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Labour force = η εργατική δύναμη, δηλαδή το σύνολο των εργαζομένων και των ανέργων. Η
εργατική δύναμη ευρίσκεται σε μια ηλικία που μπορεί να εργασθεί. Συνήθως, η ηλικία αυτή
καθορίζεται μεταξύ 15 και 64 ετών.
Labour productivity = παραγωγικότητα της εργασίας. Είναι ο δείκτης που μετρά το προϊόν
που μπορεί να παραχθεί από μία συγκεκριμένη ποσότητα εργασίας. Ο δείκτης υπολογίζεται
με πολλούς τρόπους ο συνηθέστερος των οποίων είναι κλάσμα με αριθμητή το ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν σε σταθερές τιμές και παρανομαστή τη συνολική απασχόληση ή τις
συνολικές ώρες εργασίας.
Lambda = η αναλογία της αλλαγής της τιμής ενός συμβολαίου δικαιώματος προαίρεσης
(option) σε μια μικρή μεταβολή της μεταβλητότητας της τιμής του. Είναι το μερικό παράγωγο
της τιμής του option σε σχέση με τη μεταβλητότητα της τιμής του υποκειμένου μέσου. Δείχνει
τη σχέση μεταξύ ενός ποσοστού αλλαγής της τιμής του option και ενός ποσοστού αλλαγής
της μεταβλητότητας της τιμής του option.
LAN (Local Area Network) = δίκτυο τοπικής περιοχής. Σύστημα hardware και software που
επιτυγχάνει τη σύνδεση ομάδας Η/Υ, εκτυπωτών και άλλων περιφερειακών σε δίκτυο
κατάλληλο για μεταδόσεις στοιχείων σε μικρές αποστάσεις όπως εντός του ιδίου κτιρίου. Τα
περισσότερα LANs αποτελούνται από υλικό χαμηλού κόστους όπως καλώδια Έθερνετ,
προσαρμοστές δικτύου και hubs. Εξειδικευμένα λειτουργικά συστήματα λογισμικού μπορούν
να χρησιμοποιούνται για την παραμετροποίηση ενός LAN. Για παράδειγμα, τα Microsoft
Windows παρέχουν συνήθως ένα λογισμικό που καλείται Διανομή Σύνδεσης του Διαδικτύου
(Internet Connection Sharing, ICS) που υποστηρίζει την ελεγχόμενη πρόσβαση στα τοπικά
δίκτυα. Ο πιο κοινός τύπος ενός τοπικού δικτύου είναι ένα Ethernet LΑΝ. Το μικρότερο
οικιακό LΑΝ μπορεί να έχει δύο Η/Υ. Το μεγαλύτερο LΑΝ μπορεί να συνδέει χιλιάδες Η/Υ.
Πολλά LANs διαιρούνται σε μικρότερες ομάδες καλούμενες υποδίκτυα (subnets). Ένα
πρωτόκολλο του διαδικτύου για τοπικό δίκτυο πρώτης τάξης (IP Class A’ LAN) θεωρητικά έχει
τη δυνατότητα να συνδέει 16 εκατομμύρια συσκευές που οργανώνονται σε υποδίκτυα.
Large-value funds transfer system = σύστημα μεταφοράς κεφαλαίων μεγάλων ποσών
μέσω του οποίου προωθούνται πληρωμές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για ίδιο
λογαριασμό ή για λογαριασμό των πελατών τους. Κατά κανόνα, δεν τίθεται όριο στις
συναλλαγές. ‘Όμως, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών αποτελείται από μεγάλα ποσά.
LCD, Liquid Crystal Display = Επίδειξη υγρών κρυστάλλων. Μία ιδιαίτερη μορφή της
τεχνολογίας των video σε φορητές συσκευές, ωρολόγια και συσκευές ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Χρησιμοποιεί δύο φύλλα υλικού - που πολώνουν το φως - με υγρούς
κρυστάλλους οι οποίοι τοποθετούνται μεταξύ αυτών. Ένα ηλεκτρικό ρεύμα που περνά
ανάμεσα στο υγρό προκαλεί την ευθυγράμμιση των κρυστάλλων ώστε να μη μπορεί να
περάσει ανάμεσά τους το φως. Επόμενα, κάθε κρύσταλλος είναι σαν ένα ρολό που επιτρέπει
ή παρεμποδίζει το φως να περάσει. Ιδιαίτερα δημοφιλής είναι ο τύπος της τεχνολογίας αυτής
που χρησιμοποιείται στις έγχρωμες τηλεοράσεις επίπεδης επίδειξης (flat screen display color
TV). Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιούνται δύο βασικές τεχνικές για την παραγωγή
χρωμάτων. Η τεχνική «passive matrix» είναι φθηνότερη ενώ η τεχνική «thin film transistor
(TFT) ή active matrix» παράγει πιο έντονες εικόνες και είναι ακριβότερη. Οι τηλεοράσεις
υγρών κρυστάλλων και πλάσματος (βλέπε όρο plasma display) αντικαθιστούν σταδιακά τις
παραδοσιακές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία της ακτινοβόλου καθοδικής λυχνίας (βλέπε
όρο CRT, Cathode Ray Tube).
Leading indicators = κύριοι ή προπορευόμενοι δείκτες. Είναι οι δείκτες που περιέχουν
χρήσιμη πληροφόρηση για την πρόβλεψη της κατάστασης της οικονομίας τους επόμενους
μήνες όπως π.χ της εξέλιξης του ΑΕΠ ή άλλων βασικών οικονομικών μεγεθών.
Προπορευόμενοι δείκτες είναι οι τιμές των μετοχών, τα αποθέματα των επιχειρήσεων, οι
εργοστασιακές παραγγελίες, ο αριθμός των οικοδομικών αδειών, οι αιτήσεις για νέα

επιδόματα ανεργίας, η προσφορά χρήματος, οι δείκτες προσδοκιών των επιχειρηματιών και
των καταναλωτών κ.α.

Leasing = χρηματοδοτική μίσθωση. Μορφή χρηματοδότησης παραγωγικού εξοπλισμού του
οποίου η εταιρία leasing, διατηρώντας την κυριότητά του, παραχωρεί τη χρήση του στον
επιχειρηματία-μισθωτή για συγκεκριμένη χρονική περίοδο έναντι προσυμφωνημένου
μισθώματος που καταβάλλεται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα (συνήθως με
μηνιαίες, τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες καταβολές). H εταιρία leasing υποχρεούται να παραχωρεί
έναντι μισθώματος τη χρήση κινητού πράγματος, που προορίζεται για την επιχείρηση ή το
επάγγελμα του αντισυμβαλλομένου -μισθωτή, παρέχοντας συνήθως σε αυτόν το δικαίωμα να
αγοράσει το πράγμα ή να ανανεώσει για ορισμένο χρόνο τη μίσθωση. Στην πράξη, ο πελάτης
επιλέγει τον εξοπλισμό που χρειάζεται. Υποβάλλει το αίτημά του στην εταιρία leasing και
προτείνει τον προμηθευτή που προτιμά. Η εταιρία, αν εγκρίνει το αίτημα, αναλαμβάνει να
αγοράσει τον ανωτέρω εξοπλισμό τον οποίο στη συνέχεια μισθώνει στον πελάτη για ορισμένο
χρονικό διάστημα.
► Oι τύποι της χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι οποίες ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα και
εφαρμόζονται, συνοψίζονται στις ακόλουθες:
 Χρηματοδοτική μίσθωση (financial leasing)
 Πώληση και επαναμίσθωση εξοπλισμού και ακινήτων (sale and lease-back, βλέπε όρο)
Χρηματοδοτική μίσθωση με συνεργασία προμηθευτών για την προώθηση εξοπλισμού προς
τους πελάτες τους (vendor leasing)
Διασυνοριακή χρηματοδοτική μίσθωση (cross-border leasing)
Κοινοπρακτική μίσθωση (syndicated leasing)
 Leasing ακινήτων (real estate leasing, βλέπε όρο).
 Leasing αυτοκινήτων (vehicle leasing).
► Τα πλεονεκτήματα του θεσμού είναι τα εξής:
–Χρηματοδοτεί μέχρι και το 100% της αξίας του εξοπλισμού.
–Παρέχεται η δυνατότητα ταχύτερης και μεγαλύτερης απόσβεσης του εξοπλισμού,
δημιουργώντας φορολογικά οφέλη, αφού τα μισθώματα αναγνωρίζονται ως λειτουργικές
δαπάνες και εκπίπτουν στο σύνολό τους από τα ακαθάριστα έσοδα.
–O ΦΠΑ καταβάλλεται τμηματικά κατά την πληρωμή των μισθωμάτων και όχι εφάπαξ κατά
την αγορά του εξοπλισμού.
–Επιτυγχάνει χαμηλότερο κόστος επένδυσης λόγω αγοράς του εξοπλισμού τοις μετρητοίς.
–Έχει ευελιξία στον χρονικό προσδιορισμό των περιοδικών καταβολών των μισθωμάτων,
γεγονός που αποτελεί βασικό στοιχείο για τον καλύτερο ταμειακό προγραμματισμό του
μισθωτή, σύμφωνα και με τα αναμενόμενα έσοδα από τη χρήση του εξοπλισμού.
–Η ταχύτερη απόσβεση του εξοπλισμού επιτρέπει την αντικατάστασή του, ιδιαίτερα στις
περιπτώσεις που η τεχνολογική εξέλιξη το επιβάλλει.
–Η λογιστική καταχώριση και παρακολούθηση είναι απλή.
–Έχει ευελιξία, διότι οι διαδικασίες έγκρισης και υπογραφής της σύμβασης είναι απλές και
σύντομες.
–Δεν απαιτούνται, συνήθως, εμπράγματες ασφάλειες.
–Δεν επηρεάζεται ο ισολογισμός της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να διατηρείται η
πιστοληπτική της ικανότητα.
–Διατηρούνται τα κίνητρα του Ν. 2601/98, καθώς και των λοιπών αναπτυξιακών νόμων και
προγραμμάτων της Ε.Ε.
► Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορούσαν να συνάπτουν μόνο ανώνυμες εταιρίες
με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια σχετικών εργασιών. Οι τράπεζες είχαν ζητήσει να
επιτρέπεται να ασκούν απευθείας εργασίες χρηματοδοτικής μίσθωσης χωρίς όρους και
προϋποθέσεις. Σαν πρώτο βήμα προχώρησαν σε συγχωνεύσεις των θυγατρικών τους
leasing ενώ από το Σεπτέμβριο του 2006, μετά από νομοθετική ρύθμιση, επιτράπηκε όπως
εργασίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ασκούν απευθείας οι τράπεζες από τις θυρίδες
συναλλαγών τους.
Lebanese Loop = Λιβανέζικη θηλιά. Όρος που χρησιμοποιείται για την τεχνική υποκλοπής
στοιχείων της τραπεζικής κάρτας από τα ATMs. Η συσκευή προσαρμόζεται στον αναγνώστη
καρτών (card reader) της αυτόματης ταμειολογιστικής μηχανής και παγιδεύει την κάρτα. Ο
κάτοχος νομίζει ότι αυτό οφείλεται σε τεχνική εμπλοκή και δεν ενημερώνει αμέσως την

τράπεζά του προκειμένου να την απενεργοποιήσει αλλά αποφασίζει να το κάνει την επόμενη
ημέρα. Εν τω μεταξύ ο απατεώνας θα έχει προβεί σε ηλεκτρονικές αναλήψεις μετρητών από
το λογαριασμό του κατόχου.
Leeway = παρέκκλιση. Η παροχή κάποιας ελευθερίας που επιτρέπει να κινηθείς έξω από τα
όρια ενός κανόνα αλλά και πάλι εντός ορισμένων ορίων παρέκκλισης. Στη χρηματοοικονομική
σημαίνει ότι παρέχεται σε όσους υπόκεινται σε μία χρηματοπιστωτική ρύθμιση ένα ορισμένο
περιθώριο κινήσεων πέραν των όρων της ρύθμισης όπως για παράδειγμα η ευχέρεια
ρύθμισης των δόσεων ενός δανείου σε περιπτώσεις αδυναμίας πληρωμής λόγω της
επέλευσης ενός συγκεκριμένου γεγονότος ή η επιτρεπόμενη παραβίαση ενός ορίου ελέγχου
της ρευστότητας ή ενός άλλου ορίου κινδύνου αλλά πάντα μέσα σε ελεγχόμενα όρια
παρέκκλισης. Η ευχέρεια αυτή μπορεί να ισχύει για όλους τους συμμετέχοντες ή για
ορισμένους μόνο που μετά από επίκληση ιδιαιτεροτήτων και διαπραγμάτευση αξιώνουν και
επιτυγχάνουν την παρέκκλιση.
Legal risk = νομικός κίνδυνος. Απώλεια κεφαλαίων και γενικότερα πρόκληση ζημίας λόγω μη
ύπαρξης του κατάλληλου νομικού πλαισίου για την υποχρεωτική εκτέλεση των συμβάσεων ή
έκδοσης σε διαφορετικές χώρες αντίθετων δικαστικών αποφάσεων ιδιαίτερα σε περιπτώσεις
ασαφών ή επιδεκτικών ερμηνείας δικαίου διατάξεων ή διαφορετικών διατάξεων στα δικαιακά
συστήματα διαφόρων εμπλεκομένων κρατών ή λόγω μη αναμενόμενης εφαρμογής ενός
νόμου ή ενός κανονισμού. Γενικά, νομικός κίνδυνος προκύπτει όταν τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις των εμπλεκομένων μερών υπόκεινται σε νομική αβεβαιότητα. Για το λόγο αυτό
και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις διεθνών συναλλαγών απαιτείται ενδελεχής έρευνα για την
αποσαφήνιση του νομικού καθεστώτος και προσεκτική εξέταση των όρων των συμβάσεων
ώστε να αποκλεισθεί η περίπτωση νομικής αμφισβήτησης.
Legal risk refers to the risk of loss as a result of the unexpected application of a law or
regulation or because a contract cannot be enforced. Legal risk arises if the rights and
obligations of parties involved in the CPS are subject to legal uncertainty.
Legislative risk = νομοθετικός κίνδυνος. Ο κίνδυνος εισαγωγής νέας νομοθεσίας ή αλλαγής
της παλαιάς που μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά μία επένδυση.
Letter of comfort = επιστολή ανακούφισης ή υποστήριξης. Μία επιστολή με την οποία
εκφράζεται η διαβεβαίωση της μητρικής εταιρίας ότι η θυγατρική της εταιρία θα σεβαστεί τις
υποχρεώσεις της.

