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 Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 

 Χρονική αξία του χρήματος 

 Επενδύσεις, καταθέσεις και δάνεια 

 Χρηματοοικονομική Διοίκηση 
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 Αγορές πραγματικών αγαθών 

 Αγορές χρηματοοικονομικών αγαθών 

 Ο ρόλος των αγορών χρήματος και 
κεφαλαίου 

 Διάκριση αγορών 
◦ Πρωτογενής – δευτερογενής αγορά 

◦ Σποτ – μελλοντική αγορά 

◦ Παγκόσμια, εθνική, περιφερειακή και τοπική 
αγορά 
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Βασικός σκοπός του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος είναι η διευκόλυνση της 

διοχέτευσης κεφαλαίων από τις 
πλεονασματικές στις ελλειμματικές 

μονάδες. 

 

A. Συγκέντρωση αποταμιεύσεων 

B. Διοχέτευση αποταμιεύσεων σε 
επενδυτικές ή καταναλωτικές χρήσεις 
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1. Άμεση μεταβίβαση / Χρηματοδότηση 

2. Έμμεση μεταβίβαση / Χρηματοδότηση 

μέσω χρηματοπιστωτικού ενδιάμεσου 
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Κύρια χαρακτηριστικά 

 Οι πλεονασματικές μονάδες επενδύουν απευθείας στους 
τίτλους που εκδίδουν οι ελλειμματικές μονάδες. 

 Οι ανάγκες των πλεονασματικών και των ελλειμματικών 
μονάδων ΠΡΕΠΕΙ να συμπίπτουν. 

 

Επιχείρηση 
(ελλειμματική 

μονάδα) 

Αποταμιευτές 
(πλεονασματικές 

μονάδες) 

Χρεόγραφα (Μετοχές ή ομόλογα) 

Κεφάλαια 
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Κύρια χαρακτηριστικά 

 Ο μεσολαβητής δέχεται καταθέσεις από τους 
αποταμιευτές και χορηγεί δάνεια προς τις ελλειμματικές 
μονάδες.  

 

Επιχείρηση 
(ελλειμματική 

μονάδα) 

Χρημ/κος 
Ενδιάμεσος  

Αποταμιευτές 
(πλεονασματικές 

μονάδες) 
 

Κεφάλαια Δάνεια 

8 



 Πλεονεκτήματα 
◦ Κόστος συναλλαγών / οικονομίες κλίμακας 

◦ Παραγωγή πληροφόρησης 

◦ Ευελιξία 

◦ Διαφοροποίηση κινδύνου 

 Ποιοι είναι; 
◦ Επενδυτικές τράπεζες 

◦ Εμπορικές τράπεζες 

◦ Επιχειρήσεις ασφαλειών ζωής 

◦ Αμοιβαία κεφάλαια 
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1. Πρωτογενής αγορά: περιλαμβάνει την έκδοση ΝΕΩΝ 

ΤΙΤΛΩΝ, οι οποίες διατίθενται για πρώτη φορά στους 

επενδυτές. 

2. Δευτερογενής αγορά: περιλαμβάνει την διαπραγμάτευση/ 

αγοραπωλησία τίτλων που έχουν ήδη εκδοθεί. Η 

σπουδαιότητα της δευτερογενούς αγοράς έγκειται στο ότι 

προσφέρει ρευστότητα η οποία με την σειρά της κάνει την 

πρωτογενή αγορά πιο ελκυστική αφού οι επενδυτές 

μπορούν να πωλήσουν ανά πάσα στιγμή τα αξιόγραφα 

στην δευτερογενή αγορά.  
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3. Αγορά χρήματος: περιλαμβάνει την 

διαπραγμάτευση/αγοραπωλησία αξιογράφων 

βραχυχρόνιας διάρκειας (μέγιστη διάρκεια ένα 

έτος) ή συναλλάγματος.  

◦ Χαρακτηρίζεται από υψηλή ρευστότητα και χαμηλή 

ρίσκο αντισυμβαλλόμενου. 

