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ΈΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το βιβλίο απευθύνεται στους φοιτητές των τμημάτων οικονομικής κατεύ-
θυνσης των πανεπιστημίων, καθώς και στους σπουδαστές των ινστιτούτων επαγ-
γελματικής κατάρτισης.

Έχει συνταχθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύψει όλες τις ανάγκες των ασχο-
λούμενων με θέματα σχετικά με τις συναλλαγές στις αγορές χρήματος και συναλ-
λάγματος, στις κεφαλαιαγορές καθώς και με τις εργασίες στους σύγχρονους χρη-
ματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κατανόηση της ύλης δεν απαιτεί προηγούμενες 
προχωρημένες γνώσεις μαθηματικών, παρά μόνο την κατανόηση και εφαρμογή 
των βασικών εννοιών των οικονομικών μαθηματικών, της προόδου και της ικανό-
τητας επίλυσης απλών εξισώσεων και εξισώσεων με την χρήση λογάριθμων.

Η εργασία αυτή είναι προϊόν μακρόχρονης εκπαιδευτικής εμπειρίας στις 
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου και στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση· πάνω 
από δεκαπέντε έτη στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνι-
κού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), πρώην ΤΕΙ Κρήτης, καθώς και σε 
πολλά κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Αποτελεί τη σύνθεση και ενοποίηση των διαλέξεων διδασκαλίας του μαθήμα-
τος, που περιλαμβάνεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΕΛΜΕΠΑ.

Ολόκληρο το βιβλίο περιλαμβάνει 9 κεφάλαια με 160 λυμένα παραδείγματα. 
Σε κάθε κεφάλαιο, περιλαμβάνεται το αντίστοιχο θεωρητικό μέρος καθώς και 
πολλά λυμένα παραδείγματα, τα οποία αντιπροσωπεύουν ζητήματα που αντιστοι-
χούν σε συνήθη πραγματικά προβλήματα των συναλλαγών στις χρηματαγορές 
και κεφαλαιαγορές.
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Η δομή των περιεχομένων του βιβλίου είναι η εξής:
Στην αρχή, στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες του χρή-

ματος ως μέσου συναλλαγών, μέτρησης της αξίας των αγαθών και υπηρεσιών και 
δημιουργίας πλούτου.

Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, τα χαρακτηριστικά του, οι προϋποθέσεις εύρυθ-
μης λειτουργίας του, ο ρόλος των διαμεσολαβητών  και των εποπτικών-ελεγκτι-
κών αρχών.

Έπειτα, στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες των χρηματο-
πιστωτικών αγορών, η ταξινόμησή τους και ο ρόλος τους στην οικονομία.

Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες των αγορών χρή-
ματος, τα αίτια της ύπαρξης τους, τα βασικά είδη των τίτλων που διαπραγματεύο-
νται σε αυτές, έντοκα γραμμάτια, εμπορικά χρεόγραφα,  πιστοποιητικά κατάθεσης 
κ.λπ., καθώς και οι μέθοδοι διαχείρισης των συναλλαγών αυτών των τίτλων. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες των αγορών συναλ-
λάγματος, οι λόγοι ύπαρξης τους, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο ρόλος του 
συναλλάγματος στις διεθνείς οικονομικές συναλλαγές, η προσφορά και ζήτηση 
συναλλάγματος.

Στο έκτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι αγορές κεφαλαίου, τα βασικά είδη 
άυλων τίτλων κεφαλαίου, οι μέθοδοι της αποτίμησης και της απόδοσης τους, οι 
πρωτογενείς και δευτερογενείς αγορές κεφαλαίου,  οι μέθοδοι επενδύσεων και 
αξιολόγησης του κινδύνου σε επενδύσεις άυλων κεφαλαιουχικών τίτλων.

Στο έβδομο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες της θεωρίας του 
χαρτοφυλακίου, οι μέθοδοι της απόδοσης και του κινδύνου των επενδύσεων χαρ-
τοφυλακίου, η μεθοδολογία επιλογής του άριστου χαρτοφυλακίου.

Στο όγδοο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος 
λειτουργίας του χρηματιστηρίου αξιών.

Τέλος, στο ένατο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά και ο 
τρόπος λειτουργίας του χρηματιστηρίου παραγώγων.

