός π.χ.  χρεογράφου/μετοχής, καλυμμένου με υποθήκη 

(Mortgage – backed securities). (ενυπόθηκες μετοχές).  

Η αποτίμηση γίνεται με τη χρήση της μεθόδου «τιμολόγησης μέσω των 

βασικών δεδομένων», όπως είναι η «προεξόφληση των μελλοντικών 
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ταμειακών ροών, με βάση όμως τώρα τις επιδράσεις των μεταβολών του  

ειδικού επιτοκίου, που εκτιμάτε ότι θα εμφανίζετε   διαχρονικά. 

Αν υποθέσουμε για παράδειγμα μια ευθύγραμμη «καμπύλη αποδόσεων», 

τότε έχουμε παράλληλες μόνον μετατοπίσεις αυτής  της  καμπύλης κάθε φορά 

που μεταβάλλεται το επιτόκιο.  

Στην πράξη, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν αυτήν τη μέθοδο, 

αλλά για τον υπολογισμό των τιμών των ενυπόθηκων μετοχών, απαιτείται 

σύνθετη διαδικασία για τα επιτόκια και ενσωμάτωση των «προθεσμιακών 

αποδόσεων» (Format Yields).  

Αυτή η επαναλαμβανόμενη διαδικασία διαδοχικών υπολογισμών, ονομάζεται 

«ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ», και επιτελείται για διάφορα επιτοκιακά 

σενάρια, μέχρι η παρατηρηθεισα τιμή της ενυπόθηκης μετοχής να 

προσδιορισθεί.  

Η  οριστική τιμή μιας ενυπόθηκης μετοχής, πετυχαίνεται, πολλαπλασιάζοντας 

την προβλεπόμενη τιμή για κάθε «επιτοκιακό σενάριο» (ύψη μεταβαλλόμενων 

επιτοκίων) με την «πιθανότητα εμφάνισής» τους.  

Οι πηγές του κινδύνου για μία εταιρία προέρχονται από πολλές κατευθύνσεις, 

η μία ομάδα παραγόντων που είναι «εσωτερικά συσχετιζόμενοι με την ίδια την 

«ιδιοσυγκρασία» της επένδυσης. Η άλλη ομάδα είναι εξωγενείς όπως: 

α) Η φύση του ανταγωνισμού στον κλάδο 

β) Μεταβολές στον κλάδο (μέγεθος και αριθμός επιχειρήσεων) 

γ) Διεθνείς διαφοροποιήσεις των δεδομένων των αγορών 

δ) Οι μεταβολές των μακροοικονομικών παραγόντων – μεταβλητών  

Είδαμε ότι οι παραδοσιακές πιθανοκεντρικές προσεγγίσεις της 

αποτίμησης από την θεωρία του Markowitz και το CAPM δε 

συμπεριλαμβάνουν στην αποτίμηση τις    μελλοντικές μεταβολές του 

επιτοκίου, ενώ  αυτό έχει  σοβαρές  επιπτώσεις  στην  υποτιμούμενη  αξία.  

Μια από τις μεθόδους  λοιπόν  όπως  είδαμε  παραπάνω, ενσωμάτωσης του 

επιτοκίου είναι η μέθοδος Monte Carlo.  

Η ενσωμάτωση των «μεταβολών του επιτοκίου» στην πρόβλεψη της αξίας 

των χρεογράφων, γίνεται με τη «μέθοδο «MONTE CARLO SIMULATION»  

Η «Προσομοίωση MONTE CARLO»,   είναι  η  τεχνική της αποτίμησης της 

«έκθεσης κινδύνου» στις  μεταβολές  του  επιτοκίου  αναγωγής ενός 
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χρεογράφου/μετοχής, καλυμμένου με υποθήκη (Mortgage – backed 

securities) Μ.Κ.Υ. (ενυπόθηκες μετοχές). 

 

Στην συνεχεία θα μπούμε σε ένα νέο υποκεφάλαιο για το   νέο  προσκήνιο της 

υποτιμητικής, όπου θα εξετάσουμε μια σειρά νέων πιο σύνθετων προσεγγί-

σεων μοντέλων και τεχνικών για τον τρόπο αποτίμησης των τιμών των 

μετοχών. 

 
 
 
3.3.6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ. ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-  

H   επιλογή του φερέγγυου χαρτοφυλάκιου- 

Τεχνικές. που δεν βασίζεται μόνο σε χρηματοοικονομικά κριτήρια, αλλά και σε κριτήρια 

τεχνικοοικονομικά, πολιτικά, 

 

Μια ανάλογη τεχνική είναι και η «τεχνική της επιλογής του φερέγγυου 

χαρτοφυλακίου» , για την κατάρτιση του όποιου χρησιμοποιούνται 

πολλαπλά κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία σχετίζονται με την θεμελιακή 

ανάλυση. Όπως αναφέρετε στο άρθρο των Καραπιστόλη Δ., Κάτου Α., 

Παπαδημητρίου Ι., Πρόταση κατάρτισης φερέγγυου χαρτοφυλακίου103 με 

μεθόδους της ανάλυσης δεδομένων, Σπουδαί τόμος 50 Ιανουάριος 

2000,τευχος 1-2- Εκδ. Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

Αναφέρετε ακόμη στο παραπάνω ότι, η σύγχρονη χρηματοοικονομική έχει 

προτείνει αρκετές προσεγγίσεις που αφορούν την αξιολόγηση, επιλογή και 

διαχείριση ανάλογων χαρτοφυλακίων. 

Οι προσεγγίσεις αυτές γίνονται με την Τεχνική Ανάλυση και βασικά τη 

Θεμελιακή Ανάλυση και τη θεωρία του Τυχαίου Περιπάτου στα πλαίσια μιας 

«Αποτελεσματικής Αγοράς». 

«Οι πιο σύγχρονες όμως τάσεις διαχείρισης χαρτοφυλακίων, σχετίζονται με 

την ανάπτυξη της πληροφορικής και των Η/Υ δημιουργώντας συνθετότερες 

μεθόδους ,οι οποίες αξιοποιούν την διαρκώς αυξανομένη πολυπλοκότητα του 

                                            
103 Καραπιστόλης Δ., Κάτος Α., Παπαδημητρίου Ι., 2000, Πρόταση κατάρτισης 
φερέγγυου χαρτοφυλακίου με μεθόδους Ανάλυσης Δεδομένων, Σπουδαί 
τόμος 50 Ιανουάριος 2000,τευχος 1-2-σελ.154-183, Εκδ. Πανεπιστημίου 
Πειραιώς. 
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όγκου των πληροφοριών . 

Οι μέθοδοι αυτές αποτελούν επιστημονικά συστήματα τα οποία επεξεργάζονται 

ορθολογικότερα την διαθέσιμη πληροφορία , η οποία δεν βασίζεται μόνο σε 

χρηματοοικονομικά κριτήρια, αλλά και σε κριτήρια τεχνικοοικονομικά, πολιτικά, 

καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε άλλα που οδηγούν τον αναλυτή σε 

ασφαλέστερη επένδυση». 

Τέτοια συστήματα δημιουργούνται με την χρήση, είτε του προτύπου 

προγραμματισμού στόχων, είτε της «Πολυκριτήριας ανάλυσης», είτε με την 

χρήση Νευρωνικών δικτύων. 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των μεθόδων αυτών είναι ότι επιτρέπετε η 

παρέμβαση του αναλυτή, ανάλογα με τον κίνδυνο που διαμορφώνετε και 

διατρέχει ο επενδυτής και οι προτιμήσεις που έχει ήδη διαμορφώσει για τα 

οικονομικά αντικείμενα που μελετά. 
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3.4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  

ΤΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

 

 

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζεται μια σύντομη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση των εφαρμογών της πολυκριτήριας προσέγγισης στην επιλογή 

και διαχείριση χαρτοφυλακίων.  

Μια πιο αναλυτική και ολοκληρωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση μπορεί να 

βρεθεί στις εργασίες των Ηurson (1995) και των Hurson and Zopounidis 

(1997). 

Οι Saaty et al. (1980) πρότειναν την κατασκευή ενός χαρτοφυλακίου 

μετοχών χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ΑΗΡ (Αnalytic Hierarchy Process),. 

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή θεωρείται ότι οι μετοχές θα πρέπει να 

συγκριθούν βάσει των στόχων του επενδυτή/διαχειριστή χαρτοφυλακίων 

καθώς και βάσει των κριτηρίων που επηρεάζουν τις τιμές. 

 Τα κριτήρια αυτά με τη σειρά τους επηρεάζονται από ορισμένους 

γενικότερους οικονομικούς παράγοντες.  

Στη μέθοδο ΑΗΡ οι παράγοντες, τα κριτήρια και οι μετοχές 

βαθμολογούνται σταδιακά ανάλογα με την συγκριτική τους σημασία. Τελικά, 

η βαθμολογία της κάθε μετοχής δίνει και το ποσοστό του κεφαλαίου που 

επενδύεται σε αυτή. 

Οι Lee and Chesser (1980) παρουσίασαν την εφαρμογή ενός μοντέλου 

προγραμματισμού στόχων ( Goal Programming) προκειμένου να επιτευχθεί η 

κατασκευή ενός χαρτοφυλακίου.  

Οι στόχοι που χρησιμοποίησαν οι συγκεκριμένοι συγγραφείς για την 

κατασκευή του χαρτοφυλακίου περιελάμβαναν ένα ελάχιστο επίπεδο 

απόδοσης, την ελαχιστοποίηση του κινδύνου (χρησιμοποιώντας το συντελε-

στή β), διάφορους στόχους διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου, καθώς και 

ορισμένους συγκεκριμένους στόχους που καθορίζονται από τον επενδυτή. 

Οι Rios-Garsia and Rios-Insua κατασκεύασαν ένα χαρτοφυλάκιο 

χρησιμοποιώντας ην πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητα και τεχνικές 

πολυκριτήριου γραμμικού προγραμματισμού . 
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 Στην «Πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας», βασίστηκαν και οι Evrard 

and Ζisswieller ( 1983), ώστε να κατασκευάσουν ένα σύνολο μετοχών, 

αποδεικνύοντας ότι είναι δυνατή η κατασκευή ενός μοντέλου το οποίο 

συνδέει τα χαρακτηριστικά των μετοχών (απόδοση, κίνδυνος, δείκτης Ρ/Ε, 

κέρδη ανά μετοχή) με τις προτιμήσεις του επενδυτή/διαχειριστή 

χαρτοφυλακίων. 

Οι Nakayama et al. (1983) πρότειναν τη χρησιμοποίηση μιας γραφικής αλλη-

λεπιδραστικής μεθοδολογίας για την ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου βάσει 

της αναμενόμενης απόδοσης, της διακύμανσης, και της εξέλιξης της 

απόδοσης στο παρελθόν. 

Οι Martel et al. (1988) χρησιμοποίησαν τις πολυκριτήριες μεθόδους 

ΕLECTRΕ Ι και ΕLECTRΕ ΙI για την αξιολόγηση χαρτοφυλακίων, εξετάζοντας 

τέσσερα κριτήρια: την απόδοση, τη λογαριθμική διακύμανση, το δείκτη Ρ/Ε και 

τη ρευστότητα 

Οι Colson and De Bruyn (1989) πρότειναν ένα σύστημα το οποίο αξιολογεί 

τις μετοχές και στη συνέχεια προβαίνει στην κατασκευή του χαρτοφυλακίου.  

Βασικός σκοπός του συστήματος είναι η επίτευξη των ακόλουθων τεσσάρων 

στόχων: 

η επίτευξη μιας ελάχιστης απόδοσης,  

2) η διατήρηση του κινδύνου κάτω από ένα προκαθορισμένο επίπεδο,  

3) η επίτευξη μιας ελάχιστης μερισματικής απόδοσης, 

4)επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαφοροποίησης και ρευστότητας.  
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3.4.1.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  
 
Οι μεταπτώσεις δομικού χαρακτήρα και οι υποθέσεις Markowitz  
 
Οι υποθέσεις MARKOWITZ για την εξάλειψη του κινδύνου και οι μεταπτώσεις 

δομικού χαρακτήρα. 

Ο Markowitz ισχυρίζεται, ότι με το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, μπορείς 

να αμύνεσαι από τις αρνητικές αποδόσεις κατά την καθοδική πορεία της 

αγοράς, εξουδετερώνοντας τον κίνδυνο απωλειών από κάποιες 

υποτιμούμενες μετοχές. 

Ακόμα ισχυρίζεται, ότι με τη διαφοροποίηση μπορείς να απομακρύνεις 

σχεδόν όλα τα είδη του κινδύνου, ακόμα και αυτού που προέρχεται από τις 

καθοδικές φάσεις του επιχειρηματικού κύκλου ή και τον επιτοκιακό κίνδυνο. 

Αλλά εδώ πρέπει να σημειώσουμε μια πικρή αλήθεια της 

πραγματικότητας για την ισχύ των θεωριών αυτών ,σε σχέση με τις 

εναλλασσόμενες οικονομικές καταστάσεις η τις μεταπτώσεις δομικού 

χαρακτήρα. 

Διαπίστωση. Όταν η αγορά πέφτει συνολικά από μεταπτώσεις δομικού 

χαρακτήρα δεν μπορείς να διαφοροποίησης τον κίνδυνο, κατά τις υποθέσεις 

της θεωρίας του MARKOWITZ .  

 Ότι δεν μπορείς με τη διαφοροποίηση να εξουδετερώσεις τον κίνδυνο 

απωλειών (αρνητικών αποδόσεων), όταν η αγορά πέφτει συνολικά, όπως 

συνέβη κατά τις πρόσφατες χρηματιστηριακές κρίσεις των δύο τελευταίων 

δεκαετιών( 1987 ,1990 κλπ), όπου καμμιά τεχνική εξάλειψης του κινδύνου δεν 

είναι ικανή να σε προφυλάξει , γιατί τότε όλες οι μετοχές πέφτουν μαζί και 

ταυτόχρονα . 

Γιαυτό πέρα από τα ποσοτικοποιημένα μοντέλα τύπου CAPM και των 

παραλλαγών του, πρέπει να βρεθούν και νέα μοντέλα άλλων προσεγγίσεων.  

Είναι κάτι σαν την σύγχρονη πρόβλεψη του καιρού από την Μετεωρολογία, 

όπου και για πρώτη φορά έγινε εφαρμογή των μαθηματικών μοντέλων της 

Χαοτικής Θεωρίας για την πρόβλεψη της εξέλιξης των καιρικών φαινομένων. 

Πράγματι εάν γνωρίζουμε μεταβλητές: 

 όπως τα βαρομετρικά στοιχεία, 

 οι κατευθύνσεις και ταχύτητες των ανέμων, 

 το αν έρχονται από την Σαχάρα ή την Σιβηρία ή την Ανατολική Ασία,  
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 και το πως συνδυάζονται με τα άλλα μετεωρολογικά συστήματα με τα 

επίκτητα φαινόμενα τους,  

είναι δυνατόν να κάνουμε μια αρκετά ασφαλή πρόβλεψη, αν θα κάνει 

καύσωνα ή συνήθη βροχή, ή ραγδαία βροχή με καταιγίδα, ή παγετός, ή θα 

χιονίσει, ή θα έχει καλοκαιρία με ελαφρό αεράκι κλπ – κλπ. 

Άρα τα φαινόμενα και οι κινήσεις τους όπως και οι κινήσεις των μετοχών στις 

χρηματιστηριακές αγορές είναι αποτέλεσμα συνδυασμού πολλών 

παραγόντων που συνδυάζονται διαφορετικά σε κάθε χρονική φάση της 

εξέλιξης της και προσδιορίζουν το αποτέλεσμα – κατεύθυνση, ύψος των 

τιμών, κάθε φορά ανάλογα με το τι «άνεμος» φυσάει, με τι ταχύτητα, ποια 

κατεύθυνση από πού προέρχονται γεωγραφικά και πώς αλληλοεπηρεάζονται 

και συμπλέκονται πολλές φορές δημιουργώντας νέα συστήματα με τη δική 

τους νέα και αυτόνομη δυναμική.  

Άρα αυτό που έχουμε να κάνουμε εδώ είναι να παρατηρούμε τις το βαθμό η 

«βάρος» των αλλαγών των παραμέτρων, σ’ ένα πολυμεταβλητό σύστημα, με 

πολλές διαστάσεις επιδράσεων. 

 Επιδράσεις παραμέτρων, που όμως είναι ερμηνεύσιμες με πιο σύνθετο 

τρόπο (σε σχέση με τα γραμμικά συστήματα), γιατί οι «τροχιές» τους 

αλλάζουν σαν τον «καιρό», χωρίς να πάψουν όμως (σαν μια διάσταση της 

δυναμικής τους) να εξαρτώνται σε ένα βαθμό και από τις αρχικές συνθήκες 

εκκίνησης. 

Η χρήση μαθηματικό – στατιστικών μοντέλων, με ανάλογα εξελιγμένα 

συστήματα ή προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) (σε 

πολυδύναμα ισχυρά κομπιούτερ) μπορούν να μας δώσουν τις κατευθύνσεις 

των «τροχιών» της αγοράς στο γενικό επίπεδο πάντα βέβαια με τα (ποσοστά) 

περιθώρια λάθους – σφάλματος στους υπολογισμούς που επηρεάζεται από 

τον διαταρακτικό παράγοντα των εξισώσεων. 

Κατά τα άλλα μπορούμε να χρησιμοποιούμε συμπληρωματικά και τις άλλες 

τεχνικές πρόβλεψης, όπως τη θεμελιακή, ακόμη, ακόμη και την Τεχνική 

ανάλυση, που βάση της πρόβλεψης της είναι η στατιστική επεξεργασία με 

αναφορά στις ιστορικές τιμές της διαχρονικής πορείας της μετοχής 

(timeseries). 

 Είναι όμως πολύ πιθανόν και μπορεί, εναλλακτικά οι αγορές να έχουν 

περιόδους, όπου την μια περίοδο να υπερισχύει η «γραμμικού τύπου 
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ορθολογικότητα» των Αποτελεσματικών Αγορών. 

Ενώ σε άλλες περίοδος, να επικρατεί η «Χαοτική δυναμική» των 

πολυσύνθετων συστημάτων. 

 Ιδίως, όταν γίνονται μεγάλες ανακατατάξεις στην οικονομία και τα 

επιχειρηματικά μεγέθη και τις δυναμικές παραμέτρους τους, που εκάστοτε 

προσδιορίζουν τα διαχρονικά αποτελέσματα, πράγμα που σημαίνει ότι η 

αγορά δεν είναι ένα ομοιογενές σύστημα με τις ίδιες παραμέτρους να ισχύουν 

για όλα τα τμήματα της. 

 

1. Η αγορά δεν είναι ένα ομοιογενές σύστημα 

 Αφού η αγορά δεν είναι ένα ομοιογενές σύστημα – κατασκεύασμα, αλλά 

εμπεριέχει πολλών τύπων επιχειρηματικές μονάδες και κλάδους, όπως π.χ. η 

αντιπαράθεση των «εταιριών παραγωγής γνωσεακής βάσεως»(Knowledge – 

based products companies), Εταιρίες γνωσιακής βάσεως παραγωγής είναι 

π.χ. : οι εταιρίες ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΙΒΜ, Intel) προγραμμάτων Η/Υ 

(Microsoft), κινητής τηλεφωνίας (ΝΟΚΙΑ κλπ), φαρμακευτικών προϊόντων, 

υψηλής πολεμικής βιομηχανίας πυραύλων, αεροσκαφών και 

τηλεκατευθυνόμενων κλπ., των επικοινωνιών, Internet, e- commerce και e – 

business κλπ., με τις καθαρά παραδοσιακού τύπου παραγωγικές εταιρίες, 

που βέβαια κινούνται λειτουργικα σε παλιά πρότυπα λειτουργιών. 

Ίσως η χαοτική θεώρηση να μην είναι πάλι η οριστική λύση του θέματος της 

πρόβλεψης των τιμών, γιατί μπορεί να είναι ισχυρή σε περιόδους οριακών 

αλλαγών των δεδομένων των αγορών και των παραμέτρων που τις 

επηρεάζουν.  

Όταν δηλαδή με όρους «Θεωρίας Συστημάτων και Θερμοδυναμικής104» το 

σύστημα «εντροπιάζει» ( κατά την πληροφοριακή και θερμοδυναμική έννοια) 

και «πέφτει» σε άλλες κατώτερες λειτουργικές καταστάσεις και ρυθμίσεις. 

Μετα από αυτά μπορούμε να πούμε ότι: 

                                            
 
104 Χατζηκωνσταντίνου Γεώργιος, 1985, Οικονομικά Συστήματα και Συστημική 
Σκέψη, τόμος Α, Εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ Θεσσαλονίκη. 
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οι αγορές είναι ένα μίγμα δυναμικών καταστάσεων διαχρονικά 

μεταλλασσόμενο, άλλοτε με γραμμική τάξη και ορθολογισμό και άλλοτε με 

χαοτικη μη γραμμική. δυναμική. 

Ίσως οι αγορές λοιπον να είναι ένα μίγμα διαχρονικά μεταλλασσόμενο άλλοτε 

με γραμμική τάξη στις αναφορές των εξελίξεων τους και άλλοτε χαοτικό – μη 

γραμμικό, σε περιόδους που αυξάνετε η Κρίση του συστήματος και η 

αναδιάρθρωση ,η αποδιάρθρωση των «λειτουργικών στηριγμάτων» ή 

δομικών λειτουργιών γραμμικού τύπου και τότε η χαοτική δυναμική να 

εμφανίζεται ισχυρή ερμηνευτικά. 

Ίσως ένας εναλλασσόμενος συνδυασμός «ορθολογικής αποτελεσματικότητας» και 

«χαοτικής δυναμικής μεταβολών», να αντιπροσωπεύει πιο καλά την πραγματικότητα 

του πολυσύνθετου, πολύπλοκου και ακραία δυναμικού συστήματος των αγορών. 

Άρα οι αγορές μπορούν να εμφανίζουν εναλλακτικά περιόδους 

λειτουργικότητας που έχουν ή εμφανίζουν σταθερότητα γραμμικού τύπου και 

τότε οι αγορές είναι αποτελεσματικές (κατά τα πρότυπα της Θ.Α.Α. – Ε.Μ.Η.). 

Και υπάρχουν ηφαιστειακά ή σεισμικά ανατρεπτικά φαινόμενα, που 

αναδιατάσσουν τις «συμπεριφορικές» μεταβλητές και το σύστημα αλλάζει 

δυναμική λειτουργίας και αποτελεσμάτων, που μπορεί να περιγραφεί 

καλύτερα από τα «δυναμικά μοντέλα», που μπορούν να αναλύσουν πιο 

σύνθετα φαινόμενα με διαχρονικά «σχίσματα» συμπεριφορών. 

Πάντως στο καθοριστικό άρθρο της κ. Nancy Nichols τονίζει ότι τελικά η 

«σωστή» μεθοδολογία για το πρόβλημα της «αριστοποίησης των επενδύσεων 

χρεογράφων» έχει να κάνει με τη δομή του παγκοσμιοποιημένου οικονομικού 

συστήματος που θέλουμε να εγκαταστήσουμε σαν παγκόσμιο καταναλωτικό 

σύστημα (δομή κεφαλαιαγορών, χρηματαγορών, προϊόντα, τύποι). 

Βλέπουμε ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ‘Metzler/Payden Europe Emerging 

Market fund’ που επενδύει σε μετοχές των αναδυομένων αγορών, ήταν της 

τάξης του 38 %, ενώ ο μέσος όρος του κλάδου αυτού των Αμοιβαίων ήταν 

12,3 % όπως φαίνεται στον πίνακα. 

Το ίδιο διάστημα (δηλ. το 2005) ο γνωστός διεθνής χρηματιστηριακός δείκτης 

‘Dow Jones Stoxx 600’ είχε απόδοση 7 % σε αξίες δολαρίου (Dollar-

denomination) ενώ σε εγχώριο νόμισμα είχε απόδοση 23,5 % (γιατί 

συμπεριλαμβάνονται και τα κέρδη από την ανατίμηση του δολαρίου). 
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Σύμφωνα με ανακοινώσεις της εταιρείας διαχείρισης του Αμοιβαίου στο 

σύνολο του χαρτοφυλακίου των 60 μετοχών που είχε ένα σημαντικό ποσοστό 

αποτελούνταν από μετοχές ‘Αναδυομένων Αγορών’ κύρια ρωσικών 

ενεργειακών μετοχών όπως της Lukoil, η Grazprom και η Sibneft. 

Όπως και μετοχές άλλων αναδυόμενων αγορών όπως η Τσεχία, η Ουγγαρία, 

την Ρουμανία και Τουρκία. 

Ειδικότερα γιατί στις δύο τελευταίες έχουν μειωθεί οι φορολογικοί συντελεστές 

των εταιρικών κερδών.  

Στην  συνέχεια  αναφερόμαστε  στις  εμπειρικές  μεθόδους  αποτίμησης.
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3.5.  ΟΙ    ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ     ΜΕΘΟΔΟΙ  ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ. 
 
Χαρακτηριστικό  των  εμπειρικών  μεθόδων  είναι  η τυποποίηση, που  τις  

κάνει  βεβαία  εύχρηστες σε  προχείρους  και  γρήγορους  υπολογισμούς 

αποτίμησης,   που  περιορίζουν  την     τεχνητή  εμφάνιση  μεγάλων  ή  

μικρών  αξιών. 

Αλλά είναι  σχετικά  αναξιόπιστες105, διότι  η   τυποποίηση  περιορίζει  τις  

δυνατότητες  να  αποδόσουν  την  περιπλοκή  πραγματικότητα της  εταιρικής  

αξίας και  άρα  ακατάλληλες  να  χρησιμοποιηθούν   για μια  σοβαρή  

αποτίμηση, γιατί δεν  μπορούν  να   συλλάβουν  όλο  το  πλάτος   και  την  

πολυπλοκότητα  των   αποτιμητικών  προϋποθέσεων 

Παρακάτω  παρουσιάζονται  οι  δυο  πιο   διαδεδομένες   εμπειρικές  μέθοδοι. 

 

1. Η μέθοδος της επιτροπής της κεφαλαιαγοράς 

    Η μέθοδος που είναι γνωστή με την παραπάνω ονομασία χρησιμοποιήθηκε 

από την επιτροπή της κεφαλαιαγοράς και χρησιμοποιείται ακόμα, παράλληλα 

με τις άλλες γνωστές μεθόδους, για τον υπολογισμό της αξίας των μετοχών 

που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και περιλαμβάνονται στα 

χαρτοφυλάκια των αμοιβαίων κεφαλαίων. Η μέθοδος αυτή περιγράφεται από 

τον τύπο:  

   ΚΠΘ + (ΜΟΚ x 12) 

Αξία επιχείρησης= 

    2 

Όπου: KΠΘ είναι η καθαρή περιουσιακή θέση της επιχείρησης και 

 ΜΟΚ είναι το μέσο οργανικό κέρδος της τελευταίας πενταετίας. 

     Σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο, η αξία της επιχείρησης είναι ο μέσος 

όρος της καθαρής περιουσιακής θέσης και του δεκαπλάσιου  των ετήσιων 

κερδών. Ο τύπος αυτός χρησιμοποιήθηκε πριν από αρκετά χρόνια όταν τα 

επιτόκια ήταν μικρότερα. Με τις σημερινές συνθήκες, ο συντελεστής 12 

κρίνεται πιθανόν ακατάλληλος. 

                                            
105 Σφαρνάς  Α., 1993, "Αποτίμηση Επιχειρήσεων",  Εκδόσεις Γαλαιός, Αθήνα 

 382



 

2. Η μέθοδος του Schmalenbach 

   H μέθοδος αυτή κεφαλαιοποιεί τα μελλοντικά κέρδη, όπως και η μέθοδος 

των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών, κάνει, ωστόσο, τις εξής 

πρόσθετες υποθέσεις: 

- Ότι η υπεραξία της επιχείρησης αποσβένεται σε έναν αριθμό ετών, έστω n. 

- Ότι τα κέρδη της επιχείρησης θα παραμένουν σταθερά διαχρονικά και ίσα με 

ένα            προβλεπτό μέγεθος. Από τα κέρδη αυτά θα πρέπει να αφαιρείται η 

απόσβεση της υπεραξίας. 

   Με βάση τις υποθέσεις αυτές βρίσκεται η αξία της επιχείρησης. 

Αποδεικνύεται ότι η αξία αυτή δίδεται από το μαθηματικό τύπο: 

 P – (V – NV) : n 

¨ V= 

   i 

O τύπος αυτός θα πρέπει να επιλυθεί ως προς V. 

Όπου: P είναι τα ετήσια κέρδη της επιχείρησης, 

          V είναι η ζητούμενη αξία της επιχείρησης, 

          NV είναι η καθαρή περιουσιακή θέση της επιχείρησης, 

          (επομένως V – NV είναι η υπεραξία) και  

          i είναι ο συντελεστής προεξόφλησης. 

Απόδειξη: Η αξία της επιχείρησης σύμφωνα με τον αρχικό ορισμό είναι ίση με 

το άθροισμα απείρων όρων μιας γεωμετρικής προόδου με σταθερό όρο τα 

ετήσια κέρδη, μετά την απόσβεση της υπεραξίας: P – (V – NV) : n και όρο της 

προόδου το 1/(1+i). 

Άρα η αξία της επιχείρησης γίνεται: 

 P – (V – NV)  : n 

V =  

               i 

καθόσον ο αριθμητής είναι ο σταθερός όρος της προόδου, δηλαδή τα ετήσια 

κέρδη μετά την αφαίρεση της υπεραξίας.  

 

Παράδειγμα : 

    Η καθαρή περιουσιακή θέση μιας επιχείρησης είναι 170 εκατ. δραχμές, τα 

ετήσια κέρδη της 35 εκατ. δραχμές και αναμένεται ότι η υπεραξία της 
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επιχείρησης θα αποσβεστεί σε 8 χρόνια. Κατάλληλος συντελεστής 

προεξόφλησης κρίνεται το 12%. 

    Με τα δεδομένα αυτά, η αξία της επιχείρησης βρίσκεται από την εξίσωση: 

 35 – (V – 170)  : 8 

V =  

  0,12 

Η εξίσωση λυομένη ως προς V δίδει V = 229.59 εκατ. δραχμές. 

     Παρατηρείται ότι παρότι η μέθοδος αυτή υποθέτει ότι η απόσβεση της 

υπεραξίας γίνεται σε έναν ορισμένο αριθμό ετών, η μείωση των κερδών κατά 

το ποσό της απόσβεσης της υπεραξίας, γίνεται για όλη τη διάρκεια των 

απείρων ετών. 

 

Μετά  την  παράθεση  των  απλών  εμπειρικών  μεθόδων,  μπαίνουμε  στο   

μέρος  των πιο  ολοκληρωμένων  επιστημονικά  λογιστικών  μεθόδων της 

αποτίμησης 

 Ξεκινώντας  από το  εννοιολογικό πλαίσιο  για  την επιλογή των   κριτηρίων  

αποτίμησης.  
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3.6.    ΟΙ ΣΥΝΘΕΤΟΤΕΡΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ  

 

Μία επιχείρηση έχει στην κατοχή της διάφορα στοιχεία ενεργητικού , δηλαδή 

κτίρια , εξοπλισμό , εμπορεύματα , διαθέσιμα.  

Εφόσον η επιχείρηση αυτή λειτουργεί και πραγματοποιεί σημαντικά κέρδη, η 

αξία της είναι μεγαλύτερη από την αξία των επιμέρους στοιχείων που έχει 

στην κατοχή της.  

Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν μικρή σχετικά περιουσία και παρόλα αυτά 

έχουν μεγάλη αξία. 

Είναι φανερό ότι η περιουσία μιας εταιρείας δεν εκφράζει μόνη της την αξία της 

εταιρείας, είναι μόνο ένα μέρος της.  

Για τον υπολογισμό της αξίας μιας επιχείρησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα 

κέρδη της, των παρελθόντων ετών και περισσότερο τα αναμενόμενα.  

Τα κέρδη μιας επιχείρησης είναι το μέτρο για την φήμη και την πελατεία της, 

για την οργάνωσή της και για όλα τα άλλα στοιχεία του ενεργητικού της που 

δεν περιλαμβάνονται στην περιουσία της, όπως αυτή απεικονίζεται106 στα 

λογιστικά της βιβλία.  

Έτσι η οικονομική επιστήμη έχει αναπτύξει διάφορες μεθόδους αποτίμησης 

που βασίζονται στην κερδοφορία των επιχειρήσεων.  

Οι μέθοδοι αυτές χρησιμοποιούνται σε πολλές παραλλαγές από τους 

οικονομικούς αναλυτές και ελεγκτές λογιστές. 

 Κάποιές μέθοδοι αποτελούν κράμα της περιουσίας και των κερδών. 

Οι σημαντικότερες107 και συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες μέθοδοι 

αποτίμησης είναι οι εξής : 

Α) Η μέθοδος της καθαρής περιουσιακής θέσης. 

Β) Η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμιακών ροών. 

Γ) Η μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών. 

Δ) Η μέθοδος της καθαρής περιουσιακής θέσης προσαυξημένης με την 

κεφαλαιοποιημένη υπερπρόσοδο των τελευταίων ή των επόμενων 5 ετών. 

Κτλ. 

                                            
106 Σφαρνάς Α. ,1993,Αποτίμηση των επιχειρήσεων , εκδ. Γαλαίος, σελ. 20. 
107 Τσακλάγκανος Α. Άγγελος, Θέματα Οικονομικής Των Επιχειρήσεων ΙΙ, εκδ. Αφοί 
Κυριακιδη-Θεσσαλονίκη 1995,  
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3.6.1.Η   εκτίμηση  για  την  καταλληλότητα των μεθόδων αποτίμησης. 
 
Όλες οι μέθοδοι της προηγούμενης παραγράφου δεν είναι τι ίδιο κατάλληλες 

για όλες τις περιπτώσεις. Ακόμα κάθε μέθοδος πρέπει να εφαρμόζεται 

λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της περίπτωσης. Έτσι :  

1.  Η μέθοδος της καθαρής περιουσίας είναι η μόνη κατάλληλη για 

επιχειρήσεις που έχουν διακόψει την λειτουργία τους.  

 Η μέθοδος της καθαρής περιουσίας είναι ακόμα κατάλληλη για επιχειρήσεις 

που είτε πραγματοποιούν ζημίες είτε πραγματοποιούν πολύ μικρά κέρδη. 

1. Όλες οι μέθοδοι που βασίζονται στα κέρδη (παρελθόντων ετών ή 

αναμενόμενα ) είναι εφαρμόσιμες μόνο σε επιχειρήσεις που η συνέχιση 

της δραστηριότητάς τους θεωρείται δεδομένη. 

       3.  Η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμιακών ροών είναι κατάλληλη για 

επιχειρήσεις με αυξανόμενα κέρδη. 

 4.  Η μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών της τελευταίας 

πενταετίας είναι κατάλληλη για επιχειρήσεις με σχετικά σταθερά διαχρονικά 

κέρδη. 

Στην πράξη χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο η μέθοδος των προεξο-

φλημένων ταμιακών ροών καθόσον : α) αναγνωρίζει ότι μεγαλύτερη σημασία 

έχουν τα αναμενόμενα, στα επόμενα χρόνια κέρδη , παρά τα κέρδη του 

παρελθόντος. β) λαμβάνει υπόψη της την φορολογία, γ) λαμβάνει υπόψη της 

τις πρόσθετες δαπάνες που απαιτούνται για να παραμένει ανταγωνιστική η 

επιχείρηση. 

 

.Η επιλογή  της  ενδεδειγμένης χρήσης των  διαφόρων  μεθόδων  
ανάλογα  με  τον  σκοπό. 
 
Ανεξάρτητα από το ποια μέθοδος είναι περισσότερο κατάλληλη για την 

αποτίμηση μιας συγκεκριμένης επιχείρησης είναι σκόπιμο να εφαρμόζονται 

όλες οι μέθοδοι και κατόπιν να συγκρίνονται τα αποτελέσματα όλων των 

μεθόδων. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να εκτιμηθεί καλύτερα το δυναμικό μιας 

επιχείρησης και να προσδιοριστεί η αξία της υπό διαφορετικές συνθήκες.  
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 Η γενική Λογιστική ρουτίνα  της αποτίμησης της αξίας μιας επιχείρησης 
. 
Μέσα από τις μεθόδους της αποτίμησης108  των επιχειρήσεων δίνεται η αξία 

μιας επιχείρησης .Ποιος όμως είναι ο τρόπος, οι εργασίες που 

χρησιμοποιούνται μέσα από κάθε μέθοδο για να γίνει η αποτίμηση;  

Η εργασία της αποτίμησης της αξίας περιλαμβάνει τρία στάδια: 

 1. Πρώτα από όλα , ο ελεγκτής λογιστής ή ο οικονομικός αναλυτής , ο 

οποίος κάνει την αποτίμηση της εταιρίας πρέπει να έχει γενικές πληροφορίες 

για την επιχείρηση, ώστε να γίνει ο προγραμματισμός της εργασίας της 

αποτίμησης.  

2 Το δεύτερο στάδιο είναι η κύρια εργασία της αποτίμησης , η ελεγκτική 

εργασία και οι υπολογισμοί. 

3. Τέλος γίνεται η έκθεση της αποτίμησης ,με βάση τα παρακάτω:  

 -Ιστορικό της επιχείρησης :  

-Στοιχεία που βασίστηκε η αποτίμηση :  

-Εφαρμοστέες μέθοδοι προσδιορισμού της αξίας  

-Επιλογή μεθόδων  

-Βασικές παραδοχές : 

-Υπολογισμοί της αξίας  

-Γεγονότα που συνέβησαν μετά την εκτίμηση  

α)σύναψη νέων συμβάσεων με πελάτες 

β)διαπραγμάτευση ή ανάληψη νέων αντιπροσωπειών 

γ)μεταβολή προσώπων στην διεύθυνση της επιχείρησης. 

-Συμπεράσματα :Στο τμήμα των συμπερασμάτων ανήκει η επιγραμματική 

ανακεφαλαίωση της εντολής, των χρησιμοποιηθέντων μεθόδων, καθώς και η 

σύγκριση των αποτελεσμάτων των διαφόρων μεθόδων.  

-Παράρτημα  

Σημεία ιδιαίτερης προσοχής. 

Στην παράγραφο αυτήν θα γίνει ιδιαίτερη μνεία ορισμένων σημείων που 

αποτελούν κλειδιά για μια καλή μελέτη αποτίμησης. 

Κατ’ αρχήν κατά την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού γίνεται 

                                            
108 Κοσμίδης Κοσμάς, 2007, Διδακτικές Σημειώσεις στη Αποτίμηση 
Επιχειρήσεων, τμήμα Δ/Π, ΤΕΙ-Καβάλας . 
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προσπάθεια διαχωρισμού των λειτουργικών και των μη λειτουργικών 

στοιχείων. Μη λειτουργικά στοιχεία είναι : 

-αδρανή πάγια. 

-πάγια εκτός εκμετάλλευσης. 

-συμμετοχές και χρεόγραφα. 

-δάνεια προς τρίτους ή προς το προσωπικό.  

-καταθέσεις ή μετρητά περισσότερα από τα απαραίτητα για την ασφαλή 

λειτουργία της επιχείρησης. 

Δεύτερον, η αποτίμηση μια επιχείρησης βασίζεται στην υπόθεση πως η 

λειτουργικότητά της παραμένει άθικτη. Αυτό σημαίνει πως η επιχείρηση 

προβαίνει σε όλες εκείνες τις δαπάνες που της επιτρέπουν να συνεχίσει 

μακροχρόνια τη λειτουργία της. Έτσι, στις δαπάνες πρέπει να προβλεφθούν 

όλα τα έξοδα συντήρησης κτιρίων και μηχανημάτων, τα έξοδα επιμόρφωσης 

προσωπικού, συνήθη έξοδα παράστασης κ.λ.π. Τα έξοδα αυτά μπορούν να 

αποφευχθούν βραχυχρόνια , αλλά αυτό θα είχε σαν συνέπεια τη μείωση της 

λειτουργικότητας της επιχείρησης. 

Τρίτον, οι νέες ευκαιρίες εμπορίας και νέοι πελάτες, λαμβάνονται υπόψη 

για τον υπολογισμό των κερδών, μόνο στο βαθμό που αποτελούν κανονική 

πορεία των εργασιών και δικαιολογούνται από την εμπειρία του παρελθόντος. 
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3.7. Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Value of Equity). 
 
Εισαγωγικά   για  τον υπολογισμός της καθαρής περιουσίας της εταιρίας. 
 
Η αξία της καθαρής περιουσίας της εταιρίας είναι η αθροιστική  αξία των  

κάτωθι  στοιχείων:  

α) των λειτουργικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης.  

Συν 

β) τα μη λειτουργικά (επενδύσεις σε ξένες εταιρίες)  

 Μείον 
γ) την αξία των χρεών και μη λειτουργικών υποχρεώσεων. 

Έχουμε    έτσι τις «προβολές» του Free cash flow και την προεξόφλησή τους 

με το WACC, αλλά δεν έχουμε αποτιμήσει τις προβολές (projections) των 

Free cash flow, πάνω στις οποίες βασίσαμε την αποτίμηση.  

Και το ερώτημα είναι πως οι προβολές, συγκρίνονται με την παρελθούσα 

απόδοση ή με άλλες εταιρίες.  

Ποια είναι τα οικονομικά δεδομένα της εταιρίας, και η έκφρασή τους με τον 

τρόπο που έγινε η κατανόηση από τα διοικητικά στελέχη και τους άλλους 

ενδιαφερόμενους; Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες που μπορούν ν’ 

αυξηθούν την αξία της επιχείρησης;  αυτό πρέπει ταυτόχρονα να κάνουμε 

αναφορά και ανάλυση των κατευθυντήριων υποκείμενων οικονομικών αξιών 

της εταιρίας (value drivers) 

Έτσι ενώ η αξία βασίζεται πάνω στις προεξοφλημένες καθαρές ταμειακές 

ροές (discounted free cash flow).  

Οι κατευθυντήριες υποκειμενικές αξίες της εταιρίας μπορεί επίσης να είναι οι 

κατευθυντήριες του Free cash flow. Υπάρχουν λοιπόν δύο «κατευθυντήριες 

κλειδιά» (key drivers) του Free cash flow και συμπερασματικά και της αξίας 

της εταιρίας.  

Το πρώτο είναι ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνονται τα έσοδά της(growth rate), 

τα κέρδη και η «κεφαλαιακή της βάση».  

Το δεύτερο είναι η απόδοση επί του επενδυμένου κεφαλαίου που σχετίζεται 

και με το κόστος των χρηματοοικονομικών κεφαλαίων. Γι αυτό μια εταιρία που 

έχει υψηλότερα κέρδη για κάθε επενδυμένο ευρώ αποτιμάται και σε 

υψηλότερη τιμή από την ‘άλλη που έχει χαμηλότερη απόδοση κερδών ανά 

επενδυμένο ευρώ. Παρόμοια και μια γρηγορότερα αναπτυσσόμενη εταιρία (a 
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faster growing) αποτιμάται υψηλότερα, από μια χαμηλότερου ρυθμού 

ανάπτυξης εταιρία «β»έστω και αν και οι δύο δεν έχουν το ίδιο ποσοστό 

απόδοσης επί του επενδυμένου κεφαλαίου και εφ’ όσον ακόμη αυτό το 

ποσοστό απόδοσης είναι αρκετό και ικανοποιητικό για τους επενδυτές.  

Μια  παραπλήσια  έννοια  και μέθοδος  είναι  και αυτή  που  ακολουθεί 

 
 
3.7.1. Η μέθοδος της καθαρής περιουσιακής θέσης 
 
Γενικά 

, Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται  όταν  η  εταιρία  είναι  ζημιογόνος, είτε  όταν  

τα κέρδη της είναι μικρά, σε κάθε   δε περίπτωση παράλληλα με την τυχόν 

εφαρμογή άλλων μεθόδων.  

Σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις η εφαρμογή άλλων μεθόδων χρησιμοποιεί 

την καθαρή περιουσιακή θέση της επιχείρησης σαν βασικό στοιχείο των 

υπολογισμών  της.  

Όμως, η κύρια χρησιμότητα της μεθόδου εντοπίζεται στις περιπτώσεις 

που η επιχείρηση είτε είναι ζημιογόνος, είτε τα κέρδη της είναι μικρά σε 

σχέση με την περιουσία της, οπότε όλες οι άλλες μέθοδοι είναι ανεφά-

ρμοστες σε  αυτές  τις  περιπτώσεις.  

Σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής περιουσιακής θέσης, η αξία μιας επιχεί-

ρησης είναι ίση με τα ίδια κεφάλαιά της όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό 

της. 

 Όπως είναι γνωστό, ο ισολογισμός μιας εταιρείας περιλαμβάνει μόνο τα 

στοιχεία εκείνα που αποκτήθηκαν από την επιχείρηση με κάποιο κόστος και 

αποτελούν ευδιάκριτα αντικείμενα και δεν περιλαμβάνει τα άλλα στοιχεία που 

είναι γνωστά σαν αέρας ‘η  υπεραξία  της επιχείρησης" 

 Η εκτίμηση της καθαρής περιουσιακής θέσης. 

Από τους παραπάνω λόγους προκύπτει ότι τα Ίδια Κεφάλαια των επιχειρή-

σεων, όπως εμφανίζονται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους, δεν 

απεικονίζουν πιστά την περιουσιακή θέση, αλλά αποτελούν την αφετηρία 

μονάχα για τον υπολογισμό της καθαρής περιουσιακής θέσης της επιχεί-

ρησης. 
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Η εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής περιουσιακής θέσης μπορεί να γίνει με δύο 

τρόπους: 

α. Με την εξαρχής σύνταξη ισολογισμού, στον οποίο όλα τα στοιχεία του 

ενεργητικού και του παθητικού αποτιμώνται εκ νέου. Η καθαρή περιουσιακή 

θέση θα προκύπτει σαν διαφορά όλων των στοιχείων του παθητικού, πλην 

των ιδίων κεφαλαίων, από το σύνολο του ενεργητικού. 

β. Με τη διόρθωση των επιμέρους στοιχείων του δημοσιευμένου 

ισολογισμού και την αντίστοιχη διόρθωση των ιδίων κεφαλαίων. 

Και οι δύο τρόποι προϋποθέτουν έλεγχο του ισολογισμού από ελεγκτή 

λογιστή και ενδεχόμενα εκτίμηση ορισμένων στοιχείων του ενεργητικού από 

ειδικό εκτιμητή. 

Ο δεύτερος τρόπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρόχειρα από έναν έμπειρο 

αναγνώστη δημοσιευμένου ισολογισμού που θέλει να υπολογίσει την κατά 

προσέγγιση καθαρή περιουσιακή θέση μιας εταιρείας. Η αναμόρφωση των 

"ιδίων κεφαλαίων" γίνεται βάση τις παρατηρήσεις της προηγούμενης 

παραγράφου, και με βοήθεια των παρατηρήσεων του πιστοποιητικού 

ελέγχου, που δημοσιεύεται μαζί με τον ισολογισμό. 

 

Eπαναπoτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού. 

Η αποτίμηση κάθε στοιχείου του ενεργητικού (πάγια, αποθέματα, απαιτήσεις 

κ.λπ.) και του παθητικού (υποχρεώσεις) προϋποθέτει, φυσικά, έλεγχο σε 

βάθος. Από τον έλεγχο αυτό εντοπίζονται τα σημεία εκείνα που απαιτούν 

διόρθωση, δηλαδή επαναποτίμηση. 

Εδώ θα αναφέρουμε ότι η αποτίμηση θα πρέπει να στηρίζεται σε πραγματικά 

δεδομένα και όχι σε ιστορικές αξίες. Για παράδειγμα, τα μηχανήματα μιας 

εταιρείας που είναι κερδοφόρος, θα πρέπει να αποτιμηθούν σε τιμές 

αντικατάστασης (μειωμένες κατά τις αποσβέσεις), ενώ για μια εταιρεία υπό 

εκκαθάριση σε τιμές παλαιού εξοπλισμού που πληρώνει η αγορά. 

Όσον αφορά τα άλλα στοιχεία του ενεργητικού, όπως τα αποθέματα, οι 

απαιτήσεις της επιχείρησης, τα εισπρακτέα γραμμάτια και οι επιταγές, όλα θα 

πρέπει να αποτιμηθούν σε πραγματικές τρέχουσες τιμές. 

Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης θα πρέπει και αυτές να εκτιμηθούν στις 

πραγματικές τους διαστάσεις και αποτελεί ιδιαίτερη ευθύνη του εκτιμητή να 
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αποτιμηθούν εξαντλητικά και ολοκληρωτικά όλες οι υποχρεώσεις, ακόμα και 

οι πιθανές να γεννηθούν στο μέλλον. Για τις τελευταίες αυτές είναι σκόπιμο να 

δημιουργηθούν προβλέψεις στο παθητικό, ανάλογα με την πιθανότητα της 

ενδεχόμενης εμφάνισής τους. 

 

 Αξία   επιχείρησης υπό εκκαθάριση 

 

Για την αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης που έχει διακόψει τη λειτουργία 

της ή βρίσκεται υπό εκκαθάριση, απαιτείται η εφαρμογή ιδιαίτερων κανόνων:-

Τα πάγια αποτιμώνται σε τιμές ρευστοποίησης που είναι κατώτερες από τις 

κανονικές τιμές της αγοράς για μεταχειρισμένα πάγια. Σε περίοδο οικονομικής 

κρίσης, η μείωση της αξίας είναι μεγάλη. 

Τα εμπορεύσιμα αποτιμώνται και αυτά σε τιμές μικρότερες της αγοράς, αφού 

η αγορά προϋποθέτει πλήρη γκάμα προϊόντων, πιστώσεις, και κάποιο λογικό 

χρονικό διάστημα ρευστοποίησης.  

Όσο απομένουν υπόλοιπα προϊόντων τόσο πέφτει η τιμή τους. 

Οι απαιτήσεις μειώνονται, επίσης, αρκετά από την ονομαστική τους αξία.  

Είναι κανόνας της αγοράς να πληρώνονται κατά προτεραιότητα εκείνοι οι 

προμηθευτές από τους οποίους αναμένονται καινούριες παραλαβές, έτσι 

ώστε τα ανοιχτά υπόλοιπα να μένουν μακροχρόνια σταθερά. Λίγοι είναι 

πρόθυμοι να πληρώσουν μια επιχείρηση υπό εκκαθάριση εκτός εάν είναι 

απολύτως υποχρεωμένοι. 

Η υποχρέωση για αποζημιώσεις απολυόμενου προσωπικού υπολογίζεται εις 

ολόκληρο. 

Στις υποχρεώσεις προστίθεται ο φόρος που αντιστοιχεί στα αφορολόγητα 

αποθεματικά.  

Επιπλέον, για τις επιχειρήσεις υπό εκκαθάριση υπολογίζονται οι 

αναμενόμενες υποχρεώσεις από νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί 

(ενοικιαστήρια συμβόλαια, leasing, συμβάσεις με ρήτρες κ.λπ.). 

Στις παραπάνω έννοιες πρέπει να γίνουν οι εξής διευκρινίσεις: 

Τα οργανικά κέρδη περιλαμβάνουν όλα τα οργανικά έσοδα και τα οργανικά 

έξοδα (κόστος εκμετάλλευσης, έξοδα διοίκησης και διάθεσης) της 

επιχείρησης, πλην των τόκων των δανειακών κεφαλαίων. 

Η εκτίμηση των εσόδων και των εξόδων γίνεται, όπως και στη μέθοδο της 
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κεφαλαιοποίησης των οργανικών κερδών, υπό φυσιολογικές συνθήκες, χωρίς 

να λαμβάνονται υπόψη έκτακτα γεγονότα που επηρεάζουν τις τιμές και το 

κόστος, απεργίες προσωπικού, κόστος υπεράριθμου προσωπικού κ.λ.π 

Αντίθετα με τη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμιακών ροών, τα κέρδη 

υπολογίζονται μετά από τις αποσβέσεις, αφού η έννοια της υπερπροσόδου 

υποθέτει ότι η καθαρή περιουσία της επιχείρησης παραμένει άθικτη, όπως 

ακριβώς και το κεφάλαιο παραμένει άθικτο όταν τοκίζεται. 

Κατά τον υπολογισμό των οργανικών κερδών δεν λαμβάνεται υπόψη η 

δαπάνη για τόκους δανείων, καθόσον ο υπολογισμός της υπερπροσόδου 

απαιτεί την αφαίρεση από τα κέρδη υποθετικών τόκων για ολόκληρο το 

απασχολούμενο κεφάλαιο και όχι μόνο για ξένα δάνεια. 

Μια τελευταία παρατήρηση όσον αφορά τα οργανικά κέρδη, αφορά τον 

υπολογισμό τους σε σταθερές τιμές. Η χρησιμοποίηση σταθερών τιμών τόσο 

για τα προϊόντα της επιχείρησης όσο και για τις εισροές της, διευκολύνει τους 

υπολογισμούς και καθιστά τη μέθοδο πρακτική. 

 

Στο απασχολούμενο κεφάλαιο πρέπει να περιληφθούν μόνο τα στοιχεία του 

ενεργητικού που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση με κανονικό τρόπο για 

την επίτευξη των οργανικών κερδών. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα αδρανή 

περιουσιακά στοιχεία, οι συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις καθώς και τα στοι-

χεία του ενεργητικού που υποαπασχολούνται (στο μέτρο που 

υποαπασχολούνται). 

Έτσι, για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση λειτουργεί σε οικόπεδο 50 

στρεμμάτων, ενώ για την κανονική λειτουργία της αρκούν 5 μόλις στρέμματα, 

για τον υπολογισμό της υπερπροσόδου της δεν θα πρέπει να περιληφθεί στο 

απασχολούμενο κεφάλαιο η αξία των 50 στρεμμάτων, αλλά ένα μικρό μόνο 

τμήμα αυτής. 

 

Το επιτόκιο χρησιμοποιείται από τη μέθοδο αυτή για τον υπολογισμό της 

κανονικής προσόδου της καθαρής λειτουργικής θέσης. Κάτω από συνθήκες 

σταθερότητας των τιμών, το κατάλληλο επιτόκιο θα ήταν το τραπεζικό 

επιτόκιο καταθέσεων, αφού ο επενδυτής συγκρίνει πάντα τις αποδόσεις της 

επιχείρησης με τον τόκο που θα έπαιρνε αν τόκιζε τα χρήματά του σε κάποια 

τράπεζα.  
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Όμως, κάτω από συνθήκες έντονου πληθωρισμού το επιτόκιο καταθέσεων 

παύει να είναι κατάλληλο. Από τη στιγμή που ο υπολογισμός των οργανικών 

κερδών έγινε σε σταθερές τιμές και όχι σε πληθωριστικές, χρειάζεται να γίνει 

κάποιος αποπληθωρισμός και στο επιτόκιο. Οι τιμές του επιτοκίου που 

χρησιμοποιούνται στην πράξη κυμαίνονται από 8 μέχρι 10%. 

 

 Για το συντελεστή προεξόφλησης των υπερπροσόδων ισχύει ό,τι αναφέρθηκε 

στα προηγούμενα κεφάλαια. Μερικοί συγγραφείς ταυτίζουν το συντελεστή 

προεξόφλησης με το επιτόκιο. Ορθό είναι να χρησιμοποιείται ένας τέτοιος 

συντελεστής προεξόφλησης που να ενσωματώνει τους πιθανούς κινδύνους 

της επιχείρησης. 

Ο υπολογισμός των υπερπροσόδων των επόμενων πέντε ετών, μπορεί να 

γίνει και πάλι μέσα από διαδοχικούς πίνακες: 

 - Πίνακες εξέλιξης των διαφόρων μεγεθών της επιχείρησης 

(πωλήσεων, προσωπικού, δαπανών κ.λπ.) 

 - Πίνακας υπολογισμού των οργανικών κερδών. 

 - Πίνακας υπολογισμού της υπερπροσόδου. 

Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των υπερπροσόδων δεν υπάρχει καμία 

δυσκολία. Ο υπολογισμός της παρούσας αξίας των υπερπροσόδων γίνεται με 

βάση το μαθηματικό τύπο για το άθροισμα απείρων όρων μιας φθίνουσας 

γεωμετρικής προόδου. Αν ο σταθερός όρος της προόδου είναι α και 

παριστάνει τη μέση υπερπρόσοδο και ο λόγος της προόδου είναι: 1 : (1+i), 

όπου i είναι ο συντελεστής προεξόφλησης, τότε η παρούσα αξία των 

υπερπροσόδων είναι: 

 ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ = α / i Η αξία αυτή προστίθεται στην καθαρή περιουσιακή 

θέση. 

Με τους παραπάνω ορισμούς του απασχολούμενου κεφαλαίου και της 

υπερπροσόδου συγκρίνονται η απόδοση του λειτουργικού ενεργητικού στην 

επιχείρηση (οργανικό κέρδος) και η απόδοσή του σε έντοκη κατάθεση 

(κανονική πρόσοδος). Μερικοί συγγραφείς κάνουν τη σύγκριση κατά 

διαφορετικó τρόπο : Αντί για το απασχολούμενο κεφάλαιο υπολογίζουν την 

καθαρή λειτουργική θέση της επιχείρησης, που είναι η καθαρή περιουσιακή 

θέση της επιχείρησης μείον τις υποχρεώσεις της. Με τον τρόπο αυτό, η 

κανονική πρόσοδος υπολογίζεται πάνω σε ένα μικρότερο ποσό. Στην 
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περίπτωση αυτή όμως, θα πρέπει και το οργανικό κέρδος να αντιστοιχεί στην 

καθαρή λειτουργική θέση και όχι στο απασχολούμενο κεφάλαιο , θα πρέπει , 

δηλαδή να είναι το κέρδος μετά από τις χρηματοοικονομικές δαπάνες και όχι 

πριν όπως περιγράφηκε παραπάνω. 

 

Χαρακτηριστικά και καταλληλότητα της μεθόδου. 

Αξίζει να επισημανθούν τα εξής χαρακτηριστικά της μεθόδου αυτής. 

Πρώτον, αγνοεί τη διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση των εισοδημάτων 

από εμπορικές επιχειρήσεις και των εισοδημάτων από τόκους. Δεδομένου ότι 

η φορολογική αντιμετώπιση των εμπορικών κερδών είναι δυσμενέστερη, η 

μέθοδος τείνει να υπερτιμά την αξία της επιχείρησης. 

Δεύτερον, αγνοεί το γεγονός ότι η χρηματοοικονομική επιβάρυνση της 

επιχείρησης (η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των 

οργανικών κερδών) υπολογίζεται με μεγαλύτερο επιτόκιο από εκείνο που 

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της κανονικής προσόδου. Ο παράγων 

αυτός οδηγεί, επίσης, σε υπερεκτίμηση της αξίας. 

Τρίτον, υπολογίζει τα οργανικά κέρδη υπό ιδανικές συνθήκες λειτουργίας 

της επιχείρησης, ενώ οι συνθήκες της αγοράς και η κεφαλαιακή διάρθρωση 

της επιχείρησης μπορεί να προδιαγράφουν μειωμένο βαθμό αξιοποίησης του 

παραγωγικού δυναμικού. 

Τέταρτον, κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου των υπερπροσόδων, 

αγνοείται η πορεία των κερδών πέραν της πενταετίας. 

Έτσι, αν η πορεία των κερδών αναμένεται έντονα ανοδική, η μέθοδος τείνει 

να υποτιμά την αξία της επιχείρησης. 

Η μέθοδος αυτή καλύπτει την αδυναμία της προηγούμενης (των 

κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών), η οποία αγνοεί την περιουσιακή 

θέση της επιχείρησης. Είναι κατάλληλη για βιομηχανικές επιχειρήσεις με 

μεγάλη καθαρή περιουσιακή θέση και είναι ακατάλληλη για τράπεζες, 

εμπορικές επιχειρήσεις με μικρό απασχολούμενο κεφάλαιο καθώς και για 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 
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3.8. ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 

 

 Εισαγωγικά. 

Οι μέθοδος αυτή βασίζετε αποκλειστικά στα πραγματοποιηθέντα ή στα 

αναμενόμενα οργανικά κέρδη της επιχείρησης. 

Στην εκδοχή της μεθόδου που υπολογίζονται τα αναμενόμενα οργανικά 

κέρδη, υπάρχει αρκετή ομοιότητα με τη μέθοδο των προ εξοφλημένων 

ταμιακών ροών. Η ομοιότητα έγκειται στην κεφαλαιοποίηση των 

αναμενόμενων ωφελημάτων από την επιχείρηση. 

Οι κύριες διαφορές από τη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμιακών ροών είναι 

οι εξής: 

Διαφέρει η έννοια των ωφελημάτων, αφού η μια μέθοδος χρησιμοποιεί τα 

ταμιακά πλεονάσματα και, μάλιστα, μετά από τους φόρους, ενώ η άλλη τα 

οργανικά κέρδη. 

Η μια μέθοδος (των προεξοφλημένων ταμιακών ροών) υπολογίζει, συνήθως, 

την αξία του ενεργητικού (δηλαδή, την αξία της επιχείρησης χωρίς δανειακές 

υποχρεώσεις) και σε δεύτερη φάση την αξία της επιχείρησης, ενώ η άλλη 

μέθοδος υπολογίζει απευθείας την αξία της επιχείρησης. 

Πρέπει να τονιστεί ότι οι παραλλαγές109 της μεθόδου των κεφαλαιοποιημένων 

οργανικών κερδών σε αντίθεση με τη μέθοδο των προ εξοφλημένων ταμιακών 

ροών, η οποία επιχειρεί ακριβή αποτίμηση των πλεονεκτημάτων του 

επενδυτή, είναι περισσότερο τυποποιημένα εργαλεία οικονομικής ανάλυσης. 

Η "τυποποίηση" είναι ιδιαίτερα φανερή όταν η μέθοδος χρησιμοποιεί τα κέρδη 

της τελευταίας πενταετίας. 

Όμως και στην περίπτωση που κεφαλαιοποιούνται τα κέρδη της επόμενης 

πενταετίας, η άγνοια της φορολογίας, σε συνδυασμό με ορισμένες 

απλουστευμένες υποθέσεις, οδηγούν σε λιγότερο ακριβείς αποτιμήσεις. 

                                            
5. 109 Τσακλάγγάνος Α., 1995,θεματα  οικονομικής  των  επιχειρήσεων, 

Αποτίμηση  επιχειρήσεων, Εκδ. Αφοί  Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 
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3.8.1.  Τα  κεφαλαιοποιημένα  κέρδη σαν  οικονομική αξία της  επιχ-σης. 
Η προσέγγιση των οικονομολόγων. 
 

1. Η προσέγγιση της αξίας από πλευράς των οικονομολόγων110 (την 

χρηματοοικονομική προσέγγιση την αναφέραμε παραπάνω) που καλείται για 

αυτό «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ» βασίζεται στο επίπεδο των 

πιθανών/αναμενομένων κερδών της (κάθε) επιχείρησης και βασίζεται στην 

οικονομική αρχή «ότι οι παρούσες αξίες εξαρτώνται από τα μελλοντικά κέρδη 

που αναμένεται να πραγματοποιηθούν». 

Βασίζετε δηλαδή στην αντίληψη της «κεφαλαιοποίησης του μέσου όρου των 

πραγματοποιούμενων κερδών μιας σειράς ετών»με την προκαθορισμένη 

(ρητή) υπόθεση ότι το ύψος της κερδοφορίας αυτής θα μένει (σταθερά) και 

στο προσεχές μέλλον. Έτσι αποκαλείται η «μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων 

κερδών» Capitalized Earnings method).  

Είναι προφανής όμως η σοβαρή αδυναμία της μεθόδου αυτής που και 

βασίζεται στην σχετικά απλή έννοια του «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ» 

(αν και εμφανίζει καλύτερα ποσοτικά δεδομένα (σε όρους 

παραβλεψιμότητας) είναι δύσκολο να υπολογισθεί στην πράξη και έτσι 

χρησιμοποιείται το «Λογιστικό Κέρδος – Εισόδημα» σαν υποκατάστατό 

του, αφού αφαιρεθούν τα έκτακτα έσοδα και δαπάνες. 

2. Και εδώ επίσης, μπαίνει το θέμα της σκόπιμης επιλογής κατόπιν 

Λογιστικών αρχών που αναφέρονται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εταιρίας 

από τις εκάστοτε διοικήσεις, προκειμένου να «ωραιοποιήσουν» 

(παρουσιάσουν πιο βελτιωμένα) τα αποτελέσματα για ευνόητους λόγους και 

έτσι χάνονται στοιχεία που θα έχουν μεγαλύτερη συγκρισιμότητα και 

αντικειμενικότητα στον προσδιορισμό της αξίας της εταιρίας μέσω της 

αποτίμησής της.  

Έτσι καταλήγουμε στην αποδοχή μάλλον της χρήσης των αριθμών του cash 

flow, αφού και τα διάφορα στατιστικά τεστ δείχνουν μεγαλύτερη συσχέτιση 

(correlation) με την οικονομική έννοια του «καθαρού εισοδήματος».  

                                            
110 Filios, Vassilios P. (1996), ‘‘Valuation Models of the Firm:Theory and 
practice’’. A paper presented at the International Conference in Quantitative 
Analysis, which took place at the University of Piraeus – Greece (7-9 
November, 1996) 
 

 397



Δηλαδή η αναγωγή (discounting) των μελλοντικών καθαρών ταμειακών ροών 

(net cash flows) σε παρούσες αξίες μας οδηγεί στον υπολογισμό της 

«Συνολικής Αξίας» της εταιρίας, που είναι «υπό υποτίμηση».  

Αφού βέβαια αφαιρεθεί, η τρέχουσα αξία των συνολικών δανείων της και έτσι 

καταλήγουμε στην «αξία της καθαρής θέσης» (value of net worth) της 

εταιρίας. Και εδώ όμως μπαίνει το πρόβλημα του πως θα επιλεγεί ο 

προεξοφλητικός παράγοντας.  

 

3.8.2. Το ζήτημα της επιλογής του προεξοφλητικού παράγοντα 

Στο ζήτημα λοιπόν της επιλογής του προεξοφλητικού παράγοντα 

(discount factor) υπάρχει μια αβεβαιότητα ως προς το ύψος (τιμή) του, λόγω 

των υποκειμενικών συνθηκών και κρίσεων των αναλυτών (επενδυτή) που 

λειτουργούν και συναλλάσσονται στις κεφαλαιαγορές.  

Δηλαδή δεν υπάρχει ένας στάνταρ καθορισμένος παράγοντας προεξόφλησης 

αλλά ένα φάσμα ή περιοχή τιμών που μπορεί να πάρει αυτός ο παράγοντας 

και το ύψος του εξαρτάται από τις ευνοϊκές ή αρνητικές αγορές, και  τις 

συνθήκες και την ψυχολογία που επικρατεί εκάστοτε στις κεφαλαιαγορές.  

Αυτά επηρεάζουν την «κρίση και την εκτίμηση» των επενδυτών και των 

αναλυτών, για το που είναι το ύψος (τιμή) της αποτίμησης μιας επιχείρησης 

(σε κάθε χρονική φάση). Δηλαδή είναι αρκετά υποκειμενική η επιλογή της του 

παράγοντα. Δηλαδή θα λέγαμε ότι η τιμή του παράγοντα αυτού εξαρτάται από 

την εκάστοτε «συνάρτηση χρησιμότητας» του επενδυτή/αναλυτή. 

Έτσι το προεξοφλητικό επιτόκιο πρέπει να αντανακλά την «σειρά των 

ταμιακών ροών» που εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει η υπό αναφορά εταιρία 

και βέβαια στον καθορισμό του ύψους της, θα ληφθεί ενδεικτικά και το 

επιτόκιο των ομολογιακών τίτλων δημοσίου και ιδιωτών, σαν στοιχεία 

απόδοσης του κόστους επενδύσεων κεφαλαίου σε έναν τύπο προϊόντων τω 

κεφαλαιαγορών.  
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3.8.3. Η μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών των 
επόμενων ετών 
 
Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται πρακτικά σε επιχειρήσεις, οι οποίες πρόκειται 

να έχουν δυναμική αναπτυξιακή πορεία μελλοντικά, δηλαδή να έχουν 

αυξημένα μελλοντικά κέρδη, τα οποία θα εκτιμηθούν, μέσα από τα οργανικά 

κέρδη του παρελθόντος. 

. 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η αξία της επιχείρησης είναι ίση: 

Α) με την προεξοφλημένη αξία των οργανικών κερδών των επομένων 5 έως 8 ετών,  

πλέον  

Β) την προεξοφλημένη υπολειμματική αξία και  

επιπλέον 

Γ) την αξία των μη λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων.  

 

 Κατά την εφαρμογή αυτής της μεθόδου θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά 

κάποιες υποθέσεις. 

α )  Τα  οργανικά  κέρδη  δεν  περιλαμβάνουν 

 

Δεν υπάρχει κάποια επίσημη περιγραφή της μεθόδου που να προσδιορίζει 

αυθεντικά τις κατάλληλες υποθέσεις για την εφαρμογή της μεθόδου.  

Έτσι, οι υποθέσεις που γίνονται είναι συνήθως παρόμοιες με εκείνες που 

έγιναν κατά τη χρησιμοποίηση της μεθόδου των προεξοφλημένων ταμιακών 

πλεονασμάτων: 

 - Τα οργανικά κέρδη δεν περιλαμβάνουν άλλα έσοδα πλην εκείνων που 

προέρχονται από πωλήσεις προϊόντων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών, τα δε 

έξοδα (σε αντίθεση με τη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμιακών ροών), δεν 

περιλαμβάνουν έκτακτα έξοδα όπως πρόστιμα, τόκους υπερημερίας κ.λπ. 

 - Για τον υπολογισμό των οργανικών αποτελεσμάτων λαμβάνονται υπόψη 

και οι χρηματοοικονομικές δαπάνες, δηλαδή οι τόκοι των ξένων κεφαλαίων 

καθώς και οι αποσβέσεις. 

 - Η εκτίμηση των εσόδων και των εξόδων γίνεται και πάλι υπό συνθήκες 

φυσιολογικής λειτουργίας της επιχείρησης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη 

γεγονότα που διαταράσσουν την αγορά και προκαλούν απότομες μεταβολές 
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στις τιμές ή επηρεάζουν την ομαλή εξέλιξη της παραγωγής, και. δημιουργούν 

υποαπασχόληση τμημάτων της επιχείρησης. 

 - Και για τη μέθοδο αυτή η υπόθεση των σταθερών τιμών αποτελεί 

σημαντική απλοποίηση. Όλοι οι υπολογισμοί μπορούν να γίνονται σε 

τρέχουσες τιμές. 

δ) Η μέθοδος αυτή αγνοεί την ανάλυση κινδύνου της επιχείρησης και 

χρησιμοποιεί τη μείον απόδοση της αγοράς.  

Σε άλλες περιπτώσεις απλά χρησιμοποιείται ένα αποπληθωρισμένο 

τραπεζικό επιτόκιο. 

ε) Ο χρονικός ορίζοντας για την κεφαλαιοποίηση των κερδών της επιχείρησης 

είναι συνήθως 5-8  χρόνια. 

στ) Η εκτίμηση των εσόδων και εξόδων της επιχείρησης γίνεται υπό συνθήκες 

φυσιολογικής λειτουργίας και δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη παράμετροι 

αστάθμητοι που σχετίζονται με μεταβολές στην αγορά. 

Η μέθοδος αυτή είναι χρήσιμη για επιχειρήσεις κερδοφόρες με λίγα πάγια 

στοιχεία και όχι σημαντικές μεταβολές στην κεφαλαιακή τους διάρθρωση. 

Συμπερασματικά: η μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων οργανικών 

κερδών είναι τόσο αποδεκτή από τη σύγχρονη οικονομική ανάλυση όσο 

και χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησης εταιρειών προς εξαγορά ή συγχώνευση 

αποτιμούμενων, αρκεί  να  ζυγίζε ι  όσο  το  δυνατόν περισσότερο τους 

αστάθμητους παράγοντες της αγοράς. 

Με την υπόθεση των σταθερών τιμών που έγινε παραπάνω, οι συνήθεις 

τιμές του συντελεστή κεφαλαιοποίησης με ενσωματωμένο το στοιχείο του 

κινδύνου είναι από 10% μέχρι 16%. 

Ο χρονικός ορίζοντας για την κεφαλαιοποίηση των κερδών της επιχείρησης 

είναι συνήθως 5 χρόνια. 

- Η υπολειμματική αξία της επιχείρησης υπολογίζεται όπως και στη μέθοδο 

των προ εξοφλημένων ταμιακών ροών: ανάλογα με το αν η πορεία των 

κερδών αναμένεται ανοδική ή πτωτική, λαμβάνονται υπόψη τα κέρδη μιας 

δεύτερης σειράς ετών προεξοφλημένα στο τέλος του χρονικού ορίζοντα ή η 

περιουσιακή θέση της εταιρείας. Στην πρώτη περίπτωση τα ετήσια κέρδη της 

δεύτερης σκειράς είναι ίσα με το μέσο όρο των κερδών της πρώτης περιόδου. 

Το απασχολούμενο κεφάλαιο δεν λαμβάνεται άμεσα υπόψη κατά τους 

υπολογισμούς.  
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Επιχειρήσεις που προβλέπεται να έχουν την ίδια κερδοφορία έχουν και την ίδια αξία, 

αδιάφορα αν έχουν πολλά ή λίγα κεφάλαια.  

Έμμεσα μπορεί να υπεισέλθουν στους υπολογισμούς τα ίδια κεφάλαια, 

μειώνοντας ή αυξάνοντας το βαθμό του κινδύνου και επομένως το 

προεξοφλητικό επιτόκιο. 

Όπως και στη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμιακών πλεονασμάτων, έτσι 

και στην περίπτωση αυτή, για τον υπολογισμό των κεφαλαιοποιημένων 

οργανικών κερδών θα χρησιμοποιούνται διαδοχικοί πίνακες : 

 Πίνακες εξέλιξης των διαφόρων μεγεθών της επιχείρησης (πωλή-

σεων, προσωπικού, δαπανών κ.λπ.). 

 Πίνακας υπολογισμού των οργανικών κερδών. 

 Πίνακας υπολογισμού της παρούσας αξίας των μελλοντικών κερδών και της 

υπολειμματικής αξίας. 

Σημειώνεται, τέλος, ότι εφόσον η επιχείρηση διαθέτει πάγια 

που δεν χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής οργανικών εσόδων, η 

αξία τους προστίθεται στην αξία που υπολογίστηκε από τον τελευταίο πίνακα. 

Εφαρμογή και καταλληλότητα της μεθόδου. 

Τις περισσότερες φορές η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται με τις εξής 

απλουστευτικές υποθέσεις:  

α) η μέση απόδοση της αγοράς αποτελεί τον κατάλληλο συντελεστή 

κεφαλαιοποίησης,  

β) τα κέρδη υπολογίζονται προ φόρων. 
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 3.9.   Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΠΡΟΣΟΔΟΥ  111 
 

Σημείο αφετηρίας της μεθόδου αυτής είναι η ιδέα, πως η αξία μιας 

επιχείρησης είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των περιουσιακών της 

στοιχείων. Η επιπλέον αυτή αξία, που ονομάζεται υπεραξία (goodwill) 

οφείλεται στο γεγονός ότι το κεφάλαιο της επιχείρησης εξασφαλίζει 

μεγαλύτερες αποδόσεις από το τραπεζικό επιτόκιο. . 

Η διαφορά σε ετήσια βάση των οργανικών κερδών της επιχείρησης και του 

τόκου του απασχολούμενου κεφαλαίου ονομάζεται υπερπρόσοδος. Αν οι 

θετικές αυτές διαφορές υπολογιστούν για μια σειρά ετών και εν συνεχεία 

αναχθούν στο παρόν -με βάση το επιτόκιο- και αθροιστούν, έχουμε μια 

εκτίμηση για την υπεραξία της επιχείρησης. 

Για τον υπολογισμό της υπεραξίας μπορούμε να αθροίσουμε την 

υπερπρόσοδο 5 ή 10 ετών ή ακόμα να παραστήσουμε τις τρέχουσες αξίες 

των υπερπροσόδων σαν τους διαδοχικούς όρους μιας γεωμετρικής προόδου 

και να υπολογίσουμε το άθροισμα των απείρων όρων της προόδου. 

Οι δύο παραλλαγές του κεφαλαίου αυτού διαφέρουν μόνο κατά το αν η αξία 

της επιχείρησης θα πρέπει να βασιστεί στις υπερπροσόδους του 

παρελθόντος ή σ' αυτές του μέλλοντος. 

ΗΗ  μμέέθθοοδδοοςς  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι,,  ββεεββααίίωωςς,,  μμόόννοονν  εεφφόόσσοονν  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  εείίννααιι  

κκεερρδδοοφφόόρραα  κκααιι  μμάάλλιισστταα  εεφφόόσσοονν  τταα  κκέέρρδδηη  ττηηςς  εείίννααιι  μμεεγγααλλύύττεερραα  ααππόό  ττοο  

εεππίίππεεδδοο  εεκκεείίννοο  πποουυ  χχααρραακκττηηρρίίζζεεττααιι  σσαανν  κκααννοοννιικκήή  ππρρόόσσοοδδοοςς  κκααιι  εείίννααιι  οο  ττόόκκοοςς  

πποουυ  θθαα  έέδδιιννεε  ττοο  ααππαασσχχοολλοούύμμεεννοο  κκεεφφάάλλααιιοο,,  αανν  ττοοκκιιζζόότταανν  μμεε  ττοο  ττρρέέχχοονν  

εεππιιττόόκκιιοο..  

 

3.9.1. Η μέθοδος της «καθαρής περιουσιακής θέσης προσαυξημένης κατά την 

υπερπρόσοδο της επόμενης πενταετίας». 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η αξία της επιχείρησης είναι το άθροισμα της 

καθαρής περιουσιακής θέσης της και της παρούσας αξίας της υπερπροσόδου 

της. 

Στα στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται όλα τα πάγια στοιχεία, 

                                            
111 Σφαρνάς Α., 1993,"Αποτίμηση Επιχειρήσεων", Εκδόσεις Γαλαιός, Αθήνα. 
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λειτουργικά και μη. Είναι φανερό ότι από τη στιγμή που μια επιχείρηση είναι 

κερδοφόρα, οι τιμές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αποτίμηση των 

παγίων και των εμπορευσίμων στοιχείων της είναι τιμές αντικατάστασης, 

δηλαδή τρέχουσες τιμές της αγοράς, μειωμένες κατά το ποσοστό των 

πραγματικών αποσβέσεων (όχι των φορολογικών). 

Η παρούσα αξία της υπερπροσόδου υπολογίζεται ως εξής: 

1. Υπολογίζονται τα αναμενόμενα οργανικά κέρδη των επόμενων πέντε 

ετών. 

2. Υπολογίζεται το απασχολούμενο κεφάλαιο της επιχείρησης, αφαιρώντας 

από το. σύνολο του ενεργητικού όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζονται μη 

λειτουργικά. 

3. Υπολογίζεται για κάθε χρόνο, ο τόκος του απασχολούμενου κεφαλαίου. 

Το ποσό αυτό ονομάζεται κανονική πρόσοδος και αποτελεί το εναλλακτικό 

όφελος της επένδυσης. 

4. Από το οργανικό κέρδος κάθε χρόνου αφαιρείται η κανονική πρόσοδος 

του ίδιου χρόνου και προκύπτει η υπερπρόσοδος.  

5. Βρίσκεται ο μέσος όρος των αναμενόμενων υπερπροσόδων των 

επόμενων πέντε ετών. 

6. Υπολογίζεται η παρούσα αξία των υπερπροσόδων (δηλαδή η υπεραξία 

της επιχείρησης) με συντελεστή προεξόφλησης το επιτόκιο, αυξημένο 

ανάλογα με τον κίνδυνο της επιχείρησης.  

Στις παραπάνω έννοιες πρέπει να γίνουν οι εξής διευκρινίσεις: 

Τα οργανικά κέρδη περιλαμβάνουν όλα τα οργανικά έσοδα και τα οργανικά 

έξοδα (κόστος εκμετάλλευσης, έξοδα διοίκησης και διάθεσης) της 

επιχείρησης, πλην των τόκων των δανειακών κεφαλαίων. 

Η εκτίμηση των εσόδων και των εξόδων γίνεται, όπως και στη μέθοδο της 

κεφαλαιοποίησης των οργανικών κερδών, υπό φυσιολογικές συνθήκες, χωρίς 

να λαμβάνονται υπόψη έκτακτα γεγονότα που επηρεάζουν τις τιμές και το 

κόστος, απεργίες προσωπικού, κόστος υπεράριθμου προσωπικού κ.λ.π 

Αντίθετα με τη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμιακών ροών, τα κέρδη 

υπολογίζονται μετά από τις αποσβέσεις, αφού η έννοια της υπερπροσόδου 

υποθέτει ότι η καθαρή περιουσία της επιχείρησης παραμένει άθικτη, όπως 

ακριβώς και το κεφάλαιο παραμένει άθικτο όταν τοκίζεται. 

Κατά τον υπολογισμό των οργανικών κερδών δεν λαμβάνεται υπόψη η 
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δαπάνη για τόκους δανείων, καθόσον ο υπολογισμός της υπερπροσόδου 

απαιτεί την αφαίρεση από τα κέρδη υποθετικών τόκων για ολόκληρο το 

απασχολούμενο κεφάλαιο και όχι μόνο για ξένα δάνεια. 

Μια τελευταία παρατήρηση όσον αφορά τα οργανικά κέρδη, αφορά τον 

υπολογισμό τους σε σταθερές τιμές. Η χρησιμοποίηση σταθερών τιμών τόσο 

για τα προϊόντα της επιχείρησης όσο και για τις εισροές της, διευκολύνει τους 

υπολογισμούς και καθιστά τη μέθοδο πρακτική. 

Στο απασχολούμενο κεφάλαιο πρέπει να περιληφθούν μόνο τα στοιχεία του 

ενεργητικού που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση με κανονικό τρόπο για 

την επίτευξη των οργανικών κερδών. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα αδρανή 

περιουσιακά στοιχεία, οι συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις καθώς και τα στοι-

χεία του ενεργητικού που υποαπασχολούνται (στο μέτρο που 

υποαπασχολούνται). 

Έτσι, για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση λειτουργεί σε οικόπεδο 50 

στρεμμάτων, ενώ για την κανονική λειτουργία της αρκούν 5 μόλις στρέμματα, 

για τον υπολογισμό της υπερπροσόδου της δεν θα πρέπει να περιληφθεί στο 

απασχολούμενο κεφάλαιο η αξία των 50 στρεμμάτων, αλλά ένα μικρό μόνο 

τμήμα αυτής. 

Το επιτόκιο χρησιμοποιείται από τη μέθοδο αυτή για τον υπολογισμό της 

κανονικής προσόδου της καθαρής λειτουργικής θέσης. Κάτω από συνθήκες 

σταθερότητας των τιμών, το κατάλληλο επιτόκιο θα ήταν το τραπεζικό 

επιτόκιο καταθέσεων, αφού ο επενδυτής συγκρίνει πάντα τις αποδόσεις της 

επιχείρησης με τον τόκο που θα έπαιρνε αν τόκιζε τα χρήματά του σε κάποια 

τράπεζα. Όμως, κάτω από συνθήκες έντονου πληθωρισμού το επιτόκιο 

καταθέσεων παύει να είναι κατάλληλο. Από τη στιγμή που ο υπολογισμός 

των οργανικών κερδών έγινε σε σταθερές τιμές και όχι σε πληθωριστικές, 

χρειάζεται να γίνει κάποιος αποπληθωρισμός και στο επιτόκιο. Οι τιμές του 

επιτοκίου που χρησιμοποιούνται στην πράξη κυμαίνονται από 8 μέχρι 10%. 

-Για το συντελεστή προεξόφλησης των υπερπροσόδων ισχύει ό,τι 

αναφέρθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια. Μερικοί συγγραφείς ταυτίζουν το 

συντελεστή προεξόφλησης με το επιτόκιο. Ορθό είναι να χρησιμοποιείται ένας 

τέτοιος συντελεστής προεξόφλησης που να ενσωματώνει τους πιθανούς 

κινδύνους της επιχείρησης. 

Ο υπολογισμός των υπερπροσόδων των επόμενων πέντε ετών, μπορεί να 
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γίνει και πάλι μέσα από διαδοχικούς πίνακες: 

 - Πίνακες εξέλιξης των διαφόρων μεγεθών της επιχείρησης 

    (πωλήσεων, προσωπικού, δαπανών κ.λπ.) 

 - Πίνακας υπολογισμού των οργανικών κερδών. 

 - Πίνακας υπολογισμού της υπερπροσόδου. 

 

Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των υπερπροσόδων δεν υπάρχει καμία 

δυσκολία. Ο υπολογισμός της παρούσας αξίας των υπερπροσόδων γίνεται με 

βάση το μαθηματικό τύπο για το άθροισμα απείρων όρων μιας φθίνουσας 

γεωμετρικής προόδου. Αν ο σταθερός όρος της προόδου είναι α και 

παριστάνει τη μέση υπερπρόσοδο και ο λόγος της προόδου είναι: 1 : (1+i), 

όπου i είναι ο συντελεστής προεξόφλησης, τότε η παρούσα αξία των 

υπερπροσόδων είναι: 

 ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ = α / i Η αξία αυτή προστίθεται στην καθαρή περιουσιακή 

θέση.  

Καθαρή λειτουργική θέση αντί για απασχολούμενο κεφάλαιο  

Με τους παραπάνω ορισμούς του απασχολούμενου κεφαλαίου και της 

υπερπροσόδου συγκρίνονται η απόδοση του λειτουργικού ενεργητικού στην 

επιχείρηση (οργανικό κέρδος) και η απόδοσή του σε έντοκη κατάθεση 

(κανονική πρόσοδος). Μερικοί συγγραφείς κάνουν τη σύγκριση κατά 

διαφορετικó τρόπο : Αντί για το απασχολούμενο κεφάλαιο υπολογίζουν την 

καθαρή λειτουργική θέση της επιχείρησης, που είναι η καθαρή περιουσιακή 

θέση της επιχείρησης μείον τις υποχρεώσεις της. Με τον τρόπο αυτό, η 

κανονική πρόσοδος υπολογίζεται πάνω σε ένα μικρότερο ποσό. Στην 

περίπτωση αυτή όμως, θα πρέπει και το οργανικό κέρδος να αντιστοιχεί στην 

καθαρή λειτουργική θέση και όχι στο απασχολούμενο κεφάλαιο , θα πρέπει , 

δηλαδή να είναι το κέρδος μετά από τις χρηματοοικονομικές δαπάνες και όχι 

πριν όπως περιγράφηκε παραπάνω. 

 

3.9.2. Χαρακτηριστικά και καταλληλότητα της μεθόδου. 
 

Αξίζει να επισημανθούν τα εξής χαρακτηριστικά της μεθόδου αυτής. 

Πρώτον, αγνοεί τη διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση των εισοδημάτων 

από εμπορικές επιχειρήσεις και των εισοδημάτων από τόκους. Δεδομένου ότι 
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η φορολογική αντιμετώπιση των εμπορικών κερδών είναι δυσμενέστερη, η 

μέθοδος τείνει να υπερτιμά την αξία της επιχείρησης. 

Δεύτερον, αγνοεί το γεγονός ότι η χρηματοοικονομική επιβάρυνση της 

επιχείρησης (η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των 

οργανικών κερδών) υπολογίζεται με μεγαλύτερο επιτόκιο από εκείνο που 

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της κανονικής προσόδου. Ο παράγων 

αυτός οδηγεί, επίσης, σε υπερεκτίμηση της αξίας. 

Τρίτον, υπολογίζει τα οργανικά κέρδη υπό ιδανικές συνθήκες λειτουργίας της 

επιχείρησης, ενώ οι συνθήκες της αγοράς και η κεφαλαιακή διάρθρωση της 

επιχείρησης μπορεί να προδιαγράφουν μειωμένο βαθμό αξιοποίησης του 

παραγωγικού δυναμικού. 

Τέταρτον, κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου των υπερπροσόδων, 

αγνοείται η πορεία των κερδών πέραν της πενταετίας. 

Έτσι, αν η πορεία των κερδών αναμένεται έντονα ανοδική, η μέθοδος τείνει να 

υποτιμά την αξία της επιχείρησης. 

Η μέθοδος αυτή καλύπτει την αδυναμία της προηγούμενης (των 

κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών), η οποία αγνοεί την περιουσιακή 

θέση της επιχείρησης. Είναι κατάλληλη για βιομηχανικές επιχειρήσεις με 

μεγάλη καθαρή περιουσιακή θέση και είναι ακατάλληλη για τράπεζες, 

εμπορικές επιχειρήσεις με μικρό απασχολούμενο κεφάλαιο καθώς και για 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. 
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3.10. ΣΥΝΘΕΤΟΤΕΡΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 
 
3.10.1 Επιστημονικές  και  πρακτικές λογιστικές τεχνικές για  την 
αποτίμηση. 

 

Οι θεωρητικοί της Λογιστικής επίσης έχουν ασχοληθεί  πολλαπλώς με το θέμα 

της Αποτίμησης.  

Έχουν δε αναπτύξει πολλές προσεγγίσεις για να υπολογίσουν την 

«πραγματική» τιμή» (real value) μιας εταιρίας που διαπραγματεύεται προς 

πώληση. 

 Όλες αυτές οι προσεγγίσεις112 όμως μπορούμε να τις κατατάξουμε σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες προσεγγίσεων: 

1) Τις Επιστημονικές Τεχνικές με θεωρητική θεμελίωση. 

2) Τις πρακτικές Τεχνικές Λογιστικής που βασίζονται σε καθαρά 

τεχνική και Εμπειρικά δεδομένα. 

Στην κατηγοριοποίηση αυτήν ακόμα μπορούμε να κάνουμε διάκριση με βάση 

άλλα στοιχεία κατάταξης που αναφέρονται στο αν η υπό εκτίμηση της αξίας 

της επιχείρησης είναι σε κατάσταση υγιούς λειτουργίας ή σε κατάσταση 

δυσκολιών για διάφορους λόγους να συνεχίσει την λειτουργία της. Έτσι 

μπορούμε να διακρίνουμε δύο διαφορετικές τεχνικές αποτίμησης ως εξής: 

Α) Μια όταν η επιχείρηση είναι υγιής και έχει τις κατάλληλες προοπτικές 

μελλοντικής λειτουργίας και απρόσκοπτης συνέχειας (going concern), οπότε 

εφαρμόζονται τεχνικές και μεθοδολογία που δίνουν αντικειμενικά μεγαλύτερη 

αξία στην αποτίμηση της εταιρίας λόγω αυτών των χαρακτηριστικών της.  

Β) Αποτιμητική προσέγγιση όταν η εταιρία, ευρίσκεται ή διέρχεται από 

καταστάσεις δυσκολιών και θα λέγαμε ότι είναι   υπο καθεστώς  επιτηρησης 

η  επιχείρηση (π.χ. από τις τράπεζες) λόγω διαρθρωτικών, χρηματοδοτικών 

κ.λ.π. προβλημάτων) και συνεπώς η αποτιμητική διαδικασία, θα λάβει υπ’ 

όψη της την κατάσταση αυτή, σε μια υποτιμητική βέβαια κλίμακα 

αποτιμήσεων της αξίας της, που πρέπει να λάβει υπ’ όψη την υποβάθμισή της 

στην δυναμική της αγοράς.  

                                            
112 Filios Vasilios, 2000, Valuation Models of the Firm:                                                                 
Theory and practice. Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης Έρευνας Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά Vol V. Νο1, 2000 
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3.10.2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ 

«ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ» 

Η βασική προσέγγιση των θεωριών «ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ» 

στηρίζεται στην υπόθεση, ότι κάποιες σχετικές μεταβλητές (που αναφέρονται 

τόσο στην δυναμική και τις εξελίξεις στην αγορά όσο και την ίδια την 

επιχείρηση), διαμορφώνουν μια ειδικά αλληλοεξαρτώμενη και 

αλληλοεπηρεαζόμενη σχέση ανάμεσά τους, που διαμορφώνει το «επίπεδο – 

ύψος της μετοχικής αξίας» σε κάθε «αγοραία συγκυρία» στις κεφαλαιαγορές.  

Υποθέτουν επίσης ότι αυτές οι μεταβλητές μπορούν ν’ 

«απομονωθούν» μετά από εμπειρική έρευνα και να φορμάρουν 

(σχηματοποιήσουν) ένα «ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ» των μετοχικών αξιών, που 

είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια (είτε και για τις μη εισηγμένες.  

Είδαμε βέβαια από την έως τώρα περιγραφή των διαφόρων 

προσεγγίσεων του θέματος, (που εξετάσαμε παραπάνω) ότι υπάρχουν 

διαφορετικές προσεγγίσεις και απόψεις σχετικά με το ποιες είναι οι (πιο) 

βαρύνουσες μεταβλητές και μάλιστα με διαφορετικές προσεγγίσεις των 

διαφόρων μοντέλων, για το ποιες είναι οι πιο καθοριστικές μεταβλητές για το 

κάθε μοντέλο.  

Αυτή η πραγματικότητα όμως είναι αποτέλεσμα των διαφορετικών 

προσεγγίσεων, των διαφόρων θεωρητικών ακαδημαϊκών (κυρίως) και 

αναλυτών επί του θέματος της μετοχικής αποτίμησης. 

 Εδράζεται δε στο γεγονός της ίδιας της φύσης του προβλήματος, που 

έχει να κάνει με την «ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΙΚΗ» δυναμική και άρα  μεταβαλλόμενη και 

«ρευστή» στην διαχρονική εξέλιξη και εμφάνιση των διαφόρων 

επιχειρηματικών και αγοραίων δεδομένων και  των συνεχώς εξελισσόμενων 

καταστάσεων, στα επίπεδα της οικονομίας, και  της πολιτικής σταθερότητας 

του συστήματος (κοινωνικοοικονομικό). 

  καθώς  και  των συνεχώς εξελισσόμενων καταστάσεων στις 

εσωτερικές επιχειρησιακές λειτουργίες και δεδομένα που αποτυπώνονται 

κάθε φορά με τον «ιδιάζοντα» τρόπο των λειτουργικών δομών των 

κεφαλαιαγορών, μέσω δηλαδή των «εκτιμήσεων» των παραγόντων της 

αγοράς, που είναι ο  μάλλον  ο  τελικός κριτής», για τα θέματα των 

αποτιμήσεων αξιών   για την  κάθε επιχείρηση.  
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Ένας  λόγος βεβαία,  είναι ακόμη η διαφορετικότητα των προσεγγίσεων 

των μοντέλων,  που προέρχεται από το είδος τις απαιτήσεις που δίνουν οι 

υποστηρικτές του κάθε μοντέλου, στην «διαδραστικότητα των διαφόρων 

μεταβλητών του μοντέλου. Τα δε ερωτήματα «που ανακύπτουν» πάνω σ’ 

αυτό είναι: 

1) Να εκτιμηθεί, ποιες είναι οι πιο σημαντικές μεταβλητές, που πρέπει να 

ληφθούν υπ’ όψη στην δόμηση του μοντέλου, για 

την αρτιότερη επεξηγηματικότητά του; 

2) Ποιες σχέσεις μεταξύ αυτών των μεταβλητών, έχουν ουσιαστική 

σπουδαιότητα και ερμηνεύουν τα γεγονότα και τις 

καταστάσεις στην πρακτική των δυνάμεων της 

αγοράς. 

3) Ποιο από τα προτεινόμενα μοντέλα είναι πιο κοντά στην ερμηνεία της 

πραγματικότητας και άρα στην δυνατότητα της 

πρόβλεψης της μελλοντικής εξέλιξης των 

μετοχικών τιμών.  

Η βασική ιδέα και η πεμπτουσία του θέματος της «Αξίας» μιας εταιρίας, είναι 

«η ικανότητά της να δημιουργεί (μακροπρόθεσμα) στην μακροχρόνια 

διάσταση κερδοφόρες ταμειακές ροές». Δηλαδή η ικανότητά της, να έχει 

μακροχρόνια ανάπτυξη των μεγεθών του κύκλου εργασιών και των 

αποδόσεων μέσω ταμειακών ροών της που οδηγούν σε ένα μέσο όρο κερδών 

– αποδόσεων επί του υπενδεδυμένων κεφαλαίου σε συνάρτηση και με το 

κόστος του κεφαλαίου.  

Παραδείγματα  από  τα  βασικά μοντέλα Αποτίμησης113 είναι    π.χ. 

αναφορικά: 

 1. Το μοντέλο «επιχειρησιακής προεξόφλησης των ταμειακών ροών» 

(Enterprise Discount Cash flows).  

2.  Το Μοντέλο των «οικονομικών κερδών/αποδόσεων» (Economic profit 

model) που έχει το πλεονέκτημα να δίνει έμφαση και διαφάνεια αν η εταιρία 

καλύπτει από τα κέρδη της το κόστος του κεφαλαίου. 

Αν και τα δύο παραπάνω μοντέλα καταλήγουν στην ίδια αξία ακριβώς. 

                                            
113 Copeland, T., Koller T., and Murrin J. ,1994, Valuation: Measuring and 
Managing the Value of Companies,  pp 131,2nd edition, John Wiley and 
Sons, 
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    3.  Το μοντέλο της «Προσαρμοσμένης Παρούσας Αξίας- A.P.V. (Adjusted 

Present Value). 

    4. Το μοντέλο «Κεφαλαιακής Προεξόφλησης των Ταμειακών Ροών» 

(Equity DCF). 

5. Το  θεμελιακό  μοντέλο. 

6. Το  μοντέλο του  οικονομικού  κέρδους. 

Το μοντέλο «κεφαλαιοποίησης DCF, είναι   π.χ. κατάλληλοτερο για την 

Αποτίμηση ξένων χρηματοοικονομικών εταιριών όπως τράπεζες και 

ασφαλιστικά ταμεία.  