◦ Παραδείγματα: πιστοποιητικά καταθέσεων, ρέπος 

(repos), έντοκα γραμμάτια δημοσίου, ευρωδολάρια 
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4. Αγορά κεφαλαίου: περιλαμβάνει την 

διαπραγμάτευση /αγοραπωλησία αξιογράφων 

με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους.  

◦ Χαρακτηρίζεται από χαμηλότερη ρευστότητα και 

υψηλότερο ρίσκο αντισυμβαλλόμενου. 

◦ Παραδείγματα: αγορές μετοχών, αγορές δανειακών 

κεφαλαίων, αγορές κτηματικών δανείων.  
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 Οι δευτερογενείς αγορές μπορεί να είναι οργανωμένες ή 
μη οργανωμένες. 

 

◦ Οργανωμένη αγορά (organized exchange).  

Το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι οι αγοραπωλησίες γίνονται σε 
μία κεντρική τοποθεσία, π.χ. Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 
(ΧΑΑ). 

 

◦ Μη οργανωμένη αγορά (over the counter market, OTC).  

Οι συναλλαγές δεν πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένη 
τοποθεσία αλλά μπορούν να λάβουν χώρα οπουδήποτε καθώς οι 
συναλλαγές διεκπεραιώνονται μέσω κεντρικού συστήματος 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
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Θα προτιμούσατε να λάβετε €10.000 σήμερα 
ή €10.000 σε 10 χρόνια από σήμερα; 
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 Το χρήμα ΕΧΕΙ τιμή, είναι το επιτόκιο! 

 Το επιτόκιο διαμορφώνεται στις αγορές χρήματος ή 
δανειακών κεφαλαίων, σύμφωνα με τις δυνάμεις της 
προσφοράς και της ζήτησης.  

 Η ποσότητα του χρήματος σε κυκλοφορία είναι συνάρτηση 
της αξίας αυτού, εξαρτάται από τον τρόπο συμπεριφοράς 
των τραπεζών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
γενικότερα. 

 Η νομισματική πολιτική αναφέρεται στον συντονισμό της 
συνολικής ποσότητας του χρήματος σε κυκλοφορία 
(προσφορά χρήματος) με τα μεγέθη της πραγματικής 
οικονομίας. 

 Για την Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωζώνης, η νομισματική 
πολιτική ασκείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 
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 Γιατί ο χρόνος είναι τόσο σημαντικός; 

 Ένα ευρώ που εισπράττουμε σήμερα έχει 
μεγαλύτερη αξία από ένα ευρώ που ΘΑ 
εισπράξουμε σε ένα χρόνο από σήμερα. 
◦ Αν λάβουμε σήμερα, μπορούμε να το 

καταθέσουμε στην τράπεζα και να κερδίσουμε 
τόκο. 
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1. ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 
◦ Ο πληθωρισμός αναφέρεται σε μία γενικότερη αύξηση 

των τιμών στην οικονομία. Όταν αυξάνονται οι τιμές, η 
αγοραστική αξία του χρήματος μειώνεται. 

2. ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
◦ Κίνδυνος είναι η αβεβαιότητα για το μέλλον, που επίσης 

προκαλεί μία μείωση στην αξία του χρήματος. Αν 
επιλέξω να εισπράξω σήμερα, αποφεύγω τον κίνδυνο 
να μην μπορέσει ο αντισυμβαλλόμενος να εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του ΑΥΡΙΟ.  

3. ΤΟΚΟΣ 
◦ Ο Χρόνος μας δίνει την δυνατότητα / ευκαιρία να 

αναβάλλουμε την σημερινή κατανάλωση και να 
κερδίσουμε τόκο!! 
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 Τόκος: Το «ενοίκιο» που πληρώνεται στον 
κάτοχο των χρημάτων για την χρήση 
αυτών. 

