
Πρόλογος

Ένα βιβλίο είναι πολλά βιβλία. Ένα βιβλίο, όπως κάθε κείμενο, ορίζεται εκ νέου, μέσα από κάθε ανά-
γνωσή του. Ο χρόνος, ο τόπος και ο σκοπός της ανάγνωσης αλλάζουν συνεχώς και ένα βιβλίο δεν εί-
ναι ποτέ ίδιο, ακόμα και για τον ίδιο αναγνώστη. Φιλοδοξώ αυτό το βιβλίο να αναδεικνύεται μέσα από 

κάθε διαδοχική ανάγνωση ως ένα κείμενο ωραίο, πρωτότυπο και ωφέλιμο. Πρωτίστως, η ωφελιμότητα κρίνε-
ται ως προς τις επαγγελματικές, επιστημονικές και προσωπικές ανάγκες των αναγνωστών. Η ωφελιμότητα του 
βιβλίου κρίνεται επίσης στην κοινωνία στην οποία απευθύνεται. Το συγκεκριμένο βιβλίο μπορεί να εμπλου-
τίσει τον εξοπλισμό του αναγνώστη-πολίτη στην ανάλυση και τη διαμόρφωση της δυναμικής της κοινωνίας 
μας. Επομένως, θα είναι επωφελές στον βαθμό που θα χρησιμεύσει σε μια διαδικασία οικονομικής ανάπτυξης.

Ένα βιβλίο δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Ένα βιβλίο αποτελεί άρθρωση λόγου στο πλαίσιο ενός δια-
λόγου που ξεκινά πριν από τη συγγραφή του και συνεχίζεται μετά από κάθε ανάγνωση. Επομένως, το νό-
ημα ενός βιβλίου είναι άμεσα συνυφασμένο και με το περιεχόμενο του διαλόγου πριν και μετά την κάθε 
ανάγνωσή του. Το βιβλίο αυτό είναι χρήσιμο στον διάλογο που αφορά την εκτίμηση του κινδύνου για 
τον κάθε άνθρωπο και την οικονομία συνολικά, τη λειτουργία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου και 
τη σημασία τους στην οικονομική ανάπτυξη. Ο σκοπός μου, με τη συγγραφή του συγκεκριμένου βιβλίου, 
είναι να συνεισφέρω στην ανάπτυξη αυτού του διαλόγου στη χώρα μας.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στα ερευνητικά ερωτήματα, τις οντολογικές αφετηρίες, τον επι-
στημολογικό προσανατολισμό, τα επιχειρήματα και τις προτάσεις της χρηματοοικονομικής ως κλάδου της 
οικονομικής επιστήμης, και ειδικότερα στο πλαίσιο της μικροοικονομικής θεωρίας. Αυτές οι προτάσεις 
αφορούν την ερμηνεία της στάσης των ανθρώπων στις αγορές κεφαλαίου και χρήματος, δεδομένου ότι 
αφενός το μέλλον είναι αβέβαιο, αφετέρου ο χρόνος που περνά αλλάζει την αξία του χρήματος και, επο-
μένως, τη φύση των οικονομικών μας προβλημάτων και τον τρόπο επίλυσής τους. 

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σε επιστήμονες που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τη χρη-
ματοοικονομική. Επίσης, απευθύνεται στους δασκάλους τους, καθώς έχει γραφτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διδακτικό εγχειρίδιο. Σε αυτό το πλαίσιο, αφορά πανεπιστημιακά μαθήματα 
χρηματοοικονομικής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, όταν τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπου-
δών απευθύνονται σε ακροατήρια που δεν αποτελούνται αποκλειστικά από οικονομολόγους, όπως είναι, 
ενδεικτικά, τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, τη δημόσια διοίκηση, τη 
ναυτιλία και τον τουρισμό. Το βιβλίο περιλαμβάνει πολλές αναφορές στο ελληνικό χρηματοοικονομικό σύ-
στημα, αναδεικνύοντας τη χρησιμότητα της χρηματοοικονομικής θεωρίας στην ανάλυση της ελληνικής οικο-
νομίας. Επιπλέον, σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν αναφορές στη διεθνή και εγχώρια ερευνητική αρθρογραφία, 
δίνοντας με τον τρόπο αυτό δυνατότητες εμβάθυνσης και ερευνητικής αφετηρίας στους μεταπτυχιακούς φοι-
τητές. Εκτός από την εκπαιδευτική διαδικασία των πανεπιστημιακών μαθημάτων, το βιβλίο μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί σε προγράμματα διά βίου μάθησης που εντάσσονται στο πεδίο της χρηματοοικονομικής, καθώς 
και από επαγγελματίες οικονομολόγους που εργάζονται στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

Η Χρηματοοικονομική αποτελείται από έξι μέρη. Το πρώτο μέρος είναι εισαγωγικό και καλύπτεται σε τρία 
κεφάλαια. Στα κεφάλαια του πρώτου μέρους επιχειρείται η σύνθεση της ετερόκλητης φύσης των θεμελιακών 
συστατικών του γνωστικού αντικειμένου του βιβλίου. Έτσι, το πρώτο μέρος περιλαμβάνει μια περιγραφή της 
χρηματοοικονομικής ως επιστημονικού πεδίου, μια σύνοψη του χρηματοοικονομικού συστήματος, μια ανά-
λυση της προεξόφλησης και του ανατοκισμού, όπως επίσης και μια ανάλυση της σημασίας του χρήματος και 
των τραπεζών στην οικονομία. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου αφορά δύο από τα κυριότερα πεδία εφαρμογής 
της χρηματοοικονομικής, την αξιολόγηση επενδύσεων και την αποτίμηση αξιογράφων. Στο δεύτερο μέρος 
αναλύονται οι βασικές αρχές αποτίμησης, καταλήγοντας σε κανόνες λήψεις επενδυτικών αποφάσεων. 



12 Xρηματοοικονομική

Το τρίτο μέρος της Χρηματοοικονομικής πραγματεύεται τη διαχείριση κινδύνου στις αγορές χρήματος 
και κεφαλαίου. Στα δύο πρώτα κεφάλαια αναπτύσσεται η θεωρία χαρτοφυλακίου, δείχνοντας τον τρόπο 
με τον οποίο η διαφοροποίηση οδηγεί σε κανόνες σχηματισμού χαρτοφυλακίων και αποτίμησης αξιογρά-
φων σε συνθήκες ισορροπίας στην αγορά κεφαλαίου. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται η αντιστάθμι-
ση ως μηχανισμός διαχείρισης κινδύνου και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα ως τεχνολογία 
αντιστάθμισης στις αγορές κεφαλαίου και χρήματος. Στο τέταρτο μέρος του βιβλίου αναλύονται ζητήματα 
χρηματοοικονομικής των ανώνυμων εταιρειών, μιας νομικής μορφής στην οποία συχνά εντάσσονται οι 
σημαντικότερες επιχειρήσεις κάθε οικονομίας. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η σχέση μεταξύ των τρόπων χρη-
ματοδότησης των ανώνυμων εταιρειών και της αξίας τους καθώς και η σημασία των πληρωμών των ανώ-
νυμων εταιρειών προς τους μετόχους τους, όπως είναι οι πληρωμές μερισμάτων. Επιπλέον, στο δεύτερο 
κεφάλαιο του τέταρτου μέρους αναδεικνύεται η σχέση των μηχανισμών χρηματοδότησης με τη διοίκηση 
των ανώνυμων εταιρειών, οριοθετώντας έτσι το πεδίο της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Το πέμπτο μέρος του βιβλίου είναι αφιερωμένο σε ειδικά θέματα χρηματοοικονομικής, τα οποία, ενώ 
εμφανίζουν κάποια θεματική ανεξαρτησία, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ειδικότερα, όλα τα κεφάλαια 
του πέμπτου μέρους συνιστούν αποκλίσεις από το αναλυτικό πλαίσιο της αναμενόμενης απόδοσης και του 
κινδύνου, όπως αυτό αναπτύσσεται στα τέσσερα πρώτα μέρη του βιβλίου. Το πρώτο κεφάλαιο του μέρους 
αυτού ενσωματώνει στην ανάλυση τη διάσταση της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας σχετικά με το 
συνάλλαγμα, το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει μια σύνοψη του αναδυόμενου πεδίου της χρηματοοικο-
νομικής τεχνολογίας και της κρυπτοοικονομίας, ενώ το τελευταίο κεφάλαιο έχει ως θέμα την κοινωνική 
χρηματοοικονομική, χαρτογραφώντας ένα πεδίο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών όπου ο κοινωνικός και 
περιβαλλοντικός αντίκτυπος αποτελεί κύριο κριτήριο λήψης χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Αναφορι-
κά με τη χρήση του βιβλίου ως πανεπιστημιακού συγγράμματος, η σειρά των κεφαλαίων του πέμπτου μέ-
ρους δεν είναι δεσμευτική για τον φοιτητή και τον καθηγητή. Καθώς τα κεφάλαια είναι κάπως ανεξάρτητα 
μεταξύ τους, η χρονική σειρά της μελέτης τους μπορεί να προσδιοριστεί με βάση τις ανάγκες ενός πανεπι-
στημιακού μαθήματος, χωρίς ουσιαστικές απώλειες στην κατανόηση του περιεχόμενου.

Το έκτο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει το Υποστηρικτικό Υλικό, το οποίο αφορά στοιχεία λογιστικής 
και ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων. To τελευταίο μέρος λειτουργεί υποστηρικτικά και, κατά κάποιο 
τρόπο, παράλληλα προς τα πέντε πρώτα μέρη του βιβλίου, στα οποία ολοκληρώνεται η ανάλυση της χρη-
ματοοικονομικής. Στο Υποστηρικτικό Υλικό μπορούν να ανατρέξουν οι αναγνώστες που δεν έχουν γνώσεις 
λογιστικής. Οι βασικές γνώσεις λογιστικής προαπαιτούνται για την κατανόηση των λογιστικών καταστά-
σεων των τραπεζών στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου καθώς και για την κατανόηση ζητημάτων εταιρικής 
χρηματοοικονομικής στο ένατο κεφάλαιο. Το δεύτερο μισό του Υποστηρικτικού Υλικού είναι αφιερωμένο 
στην ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων, η οποία πλαισιώνει τη χρηματοοικονομική και είναι σημα-
ντική ιδίως στις περιπτώσεις που το βιβλίο χρησιμοποιείται για τη μελέτη των αποφάσεων χρηματοοικο-
νομικής διοίκησης στο εσωτερικό μιας επιχείρησης.

