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Ιανουάριος 2018 



 

 

2 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
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γνώρισα, συνεργάστηκα μαζί τους και έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η διπλωματική αυτή εργασία διενεργήθηκε με σκοπό να μελετήσει τη χρηματοοικονομική 

λειτουργία των πολυεθνικών επιχειρήσεων σε συδυασμό με την διεθνή εξαγωγική τους 

δραστηριότητα στις διεθνείς αγορές. Αρχικά, στο Κεφάλαιο 1 γίνεται μια εισαγωγή στο θέμα 

της εργασίας, αναλύοντας τον σκοπό για τον οποίο πραγματοποιήθηκε και τους λόγους για 

τους οποίους είναι σημαντικός αυτός ο σκοπός. Στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 2 αναφέρονται 

κάποια γενικά στοιχεία σχετικά με την παγκόσμια οικονομία και το διεθνές εξαγωγικό εμπόριο 

στις διάφορες χώρες του κόσμου αλλά και στην Ελλάδα ενώ επισημαίνεται επίσης και η 

σημασία της διαχείρισης της χρηματοoικονομικής λειτουργίας σε επιχειρήσεις που έχουν 

εξαγωγικό χαρακτήρα. Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται μια αναφορά σε πηγές και γενικά στους 

τρόπους με τους οποίους μπορούν οι πολυεθνικές επιχερήσεις να εκμεταλλευτούν 

αποτελεσματικά και αποδοτικά τους χρηματικούς τους πόρους-κεφάλαια απο τις διεθνείς 

χρηματοπιστωτικές αγορές επιδιώκοντας παράλληλα και την βελτίωση των χρηματοροών 

τους. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία και στις διαδικασίες που 

χρησιμοποιούν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους να διαχειριστούν τις 

οικονομικές συναλλαγές που απαιτεί η χρηματοδότηση του διεθνούς εξαγωγικού έργου τους 

στο παγκοσμιοποιημένο πλέον περιβάλλον. Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται ανάλυση των βασικών 

κινδύνων που ελλοχεύουν στο διεθνές χρηματοοικονομικό περιβάλλον για τις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις ενώ επίσης αναφέρονται και κάποιες απο τις μεθόδους με τις οποίες καταφέρνουν 

οι πολυεθνικές επιχειρήσεις που έχουν μεγάλη επιρροή στο διεθνές εμπόριο να καλύπτουν τις 

θέσεις τους διατηρώντας και ενισχύoντας παράλληλα και την κερδοφορία τους διεθνώς. Τέλος, 

στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται μια σειρά από συμπεράσματα τα οποία επαληθεύουν κυρίως 

την μεγάλη χρησιμότητα που έχει η σωστή και αποτελεσματική διαχείριση ζητημάτων, 

διαδικασιών και λειτουργιών που αφορούν την διεθνή χρηματοοικονομική λειτουργία των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων.  
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3.4.1 Η βασική μορφή της χρηματοοικονομικής διοίκησης των πολυεθνικών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή 

 
         O ρόλος της σωστής διαχείρισης της χρηματοοικονομικής λειτουργίας των 

επιχειρήσεων, όπως είναι προφανές έχει αποτελέσει μεγάλης σημασίας έργο και μεγάλη 

πρόκληση, τόσο για τα στελέχη των επιχειρήσεων (CFO’s)  αλλά και για αρκετούς 

ακαδημαϊκούς που ασχολούνται με τα χρηματοοικονομικά παγκοσμίως από την αρχή της 

ιστορίας της χρηματοοικονομικής επιστήμης. Ειδικότερα όμως τα τελευταία χρόνια οι 

κοσμογονικές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στις χρηματοπιστωτικές αγορές (αγορές 

χρήματος – αγορές κεφαλαίου) και η διαφοροποίηση της λειτουργίας των παραδοσιακών 

χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, προκειμένου να προσαρμοστούν στη σύγχρονη εποχή και να 

εκσυγχρονίσουν τους μηχανισμούς τους για να καλύψουν την ζήτηση για νέα χρηματοδοτικά 

προϊόντα και υπηρεσίες, έχουν καταστήσει την κατανόηση και την διαχείριση του 

χρηματοοικονομικού τμήματος των επιχειρήσεων μια αρκετά δύσκολη και πολύπλοκη 

διαδικασία. Επιπρόσθετα, για τις επιχειρήσεις παγκοσμίως η κατάσταση αυτή της  

αποτελεσματικής αλλά και παράλληλα αποδοτικής διαχείρισης της λειτουργίας των  

χρηματοοικονομικών ζητημάτων γίνεται ιδιαίτερα ακόμα πιο δύσκολη και πολύπλοκη, όταν 

επιχειρήσεις ανεξαρτήτου του μεγέθους τους  ή και του όγκου συναλλαγών τους επιχειρούν 

να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους και εκτός συνόρων από την χώρα ίδρυσής τους 

πραγματοποιώντας σταδιακά εξαγωγές αλλά και άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI) σε αρκετές 

χώρες σε όλο τον κόσμο. Με αφορμή όλη αυτή την πολυπλοκότητα που προαναφέρθηκε 

παραπάνω, σκοπός της παρούσας διπλωματικής αποτελεί να απλουστευτεί όσο περισσότερο 

γίνεται το θέμα της εργασίας προσφέροντας στους πιθανούς αναγνώστες: α) ικανοποιητική 

πληροφόρηση σχετικά με το πως μπορεί μια πολυεθνική επιχείρηση με διεθνείς 

δραστηριότητες να διαχειριστεί σωστά τους πόρους και τα χρηματικά διαθέσιμα όταν εξάγει 

β) να καλυφθεί επαρκώς και το χρηματοδοτικό κομμάτι που αφορά πήγες άντλησης και 

εξεύρεσης κεφαλαίων μέσω των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών για την κάλυψη των 

διεθνών δραστηριοτήτων με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων χρηματοδότησης. Τέλος, λόγω 

της ανάγκης των πολυεθνικών επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα, η οποία είναι να 

προστατευτούν από τους όλο και περισσότερους κίνδυνους ενός συνεχώς 

παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος με αναπτυγμένες διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, η 

παρούσα διπλωματική στοχεύει στο να κάνει επίσης κατανοητό στους αναγνώστες κάποιους 

από τους βασικότερους κίνδυνους αλλά και τις μεθόδους με τις οποίες μπορούν να 

αντιμετωπιστούν αυτοί μέσω ορθολογικών πρακτικών χρηματοοικονομικής διαχείρισης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ανάλυση της Παγκόσμιας Οικονομίας και των 

Εξαγωγικών Δραστηριοτήτων των Επιχειρήσεων σε Διεθνές Επίπεδο 

 

2.1  Γενικά Στοιχεία 

 

       Με δεδομένη την αυξανόμενη αλληλεπίδραση των αγορών και των οικονομιών των 

χωρών στο ρυθμό της παγκοσμιοποίησης, η ενδυνάμωση του ανταγωνισμού έχει οδηγήσει 

έναν σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων να στραφούν σε νέα εγχειρήματα ξεπερνώντας τα εθνικά 

τους όρια με κατεύθυνση προς τις διεθνείς αγορές. Η έλλειψη των ευκαιριών στην εγχώρια 

αγορά καθώς και η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού στις εμπορικές συναλλαγές έχουν 

ωθήσει τις επιχειρήσεις σε διαρκή αναζήτηση νέων πεδίων δράσης με βάση το διεθνές 

εμπόριο. Ωστόσο απο μια άλλη σκοπιά, η παγκόσμια οικονομία ακόμα διανύει μια μεταβατική 

περίοδο σε μια συνεχιζόμενη αδυναμία ανάκαμψης μετά την διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση 

που έπληξε τις αγορές προκαλώντας αρκετά μεγάλες απώλειες για την παγκόσμια οικονομία. 

Η ανάγκη για διορθωτικές αλλάγες στις ανεπτυγμένες χώρες αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο 

εμπόδιο στην ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας, πλήττoντας έτσι όλο και περισσότερο 

τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις. Επίσης, και στις αναδυόμενες αγορές, μέσα σε 

αυτό το κλίμα αστάθειας λόγω των αναταραχών του πετρελαίου και των αγορών 

εμπορευμάτων που έλαβαν μέρος πρόσφατα, η προσπάθεια να ισορροπήθει η κατανάλωση με 

τις εξαγωγές μέσω αναμόρφωσης ενος αναπτυξιακού πλάνου συνεχίζει να αποτελεί ένα απο 

τα δυσκολότερα εγχειρήματα επιβραδύνοντας κατα συνέπεια την παγκόσμια ανάπτυξη.1 

Επιπλέον, η συνεχής επιβάρυνση της εικόνας της ΕΕ μέσα απο την αβεβαιότητα που προκαλεί 

το Brexit, οι γεωπολιτικές εντάσεις αλλά και η συνεχιζόμενη μεταναστευτική κρίση, σε 

συνδυασμό με την επιβράδυνση της οικονομίας της Κίνας και την εκλογή Trump ως προέδρου 

των Η.Π.Α έχουν οδηγήσει αρκετούς αναλυτές της παγκόσμιας οικονομίας σε προβλέψεις για 

αρκετά χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξής της για το 2017. 

2.2  Παγκόσμια οικονομία 

       Την βραδεία ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας επικαλείται ο ΟΟΣΑ ζητώντας από 

τους ηγέτες «που χαράζουν τις δημόσιες πολιτικές, να δράσουν άμεσα, εάν θέλουν να 

τηρήσουν τις υποσχέσεις τους». Η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει μετα την τεράστια 

                                                 
1 http://www.kathimerini.gr/892011/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/oi-treis-megalyteres-apeiles-gia-thn-

pagkosmia-oikonomia-to-2017 
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χρηματοπιστωτική κρίση να δείχνει οτι δύσκολα θα μπορέσει να ανακάμψει ικανοποιητικά και 

αυτό το φαινόμενο παρατηρείται τόσο στις αναπτυγμένες χώρες αλλά και ακόμα πιο πολύ στις 

αναδυόμενες αγορές. Επίσης, η αύξηση των ανισοτήτων δυσκολέυει ακόμα περισσότερο αυτή 

την κατάσταση σύμφωνα με τον ΓΓ του ΟΟΣΑ Ανχελ Γκουρία.2 Η παγκόσμια ανάπτυξη 

αναμένεται να αγγίξει το τρία τοις εκατό (3%) το 2018, καθώς η σταθεροποίηση των τιμών 

των βασικών προϊόντων παρέχει στήριξη στα βασικά προϊόντά εξαγωγής των EMDEs 

(emerging markets and developing economies). Ωστόσο, οι καθοδικοί κίνδυνοι έχουν γίνει 

σήμερα πιο έντονοι. Αυτοί περιλαμβάνουν την επιδείνωση των συνθηκών μεταξύ των βασικών 

εξαγωγέων εμπορευμάτων, την πιο ήπια από την αναμενόμενη δραστηριότητα στις 

προηγμένες οικονομίες, την αύξηση του χρέους του ιδιωτικού τομέα σε ορισμένες μεγάλες 

αναδυόμενες αγορές αλλά και τις αυξημένες πολιτικές και γεωπολιτικές αβεβαιότητες. Επίσης, 

οι πολιτικές για νομισματικά και φορολογικά κίνητρα που σήμερα θεωρούνται στενές πιθανόν 

με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις να δώσουν μια ώθηση στην ανάπτυξη, τόσο βραχυπρόθεσμα 

όσο και μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, οπως επισημαίνουν και μελέτες του ΟΟΣΑ3 για το δεύτερο 

εξάμηνο του 2016 και τις προοπτικές ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας για το 2017, 

μεγάλη εμφανίζεται η ανάγκη για δράσεις όπως πλατύτερη χρήση των δημοσιονομικών 

πολιτικών και μια νέα προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 

Αναλυτικότερα, στις μεγάλες προηγμένες οικονομίες, η μέτρια ανάκαμψη θα συνεχισθεί ως 

εξής: 

  ΗΠΑ: 1,8% το 2016 και 2,2% το 2017. 

 Eυρωζώνη:  1,6% το 2016 και 1,7 % το 2017 

 Ιαπωνία:  0,7% το 2016 και 0,4% το 2017 

 Για τις 34 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ: 1,8 % το 2016 και 2,1 % το 2017. 

 Η Κίνα: Συνεχίζεται η επανεξισορρόπηση της δραστηριότητας και παρότι 

υποστηρίζεται η ανάπτυξη από μέτρα τόνωσης για τη ζήτηση, θα συνεχίσει η σχετική 

διάβρωση και από 6,5% το 2016 θα κατέβει στο 6,2% το 2017.  

 Ινδία: Aναμένεται να κυμανθεί στο 7,5% για το 2016 και το 2017, με μια δυναμική 

όμως που δείχνει στοιχεία κούρασης.  

                                                 
2http://pubdocs.worldbank.org/en/842861463605615468/Global-Economic-Prospects-June-2016-Divergences-

and-risks.pdf  
3 http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook-volume-2016-issue-2_eco_outlook-v2016-2-

en 
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 Ρωσία και Βραζιλία: Παραμένουν βυθισμένες σε βαριά ύφεση με συνέπεια τη 

συρρίκνωση της δραστηριότητας κατά 4,3% το 2016 και 1,7% το 2017. 

         Τέλος, η τελευταία έκθεση του ΔΝΤ4 προειδοποιεί επίσης για τον κίνδυνο της 

διαμόρφωσης υποαποδόσεων με αυτές να τείνουν να γίνουν παγιωμένες που παράλληλα με 

την αδύναμη ανάπτυξη μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση των επενδύσεων, βραδύτερη αύξηση 

της παραγωγικότητας και διάβρωση του «ανθρώπινου κεφαλαίου» όπως το ΔΝΤ το αποκαλεί, 

δηλαδή τις δεξιότητες και την εμπειρία του διαθέσιμου παγκοσμίως ανθρώπινου δυναμικού.  

           Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα πραγματικά ΑΕΠ μερικών 

χώρων και οικονομικών ζωνών σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και οι προβλέψεις του 

πραγματικού ΑΕΠ αυτών για το προσεχές μέλλον : 

Πίνακας 1: Πραγματικό ΑΕΠ Διαφόρων Χωρών και Οικονομικών Ζωνών 

                                                 
4 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/  

 
2013 2014 2015 

2016
e 

2017 
f 

2018
f 

     
2015 

    
2016

e  
2017 

f    
2018

f    

Κόσμος 2.4 2.6 2.4 2.4 2.7 2.9  0.0 0.1 0.0 0.0 

Αναπτυγμένες Οικονομίες 1.1 1.7 1.8 1.7 1.9 1.8  -0.1 0.1 0.1 0.0 

         Ηνωμένες Πολιτείες 1.5 2.4 2.4 1.6 2.1 2.2  -0.1   0.0   -0.1  0.1 

         Ευρωπαϊκή περιοχή -0.3 0.9 1.6 1.8 1.7 1.5  0.1  0.2 0.2  0.1 

         Ιαπωνία 1.4 -0.1 0.6 1.0 1.5 1.0  -0.2  0.0 0.6 
 

 0.2 

Ανερχόμενες και Αναπτυσσόμενες 
Οικονομίες (EMDEs) 

4.7 4.2 3.4 3.5 4.1 4.5 
 

0.0  0.1 -0.1 -0.1 

      Commodity exporting EMDEs 3.2 2.1 0.2 0.4 1.8 2.7  0.1  0.1 -0.5 -0.3 

       Άλλες EMDEs 5.9 5.9 5.9 5.7 5.7 5.7  0.0  0.1  0.1  0.0 

       Άλλες EMDEs εκτός της Κίνας 3.9 4.3 4.7 4.5 4.6 4.9  0.0  0.2  0.0 -0.1 

        Ανατολική Ασία και Ειρηνικός 7.1 6.8 6.5 6.3 6.2 6.1  0.1 0.0 0.0   0.0 

        Κίνα 7.7 7.3 6.9 6.7 6.5 6.3  0.0 0.0 0.0   0.0 

            Ινδονησία 5.6 5.0 4.8 5.0 5.2 5.3  0.1  -0.1 -0.1  -0.2 

            Ταϊλάνδη 2.7 0.8 2.8 3.2 3.2 3.3  0.3  0.1 0.0 0.0 

            Ευρώπη και Κεντρική Ασία 2.3 1.8 -0.1 1.5 2.5 2.7  0.0  0.3 0.1  -0.1 

            Ρωσία 1.3 0.7 -3.7 -0.2 1.3 1.4  0.1  0.4   -0.2  -0.3 

            Τουρκία 4.2 3.0 4.0 2.9 3.5 3.9  -0.2  0.4  0.5   0.4 

            Πολωνία 1.3 3.3 3.6 2.8 3.3 3.2  
0.1  0.3  0.2 -0.1 

           Λατινική Αμερική και Καραϊβική 2.9 1.0 -0.7 -1.4 0.8 2.1  

 
0.2 

 
0.0 

 
-0.4 

 
 -0.2 
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Πηγή: World Bank Report (2016-2017) 

 

2.3 Διεθνές εξαγωγικό εμπόριο  
 

         Οι εξαγωγές και η εξωστρέφια αποτελούν σήμερα μονόδρομο για πολλές επιχειρήσεις 

παγκοσμίως ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, όχι μόνο για να αναπτυχθούν ατομικά σε 

ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο αλλά και για να αναπτυχθεί παράλληλα και η χώρα στην όποια 

εδρεύουν και έχουν τη βάση τους προσδοκώντας έτσι σε ακόμα μεγαλύτερο όφελος. Σε μια 

εποχή που η παγκόσμια οικονομία πασχίζει να ανακάμψει σημειώνοντας αργή αλλά και 

σχετικά σταθερή ανάκαμψη απο τη κρίση, το διεθνές εξαγωγικό εμπόριο ακολουθεί μια πορεία 

            Βραζιλία 3.0 0.1 -3.8 -3.6 0.3 1.8  -0.1 -0.2 -0.2   0.0 

            Μεξικό 1.4 2.3 2.5 2.3 1.8 2.2  0.0  0.3  0.0  -0.3 

             Αργεντινή 2.9 0.5 2.1 -2.3 2.7 3.2  0.4  0.0 0.0 0.0 

 Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική 2.0 2.9 2.6 3.2 2.1 2.9  -0.2  0.5 -1.0 -0.4 

            Σαουδική Αραβία 2.7 3.6 3.4 1.4 0.6 2.0  0.6  0.4 -1.0 -0.5 

            Ιράν -1.9 4.3 1.6 6.4 4.0 4.1  -0.3  1.8 -1.2 -0.7 

            Αίγυπτος 2.1 2.2 4.2 4.3 3.9 4.6  0.0  0.0 -0.1 -0.1 

            Νότια Ασία 6.1 6.8 7.0 6.7 6.8 7.1  0.0  -0.1 -0.3 -0.2 

            Ινδία 6.6 7.2 7.6 6.8 7.2 7.5  0.3   -0.2 - 0.4 -0.3 

            Πακιστάν 3.7 4.0 4.2 4.7 5.2 5.5  0.0    0.0 0.0 0.0 

            Μπαγκλαντές 6.0 6.1 6.5 7.1 6.8 6.4  0.0    0.0 0.0 -0.1 

            Υποσαχάρια Αφρική  4.8 4.5 3.0 1.3 2.6 3.2  -0.3 -0.2 -0.3 -0.4 

            Νότια Αφρική 2.2 1.5 1.3 0.3 0.6 1.1  0.0 -0.1  -0.5 - 0.7 

            Νιγηρία 5.4 6.3 2.7 -1.6 1.2 2.4  - 0.6 0.2   0.2 -0.1 

            Ανγκόλα 6.8 3.9 2.8 0.0 1.2 0.9  - 0.2 -0.4   0.0   0.0 

Στοιχεία μνημονίου: Πραγματικό  
ΑΕΠ        

    

         Χώρες Υψηλού Εισοδήματος 1.2 1.7 1.7 1.7 1.9 1.9  0.0 -0.6  0.1  0.1 

         Αναπτυσσόμενες Χώρες 5.3 4.9 4.3 3.6 4.3 4.7  0.0 -0.5 -0.1 -0.1 

          Χώρες με Χαμηλό Εισόδημα 6.5 6.1 4.5 4.4 5.4 5.8  -0.6 -0.9 -0.2 -0.2 

         BRICS 5.7 5.1 3.8 4.2 5.0 5.4  -0.1 -0.4 -0.1  -0.2 

         Kόσμος (2010 PPP weights) 3.2 3.4 3.1 3.1 3.4 3.7  0.0 -0.5 -0.1 -0.1 

Όγκος του παγκόσμιου εμπορίου 3.3 3.8 3.1 2.5 4.0 3.8  -0.5 -0.7 -0.4 -0.2 

Τιμές βασικών εμπορευμάτων        
    

Τιμή Πετρελαίου -0.9 -7.5 
  -
47.3 

-
15.6 23.8 5.7  

   
- 0.8 

-
17.2 

 
-4.4 

 
-2.7 

Δείκτης τιμών των βασικών       
εμπορευμάτων εκτός της ενέργειας -7.2 -4.6 

-
15.0 -2.6 4.0 0.7  

 
- 0.2 

-
10.4 

 
2.6 

 
-1.5 
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στην οποία παρατηρείται μεγάλη πτώση, τόσο ως προς τον όγκο όσο και ως προς στην αξία 

των εμπορικών συναλλαγών. Επίσης, η μειωμένη ρευστότητα των τραπεζών αλλά και η 

απροθυμία τους να αναλάβουν ρίσκο, κάθε άλλο παρά τονώνει την εξαγωγική εμπορική 

δραστηριότητα. Από το 2004, όταν η Κίνα πέρασε την Ιαπωνία, η ΕΕ-28, η Κίνα και οι 

Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν μέχρι και σήμερα τους τρείς κυριότερους παγκόσμιους 

παράγοντες στον τομέα του διεθνούς εμπορίου καθορίζοντας τις εξελίξεις στον παγκόσμιο 

εξαγωγικό χάρτη. Η παγκόσμια ανάπτυξη του εμπορίου έφθασε σήμερα στο πιο (μετά την 

κρίση) χαμηλό ποσοστό του 2015, αντανακλώντας τη σημαντική επιβράδυνση της ζήτησης 

για εισαγωγές από EMDE. Επίσης, τα καταναλωτικά αγαθά και οι υπηρεσίες συναλλαγών 

παρουσίασαν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, αλλά οι προβλέψεις για το παγκόσμιο εμπόριο 

εξακολουθούν να εμφανίζονται αρνητικές, αντανακλώντας τις προσδοκίες των αδύναμων 

επενδύσεων σε όλο τον κόσμο αλλά και ένα πιο αργό ρυθμό της ολοκλήρωσης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και της απελευθέρωσης του εμπορίου. Παράλληλα, εξίσου σημαντικό 

ζήτημα για το παγκόσμιο εξαγωγικό εμπόριο αποτελεί και το Brexit. Ενδεχομένως, το γεγονός 

αυτό θα επιφέρει κάποιες ανισορροπίες για τις μικρομεσαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις αλλα και 

για τις μεγάλες πολυεθνικές που συναλλάσονται με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, 

αναμένεται να μην είναι και σε τόσο υψηλό βαθμό, όσο αρχικά αναμένονταν. Επίσης, οι 

επιπτώσεις από την νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών και η πτώση των τιμών 

του πετρελαίου συνεχίζουν να εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με τις εξαγωγές 

παγκοσμίως.  

       Παρακάτω παρουσιάζονται σε ένα διάγραμμα με βάση στοιχεία του 2016 οι πιο ισχυρές 

χώρες στις εξαγωγές σύμφωνα με στοιχεία σχετικά με τα μερίδια των πιο ισχυρών χωρών στην 

παγκόσμια αγορά εξαγωγών για το ετός 2016.5 

                                                 
5 https://www.statista.com/statistics/264623/leading-export-countries-worldwide/   
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Πηγή: Statista, (2016)

 

Διάγραμμα 1: Οι 20 κυριότερες χώρες με βάση την αξία των εξαγωγών τους σε δολάρια ($) 

 

2.4  Η εξαγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα 

 

          Η Ελλάδα  το 2014 θεωρούνταν η 63η μεγαλύτερη οικονομία εξαγωγών στον κόσμο και 

η 54η πιο πολύπλοκη οικονομία σύμφωνα με το Δείκτη Οικονομικής Πολυπλοκότητας (ECI). 

