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Πρόλογος
Η εποχή που ζούμε χαρακτηρίζεται από τα τεχνολογικά “άλματα”
που κάνει. Είναι η εποχή όπου οι πληροφορίες “τρέχουν” και όποιος τις
επεξεργάζεται πρώτος έχει το πάνω χέρι. Μια τέτοια εξέλιξη είναι προϊόν
της ανάπτυξης. Μέσα στο πέρασμα των τελευταίων δεκαετιών οι πλέον
ανεπτυγμένες χώρες έχουν ανεβάσει ρυθμούς ανάπτυξης με τις χώρες
που ακολουθούν, τις λεγόμενες αναπτυσσόμενες, να ακολουθούν κατά
πόδας. Αρωγός σε όλη αυτή τη διαρκή πορεία είναι η χρηματοοικονομική
αγορά. Η αγορά εξελίχθηκε από την πρώτη της εμφάνιση, έζησε αρκετές
περιπέτειες αλλά πλέον συνεχίζει απτόητη βοηθώντας στην προσφορά
και στη ζήτηση των επενδυτών και των κεφαλαίων.
Το αντικείμενο λοιπόν αυτής της πτυχιακής είναι να εξετάσει τις
επιρροές

και

τις

επιδράσεις

που

ασκούνται

μεταξύ

της

χρηματοοικονομικής αγοράς και της οικονομικής ανάπτυξης, αφού
πρώτα αναλυθούν οι ιδιαιτερότητες και η “πορεία” του κάθε όρου.
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Εισαγωγή

Ο σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να εξεταστούν οι
σχέσεις και οι επιρροές μεταξύ της χρηματοοικονομικής αγοράς και της
οικονομικής ανάπτυξης.
Στη πρώτη ενότητα θα ερμηνεύσουμε τον όρο «ανάπτυξη» στο
πέρασμα των δεκαετιών. Θα δούμε τις "σχολές” που ανέπτυξαν το
θεωρητικό σκέλος της ανάπτυξης καθώς και τους δείκτες που
χρησιμοποιούμε

για

να

την

κατανοήσουμε

και να

βγάλουμε

συμπεράσματα, στις διάφορες έρευνες και τους πίνακες. Στο δεύτερο
κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τους διαμεσολαβητές, και την εξέλιξη
αυτών, καθώς επίσης και με τα βασικά στάδια της ανάπτυξης μιας
οικονομίας. Στη τρίτη θα αναφερθούμε στον όρο «χρηματοοικονομική
αγορά», που ουσιαστικά πρόκειται για το χρηματιστήριο. Θα δούμε το
ελληνικό χρηματιστήριο και θα παρακολουθήσουμε το φαινόμενο
"κραχ”. Τέλος, στην τέταρτη ενότητα, θα δούμε την ανάπτυξη που έχει
παρουσιάσει η χώρα μας την τελευταία 10ετία, καθώς και τα προβλήματα
που δεν έχουν ακόμα επιλυθεί και χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

6

1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ
1.1 Ο όρος «ανάπτυξη»
"Ετυμολογικά η λέξη ανάπτυξη είναι σύνθετη από το ανά- και το
ρήμα πτύσσω(διπλώνω) και αναφέρεται στο ξεδίπλωμα, το άνοιγμα. Ο
όρος ανάπτυξη έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τη πρόοδο ή το
μεγάλωμα:
-

ενός

μεγέθους

(ταχύτητα,

παραγωγή,

ποιότητα)

- την εξέλιξη φυσικών φαινομένων (ανάπτυξη δέντρου, δάσους η του
σύμπαντος)
- την πορεία προς την ολοκλήρωση ανθρώπινων ενεργειών ( η ανάπτυξη
των παιδιών, προφορική ή γραπτή ανάπτυξη ενός θέματος, η ανάπτυξη
των

πνευματικών

δικαιωμάτων)

- και γενικά την εξέλιξη κοινωνικών φαινομένων όπως η οικονομική
ανάπτυξη.
Κατά συνέπεια ο όρος οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να αναφέρεται
στο ξεδίπλωμα των οικονομικών δυνατοτήτων μιας κοινωνίας, δηλαδή σ’
ένα κοινωνικό φαινόμενο που διενεργείται από ανθρώπους μέσα σ’ ένα
κοινωνικό σχηματισμό. Κατά συνέπεια η διερεύνηση του προϋποθέτει τη
γνώση των χαρακτηριστικών του ανθρώπου ως ενεργούμενο και της
κοινωνίας μέσα στην οποία ενεργεί.(Ρέππας,1991)
Η οικονομική ανάπτυξη είναι ένα φαινόμενο που απασχολεί τον
άνθρωπο από την αρχή της ιστορίας του. Θεωρητικά όμως αναπτύχθηκε
μόλις τον 18ο αιώνα.
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1.2 Οι θεωρίες της «ανάπτυξης»
Υπήρξαν

δύο

οικονομικές

θεωρίες

:

η νεοκλασική και η μαρξιστική.

1.2.1 Η νεοκλασική θεωρία
Σύμφωνα με τη πρώτη, πατριάρχης της οποίας είναι ο μεγάλος
διανοητής

Λ.8οίίά,

’’η

φυσική

προσπάθεια

κάθε

ατόμου

να

καλυτερεύσει τη κατάστασή του, όταν διαπραγματεύεται με ελευθέρια
και ασφάλεια, είναι μία τόσο ισχυρή αρχή, που από μόνη της και χωρίς
οποιαδήποτε βοήθεια είναι ικανή όχι μόνο να οδηγήσει τη κοινωνία στο
πλούτο και την ευημερία, αλλά να υπερπηδήσει εκατοντάδες άσχετα
εμπόδια, με τα οποία πολύ συχνά επιβαρύνει τις λειτουργίες της η μωρία
των ανθρώπινων νόμων’’. Σε αυτά τα πλαίσια “κάθε άτομο καταβάλει
συνεχώς προσπάθειες να βρει τη πιο προσοδοφόρα απασχόληση για
οποιοδήποτε κεφάλαιο διαθέτει. Αυτό που έχει υπόψη του είναι το δικό
του όφελος και όχι αυτό της κοινωνίας”. (Ρέππας, 1991)
Πρώτιστος σκοπός λοιπόν του ανθρώπου είναι η μεγιστοποίηση της
ατομικής ευχαρίστησης μέσω της κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών
που βρίσκονται σε απεριόριστη ποικιλία, όπως και οι ανάγκες του.
Ταυτόχρονα όμως επιδιώκει και την ελαχιστοποίηση του πόνου και της
δυσαρέσκειας, δηλαδή της δουλειάς. Αυτή ακριβώς την αρχή διαπνέει
όλη

η

θεωρεία

Μεγιστοποίηση

του

της

κλασικής

πολιτικής

κέρδους και ελαχιστοποίηση

οικονομίας
του

:

κόστους.

Μεγιστοποίηση της χρησιμότητας και ελαχιστοποίηση της δυσαρέσκειας.
(Ρέππας, 1991)
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1.2.2 Η μαρξιστική θεωρία
Σε αντιπαράθεση και πολλές φορές σε αντίθεση με τη νεοκλασική
έρχεται η ριζοσπαστική θεωρία.
Εδώ λοιπόν ο άνθρωπος έχει τις ίδιες ανάγκες αλλά για να τις
ικανοποιήσει δε δρα μόνος του αλλά σε ομάδες μαζί με άλλους.
"Όσο περισσότερο ψάχνουμε την ιστορία τόσο το άτομο εξαρτιέται
και αποτελεί μέρος ενός πλατύτερου συνόλου. Πρώτα ήταν η οικογένεια,
μετά το γένος και αργότερα διαρθρώσεις που γεννήθηκαν από τη
σύγκρουση και τη συγχώνευση γενεών. Με την πιο κυριολεκτική έννοια,
ο άνθρωπος είναι ζώο πολιτικό όχι απλά ένα εξωστρεφές κοινωνικό ζώο,
αλλά ακόμη ένα ζώο που δε μπορεί να εξατομικευτεί παρά μονάχα μέσα
στη κοινωνία".
Γ ενικότερα η μαρξιστική θεωρία που πήρε το όνομά της από τον K.
Marx, θεωρεί πως σκοπός είναι ο ίδιος ο άνθρωπος ως αξιολογική
κατηγορία και όχι η αλλοτρίωση αυτού και της ίδιας της κοινωνίας.
(Ρέππας, 1991)

1.3 Από τη θεωρία στη πράξη

Η οικονομική ανάπτυξη λοιπόν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω
μιας «καλής κοινωνίας». Όπως όμως είδαμε παραπάνω υπάρχουν δύο
θεωρίες. Για το λόγο αυτό, με τη πάροδο του χρόνου, το εννοιολογικό
περιεχόμενο

του

όρου

«οικονομική

ανάπτυξη»

έχει

υποστεί

αναπροσαρμογές και έχει διευρυνθεί ανάλογα με την ιστορική συγκυρία
και τις θεωρίες που υπερισχύουν. (Ρέππας, 1991)
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Για τη νεοκλασική θεωρία η οικονομική ανάπτυξη συντελείται
όταν αυξάνεται η παραγωγή αγαθών, όταν δηλαδή αυξάνεται το
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και ιδιαίτερα το κατά κεφαλή Α.Ε. Π..
Η θεωρία δεν ενδιαφέρεται για παράγοντες όπως η φτώχια, η
ανεργία, η διανομή κλπ. Γιατί με τη πάροδο του χρόνου τα οφέλη από
την αύξηση του παραγόμενου προϊόντος θα διαχυθούν σ’ όλες τις
κοινωνικές τάξεις εξασφαλίζοντας απασχόληση και αύξηση εισοδήματος
και στους πιο φτωχούς.
Σύμφωνα λοιπόν με τα θεωρητικά υποδείγματα η οικονομική
μεγέθυνση (αύξηση του Α. Ε. Π. ) μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του
βιομηχανικού τομέα που θεωρείται ο πιο παραγωγικός και συμβάλλει στη
ταχύτερη αύξηση του προϊόντος, της απασχόλησης και της τεχνολογίας.
Γι’ αυτό και μέχρι τα τέλη του 1960 οι όροι «οικονομική ανάπτυξη» και
«οικονομική μεγέθυνση και εκβιομηχάνιση» ήταν, στη καθημερινή
χρήση, εννοιολογικά ταυτόσημοι.
Η ορθότητα αυτής της αντίληψης επιβεβαιώνεται από το ιστορικό
παράδειγμα των πλούσιων αναπτυγμένων χωρών, πριν και μετά το
ΒΉ.Π.. Οι χώρες αυτές ήταν ανεπτυγμένες γιατί είχαν πετύχει την
εκβιομηχάνισή τους. Άρα και οι φτωχές χώρες δεν είχαν παρά να
ακολουθήσουν το παράδειγμα των αναπτυγμένων και να επιδιώξουν την
άμεση και ταχύρυθμη εκβιομηχάνισή τους.
Το “πείραμα’’ εφαρμόστηκε σε πολλές φτωχές χώρες αλλά τα
αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα. Κάποιες εμφάνισαν υψηλούς
ρυθμούς μεγέθυνσης της τάξης του 5 % αλλά σε ακόμα περισσότερες οι
ρυθμοί ήταν πολύ μικρότεροι, ακόμα και αρνητικοί.
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Και όσο τα χρόνια περνάνε οι οικονομίες της Δύσης (νεοκλασικό
παράδειγμα) κατηγορούνται ότι διαστρεβλώνονται σ’ ένα σύστημα
καπιταλιστικής οικονομίας με μοναδικό σκοπό την επιδίωξη της
οικονομικής μεγέθυνσης, όπως αυτή εκφράζεται από το Α. Ε. Π..
Αλλά και η εφαρμογή της μαρξιστικής θεωρίας δε φέρνει τα
επιθυμητά, για τον ιδρυτή της, αποτελέσματα. Ο μαρξισμός θεωρητικά
υποσχόταν ότι ο άνθρωπος θα μπορούσε να απελευθερωθεί μέσα σε μια
κοινωνία όπου η παραγωγή θα εστιάζεται στη παραγωγή και όχι στη
χρήση καθώς και οι αντιθέσεις μεταξύ εργασίας και κεφαλαίου θα έχουν
ξεπεραστεί. Στη πράξη όμως έχει μεταμορφωθεί σ’ ένα “μοντέλο’’ όπου
η μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής και
ιδιαίτερα από εκείνο το μέρος της κοινωνίας που ονομάζεται κράτος.
(Ρέππας, 1991)

Είναι φανερό λοιπόν ότι και οι δύο θεωρίες απότυχαν.
Απόστρεψαν το ενδιαφέρον τους απ’ τον άνθρωπο ως κοινωνική
οντότητα. Η πρώτη εστίασε το ενδιαφέρον της στο μέγεθος της
παραγωγής ενώ η δεύτερη στον έλεγχο παραγωγής. (Ρέππας, 1991) Γι’
αυτό και καμιά δε κατάφερε να πραγματοποιήσει όσα “υποσχόταν’’.