Καθώς το βιβλίο αναπτύσσεται στο πλαίσιο ενός επιστημονικού διαλόγου που ορίζει το περιεχόμενο 
και τον προσανατολισμό του, οφείλω να αναγνωρίσω τη βοήθεια την οποία δέχτηκα από συνεργάτες και 
συναδέλφους που αποτέλεσαν τους κυριότερους επιστημονικούς συνομιλητές μου όσο καιρό το έγραφα. 
Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις τους ανέδειξαν τα κενά της σκέψης μου και βοήθησαν ώστε το βιβλίο να 
είναι ακριβέστερο και πληρέστερο. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, οφείλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου 
στη Χριστίνα Βαδάση, τη Φανή Βασιλικού, τον Χάρη Βλάδο, τον Νίκο Δασκαλάκη, τον Νίκο Καϋμενάκη, τον 
Κωνσταντίνο Κωσταρή, τη Βασιλική Σκίντζη, την Ευαγγελία Σπαντιδάκη-Κυριαζή, τον Μιχάλη Μπεκιάρη, 
τον Χρήστο Ναστόπουλο, τον Νίκο Στούπο, την Άννυ Τριανταφύλλου, τον Θανάση Φάσσα και τον Δήμο 
Χατζηνικολάου. Ευχαριστώ, ακόμα, τις εκδόσεις Προπομπός για όλη τη στήριξή τους στην παραγωγή αυ-
τού του βιβλίου, από τότε που εμφανίστηκε ως συγγραφικός στόχος μέχρι την ώρα που το κείμενο έφτα-
σε στο τυπογραφείο. Βέβαια, η ευθύνη για όλα τα σφάλματα του βιβλίου είναι αποκλειστικά δική μου.

Αυτό το βιβλίο απευθύνεται σε όσους διαβάζουν και γράφουν ιστορίες για το χρήμα και το κεφάλαιο, 
βοηθώντας τους να τις εμπλουτίσουν.

Ανδρέας Ανδρικόπουλος, Απρίλιος 2022



ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Στοιχεία εισαγωγής



Στα τρία κεφάλαια του πρώτου μέρους αναδεικνύονται έννοιες και επιχειρήματα που δια-
τρέχουν το σύνολο του βιβλίου. Παρουσιάζοντας τα βασικά στοιχεία της ανάλυσης που 
αναπτύσσεται στο βιβλίο, στο πρώτο μέρος παρατίθενται, μεταξύ άλλων, ετερογενή σημεία 

αναφοράς, μέσα από τον συνδυασμό συζητήσεων για το περιεχόμενο της επιστήμης με πληροφο-
ρίες για τη σημασία των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 

Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγή στη χρηματοοικονομική ως επιστήμη. Σε αυτό το 
πλαίσιο, οριοθετείται το αντικείμενο της χρηματοοικονομικής, τοποθετείται στο πεδίο της ευρύ-
τερης οικονομικής επιστήμης και προβάλλονται τα κύρια κριτήρια ανάλυσης των κεφαλαιαγορών 
και των επενδυτικών αποφάσεων, όπως είναι η αναμενόμενη απόδοση και ο κίνδυνος. Το πρώ-
το κεφάλαιο αποτελεί επίσης μια χαρτογράφηση του χρηματοοικονομικού συστήματος, περιγρά-
φοντας τόσο τους βασικούς κόμβους του συστήματος όσο και τις ροές κεφαλαίου και χρήματος 
μεταξύ τους.

Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται οι έννοιες του ανατοκισμού και της προεξόφλησης, παρου-
σιάζοντας τον τρόπο μετασχηματισμού της αξίας του χρήματος στο πέρασμα του χρόνου. Αυτός 
ο μετασχηματισμός διερευνάται μέσα από πολλά παραδείγματα, το κυριότερο εκ των οποίων έχει 
σχέση με το ασφαλιστικό σύστημα. Η μελέτη του ασφαλιστικού συστήματος, επιπλέον, αποτελεί 
ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα για τη σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης στον σχε-
διασμό της οικονομικής πολιτικής και στην προοπτική της οικονομικής ευημερίας. 

Το τρίτο κεφάλαιο είναι περισσότερο εστιασμένο και αφορά τις τράπεζες. Παρουσιάζονται τα 
κυριότερα είδη τραπεζών, αναλύεται ο ρόλος τους στην οικονομία και περιγράφεται η δημιουρ-
γία χρήματος μέσα από τη χορήγηση δανείων. Επίσης, αναδεικνύεται ο ρόλος της κεντρικής τρά-
πεζας, τόσο ως κεντρικού κόμβου του τραπεζικού συστήματος όσο και ως φορέα σχεδιασμού και 
άσκησης οικονομικής πολιτικής.
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Οι περισσότερες αποφάσεις μας για να κάνουμε  
κάτι συγκεκριμένο –οι συνέπειες των οποίων θα φανούν μετά  

από πολλές μέρες– λαμβάνονται κυρίως με βάση τα ζωώδη ένστικτα,  
την αυθόρμητη διάθεση για δράση, παρά για αδράνεια […]

John Maynard Keynes1

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ολοκληρώνοντας τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου, ο αναγνώστης θα μπορεί να:

 – Οριοθετεί τη χρηματοοικονομική ως επιστημονικό πεδίο.
 – Γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά του χρηματοοικονομικού συστήματος.
 – Διακρίνει τις κυριότερες χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και τα αξιόγραφα.
 – Αναλύει τους προσδιοριστικούς παράγοντες των αποδόσεων στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

Λέξεις-κλειδιά: χρηματοοικονομική, αβεβαιότητα, κίνδυνος, απόδοση, αγορές χρήματος 
και κεφαλαίου, διαμεσολάβηση.

1.1 Εισαγωγή

Η χρηματοοικονομική είναι κλάδος της οικονομικής επιστήμης και με-
λετά την κατανομή των πόρων κατά μήκος του χρόνου, σε συνθήκες 
αβεβαιότητας και κινδύνου. Αξιολογώντας, π.χ., την αγορά ενός δια-
μερίσματος, συνεκτιμούμε το κόστος αγοράς του ακινήτου, το κόστος 
ασφάλισης, το κόστος συντήρησης καθώς και τα ενοίκια που ενδέχε-
ται να εισπράξουμε την περίοδο της ιδιοκτησίας του διαμερίσματος. Η είσπραξη και η πληρωμή αυτών των 
χρηματικών ποσών δεν πραγματοποιούνται το ίδιο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, δεν ξέρουμε πότε 
ακριβώς θα γίνουν οι δαπάνες συντήρησης ή ποια περίοδο θα μείνει το διαμέρισμα ξενοίκιαστο. Επίσης, 
δεν γνωρίζουμε το ακριβές ποσό των ενοικίων και των δαπανών συντήρησης. Αυτές είναι οι συνθήκες της 
αβεβαιότητας. Ένας τρόπος να χαρτογραφήσουμε το αβέβαιο οικονομικό μέλλον είναι να αντιστοιχί-
σουμε πιθανότητες σε καθένα από τα αβέβαια σενάρια. Μπορούμε, π.χ., να υποθέσουμε ότι τα ενοίκια θα 
κυμαίνονται μεταξύ 250 και 350 ευρώ με πιθανότητα 50%, ότι θα είναι χαμηλότερα από 250 ευρώ με πιθα-
νότητα 20% και μεγαλύτερα από 350 ευρώ με πιθανότητα 30%. Σε αυτή την περίπτωση, όπου εκφράζουμε 
την αβεβαιότητα με τον ποσοτικό τρόπο των πιθανοτήτων, η ανάλυση γίνεται σε συνθήκες κινδύνου, όχι 

1. Keynes (1936, σ. 161). Η απόδοση στην ελληνική γλώσσα έγινε από τον συγγραφέα. Το σχόλιο του Keynes αφορά τη λήψη απο-
φάσεων για επενδύσεις.

Η χρηματοοικονομική είναι κλά-
δος της οικονομικής επιστήμης 
και μελετά την κατανομή των 
πόρων κατά μήκος του χρόνου, 
σε συνθήκες αβεβαιότητας και 
κινδύνου.
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γενικά σε συνθήκες αβεβαιότητας. Κίνδυνος, στην οικονομική θεωρία, είναι η αβεβαιότητα που αποτυ-
πώνεται με πιθανότητες.

Η χρηματοοικονομική, ως κλάδος της οικονομικής επιστήμης, βασίζεται σε συγκεκριμένες παραδοχές 
για τη συμπεριφορά των ανθρώπων και τη λειτουργία των αγορών, αναπτύσσει αναλυτικούς μηχανισμούς 
που συχνά έχουν μαθηματική μορφή και διαθέτει μια εργαλειοθήκη λήψης αποφάσεων σχετικά με την κα-

τανομή πόρων στο πέρασμα του χρόνου, σε καθεστώς αβεβαιότητας 
και κινδύνου. O σκοπός αυτής της εργαλειοθήκης είναι να βοηθήσει 
όσους λαμβάνουν αποφάσεις (άτομα, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κυ-
βερνήσεις) να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους με τον καλύτερο δυνα-
τό τρόπο (σε όρους οικονομικής θεωρίας, να μεγιστοποιήσουν τη χρη-
σιμότητά τους). Συνολικά για την κοινωνία και την άσκηση πολιτικής, 
στόχος της εργαλειοθήκης είναι η ευημερία. Βέβαια, τόσο οι ατομικές 
προτιμήσεις όσο και η ευημερία της κοινωνίας γίνονται αντιληπτές με 

πολλούς τρόπους, επομένως η αξιολόγηση της συνεισφοράς της χρηματοοικονομικής στην κοινωνική ευ-
ημερία είναι πάντοτε υποκειμενική.

1.2  Γιατί είναι ωφέλιμη η γνώση της χρηματοοικονομικής;

Η γνώση της χρηματοοικονομικής μάς βοηθά να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις για θέματα που αφορούν 
τις ατομικές μας προτεραιότητες, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς όπου εργαζόμαστε και την κοινω-
νία στην οποία ανήκουμε (Σχήμα 1.1). O πρώτος λόγος για τον οποίο είναι απαραίτητη η γνώση της χρημα-
τοοικονομικής είναι η ανάλυση των προσωπικών μας χρηματοοικονομικών προβλημάτων. Η αγορά ενός 
ψυγείου με δόσεις, η αγορά ενός ακινήτου, η αγορά ενός συνταξιοδοτικού ασφαλιστικού προγράμματος 
είναι προβλήματα που μπορούν να αξιολογηθούν με τη βοήθεια της χρηματοοικονομικής θεωρίας και την 
εφαρμογή των μαθηματικών της εργαλείων. Μερικές φορές, τα προβλήματα αυτά είναι πολύ σύνθετα και 
οι αποφάσεις λαμβάνονται με τη συνδρομή χρηματοοικονομικών συμβούλων. Ακόμα και τότε –ή  κυρίως 
τότε– η χρηματοοικονομική θεωρία συμβάλλει ώστε να αξιολογήσουμε την ποιότητα των προσφερό μενων 
συμβουλών και να πάρουμε αποφάσεις που είναι προς το συμφέρον μας.

ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΤΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΓΙΑ ΝΑ:

Σταδιοδροµήσουµε σε 
χρηµατοοικονοµικές 

επιχειρήσεις και 
οργανισµούς.

∆ώσουµε απαντήσεις 
σε προσωπικά 

χρηµατοοικονοµικά 
προβλήµατα.