Το 2014, η Ελλάδα εξήγαγε $ 33.2B με τα εισαγόμενα να ανέρχονται σε $ 60.8B, με 

αποτέλεσμα ένα αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο των $ 27.6B.6 Πλέον στα τέλη του 2016, τα 

κυριότερα προϊόντα συνήθως τα οποία εξάγει η Ελλάδα είναι το πετρέλαιο (37% των 

συνολικών εξαγωγών), τα βιομηχανικά προϊόντα (13% των συνολικών εξαγωγών) και τα 

τροφίμα και ζώντα ζώα (12% των συνολικών εξαγωγών), τα χημικά προϊόντα (9% των 

συνολικών εξαγωγών),τα μηχανήματα και εξοπλισμός (7% των συνολικών εξαγωγών), τα 

διάφορα προϊόντα (6% των συνολικών εξαγωγών εκατό) και άλλα ακατέργαστα υλικά εκτός 

καυσίμων (4% των συνολικών εξαγωγών). Επίσης, οι συνηθισμένοι κορυφαίοι προορισμοί 

των εξαγωγών για την Ελλάδα είναι : η Γερμανία (11% των συνολικών εξαγωγών), η Ιταλία 

(10% των συνολικών εξαγωγών), η Τουρκία (6% των συνολικών εξαγωγών), η Κύπρος (7% 

των συνολικών εξαγωγών),τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (4% των συνολικών εξαγωγών) και 

                                                 
6 http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/grc/ 

Οι 20 Κορυφαίες Χώρες σε Εξαγωγές 
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οι  Ηνωμένες Πολιτείες (4% των συνολικών εξαγωγών). Σήμερα στις αρχές του 2017 ένα 

χρόνο και έξι μήνες μετά την επιβολή των capital controls που επέφερε μεγάλο πλήγμα στις 

ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις και παρά τη σημαντική χαλάρωση τους, οι ελληνικές 

εξαγωγικές επιχειρήσεις πασχίζουν ακόμα να ανακτήσουν την ρευστότητα τους. Η δυσκολία 

του τραπεζικού συστήματος να βοηθήσει τη χρηματοδότηση των εξαγωγών καθώς και οι 

συνεχώς μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην εξόφληση του πιστωτικού ΦΠΑ απο το δημόσιο 

προς τους ιδιώτες, που κοντεύει πλεόν τα 1 δις ευρώ σε συνδυασμό παράλληλα και με τη 

φοροκαταιγίδα συμπληρωματικών και ασφαλιστικών φόρων που καλούνται να πληρώσουν οι 

ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις (π.χ φόροι ΕΝΦΙΑ, συμπληρωματικοί φόροι ιδιοκτησίας 

βιομηχανικών χώρων κ.α) δυσκολέουν ακόμα περισσότερο την ελληνική εξαγωγική 

δραστηριότητα.7 Επιπρόσθετα, παρά την μικρή αύξηση τον Ιούλιο του 2016 στις εξαγωγές 

πλην καυσίμων κατα 0.7 %, σε σχέση με τον “επεισοδιακό” μήνα Ιούλιο των capital controls 

του 2015, η συνολική αξία των εξαγωγών με πετρελαιοειδή για το εννιάμηνο Ιανουαρίου-

Σεπτεμβρίου 2016 ανήλθε στο ποσό των 18.054,0 εκατ.ευρώ (18,5 δισ. ευρώ) έναντι 19.281,5 

εκατ.ευρώ (19,2 δις ευρώ) κατα το ίδιο διάστημα του έτους 2015, παρουσιάζοντας μείωση σε 

ευρώ 3,7 %. Η αντίστοιχη δε μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατα 

131.5 εκατ ευρώ, δηλαδή περίπου 1%. Τέλος, όπως διαφαίνεται και απο στατιστικά στοιχεία 

της ΕΛΣΤΑΤ τα κυριότερα προϊόντα που σημείωσαν ανοδική εξαγωγική πορεία για το 2016 

ήταν 1) τα τρόφιμα, που άλλωστε αμέσως μετά τα πετρελαιοειδή καταλαμβάνουν ένα μεγάλο 

μερίδιο των συνολικών ελληνικών εξαγωγών (περίπου το 17%), 2) τα μηχανήματα-οχήματα, 

3) τα διάφορα βιομηχανικά προιόντα καθώς και 4) τα ποτά-καπνά. Επίσης, μερικοί απο τους 

κυριότερους κλάδους φαίνονται να καταγράφουν απώλειες στις εξαγωγές για το 2016. Κάποιοι 

απο τους σημαντικότερους κλάδους με μεγάλες απώλειες είναι τα καύσιμα, μερικά 

βιομηχανικά και χημικά προϊόντα, οι πρώτες ύλες καθώς και τα λίπη-έλαια. 

       Τα παραπάνω στοιχεία για τις ελληνικές εξαγωγές 2014-2016 συνοψίζονται στους 

ακόλουθους πίνακες παρακάτω: 

Πίνακας 2: Εξαγωγές - Αποστολές με πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2014 - 2016 

Εξαγωγές – Αποστολές (€ εκατομμύρια) 

 

                                                 
7 http://www.seve.gr/συνεχίζεται-η-αναιμία-των-ελληνικώ/ 

                                                        Ιανουάριος  – Σεπτέμβριος             Μεταβολές % 

 2014                 2015                2016           2015/2014      2016/2015 

Ι. Ευρωπαϊκή Ένωση 9.680,7 10.604,5 10.699,3 9,8 0,9 
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Εξαγωγές – Αποστολές (USD εκατομμύρια) 

 

 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Πίνακας 3: Εξαγωγές - Αποστολές χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2014 - 

2016 

Εξαγωγές – Αποστολές (€ εκατομμύρια) 

 

Εξαγωγές – Αποστολές (USD εκατομμύρια) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Πίνακας 4: Εξαγωγές-Αποστολές χωρίς αξία πετρελαιοειδών και πλοίων, Ιανουάριος-

Σεπτέμβριος 2014-2016 

Εξαγωγές – Αποστολές (€ εκαταμμύρια) 

ΙΙ. Τρίτες χώρες 10.386,5 8.677,0 7.862,7 -16,5 -9,4 

Σύνολο 20.047,2 19.281,5 18.562,0 -3,8 -3,7 

                                                        Ιανουάριος  – Σεπτέμβριος             Μεταβολές % 

 2014                 2015                 2016           2015/2014      2016/2015 

Ι. Ευρωπαϊκή Ένωση 13.131,1 11.843,0 11.978,0 -9,8 1,1 

ΙΙ. Τρίτες χώρες 14.115,3 9.685,5 8.807,4 -31,4 -9,1 

Σύνολο 27.246,4 21.528,5 20.785,4 -21,0 -3,5 

                                                        Ιανουάριος  – Σεπτέμβριος             Μεταβολές % 

 2014                 2015                2016           2015/2014      2016/2015 

Ι. Ευρωπαϊκή Ένωση 7.966,0 9.065,0 9.438,2 13,8 4,1 

ΙΙ. Τρίτες χώρες 4.218,4 4.515,4 4.273,7 7,0 -5,4 

Σύνολο 12.184,4 13.580,4 13.711,9 11,5 1,0 

                                                        Ιανουάριος  – Σεπτέμβριος             Μεταβολές % 

 2014                 2015                2016           2015/2014      2016/2015 

Ι. Ευρωπαϊκή Ένωση 10.829,9 10.125,5 10.564,4 -6,5 4,3 

ΙΙ. Τρίτες χώρες 5.734,3 5.041,3 4.785,4 -12,1 -5,1 

Σύνολο 16.564,2 15.166,8 15.349,8 -8,4 1,2 

                                                        Ιανουάριος  – Σεπτέμβριος             Μεταβολές % 

 2014                 2015                2016           2015/2014      2016/2015 

Ι. Ευρωπαϊκή Ένωση 7.957,9 9.042,5 9.430,8 13,6 4,3 

ΙΙ. Τρίτες χώρες 4.173,4 4.421,8 4.185,7 6,0 -5,3 

Σύνολο 12.131,3 13.464,3 13.616,5 11,0 1,1 
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Εξαγωγές – Αποστολές (USD εκατομμύρια) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Πίνακας 5: Εξαγωγές - Αποστολές κατά κατηγορίες ΤΤΔΕ (Τυποποιημένη Ταξινόμηση του 

Διεθνούς Εμπορίου), Σεπτέμβριος 2016 και Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2014 - 2016 

Εξαγωγές – Αποστολές (€ εκατομμύρια)  

                                                                                                                 Σεπτέμβριος 2016        Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 

2016 

                                                                                               Ε.Ε               Τρίτες Χώρες             Ε.Ε             Τρίτες 

Χώρες 

Σύνολο 1.292,6 1.065,8 10.699,3 7.862,7 

Τρόφιμα και ζώα ζωντανά 290,3 104,1 2.446,0 732,3 

Ποτά και καπνός 37,0 23,5 340,3 207,4 

Πρώτες ύλες μη εδώδιμες, εκτός από καύσιμα 35,2 42,0 248,7 381,0 

Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά κλπ 159,0 556,3 1.196,8 3.605,0 

Λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης 60,6 7,6 432,5 76,2 

Χημικά προϊόντα και συναφή (μ.α.κ) 181,0 69,1 1.481,6 550,9 

Βιομηχανικά είδη ταξινομημένα  κυρίως κατά 

πρώτη ύλη 

222,2 120,1 1.847,5 1.112,2 

Μηχανήματα και υλικό μεταφορών 144,9 69,8 1.285,8 673,4 

Διάφορα βιομηχανικά είδη 135,4 51,2 1.098,6 350,8 

Είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά 

κατηγορίες 

27,0 22,2 221,6 173,6 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

                                                        Ιανουάριος  – Σεπτέμβριος             Μεταβολές % 

 2014                 2015                2016           2015/2014      2016/2015 

Ι. Ευρωπαϊκή Ένωση 10.818,9 10.100,2 10.556,2 -6,6 4,5 

ΙΙ. Τρίτες χώρες 5.673,4 4.937,3 4.686,3 -13,0 -5,1 

Σύνολο 16.492,3 15.037,5 15.242,5 -8,8 1,4 
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2.5  Η σημασία της χρηματοοικονομικής διαχείρισης των εξαγωγικών 

δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων σε συνθήκες διεθνοποιημένου 

χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος 

 

          Σε μια περίοδο πλέον στην οποία η παγκοσμιοποίηση αποτελεί σίγουρα μονόδρομο για 

την ανάπτυξη και την ευημερία των χωρών του κόσμου, με ένα διεθνές εμπόριο που τείνει όλο 

και περισσότερο να ενισχυθεί μέσα από εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των διαφόρων χωρών 

για κατάργηση των δασμών και ελεύθερη διακίνηση προϊόντων μεταξύ των 5 ηπείρων, αξίζει 

να αναφερθεί ότι παρίσταται όλο και περισσότερο η ανάγκη για πιο συνετή διαχείριση των 

χρηματοοικονομικών ζητημάτων των επιχειρήσεων που σχετίζονται με το εξαγωγικό εμπόριο 

παγκοσμίως. Τόσο οι μεγάλες πολυεθνικές (MNCs), οσο και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

(SMEs) που ασκούν εξαγωγική δραστηριότητα προκειμένου να αναπτυχθούν και και να 

μεγιστοποιήσουν την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων τους μέσα από μια επιτυχημένη 

επιχειρηματική πορεία θα πρέπει, πέρα από το να έχουν ικανά στελέχη που να διαθέτουν 

γνώσεις και εμπειρίες από την παγκόσμια αγορά, να κάνουν και σωστή επιλογή των 

χρηματοοικονομικών εργαλείων που χρησιμοποιούν. Αυτά τα εργαλεία είναι απαραίτητα 

προκειμένου να αναλύσουν και να αξιολογήσουν μερικά εναλλακτικά σενάρια σχετικά με 

αποφάσεις για μελλοντικές επενδύσεις, που θα φέρουν ακόμα μεγαλύτερη κερδοφορία 

αναλόγως βέβαια και των χρηματοδοτικών δυνατότητων που έχουν σε κάποια συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή. Οι μεγάλες πολυεθνικές οσο και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν 

εξαγωγική δραστηριότητα παγκοσμίως, προκειμένου να πραγματοποιήσουν εξαγωγές μπορεί 

να διαθέτουν σημαντικά ιδία κεφάλαια, με τα οποία να μπορούν καλύπτουν μέρος των εξόδων 

που απαιτούνται. Ωστόσο, κάτι τέτοιο αποτελεί γενικά σπάνια περίπτωση, ιδιαίτερα για τις 

μικρομεσαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες προκειμένου να διασφαλίσουν τα χρηματικά 

διαθέσιμα, μέσα σε ένα πλέον αβέβαιο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς, 

προσφεύγουν πολλές φορές σε αναζήτηση ξένων κεφαλαίων για χρηματοδότηση των 

εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω εξειδικευμένων οργανισμών και 

επιχειρήσεων με τα οποία συνεργάζονται συνεχώς, όχι μόνο για την υποστήριξη των 

κεφαλαιακών τους αναγκών αλλά και πολλές φορές για την υποστήριξη των τεχνικών 

διαδικασιών της εξαγωγικής τους λειτουργίας ( π.χ τράπεζες, επιχειρήσεις factoring-forfaiting, 

κ.α). Αντίστοιχα, οσον αφορά τις μεγάλες πολυεθνικές (MNCs) που έχουν σταθερά εξαγωγικό 

χαρακτήρα, πιο συνηθισμένο είναι η δυνατότητα χρηματοδότησης κατευθείαν από το 

επενδυτικό κοινό και τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές με πληθώρα 

χρηματοοικονομικών εργαλείων καθώς επίσης και μέσω των διεθνών χρηματιστηρίων με τη 
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χρήση ομολογιακών δάνειων και χρεογράφων (securities) που εκδίδουν οι ίδιες οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις προς το ευρύ κοινό. Με βάση λοιπόν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, 

προσμετρώντας επίσης και την πολυπλοκότητα που ορίζει η χρηματοοικονομική διοίκηση ως 

επιστήμη και ακόμα περισσότερο φυσικά λόγω και των κινδύνων που εσωκλείει η ενασχόληση 

με διαφορετικές χώρες και οικονομίες, γίνεται κατανοητή η ανάγκη που έχουν οι επιχειρήσεις 

για ολο και πιο αποτελεσματική διαχείριση των χρηματοοικονομικών θεμάτων τους. Βέβαια, 

για να θεωρείται μια διαχείριση των χρηματοοικονομικών αποτελεσματική θα πρέπει να 

βασίζεται κυρίως τόσο στην επιλογή της κατάλληλης χρηματοδοτικής στρατηγικής και των 

μέσων χρηματοδότησης οσο επίσης και στο επίπεδο γνώσεων που θα πρέπει να διαθέτει το 

αρμόδιο ανθρώπινο δυναμικό έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις όλο και μεγαλύτερες 

προκλήσεις του εξαγωγικού εμπορίου και της παγκόσμιας οικονομίας. 

 

Κεφάλαιο 3. H Αποτελεσματική Χρηματοοικονομική Διαχείριση των 

Πολυεθνικών Επιχειρήσεων με τη χρήση Κατάλληλων Πρακτικών 

Χρηματοοικονομικής Διοίκησης 

 

3.1 Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και Διεθνείς Χρηματοπιστωτικές Αγορές 

       Στόχος των επιχειρήσεων γενικότερα είναι να να μεγιστοποιήσουν την αξία τους και ως 

εκ τούτου να πετύχουν επίσης και τη μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων τους. Όπως 

είναι προφανές, ο στόχος αυτός δεν ισχύει μόνο για τις επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στις 

εγχώριες αγορές, αλλά και σε επιχειρήσεις που εστιάζουν στις διεθνείς αγορές και έχουν 

πολυεθνική δραστηριότητα. Η άνθηση του παγκόσμιου εμπορίου τα τελευταία χρόνια μεταξύ 

των χωρών με την μείωση των εμποδίων για την είσοδο σε ξένες αγορές, ενθάρρυνε ιδιαίτερα 

τις επιχειρήσεις να μεγενθύνουν τις διεθνείς επιχειρηματικές τους δραστηριότητες με την 

εγκατάσταση παραγωγής ή και την πώληση αγαθών σε χώρες του εξωτερικού μεταρέποντας 

πολλές απο αυτές σε πολυεθνικές ή ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τις ήδη υπάρχουσες 

παγιώνοντας έτσι τη θέση τους μεταξύ των χωρών και των οικονομιών του κόσμου. Λόγω 

αυτής της μεγεύθυνσης των επιχειρήσεων, αποτέλεσε αδήριτη ανάγκη για τους διαχειριστές 

των χρηματοοικονομικών ζητήματων των πολυεθνικών επιχειρήσεων να ασχοληθούν με τη 

λειτουργία των παγκόσμιων χρηματαγορών, οι οποίες σημείωσαν επίσης μεγάλη ανάπτυξη. Οι 

προσπάθειες τους αυτές για διαχείριση των διεθνών επενδυτικών και χρηματοδοτικών 

αποφάσεων είχαν στόχο κυρίως να ενισχύσουν την αξία των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Όπως 

και ο Shapiro (2010) αναφέρει παρόλες τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων 

χωρών του κόσμου σε θέματα πρακτικών χρηματοοικονομικής διοίκησης και πηγών 
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χρηματοδότησης ολο και περισσότερες επιχειρήσεις και κυρίως οι μεγάλες πολυεθνικές 

τείνουν να ξεπερνούν τους εγχώριους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς στις χώρες που 

δραστηριοποιούνται (π.χ εμπορικές τράπεζες) και να στρέφονται προς τις διεθνείς 

χρηματοπιστωτικές αγορές για επίλυση των χρηματοοικονομικών ζητημάτων τους. Κάποιες 

κύριες λειτουργίες των αγορών αυτών είναι ο δανεισμός, η επένδυση κεφαλαίων αλλά  και η 

μείωση των χρηματοοικονικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις 

λόγω της παγκόσμιας δραστηριότητας τους. Επίσης, οι διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές σε 

σύγκριση με τις εγχώριες αγορές, πέρα απο τις εξαιρετικές ευκαιρίες που προσφέρουν στις 

επιχειρήσεις, εμπεριέχουν και έναν παράγοντα που θεωρείται αρκετά περίπλοκος και πολλές 

φορες έχει απρόβλεπτες εκφάνσεις, ο οποίος αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως ο 

παράγοντας των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Επομένως, παρότι οι 

διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν καταφέρει να αποτελούν ένα εργαλείο για την 

επίλυση αρκετών χρηματοοικονομικών ζητημάτων των πολυεθνικών επιχειρήσεων, τα 

στελέχη των χρηματοοικονομικών τμημάτων των πολυεθνικών επιχειρήσεων για να 

διαχειριστούν αποτελεσματικά και αποδοτικά αυτές τις αγορές ωφείλουν να έχουν, όχι μόνο 

τις γνώσεις των χρηματοοικονομικών εργαλείων που υπόκεινται σε αυτές τις αγορές αλλά και 

επίσης να κατανοούν σε βάθος την λειτουργία τους και τις συνεχώς εναλλασόμενες συνθήκες 

που επικρατούν στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. 

 

3.2 Αξιολόγηση και Εκτίμηση των Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Αγορών 

       Η μορφή των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων όπως αναφέρθηκε και παραπάνω 

εμπεριέχει επιχειρηματικές δραστηριότητες σε πολλές χώρες του κόσμου μέσω εξαγωγών ή 

εγκατάστασης θυγατρικών ή παραγωγικών μονάδων σε τρίτες χώρες. Με βάση αυτή τη μορφή, 

αποτελεί μεγάλη ανάγκη να υπάρχει συνετή διαχείριση των χρηματοοικονομικών ζητημάτων, 

με την επιλογή κατάλληλων στρατηγικών σχετικά με την αξιοποίηση των 

χρηματοοικονομικών περουσιακών στοιχείων των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Επίσης, εξίσου 

σημαντικό θέμα αποτελεί και η διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των διεθνών συναλλαγών 

ετσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεγιστοποιήση των κερδών, η ελαχιστοποιήση των δαπάνων 

καθώς και η μεγιστοποιήση του μεριδίου αγοράς των πολυεθνικών στην παγκόσμια αγορά. 

Οπως αναφέρουν και οι Suk et al. (2002), η ανάπτυξη της παγκοσμιοποίησης και η μεγεύθυνση 

των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών έχει συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων ενώ η ανάγκη για αξιολόγηση και εκτίμηση των διεθνών 

χρηματοπιστωτικών αγορών συνεπάγεται πλέον μέρος της συνολικής διοίκησης των μεγάλων 
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πολυεθνικών επιχειρήσεων με διεθνείς εμπορικές δραστηριότητες. Αυτό δίνει τη δυνατότητα 

στους αρμόδιους διαχειριστές (CFOs) να κάνουν περικοπές στα κόστη πέραν των εθνικών 

συνόρων, ενώ επίσης συμβάλλει στο να διαχειρίζονται σωστά οι εισροές-εκροές των 

κεφαλαίων παγκοσμιώς και επομένως και τα συνολικά αποτελέσματα των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων, οσον αφορά την έκφραση τους σε χρηματικούς όρους. Βέβαια, η λειτουργία 

των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών, λόγω και του έυρους και της ποικιλίας αυτών 

δημιουργεί μέσα απο τις διάφορες αγορές ( π.χ αγορά ξένου συναλλάγματος, διεθνής αγορά 

χρήματος, διεθνής πιστωτική αγορά, διεθνής αγορά ομολόγων, διεθνείς χρηματιστηριακές 

αγορές) ευκαιρίες και απειλές για τη λειτουργία των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων. 

Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας που αξίζει να αξιολογηθεί και να εκτιμηθεί απο τα 

χρηματοοικονομικά τμήματα αυτών των επιχειρήσεων αποτελεί το γεγονός οτι μέσα στις 

παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν πρόσβαση, επηρεάζοντας τη λειτουργία αυτών, 

και διάφοροι άλλοι κρατικοί-επενδυτικοί οργανισμοί και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως 

επίσης και ιδιώτες επενδυτές που στόχο έχουν την επένδυση των πλεονασματικών τους 

κεφαλαίων.  

 

3.3 Κίνητρα για Επιλογή των Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Αγορών 

       Οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις για να οργανώσουν και να συντονίσουν 

αποτελεσματικά όλες τις παγκόσμιες δραστηριότητες τους παραμένοντας εξίσου κερδοφόρες 

σε διεθνές επίπεδο, θα πρέπει πέρα απο την επιλογή κατάλληλων στρατηγικών διεθνοποίησης 

να είναι και σε θέση να διατηρήσουν και ενα θετικό επίπεδο χρηματοροών διεθνώς. 

Προκειμένου όμως να το πετύχουν αυτό, αξίζει να αναφερθεί οτι πρέπει να μπορούν να 

συγκεντρώνουν τα επαρκή κεφάλαια για να χρηματοδοτούν επαρκώς κάθε διαδικασία των 

διεθνών δραστηριοτήτων τους ενω παράλληλα να ελαχιστοποιούν και το κόστος που επιφέρει 

αυτή η συσσώρευση κεφαλαίων. Μια χρηματοπιστωτική αγορά είναι ένας ευρύς όρος που 

περιγράφει κάθε αγορά όπου οι αγοραστές και πωλητές συμμετέχουν στο εμπόριο στοιχείων 

ενεργητικού, όπως μετοχές, ομόλογα, νομίσματα και παράγωγα. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές 

συνήθως καθορίζονται από την κατοχή διαφανούς τιμολόγησης, βασικούς κανονισμούς 

σχετικά με την εμπορία, έξοδα και τέλη, και τις δυνάμεις της αγοράς που διαμορφώνουν τις 

τιμές των τίτλων που διαπραγματεύονται. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές μπορεί επίσης να 

λειτουργούν σχεδόν σε κάθε έθνος στον κόσμο. Μερικές είναι πολύ μικρές, με λίγους μόνο 

συμμετέχοντες, ενώ άλλες όπως (π.χ το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) και οι 

αγορές forex) διεκπαιραιώνουν συναλλαγές τρισεκατομμύριων δολάριων την ημέρα. Οι 
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μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις λόγω και της κεφαλαιακής τους δομής έχουν τη δυνατότητα 

μέσω αυτών των χρηματοπιστωτικών αγορών να ενισχύσουν τη δράση τους και συνεπώς την 

διεθνή χρηματοοικονομική λειτουργία τους καθώς αυτές οι αγορές προσφέρουν πλήθος 

κινήτρων για αυτές τις επιχειρήσεις. Επίσης, οπως και οι Suk et al. (2002) επισημαίνουν, οι 

διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση του κόστους του 

κεφαλαίου (cost of capital) των πολυεθνικών επιχειρήσεων. 

