
                                 ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ                                     
                       Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ 

                                                10ο τεύχος, 22 Φεβρουαρίου 2017  

        14ο ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ & ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΔ:ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΔ, φωτογραφίζονται με τα στελέχη του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών,  

με φόντο το banner για τα 140 χρόνια του Ελληνικού Χρηματιστήριου. Διακρίνονται από αριστερά:  

Παντελής Λάμπρου, Διευθυντής Στρατηγικής Επικοινωνίας και Ανάλυσης Αγορών,  

Λουκάς Αποστόλογλου, Προϊστάμενος Τμήματος Εξυπηρέτησης Μελών,  

Δήμητρα Τσαμπουριάνου, Προϊσταμένη Τμήματος Νέων Εισαγωγών, Γιώργος Κουμπάρος, Αντιπρόεδρος ΣΕΔ, Μπάμπης 

Εγγλέζος, Πρόεδρος ΣΕΔ  

και Δημήτρης Δόμαλης, Προϊστάμενος Τμήματος Ανάλυσης Αγορών 

              ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

       ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

    Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

                                website: www.sed.gr  e-mail: info@sed.gr 
 

http://www.sed.gr/
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ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ 
 
Ηλεκτρονικό περιοδικό της Κεφαλαιαγοράς 
 
Υπεύθυνος κατά το νόμο το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συνδέσμου Επενδυτών & Διαδικτύου (ΣΕΔ) 
 
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: 
 

 
 
 

Πρόεδρος: Χαράλαμπος (Μπάμπης) Εγγλέζος 

 
Α! Αντιπρόεδρος: Βαγγέλης Νταγκουνάκης 
 
Β! Αντιπρόεδρος: Γιώργος Κουμπάρος 
 
Γ! Αντιπρόεδρος: Νίκος Οικονομόπουλος 
 
Δ! Αντιπρόεδρος: Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης 
 
E! Αντιπρόεδρος: Γιάννης Σαρρής 
 
Γεν. Γραμματέας: Ανδρέας Κουτούπης 
 
Ειδ. Γραμματέας & Υπευθ.Δημ.Σχέσεων: Ιωάννα Κωνσταντοπούλου 

 
Ταμίας : Νίκος Μαρκόπουλος 

 
Κοσμήτορας: Δημήτρης Κουτσουμπός 
  
Μέλος : Ανδρέας Αρναούτογλου 
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Αντί Προλόγου, Μπάμπης Εγγλέζος…σελ.3 

14ο Συνέδριο ΣΕΔ,Μπάμπης Εγγλέζος...σελ.6 

Άρθρο του Πρόεδρου της Ε.Κ. για την Οικονομία και την 
Κεφαλαιαγορά,Χαράλαμπος Γκότσης ...σελ.27 

Αλλαγές που επέρχονται στην νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς ,Βασιλική 
Λαζαράκου…σελ.30 

 Αναγνωρίσιμο, εύκολο και ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών,Λουκάς 
Αποστόλογλου…σελ.34 

Επενδυτικά προϊόντα για κάθε τύπο επενδυτή,Λουκάς 
Αποστόλογλου...σελ.38 

Τα σημεία που χαρακτήρισαν τη χρονιά του 2016 στις αγορές του ΧΑ 
,Δημήτρης Δόμαλης...σελ.41 

Λύσεις & Εργαλεία Χρηματοδότησης ,Δήμητρα Τσαμπουριάνου...σελ.54 

Προς μια Πράσινη και Αειφόρο Αγορά Κεφαλαίου,Δρ. Αναστάσιος 
Σεπετής...σελ.61 

Διοίκηση Έργων στον Δημόσιο Τομέα,Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης & Ηλιάνα 
Αδαμοπούλου...σελ.68 

Η συμμόρφωση (compliance) ως βασικός πυλώνας της διοίκησης 
πληροφοριακών συστημάτων (MIS),Σταμάτης Πασσάς...σελ.72 

Ο Γενικός Δείκτης στις 650 μονάδες. Μα είναι το χρηματιστήριο καλή 
επένδυση;,Κωνσταντίνος Ζεργιώτης ...σελ.77 

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις,Γιώργος Κουμπάρος...σελ83 

Το 2ο Πρόγραμμα Παρακολούθησης Γενικών Συνελεύσεων...σελ.85 

Χρηματοοικονομική Κρίση,Μαρία Περδίκη & Στέλλα Θεοδώρου…σελ.96 

Μετοχικός Ακτιβισμός & Εταιρική Διακυβέρνηση,Δήμητρα Χαρακίδα...σελ.103 

Είναι η διαφθορά διαχρονική?,Μιχαέλα Θεοδώρου...σελ.106 

Ο ΣΕΔ θα βαθμολογεί δημοσίως τις εισηγμένες,Euro2day.gr...σελ.114 

Οι φίλοι του ΣΕΔ και τα μέλη του γράφουν..,Νίκος Οικονομόπουλος...σελ.118 

     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 

 

 

 

Το ηλεκτρονικό περιοδικό του ΣΕΔ «ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ», 

έφτασε αισίως στο 10
ο
 τεύχος και έρχεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα 

δύσκολη και κρίσιμη για τη χώρα μας.  

Η αξιολόγηση και οι διαπραγματεύσεις με τους δανειστές έχουν τραβήξει 

πολύ περισσότερο από όσο είχε προγραμματισθεί στην αρχή, με 

αποτέλεσμα η Ελληνική οικονομία να δοκιμάζεται σκληρά και να 

καθυστερούν σε μεγάλο βαθμό οι επενδύσεις και η πολυπόθητη  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 

Στην αγορά επικρατούν συνθήκες οικονομικής ασφυξίας και έχουν 

αρχίσει πάλι να ακούγονται οι φωνές που, είτε από ιδιοτέλεια είτε από 

άγνοια, υποστηρίζουν ότι η έξοδος από το Ευρώ, θα μας λύσει όλα τα 

προβλήματα, γιατί θα έχουμε το «εργαλείο» της υποτίμησης, αγνοώντας 

(είτε σκόπιμα είτε από άγνοια) ότι η υποτίμηση του νομίσματος σε μια 

χώρα ευνοεί τις εξαγωγές, είναι όμως σχεδόν καταστροφική για τις 

εισαγωγές.  

Όταν η χώρα μας εισάγει σχεδόν το 80% των πρώτων υλών και των 

ειδών πρώτης ανάγκης, αναρωτιέμαι πως ακριβώς θα μπορέσουμε να 

εκμεταλλευθούμε τα «πλεονεκτήματα» της υποτίμησης.  

Άλλωστε και στο παρελθόν όταν είχαμε τη δραχμή, είχαν γίνει 

υποτιμήσεις, με σχεδόν μηδενικά αποτελέσματα για την Ελληνική 

οικονομία, σε εποχές πολύ πιο ευνοϊκές από τη σημερινή… Και όλα αυτά 

αγνοώντας επιδεικτικά το τι θα συμβεί τα ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ που χρειάζονται 

για τη μετάβαση στη δραχμή, από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί η 

έξοδος από το ευρώ. Τονίζω ιδιαίτερα τα ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ (και μάλιστα υπό 

βίαιες συνθήκες) και όσοι υποστηρίζουν ότι η μετάβαση θα γίνει σε 1-2 
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μήνες ΨΕΥΔΟΝΤΑΙ ΑΣΥΣΤΟΛΑ! Θυμίζω μόνο ότι η μετάβαση από τη 

δραχμή στο ευρώ, χρειάστηκε περίπου 10 χρόνια προετοιμασίας, υπό 

ομαλές συνθήκες.  

Το τι θα συμβεί αυτά τα δύο χρόνια, το έχω περιγράψει σε πολλά άρθρα 

μου σαν τον χειμώνα του 1941, ίσως και ακόμα χειρότερα!  

Μπορούν να μας λένε «τρομολάγνους», μπορούν να μας λένε ότι θέλουν, 

όμως εμείς που υποστηρίζουμε ότι η λύση για τη σωτηρία της χώρας μας, 

όσο επώδυνη και αν είναι, περνάει ΜΟΝΟ μέσα από το ευρώ, μιλάμε με 

χειροπιαστά επιχειρήματα και όχι με υποθέσεις και «ασκήσεις επί χάρτου 

σε αχαρτογράφητα νερά»! 

 

Η θέση του ΔΣ του ΣΕΔ είναι ομόφωνη και έχει εκφραστεί δημόσια: «Η 

σωτηρία της χώρας μας περνάει ΜΟΝΟ μέσα από το ευρώ. Η θέση 

της Ελλάδας στο ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 

αδιαπραγμάτευτη» 

Στην Οικονομία δεν υπάρχουν «μαγικές» ούτε εύκολες λύσεις. Δυστυχώς 

η χώρα μας επί 40 χρόνια ζούσε, κατά μεγάλο ποσοστό, με δανεικά και 

τώρα απλά «ήλθε ο λογαριασμός» τον οποίο θα τον πληρώσουμε όλοι, 

και αυτοί που έφταιξαν, αλλά και αυτοί που δεν έφταιξαν! 

Η χώρα μας έχει σχεδόν εγκαταλείψει τη βιομηχανική παραγωγή, ακόμα 

και την «ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ» Ελληνική ύπαιθρο και επί πολλά χρόνια όλοι 

σχεδόν περίμεναν τις «επιδοτήσεις» από την Ε.Ε., την οποία τώρα 

ξορκίζουν και τη θεωρούν υπεύθυνη για όλα. Και όμως από τότε που 

μπήκαμε στην Ε.Ε. και ειδικότερα στο ευρώ, εισέρρευσε στη χώρα μας 

πακτωλός από δις ευρώ, τα οποία κατασπαταλήθηκαν σε πολλούς 

άσχετους σκοπούς και όχι στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ως όφειλαν. Τώρα, μας 

φταίνε όλοι οι άλλοι και ο μόνος που δεν φταίει είναι ο εαυτός μας. 

«Ανθρώπων έκαστος δύο πύρας φέρει» λέει ένας μύθος του Αισώπου, 

σύμφωνα με τον οποίο, κάθε άνθρωπος έχει πάνω του κρεμασμένα δύο 

σακούλια, το ένα μπροστά του, στο οποίο βάζει τα λάθη των άλλων, και 

το άλλο στην πλάτη του, στο οποίο βάζει τα δικά του λάθη.  

Έτσι βλέπει μόνο τα λάθη των άλλων και όχι τα δικά του!  

Μέσα σε αυτό το ζοφερό περιβάλλον, είμαστε υπερήφανοι που ο ΣΕΔ 

συνεχίζει τις δράσεις του και μάλιστα τις έχει μεγαλώσει αρκετά, αφού 

τα 2-3 τελευταία χρόνια έχει προστεθεί στις δράσεις μας το «Πρόγραμμα 

Παρακολούθησης Γεν. Συνελεύσεων Εισηγμένων Εταιρειών» σε 

συνεργασία με πολλά ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας μας. Μια δράση που 

διαρκεί 9-10 μήνες το χρόνο και την έχει αγκαλιάσει με τεράστιο 

ενδιαφέρον, τόσο η Ελληνική Κεφαλαιαγορά, όσο και η Ακαδημαϊκή 
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κοινότητα.  

Στη εκδήλωση για την πίτα του ΣΕΔ, θα ανακοινωθεί το 3
ο
 κατά σειρά, 

«Πρόγραμμα Παρακολούθησης Γεν. Συνελεύσεων», με αρκετές 

καινοτομίες και βελτιώσεις, τις οποίες εφαρμόζουμε από την εμπειρία 

που έχουμε αποκτήσει από τα 2 πρώτα χρόνια εφαρμογής, αυτού το 

πρωτοποριακού, σε διεθνές επίπεδο, προγράμματος. 

Φυσικά συνεχίζονται και οι άλλες δράσεις του Συνδέσμου, όπως 

ενημερωτικές Ημερίδες και Συνέδρια, το ηλεκτρονικό περιοδικό, αλλά 

και ο «Μετοχικός Ακτιβισμός» με παρεμβάσεις στις Γεν. Συνελεύσεις 

των Εισηγμένων Εταιρειών, αλλά και παροχή βοήθειας και συμβουλών, 

σε όσους επενδυτές μας το ζητούν, άσχετα με το αν είναι μέλη μας ή όχι, 

κάτι που ο ΣΕΔ έχει κάνει πράξη με συνέπεια και εντελώς αφιλοκερδώς, 

εδώ και 17 χρόνια. 

Επειδή όμως, προσωπικά βλέπω πάντα «το ποτήρι μισογεμάτο», εύχομαι 

πραγματικά η χώρα μας να καταφέρει να ξεπεράσει αυτή την εξαιρετικά 

δύσκολη περίοδο και να μπορέσει να μπει και πάλι σε τροχιά ανάπτυξής, 

που είναι ο μοναδικός δρόμος, για να μπορέσουμε να σταθούμε σε πόδια 

μας, σαν πολίτες, σαν χώρα και σαν Έθνος, που έδωσε σε όλη την 

ανθρωπότητα τα φώτα της Επιστήμης, των Τεχνών και της Δημοκρατίας! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπάμπης Εγγλέζος 

Πρόεδρος του ΣΕΔ 
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14
Ο
 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ & ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΔ: 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

Παρουσίαση: 

Το 14
ο
 Συνέδριο του ΣΕΔ έγινε στο καινούριο ξενοδοχείο του ομίλου 

ΗΛΕΚΤΡΑ, το ELECTRA METROPOLIS ATHENS, το Σάββατο 10 

Δεκεμβρίου 2016, με τη συνεργασία και υπό την αιγίδα του Ομίλου 

Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Είχε κεντρικό θέμα: «140 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

(1876-2016) 

Η διαχρονική συμβολή του στην Ελληνική Οικονομία» 

Ήταν ένα ξεχωριστό, διαδραστικό Συνέδριο, αφιερωμένο στα 140 χρόνια 

του Ελληνικού Χρηματιστήριου, με αρκετές καινοτομίες και με τεράστια 

συμμετοχή, σε βαθμό που προς στιγμήν φοβηθήκαμε για την 

χωρητικότητα της αίθουσας. 

Το Συνέδριο ξεκίνησε γύρω στις 11.30, με την Ειδική Γραμματέα του 

ΣΕΔ Ιωάννα Κωνσταντοπούλου 

 να καλωσορίζει τους συνέδρους και να κάνει μια μικρή εισαγωγή για το 

Συνέδριο και τις άλλες δράσεις του Συνδέσμου.  

 

Στη συνέχεια ακολούθησε η δική μου τοποθέτηση στην οποία 

αναφέρθηκα στη διοργάνωση του Συνεδρίου, στην ιστορική διαδρομή 
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και στη φιλοσοφία του ΣΕΔ, στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης Γεν. 

Συνελεύσεων Εισηγμένων Εταιρειών και στον Μετοχικό Ακτιβισμό 

που εφαρμόζει εδώ και αρκετά χρόνια ο ΣΕΔ στην Ελληνική 

Κεφαλαιαγορά.  

 

Ακολούθως πήρε το λόγο ο Πρόεδρος  της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κ. 

Χαράλαμπος Γκότσης, 
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ο οποίος αναφέρθηκε στον απολογισμό και τον προγραμματισμό της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αλλά και στην Ελληνική Οικονομία 

γενικότερα.  

 

Στη συνέχεια ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου 

Αθηνών κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, αναφέρθηκε στα 140 χρόνια και στις 

προοπτικές του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, μέσα στο σημερινό 

παγκοσμιοποιημένο  περιβάλλον, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το 

Ελληνικό Χρηματιστήριο εκτός από τα 140 χρόνια ιστορίας που έχει, 

να ευχηθούμε να αποκτήσει και 140 χρόνια μέλλον».  

Ο κ. Λαζαρίδης έκανε ιδιαίτερη μνεία στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης 

Γεν. Συνελεύσεων, με προτροπή το πρόγραμμα να γίνει ακόμα πιο 

παρεμβατικό με σκοπό να δημιουργήσει «πρότυπα», ιδιαίτερα στον 

τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης, αλλά και σε όλα τα άλλα θέματα 

που αφορούν τις Γεν. Συνελεύσεις των Εισηγμένων Εταιρειών. 
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Μετά τους χαιρετισμούς, η συγγραφέας-φιλόλογος, Εύα Αρβανίτη-

Μιχαλοπούλου, 

έκανε μια ιστορική αναδρομή στα 140 χρόνια του Ελληνικού 

Χρηματιστήριου και στη συνέχεια προβλήθηκε ένα μικρό video από την 

αποχαιρετιστήρια εκδήλωση του 2007, όταν το Χρηματιστήριο 

μεταφέρθηκε από την οδό Σοφοκλέους 10, στη Λεωφόρο Αθηνών 110, με 

μια «εικονική συνεδρίαση στο κάγκελο», για να πάρουν οι 

παρευρισκόμενοι μια μικρή γεύση, πως γινόταν η συνεδρίαση του 

χρηματιστηρίου μέχρι το 1992, όταν πλέον οι συναλλαγές άρχισαν να 

γίνονται με ηλεκτρονική μορφή.  

Στη συνέχεια περάσαμε στο κυρίως Συνέδριο το οποίο αποτελείτο από 6 

διαφορετικές ενότητες, οι οποίες κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των 

συνέδρων καθ΄ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. 

Η πρώτη ενότητα αφορούσε τα συμπεράσματα από το 2
ο
 Πρόγραμμα 

Παρακολούθησης Γεν. Συνελεύσεων Εισηγμένων Εταιρειών, που έγινε 

μέσα στο 2016. 

Μια επίπονη, αλλά συνάμα πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία που ξεκίνησε 

στις 5 Μαρτίου και ολοκληρώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου. Ο Αντιπρόεδρος 

του ΣΕΔ Νίκος Οικονομόπουλος, 
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με μια ομάδα φοιτητριών από τρία διαφορετικά ΑΕΙ, η Μαρία Περδίκη 

(ΠΑΝΤΕΙΟ), η Παναγιώτα-Ιωάννα Τσάτσαρη (ΠΑΝΤΕΙΟ), η 

Δήμητρα Χαρακίδα (ΠΑΠΕΙ) και η Μιχαέλα Θεοδώρου(ΟΠΑ), 

παρουσίασαν τα συμπεράσματα του προγράμματος και διατύπωσαν πολύ 

ενδιαφέρουσες προτάσεις, για την βελτίωση των Γεν. Συνελεύσεων των 

εισηγμένων εταιρειών. 



 

        ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

11 

Η δεύτερη ενότητα, ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΔ Βαγγέλης Νταγκουνάκης, 

 

 

μαζί με τρείς εξαιρετικούς αναλυτές, τον Μάνο Χατζηδάκη (BETA 

ΑΧΕΠΕΥ), τον  Πάνο Δάντη (Guardian Trust ΑΧΕΠΕΥ
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και τον Δημήτρη Τζάνα (ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ), 

έκαναν μια «cross-fire»  συζήτηση-ανάλυση της χρηματιστηριακής 

αγοράς. Ήταν μια ιδιαίτερα «αιχμηρή» ενότητα, την οποία 

παρακολουθήσαμε όλοι με μεγάλο ενδιαφέρον. 
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Στη συνέχεια ακολούθησε ένα ημίωρο διάλειμμα και αμέσως μετά, 

είχαμε την ενότητα για την Εταιρική Διακυβέρνηση τραπεζών και 

Ασφαλιστικών Εταιρειών.  

 

 

 

 

 

 

Ο Γεν. Γραμματέας του ΣΕΔ, δρ. Ανδρέας Κουτούπης, 

μαζί με τρεις αξιόλογους ομιλητές, τον καθηγητή κ. Γιάννη Φίλο, την 

εντεταλμένη διαδασκαλίας χρηματοοικονομικής Μαρία Ελένη Αγοράκη 

και τον υποψήφιο διδάκτορα Σταμάτη Πασσά, 
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όλοι τους από το ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο, ανέλυσαν το θέμα σφαιρικά 

και αναφέρθηκαν σε όλες τις νέες εξελίξεις στον τομέα της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης Τραπεζών και Ασφαλιστικών εταιρειών. 

Η επόμενη ενότητα ανήκε ολοκληρωτικά στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

και τρία πολύ αξιόλογα στελέχη του, 

η Δήμητρα Τσαμπουριάνου, ο Λουκάς Αποστόλογλου και ο Δημήτρης 

Δόμαλης,  
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με συντονιστή τον Αντιπρόεδρο του ΣΕΔ Γιώργο Κουμπάρο, 

αναφέρθηκαν διεξοδικά στα νέα προϊόντα και στις λύσεις που προσφέρει 

το Χρηματιστήριο Αθηνών, τα οποία πρέπει να γνωρίζει το επενδυτικό 

κοινό, για να έχει πλήρη και σφαιρική εικόνα της χρηματιστηριακής 

αγοράς και των δυνατοτήτων που του παρέχει το χρηματιστήριο για την 

καλύτερη απόδοση και ασφάλεια των επενδύσεων, που θα αποφασίσει να 

κάνει σε μετοχές, παράγωγα και ομόλογα. 
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Η τελευταία ενότητα ήταν μια ακόμα «cross-fire» συζήτηση, με 

συντονιστή τον Αντιπρόεδρο του ΣΕΔ Βαγγέλη Νταγκουνάκη και τους 

εξαιρετικούς ομιλητές, 

Γιάννη Πολυχρονίου (Πρόεδρος ΣΕΔΥΚΑ, Μεσογειακή ΑΕΕΔ),  

 

Θανάση Μαυρίδη (γεν. διευθυντής του Liberal.gr),  
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Κωνσταντίνο Φέγγο (Γραμματέας ΣΕΔΥΚΑ, Versal ΑΕΠΕΥ), 

 

 

 

Στέφανο Κοτζαμάνη (δημοσιογράφος στο Euro2day.gr) 
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και Θεοφάνη Μωραϊτάκη (γεν. διευθυντής Nundious ΑΧΕΠΕΥ), 

μίλησαν και συζήτησαν με το κοινό για την χρηματιστηριακή αγορά και 

την Ελληνική Οικονομία γενικότερα. 

Το Συνέδριο έληξε γύρω στις 8 το βράδυ με τη δική μου παρέμβαση-

χαιρετισμό, 

στην οποία αναφέρθηκα συνοπτικά στους σκοπούς και τα αποτελέσματα 

του Συνεδρίου και ευχαρίστησα όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό. 
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Ένα Συνέδριο που ξεκίνησε το 2002, από την ιστορική αίθουσα του 

Χρηματιστηρίου (Σοφοκλέους 10) και έχει γίνει πλέον θεσμός στην 

Ελληνική Κεφαλαιαγορά. 

Θέλω, για άλλη μια φορά, να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για 

την επιτυχία του Συνεδρίου, τους εξαιρετικούς ομιλητές που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, τους φίλους και τα μέλη του ΣΕΔ που 

συμμετείχαν  και ιδιαίτερα τα μέλη της γραμματείας και του front desk, 

Αναστασία Κούκη, Κατερίνα Κωστοπούλου, Δήμητρα Κωστοπούλου, 

Άγγελο Παππά, Κωνσταντίνα Καρκαντζού, Τζέση Λικμέτα, Βάσια 

Σάββα και Άννα Τσάβου, για την προσφορά τους στην επιτυχία του 

Συνεδρίου. Τέλος να ευχαριστήσω την διεύθυνση και το προσωπικό του 

ξενοδοχείου για τη φιλοξενία και την άψογη εξυπηρέτηση.  

Προοπτικές: 

Το 15
ο
 Επενδυτικό & Χρηματιστηριακό Συνέδριο, το προγραμματίζουμε 

προς το τέλος του 2017 και ήδη επεξεργαζόμαστε μια νέα ιδέα που 

παρουσίασα πρόσφατα στο ΔΣ του ΣΕΔ, σύμφωνα με την οποία το 

Συνέδριο θα περιλαμβάνει και εργαστήρια (work shops) στα οποία θα 

μπορούν οι συμμετέχοντες να εκπαιδεύονται on-line σε όλα τα 

χρηματιστηριακά θέματα όπως: Τεχνική Ανάλυση, Θεμελιώδη, 

Παράγωγα, Short Selling, Εταιρικά Ομόλογα, «Τα μυστικά των 

Ισολογισμών», Εταιρική Διακυβέρνηση, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, 

Μετοχικός Ακτιβισμός, και άλλα σημαντικά θέματα που οφείλει να 

γνωρίζει ο επενδυτής του μέλλοντος, ώστε να προσεγγίζει πλέον τη 

χρηματιστηριακή αγορά με τη σοβαρότητα που της αρμόζει και να μην 

τη θεωρεί σαν ένα «τζόγο» με τον οποίο μπορεί να γίνει γρήγορα 



 

        ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

20 

πλούσιος.  

Μια εντελώς λανθασμένη νοοτροπία, την οποία πλήρωσε ακριβά μεγάλο 

κομμάτι του επενδυτικού κοινού την καταστροφική περίοδο 1999-2000. 

  

Εύχομαι το 15
ο
 Συνέδριο, να βρει τη χώρα μας σε καλύτερη κατάσταση 

από αυτή που είναι σήμερα και να έχει αρχίσει επί τέλους αυτή η 

πολυπόθητη «ανάπτυξη», που χρόνια την ακούμε και ποτέ δεν τη 

βλέπουμε. 
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Μπάμπης Εγγλέζος 

Πρόεδρος του ΣΕΔ 
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Το πλήρες video του Συνεδρίου, έχει αναρτηθεί στο κανάλι του ΣΕΔ, στο 

Youtube: 

Εισαγωγή-Χαιρετισμοί-Ιστορικά: 

https://www.youtube.com/watch?v=EFdEpi6GjMQ  

 

Πάνελ 1. Συμπεράσματα Προγράμματος Παρακολούθησης Γεν. 

Συνελεύσεων 2016: 

https://www.youtube.com/watch?v=r8Q1KKWrS-s  

 

Πάνελ 2. Ανάλυση της Ελληνικής Χρηματιστηριακής αγοράς: 

https://www.youtube.com/watch?v=cu4vt0ou0Go  

 

Πάνελ 3. Εταιρική Διακυβέρνηση Τραπεζών & Ασφαλιστικών 

εταιρειών: 

https://www.youtube.com/watch?v=1Gt27XrtiV0&t=98s  

 

Πάνελ 4. Χρηματιστήριο Αθηνών:140 χρόνια και συνεχίζουμε. 

Λύσεις-Προϊόντα-Προοπτικές:  

https://www.youtube.com/watch?v=OQwm25zsbaw&t=32s  

 

Πάνελ 5. Η πορεία της Χρηματιστηριακής αγοράς & της Ελληνικής 

Οικονομίας. 

Λήξη Συνεδρίου: 

https://www.youtube.com/watch?v=4cM7hWEVUyw 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EFdEpi6GjMQ
https://www.youtube.com/watch?v=r8Q1KKWrS-s
https://www.youtube.com/watch?v=cu4vt0ou0Go
https://www.youtube.com/watch?v=1Gt27XrtiV0&t=98s
https://www.youtube.com/watch?v=OQwm25zsbaw&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=4cM7hWEVUyw
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Άρθρο του Πρόεδρου της Ε.Κ. για την Οικονομία και την 

Κεφαλαιαγορά 

 

 

Χαράλαμπος Γκότσης –  

Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

 

 

Για άλλη μια χρονιά η πορεία των μακροοικονομικών δεικτών μας 

εκπλήσσει θετικά. Παρά τις περί του αντιθέτου προβλέψεις των 

επίσημων αλλά και ανεξάρτητων μελετητών το 2016 θα κλείσει τελικά με 

θετικό πρόσημο. Αυτό καταδεικνύει όχι μόνο ότι η οικονομία πέρασε από 

το στάδιο της σταθεροποίησης στο φάση της ανάκαμψης, αλλά και ότι 

δημιουργείται μια καλή βάση εκκίνησης για το νέο έτος.  

Υπό την προϋπόθεση ότι θα κλείσει σύντομα η δεύτερη αξιολόγηση του 

προγράμματος και θα συμπεριληφθούν τα ελληνικά ομόλογα στο 

πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης (QE) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας, αναμένεται να ανοίξει ο δρόμος για μια σειρά από θετικές 

εξελίξεις, όπως η πλήρης άρση των κεφαλαιακών ελέγχων στις τράπεζες 

καθώς και μια δοκιμαστική έστω έξοδος στις αγορές με ικανοποιητικό 

επιτόκιο για φέτος που θα προετοιμάσει το έδαφος για μια ολοκληρωτική 

κάλυψη των δανειακών αναγκών της χώρας μετά τη λήξη του 

προγράμματος το καλοκαίρι του 2018. 

Μια αποτίμηση της τρέχουσας κατάστασης της οικονομίας δικαιολογεί 

την άποψη ότι μπορούμε να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Το ΑΕΠ 

εξελίσσεται θετικά, οι εξαγωγές εκτός καυσίμων επίσης, η ανεργία παρ’ 

ότι βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα μειώνεται, τα έσοδα του κράτους 

βελτιώνονται, ενώ ο τουρισμός που αποτελεί πλέον την ατμομηχανή της 

οικονομίας καταγράφει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. 
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Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι η οικονομία μας έχει λύσει τα προβλήματά 

της. Είμαστε ακόμη στην αρχή και έχουμε να διανύσουμε μεγάλο δρόμο. 

Η διαδικασία μείωσης των κόκκινων δανείων δυστυχώς χωλαίνει και 

αποτελεί μια τεράστια απειλή, η μετανάστευση νέων με υψηλά ποσοστά 

συνεχίζεται, οι οφειλές του Δημοσίου είναι σημαντικές παρ’ ότι 

αναμένεται μετά την είσπραξη της επόμενης δόσης από το πρόγραμμα να 

μειωθούν δραστικά και το κυριώτερο διαπιστώνεται ένα κλίμα 

απογοήτευσης από την ελληνική κοινωνία το οποίο θα πρέπει να 

ανατραπεί. 

Τα προβλήματα όμως για την πορεία της ελληνικής οικονομίας δεν 

προέρχονται μόνο από το εσωτερικό, αλλά και από την κατάσταση της 

διεθνούς και ιδιαίτερα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η αστάθεια είναι 

πλέον χαρακτηριστικό όλων των μεγάλων οικονομικών σχηματισμών. Οι 

περισσότερες χώρες μαστίζονται από ύφεση, συναλλαγματικά 

προβλήματα, πτώση των εισοδημάτων κυρίως της μεσαίας τάξης, 

υπερχρέωση και στασιμότητα. Μπορεί τα συσσωρευμένα σημάδια από τη 

δεκάχρονη χρηματοπιστωτική κρίση να είναι εμφανέστερα στην Ελλάδα, 

μεγάλα προβλήματα όμως έχουν όλες οι χώρες του  Νότου όπως η Ιταλία, 

η Ισπανία, η  Πορτογαλία αλλά και η Γαλλία, ενώ άλλες πασχίζουν να 

βελτιώσουν τα μεγέθη τους, τα οποία παρά την ποσοτική χαλάρωση 

παραμένουν αναιμικά. 