Το μοντέλο APV είναι καταλληλότερο για περιπτώσεις εταιριών με 

μεταβαλλόμενη κεφαλαιακή δομή, όπως είναι οι «εταιρίες εξαγοράς με 

εξωτερική χρηματοδότης» (leveraged buyout)  

Δίνει δε το ίδιο αποτέλεσμα μα μοντέλα «Επιχειρησιακό DCF» και το 

«κεφαλαιακό DCF».  

Θα  αναφερθούμε στην  συνεχεία  στις  πιο  συχνά  χρησιμοποιούμενες  από 

τις μεθόδους  
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3.11 .Η ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  ΤΩΝ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ. 
 
 

Η αξία μιας επιχείρησης που σε ομαλή λειτουργία πραγματοποιεί κέρδη, 

είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των αξιών των στοιχείων που την 

αποτελούν. Η οργάνωση ανθρώπινου δυναμικού και περιουσιακών στοιχείων 

σε ένα ενιαίο σύνολο, προσανατολισμένο σε ορισμένους σκοπούς, είναι 

εκείνη η οποία αυξάνει την αξία των διαθέσιμων μέσων, δηλαδή της 

περιουσίας της επιχείρησης. Η καθιέρωση της επιχείρησης στην αγορά, η 

απόκτηση "φήμης και πελατείας" αυξάνει ακόμα περισσότερο την αξία της 

επιχείρησης. 

Καθίσταται κιόλας φανερό πως η μέθοδος της καθαρής περιουσίας είναι 

ανεπαρκής για να υπολογιστεί η αξία των περισσότερων επιχειρήσεων. 

Φαίνεται ακόμα πως το πιο κατάλληλο μέτρο για τη μέτρηση της αξίας μιας 

κερδοφόρας επιχείρησης είναι ίδια τα κέρδη της. Το πρόβλημα που τίθεται 

είναι πώς θα χρησιμοποιηθούν τα κέρδη σε μια φόρμουλα υπολογισμού της 

αξίας. 

 

. Οι διάφορες Προσεγγίσεις της αξίας. 

Όταν προγραμματίζει κάποιος μια επένδυση, αποβλέπει κυρίως στην 

απόκτηση κερδών από την επένδυση αυτή.  

Στην ουσία ανταλλάσσει το κεφάλαιό του με τα αναμενόμενα κέρδη της 

επένδυσης.  

Η γενικά αποδεκτή άποψη είναι ότι η αξία μιας επιχείρησης είναι ίση με την 

παρούσα αξία των μελλοντικών της κερδών. 

Το ερώτημα που ανακύπτει στο σημείο αυτό, είναι ποιο πρέπει να θεωρηθεί 

το κατάλληλο μέτρο των μελλοντικών κερδών. 

 Έχουν αναπτυχθεί διάφορες απόψεις και έχουν προταθεί διαφορετικά μέτρα: 

 Τα λογιστικά κέρδη από τις τρέχουσες δραστηριότητες της επιχείρησης. 

 Τα ταμιακά πλεονάσματα από τις τρέχουσες δραστηριότητες της επιχείρησης.  

 Τα διανεμόμενα κέρδη και μάλιστα μετά από τη φορολογία. Τα κέρδη, τα 

ταμιακά πλεονάσματα ή τα μερίσματα από τις τρέχουσες και από τις 

προβλεπτές μελλοντικές δραστηριότητες της επιχείρησης. 
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Όπως απέδειξαν οι Miller και Modigliani, η προεξόφληση των κερδών, των 

ταμιακών πλεονασμάτων και των μερισμάτων, καταλήγει στο ίδιο 

αποτέλεσμα.  

Έτσι, λοιπόν, υπόδειγμα των προεξοφλημένων (κεφαλαιοποιημένων) 

ταμιακών ροών, φαίνεται το πιο κατάλληλο για την περίπτωση μεταβίβασης 

μιας ολόκληρης επιχείρησης, ενώ το υπόδειγμα των προεξοφλημένων 

μερισμάτων είναι το πιο κατάλληλο για την περίπτωση μεταβίβασης 

μικρότερου πακέτου μετοχών. 

Όσον αφορά το ερώτημα της αποτίμησης των μελλοντικών ευκαιριών, γίνεται 

συνήθως αποδεκτό ότι στην προεξόφληση μελλοντικών .πλεονασμάτων 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνα που προέρχονται από τις 

σημερινές εργασίες της επιχείρησης και όχι εκείνα που πιθανόν να 

προκύψουν από μελλοντικές ευκαιρίες. Ας μη θεωρηθεί ότι η άποψη αυτή 

υπονοεί ότι τα κέρδη της επιχείρησης θα παραμείνουν σταθερά κατά το 

μέλλον. Τα υποδείγματα των προεξοφλημένων ταμιακών ροών αναλύουν τις 

μελλοντικές συνθήκες της αγοράς και της επιχείρησης και προεξοφλούν τα 

κέρδη όπως υπολογίζεται ότι θα διαμορφωθούν αυτά με την αξιοποίηση του 

υπάρχοντος δυναμικού. 

 

 Η ανάλυση της μεθόδου των προεξοφλημένων ταμιακών ροών 
 

Η μέθοδος των προ εξοφλημένων ταμιακών ροών τυγχάνει ιδιαίτερης 

προσοχής από τους θεωρητικούς συγγραφείς, αλλά και χρησιμοποιείται 

ευρύτατα. Η ορθή εφαρμογή της μεθόδου απαιτεί πολλούς υπολογισμούς, και 

κατάλληλα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για το λόγο αυτό, 

συνήθως εφαρμόζεται μια απλοποιημένη μορφή της μεθόδου. 

Η λογική της μεθόδου αυτής είναι ότι ο επενδυτής δεν ενδιαφέρεται τόσο 

για τα λογιστικά κέρδη της επιχείρησης, όσο για τα  τελικά  ταμιακά 

πλεονάσματά της, που μπορεί είτε να τα εισπράξει σαν  μερίσματα  είτε να τα 

επανεπενδύσει, οπότε θα αυξηθεί η αξία της επιχείρησης.  

Τα ταμιακά πλεονάσματα μας ενδιαφέρουν μετά την πληρωμή των φόρων, 

δηλαδή σαν καθαρό κέρδος του επενδυτή από την επένδυση.  

Σύμφωνα με την μέθοδο των προεξοφλημένων ταμιακών ροών, η αξία μιας 

επιχείρησης ισούται με την παρούσα αξία των ταμιακών πλεονασμάτων που 
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αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε ορισμένο αριθμό ετών, συν την 

παρούσα αξία της υπολειμματικής αξίας της επιχείρησης στο τέλος του 

χρονικού ορίζοντα. Εφόσον η επιχείρηση έχει στην κατοχή της περιουσιακά 

στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται από αυτήν στη συνήθη παραγωγική 

διαδικασία, η αξία των περιουσιακών αυτών στοιχείων προστίθεται στην αξία 

των προ εξοφλημένων ταμιακών πλεονασμάτων. 

Η αναγωγή των μελλοντικών πλεονασμάτων στο παρόν γίνεται με έναν 

συντελεστή, το ύψος του οποίου εξαρτάται από το μέγεθος των κινδύνων που 

αναλαμβάνει η συγκεκριμένη επιχείρηση. 

. 

 Μελλοντικές ταμιακές ροές και πληθωρισμός.  
 
Η μεταπολεμική εμπειρία πολλών ευρωπαϊκών κρατών και ιδιαίτερα της 

Ελλάδας, δείχνει ότι οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών ακολουθούν μια 

σταθερή ανοδική πορεία. Ο ρυθμός του πληθωρισμού στην Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια είναι σταθερά πάνω από το 16% ( 2002-02) , ενώ και για τα 

αμέσως επόμενα χρόνια δεν αναμένεται να πέσει κάτω από το 10%. 

Υπό τις συνθήκες αυτές γεννιέται το ερώτημα ποιες τιμές θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των ταμιακών ροών : εκείνες που 

αναμένεται να διαμορφωθούν στην αγορά και ενσωματώνουν τον πληθω-

ρισμό ή σταθερές τιμές όμοιες με τις σημερινές; Είναι προφανές ότι στην 

πρώτη περίπτωση τα ταμιακά πλεονάσματα θα είναι μεγαλύτερα από ότι στη 

δεύτερη περίπτωση. 

 

Πιθανά σενάρια κερδών και  η  αξία της επιχείρησης. 

Αντίθετα με τη μέθοδο της καθαρής περιουσιακής θέσης που καταλήγει σε μια 

ορισμένη αξία για την επιχείρηση, η μέθοδος των προ εξοφλημένων ταμιακών 

ροών μπορεί να δώσει πολύ διαφορετικά αποτελέσματα, ανάλογα με τις 

εκτιμήσεις που θα γίνουν για τις πωλήσεις των επόμενων ετών και για τις 

τιμές που θα επικρατήσουν στην αγορά.  

Ο εκτιμητής προσπαθεί πάντοτε να βρει το πιο πιθανό σενάριο και να 

υπολογίσει την αξία με βάση το σενάριο αυτό, δεν αγνοεί όμως και τα 

υπόλοιπα σενάρια. 
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Ο χρονικός ορίζοντας για την αναγωγή κερδών.  
Το εύρος του χρονικού ορίζοντα στον οποίο θα γίνει η αναγωγή των 

ταμιακών πλεονασμάτων, έχει μεγάλη σημασία για το αποτέλεσμα της 

αποτίμησης.  

Αν και η αύξηση της αξίας της επιχείρησης δεν είναι ανάλογη της αύξησης 

του χρονικού ορίζοντα, εντούτοις οι διαφορές της αξίας ανάλογα με τον 

αριθμό των ετών, είναι σημαντικές.  

Πάντως, πρέπει να προσεχθεί ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο χρονικός ορίζο-

ντας της προεξόφλησης τόσο μικρότερη είναι η προεξοφλημένη 

υπολειμματική αξία της επιχείρησης, και το γεγονός αυτό εξουδετερώνει το 

θετικό αποτέλεσμα από τις επιπλέον περιόδους. 

ΟΟιι  ππααρράάγγοοννττεεςς  μμεε  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  σσυυννδδεεθθεείί  ηη  ααππόόφφαασσηη  γγιιαα  ττοο  

εεύύρροοςς  ττοουυ  χχρροοννιικκοούύ  οορρίίζζοονντταα  εείίννααιι  αα))ττοο  εείίδδοοςς  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  ββ))ηη  

σσττααθθεερρόόττηητταα  ττωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  σσυυννθθηηκκώώνν,,  γγ))ηη  κκααττάάσστταασσηη  ττηηςς  ααγγοορράάςς  

κκεεφφααλλααίίοουυ  κκααιι  άάλλλλοοιι..  

ΕΕξξααιιττίίααςς  ττωωνν  ρρααγγδδααίίωωνν  ττεεχχννοολλοογγιικκώώνν  κκααιι  ττωωνν  γγρρήήγγοορραα  μμεεττααββααλλλλόόμμεεννωωνν  

σσυυννθθηηκκώώνν  ,,  ηη  σσυυννττηηρρηηττιικκήή  εεκκττίίμμηησσηη  υυππααγγοορρεεύύεειι  έένναα  χχρροοννιικκόό  οορρίίζζοονντταα  55  έέωωςς  

1100  εεττώώνν  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττοο  εείίδδοοςς  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..  ΜΜεεττάά  ττοονν  οορρίίζζοονντταα  ααυυττόό  ,,  

θθεεωωρρεείίττααιι  όόττιι  τταα  κκέέρρδδηη  μμιιααςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  εείίννααιι  ααππρρόόββλλεεππτταα  κκααιι  ππρροοέέρρχχοοννττααιι  

ααππόό  ννέέεεςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  κκααιι  όόχχιι  ααππόό  ττηηνν  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηη  ττοουυ  ππααλλααιιοούύ  

δδυυννααμμιικκοούύ  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..    

Για ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων είναι επιτρεπτό να γίνονται προβλέψεις 

για τα πλεονάσματα περισσότερων ετών. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν κάποια 

μονοπωλιακά χαρακτηριστικά και το προϊόν τους δεν έχει άμεσα 

υποκατάστατα. Παράδειγμα τέτοιων περιπτώσεων αποτελούν τα μεταλλεία, 

εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής κ.λ.π  

 

Η Καταλληλότητα της μεθόδου. 
 

Η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμιακών ροών είναι ιδιαίτερα δημοφιλής 

μεταξύ των οικονομολόγων και χρησιμοποιείται σε μεγάλη έκταση. Τα 

σημαντικότερα πλεονεκτήματα της μεθόδου , έναντι των άλλων, είναι τα εξής : 

- Αξιολογεί τις επιχειρήσεις σαν ζωντανούς οργανισμούς , ανεξάρτητα από 



το περιουσιακά στοιχεία που τις αποτελούν. 

- Στηρίζεται στις αναμενόμενες αποδόσεις και όχι στις αποδόσεις 

παρελθόντων ετών. 

- Λαμβάνει υπόψη της την φορολογία του εισοδήματος που αλλοιώνει την 

εικόνα της απόδοσης. 

- Λαμβάνει υπόψη την κατάσταση της αγοράς και την ενσωματώνει στο 

προεξοφλητικό επιτόκιο.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της μεθόδου είναι η αναμενόμενη 

ύπαρξη κερδών της επιχείρησης. Αν, ωστόσο, τα κέρδη είναι πολύ μικρά, 

είναι ενδεχόμενο η αξία της επιχείρησης, υπολογισμένη με τη μέθοδο των 

προεξοφλημένων ταμιακών ροών, να είναι μικρότερη από την καθαρή 

περιουσιακή θέση της επιχείρησης.  

Αυτό σημαίνει ότι είναι προτιμότερη η ρευστοποίηση. της επιχείρησης και η 

τοποθέτηση των χρημάτων σε κρατικά ομόλογα που δεν συνεπάγονται 

σημαντικό κίνδυνο.  

Διευκρινίζεται ότι η έννοια του "προτιμότερου" δεν συνεπάγεται αναγκαστικά 

μεγαλύτερες αποδόσεις, αλλά έναν καλύτερο συνδυασμό απόδοσης και 

κινδύνου. 

 Αν για παράδειγμα, η καθαρή περιουσιακή θέση μιας επιχείρησης είναι 

100.000 ευρώ, το αποπληθωρισμένο επιτόκιο των κρατικών ομολόγων 8% 

και τα προβλεπόμενα ετήσια πλεονάσματα της επιχείρησης 9.000 ευρώ, τότε 

η αξία της επιχείρησης προσδιορίζεται από τη μέθοδο της καθαρής 

περιουσιακής θέσης. Τα ετήσια πλεονάσματα είναι μεν μεγαλύτερα από το 

επιτόκιο, αλλά όχι τόσο μεγάλα που να αποζημιώνουν τον επενδυτή για τον 

κίνδυνο της επιχείρησης. 
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3.11.1 .  ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ   
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ»  
(Enterprise discount Cash flows). 
 

 

Το μοντέλο114 της επιχειρησιακής «προεξόφλησης των   ταμιακών   ροών»-

cash flows,  προσδιορίζει την τιμή1.της περιουσιακής αξίας μιας επιχείρησης 

σαν την αξία/τιμή των λειτουργικών αποτελεσμάτων, μείον την τιμή των 

συνολικών χρεών και τον λοιπών οφεiλών, προς τους μετόχους που είναι 

ανώτερη από την αξία των κοινών μετοχών) (common equity).  

Οι αξίες των λειτουργικών εισροών / εισοδημάτων και του χρέους είναι 

ίσες με τις αντίστοιχες ταμειακές ροές που έχουν προεξοφληθεί (αναχθεί οι 

παρούσες αξίες) με προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά και αντιστοιχεί 

τον βαθμό επικινδυνότητας αυτών των ταμιακών ροών.  

Καθώς το «προεξοφλητικό επιτόκιο» επιλέγεται κατάλληλα, ώστε ν’ 

αντανακλά την επικινδυνότητα (βαθμό κινδύνου), κάθε ομάδας ταμειακών 

ροών, η επιχειρησιακή προσέγγιση θα καταλήγει στην ίδια ακριβώς 

περιουσιακή αξία (equity value) , όπως εάν προεξοφλούσαμε τις ταμειακές 

ροές, προς τους μετόχους στο κόστος του κεφαλαίου. 

Το ίδιο ισχύει και για την περιουσιακή αξία επιχείρησης με πολλαπλές 

δραστηριότητες. Θα έχουμε το άθροισμα των αξιών των επιμέρους μονάδων 

εκμετάλλευσης, συν τα ταμειακά έσοδα που παράγουν τα εταιρικά ενεργητικά 

(cash generating corporate assets), μείον την παρούσα αξία του κόστους 

λειτουργίας της εταιρίας αυξημένη με την αξία των χρεών και των 

προνομιούχων μετοχών.  

Η επιχειρησιακή αποτίμηση μονάδων με πολλαπλές δραστηριότητες 

συνηγορεί για το προτεινόμενο «εταιρικό DCF μοντέλο» ως εξής: 

Το μοντέλο αποτιμά τα συστατικά μίας επιχείρησης τα οποία 

προσθέτουν αξία στην επιχείρηση αντί απλά περιουσία. 

 Αυτό βοηθά στην ταυτοποίηση και κατανόηση της αξίας των διαφόρων 

επενδύσεων και των χρηματοδοτικών πηγών για τους μετόχους (κατόχους της 

εταιρικής περιουσίας). 

 Η προσέγγιση αυτή βοηθά την κατανόηση των περιοχών κλειδιών της 

                                            
114Copland T., koller T., Murrin J., 2000,Valuation – Measuring and managing 
the value of Companies, Mc Kinsey- WILEY 3d edition  p.p.132. 
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μόχλευσης και αυτό βοηθά την έρευνα των ιδεών της δημιουργίας αξίας. 

 Μπορεί επίσης να εφαρμοσθεί με συνέπεια και ευχέρεια σε διάφορα 

επίπεδα«συνολικότητας» (ολικής ή ολοκληρωμένων τμημάτων), γιατί 

συναρτάται με την «διαδικασία κεφαλαιακών προϋπολογισμών» (capital 

budgeting process) με την οποία οι περισσότερες εταιρίες είναι ήδη 

εξοικειωμένες.  

Είναι δε αρκετά «έξυπνο» (σοφιστικέ) να αντιμετωπίζει την πολυπλοκότητα 

των περισσότερων καταστάσεων, ενώ ταυτόχρονα είναι εύκολο να 

διεκπεραιώνεται μέσω (προγραμμάτων) υπολογιστών.  

Παρακάτω μπορούμε να δούμε ένα παράδειγμα του μοντέλου της αποτίμησης 

των cash – flow μιας εταιρίας 
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Πίνακας 11. Μοντέλο της αποτίμησης των cash – flow μιας εταιρίας  με  την  
επιχειρησιακή «προεξόφληση των   ταμιακών   ροών 

ΕΤΟΣ 

(Σε εκατ. €) 

Free cash – 

flow (εκατ. € 

(FCF) 

Προεξοφλητικό 

Επιτόκιο (7,5%) 

(Σε εκατ. €)115 

Παρούσα αξία 

FCFτωνΜελλοντικών 

Ταμειακών Ροών 

 

1999 331 0,930 308 

2000 349 0,865 302 

2001 364 0,805 293 

2002 379 0,749 284 

2003 395 0,697 275 

2004 412 0,648 267 

2005 429 0,603 258 

2006 447 0,561 251 

2007 466 0,522 243 

2008 485 0,483 235 

Συνεχής ΤΙΜΗ 14,710 0,485 7.138 

Συντελεστής προσαρμογής στο116 μισό 

(μέσου) έτους (Mid-year) 

9.855 

1.037 

Αξία της λειτουργικής εκμετάλλευσης 

Αξία των μη λειτουργικών επενδύσεων 

 10.217 

 450 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΜΕΙΟΝ: Αξία των χρεών 

10.667 

 1.282 
ΑΞΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΤΙΜΗ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

9.385 

 62,78 

                                            
115 Πλην την ανά μετοχή. 
116 Προσαρμοσμένη τιμή για τον Μέσο Όρο των απολήψεων των Cash 
Flows στα μέσα του έτους.  
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.. Αξία της λειτουργικής εκμετάλλευσης  της επιχείρησης  
 
(Value of Operations) 

Η αξία της «λειτουργικής εκμετάλλευσης» ισούται με τη 

«προεξοφλημένη αξία των αναμενόμενων μελλοντικών των» «καθαρών117 

ταμειακών ροών».Η έννοια και ο ορισμός των «καθαρών ταμειακών ροών» 

συνίσταται από το ύψος των «Λειτουργικών κερδών μετά φόρους» συν τις μη 

ταμειακές επιβαρύνσεις, μείον το ποσό του επενδυμένου κεφαλαίου σε 

κεφάλαιο κίνησης και περιουσιακά στοιχειά στις εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, 

καθώς και άλλα ενεργητικά στοιχεία.  

Δεν περιλαμβάνει επίσης καμία ταμειακή ροή χρηματοπιστωτικού 

χαρακτήρα, όπως δαπάνες τόκων ή μερίσματα. Στον επόμενο πίνακα 

φαίνονται οι συνολικοί υπολογισμού των Free cash flow για μια εταιρία. Το 

Free cash - flow είναι το σωστό – κατάλληλο είδος ου cash flow γνωστό το 

Μοντέλο Αποτίμησης (E-DCF), γιατί ακριβώς αντιπροσωπεύει τις ταμειακές 

ροές που δημιουργούνται από την λειτουργική εκμετάλλευση, και είναι 

προσιτές και διαθέσιμες σ’ όλους τους «προμηθευτές κεφαλαίου» (Capital 

providers) της εταιρίας δηλαδή τους δανειστές και τους παροχείς του 

Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας.  

                                            
117 Το Free Cash Flow – καθαρές ταμειακές ροές είναι τα «Λειτουργικά 
κέρδη μετά τους φόρους» συν τις μη ταμειακές επιβαρύνσεις, μείον το 
ποσό των επενδύσεων σε κεφάλαιο κίνησης, περιουσία, εγκαταστάσεις, 
εξοπλισμό καθώς και άλλα ενεργητικά στοιχεία.  



Πίνακας 12 :Συνολικα - Λειτουργικά  Free Cash flow  

Free Cash flow (εκατ. €) 2001 2002 2003 2004 2005 

Κέρδη πριν τόκους, φόρους και 

αποσβέσεις (ΕΒΙΤΑ) 
     

Φόροι πάνω στο ΕΒΙΤΑ 

(ταμειακά) 
     

Καθαρά λειτουργικά κέρδη μείον 

προσαρμοσμένους φόρους 

(NOPLAT) 

     

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ      

ΜΙΚΤΑ Cash flow      

Μεταβολή του κεφαλαίου 

κίνησης 
     

Δαπάνες κεφαλαίου      

Αύξηση σε καθαρό ενεργητικό      

ΜΙΚΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ      

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ Free Cash flow      

Cash flow μη λειτουργικών 

επενδύσεων 
     

Μετά φόρους εισόδημα τόκων      

Αύξηση/(μείωση) σε εμπορικά 

χρεόγραφα 
     

CASH FLOW διαθέσιμο      

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ 

Καθαρές δαπάνες τόκων 

μεταφορών 

     

Μείωση/(αύξηση) του καθαρού 

χρέους 
     

Μερίσματα (κοινά)      

Επαναγορά Μετοχών      

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ      

 

 

 420



Όπως βλέπουμε από τον πίνακα 2, το free cash flow είναι επίσης ίσο με το 

άθροισμα των cash flow που πληρώθηκαν ή εισπράχθηκαν από όλους τους 

«προμηθευτές» κεφαλαίου δηλαδή τόκων, μερισμάτων, καθαρών δαπανών, 

πληρωμή χρεών κ.λ.π.  

Το προεξοφλητικό επιτόκιο που εφαρμόσθηκε στο free cash flow αντανακλά 

το «κόστος ευκαιρίας» όλων των προμηθευτών κεφαλαίου, σταθμισμένο με 

την «σχετική συνεισφορά» τους στο συνολικό κεφάλαιο της εταιρίας. 

Αυτό δε καλείται «ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ118 - (WACC) (weighted 

average cost of capital). 

 Το «κόστος ευκαιρίας» μια τάξης επενδυτών ισούται με το ποσοστό 

απόδοσης, ου οι επενδυτές αναμένουν να κερδίσουν από άλλες επενδύσεις 

ίσου ρίσκου. Το κόστος της εταιρίας ισούται με το κόστος (του κεφαλαίου) των 

επενδυτών μείον κάθε φορολογικά οφέλη (fax benefits) της εταιρίας. 

Ο παρακάτω πίνακας 5 δείχνει ένα δείγμα υπολογισμού του WACC. 

Πίνακας 13. Tο μέσο  σταθμικό κόστος κεφαλαίου- WACC 

1 2 3 4 5 6 

Πο

σ/τ

ό 

ΠΗΓΗ 

ΚΕΦ/ΟΥ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΣΤΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 

ΦΟΡ/Κ

ΟΣ 

ΣΥΝΤ/Τ

ΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕΤΑ 

ΦΟΡΟΥΣ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟ

ΡΑ 

ΣΤΟΝ 

ΣΤΑΘΜΙΚΟ 

ΜΕΣΟ 

 
Δανειακά 

κεφάλαια 
     

 
ΙΔΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
     

 (WACC)      

 

Μέσο 

Σταθμι/κό 

Κόστος 

Κεφαλαίων 

     

 

Μέσο 

Σταθμι/κό 

Κόστος 

Κεφαλαίων 

     

                                            
118 Υπολογισμός επιτοκίου: 5,5x39%=2,1 άρα 5,5-2,1=3,4 (στήλη 5) 
 3,4x12,1=0,41 (στήλη6) 
 87,9x8,1=7,5% (στήλη 6) 
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Tο κόστος κεφαλαίου119γενικά εφαρμόζει την εκτίμηση του βαθμού κινδύνου, 
που αποδίδουν οι επενδυτές στην συγκεκριμένη εταιρία.  

Έτσι το WACC είναι μια «τεχνική για την εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου 
μιας εταιρίας» που υπολογίζει τον ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ του κόστους 
κεφαλαίου.  

Για τον υπολογισμό του απαιτούνται τρεις (3) στήλες: 

1) Διατύπωση των συστατικών στοιχείων της κεφαλαιακής 

διάρθρωσης σε ίδια και δανεικά κεφάλαια. 

2) Μέτρηση του κόστους των επιμέρους συστατικών στοιχείων των 

διαφόρων πηγών ή μορφών προέλευσης των επιμέρους κεφαλαίων. 

3) Στάθμιση του κάθε συστατικού κόστους κεφαλαίου σ’ έναν ενιαίο 

δείκτη (από τον συνδυασμό των επιμέρους) και τελικός υπολογισμός του 

αθροιστικά.  

Ένα πρόσθετο θέμα της αποτίμησης είναι επίσης εδώ η απεριόριστη διάρκεια 

της εταιρίας. Ένας τρόπος είναι να γίνει πρόβλεψη του Free cash flow για 100 

χρόνια, ενώ μετά τα 100 το ποσοστό προεξόφλησης είναι μεν ασήμαντο αλλά 

έχει την αδυναμία της ροπής πρόβλεψης δεκαετιών απόδοσης. 

Εναλλακτικά η λύση του προβλήματος, είναι να γίνει διαχωρισμός της 

απαιτούμενης αξίας της εταιρίας σε δύο περιόδους,  

α) κατά την διάρκεια και  

β) μετά την καθορισμένη περίοδο πρόβλεψης. 

Σ’ αυτήν την περίπτωση η Αξία120 της είναι: 

ΑΞΙΑ (διαχρονική)= 

 

Η παρούσα αξία 

των cash flow μετά την 

καθορισμένη περίοδο  

Η παρούσα αξία των ταμειακών ροών 

Κατά την καθορισμένη περίοδο 

Η αξία μετά την καθορισμένη περίοδο λέγεται «συνεχομένη αξία» 

(Continuing Value). 

Ο δε μαθηματικός τύπος των προεξοφλημένων121 ταμειακών ροών με 

                                            
119Τσαγκλαγκάνος Άγγελος: «Χρηματοδότηση και αξιολόγηση 
επενδύσεων ΙΙΙ» Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη Α.Ε. Θεσσαλονίκη. 
 
121 Copeland, T., Koller T., and Murrin J. (1994), Valuation: Measuring and 
Managing the Value of Companies, 2nd edition, John Wiley and Sons, New 
York 1994. 
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κάποιες απλοποιήσεις είναι: 

NOPLAT (1-g ROI CI) 
Συνεχόμενη τιμή = 

WACC – g 

Όπου: 

NOPLANT= Καθαρά λειτουργικά κέρδη μείον τους προεξοφλημένους φόρους 

(στο έτος μετά την καθορισμένη περίοδο πρόβλεψης). 

ROI CI= Αυξημένες αποδόσεις των νεοεπενδηθέντος κεφαλαίου. 

G = H αναμενόμενη διάρκεια ανάπτυξης του NOPLAT της εταιρίας. 

WACC = Το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου. 

Έτσι αν υποθέσουμε ότι μια εταιρία έχει τα παρακάτω δεδομένα: 

 

NOPLAT 2009 634 

ROIC1 Απόδοση αυξανόμενου επενδυμένου κεφαλαίου 

(Return on incremental invested capital ROIC1) 
21,3% 

To NOPLAT ποσοστό ανάπτυξης – αύξησης στο διηνεκές 

(g) 
4% 

Το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου 7,5% 

NOPLAT(t+1) (1-g/ ROIC1) 
Τότε η «συνεχόμενη τιμή» = 

WACC-g 
= 

 

 

634 (1 - 4%/21,3%) 

= 7,8% - 4% 

= 14,710 

 

 

 
 
Παρακάτω θα  δούμε   τον   ρόλο   του ρυθμού ανάπτυξης   της  εταιρίας στο  
αποτέλεσμα  της  Αποτίμησης δηλ.  την  αξία  μιας  εταιρίας. 
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Η  απόδοση   του   επενδυμένου   κεφαλαίου   και  ο ρόλος του ρυθμού 
ανάπτυξης  
 
Ας ορίσουμε πρώτα την «ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Α.Ε.Κ.)» (ROIC – Return Invested Capital). Αυτό ισούται με τα 

Λειτουργικά κέρδη της εταιρίας δια του ύψους των επενδυμένων κεφαλαίων 

στην εταιρίας. Δηλαδή: 

απόδοση επενδυμένου. κεφαλαίου (ROIC, A.E.K.) = 

(NOPLAT) Καθαρά κέρδη μετά φόρους 
= 

Επενδυμένου Κεφαλαίου 

Όπου:  

NOPLANT = καθαρά λειτουργικά κέρδη μείον το φόρο. 

Επενδυμένο κεφάλαιο = Λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης. 

 + 

 Καθαρή περιουσία, εγκατ/σεις και εξοπλισμός 

 + 

 Λοιπά ενεργητικά στοιχεία 

Μπορούμε επίσης να εκφράσουμε το Free cash flow με τα εξής μεγέθη: 

NOPLAT (καθαρό κέρδος μείον φόρος) μείον καθαρή επένδυση όπου όμως 

έχει αφαιρεθεί η απόσβεση και από τα δύο α) το «μικτό cash flow» και την 

μικτή επένδυση. 

Έτσι αν το έτος 2001 η εταιρία ΑΤΛΑΣ Α.Ε. έχει NOPLAT€
Εn 100 και καθαρή 

επένδυση ίση με €25, το Free cash flow της είναι ίσο με €75.  

 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΟΣ 2001 

NOPLAT € 100.00 

Καθαρή Επένδυση  € 25.00 

Free Cash flow  € 75.00 

  

Εδώ βλέπουμε ότι η ΑΤΛΑΣ επένδυσε €25 πάνω από το ποσό της 

απόσβεσης για να προσδιορίσει επιπρόσθετα κέρδη στα επόμενα 

(μελλοντικά) χρόνια.  
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Με την υπόθεση ότι η ΑΤΛΑΣ κερδίζει σαν απόδοση ένα 20% επί του 

επενδυμένου κεφαλαίου για το έτος 2002 (δεύτερος έτος) και για κάθε 

επόμενο έτος που ακολουθεί.  

Έτσι το έτος 2002 (έτος 2) το NOPLAT θα ισούται με το NOPLAT του έτους 1 

(2001) που είναι € 100 συν 20% απόδοση στη της επένδυσης το έτος 1 

(2001). Δηλαδή €5 (€25x20%=5) σύνολο €105, (με την υπόθεση ότι τα 

λειτουργικά κέρδη στο επίπεδο βάση του (ίδιου) κεφαλαίου στην αρχή του 

έτους 1 δεν άλλαξε). Υποθέτουμε ότι η εταιρία ΑΤΛΑΣ επενδύει το ίδιο 

ποσοστό των λειτουργικών της κερδών* κάθε χρόνο και κερδίζει την ίδια 

απόδοση στο νέο επενδυθέν κεφάλαιο. Τότε το Free cash flow της ΑΤΛΑΣ θα 

έχει ως εξής: 

Πίνακας 14 : απόδοση στο νέο επενδυθέν κεφάλαιο 

 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤΛΑΣ 1 2 3 4 5 

NOPLAT      

Καθαρή 

επένδυση 
     

Free cash flow      

      

 Κάθε χρόνο: 

α) τα λειτουργικά κέρδη αυξάνονται κατά 5%. 

β) τα Free cash flow αυξάνονται κατά 5%. 

γ) η εταιρία επανεπενδύει 25% των cash flow της με σκοπό να πετύχει. 

δ) μελλοντική ανάπτυξη με ρυθμό 20%. 

Στο απλοποιημένο αυτό παράδειγμα122 ο «ρυθμός (ποσοστό) 

ανάπτυξης» της είναι το προϊόν της «ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» 

και του «ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗΣ» δηλαδή ο λόγος 



έά

έή

  και ο ρυθμός ανάπτυξης = Απόδοση του νεοεπενδυμένου 

κεφαλαίου x το ποσοστό επανεπένδυσης. Έτσι για το ΑΤΛΑΣ θα είναι: 

Ποσοστό Ανάτυξης=20%x25%=5% ανά έτος.Για να έχουμε ένα πλαίσιο 

                                            
122 Copeland, T., Koller T., and Murrin J. ,2000, Valuation: Measuring and 
Managing the Value of Companies, 2nd edition, John Wiley and Sons, New 
York . 
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για την διαδικασία και το τελικό αποτέλεσμα της αποτίμησης της αξίας των 

μετοχών μεταξύ των διάφορων εταιριών, θα δούμε στην συνέχεια ένα 

παράλληλο με την ΑΤΛΑΣ παράδειγμα, όπου η διαφοροποίηση ποσοστού 

απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου (συνδυασμένο με το WACC) και ο 

ρυθμός ανάπτυξης (g) θα οδηγούν σε διαφορετικό επίπεδο αποτίμησης της 

αξίας της εταιρίας Β.  

Έτσι π.χ. η εταιρία ΒΕΛΟΣ Α.Ε. (Β) θέλει μα δημιουργήσει τον ίδιο 

ρυθμό ανάπτυξης κερδών με την ΑΤΛΑΣ. Επίσης η Β κερδίζει (NOPLAT) 

€100 το έτος 1 (2001) όμως εδώ η Β αποδίδει κέρδος μείον το 10% σαν 

απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου. Έτσι για να πετύχει η Β ν’ αυξήσει τα 

κέρδη της, το έτος 2 (2002)στο ύψος των €5, πρέπει να επενδύσει €50 το έτος 

1 (ενώ η Α επενδύει μον. €25 όπως είδαμε). 

Τότε το Free cash flow της ΒΕΛΟΣ θα είναι: 

*Πίνακας 15 :Νέα επένδυση kai Free cash flows 

ΕΤΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΕΛΟΣ 1 2 3 4 5 

NOPLAT      

Νέα επένδυση      

Free cash flow      
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Βλέπουμε από τους αντίστοιχους πίνακες των εταιριών Α και Β πόσο 

μεγαλύτερες επενδύσεις πρέπει να κάνει η Β για να έχει τα ίδια κέρδη με την 

Α, επειδή έχει κέρδη (μόνον) το 10% (έναντι 20% της Α) σαν απόδοση επί του 

κεφαλαίου της. 

Έτσι μια υψηλότερη «απόδοση επί του επενδυμένου κεφαλαίου» έχει 

αποτέλεσμα τα υψηλότερα Free cash flow, (με δεδομένο το ίδιο απαιτούμενο 

ποσοστό ανάπτυξης των λειτουργικών κερδών).  

Είναι λοιπόν φανερό (και αναμενόμενο) γιατί η εταιρία Α είναι αποδοτικότερη 

από την Β παρ’ όλο που έχουν ίδια λειτουργικά κέρδη και ρυθμό ανάπτυξης. 

Μετά τα παραπάνω όμως πρέπει να επισημάνουμε και να ερμηνεύσουμε 

«πως ο (ρυθμός) η ανάπτυξη κατευθύνει προσδιοριστική τόσο την δομή των 

cash flow και την Αξία της επιχείρησης». Υποθέτουμε ότι η Α θέλει ν’ αυξήσει 

τον ρυθμό (ποσοστό) ανάπτυξής της, (εφ’ όσον βέβαια μπορεί να επενδύσει 

μεγαλύτερο κεφάλαιο με το ίδιο ποσοστό απόδοσης).  

Αν λοιπόν η Α θέλει ν’ αναπτύσσεται με ρυθμό 8% αντί του (ήδη 

υπάρχοντος) 5%, πρέπει να επενδύσει το 40% των λειτουργικών κερδών της 

κάθε χρόνο, όπως θα δείξουν τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 16- Καθαρή επένδυση και Free cash flows 

ΕΤΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ Α 1 2 3 4 5 

NOPLAT      

Καθαρή 

επένδυση 
     

Free cash flow      

 

Σημειώνουμε ότι το free cash flow της Α είναι χαμηλότερο κάθε χρόνο 

από ότι ήταν (πριν αποφασίσει την ανάπτυξη στο 8%). Στο νέο υψηλότερο 

ποσοστό ανάπτυξης (growth rate) τα ετήσια Free cash flow της εταιρίας Α 

είναι χαμηλότερα (σε σχέση) με το πρώτο σενάριο του 5% μέχρι το έτος 

9.Αλλά από το ένατο έτος και μετά τα FCF της είναι εμφανώς μεγαλύτερα – 

υψηλότερα .Έτσι ερχόμαστε στο ερώτημα: 

«Ποιο σενάριο (από τα δύο) έχει αποτέλεσμα την υψηλότερη αξία της εταιρίας 

(higher value). Συμπεραίνουμε ότι στο βαθμό που  

 427



«η απόδοση του NOPAT123κεφαλαίου είναι υψηλότερη από το WACC, που 

χρησιμοποιείται για να προεξοφλήσει τα cash flow, τότε όσο υψηλότερο το 

ποσοστό ανάπτυξης, τόσο υψηλότερη αξία θα δημιουργηθεί». 

Με την υπόθεση βέβαια ότι τα πρότυπα α) ανάπτυξης β) απόδοσης του 

κεφαλαίου συνεχίζουν να είναι τα ίδια και ότι το WACC της Α είναι 12%.  

Τότε η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ του σεναρίου 1, με 5% ανάπτυξη και η παρούσα αξία 

του σεναρίου 2 με 8% ανάπτυξη είναι €1.500. Αυτό συνεπάγεται λοιπόν σαν 

επενδυτική πρακτική ότι είναι πιο αποδοτικό να αποδέχεται ο επενδυτής 

χαμηλότερα Free cash flow τα πρώτα χρόνια της λειτουργικής ζωής της 

εταιρίας, γιατί αργότερα την αποδίδουν (εφ’ όσον κρατήσει τις μετοχές βέβαια 

σε μια μακροπρόθεσμη επενδυτική βάση) πολύ υψηλότερη απόδοση και αξία 

της μετοχής που αγόρασε διαχρονικά  

Πίνακας 17 : Συγκριτικός πίνακας επιλογών της εταιρίας (με εναλλακτικά 

σενάρια) 

ΣΕΝΑΡΙΟ 1:  Ποσοστό ανάπτυξης 5% (σε € εκατ.) 

ΕΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

NOPLAT 100 105 110 116 122 128 134 141 148 155 163 171

ΚΑΘΑΡΗ  

ΕΠΕΝΔΥΣΗ 
            

Free cash 

flow 
            

 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 2:   Ποσοστό ανάπτυξης 8%. 

ΕΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

NOPLAT             

ΚΑΘΑΡΗ  

ΕΠΕΝΔΥΣΗ 
            

Free cash 

flow 
            

                                            
3. 123 Copeland, T., Koller T., and Murrin J. (1994), Valuation: Measuring and 

Managing the Value of Companies, 2nd edition, John Wiley and Sons, 
New York 1994. 
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Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει μια μήτρα τιμών για μια υποθετική εταιρία σ’ 

ένα εύρος τιμών για προβολές ποσοστών ανάπτυξης και ποσοστό απόδοσης 

επί του επενδυμένου κεφαλαίου. 

Μια δεδομένη τιμή λοιπών ανάπτυξης μπορεί να προέρχεται από 

διαφορετικούς συνδυασμούς ποσοστών ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Με 

την υπόθεση ότι οι εταιρίες δεν μπορούν να πετύχουν πάντοτε και 

ταυτόχρονα να έχουν και τα δύο (ψηλή ανάπτυξη και ψηλή απόδοση) ένας 

συγκριτικός – παραθετικός πίνακας με μεγέθη αλληλοεπηρεασμένα μπορεί να 

βοηθήσει την διοίκηση να θέσουν στόχους για «βελτίωση της μακροχρόνιας 

αποδοτικότητας» μιας εταιρίας στην κατεύθυνση της «ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΞΙΑΣ» 

(added value).  

Πίνακας 18 : Συγκριτικός πίνακας που εμφανίζει πως το ROIC και η ανάπτυξη 
κατευθύνουν το ύψος της αξίας  

ΑΞΙΑ/DCF 

ROIC 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 

(ετήσιο ποσοστό ανάπτυξης) 
      

3%      

6%      

9%      

      

  

Καταστροφή Ουδέτερη Δημιουργία  

Υποβάθμιση Αξία Αξίας 

Αξίας 

 

Ο παραπάνω πίνακας εμφανίζει τι συμβαίνει (στην «συμπεριφορά» 

των μεγεθών που αλληλοσχετίζονται) όταν η απόδοση του νεοεπενδηθέντος 

κεφαλαίου δεν υπερέχει (είναι υψηλότερη) το κόστος του κεφαλαίου (WACC). 

Τότε έχουμε υποτίμηση της αξίας της επιχείρησης και της μετοχής της.Εάν η 

απόδοση (επί του κεφαλαίου) ισούται με το κόστος του κεφαλαίου ……….τότε 

και αν έχουμε αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της εταιρίας, ούτε αυξάνεται, 
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ούτε μειώνεται η αξία της μετοχής. Αυτό είναι κατανοητό και σημαντικό στην 

επιλογή μετοχών (και εταιριών) στον επενδυτή, διότι αυτός δεν είναι 

διατεθειμένος να πληρώσει υψηλότερη τιμή για μια μετοχή, η οποία παρ’ ότι 

έχει πρόσθετο ρυθμό ανάπτυξης, λόγω του γεγονότος ότι δεν θα κερδίζει 

τίποτα επιπρόσθετο σαν απόδοση, μάλλον θ’ αποφασίσει να μετακινηθεί σε 

επένδυση – αγορά άλλων μετοχών που έχουν καλύτερη σχέση, απόδοσης επί 

του κεφαλαίου/κόστους κεφαλαίου.  

Και βέβαια εάν η «ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΕΠΕΝΔΥΘΕΝΤΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» είναι μικρότερη από το WACC, τότε η πρόσθετη – υψηλότερη 

ανάπτυξη (των εργασιών και των κερδών) θα έχει σαν αποτέλεσμα την 

ΑΠΑΞΙΩΣΗ (υποτίμηση) της μετοχής της εταιρίας αυτής και βέβαια τάχιστα 

πρέπει ν’ απαλλαγεί απ’ αυτήν πουλώντας την και να επενδύσει σε άλλη που 

έχει αποδώσεις κεφαλαίου μεγαλύτερες από το WACC.  

Βέβαια στην πράξη τα πράγματα δεν λειτουργούν τόσο απλουστευμένα και 

γραμμικά ως προς την εξέλιξη των μεγεθών του παραδείγματος των 

παραπάνω πινάκων. Στην πραγματική οικονομική ζωή και εξέλιξη, οι εταιρίες 

δεν αναπτύσσονται ούτε με σταθερά ποσοστά ανάπτυξης (όπως υποθέσαμε 

παραπάνω), ούτε επενδύουν την ίδια αναλογία των κερδών της και βέβαια 

δεν κερδίζουν το ίδιο ποσοστό απόδοσης επί του επενδυμένου κεφαλαίου 

κάθε χρόνο.  

Παρ’ όλα αυτά θεωρείται ότι η κατευθυντήριες – οδηγοί κλειδιά του 

καθορίζουν την αξία είναι:α) Η απόδοση επί του επενδυμένου κεφαλαίου σε 

συνάρτηση με το WACC, (που πρέπει η διαφορά να είναι θετική).  

β) Ο ρυθμός ανάπτυξης των μεγεθών της εταιρίας. Είναι γενικής εφαρμογής.  

Θα παραθέσουμε αμέσως έναν πίνακα με ανάλυση των μεγεθών μιας εταιρίας 

(π.χ. της ΑΤΛΑΣ Α.Ε.) που θα αναδεικνύει …………τα παραπάνω λεχθέντα, 

που έχουν καταληκτικό σημείο την εύρεση της «απόδοσης επί του 

επενδυμένου κεφαλαίου» και την (spread) διαφορά που έχει από το WACC 

της εταιρίας, ώστε να έχει θετικές προοπτικές ανάπτυξης με ταυτόχρονη 

ανάπτυξη των κερδών ανά μετοχή.  
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Πίνακας 19. Υπολογισμός απόδοσης επι του επενδυμένου κεφαλαίου 

€ ΕΚΑΤ. 2001 2002 2003 2004 2005 
Καθαρά κέρδη μετά φόρους 
(NOPLAT) 
ΕΣΟΔΑ 

     

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ      
ΚΕΡΔΗ πριν (Τόκους, 
Φόρους, Αποσβέσεις) 
(ΕΒΙΤΑ) 

     

ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ      
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΟΥΣ 
(NOPLAT) 

     

 

 

Πίνακας 20: Λειτουργικό επενδυθέν κεφαλαίο  εταιρίας Χ. 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

     

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
(μη τοκοφόρο) 

     

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗ 

     

ΠΑΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ      
ΛΟΙΠΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ 
(καθαρά υποχρεώσεων) 

     

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΕΠΕΝΔΥΘΕΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

     

 

 

 

Πίνακας 21 : απόδοση επί του υπενδυθέντος κεφαλαίου-(ROIC). 

Απόδοση επί του κεφαλαίου 
(Αρχή του έτους) 

24,3% 23,0% 23% 24,7% 22,6% 

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

8,3% 7,5% 7,5% 7,5% 7,8% 

Διαφορά (spread) 16,0% 15,5% 15,5% 15,2% 15,1% 
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Πίνακας 22 :Πίνακας με την ιστορική και προβλεπόμενη αποδοτικότητα 
σε όρους ανάπτυξης και απόδοσης επί του επενδυμένου κεφαλαίου. 

ΑΤΛΑΣ Α.Ε. 
1991-1995 
(Ποσοστό) 

1996-2000 
(Ποσοστό) 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
2001-2010 
(Ποσοστό) 

Μέση διαφορά 
(Average Spread) 

   

Απόδοση επί του 
κεφαλαίου 

19,00 21,70 22,70 

Μέσο Σταθμικό 
Κόστος 
Κεφαλαίου 

9,70 8,70 ………. 

Διαφορικό 
(Spread) 
Αποτέλεσμα 

9,30 12,80 15,20 

 

 

Mέση ετήσια ανάπτυξη 

 

ΕΣΟΔΑ 9,40 3,10 4,50 

Καθαρά κέρδη μετά φόρους 7,30 12,30 2,70 

    

Επενδυθέν Κεφάλαιο 9,90 2,30 4,60 

 

 

Στον παραπάνω πίνακα εκφράζονται τόσο η ιστορική, όσο και η 

προβλεπόμενη αποδοτικότητα της ΑΤΛΑΣ Α.Ε. σε όρους ανάπτυξης και 

απόδοσης επί του επενδυμένου κεφαλαίου. Από την ανάλυση των δύο 

παραπάνω πινάκων φαίνεται ότι η ΑΤΛΑΣ Α.Ε. έχει σταθερή απόδοση επί του 

επενδυμένου κεφαλαίου γύρω στο 20%, ακόμη κι όταν τόσο τα επιτόκια, όσο 

και το WACC είχαν πτωτική τάση.  

Έτσι το «διαφορικό αποτέλεσμα» (spread) αυξήθηκε κατά μέσο όρο 

12,8% στην πενταετία 1996 – 2000. Και οι αποδόσεις επί του κεφαλαίου να 

είναι περίπου υψηλότερες, (από τα τελευταία χρόνια) και καθαρά κέρδη είναι 

προβλεπτά ώστε ν’ αυξάνονται γραμμικά με τα έσοδα. Έτσι 

επαναλαμβάνουμε ότι η παραπάνω ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν 

πηγή πληροφοριών, για να αποτιμούν την μελλοντική πορεία μιας εταιρίας και 
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να θέτει μακροχρόνιους στόχους αποδοτικότητας.  

Για ν’ αυξήσει λοιπόν μια εταιρία την αξία της, πρέπει να βασισθεί στον 

χειρισμό, διαμόρφωση και πορεία του ποσοστού απόδοσης σε συσχετισμό με 

το WACC και το «ρυθμό ανάπτυξης» των μεγεθών της. Έτσι για ν’ αυξήσει 

την αξία της τιμής μιας εταιρίας πρέπει να εφαρμόσει τα εξής: 

1) Να αυξάνει το επίπεδο των κερδών της σε σχέση με το 

απασχολημένο – επενδυμένο κεφάλαιο. 

2) Να διασφαλίζει ότι η απόδοση επί του νεοεπενδυμενου κεφαλαίου, 

υπερέχει το WACC. 

3) Ν’ αυξήσει το ποσοστό (ρυθμό) ανάπτυξής της, αλλά μόνον στο 

βαθμό που έχει θετικό spread (Απόδοσης – WACC). 

4) Να τείνει πάντα να μειώνει το κόστος του κεφαλαίου. 
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3.12. ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ. 
 

Το «Θεμελιακό Μοντέλο Αποτίμησης» παίρνει υπ’ όψη του τα 

«θεμελιακά» (fundamental) δεδομένα για τον προσδιορισμό της αξίας. Με τις 

ακόλουθες υποθέσεις δε εκφράζεται με τους εξής μαθηματικούς τύπους.  

Όπου g το growth δηλ μερισματική ανάπτυξη. 

 
D1- 

D0 

(1-b)r (K0 + br K0) – (1-b)r K0 

D1 

= 

(1-b)r K0 

= Rb (1) 

g = 

 

 

D0 D0(1+g) D0(1+g)2 

0 = 1+K 
+ 

2 (1+K)
+ 

(1+K)3 

 

+... ... +..... =  

 
 

D0(1+g)t-1 
= Σ∞t=1 

(1+K)t 
(2) 

 

1.Υποθεσεις του θεμελιακού μοντέλου. 
 

α) K0 μετοχικό κεφάλαιο κατά την Πρώτη Περίοδο είναι K0 και τότε η καθαρή 

θέση (σαν μετοχικό κεφάλαιο) κατά την διάρκεια της επόμενης περιόδου είναι 

K0 - brK  0 

β) τα «κέρδη σε νέον» (Retained earnings) είναι brK0 = bE0 

γ) D0 = Τα μερίσματα της αρχικής περιόδου = (1 – b) rK0 

δ) D1 = Τα μερίσματα της επόμενης περιόδου = (1 – b) r (K0 + brK0)  

ε) Δεν υπάρχει εξωτερική χρηματοδότηση είτε με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου 

είτε με δανειακό κεφάλαιο. 

 434



 

2. Ο παράγων της αναγωγικής προεξόφλησης. 
 

Οι εξισώσεις λοιπόν (1) και (2) εκφράζουν μια εκτίμηση του 

«Παράγοντα αναγωγικής προεξόφλησης» (discount fal) με τον οποίο οι 

αγορές κεφαλαιοποιούν την αξία των μετοχών της εταιρίας.  

Και αν αντικαταστήσουμε το rb με το g και το (1 – b)r K0 με το D0 τότε 

έχουμε: 

(1 – b)r K0 
V0 = 

K – br 
(4) 

όπου: 

Vt = Η συνολική αξία μιας εταιρίας κατά τη διάρκεια μιας περιόδου  

Κ = Το κεφάλαιο σε μορφή μετοχών. 

Κ = Το κόστος (εταιρίας) του απασχολούμενου ιδίου κεφαλαίου 

r = Η (μέση) αναμενόμενη απόδοση απαιτείται από τον επενδυτή για την εταιρία. 

Et = Τα αναμενόμενα καθαρά κέρδη ανά μετοχή κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς του επενδυτή (Μέσος όρος καθαρών κερδών που αναμένονται από 

την εταιρία). 

b = Το ποσοστό των «κερδών σε νέον» (μη διανεμόμενα). 

(1 – b) = Το ποσοστό των καθαρών κερδών που δηλώνεται ότι θα πληρωθούν σε 

κάθε μελλοντική περίοδο θεωρούμενα σαν σταθερά με βάση τη μερισματική 

πολιτική της εταιρίας.  

g=br Είναι το ετήσιο ποσοστό των μη διανεμόμενων κερδών, που θα επιστραφούν 

στους μετόχους/επενδυτές της επόμενης περιόδου με την μορφή των 

αυξημένων διαχρονικά μερισμάτων. Δηλαδή το g είναι το «αυξανόμενο 

ποσοστό μερισματικής απόδοσης» (δηλαδή η θεωρούμενη εκθετική επέκταση 

των πληρωτέων μερισμάτων). 

rkt = Et Αναφέρεται στην παραδοχή και την έννοια ότι θα υπάρχει «συνεχείς 

κερδοφορία» (profits in line) στο αναμενόμενο ύψος από τους επενδυτές που 

θεωρείται δίκαιο και απαραίτητο από αυτούς για τις μετοχές που κατέχουν. 

brkt Είναι τα «Κέρδη σε Νέον» (μη διανεμόμενα) = bEt 

Dt Είναι τα πληρωτέα μερίσματα = (1 – b)rkt. 

Με την πρόσθετη παρατήρηση ότι η πληροφοριακή μορφή της κατάστασης 

ταμειακών ροών (cash flow statement) πρέπει να έχει διάταξη για να είναι 
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προσαρμοσμένο στους υπολογισμούς των παραπάνω τύπων. Η παραπάνω 

προσέγγιση της ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Της ΑΞΙΑΣ της μετοχής (και της επιχείρησης) 

είναι από την πλευρά της χρηματοοικονομικής ανάλυσης με τους παράγοντες 

/παραμέτρους που αναλύθηκαν.  

 

 

 

2. Το ζήτημα της επιλογής του προεξοφλητικού παράγοντα. 
 

Στο ζήτημα λοιπόν της επιλογής του προεξοφλητικού παράγοντα 

(discount factor) υπάρχει μια αβεβαιότητα ως προς το ύψος (τιμή) του, λόγω 

των υποκειμενικών συνθηκών και κρίσεων των αναλυτών (επενδυτή) που 

λειτουργούν και συναλλάσσονται στις κεφαλαιαγορές.  

Δηλαδή δεν υπάρχει ένας στάνταρ καθορισμένος παράγοντας προεξόφλησης 

αλλά ένα φάσμα ή περιοχή τιμών που μπορεί να πάρει αυτός ο παράγοντας 

και το ύψος του εξαρτάται από τις ευνοϊκές ή αρνητικές αγορές, και  τις 

συνθήκες και την ψυχολογία που επικρατεί εκάστοτε στις κεφαλαιαγορές.  

Αυτά επηρεάζουν την «κρίση και την εκτίμηση» των επενδυτών και των 

αναλυτών, για το που είναι το ύψος (τιμή) της αποτίμησης μιας επιχείρησης 

(σε κάθε χρονική φάση). Δηλαδή είναι αρκετά υποκειμενική η επιλογή της του 

παράγοντα. Δηλαδή θα λέγαμε ότι η τιμή του παράγοντα αυτού εξαρτάται από 

την εκάστοτε «συνάρτηση χρησιμότητας» του επενδυτή/αναλυτή. 

Έτσι το προεξοφλητικό επιτόκιο πρέπει να αντανακλά την «σειρά των 

ταμιακών ροών» που εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει η υπό αναφορά εταιρία 

και βέβαια στον καθορισμό του ύψους της, θα ληφθεί ενδεικτικά και το 

επιτόκιο των ομολογιακών τίτλων δημοσίου και ιδιωτών, σαν στοιχεία 

απόδοσης του κόστους επενδύσεων κεφαλαίου σε έναν τύπο προϊόντων τω 

κεφαλαιαγορών.  
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3.13. Η ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ «ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ».  
Share Valuation models theory. 

 

Γνωρίζουμε ότι οι πρώτες προσεγγίσεις ιστορικά της εμπειρικής 

εξέτασης του θέματος της αποτίμησης της αξίας των εταιριών (ειδικότερα των 

εισηγμένων), ξεκίνησε με τα «μοντέλα μετοχικής αποτίμησης» (Share 

Valuation models theory) σαν μια μεθοδολογικά πρώτη προσέγγιση επί του 

θέματος.  

Η πρώτη αναφορά γίνεται ήδη από το 1938 από τους I.Timbergen και 

J.B.Williams, σχετικά με το ότι βάση της αποτίμησης της αξίας είναι τα 

μερίσματα που θα αποδώσουν οι μετοχές.  

Μετά βέβαια από τα πρώτα χρονιά από την διατύπωση της θεωρητικής 

αυτής θέσης, είχαμε συνεχείς και σημαντικές εξελίξεις γύρω από το ζήτημα 

αυτό. Οι μετέπειτα αναφορές και εκφράσεις των «μοντέλων Μετοχικής 

αποτίμησης» βασίζονται: αρχικά στο δόγμα της «τέλειας ή αποτελεσματικής 

αγοράς» (όσον αφορά την διαμόρφωση των τιμών στις χρηματιστηριακές 

αγορές) και βέβαια δεν υπήρχε στις διατυπώσεις της το «ζήτημα του 

κινδύνου» λόγω της συνεχούς μεταβλητότητας των δεδομένων και της 

αβεβαιότητας των αποτελεσμάτων, άλλα θεωρούν ότι οι αγορές και οι τιμές 

ισορροπίας των μετοχών διενεργούνται κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας.  

Έτσι η αποτίμηση της αξίας των μετοχών και το σύνολο της 

επιχείρησης, θεωρούνταν ότι «η τιμή της μετοχής θα είναι το άθροισμα των 

«αναγόμενων μελλοντικών αποδόσεων» της εταιρίας. Αργότερα με βάση το 

προηγούμενο δεδομένο (υπόθεση) διάφοροι θεωρητικοί προσθέσανε 

μεταβλητές στο σύστημα, προκειμένου να ενσωματώσουν στο μοντέλο του 

κινδύνου/αβεβαιότητα καθώς και την «ατέλεια της αγοράς» με την 

εμφανιζόμενη «ασύμμετρη πληροφόρηση» για την εξελισσόμενη δυναμική 

των μεγεθών και στρατηγικών εταιριών και της αγοράς.  
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1.Προβληματισμός για τα μερίσματα και τα «μη διανεμόμενα κέρδη» 

. 

Έτσι το 1951 οι Johmson, Shapiro και O’Meara σε μία προσπάθεια 

εμπειρικής επαληθεύσεως της θεωρίας, συμπέραναν για πρώτη φορά, ότι τα 

Μερίσματα κεφαλαιοποιούνται με υψηλότερο ποσοστό (επιτόκιο) 

προεξόφλησης από την αγορά, σε σχέση με τα «μη διανεμόμενα κέρδη» 

(retained earnings).  

Αυτό αιτιολογούνταν με βάση την επικρατούσα αντίληψη των 

επενδυτών και άρα σαν πρακτική των κεφαλαιαγορών ,ότι τα αδιανέμητα 

κέρδη, αφού ενισχύουν τα ιδια κεφάλαια της εταιρίας και μέσω αυτών τις νέες 

εταιρικές επενδύσεις και τον κύκλο εργασιών της , άρα θ’ αυξάνουν και τα 

κέρδη των επόμενων ετών, δηλ. συνεπάγετε η συμβολή τους σε μεγαλύτερα 

μελλοντικά μερίσματα. 

Γι αυτό τον λόγο έχουν και υψηλότερη παρούσα αξία για τους μετόχους της 

εταιρίας, από ότι τα ποσά των μερισμάτων που καταβάλλονται άμεσα σ’ 

αυτούς. 

 

2.  Ο  ρυθμός   ανάπτυξης των μερισμάτων 

Έτσι στο μοτίβο αυτό το 1955 και το 1957 ο καθηγητής DURAND έδειξε με τις 

μελέτες του, ότι ο «ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ» (growth rate of 

dividends) ανά μετοχή, είναι που έχει μεγαλύτερη σημασία. 

Σύμφωνα με την άποψη αυτή124 λοιπόν θεωρείται από την αγορά(επενδυτές, 

αναλυτές, διαπραγματευτές) ότι η πορεία του ρυθμού ανάπτυξης- growth rate 

σαν αδιαμφισβήτητη ένδειξη (δείκτης) των μελλοντικών προοπτικών της 

εταιρίας και των μελλοντικών αποδόσεων.  

Η επίδραση όμως αυτού του δείκτη πάνω στις τιμές των μετοχών, φαίνεται να 

θεωρείται να είναι μάλλον μικρή και αμφιλεγόμενη (διφορούμενη). 

Στη συνέχεια η μελέτη των Morgan και Taylοr (1957) ότι το ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ, βοηθά σημαντικά την ερμηνεία των κινήσεων των τιμών των 

                                            
124 Filios Vasilios: Valuation Models of the Firm: Theory and practice. 
Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης Έρευνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Vol V. Νο1, 
2000 p.p. 116 – 117).  
 

 438



μετοχών, αναβαθμίζοντας την ποιότητα των μερισμάτων.  

Αυτό βέβαια ήταν αντίθετο με τα συμπεράσματα των μελετητών125 του καθ. 

Durand. Στη συνέχεια ο καθηγητής Gordon Fisher (1961) ανέπτυξε ένα 

εμπειρικό μοντέλο, το οποίο μετά από οικονομετρική ανάλυση, ενσωμάτωνε 

τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν στην ουσία τις τιμές των 

μετοχών στα χρηματιστήρια και εκφράζεται με την παρακάτω σχέση: 

p=F(d,u,v)=α1d+ α2u+v 

όπου α1 και α2 είναι οι συντελεστές κεφαλαιοποίησης που εφαρμόζονται 

πάνω στα μερίσματα και τα μη διανεμόμενα κέρδη.  

p = Η τιμή ανά μετοχή. 

d = Το τελευταίο μέρισμα ανά μετοχή. 

u = Το τελευταίο ανακοινωθέν (ποσοστό) μη διανεμόμενων κερδών ανά μετοχή.  

v = Είναι ένας υπολειμματικός όρος που περικλείει όλα τα αποτελέσματα κάθε άλλης 

σχετικής μεταβλητής πάνω στην τιμή της μετοχής.  

Ξεκινώντας και διευρύνοντας το θέμα έτσι, με το απλό αυτό οικονομικό 

μοντέλο ο καθηγητής Gordon Fisher, ερεύνησε* εμπειρικά τις τιμές των 

μετοχών διάφορων εταιριών, χρησιμοποιώντας τέσσερις μεταβλητές που 

ήταν: 

1) Το τελευταίο ανακοινωθέν «μέρισμα ανά μετοχή» 

2) Το τελευταίο ανακοινωθέν, ποσοστό «μη διανεμόμενων κερδών ανά 

μετοχή» 

3) Το μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης (Average annual growth) των 

μερισμάτων ανά μετοχή και  

        4)    Το μέγεθος των εταιριών στο οποίο κάθε μετοχή αντιστοιχεί. 

 

Συμπέρανε δε από την οικονομετρική αυτή ανάλυση ο G. Fisher, ότι η 

επίδραση μιας «μονάδας» μερισμάτων (one unit of dividends) και μιας 

«μονάδας» «μη διανεμόμενων κερδών» είναι σχετικά σταθερή από έτος σε 

έτος. Δηλαδή ο Fisher κατέληξε σε αντίθετο συμπέρασμα, από τα 

συμπεράσματα από την μελέτη των καθηγητών Johnson, Shapiro και O’ 

Mearra, που προαναφέρθηκαν.  

Δηλαδή ότι το τελευταίο ανακοινωθέν «μέρισμα ανά μετοχή», ερμηνεύει σε 

                                            
125 Filios V, 2000, Valuation Models of the Firm: Theory and practice, . 
Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης Έρευνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Vol V. Νο1, 
2000 p.p. 116 – 117 
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σημαντική έκταση την μεταβλητή «των τιμών των μετοχών».  

Εάν δε τα μερίσματα μόνα τους, χρησιμοποιούνται για να ερμηνεύσουν την 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ (αξία) το τελευταίο θα παρουσιάζει μεγαλύτερο 

“ποσοστό λάθους”.  

Γιατί το τελευταίο ανακοινωθέν ποσοστό «μη διανεμόμενων κερδών» έχουν 

μια πιο σημαντική επίδραση πάνω στις τιμές των μετοχών.  

Συμπληρώνουμε εδώ ότι ο καθηγητής Myron Gordon (στο Dividend, Earnings 

and Stock Prices, Review of Economics and Statistics, May1959), είχε 

προβλέψει126 πρώτος (και αναφέρει) το ρόλο των «μη διανεμομένων κερδών» 

και πρώτος ενσωμάτωσε αυτόν τον παράγοντα ρητά στην διαδικασία 

αποτίμησης των μετοχών το 1959.  

Αν και η θεμελίωση της εξίσωσης αποτίμησης ,που προτάθηκε, είναι κάπως 

θολή (μη επαρκής) όπως παρατηρήθηκε από τους Williams και νωρίτερα από 

τον Makehan, σχετικά με την υποκατάσταση αυτού του παράγοντα που 

διατύπωσαν οι Gordon και Shapiro και επεξήγησε ετι περαιτέρω αργότερα ο 

Gordon.  

Ο οποίος διατύπωσε την άποψη ότι, «όταν ένας επενδυτής αγοράζει μια 

μετοχή, την αγοράζει στην ουσία για τα μελλοντικά της κέρδη από μερίσματα, 

που βασίζονται όμως και/η στο ύψος των καθαρών κερδών (Net Profit) της 

επιχείρησης127. 

Και αν έστω απλοποιημένα για χάρη ευκο λίας δεχθούμε ότι, τα «μη 

διανεμόμενα κέρδη» αποτελούν τον μοναδικό παράγοντα χρηματοδοτικής 

πηγής για τους επενδυτές της εταιρίας, τότε θεωρεί ότι η τιμή της μετοχής 

είναι συνάρτηση των: 

1) των μελλοντικών μερισμάτων και /η των κερδών. 

2) του δείκτη δανειακά /ίδια κεφάλαια. 

3) το τελευταίο κληρωθέν μέρισμα και  

4) το «απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης μιας επένδυσης» (το καλούμενο 

hurdle rate) 

                                            
126 Gordon Myron, 1959, Dividend, Earnings and Stock Prices, Review of 
Economics and Statistics, May1959) 
127 Fisher,R G.,1961, “Some factors influencing share prices”, Economic 

Journal, vol.71, pp.121-141 
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Άλλοι όμως νεότεροι θεωρητικοί και Ακαδημαϊκοί ( όπως ο καθηγητής 

Καραθανάσης), θεωρούν ότι, τα έως τότε προταθέντα «μοντέλα αποτίμησης», 

δεν έχουν συλλάβει όλη την διαδικασία και το εύρος των παραγόντων, οι 

οποίοι επιδρούν στην διαμόρφωση της τιμής μιας μετοχής από την αγορά. 
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3.14. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ» 

 (Economic Profit Model). 

Το μοντέλο αυτό ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ βασίζεται στην έννοια του «οικονομικού 

κέρδους».  

Σύμφωνα με το μοντέλο128 αυτό, η αξία εταιρίας ισούται με το «ποσό του 

επενδυθέντος κεφαλαίου» συν το αυξημένο κεφαλαίου /πριμ που είναι ίσο, με 

την παρούσα αξία της αξίας που δημιουργείται κάθε χρόνο. 

 Η έννοια αυτή έχει προστεθεί στα οικονομικά από τον Alfred Marshall για 

αυτό και ονομάζεται «οικονομικό κέρδος», διότι πλην των καθαρών κερδών 

πρέπει να συνυπολογίζουμε και το «κόστος ευκαιρίας» (opportunity cost) του 

κεφαλαίου, από μια ενδεχόμενη εναλλακτική επενδυτική χρήση του.  

Ένα πλεόνασμα του «μοντέλου οικονομικού κέρδους» έναντι του μοντέλου 

DCF είναι ότι το οικονομικό κέρδος είναι ένα χρήσιμο μέτρο για την κατανόηση 

της απόδοσης της εταιρίας σε κάθε έτος, ενώ το μέγεθος του free cash flow 

δεν είναι. Διότι δεν είναι εύκολα να παρακολουθείς την πρόοδο μιας εταιρίας, 

με τη σύγκριση πραγματικού και προβλέψιμων Free cash flow, επειδή αυτό 

προσδιορίζεται κάθε χρόνο από τις «διακριτές επενδύσεις σε πάγιο 

ενεργητικό και κεφάλαιο κίνησης».  

Έτσι κάθε διοίκηση μπορεί να βελτιώσει το FCF σ’ ένα δεδομένο έτος με την 

καθυστέρηση των επενδύσεων σε βάρος όμως της μακροχρόνιας διαδικασίας 

και της δυναμικής της δημιουργίας αξίας. Το «οικονομικό κέρδος» μετρά την 

αξία που δημιουργείται σε μια εταιρία σε μια μοναδική περίοδο, και ορίζεται: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ = ΕΠΕΝΔΥΘΕΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ x (ROIC – WACC) 

Δηλαδή ισούται με το spread (διαφορική απόδοση) ανάμεσα στην απόδοση 

και το κόστος κεφαλαίου επί το ποσό του επενδυθέντος κεφαλαίου. Έτσι μια 

εταιρία που επένδυσε κεφάλαιο €1000, και απόδοση 10%, και WACC 8% τότε 

το «Οικονομικό Κέρδος» της για το έτος είναι €20. 

Ο.Κ. = €1000x(10%-8%)=€1000x2%=€20 

Ένας εναλλακτικός ορισμός του Ο.Κ. είναι, η διαφορά: 

Α) «των λειτουργικών κερδών μετά τους φόρους», μείον 

                                            
128 Damodaran Aswath, 2002. Investment Valuation, Wiley finance ,2nd ed. 
2002. 
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Β) μία επιβάρυνση – αμοιβή του χρησιμοποιηθέντος κεφαλαίου  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ = (ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΟΥΣ) – Κεφαλαιακή 

Αμοιβή = ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ Μ.Φ. – (επενδυθέν κεφάλαιο x κόστος 

κεφαλαίων).  

Έτσι ο εναλλακτικός υπολογισμός έχει αποτέλεσμα την δημιουργία της ίδιας 

αξίας για το «οικονομικό κέρδος». 

Ο.Κ. = €100 – (€1000x8%) = €100 - €80 = €20. 

Δηλαδή είναι ίδιο με το «Λογιστικό καθαρό κέρδος» με τη διαφορά ότι 

υπολογίζει την επιβάρυνση πάνω σ’ όλο το κεφάλαιο της εταιρίας κι όχι μόνον 

την επιβάρυνση των τόκων των δανειακών κεφαλαίων. Η προσέγγιση του 

«Μοντέλου Οικονομικού κέρδους» δηλώνει ότι η αξία της εταιρίας, ισούται με 

το ποσό του επενδυθέντος κεφαλαίου συν ένα πριμ (premium) ή έκπτωση 

(discount) ίσο με την παρούσα αξία του προβλέψιμων οικονομικών κερδών.  

Έτσι: 

 

ΑΞΙΑ = ΕΠΕΝΔΥΘΕΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ + ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ του προβλέψιμου 

συνολικού κέρδους.  
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Το συμπέρασμα είναι ότι: Αν η εταιρία κερδίζει ακριβώς ισόποσα με το WACC 

κάθε περίοδο, τότε η προεξοφλητική τιμή το μελλοντικό προβλεπόμενο 

(projected) Free cash flow θα ισούται ακριβώς με το επενδυθέν κεφάλαιο. Η 

εταιρία κερδίζει ακριβώς το ποσό που επενδύει, και κερδίζει ή χάνει μόνο στο 

βαθμό που κερδίζει περισσότερο ή λιγότερο από το «κόστος του 

απασχολημένου κεφαλαίου» (WACC). 

Γι αυτό το πριμ ή η έκπτωση που αναφέρεται στο επενδυθέν κεφάλαιο, 

πρέπει να εξισώνει την παρούσα αξία του μελλοντικού οικονομικού κέρδους. 

Η εταιρία ΝΕΣΤΟΣ κερδίζει €20 το έτος περισσότερο, απ’ ότι ζητούν οι 

επενδυτές (σαν οικονομικό κέρδος). Έτσι η αξία της ΝΕΣΤΟΣ θα ισούται με 

€1000 (που είναι το επενδυμένο κεφάλαιο τον χρόνο της αποτίμησης) συν την 

παρούσα αξία του «οικονομικού κέρδους» της. 

Σ’ αυτήν την περίπτωση ενώ το «οικονομικό κέρδος» της παραμένει για 

πάντα στα €20 ανά έτος, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ένα «διηνεκή» τύπο 

για να υπολογίσουμε την παρούσα αξία του «οικονομικού κέρδους» της. 

 

  

  

 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ = 

€20 
= 

8% 
= €250  

 

Η ΝΕΣΤΟΣ Α.Ε. έχει λοιπόν αξία τώρα €1.250. Αν θέλαμε τώρα να κάνουμε 

την έκπτωση (discount) του Free Cash flow της εταιρίας, πρέπει επίσης, να 

υπολογίζουμε, με μια αξία για την εταιρία στα €1.250. Η προεξόφληση του 

Free cash flow της εταιρίας είναι €100 το έτος.  

Έτσι: 

€100 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ του FCF = 

8% 
= €1.250 

 

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν το «οικονομικό κέρδος» και την «αποτίμηση 

βάση του οικονομικού κέρδους» της ΝΕΣΤΟΣ Α.Ε. Το έτος 2000 η ΝΕΣΤΟΣ 

δημιούργησε οικονομικό κέρδος €293 εκατομ.  

Μ’ άλλα λόγια η ΝΕΣΤΟΣ έκανε €293 εκατομ, λειτουργικά κέρδη, περισσότερα 

από τα’ απαιτούμενα από τους επενδυτές βασισμένα πάνω στις αποδόσεις 

που είναι διαθέσιμες από εναλλακτικές επενδύσεις. Ας σημειώσουμε ότι η αξία 
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του «οικονομικού κέρδους» της ΝΕΣΤΟΣ, ακριβώς εξισώνει την αξία 

προεξοφλημένων free cash flow, που υπολογίσαμε προηγουμένως.  

Επιπρόσθετα, όπως αναμένεται, η αξία των λειτουργικών αποτελεσμάτων, 

€10,2 δις υπερβαίνει το ποσόν του επενδυθέντος κεφαλαίου (στο τέλος του 

2000) κατά €1,8 δις. Σε όρους παρούσας αξίας, η ΝΕΣΤΟΣ δημιούργησε €8,4 

δις σε αξία (δηλ €10,2 δις μείον €1,8 δις). 

Πίνακας 23: Εταιρία X - Υπολογισμός του «οικονομικού κέρδους» 

Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη 

€ΕΚΑΤΟΜ 2000 2001 2002 2003 2004 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ROIC) 

24,3% 23% 23,06% 22,7% 22,6% 

WACC (Μέσο 

Σταθμικό κόστος 

κεφαλαίων) 

8,3% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗ (Spread) 

16,0% 

(24,3-6,3) 
15,5% 15,5% 15,2% 15,1% 

ΕΠΕΝΔΥΘΕΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Αρχή του 

έ 

τους) 

1,815 1,885 1830 1919 2005 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΚΕΡΔΟΣ (Α) 

291 

(1815x16%
293 283 292 304 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ μετά 

φόρους (NOPLAT) 
442 434 420 436 454 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

(Capital Charge) 
(151) (141) (137) (144) (150) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΚΕΡΔΟΣ (Β) 
291 293 283 292 304 

 

Ο πρώτος επάνω πίνακας υπολογίζει το οικονομικό κέρδος με βάση 

τον τύπο: οικονομικό κέρδος = (ROIC-WACC) x επενδυθέν κεφάλαιο, ενώ 
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το δεύτερο μέρος με τη λογιστική μέθοδο.  

Πίνακας 24 : Συνολική αποτίμηση του οικονομικού κέρδους και αξία 
καθαρής θέσης 

ΕΤΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΚΕΡΔΟΣ (σε 

ΕΚΑΤΟΜ €) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

(7,5%) 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 

ΤΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΚΕΡΔΟΥΣ (ΣΕ 

ΕΚΑΤ €) 

1999 283 0,930 263 

2000 292 0,865 252 

2001 304 0,805 245 

2002    

2003    

2004    

2005    

2006    

2007    

2008    

Συνεχόμενη  

τιμή 
11.858 0,485 5.754 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 8.024 

ΕΠΕΝΔΥΘΕΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Αρχή του έτους) 1.830 

Παραγον. Προσαρμογής  9.854 

μέσον – έτους 1.037 

ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 10.667 

ΜΕΙΟΝ: ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 1.282 

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 9.385 
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3.15. Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΤΙΜΗΣ 
ΤΗΣ. 
 

Ο καθορισμός της Δικαίας / εύλογης τιμής (FAIR VALUE), 

Ο τρόπος αποτίμησης αφορά την ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ μιας 

εταιρίας, και την «αποτίμηση εταιριών», που είναι εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο. 

 Όσον αφορά τώρα το ύψος της αξίας της εταιρίας εξαρτάται από τους 

εξής βασικούς παράγοντες.  

1. Την ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ για την αξία της, που 

αναφέρεται στην (υποκειμενική) εκτίμηση της μελλοντικής της πορείας όπως 

αυτή προσδιορίζεται από το δίπολο της Αναμενόμενης ΑΠΟΔΟΣΗΣ / 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ της.  

2. Από τις «ΣΥΓΚΥΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ», 

που τυχαίνει να επικρατούν την περίοδο αναφοράς και επηρεάζουν επίσης 

ευνοϊκά ή αρνητικά το ύψος της τιμής της μετοχής της εταιρίας.  

Άρα σύμφωνα με τα παραπάνω, δύσκολα θα υπάρχει συμφωνία 

σχετικά με την αξία της καθαρής θέσης της. 

 Η εμπλοκή προέρχεται από την συνεχώς μεταβαλλόμενη αγοραία 

χρηματιστηριακή υπεραξία (ή υποαξία) που έχει κάθε χρονική περίοδο η τιμή 

της μετοχής.  

Αφού υποκειμενική είναι η αξιολόγηση για την πορεία της και 

συγκυριακές οι συνθήκες στις αγορές, που καθορίζουν έτσι ένα ιδιαίτερα 

«ευμετάβλητο πεδίο» που καθορίζει την αποτίμηση της αξίας της εταιρίας.  

Έτσι στην πράξη μάλλον είναι όλο αυτό το φάσμα των απόψεων και 

εκτιμήσεων που προσδιορίζουν και καθορίζουν την Αξία μιας μετοχής και 

εταιρίας. 

Ποια είναι η αξία της πράγματι με όρους αγοράς.  

Είναι αυτή, όπου θα συμπέσουν οι απόψεις των αγοραστών και των 

πωλητών στο συγκεκριμένο ύψος τιμής/αξίας, το οποίο εκτιμούν αμφότεροι 

ότι είναι συμφέρον και για δύο συναλλασσόμενους (Αγοραστή – Πωλητή). 

Η καταγραφή της «συμφωνηθείσας αξίας» είναι αυτό που αποτυπώνει 

η αγορά σαν την «δίκαιη» η «εύλογη» αξία της επιχείρησης και αποτελεί 
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βάση υπολογισμού και για ανάλογες περιπτώσεις αποτίμησης στον κλάδο ή 

παρεμφερείς κλάδους.  

Όσο δε πιο αποτελεσματική είναι .η αγορά, όταν δηλαδή χωρίς δυνατότητα 

«έντεχνων επηρεασμών, λειτουργεί αβίαστα με βάση την ανόθευτη λειτουργία 

των δυνάμεων της αγοράς, τότε διαμορφώνεται δίκαια τιμή σαν «τιμή 

ισορροπίας» σαν μια πιθανολογική συνάρτηση στην δυναμική της αγοράς, 

αφού κάθε φορά οι αποφάσεις είναι συγκυριακές αποφάσεις και 

τυχαιοκατευθυνόμενες .  

Όσο λοιπόν πιο αποτελεσματική είναι η χρηματιστηριακή αγορά, τόσο και πιο 

δίκαιη (fair value) είναι η αποτίμηση της αξίας της μετοχής.  

Όπως δε λέει και ο καθηγητής: Mattessich (1980, p.164).  

Η «Οικονομική Αρχή του Heisenberg»129 που εκφράζεται από το γνωστό 

παράδειγμα, στο οποίο η «Πραγματική Αγοραία Αξία» μιας εταιρίας είναι μια 

πιθανολογική συνάρτηση ενός δυναμικού συνόλου παραγόντων μάλλον, 

παρά η αξία του αριθμού των μετοχών επί την χρηματιστηριακή αξία της 

μετοχής.  

Δηλαδή η «Οικονομική Αρχή του Heisenberg» έρχεται να επιβεβαιώσει την 

απροσδιοριστία, για το κανονικό ύψος της αξίας αποτίμησης, λόγω των 

συνεχών μεταβαλλόμενων συνθηκών στις αγορές από την καθημερινή 

«τριβή» χιλιάδων επενδυτών, που κινούνται με χαοτικό τρόπο στις αποφάσεις 

τους, με βάση συγκυριακές αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την εκτίμηση 

μιας σειράς δεδομένων και πληροφοριών πολύπλοκα αλληλοεξαρτώμενων.  

 

 
3.15.1.  Δυσκολίες   πρακτικής εφαρμογής των αποτιμήσεων μετοχών    με  την  

δίκαια  τιμή.-Ο  συνδυασμός   μίκρο και μάκρο    παραγόντων  για  την αποτίμηση 

των   μετοχών 

 
Ο «πόλεμος»  εκτιμήσεων  για την «δίκαια ή εύλογη τιμή». 
 

Στο παρών κείμενο που είναι προσωπική μας καταγραφή με βάση 

ανακοινώσεις σε ειδικά άρθρα εφημερίδων και περιοδικών, θα αναφερθούμε 

σαν εφαρμογή του προηγούμενου κεφαλαίου , η δυσκολίες και η 

                                            
129 Mattessich,R, 1980, “On the evaluation of Theory construction in 
accounting, in Accounting and Bussiness Research”, No37A-1980 
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εκμετάλλευση και «αντιθετική» διαδικασία και διαπιστώσεις, από πρόσφατα 

πρακτικά παραδείγματα της επιχ/κης ζωής (Αύγουστος 2003), ένα σε 

μικροοικονομικό επίπεδο επιχείρησης (την Hellas Can) και ένα μάκρο επίπεδο 

στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σχετικά με το πόσο φθηνές ή ακριβές είναι οι 

μετοχές των Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων σε σχέση με τις Αμερικάνικες 

μετοχές. 

Όπου εδώ διίστανται οι απόψεις των ειδικών αναλυτών, όπου εμφανίζεται 

δυνατή κόντρα (αντίθεση απόψεων) ανάμεσα σ’ αυτούς που θεωρούν ότι οι 

Ευρωπαϊκές μετοχές είναι «φθηνές γιατί τους αξίζει» να είναι φθηνές και τους 

άλλους μισούς που θεωρούν ότι «τα ανοδικά περιθώρια είναι μεγαλύτερα από 

όσα έχει προεξοφλήσει η αγορά». 

Ξεκινώντας από το επιχειρηματικό – μίκρο επίπεδο θ’ αναφερθούμε στον 

«πόλεμο» των εκτιμήσεων για την δίκαια τιμή αποτίμησης» της εταιρίας 

HELLAS CAN που έκαναν για αυτήν ειδικές εταιρίες χρηματοοικονομικής 

Αποτίμησης. Η ιστορία ξεκίνησε όταν ο όμιλος CROWN CORK AND SEAL 

έκανε δημόσια πρόταση για την απόκτηση του 85%ή του 100% των μετοχών 

της HELLAS CAN. Σήμερα που γράφονται αυτά, στον οικονομικό τύπο, ένα 

μήνα περίπου πριν λήξη η διορία της «Δημόσιας πρότασης» της Crown Cork 

and Seal δεν έχει καταφέρει η παραπάνω προτείνουσα να δελεάσει με την 

προσφορά της την υπό αγορά HELLAS CAN, διότι υπάρχει αμφιγνωμία 

μεταξύ τους, γύρω από το θέμα της «ΔΙΚΑΙΑΣ ΤΙΜΗΣ – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ» της 

εισαγμένης στο Χ.Α.Α.  

Την αντίδραση και άρνησή της αυτή, η HELLAS CAN βασίζεται σε 

έκθεση των χρηματοοικονομικών αναλύσεων της εταιρίας MARFIN 

HELLENIC, όπου εκεί εκτιμάται, ότι η «δίκαια αποτίμηση» της εταιρίας είναι 

στα €6,46 ευρώ ανά μετοχή, σ’ ένα «ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΗΣ» μεταξύ 5,7 ευρώ και 7,4 

ευρώ. Δηλαδή η δίκαιη τιμή των 6,46 ευρώ, είναι κατά 17,5% υψηλότερη της 

τιμής της δημόσιας προσφοράς των 5,50 ευρώ που προτείνει η Crown Cork 

and Seal. 

H Marfin Hellenic έφτασε σ’ αυτό το αποτέλεσμα αποτίμησης με ΒΑΣΗ 

το ΜΟΝΤΕΛΟ DCF (Discounted Cash Flows) με το οποίο διαμόρφωσε το 

παραπάνω «Εύρος τιμής» επισημαίνοντας ότι η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ορίζεται στα 6,47 ευρώ. Δεδομένου ότι σύμφωνα με παράλληλες πληροφορίες 

η χρηματιστηριακή του ομίλου Marfin που εμπορεύεται μετοχές στο Χ.Α.Α., 
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αγοράζει αυτήν την περίοδο τις μετοχής της Hellas Can στα επίπεδα 5,60 με 

5,70 ευρώ. Θεωρείται λοιπόν, ότι όντως η τιμή της κατά τελική φάση της …… 

Το κείμενο είναι μια σύνθεση και απάνθισμα, από ειδήσεις «σποραδικές 

γενικές πληροφορίες από τον οικονομικό τύπο (εφημερίδες ΕΞΠΡΕΣ, 

ΚΕΡΔΟΣ κ.λ.π.) αγοραπωλησίας θα κυμανθεί σαφώς υψηλότερα, αφού η 

Marfin χρηματιστηριακή, δεν θα αγόραζε για να πουλήσει στα ίδια ή 

χαμηλότερα επίπεδα κάνοντας ζημιές. 

Οι αναλυτές της Marfin Hellenic εκτιμούν (όπως καταγράφουν στην έκθεσή 

τους) πως οι πωλήσεις (κύκλος εργασιών) αντίστοιχα το 2003 πως οι 

πωλητές (κύκλος εργασιών) αντίστοιχα το 2003 και το 2004 θ’ αυξηθούν κατά 

36% και 11% (ήτοι διαμορφωθούν στα 268 ευρώ και 297 εκατομμύρια ευρώ 

αντίστοιχα). Προσθέτουν δε ότι μετά το 2004 η αύξηση του κύκλου εργασιών 

θα είναι της τάξεως του 0,5%, για τον λόγο ότι και τα πέντε εργοστάσια της 

Hellas Can θα βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία του δυναμικού τους. 

Πίνακας 25 : Eεκτίμηση εξέλιξης των μεγεθών και κέρδη ανά μετοχή για  
την  εύρεση  της  Δίκαιης  τιμής. 

ΕΤΟΣ 2003 2004 2005 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (αύξηση…….) 36% 11% 0,8% 

ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 16,7% 36%  

Ρυθμός Αύξησης    

Κέρδη σε αξία  €0,29 €0,39  

 

Άλλη επίσης ανεξάρτητη εταιρία η EFG – Telesis της Hellas Can, θεωρείται 

λόγω του κορεσμού του κλάδου των μεταλλικών κουτιών  που είναι το 

αντικείμενο παραγωγής και εμπορίας της θα έχει ουσιαστικά μηδενική 

ανάπτυξη στο μέλλον ο κύκλος εργασιών της (πωλήσεις) και άρα τα έσοδά 

της θ’ αυξάνονται μόνον στο ύψος του πληθωρισμού. 

Εκτιμάται δε ότι σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η ανάπτυξη της αγοράς θα είναι γύρω 

στο 5% και το δυναμικο  τμήμα της θα αναπτυχθεί με ρυθμό 10%   και   είναι 

οι χώρες Ισπανία και Πορτογαλία. (σελίδα 26 της έκθεσης).  

 

Η  ανάλυση των προοπτικών αύξησης των μεγεθών της εταιρίας σε συσχετισμό με την 

χρηματοοικονομική δυναμική 
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Στην συνέχεια οι αναλυτές της EFG – Telesis προχωρούν στην ανάλυση των 

προοπτικών αύξησης των μεγεθών της εταιρίας σε συσχετισμό με την 

χρηματοοικονομική δυναμική και των δανείων (βαθμός δανειακής 

επιβάρυνσης), επάρκεια ιδίων κεφαλαίων και την «ποιότητα» των ταμειακών 

ροών της (cash flow).  

Από τα δεδομένα λοιπόν της εταιρίας τεκμαίρεται ότι αυτή θα έχει 

«πολύ ισχυρές ταμειακές ροές» με ταμειακά πλεονάσματα, που θα 

οδηγήσουν στην σταδιακά επιταχυνόμενη μείωση του ύψους του δανεισμού 

της, τον οποίον βλέπουν να μηδενίζεται γύρω στο 2006/7. (σελίδα 43 της 

έκθεσης).  

Από δε το 2007 η εταιρία θα εισπράξει πιστωτικούς τόκους από τα 

κατατεθειμένα ταμειακά πλεονάσματα, γεγονός που το 2012 θα έχει 

σημαντικό απόθεμα διαθεσίμων (ταμειακών κεφαλαίων), τα οποία με την 

κατάλληλη επενδυτική τοποθέτηση θ’ αποφέρουν υψηλά χρηματοοικονομικά 

έσοδα (πιστωτικοί τόκοι και αποδόσεις επενδυτικών χρεογράφων).  

Στο παρελθόν μάλιστα τα υπάρχοντα ταμειακά αποθέματα 

χρησιμοποιήθηκαν για την συνεχή επέκταση των παραγωγικών 

εγκαταστάσεων (ήδη αριθμεί πέντε εργοστάσια στον Ελλαδικό χώρο) μέσω 

μεγαλύτερων επενδυτικών σχεδίων, όπως και έκτακτη διανομή μεγάλων 

μερισμάτων λόγω της υψηλής κερδοφορίας που δημιούργησε μεγάλα 

ταμειακά διαθέσιμα.  

Οι αναλυτές αυτοί ακόμη πιστεύουν ότι, γίνεται μια υποβαθμισμένη 

επισήμανση του ρόλου αυτών των ιδιαίτερα δυναμικών ταμειακών ροών και 

κερδών καθώς και της χρήσης των στους ρυθμούς ανάπτυξης του ποσοστού 

(μεγέθους) των μερισμάτων ή των διαθεσίμων στην αποτίμηση και έτσι οι 

θετικές επιπτώσεις τους δεν λαμβάνονται επαρκώς υπ’ όψη στην αποτίμηση 

της αξίας της μετοχής της Hellas Can με βάση το μοντέλο DCF (Discounted 

Cash Flow) (που αναλύεται παρακάτω η δομή και η μεθοδολογία τους).  

Επισημαίνουν επίσης οι ανεξάρτητοι αναλυτές της Telesis ότι επίσης 

υποεκτιμάτε το γεγονός ότι οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρίας είναι 

σημαντικά χαμηλότερες για τα μεγέθη της, σε σχέση με τις λοιπές εταιρίες που 

περιλαμβάνονται στο «δείγμα των εγκεκριμένων εταιριών».  

Και η σημαντικότητα του θέματος αυτού έγκειται στο γεγονός ότι όσο 

αυξάνει η μόχλευση (Leverage financial) μιας εταιρίας, αυτό με βάση τις 
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προβλέψεις του μοντέλου οδηγεί σε χαμηλότερη αποτίμησή της από την αγορά 

λόγω των υψηλών χρεών και επιβάρυνσης με υψηλούς τόκους (ή 

τοκοχρεολυτικές δόσεις), που αλλοιώνουν προς το αρνητικό την ποιότητα των 

ταμειακών ροών ,το ύψος των κερδών και το ύψος των δυνητικών 

διανεμομένων μερισμάτων της εταιρίας. 

Υποστηρίζεται δε ότι ο συνυπολογισμός του δεδομένου αυτού, θα 

οδηγούσε σε σημαντική ενίσχυση της «Δίκαιας τιμής» μέχρι και 50%. Άρα 

δικαίως οι μέτοχοι της Hellas Can, δεν είναι διατεθειμένοι να πουλήσουν τις 

μετοχές τους στο ύψος των 5,50 ευρώ. Και βέβαια από πλευράς στρατηγικής 

εκτίμησης η υποβολή «Βελτιωμένης Δημόσιας Προσφοράς» σε υψηλότερο 

του αρχικά προτεινόμενου επιπέδου είναι μάλλον βέβαια σαν η μοναδική 

δίοδος της προσφέρουσας Crown Cork and Seal, εφ’ όσον ταυτόχρονα η ίδια 

βάζει σαν όρο την πώληση του 85% (αν όχι το 95%) των μετοχών της Hellas 

Can.  

Οι βασικοί λοιπόν μέτοχοί της, είναι σε θέση ισχύος καθώς τα χρονικά 

περιθώρια στενεύουν μέχρι την τελική ημερομηνίας της 10/11/2003. 

Δεδομένου δε ότι η Marfin αλλά και άλλοι κερδοσκόποι της αγοράς, έχοντας 

γνώση των δεδομένων της παραπάνω ανάλυσης και των εκτιμήσεων 

αγοράζουν στα 5,60 με 5,70 ευρώ καθημερινά τη μετοχή της Hellas Can στο 

χρηματιστήριο, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν, κινήσεις με βάση το free 

fload που έχει η μετοχή της ώστε ν’ ανέβει τουλάχιστον στα 6 ευρώ για να 

γίνει η μεταβίβαση των μετοχών στην προτείνουσα Crown Cork and Seal.  
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3.16.  ΤΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ 
 

Στην τρέχουσα περίοδο, υπάρχουν δύο «σχολές» που βλέπουν με 

διαφορετικό μάτι, την πιθανή πορεία των μετοχών στα Ευρωπαϊκά 

Χρηματιστήρια, που σχηματικά θα μπορούσαμε να τις ονομάσουμε η 

«αισιόδοξη» και η «απαισιόδοξη», ανάλογα με την οπτική γωνία που βλέπουν 

τα πράγματα.  

Και βέβαια εμφανίζεται το εξής παράδοξο εκ πρώτης όψεως. Ενώ δηλαδή 

όλοι οι αναλυτές οικονομολόγοι συμφωνούν για την κατάσταση της 

Ευρωπαϊκής οικονομίας ότι θα αναπτύσσεται με χαμηλούς ρυθμούς, ακόμη 

συμφωνούν ότι οι Ευρωπαϊκές μετοχές είναι φθηνές ωστόσο οι μισοί 

προτείνουν στους διεθνείς επενδυτές να τοποθετηθούν στην Ευρώπη και οι 

άλλοι μισοί στις Η.Π.Α. 

Ex post βέβαια το ποιο «ρεύμα» έχει δίκιο θα το δείξει ο χρόνος και η 

ίδια η εξελισσόμενη πραγματικότητα των τιμών των μετοχών στα Ευρωπαϊκά 

και Αμερικάνικα χρηματιστήρια. Κριτήριο βέβαια είναι το ύψος Αποτίμησης 

τωρινής και μελλοντικής των μετοχών στις δύο χώρες.  

Αυτό που έχει σημασία και ενδιαφέρον επίσης είναι τα επιχειρήματα και 

των δύο πλευρών (παρ’ ότι αντιτίθενται) μπορούν να διαφωτίσουν σε πολλά 

σημεία τους επενδυτές για τις τελικές επιλογές τους.  

Ειδικότερα αυτούς που επιλέγουν να τοποθετηθούν στα Ευρωπαϊκά 

Χρηματιστήρια. Είπαμε ήδη ότι οι Ευρωπαϊκές μετοχές θεωρούνται με χαμηλή 

(φθηνή) αποτίμηση, ακόμα και τώρα (Αύγουστος 2003) που η άνοδος των 

τιμών σχεδόν σ’ όλα τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, είναι σημαντική ήδη από 

τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους.  

Η αποτίμηση ότι είναι φτηνές βέβαια συγκρίνεται με τα επίπεδα τιμών, 

που είχαν κατά την «φούσκα» του 2000. Όπου οι τότε συνθήκες, επέτρεψαν 

την δημιουργία της φούσκας για λόγους υπερβολικά αισιόδοξων εκτιμήσεων 

και ψυχολογίας της αγοράς, που έφεραν μια οδυνηρή πτώση στην συνέχεια, 

όπως γνωρίζουμε και από το Ελληνικό Χρηματιστήριο.  