1.4 Ο νέος ορισμός

Ήταν εμφανές λοιπόν ότι έπρεπε να υπάρξει μια νέα θεωρία. Ένας
νέος ορισμός για την οικονομική ανάπτυξη που θα έχει στοιχεία και από
τους δύο προκατόχους του, όπως και γίνεται συνήθως.
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Σύμφωνα λοιπόν με το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των
Ηνωμένων Εθνών (ϋΝΕ80Θ, 1982) :
"Η ανάπτυξη είναι ολοκληρωμένη: είναι μια οργανική διαδικασία
η

οποία

εμπλέκει

έναν

αριθμό

οικονομικών,

κοινωνικών

και

πολιτιστικών παραγόντων που επικαλύπτονται και συνεχώς επηρεάζονται
ο ένας από τον άλλο.
Η ανάπτυξη είναι ενδογενής: κάθε χώρα αναλαμβάνει την
ανάπτυξη της σύμφωνα με τις δικές της επιλογές και σε αναλογία με τις
πραγματικές αξίες, φιλοδοξίες και επιδιώξεις του λαού της.
Η ανάπτυξη είναι παγκόσμια. Οι στόχοι και τα προβλήματα της
καθορίζονται

σε

σχέση

με

τα

παγκόσμια

προβλήματα

και

αντικατοπτρίζουν τη γενική φύση της ανάπτυξης. Η κοινωνία στην οποία
επιτελείται η ανάπτυξη δεν είναι απομονωμένη, αλλά αποτελεί μέρος του
δικτύου των σχέσεων και δυνάμεων που καλύπτει ολόκληρο τον κόσμο,
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικά πιο ανεπτυγμένων κοινωνιών
καθώς επίσης και εκείνων οι οποίες, από οικονομική άποψη, είναι πιο
περιορισμένες.
Είναι φανερό ότι ο νέος ορισμός της οικονομικής ανάπτυξης
ξεπερνά τη προηγούμενη ορθοδοξία. Η οικονομική ανάπτυξη ξεπερνά τα
όρια της απλής οικονομικής μεγέθυνσης του Α.Ε.Π. για να συμπεριλάβει
όλες σχεδόν τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής μιας χώρας. Η ανάπτυξη
παύει να είναι εγχώριο εθνικό πρόβλημα. Δεν αποτελεί πλέον μια
συγκεκριμένη διαδικασία που οι “φτωχές’’ χώρες μιμούνται τις
ανεπτυγμένες αλλά μια μοναδική επιλογή ανάλογα με την ιστορική
πραγματικότητα και εξέλιξη της κάθε χώρας.
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Η επιδίωξη της ενσωματώνει νέες προσεγγίσεις για το ρόλο και
τους στόχους της αναπτυξιακής διαδικασίας και συνυπολογίζει όλες τις
αλληλεπιδράσεις κοινωνικών-πολιτικών-οικονομικών-πολιτιστικών-κλπ.
παραγόντων. Στόχος πλέον δεν είναι η απεριόριστη αύξηση της
παραγωγής αλλά η ικανοποίηση των βασικών αναγκών του πληθυσμού
μέσα από μια πολιτική διαφύλαξης των φυσικών πόρων για την
εξασφάλιση των αναγκών και των μελλοντικών γενεών. (Ρέππας, 1991)
Όπως είδαμε τις τελευταίες δεκαετίες ο όρος ανάπτυξη έχει
υποστεί

αρκετά

σημαντικές

μεταβολές

του

εννοιολογικού

του

περιεχομένου. Ο όρος ανάπτυξη ισοδυναμούσε με τον όρο μεγέθυνση. Ο
λόγος ήταν ότι οι αναπτυξιακές προσπάθειες είχαν ως στόχο την αύξηση
του Α.Ε.Π.. Και επειδή κάτι τέτοιο ήταν άμεσα και γρήγορα εφικτό μέσω
της εκβιομηχάνισης έτσι και οι όροι «μεγέθυνση» και «εκβιομηχάνιση»
ταυτίστηκαν.
Η οικονομική ανάπτυξη λοιπόν αναφέρεται όχι μόνο στην αύξηση
του

Α.Ε.Π.

αλλά γενικότερα

στις διορθωτικές

μεταβολές του

παραγόμενου προϊόντος, τη βελτίωση της τεχνολογίας, τις αλλαγές του
θεσμικού πλαισίου που προσδιορίζει τον τρόπο παραγωγής καθώς και τη
διανομή του προϊόντος.
Είναι λοιπόν εύκολα κατανοητό ότι ο όρος οικονομική ανάπτυξη
είναι ευρύτερος του όρου οικονομική μεγέθυνση. Γενικά δε μπορούμε να
υποστηρίξουμε

ότι έχουμε οικονομική ανάπτυξη χωρίς ταυτόχρονη

αύξηση του προϊόντος.
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Αντίθετα μεγέθυνση δε σημαίνει ταυτόχρονα και οικονομική
ανάπτυξη, π.χ η αύξηση της παραγωγής πετρελαίου μπορεί ν ’ αυξήσει το
Εθνικό Προϊόν μιας χώρας δε σημαίνει όμως ότι η αύξηση θα έχει ως
προϋπόθεση ή ως αποτέλεσμα την αναδιάρθρωση της παραγωγικής
διαδικασίας, της τεχνολογίας, της διανομής ή τη σύνθεση του τελικού
προϊόντος.
Τέλος μια οικονομική μεγέθυνση μπορεί να πραγματοποιηθεί
μέσα σ’ ένα μικρό διάστημα. Αντίθετα η οικονομική ανάπτυξη απαιτεί
μεγάλα χρονικά διαστήματα καθώς ο όρος αναφέρεται σε διαρθρωτικές
αλλαγές.

Τα τελευταία χρόνια ο όρος ανάπτυξη χρησιμοποιείται με ακόμα
ευρύτερο

εννοιολογικό

περιεχόμενο,

ξεπερνώντας

το

“καθαρά’’

οικονομικό. Οι διαρθρωτικές αλλαγές που επέρχονται μέσω της
ανάπτυξης αφορούν θέματα και προβλήματα κοινωνικού, πολιτικού,
πολιτιστικού, διανοητικού, οικολογικού περιεχομένου. Αναφέρονται
στην

ολική

ανάπτυξη

του

ανθρώπου,

της κοινωνίας και του

περιβάλλοντός “του’’.
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Επίπεύο
(ΐνύΐΕΐΐ)^η^

Οικονομική

Μοϊόθϋναη

Οικονομίκι]

Λνάιπίιόΐ
(]λοκληρ«)μπνη, ο ι :;·ϊιλ ικ ή
ιΐ ολική Λνακιυζη

Λρονος
ίιή γ ρ υ μ μ ιι 1. 1. Το ομόκκντρο μννοιοΛϋΐνικό ττΐρΐίΐνόμενΟ το.»· όρων μκτΐθμνοη-, ΟΟϊονομικιΤ
ϋο'ΐιπτι^ης κα ι πίΓνυλικης η (ν.ικη. ανοτίΓυςι |_

Είναι εμφανές λοιπόν ότι όπως η οικονομική μεγέθυνση αποτελεί
μέρος της οικονομικής ανάπτυξης έτσι και η δεύτερη με τη σειρά της
αποτελεί μέρος της ολικής ανάπτυξης. Οι κύκλοι (στο Διάγραμμα 1.1)
επίσης δείχνουν και το όριο της αύξησης που μπορεί να πραγματοποιήσει
κάθε τομέας ,καθώς για να συνεχιστεί η αύξηση θα χρειαστεί η βελτίωση
του μεγαλύτερου κύκλου. (Ρέππας, 1991)
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1.5 Ο δείκτης του Α.Ε.Π (Gross Domestic Product per Capita-GDP).

Σύμφωνα με τη “νεοκλασική’’ θεωρία (που ακολουθήθηκε από
τους «Δυτικούς» και άρα και απ’ την Ελλάδα) η οικονομική ανάπτυξη
περιορίζεται στην οικονομική μεγέθυνση, δηλαδή στην αύξηση του
Α.Ε.Π .
Τι είναι όμως το Α.Ε.Π.; Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν είναι η
συνολική παραγωγή

επιχειρήσεων

μόνο

με ελληνικό

συμφέρον

ανεξάρτητα από το τόπο που είναι εγκατεστημένες(εσωτερικό ή
εξωτερικό).
Επίσης η συνολική παραγωγή μιας οικονομίας μπορεί να οριστεί
και ως η παραγωγή που πραγματοποιείται εντός των συνόρων μιας χώρας
(π.χ Ελλάδα) από τις εγκατεστημένες σε αυτή επιχειρήσεις ανεξαρτήτως
αν είναι ελληνικής ή ξένης ιδιοκτησίας. Σε αυτή τη περίπτωση έχουμε να
κάνουμε με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.(Ρέππας, 1991)
Όπως είδαμε και παραπάνω με το πέρασμα των δεκαετιών η
έννοια του όρου «ανάπτυξη» μεταβλήθηκε. Έτσι έκαναν την εμφάνιση
τους τα «προβλήματα» του δείκτη του Α.Ε.Π.. Ο δείκτης του Α.Ε.Π. δε
μπορεί να θεωρηθεί ότι εκφράζει το επίπεδο ευημερίας ενός λαού ακόμα
κι αν έχει επιτευχθεί η ισοκατανομή του. Επίσης ένα απ’ τα
σημαντικότερα μειονεκτήματα του δείκτη είναι ότι πολλά απ’ τα αγαθά
που αυξάνουν την ευημερία δε συμπεριλαμβάνονται στην διαμόρφωσή
του όπως η ανάπαυση, η υγεία, η πνευματική καλλιέργεια, η διάρκεια και
η ποιότητα ζωής κλπ.
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Παράλληλα,

συνυπολογίζονται

άλλα

προϊόντα

που

έχουν

αμφίβολη επίδραση στην ευημερία του συνόλου ή μέρος του πληθυσμού,
όπως η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών ή δαπανών αστυνόμευσης.
(Ρέππας, 1991)
Σύμφωνα μάλιστα με τον επικεφαλή οικονομολόγο του ΟΟΣΑ
Ζαν Φιλίπ Κότις η ευημερία είναι πιο πολύπλοκη και «ολιστική έννοια»
από την οικονομική μεγέθυνση γι’αυτό ακριβώς και το Α.Ε.Π ανά
κεφαλή, όσο πρακτικά χρήσιμο κι αν παραμένει, «πρέπει να
συμπληρωθεί με άλλους δείκτες αλλιώς καταλήγουμε με μια υπερβολική
συρρικνωμένη και αφαιρετική προσέγγιση της ευημερίας».
(Καθημερινή)

1.6 Ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (United Nations Human
Development Index - HDI).

Έτσι λοιπόν με τη μεταβολή των δεδομένων της ανάπτυξης
προστέθηκαν και διάφοροι νέοι δείκτες σημαντικότερος των οποίων είναι
ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης.
Η βασική αρχή, στην οποία στηρίζεται η κατασκευή του δείκτη,
συνοψίζεται στη θέση ότι ο αντικειμενικός σκοπός της ανάπτυξης είναι
να δημιουργεί ένα περιβάλλον που οδηγεί στην ανθρώπινη ανάπτυξη,
δηλαδή ένα περιβάλλον που δίνει την ικανότητα στους ανθρώπους να
απολαμβάνουν μία μακρόβια, υγιή και δημιουργική ζωή. (Ρέππας, 1991)
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Η σύγκριση των δύο δεικτών μπορεί να γίνει ακόμα πιο κατανοητή
αν δούμε παρακάτω τα στοιχεία που παρουσίασε η έκθεση του δείκτη
ΗΌΙ για το 2006 σε σύγκριση Ελλάδας και Η.Π.Α..