Με την ελπίδα πως αυτό το βιβλίο θα φανεί χρήσιμο στους φοιτητές και ότι 
θα βοηθήσει όλους τους ενδιαφερόμενους να κατανοούν και να αντιμετωπίζουν 
επαρκώς τα διάφορα θέματα που ανακύπτουν από τις συναλλαγές στις αγορές 
χρήματος και κεφαλαίου, ζητούμε εκ των προτέρων την επιείκειά τους για τυχόν 
παραλείψεις που ενδεχομένως εντοπίσουν.

Ο συγγραφέας
Ανδρέας Αναστασάκης
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Όπως είναι γνωστό, οι τιμές των αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων εκφράζονται 
στο εθνικό νόμισμα κάθε χώρας, όταν πρόκειται για συναλλαγές στο πλαίσιο της 
εγχώριας αγοράς της χώρας.

Όταν όμως αγαθά, υπηρεσίες και κεφάλαια είναι αντικείμενα διεθνών συναλ-
λαγών, τότε απαιτείται η μετατροπή του νομίσματος μιας χώρας στο νόμισμα 
μιας άλλης χώρας για την πραγματοποίηση των διεθνών συναλλαγών, δηλαδή η 
ανταλλαγή νομισμάτων των δυο χωρών.

Αν για παράδειγμα μια ελληνική επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτων θέλει να 
αγοράσει αυτοκίνητα από μια επιχείρηση που εδρεύει στις ΗΠΑ θα πρέπει να κατα-
βάλλει το κόστος της αγοράς των αυτοκινήτων στο νόμισμα των ΗΠΑ, δηλαδή 
σε δολάρια, επειδή η τιμή πώλησης των αυτοκινήτων από την αμερικάνικη επιχεί-
ρηση καθορίζεται με βάση το δολάριο. Για να πληρώσει επομένως η ελληνική επι-
χείρηση την αμερικάνικη επιχείρηση, πρέπει τα ευρώ που διαθέτει για την αγορά 
των αυτοκινήτων να τα μετατρέψει-ανταλλάξει σε δολάρια σε μια τράπεζα που 
εδρεύει στην Ελλάδα, και στη συνέχεια να καταβάλλει σε δολάρια την αξία των 
αυτοκινήτων στην αμερικάνικη επιχείρηση. 

Αυτή η ανταλλαγή νομισμάτων ώστε να πραγματοποιηθεί μια διεθνής συναλ-
λαγή όπως η προαναφερόμενη, γίνεται στην αγορά συναλλάγματος. Η αγορά 
συναλλάγματος είναι αυτή που παρέχει τη δυνατότητα της μεταφοράς μιας αγο-
ραστικής δύναμης από μια χώρα σε άλλη.

Στις διεθνείς συναλλαγές προϊόντων, υπηρεσιών και κεφαλαίων όπως είναι 
ευνόητο εμπλέκονται πολλά νομίσματα. Η ανταλλαγή πολλών νομισμάτων συνή-
θως γίνεται με έμμεσο τρόπο με τη μεσολάβηση ενός κοινού αποδεκτού νομίσμα-
τος. Αυτό το ρόλο παίζει σήμερα κυρίως το δολάριο ΗΠΑ αλλά και δευτερευ-
όντως το ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το δολάριο κατά κύριο λόγο και το ευρώ σε 
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πιο περιορισμένο φάσμα χρησιμοποιούνται α) ως νομίσματα τιμολόγησης των 
αγαθών και κεφαλαίων που είναι αντικείμενα διεθνών συναλλαγών, β) ως νομί-
σματα επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων σε διεθνές επίπεδο και γ) ως νομίσματα 
αποθεματοποίησης ή διακράτησης πλούτου.

Οι αγορές συναλλάγματος είναι η διαφορετική εκδοχή των αγορών χρήματος 
σε διεθνές επίπεδο. Η μόνη διαφορά μεταξύ τους είναι, ότι στις αγορές συναλλάγ-
ματος η προσφορά και η ζήτηση χρήματος γίνεται σε μικρό χρονικό διάστημα και 
σε ξένο νόμισμα.

