
\<99q

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
TOY ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

περιβάλλον, στρατηγικός σχεδιασμός 
και διαδικασία λήψης επενδυτικών 
αποφάσεων



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

περιβάλλον, στρατηγικός σχεδιασμός, 
και διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: 
Δημήτρης Παπαδόπουλος Ph.D.

Η παρούσα διπλωματικής εργασία (thesis) υποβάλλεται
από τον

Κώστα Γ. Οικονόμου
ως μερική εκπλήρωση των απαιτήσεων για την απόκτηση 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999



After all, a capital project becomes strategic because it extends 
the corporate life of an organization by replacing the dead cells;

a process of continuing change. Strategic investment is one 
important way of replacing these cells, for without replacement, 
like the human body, the corporate structure will eventually die.

Frank Lefley 

University of Buckingham, UK



συγγραφή της παρούσας εργασίας διήρκεσε εννέα μήνες και 

αποτελεί μέρος της εκπλήρωσης των απαιτήσεων για την 

απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Διοίκηση 

Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Η αρχική ιδέα δόθηκε από τον καθηγητή κ. Δημήτρη Παπαδόπουλο και 

αφορούσε την επανατοποθέτηση του προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου 

κεφαλαίου μέσα σ' ένα ρεαλιστικό πλαίσιο θεώρησης. Αφορμή στάθηκε η 

έντονη συζήτηση που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια στους 

ακαδημαϊκούς κύκλους σχετικά με την αποξένωση της διαχείρισης του 

κεφαλαιακού προϋπολογισμού από το περιβάλλον του και την απομάκρυνσή 

του από τον στρατηγικό σχεδίασμά της επιχείρησης. Ως αντικείμενο αυτής 

της συζήτησης και στα πλαίσια της ανερχόμενης επιστήμης της 

Περιβαλλοντικής Λογιστικής (Environmental Accounting), μεγάλο μέρος 

κατέχει και το θέμα των σχέσεων μεταξύ των επενδύσεων πάγιου 

κεφαλαίου και του οικολογικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, προβλήματα όπως 

ο πλημμελής έλεγχος των επενδύσεων κατά την διάρκεια ή ακολούθως της 

υλοποίησής τους ο "επενδυτικός πρωταθλητισμός" και η "μυωπική" και 

αυστηρά χρηματοοικονομική αξιολόγηση των επενδύσεων, έκαναν 

επιτακτική την ανάγκη μιας συνολικής ανασκόπησης της διαδικασίας λήψης 

επενδυτικών αποφάσεων και επαναπροσδιορισμού των πραγματικών της 

διαστάσεων. Τα θέματα αυτά αποτελούν τον κορμό της παρούσας εργασίας 

η οποία ανατρέχει στην πιο πρόσφατη σχετική αρθρογραφία και 

βιβλιογραφία, προσπαθώντας να αποτυπώσει τις σύγχρονες τάσεις και 

απόψεις. Στις βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν, γίνεται εκτενής 

αναφορά στο τέλος του συγγράμματος.

Με τη ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης θεωρώ βαθύτατη υποχρέωσή 

μου να ευχαριστήσω όλους αυτούς που βοήθησαν, ο καθένας με τον δικό 

του τρόπο, στην δύσκολη προσπάθεια για την εκπόνησή της.

Ιδιαίτερες είναι οι ευχαριστίες που οφείλω:

• Στον επιβλέποντα καθηγητή και δάσκαλό μου κ. Δημήτρη Παπαδόπουλο, 

ο οποίος μου έδειξε απέραντη εμπιστοσύνη και ήταν αυτός που με 

προέτρεψε να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα. Τον ευχαριστώ ειλικρινά 

για την πολύτιμη βοήθεια και τις ιδιαίτερης σημασίας κατευθύνσεις και 

υποδείξεις του, τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης της παρούσας μελέτης όσο και 

γενικότερου ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος.
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• Στην οικογένεια μου, για την βοήθεια, την υπομονή και την κατανόηση 

που επέδειξαν η συνεισφορά της ήταν καταλυτική στην επίτευξη των 

στόχων μου.

• Στους γονείς μου, για την ηθική τους συμπαράσταση και το αμέριστο 

ενδιαφέρον τους σε όλη την διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας 

εργασίας, αλλά και όλων των μέχρι σήμερα σπουδών μου.

• Στην ξαδέρφη μου Κατερίνα, για την έγκαιρη αποστολή βιβλιογραφικού 

υλικού από την Αμερική.

• Στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την 

βοήθεια που προσέφερε στην συλλογή αρθρογραφίας και λοιπών 

συγγραμμάτων, τόσο από το ύπαρχον υλικό της βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας όσο και από άλλα πανεπιστήμια ή βάσεις 

δεδομένων της Ελλάδας και του εξωτερικού.

• Στους διδάσκοντες του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που 

μου παρείχαν τα αναγκαία εφόδια ώστε να έρθει σε πέρας η παρούσα 

εργασία.

• Στον φίλο μου Σπύρο, για την συμπαράσταση που μου πρόσφερε κάθε 

φορά που χρειαζόμουν την βοήθειά του.

Τελειώνοντας θα πρέπει να τονίσω ότι τυχόν λάθη ή παραβλέψεις 

βαρύνουν εκείνον που έχει την ευθύνη της συγγραφής αυτού του 

πονήματος.

ΡΐΙ/ΛΙ/ΛΙ ΙΛΙ I Γ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999
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Α Μέρος I Ανάλυση των

Επενδύσεων Πάγιου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ I

Κεφαλαίο ι Γενικά για την Διαχείριση του

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4

Κατηγορίες Επενδύσεων Παπου Κεφαλαίου s, Κύριοι Προςδιοριςτικοι Παράγοντες που

ΥΠΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7, ΒΑΣΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9, Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Π, 

Μακροχρόνιες Επιπτώσεις π, Ο Συγχρονισμός της Διαθεσιμότητας των Κεφαλαιουχικών 

Αγαθών η., Η Εξεύρεση των Απαιτούμενων Κεφαλαίων ι$.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Παπου Κεφαλαίου 14

Κργτίκη των Μεθόδων Προσδιορισμού τής Αποδοτικοτητας των Επενδύσεων Παπου 

Κεφαλαίου is, Η Ανάγκη Υιοθέτησης ενός Ευρυτέρου Προφίλ τής ΚΠΑ ζι, Ο Προσδι

ορισμός ενός Ευρύτερου Προφίλ της ΚΠΑ ιι, Ο Κίνδυνος της Υιοθέτησης της ΚΠΑ ως 

Μοναδικό Χρηματοοικονομικό Κριτήριο Αξιολόγησης της Αποδστικότητας των Επενδύσεων 

ζ6, Η Υιοθέτηση ενός Ευρύτερου Προφίλ για την ΚΠΑ και η Σημασία του στην Αξιολόγηση 

της Αποδστικότητας των Επενδύσεων Πάγιου Κεφαλαίου ιγ, Κργτίκη των ΜΕΘΟΔΩΝ 

Εκτίμησης του Κίνδυνου των Επενδύσεων Παπου Κεφαλαίου ζ8, Η Συνεισφορά της 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 35-

Μέρος II Το Περιβαλλοντικό
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ
Επενδύσεων

_________________________ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ__________________________ β_
Κεφαλαίο 3 Το Εμμεσο Εξωτερικό Περιβάλλον 4-2

ΤΟ ΠΟΛΓΠΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 43, Τθ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 45, ΤΟΤΕ- 

ΧΝΟΛΟΠΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 46, Τθ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 50.

Κεφαλαίο 4 Το Αμεσο Εξωτερικό Περιβάλλον S3

Η ΕΛΚΥΣΠΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ©ΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ S4, ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

η' Παράγοντες Ανταγωνισμού S5, Απειλή Εισόδου Νέων Επιχειρήσεων στον Βιομηχανικό 

Κλάδο 55, Διαπραγματευτική Δύναμη των Προμηθευτών και των Αγοραστών 59, Απειλή

111



από Υποκατάστατα Προϊόντα/Υπηρεσίες 6ο, Η Ένταση του Ανταγωνισμού Μεταξύ των Υφι

στάμενων Επιχειρήσεων 6ι, Παράγοντες Ανταγωνισμού και Οικονομική Αποδοςη των 

Επιχειρήσεων 63.

Κεφαλαίο 5 Το Εσωτερικό Περιβάλλον 66

Εργατικό Δυναμικό 6γ, Ο Καταμερισμός των Πόρων πα Επενδύσεις 68, Ο Επιχειρησια

κός Κώδικας Ηθικής 6g, Οι "Πολγτικες" Επιδιώξεις των Μανατςερς 70, Βιομηχανικές 

Σχεςεις: Η Διοίκηση και οι Εργαζόμενοι 7/.