 

 Μελλοντική αξία: Η αξία σε ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΧΡΟΝΟ, μίας επένδυσης που 
πραγματοποιώ σήμερα. 

 

 Παρούσα Αξία: Η αξία των χρημάτων που 
κατέχω ΣΗΜΕΡΑ. 
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 Απλή κεφαλαιοποίηση (Simple Interest): 
◦ Ο τόκος υπολογίζεται επί του αρχικού 

κατατεθειμένου κεφαλαίου. Υπολογίζεται στο 
τέλος του επενδυτικού ορίζοντα. 

 Σύνθετη κεφαλαιοποίηση (Compound 
Interest) 
◦ Ο τόκος υπολογίζεται: 

 Επί του αρχικού κατατεθειμένου κεφαλαίου, ΚΑΙ 

 Επί του τόκου που έχουμε κερδίσει κατά τις 
προηγούμενες περιόδους.  
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 Ας υποθέσουμε ότι καταθέτουμε σήμερα στην 
τράπεζα €1000 με επιτόκιο 10%.  

 

 Ποια θα είναι η αξία των χρημάτων μας μετά από 
ένα χρόνο; 

 Μελλοντική Αξία = Αρχική κατάθεση + Τόκοι= 

   1.000€  + (1000*10%)  = 1.100€ 

 

 Ποια θα είναι η αξία των χρημάτων μας μετά από 
δύο χρόνια; 

 Μελλοντική Αξία = Αρχική κατάθεση + Τόκοι= 

   1.000€  + (1000*10%)*2  = 1.200€ 
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Παρούσα 
Αξία 

Έτος 1 

X 1.10 

Επιτόκιο 10% ετησίως 

Τόκος 

Κεφάλαιο 

X 1.10 

X 1.10 
X 1.10 

X 1.10 

Έτος 0 

Έτος 2 
Έτος 3 

Έτος 4 
Έτος 5 
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 Η περίοδος που μεσολαβεί ανάμεσα διαδοχικών περιόδων 

ανατοκισμού ονομάζεται περίοδος κεφαλαιοποίησης. 

 Οι τόκοι της πρώτης περιόδου προστίθενται στο κεφάλαιο 

(κεφαλαιοποιούνται). 

 Για τον υπολογισμό της μελλοντικής αξίας κατά την 

επόμενη χρονική περίοδο, χρησιμοποιώ το συσσωρευθέν 

κεφάλαιο (Αρχικό κεφάλαιο + Τόκοι προηγουμένων 

περιόδων) 
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 Ενδέχεται η υπολογισμός και ενσωμάτωση των 

τόκων να συμβαίνει περισσότερες από μία φορά 

κατά την διάρκεια της επένδυσης.  

 Όσες περισσότερες περιόδους ανατοκισμού 

έχουμε, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η μελλοντική 

αξία. 
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 Ας υποθέσουμε ότι καταθέτουμε σήμερα στην τράπεζα 
€1000 με επιτόκιο 10%. Ποια θα είναι η αξία των 
χρημάτων μας μετά από τρία χρόνια; 
 

Μελλοντική Αξία 1ου έτους= Αρχική κατάθεση + Τόκοι 
κατάθεσης 1ου έτους  
 
Μελλοντική Αξία 2ου έτους = Μελλοντική Αξία 1ου έτους + 
Τόκοι Μελλοντικής Αξίας 1ου έτους  
 
Μελλοντική Αξία 3ου έτους= Μελλοντική Αξία 2ου έτους + 
Τόκοι Μελλοντικής Αξίας 2ου έτους = 
 

Μελλοντική Αξία = Αρχική κατάθεση * (1 + επιτόκιο)3* 

  

   FV = PV * (1+r)n 
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 Διακριτός ανατοκισμός: ο τόκος 
υπολογίζεται κάθε m περιόδους και το 
ποσό προστίθεται στο αρχικό κεφάλαιο (Α) 
(κεφαλαιοποίηση τόκων). 