Αξιολογήσουµε 
την κυβερνητική 
πολιτική και τη 

νοµοθεσία.

Αναλύσουµε 
τις εξελίξεις στις 

επιχειρήσεις, τις αγορές 
και την οικονοµία.

Σχήμα 1.1 Η σημασία της γνώσης της χρηματοοικονομικής

Επίσης, η γνώση της χρηματοοικονομικής είναι χρήσιμη στην ανάλυση των εξελίξεων στις επιχειρήσεις, τις 
αγορές και την οικονομία. Η μεταβολή της τιμής μιας μετοχής στο χρηματιστήριο, η ανακοίνωση της έκδοσης 

Η αξιολόγηση της συνεισφοράς 
της χρηματοοικονομικής στην 
κοινωνική ευημερία είναι πά-
ντοτε υποκειμενική.
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ενός αξιογράφου, η αύξηση των επιτοκίων δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, η συγχώνευση 
δύο επιχειρήσεων είναι γεγονότα που μπορούν να αναλυθούν με τα εργαλεία που παρέχει η χρηματοοικο-
νομική. Η ανάλυση αναδεικνύει την επίπτωση που ενδεχομένως έχουν αυτές οι εξελίξεις στα εμπλεκόμενα 
μέρη και, κατ’ επέκταση, μας βοηθά να πάρουμε αντίστοιχα τις δικές μας αποφάσεις. Για παράδειγμα, έχουμε 
τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε την επίπτωση που θα έχει η συγχώνευση δύο επιχειρήσεων στην κερδοφο-
ρία τους και την παρουσία τους στην αγορά, επομένως να αντιληφθούμε εγκαίρως την ενδεχόμενη μεταβο-
λή της αξίας τους στο χρηματιστήριο. Στη βάση μιας τέτοια ανάλυσης, θα αξιολογήσουμε αν είναι σκόπιμο 
να αγοράσουμε τις μετοχές τους ή να τις συμπεριλάβουμε στις επενδύσεις του ασφαλιστικού μας ταμείου.

Σε ό,τι αφορά την κυβερνητική πολιτική και τη νομοθεσία, η γνώση της χρηματοοικονομικής ενισχύει 
τον ρόλο μας ως πολιτών. Μπορούμε να αξιολογήσουμε τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους και τη ση-
μασία των επιτοκίων δανεισμού της κυβέρνησης, να κρίνουμε τους νόμους για τη λειτουργία του χρημα-
τιστηρίου και των τραπεζών, να αναλύσουμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις, η εφαρμογή της χρηματοοικονομικής θεωρίας αναδεικνύει δομές και αιτιώδεις σχέσεις, 
αλλά δεν μας απαλλάσσει από την ευθύνη να λάβουμε αποφάσεις που εμφορούνται από τις προσωπικές 
μας απόψεις για την κοινωνική ευημερία και την πολιτική.

Τέλος, η γνώση της χρηματοοικονομικής είναι ωφέλιμη σε όσους επιδιώκουν να σταδιοδρομήσουν 
στον χώρο της χρηματοδότησης. Η σταδιοδρομία στην οικονομική διεύθυνση μιας επιχείρησης, σε μια 
τράπεζα, σε μια επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, σε μια ασφαλιστική επιχείρηση, σε μια ρυθ-
μιστική και εποπτική αρχή στον χώρο των αγορών χρήματος και κεφαλαίου προϋποθέτει γνώσεις χρημα-
τοοικονομικής. Αυτές οι γνώσεις συντελούν στη χαρτογράφηση του οικονομικού μας περιβάλλοντος με 
έναν συνεκτικό ιστό επιστημονικών αρχών και προτάσεων, στην ανάλυση της απόδοσης και του κινδύνου 
που συνδέεται με κάθε χρηματοοικονομική απόφαση, καθώς και στη λήψη αποφάσεων με τρόπο που να 
συνεκτιμά τις ανάγκες όλων όσοι εμπλέκονται στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Έλεγχος εμπέδωσης 1.2 Με ποιους τρόπους η γνώση της χρηματοοικονομικής υποστη-
ρίζει τις αποφάσεις που παίρνουμε ως πολίτες;

1.3 Χρηματοοικονομικό σύστημα

To χρηματοοικονομικό σύστημα είναι ένα δίκτυο στο οποίο σημαντικοί κόμβοι είναι οι κυβερνήσεις, 
οι κεντρικές τράπεζες και οι χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, όπως οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις παροχής επεν-
δυτικών υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις πραγματοποίησης πληρωμών, οι 
επιχειρήσεις μεταφοράς χρημάτων και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Φυ-
σικά, το χρηματοοικονομικό σύστημα περιλαμβάνει και όλους τους πο-
λίτες, τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις που είτε προσφέρουν είτε αντλούν 
χρήματα από το σύστημα αυτό. Οι χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις συ-
χνά αποκαλούνται χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές, στον 
βαθμό που οι υπηρεσίες τους απευθύνονται αφενός σε αυτούς που 
έχουν περίσσευμα χρημάτων και αφετέρου σε όσους έχουν έλλειμμα 
χρημάτων. Από τη μια πλευρά, αυτοί που έχουν περίσσευμα χρημάτων 
υποστηρίζονται από τις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις στην αξιοποί-
ηση των χρημάτων τους, αποκτώντας τη δυνατότητα να τα καταθέσουν 
σε τραπεζικούς λογαριασμούς και γενικά να αγοράσουν αξιόγραφα, 
όπως μετοχές, ομόλογα και παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Από την άλλη πλευρά, όσοι έχουν έλ-
λειμμα χρημάτων υποστηρίζονται από τις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, προκειμένου να αντλήσουν τα 

Οι χρηματοοικονομικές επιχει-
ρήσεις συχνά αποκαλούνται 
χρηματοοικονομικοί διαμεσο-
λαβητές, στον βαθμό που οι 
υπηρεσίες τους απευθύνονται 
αφενός σε αυτούς που έχουν 
περίσσευμα χρημάτων και αφε-
τέρου σε όσους έχουν έλλειμμα 
χρημάτων.
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αναγκαία χρήματα είτε δανειζόμενοι είτε βρίσκοντας συνεταίρους για τις οικονομικές τους δραστηριότητες 
(π.χ., μια τράπεζα μπορεί να χορηγήσει δάνειο σε μια επιχείρηση ή να τη βοηθήσει να εκδώσει μετοχές). 

Γενικά, οι περισσότεροι κόμβοι του χρηματοοικονομικού συστήματος μπορούν να ταξινομηθούν κυρίως 
ως χρηματοδότες, χρηματοδοτούμενοι και χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές (Σχήμα 1.2). Ενώ η χρημα-
τοοικονομική διαμεσολάβηση δεν είναι πάντα απαραίτητη, είναι συχνά οικονομικά συμφέρουσα στον βαθ-
μό που συμβάλλει στη διεκπεραίωση διαδικασιών χρηματοδότησης με τρόπο αποτελεσματικότερο από ό,τι 
αν οι χρηματοδότες και οι χρηματοδοτούμενοι επικοινωνούσαν απευθείας μεταξύ τους (π.χ., είναι συνήθως 
προτιμότερο να δανειστούμε χρήματα από την τράπεζα για να αγοράσουμε ένα ακίνητο παρά να ρωτήσου-
με έναν έναν φίλους, συγγενείς και συνεργάτες μας αν διαθέτουν και έχουν την ευχέρεια να μας δανείσουν 
το αναγκαίο χρηματικό ποσό). Οι ακμές του δικτύου είναι οι ροές των χρημάτων, από τους χρηματοδότες 
στους χρηματοδοτούμενους. Ο χρηματοδότης μπορεί να είναι, π.χ., ένας δανειστής και ο χρηματοδοτού-
μενος να είναι ο αγοραστής ενός διαμερίσματος. Οι ρόλοι του χρηματοδότη και του χρηματοδοτούμενου 
ενδέχεται να μην είναι αυστηρά διαχωρισμένοι. Μια τράπεζα, π.χ., είναι δυνατόν ταυτόχρονα να λαμβάνει 
και να χορηγεί δάνεια. Η δομή του δικτύου –π.χ., η κατανομή των πόρων στους κόμβους ή η δυνατότητα 
εισόδου στο δίκτυο και εξόδου από αυτό– εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους κανόνες που επικρατούν 
στις αγορές και αυτοί διαμορφώνονται από τις κεντρικές τράπεζες, τους ρυθμιστικούς οργανισμούς, τη νο-
μοθεσία, τις κυβερνήσεις. Για παράδειγμα, οι νόμοι για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επενδυτών, 
των δανειστών και των δανειοληπτών επηρεάζουν τις ροές και το ύψος των χρηματοδοτήσεων.

Χρηµατοδότες Χρηµατοδοτούµενοι

∆ιαµεσολάβηση

Σχήμα 1.2 Χρηματοοικονομικό σύστημα

Η δομή του δικτύου καθορίζεται από τη δυναμική των κόμβων του καθώς και από τους κανόνες των 
συνδέσεων μεταξύ των κόμβων αυτών. Οι κανόνες αφορούν τόσο τη διάρθρωση της προσφοράς και της 
ζήτησης κεφαλαίων όσο και τους θεσμούς που διέπουν αυτές τις συναλλαγές. Για παράδειγμα, η σημα-
σία μιας τράπεζας στο χρηματοοικονομικό σύστημα είναι συνυφασμένη με τη ζήτηση για τα δάνεια και τις 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που προσφέρει καθώς και με τους νόμους που καθορίζουν τα δικαιώ ματα 
και τις υποχρεώσεις των τραπεζών και των πελατών τους2.

Η ροή των χρημάτων στο δίκτυο του χρηματοοικονομικού συστήματος γίνεται μέσα από αγορές χρη-
ματοοικονομικών υπηρεσιών. Οι αγορές αυτές μπορούν να έχουν φυσική υπόσταση και τοποθεσία, όπως 
είναι το Χρηματιστήριο Αθηνών στη Λεωφόρο Αθηνών, ή να μην έχουν συγκεκριμένη τοποθεσία, όπως 
είναι το δίκτυο των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών ή το δίκτυο της διεθνούς αγοράς συναλλάγματος 
(βλέπε το Πλαίσιο 1.1 σχετικά με το Χρηματιστήριο Αθηνών).

2. Βλέπε, ενδεικτικά, Lazaretou (2011) σχετικά με τη σημασία του ρυθμιστικού πλαισίου και τη δυναμική του χρηματοοικονομικού 
συστήματος στην Ελλάδα.



ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ
Εταιρική χρηματοοικονομική  
και εταιρική διακυβέρνηση



Η εταιρική χρηματοοικονομική αναλύει τις χρηματοοικονομικές αποφάσεις των ανώνυμων 
εταιρειών. Αποτελεί μάλιστα έναν από τους δύο θεμέλιους λίθους της χρηματοοικονο-
μικής θεωρίας, από κοινού με τη διαχείριση κινδύνου. Αναδυόμενη από τη μικροοικο-

νομική ανάλυση της αγοράς κεφαλαίου, η εταιρική χρηματοοικονομική αρθρώνεται αναλυτικά, 
μελετώντας την αλληλεπίδραση των δύο ερωτημάτων. Το ένα ερώτημα αφορά τον υπολογισμό 
της αξίας μιας επιχείρησης και το άλλο τις πηγές χρηματοδότησής της. Η ανάλυση της αλληλεπί-
δρασης αυτής, μετά από πολλές δεκαετίες επιστημονικής έρευνας και εξελίξεων στον χώρο των 
επιχειρήσεων, παραμένει ανοικτή, ζωηρή και ενδιαφέρουσα. Η από κοινού αξιολόγηση της απο-
τίμησης και της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων είναι συνυφασμένη και με άλλα χρηματοοι-
κονομικά ζητήματα που εξετάζονται στο τέταρτο μέρος του βιβλίου, όπως οι πληρωμές προς τους 
μετόχους και η εταιρική διακυβέρνηση.

Η εταιρική διακυβέρνηση αφορά πρωτίστως τη διάρθρωση της διοίκησης των ανώνυμων εται-
ρειών, υπό τα διασταυρούμενα φώτα των συμφερόντων των χρηματοδοτών της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας (κυρίως των μετόχων και των πιστωτών). Ωστόσο, η εταιρική διακυβέρνηση δεν 
περιορίζεται στη σχέση μεταξύ της διοίκησης μιας ανώνυμης εταιρείας και των κεφαλαιούχων που 
τη χρηματοδοτούν. Συμπεριλαμβάνει τη σχέση της επιχείρησης με τους εργαζόμενους, το φυσι-
κό περιβάλλον, την ευρύτερη κοινωνία, το κράτος και γενικά όλους τους παράγοντες που καθι-
στούν την επιχειρηματική δραστηριότητα εφικτή και βιώσιμη. Η βιωσιμότητα, στο πλαίσιο αυτό, 
δεν περιορίζεται μόνο στην κερδοφορία της επιχείρησης, αλλά εκτείνεται στην ευδοκίμηση του 
φυσικού περιβάλλοντος και στην ευημερία της κοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρική διακυ-
βέρνηση προβάλλει ως ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της αναπτυξιακής συμβολής της 
επιχειρηματικότητας.
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Υπάρχει μόνο ένα πράγμα που αγαπώ  
περισσότερο από τα λεφτά. Ξέρεις ποιο είναι αυτό;  

Τα λεφτά των άλλων.
Lawrence Garfield1

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ολοκληρώνοντας τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου, ο αναγνώστης θα μπορεί να:

 – Αντιλαμβάνεται τη σημασία της κεφαλαιακής διάρθρωσης για την αποτίμηση των επιχει-
ρήσεων.

 – Αναγνωρίζει τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις των επιχειρήσε-
ων σχετικά με την κεφαλαιακή τους διάρθρωση.

 – Αντιλαμβάνεται τη σημασία της μερισματικής πολιτικής για την αποτίμηση των επιχειρήσεων.
 – Αναγνωρίζει τους προσδιοριστικούς παράγοντες της μερισματικής πολιτικής.

Λέξεις-κλειδιά: κεφαλαιακή διάρθρωση, χρηματοοικονομική μόχλευση, μέσο σταθμικό κό-
στος κεφαλαίου, μερισματική πολιτική.

9.1 Εισαγωγή

Η εταιρική χρηματοοικονομική είναι ο κλάδος της χρηματοοι-
κονομικής που αναλύει τις χρηματοοικονομικές αποφάσεις των ανώ-
νυμων εταιρειών. Αυτές οι αποφάσεις αφορούν κυρίως τους τρόπους 
χρηματοδότησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τις πληρω-
μές προς τους μετόχους. 

Η ανάλυση των τρόπων χρηματοδότησης συνδέεται με την κεφα-
λαιακή διάρθρωση των ανώνυμων εταιρειών. Κεφαλαιακή διάρθρωση είναι η αναλογία ιδίου κεφα-
λαίου και υποχρεώσεων στη χρηματοδότηση της επιχείρησης (βλέπε το Υποστηρικτικό Υλικό σχετικά με 
τη λογιστική αποτύπωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης). O κυριότερος λόγος για τον οποίο αναλύονται 
οι αποφάσεις κεφαλαιακής διάρθρωσης είναι η χαρτογράφηση των επιπτώσεών τους στην αξία της επι-
χείρησης. Το ερώτημα για την καλύτερη μορφή χρηματοδότησης των επιχειρήσεων είναι ουσιαστικά ένα 
ερώτημα για τον καλύτερο τρόπο αύξησης της αξίας του κεφαλαίου που επενδύεται στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Από την πλευρά της μικροοικονομικής θεωρίας, αν μια χρηματοοικονομική απόφαση, 
όπως αυτή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, δεν επιδρά στην αξία της επιχείρησης, τότε είναι αδιάφορη. 

1. Πρόκειται για φράση από την κινηματογραφική ταινία Other people’s money (1991).

Η εταιρική χρηματοοικονομι-
κή είναι ο κλάδος της χρημα-
τοοικονομικής που αναλύει τις 
χρηματοοικονομικές αποφάσεις 
των ανώνυμων εταιρειών.
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Εντούτοις, ξέρουμε πως στην πραγματικότητα οι επιχειρήσεις δεν είναι καθόλου αδιάφορες για θέματα 
που αφορούν τη χρηματοδότησή τους.

Οι αποφάσεις σχετικά με την κεφαλαιακή διάρθρωση είναι συνυφασμένες όχι μόνο με τη συνέχιση 
των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων στη μορφή που έχουν σήμερα αλλά και με τη χρηματοδότηση των 
νέων επενδύσεων και των στρατηγικών μετασχηματισμών τους. Χαρακτηριστικά, η χρηματοδότηση των 
εξαγορών και των συγχωνεύσεων είναι αναπόσπαστο κομμάτι των επιχειρημάτων για την αξιολόγηση της 
ένωσης δύο επιχειρήσεων. Η σημασία των αποφάσεων κεφαλαιακής διάρθρωσης για τη στρατηγική των 
επιχειρήσεων συνδέεται με τον ρόλο που παίζουν οι χρηματοδότες στη διοίκηση της επιχείρησης. Οι μέ-
τοχοι ψηφίζουν για τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας, ενώ οι 
πιστωτές έχουν μικρότερη εμπλοκή στις αποφάσεις των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων.

Τα ερωτήματα σχετικά με την κεφαλαιακή διάρθρωση κυριαρχούν στο σύνολο των συζητήσεων στο πλαί-
σιο της εταιρικής χρηματοοικονομικής. Κάθε παράγοντας που επηρεάζει την κερδοφορία των επιχειρήσεων 
διαμορφώνει την επάρκεια μιας επιχείρησης σε κεφάλαια και τις ανάγκες της για χρηματοδότηση. Τα κέρδη της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας μπορούν να αυξήσουν το ίδιο κεφάλαιο –μειώνοντας έτσι τη συμμετοχή των 
υποχρεώσεων στο σύνολο του κεφαλαίου της επιχείρησης– ή να μην το επηρεάσουν σε περίπτωση που θα 
διανεμηθούν ως μερίσματα στους μετόχους. Όπως και στη συζήτηση για την κεφαλαιακή διάρθρωση, η μερι-
σματική πολιτική έχει ιδιαίτερη σημασία στη χρηματοοικονομική ανάλυση ως προς την ενδεχόμενη επίδρασή 
της στην αξία της επιχείρησης. Αν η αξία της επιχείρησης είναι ανεξάρτητη από τη μερισματική πολιτική, τότε 
οι ανώνυμες εταιρείες θα πρέπει να είναι αδιάφορες ως προς το αν θα διανείμουν τα κέρδη τους στους μετό-
χους ή θα τα κρατήσουν, αυξάνοντας έτσι την καθαρή τους θέση. Παρ' όλα αυτά, στην επιχειρηματική πραγ-
ματικότητα οι αποφάσεις σχετικά με τα μερίσματα απασχολούν τόσο τη διοίκηση της επιχείρησης όσο και τους 
επενδυτές, αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό τη σημασία των μερισμάτων στη χρηματοοικονομική ανάλυση.

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε τα κυριότερα χρηματοοικονομικά επιχειρήματα για την κεφαλαιακή 
διάρθρωση και τη μερισματική πολιτική, αξιολογώντας τόσο τους παράγοντες που διαμορφώνουν αυτές 
τις αποφάσεις όσο και την επίδρασή τους στην αξία των επιχειρήσεων.

9.2 Κεφαλαιακή διάρθρωση

Κεφαλαιακή διάρθρωση είναι η διάρθρωση του κεφαλαίου της επιχείρησης σε κατηγορίες χρηματοδότησης, 
με βασική ταξινόμηση τη διάκριση του κεφαλαίου της επιχείρησης σε ξένο και ίδιο (ως ξένο κεφάλαιο χαρα-

κτηρίζουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση τις υποχρεώσεις της επιχείρη-
σης στους πιστωτές της). Το ερώτημα της κεφαλαιακής διάρθρωσης αφο-
ρά τη σχέση ανάμεσα στη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της επι-
χείρησης και την αξία της. Μπορεί να επηρεαστεί η αξία της επιχείρησης 
από την αναλογία ξένου και ιδίου κεφαλαίου στη χρηματοδότησή της; 
Αν ναι, τότε έχουμε ένα παράδοξο, καθώς αυτό σημαίνει πως η αξία της 
επιχείρησης εξαρτάται από τον σχεδιασμό των συμβολαίων χρηματοδό-
τησης και όχι από την αποτελεσματικότητά της στην αξιοποίηση των πό-

ρων της και στην προσαρμογή της στη δυναμική του εξωτερικού και του εσωτερικού της περιβάλλοντος. Αυ-
τό είναι ένα θέμα ατέρμονης ανάλυσης στη χρηματοοικονομική θεωρία και στην εμπειρική έρευνα2.

Επιπλέον, το ερώτημα της κεφαλαιακής διάρθρωσης εγείρει και ερωτήματα εταιρικής διακυβέρνησης. 
Η επιλογή της κεφαλαιακής διάρθρωσης πρέπει να αξιολογείται ως προς την επίδρασή της στη συνολική 

2. Βλέπε Berk et al. (2018), Brealey et al. (2021) και Brigham et al. (2019) για μια εισαγωγή στα κύρια επιχειρήματα σχετικά με την 
κεφαλαιακή διάρθρωση και τη σημασία της στη χρηματοδότηση των ανώνυμων εταιρειών. Εμπεριστατωμένες αναφορές στα ερευνη-
τικά ερωτήματα και αποτελέσματα σχετικά με την κεφαλαιακή διάρθρωση αποτελούν, ενδεικτικά, οι έρευνες των Parsons & Titman  
(2009) και Graham & Leary (2011).

