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Gamma and gamma neutral = γάμα είναι το ποσοστό της αλλαγής του Δέλτα (delta, βλέπε
λέξη) στο χρόνο σε σχέση με την τιμή του υποκειμένου μέσου. Το Γάμα, που είναι το πρώτο
παράγωγο του Δέλτα, μετρά το ποσοστό της αλλαγής του Δέλτα. Ένα χαρτοφυλάκιο έχει ένα
ουδέτερο γάμα (gamma neutral) εάν οι κινήσεις της αγοράς που αφορούν την τιμή του
περιουσιακού στοιχείου δεν επηρεάζουν τη μεταβολή του δέλτα του χαρτοφυλακίου.
Gateway = πύλη ή δίοδος επικοινωνίας. Στην ορολογία της πληροφορικής σημαίνει το
σύνδεσμο μεταξύ ενός συστήματος Η/Υ και ενός διαφορετικού συστήματος Η/Υ. Μία δικτυακή
πύλη (network gateway) είναι ένα διαδικτυακό σύστημα που ενώνει δύο δίκτυα. Μπορεί να
εγκατασταθεί εξ ολοκλήρου με λογισμικό (software) ή με υλικό (hardware) ή σαν συνδυασμός
και των δύο. Ανάλογα με τον τρόπο εγκατάστασης είναι δυνατόν να λειτουργεί σε κάθε
επίπεδο του προτύπου διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων (βλέπε όρο OSI, Open Systems
Interconnection) από εφαρμογή πρωτοκόλλων μέχρι τη σηματοδοσία χαμηλού επιπέδου (lowlevel signalling).
GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) = βλέπε όρο «World Trade Organisation».
Gearing = μόχλευση. Είναι η σύγκριση των μακροπρόθεσμων δανείων σταθερού επιτοκίου
μιας επιχείρησης με το ενεργητικό της. Γενικά, δύο μέθοδοι χρησιμοποιούνται: α) η μόχλευση
του ισολογισμού υπολογίζεται διαιρώντας τα μακροπρόθεσμα δάνεια με το μετοχικό κεφάλαιο
β) η μόχλευση του λογαριασμού κερδών και ζημιών υπολογίζεται διαιρώντας τις πληρωμές
σταθερού επιτοκίου της περιόδου με τα κέρδη της περιόδου.
General collateral = γενική ασφάλεια ή εγγύηση. Η μη ειδική ασφάλεια (not in demand) που
χρησιμοποιείται σαν εγγύηση σε πράξεις δανεισμού. Αναφέρεται και σαν stock collateral.
Πρόκειται για ομόλογα που αφθονούν στην αγορά αλλά τα οποία δεν τυγχάνουν ενεργητικής
διαπραγμάτευσης. Στον τύπο αυτό ομολόγων κυριαρχούν οι εποχικές εκδόσεις των κρατικών
ομολόγων που εκδίδονται πολύ κάτω από το άρτιο.
General government = γενική κυβέρνηση. Στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ESA 95)
ο όρος περιλαμβάνει την κρατική κεντρική κυβέρνηση, τις τοπικές κυβερνήσεις και τα ταμεία
κοινωνικής ασφάλισης.
Geographic risk = γεωγραφικός κίνδυνος. Είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν ένας
εκδότης χρεογράφων ή επενδυτής περιορίζει τη χρηματοοικονομική του δραστηριότητα σε
συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές στις οποίες μπορεί να συμβεί ένα έκτακτο αρνητικό
γεγονός για την οικονομία αυτών όπως π.χ σεισμός, τυφώνας, έκρηξη ηφαιστείου,
παρατεταμένη ξηρασία, μεταδοτική ασθένεια.

German federal securities = γερμανικά ομοσπονδιακά χρεόγραφα. Η κεντρική υπηρεσία
στην οποία έχει αναθέσει το ομοσπονδιακό υπουργείο οικονομικών την εποπτεία αυτών είναι
το γερμανικό χρηματοδοτικό πρακτορείο (Deutsche Finanzagentur GmbH) ενώ η γερμανική
ομοσπονδιακή τράπεζα (Deutsche Bundesbank) έχει την αρμοδιότητα της έκδοσης των
χρεογράφων. Η τελευταία δημοσιεύει ένα χρονοδιάγραμμα με την ημέρα έκδοσης, τον τύπο
του χρεογράφου και το μέγεθος της νέας έκδοσης για το επόμενο τρίμηνο. Εκδίδονται ημέρα
Τετάρτη με δημοπρασίες ενώ 20% των χρεογράφων της έκδοσης παρακρατείται για τις
ανάγκες των παρεμβάσεων στην αγορά. Μόνο τα μέλη της ομάδας των δημοπρασιών
«Bietergruppe Bundesemissionnen» (πάνω από 40 primary dealers) έχουν δικαίωμα
συμμετοχής στις δημοπρασίες. Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν προσφορές σε
ποσοστά της ονομαστικής αξίας σε πολλαπλάσια του ενός εκατομμυρίου ευρώ με ελάχιστο το
1.000.000 ευρώ. Εφαρμόζονται οι τεχνικές της αμερικανικής ή της ολλανδικής δημοπρασίας.
Τα χρεόγραφα διακρίνονται σε:
1) Bubill (Unverzinsliche Schtzanweisungen ): ομοσπονδιακά γραμμάτια που εκδίδονται κάθε
μήνα, με λήξη 6 μηνών και σε τιμή κατωτέρα της ονομαστικής (discount papers).

2) Schätze (Bundesschätzanweisungen): ομόλογα του ομοσπονδιακού θησαυροφυλακίου
που εκδίδονται κάθε τρεις μήνες (Μάρτιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Δεκέμβριος) στην
ονομαστική τους αξία και έχουν διετή λήξη.
3) BOBL (Bundesobligationen): ομοσπονδιακά ομόλογα που εκδίδονταν κάθε έξη μήνες στην
ονομαστική τους αξία και έχουν πενταετή λήξη. Το 2003 εκδόθηκαν τρεις σειρές (το
Φεβρουάριο, τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο).