Letter of credit, L/C = πιστωτική επιστολή. Ένα έγγραφο εκδιδόμενο από μία τράπεζα
μετά από αίτημα του πελάτη, με το οποίο παραχωρείται πίστωση σε ένα συγκεκριμένο
δικαιούχο που υποδεικνύεται από τον πελάτη. Η τράπεζα αναλαμβάνει την υποχρέωση να
καταβάλει τα ποσά στον δικαιούχο σύμφωνα με τους όρους της πιστωτικής επιστολής. Στη
διεθνή πρακτική, διακρίνουμε τα εξής είδη πιστωτικής επιστολής:
● Advised letter of credit = συμβουλευτική πιστωτική επιστολή. H εκδίδουσα τράπεζα
πραγματοποιεί τις πληρωμές όχι απευθείας στον πωλητή αλλά μέσω της τράπεζας αυτού και
μόνο για λόγους ταυτοποίησης του δικαιούχου. Δηλαδή η μεσολαβούσα τράπεζα δεν εγγυάται
την πληρωμή αλλά μόνο τα στοιχεία της ταυτότητας του δικαιούχου.
● Clean letter of credit = καθαρή πιστωτική επιστολή. Η πίστωση είναι διαθέσιμη στον
δικαιούχο έναντι παρουσίασης μόνο μιας απόδειξης ή μιας υποσχετικής επιστολής και δεν
απαιτείται οποιοδήποτε άλλο έγγραφο.
● Commercial letter of credit = εμπορική πιστωτική επιστολή. Πληροί τα κριτήρια του
ανωτέρω γενικού ορισμού και εκδίδεται για εμπορικούς σκοπούς όπως π.χ για τη
χρηματοδότηση της αγοράς πρώτων υλών ή της εισαγωγής ενός αγαθού.
● Confirmed letter of credit = πιστοποιημένη πιστωτική επιστολή. Εκδίδεται από την
τράπεζα ενός εισαγωγέα αγαθών ή υπηρεσιών και βεβαιώνεται (πιστοποιείται) από μία άλλη
τράπεζα της χώρας του εξαγωγέα. Η τελευταία τράπεζα αναλαμβάνει τη δέσμευση να τιμήσει
τα έγγραφα που θα παρουσιασθούν για πληρωμή σύμφωνα με τους όρους της πιστωτικής
επιστολής.
● Cumulative letter of credit = σωρευτική πιστωτική επιστολή. Μία επαναληπτική και
ανανεώσιμη πίστωση (revolving credit) που επιτρέπει στον δικαιούχο να μεταφέρει κάθε

ποσό που δεν χρησιμοποιήθηκε την προηγούμενη περίοδο και να το προσθέτει στο ποσό της
επόμενης περιόδου.
● Deferred Payment letter of credit = πιστωτική επιστολή αναβαλλόμενης πληρωμής. Είναι
μία πιστωτική επιστολή εκδιδόμενη για την αγορά και τη χρηματοδότηση ενός εμπορεύματος
που ομοιάζει με την πιστωτική επιστολή αποδοχής με εξαίρεση την απαίτηση παρουσίασης
μιας υποσχετικής επιστολής πληρωτέας μόλις εμφανισθεί με δόσεις και συνήθως για περίοδο
ενός έτους ή περισσότερο. Ο πωλητής χρηματοδοτεί με τον τρόπο αυτό τον αγοραστή διότι ο
τελευταίος δεν καταβάλλει όλο το οφειλόμενο ποσό αμέσως αλλά στα χρονικά διαστήματα
που πρέπει να παρουσιασθεί η υποσχετική επιστολή για τη διενέργεια μερικής πληρωμής.
● McLean letter of credit = πιστωτική επιστολή τύπου McLean. Απαιτεί από τον δικαιούχο
να παρουσιάσει μόνο μία υποσχετική επιστολή ή μία απόδειξη για ειδικά κεφάλαια πριν την
είσπραξη της απαίτησης. Τα ειδικά κεφάλαια αποτελούν την εγγύηση ότι θα παραδώσει τα
αναγκαία έγγραφα και θα τιμήσει τις υποχρεώσεις του. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή, αντί
εγγυητικής επιστολής ο δικαιούχος καταθέτει μία επιστολή δέσμευσης ή μία απλή απόδειξη.
● Negotiable letter of credit = διαπραγματεύσιμη πιστωτική επιστολή. Επιτρέπει σε κάθε
τράπεζα να διαπραγματεύεται τα σχετικά έγγραφα. Ενσωματώνει τη δέσμευση της
εκδίδουσας τράπεζας ότι θα πληρώσει με την εμφάνιση της πιστωτικής επιστολής υπό τον
όρο ότι τα έγγραφα ανταποκρίνονται στους όρους της πίστωσης.
● Non-Cumulative letter of credit = μη σωρευτική πιστωτική επιστολή. Μία επαναληπτική
και ανανεώσιμη πίστωση (revolving credit) που απαγορεύει στον δικαιούχο να μεταφέρει κάθε
ποσό που δεν χρησιμοποιήθηκε την προηγούμενη περίοδο και να το προσθέτει στο ποσό της
επόμενης περιόδου.
● Red clause letter of credit = πιστωτική επιστολή με ερυθρά ρήτρα. Επιτρέπει την
πληρωμή προκαταβολών προς τον δικαιούχο με την προϋπόθεση ο τελευταίος να αναλάβει
τη γραπτή δέσμευση της παρουσίασης στην τράπεζα σε μελλοντική ημερομηνία
επικυρωμένων εγγράφων όπως π.χ φορτωτικών εντός της προθεσμίας ισχύος της
πιστωτικής επιστολής.
● Restricted letter of credit = περιοριστική πιστωτική επιστολή. Ο περιορισμός αφορά την
υποχρέωση του δικαιούχου να διαπραγματευθεί τα έγγραφα σε συγκεκριμένη μόνο τράπεζα,
το όνομα της οποίας αναγράφεται στην πιστωτική επιστολή.
● Revocable letter of credit = ανακλητή πιστωτική επιστολή. Μπορεί να τροποποιηθεί ή να
ακυρωθεί χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου μέχρι το πέρας της διαπραγμάτευσης αυτής. Η
εκδίδουσα τράπεζα πρέπει να τιμήσει τις διαπραγματευόμενες υποσχετικές επιστολές πριν
την ύπαρξη ειδοποίησης τροποποίησης ή ακύρωσης. Η διαπραγμάτευση περιορίζεται στη
μεσολαβούσα τράπεζα που συνήθως δεν επιβεβαιώνει την πιστωτική επιστολή αλλά απλά
αναγγέλλει την ύπαρξη αυτής στον δικαιούχο πωλητή.
● Revolving letter of credit = επαναληπτική ή ανανεούμενη πιστωτική επιστολή. Μία
πίστωση που περιλαμβάνει ένα όρο για την ανακύκλωση της χρηματικής αξίας της πίστωσης
μέσα σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δηλαδή το αρχικό ποσό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί πολλές φορές για πολλαπλές αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών. Με τον τρόπο
αυτό διευκολύνεται η χρηματοδότηση του αγοραστή ο οποίος πραγματοποιεί αγορές ή
εισαγωγές σε μικρά τακτικά διαστήματα.
● Standby letter of credit = εφεδρική πιστωτική επιστολή. Ενώ η εμπορική πιστωτική
επιστολή χρησιμοποιείται σαν κύριο μέσο πληρωμής για μια εμπορική συναλλαγή, η standby
L/C χρησιμοποιείται μόνο στην περίπτωση αδυναμίας πληρωμής σε συναλλαγή μεταξύ του
πελάτη της τράπεζας και του δικαιούχου χωρίς να προσδιορίζεται συγκεκριμένη συναλλαγή.
Δηλαδή, χρησιμεύει σαν ασφάλεια και εγγύηση της εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων.
● Straight letter of credit = ευθεία πιστωτική επιστολή. Είναι διαθέσιμη στον δικαιούχο με
την παρουσίαση εγγράφων προς την εκδίδουσα τράπεζα. Η τελευταία υποχρεούται να
πληρώσει απευθείας μόνο στον συγκεκριμένο δικαιούχο.
● Transferable letter of credit = μεταβιβάσιμη πιστωτική επιστολή. Παρέχει την ευχέρεια
στον δικαιούχο να μεταβιβάσει όλη ή μέρος της πιστωτικής επιστολής σε άλλο πρόσωπο το
οποίο με τον τρόπο αυτό εξουσιοδοτείται να παρουσιάσει έγγραφα για πληρωμή.
● Traveler's letter of credit = ταξιδιωτική πιστωτική επιστολή. Μία πιστωτική επιστολή που
εκδίδεται από μία τράπεζα για ένα πελάτη της που ετοιμάζεται για ένα πολυήμερο εμπορικό
ταξίδι ιδιαίτερα στο εξωτερικό. Ο πελάτης πληρώνει το ποσό της επιστολής και η τράπεζα
ορίζει επί της επιστολής το χρόνο ισχύος της. Ταυτόχρονα, η εκδίδουσα τράπεζα παραδίδει

στον πελάτη ένα κατάλογο ανταποκριτριών τραπεζών όπου θα εξοφλείται σταδιακά το ποσό
της πιστωτικής επιστολής έναντι υποσχετικών επιστολών ή επιταγών. Στον ίδιο κατάλογο η
τράπεζα θέτει και το όνομα του δικαιούχου με ένα δείγμα της υπογραφής του. Η
ανταποκρίτρια τράπεζα που πληρώνει τον πελάτη, σημειώνει επί της πιστωτικής επιστολής το
όνομα αυτής, την ημέρα και το ποσό πληρωμής και χρεώνει το λογαριασμό της εκδίδουσας
τράπεζας.
● Usance Letter of Credit = πιστωτική επιστολή χρονικού πλαισίου. Είναι πληρωτέα σε μια
καθορισμένη μελλοντική ημερομηνία αφού παρουσιασθούν τα κατάλληλα έγγραφα.
Letter of guarantee = εγγυητική επιστολή. Εκδίδεται από ένα πιστωτικό ίδρυμα ή ειδικό
ταμείο (guarantor) μετά από αίτηση πελάτη (principal) υπέρ ενός τρίτου προσώπου
(beneficiary). Με την επιστολή αυτή ο εκδότης εγγυάται να καταβάλει το αναγραφόμενο
χρηματικό ποσό στον εγγυολήπτη στην περίπτωση που ο πελάτης δεν εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του. Οι τράπεζες εκδίδουν, μεταξύ άλλων, εγγυητικές επιστολές πληρωμής
(payment guarantees) που καταπίπτουν όταν οι πελάτες τους δεν εκπληρώνουν την
πληρωμή/εξόφληση χρηματικών οφειλών. Πιο γνωστή περίπτωση είναι η εκτέλεση ενός
έργου ή η πώληση και εγκατάσταση ενός μηχανήματος οπότε εκδίδονται συνήθως δύο
εγγυητικές επιστολές: α) έγκαιρης παράδοσης (on time delivery guarantee) β) καλής
εκτέλεσης (performance guarantee) που ανέρχεται συνήθως στο 10% της αξίας της
σύμβασης. Στους μειοδοτικούς διαγωνισμούς για την κατακύρωση δημόσιων έργων,
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (tender guarantee) που
αντιπροσωπεύει ποσοστό 2% έως 5% επί του προϋπολογισμού του έργου και η οποία
καταπίπτει εάν η επιλεγείσα εταιρία αρνηθεί να αναλάβει το έργο. Γνωστή είναι και η
εγγυητική επιστολή αντικατάστασης δεκάτων που χρησιμοποιείται στα δημόσια έργα. Αφορά
τις περιπτώσεις παρακράτησης 10% κάθε πιστοποίησης έργου που αποδίδεται στον
εργολήπτη με την οριστική παραλαβή του έργου. Επειδή το διάστημα μέχρι την οριστική
παραλαβή είναι συνήθως μεγάλο, ο εργολήπτης έχει τη δυνατότητα να προεισπράξει την
οφειλή σε μετρητά με την απαραίτητη προϋπόθεση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής
αντικατάστασης δεκάτων. Εγγυητική επιστολή υπέρ του πωλητή (ή εξαγωγέα) εκδίδεται στην
περίπτωση προεμβάσματος ή ενέγγυας πίστωσης με την οποία εγγυάται ότι θα παραδώσει
τα φορτωτικά έγγραφα. Συναφής είναι και η εγγυητική επιστολή προκαταβολής που έχει
γενικότερο περιεχόμενο. Εκδίδεται όταν για την εκτέλεση μιας εμπορικής συμφωνίας ή ενός
έργου προβλέπεται η χορήγηση χρηματικής προκαταβολής η οποία παρέχεται με την
προϋπόθεση προσκόμισης ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Εγγυητική επιστολή εκδίδεται
και υπέρ χρηματιστηριακών εταιριών και επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για
την κάλυψη των πάσης φύσεως συμβατικών τους υποχρεώσεων συμπεριλαμβανομένων και
αυτών προς την ΑΕ Αποθετηρίων Τίτλων. Για την έκδοση των εγγυητικών επιστολών, ο αιτών
καταβάλει προμήθεια που εξαρτάται από το περιεχόμενο αυτών και το μέγεθος του
αναλαμβανομένου κινδύνου και συνήθως υπολογίζεται σε ποσοστό επί του εγγυημένου
ποσού.
Letter of intent = επιστολή προθέσεων. Μία διαβεβαίωση π.χ από ένα μέτοχο ενός
αμοιβαίου κεφαλαίου ότι θα επενδύει κάθε μήνα σε αυτό ένα ορισμένο ποσό με αντάλλαγμα
την επιβάρυνση με μικρότερη προμήθεια στην περίπτωση πώλησης ενός μέρους του
εταιρικού του μεριδίου. Έχει και την έννοια της επιστολής υποστήριξης όταν π.χ η μητρική
εταιρία δεσμεύεται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μιας θυγατρικής της εταιρίας. Στην
περίπτωση συγχωνεύσεων, η επιστολή προθέσεων που δίνεται μετά από τις
διαπραγματεύσεις αποτελεί ηθική δέσμευση ότι η επιτευχθείσα συμφωνία θα υλοποιηθεί.
Level playing field = περιβάλλον στο οποίο όλες οι εταιρίες σε μια δεδομένη αγορά πρέπει
να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες ώστε να εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες ανταγωνισμού.
Leverage = μόχλευση. Στις HΠA και το Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιείται και ο όρος
gearing. Είναι η πρακτική του πολλαπλασιασμού ενός ποσού χρημάτων με την αλλεπάλληλη
επένδυσή του στις χρηματοοικονομικές αγορές. Άλλως, ο βαθμός κατά τον οποίο ένας
επενδυτής ή μια εταιρία χρησιμοποιεί το χρήμα που έχει δανεισθεί. Μόχλευση σημαίνει και το
χρέος μιας επιχείρησης που εκφράζεται σαν ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου ή εναλλακτικά
σαν ποσοστό του ποσού του χρέους και του μετοχικού κεφαλαίου. Υψηλή μόχλευση υπάρχει
όταν το χρέος είναι μεγάλο σε σχέση με το ενεργητικό. Οι εταιρίες που παρουσιάζουν ένα
μεγάλο βαθμό μόχλευσης μπορεί να κινδυνεύσουν με χρεοκοπία εάν ευρεθούν σε αδυναμία