Η αμφιλεγόμενη και αμφισβητούμενη όμως ανάκαμψη στις Ευρωπαϊκές 

οικονομίες σήμερα, δεν διαμορφώνουν γενικά συνθήκες ότι η ανοδική δύναμη 

θα συνεχιστεί για πολύ και έτσι αμφισβητείται η δυνατότητα επίτευξης κερδών. 

 453



Ενδεικτικά ο Παν Ευρωπαϊκό δείκτης «Dow Jones Stoxx 600» που 

παρακολουθεί τις 600 μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρίες στα Ευρωπαϊκά 

Χρηματιστήρια, έχει ενισχυθεί τον τελευταίο μήνα κατά 2,6% σε σύγκριση με 

άνοδο κατά 9,7% του Αμερικανικού DOW JONES του NYSE.  

Πιο πέρα ο Αμερικάνικος Dow Jones από τα χαμηλά της 11 Μαρτίου 

2003 έχει ενισχυθεί κατά 22%, ενώ ο Ευρωπαϊκός (Stoxx 600) έχει ενισχυθεί 

κατά 28% από τα χαμηλότερα της ίδιας περιόδου.  

 

3.16.1.Μέτρο της αξίας η αποτίμηση της αγοράς. 

 
Το βέβαιο είναι εδώ ότι και για τις δύο σχολές, «αυτό που μετρά είναι η 

αποτίμηση της αγοράς», το τι δηλαδή βλέπει η ίδια η αγορά στην τιμή της 

μετοχής (φθηνή – ακριβή). 

 Επίσης και για τις δύο σχολές στις Ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές είναι «πιο 

φτηνή» από τις Αμερικάνικες.  

Εδώ όμως επέρχεται «ο διαχωρισμός των εκτιμήσεών» τους.  

Οι απαισιόδοξοι θεωρούν ότι «η Ευρώπη έχει λόγους (αιτίες) να είναι 

«φθηνή» διότι η ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής οικονομίας προβλέπεται 

«χλωμή» για το επόμενο διάστημα, γεγονός που συνεπάγεται, ότι τα’ ανοδικά 

της περιθώρια είναι περιορισμένα και για τις τιμές των Ευρωπαϊκών μετοχών.  

Ένα δεύτερο στοιχείο που επικαλούνται οι «απαισιόδοξοι» είναι σχετικά με 

την ποιότητα των Λογιστικών – Χρηματοοικονομικών δεδομένων των 

Ευρωπαϊκών εταιριών. Γιατί σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της HSBC «τα 

χρέη των Ευρωπαϊκών εταιριών είναι «χειρότερα» από εκείνα των 

Αμερικανικών εταιριών. Ειδικότερα επικαλούνται ότι «ποιοτικά συστατικά» των 

ισολογισμών τους παρουσιάζουν σταδιακή επιδείνωση, όπως  

 η «ρευστότητα,  

 η απόδοση επί του επενδυμένου κεφαλαίου»,  

 τα περιθώρια κέρδους και  

 «ο ρυθμός αύξησης των μερισμάτων». 

Έτσι αιτιολογούν την υψηλότερη (πιο ακριβή) ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ της Αμερικάνικης 

κεφαλαιαγοράς, διότι 

α) έχει καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας της και 

 β) έχει «ποιοτικότερες» μετοχές λόγω πιο ισχυρών θεμελιακών δεδομένων 
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(δεικτών) των εταιριών τους. 

Οι αναλυτές λοιπόν πιστεύουν ότι οι Ευρωπαϊκές μετοχές δύσκολα θα 

ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των επενδυτών αφού ούτε κατ’ αυτούς η 

πορεία ανάπτυξης της ευρύτερης οικονομίας θα βοηθήσουν σ’ αυτήν την 

κατεύθυνση. Αντίθετα για τους «αισιόδοξους» αυτό ακριβώς το ΔΥΣΜΕΝΕΣ 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ, θα στηρίξει τις ευχάριστες εκπλήξεις και θα δώσει την ευκαιρία 

για βραχυχρόνια κέρδη στα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια.  

Ισχυρίζονται ότι οι ΑΓΟΡΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΕΚΔΟΧΗ 

για αυτό είναι τώρα με σχετικά χαμηλή αποτίμηση οι τιμές των Ευρωπαϊκών 

μετοχών. Αυτό όμως είναι που δημιουργεί το κλίμα και τα περιθώρια για 

αναπάντεχα κέρδη. Ενώ δηλαδή η αγορά προεξοφλεί, ότι η οικονομική 

ανάπτυξη στην Ευρώπη θα πλησιάσει το 1,5% το έτος 2003 – 2004 οι 

αισιόδοξοι υποστηρίζουν ότι αυτό το ποσοστό θα κυμανθεί γύρω στο 2%, 

(άρα και οι επιχειρήσεις και τα κέρδη τους θα είναι πιο αυξημένα) και μπορεί 

να θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή οικονομία, είναι πιο βραδείας αντίδρασης στις 

θεμελιώδεις οικονομικές τάσεις λόγω πιο ανελαστικών εργασιακών σχέσεων 

από τις Η.Π.Α., και υψηλότερου ποσοστού ανεργίας. 

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη είναι καταδικασμένη σε 

στασιμότητα, αλλά έχει δυνάμεις που αν τις αξιοποιήσει θα επαληθευθεί το 

αισιόδοξο σενάριο, και σ’ αυτό θα βοηθήσει σημαντικά η Ε.Κ.Τ. με την μείωση 

των κεντρικών επιτοκίων της στο 2%. Παρ’ ότι δε ήδη φαίνονται αχνά κάποια 

σημάδια ανάκαμψης στην Ευρώπη, οι δύο πλευρές δηλώνουν, ότι περιμένουν 

περισσότερα δεδομένα για να επιμείνουν ή να διαφοροποιήσουν τις απόψεις 

τους.  

Ακολουθεί το υποκεφάλαιο με την μεθοδολογία για την ενσωμάτωση του 

πολιτικού κινδύνου στην αξία της μετοχής και την εταιρική αξία ( σαν 

συνδυασμός των παραπάνω μεθόδων). 
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3.17.    ΕΝΑ  ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ (μέσω της ενσωμάτωσης του στην εταιρική αξία). 

 

3.17.1.Ηεπιρροή του πολιτικού κινδύνου στις αλλοδαπές επενδύσεις.   

Μία κριτική προσέγγιση με   βάση  την  βιβλιογραφική  ανασκόπηση.  
 

Η σχέση των άμεσων ξένων επενδύσεων με συγκεκριμένες πτυχές του 

πολιτικού κινδύνου, καθώς και η καταγραφή των επιδράσεων του τελευταίου 

στην ανάληψη αλλοδαπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, αποτέλεσαν 

πεδίο εμπειρικής και θεωρητικής μελέτης130 τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. 

Παρά την επίπονη προσπάθεια συγγραφέων όπως οι Feierabent2 αλλά 

και ο Μ. Fitzpatrickί (ο τελευταίος επιχείρησε την κατηγοριοποίηση των 

ορισμών του πολιτικού κινδύνου σε τέσσερις ομάδες), υπάρχει ακόμη και 

σήμερα ρευστότητα όσον αφορά τον ορισμό και το περιεχόμενο τόσο του 

πολιτικού κινδύνου όσο και της πολιτικής σταθερότητας4. 

Ο S.kobrin αφού προβαίνει στην διάκριση πολιτικού περιβάλλοντος, 

πολιτικών γεγονότων και πολιτικών επιπτώσεων των γεγονότων αυτών στην 

επιχείρηση, ορίζει τον πολιτικό κίνδυνο ως σημαντικά και απρόβλεπτα συμ-

βάντα που προκαλούνται από πολιτικά γεγονότα6.  

Οι Κ. Fatehi και Μ. Η. Safizadeh θεωρούν ως πολιτικό κίνδυνο τις αρνητικές 

αντιλήψεις που προ-κύπτουν από εσωτερική αστάθεια, διακυβερνητικές 

σχέσεις, αναμενόμενες ή μη-αναμενόμενες κυβερνητικές πράξεις, και 

υπάρχουν στο εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον ενός κράτους. 

 Οι Bunn και Μ.Μ. Mustafaoglu διέκριναν μεταξύ γεγονότων πολιτικού 

κινδύνου και παραγόντων πολιτικού κινδύνου. 

 Σ' ερευνά τους οι D.J.Donaldson – F. Sader και D. M. Wagle σε πέντε 

κράτη της Αφρικής (Αιθοπία, Ερυθραία, Κένυα, Τανζανία, Ουγκάντα), 

επισημαίνουν την αρνητική επιρροή της πολιτικής αστάθειας στις 

εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων131. 

                                            
2.130Χαζάκης Κωνσταντίνος, 2000, Εγχειρίδιο ξένων επενδύσεων στις 
Βαλκανικές χώρες, Θεσσαλονίκη 2000, Σελ. 103. 
3.131 Donaldson D.J. – F. Sader και D. M. Wagle , 1948, Foreign Direct 
Investment in Infrastructure. The challenge of Southern and Eastern Africa” 
,Foreign Investment Advisory Service, occasional paper no 9, World Bank, 
Washington. σελ. 5. 
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ΤΟ   ΓΕΓΟΝΟΣ   ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ . 

 

Το γεγονός πολιτικού κινδύνου132 είναι κάθε συμβάν στο κράτος 

υποδοχής που όταν λάβει χώρα έχει αρνητική επίδραση στην 

επιχειρηματική δραστηριότητα, κι αναφέρονται ως τέτοια συμβάντα, η 

απαλλοτρίωση, ο πόλεμος ,η υποτίμηση του εθνικού νομίσματος, η 

εθνικοποίηση μια αλλαγή κυβερνητικής πολιτικής η ενός νόμου κ.τ.λ.  

Οι παράγοντες πολιτικού κινδύνου. 

Οι παράγοντες πολιτικού κινδύνου, είναι κατά τους ίδιους αναλυτές, 

κάθε ομάδα μεταβλητών, που επιδρά στην έλευση ενός γεγονότος 

πολιτικού κινδύνου9.  

Πίσω λοιπόν από κάθε γεγονός πολιτικού κινδύνου, υπάρχουν άλλοι 

παράγοντες, οι οποίοι στην διάδραση τους παράγουν αυτό το 

συγκεκριμένο γεγονός.  

Για παράδειγμα, πιθανοί παράγοντες στην πραγματοποίηση 

απρόβλεπτων εθνικοποιήσεων, είναι: 

 η ξαφνική ιδεολογική αλλαγή στον τρόπο αντίληψης της κοινωνίας 

για την αλλοδαπή ιδιοκτησία,  

 μία σημαντική μεταβολή στον γραφειοκρατικό μηχανισμό που 

χειρίζεται το αντικείμενο της ξένης επιχειρηματικής δραστηριότητας,  

 ή μία επιδείνωση των σχέσεων της χώρας εγκατάστασης της 

αλλοδαπής επένδυσης με την μητρική χωρά προέλευσης της . 

Με αυτήν την οπτική και προσέγγιση του πολιτικού κινδύνου, θ΄ αναλύσουμε 

μια Μέθοδο(με βάση ένα μοντέλο που έχει αναπτύξει ο Ephraim Clark. 

 Το μοντέλο μετρά τις επιδράσεις του Πολιτικού κινδύνου, πάνω στο αποτέλεσμα 

των «Άμεσων Ξένων Επενδύσεων» (F.D.I.) σαν την ΤΙΜΗ ενός «ασφαλιστικού 

προϊόντος» (συμβολαίου), που «αποζημιώνει» όλες τις ζημίες που προέρχονται από 

πολιτικά γεγονότα ή γεγονότα άλλων αιτιών.  

Το καινοφανές γεγονός στην διαδικασία αυτή της εκτίμησης του Πολιτικού 

κινδύνου, είναι ότι ορίζεται επακριβώς αυτός και περιλαμβάνει ένα 

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ σε συνδυασμό με την χρονική συγκυρία (timing) 

που τα πολιτικά γεγονότα, τα οποία πυροδοτούν τις απώλειες – ζημιές.  

                                            
132 Ephraim Clark , Valuing Political Risk , Journal of Money and Finance. 
Vol.16, No3, pp 477 – 490, 1977. 
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Όλες οι παράμετροι μπορούν να εκτιμηθούν από τρέχοντα στοιχεία (current 

data), τα οποία έτσι, εξαλείφουν τη δυσκολία της Πρόβλεψης των πολιτικών 

γεγονότων, που μπορούν να συμβούν μακριά (μεσομακροπρόθεσμα) μέσα 

στο μέλλον.  

Αποτιμώμενος μ’ αυτόν τον τρόπο ο πολιτικός κίνδυνος, εισέρχεται άμεσα στο 

πεδίο της διαδικασίας του ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (capital budgeting process), από όπου φαίνεται η οικονομική 

βιωσιμότητα της επένδυσης και κατόπιν προσομοιώνει (simulate), τη χρήση 

του μοντέλου για την γενικότερη περίπτωσή, είτε της απαλλοτρίωσης της 

εταιρίας, είτε την περίπτωση σημαντικών ζημιών, λόγω της επίδρασης των 

πολιτικών γεγονότων που εμφανίζονται στην κάθε χώρα.  

 Στο μέρος αυτό, στα πλαίσια της διατριβής, θα δούμε περιληπτικά τη μέθοδο 

και τη διαδικασία αυτή, όπως εφαρμόζεται σύμφωνα με την μεθοδολογία που 

προτείνει ο Ephraim Clark, για τις άμεσες επενδύσεις (F.D.I.), προκειμένου 

να υπολογίσει και αποτιμήσει (valuation) τον πολιτικό κίνδυνο. 

 Θεωρώντας ότι, αυτή η διαδικασία αξιολόγησης, που μετρά και αποτιμά το 

βαθμό επίδρασης του πολιτικού κινδύνου πάνω στην αξία των άμεσων 

επενδύσεων των εταιριών, είναι αυτό που διερευνούμε στα πλαίσια της 

μελέτης αυτής.  

Γιατί η αποτίμηση του πολιτικού κινδύνου και η ενσωμάτωσή του στην αξία 

της εταιρίας, είναι βασικό ζητούμενο απόδειξης της παρούσας διατριβής, γιατί 

όταν έχει γίνει η αποτίμηση της αξία της εταιρίας (με ενσωματωμένη την 

επίδραση του πολιτικού κινδύνου) τότε αυτόματα σχεδόν αποτιμάτε και η αξία 

του μετοχικού της τίτλου.  

Έτσι μπορούμε να προτείνουμε την αποτίμηση δηλαδή να καθορίσουμε ,το 

ύψος της αξίας της μετοχής μιας εταιρίας που θέλει να εισαχθεί στην 

Ε.Α.Γ.Α.Κ. 

Ο Πολιτικός κίνδυνος λοιπόν θεωρείται (κατά τη μεθοδολογία της αυτή) 

ένα σημαντικό συστατικό στοιχείο του κεφαλαιακού προϋπολογισμού «μιας 

Επένδυσης», γιατί μέσω αυτού, προσδιορίζετε και το μέγεθος της αξίας (value) 

μιας επιχείρησης (εταιρίας) άρα δευτερογενώς και την αξία του μετοχικού της 

τίτλου.  

Συγγραφείς όπως ο Robock (1971) και κατόπιν οι Kobrin (1979) και ο Brever 

(1985) προσδιόρισαν ή προδιέγραψαν στην συνεχεία, τα προβλήματα ανάλυσης 
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για τα οποία το 1986 ο Robock έκανε επισκόπηση ( σύνοψη) στην συνολική του 

μελέτη για τον ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.  

Στη συνέχεια οι Sethi και Luther (1986) ανάδειξαν τα προβλήματα που 

σχετίζονται με τη μέτρηση της εταιρικής έκθεσης (firm’s exposure) στον πολιτικό 

κίνδυνο, και ο Brewer (1991) ανέδειξε το θέμα σε ολοκληρωμένη βάση στην 

θεωρία toy των ξένων επενδύσεων.  

Η γενική προσέγγιση του θέματος, γίνεται μέσα από την: 

ενσωμάτωση του «μεγέθους» του πολιτικού κινδύνου, μέσα στην διαδικασία του 

«κεφαλαιακού προϋπολογισμού» (capital budgeting) της επιχείρησης H 

διαδικασία εμπλέκει δύο στάδια.  

Στο πρώτο, «ο κίνδυνος πρέπει να ορισθεί και εκτιμηθεί» 

και στο δεύτερο, «όπου το αποτέλεσμα του κινδύνου πάνω στο αποτέλεσμα 

(οικονομικό) πρέπει να μετρηθεί».Ο τυπικός ορισμός του χρηματοοικονομικού 

κινδύνου είναι: 

Κίνδυνος = Η δυνητική πιθανότητα της διακύμανσης των αποδόσεων του 

επενδυμένου κεφαλαίου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πάντα: 

Ότι η «έννοια του κινδύνου» και ο ορισμός του, στις χρηματοοικονομικές 

αποφάσεις, αποδίδεται με την δυνητική πιθανότητα της διακύμανσης των 

αποδόσεων, (είτε της άμεσης επένδυσης, είτε ενός χαρτοφυλακίου μετοχών). 

 

 

3.17.2.  Οι δυσκολίες με την ακριβή έννοια του πολιτικού κινδύνου. 
 

Ειδικότερα, τώρα σχετικά με τον προσδιορισμό του ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ οι διάφοροι θεωρητικοί του πολιτικού και χρηματοοικονομικού 

κινδύνου, στον εννοιολογικό προσδιορισμό του, έχουν δυσκολίες διατύπωσης, με 

την ακριβή έννοια του πολιτικού κινδύνου, διότι δεν υπάρχει κατ’ αρχάς ένας 

κοινά αποδεκτός και ξεκάθαρος ορισμός.  

Για τους Robock και Simmonds (1973) για παράδειγμα ο «πολιτικός 

κίνδυνος» στις διεθνείς επενδύσεις υπάρχει (ή διαμορφώνεται), όταν εμφανίζονται 

«ασυνέχειες» (discontinuities) στο επιχειρηματικό περιβάλλον, όταν αυτοί οι 

κίνδυνοι είναι δύσκολο ν’ αντιμετωπισθούν (ή να προληφθούν) και όταν βέβαια αυτοί 

προέρχονται από πολιτικές αλλαγές.  

Ο Root (1973) διαφοροποιείται από τα παραπάνω, διότι κάνει τη διάκριση 
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ανάμεσα:  

α) στον «κίνδυνο δια-μεταφοράς η μεταβίβασης»:  

κίνδυνο (Transfer Risk) που αναφέρεται στους πιθανούς περιορισμούς 

στη διακίνηση – μεταφορά των κεφαλαίων (transfer of funds), των προϊόντων, 

των χρεογράφων, των κεφαλαιαγορών, της τεχνολογίας και του ανθρώπινου – 

στελεχιακού δυναμικού.  

β) τον «λειτουργικό κίνδυνο», (operational risk) : 

που αναφέρεται στην ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ σχετικά με τις (εφαρμοσμένες και 

εφαρμοστέες) πολιτικές, τους ρυθμιστικούς κανονισμούς (regulations) τις 

κυβερνητικές – διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες θα παρεμποδίζουν 

(παρακωλύουν) τ’ αποτελεσματική δράση και τις αρμόζουσες διοικητικές 

λειτουργίες στην ξένη χώρα. 

 Και τελικά, κίνδυνοι σχετικά με τον έλεγχο του επενδυτικού κεφαλαίου 

(προερχόμενοι από διακρίσεις για τις ξένες εταιρίες, απαλλοτριώσεις, 

αναγκαστικές συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο τοπικών εταιριών κ.λ.π. 

Ο Ε. Clark (1991) επικεντρώνεται πάνω στις μη διαφοροποιήσιμες 

διακυμάνσεις (non–diversifiable variations) του εσωτερικού ποσοστού 

απόδοσης (του επιχειρηματικού κεφαλαίου) μιας χώρας, και το 

επασφάλιστρο-πριμ του χρηματοοικονομικού κινδύνου (financial Risk 

Premium),  

Πριμ που συνδυάζεται στενά με την οικονομική και χρηματοοικονομική 

ικανότητα της χώρας π.χ. να δημιουργεί τα καθαρά συναλλαγματικά διαθέσιμα 

(αποθεματικά), που είναι απαραίτητα για να ικανοποιούν τις πληρωμές των 

τοκοχρεολυτικών δόσεων του υφιστάμενου εξωτερικού χρέους της χώρας.  

Οποιαδήποτε εκδοχή ορισμού και να πάρουμε όμως, είναι γενικά 

παραδεκτό, ότι ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ εμπλέκεται διαχρονικά σε μια 

«αναδραστική» (feed-back) σχέση με αμέτρητα γεγονότα που συμβαίνουν, 

στο διεθνές εθνικό, περιφερειακό και προσωπικό – διασχεσιακό επίπεδο. 

 Και ενώ πολλά από αυτά τα γεγονότα είναι ΤΥΧΑΙΑ από τη Φύση τους, οι 

εξελίξεις που τ’ ακολουθούν είναι κατ’ ελάχιστον σε κάποια έκταση τυχαία αφ 

εαυτού.  
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3.18. ΤΑ  «ΜΕΤΡΑ» ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ  

 
1.  Ο απλός δείκτης απόδοσης.  
 
Στη διαδικασία διαχείρισης των χρηματοοικονομικών επενδύσεων η 

σημαντικότητα της μέτρησης της απόδοσης είναι καίριας σημασίας και βασικά 

μας ενδιαφέρει εάν η απόδοση είναι υπέρμετρη ή χαμηλότερη αφενός και 

αφετέρου αν αυτή επιτεύχθηκε χάριν της χρήσης μιας επενδυτικής τεχνικής ή 

ήρθε από τυχαίους παράγοντες.  

Με τον δείκτη «Απλής απόδοσης» η απόδοση μετριέται από τη διαφορά των 

της τελικής τιμής μείον την αρχική τιμή δια της αρχικής τιμής: 

a

aT

V

VV
r


  

VT = τελική τιμή, Va = αρχική τιμή, r = απόδοση 

Η μεσοδιαστημική μέτρηση των cash flows περιπλέκει λίγο τους 

υπολογισμούς των περιοδικών αποδόσεων και γιατί έχουν αναπτυχθεί δύο 

μέθοδοι για τον υπολογισμό των ενδιάμεσων cash flow.  

(α) Η χρηματοσταθμισμένη απόδοση και (β) η χρόνο-σταθμισμένη απόδοση. 

Η χρηματοσταθμισμένη απόδοση επηρεάζεται από το μέγεθος και τον 

χρονισμό των cash flows ενώ η άλλη όχι και είναι παρόμοια με την μέθοδο 

του εσωτερικού ποσοστού Απόδοσης αποτίμησης των κοινών μετοχών, όπου 

ο συντελεστής αναγωγής της εξίσωσης λέγεται «χρηματοσταθμισμένη 

απόδοση» (Euro-weighted return).  

Η χρονοσταθμισμένη απόδοση είναι πιο προτιμητέα μέθοδος. Η σύγκριση της 

απόδοσης γίνεται ανάμεσα στις αποδόσεις του υπό αναφορά χαρτοφυλακίου 

και το «πρότυπο» χαρτοφυλάκιο με το ίδιο επίπεδο κινδύνου. 

 

        2. οι δείκτες της αγοράς. 

Οι δείκτες της αγοράς αναλογούν και αποτιμούν την απόδοση των μη 

κατευθυνόμενων από διαχειριστικές μεθόδους και τεχνικές χαρτοφυλακίων, 

μέσω της «απόδοσης των αγοραίων δεικτών». 

Οι επιμέρους δείκτες είναι: 

 

 

2.1.  Ο «τιμοσταθμισμένος»   δεικτης (price – weighting ratio): 
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Είναι ο απλός στατιστικός μέσος όρος των τιμών 

Δίνεται δε από την εξίσωση: 

0

.
    

MO

OM

AP

AP
II b

ot
o

t
ot    

Ο = είναι η μέση τιμή της ημέρας t 

Δt = ο δείκτης της ημέρας t 

Δο = Ο δείκτης την ημέρα Ο 

 

2.2. Ο Άξιο-σταθμισμένος δείκτης (value – Weighted ratio) που δίνεται 

από τον τύπο 








.

.AA
ot  

Α.Αt = (η αγοραία αξία του)  

2.3. Ο δείκτης συνολικής αγοραίας αξίας την ημέρα t ,Α.Αο  

Τέτοιος είναι ο Α. δείκτης Standard & Poor’s 500 (S&P 500) που 

χρησιμοποιείται διεθνώς από τους επενδυτές και είναι «ο μέσος όρος της 

Αξιοσταθμισμένος 500 μεγάλων μετοχών». 

Το NYSE επίσης υπολογίζει έναν παρόμοιο δείκτη. 

Όπως ο NASD τον «Σύνθετο δείκτη Nasdaq” βασισμένο πάνω στην αγοραία 

αξία περισσότερων από 5000 εισηγμένες σ’ αυτόν μετοχές. 

 

2.4. Η μέθοδος της ισοστάθμισης (Equal – weighting method) 

Ο δείκτης υπολογίζεται καθημερινά, πολλαπλασιάζοντας το επίπεδο του 

δείκτη της προηγούμενης ημέρας με τον αριθμητικό μέσο των πληρωτέων 

«σχετικών τιμών» (σημερινή τιμή δια της χθεσινής τιμής) της κάθε μετοχής του 

δείκτη. 

2.5. Ο Γεωμετρικός μέσος (Geometric mean) 

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται καθημερινά με τον πολλαπλασιασμό του δείκτη 

της προηγούμενης μέρας με τον ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ ΜΕΣΟ των «Σχετικών 

ημερήσιων τιμών» των μετοχών του δείκτη. Ονομάζεται δε σαν «Σύνθετος 

δείκτης της γραμμής αξιών» (value line composite – geometric index) και 

βασίζεται στις ίδιες μετοχές που χρησιμοποιεί ο αριθμητικός μέσος. 
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3.  Τα   «κίνδυνο-προσαρμοσμένα»   μέτρα της απόδοσης. 
 
(Risk – Adjusted Measures of Performance) 

Εδώ υπολογίζονται δύο είδη κινδύνου α) τον συστηματικό /αγοραίο κίνδυνο 

των χαρτοφυλακίων ,που μετράμε το beta όπου έχει και άλλα χρεόγραφα στο 

χαρτοφυλάκιο και β) τον συνολικό κίνδυνο που τον μετράμε με την τυπική 

απόκλιση. 

Η αποτίμηση της κίνδυνο-προσαρμοσμένης απόδοσης βασίζεται γενικά και 

στις δύο αυτές απόψεις, λαμβάνουσες εναλλακτικά είτε τον αγοραίο είτε τον 

συνολικό κίνδυνο. 

Έτσι αν έχουμε Τ περιόδους τετραμήνων σε ένα «χρονικό διάστημα» (time 

interval) και αν rpt είναι η απόδοση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο t-

τετράμηνο. Η μέση απόδοση του χαρτοφυλακίου, που συμβολίζεται με αrp 

είναι  



 pt

T

p

r
r   

και μετά τον ex post (δηλαδή με ιστορικά στοιχεία) υπολογισμού των αrp τότε 

η τυπική απόκλιση υπολογίζεται από τον τύπο: 
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 που δείχνει τον συνολικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου 

στη διάρκεια του χρονικού διαστήματος t και μπορεί να συγκριθεί με άλλα 

χαρτοφυλάκια. 

Οι αποδόσεις του χαρτοφυλακίου τώρα, μπορούν να συγκριθούν με ένα 

δείκτη υποκατάστατο της αγοράς όπως π.χ. ο δείκτης «SxP-500» για να 

υπολογισθεί το ex post beta την περίοδο t. 

Η δε «υπερβάλλουσα απόδοση» (excess return) στην περίοδο t, ορίζεται σαν 

 και η υπερβάλλουσα απόδοση έναντι του «SxP500» ορίζεται σαν 

, οπότε αυτό το beta (β) υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο: 

fptpt rrer 

fMtMt rrer 
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Η ex post χαρακτηριστικές γραμμές 
 

Στο χρονικό διάστημα t (Security market line), η ex post «Γραμμή αγοράς 

χρεογράφων» (SML) υπολογίζεται με τον προσδιορισμό του «μέσου α-

κίνδυνου επιτοκίου» και την «αγοραία απόδοση» ως εξής: 

T
r

ft

T

t
f


 1  και 

T
r

Mt

T

t
M


 1  

Μετά τον υπολογισμό των δύο αυτών μέσων όρων, η ex post SML είναι απλά 

η εξίσωση της ευθείας γραμμής που διέρχεται από τα σημεία (0, αrf) και (1, 

αrM). Τώρα η απόδοση της expost SML του χαρτοφυλακίου, τα beta – βp, 

μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν «πρότυπη απόδοση» (bench mark), «αrbp» 

για το χαρτοφυλάκιο: 

pfMfbp rrrr  )(  . 

 

Οι δε υπολογισμοί του b δίνονται ως παρακάτω: 

 

1. 
22 )()(

)()(
)(

xx XT

XYYXT
Beta


  

 

2.    )/(/:)( TXTYaAlpha    

 

3. H ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (σ2) του όρου τυχαίου σφάλματος 

   2/12 )2/()()(  TXYYY   

 

4. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΟΥ Beta 

   2/122 /)Χ

(Ο.Τ.Σ.) σφάλματος  τυχαίουόρου  τουαποκλιση Τυπική


 

5. ΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΤΟΥ Alpha (α) 

   2/122 /)(

Ο.Τ.Σ όρου  τουαπόκλιση Τυπική
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6. Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 

    2/12222 )()()()

)()(

xxTxYYTx

XYYXTx




 

 

7. Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

(Συντελεστής συσχέτισης)2 

8. Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΗ-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ(1-Συντελεστής προσδιορισμού) 

 Ένα άλλο μέτρο του κινδύνου-προσαρμοσμένου χαρτοφυλακίου είναι η 

διαφορά ανάμεσα στη «Μέση απόδοση» -(αrp) και το πρότυπο χαρτοφυλάκιο 

(αrbp). Αυτή η διαφορά είναι το «ex post alpha» ή «διαφορική απόδοση» που 

συμβολίζεται με αρ. 

bpp rr    

και κάνοντας τις αντικαταστάσεις πάνω στην ex post SML είναι ίσο με: 

 pfMfp rrrr  )(   

 και μετά την εύρεση των τιμών του αρ και βρ του χαρτοφυλακίου η 

«expost χαρακτηριστική γραμμή» του χαρτοφυλακίου γράφεται: 

)( fMpfp rrrr   . 

 

4.  Ο δείκτης ανταμοιβής προς μεταβλητότητα - ΔΑΠΜ. 
 
Παρόμοιος δείκτης με το μέτρο ex post alpha της απόδοσης του 

χαρτοφυλακίου είναι ένα μέτρο γνωστό ως «δείκτης ανταμοιβής προς 

μεταβλητότητα» που συμβολίζεται με RVOLp – Δ.Α.Π.Μ. (Reward to volatility). 

Δίνεται δε στη «μέση υπερβάλλουσα απόδοση» (average excess return) δια 

του «αγοραίου κινδύνου» βΜ. 

p

fp
p

rr
RVOL


 

 )(...  

αrp= απόδοση χαρτοφυλακίου 

αrf = απόδοση χωρίς κίνδυνο 

βρ = το beta του χαρτοφυλακίου 

RVOLp = Δ.Α.Π.Μ. 

Ο «δείκτης απόδοσης προς μεταβλητότητα» - Δ.Α.Π.Μ. αντιστοιχεί την κλίση 

της γραμμής που διέρχεται με αρχή το «α-κινδύνου επιτοκίου» και στων 
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σημείων (βραrp). 

 

5. Ο «δείκτης του SHARPE» (ή δείκτης «ανταμοιβής προς διαφοροποίηση)  

 

Οι δείκτες «ex post alpha» και «Ανταμοιβής προς μεταβλητότητα» ΔΑΠΜ 

(Reward to variability ratio) χρησιμοποιούν σαν πρότυπο απόδοσης ex post 

«γραμμή χρεογράφων» SML γι’ αυτό μετρά την απόδοση του αγοραίου 

κινδύνου του χαρτοφυλακίου. 

Αντίθετα ο δείκτης Sharpe ή «δείκτης ανταμοιβής προς διαφοροποίηση» 

(Reward to variability ratio) είναι μέτρο «κινδύνου προσαρμοσμένης 

απόδοσης» και χρησιμοποιείται σαν πρότυπο μέτρο (benchmark) της expost 

«Γραμμής κεφαλαιαγοράς» (CML) και μετά τον ολικό κίνδυνο του 

χαρτοφυλακίου (που είναι η τυπική απόκλιση των αποδόσεων του 

χαρτοφυλακίου). 

 Η απόδοση που δίνεται από την «expost CML» για ένα χαρτοφυλάκιο 

με έναν «ολικό κίνδυνο – 6p» είναι πρότυπο μέτρο της απόδοσης (αrbp ) γι’ 

αυτό το χαρτοφυλάκιο. 
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Έτσι ο δείκτης Sharpe που ονομάζεται και «Δείκτης Ανταμοιβής προς 

διαφοροποίηση» Δ.Α.Π.Δ. (Reward to variability) υπολογίζεται από τις «Μέσες 

υπερβάλλουσες αποδόσεις δια της τυπικής απόκλισης». 
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Σημειωτέον ότι ο «δείκτης Sharpe» αντιστοιχεί στην κλίση της ευθείας που 

αρχίζει από το «Μέσο α-κίνδυνο επιτόκιο» και διέρχεται από το σημείο (6ρ, 

αrp). 

 

6.  Το μέτρο «Μ στο τετράγωνο»- Μ2 . 

Το μέτρο Μ-τετράγωνο Μ2 (Μ-squared) χρησιμοποιεί σαν μέτρο κινδύνου την 

τυπική απόκλιση, και (όπως ο δείκτης Sharpe) βασίζεται στην expost CML. 

Το Μ2 υπολογίζεται από την «Μέση απόδοση του χαρτοφυλακίου» και 

προσδιορίζει μέσω της τιμής σύγκρισης εάν το χαρτοφυλάκιο έχει τον «ίδιο 
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βαθμό συνολικού ρίσκου», με το «χαρτοφυλάκιο της αγοράς» δηλαδή τον 

γενικό δείκτη του κάθε χρηματιστηρίου. 

Η εξίσωση περιγράφει τη γραμμή που διέρχεται από το «Μέσο α-κίνδυνο 

επιτόκιο» και την «μέση απόδοση του χαρτοφυλακίου» όπου η τυπική 

απόκλιση είναι το «μέτρο κινδύνου» όταν η γραμμή διέρχεται από το «Μέσο 

α-κίνδυνο επιτόκιο» και το «πρώτο κεφάλαιο – First Fund (FF)». 
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και θέτοντας το 6i= 6Μ η αξία – τιμή του Μ2
ρ του χαρτοφυλακίου p είναι: 
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ή αλλιώς  

Mpfp SRrM 62   SR = δείκτης Sharpe 
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3.18.1.   Η κριτική σχετικά με τους «κίνδυνο – προσαρμοσμένους» 

δείκτες των μέτρων απόδοσης. 

 Αναφέραμε ήδη ότι οι δείκτες «Ανταμοιβής προς Μεταβλητότητα» 

(Δ.Α.Π.Μ. ή RVOLp) και ο δείκτης «Απλής Απόδοσης» βασίζονται στην expost 

SML – γραμμή χρεογράφου, ενώ ο «δείκτης Sharpe (SRp) και το Μ2 

βασίζονται στην «γραμμή κεφαλαιαγοράς» - CML. 

Το σημαντικό εδώ με τους δείκτες «ΔΑΠΜ (RVOLp) και τον «δείκτη Sharpe» 

είναι ότι δίνουν διαφορετικές εκτιμήσεις για την απόδοση του χαρτοφυλακίου 

σε σχέση με το «Χαρτοφυλάκιο Αγοράς» σε κάποιες καταστάσεις. 

Έτσι αν ο «Δείκτης Ανταμοιβής / μεταβλητότητας» (RVOLp) δείχνει ότι το 

χαρτοφυλάκιο (π.χ. Α) υπερβάλει την αγορά, τότε ο δείκτης Sharpe μπορεί να 

δείχνει ότι το χαρτοφυλάκιο Α δεν έχει καλύτερες αποδόσεις από το «δείκτη 

της αγοράς». Η εξήγηση είναι ότι το χαρτοφυλάκιο Α έχει μεγάλο ποσό 

«μοναδικού» αγοραίου κινδύνου (unique risk).  

Επειδή ο «Δ.Α.Π.Μ.» εμπεριέχει μόνον τον Αγοραίο κίνδυνο (market risk) 

στον παρονομαστή (? τον ολικό κίνδυνο).  

Τότε βγάζει πολύ διαφορετικό αποτέλεσμα. Έτσι ένα χαρτοφυλάκιο με μικρό 

«ποσό» (low amount) αγοραίου κινδύνου, άρα κι ένα σχετικό ψηλό δείκτη 

Δ.Α.Π.Μ. (RVOLp) και ταυτόχρονα ένα χαμηλό «δείκτη Sharpe». Συνεπώς ο 

«ΔΑΠΜ» μπορεί να δείχνει ότι το χαρτοφυλάκιο υπερβάλει (out perfomed) τον 

δείκτη απόδοσης της αγοράς γιατί τα δύο αυτά κίνδυνο – προσαρμοσμένα 

μέτρα απόδοσης χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούν διαφορετικούς τύπους 

κινδύνου. 

-προσαρμοσμένων μέτρων απόδοσης» είναι αμφισβητήσιμη, γιατί εκτός των 

δεικτών Sharpe και Μ2, οι λοιποί βασίζονται σ’ έναν υποκατάστατο δείκτη για 

το «χαρτοφυλάκιο αγοράς». 

Η ακρίβεια των μετρήσεων λοιπόν και η αποτελεσματικότητα των «κινδυνο-

προσαρμοσμένων μέτρων απόδοσης» είναι αμφισβητήσιμη, γιατί εκτός των 

δεικτών Sharpe και Μ2, οι λοιποί βασίζονται σ’ έναν υποκατάστατο δείκτη για 

το «χαρτοφυλάκιο αγοράς» 

Και επειδή η κατασκευή κάθε ενός από τους δείκτες αυτών παρουσιάζει 

αδυναμίες ως προς τη σωστή ερμηνευτικότητα της για την απόδοση του όλου 

χαρτοφυλακίου της αγοράς, γι’ αυτόν τον λόγο και παίρνοντας και οι δείκτες 
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αυτοί για ανεπάρκεια στη μέτρηση της απόδοσης. 

Το είδαμε παραπάνω στη σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο δεκάτων 

ΔΑΠΜ και Δείκτη Sharpe, δείκτη διαφορετικής διαβάθμισης (κατάταξης) 

μεταξύ των ιδίων συγκρινομένων χαρτοφυλακίων. 

Η πρώτη όμως δείχνει ότι όταν κάνουμε χρήση των γενικά παραδεκτών 

δεικτών των χρηματιστηρίων, όπως το δείκτη NYSE ή του DJIA ή του SaP500 

η διαβάθμιση των αποδόσεων των χαρτοφυλακίων με τη χρήση διαφόρων 

μέτρων είναι αρκετά κοντά. 

Και ένα άλλο σημείο κριτικής είναι ότι πάντα η αγορά θα έχει υψηλότερες 

αποδόσεις αφού ποτέ ένας μέσος επενδυτής δεν θα μπορέσει να 

δημιουργήσει ή συγκρότηση ένα χαρτοφυλάκιο που να φτάνει την αποδοση 

ενός «δείκτη αγοράς» π.χ. του FTSE ASE 50 ή του EUROX επειδή έχει και το 

κόστος από τις αγορές και τις πωλήσεις των μετοχών όταν για λόγους 

τακτικής αλλαγές την σύνθεση των μετοχών του χαρτοφυλακίου του π.χ. από 

μετοχές με υψηλό beta σε χαμηλό, όταν η αγορά είναι πτωτική. 
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3.19.  ΤΑ  ΕΙΔΗ   ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ   ΤΗΣ  ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -- 

 

. Μοντέλα  που  ενσωματώνουν  την  επίδραση του πολιτικού κινδύνου στην 

αξία των μετοχών -- 

 

Οι αποδεκτές τεχνικές για την εκτίμηση του πολιτικού κινδύνου είναι πολλές 

και ποικίλουν (ως προς τα στοιχεία με το μεγαλύτερο «βάρος» που 

προσμετρούν) αλλά καμιά απ’ αυτές δεν εμπλέκει τυπικά, το ΤΥΧΑΙΟ στοιχείο 

στην ανάπτυξή της.   Αυτές εκτείνονται σε ένα εύρος από: 

α) τις «Συγκριτικές τεχνικές»  

 Των συστημάτων διαβαθμισμένων γεωγραφικά περιοχών (rating and 

mapping systems).  

 β) στις αναλυτικές «τεχνικές των ειδικών αναφορών» (για τις επικρατούσες 

δυναμικές και εξελίξεις).  

γ) Τη «χρήση έμπειρων συστημάτων (expert systems) τιμών». 

δ) Τον « πιθανολογικό προσδιορισμό» (probability determine)  

ε) «Οικονομετρικές τεχνικές» της διαμόρφωσης και κατασκευής μοντέλων 

και  

στ) Την «Διακριτή και Λογική ανάλυση» (discriminate and logic analysis).  

 

 

3.19.1. Η σπουδαιότητα του πολιτικού κίνδυνου στις άμεσες και έμμεσες 

επενδύσεις. 

 

Η σημαντικότητα της αξιολόγησης του πολιτικού κινδύνου στην επενδυτική 

πρακτική είναι σημαντικός και παλιότερα, αλλά ιδίως σήμερα όπου το διεθνές 

πολιτικό και οικονομικό σύστημα, που περνάει μια μεταβατική ,μεταδιπολική 

εποχή (μετά την κατάρρευση και τον διαμελισμό της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης) όπου έχει αυξηθεί το στοιχείο της πολιτικής αστάθειας, πολλές 

φορές προς μία μη γραμμικά ελεγχόμενη, χαοτική κατάσταση.  

Το χάος (στην θεωρητική αντίληψη τόσο στα μαθηματικά, όσο και τις 

κοινωνικές επιστήμες,) είναι εκδήλωση «φαινομένων ασυνέχειας» μιας 

 470



λειτουργικά δομημένης κατάστασης πραγμάτων (status quo). 

 

Η επίδραση των μη οικονομικών παραγόντων 
 
Βέβαια αυτό που διερευνάται και δίνετε έμφαση στην παρούσα διατριβή είναι 

το επίπεδο και ο βαθμός επίδρασης των μη καθαρά οικονομικών παραγόντων 

όπως οι πολιτικές εξελίξεις στις γενικές συνθήκες της οικονομίας και κατά 

συνέπεια στις διάφορες εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές.  

Ειδικότερα ερευνάτε για τις μη ώριμες οικονομίες και των 

κεφαλαιαγορών τους, τις λεγόμενες αλλιώς και «αναδυόμενες» (Emerging 

Markets) οικονομίες και κεφαλαιαγορές, κατά πόσον η πορεία των μετοχών 

τους, επηρεάζονται πρωτογενώς, σε αρκετές περιπτώσεις, πιο καθοριστικές 

στην πορεία τους από τους (μη καθαρά οικονομικούς) και 

χρηματοοικονομικούς παράγοντες, όπως είναι η δυναμική επίδραση των 

πολιτικών παραγόντων και εξελίξεων.  

Ερευνάτε δηλαδή κατά πόσο οι γενικές πολιτικές συνθήκες και 

συμπεριφορές της χώρας και η κυβερνητική πρακτική και ανταποκρισιμότητα 

στην εκάστοτε συγκυρία, επηρεάζει πρωτογενώς τον λεγόμενο Συστημικό 

κίνδυνο ή κίνδυνο αγοράς.  

Το βασικό λοιπόν εδώ, για την κατεύθυνση της μη γραμμικότητας στη 

διαμόρφωση των τιμών στην αγορά, είναι ότι, θα πρέπει πρώτα ν’ 

αναλύσουμε και να κατανοήσουμε σ’ ένα πρώτο στάδιο, τ’ αποτελέσματα της 

επανατροφοδότησης (feed back), στην διαδικασία κίνησης ή διαμόρφωσης – 

διακύμανσης των τιμών των μετοχών. 

O μηχανισμός αυτός ανατροφοδότησης, που συναντάται σε ένα σύνολο 

δεδομένων, πληροφοριών και επανεκτιμήσεων, που αντανακλούν πραγματικά 

ή υποκειμενικά την ψυχολογικά «αξία» και παραμέτρους, μπορεί να είναι 

γραμμικός ή μη γραμμικός. 

 Αν είναι ο επηρεασμός από το μηχανισμό ανατροφοδότησης είναι 

γραμμικός, σημαίνει ότι η μεταβλητή (στις εκτιμήσεις) των τιμών είναι 

απόρροια «Θορύβου», δηλ επίδρασης καθαρά εξωγενών παραγόντων. 

Δηλαδή η απόκλιση από τη θεμελιακή αξία, θα είναι καθαρά εξωγενής. 

Ενώ αν ο επηρεασμός (μέσω του μηχανισμού ανατροφοδότησης) είναι ΜΗ 

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ, θα έχουμε πάλι διορθωτική κίνηση των τιμών των 
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υπερτιμημένων μετοχών. 

 Αλλά τώρα αυτή η διορθωτική κίνηση (σχετικά με τη μετοχή) δε θα 

είναι ανάλογη της απόκλισης (εύρος διακύμανσης), που παρατηρήθηκε γύρω 

από τη θεμελιώδη τιμή, όπως στην προηγούμενη περίπτωση.  

Είναι άξιο παρατήρησης μετά τα παραπάνω να δούμε ή να 

φανταστούμε, ποια μπορεί (ή πρέπει) να είναι η αντίδραση των επενδυτών, 

που συμμετέχουν σε μια κεφαλαιαγορά (και εννοείται ότι παρακολουθούν την 

αγορά και τις εμφανιζόμενες εξελίξεις) για κάποια ή «κάποιες εξάρσεις», που 

αναφέρονται σε σημαντικά γεγονότα από τα πεδία της μακροοικονομίας και 

των πολιτικών εξελίξεων. 

Η Ειδική περίπτωση της αβεβαιότητας στις αναδυόμενες κεφαλαιαγορές 
 

Είναι γνωστό για λόγους που έχουν πολλαπλώς ειπωθεί ότι οι μετοχές 

(σε σχέση με τους τίτλους σταθεράς απόδοσης), εμπεριέχουν πολύ 

μεγαλύτερο κίνδυνο, αλλά αποζημιώνονται κατά μέσο όρο (στις ώριμες όμως 

και ομαλές αγορές) με υψηλότερη απόδοση.  

Βέβαια αυτό που διερευνάται και δίνεται έμφαση στην παρούσα διατριβή είναι 

το επίπεδο και ο βαθμός επίδρασης των μη καθαρά οικονομικών παραγόντων 

όπως πολιτικές εξελίξεις στις γενικές συνθήκες της οικονομίας και κατά 

συνέπεια στις διάφορες εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές. 

Ειδικότερα ερευνάται για τις μη ώριμες «οικονομίες και των 

κεφαλαιαγορών τους, τις λεγόμενες αλλιώς και «αναδυόμενες»133 (Emerging 

Markets) οικονομίες και κεφαλαιαγορές, κατά πόσον η πορεία των μετοχών 

τους, επηρεάζονται πρωτογενώς, σε αρκετές περιπτώσεις, πιο καθοριστικά 

στην πορεία τους από τους (μη καθαρά οικονομικούς) και 

χρηματοοικονομικούς παράγοντες, όπως είναι η δυναμική επίδραση των 

πολιτικών παραγόντων και εξελίξεων.  

Ερευνάτε δηλαδή κατά πόσον οι γενικές πολιτικές συνθήκες και 

συμπεριφορές της χώρας και η κυβερνητική πρακτική και ανταποκρισιμότητα 

στην εκάστοτε συγκυρία, επηρεάζει πρωτογενώς το λεγόμενο Συστημικό 

κίνδυνο134 ή κίνδυνο αγοράς.  

                                            
133 Damodaran – Aswath, (1999),Applied Corporate Finance, Wiley. 

 
134  
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Γιατί γνωρίζουμε ο συστημικός κίνδυνος είναι ένας καθοριστικός 

διαμορφωτικός παράγοντας του ύψους της αποτίμησης μετοχών, είτε αυτές 

πρωτοεισέρχονται είτε ήδη είναι εισηγμένες και διαπραγματεύσιμες στις 

αναδυόμενες κεφαλαιαγορές.  

Δηλαδή από την πλευρά αυτή της προσέγγισης του θέματος, 

διερευνάται κατά πόσον στις αναδυόμενες οικονομίες η «ανωριμότητα» των 

οικονομικών και πολιτικών δομών (που είναι εδώ πολύ στενά εξαρτημένες και 

αλληλοεπηρρεαζόμενες) κάνει να σαν βασικοί παράγοντες επηρεασμού οι 

πολιτικές δυναμικές περισσότερο από τους καθαρά χρηματοοικονομικούς 

παράγοντες, όπως δέχεται η γενική οικονομική θεωρία και θεώρηση, για την 

εξέλιξη και την πορεία των τιμών των μετοχών καθώς και άλλων χρεογράφων.  

Θέλουμε εδώ να συνεισφέρουμε, ώστε να ξεκαθαριστεί σε πιο μεγάλο 

βαθμό και ευκρίνεια, πως και γιατί οι αναδυόμενες κεφαλαιαγορές, εμφανίζουν 

μεγαλύτερο βαθμό «ευπάθειας» στη λειτουργία, τη λειτουργικότητα και την 

αποδοτικότητά τους, από παράγοντες του πολιτικού περιβάλλοντος, παρά 

από καθαρά οικονομικούς παράγοντες και μεταβλητές.  

 Και στόχος μας είναι να εξάρουμε τη σημαντικότητα αυτή στον τρόπο 

και τις συνιστώσες που προσδιορίζουν την αποτίμηση (valuation) και πορεία 

των μετοχών. Γιατί πιστεύουμε ότι στις κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές 

συμπυκνώνονται και συνδιατέμνονται, οι επιδράσεις των οικονομικών και 

κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων, σαν τα πιο ευαίσθητα πεδία προσδιορισμού 

και εμφάνισης (αναφοράς) αυτών των επιδράσεων.  

Άρα θεωρούμε ότι ειδικά σ’ αυτές τις (μη αναπτυγμένες ή 

αναπτυσσόμενες) αναδυόμενες αγορές, το μακροοικονομικό περιβάλλον και 

οι λειτουργίες των κεφαλαιαγορών τους, είναι πολύ ευαίσθητες στις αλλαγές 

των δυναμικών στο πολιτικό περιβάλλον. Γιατί μπορεί ακριβώς το πολιτικό 

περιβάλλον και οι εξελίξεις του να επηρεάσουν άμεσα την «ψυχολογία των 

κεφαλαιαγορών» θα επηρεασθούν (θετικά ή αρνητικά) οι τιμές των μετοχών 

στα χρηματιστήρια των αναδυόμενων αγορών δηλαδή όχι μόνο από τις 

εκτιμήσεις επί των αναμενόμενων κερδών των επιχειρήσεων, όπως 

προβλέπει η γενική οικονομική θεωρία, η οποία αντικειμενικά δεν σ’ όλο το 

πλάτος και βάθος των άλλων μη οικονομικών παραγόντων που μπορεί να 

επηρεάσουν ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΣ την πορεία και την ψυχολογία των αναδυόμενων 

ιδίως κεφαλαιαγορών, με ανάλογα αποτελέσματα στην αποτίμηση του 
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μετοχικού τίτλου.  

Γιατί η γενική οικονομική θεωρητική εξήγηση ή άποψη είναι ότι αν οι μετοχές 

προσφέρουν υψηλότερη «προσδοκώμενη» απόδοση, ο κόσμος θα θέλει να 

τις αγοράσει και οι τρέχουσες τιμές των μετοχών θ’ αυξηθούν. Επομένως, 

ένας λόγος για τον οποίο, οι τιμές των μετοχών είναι υψηλές, αυτό οφείλεται 

στο ότι ο επενδυτικός κόσμος αγόρασε τις μετοχές, προσβλέποντας σε κέρδη 

κεφαλαίου. Αν ξαφνικά γίνει φανερό ότι οι προοπτικές της επιχείρησης δεν 

είναι και τόσο ευνοϊκές, το χαρούμενο σκηνικό  ανατρέπετε. 

Στην συνεχεία  θα  εξετασουμε τα  διαφορα  μοντελα  με  πολυκριτηριες  

προσεγγίσεις.
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3.20.  ΜΟΝΤΕΛΑ  ΜΕ  ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ   ΑΝΑΛΥΣΗ  
 
Ειδαμε  το  αρχικό   μονοπαραγοντικό  μοντέλο αντιστάθμισης του κινδύνου 

με την αναμενόμενη απόδοση των μετοχών και  τις  κριτικές για  την  

ανεπάρκεια  τους. 

Στο  μέρος αυτό  θα  εξετάσουμε    και  μια πιο  προηγμένη    κατηγορία  

πολυπαραγοντικών μοντέλων επιλογής   μετοχών και διαχείρισης 

χαρτοφυλακίων 

Η Πολυκριτήρια/ πολυπαραγοντική  ανάλυση αποφάσεων αναπτύχθηκε  

στην  χρηματοοικονομική,  για την επίλυση των πολύπλοκων προβλημάτων 

λήψης αποφάσεων , μετά την συνειδητοποίηση ότι αυτής της φύσης τα 

προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται στα πλαίσια μιας 

μονόπλευρης και μονοδιάστατης ανάλυσης 

Η επίλυση του προβλήματος της επιλογής και διαχείρισης χαρτοφυλακίων 

χρηματιστηριακών τίτλων, αφορά τον εντοπισμό των πλέον ελκυστικών 

μετοχών, που φέρνουν την μεγιστοποίηση της αναμενόμενης απόδοσης και 

την ελαχιστοποίηση του κινδύνου, η αλλιώς την αντιστάθμιση του κινδύνου 

με την αναμενόμενη απόδοση των μετοχών όπως το πρωτοπαρουσίασε 

αρχικά ο Markowitz με το γνωστό «μοντέλο μέσου-διασποράς» και το 

μετεξέλιξε ο W. Sharpe, το λεγόμενο «μοντέλο του ενός δείκτη», όπου ο 

κίνδυνος και η απόδοση υπολογίζετε με βάση το beta -β-. 

Είναι το μοντέλο Αγοράς η μοντέλο του W. Sharpe, (Αρχικό μοντέλο). 

 Στην συνεχεία ξεκινώντας από την ίδια βάση  προβληματισμού,  

αναπτύχθηκαν και προτάθηκαν και πολλά άλλα μοντέλα επιλογής και 

διαχείρισης χαρτοφυλακίων, από χρηματοοικονομικούς ερευνητές, όπως τα 

μοντέλα135 με διαφοροποιημένη πολυκριτήρια ανάλυση, που και 

καταγράφονται αμέσως παρακάτω:  

                                            
135 Elton J.Edwin and Gruber J. Martin. Modern Portfolio Theory and 
Investment Analysis, JOHN WILEY & SONS ,INC -1995.  
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   3.20.1. Μοντέλα διαφορών πολυπαραγοντικών   προσεγγίσεων  

 

 τα μοντέλα των «τεχνικών ομαδοποίησης» και πολλαπλών δεικτών,  

 τα μοντέλα της «συσχέτισης / αντιστοίχησης του μέσου όρου» , 

 τα μικτά μοντέλα, 

 Τα θεμελιακά μικτά μοντέλα 

 α μοντέλα ανάλυσης των ιδιοτήτων των «λειτουργιών χρησιμότητας»,  

 Μεγιστοποίησης του γεωμετρικού μέσου της απόδοσης,  

 τα μοντέλα της «στοχαστικής κυριαρχίας», 

 τα μοντέλα ασυμμετρίας( skewness) και ανάλυσης χαρτοφυλακίου  

 Tα μοντέλα διεθνούς διαφοροποίησης, με ειδική πρόνοια για την ανάλυση 

του κινδύνου των ξένων μετοχών,  

 Το τυπικό μοντέλο του CAPM  

 Η μη συμβατικές μορφές /μοντέλα του CAPM όπως : 

i. τα τροποποιημένα μοντέλα του CAPM,  

ii. Tα μοντέλα του κινδυνου δανεισμού -δανειοδότησης,  

iii. Tα μοντέλα με προσωπικούς φόρους,  

iv. Tα μοντέλα με μη εμπορεύσιμα χρεόγραφα ,  

v. Tα μοντέλα των ετερογενών προσδοκιών ,  

vi. Tα μοντέλα του πολυ-περιοδικού CAPM ,  

vii. Tα μοντέλα του καταναωτικο-προσδιορισμένου CAPM,  

viii. Tα μοντέλα CAPM του πολλαπλού BETA κλπ. 
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 3.20.2.Από  τα  μονοπαραγοντικά  στα     πολυπαραγοντικά  μοντέλα. 

 
Παράλληλα έχουμε και την χρήση των «ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

(factorial models)» που εκφράζουν βέβαια γραμμικές σχέσεις ανάλυσης της 

«απόδοσης» και «διαφόρων παραγόντων», διαμορφώσαν όμως  ένα άλλο, 

νέο πλαίσιο αιτιότητας στην ερμηνεία της μεταβολής των τιμών, από την 

στιγμή που το έως τότε κυριαρχούν μοντέλο του «Μοντέλου αποτίμησης 

κεφαλαιουχικών στοιχείων» του CAPM, για την πρόβλεψη των τιμών και την 

ταυτόχρονη αποτίμηση της αξίας των μετοχών αμφισβητήθηκε, από τους 

Fama και French ως προς την δογματική θεμελίωση του.  

Δηλαδή την συμμόρφωση των προϋποθέσεων του για την ερμηνεία της 

πραγματικότητας των αγορών και των μεταβολών της. 

Έτσι η βασική αντίληψη (σαν μοντελική σύνοψη του CAPM) ότι: οι 

αποδόσεις και η τιμή των χρεογράφων, αντανακλούν τον κίνδυνο που 

εμπεριέχουν και εκφράζεται με τον «συντελεστή Β» κλονίστηκε σοβαρά. 

Η έρευνα-μελέτη των Fama-French από την εξέταση των αποδόσεων 

των μετοχών στο NYSE, AMEX Και NASDAQ μεταξύ 1913-1990, βρήκαν ότι 

«οι διαφορές στον β (beta) και τυπική απόκλιση της μετοχής δεν εξηγούσαν 

την απόδοση των διαφόρων μετοχών. 

Αντίθετα βρήκαν ότι την εξηγούσαν ο δείκτης «Λογιστική προς Αγοραία 

αξία» της και η «Συνολική Αγοραία Αξία» της κάθε μετοχής, όπου βρήκαν ότι 

η μικρής κεφαλαιοποίησης μετοχές, είχαν υψηλότερη απόδοση από αυτές της 

μεγάλης κεφαλαιοποίησης που είχαν υψηλότερο Β. 

Αυτό υποδηλώνει δύο πράγματα: 1) είτε ότι άλλοι παράγοντες (όπως 

μακροοικονομικοί και πολιτικοί) ερμήνευαν καλύτερα την επικινδυνότητα μιας 

μετοχής, από ότι ο β (του μοντέλου CAPM είτε ότι το CAPM κάνει λαθεμένη 

συνολική προσέγγιση (σύνοψη) της χρηματιστηριακής πραγματικότητας. 

Άρα αναίρεσαν την ισχύ του άκρως ντετερμινιστικού μοντέλου του 

CAPM να ερμηνεύσει την πραγματικότητα (και την δυναμική της). Δηλαδή να 

συλλάβει την πραγματική αιτιότητα των μεταβολών, (που την στηρίζει στον 

συντελεστή β (ίσον κίνδυνος της αγοράς) σαν την τυπική απόκλιση της 

μετοχής από την μέση απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς. 

Κατά την τότε άποψη της, υπήρχε μεν γραμμική σχέση αλλά όχι 

κινδύνων/απόδοσης ανάμεσα στις α) αποδόσεις και β) τους ειδικούς 
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παράγοντες που επηρέαζαν τις μεταβλητές των τιμών. Τέτοιοι παράγοντες 

θεωρούνταν μεταβολή (%) του ΑΕΠ, ή μεταβολή της Βιομηχανικής 

Παραγωγής, η μεταβολή της καταναλωτικής ζήτησης, η μεταβολή των 

επιτοκίων και του πληθωρισμού, η μεταβολή στην διαφορά των επιτοκίων των 

βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων χρεογράφων και τίτλων ακόμη και 

μεταβολές κυβερνητικής πολιτικής (πολιτικός παράγων) όπως φορολογικοί 

συντελεστές κ.λπ. Αυτή η σχέση εκφράζει με την εξίσωση:  

r = a i  + b  F  + b  F  + e  it 1i t1 2i t2 it

όπου F 1  και F 2  είναι δύο παράγοντες που έχουν «καθοριστική» επίδραση 

στην απόδοση της μετοχής ο b  και b  είναι οι συντελεστές ευαισθησίας  σ’ 

αυτούς τους δύο παράγοντες και το e it το τυχαίο σφάλμα ή απόδοση όταν τα 

F 1  και F  έχουν τιμή 0. 

1i 2i i

2

Άρα αυτό σημαίνει ότι οι κεφαλαιαγορές δεν είναι αποδοτικές κατά τον 

τρόπο που θεωρούνε το CAPM ή ότι το ίδιο το μοντέλο είναι λάθος υπόδειγμα 

ή και αμφότερα. 

Άλλοι όμως αναλυτές επέκριναν στην συνέχεια της Fame-French136 

(Yakov Amihud, Beut Christeufen, Maim Mendakon) γιατί χρησιμοποιώντας τα ίδια 

δεδομένα με τις παρακάτω και κάνοντας διαφορετικούς στατιστικούς 

ελέγχους, βρήκαν ότι ο β, όντως εξηγεί διαφορές στις αποδόσεις των μετοχών 

κατά την ίδια περίοδο (1953-1990). 

Στην συνέχεια άλλοι τους επέκριναν137138, γιατί θεώρησαν ότι οι 

μέθοδοι που χρησιμοποίησαν ήταν αντιφατικές όπως καταγράφονται στο 

σχετικό άρθρο139 τους( Yakov Amihud et.al“,1992,Further Evidence on the 

Risk-Return relationship, N.Y. Univercity November 1992). 

Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει ένας νέος Ακαδημαϊκός «ιερός 

πόλεμος» που δεν έχει καταλήξει ακόμα εμφανώς υπέρ των μεν ή των δε, 

σχετικά με την ισχύη του β και του CAPM. 

                                            
1.Fama, Eugene F. and Kenneth R. French (1992), ‘The Cross – Section of 
Expected Stock Returns’, Journal of Finance, June 1992. 
 
2.Φίλιος Βασίλειος, Εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων χαρτοφυλακίου, Τόμος 
Α, εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική. 
3. Yakov Amihud et.al“,1992,Further Evidence on the Risk-Return relationship, 
N.Y. Univercity November 1992 
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3.20.3. Η πολυκριτήρια φύση του προβλήματος της επιλογής και 

διαχείρισης χαρτοφυλακίων.  

 

Η ανάλυση όμως της φύσης και της έννοιας του κινδύνου στην επιλογή και 

διαχείριση χαρτοφυλακίων, αποδεικνύει ότι ο κίνδυνος είναι πολυδιάστατος, 

αφού θεωρούν ότι οι τιμές των μετοχών επηρεάζονται από τις επιδόσεις των 

επιχειρήσεων και την δυνατότητα τους να διανέμουν μερίσματα και τις 

δυναμικές των αγορών. 

Η παραδοσιακή θεωρητική προσέγγιση στην οποία βασίζονται τα 

μοντέλα που προαναφέρθηκαν δεν λαμβάνει υπόψη την πολυδιάστατη φύση 

του κινδύνου. 

 Επιπλέον, οι επιμέρους στόχοι και προτιμήσεις του επενδυτή ή του 

διαχειριστή χαρτοφυλακίων είναι αδύνατο να ενσωματωθούν στα μοντέλα 

αυτά.  

Έτσι η «Πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων», δίνει βάρος σε πολλαπλές 

μεταβλητές που προσδιορίζουν την Πολυκριτήρια φύση του προβλήματος 

της επιλογής και διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Και έτσι οδηγεί στην ανάπτυξη 

πιο ρεαλιστικών μοντέλων, λαμβάνοντας υπόψη εκτός των δύο βασικών 

κριτηρίων της απόδοσης και του κινδύνου-β, και άλλα βασικά κριτήρια όπως¨ 

 η εμπορευσιμότητα της μετοχής,  

 ο δείκτης τιμή /κέρδη-P/E ratio,  

  o ρυθμός αύξησης των μερισμάτων, κ.ά.  

Ένα ακόμα αξιοσημείωτο πλεονέκτημα των πολυκριτήριων 

προσεγγίσεων είναι η δυνατότητα τους να ενσωματώσουν στην ανάλυση τις 

προτιμήσεις και την πολιτική που ακολουθεί ο επενδυτής ή ο διαχειριστής 

χαρτοφυλακίων.  

Αυτά τα πλεονεκτήματα των πολυκριτήριων μεθόδων έχουν ήδη ελκύσει 

το ενδιαφέρον των χρηματοοικονομικών και επιχειρησιακών ερευνητών και 

ήδη στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές εφαρμογές των μεθόδων 

αυτών στην επιλογή και διαχείριση χαρτοφυλακίων. 
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Το μεθοδολογικό πλαίσιο140 της μεθόδου απαρτίζετε από 2 στάδια: 

1) στο πρώτο στάδιο χρησιμοποιούνται η πολυκριτήρια μέθοδος 

ELECTRE TRI (Yu, 1992) και το σύστημα ΜΙΝΟRΑ (Siskos et al., 

1993,Spyridakos and Yannakopoulos, 1995) για τον εντοπισμό των 

ελκυστικότερων μετοχών.  

(2) Στο δεύτερο στάδιο χρησιμοποιείται το σύστημα ADELAIS (Siskos 

and Despotis , 1989) για την κατασκευή του χαρτοφυλακίου αποτελούμενου 

από τις ελκυστικότερες μετοχές που εντοπίστηκαν στο πρώτο στάδιο. 

 

Η Πολυκριτήρια ανάλυση για την επιλογή και διαχείριση 
χαρτοφυλακίων σαν συνεκτίμηση όλων των παραγόντων 
 

Άρα η αντιμετώπιση του προβλήματος της αριστοποίησης της 

απόδοσης ενός μετοχικού χαρτοφυλακίου , απαιτεί τη συνεκτίμηση όλων των 

παραγόντων που επηρεάζουν την πορεία των χρηματιστηριακών αγορών και 

των μετοχών.  

 Άρα το πρόβλημα της επιλογής και διαχείριση χαρτοφυλακίων είναι από την 

φύση του πολυκριτήριο. 

 Πολυκριτήριες προσεγγίσεις κάνουν βέβαια και θεωρίες η μοντέλα , όπως 

«το μοντέλο θεμελιώδους ανάλυσης» η το μοντέλο της «τιμολόγησης της 

αντισταθμιστικής κερδοσκοπίας»- ΑΡΤ (Arbitrage Pricing Theory), που τονίζουν 

την ύπαρξη πολλαπλών παραγόντων που επιδρούν στις τιμές των μετοχών,  

Όμως η δυνατότητα διανομής μερισμάτων από τις επιχειρήσεις είναι ένα 

πολυκριτήριο πρόβλημα, αφου αυτό απαιτεί την συνεκτίμηση μιας σειράς 

δεικτών όπως : 

 Του ύψους των κερδών , της φορολογίας και τελικά της 

αποδοτικότητας της επιχείρησης,  

 Του βαθμού της δανειακής της επιβάρυνσης και της διάρθρωσης 

των δανείων, (βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης). 

 Της ποιότητας των ανθρώπινων πόρων , 

 Του εξοπλισμού και των τυχόντων τεχνολογικών προβλημάτων 

που αντιμετωπίζει. 

                                            
6. 140 Ζοπουνίδης Κ. , "Πολυκριτήρια Μεθοδολογία και Χρηματοοικονομικό 

Μάνατζμεντ", Εκδόσεις Έλλην. 
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 το είδος την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διοίκησης 

της, 

 το είδος και των στρατηγικών του ανταγωνισμού, κλπ. 

Θα πρέπει επίσης να τονισθεί ότι, ο κάθε επενδυτής ή διαχειριστής χαρ-

τοφυλακίων έχει την δική του ξεχωριστή επενδυτική πολιτική, όσον αφορά τις 

προτιμήσεις και επενδυτικούς στόχους. 

Έχει όμως αποδειχθεί, ότι το στένεμα της έννοιας του κινδύνου της 

κλασικής προσέγγισης στην μονοδιάστατη πιθανολογική διάσταση του 

συντελεστή β ως μέτρο του κινδύνου, δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την 

πολυδιάστατη φύση του φαινομένου του κίνδυνου. 

 Ενώ τα στατιστικά μεγέθη που χρησιμοποιούνται (μέσος όρος και 

διασπορά) δεν έχουν πάντα μια σαφή οικονομική ερμηνεία. 

 Επιπλέον, η προσέγγιση αυτή υποθέτει ότι η συμπεριφορά του επενδυτή 

ή του διαχειριστή χαρτοφυλακίων ακολουθεί ορισμένα προκαθορισμένα 

πρότυπα τα οποία συχνά είναι περιοριστικά και ανεδαφικά.  

Παρά τα προβλήματα αυτά, η κλασική προσέγγιση έχει συμβάλλει έστω 

και σαν ατελές μοντέλο, στην προσέγγιση επίλυσης του «προβλήματος της 

επιλογής και διαχείρισης χαρτοφυλακίων», εισάγοντας την αρχή της 

διαφοροποίησης, αλλά και το συντελεστή β ως μέτρο του κινδύνου των 

μετοχών. 

 Είναι λοιπόν προφανές ότι η κλασική προσέγγιση είναι χρήσιμη, όχι 

όμως και επαρκής για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος της 

επιλογής και διαχείρισης χαρτοφυλακίων.  

 

Η πρόσθεση των επιπλέον του ενός κριτηρίων. 
 

Η Πολυκριτήρια τώρα προσέγγιση είναι η πρόσθεση και ορισμένων επι-

πλέον κριτηρίων/ παραγόντων, συμπληρωματικών του κινδύνου και της 

απόδοσης, πράξη που παρουσιάζει ορισμένες δυσκολίες οι οποίες 

προέρχονται από την πολυπλοκότητα των πολυκριτήριων προβλημάτων, 

αλλά και από τη χρήση κριτηρίων διαφορετικής προέλευσης που οδηγούν 

ακόμα και σε αλληλοσυγκρουόμενα αποτελέσματα..  

Στην πράξη τα κριτήρια αυτά μπορούν να καθοριστούν μέσω της 

θεμελιώδους ανάλυσης ή βάσει των προσωπικών στόχων του επενδυτή ή του 
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διαχειριστή χαρτοφυλακίων. 

Η Πολυκριτήρια όμως προσέγγιση, επιτρέπει την ανάλυση των επιλογών, 

που είναι διατεθειμένος ο επενδυτής /διαχειριστής χαρτοφυλακίων να κάνει 

μεταξύ των κριτηρίων, ώστε να επιτύχει την καλύτερη δυνατή συμβιβαστική 

λύση.  

Επιπλέον, επιτρέπει τη διαχείριση κριτηρίων διαφορετικής φύσης, 

συμβάλλοντας παράλληλα στην αντιμετώπιση της ασαφούς και συχνά 

ανακριβούς φύσης της διαδικασίας επιλογής και διαχείρισης χαρτοφυλακίων. 

Μέσω του συνδυασμού της πολυκριτήριας αξιολόγησης ενός 

χαρτοφυλακίου με την έρευνα για την επίτευξη ικανοποιητικών λύσεων που 

ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις του επενδυτή/ διαχειριστή χαρτοφυλακίων, 

οι πολυκριτήριες μέθοδοι επιτρέπουν την εξέταση και ανάλυση των 

συγκεκριμένων στόχων του επενδυτή /διαχειριστή χαρτοφυλακίων.  

Επιπλέον, οι πολυκριτήριες μέθοδοι δεν θέτουν περιορισμούς όσον 

αφορά τη συμπεριφορά του επενδυτή /διαχειριστή χαρτοφυλακίων, 

συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στο συνδυασμό σε μια ολοκληρωμένη δια 

διαδικασία τόσο των θεωρητικών όσο και των πρακτικών πτυχών της 

επιλογής και διαχείρισης χαρτοφυλακίων. 

Η ασάφεια και η ανακρίβεια αναφέρονται: 

 (α) στην ευαισθησία της κρίσης του επενδυτή λόγω ελλιπούς 

πληροφόρησης, η οποία δεν επιτρέπει τη διάκριση μεταξύ δύο παρεμφερών 

καταστάσεων, και  

 (β) στη χρησιμοποίηση ενός μοντέλου αναπαράστασης το οποίο 

αποτελεί μια απλούστευση της πραγματικότητας με ένα ορισμένο περιθώριο 

σφάλματος. 
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3.21. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ 

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

 

 

 Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζεται μια σύντομη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση των εφαρμογών της πολυκριτήριας προσέγγισης στην επιλογή 

και διαχείριση χαρτοφυλακίων.  

Μια πιο αναλυτική και ολοκληρωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση141 μπορεί 

να βρεθεί στις εργασίες των Ηurson (1995) και των Hurson and Zopounidis 

(1997). 

Οι Saaty et al. (1980) πρότειναν την κατασκευή ενός χαρτοφυλακίου 

μετοχών χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ΑΗΡ (Αnalytic Hierarchy Process),. 

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή θεωρείται ότι οι μετοχές θα πρέπει να 

συγκριθούν βάσει των στόχων του επενδυτή/διαχειριστή χαρτοφυλακίων 

καθώς και βάσει των κριτηρίων που επηρεάζουν τις τιμές. 

 Τα κριτήρια αυτά με τη σειρά τους επηρεάζονται από ορισμένους 

γενικότερους οικονομικούς παράγοντες.  

Στη μέθοδο ΑΗΡ οι παράγοντες, τα κριτήρια και οι μετοχές 

βαθμολογούνται σταδιακά ανάλογα με την συγκριτική τους σημασία. Τελικά, 

η βαθμολογία της κάθε μετοχής δίνει και το ποσοστό του κεφαλαίου που 

επενδύεται σε αυτή. 

Οι Lee and Chesser (1980) παρουσίασαν την εφαρμογή ενός μοντέλου 

προγραμματισμού στόχων ( Goal Programming) προκειμένου να επιτευχθεί η 

κατασκευή ενός χαρτοφυλακίου.  

Οι στόχοι που χρησιμοποίησαν οι συγκεκριμένοι συγγραφείς για την 

κατασκευή του χαρτοφυλακίου περιελάμβαναν ένα ελάχιστο επίπεδο 

απόδοσης, την ελαχιστοποίηση του κινδύνου (χρησιμοποιώντας το συντελε-

στή β), διάφορους στόχους διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου, καθώς και 

ορισμένους συγκεκριμένους στόχους που καθορίζονται από τον επενδυτή. 

Οι Rios-Garsia and Rios-Insua κατασκεύασαν ένα χαρτοφυλάκιο 

                                            
7. 141 Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος, “ανάλυση και διαχείριση 

χρηματοοικονομικών κινδύνων”, κλειδάριθμος.  
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χρησιμοποιώντας ην πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητα και τεχνικές 

πολυκριτήριου γραμμικού προγραμματισμού . 

 Στην «Πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας», βασίστηκαν και οι Evrard 

and Ζisswieller ( 1983), ώστε να κατασκευάσουν ένα σύνολο μετοχών, 

αποδεικνύοντας ότι είναι δυνατή η κατασκευή ενός μοντέλου το οποίο 

συνδέει τα χαρακτηριστικά των μετοχών (απόδοση, κίνδυνος, δείκτης Ρ/Ε, 

κέρδη ανά μετοχή) με τις προτιμήσεις του επενδυτή/διαχειριστή 

χαρτοφυλακίων. 

Οι Nakayama et al. (1983) πρότειναν τη χρησιμοποίηση μιας γραφικής αλλη-

λεπιδραστικής μεθοδολογίας για την ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου βάσει 

της αναμενόμενης απόδοσης, της διακύμανσης, και της εξέλιξης της 

απόδοσης στο παρελθόν. 

Οι Martel et al. (1988) χρησιμοποίησαν τις πολυκριτήριες μεθόδους 

ΕLECTRΕ Ι και ΕLECTRΕ ΙI για την αξιολόγηση χαρτοφυλακίων, εξετάζοντας 

τέσσερα κριτήρια: την απόδοση, τη λογαριθμική διακύμανση, το δείκτη Ρ/Ε και 

τη ρευστότητα 

Οι Colson and De Bruyn (1989) πρότειναν ένα σύστημα το οποίο αξιολογεί 

τις μετοχές και στη συνέχεια προβαίνει στην κατασκευή του χαρτοφυλακίου.  

Βασικός σκοπός του συστήματος είναι η επίτευξη των ακόλουθων τεσσάρων 

στόχων: 

1. η επίτευξη μιας ελάχιστης απόδοσης,  

2. η διατήρηση του κινδύνου κάτω από ένα προκαθορισμένο επίπεδο,  

3. η επίτευξη μιας ελάχιστης μερισματικής απόδοσης, 

4. επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαφοροποίησης και ρευστότητας.  

Για  τα  μοντέλα   

α)Το  μοντέλο  SDM (Single Decision Model) και  
  β)το μοντέλο SΜΜ (Simultaneous Management Model ).  
 
Έχουμε  τις  παρακάτω  αναφορές. 
 
Το SDM, κατατάσσει τις μετοχές χρησιμοποιώντας διάφορα κριτήρια, ενώ το 

SΜΜ είναι ουσιαστικά ένα μοντέλο προγραμματισμού στόχων παρόμοιο με 

αυτό των Lee and Chesser (1980). 

Η Szala (1990) πραγματοποίησε μια αξιολόγηση μετοχών σε 

συνεργασία με μια Γαλλική επενδυτική εταιρία. Για τους 
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χρηματοοικονομικούς αναλυτές της εταιρίας αυτής, οι οποίοι εξετάζουν ένα 

μικρό αριθμό μετοχών βάσει πολλαπλών κριτηρίων, χρησιμοποίησε τη 

μέθοδο142 ΕLECTRΕ III, ώστε να κατατάξει τις μετοχές από τις καλύτερες 

προς τις χειρότερες.  

Αντίθετα, στην περίπτωση των διαχειριστών χαρτοφυλακίων, οι οποίοι 

εξετάζουν ένα μεγάλο αριθμό μετοχών, δεν θα ήταν ρεαλιστικό να 

χρησιμοποιηθεί μεγάλος αριθμός κριτηρίων.  

Για το λόγο αυτό ο Szala πρότεινε τη συγχώνευση των κριτηρίων σε ένα 

σύνθετο κριτήριο το οποίο αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας το σύστημα 

PREFCALC (το σύστημα PREFCALC είναι ένα αλληλεπιδραστικό 

πολυκριτήριο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων παρόμοιο με το σύστημα 

ΜΙΝΟRA.  

Οι Khoury et al.. (1993) χρησιμοποίησαν τις μεθόδους ΕLECTRΕ IS και 

ΕLECTRΕ III για την αξιολόγηση διεθνών χαρτοφυλακίων τα οποία 

προέρχονται από 16 χώρες.  

Τα κριτήρια στα οποία βασίστηκε η αξιολόγηση ήταν η απόδοση, η 

τυπική απόκλιση, τα έξοδα συναλλαγών, η δανειοληπτική ικανότητα και ο 

κίνδυνος της κάθε χώρας, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, και η ύπαρξη 

κάποιας κάλυψης των ξένων νομισμάτων. 

Σκοπός των εργασιών του Ζeleny (1997) των Colson and Ζeleny ήταν 

ο καθορισμός του συνόλου των αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων (το σύνολο 

των χαρτοφυλακίων που προσφέρουν τη μέγιστη απόδοση για διάφορα 

επίπεδα κινδύνου και το ελάχιστο κίνδυνο για διάφορα επίπεδα απόδοσης) 

σύμφωνα με τις βασικές αρχές της στοχαστικής κυριαρχίας.  

Για το σκοπό αυτό πρότειναν τη χρησιμοποίηση ενός τρισδιάστατου 

διανύσματος, του "Prospect Ranking Vector)προκειμένου να μετριάσουν τον 

κίνδυνο. 

Το πρώτο στοιχείο του PRV είναι η πιθανότητα να μην επιτευχθεί ένα 

ελάχιστο επίπεδο απόδοσης, το δεύτερο στοιχείο αφορά την αναμενόμενη 

απόδοση και το τρίτο στοιχείο είναι η πιθανότητα να ξεπεραστεί ένα μέγιστο 

επίπεδο απόδοσης.  

                                            
8. 142 Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος, (2003), Ανάλυση και διαχείριση 

χρηματοοικονομικών κινδύνων”, κλειδάριθμος.  
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Οι Hurson and Zopounidis πρότειναν την αναθεώρηση του ΡRV, ώστε 

να παρέχει περισσότερες και πιο χρήσιμες πληροφορίες στην επιλογή και 

διαχείριση χαρτοφυλακίων.  

Πιο συγκεκριμένα, στην αναθεωρημένη μορφή του ΡRV, το πρώτο 

στοιχείο χωρίζεται σε δύο τμήματα: το πρώτο χρησιμοποιείται ώστε να 

προστατευτεί ο επενδυτής/διαχειριστής χαρτοφυλακίων από σημαντικές 

ζημίες, ενώ το δεύτερο εξετάζει άλλες πιθανές 

ζημίες οι οποίες αν και δεν είναι σημαντικές, κρίνονται ουσιαστικές. Επιπλέον, 

στο τρίτο στοιχείο του διανύσματος η πιθανότητα να ξεπεραστεί ένα μέγιστο 

επίπεδο απόδοσης αντικαθίσταται από την πιθανότητα να ξεπεραστεί 

σημαντικά η αναμενόμενη απόδοση.  

Αυτή η νέα μορφή του διανύσματος ΡRV,μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 

κοινού με άλλα κριτήρια ώστε να γίνει η αξιολόγηση και επιλογή χαρ-

τοφυλακίων.  

Οι Hurson and Zopounidis(1993) συνδύασαν τη μεθοδολογική αυτή 

προσέγγιση με το πολυκριτήριο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων ΜΙΝΟRΑ 

ώστε να επιτευχθεί η επιλογή χαρτοφυλακίων. 

Οι Zopounidis et al.(1998) πρότειναν τη χρησιμοποίηση του συστήματος 

ADELAIS για την κατασκευή ενός χαρτοφυλακίου χρησιμοποιώντας 

περιορισμούς σχετικούς με τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου, τις 

προσωπικές προτιμήσεις του επενδυτή/διαχειριστή χαρτοφυλακίων, καθώς 

και τα κριτήρια της απόδοσης, των μερισμάτων, του συντελεστή β, την 

αύξηση των κερδών ανά μετοχή, την εμπορευσιμότητα, και το δείκτη Ρ/Ε. Το 

σύστημα ADELAIS χρησιμοποιείται και στη μεθοδολογία η οποία θα 

παρουσιαστεί στη συνέχεια. 

Οι .Tamiz et al. (1997) πρότειναν τη χρησιμοποίηση τεχνικών 

προγραμματισμού στόχων για την επιλογή και διαχείριση χαρτοφυλακίων.  

Η μεθοδολογία που πρότειναν αποτελείται από δύο στάδια: στο πρώτο 

στάδιο γίνεται η εκτίμηση της ευαισθησίας των μετοχών σε συγκεκριμένους 

παράγοντες χρησιμοποιώντας τεχνικές προγραμματισμού στόχων και 

ανάλυση παλινδρόμησης.  

Οι παράγοντες που εξετάζονται είναι: τα Βρετανικά, Αμερικάνικα και 

Γερμανικά επιτόκια, ο πληθωρισμός στις Η-ΠΑ και τη Γερμανία, ο δείκτης 

Dow Jones μέσος δείκτης NIKKEIί, ο δείκτης HANG SENK οι τιμές του 
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πετρελαίου του χρυσού, των οικοδομών και της στερλίνας,  

Στο δεύτερο στάδιο γίνεται η κατασκευή του χαρτοφυλακίου βάσει των 

προτιμήσεων του αποφασίζοντα χρησιμοποιώντας τεχνικές προγραμματισμού 

στόχων. 

Ο Dominiak (1997) παρουσίασε μια διαδικασία για την επιλογή 

χρεογράφων η οποία βασίζεται σε μια διακριτή μέθοδο πολυκριτήριας 

ανάλυσης.  

Τα κριτήρια που εξετάζονται χωρίζονται σε τρεις ομάδες:  

(1) στους δείκτες αποτίμησης οι οποίοι περιλαμβάνουν τη λογιστική 

αξία των μετοχών και το δείκτη Ρ/Ε,  

(2)  στις θεμελιώδεις μεταβλητές όπως το περιθώριο κέρδους και η 

μεταβολή των τετραμηνιαίων καθαρών κερδών,  

(3)  στους τεχνικούς δείκτες που περιλαμβάνουν το ρυθμό 

μεταβολής, και την εκτίμηση των τιμών κατά τη διάρκεια των τριών 

τελευταίων μηνών. 

Τέλος οι Harson and Ricci πρότειναν τον συνδυασμό του ΑΡΤ με πολυ-

κριτήριες μεθόδους για τη μοντελοποίηση της διαδικασίας επιλογής και 

διαχείρισης χαρτοφυλακίων.  

Αρχικά χρησιμοποιείται το ΑΡΤ για την κατασκευή ορισμένων 

αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων, για την εκτίμηση της αναμενόμενης από-

δοσης και τον εντοπισμό των παραγόντων που επηρεάζουν τον κίνδυνο. Στη 

συνέχεια χρησιμοποιούνται δύο πολυκριτήριες προσεγγίσεις, η μέθοδος 

ELECTRE TRI και το σύστημα ΜΙΝΟRΑ, ώστε να επιλεγεί το κατάλληλο 

χαρτοφυλάκιο χρησιμοποιώντας τα κριτήρια του ΑΡΤ.  

Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόστηκε σε δεδομένα από το Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών και  παρακάτω  παραθέτουμε  την  μυθολογία  τους. 
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3.22. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΝΟRΑ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ELECTRE TRI 
Πολυκριτήρια ανάλυση για την επιλογή των ελκυστικότερων μετοχών:  

 

Στο στάδιο αυτό της προτεινόμενης μεθοδολογίας χρησιμοποιούνται δύο 

πολυκριτήριες προσεγγίσεις, το πολυκριτήριο σύστημα υποστήριξης 

αποφάσεων ΜΙΝΟRΑ και η μέθοδος ELECTRE TRI, για να βοηθήσουν τον 

επενδυτή στην επιλογή ενός συνόλου ελκυστικών μετοχών ανάλογα με τις 

προτιμήσεις και την εμπειρία του.  

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των προσεγγίσεων αυτών 

 

Το σύστημα ΜΙΝΟRΑ 
 

Το σύστημα ΜΙΝΟRΑ είναι ένα αλληλεπιδραστικό πολυκριτήριο σύστημα υπο-

στήριξης αποφάσεων το οποίο οδηγεί στην κατάταξη ενός συνόλου 

εναλλακτικών ενεργειών από τις καλύτερες προς τις χειρότερες σύμφωνα με ένα 

σύνολο κριτηρίων. Η κατάταξη αυτή επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

UTASTAR. (Jacquet-Lagreze, 1982, Siskos and Yannakopoulos, 1985). 

Χρησιμοποιώντας την κατάταξη ενός συνόλου εναλλακτικών ενεργειών όπως 

αυτή καθορίζεται από τον αποφασίζοντα, η μέθοδος UTASTAR. χρησιμοποιεί 

τεχνικές μονότονης παλινδρόμησης για την εκτίμηση ενός συνόλου 

προσθετικών συναρτήσεων χρησιμότητας της μορφής: 

U(g)=u1(g1) + u2(g2) ++ uk(gk) 

όπου g=(g1,,gk) είναι το διάνυσμα των επιδόσεων μιας εναλλακτικής 

ενέργειας στα κριτήρια αξιολόγησης, και ui(gi) είναι οι συναρτήσεις μερικών 

χρησιμοτήτων των κριτηρίων κανονικοποιημένες μεταξύ 0 και 1. 

 Η μονότονη παλινδρόμηση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τεχνικές 

γραμμικού προγραμματισμού (βλ. Despotis et al., 1990). Η αλληλεπιδραστική 

λειτουργία του συστήματος ΜΙΝΟRΑ αφορά την ανάλυση των ασυμφωνιών που 

πιθανόν να εμφανιστούν μεταξύ της κατάταξης των εναλλακτικών που καθορίζει 

ο αποφασίζων και της κατάταξης που επιτυγχάνεται βάσει της προσθετικής 

συνάρτησης χρησιμότητας.  
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Το σύστημα ΜΙΝΟRΑ143 μετρά τις ασυμφωνίες αυτές με δύο τρόπους: (1) 

χρησιμοποιώντας τον δείκτη F ο οποίος αναπαριστά το άθροισμα των 

αποκλίσεων από την καμπύλη μονότονης παλινδρόμησης, δηλαδή το άθροισμα 

των σφαλμάτων εκτίμησης, και (2) χρησιμοποιώντας το συντελεστή τ του Kendall 

ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ -1 και 1 και μετρά τη συσχέτιση μεταξύ της κατάταξης 

του αποφασίζοντα και της κατάταξης βάσει της συνάρτησης χρησιμότητας.  

Στην περίπτωση όπου οι δύο αυτές κατατάξεις είναι ίδιες, τότε F=0 και τ=1. Η 

αλληλεπίδραση οργανώνεται βάσει τεσσάρων βασικών ερωτήσεων οι οποίες 

τίθενται στον αποφασίζοντα: (1) είναι διατεθειμένος να μεταβάλλει την κατάταξη 

που καθόρισε αρχικά; (2) είναι διατεθειμένος να μεταβάλλει τη σχετική σημασία 

ενός κριτηρίου, την κλίμακα του, ή τις μερικές του χρησιμότητες (ανάλυση 

παραχωρήσεων-trade off analysis); (3) επιθυμεί να μεταβάλλει την οικογένεια 

των κριτηρίων: να προσθέσει, να αφαιρέσει, ν διασπάσει ή να ενώσει ορισμένα 

κριτήρια; 4) επιθυμεί να μεταβάλλει τη μοντελοποίηση του προβλήματος.  

Ανάλογα με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές ενεργοποιούνται τα 

αντίστοιχα τμήματα του συστήματος MINORA ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη 

μιας ικανοποιητικής λύσης. Στη συνέχεια το αποτέλεσμα (συνάρτηση 

χρησιμότητας) επεκτείνεται στο σύνολο των εναλλακτικών ενεργειών ώστε να 

επιτευχθεί η κατάταξη τους. 

Δύο είναι τα βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος MINORA: 

- Παρέχει μια κατάταξη των μετοχών η οποία χρησιμοποιείται συχνά από 

τους επενδυτές και διαχειριστές χαρτοφυλακίων ως τρόπος αξιολόγησης 

των μετοχών. 

Η αλληλεπιδραστική του λειτουργία (βασική πρωτοτυπία του 

συστήματοςMINORA), η οποία επιτρέπει την ανάλυση των ασυμφωνιών, 

ώστε να 

Μοντέλα και προβληματισμοί για την ερμηνευτικότητά τους 

                                            
9. 143 Ζοπουνιδης κ.-Κοσμιδου Κ., (2003) Συστηματα διαχειρησης τραπεζικων 

κινδυνων, Εκδ. κλειδαριθμος2003. 
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3.23. ΟΙ   ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ   ΤΗΣ «ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ. 
 
Γιατί   η θεωρία του χάους   αντί  της θεωρίας των «αποτελεσματικών 
αγορών. 
 
 
Μετά την μεγάλη πτώση (συντριβή) των τιμών των μετοχών   που  συνέβη 

στις 19/10/1987, όπου ο δείκτης Dow Jones του χρηματιστηρίου της Νέας 

Υόρκης έχασε περίπου 16,5% σε 3 ώρες, αυτό το γεγονός δεν ήταν εξηγήσιμο 

με την θεωρία των «Αποτελεσματικών αγορών», όπως παρατήρησε ο R.J. 

Shiller ,στην έκθεσή του  από  την μεγάλη έρευνα που συνόψισε στο  εκτενές  

άρθρο  του , με τίτλο “Who’s minding the store?»). Γιατί   όντως,  δεν υπάρχει 

εξήγηση ορθολογική   με  βάση  την θεωρία των «Αποτελεσματικών αγορών . 

Δεν υπάρχει   λόγος ή αιτία, που  να  επεξηγεί,   γιατί τα ίδια κεφάλαια 

των  ΗΠΑ στα  χρηματιστήρια  έχασαν το ένα έκτο της αξίας τους σε 3 ώρες. 

Άρα συνέβη ένα «διαταρακτικό της τάξης» φαινόμενο, που ήταν ένας 

κλασσικού τύπου πανικός κερδοσκοπικής φύσεως.  

Ποιος  είναι  ο λόγος ή   η  αιτία  που δημιουργούνται « Φούσκες» και οι  

φούσκες  αιτες  εκρήγνυνται  στην  συνέχεια, όπως αυτές που έσκασαν τον 

Οκτώβριο του 1987 γράφει ο Shiller. 

Τότε συνειδητοποιείτε από  πολλούς, ότι οι αγορές δεν  είναι  

Αποτελεσματικές και   δεν τιμολογούν τις μετοχές  με τον αποδοτικό τρόπο με 

βάση τις νέες πληροφορίες για την  κάθε   μετοχή και   για το επίπεδο 

κινδύνου  της,  που εκφράζεται με το «β».  

Τότε οι αγορές   μάλλον στέλνουν λάθος μηνύματα στις εταιρίες και 

τους επενδυτές και αποτυγχάνουν έτσι το βασικό σκοπό τους για την άριστη 

κατανομή των κεφαλαίων στα  εναλλακτικά   οικονομικά  επενδυτικά  σχεδία ή  

δράση.  

Σε αυτό συμφώνησαν και  επιφανείς  καθηγητές, όπως  π.χ.  ο Lester 

Thurow κοσμήτορας του MIT και ο Michael Porter του Harvard Business 

School. 

Σε αυτήν  λοιπόν  την συγκυρία της μεγάλης πτώσης, άλλοι 

επιστήμονες ερευνητές διαπίστωσαν την ύπαρξη χαοτικής συμπεριφοράς. 

Έτσι θεώρησαν ότι οι αγορές είναι  στην πράξη , πολύπλοκα και δυναμικά 
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συστήματα σε συνεχή εξέλιξη και προσπάθησαν με νέες μαθηματικές τεχνικές 

που συγκροτούν την χαοτική θεωρία να εξετάσουν   πλεον  τις αγορές.  

Είδαν λοιπόν ότι οι μετοχές δεν κινούνται γραμμικά δηλαδή σε ευθείες 

τροχιές (ανοδικά ή καθοδικά), αλλά έχουν μια πολυδιάστατη εξάρτηση, ως 

προς τον επηρεασμό των κινήσεών τους κάθε χρονική στιγμή. 

Άρα δυνητικά επηρεάζονται από σωρεία παραγόντων,  οικονομικών  

,πολιτικών  κλπ, συμπεριλαμβανομένων και των συμπεριφορών και  της 

ψυχολογίας  των επενδυτών. 

Το 1991 ο Edgar Peters, μαθητής του H. Markowitz στο βιβλίου του 

«chaos and order in the capital markets», προτείνει   μια  νέα θεωρητική  

συλληψη  με ένα μοντέλο βασισμένο στην θεωρία του χάους, όπου 

πραγματεύεται την αγορά σαν ένα «σύνθετο σύστημα διεξαρτήσεων».  

Η αγορά δεν συγκροτείται από ορθολογικούς καθ’ όλα επενδυτές και 

παίκτες, που μπορεί  γιαυτο να περιγράψει από γραμμικές διαφορικές 

εξισώσεις, δηλαδή σε   μια  κατάσταση ευταξίας. 

 Έτσι  γίνετε  η  παραδοχή ότι οι αγορές δεν είναι απλές αλλά σύνθετες 

και «ακατάστατες». 

Αυτό σημαίνει ότι οι στρατηγικές στις  αγορές  μετοχών, πρέπει να είναι 

πιο ευέλικτες και σύνθετες, και  να  μην  ακολουθούν  γραμμικές  λογικές, παρ’ 

ότι   δεν πρέπει να απορρίπτουν την θεωρία των αποτελεσματικών αγορών, 

αλλά να προσεγγίζουν το θέμα με βάση την «πληροφοριακή 

αποτελεσματικότητα» των αγορών. που  είναι  σε πολλές  περιπτώσεις  

ελλειμματική  και  γιαυτο  δημιουργούνται  ανωμαλίες.    

  

1.Η  ιστορική  διαμόρφωση και  εφαρμογές  της  θεωρίας. 

 

Η πρώτη απόπειρα εφαρμογής της «Θεωρίας του χάους» έγινε από τον 
Ρόμπερτ Μέι στα οικολογικά συστήματα. 
 ,Ο Λουίς Ρίτσαρτσον την εφάρμοσε στη μετεωρολογία στα μοντέλα 

«πρόγνωσης του καιρού». (Ακολούθησε η μεγάλη συμβολή του Ιλία 

Πριγκοζίν) 

 Ο Τιμ Πάλμερ με τη βοήθεια υπερυπολογιστών με τη «Θεωρία των 

Μαύρων Τρυπών» επίσης στη μετεωρολογική πρόγνωση. 

 Γενικά δε με τη χρήση της «Στατιστικής Μηχανικής», άρχισαν να 
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ερευνώνται οι περίεργες παραλληλίες μεταξύ της «συμπεριφοράς και 

δυναμικής των μορίων» με τη δυναμική των χρηματαγορών και 

κεφαλαιαγορών.  