Το ερώτημα της κεφαλαιακής 
διάρθρωσης αφορά τη σχέση 
ανάμεσα στη χρηματοδότηση 
των δραστηριοτήτων της επιχεί-
ρησης και την αξία της.
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αξία της επιχείρησης ή ως προς την επίδρασή της στην αξία των μετόχων; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό 
συνδέεται με την άποψή μας για τον ρόλο των επιχειρήσεων στην οικονομία και διαμορφώνει τον τρόπο 
με τον οποίο οι επιχειρήσεις διοικούνται (βλέπε το Κεφάλαιο 10 σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση).

Στη χρηματοοικονομική θεωρία, η ανάλυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης έχει αναπτυχθεί με έμφαση 
στις ανώνυμες εταιρείες. Ξεκινά από ένα πολύ απλό οικονομικό υπόδειγμα χωρίς φόρους, κόστη συναλλα-
γών και ασυμμετρίες στην κατανομή των πληροφοριών. Με αυτή την αφετηρία, διαδοχικές βελτιώσεις των 
υποδειγμάτων ενσωματώνουν στοιχεία της πραγματικότητας της χρηματοοικονομικής διοίκησης, όπως 
οι ατέλειες της αγοράς κεφαλαίου, οι συγκρούσεις αντιπροσώπευσης και οι μεταβολές του ρυθμιστικού 
πλαισίου της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

9.2.1 Εσωτερική και εξωτερική χρηματοδότηση μιας ανώνυμης εταιρείας

Η χρηματοδότηση μιας ανώνυμης εταιρείας διακρίνεται σε εσωτερική και εξωτερική. Η εσωτερική χρημα-
τοδότηση προέρχεται κυρίως από αδιανέμητα κέρδη και τις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων της επιχεί-
ρησης. Η εξωτερική χρηματοδότηση αφορά είτε δανεισμό είτε εισφορά ιδίων κεφαλαίων από μετόχους 
της επιχείρησης. Η εξωτερική χρηματοδότηση συχνά χρειάζεται κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου, 
αυξημένη διαφάνεια και λογοδοσία στους χρηματοδότες οι οποίοι θέτουν τους όρους τους προκειμένου 
να προσφέρουν χρηματοδότηση. Έτσι, παρατηρούμε ότι ο τρόπος χρηματοδότησης μπορεί να διαμορφώ-
σει τον τρόπο διοίκησης της επιχείρησης και τους μηχανισμούς της εταιρικής διακυβέρνησης.

Χρηματοδότηση με μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο είναι ίδιο κεφάλαιο μιας ανώνυμης εταιρείας. Oι κυριότερες απαιτήσεις που μπορεί 
να έχει ένας επενδυτής ως προς μια ανώνυμη εταιρεία, οι οποίες συν-
δέονται με το μετοχικό της κεφάλαιο, είναι οι κοινές μετοχές και οι προ-
νομιούχες μετοχές. Οι κοινές μετοχές είναι υπολειμματικές απαιτή-
σεις, υπό την έννοια ότι οι πληρωμές προς τους μετόχους γίνονται μόνο 
αν προηγουμένως έχουν γίνει οι πληρωμές για τις υποχρεώσεις της επι-
χείρησης και τους φόρους. Το κέρδος που μπορεί να αποκομίσει ένας 
μέτοχος είναι ανάλογο με το ποσό του κεφαλαίου που έχει εισφέρει 
στην επιχείρηση. Όσο περισσότερα χρήματα έχει εισφέρει τόσο μεγα-
λύτερο είναι το μέρος του κέρδους που του αναλογεί. Το γεγονός βέ-
βαια πως ο μέτοχος ενδέχεται να εισπράξει μέρος από τα κέρδη δεν ση-
μαίνει απαραίτητα πως θα τα εισπράξει στο σύνολό τους. Η διοίκηση 
της επιχείρησης ίσως αποφασίσει να μη διανείμει το σύνολο των κερδών, για λόγους που έχουν να κάνουν 
με τον νόμο, τον επενδυτικό της σχεδιασμό και τα μηνύματα που θέλει να στείλει στους επενδυτές.

Σε αντίθεση με τις κοινές μετοχές, οι προνομιούχες μετοχές δίνουν στους κατόχους τους προτεραι-
ότητα στη διανομή των κερδών. Αυτό σημαίνει πως πρώτα πληρώνονται οι κάτοχοι των προνομιούχων 
μετοχών και ακολουθούν οι πληρωμές στους κατόχους των κοινών μετοχών. Ωστόσο, οι κάτοχοι των προ-
νομιούχων μετοχών δεν έχουν ίσα δικαιώματα με τους κατόχους των κοινών μετοχών σχετικά με τη διοί-
κηση της επιχείρησης. Σε αντίθεση με τους κατόχους των κοινών με-
τοχών, οι κάτοχοι των προνομιούχων μετοχών δεν έχουν δικαίωμα 
ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων ή έχουν δικαίωμα ψήφου 
που περιορίζεται σε ορισμένα θέματα.

Καθώς οι μέτοχοι ψηφίζουν για τον ορισμό των μελών του Διοικητι-
κού Συμβουλίου, η ιδιοκτησία μετοχών είναι μέσο άσκησης ελέγχου στη 
λειτουργία και τη δυναμική της επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό, η αγο-
ρά των μετοχών είναι αγορά ελέγχου (οι εξαγορές και οι  συγχωνεύσεις 

Οι κοινές μετοχές είναι υπολειμ-
ματικές απαιτήσεις, υπό την έν-
νοια ότι οι πληρωμές προς τους 
μετόχους γίνονται μόνο αν προ-
ηγουμένως έχουν γίνει οι πλη-
ρωμές για τις υποχρεώσεις της 
επιχείρησης και τον φόρο εισο-
δήματος.

Καθώς οι μέτοχοι ψηφίζουν για 
τον ορισμό των μελών του Διοι-
κητικού Συμβουλίου, η ιδιοκτη-
σία μετοχών είναι μέσο άσκη-
σης ελέγχου στη λειτουργία και 
τη δυναμική της επιχείρησης.
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ανώνυμων εταιρειών είναι χαρακτηριστικές ως προς αυτό). Το γεγονός πως το Διοικητικό Συμβούλιο ορί-
ζεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων δημιουργεί συχνά την πεποίθηση ότι η κυριότερη ευθύνη της 
διοίκησης των ανώνυμων εταιρειών είναι η αύξηση του πλούτου των μετόχων. Ωστόσο, αυτή η άποψη έχει 
δεχτεί κριτική. Καθώς η επιχείρηση δεν χρησιμοποιεί μόνο τα χρήματα των μετόχων αλλά και των δανειστών, 
απασχολεί εργαζόμενους, προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες σε ένα ευρύ κοινό και πληρώνει φόρους στο 
κράτος, υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο ενδιαφερόμενων μερών που διεκδικούν τις προτεραιότητές της (βλέπε 
το Κεφάλαιο 10 σχετικά με τη σημασία των ενδιαφερόμενων μερών και την εταιρική διακυβέρνηση).

Χρέος
Χρέος είναι γενικά κάθε συμβόλαιο στο οποίο ο χρηματοδότης της επιχείρησης προβλέπεται να λαμβάνει 

μια καθορισμένη ροή από πληρωμές στο μέλλον, που έχει προτεραι-
ότητα έναντι της πληρωμής του φόρου εισοδήματος και των πληρω-
μών σε μετόχους. Οι πληρωμές αυτές καταβάλλονται ως αντάλλαγμα 
του κεφαλαίου που ο χρηματοδότης παρέχει σήμερα στην επιχείρηση. 
Υπό την έννοια αυτή, χρέος είναι οι πιστώσεις των προμηθευτών, και 
γενικά οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, τα τραπεζικά δάνεια, τα ομο-
λογιακά δάνεια και η χρηματοδοτική μίσθωση. Ο χρηματοδότης που 
παρέχει κεφάλαιο και χρήμα με τη μορφή χρέους λέγεται πιστωτής.

Όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 3, τα δάνεια μπορούν να καλύπτο-
νται με ενέχυρα. Σε αυτή την περίπτωση, αν η επιχείρηση δεν έχει τη 
δυνατότητα να καλύψει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της, ενδέχεται 

να ρευστοποιηθεί η περιουσία που χρησιμοποιείται ως ενέχυρο, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 
του πιστωτή σύμφωνα με τους όρους της χρηματοδότησης. Για παράδειγμα, σε δάνειο για αγορά μη-
χανήματος με ενέχυρο το μηχάνημα, αν η επιχείρηση δεν είναι σε θέση να εξοφλήσει το δάνειο, τότε ο 
πιστωτής μπορεί να αποζημιωθεί με τα χρήματα που θα εισπράξει από την πώληση του μηχανήματος. 
Επιπλέον, αν δεν επαρκεί το ενέχυρο για να καλυφθεί η συνολική υποχρέωση, ο πιστωτής ενδέχεται να 
προβεί στη ρευστοποίηση και άλλων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, ανάλογα με τους όρους του 
συμβολαίου δανεισμού.

Μίσθωση
Μια άλλη μορφή χρηματοδότησης είναι η μίσθωση, η οποία αφορά την απόκτηση πάγιων περιουσια-
κών στοιχείων και διακρίνεται σε λειτουργική και χρηματοδοτική. Η μίσθωση αφορά συχνά τη χρη-
ματοδότηση εξοπλισμού και οχημάτων, με τον εκμισθωτή να είναι ιδιοκτήτης των περιουσιακών στοι χείων 
και τον μισθωτή να είναι ο χρήστης τους. Η διαφορά των δύο μορφών μίσθωσης είναι συνυφασμένη κυ-

ρίως με την έκθεση στα οφέλη και τους κινδύνους που προκύπτουν 
από την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου και τη μεταβίβαση 
της κυριότητάς του μετά τη λήξη της μίσθωσης3.

Στην περίπτωση της χρηματοδοτικής μίσθωσης, ο μισθωτής έχει 
όλα τα οφέλη και τους κινδύνους του ιδιοκτήτη ενός πάγιου περιου-
σιακού στοιχείου, πραγματοποιώντας αποσβέσεις για το πάγιο που 
έχει μισθώσει και υφιστάμενος τις συνέπειες των μεταβολών στην αξία 
και την κατάσταση του περιουσιακού στοιχείου. Το πάγιο περιουσια-
κό στοιχείο εμφανίζεται στον ισολογισμό της επιχείρησης που το μι-
σθώνει και το ποσό της χρηματοδότησης έχει χαρακτηριστικά  δανείου 

3. Βλέπε Μπεκιάρης & Τζόβας (2017) για μια ανάλυση των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ λειτουργικής και χρηματοδοτικής 
μίσθωσης.

Χρέος είναι γενικά κάθε συμβό-
λαιο στο οποίο ο χρηματοδότης 
της επιχείρησης προβλέπεται 
να λαμβάνει μια καθορισμένη 
ροή από πληρωμές στο μέλλον, 
που έχει προτεραιότητα έναντι 
της πληρωμής του φόρου εισο-
δήματος και των πληρωμών σε 
 μετόχους.