πληρωμής των χρεών τους. Η μόχλευση δεν είναι πάντα αρνητική. Μπορεί να αυξήσει την
απόδοση των μετοχών και συνήθως παρέχει φορολογικά πλεονεκτήματα που συνδέονται με
το δανεισμό.
Leveraged buyout, LBO = αγορά μέσω μόχλευσης. Είναι η εξαγορά μιας επιχείρησης που
πραγματοποιείται μέσω δανεισμού. Συνήθως, ο δανεισμός καλύπτει ένα μέρος των
απαιτούμενων κεφαλαίων για την εξαγορά μιας επιχείρησης και πραγματοποιείται από ένα
εξωτερικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Ο δανεισμός, όμως, μπορεί να επιτευχθεί και με αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου, ή έκδοση εταιρικών ομολόγων τα οποία φέρουν υψηλές αποδόσεις
αλλά και μεγάλο κίνδυνο αποπληρωμής (high–yielding bonds ή junk bonds). Το LBO είναι
ένας τρόπος μεγέθυνσης μιας επιχείρησης μέσω δανεισμού, με σκοπό την άντληση
κεφαλαίων για εξαγορές και συγχωνεύσεις κύρια μεγαλύτερων από αυτή επιχειρήσεων.
Αποτελεί ένα επιθετικό τρόπο ανάπτυξης με παράλληλη ανάληψη ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου,
διότι συνήθως οι δείκτες χρηματοοικονομικής μόχλευσης ωθούνται σε υψηλά επίπεδα με
έντονα αρνητικές συνέπειες σε περιπτώσεις αποτυχίας των επιχειρηματικών σχεδιασμών.
▪ Υπό ευρεία έννοια και σε αντίθεση με την κλασσική έννοια των εξαγορών και
συγχωνεύσεων, το LBO μπορεί να ορισθεί σαν μία πράξη που στοχεύει στη φιλική ή εχθρική
εξαγορά μιας επιχείρησης στην οποία ένα σημαντικό ποσό της εξαγοράς προέρχεται από
δανεισμό κεφαλαίων.
▪ Η χρηματοδότηση ενός LBO project εμπλέκει τους εξής: 1) τους γενικούς συνεταίρους
(general partners), που είναι οι διαχειριστές του κεφαλαίου LBO, φέρουν απεριόριστη ευθύνη,
επενδύουν τα χρήματά τους σε ένα private equity fund και αντλούν μετοχικό κεφάλαιο από
θεσμικούς επενδυτές και μετόχους περιορισμένης ευθύνης. Οι γενικοί συνεταίροι, συνήθως
προσφέρουν το 3% με 5% του μετοχικού κεφαλαίου 2) τους μετόχους περιορισμένης ευθύνης
(limited partners), που ευθύνονται μέχρι το ποσό του επενδυμένου κεφαλαίου και μετέχουν
στη χρηματοδότηση για το υπόλοιπο 95% με 97%. Πρόκειται για θεσμικούς επενδυτές όπως
επενδυτικές εταιρίες, ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου (hedge
funds), ασφαλιστικές εταιρίες, ιδιώτες με μεγάλη προσωπική περιουσία και σε λιγότερο βαθμό
τράπεζες.
▪ Όταν ευρεθεί η εταιρία στόχος, τότε ενεργοποιείται ο δανεισμός τυπικά από τις τράπεζες οι
οποίες στη συνέχεια κατανέμουν την έκθεση στον κίνδυνο μεταξύ των θεσμικών επενδυτών
και των άλλων δανειστών που προαναφέρθηκαν.
▪ Η στρατηγική της εξόδου μπορεί να αφορά την πώληση της εξαγορασθείσης επιχείρησης με
δημόσια προσφορά, σε άλλα private equity funds ή σε άλλες εταιρίες μετά από ιδιωτική
διαπραγμάτευση.
▪ Το έτος 2006, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρίας παροχής χρηματοοικονομικών
πληροφοριών Bloomberg, η συνολική αξία των LBO ανήλθε σε παγκόσμιο επίπεδο στο ύψος
ρεκόρ των 699 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή διπλάσιο από αυτό του 2005, που
αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο της αξίας της συνολικής δραστηριότητας των εξαγορών και
συγχωνεύσεων.
LIBOR and LIBID = 1) LIBOR (London Interbank Offered Rate) είναι το διατραπεζικό επιτόκιο
στο οποίο επιλεγμένες τράπεζες προσφέρουν δάνεια σε άλλες τράπεζες στο Λονδίνο για μια
περίοδο από ένα έως δώδεκα μήνες. 2) LIBID (London Interbank Bid Rate) είναι το
διατραπεζικό επιτόκιο στο οποίο επιλεγμένες τράπεζες δέχονται καταθέσεις από άλλες
τράπεζες στο Λονδίνο για μια περίοδο από ένα έως δώδεκα μήνες.
▪ To LIBOR εκδίδεται κύρια για δάνεια εκπεφρασμένα σε λίρες στερλίνες, δολάρια ΗΠΑ,
Καναδά, Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, ιαπωνικά γεν, ελβετικά φράγκα και κορώνες Δανίας
ενώ σε ευρώ φέρει ειδική ονομασία (βλέπε όρο Euro LIBOR).
▪ Τα επιτόκια LIBOR και LIBID καθορίζονται στις 11 το πρωί κάθε εργάσιμης ημέρας από την
εταιρία Dow Jones Markets για λογαριασμό της Ένωσης Βρετανών Τραπεζιτών (British
Bankers Association, BBA). Η εταιρία Dow Jones Markets έρχεται σε επαφή με 16 τράπεζες,
που επιλέγονται από τη BBA και ζητά τις παρατηρήσεις τους για τις τιμές 13 νομισμάτων για
12 κύκλους λήξεων από 1 έως 12 μήνες. Από αυτούς, διαγράφονται οι 4 υψηλότερες και οι 4
χαμηλότερες τιμές. Στη συνέχεια εξάγεται ο μέσος όρος των υπόλοιπων οκτώ και ακολουθεί
στρογγυλοποίηση μέχρι 5 δεκαδικά.
License fee = αντίτιμο για τη χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Για παράδειγμα,
μία επιχείρηση καταβάλλει ένα τέλος για τη χρήση ενός λογιστικού λογισμικού ή ενός

λογισμικού διαχείρισης διαθεσίμων ή για οποιαδήποτε μελλοντική αναβάθμιση αυτού ή για να
χρησιμοποιήσει μία κατοχυρωμένη εφεύρεση.
Lien = δικαίωμα κατοχής για την εξασφάλιση της αποπληρωμής ενός χρέους. Είναι το
συμβατικό δικαίωμα ενός ατόμου να παρακρατήσει την κυριότητα των περιουσιακών
στοιχείων ενός άλλου ατόμου μέχρι ο τελευταίος εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όπως π.χ
την αποπληρωμή ενός δανείου.
LIFFE = βλέπε “London International Financial Futures and Options Exchange”.
LIFO (Last in, First out) = λογιστική μέθοδος αποτίμησης του αποθέματος σύμφωνα με την
οποία το κόστος των προϊόντων που απέκτησε τελευταία η επιχείρηση, είναι το πρώτο
κόστος που θα επιβαρύνει τα έξοδα. Στην πληροφορική σημαίνει ότι από τις εντολές που είναι
στη σειρά της αναμονής θα προωθηθούν πρώτες αυτές που έχουν καταχωρηθεί τελευταίες
χρονικά στο σύστημα.
Light Emission Diode, LED = δίοδος εκπομπής φωτός. Τεχνολογία εκπομπής από μικρά
έγχρωμα φώτα μέσω τηλεόρασης, προσωπικού υπολογιστή, στέρεο, ραδιοφώνων-ρολογιών,
ψηφιακών ρολογιών, φούρνων μικροκυμάτων, οργάνων πίνακα αυτοκινήτων, TV controls και
άλλων εφαρμογών τηλεπικοινωνιών που υπερτερεί από άποψη ποιότητας και ιδιαίτερα
χρωμάτων από τις σημερινές τεχνολογίες προβολής εικόνων. Η εκπομπή του φωτός
πραγματοποιείται περισσότερο με την ηλεκτρονική διέγερση παρά με την πρόκληση
θερμοκρασίας. Οι δίοδοι είναι ηλεκτρονικές βαλβίδες, με πολύ λεπτά στρώματα από υλικό
ημιαγωγών, που επιτρέπουν στο ηλεκτρικό ρεύμα να περάσει προς μία μόνο κατεύθυνση.
Όταν η βαλβίδα είναι ανοικτή, τα ηλεκτρόνια κινούνται από μία περιοχή υψηλής ηλεκτρονικής
πυκνότητας σε μία περιοχή χαμηλής ηλεκτρονικής πυκνότητας. Αυτή η κίνηση των
ηλεκτρονίων συνοδεύεται από έκχυση φωτός. Όσο περισσότερα ηλεκτρόνια περνούν από το
σύνορο μεταξύ των στρωμάτων τόσο περισσότερη φωτεινότητα προσφέρουν.
Limit order = εντολή διαπραγμάτευσης εντός περιορισμένου ορίου. Είναι μία εντολή ενός
επενδυτή προς τον διαπραγματευτή να αγοράσει ή να πωλήσει χρεόγραφα, μετοχές ή άλλα
περιουσιακά στοιχεία σε τιμή εύρους π.χ 10 έως 15 ευρώ ανά μονάδα. Η εντολή μπορεί να
εκτελεσθεί μόνο εάν στη διάρκεια της ημέρας η τιμή του περιουσιακού στοιχεία κινηθεί εντός
του ανωτέρω εύρους τιμών.
Line of credit, LOC = πιστωτικό όριο. Η διαρκής πίστωση που παραχωρεί ένα πιστωτικό
ίδρυμα σε ένα πελάτη του. Συνοδεύεται από ένα ανώτατο όριο αναλήψεων που καθορίζεται
από την πιστοληπτική αξιολόγηση του πελάτη. Επιτρέπει στους πιστούχους τη διαχρονική
πρόσβαση στο δανεισμό χωρίς να υποχρεούνται να υποβάλουν διαρκώς νέα αίτηση.
LIMEAN = ο μέσος όρος των τιμών του LIBOR και του LIBID.
Limit = βλέπε όρο risk limits.
Limited Liability Company, LLC = εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Οι μεριδιούχοι αυτής
ευθύνονται μέχρι τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρίας και όχι με την προσωπική
τους περιουσία. Αποτελεί μια ενδιάμεση μορφή εταιρίας μεταξύ της corporation και της
partnership συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα και των δύο ενώ απολαύει ευνοϊκού
φορολογικού καθεστώτος.
Line of credit = πιστωτική γραμμή ή πιστωτικό όριο. Το ανώτατο ποσό δανείου που μπορεί
να επιτύχει μια επιχείρηση από ένα δανειστή και συνήθως από μία τράπεζα για ένα
καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Linkage = σύνδεση οργανωμένων αγορών. Είναι η ευχέρεια αγοράς χρηματοπιστωτικών
μέσων ή συμβολαίων όπως ομολόγων, μετοχών, παραγώγων προϊόντων σε ένα
χρηματιστήριο και στη συνέχεια η πώληση των ίδιων συμβολαίων σε άλλο χρηματιστήριο.
Liquid assets = ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία. Πρόκειται για μετρητά, τραπεζικές
καταθέσεις σε πρώτη ζήτηση, διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα και γενικά για οποιοδήποτε

διαπραγματεύσιμο χρηματοοικονομικό μέσο που μπορεί εύκολα να πωληθεί σε οργανωμένες
αγορές ή μη (π.χ στην OTC).
Liquidity = ρευστότητα. Είναι η ικανότητα μιας επιχείρησης να αντιμετωπίζει τις τρέχουσες
υποχρεώσεις της με μετρητά ή άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία που μπορούν άμεσα να
μετατραπούν σε μετρητά. Αναφέρεται, επίσης, στην ευκολία με την οποία οι επενδυτές
μπορούν να μετατρέψουν τις μετοχές και τα ομόλογα αυτών σε μετρητά και στην ταμειακή
θέση μιας επιχείρησης δηλαδή πόσο η αξία των τρεχόντων περιουσιακών της στοιχείων
υπερβαίνει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της.
Liquidity risk = κίνδυνος ρευστότητας. Η σχέση ληκτότητας των στοιχείων του ενεργητικού
και του παθητικού. Άλλως, ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει ένας αντισυμβαλλόμενος ή
συμμετέχων σε μια πληρωμή ή σε ένα σύστημα μεταφοράς κεφαλαίων να μη διακανονίσει
στην ημερομηνία λήξης όλη την οφειλόμενη αξία. Ο κίνδυνος ρευστότητας δεν καταδεικνύει τη
μόνιμη αλλά την προσωρινή αδυναμία του υπόχρεου να τιμήσει τις υποχρεώσεις του τις
οποίες μπορεί να εκπληρώσει αργότερα. Η ημερήσια, βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη
ρευστότητα προσδιορίζει το βαθμό έκθεσης στον κίνδυνο από ανοίγματα, τα οποία σε
περιόδους που επικρατεί στενότητα κεφαλαίων στις αγορές μπορεί να έχουν αρνητικές
συνέπειες. Το υψηλό κόστος εξεύρεσης κεφαλαίων σε τέτοιες περιόδους για την κάλυψη του
χάσματος μεταξύ του χρόνου ωρίμανσης των πηγών και των χρήσεων μπορεί να οδηγήσει σε
κατάρρευση των πιστωτικών ιδρυμάτων ή των επιχειρήσεων.
Liquid market = αγορά με μεγάλο βαθμό ρευστότητας, δηλαδή η αγορά στην οποία οι
αγοραπωλησίες γίνονται με ευχέρεια επειδή υπάρχει μεγάλος αριθμός αγοραστών και
πωλητών που είναι διατεθειμένοι να προβούν σε μεγάλες συναλλαγές με μικρές διαφορές
τιμών.

Lisbon strategy = στρατηγική της Λισσαβόνας. Η Πορτογαλική Προεδρία συγκάλεσε ειδική
σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με σύνθεση τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων,
στη Λισσαβόνα την 24 και 25 Μαρτίου 2000. Κύρια θέματα ήταν η ενίσχυση της
απασχόλησης, η οικονομική μεταρρύθμιση και η κοινωνική συνοχή στο πλαίσιο μιας
οικονομίας βασισμένης στη γνώση με στόχο η Ε.Ε να μειώσει το μεγάλο ποσοστό ανεργίας,
να καλύψει το χάσμα ανταγωνιστικότητας και τεχνολογικών καινοτομιών σε σχέση με τις ΗΠΑ
και άλλες προηγμένες χώρες και να καταστεί η πλέον ανταγωνιστική οικονομική ζώνη μέχρι
το έτος 2010. Η απόφαση στην οποία κατέληξε το Ε.Σ καθορίζει κύρια τρεις στόχους:
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, δημιουργία θέσεων εργασίας
και κοινωνική συνοχή.
Ειδικότερα:
1 προετοιμασία της μετάβασης προς μια ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία βασιζόμενη
στη γνώση. Η στροφή προς μια ψηφιακή οικονομία βασιζόμενη στη γνώση και
χαρακτηριζόμενη από νέα αγαθά και υπηρεσίες αποτελεί ισχυρή κινητήρια δύναμη για την
ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των πολιτών και του περιβάλλοντος. Απαιτείται ολοκληρωμένο πρόγραμμα
δράσης για μια ηλεκτρονική Ευρώπη (eEurope Action Plan) που θα βασίζεται στη συγκριτική
αξιολόγηση των εθνικών πρωτοβουλιών. Oι επιχειρήσεις και οι πολίτες πρέπει να έχουν
πρόσβαση σε φθηνή παγκόσμιας κλάσης υποδομή επικοινωνιών και σε ευρύ φάσμα
υπηρεσιών. Κάθε πολίτης πρέπει να διαθέτει τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη ζωή και
την εργασία σε αυτήν τη νέα κοινωνία της πληροφορίας. Η αξιοποίηση του πλήρους
ηλεκτρονικού δυναμικού της Ε.Ε εξαρτάται από τη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα
επιτρέψουν την άνθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και του Διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα το
Ε.Σ της Λισσαβόνας έθεσε τους ακόλουθους στόχους:
◙ την ολοκλήρωση του νομικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο, το ηλεκτρονικό και
ψηφιακό χρήμα και την εξ αποστάσεως πώληση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
◙ τη βελτίωση του πλαισίου για τις ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα και για τις νεοσύστατες
εταιρίες υψηλής τεχνολογίας με τη χρήση φορολογικών πολιτικών, επιχειρηματικών
κεφαλαίων και στήριξης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
◙ τον προσδιορισμό δεικτών αξιολόγησης των επιδόσεων σε διάφορους τομείς και ιδιαίτερα
για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τις καινοτομίες