5.1 Η συναλλαγματική ισοτιμία
Καθοριστικό ρόλο στην ανταλλαγή νομισμάτων για την πραγματοποίηση μιας 
διεθνούς συναλλαγής αγαθών ή κεφαλαίων παίζει η σχέση του ξένου νομίσματος 
(ΞΝ) με το εγχώριο νόμισμα (ΕΝ). Δηλαδή η τιμή του ξένου νομίσματος σε μονά-
δες του εγχώριου νομίσματος. Διαφορετικά, πόσες μονάδες του εγχωρίου νομί-
σματος απαιτούνται για να αγορασθεί μια μονάδα του ξένου νομίσματος. Αυτή 
η σχέση ονομάζεται διεθνώς Συναλλαγματική Ισοτιμία των δυο νομισμάτων και 
συμβολίζεται διεθνώς με το γράμμα S. 

Αυτή η σχέση των δυο νομισμάτων μπορεί να απεικονισθεί με τους εξής δυο 
τρόπους: α) S(ΕΝ/ΞΝ) και β) S(ΞΝ/ΕΝ). 

5.1.1  Άμεση και έμμεση συναλλαγματική ισοτιμία
Όταν η σχέση των δυο νομισμάτων απεικονίζεται με τον πρώτο τρόπο, η ισοτιμία 
μεταξύ εγχωρίου και ξένου νομίσματος λέγεται άμεση, και αποτελεί το συνήθη 
τρόπο απεικόνισης.

Όταν η σχέση των δυο νομισμάτων των δυο νομισμάτων απεικονίζεται με το 
δεύτερο τρόπο, η ισοτιμία μεταξύ εγχωρίου και ξένου νομίσματος λέγεται έμμεση.

Έτσι, όταν εγχώριο νόμισμα είναι το ευρώ (€) και ξένο το δολάριο ΗΠΑ (USD) 
και έστω ότι ισχύει 1€=1,2USD, τότε η άμεση συναλλαγματική ισοτιμία τους θα είναι: 
S(€/USD)=1/1,2=0,833

Αυτό σημαίνει ότι 0,8333 ευρώ αντιστοιχούν σε 1 δολάριο ΗΠΑ ή διαφορετικά 
με 0,8333 ευρώ αγοράζεται 1 δολάριο ΗΠΑ.

Η ισοτιμία του εγχωρίου νομίσματος με το ξένο νόμισμα μπορεί να ανατιμηθεί 
ή να υποτιμηθεί.

Ανατίμηση του εγχωρίου νομίσματος έναντι του ξένου νομίσματος έχουμε, 
όταν χρειάζονται λιγότερες μονάδες εγχωρίου νομίσματος σε σχέση με το παρελ-
θόν για να αγορασθεί μια μονάδα του ξένου νομίσματος. Π.χ. όταν η S(€/USD) 
ήταν 0,833 σε προηγούμενη χρονική στιγμή και σήμερα είναι 0,78, αυτό σημαίνει 
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ότι σήμερα χρειάζονται λιγότερες μονάδες ευρώ για να αγορασθεί ένα δολάριο, 
επομένως έχουμε ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

Επομένως, η ανατίμηση του εγχώριου νομίσματος έναντι του ξένου νομίσμα-
τος έχει ως επακόλουθο τη μείωση της αξίας των εισαγόμενων αγαθών από τη 
χώρα του ξένου νομίσματος.

Υποτίμηση του εγχωρίου νομίσματος έναντι του ξένου νομίσματος έχουμε, 
όταν χρειάζονται περισσότερες μονάδες εγχωρίου νομίσματος σε σχέση με το 
παρελθόν για να αγορασθεί μια μονάδα του ξένου νομίσματος. Π.χ. όταν η S(€/
USD) ήταν 0,833 σε προηγούμενη χρονική στιγμή και σήμερα είναι 0,88, αυτό 
σημαίνει ότι σήμερα χρειάζονται περισσότερες μονάδες ευρώ για να αγορασθεί 
ένα δολάριο σήμερα, επομένως έχουμε υποτίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου 
ΗΠΑ.

Επομένως, η υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος έναντι του ξένου νομίσμα-
τος έχει ως επακόλουθο την αύξηση της αξίας των εισαγόμενων αγαθών από τη 
χώρα του ξένου νομίσματος.