Η διαφορά της λειτουργικής και 
της χρηματοδοτικής μίσθωσης 
αφορά κυρίως την έκθεση στα 
οφέλη και τους κινδύνους που 
προκύπτουν από την αξιοποίηση 
του περιουσιακού στοιχείου και 
τη μεταβίβαση της κυριότητάς 
του μετά τη λήξη της μίσθωσης.
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στον ισολογισμό. Το μίσθωμα μοιάζει με τη δόση ενός δανείου και διακρίνεται σε τόκο και χρεολύσιο. 
Υπό αυτή την έννοια κυρίως, η μίσθωση αποτελεί έναν τρόπο χρηματοδότησης της επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας. Στη χρηματοδοτική μίσθωση, το μισθωμένο πάγιο μεταβιβάζεται στον μισθωτή στο τέλος της 
μίσθωσης. Αντίθετα, στην περίπτωση της λειτουργικής μίσθωσης, το πάγιο περιουσιακό στοιχείο επιστρέ-
φεται στην επιχείρηση που το εκμισθώνει και, σε μεγάλο βαθμό, το μίσθωμα για τη χρήση του  παγίου εί-
ναι ένα έξοδο που μοιάζει με το ενοίκιο για τη χρήση ενός ακινήτου.

Γενικά, δεν είναι πάντα εύκολη μια αυστηρή διάκριση μεταξύ της χρηματοδοτικής και της λειτουρ-
γικής μίσθωσης. Μερικά από τα συνηθέστερα χαρακτηριστικά των χρηματοδοτικών μισθώσεων είναι 
η δυνατότητα μεταβίβασης της κυριότητας στον μισθωτή στο τέλος της σύμβασης καθώς και η διάρ-
κεια της σύμβασης που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της ωφέλιμης ζωής του πάγιου περιουσιακού 
στοιχείου.

9.2.2 Η σημασία της κεφαλαιακής διάρθρωσης

Η αξία μιας επιχείρησης εξαρτάται μόνο από τα έσοδα που εκτιμάται πως θα αποφέρουν οι δραστηριό-
τητές της ή και από τον τρόπο με τον οποίο τα έσοδα αυτά διανέμονται στους χρηματοδότες της; Αν δύο 
επιχειρήσεις είναι πανομοιότυπες ως προς τις πωλήσεις και τη λειτουργία τους, θα έπρεπε να έχουν δια-
φορετική αξία ανάλογα με το αν χρηματοδοτούνται με ξένο ή με ίδιο κεφάλαιο; Σε μια απλούστερη δια-
τύπωση, επηρεάζεται το μέγεθος μιας πίτας από τον τρόπο με τον οποίο θα μοιράσουμε τα κομμάτια της; 

Σε μια πρώτη θεωρητική προσέγγιση, η αξία της επιχείρησης είναι ανεξάρτητη από τον τρόπο χρημα-
τοδότησής της σε μια οικονομία χωρίς φόρους, κόστη συναλλαγών και ασυμμετρίες στην πληροφόρηση 
και στην οποία οι επενδυτές μπορούν να δανείζονται με τους ίδιους όρους με τους οποίους δανείζονται 
και οι επιχειρήσεις4.

Έστω ότι η επιχείρηση Ανεξάρτητη δεν έχει δάνεια και το κεφάλαιό της αποτελείται αποκλειστικά από 
ίδιο κεφάλαιο. Η αξία της –υπολογιζόμενη ως παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών που θα 
προκύψουν από την αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων– είναι VA, και υποθέτουμε ότι VA = 100 
εκατ. ευρώ. Η επιχείρηση Δανεισμένη έχει σύνολο υποχρεώσεων και καθαρής θέσης 100 εκατ. ευρώ, εκ 
των οποίων τα 50 εκατ. ευρώ είναι ίδιο κεφάλαιο και τα 50 εκατ. ευρώ είναι ομολογιακό δάνειο με επι-
τόκιο 10%. Ας υποθέσουμε ακόμα ότι και οι δύο επιχειρήσεις έχουν κέρδη προ τόκων 15 εκατ. ευρώ και 
η φορολογία των κερδών τους είναι μηδενική. Στην περίπτωση της Ανεξάρτητης, τα 15 εκατ. ευρώ μπο-
ρούν να διανεμηθούν ως μέρισμα στους μετόχους, ενώ στην περίπτωση της Δανεισμένης 5 εκατ. ευρώ 
πρέπει να καταβληθούν σε τόκους (50 × 0,1 = 5 € εκατ.). Το σύνολο των χρημάτων που διανέμονται σε 
όσους έχουν εισφέρει το κεφάλαιο των δύο επιχειρήσεων (πιστωτές και μετόχους) είναι το ίδιο και στις 
δύο περιπτώσεις. Έχει νόημα να προτιμήσει ένας επενδυτής μία από τις δύο επιχειρήσεις; Αν η απάντηση 
στο ερώτημα αυτό είναι θετική, τότε σημαίνει πως μία από τις δύο επιχειρήσεις θα αντιμετωπίζει αυξημέ-
νη ζήτηση για τη μετοχή της και έτσι θα έχει μεγαλύτερη αξία στην αγορά. Αυτή η επιχείρηση θα μπορεί 
να έχει μεγαλύτερη αξία απλά και μόνο γιατί έχει συγκεκριμένη διάρθρωση στη χρηματοδότησή της, ανε-
ξάρτητα από τη δυνατότητά της να έχει έσοδα από τη δραστηριότητά της.

Στο απλό θεωρητικό πλαίσιο αυτού του επιχειρήματος, η κεφαλαιακή διάρθρωση δεν έχει σημασία. 
Έστω ότι ένας επενδυτής κατέχει μετοχές της Ανεξάρτητης, συνειδητοποιεί πως θα προτιμούσε να είναι 
μέτοχος σε μια επιχείρηση που χρηματοδοτείται εν μέρει με δάνεια και διαπιστώνει πως έχει τη δυνατό-
τητα να αγοράσει μετοχές της Δανεισμένης, η οποία έχει την κεφαλαιακή διάρθρωση που ο ίδιος θα προ-
τιμούσε. Μια πρώτη σκέψη θα ήταν να πουλήσει τις μετοχές που έχει στην Ανεξάρτητη και να αγοράσει 
τις μετοχές της Δανεισμένης. Ωστόσο, αυτό είναι άσκοπο. 

Συγκεκριμένα, έστω ότι ο επενδυτής έχει το 10% της Ανεξάρτητης, αξίας 10 εκατ. ευρώ. Για έναν  μέτοχο 

4. Modigliani & Miller (1958).
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την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, βελτιώνοντας την ποιότητα, ενισχύοντας την ευε-
λιξία και περιορίζοντας το κόστος της χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης.

Έλεγχος εμπέδωσης 12.2 Σε τι διαφέρει η διατάραξη από τη διευκόλυνση του χρηματο-
οικονομικού συστήματος μέσω της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας;

12.3 Στοιχεία ψηφιακής οικονομίας

Η ψηφιακή οικονομία είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο υπηρεσιών και θεσμών, που στηρίζεται στις τεχνο λογίες 
πληροφορικής και επικοινωνίας. Αν και μια αναλυτική περιγραφή της ψηφιακής οικονομίας είναι πέρα 
από τους σκοπούς αυτού του βιβλίου, μπορούμε να παρουσιάσουμε μερικά από τα κυριότερα στοιχεία 
που προσδιορίζουν την πραγματική οικονομία.

12.3.1 Ψηφιακή ταυτότητα

Η ψηφιακή ταυτότητα είναι το σύνολο των πληροφοριών που αναλύονται με τη χρήση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και χρησιμοποιούνται για να ταυτοποιηθεί ένα άτομο ή ένας οργανισμός. 

Η ψηφιακή ταυτότητα δημιουργείται μέσα από τις επισκέψεις μας στις ιστοσελίδες, την αλληλεπίδρασή 
μας με αυτές και, επίσης, μέσα από τις διαδικτυακές μας συναλλαγές. Με τον τρόπο αυτό, διαμορφώνεται η 
ψηφιακή μας παρουσία, η οποία αποτυπώνει τις ενέργειες και τις πεποιθήσεις μας. Για παράδειγμα, καθώς 
επισκεπτόμαστε έναν ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου για την αγορά ενός βιβλίου, συχνά καλούμαστε να 
δώσουμε πληροφορίες σχετικά με το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, την πιστωτική μας κάρτα. Επιπλέον, μέ-
σα από τις επισκέψεις μας στις διάφορες ενότητες του ιστότοπου φαίνεται το ενδιαφέρον μας για βιβλία ενός 
συγκεκριμένου συγγραφέα ή ενός συγκεκριμένου λογοτεχνικού είδους. Συνήθως, για να γίνει η συναλλαγή, 
καλούμαστε να δημιουργήσουμε λογαριασμό στον ιστότοπο. Σε αυτή την περίπτωση, το όνομα χρήστη και ο 
κωδικός είναι βασικά στοιχεία της ψηφιακής μας ταυτότητας. Σε επόμενη επίσκεψη στον ιστότοπο ή σε επό-
μενη συναλλαγή, οι πληροφορίες που αποτελούν την ψηφιακή μας ταυτότητα χρησιμοποιούνται για τη βελ-
τίωση των υπηρεσιών που μας παρέχονται (π.χ., πρόταση αγοράς συγκεκριμένων βιβλίων ή σύνδεση με τον 
προσωπικό μας λογαριασμό στον ιστότοπο, χωρίς να καταχωρίσουμε ξανά τις προσωπικές μας πληροφορίες).

Καθώς είναι πολλοί οι ιστότοποι που επισκεπτόμαστε και οι συναλλαγές που πραγματοποιούμε στο 
διαδίκτυο, μπορούν να είναι πολλές οι ψηφιακές μας ταυτότητες. Για 
παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο μας ταυτοποιεί ένα ηλεκτρονικό 
βιβλιοπωλείο διαφέρει από τον τρόπο με τον οποίο μας ταυτοποιεί η 
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οι-
κονομικών κατά την είσοδό μας στον ιστότοπό της.