◙ τη διευκόλυνση της δημιουργίας ενός ταχύτατου ευρωπαϊκού δικτύου για την ηλεκτρονική
επιστημονική επικοινωνία, με στήριξη της ΕΤΕπ που θα συνδέει ερευνητικά ιδρύματα,
πανεπιστήμια, επιστημονικές βιβλιοθήκες, επιστημονικά κέντρα και σχολεία
◙ την εισαγωγή κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας
◙ την καθιέρωση μιας σειράς συγκριτικών αξιολογήσεων επί θεμάτων όπως το χρονικό
διάστημα που απαιτεί και το κόστος που συνεπάγεται η σύσταση εταιρίας, το ύψος του
επενδυόμενου επιχειρηματικού κεφαλαίου, ο αριθμός πτυχιούχων σχολών διοίκησης
επιχειρήσεων, επιστημονικών σχολών και δυνατοτήτων κατάρτισης
◙ την υποβολή σχεδίου για μια επιχειρηματική, καινοτόμο και ανοικτή Ευρώπη μαζί με το
πολυετές πρόγραμμα υπέρ των επιχειρήσεων και του επιχειρηματικού πνεύματος 2001 –
2005
◙ την εκπόνηση Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν την κυριότερη
δύναμη για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης
◙ την υποβολή έκθεσης για τα χρηματοπιστωτικά μέσα της ΕΤΕπ και του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Επενδύσεων
◙ τη χάραξη στρατηγικής για την εξάλειψη των φραγμών στην παροχή υπηρεσιών, την
απελευθέρωση των τομέων του αερίου, ηλεκτρισμού, ταχυδρομικών υπηρεσιών και
μεταφορών
◙ την ενημέρωση της νομοθεσίας περί κρατικών προμηθειών και κύρια να την κάνουν
προσιτή στις ΜΜΕ ώστε να τεθεί σε ισχύ από το έτος 2002. Μέχρι το έτος 2003 η διενέργεια
των κοινοτικών και κρατικών προμηθειών πρέπει να έχει γίνει on line
◙ ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ως το 2005 με προτεραιότητα την πρόσβαση σε επενδυτικό
κεφάλαιο σε πανενωσιακή βάση και την εξάλειψη των εμποδίων για επενδύσεις σε ταμεία
συντάξεων. Περαιτέρω στόχοι είναι η ολοκλήρωση των αγορών δημοσίων ομολογιών /
ομολόγων, τεχνικών και μέσων έκδοσης χρεογράφων και η βελτιωμένη λειτουργία της
διασυνοριακής αγοράς ρέπος, η συγκρισιμότητα των ισολογισμών, αποτελεσμάτων χρήσεως
των εταιριών και η στενότερη συνεργασία για την εποπτεία των χρηματαγορών από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πλήρης υλοποίηση του προγράμματος δράσης επιχειρηματικών
κεφαλαίων πρέπει να γίνει μέχρι το έτος 2003
◙ την ελάφρυνση της φορολογικής πίεσης επί της εργασίας και ιδίως της σχετικά ανειδίκευτης
και χαμηλά αμειβόμενης.
2 Εκσυγχρονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου με επένδυση στον άνθρωπο και
οικοδόμηση ενός ενεργού κράτους πρόνοιας. Oι άνθρωποι είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιο
της Ευρώπης και αποτελούν το επίκεντρο των πολιτικών της Ένωσης. Η επένδυση στον
άνθρωπο και η ανάπτυξη ενεργού και δυναμικού κράτους κοινωνικής πρόνοιας έχει ζωτική
σημασία για τη θέση της Ε.Ε στην οικονομία της γνώσης και δεν θα επιτείνει τα υφιστάμενα
κοινωνικά προβλήματα της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της πτώχειας. Το Ε.Σ
έθεσε τους ακόλουθους στόχους:
◙ ο αριθμός των ατόμων 18-24 ετών, τα οποία έχουν τελειώσει το τριτάξιο Γυμνάσιο χωρίς να
έχουν αποκτήσει κάποια επαγγελματική κατάρτιση, πρέπει να μειωθεί δραστικά μέχρι το 2010
◙ τα σχολεία και τα κέντρα κατάρτισης θα συνδεθούν με το διαδίκτυο και θα συνεργασθούν
μεταξύ τους καθώς και με τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα
◙ νέες βασικές δεξιότητες πρέπει να είναι η πληροφορική, οι ξένες γλώσσες, η τεχνολογική
αντίληψη, το επιχειρηματικό πνεύμα και οι κοινωνικές δεξιότητες. Καθιερώνεται ευρωπαϊκό
δίπλωμα δεξιοτήτων πληροφορικής με συγκεντρωτικές διαδικασίες πιστοποίησης
◙ καθορίζονται τα μέσα για την προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών, των
δασκάλων και του προσωπικού κατάρτισης και έρευνας
◙ ιδρύεται μία πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων για θέσεις απασχόλησης και ευκαιρίες
μάθησης και καθιερώνεται έπαθλο της Ε.Ε για τις ιδιαίτερα προοδευτικές επιχειρήσεις
◙ μεγαλύτερη απασχόληση στον τομέα της παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των
προσωπικών υπηρεσιών
◙ προώθηση όλων των πτυχών των ίσων ευκαιριών, περιορισμός του επαγγελματικού
διαχωρισμού, παροχή καλύτερης παιδικής μέριμνας. Γενικός στόχος των ανωτέρω μέτρων

είναι η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης κατά μέσο όρο σε επίπεδο όσο το δυνατόν
εγγύτερο του 70% το έτος 2010 και η αύξηση του ποσοστού απασχολούμενων γυναικών από
το 51% σε άνω του 60%. O αριθμός των κατοίκων της ΕΕ που ζει κάτω από το όριο της
πτώχειας και σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού είναι απαράδεκτος. Η κοινωνία αυτή
ενέχει τον κίνδυνο διεύρυνσης του χάσματος μεταξύ εκείνων που διαθέτουν πρόσβαση στις
νέες τεχνολογίες και εκείνων που αποκλείονται. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος αυτός πρέπει:
α) να προωθηθεί η καλύτερη κατανόηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω συνεχούς
διαλόγου, ανταλλαγής πληροφοριών και ορθής πρακτικής με βάση κοινούς δείκτες β) να
περιληφθεί η κοινωνική ένταξη στις πολιτικές των κρατών μελών για την απασχόληση, την
εκπαίδευση και την κατάρτιση, την υγεία και την κατοικία με παράλληλη δράση των
Διαρθρωτικών Ταμείων γ) να αναπτυχθούν δράσεις για ομάδες στόχους όπως μειονότητες,
παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα με ειδικές ανάγκες.
3 Εφαρμογή αποφάσεων: πλέον συνεκτική και συστηματική προσέγγιση. Το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο θα πραγματοποιεί ειδική σύνοδο κάθε άνοιξη για οικονομικά και κοινωνικά θέματα.
Η υλοποίηση του στρατηγικού στόχου διευκολύνεται εάν εφαρμοσθεί νέα ανοικτή μέθοδος
συντονισμού σαν μέσο διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και επίτευξης μεγαλύτερης σύγκλισης
προς τους κύριους στόχους της ΕΕ. Αυτή η μέθοδος απαιτεί: 1) καθορισμό κατευθυντήριων
γραμμών για την Ε.Ε συνδυασμένων με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα 2) καθορισμό
ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών και σημείων αναφοράς 3) μεταφορά των κατευθυντήριων
γραμμών στις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές 4) περιοδική παρακολούθηση, αξιολόγηση
και επανεξέταση των διαδικασιών. Απαιτείται μια συγκριτική αξιολόγηση των βέλτιστων
πρακτικών και ένα υψηλό αίσθημα ευθύνης των επιχειρήσεων στον τομέα αυτό για τη δια
βίου μάθηση, την οργάνωση της εργασίας, τις ίσες ευκαιρίες, την κοινωνική ένταξη και τη
βιώσιμη ανάπτυξη. Η επίτευξη του νέου στρατηγικού στόχου θα βασισθεί κύρια στον ιδιωτικό
τομέα, καθώς και στις εταιρικές σχέσεις ιδιωτικών και δημοσίων φορέων, Η Ε.Ε πρέπει να
κινητοποιήσει όλους τους διαθέσιμους πόρους τηρώντας την Ατζέντα 2000 ενώ εκφράζει την
ικανοποίησή της για τη συμβολή της ΕΤΕπ όσον αφορά τη δημιουργία ανθρώπινου
κεφαλαίου, τις ΜΜΕ και το επιχειρηματικό πνεύμα, τα δίκτυα τεχνολογίας πληροφοριών και
τηλεπικοινωνιών και την καινοτομία.

☻ Η επίτευξη των ανωτέρω στόχων κρίθηκε μη πραγματοποιήσιμη και για το λόγο αυτό ήδη
από το 2004 άρχισε διαβούλευση για την προσαρμογή της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών της 22 και 23 Μαρτίου 2005 εγκρίθηκε η
επανενεργοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβόνας σε κείμενο με τίτλο: «μια εταιρική
σχέση για την οικονομική αύξηση και την απασχόληση». Οι κυριότερες κατευθύνσεις αυτού
είναι οι εξής:
 Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η ανάπτυξη της έρευνας, της εκπαίδευσης και της
καινοτομίας διότι επιτρέπουν τη μετατροπή της γνώσης σε προστιθέμενη αξία για τη
δημιουργία περισσότερων και ποιοτικά καλύτερων θέσεων απασχόλησης. Στον τομέα της
έρευνας και Ανάπτυξης (Ε & Α) διατηρείται ο γενικός στόχος του ποσοστού επενδύσεων 3%
με σωστή κατανομή μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων με την επίτευξη του στόχου
να διευκολύνεται ιδιαίτερα με την παροχή φορολογικών κινήτρων για τις ιδιωτικές επενδύσεις
και την καθιέρωση μηχανισμών στήριξης των καινοτόμων ΜΜΕ και των νεοσύστατων
επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας.
 Η Ευρώπη χρειάζεται ένα στέρεο βιομηχανικό ιστό και τεχνολογικές πρωτοβουλίες που θα
βασίζονται στη σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και την οργάνωση τεχνολογικών
πλατφορμών. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να επεκτείνει το διαρθρωμένο
χρηματοδοτικό μέσο της σε σχέδια Ε & Α.
 Η ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας θα βασίζεται στη γενικευμένη χρησιμοποίηση
των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών στις δημόσιες υπηρεσίες, τις ΜΜΕ
και τα νοικοκυριά. Η πρωτοβουλία i2010 θα δώσει έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία
στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής, την ανάπτυξη κλάδων δημιουργίας
περιεχομένου πολυμέσων και την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών.
 Για να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις, η Ε.Ε οφείλει να ολοκληρώσει την εσωτερική της
αγορά με ένα ρυθμιστικό πλαίσιο ευμενέστερο προς τις επιχειρήσεις που με τη σειρά τους
πρέπει να επιδείξουν κοινωνική υπευθυνότητα.
 Πέραν μιας δραστήριας πολιτικής ανταγωνισμού, το Ε.Σ καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν
το γενικό επίπεδο των κρατικών ενισχύσεων ώστε να ενισχυθούν με πόρους η Ε & Α, η

καινοτομία, και η αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου. Είναι απαραίτητη η κατάρτιση μιας
κοινής μεθοδολογίας στάθμισης των διοικητικών επιβαρύνσεων που αποτελούν τροχοπέδη
για τη διενέργεια επενδύσεων.
 Οι ΜΜΕ αποτελούν το βασικό κορμό της απασχόλησης. Για το λόγο αυτό, πρέπει να
απαλλαγούν από τις διοικητικές επιβαρύνσεις και να στηριχθούν χρηματοδοτικά ιδιαίτερα από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.
 Η Ατζέντα Κοινωνικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεισφέρει στην επίτευξη
των στόχων για πλήρη απασχόληση και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Πρέπει να
συνεχισθούν οι προσπάθειες για την ανύψωση του γενικού επιπέδου εκπαίδευσης ενώ
προέχει η διάδοση του Ευρωπαϊκού Βιβλιαρίου Κατάρτισης (Europass) και η έκδοση της
Οδηγίας για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.
Listed company = μία εταιρία της οποίας η μετοχή είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο και η
οποία συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία περί
εισηγμένων εταιριών.

Loan = δάνειο. Σύμφωνα με το άρθρο 806 του Αστικού Κώδικα είναι μία σύμβαση στην
οποία ο ένας από τους συμβαλλόμενους μεταβιβάζει στον άλλο την κυριότητα χρημάτων ή
άλλων αντικαταστατών πραγμάτων και αυτός έχει υποχρέωση να αποδώσει άλλα πράγματα
της ίδιας ποσότητας και ποιότητας. Πιο απλά, δάνειο είναι το ποσό των χρημάτων που
δανείζεται συνήθως εντόκως και για ορισμένη χρονική περίοδο. Στη διεθνή
χρηματοοικονομική διακρίνουμε, μεταξύ άλλων, τις εξής μορφές τραπεζικών δανείων:
 Adjustable rate loan or floating rate loan = δάνειο με αναπροσαρμοζόμενο ή κυμαινόμενο
επιτόκιο. Σαν δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται συνήθως το βασικό επιτόκιο της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το LIBOR ή το EURIBOR. Συμφωνείται για παράδειγμα ότι
το επιτόκιο ενός μακροπρόθεσμου δανείου θα αναπροσαρμόζεται κάθε εξάμηνο,
υπολογιζόμενο με το επιτόκιο LIBOR της ημέρας αναπροσαρμογής πλέον 0,50%.
 Agricultural and fishing loans = αγροτικά και αλιευτικά δάνεια. Αναφέρονται ενδεικτικά οι
εξής περιπτώσεις: α) δάνειο προς αγρότες και γεωργικούς συνεταιρισμούς για κεφάλαιο
κίνησης β) ειδικότερα δάνεια για τη χρηματοδότηση της αγοράς λιπασμάτων, δενδρυλλίων,
σποράς, θερισμού, ζωοτροφών, ζώων προς πάχυνση και άλλων δαπανών της ενδιάμεσης
διαδικασίας μέχρι την παραγωγή του τελικού προϊόντος γ) δάνειο για την αγορά γεωργικών
εργαλείων και μηχανημάτων δ) δάνειο για τη χρηματοδότηση της αλιείας και ιδιαίτερα της
επισκευής ή της αγοράς αλιευτικού σκάφους ε) δάνειο για την κατασκευή ή επέκταση
αποθηκευτικών χώρων ή μεταποιητικών μονάδων από μεμονωμένους αγρότες ή από
συνεταιρισμούς ζ) δάνειο για την αγορά ή κατασκευή αγροτικής κατοικίας η) δάνειο για την
αγορά αγροτικών αυτοκινήτων θ) δάνειο για την εξαγωγή αγροτικών, κτηνοτροφικών και
αλιευτικών προϊόντων.
 Aircraft loan = δάνειο προς αεροπορικές εταιρίες για την αγορά επιβατικού ή εμπορικού
αεροσκάφους ή προς ιδιώτες για την απόκτηση μικρών ελαφρών αεροσκαφών.
 Amortisation loan = χρεολυτικό δάνειο. Εξοφλείται με περιοδικές καταβολές (δόσεις) αλλά η
αποπληρωμή των τόκων γίνεται σε διαφορετική χρονική στιγμή από αυτή της αποπληρωμής
του κεφαλαίου.
 Annuity loan or payment for interest and part of capital loan = τοκοχρεολυτικό δάνειο. Είναι
το δάνειο στο οποίο κεφάλαιο και τόκοι υπολογίζονται σε ενιαίο ποσό το οποίο διαιρείται σε
επιστρεφόμενες ισόποσες δόσεις. Το τοκοχρεολύσιο παραμένει σταθερό από περίοδο σε
περίοδο ενώ ο τόκος και το χρεολύσιο μεταβάλλονται. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σταδιακή
μείωση του τόκου και με την προοδευτική αύξηση του χρεολυσίου.
 Bridge or bridging loan = ένα βραχυπρόθεσμο δάνειο που παρέχει προσωρινή
χρηματοδότηση μέχρι να καταστεί διαθέσιμη μια μόνιμη χρηματοδότηση. Για παράδειγμα, σε
μία σύμβαση πώλησης μιας οικίας έχει συμφωνηθεί ότι το 75% της αξίας θα καταβληθεί με
μετρητά και το 25% από το τίμημα της πώλησης της παλαιάς οικίας του αγοραστού. Αυτό
προϋποθέτει ότι οι δύο συναλλαγές θα γίνουν ταυτόχρονα. Εφόσον, όμως, δεν ευρίσκεται
άμεσα αγοραστής να καταβάλει εύλογο τίμημα, τη λύση θα δώσει προσωρινά ένα ενδιάμεσο
δάνειο (the bridge loan). Το δάνειο αυτό γεφυρώνει το χάσμα (bridges the gap) μεταξύ των
δύο συναλλαγών δηλαδή της αγοράς της νέας κατοικίας και της πώλησης της παλαιάς
κατοικίας που ακολουθεί. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και όταν μια εταιρία αναζητά κεφάλαιο