Μέρος III Το Οικολογικό
Περιβάλλον:
Προς μια Βιώσιμη

__________________ Οικονομία__________________________ 73

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Τι ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ;
Εννοια και Περιγραφή tz

Τα Επιμερους Στοιχεία του Περιβάλλοντος /8, Οι Κυριοτερες Ζημιογόνες Επιπτώσεις

ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Η ΡΥΠΑΝΣΗ 79, Οΐ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Σχεδίων Επένδυσης 8ο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ:
ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 8ΐ

ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 83, Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 8$, 0 ΡΟ

ΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΠΣΠΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 86, Οΐ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

Συνεπειες της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 88, Κόστος Συμμόρφωσης στους Περιβαλλο

ντικούς Κανονισμούς 8g, Εξοικονομήσεις από Μείωση του Κόστους go, Ευκαιρίες για Αύξη

ση των Εσόδων ρι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ
Αποφάσεις πα Επενδύσεις

ΠΑΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ρ2

Στρατηπκη Σημασία και Επιπτώσεις των Αποφάσεων πα Περιβαλλοντικές Επενδύσεις Πα- 

ΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 94, Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ιοο, Το Εναλλακτικό Μοντέλο των Epstein και Roy 105, Τεχνικός Έλεγχος ιογ, Περι

βαλλοντικός Έλεγχος ιθ7, Χρηματοοικονομικός έλεγχος π6.

Κεφαλαίο 9 Η Ερευνα toy Tellus Institute 122

Στοιχεία πα την Ερευνα 123, Η Καταγραφή του Περιβαλλοντικού Κοςτους 123, 0 Επι- 

ΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 120, ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ QO.
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Κεφαλαίο ίο Dow Chemical:
Η ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 7?2

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 133, Τθ ΠΡΟΦΙΛ TOY DURAGEN 134, Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝ

ΔΥΣΕΩΝ ΠΑΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 135, ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ME TO DURAGEN 136, ΠΕΡΙ

ΓΡΑΦΗ του Λογιστικού Συστήματος τής Dow Chemical 137, Προτάσεις και Συμπεράσματα 

144-

ΜΕΡΟΣ IV Τα ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
__________________ Ληψης Επενδυτικών Αποφάσεων 145

Κεφαλαίο ιι Αναγνώριση Επενδύσεων

ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1%

Η Σημασία του Ανθρωπίνου Παραγοντα 154, Μέθοδοι Αναγνώρισης των Ευκαιριών (η ' 

ΤΩΝ Προβλημάτων) 154, Η Ανάλυση BCG 156, Η Οθόνη των McKinsey και General Electric 

158, Συνδυασμός του Κύκλου Ζωής του Προϊόντος και του Χαρτοφυλακίου Προϊόντων ιόο,

Η Χρήση του Υποδείγματος Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων στον Εντοπισμό των Επενδυ

τικών Ευκαιριών ιόζ, Πληροφοριακές Απαιτήσεις κατα το Στάδιο της Αναγνώρισης 163.

Κεφαλαίο ΐ2 Αναγνώριση Επενδύσεων

ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΐ6γ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ κατα την Αναπτυξη των Επενδύσεων Παπου Κεφαλαίου ι68, Ανεπαρκή Συ

στήματα Πληροφόρησης ι68, Το Πρόβλημα με τα Εκπνεύσαντα Κόστη (Sunk Costs) i6g, 

Ανταγωνισμός και Κανιβαλισμός ιγι, Όταν οι Αριθμοί Γίνονται Αυτοσκοπός ιγι, Έλλειψη 

Ολοκλήρωσης Προϋπολογισμού Εξόδων και Κεφαλαιακού Προϋπολογισμού 173, Πληροφο

ριακές ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 173-

Κεφαλαίο ΐ3 Επιλογή Επενδύσεων

ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 777

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 178, Η Διαχείριση TOU 

Κινδύνου 178, Αντικρουόμενα Κριτήρια Κατάταξης των Επενδυτικών Προτάσεων 179, Μη 

Ορθός Προσδιορισμός της Βασικής Κατάστασης (Base Case) της ΚΠΑ της Επιχείρησης ι8ο,

Η Επίπτωση Χαρτοφυλακίου (Portfolio Effect) 180, Η Αλληλεξάρτηση των Επενδυτικών και 
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προϋπολογισμός των δαπανών κεφαλαίου αφορά στο σύνολο της 

διαδικασίας προγραμματισμού των δαπανών, οι αποδόσεις των οποίων 

προβλέπεται ότι θα επεκταθούν σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. 

Φυσικά, αν και η επιλογή της περιόδου του ενός έτους είναι αυθαίρετη, 

δεν παύει να αποτελεί μια βολική διαχωριστική γραμμή μεταξύ των διαφόρων 

τύπων δαπανών. Κλασικά παραδείγματα δαπανών κεφαλαίου είναι η αγορά 

γηπέδων, κτιρίων και εξοπλισμού καθώς και μόνιμες αυξήσεις των κεφαλαίων 

κίνησης που συνδέονται με επεκτάσεις των παραγωγικών εγκαταστάσεων. Ακόμη, 

οι επιπτώσεις μιας διαφημιστικής εκστρατείας για την προώθηση των πωλήσεων ή 

ενός προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης είναι πιθανό να διαρκέσουν για 

διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους γι' αυτό οι δαπάνες αυτές μπορούν επίσης να 

θεωρηθούν ως δαπάνες κεφαλαίου.

Ο προϋπολογισμός επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου είναι απαραίτητος για την μελλο

ντική ευμάρεια μιας επιχείρησης. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και ένα πολύπλοκο και 

εννοιολογικά δύσκολο θέμα. Ο άριστος προϋπολογισμός επενδύσεων πάγιου 

κεφαλαίου — δηλαδή, το επίπεδο των επενδύσεων που μεγιστοποιεί την παρούσα 

αξία της επιχείρησης — προσδιορίζεται ταυτόχρονα από την αλληλεπίδραση των 

δυνάμεων της προσφοράς και της ζήτησης του περιβάλλοντος σε συνθήκες 

αβεβαιότητας. Οι δυνάμεις της προσφοράς αναφέρονται στην προσφορά 

κεφαλαίων προς την επιχείρηση ή στην διάρθρωση του κόστους κεφαλαίου (cost of 

capital schedule). Οι δυνάμεις της ζήτησης σχετίζονται με τις επενδυτικές ευκαιρίες 

που προσφέρονται στην επιχείρηση, όπως αυτές μετρούνται από τις ροές εσόδων 

(streams of revenues) που προκύπτουν από μια επενδυτική απόφαση. Η 

αβεβαιότητα υπεισέρχεται στην επένδυση, επειδή δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε 

με ακρίβεια ούτε το κόστος κεφαλαίου ούτε τις ροές εσόδων που θα προέλθουν 

από ένα επενδυτικό πρόγραμμα.
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Στο πρώτο Μέρος της παρούσας εργασίας θα επιχειρήσουμε μια προσέγγιση της 

διαχείρισης του κεφαλαιακού προϋπολογισμού από την σκοπιά της χρηματοοικονο

μικής διοίκησης. Ωστόσο, ήδη από το πρώτο Μέρος θα διαφανεί η πρόθεσή μας να 

τονίσουμε στον αναγνώστη τις στρατηγικές διαστάσεις του προϋπολογισμού 

επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου και την εξάρτησή του από διάφορους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Στο 1° Κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την γενική ορολογία γύρω από τον 

προϋπολογισμό επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου και θα παραθέσουμε μερικές από τις 

σημαντικότερες έννοιες οι οποίες θα βοηθήσουν τον αναγνώστη που δεν είναι 

εξοικειωμένος με χρηματοοικονομικά θέματα, να μπορέσει να ακολουθήσει την ροή 

των θεμάτων και την ανάλυση τους στο υπόλοιπο της εργασίας. Στο κεφάλαιο αυτό 

υπάρχει επίσης μια ξεχωριστή παράγραφο στην οποία παρουσιάζουμε μερικούς από 

τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους πιστεύουμε ότι ο προϋπολογισμός 

επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου έχει μεγάλη σημασία για την μακρόχρονη επιβίωση 

της επιχείρησης.