Πίνακας 1.
Πηγή : www.undp.com
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2. Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
2.1 Η ανάγκη της ρευστότητας

Ο Hicks (1969) θεωρούσε ότι η βιομηχανική επανάσταση δεν ήταν
συνέπεια των τεχνολογικών ανακαλύψεων, οι οποίες άλλωστε είχαν γίνει
αρκετά παλαιότερα. Αυτό που ήταν νέο την εποχή εκείνη, ήταν ότι η
εφαρμογή της τεχνολογίας απαιτούσε πολλά κεφάλαια και μακροχρόνια
επενδυτικά σχέδια. Η βιομηχανική επανάσταση από μόνη της δεν ήταν
αρκετή και “έπρεπε να περιμένει την χρηματοοικονομική επανάσταση”.
Σύμφωνα πάντα με τον Hicks, ”για να πειστεί ο κόσμος να επενδύσει τα
χρήματά του, η προσφερόμενη ρευστότητα ήταν αποφασιστικής
σημασίας”.
Η ανάγκη για ρευστότητα σε μια οικονομία προέρχεται, κυρίως,
από το συνδυασμό δύο παραγόντων:
1. την αβεβαιότητα των μελλοντικών αναγκών των οικονομούντων
ατόμων και
2. την παρουσία διαδικασιών παραγωγής με αύξουσες αποδόσεις στον
επενδυτικό ορίζοντα
και μπορεί να προσφερθεί άμεσα μέσω των κεφαλαιαγορών ή έμμεσα
μέσω των χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών.
Άρα η ανάγκη του χρηματοδοτικού κεφαλαίου (ρευστότητα) μας
οδηγεί στο να κατανοήσουμε τη βιομηχανική ανάπτυξη σαν το
αποτέλεσμα των λειτουργιών των χρηματιστηριακών της αγορών. Υπό
αυτό το πρίσμα δεν είναι ούτε η τεχνολογία ούτε ο σφετερισμός της
εργατικής τάξης από την καπιταλιστική εξουσία που προσδιορίζει την
βιομηχανική ανάπτυξη αλλά οι συνθήκες ύπαρξης και βελτίωσης των
κριτηρίων χρηματοδότησης. (Κ. Συριόπουλος, 1999)
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2.2 Η χρηματοοικονομική διαμεσολάβησα

Κάτω από τις σημερινές συνθήκες της παγκοσμιοποίησης των
αγορών,

για

να

χρηματοοικονομικών

κατανοήσουμε
αγορών,

θα

πλήρως
πρέπει

τη
να

λειτουργία

των

θεωρήσουμε

την

ολοκληρωμένη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση, που περιλαμβάνει
τον τραπεζικό τομέα, τις εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, τους
ασφαλιστικούς

οργανισμούς,

τα

συνταξιοδοτικά

κεφάλαια,

τις

χρηματιστηριακές εταιρίες, τις εταιρίες επενδυτικών υπηρεσιών κλπ..
Αυτή η ευρύτερη έννοια της χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης
αποτελεί μια χαρακτηριστική των σημερινών των χρηματοοικονομικών
συστημάτων και συνόδευσε την ανάπτυξή τους. Όλοι αυτοί οι
οργανισμοί

φέρνουν

σε

επικοινωνία

τους

δανειστές

και

τους

δανειζόμενους, επηρεάζουν τα χρηματιστήρια αξιών, την ποσότητα του
χρήματος στην οικονομία, την επένδυση και την οικονομική ανάπτυξη
και οδηγούν σε αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο με τη
σειρά του οδηγεί σε μείωση του κόστους συναλλαγών. Ταυτόχρονα οι
χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές αποδεικνύονται απαραίτητοι, γιατί
κάνουν τις οικονομικές συναλλαγές προσεγγίσιμες στους επενδυτές,
μεταφέροντας την αποταμίευση στην επενδυτική δραστηριότητα των
επιχειρήσεων και βοηθούν έτσι στην αποτελεσματικότερη κατανομή των
πόρων της οικονομίας.
Συγχρόνως, η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει μειώσει τα υψηλά
κόστη συγκέντρωσης, παρακολούθησης και ανάλυσης πληροφοριών,
εξομαλύνοντας έτσι την ασυμμετρία της πληροφορίας.
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Επιπλέον, οι χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση αναπτύχθηκε και
διαφοροποίησε σε πολλά σημεία τους στόχους της για να καλύψει τις
επενδυτικές ανάγκες και απαιτήσεις στο σύγχρονο ανταγωνιστικό
περιβάλλον.
Σήμερα, με την τεράστια ανάπτυξη των αγορών και των αγορών
των παραγώγων, η ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου είναι
εμφανής. Έτσι, οι χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές, κατά μία έννοια
διαχειρίζονται και συναλλάσσονται τον κίνδυνο:
1. που μπορεί να αποφευχθεί
2. που μπορεί να μεταφερθεί σε άλλους συναλλασσόμενους
3. που πρέπει να διαχειριστεί.
(Allen and Santomero, 1998)

Συνεπώς η σύγχρονη θεωρία της διαμεσολάβησης πρέπει να
εστιάζεται στη θεσμική άποψη και όχι στη λειτουργική άποψη των
οργανισμών,

όπως

έκανε

η

παραδοσιακή

χρηματοοικονομική

διαμεσολάβηση. Η αιτία βρίσκεται στο γεγονός ότι, ακόμα και για
μεγάλα χρονικά διαστήματα, οι λειτουργίες παραμένουν σταθερές και
αμετάβλητες ακόμα και εάν οι οργανισμοί αλλάξουν.
(Κ. Συριόπουλος, 1999)
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2.3 Ο ρόλος του κράτους

Η ανάπτυξη μεταξύ των διαφόρων οικονομιών ακολουθεί
διαφορετικά βήματα εξέλιξης και ανάπτυξης, χωρίς να αποφεύγονται οι
“ανωμαλίες”. Στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, το μεγαλύτερο μέρος του
χρηματοοικονομικού συστήματος αφορά τη κεντρική και τις εμπορικές
τράπεζες. Άλλωστε, η ανάπτυξη ενός καλά οργανωμένου συστήματος
χρηματοοικονομικών

διαμεσολαβητών

βοηθά

σημαντικά

στην

οικονομική ανάπτυξη. Ο στόχος της πολιτικής λοιπόν πρέπει να
κατευθυνθεί προς την ενθάρρυνση των μακροχρόνιων κεφαλαίων,
κυρίως των άμεσων ξένων επενδύσεων και της διαφοροποίησης των
διεθνών χαρτοφυλακίων, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να αποθαρρύνει τη
βραχυχρόνια ροή κεφαλαίων (π.χ. μέσω φορολόγησης) εκτός από τις
εμπορικές συναλλαγές. Τέλος, τόσο μια ενεργός κεφαλαιαγορά όσο και
ένα νομικό σύστημα που λειτουργεί αποτελεσματικά ,είναι κριτικής
σημασίας για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, η
ανάπτυξη

των

χρηματοοικονομικών

αγορών

και

των

θεσμών

διευκολύνουν την οικονομική ανάπτυξη.
(Κ. Συριόπουλος, 1999)
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2.4 Τα βασικά στάδια ανάπτυξης

Συνολικά η ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού συστήματος περνά
από τέσσερα βασικά στάδια:
1.

Τα πρώιμα στάδια βιομηχανοποίησης ,όταν το κατά κεφαλήν
εισόδημα και ο πλούτος κινούνται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα οι
νέες αποταμιεύσεις συγκεντρώνονται κυρίως στους τραπεζικούς
οργανισμούς και συνεπώς το χρηματοοικονομικό σύστημα που
αντιστοιχεί

στο

στάδιο

αυτό

ονομάζεται

Τραπεζικά

Προσανατολισμένο Χρηματοοικονομικό Σύστημα(ΒΘΕ8 ,Bank
Oriented Financial System).
2.

Τα δεύτερο στάδιο χαρακτηρίζεται από τη παρουσία επιχειρήσεων
οι οποίες συγκεντρώνουν ένα συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό
εξωτερικών

δανείων

μέσω

των

κεφαλαιαγορών

και

το

χρηματοοικονομικό σύστημα που αντιστοιχεί σ’ αυτό το στάδιο
ονομάζεται

Χρηματιστηριακά

Προσανατολισμένο

Χρηματοοικονομικό Σύστημα(MOFS ,Market Oriented Financial
System).
3.

Το

τρίτο

στάδιο

είναι

αυτό

της

τιτλοποίησης

και

αποδιαμεσολάβησης (SOFS,Securization and Disintermediation).
Κύριο χαρακτηριστικό αυτού του σταδίου είναι ότι κατά τη
διάρκειά του η σημασία της αγοράς για τον επιχειρηματικό έλεγχο,
μέσω των κεφαλαιαγορών, αυξάνει ραγδαία.
4.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία νέα κατεύθυνση η οποία
περνάει

σε

ένα

τέταρτο

στάδιο.

Η

κατεύθυνση

αυτή

χαρακτηρίζεται από τη πολύ μεγάλη σημασία της πληροφόρησης
και

συνεπώς

χαρακτηρίζεται

ως

Πληροφοριακά
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Προσανατολισμένο

Χρηματοοικονομικό

Σύστημα

(IOFS

informationally Oriented Financial System).
Τα δύο τελευταία στάδια συναντούνται μόνο σε αναπτυγμένες χώρες με
“ώριμες” κεφαλαιαγορές.
Επιβεβαιώνεται,

ωστόσο,

στη

διεθνή

πρακτική

ότι

η

αυτοχρηματοδότηση του επενδυτικού κεφαλαίου στα πρώτα στάδια της
ανάπτυξης μιας οικονομίας, δίνει τόπο στη τραπεζική διαμεσολάβηση και
στη συνέχεια στην ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς. Άλλωστε, είναι κοινά
αποδεκτό ότι, τραπεζικός τομέας και κεφαλαιαγορά λειτουργούν
συμπληρωματικά στην ανάπτυξη του οικονομικού συστήματος. Μάλιστα
έχει παρατηρηθεί ότι, οι επιπτώσεις μιας τραπεζικής κρίσης γίνονται
αρνητικότερες εάν συγχρόνως δε λειτουργεί η χρηματιστηριακή αγορά.
Οι

Allen

και

Grale

(1994)

παρουσίασαν

λοιπόν

την

αλληλοσυμπλήρωση των BOFS και MOFS. Συγκεκριμένα υποστήριξαν
ότι το BOFS παρέχει καλύτερη διαχείριση κινδύνου διαχρονικά απ’ ότι
το MOFS. Η αιτία έγκειται στο ότι οι τράπεζες είναι καλύτερα
εξοπλισμένες για να ικανοποιούν μακροχρόνιες υποχρεώσεις. Ενώ από
την άλλη πλευρά, το MOFS παρέχει καλύτερη διαστρωματική διαχείριση
κινδύνου από το BOFS. Ο κύριος λόγος για αυτό είναι ότι υπάρχουν
περισσότερα χρηματοοικονομικά εργαλεία διαθέσιμα στους επενδυτές
και στους διαχειριστές για αντιστάθμιση κινδύνου στην κεφαλαιαγορά
απ’ ότι στις τράπεζες.
Έτσι η δομή του χρηματοοικονομικού συστήματος, συνδυασμός
χρηματοπιστωτικών

διαμεσολαβητών

και

κεφαλαιαγοράς,

διαφοροποιείται από οικονομία σε οικονομία, αλλά και μεταβάλλεται
στην ίδια οικονομία ανάλογα με τη φάση της οικονομικής ανάπτυξης.
(Κ. Συριόπουλος, 1999)
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2.5 Συσχετίσεις

Πάντως, οι περισσότερες εμπειρικές μελέτες καταλήγουν στο
συμπέρασμα, ότι υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ της ανάπτυξης
της κεφαλαιαγοράς και της μακροχρόνιας οικονομικής ανάπτυξης ,που
συνιστά ένα ιδιαίτερα σημαντικό συμπέρασμα^νίηο and Zervos 1996,
Levine and Renelt 1992). Για παράδειγμα, οι Levine και Zervos,
βρίσκούν ότι, εάν η Βραζιλία και το Μεξικό (που επιδεικνύουν ένα μέσο
επίπεδο ανάπτυξης) είχαν το ίδιο επίπεδο ανάπτυξης με αυτό της
κεφαλαιαγοράς της Μαλαισίας (της οποίας η κεφαλαιαγορά είναι
ιδιαίτερα ανεπτυγμένη), τότε θα είχαν ένα ρυθμό ανάπτυξης αυξημένο
κατά 1,6%.
Σε άρθρο τους οι Levine και Zervos (1998) διατυπώνουν την
άποψη ότι καθοριστικό ρόλο στη οικονομική ανάπτυξη έχει ο βαθμός
ανάπτυξης των χρηματοοικονομικών αγορών και διαμεσολαβητών. Ένα
αποτελεσματικό χρηματοοικονομικό σύστημα και ένας μεγάλος τομέας
διαμεσολαβητών