κίνησης. Μέχρι να εγκριθεί το αίτημά της από κάποια τράπεζα, καλύπτει τις ανάγκες της με
ένα άλλο προσωρινό δάνειο. Το bridge loan έχει και άλλη έννοια. Είναι ένα τραπεζικό δάνειο
που παρέχεται στον πελάτη με δόσεις ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του σκοπού για
τον οποίο συμφωνήθηκε το δάνειο. Για παράδειγμα ένα στεγαστικό δάνειο, εκταμιεύεται
σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο κατασκευής της κατοικίας. Ένα δάνειο χρηματοδότησης
ενός σχεδίου επέκτασης μιας εμπορικής επιχείρησης, εκταμιεύεται σταδιακά ανάλογα με την
πρόοδο υλοποίησης του σχεδίου.
 Broker loan = δάνειο που χορηγείται από μία τράπεζα σε διαμεσολαβητή της αγοράς
(broker) ο οποίος στη συνέχεια χρηματοδοτεί την αναδοχή (underwriting) νέων εκδόσεων
χρεογράφων, λογαριασμούς περιθωρίου πελάτη ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα πελάτη
του σχετική με τη διαμεσολαβητική του λειτουργία.
 Business loan = δάνεια προς επιχειρήσεις. Διακρίνουμε:
◘ acquisition and mergers loans = δάνεια για την επέκταση των επιχειρήσεων μέσω
εξαγορών και συγχωνεύσεων
◘ assets loans = δάνεια για την αύξηση των στοιχείων ενεργητικού
◘ business mortgage loans = ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια για την εγκατάσταση της
επιχείρησης ή για επενδυτικούς σκοπούς, δηλαδή για αγορά ακινήτων και βιομηχανικής ή
εμπορικής στέγης προς εκμετάλλευση
◘ construction loans = κατασκευαστικά δάνεια για την αγορά, επισκευή ή επέκταση της
επαγγελματικής στέγης ή των εργοστασιακών χώρων της επιχείρησης ή δάνεια προς τεχνικές
εταιρίες για την κατασκευή μεγάλων έργων
◘ equipment loans = δάνεια για την αγορά εξοπλισμού
◘ investment loans = επενδυτικά δάνεια για τη χρηματοδότηση της επέκτασης της
επιχείρησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
◘ franchise loan = δάνειο δικαιόχρησης δηλαδή δάνειο για την αγορά των δικαιωμάτων
χρήσης της επωνυμίας και του δικαιώματος πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών από τον
δικαιοπάροχο (franchisor)
◘ letter of credit = πιστωτικές επιστολές (βλέπε αυτοτελή όρο)
◘ lines of credit and short term loans = πιστωτικά όρια και βραχυπρόθεσμα δάνεια για τη
χρηματοδότηση εποχικών αναγκών αποθεματοποίησης εξοφλούμενα συνήθως εντός 12
μηνών
◘ professional transport car loans = δάνεια για την αγορά επαγγελματικών μέσων μεταφοράς
◘ projects development loans = δάνεια για τη χρηματοδότηση σχεδίων ανάπτυξης
◘ share capital increase loans =
επιχείρησης

δάνεια για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της

◘ start-up businesses = δάνεια για χρηματοδότηση των δαπανών έναρξης επιχειρήσεων
◘ Working capital loans = δάνεια για κεφάλαια κίνησης (βλέπε παρακάτω όρο).
 Buy-down loan = είναι το δάνειο που επιτρέπει μία προπληρωμή προκειμένου να μειωθεί
το επιτόκιο του δανείου κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους ή των επόμενων ετών.
 Call or Demand loan = δάνειο όψεως ή δάνειο σε πρώτη ζήτηση. Ο δανειστής μπορεί να
ζητήσει οποιαδήποτε στιγμή την άμεση εξόφληση του δανείου. Συνήθως, στους όρους της
σύμβασης περιλαμβάνονται ρήτρες σύμφωνα με τις οποίες α) την ίδια ευχέρεια έχει και ο
δανειζόμενος που μπορεί να εξοφλήσει άμεσα το δάνειο με δική του πρωτοβουλία
β) υποχρεώνονται οι αντισυμβαλλόμενοι να ασκήσουν το ανωτέρω δικαίωμά τους μετά από
προειδοποίηση 24 ωρών. Call loan καλείται και το δάνειο που χρηματοδοτεί την αγορά
χρεογράφων και του οποίου η λήξη αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του δανειστή ή του
δανειζόμενου οι οποίοι μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό οποτεδήποτε το ζητήσουν
(on demand).

 Car or automobile loan = δάνειο για την αγορά αυτοκινήτου. Στην περίπτωση αυτή,
παρακρατείται η κυριότητα του αυτοκινήτου μέχρι της πλήρους εξόφλησης του τιμήματος. Πιο
σπάνια, μπορεί να παρασχεθεί και άλλη αξιόπιστη ασφάλεια όπως χρεόγραφα υψηλής
πιστοληπτικής διαβάθμισης.

 Cash Flow Financing = βραχυπρόθεσμο δάνειο που παρέχει συμπληρωματική
χρηματοδότηση σε μετρητά προκειμένου να καλυφθεί η προσωρινή έλλειψη μετρητών ενώ
επίκειται η είσπραξη απαιτήσεων.
 Cash loan = δάνειο σε μετρητά οι εισπράξεις του οποίου μπορεί να αρχίσουν άμεσα
δηλαδή αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης.
 Cinema and TV loan = δάνειο για πάγιες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό κινηματογραφικών
και τηλεοπτικών εταιριών και για παραγωγή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών.
 Closed-end-credit = μία σύμβαση σύμφωνα με την οποία ο δανειζόμενος δέχεται να
πληρώνει το δάνειο πλήρως πλέον των χρηματοοικονομικών του ή άλλων εξόδων στη
διάρκεια μιας καθορισμένης χρονικής περιόδου. Συνήθως τέτοιες συμφωνίες εφαρμόζονται
στα δάνεια για την αγορά ακινήτων και αυτοκινήτων. Ο όρος χρησιμοποιείται σε αντίθεση με
την ανακυκλούμενη πίστωση (οpen – end credit, βλέπε παρακάτω).
 Collateral loan = δάνειο ασφαλισμένο με ενέχυρο τίτλους.
 Commercial loan = εμπορικό δάνειο. Διακρίνεται σε δάνειο για α) κεφάλαιο κίνησης β)
αγορά επαγγελματικής στέγης γ) αποθεματοποίηση εμπορευμάτων δ) αγορά εξοπλισμού και
μηχανημάτων. Χρηματοδότηση προς το εμπόριο παρέχεται επίσης με την προεξόφληση
συναλλαγματικών και την παροχή πιστωτικού ορίου που ο πελάτης μπορεί να κάνει χρήση
όταν πιέζεται από έλλειψη ρευστότητας.
 Commercial real estate loan = δάνειο για την κατασκευή, επισκευή ή αγορά εμπορικής
επαγγελματικής στέγης και συναφών αποθηκευτικών χώρων.
 Commodity loan = δάνειο εγγυημένο με ενέχυρο εμπορεύματα.
 Computer loan = δάνειο για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών (mainframes, servers,
personal computers κλπ).
 Consolidation loan = ενοποιημένο δάνειο. Η ενοποίηση σε ένα δάνειο πολλών δανείων του
οφειλέτη έναντι του ίδιου δανειστή και συνήθως μιας τράπεζας. Τα δάνεια μπορεί να είναι
στεγαστικά, από πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά, αγοράς αυτοκινήτου κλπ. Στην περίπτωση
αυτή αναπροσαρμόζεται η περίοδος και το ποσό των δόσεων όπως και το ενιαίο επιτόκιο
ώστε ο οφειλέτης να διευκολυνθεί στην κανονική αποπληρωμή του νέου ενοποιημένου
δανείου.
 Consumer loan = καταναλωτικό δάνειο. Χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα για την αγορά
προϊόντων και υπηρεσιών και για την κάλυψη έκτακτων προσωπικών αναγκών. Στην ευρεία
αυτή κατηγορία μπορούν να περιληφθούν τα εξής δάνεια: α) δάνεια για την αγορά διαρκών
καταναλωτικών αγαθών β) δάνεια για την αγορά αυτοκινήτων και άλλων οχημάτων ιδιωτικής
χρήσης γ) πιστωτικές κάρτες δ) δάνεια για την αγορά μετοχών ε) σπουδαστικά δάνεια ζ)
δάνεια με μικρότερο επιτόκιο για την εξόφληση καταναλωτικών δανείων με μεγαλύτερο
επιτόκιο.
 Convertible loan = μετατρεπόμενο δάνειο. Για παράδειγμα ένα δάνειο κυμαινόμενου
επιτοκίου που μετατρέπεται σε ένα δάνειο σταθερού επιτοκίου και αντίστροφα ή ένα δάνειο
που συμφωνείται να μετατραπεί η πληρωμή του μετά την πάροδο ορισμένου χρόνου από
μετρητά σε καταβολή μετοχών ή ομολόγων.
 Corporate loan = δάνειο προς μεγάλες επιχειρήσεις. Μπορεί να εξυπηρετεί ανάγκες για
κεφάλαια κίνησης, επέκταση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, αγορά πρώτων υλών και
ενδιάμεσων προϊόντων, εξαγορές επιχειρήσεων, υλοποίηση προγραμμάτων εκσυγχρονισμού
και αναδιάρθρωσης, προώθηση των εξαγωγών.
 Credit card loan = δάνειο μέσω πιστωτικών καρτών. Τίθενται πιστωτικά όρια σε κάθε
κάτοχο ανάλογα με την πιστοληπτική του ικανότητα και ορίζεται ο αριθμός των δόσεων για
την εξόφληση του ποσού των μηνιαίων αγορών. Τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών φέρουν
υψηλό επιτόκιο, συνήθως τετραπλάσιο από το δανειστικό επιτόκιο βάσης του
Ευρωσυστήματος.
 Deposit loan = καταθετικό δάνειο. Δάνειο που δημιουργείται με την πίστωση τρεχούμενου
λογαριασμού του δικαιούχου από την τράπεζά του.
 Durable goods loan = δάνειο για τη χρηματοδότηση αγοράς διαρκών καταναλωτικών
αγαθών.

 Educational loan = εκπαιδευτικό δάνειο. Αποτελεί ευρύτερη έννοια από αυτήν του
φοιτητικού δανείου, διότι περιλαμβάνει δάνεια για την αποπεράτωση των σπουδών σε
οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης και συνήθως της δευτεροβάθμιας, κέντρων
επαγγελματικής κατάρτισης, τεχνολογικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σεμιναρίων
βελτίωσης των δεξιοτήτων ήδη εργαζομένων. Σε περίπτωση που ο μαθητής, ο σπουδαστής ή
ο φοιτητής είναι ανήλικος ή δεν έχει ιδία περιουσία είτε χορηγούνται στους γονείς τους ή
απαιτούνται ασφάλειες ή εγγυητές. Τα βραχυπρόθεσμα, όμως, μικρού ποσού δάνεια της
κατηγορίας αυτής παρέχονται χωρίς εγγύηση.
 Emergency fund loan = δάνειο εκτάκτων αναγκών που τίθεται στη διάθεση του
δανειολήπτη επί ενός έντοκου λογαριασμού για την κάλυψη πχ ιατρικής και νοσοκομειακής
δαπάνης, επισκευής οικίας ή αυτοκινήτου ή άλλης μη προβλέψιμης αιτίας.
 Export credit = πίστωση προς εξαγωγείς για την προετοιμασία και την ολοκλήρωση της
διαδικασίας εξαγωγής προϊόντων και τη χρηματοδότηση της επόμενης εξαγωγικής
προσπάθειας. Συναφείς είναι και οι τεχνικές του forfeiting, του forfeiting και της documentary
credit (βλέπε όρους).
 External loan = εξωτερικό δάνειο. Χορηγείται σε κάτοικο της χώρας από πιστωτικό ίδρυμα
ή υποκατάστημα αυτού που έχει την έδρα του στο εξωτερικό.
 Feast loan = εορτοδάνειο. Ένα βραχυπρόθεσμο δάνειο που χορηγείται χωρίς
δικαιολογητικά για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών που προκύπτουν κύρια στις μεγάλες
θρησκευτικές εορτές όπως των Χριστουγέννων και του Πάσχα.
 Fiduciary loan or credit = 1) δάνειο χωρίς ασφάλεια δηλαδή χωρίς εγγυητή, ενέχυρο ή
υποθήκη 2) δάνειο προς φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη προσωπικών αναγκών όπως
δαπάνες σπουδών, νοσήλια, έξοδα ταξιδιών.
 Fixed rate loan = δάνειο με σταθερό επιτόκιο. Οι εξοφλούμενοι με δόσεις τόκοι έχουν το
ίδιο ακριβώς σταθερό χρηματικό ποσό μέχρι την ολοσχερή αποπληρωμή του δανείου.
 Forced loan = αναγκαστικό δάνειο. Συνάπτεται από το κράτος και το κεφάλαιο δεν
αποδίδεται κατά τη λήξη του, αλλά το δάνειο ανανεώνεται. Αυτό μπορεί να συμβεί και εάν
ένας κάτοχος τραπεζικού λογαριασμού αντλεί χρήματα περισσότερα από ότι έχει ο
λογαριασμός του (overdraft). Τότε η τράπεζα μπορεί να μετατρέψει το άνοιγμα σε κανονικό
δάνειο. Οι ανωτέρω πρακτικές απαντώνται σήμερα μόνο σε κράτη με υπανάπτυκτη οικονομία
και διοικητικά κατευθυνόμενο τραπεζικό σύστημα. Αντίθετα, στις προηγμένες οικονομίες για
να εφαρμοσθούν, πρέπει να είναι προϊόν ελεύθερης βούλησης δηλαδή να προβλέπονται
στους όρους της δανειακής σύμβασης.
 Foreign currency loan = δάνειο σε συνάλλαγμα. Συνάπτεται εάν διαπιστωθεί ότι το
δανειακό επιτόκιο του ξένου νομίσματος είναι μικρότερο του εγχωρίου νομίσματος και εφόσον
ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο οποίος προκύπτει από τη μεταβλητότητα των
συναλλαγματικών ισοτιμιών, και τα λοιπά έξοδα δεν θα εξουδετερώσουν το ανωτέρω
πλεονέκτημα.
 forward loan = δάνειο οι εισπράξεις από το οποίο μπορεί να αρχίσουν σε ημερομηνία
μεταγενέστερη από αυτή των δύο ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
 Gold loans = δάνεια χρυσού. Αφορούν δάνεια για κεφάλαιο κίνησης προς εταιρίες οι οποίες
επεξεργάζονται και εξάγουν χρυσό. Τα δάνεια εξοφλούνται από το ποσό που θα εισπραχθεί
από τις πωλήσεις χρυσού.
 Governmental loan = κυβερνητικό δάνειο. Χορηγείται μετά από αίτημα κυβερνήσεων
κρατών για να καλύψει ανάγκες του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ή για να
χρηματοδοτήσει προγράμματα δημοσίων επενδύσεων.
 Guaranteed loan = εγγυημένο δάνειο. Δάνειο του οποίου η αποπληρωμή είναι
εξασφαλισμένη με προσωπική ή εμπράγματη ασφάλεια ή με ενέχυρο τίτλους ή μετρητά
(securities or cash collateral).
 Ηang out loan = το υπόλοιπο που παραμένει σε ένα δάνειο μετά τη λήξη του.
 Housing loan = στεγαστικό δάνειο.
 Import credit = πίστωση για τη χρηματοδότηση εισαγομένων αγαθών και υπηρεσιών.

