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Zero-base budgeting (ZBB) = προϋπολογισμός μηδενικής βάσης. Μέθοδος σύνταξης του
προϋπολογισμού που δεν λαμβάνει σαν βάση τα μεγέθη του προϋπολογισμού του
προηγουμένου έτους αλλά υπολογίζει εξαρχής τα επί μέρους στοιχεία. Ειδικότερα, οι δαπάνες
και το μέγεθος αυτών απαιτούν πλήρη αιτιολόγηση.
Zero - coupon bond = ομόλογο χωρίς τόκους (τοκομερίδια). Δίνει το δικαίωμα σε μια μόνο
καταβολή (κατά τη λήξη) σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Εκδίδεται σε τιμή κατωτέρα της
ονομαστικής του αξίας και εξοφλείται στην ονομαστική του αξία. Η διαφορά αυτή αποτελεί ένα
εγγυημένο κέρδος. Έχει το πλεονέκτημα της μη ύπαρξης κινδύνου από την επανεπένδυση
του ποσού του κουπονιού που καταβάλουν τα άλλα ομόλογα αλλά και το μειονέκτημα ότι ο
κάτοχος αυτού δεν μπορεί να επωφεληθεί από ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων. Αντίθετα,
το coupon bond (ομόλογο με τόκο (τοκομερίδιο) εκδίδεται στην ονομαστική του αξία και ο
εκδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει την ονομαστική αξία του ομολόγου κατά τη λήξη
αυτού ενώ ενδιάμεσα στη λήξη κάθε τοκοφόρου περιόδου πληρώνει τόκο.
Zero-coupon convertible security = χρεόγραφο χωρίς τόκους που είναι μετατρέψιμο σε
κοινές μετοχές της εκδότριας εταιρίας τη στιγμή που η τιμή της μετοχής φθάσει σε ένα
προκαθορισμένο επίπεδο. Επίσης, αναφέρεται, το μετατρέψιμο ομόλογο μηδενικού επιτοκίου
(convertible zero-coupon bond) που είναι μετατρέψιμο σε ένα ομόλογο με επιτόκιο (interest
bearing bond) σε ένα προκαθορισμένο χρόνο πριν από τη λήξη του.
Zero – coupon swap = συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων (interest-rate swap) με βάση την
οποία οι ροές κυμαινόμενων πληρωμών είναι συνήθως συμβατικές αλλά οι πληρωμές
σταθερού επιτοκίου μετατίθενται για την ημερομηνία λήξης.
Zero-hour clause = ρήτρα μηδενικής ώρας. Πρόκειται για μία διάταξη που απαντάται στο
πτωχευτικό δίκαιο ορισμένων κρατών σύμφωνα με την οποία κάθε συναλλαγή ενός
ιδρύματος που κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης και η οποία έλαβε χώρα μετά τα
μεσάνυχτα της ημέρας που κηρύχτηκε η πτώχευση, μπορεί να καταστεί αναδρομικά
ανίσχυρη.
Zero-strike-price option = συμβόλαιο δικαιώματος προαίρεσης (option) με τιμή εξάσκησης
του δικαιώματος μηδέν ή κοντά στο μηδέν. Δημιουργείται για φορολογικούς λόγους και
χρησιμοποιείται σαν μέσο συνθετικής μεταβίβασης χρεογράφων μεταξύ αντισυμβαλλομένων
όπου η πραγματική μεταβίβαση θα προκαλούσε υψηλή φορολογική επιβάρυνση.
ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) = Κέντρο για την Ευρωπαϊκή
Οικονομία. Ένα μη κερδοσκοπικό οικονομικό ερευνητικό ίδρυμα που ιδρύθηκε το 1990 με
πρωτοβουλία της κυβέρνησης του ομοσπονδιακού κρατιδίου της Βάδης - Βυρτεμβέργης, του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και του Πανεπιστημίου του Μανάϊμ. Εκτός από
τα ερευνητικά του προγράμματα, ασχολείται με τη διεξαγωγή σε μηνιαία βάση των εξής
μετρήσεων: α) την επισκόπηση των χρηματοοικονομικών αγορών που προκύπτει από
ερωτηματολόγιο στο οποίο απαντούν 350 χρηματοοικονομικοί αναλυτές και θεσμικοί
επενδυτές στη Γερμανία και β) το δείκτη οικονομικού κλίματος (ZEW Indicator of Economic
Sentiment) που υπολογίζεται με βάση τα αποτελέσματα της προηγούμενης επισκόπησης και
εξάγεται σαν η διαφορά μεταξύ του ποσοστού των αισιόδοξων και των απαισιόδοξων
αναλυτών για τις προοπτικές της γερμανικής οικονομίας τους επόμενους έξη μήνες γ)
ανάλογες μετρήσεις γίνονται και για την Ευρωζώνη.
Z score = αποτέλεσμα Ζ. Είναι ένα ψηφίο που υπολογίζεται μέσω πολυάριθμων λογιστικών
και χρηματοπιστωτικών αναλογιών και το οποίο δείχνει τον κίνδυνο πτώχευσης μιας
επιχείρησης.

Zombies = εταιρίες που συνεχίζουν τη λειτουργία τους παρά το γεγονός ότι έχουν καταστεί
αναξιόχρεες και ευρίσκονται στα πρόθυρα της πτώχευσης. Αυτό γίνεται διότι αναμένεται μία
εξαγορά ή συγχώνευση.