Στο 2° Κεφάλαιο διαπραγματευόμαστε το τεχνικό και υπολογιστικό μέρος του 

προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου. Μετά από μια περιληπτική 

αναφορά στις μεθόδους αξιολόγησης της αποδοτικότητας και του κινδύνου των 

επενδύσεων, ακολουθεί σύγκριση και κριτική των σημαντικότερων από αυτές. Στο 

κεφάλαιο αυτό δεσπόζει το "προφίλ της Καθαρός Παρούσας Αξίας", ένα μοντέλο 

που προτείνουν οι Lefley και Morgan και αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο 

αντιμετώπισης των εγγενών προβλημάτων των διαφόρων τεχνικών αξιολόγησης 

των επενδύσεων.
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Γενικά πα την Διαχείριση του 
Κεφαλαιακού Προϋπολογισμού

α περιουσιακά στοιχεία (ή το ενεργητικό) μιας επιχείρησης 

διακρίνονται συνήθως σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στα κυκλο

φορούντο και στα μη κυκλοφορούντο περιουσιακά στοιχεία. Τα 

μη κυκλοφορούντο περιουσιακά στοιχεία έχουν φυσική ζωή 

μεγαλύτερη του ενός έτους και επομένως χρησιμοποιούνται από την 

επιχείρηση επί σειρά ετών. Πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία αυτή 

υπάγονται:

• οι μακροχρόνιες επενδύσεις (π.χ. επενδύσεις σε χρεόγραφα),

• πάγια περιουσιακά στοιχεία που υποδιαιρούνται σε υλικά (π.χ. οικόπεδα, 

κτίρια, μηχανήματα) και άϋλα (π.χ. προνόμια ευρεσιτεχνίας, φήμη και 

πελατεία), και

• άλλα περιουσιακά στοιχεία (π.χ. έξοδα ίδρυσης και οργάνωσης έξοδα 

μελετών και ερευνών)

Το γεγονός ότι τα μη κυκλοφορούντο περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιού

νται στην επιχείρηση επί σειρά ετών σημαίνει ότι το ύψος του κεφαλαίου 

που χρησιμοποιήθηκε για την χρηματοδότηση αυτών των περιουσιακών 

στοιχείων παραμένει δεσμευμένο σ' αυτά για πολλά έτη. Η δέσμευση αυτή 

αποτελεί μακροχρόνια επένδυση.

Η επένδυση στα διάφορα στοιχεία της ομάδας των μη κυκλοφορούντων 

περιουσιακών στοιχείων συνήθως παίρνει την ονομασία επενδύσεις πάγιου 

κεφαλαίου. Με τον όρο λοιπόν επένδυση πάγιου κεφαλαίου (capital 

investment) αναφερόμαστε συνήθως στην δέσμευση κεφαλαίου στην 

παρούσα χρονική περίοδο, με την ελπίδα της πραγματοποίησης μιας 

απόδοσης επί του επενδυθέντος κεφαλαίου σε κάποια μελλοντική χρονική
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περίοδο μεγαλύτερη συνήθως του ενός έτους.

Επιπλέον, το σύνολο των επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου που αναλαμβάνεται από 

μια επιχείρηση σε δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί η αποδοτικότητά τους κρίνεται 

ικανοποιητική και αποσκοπεί στην πραγματοποίηση των επιχειρηματικών της 

στόχων, καλείται προϋπολογισμός επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου (capital budget). 

Τέλος, η διαχείριση του κεφαλαιακού προϋπολογισμού (capital budgeting) είναι η 

διαδικασία σχεδιασμού και ελέγχου του προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου 

κεφαλαίου και περιλαμβάνει:

• την έρευνα σχετικά με το τι επενδύσεις μπορούν να γίνουν,

• την συλλογή των απαραίτητων στοιχείων που συνδέονται με κάθε προτεινόμε- 

νη επένδυση,

• την αξιολόγηση των μελετούμενων επενδύσεων,

• την επιλογή μεταξύ των επενδύσεων εκείνων που οδηγούν στην επίτευξη του 

αντικειμενικού στόχου της επιχείρησης

• την σύνταξη του προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου,

• τον έλεγχο και την επανεξέταση των επενδύσεων κατά την εκτέλεσή τους και

• την εξέταση των αποτελεσμάτων των επενδύσεων μετά την ολοκλήρωσή τους. 

Στο 1° Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην σπουδαιότητα του προϋπολογισμού 

επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου για την μακροχρόνια επιβίωση της επιχείρησης και 

παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές παραδοχές και οι κύριοι προσδιοριστικοί 

παράγοντας που υπεισέρχονται στην αξιολόγηση των επενδύσεων πάγιου 

κεφαλαίου.

Κατηγορίες Επενδύσεων Πάγιου Κεφαλαίου

Κάτω από ομαλές συνθήκες δεν είναι δύσκολο για την επιχείρηση να βρει μια ομάδα 

από αποδοτικές επενδύσεις όπου μπορεί να τοποθετήσει ένα ορισμένο ύψος διαθέ

σιμου χρηματικού κεφαλαίου. Μια επιχείρηση, με δεδομένη την υπόστασή της 

μπορεί να δημιουργήσει δυνατότητες επενδύσεων σε όλα τα τμήματα της δραστη- 

ριότητά της. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες ευκαιρίες για επενδύσεις 

δεν δημιουργούνται με συστηματικό τρόπο και έτσι προκύπτει το πρόβλημα της 

εμφάνισης ή όχι μελλοντικών ευκαιριών (επενδύσεων) για την επιχείρηση.

Ανάλογα με τον σκοπό που επιδιώκει μια επενδυτική πρόταση, διακρίνουμε τις εξής 

κατηγορίες επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου:

1. Επενδύσεις αντικατάστασης που αποβλέπουν στην επισκευή και συντήρηση 

παλιού ή κατεστραμμένου μηχανολογικού εξοπλισμού, ο οποίος χρησιμοποιείται
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στην παραγωγή κερδοφόρων προϊόντων. Οι επενδύσεις αυτές είναι σημαντικές 

για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συνεχίσουν την λειτουργία τους 

διατηρώντας τις τρέχουσες δραστηριότητές τους.

2. Επενδύσεις αντικατάστασης και μείωσης του κόστους. Πρόκειται για επενδύσεις 

που αποβλέπουν στην αντικατάσταση παλιών πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

που έχουν πέσει σε αχρησία ή των οποίων η συνέχιση της λειτουργίας 

ενδεχομένως να μην είναι επωφελής για την επιχείρηση.

3. Επενδύσεις επέκτασης των παραγωγικών εγκαταστάσεων που σχετίζονται με 

την βιομηχανοποίηση προϊόντων που ήδη παράγονται ή με τα σημεία διάθεσης 

και διανομής των προϊόντων αυτών.

4. Επενδύσεις παραγωγής νέων προϊόντων ή εισόδου σε νέες αγορές.

5. Επενδύσεις που αποβλέπουν στην ασφάλεια των εργαζομένων ή στην προστα

σία του οικολογικού περιβάλλοντος. Οι επενδύσεις αυτής της κατηγορίας είναι 

υποχρεωτικές στα πλαίσια της συμμόρφωσης της επιχείρησης στις απαιτήσεις 

της Κυβέρνησης, στην εργατική νομοθεσία, στην ασφαλιστική πολιτική ή στους 

περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

6. Λοιπές επενδύσεις. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει διάφορα είδη επενδύσεων 

που δεν μπορούν να υπαχθούν στις προηγούμενες κατηγορίες, όπως, η 

δημιουργία χώρων ψυχαγωγίας για τους εργαζόμενους η εξαγορά μιας άλλης 

επιχείρησης η εγκατάσταση ενός νέου συστήματος μηχανοργάνωσης κ.λπ.

Εξετάζοντας την σχέση μεταξύ των επενδύσεων που προτείνονται για αξιολόγηση,

μπορούμε να τις διακρίνουμε στις εξής δύο κατηγορίες επενδύσεων:

1. Ανεξάρτητες επενδύσεις. Δύο επενδυτικές προτάσεις θεωρούνται ανεξάρτητες 

μεταξύ τους όταν η αποδοχή ή η απόρριψη της μιας πρότασης δεν επηρεάζει 

τις χρηματορροές της άλλης επενδυτικής πρότασης.

2. Εξαρτημένες επενδύσεις. Δύο επενδυτικές προτάσεις θεωρούνται εξαρτημένες 

μεταξύ τους όταν η αποδοχή ή απόρριψη της μιας επενδυτικής πρότασης 

επηρεάζει τις χρηματικές εισροές ή εκροές της άλλης επενδυτικής πρότασης. Η 

εξάρτηση μεταξύ δύο επενδυτικών προτάσεων μπορεί να έχει τις εξής μορφές: 

αμοιβαίως αποκλειόμενες επενδύσεις (όπου, η αποδοχή της μιας επενδυτικής 

πρότασης αποκλείει ταυτόχρονα την αποδοχή της άλλης), συμπληρωματικές 

επενδύσεις (όπου, η αποδοχή της μιας επενδυτικής πρότασης δημιουργεί 

ευνοϊκές συνθήκες για την αποδοχή και της άλλης) και προαπαιτούμενες 

επενδύσεις (όπου, η αποδοχή μιας επενδυτικής πρότασης εξαρτάται από την 

προηγούμενη αποδοχή μιας άλλης).
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Οι κύριοι παράγοντες που υπεισέρχονται στην αξιολόγηση μιας πρότασης για 

επένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι οι εξής:

• Προϋπολογισμός κόστους της επένδυσης. 0 προϋπολογισμός του κόστους της 

επένδυσης βασίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην τεχνική 

μελέτη του έργου. Χρησιμοποιούνται κοστολογικά δεδομένα από την πραγματοποί

ηση παρόμοιων έργων, προτεινόμενες τιμές εξοπλισμού από κατασκευαστικές 

εταιρίες και πληροφορίες τις οποίες η επιχείρηση μπορεί να συλλέξει από διάφορες 

πηγές ως προς τις τιμές των υλικών, εργατικών κ.λπ. Σε ορισμένες περιπτώσεις 

επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, απαιτούνται και συμπληρωματικές επενδύσεις κατά 

την διάρκεια της λειτουργικής ζωής του έργου (π.χ. επενδύσεις σε ορυχεία κ.λπ.).