 Internal loan = εσωτερικό δάνειο. Χορηγείται σε κάτοικο της χώρας που έχει την έδρα της
το πιστωτικό ίδρυμα.
 Investment loan = επενδυτικό δάνειο. Μακροπρόθεσμο δάνειο που χορηγείται για τη
χρηματοδότηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδυτικών πρωτοβουλιών όπως μεγάλων έργων
υποδομής, κατασκευής ή επέκτασης εμπορικών ή βιομηχανικών κτιρίων ή βιομηχανικών
περιοχών και προμήθειας εξοπλισμού όπως συστημάτων Η/Υ και μηχανημάτων.
 Liar Loan = ψεύτικο δάνειο. Πρόκειται για δάνειο στο οποίο ο δανειστής δεν καταβάλει
καμία προσπάθεια να εξακριβώσει την πιστοληπτική ικανότητα του δανειζόμενου ή πιο απλά
είναι το δάνειο που παρέχεται με την υποβολή της αίτησης και χωρίς έλεγχο για το
δηλούμενο εισόδημα. Ο όρος απαντάται κύρια στην αγορά στεγαστικών δανείων των ΗΠΑ.
Στην περίπτωση αυτή, ο δανειολήπτης μπορεί να αγοράσει μία κατοικία με το ποσό του
δανείου χωρίς να εισφέρει τίποτα από τα ίδια διαθέσιμα για την κάλυψη ενός μέρους της αξίας
του ακινήτου. Στη συνέχεια ο δανειολήπτης δεν έχει συνήθως τη δυνατότητα κανονικής και
πλήρους αποπληρωμής του δανείου και υφίσταται μεγάλη πιθανότητα το δάνειο τελικά να μην
εξυπηρετηθεί. Το φαινόμενο αυτό εάν επεκταθεί μπορεί να έχει συστημικές συνέπειες δηλαδή
να οδηγήσει σε πολλαπλασιασμό των κατασχέσεων ενυπόθηκων ακινήτων και σε αδυναμία
των πιστωτών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους οπότε οδηγείται σε κρίση ένα τμήμα
της αγοράς.
 Loan against pledge = δάνειο ασφαλισμένο με ενέχυρο που παρέχεται από τον
δανειολήπτη ή τρίτον όπως χρεόγραφα, πολύτιμα μέταλλα ή άλλα κινητά πράγματα.
 Loan against shares and securities = δάνειο που χορηγείται με ενέχυρο μετοχές, ομόλογα
ή άλλα χρεόγραφα.
 Loan to printing companies and mass media entreprises = δάνειο προς εκτυπωτικές
εταιρίες και μέσα μαζικής επικοινωνίας όπως εφημερίδες, περιοδικά, τηλεοπτικούς και
ραδιοφωνικούς σταθμούς. Η σχετική χρηματοδότηση αφορά κεφάλαιο κίνησης και ιδιαίτερα
για αγορά απλού χάρτου και την εισαγωγή δημοσιογραφικού χάρτου, πάγιες εγκαταστάσεις
και εξοπλισμό.
 Long – term loan = μακροπρόθεσμο δάνειο. Συνήθως έχει λήξη από δέκα χρόνια και άνω.
 Margin loan = δάνειο περιθωρίου. Ένα δάνειο που παρέχει ένας διαμεσολαβητής της
αγοράς (broker) σε ένα πελάτη το οποίο ουσιαστικά λειτουργεί σαν λογαριασμός περιθωρίου
(margin account). Tο δανεισθέν κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε σκοπό
ενώ το δάνειο είναι εγγυημένο με ομόλογα του πελάτη.
 Maritime or shipping financing = ναυτικό δάνειο ή δάνειο για τη χρηματοδότηση της
εμπορικής ναυτιλίας (merchant marine). Αφορά την αγορά, κατασκευή ή επισκευή πλοίων και
την προμήθεια εξοπλισμού.
 Medium – term loan = μεσοπρόθεσμο δάνειο. Συνήθως έχει λήξη από ένα μέχρι δέκα
χρόνια.
 Μobile home loan = δάνειο για την αγορά λυόμενης οικίας εξασφαλισμένο με υποθήκη επ’
αυτής. Εκτός από τη χρηματοδότηση για την αγορά του λυόμενου μπορεί να αυξάνεται και με
το κόστος της μεταφοράς και εγκατάστασης σε συγκεκριμένη γεωγραφική θέση.
 Mortgage loan = στεγαστικό δάνειο εξασφαλισμένο με ενέχυρο ή υποθήκη. Για τα
ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια με επιτόκιο μεγαλύτερο του prime rate (mortgage sub-prime
loans) βλέπε τον αυτοτελή όρο Sub-Prime Loan.
 Multi-Currency Loan = πολυνομισματικό δάνειο. Η σύμβαση δανείου μπορεί να περιέχει
ρήτρα χρήσης διαφορετικών νομισμάτων. Για παράδειγμα, ορισμένα δάνεια επιτρέπουν στον
δανειστή να αρχίσει την καταβολή του δανείου σε δολάρια ΗΠΑ και σε ένα ενδιάμεσο
καθορισμένο εκ των προτέρων στάδιο να συνεχίσει την καταβολή σε γεν Ιαπωνίας ή λίρες
Αγγλίας. Άλλα δάνεια ενδέχεται να παρέχουν τη δυνατότητα στον δανειστή να καταβάλει το
ποσό του δανείου σε πολλά νομίσματα εξ αρχής όπως πχ 50% σε ευρώ, 25% σε δολάρια
ΗΠΑ και 25% σε ελβετικά φράγκα.
 NINJA loan = Νo Ιncome, Νo Job, and no Assets δηλαδή δάνειο που χορηγείται σε ιδιώτες
και εταιρίες που δεν έχουν επαρκές εισόδημα, εργασία ή κύκλο εργασιών και περιουσιακά
στοιχεία. Είναι κάτι το ανάλογο με τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια μειωμένης εξασφάλισης
των ΗΠΑ (sub-prime mortgage loan). Το δάνειο NINJA παρέχεται από Ιαπωνικές τράπεζες
και έχει κίνητρο το χαμηλό επιτόκιο που ισχύει για χρόνια στην Ιαπωνία. Πρόσφατα έλαβε και

τη μορφή της χορήγησης σε μη Ιαπωνικές τράπεζες, επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμούς
που επιθυμούν να διαφοροποιήσουν την πηγή του δανεισμού τους αναλαμβάνοντας σχετικό
συναλλαγματικό κίνδυνο αλλά επωφελούμενοι των χαμηλών Ιαπωνικών επιτοκίων.
 Nonproductive loan = μη παραγωγικό δάνειο. Ένα εμπορικό τραπεζικό δάνειο που δεν
αυξάνει άμεσα το προϊόν της οικονομίας αν και μπορεί να αυξάνει τη δαπάνη αυτής. Για
παράδειγμα μη παραγωγικό δάνειο είναι αυτό το οποίο παρέχεται για εξαγορές και
συγχωνεύσεις.
 Open – end credit = πίστωση ανοικτού λογαριασμού μέχρις ενός ορισμένου ποσού που
μπορεί να χρησιμοποιείται συνεχώς μέχρι η τράπεζα να αποφασίσει ότι πρέπει να την
ανακαλέσει για λόγους φερεγγυότητας του δανειολήπτη.
Operating loan = λειτουργικό δάνειο. Ένα δάνειο για την κάλυψη πολύ βραχυπρόθεσμων
χρηματοδοτικών αναγκών και ιδιαίτερα των καθημερινών υποχρεώσεων ή την εξυπηρέτηση
των εβδομαδιαίων ταμειακών ροών.
 Overdraft and Combination Account loan = overdraft είναι η ευχέρεια που παρέχεται από
μία τράπεζα σε ένα πελάτη της κάτοχο ενός τρεχούμενου λογαριασμού να προβαίνει σε
αναλήψεις μέχρις ενός ορισμένου ποσού όταν ο λογαριασμός είναι μηδενικός. Το επιτόκιο
από το άνοιγμα του λογαριασμού μπορεί είναι αρκετό υψηλό (π.χ για τη ζώνη του ευρώ
περίπου από 10% έως 17%). Combination Account είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός μέσω
του οποίου διακανονίζονται όλες οι συναλλαγές του πελάτη και ταυτόχρονα παρέχει δανειακή
διευκόλυνση για την αντιμετώπιση βραχυχρόνιων αναγκών. Επιτόκιο ποινής επιβάλλεται
μόνο όταν ο λογαριασμός είναι ανοικτός (overdraft).
 Overnight loan = δάνειο διάρκειας μίας ημέρας. Είναι σύνηθες μεταξύ τραπεζών για την
κάλυψη άμεσων αναγκών ρευστότητας ιδιαίτερα της ανοικτής θέσης σε τρεχούμενους
λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται για το διακανονισμό συναλλαγών σε συστήματα
πληρωμών. Το Ευρωσύστημα παρέχει τέτοια δάνεια στα πιστωτικά ιδρύματα με την ονομασία
«διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης» ( marginal lending facility).
 Participation loan = συμμετοχικό δάνειο. Δάνειο που χορηγείται από κοινού από πολλές
τράπεζες προς τον ίδιο δανειολήπτη. Πρόκειται για μεγάλα επενδυτικά δάνεια υψηλού
κινδύνου και για το λόγο αυτό ο κίνδυνος κατανέμεται σε πολλούς δανειστές.
 Personal loan = προσωπικό δάνειο. Στην ευρεία αυτή κατηγορία υπάγονται ενδεικτικά τα
εξής δάνεια: α) βραχυπρόθεσμο δάνειο για την αγορά οικιακού εξοπλισμού, ηλιακού
θερμοσίφωνα και άλλων καταναλωτικών αγαθών επιβαρυνόμενο με υψηλό επιτόκιο. Το
υψηλό επιτόκιο οφείλεται στο γεγονός ότι τα δάνεια αυτά δεν είναι ασφαλισμένα με ενέχυρο ή
υποθήκη και το ποσοστό των μη εξυπηρετουμένων δανείων φθάνει το 10% του συνόλου β)
βραχυ-μεσοπρόθεσμο δάνειο για την αγορά αυτοκινήτου. Είναι ασφαλισμένο με
παρακράτηση της κυριότητας μέχρι της πλήρους αποπληρωμής του τιμήματος και για το λόγο
αυτό επιβαρύνεται με χαμηλό επιτόκιο γ) δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών
δ)
μακροπρόθεσμα στεγαστικά (home or housing loans) και βραχυπρόθεσμα επισκευαστικά
δάνεια (home improvement loans) ε) δάνεια για την κάλυψη δαπανών γάμου (marriage
ceremony loans), διακοπών (holiday loans), ιατρικών και νοσοκομειακών δαπανών (medical
and hospital expenses loans).
 Professionals loan = επαγγελματικό δάνειο.
 Production loan = παραγωγικό δάνειο. Χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγαθών ή την
προσφορά υπηρεσιών.
 Productivity loan = δάνειο παραγωγικότητας. Τραπεζικό δάνειο προς επιχειρήσεις για την
αύξηση της παραγωγικότητας αυτών μέσω της βελτίωσης της οργάνωσης ή της αγοράς
σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού.
 Real estate loan = δάνειο για την αγορά, επισκευή ή κατασκευή ακινήτων για στέγαση ή για
εμπορικούς, βιομηχανικούς ή αγροτικούς σκοπούς. Τα δάνεια της κατηγορίας αυτής είναι
ασφαλισμένα με υποθήκη επί του ακινήτου μέχρι της ολοσχερούς αποπληρωμής του
τιμήματος.
 Rediscount loan = προεξοφλητικό δάνειο. Εάν ο πελάτης κατέχει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο
με χρεόγραφα (έντοκα γραμμάτια, ομόλογα, συναλλαγματικές κλπ) και χρειάζεται μετρητά,
μπορεί να προεξοφλήσει ορισμένα από αυτά στην τράπεζά του πριν από τη λήξη τους και να

αποκτήσει την αναγκαία ρευστότητα. Στην περίπτωση αυτή, ομιλούμε για οιονεί δάνειο που
παρέχεται μέσω της προεξόφλησης τίτλων.
 Revolving line of credit = ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή ή επαναληπτική πίστωση. Ένα
πιστωτικό όριο που παραχωρείται συνεχώς από μία τράπεζα σε μία επιχείρηση μέχρι το
οποίο μπορεί να δανείζεται με επανειλημμένες αναλήψεις και με την προϋπόθεση ότι εξοφλεί
την προηγούμενη πίστωση ώστε ποτέ να μην υπερβαίνει το όριο.
 Seasonal loan = εποχικό δάνειο. Δάνειο που χορηγείται σε επιχειρήσεις για την
αντιμετώπιση αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης σε περιόδους έντονης δραστηριότητας όπως π.χ
για τις εταιρίες μόδας λίγο πριν αρχίσουν να λανσάρονται τα νέα μοντέλα ή σε τουριστικές
επιχειρήσεις κατά την έναρξη και τη διάρκεια της ακμής της τουριστικής περιόδου.
 Secured loan = δάνειο με ασφάλεια. Η ασφάλεια συνίσταται σε προσωπική εγγύηση τρίτου
προσώπου, σε ενέχυρο επί χρεογράφων ή εμπορευμάτων και σε υποθήκη επί ακινήτων.
 Self - Employed loan = δάνειο που χορηγείται σε αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες
όπως δικηγόρους, γιατρούς, φαρμακοποιούς, μηχανικούς, κατασκευαστές κλπ.
 Short term loan = βραχυπρόθεσμο δάνειο. Συνήθως έχει λήξη μέχρι ένα χρόνο.
 Small and Medium size Enterprises (SME) loans = δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(κεφάλαιο κίνησης, αγορά ακινήτων για επαγγελματική στέγη, προμήθεια πρώτων υλών και
ενδιάμεσων προϊόντων, εξοπλισμού κλπ).
 Spot loan = δάνειο όψεως. Οι εισπράξεις από αυτό μπορεί να αρχίσουν 2 ημέρες μετά την
υπογραφή της σύμβασης.
 Student loan = φοιτητικό δάνειο. Παρέχεται σε φοιτητές και σπουδαστές συνήθως της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ορισμένες τράπεζες επεκτείνουν τη λήξη αυτού μερικούς μήνες
μετά την αποφοίτηση ή την επαγγελματική αποκατάσταση των πελατών.
 Sub-prime loan = δάνειο με επιτόκιο μεγαλύτερο αυτού που παρέχεται σε πελάτες υψηλής
πιστοληπτικής διαβάθμισης και ισχυρών πελατειακών δεσμών δηλαδή υψηλότερο του prime
rate (βλέπε αυτοτελή όρο Sub-prime loan).
 Syndicate loan = κοινοπρακτικό δάνειο. Ένα δάνειο σημαντικού ποσού που εκδίδεται από
κυβερνήσεις ή μεγάλες επιχειρήσεις και την έκδοση και διάθεση του οποίου αναλαμβάνει από
κοινού μία ομάδα τραπεζών ή και επενδυτικών εταιριών. Συνήθως, υπάρχει ρήτρα στη
σύμβαση αναδοχής ότι σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η διάθεση όλου του δανείου σε
επενδυτές, τότε το εναπομένον ποσό αναλαμβάνεται από τις τράπεζες και τις επενδυτικές
εταιρίες που συμμετέχουν στην έκδοση και απορρόφησή του.
 Term loan = προθεσμιακό δάνειο.
 Tied loan = δάνειο δεσμευμένο για ειδικό σκοπό. Για παράδειγμα, ένα κράτος χορηγεί
μακροπρόθεσμο δάνειο σε ένα άλλο κράτος με τη δέσμευση ότι το προϊόν του δανείου θα
χρησιμοποιηθεί για την αγορά προϊόντων της δανείστριας χώρας.
 Tourism loan = μακροπρόθεσμο δάνειο για την ανάπτυξη του τουρισμού. Χορηγείται για
κατασκευή ή επέκταση, ανακαίνιση και βελτίωση της υποδομής ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων
δωματίων και campings. Επιπρόσθετα, στις τουριστικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στα
ταξιδιωτικά γραφεία χορηγούνται και βραχυπρόθεσμα δάνεια για κεφάλαιο κίνησης.
 Transport operators loan = δάνειο προς μεταφορείς προσώπων και αγαθών και προς
εταιρίες διεθνών μεταφορών. Συνίσταται σε δάνεια για κεφάλαιο κίνησης και αγορά
μεταφορικών μέσων.
 Unsecured loan = μη εγγυημένο δάνειο.
 Unsecured credit card loan = δάνειο μέσω πιστωτικής κάρτας χωρίς εγγύηση, δηλαδή
χωρίς καμιά προσωπική ή εμπράγματη ασφάλεια.
 Vacation loan = δάνειο διακοπών. Ένα βραχυπρόθεσμο δάνειο που χορηγείται χωρίς
δικαιολογητικά για την κάλυψη δαπανών κύρια των θερινών διακοπών.
 Warehousing loan = δάνειο που χορηγείται με ενέχυρο αποθέματα ευρισκόμενα στις
αποθήκες.
 Working capital loan = δάνειο για κεφάλαιο κίνησης. Χορηγείται σε επιχειρήσεις για την
κάλυψη τρεχουσών και εκτάκτων αναγκών. Είναι κατά κανόνα βραχυπρόθεσμο δάνειο που