 Ιστορικά πρώτος ο Γάλλος Λουίς Μποσελιέ το 1900, έκανε τη 

διατύπωση ότι «η φαινομενικά τυχαία συμπεριφορά των τιμών των μετοχών, 

δεν είναι τυχαία, αλλά ακολούθησε κάποιες αρχές που εμφάνιζαν 

επαναληψιμότητα». 

 Ισχυριζόταν δε ότι παρόλο που οι τιμές δεν έχουν μνήμες στην άνοδο 

και την πτώση τους, εντούτοις ,ακολουθούν την αιτιότητα που περιγράφει «η 

κυματοειδής καμπύλη Gauss».  

Γεγονός που σημαίνει, ότι δεν εμφανίζονται τελείως απότομες και 

ακατανόητες διακυμάνσεις στην αγορά και υπάρχει ένας τύπος 

επαναληψιμότητας. Ονόμασε δε χαρακτηριστικά τη θεωρία αυτή «Θεωρία της 

κερδοσκοπίας». 

 Γενικά υπήρχε ο γενικός προβληματισμός και παραδοχή, ότι τα 

μοντέλα που περιγράφουν το φυσικό μικρόκοσμο, μπορούν να εφαρμοσθούν 

στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς – εξέλιξης των κεφαλαιαγορών. 

 Το 1970 έχουμε το μοντέλο Black – Shοles, που προτείνει τη 

δυναμική ερμηνεία της διαμόρφωσης της τιμής των ομολόγων που 

προσδιορίζονται από μεταβλητές στοχαστικές όπως, ο χρόνος, τα επιτόκια και 

η μεταβλητότητα – αστάθεια της αγοράς και διαπιστώνονται μεγάλες 

ομοιότητες με την εξίσωση που περιγράφει τη «διάδοση της θερμότητας στην 

ύλη». Παίρνουν γι’ αυτό Nobel Οικονομικών το 1997. 

 Μια άλλη κατεύθυνση στην έρευνα εμφανίζετε στην «Πρόβλεψη των 

Χρηματιστηριακών Κράχ», δηλαδή των «αιφνίδιων πτώσεων», όπου οι 

«αιφνίδιες αλλαγές» συμπεριφοράς των κεφαλαιαγορών, παραλληλίζονται με 

τα μοντέλα συμπεριφοράς και επιπτώσεων αιφνίδιων αλλαγών στο φυσικό 

κόσμο (όπως η πτώση – αποκόλληση ενός βράχου). 

 Παραλληλίζοντας το, με τα φαινόμενα συμπεριφοράς «Μαζικής 

υστερίας» ή πανικού των διαχειριστών χαρτοφυλακίων (traders) που 

εκδηλώνεται με τρόπο που α) επιταχύνει και επιτείνει την ταχύτητα και 

σφοδρότητα επέλευσης των φαινομένων. 

 Η προσέγγιση του Αυστριακού ΜΑΡΚ ΑΝΣΛΟΥΣ, που πρότεινε ένα 

μοντέλο (με εξίσωση), «για τον εντοπισμό των κριτικών συμπεριφορών, που 
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μπορεί να εντοπίσει τα σημεία «κλονισμού» ή κατάρρευσης των 

χρηματιστηρίων. 

Κάτι που ενώ αρχικά θεωρήθηκε ότι είναι πετυχημένο, γιατί προέβλεψε το 

κραχ του Χρηματιστηρίου του Χονγκ – Κονγκ.  

Ο ενθουσιασμός δεν κράτησε για πολύ ,διότι διαψεύσθηκε τον επόμενο μήνα 

που το μοντέλο προέβλεπε την επέλευση μιας μεγαλύτερης πτώσης που δεν 

εκδηλώθηκε / εμφανίσθηκε. 

 Το ίδιο δε επαναλήφθηκε με το μοντέλο που παραλληλίζει τη 

συμπεριφορά των κινήσεων των μετοχών και τους «στροβιλισμούς» 

(κυκλική κίνηση της των ταχέων ρευστών υγρών. Πρωτοεμφανίστηκε στο 

Nature το 1996). 

Ιδιαίτερα στην επενδυτική πρακτική με βάση τις «μελλοντικές 

συναλλαγματικές τιμές». 

Η έρευνα όμως με δεδομένα δεκαετιών και για 500 μετοχές των Mantenia – 

Stanley, έδειξε, ότι δεν υπάρχουν μνήμες και επαναληπτικότητες η 

κανονικότητες στις χρηματαγορές, αλλά ότι οι τιμές είναι ανεξάρτητες από 

εβδομάδα σε εβδομάδα. 

«Επανήλθαν οι ιδέες (θεωρία) του Μποσελιέ ,για τη δυναμική της μεγαλύτερης 

ροής» που συμπεριφέρεται με βάση τη «Διανομή Gauss», που επιτρέπει να 

υπολογίζονται τα σκαμπανεβάσματα των τιμών με την παραλληλία της 

δυναμικής «της συμπεριφοράς της σκόνης στα περιδινούμενα ύδατα».Όπου 

όμως δεν επιβεβαιώθηκε η στατιστική έρευνα και στη συνέχεια προτάθηκε η 

πιο ρεαλιστική μορφή παραλλαγής του «Νόμου Levy».  
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3.24. ΜΙΑ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ  TEXNIKH   ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ   ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 
Μια στοχαστική   τεχνική   αποτίμησης   του πολιτικού κινδύνου στην εταιρική 

αξία. που «αποζημιώνει» τις ζημιές που προέρχονται απο πολιτικά γεγονότα 

 

Ανάλυση της έννοιας και των τεχνικών αποτίμησης και ενσωμάτωσης 
του πολιτικού κινδύνου στην εταιρική αξία. 
 
Ο Ephraim Clark έχει αναπτύξει ένα μοντέλο δικό του, που μετρά τα 

αποτελέσματα του Πολιτικού κινδύνου, πάνω στο αποτέλεσμα των «Άμεσων Ξένων 

Επενδύσεων» (E.D.I.) σαν την ΤΙΜΗ ενός προϊόντος (συμβολαίου) που «αποζημιώνει» 

όλες τις ζημίες που προέρχονται από πολιτικά γεγονότα ή γεγονότα άλλων αιτιών.  

Το καινοφανές γεγονός στην διαδικασία εκτίμησης του Πολιτικού 

κινδύνου, ορίζεται επακριβώς και περιλαμβάνει ένα ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

σε συνδυασμό με την χρονική συγκυρία (timing) που τα πολιτικά γεγονότα, τα 

οποία πυροδοτούν τις απώλειες – ζημιές.  

Όλες οι παράμετροι μπορούν να εκτιμηθούν από τρέχοντα στοιχεία 

(current data), τα οποία εξαλείφουν τη δυσκολία της Πρόβλεψης των 

πολιτικών γεγονότων που μπορούν να συμβούν μακριά μέσα στο μέλλον.  

Αποτιμόμενος μ’ αυτόν τον τρόπο ο πολιτικός κίνδυνος, εισέρχεται 

άμεσα στο πεδίο της διαδικασίας του ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (capital budgeting process144), από όπου φαίνεται η 

οικονομική βιωσιμότητα της επένδυσης και κατόπιν προσομοιώνει (simulate) 

τη χρήση του μοντέλου για την γενικότερη περίπτωσή, είτε της 

απαλλοτρίωσης της εταιρίας είτε την περίπτωση σημαντικών ζημιών, λόγω 

της επίδρασης των πολιτικών γεγονότων που εμφανίζονται στην κάθε χώρα.  

Κατ’ αρχάς στα πλαίσια της διατριβής αυτής θα παρακολουθήσουμε τη 

μέθοδο και τη διαδικασία αυτή, όπως εφαρμόζεται σύμφωνα με την 

μεθοδολογία που προτείνει ο Ephraim Clark για τις άμεσες επενδύσεις 

(F.D.I.), προκειμένου να υπολογίσει και αποτιμήσει (valuation) τον πολιτικό 

κίνδυνο. 

 Θεωρώντας ότι αυτή η διαδικασία αξιολόγησης που μετρά και αποτιμά 

                                            
144 Ephraim Clark Ceram School of Management: Valuing Political Risk – 
Journal of Money and Finance. Vol.16, No3, pp 477 – 490, 1977. 
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το βαθμό επίδρασης του πολιτικού κινδύνου πάνω στην αξία των άμεσων 

επενδύσεων των εταιριών, είναι αυτό που διερευνούμε στα πλαίσια της 

μελέτης αυτής.  

Γιατί η αποτίμηση του πολιτικού κινδύνου και η ενσωμάτωσή του στην 

αξία της εταιρίας, είναι βασικό ζητούμενο απόδειξης της παρούσας διατριβής, 

γιατί όταν έχει γίνει η αποτίμηση της αξία της εταιρίας (με ενσωματωμένη την 

επίδραση του πολιτικού κινδύνου) τότε αυτόματα σχεδόν αποτιμάτε και η αξία 

του μετοχικού της τίτλου.  

Έτσι μπορούμε να προτείνουμε την αποτίμηση δηλαδή να 

καθορίσουμε ,το ύψος της αξίας της μετοχής μιας εταιρίας που θέλει να 

εισαχθεί στην Ε.Α.Γ.Α.Κ. 

Ο Πολιτικός κίνδυνος λοιπόν θεωρείται (κατά τη μεθοδολογία της αυτή) 

ένα σημαντικό συστατικό στοιχείο του κεφαλαιακού προϋπολογισμού «μιας 

Επένδυσης», γιατί μέσω αυτού, προσδιορίζετε και το μέγεθος της αξίας 

(value) μιας επιχείρησης (εταιρίας) άρα δευτερογενώς και την αξία του 

μετοχικού της τίτλου.  

Συγγραφείς όπως ο Robock (1971) και κατόπιν οι Kobrin (1979) και ο 

Brever (1985) προσδιόρισαν ή προδιέγραψαν στην συνεχεία, τα προβλήματα 

ανάλυσης για τα οποία το 1986 ο Robock έκανε επισκόπηση ( σύνοψη) στην 

συνολική του μελέτη για τον πολιτικό κίνδυνο σε εταιρικό επίπεδο.  

Στη συνέχεια οι Sethi και Luther (1986) ανάδειξαν τα προβλήματα που 

σχετίζονται με τη μέτρηση της εταιρικής έκθεσης (firm’s exposure) στον 

πολιτικό κίνδυνο, και ο Brewer (1991) ανέδειξε το θέμα σε ολοκληρωμένη 

βάση στην θεωρία toy των ξένων επενδύσεων.  

Η γενική προσέγγιση του θέματος, γίνεται μέσα από την ενσωμάτωση 

του «μεγέθους» του πολιτικού κινδύνου, μέσα στην διαδικασία του 

«κεφαλαιακού προϋπολογισμού» (capital budgeting) της επιχείρησης που 

εμπλέκει δύο στάδια.  

Στο πρώτο, 

 ο κίνδυνος πρέπει να ορισθεί και εκτιμηθεί και στο  

δεύτερο,  

όπου το αποτέλεσμα του κινδύνου πάνω στο αποτέλεσμα (οικονομικό) 

πρέπει να μετρηθεί. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πάντα, ότι η «έννοια του κινδύνου» στις 
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χρηματοοικονομικές αποφάσεις, αποδίδεται με την δυνητική πιθανότητα της 

διακύμανσης των αποδόσεων, είτε της άμεσης επένδυσης, είτε ενός 

χαρτοφυλακίου μετοχών. 

 

3.24.1. Οι δυσκολίες με την ακριβή έννοια του πολιτικού κινδύνου. 

 

Ειδικότερα, τώρα σχετικά με τον προσδιορισμό του ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

οι διάφοροι θεωρητικοί του πολιτικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου, στον 

εννοιολογικό προσδιορισμό του, έχουν δυσκολίες διατύπωσης, με την ακριβή 

έννοια του πολιτικού κινδύνου, διότι δεν υπάρχει κατ’ αρχάς ένας κοινά 

αποδεκτός και ξεκάθαρος ορισμός.  

Για τους Robock και Simmonds (1973) για παράδειγμα ο «πολιτικός 

κίνδυνος» στις διεθνείς επενδύσεις υπάρχει (ή διαμορφώνεται) όταν 

εμφανίζονται «ασυνέχειες» (discontinuities) στο επιχειρηματικό περιβάλλον, 

όταν αυτοί οι κίνδυνοι είναι δύσκολο ν’ αντιμετωπισθούν (ή να προληφθούν) 

και όταν βέβαια αυτοί προέρχονται από πολιτικές αλλαγές.  

Ο Root (1973) διαφοροποιείται από τα παραπάνω, διότι κάνει τη 

διάκριση ανάμεσα:  

α) στον «κίνδυνο επαναμεταφοράς κεφαλαίων», (Transfer Risk) 

που αναφέρεται στους πιθανούς περιορισμούς στη διακίνηση – μεταφορά των 

κεφαλαίων (transfer of funds), των προϊόντων, των χρεογράφων των 

κεφαλαιαγορών, της τεχνολογίας και του ανθρώπινου – στελεχιακού 

δυναμικού.  

β) τον «λειτουργικό κίνδυνο», (operational risks) που αναφέρεται 

στην ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ σχετικά με τις (εφαρμοσμένες και εφαρμοστέες) 

πολιτικές, τους ρυθμιστικούς κανονισμούς (regulations) τις κυβερνητικές – 

διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες θα παρεμποδίζουν (παρακωλύουν) τ’ 

αποτελεσματική δράση και τις αρμόζουσες διοικητικές λειτουργίες στην ξένη 

χώρα. 

 Και τελικά, κίνδυνοι σχετικά με τον έλεγχο του κεφαλαίου (προερχόμενα από 

διακρίσεις στις ξένες εταιρίες, απαλλοτριώσεις, αναγκαστικές συμμετοχές στο 

μετοχικό κεφάλαιο τοπικών εταιριών κ.λ.π. 

Ο Ε.Clark (1991) επικεντρώνεται πάνω στις μη διαφοροποιήσιμες 

διακυμάνσεις (non – diversifiable variations) του εσωτερικού ποσοστού 
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απόδοσης145 (του επιχειρηματικού κεφαλαίου) μιας χώρας, και το 

επασφάλιστρο-πριμ του χρηματοοικονομικού κινδύνου (financial Risk 

Premium), που συνδυάζεται στενά με την ικανότητα της χώρας να παράγει – 

δημιουργεί τα καθαρά συναλλαγματικά διαθέσιμα (αποθεματικά), που είναι 

απαραίτητα για να ικανοποιούν τις πληρωμές των τόκων και του αρχικού 

κεφαλαίου (τοκοχρεολυτικές δόσεις) του υφιστάμενου εξωτερικού χρέους της 

χώρας.  

Οποιαδήποτε εκδοχή ορισμού και να πάρουμε όμως, είναι γενικά 

παραδεκτό, ότι ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ εμπλέκεται διαχρονικά σε 

αντιδραστική (feed-back) σχέση με αμέτρητα γεγονότα στο διεθνές εθνικό, 

περιφερειακό και προσωπικό – διασχεσιακό επίπεδο. 

 Και ενώ πολλά από αυτά τα γεγονότα είναι ΤΥΧΑΙΑ από τη Φύση της, οι 
εξελίξεις που τ’ ακολουθούν είναι κατ’ ελάχιστον σε κάποια έκταση τυχαία 
εαυτού. 3.3.16.1.ΈΝΑ  ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΙΚΟ  ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΥ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ  
ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ  ΚΙΝΔΥΝΟ 
 
Η λειτουργία του μοντέλου 
 
Το μοντέλο  αυτό   διακρίνει δύο καταστάσεις, όσον αφορά τον τρόπο 

επέλευσης και ενσωμάτωσης του κινδύνου: 

α) Μια συνεχιζόμενη αλλαγή – μεταβολή, η οποία καταλήγει σε, 

β) Ένα τελεσθέν γεγονός (Explicit event), από το οποίο προκύπτει η 

ζημία. 

Το τελεσθέν γεγονός, που αντιπροσωπεύεται από μία «Γεωμετρική 

Κίνηση Brown», όπως για παράδειγμα μία «υποτίμηση της Συναλλαγματικής 

Ισοτιμίας, σ’ ένα καθεστώς «Σταθερών ισοτιμιών», όταν εφαρμοσθεί μία 

«υπερεπεκτατική» νομισματική πολιτική (που θα δημιουργήσει Νομισματικό 

πληθωρισμό). 

 Αυτό αφορά το τελεσθέν (επελθόν) γεγονός. 

 Ενώ μια υποτίμηση του νομίσματος, υπό καθεστώς κυμαινόμενων 

ισοτιμιών θεωρείται ένα «συνεχιζόμενο» γεγονός. 

Η δόμηση του Μοντέλου146 

                                            
145 Ephraim Clark , Valuing Political Risk , Journal of Money and Finance. 
Vol.16, No3, , 1977. 

 
146 Ephraim Clark , Valuing Political Risk , Journal of Money and Finance. 
Vol.16, No3, pp 477 – 490, 1977. 
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Αν λοιπόν το Χ ακολουθεί την «Γεωμετρική Κίνηση Brown» και παριστά την 

«Έκθεση σε ζημίες», σε περίπτωση που τελεσθεί ένα γεγονός π.χ. υποτίμηση 

του νομίσματος τότε: 

dx(t)= (α+β)x(t)dt + σx(t0dz(t), (1) 

Όπου α:  

το ποσοστό ανάπτυξης της έντασης του πολιτικού κινδύνου (α<0, α>0, & 

α=0). Μετράει δε την ένταση του πολιτικού περιβάλλοντος στο συγκεκριμένο 

περίγυρο του υπό εξέταση πολιτικού κινδύνου.  

 Η διερμηνεία του α είναι ότι, καθώς η ένταση αυξάνει, το μέγεθος της 

επίπτωσης στο κόστος των διαφόρων μέτρων θα αυξάνει, όταν εμφανισθεί το 

«επιτελεσθέν» γεγονός. 

 Αν α<0, η ένταση του πολιτικού κινδύνου αναμένεται να είναι μειωμένο 

προς το μέσο όρο. 

 Αν α>0, είναι αυξανόμενο και α=0 παραμένει ίδιος. 

Όπου β: 

 το ποσοστό ανάπτυξης της επένδυσης που εξαρτάται από το «εσωτερικό 

ποσοστό απόδοσης» της επένδυσης και το ποσοστό των επανεπενδυομένων 

κερδών.  

Όπου dz(t): 

 Είναι μία «διαδικασία Wiener» με μηδενικό μέσο και διακύμανση ίση με dt. 

Όπου σ2:  

Η διακύμανση του dx(t)/x(t) που προέρχεται από τον πολιτικό κίνδυνο.  

 Το σ2 , ερμηνεύεται σαν το επίπεδο του πολιτικού κινδύνου.  

Η εξίσωση (1) λέει ότι η «Έκθεση στον πολιτικό κίνδυνο» αναμένεται να 

μεταβληθεί κατά το ποσοστό του (α+β).  

 Το ποσοστό αύξησης της «πολιτικής έντασης», συν το ποσοστό 

ανάπτυξης της «αξίας της επένδυσης»,, με Τυπική Απόκλιση προερχόμενη 

από τον πολιτικό κίνδυνο του σ επί το τυχαίο στοιχείο της συνεχιζόμενης 

μεταβολής που παρίσταται με την «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ WIENER» Ζ(t). 

 Υποθέτοντας ότι τα πολιτικά συμβάντα147 εμφανίζονται κατά τυχαίες 

                                                                                                                             
 
 

4. 147 Ephraim Clark , Valuing Political Risk , Journal of Money and 
Finance. Vol.16, No3, pp 477 – 490, 1977. 
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φορές, σύμφωνα με μια «διαδικασία άφιξης τύπου Poisson, όπου Q η 

τυχαία μεταβλητή που αυξάνει κατά στάδια του U, κάθε φορά που ένα συμβάν 

Poisson εμφανίζεται, και λ η σταθερά παράμετρος της έντασης, έτσι ώστε: 

dq(t)= u μη πιθανότητα λdt 

  0 μη πιθανότητα 1-λdt 

 Αυτό σημαίνει ότι οι ζημίες, έρχονται με βάση το ποσοστό του λdt, και 

ότι το λ είναι η παράμετρος της πιθανότητας του πολιτικού κινδύνου, που είναι 

η πιθανότητα ότι μια ζημία προκαλούμενη από ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ, θα 

εμφανισθεί στο διάστημα dt. 

 Εάν k(x,t) παριστά τις πιθανές ζημίες, όταν ένα συμβάν τύπου Poisson 

εμφανισθεί, η αναμενόμενη ζημία ανά διάστημα (διάλειμμα) dt είναι ίσο με λu 

k(x,t)dt. 

 Αν δε V είναι το επασφάλιστρο για την κάλυψη των ζημιών, 

προερχόμενων από πολιτικό κίνδυνο, που αποζημιώνει τις μέλλουσες ζημιές. 

 Θεωρείται ότι το V μια διαρκής αξίωση, και έτσι δεν εξαρτάται το V από το 

χρόνο. 

 Έτσι, αν V ειναι η συνάρτηση της έκθεσης σε ζημίες, προερχόμενες από τον 

πολιτικό κίνδυνο, τότε: 

V=V (x(t)) = η αξία του επασφάλιστρου που καλύπτει τις ζημίες του πολιτικού 

κινδύνου. 

Χρησιμοποιώντας τώρα το Ito’ s Lemma και τις προσδοκίες: 

Ε (dv)= V’ (x(t)) (α+β)x(t)dt +1/2 V” (x(t))σ2x(t)2dt  

(2) 

(οι τόνοι δηλώνουν την πρώτη και δεύτερη παράγωγο). 
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 3.25. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΑΠΟ  ΤΗΝ   ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ   ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ  

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ. 

 
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει και πολυπλοκοποιηθεί 

ακόμη περισσότερο το πλαίσιο των χρηματοοικονομικών148 αποφάσεων,) 

ιδιαίτερα στη διαδικασία ανάλυσης και διαχείρισης των χρηματοοικονομικών 

κινδύνων που ενσωματώνουν τα διάφορα προϊόντα.  

Οι λόγοι της αυξανόμενης πολυπλοκοποίησης είναι: 

α) η διευρυνόμενη ενοποίηση σε διεθνή κλίμακα των χρεογράφων και 

κεφαλαιαγορών στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης που έχει αυξήσει και τις 

ευκαιρίες αλλά και τις απειλές και κινδύνους. Στόχος είναι πάντα η εξεύρεση 

καλύτερων λύσεων στα θέματα της χρηματοοικονομικής διοίκησης. 

Παράλληλα όμως έχει αυξήσει και την αβεβαιότητα και τον κίνδυνο και έχει 

εντείνει τον ανταγωνισμό, παγκόσμιο πλέον μετά το άνοιγμα των εθνικών 

αγορών. Η νέα δομή του ανταγωνισμού είναι τόσο ανάμεσα στις επιχειρήσεις 

του χρηματοπιστωτικού τομέα (τράπεζες, πιστωτικοί οργανισμοί, 

Χρηματιστήρια, Αμοιβαία Κεφάλαια κ.λπ, όσο και στην αναζήτηση νέων 

πηγών και τρόπων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων για την εξεύρεση νέων 

πηγών χρηματοδότησης, που πρέπει να είναι στη θέση να χειρίζονται πιο 

αποτελεσματικά αυτήν την πολυπλοκότητα.  

Η αυξανόμενη ένταση της αβεβαιότητας αυτής, ήρθαν να αναδείξουν 

και επαυξήσουν οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις της τελευταίας 15ετίας, 

ξεκινώντας από την κρίση του Μεξικό (με την εμφάνιση του 

χρηματοπιστωτικού φαινόμενου του tequila effect, στη μεγάλη ? του Νότιου 

Ειρηνικού, τη Ρωσική κατάρρευση και την κρίση της Αργεντινής. Οι κρίσεις 

αυτές προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές 

αγορές και οργανισμούς καθώς και τις επιχειρήσεις σαν χρήστες των 

υπηρεσιών χρηματοδότησης και χρήσης κεφαλαίων.  

Στην πορεία αυτή φάνηκαν οι αδυναμίες των παραδοσιακών τρόπων, 

προσεγγίσεων και μεθόδων ν’ αναλύσουν, να περιγράψουν, να εξηγήσουν και 

                                            
148 (Ζοπουνίδης Κων/νος: Ανάλυση και διαχείριση χρηματοοικονομικών 
κινδύνων – πολυκριτήριες προσεγγίσεις: Κλειδάριθμος 1998 
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να δώσουν αυτές τις λύσεις για τα θέματα των χρηματοοικονομικών 

αποφάσεων όσων αφορά τα μέσα και τον τρόπο διαχείρισης των θεμάτων 

γύρο από τις επενδυτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων.  

Η αυξανόμενη αυτή πολυπλοκότητα, λόγω της πληθώρας των παραγόντων που 

επιδρούν με διαφορετικό βαθμό κάθε ένας (ή κάθε ?) ανάλογα με τις έκτοτε οικονομικές 

περιστάσεις, οδήγησε την έρευνα τόσο των ακαδημαϊκών όσο και των ειδικών 

ανθρώπων της πράξης σε νέες αναζητήσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος 

αυτού της «Συστημικής Πολυπλοκότητας» ,σε μια νέα προσέγγιση πιο ορθολογική 

από πλευράς των περισσοτέρων παραγόντων που επιδρούν στην εξέλιξη και 

τ’ αποτελέσματα της πρακτικής εφαρμογής του χρηματοοικονομικού και 

χρηματοδοτικού γεγονότος ή φαινομένου των «εναλλακτικών επενδυτικών 

χρήσεων του κεφαλαίου» που έχει βέβαια πολλές «μορφές» κατά την 

επενδυτική του διαδικασία.  

Η νέα αυτή προσέγγιση προσπάθησε να ξεπεράσει την έως τότε 

μονοδιάστατη μεθοδολογία και προσέγγιση των πιθανών θεωρητικών149» 

μεγεθών για τη λήψη αποφάσεων, ιδιαίτερα για τη μέτρηση του κινδύνου των 

διάφορων χρηματοοικονομικών προϊόντων ή μέσων στις επενδυτικές 

αποφάσεις. Ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία τα πιθανό θεωρητικά μοντέλα 

δέχθηκαν εντονότατη κριτική150 από ερευνητές που τονίζουν ιδιαίτερα την 

πολυδιάστατη φύση του κινδύνου και την ύπαρξη πολλαπλών παραγόντων 

που τον επηρεάζουν σε κάθε περίπτωση.  

Η νεότερη αυτή αντίληψη επεκτείνετε στη χρήση και των «μαθηματικών 

μοντέλων της Επιχειρησιακής Έρευνας» σε συνδυασμό με τα πεδία των 

εφαρμοσμένων μαθηματικών και στατιστικής στην χρηματοοικονομική θεωρία 

και διοίκηση, λόγω της σπουδαιότητας και ιδιαίτερης σημασίας των θεμάτων 

των «επενδυτικών χρηματοοικονομικών αποφάσεων» για τη σύγχρονη 

επιχείρηση αλλά και την οικονομία σαν συνολική δραστηριότητα που 

απαιτείται και των γενικότερων κρατικών και κυβερνητικών αποφάσεων.  

Οι νέες προσεγγίσεις και τεχνικές δεν είναι πια βασισμένες απλά στην 

πιθανοθεώρηση των λύσεων, όπως τα παλιά μοντέλα, άλλα βασίζονται στο 

σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων εργαλείων και 

αποτιμητικών – αξιολογικών ή ταξινομικών διαδικασιών στα πλαίσια αυτού 

                                            
149Ζοπονίδης Κων/νος: Ανάλυση και διαχείριση χρηματοοικονομικών 
κινδύνων – πολυκριτήριες προσεγγίσεις: Κλειδάριθμος, 1998 
Ζοπονίδης Κων/νος: ibid σελ 17 Financial Engineering 

 501



που ονομάσθηκε «Financial Engineering» δηλ «Χρηματοοικονομική 

Μηχανική»151 για την πιο αποτελεσματική152 αντιμετώπιση των 

χρηματοοικονομικών προβλημάτων, μέσα σε όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά 

πλαίσια, αφού προβάλουν την αδυναμία των «πιθανοθεωρητικών» μεγεθών 

ν’ αποδώσουν την πραγματική πολυδιάστατη έννοια του κινδύνου όπως την 

αντιλαμβάνονται οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές.  

Έτσι οι νέες προσεγγίσεις προέρχονται ή χρησιμοποιούν τεχνικές από 

νεώτερες επιστημονικές μεθοδολογίες και προσεγγίσεις όπως: 

                                            
 
Φίλιος Βασίλειος,1997,  Εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων χαρτοφυλακίου, 
Τόμος Α, εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική 
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3.26. Τεχνικές  με  βαση  την βελτιστοποίηση  μέσω  στοχαστικών 
διαδικασιών. 
 
 Tέτοιες  τεχνικές  είναι   
 

 της προσομοίωσης (simulation) 

 των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων 

 την Πολυκριτήρια ανάλυση (Multicriteria Analysis) 

 την ασαφή λογική (Fuzzy Logic) και την θεωρία των ασαφών συνόλων 

 της πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης 

 της τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence) που λαμβάνει σαν 

επιμέρους τεχνικές: 

α) τα έμπειρα συστήματα  

β) τα νευρωνικά δίκτυα 

γ) τους γενετικούς αλγόριθμους 

 τα «προσεγγιστικά συστήματα»  

Με τα παραπάνω μοντέλα οι ερευνητές θεωρούν ή θέλουν να 

τοποθετήσουν το θέμα των χρηματοοικονομικών αποφάσεων, μέσα σ’ ένα 

σαφώς πιο καθορισμένο και αντικειμενικό πλαίσιο και βέβαια η εμπειρία θα 

δείξει που τα καταφέρνουν καλύτερα από τα «παλιά» (παραδοσιακά) πιθανόν 

θεωρητικά μοντέλα ή τις λογιστικές προσεγγίσεις, το γεγονός πάντως είναι ότι 

τα πολυπαραγοντικά μοντέλα προσπαθούν να συμπεριλάβουν και ποιοτικούς 

παράγοντες στην ανάλυσή τους.  

Κατανοήθηκε τότε, ότι και με την Πολυκριτήρια ανάλυση δεν ήταν 

δυνατόν να δοθούν ικανοποιητικές απαντήσεις, εάν δε ληφθεί υπ’ όψιν ο 

ρόλος, η παρέμβαση και η ουσιαστική συμβολή ορισμένων βασικών 

στρατηγικών μεταβλητών αφ’ ενός α) Μακροοικονομικής Φύσεως όπως: 

 Η ποιότητα της Διοίκησης (Management) 

 Το τεχνολογικό επίπεδο των Μεθόδων Παραγωγής και του 

εξοπλισμού 

 Η δομή και η φύση του ανταγωνισμού στην αγορά και η ανταγωνιστική 

θέση της επιχείρησης σ’ αυτήν  

 Αλλαγές στα ? πρότυπα ή νέα ανταγωνιστικά προϊόντα 

Αφ’ ετέρου β) Μακροοικονομικής Φύσεως, όπως, πληθωρισμός, 
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επιτόκια, δημοσιονομικά ελλείμματα, μεταβλητές συναλλαγματικών ισοτιμιών 

κ.λπ.  

δημοσιονομικά ελλείμματα, μεταβλητές συναλλαγματικών ισοτιμιών 

κ.λπ.  

.Η εκτίμηση του «κινδύνου χώρας» και η αξιολόγηση της 

δανειοληπτικής τους ικανότητας. 

Η εκτίμηση του «κινδύνου χώρας» και η αξιολόγηση της 

δανειοληπτικής τους ικανότητας είναι ένα σημαντικό πρόβλημα από 

μακροοικονομικής, αλλά και από μικροοικονομικής πλευράς, το οποίο έχει 

ελκύσει το ενδιαφέρον τόσο των ακαδημαϊκών ερευνητών όσο και των 

ανώτατων στελεχών τραπεζών και διεθνών πιστωτικών ιδρυμάτων.  

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας πραγματοποιήθηκαν ραγδαίες 

πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες είχαν 

άμεσο αντίκτυπο και στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. 

Μέσα λοιπόν στις νέες αυτές συνθήκες που δημιουργούνται, η αξιολόγηση 

του «κινδύνου χώρας» διατηρεί και επαυξάνει τη σημασία της, ώστε να γίνουν 

δυνατές η ανάλυση της παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης και η αποτροπή 

κάποιας πιθανής μελλοντικής ύφεσης, συμβάλλοντας έτσι με ουσιαστικό 

τρόπο στη βελτίωση της παγκόσμιας οικονομίας αλλά και του βιοτικού 

επιπέδου γενικότερα. 

Πολλοί από τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του 

κινδύνου και της δανειοληπτικής ικανότητας κρατών χρησιμοποιούνται επίσης 

και για τη μέτρηση της ανταγωνιστικότητάς τους, όπως η εξέλιξη του ΑΕΠ, ο 

πληθωρισμός, το εμπορικό ισοζύγιο, το δημόσιο χρέος, οι εισαγωγές και οι 

εξαγωγές, οι επενδύσεις κ.λπ. 

Δεδομένης αυτής της κατάστασης καθίσταται αναγκαία η χρησιμοποίηση 

κατάλληλων εργαλείων, μέσων ανάλυσης και συστημάτων βαθμολόγησης 

των χωρών, ώστε με κάποιο τρόπο να προσδιορίζουν το πλαίσιο της 

δανειοληπτικής τους ικανότητας και του βαθμού επικινδυνότητας τους 

(country risk). 

Η αυξημένη σημασία και η χρησιμοποίηση τέτοιων συστημάτων 

αποδεικνύεται και μέσω των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και οργανισμών 

που τα επιζητούν για τη λήψη "ασφαλών" χρηματοοικονομικών αποφάσεων, 

αλλά και από το πλήθος γνωστών οργανισμών χρηματοοικονομικής 
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ανάλυσης του εξωτερικού (Μοοdy's, Stardard & Ροοr's, ΙΒCΑ κ.ά.) που 

παρέχουν τέτοιου είδους αξιολογήσεις. 

Στο εργαστήριο, Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του 

Πολυτεχνείου Κρήτης, οι ερευνητές χρησιμοποιώντας καινοτόμες 

επιστημονικές μεθοδολογίες από τους χώρους της επιστήμης της 

πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων και της πληροφορικής, έχουν 

προχωρήσει στην ανάπτυξη σειράς τεχνικών, οι οποίες είναι κατάλληλές για 

την ανάπτυξη συστημάτων βαθμολόγησης. 

 

3.26.1. Η μέθοδος MHDIS 

 

Μια τέτοια μέθοδος είναι η MHDIS,153 η οποία ταξινομεί ένα σύνολο 

εναλλακτικών (χώρες, επιχειρήσεις, μετοχές κ.λπ.) σε προκαθορισμένες 

κατηγορίες βάσει πολλαπλών κριτηρίων μέσω μιας ιεραρχικής διαδικασίας. 

Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία από την Παγκόσμια Τράπεζα εξετάζεται 

ένα μεγάλο δείγμα χωρών με σκοπό την ανάλυοη του κινδύνου χώρας και της 

δανειοληπτικής τους ικανότητας μέσω της ταξινόμησης M.H.DIS 

Το χρησιμοποιούμενο δείγμα προς επεξεργασία αποτελείται από 161 

χώρες, για το οποίο υπάρχουν ολοκληρωμένα διαθέσιμά δεδομένα [1996-

2000 ] 

Η Παγκόσμια Τράπεζα ταξινομεί αρχικά τις χώρες σε τέσσερις εισοδηματικές 

κατηγορίες:  

1: Οικονομίες υψηλού εισοδήματος (31χώρες).  

2: Οικονομίες άνω του μέσου εισοδήματος (30 χώρες).  

3: Οικονομίες κάτω του μέσου εισοδήματος (44 χώρες).  

4: Οικονομίες χαμηλού εισοδήματος (56 χώρες)  

Τα κριτήρια βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκε η ανάλυση του κινδύνου 

χώρας του δείγματος παρουσιάζονται ως εξηςι: 

(Τα κριτήρια αυτά επιλέχθηκαν από ένα ευρύτερο σύνολο 23 κριτηρίων, 

ύστερα από κατάλληλη στατιστική ανάλυση και επεξεργασία του δείγματος 

των χωρών). 

                                            
153 Ζοροunidis C.and Doumpos Μ., 2000, Building additive utilities for multi-
group hierarchical discrimination: The M.H.DIS method, Optimization Methods 
and Software, 14/3, 219-240. 
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Κριτήρια αξιολόγησης της δανειοληπτικής ικανότητας χωρών 
 
 
1. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών / ΑΕΠ 

2. Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών /ΑΕΠ  

3.Καθαρές ροές άμεσων ξένων επενδύσεων /ΑΕΠ 

4. Ακαθάριστη αύξηση κεφαλαίου / ΑΕΠ 

5. Πληθωρισμός δείκτης καταναλωτών (ετήσιο %) 

6. Ποσοστό παιδικής θνησιμότητας 

7. Βραχυπρόθεσμο χρέος / Συνολικό εξωτερικό χρέος 

8. Εξυπηρέτηση συνολικού χρέου5 / Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 

9. Εξυπηρέτηση συνολικού χρέους / Ακαθάριστο εθνικό εισόδημα 

 10. Καθαρή εγχώρια πίστωση / ΑΕΠ 

 11. Συνολικό εξωτερικό χρέος /.ΑΕΠ 

 12. Εξυπηρέτηση συνολικού χρέους / Ακαθάριστα διεθνή αποθέματα 

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της μεθόδου ΜΗDIS είναι πολύ 

ενθαρρυντικά, καθώς ο μέσος ορός επιτυχίας στην ταξινόμηση του δείγματος 

των χωρών αγγίζει το ποσοστό του 85%. 

Η ταξινόμηση των 161 χωρών στις τέσσερις εισοδηματικές κατηγορίες 

για τα πέντε έτη παρουσιάζεται στο Σχήμα 1, όπου συνοψίζονται τα ποσοστά 

επιτυχίας που επιτεύχθηκαν από τη συγκεκριμένη μέθοδο, για κάθε έτος 

ξεχωριστά. 

 (η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η εξής: το υπόδείγμα 

ταξινόμησης εκτιμήθηκε με βάση τα πιο πρόσφατα δεδομένα –έτος 2000- και 

επεκτάθηκε στη συνέχεια στα προηγούμενα χρόνια για την αξιολόγηση της 

διακριτικής του ικανότητας).  

Τα συμπεράσματα που συνεπάγονται από τη συγκεκριμένη μελέτη δείχνουν 

ότι τα κριτήρια 1, 4,7,10 και 11παίζουν σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση του 

κινδύνου χώρας με βάση τη μέθοδο MHDIS. 

Τέτοιες μέθοδοι προσδιορίζουν το πλαίσιο της δανειοληπτικής ικανότητας 

κάθε χώρας και προβλέπουν ποιες από αυτές δεν είναι σε θέση να 

ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που τους δημιουργεί ο εξωτερικός 

δανεισμός. 

 Παράλληλα, όμως, λαμβάνουν υπόψη κοινωνικοπολιτικούς παράγοντες 

(κριτήριο Όνο 6), καταδεικνύοντας έτσι τις αδυναμίες και τα προβλήματα των 
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χωρών στα τρία βασικά συστατικά της ανάπτυξης, δηλαδή την οικονομία, την 

κοινωνική κατάσταση και το πολιτικό περιβάλλον. 

 Εκτός λοιπόν από την αξιολόγηση154 της δανειοληπτικής ικανότητας των 

χωρών, η ανάλυση του «κινδύνου χώρας» αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο 

μπορεί να συμβάλει στη γενικότερη ανάπτυξη μιας χώρας [βλέπε 

λεπτομέρειες για το θέμα του κινδύνου χώρας. 

                                            
154 Δούμπος Μ., Κ. Κοσμίδου, Κ. Ζοπουνίδης, Δ. Γιαννακάκη, Ανάλυση και 
εκτίμηση κινδύνου χώρας (country risk): θεωρητική και εμπειρική 
προσέγγιση,_ Κλειδάριθμος, 2004 
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3.27. Η ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ  
με  την δόμηση και μοντελοποίηση   πολυμεταβλητων  χρονολογικών 
σειρών. 
 
3.27.1. Η ποσοτικοποίηση της αιτιώδους επιρροής από τη μια χρονολογική σειρά σε 
μια άλλη.  
 
 
Η πρόβλεψη δια των «χρονολογικών σειρών» είναι ένα σημαντικό ζήτημα που 

αφορά ένα ευρύ φάσμα από επιστημονικά πεδία και περιοχές, γιαυτο έχει πολύ 

ενδιαφέρον το θέμα, όπως το αποτυπώνουν στην ερεύνα τους με τίτλο , 

Causality Quantification and Its Applications: Structuring and Modeling of 

Multivariate Time Series, οι Takashi Shibuya, Tatsuya Harada, Yasuo 

Kuniyoshi , 

Υπάρχουν λένε εδώ οι ερευνητές, διάφορες πραγματικές, διαδικασίες των οποίων 

οι καταστάσεις ποικίλουν συνεχώς, και αυτές οι διαδικασίες μπορούν να έχουν 

τις «αμφίδρομες επιρροές» μεταξύ τους.  

Η βασική ιδέα εδώ είναι , εάν οι προηγούμενες πληροφορίες μιας 

διαδικασίας Χ, βελτιώνει την προβλεψιμότητα μιας άλλης διαδικασίας Υ, το Χ 

λέγεται ότι έχει μια «αιτιώδη επιρροή» (causal influence) στο Υ. 

Προκειμένου να έχουμε έτσι καλές προβλέψεις, είναι απαραίτητο να 

προσδιοριστούν οι κατάλληλες αιτιώδεις σχέσεις, μεταξύ των δυο Χ και Ψ, 

όπως για παράδειγμα την πρόβλεψη των μετοχικών τιμών, από ιστορικές 

χρονολογικές σειρές, κατά τους Takashi Shibuya, Tatsuya Harada, Yasuo 

Kuniyoshi του Πανεπιστημίου του Τόκυο .  

Επιπλέον, οι διαδικασίες που διαμορφώνονται, μπορούν να περιλαμβάνουν 

και συμβολικά στοιχεία καθώς επίσης και αριθμητικά στοιχεία. 

 Επομένως, είναι σημαντικό να εξεταστούν οι συμβολικές και αριθμητικές 

χρονολογικές σειρές χωρίς σύνδεση τους κατά την προσπάθεια να ανιχνευθεί η 

αιτιότητα. Προτείνετε έτσι από τους παραπάνω ερευνητές , μια νέα μέθοδος 

για την ποσοτικοποίηση155 της «δύναμης»/σθένους της αιτιώδους επιρροής 

από τη μια χρονολογική σειρά σε μια άλλη.  

                                            

155 Takashi Shibuya, Tatsuya Harada, Yasuo Kuniyoshi ,2009, Causality 
Quantification and Its Applications: Structuring and Modeling of 
Multivariate Time Series ,The 15 ACM SIGKDD Conference 2009. 
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Η προτεινόμενη μέθοδος λοιπόν ,μπορεί να αντιπροσωπεύσει τη δύναμη  της 

αιτιότητας , με βάση έναν αριθμό ψηφίων, για κάθε μια από τις χρονολογικές 

σειρές είναι συμβολική ή αριθμητική.  

Η προτεινόμενη μέθοδος μπορεί να ποσοτικοποίηση την αιτιότητα ακόμη και 

από έναν μικρό αριθμό δειγμάτων. Επιπλέον, προτείνονται και οι μέθοδοι 

δόμησης και Μοντελοποίησηςγια τις «πολυμεταβλητές χρονολογικές σειρές», 

που χρησιμοποιούν ί τις αιτιώδεις σχέσεις δύο χρονολογικών σειρών.  

Οι μέθοδοί αυτοί δόμησης και Μοντελοποίησης, μπορούν επίσης εξετάσουν 

τα σύνολα στοιχείων που περιλαμβάνουν και για τους δύο τύπους των 

χρονολογικών σειρών. 

. Τα πειραματικά δε αποτελέσματα καταδεικνύουν, ότι οι μέθοδοί αυτοί 

μπορούν να αποδώσουν καλά ακόμα κι αν ο αριθμός δειγμάτων είναι μικρός. 

λεψη δια των χρονολογικών σειρών είναι ένα σημαντικό ζήτημα σε έναν 

ευρύ φάσμα περιοχών όπως τα χρηματοοικονομικά ή η καιρική πρόβλεψη 

,και ο προγραμματισμός μεταφορών . 

Παραδείγματος χάριν, οι οικονομολόγοι προβλέπουν τις οικονομικές τάσεις 

από τους δείκτες όπως οι συναλλαγματικές ισοτιμίες οι τιμές μετοχών , και οι 

μεταβολές του GDPs. 

 Τα συμπεράσματα που συνάγονται από την ανάλυση των δεικτών , τότε από 

τους οικονομολόγους, έχουν επιπτώσεις έπειτα στις μετέπειτα αποφάσεις των 

διαπραγματευτών και εμπόρων μετοχών . 

Οι ενέργειες ύστερα αυτές των διαπραγματευτών και έμπορων μετοχών, 

απεικονίζονται έπειτα πάλι πίσω στους οικονομικούς δείκτες, έτσι που να 

δημιουργούν έναν «κύκλο εξάρτησης». 

Κατά συνέπεια, υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο διάφορες διαδικασίες, οι 

καταστάσεις των οποίων ποικίλλουν συνεχώς, και εκείνες οι διαδικασίες 

μπορούν να έχουν επιρροές η μια στην άλλη. 

 Όταν οι προηγούμενες τιμές μιας χρονολογικής σειράς παρέχουν σημαντικές 

πληροφορίες για το μελλοντικές τιμές μιας άλλης, η σχέση των δύο χρονικών 

σειρών αποκαλείτε "αιτιότητα", για διάκριση από την correlation δηλ. την 

συσχέτιση.  

Με στόχο να κάνει καλές προβλέψεις, είναι απαραίτητο να προσδιοριστούνε οι 

καταλληλότερες αιτιώδεις σχέσεις.  
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Επιπλέον, οι διαδικασίες διαμορφώνεται ώστε να μπορούν να περιλάβουν και 

συμβολικά στοιχεία (καιρός, η κείμενο, κ.λ.π., όπως και τα αριθμητικά στοιχεία 

(θερμοκρασίες, τιμές αποθεμάτων, κ.λπ.).  

Επομένως, είναι σημαντικό να είναι σε θέση να χειριστεί χωρίς σύνδεση μια 

μικτή συμβολική και αριθμητική χρονολογική σειρά, κατά την προσπάθεια να 

ανιχνεύσει την αιτιότητα.  

Εάν λοιπόν η αιτιότητα μπορεί να αποτιμηθεί και να αξιολογηθεί κατάλλη-λα, 

τότε είναι δυνατό να γίνει πρόβλεψη, με τις « πολυμεταβλητές χρονολογικές 

σειρές» με τον υπολογισμό της δομής τους ή την μοντελοποίηση / 

διαμόρφωση της δυναμικής τους. 

Η πρόβλεψη όμως χρονολογικής σειράς με πολυμεταβλητά δεδομένα, πρέπει 

να είναι ένα καλομελετημένο πρόβλημα, ειδικά στα οικονομικά. 

 

Οι κοινές μέθοδοι πρόβλεψης είναι τα «διανυσματικά αυτοανάδρομα μοντέλα» 

(μοντέλα VAR), (vector autoregressive models) and dynamic factor models 

(DFMs), VAR models και τα «δυναμικά Παραγοντικά μοντέλα» (dynamic 

factor models -DFMs), που μπορούν να διερευνήσουν συνολικά 

εξιδανικευμένες σχέσεις.  

Το μειονέκτημα των μοντέλων VAR , είναι ότι ένας μεγάλος αριθμός δειγμάτων 

απαιτείται για να λάβει κανείς καλές παραμετρικές εκτιμήσεις.  

Η DFMs, αφ' ετέρου, μπορεί να αποφύγει την ανάγκη για έναν μεγάλο αριθμό 

δειγμάτων με τη συμπίεση των πρωτογενών πολυμεταβλητών μεταβλητών, σε 

ένα μικρότερο σύνολο μη παρατήρήσιμων παραγόντων. Εντούτοις, DFMs 

δεν μπορεί να περιγράψει την αιτιώδη σχέση μεταξύ των παρατηρηθεισών 

μεταβλητών.  

Επίσης, σε μερικές περιπτώσεις η συμπίεση δεν λειτουργεί, εάν οι αρχικές 

μεταβλητές δεν μπορούν αντιπροσωπεύονται καλά από έναν μικρότερο 

αριθμό παραγόντων.  

Εστιάζει λοιπόν στα «μέτρα αιτιότητας» προκειμένου να λυθούν αυτα τα 

προβλήματα.  

Τα «μέτρα αιτιότητας», ποσοτικοποιούν τη δύναμη της «αιτιώδους 

επιρροής» από μια χρονολογική σειρά σε μια άλλη.  

Πολλά είναι τα μέτρα αιτιότητας έχουν προταθεί επειδή η διερεύνηση της 

αιτιότητας είναι μια σημαντική πρόκληση στα οικονομικά.  
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 Από τις αιτιώδεις σχέσεις ακριβώς δύο χρονολογικών σειρών, μπορεί να 

υπολογιστεί από έναν μικρό αριθμό δειγμάτων, ενώ αναμένετε ότι είναι δυνατό 

να μειωθεί ο αριθμός δειγμάτων που απαιτούνται για τη διαμόρφωση των 

πολυμεταβλητών χρονολογικών σειρών , με το συνδυασμό διμεταβλητών 

μοντέλων..  

Σε αντίθεση με την υπονοούμενη μοντελοποίηση των σχέσεων που 

εκτελούνται από τη «συμπίεση» που χρησιμοποιείται στα μοντέλα DFMs, η 

χρησιμοποίηση των μέτρων αιτιότητας, το καθιστά πιθανό να περιγράψει 

ρητές /εξυπακουόμενες περιστασιακές σχέσεις, μεταξύ των παρατηρηθεισών 

μεταβλητών.  

Εντούτοις , υπάρχει ένα πρόβλημα που παραμένει.  

Τα συμβατικά μέτρα αιτιότητας δεν μπορούν να χειριστούν ξεχωριστά τις 

χρονολογικές σειρές με μικτά συμβολικά και αριθμητικά δεδομένα/ στοιχεία.  

Νέα μέτρα αιτιότητας λοιπόν που μπορούν να εξετάσουν τέτοιες σειρές 

απαιτούνται.  

 Προτείνετε λοιπόν ένα σύνολο νέων μέτρων αιτιότητας, τα οποία 

μπορούν να αντιπροσωπεύσουν τη δύναμη μιας αιτιώδους επίδρασης σε 

ένα "κοινό νόμισμα", ανεξάρτητα από το εάν κάθε μια από  

τις δύο μεταβλητές είναι αριθμητικές ή συμβολικές.  

Αυτό το «κοινό νόμισμα» είναι μια αρίθμηση ψηφίων.  

Τα προτεινόμενα μέτρα λοιπόν μπορούν να ποσοτικοποιήσουν  

 την αιτιότητα, ακόμα κι αν ο αριθμός δειγμάτων είναι μικρός.  

Τα πειραματικά αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι μέθοδοί μας μπορούν 

να αποδώσουν καλά ακόμα κι αν τα δεδομένα είναι περιορισμένου 

μεγέθους και περιλαμβάνουν μικτά αριθμητικά/συμβολικά συστατικά.  

 

.. Ο προσδιορισμός της «ποσότητας αιτιότητας».  

 

Για τα υπάρχοντα «μέτρα αιτιότητας» επισημαίνονται τα προβλήματά 

τους. Κατόπιν, προτείνονται ένα σύνολο νέων μέτρων αιτιότητας.  

 ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ  

  Μετατρεπόμενη εντροπία (Transfer entropy) 

Η Μετατρεπόμενη εντροπία, που προτάθηκε από τον Schreiber, είναι ένα 

«πληροφοριακό θεωρητικό μέτρο αιτιότητας» που αξιολογεί την αιτιότητα  
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 με τον υπολογισμό των πληροφοριών που περιέχει και φέρει μια μεταβλητή 

σχετικά με μια άλλη. 

 Η συνεχής Μετατρεπόμενη εντροπία( Continuous transfer entropy) 

Η «Συνεχής Μετατρεπόμενη Εντροπία» που προτάθηκε από τον Kaiser et al., 

είναι ένα μέτρο αιτιότητας που εξάγετε από την Μετατρεπόμενη εντροπία με 

την αξίωση ότι οι αριθμητικές χρονολογικής σειρές X, Y δημιουργούνται από 

μια Gaussian διαδικασία. 

Η Μετατρεπόμενη εντροπία μπορεί εδώ να εκφρασθεί σαν ένα σύνολο της « εντροπίας 

Shannon». 

. Η αιτιότητα Granger . 

Η αιτιότητα Granger είναι η μέθοδος που προτείνεται από τον Granger  

Η προσέγγιση αυτής της μεθόδου είναι να εξετάσει εάν η πρόβλεψη  

από μια μεταβλητή μπορεί να βελτιωθεί με την ενσωμάτωση από 

παρελθούσες  

πληροφορίες μιας άλλης μεταβλητής. 

yt = aο+ aT yt)t−1 + �(y). 

 (6) 

 . Η προτεινόμενη   μέθοδος 

Ξεκινώντας από ένα σύνολο νέων μέτρων αιτιότητας που εξετάζουν και 

αναφέρονται σε συμβολικες και αριθμητικές χρονολογικές σειρές, χωρίς 

σσυνδεση με το συνδυασμό του προτύπου μοντέλα παλινδρόμησης και της 

θεωρίας πληροφοριών. 

 Από τα αριθμητικά δεδομένα στα αριθμητικά δεδομένα  

Υποθέτουμε ότι το Χ, και το Υ είναι αριθμητική χρονολογική σειρά. 

 Όταν υποτίθεται ότι το Υ ορίζετε από το μοντέλο του AR (εξίσωση το  

 την «υπό όρους κατανομής πιθανότητας» p(yt |y τ δίνεται από τον 

ακόλουθο τύπο: 

 

Σύνοψη της προτεινομένης μεθόδου. 

Με τη χρησιμοποίηση τριών προτεινόμενων μέτρων αιτιότητας και την «ordi -  

nary μετατρεπόμενη εντροπία», οι αιτιώδεις επιρροές όλων των συνδυασμών 

των συμβολικών και αριθμητικών χρονολογικών σειρά μπορεί να 

αντιπροσωπευθεί κοντά οι μέσοι αριθμοί των ψηφιων(πίνακας 1). 

 Επιπλέον, - η προτεινομένη μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για 
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τη διαμόρφωση μοντέλων  

πολυμεταβλητών χρονολογικών σειρών, επειδή αυτή η μέθοδος είναι 

βασισμένη στα μοντέλα Παλινδρόμησης που αντιπροσωπεύουν τη δυναμική 

των μεταβλητών.  

Έναντι των υπαρχουσών μεθόδων, η προτεινόμενη μέθοδος έχει μερικά άλλα 

πλεονεκτήματα.  

Η προτεινόμενη μέθοδος απαιτεί έναν μικρότερο αριθμό παραμέτρων.  

Εν τούτοις τα προτεινόμενα μέτρα χρησιμοποιούν και τα δύο τις 

ενσωματωμένες διαστάσεις των παραμέτρους Κ, I, που είναι κοινά για όλα 

τα μέτρα αιτιότητας  

Επιπλέον, τα προτεινόμενα μέτρα είναι αμετάβλητα στις γραμμικές 

μεταμορφώσεις ( transformations) ή την κανονικοποίηση (normalization) της 

αριθμητικής χρονολογικής σειράς. 
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3.28. ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Είναι γεγονός ότι η ανάλυση και διαχείριση των χρηματοοικονομικών 

αποφάσεων, έχει αλλάξει και πολυπλοκοποιηθεί ακόμη περισσότερο τα 

τελευταία χρόνια.  

 

3.28.1. Τα μοντέλα του «κινδύνου αθέτησης της πίστης» (default risk 

models). 

 

α «Μοντέλα Αθέτησης της Πίστης» (Default Risk Models) κάνουν μια 

διαφορετική προσέγγιση του θέματος της Απόδοσης και τιμής των 

χρεογράφων από τα μοντέλα κινδύνου/απόδοσης, γιατί βέβαια αναφέρονται 

περισσότερο σε σταθερής ή ημισταθερής απόδοσης χρεόγραφα όπως π.χ. τα 

ομόλογα που επηρεάζονται από τα επιτόκια, τα οποία με τη σειρά τους 

επηρεάζονται από το βαθμό – κίνδυνο Αθέτησης. 

Αν κάνουμε μια περιγραφική μόνον αναφορά στα «Μοντέλα Αθέτησης» 

είναι γνωστές οι κλίμακες διαβάθμισης που παρέχουν, χρησιμοποιούνται σαν 

επί μέρους ή βοηθητικά εργαλεία στα μοντέλα κινδύνου/απόδοσης, αλλά και 

διότι παράλληλα χρησιμοποιούνται σαν μοντέλα και μέτρα υπολογισμού της 

εταιρικής αξίας σε ανατιμητική ή υποτιμητική κατεύθυνση. Ο υπολογισμός 

γίνεται παίρνοντας υπ’ όψη σαν μέτρο και κριτήριο την κατάταξη – 

διαβάθμισης της εταιρίας και συνεπώς και προσδιορισμού της «Αποτίμησης 

της Αξίας» της με βασικό κριτήριο διαβάθμισης τον «πιστωτικό κίνδυνο» με 

την ειδική μορφή του «Κινδύνου Αθέτησης». 

Στο μοντέλο αυτό αντί ν’ αναφέρονται σε κινδύνους που προέρχονται 

από Αγοραίους Παράγοντες δηλαδή τον «Συστημικό Κίνδυνο», αναφέρονται 

σε εκτιμήσεις «παραγόντων εταιρικών εξελίξεων» (first – specific events), που 

επηρεάζουν μεταβολές στην αξία της επιχείρησης δηλαδή, είτε ανατίμηση 

(ανοδική), (οπότε γίνεται και ασφαλέστερη) είτε υποτίμηση της αξίας της που 

επιφέρει μια πτώση του κύκλου εργασιών και των κερδών της άρα και του 

επιτοκίου της εταιρικής ομολογίας.  

Όσο δηλαδή αυξάνει η σταθερότητα των cash flows της εταιρίας τόσο 

πιο δυναμική και υγιής θεωρείται και συνεπώς με χαμηλότερο «Κίνδυνο 

Αθέτηση Πληρωμών» (Default Risk).  
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Για παράδειγμα οι κυκλικές εταιρίες έχουν υψηλή μεταβλητότητα 

αποτελεσμάτων και κερδών και συνεπώς υψηλό «Κίνδυνο Αθέτησης». Άρα 

θα βαθμολογούνται με χαμηλότερη «τάξη» ποιοτικά. 

 

 

Η   μέτρηση της αθέτησης μέσω χρηματοοικονομικών δεικτών. 

 

Τα Μοντέλα Αθέτησης χρησιμοποιούν για το σκοπό της βαθμολόγησης 

του κινδύνου: α) τα γνωστά μέτρα των «χρηματοοικονομικών δεικτών» και 

εξάγονται από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και β) τις κλαδικές 

εξελίξεις από πληροφορίες, μελέτες και έρευνες και με βάση αυτές εκτιμούν 

την μεταβλητότητα στα εταιρικά cash flows και την πιθανότητα του Κινδύνου 

Αθέτησης. Οι ειδικές εταιρίες Rating Agencies δηλ. «Βαθμολογικής 

ταξινόμηση», ή «Ποιοτικής Κατάταξης» των ομολόγων των εταιριών, για να 

προβούν στην βαθμολόγηση επεξεργάζονται στοιχεία τόσο των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων όσο και στοιχεία ποιοτικής λειτουργίας και 

εταιρικής στρατηγικής, θέσεως στην αγορά, φύση του ανταγωνισμού και 

καταλήγουν με την Αλγοριθμική διαδικασία στην κατάταξη της εταιρικής 

ομολογίας.  

 

2.28.2.   ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 

 
Δίνουμε παρακάτω τη βαθμολόγηση – ταξινόμηση με δείκτες των δύο 

μεγάλων εταιριών S&P και Moody’s για τα κρατικά ομόλογα με βάση τον 

κίνδυνο χώρας. 
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STANDARD and POOR’S MOODY’S 

AAA 

Η ανώτατη πιστωτική 

βαθμολογούμενη θέση που 

σημαίνει την ισχυρή ικανότητα 

επαναπληρωμής του χρέους και 

των ομολόγων 

Αaa 

Η κρινόμενη ως καλύτερη 

(υψηλότερη) ποιότητα με πολύ μικρό 

βαθμό κινδύνου 

ΑΑ 

Η ικανότητα επαναπληρωμής είναι 

σημαντικά ισχυρή, με μικρή 

διαφορά από την πρώτη 

Aa 

Υψηλή ποιότητα μεν, αλλά το όριο 

προστασίας δεν είναι τόσο υψηλό ή 

υπάρχουν άλλα στοιχεία 

μακροπρόθεσμου κινδύνου 

Α 

Ισχυρή μεν ικανότητα 

αποπληρωμής, αλλά υπάρχουν 

σοβαρές εκτιμήσεις αλλαγών των 

οικονομικών ή κλαδικών συνθηκών 

που σημαίνει κάποιο κίνδυνο  

Α 

Ευμενείς επενδυτικές προοπτικες 

αλλά με υποψία εμφάνισης κινδύνων 

στο μέλλον 

ΒΒΒ 

Ικανοποιητική ικανότητα 

αποπληρωμής αλλά με εμφανείς 

αρνητικές συνθήκες που αυξάνουν 

σημαντικά τον κίνδυνο 

Baa 
Επαρκής ικανότητα αποπληρωμών 

δηλ όχι υψηλής προστασίας 

ΒΒ,Β Θεωρείτε αρκετά επικίνδυνη με ? Ba 
Κρίνετε με ? έχοντας έναν 

κερδοσκοπικό κίνδυνο 

ΒΒ Θεωρείται οριακά κερδοφόρα  

Γενικά δεν έχουν σωστά 

χαρακτηριστικά επιθυμητής 

επένδυσης. Μικρή πιθανότητα 

πληρωμών 

CCC Ανεπαρκής κερδοφόρα Caa 
Πολύ φτωχή θέση πληρωμών και 

πιθανόν Αθέτηση 

CC Ανεπάρκεια στα όρια της Αθέτησης   

D 

Ήδη έχει εμφανίσει Αθέτηση 

πληρωμών με μεγάλα 

χρηματοδοτικά προβλήματα των 

ταμιακών διαθεσίμων 

Ca 
Πολύ επικίνδυνη συχνότητα 

Αθέτησης 

  C 
Υψηλότατος κίνδυνος ή εταιρία σε 

κατάσταση Αθέτησης 
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Η διαδικασία βαθμονόμησης /βαθμολόγησης  

 

 

Ο Αναθέτων 

την 

Βαθμολόγηση 

Αίτηση και 

Εισαγωγή της 

στο Διοικητικό 

και Ελεγκτικό 

Σύστημα των 

S&P 

Ανάθεση στην 

Ομάδα 

Ανάλυσης του 

θέματος 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έρευνα Αναλυτών 

Βιβλιοθήκη 

Εσωτερικός Φάκελος 

και βάσεις δεδομένων 

Συνάντηση με τον 

Αιτούντα. Παρουσίασή 

του στο Προσωπικό ή 

Γνωριμία με τις 

εγκαταστάσεις του 

Αιτούντα Οργανισμού  

Κοινοποίηση της 

Απόφασης της 

Επιτροπής στον 

Οργανισμό 

Δυνατότητα 

Αμφησβήτησης και 

Τροποποίησης με 

την προσκόμιση 

νέων 

συμπληρωματικών 

Πληρωφωριών για 

αναθεώρηση;  

Παρασκευή των νέων πληροφωριών 

στην «Επιτροπή Βαθμολόγησης» και 

Ψηφοφορία για Επιβεβαίωση ή 

τροποποίηση της κατάστασης 

Τυπική Ανακοίνωση της 

Βαθμολόγησης 

Η διαδικασία της Standard and Poor’s 
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Χρηματοοικονομικοί δείκτες για τη μέτρηση κινδύνου αθέτησης 
 
 
 Η χρήση των χρηματοοικονομικών-Λογιστικών δεικτών χρησιμοποιείτε 

για τη μέτρηση – αξιολόγηση της εταιρίας να ανταποκριθεί στις υποχρεωσεις 

πληρωμών είναι οι παρακάτω: 

Κέρδη προ Φόρων + 

Έσοδα Τόκων 1. Δείκτης Κάλυψης Τόκων (προ φόρων) =  

Σύνολο Τόκων 

2. Δείκτης Φόρων Κάλυψης των Τόκων με τα Κέρδη Π.Φ.Α. (EBITDA) = 

Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων (EBITDA) 
= 

Σύνολο Τόκων 

 3. Λειτουργικά Cash Flow Προς Σύνολο Χρέους = 

Καθαρά Κέρδη + Δαπάνες Κεφαλαίων – Μεταβολή των Κεφαλαίων 

Κίνησης = 

Συνολικό Χρέος 

4. Απόδοση (προ Φόρων) επί του Μονίμου Κεφαλαίου = 

Κέρδη προ Φόρων + Δαπάνες Τόκων 
= 

Μεταβολή επίσης του Μάκρο – Βραχυχρόνιου Χρέους 

5. Λειτουργικά Κέρδη προς Πωλήσεις (%) =  

Πωλήσεις – Κόστος Παραγωγής – Έξοδα Πωλήσεων – 

Διοικητικό Κόστος = 

Πωλήσεις 

Μακροχρόνιο Χρέος 

6. Μακροπρόθεσμο Χρέος προς =  Μακροχρόνιο Χρέος + Ίδια 

Κεφάλαια 

Συνολικό Χρέος 
7. Συνολικό Χρέος προς 

Κεφαλαιοποίηση =  Συνολικό Χρέος + Ίδια Κεφάλαια 
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3.29. ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ» ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ/ 

ΑΛΛΑΓΩΝ. 

 Από τα «συμμετρικά στατιστικά μετρά» κινδύνου των “οριακών” αλλαγών 

στα μετρά των «συστημικά» διατακτικών μεταβολών. 

 

 
 3.29.1. «Συστήματα μέτρησης κινδύνων» προερχομένων απο μεγάλη 
αστάθεια των θεμελιακών μεγεθών και μεταστροφή των αγορών. (risk 
metrics). 
 
 
Τα έως τώρα αναλυθέντα και εξετασθέντα μέτρα κινδύνου ( των μοντέλων 

CAPM και APT  κ.τ.λ.) που εξετάσθηκαν στα προηγούμενα εδάφια ήτοι: 

1 ) Η τυπική απόκλιση (σ),  2) ο συντελεστής συσχέτισης ,  3) το beta και 

4) οι   πολλαπλοί δείκτες   κινδύνου (betas)    των συντελεστών της APT,  

αφορούν   εφαρμογές  κάτω  από  ομαλές   σχετικά συνθήκες  λειτουργίας  

των  αγορών  με  “οριακές” αλλαγές  των  συνθηκών  μόνον,.  γιαυτο   και είναι  

«συμμετρικά   στατιστικά   μέτρα» κινδύνου του  αγοραίου  συστήματος. 

 Όλα   λοιπόν αναφέρονται σε επερχόμενες ή εμφανιζόμενες οριακές μεταβολές 

(marginal changes) των υποκείμενων συνθηκών των αγορών , που 

επηρεάζουν την μεταβολή των τιμών των μετοχών και την εξ αυτού 

αποτίμηση των εταιριών. 

Αυτή όμως η προσέγγιση αναφέρεται και αφορά στην ύπαρξη και διατήρηση 

σχετικά σταθερών ( δηλ. οριακών )  των συνθηκών και παραμέτρων , στο 

κοινωνικοοικονομικό και  πολιτικό σύστημα . 

Δηλαδή τα  «κλασσικά» μέτρα κινδύνου» , στην «αξιωματική» θεμελίωση τους 

και την παραγοντική διάρθρωση των μοντέλων τους, «παρακάμπτουν» η  

αδυνατούν   να συλλάβους την  δυναμική  των  διατακτικών   φαινόμενων και  

παραγόντων και  αρα  δεν περιλαμβάνουν  στην  μεντελική  τους  σύλληψη  

την   υπαρκτή δυνατότητα και πιθανότητα της επέλευσης «συστημικά 

διαταρακτικών» αλλαγών στις  αγορές, που  απαιτούν νέες   ερμηνευτικές  

προσεγγίσεις. 

 Δηλαδή  την δυνατότητα πρόβλεψης και  ερμηνείας  και  των  δραστικών και 

όχι   μόνον των οριακών αλλαγών στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό και 

οικονομικό σύστημα.  

Διαταρακτικών αλλαγών και των ανάλογων προσδιοριστικών  από  αυτές 
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επιπτώσεων στις μετοχικές τιμές ενός χαρτοφυλακίου. 

Τα « συμβατικά» (standard measures) συμμετρικά μοντέλα, δηλαδή τα τυπικά   

ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ  ΤΥΠΟΥ μέτρα κινδύνου, συγκροτούν τα  Συμμετρικά Στατιστικά 

μέτρα, που αξιολογούν τις ανοδικές και καθοδικές κινήσεις των τιμών 

εξισωτικά  γραμμικά και ομοιόμορφα. 

Δεν μπορούν δηλαδή τα «συμμετρικά μοντέλα» ,να αξιολογήσουν και να 

αποτιμήσουν τον κίνδυνο απωλειών (δηλαδή τις αρνητικές αποδόσεις), κάτω 

από την επέλευση καταστροφικών ή ανατρεπτικών των δομικών λειτουργιών  

γεγονότων και φαινομένων στις αγορές και την οικονομία . 

Ποια είναι τα « Μέτρα κινδύνου» της «αναστροφικής» τάσης των «δομικών» 

στοιχείων των αγορών. 

Δηλ. «Συστήματα αξιολόγησης κινδύνων ,που εκφράζουν τις επιπτώσεις, 

λόγω συστημικών / θεμελιακών αλλαγών 

Έτσι στην οι χρηματοοικονομολόγοι στην  πορεία  αυτή , για να καλύψουν 

αυτές τις αδυναμίες των  συμμετρικών μοντέλων , ανάπτυξαν τα :  

 «Συστήματα αξιολόγησης κινδύνων λόγω ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΙΚΩΝ αλλαγών των 

συστημικών , άρα θεμελιακού τύπου αλλαγών. 

 

 

Μέτρα βασισμένα στην κανονικότητα των στατιστικών παρατηρήσεων.-   RISK 
METRICS. 
 
Στα τέλη της δεκαετίας του '80 άρχισαν να εφαρμόζονται τα υποδείγματα «πο-
σοτικοποίησης του κινδύνου. 
Οι προσπάθειες  έκτοτε έχουν επικεντρωθεί στην ανάπτυξη προηγμένων 

εργαλείων /συστημάτων που εκφράζουν τις επιπτώσεις των  συστημικών / 

θεμελιακών αλλαγών στην  αξία  των  μετοχών. 

 Αυτές συνδυάζουν διαφορετικές τεχνικές, όπως είναι  

      1)   η ανάλυση της αξίας σε κίνδυνο (VaR), 

2)    η ανάλυση σεναρίου και 

3)   η προσομοίωση διαταραχών. 

(Μέθοδοι βασισμένες  στην κανονικότητα των στατιστικών παρατηρήσεων) 
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3.29.2..  Η   ανάλυση της αξίας σε κίνδυνο –VaR. (Value at Risk) 
 
 (Μέθοδος βασισμένη στην κανονικότητα των στατιστικών παρατηρήσεων) 

Οι προσπάθειες  αυτές ξεκίνησαν  με τα «μοντέλα « αξιολόγησης κινδύνων 

τύπου VaR», με  στόχο  να  ερμηνεύσουν  τις  εμφανιζόμενες μεγάλες σχετικά 

μεταβολές στα δεδομένα και  τους  παράγοντες συστημικού χαρακτήρα , που 

καθορίζουν τις μετοχικές τιμές   καθώς και την τυχούσα  εμφάνιση αρνητικών 

αποδόσεων λόγω  των  διατακτικών  μεταβολών στα δεδομένα της  αγοράς.   

 Δηλαδή  τα «Συστήματα μέτρησης κινδύνων τύπου VaR»,  έχουν  μια  

μεθοδολογία  που διαμορφώνετε με  τρόπο που να    περιλαμβάνει 

συγκεκριμένους παράγοντες, που προσδιορίζονται από  τα μοντέλα VaR και 

αποτιμούν τι μέγεθος κινδύνου – (απωλειών) θα εμφανιστούν σ’ ένα 

χαρτοφυλάκιο κυρίως, από την εμφάνιση δραστικών ασταθειών στις αγορές. 

Τέτοιες αστάθειες στις αγορές είναι . 

 ραγδαίες μεταβολές επιτοκίων και  του  πληθωρισμού ή 

 μεταβολές  των συναλλαγματικών ισοτιμιών κλπ).  

 την μεταστροφή των αγορών από άλλους ευρύτερους     

παράγοντες. 

 Τον πολιτικό κίνδυνο / κίνδυνο χώρας. κ.τ.λ. 

Αυτά τα συστήματα ονομάστηκαν RISK METRICS και στην εξέλιξη CREDIT 

METRICS, (για την επιπρόσθετη λεπτομερέστερη αξιολόγηση των 

πιστωτικών κινδύνων των πελατών). 

 

.   Η δημιουργία των μοντέλων VaR (VALUE at RISK). 
 
Διαπιστώθηκε λοιπόν η αδυναμία προβλεπτική ισχύος των συμμετρικών 

μοντέλων CAPM και APT., από την σε μόνο ακραίες καταστάσεις 

προβλεπτική ισχύ τους, έναντι  των  επιδράσεων  του  κινδύνου στα  

χαρτοφυλάκια . 

Αδυναμία από την μη εφαρμοσιμότητα και περιορισμένη προβλεπτική 

ικανότητα των μοντέλων( CAPM και APT), να αντιμετωπίσουν και να δώσουν 

προβλέψεις για τις μεταβολές των τιμών και  το ύψος του κινδύνου,  

Από  την  ή  κατά την επέλευση αποδιαρθωτικών / καταστροφικών 

γεγονότων, που επιφέρουν συστηματικού τύπου, ραγδαίες μεταβολές στις 
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τιμές και τις αποδόσεις. 

Στα τέλη της δεκαετίας του '80 άρχισαν να εφαρμόζονται τα υποδείγματα 

ποσοτικοποίησης του κινδύνου.  

Η ανάπτυξη τους συνδέεται, σε μεγάλο βαθμό, με τη δημόσια συζήτηση σχετικά 

με τη δυνατότητα να συμπεριληφθεί ο κίνδυνος αγοράς στον Κώδικα της 

βασιλείας.  

Το 1993, η JP Morgan εισήγαγε την τράπεζα δεδομένων «Risk Metrics»156, 

αναπτύσσοντας μια μέθοδο εκτίμησης του κινδύνου αγοράς βασισμένη στην 

προσέγγιση της «αξίας σε κίνδυνο» (Value at Risk - VaR) (J.P.Morgan & 

Company, 1997).  

To 1996, η Επιτροπή της Βασιλείας ενθάρρυνε τη χρήση των υποδειγμάτων 

αυτών για τον καθορισμό των ελάχιστων εποπτικών κεφαλαιακών απαιτήσεων 

έναντι του κινδύνου αγοράς.  

Πιο πρόσφατα, πολλοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, επενδυτικές τράπεζες 

και αμοιβαία κεφάλαια χρησιμοποιούν αντίστοιχες μεθόδους για την εκτίμηση 

της έκθεσης τους σε κινδύνους.  

Επιπλέον, εταιρείες αξιολόγησης της πιστοληπτικής επιφάνειας και  

ικανότητας, όπως οι Moody's και οι Standard και Poor's έχουν ανακοινώσει 

την υποστήριξη τους στα υποδείγματα VaR. 

Το υπόδειγμα VaR μετρά την ποσότητα του κεφαλαίου ενός 

χρηματοοικονομικού οργανισμού που μπορεί να απολεσθεί, λόγω 

διακυμάνσεων της αξίας του χαρτοφυλακίου του.  

Με άλλα λόγια, στόχος είναι πάντα η μεγιστοποίηση της τρέχουσας αξίας του 

χαρτοφυλακίου, μέσω ελέγχου της διακύμανσης των εισροών που συνδέονται 

με το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Ο υπολογισμός αυτής της ποσότητας 

βασίζεται 

 σε μια σειρά υποθέσεων για τις στατιστικές ιδιότητες της χρονολογικής 

σειράς της τιμής κάθε χρεογράφου καθώς  

 και των συσχετίσεων μεταξύ των τιμών των διαφόρων χρεογράφων. 

Σε τεχνικούς όρους, όταν ένας χρηματοοικονομικός οργανισμός κρατά μια 

«ανοικτή θέση» στην αγορά, για μια δεδομένη χρονική περίοδο, το VaR είναι η 

                                            
156 Αποστολόπουλος Ι,2007, Ειδικά  θέματα χρηματοοικονομικής  διοίκησης , 
Εκδ.  Σταμούλης.  
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μέγιστη δυνατή απώλεια που μπορεί να συμβεί με συγκεκριμένη πιθανότητα 

y%.  

Ένας τυπικός ορισμός157 του VaR μπορεί να εκφραστεί με την ακόλουθη 

εξίσωση: 

Pr(x < VaR)>y% ή Pr(x>VaR)<(100-y%) .  

Oπου: 

 Pr, συμβολίζει την πιθανότητα εμφάνισης ενός ενδεχομένου,  

X, συμβολίζει την πραγματική απώλεια,  

VaR , είναι η μέγιστη αξία του χαρτοφυλακίου που μπορεί να απολεσθεί σε μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο και υπό κανονικές συνθήκες της αγοράς. 

Τέλος, με y, συμβολίζεται ένα αυθαίρετο διάστημα εμπιστοσύνης.  

Εάν για μια «ανοικτή θέση» που τηρείται για μια ημέρα υποτίθεται ότι το y είναι 

99%, σημαίνει ότι υπάρχει τουλάχιστον 99% πιθανότητα, μια πραγματική 

απώλεια να είναι μικρότερη του VaR.  

Με άλλα λόγια υπάρχει το πολύ 1 % πιθανότητα οι πραγματικές απώλειες να 

υπερβούν την ποσότητα VaR. 

Το μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου VaR συνίσταται στο ότι 

ενσωματώνει σε έναν και μόνο αριθμό τη συνολική έκθεση στον κίνδυνο 

αγοράς ενός χρηματοοικονομικού ιδρύματος.  

Η απλή και εύκολη κατανόηση του αριθμού αυτού εξηγεί γιατί η 

μεθοδολογία VaR έγινε τόσο γρήγορα ένα αναντικατάστατο εργαλείο για την 

παρουσίαση προς τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη, τη διοίκηση και τους 

μετόχους του ύψους του αναλαμβανόμενου κινδύνου.  

Η εφαρμογή του VaR σε πρόγραμμα επιτρέπει στο χρήστη να 

υπολογίσει τον αναμενόμενο κίνδυνο ενός χαρτοφυλακίου από τις μεταβολές 

που προκύπτουν σε τιμές συναλλάγματος/προθεσμίας / προθεσμιακών 

δικαιωμάτων, με ένα υψηλό επίπεδο εγκυρότητας από μια έως δέκα ημέρες. 

 Για παράδειγμα, η αξία VaR ενός χρηματοοικονομικού οργανισμού θα 

μπορούσε να δείχνει ότι οι απώλειες στην ερχόμενη εβδομάδα θα υπερβαίνουν 

τα 20 εκατ. ευρώ με πιθανότητα όχι μεγαλύτερη από 5%. 

 Εάν η διοίκηση εκτιμά ότι η δυνητική απώλεια είναι ιδιαίτερα μεγάλη, ο 

                                            
157 Κοσμιδου Κ., Ζοπουνιδης Κ Κ., Συστηματα διαχειρησης τραπεζικων 
κινδυνων, Εκδ. κλειδαριθμο;2003. 
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χρηματοπιστωτικός οργανισμός, οφείλει να προβεί σε αναπροσαρμογή ή 

κάλυψη (hedging) του συνολικού χαρτοφυλακίου, ώστε να μειώσει τη συνολική 

αξία σε κίνδυνο (VaR). 

 Γιατί τότε αλλάζει δραστικά το «δομικό πλαίσιο του ΚΙΝΔΥΝΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ». 

Έτσι δημιουργήθηκαν δύο «Συστήματα μέτρησης κινδύνου τύπου VaR». 

1) Ένα από την J.P. Morgan ,που δημιούργησε το RISK METRICS 

programme¨ ένα computerized πρόγραμμα, και  

2)το άλλο παραπλήσιο από έναν όμιλο επενδυτικών τραπεζών που 

δημιούργησε το «σύστημα της DPG»158 -Credit risk analysis (DPG -

Derivatives Policy Group) ¨ 

Και τα δύο προγράμματα – μοντέλα είναι προσεγγίσεις για την 

ανάπτυξη ‘κοινών προτύπων’ μέτρησης κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα 

χαρτοφυλάκια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Και τα δύο πρότυπα (μοντέλα) υπολογίζουν τον συνολικό κίνδυνο με 

την αποτίμηση των αλλαγών στην ‘αξία του χαρτοφυλακίου όταν εμφανιστούν 

κάποιες τυποποιημένες ως προς το περιεχόμενο αλλαγές στους παράγοντες 

που συγκροτούν το ‘σενάριο’ του μοντέλου. 

Αυτά τα σενάρια αντανακλούν δύο κατηγορίες ‘μεγάλων θεμελιακών 

αλλαγών’ (fundamental changes) στο ευρύτερο χρηματοοικονομικό 

περιβάλλον που είναι αντίστοιχα: 

1)   ο αγοραίος κίνδυνος απωλειών’ .(market risk of loss) 

 2)  οι παράγοντες πιστωτικού κίνδυνου της dpg. (credit risk analysis) 

Η πρώτη κατηγορία του ‘Αγοραίου Κινδύνου Απωλειών’, αναφέρετε 

στο γεγονός του ‘αντιθετικού αντιτύπου’ (adverse impact) των εμφανισθεισών 

καταστάσεων. 

 Δηλαδή της εμφάνισης ‘αρνητικών’ επιπτώσεων, στην αξία ενός 

χαρτοφυλακίου, από μία σειρά παρατηρήσιμες μεταβολές στους 

χρηματοπιστωτικούς παράγοντες των αγορών. π.χ. 

Α) στις σχέσεις μακροπρόθεσμων – βραχυπρόθεσμων επιτοκίων, 

( time-structure of interest rates) 

Β) τις σημαντικές μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και  

                                            
158 Allen Linda, 1997, Capital Markets and Institutions:- A global view page 
306): - JOHN WILLEY 
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Γ) τις σημαντικές μεταπτώσεις /μεταβολές στις τιμές των τίτλων,  

από δομικές μεταστροφές ή καταρρεύσεις των αγορών . 

Οι βασικοί παράγοντες λοιπόν κινδύνου αφορούν δραστικές μεταβολές  

α) στα επιτόκια,  

β) τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και  

γ) την μεταβολή των τιμών των τίτλων.  

Αυτοί οι παράγοντες εξετάζονται για την επίδραση τους στην αξία του 

χαρτοφυλακίου, από την εμφάνιση των κάτωθι φαινομένων: 

1. Τις παράλληλες μετατοπίσεις της ‘Καμπύλης Απόδοσης’ (Yield curve). 

Μετρούμενες ανά εκατό ‘μονάδες βάσης’ (basis points) πάνω ή κάτω. 

2. Μεταβολές στην κλίση της καμπύλης Απόδοσης. 

3. Την ταυτόχρονη παράλληλη μετατόπιση με τις μεταβολές στην κλίση 

των καμπυλών απόδοσης. 

4. Μεταβολές στην ‘μεταβλητότητα’ των αποδόσεων (yield volatility). 

Μετρούμενη σαν αυξήσεις ή μειώσεις στην τρίμηνη μεταβλητότητα της 

απόδοσης με 20% των τρεχουσών επιπέδων. 

5. Οι μεταβολές στην αξία των δεικτών ιδίων κεφαλαίων 

 Μεταβολές τουλάχιστον του 10%. 

6. Μεταβολές στο ‘εύρος της μεταβλητότητας των δεικτών ιδίων 

κεφαλαίων. 

7. Μεταβολές στην αξία των βασικών νομισμάτων (συναλλαγματικές 

ισοτιμίες). Ύψος 6% τουλάχιστον για τα σκληρά νομίσματα και 20% για τα 

άλλα. 

8. Μεταβολές στην μεταβλητότητα (Volatility) των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών. Μετρούμενες στο 20% των τιμών ανοδική ή καθοδική. 

9. Οι μεταβολές στο swap spread (επιτοκιακή διαφορά επί το swap των 

χωρών των G-7 σαν την Ελβετία). 

Τα κριτήρια – παράγοντες 1 έως 4 έχουν να κάνουν με τις επιδράσεις των 

μεταβολών του επιτοκίου.  

Τα 5 και 6 αναφέρονται στις μεταβολές των τιμών και τις αξίες των ιδίων 

κεφαλαίων. 

Οι παράγοντες 7 έως 9 των χωρών στις ισχυρές μεταβολές των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Τα παραπάνω μοντέλα μπορούν λοιπόν να εφαρμοσθούν για την αποτίμηση 
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των χαρτοφυλακίων με την εμφάνιση των σεναρίων που στηρίζονται στους 

παραπάνω εννέα παράγοντες κινδύνου. 

 
      τι εκφράζει η «value  at risk» 

 
Τι εκφράζει λοιπόν η έννοια (περιεχόμενο) της VALUE AT RISK. 

 Εκφράζει σενάρια, για την μέγιστη δυνατή απώλεια αξίας, σε 99% όρια 

διαστήματος εμπιστοσύνης, (πιθανότητες) , που μπορεί δυνητικά να 

εμφανιστούν , σε μια περίοδο δύο εβδομάδων, όπως αυτή προδιαγράφεται 

από την γνωστή καμπύλη-καμπάνα της κανονικής κατανομής των 

αποδόσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές,  

Και η καμπύλη αυτή δείχνει τον τρόπο υπολογισμού της VaR σε διάστημα 

εμπιστοσύνης με 2,575 τυπική απόκλιση γύρω από τον μέσο. 

 Δηλαδή σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%,υπολογιζετε η πιθανότητα 

απωλειών, δηλ. υπολογίζονται οι μέγιστες απώλειες, αν οι αποδώσεις πέσουν 

στο κατώτερο σημείο του διαστήματος εμπιστοσύνης που είναι τότε 

 [ ο Μέσος μείον 2,575 * 6]. 

Ο δε τύπος που δίνει τον «κίνδυνο χαρτοφυλακίου VaR»,  

με VaR1 για τα ίδια κεφάλαια και  

VaR2 για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Είναι: 

Χαρτοφυλάκιο VaR = √VaR1
2 + VaR2

2 + 2VaR1 * VaR2 Ρ1,2 

 

 
H καθοριστική σημασία της τιμής τριών παραμέτρων στην κατάστρωση του 

υποδείγματος    VaR 

 

Η απόφαση για την τιμή τριών παραμέτρων είναι καθοριστικής σημασίας στην 

κατάστρωση του υποδείγματος VaR.  

Πρώτον, η επιλεγείσα περίοδος διακράτησης εξαρτάται από τη συχνότητα των 

αναπροσαρμογών του χαρτοφυλακίου και τη δυνητική ταχύτητα με την οποία το 

κάθε χρηματοοικονομικό ίδρυμα μπορεί να ρευστοποιεί τις θέσεις του.  

Δεύτερον, το εύρος του διαστήματος εμπιστοσύνης κυμαίνεται μεταξύ επιπέδων 

στατιστικής σημαντικότητας 95% και 99%.  

Η επιλογή του επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας είναι ενδεικτική της στάσης 

κάθε χρηματοοικονομικού ιδρύματος έναντι του κινδύνου, δηλαδή της θέσης 
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που επιλέγει στο φάσμα που η μια άκρη αναφέρεται στους λάτρες του κινδύνου 

και η άλλη στους συντηρητικούς έναντι του κινδύνου.  

Συνεπώς, η επιλογή ενός ευρύτερου διαστήματος εμπιστοσύνης (99% έναντι 

95%, επίπεδο σημαντικότητας) ελαττώνει την πιθανότητα το υπόδειγμα VaR να 

αποτύχει να προβλέψει ακραία ενδεχόμενα.  

Τρίτον, η περίοδος που καλύπτει το δείγμα των ιστορικών παρατηρήσεων. Για 

την περίοδο αυτή υπολογίζονται οι διακυμάνσεις και οι συνδιακυμάνσεις των 

αποδόσεων του χαρτοφυλακίου. 

Το πλεονέκτημα των ιστορικών δειγμάτων πολλών παρατηρήσεων είναι ότι 

οδηγεί σε περισσότερο ακριβή εκτίμηση της πραγματικής κατανομής των 

αποδόσεων.  

Μεγάλα, όμως, δείγματα είναι δυνατό να είναι διαθέσιμα μόνο για έναν 

περιορισμένο αριθμό τύπων κινδύνων στις περισσότερες αναπτυγμένες 

βιομηχανικές χώρες.  

Πιο συγκεκριμένα, η επιλογή του εύρους των χρονολογικών σειρών θα πρέπει 

να ικανοποιεί δύο αντικρουόμενες απαιτήσεις. 

 Από τη μια πλευρά, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των παρατηρήσεων τόσο 

ακριβέστερη εκτίμηση του κινδύνου μπορεί να επιτευχθεί Από την άλλη 

πλευρά, η συμπεριφορά της χρονολογικής σειράς αλλάζει διαχρονικά λόγω της 

στοχαστικής της φύσης. 

 Εφόσον υπάρχουν χρονικά σημεία καμπής, ύστερα από τα οποία αλλάζει η 

τιμή των δομικών παραμέτρων του υποδείγματος, η αξιοποίηση των 

πληροφοριών, που ενσωματώνει ο υπολογισμός της μεταβλητότητας πριν από 

το σημείο καμπής για την πρόβλεψη της μεταβλητότητας στο μέλλον, εξασθενεί 

μάλλον παρά ενισχύει την προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος. 

Επομένως, το ιστορικό δείγμα που βελτιστοποιεί την προβλεπτική ικανότητα 

του υποδείγματος είναι εκείνο που περιλαμβάνει την περίοδο μετά το τελευταίο 

σημείο καμπής. 

Μεταβολές στις τρεις παραμέτρους του υποδείγματος μπορεί να οδηγήσουν σε 

διαφορετικές εκτιμήσεις του κινδύνου.  

Το πρόβλημα αυτό είναι γνωστό ως «κίνδυνος υποδείγματος», δηλαδή ο 

κίνδυνος να αξιολογηθούν οι θέσεις που «ανοίγει» το χρηματοοικονομικό 

ίδρυμα από ένα υπόδειγμα που «πάσχει» είτε από εσφαλμένη εξειδίκευση είτε 

από αναποτελεσματικές εκτιμήσεις των παραμέτρων.  

 527



Για την αντιμετώπιση του «κινδύνου υποδείγματος» είναι απαραίτητη η 

βαθμολογία του υποδείγματος μέσω πραγματικών δεδομένων. 

 Η Επιτροπή της Βασιλείας ορίζει μια πράσινη, μια κίτρινη και μια κόκκινη 

ζώνη, ανάλογα με τον αριθμό των περιπτώσεων που οι πραγματοποιούμενες 

απώλειες υπερβαίνουν τις ημερήσιες εκτιμήσεις του VaR.  

Η πράσινη ζώνη αφορά στα υποδείγματα που η βαθμολογία αποκαλύπτει 

από μία έως τέσσερις παραβιάσεις. 

 Η κίτρινη ζώνη αναφέρεται στα υποδείγματα που παρουσιάζουν από πέντε 

μέχρι εννέα παραβιάσεις.  

Τέλος, η κόκκινη ζώνη αφορά τα υποδείγματα με περισσότερες από δέκα 

παραβιάσεις.  

Στην τελευταία περίπτωση, οι εποπτικές αρχές μπορεί να απαιτήσουν από την 

τράπεζα να βελτιώσει το υπόδειγμα της ή να το αποσύρει.  

Ωστόσο, σι τεχνικές ταξινόμησης των υποδειγμάτων, βάσει της βαθμολογίας, 

έχουν συχνά υποστεί αυστηρή κριτική (Kupiec, 1995).  

Συγκεκριμένα, οι τεχνικές αυτές δεν έχουν στατιστική δύναμη να διακρίνουν 

ανάμεσα στα «καλά» και τα «κακά» υποδείγματα, όταν οι χρονικοί ορίζοντες της 

βαθμολογίας είναι στενοί, όπως το ελάχιστο του ενός έτους που προβλέπει η 

Επιτροπή της Βασιλείας. 

Οι δυνατότητες της προσέγγισης VaR έχουν, ωστόσο, τα όρια τους.  

Ένα απλό υπόδειγμα VaR στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι μεταβολές στην αξία των στοι-

χείων του χαρτοφυλακίου κατανέμονται κανονικά και ανεξάρτητα, διαχρονικά, ενώ οι 

συσχετίσεις και οι διακυμάνσεις αλλάζουν με αργό ρυθμό. 

 Τα υποδείγματα VaR τείνουν να υποθέτουν ότι η διάρθρωση της αγοράς είναι 

απλή και σταθερή.  

Η αξία του VaR εξαρτάται (περισσότερο στην περίπτωση της μεθόδου της 

ιστορικής προσομοίωσης και της ανάλυσης διακύμανσης - συνδιακύμανσης και 

λιγότερο στην περίπτωση της μεθόδου Monte Carlo) από την υπόθεση ότι το 

μέλλον θα προσαρμοστεί στα δεδομένα του παρόντος.  

Όπως γίνεται φανερό από τις πρόσφατες χρηματοοικονομικές κρίσεις, τα 

υποδείγματα αυτά τείνουν να υποεκτιμούν την πιθανότητα εμφάνισης ακραίων 

ενδεχομένων. 

Παράλληλα, είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι η συμπεριφορά των αποδόσεων 

στις χρηματοοικονομικές αγορές μόνον ημιτελώς περιγράφεται από την κανο-
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νική κατανομή- Στην πράξη, οι εμπειρικά παρατηρούμενες κατανομές συχνοτή-

των στις χρηματοοικονομικές αγορές έχουν μεγάλες καταλήξεις. Με άλλα λό-

για, μεγάλες διακυμάνσεις στην αγορά συμβαίνουν πολύ συχνότερα από ό,τι 

προβλέπει η κανονική κατανομή (Jackson et al., 1997). 
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3.30. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ   ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ. 
 
Μέθοδοι  βασισμένες στην ασυμμετρία (skewness) της κατανομής 
συχνοτήτων. 
 

3.30.1.  Η  μέθοδος   «προσομοίωσης διαταραχών» (stress testing) 

 
Οι συνέπειες ακραίων επεισοδίων στην άξια χαρτοφυλακίου. 
 

Σε αντίθεση με την προσέγγιση VaR, η προσομοίωση διαταραχών159 

(stress testing) και η ανάλυση σεναρίου δεν δίνουν έμφαση στην κανονικότητα 

των στατιστικών παρατηρήσεων, αλλά στην ασυμμετρία (skewness) της 

κατανομής συχνοτήτων τους. 

Η μέθοδος της προσομοίωσης διαταραχών αποσκοπεί στη διερεύνηση των επι-

πτώσεων, που μπορεί να έχει η μεταβολή συγκεκριμένων παραγόντων στην 

αξία του χαρτοφυλακίου τίτλων ενός χρηματοοικονομικού οργανισμού. 

Η μέθοδος της προσομοίωσης διαταραχών ασχολείται με τις συνέπειες τέτοιων 

ακραίων επεισοδίων (outliers).  

Εξετάζει μόνο τις μεγάλες μεταβολές ορισμένων μεταβλητών, που ελάχιστα 

απασχολούν την καθημερινή παρακολούθηση των κινδύνων, αλλά μπορούν 

δυνητικά να συμβούν.  

 

Στάδια της διαδικασίας προσομοίωσης διαταραχών. 

Η μονάδα διαχείρισης κινδύνων σε ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό οφείλει 

να ακολουθήσει τα εξής στάδια της διαδικασίας προσομοίωσης διαταραχών. 

Πρώτον, το στάδιο της ταυτοποίησης. Δηλαδή θα πρέπει να ορίσει ποιες διατα-

ραχές θα περιλάβει η ανάλυση και ποιο θα είναι το μέγεθος των διαταραχών. 

Μπορεί να εξεταστούν, για παράδειγμα, διαταραχές όπως μια παράλληλη ή μη 

παράλληλη μετατόπιση της καμπύλης αποδόσεων, μια μείωση της ρευστότη-

τας, μια πτώχευση ενός συγκεκριμένου τίτλου ή μιας ομάδας τίτλων μιας γεω-

γραφικής περιοχής ή ενός κλάδου. 

Δεύτερον, ο ορισμός της συχνότητας με την οποία θα διενεργούνται οι αναλύ-

σεις προσομοίωσης διαταραχών. 

                                            
10. 159 Κοσμίδου Κ, Ζοπουνίδης Κ., 2003. Συστήματα διαχείρισης τραπεζικών 

κίνδυνων, σελ 58, Εκδ. Κλειδάριθμος. 
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Τρίτον, η διατύπωση μιας σειράς υποθέσεων που μπορεί να επηρεάσουν τη 

διάρθρωση της ανάλυσης και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 

 Πράγματι, εάν υπάρχουν σοβαρά εμπειρικά ευρήματα που να 

υποστηρίζουν την ύπαρξη ισχυρής συσχέτισης μεταξύ δύο σημαντικών 

μεταβλητών, θα πρέπει να γίνει η υπόθεση ότι η αρχική διαταραχή θα 

επεκταθεί σε μια «οικογένεια μεταβλητών».  

Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι είναι 

προτιμότερο να μη γίνει τέτοια υπόθεση, επειδή μια ισχυρή διαταραχή είναι 

δυνατό να οδηγήσει σε κατάρρευση των συσχετίσεων και των παραμέτρων εν 

γένει του διαρθρωτικού υποδείγματος που συνδέει τις μεταβλητές.  

Απαιτείται, λοιπόν, να γίνει καθαρή η υπόθεση εάν οι υφιστάμενες 

συσχετίσεις καταρρέουν ή ισχύουν.  

Για τις συσχετίσεις που καταρρέουν, αναζητούνται οι νέες υποθέσεις. 

Τέλος, είναι πιθανό να γίνει η υπόθεση ότι μπορεί να ισχύσει το ιστορικό 

τέτοιου είδους επεισοδίων σε άλλες χώρες, βιομηχανικούς κλάδους κ.λπ. ή να 

γίνει η θεώρηση ότι οι συσχετίσεις είναι ανύπαρκτες. 

 

 
 

3.30.2. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ – 

Μέθοδοι με στατιστική   ασυμμετρία 

 

Η ανάλυση σεναρίου160 και η προσομοίωση διαταραχών εξετάζουν μια 

υποθετική μεταβολή της παρούσας κατάστασης υπολογίζοντας τις συνέπειες 

της για την τράπεζα.  

Υπάρχουν, όμως, σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην ανάλυση σεναρίου και 

την προσομοίωση διαταραχών.  

Η προσομοίωση διαταραχών παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση του 

χαρτοφυλακίου τίτλων, αν μια ή περισσότερες μεταβλητές κινηθούν προς μια 

συγκεκριμένη κατεύθυνση και κατά ένα συγκεκριμένο βαθμό.  

Από την άλλη πλευρά, η ανάλυση σεναρίου ξεκινά με ένα λεπτομερέστερο 

                                            
11. 160 Ζοπουνιδης Κ..-Κοσμιδου Κ., 2003, Συστηματα διαχειρησης τραπεζικων 

κινδυνων, Εκδ. κλειδαριθμος, . 
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αναλυτικό πλαίσιο σχετικά με την επικράτηση στο μέλλον εναλλακτικών 

καταστάσεων και διερευνά την πορεία του χαρτοφυλακίου τίτλων και των 

υπόλοιπων χρηματοοικονομικών μεγεθών σε κάθε περίπτωση.  

Χρησιμοποιεί πολυδιάστατες προβλέψεις και βοηθά το χρηματοοικονομικό 

ίδρυμα να προσδιορίσει τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές αδυναμίες του. 

Αντίθετα, η προσομοίωση διαταραχών είναι μια μονοδιάστατη μέθοδος προ-

βλέψεων, αφού μελετά την επίπτωση της μεταβολής του οικονομικού περιβάλ-

λοντος της τράπεζας.  

Αν και οι δύο μέθοδοι παρέχουν στην τράπεζα τη δυνατότητα να μπορεί να 

καθορίσει και να αντιμετωπίσει προβλήματα που ενδεχομένως να προκύψουν 

στο μέλλον, η προσομοίωση διαταραχών ερευνά τις βραχυπρόθεσμες 

επιπτώσεις από τη μεταβολή ενός παράγοντα, ενώ η ανάλυση σεναρίου μελετά 

σε μακρύτερο χρονικό ορίζοντα τις συνέπειες περισσότερο πολύπλοκων 

εξελίξεων στο οικονομικό περιβάλλον. 

 Είναι, λοιπόν, προφανές ότι η προσομοίωση διαταραχών αποσκοπεί 

περισσότερο στην επίλυση προβλημάτων τακτικής, ενώ η ανάλυση σεναρίου 

στην αντιμετώπιση ζητημάτων στρατηγικής ενός χρηματοοικονομικού 

οργανισμού. 

Τα στάδια της ανάλυσης σεναρίου είναι τέσσερα. Το πρώτο στάδιο αφορά στον 

καθορισμό του «εύλογου σεναρίου». Επίσης, είναι συχνά πολύτιμη η παράλληλη 

διερεύνηση άλλων σεναρίων, ώστε να αξιοποιήσει ο αναλυτής τις συγκρίσεις 

μεταξύ τους.  

Οι δύο αρχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή των 

κατάλληλων σεναρίων είναι η πλήρης γνώση όλων των χαρακτηριστικών του 

χαρτοφυλακίου, και η κατανόηση των εξελίξεων στις χρηματοοικονομικές 

αγορές. 

Το δεύτερο στάδιο, γνωστό ως «ανάλυση πεδίων», αποσκοπεί στον προσδιορι-

σμό όλων των ειδών χρηματοοικονομικών κινδύνων που επηρεάζονται από το 

«εύλογο σενάριο». Το στάδιο αυτό, εκτός της ποσοτικής ανάλυσης, απαιτεί και 

μια διαδικασία συνεντεύξεων με όλες ,τις εμπλεκόμενες διευθύνσεις και τμήματα 

της τράπεζας, ώστε να γίνει εκλέπτυνση του σεναρίου και να αντληθούν τα 

απαραίτητα στατιστικά στοιχεία. 

Το τρίτο στάδιο αποτελεί τον πυρήνα της ανάλυσης σεναρίου, αφού διενεργού-

νται προγνώσεις σε κάθε «πεδίο» χωριστά και ελέγχεται η προβλεπτική ικανό-
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τητα. 

Τέλος, στο τέταρτο στάδιο ενοποιούνται οι επί μέρους προγνώσεις για κάθε 

πεδίο σε ένα συνεπές ολοκληρωμένο σενάριο. 

 Το σενάριο ελέγχεται για προβλήματα εσωτερικής συνέπειας, διπλών 

υπολογισμών ή αντιφατικών υποθέσεων. 

Τελειώνοντας, αναφέρεται ότι σύμφωνα με τους Mulvey el at, (1997), η επιλο-

γή των σεναρίων για τη διαχείριση ενεργητικού/παθητικού θα πρέπει να γίνει 

έτσι ώστε να αντιπροσωπεύει μια σειρά αποτελεσμάτων ως προς τις τιμές της  

αντικειμενικής συνάρτησης. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν, μαζί με τα πιθανά 

σενάρια, τα γεγονότα εκείνα που συμβάλλουν στη βέλτιστη αξία της αναμενό-

μενης συνάρτησης χρησιμότητας. Εάν ο αποφασίζων εκφράζει αποστροφή προς 

τον κίνδυνο, θα επιλεγεί ένας αριθμός σεναρίων που οδηγεί στην ελάχιστη από-

δοση. Το μοντέλο, βέβαια, προσπαθεί να αποφύγει ή τουλάχιστον να 

ελαχιστοποιήσει την επίπτωση των σεναρίων μέσω των στρατηγικών 

κατανομής στοιχείων ενεργητικού. 
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3.30.3. Η «μέθοδος του πιστωτικού κινδύνου» – CREDIT RISK. 

 

Είδαμε ότι «Αγοραίος κίνδυνος Απωλειών» (Market risk of loss) ,αποτιμά 

την επίδραση των μη προβλεπόμενων (δραστικών )διακυμάνσεων των τιμών 

πάνω στην αποτίμηση (αξία) του χαρτοφυλακίου, από επερχόμενες 

εξαιρετικές διαρθρωτικές μεταβολές στους κινδυνικούς παράγοντες. 

Όμως τι γίνετε όταν οι ζημίες δεν προέρχεται από τέτοιου τύπου επιδράσεις, 

αλλά από ‘αθέτηση πληρωμής της οφειλής’ . 

 Δηλαδή αδυναμία πληρωμής από αντισυμβαλλόμενο πελάτη /δανειζόμενο , 

δηλαδή από πιστωτικό κίνδυνο οφειλόμενο στις «τρέχουσες» αγοραίες 

δυνάμεις κι όχι σε μακροοικονομικού /συστημικού τύπου μεταβολές.Αυτήν την 

πιο σύνθετη περίπτωση ήρθε να καλύψει το μοντέλο οδηγιών DPG.  

Η δεύτερη λοιπόν μεθοδολογία των «οδηγιών DPG», ακολουθεί πιο 

ευρύτερα κριτήρια, συμπεριλαμβάνοντας και τον πιστωτικό κίνδυνο.  

Για τον κίνδυνο αυτό χρησιμοποιούνται ιστορικά στοιχεία, όπως « δεικτών 

ζημιών» από αθέτηση πληρωμής πιστωτών, με ελάχιστο δείκτη 0,001. 

Έτσι ο ‘δείκτης αθέτησης πληρωμής’(Default ratio) πολλαπλασιάζετε με την 

‘καθαρή αξία αντικατάστασης’ (net replacement value) που είναι οι απώλεια 

εσόδων (cash flow) από αθέτηση πληρωμών των οφειλετών. 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ = (Δείκτης Αθέτησης) * (Καθαρή αξία 

αντικατάστασης).ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΩΝ «RISK METRICS» ΚΑΙ ΤΟΥ 

«ΜΟΝΤΕΛΟΥ DPG» 

Είδαμε την χρήση των ‘τυπικών παραμέτρων κινδύνου’ των RISK METRICS 

(επιτοκιακός κίνδυνος και συναλλαγματικός κίνδυνος, κεφαλαιακός κίνδυνος 

τιμών, και πιστωτικός κίνδυνος) στον υπολογισμό του κινδύνου 

χαρτοφυλακίου και τον υπολογισμό των απωλειών αξίας. 

Αλλά και στα μέτρα κινδύνου αυτά, οι –παράγοντες η «παράμετροι κινδύνου» 

αυτοί έχουν τρείς (3) εμφανές αδυναμίες, που είναι: 

1. Η αξιοπιστία των ιστορικών στοιχείων. 

2. Η παραβίαση των υποθέσεων του μοντέλου. 

3. Η (μη λήψη υπ’ όψη επαρκώς ) αμέλεια άλλων συστημικού χαρακτήρα 

Καταστροφικών απωλειών τα οποία εμφανίζονται ασυνεχώς και πιο σπάνια 

αλλά με μία ακανόνιστη περιοδικότητα. 
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Και τα δύο μοντέλα Risk Metrics και DPG στις προϋποθέσεις τους, 

βασίζονται στον υπολογισμό των αντιστοιχιών (correlations) την τυπική 

απόκλιση και την κατανομή πιθανοτήτων βασισμένων πάντα στα ιστορικά 

δεδομένα. 

Όμως γνωρίζουμε ότι: 

 Πρώτον ,υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση για αυτή την επιστημονική 

μεθοδολογία, ‘ότι τα ιστορικά στοιχεία δεν είναι πάντα καλά δεδομένα για 

την πρόβλεψη του μέλλοντος’.  

 Δεύτερο, κάθε παραβίαση των υποθέσεων του μοντέλου 

(assumptions of the model) μειώνει τον βαθμό προβλεπτικότητας του 

μοντέλου για την μελλοντική κατάσταση των τιμών . 

Όπως και η υπόθεση ότι οι αποσβέσεις ακολουθούν την ‘ κανονική κατανομή’. 

. Οι εμπειρικές όμως μελέτες έχουν δείξει ότι: 

 οι αποδόσεις τόσο των επιτοκίων, όσο 

 και των συναλλαγματικών ισοτιμιών,  

εμφανίζουν ‘παχιές ουρές’ (fat tails) . Όντως 

 Παρατηρούνται δηλαδή μεγαλύτερες περιοχές πιθανοτήτων από ακραία 

αποτελέσματα απ’ ότι προβλέπει η κανονική κατανομή πιθανοτήτων. 

 Έτσι είναι σαφές ότι έχουμε υποεκτίμηση του κινδύνου και η ακρίβεια 

της ‘τιμής του κινδύνου’, εξαρτάται από την επιλογή του επιπέδου 

(διαστήματος) εμπιστοσύνης και τον αριθμό των ημερών της περιόδου 

αποτίμησης. 

 Και έτσι ενώ περιγράψαμε τα μοντέλα VaR, σαν πιο εξελιγμένα 

μοντέλα, πιο δυναμικά και πολύπαραγοντικά για την πιο ρεαλιστική 

αποτίμηση του κίνδυνου σε σχέση με τα συμμετρικά μοντέλα. 

Μια αναλυτική εκτίμηση της πρακτικής εφαρμογής τους όμως και για τα δύο 

μοντέλα, αποδεικνύει ότι δεν συμπεριλαμβάνουν στις παραμέτρους και τα 

αποτελέσματά τους τις εκτός κανονικότητας (out of the ordinary) 

εμφανιζόμενες δραστικές μεταβολές στις παραμέτρους και κατά συνέπεια στις 

μετοχικές τιμές. 

 Το γεγονός αυτό, μπορεί να προκαλέσει υποτίμηση σοβαρή της αξίας του 

χαρτοφυλακίου από τις τυπικά εφαρμοζόμενες παραμέτρους των μοντέλων. 

Έτσι είναι δύσκολο να αποτιμηθούν οι επιπτώσεις από τέτοιας φύσεως 

παράγοντες ή φαινόμενα στην αξία του χαρτοφυλακίου.  
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3.31.  ΤΑ  «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» 

 

3.31.1. ΟΙ εκτιμήσεις ποιοτικού χαρακτήρα για τον προσδιορισμό της μετοχικής 

αξίας 

Η ‘ενορατική’ παρακολούθηση των μεταβολών . 
 

Για την αντιμετώπιση αυτών των «αδυναμιών» πρόβλεψης ,από τα 

τυποποιημένα μαθηματικά -στατιστικά μοντέλα ,ακόμη και τα τύπου VaR, 

προτείνετε έτι περαιτέρω και η χρήση «Συστημάτων εκτιμήσεων ‘ποιοτικού’ 

χαρακτήρα», όπως τα ‘Συστήματα πληροφοριών διοίκησης’ (Managerial 

Information Systems). 

 Συστήματα τα οποία ενσωματώνουν και «ομάδες ποιοτικών στοιχείων», που 

δεν μπορούν να αποτιμηθούν μόνο από τις ποσοτικές μεθοδολογίες. 

 Ομάδες ποιοτικών στοιχείων, που παίρνουν υπ’ όψη και την «ενορατική» 

παρακολούθηση των μεταβολών του οικονομικού / χρηματοοικονομικού 

περιβάλλοντος. 

Ομάδες ποιοτικών στοιχείων για την σωστότερη και πιο ολοκληρωμένη 

συστημικού και δομικού χαρακτήρα παρακολούθηση και εκτίμηση της έντασης 

των μεταβολών των «αδιόρατων» «ηλεκτρομαγνητικών» συστημικών 

κυμάτων. 

,Αδιόρατων μεταβολών, που επέρχονται με δραματικό τρόπο και που 

μπορούν να προειδοποιήσουν για επερχόμενες δομικές μεταβολές ή κινήσεις 

‘αντιστρεψικού’ χαρακτήρα στο όλο σύστημα και έτσι να βελτιώσουν το 

σύστημα ανάλυσης του χρηματοπιστωτικού κινδύνου και το βαθμό έκθεσης σ’ 

αυτόν. 

 Επίσης έχουν αναπτυχθεί μοντέλα με την χρήση της ‘θεωρίας του 

χάους’ ή «πολυπαραγοντικά / δυναμικά μοντέλα» που μπορούν να 

συλλάβουν αρκετά νωρίς τους ‘υπόκωφους θορύβους’ δομικών 

ανακατατάξεων, που επιδρούν συστημικά στα χρηματοοικονομικά γεγονότα 

και τις αποτυπώσεις που θα επιφέρουν στις τιμές και τις αγορες .  
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3.32. ΕΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ “ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ”. 
 
Η  εκτίμηση της αξίας μιας εταιρίας με βάση την «τεχνική της εξισορροπημένης 

στοχοθεσίας» (Balanced scorecard) 

 
Μια εξελιγμένη μεθοδολογική τεχνική αξιολόγησης της όλης “φυσικής” 

κατάστασης και αξίας της επιχείρησης, βάση ενός συνόλου 4 ομάδων δεικτών 

ή συνιστωσών, είναι η τεχνική της «Εξισορροπημένης Στοχοθεσίας» 

(Balanced scorecard) )(Kaplan R.S. and D.Norton, The balanced Scorecard, 

Boston Harward Business School Press, 1996), που δίνει μια τετραδιάστατη 

εικόνα της, του βαθμού εφαρμογής και επίτευξης των στρατηγικών στόχων, ο 

τελικός των οποίων είναι η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του κεφαλαίου.  

Η μέθοδος αυτή αναλύει μ’ ένα σύνολο τεσσάρων βασικών συνιστωσών 

τον βαθμό επίτευξης των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης σε τέσσερις 

διαστάσεις που είναι: 

1) Η “Πελατειακή” συνιστώσα (μερίδιο αγοράς, ποιότητα, τιμή και βαθμός 

ικανοποίησης του πελάτη, που έχει αποτέλεσμα την διατήρηση του κύκλου 

εργασιών και την προσέλκυση νέων πελατών. 

2) Η συνιστώσα των “Εσωτερικών διαδικασιών” (όπως η δυναμικότητα 

των εσωτερικών λειτουργιών ή οργανωτική επάρκεια ή και η ταχύτητα 

ολοκλήρωσης των εκτελεστέων έργων της παραγωγής και διαδικασιών. 

3) Η “Μαθησιακή” και “καινοτομική” συνιστώσα της εταιρείας (ανάπτυξη 

των ανθρωπίνων πόρων και χρήση τεχνολογιών πληροφορικής, συνεχής 

εκπαίδευση και επιμόρφωση και η δυνατότητα δημιουργίας καινοτομικών 

προϊόντων και μεθόδων προώθησης στην αγορά). 

4) Η “Χρηματοοικονομική” συνιστώσα όπου αξιολογείται η ποιότητα της 

διαχείρισης των επιχειρησιακών λειτουργιών και των χρηματοοικονομικών 

πόρων (δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, ή κεφαλαιακή απόδοση, ή ταμειακές 

ροές, ή κερδοφορία των έργων με τελικό στόχο τούς δείκτες ROCE “Απόδοση 

του επενδυμένου κεφαλαίου” και “κέρδη ανά μετοχή” (EPS).  

Θεωρεί δε η μέθοδος αυτή ότι ο τρόπος εκπλήρωσης των στόχων των έργων 

πρώτων συνιστωσών, αντανακλάται στην επαρκή συνιστώσα των 

χρηματοοικονομικών δεικτών που αποκαλύπτουν την οικονομική 

αποδοτικότητα και απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων, και άρα και την 
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επαρκή αξία της επιχείρησης μ’ έναν οργανικό τρόπο που δείχνει και τις 

μελλοντικές προοπτικές κερδοφορίας της εταιρείας, ανάλογα με τον βαθμό 

“ηγέτης” και βιωσιμότητας που προσδιορίζεται από τις τρεις πρώτες 

συνιστώσες του μοντέλου της BSC. 

Δηλαδή η BSC είναι μια μεθοδολογία αποτίμησης  

α) του δυναμικού  

β) της βιωσιμότητας και  

γ) της εταιρικής αξίας,  

με ευρύτερη οπτική και προσέγγιση του θέματος αυτού, αφού μέσω της 

αξιολόγησης που κάνει μετρώνται και εκτιμώνται και τα “αϋλα” περιουσιακά 

στοιχεία της εταιρείας, τα οποία και εκτιμάται ότι αντανακλούν το 50% - 75% 

της αξίας της εταιρείας, γιατί αυτά καθορίζουν την δυναμική των οικονομικών 

αποτελεσμάτων διαχρονικά. 

Η κεντρική της ιδέα είναι να κάνει μια συνολική εκτίμηση και 

αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των στρατηγικών και τακτικών 

λειτουργικών στόχων της επιχείρησης (με βάση την ανάλυση και αποτίμηση 

της με τρεις πρώτες συνιστώσες) και τον αντίκτυπο του βαθμού επίτευξης 

αυτών, στα οικονομικά της αποτελέσματα (4η συνιστώσα) με τα οποία και 

συνολικά αξιολογείται. 

Βασίζεται δηλαδή στην ανάλυση της ικανότητας μιας επιχείρησης να 

υλοποιεί με αποτελεσματικότητα την επιλεγμένη στρατηγική (από τα όργανα 

διοίκησης της εταιρείας) και την ικανότητά της να παρέχει διαχρονικά θετικά 

οικονομικά αποτελέσματα. 

Η ιδιαιτερότητα και η δύναμη της μεθοδολογίας βρίσκεται στο γεγονός 

ότι η διαχρονικότητα των κερδών βασίζεται και στηρίζεται:  

Α) στη δυναμική και την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών 

διεργασιών και την οργανωτική δομή της, όπου εκεί αξιολογούνται τα 

εφαρμοζόμενα συστήματα και διαδικασίες του οργανωτικού σχήματος 

παραγωγής και ελέγχου της εταιρείας.  

Β) την ικανότητα της εταιρείας να αναπτύσσει τις “μαθησιακές” 

ικανότητες των ανθρώπινων πόρων, ώστε να ενσωματώνει στις λειτουργίες 

της την κατάλληλη “εταιρική κουλτούρα”, τις “αξίες” και την “ηθική του 

προσωπικού” μέσα από την μαθησιακή/ εκπαιδευτική ανάπτυξη που εγγυάται 

τη σωστή εφαρμογή και εκτέλεση των επιχειρησιακών δράσεων, με 
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αποτέλεσμα την μεγιστοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρίας 

(με βάση τους τεθέντες στόχους). 

 

Η BSC και οι παραδοσιακοί χρηματοοικονομικοί δείκτες 

Η ανάπτυξη της προχωρημένης ως προς τη σύνθεση αυτής 

μεθοδολογίας161 BSC, έγινε από τους Kaplan και Norton, στα : 

α) Kaplan R.S. and D.Norton, The balanced Scorecard, Boston Harward 

Business School Press, 1996 και  

β) Kaplan R. And D Norton, “Linking the Balanced Scorecard to strategy”].  

Στο «California Management Review» αναφέρονται στο μονοδιάστατο των 

Παραδοσιακών δεικτών. 

Διότι οι “Παραδοσιακοί χρηματοοικονομικοί δείκτες” ,έγινε φανερό ότι ήταν 

ανεπαρκείς και μονοδιάστατοι, και μόνον διαπιστωτικού162 ιστορικού 

χαρακτήρα. 

Δηλαδή: 

 α) Δεν μπορούσαν να δώσουν και να δείξουν τα αίτια για την καλή ή κακή 

πορεία και τα αποτελέσματα της επιχείρησης,  

β) Η βάση της πληροφορικής αξίας τους, ήταν ιστορικού (παρελθόντος) 

χαρακτήρα, με βάση τις δημοσιευόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,  

γ) Δεν μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες για την μελλοντική δυναμική 

της πορείας και των αποτελεσμάτων της εταιρείας. 

Η κριτική για την ερμηνευτικότητα  
των κλασικών χρηματοοικονομικών δεικτών. 
 

Πιο συγκεκριμένα η κριτική που ασκείται στην ερμηνευτικότητα των 

κλασικών χρηματοοικονομικών δεικτών είναι ότι: 

1) Οι κλασικοί δείκτες είναι στατικοί και δεν μπορούν να δώσουν στοιχεία 

και ερμηνεία για την τρέχουσα και την μελλοντική πορεία και δυναμική των 

εταιρικών υποθέσεων και αποτελεσμάτων 

                                            
161 Kaplan R.S. and D.Norton, 1996, The balanced Scorecard, Boston 

Harward Business School Press, 1996 ,  
 

162 Kaplan R. And D Norton, “Linking the Balanced Scorecard to strategy” 
California Management Review.  
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2) Δεν μπορούν να ενσωματώσουν στο μεθοδολογικό της πλαίσιο τόσο τα 

δυνατά σημεία/αρετές, όσο και τ’ αδύνατα/ αρνητικά σημεία της 

εφαρμοσμένης στρατηγικής της επιχείρησης, όπως αυτές αξιολογούνται από 

την οπτική του Στρατηγικού Μάνατζμεντ (Strategic Management). 

Επίσης  

3) δεν εμπεριέχουν την επίδραση των στόχων και αναγκών καθώς και των 

αξιών των εργαζομένων στην εταιρία καθώς  

4) το βαθμό ανταγωνιστικής διείσδυσης στην αγορά με βάση την 

ικανοποίηση των αναγκών των πελατών και την εμπιστοσύνη τους στην 

εταιρεία που δημιουργεί την μόνιμη πρόσδεσή τους με αυτή. 

5) Δεν μπορούν να αποκαλύψουν τις αιτίες που δημιουργήσουν τα 

συγκεκριμένα (καταγραμμένα στους ισολογισμούς και ΚΑΧ) αποτελέσματα, 

αλλά απλά καταγράφουν μηχανικά την ύλη με τα παρελθόντα αποτελέσματα ή 

κάποια τρέχοντα, χωρίς σοβαρή δυνατότητα πρόβλεψης με βάσιμο τρόπο της 

πορείας των μελλοντικών αποτελεσμάτων. 

Η νέα αντίληψη/ φιλοσοφία της BSC, βασίζεται στην εξής αλληλουχία 

προϋποθέσεων.  

Η επιχείρηση πρέπει να έχει διαχρονικά ικανοποιημένους πελάτες και 

ταυτόχρονα να καινοτομεί, ώστε έτσι να διατηρεί και να αυξάνει τον κύκλο 

εργασιών της και τα κέρδη της σύμφωνα με τους υπάρχοντες στρατηγικούς 

στόχους της. Αυτό σημαίνει συνεχείς καλές υπηρεσίες προς τους πελάτες, 

νέα/ καινοτόμα προϊόντα διαφοροποιημένα από αυτά των ανταγωνιστών της 

με ψηλή ποιότητα και λογική τιμή. 

Προϋπόθεση όμως επιτυχίας αυτών στην ανταγωνιστική αγορά, έχει η 

σωστή οργάνωση, συγκρότηση και λειτουργία με αποτελεσματικότητα και 

βελτίωση της παραγωγικότητας των “εσωτερικών διεργασιών” της, οι 

διεργασίες και διαδικασίες αυτές να κινητροδοτούν και να υποκινούν το 

σύνολο του προσωπικού όλων των επιπέδων της. 

Και προϋπόθεση της οργανωτικής και διαδικαστικής αποτελεσματικότητας 

και παραγωγικότητας, είναι η συνεχής βελτίωση των ικανοτήτων 

(competences) και γνώσεων του προσωπικού να χειρίζεται τα διάφορα 

εσωτερικά συστήματα (παραγωγής, διακίνησης/ logistics, εμπορίας, 

προώθησης και πωλήσεων) όχι μόνο καλά, αλλά και με δημιουργικές 

καινοτομίες που θα τις δίνουν το πλεονέκτημα στην αγορά. 

 540



Δηλαδή η ενεργής ύπαρξη της “καινοτομικής, δημιουργικής163 και 

μαθησιακής” δυνατότητας ή συνιστώσας (Innovation and learning perspective) 

που είναι ικανή να κινητροδοτεί και να υποκινεί το ανθρώπινο δυναμικό/ 

κεφάλαιο ώστε, να χειρίζεται και διαχειρίζεται τα συστήματα, μηχανισμούς και 

οργανωτικές διαδικασίες που περιλαμβάνουν ανάμεσα στ’ άλλα και τα πολύ 

σημαντικά σήμερα συστήματα πληροφοριών που κάνουν πιο αποτελεσματική, 

για την διαχείριση και των έλεγχο των επιχειρηματικών λειτουργιών. 

Και την διαχείριση των τεχνολογικών και των συστημάτων πληροφορικής που 

κάνουν συνεχώς αποτελεσματική την διαχείριση και τον έλεγχο των 

επιχειρηματικών λειτουργιών.  

Κριτήρια λοιπόν αξιολόγησης (BSC) της αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας της πορείας της επιχείρησης είναι, ο βαθμός ύπαρξης των 

παραπάνω “ικανοτήτων” και ο βαθμός ενσωμάτωσής τους στις 

επιχειρηματικές λειτουργίες και την συνολική στρατηγική της εταιρίας (που 

καθορίζουν και το βαθμό επιτυχίας της και κερδοφορίας στην ανταγωνιστική 

αγορά): δηλαδή την ικανότητα δημιουργίας Αξίας. 

Δηλαδή αξιολογούνται οι γνώσεις, τεχνογνωσία, εμπειρία, αντιλήψεις ή 

νοοτροπία, η οργάνωση και οργανωτική πολιτική και πώς αυτά επηρεάζουν 

την αποτελεσματικότητα στην αγορά και στους πελάτες και την 

αποδοτικότητα/ κερδοφορία. 

Η λογική του Balanced Scorecard που αποτελείται από 4 συνιστώσες164 έχει 

μια κλιμακωτή προσέγγιση που βασίζεται: 

1) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ165 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ  

Στο γεγονός ότι η μεγιστοποίηση της οικονομικής αποδοτικότητας όπως αυτή 

αποτυπώνεται στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματά της (και έτσι να 

δημιουργήσει τη μέγιστη δυνατή αξία της επιχείρησης). 

2) ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 

Αυτό προϋποθέτει ότι πρέπει να διαμορφώσει την μέγιστη δυνατή αξία στα 

                                            
163 Τερζίδης Κωνσταντίνος; 2004, Μάνατζμεντ – Στρατηγική Προσέγγιση .--
Σύγχρονη Εκδοτική. 
2 Οι 4 συνιστώσες είναι: 1) Η “Χρηματοοικονομική”, 2) Η Πελατειακή 
ανάπτυξη, 3) Η ποιότητα των εσωτερικών διαδικασιών, 4) Η μάθηση και 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 
165 Παπαδακης Β. 2002, Στραγικη των Επιχειρησεων: Ελληνικη και Διεθνης 
εμπειρια, Εκδ. Μπενου. 
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προϊόντα της στην ανταγωνιστική αγορά για τους πελάτες της (2η Πελατειακή 

συνιστώσα). Το δε παραπάνω προϋποθέτει και αντικατοπτρίζει την καλύτερη 

ή “αποτελεσματικότερη εφαρμογή και απόδοση των εσωτερικών 

επιχειρησιακών διαδικασιών της”. 

3) ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (Internal 

business process perspective) 

Για αυτό επιλέγονται δείκτες που δίνουν ή μάλλον αξιολογούν το βαθμό 

ανταπόκρισης των εσωτερικών διαδικασιών προς κάποια πρότυπα μέτρα της 

αποδοτικότητας των διαδικασιών, που μπορεί να είναι ή χρονική ολοκλήρωση 

ή παραγόμενη ποσότητα, το σχετικό κόστος κ.α. 

4) ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Και η τέταρτη συνιστώσα δράσεων που είναι δυνατόν να προσθέσουν αξία 

και είναι η προϋπόθεση για τη σωστή των τριών άλλων συνιστωσών που 

οδηγούν στην διαχρονική κερδοφορία. Αναφέρεται συγκεκριμένα σε μια σειρά 

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του 

προσωπικού (Innovation learning and growth perspective) που οδηγούν στην 

καινοτομία και την εταιρική ανάπτυξη. Δηλαδή στο σύστημα τις τεχνικές και τις 

διαδικασίες που αποβλέπουν στην υποκίνηση και στο υψηλό ηθικό των 

εργαζομένων και την “προθυμία” των υπαλλήλων, που εφαρμόζει η ανώτατη 

διοίκηση. Αυτή η διαδικασία υλοποιείται με δύο ομάδες δράσεων, η μια που 

εστιάζει στο ψυχολογικό, πνευματικό επίπεδο και αφορά τη διαμόρφωση 

ιδιοτήτων ή ικανοτήτων, όπως η νοοτροπία, η ηθικότητα, οι συνεργατικές 

σχέσεις και αντιλήψεις, οι συμμετοχικές διαδικασίες στις αποφάσεις (κύκλοι 

ποιότητας) κ.λπ. 

Και η δεύτερη αναφέρεται στις καθαρά τεχνολογικές/ οργανωτικές/ 

οργανωσιακές διαδικασίες όπως π.χ. τα λειτουργικά πληροφοριακά 

συστήματα, τα MIS και οι τυπικές οργανωτικές δράσεις πληροφόρησης και 

ελέγχου. 

Δηλαδή συνοπτικά η μέθοδος του Balanced Scorecard αποκαλύπτει και 

αξιολογεί την ποιότητα των επιχειρησιακών και οργανωτικών λειτουργιών, την 

στρατηγική και τις τακτικές όσον αφορά τους στόχους και τις δράσεις, που 

κρύβονται πίσω από την εμφανιζόμενη χρηματοοικονομική απόδοση της 

επένδυσης (ROIC). 

Έτσι η BSC με την μέθοδο της ισορροπημένης στοχοθεσίας εφαρμόζει και 
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αναπτύσσει ένα σύστημα “βασικών δεικτών απόδοσης”, το οποίο μέσω των 

δεικτών αυτών (4 κατηγορίες)166 αποκαλύπτει τον βαθμό επίτευξης των 

στρατηγικών στόχων, που άμεσα ανακλούν την αξία της επιχείρησης, σε κάθε 

χρονική περίοδο. 

Έτσι η BSC περιγράφει την αποδοτικότητα της στρατηγικής της επιχείρησης σαν 

μια αλληλουχία σχέσεων που διαγράφει τα αίτια και τα αποτελέσματα για το επίπεδο 

της εταιρικής απόδοσης και αξίας. 

Οι μετρήσεις είναι οι οδηγοί της απόδοσης, σαν ενδείξεις που δείχνουν στους 

υπευθύνους για το τι πρέπει να κάνουν σήμερα, για να δημιουργήσουν αξίες 

για το μέλλον. 

Έτσι η τεχνική του BSC κινείται σ’ ένα πολυεπίπεδο όχημα, ξεφεύγοντας από 

τα “μονοδιάστατα” μέτρα της απόδοσης όπως είναι π.χ. τα “κέρδη ανά 

μετοχή” (EDS) ή “Απόδοση του κεφαλαίου” (Return on Capital employed-

ROLE).  

Γιατί η επιδίωξη αυτών συνήθως οδηγούν στην επικέντρωση στην επίτευξη 

βραχυχρόνιων οικονομικών στόχων, ενώ αυτό αποθαρρύνει το ανθρώπινο 

δυναμικό και μειώνει το ηθικό του και την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών 

διαμορφώνοντας έτσι (ζημιά) στην μακροχρόνια κερδοφορίας της εταιρείας. 

Συμπερασματικά η τεχνική αξιολόγησης των εταιρικών αποδόσεων BSC 

,επικεντρώνεται στην στρατηγική επίτευξης τόσο των βραχυχρόνιων, όσο και 

των μακροχρόνιων στόχων.  

Δηλαδή από τις “σκληρές” συνιστώσες των βραχυχρόνιων 

χρηματοοικονομικών στόχων απόδοσης, όσο και τις “μαλακές” συνιστώσες με 

δράσεις “μη καθαρών οικονομικών” (χρηματοοικονομικών) στόχων και μέσων 

που διατηρούν και επηρεάζουν την μακροχρόνια κερδοφορία/ αποδοτικότητα, 

που οδηγούν στη μεγιστοποίηση της αξίας.  

Συνοπτικά δε είναι η ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών με λογικές τιμές, 

που βασίζονται στις οργανικά αποτελεσματικές εσωτερικές διαδικασίες, που 

με τη σειρά τους βασίζονται στην “μαθησιακή” ανάπτυξη του προσωπικού και 

την διαθεσιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων και την καινοτομική 

δράση που οδηγούν στη συνεχή “ανανέωση” της ορμής στην αγορά της 

εταιρείας. 

                                            
3 (Financial, Customer, internal business process, learning-innovated and 
growth perspectives) 

 543



3.32.1. «μέτρηση της αξίας στην μελλοντική/ διαχρονική της πορεία.» 

 

Οι συνιστώσες λοιπόν που χρησιμοποιεί το μοντέλο της BSC, δεν είναι ούτε 

νέες, ούτε πρωτότυπες, αφού η αναφορά στα θέματα του σωστού προϊόντος, 

ευχαριστημένων πελατών και του σωστά υποκινημένου και 

κινητροδοτούμενου προσωπικού έχουν αναπτυχθεί σαν ιδιαίτερα κεφάλαια 

στο management, το στρατηγικό167 Μάρκετινγκ και την Διοίκηση των 

ανθρωπίνων πόρων. 1 

{ 

Το καινοτομικό στοιχείο της μεθοδολογίας του BSC συνίσταται στην 

επισήμανση της αλληλεξάρτησης των “άυλων” επιχειρηματικών στοιχείων με 

τους επιδιωκόμενους στόχους και μέσα (πόρους και στρατηγική) που 

χρησιμοποιεί και τα οικονομικά αποτελέσματα που επιδιώκει και 

αποκαλύπτονται με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες. 

Η ικανότητα της Διοίκησης (management) να περιγράφει με σαφήνεια τους 

στρατηγικούς στόχους της εταιρείας με ανάλογους επιχειρηματικούς/ 

επιχειρησιακούς δείκτες/ μέτρα, συνεπάγεται και την ικανότητα διαχείρισης και 

επίτευξης των στόχων και μέσων του “άυλου” ενεργητικού της, που 

περιγράφονται στις τρεις συνιστώσες και εκφράζεται παραστατικά με την 

συνιστώσα των χρηματοοικονομικών δεικτών σχετικά με τα τελικά οικονομικά 

αποτελέσματα (bottom line) όπως ο ROIC και το EPS. 

Η καινοτομία που φέρνει η BSC, είναι στην επισήμανση της ύπαρξης 

συνεχής επαγρύπνησης, για το γεγονός ότι τα μακροπρόθεσμα οικονομικά 

αποτελέσματα θετικά ή αρνητικά, είναι αποτέλεσμα της δυναμικής 

αλληλεξάρτησης των τεσσάρων συνιστωσών της μεθόδου.  

Και ότι διαχρονικά οι τρεις βασικά συνιστώσες συνδιαμορφώνουν την 

κεφαλαιακή αποδοτικότητα (ROCE, EPS) της επένδυσης, και μέσω αυτής την 

εκάστοτε εταιρική αξία (valuation) που αποτυπώνει η τέταρτη 

χρηματοοικονομική συνιστώσα. 

Δηλαδή σε κάθε περίπτωση, οι κλασσικοί χρηματοοικονομικά δείκτες 

καταγράφουν και αποκαλύπτουν την περιουσιακή και κεφαλαιακή διάρθρωση 

της εταιρείας, την διαχειριστική επάρκεια ή μη των λειτουργιών του 
                                            
167 Παπαδάκης Βασίλης:,2002, Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ελληνική και 
διεθνής Εμπειρία--Εκδ. Μπένου Αθήνα 2002) 
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διευθυντικού προσωπικού στο χειρισμό των επιχειρησιακών δεδομένων και 

μέσων και τέλος τα λειτουργικά και συνολικά οικονομικά αποτελέσματα, απ’ τα 

οποία εκτιμάται και η “αποδοτικότητα του επενδυμένου κεφαλαίου” (ROIC). 

Αλλά αυτό είναι απλά το λογιστικό/ επιβεβαιωτικό στοιχείο.  

Δηλαδή ένα “επιφανειακό” στοιχείο/ συνιστώσα, που απλά αποτυπώνει 

λογιστικά το αποτέλεσμα (παραγωγικό και οικονομικό) που δημιουργείται και 

προέρχεται από την αλληλοσύμπλεξη των άλλων τριών συνιστωσών. 

Η δυναμική όμως της μεθόδου BSC οδηγεί με βάση τις λογιστικές 

διατυπώσεις και αποτυπώσεις των χρηματοοικονομικών δεικτών στην εύρεση 

των αιτιωδών σχέσεων, του διαπιστωτικού λογιστικού δείκτη, με τις αιτίες που 

διαμόρφωσαν αυτό το αποτέλεσμα και βασίζεται στο υπόβαθρο των άλλων 

συνιστωσών, από τις οποίες εξαρτάται η διαχρονική οικονομική υγεία και ο 

δυναμισμός κερδών και απόδοσης της εταιρείας. 

Περιληπτικά οι στόχοι, οι δείκτες που μετρούν το βαθμό επίτευξή τους είναι: 

1) Για την χρηματοοικονομική συνιστώσα (επιτεύξεις και προσδοκίες) ως εξής:  
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Πίνακας 26 :Στρατηγικών στόχων -Η αύξηση της απόδοσης του επενδυμένου 
κεφαλαίου και η αυξημένη μερισματική απόδοση 

 Στρατηγικός στόχος ΔΕΙΚΤΗΣ/ ΤΙΜΗ 

1 Η αύξηση της απόδοσης του 

επενδυμένου κεφαλαίου 

ROIC ή ROI/ 10% 

2 Αυξημένη μερισματική απόδοση EPS/ 8% 

3 Ρυθμός αύξησης κερδών/ μερισμάτων g/ 4% 

4 Διαχρονική βελτίωση της εταιρικής 

αξίας 

Ύψος παρούσας αξίας μετοχής 

5 Βελτίωση της κοστολογικής δομής και 

μείωση των σταθερών εξόδων 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗΣ/ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Δείκτης κύκλου εργασιών προς 

κόστος πωληθέντων 

Περιθώριο μεικτού κέρδους 

Επίπεδο του Νεκρού Σημείου 

6 Εξαγωγική διείσδυση και βαθμός 

εξωστρέφειας στην εταιρία 

Δείκτης εξαγωγικής διείσδυσης 

Δείκτης συνολικών πωλήσεων προς 

εξαγωγές/ 35% 

7 Διάρθρωση των εξαγωγικών 

πωλήσεων 

Ποσοστό πωλήσεων σε επί μέρους 

γεωγραφικές περιοχές 

 

 

Πίνακας 27 : Πελατειακή συνιστώσα Δείκτης αύξησης όγκου πωλήσεων 

Α/Α Στρατηγικός στόχος ΔΕΙΚΤΗΣ/ ΤΙΜΗ 

1 Εισαγωγή νέων σειρών προϊόντων σοστό επί των συνολικών πωλήσεων 

ίκτης βαθμού αποδοχής των νέων 

οϊόντων α) του δικτύου β) των 

ταναλωτών 

2 Επισήμανση του κύκλου ζωής του 

προϊόντος με προώθηση και διαφήμιση 

ίκτης αύξησης όγκου πωλήσεων 

σοστού πωλήσεων σε νέους πελάτες και 

αφικές περιοχές 

3 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σχεδιασμού 

και τιμής/ ποιότητας 

ίκτης ποιοτικής υπεροχής προϊόντων 

4 Μείωση ελαττωματικών και βαθμός 

ασφάλειας προϊόντων 

ιθμός ελαττωματικών προϊόντων 

Δείκτης παραπόνων πελατών 

5 Βελτίωση/ αύξηση της καταναλωτικής 

εμπιστοσύνης στην εταιρεία 

Δείκτης καταναλωτικών 

προτιμήσεων--Δείκτης προτίμησης 

ανταγωνιστικών προϊόντων 
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Πίνακας 28.  Εσωτερικές διαδικασίες -Δείκτες συγκριτικού κόστους 

Δείκτες οριακής παραγωγής 
 

Α/Α Στρατηγικός στόχος ΔΕΙΚΤΗΣ/ ΤΙΜΗ 

1 Τυποποίηση των προϊόντων και 

αύξηση της παραγωγικότητας 

Δείκτες συγκριτικού κόστους 

Δείκτες οριακής παραγωγής 

2 Βελτίωση του κόστος παραγγελιών/ 

αποθήκευση 

Δείκτης ύψους αποθεμάτων/ 

μήνα 

Δείκτης κόστος παραγγελιών 

3 Βελτίωση του κόστους ροής της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Logistics 

Management 

Δείκτης αριθμών εκτέλεσης 

παραγγελιών 

Δείκτης μείωσης χρόνου 

διαδρομών 

4 Βελτίωση των διαδικασιών 

συνεργασίας και δημιουργία 

συνεργιών 

Δείκτης κόστους εργασίας προς 

πωλήσεις 

Δείκτης μείωσης κόστος 

λειτουργιών Α, Β 

5 Εργονομία και εκτέλεση παραγγελιών Βελτίωση των χρόνων ετοιμασίες 

και παραδόσεις παραγγελιών 

6 Δημιουργία τμήματος έρευνας/ 

ανάλυσης ανταγωνισμού 

Δείκτης αδυναμιών προϊόντος/ 

ανταγωνιστών 

Ανάλυση S.W.O.T. 

Έρευνα εξωτερικών αγορών 
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Πίνακας 29: Συνιστώσα Μάθησης-Ανάπτυξης-Καινοτομίας- 

   Δείκτες αποδόσεων τμημάτων 

 

Α/Α Στρατηγικός στόχος ΔΕΙΚΤΗΣ/ ΤΙΜΗ 

1 Ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων Δείκτης καινοτόμων προϊόντων 

Δείκτης έρευνας % των πωλήσεων 

2 Προϋπολογισμός επιμόρφωσης-

επανεκπαίδευσης προσωπικού 

Δείκτης εξόδων επιμόρφωσης προς 

διοικητικό κόστος 

3 Πολιτική αναπλήρωσης/ αποχώρησης/ 

προσωπικού και βελτίωση του 

εργασιακού περιβάλλοντος 

Δείκτης απασχόλησης προσωπικού 

4 Αύξηση βαθμού αξιοποίησης νέων 

τεχνολογιών 

Αριθμός απασχολούμενων με 

Internet 

Δείκτης παραγγελιών μέσω Internet 

Δείκτης τεχνολογικών επενδύσεων 

5 Βελτίωση της παρακίνησης/ 

κινητροδότησης 

Δείκτης αποχωρήσεων 

Δείκτης εσωτερικών συγκρούσεων 

Βελτίωσηπαραγωγικότητατμημάτων 

Δείκτης ικανοποίησης από το 

εργασιακό περιβάλλον 

6 Αναδιοργάνωση (reengineering) του 

οργανωτικού σχήματος 

Δείκτες αποδόσεων τμημάτων 

Δείκτης συγκρούσεων 

7 Ανάπτυξη ικανοτήτων και βελτίωση 

λειτουργιών και αποτελεσμάτων 

Δείκτης αύξησης όγκου παραγωγής 

και πωλήσεων 

Δείκτης νέων πελατών και περιοχών 

8 Βελτίωση των διευθυντικών ικανοτήτων 

και τεχνικών προγραμματισμού 

Δαπάνεςεπιμορφωτικών σεμιναρίων 

Διευθυντών 

Προγράμματα εφαρμογής τεχνικών 

προγραμματισμού π.χ. PERT-Gantt κ.λπ. 

EPR-MIS 

 

Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι τα κριτήρια (ή δείκτες) αυτά που 

αναφέρονται παραπάνω δεν έχουν διαχρονική ισχύ, ούτε ισχύουν σ’ όλα τα 

είδη των επιχειρήσεων ανάλογα με τον Βαθμό ανάπτυξης της οικονομίας και 

της επιχείρησης όσον αφορά την ποιοτική στάθμη και χρησιμότητα των 

επιχειρησιακών διαδικασιών. 
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3.32.2. Τα πεδία ελέγχου επίτευξης των στρατηγικών στόχων168 
  

Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε συνοπτικά στους τρόπους και τα μέσα που 

χρησιμοποιούνται στα διάφορα σημερινά πεδία των συνιστωσών του BSC. 

Έτσι στα πεδία ελέγχου της χρηματοοικονομικής συνιστώσας όπως και της 

πελατειακής σε συνδυασμό είναι π.χ. για τον έλεγχο των πωλήσεων. 

a) Ως προς το ύψος και την “κατανομή της αποδοτικότητας των πωλήσεων” 

τα μέγιστα κέρδη προς το σύνολο της αξίας πωλήσεων (ποσοστό) σε 

συνδυασμό με το Μ.Ο. του “Δείκτη μεικτών κερδών/ πωλήσεις” ανά κατηγορία 

προϊόντος. 

b) Όσον αφορά τις οργανωτικές διαδικασίες και τις προγραμματισμού 

διαδικασίες υπάρχουν αρκετές τεχνικές για τον τρόπο οργάνωσης και 

εκτέλεσης των έργων κατά επιστημονικό τρόπο και την μέτρησή τους. 

Όπως τα διαγράμματα Gantt γνωστή σαν “Τεχνική αξιολόγησης και 

Ανασκόπησης Προγράμματος”, αναλύοντας τα συμπλέγματα συμβατών, 

δράσεων και χρόνων για την πραγματοποίησή τους. 

c) Όσον αφορά την μέτρηση της συμβολής δηλ. παραγωγικότητας των 

ανθρωπίνων πόρων, έχει αναπτυχθεί μια σχετική μεθοδολογία από τον Likert 

(1961) για την μέτρηση των ανθρωπίνων μεταβλητών. 

Στη μέθοδο αυτή συνδυάζονται οι λεγόμενες “αιτιολογικές μεταβλητές”, (που 

είναι ο τρόπος εποπτείας ή συνεργατικότητα και συμμετοχική διοίκηση, ο 

βαθμός εργασιακής αλληλεγγύης) που αντανακλούν την κουλτούρα και το 

κλίμα ανθρωπίνων- εργασιακών σχέσεων με τις “παρεμβατικές” μεταβλητές, 

που αναφέρονται στα ζητήματα και πολιτικές παρεμβάσεων από την τυπική 

οργάνωση και το Μάνατζμεντ όπως: 

 το οργανωτικό σύστημα επικοινωνίας και ελέγχου,  

 τους τρόπους παρακίνησης/ κινητροποίησης, και 

 μεθοδολογικές και λοιπές παροχές 

  και μετρώντας τις μεταβλητές αυτές, 

 μπορεί να γίνουν βασικές προβλέψεις και εκτιμώντας για τα αποτελέσματα 

(έστω με πιθανότητα) και άρα μέτρηση της αξίας του ανθρωπίνου δυναμικού, 

                                            
168 Τερζίδης Κωνσταντίνος; Μάνατζμεντ – Στρατηγική Προσέγγιση .--
Σύγχρονη Εκδοτική 
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με βάση το προσδιορισμό της απόδοσης που προσδιορίζει και το ύψος της 

αξίας των ατόμων στο αντίστοιχο χρηματιστήριο της ειδικότητάς τους όπως 

και στην συνέχεια προχώρησε ή διαδικασία για να υπολογισθεί και 

ενσωματωθεί η αξία στον ισολογισμό και η επίδραση στο οικονομικό 

αποτέλεσμα (λ/σμό αποτελεσμάτων χρήσεων). 

 Αυτό γίνεται με την “Λογιστική των Ανθρωπίνων Πόρων” (human resources 

accounting). 

 Οι τρόποι είναι π.χ. η αποτίμηση σε χρήμα α) τον αριθμό και το είδος των 

προσλήψεων, των επιμορφωτικών σεμιναρίων, τις επενδύσεις σε 

προσέλκυση προσωπικού από ειδικευμένες εταιρείες, αφαιρώντας τις 

αποχωρήσεις, μεταθέσεις, υποβιβασμούς, απολύσεις, ποσοστό απώλειας 

πελατών και δείκτη παραπόνων πελατών. 
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3.32.3. ΟΙ προσεγγίσεις στρατηγικής και τεχνικών της μεγιστοποίησης 

της αξίας μιας επένδυσης169 

 

Η εξέταση της αποδοτικότητας μιας επενδυτικής στρατηγικής, σημαίνει τον 

έλεγχό της, ως προς το εάν προσφέρει υψηλά κέρδη-απόδοση με τον 

“ελάχιστο δυνατό κίνδυνο”170 (Johnson G και Scholes K., 1999, Exploring 

Corporate Strategy, 5th edition, London, Prentice Hall, 1999). 

Έτσι εφαρμόζεται: 

 Α) Η εκτίμηση της κερδοφορίας στα πλαίσια της ανάλυσης απόδοσης 

μπορεί να γίνει βασικά με τους εξής τύπους μεθόδων.  

Η πρώτη 1) η “Παρούσα αξία των μελλοντικών χρηματικών ροών” 

(Discounted cash flow) και  

 2) η “Περίοδος επανείσπραξης” (Payback period) και  

3) την “Αποδοτικότητα του απασχολούμενου κεφαλαίου” (Return on 

Capital employed). 

Β) Ακόμα μπορεί να εφαρμοσθεί και η τεχνικη της αναλυσης κοστους/ 

ωφελειας (cost/ benefit analysis), με την ποσοτικοποίηση και την εμμέσων 

αποτελεσμάτων ή και κόστη που μπορούν ν’ αφορούν και ευρύτερα κοινωνικά 

οφέλη. 

Γ) Η ανάλυση αξίας μετόχου. Αφορά ένα κρίσιμο στοιχείο της 

αξιολόγησης ή αξίας που προκύπτει για τον μέτοχο, μέσω της επίπτωσης της 

επιλεγείσας στρατηγικής στο σύνολο της επιχείρησης σαν επιχειρηματικές 

οντότητες. Πλαισιώνεται δε με την “Ανάλυση της Αλυσίδας αξίας” (Value 

chain) της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης. 

Η ανάλυση του κινδύνου που γίνεται κατ’ αρχές με την ανάλυση δεικτών των 

λογιστικών καταστάσεων όπου απεικονίζεται και το επίπεδο κινδύνου που 

αντιμετωπίζει η εταιρία με βάση την χρηματοοικονομική της κατάσταση. 

Αναλύονται και εκτιμώνται συγκεκριμένα οι εξής ομάδες δεικτών: 

 Κεφαλαιακές επάρκειας , 

που δείχνουν την χρηματοοικονομική υγεία και την βιωσιμότητα της εταιρίας ή 

                                            
169 Παπαδάκης Βασίλης: Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ελληνική και διεθνής 
Εμπειρία, Εκδ. Μπένου Αθήνα 2002 
170 Johnson G και Scholes K., 1999, Exploring Corporate Strategy, 5th edition, 
London, Prentice Hall, 1999 
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αντίστοιχα του αυξημένου κίνδυνου χρεοκοπίας. 

- Σχέση ίδιων προς ξένα κεφάλαια 

- Βαθμός δανειακής επιβάρυνση  

- Σύνθεση και των υποχρεώσεων 

- Δείκτης χρηματικής μόχλευσης (love rage) (M.O. Ενεργητικού/ Μ.Ο. των 

ιδίων κεφαλαίων). 

 

2. Δείκτες ρευστότητας  

που δείχνουν την ικανότητα να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις και ανάγκες της, που αν είναι αρνητικά να οδηγήσουν σε 

χρεοκοπία και άρα μείωση της εταιρικής αξίας, ακόμη κι αν το επίπεδο 

κερδοφορίας είναι ικανοποιητικό. 

3. Δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων που δείχνουν αφ’ ενός στην 

αποτελεσματική διαχείρισή της και τον κίνδυνο απαξίωσης από μεγάλα ή 

απαξιωμένα αποθέματα π.χ. προϊόντων ή εμπορευμάτων. 

4. Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις που μπορούν να επιφέρουν σημαντικές 

ζημίες από μια απότομη υποτίμηση του εθνικού νομίσματος (Μπορεί βέβαια 

να προσθέσουμε με την ανάλογη επένδυση σε παράγωγα προϊόντα – 

hedging οπότε ο κίνδυνος αντισταθμίζεται σημαντικά). 

Μπορεί επίσης να ακολουθήσει και η “Ανάλυση Ευαισθησίας” (sensitivity 

analysis) όπου διευρύνεται τι μπορεί να συμβεί αν μεταβληθούν οι βασικές 

υποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται μια επενδυτική στρατηγική και τι 

επιδράσεις (επιπτώσεις) θα έχουμε, από τις τυχούσες (εμφανιζόμενες) 

αποκλίσεις στους στόχους ύψους πωλήσεων ή κερδοφορίας. Δηλαδή ο 

βαθμός ευαισθησίας καθορίζει και το ύψος του κινδύνου από την κάθε 

εναλλακτική επενδυτική στρατηγική. 

Η παραπάνω ανάλυση μπορεί να αυξάνεται και από την “Κατασκευή 

σεναρίων” (scenarios) όπου προβάλλονται πιθανές μελλοντικές καταστάσεις 

από μεταβολές στο οικονομικό, πολιτικοκοινωνικό, χρηματοοικονομικό, 

τεχνολογικό κ.λπ. περιβάλλον. 

Ακόμη εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν πολύπλοκα οικονομετρικά 

μοντέλα ή τεχνικές, όπου ποσοτικοποιούνται στο υπόδειγμα όλοι οι 

παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της επιχείρησης 
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3.32.4.  Ένα σύστημα - πλαίσιο μέτρησης της εταιρικής απόδοσης- η 
BSC171 
 
Ένα «σύστημα αποτίμησης της αξίας» σε πραγματιστική βάση, απο την 
πραγματική ικανότητα παραγωγής και κερδών. 
 

Η τεχνική της BSC είναι στην ουσία ένα “σύστημα σύνθετων δεικτών” ή μια 

ολοκληρωμένη ομάδα στόχων με τους ανάλογους δείκτες απόδοσης. 

 Είναι στην ουσία ένας “μηχανισμός” που συνδέει το όραμα και τις επιδιώξεις 

αποτελεσμάτων με την στρατηγική της εταιρίας και το βαθμό επιτυχούς 

εφαρμογής της. 

Είναι δηλαδή ένα “Σύστημα μέτρησης της εταιρικής απόδοσης” που συνδέει τα 

αποτελέσματα του συστήματος, ταυτόχρονα με τον “μακροπρόθεσμο 

στρατηγικό σχεδιασμό”, που κατά κύριο λόγο επηρεάζει την μελλοντική 

πορεία της επιχείρησης και το είδος και ύψος των αποτελεσμάτων της. 

Άρα η τεχνική της BSC είναι ένα “πλαίσιο μέτρησης της απόδοσης” που 

δίνει μετρήσεις αποτελεσμάτων και αποδοτικότητας, σ’ όλο το επιχειρησιακό 

φάσμα και όλες τις κρίσιμες δραστηριότητες της επιχείρησης. 

Αφορά δηλαδή την ανάλυση και έρευνα στα σημεία-κλειδιά (key indicators) 

εκείνα που εξασφαλίζουν την μελλοντική και διατηρήσιμη οικονομική επιτυχία 

δυναμικής κερδοφορίας των εταιρειών. 

Και γι’ αυτό τον λόγο είναι ένα πολύ αντικειμενικό και ολοκληρωμένο σύστημα 

δεικτών, που μπορούν να αποτιμήσουν την αξία της εταιρείας με βάση την 

εμφανιζόμενη μελλοντική δυναμική της κερδοφορίας της. 

Η αυστηρότητα εκτίμησης της αξίας και εταιρείας (με την BSC), βρίσκεται στο 

ότι οι απλοί δείκτες, όπως:  

 (Το Ρ/Ε) – τιμή προς κέρδη 

 η EPS- κέρδη ανά μετοχή ή  

 ο δείκτης “Κέρδη προς ίδια κεφάλαια”  

είναι απλοί δείκτες και μονοδιάστατα περιγραφικού και μάλιστα ιστορικού 

χαρακτήρα. 

 Τείνουν έτσι να δείχνουν μόνο ένα μέρος της εταιρικής πραγματικότητας και 

να οδηγήσουν έτσι μόνον σε πολύ βραχυπρόθεσμες επιχειρηματικές 
                                            
171 Kaplan R – Norton D: The balanced Scorecard, Harvard Business Review 
(HBR) – 1992 
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διορθωτικές κινήσεις. 

 Κινήσεις ατελούς μάλλον χαρακτήρα, ως προς τον εντοπισμό και την 

θεραπεία των υφισταμένων διαρθρωτικού χαρακτήρα αδυναμιών και 

καταστάσεων, στην όλη λειτουργία του επιχειρηματικού οργανισμού.  

Αυτή είναι η άλλη χρησιμότητα της BSC, πέραν της αποτίμησης της αξίας σε 

πραγματιστική βάση, αφού δείχνει την πραγματική ικανότητα παραγωγής και 

κερδών. 

Δηλαδή η μέθοδος/τεχνική της BSC είναι “ολιστικού” χαρακτήρα, που δείχνει 

τις προτεραιότητες μέτρησης και της αποτίμησης όπως αυτές προκύπτουν από 

τον στρατηγικό σχεδιασμό και τις κατευθύνσεις του, αποτυπώνοντας έτσι την 

αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών διαδικασιών και λειτουργιών, όπως 

αυτές εξασκούνται και εφαρμόζονται, τόσο από το Μάνατζμεντ της εταιρείας, 

όσο και το υπόλοιπο στελεχιακό και ανθρώπινο δυναμικό της. 

Έτσι η μέθοδος/σύστημα της BSC, είναι μέθοδος ανάλυσης της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας μιας επιχείρησης που διαπιστώνει 

κατ’ αρχάς την “συζυγία” ή το συνταίριασμα των “λειτουργικών 

δραστηριοτήτων και διαδικασιών” (όπως αυτές εκτελούνται) με τους 

στρατηγικούς στόχους της εταιρείας και εστιάζει την διαπιστωτική της 

διάσταση στην βελτίωση των “βασικών διαδικασιών” (process) και όχι των 

λειτουργιών (functions) της εταιρίας, γιατί οι διαδικασίες είναι δομικό στοιχείο 

του εταιρικού οργανισμού, ενώ οι λειτουργίες είναι παράγωγες απ’ αυτές τις 

βασικές διαδικασίες όπως είναι π.χ. η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση 

του προσωπικού ή καινοτομική δράση και οι νέες ιδέες στο αντικείμενο της 

εταιρείας και την αγορά/πελατεία της, όσον αφορά την συνολική ικανοποίησή 

του. 

Έτσι οι “μετρητές-κλειδιά” που χρησιμοποιεί η BSC, είναι πολύ αξιόπιστοι 

δείκτες απόδοσης των κρίσιμων δραστηριοτήτων της εταιρείας και γι’ αυτό 

πολύ καλοί μετρητές και της πραγματικής αξίας της δηλαδή της αποτίμησης 

της εταιρείας. 

Και η βάση των μετρήσεων της BSC μετρά και αποτιμά την εταιρεία όχι με 

βάση τα κέρδη και την “Λογιστική κερδοφορία”, αλλά τα Cash flows και την 

“Οικονομική αξία” όπως απαιτούν οι σύγχρονες αρχές της 

χρηματοοικονομικής θεωρίας και Αποτίμησης (Valuation), που είναι πιο 

πλήρεις από πλευράς οικονομικού λογισμού. 
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Αν και η αποτίμηση βασίζεται περισσότερο σε ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ενώ η μέτρηση 

της απόδοσης στα πραγματικά αποτελέσματα. 

Ακριβώς εδώ η μέθοδος BSC δίνει πολύ πιο πραγματιστικές εκτιμήσεις για τις 

προσδοκίες (διαμόρφωσης των μελλοντικών εταιρικών δεικτών) αυτές και 

στον βαθμό αυτό είναι πιο πραγματιστική μέθοδος για την εύρεση της 

αποτίμησης- αξίας της εταιρείας. 

Γιατί σύμφωνα πάλι με την “Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Θεωρία” Η ΑΞΙΑ 

ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ (earning assets) ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ (δηλαδή η 

μεγιστοποίηση της απόδοσης του επενδυθέντος κεφαλαίου). Και αυτή η 

αριστοποίηση / μεγιστοποίηση της επένδυσης είναι συνάρτηση του χρόνου, 

των επιχειρηματικών συνθηκών και βασικά του κινδύνου (risk) της από κλίση 

των αναμενόμενων αποδόσεων από την καθορισμένη (cash flows). 

Και τούτο γιατί τα “Λογιστικά κέρδη” δεν εξομοιώνονται με τα καθαρά ταμειακά 
διαθέσιμα που συνήθως χρησιμοποιούνται σαν βάση για τον υπολογισμό της 
κερδοφορίας. 
 
 

 





 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  
 
 
 
 
 
 
 

Η EΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ KAI TA ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Είπερ γάρ η δικαιοσύνη και η ανδρεία και οι άλλαι αρεταί, διότι των καλών 

πρακτικών, και επαινείται εισίν, δήλον ως και η φρόνησης των επαινούντων αντί είη 

και των εν αρετής τάξει αυτών. 

Αν και η δικαιοσύνη και η ανδρεία και οι άλλες αρετές είναι αξιέπαινες, επειδή οδηγούν στο να 

κάνουμε το καλό, είναι φανερό πως και η φρόνηση θα είναι από τα αξιέπαινα και από εκείνα 

που κατατάσσονται μαζί με τις αρετές. 

Αριστοτέλης Μεγάλα Ηθικά Α  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 . 

  

 

Η ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ   ΕΡΕΥΝΑ KAI TA ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 

 
4.1. Ο«Διεθνής οδηγός κινδύνου χώρας» - «International Country Risk Guide». 
–ΙCRG. 
 
4.1.1.  Το περιεχόμενο των μεταβλητών του συστήματος ΙCRG, για την μέτρηση του 
πολιτικού κινδύνου στις διαφορές χώρες. 
 
 Η  διαβάθμιση  της   μέτρησης του κινδύνου μέσω  ποιοτικών  εκτιμήσεων.  
 

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο “The Handbook of Country and Political 

Risk”,που δημοσιεύεται από τις «Υπηρεσίες Πολιτικού Κινδύνου»- Political  

Risk Services (1998), ανάμεσα στις παγκόσμιες οργανώσεις οι οποίες 

στηριζόμενες στην πολυετή εμπειρία τους, προσδιορίζουν τους δείκτες 

παγκόσμιας ανάπτυξη και κινδύνου είναι ο Διεθνής οδηγός κινδύνου χώρας - 

International Country Risk Guide (ΙCRG)172.  

Το υπόδειγμα ΙCRG173 για την πρόβλεψη του οικονομικού, χρηματοοικονομικού 

και πολιτικού κινδύνου δημιουργήθηκε το 1980 από τους εκδότες των 

Ιnternational Reports, όπου αποτελούσε εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο σχετικά 

με τη διεθνή χρηματοδότηση και τα οικονομικά.  

Εμείς επιλέξαμε να εφαρμόσουμε για την δόμηση του ερωτηματολογίου, την μέθοδο 

του ΙCRG που αναλύουμε αμέσως παρακάτω . 

Ο διεθνής οδηγός κινδύνου χώρας (ΙCRG),παρέχει τις εκτιμήσεις για 140 

χώρες σε μηνιαία βάση.  

Η εκτίμηση του περιλαμβάνει τρεις υποκατηγορίες κινδύνου: τον πολιτικό 

κίνδυνο, τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο και τον οικονομικό κίνδυνο, και  

δημιουργείτε    ένας  ξεχωριστός  δείκτης για  κάθε  μια  από τις τρεις  

                                            
172 Δούμπος  Μ. , Κοσμίδου Κ, Ζοπουνίδης Κ., Γιαννακάκκη Δ., 2002,  
Ανάλυση και εκτίμηση κινδύνου χωράς (country risk) θεωρητική και εμπειρική 
προσέγγι-ση, σελ 39,  Κλειδάριθμος 
173 Erb B. Claude, Harvey R. Campbell, Viskanta E. Tadas. Political Risk, 
Economic Risk, and Financial Risk, Financial Analysis Journal, 
November/December 1996., page 31. 
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κατηγορίες  κινδύνου..  

 Τα αποτελέσματα αξιολόγησης174 του πολιτικού κινδύνου βασίζονται στην υποκειμενική ανάλυση 

του προσωπικού από τις διαθέσιμες πληροφορίες και  εκτιμήσεις.  

Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικού  κινδύνου βασίζονται στην αντικειμενική 

ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων, και  τα αποτελέσματα  του  οικονομικού  

κινδύνου   βασίζονται  στην  ανάλυση ενός  μίγματος  ποσοτικών  και  

ποιοτικών   πληροφοριών..  

 

Δείκτες παγκόσμιας ανάπτυξης και της ανάλυσης πολιτικού κινδύνου. 

Υπάρχουν μια σειρά Ιδιωτικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις που παράγουν 

τους ανάλογους δικούς τους δείκτες παγκόσμιας ανάπτυξης και της ανάλυσης 

πολιτικού κινδύνου. 

Οι οργανώσεις που παρουσιάζονται παρακάτω, αποτελούν ιδιωτικές και μη 

κυβερνητικές οργανώσεις ,οι οποίες στηριζόμενες στη διανομή των στοιχείων 

τους και την πολυετή εμπειρία τους προσδιορίζουν τους δείκτες παγκόσμιας 

ανάπτυξης.  

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο “The Handbook of Country and Political 

Risk”,που δημοσιεύεται από τις «υπηρεσίες πολιτικού κινδύνου», Political Risk 

Services (1998), μερικοί από τους παγκόσμιους εμπορικούς εκδότες της 

ανάλυσης πολιτικού κινδύνου και κινδύνου χώρας αποτελούν τους: 

 Business Environment Risk Intelligence (ΒΕRΙ) Α. Ε. 

 Εeconomist Intelligence Union (ΕIU) 

 Περιοδικό Euromoney 

 Περιοδικό Θεσμικός επενδυτής – Institutional Investor 

 Moody’s υπηρεσία επενδυτών 

 Πολιτικές υπηρεσίες κινδύνου – Pοlitical Risk Services  

 Standard & Poor’s Rating Group (S&P 

 Διεθνής οδηγός κινδύνου χώρας - Iinternational Country Risk Guide 

(ΙCRG) 

Κάθε ένας από τους προαναφερόμενους οργανισμούς συγκεντρώνει μια σειρά 

από ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σε ένα ενιαίο ευρετήριο ή μια εκτίμηση 

                                            
174 Δούμπος  Μ. , Κοσμίδου Κ, Ζοπουνίδης Κ., Γιαννακάκκη Δ., 2002,  
Ανάλυση και εκτίμηση κινδύνου χωράς (country risk) θεωρητική και εμπειρική 
προσέγγι-ση, σελ 39,  Κλειδάριθμος 
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(Erb etal.,1996).  

Συγκεκριμένα τα International Investor και το Euromoney εκδίδουν ομότιτλα 

περιοδικά σε μηνιαία βάση με εκτιμήσεις για τη δανειοληπτική ικανότητα των 

χωρών, βασιζόμενα σε πληροφορίες που προέρχονται από διεθνείς τράπεζες.  

Αντίστοιχα η υπηρεσία επενδυτών Moody’s και η Standard & Poor’s 

δημοσιεύουν εκτενή οικονομικά στοιχεία για το χρέος των χωρών. 

Το «Business Environment Risk Intelligence»- (BERI), είναι ένας ιδιωτικός 

οργανισμός, ο οποίος αναλύει εκτιμήσεις κινδύνου χώρας και πραγματοποιεί 

προβλέψεις για 140 χώρες, για τις οικονομικές, χρηματοοικονομικές, νομι-

σματικές, λειτουργικές και πολιτικές συνθήκες που αποτελούν ολόκληρο το 

πλήθος των μεταβλητών του συστήματος αυτου.  

Συγκριτικά παραθέτουμε και την δομή σε πολύ γενικούς όρους ενός ανάλογου 

συστήματος της Standard & Poor’ s. 

Ο Standard & Poor’ s Rating Group (S&Ρ) 

Ο οργανισμός S&Ρ διαθέτει οικονομικές πληροφορίες για σχεδόν 140 έτη με 

ανεξάντλητη διορατικότητα και αντικειμενικότητα, τόσο στον τομέα της 

ανάλυσης πληροφοριών όσο και στον τομέα της έρευνας. Ο S&Ρ παραμένει ο 

διαπρεπής παγκόσμιος οργανισμός των ανεξάρτητων οικονομικών αναλύσεων 

και πληροφοριών πα μένοντας πιστός ακόμη και σήμερα σε εκείνη την αρχική 

αποστολή του. 

Δεδομένου ότι οι οικονομικές αγορές έχουν γίνει πιο σύνθετες κατά τη διάρκεια 

τελευταίου αιώνα, η οικονομική κοινότητα έχει αναζητήσει όλο και περισσότερο 

ανεξάρτητη ανάλυση των S&Ρ καθώς επίσης και τις πληροφορίες για τις 

μετοχές ομόλογα, τα αμοιβαία κεφάλαια και για κάθε άλλο μέσο επένδυσης 

 

Ο «Διεθνής οδηγός του κινδύνου χώρας» – ΙCRG 

International Country Risk Guide (ΙCRG). 

Ο «διεθνής οδηγός κινδύνου χώρας»-«International Country Risk Guide» 

ΙCRG, παρέχει τις εκτιμήσεις για 140 χώρες σε μηνιαία βάση.  

Η εκτίμηση του περιλαμβάνει μεταβλητές, οι οποίες εμπλέκονται σε τρεις 

υποκατηγορίες κινδύνου: τον πολιτικό κίνδυνο, τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο 

και τον οικονομικό κίνδυνο.. 

Ο   διεθνής οδηγός ΙCRG, συμβουλεύει εκ των προτέρων τους χρήστες για τα 

στοιχεία και τα βάρη που ενσωματώνονται στο σύστημα αξιολόγησης, 
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προκειμένου να στραφεί η εκτίμηση στις ιδιαίτερες επενδυτικές ανάγκες της 

εταιρίας.  

Με τα αποτελέσματα μπορούμε να περιγράψουμε το σενάριο της "καλύτερης 

περίπτωσης" και το σενάριο της "χειρότερης περίπτωσης" και αυτό παρέχει 

στους διευθυντές εκτιμήσεις για ορισμένες πιθανότητες μελλοντικών προοπτικών, 

πάνω στις οποίες μπορεί να κάνει κρίσεις για τις ανάγκες διαχείρισης ή 

ασφάλειας κινδύνου της εταιρίας. 

Το υπόδειγμα ΙCRG για την πρόβλεψη του οικονομικού, χρηματοοικονομικού 

και πολιτικού κινδύνου δημιουργήθηκε το 1980 από τους εκδότες των 

Ιnternational Reports όπου αποτελούσε εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο σχετικά 

με τη διεθνή χρηματοδότηση και τα οικονομικά, για να καλυφθούν οι ανάγκες των 

χρηστών και για να προσφερθεί μια ανάλυση των πιθανών κινδύνων για τις 

επιχειρησιακές διεθνείς διαδικασίες 

Ένα από τα πλεονεκτήματα του υποδείγματος ΙCRG175 είναι ότι επιτρέπει στους χρήστες να 

πραγματοποιήσουν τις δικές τους αξιολογήσεις κινδύνου, βασιζόμενοι στο υπόδειγμα 

ΙCRG ή να τροποποιήσουν το υπόδειγμα για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις 

τους.  

Το δικό μας ερωτηματολόγιο ακολουθεί μια τροποποιημένη μορφή του ΙCRG, 

προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες των Βαλκανικών χωρών (Βουλγαρία). 

Το υπόδειγμα ΙCRG Χρησιμοποιείτε από θεσμικούς επενδυτές, τράπεζες, 

πολυεθνικές εταιρίες, εισαγωγείς, εξαγωγείς, εμπόρους ξένου συναλλάγματος και 

από ένα πλήθος άλλων ενδιαφερόμενων. 

Το υπόδειγμα ΙCRG τους βοηθά να προσδιορίσουν πώς ο οικονομικός, 

χρηματοοικονομικός και πολιτικός κίνδυνος, έχει επιπτώσεις στην 

επιχείρηση τους.  

 

  

                                            
175 Erb B. Claude, Harvey R. Campbell, Viskanta E. Tadas. Political Risk, 
Economic Risk, and Financial Risk, Financial Analysis Journal, 
November/December 1996. 
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4.1.2.    Τα «συστατικά στοιχειά» που συνθέτουν τον πολιτικό κίνδυνο. 
  
 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ : Παρουσίαση    του  ερωτηματολογίου έρευνας. 

 

Η σημαντικότητα της αξιολόγησης του πολιτικού κινδύνου στην επενδυτική 

πρακτική σήμερα είναι πιο σύνθετη έννοια, γιατί το διεθνές πολιτικό και 

οικονομικό σύστημα, περνάει μια μεταβατική εποχή, όπου έχει αυξηθεί το 

στοιχείο της πολιτικής αστάθειας, πολλές φορές προς μία μη γραμμικά 

ελεγχόμενη, χαοτική κατάσταση.  

Είναι άξιο παρατήρησης να ερευνήσουμε ποια μπορεί (ή πρέπει) να είναι η 

αντίδραση των επιχειρηματιών η των μάνατζερ η των επενδυτών, που 

παρακολουθούν την αγορά και τις εμφανιζόμενες εξελίξεις, για κάποια γεγονότα 

ή «κάποιες εξάρσεις» στις αγορές, που αναφέρονται σε σημαντικά γεγονότα, 

πολλά από τα οποία είναι πολιτικού χαρακτήρα.  

Αυτό ακριβώς συλλέγεται με το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιούμε στην 

παρούσα έρευνα. Το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε ελληνικές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην Βουλγαρία. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε (με 

συνέντευξη) από επιχειρηματίες και τους ζητήθηκε να απαντήσουν σε κάθε 

ερώτηση έκφρασης γνώμης με ποιοτική κλίμακα, που είχε τρεις κατηγορίες 

απαντήσεων, ισχυρή, μέτρια, χαμηλή. Σκοπός μας είναι να αναλύσουμε τις 

αντιλήψεις των επιχειρηματιών για τις εξελίξεις των παραγόντων που 

μελετήσαμε.  

Το ερωτηματολόγιο, περιλάμβανε συνολικά 54 ερωτήσεις που αφορούσαν την 

οικονομική και πολιτική κατάσταση της χώρας και τους κινδύνους της 

επιχείρησης, τις οικονομικές προσδοκίες, την αποτυχία οικονομικών σχεδίων, 

την πολιτική ηγεσία, την εξωτερική σύρραξη, τη διαφθορά δημοσίου τομέα, τον 

επηρεασμό του στρατού στην πολιτική, τη συμμετοχή της οργανωμένης 

θρησκείας στην πολιτική, τις συνθήκες νόμου και τάξης, τις φυλετικές και εθνικές 

εντάσεις, την πολιτική τρομοκρατία, τον εμφύλιος πόλεμος, την ποιότητα 

γραφειοκρατίας, την αθέτηση δανείου, την καθυστερημένη πληρωμή πιστώσεων 

προμηθευτών, την αποκήρυξη συμβολαίου από την κυβέρνηση, τις απώλειες 

από τον έλεγχο συναλλάγματος, κ. α. 

Η κάθε ερώτηση όπως αναφέραμε αντιστοιχεί σε απαντήσεις σε κλίμακα ισχυρή, 

μέτρια, χαμηλή. Συνολικά έχουμε ένα πίνακα δεδομένων 63 επιχειρήσεων με 54 
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στήλες μεταβλητών.  

Μας ενδιαφέρει η συνολική παρουσίαση των ερωτήσεων και οι μεταξύ τους 

σχέσεις αν υπάρχουν.  

Έτσι μετατρέπουμε των πίνακα δεδομένων, δημιουργώντας έναν πίνακα 

συμπτώσεων όλων των κατηγοριών των μεταβλητών όπως φαινετε στον πίνακα 

των CROSSTABS που παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσης.  

Τα γενικά αποδεκτά συστατικά στοιχεία, που συνθέτουν τον πολιτικό κίνδυνο 

(POLITICAL RISK) μιας χώρας αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 

Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται με την στατιστική σημαντικότητα τους και και 

την κλίμακα βαρών-στάθμισης, δηλ. τους Βαθμούς αξιολόγησης που 

χρησιμοποιούνται για τη διαβάθμιση του Πολιτικού κινδύνου των διαφόρων 

χωρών (για επιλογή είτε άμεσων είτε έμμεσων επενδύσεων στις 

κεφαλαιαγορές). 
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4.1.3. Κατηγορίες και συστατικά του πολιτικού κινδύνου 

Πίνακας 30: Kκατηγορίες και συστατικά του πολιτικού κινδύνου 

 

Κωδικός-

Ακολουθίας 

Συστατικό στοιχείο Πολιτικού 

κινδύνου 

 

Μέγιστος Βαθμός 

αξιολόγησης-στάθμισης  

A Κυβερνητική σταθερότητα και βαθμός 

λαϊκής στήριξης της κυβέρνησης. 

12 

B Κοινωνικοοικονομικές συνθήκες 

Α)ανεργία / φτώχεια 

Β)καταναλωτική εμπιστοσύνη. 

12 

C Επενδυτικό προφίλ της χώρας 

(με βάση ειδικούς παράγοντες) 

  9 

D Εσωτερική σύγκρουση και βαθμός 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

  9 

E Εξωτερική σύγκρουση-Διεθνείς διαφορές.   6 

F Διαφθορά  

α) Κρατικού μηχανισμού  

β) Εμπορικών συναλλαγών-αγοράς 

12 

G Βαθμός παρέμβασης στρατού στην 

πολιτική 

  4 

H Παρέμβαση της θρησκείας στην πολιτική   4 

I Ύπαρξη συνθήκων "Νόμου και Τάξης" 12 

J Εθνικές εντάσεις (μειονοτήτων)   5 

K Δημοκρατικότητα της διακυβέρνησης και 

υιοθέτηση νέων πολιτικών Αξιών 

Ευρωπαϊκού τύπου. 

  9 

L Ποιότητα της Γραφειοκρατίας και βαθμός 

προσαρμοστικότητας προς Ευρωπαϊκές 

λειτουργικές δομές. 

  6 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΩΝ 

 100 

 

Αναλύουμε στην συνέχεια κάθε συστατικό των παραπάνω ερωτήσεων.  
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4.1.4. Τα επι μέρους περιεκτικά στοιχειά του κάθε παράγοντα πολιτικού 
ρίσκου. 
 
Α. ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ (Government Stability) 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
Ισχυρή  

Μέτρι

α 
 

Μικρ

ή 

Α.1. Κυβερνητική ενότητα και συνοχή  4  2  0 

Α.2. Νομοθετική της ισχύς μέσω της 

βουλής 

 
4  2  0 

Λαϊκή υποστήριξη των κυβερνητικών 

στόχων και του τρόπου διακυβέρνησης. 

 
4  2  0 

ΟΛΟ  12 

 
 6  0 

 Προσδιορίστε εδώ( με βάση τον παραπάνω πίνακα) την ικανότητα της 

κυβέρνησης προς δύο κατευθύνσεις: 

α) να εφαρμόσει και να διεκπεραιώσει τους στόχους με βάση το κατατεθέν 

κυβερνητικό πρόγραμμά της. 

β) την ικανότητά της να έχει μια διατηρήσιμη ισχύ, με ενότητα στόχων και 

επιδιώξεων και ταυτόχρονη λαϊκή αποδοχή και υποστήριξη. 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για όλες τις υποερωτήσεις το ενδεικτικό σκορ - αριθμός 

προσδιορίζει τα εξής: Ένα σκορ 4 δείχνει πολύ χαμηλό ρίσκο ενώ ένα μηδέν 

δείχνει πολύ υψηλό ρίσκο.) 

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ (απάντηση με ναι και όχι)  
Ισχυρή  

Μέτρι

α 
 

Μικρ

ή 

Β.1. Ύψος (ποσοστό) ανεργίας  4  2  0 

Β.2. Καταναλωτική εμπιστοσύνη  4  2  0 

Επίπεδο φτώχειας(κάτω του ορίου 

διαβίωσης)  

 
4  2  0 

ΟΛΟ  12  6  0 

Με την ερώτηση αυτή αξιολογούνται οι κοινωνικοοικονομικές πιέσεις α) 
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εργασιακές πιέσεις β) στο κοινωνικό επίπεδο, που θα μπορούσαν: 

1) να περιορίσουν την κυβερνητική δράση ή  

2) 2)να τροφοδοτούν την κοινωνική δυσαρέσκεια ενάντια στην 

κυβέρνηση. 

C. TO ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. 

 Αναλύετε το συνολικό επενδυτικό προφίλ της χωράς με βάσει τα οικονομικά 
κοινωνικά και πολίτικα χαρακτηριστικά της, όπως διαγράφονται από τις 
συγκεκριμένες συνθήκες της 
Με βαθμολόγηση από 1-12. 

D. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 

Εδώ αξιολογείται ο βαθμός της εσωτερικής πολιτικής σύγκρουσης στο 

εσωτερικό της χώρας από κοινωνικές, θρησκευτικές, πολιτιστικές, οικονομικές 

ή άλλες κοινωνικές ομάδες ή ομάδες συμφερόντων και η πραγματική ή και 

πιθανή επίτευξή τους στην κυβέρνηση και την κυβερνητική πολιτική σε σχέση 

με τους στόχους της. Το μέγιστο σκορ βαθμολόγησης στα υποπεριεχόμενα 

είναι (σκορ 4) όταν στη χώρα υπάρχουν ήπιες αντιπαραθέσεις που δε 

φθάνουν στα άκρα να διαταράξουν την ομαλή πολιτική, οικονομική και 

κοινωνική ζωή, ενώ το χαμηλότερο για τις χώρες που είναι κοντά σε συνθήκες 

εμφυλίων πολέμων ή συγκρούσεων (σκορ 0). 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ (σημειώστε ναι η όχι )  
Ισχυρή  

Μέτρι

α 
 

Μικρ

ή 

D.1. Συνθήκες εμφυλίου πολέμου ή έντονες 

συγκρούσεις που αποδιαρθρώνουν την 

οικονομική λειτουργία . 

 

4  2  0 

0D.2. Τρομοκρατία ή έντονη πολιτική βία και 

συγκρούσεις 

 
4  2  0 

Πολιτική αταξία και απορρύθμιση  4  2  0 

ΟΛΟ  12  6  0 
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Ε. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ (12 μονάδες) 

Εδώ αξιολογούμε αφ' ενός τον κίνδυνο για την κυβερνητική θητεία από 

ξένες (εξωτερικές) δράσεις ή ενέργειες που κινούνται σε μια ζώνη από "μη 

βίαιες εξωτερικές πιέσεις", όπως διπλωματικές πιέσεις, παρακράτηση ποσών 

βοήθειας ή χρηματοδοτήσεων ή άλλων πόρων, εμπορικούς περιορισμούς ή 

αποκλεισμούς, εδαφικές διεκδικήσεις ή διαφιλονικίες, οικονομικές κυρώσεις 

κ.λ.π. μέχρι τη βίαια εξωτερική πίεση με διάφορες προκλητικές ενέργειες και 

παραβιάσεις της κυριαρχίας όπως οι διασυνοριακές συγκρούσεις και η απειλή 

πολέμου (Casus belli). 

Θεωρείται ότι όλες οι παρακάτω εξωτερικές συγκρούσεις μπορούν να 

επηρεάσουν τις ξένες επιχειρηματικές προ8έσεις εγκατάστασης στην χώρα με 

πολλούς τρόπους που μπορούν να ξεκινούν από επιχειρηματικούς 

περιορισμούς ή κυρώσεις ή απαγορεύσεις συγκεκριμένων επενδυτικών 

σχεδίων. 

Επίσης εμπλοκές στην ροή ή την κατανομή των οικονομικών πόρων και 

μέσων, ή και βίαιες ανακατατάξεις στην οικονομική και κοινωνική δομή και 

τους συσχετισμούς που διαμορφώνουν ανακατατάξεις ισχύος και θέσεων. 

Έτσι τα υποπεριεχόμενα είναι: 

 

Ε.1. Πόλεμος ή πολεμικές συνθήκες  4  2  0 

Ε.2. Διασυνοριακή σύγκρουση - Αμφισβητήσεις  4  2  0 

Ξένες - εξωτερικές πιέσεις ή κυρώσεις ή εμπλοκές 

πόρων ή αναιρέσεις σχεδίων 

 
4  2  0 

ΣΥΝΟΛΟ  12  6  0 
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F. ΔΙΑΦΘΟΡΑ (Corruption) 

Αξιολογείτε η διαφθορά του πολιτικού συστήματος, λειτουργικά, θεσμικά και 

κοινωνικά. 

Η διαφθορά αξιολογείτε σε σχέση με την προκαλούμενη "δυσκαμψία" και την 

αποδιάρθρωση του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος, όπου 

λειτουργεί η επιχείρηση, θέτοντας τεράστια εμπόδια, περιορισμούς και 

διλήμματα στους τρόπους συμπεριφοράς και άμυνας της επιχείρησης. 

Η διαφθορά επίσης πρέπει να εκτιμηθεί από τη σκοπιά:  

α) της μελέτης της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας, και 

β) της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας της επιχειρήσεως. 

Επίσης πρέπει να εκτιμηθούν καταστάσεις και πρακτικές που υποθάλπουν 

γεννούν και αναπαράγουν την αξιοκρατία, την ευνοιοκρατία που συνδέονται 

με την πολιτική πατρωνία και τον νεποτισμό, γεγονότα που υποσκάπτουν την 

αξιόπιστη λειτουργία και την αποδοτικότητα του πολιτικού συστήματος που 

οφείλει να υπηρετεί τη γενική ανάπτυξη της χώρας, των επιχειρήσεων και των 

ξένων επενδύσεων. 

Οι πιο γνωστές ή κοινές πρακτικές διαφθοράς που αντιμετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις είναι οι απαιτήσεις για: 

Ι) ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ καταβολές (κοινώς λάδωμα ή μίζα) που συνδέεται με τις 

παρακάτω διαδικασίες ή πράξεις:  

) 

  Συναλλαγματικός έλεγχος  A  B  C 

  Φορολογικές διευθετήσεις ή διακανονισμός 

κλεισίματος υποθέσεων 

 
A  B  C 

  Άδειες εισαγωγών ή εξαγωγών από τελωνειακές 

αρχές ή υπουργεία 

 
A  B  C 

  Αστυνομική προστασία από συμμορίες εκβιαστών 

ή εγκλήματος 

 
A  B  C 

  Λήψη δανείων από Τράπεζες  A  B  C 

  Σε φαινόμενα οργανωμένου εγκλήματος (Μαφία, 

κ.λ.π.) 

 
A  B  C 

ΥΝΟΛΟ  6  4  0 

(αξιολογήστε με A, B, C, ο βαθμός κινδύνου:  
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με Α το υψηλότερο κίνδυνο πίεσης από διαφθορά. Το σύνολο των βαθμών θα 

είναι 6,4,0.) 

ΙΙ) Από τις Μορφές (τύπους) –και τρόπους διαφθοράς: 

(βαθμολογήστε με A, B, C, το βαθμό ύπαρξης των παρακάτω μορφών, με το 

Α τον υψηλότερο βαθμό υπάρξεως των φαινομένων διαφθοράς) 

 

  Ευνοιοκρατία   A  B  C 

  Οικογενειοκρατία - νεποτισμός  A  B  C 

  Φαινόμενα πατρωνίας ή ελέγχου υπηρεσιών ή 

λειτουργιών 

 
A  B  C 

  Μυστικές χρηματοδοτήσεις κομμάτων  A  B  C 

  Έλεγχος εργασιακών τοποθετήσεων (job 

reservation) 

 
A  B  C 

  Ύποπτες σχέσεις συναλλαγών πολιτικών με ισχύ 

με τις επιχειρήσεις για προστασία ή κατακυρώσεις 

έργων 

 

A  B  C 

  Παράτυπη προώθηση συμφερόντων από 

κρατικούς λειτουργούς ή πολιτικούς 

 
A  B  C 

  Πρακτικές καλύψεων ή προστασίας παρανομιών 

ή συμφερόντων 

 
A  B  C 

ΣΥΝΟΛΟ  6  4  0 
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ΙΙΙ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ. 

Εφ΄ όσων υπάρχουν τα παραπάνω φαινόμενα, ποιος υποθέτετε ή 

υπολογίζετε ότι είναι ο βαθμός επίπτωσής τους στα παρακάτω:  

(Α= μεγάλη, Β= μέτρια, C= μικρή). 

  Ανελαστικοί και ανεπαρκείς έλεγχοι των 

παράνομων επιχειρησιακών πρακτικών. 

 
A  B  C 

  Ανεπάρκεια ελέγχου και αδυναμίες ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

των στόχων της Εθνικής οικονομίας 

 
A  B  C 

  Ανεπάρκεια επενδύσεων και επίτευξης των 

αναπτυξιακών στόχων της οικονομίας. 

 
A  B  C 

  Πρόσκληση πληθωριστικών πιέσεων και 

ελλειμματικότητα του ισοζυγίου των πληρωμών. 

 
A  B  C 

  Εμφάνιση φαινομένων "ΜΑΥΡΗΣ ΑΓΟΡΑΣ" και 

απώλεια δημοσιονομικών εσόδων. 

 
A  B  C 

  Λαϊκή δυσαρέσκεια και αίσθημα δυσφορίας που 

οδηγεί σε απώλεια υπευθυνότητας πολιτών (για 

τη σωστή λειτουργία τόσο της οικονομίας όσο και 

των επιχειρήσεων) 

 

A  B  C 

ΣΥΝΟΛΟ  6  4  0 

 570



G. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

Η επέμβαση των στρατιωτικών και άλλων δυναμικών ομάδων στα 

πολιτικά πράγματα, είναι μία αντιδημοκρατική πράξη και πρακτική, αφού δεν 

εκλέγονται η επιλέγονται και δεν έχουν την έγκριση και εμπιστοσύνη των 

πολιτών. 

 Επιπλέον η εμπλοκή τους, πάντα έχει επίπτωση με υπερβάσεις στα 

κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού, για μεγάλες δαπάνες όπλων. 

Η στρατιωτική εμπλοκή, είτε με άμεση κατάληψη της εξουσίας, είτε με 

εμφανή και ισχυρή επιβολή των απόψεων της, δημιουργεί εμπλοκές στον 

ελεύθερο ανταγωνισμό και την κίνηση των συντελεστών παραγωγής διεθνικά. 

Με βάση τα παραπάνω πόσο εκτιμάτε (με βάση τον υπαρκτό βαθμό 

παρέμβασής τους - Α ο υψηλότερος) 

 Την αύξηση του επιπέδου διαφθοράς της χώρας  A  B  C 

 Την αδυναμία των κυβερνήσεων να έχουν τον 

πρώτο και αποφασιστικό ρόλο στις επιλογές 

διαχείρισης των δημοσιονομικών. 

 

A  B  C 

 Πόσο εμποδίζει τις ομαλές διεθνείς συναλλαγές 

και σχέσεις 

 
A  B  C 

ΣΥΝΟΛΟ  6  4  0 

 

 

H .ΥΠΑΡΞΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΝ 

Η ύπαρξη θρησκευτικών εντάσεων που μπορεί να οφείλονται στην επίδραση 

μιας κυρίαρχης θρησκευτικής ομάδας, είτε να κυριαρχήσει με την επιβολή της 

στις κυβερνητικές αποφάσεις, είτε να αντικαταστήσει τους αστικούς νόμους με 

τους θρησκευτικούς νόμους, αποκλείοντας τις άλλες θρησκείες από τις 

πολιτικές και κοινωνικές διεργασίες, καταπιέζοντας ταυτόχρονα τις 

θρησκευτικές ελευθερίες.  

Θέλει δε να εκφράζει την ταυτότητά του, ανεξάρτητα από το σύνολο της 

χώρας.Ο κίνδυνος συνίσταται και εκφράζεται από την επιβολή στενόμυαλων 

πρακτικών και πολιτικών μέχρι και την πρόκληση κοινωνικών ταραχών και 
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συγκρούσεων. 

Με βάση τα παραπάνω βαθμολογήστε πόσο είναι υπαρκτή στην χώρα 

(Βουλγαρία) τέτοιοι κίνδυνοι: 

  Υπάρχ

ει 

 Κίνδυνος να 

εμφανιστεί στο 

μέλλον 

Δεν υπάρχει τέτοιου είδους παρέμβαση 

(δηλ. θρησκευτικών ομάδων & εντάσεων) 

    

 Μεγάλ

ο 

 Μέτρι

ο 

 Μικ

ρό 

Υπάρχει θέμα θρησκευτικών εντάσεων από 

κάποια ομάδα 

 Μεγάλ

ο 

 Μέτρι

ο 

 Μικ

ρό 

ΣΥΝΟΛΟ  6  3  0 

 

 

Ι. ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ "ΝΟΜΟΥ & ΤΑΞΗΣ" 

 

Τα υποπεριεχόμενα που πρέπει να εκτιμηθούν - βαθμολογηθούν είναι 

η σωστή και ανεμπόδιστη εφαρμογή των νόμων και της ισχύος των χωρίς 

δυνατότητα εκπτώσεων ή μερικής εφαρμογής από μέρους των διαφόρων 

οργάνων του κράτους και της κυβέρνησης. 

Ενώ στο θέμα της ΤΑΞΗΣ αναφέρεται η προθυμία των ευρύτερων 

λαϊκών στρωμάτων να σέβονται και να τηρούν το νόμο. 

Έτσι βαθμολογήστε με 3 (υψηλότερο βαθμό) την ύπαρξη του νομικού 

δικαίου συστήματος και με 1 τον χαμηλότερο βαθμό για αυτό που είναι 

διαπεράσιμο από πολλά «εγκλήματα» και παραβιάσεις των νόμων. 

 Εδώ επίσης, μπορεί να ενταχθεί και η ύπαρξη πολλών μη νόμιμων 

απεργιών, για τις οποίες δεν υπάρχουν οι ανάλογες κυρώσεις. 

Με βάση τα παραπάνω βαθμολογείστε τον κίνδυνο της χώρας με τα 

παρακάτω: 
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 Μεγάλ

η 
 

Μέτρι

α 
 

Μικ

ρή 

Τήρηση των νόμων και διατάξεων από τα 

πολιτειακά και κυβερνητικά όργανα 

 

2  1  0 

Λαϊκή στήριξη και αποδοχή των νόμων  
2  1  0 

Ύπαρξη παράνομων απεργιών ή στάσεων 

εργασίας μη νόμιμων η μη δικαιολογημένων.

 

2  1  0 

ΣΥΝΟΛΟ  6  3  0 
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J. ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ (Ethnic Tensions) 

 

Η αναφορά γίνεται εδώ για τον βαθμό ύπαρξης εντάσεων και συγκρούσεων, 

εθνικιστικού, ρατσιστικού χαρακτήρα ή ακόμη και γλωσσικών διαιρέσεων. 

Αν σε αντιτιθέμενες ομάδες (για παραπάνω αιτίες) εμφανίζουν υψηλό 

βαθμό έντασης, και μη διάθεση συνδιαλλαγής και απροθυμία συμφωνίας, 

δώστε χαμηλό βαθμό. 