4) Bunds (Bundesanleichen): ομοσπονδιακά δάνεια που εκδίδονται κάθε έξη μήνες στην
ονομαστική τους αξία με λήξη από 8 έως 30 χρόνια. Πιο δημοφιλές Bund, το οποίο
αγοράζεται ευρύτατα και από ξένους επενδυτές, είναι το δεκάχρονο με κουπόνια που
πληρώνονται στις 4 Ιανουαρίου και 4 Ιουλίου και ακολουθεί το τριαντάχρονο που εκδίδεται
κάθε δύο ή τρία χρόνια με κουπόνια που πληρώνονται στις ίδιες ανωτέρω ημερομηνίες του
δεκάχρονου.
5) Bundesschatzbriefe: ομοσπονδιακά αποταμιευτικά ομόλογα σε ονομαστικά ποσά των 50
ευρώ ή μεγαλύτερα που απευθύνονται στο ευρύ κοινό και στα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα.
Εκδίδονται σε δύο τύπους: 1) Tύπος Α’. Έχει λήξη έξη ετών με ετήσια καταβολή του τόκου 2)
Τύπος Β’. Έχει λήξη επτά ετών και ο τόκος αυξάνεται σταδιακά υπολογιζόμενος και επί του
τόκου της προηγούμενης περιόδου καταβολής παρέχοντας στους κατόχους κίνητρο για τη
διακράτηση του τίτλου μέχρι τη λήξη. Είναι, όμως, callable δηλαδή ανακλητό. Ο εκδότης
μπορεί να το ανακαλέσει σε περίπτωση αλλαγής των όρων της αγοράς και ιδιαίτερα σε
μεγάλη μεταβολή των επιτοκίων.
6) Finanzierungsschätze: χρηματοδοτικά χρεόγραφα του ομοσπονδιακού θησαυροφυλακίου
με λήξη 12 ή 24 μηνών. Εκδίδονται περίπου κάθε μήνα κάτω της ονομαστικής αξίας (discount
papers). Μπορούν να αγορασθούν από οποιονδήποτε εκτός από πιστωτικά ιδρύματα. Το
ελάχιστο ποσό είναι 500 ευρώ και το ανώτατο 250.000 ευρώ.
GfK (Growth from Knowledge) Group = επιχειρηματικός όμιλος της Γερμανίας με έδρα τη
Νυρεμβέργη, με 120 θυγατρικές εταιρίες, γραφεία και συμμετοχές και 7.500 υπαλλήλους σε
περισσότερες από 60 χώρες του κόσμου. Είναι ένα σημαντικό ερευνητικό ίδρυμα των αγορών
και παρέχει πληροφόρηση σε πελάτες από τη βιομηχανία, το λιανικό εμπόριο, τον τομέα των
υπηρεσιών και της υγείας και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας που τη χρησιμοποιούν για
marketing και τη λήψη κρίσιμων επιχειρηματικών αποφάσεων. Δημοσιεύει, μεταξύ άλλων
● τις οικονομικές προοπτικές (economic outlook), ένα δείκτη για την οικονομία της Γερμανίας
και της Ευρωζώνης που βασίζεται σε ένα ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε καταναλωτές
και περιέχει την ερώτηση: ποια είναι η γνώμη σας για τη γενική οικονομική κατάσταση
(βελτιώνεται – παραμένει στάσιμη – επιδεινώνεται;)
● το καταναλωτικό κλίμα (consumer climate) που βασίζεται σε ερωτηματολόγιο που
απευθύνεται σε 2.000 ιδιώτες καταναλωτές της Ευρωζώνης. Η έρευνα χρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιέχει γραφήματα, προβλέψεις και λεπτομερή σχόλια για
τους σχετικούς δείκτες. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει πληροφόρηση για τις τάσεις της
καταναλωτικής δαπάνης σε 20 διαφορετικούς κλάδους των καταναλωτικών αγαθών και των
αγορών υπηρεσιών.
Gift card = κάρτα δώρων. Είναι μία πιστωτική ή χρεωστική κάρτα για το λιανεμπόριο που
συνδυάζει τις απλές λειτουργίες των πλαστικών καρτών με προσφορές από τους εμπόρους
όπως εκπτώσεις, χρηματοδοτικές διευκολύνσεις και χορήγηση δώρων για αγορές πάνω από
ορισμένο ποσό ή έκδοση επιταγών για τη δωρεάν κάλυψη ενός μέρους του τιμήματος.
Εκδίδονται και ανά κατηγορία πελατών στόχων όπως για τα παιδιά, τους νέους ή όσους
εορτάζουν ή έχουν γενέθλια, για τα εστιατόρια, τα κέντρα διασκέδασης, τις διακοπές και τα
αεροπορικά ταξίδια. Συνήθως, οι κάρτες δώρων είναι κάρτες προπληρωμής (Prepaid Cards)
που είναι φορτωμένες με ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, συνήθως από 10 μέχρι 5.000
ευρώ, για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Δεν δίνουν τη δυνατότητα ανάληψης μετρητών
από τράπεζες και ATMs. Μερικές κάρτες δώρων παρέχονται δωρεάν από τους εκδότες
κανονικών καρτών στην περίπτωση που ξεπεράσουν με αυτές ένα όριο αγορών και
συγκεντρώσουν τα αναγκαία πιστωτικά σημεία (credit points). Γενικά, οι gift cards παρέχονται
σαν κίνητρο αγορών και αποτελούν ένα μέρος της στρατηγικής marketing μιας επιχείρησης.
Gilts edged market = η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου στην οποία διαπραγματεύονται τα
κυβερνητικά ομόλογα (gilts, βλέπε επόμενη λέξη).

Gilts = κυβερνητικά ομόλογα του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκδίδονται από το Debt
Management Office (DMO, βλέπε όρο) και διακρίνονται σε:
 shorts or conventional = βραχυπρόθεσμα ή συμβατικά με λήξη μέχρι 5 έτη
 mediums = μεσοπρόθεσμα με λήξη από 5 έως 15 έτη
 longs = μακροπρόθεσμα με λήξη πάνω από 15 χρόνια
 undated gilts = με μη προσδιορισμένη λήξη
 rump gilts = με προσδιορισμένη την ημερομηνία αποπληρωμής
 Index-linked gilts = ομόλογα συνδεόμενα με δείκτες ή δεικτοποιημένα ομόλογα.
Gilts εκδίδονται και από την κυβέρνηση της Ιρλανδίας.
