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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔ ΥΣΕΩΝ 

ΠΙ 



1 και χωρίς την ανάγκη 
~o Ν. 2121/1993 και τη 
9/1975) απαγορεύεται η 
ψγου, με οποιονδήποτε 

άλλο), τμηματικά ή πε

χωρίς γραπτή άδεια εκ-

Αφιερώνεται σ' ένα δυναμικό, πρωτοπόρο, 

δημιουργικό και αυτοδημιούργητο επιχειρηματία 

με σημαντικές κοινωνικές ευαισθησίες 

στον Πρόδρομο Εμφιετζόγλου. 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ στη Β' έκδοση 

Η έκδοση αυτή της Χρηματοδότησης και Αξιολόγησης Επενδύσεων ΠΙ, περι

λαμβάνει πολλές διορθώσεις λαθών και συμπληρώσεις που βελτιώνουν την προη

γούμενη έκδοση. Αναμορφώθηκε σημαντικά το κεφάλαιο 10 για τα Swaps ώστε να 
ανταποκρίνεται πλήρως στις σημερινές ανάγκες των αγορών χρήματος και κεφα

λάιων. Κατεβλήθη προσπάθεια η παρουσίαση της ύλης να είναι πιό ευκρινής ενά

γνωστη και κατανοητή γι' αυτό δίδονται πολλά παραδείγματα, διαγράμματα και 

ασκήσεις . 

Το βιβλίο αυτό είναι χρήσιμο για προχωρημένους φοιτητές και σπουδαστές της 

Χρηματοοικονομικής των Α.Ε.1. και Τ.Ε.1. της χώρας μας αλλά και σπουδαστές 

άλλων σχολών και οικονομολόγους γενικότερα, και υπεύθυνους της οικονομικής 

διεύθυνσης των επιχειρήσεων . 

Την τεχνική επιμέλεια είχε της ύλης είχε η Δέσποινα Κυριακίδη την οποία και 

θερμότατα ευχαριστώ. Ευχαριστώ επίσης τον Νίκο Πορφύρη του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών και τον Δημήτρη Γαβριήλ για τα πολύτιμα σχόλια και παρατηρήσεις στο 

κεφάλαιο 10. 

Αθήνα, Μαϊος 2006 
Άγγελος Α. Τσακλάγκανος 

Ομότιμος Καθηγητής. 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ στην Α' έκδοση 

Τα θέματα της Χρηματοοικονομικ1'lς ιoίιcησης 1'1 Χρηματοδότησης και Αξιο
λ γησης Επεν ύσεων (Financial Manag ment Managerial Fίnance) αποτελούν ση
μαντικό κλάδο γνώσεων και δραστηριοτίιτων στην συγχρονlι επιχείρηση. Ιδιαίτερα 

σιΊμερα με την ανάπτυξη του Χρηματιστηρίου και των Κεφαλαιαγορών. Η εξεύρε
ση κεφαλαίων από διάφορες πηγές χρηματοδότησης και η ρευστότητα των C1rLxeL

ριΊσεων αποτελούν τα μόνιμα προβλήματα των Ελληνικών Επιχειρήσεων. 

Γι' αυτό στα σχετικά μαθllματα της Χρηματοδότησης ιcαι Αξιολόγησης Επεν

δύσεων Ι και υ και τα Ειδικά θέματα Χρηματ δότησης προσθέτουμε ένα ακόμη 

εγχειρίδιο με νέα θέματα όπως: τον Κίνδυνο στα Πλαίσια της Χρηματοοικονομικιις 
Διοίκησης την Ανάλυση της Μόχλευσης την Αξιολόγηση Επενδύσεων υπό Καθε

στώς Κινδύνου και Αβεβαιότητας την θεωρία Χαρτοφυλακίου, το Κόστος Κεφα

λαίου την Κεφαλαιακή Διάρθρωση την ΜερισματιισΊ Π λιτικι'1, τις Συγχωνεύσεις 
και ξαγορές την Ανάλυση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, την Κατά

σταση ΡΟΙ1ς Μετρητ(ον τα Swaps κ.λ.π. ΚαταβλΊιθηκε προσπάθεια να παρουσια

στούν και πολλά παραδείγματα και ασκήσεις για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης 

και την πρακτική εφαρμΟΎ1Ί των σχετικών εννοιών. 

Την επιλογ1'l και συγκέντρωση της ύλης καθώς και την αρχιισι ετοιμασία των 
περισσοτέρων κεφαλαίων είχε ο Ε.Μ.γ. του Τομέα της IKOνOμιΙCΉς των Επιχειρή

σεων Δημήτριος Κουσενίδης ο οποίος είναι ιcαι βοηθός στα μαθήματα της Χρη

ματοδότησης και Αξιολόγησης Επενδύσεων και έχει διδάξει επανειλημμένα τα σχε
τικά θέματα. rtQ την συμβ λιΊ του αυτιΊ τον ευχαριστώ θερμώς. υχαριστίες επίσης 
στους: ΡαφαιΊλ Μάρκελλο Άγγελο Δημητριάδη Κλαίρη Αδραχτά, Μαριάννα Στο

λικΙδου Ιωάννα Χάχα και τον ΕΜγ Χαράλαμπο Σπαθή για την ετοιμασία πολλών 

ασκιισεων και τις παρατηρι'1σεις και διορθώσεις σε πολλά κεφάλαια του βιβλίου 
αυτού. Ευχαριστίες επίσης στην Μαρία Αποστολοπούλου και την Νατάσσα Αγγελίι 
για την δακτυλ γράφηση των χειρόγραφων. 

Την επιμέλεια και τον συντονισμό της Έκδοσης είχε ο Ε.Μ.γ. Δημι;τριος Κου

σενίδης. Για τα λάθη και τις παραλήψεις η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά εμένα. 

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 1995 
Άγγελος Α. Τσακλάγκανος 
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