• Περίοδος κατασκευής της επένδυσης. Η χρονική περίοδος μεταξύ του χρόνου 

έναρξης της κατασκευής και του χρόνου που το επενδυτικό έργο είναι έτοιμο να 

λειτουργήσει ονομάζεται περίοδος κατασκευής. Η περίοδος αυτή μπορεί να 

εκτείνεται από μερικούς μήνες έως αρκετά έτη. Ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα 

κατασκευής του επενδυτικού έργου, ο προϋπολογισμός κόστους της επένδυσης 

χωρίζεται σε αντίστοιχες διαχρονικές χρηματικές εκροές που καλύπτουν όλη την 

περίοδο κατασκευής της επένδυσης.

• Περίοδος λειτουργικής ζωής της επένδυσης. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν 

έχουν καθορισμένη φυσική ζωή. Συνήθως μπορούν να διατηρηθούν για μεγάλο 

χρονικό διάστημα με συνεχής συντηρήσεις. Από την άλλη πλευρά όμως, η 

αξιολόγηση μιας επενδυτικής πρότασης βασίζεται σε μια καθορισμένη διάρκεια 

λειτουργικής ζωής του πάγιου περιουσιακού στοιχείου. Η διάρκεια αυτή προσδιορί

ζεται από το γεγονός ότι όσο παλιώνει το πάγιο περιουσιακό στοιχείο τόσο περισσό

τερο κοστίζει η συντήρησή του.

Υπάρχει ένα χρονικό σημείο στο οποίο η αντικατάσταση το πάγιου περιουσιακού 

στοιχείου θα κοστίζει στην επιχείρηση λιγότερο απ' ότι η συντήρηση και οι 

επισκευές του. Επομένως, η περίοδος λειτουργικής ζωής της επένδυσης, η οποία 

ονομάζεται επίσης και οικονομική ζωή της επένδυσης καλύπτει την περίοδο κατά 

την διάρκεια της οποίας η λειτουργία του πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι 

συμφέρουσα για την επιχείρηση. Ο προσδιορισμός της περιόδου αυτής αποτελεί 

δύσκολο έργο, ιδίως στις περιπτώσεις όπου έχουμε ή προβλέπουμε ότι θα έχουμε 

γρήγορες τεχνολογικές μεταβολές οι οποίες επηρεάζουν όχι μόνο το κόστος της 

επένδυσης και τις λειτουργικές δαπάνες του, αλλά επίσης και τις τεχνικές προδια-
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γραφές του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, και επομένως επηρεάζουν την φύση 

του παραγόμενου προϊόντος και την αποτελεσματικότητα με την οποία οι εισροές 

χρησιμοποιούνται (παραγωγικότητα εργασίας πρώτων υλών κ.λπ.)

• Κεφάλα/ο κίνησης. Το κεφάλαιο κίνησης είναι η διαφορά μεταξύ της αξίας των 

στοιχείων του κυκλοφοριακού ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων. Με άλλα λόγια, το κεφάλαιο κίνησης απεικονίζει τα μακροπρόθεσμα 

κεφάλαια της επιχείρησης που έχουν επενδυθεί σε στοιχεία του κυκλοφοριακού 

ενεργητικού, δηλαδή σε ταμειακά διαθέσιμα, εισπρακτέους λογαριασμούς και 

αποθέματα πρώτων υλών και έτοιμων προϊόντων. Η απόκτηση νέων πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων καθιστά συνήθως απαραίτητη την αύξηση του κεφαλαίου 

κίνησης δηλαδή την πρόσθετη επένδυση μακροπρόθεσμων κεφαλαίων σε 

κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία. Η επένδυση αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη κατά τον προσδιορισμό τόσο των χρηματικών εκροών συνήθως κατά τα 

πρώτα έτη της λειτουργίας του έργου, όσο και της χρηματικής εισροής κστά το 

τέλος της λειτουργικής ζωής του.

• Υπολειμμστική αξία της επένδυσης. Τα έσοδα τα οποία η επιχείρηση αναμένει ότι 

θα πραγματοποιήσει στο τέλος της περιόδου της λειτουργικής ζωής της επένδυσης 

από την πώληση του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, όπως είναι π.χ. η 

προβλεπόμενη τιμή πωλήσεως του παλαιού εξοπλισμού, η αξία του οικοπέδου και 

των κτισμάτων που υπάρχουν κ.λ.π., αποτελούν την υπολειμμστική αξία της 

επένδυσης.

• Κόστος λειτουργίας της επένδυσης. Οι δαπάνες που πραγματοποιεί η επιχείρηση 

κάθε έτος για την λειτουργία του πάγιου περιουσιακού στοιχείου αποτελούν το 

κόστος λειτουργίας του. Στην πράξη η σύνθεση των δαπανών αυτών είναι 

πολύπλοκη.

Το κόστος λειτουργίας ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου χωρίζεται συνήθως σε 

μεταβλητό και σε σταθερό. Στο μεταβλητό κόστος περιλαμβάνεται το κόστος των 

χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών, το κόστος των υλικών και της συσκευασίας, 

όπως επίσης και τα εργατικά που απαιτούνται για την παραγωγή του προϊόντος και 

μεταβάλλονται ανάλογα με τον όγκο παραγωγής. Το σταθερό κόστος από την άλλη 

πλευρά περιλαμβάνει το κόστος συντήρησης και τις γενικές και διοικητικές δαπάνες 

που είναι σταθερές και ανεξάρτητες από τον όγκο παραγωγής.

• Έσοδα. Τα έσοδα είναι χρηματικές εισροές τις οποίες η επιχείρηση προβλέπει να 

πραγματοποιήσει κατά την διάρκεια της λειτουργικής ζωής της επένδυσης. Τα 

έσοδα της επένδυσης μπορεί να προέλθουν είτε από την πώληση του προϊόντος
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που θα παραχθεί από το πάγιο περιουσιακό στοιχείο, είτε από την εξοικονόμηση 

κόστους λειτουργίας στην περίπτωση που το νέο πάγιο περιουσιακό στοιχείο 

αντικαθιστά ένα παλιό στην παραγωγή του προϊόντος.

• Φόρος εισοδήματος. Τα ετήσια κέρδη που αναμένονται από την επένδυση 

υπόκεινται σε φορολογία. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται ανάλογα με τον ισχύοντα 

φορολογικό συντελεστή. Για να υπολογιστούν τα προς φορολογία αναμενόμενα 

κέρδη της επένδυσης εφαρμόζονται οι γνωστές λογιστικές τεχνικές ανάλυσης των 

ετήσιων αποτελεσμάτων χρήσεως. Ιδιαίτερα θα πρέπει να τονισθεί η σημασία των 

αποσβέσεων στον προσδιορισμό των καθαρών κερδών πριν από φόρους.