επιτρέπει στην επιχείρηση να πραγματοποιεί αγορές πρώτων υλών και προϊόντων προς
μεταπώληση με ευνοϊκούς όρους. Συνηθέστερες μορφές χρηματοδότησης για κεφάλαιο
κίνησης είναι μέσω ανοικτού τρεχούμενου λογαριασμού, προεξόφλησης συναλλαγματικών ή
με ενέχυρο συναλλαγματικές ή μεταχρονολογημένες επιταγές.
 Workout loan = δάνειο που χορηγείται σε δανειολήπτη ο οποίος ευρίσκεται σε πολύ
δύσκολη οικονομική κατάσταση και για το λόγο αυτό τίθενται αυστηροί όροι ώστε να
μπορέσει να εξέλθει από τη δεινή του θέση.
Loan-To-Value, LTV = δάνειο σε σχέση με την αξία του ενεχύρου ή της προσημείωσης ή της
υποθήκης και γενικά της παρεχόμενης ασφάλειας (collateral). Είναι το ποσό του δανείου που
χρηματοδότησε την αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου διαιρούμενο με την εκτιμώμενη αξία
της ασφάλειας (collateral) που έχει παρασχεθεί σαν εγγύηση για την αποπληρωμή του
δανείου. Για παράδειγμα, ένα δάνειο 10.000 ευρώ για την αγορά ενός αυτοκινήτου του οποίου
η σημερινή αξία εκτιμάται στο ποσό των 15.000 ευρώ έχει ένα LTV 66%, δηλαδή το ποσό του
δανείου είναι το 66% της αξίας του αυτοκινήτου του οποίου η κυριότητα έχει παρακρατηθεί
μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του δανείου. Το LTV υποδεικνύει στον δανειστή εάν οι πιθανές
ζημίες που οφείλονται σε μη πληρωμές μπορεί να αναπληρωθούν με την πώληση του
περιουσιακού στοιχείου.
Lock-in = μία δέσμευση από ένα δανειστή που εγγυάται ένα ειδικό επιτόκιο για μία
καθοριζόμενη χρονική περίοδο. Πρόκειται για τα δάνεια με αναπροσαρμοζόμενο επιτόκιο. Ο
δανειστής π.χ δεσμεύεται να διατηρήσει (να κλειδώσει) για τον πρώτο χρόνο μετά την έκδοση
το επιτόκιο σε ένα ορισμένο επίπεδο και να το αφήσει να διακυμαίνεται ευθύς ως βελτιωθούν
οι συνθήκες της αγοράς.
Lock-out period = μία χρονική περίοδος μετά την έκδοση ενός δανείου κατά την οποία ο
δανειολήπτης δεν μπορεί να προπληρώσει το ασφαλισμένο με υποθήκη ή με ομόλογα δάνειο.
Loft = σοφίτα, πατάρι, εξώστης. Στη διαχείριση ακινήτων (real estate management) σημαίνει
δύο διαφορετικούς τύπους δωματίων: μία αποθήκη ή ένα όροφο που βρίσκεται κάτω από τη
στέγη. Εναλλακτικά, αναφέρεται σε ένα διαμέρισμα που είναι προσαρμόσιμο για μετατροπή
σε ένα ανοικτό χώρο που μπορεί να χρησιμεύσει για κατοικία. Συναφής είναι και ο όρος Attic
που σημαίνει ένα δωμάτιο ή μία αποθήκη κάτω από τη στέγη που χρησιμοποιείται σαν
αποθήκη ή για υπνοδωμάτιο ή σε μια εκκλησία σαν χώρος του εκκλησιαστικού οργάνου και
της χορωδίας. Τελευταία αναπτύσσεται μία τάση για τη μετατροπή βιομηχανικών κτιρίων σε
διαμερίσματα (loft apartments) ή σε συνιδιοκτησίες (condominiums). Ο όρος Loft-style
σημαίνει το κτίριο το ισόγειο του οποίου χρησιμοποιείται για επιχειρηματικούς σκοπούς ενώ ο
όροφος για αποθήκη ή για κατοικία. Μια άλλη τάση αναφέρεται στη μετατροπή βιομηχανικών
κτιρίων σε χώρο έκθεσης έργων τέχνης (art galleries) και σε μικρά γραφεία ή διαμερίσματα.
Commercial loft είναι το κτίριο του οποίου η στέγη υπερβαίνει τα 5 μέτρα σε ύψος και διαθέτει
ένα δεύτερο πάτωμα για γραφεία ή αποθήκες. Manhattan loft είναι ένας χώρος ενός μεγάλου
δωματίου σε ένα πρώην εμπορικό κτίριο ο οποίος χρησιμεύει συνήθως για καλλιτεχνικές
εργασίες ή εκθέσεις.
Log file = ημερολόγιο καταγραφής κινήσεων για τους φακέλους ενός διακομιστή (server).
Πρόκειται για ένα κατάλογο που περιέχει τα αιτήματα και το ιστορικό πρόσβασης των
χρηστών σε συγκεκριμένους φακέλους του server. Περιλαμβάνει λεπτομέρειες της
λειτουργικής ιστορικότητας ενός λογισμικού και τυχόν μηνύματα λαθών. Είναι χρήσιμο για την
ανάλυση και την έρευνα επίλυσης ενός προβλήματος. Για παράδειγμα, σε ένα σύστημα
διαχείρισης διαθεσίμων τέτοια ημερολόγια, μεταξύ άλλων, υφίστανται για τις συναλλαγές
(transaction log), για τις πληρωμές (payments log), για τις τιμές (prices log), τις χρηματορροές
(cash flows log), τα όρια (limits log) και την ιστορικότητα των κινήσεων ενός λογισμικού
(history log). Σε μια τοποθεσία του διαδικτύου (website) ένα log file δείχνει τους επισκέπτες,
το χρόνο πρόσβασης και τις σελίδες επιλογής. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να μετρηθεί η
επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας και η προτίμηση των επισκεπτών για συγκεκριμένες
προσφερόμενες πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες.
Login = η διαδικασία εισόδου ενός χρήστη σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε ένα
μηχανογραφικό σύστημα με τη χρησιμοποίηση των διαπιστευτηρίων του (credentials) δηλαδή

α) του ονόματος του χρήστη (user name) που δεν είναι μυστικό π.χ cnikolaou και β) του
κωδικού πρόσβασης (password) που είναι μυστικός και τον γνωρίζει μόνο ο χρήστης. Ακόμη
και στην περίπτωση που κάποιος διαχειριστής μηχανογραφικού ή ηλεκτρονικού συστήματος
γνωρίζει την πρώτη φορά τον κωδικό πρόσβασης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει
αμέσως τον κωδικό ώστε να τον γνωρίζει στο μέλλον μόνο αυτός.
Logistics management = εφοδιαστική διαχείριση. Ένας ταχέως αναπτυσσόμενος κλάδος της
επιχειρηματικής που βοηθά στο σχεδιασμό, τον έλεγχο και την επίβλεψη της ροής υλικών και
πληροφοριών.
Σύμφωνα με ένα ευρύτερο ορισμό που δίνει η Διεθνής Εταιρία Εφοδιαστικής είναι η τέχνη
και η επιστήμη της διοίκησης, της τεχνικής μεθοδολογίας και των τεχνικών δραστηριοτήτων
που σχετίζονται με το σχεδιασμό, τον προσδιορισμό των απαιτήσεων, την απόκτηση, την
αποθήκευση και τη διάθεση παραγωγικών πόρων και μέσων που υποστηρίζουν τους
στόχους, τη στρατηγική, την τακτική και τον έλεγχο μιας επιχείρησης. Ο όρος logistics αφορά
τα στάδια που προηγούνται και ακολουθούν την παραγωγή ενός προϊόντος μέχρι το σημείο
της τελικής κατανάλωσης αυτού. Τα στάδια αυτά περιλαμβάνουν την αποθήκευση πρώτων
υλών και ετοίμων προϊόντων σε λειτουργικούς χώρους, την οργάνωση και τον έλεγχο των
αποθεμάτων, τη συσκευασία, την επικόλληση ετικετών, την προετοιμασία και τη
δρομολόγηση των παραγγελιών και τη διανομή μέχρι τον τελικό πελάτη.
 Η ανάπτυξη του logistics απαιτεί επαρκείς οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές υποδομές,
αποτελεσματικές τηλεπικοινωνίες, μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους, τυποποιημένους
εξοπλισμούς, επαρκή εμπορευματικά και διαμετακομιστικά κέντρα και χρήση προηγμένων
πακέτων πληροφορικής.
 Στον κλάδο διακρίνονται τρεις ομάδες επιχειρήσεων:
 οι contract logistics providers που παρέχουν πλήρες φάσμα υπηρεσιών δηλαδή απλές ή/και
συνδυασμένες μεταφορές και ταχυμεταφορές εμπορευμάτων, ενοικίαση αποθηκευτικών
χώρων ή/και διαμετακομιστικών κέντρων, διαχείριση αποθηκευτικών χώρων, προετοιμασία
και εκτέλεση παραγγελιών πρώτων υλών και τελικών προϊόντων
 οι real estate logistics providers που ενοικιάζουν αποθηκευτικούς χώρους και
οι public warehousing providers που προσφέρουν μόνο υπηρεσίες διαχείρισης
εμπορευμάτων τρίτων.
 Η εφοδιαστική διαχείριση, συνήθως, ασκείται μέσω εξειδικευμένων εταιριών στις οποίες οι
πολυεθνικές ή οι μεγάλες επιχειρήσεις αναθέτουν τη διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών
(outsourcing). Στην περίπτωση που μια επιχείρηση αποφασίσει να μην ιδρύσει και οργανώσει
δική της υπηρεσία εφοδιαστικής διαχείρισης αλλά να αναθέσει σε τρίτους αυτή τη
λειτουργικότητα, αναφέρονται τα εξής πλεονεκτήματα που θα αποκομίσει: α) εξοικονόμηση
κεφαλαίων που θα διέθετε για τη λειτουργία και διαχείριση αποθηκευτικών κέντρων και
μεταφορών β) απασχόληση λιγότερου προσωπικού γ) επίτευξη οικονομιών κλίμακας δ)
αξιοποίηση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας των εταιριών logistics ε) εκμετάλευση της
δυνατότητας των εταιριών logistics να διαθέτουν τα προϊόντα τους σε γεωγραφικές περιοχές
ποι οι ίδιες δεν διαθέτουν πρόσβαση ή η πρόσβαση θα ήταν ιδιαίτερα δαπανηρή ξ) από την
εξοικονόμηση δαπανών μπορούν να επενδύσουν σε νέα προϊόντα και να τα διαθέσουν στην
αγορά αφού απελευθερώνονται αποθηκευτικοί χώροι της επιχείρησης.
Lombard loan = δάνειο ή προκαταβολή δανείου εγγυημένη με ασφάλεια (collateral),
συνήθως με ομόλογα, που χορηγείται σε τρεχούμενο λογαριασμό εταιρίας. Η τράπεζα
καθορίζει το ανώτατο επιτόκιο του δανείου για κάθε διαπραγματεύσιμο τίτλο λαμβάνοντας
υπόψη τη φερεγγυότητα του πιστούχου και το κίνδυνο του τίτλου που παρέχεται σαν
ασφάλεια. Το όνομα Lombard οφείλεται στους ομώνυμους τραπεζίτες της βόρειας Ιταλίας και
συγκεκριμένα της Λομβαρδίας που έδρασαν στη διάρκεια του μεσαίωνα. Εγκαταστάθηκαν
στο Λονδίνο από τον 14ο έως τον 17ο αιώνα και υπήρξαν οι πρώτοι συστηματικοί τραπεζίτες
της Αγγλίας. Σχετική είναι και η Lombard street του Λονδίνου στην οποία είναι συγκεντρωμένη
η χρηματαγορά.
Lombard rate = επιτόκιο με το οποίο η κεντρική τράπεζα επιβαρύνει τα δάνεια που παρέχει
στις τράπεζες για την ενίσχυση της ρευστότητας αυτών. Τα δάνεια αυτά είναι Lombard,
δηλαδή εγγυημένα με τη δέσμευση χρεογράφων εξαιρετικής ποιότητας.
London Bullion Market = αγορά χρυσού και αργύρου του Λονδίνου. Τα μέλη της αγοράς
διαπραγματεύονται μεταξύ τους ή με τους πελάτες τους. Όλοι οι κίνδυνοι,