Μ ’όλα ταύτα αν δεν υπάρξουν  περεταίρω δυσάρεστες εκπλήξεις από 

τον διεθνή παράγοντα και ταυτοχρόνως κυλήσει ομαλά και η εφαρμογή 

του προγράμματος, οι προοπτικές για την ελληνική οικονομία είναι 

καλές. 

Δύο είναι οι πηγές οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν με επενδύσεις την 

εθνική παραγωγή και να μπούμε σε έναν μακρύ ενάρετο κύκλο της 

ανάπτυξης, αφού η χρήση του κρατικού προϋπολογισμού ως εργαλείο 

άσκησης επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής εκ των πραγμάτων 

αποκλείεται. Πρώτον, οι θεσμικοί φορείς με το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων (Αναπτυξιακός και ΕΣΠΑ), τα Προγράμματα της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, οι  χρηματοδοτήσεις της EBRD, το 

Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund), που ιδρύθηκε 

πρόσφατα, κλπ.. Δεύτερον, οι ιδιωτικές επενδύσεις με την ενεργότερη 

χρηματοδότηση των Τραπεζών, αλλά και με απευθείας άντληση 

κεφαλαίων από τις οργανωμένες και μη αγορές. 
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Η συμβολή της πρώτης πηγής, ενώ είναι σημαντική, καθώς βοήθησε στη 

σταθεροποίηση της οικονομίας παρά την αφαίμαξη πόρων από την αγορά 

ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της πολιτικής λιτότητας που επέβαλλε το 

πρόγραμμα, είναι περιορισμένη. Αντίθετα εκεί που θα πρέπει να 

εστιάσουμε είναι στην ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, είτε με 

κεφάλαια κίνησης από τις Τράπεζες για την ανάπτυξη της παραγωγικής 

τους δραστηριότητας, είτε μέσω της κεφαλαιαγοράς για τη διενέργεια 

επενδύσεων. 

Για το έτος 2017 αλλά και το 2018 η ανάκαμψη μπορεί να τροφοδοτηθεί 

από τις αργούσες παραγωγικές δυνατότητες των επιχειρήσεων ακόμα και 

χωρίς τη συμβολή νέων επενδύσεων. Για να είναι όμως διατηρήσιμη η 

ανάπτυξη κάτι που μπορεί να συμβεί μονο από ανταγωνιστικές διεθνώς 

επιχειρήσεις, είναι ανάγκη να εισρεύσουν σημαντικά κεφάλαια κυρίως 

από το εξωτερικό για τον εκσυγχρονισμό των δομών τους, αλλά και την 

επέκτασή τους. 

 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ήδη μέσα στο 2016 συνέβαλε στη 

δημιουργία της αγοράς Εταιρικών Ομολόγων, ώστε οι επιχειρήσεις να 

μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια απευθείας από τους επενδυτές, 

προσφέροντας τίτλους που είναι διαπραγματευόμενοι στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών. Επίσης για τις νεοφυείς και μικρότερες υγιείς επιχειρήσεις 

ιδρύσαμε την αγορά του κεφαλαιακού crowdfunding που απευθύνεται 

στο ευρύ επενδυτικό κοινό για τη συμμετοχή και στήριξη ελκυστικών 

επενδυτικών σχεδίων. Στον προγραμματισμό μας εξάλλου, είναι και η 

εισαγωγή και άλλων εναλλακτικών επενδυτικών εργαλείων, ώστε οι 

επιχειρήσεις να μην εξαρτώνται μόνο από τον τραπεζικό δανεισμό, κάτι 

που διαπιστώνεται ως τάση σε όλες τις διεθνείς αγορές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

30 

Αλλαγές που επέρχονται στην νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς με την 

επικείμενη θέση σε ισχύ του νέου Κανονισμού (MiFIR) και της 

Οδηγίας «για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων» (MiFID ΙΙ) 

 

 

 

Βασιλική Λαζαράκου, Δικηγόρος, J.S.D. 

Partner, KLC Δικηγορική Εταιρεία 

Πρώην Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και 

Προεδρεύουσα της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου για την υιοθέτηση 

της MiFID II 

 

 

Ο νέος Κανονισμός 600/2014 (MiFIR) και η νέα Οδηγία 2014/65/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τις Αγορές 

Χρηματοπιστωτικών Μέσων» (MiFID ΙΙ), όπως η τελευταία θα έχει 

ενσωματωθεί από τον Ελληνικό νόμο που θα τροποποιήσει το Νόμο 

3606/2007 καθώς και οι κατ’ εξουσιοδότηση Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί 

(ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα) τίθενται σε ισχύ από 3.1.2018.  

Για όσους δεν γνωρίζουν τη MiFID (ισχύουσα Οδηγία 2004/39/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), αποτελεί ένα από τα 

πιο σημαντικά νομοθετήματα που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική 

νομοθεσία με τον Νόμο 3606/2007 και εφαρμόζεται κατά την παροχή 

επενδυτικών υπηρεσιών από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής 

επενδυτικών υπηρεσιών και ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, την λειτουργία 

παραδοσιακών χρηματιστηρίων καθώς και εναλλακτικών τόπων 
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διαπραγμάτευσης, την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών και τους 

βασικούς κανόνες για την παροχή αυτή.  

Οι αλλαγές που επέρχονται με τη MiFID II είναι ιδιαίτερα σημαντικές 

και επεκτείνονται σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, για τις οποίες 

απαιτείται έγκαιρη και αποτελεσματική προσαρμογή. Οι τροποποιήσεις 

που εισάγει αναμένεται να αλλάξουν καθοριστικά το χρηματιστηριακό 

τοπίο. Για το λόγο αυτό μάλιστα, δηλαδή προκειμένου να υπάρξει 

επαρκές διάστημα για την κατάλληλη προετοιμασία της αγοράς και των 

εποπτικών αρχών, παρατάθηκε και η αρχική ημερομηνία έναρξης η οποία 

είχε καθορισθεί για τον Ιανουάριο του 2017. 

Δεδομένου ότι στην Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες χώρες της Ε.Ε., η 

προετοιμασία δεν έχει ξεκινήσει ιδιαίτερα δυναμικά, το 2017 θα είναι μία 

χρονιά εντατικής προετοιμασίας για όλους τους συμμετέχοντες στην 

χρηματιστηριακή αγορά. Μέχρι την 3.1.2018 θα πρέπει οι εποπτικές 

αρχές και τα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες 

και λοιπές εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα να αξιολογήσουν τις 

ουσιώδεις αλλαγές που θα επιφέρει το νέο νομοθετικό πλαίσιο και να 

προετοιμαστούν για την σταδιακή προσαρμογή τους στις νέες αυτές 

αλλαγές και υποχρεώσεις. 

Θυμίζουμε ότι η πολιτική συμφωνία για τη MiFIR /MiFID II (που 

συνολικά τις αποκαλούμε MiFID II) έκλεισε κατά τη διάρκεια της 

Ελληνικής προεδρίας, από την ομάδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της 

οποίας είχε την τιμή να προίσταται η υπογράφουσα, μετά από τρία 

χρόνια σκληρών διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών 

μελών και οργάνων.  Συγκεκριμένα, στις 15 Μαΐου 2014 εκδόθηκε τόσο 

η Ευρωπαϊκή Οδηγία όσο και ο Κανονισμός (που σημειωτέον 

θεωρούνται Επίπεδο Ι - Level I), οι οποίοι τροποποιούν την υπάρχουσα 

Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

«για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων» (MiFID), που είναι σε ισχύ 

ήδη από το 2007 και αποτελεί τη «Βίβλο» της χρηματιστηριακής 

νομοθεσίας. Τόσο η τροποποίηση των υφιστάμενων διατάξεων όσο και η 

θέσπιση των νέων διατάξεων στη MiFID II έχουν σκοπό να ενισχύσουν 

την αποτελεσματικότητα, ανθεκτικότητα και διαφάνεια των 

χρηματοπιστωτικών αγορών και την προστασία των επενδυτών και να 

αυξήσει τις εποπτικές αρμοδιότητες των ρυθμιστικών αρχών. Η ανάγκη 

αυτή διαφάνηκε ήδη από το 2008 που ξεκίνησε η διεθνής 

χρηματοπιστωτική κρίση. 
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Συνοπτικά θα αναφερθώ σε κάποιες από τις βασικές μεταρρυθμίσεις που 

εισάγει η MiFID ΙΙ. Αξίζει λοιπόν να σημειωθεί ότι καταρχήν η MiFID II 

εισάγει ένα νέο πλαίσιο διάρθρωσης της αγοράς. Επιβάλλεται, για 

παράδειγμα, στις ΕΠΕΥ (συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών 

ιδρυμάτων) η υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι οι συναλλαγές στις οποίες 

προβαίνουν σε μετοχές καταρτίζονται μόνο σε ρυθμιζόμενους τόπους 

εκτέλεσης συναλλαγών (ρυθμιζόμενες αγορές, πολυμερείς μηχανισμούς 

διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), συστηματικούς εσωτερικοποιητές) ή 

ισοδύναμους τόπους διαπραγμάτευσης  τρίτης χώρας εκτός εάν οι 

συναλλαγές έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (πχ είναι μη-

συστηματικές,  ad hoc, κλπ). Άρα περιορίζονται οι 

«εξωχρηματιστηριακές» συναλλαγές (OTC) σε μετοχές. Επίσης, 

απαγορεύεται η λειτουργία από ΕΠΕΥ  συστήματος ταύτισης εντολών 

πελατών (Broker Crossing Network) επί μετοχικών τίτλων εκτός 

πλαισίου ΠΜΔ και η μη τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων. Τέλος, 

υιοθετείται νέος πολυμερής τόπος διαπραγμάτευσης, ο Μηχανισμός 

Οργανωμένης Διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ-OTF) μόνο για μη μετοχικούς 

τίτλους. Σε αντίθεση με το τι συμβαίνει στους άλλους τόπους 

διαπραγμάτευσης, ο διαχειριστής του (ΕΠΕΥ ή διαχειριστής 

ρυθμιζόμενης αγοράς) θα ασκεί διακριτική ευχέρεια κατά την εκτέλεση 

των εντολών πελατών του και θα υπόκειται στις υποχρεώσεις για 

βέλτιστη εκτέλεση. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΕΕ προς το G-20, η MiFID II 

εισάγει την υποχρέωση για τους αντισυμβαλλόμενους να διενεργούν 

συναλλαγές σε παράγωγα που είναι επιλέξιμα για εκκαθάριση σύμφωνα 

με τον Κανονισμό EMIR και επαρκώς ρευστά μόνο σε ρυθμιζόμενους 

τόπους διαπραγμάτευσης (ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ, ΜΟΔ).  

 

Επίσης, ενισχύεται σημαντικά η διαφάνεια των συναλλαγών. Για 

παράδειγμα, η MiFID II επεκτείνει και προσαρμόζει τους κανόνες (προ- 

και μετα-) συναλλακτικής διαφάνειας που ισχύουν σήμερα για μετοχές 

τόσο σε άλλους μετοχικούς τίτλους, όπως τα αποθετήρια έγγραφα όσο 

και σε μη μετοχικούς τίτλους (π.χ. ομόλογα, παράγωγα), ενισχύοντας 

ταυτόχρονα τους περιορισμούς στις εξαιρέσεις προσυναλλακτικής 

διαφάνειας που ισχύουν για τις μετοχές και την παρακολούθηση της 

διαδικασίας χορήγησης τους σε ευρωπαικό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή 

Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών-ΕΑΚΑΑ (ESMA). Τέλος μέσω της 

θεσμοθέτησης υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων υιοθετεί κανόνες και 

μηχανισμούς για την αποτελεσματική ενοποίηση της μετα-

συναλλακτικής πληροφόρησης. 
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H MiFID II, επίσης, υιοθετεί μια σειρά μέτρων και υποχρεώσεων τόσο 

για τις ΕΠΕΥ όσο και για τους τόπους διαπραγμάτευσης με στόχο την 

αντιμετώπιση των κινδύνων για την ομαλή λειτουργία και την 

ακεραιότητα των αγορών που σχετίζονται με την διαρκώς αυξανόμενη 

κατάρτιση αλγοριθμικών συναλλαγών ή/και χρήση τεχνικών κατάρτισης 

αλγοριθμικών συναλλαγών σε υψηλή συχνότητα (High Frequency 

Trading).  

Επιπλέον και ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι θεσπίζεται μία σειρά από 

οργανωτικές απαιτήσεις για τις ΕΠΕΥ ώστε να ενισχυθεί το πλαίσιο 

λειτουργίας τους (π.χ. θέματα που αφορούν στην βέλτιστη εκτέλεση, στη 

σύνθεση του Δ.Σ., σε καταγραφή εντολών και συνομιλιών, σε θέματα 

έγκρισης και επανεξέτασης προϊόντων ως προς την καταλληλότητα τους 

για τις κατηγορίες των επενδυτών (product governance) - θέματα 

πώλησης προϊόντων από τις ΕΠΕΥ και πιστωτικά ιδρύματα με βάση τους 

νέους κανόνες διαχείρισης που έχουν τεθεί, νέες εποπτικές δυνατότητες, 

κλπ) καθώς και μία σειρά μέτρων προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία 

των επενδυτών (π.χ. παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε ανεξάρτητη 

βάση, πλήρης απαγόρευση των αντιπαροχών στην επενδυτική συμβουλή 

σε ανεξάρτητη βάση και στη διαχείριση χαρτοφυλακίου, κλπ).  

 

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθούμε  στην υιοθέτηση πλαισίου ορίων 

θέσεων σε παράγωγα επί εμπορευμάτων, στη θέσπιση κανόνων για την 

παροχή μη διακριτικής πρόσβασης τόσο στην εκκαθάριση από 

κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους σε τόπους διαπραγμάτευσης και 

αντίστροφα όσο και σε δείκτες αναφοράς καθώς και στη δημιουργία  

υποκατηγορίας ΠΜΔ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να 

ενισχυθεί η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι σημαντικό τόσο για τις 

εποπτικές αρχές όσο και για τους συμμετέχοντες στην Ελληνική 

κεφαλαιαγορά να προσπαθήσουν, στο επόμενο χρονικό διάστημα των 10 

μηνών που ουσιαστικά απομένουν για την εφαρμογή της νέας 

νομοθεσίας, να αποκτήσουν γνώση των αλλαγών που επέρχονται, να 

κατανοήσουν επαρκώς τι σημαίνουν οι αλλαγές αυτές για τις επιμέρους 

δραστηριότητες τους και να προετοιμαστούν έγκαιρα ώστε να μην 

υπάρξουν δυσχέρειες κατά την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας. 
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Αναγνωρίσιμο, εύκολο και ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών 

 

 

Λουκάς Αποστόλογλου 

Προϊστάμενος Τμήματος Εξυπηρέτησης Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών 

 

Πρόσφατα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο 

Ντράγκι δήλωσε σε μία ομιλία του στη Φρανκφούρτη ότι η προώθηση 

της χρηματοπιστωτικής ενοποίησης της Ευρώπης είναι «αναγκαία για την 

καλή λειτουργία του ενιαίου νομίσματος». Πρόσθεσε δε ότι μία ατελής 

χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση θα μπορούσε να οδηγήσει στον 

κατακερματισμό της Ευρωζώνης, όπως έδειξε η κρίση. 

Για τον επενδυτή που δραστηριοποιείται στις αγορές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ), η χρηματοπιστωτική ενοποίηση σημαίνει ότι το 

επενδυτικό περιβάλλον είναι αναγνωρίσιμο, εύκολο και ασφαλές, 

ανεξάρτητα σε ποια από τις αγορές της ΕΕ θέλει να δραστηριοποιηθεί. 

Αναγνωρίσιμο, σημαίνει ότι οι κανόνες και διαδικασίες που διέπουν το 

επενδυτικό περιβάλλον από άκρη σ’ άκρη, είναι κοινοί σε όλες τις αγορές 

της ΕΕ. 

Εύκολο, σημαίνει ότι με την ίδια ευκολία και κόστος που ένας επενδυτής 

θα υλοποιούσε μία επενδυτική επιλογή στην αγορά της χώρας διαμονής 

του, θα την πραγματοποιούσε και σε μία οποιαδήποτε άλλη αγορά της 

ΕΕ. 

Ασφαλές, σημαίνει ότι σε όλες τις αγορές της ΕΕ ο επενδυτής επιθυμεί 

να λαμβάνει και να αναγνωρίζει ένα μόνο είδος ρίσκου. Το ρίσκο της 

απόδοσης της επένδυσης του. Όλα τα άλλα είδη ρίσκου όπως το 
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κανονιστικό, το λειτουργικό, ή αυτό που μία διαδικασία ή η έλλειψη της, 

μπορεί να ενέχει, δεν πρέπει να υπάρχουν στην εικόνα του επενδυτή. 

Όταν ισχύουν τα παραπάνω, ο επενδυτής πράγματι λειτουργεί μέσα σε 

ένα αναγνωρίσιμο, εύκολο και ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών και η 

συνολική ασφάλεια για τον επενδυτή προκύπτει όταν υπάρχει ασφάλεια 

σε όλους τους τους επί μέρους άξονες του χρηματιστηριακού περιβάλλον, 

δηλαδή: 

1. Τη διενέργεια συναλλαγών 

2. Την εκκαθάριση 

3. Το διακανονισμό 

4. Την εποπτεία των συναλλαγών 

5. Και τα ηλεκτρονικά συστήματα 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών επενδύει κάθε χρόνο σημαντικά ποσά και 

ανθρώπινους πόρους προκειμένου οι Κανονισμοί του, οι διαδικασίες και 

τα συστήματά του, να είναι απολύτως συμβατά με όσα ορίζει η ΕΕ και 

όπου μπορεί θέτει ακόμα αυστηρότερες προβλέψεις. 

Οι πέντε παραπάνω άξονες αναλύονται εν συντομία στις επόμενες 

παραγράφους.  

Ασφάλεια στη διενέργεια συναλλαγών (MiFID και MiFID II) 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι πλήρως προσαρμοσμένο, από τα τέλη 

του 2007, με την Ευρωπαϊκή οδηγία MiFID (Markets in Financial 

Instruments Directive), και θα είναι το 2018 με την MiFID II. 

Η MiFID ανοίγει τα σύνορα στον επενδυτή και τις επενδυτικές εταιρείες, 

επιβάλλει παρόμοιες συνθήκες δραστηριοποίησης, θέτει κοινούς όρους 

λειτουργίας των αγορών και των συμμετεχόντων, θέτει τους όρους 

προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας και επιβάλλει 

σύγχρονα συστήματα και διαδικασίες στα χρηματιστήρια και στις 

επενδυτικές εταιρείες. 

Ασφάλεια στην εκκαθάριση (EMIR) 

Ο ευρωπαϊκός Κανονισμός EMIR (European Market Infrastructure 

Regulation), επιβάλλει στους Οίκους Εκκαθάρισης να δρουν ως 

Κεντρικοί Αντισυμβαλλόμενοι στις συναλλαγές που εκκαθαρίζουν 

(CCP). Απαλείφεται έτσι ο κίνδυνος του αντισυμβαλλόμενου. Επιπλέον 

τίθενται και αυστηρότατες προϋποθέσεις και όροι λειτουργίας των CCPs. 
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Η Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

(ΕΤΕΚ) είναι αδειοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βάσει 

του Κανονισμού EMIR, από τον Φεβρουάριο του 2015. 

Ασφάλεια στο διακανονισμό (CSDR) 

O Κανονισμός CSDR (Central Securities Depositories Regulation), 

ανοίγει τα σύνορα στο διακανονισμό των συναλλαγών και αποτελεί 

ιδιαίτερα σημαντική προσαρμογή στις κανονιστικές ρυθμίσεις σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο και ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή εντός 

του 2017.  

Ο CSDR, θέτει κοινούς όρους λειτουργίας των Αποθετηρίων και των 

εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες θεματοφυλακής τίτλων. Μέσω 

εναρμονισμένης διαδικασίας αδειοδότησης, θα δίνεται, μεταξύ άλλων, η 

δυνατότητα στα Αποθετήρια της ΕΕ να παρέχουν διασυνοριακά 

υπηρεσίες πρόσβασης μεταξύ τους, καθώς και διαδικασίες διασύνδεσης 

με άλλες αγορές και Οίκους Εκκαθάρισης. 

Ασφάλεια εποπτική (MAR – MAD II) 

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός MAR (Market Abuse Regulation) και η 

οδηγία MAD II (Market Abuse Directive) είναι σε εφαρμογή στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών από τον Ιούνιο του 2016. Ορίζουν τι είναι 

Κατάχρηση Αγοράς, ποιες είναι οι απαράδεκτες πρακτικές αγοράς (πχ 

layering, marking to close, προνομιακή πληροφόρηση), εναρμονίζουν τις 

εποπτικές πρακτικές μεταξύ των χρηματιστηρίων της ΕΕ και επιβάλλουν 

σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου των συναλλαγών. 

Ασφάλεια στα ηλεκτρονικά συστήματα 

Σε μία εποχή όπου σχεδόν τα πάντα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά 

(digitalization), το χρηματοπιστωτικό σύστημα πρέπει να μπορεί να 

παραμένει ασφαλές και ανθεκτικό. Τα ηλεκτρονικά συστήματα παίζουν 

έναν από τους κρισιμότερους ρόλους όσο αφορά την ασφάλεια των 

συναλλαγών. 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών επενδύει σε σύγχρονα κεντρικά και 

περιφερειακά συστήματα. Διαθέτει Πλάνο Επιχειρησιακής Συνέχειας 

(Business Continuity Plan) πιστοποιημένο με ISO 22301, όπως επίσης 8 

κύρια και δευτερεύοντα ηλεκτρονικά σημεία παρουσίας (Points Of 

Presence), από τα οποία τα 4 βρίσκονται σε διάφορα σημεία της Ελλάδας 

και τα άλλα 4 βρίσκονται σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. 
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Οι κανονιστικές και τεχνολογικές εξελίξεις στους παραπάνω άξονες, 

έρχονται να στηρίξουν και να προωθήσουν την ενοποίηση των αγορών 

κεφαλαίου της Ευρώπης. Σε αυτό το ενοποιημένο ευρωπαϊκό περιβάλλον 

το Χρηματιστήριο Αθηνών προσφέρει σε κάθε επενδυτή, ιδιώτη ή 

θεσμικό, από την Ελλάδα ή το εξωτερικό,  εργαλεία για την άντληση 

κεφαλαίων, διαπραγμάτευσης, εκκαθάρισης και διακανονισμού των 

συναλλαγών για μετοχές, ομόλογα και παράγωγα, διαμοιρασμού, 

μεταφοράς και διαχείρισης του ρίσκου. Παρέχει λύσεις που εξυπηρετούν 

τους συμμετέχοντες της αγοράς, υπηρετούν τους μετόχους της εταιρίας 

και δημιουργούν πραγματική και διατηρήσιμη αξία για το κοινωνικό 

σύνολο. 
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Επενδυτικά προϊόντα για κάθε τύπο επενδυτή 

 

Λουκάς Αποστόλογλου 

Προϊστάμενος Τμήματος Εξυπηρέτησης Μελών Χρηματιστηρίου 

Αθηνών 

 

Σήμερα, το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι συμβατό με όλους τους 

Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες, προκειμένου το επενδυτικό 

περιβάλλον να είναι αναγνωρίσιμο, εύκολο και ασφαλές για Έλληνες και 

ξένους, ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές. 

Σε αυτό το περιβάλλον, το Χρηματιστήριο προσφέρει πολλά 

περισσότερα από απλές αγοροπωλησίες μετοχών. Παρακάτω 

παρουσιάζονται ορισμένα λιγότερο γνωστά προϊόντα στο ευρύ 

επενδυτικό κοινό, που προφέρει το Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Δανεισμός μετοχών 

Η μετοχή είναι ένα περιουσιακό στοιχείο και μπορεί να αξιοποιηθεί 

καταλλήλως προσφέροντας πολλαπλά οφέλη στους κατόχους.  

Υπάρχουν μετοχές, κυρίως υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι 

οποίες μπορούν να αποφέρουν εισόδημα στον κάτοχο τους, εάν αυτός τις 

δανείσει σε όποιον ενδιαφέρεται να τις δανειστεί, που συνήθως είναι οι 

Eιδικοί Διαπραγματευτές των αγορών Αξιών και Παραγώγων. Ο 

δανεισμός των μετοχών πραγματοποιείται πλέον πολύ εύκολα από τη 

χρηματιστηριακή εταιρία με την οποία ο κάθε επενδυτής συνεργάζεται, 

αρκεί να το ζητήσει. 

Όσο αφορά το εισόδημα για τον δανειστή (επιτόκιο επί της αξίας 

δανεισμού), αυτό εξαρτάται από την προσφορά και τη ζήτηση για κάθε 
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μετοχή ξεχωριστά. Ορισμένες φορές παρατηρείται επιτόκιο μεγαλύτερο 

ακόμα και από 10%, ενώ άλλες φορές το ενδιαφέρον του δανεισμού να 

είναι περιορισμένο. 

Κέρδος στην πτώση των μετοχών  

Ενώ η αγορά κάθε διαπραγματεύσιμου προϊόντος έχει δύο όψεις, αυτές 

της ανόδου και της πτώσης της τιμής του, στην Ελλάδα παρατηρείται το 

φαινόμενο της αξιοποίησης, κυρίως της πρώτης. Σχεδόν το σύνολο των 

Ελλήνων επενδυτών είναι σε θέση Long, δηλαδή αγοράζουν μία μετοχή 

και βεβαίως επωφελούνται μόνο από την άνοδο της τιμής της και ποτέ 

από την πτώση. 

Μία αγορά όμως είναι ισορροπημένη, όταν υπάρχουν και επενδυτές που 

επενδύουν στην πτώση των τιμών και πράγματι, υπάρχουν, ανεπτυγμένες 

κυρίως, αγορές στο εξωτερικό που επιδεικνύουν μία τέτοια ισορροπία. 

Υπάρχει όμως λύση για όσους προβλέπουν ότι οι τιμές μετοχών και 

δεικτών θα μειωθούν είτε με βραχυχρόνιο είτε με μακροχρόνιο ορίζοντα ;  

Η απάντηση βρίσκεται στις Αγορές Παραγώγων και συγκεκριμένα στα 

προϊόντα ΣΜΕ (Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης), διεθνώς γνωστά 

ως “Futures”. Ο επενδυτής μπορεί να πάρει θέση Short (αρνητική) σε μία 

μετοχή, ή στον δείκτη FTSE25 του Χρηματιστηρίου. Αυτός θα έχει 

κέρδος από πτώση των τιμών. Όσο μάλιστα πιο πολύ μειωθεί η τιμή της 

μετοχής ή του δείκτη, τόσο πιο μεγάλα θα είναι και τα οφέλη. 

Γεωγραφική διασπορά χαρτοφυλακίου 

Είναι γενικώς αποδεκτό ότι η γεωγραφική κατανομή ενός χαρτοφυλακίου 

(global exposure) προσφέρει τη μεγαλύτερη ασφάλεια στο χαρτοφυλάκιο 

συνολικά. 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών μέσω της πλατφόρμας Χnet, προσφέρει τη 

δυνατότητα στον Έλληνα επενδυτή να επενδύει στις μεγαλύτερες αγορές 

του εξωτερικού (Ευρώπη και Αμερική) με τον ασφαλέστερο και 

ευκολότερο τρόπο. Ο επενδυτής μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει ξένες 

μετοχές και Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETF), με τον ίδιο 

ακριβώς τρόπο που επενδύει σε ελληνικές μετοχές και η θέση του σε 

ξένες αξίες θα αντικατοπτρίζεται στη μερίδα του στο Ελληνικό 

Αποθετήριο, δίπλα στη θέση που έχει σε μετοχές του ελληνικού 

Χρηματιστηρίου. 
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Προϊόντα μακροπρόθεσμου ορίζοντα 

Τα ΔΑΚ (Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια), γνωστά και ως ETF 

(Exchange Traded Funds), είναι προϊόντα που ακολουθούν την απόδοση 

ενός δείκτη. Για τοποθέτηση σε Ελληνικές μετοχές, το Χρηματιστήριο 

προσφέρει στους επενδυτές δύο ETF, το ένα ακολουθεί τον δείκτη 

μεγάλης κεφαλαιοποίησης FTSE/XA Large Cap και το άλλο τον Γενικό 

Δείκτη. Επιπλέον, μέσω της πλατφόρμας Χnet, το Χρηματιστήριο 

προσφέρει τη δυνατότητα επένδυσης σε εκατοντάδες ETFs 

ανεπτυγμένων διεθνών αγορών. 

Τα ETFs απευθύνονται στον επενδυτή που ναι μεν προσδοκεί στην άνοδο 

των τιμών στο Χρηματιστήριο, αλλά δεν επιθυμεί, για τον οποιοδήποτε 

λόγο, να επιλέξει συγκεκριμένες μετοχές στις οποίες να επενδύσει. Τα 

ETFs, τα οποία στο εξωτερικό είναι δημοφιλή ιδίως σε ιδιώτες επενδυτές 

που επιθυμούν να τοποθετηθούν μακροπρόθεσμα. 

Πολύ σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι τα ETFs εξαιρούνται του φόρου 

πωλήσεων 0.2% που έχουν οι μετοχές. 

Προϊόντα για σταθερό εισόδημα 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ακολουθώντας τις τάσεις της εποχής που 

έφερε κυρίως ο περιορισμός του τραπεζικού δανεισμού στην Ελλάδα και 

στην Ευρώπη γενικότερα, επενδύει στην ανάπτυξη της αγοράς των 

εταιρικών ομολόγων. Η αγορά εταιρικών ομολόγων ενεργοποιήθηκε το 

2016 με σημαντικές εκδόσεις όπως αυτών της Housemarket AE (IKEA) 

και της MLS. 

Επίσης, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε δημόσια προσφορά το 

Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών (ΗΒΙΠ), μία υπηρεσία που αφενός 

εξασφαλίζει την μέγιστη διαφάνεια και αξιοπιστίας της όλης διαδικασίας 

και αφετέρου αυξάνει την πρόσβαση του εκδότη σε δυνητικούς 

επενδυτές. Η Housemarket AE αξιοποιώντας το δίκτυο των Μελών του 

Χρηματιστηρίου μέσω της υπηρεσίας του ΗΒΙΠ, άντλησε το μέγιστο 

ποσό της έκδοσης που ήταν 40.000.000 ευρώ. Το επιτόκιο καθορίστηκε 

στο 5% και τα εν λόγω ομόλογα έχουν διάρκεια 5 έτη 
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Τα σημεία που χαρακτήρισαν τη χρονιά του 2016 στις αγορές του ΧΑ  

 
 

 

Δημήτρης Δόμαλης, 

Προϊστάμενος Τμήματος Ανάλυσης Αγορών, Όμιλος Χρηματιστηρίου 

Αθηνών 

 

20-01-2017 

Ξεκινώντας τη νέα χρονιά και πριν η προηγούμενη πάψει οριστικά να 

μας απασχολεί, σε καθημερινό τουλάχιστον επίπεδο, χρήσιμο ίσως θα 

ήταν να αναδειχτούν ορισμένα από τα στοιχεία και χαρακτηριστικά των 

αγορών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον όπως καταγράφηκαν 

διευκολύνοντας έτσι να εκτιμήσουμε με περισσότερη ασφάλεια τις 

μελλοντικές εξελίξεις.  