• Κόστος ευκαιρίας κεφαλαίου. Το κόστος ευκαιρίας κεφαλαίου είναι το ελάχιστο 

ποσοστό απόδοσης που η επιχείρηση απαιτεί από την αξιολογούμενη επενδυτική 

πρόταση. Το κόστος ευκαιρίας κεφαλαίου ισούται με το ποσοστό απόδοσης που η 

επιχείρηση θυσιάζει από την μη πραγματοποίηση μιας υφιστάμενης εναλλακτικής 

επένδυσης ισοδύναμου επιχειρηματικού κινδύνου, λόγω της χρησιμοποίησης των 

διαθέσιμων κεφαλαίων στην υπόψη επένδυση.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
των Επενδύσεων Πάγιου Κεφαλαίου

Η αξιολόγηση των επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου βασίζεται σε ορισμένες 

παραδοχές οι οποίες ισχύουν στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Οι παραδοχές 

αυτές είναι οι εξής:

■ Ο βαθμός κινδύνου τον οποίο συνεπάγονται οι επενδυτικές προτάσεις που αξιο

λογούνται είναι ίσος με τον υφιστάμενο βαθμό κινδύνου της επιχείρησης. Όπως 

γνωρίζουμε, όλες οι επιχειρήσεις λειτουργούν κάτω από ορισμένες συνθήκες 

επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου. Ο συνδυασμός των συνθηκών 

αυτών προσδιορίζει το βαθμό ολικού κινδύνου που συνεπάγεται η λειτουργία των 

επιχειρήσεων, ο οποίος και λαμβάνεται υπόψη από την αγορά κατά τον 

προσδιορισμό του ποσοστού προεξόφλησης που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση 

της αγοραίας αξίας τους. Η σημασία επομένως της παραδοχής αυτής είναι ότι η 

αποδοχή μιας συγκεκριμένης επενδυτικής πρότασης αυξάνει την αγοραία αξία της 

επιχείρησης αφού η πριν την εν λόγω αποδοχή υφιστάμενη αξία της επιχείρησης 

δεν επηρεάζεται.

■ Η επιχείρηση έχει καθορίσει κανόνες για την αποδοχή ή απόρριψη των επενδυτι

κών προτάσεων. Στην περίπτωση που η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων 

γίνεται με μεθόδους προεξοφλημένων χρηματορροών, η επιχείρηση έχει καθορίσει
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το απαιτούμενο ελάχιστο ποσοστό απόδοσης που αναμένει από τις επενδυτικές 

αυτές προτάσεις. Το απαιτούμενο ελάχιστο ποσοστό απόδοσης είναι το κόστος 

χρήσεως κεφαλαίου της επιχείρησης, δηλαδή το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων 

που χρησιμοποιούνται για την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων της. Το εν 

λόγω κόστος κεφαλαίου υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος των αναμενόμε

νων ποσοστών απόδοσης των κεφαλαίων που αντλεί η επιχείρηση από διάφορες 

χρηματοδοτικές πηγές. Εξάλλου αν η επιχείρηση χρησιμοποιεί μεμονωμένα ή 

συμπληρωματικά άλλες μεθόδους αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων, τότε 

έχει επίσης καθορίσει τα αντίστοιχα κριτήρια για την αποδοχή ή απόρριψη των 

επενδυτικών της προτάσεων. Έτσι, αν η επιχείρηση χρησιμοποιεί π.χ. την μέθοδο 

της περιόδου επανείσπραξης του αρχικού κόστους της επένδυσης, είναι προφανές 

ότι θα πρέπει εκ των προτέρων να έχει καθορίσει το μέγιστο αριθμό ετών που 

δέχεται για την πλήρη ανάκτηση του κόστους αυτού.

■ Το κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης και επομένως το απαιτούμενο ελάχιστο 

ποσοστό απόδοσης των επενδυτικών σχεδίων, δεν μεταβάλλεται διαχρονικά. Αυτό 

σημαίνει ότι η αναγωγή των μελλοντικών καθαρών χρηματορροών της επένδυσης 

σε παρούσα αξία πραγματοποιείται με το ίδιο ποσοστό προεξόφλησης ανεξάρτητα 

εάν πρόκειται για 1, 2 ή για π περιόδους.

■ Η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων αποσκοπεί στον προσδιορισμό της 

ελκυστικότητάς τους ανεξάρτητα από τις πηγές από τις οποίες θα αντληθούν τα 

κεφάλαια για την χρηματοδότησή τους. Επομένως κατά τον προσδιορισμό των 

χρηματικών εκροών δεν θα συνυπολογιστούν τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά 

έξοδα που αντιστοιχούν στην χρηματοδότηση του έργου από εξωτερικές πηγές. 

Από την άλλη πλευρά, το κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης που χρησιμοποιείται 

ως ποσοστό προεξόφλησης για την αναγωγή των καθαρών χρηματορροών σε 

παρούσα αξία θα εκτιμηθεί λαμβάνοντας υπόψη το κόστος των ξένων κεφαλαίων 

μετά από φόρους.

■ Οι επενδυτικές προτάσεις που αξιολογούνται, θεωρούνται ότι είναι ανεξάρτητες 

μεταξύ τους εκτός και αν είναι προφανές το αντίθετο. Οι καθαρές χρηματορροές 

μιας συγκεκριμένης επενδυτικής πρότασης δεν συσχετίζονται με τις καθαρές χρημα

τορροές οποιοσδήποτε άλλης επενδυτικής πρότασης και επομένως η απόφαση για 

την αποδοχή ή απόρριψη της εξεταζόμενης πρότασης λαμβάνεται ανεξάρτητα από 

τις άλλες επενδυτικές αποφάσεις της επιχείρησης.

■ Αγνοούνται οι επιπτώσεις του πληθωρισμού στον προσδιορισμό τόσο των χρημα

τικών εκροών όσο και των χρηματικών εισροών της επένδυσης. Η παραδοχή αυτή
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σημαίνει είτε ότι ο πληθωρισμός είναι μηδέν είτε ότι οι χρηματορροές έχουν ήδη 

αποπληθωρισθεί και χρησιμοποιείται επίσης ένα αποπληθωρισμένο ποσοστό προε

ξόφλησης σε παρούσα αξία.

Η Σημασία της Διαχείρισης του Κεφαλαιακού 
Προϋπολογισμού για την Επιβίωση μιας Επιχείρησης1

Γο ύψος του προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου μιας δεδομένης 

διαχειριστικής περιόδου και το ύψος του χρηματικού κεφαλαίου που απαιτείται για 

Γην εκτέλεση του προϋπολογισμού, αποτελεί πράξη μεγάλης επιχειρηματικής 

σημασίας διότι ο προϋπολογισμός αυτός επιδρά πολύπλευρα στην αποδοτικότητα 

των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης και συνεπώς στην μακροχρόνια ανάπτυξη 

και επίτευξη των στόχων της. Συνεπώς όλα τα ανώτατα στελέχη της επιχείρησης θα 

πρέπει, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο κύριος τομέας ευθύνης τους να γνωρίζουν 

πως λαμβάνονται οι αποφάσεις σχετικά με τον σχεδίασμά και έλεγχο του 

προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου. Τα σημεία αυτά θα συζητηθούν 

□την παράγραφο αυτή.

Ν ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η πραγματοποίηση μιας επένδυσης απαιτεί συνήθως άμεση εκροή κεφαλαίου η 

επανάκτηση του οποίου θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον περάσει αρκετό χρονικό 

διάστημα από την στιγμή της αρχικής εκροής. Συνεπώς οι συνέπειες των 

αποφάσεων προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου στην δραστηριότητα 

μιας επιχείρησης είναι μακροχρόνιες αφού η επιχείρηση κατά την περίοδο της 

αναμονής επανείσπραξης του αρχικού της κεφαλαίου, όχι μόνον αδυνατεί να 

<ρησιμοποιήσει αλλού τα χρηματικά ποσά που δέσμευσε, αλλά αντίθετα, υπόκειται 

και σε διάφορους επιχειρηματικούς κινδύνους. Ως αποτέλεσμα, η επιχείρηση χάνει 

μέρος της ευελιξία της για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι να επανακτηθεί ολόκληρη η 

αρχική επένδυση. Επιπλέον, δεδομένου ότι η ανάληψη επενδύσεων πάγιου 

κεφαλαίου για την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας της επιχείρησης 

συνδέεται βασικά με τις αναμενόμενες μελλοντικές πωλήσεις η απόφαση της 

διοίκησης μιας επιχείρησης να προβεί στην αγορά ενός πάγιου περιουσιακού *

Παπαδόπουλος Δ., Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επενδύσεων Πάγιου Κεφαλαίου της Επιχείρησης (ΤόμοςΑ, ΤεύχοςΑ), 
Θεσοαλονίκη: Παρατηρητής, 1986, σελ. 50-55.
Brigham Ε. F. και Gapenski L. C., financial Management: Theory and Practice (7Π έκδοση), The Dryden Press, 1994, σελ. 384- 
365.
Weston J. F. koi Brigham E. F., Βασικές Αρχές της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης και Πολιτικής (μετάφραση: Γ. Λειβαδίτη, 
επιμέλεια: Π. Γρεβενϊτη), Εκδόσεις Παπαζήση, 1986, σελ. 348-349.
Weston J. F. και Copeland Τ. Ε., Managerial Finance (911 έκδοση), Fort Worth: The Dryden Press, 1992, σελ. 300-301.

II



IY1 t rui 1 : .'Y.%A.\1 2.H l U.N ΙΛ1 lli.-Sill IL^ Η μ iS.fc'AJAAAIUI ΙΙΛΙ L\Ai2.1A l Hi Λ1Ί t.>C>IKU:\U.MJKJ 12. -lUJihJ 12J 12.