1

m n
R

F A
m


 

   
 

F: Μελλοντική Αξία Κεφαλαίου (Future Value) 

A: Αρχικό Κεφάλαιο (Principal, Present Value) 

R: Ονομαστικό Επιτόκιο (Nominal IR) 

n: Χρονική Περίοδος (Έτη) 

m: Συχνότητα Ανατοκισμού (Compounding Frequency) 
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 Ένας επενδυτής επιθυμεί να καταθέσει €20.000 σε 
λογαριασμό ταμιευτηρίου για τον επόμενο χρόνο. 
Αναζητώντας την υψηλότερη απόδοση για το κεφάλαιο 
του, παρέλαβε τις παρακάτω προσφορές από τέσσερις 
τράπεζες: 

 

◦ Επιτόκιο 4% με ετήσιο ανατοκισμό 

◦ Επιτόκιο 4% με εξαμηνιαίο ανατοκισμό 

◦ Επιτόκιο 4% με τριμηνιαίο ανατοκισμό 

◦ Επιτόκιο 4% με ημερήσιο ανατοκισμό 

 

 Συγκρίνετε τις προσφορές και εντοπίστε την πλέον 
συμφέρουσα για τον επενδυτή. 
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 Η μελλοντική αξία ενός κεφαλαίου με διακριτό ανατοκισμό 
δίνεται από τη σχέση: 

 

 

όπου m είναι η συχνότητα ανατοκισμού και n η χρονική 
περίοδος σε έτη. Αντικαθιστώντας με Α = €20.000, R = 4%, 
n = 1  και το κατάλληλο m προκύπτει ότι: 

 



 
   

 
1

m n
R

F A
m

Ανατοκισμός m F (€) Διαφορά από 
Ετήσιο Ανατοκισμό 

Ετήσιος 1 20,800.00 € Ν/Α 

Εξαμηνιαίος 2 20,808.00 € 8.00 € 

Τριμηνιαίος 4 20,812.08 € 12.08 € 

Ημερήσιος 365 20,816.17 € 16.17 € 
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 Όπως είδαμε από το προηγούμενο παράδειγμα, όσο 
μεγαλύτερη η περίοδος ανατοκισμού τόσο μεγαλύτερη 
είναι και η μελλοντική αξία και κατά συνέπεια ο τόκος. 

 Επομένως, 10% επιτόκιο με ετήσιο ανατοκισμό ΔΕΝ οδηγεί 
σε ίδια μελλοντική αξία με ένα επιτόκιο 10% αλλά με 
μηνιαίο ανατοκισμό. 

 

 Εφόσον ο τόκος υπολογίζεται και κεφαλαιοποιείται m 
περιόδους τον χρόνο πρέπει να υπολογίσουμε το 
πραγματικό ετήσιο επιτόκιο ( Effective Interest Rate).  

 

 Το πραγματικό επιτόκιο είναι ο ετήσιος απλός τόκος που 
αντιστοιχεί σε ονομαστικό επιτόκιο R και ανατοκισμό m 
φορές ανά έτος. 

 1 1

m

eff

R
R

m
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 Θα προτιμούσατε ένα λογαριασμό 
ταμιευτηρίου που πληρώνει τόκο 5% 
ανατοκιζόμενο ανά εξάμηνο ή ένα 
λογαριασμό που πληρώνει τόκο 5% 
ανατοκιζόμενο ημερησίως;  

 

 
R M Effective Rate 

5% 2 5,0625% 

5% 365 5,1267% 
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 Το παραπάνω, βρίσκει άμεση εφαρμογή στα «μικρά 
γράμματα» των πιστωτικών καρτών. 

 Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η «παγίδα» έχει ως εξής: 

 
◦ Το επιτόκιο που αναφέρεται σε διαφημίσεις είναι το 

ονομαστικό επιτόκιο (R). 