Ginnie Mae (Government National Mortgage Association) = ιδρύθηκε το 1968 σαν εταιρία
που ανήκει κατά 100% στο Υπουργείο Στέγασης και Οικιστικής Ανάπτυξης των ΗΠΑ και έχει
σαν κύριο σκοπό την παροχή εγγυήσεων για την έγκαιρη πληρωμή του κεφαλαίου και των
τόκων ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων που παρέχονται σε αγοραστές μέτριου ή χαμηλού
εισοδήματος. Η Ginnie Mae αγοράζει ενυπόθηκα στεγαστικά ομόλογα (mortgage back
securities, MBS) που εκδίδονται από εγκεκριμένα στεγαστικά χρηματοδοτικά ιδρύματα και
ασφαλίζονται από την Ομοσπονδιακή Στεγαστική Διοίκηση (Federal Housing Administration,
FHA), την Αγροτική Στεγαστική Υπηρεσία (Rural Housing Service, RHS) και από τη
Διεύθυνση Υποθέσεων των Βετεράνων (Department of Veterans Affairs, VA). Στη συνέχεια τα
μετατρέπει σε ομόλογα και τα πωλεί σε επενδυτές. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζει συνεχή
ρευστότητα στα στεγαστικά ιδρύματα. Επειδή τα ομόλογα αυτά είναι πλήρως εγγυημένα από
το κράτος, αποφέρουν μικρότερο τόκο συγκριτικά με τις άλλες εκδόσεις MBS.
Global bonds = παγκόσμια ομόλογα. Τα ομόλογα μιας κυβέρνησης, ενός υπερεθνικού
οργανισμού ή μιας επιχείρησης που εκδίδονται ταυτόχρονα σε πολλές διεθνείς αγορές όπως
π.χ στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, τη Φρανκφούρτη και το Τόκιο. Το πρώτο παγκόσμιο ομόλογο
εκδόθηκε το 1989 από την Παγκόσμια Τράπεζα, το πρώτο εταιρικό παγκόσμιο ομόλογο το
1992 και το πρώτο εταιρικό παγκόσμιο ομόλογο των ΗΠΑ το 1996. Μέχρι το έτος 2001, είχαν
αντληθεί από τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω αυτών
των ομολόγων.
~ Τα παγκόσμια ομόλογα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
▪ είναι πλήρως ανταλλάξιμα (fungible) διότι είναι διαπραγματεύσιμα σε πολλές διεθνείς αγορές
χωρίς απολύτως κανένα περιορισμό
▪ πωλούνται ταυτόχρονα σε πολλές αγορές όπως στις αγορές των ΗΠΑ και της ζώνης του
ευρώ στην ίδια τιμή
▪ προσφέρονται σε μεγάλες ποσότητες και συνήθως σε πολλές σειρές (tranches)
διαφορετικού μεγέθους και διαφόρων λήξεων. Οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατέχουν τη μερίδα
του λέοντος στα διεθνή εταιρικά ομόλογα με το 70% των εκδόσεων. Η τιμή προσφοράς,
σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ, πρέπει να είναι η ίδια για την εγχώρια και τη διεθνή
αγορά.
~ Ο διακανονισμός των διεθνών ομολόγων πραγματοποιείται: 1) για τα ομόλογα που
εκδίδουν επιχειρήσεις ή κρατικές υπηρεσίες των ΗΠΑ μέσω του DTC (Depository Trust
Company) 2) στην Ευρώπη μέσω της Clearstream ή της Euroclear. Οι δύο τελευταίες όσον
αφορά ομόλογα των ΗΠΑ προβαίνουν στο διακανονισμό αυτών μέσω του DTS στο οποίο
τηρούν λογαριασμούς ομολόγων και μετρητών. Η συγκεντροποίηση του διακανονισμού μόνο
στους ανωτέρω τρεις οίκους καθιστά τα παγκόσμια ομόλογα λιγότερα δαπανηρά όσον αφορά
τις προμήθειες διαμεσολάβησης και την ταχύτητα του συμψηφισμού και διακανονισμού. Κατά
συνέπεια, οι διεθνείς επενδυτές μάλλον θεωρούν τα διεθνή ομόλογα ελκυστικά λόγω της
υψηλής ρευστότητας, του μικρού κόστους των σχετικών διασυνοριακών συναλλαγών και του
μεγάλου ωραρίου της διαπραγμάτευσης (συνήθως 23 ώρες την ημέρα).
~ Τα παγκόσμια ομόλογα διακρίνονται και στις εξής μορφές:
▪ Classical Global Note, CGN = κλασικός παγκόσμιος τίτλος ή ομόλογο. Είναι ιστορικά η
αρχική μορφή του παγκόσμιου ομολόγου που εκδιδόταν όχι στον κομιστή (non-bearer
security) δηλαδή ήταν ονομαστικό ομόλογο ή αποϋλοποιημένος τίτλος (registered or dematerialised). Βασίζεται σε κατάθεση του τίτλου σε ένα κοινό αποθετήριο τίτλων (Common
Depositary) για λογαριασμό ενός διεθνούς κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (International
Central Securities Depository, ICSD). Τα κοινά αποθετήρια τίτλων παρέχουν φύλαξη και

υπηρεσίες διαχείρισης ενώ καταγράφουν το εναπομένον θεωρητικό ποσό (notional
outstanding amount) της έκδοσης. Αργότερα, εκδόθηκαν και κλασικά ομόλογα στον κομιστή
οπότε τα κοινά αποθετήρια τίτλων ή οι εξουσιοδοτημένες από αυτά εταιρίες ήσαν νομικά οι
ιδιοκτήτες αυτών των ομολόγων.