Σε ό,τι αφορά τις αποδόσεις των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών 

κατά την προηγούμενη χρονιά καταγράφηκε μια μεικτή εικόνα. Από τη 

μία πλευρά οι αγορές των αναπτυσσόμενων χωρών του κόσμου, 

παρουσίασαν βελτίωση. Αντίθετα, σε ό,τι αφορά στις αγορές των χωρών 

του αναπτυγμένου κόσμου, το αποτέλεσμα μετριάστηκε σημαντικά, 

δεδομένου ότι εκεί οι επιδράσεις σημαντικών πολιτικοοικονομικών 

γεγονότων, όπως το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της Μ. Βρετανίας 

που ενσωματώθηκαν, επηρέασαν προς την αντίθετη κατεύθυνση την 

τελική θετική εικόνα.  
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Στο διεθνές επίπεδο, η συνεχιζόμενη καλή εικόνα των δεικτών (Dow 

Jones) και (Nasdaq) των αμερικανικών αγορών με την παραδοσιακή 

οικονομία να επανακάμπτει και να αποδίδει καλύτερα, ενώ στις ασιατικές 

αγορές το οριακό θετικό πρόσημο της Ιαπωνίας καθώς και η αντιφατική 

και εν τέλει αρνητική εικόνα στα κινέζικα χρηματιστήρια, ήταν τα 

στοιχεία που παρουσίασαν το περισσότερο ενδιαφέρον.  

Σε επίπεδο δεικτών ευρωπαϊκών αγορών, ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα 

για τους κυριότερους ευρωπαϊκούς δείκτες, FTSE100, DAX, CAC 40, 

μείωση όμως για τον ισπανικό ΙΒΕΧ 35 και ακόμη πιο σημαντική για τον 

ιταλικό FTSE ΜΙΒ ενώ από την άλλη πλευρά ο Γενικός της Αθήνας 

κατόρθωσε με επιτυχία να αντιστρέψει την εικόνα του 2015 και να 

κλείσει οριακά τη χρονιά καταγράφοντας άνοδο (1,9%). Αυτό που 

χαρακτήρισε περισσότερο την απόδοση των δεικτών στην Ευρώπη ήταν 

ότι οι αγορές των αναπτυσσόμενων κινήθηκαν καλύτερα σε σχέση με τις 

αγορές των αναπτυγμένων. 

 

 

Σε τοπικό επίπεδο στην αγορά του ΧΑ, η εικόνα για τις μετοχές των 

εισηγμένων εταιρειών του περίπου μοιρασμένη κατά το 2016 καθώς από 

τις 193 ενεργές μετοχές, ανοδικά κινήθηκαν οι 103, οι 36 είχαν κέρδη. 

Ακόμη 81 κινήθηκαν αρνητικά, οι 28 είχαν κέρδη το 2015, οι 49 ζημιές 
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από τις οποίες οι 27 μείωσαν τις ζημιές τους το 2016 και 5 παρέμειναν 

σταθερές.  

Ανατρέχοντας στο συγκεντρωτικό πίνακα με τις αποδόσεις των μετοχών 

που συμπεριλαμβάνονται στους κυριότερους δείκτες του ΧΑ, η εικόνα 

που έχουμε για τις μετοχές της Κύριας Αγοράς είναι ότι σε γενικές 

γραμμές οι μετοχές που κατέγραψαν κέρδη το 2016 είναι περισσότερες 

από τις αντίστοιχες του 2015 (74 - 48). Αντίστοιχα αυτές που είχαν ζημιές 

το 2016, είναι λιγότερες από τις αντίστοιχες του 2015 (55 – 83) ενώ 4 

ήταν αυτές που παρέμειναν σταθερές.  

Ειδικότερα από τις μετοχές που έχουν καταγράψει κέρδη, 30 συνεχίζουν 

να είναι κερδοφόρες, 44 που είχαν καταγράψει ζημιές το 2015 γύρισαν σε 

κέρδη το 2016 και μάλιστα 17 από αυτές κατάφεραν να έχουν αυξημένα 

κέρδη. Αντίστοιχα από τις 55 που κατέγραψαν ζημιές το 2016, οι 18 

αφορούσαν μετοχές που από κέρδη γύρισαν σε ζημιές ενώ οι 37 

αφορούσαν σε μετοχές που είχαν καταγράψει ζημιές και το 2015. 

 

 

Σε επίπεδο δεικτών Ελληνικού χρηματιστηρίου, καταγράφηκε πτώση για 

τους δύο μεγαλύτερους δείκτες FTSE και περισσότερο συγκεκριμένα το 

δείκτη της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap 25) και της 

Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (FTSE Mid Cap) αντίστοιχα. Ειδικότερα ο 
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δείκτης FTSE Large Cap 25 ενώ διατήρησε το αρνητικό πρόσημο το 

2016, κατάφερε τελικά να εκλογικεύσει το επίπεδο απωλειών στο οποίο 

έκλεισε, έχοντας σαν συνακόλουθο, οι αποδόσεις των 25 μετοχών που 

τον αποτελούν να είναι σχεδόν μοιρασμένες καθώς 13 από τις μετοχές 

που τον αποτελούν κατέγραψαν άνοδο και 12 (+ 4 συστημικές τράπεζες) 

πτώση.  

Να αναφερθεί επίσης ότι και στον Ελληνικό Δείκτη Τιμών Μεσαίας & 

Μικρής Κεφαλαιοποίησης, ο μεγαλύτερος αριθμός μετοχών των 

εταιρειών που τους απαρτίζουν, είχαν το 2016 σε σχέση με το 2015, 

θετικό πρόσημο.  

Τέλος η εικόνα συμπληρώνεται με τις αποδόσεις των κλαδικών δεικτών, 

όπου οι δείκτες Βιομηχανικών Προϊόντων και Κοινής Ωφέλειας, 

υστέρησαν ενώ στον αντίποδα Πετρέλαιο και Αέριο με Οικιακά 

Προϊόντα έκλεισαν έχοντας θετικές αποδόσεις.  

 

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει αναφορά στους δείκτες Διεθνούς 

Δραστηριοποίησης και Θεμελιωδών Μεγεθών που παρουσίασαν θετικές 

αποδόσεις. Οι δείκτες αυτοί προέρχονται από τη νεότερη γενιά δεικτών 

της οικογένειας FTSE του ΧΑ, ενσωματώνοντας κάποια ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά κυρίως λόγω του εξαγωγικού προσανατολισμού τους 
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αλλά και των υγιών χρηματοοικονομικών μεγεθών, των εταιρειών που 

συμμετέχουν σε αυτούς.  

Η αναφορά αφορά τρείς συνολικά δείκτες, το δείκτη FTSE/XA Διεθνούς 

Δραστηριοποίησης που από 1426,71 μονάδες το 2015, έκλεισε στα 

1643,63 το 2016, σημειώνοντας αύξηση 15,20%, το δείκτη Διεθνούς 

Δραστηριοποίησης Plus που από 1274,61 το 2015, έκλεισε στα 1513,50 

το 2016, σημειώνοντας αύξηση 18,74% καθώς και τον FTSE/XA Mid & 

Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών που από 1255,57 το 2015, έκλεισε στα 

1340,71 το 2016, σημειώνοντας αύξηση 63,78%. 

Οι αποδόσεις των εν λόγω δεικτών ξεχώρισαν κατά το 2016 καθώς ήταν 

θετικές.  

 

 

 

Στη σύνθεση του δείκτη FTSE/XA Mid & Small Cap Θεμελιωδών 

Μεγεθών περιλαμβάνονται οι 20 καλύτερες σε όρους θεμελιωδών 

μεγεθών εταιρείες του ΧΑ.  

Από την άλλη πλευρά, οι δείκτες Διεθνούς Δραστηριοποίησης και 

Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus, ενσωματώνουν εταιρείες της Κύριας 

Αγοράς του ΧΑ που παρουσιάζουν έντονη διεθνή δραστηριότητα καθώς 

σημαντικό τμήμα της δραστηριότητας αυτών των εταιρειών, απευθύνεται 
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στο εξωτερικό μέσω παραγωγής εκεί ή προέρχεται από δραστηριότητες 

που είναι εξαγωγικού προσανατολισμού. Ο Δείκτης FTSE/XA Διεθνούς 

Δραστηριοποίησης Plus έχει σχεδιαστεί με σκοπό την καταγραφή της 

χρηματιστηριακής συμπεριφοράς 30 εταιρειών που παρουσιάζουν έντονη 

διεθνή δραστηριότητα είτε μέσω εξαγωγών είτε μέσω της παραγωγής από 

το εξωτερικό. Πρόκειται για δείκτη σταθμισμένης κεφαλαιοποίησης με 

βάση την ευρεία διασπορά (free float) των μετοχών της σύνθεσής του, με 

εφαρμογή ανώτατου ορίου συμμετοχής (capping process), ο υπολογισμός 

του οποίου ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2012. 

Επιπρόσθετα η μεταβλητότητα των δεικτών ΧΑ είχε δύο διαστάσεις. Η 

πρώτη είναι ότι το 2016 σε σχέση με το 2015 ήταν βελτιωμένη σε όλους 

τους δείκτες και η δεύτερη είναι ότι ο τραπεζικός δείκτης παρουσίασε μια 

ανεξάρτητη από τους υπόλοιπους δείκτες πορεία αντικατοπτρίζοντας την 

εικόνα για το συγκεκριμένο κλάδο.  
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Στο επίπεδο των διεθνών αγορών ο περιορισμός της ρευστότητας - 

απόρροια των χαμηλότερων επιπέδων συναλλαγών που τελικά 

καταγράφηκαν στις κυριότερες ευρωπαϊκές αγορές - έδωσε ένα μέσο 

μέγεθος μείωσης της ρευστότητας για την Ευρώπη 15,9% ενώ σε 

ορισμένες περιπτώσεις αγορών, η μείωση ξεπέρασε το 30%. Μέσα σε 

αυτή την εικόνα, το ποσοστό μεταβολής που κατέγραψε η ελληνική 

αγορά (25,2%) κυμάνθηκε σε σχετικά λογικό επίπεδο. Σε τοπικό επίπεδο, 

η ρευστότητα στο ΧΑ μειώθηκε.   
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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με αυτές τις συνθήκες, σε όρους 

κεφαλαιοποίησης, το συνολικό μέγεθος των εισηγμένων αξιών στις 

αγορές του ΧΑ διατήρησε το 2016 καθοδική πορεία. Το στοιχείο αυτό 

βλέποντάς το σε σχέση με το ειδικό βάρος που ο τραπεζικός κλάδος 

διαχρονικά κατέχει στην ελληνική κεφαλαιαγορά διαπιστώνεται ότι τα 

τελευταία τρία χρόνια η συμβολή του, στη συνολική κεφαλαιοποίηση της 

αγοράς, βαίνει μειούμενη ενώ και τη χρονιά του 2016 μείωσε περαιτέρω 

το ποσοστό του από 30% σε 22%. (Σε απόλυτα μεγέθη η 

κεφαλαιοποίηση των εμποροβιομηχανικών από €32,9 δισ. το 2015 σε 

€34,8 δισ. το 2016). 

Εξετάζοντας επίσης την εξέλιξη της πορείας του λόγου της 

Κεφαλαιοποίησης ΧΑ προς Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π) της 

χώρας, σε σχέση με τον αντίστοιχο λόγο που ισχύει για τις ευρωπαϊκές 

αγορές, διαπιστώνεται ότι η πορεία του που έως περίπου το 2008 

εξελισσόταν έχοντας μια ανάλογη σχέση, στη συνέχεια διαφοροποιείται 

και ακολουθεί αποκλίνουσα πορεία. 
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Η κυκλοφοριακή ταχύτητα ως ποσοστό της αξίας συναλλαγών / 

κεφαλαιοποίηση, όπως καταγράφεται για την ελληνική αγορά στο τέλος 

του 2016, αποτελεί μέγεθος που ακολουθώντας σε γενικές γραμμές μια 

αντίστοιχη πορεία με τον αντίστοιχο δείκτη που υπολογίζεται για τις 

ευρωπαϊκές αγορές. Η βελτίωση της ρευστότητας της αγοράς του ΧΑ θα 

βελτιώσει την κυκλοφοριακή ταχύτητα και θα της επιτρέψει να 

πλησιάσει περισσότερο τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 
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Αναφορικά με τη συμμετοχή και τη σύσταση των επενδυτών στις αγορές 

του ΧΑ το 2016, φάνηκε πώς για άλλη μια χρονιά οι ξένοι επενδυτές 

ήταν παρόντες στο ελληνικό χρηματιστήριο. 
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Οι ξένοι επενδυτές, αύξησαν το ποσοστό τους κατά 1,8% σε σχέση με το 

2015 φτάνοντας στο τέλος του έτους να κατέχουν το 61,4% της 

συνολικής αξίας κεφαλαιοποίησης του ελληνικού Χρηματιστηρίου. 

Αντίστοιχα σε όρους αξίας συναλλαγών, η συνολική αξία συναλλαγών 

έφτασε τα €15,06 δις. για το 2016,. έναντι των €19,11 δισ. το 2015, 

παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 21,3%. 

Η εισροή κεφαλαίων από τους ξένους επενδυτές που καταγράφηκε το 

2016 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ήταν ύψους €913,00 εκ. έναντι 

€606,97 εκ. το 2015, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 50,4%. 

Ολοκληρώνοντας με την αναφορά των αγορών του ΧΑ, έχει ενδιαφέρον 

να γίνει αναφορά στις ενέργειες των εισηγμένων εταιρειών του.  

Από τις εισηγμένες στη Κύρια Αγορά του ΧΑ εταιρείες που δημοσίευσαν 

οικονομικές καταστάσεις (χωρίς τις τράπεζες), για τη χρήση του πρώτου 

εξαμήνου 2016, ο αριθμός των εταιρειών που παρουσίασαν κέρδη 

μεταβλήθηκε από 123 το 2015, σε 127 εταιρείες το 2016, με κέρδη 

€3.998 εκ. το 2016 από €3.779 εκ. το 2015. Αντίστοιχα ο αριθμός των 

εταιρειών με Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) διαμορφώθηκε από 87 το 2015 

σε 96 το 2016, με ΚΠΦ €1532 εκ το 2016 από €1503 εκ το 2015 και ο 

αριθμός των εταιρειών με Κέρδη μετά Φόρων (ΚΜΦ) διαμορφώθηκε 

από 80 το 2015 σε 94 το 2016 και με ΚΜΦ από €1046 εκ το 2015 σε 

€1056 εκ. το 2016. 
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Γενικά τα αποτελέσματα του 2015 βελτιώθηκαν και πέρασαν και στα 

αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2016.  
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Ακόμη δεν θα πρέπει να μείνει ασχολίαστο το γεγονός της αύξησης του 

συνολικού ποσού των χρηματικών διανομών εκ μέρους των εισηγμένων 

εταιρειών στο ΧΑ. Αν και ο αριθμός των εταιρειών που προβαίνουν σε 

χρηματικές διανομές τα τελευταία τρία χρόνια έχει μείνει σχεδόν 

σταθερός, εν τούτοις συνολικά €1.049 εκ. διανεμήθηκαν το 2016 σε 

σχέση με €840 που είχαν διανεμηθεί το 2015.  

Τέλος κλείνοντας, θα πρέπει να αναφερθεί το γεγονός της 

επαναδραστηριοποίησης των εταιρικών Ομολόγων από το ΧΑ και του 

ενδιαφέροντος που σημειώθηκε για τα Εταιρικά Ομόλογα της 

Οργανωμένης (Housemarket εισαγωγή ομολόγου τον Οκτώβριο) & 

Εναλλακτικής Αγοράς (MLS εισαγωγή ομολόγου τον Αύγουστο).  
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Λύσεις & Εργαλεία Χρηματοδότησης  

 

Δήμητρα Τσαμπουριάνου  

Προϊσταμένη Τμήματος Νέων Εισαγωγών  
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   Προς μια Πράσινη και Αειφόρο Αγορά Κεφαλαίου 

 

 

 

Δρ. Αναστάσιος Σεπετής 

        tsepet@yahoo.com,  Φρυνίχου 18, Αθήνα-Τ.Κ. 105.58 

 

Η πορεία  προς την πράσινη και αειφόρο κεφαλαιαγορά απαιτεί γενναία 

βήματα και η τελική επιλογή για την εφαρμογή πολιτικών 

περιβαλλοντικής και αειφόρου διαχείρισης υπό συνθήκες αειφόρου 

κεφαλαιαγοράς επαφίεται στην συντονισμένη προσπάθεια των 

υπεύθυνων για τη λήψη αποφάσεων των επιχειρήσεων και των φορέων 

της αγοράς κεφαλαίου. Εκείνοι, αντί να επιδίδονται σήμερα σε άκαρπες 

αντιπαραθέσεις, μπορούν να εστιάσουν την κρίση τους στην πρόβλεψη 

των βασικών αντισταθμιστικών οφελών σύμφωνα με τις υπάρχουσες 

καταστάσεις που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά, έχοντας επί πλέον μια 

σχετική επίγνωση των επιπτώσεων που προκαλούν οι αποσπασματικές 

πολιτικές περιβαλλοντικής και αειφόρου διαχείρισης στην 

αποτελεσματική λειτουργία της κεφαλαιαγοράς στο μέλλον.  Η 

ενδεδειγμένη λογική υποστηρίζει ότι τα υπεύθυνα άτομα στην 

καθημερινή ζωή τους έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στο μέλλον, πάρα 

τις επιτακτικές ανάγκες του παρόντος. Εργαζόμαστε, προετοιμαζόμαστε, 

αποταμιεύουμε, ασφαλιζόμαστε, επενδύουμε για τις μελλοντικές μας 

ανάγκες και για τα χρόνια της απόσυρσής μας από την ενεργό δράση. Οι 

ίδιες αρχές θα έπρεπε δίχως άλλο να ισχύουν και για την έννοια της 
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αειφορίας στο σύνολο της. Οι πολιτικές περιβαλλοντικής και αειφόρου 

διαχείρισης, σε συνδυασμό με τις τυπικές μεθόδους ανάλυσης 

αποφάσεων, οι οποίες χρησιμοποιούν μαθηματικούς υπολογισμούς, 

στατιστικές μεθόδους και χρηματοοικονομικά υποδείγματα  για τον 

προσδιορισμό της βέλτιστης δράσης, μπορεί να προσδιορίσουν το 

αντάλλαγμα, που πρέπει αναπόφευκτα να προσφέρει η κοινωνία, για να 

αποφύγει τον επερχόμενο μελλοντικό κίνδυνο. Σχετικές πρακτικές είναι 

οι αναλύσεις που έχουν συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση της 

ποιότητας της νομοθεσίας, των κανονισμών και των επενδύσεων. Ένα 

σχετικό παράδειγμα αποτελεί η εθνική μας οικονομική πολιτική. Οι 

έννοιες που εισήγαγαν οι αναλυτές τις δεκαετίες του 1930 και 1940 – 

ποσοστό ανεργίας, έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και 

ακαθάριστο εθνικό προϊόν– αποτελούν πια κοινό τόπο. Κατά κύριο λόγω 

με αυτές τις αναλύσεις οι κυβερνήσεις έχουν αποφύγει τις δραστικές 

εναλλαγές μεταξύ μεγάλης οικονομικής άνθησης και επακόλουθης 

ύφεσης, πρακτική συνηθισμένη στον 19
ο
 και στις αρχές του 20

ου
 αιώνα. 

Οι προηγούμενες αποτυχίες των προβλέψεων, όπως μια πιθανή 

περιβαλλοντική καταστροφή, θα έπρεπε να κάνουν πιο ταπεινούς, όσους 

ισχυρίζονται ότι διακρίνουν καθαρά την πορεία που θα έπρεπε να 

ακολουθήσουμε στις επόμενες δεκαετίες για την αειφόρο ανάπτυξη. Η 

σταθερή προσήλωση των φορέων της κεφαλαιαγοράς στον σχεδιασμό 

αποσπασματικών πολιτικών αειφόρου και περιβαλλοντικής διαχείρισης 

για την αναγνώριση της αειφόρου επίδοσης των επιχειρήσεων και τη 

συστηματοποίηση του περιβαλλοντικού κίνδυνου από μεμονωμένους 

φορείς της αγοράς κεφαλαίου καθώς και του διαχωρισμού της αειφόρου 

διάστασης των επιχειρήσεων και των ‘πράσινων οικονομικά 

ενδιαφερόμενων φορέων’ από την αγορά συνολικά, ουσιαστικά θα 

κατευθύνει την αγορά προς την ασύμμετρη πληροφόρηση και την 

δημιουργία πράσινων ολιγοπωλίων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα  

σταδιακά την ‘εξωτερικοποίηση’ των συνεπειών των αποφάσεών τους 

για αγορά ή πώληση κεφαλαιουχικών αγαθών (Capital asset) και θα 

οδηγήσει τελικά σε κοινωνικά εισοδήματα υπό το βέλτιστον που 

προσδιορίζουν οι ιδανικές συνθήκες ισορροπίας. Τέτοιες πρακτικές 

αποθαρρύνουν ένα σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης που καθίσταται μη 

αποδεκτό μακροπρόθεσμα και μετατρέπουν τους ‘πράσινους’ οικονομικά 

ενδιαφερόμενους φορείς (Financial Stakeholder) και τους ‘πράσινους’ 

μέτοχους (Shareholder) σε κυρίως θιασώτες ενός τέτοιου επιχειρήματος, 

της ενσωμάτωσης δηλαδή, της περιβαλλοντικής ή της αειφόρου 

πολιτικής  στο μηχανισμό της κεφαλαιαγοράς. Με τον τρόπο αυτό, όμως, 
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οι ‘πράσινοι’ και οι θέσεις τους γίνονται οι ίδιοι μη αποδεκτοί αφού 

εμφανίζονται ως κήρυκες λύσεων  υπό το εν δυνάμει άριστο. 

Από μια περιβαλλοντική και αειφορική προοπτική τα κυρίαρχα  

χρηματοοικονομικά κέντρα φαίνεται σαφώς ότι είναι σε θέση να 

υπομοχλεύσουν τα αναδυόμενα  περιβαλλοντικά ή αειφόρα πρότυπα στις 

παγκόσμιες αγορές κεφαλαίου. Όταν οι βασικοί τραπεζικοί (λ.χ. Τράπεζα 

της Ελλάδος) και ασφαλιστικοί φορείς ή μεγάλες τράπεζες και μεγάλοι 

θεσμικοί επενδυτές χρησιμοποιούν τις ίδιες περιβαλλοντικές τεχνικές 

αξιολόγησης σε όλες τις αγορές, έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν τα 

παγκόσμια πρότυπα της αξιολόγησης του αειφόρου κινδύνου.  

Ωστόσο επισημαίνεται ότι σήμερα παρόλη την προσπάθεια 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης για την αναγνώριση και αξιολόγηση του 

περιβαλλοντικού ή αειφόρου κινδύνου των επιχειρήσεων και της αγοράς, 

πηγή σημαντικής σύγχυσης αποτελεί το γεγονός ότι ο ίδιος ο 

περιβαλλοντικός και αειφόρος κίνδυνος ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως 

στους διαφορετικούς τύπους χρηματοδοτικών οργανισμών. Οι εμπορικές 

τράπεζες ενδιαφέρονται πρώτιστα για τους περιβαλλοντικούς ή 

αειφόρους παράγοντες που επηρεάζουν την πιστωτική ικανότητα του 

οφειλέτη και την αποφυγή πρόσθετων περιβαλλοντικών εξόδων. Οι 

επενδυτικές τράπεζες στρέφουν το ενδιαφέρον τους  σε αυτή την 

παράμετρο, συν όλες τις περιβαλλοντικές ή αειφόρες επιπτώσεις που 

έχουν επίδραση στη ζήτηση ή την προσφορά στους εμπορικούς τίτλους 

χρέους της επιχείρησης. Οι ασφαλιστές ενδιαφέρονται για την ανάληψη 

κινδύνου μόνο για την πιθανότητα των τυχαίων περιβαλλοντικών 

γεγονότων και επιδιώκουν να αποφύγουν με εσωτερικές διαδικασίες τη 

στάθμιση του κινδύνου και την αβεβαιότητα που προσδίδουν 

περιβαλλοντικές ασφαλιστικές αξιώσεις των πελατών τους 

μεταβιβάζοντάς τες στην αγορά. Ο θεσμικός επενδυτής ή ο διαχειριστής 

επενδυτικών κεφαλαίων μπορεί να συνυπολογίσει μια ευρεία σειρά 

περιβαλλοντικών και αειφόρων απειλών, πολλές από τις οποίες είναι 

ποιοτικές παρά ποσοτικές. Στο άκουσμα του όρου περιβαλλοντικός 

κίνδυνος ο εμπορικός τραπεζίτης τείνει να τον συνδέει με τα στοιχεία του 

ισολογισμού (υποβαθμισμένο έδαφος - φήμη και πελατεία - δυσκολία 

αποπληρωμής δάνειου), ο ασφαλιστής με τα περιβαλλοντικά ατυχήματα. 

Οι θεσμικοί επενδυτές (συνταξιοδοτικά κεφάλαια, αμοιβαία κεφαλαία) 

και οι διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων ενδιαφέρονται σε γενικές 

γραμμές περισσότερο για όλα όσα οι περιβαλλοντικές ή αειφόρες 

κανονιστικές διατάξεις συνεπάγονται στις επιχειρηματικές διαδικασίες 
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και λιγότερο για τη διαμόρφωση των κερδοφόρων επενδυτικών 

αποφάσεων.  

Οι αποσπασματικές αυτές στρατηγικές διαχείρισης του 

περιβαλλοντικού ή αειφόρου κινδύνου από τους χρηματοδότες της 

αγοράς και η έλλειψη της κατάλληλης πληροφόρησης καθώς και των 

χρηματοοικονομικών υποδειγμάτων που θα προσδιορίζουν με σαφής και 

αποτελεσματικό τρόπο τις μεταβολές που επιφέρουν στην αγορά 

κεφαλαίου οι πολιτικές για το περιβάλλον ή την αειφορία έχουν 

μεταφέρει αυτές τις πολιτικές στα πλαίσια του ολιγοπωλιακού 

ανταγωνισμού μεταξύ των χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών της 

αγορά. 

Η διοίκηση της επιχείρησης και οι μέτοχοι που συμμετέχουν σε αυτήν 

διαμέσου της εταιρικής διακυβέρνησης και επιθυμούν να επιτύχουν στην 

αγορά και στην κοινωνία, πρέπει να προστατεύσουν την παρούσα και να 

προεξοφλήσουν τη μελλοντική αειφόρο  λειτουργία της. Μια επιχείρηση 

όταν εφαρμόζει υποχρεωτικά ή εθελοντικά
1
 περιβαλλοντικές και 

αειφόρες πολιτικές, όταν καταγράφει και κοινοποιεί τις αειφόρες 

επιδόσεις της, θεωρητικά επιδιώκει να περιορίσει τις αβέβαιες 

μελλοντικές περιβαλλοντικές καταστάσεις και να συστηματοποιήσει τον 

περιβαλλοντικό κίνδυνο. Αυτήν την ‘πράσινη’ επιχειρησιακή της 

στρατηγική (δηλαδή τη διαφορετικότητα από τους ανταγωνιστές της) την 

προβάλλει ως επενδυτική ευκαιρία στην αγορά κεφαλαίου. Οι 

διευθύνοντες σύμβουλοι των εταιρειών και οι επαγγελματίες επενδυτές 

της αγοράς κεφαλαίου, που επιδιώκουν το κέρδος ή τις υπέρ κανονικές 

αποδόσεις στη μετοχική τους αξία προερχόμενη από τις προτιμήσεις της 

αγοράς για τις αειφόρες πολιτικές, πρέπει να είναι πεπεισμένοι από την 

θεωρητική και την εμπειρική έρευνα, για να μοχλεύσουν την 

ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών και αειφόρων πολιτικών διαχείρισης 

στην επιχειρησιακή λειτουργία των επιχειρήσεων. Η επιδίωξη για 

κερδοφορία και των υπέρ κανονικών αποδόσεων από την περιβαλλοντική 

και αειφόρο διαχείριση στα πλαίσια μιας ανταγωνιστικής αγοράς 

αποτελεί κρίσιμο σημείο για την επιτυχία μιας τέτοιας επιχειρηματικής 

στρατηγικής. Εάν η περιβαλλοντική και αειφόρο πολιτική δεν οδηγήσει 

σε αύξηση της αξίας της εταιρείας, η ανταγωνιστική αγορά δεν θα την 

αποδεχτεί ως οικονομικά συμφέρουσα και η εταιρεία θα πιεστεί και, στο 

τέλος, ενδέχεται να βγει εκτός διαπραγμάτευσης. Επίσης, η αποτυχία της 

                                                           
1
 Εκτός παραδόξων τακτικών όπως στην περίπτωση του νόμου 2965 για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην 

Αττική, που τα εθελοντικά εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης μετασχηματίστηκαν σε 
υποχρεωτικά. 
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επιχειρηματικής επιλογής δια της αλληλουχίας των πράξεων και ανάλογα 

με το επίπεδο στάθμισης, που έχει η επιχείρηση στο χρηματιστήριο αξιών 

που τελούν υπό διαπραγμάτευση οι μετοχές της, θα συμπαρασύρει 

αρνητικά το σύνολο της αγοράς κεφαλαίου.  

Για τους λόγους αυτούς, η εφαρμογή  περιβαλλοντικών ή αειφόρων 

μέτρων πρέπει να καταγράφονται, να αναγνωρίζονται από τις επίσημες 

λογιστικές καταστάσεις και τις οικονομικές αναφορές (annual report) των 

επιχειρήσεων. Επιπλέον πρέπει να αξιολογούνται εξονυχιστικά με τα 

κατάλληλα χρηματοοικονομικά υποδείγματα τα οφέλη της σχεδιαζόμενης 

περιβαλλοντικής ή αειφόρου πολιτικής στους μετόχους, και στους φορείς 

της κεφαλαιαγοράς ώστε να διαπιστωθούν με ασφάλεια οι μελλοντικές 

θετικές οικονομικές αποδόσεις για τους τίτλους των αξιογράφων που 

τελούν υπό διαπραγμάτευση σε μια αγορά.  

Από τη δεκαετία του ’80, η επιστημονική κοινότητα επισημαίνει το 

ενδιαφέρον των οικονομικών φορέων για τις περιβαλλοντικές ή 

κοινωνικές πληροφορίες στη λήψη των επενδυτικών αποφάσεών τους. 