◦ Ο τόκος ωστόσο υπολογίζεται κάθε μήνα. Σε περίπτωση 
λοιπόν, που δεν εξοφλήσουμε το οφειλόμενο ποσό, ο τόκος της 
προηγούμενης περιόδου κεφαλαιοποιείται και την επόμενη 
περίοδο, πληρώνουμε τόκο και στον τόκο της προηγούμενης 
περιόδου. 

 

 Για την σύγκριση των επιτοκίων των πιστωτικών καρτών 
θα πρέπει να υπολογίσετε το Πραγματικό Ετήσιο Επιτόκιο.  
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 Για να «μεταφράσω» την μελλοντική είσπραξη/υποχρέωση 
με όρους σημερινής αξίας, εφαρμόζω το προεξοφλητικό 
επιτόκιο (κεφαλαιοποίηση).  

Πως καθορίζονται τα προεξοφλητικά επιτόκια 

 Όσο μικρότερος είναι ο προβλεπόμενος κίνδυνος, τόσο 
χαμηλότερο πρέπει να είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο. 

 Αν αυξηθούν τα γενικά επιτόκια της αγοράς, τότε πρέπει να 

αυξηθεί το προεξοφλητικό επιτόκιο. 

 

 1

m n
R

A F
m

 
 

   
 

F: Μελλοντική Αξία Κεφαλαίου (Future Value) 

A: Αρχικό Κεφάλαιο (Principal, Present Value) 

R: Ονομαστικό Επιτόκιο (Nominal IR) 

n: Χρονική Περίοδος (Έτη) 

m: Συχνότητα Ανατοκισμού (Compounding 
Frequency) 
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 Επενδυτής επιθυμεί να συμμετάσχει σε 
συνταξιοδοτικό πρόγραμμα όπου πρόκειται να 
λάβει €100,000 σε 5 έτη από σήμερα. Λαμβάνει 
τις παρακάτω προσφορές από τέσσερις 
τράπεζες. Πόσα χρήματα θα πρέπει να 
καταθέσει σήμερα σε κάθε περίπτωση. Ποια 
προσφορά είναι η πλέον συμφέρουσα; 

Εισόδημα σε 5 έτη                    Επιτόκιο Παρούσα Αξία 

 €   100,000.00  15%  €   49,717.67  

 €   100,000.00  10%  €   62,092.13  

 €   100,000.00  5%  €   78,352.62  

 €   100,000.00  1%  €   95,146.57  
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 Κάθε μορφή επένδυσης αξιολογείται με βάση τα 
εξής χαρακτηριστικά: 
◦ Απόδοση 
◦ Κίνδυνος 
◦ Ρευστότητα, και  
◦ Διάρκεια 

 Μπορούμε να πετύχουμε μείωση του κινδύνου 
μέσω της ταυτόχρονης επένδυσης σε 
διαφορετικούς τίτλους. 

 
 Βασική Αρχή Χρηματοοικονομικής Θεωρίας 

 

Μεγαλύτερο Ρίσκο  Μεγαλύτερη Απόδοση 
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Καταθέσεις 

Κρατικά 

ομόλογα 

Εταιρικά ομόλογα 

Μετοχές Κ
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Sharpe ratio 
Μετρά την απόδοση 
που θα λάβω από 
μια επένδυση ανά 
μία μονάδα 
κινδύνου που 
αναλαμβάνω 
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p

r r
SR
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 Καταθέσεις ταμιευτηρίου 
◦ (+) Επιτρέπουν την ανάληψη και κατάθεση μετρητών 

ανά πάσα στιγμή.  

◦ (-) Χαμηλό επιτόκιο  

 Καταθέσεις όψεως (κυρίως από επιχειρήσεις) 
◦ (+) Επιτρέπουν την ανάληψη και κατάθεση μετρητών 

ανά πάσα στιγμή.  

◦ (+) Χορηγείται βιβλιάριο επιταγών 

 Τρεχούμενος λογαριασμός 
◦ Παρόμοιος με τις καταθέσεις όψεως ΑΛΛΑ ανήκει σε 

φυσικά πρόσωπα 
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 Καταθέσεις προθεσμίας 
◦ Συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά την διάρκεια του 

οποίου δεν μπορούν να γίνουν αναλήψεις. 