 

Κάποια απο τα σημαντικότερα κίνητρα που προσφέρουν οι διεθνείς χρηματοπιστωτικές 

αγορές στις πολυεθνικές επιχειρήσεις (MNCs) είναι τα εξής: 

 

1) Δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω δανειακών συμβάσεων σε ξένες χώρες με 

χαμηλότερα επιτόκια. 

2) Διαχείριση των συναλλαγματικών διακυμάνσεων προς όφελος χαμηλότερου κόστους 

δανεισμού για τη μητρική επιχείρηση ή τις διάφορες θυγατρικές. 

3) Ευκολία στη λειτουργία του διεθνούς εμπορίου και των χρηματοοικονομικών 

συναλλαγών που πραγματοποιούν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις  λόγω της ύπαρξης της 

αγοράς συναλλάγματος και των δυνατοτήτων της.  

4) Ενίσχυση των πολυεθνικών επιχειρήσεων απο την εξυπηρέτηση χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων με την αποδοχή καταθέσεων και την παροχή δανείων σε μια ποικιλία των 

νομισμάτων στις διεθνείς αγορές χρήματος. 

5) Χρηματοδότηση με εφαρμογή κοινοπρακτικών δανείων (Syndicated loans) και 

μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση σε διάφορα νομίσματα μέσα απο τη διεθνή πιστωτική 

αγορά (Eurocredit market). 

6) Άντληση περισσότερων κεφαλαίων παγκοσμίως και ενίσχυση της χρηματοδότησης σε 

τοπικές δράσεις (π.χ χρηματοδότηση ενός project σε μια χώρα με υποβαθμισμένο 

επενδυτικό υπόβραθρο) μέσα απο την έκδοση ευρωομολόγων στις διεθνείς αγορές 

ομολόγων. 

7) Αποκτήση συνήθως μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης μέσω της έκδοσης μετοχών 

καθώς οι πολυεθνικές επιχειρήσεις μπορούν να προσελκύσουν κεφάλαια από ξένους 

επενδυτές από την έκδοση μετοχών στις διεθνείς αγορές. Επιπλέον, η έκδοση μετοχών 

σε μια ξένη χώρα μπορεί να βελτιώσει την εικόνα και το όνομα μιας πολυεθνικής 

επιχείρησης και συνεπώς υπάρχει μεγαλύτερη αναγνώριση αυτής της επιχείρησης 

διεθνώς. 
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3.4 Η Χρηματοοικονομική Διαχείριση των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων και η 

Χρησιμότητα των Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Αγορών  

 
3.4.1 Η βασική μορφή της χρηματοοικονομικής διοίκησης των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων 

 

        Η χρηματοοικονομική διοίκηση των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων σύμφωνα και 

με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία και πολύπλοκη διαδικασία 

που αλλάζει διαρκώς λόγω και της άμεσης σχέσης της με τις μεταβολές που συμβαίνουν στις 

διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Oι πολυεθνικές επιχειρήσεις ωφείλουν να εξυπηρετήσουν 

τα συμφέροντα αρκετών ομάδων ενδιαφέροντος όπως (π.χ μετόχους, εργαζομένους, πελάτες, 

πιστωτές, προμηθευτές, τοπικές κοινωνίες κ.α). Η επίτευξη όμως όλων αυτών των 

συμφερόντων θεωρείται συνήθως αρκετά δύσκολο εγχείρημα και ειδικότερα λόγω και της 

υψηλής διαφορετικότητας που ορίζει αυτές τις ομάδες ενδιαφέροντος εξαιτίας και της 

πολυεθνικής λειτουργίας τους. Επίσης, ενας ακόμη λόγος που καθιστά δύσκολη την ταύτιση 

συμφερόντων αποτελεί και η διαφορετική αντίληψη που επικρατεί συνήθως στις διάφορες 

χώρες που έχουν την έδρα τους οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αναφορικά με το ζήτημα της 

επίτευξης των στόχων (π.χ Αμερικανικές-Αγγλικές Πολυεθνικές – Πρωταρχικός στόχος είναι 

η μεγιστοποίηση των κερδών των μετόχων ενώ Γερμανικές-Ιαπωνικές Πολυεθνικές – 

Πρωταρχικός στόχος είναι η μεγιστοποίηση του εταιρικού πλόυτου-corporate wealth). Οι 

σύγχρονες εκφάνσεις του διεθνούς χρηματοοικονομικού μάνατζεμεντ ορίζουν τρείς βασικούς 

τομείς διαχωρισμού των αποφάσεων της χρηματοοικονομικής λειτουργίας των μεγάλων 

πολυεθνικών επιχειρήσεων προκειμένου να επιτευχθούν οι σχετικοί στόχοι. Οι τρείς βασικοί 

τομείς με βάση τους οποίους κατανείμονται οι αποφάσεις που συνεπάγονται την 

χρηματοικονομική διοίκηση των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων (MNCs) είναι οι εξής: 

 

Σχήμα 1: Η μορφή της χρηματοοικονομικής διοίκησης των MNCs 
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Investement Desicion: Αφορά τις αποφάσεις των πολυεθνικών επιχειρήσεων σχετικά με την 

αξιοποίηση των κεφαλαίων που διαθέτουν σε επενδύσεις, σε διάφορα περουσιακά στοιχεία 

(assets), προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη απόδοση για τις ομάδες ενδιαφέροντος (π.χ 

επενδυτές) 

 

Financing Desicion: Πρόκειται για αποφάσεις των πολυεθνικών επιχειρήσεων σχετικά με το 

το ύψος της χρηματοδότησης που θα συγκεντρώσουν από διάφορες πηγές (π.χ έκδοση μετοχών 

ή ομολόγων στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές) αλλά και επίσης αποφάσεις για τη δομή 

και το κόστος αυτής της χρηματοδότησης  

 

Dividend Desicion: Σχετίζεται με αποφάσεις για την επιστροφή των κερδών απο τις 

θυγατρικές στη μητρική επιχείρηση και με αποφάσεις για τη διανομή των κερδών των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων σε μετόχους ή σε αποθεματικά για την κάλυψη μελλοντικών 

επενδύσεων 

 

        Ο παραπάνω βασικός διαχωρισμός επικεντρώνεται κυρίως στις διαφορετικές 

χρηματοοικονομικές αποφάσεις, που λαμβάνουν τα χρηματοοικονομικά τμήματα των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων και έχουν μεγάλη σημασία για τη διαχείριση των ροών των 

κεφαλαίων παγκοσμίως που διέπουν τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί 

οτι η διαχείριση της ροής των κεφαλαίων των πολυεθνικών επιχειρήσεων θεωρείται εξαιρετικά 

σημαντική για τη λειτουργία των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών καθώς οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ποικιλία χρηματοοικονομικών εργαλείων στις διεθνείς 

χρηματοπιστωτικές αγορές δημιουργώντας έτσι πολλές φορές σχέσεις αλληεπίδρασης μεταξύ 

των ροών των κεφαλαίων τους και των χρηματοοικονομικών προϊόντων που υπάρχουν στις 

διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Όπως και ο Shapiro (2010) αναφέρει, ενα κρίσιμο 

χαρακτηριστικό της χρηματοοικονομικής στρατηγικής των πολυεθνικών επιχειρήσεων 

αποτελεί και το έυρος των πηγών χρηματοδότησης που έχουν στη διαθεσή τους να 

χρησιμοποιήσουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις μέσα στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. 

Επιπλέον, είναι σημαντική η αναφορά οτι η ίδια η λειτουργία των διεθνών χρηματοπιστωτικών 

αγορών έχει τεράστια σημασία για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και για τις αποφάσεις που 

λαμβάνουν τα χρηματοοικονομικά τους τμήματα καθώς επηρεάζει άμεσα και τέσσερις βασικές 

λειτουργίες τους, οι οποίες είναι οι εξής: 
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1) Η πρώτη λειτουργία είναι το εξωτερικό εμπόριο με τους πελάτες των επιχειρήσεων. Οι 

εξαγωγές δημιουργούν ξένες εισροές, ενώ οι εισαγωγές απαιτούν ταμειακές εκροές.  

 

2) Δεύτερη λειτουργία είναι οι άμεσες ξένες επενδύσεις, ή η απόκτηση των ξένων 

ακίνητων περιουσιακών στοιχείων. Αυτή η λειτουργία απαιτεί ταμειακές εκροές αλλά 

δημιουργεί και μελλοντικές εισροές μέσω μερίσματων πίσω στη μητρική ή την πώληση 

αυτών των ξένων περιουσιακών στοιχείων.  

 

3) Τρίτη λειτουργία είναι η βραχυπρόθεσμη επένδυση ή χρηματοδότηση σε ξένους 

τίτλους  

 

4) Τέταρτη λειτουργία είναι η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση στις διεθνείς αγορές μέσω 

έκδοσης ομολόγων ή μετοχών. 

 

       Τέλος, η χρηματοοικονομική διοίκηση των πολυεθνικών επιχειρήσεων για να είναι 

αποτελεσματική βασίζεται σε μεγάλο βαθμό και στην αποτελεσματική διαχείριση της αγοράς 

συναλλάγματος. Η συγκεκριμένη διεθνής χρηματοπιστωτική αγορά ασκεί μεγάλη επιρρόη και 

η χρήση της είναι απολύτως απαραίτητη και για τις τέσσερις λειτουργίες που αναφέρθηκαν 

παραπάνω αλλά και γενικότερα για τις αποφάσεις που λαμβάνονται προκειμένου να 

επιτευχθούν στο μέγιστο βαθμό οι στόχοι των πολυεθνικών επιχειρήσεων. 

 

3.4.2 Διεθνής χρηματοοικονομική στρατηγική και τρόποι χρηματοδότησης των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων μέσω των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών 

 

       Το διεθνές περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι πολυεθνικές επιχειρήσεις  

σε συνδυασμό με τη σταδιακή ενίσχυση της παγκοσμιοποίησης και την ανάπτυξη των διεθνών 

χρηματοπιστωτικών αγορών στη σύγχρονη εποχή έχουν δημιουργήσει αρκετές ευκαιρίες και 

προυποθέσεις για την κεφαλαιακή ενίσχυση των πολυεθνικών επιχειρήσεων διεθνώς. Tα 

τελευταία χρόνια, υπήρξε δραματική αύξηση στις ροές κεφαλαίων διεθνώς λόγω της 

ανάπτυξης των τεχνολογιών, της μείωσης του κόστους μεταφορών, της ανάπτυξης των 

καινοτομιών στο χρηματοοικονομικό σύστημα αλλά και λόγω της απομάκρυνσης των 

κεφαλαιακών ελέγχων και της φιλελευθεροποίησης των χρηματοπιστωτικών αγορών σε 

αρκέτες χώρες. Επομένως, όπως είναι προφανές όλες αυτές οι αλλαγές έχουν συντελέσει  σε 
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σημαντικές αλλαγές στην χρηματοοικονομική στρατηγική που ακολουθούν οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις σήμερα. Ετσι, παγιοποιήθηκε πλέον και η αντίληψη ότι η αναζήτηση κεφαλαίων 

σε μια παγκόσμια βάση αποδίδει περισσότερο σε σχέση με την περιορισμένη αναζήτηση 

κεφαλαίων σε μία ή περισσότερες τοπικές αγορές ή κεφαλαιαγορές. Ωστόσο, όπως ηδη 

προαναφέρθηκε, αυτή η αύξηση της αποδοτικότητας που επιφέρει η κάλυψη των κεφαλαικών 

αναγκών απο τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές στις  πολυεθνικές επιχειρήσεις εγκυμονεί 

και αρκετούς κινδύνους και προβλήματα, τα οποία οι πολυεθνικές επιχειρήσεις καλούνται να 

αντιμετωπίσουν καλύπτοντας τις θέσεις τους με διάφορους τρόπους και τεχνικές 

αντιστάθμισης κινδύνου. Γενικά, η χρηματοδότηση των πολυεθνικών επιχειρήσεων μέσω 

διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών μπορεί να χωριστεί σε τρείς βασικές κατηγορίες με βάση 

την χρονική διάρκεια που ζητείται η χρηματοδότηση, οι οποίες είναι οι εξής: 

 

 Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση (Short-term Financing): Σε αυτή την κατηγορία, οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε αναζήτηση κεφαλαίων προκειμένου να 

χρηματοδοτήσουν διάφορες υποχρεώσεις όπως (π.χ πληρωμές εισαγωγών σε διάφορα 

νομίσματα κ.α). Λόγω της διεθνής τους λειτουργίας και μέσω των θυγατρικών τους 

στις διάφορες χώρες, είναι εφικτό οι πολυεθνικές επιχειρήσεις να αναζητήσουν 

δανειακά κεφάλαια μέσα απο τις παγκόσμιες χρηματαγορές ή τις παγκόσμιες 

πιστωτικές αγορές. Με αυτή την διαδικασία μπορούν να επιτύχουν μια μείωση στο 

συνολικό κόστος κεφαλαίου τους, κάθως ενδέχεται να δανειστούν με χαμηλότερα 

επιτόκια απο χώρες με οικονομίες που ενισχύουν αυτή τη δράση ή να επιτύγχουν 

επίσης δανεισμό με χαμηλότερα κόστη λόγω της διαχείρισης των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών προς όφελος τους σε σχέση με το βασικό νόμισμα που χρησιμοποιεί η 

μητρική επιχείρηση. Επίσης, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν βραχυχρόνια οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις ενδέχεται να εκδώσουν χρεόγραφα που έχουν μικρή διάρκεια 

(συνήθως μέχρι ενός έτους) και λαμβάνουν ποικίλες μορφές όπως (π.χ κρατικά 

ομολόγα, εταιρικά ομολόγα, πιστοποιητικα καταθέσεων (CD), κοινοτικά ομόλογα ή 

προνομιούχες μετοχές). Το βασικό πλεόνεκτημα που προσφέρουν αυτά τα σύγχρονα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα είναι οτι αναφέρουν το ποσό που δανείστηκε, καθώς και 

το επιτόκιο, την ωριμότητα και την ημερομηνία ανανέωσης. Επίσης, υπάρχει η 

δυνατότητα χρήσης περισσότερων και πιο εξασφαλισμένων χρεογράφων όπως (π.χ 

εξασφαλισμένες υποθήκες (collateralized mortgage obligations (CMOs), τίτλοι 

εξασφαλισμένων χρεωστικών υποχρεώσεων (collateralized debt obligations (CDOs), 

τίτλοι που εξασφαλίζονται με υποθήκες που εκδίδονται από την Κυβέρνηση Εθνικής 
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Ένωσης Δανείων (GNMA) (mortgage-backed securities issued by the Government 

National Mortgage Association (GNMAs) και τίτλοι με μηδενικό τοκομερίδιο (zero-

coupon securities). Γενικότερα όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, μέσα στις διεθνείς 

χρηματοπιστωτικές αγορές δραστηριοποιούνται και διάφοροι κρατικοί-επενδυτικοί 

οργανισμοί και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως επίσης και ιδιώτες επενδυτές που 

στόχο έχουν την επένδυση των πλεονασματικών τους κεφαλαίων. Επομένως, συχνά οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις εκδίδουν χρεόγραφα προς διάθεση σε διάφορους πιθανούς 

αγοραστές επιτυγχάνοντας έτσι χαμηλότερο κόστος σε σχέση με άλλες μεθόδους 

χρηματοδότησης. Βέβαια, εξαιρετικά χρήσιμη κρίνεται και η συμβολή της 

πληροφόρησης μέσα στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές σχετικά με την ποικιλία, 

τις τιμές αλλά και τις αποδόσεις αυτών των χρηματοδοτικών εργαλείων που εκδίδουν 

οι πολυεθνικές επιχειρήσεις. Τέλος, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα 

να χρηματοδοτήσουν τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις τους και με δανειακές συμβάσεις 

με τις διάφορες συνεργαζόμενες τράπεζες διεθνώς μέσω των παγκόσμιων 

χρηματαγορών ή ακόμα και με την χρήση εμπορικών χρεογράφων (commercial papers) 

που αποτελούν βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα που εκδίδονται απο πολυεθνικές 

επιχειρήσεις συνήθως για τη χρηματοδότηση των εισπρακτέων λογαριασμών, των 

αποθεμάτων και την κάλυψη διαφόρων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων που έχουν 

διάρκεια κυρίως μέχρι 270 ημέρες. Επίσης, τα εμπορικά χρεογράφα συνήθως 

εκδίδονται με έκπτωση απο την ονομαστική τους αξία και αντανακλούν τα 

επικρατούντα επιτόκια μιας αγοράς. 

 

 Μεσο-μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση (Medium and Long-term Financing): Σε 

αυτή την κατηγορία, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αναζητούν κυρίως κεφάλαια διεθνώς 

που να έχουν ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αποπληρωμής (1 εως 5 έτη) για να 

εξυπηρετήσουν τις μέσο-μακροπρόθεμες υποχρεώσεις που προυποθέτει η λειτουργία 

τους στο διεθνές περιβάλλον. Για να το επιτύχουν αυτό οι πολυεθνικές επιχειρήσεις 

απευθύνονται συνήθως στις διεθνείς πιστωτικές αγορές όπου διάφορες 

συνεργαζόμενες τράπεζες με διεθνή δραστηριότητα παρέχουν στις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συνάψουν δανειακές συμβάσεις. Τα δάνεια ενός έτους 

ή περισσότερο από τις τράπεζες σε πολυεθνικές στην Ευρώπη, ονομάζονται ευρο-

δάνεια ή δάνεια Eurocredit. Τα δάνεια αυτά παρέχονται στη λεγόμενη αγορά 

Eurocredit. Τα δάνεια αυτά μπορεί να είναι εκφρασμένα σε δολάρια ή πολλά άλλα 

νομίσματα και συνήθως έχουν διάρκεια πέντε ετών. Επίσης, το επιτόκιο αυτών των 
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δανείων είναι κυμαινόμενο και σύμφωνα με την κίνηση κάποιου επιτοκιού της αγοράς, 

όπως π.χ το London Inter-Bank Rate (LIBOR). Για παράδειγμα, ένα δάνειο Eurocredit 

μπορεί να έχει επιτόκιο που προσαρμόζεται κάθε έξι μήνες και έχει οριστεί σε «LIBOR 

συν 3%». Η πριμοδότηση που καταβάλλεται πάνω από το LIBOR θα εξαρτηθεί από 

τον πιστωτικό κίνδυνο του δανειολήπτη. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί οτι εξίσου 

σημαντικό χρηματοοικονομικό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις όταν αναζητούν μεσο-μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση αποτελούν τα 

κοινοπρακτικά δάνεια (Syndicated loans) που ουσιαστικά αποτελούν τα δάνεια που 

χρηματοδοτούν κυρίως επενδυτικά σχέδια σε ξένες χώρες που έχουν δραστηριότητα οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις. Τα κοινοπρακτικά δάνεια στις διεθνείς πιστωτικές αγορές 

βασίζονται κυρίως στην κοινοπραξία διαφόρων συνεργαζόμενων τραπεζικών 

ιδρυμάτων (μια τράπεζα που είναι υπέυθυνη για τη σύμβαση και διάφορες άλλες που 

εγγυώνται το δανεισμό) και μπορεί να παρέχουν κεφάλαια σε διάφορα νομίσματα. Το 

επιτόκιο συνήθως σε αυτά τα δάνεια εξαρτάται από το νόμισμα που εκφράζει το δάνειο, 

τη διάρκεια του δανείου, καθώς και την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη. Τα 

επιτόκια των κοινοπρακτικών δανείων είναι συνήθως προσαρμοσμένα ανάλογα με τις 

κινήσεις σε ένα επιτόκιο δανεισμού στη διατραπεζική αγορά και η προσαρμογή μπορεί 

να συμβεί κάθε έξι μήνες ή κάθε χρόνο. Επίσης, πέρα των τόκων οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις επιβαρύνονται και με διάφορα άλλα εξοδα και τέλη σε ετήσιο επίπεδο. 

Ωστόσο, τα παραπάνω θεωρούνται αρκετά χρήσιμα και διευκολύνουν αρκετά τις 

συναλλαγές των πολυεθνικών επιχειρήσεων παγκοσμίως. 

 

 Mακροπρόθεσμη χρηματοδότηση (Long-term Financing): Οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις  σε αυτή τη κατηγορία αναζητούν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση 

(χρονικό διάστημα > 5 ετή) καθώς λόγω της πολυεθνικής λειτουργίας τους απαιτούνται 

κεφάλαια σε διεθνή κλίμακα προκειμένου να αποκτηθεί νέος εξοπλισμός για τις 

παραγωγικές μονάδες που μπορεί να έχουν σε διάφορες χώρες, όπως επίσης και να 

χρηματοδοτήσουν τα έξοδα του τμήματος R&D ή ακόμα και για την ενίσχυση των 

ταμειακών ροών του διεθνούς εμπορίου και την περαιτέρω επέκταση με την 

πραγματοποίηση νέων ΑΞΕ.8 Για να επιτύχουν μια μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, 

οι πολυεθνικές επιχειρήσεις λόγω της αλληλεπίδρασης που έχουν με τις διεθνείς 

χρηματιστηριακές αγορές έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν μετοχές (προνομιούχες ή 

                                                 
8 https://www.tutorialspoint.com/international_finance/long_and_short_term_financing.htm  

https://www.tutorialspoint.com/international_finance/long_and_short_term_financing.htm
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κοινές) στα διάφορα διεθνή χρηματιστήρια και να αντλήσουν κεφάλαια απο 

δυνητικούς επενδυτές. Βέβαια, αυτή η μέθοδος χρηματοδότησης μειώνει την 

κυριότητα των μετόχων και συνήθως και τα κέρδη και συνεπάγεται και μεγαλύτερο 

κόστος και κίνδυνο λόγω των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Ωστόσο, συνήθως έχει χαμηλό ρίσκο για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις οσον αφορά τις 

ταμειακές τους ροές. Eπίσης, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση 

και σε μακροπρόθεσμα κεφάλαια σε ξένες αγορές με την έκδοση ομολόγων στις 

διεθνείς αγορές ομολόγων καθώς υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση απο τις εγχώριες αγορές 

ή μπορεί να πρέπει να χρηματοδοτηθεί ένα συγκεκριμένο ξένο επενδυτικό σχέδιο 

(ΑΞΕ) σε συγκεκριμένο νόμισμα και ως εκ τούτου να κρίνεται καλύτερη επιλογή η 

απόκτηση κεφαλαίων απο εκεί όπου χρησιμοποιείται ευρέως το νόμισμα. Το κόστος 

έκδοσης ομολόγων σε σχέση με άλλους τρόπους χρηματοδότησης είναι σχετικά 

χαμηλό και έτσι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν το κόστος 

κεφαλαίου τους, αν και συνήθως εκτίθενται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που καθιστά 

πιο δύσκολη τη μείωση του κόστους κεφαλαίου τους. 