Όσο λιγότερες είναι οι ψηφιακές μας ταυτότητες και όσο περισσό-
τεροι ιστότοποι χρησιμοποιούν την ίδια ψηφιακή ταυτότητα για να 
μας ταυτοποιήσουν τόσο διευκολύνεται η ταυτοποίηση και υποστη-
ρίζονται οι σκοποί της σχετικά με την ασφάλεια των συναλλαγών και 
την εξατομίκευση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Γενικά, η ψηφιακή 
ταυτότητα είναι σημαντική για τη διαφάνεια των συναλλαγών και την 
προστασία των εμπλεκόμενων μερών, βοηθά την ανάπτυξη σύνθετων 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και υποστηρίζει τη διεκπεραίωση 

συναλλαγών χωρίς έγγραφα που χρειάζονται για την ταυτοποίηση, όπως, π.χ., η αστυνομική ταυτότητα.
Στον βαθμό που η ψηφιακή ταυτότητα χρησιμοποιείται με αποτελεσματικό τρόπο, επιταχύνει τις συ-

ναλλαγές και μειώνει τον κίνδυνο όλων των εμπλεκόμενων μερών. Ο κίνδυνος μειώνεται με την αντιμετώ-

Γενικά, η ψηφιακή ταυτότη-
τα είναι σημαντική για τη δια-
φάνεια των συναλλαγών και 
την προστασία των εμπλεκόμε-
νων μερών, βοηθά την ανάπτυ-
ξη σύνθετων χρηματοοικονομι-
κών υπηρεσιών και υποστηρίζει 
τη  διεκπεραίωση συναλλαγών 
χωρίς έγγραφα που χρειάζονται 
για την ταυτοποίηση, όπως, 
π.χ., η αστυνομική ταυτότητα.
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πιση προβλημάτων που συνδέονται με την έγγραφη ταυτοποίηση, όπως η πλαστογράφηση ή η απώλεια 
εγγράφων. Η μείωση του κινδύνου στον οποίο εκτίθενται τα εμπλεκόμενα μέρη στις συναλλαγές αυξά-
νει τα κεφάλαια που διατίθενται σε υπηρεσίες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, συμβάλλοντας έτσι στην 
ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας.

Κατά την ανάπτυξη μιας ψηφιακής ταυτότητας, τα κυριότερα σημεία είναι (Σχήμα 12.3):

 – Η διαδικασία της ταυτοποίησης, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο διαπιστώνουμε ότι το πρόσωπο που 
ζητά πρόσβαση σε έναν λογαριασμό/επιδιώκει να χρησιμοποιήσει μια ψηφιακή υπηρεσία είναι πραγ-
ματικά αυτό που υποστηρίζει ότι είναι. Χαρακτηριστική περίπτωση διαδικασίας ταυτοποίησης αποτελεί 
η καταχώριση ονόματος χρήστη και κωδικού.

 – Η διαχείριση της ταυτότητας, η οποία αφορά τη χρήση της ταυτότητας σε όλες τις εφαρμογές ενός συστή-
ματος και την ποσότητα των πληροφοριών που θα διατίθεται σε καθεμία εφαρμογή του ίδιου συστήματος. 
Για παράδειγμα, μπορεί ένας όμιλος χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων να χρησιμοποιεί την ίδια ψηφιακή 
ταυτότητα στις χρηματιστηριακές και στις καταθετικές υπηρεσίες που προσφέρει, αλλά να περιορίζει την 
ποσότητα των πληροφοριών (της ταυτότητας) που είναι διαθέσιμη και στις δύο πλατφόρμες από κοινού.

 – Η διαχείριση των προνομιακών λογαριασμών. Στην κατηγορία των προνομιακών λογαριασμών ανήκουν οι 
διαχειριστές εφαρμογών και γενικά χρήστες με αυξημένα δικαιώματα. Η ταυτοποίηση αυτών των χρηστών 
έχει μεγάλη σημασία για την ασφάλεια των συναλλαγών. Ενδεικτικά, τα συστήματα διαχείρισης προνομι-
ακών λογαριασμών περιλαμβάνουν μηχανισμούς όπως τα θησαυροφυλάκια κωδικών (password vaults).

 – Η συμμόρφωση της χρήσης των στοιχείων της ψηφιακής ταυτότητας σύμφωνα με τον νόμο και τους 
κανονισμούς του οργανισμού που διαχειρίζεται την ταυτότητα5.

Χαρτοφυλάκιο
της αγοράς

∆ιαχείριση
ψηφιακής
ταυτότητας

∆ιαδικασία
ταυτοποίησης

∆ιαχείριση
ταυτότητας

Συµµόρφωση µε νόµο
και κανονισµούς

∆ιαχείριση προνοµιακών
λογαριασµών

Σχήμα 12.3 Διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας

12.3.2 Υπολογιστική νέφους

Η υπολογιστική νέφους (cloud computing) αφορά λογισμικό και υπολογιστικές υπηρεσίες που τρέ-
χουν σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή και είναι διαθέσιμες στον υπολογιστή μας χρησιμοποιώντας 
έναν φυλλομετρητή ή κάποια άλλη εφαρμογή μέσω διαδικτύου6. Οι απομακρυσμένες υπηρεσίες προσφέ-
ρονται από ένα κέντρο δεδομένων το οποίο διαχειρίζεται ο οργανισμός που παρέχει αυτές τις υπη-
ρεσίες. Γενικά, η ιδέα των απομακρυσμένων υπηρεσιών υπολογιστή δεν είναι νέα. Χαρακτηριστική περί-
πτωση απομακρυσμένων υπηρεσιών υπολογιστή αποτελούν τα ιδιωτικά εικονικά δίκτυα (virtual private 
networks), τα οποία χρησιμοποιούμε συχνά για να έχουμε πρόσβαση σε δεδομένα του περιβάλλοντος 
της εργασίας μας από απόσταση.

Οι υπηρεσίες υπολογιστικής νέφους περιλαμβάνουν το Google Drive, το Microsoft One Drive, το Drop-
box κ.ά. Πολλές φορές αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν και εφαρμογές που τρέχουν στο νέφος, όπως το 
Microsoft Office και το Google Docs. Πρόκειται για υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες συνέχεια, με ένα κό-
στος το οποίο αξιολογείται σε σχέση με την ανάπτυξη και τη διαχείριση ενός κέντρου δεδομένων. Για πα-
ράδειγμα, το κόστος διαχείρισης ενός κέντρου δεδομένων από μια επιχείρηση στην οποία θα  φυλάσσονται 

5. Gupta & Tham (2019).
6. Gupta & Tham (2019).
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όλα τα αρχεία κειμένου και φύλλων υπολογισμού συγκρίνεται σε σχέση με το κόστος της εναλλακτικής 
επιλογής της αποθήκευσής τους σε μια υπηρεσία νέφους που προσφέρεται από μια άλλη επιχείρηση. Το 
συνολικό κόστος της υπηρεσίας νέφους δεν περιορίζεται σε μια τακτική (συνήθως μηνιαία) συνδρομή. Σε 
μια πλήρη ανάλυση του κόστους πρέπει να συνεκτιμηθούν τα αρχικά κόστη μετάβασης από τη διαχείρι-
ση των δεδομένων στο εσωτερικό της επιχείρησης στη διαχείριση δεδομένων μέσω ενός νέφους, κόστη 
αναβάθμισης των υπηρεσιών διαχείρισης δεδομένων, ακόμα και κόστη για την ενδεχόμενη λήξη της συ-
νεργασίας με έναν πάροχο υπηρεσιών νέφους και τη μετάβαση σε έναν άλλον.

Οι υπηρεσίες νέφους διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες (Σχήμα 12.4). Η πρώτη κατηγορία είναι το λο-
γισμικό ως υπηρεσία (software as a service). Σε αυτή την περίπτωση, ο πάροχος των υπηρεσιών νέφους 
προσφέρει τη δυνατότητα αξιοποίησης εφαρμογών που στηρίζονται στο νέφος. Ο πάροχος έχει την ευθύνη 
και το κόστος της απόκτησης, της διάθεσης και της συντήρησης των εφαρμογών και των υποδομών που εί-
ναι αναγκαίες γι’ αυτές τις εφαρμογές (π.χ., Google Apps, Dropbox). Μια άλλη κατηγορία υπηρεσιών είναι η 
πλατφόρμα ως υπηρεσία (platform as a service), όπου ο πάροχος των υπηρεσιών νέφους παρέχει την 
πλατφόρμα στην οποία οι πελάτες του μπορούν να αναπτύξουν τις δικές τους εφαρμογές (OpenShift, Google 
App Engine). Στην περίπτωση της υποδομής ως υπηρεσίας (infrastructure as a service), o πάροχος των 
υπηρεσιών νέφους παρέχει την αναγκαία υποδομή για τη δημιουργία ενός κέντρου δεδομένων προσαρμο-
σμένου στις ανάγκες του οργανισμού που το αναπτύσσει. Στο πλαίσιο αυτών των υπηρεσιών, η επιχείρηση 
έχει τον έλεγχο των εξυπηρετητών δικτύου και των διαδικασιών αποθήκευσης και διαχείρισης των δεδομένων 
(π.χ., Navisite). Τέλος, στην περίπτωση της επιφάνειας εργασίας ως υπηρεσίας (desktop as a service) 
ο πάροχος των υπηρεσιών νέφους παρέχει εικονικές επιφάνειες εργασίας, με τρόπο ώστε να είναι εφικτή η 
χρήση της επιφάνειας εργασίας ενός υπολογιστή από διαφορετικούς χρήστες (π.χ., TeamViewer).

Υπηρεσίες 
νέφους

Λογισµικό
ως υπηρεσία

Υποδοµή
ως υπηρεσία

Πλατφόρµα
ως υπηρεσία

Επιφάνεια εργασίας
ως υπηρεσία

Σχήμα 12.4 Υπηρεσίες νέφους

Τεχνικά, η ανάπτυξη της υπολογιστικής νέφους αποτέλεσε μια μετά-
βαση από την αρχιτεκτονική δύο επιπέδων στην αρχιτεκτονι-
κή τριών επιπέδων. Στην αρχιτεκτονική δύο επιπέδων έχουμε τον 
πελάτη (υπολογιστή) και τον εξυπηρετητή δικτύου, που αποτελούν τα 
επίπεδα διαχείρισης δεδομένων σε ένα τοπικό δίκτυο (π.χ., το εσωτε-
ρικό δίκτυο μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού), ενώ στην αρχιτεκτο-

νική τριών επιπέδων, σε περιβάλλον διαδικτύου, τα επίπεδα είναι ο πελάτης, η εφαρμογή και η βάση δεδο-
μένων. Στην αρχιτεκτονική τριών επιπέδων, αναπτύσσονται οικονομίες κλίμακας στη διαχείριση δεδομένων.

Η ανάπτυξη της υπολογιστικής 
νέφους αποτέλεσε μια μετάβαση 
από την αρχιτεκτονική δύο επι-
πέδων στην αρχιτεκτονική τριών 
επιπέδων.