διευκολύνουν

τις

επιχειρήσεις

στην

άντληση

μακροχρόνιων κεφαλαίων.
Παράλληλα και άλλες έρευνες (King 1993, Pagano 1993,
DeGregorio and Guidotti 1995) δείχνουν ότι τα μεγέθη αποτίμησης της
ανάπτυξης του χρηματοοικονομικού συστήματος συσχετίζονται ισχυρά
με την ανάπτυξη των οικονομιών. Σύμφωνα με τα ευρήματα αυτών των
ερευνών, ένα καλά οργανωμένο χρηματοοικονομικό σύστημα είναι
κριτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη.
(Κ. Συριόπουλος, 1999)
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2.6 Οι παλινδρομήσεις τύπου “Barro”

Ο νέος ορισμός της οικονομικής μεγέθυνσης που αναφέραμε πιο
πάνω χρειάζεται πιο πολλά στοιχεία και περισσότερα δεδομένα για
αναλυθεί. Σε μια τέτοια ανάλυση ο Barro (1991) πρωτοπαρουσίασε
διάφορες εξισώσεις που έγιναν γνωστές ως “παλινδρομήσεις τύπου
Barro”.
Το κύριο χαρακτηριστικό των εξισώσεων αυτών είναι ότι
χρησιμοποιούν μεταβλητές οι ποίες επηρεάζουν την οικονομική
μεγέθυνση. Οι μεταβλητές επιλέγονται είτε με βάση τη θεωρεία (π.χ
επενδύσεις) είτε επειδή η συσχέτισή τους με την οικονομική μεγέθυνση
είναι προφανής (π.χ. θεσμικό καθεστώς). Ακόμα συνυπολογίζεται η
επίδραση άλλων παραγόντων, η επίδραση των οποίων συνήθως δεν
αναλύεται σε θεωρητικά υποδείγματα, αλλά είναι προφανής από την
οικονομική

πραγματικότητα(καθεστώς

της

αγοράς,

πληθωρισμός,

θεσμικό περιβάλλον, πολιτική σταθερότητα). Τέλος λαμβάνονται πάντα
υπόψη πιθανά οικονομετρικά προβλήματα (σφάλματα στατιστικής
μέτρησης που παρατηρούνται στις υπό ανάπτυξη χώρες, ετερογένεια των
στοιχείων από διάφορες χώρες, κατεύθυνση της αιτιότητας).
Μια τέτοια ανάλυση που χρησιμοποιεί στοιχεία από 81 χώρες για
τις δεκαετίες 1965-1974, 1975-1984, 1985-1994 παρουσιάζεται στο
πίνακα 2 παρακάτω και τα αποτελέσματά της έχουν επιβεβαιωθεί και από
άλλες σχετικές μελέτες (Barro and Lee 1994), συνοψίζονται στα εξής:
- Ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης συνδέεται θετικά με τις
επενδύσεις.
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- Ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης σχετίζεται αρνητικά με το
σχετικό μέγεθος των δημοσίων δαπανών. Σύμφωνα με τον Πίνακα
2, μια αύξηση της δημόσιας κατανάλωσης (ως ποσοστό του
Α.Ε.Π.) κατά μία ποσοστιαία μονάδα μειώνει κατά μέσο όρο το
ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης κατά 0,16 μονάδες.
- Ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης σχετίζεται θετικά με το ύψος
των διεθνών συναλλαγών της οικονομίας. Όμως, όσο πλουσιότερη
γίνεται μια οικονομία, τόσο πιο μικρή είναι η επίδραση, η οποία
μπορεί να καταλήξει ακόμα και αρνητική. Θετικά επίσης επιδρά
και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
- Ο ρυθμός της οικονομικής μεγέθυνσης εξαρτάται θετικά από το
βαθμό της πολιτικής και θεσμικής σταθερότητας.
- Ο ρυθμός της οικονομικής μεγέθυνσης σχετίζεται θετικά με το
αρχικό ανθρώπινο κεφάλαιο (όσο πιο μορφωμένος είναι ο
πληθυσμός τόσο ταχύτερα μεγεθύνεται η οικονομία). Σύμφωνα με
τον Πίνακα 2, ένα επιπρόσθετο έτος εκπαίδευσης αυξάνει κατά
μέσο όρο το

ρυθμό

οικονομικής μεγέθυνσης κατά 0,44

ποσοστιαίες μονάδες.
- Ο ρυθμός της οικονομικής μεγέθυνσης σχετίζεται αρνητικά με τον
πληθωρισμό. Μια αύξηση του πληθωρισμού κατά 10 ποσοστιαίες
μονάδες θα επιφέρει μείωση στο ρυθμό μεγέθυνσης κατά 0,14
μονάδες, με στοιχεία του Πίνακα 2.
- Τέλος, ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης σχετίζεται θετικά με το
αρχικό εισόδημα (οι φτωχές οικονομίες τείνουν να μεγεθύνονται)
και αρνητικά με το τετράγωνο του αρχικού εισοδήματος (όσο
πλουσιότερη είναι μια οικονομία, τόσο λιγότερο μεγεθύνεται).
( Π. Καλαϊτζιδάκης - Σ. Καλυβίτης, 2002)
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Πίνακας 2.
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3 Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

3.1 Η Χρηματοοικονομική Αγορά

Η χρηματοοικονομική αγορά είναι αποτέλεσμα των αρχαίων
αγορών, πριν ακόμα επινοηθεί το χρήμα σε μια συνεχή και διαρκή
εξελιγμένη μορφή. Αυτή τη στιγμή η χρηματοοικονομική αγορά
χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
Τη χρηματαγορά και τη κεφαλαιαγορά.
Στη πρώτη “τοποθετούνται” και ανταλλάσσουν χέρια τίτλοι που
έχουν μικρό επιχειρηματικό κίνδυνο (ρίσκο) και αποσκοπούν σε
βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, ρευστότητα, μικρό δανεισμό.
(Βούλγαρη-Παπαγεωργίου, 2002)
Στη δεύτερη αντιθέτως οι τίτλοι έχουν μεγαλύτερο ρίσκο και άρα
οι επενδυτές αποβλέπουν σε μεγαλύτερο κέρδος. Σε αυτή την αγορά οι
αγοραπωλησίες αποβλέπουν σε μακροπρόθεσμους στόχους.
(Βούλγαρη-Παπαγεωργίου, 2002)
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως ο όρος «ανάπτυξη» εμπεριέχει
διαρθρωτικές αλλαγές που επέρχονται μόνο μέσω επενδύσεων και είναι
μια διαδικασία με μεγάλο χρονικό διάστημα.
Γι’ αυτό και σ’ αυτή την εργασία ο όρος «Χρηματοοικονομική
Αγορά» θα ισοδυναμεί με τη μακροπρόθεσμη επένδυση και άρα με τη
κεφαλαιαγορά,

κυρίως

τόπος

διεξαγωγής

της

οποίας

είναι το

χρηματιστήριο.
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3. 2 Ο λόγος ύπαρξης της Αγοράς

Κατά τη διάρκεια της ζωής της μια επιχείρηση είναι αναγκαίο, να
επεκτείνει και να εκσυγχρονίσει τις εγκαταστάσεις, τα κτήρια και το
μηχανολογικό εξοπλισμό της, πράγμα που επιβάλλει η εξελισσόμενη
τεχνολογία και ο διαρκής μεταξύ των επιχειρήσεων ανταγωνισμός. Έτσι
στις αναπτυσσόμενες οικονομίες χρειάζονται εξίσου καλά οργανωμένες
κεφαλαιαγορές για να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση των
επιχειρήσεων. Η χρηματοδότηση αυτή μπορεί να γίνει με εσωτερικά
κεφάλαια (π.χ παρακράτηση κερδών) ή με εξωτερικά κεφάλαια (π.χ
τράπεζες).

Η

πλέον

όμως

ορθόδοξη

μέθοδος

μακροπρόθεσμης

χρηματοδότησης, που συνδυάζει το συμφέρον της επιχείρησης προς
εκείνο των αποταμιευτών, είναι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Οι αρχικοί μέτοχοι μπορεί να θελήσουν να πουλήσουν μέρος ή και
όλους τους τίτλους που έχουν στη κατοχή τους. Αντίστοιχα νέοι μέτοχοι
θέλουν να επενδύσουν στην επιχείρηση αγοράζοντας μετοχές ή
ομολογίες της. Από αυτό το λόγο ανέκυψε η ανάγκη για τη δημιουργία
μιας αγοράς, στην οποία θα έδιναν το παρών οι πωλητές και οι
αγοραστές χρεογράφων.
Χωρίς την ύπαρξη αυτής της αγοράς θα ήταν δύσκολο για το
πωλητή να βρει αγοραστή και ακόμη δυσκολότερο να καθοριστεί η
δίκαιη τιμή, βάση της οποίας θα γινόταν η αγοραπωλησία. Εξάλλου, με
τα χρόνια, η έκταση την οποία έλαβε η έκδοση μετοχών και ομολογιών,
καθώς και η ευρεία διάδοση τους στο κοινό, σε συνδυασμό με τον
αυξανόμενο αριθμό των συναλλαγών που λάμβαναν χώρα, έκαναν
αναγκαία και πιο συστηματική την οργάνωση της Αγοράς, η οποία
ονομάστηκε Χρηματιστήριο Αξιών ή απλώς Χρηματιστήριο.
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Σύμφωνα με τον ορισμό του The New Palgrave Dictionary
(Michie,1992) “τα χρηματιστήρια είναι αγορές στις οποίες εξειδικευμένοι
διαμεσολαβητές αγοράζουν και πωλούν χρεόγραφα σε ένα συγκεκριμένο
και κοινά ρυθμισμένο περιβάλλον και κάτω από ένα κοινό σύνολο
κανονισμών, μέσω ενός κλειστού λειτουργικού συστήματος που υπάρχει
για τη διευκόλυνση αυτών των συναλλαγών”.

3.3 Χρηματιστήριο: Από την Αμβέρσα στο NASDAQ

Η χρηματοοικονομική αγορά με τη σημερινή της έννοια
εμφανίστηκε με τα πρώτα χρεόγραφα (γραμμάτια, συναλλαγματικές,
ομόλογα κλπ). Έτσι και το πρώτο χρηματιστήριο ιδρύθηκε στα μέσα του
1460 στην Αμβέρσα.
Το 1602 εισήχθη στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ και η πρώτη
πολυμετοχική εταιρία, η ολλανδική Εταιρία των Ανατολικών Ινδιών.
Σήμερα τα χρηματιστήρια είναι απαραίτητος θεσμός για το οικονομικό
σύστημα. (el.wikpedia.org/wiki) .
Στις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες βρίσκονται και οι πιο
ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές, που βασίζονται σ’ ένα χρηματιστήριο
αξιών όπως :

Της Νέας Υόρκης - Wall street και NASDAQ
Του Λονδίνου - London Stock Exchage (LSE) ή City
Του Παρισιού - CAC-40
Του Τόκιο - Nikkei
Της Ρώμης - MibTel
Της Γερμανίας - DAX
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3.4 Το χρηματιστήριο στην Ελλάδα

Στην Εμπορική Λέσχη Αθηνών συγκεντρώνονταν οι έμποροι και
μεταξύ των άλλων υποθέσεών τους, διαπραγματεύονταν και τις
ομολογίες των δύο Εθνικών Δανείων. Στα επόμενα χρόνια με την ίδρυση
νέων τραπεζών (Πιστωτική ’72, Εταιρία Λαυρίου ’73, Βιομηχανική
Πίστεως της Ελλάδας ’73) οι συναλλαγές αυξήθηκαν και η κερδοσκοπία
βρήκε

πρόσφορο

έδαφος.