Παράδειγμα
Έστω ότι σήμερα στην αγορά συναλλάγματος 1 ευρώ αντιστοιχεί σε 1,25 δολάρια 
ΗΠΑ. Ας υποθέσουμε ότι μια ελληνική επιχείρηση αγοράζει σήμερα από μια αμε-
ρικάνικη επιχείρηση ένα εμπόρευμα αξίας 300 δολαρίων. 

• Ποια είναι η τιμή του εμπορεύματος σε ευρώ σήμερα;

Λύση:
Υπολογίζουμε σήμερα τη συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ έναντι δολαρίου ΗΠΑ, 
δηλαδή: S(€/USD)=1/1,25=0,8.

Επομένως, η τιμή του εμπορεύματος σε ευρώ είναι: 300×0,8=€240

• 	Ποια θα είναι η τιμή του εμπορεύματος σε ευρώ αν σε λίγες ημέρες έχουμε 
ανατίμηση του ευρώ και στην αγορά συναλλάγματος ισχύει 1 ευρώ αντι-
στοιχεί σε 1,28 δολάρια ΗΠΑ;

Λύση:
Υπολογίζουμε τη συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ έναντι δολαρίου ΗΠΑ που ισχύει 
σε λίγες ημέρες, δηλαδή: S(€/USD)=1/1,28=0,7813.

Επομένως, η τιμή του εμπορεύματος σε ευρώ θα είναι: 300×0,78=€234,375
Δηλαδή θα είναι μικρότερη σε σχέση με την αρχική τιμή.



136

ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

• 	Ποια θα είναι η τιμή του εμπορεύματος σε ευρώ αν σε λίγες ημέρες έχουμε 
υποτίμηση του ευρώ και στην αγορά συναλλάγματος ισχύει 1 ευρώ αντι-
στοιχεί σε 1,22 δολάρια ΗΠΑ;

Λύση:
Υπολογίζουμε τη συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ έναντι δολαρίου ΗΠΑ που ισχύει 
σε λίγες ημέρες, δηλαδή: S(€/USD)=1/1,22=0,8197.

Επομένως, η τιμή του εμπορεύματος σε ευρώ θα είναι: 300×0,8197=€245,9016
Δηλαδή θα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την αρχική τιμή.

5.1.2  Η σταυροειδής συναλλαγματική ισοτιμία
Πολλές φορές σε μια διεθνή συναλλαγή η σχέση του εγχωρίου νομίσματος με το 
ξένο νόμισμα δεν είναι καθορισμένη στην αγορά συναλλάγματος, ενώ η τιμή του 
εισαγόμενου αγαθού ή της υπηρεσίας δίδεται σε μονάδες του ξένου νομίσματος.

Στις περιπτώσεις αυτές για να υπολογισθεί η συναλλαγματική ισοτιμία του 
εγχωρίου με το ξένο νόμισμα, λαμβάνονται υπόψη οι ισοτιμίες των δυο νομισμά-
των με το δολάριο ΗΠΑ, με εγχώριο νόμισμα το δολάριο, που όπως έχουμε προ-
αναφέρει αποτελεί ένα κοινά αποδεκτό νόμισμα στις διεθνείς συναλλαγές. Έτσι, η 
συναλλαγματική ισοτιμία του εγχώριου με το ξένο νόμισμα αποκαλείται σταυρο-
ειδής συναλλαγματική ισοτιμία και υπολογίζεται από τον τύπο:

S EN /ΞΝ( ) = S USD /ΞΝ( )
S USD / EN( )

Παράδειγμα
Έστω ότι μια ελληνική επιχείρηση πρόκειται να αγοράσει ένα εμπόρευμα από 
την Ιαπωνία σε τιμή 10.000 γιεν (JPY). Ποια είναι η τιμή του εμπορεύματος σε 
ευρώ; Να ληφθεί υπόψη ότι η συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου ΗΠΑ έναντι 
γιεν Ιαπωνίας είναι S(USD/JPY)=0,0091 και η συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου 
ΗΠΑ έναντι ευρώ είναι S(USD/€)=1,29.

Λύση:
Με εφαρμογή του προαναφερόμενου τύπου της σταυροειδούς συναλλαγματικής 
ισοτιμίας θα έχουμε:

S € / JPY( ) = 0,00911,29
= 0,007
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Δηλαδή 0,007 ευρώ αντιστοιχούν σε 1 γιεν Ιαπωνίας. Επομένως, η αξία του εμπο-
ρεύματος σε ευρώ είναι 10.000×0,007=€70.