Υποστηρίζει επίσης, ότι στην περίπτωση, όπου η λογιστική ενσωμάτωση 

της περιβαλλοντικής ή κοινωνικής πληροφορίας είναι αποτέλεσμα μόνο 

εθελοντικής πρωτοβουλίας και όχι αποτέλεσμα υποχρεωτικών ρυθμίσεων 

(διαμέσου προκαθορισμένων προτύπων), τότε δεν μπορεί να 

ικανοποιήσει τις βασικές αρχές της λογιστικής και να θεωρηθούν 

αξιόπιστες από τους θεσμικούς επενδυτές. 

Μια σειρά από νέες κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις ετέθησαν 

από κυβερνητικούς (λ.χ. E.P.A.) από ελεγκτικούς φορείς (λ.χ. επιτροπή 

κεφαλαιαγοράς), από την αγορά (λ.χ. χρηματιστηριακοί δείκτες, G.R.I.) 

και επιβλήθηκαν υποχρεωτικά ή υιοθετήθηκαν εθελοντικά, για να 

αναγνωρίσουν και να αξιολογήσουν την αειφορία της αγοράς κεφαλαίων.  

Οι ρυθμίσεις αυτές είναι εν τούτοις ακόμη αποσπασματικές και δεν 

εντάσσονται, όπως είναι ανάγκη, στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης, 

καθολικής και κατάλληλα σχεδιασμένης στρατηγικής. Η ίδια πρακτική 

ακολουθείται σήμερα στην Ελληνική πραγματικότητα στην οποία 

διαπιστώνεται γενική έλλειψη επίσημων, κανονιστικών ή δεσμευτικών 

νομικών προτύπων, για την αναγνώριση και την αξιολόγηση των 

περιβαλλοντικών ή αειφόρων πολιτικών στην αγορά κεφαλαίων.  

Από τα προηγούμενα συνεπάγεται ότι οι περιβαλλοντικές και  αειφόρες 

δαπάνες και τα έσοδα, που αντιστοιχούν στην περιβαλλοντική ή αειφόρο 

διαχείριση και σταθμίζονται σύμφωνα με τα διεθνή και εγχωρία 

αειφορικά πρότυπα, πρέπει να καταγραφούν, να ενσωματωθούν στα 
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Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, να υιοθετηθούν από τα εθνικά λογιστικά 

συστήματα και να έχουν τη δική τους κατηγορία λογαριασμών με σαφές 

περιεχόμενο και κανόνες. Επιπλέον, η εθελοντική αειφόρα πληροφορία, 

που κοινοποιείται από τις επιχειρήσεις προς την αγορά κεφαλαίου, πρέπει 

να έχει συγκεκριμένο σύστημα καταγραφής στοιχείων και να 

παρουσιάζεται με τρόπο που η χρηματοοικονομική κοινότητα να 

κατανοεί, να αξιολογεί και να συγκρίνει. Με αυτήν την πρακτική θα 

διασφαλιστεί μια συστηματική και πλήρης μεθοδολογία για την 

καταγραφή των νέων αειφόρων πληροφοριών, η οποία θα είναι συμβατή 

με κάθε τύπο επιχείρησης, προκειμένου να εξασφαλίζει τη 

συγκρισιμότητα των καταγραφών από την αγορά κεφαλαίου. 

Οι φορείς της  αγοράς κεφαλαίου με την σειρά τους διαθέτοντας την 

συμμετρική, διάφανη πληροφόρηση που θα προσδιορίζει την αειφόρα 

επίδοση των επιχειρήσεων και με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 

πρότυπων χρηματοοικονομικών υποδειγμάτων θα αναγνωρίζουν και θα 

προσδιορίζουν τις μεταβολές, τις οποίες προκαλούν οι πολιτικές για 

αειφόρα και περιβαλλοντική διαχείριση στην αγορά κεφαλαίου.  

Συμπερασματικά για να αποφευχθεί η δημιουργία ολιγοπωλιακών 

καταστάσεων και ασύμμετρης πληροφόρησης στην παγκόσμια και 

Ελληνική αγορά κεφαλαίου, πρέπει οι ηγετικοί μεσάζοντες του 

χρηματοπιστωτικού κλάδου (λ.χ. Τράπεζα της Ελλάδος, επιτροπή 

κεφαλαιαγοράς) να προωθήσουν ομοιόμορφες περιβαλλοντικές και 

αειφόρες τεχνικές καταγραφής και αξιολόγησης του περιβαλλοντικού ή 

αειφόρου κίνδυνου. Επιπλέον, οι αντίστοιχοι διεθνείς φορείς για την 

καταγραφή, την αξιολόγηση και μετάδοση της πληροφορίας για την 

επίδοσης των επιχειρήσεων πρέπει να καθιερώσουν παγκόσμια κοινά 

πρότυπα για την εκτίμηση της αειφόρου επίδοσης. Αυτή η επιλογή θα 

προβάλλει τη μεγάλη σημασία των περιβαλλοντικών ή αειφορικών 

θεμάτων στην επενδυτική απόφαση, ενισχύοντας παράλληλα την 

πράσινη και αειφόρα επιλογή των επιχειρήσεων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα υπέρογκα ποσά που διατίθενται μέσω Διεθνών 

και Ελληνικών κεφαλαιαγορών και την ισχύ των οικονομικά 

ενδιαφερομένων φορέων, που επιδιώκουν να επηρεάσουν τη 

συμπεριφορά των εταιρειών και των φορέων της κεφαλαιαγοράς προς 

την αειφορία, το πιθανό αποτέλεσμα μιας τέτοιας δράσης θα ήταν 

τουλάχιστον λυσιτελές. Ωστόσο υπό το φως μιας τόσο βαθιάς 

αβεβαιότητας για στην παρούσα αειφόρου κατάσταση, οι διαθέσιμοι 

μηχανισμοί λήψης αποφάσεων παραμένουν τώρα αμήχανοι. Ως εκ 

τούτου, ακόμα και εμπεριστατωμένες αναλύσεις για την περιβαλλοντική 
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και αειφόρα πρόκληση στην αγορά κεφαλαίου και τη διαμόρφωση 

θετικής αξίας στις επιχειρήσεις, που καινοτομούν περιβαλλοντικά και 

αειφορικά, δυσκολεύονται να εκτιμήσουν την άξια των βημάτων, που 

πιθανόν να διαμορφώσουν το μακροπρόθεσμο αειφόρο μέλλον μας.  Τα 

νέα αειφορικά εργαλεία άσκησης πολιτικών για την αειφορίας όπως το 

αειφόρο επιτόκιο στην αγορά κεφαλαίου με την υποστήριξη αξιόπιστων 

μεθοδολογιών καταγραφής και αξιολόγησης της αειφόρου επίδοσης και 

των πρωτότυπων χρηματοοικονομικών υποδειγμάτων μπορούν να μας 

βοηθήσουν να χαράξουμε μια ορθή αειφόρο πορεία δίχως να επιδράσει 

αρνητικά στη βέλτιστη λειτουργία της αγοράς κεφαλαίου για μια 

καλλίτερη διαβίωση των μελλοντικών γενεών.  
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Διοίκηση Έργων στον Δημόσιο Τομέα: Ευρωπαϊκές και Εθνικές 

πρωτοβουλίες 

 

Των Τριαντάφυλλου Κατσαρέλη, Πολιτικού Μηχανικού ΕΜΠ – 

ΜΒΑ, Quality Systems Manager EOQ, Project Manager 

IPMA Level C, Επιστημονικού Συνεργάτη ΕΜΠ, Συμβούλου 

Αριστείας Έργων και Οργανισμών, Αντιπροέδρου του Δ.Σ. 

Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου - αρμόδιου για τη Βιωσιμότητα και 

την Κοινωνική Υπευθυνότητα 

 

και της Ηλιάνας Αδαμοπούλου, Πολιτικού Μηχανικού ΕΜΠ, 

Project Management Associate IPMA Level D, Quality 

Management Engineer Balfour Beatty UK,  Πιστοποιημένης 

Επιθεωρητή ISO 9001, Μέλους της Επισημονικής Επιτροπής του 

Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου. 

 

 

Το Κέντρο Αριστείας στη Διοίκηση Έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

(Centre of Excellence in Project Management - CoEPM²) δημοσίευσε 

πρόσφατα έναν Οδηγό Μεθοδολογίας στη Διοίκηση Έργων (Guide on 

Project Management Methodology). Σκοπός του οδηγού είναι η 

βοήθεια στις ομάδες έργου να τα διοικούν αποτελεσματικά και να δίνουν 

λύσεις και αξία στους οργανισμούς τους και όλα τα Ενδιαφερόμενα 

Μέρη. 

Ο οδηγός PM² είναι μια μεθοδολογία απλή και εύκολη να εφαρμοστεί, 

κατάλληλη για όλυς τους τύπους έργων. Ο οδηγός PM² αναπτύχθηκε με 

στόχο να ταιριάζει στις ιδιαίτερες ανάγκες, κουλτούρα και 

περιορισμούς των Οργανισμών της Ε. Ε.  

Ο οδηγός PM² εντάσει στοιχεία από παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές, 

πρότυπα και μεθοδολογίες. Προσφέρει καθοδήγηση στη Διακυβέρνηση 

του Έργου, στον Κύκλο Ζωής του Έργου, στις Διεργασίες, σε Έντυπα και 
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Συμπεριφορές.  Διάφορα Παραρτήματα καλύπτουν Εργαλεία και 

Τεχνικές Διοίκησης Έργου, συμπεριλαμβανομένης και της Ηθικής.  

Η έκδοση είναι ελεύθερα προσβάσιμη  σε όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη 

και την ευρύτερη κοινότητα χρηστών: Θεσμοί της Ε.Ε., Κράτη-Μέλη, 

Επιχείρήσεις, αλλά και απλους Πολίτες της Ε.Ε. 

 

Ο ανοιχτός οδηγός PM² συμβάλει σημαντικώς στην αύξηση της 

ωριμότητας στη Διοίκηση Έργων μέσα στην Ε.Ε. και εξυπηρετεί τα 

συμφέροντα όλων των Ενδιαφερομένων Μερών. Βοηθάει στην 

καθιέρωση μιας κοινής γλώσσας και διεργασιών στη Διοίκηση Έργων 

στο εσωτερικό των οργανισμών και στις συνεργασίες μεταξύ τους, 

αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτική συνεργασία καθώς 

και τον συντονισμό των έρων στην Ε.Ε. 

Ο οδηγός PM² μπορεί να συνδυαστεί με ιδανικό τρόπο με τα Διεθνή 

Πρότυπα του International Project Management Association 

(IPMA): Το πρότυπο Επάρκειας Προσώπων - Individual Competence 

Baseline (IPMA ICB®), το πρότυπο Επάρκειας Οργανισμών - 

Organizational Competence Baseline (IPMA OCB®), καθώς και το 

πρότυπο Αριστείας Έργων - Project Excellence Baseline (IPMA PEB®).       

https://bookshop.europa.eu/en/pm-project-management-methodology-guide-pbNO0716056/?CatalogCategoryID=CSSep2IxKe4AAAEnpewt7ncM%5d
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Τον περασμένο Δεκέμβριο στο Κάστρο του Δουβλίνου παρουσιάστηκε το 

Εγχειρίδιο Έργων για τον Δημόσιο Τομέα της Ιρλανδίας (Project 

Management Handbook for the Irish Civil Service). Στο παρόν 

οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο, όπως προσδιορίστηκε από το «Σχέδιο 

Ανανέωσης του Δημοσίου Τομέα» της Ιρλανδίας, προσδιορίστηκε η 

ανάγκη για τη ανάπτυξη της ικανότητας των Οργανισμών του ευρύτερου 

Δημόσιου Τομέα στη Διοίκηση Έργων. 

Αυτός ο Εθνικός Οδηγός θεωρήθηκε απαραίτητος, διότι ο ευρύτερος 

Δημόσιος Τομέας και στην Ιρλανδία διαχειρίζεται έργα εκατοντάδων 

εκατομμυρίων ευρώ. Άρα η καλή Διοίκηση Έργων είναι κρίσιμη για 

την επιτυχή εφαρμογή των Κυβερνητικών προτεραιοτήτων και 

στόχων, ώστε να αποδοθεί η μέγιστη αξία για τις επενδύσεις και να 

ελαχιστοποιηθεί η σπατάλη και η επιβάρυνση της οικονομίας από 

άστοχη επιλογή και/ή ακατάλληλη προετοιμασία και εκτέλεση. 

Τα ωφέλη από την αποτελεσματική και αποδοτική Διοίκηση Έργων του 

ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με βάση τον Εθνικό Οδηγό κρίθηκε ότι 

έχουν εφαρμογή σε ένα ευρύ πεδίο. Από τα επι μέρους Τμήματα όπου 

βοηθάει στον ρεαλιστικό καθορισμό των χρονικών οροσήμων για τα 

έργα. Έως τις Διευθύνσεις όπου επιτρέπει να συνδέσουν τα έργα με τη 

συνολική Στρατηγική και παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση για τη 

λήψη αποφάσεων. 

Ο Εθνικός Οδηγός Έργων της Ιρλανδίας, ο οποίος εκδόθηκε με την 

καθοριστική συμβολή του Εθνικού Μέλους Διοίκησης Έργων του 

International Project Management Association (IPMA)  είναι 

προσβάσιμος εδώ: 

http://blog.ipma.world/wp-content/uploads/2017/01/Project-

Management-Handbook-for-the-Civil-Service.pdf 

http://blog.ipma.world/wp-content/uploads/2017/01/Project-Management-Handbook-for-the-Civil-Service.pdf
http://blog.ipma.world/wp-content/uploads/2017/01/Project-Management-Handbook-for-the-Civil-Service.pdf
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Εν τω μεταξύ και στη Γερμανία το Εθνικό  Μέλος Διοίκησης Έργων 

(GPM)  του International Project Management Association (IPMA) 

οργάνωσε Συνέδριο με 1400 συμμετέχοντες υπό τη αιγίδα των 

Υπουργείων Εσωτερικών και Άμυνας, με κεντρικά θέματα: «Διαφάνεια 

και Αποδοτικότητα στα μεγάλα Δημόσία έργα», «Διακυβέρνηση στο 

Δημόσιο Τομέα» και «Οργανωσιακή Επάρκεια στη Διοίκηση Έργων 

Το GPM υπολόγισε ότι το 40%  του εθνικου ΑΕΠ βασίζεται σε έργα, 

άρα η Διοίκηση Έργων πρέπει να προωθηθεί ως απαίτηση Εθνικής 

Ικανότητας. Παράλληλα παρουσίασε το δικό του σχετικό βιβλίο: « 

Διοίκηση Έργων στον Δημόσιο Τομέα με βέλτιστες πρακτικές σε εθνικό, 

ομοσπονδιακό και τοπικό επίπεδο».    

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη-Μέλη της προχωράνε με μεγάλα 

βήματα. Εδώ τι κάνουμε; 
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Η συμμόρφωση (compliance) ως βασικός πυλώνας της διοίκησης 

πληροφοριακών συστημάτων (MIS) 

 

 

 

Σταμάτης Πασσάς  

MSc, MBA, Υποψήφιου Διδάκτορα Σχολής Επιστημών Οικονομίας και 

Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου 

Ο κίνδυνος συμμόρφωσης έχει γίνει μία από τις πιο σημαντικές και 

συνεχιζόμενες “ανησυχίες” για τα στελέχη του χρηματοπιστωτικών και 

όχι μόνο ιδρυμάτων. Από το 2009, τα ρυθμιστικά τέλη έχουν αυξηθεί 

δραματικά σε σχέση με τα κέρδη των τραπεζών και τις πιστωτικές ζημιές. 

Νέα θέματα συνεχίζουν να προκύπτουν, όπως ο κίνδυνος παραβίασης 

του κώδικα δεοντολογίας, ο κίνδυνος εξαιτίας της νέας πράξης 

τραπεζικού απορρήτου και ξεπλύματος χρήματος (BSA / AML), η 

κουλτούρα περί διαχείρισης κινδύνων και άλλα. Παρόλο που φαίνεται ότι 

«έχει γίνει η πολλή δουλειά», για να ανταποκριθεί στις άμεσες πιέσεις η 

αγορά και κυρίως η βιομηχανία χρειάζεται μια πιο δομική απάντηση, που 

θα επιτρέψει στις τράπεζες αρχικά και στη συνέχεια στις εταιρείες 

λοιπών κλάδων να διαμορφώσουν αποτελεσματικά και αποδοτικά 

πλαίσια κινδύνων και ελέγχου, ώστε να γίνουν πιο ισχυρές και βιώσιμες 

σε βάθος χρόνου. 

 

Το παραδοσιακό μοντέλο της συμμόρφωσης σχεδιάστηκε σε μια 

διαφορετική εποχή και με διαφορετικό σκοπό, σε μεγάλο βαθμό ως 

βραχίονας επιβολής των νομικών υποχρεώσεων. Για παράδειγμα, ένα 

μοντέλο βέλτιστων πρακτικών για τη συμμόρφωση στον τραπεζικό 

φορέα οφείλει να βασίζεται σε τρεις βασικές αρχές για την αντιμετώπιση 

των νέων προκλήσεων. 

1. Διευρυμένος ρόλος της συμμόρφωσης και ενεργή κυριότητα των 

πλαισίων κινδύνου και ελέγχου. 

2. Διαφάνεια στην έκθεση του υπολειπόμενου κινδύνου και στην 

αποτελεσματικότητα του ελέγχου. 

3. Ενοποίηση - με τη συνολική διαχείριση των κινδύνων, των 

κανονιστικών υποχρεώσεων, και της διαδικασίας διαχείρισης των 

ευρημάτων. 
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Οι τρεις παραπάνω αρχές θα μπορούσαν να μεταφραστούν ή και να 

υλοποιηθούν στα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης. Εξάλλου με την 

τρέχουσα οικονομική κρίση, το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον 

επικεντρώνεται στη θέσπιση ενός ισχυρού πλαισίου διακυβέρνησης (των 

επιχειρήσεων), προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι, να οριστούν 

επαρκείς κατευθύνσεις και, τελικά, να δημιουργήσουν αξία στα 

ενδιαφερόμενα μέλη. Καθώς η πλειοψηφία των διαδικασιών των 

επιχειρήσεων σήμερα εκτελούνται μέσω των συστημάτων πληροφορικής, 

η σημασία της διακυβέρνησης της ίδιας της πληροφορικής (Governance 

of Enterprise IT) έχει φτάσει στην ημερήσια διάταξη του διοικητικών 

συμβουλίων, των επιτροπών και των ενδιαφερόμενων μελών. Ενώ τα 

πληροφοριακά συστήματα (IS) θεωρούνται ότι λειτουργούν 

υποστηρικτικά στο οικοδόμημα μιας επιχείρησης, ανεπίσημα στοιχεία 

δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν τα κατάλληλα 

“τεχνολογικά” εργαλεία και τη σωστή καθοδήγηση για τη διαχείριση της 

συμμόρφωσης. 

 

Η ψηφιακή εποχή έχει δημιουργήσει πρωτοφανείς ευκαιρίες για τις 

επιχειρήσεις και την παροχή υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου. Παρ 'όλα 

αυτά, καθώς οι επιχειρήσεις συλλέγουν, αποθηκεύουν, επεξεργάζονται 

και ανταλλάσσουν μεγάλο όγκο πληροφοριών κατά τη διάρκεια της 

διευθέτησης αυτών των ευκαιριών, αντιμετωπίζουν ολοένα και 

μεγαλύτερες προκλήσεις στους τομείς της ασφάλειας των δεδομένων, της 

διατήρησης του απόρρητου και λοιπών που σχετίζονται άμεσα με τις 

κανονιστικές υποχρεώσεις (συμμόρφωση). 

 

Ποιες όμως είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις σε επίπεδο συμμόρφωσης 

των πληροφοριακών συστημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις; 

  

1. Οι εργαζόμενοι. “Οι εργαζόμενοι διαδραματίζουν βασικό ρόλο 

στην προστασία των ευαίσθητων δεδομένων της εταιρείας,” 

φέρεται να έχει εκφράσει σε συνέντευξή του στο παρελθόν ο Jim 

Garrett, διευθύνων σύμβουλος της ασφάλειας των πληροφοριών 

της 3Μ. Η υποκλοπή, τo social engineering ή το phishing είναι 

κοινές τεχνικές που χρησιμοποιούνται από hackers εναντίον των 

εργαζομένων για να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 

σε εταιρικές πληροφορίες. Για να ξεπεραστεί αυτή η απειλή και να 

μετριαστεί το καλύτερο δυνατό ο κίνδυνος, μια λύση μπορεί να 

προσφέρει η εκπαίδευση του προσωπικού. 

  

2. Οι φορητοί υπολογιστές. Για να αποφευχθεί η πιθανή κλοπή 

δεδομένων από τα κινητά και τους φορητούς υπολογιστές των 

εργαζομένων, οι επιχειρήσεις οφείλουν αρχικά να δημιουργήσουν 
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συγκεκριμένες πολιτικές ασφάλειας των πληροφοριών για την 

προστασία του δικτύου από τις κυβερνοεπιθέσεις.  

 

3. Οι κινητές / φορητές συσκευές (BYOD). Οι κινητές συσκευές 

θέτουν επίσης σοβαρούς κινδύνους στις επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά 

την ασφάλεια και τη συμμόρφωση.  

 

4. Οι εφαρμογές από τρίτους (γνωστές και ως Shadow IT). Το 

μεγαλύτερο πρόβλημα της συμμόρφωσης που καλείται να 

αντιμετωπίσουν οι CIOs σήμερα είναι το Shadow IT - ένας όρος 

που χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει τα συστήματα 

τεχνολογίας και τις λύσεις που έχουν κατασκευαστεί και 

χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό των οργανισμών, χωρίς τη ρητή 

έγκριση. Ο όρος χρησιμοποιείται, μαζί με τον όρο "Stealth IT», για 

να περιγράψει τις λύσεις που καθορίζονται και αναπτύσσονται από 

τις επιχειρηματικές μονάδες, εκτός της μονάδας Πληροφορικής 

(IT). To Shadow IT και τα συστήματα που το απαρτίζουν 

θεωρούνται από πολλούς μια σημαντική πηγή για την καινοτομία. 

Τέτοια συστήματα μπορεί να αποδειχθούν ως πρωτότυπα 

(prototypes) για μελλοντικές λύσεις πληροφορικής. Από την άλλη 

πλευρά, οι λύσεις που προσφέρει το Shadow IT συχνά δεν είναι 

σύμφωνες με τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τον 

έλεγχο, την τεκμηρίωση, την ασφάλεια, την αξιοπιστία, κλπ. 

 

5. Οι πάροχοι Cloud υπηρεσιών. Οι Cloud υπηρεσίες παρέχουν 

σημαντικά οφέλη από άποψη της μείωσης του κόστους, την 

επεκτασιμότητα, την ευελιξία, κλπ. Ωστόσο, για να εξασφαλίσει 

μια επιχείρηση ότι τα δεδομένα της, όπως και τα δεδομένα των 

πελατών της προστατεύονται, ενώ παράλληλα πληρούν όλους τους 

σχετικούς κανονισμούς συμμόρφωσης, ο πάροχος των υπηρεσιών 

θα πρέπει από τη μεριά του να ανταποκρίνεται τις υποκείμενες 

κανονιστικές απαιτήσεις. Παραδείγματα: η cloud υπηρεσία έχει 

σχεδιαστεί για να είναι σύμφωνη με το πλαίσιο HIPAA ή η cloud 

υπηρεσία έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τους όρους 

συμμόρφωσης με τα πρότυπα PCI ή FISMA, ή ακόμα γενικότερα 

οι πάροχοι των υπηρεσιών είναι πιστοποιημένοι (κατά ssaE 16 

κ.α). 

 

6. PCI, HIPAA / HITECH, GDPR κ.α. Τα προαναφερόμενα 

αναφέρονται σε πρότυπα που έχουν να κάνουν με τη διασφάλιση 

των πελατών, ασθενών κ.α. σε ότι αφορά τις χρηματοπιστωτικές 

τους συναλλαγές, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και εν γένει 

των δεδομένων τους.  
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Πως μπορεί να προστατευθεί καλύτερα μια επιχείρηση; 

 

 Η ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, όπως διενεργείται 

σήμερα στις επιχειρήσεις, με σκοπό την προστασία των υποδομών 

και των δικτύων από άκρη σε άκρη (end-to-end), θα πρέπει να 

μετασχηματιστεί/διαμορφωθεί με πρόσθετα μέτρα που εστιάζονται 

ιδιαίτερα στην προστασία των δεδομένων, τα οποία αποθηκεύονται 

και διακινούνται μέσω των υποδομών τους. 

 Τα μέτρα προστασίας που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα 

θα πρέπει να εκτείνονται πέρα από εκείνες τις πτυχές της ιδιωτικής 

ζωής που επικαλύπτονται με την ασφάλεια, ώστε να 

συμπεριλάβουν μέτρα που εστιάζουν στην καταγραφή, διατήρηση 

και εφαρμογή των επιλογών των πελατών έχουν γίνει σε σχέση με 

το πώς και πότε τα προσωπικά τους δεδομένα μπορούν να 

συλλέγονται, να υποβάλλονται σε επεξεργασία, ή/και να 

μεταχειρίζονται ενδεχομένως από κοινού με τρίτους. 

 Οι κανονιστικές υποχρεώσεις που εκρέουν από την ασφάλεια των 

δεδομένων και το απόρρητο των δεδομένων πρέπει να 

εξορθολογιστούν και να αντιμετωπιστούν μέσα από ένα ενιαίο 

σύνολο στόχων του ελέγχου και δραστηριοτήτων του ελέγχου που 

πληρούν τις απαιτήσεις. 

 

Συμπέρασμα 

 

Ο Daniel Pink, ευρύτερα γνωστός ως συγγραφέας bestseller βιβλίων και 

αρθρογράφος στους New York Times και Wall Street Journal έχει 

εκφράσει στο παρελθόν την σημαντικότητα των ελέγχων και της 

συμμόρφωσης ως «ο έλεγχος οδηγεί στην συμμόρφωση, ενώ η 

αυτονόμηση/αυτονομία σε εμπλοκές» (a.k.a. “Control leads to 

compliance; autonomy leads to engagement”). Αυτό που όλοι ήδη 

γνωρίζουμε, είναι ότι με μια με ποικιλία τρόπων έχουν επιβληθεί σε 

ιδρύματα (χρηματοπιστωτικά και μη) αυστηρότεροι κανονισμοί 

συμμόρφωσης. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι εκείνα 

και μόνο (τα ιδρύματα/επιχειρήσεις) που προσαρμόζονται ή θα 

προσαρμοστούν καλύτερα σε αυτούς (τους κανονισμούς), θα μπορέσουν 

να απολαύσουν ένα σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

 

Χρήσιμη ορολογία / Συντομογραφίες: 

a.k.a.: also known as (μφρ. “γνωστό/ή και ως”) 

BYOD: Bring Your Own Device (μτφ. “φέρε τη δική σου συσκευή”) 

Cloud Computing: Υπολογιστικό Νέφος/Σύννεφο 
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FISMA: Federal Information Security Management Act (μτφ. 

“Νομοθεσία που έχει σχεδιαστεί για την αποτελεσματική προστασία των 

ομοσπονδιακών υπηρεσιών των Η.Π.Α, από τις απειλές του 

κυβερνοχώρου”) 

HIPAA: Health Insurance Portability and Accountability Act (μτφ. 

“Νομοθεσία για την προστασία, την ασφάλεια και τη διανομή 

πληροφοριών υγείας που είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες”) 

HITECH: Health Information Technology for Economic and Clinical 

Health Act (μτφ. “Νομοθεσία για την τόνωση της υιοθέτησης των 

ηλεκτρονικών μητρώων υγείας (ΗΜΥ) και την υποστήριξη της 

τεχνολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες”) 

PCI: Payment Card Industry (μτφ. “Βιομηχανία Καρτών Πληρωμών”) 
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Ο Γενικός Δείκτης στις 650 μονάδες. Μα είναι το χρηματιστήριο 

καλή επένδυση; 

 

 

 

Κωνσταντίνος Ζεργιώτης  

Τραπεζικός Υπάλληλος 

  

Στη διαφήμιση πολιτικού κόμματος (του Ποταμιού συγκεκριμένα), το 

2015, ένας πατέρας ξυπνάει από το κώμα μετά από 6 χρόνια. Στη 

συζήτηση με τα παιδιά του προσπαθεί να καταλάβει τις αλλαγές που 

έχουν συμβεί στη ζωή τους. Το μαγαζί τους έχει κλείσει, οι τράπεζες 

αδυνατούν να παρέχουν ρευστότητα, ο χρόνος συνταξιοδότησής του έχει 

πάει αρκετά χρόνια πίσω ενώ τα παιδιά του προσπαθούν να αποφύγουν 

να γραφτούν τα ακίνητα στο όνομά τους. Ο κόσμος του έγινε πολύ 

διαφορετικός, μέσα σε έξι χρόνια πρωτοφανούς κρίσης. 

Ας υποθέσουμε τώρα ότι ο πατέρας αυτός διέθετε και κάποιες μετοχές 

στο χρηματιστήριο. Σίγουρα θα ρωτούσε και που είναι ο Γ.Δ. Στο 

άκουσμα και μόνο, ότι είναι στις 650 μονάδες (αν υποθέσουμε ότι 

ξυπνούσε τέλη του 2016), ήταν βέβαιος ότι είχε υποστεί πολύ μεγάλες 

ζημιές. Όταν όμως θα ενημερωνόταν για τις τιμές θα διαπίστωνε ότι, η 

μετοχή του ΟΤΕ είναι στα € 9, του Τιτάνα στα € 22, της Φολί στα € 18,5, 

των ΕΧΑΕ στα € 5 και της Μότορ Όιλ στα € 13. Μόνο η τιμή της ΔΕΗ, 

κάπου στα € 3, ταίριαζε με το επίπεδο του Γ.Δ.  Τώρα είναι που δεν θα 

μπορούσε να καταλάβει τίποτα.  Και πως είναι ο Γ.Δ. στις 650 μονάδες; 

  

Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι:  

• να προσεγγίσω, περίπου σε ποιο επίπεδο Γ.Δ. ήταν, στις 

31/12/2016, οι τιμές των μη τραπεζικών μετοχών  
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• να εκτιμηθούν οι απώλειες ενός χαρτοφυλακίου που παρέμεινε 

αδρανές στα χρόνια της κρίσης και 

• να δείξω ότι η ελληνική κρίση αποδεικνύει τη δυνατότητα των 

επιχειρήσεων και της αγοράς να επιβιώνουν κάτω από τις πιο ακραίες 

συνθήκες. 