Τότε

(1973)

η

Εμπορική

Λέσχη

μετονομάστηκε σε Χρηματιστήριο και τα μέλη της μάλιστα εξέλεξαν
Πρόεδρο. Τρία χρόνια μετά, στις 30.09.76, ιδρύθηκε το Χρηματιστήρια
Αξιών Αθηνών με Βασιλικό Διάταγμα μετά από προσπάθειες της
κυβέρνησης Δεληγιώργη, που είχαν ως σκοπό το περιορισμό της
κερδοσκοπίας.
Έτσι το Χ.Α.Α. μεταφέρθηκε από την Εμπορική Λέσχη πρώτα στο
Μέγαρο Μελά, έπειτα στη πλατεία Κοτζία, μετά στην Οικία Νοταρά ,από
το 1891 μέχρι το 1934 στην οδό Πεσμαζόγλου και από το 1934 και μέχρι
σήμερα στεγάζεται στην οδό Σοφοκλέους. Παρά τη μεταφορά το
έμβλημα της Εμπορικής Λέσχης, ο Ερμής, παραμένει μέχρι σήμερα για
να συμβολίζει και το Χ.Α.Α.. (Βούλγαρη-Παπαγεωργίου, 2002)
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3.5 Οι χρηματιστηριακοί Δείκτες

Η μέτρηση των μεταβολών μιας χρηματιστηριακής αγοράς γίνεται
με τη παρακολούθηση των μεταβολών των τιμών των μετοχών, που
“συμμετέχουν’’ σ’ αυτή. Οι τιμές που επιλέγονται συγχωνεύονται σ’ ένα
μοναδικό αριθμό, ο οποίος δείχνει τη σχετική μεταβολή των τιμών
μεταξύ δύο χρονικών σημείων και ονομάζεται χρηματιστηριακός δείκτης.
(Βούλγαρη -Παπαγεωργίου ,2002)
Ο πιο γνωστός δείκτης παγκοσμίως και αυτός που ασκεί τη
μεγαλύτερη επίδραση στους άλλους είναι ο δείκτης των τιμών των
μετοχών στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (N.Y.S.E.) και είναι
ευρέως γνωστός ως δείκτης Dow Jones.
Στη πραγματικότητα αποτελείται από τέσσερις διαφορετικούς
δείκτες. Ένα δείκτης για μετοχές των βιομηχανιών, ένας για τις
συγκοινωνίες, ένας για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και ένα σύνθετο
που παρουσιάζει τη κατάσταση των πρώτων τριών. (Βούλγαρη Παπαγεωργίου , 2002)
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3.5.1 Οι ελληνικοί δείκτες

Οι χρηματιστηριακοί δείκτες που υπολογίζονται καθημερινά στο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α) είναι οχτώ :
1. Γενικός Δείκτης ή Γενικός Δείκτης Κύριας Αγοράς
2. Γ ενικός Δείκτης Παράλληλης Αγοράς
3. Δείκτης Επιχειρηματικών Κλάδων
4. Δείκτες Συνολικής Απόδοσης των Γενικών Δεικτών Κύριας και
Παράλληλης Αγοράς
5. Δείκτης Υψηλής Κεφαλαιοποίησης (FTSE/ASE-20)
6. Δείκτης Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (FTSE/Mid Cap 40)
7. Δείκτης Μικρής Κεφαλαιοποίησης (FTSE/Small Cap 80)
8. Δείκτης Νεοεισερχόμενων Εταιριών
(Βούλγαρη-Παπαγεωργίου,2002)

Τέλος δημοσιεύονται στον οικονομικό τύπο αριθμημένοι δείκτες
που παρουσιάζουν τη θέση της οικονομίας και τη μελλοντική της
κατεύθυνση.

Οι δείκτες αυτοί ονομάζονται Δείκτες Ενδεικτικής

Κατεύθυνσης (Leading Indicators). Οι βασικότεροι είναι ο δείκτης
Ακαθάριστου

Εγχώριου

Απασχόλησης

ή

Προϊόντος

Ανεργίας,

Βιομηχανικής

Χονδρικής

ή

Λιανικής

Παραγωγής,
Πώλησης,

Πληθωρισμού και ο Γ ενικός Δείκτης Τιμών του χρηματιστηρίου.
Έτσι είναι εύλογο ότι η ζήτηση χρηματιστηριακών τίτλων, μεταξύ
άλλων, είναι το βαρόμετρο για την οικονομία μιας χώρας.
(Βούλγαρη-Παπαγεωργίου, 2002)
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3.6 Παράγοντες επιρροής της πορείας ενός χρηματιστηρίου

Το χρηματιστήριο είναι ένας οργανισμός που δημιουργείται και
αναπτύσσεται στα όρια της κοινωνίας. Συμμετέχει στις καθημερινές
ανάγκες και ως εκ τούτου επηρεάζεται από γεγονότα που συμβαίνουν σε
αυτή, από άλλα σε μεγαλύτερο βαθμό και από άλλα σε μικρότερη
ένταση.
Η

ο ικ ο ν ο μ ικ ή κ α τά σ τα σ η τ η ς χ ώ ρ α ς .

Επηρεάζει τα κέρδη των

εταιριών και άρα τη ζήτηση ή επανατοποθέτηση κεφαλαίων για
επενδύσεις σε χρηματιστηριακούς τίτλους. Επίσης η αισιοδοξία στην
αγορά επέρχεται όταν το κοινό θεωρεί τις προοπτικές της οικονομίας
ευνοϊκές

με

περιθώρια

βελτίωσης.

Τότε

επέρχεται

αύξηση

χρηματιστηριακών αξιών.
Α π ό το π λ η θ ω ρ ισ μ ό .

Ο πληθωρισμός αναδιανέμει το εισόδημα απ’

τους μισθούς στα κέρδη των εταιριών, γιατί οι εταιρίες ενσωματώνουν το
πληθωρισμό στο κόστος παραγωγής και τελικά στη τιμή των προϊόντων
τους. Τα κέρδη λοιπόν των εταιριών αυξάνονται, τα μερίσματα που
διανέμονται στους μετόχους αυξάνονται άρα οι επενδυτές στρέφονται
στην αγορά μετοχών.
Α π ό τη φ ο ρ ο λ ο γία .

Αν το κράτος δίνει φορολογικές απαλλαγές στα

εισοδήματα από χρηματιστηριακούς τίτλους τότε αυτοί γίνονται
ελκυστικότεροι από διάφορα πιστωτικά ιδρύματα, για τη τοποθέτηση των
αποταμιεύσεων του κοινού.
Τ ο ύ ψ ο ς τω ν ε π ιτο κ ίω ν .

Όταν τα επιτόκια είναι μεγαλύτερα του

πληθωρισμού προκαλούν τη μείωση ζήτησης χρηματιστηριακών τίτλων
και τη στροφή του επενδυτικού κοινού στη τραπεζική αγορά.

35

Η σχέση της τιμής των επιτοκίων με το χρηματιστηριακό δείκτη είναι
ξεχωριστή, γι’ αυτό και θα αναφερθούμε παρακάτω σ’ αυτή.
Από

τ ις

ισ ο τιμ ίε ς

ν ο μ ισ μ ά τω ν .

Οι

διακυμάνσεις

στη

συναλλαγματική ισοτιμία των νομισμάτων μπορεί να προκαλέσουν
εισροή ξένων κεφαλαίων αλλά και διαφυγή εγχώριων στο εξωτερικό.
Η ο ρ γ α ν ω τικ ή δ ο μ ή το υ χ ρ η μ α τ ισ τ η ρ ίο υ .

Ένα καλά οργανωμένο

χρηματιστήριο εμπνέει εμπιστοσύνη στο επενδυτικό κοινό και μπορεί να
προκαλέσει περισσότερους μικρό-επενδυτές σα μέσο αξιοποίησης των
οικονομιών τους.
Α π ό τη π α ιδ ε ία κ α ι τη π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η το υ κ ο ιν ο ύ .

Όσο καλύτερα

πληροφορημένο είναι το κοινό για τα είδη των μετοχών που
διαπραγματεύονται, τις αποδόσεις που μπορούν να προσφέρουν και τους
κινδύνους που κρύβουν οι χρηματιστηριακές αξίες, τα πλεονεκτήματα σε
σχέση με άλλες μορφές επένδυσης ή αποταμίευσης, τόσο μεγαλύτερη
είναι η πιθανότητα να επενδύσει σε χρηματιστηριακούς τίτλους.
Από

τη

π ο λ ιτικ ή

κ α τά σ τα σ η

τη ς χώ ρ α ς.

Ένας λόγος που η

χρηματιστηριακή αγορά δεν αναπτύχθηκε στην Ελλάδα είναι οι συχνές
πολιτικές αναταραχές και οι πόλεμοι στους οποίους συμμετείχε η χώρα.
Σε τέτοιες καταστάσεις τα επενδυτικά σχέδια ή πλάνα είναι πολυτέλεια.
Α π ό δ ιε θ ν ή γεγο ν ό τα .

Συρράξεις, πόλεμοι, ανεργία, πετρελαϊκή

κρίση, ενεργειακή κρίση περιβαλλοντολογικά προβλήματα. Επηρεάζουν
τις χρηματιστηριακές αγορές και είναι αναμενόμενο εκείνες με τη σειρά
τους να επηρεάσουν μικρότερες αγορές, μια περίπτωση “ντόμινο’’.
(Βούλγαρη-Παπαγεωργίου, 2002)
Παρατηρώντας τους παράγοντες επιρροής βλέπουμε ότι μόνο οι
πέντε πρώτοι έχουν να κάνουν με οικονομικά ζητήματα. Οι υπόλοιποι
αφορούν πολιτιστικά, κοινωνικά, πολιτικά και διεθνή ζητήματα.

36

Ακριβώς όπως προείπαμε και με την ανάπτυξη. Ξεκίνησε σαν
οικονομικός παράγοντας αλλά πλέον επηρεάζεται και από άλλους τομείς,
«έξω-οικονομικούς».
Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι η χρηματαγορά και η οικονομική
ανάπτυξη αλληλοστηρίζονται η μία στην άλλη ώστε να ορθοποδήσουν
και ενηλικιωθούν. Η ανάπτυξη προσφέρει τους στόχους και η
χρηματαγορά τους πόρους που χρειάζεται η πρώτη.

3.6.1 Το ύ ψ ο ς των επιτοκίων

Όπως προαναφέρθηκε σε περίπτωση μείωσης των τιμών των
επιτοκίων υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για χρεόγραφα ενώ σε αντίθετη
περίπτωση το επενδυτικό κοινό στρέφεται στις αποταμιεύσεις στις
τράπεζες. Άρα η πτώση των τιμών των μετοχών συνδυάζεται και με
άνοδο του δείκτη τιμών των μετοχών. Δε ξεχνάμε ότι οι τιμές των
επιτοκίων είναι ένα από τα βασικά «όπλα» του εκάστοτε φορέα που
ασκεί τη νομισματική πολιτική, π.χ Κεντρική Τράπεζα. Σε περιόδους
κρίσεως συνηθίζεται να «ρίχνουν» τα επιτόκια για να ανακουφίσουν την
αγορά. Όπως έγινε πρόσφατα (Αύγουστος 2007) στις Η.Π.Α. όταν
ξέσπασε κρίση με την αγορά ακινήτων.(Το Θέμα)
Έτσι και στην Ελλάδα.

Την εποχή της «άνθησης» του

Χρηματιστηρίου (1999) τα επιτόκια ήταν στο επίπεδο του 9% τη στιγμή
που το 1994 είχαν «σκαρφαλώσει» στο 25%!
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Παρ’ όλα αυτά παρατηρήθηκε ότι τα χαμηλά επιτόκια δεν ευνοούν
απαραίτητα τα χρηματιστήρια, ιδιαίτερα όταν αυτή η μείωση συμπίπτει
με την επιβράδυνση της εταιρικής κερδοφορίας σύμφωνα με την εμπειρία
της τελευταίας 20-ετιας. Ο λόγος είναι ότι τα επιτόκια και τα εταιρικά
κέρδη μειώνονται όταν η οικονομία αρχίζει να επιβραδύνεται, αλλά τα
κέρδη μειώνονται περισσότερο από τα επιτόκια, με αποτέλεσμα να
μειώνεται η αξία των μετοχών. (Δ. Μαλλιαρόπουλος, 2007)

3.7 Το κραχ (Crash)

Η ανοδική πορεία του χρηματιστηρίου βοηθά όπως είδαμε την
ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Τι γίνετε όμως όταν αυτή η πορεία
διακοπεί; Η μικρή πτώση των τιμών των μετοχών μπορεί να θεωρηθεί
φυσιολογική. Τι συμβαίνει όμως όταν αυτή η πτώση γίνεται συνεχής και
επηρεάζει και μετοχές εκτός του κλάδου; Το λεγόμενο κραχ είναι ένας
όρος που συνδέεται με πανικό και ανεξέλεγκτη πτώση των τιμών των
μετοχών. Τα μεγάλα κραχ δεν εκδηλώνονται ποτέ με τον ίδιο τρόπο.
Διαφέρουν ως προς το μέγεθος, τις αιτίες και τις επιπτώσεις στην
παγκόσμια

οικονομία.

Έχουν

όμως

κάτι

κοινό:

τη

λεγόμενη

«χρηματιστηριακή φούσκα» - την παράλογη και αφύσικη αύξηση στις
τιμές

των

μετοχών

στα

χρηματιστήρια.