▪ New Global Note, NGN = νέος παγκόσμιος τίτλος ή ομόλογο. Η δομή του νέου τίτλου
αντιγράφει αυτή του κλασικού τίτλου με τις ακόλουθες διαφορές: 1) εφαρμόζεται μόνο στα
παγκόσμια ομόλογα στον κομιστή 2) το εναπομένον ποσό της έκδοσης καθορίζεται και
τηρείται ηλεκτρονικά από διεθνή κεντρικά αποθετήρια τίτλων 3) η νομική ιδιοκτησία δεν ανήκει
σε κοινά αποθετήρια τίτλων τα οποία και δεν έχουν ρόλο στη φύλαξη των τίτλων. Αυτός ο
ρόλος έχει ανατεθεί σε ένα κοινό θεματοφύλακα (Common Safekeeper, CSK) που είναι ή το
Euroclear ή το Clearstream 4) ενώ ένα κοινό αποθετήριο τίτλων μπορεί να παρέχει υπηρεσίες
διαχείρισης σε ένα NGN σαν ένας νέος κοινός παροχέας υπηρεσιών (Common Service
Provider, CSP), πρέπει να ορισθεί από ένα κοινό θεματοφύλακα (CSK) δηλαδή το Euroclear
ή το Clearstream 5) εισάγει την έννοια της αποτελεσματικότητας με σκοπό να εξασφαλίσει
πως κάθε NGN, το οποίο πρόκειται να διατεθεί σαν ασφάλεια δανείου, φέρει τουλάχιστον μία
αυθεντική υπογραφή και την άμεση συμφωνία μεταξύ του ιδιώτη και του διεθνούς κεντρικού
αποθετηρίου τίτλων (ICSD) που απαιτεί όπως το NGN είναι διαθέσιμο για διακανονισμό με το
διεθνές κεντρικό αποθετήριο τίτλων (ICSD).
~ Από την 1η Ιανουαρίου 2007 τα διεθνή χρεόγραφα με μορφή τίτλων στον κομιστή που
εκδίδονται μέσω διεθνών κεντρικών αποθετηρίων αξιών θα είναι αποδεκτά σαν ασφάλεια στις
πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος μόνο εφόσον εκδίδονται με τη μορφή
των νέων ενιαίων τίτλων (New Global Notes - NGN) και είναι κατατεθειμένα σε κοινό
θεματοφύλακα που είναι ένα διεθνές κεντρικό αποθετήριο αξιών ή, κατά περίπτωση, κεντρικό
αποθετήριο αξιών ανταποκρινόμενο στα ελάχιστα πρότυπα που θέτει η ΕΚΤ.
Τα διεθνή χρεόγραφα με τη μορφή τίτλων στον κομιστή, που έχουν εκδοθεί με τη μορφή
κλασικών ενιαίων τίτλων (Classical Global Notes - CGN) πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007
και οι κατά γένος ορισμένοι (fungible) τίτλοι που εκδίδονται υπό τον ίδιο κωδικό ISIN από την
παραπάνω ημερομηνία και εξής θα εξακολουθήσουν να είναι αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία
μόνο μέχρι τη λήξη τους.
Globalisation = παγκοσμιοποίηση. Η διαδικασία που καθιστά τις εμπορικές και
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες υπερβολικά διεθνείς σαν αποτέλεσμα της κατάργησης
των τελωνειακών και οικονομικών εμποδίων και της εισαγωγής της σύγχρονης πληροφορικής
και των τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών. Σαν χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρονται: α) η
αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών περισσότερο από την αύξηση του ΑΕΠ όπως
στην Ε.Ε. όπου από 19,7% το 1960 ο όγκος των εξαγωγών αυξήθηκε το 1996 κατά 30% και
της ίδιας περιόδου στις ΗΠΑ από 5,2% σε 11,6% και β) η αύξηση του μέσου ημερήσιου
τζίρου στις παγκόσμιες αγορές συναλλάγματος από 600 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το
1989 σε 1,88 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2003. Η παγκοσμιοποίηση στηρίχθηκε στη νέα
τεχνολογία που επέτρεψε την ταχύτατη κυκλοφορία των κεφαλαίων, τις συμφωνίες
απελευθέρωσης των αγορών στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Oργανισμού Εμπορίου και την
πολιτική κατάρρευση του ανατολικού συνασπισμού.
▪ Oι υπέρμαχοι του φαινομένου υποστηρίζουν ότι μέσω της διασύνδεσης των αγορών
επιταχύνθηκαν οι οικονομικές εξελίξεις και η αναπτυξιακή διαδικασία, προσφέρθηκαν φθηνά
κεφάλαια ώστε να γίνουν επενδύσεις και μέσω των δορυφορικών συστημάτων οι αντιδράσεις
στα πολιτικά γεγονότα ήταν άμεσες.
▪ Oι επικριτές τονίζουν ότι υπήρξε δημιουργός παγκόσμιων ή περιφερειακών
χρηματοοικονομικών κρίσεων με αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση και δημιούργησε
σημαντικές ανισότητες με την τρομακτική συσσώρευση κεφαλαίου. Επικαλούνται την Έκθεση
του 1999 και σχετική έρευνα του OΗΕ όπου πράγματι αναφέρονται εντυπωσιακά στοιχεία: α)
η περιουσία των 225 πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο φθάνει το 1 τρισεκατομμύριο
δολάρια που ισοδυναμεί με το εισόδημα του 47% των φτωχότερων εργαζομένων του
πλανήτη, β) το ετήσιο εισόδημα των τριών πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου προσεγγίζει
το ποσό που απαιτείται για την παγκόσμια διατροφή, εκπαίδευση και περίθαλψη, γ) ένα παιδί
που ζει στις ΗΠΑ, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο καταναλώνει 50 φορές περισσότερο απ'
ότι 50 παιδιά μιας φτωχής τριτοκοσμικής χώρας, δ) το 1965 το μέσο κατά κεφαλή εισόδημα
των επτά ισχυρότερων βιομηχανικών κρατών ήταν 20 φορές μεγαλύτερο εκείνου των επτά
φτωχότερων κρατών ενώ το 1997 39 φορές μεγαλύτερο. Σήμερα, ακόμα και οι επικριτές δεν
προτείνουν την κατάργηση της παγκοσμιοποίησης αλλά τη λήψη διορθωτικών μέτρων όπως
ενιαία πολιτική για τον περιορισμό της φτώχειας, την πρόληψη της καταστροφής του

περιβάλλοντος, αμυντικούς μηχανισμούς πρόληψης των οικονομικών κρίσεων, έγκαιρη και
ουσιαστική βοήθεια στις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ενώ δεν φαίνεται ότι βρήκε
απήχηση η πρόταση του J. Tobin για την επιβολή φόρου στις κερδοσκοπικές κινήσεις
κεφαλαίων ώστε να αποθαρρυνθούν οι πολύ βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις αφού θα
μπορούσε να εφαρμοσθεί αποτελεσματικά μόνο σε υπερεθνικό επίπεδο μετά από ευρεία
διεθνή συναίνεση.