Κεφαλαίο r: Ι'ενικλγιλ την Λιαχοιριςιι τον Κπφλ,\λιλκου Π γυλτιο λογισμού

στοιχείου αντιπροσωπεύει μια υπονοούμενη, έμμεση πρόβλεψη των πωλήσεων για 

την διάρκεια της οικονομικής ωφέλιμης ζωής (λειτουργίας) αυτού του περιουσιακού 

στοιχείου.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι αποτυχία στην διεξαγωγή ακριβών 

προβλέψεων μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις σε μια επιχείρηση. Αν μια 

επιχείρηση πραγματοποιεί ύψος επενδύσεων πέρα από το κανονικό επίπεδο σε 

πάγια περιουσιακά στοιχεία (υπερεπένδυση), αυτό συνεπάγεται αυξημένο ύψος 

σταθερών εξόδων για την αντίστοιχη διαχειριστική περίοδο και συνεπώς μείωση 

του οικονομικού αποτελέσματος (τελικό καθαρό κέρδος ή ζημία). Αν πάλι η 

επένδυση που πραγματοποιεί η επιχείρηση σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό είναι 

ανεπαρκής (υποεπένδυση), τότε είναι δυνατόν να προκύψουν δύο προβλήματα. 

Πρώτον, ο μηχανολογικός εξοπλισμός της επιχείρησης δεν θα είναι αρκετά 

σύγχρονος και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την χειροτέρευση της ανταγωνιστικής 

της ικανότητας, και δεύτερον, αν η παραγωγική δυναμικότητα της επιχείρησης είναι 

ανεπαρκής τότε αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του μεριδίου της αγοράς 

που αυτή κατέχει. Για την επανάκτηση αυτού του μεριδίου αγοράς η επιχείρηση θα 

πρέπει να προχωρήσει σε μείωση των τιμών, σε αύξηση των εξόδων πωλήσεως σε 

βελτίωση του προϊόντος της ή συνδυασμό και των τριών.

ίΝ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Μεγάλη σημασία στον προϋπολογισμό επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου έχει επίσης ο 

χρόνος στον οποίο τα κεφαλαιουχικά αγαθά θα βρίσκονται στην διάθεση της 

επιχείρησης Ο σωστός προγραμματισμός έχει ως αποτέλεσμα να βρίσκονται τα 

κεφαλαιουχικά αγαθά στην διάθεση της επιχείρησης στην κατάλληλη χρονική 

στιγμή έτσι ώστε αυτά να μπουν στο παραγωγικό και συναλλακτικό κύκλωμα της 

επιχείρησης. Εάν για παράδειγμα σημειωθεί έντονη αύξηση της ζήτησης του 

προϊόντος μιας επιχείρησης τότε αν η επιχείρηση είχε προγραμματίσει 

προκαταβολικά την αύξηση της παραγωγικής της ικανότητας θα είναι σε θέση όχι 

μόνον να διατηρήσει την αγορά του προϊόντος της αλλά επιπλέον να πετύχει και 

ένα μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου συντελεί επίσης 

στην συντόμευση του χρόνου απόκτησης των κεφαλαιουχικών αγαθών καθώς και 

στην βελτίωση της ποιότητας των αγαθών αυτών. Η επιχείρηση που προβλέπει 

έγκαιρα τις ανάγκες της σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, προμηθεύεται και εγκαθιστά 

τον εξοπλισμό αρκετά πριν οι πωλήσεις της φτάσουν την παραγωγική της

12
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δυναμικότητα. Στην πραγματικότητα όμως οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν 

παραγγέλνουν πάγια περιουσιακά στοιχεία παρά μόνον όταν η παρούσα παραγω

γική ικανότητά τους είναι ανεπαρκής για να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ή όταν 

είναι άμεση ανάγκη να αντικαταστήσουν ένα παλιό μηχανολογικό εξοπλισμό. Όταν 

οι πωλήσεις των επιχειρήσεων αυξάνονται λόγω μιας γενικότερης αύξησης της 

ζήτησης στην αγορά, τότε όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου προβαίνουν σε παραγ

γελία κεφαλαιουχικών αγαθών την ίδια περίπου χρονική στιγμή. Σαν αποτέλεσμα 

αυτής της κατάστασης μεγαλώνει η χρονική περίοδος μεταξύ παραγγελίας και 

παραλαβής των κεφαλαιουχικών αγαθών, μειώνεται η ποιότητά τους ενώ ταυτό

χρονα αυξάνεται το κόστος αγοράς τους. Παρόλα αυτά όμως είναι δυνατόν να 

συμβεί μια επιχείρηση να προβλέπει τις επικείμενες αυξήσεις στην ζήτηση του 

προϊόντος που παράγει και έτσι να προμηθεύεται έγκαιρα τον κατάλληλο μηχανολο

γικό εξοπλισμό με σκοπό να αυξήσει την παραγωγική της δυναμικότητα, αλλά 

τελικά οι πωλήσεις να μην αυξάνονται όπως αναμενόταν. Στην περίπτωση αυτή η 

επιχείρηση επιβαρύνεται με υπερβολική παραγωγική δυναμικότητα και συνεπώς με 

υψηλά κόστη, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές ζημίες ή ακόμη και 

σε πτώχευση. Έτσι για άλλη μια φορά συμπεραίνουμε ότι οι προβλέψεις που 

διεξάγει μια επιχείρηση όσον αφορά τις αναμενόμενες πωλήσεις είναι κρίσιμης 

σημασίας.

^ Η ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΙΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ένας άλλος λόγος ο οποίος συνηγορεί υπέρ της σπουδαιότητας της κατάρτισης του 

προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου είναι ότι η πραγματοποίηση 

δεδομένου ύψους επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου μπορεί να γίνει πραγματικότητα 

μόνον όταν εξευρεθούν τα απαραίτητα κεφάλαια. Έτσι η επιχείρηση θα πρέπει να 

εντοπίσει έγκαιρα τις πηγές χρηματοδότησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, 

καθώς και να προσδιορίσει το ποσοστό συμβολής της κάθε πηγής στο απαιτούμενο 

επενδυτικό κεφαλαίο. Μια επιχείρηση που σκέφτεται την πραγματοποίηση ενός 

μεγάλου επενδυτικού προγράμματος σε πάγια περιουσιακά στοιχεία μπορεί να 

χρειάζεται να εξασφαλίσει την χρηματοδότησή του αρκετά χρόνια πριν ώστε να 

είναι σίγουρη ότι θα έχει στην διάθεσή της τα απαιτούμενα κεφάλαια την 

κατάλληλη στιγμή.

Η
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Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

χρηματοοικονομική προσέγγιση στην αξιολόγηση των επενδύ

σεων πάγιου κεφαλαίου αποτελεί θέμα συνεχούς συζήτησης και 

διαφωνίας ανάμεσα στους ακαδημαϊκούς και τους μάνστζερς. 

Ενώ μερικοί ακαδημαϊκοί έχουν αγωνιστεί τα προηγούμενα 

χρόνια ώστε να τελειοποιήσουν τις θεωρίες τους τόσο σε επιστημονικό όσο 

και σε υπολογιστικό επίπεδο, οι μάνστζερς στο σύνολό τους εξακολουθούν 

να ψάχνουν για μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση η οποία να είναι εύκολα 

κατανοητή από την πλειονότητα των μάνατζερς και να παρέχει πρακτική 

βοήθεια στην λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

Αν και έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες ώστε να συνδεθεί η χρήση των 

εκλεπτυσμένων μεθόδων αξιολόγησης των επενδύσεων με την βελτίωση της 

αποδοτικότητας των επιχειρήσεων, τελικά αποδεικνύεται ότι οι μάνατζερς 

εξακολουθούν να χρησιμοποιούν κατά ένα μεγάλο βαθμό την υποκειμενική 

τους κρίση στην αξιολόγηση των επενδύσεων. Ωστόσο, η υιοθέτηση μιας 

οικονομικής και ταυτόχρονα στρατηγικής προσέγγισης στην αξιολόγηση των 

επενδύσεων, παρά μιας αποκλειστικά οικονομικής ή αποκλειστικά στρατηγι

κής προσέγγισης οδηγεί την επιχείρηση σε μια πολύ πιο αποτελεσματική 

επιλογή των επενδύσεων που θα πραγματοποιήσει, ενώ εξασφαλίζει 

υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας των επενδύσεων αυτών και συνεπώς 

βελτίωση της αποδοτικότητας και κερδοφορίας της επιχείρησης. Πέρα από 

τα οικονομικά και στρατηγικά ζητήματα, τα οποία αποτελούν — ή θα έπρεπε 

να αποτελούν — αναπόσπαστα συστατικά των επενδυτικών αποφάσεων, 

ένα τρίτο στοιχείο, το ίδιο σημαντικό με τ' άλλα δύο, είναι ο κίνδυνος που 

συνεπάγεται μια επένδυση. Ενσωματώνοντας στην αξιολόγηση των 

επενδύσεων τα τρία αυτά στοιχεία από τα οποία συνίσταται μια επενδυτική
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απόφαση (δηλ. την οικονομική απόδοση, την στρατηγική σημασία και τον κίνδυνο), 

μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα αυτών των αποφάσεων και να 

οδηγήσουμε την επιχείρηση σε βελτίωση της αποδοτικότητάς της1.