 12 | Χρηματοοικονομική τεχνολογία 345

Γενικά, στον βαθμό που το κόστος παροχής υπηρεσιών νέφους είναι σχετικά μικρό, οι υπηρεσίες νέ-
φους οδηγούν σε οικονομίες κλίμακας στη διαχείριση δεδομένων, καθώς τα οφέλη από τη διαχείριση ενός 
συνεχώς αυξανόμενου όγκου δεδομένων μπορεί να ξεπερνούν το κόστος των υπηρεσιών νέφους. Καθώς 
τα δεδομένα που συλλέγουν οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις αυξάνονται συνεχώς, οι δυνατότητες απο-
θήκευσης, διαχείρισης και διαμοιρασμού δεδομένων σε τοπικό επίπεδο (στο πεδίο της επιχείρησης) είναι 
περιορισμένες. Έτσι, η τεχνολογία νέφους αποτέλεσε καταλυτική συνθήκη για την ανάπτυξη της επιστήμης 
των δεδομένων και των εφαρμογών της, αφού κατέστησε τα μεγάλα δεδομένα επεξεργάσιμα από πολλούς 
οργανισμούς και αναλυτές. Επιπλέον, η χρήση υπηρεσιών νέφους αποδεσμεύει πόρους από τις επιχειρή-
σεις και τους οργανισμούς που θα αφιερώνονταν στη διαχείριση δεδομένων, επιτρέποντας τη χρήση αυτών 
των πόρων στην κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης. Για παράδειγμα, ένα σούπερ μάρκετ, ένα ξενοδο-
χείο ή ένα πανεπιστήμιο δεν χρειάζεται να δεσμεύσουν χώρους και χρήματα για τη διαχείριση δεδομένων, 
έχοντας έτσι τη δυνατότητα να επικεντρωθούν στην κύρια δραστηριότητά τους (π.χ., ένα σούπερ μάρκετ 
αφιερώνει πόρους στο εμπόριο τροφίμων και όχι στην ανάπτυξη ενός κέντρου διαχείρισης δεδομένων).

Το οικονομικό κόστος της υπολογιστικής νέφους δεν περιορίζεται μόνο στην αμοιβή της επιχείρησης 
που προσφέρει τις υπηρεσίες νέφους. Υπάρχουν και άλλα θέματα που προσδιορίζουν τη σκοπιμότητα της 
χρήσης υπηρεσιών νέφους. Για παράδειγμα, η πρόσβαση στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο νέφος 
προϋποθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο, η οποία δεν είναι πάντα δεδομένη (τεχνικά προβλήματα μπορούν 
να την αναστείλουν). Επίσης, η πρόσβαση στα αρχεία μας εξαρτάται από τον οργανισμό που παρέχει τις 
υπηρεσίες νέφους. Αυτό σημαίνει πως αν για οποιονδήποτε λόγο αυτός ο οργανισμός δεν μας επιτρέψει 
την πρόσβαση ή έχει τεχνικά προβλήματα που εμποδίζουν την πρόσβαση, τότε δεν μπορούμε να χρησι-
μοποιήσουμε τα αρχεία μας. Επιπλέον, η ασφάλεια των αρχείων μας εναποτίθεται στον οργανισμό που 
παρέχει τις υπηρεσίες νέφους και, γενικά, η επιχείρησή μας εξαρτάται από έναν άλλο οργανισμό προκει-
μένου να έχει πρόσβαση στα δεδομένα της. Αν ο οργανισμός που παρέχει τις υπηρεσίες νέφους είναι ευ-
άλωτος σε κυβερνοεπιθέσεις, το ίδιο ισχύει και για τα αρχεία μας. 

12.3.3 Μεγάλα δεδομένα

Τα μεγάλα δεδομένα (big data) είναι σύνολα δεδομένων τα οποία είναι τόσο μεγάλα και σύνθετα που 
δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε με παραδοσιακές μεθόδους ανάλυσης δεδομένων. H ανάδυση των 
μεγάλων δεδομένων οφείλεται στην ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών, στη διασύνδεση πολλών συ-
σκευών και στη μείωση του κόστους αποθήκευσης δεδομένων. Επιπλέον, η ανάπτυξη των υπολογιστικών 
δυνατοτήτων των διαθέσιμων λογισμικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών δίνει τη δυνατότητα ανάλυσης 
ενός συνεχώς μεγαλύτερου όγκου δεδομένων. Η επεξεργασία των μεγάλων δεδομένων βασίζεται στην 
ανάπτυξη και την εφαρμογή τεχνικών που στηρίζονται στα μαθηματικά, τη στατιστική και την επιστήμη 
των υπολογιστών. Ο συνδυασμός αυτών των επιστημών σε ένα ενιαίο επιστημονικό πεδίο αποτελεί την 
επιστήμη δεδομένων. 

Τα μεγάλα δεδομένα και η ανάλυσή τους είναι συνεχώς παρόντα στην καθημερινότητά μας. Ο χαρα-
κτηρισμός «μεγάλα» δεν αφορά μόνο το μέγεθος των δεδομένων, αλλά και την ταχύτητα με την οποία 
δημιουργούνται, καθώς και τη μεγάλη ποικιλία τους. Η πλοήγησή μας σε διαδικτυακές ιστοσελίδες, τα 
λήμματα που καταχωρίζουμε σε διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης, τα βίντεο που βλέπουμε σε διαδικτυ-
ακές εφαρμογές προβολής (streaming), δηλώσεις προτίμησης («like») σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι 
αγορές που πραγματοποιούμε μέσω πιστωτικών καρτών και των ιστοσελίδων των επιχειρήσεων δημι-
ουργούν έναν μεγάλο όγκο δεδομένων σχετικά με τις επιλογές και τις προτιμήσεις μας. Η ανάλυση αυτών 
των δεδομένων βοηθά επιχειρήσεις που τα επεξεργάζονται να εκτιμήσουν ποια είναι τα προϊόντα και οι 
υπηρεσίες που ενδεχομένως θα μας ενδιέφεραν. Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της επεξεργασίας, δεχό-
μαστε σωρεία μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο και προτάσεις 
επίσκεψης ιστοσελίδων με σκοπό να αγοράσουμε προϊόντα και υπηρεσίες. 
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Φυσικά, η ανάλυση των μεγάλων δεδομένων δεν αφορά μόνο εμπορικούς σκοπούς. Η χρήση βιομε-
τρικών δεδομένων για σκοπούς αναγνώρισης από δημόσιες υπηρεσίες, η ανάλυση των χαρακτηριστικών 
ενός συνόλου επιχειρήσεων ώστε να διαπιστωθούν τα χαρακτηριστικά των φερέγγυων δανειοληπτών, η 
ανάλυση επιχειρηματικών δεδομένων με σκοπό την πρόβλεψη της απάτης, η ανάλυση επιδημιολογικών 
δεδομένων στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας πανδημίας αποτελούν μερικές από τις πολλές εφαρμογές της 
ανάλυσης μεγάλων δεδομένων στην καθημερινότητά μας. Επιπλέον, η αξιολόγηση της σταθερότητας του 
χρηματοοικονομικού συστήματος από εποπτικούς μηχανισμούς προϋποθέτει την αποτελεσματική ανάλυ-
ση μεγάλων δεδομένων7. Ως προς τις επιχειρήσεις χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, η ανάλυση μεγάλων 
δεδομένων δεν εξυπηρετεί μόνο την ανάλυση των στοιχείων της αγοράς από τις επιχειρήσεις, αλλά, σε 
μεγάλο βαθμό, υποκαθιστά τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης ως μηχανισμός παροχής πληροφοριών 
προς τους χρήστες των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών8.

Η ανάλυση των δεδομένων μέσα από τη μηχανική μάθηση (machine learning) –διαδικασία μέσα 
από την οποία οι υπολογιστές μαθαίνουν από τα λάθη τους και επαναπροσδιορίζουν τις υπολογιστικές 

διαδικασίες και τους αναλυτικούς μηχανισμούς– εξοπλίζει την καθη-
μερινή διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επιχειρήσεις και οργανι-
σμούς με μηχανισμούς που είναι δυναμικοί και προσαρμόζονται στη 
μεγάλη, ποικίλη και συνεχή ροή δεδομένων. Ωστόσο, οι αυξημένες 
υπολογιστικές δυνατότητες δεν επεκτείνουν απεριόριστα τις δυνατό-
τητες αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων. Ο σχεδιασμός ενός συστή-
ματος μηχανικής μάθησης και η αξιοποίησή του στη λήψη αποφά-
σεων βασίζονται στις επιλογές των ανθρώπων που σχεδιάζουν και 
αξιοποιούν την ανάλυση δεδομένων στην πράξη. Έτσι, οι άνθρωποι 
που παίρνουν αποφάσεις δεν απαλλάσσονται ούτε από την ευθύνη 

των αποφάσεων ούτε από την ανάγκη ισχυρών επιχειρημάτων οικονομικής ανάλυσης στις αποφάσεις 
τους. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων για την πρόβλεψη της ασυνέ-
πειας δανειοληπτών, ο σχεδιαστής του μηχανισμού ανάλυσης πρέπει να εξετάσει, μεταξύ άλλων, ποια εί-
ναι τα δεδομένα τα οποία θα επεξεργαστεί. Αυτό το ερώτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις εφαρμογές 
της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων στον διαδικτυακό δανεισμό, σε πλατφόρμες χρηματοδότησης ανεξάρ-
τητες από τράπεζες, όπου η ανάλυση όλων των διαθέσιμων δεδομένων για τους δανειολήπτες αποτελεί 
αναγκαία συνθήκη χαρτογράφησης των πιστώσεων και αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι μεθοδολογικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν αφορούν ερωτήματα 
όπως: «Ποια είναι η χρονική έκταση των δεδομένων που θα αναλυθούν;» (π.χ., δεδομένα εικοσαετίας 
μπορεί να είναι πλουσιότερα αλλά λιγότερα συναφή με το άμεσο μέλλον σε σχέση με τα δεδομένα της τε-
λευταίας πενταετίας), «Ποια δεδομένα χρειαζόμαστε;» (π.χ., χρειαζόμαστε δεδομένα όπως η οικογενειακή 

κατάσταση ή η εθνικότητα για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικα-
νότητας;). Αυτό σημαίνει ότι η ανάλυση των μεγάλων δεδομένων είναι 
αποτελεσματική μόνο αν συνδυάζεται με μια συστηματική θεώρηση 
της οικονομικής πραγματικότητας, η οποία θέτει τα ερωτήματα και 
ορίζει το πεδίο στο οποίο αναζητούνται οι απαντήσεις στα ερωτήματα 
αυτά. Ως προς αυτό, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της οικονομικής 
θεωρίας (αυτό είναι το αντικείμενο της οικονομικής θεωρίας, η συ-
στηματική ανάλυση της οικονομίας). 

Επίσης, πέρα από τον επιστημονικό εξοπλισμό, η ανάλυση των με-
γάλων δεδομένων χρειάζεται και ηθικό εξοπλισμό, υπό την έννοια ότι 

7. Sarlin (2016).
8. Grennan & Michaely (2021).

Ο σχεδιασμός ενός συστήματος 
μηχανικής μάθησης και η αξι-
οποίησή του στη λήψη αποφά-
σεων βασίζονται στις επιλογές 
των ανθρώπων που σχεδιάζουν 
και αξιοποιούν την ανάλυση δε-
δομένων στην πράξη.

Η ανάλυση των μεγάλων δεδο-
μένων είναι αποτελεσματική μό-
νο αν συνδυάζεται με μια συστη-
ματική θεώρηση της οικονομι-
κής πραγματικότητας, η οποία 
θέτει τα ερωτήματα και ορίζει το 
πεδίο στο οποίο αναζητούνται οι 
απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. 