 

3.4.3 Η μορφή της κεφαλαιακής διάρθρωσης και η διαχείριση του κόστους κεφαλαίου στις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις (MNCs) 

 

        Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις με βάση την διεθνή χρηματοοικονομική λειτουργία τους, 

προκειμένου να διαχειριστούν αποδοτικά και αποτελεσματικά τις ροές των κεφαλαίων που 

συνεπάγεται η ενασχόληση με τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες  διαμορφώνουν 

κατάλληλες στρατηγικές τόσο για τη επιλογή της δομής της κεφαλαιακής τους διάρθωσης οσο 

και για την μεγαλύτερη ελαχιστοποίηση του κόστους κεφαλαίου τους διεθνώς. Σύμφωνα με 

τους Mitto και Zhang (2008), η ενασχόληση των επιχειρήσεων γενικότερα με τις διεθνείς 

κεφαλαιαγορές δίνει πρόσβαση σε καινούργια και φθηνότερα κεφάλαια και ειδικότερα όταν 

μια επιχείρηση έχει την έδρα της σε μία συγκεκριμένη χώρα ή ανήκει σε μια νομισματική 

ένωση, η κεφαλαιαγορά της οποίας μπορεί να έχει περιορισμένη ρευστότητα (illiquid capital 

markert), τότε υπάρχει δυνατότητα μείωσης του κόστους κεφαλαίου και μεγαλύτερες 

ευκαιρίες για χρηματοδότηση. Ωστόσο, όσον αφορά τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, επειδή 

διαθέτουν διάφορες θυγατρικές και έχουν παγκόσμια χρηματοοικονομική δραστηριότητα σε 

διάφορες χώρες και αγορές, έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μια διαφορετική 

κεφαλαιακή δομή που να βασίζεται σε ενα παγκόσμιο σχεδιασμό των χρηματοικονομικών 

τους αναγκών που να ενισχύει την παγκόσμια δράση τους σε συνδυασμό πάντα με την όσο το 
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δυνατόν περισσότερο και εφικτή μείωση του κόστους κεφαλαίου τους. Βέβαια, όπως και οι 

Eiteman et al. (2016) αναφέρουν, μια καθορισμένη παγκόσμια χρηματοικονομική δομή στα 

πλαίσια των πολυεθνικών επιχειρήσεων επιφέρει και διάφορους κινδύνους και 

χρηματοοικονομικές αστάθειες όπως (π.χ πολιτικοί κίνδυνοι, συναλλαγματικοί κίνδυνοι και 

κίνδυνοι παραπληροφόρησης) ενώ επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνει και τέσσερις μεταβλητές 

που είναι απαραίτητο να συνυπολογίζονται στη διαμόρφωση της κατάλληλης δομής. Οι εν 

λόγω μεταβλητές είναι: 

 

1) η διαθεσιμότητα των κεφαλαίων  

2) η διαφοροποίηση των ταμειακών ροών 

3) ο συναλλαγματικός κίνδυνος 

4) οι προσδοκίες των διεθνών επενδυτών χαρτοφυλακίου 

 

         Επιπρόσθετα, η κεφαλαιακή διάρθρωση των πολυεθνικών επιχειρήσεων καθορίζει το 

μείγμα των πηγών κεφαλαιακής ενισχύσης που συνολικά παρέχουν και τους χρηματικούς 

πόρους που χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική λειτουργία των διεθνών 

δραστηριοτήτων των πολυεθνικών επιχειρήσεων οπως είναι (π.χ η επέκταση της παραγωγής 

παγκοσμίως ή αγορά περιουσιακών στοιχείων σε διεθνές επίπεδο). Δύο κύριες μορφές πηγών 

χρηματοδότησης που έχουν στη διαθεσή τους και επιλέγουν συχνά οι πολυεθνικές επιχειρήσεις 

όταν αναζητούν χρηματοδότηση στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, ανεξαρτήτως του 

χρονικού διαστήματος της χρηματοδότησης (βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες 

χρηματοδοτήσεις), είναι μέσω της έκδοσης χρέους (Debt Financing) και μέσω της έκδοσης 

μετοχών (Equity Financing). Δεδομένου ότι πολλές πολυεθνικές εταιρείες επενδύουν 

συνήθως σε μακροπρόθεσμα έργα και σε μεγάλο βαθμό βασίζονται στη μακροπρόθεσμη 

χρηματοδότηση, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις ωφείλουν να εξετάζουν τοσο τις πιθανές πηγές 

χρηματοδότησης μέσω ιδίων κεφαλαίων ή χρέους αλλά και επίσης το κόστος και τον κίνδυνο 

που συνδέονται με κάθε πηγή. Κάθε πηγή χρηματοδότησης όπως είναι εύλογο έχει τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της ενώ συνήθως βασικός παράγοντας στην επιλογή της 

σύνθεσης στρατηγικής χρηματοδότησης με τη χρήση αυτών των δύο μορφών πηγών 

χρηματοδότησης αποτελεί το κόστος της άντλησης κεφαλαίων που αποτελεί και σημαντικό 

συστατικό των αποφάσεων χρηματοδότησης για μείζονα ζητήματα όπως (π.χ η 

χρηματοδότηση ενός νέου επενδυτικού σχεδίου ή project σε μια ξένη χώρα).  

          Επιπλέον, τα στελέχη των πολυεθνικών επιχειρήσεων ωφείλουν να αξιολογήσουν τις 

στρατηγικές φορολογικού σχεδιασμού τους για την ελαχιστοποίηση των φορολογικών 
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υποχρεώσεων τους καθώς η φορολογική μεταχείριση που συναντούν οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις σε ορισμένες χώρες που δραστηριοποιούνται είναι καθοριστική για τη λήψη 

αποφάσεων κεφαλαιακής διάρθρωσης. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες η απόκτηση 

χρηματοδότησης μέσω της μορφής χρέους (Debt Financing) είναι πιο διαδεδομένη και 

ευνοείται αρκετά επειδή το επιτόκιο εκπίπτει του φόρου. Συνοπτικά, η κεφαλαιακή διάρθρωση 

των πολυεθνικών επιχειρήσεων καθορίζεται από μια σύνθετη αλληλεπίδραση μεταξύ των 

παραγόντων της χώρας καταγωγής και της χώρας υποδοχής καθώς και από την επέκτασή τους 

σε περιφερειακές και παγκόσμιες αγορές 

 

 

 Χρηματοδότηση μέσω έκδοσης μετόχων (Equity Financing) 

 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις συνήθως χρησιμοποιούν αυτή τη μορφή χρηματοδότησης 

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω όταν αναζητούν μακροπρόθεσμες πηγές κεφαλαίων για 

χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων έργων στις ξένες χώρες. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις 

προκειμένου να συγκεντρώσουν τα κεφάλαια που απαιτούνται μπορούν αρχικά να 

στραφούν σε προσφορά εγχώριων μετοχών στη μητρική χώρα προέλευσης τους, στην 

οποία τα κεφάλαια εκφράζονται στο τοπικό τους νόμισμα. Δεύτερον, μπορούν να 

εξετάσουν μια προσφορά παγκόσμιας ισορροπίας, στην οποία εκδίδουν μετοχές στην χώρα 

προελευσής τους αλλά και σε μία ή περισσότερες ξένες χώρες. Με αυτό τον τρόπο είναι 

δυνατόν να λάβουν μερική χρηματοδότηση σε ένα νόμισμα μέσω της πρόσβασης τόσο σε 

εγχώριες όσο και σε ξένες πηγές κεφαλαίων για να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητες 

ξένων θυγατρικών. Επιπλέον, η παγκόσμια προσφορά μπορεί να τους δώσει και κάποια 

αναγνώριση ονόματος. Οι επενδυτές σε μια ξένη χώρα ενδιαφέρονται περισσότερο όταν 

μια παγκόσμια προσφορά μιας πολυεθνικής επιχείρησης τοποθετεί επαρκή αριθμό 

μετοχών στη χώρα αυτή για να παρέχει ρευστότητα. Επίσης, το απόθεμα που θα εισαχθεί 

στο χρηματιστήριο μιας ξένης χώρας δίνει τη δυνατότητα στους διεθνείς επενδυτές να 

μπορούν να πουλήσουν και τις μετοχές τους ευκολότερα. Τρίτον, οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν ιδιωτική τοποθέτηση κεφαλαίων σε 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην πατρίδα τους ή σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην 

ξένη χώρα όπου επεκτείνονται. Οι ιδιωτικές τοποθετήσεις είναι επωφελείς επειδή μπορούν 

να μειώσουν το κόστος συναλλαγής. Ωστόσο, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις ενδέχεται να 

μην είναι σε θέση να λάβουν όλα τα κεφάλαια που χρειάζονται με ιδιωτική τοποθέτηση. Η 

χρηματοδότηση πρέπει να προέρχεται από περιορισμένο αριθμό μεγάλων επενδυτών που 
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είναι διατεθειμένοι να διατηρήσουν την επένδυση για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι η 

μετοχή έχει πολύ περιορισμένη ρευστότητα. 

 

 

 Χρηματοδότηση μέσω έκδοσης χρέους (Debt Financing) 

 

Όταν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις επιλέγουν τη χρηματοδότηση του χρέους έχουν ένα 

παρόμοιο σύνολο επιλογών είτε να ενταχθούν σε μια δημόσια τοποθέτηση χρέους στη χώρα 

τους (π.χ ομολογίες, τοπικές δανειακές συμβάσεις τραπεζών) ή σε μια παγκόσμια προσφορά 

χρέους (π.χ διεθνή ομόλογα, τίτλοι ευρωομολόγων, κοινοπρακτικά δάνεια απο διεθνείς 

τράπεζες και οργανισμούς). Επιπλέον, μπορούν να συμμετάσχουν αντίστοιχα σε ιδιωτική 

τοποθέτηση χρεών στη χώρα τους ή στην ξένη χώρα στην οποία επεκτείνονται. Ωστόσο, 

σύμφωνα και με τους Park et al. (2013) πιο σύνηθες για τις περισσότερες μεγάλες πολυεθνικές 

είναι να λαμβάνουν χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων στην μητρική χώρα τους ενώ η 

χρηματοδότηση του χρέους να πραγματοποιείται συχνά σε ξένες χώρες, σε αντίθεση με τις 

μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις που στρέφονται συνήθως σε εγχώριες χρηματαγορές. 

Προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε χαμηλού κόστους χρηματοδότηση οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις λόγω της διεθνόυς δραστηριότητας τους επιλέγουν να εκδίδουν τίτλους σε 

διεθνείς επενδυτές. H μακροπρόθεσμη απόφαση χρηματοδότησης των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων μέσω έκδοσης χρέους επηρεάζεται συνήθως και από τα διαφορετικά επιτόκια 

που υπάρχουν μεταξύ των νομισμάτων. Οταν εκδίδουν για παράδειγμα κάποιο τίτλο διεθνούς 

ομολόγου (foreign bonds) στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, το πραγματικό κόστος της 

μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης βασίζεται τόσο στο αναφερόμενο επιτόκιο όσο και στην 

ποσοστιαία μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας του δανεισμένου νομίσματος κατά τη 

διάρκεια του δανείου. Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων για διαφορετικές χώρες 

διαμορφώνονται όπως τα επιτόκια των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών δανείων, τα οποία 

ποικίλλουν μεταξύ των νομισμάτων. Για να επιτύχουν επομένως χαμηλή χρηματοδότηση σε 

παγκόσμιο επίπεδο, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις εκτιμούν τις μεγάλες διαφορές στις αποδόσεις 

των ομολόγων μεταξύ των χωρών, οι οποίες αντανακλούν το διαφορετικό κόστος της 

χρηματοδότησης του χρέους για τις επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες. Επίσης, επειδή οι 

ομολογίες που εκφράζονται σε ξένα νομίσματα έχουν μερικές φορές χαμηλότερες αποδόσεις, 

αρκετές πολυεθνικές επιχειρήσεις επιλέγουν τέτοιες ομολογίες. Για παράδειγμα, κυρίως 

μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ θεωρούν αποδοτικότερο το να εκδίδουν ομόλογα 

εκφρασμένα σε γιεν Ιαπωνίας για να επωφεληθούν από τα χαμηλά ιαπωνικά επιτόκια. Ωστόσο, 
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δεδομένου ότι το πραγματικό κόστος χρηματοδότησης μιας αμερικανικής πολυεθνικής 

επιχείρησης που εκδίδει ομολόγα σε ξένο νόμισμα επηρεάζεται από την αξία αυτού του 

νομίσματος σε σχέση με το δολάριο ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της περιόδου χρηματοδότησης, 

δεν υπάρχει εγγύηση ότι το ομόλογο θα είναι λιγότερο δαπανηρό από το δολάριο ΗΠΑ-

ομόλογο. Επιπλέον, η πολυεθνική επιχείρηση δανεισμού πρέπει να κάνει πληρωμές 

τοκομεριδίων στο νόμισμα που εκδίδει το ομολογιακό δάνειο. Εάν το νόμισμα αυτό 

υποτιμάται έναντι του εθνικού νομίσματος της επιχείρησης, θα χρειαστούν περισσότερα 

κεφάλαια για την πραγματοποίηση των πληρωμών με κουπόνια. Για το λόγο αυτό, οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις δεν επιλέγουν πάντοτε την έκδοσης χρέους σε ένα νόμισμα που 

παρουσιάζει χαμηλό επιτόκιο. Για να λάβουν τέτοιες αποφάσεις ιδιαίτερα όταν χρειάζονται 

μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις εξετάζουν 1) το ποσό των 

απαιτούμενων κεφαλαίων, 2) την τιμή με την οποία μπορούν να εκδώσουν ομολογιακά δάνεια 

και 3) τις προβλέψεις των περιοδικών συναλλαγματικών ισοτιμιών για το νόμισμα που αφορά 

η χρηματοδότηση. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό 

του κόστους χρηματοδότησης του ομολόγου, το οποίο μπορεί να συγκριθεί με το κόστος 

χρηματοδότησης που θα αναλάμβανε η επιχείρηση χρησιμοποιώντας το εθνικό της νόμισμα 

στη χώρα προέλευσης της. Τέλος, εξίσου σημαντικό κριτήριο στην επιλογή των πολυεθνικών 

για έκδοση χρέους στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές αποτελεί η αβεβαιότητα των 

πραγματικών χρηματοδοτικών δαπανών που θα προκύψουν από τη χρηματοδότηση από το 

εξωτερικό. 
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Σχήμα 2: Η μορφή των διεθνών ροών κεφαλαίων των MNCs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3.1 Χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές για 

την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτικών αναγκών των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων (MNCs)  

 

         Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι πολυεθνικές επιχειρήσεις  λόγω και της παγκόσμιας 

λειτουργίας τους έχουν αρκετά αναπτυγμένους δίαυλους σχετικά με τις ροές των κεφαλαίων 

τους διεθνώς. Όπως και οι Madura και Roland (2011) αναφέρουν, στις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις, λόγω της πρόσβασης που υπάρχει σε διάφορες πηγές χρηματοδότησης στις 

διεθνείς χρηματοοπιστωτικές αγορές, η λήψη αποφάσεων για την χρηματοδότηση των 
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βραχυπρόθεσμων αναγκών θεωρείται μια αρκετά σύνθετη διαδικασία. Βέβαια, για να 

επιτευχθεί η χρήση κατάλληλων χρηματοοικονομικών εργαλείων οι πολυεθνικές επιχειρήσεις 

ωφείλουν να έχουν προβεί σε οσο το δυνατόν σε ακριβέστερες προβλέψεις σχετικά με την 

αρνητική έκφανση των σύντομων μελλoντικών χρηματοροών τους (cash deficit). Επίσης, 

σημαντικής αξίας θεωρείται η επισήμανση οτι μια απο τις βασικότερες παραμέτρους που 

συμπεριλαμβάνεται στην επιλογή μεθόδων άντλησης βραχυχρόνιων κεφαλαίων και 

λαμβάνεται συχνά υπόψιν αποτελεί και η μείωση στο πλαίσιο του εφικτού του συνολικού 

κόστους συγκέντρωσης των δανειακών κεφαλαίων (external funding) οσον αφορά τη 

χρηματοδότηση των λειτουργιών των πολυεθνικών επιχειρήσεων σε παγκόσμια κλίμακα.  

          Στη σύγχρονη εποχή, ένας βασικός αρωγός στην επίτευξη κεφαλαιακής ενίσχυσης 

μικρού χρονικού διαστήματος για τέτοιου είδους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 

διάφορες χώρες παγκοσμίως και συνεπώς έχουν μεγάλη πρόσβαση στις διεθνείς 

χρηματοπιστωτικές αγορές είναι συνήθως η χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων και 

προϊόντων μέσω της διεθνούς αγοράς χρήματος. Διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που 

έχουν παγκόσμια λειτουργία στη διεθνή αγορά χρήματος, δραστηριοποιούνται 

συγκεντρώνοντας καταθέσεις διεθνώς και συναλλάσσονται με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 

προκειμένου να παρέχουν χρηματοδότηση μέσω δανειακών συμβάσεων μικρής διάρκειας σε 

διαφορετικά νομίσματα ανάλογα φυσικά και με τις προβλέψεις των χρηματοροών που 

απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση και επαρκή χρηματοδότηση των λειτουργίων 

των πολυεθνικών επιχειρήσεων στη παγκόσμια αγορά όπως (π.χ πληρωμές εισαγωγών-

εξαγωγών σε ξένο νόμισμα κ.α). Η διεθνής κίνηση των κεφαλαίων και τα υψηλά ποσά 

καταθέσεων που διαθέτουν κάποιες οικονομίες επιτρέπει σε μεγάλα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα που βρίσκονται κυρίως σε χώρες όπως της Β.Αμερικής και της Ασίας να 

χρηματοδοτούν τις πολυεθνικές επιχειρήσεις παγκοσμίως με κάποια συγκεκριμένα 

βραχυπρόθεσμα δάνεια σε διάφορα νομίσματα και με διάρκεια μέχρι ενος έτους. Αυτά τα 

δάνεια συνήθως ονομάζονται ευρωδάνεια (eurocredit loans) και μπορεί να περιέχουν δανειακά 

κεφάλαια και σε άλλα νομίσματα πέρα του ευρώ παρά την ονομασία τους. Έτσι, οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις ενισχύουν την δράση των συναλλαγών τους κάνοντας χρήση του 

τοπικού νομίσματος στις διάφορες αγορές που δραστηριοποιούνται ανα τον κόσμο 

κερδίζοντας παράλληλα και μερικό έλεγχο των διαφορών σχετικά με τις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες  που μπορεί να προκύψουν μετά απο ένα χρόνο. Ωστόσο, επειδή συνήθως αυτά τα 

δάνεια συνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια που αναπροσαρμόζονται συνέχεια λόγω της 

διασύνδεσής τους με το διατραπεζικό επιτόκιο (LIBOR) αυτά τα ευρωδάνεια δυσκολεύουν 

πολλές φορές τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στη διαχείριση της σταθερότητας των 
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χρηματοροών τους.  

        Eπιπλέον, αρκετές φορές μέσα στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις εμφανίζουν ανάγκες για μεγάλα ποσά βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης λόγω 

του όγκου συναλλαγών τους στις διάφορες χώρες. Επομένως, για να επιτύχουν οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις υψηλό δανεισμό ενδέχεται να στραφούν σε συγκεκριμένα είδη δανείων που 

ονομάζονται κοινοπρακτικά δάνεια (sundicated loans). Αυτή η κατηγορία δανείων κυριαρχεί 

στις αγορές καθώς βασίζεται σε συμμετοχή πολλών διαφορετικών χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων προκειμένου να διατεθεί το απαραίτητο ύψος κεφαλαίου προς τις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις. Με αυτό το χρηματοοικονομικό εργαλείο σύμφωνα και με τον Shapiro (2010) τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται καλύτερα την έκθεσή 

τους μειώνοντας τον κίνδυνο αφερρεγυότητας του δανείου που χορηγούν. Επίσης, οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις ενισχύουν την δυναμική των δραστηριοτήτων τους άμεσα καθώς 

βασίζονται σε επαρκή χρηματοδότηση σε διάφορα νομίσματα με επιτόκια σταθερά ή 

κυμαινόμενα με βάση το διατραπεζικό επιτόκιο (LIBOR) μέσω του διεθνούς 

χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, παρόλη την χρησιμότητα της παραπάνω 

μεθόδου χρηματοδότησης υπάρχει υψηλό κόστος σε μορφή εξόδων δανειακών συμβάσεων.  

         Οπως και ο Madura (2008) αναφέρει αρκετά συχνά μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις 

επιλέγουν αντί σύναψης δανειακών συμβάσεων με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς 

να καταφεύγουν στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές για να αντλήσουν βραχυπρόθεσμα 

κεφάλαια εκδίδοντας χρεωστικούς τίτλους μικρής διάρκειας προς το ευρύ επενδυτικό κοινό 

(π.χ euronotes). Οι τίτλοι αυτοί συνήθως διαπραγματεύονται στις διεθνείς χρηματαγορές και 

έχουν έναν χρόνο ωρίμανσης κάτω του ενός χρόνου επιτρέποντας έτσι στις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις να συγκεντρώσουν κεφάλαια διαφόρων νομισμάτων που έχουν στη διάθεση τους 

μεγάλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί σε οποιαδήποτε χώρα ενισχύοντας έτσι τις 

δραστηριότητες των πολυεθνικών αυτών γρήγορα και εύκολα. Επίσης, προκειμένου αυτοί οι 

τίτλοι να αποτελέσουν αντικείμενα αναζήτησης απο τους διεθνείς επενδυτές το ύψος της 

πιστοληπτικής ικανότητας των πολυεθνικών επιχειρήσεων διαδραματίζει μεγάλο ρόλο. 

 

3.4.3.2 Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις και η χρηματοδότηση μέσο-μακροπρόθεσμου 

χαρακτήρα με τη συνδρομή σύγχρονων χρηματοικονομικών εργαλείων σε ενα 

παγκοσμιοποιήμενο σύστημα διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών  

 

          Με βάση την πολυεθνική λειτουργία των παγκοσμιοποιημένων επιχειρήσεων οσον 

αφορά την κάλυψη των μεσο-μακροπρόθεσμων κεφαλαιακών τους αναγκών σε διεθνή 

κλίμακα, αξίζει να αναφερθεί οτι η ανάπτυξη των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών και 
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των χρηματοοικονομικών εργαλείων έχουν συμβάλλει καθοριστικά στην άνθιση της 

χρηματοδότησης σε παγκόσμια κλίμακα και πλέον είναι γεγονός οτι όλο και περισσότερες 

πολυεθνικές επιχειρήσεις επιλέγουν να αναζητήσουν διεθνώς χρηματοδότηση. Οπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, λόγω της ενασχόλησης τους με 

διαφορετικές χώρες και λόγω των συναλλαγών που πραγματοποιούν σε αυτές 

χρησιμοποιώντας αρκετές φορές διάφορα νομίσματα, έχουν τη δυνατότητα να συνάψουν 

δανειακές συμβάσεις (π.χ eurocredit loans, syndicated loans) μέσα απο την διεθνή πιστωτική 

αγορά (international credit market). Συνήθως, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις επιλέγουν να 

αναζητήσουν χρηματοδότηση απο χώρες όπου κυριαρχούν τα χαμηλά επιτόκια ή ακόμα και 

σε χώρες που έχουν μεγάλες εμπορικές δραστηριότητες ή πρόκειται να πραγματοποιήσουν 

άμεσες ξένες επενδύσεις. Επίσης, συχνά οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις 

δραστηριοποιούνται μέσα στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές εκδίδοντας ομολογίες (π.χ 

Foreing Bonds, Eurobonds) προκειμένου να συγκεντρώσουν επαρκή κεφάλαια μεσο-

μακροπρόθεσμης διάρκειας. Αυτά τα χρηματοοικονομικά προϊόντα όπως και ο Butler (2008) 

επισημαίνει, διαπραγματεύονται σε διαφορετικές χώρες και η πρόσβαση σε διεθνείς επενδυτές 

είναι μεγάλη μέσω των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών.                     

        Επίσης, συνδέονται κυρίως με πληρωμή τοκομεριδίων στον κάτοχο τους απο τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις με σταθερά ή κυμαινόμενα επιτόκια συνδεμένα με τις διακυμάνσεις 

του διατραπεζικού επιτοκίου LIBOR. Επιπλέον, η χρήση των ευρομολογιών (Eurobonds) 

προτιμάται περισσότερο στις διεθνείς αγορές ομολόγων καθώς έχει συγκριτικά 

πλεονεκτήματα για την άντληση κεφαλαίων μεσοπρόθεσμης διάρκειας όσο αφορά τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως είναι (π.χ η αποφυγή εναρμόνισης με εγχώριους κανονισμούς 

και η φορολόγηση ανάλογα με τη χώρα που πραγματοποιείται η διαπραγμάτευση για την 

αγοραπωλησία κάποιου εταιρικού ομολόγου). Τα διεθνή ομόλογα ενισχύουν επίσης τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις καθώς επιτρέπουν σε επιχειρήσεις με παγκόσμια δραστηριότητα να 

συγκεντρώνουν τα απαραίτητα κεφάλαια σε συγκεκριμένο ξένο νόμισμα απευθείας απο το 

επενδυτικό κοινό το οποίο υπάρχει σε μια αγορά-χώρα που δραστηριοποιούνται και φέρουν 

διάφορες δραστηριότητες που θέλουν να χρηματοδοτήσουν. Για τα διεθνή ομόλογα υπάρχουν 

συνήθως και διαφορετικές ονομασίες ανάλογα με το νόμισμα αλλα και τη χώρα που 

εκδίδονται. 