  

Στον παρακάτω πίνακα συγκρίνω τη συνολική κεφαλαιοποίηση των 

εταιρειών του Γ.Δ. με και χωρίς τις τράπεζες, σε τέσσερις χρονικές 

στιγμές, μεταξύ 31/12/2009 και 31/12/2016. Το χρονικό σημείο 

31/12/2009 μπορεί να θεωρηθεί ως έναρξη της ελληνικής κρίσης, ο 

5ος/2012 είναι ο μήνας που οι κεφαλαιοποιήσεις φτάνουν τη χαμηλότερη 

τιμή ενώ ο 3ος/2013 είναι ένα χρονικό σημείο πριν την πρώτη 

ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Τα στοιχεία είναι από το μηνιαίο 

στατιστικό δελτίο του χρηματιστηρίου.  Θέλω να σημειώσω ότι λόγω των 

στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν (κεφαλαιοποιήσεις δεικτών) τα 

αριθμητικά αποτελέσματα της επεξεργασίας δεν διεκδικούν ακρίβεια 

επιστημονικής εργασίας. Πιστεύω όμως ότι τα συμπεράσματα στα οποία 

οδηγούν είναι, έστω και κατά προσέγγιση, σωστά και αυτός είναι ο 

σκοπός του άρθρου.  
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Τα ποσά είναι σε εκ. €.  

 

Από τη σύγκριση προκύπτει ότι  

- η κεφαλαιοποίηση των μη τραπεζικών μετοχών στις 31/12/2016 είναι 

περίπου 22% χαμηλότερα από τις 31/12/2009. Αφού ο Γ.Δ. στις 

31/12/2009 ήταν στις 2196 μονάδες προσεγγιστικά μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι οι τιμές τους στο τέλος του 2016 αντιστοιχούν σε 

επίπεδα Γ.Δ περίπου 1.700.  

 - η πτώση στην κεφαλαιοποίηση των εταιρειών του γενικού δείκτη ήταν 

τον 12ο/2016 περίπου στο 48% της κεφαλαιοποίησης στις 31/12/2009 ή 

περίπου στις 1050 μονάδες 

 εφόσον το χαρτοφυλάκιο έμενε περίπου αδρανές. Αυτό προκύπτει από το 

κλάσμα (κεφαλαιοποίηση των μη τραπεζικών μετοχών του Γ.Δ. στις 

31/12/2016)/(κεφαλαιοποίηση του συνόλου του Γ.Δ. στις 31/12/2009). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι για τον υπολογισμό της πραγματικής απόδοσης 

πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη, ο αρνητικός πληθωρισμός αυτής της 

περιόδου και τα έστω και λίγα μερίσματα που διένειμαν οι εταιρείες.  

    

Και αυτά μετά από μια εξαετή ύφεση επικών διαστάσεων που μείωσε το 

ΑΕΠ της χώρας κατά 27% και αύξησε την ανεργία, κάποια στιγμή και 

πάνω από το 25%. Μάλιστα, η μείωση στις τιμές των μη τραπεζικών 

μετοχών είναι μικρότερη σε σχέση με αυτή που σημειώθηκε από τα 

υψηλά του 2017 μέχρι το 2010 και πολύ μικρότερη από άλλες 

χρηματιστηριακές πτώσεις, σε περιόδους όπου τίποτα αρνητικό δεν είχε 

συμβεί στην ελληνική οικονομία. 

Ως μέτρο σύγκρισης η πτώση στην τιμή των ακινήτων κατά τη διάρκεια 

της κρίσης ήταν στο 40% ενώ οι απώλειες των κατόχων ομολόγων του 

ελληνικού δημοσίου ήταν πολύ μεγαλύτερες. Και σίγουρα, οι 

δυνατότητες ανάκαμψης των τιμών των μετοχών είναι σαφώς 

μεγαλύτερες από των ακινήτων ενώ οι ζημιές από τα ομόλογα είναι 

οριστικές. 

Αν μάλιστα κάποιος είχε τα απαιτούμενα αποθέματα ρευστότητας και 

ψυχικού σθένους να προχωρήσει σε αγορές όταν οι κεφαλαιοποιήσεις 

ήταν στα χαμηλότερα επίπεδά τους, είναι βέβαιο ότι οι αποδόσεις του 

σήμερα είναι πολύ καλύτερες. 
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Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον μια ανάλογη παρουσίαση για τις μετοχές 

μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης, για τις οποίες η αγορά πιστεύει ότι 

έχουν υπεραποδώσει, αλλά λόγω μεγάλων αλλαγών στους δείκτες τους, 

είτε είναι αδύνατο είτε απαιτεί πολύ μεγαλύτερη επεξεργασία. Αφήνω το 

κομμάτι αυτό σε πιο επαγγελματίες και καλύτερους γνώστες των 

στοιχείων. 

  

Δηλαδή ο Γ.Δ δεν είναι στις 650 μονάδες;  

Προφανώς και είναι. Όμως ο Γ.Δ. καταγράφει την ιστορία του 

χρηματιστηρίου και στην περίπτωσή μας λέει τη μισή αλήθεια. Πιστεύω 

ότι ο ερευνητής του μέλλοντος θα δυσκολευτεί να καταλάβει τι ακριβώς 

έγινε στο ελληνικό χρηματιστήριο την περίοδο της κρίσης και σε αυτό 

μεγάλη ευθύνη φέρει η απουσία ενός δείκτη για το σύνολο της αγοράς, 

εξαιρουμένου του χρηματοοικονομικού κλάδου. Ήδη σήμερα πολλοί 

μικροί ιδιώτες επενδυτές, όταν ακούν αναλύσεις για την κρίση στο 

χρηματιστήριο, και το πότε αυτό θα ανακάμψει, μένουν απορημένοι. 

Όταν εξηγούν δε, σε συγγενείς και φίλους ότι, ναι ο Γ.Δ είναι στις 650 

μονάδες αλλά εγώ δεν είμαι χαμένος, αντιμετωπίζονται είτε ως μεγάλοι 

ψεύτες είτε ως μεγάλοι γκουρού.      

Ο Γ.Δ. όμως, πέραν της αξίας του στην ιστοριογραφία, έχει και έναν ένα 

άλλο ρόλο. Χρησιμοποιείται ως οδηγός σε αμοιβαία κεφάλαια και κυρίως 

στα etf’s. Τις προηγούμενες δεκαετίες θυμάμαι την πάγια συμβουλή που 

δινόταν σε κάποιον που ήθελε να ασχοληθεί για πρώτη φορά με 

επενδύσεις σε μετοχές: ΄΄μπες μέσω ενός αμοιβαίου’’ του  λέγαμε, 

εξηγώντας ότι έτσι θα απέφευγε τις διάφορες σειρήνες της αγοράς, θα 

επιτύγχανε επαρκή διαφοροποίηση αν το κεφάλαιό του δεν ήταν μεγάλο 

και θα εξοικονομούσε ατελείωτες ώρες προσωπικής μελέτης. Στην 

παρούσα συγκυρία όμως η εν λόγω συμβουλή θα ήταν όχι απλά λάθος 

αλλά καταστροφική.  

Οι δυνατότητες που είχε στην περίοδο της κρίσης ένα επενδυτής να 

αποφύγει τις απώλειες του ΓΔ, όταν δεν διέθετε τις γνώσεις να αξιολογεί 

μόνος του τις εταιρείες, επαρκή κεφάλαια για την πρέπουσα διασπορά 

και τον απαιτούμενο ελεύθερο χρόνο ήταν πραγματικά ελάχιστες
i
. Και η 

ευθύνη δεν θα πρέπει να αναζητάτε πάντα στα θεσμικά όργανα. Θυμάμαι 

πριν από πολλά χρόνια όταν εξέταζα το ενδεχόμενο να επενδύσω 

χρήματα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, οι μεγάλες εταιρείες 
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αμοιβαίων κεφαλαίων της Αμερικής παρείχαν επιλογές για επένδυση σε 

μία χώρα στο σύνολο της αγοράς της και στο σύνολο της αγοράς 

αφαιρουμένου του χρηματοοικονομικού κλάδου.  

  

Τελικά ο πατέρας της διαφήμισης πόσα έχασε; 

Αφού δεν είχε τη δυνατότητα, λόγω της κατάστασής του, να αγοράσει σε 

χαμηλά επίπεδα ενώ αν είχε ένα χαρτοφυλάκιο αντιπροσωπευτικό της 

αγοράς προφανώς θα υπήρχαν και τραπεζικές μετοχές, οι αναμενόμενες 

απώλειές του θα πρέπει να είναι περίπου στο 52% (κεφαλαιοποίηση των 

μη τραπεζικών μετοχών του Γ.Δ. στις 31/12/2016/κεφαλαιοποίηση του 

συνόλου του Γ.Δ. στις 31/12/2009). Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι είχε 

αποδόσεις καλύτερες από του Γ.Δ. (όπως λέγεται νίκησε την αγορά) έστω 

και αν όλα αυτά τα χρόνια ήταν σε κώμα.  

  

Δηλαδή φταίνε οι τράπεζες; 

Πρέπει εδώ να τονιστεί, προς αποφυγή εύκολων, αφοριστικών και κατά 

συνέπεια εσφαλμένων συμπερασμάτων, ότι ο συγκεκριμένος κλάδος 

στην κρίση: 

- υπέστη ζημιές € 25 δις από το κούρεμα των ομολόγων του ελληνικού 

δημοσίου 

- οι καθυστερήσεις των δανείων ξεπέρασαν το 40% (ως μέτρο σύγκρισης 

οι ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες της ΔΕΗ έφτασαν κάποια στιγμή το 30% των 

πελατών της ενώ εν γένει η εμπιστοσύνη στην αγορά κατέρρευσε)  

- έφυγαν περίπου € 110 δις καταθέσεις (σχεδόν το 50%) σε διάφορους 

προορισμούς όπως τράπεζες του εξωτερικού, θυρίδες, στρώματα κ.λ.π., 

συνέπεια της αβεβαιότητας.  

Και σίγουρα αυτά είναι γεγονότα που ξεφεύγουν πολύ από την 

κανονικότητα και από τους συνήθης κινδύνους που λαμβάνει υπόψη του 

ένας επενδυτής και τουλάχιστον για ένα μεγάλο μέρος δεν ευθύνονται οι 

ίδιες. Άλλωστε είναι γνωστό ότι πολλοί άνθρωποι που επένδυσαν όλο 

αυτό το διάστημα στο τραπεζικό κομμάτι ήταν κορυφαία ονόματα της 

διεθνούς επενδυτικής κοινότητας. 

Και σίγουρα αυτό που ισχύει πάντα στο χρηματιστήριο είναι ότι 

''Tomorrow is another day''. 
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Στο δια ταύτα.  

Το συμπέρασμα μετά από επτά χρόνια μιας, ιστορικών διαστάσεων 

κρίσης είναι ότι η οικονομική θεωρία δεν είναι λάθος και ότι η αγορά 

ποιοτικών μετοχών, σε λογικές τιμές και με τήρηση των κανόνων 

διασποράς κινδύνου αποδείχτηκε ανθεκτική επενδυτική στρατηγική και 

λιγότερο επικίνδυνη από την αγορά μετοχών σε τιμές φούσκας ακόμα και 

όταν στην πρώτη περίπτωση έρθει κάποιος αντιμέτωπος με τις 

δυσκολότερες μακροοικονομικές συνθήκες. 

Φοβάμαι όμως ότι το συμπέρασμα στις εργασίες των φοιτητών τις 

επόμενες δεκαετίες δεν θα είναι αυτό.  

 

 

 

 

 

 

 

Με βάση στοιχεία από το site της Ναυτεμπορικής από τα 31 μετοχικά 

αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού μόνο δύο και σε μικρότερο βαθμό ένα 

τρίτο είχαν σημαντικά καλύτερες αποδόσεις από το Γ.Δ. την τελευταία 

πενταετία, που σημαίνει ότι, μόνο οι διαχειριστές αυτών των δύο ή τριών 

διαφοροποιήθηκαν σημαντικά από τη σύνθεση του Γ.Δ.  Πρέπει όμως να 

επισημανθεί ότι τουλάχιστον τα δύο πρώτα δεν δήλωναν αν 

διαφοροποιούνταν από την αγορά οπότε η επιλογή τους ήταν θέμα τύχης. 
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Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. 

 

 

 
 

Από τις αρχές Νοεμβρίου μέχρι και το πρόσφατο συνέδριο του ΣΕΔ στα 

μέσα Δεκεμβρίου, έχω βρεθεί σε 9 παρουσιάσεις αναλυτών για την 

Ελληνική αγορά. Το σημείο στο οποίο όλοι συμφωνούν είναι ότι η 

αξιολόγηση θα κλείσει το αργότερο μέχρι το Μάρτιο, για να προλάβουμε 

να ενταχθούμε στο νέο κύκλο ποσοτικής χαλάρωσης. 

Προς όλους έκανα την εξής ερώτηση: «Μπορείτε να μας δώσετε ένα 

σενάριο για την αγορά στην περίπτωση που δεν κλείσει η δεύτερη 

αξιολόγηση;» για να πάρω 9 απαντήσεις που έλεγαν στην ουσία το ίδιο 

πράγμα: «Δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο, η αξιολόγηση θα κλείσει». 

Σε αρκετούς από αυτούς έκανα και δεύτερη ερώτηση: «Αν ή πρώτη 

αξιολόγηση πού έπρεπε να κλείσει τον Οκτώβριο του 2014 η κυβέρνηση 

Σαμαρά - Βενιζέλου, κλείνει με καθυστέρηση ακριβώς 2 ετών, τι σας 

κάνει να πιστεύετε ότι η δεύτερη αξιολόγηση θα κλείσει σε λιγότερο από 

ένα εξάμηνο;» για να πάρω πάλι την ίδια απάντηση: «η αξιολόγηση θα 

κλείσει, η κυβέρνηση δεν έχει καμία άλλη επιλογή». 

 

Δεν ξέρω για εσάς, αλλά αυτό μου προκαλεί τρομερή ανησυχία, όχι για 

το αν θα κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Αυτή την ανησυχία, ούτως ή 

άλλως, την είχα από την στιγμή που κλείσαμε την πρώτη και μπήκαμε 

στη διαδικασία της δεύτερης.  Μου προκαλεί εξίσου μεγάλη ανησυχία ότι 

κανείς στην αγορά δεν φαίνεται προετοιμασμένος για το κακό σενάριο.  

Αυτή ή άρνηση, ακόμα και της έστω μικρής πιθανότητας να μην κλείσει 

η δεύτερη αξιολόγηση, όταν μάλιστα έχουμε μια κυβέρνηση της οποίας η 

προϊστορία είναι άκρως αρνητική στους χειρισμούς της διαπραγμάτευσης 

και με εξαιρετικά αρνητικές οικονομικές συνέπειες για τη χώρα, είναι για 

μένα ακατανόητη.  Πόσο μεγάλη έκπληξη ήταν δηλαδή η τρύπα στο νερό 

που κάναμε στο Eurogroup του Ιανουαρίου για να ανέβη το Ελληνικό 

spread 200 και βάλε, μονάδες βάσης σε μιάμιση μέρα; 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjGiMKB-eHRAhXC7xQKHc1XAxgQjRwIBw&url=http://apergospastis.blogspot.com/2015/01/blog-post.html&psig=AFQjCNEl95EXq9BNTywFd7q7GcFABsklBQ&ust=1485593416739709
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Και έστω ότι η κυβέρνηση χειρίζεται τα πράγματα όπως τα χειρίζεται 

λόγω των ιδεολογικών της αγκυλώσεων, της ανάγκης να κρατήσει τις 

ισορροπίες ανάμεσα στις «πλατφόρμες»,  να συντηρήσει το 

στραπατσαρισμένο «αριστερό προφίλ» ή οποιαδήποτε άλλη σκοπιμότητα 

μπορεί να προτείνει κανείς, οι αναλυτές ποια δικαιολογία έχουν για να 

αρνούνται την πιθανότητα αυτού του σεναρίου;  Μήπως ξεχάσανε την 

26
η
 Ιουνίου του 2015, όταν οι περισσότεροι πήγαμε για ύπνο με 

συμφωνία και ξυπνήσαμε με δημοψήφισμα και capital controls; 

 

Στην ερώτηση «θα κλείσει η αξιολόγηση;» δεν έχω απάντηση.  Όλες 

όμως οι ενδείξεις που έχω τα δύο τελευταία χρόνια με κάνουν να θεωρώ 

την κυβέρνηση (αν) ικανή για το χειρότερο.  Η μέχρι στιγμής εμπειρία 

μας είναι ότι κάθε φορά φτάνουμε στο παρά πέντε και αφού η οικονομία 

υποστεί τη μεγαλύτερη δυνατή ζημιά, τότε υποκύπτουμε σχεδόν άνευ 

όρων και παίρνουμε τη δόση.  Το «παρά πέντε» είναι πολύ ξεκάθαρο.  

Μετά τα μέσα Ιουλίου λήγουν δύο ομόλογα ύψους 2,1 και 3,9 δισ. τα 

οποία προφανώς δεν μπορούμε να πληρώσουμε (σε αντίθεση με το 1,3 

δισ. που λήγει τον Απρίλιο).  Αυτά βέβαια τα έχουμε δει δυο-τρείς φορές 

μέχρι τώρα και δυστυχώς είναι πιθανόν να τα ξαναδούμε.  Για μένα από 

το ξεκίνημα της δεύτερης αξιολόγησης το «παρά πέντε» ήταν το πιο 

πιθανό σενάριο, με τις όποιες αρνητικές συνέπειες της καθυστέρησης 

στην πραγματική οικονομία και τα μέτρα που θα επέλθουν σε επόμενες 

φάσεις, καθώς και τα συνδεδεμένα ρίσκα «δραχμικού ατυχήματος» που 

κάποιοι εντός και εκτός Ελλάδος επιδιώκουν.  Εξαιρουμένου του 

ατυχήματος (που σε αυτή την περίπτωση έχει τουλάχιστον τις ίδιες 

πιθανότητες που είχε και σε άλλες αντίστοιχες περιόδους ελέω 

ολλανδικών, γαλλικών και  γερμανικών εκλογών και κόπωσης των 

εταίρων μας) στο κακό σενάριο θα τα δεχτούμε όλα και η συζήτηση για 

το χρέος θα πάει για μετά τις Γερμανικές εκλογές. 

 

Αφήνω βέβαια και ένα παράθυρο ελπίδας με το σκεπτικό ότι μετά από 

δύο χρόνια ταλαιπωρίας, ίσως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να έμαθε 

κάτι. Και τελικά να μπορέσει να κλείσει την αξιολόγηση λίγο πριν  ή 

έστω αμέσως μετά το Πάσχα.  Αυτό βέβαια δεν θα αποτελεί επιτυχία 

όπως θα προσπαθήσουν να μας πείσουν, αλλά απλά περιορισμό των 

απωλειών για τη χώρα. 

 

Γιώργος Κουμπάρος, Επιχειρηματίας,Αντιπροέδρος ΣΕΔ 
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       Το 2
ο
 Πρόγραμμα Παρακολούθησης Γενικών Συνελεύσεων 

 

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε τόσο η υλοποίηση του 2
ου

 

Προγράμματος Παρακολούθησης Γενικών Συνελεύσεων Εισηγμένων, 

όσο και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του στο 14
ο
 Συνέδριο του 

ΣΕΔ. Το πρόγραμμα αποτελεί μια πρωτοπορία για την Ελληνική 

Κεφαλαιαγορά και η ιδέα για την υλοποίηση του γεννήθηκε, αφ’ ενός 

 από την ανάγκη να υπάρχει ένα “εργαλείο” με το οποίο το επενδυτικό 

κοινό, αλλά και η Ακαδημαϊκή κοινότητα, να μπορούν να αξιολογούν την 

Γενική Συνέλευση μιας Εισηγμένης Εταιρείας και κατ’ επέκταση την ίδια 

την εταιρεία, αφ’ ετέρου από το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ κάτι 

ανάλογο στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά.  

 

 
 

Ο Δ/νων Σύμβουλος του Ομίλου Χ.Α. κ. Σωκράτης Λαζαρίδης και ο 

καθηγητής του Παν/μίου Πειραιά κ. Δημήτρης Κυριαζής, φωτογραφίζονται 

με τον Πρόεδρο του ΣΕΔ Μπάμπη Εγγλέζο, τον Αντιπρόεδρο Νίκο 

Οικονομόπουλο και τις φοιτήτριες Μαρία Περδίκη, Γιώτα Τσάτσαρη, 

Δήμητρα Χαρακίδα & Μιχαέλα Θεοδώρου, που παρουσίασαν τα 

συμπεράσματα από το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Γεν. Συνελεύσεων 

Εισηγμένων Εταιρειών. 

 

Το πρόγραμμα αφορά μόνο τις ετήσιες απολογιστικές Γενικές 

Συνελεύσεις, οι οποίες θεωρούμε ότι αποτελούν τον “καθρέφτη” της 

κάθε εταιρείας και είναι μια τεράστια πηγή γνώσεων, τόσο για τους 

φοιτητές που τις παρακολουθούν, όσο και για τους επενδυτές - μετόχους 

των εταιρειών, οι οποίοι επενδύουν σε αυτές, πολλές φορές ακόμα και τις 

οικονομίες μιας ζωής. 

Μετά από επαφές και συζητήσεις, τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

ΣΕΔ, όσο και στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά και στην Ακαδημαϊκή 
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κοινότητα, το πρόγραμμα ξεκίνησε πιλοτικά το Μάρτιο του 2015, υπό 

την αιγίδα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών και έγινε αποδεκτό 

με ενθουσιασμό, τόσο από τα Πανεπιστήμια, τους φοιτητές και τους 

καθηγητές τους, όσο και από το Επενδυτικό κοινό, την μεγάλη 

πλειοψηφία των Εισηγμένων Εταιρειών και την Ελληνική Κεφαλαιαγορά 

γενικότερα...Και επειδή ένα παλιό ρητό λέει: “Η επιτυχία υποχρεώνει” 

τον Φεβρουάριο του 2016, ξεκινήσαμε, και πάλι υπό την αιγίδα του 

Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, την υλοποίηση του προγράμματος, 

αυτή τη φορά πιο οργανωμένα και με περισσότερη εμπειρία, την οποία 

είχαμε αποκομίσει από την πιλοτική εφαρμογή του 2015. Από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΔ ορίστηκε τριμελής Επιτροπή και με τη 

βοήθεια φοιτητών που συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας του ΣΕΔ, αλλά 

και με αρκετό μεράκι και ενθουσιασμό, αρχίσαμε την υλοποίηση του 

δευτέρου προγράμματος με καλύτερη οργάνωση, σε όλα τα επίπεδα.  

Τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του ‘16 έγιναν στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών δύο σεμινάρια επιμόρφωσης των φοιτητών, στα οποία διδάχθηκε 

τόσο ο τρόπος που παρακολουθούμε σφαιρικά μια εισηγμένη εταιρεία, 

όσο και ο τρόπος παρακολούθησης της Γενικής Συνέλευσης και της 

σωστής συμπλήρωσης του Ερωτηματολογίου.  

Τέλος, πριν μιλήσουμε για τη μεθοδολογία, πρέπει να 

σημειώσουμε ότι σκοπός του ΣΕΔ είναι το πρόγραμμα αυτό, να εξελιχθεί 

σε ένα βασικό “εργαλείο” αξιολόγησης των Γεν. Συνελεύσεων, αλλά και 

των Εισηγμένων Εταιρειών γενικότερα. Γι αυτό και θα υπάρχει συνεχής 

προσπάθεια να εντοπίζονται τα αδύνατα σημεία και να βελτιώνεται, ώστε 

κάθε χρόνο να παρουσιάζεται καλύτερο και όσο το δυνατόν πιο 

ολοκληρωμένο. 

  

 

 

Μεθοδολογική Προσέγγιση 

 

Ξεκινώντας το Πρόγραμμα για το 2016, το πρώτο που έπρεπε να 

γίνει ήταν η δομή ενός πλήρους και χρηστικού Ερωτηματολογίου, το 

οποίο θα αποτελούσε και το βασικό “εργαλείο” του προγράμματος. 

Απώτερος σκοπός του εν λόγω ερωτηματολογίου ήταν η αξιολόγηση των 

τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Εισηγμένων εταιρειών και 

περιελάμβανε τόσο απλούστερες ερωτήσεις που αφορούν την πρόσβαση 

στη ΓΣ όσο και ερωτήσεις που απαιτούσαν περαιτέρω γνώσεις για την 

εταιρία όπως η έκδοση Ομολογιακού Δανείου.  

 Αφού δομήσαμε το ερωτηματολόγιο συνολικά με 41 ερωτήσεις και 

το επιμελήθηκε εικαστικά η φοιτήτρια του Πανεπιστημιου Πειραιά 

Τζέση Λικμέτα, καλέσαμε φοιτητές από το Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, τo 
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Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 

αλλά και ΑΕΙ από την περιφέρεια, όπως, το Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης, τα Πανεπιστήμια Μακεδονίας και Κρήτης 

και όλα τα άλλα ΑΕΙ και ΤΕΙ,  να παρακολουθήσουν τις ΓΣ των 

εισηγμένων εταιρειών και να συμπληρώσουν για την κάθε ΓΣ το 

ερωτηματολόγιο.  

 Μετά τη λήξη των ΓΣ συγκεντρώσαμε τις απαντήσεις και 

συγκροτήθηκε μια ομάδα η οποία ανέλαβε να επεξεργαστεί τα 

ερωτηματολόγια, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων 

αναφορικά με τη ΓΣ των εισηγμένων εταιρειών.  

 Κατ’ αρχήν, δομήθηκε μια κλίμακα βαθμολόγησης της ΓΣ με 

άριστα το 100. Εν συνεχεία, δώσαμε ξεχωριστή βαρύτητα σε όσες 

ερωτήσεις θεωρήσαμε ότι καθίσταται αναγκαίο, μέσω ενός 

συντελεστή μόχλευσης ο οποίος εφαρμόστηκε στις ανωτέρω 

ερωτήσεις. 

 Τρέχοντας μια γραμμική παλινδρόμηση καταλήξαμε, εν τέλει, 

στην τελική κατάταξη των ΓΣ των εταιριών. Στη σημερινή 

παρουσίαση θα παρουσιάσουμε ενδελεχώς τα αποτελέσματα των 

12 μοχλευμένων ερωτήσεων.  

Βασιζόμενοι στα ποσοτικοποιημένα ευρήματα, προσπαθούμε να 

εστιάσουμε στα προβλήματα των ΓΣ αλλά και τις επακόλουθες συνέπειες 

στους οργανισμούς ως οντότητες. Παράλληλα, κύριος στόχος μας είναι 

να προτείνουμε λύσεις, όπου βέβαια είναι δυνατόν, έτσι ώστε μελλοντικά 

να βελτιωθεί η ποιότητα ενημέρωσης των μετόχων μέσω της ΓΣ. 

Άλλωστε, ας μην παραβλέπουμε το γεγονός ότι τα οφέλη του 

Προγράμματος Παρακολούθησης είναι πολλαπλά τόσο για τους 

φοιτητές, αλλά και γενικά τους ανώτατους εκπαιδευτικούς φορείς με τους 

οποίους συνεργαζόμαστε, όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις και τους 

μετόχους τους. Την παρουσίαση έκαναν οι φοιτήτριες: Μαρία Περδίκη, 

από το ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο, Παναγιώτα Ιωάννα Τσάτσαρη,επίσης 

από το ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο, Δήμητρα Χαρακίδα,από το 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Μιχαέλα Θεοδώρου, από το Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, με συντονιστή τον Αντιπρόεδρο του ΣΕΔ, Νίκο 

Οικονομόπουλο. 
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Αποτελέσματα Προγράμματος 
  

Προχωρώντας στο ποσοτικό κομμάτι παρουσιάζουμε 6 από τα 

μοχλευμένες ερωτήσεις.  

 (4
η ερώτηση

)  Η Γ.Σ. έγινε προς το τέλος της προθεσμίας (30/6) ή 

νωρίτερα; 

Γνωρίζουμε πως πλήθος των Γ.Σ πραγματοποιούνται στο τέλος της 

προθεσμίας συνήθως με αποτέλεσμα οι μέτοχοι να μην δύναται να 

ενημερωθούν ορθά για όσες εταιρείες επιθυμούν, το οποίο δεν είναι 

ηθικά σωστό. Κάποιες ερωτήσεις, βέβαια να πούμε πως διαφέρουν 

σχετικά με τον τρόπο απάντησης τους, μία από αυτές είναι και η 

συγκεκριμένη ερώτηση. Δηλαδή, δεν υπήρχαν πιθανές απαντήσεις αλλά 

οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν την ημερομηνία κατά την οποία 

τελέστηκε η Γ.Σ. 

Από τις απαντήσεις που λάβαμε καταλήξαμε ότι ένα ποσοστό της τάξεως 

του 47,83% (11 από τις 23 εταιρείες) επέτυχε την άριστη τιμή ενώ το 

52,17% βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα όπου το 13,04% (3 από τις 23 

εταιρείες) εξ’ αυτού είναι η ελάχιστη τιμή. Συνεπώς, διαπιστώνουμε ότι 

πράγματι αρκετές Γ.Σ. γίνονται στο τέλος της προθεσμίας, το οποίο βάσει 

των αποτελεσμάτων μας καλύπτει μία σημαντική κλίμακα. 

Η πρόταση μας για την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος 

είναι να τεθεί μία προσπάθεια ώστε οι Γ.Σ. να πραγματοποιούνται 

νωρίτερα με ρύθμιση από την ΕΝΕΙΣΕΤ για να έχουν οι μέτοχοι την 

δυνατότητα να παρευρεθούν σε όσες επιθυμούν. Με λίγα λόγια, να 

υπάρξει επικοινωνία μεταξύ των εταιρειών μέσω μίας ενεργής Ένωσης 

Εισηγμένων Εταιρειών. 

 

 (7
η ερώτηση

)  Πόσα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. παρευρέθηκαν; 

Σύμφωνα με τον Ελληνικό Κώδικα Ε.Δ. του ΕΣΕΔ για τις εισηγμένες 

εταιρείες «Τα ανεξάρτητα μέλη είναι μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. που 

ικανοποιούν ορισμένα κριτήρια ανεξαρτησίας και κατά τον Ν. εκλέγονται 

από την Γ.Σ. των μετόχων. Παρότι η ανεξαρτησία σκέψης και πράξης δεν 

μπορεί πάντοτε να διασφαλιστεί με τη εφαρμογή τυπικών κριτηρίων, τα 

κριτήρια αυτά, διατυπωμένα με σαφήνεια, είναι απαραίτητα για την 

αξιολόγηση του Δ.Σ. από επενδυτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέλη». 

Επομένως, καλώντας τους συμμετέχοντες να απαντήσουν σε αυτή την 
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ερώτηση επιθυμούμε να κατανοήσουμε κατά πόσο είναι αντιληπτή η 

παρουσία των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. στην Γ.Σ.  

Οι συμμετέχοντες έπρεπε να αναφέρουν πόσο ανεξάρτητα μέλη 

παραβρέθηκαν στην Γ.Σ. με την μορφή 1,2,..κλπ. Συναρτήσει, λοιπόν των 

απαντήσεων που συγκεντρώσαμε προκύπτει ότι το 43,48% (10 από τις 

23 εταιρείες) αφορά την άριστη τιμή παρουσιάζοντας ομοιογένεια ενώ 

το υπόλοιπο 56,52% (13 από τις 23 εταιρείες) κυμαίνεται σε 

χαμηλότερες τιμές παρουσιάζοντας διακυμάνσεις όπου το 8,70% 

εξ’αυτού αποτελεί την ελάχιστη τιμή. Συνεπώς, κατανοούμε ότι η 

παρουσία των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. στην Γ.Σ. δεν γίνεται 

αντιληπτή σε μεγάλο βαθμό από το πλήθος των παρευρισκόμενων. 