Η δημιουργία αγορών συναλλάγματος προϋποθέτει τον ελεύθερο καθορισμό 
και τη διαμόρφωση των τιμών του συναλλάγματος. Ο όρος «ελεύθερος» εκλαμ-
βάνεται με την έννοια ότι οι νομισματικές αρχές, κατά βάση οι κεντρικές τράπεζες, 
αφήνουν τις τιμές του συναλλάγματος να καθορίζονται ελεύθερα από την αγορά, 
δηλαδή με το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, ενώ οι παρεμβάσεις τους για 
την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής εφαρμόζονται συνήθως σε συνδυασμό 
με τη γενική οικονομική πολιτική.

5.1.3  Τρέχουσα και προθεσμιακή συναλλαγματική ισοτιμία
Η τρέχουσα ή όψεως συναλλαγματική ισοτιμία (spot rate) είναι η ισοτιμία του 
εγχωρίου και του ξένου νομίσματος που ισχύει στην τρέχουσα αγορά συναλλάγ-
ματος, δηλαδή σήμερα, και αφορά την αγορά της ποσότητας του ξένου νομίσμα-
τος σήμερα με την απαιτούμενη ποσότητα του εγχωρίου νομίσματος με βάση τη 
σημερινή ισοτιμίας τους και την παράδοση του ξένου νομίσματος το πολύ σε 2 
ημέρες από σήμερα.

Η προθεσμιακή συναλλαγματική ισοτιμία (forward rate) είναι η ισοτιμία του 
εγχωρίου και του ξένου νομίσματος που ισχύει στην προθεσμιακή αγορά συναλ-
λάγματος, δηλαδή σε 1,2,3,6… μήνες, και αφορά την αγορά της ποσότητας του 
ξένου νομίσματος σήμερα με την απαιτούμενη ποσότητα του εγχωρίου νομίσμα-
τος με βάση την προθεσμιακή ισοτιμίας τους και την παράδοση του ξένου νομί-
σματος σε ανάλογη μελλοντική χρονική στιγμή.

5.1.4 Ονομαστική και πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία
Η ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία (nermominal exchange rate) είναι η 
απόδοση μιας μονάδας του εγχωρίου νομίσματος σε τρέχουσες μονάδες του ξένου 
νομίσματος. Δηλαδή είναι τιμή που μπορεί να ανταλλαχθεί το εγχώριο με το ξένο 
νόμισμα.

Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία (real exchange rate) είναι ο λόγος 
των τιμών μεταξύ των εγχωρίων και των ξένων αγαθών που αποδίδεται σε μονά-
δες του εγχωρίου νομίσματος. Δίδεται δε από τον τύπο:

=RER 
Τιμή αγαθού σε εγχώριο νόμισμα

εγχωρίου
ξένο νόμισμα 

Τιμή αγαθού σε ξένο νόμισμα·τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία 
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και εν συντομία:

RER EN /ΞΝ( ) = PEN
PΞΝ ⋅S ENΞΝ( )

Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία του εγχωρίου με το ξένο νόμισμα απο-
τελεί στην ουσία τον πραγματικό δείκτη μέτρησης της ανταγωνιστικότητας της 
οικονομίας μιας χώρας έναντι μιας άλλης χώρας. 

Όταν η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία είναι ίση με τη μονάδα, τότε τα 
εγχώρια αγαθά είναι πλήρως ανταγωνιστικά με τα ξένα αγαθά και έτσι δεν υπάρ-
χουν περιθώρια κερδοσκοπίας.

Όταν η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία είναι μεγαλύτερη της μονάδας, 
τότε τα εγχώρια αγαθά είναι ακριβότερα από τα αντίστοιχα ξένα αγαθά για τους 
εγχώριους αγοραστές και φθηνότερα για τους ξένους αγοραστές, διότι σε αυτή 
την περίπτωση συμβαίνει πραγματική υποτίμηση του εγχωρίου νομίσματος έναντι 
του ξένου.