Gold Agreement = βλέπε όρο «Central Bank Gold Agreement».
Gold bars = πλάκες χρυσού με μία καθαρότητα σε χρυσό 99,5% που τηρούνται στις
κεντρικές τράπεζες ή διαπραγματεύονται από τους επενδυτές. Διακρίνονται σε: α) cast bars =
χυτές πλάκες. Κατασκευάζονται από καθαρό χρυσό που χύνεται μέσα σε μία ράβδο ώστε να
λάβει το επιθυμητό σχήμα β) minted bars = κομμένες πλάκες. Κατασκευάζονται από φύλλα
χρυσού που έχουν κοπεί σε συγκεκριμένες διαστάσεις και φέρουν χαραγμένα τα
χαρακτηριστικά τους γ) ChipGold bars = μικροσκοπικές χρυσές πλάκες. Είναι μία σχετικά νέα
μορφή πλακών χρυσού που αποτελείται από μία μικρή ράβδο ενός έως είκοσι γραμμαρίων σε
μία σφραγισμένη και πιστοποιημένη συσκευασία στο μέγεθος μιας πιστωτικής κάρτας και
προσφέρονται σαν δώρα σε ονομαστικές εορτές ή επ’ ευκαιρία των Χριστουγέννων και του
νέου έτους ή άλλων επετείων.
Cast bars

Minted bars

ChipGold bars

Gold bond = ομόλογο χρυσού. Είναι το ομόλογο που εκδίδεται από εταιρίες εξόρυξης
χρυσού και είναι εγγυημένο από τα σε χρυσό διαθέσιμα αυτών των εταιριών. Φέρει
κυμαινόμενο επιτόκιο που εξαρτάται από τη διακύμανση των τιμών του χρυσού. Είναι ένας
τρόπος χρηματοδότησης που καλύπτει το κόστος εξόρυξης του χρυσού μέχρι αυτός να
πωληθεί και η σχετική εταιρία να αποκτήσει ρευστότητα.
Gold Card = χρυσή κάρτα. Μία πλαστική κάρτα πληρωμής που παρέχει στον κάτοχό της
μεγαλύτερο όριο δαπάνης από τις κοινές κάρτες. Μπορεί να συνοδεύεται και με άλλες
δανειστικές διευκολύνσεις. Εκδίδονται προς καλούς πελάτες που διαθέτουν υψηλό εισόδημα.
Οι κάρτες αυτές μπορεί να είναι χρεωστικές ή πιστωτικές.
gold clause = ρήτρα χρυσού. Προβλέπει την αποπληρωμή ενός χρέους σε χρυσό ή σε
όρους χρυσού. Σημαίνει και την πρόσδεση της αξίας μιας πίστωσης σε αυτή του χρυσού ή
της τιμής ενός χρυσού νομίσματος.
Golden Share = χρυσή μετοχή. Είναι μία ονομαστική μετοχή που παρέχει για ορισμένο
χρονικό διάστημα από την έκδοσή της (πχ για ένα μέχρι 10 χρόνια) προνομιακά δικαιώματα
στον κάτοχο αυτής στη γενική συνέλευση των μετόχων όπως το δικαίωμα της αρνησικυρίας
(veto) σε ορισμένες περιπτώσεις όπως πχ στην πώληση μετοχών σε ιδιώτες πάνω από ένα
ορισμένο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου ή σε άλλες αποφάσεις στρατηγικού χαρακτήρα
και ιδιαίτερα για την παροχή υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια και σε όλους τους πολίτες και
επιχειρήσεις. Συνήθως εκδίδεται κατά την ιδιωτικοποίηση δημοσίων επιχειρήσεων υπέρ του
δημοσίου. Ο όρος καθιερώθηκε το 1980, όταν η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου
εξέδωσε και διακράτησε χρυσές μετοχές σε εταιρίες που ιδιωτικοποίησε. Η Ρωσία εξέδωσε
χρυσή μετοχή (Zolotaya Aktsiya ή "Золотая Акция" στη ρωσική γλώσσα) με νόμο που
πρότεινε την 16.11.1992 ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κατά τη διαδικασία της
ιδιωτικοποίησης κυβερνητικών επιχειρήσεων και της μετατροπής τους σε μετοχικές εταιρίες.

Το 2003, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε χρυσές μετοχές κατά την
ιδιωτικοποίηση της Αρχής των Βρετανικών Αεροδρομίων (BAA plc, British Airports Authority).
Αυτή η ενέργεια κρίθηκε παράνομη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διότι ήταν αντίθετη με την
αρχή της ελεύθερης κίνησης των κεφαλαίων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο έκρινε, επίσης, παράνομες παρόμοιες πρακτικές που ακολούθησαν οι
κυβερνήσεις της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και πρόσφατα των Κάτω Χωρών
σχετικά με την ιδιωτικοποίηση το 1998 της εταιρίας ΤΝΤ προκειμένου να διασφαλιστεί η
ταχυδρομική κάλυψη ολόκληρης της επικράτειας. Η μοναδική περίπτωση που κρίθηκε νόμιμη
ήταν της χρυσής μετοχής της κυβέρνησης του Βελγίου στην ιδιωτικοποιηθείσα επιχείρηση
ενέργειας Distrigaz.
Gold fixing in London = η διαδικασία του καθορισμού της τιμής του χρυσού με βάση τη
ζήτηση και την προσφορά. Αυτό συμβαίνει από την 12.9.1919 δύο φορές την ημέρα, στο
Λονδίνο, στις 10:30 π.μ και 3 μ.μ. Η συνεδρίαση διεξάγεται στα γραφεία της εταιρίας N M
Rothschild & Sons Ltd και συμμετέχουν 5 μέλη. Στην αρχή ο Πρόεδρος, που εκπροσωπεί τη
N M Rothschild & Sons Ltd, αναγγέλλει μία τιμή ανοίγματος προς τα άλλα 4 μέλη που
κοινοποιούν την τιμή αυτή στα dealing rooms των τραπεζών τους {1) Deutsche Bank Sharps
Pixley, 2) Midland Bank, 3) Republic Mase Bank και 4) Standard Chartered Bank-Mocatta
Group}. Αυτά με τη σειρά τους γνωστοποιούν την τιμή στους πελάτες τους που καταθέτουν
προσφορές αγοράς ή πώλησης. Ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση διαμορφώνεται η
τιμή του χρυσού.