       Επιπλέον, η επίτευξη μιας επιτυχημένης μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης με χαμηλό 

κόστος έχει άμεσο αντίκτυπο στην αγορά νέου εξοπλισμού, στην χρηματοδότηση του 

τμήματος της έρευνας και ανάπτυξης ενώ επίσης συμβάλλει και στην ενίσχυση των διεθνών 

ταμειακών ροών και συνεπώς στην επέκταση των πολυεθνικών επιχειρήσεων σε παγκόσμια 
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κλίμακα. Προκειμένου, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις να χρηματοδοτήσουν μεγάλες επενδύσεις 

μακροπρόθεμου χαρακτήρα που απαιτούν συγκέντρωση υψηλών ποσών κεφαλαίων, μια 

ακόμα από τις κύριες μεθόδους μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, η οποία θεωρείται απόλυτα συνδεμένη με τη συνδρομή των διεθνών 

χρηματοπιστωτικών αγορών, αποτελεί η χρηματοδότηση μέσω έκδοσης μετοχικών τίτλων. Η 

χρηματοδότηση μέσω πώλησης ιδίων μετοχικών κεφαλαίων περιλαμβάνει συνήθως 

προνομιούχες μετοχές και κοινά αποθέματα ενώ επίσης η μέθοδος αυτή είναι λιγότερο 

επικίνδυνη σε σχέση με τις δεσμεύσεις των ταμειακών ροών. Βέβαια, επισημαίνεται οτι η 

χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια οδηγεί σε διάλυση της κυριότητας των μετοχών και μειώνει 

τα κέρδη σε διεθνές επίπεδο για μια πολυεθνική επιχείρηση.  

      Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις με τις δραστηριότητες που έχουν σε διεθνή κλίμακα 

αναζητούν συχνά μεγάλα ποσά στα διάφορα χρηματιστήρια παγκοσμίως και όπως και ο 

Madura (2008) υποστηρίζει, επιλέγουν είτε να προσελκύσουν επενδυτές με απλή έκδοση 

μετοχών μέσω δημόσιας εγγραφής σε περιπτώσεις xωρών με υψηλές χρηματιστηριακές 

αποτιμήσεις και ισχυρά νομικά καθεστώτα είτε να χρησιμοποιήσουν  τη μέθοδο της  ιδιωτικής 

τοποθέτησης με τη πώληση χρεογράφων (equity securities) σε σχετικά μικρό αριθμό 

επιλεγμένων επενδυτών ως μέσο άντλησης κεφαλαίων με μικρότερο κόστος συναλλαγών 

(transactions costs). Ωστόσο αρκετά πιθανό είναι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις να μην 

καλύψουν εύκολα το σύνολο της χρηματοδότησης με την μέθοδο της ιδιωτικής τοποθέτησης 

επομένως ενδέχεται να αναζητήσουν και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία για την παροχή των 

απαραίτητων κεφαλαίων για την επίτευξη μεγαλύτερων διεθνών επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. Ειδικά, όσον αφορά μη αμερικανικές πολυεθνικές επιχειρήσεις σήμερα 

αρκετά χρήσιμο εργαλείο προκειμένου να λάβουν επίσης χρηματοδότηση μέσω πώλησης 

ίδιων κεφαλαίων αποτελούν οι αμερικανικές αποδείξεις (ADR), οι οποίες είναι ευρέως 

γνωστές στη διεθνή βιβλιογραφία ως πιστοποιητικά που αντιπροσωπεύουν δέσμες μετοχών. 

Δεδομένου ότι οι μετοχές ADR μπορούν να διαπραγματεύονται όπως και οι μετοχές, η τιμή 

μιας ADR αλλάζει καθημερινά σε συνάρτηση με τις συνθήκες ζήτησης και προσφοράς. Με 

την πάροδο του χρόνου, η αξία μιας ADR θα πρέπει να κινείται σε συνδυασμό με την αξία της 

αντίστοιχης μετοχής που είναι εισηγμένη σε ενα ξένο χρηματιστήριο μετά από προσαρμογή 

στις συναλλαγματικές συνέπειες. Βέβαια, συνήθως αυτά τα πιστοποιητικά ενδέχεται να 

ενισχύσουν τη ρευστότητα των πολυεθνικών επιχειρήσεων για μεγάλο διάστημα 

εκμεταλλευόμενες πλήθος επενδυτών και κεφαλαίων που κυριαρχούν στην αμερικάνικη 

αγορά. 
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Κεφάλαιο 4. Οι Κίνδυνοι της Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας 

των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων και η Αξιοποίηση Χρηματοοικονομικών 

Μηχανισμών για την Κάλυψη των Πιθανών Κινδύνων 

4.1 Εισαγωγή 

        Γενικότερα, η πολυεθνική λειτουργία και οι διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων περιλαμβάνουν πολλoύς κινδύνους κυρίως λόγω της ενασχόλησης 

αυτών των επιχειρήσεων με διαφορετικές χώρες και οικονομίες. Η διεθνής χρηματοοικονομική 

λειτουργία των πολυεθνικών επιχειρήσεων  πέρα απο τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που 

έχει, σε συνδυασμό πάντα με τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, εγκυμονεί κάποιους 

συγκεκριμένους κινδύνους τους οποίους τα στελέχη των χρηματοοικονομικών τμημάτων στις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις ωφείλουν να γνωρίζουν. Επίσης, θα πρέπει για να αντιμετωπίζουν 

αυτούς τους κινδύνους να εντείνουν τις προσπάθειες τους για να εξαλείψουν όσο το δυνατόν 

είναι εφικτό αυτούς τους κινδύνους κάνοντας χρήση μεθόδων σύγχρονης χρηματοοικονομικής 

διοίκησης. Κάποιοι από τους βασικότερους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που επιδρούν στη 

λειτουργία των πολυεθνικών επιχειρήσεων  και επηρεάζουν τις χρηματοροές τους παγκοσμίως 

είναι : 

1) Οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών (Exchange Rate Movements): Με το 

πέρασμα των χρόνων η κατανόηση της σημαντικότητας του συναλλαγματικού κινδύνου 

ξεπέρασε τα στενά όρια κάποιων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και σιγά σιγά έφτασε να 

άφορα άμεσα ένα μεγάλο τμήμα των συμμετεχόντων της παγκόσμιας αγοράς. Ο 

συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος απωλειών προερχομένων από την αλλαγή της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας όταν υπάρχουν συναλλαγές που περιέχουν παραπάνω από ένα 

νομίσματα. Η διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου αποτελεί τη βάση τόσο για τις 

επιχειρήσεις που ασκούν διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως και για κάθε ιδιώτη 

και επαγγελματία επενδυτή που θέλει να διασφαλίσει τη θέση του απέναντι στον κίνδυνο από 

την αλλαγή των ισοτιμιών ανάμεσα σε διαφορετικά νομίσματα. Σύμφωνα με τους Αlvarez-

Diez et al. (2016) οι κινήσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών αποτελούν σημαντικό κίνδυνο 

για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ξένο νόμισμα. Διαφορετικές προσεγγίσεις, 

όπως η αντιστάθμιση μέσω προθεσμιακών πράξεων, οι πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων, τα 

συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και πολλά άλλα σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα, έχουν 

χρησιμοποιηθεί για την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου. Η πολλαπλή αντιστάθμιση 

επίσης πολλών νομισμάτων είναι σημαντική διότι επεκτείνει σημαντικά το σύνολο ευκαιριών 

εναλλακτικών επιλογών που μειώνουν τον κίνδυνο. Ωστόσο, όλα οσα αναφέρθηκαν 
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αποτελούν χρηματοοικονομικά εργαλεία που βασίζονται κυρίως στην ανάπτυξη της αγοράς 

των παραγώγων, η οποία έχει συνδράμει σημαντικά τις πολεθνικές επιχειρήσεις παρέχοντας 

τέτοια εργαλεία διαχείρισης του συναλλαγματικού κίνδυνου, τα όποια έχουν το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό να απομονώνουν τον κίνδυνο και μέσω των διαφόρων τεχνικών 

αντιστάθμισης να διασφαλίζουν ότι δεν θα χάσει κάποιος χρήματα από την αλλαγή της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας. Παρακάτω θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στη  λειτουργία των 

παράγωγων προϊόντων και θα αναφερθούν και κάποιες στρατηγικές με τις οποίες 

χρησιμοποιώντας αυτά τα παράγωγα προϊόντα οι πολυεθνικές επιχειρήσεις  επιτυγχάνουν να 

εξαλείφουν οσο το δυνατόν περισσότερο την έκθεσή τους στο συναλλαγματικό κίνδυνο. 

2) Οι οικονομίες των διαφόρων χωρών παγκοσμίως (Foreign Economies): Οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις, λόγω του μεγάλου εύρους των δραστηριοτήτων που έχουν σε διαφορετικές 

χώρες και επομένως διαφορετικές οικονομίες, είναι συνήθως ευάλωτες σε διακυμάνσεις της 

ζήτησης λόγω των αλλαγών που συμβαίνουν στις οικονομίες των χωρών διεθνώς. Επίσης, 

αξίζει να αναφερθεί οτι οι παραπάνω μεταβολές στις οικονομίες των χωρών διεθνώς 

επηρεάζουν τόσο τις τιμές των προϊόντων (πρώτες ύλες, εμπορεύματα, αποθέματα κ.α) στο 

διεθνές εμπόριο οσο και τα επιτόκια που χρησιμοποιούν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις για να 

αντλήσουν κεφάλαια. Επίσης, εξίσου σημαντική είναι η επιρροή που έχουν οι παραπάνω 

μεταβολές και στα κόστη που απαιτεί η διεκπεραίωση των διεθνών μεταφορών και 

συναλλαγών των πολυεθνικών επιχειρήσεων με τις διάφορες χώρες. 

3)Το πολιτικό ρίσκο (Political Risk): Ο πολιτικός κίνδυνος έχει αρκετά μεγάλη επιρροή τόσο 

στις στρατηγικές αποφάσεις των πολυεθνικων επιχειρήσεων σχετικά με την αναζήτηση 

τοποθεσίας διεθνώς για την πραγματοποίση ΑΞΕ οσο και γενικότερα στη διεθνή 

χρηματοοικονομική λειτουργία τους για την πραγματοποίηση των διάφορων συναλλάγων των 

πολυεθνικων επιχειρήσεων μέσα στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Επίσης, ο πολιτικός 

κίνδυνος μπορεί να επηρεάζει ακόμα και συναλλαγές διεκπαιρέωσης του διεθνές εμπορίου 

(international trade finance). 

4.2 Συναλλαγματικός Κίνδυνος (Foreign Exchange Risk) και Είδη Ανοίγματος σε 

Συναλλαγματικό κίνδυνο (Foreign Exchange Exposure) 

       Ο συναλλαγματικός κίνδυνος (Foreign Exchange Risk) θεωρείται ως ένα ζήτημα που 

απασχολεί αρκετά τις επιχειρήσεις με διεθνείς δραστηριότητες και ιδιαίτερα τις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις καθώς σχετίζεται με την αβεβαιότητα των μελλοντικών διακυμάνσεων των 
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συναλλαγματικών ισοτιμιών και έχει άμεση επίδραση στην απόδοση, στην αξία μιας 

επιχείρησης και στην αξία των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού μιας 

επιχείρησης εκφρασμένα σε εγχώριο νόμισμα. Πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις 

αντιμετωπίζουν συνεχώς τον συναλλαγματικό κίνδυνο επειδή δραστηριοποιούνται στις 

διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές ή έχουν διεθνείς συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και οπότε 

εκτίθενται στο λεγόμενο άνοιγμα σε συναλλαγματικό κίνδυνο. 

 

Το άνοιγμα στον Συναλλαγματικό κίνδυνο συνήθως έχει τις εξής μορφές:9 

 Άνοιγμα Συναλλαγής (Transaction Exposure) 

 Άνοιγμα Αποτίμησης (Translation Exposure) 

 Οικονομικό Άνοιγμα (Economic Exposure) 

 

1) Άνοιγμα Συναλλαγής είναι ο βαθμός της επίδρασης των μεταβολών των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών στην αξία των μελλοντικών συναλλαγών της σε ξένο νόμισμα και στον υπολογισμό 

των κερδών ή ζημιών της. Συγκεκριμένα οι συναλλαγές που επηρεάζονται άμεσα από 

μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι: α) Εξαγωγές σε ξένο νόμισμα, β) Δανεισμός 

κεφαλαίων σε ξένο νόμισμα, γ) Οι προθεσμιακές συμφωνίες αγοράς και πώλησης 

συναλλάγματος, και δ) Εισαγωγές προμηθειών σε ξένο νόμισμα. Οπως ο Shapiro (2003) 

αναφέρει, θα μπορούσαμε να ορίσουμε το άνοιγμα συναλλαγής και ως το αποτέλεσμα των 

μελλοντικών ταμειακών ροών (εισροές-εκροές) της επιχείρησης που εκφράζονται σε ξένο 

νόμισμα, καθώς οι συναλλαγματικές ισοτιμίες παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις σε 

σχέση με την τρέχουσα χρονική στιγμή, οδηγώντας έτσι σε κέρδη ή σε απώλειες από το ξένο 

νόμισμα. Η αντιστάθμιση της έκθεσης στον κίνδυνο των συναλλαγών (hedging transactions 

exposure) στην προθεσμιακή αγορά συνεπάγεται την αγορά ή την πώληση συναλλάγματος για 

παράδοση στο μέλλον για την αντιστάθμιση μιας γνωστής πληρωμής ή είσπραξης σε ξένο 

νόμισμα. Αυτού του είδους η αντιστάθμιση μπορεί να ονομαστεί και νομισματική ή συμβατική 

(contractual) αντιστάθμιση. Πάντως και οι δύο όροι σημαίνουν ότι η προθεσμιακή αγορά ή 

πώληση σχεδιάστηκε έτσι ώστε να αντισταθμίσει μια χρηματική ροή, καθορισμένου ποσού 

και σε προκαθορισμένη ημερομηνία σε ξένο νόμισμα. Με άλλα λόγια, η προθεσμιακή πράξη 

εγγυάται την μετατροπή του ξένου σε εγχώριο νόμισμα και το αντίστροφο σε μια γνωστή 

                                                 
9 https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp06255.pdf 
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προθεσμιακή ισοτιμία (F0), εξασφαλίζοντας το ποσό του εγχώριου νομίσματος που θα 

καταβληθεί ή θα εισπραχθεί. 

 

2) Η επίδραση της μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών στις οικονομικές καταστάσεις 

των πολυεθνικών επιχειρήσεων ονομάζεται Ανοιγμα Αποτίμησης. Συνεπώς αν οι 

συναλλαγματικές ισοτιμίες αλλάξουν από την προηγούμενη περίοδο αναφοράς τους, η 

επανεκτίμηση των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού αλλά και των εσόδων και 

εξόδων που είναι εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα θα έχει επίδραση στα κέρδη ή τις ζημίες που 

προκύπτουν από τις διεθνείς συναλλαγές. Ωστόσο, κάποιες πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι 

περισσότερο εκτεθειμένες στο άνοιγμα αποτίμησης σε σχέση με άλλες και αυτό οφείλεται 

στους ακόλουθους παράγοντες: 

 

 Το μέγεθος των εργασιών που συντελούνται από τις θυγατρικές κάθε πολυεθνικής 

επιχείρησης. 

 Τις λογιστικές μεθόδους αποτίμησης που χρησιμοποιούνται. 

 Τις χώρες τοποθεσίας των θυγατρικών τους. 

Επίσης, οι Suk et al. (2002) αναφέρουν οτι αυτές οι αλλαγές λόγω συναλλαγματικών 

διακυμάνσεων δεν επηρεάζουν τόσο άμεσα τις χρηματοροές των πολυεθνικών επιχειρήσεων 

όσο τις δυνατότητες αυτών των επιχειρήσεων να επιτύχουν μεγάλες χρηματοδοτήσεις, 

μεγαλύτερα κέρδη ανα μετοχή και γενικότερα την πορεία των μετοχών τους οσον αφορά την 

τιμή στα διεθνή χρηματιστήρια. Η αντιστάθμιση της έκθεσης στον κίνδυνο ισολογισμού 

(hedging balance-sheet exposure) συνεπάγεται την χρήση βραχυπρόθεσμων προθεσμιακών 

πράξεων για την αντιστάθμιση δυνητικών κερδών ή ζημιών (paper) που οφείλονται στα 

μακροπρόθεσμα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των θυγατρικών στο εξωτερικό. 

Ο ισολογισμός και τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού αποτιμώνται σύμφωνα με τις 

λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται αρκετά ομοιόμορφα από τις επιχειρήσεις, αλλά διαφέρουν 

από χώρα σε χώρα. Με άλλα λόγια, η έκθεση στον κίνδυνο ισολογισμού αποτελεί την 

λεγόμενη έκθεση μετατροπής που οφείλεται στην υποχρέωση των πολυεθνικών επιχειρήσεων 

να παρουσιάζουν μέσω των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων τους τα στοιχεία ενεργητικού 

και παθητικού τους αλλά και τα οικονομικά αποτελέσματά τους στο εξωτερικό στο εγχώριο 

νόμισμα της μητρικής εταιρίας. Ανάλογα με το είδος των εργασιών της επιχείρησης, ο 

ισολογισμός μπορεί να μην αποτελεί αξιόπιστη εικόνα των πραγματικών κερδών ή ζημιών που 

προέρχονται από μεταβολές/διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Παρ’ όλα αυτά 
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καταγράφονται σαν κέρδη και ζημίες στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στο τέλος του 

έτους και ως εκ τούτου τα στελέχη των επιχειρήσεων πρέπει πολύ συχνά να κάνουν ενέργειες 

που να αντισταθμίζουν μερικά ή ολικά την έκθεση από αυτό τον κίνδυνο. 

 

3) Η αντιστάθμιση της έκθεσης στο Οικονομικό Ανοιγμα (hedging economic exposure) είναι 

δυσκολότερη περίπτωση αντιστάθμισης από τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις. Στην ουσία η 

οικονομική έκθεση αναφέρεται στον βαθμό ευαισθησίας της μελλοντικής αξίας σε εγχώριο 

νόμισμα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης σε ενδεχόμενες 

μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αυτή η περίπτωση δεν απαιτεί εκτίμηση των 

άμεσων συναλλαγών ή των στοιχείων της λογιστικής έκθεσης, αλλά των αποτελεσμάτων μιας 

μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας πάνω στην συνολική κερδοφορία της επιχείρησης. 

Συνεπώς, η έκθεση αυτή είναι καθοριστικής σημασίας για την μακροχρόνια ανάπτυξη και 

ευρωστία μιας επιχείρησης, ενώ διαφοροποιείται από τις δύο παραπάνω στο γεγονός ότι 

παρουσιάζει υψηλό βαθμό υποκειμενικότητας που απορρέει από το γεγονός ότι ο υπολογισμός 

της βασίζεται στην οικονομική ανάλυση και στις προβλέψεις της επιχείρησης. Ο σκοπός από 

οικονομικής πλευράς της μεταβολής στην συναλλαγματική ισοτιμία είναι να μεταβάλλει τα 

κίνητρα των καταναλωτών και των παραγωγών. Μια υποτίμηση του νομίσματος μπορεί να 

αυξήσει τα έσοδα των εξαγωγέων και γενικότερα των επιχειρήσεων των οποίων τα προϊόντα 

είναι ανταγωνιστικά των εισαγόμενων ανεξάρτητα από το νόμισμα έκφρασης των 

βραχυπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού τους. Ολοι οι τύποι των 

αναμενόμενων μελλοντικών συναλλαγών μιας πολυεθνικής επιχείρησης που οδηγούν στο 

άνοιγμα συναλλαγής, οδηγούν ταυτόχρονα και στο οικονομικό άνοιγμα. Αυτό κυρίως 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι συναλλαγές αντιπροσωπεύουν τις ταμειακές ροές, οι οποίες με 

την σειρά τους επηρεάζονται από την διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Συνεπώς, 

και επιχειρήσεις που δεν εκτίθενται σε συναλλαγματικό άνοιγμα, δηλαδή σε συναλλαγματικό 

κίνδυνο, μπορούν να εκτεθούν σε οικονομικό κίνδυνο λόγω της άμεσης επίδρασης της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας πάνω στην συνολική κερδοφορία της επιχείρησης. Επίσης, ο 

Madura (2006) υποστηρίζει οτι οι βασικές κατηγορίες συναλλαγών που προκαλούν 

οικονομικό άνοιγμα, είναι αυτές που προκαλούν επίσης και άνοιγμα συναλλαγής και 

αποτελούνται απο τις εξής τρείς:  

 

α) Εξαγωγές σε εγχώριο νόμισμα  

β) Τοπικές Πωλήσεις  

γ) Εισαγωγές προμηθειών σε τοπικό νόμισμα 
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         Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως ακόμα και αν μια πολυεθνική εταιρία έχει αντισταθμίσει 

τις εισπράξεις και τις πληρωμές της που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και ταυτόχρονα δεν έχει 

υποχρεώσεις ή απαιτήσεις με αγορές του εξωτερικού αντισταθμίζοντας έτσι τον 

συναλλαγματικό κίνδυνο, δεν παύει να εκτίθεται σε λειτουργικό ή οικονομικό κίνδυνο λόγω 

του ότι τα μελλοντικά λειτουργικά κέρδη εξαρτώνται από τις διακυμάνσεις των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ωστόσο επειδή το λειτουργικό-οικονομικό άνοιγμα είναι πολύ 

δύσκολο να αντισταθμιστεί αναφέρεται συνήθως στη διεθνή βιβλιογραφία και ως 

υπολειμματικό άνοιγμα (residual exposure). 

 

4.3 Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Κάλυψη του Συναλλαγματικού Κινδύνου στις 

Πολυεθνικές Επιχειρήσεις (MNCs) 

 

        Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις με την επιτάχυνση της διεθνοποίησης προς μια παγκόσμια 

ολοκλήρωση μέσα απο την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και τις επιπτώσεις που έχει η μετά 

την κρίση εποχή για την ανταγωνιστικότητα τους (ασταθή παγκόσμια ανάπτυξη) έχουν 

οδηγηθεί σήμερα σε αναθεώρηση των πολιτικών τους σχετικά με τη θεωρία της διαχείρισης 

του ρίσκου (risk management). Οπως και οι Ταμπακούδης και Σουμπενιώτης (2015) 

αναφέρουν, οι κίνδυνοι που μπορεί να επηρεάζουν τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και να 

σχετίζονται με τη διαχειρίση του ρίσκου μπορεί να είναι πολλοί (π.χ μεταβολές σε τιμές των 

εμπορευμάτων, επιτοκίων, μετοχών και συναλλαγματικών ισοτιμιών). Επομένως, η 

αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου, δηλαδή  η διεξαγωγή συναλλαγών που 

μειώνουν την έκθεση στον συναλλαγματικό κίνδυνο (foreign-exchange exposure) κάποιου 

επενδυτή γενικότερα ή μιας πολυεθνικής επιχείρησης ή ακόμα και τον κίνδυνο ζημιών από τις 

διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα 

για τους αρμόδιους  που διαχειρίζονται την χρηματοοικονομική λειτουργία των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές καθώς έχει άμεση επίδραση στη λειτουργία των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων. Επίσης, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις λόγω και της παγκόσμιας 

δραστηριότητας τους για να διατηρήσουν την κερδοφορία τους πλέον χρησιμοποιούν διάφορες 

τεχνικές και χρηματοοικονομικά εργαλεία πού στόχο έχουν κυρίως να περιορίζουν την έκθεσή 

τους στο Άνοιγμα Συναλλαγής (Transaction Exposure). Βέβαια, η αντιστάθμιση στις διάφορες 

εκφάνσεις του συναλλαγματικού κίνδυνου γενικότερα σαν έννοια αναγνωρίζει οτι μια 

πολυεθνική επιχείρηση ωφείλει να λάβει θέσεις μέσα απο συγκεκριμένες στρατηγικές 

συνολικά έτσι ώστε να προστατεύσει το σύνολο των επιχειρήσεων της, θυγατρικές και 

παραγωγικές μονάδες σε ξένες χώρες όπως και την μητρική στη χώρα προέλευσης από τα εξής: 
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    1) την απώλεια της αξίας των συναλλαγών της λόγω συναλλαγματικών διαφορών στις 

ισοτιμίες διαφόρων νομισμάτων,  

   2) την έκθεση στο Άνοιγμα Αποτίμησης (Translation Exposure)  

   3) την έκθεση στο Οικονομικό Άνοιγμα (Economic Exposure).  