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις προτείνουμε να 

πραγματοποιηθούν προσπάθειες ώστε η παρουσία των συγκεκριμένων 

μελών να είναι περισσότερο αισθητή. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί 

με τον τρόπο που αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ερώτηση για την 

παρουσία γενικά των μελών του Δ.Σ. στην Γ.Σ. – δηλαδή με την 

αναγγελία των ονομάτων και την αναγραφή της ειδικότητας τους ως μέλη 

του Δ.Σ. 

 

 

 

 

 

 (12
η ερώτηση

) Απαντήθηκαν με σαφήνεια οι ερωτήσεις των 

μετόχων;  

Εκτός από το αν δόθηκε η δυνατότητα στους μετόχους να εκφράσουν 

οποιαδήποτε ερωτήσεις είχαν θα πρέπει να αναλυθεί και το αν αυτές οι 

ερωτήσεις απαντήθηκαν με σαφήνεια από την σκοπιά της εταιρείας για 

τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν και προηγουμένως. Βέβαια, η  

43% 
57% 

Ποσοστό Απαρτίας 

 Άριστη Τιμή 

[ Κατώτερη Τιμή, Άριστη 
Τιμή ) 

*Εύρος τιμών: [ 6.25 , 31.25 ] 
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σαφήνεια μεταφράζεται διαφορετικά σε κάθε άτομο, είναι κάτι 

υποκειμενικό. Επομένως, δεν μπορούμε παρά απλά να αναλύσουμε όσο 

αντικειμενικά δύναται κατά πόσο αντιλήφθηκαν οι μέτοχοι ότι 

απαντήθηκαν με σαφήνεια οι ερωτήσεις τους. Οι συμμετέχοντες στο 

πρόγραμμα μπορούσαν να απαντήσουν στην συγκεκριμένη ερώτηση ως 

εξής: 

 Καθόλου 

 Μερικώς 

 Περίπου 

 Αρκετά Καλά 

 Εξαιρετικά 

Συναρτήσει των αποτελεσμάτων μας εντοπίστηκε ότι το 47,83% 

αφορά την άριστη τιμή με το 4,35% να αποτελεί την ελάχιστη τιμή. 

Συνεπώς, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι εφόσον τα ποσοστά 

διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι 

ίσως οι ερωτήσεις των μετόχων δεν απαντήθηκαν με σαφήνεια σε σχεδόν 

όλες τις περιπτώσεις. 

Με βάσει τα παραπάνω προτείνουμε να λυθεί άμεσα το ζήτημα ώστε 

οι μέτοχοι να ενημερώνονται ορθά και με σαφήνεια. Αυτό θα μπορούσε 

ίσως να επιτευχθεί με την προσπάθεια κατανόησης των αναγκών αλλά 

και ανησυχιών των μετόχων σε μεγαλύτερη κλίμακα και όχι απλά με την 

απάντηση των ερωτήσεων τους. 

 
 

 

 

 

48% 
48% 

4% 

Ποσοστό σαφήνειας των 
απαντήσεων 

Άριστη Τιμή 

( Κατώτερη Τιμή, Άριστη 
Τιμή ) 

Ελάχιστη Τιμή 

*Εύρος τιμών: ( 6.25 , 37.5 ] , με κατώτερη τιμή=10.42 
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 (15
η
 
ερώτηση

 ) Παραβρέθηκαν μέτοχοι μειοψηφίας;  

 

Πολλές εταιρείες δρουν με κύριο γνώμονά τους τη διαφάνεια, την 

καλή εικόνα και το συμφέρον των μετόχων. Άλλες πάλι, φοβούμενες για 

απώλεια ελέγχου, προτιμούν να λαμβάνουν μέρος στις αποφάσεις μόνο 

το Δ.Σ ή και μεγάλα συνεργαζόμενα χαρτοφυλάκια,προσπαθώντας να 

μειώσουν την σοβαρότητα πολλών πληροφοριών από τους 

μετόχους,κυρίως του μετόχους μειοψηφίας που είναι ο αδύναμος κρίκος 

ή αναγκάζοντάς τους να αποχωρήσουν από τη μετοχική ιδιοκτησία είτε 

με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο,αποτρέποντας τους να συμμετέχουν 

με αυτή την πρακτική ακόμα και από την ετήσια τακτική Γενική 

Συνέλευση και να ψάχνουν τρόπο να αποχωρήσουν από την μετοχική 

σύνθεση της εταιρείας με την πρώτη ευκαιρία. 

Άρα, σκοπός της ερώτησης αυτής, είναι να κατανοήσουμε τι 

πραγματικά συμβαίνει στις εταιρείες από πλευράς αντιμετώπισης των 

μετόχων μειοψηφίας . Ζητώντας από τους φοιτητές τη συμπλήρωση της 

ερώτησης, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι 18 από τις 23 εταιρείες, 

δηλαδή ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξης του 78,26% , παρουσίασαν 

ομοιογένεια, ενώ ταυτόχρονα “άγγιξαν” την άριστη βαθμολογία. Το 

αποτέλεσμα αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς, απ’ ότι φαίνεται από την 

εξαγωγή των συμπερασμάτων, η πλειονότητα των εταιρειών δείχνουν 

εξωστρεφείς, δεν αποκρύπτουν πληροφορίες και λαμβάνουν ισότιμα 

υπόψιν όλες τις προτάσεις, στο μέτρο του δυνατού,είτε αυτές 

προέρχονται από μικρομετόχους, είτε από μεγάλα funds και γενικώς με 

την πρακτική τους προσελκύουν μετόχους μειοψηφίας στο μετοχολόγιο 

αλλά και στην τακτική Γενική Συνέλευση 

Παρ’ όλο που τα παραπάνω αποτελούν θέμα πολιτικής των εταιρειών, 

προτείνουμε στο μικρό ποσοστό του 21,74% να υιοθετήσει αυτή την 

ιδέα, καθώς η αντίδραση από τον μέτοχο μειοψηφίας έως τον πιο μεγάλο 

μέτοχο, ίσως βοηθήσει το Δ.Σ. να αποκτήσει μια πιο σφαιρική εικόνα των 

πραγμάτων ή και ακόμα να οδηγήσει τα μέλη να πάρουν αποφάσεις με 

προοπτικές εξέλιξης της εταιρείας, στις οποίες πιθανώς να μην είχαν 

σκεφτεί τα οφέλη ή να θεωρούσαν ριψοκίνδυνες αλλά και να 

προσελκύσει νέους μετόχους μειοψηφίας στο μετοχολόγιο της εταιρείας  
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 (22
η
 
ερώτηση

) Δημοσιοποιήθηκαν στη Γ.Σ. οι αμοιβές κάθε 

μέλους του ΔΣ; 
 

Ένα διακριτό στοιχείο που θα πρέπει να χαρακτηρίζει τις εισηγμένες 

εταιρείες είναι η διαφάνεια, μέρος της οποίας αποτελούν και οι αμοιβές 

του ΔΣ. Είτε αναφερόμαστε στην αγορά, είτε στη μετοχική ιδιοκτησία, οι 

αμοιβές του ΔΣ είναι ένα χρήσιμο στοιχείο που αντικατοπτρίζει - σε 

αρκετές περιπτώσεις - το μέγεθος του έργου των μελών του, δίνοντας 

ταυτόχρονα σήμα για την καλή ή όχι πορεία της εταιρείας,ειδικά όταν 

υπάρχει σύστημα αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., εκτός του 

βασικού μισθού, που να συνδέεται με την μακροπρόθεσμη 

χρηματοοικονομική πρόοδο της εταιρείας. Παρ’ όλα αυτά όμως, μόνο το 

47,83%, δηλαδή 11/23 εταιρείες ξεπέρασαν τον μέσο, με μόνο μία 

εταιρεία να έχει την άριστη βαθμολογία. Το υπόλοιπο ποσοστό του 

52,17% βρίσκεται κάτω από αυτόν, με μία εταιρεία να έχει την 

χαμηλότερη βαθμολογία. Τα παραπάνω αποτελέσματα έχουν τις εξής 

ερμηνείες: 

 είτε το ΔΣ είχε ως πρόθεση την αποφυγή δημοσίευσης των 

αμοιβών μεμονωμένα και περιορίστηκε στην περιφραστική ή 

αθροιστική δημοσίευση ή δεν προέβη σε καμία δημοσίευση 

 είτε δεν δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση από πλευράς εταιρείας 

Αναφορικά με τις παραπάνω ερμηνείες, θα θέλαμε να σημειωθεί πως 

υπήρχαν περιστατικά, όπου η εκτενής αναφορά των αμοιβών έγινε μετά 

από αρκετή πίεση των μετόχων για δημοσιοποίηση του ποσού που έλαβε 

το κάθε μέλος ξεχωριστά. 

78% 

22% 

Ποσοστό Απαρτίας 

Άριστη 
Βαθμολογία 

Λοιπό Ποσοστό 

*Εύρος τιμών: ( 25 , 100 ] , με κατώτερη τιμή=50 
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Έχοντας επεξεργαστεί αυτά τα ποσοστά, προτείνουμε στις εταιρείες 

να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη δημοσιοποίηση των αμοιβών, διότι, 

όπως αναφέραμε και προηγουμένως, οι αμοιβές συνήθως σηματοδοτούν 

την πορεία της εταιρείας και προσθέτουν στην διαφάνεια της. 

Επιπροσθέτως, δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξής: εφόσον οι μέτοχοι 

αποτελούν βασικό πυλώνα της κάθε εταιρείας, αφενός από πλευρά 

χρηματοδότησης και αφετέρου από πλευρά φήμης, επιβάλλεται να έχουν 

εκτενή γνώση οι ίδιοι για το που ακριβώς επενδύονται τα χρήματά τους, 

συμμετέχοντας με αυτόν τον τρόπο ενεργά στην καλή φήμη της 

εταιρείας. 

 

 

 (38
η
 
ερώτηση

) Στις περιπτώσεις που δε συμμορφώνεται η εταιρεία 

με συγκεκριμένες πρακτικές του κώδικα ΕΔ, εξηγεί επαρκώς 

τις αποκλίσεις αυτές;  
 

Ο Ελληνικός κώδικας ΕΔ προβλέπει τη συμμετοχή ανεξάρτητων μη 

εκτελεστικών μελών στα ΔΣ, τη θέσπιση εσωτερικού ελέγχου, 

εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και σύσταση επιτροπών ελέγχου. 

Ακόμη, υποχρεώνει τις εταιρείες να γνωστοποιούν στοιχεία  σχετικά με 

την ιδιοκτησία και τη διακυβέρνηση που ακολουθούν, αλλά και να 

ενημερώνουν έγκαιρα τους μετόχους για γεγονότα της τρέχουσας 

περιόδου, στα πλαίσια προετοιμασίας της Γενικής τους Συνέλευσης. 

Αξίζει να σημειωθεί πως τα περισσότερα από αυτά προβλέπονται και από 

την ελληνική νομοθεσία. 

Συνεπώς, στόχος της ερώτησης αυτής, είναι να εξεταστεί το κατά 

πόσο οι εισηγμένες εταιρείες εφαρμόζουν σωστά την ΕΔ, όχι για το 

φαίνεσθαι, αλλά για το είναι. Συγκεκριμένα, με εύρος τιμών [18,75 , 

59,375] το ποσοστό του 56,52%, δηλαδή 13/23 εταιρείες βρίσκονται 

πάνω από τη μέση τιμή, με μόνο μία εταιρία ν’ αγγίζει την άριστη 

βαθμολογία, αλλά και καμία το κατώτατο όριο, αποτέλεσμα που μπορεί 

να έχει δύο σημασίες: 

 η εταιρεία δεν εξηγεί επαρκώς τις αποκλίσεις που έχει από τον 

ελληνικό κώδικα ΕΔ 

 είτε δε συμμορφώνεται με αυτόν 

Ο Ελληνικός Κώδικας ΕΔ, είναι προσαρμοσμένος πάνω στην 

ελληνική νομοθεσία, έχοντας μεγάλες προοπτικές εξέλιξης με το πέρας 

των χρόνων και γι’ αυτόν το λόγο θα προτιμούσαμε το πλήθος των 

εταιρειών να τον ακολουθούν. Όμως, είτε ακολουθούν τον ελληνικό, είτε 

άλλο κώδικα, θα πρέπει να πορεύονται κοινά. Συνεπώς, θα ήταν ωφέλιμο 

να υπάρχει μία εκτενής εξήγηση του κώδικα ΕΔ και στις δύο 
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περιπτώσεις, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε πως όπου υπάρχει σωστή 

ενημέρωση κώδικα ΕΔ, ο μετοχικός ακτιβισμός ενεργεί μακροπρόθεσμα 

προς όφελος της επιχείρησης και προσθέτει σημαντικά στην αξία της, 

αυξάνοντας συνεκδοχικά την αξία των μετοχών της. Έτσι, επιτυγχάνεται 

αφ' ενός μεν η εξυγίανση και πρόοδος της εταιρείας, αφ' ετέρου δε η 

υγιής κερδοφορία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου που επένδυσε τα 

χρήματα του στη συγκεκριμένη επιχείρηση. 

 

 

Συμπεράσματα εκ των παραπάνω 

Απώτερος σκοπός του προγράμματος ήταν να καταλήξουμε σε 

συμπεράσματα για τις ΓΣ κάποιων εισηγμένων βάσει της 

παρακολούθησής τους. Όμως για να συμβούν τα παραπάνω βασική 

προϋπόθεση είναι να ποσοτικοποιηθούν άκρως ποιοτικά στοιχεία. Όπως 

καταλαβαίνετε αυτό αποτέλεσε για εμάς ίσως τη μεγαλύτερη δυσκολία, 

ωστόσο θέτοντας ως βασική μας αρχή να αποφύγουμε το bias μπορέσαμε 

να συνεχίσουμε.    

 

PROS &CONS 

       Ας μην κωλυσιεργούμε όμως με περαιτέρω εισαγωγές διότι μπορεί ν 

ανακύπτουν απορίες όσον αφορά τυχόν κριτήρια-συνθήκες που τυχόν 

επηρέασαν τις απαντήσεις των ερωτηθέντων. Με μια συμπεριφορική 

ματιά, τα κατατάσσουμε καταρχήν σε θετικά και αρνητικά. 

Ξεκινώντας με τα αρνητικά 

 Παραδόξως, πετυχημένες εταιρίες φαινόταν να αποφεύγουν 

οποιαδήποτε είδους ερώτηση των μετόχων απαντώντας 

μονολεκτικά. Παρατηρήθηκε ακόμα πως η γενική γραμματέας 

ανέφερε διαφορετικό αριθμό παρευρισκομένων ανεξάρτητων μη 

εκτελεστικών μελών απ’ ότι τα πρακτικά σημείωναν. 

 Στον αντίποδα υπήρξαν ΓΣ των οποίων η διάρκεια ήταν τόσο 

μεγάλη που πιθανόν έκαναν τους παρευρισκόμενους να χάσουν τη 

συγκέντρωσή τους και κάποιες φορές να θέλουν να “τρέξουν” τη 

διαδικασία. 

 Μια οικονομία σε ύφεση μπορεί να οδηγήσει σε εγκράτεια αλλά 

και καχυποψία. 

 Τυχόν επεισόδια κατά τη διάρκεια ΓΣ έκαναν τους ερωτηθέντες να 

κατατάξουν εταιρίες χαμηλά. 

 Οργανισμοί που ξεκίνησαν να παίρνουν την κατιούσα και 

σκάνδαλα που μαθεύτηκαν, έκαναν τους μετόχους να αντιδράσουν 
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και να επηρεαστούν εν συνεχεία και οι ερωτηθέντες απ’ το 

φορτισμένο κλίμα. 

 

Συνεχίζουμε στα θετικά 

 Σε κάποιες εταιρίες υπήρξαν αρμόδιοι σε θέματα επικοινωνίας οι 

οποίοι ήταν διατεθειμένοι να μας απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις. 

 Ένα ακόμα πλεονέκτημα ήταν η διανομή ενημερωτικών 

φυλλαδίων σχετικά με την επιχείρηση. 

 Υπήρξαν οργανισμοί που κατάφεραν να ισορροπήσουν ανάμεσα 

στη φλυαρία και την  υπερβολική λακωνικότητα Τι εννοώ: δεν 

μακρυγόρησαν αλλά και ταυτόχρονα δεν έβγαλαν προς τα έξω μια 

διάθεση απόκρυψης στοιχείων. 

 Ερωτηθέντες με γνώσεις για την εταιρία δεν είναι διόλου απίθανο 

να επηρεάστηκαν θετικά από την τυχόν καλή της πορεία. Εδώ 

μπορούμε να προσθέσουμε και την καλή φήμη που έχουν 

εδραιώσει. 

 Να προσθέσω ακόμα και το θέμα της μεταφοράς. Αν και σε γενικά 

πλαίσια οι ΓΣ διεξήχθησαν σε μέρη τα οποία ήταν προσβάσιμα με 

τα ΜΜΜ για τον μέσο ερωτηθέντα, υπήρξε επιχείρηση που έθεσε 

στη διάθεσή μας πουλμανάκι μεταφοράς. 

 Εν κατακλείδι, η πρόθεση ενημέρωσης απ τα μέλη του ΔΣ σε 

θέματα ΕΚ πιθανότατα έπαιξε σημαντικό ρόλο στις τελικές 

απαντήσεις των παρευρισκωμένων.  

Σε αυτό το σημείο δράττομαι της ευκαιρίας τονίσω ότι η επενδυτική 

παιδεία είναι τουλάχιστον αναγκαία. Ναι μεν είναι ευθύνη των 

επενδυτών να ενημερώνονται, αλλά και οι εταιρίες δε, βάσει νόμου, μια 

φορά το χρόνο καλούνται στην τακτική ΓΣ να ενημερώσουν σας 

μετόχους σας. Αυτό που συμπεραίνουμε μέσα απ’ το Πρόγραμμα αυτό 

είναι ότι όσο τα χρόνια περνούν, καθίσταται όλο και πιο απαραίτητη η 

βελτίωση σας ποιότητας ενημέρωσης των επενδυτών. Γιατί? Θα αναφέρω 

ενδεικτικά δυο χρονολογίες ορόσημα: 1999, 2008 και πολλή τροφή για 

σκέψη (!) 

 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία αυτή! 

Μιχαέλα Θεοδώρου,Μαρία Περδίκη,Δήμητρα                     

Χαρακίδα,Παναγιώτα-Ιωάννα Τσάτσαρη 

 

 



 

        ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

96 

Χρηματοοικονομική Κρίση 

 

 
Μαρία Περδίκη, τελειόφοιτη φοιτήτρια τμήματος Δημόσιας 

Διοίκησης Πάντειου Πανεπιστημίου 

& 

 
Στέλλα Θεοδώρου, τελειόφοιτη φοιτήτρια τμήματος Δημόσιας 

Διοίκησης Πάντειου Πανεπιστημίου 

 

 

Η ‘οικονομική κρίση’ που είναι το βασικό θέμα της εργασίας μας είναι 

ένα από τα προβλήματα που βασανίζει τις σύγχρονες κοινωνίες και είναι 

το φαινόμενο κατά το οποίο μια οικονομία χαρακτηρίζεται από διαρκή 

αβεβαιότητα και έντονη καθοδική πορεία των μικροοικονομικών 

μεγεθών της οικονομίας. Συγκεκριμένα όλων των μικροοικονομικών 

μεγεθών της, όπως η απασχόληση, οι τιμές και κυρίως οι επενδύσεις. 

Ενώ χρηματοοικονομική κρίση είναι μια διατάραξη των 

χρηματοοικονομικών αγορών, η οποία προκαλεί επιδείνωση των 

προβλημάτων της αντίστροφης επιλογής και του ηθικού κινδύνου, με 

αποτέλεσμα την ανικανότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να 

διοχετεύουν κεφάλαια με αποτελεσματικό τρόπο στις αποδοτικές 

επενδυτικές ευκαιρίες. Αρχικά η διατάραξη αυτή ξεκινάει σε μια χώρα 

και επεκτείνεται στην συνέχεια και στις υπόλοιπες. 
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Αρχικά, όλο αυτό ξεκίνησε από την μεγάλη κρίση στις  ΗΠΑ το 1929, η 

οποία συνδύαζε χρηματιστηριακή και οικονομική κρίση και συνεχίστηκε. 

Η χρηματοοικονομική κρίση  δεν είναι αποτέλεσμα μόνο μιας 

μεμονωμένης αιτίας αλλά προκύπτει μέσα από ένα συνδυασμό 

παραγόντων όπως της αύξησης του επιτοκίου. Συγκεκριμένα μια αύξηση 

του έχει αρνητικές επιπτώσεις στα δανειακά κεφάλαια και  κατ’ 

επέκταση στις επενδύσεις και την οικονομική δραστηριότητα. Ακόμα η 

μείωση της τιμής της μετοχής μιας εταιρείας οδηγεί σε μείωση της 

καθαρής αξίας της εταιρίας. Έτσι οι μέτοχοι αποχωρούν από την εταιρεία 

και εξαντλούνται οι πηγές χρηματοδότησης της. Άλλος παράγοντας είναι 

η αύξηση της αβεβαιότητας. Όπου χάνεται η εμπιστοσύνη στις αγορές με 

αποτέλεσμα να μειώνονται οι επενδύσεις, τα δανειοδοτούμενα κεφάλαια 

και οι μέτοχοι  αποσύρουν τα κεφάλαια τους. Επίσης η πλημμελής 

διαχείριση ορισμένων τραπεζών στην διοχέτευση δανειακών κεφαλαίων 

από τις πλεονάζουσες στις ελλειμματικές  οικονομικές μονάδες αποτελεί 

την αφορμή των τραπεζικών πανικών (bank panics). Οι πλεονάζουσες 

οικονομικές μονάδες αποσύρουν τις καταθέσεις τους, έτσι μειώνονται τα 

διαθέσιμα δανειακά κεφάλαια, οι επενδύσεις και γενικά παρατηρείται 

πτωτική τάση της οικονομικής δραστηριότητας. Τέλος μια μη 

αναμενόμενη πτώση των τιμών μειώνει την καθαρή αξία της εταιρείας με 

αποτέλεσμα την απροθυμία των δανειστών για παροχή κεφαλαίων. 

Η  κρίση στην Ελλάδα έγινε αισθητή το 2009 και αποτελούσε απόρροια 

της κυβερνητικής αστάθειας και του σοβαρού δημοσιονομικού 

προβλήματος  που υφίσταται η χώρα. 

 

 

Η χρηματοοικονομική κρίση που ξεκίνησε στις ΗΠΑ και επεκτάθηκε 

λόγω της παγκοσμιοποίησης και στον υπόλοιπο κόσμο, είχε δραματικές 

συνέπειες τόσο στην παγκόσμια οικονομία όσο και στην κοινωνική ζωή 
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των πολιτών. 

 Συγκεκριμένα, η κρίση επηρέασε βαθύτατα την κοινωνική ζωή των 

πολιτών δεδομένου, ότι η μείωση ή απώλεια εισοδήματος επιδρά στην 

κοινωνική ευημερία μιας χώρας και οδηγεί το μεγαλύτερο μέρος του 

πληθυσμού της στα όρια της φτώχειας. 

Το διεθνές εμπόριο, ο ρυθμός της οικονομικής ανάπτυξης και η 

απασχόληση αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται η διεθνής οικονομία. Επιπλέον, οι επιπτώσεις της κρίσης θα 

μπορούσαν να χωριστούν σε εξωτερικές και εσωτερικές. Εξωτερικές 

είναι οι επιπτώσεις της κρίσης που υφίστανται γενικά όλες οι χώρες, 

αλλά οι χώρες χαμηλής και μέσης ανάπτυξης τις βιώνουν σε μεγαλύτερο 

βαθμό. Εσωτερικές είναι αυτές που διαδραματίζονται στο εσωτερικό μιας 

χώρας και διαφοροποιούνται ανά κοινωνική τάξη. Με άλλα λόγια, τα 

άτομα της χαμηλής και μεσαίας τάξης πλήττονται περισσότερο από τα 

άτομα με υψηλά εισοδήματα. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι η κατανομή 

του πλούτου διαφοροποιείται μεταξύ των κοινωνικών τάξεων, 

αυξάνοντας έτσι και τις κοινωνικές ανισότητες, ενώ  παράλληλα 

δημιουργείται στους πολίτες ένα αίσθημα εργασιακής ανασφάλειας, 

γεγονός που αύξησε και τα ποσοστά μετανάστευσης. 

Επιπλέον, η χρηματοοικονομική κρίση έχει γίνει έντονα αισθητή και 

στην χώρα μας. 

Η διεύρυνση των δημόσιων ελλειμμάτων, τα υψηλά επίπεδα χρέους και 

τα χαμηλά επίπεδα δημόσιων εσόδων, τα χαμηλά ποσοστά εξαγωγών και 

μείωση των επενδύσεων οδήγησαν την ελληνική οικονομία σε ύφεση. Η 

συνεχιζόμενη κρίση είχε δυσμενείς επιπτώσεις στον κλάδο της εργασίας 

και κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά και στις 

ευπαθείς ομάδες. Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι επιπτώσεις στον τομέα 

των επιχειρήσεων αφού η οικονομική κρίση οδήγησε πολλές επιχειρήσεις 
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σε λουκέτο. Επιπλέον 8 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν δυσκολίες στην 

συνέχιση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Η Ελλάδα 

παρατηρείται ότι από το 1800 μέχρι σήμερα έχει περάσει τα περισσότερα 

χρόνια σε καθεστώς χρεοκοπίας. 

 

 

Μελετώντας την παγκόσμια οικονομία παρατηρούμε ότι οι περίοδοι 

νηνεμίας υποχρεωτικά ακολουθούνται από ένα κύμα χρεοκοπίας ή 

αναδιάρθρωσης. Μέχρι σήμερα έχουν συντελεστεί πολλές κρίσης. 

Παρακολουθώντας τους τρόπους αντιμετώπισης των προηγούμενων 

κρίσεων, διαφαίνεται ότι στις περισσότερες κρίσης χρησιμοποιήθηκε 

παρόμοια μεθοδολογία. 

Συγκεκριμένα στην διαχείριση κρίσεων του 1764-1768-1857 μια λύση 

ήταν η Ίδρυση θεσμοθετημένων οργάνων (Federal Deposit και Insurance 

Corporation) τα οποία είχαν ως αντικείμενο να διαχειριστούν τη κρίση. 

Στη διαχείριση κρίσεων του 1929-1933 ήταν η  ίδρυση ισχυρών 

οικονομικών ιδρυμάτων για την αντιμετώπισή της, όπως τα RFC 

(Reconstruction Finance Corporation) και FDIC (Federal Deposit 

Insurance Corporation). 

Στη διαχείριση κρίσεων του  1973-1979 οι δυτικές κυβερνήσεις  

απροετοίμαστες αντέδρασαν με επεκτατικές δημοσιονομικές και 

νομισματικές πολιτικές. Αύξησαν  την ποσότητα χρήματος και τις 

κρατικές δαπάνες, με σκοπό να τονώσουν τη ζήτηση. Τα μέτρα αυτά 

βοήθησαν σταδιακά τη διεθνή οικονομική κοινότητα να ανακάμψει από 

την ύφεση. Εκείνο όμως που δεν πρόβλεψαν ήταν τα υψηλά ποσοστά 

ανεργίας που εμφανίστηκαν Στην κρίση όμως του 1979 ακολουθήθηκε 

διαφορετική οικονομική πολιτική από εκείνη του 1973. Ο πληθωρισμός 
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και η ανεργία αυξήθηκαν πάλι, μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που οι 

κυβερνήσεις υιοθέτησαν αντιπληθωριστικές πολιτικές. 

Στη διαχείριση κρίσης του 1987 σημαντική υπήρξε η παρέμβαση της 

κυβέρνησης και της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, οι οποίες διέθεσαν 

στην αγορά μεγάλες ποσότητες ρευστού. Οι τράπεζες ωφελήθηκαν, 

μείωσαν τα επιτόκια και δάνεισαν σημαντικά κεφάλαια στις μεγαλύτερες 

εισηγμένες επιχειρήσεις. Επίσης, όταν η πτώση των τίτλων ξεπέρασε το 

4% οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές των αμοιβαίων κεφαλαίων άρχισαν να 

ρίχνουν αυτομάτως στην αγορά τεράστιες ποσότητες μετοχών. Έτσι είχε 

οριστεί να γίνει στην περίπτωση που οι απώλειες ξεπερνούσαν το 

μέγιστο αποδεκτό επίπεδο. Σήμερα τέτοιοι αυτοματισμοί δεν 

χρησιμοποιούνται πια. Όμως το 1987 προκάλεσαν μεγάλη ζημιά στο 

χρηματιστήριο, επειδή επικράτησε  φόβος και όλοι πουλούσαν τις 

μετοχές τους και κανείς δεν αγόραζε. 

Στη Διαχείριση κρίσεων του 1990-2000-2001 χρησιμοποιήθηκε ένα 

σύστημα εξισορρόπησης κόστους αγαθών και τιμών πώλησης, το οποίο 

ονομάστηκε RTC ( Ratio to complete) και ταυτόχρονα αναπτύχθηκε η 

δράση του Financial Institution Reform, Recovery and Enforcement Act,  

με σκοπό να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η κρίση των στεγαστικών 

δανείων. Επιπλέον, γίνεται αντιληπτό από την βιβλιογραφία ότι ο υψηλός 

πληθωρισμός συνδέεται άμεσα με τις χρεοκοπίες και ταυτόχρονα οι 

χώρες που παρουσιάζουν απότομες εισροές κεφαλαίων έχουν μεγαλύτερο 

κίνδυνο χρεοκοπίας. 

 

Στην τωρινή κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο παρατηρείται ότι οι 

κυβερνήσεις αντέδρασαν συντονισμένα και με ταχύτητα, σχεδιάζοντας 

δράσεις που αποσκοπούσαν στην οικονομική σταθερότητα. Ειδικότερα, 

οι περισσότερες χώρες αντέδρασαν με μείωση των επιτοκίων και 

ενίσχυση της ρευστότητας, κυρίως μέσω εγγυήσεων που δόθηκαν στις 
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εμπορικές τράπεζες, ενώ παράλληλα εφαρμόστηκαν μέτρα 

δημοσιονομικής επεκτατικής πολιτικής, έτσι ώστε να προστατευτούν οι 

επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που ήταν πιο ευάλωτα στην κρίση. 