Αν οι εντάσεις είναι ελαχιστοποιημένες και υπάρχει διάθεση επίλυσης 

των διαφορών τότε πρέπει να βαθμολογηθούν σε υψηλό βαθμό. 

 Μεγάλ

η 
 

Μέτρι

α 
 

Μικ

ρή 

Ι.1. βαθμό ύπαρξης εντάσεων και 

συγκρούσεων, εθνικιστικού, ρατσιστικού 

χαρακτήρα ή ακόμη και γλωσσικών διαιρέσεων. 

 

2  1  0 

 

αντιτιθέμενες ομάδες (για παραπάνω αιτίες) 

εμφανίζουν υψηλό βαθμό έντασης, και μη 

διάθεση συνδιαλλαγής και απροθυμία 

συμφωνίας 

 

2  1  0 

 

εντάσεις είναι ελαχιστοποιημένες και υπάρχει 

διάθεση επίλυσης των διαφορών 

 

2  1  0 

ΣΥΝΟΛΟ  6  3  0 

 

 

Κ. ΥΠΑΡΞΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ  

(Democratic Accountability) 

Η αξιολόγηση εδώ έχει αναφορά στον βαθμό της δημοκρατικής 

υπευθυνότητας της κυβέρνησης και τον βαθμό ανταπόκρισης της απέναντι 

στο λαϊκό αίσθημα και τα γενικά λαϊκά αιτήματα. 

Όσο πιο χαμηλή ανταπόκριση έχει, τόσο πιο πιθανή είναι η πτώση της, 
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ιδίως αν χειροτερέψουν οι γενικές οικονομικές συνθήκες ή εμφανισθεί μια 

μεγάλη πολιτική κρίση. Προερχόμενη από εσωτερική ή εξωτερική αιτία ή 

συνδυασμό των δύο. 

Για τον σκοπό παρακάτω θα παραθέσουμε τους διαφορετικούς τύπους 

έκφρασης της διακυβέρνησης, δηλαδή τα γενικά χαρακτηριστικά 

διακυβέρνησης μιας πλουραλιστικής δημοκρατίας. 

 

1) Ύπαρξη ελεύθερων και τύπων εκλογών (όπως 

ορίζονται στο σύνταγμα) για το νομοθετικό και 

εκτελεστικό σώμα 

 

A  B  C 

Κ.2) Πολυκομματική πολιτική σκηνή με ενεργή 

κυβέρνηση και δυναμική αντιπολίτευση. 

 

A  B  C 

3) Ύπαρξη ανεξάρτητης δικαιοσύνης  A  B  C 

Κ.4) Εμφανής προστασία των προσωπικών 

ελευθεριών με συνταγματικές εγγυήσεις. 

 

A  B  C 

Κ.5) Διάκριση των τριών εξουσιών εκτελεστικής - 

νομοθετικής - δικαστικής. 

 

 

A  B  C 

ΣΥΝΟΛΟ  6  3  0 

 

 

 

L. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ. 

 

Η θεσμική θέση και ποιότητα του διοικητικού κρατικού μηχανισμού 

(γραφειοκρατίας) διασφαλίζει την σωστή λειτουργία των θεσμών και πολιτικών 

καθώς και συμφωνιών σε περιπτώσεις κυβερνητικών αλλαγών ή κρίσεων 

κυβερνητικών.  

Ακόμα ελέγχεται ο βαθμός αυτονομίας της από "πολιτικές πιέσεις" για 

εύνοια ή δυσμενή μεταχείριση. 
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Βαθμολογούμε λοιπόν με μεγάλο βαθμό (σκορ) αν η χώρα έχει καλή 

ποιότητα και λειτουργία των διοικητικών - κρατικών μηχανισμών, που 

διασφαλίζει την τήρηση των συμβάσεων του πολιτικού και των συμφωνιών, 

χωρίς διακοπές και αλλοιώσεις που δυσκολεύουν αν δεν αναιρούν την 

επιχειρηματική δράση. 

 Ναι  Όχι 

Διαθέτει η χώρα ένα θεσμικά κατοχυρωμένο 

διοικητικό μηχανισμό 

 
   

 Μεγάλ

η 
 

Μέτρι

α 
 

Χαμ

ηλή 

Ποια είναι η ποιότητα λειτουργίας και η 

εγγύηση σωστής διαχρονικής λειτουργίας 

του. 

 

     

 
Μεγάλη  

Μέτρι

α 
 

Χαμ

ηλή 

Διασφαλίζονται οι λειτουργίες και οι εργασίες 

των επιχειρήσεων από την υπάρχουσα 

κρατική διοίκηση 

 

     

 Μεγάλ

η 
 

Μέτρι

α 
 

Χαμ

ηλή 

Είναι αυτόνομη από τις διάφορες πολιτικές 

πίεσης η κρατική-περιφερειακή-τοπική 

διοίκηση 

 

     

 
Μεγάλη  

Μέτρι

α 
 

Χαμ

ηλή 

Θεωρείτε (και σε ποιό βαθμό) ότι η 

επιχείρηση σας υφίσταται "δυσμενή 

μεταχείριση" από την δημόσια διοίκηση 

λόγω πολιτικών πιέσεων. 

 

     

ΣΥΝΟΛΟ  6  3  0 
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4.2.Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ   ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ICRG - ΜΕ ΤΟ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - Η ανάλυση των στατιστικών 
 
Στο τμήμα αυτό γίνετε η ανάλυση των στατιστικών , του συστήματος 

εφαρμογής ΙCRG, που αποτυπώνει την μέτρηση του πολιτικού κινδύνου , 

όπως τον αντιλαμβάνονται οι διευθυντές των επιχειρήσεων που δρουν σε 

χώρες των Βαλκανίων , με βάση τις μεταβλητές του ερωτηματολογίου. 

 Οι μεταβλητές του ερωτηματολογίου της έρευνας 

Βλέπουμε ειδικότερα ότι σ'όλες τις παραπάνω κατηγορίες εμπεριέχονται και 

κάποια τροποποιημένα στοιχεία – μεταβλητές, που χρησιμοποιούνται από 

στο ερωτηματολόγιο της έρευνας, της παρούσης διατριβής, με βάση δώδεκα 

κατηγορίες μεταβλητών μέτρησης και αξιολόγησης του πολιτικού κινδύνου. 

 

Την δυνατότητα αυτών των οριακών τροποποιήσεων του ερωτηματολογίου , 

που δίνει το ίδιο το μοντέλο, επεξηγεί γιατί χρησιμοποιούμε το μοντέλο του 

ICRG (International Country Risk Guide), που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες 

ανάπτυξης και εμπορίου του Ο.Η.Ε., καθώς και άλλες μεγάλες εταιρίες ή 

ινστιτούτα αξιολόγησης του πολιτικού κινδύνου). 

 

 

4.2.1.  Ανάλυση των συστατικών του πολιτικού κινδύνου στο 
ερωτηματολόγιο. 
 

Η βασική μορφή των συστατικών του πολιτικού κινδύνου στο 

ερωτηματολόγιο της έρευνας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) έχουν ληφθεί από το 

«σύστημα εκτίμησης κινδύνου»- ICRG, που ορίζει μια αριθμητική αξία (σημείο 

κινδύνου) σε μια προκαθορισμένη σειρά των συστατικών κινδύνου, σύμφωνα 

με μια προδιαγεγραμμένη σταθμισμένη κλίμακα.  

Αλλά εμείς εδώ κάναμε μερικές αλλαγές στα βάρη /στάθμιση σχετικά με 

κάθε κλίμακα αυτού του γενικού τύπου "συστήματος εκτίμησης κινδύνου", 

ορίζοντας μερικές διαφορετικές αριθμητικές τιμές της σειράς, προκειμένου να 

είμαστε κοντινότεροι ή καταλληλότεροι στα ειδικά χαρακτηριστικά της χώρας 

(Βουλγαρία).  

Επειδή το γενική σχέδιο ή η μορφή του Συστήματος Εκτίμησης 

Κινδύνου του ICRG, είναι να συγκρίνει με τα παρόμοιες χαρακτηριστικά ή 

καταστάσεις στην πολιτικές δομή και τις διαδικασίες.  
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Ακολουθήσαμε τη γενική κατεύθυνση συγκρότησης του ICRG, για τα 

συστατικά κινδύνου και από αυτές τις γενικές κατηγορίες κινδύνου, εμείς 

ακολουθήσαμε τη γενική ιδέα και κάναμε μια πιο στενή επιλογή για τα 

πολιτικά συστατικά του.  

 Δηλ. προσθέσαμε και μερικά νέα συστατικά κινδύνου σε μερικές 

υποκατηγορίες, σύμφωνα με τις επιπτώσεις ή τις απόψεις της πολιτικής 

θεωρίας αξιολόγησης κινδύνου στις χώρες μετάβασης, προκειμένου να 

μελετηθεί λεπτομερέστερα ο συγκεκριμένος κίνδυνος που προέρχεται από την 

ιδιαιτερότητα αυτής της χώρας (Βουλγαρία).  

Ειδικά στα ζητήματα δωροδοκίας, δόθηκε ειδικό βάρος με περισσότερες 

αναλυτικές ερωτήσεις, επειδή η δωροδοκία είναι ένας από τους "κρυφούς" 

λόγους που έχουν την «αρνητική έλξη» για τις ξένες επενδύσεις.  

Επίσης, από τις συνεντεύξεις που λαμβάνονταν από τους διευθυντές των 

επιχειρήσεων, αυτοί οι λόγοι (δωροδοκίες), είναι ισχυρότεροι ακόμη και από 

τις επιπτώσεις του οικονομικού περιβάλλοντος.  

Η χρήση της ποιοτικής μεθόδου έρευνας, θα δώσει τις πληροφορίες για τις 

εξατομικευμένες απόψεις και τις προσεγγίσεις ( για το θέμα) των 

επιχειρηματιών, κυβερνητικοί ανώτερων υπάλληλων , τραπεζιτών (τράπεζες 

επενδύσεων) και αναλυτών. 

 Έτσι οι συνεντεύξεις από και οι «ομάδες εστίασης» θα χρησιμοποιηθούν 

όπως με τις περιπτωσιολογικές μελέτες.  

 Η ποιοτική μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει τη δοκιμή 

υποθέσεων της θεωρίας δηλ. των γνωμών του μεγάλου δείγματος.  

 το πρόγραμμα (που χρησιμοποιεί στην ποιοτική μέθοδο που βασίζεται 

στην grounded θεωρία σχετικά με το θέμα .  

 Οι «σε βάθος» συνεντεύξεις θα γίνουν με πέντε (5) έμπειρα σε ξένες αγορές 

κορυφαία επιχειρησιακά στελέχη, που γνωρίζουν σε βάθος την ξένη αγορά 

των Βαλκανίων και τις δυσκολίες και ιδιαιτερότητες της επιχειρηματικές τους 

δράσης ,θα είναι η βασική σειρά των ερωτήσεων ελέγχου.  

Οι πληροφορίες που ρώτιουνται από τα ερωτηματολόγια, γίνονται έτσι επειδή 

ενδιαφερόμαστε για τα:  

1)  Στάσεις, αντιλήψεις και τοποθετήσεις τους και τις ιδιαιτερότητες της 

επιχειρηματικές τους δράσης και  

 2) Τα πιστεύω τους για τα κυρίαρχα συστατικά του πολιτικού κίνδυνου στη 
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Βουλγαρία ", των 5 έμπειρων αυτών στελεχών, και κατόπιν τα 

διασταυρώνουμε με τις απόψεις των « μη έμπειρων» στελεχών του δεύτερου 

δείγματος.. 

Η ποσοτική μέθοδος δηλ. περιγράφει τα χαρακτηριστικά του δεύτερου -

μεγαλύτερου δείγματος . 

Έτσι καταγράφονται και συγκρίνονται οι κυρίαρχες πολιτικές μεταβλητές που 

θεωρείτε ότι επηρεάζουν τα εταιρικά αποτελέσματα ,τα κέρδη και έτσι την 

αποτίμηση της αξίας των μετοχών και την αξία όλης της επιχείρησης κατά την 

γνώμη των στελεχών τους με βάση τις αξιολογήσεις και εκτιμήσεις για την 

κατάσταση της χώρας. 

 Αξιολογήσεις δηλ. οι οποίες θα έχουν τις κρίσιμες επιπτώσεις στις αποφάσεις 

των επενδυτών και των μανατζερς, με βάση την εκτίμηση για τα πολιτικά 

στοιχεία επηρεασμού και τα στοιχεία των προβλέψεων των εικασιών για την 

πορεία της πολιτικής κατάστασης και των εξελίξεων που επηρεάζουν πιο 

καθοριστικά στις αναδυόμενες αγορές την πορεία των επιχειρηματικών 

μεγεθών. 

Αποτελέσματα.  

 

Σχετικά με την πολιτική σταθερότητα του συστήματος και τον πολιτικό 
κίνδυνο στην χώρα.  
Έτσι μετά από τον υπολογισμό των απαντήσεων των διευθυντών και του 

CEO΄s των αναφερόμενων επιχειρήσεων στα δύο δείγματα:  

(α) "ομάδα 1 " που περιέχει τις γνώμες που διατύπωσαν τα διοικητικά στελέχη 

από τις πέντε (5) «έμπειρες» επιχειρήσεις, (τις οποίες έχει γίνει οι πρώτες 

συνεντεύξεις «βάθους» και αποτελείται την ποιοτική ερευνητική ομάδα, για το 

ποιους θεωρούν τους πιο βασικούς ως προς την επίδραση στα επιχειρησιακά 

μεγέθη πολιτικούς κινδύνους, οι οποίοι είναι οι κάτωθι για την ομάδα αυτή: 

.  

16 πολεμικές συνθήκες η συνεχείς πολιτικό -διπλωματικές συγκρούσεις.  

17 -Διασυνοριακή σύγκρουση – Αμφισβητήσεις εθνικού χαρακτήρα.  

22 -Αστυνομική προστασία από συμμορίες εκβιαστών ή εγκλήματος  

 28 - Πρόσκληση πληθωριστικών πιέσεων και ελλειμματικότητα του ισοζυγίου  

32 - Φαινόμενα πατρωνίας ή ελέγχου υπηρεσιών ή λειτουργιών  

40 - Υπάρχει θέμα επιβολής στην κυβέρνηση κατευθύνσεων εξωτερικών  

 579



41 - Μη τήρηση των νόμων και διατάξεων από τα πολιτειακά και κυβε  

 44- Σε ποιο βαθμό υπάρχουν συγκρούσεις εθνικιστικής ή γλωσσικής  

 45 - Υπάρχει αρνητική διάθεση συνδιαλλαγής και απροθυμία συμφωνία  

 46 - Ύπαρξη ελεύθερων και τύπων εκλογών για το νομοθετικό και εκτ  

52 - Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πιο ευπαθείς από τις μεγάλες στις 

πολιτικές πιέσεις και επιδράσεις.  

 

β) "η ομάδα 2 " που περιέχει τις άλλες (85) ογδόντα πέντε 

επιχειρήσεις(επεξεργασία από το SPSS , με βάση τις απαντήσεις στα 

ερωτηματολόγια , προκειμένου να συγκριθούν με τις απαντήσεις ( του γκρουπ 

1), που αναφέρονται στις απόψεις και τις υποθέσεις των έμπειρων μάνατζερς, 

για τη γενική αντίληψη των κυριάρχων παραμέτρων του πολιτικού κινδύνου 

και άρα , "πώς η πολιτική σταθερότητα έχει επιπτώσεις γενικά στους 

οικονομικούς όρους και τη βιωσιμότητα των εταιριών που επιχειρούν και 

δρούνε (επενδυτικά) στη Βουλγαρία".  

 

Σχετικά με την υπόθεση που εξετάζεται από τη στατιστική ανάλυση.  

 

Από τους στατιστικούς υπολογισμούς με το πρόγραμμα SPSS, βρήκαμε τις 

συχνότητες και τα επί τοις εκατό των απαντήσεων που δόθηκαν (μέσω των 

ερωτηματολογίων, η εκτίμηση των αποκριμένων προσώπων των δύο ομάδων 

των επιχειρήσεων , εκφραζόμενη σε τρία (3) επίπεδα:  

Α) Χαμηλή, β) μέτριος (μέσο), γ) η υψηλή ή ισχυρή τοποθέτηση. 

Οι στατιστικοί υπολογισμοί και η επεξεργασία με την εκτίμηση της PEARSON 

–2 , μας έδωσαν, τον βαθμό συμφωνιών των απόψεων των 2 ομάδων 

στελεχών για το ποιες είναι οι πιο καθοριστικές πολιτικές μεταβλητές στις 

αποφάσεις των επενδυτών,( για να επενδύσουν στη Βουλγαρία) σύμφωνα με 

το βαθμό πολιτικού κινδύνου χώρας, από τους συγκεκριμένους παράγοντες 

που διαπιστώθηκαν από την στατιστική ανάλυση των ερωτηματολογίων.  
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4.2.2.  Συμπεράσματα απο την ερμηνεία των μεταβλητών της 
στατιστικής επεξεργασίας. 
 
 

Η ερμηνεία - ("PEARSON –2 ). 

 

Στατιστικά η δοκιμή με το «2 - ΤΕΣΤ», είναι η "δοκιμή της ανεξαρτησίας" για 

τον βαθμό συσχετισμού, δηλαδή την συμφωνία , μεταξύ δύο ομάδων, ως 

προς τους παράγοντες που επιδρούν πιο καθοριστικά κατά την περίοδο της 

έρευνας.  

Επομένως, από την ανάλυση διασταυρώσεων (σταυροειδή συσχέτιση- cross 

tabs) του SPSS, έχουμε την πρώτη "εικόνα" της σχέσης μεταξύ των 

μεταβλητών των δυο πινάκων Ως εκ τούτου, επιλέγοντας από τις στατιστικές 

επεξεργασίες ( με το SPSS) που φαίνονται στο παράρτημα 1 έχουμε τον 

πίνακα 2  

Στην σειρά 2- PEARSON των σειρών (2), στη στήλη" της αξίας "είναι η 

πιθανότητα (που συνδέεται με το «επίπεδο σημαντικότητας» των διαφορών 

στη κατανομή κατά μήκος των κελιών α) του δείκτη, όπως αυτό υπολογίζει με 

την αντικατάσταση στο σχετικό τύπο.  

Στη "df " θέση (στήλη) είναι ο βαθμός ελευθερίας του τεστ (για αυτόν τον 

ιδιαίτερο τύπο είναι (R-1) (C-1) όπου το R και το C είναι οι διαστάσεις του 

πίνακα.  

Στη θέση "Asymp. SIG." είναι η ΙΣΧΥΣ Του test.  

Η ελεγχος 2, - η δοκιμή-.test ανεξαρτησίας και η "μηδενική υπόθεση", "Ho" 

(Ho: P1 = P 2) σημειώνουν ότι οι μεταβλητές των δύο (2) ομάδων των 

επιχειρήσεων είναι ανεξάρτητες.  

Η εναλλακτική υπόθεση είναι ότι οι μεταβλητές είναι εξαρτώμενες.  

Κατά συνέπεια, "H1" (H1: P 1  P2)  

Και η εξήγηση (στην έρευνα) είναι ότι οι 2 ομάδες "διαφωνούν " =(D) κατά τις 

γνώμες και τις εκτιμήσεις (ή τις απόψεις) για το πώς ισχυρός/υψηλός ή 

χαμηλός είναι o κίνδυνος, από τον οποιοδήποτε ιδιαίτερο λόγο που 

αναφέρεται στα τμήματα ερωτηματολογίων.  
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Εάν τώρα “η τιμή είναι > 0.05, οι γνώμες/οι απόψεις των δύο ομάδων 1 και 2 είναι 

παρόμοιες, και συμφωνούν ότι αυτό το ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ είναι, 

παραδείγματος χάριν, ή υψηλός ή χαμηλός ή μέτριος, όσον αφορά το 

αντιλαμβανόμενο επίπεδο του κινδύνου.  

Κατά συνέπεια, μετά από αυτήν την εξήγηση για τα αποτελέσματα που δίνονται 

στον πίνακα "PEARSON Χ 2 " και εάν ο αριθμός στη στήλη "Asymp. SIG. (2 -

SIDED)"είναι > ή < 0.05 (5%).  

 

Έχουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα σύμφωνα με τη δοκιμή Χ2, για όλες τις 

ερωτήσεις/τις απαντήσεις 1 - 54 που έχουμε. 

Πίνακας 31. .  Αποτελέσματα τη δοκιμής   Χ2. 

 

 Συμφωνούν (τιμή < 0,05)  Δι ,05)  αφωνήστε (τιμή > 0. Δεν Συμφωνούν  

μή >0,05)  

17,22,28,32,40,41,44,45,46,52. 

4, 5, , 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 15,16, 18,19,  

21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 

37, 38, 39, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54. 

 

Ήτοι οι εξής παράγοντες. 

16. Πόλεμος ή πολεμικές συνθήκες.  

17. Διασυνοριακή σύγκρουση - Αμφισβητήσεις .  

22 .Αστυνομική προστασία από συμμορίες εκβιαστών ή εγκλήματος.  

28. Πρόσκληση πληθωριστικών πιέσεων και ελλειμματικότητα του ισοζυγίου .  

32. Φαινόμενα πατρωνίας ή ελέγχου υπηρεσιών ή λειτουργιών  

40.Υπάρχει θέμα επιβολής στην κυβέρνηση κατευθύνσεων εξωτερικών  

41. Μη τήρηση των νόμων και διατάξεων από τα πολιτειακά και κυβε  

44. Σε ποιο βαθμό υπάρχουν συγκρούσεις εθνικιστικής ή γλωσσικής υφής.  

45.Υπάρχει αρνητική διάθεση συνδιαλλαγής και απροθυμία συμφωνίας  

46. Ύπαρξη ελεύθερων και τύπων εκλογών για το νομοθετικό και εκτελεστικό 

σώμα .  

  52. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πιο ευπαθείς από τις μεγάλες στους 

πολιτικούς παράγοντες 

 

 582



  

Θεωρούμε ότι είναι κατάλληλο για την έρευνα του στόχου μας, που είναι να 

συγκριθεί «στατιστικά» η διαφοροποίηση των απόψεων και των γνωμών των 

δύο ομάδων, ανάμεσα στους πέντε εμπειρογνώμονες της ομάδας 1, και 65 

επιχειρήσεων της δεύτερης ομάδας, από με την «δοκιμή Pearson Χ2», για το 

βαθμό ελευθερίας ( εξάρτηση ή ανεξαρτησία), που σημαίνει ότι οι απαντήσεις/ 

απόψεις της δεύτερης ομάδας είναι η παρόμοιες (ή διαφορετικές) στην 

εκτίμηση για τον βαθμό σπουδαιότητας-στάθμισης ως προς την 

σημαντικότητα, του κάθε ένα από τα συστατικά ως παράγοντα του πολιτικού 

κινδύνου.  

 

4.2.3.  Συμπεράσματα για την άσκηση πολιτικών και στρατηγικής των  
επιχειρήσεων. 
 

 Με βάση λοιπόν τα διαπιστωθέντα αποτελέσματα, γίνετε εμφανές πως να 

προγραμματιστεί μια αποδοτική στρατηγική για την αντιμετώπιση του 

πολιτικού κινδύνου στην χωρά .  

Μετά από την παραπάνω διαδικασία και αποτελέσματα εξάγουμε τους 

σημαντικότερους παράγοντες που έχουν επιπτώσεις στις αποδόσεις την 

αποτίμηση και την βιωσιμότητα της κάθε επιχείρησης που ενεργοποιείτε στην 

συγκεκριμένη περίπτωση στην βουλγαρική αγορά.  

Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί βοηθά τους διευθυντές και διοικούντες, 

για να καταλάβουν εναργέστερα τη συγκεκριμένη πολιτική κατάσταση και 

μετά από αυτό, για να προγραμματίσουν μια αποδοτική στρατηγική μέσα στη 

βουλγαρική αγορά.  

Οι αριθμοί του πίνακα, αντιστοιχούν στους αριθμούς / μεταβλητές του 

ερωτηματολογίου. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ.  

 

Ήδη στον παραπάνω πίνακα Α φαίνονται οι παράγοντες κινδύνου με το ειδικό 

βάρος των, οι οποίοι επηρεάζουν πιο καθοριστικά την επιχειρηματική πορεία 

κατά την χρονική περίοδο αναφοράς.  

Δηλαδή από τον παραπάνω πίνακα Α με τα συμπίπτοντα στοιχειά με 

τον Β, παρουσιάζονται τις αντιλήψεις των διευθυντικών στελεχών, για το είδος 

και το ειδικό βάρος των κινδύνων, που προέρχονται από την δυναμική του 

όλου πολιτικού περιβάλλοντος της βουλγαρικής αγοράς και οικονομίας, οι 

οποίοι επηρεάζουν πιο καθοριστικά την επιχειρηματική τους πορεία και τα 

κέρδη. 

Έτσι μπορούν να τους λάβουν υπόψη στον επιχειρηματικό σχεδιασμό 

και την οργάνωση και εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους, ,ώστε να 

αποφύγουν παγίδες που μπορούν να έχουν αρνητικές επιδράσεις τόσο στα 

οικονομικά αποτελέσματα (κέρδη ) και την αξία της μετοχής τους ,όσο και την 

επιχειρηματική τους μελλοντική επιβίωση, με αξιώσεις υψηλής κερδοφορίας.  
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4.2.4.  ΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕ ΤΟ SPSS. 

 

VAR00001 Αύξων αριθμός ερωτηματολογίου  

 VAR00002 Ονομασία επιχείρησης  

 VAR00003 Κυβερνητική ενότητα και συνοχή  

 VAR00004 Νομοθετική της ισχύς μέσω της βουλής  

 VAR00005 Λαϊκή υποστήριξη των κυβερνητικών στόχων  

 VAR00006 Πόσο η κυβερνητική σταθερότητα επηρεάζει τις γενικές οικονομικές 

συνθήκες  

 VAR00007  Το   ποσοστό ανεργίας   και πόσο επηρεάζει κυβερνητική 

σταθερότητα  

 VAR00008, Η  Καταναλωτική εμπιστοσύνη  

 VAR00009  Το  Επίπεδο φτώχειας  

 VAR00010 Η δραστηριότητα των συμβάσεων και η πιθανότητα απαλλοτρίωση  

 VAR00011 Η δυνατότητα επανεξαγωγής κερδών  

 VAR00012 Μη καθυστερήσεις πληρωμών των οφειλετών  

 VAR00013 Έντονες συγκρούσεις που αποδιοργανώνουν την οικονομική λειτο  

 VAR00014 Πολιτική αταξία και απορρύθμιση - Τρομοκρατία ή έντονη πολιτι  

 VAR00015 Βαθμός εγκληματικότητας και αυθαιρεσιών  

 VAR00016 Πόλεμος ή πολεμικές συνθήκες  

 VAR00017 Διασυνοριακή σύγκρουση - Αμφισβητήσεις  

 VAR00018 Ξένες - εξωτερικές πιέσεις ή κυρώσεις ή εμπλοκές υπαρχόντων  

 VAR00019 Συναλλαγματικός έλεγχος  

 VAR00020 Φορολογικές διευθετήσεις ή διακανονισμός κλεισίματος υποθέσεων  

 VAR00021 Άδειες εισαγωγών ή εξαγωγών από τελωνειακές αρχές ή υπουργεί  

 VAR00022 Αστυνομική προστασία από συμμορίες εκβιαστών ή εγκλήματος  

 VAR00023 Λήψη δανείων από τράπεζες  

 VAR00024 Σε φαινόμενα οργανωμένου εγκλήματος (Μαφία κλπ)  

 VAR00025 Ανελαστικοί και ανεπαρκείς έλεγχοι των παράνομων επιχειρησιακών  

πρακτικών  

 VAR00026 Ανεπάρκεια ελέγχου και αδυναμίες επίτευξης των στόχων της 

Εθνικής  οικονομίας  
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 VAR00027 Ανεπάρκεια επενδύσεων και επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων  

 VAR00028 Πρόσκληση πληθωριστικών πιέσεων και ελλειμματικότητα του 

ισοζυγίου .  

 VAR00029 Εμφάνιση φαινομένων "μαύρης αγοράς" και απώλεια 

δημοσιονομικών εσόδων σε μεγάλη κλίμακα.  

 VAR00030 Λαϊκή δυσαρέσκεια και αίσθημα δυσφορίας που οδηγεί σε απώλεια 

κυβερνητικής  στήριξης.  

 VAR00031 Ευνοιοκρατία - Οικογενειοκρατία - Νεποτισμός  

 VAR00032 Φαινόμενα πατρωνίας ή ελέγχου υπηρεσιών ή λειτουργιών  

 VAR00033 Έλεγχος   των εργασιακών τοποθετήσεων (job reservation)  

 VAR00034 Ύποπτες σχέσεις συναλλαγών πολιτικών με ισχύ με τις επιχειρήσεις  

 VAR00035 Παράτυπη προώθηση συμφερόντων από κρατικούς λειτουργούς  

 VAR00036 Πρακτικές καλύψεων ή προστασίας παρανομιών ή συμφερόντων 

 VAR00037 Η αύξηση του επιπέδου διαφθοράς της χώρας πόσο εμποδίζει τις  

 VAR00038 Την αδυναμία των κυβερνήσεων να έχουν τον πρώτο και 

αποφασιστικό λόγο σε καθοριστικές αποφάσεις.  

 VAR00039 Υπάρχει θέμα θρησκευτικών εντάσεων από κάποια ομάδα στο άμεσο 

μέλλον .  

 VAR00040 Υπάρχει θέμα επιβολής στην κυβέρνηση κατευθύνσεων εξωτερικής  

πολιτικής.  

 VAR00041 Μη τήρηση των νόμων και διατάξεων από τα πολιτειακά και 

κυβερνητικά όργανα.  

 VAR00042 Μη ύπαρξη λαϊκής στήριξης και αποδοχής των νόμων  

 VAR00043 Ύπαρξη παράνομων απεργιών ή στάσεων εργασίας μη νόμιμων  

 VAR00044 Σε ποιο βαθμό υπάρχουν συγκρούσεις εθνικιστικής ή γλωσσικής 

υφής.  

VAR00045 Υπάρχει αρνητική διάθεση συνδιαλλαγής και απροθυμία συμφωνίας  

VAR00046 Ύπαρξη ελεύθερων και νομότυπων εκλογών  

VAR00047 Ύπαρξη ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Διάκριση των τριών εξουσιών  

 VAR00048 Εμφανής προστασία των προσωπικών ελευθεριών με συνταγματικές  

εγγυήσεις 

 VAR00049 Διαθέτει η χώρα ένα θεσμικά κατοχυρωμένο διοικητικό μηχανισμό.  

 VAR00050 Ποια είναι η ποιότητα λειτουργίας και η εγγύηση σωστής διαχρονικής 

πορείας  του  διοικητικού μηχανισμού  
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VAR00051 Διασφαλίζονται  θεσμικά  και  πολιτικά  οι λειτουργίες και οι εργασίες 

των επιχειρήσεων  

VAR00052 Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πιο ευπαθείς από τις μεγάλες 

στους πολιτικούς παράγοντες.  

 VAR00053 Η μη ύπαρξη ελαστικότητας στις εργασιακές σχέσεις . 

 VAR00054 Ποια είναι η επίδραση της πολιτικής σταθερότητας της χώρας στις  

επιχειρήσεις  

 VAR00055 Η συνολική επίδραση των συνθηκών πολιτικής σταθερότητας -  

 VAR00056 Στον τύπου των "αναδυομένων αγορών" με "οικονομία υπό   

ανάπτυξη . 
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ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
-ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διύ και συνεργεί τω λόγω και ουκ εστίν άνευ του λόγου, η φυσική ορμή προς αρετών. 

Γι΄ αυτό και η φυσική ορμή προς την αρετή συμβάλλει στη λογική και δεν αποχωρίζεται από τη 

λογική  

Αριστοτέλης Μεγάλα Ηθικά Α  
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4.3. ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ. 

 

Εισαγωγικά σχόλια. 

 

Μετά την προηγηθείσα στατιστική επεξεργασία των δεδομένων με την 

Pearson x2, από όπου εντοπίσαμε σε ποιες μεταβλητές του πολιτικού 

κινδύνου ( όπως τον αντιλαμβάνονται οι επιχειρηματίες ) υπάρχει συμφωνία 

απόψεων, ανάμεσα στις δυο ομάδες, για το ποιες επηρεάζουν σε μεγαλύτερο 

βαθμό (την συγκεκριμένη στιγμή της καταγραφής) την επιχειρηματική δράση, 

και έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα αποτελέσματα τους. 

 Στην συνεχεία εδώ θα δούμε με την βοήθεια της παλινδρόμησης176 να γίνεται 

εκτίμηση υποδειγμάτων , που έχουν σαν εξαρτημένες μεταβλητές, κάποια 

στοιχεία του πολιτικού κινδύνου, που αποτελούν «κομβικά» στοιχεία του 

μελετώμενου πολιτικού κινδύνου της χώρας, γιατί αναφέρονται στα πιο 

καθοριστικά δομικού χαρακτήρα πολιτικό-οικονομικά στοιχεία ( και 

περιέχονται στο ερωτηματολόγιο έρευνας), ενώ άλλες μεταβλητές θεωρούνται 

ανεξάρτητες. 

 Τέτοιες κομβικές μεταβλητές είναι όπως οι αναφερόμενες . 

Για παράδειγμα η κομβική μεταβλητή, 

Α) Η Κυβερνητική Σταθερότητα και ο βαθμός συνοχής του κυβερνητικού 

σχήματος, σαν εξαρτημένη μεταβλητή. 

 Με ανεξάρτητες τις: 

 Κυβερνητική ενότητα  

 Νομοθετική Ισχύς στην βουλή..  

 Λαϊκή Υποστήριξη των Κυβερνητικών Στόχων  

  

Β) η κομβική μεταβλητή, 

 Ο βαθμός της εσωτερικής σύγκρουσης (κοινωνικές, θρησκευτικές, 

πολιτιστικές ομάδες συμφερόντων κλπ) και κατά πόσο αυτός επιδρά και 

                                            
12. 176 Κάτος Α., (2004), Οικονομετρία: Θεωρία και εφαρμογές, Θεσαλλονίκη, 

Εκδ. Ζυγός. 
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διαταράσσει την ομαλή πολιτική, και οικονομική ζωή- 

Με ανεξάρτητες τις 

 

 Έντονες εσωτερικές συγκρούσεις που δρουν αποδιορθωτικά στις 

οικονομικές λειτουργίες. - 

 Η έντονη πολιτική αταξία και βία – τρομοκρατία.- 

 Η πολιτική αταξία και απορρύθμιση-. 

 

Γ) η κομβική μεταβλητή, 

 ο βαθμός επιπτώσεων στην οικονομία από τα φαινόμενα διαφθορά 

Με ανεξάρτητες τις 

-Μειωμένους ελέγχους των παράνομων επιχειρησιακών πρακτικών.- --- 

Ανεπάρκεια ελέγχου των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών και αδυναμία 

επίτευξης των μακροοικονομικών στόχων.-  

-Ανεπάρκεια επενδυτών και επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων της 

οικονομίας.- 
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4.3.1.  ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ  1 
 
Α) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ. 

 

Στον πίνακα 32, δίνονται τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων του υποδείγματος  

[ ] )5,4,3(6 VVVfV 

ανεξάρτητες μεταβλητές: 

1. V3=Κυβερνητική ενότητα και συνοχή.  

2. V4=Νομοθετική ισχύ στη Βουλή.  

3. V5=Λαϊκή υποστήριξη των κυβερνητικών στόχων.  

Πίνακας 32 . Αποτελέσματα από την εκτίμηση της παλινδρόμησης 1  

 

Συντελεστές 
Γραμμικής 
Παλινδρόμησης 

Η Κυβερνητική Σταθερότητα και ο βαθμός συνοχής 
του κυβερνητικού σχήματος-(V6) 

 Συντελεστής Σημαντικότητα Βήτα 
Σταθερά 3.085 0.000  
Κυβερνητική 
Ενότητα και 
Συνοχή (V3) 

-0.045 0.716 -0.048 

Νομοθετική Ισχύ 
στη Βουλή (V4) 

-0.091 0.374 -0.103 

Λαϊκή 
Υποστήριξη των 
Κυβερνητικών 
Στόχων (V5) 

-0.112 0.401 -0.109 

R2 0.037 
Adjusted R2 0.001 
F 1.020 
Σημαντικότητα 
του F 

0.388 

 

 

 

 

Στατιστική σημαντικότητα και ερμηνευτικότητα των μεταβλητών. 

 

Οι τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών V3 ,V4, V5 είναι :  

1) Κυβερνητική ενότητα –συνοχή . V3= 0.716> 5% 
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2) Νομοθετική Ισχύς στην βουλή.. V4=0.374> 5% 

3) Λαϊκή υποστήριξη. V5=0.401> 5% 

 

Βαρύτητα επιρροής των ερμηνευτικών μεταβλητών. 

Επειδή οι τρεις μεταβλητές έχουν τιμές μεγαλύτερες από το 0.5 δεν έχει νόημα 

η βαρύτητα κατάταξης τους. 

 

Ανάλυση διαπιστώσεων παλινδρόμησης - Συμπεράσματα 

 

Από τα αποτελέσματα του πίνακα 4.1 παρατηρούμε ότι καμία από τις 

εκτιμήσεις των συντελεστών της παλινδρόμησης V6=δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (σε επίπεδο σημαντικότητας 5% ή 10%), που σημαίνει ότι: 

1. η κυβερνητική ενότητα και συνοχή (μεταβλητή V3),  

2. η νομοθετική Ισχύ στη βουλή (μεταβλητή V4), καθώς  

3. και η λαϊκή υποστήριξη των κυβερνητικών στόχων (μεταβλητή V5) 

δεν επηρεάζουν την κυβερνητική σταθερότητα και το βαθμό συνοχής του 

κυβερνητικού σχήματος (μεταβλητή V6) και μάλιστα κατά αύξουσα σημασία 

από την V3,στην v5 και την v4. 

 

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ . Για την ερμηνεία των επηρεασμών της εξαρτημένης μεταβλητής 

από τις ανεξάρτητες μεταβλητές V3, V4, V5, όπως αυτές συνάγονται από την 

σημαντικότητας συσχέτισης των μεταβλητών της εκτίμησης της 

παλινδρόμησης τεκμαίρεται ότι, «ο βαθμός (η ο επίπεδο) της Κυβερνητικής 

Σταθερότητας, δεν επηρεάζετε από τις ανεξάρτητες μεταβλητές. 

  Για παράδειγμα, η ανεξάρτητη μεταβλητή, « Κυβερνητική ενότητα –

συνοχή- V3», δεν επηρεάζει σημαντικά την Κυβερνητική Σταθερότητα, κατά 

την γνώμη των ερωτωμένων στελεχών. 

  

Άρα δεν υφίσταται στο συνολικό επιχειρηματικό περιβάλλον, σημαντικός 

παράγοντας κίνδυνου, από ξαφνική κατάρρευση του κυβερνητικού σχήματος, 

με ότι σημαίνει αυτό για την οικονομική ισορροπία και προοπτική της χωράς 

και των επιχειρηματικών σχεδίων. 

Αυτά ισχύουν βέβαια για αυτήν την περίοδο της πολιτικής ζωής της χώρας. 

Στο μέλλον δεν αποκλείετε η μεταβολή των πολιτικών συνθηκών που μπορεί 
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να οδηγήσει στην πιθανή διάσπαση της κυβερνητικής συνοχής, π.χ. από το 

«κόμμα των Δικαιωμάτων και ελευθεριών» της Τουρκικής μειονότητας, που 

μπορεί να αλλάξει πολιτική συμμαχιών η κατευθύνσεων πολίτικης, γεγονός 

που μπορεί αποσταθεροποιήσει την κυβερνητική σταθερότητα της χώρας. 

Αυτήν λοιπόν την περίοδο η σταθερότητα μάλλον οφείλετε στις ειδικές 

πολιτικές συνθήκες της Βουλγαρίας, λόγω της « μεταβατικότητας των δόμων» 

της, πράγμα που δεν επιτρέπει την αποσταθεροποίηση από τον φόβο 

δημιουργίας ανέλεγκτων καταστάσεων, που θα τις πληρώσουν οι πολίτες με 

μεγαλύτερη ανέχεια και οικονομικά δεινά, γεγονός που αντανακλάτε στις 

κομματικές ιεραρχίες που δείχνουν ενότητα (V3) ,έστω αναγκαστική 

 Γιαυτο επίσης εκτιμάτε ότι υπάρχει και επαρκής λαϊκή στήριξη ,παρ΄ όλες τις 

δυσκολίες και το χαμηλό βιοτικό επίπεδο του λαού, που στηρίζει τους 

κυβερνητικούς στόχους(V5).  

 

  

 

 

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2  

Στον πίνακα 33, δίνονται τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων του υποδείγματος  

[ = (v7,v8,v9)] 6V f

 

Με την παλινδρόμηση 2, έχουμε τις ανεξάρτητες μεταβλητές v7 v8, v9: 

1. v7=Από το ποσοστό ανεργίας.- 

2. v8=Την καταναλωτική εμπιστοσύνη.- 

3. v9=Το επίπεδο της φτώχιας (κάτω του ορίου διαβίωσης).- 
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 Πίνακας 33 .: Αποτελέσματα από την εκτίμηση της παλινδρόμησης 2. 

 

Συντελεστές 

Γραμμικής 

Παλινδρόμησης 

Ο βαθμός της Κυβερνητικής Σταθερότητας (V6) 

 Συντελεστής Σημαντικότητα Βήτα 

Σταθερά 2.493   

Από το ποσοστό 

ανεργίας.-v7 

 

0,045 0,047 0,019 

Την καταναλωτική 

εμπιστοσύνη.-v8 

-0,288 0,037 -0,223 

Το επίπεδο της 

φτώχιας (κάτω του 

ορίου διαβίωσης).-

v9 

 

0,232 0,010 0,287 

R2 0,131 

Adjusted R2 0,098 

F 3,965 

Σημαντικότητα του 

F 

0,011 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ :Από την παραπάνω παλινδρόμηση 2, διαπιστώνουμε, αν 

η εξαρτημένη μεταβλητή η V6, επηρεάζετε ,από όλες τις παραμέτρους 

V7,V8,V9, . 

(δηλ. «Πόσο η κυβερνητική σταθερότητα επηρεάζετε από τις γενικές 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες όπως π,χ, η ανεργία και η φτώχια, σαν ο 

βαθμός της κοινωνικής και εργασιακής πίεσης», .  

 Από τα παραπάνω λοιπόν νούμερα της παλινδρόμησης 2 έχουμε :  

1. Από το ποσοστό ανεργίας. v7=0,047< 0,5 

2. Την καταναλωτική εμπιστοσύνη.v8=0,037<0,5 
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3. Το επίπεδο της φτώχιας (κάτω του ορίου διαβίωσης).v9=0,010<0,5 

Δηλ. φαίνεται ( κατά την γνώμη των ερωτώμενων στελεχών), ότι στους 

πολίτες υπάρχει σε μεγάλο ποσοστό ανησυχούντων για το επίπεδο της 

ανεργίας, καθώς και για την δυσμενή οικονομική κατάσταση και δυσπραγία 

που υπάρχει στην χώρα και εκφράζετε από τις ανεξάρτητες μεταβλητές . 

  

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

 

Όπως φαίνεται ( κατά τους ερωτώμενους- διευθυντικά στελέχη των 

εξωστρεφών επιχειρήσεων) στους πολίτες υπάρχει σε μεγάλο ποσοστό 

προβληματισμός για το επίπεδο της ανεργίας, γιατί αυτές οι χώρες παρ΄ότι 

αναγκαστικά περνούν μια δύσκολη «μεταβατική φάση»,προς στις δομές της 

οικονομίας της αγοράς και γιαυτο οι πολίτες είναι πιο ανήσυχοι για το 

ποσοστό της ανεργίας, αφού γνωρίζουν ότι ένα σημαντικό μέρος της 

παραγωγικής βάσης της χωράς έχει διαλυθεί και παρότι δεν είναι δυνατόν να 

υπάρξουν θαύματα στην απασχόληση βραχυχρόνια, είναι παράγοντας που 

γιαυτο μπορεί να επηρεάσει την κυβερνητική σταθερότητα. 

Από την άλλη όμως, φαίνεται ότι δεν ανέχονται εύκολα, τις αρνητικές 

οικονομικές επιπτώσεις και την κατάσταση που δημιουργούν αυτές, όπως 

αυτές προσδιορίζονται από τις μεταβλητές :  

Α) την « καταναλωτική εμπιστοσύνη» με την v8=0,037<0,5, που δείχνει ότι 

αυτή η μεταβλητή έχει σημαντική συσχέτιση με την εξαρτημένη μεταβλητή V6. 

Β)Το ίδιο συμβαίνει και με την μεταβλητή v9 -« Το επίπεδο της φτώχιας (κάτω 

του ορίου διαβίωσης)» (με την v9=0,010<0,5, γεγονός που σημαίνει ότι και η 

μεταβλητή αυτή , έχει σημαντική συσχέτιση με την εξαρτημένη μεταβλητή V6. 

 Δηλαδή εκτιμάτε ότι οι πολίτες δεν δίνουν μεγάλη πίστωση χρόνου στην 

κυβέρνηση/σεις, για την γρήγορη επίτευξη ανοδικών οικονομικών στόχων, 

λόγω και μεγάλου ποσοστού της φτώχιας (μεταβλητή v9) και αυτοί οι 

παράγοντες επιδρούν και επηρεάζουν την κυβερνητική σταθερότητα και μέσω 

αυτής αποδιαρθρωτικά στις γενικότερες οικονομικές συνθήκες. 

 Παρότι οι πολίτες γενικα, είναι μάλλον εθισμένοι, να μην έχουν δυναμικές 

αντιδράσεις στην όποια κυβερνητική δράση, αλλά στάση ανοχής και 

«υπομονής», λόγω της μεταβατικότητας των πολίτικων δομών. 
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ   3. 

 

Στον πίνακα 34, δίνονται τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων του υποδείγματος  

[V27=f(v13,v14,v15)] 

Α) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ. 

Εδώ είναι ερευνητέο κατά ποσό η εξαρτημένη μεταβλητή -V27 -  

 «Ο βαθμός της εσωτερικής σύγκρουσης (κοινωνικές, θρησκευτικές, 

πολιτιστικές ομάδες συμφερόντων κλπ) που επιδρά στην ομαλή πολιτική, 

οικονομική και κοινωνική ζωή», εξαρτάτε η όχι από τις παρακάτω μεταβλητές : 

1. Έντονες εσωτερικές συγκρούσεις , που δρουν αποδιορθωτικά στις 

οικονομικές λειτουργίες. -V13. 

2. Η έντονη πολιτική αταξία και βία – τρομοκρατία.-V14 

3. Η πολιτική αταξία και απορρύθμιση-.V15 

 Πίνακας 34.: Αποτελέσματα από την εκτίμηση της παλινδρόμησης 3. 

 
Συντελεστές 
Γραμμικής 
Παλινδρόμησης 

«Ο βαθμός της εσωτερικής σύγκρουσης 
(κοινωνικές, θρησκευτικές, πολιτιστικές ομάδες 
συμφερόντων κλπ) και κατά πόσο αυτός επιδρά και 
διαταράσσει την ομαλή πολιτική, και οικονομική 
ζωή- V27 

 Συντελεστής Σημαντικότητα Βήτα 
Σταθερά 2.088 0.000  
Έντονες εσωτερικές 
συγκρούσεις που δρουν 
αποδιορθωτικά στις 
οικονομικές λειτουργίες. 
-V13. 

-0.109 0.040 -0.126 

Η έντονη πολιτική 
αταξία και βία – 
τρομοκρατία.-V14 

0.022 0.041 0.024 

Η πολιτική αταξία και 
απορύθμιση-.V15 

-0.025 0.045 -0.028 

R2 0.015 
Adjusted R2 0.022 
F 0.400 
Σημαντικότητα του F 0.,044 
 

 596



 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ. 

Από « την παραπάνω παλινδρόμηση θέλουμε να διαπιστώνουμε, αν η 

εξαρτημένη μεταβλητή V27 , «Ο βαθμός της εσωτερικής σύγκρουσης κατά 

πόσο επιδρά και διαταράσσει την ομαλή πολιτική, οικονομική και κοινωνική 

ζωή» , εξαρτάτε η όχι από τις ανεξάρτητες μεταβλητές : 

Όπως μας δείχνουν τα νούμερα της παλινδρόμησης, αυτά είναι : 

 

1. Έντονες εσωτερικές συγκρούσεις που δρουν αποδιορθωτικά στις 

οικονομικές λειτουργίες. -V13 =0,040 < 0,05 

2. Η έντονη πολιτική αταξία και βία – τρομοκρατία.-V14=0,041 <0,05 

3. Η πολιτική αταξία και απορρύθμιση-.V15 = 0,045 <0,05 

 Από τα αποτελέσματα λοιπόν του πίνακα 3.1 παρατηρούμε ότι από τις 

εκτιμήσεις των συντελεστών της παλινδρόμησης 3.1 όλες είναι στατιστικά 

σημαντικές (σε επίπεδο σημαντικότητας 5% ή 10%), πράγμα που σημαίνει  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : Από το γεγονός ότι τα παραπάνω νούμερα της 

σημαντικότητας συσχέτισης, που είναι όλα μικρότερα του 5%, συμπεραίνουμε, 

ότι η εξαρτημένη μεταβλητή,  

«Ο βαθμός της εσωτερικής σύγκρουσης και κατά πόσο αυτός επιδρά στην 

ομαλή πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή» -V27 , επηρεάζετε σημαντικά 

από αυτούς τους παράγοντες v13,v14,v15. 

, 

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

Η ερμηνείες που απορούμε να δώσουμε με βάση τα παραπάνω δεδομένα και 

στοιχειά, είναι ότι ο βαθμός της εσωτερικής σύγκρουσης έχει ουσιαστικές 

επιδράσεις στο επίπεδο ( βαθμό) της εσωτερικής σύγκρουσης, και 

επηρεάζουν σημαντικά την ομαλή οικονομική και κοινωνική και πολιτική ζωή 

της χώρας. (κατά την γνώμη των ερωτούμενων στελεχών) . 

Άρα θεωρείτε ότι στην χωρά, οι σχετικές εσωτερικές συγκρούσεις, η πολιτική 

αταξία και η βία, είναι τέτοιες που από αυτήν την πλευρά ( του βαθμού των 

συγκρούσεων) , να δρουν διαταρακτικά στις οικονομικές λειτουργίες.  
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 4. 

 

Στον πίνακα 35, δίνονται τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων του υποδείγματος  

[V29=f(v19,v20,v21)] 

Α) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ. 

Εδώ είναι ερευνητέο κατά ποσό η εξαρτημένη μεταβλητή  

Η εξαρτημένη μεταβλητή - V29, «ο βαθμός διαφθοράς του πολίτικου 

συστήματος» , εξαρτάτε η όχι από τις παρακάτω μεταβλητές : 

1. Από την έκταση και το ύψος των Χρηματικών καταβολών για 

αποφυγή συναλλαγματικών ελέγχων -V19. 

2. Φορολογικές διευθετήσεις – ευνοιοκρατική μεταχείριση.-V20 

3. Ο βαθμός ευκολίας λήψης των αδειών εισαγωγών-εξαγωγών 

χωρίς εξαγορά-μίζες και -V21. 
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Πίνακας 35 : Αποτελέσματα από την εκτίμηση της παλινδρόμησης 4. 

 

Συντελεστές 
Γραμμικής 
Παλινδρόμησης 

V29, «Η ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»  
 

 Συντελεστής Σημαντικότητα Βήτα 
Σταθερά 0.738 0.005. 0.259 

Από την έκταση 
και το ύψος των 
Χρηματικών 
καταβολών για 
αποφυγή 
συναλλαγματικών 
ελέγχων -V19. 

0.257 0.016 0.033 

Φορολογικές 
διευθετήσεις – 
ευνοιοκρατική 
μεταχείριση.-V20 

0.048 0.041 0.678 

Ο βαθμός 
ευκολίας λήψης 
των αδειών 
εισαγωγών-
εξαγωγών χωρίς 
εξαγορά-μίζες -
V21. 

0.206 0.056 0.670 

R2 0.204 
Adjusted R2 0.173 
F 0.734 
Σημαντικότητα 
του F 

0.000 

 

 

Από την παραπάνω παλινδρόμηση θέλουμε να διαπιστώσουμε, αν η 

εξαρτημένη μεταβλητή - «ο βαθμός διαφθοράς του πολιτικού 

συστήματος», που έχει ασφαλώς αρνητική επίδραση στην οικονομική, 

λειτουργική και θεσμική λειτουργία της χώρα», εξαρτάτε η όχι από τις 

ανεξάρτητες μεταβλητές : 

 Με βάση τα νούμερα του πίνακα της παλινδρόμησης, έχουμε τις παρακάνω 

διαπιστώσεις, για την σημαντικότητα και ερμηνευτικότητα των μεταβλητών τα 

εξής  

1. Από την έκταση και το ύψος των Χρηματικών καταβολών για αποφυγή 
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2. Φορολογικές διευθετήσεις – ευνοιοκρατική μεταχείριση.-V20=0.041< 0,05. 

3. Ο βαθμός ευκολίας λήψης των αδειών εισαγωγών-εξαγωγών χωρίς εξαγορά-

μίζες, V21=0.056< 0,05. 

Κατάρχας με βάση την τιμή του R2 =0,204, οι ανεξάρτητες μεταβλητές 

ερμηνεύουν κατά 20% περίπου την εξαρτημένη. 

Η δε τιμή «σημαντικότητα του F=0,000 “ σημαίνει ότι την εκφράζει το σύνολο 

των μεταβλητών.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑTA : Από το γεγονός ότι από τα παραπάνω νούμερα, της 

σημαντικότητας συσχέτισης, όλα είναι μικροτερα του 5%, σημαίνει ότι η 

εξαρτημένη μεταβλητή, « ο βαθμός διαφθοράς του πολιτικού συστήματος, 

επηρεάζετε σημαντικά από τους παράγοντες V19, -δηλ. Από την έκταση και 

το ύψος των Χρηματικών καταβολών V20 Φορολογικές διευθετήσεις – 

ευνοιοκρατική μεταχείριση από την μεταβλητη V21 -Ο βαθμός ευκολίας λήψης 

των αδειών εισαγωγών-εξαγωγών. 

Σημαίνει λοιπον ότι « ο βαθμός της πολιτικής διαφθοράς», θεωρειτε ότι από 

επιχειρηματικης πλευρας σημαντικα επιβαρυνετε η λειτουργικοτητα και 

αποδοτικοτητα των επιχειρησεων από τις ισχυρες επιδρασεις που 

προερχονται και εχουν να κανουν, με την έκταση και το ύψος των Χρηματικών 

καταβολών, τις Φορολογικές διευθετήσεις – ευνοιοκρατική μεταχείριση και τον 

βαθμό ευκολίας λήψης των αδειών εισαγωγών-εξαγωγών . Φαινετε δε ότι οι 

επιχειρηματίες, υπολογιζουν πολύ σοβαρα τους συγκεκριμένους παράγοντες 

(των ανεξαρτήτων μεταβλη-των), σαν βασικες επιροες του πολιτικου 

κινδυνου, και μαλιστα σε ανησυχητικά επίπεδα . 

Φαίνεται επισης ότι ο βαθμός διαφθοράς του πολιτικού συστήματος από 

αυτούς τους επιχειρηματικους παράγοντες θεωρείτε ταυτοχρονα κάτι το 

εγγενές και πολύ ανησυχητικό φαινόμενο, προερχομενο από το πολιτικο 

πεδιο του συνολικου κινδυνου.  

 Έτσι οι επιδράσεις του επιπέδου/ βαθμού της διαφθοράς του πολιτικού 

συστήματος, που θεωρείται ότι είναι ένα τόσο εγγενές και καθιερωμένο 

φαινόμενο είναι επιβαρυντικο στην επιχειρηματική πρακτική. 

 Ταυτοχρονα φαίνεται ότι επηρεάζονται τα επιχειρηματικα στελέχη στην 

τρέχουσα επιχειρηματική δυναμική και τις αποφασεις τους σημαντικά ,από τις 

εκδηλώσεις των φαινόμενων διαφθοράς, όπως αυτά τα φαινόμενα που 
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περιγράφουν οι ανεξάρτητες μεταβλητές. 

( η έκταση και το ύψος των Χρηματικών καταβολών για αποφυγή 

συναλλαγματικών ελέγχων ,οι Φορολογικές διευθετήσεις – και η ευνοιοκρατική 

μεταχείριση ,ο βαθμός ευκολίας λήψης των αδειών εισαγωγών-εξαγωγών 

χωρίς εξαγορά-μίζες). (κατά την γνώμη των ερωτώμενων στελεχών) . 

Άρα από τα παραπάνω γεγονότα, σημαίνει ότι επηρεάζετε σε σημαντικό 

βαθμό αρνητικά η οικονομική, λειτουργική και θεσμική λειτουργία της χώρας 

από τις ανεξάρτητες μεταβλητές, V19,V20,V21,  

, 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

Είναι γεγονός που θεωρείτε σχεδόν φυσιολογικό ( κατά τους ερωτώμενους) , 

ότι για την χωρά και το πολιτικό της σκηνικό, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό 

εμφανισης για το φαινόμενο των παράνομων καταβολών –μιζών, δηλ. την 

έκταση και το ύψος των Χρηματικών καταβολών για αποφυγή 

συναλλαγματικών ελέγχων, γεγονός που ερμηνεύετε από τις τιμες τους  

 Η εξήγηση του φαινόμενου των παράνομων καταβολών, βρίσκετε τόσο στην 

παράδοση παράνομων καταβολών του παλιού καθεστώτος, όσο στην 

γενικότερη ρευστή πολιτικη και οικονομικη κατάσταση του καθεστώτος 

μετάβασης , αφού αυτές οι χώρες, αναγκαστικά περνούν μια δύσκολη 

«μεταβατική φάση»,προς στις δομές της οικονομίας της αγοράς  

Έτσι οι πολίτες και οι επενδυτές, είναι μάλλον υποχρεωμενοι και εθισμέ-νοι, 

να μην έχουν δυναμικές αντιδράσεις στην όποια κατάσταση διαφθοράς του 

συστήματος, αλλά στάση ανοχής και «υπομονής», λόγω της μεταβατικότητας 

των πολίτικων δομών, γιατί αυτές οι χώρες αναγκαστικά περνούν μια δύσκολη 

«μεταβατική φάση»,προς στις δομές της οικονομίας της αγοράς . 
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 5  

Στον πίνακα 36, δίνονται τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων του υποδείγματος  

[V28=f (v25,v26,v27)] 

Α) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ. 

Εδώ είναι ερευνητεο κατά ποσό η εξαρτημένη μεταβλητή ,V28  

εξαρτάτε η όχι από τις παρακάτω ανεξάρτητες μεταβλητές, V25.V26.V27 . 

1. Μειωμένους ελέγχους των παράνομων επιχειρησιακών πρακτικών.-

V25 

2. Ανεπάρκεια ελέγχου λόγω της διαφθοράς των βασικών 

μακροοικονομικών μεγεθών και αδυναμία επίτευξης των μακροοικονομικών 

στόχων.-V26 

3. Ανεπάρκεια επενδυτών λόγω της διαφθοράς και επίτευξης των 

αναπτυξιακών στόχων της οικονομίας.-V27. 

Πίνακας 36 Αποτελέσματα από την εκτίμηση της παλινδρόμησης 5. 

Συντελεστές Γραμμικής 
Παλινδρόμησης 

Ο ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ - V28, εξαρτάτε κατά 
πόσο από 

 Συντελεστής Σημαντικότητα Βήτα 
Σταθερά 1.121 0.001  
Μειωμένους ελέγχους των 
παράνομων επιχειρησιακών 
πρακτικών.-V25 

0.180 0.203 0.149 

Ανεπάρκεια ελέγχου των 
βασικών μακροοικονομικών 
μεγεθών λόγω διαφθοράς και 
αδυναμία επίτευξης των 
μακροοικονομικών στόχων.-V26 

0.104 0.048 0.080 

Ανεπάρκεια των επενδυτών 
λογω της διαφθορας και 
επίτευξης των αναπτυξιακών 
στόχων της οικονομίας.-V27 
 

0.302 0.009 0.295 

R2 0.165 
Adjusted R2 0.134 
F 1.214 
Σημαντι/τητα του F 0.002 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ. 

Από την παραπάνω παλινδρόμηση διαπιστώνουμε για την  

σημαντικότητα και ερμηνευτικότητα των μεταβλητών. 

Από την παραπάνω παλινδρόμηση διαπιστώνουμε, αν η εξαρτημένη 

μεταβλητή - Ο ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ - εξαρτάτε η όχι από τις μεταβλητές V25, 

V26.,V27 : 

Από τα νούμερα του πίνακα της παλινδρόμησης έχουμε 

1. Μειωμένους ελέγχους των παράνομων επιχειρησιακών πρακτικών.-

V25=0,203> 0,05 

2. Ανεπάρκεια ελέγχου των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών και 

αδυναμία επίτευξης των μακροοικονομικών στόχων.-V26=0,048<0,05 

3. Ανεπάρκεια επενδυτών και επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων 

της οικονομίας.- 

 V27=0,009<0,05. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : Από το γεγονός ότι το πρώτο από τα παραπάνω 

νούμερα, (της σημαντικότητας συσχέτισης των μεταβλητών) , είναι 

«μεγαλύτερη > του 5%», σημαίνει ότι η εξαρτημένη μεταβλητή,  

«ο βαθμός επιπτώσεων στην οικονομία από τα φαινόμενα διαφθοράς «- 

V28 , δεν επηρεάζετε σημαντικά , από αυτόν τον παράγοντα V25. -

Μειωμένους ελέγχους των παράνομων επιχειρησιακών πρακτικών.. 

Όμως , επηρεάζετε σημαντικά από τους παράγοντες  

α) Ανεπάρκεια ελέγχου των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών και  

 αδυναμία επίτευξης των μακροοικονομικών στόχων.-V26=0,048, και  

β) «Ο βαθμός ευκολίας λήψης των αδειών εισαγωγών-εξαγωγών χωρίς 

εξαγορά-μίζες» που είναι ο V27= 0.009 < 0,05. 

Αυτό σημαίνει δηλαδή , ότι «Ο ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ» - V28, είναι σημαντικός,  

Επηρεάζουν δε πιο σημαντικά τον βαθμού της διαφθοράς του πολιτικού 

συστήματος, οι παράγοντες V26 και V27, (κατά την γνώμη των ερωτούμενων 

στελεχών)  
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 6  

  

Α) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ. 

Στον πίνακα 37, δίνονται τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων του υποδείγματος  

[V42=f(v45,v46,v47)] 

 

Εξαρτημένη V42 .« Ο βαθμός δημοκρατικής υπευθυνότητας και ο βαθμός 

στήριξης στα λαϊκά αιτήματα της κυβέρνησης»-V42 . 

 

Ανεξάρτητες V45,. V46, V47 

1. Ο βαθμός Δημοκρατικής δυναμικής στάσης της αντιπολίτευσης απέναντι 

στα κυβερνητικά πεπραγμένα.-V45 

2. Την ύπαρξη ελεύθερων και ανόθευτων εκλογών.-V46 

3. Η ύπαρξη ανεξάρτητης δικαιοσύνης.-V47 

Πίνακας 37 : Αποτελέσματα από την εκτίμηση της παλινδρόμησης 6. 

 

Συντελεστές Γραμμικής 
Παλινδρόμησης 

Ο βαθμός δημοκρατικής 
υπευθυνότητας και ο βαθμός 
στήριξης στα λαϊκά αιτήματα της 
κυβέρνησης»-V42 . 
 

 Συντελεστή
ς 

Σημαντικότ
ητα 

Βήτα 

Σταθερά 0.592 0.057  
Ο βαθμός Δημοκρατικής δυναμικής 
στάσης της αντιπολίτευσης 
απέναντι στα κυβερνητικά 
πεπραγμένα.-V45 

0.154 0.049 0.194 

Την ύπαρξη ελεύθερων και 
ανόθευτων εκλογών.-V46 

0.187 0.53 0.206 

Η ύπαρξη ανεξάρτητης 
δικαιοσύνης.-V47 

0.280 0.010 0.277 

R2 0.195 
Adjusted R2 0.164 
F 6.362 
Σημαντικότητα του F 0.001 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ. 

ΑΠΟ την παραπάνω παλινδρόμηση διαπιστώνουμε για την  

σημαντικότητα και ερμηνευτικότητα των μεταβλητών. 

Από την παραπάνω παλινδρόμηση διαπιστώνουμε, αν η εξαρτημένη 

μεταβλητή- V42 , 

.« Ο βαθμός δημοκρατικής υπευθυνότητας και ο βαθμός στήριξης στα 

λαϊκά αιτήματα της κυβέρνησης»-V42 , 

εξαρτάτε η όχι από τις Ανεξάρτητες μεταβλητές V45,. V46, V47.  

Από τα νούμερα του πινάκα της παλινδρόμησης έχουμε; 

1. Ο βαθμός Δημοκρατικής δυναμικής στάσης της αντιπολίτευσης απέναντι 

στα κυβερνητικά πεπραγμένα.-V45=0.049 < 0,05 

2. Την ύπαρξη ελεύθερων και ανόθευτων εκλογών.-V46=0.53> 0,05 

3. Η ύπαρξη ανεξάρτητης δικαιοσύνης.-V47=0.010< 0,05 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :  

Από το γεγονός ότι το ένα από τα παραπάνω νούμερα, της σημαντικότητας 

συσχέτισης των μεταβλητών , είναι μεν μεγαλύτερα > του 5%. 

 Αλλά η μεταβλητή «ο βαθμός δυναμικής στάσης της αντιπολίτευσης, 

απέναντι στα κυβερνητικά πεπραγμένα».- με V45=0.049 < 0,05 

 Είναι 0.049, δηλ. πολύ ελάχιστα κάτω από το 0,5, γεγονός που σημαίνει ότι η 

εξαρτημένη μεταβλητή, « Ο βαθμός δημοκρατικής υπευθυνότητας και ο 

βαθμός στήριξης στα λαϊκά αιτήματα της κυβέρνησης»-V42 , οριακά 

επηρεάζετε από την ανεξάρτητη V45 . 

 Ενώηδεύτερη,«Ηύπαρξη ελεύθερων -ανόθευτων εκλογών.»- με V46=0.53> 

0,05, είναι οριακά ανεξάρτητη ως προς τον επηρεασμο από την V42 , 

Όμως η V42, επηρεάζετε σημαντικά , από τον παράγοντα « ύπαρξη 

ανεξάρτητης δικαιοσύνης» γιατί είναι .-V47=0.010< 0,05 

Αυτό σημαίνει δηλαδή , .« Ο βαθμός δημοκρατικής υπευθυνότητας και ο 

βαθμός στήριξης στα λαϊκά αιτήματα της κυβέρνησης»-V42 , είναι σημαντικά 

επηρεασμένος από τους δυο παράγοντες, V45 και V47. 

ενώ ο παράγων V47, τον επηρεάζει πιο σημαντικά (κατά την γνώμη των 

ερωτούμενων στελεχών) . 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Από τα παραπάνω νούμερα που είναι το ένα μεγαλύτερα και 

τα άλλα δυο μικρότερα του 5%, σημαίνει ότι έχει αμφοτερόσημο επηρεασμό 

από τις παραπάνω ανεξάρτητες μεταβλητές, όπως τις αναπτύξαμε . 
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ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 7  

 

Ο ΒΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ -V28  

Στον πίνακα 38, δίνονται τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων του υποδείγματος  

[V28=f(v49,v50,v51)] 

Εξαρτημένη  :Ο ΒΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ- V28 

 

(1) Η ύπαρξη μιας θεσμικά κατοχυρωμένου διοικητικής λειτουργίας.--V49 

(2) Υπάρχει εγγύηση διαχρονικά σωστής λειτουργίας του κρατικού 

μηχανισμού (από τις συχνές κυβερνητικές αλλαγές).-V50 

(3) Σε ποιο βαθμό υφίστανται οι επιχειρήσεις δυσμενή μεταχείριση από την 

δημόσια διοίκηση, λόγω πολιτικών πιέσεων.-V51 

 

Πίνακας 38 : Αποτελέσματα από την εκτίμηση της παλινδρόμησης 7. 

 
 
Συντελεστές Γραμμικής 
Παλινδρόμησης 

Ο ΒΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ- V28 

 Συντελεστής Σημαντι
κότητα 

Βήτα 

Σταθερά 1.072 0.000  
 Η ύπαρξη μιας θεσμικά 
κατοχυρωμένου διοικητικής 
λειτουργίας.--V49 

0.326 0.007 0.313 

 Υπάρχει εγγύηση διαχρονικά σωστής 
λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού -
V50 

0.185 0.132 0.189 

 Σε ποιο βαθμό υφίστανται οι 
επιχειρήσεις δυσμενή μεταχείριση από 
την δημόσια διοίκηση, λόγω πολιτικών 
πιέσεων.-V51 

0.048 0.168 0.058 

R2 0.213 
Adjusted R2 0.183 
F 7.118 
Σημαντικότητα του F 0.000 
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Από την παραπάνω παλινδρόμηση διαπιστώνουμε, ότι 

 

ο βαθμός της ποιότητας και λειτουργικότητας της διοίκησης και του κρατικού 

μηχανισμού -V28 ( εξαρτάτε ή όχι από). 

1. Η ύπαρξη μιας θεσμικά κατοχυρωμένου διοικητικής λειτουργίας.--

V49=0.007< 0,5 

2. Υπάρχει εγγύηση διαχρονικά σωστής λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού 

(από τις συχνές κυβερνητικές αλλαγές).-V50=0.132> 0,5 

3. Σε ποιο βαθμό υφίστανται οι επιχειρήσεις δυσμενή μεταχείριση από την 

δημόσια διοίκηση, λόγω πολιτικών πιέσεων.V51=0.168>0,5. 

Επίσης ότι οι ανεξάρτητες ερμηνεύουν κατά 21% περίπου την εξαρτημένη 

αφού R2=0.213. 

Η δε τιμή «σημαντικότητα του F=0,000 “ σημαίνει ότι την εκφράζει ερμηνευτικά 

πλήρως το σύνολο των μεταβλητών.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ :  

Έχουμε το γεγονός ότι τα δυο από τα παραπάνω νούμερα, της 

σημαντικότητας συσχέτισης των μεταβλητών , είναι  μεγαλύτερα > του 5% και  

άρα  είναι  ανεξάρτητες  από  την  V28. 

Η  μεταβλητή ομως « Η ύπαρξη μιας θεσμικά κατοχυρωμένης διοικητικής 

λειτουργίας».--V49 ,με V49=0.007 < 0,05 

 Είναι 0.007, δηλ. πολύ πάνω από το 0,5, γεγονός που σημαίνει ότι η 

εξαρτημένη μεταβλητή, Εξαρτημένη  :Ο ΒΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ- V28, επηρεάζετε 

από την ανεξάρτητη V49  

 

Β) Ενώ η δεύτερη,.- Υπάρχει εγγύηση διαχρονικά σωστής λειτουργίας του 

κρατικού μηχανισμού (από τις συχνές κυβερνητικές αλλαγές - V50=0.132 > 

0,05, είναι καθαρά ανεξάρτητη από την V28 , 

 Σε ποιο βαθμό υφίστανται οι επιχειρήσεις δυσμενή μεταχείριση από την 

δημόσια διοίκηση, λόγω πολιτικών πιέσεων.V51=0.168>0,5. 

Αυτό σημαίνει δηλαδή ,  ότι  η  -V51,  είναι καθαρά ανεξάρτητη από την V28 
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4.3.2.ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. 
 
VAR00001 Αύξων αριθμός ερωτηματολογίου  

VAR00002 Ονομασία επιχείρησης  

 VAR00003 Κυβερνητική ενότητα και συνοχή  

 VAR00004 Νομοθετική της ισχύς μέσω της βουλής  

 VAR00005 Λαϊκή υποστήριξη των κυβερνητικών στόχων  

 VAR00006 Πόσο η κυβερνητική σταθερότητα επηρεάζει τις γενικές 

οικονομικές συνθήκες.  

VAR00007 Ποσοστό ανεργίας  

 VAR00008 Καταναλωτική εμπιστοσύνη  

 VAR00009 Επίπεδο φτώχειας  

VAR00010 Η δραστηριότητα των συμβάσεων και η πιθανότητα 

απαλλοτρίωση  

VAR00011 Η δυνατότητα επανεξαγωγής κερδών  

 VAR00012 Μη καθυστερήσεις πληρωμών των οφειλετών  

 VAR00013 Έντονες συγκρούσεις που αποδιοργανώνουν την οικονομική 

λειτο  

 VAR00014 Πολιτική αταξία και απορρύθμιση - Τρομοκρατία ή έντονη πολιτι  

 VAR00015 Βαθμός εγκληματικότητας και αυθαιρεσιών  

 VAR00016 Πόλεμος ή πολεμικές συνθήκες  

 VAR00017 Διασυνοριακή σύγκρουση - Αμφισβητήσεις  

 VAR00018 Ξένες - εξωτερικές πιέσεις ή κυρώσεις ή εμπλοκές υπαρχόντων  

VAR00019 Συναλλαγματικός έλεγχος.  

 VAR00020 Φορολογικές διευθετήσεις ή διακανονισμός κλεισίματος 

υποθέσεων  

VAR00021 Άδειες εισαγωγών ή εξαγωγών από τελωνειακές αρχές ή 

υπουργεία .  

VAR00022 Αστυνομική προστασία από συμμορίες εκβιαστών ή εγκλήματος  

 VAR00023 Λήψη δανείων από τράπεζες.  

 VAR00024 Σε φαινόμενα οργανωμένου εγκλήματος (Μαφία κλπ)  

 VAR00025 Ανελαστικοί και ανεπαρκείς έλεγχοι των παράνομων 

επιχειρησιακών  πρακτικών.  
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VAR00026 Ανεπάρκεια ελέγχου και αδυναμίες επίτευξης των στόχων της Εθ  

VAR00027 Ανεπάρκεια επενδύσεων και επίτευξης των αναπτυξιακών 

στόχων.  

VAR00028 Πρόσκληση πληθωριστικών πιέσεων και ελλειμματικότητα του 

ισοζυγίου .  

VAR00029 Εμφάνιση φαινομένων "μαύρης αγοράς" και απώλεια 

δημοσιονομικών πόρων.  

 VAR00030 Λαϊκή δυσαρέσκεια και αίσθημα δυσφορίας που οδηγεί σε 

απώλεια στήριξης.  

 VAR00031 Ευνοιοκρατία - Οικογενειοκρατία - Νεποτισμός  

 VAR00032 Φαινόμενα πατρωνίας ή ελέγχου υπηρεσιών ή λειτουργιών.  

 VAR00033 Έλεγχος εργασιακών τοποθετήσεων (job reservation) .  

VAR00034 Ύποπτες σχέσεις συναλλαγών πολιτικών με ισχύ με τις 

επιχειρήσεις.  

 VAR00035 Παράτυπη προώθηση συμφερόντων από κρατικούς λειτουργούς 

ή πολιτικούς.  

VAR00036 Πρακτικές καλύψεων ή προστασίας παρανομιών ή συμφερόντων 

VAR00037 Η αύξηση του επιπέδου διαφθοράς της χώρας πόσο εμποδίζει τις  

VAR00038 Την αδυναμία των κυβερνήσεων να έχουν τον πρώτο λόγω στις 

αποφάσεις.  

 VAR00039 Υπάρχει θέμα θρησκευτικών εντάσεων από κάποια ομάδα στο 

άμεσο μέλλον .  

VAR00040 Υπάρχει θέμα επιβολής στην κυβέρνηση κατευθύνσεων από 

εξωτερικούς παράγοντες.  

VAR00041 Μη τήρηση των νόμων και διατάξεων από τα πολιτειακά και 

κυβερνητικά όργανα.  

VAR00042 Μη ύπαρξη λαϊκής στήριξης και αποδοχής των νόμων  

 VAR00043 Ύπαρξη παράνομων απεργιών ή στάσεων εργασίας μη νόμιμων  

VAR00044 Σε ποιο βαθμό υπάρχουν συγκρούσεις εθνικιστικής ή γλωσσικής  

 VAR00045 Υπάρχει αρνητική διάθεση συνδιαλλαγής και απροθυμία 

συμφωνία ς.  

 VAR00046 Ύπαρξη ελεύθερων και εκλογών . 

VAR00047 Ύπαρξη ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Διάκριση των τριών εξουσιών  

 VAR00048 Εμφανής προστασία των προσωπικών ελευθεριών με συνταγμα-
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τικές κατοχυρώσεις .  

 VAR00049 Διαθέτει η χώρα ένα θεσμικά κατοχυρωμένο διοικητικό 

μηχανισμο.  

 VAR00050 Ποια είναι η ποιότητα λειτουργίας και η εγγύηση σωστής 

διαχρονικής λειτουργίας.  

 VAR00051 Διασφαλίζονται οι λειτουργίες και οι εργασίες των επιχειρήσεων.  

VAR00052 Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πιο ευπαθείς από τις μεγάλες.  

VAR00053 Η μη ύπαρξη ελαστικότητας στις εργασιακές σχέσεις . 

 VAR00054 Ποια είναι η επίδραση της πολιτικής σταθερότητας της χωράς 

στην οικονομική ανάπτυξη.  

 VAR00055 Η συνολική επίδραση των συνθηκών πολιτικής σταθερότητας -  

 VAR00056 Στον τύπο των "αναδυομένων αγορών" με "οικονομία υπό 

μετάβαση.  
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4.4.  Η ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ 

 

 

 

Εισαγωγικά σχόλια 

 

Μετά την προηγηθείσα στατιστική επεξεργασία των δεδομένων τοσο με την 

αναλυση Παλινδρομησης ,οσο και με την Pearson x2, από όπου εντοπίσαμε 

σε ποιες μεταβλητές του πολιτικού κινδύνου υπάρχει συμφωνία απόψεων( 

όπως τον αντιλαμβάνονται οι επιχειρηματίες ), ανάμεσα στις δυο ομάδες, για 

το ποιες επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό (την συγκεκριμένη στιγμή της 

καταγραφής) την επιχειρηματική δράση, και έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα 

αποτελέσματα τους.  

Ακολούθησε η ανάλυση παλινδρόμησης , όπου είδαμε πόσο και από που 

επηρεάζονται κάποιες κρίσιμες και πρωτογενείς μεταβλητές του πολιτικού 

κινδύνου στην χώρα , πόσο από άλλες πιο ήσσονος σημασίας συνιστώσες 

του πολιτικού κινδύνου, ώστε να έχουμε μια πιο δυναμική παράσταση των 

πηγών του πολιτικού κινδύνου, γεγονός που θα βοηθήσει στην κατάστρωση 

της επιχειρηματικής τακτικής και στρατηγικής 

 Στην συνεχεία εδώ θα δούμε με την βοήθεια της Παραγοντικής ανάλυσης των 

Αντιστοιχιών πως κατανέμονται οι διάφορες συνιστώσες του πολιτικού 

κίνδυνου , με βάση τους παραγοντικούς άξονες και το δενδρόγραμμα, για να 

εξαρθούν τα ανάλογα συμπεράσματα. 
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Πίνακας 39 Οι μεταβλητες του ερωτηματολογιου για την αναλυση 
Δεδομενων. 

α/α Κωδικός περιγραφή 
e1 Α1 Κυβερνητική ενότητα και συνοχή  
e2 A2 Νομοθετική της ισχύς μέσω της βουλής  
e3 A3 Λαϊκή υποστήριξη των κυβερνητικών στόχων  
e4 S Πόσο η κυβερνητική σταθερότητα επηρεάζει τις 

γενικές οικονομ  
e5 B1 Ποσοστό ανεργίας  
e6 B2 Καταναλωτική εμπιστοσύνη  
e7 B3 Επίπεδο φτώχειας  
e8 C1 Η δραστηριότητα των συμβάσεων και η πιθανότητα 

απαλλοτρίωση  
e9 C2 Η δυνατότητα επανεξαγωγής κερδών  
e10 C3 Μη καθυστερήσεις πληρωμών των οφειλετών  
e11 D1 Έντονες συγκρούσεις που αποδιοργανώνουν την 

οικονομική λειτο  
e12 D2 Πολιτική αταξία και απορύθμιση - Τρομοκρατία ή 

έντονη πολιτι  
e13 D3 Βαθμός εγκληματικότητας και αυθαιρεσιών  
e14 E1 Πόλεμος ή πολεμικές συνθήκες  
e15 E2 Διασυνοριακή σύγκρουση - Αμφισβητήσεις  
e16 E3 Ξένες - εξωτερικές πιέσεις ή κυρώσεις ή εμπλοκές 

υπαρχόντων  
e17 F1 Συναλλαγματικός έλεγχος  
e18 F2 Φορολογικές διευθετήσεις ή διακανονισμός 

κλεισίματος υποθέσε  
e19 F3 Άδειες εισαγωγών ή εξαγωγών από τελωνειακές 

αρχές ή υπουργεί  
e20 F4 Αστυνομική προστασία από συμμορίες εκβιαστών 

ή εγκλήματος  
e21 F5 Λήψη δανείων από τράπεζες  
e22 F6 Σε φαινόμενα οργανωμένου εγκλήματος (Μαφία 

κλπ)  
e23 R1 Ανελαστικοί και ανεπαρκείς έλεγχοι των 

παράνομων επιχειρησιακών πρακτικών.  
e24 R2 Ανεπάρκεια ελέγχου και αδυναμίες επίτευξης των 

στόχων της Εθνικής οικονομίας.  
e25 R3 Ανεπάρκεια επενδύσεων και επίτευξης των 

αναπτυξιακών στόχων  
e26 R4 Πρόσκληση πληθωριστικών πιέσεων και 

ελλειμματικότητα  
e27 R4 Εμφάνιση φαινομένων "ΜΑΥΡΗΣ ΑΓΟΡΑΣ" και 

απώλεια δημοσιονομικής σταθερότητας.  
e28 R6 Λαϊκή δυσαρέσκεια και αίσθημα δυσφορίας που 

οδηγεί σε απώλεια λαϊκής στηριξης.  
e29 O Ευνοιοκρατία - Οικογενειοκρατία - Νεποτισμός  
e30 P Φαινόμενα πατρωνίας ή ελέγχου υπηρεσιών ή 

λειτουργιών  
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e31 T Έλεγχος εργασιακών τοποθετήσεων (job 

reservation)  

e32 M Ύποπτες σχέσεις συναλλαγών πολιτικών με ισχύ με 

τις επιχειρήσεις.  

e33 N Παράτυπη προώθηση συμφερόντων από κρατικούς 

λειτουργούς ή πο  

e34 Q Πρακτικές καλύψεων ή προστασίας παρανομιών ή 

συμφερόντων  

e35 G1 Η αύξηση του επιπέδου διαφθοράς της χώρας πόσο 

εμποδίζει τις  

e36 G2 Την αδυναμία των κυβερνήσεων να έχουν τον 

πρώτο και αποφασιστικό λόγο στα εσωτερικά 

θέματα.  

e37 H1 Υπάρχει θέμα θρησκευτικών εντάσεων από κάποια 

ομάδα . 

e38 H2 Υπάρχει θέμα επιβολής στην κυβέρνηση 

κατευθύνσεων εξωτερικών  

e39 I1 Μη τήρηση των νόμων και διατάξεων από τα 

πολιτειακά και κυβερνητικά όργανα.  

e40 I2 Μη ύπαρξη λαϊκής στήριξης και αποδοχής των 

νόμων  

e41 I3 Ύπαρξη παράνομων απεργιών ή στάσεων εργασίας 

μη νόμιμων ή μη  

e42 J1 Σε ποιο βαθμό υπάρχουν συγκρούσεις εθνικιστικής ή 

γλωσσικής  

e43 J2 Υπάρχει αρνητική διάθεση συνδιαλλαγής και 

απροθυμία συμφωνία  

e44 K1 Ύπαρξη ελεύθερων και τύπων εκλογών για το 

νομοθετικό και εκτ  

e45 K2 Ύπαρξη ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Διάκριση των 

τριών εξουσιών  

e46 K3 Εμφανής προστασία των προσωπικών ελευθεριών 

με συνταγματικές  
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e47 L1 Διαθέτει η χώρα ένα θεσμικά κατοχυρωμένο 

διοικητικό μηχανισμ  

e48 L2 Ποια είναι η ποιότητα λειτουργίας και η εγγύηση 

σωστής διαχρ  

e49 L3 Διασφαλίζονται οι λειτουργίες και οι εργασίες των 

επιχειρήσε  

e50 Z1 Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πιο ευπαθείς από 

τις μεγά  

e51 Z2 Η μη ύπαρξη ελαστικότητας στις εργασιακές σχέσεις 

. 

e52 Z3 Ποια είναι η επίδραση της πολιτικής σταθερότητας 

της χώρας στην οικονομια.  

e53 Z4 Η συνολική επίδραση των συνθηκών πολιτικής 

σταθερότητας - ασ  

e54 Z5 Στον τύπο των "αναδυομένων αγορών" με 

"οικονομία υπό μετάβαση υπαρχει αυξημενος 

πολιτικος κινδυνος. 
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4.4.1.  Παρουσίαση ερωτηματολογίου. 
 

Η σημαντικότητα της αξιολόγησης του πολιτικού κινδύνου στην επενδυτική 

πρακτική σήμερα είναι πιο σύνθετη έννοια, γιατί το διεθνές πολιτικό και 

οικονομικό σύστημα, περνάει μια μεταβατική εποχή, όπου έχει αυξηθεί το 

στοιχείο της πολιτικής αστάθειας, πολλές φορές προς μία μη γραμμικά 

ελεγχόμενη, χαοτική κατάσταση.  

Είναι άξιο παρατήρησης να ερευνήσουμε ποια μπορεί (ή πρέπει) να είναι η 

αντίδραση των επιχειρηματιών η των μάνατζερ η των επενδυτών, που 

παρακολουθούν την αγορά και τις εμφανιζόμενες εξελίξεις, για κάποια γεγονότα 

ή «κάποιες εξάρσεις» στις αγορές, που αναφέρονται σε σημαντικά γεγονότα, 

πολλά από τα οποία είναι πολιτικού χαρακτήρα.  

Αυτό ακριβώς συλλέγεται με το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιούμε στην 

παρούσα έρευνα. Το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε ελληνικές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην Βουλγαρία. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε (με 

συνέντευξη) από επιχειρηματίες και τους ζητήθηκε να απαντήσουν σε κάθε 

ερώτηση έκφρασης γνώμης με ποιοτική κλίμακα, που είχε τρεις κατηγορίες 

απαντήσεων, ισχυρή, μέτρια, χαμηλή. Σκοπός μας είναι να αναλύσουμε τις 

αντιλήψεις των επιχειρηματιών για τις εξελίξεις των παραγόντων που 

μελετήσαμε.  

Το ερωτηματολόγιο, περιλάμβανε συνολικά 54 ερωτήσεις που αφορούσαν την 

οικονομική και πολιτική κατάσταση της χώρας και τους κινδύνους της 

επιχείρησης, τις οικονομικές προσδοκίες, την αποτυχία οικονομικών σχεδίων, 

την πολιτική ηγεσία, την εξωτερική σύρραξη, τη διαφθορά δημοσίου τομέα, τον 

επηρεασμό του στρατού στην πολιτική, τη συμμετοχή της οργανωμένης 

θρησκείας στην πολιτική, τις συνθήκες νόμου και τάξης, τις φυλετικές και εθνικές 

εντάσεις, την πολιτική τρομοκρατία, τον εμφύλιος πόλεμος, την ποιότητα 

γραφειοκρατίας, την αθέτηση δανείου, την καθυστερημένη πληρωμή πιστώσεων 

προμηθευτών, την αποκήρυξη συμβολαίου από την κυβέρνηση, τις απώλειες 

από τον έλεγχο συναλλάγματος, κ. α. 

Η κάθε ερώτηση όπως αναφέραμε αντιστοιχεί σε απαντήσεις σε κλίμακα ισχυρή, 

μέτρια, χαμηλή. Συνολικά έχουμε ένα πίνακα δεδομένων 83 επιχειρήσεων με 54 

στήλες μεταβλητών. Μας ενδιαφέρει η συνολική παρουσίαση των ερωτήσεων 
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και οι μεταξύ τους σχέσεις αν υπάρχουν. Έτσι μετατρέπουμε των πίνακα 

δεδομένων, δημιουργώντας έναν πίνακα συμπτώσεων όλων των κατηγοριών 

των μεταβλητών.  

 

4.4.2.  Τρόπος ανάλυσης- προσέγγισης μεταβλητών 
 
 Ο αρχικός πίνακας δεδομένων έχει 83 γραμμές όσες οι απαντήσεις στα 

ερωτηματολόγια και 54 στήλες που αντιστοιχούν στις 54 ερωτήσεις. (πίνακας 

1). 

 

Πίνακας 40 . Ποσοστά  από  πίνακα συμπτώσεων για κάθε ερώτηση 

  e1 e2 e3 e4 ….  … e52 e53 e54 

a1 Α B B A ..  .. B C A 

a2 Β B A C ..  .. B B A 

a3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

a4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

……. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

…… .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

a81 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

a82 C B A A ..  .. A C B 

a83 B C A C ..  .. A A A 

 

 

Μετασχηματίζουμε τον αρχικό πίνακα δεδομένων177, σε πίνακα με 

83x162 αναπτύσσοντας κάθε ερώτηση σε τρεις στήλες (κλάση Α, Β, C). Στα 

κελιά του πίνακα αυτού υπάρχουν μόνο οι τιμές 0 ή 1.  

Στη συνέχεια δημιουργούμε τον πίνακα συμπτώσεων όλων των 

κλάσεων μεταξύ τους (πίνακας Burt). Στη διασταύρωση της i γραμμής και j 

στήλης βρίσκεται το πλήθος των επιχειρηματιών που απάντησαν και την i-

οστη κλάση και την j-οστη κλάση. Έναν τέτοιο πίνακα, μπορούμε να τον 

                                            
177 (Παπαδημητρίου Ιωάννης, Ανάλυση Δεδομένων, Εκδ. Gutenberg, 2007) 
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επεξεργαστούμε με την παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών και με την 

Ιεραρχική Ταξινόμηση. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε την Ιεραρχική Ταξινόμηση 

κατά αύξουσα Ιεραρχία, προκειμένου να δημιουργήσουμε ομοιογενείς ομάδες-

κλάσεις Στην μέτρηση της απόστασης μεταξύ δύο ερωτήσεων θα 

χρησιμοποιήσουμε την μετρική Χ2, αφού οι τιμές του πίνακα δεδομένων είναι 

συχνότητες συμπτώσεων. (Φλώρου 1997, Παπαδημητρίου-Φλώρου1995). 

 

 

4.4.3. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 
 

Αναλύσαμε τα δεδομένα χρησιμοποιώντας τη παραγοντική ανάλυση 

των αντιστοιχιών και την Ιεραρχική Ταξινόμηση με το λογισμικό Πραξιτέλης 

(Καράκος, 1994). Το «Δενδρόγραμμα» που εμφανίζεται στο σχήμα 1, δείχνει 

την συγκέντρωση κατά ομοειδείς ομάδες των δεδομένων. 

 Καταλληλότερη τομή του δενδρογράμματος (σχήμα 1), είναι αυτή 

που γίνεται στους 4 υψηλότερους κόμβους, που ομαδοποιούν τις 

απαντήσεις σε 4 κλάσεις, ομογενείς και διαχωρισμένες μεταξύ τους. 
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Σχήμα 1. Δενδρόγραμμα ιεραρχικής ταξινόμησης μεταβλητών. 

Α4 
Εμφύλιες 
διαμάχες μετρ 
Αμφισβητήσεις 
συνόρων μετρ 
Αστυνομική 
προστασία 
ισχυρή 
Προώθηση ίδια 
πολιτικά 
συμφέροντα ισχ 
Επηρεασμός 
κερδών ισχ 
 

Α3 
Ποιοτική 
λειτουργία 
διοικητικού 
μηχανισμού 
Αστυνομική 
προστασία 
Προώθηση ίδια 
πολιτικά 
συμφέροντα 
Επηρεασμός 
κερδών 
Πατρονάρισμα 

Α1 
Ανεργία χαμ 
Εγκληματικότητα 
χαμ 
Πολιτική βία χαμ 
Εμφύλιες 
συγκρούσει ς χαμ 
Πόλεμοι χαμ 
Διαπλοκή ισχ 
Δυσμενής 
μεταχείριση επιχ 
χαμ 
Πολιτική 
σταθερότητα στην 
οικονομία ισχ. 
 

Μικρός πολιτικός 
κίνδυνος 

Ισχυρός πο ός λιτικ
Μέτριος πολιτικός 
κίνδυνος για την 
επιχείρηση 

κίνδυνος
Α2 

Δυσμενής μεταχείριση 
επιχ υψηλή 

Μέτριος πολιτικός 
κίνδυνος γενικά

Πολιτική σταθερότητα 
στην οικονομία μετρ 
Προστασία 
προσωπικών 
ελευθεριών χαμ 
Στρατιωτική 
παρέμβαση στη 
διαφθορά χαμ 
Οργανωμένο έγκλημα 
μέτρ 
Φορολογική διαφθορά 
χαμ 
Ξένες κυρώσεις ισχ 
Πόλεμος ισχ. 
Εμφύλιες συγκρούσεις 
ισχ 
Μη καθυστερήσεις 
πληρωμών οφειλετών 
χαμ.  
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Αριστερά ξεχωρίζουν δυο ομάδες178 Α1 και Α2, που αντιστοιχούν σε 

ασθενείς και ισχυρούς χαρακτηρισμούς των συστατικών του πολιτικού 

κινδύνου. Από την άλλη πλευρά ξεχωρίζουν δύο ομάδες Α3 και Α4 που 

αντιστοιχούν σε μέτριους χαρακτηρισμούς των μεταβλητών του πολιτικού 

κινδύνου. Η Α3 αφορά όλα τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζονται μέτρια 

και η Α4 περιέχει τόσο μέτρια όσο και ισχυρά χαρακτηριστικά μεταβλητών. 

 Στην ομάδα Α1 περιλαμβάνονται οι απόψεις των επιχειρηματιών που 

αξιολογούν σε χαμηλό βαθμό την ανεργία, την πολιτική βία, τις εμφύλιες 

συγκρούσεις, τους πολέμους, την δυσμενή μεταχείριση των επιχειρήσεων. 

Θεωρούν ταυτόχρονα ισχυρή την παρουσία της διαπλοκής και ισχυρή την 

επίδραση της πολιτικής σταθερότητας στις γενικές οικονομικές συνθήκες της 

χώρας. Πρόκειται για την ομάδα των επιχειρηματιών που θεωρούν ότι η 

Βουλγαρία προσφέρει επιχειρηματικές ευκαιρίες, χωρίς μεγάλο πολιτικό 

κίνδυνο. 

Στην ομάδα Α2 ομαδοποιούνται οι επιχειρηματίες που θεωρούν ότι η 

Βουλγαρία έχει μεγάλο πολιτικό κίνδυνο. Τα συστατικά στοιχεία του πολιτικού 

κινδύνου αξιολογούνται με ισχυρά και πολύ σημαντικά για την πορεία της 

επιχείρησης τους στη χώρα. Αυτά που θεωρούν πιο σημαντικά για την 

επιχειρηματική πορεία, είναι η δυσμενής μεταχείριση των ξένων επιχειρήσεων 

από δημοτικούς φορείς, οι υφιστάμενες κυρώσεις για τις ξένες επιχειρήσεις 

από διακριτική μεταχείριση, η πιθανότητα εμφύλιων συγκρούσεων (πιθανώς 

λόγω της ισχυρής μουσουλμανικής μειονότητας στο νότο της Βουλγαρίας). Η 

ύπαρξη συνθηκών πολιτικής σταθερότητας για την καλή πορεία της 

οικονομίας αξιολογείται μέτρια, ενώ στην ίδια ομάδα βαθμολογούν με χαμηλή 

επίδραση στην επιχειρηματική προοπτική, την παρέμβαση στρατιωτικών 

παραγόντων, τη φορολογική διαφθορά για τον διακανονισμό και το κλείσιμο 

των υποθέσεων, τις μη καθυστερήσεις στις πληρωμές των οφειλετών και την 

προστασία των ατομικών ελευθεριών των πολιτών στην χώρα με 

συνταγματικές εγγυήσεις.  

                                            
178 Φλώρου Γ., (1997), Προσδιορισμός της ιδανικότερης μετρικής απόστασης 
και καλύτερου τρόπου ομαδοποίησης στις διάφορες μεθόδους της Αυτόματης 
Ταξινόμησης κατά Αύξουσα Ιεραρχία, Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας. 
 

 620



Οι απαντήσεις στην ομάδα Α3, αφορούν τους επιχειρηματίες που 

βαθμολογούν τον βαθμό επίδρασης στις προοπτικές επιχειρηματικότητας 

μόνο μέτρια, για την ποιοτική θεσμική λειτουργία του διοικητικού (κρατικού) 

μηχανισμού της χώρας, την αστυνομική προστασία από τις συμμορίες 

εκβιαστών, την προώθηση των ιδίων πολιτικών συμφερόντων από τους 

πολιτικούς της χώρας που επηρεάζουν τον κρατικό μηχανισμό. Θεωρούν 

ακόμη ότι υπάρχουν μέτρια φαινόμενα πολιτικού ή κοινωνικού 

πατροναρίσματος και ότι επηρεάζονται τα επιχειρηματικά κέρδη από την 

πολιτική αστάθεια, σε μέτριο βαθμό. 