        Μια αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου επιτυγχάνεται συνολικά όταν οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις μπορούν να ελαχιστοποιήσουν περισσότερο τον συναλλαγματικό 

κίνδυνο που εκτείθενται ενώ παράλληλα περιορίζουν και οσο το δυνατόν περισσότερο το 

Οικονομικό τους Ανοιγμα, που γενικά θεωρείται δύσκολο να αντισταθμιστεί. Για να γίνει όμως 

κάτι τέτοιο, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις καταφεύγουν συνήθως σε ορισμένες τεχνικές ή 

στρατηγικές παγκόσμιας εμβέλειας, οι οποίες είναι οι εξής:  

1) Μείωση του κόστους παραγωγής με μεταφορά εγκαταστάσεων παραγωγής σε χώρες 

χαμηλού κόστους 

2) Ανάθεση της παραγωγής σε χώρες και κυρίως σε εξωτερικές επιχειρήσεις με χαμηλό 

εργατικό κόστος (οutsoutcing) 

3) Διαφοροποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών και διεύρυνση πωλήσεων σε 

πελάτες σε όλο τον κόσμο 

4) Επένδυση συνεχώς στην έρευνα και την ανάπτυξη για προσφορά και καθιέρωση 

καινοτόμων προϊόντων σε υψηλότερη τιμή ανεξαρτήτως διακυμάνσεων ισοτιμίων. 

5) Χρήση παράγωγων προϊόντων για αντιστάθμιση έναντι μεταβολών των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών 

 

4.4 Αντιστάθμιση Συναλλαγματικού Κίνδυνου (Foreign Exchange Risk) με τη χρήση 

Χρηματοοικονομικών Παράγωγων Προϊόντων (Hedging Techniques with Financial Tools) 

 

        Οι Eiteman et al. (2016) δηλώνουν οτι η σύγχρονη χρηματοοικονομική διοίκηση των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων περιλαμβάνει τη χρήση και την αγορά παράγωγων προϊόντων είτε 

για την επίτευξη κερδοσκοπικών κινήσεων (speculation) είτε για την κάλυψη των 

διακυμάνσεων των ισοτιμιών κινδύνων σχετικά με τις καθημερινές ταμειακές ροές των 

επιχειρήσεων (hedging).Η συνεχώς μεγαλύτερη επιρροή των πολυεθνικών επιχερήσεων απο 

την αγορά συναλλάγματος σε αρκετές απο τις λειτουργίες τους και ιδιαίτερα λόγω και του 

εύρους των συναλλαγών (π.χ δάνεια, εισπράξεις-πληρωμές, ομολόγα) που έχουν σε διάφορα 

νομίσματα έχει οδηγήσει πρώτα στην ανάγκη για ακριβέστερες προβλέψεις προκειμένου να 



 

 

45 

γίνεται σωστή επιλογή των μεθόδων αντιστάθμισης που χρησιμοποιούνται αναλόγως την 

περίπτωση. Στις πολυεθνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται συνήθως διάφορες τεχνικές και 

μεθοδολογίες αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου. Μια μεθοδολογία που συνήθως 

προτιμάται και απο τις επιχειρήσεις λόγω του χαμηλού κόστους είναι αυτή της εσωτερικής 

αντιστάθμισης. Οπώς υποδηλώνει και το όνομα της περιλαμβάνει ως επί το πλείστον τη 

χρήση εσωτερικών πόρων και τεχνικών για την επίλυση ορισμένων τύπων της έκθεσης 

συναλλάγματος. Υπάρχουν γενικότερα αρκετές τεχνικές εσωτερικής αντιστάθμισης στις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις ενώ οι σημαντικότερες είναι συνήθως οι ακόλουθες:  

 

 Τιμολόγηση (Invoicing) 

 Τιμολογιακή Πολιτική (Pricing Policy) 

 Αντιστοίχιση (Matching) 

 Συμψηφισμός (Netting-Νatural Ηedge) 

 Κύρια αντιστάθμιση και αντιστάθμισμα (Leading and Lagging) 

 

        Ωστόσο, παρόλη τη χρησιμότητα της η μεθοδολογία της εσωτερικής αντιστάθμισης 

επιφέρει αρκετούς περιορισμούς στην αποτελεσματική διαχείριση του συναλλαγματικού 

κινδύνου. Επομένως, αν και πιο υψηλού κόστους μια άλλη μεθοδολογία, η μεθοδολογία της 

εξωτερικής αντιστάθμισης, προτιμάται περισσότερο απο τους διαχειριστές (Τreasurers) των 

περισσότερων πολυεθνικών επιχειρήσεων παγκοσμίως. Με βάση λοιπόν, τη μεθοδολογία της 

εξωτερικής αντιστάθμισης αξίζει να αναφερθεί οτι υπάρχουν διάφορες τεχνικές που 

απαιτούν και σε μεγάλο βαθμό τη συνδρομή των διεθνών χρηματαγορών όπως είναι η 

προθεσμιακή πράξη (προθεσμιακά συμβόλαια νομισμάτων) που αποτελεί κλασσικό τρόπο 

αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου στις πολυεθνικές επιχειρήσεις αλλά δεν είναι 

και ο μόνος. Επίσης, αρκετά συχνά χρησιμοποιούνται και διάφορα εργαλεία της χρηματαγοράς 

όπως: 

 

α) Προθεσμιακά συμβόλαια (Forward Contracts) 

β) Τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Future Contracts) 

γ) Τα Δικαιώματα Προαίρεσης (Options) και 

δ) Οι ανταλλαγές (Swaps)  
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υπό την προϋπόθεση ότι οι αγορές είναι αποτελεσματικές και το κόστος όλων αυτών των 

εργαλείων είναι σχεδόν το ίδιο. Τέλος, όταν υπάρχουν ατέλειες σε κάποια συγκεκριμένη αγορά 

που δραστηριοποιείται μια πολυεθνική επιχείρηση, η προθεσμιακή αγορά είναι συνήθως ο 

φθηνότερος τρόπος αντιστάθμισης (hedging) του συναλλαγματικού κινδύνου και αυτό γιατί 

το κόστος των συναλλαγών είναι χαμηλό, η ρευστότητα της αγοράς είναι αρκετά υψηλή και 

μόνο μια χρηματική ροή είναι απαραίτητη. 

       Στο παρακάτω διάγραμμα10 απεικονίζεται η ποσοστιαία επιλογή των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων παγκοσμίως σχετικά με την χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων για 

αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου : 

 

Πηγή: Marshall (2012)

 

Διάγραμμα 2: Ποσοστιαία επιλογή χρηματοοικονομικών εργαλείων αντιστάθμισης του συναλλαγματικού 

κινδύνου των πολυεθνικών επιχειρήσεων παγκοσμίως  

 

 

 

4.4.1 Προθεσμιακή Αγορά Συναλλάγματος-Προθεσμιακές Πράξεις (Forward Contracts) 

 

        Η Προθεσμιακή Πράξη Συναλλάγματος (Forward-Exchange Contract) όπως είναι 

γνωστό αποτελεί ένα συμβόλαιο σταθερής τιμής που συνάπτεται σήμερα για παράδοση ενός 

ορισμένου ποσού κάποιου νομίσματος σε μια προκαθορισμένη μελλοντική ημερομηνία. Η 

                                                 
10  http://www.marketoracle.co.uk/Article37547.html  
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προκαθορισμένη μελλοντική ημερομηνία καλείται ημερομηνία διακανονισμού (settlement 

date). Η προσυμφωνημένη τιμή καλείται προθεσμιακή ισοτιμία (forward-exchange rate). 

Τυπικά, σε αυτά τα συμβόλαια προθεσμιακών πράξεων δεν λαμβάνουν χώρα πληρωμές 

μεταξύ των αντισυμβαλλομένων σήμερα. Η ανταλλαγή πραγματοποιείται σε προκαθορισμένη 

μελλοντική ημερομηνία. Επίσης, τυπικά το συμβόλαιο της προθεσμιακής πράξης ορίζει ότι 

δεν είναι απαραίτητο να ανταλλαγούν τα συνολικά ποσά στην ημερομηνία διακανονισμού. 

Αντίθετα, επειδή στόχος είναι η αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου από τυχόν 

μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας, μόνο η διαφορά (καθαρό ποσό-net amount) μεταξύ 

προθεσμιακής και τρέχουσας ισοτιμίας που επικρατεί στην ημερομηνία διακανονισμού θα 

πρέπει να καταβληθεί. Οι προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να αντισταθμίσουν τον συναλλαγματικό κίνδυνο των μελλοντικών 

πληρωμών για εισαγωγές ή των μελλοντικών εισπράξεων για εξαγωγές στις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί οτι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις μπορεί να 

αντισταθμίσουν μέσω των προθεσμιακών συμβολαίων με επιλεκτικό τρόπο την έκθεση τους 

σε συναλλαγματικό κίνδυνο ανάλογα και με τις ανάγκες των χρηματοροών τους ενώ αυτός ο 

τρόπος θεωρείται εξαιρετικά χρήσιμος και προτιμάται απο τις πολυεθνικές επιχειρήσεις για 

αντιστάθμιση του ανοίγματος συναλλαγής (Transaction Exposure).  

         Εκτός όμως από την κάλυψη του συναλλαγματικού κινδύνου, η προθεσμιακή αγορά 

συναλλάγματος δίνει την δυνατότητα και για κερδοσκοπικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, 

μια προθεσμιακή πράξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιλεκτικά από πολυεθνικές επιχειρήσεις 

όπως και απο τους μεμονωμένους επενδυτές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές 

βασισμένοι στην άποψη τους σχετικά με την κατεύθυνση της ισοτιμίας ενός νομίσματος. Με 

άλλα λόγια κατι τέτοιο σημαίνει οτι πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα και συχνά 

εφαρμόζουν τετοιού είδους τακτικές για να κερδοσκοπήσουν (speculation). Σε αυτό το σημείο 

θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι διακυμάνσεις της προθεσμιακής ισοτιμίας οφείλονται κατά 

κύριο λόγο σε δύο μεταβλητές: 

 

Α) Διακυμάνσεις στην τρέχουσα ισοτιμία στις οποίες οφείλεται το μεγαλύτερο μέρος του 

συναλλαγματικού κινδύνου. 

Β) Διακυμάνσεις στις μονάδες ανταλλαγής που προέρχονται από τις μικρής κλίμακας 

μεταβολές στην διαφορά μεταξύ των επιτοκίων.   

 

       Ωστόσο, η γενικότερη πολιτική των διεθνών τραπεζών και των άλλων 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι να αντισταθμίζουν τον συναλλαγματικό κίνδυνο 
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χρησιμοποιώντας βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές νομισμάτων, γιατί η αγορά τους 

χαρακτηρίζεται από υψηλότερη ρευστότητα. Επίσης, πολλοί μεμονωμένοι επενδυτές και 

οργανισμοί χρησιμοποιούν την αγορά των προθεσμιακών συμβολαίων νομισμάτων εξαιτίας 

του γεγονότος ότι σε αυτήν την αγορά ο κίνδυνος αθέτησης (default risk) είναι σημαντικά 

περιορισμένος. Ο πιστωτικός κίνδυνος των προθεσμιακών πράξεων απορέει από το γεγονός 

ότι ένα τέτοιο συμβόλαιο συνιστά στην ουσία υποχρέωση που θα πρέπει να εκπληρωθεί στο 

μέλλον σε προκαθορισμένη ημερομηνία και κάποιο από τα δύο μέρη μπορεί να μην επιθυμεί 

ή να μην είναι σε θέση να εκπληρώσει αυτή την υποχρέωση. 

 

Στη διαδικασία αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου η προθεσμιακή πράξη 

(Forward Contract) εξειδικεύεται: 

 

Α) Στο νόμισμα στο όποιο η επιχείρηση/πελάτης θα πληρώσει 

Β) Στο νόμισμα στο οποίο η επιχειρήση/πελάτης θα αποκτήσει 

Γ) Στη ποσότητα του νομίσματος που θα αποκτηθεί από την επιχείρηση 

Δ) Στο επιτόκιο στο οποίο η επιχείρηση θα πραγματοποιήσει την προθεσμιακή ανταλλαγή 

νομισμάτων, το οποίο ονομάζεται προθεσμιακό επιτόκιο 

Ε) Στη μελλοντική προκαθορισμένη ημερομηνία στην οποία η ανταλλαγή νομισμάτων θα 

λάβει χώρα 

 

4.4.2 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures Contracts) 

 

      Ένα μελλοντικό συμβόλαιο συναλλάγματος (Future) σύμφωνα με τη διεθνή 

βιβλιογραφία αποτελεί και αυτό ένα είδος προθεσμιακού συμβολαίου με την έννοια ότι 

προβλέπει την διαδικασία ανταλλαγής ενός νομίσματος με ένα άλλο σε μια προκαθορισμένη 

χρονική στιγμή σε τιμές που καθορίζονται σήμερα. Από την άλλη πλευρά, η κύρια διαφορά 

τους έγκειται στο γεγονός ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έχουν τυποποιημένη 

μορφή αφού αποτελούν τυποποιημένες εμπορικές συμβάσεις που υπόκεινται σε καθημερινό 

διακανονισμό ενώ διαπραγματεύονται και γίνονται αντικείμενο αγοραπωλησίας σε 

οργανωμένα χρηματιστήρια Παραγώγων (Futures Markets). Πιο συγκεκριμένα, τα 

συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι συμβάσεις που αφορούν συμφωνίες 

αγοραπωλησίας ενός τίτλου σε τιμή που είναι καθορισμένη την στιγμή υπογραφής του 

συμβολαίου, ενώ η παράδοση και η πληρωμή λαμβάνουν χώρα σε μια καθορισμένη 

μελλοντική ημερομηνία.  
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        Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης 

είναι το γεγονός ότι καθώς αποτελούν διαπραγματευόμενα χρηματοοικονομικά προϊόντα στα 

σχετικά χρηματιστήρια μπορούν να γίνουν αντικείμενο αγοραπωλησίας οποιαδήποτε χρονική 

στιγμή πριν από την λήξη τους, ενώ η τιμή τους αποτελεί αντικείμενο καθημερινής 

διαπραγμάτευσης στα χρηματιστήρια παραγώγων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης 

αποτελούν αρκετά χρήσιμα εργαλεία για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και χρησιμοποιούνται 

κατά κύριο λόγο για την εξάλειψη της αβεβαιότητας αναφορικά με τις μελλοντικές πληρωμές 

και την κάλυψη του συναλλαγματικού κινδύνου. Βέβαια, όπως και οι Suk et al. (2002) 

υποστηρίζουν, οι καθορισμένες ημερομηνίες ωρίμανσης των ΣΜΕ μόνο σε τέσσερις μέρες τον 

χρόνο (κάθε 3η Τετάρτη των μηνών Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου, Δεκεμβρίου) 

δυσκολεύουν την συχνή χρήση αυτών απο τις πολυεθνικές επιχειρήσεις ως μέθοδο 

αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου λόγω των εξειδικευμένων αναγκών για 

διαφορετικά και πολύπλοκα χρονικά διαστήματα, ενισχύοντας έτσι τη χρήση περισσότερων 

προθεσμιακών συμβολαίων (Forward Contracts). Επιπλέον, όπως ο Butler (2008) αναφέρει, 

απο τα βασικά μειονεκτήματα που περιορίζουν την χρήση των ΣΜΕ για αντιστάθμιση του 

συναλλαγματικού κινδύνου στις πολυεθνικές επιχειρήσεις αποτελεί ο μικρός αριθμός των 

συμβολαίων που διατίθενται παγκοσμίως που συνήθως αφορούν μικρούς χρόνους ωρίμανσης 

και συγκεκριμένα νομίσματα. Παρόλα αυτά τα αρνητικά που έχουν τα ΣΜΕ και κυρίως την 

δυσκολία να επιτύχουν ακριβής αντιστάθμιση λόγω των διαφορετικών χρόνων ωρίμανσης, σε 

ορισμένες περιπτώσεις που οι τυποποιημένοι παράγοντες ταιριάζουν με τις προϋποθέσεις 

αντιστάθμισης, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις προτιμούν να επιλέγουν τέτοια παράγωγα 

προϊόντα για αντισταθμίσουν την έκθεσή τους σε συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς έχουν 

χαμηλό κόστος. Επίσης, πολλές φορές οταν υπάρχει ταύτιση στο νόμισμα και στο χρόνο 

ωρίμανσης προκύπτει συνήθως το κόστος αντιστάθμισης να είναι παρόμοιο με αυτό που 

απαιτεί η χρήση προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος.  

       Ωστόσο, είναι πιθανό η χρήση ΣΜΕ που διαπραγματεύονται διεθνώς να μην αντιστοιχεί 

ούτε στο νόμισμα ούτε και στο χρόνο ωρίμανσης με την έκθεση σε κίνδυνο που προκύπτει απο 

τις διεθνείς συναλλαγές των πολυεθνικών επιχειρήσεων, όποτε σε αυτή την περίπτωση 

κρίνεται αρκετά επιτυχημένη μια αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου με χρήση 

ΣΜΕ με την τακτική delta cross hedging. Η συγκεκριμένη τακτική θεωρείται εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσα, καθώς καλύπτει την έκθεση των πολυεθνικών επιχειρήσεων στις διακυμάνσεις 

των διάφορων συναλλαγματικών ισοτιμιών κατα τις εισπράξεις και πληρωμές που επιφέρει η 

εισαγωγή πρώτων υλών και εμπορευμάτων απο διάφορες χώρες και γενικότερα απο την 

άσκηση των εξαγωγικών τους δραστηριότητων διεθνώς. Επίσης, ο τρόπος αντιστάθμισης με 
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χρήση ΣΜΕ διαφορετικού νομίσματος (συνήθως είναι νόμισμα περισσότερο 

διαπραγματέυσιμο π.χ USD) μπορεί να έχει χαμηλότερο κόστος παρόλο που εμπλέκονται 

παραπάνω απο δύο νόμισματα και συνηθίζεται απο τις πολυεθνικές επιχειρήσεις λογω του 

εύρους των δραστηριοτήτων του. Το κόστος αντιστάθμισης σε τέτοιες περιπτώσεις εξαρτάται 

και απο τη σχέση του νομίσματος που εκτίθεται σε ορισμένη χρονική στιγμή σε 

συναλλαγματικό κίνδυνο μια πολυεθνική επιχείρηση με το νόμισμα που χρησιμοποιείται για 

την αγορά ή την πώληση των ΣΜΕ. Επιπλέον, σε μια σύναψη ΣΜΕ όπως είναι ευρέως γνωστό 

συμμετέχουν πάντα ένας πωλητής συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης που συμφωνεί να 

παραδώσει τον υποκείμενο τίτλο (underlying asset) σε μία μελλοντική ημερομηνία, 

εισπράττοντας ως αντίτιμο μια συγκεκριμένη τιμή (τιμή πράξης του ΣΜΕ) και ένας αγοραστής 

που αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλάβει το χρηματοοικονομικό προϊόν πληρώνοντας 

αυτή τη συγκεκριμένη τιμή. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις εξυπηρετούν κυρίως το σκοπό της εξάλειψης της αβεβαιότητας σχετικά με 

παράγοντες οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν τις μελλοντικές χρηματοροές τους διεθνώς 

σχετικά με τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις τους σε διεθνή κλίμακα. Ο όρος "θέση" 

περιγράφει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται με την αγορά ή πώληση 

ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος. Στα futures (όπως και στα forwards) υπάρχουν δύο ειδών 

θέσεις:  

 

 Θέση Αγοράς (Long position) σε future την οποία παίρνει ο αγοραστής του future  

 Θέση Πώλησης (Short position) σε future την οποία παίρνει ο πωλητής του future 

 

       Συχνά, προκειμένου να αντισταθμίσουν με τη χρήση ΣΜΕ τον συναλλαγματικό κίνδυνο 

που προκύπτει απο τις ταμειακές τους ροές λόγω και των εισπράξεων και των πληρωμών που 

δέχονται και πραγματοποιούν σε διάφορα νομίσματα στις διάφορες χώρες και στις διεθνείς 

χρηματοπιστωτικές αγορές, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις λαμβάνουν ή αγοράζουν (long) θέσεις 

αγοράς σε future με την προοπτική να πουλήσουν (Short) αυτές τις θέσεις σε μεταγενέστερο 

χρονικό διάστημα ή το ανάποδο σύμφωνα με τις προβλέψεις τους σχετικά με τις διακυμάνσεις 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Η αντιστάθμιση κινδύνου αγοράζοντας futures (long hedge):  

 στοχεύει να εξαλείψει την απώλεια που θα έχει ένας μια επιχείρηση από μια ανεπιθύμητη 

αύξηση της τιμής ενός αγαθού.  
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 εξαλείφει παράλληλα τα κέρδη που θα μπορούσε να έχει η επιχείρηση από μια ενδεχόμενη 

μείωση της τιμής ενός αγαθού.  

 Πραγματοποιείται με θέση αγοράς σε futures  

Αντίστοιχα: 

Η αντιστάθμιση κινδύνου πουλώντας futures (short hedge): 

 στοχεύει να εξαλείψει την απώλεια που θα έχει μια επιχείρηση από μια ανεπιθύμητη μείωση 

της τιμής ενός αγαθού.  

 εξαλείφει όμως παράλληλα τα κέρδη που θα μπορούσε να έχει μια επιχείρηση από μια 

ενδεχόμενη αύξηση της τιμής ενός αγαθού.  

 Πραγματοποιείται με θέση πώλησης σε futures  

 

4.4.3 Δικαιώματα Προαίρεσης (Options) 

 

       Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (Options) σε αντίθεση με τα παραπάνω που 

αναφέρθηκαν αποτελούν χρηματοοικονομικά εργαλεία τα οποία παρέχουν στον αγοραστή 

τους το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να αγοράσει ή να πουλήσει μια συγκεκριμένη 

ποσότητα συναλλάγματος σε μια προκαθορισμένη τιμή, που ονομάζεται τιμή εξάσκησης του 

δικαιώματος (exercise price) και σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή μέχρι την λήξη του 

συμβολαίου δικαιώματος προαίρεσης. Η ημερομηνία πέρα από την οποία ο κάτοχος του 

δικαιώματος προαίρεσης δεν μπορεί να το εξασκήσει ονομάζεται ημερομηνία λήξης 

(expiration date), ενώ ο χρόνος που μεσολαβεί από την στιγμή της σύναψης του συμβολαίου 

μέχρι την ημερομηνία λήξης του ονομάζεται διάρκεια (maturity) του δικαιώματος. 

Συγκεκριμένα, ένα δικαίωμα προαίρεσης αποτελεί ένα συμβόλαιο με το οποίο ο πωλητής 

προσφέρει το δικαίωμα αυτό στον αγοραστή με αντάλλαγμα μια καθορισμένη τιμή που 

καλείται τιμή δικαιώματος (Option Premium). Οταν ο αγοραστής/κάτοχος ενός 

δικαιώματος προαίρεσης αποκτά το δικαίωμα αγοράς ενός ποσού συναλλάγματος από τον 

πωλητή έχουμε ένα δικαίωμα αγοράς (Call Option). Από την άλλη πλευρά, όταν ο κάτοχος 

του δικαιώματος προαίρεσης αποκτά το δικαίωμα πώλησης μιας συγκεκριμένης ποσότητας 

συναλλάγματος στην τιμή εκτέλεσης που προβλέπεται στο συμβόλαιο, τότε μιλάμε για ένα 

δικαίωμα πώλησης (Put Option). 

         Όπως και τα προηγούμενα χρηματοοικονομικά εργαλεία που αναφέρθηκαν, έτσι και τα 

συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (Options) παρέχουν την δυνατότητα κάλυψης του 
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συναλλαγματικού κινδύνου στις πολυεθνικές επιχειρήσεις και χρησιμοποιούνται αρκετά απο 

αυτές. Επίσης, σημαντικό πλεονέκτημα που έχει η αντιστάθμιση με συμβόλαια δικαιωμάτων 

προαίρεσης (Options) είναι οτι ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στις πολυεθνικές επιχειρήσεις 

να εξασφαλίσουν τις θέσεις τους σε σχέση με την έκθεση τους σε συναλλαγματικό κίνδυνο σε 

περίπτωση που αλλάξουν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες επηρεάζοντας αρνητικά τις  

υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις τους. Ωστόσο, με αυτού του είδους την αντιστάθμιση  

επιτυγχάνεται o μη περιορισμός και η πλήρης βεβαιότητα οτι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις 

έχουν την δυνατότητα να ευνοούνται απο τις διακυμάνσεις των ισοτιμιών σε περίπτωση που 

κινηθούν θετικά. Βέβαια, για να επιτευχθεί αυτή η διευκόλυνση όταν οι συναλλαγματικές 

διακυμάνσεις κινούνται προς την θετική κατεύθυνση για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις υπάρχει 

κάποιο κόστος αγοράς του δικαιώματος προαίρεσης (Option Premium), το οποίο αφαιρείται 

απο αυτήν την κερφοδορία σε περίπτωση που δεν ασκηθεί το δικαίωμα και οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις μπορεί και να χάσουν απο αυτή τη στρατηγική αν δεν καλυφθεί το κόστος αγοράς 

του δικαιωμάτων προαίρεσης (Options) και χρησιμοποιήσουν την τρέχουσα αγορα 

συναλλάγματος για τις συναλλαγές τους στα διάφορα νομίσματα.  