Όταν η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία είναι μικρότερη της μονάδας, τότε 
τα εγχώρια αγαθά είναι φθηνότερα από τα αντίστοιχα ξένα αγαθά για τους εγχώρι-
ους αγοραστές και ακριβότερα για τους ξένους αγοραστές, διότι σε αυτή την περί-
πτωση συμβαίνει πραγματική ανατίμηση του εγχωρίου νομίσματος έναντι του ξένου.

Παράδειγμα 1
Έστω ότι μια ελληνική εμπορική επιχείρηση θέλει να αγοράσει ένα αριθμό οικια-
κών ψυγείων μοντέλου Τ. Στην ελληνικά αγορά η τιμή ενός ψυγείου Τ είναι €600. 
Στην αγορά της Σουηδίας η τιμή ενός ψυγείου Τ είναι SEK6.800 (κορόνες) συμπε-
ριλαμβανομένου του κόστους μεταφοράς. Από ποια αγορά συμφέρει να προμη-
θευτεί η ελληνική επιχείρηση τα ψυγεία; Να ληφθεί υπόψη ότι στην τρέχουσα 
αγορά συναλλάγματος 1 ευρώ είναι ίσο με 10,16 κορόνες Σουηδίας.

Λύση:
Αρχικά, υπολογίζουμε τη συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ έναντι κορόνας Σουη-
δίας λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα σχέση των δυο νομισμάτων.

Θα έχουμε:

 S(€/SEK)=1/10,16=0,0984, δηλαδή με 0,0984 ευρώ αγοράζεται μια κορόνα 
Σουηδίας.

Στη συνέχεια υπολογίζουμε την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ 
ευρώ και κορόνας Σουηδίας με εφαρμογή του προαναφερόμενου σχετικού τύπου. 
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Θα έχουμε:

RER € / SEK( ) = P€
PSEK ⋅S €SEK( ) =

600
6.800 ⋅0,0984

= 600
669,2913

= 0,8965

Άρα, τα ψυγεία Τ στην ελληνική αγορά είναι πραγματικά φθηνότερα έναντι των 
ψυγείων Τ στη σουηδική αγορά για την ελληνική επιχείρηση και επομένως τη 
συμφέρει να τα προμηθευτεί από την ελληνική αγορά.

Παράδειγμα 2
Ας υποθέσουμε ότι η τρέχουσα ισοτιμία ευρώ με δολάριο είναι 1€=1,2$. Έστω ότι 
ένας κάτοικος Ηρακλείου θέλει να αγοράσει ένα Η/Υ του οποίου η τιμή στο Ηρά-
κλειο είναι €400 και στη Βοστόνη των ΗΠΑ η τιμή του ίδιου Η/Υ είναι $470. Από 
πού συμφέρει να αγοράσει τον Η/Υ;

Λύση:
Για να απαντήσουμε, πρέπει να βρούμε την πραγματική ισοτιμία του Η/Υ σε 
Ελλάδα και ΗΠΑ, δηλαδή τη σχετική τιμή του και στις δυο χώρες. 

Πριν την εφαρμογή του παραπάνω τύπου θα πρέπει να μετατρέψουμε την τιμή 
του Η/Υ στις ΗΠΑ από δολάρια σε ευρώ με βάση την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ 
προς δολάριο που μας δίδεται, δηλαδή:

Εφόσον 1€=1,2$ θα ισχύει 1$=1/1,2€, δηλ. 1$=0,83€. Άρα, η τιμή του Η/Υ στις 
ΗΠΑ σε ευρώ θα είναι: 470 ⦁ 0,83=391,67 ευρώ. Επομένως, η RER του θα είναι:

RER = 400
391,67

= 1,02

Δηλαδή, ένας Η/Υ στο Ηράκλειο αντιστοιχεί με 1,02 Η/Υ στη Βοστόνη, και επο-
μένως είναι φθηνότερος στη Βοστόνη. 

Παράδειγμα 3
Ας υποθέσουμε ότι η τρέχουσα ισοτιμία ευρώ με δολάριο είναι 1€=1,2$. Έστω 
ότι ένας έμπορος Ηρακλείου θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο μοντέλο Χ του 
οποίου η τιμή στο Ηράκλειο είναι €15.000 και στη Βοστόνη των ΗΠΑ η τιμή του 
ίδιου αυτοκινήτου μοντέλο Χ είναι $16.100. Από πού συμφέρει να αγοράσει το 
αυτοκίνητο μοντέλο Χ;