◦ Το επιτόκιο είναι προσυμφωνημένο ανάλογα με το ποσό 
της κατάθεσης και την χρονική διάρκεια. 

 Καταθέσεις με προειδοποίηση 
◦ Ειδική κατηγορία όπου ο πελάτης θα πρέπει να 

ειδοποιήσει την τράπεζα προτού κάνει ανάληψη 
σημαντικού ποσού. 

 Ειδικοί καταθετικοί λογαριασμοί 
◦ Συνδυάζουν τον επενδυτικό και τον αποταμιευτικό 

χαρακτήρα. 

◦ Το επιτόκιο είναι υψηλότερο από των λογαριασμών 
ταμιευτηρίου και ανάλογα με το ύψος του λογαριασμού 
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• Καταναλωτικά 

• Στεγαστικά 

• Επιχειρηματικά 

Σκοπός 

• Τοκοχρεωλυτικά 

• Χρεωλυτικά 

Τρόπος 

αποπληρωμής 

• Σταθερό 

• Κυμαινόμενο 

• Αρχικά Σταθερό και μετά Κυμαινόμενο 

Επιτόκιο 

• Βραχυπρόθεσμο (έως 1 έτος) 

• Μεσοπρόθεσμο (1-3 έτη) 

• Μακροπρόθεσμο (>3 ετών) 

Χρόνο εξόφλησης 
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 Οι όροι δανεισμού εξαρτώνται από την πιστοληπτικής 
ικανότητας του δανειοδοτούμενου, όπως αυτή αξιολογείται 
από εξωτερικούς εξειδικευμένους οίκους (Standard & Poor’s, 
Moody’s, Fitch), είτε από την ίδια την τράπεζα.  

 Η αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των 
δανειοδοτούμενων αφορά κυρίως την αντιμετώπιση του 
πιστωτικού κινδύνου, ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 
αφορά και την περίπτωση του συναλλαγματικού κινδύνου ή 
και του επιτοκιακού κινδύνου. 

 Ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του δανειζόμενου 
(φερεγγυότητα), η τράπεζα δύναται να ζητήσει εγγύηση για 
την έγκριση του δανεισμού. 

 Η εγγύηση μπορεί να είναι: 
◦ Η προσημείωση ακινήτου (ισχύει ΠΑΝΤΑ για τα στεγαστικά δάνεια), 
◦ Τραπεζικές καταθέσεις (Cash Collateral), 
◦ Τρίτο πρόσωπο ως εγγυητής. 
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 Η αξιολόγηση των δανείων θα πρέπει να στηρίζεται στα 
καθεαυτό χαρακτηριστικά του δανείου καθώς και τις 
επιπλέον εγγυήσεις που ζητά οι τράπεζα. Ενδεικτικά: 

◦ Τύπο δανείου (χρεωλυτικό, τοκοχρεωλυτικό, περίοδος 

χάριτος), 

◦ Επιτόκιο και χρόνο αποπληρωμής, 

◦ Ύψος των εξασφαλίσεων που ζητά η τράπεζα και το κόστος 

προσημείωσης (σε περίπτωση προσημείωσης ακινήτου),  

◦ Έξοδα σύναψης δανειακής συμβάσεως και προμήθειας της 

Τράπεζας,  

◦ Το κόστος και η ποιότητα της ασφάλισης, κ.α. 
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 Loans_examples.xlsx 
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 Μορφές επιχείρησης 

 Ροή κεφαλαίων 

 Λειτουργίες Χρηματοοικονομικής 

 Στόχος επιχείρησης 
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1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
◦ Ατομική επιχείρηση 

◦ Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ) 

◦ Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ) 

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
◦ Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ) 

◦ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) 
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Ατομική επιχείρηση 

1. (+) Συστήνεται εύκολα 

2. (+) Υπόκειται σε λίγους νόμους 

3. (+) Δεν υπάρχει φορολογία επιχείρησης  

 

1. (-) Περιορισμένη ζωή 

2. (-) Απεριόριστη ευθύνη 

3. (-) Δυσκολία στην εύρεση κεφαλαίων 
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Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη Εταιρεία 
 Η ομόρρυθμη και η ετερόρρυθμη επιχείρηση ανήκουν 

στην γενική κατηγορία των προσωπικών εταιριών. 
Πρόκειται επίσης για εταιρικής μορφής επιχειρήσεις. 