Τέλος, στην ομάδα Α4 ομαδοποιούνται όσοι θεωρούν μέτρια την 

επίδραση στον πολιτικό κίνδυνο κυρίως για τις εμφύλιες διαμάχες, και τις 

αμφισβητήσεις των συνόρων στην περιοχή των νότιο-δυτικών Βαλκανίων 

(Σκόπια κλπ.). Οι ίδιοι επιχειρηματίες αξιολογούν σε ισχυρό βαθμό, την 

αστυνομική προστασία από τις συμμορίες εκβιαστών, την προώθηση ιδίων 

(πολιτικών) συμφερόντων και το βαθμός επηρεασμού των κερδών τους από 

την πολιτική αστάθεια. Στην ομάδα αυτή βρίσκονται οι επιχειρηματίες, που αν 

και θεωρούν ότι υπάρχει μέτριος πολιτικός κίνδυνος, οι επενδύσεις τους δεν 

έχουν μεγάλο ρίσκο. 

 

4.4.4.  Συμπεράσματα 
 

Αναλύσαμε τα δεδομένα και παρουσιάσαμε ομαδοποιημένες τις απόψεις των 

μάνατζερ και των επιχειρηματιών στα πλαίσια μιας ποιοτικού χαρακτήρα 

ανάλυσης και ερμηνείας της κατάστασης.  

Με την επιλογή του συγκεκριμένου πίνακα δεδομένων179 και της 

Ιεραρχικής Ταξινόμησης, πετύχαμε την γρήγορη ομαδοποίηση όλων των 

απαντήσεων σε ομογενείς και σαφώς διαχωρισμένες κλάσεις και 

χαρακτηρίσαμε τις ομάδες μεταβλητών.  

Η ποιοτική αυτή ερμηνεία βοηθά σημαντικά στην ασφαλέστερη 

ανάλυση των μεταβλητών του εξωτερικού περιβάλλοντος και της δυναμικής 

τους. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να εντοπισθούν οι διαστάσεις των σχέσεων 

                                            
179 Παπαδημητρίου Ιωάννης, 2007,Ανάλυση Δεδομένων, Εκδ.Τυπωθητω Γ. 
Δαρδανος,. 

 

 621



αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης μεταξύ της επιχείρησης και του 

εξωτερικού περιβάλλοντός της.  

Η ανάλυση των σχέσεων αυτών είναι ζωτικής σημασίας για την 

εναργέστερη χάραξη της επιχειρηματικής στρατηγικής και των 

εφαρμοζόμενων τακτικών ενεργειών και δράσεων. 

 Γιατί με βάση αυτές, διαμορφώνονται οι συνθήκες δράσης και ο 

προσανατολισμός τους, ανάλογα με την διαφαινόμενη δυναμική και διαπλοκή 

των παραγόντων που επιδρούν πιο καθοριστικά και προσδιορίζουν το είδος 

των επιδράσεων και τ’ αποτελέσματά τους.  

Είναι κρίσιμη και σημαντική η έγκριση και έγκαιρη αναζήτηση και ο 

εντοπισμός των συνθετικών στοιχείων και των χαρακτηριστικών (οικονομικών 

και πολιτικών) του περιβάλλοντος. Γιατί έτσι μπορεί να δοθεί απάντηση στο 

ερώτημα της διερεύνησης και εξακρίβωσης των δυνατών μορφών 

αντιδράσεων όσον αφορά τις ασκούμενες πολιτικές και συμπεριφορές της 

κάθε επιχείρησης, απέναντι στις συνθήκες και τις προκλήσεις του 

περιβάλλοντός τους.  

Ο στόχος της καταλληλότερης αξιοποίησης των ευκαιριών και της 

αποτροπής των κινδύνων που προέρχονται από το εξωτερικό (εξωγενές) 

οικονομικοπολιτικό περιβάλλον, πετυχαίνεται με την υλοποίηση των 

κατάλληλων πολιτικών, που θα έχουν ενσωματωθεί στα προγράμματα 

δράσης των επιλεγμένων στρατηγικών και θα είναι δομημένες με βάση των 

σχετικές εκτιμήσεις και πληροφορίες της ποιοτικής ανάλυσης.  

 

Από τους πίνακες που επισυνάπτονται μετά την επεξεργασία των δεδομένων 

με το αντίστοιχο πρόγραμμα της ανάλυσης των αντιστοιχιών180 βγάζουμε 

ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ είναι οι πιο σημαντικές όπως εμφανίζονται στην στήλη 

του ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ”. 

Οι τιμές αυτές σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μεθοδολογίας της 

Ανάλυσης των Αντιστοιχιών ,αντιστοιχούν στις μεγαλύτερες τιμές σημαίνει 

ότι αυτές είναι οι πιο σημαντικές από το σύνολο των τιμών των δεδομένων 

των απαιτήσεων. 

                                            
180 Παπαδημητρίου Ιωάννης, 2007, Ανάλυση Δεδομένων, Εκδ Τυπωθητω 
Γ..Δαρδανος, 
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Έτσι οι τιμές αυτές (οι σημαντικές) είναι:  

 

Πίνακας 41 Αντιστοιχίες με τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου- 

Η κατανομή των τιμών στον 1ο Οριζόντιο Παραγοντικό Άξονα 
 
 
ΠΡ

ΟΣ

ΗΜ

Ο 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

+ Χ7 που αντιστοιχεί στο 1ο υποερώτημα της 10ης 

ερώτησης  

+ Χ25 που αντιστοιχεί στην 2 11 ερώτησης  

  Χ27  που αντιστοιχεί στην 3 -||- 9η ερώτησης.  

+ Χ49  

+ Χ52  

 Χ54  

+ Χ55  

+ Χ58  

+ Χ88  

 Χ93  

+ Χ94  

+ Χ146  

+ Χ161  

Η κατανομή των τιμών στον 1ο Οριζόντιο Παραγοντικό Άξονα είναι ως ; : 

α) Περιοχή θετικών πρόσημων-τιμών  

β) περιοχή Αρνητικών Πρόσημων 

 Χ7  1
ος Οριζόντιος Άξονας    -Χ27  

 

 Χ28      Χ54 

 -Χ93  Χ49        
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Η ερμηνεία τώρα των συν(+) και των πλην (-) σημαίνει ότι οι τιμές που 

έχουν θετικό πρόσημο, σημαίνει ότι απαιτούν κατά τον ίδιο τρόπο δηλαδή οι ; 

στο Ερωτηματολόγιο, συμφωνούν στο εύρος ; της απάντησης δηλ. αν μια ; 

πολιτική που περιγράφεται από την ερώτηση είναι (στις τρεις δυνατές 

καταστάσεις ) α) Ισχυρή, β)Μέτρια και γ) Μικρή ή Ισχνή. 

Ενώ αυτών που οι τιμές έχουν αρνητικό πρόσημο, συμπεραίνετε ότι εκτιμούν 

και ; αντίθετα ως προς το κάποιο επιμέρους στοιχείο του περιγραφόμενου 

πολιτικού κινδύνου και από το γεγονός - διαπίστωση δείχνει πως τα διάφορα 

στελέχη των Επιχειρήσεων, σε κάποια σημεία ή επιμέρους στοιχεία που 

συνθέτουν το συνολικό προφίλ του πολιτικού  Κινδύνου, έχουν διαφορετικές 

εκτιμήσεις, με βάση την πληροφόρηση και την υποκειμενική εκτίμηση των 

δεδομένων και καταστάσεων στην χώρα και την δυναμική της. 

Στην συνέχεια από τον πίνακα Β(των στοιχείων της Παραγοντικής Ανάλυσης), 

βρήκαμε σε ποια ερώτηση αντιστοιχεί τη Υ του (1ου)  Πρώτου Παραγοντικού 

Άξονα και στην συνέχεια ερχόμαστε στην περιγραφή του περιεχόμενου της 

ερώτησης που αντιστοιχεί στο Ερωτηματολόγιο. 

Έτσι για παράδειγμα για την Χ7 , που περιγράφει το Επίπεδο φτώχειας στην 

ταυτόσημη ερώτηση στο Ερωτηματολόγιο, από τα Επεξεργασμένα δεδομένα 

του πίνακα Β, βρίσκουμε τι ποσοστό απαντήσεων είχαμε, με την αντίστοιχη 

συχνότητα, στην παραπάνω ερώτηση (που είναι ή εκτίμηση ότι το Επίπεδο 

της φτώχειας είναι υψηλό στην χώρα. Αυτό με την σειρά του στην συνέχεια 

μεταφράζεται ότι ο πολιτικός κίνδυνος θα είναι αυξημένος για την επόμενη 

περίοδο στην χώρα, λόγω της αναμενόμενης κοινωνικής αναταραχής και των 

πιθανών απεργιακών κ.λπ. κινητοποιήσεων που θα προκύψουν, γεγονός που 

θα έχει οπωσδήποτε μικρές ή μεγαλύτερες επιδράσεις στις Μακροοικονομικές 

μεταβλητές στην χώρα, όπως τα Επιτόκια, τον πληθωρισμό, το Έλλειμμα του 

Ισοζυγίου πληρωμών, την συναλλαγματική ισοτιμία, γεγονός που θα 

αποτυπωθεί στους αντίστοιχους Μακροοικονομικούς δείκτες. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΎΤΕΡΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ-Υ. 

 

Παίρνουμε τη συνέχεια τα επεξεργασμένα στοιχεία με την μέθοδο της 

Ανάλυσης Αντιστοιχιών της 2ης στήλης, που αντιστοιχεί στον δεύτερο (2ο) 

Παραγοντικό Άξονα. 

  +33 περιοχή θετικών τιμών 

 +39 

 +36 

 +42 

 +45 

 +48 

 +87 

 

 

 περιοχή αρνητικών τιμών 

 -85 

 

 -31 

 

 -125 
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4.4.5. Ανάλυση των απαντήσεων των διευθυντών των επιχειρήσεων με 
με επένδυση στο εξωτερικό η εξαγωγικό προσανατολισμό.  

Η παραπάνω κατανομή- χωροθέτηση των τιμών αυτών, δείχνει επίσης 

ποιες απαντήσεις των διευθυντών των επιχειρήσεων με επένδυση στο 

εξωτερικό η εξαγωγικό προσανατολισμό στο Ερωτηματολόγιο, συγκλίνουν 

μεταξύ τους. Δηλαδή ποια στελέχη Επιχ/σεων αντιλαμβάνονται παρόμοια στις 

διαφορές υποερωτήσεις του Ερωτηματολογίου για τον πολιτικό κίνδυνο στην 

χώρα.  

Στις θετικές τιμές τα στελέχη των διάφορων εταιριών, απαντούνε 

ομοιόμορφα. Δηλαδή έχουν ταυτόσημες απόψεις και εκτιμήσεις για τα 

επιμέρους στοιχεία του πολιτικού κινδύνου (όπως αναφέρονται στο 

Ερωτηματολόγιο.) 

Ανάλυση και ερμηνεία του τρίτου παραγοντικού 
Στον άξονα αυτόν ξεχωρίζουν οι ομάδες με μη ομοιομορφία στις 

απαντήσεις. Η ανάλυση αναφέρεται στις διαφορετικές απαντήσεις από τον 

Μέσο Όρο (Μ.Ο.) δηλαδή του κύριο όγκο των απαντήσεων που 

συγκεντρώνονται δηλαδή γύρω από την Μέση Τιμή και η ανάλυση της 

αντιστοίχησης με τις εταιρίες και από ποιον κλάδο διαφοροποιούνται 

σημαντικά από την μεγάλη μάζα των ομοειδών απαντήσεων. 

 

Ανάλυση και ερμηνεία του δενδρογράμματος 
 

Το Δενδρόγραμμα που δείχνει την συγκέντρωση κατά ομοειδείς ομάδες 

των δεδομένων των τιμών που προέκυψαν από την καταγραφή και 

επεξεργασία των τιμών από το πρόγραμμα της Παραγοντικής Ανάλυσης. 

Η ερμηνεία που κάνουμε με βάση την κατανομή των διάφορων κλάδων 

του δενδρογράμματος, δείχνουν ότι: 

Η πρώτη (Ι) ομάδα του δενδρογράμματος, που αφορά από το είδος της 

(επιλεγμένης) απάντησης που έδωσε η κάθε εταιρία. Έτσι συγκεντρώνονται 

στην ομάδα αυτή το ποσοστό (από το σύνολο των εταιριών) αυτών που 

απαντούν κατά αρκετά απαισιόδοξο τρόπο και αυτοί επίσης που είναι 

λιγότερο αισιόδοξοι προς την εκτίμησης της για την πιθανότερη εξέλιξη στα 

διάφορα συστατικά του πολιτικού κινδύνου. Είναι δηλαδή αυτοί που εκτιμούν 

σε υψηλό βαθμό (επίπεδο) τα επιμέρους στοιχεία του πολιτικού κινδύνου. 

Η δεύτερη (ΙΙ) ομάδα (της δόμησης των κλάδων) του δενδρογράμματος 
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δείχνει το μέτρια αισιόδοξος και ; με ισχυρή πεποίθηση ή εκτίμηση για τις 

εξελίξεις στα διάφορα υποερωτήματα που συνθέτουν το Ερωτηματολόγιο. 

Στις ερωτήσεις αυτές που δείχνουν την σχετικά πιο αισιόδοξη εκτίμηση για 

τα διάφορα θέματα του κινδύνου, όπως φαίνεται από τις συγκεντρώσεις τιμών 

του δενδρογράμματος οι απαντήσεις που δίνουν τιμές 2 και 3 στις 

υποερωτήσεις. 

 

 
 
4.4.6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
 

Ο τρόπος αυτός λοιπόν παρουσίασης και ανάλυσης των δεδομένων με τη 

χρήση του στατιστικού προγράμματος του SPSS, ( οπού μέσω της δοκιμής 

συμφωνίας /Ανεξαρτησίας εντοπίζετε η συμφωνία για το ποιοι πολιτικοί 

παράγοντες είναι οι πιο καθοριστικοί για την πορεία των επιχειρήσεων) και 

της «Ανάλυσης των Αντιστοιχιών», μας δίνει τη δυνατότητα της 

ομαδοποιημένης παρουσίασης των απόψεων των μάνατζερς και των 

επιχειρηματιών στα πλαίσια μιας ποσοτικού και ποιοτικού χαρακτήρα 

ανάλυσης και ερμηνείας της πολιτικής κατάστασης, με τους πιο καθοριστικούς 

ως προς την επίδραση παράγοντες.  

Έτσι δίνεται η δυνατότητα να εντοπισθούν οι διαστάσεις των σχέσεων 

αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης μεταξύ της επιχείρησης και του 

εξωτερικού περιβάλλοντός της.  

Η ανάλυση των σχέσεων αυτών είναι ζωτικής σημασίας για την 

εναργέστερη χάραξη της επιχειρηματικής στρατηγικής και των 

εφαρμοζόμενων τακτικών ενεργειών και δράσεων. Γιατί με βάση αυτές, 

διαμορφώνονται οι συνθήκες δράσης και ο προσανατολισμός τους, ανάλογα 

με την διαφαινόμενη δυναμική και διαπλοκή των παραγόντων που επιδρούν 

πιο καθοριστικά και προσδιορίζουν το είδος των επιδράσεων και τ’ 

αποτελέσματά τους.  

Και η δυνατότητα ποσοτικής/ποιοτικής αυτής ερμηνείας, βοηθά σημαντικά 

στην ακριβέστερη και ασφαλέστερη ανάλυση των μεταβλητών του 

«εξωτερικού», (ως προς τους καθαρά οικονομικούς συντελεστές) πολιτικού 

περιβάλλοντος και της δυναμικής του. 
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Έτσι δίνετε η δυνατότητα να εντοπισθούν οι διαστάσεις των σχέσεων 

αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης μεταξύ της επιχείρησης και του 

«εξωτερικού» πολιτικού περιβάλλοντός της, ισχυρή διάσταση του οποίου είναι 

οι επιδράσεις των πολιτικών κινδύνων στις αναδυόμενες οικονομίες. 
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4.4.6.1. Η εναργέστερη χάραξη της επιχειρηματικής στρατηγικής 
 

 

Και όπως ξέρουμε από τις αντίστοιχες «Θεωρίες της Επιχειρησιακής 

Στρατηγικής», η ανάλυση των σχέσεων αυτών είναι ζωτικής σημασίας για την 

εναργέστερη χάραξη της επιχειρηματικής στρατηγικής και των εφαρμοζόμενων 

τακτικών ενεργειών και δράσεων. 

Γιατί γνωρίζουμε ότι μέσα ή με βάση αυτές, διαμορφώνονται οι 

συνθήκες «Επιχειρησιακής δράσης» και ο κάθε φορά προσανατολισμός των 

επενδυτικών και λοιπών επιχειρησιακών αποφάσεων των επιχειρήσεων, 

ανάλογα με την διαφαινόμενη δυναμική και διαπλοκή των παραγόντων που 

επιδρούν πιο καθοριστικά και προσδιορίζουν το είδος των επιδράσεων και τα 

εταιρικά αποτελέσματά τους αρα και την αξία/τιμή της μετοχής τους. 

Γι’ αυτό το λόγο και είναι κρίσιμη και σημαντική η έγκυρη και έγκαιρη 

αναζήτηση και ο εντοπισμός των «συνθετικών στοιχείων» και των 

ιδιαιτεροτήτων των οικονομικών και πολιτικών χαρακτηριστικών του όλου 

επιχειρησιακού περιβάλλοντος. 

Γιατί έτσι μπορεί να δοθεί ασφαλέστερη απάντηση στο ερώτημα η το 

ζήτημα της εξακρίβωσης, και της διασφάλισης των αποφάσεων και των 

δυνατών μορφών επιχειρηματικώς δράσεων και αντιδράσεων, όσον αφορά τις 

ασκούμενες πολιτικές και συμπεριφορές της κάθε επιχείρησης, απέναντι στις 

συνθήκες και τις προκλήσεις του περιβάλλοντός τους, με τρόπο που να 

περιορίζει το βαθμό αβεβαιότητας, γεγονός που καθιστά δυνατή την επίτευξη 

των αρίστων δυνατών αποτελεσμάτων σε όρους κερδών και εταιρικών αξιών. 

Δηλαδή εν κατακλείδι, αφορά την υλοποίηση των κατάλληλων 

πολιτικών, που θα έχουν ενσωματωθεί στα προγράμματα δράσης των 

επιλεγμένων στρατηγικών, που θα είναι δομημένες με την ενσωμάτωση 

των σχετικών εκτιμήσεων και πληροφοριών (μέσω της ποσοτικής και της 

ποιοτικής ανάλυσης) με στόχο την καταλληλότερη αξιοποίηση των ευκαιριών 

και την αποτροπή των κινδύνων που προέρχονται από το εξωτερικό 

(εξωγενές) οικονομικοπολιτικό περιβάλλον.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ     5-     ΤΑ   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 
 

5.1. ΤΑ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΤΟΥ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  5  
 
Στο  τμήμα  αυτό 5.1.  θα  δώσουμε  τα  περιεχόμενα   από  τα  
συμπεράσματα    από  την  ανασκόπηση της θεωρητικής και  εμπειρικής    
βιβλιογραφίας, όσο  και την  εφαρμοσμένη  έρευνα  και  τα  αποτελέσματα  
της. 
  Τα  περιεχόμενα  λοιπόν  του  κεφαλαίου  5   έχουν  ως  εξής: 
 
5.1.1.  Συμπεράσματα  επί   των “μη ρεαλιστικών υποθέσεων” των θεωρητικών 
προτάσεων. 
 
Αναφερόμαστε    εδώ   στις   περιπτώσεις που η πράξη και οι διάφορες 

επιλογές των οικονομικών στελεχών, βρίσκει αντίθετους τους θεωρητικούς της  

Χρηματοοικονομικής.  

Τότε ερχόμαστε σε μια κατάσταση “διλήμματος,” για τον τρόπο πράξης και 

αποφάσεων Συγκεκριμένα ,  ότι η χρηματοοικονομική θεωρία, βασίζεται σε 

“μη ρεαλιστικές” υποθέσεις, και συνεπώς  οι  “Κανόνες αποφάσεων και 

επιλογών”, που υποδεικνύει η θεωρία και δεν είναι ισχυρές για τον 

πραγματικό κόσμο, 

5.1.2.  Το συμπέρασμα    για  τον  τρόπο   και  τις  συνθήκες  εφαρμογής και  
χρήσης των διαφόρων  θεωριών    
 
Εδώ  εξετάζετε   αν η θεωρία είναι σωστή και πραγματιστική, αλλά μπορεί να 

έχει μόνον έμμεση (ή εξ αντανακλάσεως) εφαρμογή σ’ αυτό που αποκαλούμε 

“ενόραση”, για το ποιες πρέπει να είναι οι σωστές αποφάσεις και πράξεις στην 

αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής δυναμικής στις αγορές και τις 

επενδυτικές αποφάσεις. 

Τότε η επίλυση του ζητήματος των διαφορών ανάμεσα στη θεωρία και την 

πράξη, επέρχεται με την διεξοδική ανάλυση των “πρωτογενών” υποθέσεων 

της θεωρίας με τις ερευνητικές εμπειρικές αποδείξεις, οι οποίες είτε 

επιβεβαιώνουν είτε απορρίπτουν την θεωρία ή την τροποποιούν ως προς ένα 

μέρος των υποθέσεών της Για  την    εμπειρική  Τεκμηρίωση της αιτιότητας 

της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης 
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5.1.3.  Για  την  εμπειρική  Τεκμηρίωση της αιτιότητας της Χρηματοοικονομικής 
Ανάλυσης. 
 
Η χρηματοοικονομική  ανάλυσης δεν διέπετε από   μια άκαμπτη αιτιοκρατία,   

και  δεν  προσφέρει τυποποιημένες και άκαμπτες λύσεις ή  συνταγές  και 

μοντέλα, Συμπέρασμα:  Η χρηματοοικονομική  ανάλυσης δεν διέπετε από   μια 

άκαμπτη αιτιοκρατία,   και  δεν  προσφέρει τυποποιημένες και άκαμπτες 

λύσεις ή  συνταγές  και μοντέλα, 

Η  φύση του αντικειμένου της, (που δεν διέπεται από άκαμπτη αιτιοκρατία), 

αδυνατεί να προσφέρει τυποποιημένες και άκαμπτες λύσεις και συνταγές 

(μοντέλα) τέτοιες, που ακλόνητα να πιστοποιούν την ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ των 

εξελίξεων στα διάφορα οικονομικά  χρηματοοικονομικά ζητήματα 

Στην πορεία αυτή της νέας αντίληψης και των νέων προσεγγίσεων για την 

«πιθανολογική λογική ερμηνείας», των δυναμικών που κατευθύνουν τα  

φαινόμενα, εφαρμόσθηκε ή αξιολογήθηκε και η «ΧΑΟΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ» (που την 

εισήγαγαν αρχικά σε θεωρητική βάση, μαθηματικοί και φυσικοί για να 

ερμηνεύσουν πολύπλοκα ως προς την εξέλιξη φαινόμενα). 

Στην πορεία αυτήν της νέας αντίληψης και των νέων προσεγγίσεων για την 

πιθανολογική λογική ερμηνείας, της κατεύθυνσης των φαινομένων, 

εφαρμόσθηκε ή αξιοποιήθηκε και η «ΧΑΟΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ» 

Εισάχθηκε  επίσης  η χρήση των ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ , που 

εκφράζουν βέβαια γραμμικές σχέσεις, αλλά   τώρα απόδοσης   και «διαφόρων 

παραγόντων». 

 Διαμορφώθηκε  έτσι  ένα άλλο νέο πλαίσιο στην ερμηνεία της μεταβολής των 

τιμών. 

5.1.4. Τα   συμπεράσματα για τις    διάφορες   εναλλακτικές   θεωρίες για  τις 

αποτελεσματικές  κεφαλαιαγορές.  και  τις  αναθεωρήσεις  της  

 

 Η προσέγγιση των τέλειων η αποτελεσματικών κεφαλαιαγορών είναι 

κεντρικού χαρακτήρα βασική θεωρία της χρηματοοικονομικής, πάνω στην 

οποία βασίζονται οι παραδοχές και οι απόψεις σε όλα τα σύγχρονα 

χρηματοοικονομικά θέματα, ξεκινούν ακριβώς από το αξίωμα η την θεωρία 

των « αποτελεσματικών Κεφαλαιαγορών». 

Η Αποτελεσματικότητα λοιπόν συνίσταται στο ότι οι τιμές αντικατοπτρίζουν 

«πλήρως και σωστά» όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν την 
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εταιρία και την μετοχή της. 

Αυτό όμως προϋποθέτει α) την ανοιχτή πρόσβαση κατ’ αρχάς στην 

πληροφόρηση και β) ίση μεταχείριση όλων των ενδιαφερόμενων. Αν όμως δεν 

ισχύουν αυτά τότε η αγορά δεν είναι αποτελεσματική, οπότε καταρρέει το 

επιχείρημα της θεωρίας αυτής για τον τρόπο σχηματισμού των τιμών. 

 

5.1.5. Για  την   προβληματική αποτελεσματικότητα των αναδυομένων 
αγορών 
 
Οι τιμές των μετοχών στις αναδυόμενες είναι πιο ευμετάβλητες (volatile) 

από ότι στις ώριμες – ανεπτυγμένες αγορές, γιατί είναι πιο εκτεθειμένες στις 

συχνές κυβερνητικές αλλαγές και τις άλλες μορφές πολιτικού κινδύνου από το 

ευρύτερο πολιτικό σύστημα και την πολιτική αστάθεια που εμφανίζουν, 

γεγονός που αντανακλάται σε μη αναμενόμενες αλλαγές πολιτικών για την 

οικονομία και τους κανόνες της επιχειρηματικής δράσης και τις αγορές. 

 

5.1.6.Τα συμπεράσματα   από  τις  υποθέσεις Markowitz  
ΟΙ υποθέσεις MARKOWITZ για την εξάλειψη του κινδύνου και οι μεταπτώσεις 

δομικού χαρακτήρα. 

Ο Markowitz ισχυρίζεται, ότι με το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, μπορείς 

να αμύνεσαι από τις αρνητικές αποδόσεις κατά την καθοδική πορεία της 

αγοράς, εξουδετερώνοντας τον κίνδυνο απωλειών από κάποιες 

υποτιμούμενες μετοχές. 

 

5.1.7.Τα  συμπεράσματα  από   τα κενά της « θεωρίας  αποτελεσματικών 
αγορών». 
 
 
Η εμπειρία των εφαρμογών των διαφόρων μεθόδων πρόβλεψης της 

μελλοντικής κίνησης των τιμών, έδειξε, ότι είναι δύσκολο να εντοπίσει κάποιος 

(επενδυτής ή αναλυτής) επενδυτικές τεχνικές, οι οποίες μπορούν κατά 

συστηματικό τρόπο να αποφέρουν κέρδη, γιατί όλες οι μέθοδοι ισχύουν με 

παραδοχές ceteris paribus. 

Είτε ότι εφόσον υπάρχουν αυτές οι ceteris paribus συνθήκες με τις εκ των 

προτέρων παραδοχές, τότε η μέθοδος πρόβλεψης μπορεί να είναι 

αποτελεσματική, αλλά για την χρονική φάση και τις περιστάσεις που 
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υπάρχουν εκείνη την περίοδο. 

Η οικονομική όμως και επιχειρηματική ζωή και το περιβάλλον, αλλάζουν 

ρυθμούς και κατευθύνσεις. με μεταβαλλόμενες συνεχώς τις «ροές» και τη 

δυναμική τους, αναλογία με τις περιστάσεις και τα νέα δεδομένα 

. 

5.1.8. Για τον τρόπο επίδρασης του πολιτικού κινδύνου στην πορεία 
των εταιρικών υποθέσεων 
 Συγκεκριμένα  για τον τρόπο επίδρασης του πολιτικού κινδύνου στην πορεία 

των εταιρικών υποθέσεων και στα αποτελέσματα γενικά των επιχειρήσεων και 

ειδικότερα των Ελληνικών συμφερόντων εταιριών  στις  Βαλκανικές  χώρες.  

Στόχος    τα  ευρήματα αυτά  να  κατευθύνουν   τις στρατηγικές επιβίωσης και 

βιωσιμότητας, μέσα στον χώρο των Βαλκανικών αγορών  των  Ελληνικών 

συμφερόντων εταιριών. καθώς και τις εναλλακτικές μεθόδους αποτίμησης των 

μετοχών και   γενικότερα των εταιρικών αποτιμήσεων 

 
5.1.9.Συμπεράσματα   από  τις  αναθεωρητικές    
προτάσειςκαπροσανατολισμούς   επί  των βασικών λειτουργιών του 
χρηματοοικονομικού συστήματος και των κεφαλαιαγορών. 
 

Ο προβληματισμός και η έρευνα στράφηκε στην συνέχεια σε διάφορες 

κατευθύνσεις προτάσεων δογματικής θεμελίωσης νέων θεωριών. Η μία από 

αυτές τις κατευθύνσεις π.χ. στράφηκε στην εξεύρεση λύσεων μέσα και από 

αναθεωρητικές ανανεώσεις των βασικών λειτουργιών του 

χρηματοοικονομικού συστήματος και των κεφαλαιαγορών, που 

περιλαμβάνουν και προτάσεις νομοθετικών και θεσμικών διασφαλίσεων, ώστε 

να ελέγχονται κατά το δυνατόν οι απότομες καταρρεύσεις με θεσμικές 

παρεμβάσεις. Ένας πρόσθετος θεσμικός παράγοντας ήταν π.χ. η ανάπτυξη 

της αγοράς των χρηματιστηριακών δευτερογενών παραγώγων (derivatives) 

προϊόντων που λειτουργούν σαν εξασφαλιστικά – αντισταθμικά στοιχεία 

(hedging) των πιθανών απωλειών από πτώση των υποκειμενικών 

(πρωτογενών) τίτλων στα χρηματιστήρια. 

 

 5.1.10.Συμπεράσματα   από  την  χρήση μαθηματικό-στατιστικών 
μοντέλων. 
 
 
Η χρήση μαθηματικό-στατιστικών μοντέλων, με ανάλογα εξελιγμένα 
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συστήματα ή προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υμπορούν να μην 

δώσουν τις κατευθύνσεις των «τροχιών» της αγοράς στο γενικό επίπεδο, 

πάντα βέβαια με ένα (ποσοστό) περιθώριο λάθους –σφάλματος στους 

υπολογισμούς που εκφράζεται από τον διαταρακτικό παράγοντα των εξισεων.  

 

 

5.1.11. Συμπεράσματα από τις μεθόδους των   χρηματοοικονομικών 
δεικτών 

 

Η μέθοδος   του  «δείκτη  Ρ/Ε¨,  μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβή ή 

εφαρμοσμένη αποτίμηση της αξίας των εταιρικών μετοχών, εάν γίνουν λάθη 

στην πρόβλεψη των μελλοντικών εταιριών κερδών, έχουν στενή επιλογή του 

γενικού δείκτη του κλάδου, που χρησιμοποιούμε για να εξάγου τον δείκτη 

“Ρ/Ε”. 

. Συμπερασματικές κριτικές για τα « μοντέλα Αποτίμησης». 

Μια  πολύ  συνοπτική   συμπερασματική   διαπίστωση και  κριτική  για τις 

πολυποίκιλες μορφές των μοντέλων πρόβλεψης των τιμών των μετοχών και 

των μοντέλων για την Αποτίμηση,  είναι  ότι  . καμιά απ’ αυτές δεν εμπλέκει 

τυπικά, «το Τυχαίο στοιχείο» στην   μοντελοποίηση του. 
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5.2.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ    ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Της ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. 

 
5.2.1. Συμπεράσματα  επι   των “μη ρεαλιστικών υποθέσεων” των θεωρητικών 
προτάσεων. 
 
 
Εισαγωγικά 
Οι χρηματοοικονομικές θεωρίες βασικά ξεκινούν με την θεώρηση σχετικά με 

το πώς συμπεριφέρονται οι επενδυτές και οι επιχειρήσεις  και τι επιπτώσεις 

έχει αυτό στις κεφαλαιακές αποδόσεις και στις τιμές των μετοχών από  τις  

μεταβολές  των κεφαλαιαγορών και  από τις διακυμάνσεις τους, στις διαφορές 

αγορές επενδυτικού χαρακτήρα. 

Γι΄αυτό  η  χρηματοοικονομική θεωρία είναι βασικά “κανονιστική” σαν 

επιστημονικός κλάδος και μεθοδολογία, γιατί θέλει να προσδιορίσει   το  

πρακτέο   σε  κάθε  περίπτωση  των  επενδυτικών  επιλογών . 

Αλλα  είναι και “θετική” και “περιγραφική” ταυτόχρονα, λόγω της ιδιομορφίας 

των χρηματοοικονομικών σχέσεων.  

Έτσι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που η πράξη και οι διάφορες επιλογές 

των οικονομικών στελεχών, βρίσκει αντίθετους τους θεωρητικούς της χρη-

ματοοικονομικής.  

Τότε ερχόμαστε σε μια κατάσταση “διλήμματος,” για τον τρόπο πράξης και 

αποφάσεων. 

Και το ζήτημα που μπαίνει, είναι “τι ισχύει σ’ αυτήν την περίπτωση”; 

Η απάντηση εδώ δεν μπορεί να είναι ξεκάθαρη λόγω της ίδιας της φύσης της 

πολυπλοκότητας ή πολλαπλότητας των εξαρτήσεων ανάμεσα στα διά-φορα 

χρηματοοικονομικά φαινόμενα. 

 Σε αρκετές περιπτώσεις αναρωτιόμαστε, αν η θεωρία είναι λάθος ή ο  

επενδυτής  έκανε λαθεμένη κίνηση η επιλογή. 

Το συμπέρασμα   εδώ  εναι  ότι  υπάρχουν  μεγάλες  αντιθέσεις  και  

αμφιγνωμίες    για  αρκετές  περιπτώσεις κατά τις απόψεις μιας μερίδας 

ειδικών. 

 Συγκεκριμένα ,  ότι η χρηματοοικονομική θεωρία, βασίζεται σε “μη ρεα-

λιστικές” υποθέσεις, και συνεπώς  οι  “Κανόνες αποφάσεων και επιλογών”, 

που υποδεικνύει η θεωρία και δεν είναι ισχυρές για τον πραγματικό κόσμο, 
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Αυτό το γεγονός είναι που αναγκάζει   πολλές  φορές το  οικονομικό   στελε-

χος ή επενδυτικό σύμβουλο, να δράσει και ν’ αποφασίσει με βάση την 

ενόρασή του,. 

 Να  αποφασίσει με βάση την ενόρασή του. για την “πραγματική” κατάσταση 

και δυναμική που αντιλαμβάνεται αυτός, μέσα από τις αντικρουόμενες ή αντι-

λήψεις  ή  προσεγγίσεις των θεωριών και την   εμπειρία  από  την  πραγματι-

κότητα . 

 Δηλαδή .  από την εμπειρία τις εφαρμογές της   κάθε  θεωρίας , και τον 

βαθμό που μπορεί να εξηγήσει τη συμπεριφορά των ατόμων, εταιριών και 

των αγορών. 

 Σε άλλες περιπτώσεις είναι αδύνατο να εφαρμόσουμε την συγκεκριμένη πρό-

ταση   της  Χ  θεωρίας,  επειδή δεν μπορούμε ν’ αποκτήσουμε τ’ απαραίτητα 

δεδομένα για την εφαρμογή της. 

 

 
5.2.2.  Το συμπέρασμα    για  τον  τρόπο   και  τις  συνθήκες  εφαρμογής 
και  χρήσης των διαφόρων  θεωριών    
 
Δηλαδή εδώ η θεωρία είναι σωστή και πραγματιστική, αλλά μπορεί να έχει 

μόνον έμμεση (ή εξ αντανακλάσεως) εφαρμογή σ’ αυτό που αποκαλούμε 

“ενόραση”, για το ποιες πρέπει να είναι οι σωστές αποφάσεις και πράξεις στην 

αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής δυναμικής στις αγορές και τις 

επενδυτικές αποφάσεις. 

 Σ’ άλλες περιπτώσεις μπορεί η θεωρία να είναι σωστή και να είναι δυνατή η 

εφαρμογή της, αλλά το κόστος της δεν είναι ανάλογο με το αποτέλεσμα και 

έτσι μπορεί να εγκαταλειφθεί (λόγω υψηλού κόστους). 

Τέλος μπορεί σ’ άλλες περιπτώσεις, η μεν θεωρία να είναι ρεαλιστική και 

μπορεί να εφαρμοσθεί, αλλά εξαιτίας είτε αδράνειας είτε ανεπάρκειας στον 

τρόπο εφαρμογής της που αναφέρεται σε μια παλιομοδίτικη αντίληψη και 

πρακτική, ν’ αποτύχει ως προς τ’ αποτελέσματα. Και τότε αυτό απαιτεί ν’ 

αλλάξει “βίαια”, μέσω της πίεσης του ανταγωνισμού να εφαρμοσθεί με τον 

σωστό τρόπο η θεωρία σε αλληλουχία με τους δυναμικούς παράγοντες των 

αγορών, των θεσμών και των νοοτροπιών-συμπεριφορών. 

Σ’ αυτήν την περίπτωση, η επικρατούσα αντίληψη είναι ότι:  

«Εάν οι διαφορές συνεχίζουν να είναι “ανεξήγητες”, ανάμεσα στην 

 637



θεωρία και την πράξη τότε, αυτή που μπαίνει υπό έρευνα και 

αμφισβήτηση είναι η θεωρία και οι υποθέσεις της». 

Η Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Θεωρία λοιπό,ν έχει δεχθεί ότι οι θεωρίες 

για να είναι αποδεκτές, πρέπει να εξηγούν την χρηματοοικονομική 

πραγματικότητα, δηλ. τον πραγματικό κόσμο και εφ’ όσον είναι ασυνεπείς ή 

ανεπαρκείς, ή ισχύουν κάτω από εξαιρετικές ή ειδικές συνθήκες, πρέπει ν’ 

αναθεωρούνται ή ν’ απορρίπτονται προς όφελος μιας άλλης εναλλακτικής 

θεωρίας, όπως για παράδειγμα ανάμεσα στις προτάσεις του CAPM και της 

APT για την τιμολόγηση των μετοχών, ,η τις πολυκριτήριες μεθόδους 

ανάλυσης. 

Τότε η επίλυση του ζητήματος των διαφορών ανάμεσα στη θεωρία και την 

πράξη, επέρχεται με την διεξοδική ανάλυση των “πρωτογενών” υποθέσεων 

της θεωρίας (primary assumptions), με τις ερευνητικές εμπειρικές 

αποδείξεις, οι οποίες είτε επιβεβαιώνουν είτε απορρίπτουν την θεωρία 

ή την τροποποιούν ως προς ένα μέρος των υποθέσεών της. 

 

 

5.2.3.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  Για  την    εμπειρική  Τεκμηρίωση της 
αιτιότητας της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης 
 

Είναι γεγονός και γενική η παραδοχή, ότι η οικονομική επιστήμη και 

συνεπώς και κλάδος της «χρηματοοικονομικής διοίκησης και ανάλυσης» από 

την ίδια την φύση του αντικειμένου της, (που δεν διέπεται από άκαμπτη 

αιτιοκρατία), αδυνατεί να προσφέρει τυποποιημένες και άκαμπτες λύσεις και 

συνταγές (μοντέλα) τέτοιες, που ακλόνητα να πιστοποιούν την ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ 

των εξελίξεων στα διάφορα οικονομικά  χρηματοοικονομικά ζητήματα. 

Εντονότερα αυτό συμβαίνει στον τομέα της Χρηματοοικονομικής 

Ανάλυσης (finance) μετά την έντονη τάση της Μαθηματικοποίησης / 

Στατιστικοποίησης που εισήχθη στην τεκμηρίωση της αιτιότητας στα 

φαινόμενα που ερευνά κύρια στον χώρο των αποφάσεων των επενδύσεων 

στις χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές. 

Με την εφαρμογή της τάσης αυτής έχουμε την εμφάνιση μιας συνεχής 

ανατροπής προηγουμένων αποδείξεων καθώς και της «δογματικής» 

θεμελίωσης των θεωρητικών σχημάτων και μοντέλων στην 

χρηματοοικονομική ανάλυση και ερμηνεία. 
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Η νέα προσέγγιση έφερε και την «νέα κατευθυντήρια ιδέα» η λογική 

που είναι «ΠΙΘΑΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΣΑΝΑΤOΛΙΣΜΕΝΗ» δηλαδή 

αναφέρεται πια περισσότερο σε δυναμική μη γραμμική και μη ντετερμινιστικά 

μοντέλα και σχέσεις (διατηρούμενης της παραδοσιακής (γραμμικής) 

ντετερμιστικής λογικής σαν ειδική περίπτωση). 

Η τάση αυτή εμφανίζεται εντονότερα π.χ. στην ερμηνεία, για τις 

μεταβολές των τιμών στα Χρηματιστήρια και την αποτίμηση και απόδοση των 

χρεογράφων, μέσα από μια μη γραμμική προσέγγιση της αιτιότητας που 

προκαλεί τις μεταβολές τιμών. Δηλαδή, μέσα από ένα δυναμικό-πιθανολογικό 

μοντέλο. 

Στην πορεία αυτή της νέας αντίληψης και των νέων προσεγγίσεων για 

την «πιθανολογική λογική ερμηνείας», των δυναμικών που κατευθύνουν τα  

φαινόμενα, εφαρμόσθηκε ή αξιολογήθηκε και η «ΧΑΟΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ» (που 

την εισήγαγαν αρχικά σε θεωρητική βάση, μαθηματικοί και φυσικοί για να 

ερμηνεύσουν πολύπλοκα ως προς την εξέλιξη φαινόμενα). 

Στην συνέχεια έχουμε την χρήση των «ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

(factorial models)» που εκφράζουν βέβαια γραμμικές σχέσεις ανάλυσης της 

«απόδοσης» και «διαφόρων παραγόντων» διαμόρφωσε ένα άλλο, νέο 

πλαίσιο αιτιότητας στην ερμηνεία της μεταβολής των τιμών, από την στιγμή 

που το έως τότε κυριαρχούν μοντέλο του «Μοντέλου αποτίμησης 

κεφαλαιουχικών στοιχείων» του CAPM, για την πρόβλεψη των τιμών και την 

ταυτόχρονη αποτίμηση της αξίας των μετοχών αμφισβητήθηκε, από τους 

Fauna και  French ως προς την δογματική θεμελίωση του. Δηλαδή την 

συμμόρφωση των προϋποθέσεων του για την ερμηνεία της πραγματικότητας 

των αγορών και των μεταβολών της. 

Έτσι η βασική αντίληψη (σαν μοντελική σύνοψη του CAPM) ότι: οι 

αποδόσεις και η τιμή των χρεογράφων, αντανακλούν τον κίνδυνο που 

εμπεριέχουν και εκφράζεται με τον «συντελεστή Β» κλονίστηκε σοβαρά. 

Η έρευνα-μελέτη των Fama-French από την εξέταση των αποδόσεων 

των μετοχών στο NYSE, AMEX Και NASDAQ μεταξύ 1913-1990, βρήκαν ότι 

«οι διαφορές στον β (beta) και τυπική απόκλιση της μετοχής δεν εξηγούσαν 

την απόδοση των διαφόρων μετοχών. 

Αντίθετα βρήκαν ότι την εξηγούσαν ο δείκτης «Λογιστική προς Αγοραία 

αξία» της και η «Συνολική Αγοραία Αξία» της κάθε μετοχής, όπου βρήκαν ότι 
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η μικρής κεφαλαιοποίησης μετοχές, είχαν υψηλότερη απόδοση από αυτές της 

μεγάλης κεφαλαιοποίησης που είχαν υψηλότερο Β. 

Αυτό υποδηλώνει δύο πράγματα: 1) είτε ότι άλλοι παράγοντες (όπως 

μακροοικονομικοί και πολιτικοί) ερμήνευαν καλύτερα την επικινδυνότητα μιας 

μετοχής, από ότι ο β (του μοντέλου CAPM είτε ότι το CAPM κάνει λαθεμένη 

συνολική προσέγγιση (σύνοψη) της χρηματιστηριακής πραγματικότητας. 

Άρα αναίρεσαν την ισχύ του άκρως ντετερμινιστικού μοντέλου του 

CAPM, να ερμηνεύσει την πραγματικότητα και την δυναμική της 

. Δηλαδή να συλλάβει την πραγματική αιτιότητα των μεταβολών, (που 

την στηρίζετε  στον συντελεστή  αυτοσυσχέτισης   β (ίσον κίνδυνος της 

αγοράς), σαν την τυπική απόκλιση της μετοχής από την μέση απόδοση του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς. 

Κατά την τότε άποψη της, υπήρχε μεν γραμμική σχέση αλλά όχι   

μεταξύ  κινδύνου/απόδοσης,  αλλά  ανάμεσα στις  

α) αποδόσεις και  

β) τους ειδικούς παράγοντες που επηρέαζαν τις μεταβλητές των τιμών.  

Τέτοιοι παράγοντες θεωρούνται, η μεταβολή (%) του ΑΕΠ, ή μεταβολή του  

δείκτη  της Βιομηχανικής Παραγωγής, η μεταβολή της καταναλωτικής 

ζήτησης, η μεταβολή των επιτοκίων και του πληθωρισμού, η μεταβολή στην 

διαφορά των επιτοκίων των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων χρεογράφων 

και τίτλων ακόμη και μεταβολές κυβερνητικής πολιτικής (πολιτικός παράγων) 

όπως φορολογικοί συντελεστές κ.λπ.  

 

Συμπέρασμα  :  Άρα αυτό σημαίνει ότι οι κεφαλαιαγορές δεν είναι αποδοτικές 

κατά τον τρόπο που θεωρούνε το CAPM ή ότι το ίδιο το μοντέλο είναι λάθος 

υπόδειγμα ή και αμφότερα. 

Με  βάση  αυτή  τη  θέση  ξέσπασε  ένας  μεγάλος ιερός  Ακαδημαϊκός  

πόλεμος και  γράφονται  έκτοτε  δεκάδες άρθρα   υποστηρικτικά  ή  

απορριπτικά επί  του  καυτού  θέματος. 

Άλλοι αναλυτές επέκριναν στην συνέχεια τους Fama και -French  γιατί 

χρησιμοποιώντας τα ίδια δεδομένα με τις παρακάτω και κάνοντας 

διαφορετικούς στατιστικούς ελέγχους, βρήκαν ότι ο β, όντως εξηγεί διαφορές 

στις αποδόσεις των μετοχών κατά την ίδια περίοδο (1953-1990). 
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Στην συνέχεια άλλοι τους επέκριναν, γιατί θεώρησαν ότι οι μέθοδοι που 

χρησιμοποίησαν ήταν αντιφατικές 

Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει ένας νέος Ακαδημαϊκός «ιερός 

πόλεμος» που δεν έχει καταλήξει ακόμα εμφανώς υπέρ των μεν ή των δε, 

σχετικά με την ισχύ του β και του CAPM. 

 

Συμπέρασμα:  Η χρηματοοικονομική  ανάλυσης δεν διέπετε από   μια 

άκαμπτη αιτιοκρατία,   και  δεν  προσφέρει τυποποιημένες και άκαμπτες 

λύσεις ή  συνταγές  και μοντέλα, 

Είναι γεγονός και γενική η παραδοχή, ότι η οικονομική επιστήμη και 

συνεπώς και ο κλάδος της «χρηματοοικονομικής διοίκησης και ανάλυσης», 

από την ίδια την φύση του αντικειμένου της, δεν διέπετε από    μια άκαμπτη 

αιτιοκρατία, αδυνατεί  έτσι   να προσφέρει τυποποιημένες και άκαμπτες λύσεις 

ή συνταγές και μοντέλα, τέτοιες, που ακλόνητα να πιστοποιούν την 

ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ των εξελίξεων στα διάφορα οικονομικά ζητήματα.  

Έκτοτε στον τομέα της Χρηματοοικονομικής ,μετά την έντονη τάση της 

Μαθηματικοποίησης/Στατιστικοποίησης και μάλιστα   της  οικονομετρικής    

επαλήθευσης,  που εισήχθη στην τεκμηρίωση της αιτιότητας στα φαινόμενα 

που ερευνά.  

 Με την εφαρμογή της τάσης αυτής έχουμε την εμφάνιση μιας συνεχούς 

ανατροπής προηγούμενων αποδείξεων, καθώς και της προσέγγισης και  

αντίληψης  της  «δογματικής» θεμελίωσης των θεωρητικών σχημάτων και 

μοντέλων. 

 Η νέα προσέγγιση έφερε και την «νέα κατευθυντήρια ιδέα» ή λογική 

που είναι «πιθανοκεντρική» και «χρονοπροσανατολισμένη» δηλαδή σε 

δυναμικά μη γραμμικά και μη ντετερμηστικά μοντέλα και σχέσεις, 

διατηρούμενης της παραδοσιακής (γραμμικής) ντετερμιστικής λογικής σαν 

ειδική περίπτωση. 

 Η τάση αυτή δηλαδή εμφανίζεται εντονότερα π.χ. στην ερμηνεία, για 

μεταβολές των τιμών στα χρηματιστήρια, μέσα από μία μη γραμμική 

προσέγγιση της αιτιότητας που προκαλεί τις μεταβολές των τιμών. Δηλαδή 

μέσα από ένα δυναμικό – πιθανολογικό μοντέλο. 
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 Στην πορεία αυτήν της νέας αντίληψης και των νέων προσεγγίσεων για 

την πιθανολογική λογική ερμηνείας, της κατεύθυνσης των φαινομένων, 

εφαρμόσθηκε ή αξιοποιήθηκε και η «ΧΑΟΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ» 

 Εισάχθηκε  επίσης  η χρήση των ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ , που 

εκφράζουν βέβαια γραμμικές σχέσεις, αλλά   τώρα απόδοσης   και «διαφόρων 

παραγόντων». 

 Διαμορφώθηκε  έτσι  ένα άλλο νέο πλαίσιο στην ερμηνεία της μεταβολής των 

τιμών, από την στιγμή που το έως τότε κυριαρχούν   μονοπαραγοντικό 

μοντέλο του CAPM, για την πρόβλεψη των τιμών και την ταυτόχρονη 

αποτίμηση της αξίας των μετοχών αμφισβητήθηκε, από τους Fauna και 

French ως προς τη δογματική θεμελίωσή του.  

Δηλαδή τη συμμόρφωση των προϋποθέσεών του για την ερμηνεία της   

πολύπλοκης   και  άρα  πολυπαραγοντικής  πραγματικότητας των αγορών. 

Έτσι η βασική αντίληψη σαν μοντελική σύνοψη του CAMP, ότι: «οι αποδόσεις 

και η τιμή των χρεογράφων, αντανακλούν τον κίνδυνο που εμπεριέχουν και 

εκφράζεται με το «συντελεστή Β» κλονίστηκε σοβαρά. 

 Η κρίσιμη  έρευνα των Fama και  French, από την εξέταση των 

αποδόσεων των μετοχών στο NYSE, AMΕX και NASDAQ μεταξύ 1953 – 

1990, βρήκαν ότι «οι διαφορές στην b  (beta) δεν εξηγούσαν την απόδοση των 

διαφόρων μετοχών. 

 Την εξηγούσε  όμως  συμφωνά  με  την  ερευνά   αυτή,  ο δείκτης 

«Λογιστική προς Αγοραία αξία» της και η «Συνολική Αγοραία Αξία- 

κεφαλαιοποίηση» της κάθε μετοχής, όπου βρήκαν ότι η μικρής 

κεφαλαιοποίησης μετοχές έχουν υψηλότερη απόδοση από αυτές της μεγάλης 

κεφαλαιοποίησης με  το  υψηλότερο b .  

Αυτό υποδηλώνει δύο πράγματα:  

1) είτε ότι άλλοι παράγοντες όπως μακροοικονομικοί και πολιτικοί ερμήνευαν 

καλύτερα την επικινδυνότητα μιας μετοχής, από ότι το b (του μοντέλου CAMP) 

2)  είτε ότι το CAMP και μια  λαθεμένη συνολική προσέγγιση (σύνοψη) της 

χρηματιστηριακής πραγματικότητας. 

 Άρα αναίρεσαν την ισχύ του άκρως ντετερμινικού μοντέλου του CAMP 

να ερμηνεύσει την πραγματικότητα  και  δυναμική της  αγοράς  και  των  

τιμών.  
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Δηλαδή να συλλάβει την πραγματική αιτιότητα των μεταβολών, (που την 

στηρίζει στο συντελεστή b) σαν την τυπική απόκλιση της μετοχής από τη μέση 

απόδοση των χαρτοφυλακίων της αγοράς 

Δέχθηκαν λοιπόν ,  ότι υπήρχε μεν γραμμική σχέση, αλλά όχι κινδύνου  και 

απόδοσης  αλλά  ανάμεσα α)   στις Αποδόσεις και β) τους ειδικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν τις μεταβολές των τιμών.  

Τέτοιοι   ειδικοί παράγοντες θεωρούνται : 

 η μεταβολή (%) του ΑΕΠ,  

 η μεταβολή της Βιομηχανικής Παραγωγής, 

 η μεταβολή της καταναλωτικής ζήτησης, 

 η μεταβολή των επιτοκίων και του πληθωρισμού, 

 η μεταβολή στις διαφορές των επιτοκίων των βραχυχρόνιων και 

μακροχρόνιων χρεογράφων και τίτλων ακόμη και  

 μεταβολές κυβερνητικής πολιτικής (πολιτικός παράγων) όπως 

Φορολογικοί συντελεστές κ.λ.π. 

 Άρα αυτό σήμαινε ότι οι κεφαλαιαγορές δεν είναι αποδοτικές κατά τον 

τρόπο που θεωρούνε το CAMP ή ότι το ίδιο το μοντέλο είναι λάθος υπόδειγμα 

ή και αμφότερα.  

 Άλλοι όμως αναλυτές επέκριναν στη συνέχεια τους Fama και French 

γιατί χρησιμοποιούνται τα ίδια δεδομένα με τους παραπάνω και κάνοντας 

διαφορετικούς στατιστικούς ελέγχου, βρήκαν ότι tο b, αυτό εξηγεί τις  

διαφορές στις αποζημιώσεις των μετοχών κατά την ίδια περίοδο (1953 – 

1990). 

 Στη συνέχεια άλλοι τους επέκριναν, γιατί θεώρησαν ότι οι μέθοδοι που 

χρησιμοποίησαν ήταν αντιφατικές όπως καταγράφονται στο σχετικό άρθρο 

της “Further Evidence on the Risk – Return relation, N.Y. University, 

November 1992”. 

 Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει ένας Ακαδημαϊκός «Ιερός πόλεμος» 

που δεν έχει καταλήξει ακόμα εμφανώς υπέρ των μεν ή των δε, σχετικά με την 

ισχύ του Β και του CAMP. 

 

 

5.2.4.    ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ    ΔΙΑΦΟΡΕΣ   ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ  ΤΙΣ 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ.  ΚΑΙ  ΤΙΣ  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ  ΤΗΣ  

 

 Η προσέγγιση των τέλειων η αποτελεσματικών κεφαλαιαγορών είναι 

κεντρικού χαρακτήρα βασική θεωρία της χρηματοοικονομικής, πάνω στην 

οποία βασίζονται οι παραδοχές και οι απόψεις σε όλα τα σύγχρονα 

χρηματοοικονομικά θέματα, ξεκινούν ακριβώς από το αξίωμα η την θεωρία 

των « αποτελεσματικών Κεφαλαιαγορών». 

Για παράδειγμα η θεωρία των τέλειων η αποτελεσματικών “Κεφαλαιαγορών” 

(perfect or frictionless Capital Markets) έχει πολλές παραδοχές που δεν 

ισχύουν στην πράξη, όπως  

α) η μη ύπαρξη κόστους συναλλαγών (brokerage costs) ή  

β) δεν υπάρχουν φόροι  

γ) ότι δεν υπάρχει κόστος για την απόκτηση πληροφοριών (και άρα όλα έχουν 

την ίδια πληροφόρηση) και 

δ) ότι όλοι οι επενδυτές έχουν τις ίδιες (δηλαδή ομοιογενείς) προσδοκίες και 

υποθέσεις. 

Τα περισσότερα απ’ αυτά δεν υφίστανται στην πράξη και άρα οι υποθέσεις 

της θεωρίας αυτής (assumptions) είναι στον αέρα, και μιλάμε για μια θεωρία-

βάση για την θεμελίωση του κλάδου χρηματοοικονομικής. 

Αλλά μεταξύ τόσο των θεωρητικών όσο και των επενδυτικών μάνατζερς, 

τείνει να επικρατήσει η προσέγγιση ότι, δεν έχει τόση σημασία να κρίνουμε 

την ρεαλιστικότητα των υποθέσεων της θεωρίας όσο το γεγονός, του πόσο 

συνεπείς είναι οι προβλέψεις της σε σχέση με την πρακτική συμπεριφορά 

(actual behavior) των επενδυτών και ειδικών διαχειριστών κεφαλαίων και 

χρήματος στις αγορές. 

Και εάν η θεωρία και οι υποθέσεις της φαίνονται λογικές και αξιολογημένες 

σύμφωνα με την εκφραζόμενη επενδυτική συμπεριφορά τότε σε γενικό 

επίπεδο η θεωρία είναι αποδεκτή, ανεξάρτητα από τον ρεαλισμό των 

υποθέσεών της. 

Τέτοια είναι η περίπτωση της θεωρητικής πρότασης του γνωστού μοντέλου 

CAPM για την τιμολόγηση-αξία των μετοχών. 

 

 
5.2.4.1. Τα συμπεράσματα από την αξιολόγηση της θεωρίας των  αποτε-
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λεσματικών αγορών μετά τις εμπειρικές έρευνες.. 

 

Κατά τη «Θεωρία των Αποτελεσματικών Αγορών» (ΕΜH) που αποτελει 

βασικό στοιχειό της σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίου ,δεν έχει νόημα να 

κάνει κάποιος αναλύσεις για μια συγκεκριμένη μετοχή για να δει αν είναι 

υπερτιμημένη ή υποτιμημένη (όπως κάνουν η τεχνική και η θεμελιακή 

ανάλυση των τιμών). 

Και αυτό γιατί η αγορά που είναι «αποτελεσματική» έχει φέρει τις τιμές των 

μετοχών στο επίπεδο εκείνο όπου εξισώνονται οι αποδοχές όλων των 

μετοχών χωρίς να προλάβει κανείς να κάνει χρήση πληροφοριών, εσωτερική 

ή εξωτερικής υφής και να βγάλει υπερβάλλοντα κέρδη. Αυτό είναι και ο 

ορισμός της Αποτελεσματικής Αγοράς.  

Γιατί ήδη για τις μετοχές με προοπτικές υψηλών κερδών ή ζημιών η αγορά 

επειδή είναι αποτελεσματική, έχει ενσωματώσει σε ελάχιστο χρόνο στην τιμή 

της μετοχής τις προοπτικές αυτές δηλαδή σε ανοδική είτε σε πτωτική 

κατεύθυνση.  
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Δηλαδή ανάλογα με την κερδοφορία (ή ζημιά) που προεξοφλείτε, η αγορά 

προεξοφλεί εκτιμήσεις, πληροφορίες και προσδοκίες και σχεδόν αυτόματα τις 

ενσωματώνει στην τιμή της μετοχής της εταιρίας (με βάση τους μηχανισμούς 

των αγορών). 

Η Αποτελεσματικότητα λοιπόν συνίσταται στο ότι οι τιμές αντικατοπτρίζουν 

«πλήρως και σωστά» όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν την 

εταιρία και την μετοχή της.  

Τα  αντιθετικά  συμπεράσματα  μετα  την  αξιολόγηση  της   όμως  από  την  

ιστορική  πραγματικότητα  των  αγορών  και  των  συμπεριφορών  τους, είναι  

oτι  πρέπει  να  υπάρχουν   προϋποθέτεις όπως: 

 α)  Η ανοιχτή πρόσβαση κατ’ αρχάς στην πληροφόρηση και  

 β) ίση μεταχείριση όλων των ενδιαφερόμενων.  

Αν όμως δεν ισχύουν αυτά τότε η αγορά δεν είναι αποτελεσματική, οπότε 

καταρρέει το επιχείρημα της θεωρίας αυτής για τον τρόπο σχηματισμού των 

τιμών. 

Το βασικό δόγμα της «Θ.Α.Α.» είναι ότι: «Σε μια αποτελεσματική αγορά, είναι 

αδύνατο να προβλέψει κάποιος τις μελλοντικές τιμές των μετοχών, γιατί και 

όταν αλλάζουν τα δεδομένα (εταιρικά, κλαδικά και μακροοικονομικά) η αγορά 

ενσωματώνει πάλι ταχύτατα τις νέες πληροφορίες και εκτιμήσεις στις τιμές 

ώστε να υπάρχει εξισορρόπηση της απόδοσης. Η  αγορά όμως δεν  είναι 

«αποτελεσματική»  και  δεν φέρνει τις τιμές των μετοχών στο επίπεδο εκείνο 

όπου εξισώνονται οι αποδόσεις όλων των μετοχών, ιδίως  σε  περιπτώσεις   

δομικών  μεταβολών  των  αγορών  από τον  φαύλο  κύκλο  των  

υπερβολικών  ανόδων  και  καθόδων των  τιμών  στα  χρηματιστήρια. 

 

 

5.2.4.2.. Συμπεράσματα   για  τις  ιδιαιτερότητες των αναδυομένων 
αγορών. 
 
Για  την προβληματική αποτελεσματικότητα των αναδυομένων αγορών. 

Στο διεθνή χώρο οι αναδυόμενες αγορέςείναι ποιο πιθανό να εμφανίσουν 

αναποτελεσματικότητα (inefficiency) επειδή κατ’ αρχάς υπάρχουν λίγοι 

αναλυτές χρεογράφων και “διαχειριστές χαρτοφυλακίων” (portfolio managers) 

οι οποίοι παρακολουθούν και ελέγχουν την πορεία των μετοχών σ’ αυτές τις 

αγορές.  
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Έτσι μπορεί να βρεθούν πιο εύκολα υποτιμημένες μετοχές, επειδή δεν 

υπάρχουν πολλοί που ψάχνουν για αυτό στην αγορά. Η έρευνα έχει δείξει ότι 

οι αναδυόμενες αγορές είναι σχετικά “αναποτελεσματικές”, λόγω του 

γεγονότος ότι έχουν μικρή απόδοση των τιμών στο άκουσμα ή την διάχυση 

νέων πληροφοριών για συγκεκριμένες εταιρίες, όπως η ανακοίνωση 

εξαιρετικά υψηλών κερδών μιας εταιρίας. Και αυτό γιατί οι αγορές είναι νέες, 

μικρές σε αριθμό μετοχών και όγκο αγοραπωλησιών και με ατελείς 

μηχανισμούς ελέγχου σε σχέση με τις ώριμες κεφαλαιαγορές. 

Έτσι η ύπαρξη συχνά υποτιμημένων μετοχών τραβάει το ενδιαφέρον των 

ξένων επενδυτών. 

Πρέπει ακόμα να ιονισθεί ότι λόγω της ρηχότητας των κεφαλαιαγορών αυτών, 

είναι πιο επιδεκτικές στην χειραγώγηση (manipulation) από μεγάλους traders 

και επενδυτές. Και βέβαια είναι πιο δεκτικές και ευάλωτες από την χρήση της 

“εσωτερικής πληροφόρησης” (insiders), επειδή δεν έχουν ένα ισχυρό θεσμικό 

πλαίσιο (αλλά και νοοτροπίες των υψηλών στελεχών) ενάντια σ’ αυτήν.  

Έτσι οι μεγάλοι traders ή θεσμικοί επενδυτές έχουν προφανή 

πλεονεκτήματα γιατί μπορούν να κάνουν εύκολα χρήση και της εσωτερικής 

πληροφόρησης και την υπερκέραση των “ασθενών” ή ανεπαρκών θεσμικών 

κανόνων και να βγάλουν υπέρ αποδώσεις. 

Γενικά όμως οι τιμές των μετοχών στις αναδυόμενες είναι πιο ευμετάβλητες 

(volatile) από ότι στις ώριμες – ανεπτυγμένες αγορές, γιατί είναι πιο 

εκτεθειμένες στις συχνές κυβερνητικές αλλαγές και τις άλλες μορφές πολιτικού 

κινδύνου από το ευρύτερο πολιτικό σύστημα και την πολιτική αστάθεια που 

εμφανίζουν, γεγονός που αντανακλάται σε μη αναμενόμενες αλλαγές 

πολιτικών για την οικονομία και τους κανόνες της επιχειρηματικής δράσης και 

τις αγορές. 

5.2.4.3. Τα συμπεράσματα απο τις υποθέσεις MARKOWITZ  
 

ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ MARKOWITZ για την εξάλειψη του κινδύνου και οι 

μεταπτώσεις δομικού χαρακτήρα. 

Ο Markowitz ισχυρίζεται, ότι με το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, 

μπορείς να αμύνεσαι από τις αρνητικές αποδόσεις κατά την καθοδική πορεία 

της αγοράς, εξουδετερώνοντας τον κίνδυνο απωλειών από κάποιες 

υποτιμούμενες μετοχές. 
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Ακόμα ισχυρίζεται, ότι με τη διαφοροποίηση μπορείς να απομακρύνεις 

σχεδόν όλα τα είδη του κινδύνου, ακόμα και αυτού που προέρχεται από τις 

καθοδικές φάσεις του επιχειρηματικού κύκλου ή και τον επιτοκιακό κίνδυνο. 

Αλλά εδώ πρέπει να σημειώσουμε μια πικρή αλήθεια της 

πραγματικότητας για την ισχύ των θεωριών αυτών ,σε σχέση με τις 

εναλλασσόμενες οικονομικές καταστάσεις η τις μεταπτώσεις δομικού 

χαρακτήρα. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ .: Όταν η αγορά πέφτει συνολικά από μεταπτώσεις δομικού 

χαρακτήρα δεν μπορείς να διαφοροποίησης τον κίνδυνο, κατά τις υποθεσεις 

Markowitz .  

 

5.2.4.4. Η Ειδική περίπτωση της αβεβαιότητας στις αναδυόμενες 
κεφαλαιαγορές 
 

Είναι γνωστό για λόγους που έχουν πολλαπλώς ειπωθεί ότι οι μετοχές 

(σε σχέση με τους τίτλους σταθεράς απόδοσης), εμπεριέχουν πολύ 

μεγαλύτερο κίνδυνο, αλλά αποζημιώνονται κατά μέσο όρο (στις ώριμες όμως 

και ομαλές αγορές) με υψηλότερη απόδοση.  

Βέβαια αυτό που διερευνάται και δίνεται έμφαση στην παρούσα διατριβή είναι 

το επίπεδο και ο βαθμός επίδρασης των μη καθαρά οικονομικών παραγόντων 

όπως πολιτικές εξελίξεις στις γενικές συνθήκες της οικονομίας και κατά 

συνέπεια στις διάφορες εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές. 

Ειδικότερα ερευνάται για τις μη ώριμες «οικονομίες και των 

κεφαλαιαγορών τους, τις λεγόμενες αλλιώς και «αναδυόμενες» (Emerging 

Markets) οικονομίες και κεφαλαιαγορές, κατά πόσον η πορεία των μετοχών 

τους, επηρεάζονται πρωτογενώς, σε αρκετές περιπτώσεις, πιο καθοριστικά 

στην πορεία τους από τους (μη καθαρά οικονομικούς) και 

χρηματοοικονομικούς παράγοντες, όπως είναι η δυναμική επίδραση των 

πολιτικών παραγόντων και εξελίξεων.  

Ερευνάτε δηλαδή κατά πόσον οι γενικές πολιτικές συνθήκες και 

συμπεριφορές της χώρας και η κυβερνητική πρακτική και ανταποκρισιμότητα 

στην εκάστοτε συγκυρία, επηρεάζει πρωτογενώς το λεγόμενο Συστημικό 

κίνδυνο ή κίνδυνο αγοράς.  

Γιατί γνωρίζουμε ο συστημικός κίνδυνος είναι ένας καθοριστικός 

 648



διαμορφωτικός παράγοντας του ύψους της αποτίμησης μετοχών, είτε αυτές 

πρωτοεισέρχονται είτε ήδη είναι εισηγμένες και διαπραγματεύσιμες στις 

αναδυόμενες κεφαλαιαγορές.  

Δηλαδή από την πλευρά αυτή της προσέγγισης του θέματος, 

διερευνάται κατά πόσον στις αναδυόμενες οικονομίες η «ανωριμότητα» των 

οικονομικών και πολιτικών δομών (που είναι εδώ πολύ στενά εξαρτημένες και 

αλληλοεπηρεαζόμενες) κάνει να σαν βασικοί παράγοντες επηρεασμού οι 

πολιτικές δυναμικές περισσότερο από τους καθαρά χρηματοοικονομικούς 

παράγοντες, όπως δέχεται η γενική οικονομική θεωρία και θεώρηση, για την 

εξέλιξη και την πορεία των τιμών των μετοχών καθώς και άλλων χρεογράφων.  

Θέλουμε εδώ να συνεισφέρουμε, ώστε να ξεκαθαριστεί σε πιο μεγάλο 

βαθμό και ευκρίνεια, πως και γιατί οι αναδυόμενες κεφαλαιαγορές, εμφανίζουν 

μεγαλύτερο βαθμό «ευπάθειας» στη λειτουργία, τη λειτουργικότητα και την 

αποδοτικότητά τους, από παράγοντες του πολιτικού περιβάλλοντος, παρά 

από καθαρά οικονομικούς παράγοντες και μεταβλητές.  

 Και στόχος μας είναι να εξάρουμε τη σημαντικότητα αυτή στον τρόπο 

και τις συνιστώσες που προσδιορίζουν την αποτίμηση (valuation) και πορεία 

των μετοχών. Γιατί πιστεύουμε ότι στις κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές 

συμπυκνώνονται και συνδιατέμνονται, οι επιδράσεις των οικονομικών και 

κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων, σαν τα πιο ευαίσθητα πεδία προσδιορισμού 

και εμφάνισης (αναφοράς) αυτών των επιδράσεων.  

Άρα θεωρούμε ότι ειδικά σ’ αυτές τις (μη αναπτυγμένες ή 

αναπτυσσόμενες) αναδυόμενες αγορές, το μακροοικονομικό περιβάλλον και 

οι λειτουργίες των κεφαλαιαγορών τους, είναι πολύ ευαίσθητες στις αλλαγές 

των δυναμικών στο πολιτικό περιβάλλον. Γιατί μπορεί ακριβώς το πολιτικό 

περιβάλλον και οι εξελίξεις του να επηρεάσουν άμεσα την «ψυχολογία των 

κεφαλαιαγορών» θα επηρεασθούν (θετικά ή αρνητικά) οι τιμές των μετοχών 

στα χρηματιστήρια των αναδυόμενων αγορών δηλαδή όχι μόνο από τις 

εκτιμήσεις επί των αναμενόμενων κερδών των επιχειρήσεων, όπως 

προβλέπει η γενική οικονομική θεωρία, η οποία αντικειμενικά δεν σ’ όλο το 

πλάτος και βάθος των άλλων μη οικονομικών παραγόντων που μπορεί να 

επηρεάσουν ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΣ την πορεία και την ψυχολογία των αναδυόμενων 

ιδίως κεφαλαιαγορών, με ανάλογα αποτελέσματα στην αποτίμηση του 

μετοχικού τίτλου.  
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Γιατί η γενική οικονομική θεωρητική εξήγηση ή άποψη είναι ότι αν οι 

μετοχές προσφέρουν υψηλότερη «προσδοκώμενη» απόδοση, ο κόσμος θα 

θέλει να τις αγοράσει και οι τρέχουσες τιμές των μετοχών θ’ αυξηθούν. 

Επομένως, ένας λόγος για τον οποίο, οι τιμές των μετοχών είναι υψηλές, αυτό 

οφείλεται στο ότι ο επενδυτικός κόσμος αγόρασε τις μετοχές, προσβλέποντας 

σε κέρδη κεφαλαίου. Αν ξαφνικά γίνει φανερό ότι οι προοπτικές της 

επιχείρησης δεν είναι και τόσο ευνοϊκές, το χαρούμενο σκηνικό των σταθερά 

(ibid σελ 526) 

5.2.4.5. Τα συμπεράσματα  για  τις  αδυναμίες της « θεωρίας αποτελεσματικών   
αγορών». 
 
 
Η εμπειρία των εφαρμογών των διαφόρων μεθόδων πρόβλεψης της 

μελλοντικής κίνησης των τιμών, έδειξε, ότι είναι δύσκολο να εντοπίσει κάποιος 

(επενδυτής ή αναλυτής) επενδυτικές τεχνικές, οι οποίες μπορούν κατά 

συστηματικό τρόπο να αποφέρουν κέρδη, γιατί όλες οι μέθοδοι ισχύουν με 

παραδοχές ceteris paribus. 

Είτε ότι εφόσον υπάρχουν αυτές οι ceteris paribus συνθήκες με τις εκ των 

προτέρων παραδοχές, τότε η μέθοδος πρόβλεψης μπορεί να είναι 

αποτελεσματική, αλλά για την χρονική φάση και τις περιστάσεις που 

υπάρχουν εκείνη την περίοδο. 

Η οικονομική όμως και επιχειρηματική ζωή και το περιβάλλον, αλλάζουν 

ρυθμούς και κατευθύνσεις. με μεταβαλλόμενες συνεχώς τις «ροές» και τη 

δυναμική τους, αναλογία με τις περιστάσεις και τα νέα δεδομένα. 

Έτσι επειδή η οικονομική και επιχειρηματική δυναμική και οι διαρθρώσεις 

συνεχώς και μεταβάλλονται, αυτές οι μεταβολές επιδρούν άμεσα στην πορεία 

και αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.  

Αλλαγές τέτοιες είναι αυτές των μακροοικονομικών δεικτών όπως του 

πληθωρισμού και των επιτοκίων, των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων, η μεταβολή του ύψους του ιδίου κεφαλαίου ή 

το ύψος δανεισμού της επιχείρησης, αλλαγές στο μάνατζμεντ, τις αγοραίες 

συμπεριφορές και τον ανταγωνισμό, αλλάζουν ήπια ή πιο ισχυρά τη δυναμική 

των αποτελεσμάτων και κερδών των εταιριών. 

Άρα είναι δύσκολο να δεχθεί κανείς ότι το παρελθόν και οι παρελθούσες τιμές 

επηρεάζουν τις τιμές, οι οποίες βέβαια ενσωματώνουν τις νέες 

 650



πραγματικότητες.  

Συνεπώς αποδεικνύουν τουλάχιστον την ισχύ της ήπιας μορφής της Θ.Α.Α. 

Οι εμπειρικές μελέτες που έγιναν για τις άλλες δύο μορφές της «ημι-ισχυρής» 

και της «ισχυρής» μορφής, βγάζουν αντιφατικά συμπεράσματα τα οποία δεν 

στηρίζουν την αξιοπιστία και την αναμφισβήτητη ισχύ των θεωριών αυτών. 

Ιδίως δε σε χρηματιστηριακές αγορές που έχουν θεσμικές και λειτουργικές 

αδυναμίες, όπως π.χ. το ρυθμό – νομοθετικό πλαίσιο το επίπεδο 

μηχανογράφησης του χρηματιστηρίου.  

Το επίπεδο εκμετάλλευσης ότι ειδικά θέματα αυτά όπως και της 

πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, οι αδιαφανείς πρακτικές, η ρηχότητα 

της αγοράς, ο ρόλος της έντυπης πληροφορικής η χαμηλή ρευστότητα καθώς 

και μια σειρά άλλοι παρόμοιοι παράγοντες, που ανατρέπουν τις θεωρητικές 

παραδοχές για την εφαρμογή της Θ.Α.Α., και έτσι έμπρακτα αμφισβητείται 

μεθοδολογία και η αποτελεσματικότητά της. 

Μετά τον FAMA που πρωτοδιατύπωσε την «ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ» (Ε.Μ.Η) το 1970 και την επαναδιατύπωσή 

της από τον ίδιο το 1991 και άλλοι ερευνητές προσπάθησαν να στηρίξουν και 

να ενισχύσουν την θεωρία των ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, μέσα από 

εφαρμοσμένες έρευνες, ώστε να δουν κατά πόσον η θεωρία αυτή είναι ισχυρή 

και άρα μπορεί να ερμηνεύσει την πραγματικότητα.  

Άρα να χρησιμοποιηθεί, σαν μια εφαρμοστέα πρακτική στο χρηματιστήριο 

από έναν επενδυτή. 

Έτσι το 1998   προτάθηκε  το ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ» για τον 

καθαρισμό της μετοχικής αξίας (τιμής).  

Θεωρώντας ότι οι παίκτες - επενδυτές είναι επιχειρηματικοί οργανισμοί – 

μονάδες, που επενδύουν στο χρηματιστήριο για να βελτιώσουν την απόδοση 

των κεφαλαίων τους, αλλά με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια και ρευστο-

ποιησιμότητα. 

Διατυπώνετε  έτσι η  άποψη ότι, οι «μονάδες» αυτές χρησιμοποιούν ένα λίγο - 

πολύ υπηρεσιακό γραφειοκρατικό μοντέλο, με διαδικαστικές ρουτίνες 

(Routines). 

το 1998 επίσης, προτάθηκε  μια άλλη προσέγγιση ανάλυσης και επενδυτικής 

συμπεριφοράς, που εδράζεται στην ικανότητα της «σχετικά τυπικής 

ισορροπίας» του εκτιμητικού μοντέλου της τιμής, να εξηγήσει δύο σημαντικές 
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εμπειρικές ερευνητικές διαδικασίες και διαπιστώσεις για την εταιρική απόδοση 

(asset returns). 

Ότι η απόδοση μπορεί να προβλεφθεί με μια ομάδα μακρομεταβλητών  

Ότι οι αποδόσεις υπόκεινται και εμφανίζουν μεγάλη μεταβλητότητα λόγω των 

ποικίλων παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη των τιμών. 

Αυτές οι εμπειρικές «διαδικαστικές πρακτικές» (regularities) βασίζονται σε 

μοντέλα της «διαχρονικής διατίμησης της αξίας» των μετοχών (intertemporal 

asset pricing models), που χρησιμοποιούν τριμηνιαίες και ετήσιες παρα-

τηρήσεις από διάφορες χώρες. 

Τα «εξισορροπητικά μοντέλα» (Equilibrium models) φαίνεται ότι παρουσι-

άζουν μεγαλύτερη ερμηνευτικότητα των «διακυμάνσεων» αποδοτικότη-

τας(Volatility of returns) 

το 1994  παρουσιάζετε  η άποψη   για την δυναμική διαμόρφωσης της τιμής 

της μετοχικής αξίας, αφετέρου δε στην αποτελεσματικότητα της αγοράς 

βασικά για τις Λατινοαμερικάνικες αναδυόμενες. 

Η μελέτη  επίσης που βασίζεται στην χρήση των «πολλαπλών δεικτών 

διακύμανσης» (multiple variance - ratio) και στα τεστ της «αυτοσυσχέτισης 

κλασματικά ολοκληρωμένων κινητών μέσων όρων» (των τιμών των μετοχών) 

(auto - regressive fraction integrated moving average tests) καθώς και νέων 

δεδομένων για να επεξηγήσει αυτά τα αποτελέσματα.  

 

 

 

5.3.  ΑΛΛΑ    ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ. 

 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζουμε συνοπτικά ,και  διάφορα    αλλά   περιεκτικά  

τα ευρήματα της βιβλιογραφικής   ερευνάς, τα οποία  και   χρησιμοποιήθηκαν 

για την διαμόρφωση του ερωτηματολογίου της έρευνας  

. 

Για τον τρόπο επίδρασης του πολιτικού κινδύνου στην πορεία των εταιρικών 

υποθέσεων 

 Συγκεκριμένα  για τον τρόπο επίδρασης του πολιτικού κινδύνου στην πορεία 

των εταιρικών υποθέσεων και στα αποτελέσματα γενικά των επιχειρήσεων και 

ειδικότερα των Ελληνικών συμφερόντων εταιριών  στις  Βαλκανικές  χώρες.  
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Στόχος    τα  ευρήματα αυτά  να  κατευθύνουν   τις στρατηγικές επιβίωσης και 

βιωσιμότητας, μέσα στον χώρο των Βαλκανικών αγορών  των  Ελληνικών 

συμφερόντων εταιριών. καθώς και τις εναλλακτικές μεθόδους αποτίμησης των 

μετοχών και   γενικότερα των εταιρικών αποτιμήσεων 

 

Η   καταγραφή επίσης των υφιστάμενων και προβαλλομένων προβλημα-

τισμών  για  την  ερμηνευτικοτητα των χρηματοοικονομικών θεωριών  και    

των  διαφόρων μοντέλων αποτίμησης. 

 Των κριτικών και των αναιρέσεων, επί των διαφόρων θέσεων και προτάσεων 

ερμηνείας και ανάλυσης των χρηματοοικονομικών αυτών θεωριών, όσον 

αφόρα την ορθότητα του όλου πλαισίου των θεμελιακών αρχών και « αξιω-

μάτων» τους.  

Η συγκριτική καταγραφή της συνεχούς εξέλιξης και συνεχούς βελτίωσης και 

αναθεώρησης, των διαδικασιών ανάλυσης και πρόβλεψης των μοντέλων. 

Η ανάδειξη της χρησιμοποίησης προσεγγίσεων ερευνάς  για  την  εμπειρική  

επαλήθευση  , με  τις  διαφοροποιούμενες οικονομετρικές προσεγγίσεις ή 

μεθόδους,  στον  χειρισμό  και στην επεξεργασία και ανάλυση των 

διαχρονικών δεδομένων των   αριθμητικών η  συμβολικών τιμών, από τα 

διάφορα χρηματιστήρια. 

 

Συμπεράσματα  για   την   μέθοδο «MONTE CARLO   SIMULATION». 
 

Η αποτίμηση   εδώ, γίνεται με τη χρήση της μεθόδου «ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» όπως είναι η «προεξόφληση των 

μελλοντικών ταμειακών ροών, με βάση όμως τώρα τις επιδράσεις των 

μεταβολών του επιτοκίου, που εκτιμάτε ότι θα εμφανίζονται διαχρονικά 

Οι πηγές του κινδύνου για μία εταιρία προέρχονται από πολλές 

κατευθύνσεις, η μία ομάδα παραγόντων που είναι «εσωτερικά συσχετιζόμενοι 

με την ίδια την «ιδιοσυγκρασία» της επένδυσης.  

Η άλλη ομάδα είναι εξωγενείς όπως: 

α) Η φύση του ανταγωνισμού στον κλάδο 

β) Μεταβολές στον κλάδο (μέγεθος και αριθμός επιχειρήσεων) 

γ) Διεθνείς διαφοροποιήσεις των δεδομένων των αγορών 

               δ) Οι μεταβολές των μακροοικονομικών παραγόντων – μεταβλητών  
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.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   ΑΠΟ  ΤΙΣ  ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ    ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
 και προσανατολισμούς   επί  των βασικών λειτουργιών του 
χρηματοοικονομικού συστήματος και των κεφαλαιαγορών. 
 

Ο προβληματισμός και η έρευνα στράφηκε στην συνέχεια σε διάφορες 

κατευθύνσεις προτάσεων δογματικής θεμελίωσης νέων θεωριών. Η μία από 

αυτές τις κατευθύνσεις π.χ. στράφηκε στην εξεύρεση λύσεων μέσα και από 

αναθεωρητικές ανανεώσεις των βασικών λειτουργιών του 

χρηματοοικονομικού συστήματος και των κεφαλαιαγορών, που 

περιλαμβάνουν και προτάσεις νομοθετικών και θεσμικών διασφαλίσεων, ώστε 

να ελέγχονται κατά το δυνατόν οι απότομες καταρρεύσεις με θεσμικές 

παρεμβάσεις. Ένας πρόσθετος θεσμικός παράγοντας ήταν π.χ. η ανάπτυξη 

της αγοράς των χρηματιστηριακών δευτερογενών παραγώγων (derivatives) 

προϊόντων που λειτουργούν σαν εξασφαλιστικά – αντισταθμικά στοιχεία 

(hedging) των πιθανών απωλειών από πτώση των υποκειμενικών 

(πρωτογενών) τίτλων στα χρηματιστήρια. 

Το θεμελιακό δίλημμα της δογματικής θεμελίωσης είναι οι αγορές χαοτικές και 

όχι αποτελεσματικές: τα δυναμικά συστήματα και η χαοτική εξέλιξή τους. 

Μία άλλη κατεύθυνση ερευνητών, μετά τα εμφανή αδιέξοδα να περιγραφεί 

(από τα προηγούμενα μοντέλα) η πραγματική δυναμική της διαμόρφωσης των 

τιμών στην αγορά και συνεπώς η πρόβλεψη της κίνησης των 

χρηματιστηριακών τιμών, κινήθηκε στην κατεύθυνση της ερμηνείας μέσω της 

«θεωρίας του χάους».  

Προσανατολίστηκε στην σύλληψη των κινήσεων των αγορών, μέσα από «μη 

γραμμικά»- δυναμικά μοντέλα ανάλυσης και την λογική της «θεωρίας του 

χάους» (chaos theory). Αρχικά αυτή φαινόταν περίεργα και έξω από το πεδίο 

της παραδοσιακής χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 

Η διαμόρφωση του νέου προσανατολισμού μοντέλου αφορά νέα θεωρητικά 

σχήματα για την πρόγνωση των μελλοντικών τιμών και βασίζετε στην 

«χαοτική» δυναμική των συστημάτων και η θεωρία δανείστηκε τις έννοιες 

αυτές από τον επιστημονικό χώρο της φυσικής και των μαθηματικών.  

(Φίλιος Φ. Βασίλειος: Εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων χαρτοφυλακίου . 

Τόμος Α’ Σύγχρονη Εκδοτική σελ. 192). 
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Η «Χαοτική Θεωρία» μελετά την συμπεριφορά των δυναμικών συστημάτων 

και τις διάφορες διαχρονικές εναλλασσόμενες καταστάσεις που 

διαμορφώνουν διαφοροποιημένα αποτελέσματα στην εξελικτική της πορεία. Η 

θεωρία του χάους προσφέρει λοιπόν ένα νέο τρόπο να δούμε την «τάξη» και 

τα υποδείγματα λειτουργίας των κεφαλαιαγορών με την μελέτη του τυχαίου, 

σποραδικού και απρόβλεπτου.  

Δυναμικά συστήματα είναι αυτά, που μεταβάλλουν διαχρονικά την 

συμπεριφορά τους και η εμφάνιση των αποτελεσμάτων τους γίνεται κατά μη- 

γραμμικό» τρόπο, δηλαδή χωρίς την άκαμπτη ντετερμινιστική αιτιότητα. (των 

γραμμικών συστημάτων), κάτι πιο προχωρημένο δηλαδή και πιο 

επεξηγηματικό από την θεωρία του «τυχαίου περιπάτου» που διατύπωσε 

παλιότερα ο Fama.  

Αντί λοιπόν να προσφεύγουμε στα αυστηρά αιτιοκρατικά μοντέλα όπως το 

CAPM με τις γραμμικές λύσεις, τώρα χρησιμοποιούνται σύνθετες μαθηματικές 

τεχνικές και μέθοδοι που προσπαθούν να περιγράψουν την αγορά σαν 

σύνθετο (πολύπλοκο)και συνεχώς εξελισσόμενο φαινόμενο. ( 

Στην νέα αυτή προσέγγιση της χαοτική δυναμικής, πιστεύετε ότι ναι μεν οι 

τιμές και οι αγορές κινούνται τυχαία, (λόγω της επέλευσης και παρέμβασης 

νέων εξελίξεων στις εταιρικές προοπτικές και αγορές), αλλά είναι δυνατόν οι 

όντως τυχαίες αυτές κινήσεις των τιμών στις κεφαλαιαγορές, μπορεί να μην 

είναι κατά άμεσα τρόπο προβλέψιμες, όμως μπορούν να 

αποκρυπτογραφηθούν. 

Γιατί το χάος δεν σημαίνει αταξία, αλλά το μαθηματικό το χάος, έχει την δική 

του μη γραμμική «λογική τάξης» που απλά όταν αλλάζουν τα δεδομένα, 

αλλάζουν και τα αποτελέσματα τους, αφού κάθε φορά επιδρούν διαφορετικού 

παράμετροι- αίτια που προσδιορίζουν την τελική «κατάσταση»- αποτέλεσμα. 

Είναι κάτι σαν την σύγχρονη πρόβλεψη του καιρού από την μετεωρολογία 

όπου για πρώτη φορά έγινε εφαρμογή των μαθηματικών μοντέλων της 

χαοτικής θεωρίας για την πρόβλεψη της εξέλιξης των καιρικών φαινομένων. 

Άρα τα φαινόμενα αυτά και οι κινήσεις τους , όπως και οι κινήσεις των 

μετοχών στις χρηματιστηριακές αγορές είναι αποτέλεσμα συνδυασμών 

πολλών παραγόντων που συνδυάζονται διαφορετικά σε κάθε χρονική φάση 

της εξέλιξης τους και προσδιορίζουν το αποτέλεσμα, κατεύθυνση, ύψος των 

τιμών κάθε φορά ανάλογα με το τι «άνεμοι» φυσούν, με τι ταχύτητα, ποια 
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κατεύθυνση, από πού προέρχονται γεωγραφικά και πως αλληλοεπηρεάζονται 

και συμπλέκονται πολλές φορές δημιουργώντας νέα συστήματα με την δική 

τους νέα και αυτόνομη δυναμική. 

Άρα αυτά που έχουμε να κάνουμε εδώ είναι να παρατηρούμε τις αλλαγές των 

παραμέτρων σε ένα πολυμεταβλητό σύστημα, με πολλές διαστάσεις 

επιδράσεων, που είναι όμως ερμηνεύσιμες με πιο σύνθετο τρόπο (σε σχέση 

με τα γραμμικά συστήματα) γιατί οι τροχιές τους αλλάζουν σαν τον «καιρό» 

χωρίς να πάψουν σαν την διάσταση την δυναμική τους να εξαρτώνται και από 

τις αρχικές συνθήκες εκκίνησης. 

 

 

 
5.3.1.  Συμπεράσματα   από  την  χρήση μαθηματικο-στατιστικών 
μοντέλων. 
 
 
Η χρήση μαθηματικό-στατιστικών μοντέλων, με ανάλογα εξελιγμένα 

συστήματα και  προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών -Η/Υ, μπορούν να 

μην δώσουν τις κατευθύνσεις των «τροχιών» της αγοράς στο γενικό επίπεδο, 

πάντα βέβαια με ένα (ποσοστό) περιθώριο λάθους /σφάλματος στους 

υπολογισμούς που εκφράζεται από τον διαταρακτικό παράγοντα των 

εξισώσεων.  

Κατά τα άλλα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συμπληρωματικά και τις άλλες 

τεχνικές προβλέψεις όπως την θεμελιακή, ακόμα και την τεχνική ανάλυση που 

βάσει της πρόβλεψης της είναι ή αφορά στις ιστορικές τιμές της διαχρονικής 

πορείας της μετοχής (time series), αν όπως θα αναφέρουμε αμέσως 

παρακάτω εναλλακτικά οι αγορές μπορεί να έχουν περιόδους όπου 

υπερισχύει η «γραμμική τύπου ορθολογικότητα» των Αποτελεσματικών 

Αγορών ή η «Χαοτική δυναμική» των πολυσύνθετων συστημάτων όταν 

γίνονται μεγάλες ανακατατάξεις στην οικονομία και τα επιχειρηματικά μεγέθη 

και τις δυναμικές παραμέτρους τους που προσδιορίζουν το εκάστοτε 

διαχρονικό αποτέλεσμα. Αφού η αγορά δεν είναι ένα ομοιογενές σύστημα- 

κατασκεύασμα η μηχανισμός, αλλά εμπεριέχει πολλών τύπων επιχειρηματικές 

μονάδες και κλάδους, τηλεκατευθυνόμενων κ.τ.λ., τηλεφωνικών επικοινωνιών, 

internet, e-commerce και e-busines). 

 656



Ίσως η χαοτική θεωρία να μην είναι πάλι η οριστική θεση , επί του θέματος της 

πρόβλεψης των τιμών, γιατί μπορεί να είναι ισχυρή σε περιόδους  

μεταπτωτικών  και  όχι  οριακών αλλαγών των δεδομένων των αγορών και 

των παραμέτρων που την επηρεάζουν.  

Όταν δηλαδή με όρους θεωρίας Συστημάτων και Θερμοδυναμικής το σύστημα 

«εντροπιάζει» και «πέφτει» σε άλλες λειτουργικές ρυθμίσεις. Ίσως οι αγορές 

να είναι ένα μείγμα διαχρονικά μεταλλασόμενο, άλλοτε με γραμμική τάξη στις 

αναφορές των εξελίξεων τους και άλλοτε χαοτικό- μη γραμμικό, σε περιόδους 

που αυξάνει η αποδιάρθρωση των «στηριγμάτων» ή δομικών λειτουργιών 

γραμμικού τύπου και τότε η χαοτική δυναμική να εμφανίζεται ισχυρή 

ερμηνευτικά. 

Ίσωςένας εναλλασσόμενος συνδυασμός «ορθολογικής αποτελεσματικότητας» 

και «χαοτικής δυναμικής μεταβολών» να αντιπροσωπεύει πιο καλά την 

πραγματικότητα του πολυσύνθετου, πολύπλοκου και ακραία δυναμικού 

συστήματος των αγορών. 

Άρα οι αγορές μπορούν να εμφανίζουν εναλλακτικά περιόδους, είτε  σχετικά  

ομαλής  λειτουργικότητας, που  εμφανίζουν σταθερότητα  συμπεριφορών   

γραμμικού τύπου   αντιδράσεων  και τότε οι αγορές είναι αποτελεσματικές 

(κατά τα πρότυπα της Θ.Α.Α. –Ε.Μ.Η.) 

Ειτε,  υπάρχουν «ρηγματογενή»  ή «σεισμικά»  ή  ανατρεπτικά φαινόμενα στο  

χρηματοοικονομικό  σύμπιαν , άλλοτε   πιο ήπια και άλλοτε ισχυρότερα, που  

«αναδιατάσσουν» τις   συστημικές  «συμπεριφορικές» μεταβλητές και  τοτε  το 

σύστηνα αλλάζει δυναμικά λειτουργία που μπορεί να περιγραφεί καλύτερα 

από τα «δυναμικά  η  πιθανολογικά  μοντέλα» που μπορούν να αναλύσουν   

τα  πιο σύνθετα φαινόμενα με διαχρονικά «σχίσματα» συμπεριφορών. 
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5.3.2.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ  ΕΠΙ  ΜΕΡΟΥΣ  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ   
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ   Κ.Τ.Λ. 
 
 
Συμπεράσματα απο τις μεθόδους των   χρηματοοικονομικών δεικτών 
 
 

Η μέθοδος   του  «δείκτη  Ρ/Ε¨,  μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβή ή 

εφαρμοσμένη αποτίμηση της αξίας των εταιρικών μετοχών, εάν γίνουν λάθη 

στην πρόβλεψη των μελλοντικών εταιριών κερδών, έχουν στενή επιλογή του 

γενικού δείκτη του κλάδου, που χρησιμοποιούμε για να εξάγου τον δείκτη 

“Ρ/Ε”. 

Επίσης ερωτηματικά αναφύονται στον αναλυτή, σχετικά με τον βαθμό 

εμπιστοσύνης για τον τρόπο κατασκευής του.  

Γιατί π.χ. το 1994 ο μέσος δείκτης Ρ/Ε που αφορά έναν γενικό δείκτη 500 

μεγάλων μετοχών ήτανε 14, έναντι το 1998 μετά 4 χρόνια ήταν για την ίδια 

ομάδα μετοχών 500 μετοχών 28, πράγμα που σημαίνει ότι η αποτίμηση για 

ένα δεδομένο ύψος κερδών είχε διπλασιαστεί. 

Άρα αυτό πρέπει να ερμηνεύεται ότι μια τέτοια αύξηση στους δείκτες Ρ/Ε 

σαν σημάδια ενός “ανορθολογικού οπτιμισμού” στα χρηματιστήρια. 

 

 

5.3.3. Συμπερασματικές κριτικές για τα « μοντέλα Αποτίμησης του  
πολιτικού  κινδύνου». 
 
Μια  πολύ  συνοπτική   συμπερασματική   διαπίστωση και  κριτική  για τις 

ποικίλες μορφές των μοντέλων πρόβλεψης των τιμών των μετοχών και των 

μοντέλων για την αποτίμηση του  πολιτικου  κινδύνου». 

,  είναι  ότι  . καμιά απ’ αυτές δεν εμπλέκει τυπικά, «το Τυχαίο στοιχείο» στην   

μοντελική  της. ανάπτυξή  

Ξεκινάμε από τις  πιο  κοινά αποδεκτές τεχνικές για την εκτίμηση του 

πολιτικού κινδύνου, που είναι πολλές και ποικίλουν , ως προς τα στοιχεία με 

το μεγαλύτερο «βάρος» που προσμετρούν στην μοντελοποίηση  τους, αλλά 

σχεδόν καμιά απ’ αυτές δεν εμπλέκει τυπικά «το Τυχαίο στοιχείο» στην   

μεντελική ανάπτυξή της.   Αυτές εκτείνονται σε ένα εύρος από: 

α) τις «Συγκριτικές τεχνικές»  

Των συστημάτων διαβαθμισμένων γεωγραφικά περιοχών (rating and 

 658



mapping systems).  

β) στις αναλυτικές «τεχνικές των ειδικών αναφορών» (για τις επικρατούσες 

δυναμικές και εξελίξεις).  

γ) Τη «χρήση έμπειρων συστημάτων (expert systems) τιμών». 

δ) Τον « πιθανολογικό προσδιορισμό» (probability determine)  

ε) «Οικονομετρικές τεχνικές» της διαμόρφωσης και κατασκευής μοντέλων και  

στ) Την «Διακριτή και Λογική ανάλυση» (discriminate and logic analysis).  

 

 

5.3.4.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ «ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ. 

 

Γενικά   η εφαρμογή της «θεωρίας του Χάους. στα  Χρηματοοικονομικά  

ξεκίνησε με τη χρήση της «Στατιστικής Μηχανικής», όταν  άρχισαν να 

ερευνώνται οι περίεργες παραλληλίες μεταξύ της «συμπεριφοράς και 

δυναμικής των μορίων» με τη δυναμική των χρηματαγορών και 

κεφαλαιαγορών.  