Στο 2° Κεφάλαιο παρουσιάζουμε συνοπτικά τις μεθόδους τις οποίες χρησιμοποιεί η 

χρηματοοικονομική διοίκηση στην αξιολόγηση της αποδοτικότητας και στην 

εκτίμηση του κινδύνου των επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, δίνοντας έμφαση στην 

σύγκριση και κριτική αυτών των μεθόδων. Επιπλέον, παρουσιάζουμε ένα ευρύτερο 

προφίλ της καθαρός παρούσας αξίας (ΚΠΑ), προτεινόμενο από τους Lefley και 

Morgan, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από ένα χρηματοοικονομικά κριτήρια 

αξιολόγησης και αποτελεί μια πιο περιεκτική προσέγγιση στην αξιολόγηση και 

κατάταξη των επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου. Ωστόσο, από την ανάλυση αυτού 

του κεφαλαίου, καθώς και από τα υπόλοιπα κεφάλαια που ακολουθούν, θα διαφανεί 

η αναγκαιότητα σύνδεσης της χρηματοοικονομικής αξιολόγησης των επενδύσεων 

πάγιου κεφαλαίου με την στρατηγική της επιχείρησης. Το θέμα της ενσωμάτωσης 

της στρατηγικής στην διαχείριση του κεφαλαιακού προϋπολογισμού θα μας 

απασχολήσει ειδικά στο πέμπτο και τελευταίο Μέρος της παρούσας εργασίας.

Κριτική των Μεθόδων Προσδιορισμού της

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σύμφωνα με την χρηματοοικονομική προσέγγιση στην αξιολόγηση των 

επενδύσεων, μια επένδυση θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό επενδύσεων 

πάγιου κεφαλαίου μιας επιχείρησης μόνον όταν η αποδοτικότητα αυτής της 

επένδυσης αναμένεται ότι θα είναι ικανοποιητική. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι 

προσδιορισμού της αποδοτικότητας των επενδυτικών προτάσεων τις οποίες 

συνήθως κατατάσσουμε σε δύο κατηγορίες.

Η πρώτη κατηγορία αφορά τις απλοποιημένες μεθόδους και συγκεκριμένα 

περιλαμβάνει την μέθοδο της περιόδου επανείσπραξης της αρχικής επένδυσης 

(payback period), την μέθοδο του λογιστικού ποσοστού απόδοσης (accounting rate 

of return), την μέθοδο του δείκτη ωφέλειας/κόστους χωρίς προεξόφληση της 

χρηματορροής (undiscounted benefit/cost ratio) και την μέθοδο του ποσοστού 

απόδοσης επί της λογιστικής αξίας της επένδυσης (return on investment, ROI). Οι 

μέθοδοι αυτές δεν λαμβάνουν υπόψη τους την χρονική αξία του χρήματος και δεν 

εξετάζουν ολόκληρη την διάρκεια της λειτουργικής ζωής της επένδυσης. Λόγω των

1 Lefley F. και Morgan Μ., A New Pragmatic Approach to Capital Investment Appraisal: The Financial Appraisal Profile (FAP) Model, 
International Journal of Production Economics, Τόμος 55, N° 3, Αύγουστος 1998, οελ. 324.
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αδυναμιών αυτών, οι μέθοδοι της κατηγορίας αυτής χαρακτηρίζονται επίσης ως 

ατελείς.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά πιο εκλεπτυσμένες μεθόδους, και συγκεκριμένα 

περιλαμβάνει την μέθοδο της καθαρός παρούσας αξίας (net present value), την 

μέθοδο του εσωτερικού ποσοστού απόδοσης (internal rate of return), την μέθοδο 

του δείκτη κερδοφορίας (profitability index) και την μέθοδο του ετήσιου 

ισοδυνάμου ποσού (annual equivalent amount). Οι μέθοδοι αυτές λαμβάνουν 

υπόψη την αξία του χρήματος σε σχέση με τον χρόνο και ονομάζονται μέθοδοι των 

προεξοφλημένων χρηματορροών (discounted cash flow methods) επειδή χρησιμο

ποιούν σαν βάση την προεξόφληση στην παρούσα χρονική περίοδο των χρηματορ

ροών που περιμένουμε να πραγματοποιηθούν στο μέλλον από την λειτουργία της 

επένδυσης.

Οι μέθοδοι που προαναφέραμε συχνά οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα για 

μια συγκεκριμένη επένδυση. Δηλαδή, η μια μέθοδος μπορεί να συνιστά ανάληψη 

της επένδυσης, ενώ η άλλη να συνιστά απόρριψή της οδηγώντας έτσι σε διαφορε

τικό ύψος προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου. Το παραπάνω γεγονός 

κάνει απαραίτητη την επιλογή μεταξύ των μεθόδων εκείνης ή εκείνων που δίνουν 

τα πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα. Στην βιβλιογραφία έχει προταθεί ως κριτήριο 

επιλογής μεταξύ των μεθόδων, ο βαθμός στον οποίο η παρεχόμενη από μια μέθοδο 

αξιολόγηση και κατάταξη των υπό μελέτη επενδύσεων οδηγεί στην επίτευξη του 

αντικειμενικού σκοπού της επιχείρησης που είναι η μεγιστοποίηση της αγοραίας 

τιμής των κοινών μετοχών της άρα και του πλούτου των μετόχων της.

Αν και η επιλογή των επενδύσεων γίνεται με βάση την οικονομική τους αξία (δηλ. 

την αποδοτικότητά τους), όπως θα δούμε και στα επόμενα κεφάλαια της παρούσας 

εργασίας ένα πλήθος άλλων παραγόντων θα πρέπει να λαμβόνεται επίσης υπόψη. 

Τέτοιοι παράγοντες είναι η επιτακτικότητα και αναγκαιότητα πραγματοποίησης μιας 

επένδυσης η δυνατότητα επισκευών και η ύπαρξη ανταλλακτικών για την συντήρη

ση των κεφαλαιουχικών αγαθών, η παροχή πιστώσεων από τις εταιρίες που προμη

θεύουν τον κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, το νομοθετικό πλαίσιο (όπως π.χ. η νομοθε

σία για την προστασία των εργαζομένων), υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που πηγά

ζουν από συμβάσεις η βελτίωση των σχέσεων με τους κοινωνικούς φορείς κ.ά.

Στο σημείο αυτό κρίνουμε ότι θα ήταν απαραίτητο να παρουσιάσουμε μια 

συνοπτική κριτική των μεθόδων που αναφέραμε. Αν και μια γενική αντιπαραβολή 

όλων των μεθόδων θα μπορούσε να είναι εφικτή, ωστόσο θα περιοριστούμε στην 

κριτική και σύγκριση των τριών πιο διαδεδομένων από αυτές δηλ. την μέθοδο της

ιό
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περιόδου επανείσπραξης την μέθοδο της καθαρά παρούσας αξίας και την μέθοδο 

του εσωτερικού ποσοστού απόδοσης.

Εφόσον η περίοδος επανείσπραξης προσδιορίζει μόνον τη χρονική περίοδο 

λειτουργίας της επένδυσης κατά την οποία αναμένεται να ανακτηθεί το αρχικό 

κόστος της επένδυσης, η μέθοδος αυτή πρέπει να θωρηθεί ότι εκφράζει την 

προτίμηση κινδύνου της επιχείρησης όσον αφορά τη ρευστότητα της επένδυσης και 

όχι το βαθμό οικονομικής απόδοσης της επένδυσης. Η μέθοδος της περιόδου 

επανείσπραξης δεν λαμβάνει υπόψη της τις καθαρές λειτουργικές χρηματορροές 

που αναμένονται μετά την περίοδο επανείσπραξης των αρχικών επενδυτικών 

εκροών, αλλά ούτε και την χρονική στιγμή κατά την οποία πραγματοποιείται μια 

χρηματορροή. Γνωρίζουμε ότι οι στρατηγικής φύσεως επενδύσεις αν και 

καθορίζουν την ανταγωνιστική ικανότητα και την μακροχρόνια ανταγωνιστικότητα 

της επιχείρησης έχουν συνήθως μικρό ποσοστό αποδοτικότητας βραχυχρόνια, σε 

σχέση με άλλες επενδύσεις. Αποκλεισμός τέτοιας μορφής επενδύσεων, ως συνέπεια 

της χρησιμοποίησης της μεθόδου της περιόδου επανείσπραξης σημαίνει ότι η 

μέθοδος αυτή είναι εναντίον των στρατηγικής μορφής επενδύσεων, οι οποίες έχουν 

μεγάλη σημασία για την μακροχρόνια αποδοτικότητα, επιβίωση και επιτυχία της 

επιχείρησης2.