 Τα μέλη μίας ομόρρυθμης εταιρίας είναι εξίσου 
υπεύθυνα προς τρίτους, ανεξαρτήτου ποσοστού 
συμμετοχής. 

 Στην ετερόρρυθμη εταιρία, οι εταίροι χωρίζονται σε 
δύο κατηγορίες: τους ομόρρυθμους εταίρους και τους 
ετερόρρυθμους.  
◦ Οι ομόρρυθμοι εταίροι βαρύνονται με την απεριόριστη ευθύνη 

σε περίπτωση αδυναμίας της επιχείρησης να αντεπεξέλθει 
στις οικονομικές της υποχρεώσεις.  

◦ Οι ετερόρρυθμοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη.  
◦ Σε κάθε ετερόρρυθμη εταιρία, ένα τουλάχιστον μέλος πρέπει 

να είναι ομόρρυθμο. 
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Ανώνυμη εταιρεία 

1. (+) Απεριόριστη ζωή  

2. (+) Εύκολη μεταβίβαση ιδιοκτησίας 

3. (+) Περιορισμένη ευθύνη 

4. (+) Ευκολία στην εύρεση κεφαλαίων 

 

1. (-) Κόστος εκκίνησης και αναφορών 
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Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) 

 Η ΕΠΕ αποτελεί έναν ενδιάμεσο τύπο επιχείρησης, 
ανάμεσα στην προσωπική επιχείρηση και την Ανώνυμη 
Εταιρία.  

 Τα μέλη της οποίας έχουν περιορισμένη ευθύνη, ανάλογη 
με το ποσοστό των κεφαλαίων τους. 

 Ενδείκνυται για μικρές και κυρίως για μεσαίες 
επιχειρήσεις. 

 (+) Σε περίπτωση χρεοκοπίας, δεν είναι οι εταίροι που 
επωμίζονται την ευθύνη, ως φυσικά πρόσωπα, αλλά η 
εταιρία, ως νομικό πρόσωπο, με το εταιρικό κεφάλαιό 
της. 

 (+) Μικρό Αρχικό Κεφάλαιο, σε αντίθεση με την ΑΕ. 
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1. Μετρητά συγκεντρώνονται από επενδυτές 
2. Μετρητά επενδύονται στην επιχείρηση 
3. Μετρητά δημιουργούνται από την λειτουργία της 

επιχείρησης 
4. Μετρητά επανεπενδύονται 
5. Μετρητά επιστρέφονται στους επενδυτές 

Επιχείρηση 
Χρημ/κος 

Διευθυντής 
Κεφαλαιαγορά 

2 

3 5 

1 

4 
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Α) Επενδυτικές Αποφάσεις 

 Πόσα χρήματα θα επενδύσω για την 
λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησης 
μου; 
◦ Πάγιο ενεργητικό 

◦ Κυκλοφορούν ενεργητικό 

 Αποφάσεις 
◦ Πόσα να επενδύσω; 

◦ Κατανομή επενδυτικών κεφαλαίων ανάμεσα σε 
κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό. 
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Β) Χρηματοδοτικές Αποφάσεις 

 Πώς θα αντλήσω τα αναγκαία κεφάλαια 
◦ Βραχυπρόθεσμα κεφάλαια 

◦ Μακροπρόθεσμα κεφάλαια 

 Αποφάσεις 
◦ Πόσα να δανειστώ; 

◦ Σύνθεση δανειακών κεφαλαίων 

◦ Μερισματική πολιτική 
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Γ) Μερισματική πολιτική 

 Η ανταλλαγή μεταξύ παρακράτησης 
κερδών από την μία και την πληρωμή 
μερίσματος ή/και έκδοση μετοχών από την 
άλλη. 