Όσον αφορά την Ελλάδα, τα μέτρα που ελήφθησαν από την ελληνική 

κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κρίσης, 

προέβλεπαν πρώτον τόνωση της ρευστότητας και δεύτερον ενίσχυση της 

εγγύησης των καταθέσεων. Το πρόγραμμα ρευστότητας που προχώρησε 

μετά την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν θεωρήθηκε πρόγραμμα 

διάσωσης των τραπεζών αλλά ενίσχυσης της οικονομίας μέσω των 

τραπεζών. Το πρόγραμμα είχε προσδιορισμένη χρονική διάρκεια, βάση 

νόμου και σκοπός του ήταν η παροχή όχι μετρητών από το κράτος στις 

τράπεζες αλλά ένας συνδυασμός ομολόγων και εγγυήσεων του 

Ελληνικού Δημοσίου. Σύμφωνα , με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 

στο τέλος του 2009, το ποσοστό αξιοποίησης των μέτρων ενίσχυσης από 

το ελληνικό σύστημα  που κυμάνθηκε στο 33,6% για το σύνολο των 

μέτρων ήταν  μικρότερο από το ποσοστό αξιοποίησης αντίστοιχων 

χωρών της Ευρωζώνης (43%) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (40%). Αν 

και λοιπόν η παγκόσμια οικονομία έδειξε σημάδια βελτίωσης το 2010, η 

Ελλάδα δεν ακολούθησε. Εξακολουθεί να πλήττεται από αρνητικούς 

ρυθμούς ανάπτυξης, αύξηση των 

επιτοκίων δανεισμού και πτώση της οικονομικής δραστηριότητας, με 

αποτέλεσμα να οδηγηθεί στον μηχανισμό στήριξης του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου. 

Αναρωτόμενοι γιατί η Ελλάδα ενώ ακολούθησε παρόμοια πολιτική με τις 

άλλες χώρες του ευρώ δεν επέδειξε τα ίδια σημάδια ανάκαμψης από την 

κρίση, οφείλουμε να μελετήσουμε τα προβλήματα και τα λάθη που 

έγιναν, λαμβάνοντας υπόψιν και τις ιδιομορφίες της χώρας, και δεν της 

επέτρεψαν να ορθοποδήσει. 
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Συγκεκριμένα, η οικονομία της Ελλάδας στηριζόταν σε μη 

εμπορεύσιμους τομείς, δηλαδή στις εγχώριες υπηρεσίες χονδρικής και 

λιανικής. Ταυτόχρονα, τα μέτρα που ελήφθησαν όριζαν ως μοναδικό 

μέσω ανάπτυξης, την γεωργία και τις κατασκευές. Ωστόσο, οι τομείς 

αυτοί δεν παρουσίαζαν ισχυρή ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία. Και 

επιπλέον, επειδή αποτελούν ένα μικρό μέρος της οικονομίας της 

Ελλάδας, δεν κατάφεραν να αποτελέσουν, σύμφωνα με τις προσδοκίες 

της κυβέρνησης, μοχλό ανάπτυξης. Δεδομένου, λοιπόν, των 

δημοσιονομικών προβλημάτων, τις ελάχιστες εξαγωγές, τον έντονο 

ανταγωνισμό της αγοράς, την αναποτελεσματικότητα της αύξησης των 

φόρων, τον χαμηλό δείκτη επενδύσεων και αποταμιεύσεων που 

υφίστανται η χώρα, μόνο θετικές προοπτικές δεν αναμένονταν. Μάλιστα, 

ο Alcidi και ο Gros  στην μελέτη που πραγματοποίησαν το 2011 

χαρακτήρισαν την Ελλάδα ως μια «κλειστή οικονομία». 

Επομένως η κρίση χρέους της Ελλάδας ήταν μεν απόρροια της 

παγκόσμιας κρίσης, ωστόσο σημαντικό ρόλο στη τωρινή της κατάσταση 

διαδραμάτισε και το δημοσιονομικό της πρόβλημα, λόγω κακό 

διαχείρισης από τις εκάστοτε κυβερνήσεις των τελευταίων ετών. 

Κατά καιρούς έχουν παρθεί μέτρα που άλλοτε αποδείχτηκαν 

αποτελεσματικά και άλλοτε όχι για κάποιες χώρες, χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η χώρα μας. Η χρηματοοικονομική κρίση είναι ένα 

φαινόμενο που πλήττει ολόκληρο τον κόσμο, αλλά κυρίως τις ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες. Και δυστυχώς εάν δεν δημιουργηθεί ένα σταθερό 

χρηματοπιστωτικό οικοδόμημα που θα αντέχει τους κραδασμούς, αυτό το 

φαινόμενο θα εξακολουθήσει να ταλανίζει και τις μελλοντικές γενιές. 
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Μετοχικός Ακτιβισμός και Εταιρική Διακυβέρνηση 

 

 
 

Δήμητρα Χαρακίδα, Φοιτήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς,Τμήμα 

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής 
 

Ο μετοχικός Ακτιβισμός δεν έχει την έννοια του “κινήματος 

ακτιβιστών”, αλλά την προσπάθεια για δημιουργία κέρδους στις 

επιχειρήσεις, μέσω της δίκαιης μεταχείρισης των μετόχων μειοψηφίας. 

Τα τελευταία χρόνια, έχει ισχύ και στη χώρα μας, με την ενσωμάτωση 

στο εθνικό δίκαιο της αντίστοιχης κοινοτικής οδηγίας των δικαιωμάτων 

τους. Όμως, κατά πόσο μπορούμε να διαβεβαιώσουμε ότι ο μετοχικός 

ακτιβισμός υφίσταται, με ισχυρή και κοινώς αποδεκτή μορφή από τις 

ελληνικές επιχειρήσεις; Πόσες είναι οι εταιρείες οι οποίες λαμβάνουν 

πραγματικά υπόψη τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, αλλά και τα 

τυχόν οφέλη που απορρέουν από τις απόψεις τους; 

Κατ’ αρχήν, ο μετοχικός ακτιβισμός, στον οποίο 

συμπεριλαμβάνονται ιδιώτες, αλλά και θεσμικοί επενδυτές, αποτελεί 

παρακλάδι της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Άρα, ας θίξουμε το εξής: 

πολλές επιχειρήσεις φαίνεται να υιοθετούν την έννοια της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης, παρουσιάζοντας ως κύριο γνώμονά τους τη θέσπιση 

αυτής. Όμως, κατά πόσο πραγματικά ισχύει το παραπάνω;  

Ας ορίσουμε την έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης. Εταιρική 

Διακυβέρνηση, είναι ένα σύνολο αρχών και κανόνων, βάσει των οποίων 

διοικείται, παρακολουθείται και ελέγχεται η επιχείρηση. Οι στόχοι αυτοί 

έχουν ως σκοπό τη διασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας και των 

συμφερόντων των εμπλεκόμενων με την λειτουργία της επιχείρησης. 

Επίσης, είναι το εργαλείο που απαντά και σε τυχόν ερωτήματα στο ποιος, 

πότε και πως ελέγχει τις δραστηριότητες της κάθε επιχείρησης, ποιος 

είναι ο κίνδυνος σε τυχόν επενδυτικές δραστηριότητες, αλλά και που 

κατανέμονται τα οφέλη. Για να μπορέσει, όμως, μία εταιρεία να κάνει 
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λόγο για Εταιρική Διακυβέρνηση, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το κατά 

πόσο ικανοποιούνται τα συμφέροντα των μετόχων από κάθε κίνηση της 

επιχείρησης. Εδώ, χρήζει να δοθεί βάση κυρίως στα δικαιώματα των 

μετόχων μειοψηφίας, οι οποίοι αποτελώντας τον αδύναμο κρίκο, πολλές 

φορές αναγκάζονται να αποχωρήσουν από τη μετοχική ιδιοκτησία της 

εταιρείας, διότι μένουν ανικανοποίητοι από τη στάση της διοίκησης ή 

ακόμα και από τον τρόπο μεταχείρισης των κεφαλαίων που έχουν 

επενδύσει. 

Από τα προηγούμενα τίθεται ένας μεγάλος προβληματισμός: μιας 

και οι μέτοχοι μειοψηφίας είναι μονάδες που παρέχουν κεφάλαια και η 

Διοίκηση τα μεταχειρίζεται με κατεύθυνση πάντα την εξυπηρέτηση των 

συμφερόντων των μετόχων, κατά πόσο μπορούμε να βεβαιωθούμε πως η 

Διοίκηση επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της τιμής της μετοχής και όχι την 

επίτευξη προσωπικών στόχων; Μήπως τελικά η διαφάνεια αποτελεί 

στοιχείο του “φαίνεσθε” και όχι “είναι” και οι επιχειρήσεις αδιαφορούν, 

δίχως να το γνωρίζουν, για μια υγιή, μελλοντική πορεία της εταιρείας; 

Το παραπάνω φαινόμενο γίνεται αισθητό σε αρκετές γενικές 

συνελεύσεις στην χώρα μας, μιας και το Διοικητικό Συμβούλιο φαίνεται 

να αποκρύπτει ή να δίνει στη δημοσιότητα ελλιπή πληροφορίες, με κύριο 

στόχο την αποφυγή στοιχείων και γεγονότων  και την αραίωση ελέγχου, 

ή ακόμα και τη μείωση της σοβαρότητας πολλών πληροφοριών από τους 

μετόχους μειοψηφίας. Έτσι, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι οδηγούνται στην 

απόφαση αποχώρησης από το μετοχολόγιο των εταιρειών που 

ενστερνίζονται αυτή την πρακτική, λόγω μη ικανοποίησης, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω. Το παραπάνω παρατηρείται ολοένα και 

περισσότερο στις ελληνικές επιχειρήσεις, μιας και πολλές από αυτές δεν 

έχουν κατανοήσει τη σημαντικότητα του θεσμού και συνεπακόλουθα τα 

δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας και συνεχίζουν να ακολουθούν τη 

στάση αυτή, αδιαφορώντας για τις συνέπειες.  

Το φαινόμενο αυτό, μπορεί να οδηγήσει στην κακή φήμη της 

επιχείρησης, γεγονός το οποίο μελλοντικά ίσως προκαλέσει τη λεγόμενη 

”αλυσιδωτή αντίδραση” των μετόχων μειοψηφίας, οι οποίοι σιγά σιγά θα 

αρχίσουν να αποχωρούν από τη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, 

κατάσταση η οποία μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμο πρόβλημα 

στη χρηματοδότησή της. Εάν οι μέτοχοι μειοψηφίας, όμως, είναι 

ευχαριστημένοι, τότε αυξάνεται η μακροχρόνια κερδοφορία της 

επιχείρησης, διότι, υπάρχουν φορές που οι εταιρείες ίσως δεν έχουν 

σκεφτεί τα οφέλη ή θεωρούσαν ριψοκίνδυνη κάποια επένδυση, η οποία 

τελικά αποδείχθηκε να έχει μεγάλες προοπτικές εξέλιξης. Επιπροσθέτως, 

η καλή φήμη της εταιρείας εμπλουτίζεται, προσελκύοντας νέους 

μετόχους μειοψηφίας, άρα και νέες ιδέες για την επένδυση των 

κεφαλαίων, ενισχύοντας ταυτόχρονα το πλαίσιο εμπιστοσύνης ανάμεσα 

στο επενδυτικό κοινό και στις εταιρείες. 
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Εάν οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν το θεσμό της 

Εταιρικής Διακυβέρνησης ως “υποχρέωση” και όχι ως μέτρο 

κερδοφορίας, τότε θα συνεχίσει να υφίσταται ο κίνδυνος διαμόρφωσης 

μιας “καχύποπτης” ελληνικής οικονομίας, λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης, 

επιβραδύνοντας, με αυτόν τον τρόπο, την ανάπτυξη της χώρας. Για να 

αναστραφεί το φαινόμενο αυτό και να ανεγερθεί η επενδυτική παιδεία, 

απαιτείται η διαφάνεια και η έγκαιρη ενημέρωση των κεφαλαιούχων, 

ώστε να αποφευχθούν τυχόν πρακτικές που θα οδηγήσουν την οικονομία 

σε τυχόν κρίσεις, απομακρύνοντας επιπόλαιες και ανεύθυνες πρακτικές.  

Γεγονότα όπως ο κλονισμός της εμπιστοσύνης στην εγχώρια αλλά 

και στην παγκόσμια οικονομία, έκανε επιτακτική την ανάγκη της 

αναμόρφωσης της διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών, αλλά και 

την ουσιαστικότερη συνολική εποπτεία των αγορών. Απαιτείται, λοιπόν, 

μία ισχυρότερη κρατική παρέμβαση για τη θέσπιση πιο αυστηρών 

κανόνων, με στόχο την ομαλότερη λειτουργία της αγοράς. Διότι, όπου 

υφίσταται Εταιρική Διακυβέρνηση, υφίσταται και κλίμα εμπιστοσύνης 

μεταξύ επενδυτών και επιχειρήσεων, μειώνονται οι συγκρούσεις 

συμφερόντων και δημιουργείται το κλίμα για μία υγιή παρέμβαση του 

Μετοχικού Ακτιβισμού, μέσω μιας συνεργασίας ιδιωτών και θεσμικών 

επενδυτών. 
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                                           Είναι η διαφθορά διαχρονική? 

 

 

 

Μιχαέλα Θεοδώρου του Κωνσταντίνου  

Φοιτήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

 

 

To Δεκέμβριο του 2008 βγήκε στο φως το σχήμα που είχε στήσει ο 

Bernie L.Madoff.  Ο πρώην χρηματιστής, σύμβουλος επενδύσεων, που 

διετέλεσε και πρόεδρος του Νasdaq στη χρυσή εποχή της κούρσας των 

τεχνολογικών μετοχών και έχαιρε της απολύτου εμπιστοσύνης τόσο των 

εποπτικών αρχών όσο και της υψηλής διεθνούς οικονομικής τάξης . 

Υποτίθεται ότι τα χρήματα που διαχειριζόταν επενδύονταν σε μετοχές 

εταιρειών, με περίπλοκες δικλείδες ασφαλείας για προσυμφωνημένες 

αγοραπωλησίες τίτλων στο μέλλον. O Madoff υποσχόταν αποδόσεις 

περίπου 10% τον χρόνο. Στην πραγματικότητα απλώς είχε στήσει μία 

πολυτελή εκδοχή του κόλπου της πυραμίδας , ένα σχήμα Ponzi.  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9Dasdaq&action=edit&redlink=1
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Ο Bernie L.Madoff συλλαμβάνεται το 2008 από το FBI 

 

Τι είναι όμως το σχήμα Ponzi? 

Ο Charles A. Ponzi δημιούργησε τον Ιούνιο του 1919 στη 

Βοστώνη μια “μηχανή που παρήγαγε χρήμα”, κομψή και απλούστατη στη 

χρήση. Βασιζόταν σε τρία δομικά στοιχεία. 

1. Πρώτον, έπειθε μια ομάδα ατόμων για την εξής επενδυτική 

ιδέα: κουπόνια που εκδίδονταν απ’ την Παγκόσμια 

Ταχυδρομική Ένωση παραβίαζαν το Νόμο της μίας Τιμής και 

κατά συνέπεια προσφέρονταν ως ευκαιρία arbitrage. 

2.  Δεύτερον, τους υποσχόταν υψηλές αποδόσεις για την επένδυσή 

τους: 50% τόκο κάθε 90 μέρες. 

3.  Τέλος, δημιούργησε αξιοπιστία τηρώντας, αρχικά, τις 

υποσχέσεις του. Οι τόκοι των παλαιότερων πληρώνονταν με 

χρήματα από εκείνους που περιλαμβάνονταν αργότερα στο 

σύστημα. 

 Καθώς λοιπόν η φήμη του εξαπλωνόταν από στόμα σε στόμα, πλήθος 

κόσμου απ’ την περιοχή του New England συνέρεε για να επενδύσει. Ο 

Ponzi λάμβανε περί τα $200,000 τη μέρα. Η συντριβή τελικά του 

συστήματος αυτού επήλθε όταν τον Αύγουστο του 1920 τον εξέθεσε η 

Boston Globe.  

Τέτοιου είδους συστήματα είχαν προϋπάρξει του Ponzi και συνέχισαν να 

υπάρχουν μετά απ’ αυτόν. Οι οικονομολόγοι έχουν εδώ και καιρό 

έρχονται σε αμηχανία λόγω των συστημάτων Ponzi επειδή φαινομενικά 

παραβιάζουν τους νόμους της ορθολογικότητας.    

Μεταφερόμαστε στην απάτη του Madoff, αυτή καθ’ αυτή 

O Bernard L. Madoff ίδρυσε την εταιρεία του, Bernard L.Madoff 

 Investment Securities (BLMIS), Madoff μια εταιρία trading και market 

making, ,το 1960. O ο Madoff διοικούσε παράλληλα και μυστικά μια 

επιχείρηση για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των 

επενδύσεων, από την έναρξη της BLMIS. Επειδή μάλιστα δεν ήταν 

εγγεγραμμένος σύμβουλος επενδύσεων μέχρι το 2006, αυτή η επιχείρηση 
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ήταν παράνομη. Ωστόσο ήταν γνωστή ως ένα hedge fund από τα τέλη της 

δεκαετίας του 1990, αν και κατά πάσα πιθανότητα ποτέ δεν λειτούργησε 

ως επενδυτικό fund. Το ταμείο αυτό λειτούργησε δύο ορόφους κάτω από 

νόμιμες δραστηριότητες του Madoff, στελεχωμένο από τον οικονομικό 

διευθυντή του, τον Frank DiPascali, ο οποίος κατείχε μόνο ένα πτυχίο 

λυκείου, και την Annette Bongiorno, η οποία επέβλεπε μια ομάδα νέων 

εργαζομένων χωρίς την εφαρμογή μέτρων κατάρτισης. 

       Σύμφωνα με τους ερευνητές, αν και μηνιαίες καταστάσεις για τους 

επενδυτές έδειξαν κερδοφόρα επενδυτική δραστηριότητα, υπάρχουν δεν 

είχαν πραγματοποιηθεί συναλλαγές από το fund τα τελευταία δεκατρία 

χρόνια της λειτουργίας του. Εκτός από τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ, στον 

Madoff ανήκε επίσης και η Madoff Securities International Limited, με 

έδρα το Λονδίνο, η οποία χρεοκόπησε ταυτόχρονα με τη BLMIS. Μέχρι 

τον Δεκέμβριο του 2008, ο συμβουλευτικός κλάδος της BLMIS 

εξυπηρετούσε περίπου 5.000 λογαριασμούς πελατών και έδειχνε τα 

κεφάλαια των πελατών της να φτάνουν περίπου τα 65 δις $ στις 

οικονομικές του καταστάσεις. Ωστόσο, τα χρήματα δεν υπήρχαν, και 

στην πραγματικότητα οι λογαριασμοί τηρούσαν μόνο ένα μικρό 

ποσοστό του ποσού αυτού, συγκεκριμένα μόνο τα κεφάλαια που 

πρόσφατα είχαν ληφθεί και δεν είχαν μετακινηθεί σε άλλους 

λογαριασμούς που ελέγχονταν από τον Madoff. Οι συνολικές απώλειες 

των πελατών υπολογίζονταν μεταξύ 13,2 δισ $ και $ 65 

δισεκατομμύρια, ανάλογα με τη μέθοδο υπολογισμού. Οι ρυθμιστικές 

αρχές έχουν υπολογίσει ότι κατά τη διάρκεια ζωής του ταμείου, ο Madoff 

έλαβε πιθανότατα όχι περισσότερα από $ 20 δισεκατομμύρια, γιατί τα 

χρήματα αυτά δεν επενδύθηκαν, τα δισεκατομμύρια-φάντασμα δεν 

υπήρξαν ποτέ. 

        Ακριβώς πότε o Madoff άλλαξε πορεία από τη λειτουργία ενός 

έννομου, αλλά ταυτόχρονα και παράνομου, επενδυτικού fund στη 

δημιουργία ενός από τα μεγαλύτερα συστήματα Ponzi στην ιστορία είναι 

ασαφές. O Madoff  υποστηρίζει ότι επένδυε τα κεφάλαια των πελατών 

του μέχρι κάποια στιγμή στη δεκαετία του 1990, όταν η αγορά ήταν 

“αγωνιστική”. Άλλοι υποθέτουν ότι το fund δεν ήταν ποτέ νόμιμο και 

ότι οι αποδόσεις χρηματοδοτήθηκαν από την άλλη, εξαιρετικά 

προσοδοφόρα, market-making επιχείρηση.  Ωστόσο, καθώς τα κέρδη 

από την market-making εταιρία αποδυναμώθηκαν εξαιτίας της 

μετατροπής σε δεκαδικό σύστημα  των τιμών των μετοχών, την εξάλειψη 

των μεγάλων spreads μεταξύ των τιμών bid-ask, αυτά τα κέρδη μπορεί να 

μην ήταν αρκετά για να καλύψουν τις αποδόσεις, αναγκάζοντας το 

Madoff να πληρώσει τους παλιότερους επενδυτές με χρήματα από νέους 

επενδυτές. Στη δεκαετία του 1990, o Madoff σίγουρα ήθελε να 

προσεγγίσει όλο και περισσότερους επενδυτές μέσω προσλήψεων, 

διατηρώντας την αίσθηση της αποκλειστικότητας. Ένα ακόμη ερώτημα 
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είναι αν οι παράνομες επενδυτικές εταιρίες μόλυναν τις κατά τα άλλα 

επιτυχημένες market-making εταιρίες, στις οποίες απασχολούνταν οι γιοι 

του Madoff, Mark και Andrew. 

      H ζοφερή οικονομική συγκυρία των τελευταίων ετών επιτάχυνε την 

αναπόφευκτη κατάρρευση της BLMIS το φθινόπωρο του 2008. Οι 

πελάτες είχαν πεισθεί να αφήσουν τεράστια χρηματικά ποσά να 

επανεπενδύονται από έτος σε έτος με την BLMIS ξαφνικά να  απαιτεί να 

εξαγοράσει αυτά τα ποσά μέχρι το τέλος του 2008. Ο Madoff ήταν 

αντιμέτωπος με αξιώσεις για εξαγορές $ 7 δισεκατομμύρια από 

λογαριασμούς που δεν υπήρχαν, και δεν είχε κανένα δυνατό τρόπο για να 

αυξήσει αυτού του είδους το κεφάλαιο. Στις 9 Δεκεμβρίου του 2008, ο 

Bernie Madoff  είπε στους δύο γιους του ότι η αυτοκρατορία του ήταν 

μια απάτη, ένα σύστημα Ponzi. Εξήγησε ότι επρόκειτο να πληρώσει τα 

επιδόματα νωρίς για τους εργαζόμενους, τους φίλους και την οικογένεια 

πριν έρθει αντιμέτωπος με τις ομοσπονδιακέ αρχές. Στην 

πραγματικότητα, o Madoff έγραψε 173 εκατ $ σε επιταγές εκείνη την 

ημέρα, αλλά δεν τα έστειλε. Οι γιοι του επανέλαβαν αμέσως αυτή την 

ιστορία, πρώτα σε έναν δικηγόρο, στη συνέχεια στο FBI και στο γραφείο 

του Εισαγγελέα των ΗΠΑ. Την επόμενη μέρα, ο Bernie Madoff 

συνελήφθη στο διαμέρισμά του, αφού ήρθε αντιμέτωπος με το FBI. 

Τελικά, χρεώθηκε με έντεκα εγκληματικές κατηγορίες, δηλώνοντας 

ένοχος και για τις έντεκα.  

       Αν και πληθώρα ιδιωτικών αγωγών και το πτωχευτικό δικαστήριο 

είχαν βάλει στο στόχαστρο τα μέλη της οικογένειας και άλλους feeder 

funds για αποζημίωση και αποκατάσταση, ποινικές διώξεις είχαν 

επικεντρωθεί σε μια στενή ομάδα εμπιστευτικών πληροφοριών. Από τον 

Μάρτιο του 2010, οι ομοσπονδιακές αρχές είχαν ασκήσει διώξεις μόνο 

για το λογιστή του Madoff, τον David G. Friehling, επίσης τον Di-

Pascali, έναν άλλο διευθυντή της  BLMIS, τον Daniel Bonventre, και δύο 

προγραμματιστές υπολογιστών, με την αιτιολογία ότι βοήθησαν τoν 

Madoff να διαπράξει την απάτη. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

κατηγόρησε δύο feeder funds στο πλαίσιο αστικής δίκης, αν και το 

δικαστήριο φάνηκε σκεπτικό ως προς την υποβοήθηση και υποκίνηση 

καταγγελιών εναντίον τους. 

 

 

Ποιοι όμως ήταν οι νικητές ? 
Σε οποιαδήποτε κατάσταση υπάρχουν πάντα οι νικητές και οι χαμένοι. 

Στη δική μας περίπτωση , στους πρώτους συμπεριλαμβάνονται: 

 Η οικογένεια και οι φίλοι του Madoff 

 Επενδυτές που επωφελήθηκαν από τις υπερ-αποδόσεις και 

κατάφεραν να «δραπετεύσουν» νωρίς 
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 Οι φίλου του Madoff που έκρυψαν επιτυχώς funds σε off-shore 

οντότητες και άλλοι που απέκτησαν υψηλούς μισθούς και 

προνόμια 

Πώς εννοούμε τη νίκη? Αν θελήσουμε να την εξετάσουμε σε όρους 

αποδόσεων το παρακάτω διάγραμμα που συγκρίνει τις αποδόσεις του 

δείκτη S&P 100 και ενός fund του fund του Madoff, για το διάστημα 

1990-2008, είναι πλέον διαφωτιστικό. Ενώ στο δείκτη παρατηρούνται 

διακυμάνσεις, στο κεφάλαιο βλέπουμε μια σχεδόν σταθερή πορεία 

υπεραποδόσεων, κάτι το οποίο φαντάζει αδύνατον για 18 ολόκληρα 

χρόνια και μπορεί κάποιος να καταλάβει πως πρόκειται για φούσκα. 

 

 

Τα κέρδη του Madoff 
Ας εξετάσουμε περαιτέρω, σ’ αυτό το σημείο, τον τρόπο που 

κέρδιζε ο Madoff. Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει τα μέσα υπόλοιπα 

των λογαριασμών κλεισίματος στο λογαριασμό όψεως που 

χρησιμοποιούνταν για να δέχονται καταθέσεις και τα μετρητά έξω 

επενδυτές στην απάτη Madoff. Αυτός ο λογαριασμός είχε κατά μέσο όρο 

περίπου $ 4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2007 και το 2008. Τον 

Δεκέμβριο του 2008,μην ξεχνάμε ότι ο Madoff παραδόθηκε στις αρχές, 

ομολογώντας τα εγκλήματά του. 
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Διακύμανση αποδόσεων 

S&P100 Madoff's Fund 
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Ο λογαριασμός JPMorgan Chase 703 ήταν εκεί όπου τα θύματα του 

Madoff  έκαναν τις αρχικές τους «επενδύσεις» και λάμβαναν επιταγές για 

χρήματα που είχαν αποσυρθεί από τις επενδύσεις με την Bernard L. 

Madoff Investments Securities (BLMIS). 

 

Εάν τώρα προβάλλουμε το ρυθμό αύξησης του λογαριασμού “703” 

1999-2007 προς τα πίσω ,τo1986, τότε μπορούμε να υπολογίσουμε τα 

συνολικά κέρδη από το λογαριασμό του Madoff. Το 2007, το μέσο 

μηνιαίο υπόλοιπο του λογαριασμού κλεισίματος “703” της JPMorgan 

Chase ήταν 3.992 $ εκατ, ενώ το μέσο υπόλοιπο το 1999 ήταν 718,35 $ 

εκατ . Ο γεωμετρικός ρυθμός ανάπτυξης, g, κατά την περίοδο αυτή 

υπολογίζεται με αναστροφή της σχέσης: 

 

$ 3.992 = $ 718,35 (1 + g), οπότε 

g = ($ 3.992 / $ 718,35)^1/8 - 1 = 0.2391  

άρα g = 23,91%, για t = 1986, 1987, ..., 2007, 2008, 2009 
 

Ο μέσος όρος των υπολοίπων του λογαριασμού για τα έτη πριν από το 

1999, υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

 

ΥΠΟΛ(t) = ΥΠΟΛ(1999) / (1+g)^1999-t, για t > 1999 
 

Οι Wilson και Davis (2011) υποστηρίζουν ότι οι καταθέσεις 

χρησιμοποιούνταν από τις τράπεζες για τη χρηματοδότηση δανείων 

υψηλότερου επιτοκίου. Το τυπικό μέτρο αυτό είναι το καθαρό περιθώριο 

επιτοκίου, το οποίο αναφέρεται ως η καθαρή απόδοση για τις αποδοχές 

από περιουσιακά στοιχεία (NYEA). Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των 

τόκων που κερδίζει η τράπεζα, μείον τα έξοδα των τόκων. Στη συνέχεια, 

η διαφορά αυτή διαιρείται με το μέσο όρο των κερδών από στοιχεία του 

ενεργητικού. Από το 1992 έως το 2006, η NYEA λήφθηκε από ετήσιες 
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εκθέσεις και μορφές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC 10-K) της 

Chemical Bank. Στις 31 Μαρτίου, 1996, η Chemical Bank, όπου 

βασίστηκε ο λογαριασμός “Madoff 703”, συγχωνεύθηκε με την Chase 

Manhattan Bank. Μέχρι το τέλος του 2010, σύμφωνα με το δελτίο τύπου 

των κερδών του τέταρτου τριμήνου της JPMorgan Chase, αυτή η τράπεζα 

είχε 166 εκατομμύρια $ κεφαλαιοποίηση στην αγορά και $ 2,1 

τρισεκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία. 

      Είναι λογικό ότι οποιαδήποτε κέρδη από το “λογαριασμό 703” 

επανεπενδύονταν στην JPMorgan Chase ως αδιανέμητα κέρδη. Έτσι, οι 

ετήσιες αποδοχές επανεπενδύονταν στο απόθεμα JPM την πρώτη ημέρα 

του επόμενου έτους, μέχρι την ημερομηνία αποτίμησης. 

Αν St είναι η τιμή της μετοχής κατά την έναρξη του έτους t και το σύνολο 

των μερισμάτων που καταβάλλονται σε ένα έτος είναι DIVt θα έχουμε 

την εξής σχέση:  

 

R(t) = [S(t+1) + DIVt - S(t)] / S(t) 
 

Αυτές οι ετήσιες αποδόσεις των μετοχών υπολογίστηκαν με τον τρόπο 

αυτό για κάθε έτος κατά το οποίο το σύστημα Ponzi δέχτηκε καταθέσεις 

στο “λογαριασμό 703”, για το διάστημα 1986-2008. 

      Τα κέρδη που επανεπενδύθηκαν σε απόθεμα της JPMorgan Chase 

συμβολίζονται ως PROFIT παρακάτω και υπολογίζονται σύμφωνα με την 

παρακάτω εξίσωση: 

 

PROFIT = ∑(t) [ EARN(t) ∏(i) (1+R(i)) ], όπου t = 1986,..,2008 

 και i = t+1,...2009 
 

Το άθροισμα των κερδών 1986-2008 είναι $ 398. Τα κέρδη που 

επανεπενδύονται δημιουργούμενα από το λογαριασμό “703" (PROFIT) 

είναι $907 εκατ, χρησιμοποιώντας αυτή τη διαδικασία. 