Gold price all time high = η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του χρυσού. Είχε σημειωθεί
την 21.1.1980 όταν η τιμή όψεως είχε φθάσει τα 850 δολάρια η ουγκιά και η προθεσμιακή
τιμή τα 873 δολάρια.
▪ Το ρεκόρ παρέμεινε άθικτο επί 28 χρόνια. Καταρρίφθηκε για την τιμή όψεως τη 2.1.2008
φθάνοντας τα 859,30 δολάρια η ουγκιά και για το προθεσμιακό συμβόλαιο με παράδοση το
Φεβρουάριο την 8.1.2008 όπου ενδοσυνεδριακά έφθασε μέχρι και τα 883,80 δολάρια.
▪ Στη συνέχεια, λόγω της παρατεινόμενης παγκόσμιας πιστωτικής κρίσης που προήλθε από
την κατάρρευση της ενυπόθηκης στεγαστικής αγοράς υψηλού κινδύνου των ΗΠΑ (sub-prime
mortgage market), της τάσης καταφυγής σε ασφαλή λιμένα, της υψηλής ζήτησης και της
περιορισμένης προσφοράς και της οικονομικής επιβράδυνσης πραγματοποίησε αλλεπάλληλα
ρεκόρ για να φθάσει την 1.2.2008 η τιμή όψεως (spot) στα 936,50 δολάρια η ουγκιά και η
προθεσμιακή τιμή με παράδοση τον Απρίλιο στα 940,30 δολάρια. Νέο ιστορικό υψηλό
καταγράφηκε την 21.2: στην αγορά όψεως (spot) έφθασε μέχρι και τα 952,10 δολάρια η
ουγκιά και στην προθεσμιακή αγορά με παράδοση τον Απρίλιο μέχρι και τα 957,10 δολάρια.
Την 27.2.2008 καταγράφηκε νέο υψηλό όλων των εποχών: στην αγορά όψεως (spot) έφθασε
μέχρι και τα 964,70 δολάρια η ουγκιά και στην προθεσμιακή αγορά με παράδοση τον Απρίλιο
μέχρι και τα 963,30 δολάρια. Την 28.2.2008 σημειώθηκε διπλό ιστορικό υψηλό: στην αγορά
όψεως έφθασε μέχρι και τα 966,70 δολάρια η ουγκιά και στην προθεσμιακή αγορά με
παράδοση τον Απρίλιο μέχρι και τα 969,50 δολάρια. Την 29.2.2008 σημειώθηκε διπλό
ιστορικό υψηλό: στην αγορά όψεως έφθασε μέχρι και τα 975,90 δολάρια η ουγκιά και στην
προθεσμιακή αγορά με παράδοση τον Απρίλιο μέχρι και τα 978,50 δολάρια.
▪ Την 3.3.2008 σημειώθηκε διπλό ιστορικό υψηλό: στην αγορά όψεως έφθασε μέχρι και τα
989,30 δολάρια η ουγκιά και στην προθεσμιακή αγορά με παράδοση τον Απρίλιο μέχρι και τα
992 δολάρια. Την 5.3 σημειώθηκε διπλό ιστορικό υψηλό: στην αγορά όψεως έφθασε μέχρι και
τα 993,70 δολάρια ενώ στην προθεσμιακή αγορά με παράδοση τον Απρίλιο έφθασε
ενδοσυνεδριακά μέχρι και τα 995,20 δολάρια. Την 13.3.2008 σημειώθηκε διπλό ιστορικό
υψηλό: στην αγορά όψεως (spot) έφθασε μέχρι και τα 999,90 δολάρια ενώ στην προθεσμιακή
αγορά με παράδοση τον Απρίλιο έφθασε ενδοσυνεδριακά μέχρι και τα 1.001,50 δολάρια
σπάζοντας το φράγμα των 1.000 δολαρίων. Την 14.3 σημειώθηκε διπλό ιστορικό υψηλό:
στην αγορά όψεως (spot) έφθασε μέχρι και τα 1.007,10 δολάρια ενώ στην προθεσμιακή
αγορά με παράδοση τον Απρίλιο έφθασε ενδοσυνεδριακά μέχρι και τα 1.009 δολάρια.Την
17.3.2008 σημειώθηκε διπλό ιστορικό υψηλό: στην αγορά όψεως (spot) έφθασε μέχρι και τα
1.030,80 δολάρια ενώ στην προθεσμιακή αγορά με παράδοση τον Απρίλιο έφθασε
ενδοσυνεδριακά μέχρι και τα 1.033,90 δολάρια.
Gold standard = ο χρυσός κανόνας. Το πρώτο σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών
σύμφωνα με το οποίο το νόμισμα ήταν μετατρέψιμο σε χρυσό σε ορισμένη τιμή και
αντίστροφα και επιτρεπόταν η ελεύθερη εξαγωγή του χρυσού στο εξωτερικό. Τα νομίσματα

είχαν μια κεντρική ισοτιμία έναντι του χρυσού και με βάση αυτή την ισοτιμία προέκυπταν οι
διμερείς ισοτιμίες των νομισμάτων. Επόμενα, ήταν ένα σύστημα σταθερών συναλλαγματικών
ισοτιμιών. Oι ΗΠΑ προσχώρησαν στο σύστημα το 1879, το οποίο λειτούργησε ικανοποιητικά
μέχρι τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά από αυτόν παρατηρήθηκε ευρεία διακύμανση των
νομισμάτων σε σχέση με την τιμή του χρυσού και παρεμβάσεις των κερδοσκόπων στο
μηχανισμό. Πολλές χώρες και κύρια οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία,
αναγκάσθηκαν να επιστρέψουν στον χρυσό κανόνα. Το σύστημα τροποποιήθηκε με τις
συμφωνίες του Μπρέττον Γουντς, το 1944, ενώ το νόμισμα των ΗΠΑ ήταν το μόνο που
παρέμεινε μετατρέψιμο σε χρυσό μέχρι το 1971.