 Αποφάσεις 
◦ Πόσα χρήματα να μοιράσω στους μετόχους; 

◦ Να τα μοιράσω με την μορφή μετρητών ή να 
επαναγοράσει μετοχές της; 

◦ Πόσο συχνά και σταθερά πρέπει να γίνεται αυτό; 

55 



 Κανονικά μερίσματα σε μετρητά 

 Έκτακτα μερίσματα μετρητών 

 Μέρισμα σε μετοχές 

 Επαναγορά μετοχών 
◦ Αγορά μετοχών από την δευτερογενή αγορά 

◦ Δημόσια προσφορά στους μετόχους 

◦ Ιδιωτικές διαπραγματεύσεις 
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 Ρευστότητα 

 Ανάγκη αποπληρωμής χρεών  

 Περιορισμοί στις δανειακές συμβάσεις 

 Ρυθμός επέκτασης στοιχείων ενεργητικού 

 Πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές 

 Έλεγχος της επιχείρησης 

 Φορολογία 
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 Μεγιστοποίηση μεγέθους; 

 Μεγιστοποίηση πωλήσεων; 

 Μεγιστοποίηση κερδών; 

 Μεγιστοποίηση πλούτου μετοχών; 

 

Πρωταρχικός στόχος  

Η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων  
(που μεταφράζεται σε μεγιστοποίηση της τιμής 

της μετοχής) 
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 Η μεγιστοποίηση  της αξίας της 
επιχείρησης  προϋποθέτει: 
◦ Περιορισμένο κίνδυνο επενδυτών 

◦ Ευκαιρίες ανάπτυξης (συγκέντρωση κεφαλαίων) 

◦ Ρευστότητα 

 Άλλοι στόχοι 
◦ Προσωπική ικανοποίηση στελεχών 

◦ Το καλό των υπαλλήλων 

◦ Το καλό της τοπικής κοινωνίας 
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 Συχνά, ασκείται κριτική ως προς τον κυρίαρχο στόχο των 
επιχειρήσεων, δηλαδή την μεγιστοποίηση της αξίας της 
επιχείρησης. 

 Ωστόσο, ο στόχος αυτός δεν είναι αντίθετος με την ικανοποίηση 
των εργαζομένων της επιχείρησης.  
◦ Συχνά, οι εργαζόμενοι είναι και μέτοχοι, 

◦ Έρευνες έχουν αποδείξει ότι εταιρείες με υψηλή τιμή μετοχής έχουν υψηλά 
επίπεδα ικανοποίησης των εργαζομένων. 

 Η μεγιστοποίηση της αξίας απαιτεί την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων που θέλουν οι καταναλωτές, δηλαδή το κίνητρο του 
κέρδους οδηγεί σε νέες τεχνολογίες σε νέα προϊόντα και νέες 
θέσεις εργασίας. 

 Η μεγιστοποίηση της τιμής δεν σημαίνει ότι οι πελάτες δεν είναι 
σημαντικοί. Αντίθετα, οι εταιρείες που επιτυγχάνουν 
μεγιστοποίηση χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα 
εξυπηρέτησης και καινοτόμες διαδικασίες.  
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 Τα στελέχη μπορούν να επηρεάσουν την 
τιμή των μετοχών μίας επιχείρησης μέσω 
των πληροφοριών που διαχέουν. 
Συγκεκριμένα: 
◦ Προβλεπόμενα κέρδη ανά μετοχή 

◦ Εποχικότητα των κερδών 

◦ Επικινδυνότητα των κερδών 

◦ Χρησιμοποίηση δανειακών κεφαλαίων 

◦ Μερισματική πολιτική 
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