 

Αντί επιλόγου 

Κι αν κάποιος θεωρήσει ότι το 2008 είναι “παλιό”, θα διαφωνίσω. 

Περισσότερο διαφωτιστικό και διαχρονικό θα έλεγα πως είναι, κάτι σαν 

benchmark. Μάθημα για τις επόμενες γενιές, όχι μόνο traders αλλά και 

απλών ανθρώπων, να επδεικνύουν σύνεση και να μην εμπιστεύονται τα 

χρήματά και τις περιουσίες τους σε φορείς και κεφάλαια για τα οποία δεν 

έχουν ψάξει λίγο παραπάνω. Γιατί στην περίπτωση της απάτης του 

Madoff, δεν έχασαν τα χρήματά τους μόνο “μεγάλα κεφάλαια” αλλά 

και απλοί άνθρωποι μέσω ασφαλιστικών ταμείων, κόποι μιας ζωής, οι 

οποίοι ήταν αφελείς ή απλώς δεν έψαξαν καθόλου που τοποθέτησαν τα 
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χρήματά τους. Πόσο μακρινά μοιάζουν τώρα οι ΗΠΑ και το 2008? Θα 

έλεγα καθόλου (!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με την ευγενική συμμετοχή του κ. Γ. Σταυριανάκου 
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ΧΑ: Ο ΣΕΔ θα βαθμολογεί δημοσίως τις 

εισηγμένες 

Έτοιμος να… «σπάσει αυγά», προκειμένου να αναβαθμίσει το επίπεδο 

της Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα και να προστατεύσει τα 

δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας δηλώνει ο ΣΕΔ  

Δημοσιεύθηκε: 24 Φεβρουαρίου 2017 - 08:23 στο euro2day.gr 

Στέφανος Kοτζαμάνης kotzamanis@euro2day.gr  

 

 

 

Το 2017 θα είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά εφαρμογής του 

προγράμματος παρακολούθησης των τακτικών γενικών συνελεύσεων των 

εισηγμένων εταιρειών του Χ.Α. που υλοποιεί ο Σύνδεσμος Επενδυτών 

Διαδικτύου με τη στήριξη της ΕΧΑΕ και τη συνεργασία πολλών 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από ολόκληρη τη χώρα. 

Οι φετινοί στόχοι του προγράμματος είναι φιλόδοξοι, με τον ΣΕΔ 

μάλιστα να δηλώνει έτοιμος να βαθμολογήσει τις εισηγμένες εταιρείες 

mailto:kotzamanis@euro2day.gr
http://www.euro2day.gr/authors/author/1233537/stefanos-kotzamanhs.html
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στο κομμάτι των γενικών συνελεύσεων και της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης, μέσα από τη δημιουργία ενός πρωτοποριακού δείκτη. 

Η βαθμολογία μάλιστα θα είναι δημόσια και στόχος του Συνδέσμου είναι 

οι επενδυτές να συνεξετάζουν τη συγκεκριμένη βαθμολογία πριν 

καταλήξουν στην αγορά μιας μετοχής. 

Για όλα αυτά μιλούν στο Euro2day.gr ο πρόεδρος και ο γ΄ αντιπρόεδρος 

του ΣΕΔ κ.κ. Μπάμπης Εγγλέζος (αριστερά στη φωτογραφία) και Νίκος 

Οικονομόπουλος. 

Το πρόγραμμα παρακολούθησης των τακτικών γενικών συνελεύσεων 

των εισηγμένων εταιρειών που υλοποιεί ο ΣΕΔ σε συνεργασία με μια 

ευρεία σειρά ελληνικών τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων απ’ 

όλη την Ελλάδα ξεκίνησε το 2015 και συνεχίστηκε πέρυσι για 

δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ποιες βελτιώσεις έγιναν; 

Θα έλεγα πως έγιναν βελτιώσεις σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, 

διευρύναμε σημαντικά το περιεχόμενο των ερωτήσεων σε σύγκριση με το 

2015, καθώς πέρυσι δεν στοχεύσαμε μόνο στα ζητήματα που αφορούν 

την γενική συνέλευση, αλλά και στην εξαγωγή συμπερασμάτων για το 

πώς συμπεριφέρεται γενικότερα μια εταιρεία. Εξετάσαμε για παράδειγμα 

μια σειρά από θέματα, όπως πχ το αν τα μέλη του Δ.Σ. είναι πραγματικά 

ανεξάρτητα, αν παρίστανται στη γενική συνέλευση, αν έχουν γίνει 

αγοραπωλησίες περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί, αν οι 

ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι, ή αν μάλιστα προχωρούν σε προτάσεις προς 

τη διοίκηση. 

Και δεύτερον, τροποποιήσαμε τους συντελεστές στάθμισης σε ορισμένες 

από τις σαράντα περίπου ερωτήσεις που υποβάλλουμε, έτσι ώστε το 

δείγμα να είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικό και να ποσοτικοποιείται 

καλύτερα. 

Ποιο προέκυψε ότι είναι το επίπεδο Εταιρικής Διακυβέρνησης των 

εταιρειών του Χ.Α.; 

Σε ό,τι αφορά το νομότυπο του θέματος, οι επιδόσεις των εισηγμένων 

που εξετάσαμε ήταν καλές. Ωστόσο, στην ουσία τα πράγματα δεν είναι 

τόσο καλά όσο φαίνονται. Με αυστηρά κριτήρια, ακόμη και οι καλύτερες 

εταιρείες πιθανόν να έπαιρναν χαμηλή βαθμολογία. 
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Ποιοι είναι οι φετινοί στόχοι του προγράμματος; 

Το 2017 θα είναι μια πολύ κρίσιμη χρονιά. Τα πράγματα έχουν ωριμάσει 

και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με ονόματα. Είμαστε έτοιμοι και 

διατεθειμένοι να «σπάσουμε αυγά», προκειμένου να αναβαθμιστεί το 

επίπεδο της Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα και να 

προστατευτούν τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας. 

Κατά τα δύο χρόνια που προηγήθηκαν, αναφερόμαστε αόριστα σε 

κλαδικό επίπεδο. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για κάθε εταιρεία 

ξεχωριστά και θα δημιουργήσουμε, ας πούμε έναν «κώδικα» (ίσως να τον 

ονομάσουμε κάπως διαφορετικά), ο οποίος θα βαθμολογεί τις γενικές 

συνελεύσεις και μέσα από αυτές και τις ίδιες τις εταιρείες. Είμαστε 

έτοιμοι να προχωρήσουμε σε βαθμολογία ανά εταιρεία. 

Θα παρακολουθούμε τις γενικές συνελεύσεις όχι ως προσκεκλημένοι 

όπως στο παρελθόν, αλλά ως μέτοχοι μειοψηφίας με μία μετοχή ο 

καθένας, ή με εξουσιοδοτήσεις από άλλους μετόχους. Ο δείκτης που θα 

δημιουργηθεί θα είναι μοναδικός σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (υπάρχει 

ωστόσο στις ΗΠΑ). 

Ποιος τελικά θα εκπονήσει αυτόν τον δείκτη; 

Ο δείκτης θα εκπονηθεί από τον ΣΕΔ με τη συνδρομή όχι μόνο των 

συνεργαζόμενων πανεπιστημίων, αλλά και γνωστών στατιστικολόγων 

που έχουμε επιλέξει. Θυμίζουμε ότι το πρόγραμμα έχει τη στήριξη 

πολλών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από όλη την Ελλάδα, ενώ υπάρχουν 

και άλλες προτάσεις, τις οποίες εξετάζουμε προκειμένου να διευρύνουμε 

περαιτέρω τον αριθμό τους. 

Να τονίσουμε επίσης και την πολύ σημαντική στήριξη που έχουμε από το 

Χ.Α., συνεργασία που προσδοκούμε μάλιστα να διευρυνθεί περαιτέρω 

στο μέλλον. 

Η βαθμολογία κάθε εταιρείας θα δημοσιοποιείται; 

Βεβαίως. Ο δείκτης αυτός θα είναι δημόσιος και θα είναι αναρτημένος 

στην ιστοσελίδα του ΣΕΔ. Το πρόγραμμα παρακολούθησης των γενικών 

συνελεύσεων είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα. Ξεκινήσαμε πρόπερσι 

ως νήπια, πέρυσι γίναμε έφηβοι και φέτος πρέπει να αποδείξουμε ότι όλα 

αυτά που κάνουμε έχουν ουσία και νόημα. 

Θέλουμε ο μέτοχος μειοψηφίας πριν αποφασίσει να αγοράσει μετοχές 

μιας εταιρείας να βλέπει και να συνεκτιμά το δικό μας δείκτη. 
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Πόσες γενικές συνελεύσεις σκοπεύετε να καλύψετε φέτος και άρα 

πόσες εταιρείες θα βαθμολογήσετε; 

Φέτος σκοπεύουμε να καλύψουμε 12 βασικές εταιρείες συν άλλες 

περίπου 10-20 εταιρείες. Θα είναι κυρίως εισηγμένες από την μεγάλη και 

μεσαία κεφαλαιοποίηση, ενώ θα εντάξουμε μάλλον και κάποιες 

μικρότερες. Απ’ ότι έχουμε δει, μέσα από ένα τέτοιο δείγμα καλύπτουμε 

ένα πολύ μεγάλο μέρος της συνολικής εμπορευσιμότητας του Χ.Α. 
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Οι φίλοι του ΣΕΔ και τα μέλη του,γράφουν για την Αγορά και όχι μόνο… 

 

Επιμέλεια : 

Νίκος Οικονομόπουλος 

Αντιπρόεδρος ΣΕΔ 

 

 

 

 

 

Εγκαινιάζουμε στο περιοδικό μας που έφτασε αισίως στο 10
ο
 τεύχος με 

δική μου επιμέλεια αλλά και όλου του ΔΣ,ένα χώρο που θα γράφουν οι 

φίλοι και τα  μέλη του ΣΕΔ τις απόψεις τους,ενώ όσοι διατηρούν δικές 

τους σελίδες ή forum μπορούν  να γράψουν εδώ την γνώμη τους,φυσικά 

είναι καθαρά δικές τους απόψεις και δεν αποτελούν σε καμιά περίπτωση 

προτροπή για αγορά ή πώληση κινητών αξιών 

 

 

 

 

 

 

Τα Τεύχη του Ηλεκτρονικού περιοδικού του ΣΕΔ σε μορφή pdf :  

 

    http://nepof.eu/sed.html 

http://nepof.eu/sed.html
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Ο φίλος ‘’Πρόβλεψη Μετοχών’’ που διατηρεί σελίδα στο facebook 

https://www.facebook.com/provlepsimetoxwn έστειλε το παρακάτω 

κείμενο: 

 

                                          ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΑΣΗΣ    

              Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΑΝΟΔΙΚΗΣ και ΠΤΩΤΙΚΗΣ τάσης.!!  
 

Όποιος βλέπει αυτό τον τίτλο θα σκέφτεται ότι είναι τόσο αυτονόητο 

αυτό που λέει ώστε δεν χρειάζεται να λεχθεί τίποτα περισσότερο. 

 

Αν ασχολείσαι η έχεις σκοπό να ασχοληθείς με αγοραπωλησίες μετοχών 

ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ αν δεν μπορείς να αναγνωρίσεις την τάση της 

αγοράς,  ή μιας μετοχής διότι μόνο από τύχη δεν θα χάσεις τα λεφτά σου. 

 

Οι μετοχές όπως και όλες οι αξίες που διαπραγματεύονται συνήθως 

κάνουν κύκλους (άνοδος-πτώση) μεγάλης χρονικής διάρκειας και η 

κίνηση μέσα σε αυτούς τους κύκλους είναι συνήθως κυματοειδούς 

μορφής...μικρότερης διάρκειας. 

 

Το να μπορείς να "δεις" σε ποια φάση του κύκλου βρίσκεται μια 

μετοχή, αν δηλαδή μια μετοχή είναι σε άνοδο η σε πτώση είναι "όλα 

τα λεφτά". 

Ας δούμε γιατί.... 

 

1. Αν μια μετοχή είναι σε πτώση ΟΠΟΙΑ στιγμή και να πουλήσεις 

είσαι κερδισμένος (διότι απλά η μετοχή θα πάει και πιο κάτω.- Άρα σε 

λίγο καιρό θα είσαι περισσότερο χαμένος....)-ΠΡΟΣΟΧΗ βεβαια να μην 

πουλήσεις στον ΠΑΤΟ... 

Αυτό πιστεύω θα το ένιωσαν στο πετσί τους όσοι είχαν τραπεζικές 

μετοχές στο ΧΑ...που σχεδόν μηδένισαν. Αν πούλαγαν όταν έχαναν 50% 

θα είχαν σώσει το μισό τους κεφάλαιο. 

 

2. Αν μια μετοχή είναι σε άνοδο,ακόμα  κι αν είχες την ατυχία να 

αγοράσεις στο υψηλότερο σημείο ενός ανοδικού κύματος μετά από λίγο 

καιρό η μετοχή θα ξαναφτάσει εκεί που την αγόρασες και θα φύγει πιο 

πάνω και θα μπορείς να πουλήσεις με κέρδος.,...ΠΡΟΣΟΧΗ κι εδώ να 

https://www.facebook.com/provlepsimetoxwn
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μην αγοράσεις στην κορυφή του κύκλου...διότι μπορεί να ΜΗΝ 

ξαναφτάσει ποτέ ξανά εδώ η μετοχή... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 

Αν λοιπόν κάποιος μπορεί να αναγνωρίσει την τάση,δύσκολα θα χάσει τα 

λεφτά του....και θα έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει. 

Βέβαια το να μπορέσεις να αναγνωρίσεις την τάση, πολλές φορές δεν 

είναι καθόλου εύκολο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε αυτή την σελίδα θα επιχειρήσουμε να εντοπίσουμε χαρτιά που είναι 

σε άνοδο ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανότητες να χάσουμε λεφτά 

εαν επενδύσουμε σε αυτές.... 

 Ο   XAAρτοπαίχτης….!!! 

https://www.facebook.com/xaartopektis/ 

https://www.facebook.com/xaartopektis/
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Το μέλος και Κοσμήτορας του ΣΕΔ,Δημήτρης Κουτσουμπός που 

διατηρεί την ιστοσελίδα http://www.investorblog.gr και έχει σελίδα στο 

facebook https://www.facebook.com/dimknaf έστειλε το παρακάτω 

άρθρο : 

 

Υποτιμημένες χωρίς Εμπορευσιμότητα (απάντηση σε αναγνώστη) 

 

του Δημήτρη Κουτσουμπού 

Πριν από λίγες μέρες αναγνώστης του Investorblog μου έστειλε το 

παρακάτω μήνυμα στο οποίο θέτει το θέμα υποτιμημένων εισηγμένων με 

χαμηλή εμπορευσιμότητα, που όμως συνεχίζουν να παραμένουν 

υποτιμημένες. Απαντώ δημόσια, γιατί πιστεύω κάτι τέτοιο θα άξιζε να 

συζητηθεί  μεταξύ των Ελλήνων Επενδυτών Αξίας. 

Αγαπητέ Δημήτρη καλημέρα και χρόνια πολλά. Είμαι αναγνώστης  του 

investorblog τα τελευταία χρόνια, ασχολούμενος κι εγώ για πάνω από 15 

χρόνια με το ελληνικό χρηματιστήριο κ εσχάτως και με Αμερική. Είναι 

πολύ ενδιαφέροντα τα άρθρα σου και με βρίσκει σύμφωνο η φιλοσοφία του 

value investor. Το θέμα είναι όταν, με βάση τη φιλοσοφία αυτή, έχεις 

επιλέξει πράγματι υποτιμημένες μετοχές αλλά παραμένουν κολλημένες σε 

χαμηλά επίπεδα επί χρόνια. Να σου αναφέρω για παράδειγμα τις ΕΛΤΟΝ 

(ΕΛΤΟΝ) και Flexopack (ΦΛΕΞΟ) (τις οποίες κατέχω) οι οποίες είναι 

καθόλα αξιόλογες εταιρείες αλλά πιστεύω η χαμηλή έως ανύπαρκτη 

εμπορευσιμότητα σε συνδυασμό με το μη ενδιαφέρον των βασικών 

μετοχών κρατάει χαμηλά τις τιμές τους. Το ερώτημα είναι σε τέτοιες 

περιπτώσεις αξίζει κανείς να περιμένει και για πόσο, σκεπτόμενος ότι 

τοποθετήσεις σε άλλες μετοχές θα είχαν δώσει υπεραξίες (και το 

αντίστροφο βέβαια σε περίπτωση άτυχων επιλογών). Όταν επίσης τις 

διακρατείς για χρόνια, μόνο από τύχη μπορείς να τις δεις να ανεβαίνουν. 

Μιλάμε για το Χ.Α.Α. πάντα, έξω είναι διαφορετικά τα πράγματα. Νομίζω 

είναι ένα καλό θεματάκι προς συζήτηση. 

       Με εκτίμηση και καλή χρονιά (και χρηματιστηριακή), Γ.Β. 

http://www.investorblog.gr/
https://www.facebook.com/dimknaf
http://www.investorblog.gr/wp-content/uploads/2017/02/apantisi_main.jpg
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Αγαπητέ αναγνώστη, χαίρομαι που μοιράζεσαι μαζί μας αυτές τις 

σκέψεις, δίνοντας την ευκαιρία να συζητηθεί ένας επίκαιρος 

προβληματισμός, που αφορά την αποτελεσματικότητα της επένδυσης σε 

περιφερειακές μετοχές με χαμηλή ως ανύπαρκτη εμπορευσιμότητα. 

Είναι αλήθεια, πολλές μετοχές, σαν αυτές που αναφέρεις, παραμένουν 

υποτιμημένες για χρόνια. Το ένα ενδεχόμενο είναι να νομίζουμε πως 

είναι υποτιμημένες και αυτές να μην είναι, για πολλούς και διάφορους 

λόγους. Για παράδειγμα, μπορεί τα μεγέθη τους ή οι προοπτικές τους να 

επιδεινώνονται, ή να υπάρχει η βάσιμη ανησυχία πως οι Οικονομικές 

Καταστάσεις δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, ή πως οι 

μεγαλομέτοχοι θα φροντίσουν μέσω διάφορων μεθόδων να υφαρπάξουν 

αξία από τους μικρούς. Δεν είναι κανείς μας μάντης, για αυτό και οι 

καλύτεροι επενδυτές στατιστικά, λίγο ή πολύ, θα πέσουν σε τέτοιου 

τύπου παγίδες. Φυσικά, υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην ισχύει κάτι 

αντίστοιχο με τα παραπάνω, αλλά μια πραγματικά υποτιμημένη μετοχή 

όντως να παραμένει υποτιμημένη για μεγάλο διάστημα. 

Όσο κινούμαστε προς τη μικρότερη κεφαλαιοποίηση αυξάνουν τόσο οι 

κίνδυνοι απάτης, κακής εταιρικής διακυβέρνησης, παραβίασης 

δικαιωμάτων των μετόχων μειοψηφίας, όσο και οι επιχειρηματικοί 

κίνδυνοι. Ο επενδυτής οφείλει να αποδεχτεί πως στη μικρή 

κεφαλαιοποίηση η πραγματική αξία που κατέχει ως μέτοχος θα διατρέχει 

μεγαλύτερο κίνδυνο , αλλά και θα εκτίθεται στην αναποτελεσματικότητα 

της αγοράς, που με τις αστοχίες της θα τον “αδικεί” περισσότερο και 

για μεγαλύτερα διαστήματα. 

Γιατί, τότε να επιλέξει να αποδεχτεί το χαρακτήρα της μικρής 

κεφαλαιοποίησης και να μην απέχει από αυτή; Επειδή το νόμισμα έχει 

δύο όψεις. Η προσδοκώμενη ανάπτυξη συχνά είναι υψηλότερη, ενώ η 

υποτίμηση συναντάται πιο συχνά και έντονα. Ταυτόχρονα, η χαμηλή 

εμπορευσιμότητα, αποτελεί την πιο ανακουφιστική αιτία 

υποτίμησης. Εκεί που πέφτουν τα φώτα των επενδυτών, ο value investor 

για να ξεχωρίζει χρειάζεται να αναζητά τα λιγότερο προφανή (π.χ. 

κρυφές υπεραξίες), που η αγορά δεν έχει ανακαλύψει ή παρεξηγήσει. Ε, 

στη μικρή κεφαλαιοποίηση αυτό που η αγορά δεν έχει ανακαλύψει ή 

παρεξηγήσει, πολύ συχνά είναι η ίδια η μετοχή. Πολύ ανακουφιστική 

απάντηση στο φόβο: “ρε κάτι άσχημο τρέχει για να είναι τόσο φθηνή”. 

Καλύτερα φθηνή γιατί είναι στην αφάνεια, παρά φθηνή για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

Στην πράξη, η εμπειρία μου έχει δείξει πως συνήθως σε περιόδους 

γενικευμένου πανικού και πεσμένων αξιών σε όλο το φάσμα, όπως 



 

        ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

12

3 

είχαμε στο ελληνικό χρηματιστήριο το 2002-2003, το 2008 ή το 2012, 

σαφώς η αγορά μεγαλύτερων και ασφαλέστερων εταιρειών σε απίστευτα 

χαμηλές τιμές ήταν “λουκούμι”. Καθώς, όμως, αυτές άρχιζαν να 

κινούνται προς τη δίκαιη τιμή τους ή πολύ ανώτερα, η διαφορά 

αποτίμησης σε σχέση με τη μικρή κεφαλαιοποίηση λάμβανε μεγάλες 

διαστάσεις, προσφέροντας περισσότερα κίνητρα αψήφισης των 

μειονεκτημάτων που έχει η περιφέρεια. 

 

Αν, λοιπόν, οι μικρές που κατέχονται δεν αποτελούν “value traps”, στο 

ενδεχόμενο νέας χρηματιστηριακής κατάρρευσης διατηρούν καλύτερα 

την αξία τους, γιατί ήδη βρίσκονταν σε έκπτωση, ενώ στο ενδεχόμενο 

διάχυσης της ανόδου, προσφέρουν αυξημένες πιθανότητες να κινηθούν 

έντονα ανοδικά, υπεραποδίδοντας της μεγαλύτερης κεφαλαιοποίησης. 

Μεμονωμένες επιλογές ενδέχεται να αδικήσουν τον κάτοχο, αλλά κατά 

μέσο όρο πιστεύω πως το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Προσωπικά, 

θεωρώ πως είναι καλό κανείς να έχει έκθεση σε μικρή, μεσαία και 

μεγάλη κεφαλαιοποίηση, αλλάζοντας τη διάρθρωση ανάλογα με τις 

αποτιμήσεις και εφαρμόζοντας μεγαλύτερη διαφοροποίηση όσο κινείται 

σε μικρότερες εισηγμένες. Υπάρχουν αυτές που έμειναν πίσω, αλλά 

υπάρχουν και οι MLS (ΜΛΣ), Κυριακίδης (ΚΥΡΜ), Πλαστικά 

Θράκης (ΠΛΑΘ), Kleemann (ΚΛΕΜ) κ.α. που “έδειξαν τα δόντια” 

τους. Δεν μπορείς να ξέρεις ποιες θα σε δικαιώσουν και ποιες θα σε 

αδικήσουν. Σημασία έχει το άθροισμα. Οι πολλές διαφορετικές επιλογές 

κατανικούν το αίσθημα ανυπομονησίας, δίνοντας σοβαρές πιθανότητες 

ανά διαστήματα να εκτίθεσαι σε νικητές. 

Η αγορά είναι μια σαγηνεύτρα που έχει την ικανότητα να σε 

παρασέρνει. Τώρα που οι αποτιμήσεις στα μεγάλα διαφέρουν κατά πολύ 

από ό,τι στα μικρά, σε ωθεί να σκεφτείς: “Άδικος ο κόπος να επενδύω 

στα μικρά, δες πως έτρεξαν τα μεγάλα”. Να ξέρεις πως αυτό θα στο 

δείξει πιο έντονα από ποτέ, όταν θα είναι η καταλληλότερη εποχή να 

κατέχεις μικρά. Λογικό, το να ζητάμε επιπλέον έκπτωση στη μικρή 

http://www.investorblog.gr/wp-content/uploads/2017/02/small_big.jpg
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κεφαλαιοποίηση, για να αντισταθμίσουμε τους κινδύνους, αλλά το 

άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ μεγάλης και μικρής κεφαλαιοποίησης στη 

τρέχουσα συγκυρία, γενικά δίνει πόντους στην αύξηση της διάρθρωσης 

προς μεσαίες και μικρές, παρά το αντίθετο, κατά την άποψή μου. Αλλιώς, 

θα έπρεπε να αγοράζουμε οτιδήποτε φουσκώνει, απλώς επειδή το 

πρόσφατο παρελθόν έδειξε πως απέδωσε καλύτερα, έως τώρα. 

Προσωπικά, δεν το κάνω και δεν θα το κάνω. 

Τελειώνοντας, θα ήθελα να κάνω δύο ακόμα επισημάνσεις. Το πιο 

δύσκολο για τον Value Investor είναι να αυτο-αξιολογηθεί, καθώς συχνά 

η αγορά διαθλά την αλήθεια. Βασικά χρειάζεται χρόνος, που πρέπει να 

περιλαμβάνει τόσο περιόδους ευφορίας όσο και πανικού. Είναι αυτό που 

λαϊκά θα το εκφράζαμε ως “στα δύσκολα σε θέλω”. Ιστορικά, κατά 

μεγάλη χρονική διάρκεια και έκταση το χαρτοφυλάκιο μου περιελάμβανε 

μη υλοποιηθήσες ζημιές, κοινώς αποτελείτο από ζημιογόνες θέσεις. 

Πάραυτα, κατοχύρωνε κατά βάση υλοποιηθέντα κέρδη. Και αυτό γιατί 

συνήθως οι ζημιογόνες θέσεις ανέστρεφαν την πορεία τους στη συνέχεια. 

Πως, λοιπόν, γίνεται να καταλάβω αν κάτι πάει καλά ή όχι, αφού αυτό 

δεν θα μου το δείξουν οι μη υλοποιηθήσες ζημιές; Η απάντηση βρίσκεται 

στο να ρωτήσω και απαντήσω ειλικρινά στο εξής: “Αν σήμερα έφτιαχνα 

ένα νέο χαρτοφυλάκιο με ό,τι θεωρώ ευκαιρία, τι θα περιελάμβανε και τι 

όχι;”. Αν, λοιπόν, αυτό το νέο ιδανικό χαρτοφυλάκιο απέχει πολύ από 

αυτό που έχω, κάτι δεν πάει καλά. Αν, όμως, του μοιάζει, οι “κόκκινες” 

μη υλοποιηθήσες αποδόσεις δεν με πτοούν. Το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο 

δεν κρίνεται από τη δική μου τιμή εισόδου. Μια ευκαιρία ή όχι, δεν 

κρίνεται από τη δική μου τιμή εισόδου. Οι ευκαιρίες και το βέλτιστο 

χαρτοφυλάκιο, κρίνονται από τις επιλογές και την ικανότητά μου να 

κρίνω ορθά την αξία τους. Χρειάζεται να περάσουν πολλά χρόνια για να 

καταλάβεις τι κάνεις λάθος και τι όχι. Συνεχίζεις να μαθαίνεις και αυτό 

έχει μεγάλη γοητεία. 

Η δεύτερη επισήμανση έχει να κάνει με τα μερίσματα. Όταν υπάρχει 

κάποιου τύπου ροή από την εταιρεία προς το μέτοχο, ο διαύλος μεταξύ 

εσωτερικής και χρηματιστηριακή αξίας είναι πιο ανοιχτός και επιταχύνει 

την αποκατάσταση της στρέβλωσης. Κοινώς το μέρισμα, ή τυχόν 

επιστροφές κεφαλαίου και αγορές ιδίων μετοχών είναι ένα μεγάλο ατού. 

Συμπληρωματικά θα έλεγα να διαβάσεις και το “την αγόρασα φθηνά, 

γιατί παραμένει φθηνή;”. 

http://www.investorblog.gr/%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%ce%b1%ce%b3%cf%8c%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b1-%cf%86%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%ac-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%86%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%ae/
http://www.investorblog.gr/%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%ce%b1%ce%b3%cf%8c%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b1-%cf%86%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%ac-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%86%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%ae/
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Εν ολίγοις, συμφωνώ πως οι συγκεκριμένες επιλογές που αναφέρεις, στη 

συγκεκριμένη συγκυρία δείχνουν πως έχουν πιθανότατα αδικηθεί. 

Πάραυτα, καλύτερα θα έλεγα να τις δεις σε ένα γενικότερο πλαίσιο και 

να αποφασίσεις αν αξίζει τελικά ή όχι να κινείσαι προς τέτοιου τύπου 

επιλογές, εφαρμόζοντας ολιστική προσέγγιση. 

Γ.Β. σε ευχαριστούμε για το έναυσμα που δίνεις να συζητηθεί κάτι τέτοιο 

 

 

 

 

 

 

 

Δημήτρης Κουτσουμπός 

*Τα παραπάνω δεν αποτελούν συστάσεις για οποιαδήποτε 

χρηματιστηριακή συναλλαγή 

http://www.investorblog.gr/%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%ce%b1%ce%b3%cf%8c%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b1-%cf%86%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%ac-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%86%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%ae/
http://www.investorblog.gr/wp-content/uploads/2016/09/koutsoubos.png
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Ο Τάκης Βενέτος μέλος του ΜΟΗΑ Finance Forum που έχει σελίδα στο 

facebook : 

https://www.facebook.com/groups/1583673885270289/?fref=ts και 

παράλληλα την σελίδα http://favlos.forumgreek.com/ ενώ ο ίδιος 

διατηρεί και την σελίδα του στο facebook : Antithesis Trading - Takis 

Venetos,μας έστειλε το παρακάτω κείμενο με έμφαση στην Τεχνική 

Ανάλυση: 

 

…..Takis Venetos 15 - 02 - 2017 Γ.Δ. - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Πτωτικό πέρασμα 

του 620 έκλεισε τα 3 ανοδικά χάσματα, σύμφωνα με την προηγούμενη 

ανάρτηση. Δεν μας νοιάζει κ τόσο η ανοδική διάσπαση των 633μονάδων, 

όσο η καθοδική διάσπαση των 608 μονάδων. Εχει ενεργοποιημένο 

πτωτικό σήμα στα swings στις 622,17 μονάδες. Σαν πτωτικό διορθωτικό 

στην στήριξη όλης της περιοχής απο το 611,71 μεχρι το πρόσφατο 

χαμηλό 602,43. Το 608 που είναι το ενδιάμεσο , παρακολουθούμε αν από 

το 602 επιστρέφει προς το 608 -609 αλλά αδυνατεί να κλείνει υψηλότερα 

του, δηλαδή pull back . Τότε ναι, πάει για το 583……. 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1583673885270289/?fref=ts
http://favlos.forumgreek.com/
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