Η

αύξηση

αυτή

δεν

ανταποκρίνεται στα πραγματικά κέρδη των εταιρειών και συνεπώς δεν
έχει καμιά σχέση με τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης. Πιο
συγκεκριμένα ο αναλυτής B.Malkiel εξήγησε αυτή την αγοραία
συμπεριφορά με τη θεωρεία του περισσότερους αδαούς/the greater fool
theory.
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Το φαινόμενο της Φούσκας παρατηρείται στις περιπτώσεις όπου
παρ’όλο ότι οι τιμές των διαπραγματευόμενων χρεογράφων βρίσκονται
σε επίπεδο πολύ υψηλότερο από αυτό που προσδιορίζει η εσωτερική τους
αξία, εξακολουθούν ν ’ανεβαίνουν. Πολλοί επενδυτές, αν και γνωρίζουν
ότι οι τιμές των μετοχών στις οποίες επενδύουν είναι υπερτιμημένες εν
τούτοις, συνεχίζουν να επενδύουν σ’ αυτές διότι πιστεύουν ότι μπορούν
να τις πουλήσουν, αποκομίζοντας πολύ μεγαλύτερο κέρδος, σε άλλους
επενδυτές οι οποίοι τελικά αποδεικνύονται περισσότερο αδαείς^τοαίοτ
fools). Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται έως ότου η «κερδοσκοπική
φούσκα», χωρίς προφανή αιτία, αρχίζει να ξεφουσκώνει, ήτοι δεν
υφίστανται

πλέον

αδαείς

επενδυτές

πρόθυμοι

ν’

αγοράσουν

υπερτιμημένα χρεόγραφα. Το γεγονός αυτό προκαλεί πανικό με συνέπεια
την επιθυμία του συνόλου των επενδυτών για άμεση πώληση των
χαρτοφυλακίων, σε οποιαδήποτε τιμή, αντίδραση η οποία με τη σειρά της
προκαλεί κάθετη πτώση των τιμών των μετοχών. Είναι αναμφισβήτητο ή
σχεδόν αυταπόδεικτο ότι στην περίοδο της έντονης καθόδου(αλλά και
της έντονης ανόδου) η αγορά κινείται σε διάταξη «σμήνους» σα κάποιο
αόρατο χέρι να κατευθύνει τη σκέψη της. Η πτώση συνεχίζεται μέχρι την
εξίσωση των τιμών με τις εσωτερικές τους αξίες. Όταν ολοκληρωθεί
αυτό τότε ο κύκλος του εν λόγω φαινομένου έχει ολοκληρωθεί.
(Α.Κοροβέσης, )
Παρακάτω θα δοθούν παγκόσμια παραδείγματα του φαινομένου
κραχ, για να φτάσουμε τελικά και στη περίπτωση της Ελλάδας.
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3.7.1 Μεγάλη Ανέχεια: Το «Μαύρο ’29»
Δευτέρα 28 Οκτωβρίου του 1929. Λίγο πριν ξεκινήσουν οι
συναλλαγές, οι δημοσιογράφοι της Wall Street παρατήρησαν κάτι
ασυνήθιστο. Οι λούστροι, που δεν προλάβαιναν να εξυπηρετήσουν την
εκλεκτή πελατεία τους, εκείνη τη μέρα είχαν αναδουλειές. Οι
χρηματιστές έμπαιναν τρέχοντας στο «ναό του δολαρίου» χωρίς να
κοιτούν καθόλου γύρω τους. Ήταν ανήσυχοι, γιατί την προηγούμενη
Πέμπτη οι μετοχές είχαν πέσει αισθητά και αναπάντεχα, γεγονός
ασυνήθιστο για τη Wall street ,όπου οι τιμές είχαν ανοδική πορεία επί
δέκα συναπτά έτη. Στις επόμενες σαράντα οχτώ ώρες οι μετοχές
καταποντίστηκαν, σημειώνοντας απώλεια 25%. Αυτό μεταφράζεται σε 8
εκατομμύρια δολάρια, τα οποία στα μέσα Νοεμβρίου έγιναν 30
εκατομμύρια. Σε απόλυτους αριθμούς τα ποσά φαίνονται μικρά, όμως σε
σχέση με την αμερικανική οικονομία εκείνης της εποχής ήταν απίστευτα
μεγάλα. Ισοδυναμούσαν με το διπλάσιο σχεδόν του δημόσιου χρέους των
Η.Π.Α..
Η κρίση ξέσπασε όταν οι επενδυτές στη wall Street πουλούσαν
μετοχές με ιλιγγιώδεις ρυθμούς προκαλώντας πανικό. Σε διάστημα τριών
μηνών έχασαν το μισό της αξίας τους. Αμέσως η κρίση μεταφέρθηκε στο
τραπεζικό σύστημα. Οι τράπεζες είχαν δανείσει τεράστια ποσά στις
εταιρείες του χρηματιστηρίου που κινδύνευαν με χρεοκοπία. Επιπλέον,
είχαν αγοράσει μεγάλο αριθμό μετοχών μηδαμινής πλέον αξίας - σήμερα
οι τράπεζες αγοράζουν μετοχές μόνο για λογαριασμό των πελατών τους.
Παράλληλα επλήγη και η βιομηχανία, που μέχρι τότε ευημερούσε χάρη
στα χαμηλά επιτόκια και στις ανεξέλεγκτες επενδύσεις.
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Η κατάρρευσή της είχε ως συνέπεια τη δραστική μείωση του
κέρδους των επιχειρήσεων, οι οποίες με τη σειρά τους συμπαρέσυραν για
δεύτερη φορά το χρηματιστήριο. Ο κύκλος είχε κλείσει. Λίγους μήνες
μετά το κραχ της Wall street ,η βιομηχανική παραγωγή ελαττώθηκε κατά
20%. Μέσα σ’ ένα χρόνο ο δείκτης της ανεργίας έφτασε το 25%. Το
1931, η αξία των επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης είχε
μειωθεί δέκα φορές σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 1929. Ποια ήταν τα
αίτια του μεγάλου κραχ; Ο πανικός των επενδυτών συνέβαλε αρκετά
αλλά όχι αποφασιστικά. Αντίθετα, η άμεση συμμετοχή των τραπεζών
στις κερδοσκοπικές κινήσεις και η ατολμία της κυβέρνησης να επέμβει
την κατάλληλη στιγμή φαίνεται πως ήταν οι σημαντικότερες αιτίες της
οικονομικής κρίσης.(Εοε^)
3.7.2 Η «Μαύρη Δευτέρα»
Πριν από είκοσι ένα χρόνια, στις 19 Οκτωβρίου του 1987, η Wall
Street έμοιαζε με πεδίο μάχης. Μέσα σ’ ένα εφτάωρο ο δείκτης έχασε
22%, δηλαδή 550 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν η μεγαλύτερη πτώση που
σημειώθηκε ποτέ στην αγορά μετοχών. Από την αρχή του χρόνου έως το
καλοκαίρι, ο δείκτης είχε σημειώσει άνοδο 44%. Το Σεπτέμβριο φάνηκαν
οι πρώτες τάσεις συγκράτησης. Τη βδομάδα που προηγήθηκε του κραχ οι
μετοχές είχαν χάσει περίπου το 10% της αξίας τους. Για τους
οικονομικούς αναλυτές ήταν «φυσιολογικό φαινόμενο». Δύο παράγοντες
ενοχοποιούνται για τη ραγδαία πτώση: η κερδοσκοπία στην αγορά
προθεσμιακών τίτλων

στο χρηματιστήριο

του

Σικάγου και τα

αυτοματοποιημένα προγράμματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Όπως
συνηθίζουν ν ’ αναφέρουν στη Wall street ,«το χρηματιστήριο είναι ο
τόπος όπου επιβεβαιώνονται όλες οι προβλέψεις».
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Οι μετοχές δεν είναι τίποτ’ άλλο από ένα θερμόμετρο που
ανεβοκατεβαίνει ανάλογα με τις πεποιθήσεις και το ένστικτο των
διαπραγματευτών. Όταν η πλειοψηφία ευελπιστεί σε άνοδο των τιμών,
τότε συμπεριφέρεται σύμφωνα μ’ αυτή την πεποίθηση και οι μετοχές
ανεβαίνουν. Αντίθετα, αν οι χρηματιστές αναμένουν πτώση επηρεάζουν
την αγορά αρνητικά. Το ίδιο συνέβη και τη «Μαύρη Δευτέρα». Μετά τις
πτωτικές

τάσεις

της

προηγούμενης

εβδομάδας

οι κερδοσκόποι

στοιχημάτισαν σε νέα πτώση, η οποία και πραγματοποιήθηκε. Όταν όμως
η πτώση των τίτλων ξεπέρασε το 4% συνέβη κάτι απρόβλεπτο. Οι
ηλεκτρονικοί υπολογιστές των αμοιβαίων κεφαλαίων άρχισαν να ρίχνουν
αυτομάτως στην αγορά τεράστιες ποσότητες μετοχών. Έτσι είχαν
προγραμματιστεί να κάνουν στην περίπτωση που

οι απώλειες

ξεπερνούσαν το μέγιστο αποδεκτό επίπεδο. Σήμερα τέτοιοι αυτοματισμοί
δεν χρησιμοποιούνται πια. Όμως το

1987 έκαναν

ζημιά στο

χρηματιστήριο, επειδή όλοι πουλούσαν και κανείς δεν αγόραζε.
Η διαφορά της «Μαύρης Δευτέρας» με το κραχ του 1929
βρίσκεται στο ότι η αμερικανική οικονομία, ‘’είκοσι’’ χρόνια πριν, ήταν
πιο δυνατή και ανθεκτική. Καθοριστική υπήρξε επίσης η επέμβαση της
κυβέρνησης και της κεντρικής τράπεζας των Η.Π.Α. ,οι οποίες διέθεσαν
στην αγορά μεγάλες ποσότητες ρευστού. Οι τράπεζες επωφελήθηκαν,
μείωσαν τα επιτόκια και δάνεισαν σημαντικά κεφάλαια στις μεγαλύτερες
εισηγμένες επιχειρήσεις. (Focus)
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3.7.3 Φαινόμενο «Τεκίλα»
Στις 30 Ιανουαρίου 1995, οι σημαντικότεροι τραπεζίτες του
κόσμου βρίσκονταν στο Νταβός της Ελβετίας για το Παγκόσμιο
Οικονομικό Συνέδριο. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρισκόταν η
κρίση του μεξικανικού πέσο, το οποίο είχε χάσει το 40% της αξίας του
έναντι του δολαρίου μέσα σ’ ένα μήνα εξαιτίας της διαφυγής κεφαλαίων
από τη χώρα. Όταν ένας από τους συνέδρους ανέφερε πως τα
συναλλαγματικά αποθέματα του Μεξικού ήταν λιγότερα από 5 δις
δολάρια, τότε οι Αμερικανοί τραπεζίτες εγκατέλειψαν θορυβημένοι το
συνέδριο. Το Μεξικό θα έπρεπε να τους επιστρέψει μέσα σε λίγες μέρες
το ποσό των 18 δις δολαρίων, διαφορετικά η αδυναμία εξόφλησης των
χρεών θα ζημίωνε τη χώρα τους αλλά και τις Η.Π.Α..
Στις 3 Φεβρουαρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος Μπιλ Κλίντον
παρεμβαίνει και εξασφαλίζει διεθνή χρηματοδότηση ύψους 50 δις
δολαρίων για λογαριασμό του Μεξικού. Η έκρηξη του επικίνδυνου
φαινομένου «Τεκίλα» απετράπη την τελευταία στιγμή, όμως η πτώση
των τιμών στο χρηματιστήριο του Μεξικού προκάλεσε και στη Wall
Street απώλειες ύψους 10 δις δολαρίων.(ΡοεπΒ)
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3.7.4 «Τίγρεις» σε νευρική κρίση
Η κρίση που έπληξε τον Οκτώβριο του 1998 τη Wall Street
ξεκίνησε από τη Νοτιοανατολική Ασία. Χώρες όπως η Ταϊλάνδη, η
Μαλαισία, οι Φιλιππίνες και η Ινδονησία γνώρισαν μια ραγδαία
ανάπτυξη, χάρη στα αστρονομικά ποσά που επένδυσαν ιαπωνικές
τράπεζες και αμερικανικοί οργανισμοί.