Goodwill = η φήμη της επιχείρησης. Πρόκειται για την αξία της επιχείρησης που υπερβαίνει
τα καθαρά στοιχεία του ενεργητικού. Αντανακλά την αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων
όπως τη φήμη, το σήμα κατατεθέν, τις καλές σχέσεις με τους πελάτες, την επαγγελματικότητα
και ηθική των υπαλλήλων και άλλους παράγοντες που βελτιώνουν την προς τα έξω εικόνα
της επιχείρησης. Διακρίνεται σε: α) συμφυή φήμη (inherent goodwill) που αντανακλά τα θετικά
χαρακτηριστικά της επιχείρησης και είναι δύσκολο να αποτιμηθεί. Αυτό το είδος της φήμης
δεν εμφανίζεται στον ισολογισμό β) εξαγορασθείσα φήμη (purchased goodwill) η οποία είναι η
επί πλέον αξία πέραν του ευλόγου τιμήματος εξαγοράς των καθαρών περιουσιακών
στοιχείων μιας επιχείρησης. Άλλως, goodwill είναι μία λογιστική έννοια που περιγράφει την
αξία μιας επιχείρησης που δεν έχει σχέση με τα πάγια υλικά ή απτά περιουσιακά στοιχεία
αυτής.
GPS, Global Positioning System = παγκόσμιο σύστημα ανίχνευσης θέσης. Είναι ένα
δορυφορικό σύστημα πλοήγησης για τον εντοπισμό της θέσης ενός πλοίου ή αεροσκάφους
σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και αν ευρίσκεται. Αποτελείται από 24 δορυφόρους σε
τροχιά που περιφέρονται πάνω από τη γη με τέτοιο τρόπο ώστε σε κάθε λεπτό 6 από αυτούς
να είναι σε θέση να εντοπίζουν τη θέση του αντικειμένου. Πρόσφατα, είναι διαθέσιμο και
στους οδηγούς των αυτοκινήτων οι οποίοι μπορούν να γνωρίζουν σε πιο σημείο ευρίσκονται.
Εάν συνοδεύεται από ένα χάρτη υγρών κρυστάλλων (LCD) δείχνουν στον οδηγό τη διαδρομή
προκειμένου να φθάσουν στον τόπο προορισμού. Χρησιμοποιείται και για τον εντοπισμό
κλαπέντων αυτοκινήτων.
Grace period = περίοδος χάριτος. Η περίοδος που έχει συμφωνηθεί σε μία σύμβαση δανείου
από την υπογραφή της μέχρι την ημερομηνία έναρξης καταβολής των τοκοχρεολυτικών
δόσεων. Στη διάρκεια αυτής δεν αποπληρώνεται το χρέος χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε
ποινής.
“Greeks” = μία σειρά από συντελεστές ευαισθησίας που μέσω μαθηματικών μεθόδων
μετρούν την έκθεση στον κίνδυνο που συνδέεται με τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης
(options) και άλλα παράγωγα. Αποκαλούνται Greeks διότι απεικονίζονται με γράμματα της
ελληνικής αλφαβήτου. Βλέπε όρους: Alpha, Beta, Delta, Gamma, Kappa, Lambda, Theta και
Vega.
Greenback = λαϊκή λέξη για το τραπεζογραμμάτιο του δολαρίου ΗΠΑ. Το δολάριο ΗΠΑ
εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών και τυπώνεται στην Ουάσινγκτον από το Γραφείο
Χάραξης και Τύπωσης (Bureau of Engraving and Printing).
Grey market = γκρίζα αγορά. Μία ανεπίσημη αγορά όπου νέες εκδόσεις μετοχών
αγοράζονται και πωλούνται πριν καταστούν διαθέσιμες για διαπραγμάτευση στο
χρηματιστήριο.
Grid = ηλεκτρικό δίκτυο, δικτυωτό πλέγμα. Είναι μία δομή δικτύων που οι βρόγχοι του
συνδέονται σε δισδιάστατη ή τρισδιάστατη απόληξη. Στον κόσμο του Internet αναφέρεται σαν
η νεότερη γενιά του διαδικτύου. Ο σχεδιασμός του νέου πανίσχυρου διαδικτύου (Grid
computing) άρχισε το 2001 από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικής Έρευνας CERN (Centre
européen de recherche nucleaire, European Organisation for Nuclear Research) με έδρα τη
Γενεύη και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το καλοκαίρι του 2008. Στο πρόγραμμα
συμμετείχαν 300 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και είκοσι εκτός Ευρώπης. Είναι 10.000 φορές
ταχύτερο από το Internet, έχει δυνατότητα μεταφοράς ολογραμμάτων δηλαδή τρισδιάστατων
και στερεοσκοπικών εικόνων υψηλής ευκρίνειας, κατεβάζει σε ελάχιστα δευτερόλεπτα

τεράστια αρχεία από όλα τα μέρη του πλανήτη και κινηματογραφικές ταινίες και παιγνίδια
ταυτόχρονα σε εκατομμύρια χρήστες. Αρχικά εγκαταστάθηκαν 55.000 διακομιστές (servers)
που μέχρι το 2010 θα έχουν αυξηθεί σε 200.000. Σημαντική θα είναι η συμβολή του στην
ιατρική επιστήμη όπου θα ανταλλάσσονται ιατρικές πληροφορίες και στοιχεία σε απίστευτες
ποσότητες και γενικά θα χειρίζεται ένα όγκο δεδομένων η αποθήκευση του οποίου θα
απαιτούσε 56.000.000 ψηφιακούς δέκτες.
Gridlock = κλείσιμο πλέγματος. O όρος συναντάται σε ένα σύστημα μεταφοράς κεφαλαίων ή
χρεογράφων στο οποίο η αδυναμία εκτέλεσης ορισμένων εντολών λόγω έλλειψης κεφαλαίων
ή χρεογράφων εμποδίζει ένα σημαντικό αριθμό άλλων εντολών, που προέρχονται από
άλλους συμμετέχοντες, να εκτελεσθούν.