        Η αντιστάθμιση με χρήση δικαιωμάτων προαίρεσης διαφέρει επίσης σημαντικά από την 

αντιστάθμιση με χρήση ΣΜΕ. Οι διαφορές αυτές δεν καθιστούν το ένα είδος παραγώγου 

προϊοντος καλύτερο από το άλλο. Συνήθως ανάλογα 1) με το είδος της αντιστάθμισης, 2) το 

χρόνο διάρκειας, 3) τη μεταβλητότητα που παρουσιάζει ο υποκείμενος τίτλος ή το αγαθό, 4) 

την αποστροφή κίνδυνου που έχει ο αντισταθμιστής, 5) το χρόνο που διαθέτει για να 

διαχειριστεί τη θέση αντιστάθμισης καθώς και 6) το κόστος που συνδέεται με την απόκτηση 

της θέσης γίνεται η επιλογή αντιστάθμισης μέσω συμβολαίων ΣΜΕ, μέσω δικαιωμάτων 

προαίρεσης (Options) ή ακόμα σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω συνδυασμού και των δύο 

αυτών παράγωγων προϊόντων. Τέλος, σύμφωνα με τον Shapiro (2010,σελ 391) <<Tα 

δικαιώματα προαίρεσης (currency options) αποτελούν ένα εξαιρετικό εργαλείο αντιστάθμισης 

σε καταστάσεις στις οποίες η ποσότητα του συναλλάγματος που πρέπει να εισπραχθεί ή να 

πληρωθεί είναι μη προκαθορισμένη>>. 

 

4.4.4 Συμφωνίες Ανταλλαγής Συναλλάγματος (Currency Swaps and Interest Rate 

Swaps) 

 

       Η αγορά ανταλλαγών (Swap market) αποτελεί ίσως την πιο σημαντική εξέλιξη που 

σημειώθηκε στις διεθνείς κεφαλαιαγορές την περασμένη δεκαετία. Αυτή η εξέλιξη έχει 

μεταβάλει ριζικά την οπτική γωνία κάτω από την οποία οι πολυεθνικές επιχειρήσεις 
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χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες τους διεθνώς, στοχεύοντας παράλληλα να αντισταθμίσουν 

και τον συναλαγματικό κίνδυνο στον οποίο εκτίθενται μέσα και απο την συμμετοχή μεγάλων 

εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών, οι οποίες εξετάζουν εναλλακτικές μεθόδους για τη 

χρηματοδότηση και την διεκπεραίωση των συναλλαγών τους στα διάφορα νομίσματα. 

Σύμφωνα με τους Goswami et al. (2014), οι πολυεθνικές επιχειρήσεις με οικονομική έκθεση 

χρησιμοποιούν κατά προτίμηση συμβάσεις ανταλλαγής συναλλάγματος μαζί με 

μακροπρόθεσμα χρέη αντί να χρησιμοποιούν το ίδιο το εγχώριο ή το εξωτερικό χρέος για τις 

μακροπρόθεσμες ανάγκες χρηματοδότησής τους. Με τον όρο ανταλλαγή (Swap) ουσιαστικά 

αναφερόμαστε σε μια συμφωνία ανταλλαγής (exchange) μεταξύ δύο διαφορετικών ειδών 

πληρωμών-χρηματοροών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο μέλλον. Οι ανταλλαγές 

αυτές υπάρχουν επειδή διαφορετικού μεγέθους και διαφορετικών δραστηριοτήτων 

πολυεθνικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν διαφορετικές ανάγκες χρηματοδότησης και 

διαφορετικό βαθμό πρόσβασης στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Συνεπώς, αυτές οι 

ποιοτικές και ποσοτικές διαφορές σε δανειακές ανάγκες των επιχειρήσεων, αλλά και ο 

διαφοροποιημένος βαθμός προσβασιμότητας στις διεθνείς αγορές για την άντληση των 

απαιτούμενων κεφαλαίων και κάλυψη του συναλλαγματικού κινδύνου, οδήγησαν στη 

δημιουργία των ανταλλαγών νομισμάτων. Επίσης, σε περιόδους έντονων συναλλαγματικών 

διακυμάνσεων τα διάφορα άλλα χρηματοικονομικά παράγωγα εργαλεία (forwards, options, 

futures, money market positions) μπορεί να μην λειτουργούν αποτελεσματικά ή να είναι 

διαθέσιμα μόνο για συγκεκριμένες περιπτώσεις νομισμάτων με αποτέλεσμα πολλές 

πολυεθνικές επιχειρήσεις να στρέφονται προς την κατεύθυνση των συμφωνιών ανταλλαγής 

συναλλάγματος (Swaps) προκειμένου να διασφαλίσουν διάφορα ζητήματα, όπως οι αξίες των 

εξαγωγών-εισαγωγών τους, οι δανειακές υποχρεώσεις τους που υπόκεινται σε ξένα νομίσματα 

κ.α.  

        Η βάση της ανταλλαγής (swap) συναλλάγματος στηρίζεται στην φιλοσοφία πως για την 

μετατροπή ενός περιουσιακού στοιχείου (ομόλογα, μετοχές) ή μιας υποχρέωσης από ένα 

νόμισμα σε ένα άλλο θα πρέπει να παρεμβληθεί όχι μόνο μια ανταλλαγή τοκομεριδίων (τόκων) 

αλλά και του τελικού κεφαλαίου. Με άλλα λόγια, μια Συμφωνία Ανταλλαγής Συναλλάγματος 

αποτελεί μια συμφωνία ανάμεσα σε δύο συμβαλλόμενα μέρη (π.χ δυο πολυεθνικές 

επιχειρήσεις) κατά την οποία τα δύο μέρη συμφωνούν να ανταλλάξουν τις πληρωμές τόκων 

και το κεφάλαιο σε ένα νόμισμα (π.χ $) με τις πληρωμές τόκων και το κεφάλαιο σε ένα άλλο 

νόμισμα (π.χ £). Επιπλέον, τα κεφάλαια που ανταλλάσσονται αρχικά είναι περίπου τα ίδια και 

για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (Ονομαστικά κεφάλαια), βάση της ισοτιμίας κατά την 

σύναψη της συμφωνίας, ωστόσο τα κεφάλαια που ανταλλάσσονται κατά την λήξη της 



 

 

54 

συμφωνίας ανταλλαγής δεν είναι απαραίτητο να έχουν την ίδια αξία. Σε μια τέτοιου είδους 

συμφωνία ανταλλαγής συναλλάγματος οι πληρωμές και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

μπορεί να γίνονται βάση σταθερού επιτοκίου (Fixed-to-fixed ή straight currency swap), 

επίσης μπορεί να γίνονται και βάση κυμαινόμενου επιτοκίου (Floating-to-floating ή 

currency basis swap). Τέλος, υπάρχει και η περίπτωση η συμφωνία ανταλλαγής να προβλέπει 

ότι το ένα μέρος θα πραγματοποιεί πληρωμές βάση σταθερού επιτοκίου ενώ το άλλο μέρος 

βάση κυμαινόμενου επιτοκίου (Fixed-to-floating ή Currency interest rate swap). Η πιο 

συνήθης μορφή συμφωνιών ανταλλαγής συναλλάγματος περιλαμβάνει την ανταλλαγή 

πληρωμών-χρηματοροών κυμαινόμενου επιτοκίου (εξαμηνιαίο LIBOR) σε αμερικάνικα 

δολάρια με πληρωμές που πραγματοποιούνται βάση σταθερού επιτοκίου σε κάποιο άλλο 

νόμισμα και την ανταλλαγή των κεφαλαίων στην λήξη. Μάλιστα, θα πρέπει σε αυτό το σημείο 

να γίνει κατανοητή η διαφορά μεταξύ των βραχυπρόθεσμων συμφωνιών ανταλλαγής 

συναλλάγματος που χρησιμοποιούν κατά βάση οι διαπραγματευτές (traders) και των 

μακροπρόθεσμων ανταλλαγών τοκομεριδίων και κεφαλαίου που χρησιμοποιούνται απο τις 

μεγάλες πολεθνικές επιχειρήσεις και τους διάφορους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς. Συγκεκριμένα, οι βραχυπρόθεσμες συμφωνίες ανταλλαγής συναλλάγματος 

(short-term foreign exchange swaps) προβλέπουν την αγορά ενός νομίσματος σε μια 

καθορισμένη ημερομηνία και την πώληση του σε μια άλλη ημερομηνία στο μέλλον. Από την 

άλλη πλευρά μακροπρόθεσμες συμφωνίες ανταλλαγής τοκομεριδίων και κεφαλαίου (interest-

rate and currency swaps) περιλαμβάνουν δύο μέρη ανταλλαγών: 

 

 α) Ανταλλαγή επιτοκίου, πρόκειται για μια συμφωνία ανταλλαγής πληρωμών σταθερού 

επιτοκίου με πληρωμές κυμαινόμενου επιτοκίου, συνήθως πρόκειται για εξαμηνιαίο LIBOR.  

 

β) Ανταλλαγή νομισμάτων, πρόκειται όπως αναφέραμε και πιο πάνω για μια συμφωνία 

ανταλλαγής τόκων (πληρωμές σταθερού επιτοκίου) και κεφαλαίου εκφρασμένων σε ένα 

νόμισμα με τόκους (πληρωμές κυμαινόμενου επιτοκίου) και κεφάλαιο σε κάποιο άλλο 

νόμισμα που συνήθως είναι το δολάριο.  

 

       Καθίσταται συνεπώς σαφές πως μια μακροπρόθεσμη συμφωνία ανταλλαγής 

συναλλάγματος αποτελεί μια αρκετά σύνθετη διαδικασία, αφού στην πράξη είναι αρκετά 

δύσκολο να βρεθεί κάποιος αντισυμβαλλόμενος που να επιθυμεί ακριβώς το αντίστροφο. Στην 

πράξη όμως, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν κάποιον χρηματοοικονομικό 

ενδιάμεσο προκειμένου να εντοπίσει τον αντίστοιχο αντισυμβαλλόμενο για την υπογραφή της 
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συμφωνίας ανταλλαγής. Με αυτές τις συμφωνίες ανταλλαγής συναλλάγματος, οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις μπορούν να αντλήσουν σημαντικά κεφάλαια σε ξένες αγορές, τα οποία έχουν 

χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τα αντίστοιχα που μπορούν να αντλήσουν στις εγχώριες 

αγορές τους, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνουν και αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου 

στον οποίο υπόκεινται λόγω των παγκόσμιων δραστηριοτήτων τους εξαιτίας των 

διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Τέλος, αξίζει να επισημανθεί οτι τα 

τελευταία χρόνια, οι συμφωνίες ανταλλαγών (swaps) έχουν γίνει όλο και πιο σύνθετες 

προκειμένου να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των πολυεθνικών επιχειρήσεων και πολλές 

από αυτές τις πιο περίπλοκες πράξεις ανταλλαγής περιλαμβάνουν πλεόν και συνδυασμούς των 

επιλογών αυτών με διάφορα άλλα χρηματοικονομικά παράγωγα εργαλεία όπως π.χ 

συνδυασμός συμφωνιών ανταλλαγών με προθεσμιακές συμβάσεις και δικαιώματα προαίρεσης 

(swaptions). 

4.4.5 Aντιστάθμιση στην αγορά χρήματος (Money Market Hedge) 

         Σε αρκετές περιπτώσεις οι πολυεθνικές επιχειρήσεις μπορεί να έχουν συναλλαγές με 

χώρες που διαθέτουν νομίσματα λιγότερο διαπραγματεύσιμα (thinly traded currencies) και για 

συναλλαγές που απαιτούν μεγάλα χρονικά διαστήματα για να πραγματοποιηθούν. Αυξάνεται 

έτσι η πιθανότητα και συνεπώς ο κίνδυνος να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι οποίες επηρεάζουν παράλληλα την σταθερότητα των 

χρηματοροών των πολυεθνικών επιχειρήσεων σχετικά με τις παρούσες και μελλοντικές αξίες 

αυτών. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με την δυσκολία και το υψηλό κόστος για τέτοιες 

περιπτώσεις, που επιφέρει η χρήση διάφορων χρηματοικονομικών παράγωγων εργαλείων που 

αναφέρθηκαν παραπάνω για αντιστάθμιση, έχει συντελέσει σε αποφάσεις των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων για αντιστάθμιση στην έκθεση συναλλαγματικού κινδύνου με τη βοήθεια άλλων 

χρηματοοικονομικών εργαλείων που υπάρχουν στις διεθνείς χρηματαγορές. Σύμφωνα με τον 

Butler (2008), η αντιστάθμιση μέσω της αγοράς χρήματος παρουσιάζεται ως μια μορφή 

αντιστάθμισης που στόχο έχει να περιορίσει τη χρήση προθεσμιακών πράξεων (forwards 

contracts) και να ενισχύσει παράλληλα την άποψη οτι η τρέχουσα αγορά συναλλάγματος (spot 

currency) και η αγορά Ευρωνομισμάτων (Eurocurrency markets) αποτελούν τα πλέον 

κατάλληλα εργαλεία για την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου. Αυτός ο τρόπος 

αντιστάθμισης επιτυγχάνεται με την μετατροπή της αξίας νομισμάτων στην τρέχουσα αγορά 

συναλλάγματος και με παράλληλο δανεισμό της αντιστοιχούσας αξίας σε διαφορετικές χώρες 

σε συγκεκριμένα νομίσματα με εκμετάλλευση και της διαφοράς των επιτοκίων όπως διέπει 

και η θεωρία του Interest Rate Parity (IRP). 
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 4.5 Διαχείριση του Πολιτικού Κινδύνου και Πολιτικές Αντιστάθμισης του 

Κινδύνου σχετικά με τις Χρηματοοικονομικές Επιπτώσεις στις Πολυεθνικές 

Επιχειρήσεις 
 

       Η ραγδαία  εξάπλωση της παγκοσμιοποίησης και των πολυεθνικών επιχειρήσεων διεθνώς 

έχει επιφέρει μεγάλη άνοδο στο διεθνές εμπόριο και στην πραγματοποίηση ΑΞΕ σε πολλές 

απο τις χώρες και οικονομίες του κόσμου. Παράλληλα όμως με την ανάπτυξη αυτή, σύμφωνα 

με τον Jimenez (2010) έχουν παρατηρηθεί και πλήθος συγκρούσεων μεταξύ των πολιτικών 

επέκτασης των πολυεθνικών επιχειρήσεων διεθνώς και των χωρών που δραστηριοποιούνται. 

Αυτό ωφείλεται κυρίως στα διάφορα πολιτικά καθεστώτα που επικρατούν σε μερικές χώρες 

και τις περισσότερες φορές έχουν στόχο να εξαλείψουν τη λειτουργία των θυγατρικών των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων προκειμένου να προστατεύσουν την εγχώρια αγορά και την 

ανάπτυξη της εγχώριας επιχειρηματικότητας τους. Επίσης, ο πολιτικός κίνδυνος που 

αντιμετωπίζουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις λόγω της παγκόσμιας λειτουργίας τους μπορεί να 

έχει τόσο απρόβλεπτες εκφάνσεις όσο και επιπτώσεις για την γενικότερη λειτουργία των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα για την χρηματοοικονομική τους λειτουργία. Οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν διάφορες επιπτώσεις σε χρηματοικονομικό επίπεδο 

που επηρεάζουν σημαντικά τη δράση τους και μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε τερματισμό 

των δραστηριοτήτων μιας πολυεθνικής επιχείρησης σε κάποια χώρα λόγω 

χρηματοοικονομικών απωλειών και οικονομικής αδυναμίας. Βέβαια, αυτές οι επιπτώσεις 

έχουν τη βάση τους και συνήθως δημιουργούνται λόγω πολιτικών αποφάσεων των 

κυβερνήσεων στις διάφορες χώρες. Μερικές απο τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις που 

ελλοχεύει ο πολιτικός κίνδυνος για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι οι εξής:  

 

1) Αθέτιση Δανείων (Loans Defaults) 

2) Kαθυστέρηση σε πληρωμές (Payment Delays)  

3) Ακύρωση επιχειρηματικών συμβολαίων λόγω πολιτικών παρεμβάσεων  

4)Χρηματοοικονομικές απώλειες λόγω κυβερνητικού ελέγχου της ισοτιμίας εγχώριων 

νομισμάτων  

5) Απαλλοτρίωση ιδιωτικών επενδύσεων (Expropriation of private investements)  

6) Εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές (Trade Practices, Tariffs, Trade Regulations) 

7) Πάγωμα κεφαλαίων (Blocked Funds)  

8) Οικονομικές απώλειες λόγω κυβερνητικών αποφάσεων προστατευτισμού (Protectionism 

Ιssues) 
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       Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις αυτές που επιφέρουν 

οι πολιτικές αποφάσεις στις διάφορες χώρες που δραστηριοποιούνται, οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις επιλέγουν συνήθως στρατηγικές που περιλαμβάνουν διάφορες πολιτικές 

αντιστάθμισης του πολιτκού κινδύνου μέσα απο την αποτελεσματική εφαρμογή της 

διαχείρισης του πολιτικού ρίσκου (political risk management). Η αντιστάθμιση και γενικότερα 

η έννοια της διαχείρισης του πολιτικού ρίσκου έγκειται κυρίως σε αρχικό στάδιο στην 

ικανότητα των πολεθνικών επιχειρήσεων να κάνουν σχετικά εύστοχες προβολές και 

προβλέψεις των μελλόντικών χρηματοροών που απαιτούνται για την έναρξη μιας 

επιχειρηματικής δραστηριότητας στη ξένη χώρα. Εξίσου σημαντικό είναι για τις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις να αξιολογήσουν σωστά όλες τις επιπτώσεις που επιφέρει η πραγματοποίηση μιας 

ΑΞΕ σε κάποια ξένη χώρα καθώς και οποιαδήποτε συνέπεια ή ευκαιρία σχετίζεται με το 

κόστος της επένδυσης εκεί. Για να το επιτύχουν όμως αυτό αρκετές φορές οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις βασίζονται σε εξειδικευμένες επιχειρήσεις και οργανισμούς (credit rating 

agencies) που ειδικεύονται σε μελέτες και αναλύσεις για τον πολιτικό κινδύνο κάθε χώρας και 

την πιστωτική της διαβάθμιση. Αυτοί οι οργανισμοί αποτελούν ιδιωτικές εταιρίες που 

διεξάγουν οικονομικές μελέτες  με σκοπό την ανάλυση (α) του επιχειρηματικού κινδύνου (ο 

βαθμός κινδύνου της επιλεγόμενης οικονομικής δραστηριότητας) και (β) του 

χρηματοοικονομικού κινδύνου (ο κίνδυνος που συνεπάγεται ο χρηματοοικονομικός 

προγραμματισμός). Αυτές οι αναλύσεις στοχεύουν συνήθως στην παροχή αξιόπιστων 

πληροφοριών σε δανειστές και δανειζόμενους στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές. Οι 

κυριότερες εταιρείες-οίκοι αξιολόγησεις που ουσιαστικά έχουν εδραιωθεί παγκοσμίως και 

παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με τις επιδόσεις και την αξιοπιστία των χρεογράφων που 

εκδίδουν ιδιώτες, επιχειρήσεις, και κυρίως τα κράτη σε παγκόσμιο επίπεδο είναι οι εξής τρείς 

Big Three (Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s και Fitch Ratings, οι οποίοι 

καλύπτουν το 95% των αξιολογήσεων μέχρι σήμερα ). Σύμφωνα με τους Georgievska et al. 

(2008), πολλές διεθνείς τράπεζες, πολυεθνικές επιχειρήσεις και επενδυτές διεθνούς 

βεληνεκούς βασίζονται σε αυτές τις αξιολογήσεις αυτών των οίκων προκειμένου να 

προσδιορίσουν τον πολιτικό κίνδυνο μιας χώρας προτού επενδύσουν σε αυτή.  

 

         Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι βαθμίδες αξιολόγησεις με βάση τα 

σύμβολα και την ερμηνεία τους που χρησιμοποιούνται απο τους τρείς κυριότερους οίκους 

αξιολόγησης για να προσδιορίσουν τον πιστωτικό κίνδυνο της οικονομιάς σε όλες τις χώρες 

παγκοσμίως. 
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Πίνακας 6: Οι Βαθμίδες Αξιολόγησεις του Πιστωτικού Κινδύνου των Οικονομιών των Χωρών 

 

    

 Moody’s Fitch S&P 

 

Οι βαθμολογίες  υποδηλώνουν τη χαμηλότερη 

προσδοκία κινδύνου αθέτησης πληρωμών. 

Αποδίδονται μόνο στις περιπτώσεις εξαιρετικά 

ισχυρής ικανότητας πληρωμής των οικονομικών 

υποχρεώσεων. Η ικανότητα αυτή είναι εξαιρετικά 

απίθανο να επηρεάζεται αρνητικά από προβλέψιμα 

γεγονότα 

 

 

 

 

 

Aaa 
 

 

 

 

         

AAA 

 

 

 

 

 

 

AAA 

    

 

Oι εκτιμήσεις υποδηλώνουν τις προσδοκίες πολύ 

χαμηλού κινδύνου αθέτησης πληρωμών.  

Υποδεικνύουν πολύ ισχυρή ικανότητα πληρωμής των 

οικονομικών υποχρεώσεων. Η ικανότητα αυτή δεν 

είναι σημαντικά ευάλωτη σε προβλέψιμα γεγονότα 

 

 

 

  

Aa1, Aa2 

 

 

 

AA+, 

AA, 

AA- 

 

 

 

AA+, AA, 

AA- 

    

 

Οι αξιολογήσεις υποδηλώνουν τις προσδοκίες 

χαμηλού κινδύνου αθέτησης πληρωμών. Η ικανότητα 

πληρωμής των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

θεωρείται ισχυρή. Εντούτοις, αυτή η ικανότητα 

μπορεί να είναι πιο ευάλωτη σε δυσμενείς 

επιχειρηματικές ή οικονομικές συνθήκες από ό, τι 

στην περίπτωση υψηλότερων αξιολογήσεων 

 

 

 

 

 

A1,A2,A3 

 

 

 

 

A+, A 

, A- 

 

 

 

 

A+, A , A- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oι εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι προσδοκίες για κίνδυνο 

αθέτησης είναι σχετικά χαμηλές. Η ικανότητα 

πληρωμής των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

θεωρείται επαρκής, αλλά οι δυσμενείς 

επιχειρηματικές ή οικονομικές συνθήκες είναι πιο 

πιθανό να βλάψουν αυτή την ικανότητα 

 

 

 

 

Baa1,Baa2, 

Baa3, Baa4 

 

 

 

BBB+, 

BBB, 

BBB- 

 

 

 

   BBB+, 

BBB, 

BBB- 
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Οι αξιολογήσεις υποδεικνύουν αυξημένη ευπάθεια σε 

κινδύνους αθέτησης πληρωμών, ιδίως σε περίπτωση 

δυσμενών μεταβολών στις επιχειρηματικές ή 

οικονομικές συνθήκες με την πάροδο του χρόνου. 

Ωστόσο, υπάρχει επιχειρηματική ή οικονομική 

ευελιξία που υποστηρίζει την εξυπηρέτηση των 

οικονομικών δεσμεύσεων 

 

 

 

 

 

Ba1, Ba2, 

Ba3,Ba4 

 

 

 

 

BB+, 

BB, 

BB- 

 

 

 

 

BB+, BB, 

BB- 

     

 

Οι βαθμολογίες «Β» υποδηλώνουν ότι υπάρχει 

κίνδυνος αθέτησης πληρωμών, αλλά παραμένει ένα 

περιορισμένο περιθώριο ασφαλείας. Οι οικονομικές 

δεσμεύσεις βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη. Ωστόσο, η 

ικανότητα συνέχισης των πληρωμών είναι ευάλωτη 

στην επιδείνωση του επιχειρηματικού και 

οικονομικού περιβάλλοντος. 