Πρώτος ο Μποσελιέ το 1900, έκανε τη διατύπωση ότι «η φαινομενικά 

τυχαία συμπεριφορά των τιμών των μετοχών, δεν είναι τυχαία, αλλά 

ακολούθησε κάποιες αρχές που εμφάνιζαν επαναληψιμότητα». 

Ισχυριζόταν δε ότι παρόλο που οι τιμές δεν έχουν μνήμες στην άνοδο και την 

πτώση τους, εντούτοις ,ακολουθούν την αιτιότητα που περιγράφει «η 

κυματοειδής καμπύλη Gauss».  

Γεγονός που σημαίνει, ότι δεν εμφανίζονται τελείως απότομες και ακατανόητες 

διακυμάνσεις στην αγορά και υπάρχει ένας τύπος επαναληψιμότητας.  

Ονόμασε δε χαρακτηριστικά τη θεωρία αυτή «Θεωρία της κερδοσκοπίας». 

Γενικά υπήρχε ο προβληματισμός και η παραδοχή, ότι τα μοντέλα που περ-

ιγράφουν το φυσικό μικρόκοσμο, μπορούν να εφαρμοσθούν στην πρόβλεψη της 

συμπεριφοράς   και  εξέλιξης των κεφαλαιαγορών. 

Η  δυναμική ερμηνεία της διαμόρφωσης της τιμής των   μετοχών  «μοντέλο 

Black – Shοles»,( 1970) που πρότεινε  τη δυναμική ερμηνεία της διαμόρφωσης 

της τιμής των ομολόγων, που προσδιορίζονται από στοχαστικές μεταβλητές 

όπως, ο χρόνος, τα επιτόκια και η μεταβλητότητα – αστάθεια της αγοράς , όπου 

και διαπιστώνονται μεγάλες ομοιότητες με την εξίσωση που περιγράφει τη 
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«διάδοση της θερμότητας στην ύλη». Αυτή  εειναι  μια  καινοτόμος  θεωρία  που 

εντυπωσιάζει και παίρνουν γι’ αυτό το  Nobel Οικονομικών το 1997. 

Η   θεωρία  για την «Πρόβλεψη των Χρηματιστηριακών Κράχ- αιφνίδιων 

πτώσεων». 

Μια άλλη κατεύθυνση στην έρευνα εμφανίζετε  με  την  θεωρία  για την 

«Πρόβλεψη των Χρηματιστηριακών Κράχ», δηλαδή των «αιφνίδιων πτώσεων», 

όπου οι «αιφνίδιες αλλαγές» συμπεριφοράς των κεφαλαιαγορών, 

παραλληλίζονται με τα μοντέλα συμπεριφοράς και επιπτώσεων αιφνίδιων 

αλλαγών ( αρα  Χαοτικών)   στο φυσικό κόσμο (όπως η πτώση – αποκόλληση 

ενός βράχου). 

Παραλληλίζοντας το, με τα φαινόμενα συμπεριφοράς «Μαζικής υστερίας» ή 

πανικού των διαχειριστών χαρτοφυλακίων (traders), που εκδηλώνεται με 

τρόπο που  επιταχύνει και επιτείνει την ταχύτητα και σφοδρότητα επέλευσης 

των φαινομένων. 

Το μοντέλο  «για τον εντοπισμό των κρίσιμων συμπεριφορών, του 

Αυστριακού Μαρκ Ανσλους, που πρότεινε ένα μοντέλο  «για τον εντοπισμό 

των κρίσιμων συμπεριφορών, που μπορεί να εντοπίσει τα σημεία «κλονισμού» 

ή κατάρρευσης των χρηματιστηρίων. 

Κάτι που ενώ αρχικά θεωρήθηκε ότι είναι πετυχημένο, γιατί προέβλεψε το 

κραχ του Χρηματιστηρίου του Χονγκ – Κονγκ.  

Ο ενθουσιασμός δεν κράτησε για πολύ ,διότι διαψεύσθηκε τον επόμενο μήνα, 

που το μοντέλο προέβλεπε την επέλευση μιας μεγαλύτερης πτώσης που δεν 

εκδηλώθηκε / εμφανίσθηκε. 

Το ίδιο δε επαναλήφθηκε με το μοντέλο που παραλληλίζει τη συμπεριφορά 

των κινήσεων των μετοχών και τους «στροβιλισμούς» της κυκλική κίνηση 

των ταχέων ρευστών υγρών.  

 Ιδιαίτερα στην επενδυτική πρακτική με βάση τις «μελλοντικές 

συναλλαγματικές τιμές». 

Η έρευνα όμως με δεδομένα δεκαετιών και σε ένα δεικτη  για 500 μετοχές 

έδειξε, ότι δεν υπάρχουν μνήμες και επαναληπτικότητες η κανονικότητες στις 

χρηματαγορές, αλλά ότι οι τιμές είναι ανεξάρτητες από εβδομάδα σε εβδομάδα. 

«Επανήλθαν  ετσι οι ιδέες  της θεωρίας του Μποσελιέ ,για τη δυναμική της 

μεγαλύτερης ροής» που συμπεριφέρεται με βάση τη «Διανομή Gauss», που 

επιτρέπει να υπολογίζονται τα σκαμπανεβάσματα των τιμών με την 
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παραλληλία της δυναμικής «της συμπεριφοράς της σκόνης στα περιδινούμενα 

ύδατα». 

Όπου όμως δεν επιβεβαιώθηκε  από  την  στατιστική/οικονομετρικη   έρευνα 

και στη συνέχεια προτάθηκε η πιο ρεαλιστική μορφή παραλλαγής του «Νόμου 

Levy».  

 

5.3.5. Συμπεράσματα  για  το νέο πλαίσιο αιτιότητας των παραγοντικών 

μοντέλων. 

 

Η χρήση των «ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ» που εκφράζουν βέβαια 

γραμμικές σχέσεις ανάλυσης της «απόδοσης», αλλα  υπό την επήρεια «  

πολλών και  διαφόρων παραγόντων».  

Έτσι η εισάγετε  ένα άλλο, νέο πλαίσιο αιτιότητας στην ερμηνεία της 

μεταβολής των τιμών  

Αυτά καθιερωθήκαν από την στιγμή που το έως τότε κυρίαρχο το γνωστο  

CAPM, για την πρόβλεψη των τιμών και την ταυτόχρονη αποτίμηση της αξίας 

των μετοχών αμφισβητήθηκε, από τους Fama και French   ως  προς την 

επάρκεια και συμμόρφωση των προϋποθέσεων του για την ερμηνεία της 

πραγματικότητας των Χρηματιστηριακών αγορών και των μεταβολών τους. 

Έτσι η βασική αντίληψη (σαν μοντελική σύνοψη του CAPM) ότι:  

«οι αποδόσεις και η τιμή των χρεογράφων, αντανακλούν τον κίνδυνο που 

εμπεριέχουν και εκφράζεται με τον «συντελεστή β» κλονίστηκε σοβαρά. 

Η έρευνα-μελέτη των Fama-French, από την εξέταση των αποδόσεων των 

μετοχών στο NYSE, AMEX Και NASDAQ μεταξύ 1913-1990, βρήκε ότι «οι 

διαφορές στον β (beta) και η τυπική απόκλιση της μετοχής δεν εξηγούσαν την 

απόδοση των διαφόρων μετοχών. 

Αντίθετα βρήκαν ότι την εξηγούσαν ο δείκτης «Λογιστική προς Αγοραία αξία» 

της και η «Συνολική Αγοραία Αξία» της κάθε μετοχής, όπου βρήκαν επίσης, 

ότι η μικρής κεφαλαιοποίησης μετοχές, είχαν υψηλότερη απόδοση από αυτές 

της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που είχαν υψηλότερο β.. 

Αυτό υποδηλώνει δύο πράγματα: 1) είτε ότι άλλοι παράγοντες (όπως 

μακροοικονομικοί και πολιτικοί) ερμήνευαν καλύτερα την επικινδυνότητα μιας 

μετοχής, από ότι ο β (του μοντέλου CAPM είτε ότι το CAPM κάνει λαθεμένη 

συνολική προσέγγιση (σύνοψη) της χρηματιστηριακής πραγματικότητας. 
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Άρα αναίρεσαν την ισχύ του άκρως ντετερμινιστικού μοντέλου του CAPM να 

ερμηνεύσει την πραγματικότητα (και την δυναμική της).  

Δηλαδή να συλλάβει την πραγματική αιτιότητα των μεταβολών των  τιμών. 

Κατά την τότε άποψη της, υπήρχε μεν γραμμική σχέση, όχι 

κινδύνων/απόδοσης, αλλά ανάμεσα στις α) αποδόσεις και β) τους ειδικούς 

παράγοντες που επηρέαζαν τις μεταβλητές των τιμών. 

 

  Πολυκριτήριες  μεθοδολογικές  προσεγγίσεις για την επιλογή και 

διαχείριση χαρτοφυλακίων.  

 

Το  συμπέρασμα  είναι  ότι  υπάρχει  μεγάλη   ποικιλία η πολλαπλότητα  των   

μοντέλων  με  πολυκριτήρια  ανάλυση, σαν  απόδειξη  των  πολλαπλών   

μεθοδολογικά  προσεγγίσεων για την επιλογή και διαχείριση χαρτοφυλακίων.  

 Η   παρακάτω   αναφορά  αποδεικνύει  την πολλαπλότητα  των   μοντέλων.  

Τα «Μοντέλα διαφοροποιημένων προσεγγίσεων»  

 τα μοντέλα των «τεχνικών ομαδοποίησης» και πολλαπλών δεικτών,  

 τα μοντέλα της «συσχέτισης / αντιστοίχησης του μέσου όρου»  

 τα μικτά μοντέλα, 

 Τα θεμελιακά μικτά μοντέλα 

 τα μοντέλα ανάλυσης των ιδιοτήτων των «λειτουργιών χρησιμότητας»,  

 Μεγιστοποίησης του γεωμετρικού μέσου της απόδοσης,  

 τα μοντέλα της «στοχαστικής κυριαρχίας», 

 τα μοντέλα ασυμμετρίας( skewness) και ανάλυσης χαρτοφυλακίου  

 Tα μοντέλα διεθνούς διαφοροποίησης, με ειδική πρόνοια για την ανάλυση 

του κινδύνου των ξένων μετοχών,  
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5.3.6. ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   ΑΠΟ ΤΙΣ   ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ  
 
 
 
Οι θεωρητικοί της Λογιστικής έχουν ασχοληθεί επίσης πολλαπλώς  με το θέμα 

της Αποτίμησης των  μετοχών αφού  αποτελεί  σημαντικό  κομμάτι  των 

λογιστικών  εκτιμήσεων. 

Έχουν δε αναπτύξει πολλές προσεγγίσεις για να υπολογίσουν την 

«πραγματική» τιμή (real value) μιας εταιρίας που διαπραγματεύεται προς 

πώληση. 

 Όλες αυτές οι προσεγγίσεις όμως μπορούμε να τις κατατάξουμε σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες προσεγγίσεων: 

Α)Τις Επιστημονικές Τεχνικές με θεωρητική θεμελίωση. 

Β)Τις πρακτικές Τεχνικές Λογιστικής που βασίζονται σε καθαρά τεχνικά και 

εμπειρικά δεδομένα. 

Η   διαφορετικότητα των προσεγγίσεων των  λογιστικών  μοντέλων, 

προέρχεται από το είδος των  απαιτήσεων που επιλέγουν να  δίνουν οι 

υποστηρικτές του κάθε μοντέλου στην «διαπεραστικότητα η  την  βαρύτητα  

των διαφόρων μεταβλητών του μοντέλου.  

Τα δε ερωτήματα «που ανακύπτουν» πάνω σ’ αυτό  το  ζήτημα  είναι: 

1. Να εκτιμηθεί, ποιες είναι οι πιο σημαντικές μεταβλητές, που πρέπει να 

ληφθούν υπ’ όψη στην δόμηση του μοντέλου, για την αρτιότερη 

επεξηγηματικότητα του; 

2. Ποιες σχέσεις μεταξύ αυτών των μεταβλητών, έχουν ουσιαστική 

σπουδαιότητα και ερμηνεύουν τα γεγονότα και τις καταστάσεις στην 

πρακτική των δυνάμεων της αγοράς. 

3. Ποιο από τα προτεινόμενα μοντέλα είναι πιο κοντά στην ερμηνεία της   

επιχειρηματικής πραγματικότητας και άρα στην δυνατότητα της 

πρόβλεψης της μελλοντικής εξέλιξης των μετοχικών τιμών.  
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Συμπέρασμα : 

Η βασική   όμως ιδέα και η πεμπτουσία του θέματος της «Αξίας» μιας 

εταιρίας, είναι «η ικανότητά της να δημιουργεί στην μακροχρόνια διάσταση 

κερδοφόρες ταμειακές ροές».  

Δηλαδή η ικανότητά της, να έχει μακροχρόνια ανάπτυξη των μεγεθών του 

κύκλου εργασιών και των αποδόσεων μέσω των  ταμειακών ροών της που 

οδηγούν σε ένα μέσο όρο κερδών και  αποδόσεων επί του υπενδεδυμένων 

κεφαλαίου σε συνάρτηση   πάντα  και με το  μεσοσταθμικό  κόστος του 

κεφαλαίου.  

 

5.3.6.1.Μοντέλα Αποτίμησης που βασίζονται στις «εισοδηματικές ροές». 
 
 
Τα   συμπεράσματα  από  τα  βασικά μοντέλα αποτίμησης που βασίζονται 

στις εισοδηματικές ροές είναι: 

Το επιχειρηματικό μοντέλο «προεξόφλησης των ταμειακών ροών» (Enterprise 

Discount Cash flows) , είναι  καλό  για  λειτουργούσες  επιχειρήσει και  

μάλιστα  με  σημαντική  κερδοφορία.  

Το Μοντέλο των «οικονομικών κερδών/αποδόσεων» (Economic profit model) 

που έχει το πλεονέκτημα να δίνει έμφαση και διαφάνεια αν η εταιρία καλύπτει 

από τα κέρδη της το κόστος του κεφαλαίου. 

Αν και τα δύο παραπάνω μοντέλα καταλήγουν στην ίδια αξία ακριβώς  αξία. 

Το μοντέλο  τώρα της  «κεφαλαιοποίησης DCF, είναι κατάλληλο για την 

αποτίμηση ξένων χρηματοοικονομικών εταιριών όπως τράπεζες και 

ασφαλιστικά ταμεία.  

 Αλλά και  σε μεταβαλλόμενη κεφαλαιακή δομή, όπως είναι οι «εταιρίες 

εξαγοράς με εξωτερική χρηματοδότης» (leveraged buyout)  

Δίνει δε το ίδιο αποτέλεσμα μα μοντέλα «Επιχειρησιακό DCF» και το 

«κεφαλαιακό   DCF».  
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5.4.  ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ 
 
5.4.1 . Τεχνικές για την  εκτίμηση του   πολιτικού   κινδύνου 
 
Περιληπτικά   οι αποδεκτές τεχνικές για την εκτίμηση του πολιτικού κινδύνου 

είναι πολλές και ποικίλουν, αλλά σχεδόν καμιά απ’ αυτές δεν εμπλέκει τυπικά, 

το «Τυχαίο στοιχείο» στην ανάπτυξή της.  

Αυτές εκτείνονται σε ένα εύρος από: 

α) τις «Συγκριτικές τεχνικές»  

των συστημάτων διαβαθμισμένων  γεωγραφικά περιοχών (rating and 

mapping systems).  

 β) στις αναλυτικές «τεχνικές των ειδικών αναφορών» (για τις επικρατούσες 

δυναμικές και εξελίξεις).  

γ) Τη «χρήση έμπειρων συστημάτων (expert systems) τιμών». 

δ) Τον « πιθανολογικό προσδιορισμό» (probability determine)  

ε) «Οικονομετρικές τεχνικές» της διαμόρφωσης και κατασκευής μοντέλων και  

στ) Την «Διακριτή και Λογική ανάλυση» (discriminate and logic analysis).  

Συμπέρασμα: 

Άρα η μεθοδολογία για την ενσωμάτωση του πολιτικού κινδύνου στην αξία της 

μετοχής και την εταιρική αξία έχει  πολυκριτήρια φύση.  

Η ανάλυση της φύσης και της έννοιας του κινδύνου στην επιλογή και 

διαχείριση χαρτοφυλακίων, αποδεικνύει ότι ο κίνδυνος είναι πολυδιάστατος, 

αφού θεωρούν ότι οι τιμές των μετοχών επηρεάζονται από τις επιδόσεις των 

επιχειρήσεων και την δυνατότητα τους να διανέμουν μερίσματα και τις 

δυναμικές των αγορών. 

Η παραδοσιακή θεωρητική προσέγγιση στην οποία βασίζονται τα μοντέλα 

που προαναφέρθηκαν δεν λαμβάνει υπόψη την πολυδιάστατη φύση του 

κινδύνου. 

 Επιπλέον, οι επιμέρους στόχοι και προτιμήσεις του επενδυτή ή του 

διαχειριστή χαρτοφυλακίων είναι αδύνατο να ενσωματωθούν στα μοντέλα 

αυτά.  

Άρα η  «Πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων», δίνει βάρος σε πολλαπλές 

μεταβλητές που προσδιορίζουν την Πολυκριτήρια φύση του προβλήματος 

της επιλογής και διαχείρισης χαρτοφυλακίων.  

Και έτσι οδηγεί στην ανάπτυξη πιο ρεαλιστικών μοντέλων, λαμβάνοντας 
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υπόψη εκτός των δύο βασικών κριτηρίων της απόδοσης και του κινδύνου-β, 

και άλλα βασικά κριτήρια  όπως, η εμπορευσιμότητα της μετοχής, ο δείκτης 

τιμή /κέρδη-P/E ratio, o ρυθμός αύξησης των μερισμάτων, κ.ά.  

Ένα ακόμα αξιοσημείωτο πλεονέκτημα των πολυκριτήριων προσεγγίσεων 

είναι η δυνατότητα τους να ενσωματώσουν στην ανάλυση τις προτιμήσεις και 

την πολιτική που ακολουθεί ο επενδυτής ή ο διαχειριστής χαρτοφυλακίων.  

Συμπέρασμα: 

Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα των πολυκριτήριων μεθόδων και έχουν ήδη 

ελκύσει το ενδιαφέρον των χρηματοοικονομικών και επιχειρησιακών 

ερευνητών και ήδη στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές εφαρμογές 

των μεθόδων αυτών στην επιλογή και διαχείριση χαρτοφυλακίων.. 

 

 

5.4.2. Τα συμπεράσματα από τα   διλήμματα  της  αποτίμησης   
εξαρτώνται  από   την  φάση  της  αγοράς -   . 

 
Στην τρέχουσα περίοδο, που γίνετε  αυτή  η  ανάλυση (2004-5) υπάρχουν δύο 

«σχολές» που βλέπουν με διαφορετικό μάτι, την πιθανή πορεία των μετοχών 

στα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, που σχηματικά θα μπορούσαμε να τις 

ονομάσουμε η «αισιόδοξη» και η «απαισιόδοξη», ανάλογα με την οπτική 

γωνία που βλέπουν τα πράγματα.  

Και βέβαια εμφανίζεται το εξής παράδοξο εκ πρώτης όψεως.  

Ενώ δηλαδή όλοι οι αναλυτές /οικονομολόγοι συμφωνούν για την κατάσταση 

της Ευρωπαϊκής οικονομίας ότι θα αναπτύσσεται με χαμηλούς ρυθμούς, 

ακόμη συμφωνούν ότι οι Ευρωπαϊκές μετοχές είναι φθηνές ωστόσο οι μισοί 

προτείνουν στους διεθνείς επενδυτές να τοποθετηθούν στην Ευρώπη και οι 

άλλοι μισοί στις Η.Π.Α. 

Ex post βέβαια το ποιο «ρεύμα» έχει δίκιο θα το δείξει ο χρόνος και η ίδια η 

εξελισσόμενη πραγματικότητα των τιμών των μετοχών στα Ευρωπαϊκά και 

Αμερικάνικα χρηματιστήρια. Κριτήριο βέβαια είναι το ύψος Αποτίμησης 

τωρινής και μελλοντικής των μετοχών στις δύο χώρες.  

Συμπέρασμα 1 :Αυτό που έχει σημασία και ενδιαφέρον επίσης είναι   ότι τα 

επιχειρήματα και των δύο πλευρών (παρ’ ότι αντιτίθενται) μπορούν να 

διαφωτίσουν σε πολλά σημεία τους επενδυτές για τις τελικές επιλογές τους.  
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Ειδικότερα αυτούς που επιλέγουν να τοποθετηθούν στα Ευρωπαϊκά 

Χρηματιστήρια.  

Είπαμε ήδη ότι οι Ευρωπαϊκές μετοχές θεωρούνται με χαμηλή (φθηνή) 

αποτίμηση, ακόμα και τώρα (Αύγουστος 2004) που η άνοδος των τιμών 

σχεδόν σ’ όλα τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, είναι σημαντική ήδη από τον 

Μάρτιο του τρέχοντος έτους.  

Η αποτίμηση ότι είναι φτηνές βέβαια συγκρίνεται με τα επίπεδα τιμών, που 

είχαν κατά την «φούσκα» του 2000, oπου οι τότε συνθήκες, επέτρεψαν την 

δημιουργία της φούσκας, για λόγους υπερβολικά αισιόδοξων εκτιμήσεων και 

ψυχολογίας της αγοράς, που έφεραν μια οδυνηρή πτώση στην συνέχεια, 

όπως γνωρίζουμε  ότι  συνέβη και  στο το Ελληνικό Χρηματιστήριο.  

 

Συμπέρασμα 2 : 

Στην κατηγοριοποίηση αυτήν ακόμα μπορούμε να κάνουμε διάκριση με βάση 

άλλα στοιχεία κατάταξης που αναφέρονται στο αν η υπό εκτίμηση της αξίας 

της επιχείρησης είναι σε κατάσταση υγιούς λειτουργίας ή σε κατάσταση 

δυσκολιών για διάφορους λόγους να συνεχίσει την λειτουργία της.  

Έτσι μπορούμε να διακρίνουμε δύο διαφορετικές τεχνικές αποτίμησης ως 

εξής: 

Α) Μια όταν η επιχείρηση είναι υγιής και έχει τις κατάλληλες προοπτικές 

μελλοντικής λειτουργίας και απρόσκοπτης συνέχειας (going concern), οπότε 

εφαρμόζονται τεχνικές και μεθοδολογία που δίνουν αντικειμενικά μεγαλύτερη 

αξία στην αποτίμηση της εταιρίας λόγω αυτών των χαρακτηριστικών της.  

Β) Αποτιμητική προσέγγιση όταν η εταιρία, ευρίσκεται ή διέρχεται από 

καταστάσεις δυσκολιών και θα λέγαμε ότι είναι καθεστώς επιχείρησης (π.χ. 

από τις τράπεζες) λόγω διαρθρωτικών, χρηματοδοτικών κ.λ.π. προβλημάτων) 

και συνεπώς η αποτιμητική διαδικασία θα λάβει υπ’ όψη της την κατάσταση 

σε μια υποτιμητική βέβαια κλίμακα αποτιμήσεων της αξίας της, που πρέπει να 

λάβει υπ’ όψη την υποβάθμισή της στην δυναμική της αγοράς.  
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 5.4.2.1. . Συμπεράσματα για την ερμηνευτικότητα της θεωρίας της 
«μετοχικής αποτίμησης». 
 

Η βασική προσέγγιση των θεωριών «ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ» στηρίζεται στην υπόθεση, ότι κάποιες σχετικές μεταβλητές 

(που αναφέρονται τόσο στην δυναμική και τις εξελίξεις στην αγορά όσο και 

την ίδια την επιχείρηση) διαμορφώνουν μια ειδικά αλληλοεξαρτώμενη και 

αλληλοεπηρεαζόμενη σχέση ανάμεσά τους, που διαμορφώνει το «επίπεδο – 

ύψος της μετοχικής αξίας» σε κάθε «αγοραία συγκυρία» στις κεφαλαιαγορές.  

Υποθέτουν επίσης ότι αυτές οι μεταβλητές μπορούν ν’ 

«απομονωθούν» μετά από εμπειρική έρευνα και να φορμάρουν 

(σχηματοποιήσουν) ένα «ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ» των μετοχικών αξιών, 

που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια (είτε και για τις μη εισηγμένες.  

Είδαμε βέβαια από την έως τώρα περιγραφή των διαφόρων 

προσεγγίσεων του θέματος, (που εξετάσαμε παραπάνω) ότι υπάρχουν 

διαφορετικές προσεγγίσεις και απόψεις σχετικά με το ποιες είναι οι (πιο) 

βαρύνουσες μεταβλητές και μάλιστα με «αντιθετικές» προσεγγίσεις των 

διαφόρων μοντέλων, για το ποιες είναι οι πιο καθοριστικές μεταβλητές για το 

κάθε μοντέλο.  

Αυτή η πραγματικότητα όμως είναι αποτέλεσμα των διαφορετικών 

προσεγγίσεων, των διαφόρων θεωρητικών ακαδημαϊκών (κυρίως) και 

αναλυτών επί του θέματος της μετοχικής αποτίμησης. 

 Εδράζεται δε στο γεγονός της ίδιας της φύσης του προβλήματος, που 

έχει να κάνει με την «ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΙΚΗ» δυναμική και άρα «ρευστή» στην 

διαχρονική εξέλιξη και εμφάνιση των διαφόρων επιχειρηματικών και 

ΑΓΟΡΑΙΩΝ δεδομένων και εξελισσόμενων καταστάσεων στα επίπεδα της 

οικονομίας όπως την πολιτική σταθερότητα του συστήματος 

(κοινωνικοοικονομικό) και τις εσωτερικές επιχειρησιακές λειτουργίες και 

δεδομένα που αποτυπώνονται κάθε φορά με τον «ιδιάζοντα» τρόπο των 

λειτουργικών δομών των κεφαλαιαγορών μέσω δηλαδή των «εκτιμήσεων» 

των παραγόντων της αγοράς, που είναι ο «υπέρτατος κριτής» για τα θέματα 

των αποτιμήσεων αξιών της κάθε επιχείρησης.  
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 5.4.3.  Οι Διάφορες προσεγγίσεις της αξίας   και    ποιο πρέπει να 
θεωρηθεί το κατάλληλο μέτρο των μελλοντικών κερδών. 
 
 
Όταν προγραμματίζει κάποιος μια επένδυση, αποβλέπει κυρίως στην 

απόκτηση κερδών από την επένδυση αυτή.  

Στην ουσία ανταλλάσσει το κεφάλαιό του με τα αναμενόμενα κέρδη της 

επένδυσης.  

Η γενικά αποδεκτή άποψη είναι ότι η αξία μιας επιχείρησης είναι ίση με την 

παρούσα αξία των μελλοντικών της κερδών. 

Το ερώτημα που ανακύπτει στο σημείο αυτό, είναι ποιο πρέπει να θεωρηθεί 

το κατάλληλο μέτρο των μελλοντικών κερδών. Έχουν αναπτυχθεί διάφορες 

απόψεις και έχουν προταθεί διαφορετικά μέτρα: 

(2) Τα λογιστικά κέρδη από τις τρέχουσες δραστηριότητες της επιχείρησης. 

(3) Τα ταμιακά πλεονάσματα από τις τρέχουσες δραστηριότητες της 

επιχείρησης.  

(4) Τα διανεμόμενα κέρδη και μάλιστα μετά από τη φορολογία. Τα κέρδη, τα 

ταμιακά πλεονάσματα ή τα μερίσματα από τις τρέχουσες και από τις 

προβλεπτές μελλοντικές δραστηριότητες της επιχείρησης. 

Όπως απέδειξαν οι Miller και Modigliani, η προεξόφληση των κερδών, των 

ταμιακών πλεονασμάτων και των μερισμάτων, καταλήγει στο ίδιο 

αποτέλεσμα.  

Έτσι, λοιπόν, υπόδειγμα των προεξοφλημένων (κεφαλαιοποιημένων) 

ταμιακών ροών, φαίνεται το πιο κατάλληλο για την περίπτωση μεταβίβασης 

μιας ολόκληρης επιχείρησης, ενώ το υπόδειγμα των προεξοφλημένων 

μερισμάτων είναι το πιο κατάλληλο για την περίπτωση μεταβίβασης 

μικρότερου πακέτου μετοχών. 

Όσον αφορά το ερώτημα της αποτίμησης των μελλοντικών ευκαιριών, γίνεται 

συνήθως αποδεκτό ότι στην προεξόφληση μελλοντικών .πλεονασμάτων 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνα που προέρχονται από τις 

σημερινές εργασίες της επιχείρησης και όχι εκείνα που πιθανόν να 

προκύψουν από μελλοντικές ευκαιρίες.  

Ας μη θεωρηθεί ότι η άποψη αυτή υπονοεί ότι τα κέρδη της επιχείρησης θα 

παραμείνουν σταθερά κατά το μέλλον. Τα υποδείγματα των προεξοφλημένων 

ταμιακών ροών αναλύουν τις μελλοντικές συνθήκες της αγοράς και της 
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επιχείρησης και προεξοφλούν τα κέρδη όπως υπολογίζεται ότι θα 

διαμορφωθούν αυτά με την αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού. 

 

5.4.3.1.  Συμπεράσματα  για  τις  μεθόδους αποτίμησης που βασίζονται 
στην κερδοφορία των επιχειρήσεων.  
 
Τα κέρδη μιας επιχείρησης είναι το μέτρο για την φήμη και την πελατεία της, 

για την οργάνωσή της και για όλα τα άλλα στοιχεία του ενεργητικού της που 

δεν περιλαμβάνονται στην περιουσία της, όπως αυτή απεικονίζεται στα 

λογιστικά της βιβλία.  

Έτσι η οικονομική επιστήμη έχει αναπτύξει διάφορες μεθόδους αποτίμησης 

που βασίζονται στην κερδοφορία των επιχειρήσεων.  

Οι σημαντικότερες και συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες μέθοδοι αποτίμησης 

είναι οι εξής : 

 Η μέθοδος της καθαρής περιουσιακής θέσης. 

 Η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμιακών ροών. 

 Η μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών. 

 Η μέθοδος της καθαρής περιουσιακής θέσης προσαυξημένης με την 

κεφαλαιοποιημένη υπερπρόσοδο των τελευταίων ή των επόμενων 5 ετών. 

 

Συμπέρασμα: Οι μέθοδοι αυτές χρησιμοποιούνται σε πολλές παραλλαγές 

από τους οικονομικούς αναλυτές και ελεγκτές λογιστές. 

Κάποιες μέθοδοι αποτελούν κράμα της περιουσίας και των κερδών. 

Για τον υπολογισμό της αξίας μιας επιχείρησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα 

κέρδη της, των παρελθόντων ετών και περισσότερο τα αναμενόμενα 

 

Συμπεράσματα  για  την διατήρηση της χρηματοοικονομικής 
σταθερότητας 
Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε από τα ενυπόθηκα 

στεγαστικά δάνεια μειωμένης εξασφάλισης στις ΗΠΑ, έδειξε ότι υπάρχουν 

αδυναμίες σε πολλούς τομείς και θα πρέπει να ληφθούν διορθωτικά μέτρα για 

τη αποτελεσματική αντιμετώπιση παρόμοιων κρίσεων αλλά για τον 

περιορισμό της ήδη υπάρχουσας. 
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Συμπεράσματα  για τηνΔιαχείριση κινδύνου (Risk management).  
 
Οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται από τα περισσότερα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα για την διαχείριση και την αναγνώριση των κινδύνων κρίθηκαν 

ανεπαρκείς. Οι εποπτικές αρχές επιβάλλεται να επαναπροσδιορίσουν τις 

αρμοδιότητες τους και να αναλάβουν έναν πιο ενεργό ρόλο διερευνώντας 

εξονυχιστικά τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται εστιάζοντας κυρίως στο 

μοντέλο originate & distribute το οποίο επιτρέπει την μεταφορά απαιτήσεων 

υψηλού κινδύνου εκτός ισολογισμού. 

Συμπεράσματα    για  τις εταιρίες πιστοληπτικής διαβάθμισης.  
 
Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση απέτυχαν να 

συλλάβουν τους κινδύνους που κρύβονταν στα σύνθετα επενδυτικά προϊόντα. 

Οι επενδυτές επαναπαύτηκαν στις αξιολογήσεις των εταιριών μη λαμβάνοντας 

υπόψη τους την πολυπλοκότητα που παρουσιάζουν αυτά τα προϊόντα. 

Απαιτείται λοιπόν να υιοθετήσουν ένα διαφορετικό σύστημα βαθμολόγησης 

όσον αφορά τα σύνθετα επενδυτικά προϊόντα λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό 

βαθμό κινδύνου που εμπεριέχει η έκθεση των επενδυτών σε αυτά. 

 

      Συμπεράσματα  για  την  χρηματοοικονομική σταθερότητα και αστάθεια  
 

Τυπικά, αν και δεν υπάρχει επίσημη ερμηνεία του όρου, υπάρχουν 

χιλιάδες ορισμοί σχετικά με την ετυμολογία του. Ορισμένοι στην προσπάθεια 

τους να τον ορίσουν χρησιμοποιούν όρους σχετικά με το τι δεν είναι.  

Μία κατάσταση δηλαδή κατά την οποία η πραγματική οικονομία 

διαταράσσεται. 

Προκειμένου λοιπόν να αποδοθεί ένας ορισμός, χρησιμοποιείται η 

παρακάτω ερμηνεία:  

"Χρηματοοικονομική σταθερότητα είναι η κατάσταση κατά την οποία το πιστωτικό 

σύστημα, το οποίο αποτελείται από χρηματοοικονομικούς ενδιάμεσους, αγορές και 

συγκεκριμένες δομές, είναι ικανό να αντεπεξέλθει σε τυχόν κρίσεις και να 

αντιμετωπίσει τυχόν οικονομικές ανισορροπίες μετριάζοντας την πιθανότητα 

επιπλοκών που θα οδηγήσουν στην μη ομαλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος. 
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Η διαφύλαξη λοιπόν, της χρηματοοικονομικής σταθερότητας απαιτεί 

την αναγνώριση των κύριων πηγών κινδύνου όπως είναι μη σωστή εκτίμηση 

και διαχείριση των οικονομικών κινδύνων και η μη αποτελεσματική διανομή 

των οικονομικών πόρων από τους αποταμιευτές στους επενδυτές. 

Η αναγνώριση των κινδύνων αυτών είναι αναγκαία επειδή η 

παρακολούθηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας πρέπει να βρίσκεται 

πάντα ένα βήμα μπροστά ώστε να αντιμετωπίζει έγκαιρα τυχόν 

χρηματοπιστωτικές κρίσεις. 

Ένα σταθερό λοιπόν χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει την δυνατότητα 

να περιορίζει η να επιλύει τυχόν ανισορροπίες, αναπτύσσοντας εσωτερικούς 

μηχανισμούς οι οποίοι μπορούν να αποτρέψουν την μετάδοση της κρίσης. 
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5.4.4.  Το σύστημα αποτίμησης «μέσω της μέτρησης της εταιρικής απόδοσης» -η 
τεχνική της   BSC. 
 
5.4.4.1.  Συμπεράσματα  από  την    δόμηση   της  τεχνικής  της BSC. 
 
Η τεχνική της BSC  είναι  ένα «σύστημα αποτίμησης της αξίας» σε πιο 

πραγματιστική βάση, αφού δείχνει την πραγματική ικανότητα παραγωγής και 

κερδών. 

Η τεχνική της BSC είναι στην ουσία ένα “σύστημα σύνθετων δεικτών” ή μια 

ολοκληρωμένη ομάδα στόχων με τους ανάλογους δείκτες απόδοσης. 

 Είναι στην ουσία ένας “μηχανισμός” που συνδέει το όραμα και τις 

επιδιώξεις αποτελεσμάτων με την στρατηγική της εταιρίας και το βαθμό 

επιτυχούς εφαρμογής της. 

Είναι δηλαδή ένα “Σύστημα μέτρησης της εταιρικής απόδοσης” που 

συνδέει Τα αποτελέσματα του συστήματος, ταυτόχρονα με τον 

“μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό”, που κατά κύριο λόγο επηρεάζει την 

μελλοντική πορεία της επιχείρησης και το είδος και ύψος των αποτελεσμάτων 

της. 

Δηλαδή η μέθοδος/τεχνική της BSC είναι “ολιστικού” χαρακτήρα, που 

δείχνει τις προτεραιότητες μέτρησης και της αποτίμησης όπως αυτές 

προκύπτουν από τον στρατηγικό σχεδιασμό και τις κατευθύνσεις του, 

αποτυπώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών 

διαδικασιών και λειτουργιών, όπως αυτές εξασκούνται και εφαρμόζονται, τόσο 

από το Μάνατζμεντ της εταιρείας, όσο και το υπόλοιπο στελεχιακό και 

ανθρώπινο δυναμικό της. 

Και η βάση των μετρήσεων της BSC μετρά και αποτιμά την εταιρεία όχι με 

βάση τα κέρδη και την “Λογιστική κερδοφορία”, αλλά τα Cash flows και την 

“Οικονομική αξία” όπως απαιτούν οι σύγχρονες αρχές της 

χρηματοοικονομικής θεωρίας και Αποτίμησης (Valuation), που είναι πιο 

πλήρεις από πλευράς οικονομικού λογισμού. 
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5.4.4.2.  Συμπεράσματα   για  την   μέθοδο   BSC: 
 
 
 Εδώ η αποτίμηση βασίζεται περισσότερο σε ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ενώ η μέτρηση της 

απόδοσης στα πραγματικά αποτελέσματα. 

Η μέθοδος BSC δίνει πολύ πιο πραγματιστικές εκτιμήσεις για τις 

προσδοκίες (διαμόρφωσης των μελλοντικών εταιρικών δεικτών) αυτές και 

στον βαθμό αυτό είναι πιο πραγματιστική μέθοδος για την εύρεση της 

αποτίμησης- αξίας της εταιρείας. 

Γιατί σύμφωνα πάλι με την “Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Θεωρία” Η ΑΞΙΑ 

ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ (earning assets) ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ (δηλαδή η μεγιστοποίηση της 

απόδοσης του επενδυθέντος κεφαλαίου). Και αυτή η αριστοποίηση / 

μεγιστοποίηση της επένδυσης είναι συνάρτηση του χρόνου, των 

επιχειρηματικών συνθηκών και βασικά του κινδύνου (risk) της από κλίση των 

αναμενόμενων αποδόσεων από την καθορισμένη (cash flows). 

Και τούτο γιατί τα “Λογιστικά κέρδη” δεν εξομοιώνονται με τα καθαρά 

ταμειακά διαθέσιμα που συνήθως χρησιμοποιούνται σαν βάση για τον 

υπολογισμό της κερδοφορίας/απόδοσης.  
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5.5.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ   ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ   ΕΡΕΥΝΑ  ΓΙΑ  ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

5.5.1. Η  πορεία της πολιτικής κατάστασης   και τα πολιτικά στοιχεία 
επηρεασμού  των  επιχειρηματικών   αποτελεσμάτων. 
 
Εδώ καταγράφηκαν    αξιολογηθηκαν και συγκρίθηκαν, οι κυρίαρχες πολιτικές 

μεταβλητές ,που θεωρείτε ότι επηρεάζουν τα εταιρικά αποτελέσματα ,τα κέρδη 

και έτσι την αποτίμηση της αξίας των μετοχών και την αξία όλης της 

επιχείρησης. 

 (κατά την γνώμη των στελεχών τους με βάση τις αξιολογήσεις και εκτιμήσεις 

για την  πολιτική  κατάσταση της χώρας). 

 Αξιολογήσεις δηλ. οι οποίες θα έχουν τις κρίσιμες επιπτώσεις στις αποφάσεις 

των επενδυτών και των μανατζερς, με βάση την εκτίμηση για τα πολιτικά 

στοιχεία επηρεασμού και τα στοιχεία των προβλέψεων, των εικασιών για 

την πορεία της πολιτικής κατάστασης και των εξελίξεων που επηρεάζουν πιο 

καθοριστικά στις αναδυόμενες αγορές την πορεία των επιχειρηματικών 

μεγεθών. 

Έχουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα σύμφωνα με τη δοκιμή Χ 2, για όλες τις 

ερωτήσεις/τις απαντήσεις 1 - 54. 

Οι δυο ομάδες στελεχών συμφωνούν ότι οι πιο κυριαρχικοί πολιτικοί 

παράγοντες που επιδρούν πιο καθοριστικά στα επιχειρηματικά μεγέθη και 

αποτελέσματα είναι οι εξής παράγοντες όπως είναι αριθμημένοι στο 

ερωτηματολόγιο. 

17 Διασυνοριακή σύγκρουση - Αμφισβητήσεις  

22 Αστυνομική προστασία από συμμορίες εκβιαστών ή εγκλήματος  

28 Πρόσκληση πληθωριστικών πιέσεων και ελλειμματικότητα του ισοζυγίου .  

 32 Φαινόμενα πατρωνίας ή ελέγχου υπηρεσιών ή λειτουργιών  

40 Υπάρχει θέμα επιβολής στην κυβέρνηση κατευθύνσεων εξωτερικών  

41 Μη τήρηση των νόμων και διατάξεων από τα πολιτειακά και κυβε 44 Σε 

ποιο βαθμό υπάρχουν συγκρούσεις εθνικιστικής ή γλωσσικής υφής.  

 45 Υπάρχει αρνητική διάθεση συνδιαλλαγής και απροθυμία συμφωνίας  

 46 Ύπαρξη ελεύθερων και τύπων εκλογών για το νομοθετικό και εκτελεστικό 

σώμα .  

52 Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πιο ευπαθείς από τις μεγάλες στους 

 675



πολιτικούς παράγοντες 

 

Θεωρούμε ότι ο στόχος μας, που ήταν : η διαπίστωση των απόψεων των 

στελεχών για το ποσο είναι παρόμοιες ή διαφορετικές οι εκτιμήσεις τους, για 

τον βαθμό σπουδαιότητας-στάθμισης, ως προς την σημαντικότητα, του κάθε 

ένα από τα συστατικά ως παράγοντα του πολιτικού κινδύνου έχει επιτευχθεί. 

 

 

 
 5.5.2.   ΤΑ  ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ   ΤΗΣ  ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 
 
Στην συνεχεία εδώ θα δούμε με την βοήθεια της παλινδρόμησης να γίνεται 

εκτίμηση υποδειγμάτων , που έχουν σαν εξαρτημένες μεταβλητές, κάποια 

στοιχεία του πολιτικού κινδύνου, που αποτελούν «κομβικά» στοιχεία του 

μελετώμενου πολιτικού κινδύνου της χώρας, γιατί αναφέρονται στα πιο 

καθοριστικά δομικού χαρακτήρα πολιτικοοικονομικά στοιχεία ( και περιέχονται 

στο ερωτηματολόγιο έρευνας), ενώ άλλες μεταβλητές θεωρούνται 

ανεξάρτητες. 

 Τέτοιες κομβικές μεταβλητές είναι όπως οι αναφερόμενες . 

Για παράδειγμα,  η κομβική μεταβλητή, 

Α)   Η Κυβερνητική Σταθερότητα και ο βαθμός συνοχής του 

κυβερνητικού σχήματος, σαν εξαρτημένη μεταβλητή. 

 

 Με ανεξάρτητες τις: 

 Κυβερνητική ενότητα  

 Νομοθετική Ισχύς στην βουλή..  

 Λαϊκή Υποστήριξη των Κυβερνητικών Στόχων  
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Β)    Η  κομβική μεταβλητή, 

 Ο βαθμός της εσωτερικής σύγκρουσης (κοινωνικές, θρησκευτικές, 

πολιτιστικές ομάδες συμφερόντων κλπ) και κατά πόσο αυτός επιδρά και 

διαταράσσει την ομαλή πολιτική, και οικονομική ζωή- 

Με ανεξάρτητες τις 

 Έντονες εσωτερικές συγκρούσεις που δρουν αποδιορθωτικά στις 

οικονομικές λειτουργίες. - 

 Η έντονη πολιτική αταξία και βία – τρομοκρατία.- 

 Η πολιτική αταξία και απορρύθμιση-. 

 

Συμπεράσματα  από τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων των 

υποδειγμάτων    

Από τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων των υποδειγμάτων   διαπιστώνουμε   

από  την   Στατιστική σημαντικότητα και ερμηνευτικότητα των μεταβλητών. 

 Σχετικά με την Κυβερνητική Σταθερότητα 

 ανεξάρτητες μεταβλητές:  

 1) Κυβερνητική ενότητα –συνοχή  

2Νομοθετική Ισχύς στην βουλή..  

3)Λαϊκή υποστήριξη.  

Ανάλυση διαπιστώσεων  της  παλινδρόμησης - Συμπεράσματα 

 

Από τα αποτελέσματα του πίνακα 4.1 παρατηρούμε ότι καμία από τις εκτιμήσεις 

των συντελεστών της παλινδρόμησης  

και η λαϊκή υποστήριξη των κυβερνητικών στόχων (μεταβλητή V5) 

δεν επηρεάζουν την κυβερνητική σταθερότητα και το βαθμό συνοχής του 

κυβερνητικού σχήματος (μεταβλητή V6) και μάλιστα κατά αύξουσα σημασία από 

την V3,στην v5 και την v4. 

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ Κυβερνητική Σταθερότητα, κατά την γνώμη των ερωτευμένων 

στελεχών. 
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 Δεν υφίσταται στο συνολικό επιχειρηματικό περιβάλλον, σημαντικός παράγοντας 

κίνδυνου, από ξαφνική κατάρρευση του κυβερνητικού σχήματος, με ότι σημαίνει 

αυτό για την οικονομική ισορροπία και προοπτική της χωράς και των 

επιχειρηματικών σχεδίων. 

Αυτά ισχύουν βέβαια για αυτήν την περίοδο της πολιτικής ζωής της χώρας. 

Στο μέλλον δεν αποκλείετε η μεταβολή των πολιτικών συνθηκών που μπορεί να 

οδηγήσει στην πιθανή διάσπαση της κυβερνητικής συνοχής, π.χ. από το «κόμμα 

των Δικαιωμάτων και ελευθεριών» της Τουρκικής μειονότητας, που μπορεί να 

αλλάξει πολιτική συμμαχιών η κατευθύνσεων πολίτικης, γεγονός που μπορεί 

αποσταθεροποιήσει την κυβερνητική σταθερότητα της χώρας. 

Αυτήν λοιπόν την περίοδο η σταθερότητα μάλλον οφείλετε στις ειδικές πολιτικές 

συνθήκες της Βουλγαρίας, λόγω της « μεταβατικότητας των δόμων» της, πράγμα 

που δεν επιτρέπει την αποσταθεροποίηση από τον φόβο δημιουργίας 

ανέλεγκτων καταστάσεων, που θα τις πληρώσουν οι πολίτες με μεγαλύτερη 

ανέχεια και οικονομικά δεινά, γεγονός που αντανακλάτε στις κομματικές ιεραρχίες 

που δείχνουν ενότητα (V3) ,έστω αναγκαστική 

 Γι΄αυτο επίσης εκτιμάτε ότι υπάρχει και επαρκής λαϊκή στήριξη ,παρ΄ όλες τις 

δυσκολίες και το χαμηλό βιοτικό επίπεδο του λαού, που στηρίζει τους 

κυβερνητικούς στόχους(V5).  

 

 Συμπεράσματα   για  τον  βαθμό  της Κυβερνητικής Σταθερότητας . 

 

Όπως φαίνεται ( κατά τους ερωτώμενους- διευθυντικά στελέχη των εξωστρεφών 

επιχειρήσεων) στους πολίτες υπάρχει σε μεγάλο ποσοστό προβληματισμός για 

το επίπεδο της ανεργίας, γιατί αυτές οι χώρες παρ΄ότι αναγκαστικά περνούν μια 

δύσκολη «μεταβατική φάση»,προς στις δομές της οικονομίας της αγοράς και 

γιαυτο οι πολίτες είναι πιο ανήσυχοι για το ποσοστό της ανεργίας, αφού 

γνωρίζουν ότι ένα σημαντικό μέρος της παραγωγικής βάσης της χωράς έχει 

διαλυθεί και παρότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν θαύματα στην απασχόληση 

βραχυχρόνια, είναι παράγοντας που γιαυτο μπορεί να επηρεάσει την κυβερνητική 

σταθερότητα. 

Από την άλλη όμως, φαίνεται ότι δεν ανέχονται εύκολα, τις αρνητικές οικονομικές 

επιπτώσεις και την κατάσταση που δημιουργούν αυτές, όπως αυτές 

προσδιορίζονται από τις μεταβλητές. 

 678



 Συμπεράσματα   για  τον  βαθμό  βαθμός της εσωτερικής σύγκρουσης. 

 

Η ερμηνείες που απορούμε να δώσουμε με βάση τα παραπάνω δεδομένα και 

στοιχειά, είναι ότι ο βαθμός της εσωτερικής σύγκρουσης έχει ουσιαστικές 

επιδράσεις στο επίπεδο ( βαθμό) της εσωτερικής σύγκρουσης, και επηρεάζουν 

σημαντικά την ομαλή οικονομική και κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας. (κατά 

την γνώμη των ερωτωμένων στελεχών) . 

Άρα θεωρείτε ότι στην χωρά, οι σχετικές εσωτερικές συγκρούσεις, η πολιτική 

αταξία και η βία, είναι τέτοιες που από αυτήν την πλευρά ( του βαθμού των 

συγκρούσεων) , να δρουν διαταρακτικά στις οικονομικές λειτουργίες.  

 

 Συμπεράσματα   για  τον  βαθμό  βαθμός διαφθοράς του πολιτικού 

συστήματος. 

ερωτώμενους) , ότι για την χωρά και το πολιτικό της σκηνικό, υπάρχει ένα μεγάλο 

ποσοστό ανοχής για το φαινόμενο των παράνομων καταβολών –μιζών, δηλ. την 

έκταση και το ύψος των Χρηματικών καταβολών για αποφυγή συναλλαγματικών 

ελέγχων,  

Τα ιδία σχόλια μπορεί να κάνει κανείς και για τις δυο άλλες ανεξάρτητες 

μεταβλητές : 

Α) Φορολογικές διευθετήσεις – ευνοιοκρατική μεταχείριση.- -Β) «Ο βαθμός 

ευκολίας λήψης των αδειών εισαγωγών-εξαγωγών χωρίς εξαγορά-μίζες 

, Η εξήγηση του φαινόμενου των παράνομων καταβολών βρίσκετε τόσο στην 

παράδοση παράνομων καταβολών του παλιού καθεστώτος, όσο στην γενικότερη 

ρευστή κατάσταση του καθεστώτος μετάβασης , αφού αυτές οι χώρες, 

αναγκαστικά περνούν μια δύσκολη «μεταβατική φάση»,προς στις δομές της 

οικονομίας της αγοράς . 

Έτσι οι πολίτες και οι επενδυτές, είναι μάλλον εθισμένοι, να μην έχουν δυναμικές 

αντιδράσεις στην όποια κατάσταση διαφθοράς του συστήματος, αλλά στάση 

ανοχής και «υπομονής», λόγω της μεταβατικότητας των πολίτικων δομών, γιατί 

αυτές οι χώρες αναγκαστικά περνούν μια δύσκολη «μεταβατική φάση»,προς στις 

δομές της οικονομίας της αγοράς και γιαυτο οι πολίτες είναι πιο δεκτικοί. 
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Συμπεράσματα   για  τον  βαθμό  επιπτώσεων στην οικονομία απο τα 

φαινόμενα διαφθοράς. 

: Από το γεγονός ότι το πρώτο από τα παραπάνω νούμερα, (της 

σημαντικότητας συσχέτισης των μεταβλητών) , είναι «μεγαλύτερη > του 5%», 

σημαίνει ότι η εξαρτημένη μεταβλητή,  

 Συμπεράσματα   για  τον  βαθμός επιπτώσεων στην οικονομία από τα 

φαινόμενα διαφθοράς, δεν επηρεάζετε σημαντικά , από αυτόν τον δυο 

παράγοντα δηλ. τους .  

Μειωμένους ελέγχους των παράνομων επιχειρησιακών πρακτικών.-V25 

Όμως , επηρεάζετε σημαντικά , από τους παράγοντες  

α) Ανεπάρκεια ελέγχου των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών και 

αδυναμία επίτευξης των μακροοικονομικών στόχων.-V26=0,048, και  

β) «Ο βαθμός ευκολίας λήψης των αδειών εισαγωγών-εξαγωγών χωρίς 

εξαγορά-μίζες» που είναι ο V27= 0.009 < 0,05. 

Αυτό σημαίνει δηλαδή , ότι «Ο ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ», είναι σημαντικός,  

 

Συμπεράσματα   για  τον  βαθμός δημοκρατικής υπευθυνότητας και ο 

βαθμός στήριξης στα λαϊκά αιτήματα της κυβέρνησης. 

Ο βαθμός Δημοκρατικής δυναμικής στάσης της αντιπολίτευσης απέναντι στα 

κυβερνητικά πεπραγμένα.- και οι παράμετροι α) ύπαρξη ελεύθερων και 

ανόθευτων εκλογών.-β)Η ύπαρξη ανεξάρτητης δικαιοσύνης.-  

 «γ) ο βαθμός δυναμικής στάσης της αντιπολίτευσης, απέναντι στα 

κυβερνητικά πεπραγμένα».-  

σημαίνει ότι η εξαρτημένη μεταβλητή, « Ο βαθμός δημοκρατικής 

υπευθυνότητας και ο βαθμός στήριξης στα λαϊκά αιτήματα της 

κυβέρνησης»- , οριακά επηρεάζετε από την ανεξάρτητη . ύπαρξη ελεύθερων 

και ανόθευτων εκλογών 

 Ενώ η δεύτερη, «Την ύπαρξη ελεύθερων και ανόθευτων εκλογών.»- με 

V46=0.53> 0,05, είναι οριακά ανεξάρτητη από την V42 , 

Όμως , επηρεάζετε σημαντικά , από τον παράγοντα « ύπαρξη ανεξάρτητης 

δικαιοσύνης.  

Αυτό σημαίνει δηλαδή , .« Ο βαθμός δημοκρατικής υπευθυνότητας και ο 
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βαθμός στήριξης στα λαϊκά αιτήματα της κυβέρνησης, είναι σημαντικά 

επηρεασμένος από τους δυο παράγοντες, V45 και V47. 

ενώ ο παράγων V47, τον επηρεάζει πιο σημαντικά (κατά την γνώμη των 

ερωτωμένων στελεχών) . 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Από τα παραπάνω όμως νούμερα που είναι το ένα 

μεγαλύτερα και τα άλλα δυο μικρότερα του 5%, σημαίνει ότι έχει 

αμφοτερόσημο επηρεασμό από τις παραπάνω ανεξάρτητες μεταβλητές, 

όπως τις αναπτύξαμε . 

 

Συμπεράσματα   για  τον  βαθμό της ποιότητας και λειτουργικότητας της 

διοίκησης και του κρατικού μηχανισμού 

Από το γεγονός ότι τα δυο από τα παραπάνω νούμερα, της σημαντικότητας 

συσχέτισης των μεταβλητών , είναι μεν μεγαλύτερα > του 5%. 

 Αλλά η μεταβλητή «ο βαθμός δυναμικής στάσης της αντιπολίτευσης, 

απέναντι στα κυβερνητικά πεπραγμένα».-  

, « Ο βαθμός δημοκρατικής υπευθυνότητας και ο βαθμός στήριξης στα λαϊκά 

αιτήματα της κυβέρνησης»-V42 ,  

οριακά δεν επηρεάζετε από την ανεξάρτητη V45 ( λόγω της μεγάλης 

εγγύτητας στο όριο της σημαντικότητας που χαρακτηρίζει την ανεξαρτησία της 

από την ανεξάρτητη .  

Β) Ενώ η δεύτερη, «Την ύπαρξη ελεύθερων και ανόθευτων εκλογών.»- είναι 

καθαρά ανεξάρτητη από την V42 , 

Όμως , επηρεάζετε σημαντικά , από τον παράγοντα « ύπαρξη ανεξάρτητης 

δικαιοσύνης»  

Αυτό σημαίνει δηλαδή , .« Ο βαθμός δημοκρατικής υπευθυνότητας και ο 

βαθμός στήριξης στα λαϊκά αιτήματα της κυβέρνησης»-V42 , 

είναι μετριασμένος, αφού έχει μεν επιδράσεις από το επίπεδο σημαντικότητας 

των δυο παραγόντων, V46V47, που δεν επηρεάζουν σημαντικά τον .« Ο 

βαθμός δημοκρατικής υπευθυνότητας και ο βαθμός στήριξης στα λαϊκά 

αιτήματα της κυβέρνησης»-V42 , 

ενώ ο παράγων V47, τον επηρεάζει σημαντικά (κατά την γνώμη των 

ερωτωμένων στελεχών) . 
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5.6 .  Η  ΣΥΜΒΟΛΗ  Της  ΕΡΕΥΝΑΣ   
 για τις  μεταβολές  των  μετοχικών τιμών και για την άσκηση  πολιτικών 
και στρατηγικής των επενδυτών  σε  χώρες  του  εξωτερικού:  
 
 

 Με βάση λοιπόν τα διαπιστωθέντα αποτελέσματα, γίνετε εμφανές πως να 

προγραμματιστεί μια αποδοτική στρατηγική για την αντιμετώπιση του 

πολιτικού κινδύνου στην χωρά .  

Τα αποτελέσματα που εξάγουμε για τους σημαντικότερους παράγοντες που 

έχουν επιπτώσεις στις αποδόσεις την αποτίμηση και την βιωσιμότητα της 

κάθε επιχείρησης που ενεργοποιείτε στην συγκεκριμένη περίπτωση στην 

βουλγαρική αγορά , είναι πολύ σημαντικό γιατί βοηθά τους διευθυντές και 

διοικούντες, για να καταλάβουν εναργέστερα τη συγκεκριμένη πολιτική 

κατάσταση και μετά από αυτό, για να προγραμματίσουν μια αποδοτική 

στρατηγική μέσα στη βουλγαρική αγορά.  

 

5.6.1.  Η συμβολή στις προτάσεις για την διαμόρφωση της 
επιχειρηματικής τακτικής.  
 
 

Από την ανάλυση και τα συμπεράσματα, φαίνονται οι παράγοντες κινδύνου με 

το ειδικό βάρος των , οι οποίοι επηρεάζουν πιο καθοριστικά την 

επιχειρηματική πορεία κατά την χρονική περίοδο αναφοράς.  

Δηλ. ποια είναι τα συμπίπτοντα στοιχειά , όπου παρουσιάζονται οι αντιλήψεις 

των διευθυντικών στελεχών, για το είδος και το ειδικό βάρος των κινδύνων, 

που προέρχονται από την δυναμική του όλου πολιτικού περιβάλλοντος της 

βουλγαρικής αγοράς και οικονομίας, οι οποίοι επηρεάζουν πιο καθοριστικά 

την επιχειρηματική τους πορεία και τα κέρδη.. 

Έτσι μπορούν να τους λάβουν υπόψη στον επιχειρηματικό σχεδιασμό και την 

οργάνωση και εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους, ,ώστε να αποφύγουν 

παγίδες που μπορούν να έχουν αρνητικές επιδράσεις τόσο στα οικονομικά 

αποτελέσματα (κέρδη ) και την αξία της μετοχής τους ,όσο και την 

επιχειρηματική τους μελλοντική επιβίωση, με αξιώσεις υψηλής κερδοφορίας.  
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H «Ανάλυση των Αντιστοιχιών», μας δίνει τη δυνατότητα της ομαδοποιημένης 

παρουσίασης των απόψεων των μάνατζερς και των επιχειρηματιών στα 

πλαίσια μιας ποσοτικού και ποιοτικού χαρακτήρα ανάλυσης και ερμηνείας της 

πολιτικής κατάστασης, με τους πιο καθοριστικούς ως προς την επίδραση 

παράγοντες.  

Έτσι δίνεται η δυνατότητα να εντοπισθούν οι διαστάσεις των σχέσεων 

αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης μεταξύ της επιχείρησης και του 

εξωτερικού περιβάλλοντός της.  

Η ανάλυση των σχέσεων αυτών είναι ζωτικής σημασίας για την εναργέστερη 

χάραξη της επιχειρηματικής στρατηγικής και των εφαρμοζόμενων τακτικών 

ενεργειών και δράσεων. Γιατί με βάση αυτές, διαμορφώνονται οι συνθήκες 

δράσης και ο προσανατολισμός τους, ανάλογα με την διαφαινόμενη δυναμική 

και διαπλοκή των παραγόντων που επιδρούν πιο καθοριστικά και 

προσδιορίζουν το είδος των επιδράσεων και τ’ αποτελέσματά τους.  

Και η δυνατότητα ποσοτικής/ποιοτικής αυτής ερμηνείας, βοηθά σημαντικά 

στην ακριβέστερη και ασφαλέστερη ανάλυση των μεταβλητών του 

«εξωτερικού», (ως προς τους καθαρά οικονομικούς συντελεστές) πολιτικού 

περιβάλλοντος και της δυναμικής του. 

Έτσι δίνετε η δυνατότητα να εντοπισθούν οι διαστάσεις των σχέσεων 

αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης μεταξύ της επιχείρησης και του 

«εξωτερικού» πολιτικού περιβάλλοντός της, ισχυρή διάσταση του οποίου είναι 

οι επιδράσεις των πολιτικών κινδύνων στις αναδυόμενες οικονομίες. 
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 5.6.2. Η συμβολή   της  έρευνας στην εναργέστερη χάραξη της 
επιχειρηματικής στρατηγικής 
 

Είδαμε  από  τα  αποτελέσματα  και  τα  συμπεράσματα  που  

αναφερθήκαν παραπάνω ,  ότι δίνεται η δυνατότητα να εντοπισθούν οι 

διαστάσεις των σχέσεων αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης μεταξύ της 

επιχείρησης και του εξωτερικού  πολιτικοοικονομικού   περιβάλλοντός της.  

Η ανάλυση των σχέσεων αυτών είναι ζωτικής σημασίας για την εναργέστερη 

χάραξη της επιχειρηματικής στρατηγικής και των εφαρμοζόμενων τακτικών 

ενεργειών και δράσεων. 

 Γιατί με βάση αυτές, διαμορφώνονται οι συνθήκες δράσης και ο 

προσανατολισμός τους, ανάλογα με την διαφαινόμενη δυναμική και διαπλοκή 

των παραγόντων που επιδρούν πιο καθοριστικά και προσδιορίζουν το είδος 

των επιδράσεων και τ’ αποτελέσματά τους. 

Όπως  λοιπόν  ξέρουμε από τις αντίστοιχες «Θεωρίες της Επιχειρησιακής 

Στρατηγικής», η ανάλυση των σχέσεων αυτών είναι ζωτικής σημασίας για την 

εναργέστερη χάραξη της επιχειρηματικής στρατηγικής και των εφαρμοζόμενων 

τακτικών ενεργειών και δράσεων. 

Γιατί γνωρίζουμε ότι μέσα από  αυτές  ή με βάση αυτές, 

διαμορφώνονται οι συνθήκες «Επιχειρησιακής δράσης» και ο κάθε φορά 

προσανατολισμός των επενδυτικών και λοιπών επιχειρησιακών αποφάσεων 

των επιχειρήσεων. 

Η  Επιχειρησιακή δράση  διαμορφώνετε  έτσι,  ανάλογα με την 

διαφαινόμενη δυναμική και διαπλοκή των παραγόντων που επιδρούν πιο 

καθοριστικά και προσδιορίζουν το είδος των επιδράσεων και στα εταιρικά 

αποτελέσματά τους, άρα και την αξία/τιμή της μετοχής τους. 

Γι’ αυτό το λόγο και είναι κρίσιμη και σημαντική η έγκυρη και έγκαιρη 

αναζήτηση και ο εντοπισμός των «πολιτικών συνθετικών στοιχείων» και των 

ιδιαιτεροτήτων των οικονομικών και πολιτικών χαρακτηριστικών του όλου 

επιχειρησιακού περιβάλλοντος 

Γιατί έτσι μπορεί να δοθεί ασφαλέστερη απάντηση στο ερώτημα η το 

ζήτημα της εξακρίβωσης, και της διασφάλισης των   πιο  σωστών  

αποφάσεων και των καλλίτερων  δυνατών μορφών επιχειρηματικών δράσεων 

και αντιδράσεων, όσον αφορά τις ασκούμενες πολιτικές και συμπεριφορές της 
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κάθε επιχείρησης, απέναντι στις συνθήκες και τις προκλήσεις του  συνολικού 

και του  ειδικού  πολιτικού περιβάλλοντός τους, με τρόπο που να περιορίζει το 

βαθμό αβεβαιότητας, γεγονός που καθιστά δυνατή την επίτευξη των αρίστων 

δυνατών αποτελεσμάτων σε όρους κερδών και εταιρικών αξιών. 

Δηλαδή εν κατακλείδι, αφορά την υλοποίηση των κατάλληλων 

πολιτικών, που θα έχουν ενσωματωθεί στα προγράμματα δράσης των 

επιλεγμένων στρατηγικών, που θα είναι   κατάλληλα δομημένες με την 

ενσωμάτωση των σχετικών εκτιμήσεων και πληροφοριών (μέσω της 

ποσοτικής και της ποιοτικής ανάλυσης), με στόχο την καταλληλότερη 

αξιοποίηση των ευκαιριών και την αποτροπή των κινδύνων που προέρχονται 

από το εξωτερικό (εξωγενές) οικονομικοπολιτικό περιβάλλον.  
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5.7.   ΟΙ   ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ   ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ   ΣΤΗΝ  ΣΧΕΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
ΤΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
 

Οι  επιπτώσεις  της έρευνας   επικεντρώνονται  στο γεγονός   της   διεύρυνσης  

και  προώθησης   τόσο  της επιστημονικής γνώσης,   όσο και  των  

εφαρμοσμένων  πρακτικών και  μεθοδολογικών  προσεγγίσεων,  σχετικά  με το  

θέμα   της   δυνατότητας  εντοπισμού , ανάλυσης και ερμηνείας των  ειδικών   

πολιτικών παραγόντων  που επηρεάζουν  τον  επιχειρηματικό  σχεδιασμό  και  

οι  οποίοι  διαμορφώνονται  σε  μια  χωρά   λόγω  της δυναμικής της  πολιτικής 

κατάστασης, σε  αυτή   τη  χωρά , που είναι αναδυόμενη αγορά. 

Γιατί σε μια  αναδυόμενη αγορά, ο «συνολικός» Χρηματοοικονομικός κίνδυνος 

,επηρεάζετε περισσότερο από στοιχειά του «πολιτικού κινδύνου» της κάθε 

χωράς, γιαυτο είναι πολύ σημαντικό να βρούμε τους πιο καθοριστικούς σε 

επίδραση παράγοντες ως προς τις επιχειρηματικές αποφάσεις .  

 Μέσω της  Στατιστικής  διαδικασίας «δοκιμής και  ελέγχου συμφωνίας 

/Ανεξαρτησίας» των  ποιοτικών  και  ποσοτικών   μεταβλητών,   εντοπίζετε η 

συμφωνία για το ποιοι πολιτικοί παράγοντες είναι οι πιο καθοριστικοί για την 

πορεία των επιχειρήσεων) , η  δε  «Ανάλυσης των Αντιστοιχιών», μας δίνει 

την  περαιτέρω   δυνατότητα της ομαδοποιημένης παρουσίασης των απόψεων 

των μάνατζερς και των επιχειρηματιών στα πλαίσια μιας ποσοτικού και 

ποιοτικού χαρακτήρα ανάλυσης και ερμηνείας της πολιτικής κατάστασης, με 

τους πιο καθοριστικούς ως προς την επίδραση παράγοντες.  

Έτσι δίνεται η δυνατότητα να εντοπισθούν οι διαστάσεις των σχέσεων 

αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης μεταξύ της επιχείρησης και του 

εξωτερικού περιβάλλοντός της.  

Στην πράξη  τώρα η  ανάλυση αυτών των σχέσεων, είναι ζωτικής 

σημασίας για την εναργέστερη χάραξη της επιχειρηματικής στρατηγικής και 

των εφαρμοζόμενων επιχειρηματικών τακτικών, ενεργειών και δράσεων.  

Γιατί με βάση αυτές, διαμορφώνονται οι συνθήκες δράσης και ο 

προσανατολισμός τους, ανάλογα με την διαφαινόμενη δυναμική και διαπλοκή 

των παραγόντων που επιδρούν πιο καθοριστικά και προσδιορίζουν το είδος 

των επιδράσεων και τ’ αποτελέσματά τους.  

Στην πράξη  η δυνατότητα  της  ποσοτικής/ποιοτικής αυτή  ανάλυσης και  

ερμηνείας, βοηθά σημαντικά στην ακριβέστερη και ασφαλέστερη ανάλυση των 
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μεταβλητών του «εξωτερικού» περιβάλλοντος, ως προς τους καθαρά 

οικονομικούς συντελεστές,  αλλά  εμφανέστερα  του  πολιτικού περιβάλλοντος 

και της δυναμικής του. 

Έτσι δίνετε η δυνατότητα να εντοπισθούν οι διαστάσεις των σχέσεων 

αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης μεταξύ της επιχείρησης και του 

«εξωτερικού» περιβάλλοντός της, ισχυρή διάσταση του οποίου είναι οι 

επιδράσεις των πολιτικών κινδύνων στις αναδυόμενες οικονομίες. 

 

5.7.1.  Η εναργέστερη χάραξη της επιχειρηματικής στρατηγικής. 
 

Και όπως ξέρουμε από τις αντίστοιχες «Θεωρίες της Επιχειρησιακής 

Στρατηγικής», η ανάλυση των σχέσεων αυτών είναι ζωτικής σημασίας για την 

εναργέστερη χάραξη της επιχειρηματικής στρατηγικής και των εφαρμοζόμενων 

τακτικών ενεργειών και δράσεων. 

Γιατί γνωρίζουμε ότι μέσα ή με βάση αυτές, διαμορφώνονται οι 

συνθήκες «Επιχειρησιακής δράσης» και ο κάθε φορά προσανατολισμός των 

επενδυτικών και λοιπών επιχειρησιακών αποφάσεων των επιχειρήσεων, 

ανάλογα με την διαφαινόμενη δυναμική και διαπλοκή των παραγόντων που 

επιδρούν πιο καθοριστικά και προσδιορίζουν το είδος των επιδράσεων και τα 

εταιρικά αποτελέσματά τους αρα και την αξία/τιμή της μετοχής τους. 

Γι’ αυτό το λόγο και είναι κρίσιμη και σημαντική η έγκυρη και έγκαιρη 

αναζήτηση και ο εντοπισμός των «συνθετικών στοιχείων» και των 

ιδιαιτεροτήτων των οικονομικών και πολιτικών χαρακτηριστικών του όλου 

επιχειρησιακού περιβάλλοντος. 

Γιατί έτσι μπορεί να δοθεί ασφαλέστερη απάντηση στο ερώτημα η το 

ζήτημα της εξακρίβωσης, και της διασφάλισης των αποφάσεων και των 

δυνατών μορφών επιχειρηματικώς δράσεων και αντιδράσεων, όσον αφορά τις 

ασκούμενες πολιτικές και συμπεριφορές της κάθε επιχείρησης, απέναντι στις 

συνθήκες και τις προκλήσεις του περιβάλλοντός τους, με τρόπο που να 

περιορίζει το βαθμό αβεβαιότητας, γεγονός που καθιστά δυνατή την επίτευξη 

των αρίστων δυνατών αποτελεσμάτων σε όρους κερδών και εταιρικών αξιών. 
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Δηλαδή εν κατακλείδι, αφορά την υλοποίηση των κατάλληλων 

πολιτικών, που θα έχουν ενσωματωθεί στα προγράμματα δράσης των 

επιλεγμένων στρατηγικών, που θα είναι δομημένες με την ενσωμάτωση 

των σχετικών εκτιμήσεων και πληροφοριών (μέσω της ποσοτικής και της 

ποιοτικής ανάλυσης) με στόχο την καταλληλότερη αξιοποίηση των ευκαιριών 

και την αποτροπή των κινδύνων που προέρχονται από το εξωτερικό 

(εξωγενές) οικονομικοπολιτικό περιβάλλον.  

 
 
5.8.   ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ  ΕΡΕΥΝΑ. 
 
Προτάσεις  για περαιτέρω  έρευνα  είναι  οι  εξής : 
 
1. Να   γίνουν  κοινές ομάδες   μελετητών   με  ερευνητές   εξωτερικούς  και  
από  τα  επιμελητήρια  ώστε  να  γίνονται  επίκαιρες  έρευνες για  τον  πολιτικό  
κίνδυνο (αφού  και  αυτός  μεταβάλετε  και  μεταλλάσετε)  και  τις  εκάστοτε    
πιο  καθοριστικές  διαστάσεις  του   και  να  κωδικοποιηθούν   οι  
διαπιστώσεις για τα  είδη  των  κινδύνων σε  τεύχη  η  σε  ηλεκτρονική  μορφη  
ώστε  να  διανέμονται  στους  επιχειρηματίες  που δρουν  σε  χλωρές  με  
αναδυόμενες  αγορές.   
 
Αυτό  θα  τους  δώσει  μια  άμεση  πληροφόρηση  για  το είδος  των κινδύνων  
που  τους περιμένει  στο  παρόν  και  στο  μέλλον,   ώστε  να  χαράξουν  τόσο   
μια  πιο  στέρεη  δυναμική  στρατηγική  όσο και  στις  επί   μέρους  τακτικές  
για  την  περιφρούρηση  των  συμφερόντων  τους  στην  αλλοδαπή  χώρα  
που  δραστηριοποιούνται. 
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	Αποτελέσματα από την εκτίμηση της παλινδρόμησης,

	1.5. Η   ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
	ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ΑΝΑΦΟΡΑ   ΣΤΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΠΟΥ  ΠΕΡΙΕΧΕΙ  Η  ΔΙΑΤΡΙΒΗ
	Κεφάλαιο 1.
	1.1.  Η   διάσταση του πολιτικού κινδύνου απο την επενδυτική παρουσία των Ελληνικών επιχειρήσεων στα βαλκάνια.
	Κεφάλαιο   2 .
	2.1. Εισαγωγή  στα περιεχόμενα  και  την  διάρθρωση   της  διατριβης-
	ορισμοί των βασικών εννοιών
	2.2. Βασικές έννοιες της διατριβής
	2.3. Ανασκόπηση της θεωρητικής βιβλιογραφίας
	2.4. Ανασκόπηση της  εμπειρικής   βιβλιογραφίας
	 2.5. Συμπεράσματα του κεφαλαίου 2:
	Κεφάλαιo 3.
	Τα εφαρμοζόμενα  «μοντέλα αποτίμησης της αξίας μετοχών» και επιχειρήσεων- οι διάφορες προσεγγίσεις των μοντέλων.
	Κεφάλαιο 4 
	Η παρουσίαση του ερευνητικού μέρους και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
	Συμπεράσματα-Αποτελέσματα. 

	Κεφάλαιο 5.
	Συμπεράσματα   από  την  θεωρητική  και  εμπειρική  βιβλιογραφία  και  την  εμπειρική   έρευνα.

	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2   
	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  ΤΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΤΟΥ  ΘΕΜΑΤΟΣ
	ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ    ΚΑΙ  ΕΝΝΟΙΕΣ   ΑΠΟ  ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ. ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ
	Γιατί το χαρακτηριστικό του φρονίμου ανθρώπου και της φρόνησης είναι να επιδιώκουν τα καλλίτερα πράγματα και πάντα να τα επιλέγουν και να τα πράττουν. 
	Αριστοτέλης Μεγάλα Ηθικά Α 
	2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ  -
	ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ
	2.1.1.  Η παράθεση των βασικών χρηματοοικονομικών θεωριών και μοντέλων πρόβλεψης των τιμών.- οι αντιπαραθέσεις και κριτικές
	2.2.  ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗ.
	O χρηματοοικονομικός κίνδυνος και  πως  εισάγετε  στα  μοντέλα:
	Ο πολιτικός κίνδυνος σαν  ειδική διάσταση  του  συνολικού χρηματοοικονομικού   κινδύνου
	2.2.1. O χρηματοοικονομικός κίνδυνος:
	2.2.2.   Ο πολιτικός κίνδυνος.
	2.3.    Ανασκόπηση της θεωρητικής βιβλιογραφίας
	Οι σύγχρονες θεωρητικές αντιπαραθέσεις στην χρηματοοικονομική.
	2.4. Ανασκόπηση της εμπειρικής βιβλιογραφίας
	2.5.   Συμπεράσματα του κεφ. 2:
	2.2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. - ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
	1. Το «αξίωμα» της θεωρίας των αποτελεσματικών κεφαλαιαγορών.
	2. Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος σαν ένα εγγενές στοιχείο της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών.
	β) Ο «Αγοραίο»ς η «Συστημικό»ς η «μη διαφοροποιήσιμος» Κίνδυνος. 
	Η προέλευση του συστημικού ή αγοραίου κινδύνου είναι εξωγενής και προέρχεται από γεγονότα ή παράγοντες μακροοικονομικών και πολιτικών διαταραχών όπως: τον πληθωρισμό, τα υφεσιακά φαινόμενα ή έντονα ανοδικές τάσεις, υψηλά επιτόκια και μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα ή νομισματικές υποτιμήσεις/ ανατιμήσεις, ή ακόμη διαταραχές από πολιτικές εξελίξεις ή πολεμικά γεγονότα.

	3. Συστημικός κίνδυνος και  premium.
	4. Χρηματοοικονομικός   κίνδυνος και η  συνδεόμενη «Αναμενομένη Απόδοση».
	5  .Η έννοια της αντιστάθμισης του κινδύνου /απόδοσης.
	6. Ο Κανόνας της διαφοροποίησης στην παγκοσμιοποιημένη  αγορά.
	2.3.   ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ    ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.
	2.3.1. Η εξέλιξη και οι διαφοροποιήσεις της θεωρίας του χαρτοφυλακίου και   του  CAPM  
	2.3.1.1. Οι   παραδοχές της «θεωρίας του  χαρτοφυλακίου».
	2.3.1.2. Η  θεωρία  του  μοντέλου του   C.A.P.M.  και  η   ιστορική αναδρομή των  μετασχηματισμών   του.   
	1. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του CAPM .
	Απόδοση χαρτοφυλακίου = (ΑΧΑΚ) + b (Α.Γ.Δ. Απόδοση Γενικού Δείκτη – ΑΧΑΚ)
	Οι δε προϋποθέσεις για την εφαρμογή του είναι:

	2.3.1.3. Η κριτική για τα θεμελιακά στοιχεία της θεωρίας του χαρτοφυλακίου και του CAPM.
	 1. Που και γιατί επικρίνεται η θεωρία χαρτοφυλακίου και το   CAPM
	Το άλλο σοβαρό ζήτημα που επικρίνεται το CAPM είναι ότι¨

	2. Η κριτική για το beta
	3. Μια   εναλλακτική   προσέγγιση  του  CAPM
	4.Ο διαστρωματικός   οικονομετρικός  έλεγχος  των Fama & Mac Beth για  το CAPM.
	5.  Το μοντέλο των τριών παραγόντων των Fama & French
	6. Το    δυναμικό    μοντέλο του  CAPΜ.
	7.  Η   σύγχρονη   έρευνα  για  το  CAPM
	2.3.2. Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ Η ΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ   ΑΓΟΡΑΣ
	2.3.2.1 Η  αδυναμία  ερμηνείας  των  κρίσεων αποδιαρθρωτικού χαρακτήρα.
	2.3.2.2. Η κριτική για τις μη ρεαλιστικές υποθέσεις  των  αρχικών μοντέλων  της   χρηματοοικονομικής θεωρίας.
	2.3.2.3. Η αμφιγνωμία  για  αν είναι οι αγορές «αποτελεσματικές» η «τυχαίου   περίπατου» και  ο  ρόλος της  μαζικής  ψυχολογίας.
	2.3.2.4. Η κριτική προσέγγιση των τελειών η αποτελεσματικών κεφαλαιαγορών.
	2.3.2.5. Οι νέες πληροφορίες και  ο  βαθμός  αντανάκλασης   τους στις τιμές των μετοχών
	Η υπόθεση του ορθολογικού επενδυτών και των νέων πληροφοριών
	2.3.2.6. Το   CAPM και η διαφοροποίηση σαν επενδυτικές τεχνικές.
	2.3.2.7. Ο φαύλος κύκλος της υπερβολικής ανόδου και της κατάρρευσης  και  τα   ερμηνευτικά  αδιέξοδα  των  κλασσικών  θεωριών.
	Η μόνη λύση τότε /τώρα είναι καταστροφική. Τότε θα αρχίζει ο πανικός. 

	2.3.3. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ   ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ  CAPM
	2.3.3.1.  Η    βιβλιογραφική   έρευνα του  μοντέλου και της  θεωρίας  του CAPM.
	2.3.3.2. Τα   μοντέλα    μη -γραμμικής /δυναμικής ανάλυσης και  ο  πολιτικός  κίνδυνος.
	2.3.3.3.  Εφαρμογές  στις Χρηματιστηριακές  αγορές – με  τα Συστήματα  την πολυπλοκότητα   και   την  θεωρία  του  χάους  
	2.3.3.4. Η χαοτική προσέγγιση στην λήψη αποφάσεων στις  Κεφαλαιαγορές.
	2.3.3.5. Το  ζητούμενο   εάν είναι   αποτελεσματικές η χαοτικές   οι   αγορές.
	και  οι  νέες προκλήσεις   της   επιστημονικής  σκέψης.
	2.3.4 .    Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.
	2.3.4.1.Εισαγωγικα- Ο θεσμικός χαρακτήρας του πολιτικού κινδύνου. 
	2.3.4.2. Οι διάφοροι   ορισμοί   για  την έννοια του   πολιτικού   κινδύνου, από  την  βιβλιογραφία.
	 2.3.4.3. Αλληλοεπίδραση μεταξύ οικονομικών και πολιτικών παραγόντων και το αποτέλεσμα τους στον κίνδυνο.
	Πίνακας 2 : Χώρες με τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο πολιτικό κίνδυνο.
	:Χώρες με τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο κίνδυνο.

	2.3.4.4.  Τα συστατικά στοιχεία του κινδύνου  και  οι πηγές του κινδύνου.
	2.3.4.5. Ξένες επενδύσεις και οι επιπτώσεις   του πολιτικού κίνδύνου.
	2.3.4.6. Η ιδιοσυστασία   του  πολιτικού    κίνδυνου   και οι εφαρμοσμένες   πολιτικές από τις κυβερνήσεις
	3. Η Κοινωνική Σταθερότητα.
	 4. Η Οικονομική Σταθερότητα.

	2.3.5. ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ .
	2.3.5.1. Ο κίνδυνος χωράς σαν διεθνής επενδυτικός κίνδυνος. 
	2.3.5.2.Παράγοντες που ευνοούν η αποτρέπουν τις ξένες επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα.
	2.3.6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
	ΓΙΑ ΤΑ  ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.
	2.3.6.1.   Βιβλιογραφική   ανασκόπηση για  τα   αιτία του πολιτικού κινδύνου και τις επιδράσεις τους.
	2.3.6.2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση για το είδος των επιδράσεων των Α.Ξ.Ε. σε μια χώρα.
	2.3.6.3. Παράγοντες που ευνοούν η αποτρέπουν τις ξένες επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα.
	2.3.7. Ο  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ  Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ   ΤΟΥ ΣΤΗΝ  ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
	2.3.7.1. Η σπουδαιότητα των  επιδράσεων   του πολιτικού κίνδυνου στις άμεσες και έμμεσες επενδύσεις
	Η επίδραση των μη οικονομικών παραγόντων

	2.3.7.2. Πηγές και διαστάσεις του κινδύνου χώρας.
	Χώρα 
	Θέση φιλελευθεροποίησης 

	2.3.7.3. Οι επί μέρους παράγοντες του πολιτικού κινδύνου και η επίδραση   τους στο κλίμα των επενδύσεων σε μια χώρα. 
	Λόγοι και αποτελέσματα της διαφθοράς και οι τρόποι της θεραπείας της. 
	Το άμεσο αποτέλεσμα αυτής της ανεπάρκειας , είναι μια προτίμηση για την άτυπη θεσμική υποστήριξη των διάφορων συμφερόντων και ενδιαφερόντων τους, μέσω των προσωπικών δικτύων, προκειμένου να παρακαμφθεί η κωλυσιεργούσα γραφειοκρατία. 
	Η ένταση της «πυκνότητας» αυτού του δικτύου, αν και ιδιαίτερα δύσκολη να ανιχνευθεί και να επισημανθεί, ασκεί όμως σημαντική επιρροή στη δομή των FDI σε όλες τις χώρες της περιοχής. 


	2.3.7.4. Ο θεσμικός χαρακτήρας του πολιτικού κινδύνου για υπερεθνικού χαρακτήρα επενδύσεις.
	2.3.8. Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΑ CASH  FLOWS ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ  ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ.
	2.3.8.1.Η κατασκευή ολοκληρωμένων σεναρίων για τις εξελίξεις στις αναδυόμενες αγορές
	2.3.9. Η  ΜΕΙΟΥΜΕΝΗ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ  ΤΩΝ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ  ΑΓΟΡΩΝ.
	2.3.9.1. Οι  ιδιαιτερότητες του υπολογισμού του κόστους κεφαλαίου στις αναδυόμενες αγορές
	2.3.9.2 .Πως γίνεται ο υπολογισμός του κόστους ιδίων κεφαλαίων 
	στις επιχειρήσεις των αναδυομένων αγορών
	2.3.9.3. Συμπεράσματα: για τον υπολογισμό του «κόστους του κεφαλαίου».
	Η εξουδετέρωση του κινδύνου χωράς μέσω της διεθνούς διαφοροποίησης. 
	2.4. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ   ΤΗΣ   ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
	24.1. Κριτική και αξιολόγηση της« θεωρίας αποτελεσματικών αγορών». Οι αντιρρήσεις για την ισχύ της.
	2.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  ΤΗΣ  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ    ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ  ΜΟΝΤΕΛΩΝ 
	2.5.1. Η αντιμετώπιση των μη ρεαλιστικών υποθέσεων .
	2.5.2. Τα   συμπεράσματα για τις αποτελεσματικές κεφαλαιαγορές.
	2.5.3. Η αξιολόγηση της θεωρίας αποτελεσματικών αγορών μετά τις εμπειρικές έρευνες.
	2.5.4. Το ζήτημα  της εκτίμησης του βαθμού του χρηματοοικονομικού κινδύνου στον υπολογισμό των χρηματοροών.
	2.5.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ : για  την  εξουδετέρωση του κινδύνου χωράς μέσω της διεθνούς διαφοροποίησης
	2.5.6. Η Θεωρία   της  τιμολόγησης μετοχών   βάση  του  Arbitrage»- APT-  Arbitrage Pricing Theory.
	2.5.7. Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΔΕΙΚΤΩΝ
	Η κριτική σ αυτή την μέθοδο είναι ότι :
	Οι αδυναμίες της μεθόδου Ρ/Ε.
	Η μέθοδος «Ρ/Ε ratio» για ξένες μετοχές.

	2.5.7.2. Το μοντέλο της «προεξόφλησης των μερισμάτων»- DDM).
	1.  Για την εφαρμογή της «μεθόδου DDM» στις αναδυόμενες αγορές.
	2.5.7.3.Η μέθοδος της «προσαρμοσμένης προεξόφλησης των μερισμάτων». (adjusted DDM).
	Οι αδυναμίες της μεθόδου “A-DDM”

	2.5.7.4. Η  θεωρητική   προσέγγιση  με τα   πολυκριτήρια   συστήματα   αξιολόγησης. 
	2.5.7.5. Οι εμπειρικές έρευνες για την Ελλάδα για την ισχύ της «θεωρίας αποτελεσματικών αγορών»-Θ.Α.Α.
	2.5.7.6. Συμπεράσματα  από   την  βιβλιογραφία για  τις  εμπειρικές δοκιμές και αξιολογήσεις  του CAPM .
	2.5.7.7.  Αξιολόγηση των παραγώγων προϊόντων «αντιστάθμισης- απωλειών».
	2.5.8. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ   ΤΗΣ  ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ  ΜΕ  ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ.
	2.5.8.1. Μια  περιγραφή ενός  συστήματος πολυκριτήριας ανάλυσης για την επιλογή των ελκυστικότερων  μετοχών..
	Το σύστημα   ΜΙΝΟRΑ 
	U(g)=u1(g1) + u2(g2) +(+ uk(gk)
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	3.24.1. Οι δυσκολίες με την ακριβή έννοια του πολιτικού κινδύνου.
	 3.25. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΑΠΟ  ΤΗΝ   ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ   ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ 
	ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ.
	3.26. Τεχνικές  με  βαση  την βελτιστοποίηση  μέσω  στοχαστικών διαδικασιών.
	3.26.1. Η μέθοδος MHDIS
	3.27. Η ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ 
	με  την δόμηση και μοντελοποίηση   πολυμεταβλητων  χρονολογικών σειρών.
	3.27.1. Η ποσοτικοποίηση της αιτιώδους επιρροής από τη μια χρονολογική σειρά σε μια άλλη. 
	3.28. ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
	3.28.1. Τα μοντέλα του «κινδύνου αθέτησης της πίστης» (default risk models).
	2.28.2.   ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
	Η διαδικασία βαθμονόμησης /βαθμολόγησης 
	3.29. ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ» ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ/ ΑΛΛΑΓΩΝ.
	 Από τα «συμμετρικά στατιστικά μετρά» κινδύνου των “οριακών” αλλαγών στα μετρά των «συστημικά» διατακτικών μεταβολών.
	 3.29.1. «Συστήματα μέτρησης κινδύνων» προερχομένων απο μεγάλη αστάθεια των θεμελιακών μεγεθών και μεταστροφή των αγορών. (risk metrics).
	3.29.2..  Η   ανάλυση της αξίας σε κίνδυνο –VaR. (Value at Risk)
	3.30. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ   ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ.
	Μέθοδοι  βασισμένες στην ασυμμετρία (skewness) της κατανομής συχνοτήτων.
	3.30.1.  Η  μέθοδος   «προσομοίωσης διαταραχών» (stress testing)
	3.30.2. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ –
	Μέθοδοι με στατιστική   ασυμμετρία
	3.30.3. Η «μέθοδος του πιστωτικού κινδύνου» – CREDIT RISK.
	3.31.  ΤΑ  «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»
	3.31.1. ΟΙ εκτιμήσεις ποιοτικού χαρακτήρα για τον προσδιορισμό της μετοχικής αξίας
	3.32. ΕΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ “ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ”.
	Η  εκτίμηση της αξίας μιας εταιρίας με βάση την «τεχνική της εξισορροπημένης στοχοθεσίας» (Balanced scorecard)
	3.32.1. «μέτρηση της αξίας στην μελλοντική/ διαχρονική της πορεία.»
	3.32.2. Τα πεδία ελέγχου επίτευξης των στρατηγικών στόχων
	3.32.3. ΟΙ προσεγγίσεις στρατηγικής και τεχνικών της μεγιστοποίησης της αξίας μιας επένδυσης
	3.32.4.  Ένα σύστημα - πλαίσιο μέτρησης της εταιρικής απόδοσης- η BSC
	Ένα «σύστημα αποτίμησης της αξίας» σε πραγματιστική βάση, απο την πραγματική ικανότητα παραγωγής και κερδών.
	Αριστοτέλης Μεγάλα Ηθικά Α 
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	Η ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ   ΕΡΕΥΝΑ KAI TA ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.
	4.1. Ο«Διεθνής οδηγός κινδύνου χώρας» - «International Country Risk Guide». –ΙCRG.
	4.1.1.  Το περιεχόμενο των μεταβλητών του συστήματος ΙCRG, για την μέτρηση του πολιτικού κινδύνου στις διαφορές χώρες.
	4.1.2.    Τα «συστατικά στοιχειά» που συνθέτουν τον πολιτικό κίνδυνο.
	4.1.3. Κατηγορίες και συστατικά του πολιτικού κινδύνου

	Επενδυτικό προφίλ της χώρας
	4.1.4. Τα επι μέρους περιεκτικά στοιχειά του κάθε παράγοντα πολιτικού ρίσκου.
	4.2.Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ   ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ICRG - ΜΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - Η ανάλυση των στατιστικών
	4.2.1.  Ανάλυση των συστατικών του πολιτικού κινδύνου στο ερωτηματολόγιο.
	4.2.2.  Συμπεράσματα απο την ερμηνεία των μεταβλητών της στατιστικής επεξεργασίας.
	4.2.3.  Συμπεράσματα για την άσκηση πολιτικών και στρατηγικής των  επιχειρήσεων.
	4.2.4.  ΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ SPSS.
	Γι΄ αυτό και η φυσική ορμή προς την αρετή συμβάλλει στη λογική και δεν αποχωρίζεται από τη λογική 
	Αριστοτέλης Μεγάλα Ηθικά Α 


	4.3. ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ.
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	4.3.2.ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.

	4.4.  Η ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ
	4.4.1.  Παρουσίαση ερωτηματολογίου.
	4.4.2.  Τρόπος ανάλυσης- προσέγγισης μεταβλητών
	4.4.3. Παρουσίαση αποτελεσμάτων
	4.4.4.  Συμπεράσματα
	4.4.5. Ανάλυση των απαντήσεων των διευθυντών των επιχειρήσεων με με επένδυση στο εξωτερικό η εξαγωγικό προσανατολισμό. 
	4.4.6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΕΠΙΛΟΓΟΣ
	4.4.6.1. Η εναργέστερη χάραξη της επιχειρηματικής στρατηγικής
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	 ΤΑ   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΤΗΣ  ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
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	5.1.1.  Συμπεράσματα  επί   των “μη ρεαλιστικών υποθέσεων” των θεωρητικών προτάσεων.
	5.1.2.  Το συμπέρασμα    για  τον  τρόπο   και  τις  συνθήκες  εφαρμογής και  χρήσης των διαφόρων  θεωριών   
	5.1.3.  Για  την  εμπειρική  Τεκμηρίωση της αιτιότητας της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης.
	5.1.4. Τα   συμπεράσματα για τις    διάφορες   εναλλακτικές   θεωρίες για  τις αποτελεσματικές  κεφαλαιαγορές.  και  τις  αναθεωρήσεις  της 
	5.1.5. Για  την   προβληματική αποτελεσματικότητα των αναδυομένων αγορών
	5.1.6.Τα συμπεράσματα   από  τις  υποθέσεις Markowitz 
	5.1.7.Τα  συμπεράσματα  από   τα κενά της « θεωρίας  αποτελεσματικών αγορών».
	5.1.8. Για τον τρόπο επίδρασης του πολιτικού κινδύνου στην πορεία των εταιρικών υποθέσεων
	5.1.9.Συμπεράσματα   από  τις  αναθεωρητικές    προτάσειςκαπροσανατολισμούς   επί  των βασικών λειτουργιών του χρηματοοικονομικού συστήματος και των κεφαλαιαγορών.
	 5.1.10.Συμπεράσματα   από  την  χρήση μαθηματικό-στατιστικών μοντέλων.
	5.1.11. Συμπεράσματα από τις μεθόδους των   χρηματοοικονομικών δεικτών

	5.2.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ    ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Της ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.
	5.2.1. Συμπεράσματα  επι   των “μη ρεαλιστικών υποθέσεων” των θεωρητικών προτάσεων.
	5.2.2.  Το συμπέρασμα    για  τον  τρόπο   και  τις  συνθήκες  εφαρμογής και  χρήσης των διαφόρων  θεωριών   
	5.2.3.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  Για  την    εμπειρική  Τεκμηρίωση της αιτιότητας της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης
	5.2.4.    ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ    ΔΙΑΦΟΡΕΣ   ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ  ΤΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ.  ΚΑΙ  ΤΙΣ  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ  ΤΗΣ 
	5.2.4.1. Τα συμπεράσματα από την αξιολόγηση της θεωρίας των  αποτε-λεσματικών αγορών μετά τις εμπειρικές έρευνες..
	5.2.4.2.. Συμπεράσματα   για  τις  ιδιαιτερότητες των αναδυομένων αγορών.
	Για  την προβληματική αποτελεσματικότητα των αναδυομένων αγορών.

	5.2.4.3. Τα συμπεράσματα απο τις υποθέσεις MARKOWITZ 
	5.2.4.4. Η Ειδική περίπτωση της αβεβαιότητας στις αναδυόμενες κεφαλαιαγορές
	5.2.4.5. Τα συμπεράσματα  για  τις  αδυναμίες της « θεωρίας αποτελεσματικών   αγορών».
	5.3.  ΑΛΛΑ    ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ.
	5.3.1.  Συμπεράσματα   από  την  χρήση μαθηματικο-στατιστικών μοντέλων.
	5.3.2.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ  ΕΠΙ  ΜΕΡΟΥΣ  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ   ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ   Κ.Τ.Λ.
	Συμπεράσματα απο τις μεθόδους των   χρηματοοικονομικών δεικτών
	5.3.3. Συμπερασματικές κριτικές για τα « μοντέλα Αποτίμησης του  πολιτικού  κινδύνου».
	5.3.5. Συμπεράσματα  για  το νέο πλαίσιο αιτιότητας των παραγοντικών μοντέλων.
	5.3.6. ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   ΑΠΟ ΤΙΣ   ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
	5.3.6.1.Μοντέλα Αποτίμησης που βασίζονται στις «εισοδηματικές ροές».
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	5.4.1 . Τεχνικές για την  εκτίμηση του   πολιτικού   κινδύνου
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	 5.4.2.1. . Συμπεράσματα για την ερμηνευτικότητα της θεωρίας της «μετοχικής αποτίμησης».
	 5.4.3.  Οι Διάφορες προσεγγίσεις της αξίας   και    ποιο πρέπει να θεωρηθεί το κατάλληλο μέτρο των μελλοντικών κερδών.
	5.4.3.1.  Συμπεράσματα  για  τις  μεθόδους αποτίμησης που βασίζονται στην κερδοφορία των επιχειρήσεων. 

	Συμπεράσματα    για  τις εταιρίες πιστοληπτικής διαβάθμισης. 
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