Gross Domestic Product (GDP) = Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Το τελικό σύνολο
των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγεται από την οικονομία της χώρας, μέσα στα
εδαφικά της όρια, από κατοίκους και μη κατοίκους ανεξάρτητα της κατανομής του σε εγχώριες
ή ξένες απαιτήσεις. Δηλαδή δεν περιλαμβάνεται το καθαρό εισόδημα που προέρχεται από το
εξωτερικό ενώ εκπίπτουν από αυτό οι έμμεσοι φόροι μείον τις επιδοτήσεις.
Gross National Product (GNP) = ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Το συνολικό εγχώριο και ξένο
προϊόν που ανήκει σε κατοίκους της χώρας. Περιλαμβάνει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
(ΑΕΠ) και επιπρόσθετα το εισόδημα κατοίκων που προέρχεται από το εξωτερικό
αφαιρουμένου του εισοδήματος που προκύπτει από την εγχώρια οικονομία αλλά οφείλεται
στο εξωτερικό.
Groups of 2, 3, 6, 7, 8, 10 and 20 countries = οι ομάδες των 2,3, 6, 7, 8, 10 και 20 κρατών.
● G7 είναι η ομάδα των 7 πιο προηγμένων βιομηχανικά κρατών (ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία,
Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία). Συνέρχεται μια φορά το χρόνο ή έκτακτα για να
εξετάσει την παγκόσμια οικονομική και χρηματοοικονομική κατάσταση.
● G8 είναι το G7 πλέον της συμμετοχής της Ρωσίας. Εξετάζει την παγκόσμια οικονομική και
χρηματοοικονομική κατάσταση, όμως, όπως απέδειξε η κρίση στο Κοσσυφοπέδιο μετετράπη
και σε πολιτικό διευθυντήριο.
● G10 είναι η ομάδα των 10 που αποτελείται από τα κράτη που μετέχουν στο G7 πλέον των
Κάτω Χωρών, του Βελγίου, της Ελβετίας και της Σουηδίας. Ασχολείται με την παγκόσμια
οικονομική κατάσταση.
● G20 είναι η ομάδα των 20 κρατών που συνήλθε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 1999
στο Βερολίνο και αποτελείται από τα κράτη μέλη του G7 πλέον της Αργεντινής, Αυστραλίας,
Βραζιλίας, Κίνας, Ινδίας, Ινδονησίας, Μεξικού, Ρωσίας, Σαουδικής Αραβίας, Νοτίου Αφρικής,
Νοτίου Κορέας, Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πλουσιότερες χώρες αναγνωρίζουν
την ανάγκη της συνεργασίας με τις αναδυόμενες αγορές με στόχο την αντιμετώπιση των
οικονομικών και χρηματιστηριακών κρίσεων και την παγκόσμια χρηματοοικονομική
σταθερότητα. Οι 20 χώρες συγκεντρώνουν το 80% της παγκόσμιας παραγωγής και το 65%
του πληθυσμού της γης. Το νέο όργανο αποδίδει μεγάλη σημασία στην πρόληψη των
κρίσεων, στο άνοιγμα και τη διαφάνεια των χρηματοοικονομικών συστημάτων και τη
χρησιμοποίηση δεικτών έγκαιρης ανίχνευσης της χειροτέρευσης του δημόσιου χρέους.
● Οι επόμενες ομάδες δεν είναι επισημοποιημένες αλλά χρησιμοποιούνται κύρια για
στατιστικούς ή πολιτικούς λόγους:
α) G2 = η Ε.Ε και οι ΗΠΑ
β) G3 = η Ε.Ε, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία
γ) G6 = οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο
δ) G6 Europe = Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία.
Growth Funds = αναπτυξιακά κεφάλαια. Αυτά τα κεφάλαια τοποθετούνται σε εταιρίες με
καλές προοπτικές ανάπτυξης και αύξησης των κερδών τους στο μέλλον. Οι διαχειριστές των
Growth Funds είναι πρόθυμοι να αναλάβουν μεγαλύτερο κίνδυνο και να πληρώσουν ένα
τίμημα μεγαλύτερο από την ονομαστική αξία των μετοχών (premium) σε μια προσπάθεια να
κτίσουν ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών εταιριών με κέρδη μεγαλύτερα του μέσου όρου της
αγοράς ή με προοπτική αύξησης της αξίας των στο μέλλον. Επειδή, όμως, οι μετοχές των
εταιριών αυτών είναι ευαίσθητες στον οικονομικό κύκλο, παρουσιάζουν μεγάλη

μεταβλητότητα και πέφτουν σε περίοδο οικονομικής επιβράδυνσης ή πιστωτικής κρίσης
αναλαμβάνεται μεγαλύτερος κίνδυνος και απαιτούν επαυξημένες λειτουργικές δαπάνες για
την παρακολούθηση της πορείας αυτών και την έγκαιρη πώλησή τους σε περίοδο κρίσεων.
GSM, Global System for Mobile communication = παγκόσμιο σύστημα για την κινητή
τηλεπικοινωνία. Είναι η πλατφόρμα της ψηφιακής κυψελωτής κινητής τηλεφωνίας που
βασίζεται στην τεχνολογία δεύτερης γενιάς (2G) Wideband TDMA. Εκπέμπει στους 900
μεγακύκλους και επιτρέπει τη διεθνή περιαγωγή (roaming) μεταξύ των χρηστών, δηλαδή την
επικοινωνία με τηλεφωνικά συστήματα άλλων χωρών ανεξάρτητα σε ποιο κράτος ευρίσκεται
ο χρήστης. Αναπτύχθηκε υπό την αιγίδα της Συνδιάσκεψης των Ευρωπαϊκών Ταχυδρομείων
και Τηλεπικοινωνιών (Conference of European Posts and Telecommunications) για την
Ευρώπη και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Ιαπωνία, την Αυστραλία και σε άλλες χώρες. Στην
Ελλάδα χρησιμοποιείται από τη Vodafone και τη Wind.
GUI, Graphical User Interface = διασύνδεση γραφικών χρήστη (pronounced "GOOEY").
Είναι μία σειρά από παρουσιάσεις οθόνης που χρησιμοποιούν γραφικά στοιχεία όπως εικόνες
σε μία προσπάθεια να καταστήσουν ένα λειτουργικό σύστημα ευκολότερο στη χρήση.