 

 

 

 

Β1, Β2, Β3 

 

 

 

 

 

B+, B , 

B- 

 

 

 

B+, B , B- 

    

 

Πολύ υψηλά επίπεδα πιστωτικού κινδύνου. Η 

χρεοκωπία είναι επικείμενη. Οι όροι που είναι 

ενδεικτικοί μιας κατηγορίας κατηγορίας «C» για μια 

χώρα-εκδότη περιλαμβάνουν: ο εκδότης να έχει 

εισέλθει σε περίοδο χάριτος ή θεραπείας μετά από την 

μη καταβολή σημαντικής χρηματοοικονομικής 

υποχρέωσης, ο εκδότης έχει συνάψει προσωρινή 

συμφωνία διαπίστωσης παραίτησης ή ακινησίας 

κατόπιν διαπραγμάτευσης σε περίπτωση σημαντικής 

οικονομικής υποχρέωσης.Οι αξιολογήσεις  «C» 

υποδεικνύουν έναν εκδότη που αντιμετώπισε αθέτηση 

υποχρέωσης πληρωμής σε ομολογίες, δάνεια ή άλλες 

σημαντικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αλλά 

δεν έχει προβεί σε καταθέσεις πτώχευσης, διοίκησης, 

αναγκαστικής εκτέλεσης, εκκαθάρισης ή άλλης 

διαδικασίας επίσημης εκκαθάρισης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caa1,Caa2,    

Caa3 

   

 

 

 

 

    

 

 

CCC , 

CC , C 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCC+,CCC, 

  CCC-, 

CC,C 

    

 

Οι βαθμολογίες «D» ή  «Ca» υποδεικνύουν έναν 

εκδότη-χώρα ο οποίος  έχει εισέλθει σε διαδικασία 

πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης, εκκαθάριση ή 

άλλη επίσημη διαδικασία εκκαθάρισης ή που άλλιως 
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σταμάτησε να λειτουργεί. Η "επικείμενη" χρεοκοπία 

«RD» συνήθως αναφέρεται στην περίπτωση κατά την 

οποία ο εκδότης-χώρα έχει ενημερώσει για την 

αδυναμία της πληρωμής. Αυτό μπορεί, για 

παράδειγμα, να είναι όταν ένας εκδότης έχει χάσει μια 

προγραμματισμένη πληρωμή, αλλά (όπως είναι 

συνηθισμένο) έχει μια περίοδο χάριτος κατά τη 

διάρκεια της οποίας μπορεί να θεραπεύσει την 

αδυναμία πληρωμής. Μια άλλη περίπτωση θα ήταν 

όταν ένας εκδότης έχει ανακοινώσει επισήμως μια 

αναξιοπαθούντα ανταλλαγή χρεών, αλλά η 

ημερομηνία της ανταλλαγής εξακολουθεί να 

βρίσκεται αρκετές ημέρες ή εβδομάδες στο άμεσο 

μέλλον.  

 

 

 

 

 

 

Ca 
 

 

 

 

 

RD, D 

 

           

 

 

D 

 

 

 

        Φυσικά, εφόσον μια πολυεθνική επιχείρηση λάβει την απόφαση να δραστηριοποιηθεί σε 

κάποια χώρα αξίζει να αναφερθεί οτι έχει στη διαθεσή της να επιλέξει συγκεκριμένες πολιτικές 

προκειμένου να αντισταθμίσει τον πολιτικό κίνδυνο και να μειώσει τις επιπτώσεις αυτού στο 

χρηματοοικονομικό επίπεδο. Κάποιες απο τις βασικές πολιτικές αντιστάθμισης του πολιτικού 

κινδύνου αναλύονται στη συνέχεια παρακάτω και μπορούν να διαχωρίστουν σε τέσσερις (4) 

βασικές κατηγορίες: 

 

  Διαπραγμάτευση στην ξένη χώρα (Negotiating with the host environment) 

 

Αυτή η πολιτική ορίζει οτι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις πριν λάβουν την απόφαση για 

εγκατάσταση σε μια ξένη χώρα ωφείλουν να συζητήσουν και να διαπραγματευτούν με την 

κυβέρνηση της ξένης χώρας ορισμένα ζητήματα, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την 

απόδοση της επένδυσης και να μειώσουν παράλληλα στο ελάχιστο τις διάφορες 

χρηματοοικονομκές επιπτώσεις που ενδέχεται να συναντήσουν απο μη ευνοικές πολιτικές 

αποφάσεις στη ξένη χώρα. Συνήθως, αυτές οι διαπραγματεύσεις αφορούν θέματα όπως η μη 

επιβολή πρόσθετων δασμών σε μια πολυεθνική επιχείρηση εφόσον πραγματοποιηθεί μια 

επένδυση ενώ επίσης μπορεί να περιλαμβάνουν και άλλα σημαντικά ζητήματα όπως (π.χ το 

φορολογικό καθεστως, η πρόσβαση σε κεφάλαια στη ξένη χώρα, η χρηματοδότηση μεσω 

κρατικής βοήθειας, η πολιτική της κυβέρνησης σχετικά με θέματα απαγόρευσης ιδιωτικών 

επενδύσεων και μετακίνησης των ροών κεφαλαίων απο τη χώρα εγκατάστασης μιας 
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θυγατρικής στη χώρα που έχει τη βάση της η μητρική επιχείρηση κ.α.).Επίσης, σε αρκετές 

περιπτώσεις αυτές οι διαπραγματεύσεις μπορεί να καταλήγουν σε μια γραπτή συμφωνία 

(concessions) μεταξύ πολυεθνικής επιχείρησης και των τοπικών κυβερνήσεων στις διάφορες 

χώρες προκειμένου να απεικονίζονται ξεκάθαρα και για τις δύο πλευρές τα δικαιώματα και οι 

υποχρεώσεις τους. Τέλος, συνοψίζοντας μέσω αυτής της πολιτικής αντιστάθμισης, οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις καταφέρνουν να επιτύχουν την εξάλειψη των αρνητικών συνεπειών 

που επηρεάζουν την λειτουργία τους εφαρμόζοντας παράλληλα με αυτό τον τρόπο 

αποτελεσματικότερη διαχείριση σχετικά με το ζητήμα της έκθεσής τους σε πολιτικές 

αποφάσεις στη ξένη χώρα. 

 

 

 Χρήση Ασφαλειών Πολιτικού Κινδύνου (Political Risk Insurance) στην ξένη χώρα  

 

Με βάση αυτή την πολιτική αντιστάθμισης, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα 

να στραφούν προς διάφορα συγκεκριμένα ασφαλιστικά συμβόλαια πολιτικού κινδύνου που 

περιλαμβάνουν συχνά χρήση δικαιωμάτων προαίρεσης (put otpions out-of-the-money) και 

στόχος τους έιναι να προστατεύσουν τις πολυεθνικές επιχειρήσεις απο διάφορες αρνητικές 

επιπτώσεις σε χρηματοικονομικό επίπεδο όπως (π.χ μείωση της αξίας των υποκείμενων 

περιουσιακών στοιχείων στη ξένη χώρα). Η ασφάλιση πολιτικού κινδύνου αυτών των 

συμβολαίων έγκειται στο να μπορεί να καλύψει τη μη μετατρεψιμότητα του τοπικού 

νομίσματος σε δολάρια ΗΠΑ ή άλλο σκληρό νόμισμα, καθώς και στην αδυναμία μεταφοράς 

του σκληρού νομίσματος από τη χώρα προς τη μητρική. Οι πολιτικές ασφάλισης αμετάβλητων 

νομισμάτων ισχύουν επίσης και για τις ζημίες που προκύπτουν από χρηματοπιστωτικές 

κρίσεις, ελλείψεις σκληρού νομίσματος, ελέγχους συναλλάγματος ή αυθαίρετες πολιτικές 

αποφάσεις για ισοτιμίες νομισμάτων από μια ξένη κυβέρνηση. Επίσης, αυτή η πολιτική 

αντιστάθμισης με τα συγκεκριμένα ασφαλιστικά συμβόλαια κάλυψης χρηματοοκονομικών 

απωλείων λόγω και της χρήσης των δικαιωμάτων προαίρεσης δίνει τη δυνατότητα στις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις να μην εξασκήσουν το δικαίωμα προαίρεσης που διαθέτουν σε 

περίπτωση που οι επιπτώσεις που προκύπτουν απο τα παραπάνω κρίνονται ουδέτερες ή θετικές 

εως κάποιο βαθμό. Επιπλέον, όπως και ο Butler (2008) αναφέρει, όσο πιο λιγότερο 

διαφοροποιημένη (less-diversified) είναι μια πολυεθνική επιχείρηση τόσο μεγαλύτερη είναι η 

ανάγκη της για χρήση ασφαλειών έναντι πολιτικού κινδύνου λόγω της έκθεσης της σε πολιτικό 

κίνδυνο μόνο σε μία ή δυο ξένες χώρες. Όπως όλες οι μορφές ασφάλισης έτσι και γενικότερα 

τα ασφαλιστικά συμβόλαια έναντι πολιτικού κινδύνου συνεπάγονται κάποιο κόστος για τις 
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πολυεθνικές επιχειρήσεις, το οποίο συχνά  αυξάνεται όταν υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα 

για πολιτικές αστάθειες σε μια ξένη χώρα ή ακόμα οταν υπάρχει μεγαλύτερη κάλυψη έναντι 

περισσότερων πολιτικών κινδύνων όπως (π.χ κίνδυνοι τρομοκρατίας, πολέμου, επανάστασης, 

δυσκολίας συναλλαγματικής μετατρεψιμότητας κ.α). Τέλος, σημαντικό είναι να επισημανθεί 

οτι αυτά τα διάφορα ασφαλιστικά συμβόλαια παρέχονται συνήθως είτε απο διεθνείς 

οργανισμούς, είτε απο κρατικούς εξαγωγικούς ασφαλιστικούς φορείς  είτε ακόμα και απο  

ιδιωτικούς οργανισμούς ασφαλίσεων. Επίσης, σε διάφορες χώρες οι διάφοροι κρατικοί φορείς 

ασφαλίσεων προωθούν χαμηλότερες προμήθιες (below-the-market premiums) για να 

προσελκύσουν πολυεθνικές επιχειρήσεις και ενισχύσουν έτσι και τις εμπορικές τους 

συναλλαγές με άλλες χώρες. 

 

 Αντιστάθμιση Πολιτικού Κινδύνου μέσω της διαμόρφωσης των επιχειρηματικών 

λειτουργιών στη ξένη χώρα (Political Risk and Structure of Foreign Operations)  

 

Βασικός τρόπος αντιστάθμισης που έχουν στη διαθεσή τους οι πολυεθνικές επιχειρήσεις για 

να αντιμετωπίσουν τον πολιτικό κίνδυνο οταν δραστηριοποιούνται διεθνώς είναι η εφαρμογή 

μιας κατάλληλης δομής σχετικά με τις επιχειρηματικές τους λειτουργίες στις διάφορες χώρες 

προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις οσο το δυνατόν περισσότερο. Μια απο τις 

βασικές στρατηγικές σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες για να αποφευχθούν οι 

συνέπειες απο τις εκφάνσεις του πολιτικού κινδύνου θεωρείται και η συνεργασία με την τοπική 

αγορά. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε μεγάλο βαθμό την 

τοπική οικονομία κάθε χώρας για να αντλήσουν κεφάλαια μέσω των τοπικών αγορών. Με 

αυτόν τον τρόπο, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις μειώνουν τις συνέπειες που μπορεί να επιφέρουν 

οι τοπικές κυβερνήσεις καθώς πλέον οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων αφορούν και την τοπική κοινωνία. Επίσης, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν πιο αυστηρά κριτήρια στον προυπολογισμό των κεφαλαίων για 

επενδύσεις μέσα απο την εφαρμογή διαφόρων μεθοδολογιών και εργαλείων υπολογισμού της 

απόδοσης όπως π.χ προεξοφλημένες ταμειακές ροές (discounted cash flows), προεξοφλημένη 

περίοδο αποπληρωμής (discounted payback period), υπερτιμημένα “εμπόδια” (inflated or 

above-market hurdle rate). Ετσι, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις μπορούν να έχουν ένα περιθώριο 

ασφαλείας σε περιπτώσεις που υπάρξουν αρνητικές χρηματοοικονομικές επιπτώσεις λόγω 

ΑΞΕ κυρίως σε χώρες με υψηλά ποσοστά ρίσκου. Τέλος, είναι γεγονός οτι οσο μεγαλύτερη 

διασπορά έχει μια πολυεθνική σε επιχειρηματικές δραστηριότητες ανα τον κόσμο τόσο πιο 

εξασφαλισμένη είναι απέναντι στις επιπτώσεις του πολιτικού κινδύνου κάποια χώρας ενώ 
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επίσης με τη χρήση όσων αναφέρθηκαν παραπάνω μπορεί να προστατευτεί απο την 

αβεβαιότητα πραγματατοποιοώντας επενδύσεις διεθνώς. 

 

 Πλάνο Αναδιόρθωσης ως μέθοδος αντιστάθμισης του Πολιτικού Κινδύνου σε 

περίπτωση αρνητικών επιπτώσεων στη ξένη χώρα (Planning for Disaster Recovery)  

 

Εφόσον, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν αποφασίσει να επενδύσουν σε μια ξένη χώρα και 

προκειμένου να αντισταθμίσουν τον πολιτικό κίνδυνο μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορες 

απο τις τακτικές που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Ωστόσο, μια πολιτική αντιστάθμισης που 

θεωρείται επίσης σημαντική και σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και με βάση αυτά που ο 

Butler (2008) υποστηρίζει είναι η πολιτική του πλάνου αναδιόρθωσης. Αυτή η πολιτική 

αντιστάθμισης επικεντρώνεται κυρίως στην ικανότητα των πολυεθνικών επιχειρήσεων να 

προετοιμάζουν και έπειτα να εφαρμόζουν ένα πλάνο απόκρισης που εμπεριέχει συγκεκριμένες 

οδηγίες έτσι ώστε να μπορούν ανταποκριθούν άμεσα και με αποτελεσματικότητα σε 

οποιεσδήποτε επιπτώσεις προκύψουν λόγω πολιτικών αποφάσεων σε μια ξένη χώρα που 

δραστηριοποιούνται. Ο σωστός προγραμματισμός και η χρήση αυτής της πολιτικής 

αντιστάθμισης επιτρέπει στις πολυεθνικές επιχειρήσεις να προσαρμόζονται καλύτερα στο 

διεθνές περιβάλλον μειώνοντας τις απώλειες  τους και διατηρώντας παράλληλα μια ισχυρή 

στάση απέναντι στις μεταβαλλόμενες συνθήκες που ορίζουν τα πολιτικά καθεστώτα στις 

διάφορες χώρες που δραστηριοποιούνται. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Συμπεράσματα 

 

        Στα αρχικά κεφάλαια έγινε η προσέγγιση του θέματος της εργασίας με μια αναφορά 

σχετικά με την παγκόσμια οικονομία και το διεθνές εξαγωγικό εμπόριο σύμφωνα με τις 

τρέχουσες εξελίξεις αλλά και παράλληλα σχετικά με τα αποτελέσματα της εξαγωγικής 

κατάστασης των διεθνοποιημένων επιχειρήσεων οσον αφορά την Ελληνική πραγματικότητα. 

Στη σύγχρονη εποχή, μεγάλο κομμάτι των εξοικονομήσεων και των επενδύσεων μιας 

οικονομίας-χώρας πραγματοποιείται κυρίως στις εγχώριες χρηματοπιστωτικές αγορές της 

χώρας αυτής. Πολλές χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν πλέον εκτεταμένες συνδέσεις στο 

εξωτερικό - οι εγχώριοι επενδυτές αγοράζουν πλέον ξένους τίτλους και επενδύουν κεφάλαια 

σε ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές σύμφωνα λοιπόν 

και με αυτή την πραγματικότητα και μέσα σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης που ενισχύει όλο 

και περισσότερο την ανάγκη των επιχειρήσεων για χρηματικούς πόρους σε διεθνές επίπεδο, 
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αποτελούν πλέον όπως αναφέρθηκε και στην παραπάνω μελέτη αναγκαία συνθήκη για την 

πορεία των πολυεθνικών επιχειρήσεων καθώς προσφέρουν πλήθος χρηματοοικονομικών 

εργαλείων προκειμένου να διαχειριστούν αποτελεσματικά οι πολυεθνικές επιχειρήσεις τους 

πόρους και τα χρηματικά τους διαθέσιμα όταν ασκούν διεθνείς δραστηριότητες.  

         Επίσης, αρκετά σημαντικό πλεονέκτημα των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών που 

συμβάλλει στην χρηματοδότηση των πολυεθνικών επιχειρήσεων είναι το μεγάλο πλήθος των 

πηγών άντλησης κεφαλαίων που διαθέτουν καθώς και η ευκολία στην εξεύρεση των 

απαραίτητων ποσών κεφαλαίων για την κάλυψη του μεγαλύτερου ποσοστού των  διεθνών 

δραστηριοτήτων. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις σήμερα σύμφωνα και με όσα προαναφέθηκαν 

έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες μέσω των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών να επιτύχουν 

μείωση του κόστους του κεφαλαίου (cost of capital) τους ενώ επίσης μεγάλης χρησιμότητας 

κρίνεται και η συνδρομή των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών στις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις σχετικά με την παροχή χρηματοδότησης είτε μικρής είτε μεγάλης διάρκειας 

εύκολα και γρήγορα με διάφορα χρηματοοικονομικά εργαλεία οπώς είναι π.χ τα 

κοινοπρακτικά δάνεια (Syndicated loans), η χρήση ευρωδανείων μέσω Eurocredit market, η 

έκδοση διεθνών ομολογιών (foreign bonds) και μετοχών (equity financing) σε χρηματιστήρια 

παγκοσμίως καθώς και διάφορα άλλα σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία που 

επισημάνθηκαν στην παραπάνω μελέτη. Ωστόσο, παρά την μεγάλη χρησιμότητα και τις 

ευκαιρίες που προσφέρουν τα χρηματοοικονομικά εργαλεία που υπάρχουν στις διεθνείς 

χρηματοπιστωτικές αγορές για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, απαραίτητη κρίνεται και η σωστή 

χρήση τους καθώς όπως επισημάνθηκε και παραπάνω ελλοχεύουν όλο και περισσότεροι 

κίνδυνοι σε ένα συνεχώς παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον με αναπτυγμένες διεθνείς 

χρηματοπιστωτικές αγορές λόγω των συνεχών αλλαγών και της διαρκής μεταβλητότητας του 

διεθνούς χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος.  

        Για να αξιοποιήσουν οι διεθνοποιημένες επιχειρήσεις πολυεθνικού χαρακτήρα πλήρως 

την βοήθεια που προσφέρουν οι διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές προκειμένου να 

επεκταθούν διεθνώς, τα στελέχη του χρηματοοικονομικού τμήματος στις διάφορες 

πολυεθνικές επιχειρήσεις ωφείλουν να είναι άρτια καταρτισμένα και να διαθέτουν τις 

απαραίτητες γνώσεις τόσο για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που υπάρχουν στις διεθνείς 

χρηματοπιστωτικές αγορές. Επίσης, αρκετά σημαντική κρίνεται για τα στελέχη των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων η επιλογή σχετικά με τις μεθόδους αντιστάθμισης των κινδύνων 

(hedging techniques) που θα χρησιμοποιήσουν. Οπως αναφέρθηκε και στην παραπάνω μελέτη, 

για να εξαλειφθούν με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι 

στους οποίους εκτείθενται οι πολυεθνικές επιχειρήσεις λόγω των διεθνών οικονομικών 
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συναλλαγών τους, έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές και χρηματοοικονομικά εργαλεία 

αντιστάθμισης χρηματοοικονομικών κινδύνων. Πλεον,οι πολυεθνικές επιχειρήσεις με την 

ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και τις επιπτώσεις που έχει η μετά την κρίση εποχή για την 

ανταγωνιστικότητα τους σε συνδυασμό και με τους κινδύνους που επισημαίνουν οι 

Ταμπακούδης και Σουμπενιώτης (2015) οπως π.χ οι μεταβολές στις τιμές των εμπορευμάτων, 

επιτοκίων, μετοχών και συναλλαγματικών ισοτιμιών έχουν οδηγήσει τις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις να κάνουν χρήση αρκετών παράγωγων προϊόντων όπως είναι τα Προθεσμιακά 

Συμβόλαια (Forward Contracts), τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Future Contracts), 

τα Δικαιώματα Προαίρεσης (Options) και οι Συμφωνίες Ανταλλαγών (Swaps) που 

αναπτύχθηκαν παραπάνω. Επιπλέον, αρκετή βαρύτητα στις μεθόδους αντιστάθμισης έχει και 

η αγορά χρήματος (Money Market Hedge) με βάση συγκεκριμένες προϋπόθεσεις περι 

αποτελεσματικότητας των αγορών και ισοδυναμίας του κόστους έναντι των αλλών μεθόδων 

αντιστάθμισης. Βέβαια, η αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου, δηλαδή  η διεξαγωγή 

συναλλαγών που μειώνουν την έκθεση στον συναλλαγματικό κίνδυνο (foreign-exchange 

exposure) μιας πολυεθνικής επιχείρησης ή ακόμα και τον κίνδυνο ζημιών από τις διακυμάνσεις 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών, αποτελεί το πιο σημαντικό θέμα για τους αρμόδιους που 

διαχειρίζονται την χρηματοοικονομική λειτουργία των πολυεθνικών επιχειρήσεων στις 

διεθνείς αγορές καθώς έχει την αμεσότερη επίδραση στη λειτουργία των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων. 

       Τέλος, στην τελευταία ενότητα του τετάρτου κεφαλαίου με την αναφορά στο ζήτημα του 

πολιτικού κινδύνου καθώς και στις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις που επιφέρει στις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις, γίνεται εμφανές το μέγεθος που διαδραματίζουν πλεον οι πολιτικές 

εξελίξεις παγκοσμίως σχετικά με την χρηματοικονομική λειτουργία των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι επιπτώσεις αυτές συνήθως 

δημιουργούνται λόγω πολιτικών αποφάσεων των κυβερνήσεων στις διάφορες χώρες που 

δραστηριοποιούνται οι πολυεθνικές επιχειρήσεις. Για να προστατευτούν όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω στην μελετή αυτή, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις καταφεύγουν πλέον πρωταρχικά σε 

αξιολογήσεις διαφόρων οίκων αξιολόγησης προτού πραγματοποίησουν μια ΑΞΕ σε κάποια 

ξένη χώρα για να έχουν γνώση οποιαδήποτε συνέπειας ή ευκαιρίας που σχετίζεται με το 

χρηματοοικονομικό κόστος της επένδυσης εκεί. Βέβαια, απέναντι στα ζητήματα που ενδέχεται 

να αντιμετωπίζουν απο οποιαδήποτε χρηματοοικονομική επίπτωση προκύπτει εξαιτίας 

πολιτικών παρεμβάσεων στην ξένη χώρα οι πολυεθνικεές επιχειρήσεις έχουν στη διαθεσή και 

τις συγκεκριμένες μεθόδους αντιστάθμισης του πολιτικού κινδύνου που αναλύθηκαν 

παραπάνω για να προστατεύσουν την χρηματοοικονομική τους θέση και ευημερία. 
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        Συνοψίζοντας, αξίζει να αναφερθεί όπως έγινε κατανοητό και απο την παραπάνω μελέτη 

οτι η χρηματοοικονομική λειτουργία των πολυεθνικών επιχειρήσεων αποτελεί σήμερα μια 

σύνθετη και συνεχώς μεταβαλλόμενη διαδικασία καθώς το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα εξελίσσεται συνεχώς. Επομένως, η συνδρομή των χρηματοοικονομικών εργαλείων 

στην άντληση κεφαλαίων και η συνεχής βελτίωση στη χρήση των μεθόδων αντιστάθμισης 

απέναντι στους κινδύνους που ελλοχεύουν κρίνονται απολύτως απαραίτητες, τόσο για την 

βελτίωση της απόδοσης στην καθημερινή λειτουργία των πολυεθνικών επιχειρήσεων διεθνώς 

όσο και για την ευρύτερη ανάπτυξη τους μέσα σε μια σύγχρονη εποχή που συνδέεται άμεσα 

με την παγκοσμιοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών. 
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