συμπεριλαμβανομένου του πιστωτικού κινδύνου, φέρονται από τους αντισυμβαλλόμενους. Η
αγορά είναι μία Over the Counter (OTC) διότι δεν ανήκει σε μία οργανωμένη χρηματιστηριακή
αγορά. Παρέχει ευελιξία αλλά και εμπιστευτικότητα αφού οι συναλλαγές διεξάγονται μόνο
μεταξύ δύο κύριων διαπραγματευτών. Η μονάδα διαπραγμάτευσης είναι και για το χρυσό και
τον άργυρο η ουγκιά σύμφωνα με το σύστημα μέτρησης βάρους troy, δηλαδή η troy ounce. Η
μονάδα παράδοσης στο Λονδίνο (Loco London) για το χρυσό είναι η ράβδος χρυσού (gold
bar) που πρέπει να έχει μία ελάχιστη καθαρότητα 995 και περιεκτικότητα μεταξύ 350 και 430
καθαρές ουγκιές με το βάρος της ράβδου να εκφράζεται σε πολλαπλάσια των 0,025 της
ουγκιάς. Οι ράβδοι συνήθως κλείνουν στις 400 ουγκιές ή 12,5 χιλιόγραμμα. Η μονάδα
παράδοσης στο Λονδίνο (Loco London) για τον άργυρο είναι η ράβδος αργύρου (silver bar)
που πρέπει να έχει μία ελάχιστη καθαρότητα 999 και βάρος μεταξύ των 750 και 1.100
ουγκιές, αν και γίνονται αποδεκτές ράβδοι μεταξύ 500 και 1.250 ουγκιών. Γενικά, οι ράβδοι
αργύρου κλείνουν με βάρος γύρω στις 1.000 ουγκιές. Οι πωλήσεις γίνονται με την κίνηση
λογαριασμών που διακρίνονται σε: α) κατανεμόμενοι λογαριασμοί (allocated accounts). Αυτοί
οι λογαριασμοί ανοίγονται όταν ο πελάτης ζητά όπως το μέταλλο χωρισθεί φυσικά οπότε
απαιτείται ένας λεπτομερής κατάλογος των βαρών και αναλύσεων του μετάλλου. Ο πελάτης
έχει πλήρη τίτλο του μετάλλου στο λογαριασμό, με τον διαπραγματευτή να κατέχει αυτόν στο
θησαυροφυλάκιό του σαν θεματοφύλακας για λογαριασμό του πελάτη β) μη κατανεμόμενοι
λογαριασμοί (unallocated accounts). Χρησιμοποιούνται στην περίπτωση που οι πωληθέντες
ράβδοι δεν τοποθετούνται ξεχωριστά και ο πελάτης έχει ένα γενικό τίτλο επί του μετάλλου.
Είναι η περισσότερη χρησιμοποιούμενη και φθηνή μέθοδος κατοχής του μετάλλου.
London Bullion Market Association, LBMA = Ένωση Αγοράς Χρυσού και Αργύρου του
Λονδίνου. Εκπροσωπεί τα συμφέροντα όσων συμμετέχουν στην Αγορά Χρυσού και Αργύρου
του Λονδίνου (London Bullion Market). Οι συμμετέχοντες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α) διαμορφωτές της αγοράς (markets-makings members) που είναι κύρια μεγάλες τράπεζες
β) μέλη (members) τα οποία είναι τράπεζες και εταιρίες πολυτίμων μετάλλων και γ) συνέταιροι
(associates) που είναι εταιρίες μετάλλων και νομισματοκοπεία. Ένα από τα κύρια καθήκοντα
της LBMA είναι η τήρηση των απαιτούμενων προτύπων ποιότητας από τους διυλιστείς
χρυσού και αργύρου πριν να γίνουν αποδεκτοί στον κατάλογο της «καλής παράδοσης της
αγοράς» (Market’s Good Delivery lists). Η LBMA ανέπτυξε και εισήγαγε επίσης ένα αριθμό
προτύπων συμβάσεων που καλύπτουν τους όρους και προϋποθέσεις για προθεσμιακές
συναλλαγές (forward), συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options) και επιτοκιακά
παράγωγα χρυσού (gold interest rate derivatives) για την εξωχρηματιστηριακή αγορά (OTC).
London International Financial Futures and Options Exchange, LIFFE (λάϊφ) = βλέπε
όρο «NYSE – Euronext».
London Metal Exchange, LME = το Χρηματιστήριο Μετάλλων στο Σίτυ του Λονδίνου.
Ιδρύθηκε το 1877 και σήμερα διαπραγματεύεται μη σιδηρούχα μέταλλα όπως χαλκό,
αλουμίνιο, κράμα αλουμινίου, μόλυβδο, νικέλιο, ψευδάργυρο, κασσίτερο) και πλαστικά όπως
πολυπροπυλένιο και χαμηλής πυκνότητας πολυπροπυλένιο (Linear Low, LL) για μελλοντική
παράδοση. Αυτό βοηθά τη βιομηχανία να προγραμματίσει την παραγωγή της ενώ οι
επιχειρήσεις μέλη προετοιμάζονται για να αναλάβουν τον κίνδυνο μεταβολής των τιμών.
Προθεσμιακά συμβόλαια (futures) του LME είναι διαθέσιμα για την κάλυψη του κινδύνου
(hedging). Το 95% των συναλλαγών προέρχεται από επιχειρήσεις εκτός Ηνωμένου Βασιλείου
ενώ η συνολική ετήσια αξία των συναλλαγών ανέρχεται σε 2 τρισεκ. δολάρια. Η
διαπραγμάτευση διεξάγεται με την παραδοσιακή μέθοδο της αντιφώνησης (open outcry) που
έχει το πλεονέκτημα της πλήρους διαφάνειας. Υποστηρίζεται από μία τηλεφωνική αγορά και
μία διαπραγμάτευση η οποία βασίζεται σε οθόνες του συστήματος LME Select. Και οι δύο
είναι διαθέσιμες επί 24ώρου βάσεως. Η εκκαθάριση των συμβολαίων πραγματοποιείται μέσω
του Συμψηφιστικού Οίκου του Λονδίνου (London Clearing House Ltd, LCH). Παράλληλα, είναι
διαθέσιμη μία διαδικασία φιλικής επίλυσης διαφορών (LME Arbitration) που αποσκοπεί μέσω
μιας αντικειμενικής διαιτησίας στον οριστικό διακανονισμό των πράξεων.
London Stock Exchange plc (LSE) = το Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Οι ρίζες του
ανατρέχουν στο 1698 στο Jonathan’s Coffee House όπου ο John Castaing εξέδωσε ένα
κατάλογο τιμών μετοχών και εμπορευμάτων για διαπραγμάτευση. Το 1773 απέκτησε ένα
dealing room και την ονομασία Stock Exchange ενώ την 3.3.1801 έλαβε τη μορφή ενός
σύγχρονου χρηματιστηρίου. Το 1973, συγχωνεύθηκαν στο London Stock Exchange 11

βρετανικά και ιρλανδικά τοπικά χρηματιστήρια. Το 1986, έλαβε χώρα η μεγάλη
αποκανονικοποίηση των αγορών (The Bing Bang) με βάση την οποία όλες οι εταιρίες μέλη
έγιναν brokers dealers (βλέπε όρο), επιτράπηκε η ιδιοκτησία και από ξένες επιχειρήσεις ενώ
έλαβε τη μορφή ιδιωτικής εταιρίας. Το 2000 μετατράπηκε σε δημόσια εταιρία περιορισμένης
ευθύνης (public limited company, plc, βλέπε όρο). Οι μετοχές του είναι διεσπαρμένες. Το
δεύτερο δεκαήμερο του Απριλίου 2006, το χρηματιστήριο μετοχών υψηλής τεχνολογίας των
ΗΠΑ Nasdaq προχώρησε σε επιθετική εξαγορά και απέκτησε το 14,99% των μετοχών του
έναντι 1,175 πέννες ανά μετοχή (και συνολικά 781,5 εκατομμύρια δολάρια) δηλαδή τιμή 25%
υψηλότερη από την αρχική προσφορά των αρχών Μαρτίου του ίδιου έτους. Το LSE
αναπτύσσει τις ακόλουθες δραστηριότητες:
 είναι χρηματιστήριο μετοχών όπου διαπραγματεύονται οι μετοχές 350 εταιριών από 50
χώρες
 είναι διεθνές χρηματιστήριο παραγώγων με την ονομασία EDX London
 παρέχει ηλεκτρονικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης on line real time σε 300 εταιρίες
μεσολάβησης (brokers) σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο τέλος του 2006 παραδίδεται η
αναβαθμισμένη πλατφόρμα σύμφωνα με το σχέδιο Technology Roadmap
παρέχει σε πραγματικό χρόνο τιμές , ειδήσεις και άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες
στη χρηματοπιστωτική κοινότητα.
Longevity risk = κίνδυνος μακροζωίας. Αναφέρεται παραδειγματικά στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που κινδυνεύουν με οικονομική κατάρρευση από τη
γήρανση του πληθυσμού λόγω της ανατροπής της σχέσης εργαζόμενων - συνταξιούχων. Η
κατάσταση επιβαρύνεται διότι λόγω της προόδου της ιατρικής επιστήμης παρατείνεται το
προσδόκιμο της ζωής του συνταξιούχου
β) στην περίπτωση ενός αντιστρεπτέου ενυπόθηκου στεγαστικού δανείου (reverse mortgage,
βλέπε όρο) οπότε λόγω του κινδύνου της μακροζωίας το συνολικό ποσό των ετήσιων
καταβολών της τράπεζας μπορεί να υπερβεί την αξία του ενυπόθηκου ακινήτου και σε
περίπτωση πλειστηριασμού να ικανοποιηθεί μόνο ένα μέρος της απαίτησης (κεφάλαιο και
τόκοι) της δανείστριας τράπεζας.
Long position = η ανοικτή θέση την οποία έχει πάρει ένας επενδυτής αγοράζοντας ένα
νόμισμα, ένα χρεόγραφο, ένα συμβόλαιο ή ένα εμπόρευμα για επένδυση ή για κερδοσκοπία.
Ο επενδυτής εκτιμά ότι θα ανέβει η τιμή του στο μέλλον οπότε θα το πωλήσει (close position)
και θα καταγράψει πραγματοποιηθέντα κέρδη. Στην περίπτωση της long position, ο
επενδυτής με την αγορά του χρηματοπιστωτικού μέσου αποκτά ιδιοκτησιακό δικαίωμα επ’
αυτού. Αντίθετα, στη short position (βλέπε όρο) το πωλούμενο χρηματοπιστωτικό μέσο δεν
ανήκει ακόμα στην κυριότητα του πωλητή.
Loop = τεχνική προγραμματισμού για τη δημιουργία μιας σειράς επαναλαμβανόμενων
ενεργειών. Συνήθως, υπάρχει κάποιο γεγονός, που προβλέπεται από το λογισμικό, και
προκαλεί το τέλος της διαδικασίας. Ένα λάθος, το οποίο ονομάζεται "endless loop",
συναντάται όταν μία ενέργεια επαναλαμβάνεται αλλά δεν υπάρχει έξοδος δηλαδή δεν
διακόπτεται η επαναληπτική διαδικασία.
Loss-sharing agreement = συμφωνία κατανομής ζημιών. Πρόκειται για μια συμφωνία
μεταξύ των συμμετεχόντων σε ένα σύστημα μεταφοράς κεφαλαίων ή σε ένα γραφείο
συμψηφισμού ή σύστημα διακανονισμού για την κατανομή των ζημιών που προέκυψαν από
την αδυναμία ενός ή περισσοτέρων συμμετεχόντων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
Oρίζει τους όρους ενεργοποίησης της συμφωνίας και τα ποσοστά κατανομής των ζημιών
στους λοιπούς συμμετέχοντες.
Lower of cost or market, LOCOM = χαμηλότερο κόστος κτήσης ή εναλλακτικά χαμηλότερη
τιμή αγοράς. Kανόνας αποτίμησης που εφαρμόζεται συχνά στην τραπεζική λογιστική,
ιδιαίτερα στα χρεόγραφα. Τα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης ή στην
τιμή αγοράς εφόσον η τελευταία είναι μικρότερη.
LTCM crisis = η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που προέκυψε το Σεπτέμβριο του 1998
από την κατάρρευση του κεφαλαίου αντιστάθμισης κινδύνων (hedge fund) ‘Διαχείριση
Μακροπρόθεσμου Κεφαλαίου» των ΗΠΑ (Long-Term Capital Management, LTCM). Η

κατάσταση είχε αρχίσει να αποσταθεροποιείται από το 1997 μετά την κατάρρευση των
χρηματιστηριακών και στεγαστικών αγορών στις αναδυόμενες αγορές της Ασίας, τις μεγάλες
ζημίες που υπέστησαν οι τράπεζες στην Ιαπωνία και τις ανησυχίες για την έκταση του
δημοσίου χρέους της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Την 17η Αυγούστου 1998, η Ρωσική
Ομοσπονδία ανακοίνωσε την αναδιάρθρωση του χρέους της, την υποτίμηση του νομίσματος
και την προσωρινή αναστολή πληρωμών του κεφαλαίου από χρέη ιδιωτικών εταιριών. Αυτό
προκάλεσε ένα γενικό ξεπούλημα (sell-off) μετοχών και εταιρικών ομολόγων σε παγκόσμιο
επίπεδο ενώ η στρατηγική «πτήση προς την ποιότητα» (flight to quality) που επικράτησε
οδήγησε σε πτώση των αποδόσεων και των κυβερνητικών ομολόγων. Πολλά hedge funds και
στεγαστικές τράπεζες ανέφεραν μεγάλες ζημίες κύρια λόγω της διεύρυνσης του επιτοκιακού
περιθωρίου (spread) των εταιρικών ομολόγων. Στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2008, τα
προβλήματα βραχυπρόθεσμου δανεισμού κατέστησαν ιδιαίτερα σοβαρά για ένα από τα
μεγαλύτερα κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου στον κόσμο, το LTCM. Το LTCM ιδρύθηκε το
1994 από τον Τζον Μεριγουέδερ που ήταν πριν treasurer στη Salomon Brothers και
αριστοτέχνης στις πράξεις hedging. Πλαισιώθηκε στο Δ.Σ. από ικανά στελέχη όπως ο πρώην
Υποδιοικητής της FED Ντέιβιντ Μάλινς και οι νομπελίστες Μάριον Σκόουλς και Ρόμπερτ
Μέρτον. Το LTCM είχε αποδεχθεί ένα μεγάλο στοίχημα ότι το spread μεταξύ των ομολόγων
του θησαυροφυλακίου των ΗΠΑ και των εταιρικών ομολόγων των ΗΠΑ θα σμίκρυνε. Διέθεσε
120 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για την αγορά εταιρικών ομολόγων με χρηματοδότηση από
τη βραχυχρόνια πώληση ενός ισοδύναμου ποσού από ομόλογα του θησαυροφυλακίου των
ΗΠΑ μέσω της αγοράς repos. Το στοίχημα στηρίχθηκε σε κεφάλαια επενδυτών ύψους 2,3
δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά η κρίση στη Ρωσία οδήγησε σε άνοδο των τιμών των
κρατικών ομολόγων και σε ελεύθερη πτώση των ιδιωτικών εταιρικών ομολόγων. Έχασε 4
δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, κατέρρευσε και τελικά διεσώθη μετά από πρωτοβουλία της
FED και την παρέμβαση των 14 πιστωτριών τραπεζών. Μετά το γεγονός αυτό, η παγκόσμια
κρίση κορυφώθηκε και μετατράπηκε σε κρίση ρευστότητας και πιστωτική κρίση. Δεν διήρκεσε,
όμως, για μεγάλο χρονικό διάστημα όπως συνέβη το 2007-2008 με την παγκόσμια πιστωτική
κρίση που προέκυψε από την κατάρρευση της ενυπόθηκης στεγαστικής αγοράς υψηλού
κινδύνου των ΗΠΑ (βλέπε όρο Sub-prime mortgage market).
LYON (Liquid Yield Option Note) = ένα ομόλογο χωρίς τοκομερίδιο (zero coupon bond) το
οποίο είναι ανακλητό (callable) από τον εκδότη, με δικαίωμα πώλησης (putable) από τον
επενδυτή και μετατρέψιμο. Τα LYONS είναι σύνθετα προϊόντα που καθιερώθηκαν από τη
Μέρριλ Λυντς. Τυπικά ένα LYON εξασφαλίζει στον κάτοχο μία θετική απόδοση. Αυτή η
απόδοση κρατείται μέχρι να παρουσιασθεί ευκαιρία να επαναπωληθεί το ομόλογο στον
εκδότη σε μία τιμή ανώτερη της τιμής έκδοσης που πραγματικά δεν υφίσταται.