Οι ξένοι επενδυτές δεν

ανησυχούσαν για τα κέρδη τους, καθώς τα τοπικά νομίσματα ήταν
προσκολλημένα στο δολάριο.
Όμως οι κυβερνήσεις των ασιατικών χωρών δεν μπορούσαν να
συγκρατήσουν περισσότερο τη συναλλαγματική ισοτιμία με το δολάριο
λόγω του ξέφρενου ρυθμού επενδύσεων και των ελλειμμάτων στον
προϋπολογισμό τους. Άλλωστε, ούτε τα αναγκαία συναλλαγματικά
αποθέματα διέθεταν ούτε τη φορολογία μπορούσαν ν ’ αυξήσουν - αυτό
θα επιβάρυνε αφάνταστα τις επιχειρήσεις και τις εξαγωγές, που
αποτελούσαν τον κινητήριο μοχλό της οικονομίας τους. Η απόφαση να
εγκαταλειφθεί η συναλλαγματική ισοτιμία με το αμερικανικό νόμισμα
προκάλεσε πτώση στα χρηματιστήρια και στις τιμές των ανθηρών μέχρι
τότε οικοδομικών επιχειρήσεων. Οι Αμερικανοί επενδυτές ανησύχησαν
γιατί η δοκιμασία της οικονομίας των Τίγρεων θα επηρέαζε και τις
ιαπωνικές τράπεζες στις οποίες οι ίδιοι είχαν επενδύσει, με αποτέλεσμα
την κρίση.(ΡοεπΒ)
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3.8 Το ελληνικό κραχ
Η ιστορία του Χ.Α.Α. σημαδεύτηκε από το κραχ τού 99 (ή
γεγονότα του 99) στα οποία ενεπλάκη μεγάλο μέρος των Ελλήνων. Έχει
εκτιμηθεί ότι περίπου εκατό δισεκατομμύρια ευρώ άλλαξαν χέρια μεγάλο
μέρος από τα οποία έχασαν οι λεγόμενοι μικροεπενδυτές. Η απότομη
πτώση του Χρηματιστηρίου ακολούθησε την άνοδο των προηγούμενων
ετών που κορυφώθηκε το 1999 και συνδέθηκε με την ένταξη της
Ελλάδας στην ΟΝΕ και την προοπτική ανάληψης των Ολυμπιακών
Αγώνων της Αθήνας του 2004. Ανάλογη πορεία ακολουθούσαν και τα
χρηματιστήρια διεθνώς, λόγω της αισιοδοξίας περί νέας οικονομίας,
δηλαδή μόνιμη και σημαντική άνοδος της παραγωγικότητας χάριν στην
επανάσταση της πληροφορικής. Πρελούδιο της κρίσης θεωρείται η
οικονομική κρίση στην Ασία(1997) .
Στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 99 πολλοί Έλληνες ασχολούνταν
με το χρηματιστήριο: ακόμα και σε μικρά χωριά υπήρχαν ΕΛΔΕ
(γραφεία αγοράς και πώλησης μετοχών) και πολλές μικρές εταιρίες
εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο. Οι ενεργοί κωδικοί επενδυτών στο ΧΑΑ
έφτασαν το 1,5 εκ περίπου, όταν οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι περίπου
4,5 εκ. Με τον Γενικό Δείκτη να καταρρίπτει καθημερινά κάθε ρεκόρ
πολλοί Έλληνες πίστεψαν ότι έλυσαν το οικονομικό πρόβλημα της ζωής
τους. Η πτώση που ξεκίνησε στις 23 Σεπτεμβρίου συνεχίστηκε για
αρκετά χρόνια εξανεμίζοντας την αξία των μετοχών. Πολλές από τις
μετοχές που είχαν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο αποδείχτηκαν "φούσκες",
δηλαδή άνευ αντικρίσματος μετοχές με εταιρείες χωρίς έργο αλλά μόνο
σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο.
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3.9 Επιπτώσεις στην ανάπτυξη
Η χρηματιστηριακή φούσκα επηρεάζει περισσότερο τις επενδύσεις
παρά τη κατανάλωση, σύμφωνα με τον Blanchard (2000). Τη στιγμή που
η φούσκα σπάζει, οι επενδύσεις είναι ιδιαίτερα αυξημένες και υπάρχει
συσσώρευση κεφαλαίου. Αυτό έχει δυσάρεστες μετέπειτα συνέπειες,
αφού σταματούν απότομα οι επενδύσεις και παρουσιάζονται προβλήματα
στο χρηματοπιστωτικό χώρο από ελλιπείς εξασφαλίσεις. Ταυτόχρονα
επισημαίνουν οι Kent και Lowe (1997) ότι κατά τη φάση της μεγέθυνσης
της «φούσκας», οι τιμές των μετοχών και η οικονομική δραστηριότητα
αυξάνονται, αλλά μετά από τη κατάρρευση των τιμών η οικονομία δεν
επανέρχεται στο αρχικό σημείο ισορροπίας. Πέφτει σε κατώτερο επίπεδο
και η αιτία είναι ότι η φούσκα αφήνει πίσω της ένα πιο εξασθενημένο
χρηματοπιστωτικό τομέα.(Προβόπουλος-Γκόρτσος, 2004)
Όπως είδαμε οι πιο οδυνηρές συνέπειες ήταν αυτές που
ακολούθησαν το αμερικάνικο κραχ του ’29, καθώς είναι και το πρώτο
της ιστορίας. Τα κραχ βέβαια σε Μεξικό και Νοτιανατολική Ασία
απόδειξαν και τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που ακολουθούν και σε τρίτες
χώρες, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τις χώρες της Λατινικής
Αμερικής που “έπεσαν’’ σε οικονομικό μαρασμό ιδιαίτερα μετά το 1997.
Στην Ελλάδα δε παρατηρήθηκαν τέτοια ακραία φαινόμενα. Ο λόγος είναι
ότι οι Έλληνες δε αποταμίευαν τα χρήματά τους σε μετοχές. Πρώτη
επιλογή ήταν πάντα τα ακίνητα. Όπως φαίνεται και στο Πίνακα 3. το
ποσοστό του Α.Ε.Π σε αξίες μετοχών την εξαετία 1995-2000 δεν είναι
μόνο το μικρότερο σε σχέση με άλλες χώρες αλλά και με “ψυχρά’’
μαθηματικά. Το άκρως αντίθετο συμβαίνει με το ποσοστό των ακινήτων.
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Πίνακας 3
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και ακίνητη περιουσία νοικοκυριών
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Πηγή: Altissimo F., E. Georgiou, T. Sastre, M. Valderrama, G. Sterne, M. Stocker, M. Weth, K. Whelan and A. Willman
(2005), “Wealth and asset price effects on economic activity”, European Central Bank Occasional Papers, 29.

Μπορεί οι Έλληνες να μην αποταμίευαν σε μετοχές ,την εποχή
όμως της «άνθισης» του ελληνικού χρηματιστηρίου το ποσοστό αυτό
αυξήθηκε. Φαίνεται πως οι Έλληνες είναι επιρρεπείς σε κάθε
κερδοσκοπικό φαινόμενο. Βέβαια μετά το πρώτο ελληνικό κραχ οι
περισσότεροι επανήλθαν σε αποταμιεύσεις ακινήτων και καταθέσεων,
όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 1.
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Διάγραμμα 2.
Αξία

περιουσιακών

στοιχείων

νοικοκυριών
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Πηγή: Τράπεζα Ελλάδος, ECOWIN, Eurostat, Eurobank EFG Research

Αυτός είναι και ο λόγος που δεν είχαμε ακραίες καταστάσεις μετά
το κραχ του ’99. Η συμμετοχή των νοικοκυριών στη συνολική
κεφαλαιοποίηση του Χ.Α.Α. είναι μικρή σε σύγκριση με τις υπόλοιπες
κατηγορίες επενδυτών. Σύμφωνα με το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε
το μήνα Μάιο του 2006 τα ελληνικά νοικοκυριά είχαν το 24,7% της
συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χ.Α.Α.

σε αντίθεση

με τους

αλλοδαπούς επενδυτές που είχαν το 42,5%. Αν η κεφαλαιοποίηση που
έχουν τα νοικοκυριά είναι μεγαλύτερη τότε η ευαισθησία της
κατανάλωσης σε διακυμάνσεις του Χ.Α.Α. είναι εντονότερη.
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Όσο για την ανάπτυξη κάθε άλλο παρά υποχώρησε. Στο
Διάγρμμα3. είναι εμφανές ότι την περίοδο πτώσης των τιμών των
μετοχών (1999-2003) ο δείκτης του Α.Ε.Π παρουσιάζει κάποιες
διακυμάνσεις αλλά σε καμία

περίπτωση δε παρουσιάζει πτώση,

ακολουθώντας το Γενικό Δείκτη τιμών.

Διάγραμμα 3.
Ετήσιοι ρυθμοί αύξησης ΑΕΠ και γενικού δείκτη ΧΑΑ
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Πηγή: ECOWIN, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος
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Οι επιπτώσεις λοιπόν στην πραγματική οικονομία ήταν μάλλον
μικρές. Και οι επιπτώσεις στους πολίτες υπερτιμήθηκαν από μέρος της
πολιτικής και τον εντυπωσιοθηρικό τύπο. Για παράδειγμα αιτιάσεις ότι
χάθηκαν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρω από την περιούσια του
ελληνικού λαού υπόκεινται συνήθως σε δυο πλάνες:
α) μεγάλο μέρος του ΧΑΑ είναι σε χέρια ξένων επενδυτών (σήμερα,
Αύγουστο

2007,

σχεδόν

52%)

(Δημήτρης

Παφιλάς)

β) η άνοδος μιας μετοχής κατά 100% δεν σημαίνει πραγματικά κέρδη
100% για τους επενδύτες! Είναι μόνο χάρτινα κέρδη, αν όλοι οι
επενδύτες προσπαθούσαν να ρευστοποιήσουν οι τιμές θα έπεφταν κατά
πολύ. Έτσι η πτώση από τα ανώτατα επίπεδα του 1999 δεν σημαίνει ότι
οι επενδύτες είχαν μεγάλα κέρδη και τα έχασαν, σημαίνει ότι ποτέ δεν
μπόρεσαν να ρευστοποιήσουν δυνάμει κέρδη. Πραγματικά χαμένοι
επενδύτες, κατά το μέγεθος που παρουσίασαν οι εντυπωσιοθηρες, είναι
μόνο αυτοί που αγόρασαν στα υψηλότερα και πούλησαν στα χαμηλότερα
σημεία, δηλαδή ένα πολύ μικρό ποσοστό των επενδυτών.
(οΐ.’Μ^ροάία. οι^/’μ Μ)
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4. Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Τ Η Ν Ε Λ Λ Α Δ Α

4 .1 Ο ρ υ θ μ ό ς α ν ά π τ υ ξ η ς κ α ι ο ι ε π ε ν δ ύ σ ε ις

Γίνεται λοιπόν εμφανές ότι οι σχέσεις αλληλεξάρτησης και
επιρροής του χρηματιστηρίου και της οικονομικής ανάπτυξης δεν είναι
τόσο στενές. Οι πτώσεις του χρηματιστηρίου, που αποδίδονται σε
«φούσκες», επηρεάζουν το μέτωπο των επενδυτών ,όχι όμως τις
σταθερές επενδύσεις. Στο τομέα της ανάπτυξης τώρα, και με στοιχεία
των τελευταίων 10 ετών, είναι εμφανές ότι υπάρχει ένα κλίμα
εμπιστοσύνης που αυξάνει τις επενδύσεις και ωφελεί την ανάπτυξη. Η
πτώση των επιτοκίων και του πληθωρισμού καθώς και η μείωση των
ελλειμμάτων είναι κάποιοι από τους παράγοντες δημιουργίας αυτού του
κλίματος.
Στο Διάγραμμα 4. παρακάτω περιγράφεται η πορεία της
οικονομίας και της πραγματικής σύγκλισης τα τελευταία 15 χρόνια. Οι
μπλε μπάρες παρουσιάζουν το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. της Ελλάδας ως
ποσοστό του αντιστοίχου της Ε.Ε των «15» σε όρους αγοραστικής
δύναμης ενώ η μαύρη γραμμή περιγράφει τους ρυθμούς ανάπτυξης της
Ελλάδας οι οποίοι είναι πάνω από αυτούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης των
15 κρατών-μελών, που παρουσιάζονται με κόκκινη γραμμή. Είναι αυτός
ο ρυθμός που έφερε και την πραγματική σύγκλιση, από τα επίπεδα του
65% στη δεκαετία του ’90 στα σημερινά επίπεδα.
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Πηγή: Euro stat, European Commission Autumn 2005
Διάγραμμα 4
Ο κύριος μοχλός της ανάπτυξης είναι οι επενδύσεις. Στο
Διάγραμμα 5. παρουσιάζονται οι ρυθμοί αύξησης των πραγματικών
επενδύσεων, οι οποίοι από το 1996 έως το 2004 αυξάνονται με ρυθμούς
μεγαλύτερους του 6%. Μάλιστα τα έτη 1998 και 1995 ήταν υψηλότεροι
του 10% και η αιτία δεν ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες αλλά η επικείμενη
ένταξη στην Ο.Ν.Ε. και οι προσδοκίες που δημιουργήθηκαν στους
επιχειρηματίες, οι οποίοι έσπευσαν να επενδύσουν. Η επίδραση των
Ολυμπιακών Αγώνων είναι φανερή το 2003, όταν ο ρυθμός αύξησης
έφτασε το 14%.
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ΕΛλαδα: Πραγματικοί ρυθμοί μεγέθυνσης ΑΕΠ & Επενδύσεων
Οι επενουσΕίς ως μαχΛος ανάπτυξης. Α γγο γο 1996 ως το 2004 οι πρμγμαιικΕς
Ε ΐιίν ό υ ο ίις μυξο νονιαν μ£ £τηοιο ρυθμό ιο υ λ ο χ ιο ιο ν 6%
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Πηγή: European Commission
Διάγραμμα 5

Οι υψηλότεροι ρυθμοί αύξησης των επενδύσεων σε σχέση με την
υπόλοιπη οικονομική δραστηριότητα συνέβαλαν στην αύξηση της
συμβολής των επενδύσεων στο Α.Ε.Π. από 19% σε 25%. Αυτό φαίνεται
στο Διάγραμμα 6. όπου γίνεται και μια σύγκριση με την Ε.Ε-15.
Παρατηρήσατε ότι στην Ευρώπη οι επενδύσεις ως ποσοστό του Α.Ε.Π.
είναι μόνο 20%.’
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Ελλαδα & ΕΕ-15: Επενδύσεις ως

% του ΑΕΠ

Ως επτεηεΑεσμα η συμβοΛή των επενδύσεων στε> ALI I της
ΙζΛΛα&ας εΐυψήθηκε αττο το 19% στο 25 %

26

—ΕΛΛάδα
Πηγή: European Commission
Διάγραμμα 6

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία καταλαβαίνουμε ότι οι ρυθμοί
ανάπτυξης αλλά και τα κεφάλαια που επενδύονται έχουν αυξηθεί και
μάλιστα ορισμένες φορές με θεαματικά αποτελέσματα. Για την συνεχή
όμως ανάπτυξη θα πρέπει να επισημάνουμε κάποιους τομείς που χρίζουν
προσοχής.
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4.2Τα εμπόδια της ανάπτυξης
4 .2 .1 Ο π λ η θ ω ρ ισ μ ό ς

Η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης από μόνη της δε λύνει όλα τα
προβλήματα. Το παρακάτω Διάγραμμα 7. παρουσιάζεται για να δοθεί μια
εικόνα του πληθωρισμού από τη δεκαετία του ’70. Η πτώση αν μη τι
άλλο είναι τεράστια.

Πηγή: Ε Ο Ο ^ Ν
Διάγραμμα 7
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Παρ’ όλα αυτά μετά το 2000 η πορεία του πληθωρισμού παραμένει
σταθερή. Στο Διάγραμμα 8. φαίνεται πιο καθαρά. ’’Το 2000 συγκλίναμε
κάνοντας την τελευταία προσπάθεια να μπούμε στην Ο.Ν.Ε. ,μετά όμως
ο πληθωρισμός ανέβηκε. Διατηρείται 1,5-2 μονάδες πάνω από την Ευρω
ζώνη και αυτό ροκανίζει την ανταγωνιστικότητα’’ και άρα και τις
επενδύσεις.

Πληθωρισμός Ελλαδσς Ευρωζώνης
C υψηλότίβος ελληνικός πληθωρισμός ροκανίζει την ανταγωνιστικότητα
στην Ευρωζώνη

4 -

2-

— ΕΛΛΑΔΑ

— ΕΕ-12

Πηγή: Euro stat
Διάγραμμα 8
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4.2.2 Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Η ανταγωνιστικότητα με τη σειρά της επηρεάζει το Ισοζύγιο
Τρεχουσών Συναλλαγών το οποίο έφτασε το 2000 το -8% (Διάγραμμα).
Για να βελτιωθεί έπειτα κυρίως λόγω της ναυτιλίας. Ένα παρόμοιο
φαινόμενο παρουσιάστηκε και στη Πορτογαλία.

Πηγή: European Commission Autumn 2005
Ορισμένοι

οικονομολόγοι

δε

θεωρούν

Διάγραμμα 9
την

αύξηση

του

ελλείμματος ως ένδειξη έλλειψης ανταγωνιστικότητας. Για παράδειγμα,
οι Blanchard και Giavazzi θεωρούν ότι το έλλειμμα είναι ένδειξη ότι οι
Έλληνες έχουν ξεφύγει από τους περιορισμούς στην κατανάλωση που
είχαν στο παρελθόν. Θεωρούν ότι η αιτία είναι η αύξηση του τραπεζικού
δανεισμού, η υπερκατανάλωση, που σύντομα θα σταματήσει και το
έλλειμμα θα διορθωθεί.
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4 .2 .3

Α ν ε ρ γ ία

Το πλέον σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπισθεί είναι η
ανεργία. Παρά τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία έτη η
ανεργία δε μειώθηκε όσο θα επιθυμούσαμε. Αντιθέτως μάλιστα,
αυξήθηκε. Στο Διάγραμμα 10. παρουσιάζεται η «εικόνα» της ανεργίας
από το 1970 έως το 2004. Μπορούμε να δούμε ότι από τις αρχές της
δεκαετίας του ’90 παρουσιάζει μια σταθερή σταδιακή άνοδο.

Ποσοστά Ανεργίας

13 %

ί ρεις περίοδοι ανεργίας στην ΕΛΛαδα

ΕΛΛαδα

V
EE-11

Λ
/
Μ.Ο Ανεργίας
ΕΛΛαδος: 6,5%

ΗΠΑ

Πηγή: European Commission ,OECD
Διάγραμμα 10
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Τα τελευταία χρόνια παρά τους ρυθμούς ανάπτυξης της τάξεως του
4%-4,5% η ανεργία έπεσε πολύ λίγο. Έχει παραμείνει πεισματικά
υψηλότερη από τη μέση ανεργία στη Ευρο-ζώνη και στις Η.Π.Α.
Μάλιστα η μακροχρόνια ανεργία στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλότερη
από την αντίστοιχη της Ε.Ε-15, η οποία μάλιστα μειώνεται.

Πηγή: European Commission
Διάγραμμα 11
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4.2.4 Το Δημόσιο Χρέος

Ανάπτυξη δίχως δημοσιονομική πολιτική μπορεί να υπάρξει μόνο
για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, σε καμία περίπτωση δε μπορεί
να είναι διαρκής. Στο παρακάτω Διάγραμμα 12. εμφανίζεται το ύψος των
υποχρεώσεων του Δημοσίου από τόκους για το υφιστάμενο δημόσιο
χρέος ως ποσοστό του Α.Ε.Π. και οι δημόσιες επενδύσεις σε ποσοστό
του Α.Ε.Π.. Στο παρελθόν οι τόκοι ήταν πάρα πολύ υψηλοί. Το 1994
έφταναν το 14% του Α.Ε.Π. ενώ τώρα έχουν μειωθεί στο επίπεδο του 5%
του Α.Ε.Π.. Παρ’ όλα αυτά το ποσοστό των δημοσίων επενδύσεων
παραμένει σταθερά χαμηλό και ποτέ πάνω από το 4%.

Δημοσίες Επενδύσεις & Τοκοι Δημοσίου Χρέους ως % ΑΕΠ
ΕΑΛαόα. Το υψηλό χρίος εχει κοστος

14
12

-

Τόκοι ως % ΑΕΠ

10

Δημόσιες Επενδύσεις ως % ΑΕΠ

Πηγή: Euro stat, ECOWIN
Διάγραμμα 12
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Ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός που επενδύει περισσότερο(21%-23%).
Στην πράξη όμως οι δημόσιες επενδύσεις έχουν πολύ σοβαρό ρόλο διότι
αυτές είναι που σηματοδοτούν την πορεία της οικονομίας, δημιουργούν
κλίμα αισιοδοξίας, και παροτρύνουν και τους ιδιώτες να επενδύσουν.

Έτσι λοιπό είδαμε τα «άλματα» της οικονομικής ανάπτυξης που
ξεπέρασε σε ρυθμό και όγκο το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα
διαγράμματα τρία (3) και πέντε (5) μπορεί κάποιος να δει ότι οι πορείες
του χρηματιστηριακού δείκτη και του δείκτη του ρυθμού ανάπτυξης
έχουν κοινή πορεία. Δε συμπίπτουν ακριβώς, αλλά έχουν πολλά κοινά
σημεία.
Είναι φανερό λοιπόν ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν είτε το
χρηματιστήριο είτε την ανάπτυξη έχουν διαφορετικές επιδράσεις στον
κάθε «κλάδο». Ο πληθωρισμός, για παράδειγμα, δε δείχνει να
«ανησυχεί» άμεσα την πορεία του χρηματιστηρίου. Επηρεάζει όμως την
ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση τις επενδύσεις. Αντίστοιχα η
αύξηση των επιτοκίων θα επηρεάσει πρώτα και καίρια το χρηματιστήριο
και πολύ αργότερα το ρυθμό ανάπτυξης.
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5. Συμπεράσματα

Οι μικρές ανοιχτές οικονομίες είναι ευάλωτες στους κραδασμούς
των

διεθνών

αγορών

χρήματος

και

κεφαλαίων.

Πράγματι

οι

αναπτυσσόμενες οικονομίες υποφέρουν από τις αναταραχές των διεθνών
αγορών κατά διάφορους τρόπους.
Η Ελλάδα δε θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση αυτού του
κανόνα. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και τα μεγάλα χρηματιστήρια της
Ευρώπης υποφέρουν

από

αναταραχές που

δημιουργούνται στο

αμερικανικό χρηματιστήριο. Όπως έχει κάποτε ειπωθεί “όταν η Νέα
Υόρκη φταρνίζεται, η Ευρώπη κρυολογεί”. Πόσο δε μάλλον το σαφώς
μικρότερης δυναμικότητας χρηματιστήριο Αθηνών.
Το χρηματιστήριο Αθηνών από τη γέννησης του πέρασε πολλά
στάδια ώσπου να φτάσει στη δεκαετία του ’90 και να αρχίσει να παίζει
σημαντικό ρόλο στις επενδύσεις. Μετά την απελευθέρωση των
προμηθειών στην Ελλάδα (1995-1996) έφτασε στο ζενίθ του 1998, για να
“γευτεί” τελικά τη χρηματιστηριακή φούσκα (1999). Τώρα πλέον όμως,
αργά και σταθερά το κοινό ξαναποκτά εμπιστοσύνη στην αγορά.

Την ίδια στιγμή ο ρυθμός ανάπτυξης των επενδύσεων στην
Ελλάδα είναι σταθερά θετικός με μικρές διακυμάνσεις. Οι επενδύσεις
που έφτασαν σε αρκετά υψηλά επίπεδα το 2004, τη χρονιά των
Ολυμπιακών Αγώνων, έπεσαν την επόμενη αλλά πλέον δείχνουν να
έχουν ανοδική πορεία, όπως και το χρηματιστήριο.
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Γίνεται λοιπόν εμφανές ότι και η Ελλάδα δε ξεφεύγει από τους
κανόνες

που

ισχύουν

για

τη

σχέση

αλληλεπίδρασης

μεταξύ

χρηματοοικονομικής αγοράς και οικονομικής ανάπτυξης. Πρέπει όμως
να σημειωθεί, ώστε να διασαφηνίσουμε τη σχέση μεταξύ αιτίου-αιτιατού,
ότι οι μελέτες που έχουν γίνει υποστηρίζουν ότι ο βαθμός εξέλιξης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος παρουσιάζει έντονη συσχέτιση με τη
μελλοντική συσσώρευση κεφαλαίου και την ανάπτυξη των οικονομιών,
και άρα προκαλεί την ανάπτυξη και δεν προκαλείται απ’ αυτήν.
(Π. Καλαϊτζιδάκης- Σ. Καλυβίτης, 2002)
Η συσχέτιση λοιπόν μεταξύ της μακροχρόνιας οικονομικής
ανάπτυξης και την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς είναι ισχυρή και θετική
και γίνεται ακόμα ισχυρότερη

από το

βαθμό ανάπτυξης των

χρηματοοικονομικών αγορών και των διαμεσολαβητών υποστηριζόμενη
πάντα από την καλά οργανωμένη δομή του χρηματοοικονομικού
συστήματος

και

των

νομικών

θεσμών

που

το

διευκολύνουν.
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nivgKac Συντμήσεων
N.Y.S.E

New York Stock Exchange

NASDAQ

National Association of Securities Dealers Automated
Quotations system

UNESCO

United Nation Educational Scientific and Cultural
Organization

H.D.I.

United Nation’s Human Development Index

G.D.P.

Gross Domestic Product per Capita

Α.Ε.Π.

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν

Α.Εγ.Π

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Β.Π.Π

Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος

Χ.Α.Α.

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Ο.Ν.Ε

Οικονομική Νομισματική Ένωση
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