Επίσης η μέθοδος της περιόδου επανείσπραξης αγνοεί την αξία του χρήματος μέσα 

στο χρόνο. Συγκεκριμένα, δίνει την ίδια βαρύτητα στις καθαρές ετήσιες εισπράξεις 

που συμβαίνουν μέσα στον χρόνο επανείσπραξης δηλαδή κάθε μια λαμβάνει 

συντελεστή βαρύτητας ίσο με την μονάδα, ενώ καθορίζει συντελεστή βαρύτητας 

ίσο με το μηδέν για όλες τις καθαρές ετήσιες εισπράξεις που αναμένεται ότι θα 

πραγματοποιηθούν πέρα από τον χρόνο επανείσπραξης.

Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται σκόπιμο ο κανόνας της περιόδου 

επανείσπραξης να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με έναν από τους κανόνες των 

μεθόδων των προεξοφλημένων χρηματορροών, εφόσον βέβαια η επιχείρηση 

θεωρεί ότι ο βαθμός ρευστοποίησης της επένδυσης αποτελεί έναν σημαντικό 

παράγοντα για την λήψη των επενδυτικών της αποφάσεων.

Παρόλα αυτά η μέθοδος επανείσπραξης είναι απλή από υπολογιστικής άποψης και 

γίνεται εύκολα κατανοητή και από άτομα που δεν έχουν ειδική μόρφωση πάνω σε 

χρηματοοικονομικά θέματα. Επίσης όπως έχουμε ήδη αναφέρει, είναι ενδεικτική 

του κινδύνου και του βαθμού ρευστοποίησης μιας επένδυσης. Είναι γνωστό ότι με

2 Παπαδόπουλος Δ., Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επενδύσεων Πάγιου Κεφαλαίου της Επιχείρησης (Τόμος Α, Τεύχος Α), 
Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής 1986, σελ. 87.
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την πάροδο του χρόνου αυξάνει η πιθανότητα απόκλισης από τις αρχικές εκτιμήσεις 

της επιχείρησης όσον αφορά το καθαρό κέρδος και το κόστος εργασιών, καθώς και 

η πιθανότητα εμφάνισης μεταβολών στις συνθήκες ανταγωνισμού. Κάτω από αυτές 

τις συνθήκες ο χρόνος επανείσπραξης αποτελεί χρήσιμο μέτρο του κινδύνου, γιατί 

δείχνει την χρονική διάρκεια για την οποία η αρχική επενδυτική εκροή που 

απαιτείται για την ανάληψη της επένδυσης είναι εκτεθειμένη σε αυτούς τους 

κινδύνους. Από την άποψη αυτή, η μέθοδος της επανείσπραξης είναι ανάλογη με 

την ανάλυση του νεκρού σημείου: και οι δύο τεχνικές αποτελούν μεθόδους 

συμβιβασμού με την αβεβαιότητα. Στην ανάλυση του νεκρού σημείου, 

ενδιαφερόμαστε για την πιθανότητα που οι πωλήσεις και η συνολική παραγωγή θα 

ξεπεράσουν το νεκρό σημείο, χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι να προσδιορίσουμε 

το ακριβές μελλοντικό επίπεδο παραγωγής. Στην μέθοδο της επανείσπραξης 

ενδιαφερόμαστε για την πιθανότητα που η λειτουργική ζωή μιας επένδυσης θα 

ξεπεράσει την περίοδο επανείσπραξης χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι να 

υπολογίσουμε με ακρίβεια την μελλοντική κερδοφορία της επένδυσης. Και οι δύο 

μέθοδοι λοιπόν παρέχουν στους μάνατζερς έναν εύκολο δρόμο για την λήψη 

αποφάσεων, αντικαθιστώντας έτσι ικανοποιητικά τις εκλεπτυσμένες μεθόδους3. 

Εξάλλου, υποστηρίζεται ότι η πρόβλεψη των καθαρών ετήσιων εισπράξεων, που θα 

προέλθουν από την εκτέλεση μια δεδομένης επένδυσης πέραν μιας χρονικής 

περιόδου τριών έως πέντε χρόνων στο μέλλον, εγκλείουν μεγάλο βαθμό 

αβεβαιότητας ως προς την τελική πραγματοποίησή τους για λόγους έντονου 

ανταγωνισμού, εισαγωγής νέων τεχνολογιών, μεταβολής των προτιμήσεων των 

καταναλωτών, αλλαγής των τιμών κ.ά. Κάτω από τις συνθήκες αυτές ο χρόνος 

επανείσπραξης μπορεί να υπολογιστεί ακόμη και με ελλιπή δεδομένα ενώ δεν είναι 

δυνατή η χρησιμοποίηση των άλλων δύο μεθόδων (της καθαρός παρούσας αξίας 

και του εσωτερικού ποσοστού απόδοσης) οι οποίες απαιτούν γνώση όλων των 

καθαρών ετήσιων εισπράξεων κατά τη διάρκεια της οικονομικής ζωής μιας 

επένδυσης. Στα παραπάνω πλεονεκτήματα οφείλεται η ευρεία χρησιμοποίηση της 

μεθόδου της περιόδου επανείσπραξης στην πράξη.

Η μέθοδος του εσωτερικού ποσοστού απόδοσης λαμβάνει υπόψη τόσο τη χρονική 

αξία του χρήματος όσο και τις χρηματορροές που προβλέπονται καθ' όλη τη 

διάρκεια της λειτουργικής ζωής της αξιολογούμενης επένδυσης. Επιπλέον το εσωτε

ρικό ποσοστό απόδοσης μας δίνει πληροφορίες σχετικά με το περιθώριο ασφάλειας

3 Haynes W. W. και Solomon Μ. Β., Jr., A Misplaced Emphasis in Capital Budgeting, The Quarterly Review of Economics and 
Business, Φεβρουάριος 1962, σελ. 42.
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(safety margin) των προβλεπόμενων χρηματορροών μιας επένδυσης ή σχετικά με 

το ποσό του κεφαλαίου που εκτίθεται σε κίνδυνο, στοιχεία που δεν υπάρχουν στην 

μέθοδο της καθαρός παρούσας αξίας (ΚΠΑ).

Το κριτήριο του εσωτερικού ποσοστού απόδοσης και το κριτήριο της ΚΠΑ δίνουν 

πάντα τις ίδιες απαντήσεις σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η καμπύλη της ΚΠΑ 

μιας επένδυσης είναι συνεχής φθίνουσα συνάρτηση του ποσοστού προεξόφλησης. 

Παρόλα αυτά πολλές επιχειρήσεις δείχνουν προτίμηση στην χρησιμοποίηση του 

κριτηρίου του εσωτερικού ποσοστού απόδοσης αντί του κριτηρίου της ΚΠΑ στην 

αξιολόγηση επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου4. Η προτίμησή τους αυτή οφείλεται 

κυρίως στο γεγονός ότι το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης ως ποσοστό 

αναμενόμενων αποδόσεων στα κεφάλαια που επενδύονται, είναι περισσότερο 

κατανοητό και επίσης περισσότερο χρήσιμο γιατί επιτρέπει την άμεση σύγκριση 

επενδύσεων διαφορετικού μεγέθους και διάρκειας λειτουργικής ζωής. Ωστόσο, η 

προτίμηση των επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν αδιάκριτα και ανεπιφύλακτα τον 

κανόνα του εσωτερικού ποσοστού απόδοσης είναι εσφαλμένη και σημαίνει άγνοια 

των αδυναμιών που έχει ο κανόνας αυτός. Πράγματι, υπάρχουν περιπτώσεις μη 

συμφωνίας των δύο κριτηρίων, όπως όταν η ΚΠΑ είναι αύξουσα συνάρτηση του 

ποσοστού προεξόφλησης ή περιπτώσεις ύπαρξης περισσότερων του ενός 

ποσοστών προεξόφλησης. Ο κανόνας της ΚΠΑ, εφόσον εφαρμόζεται σωστά, 

αποτελεί πάντα τον σωστό κανόνα λήψης επενδυτικών αποφάσεων και ως εκ 

τούτου πρέπει να χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση.

Η μέθοδος της ΚΠΑ δίνει, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, την ορθότερη 

αξιολόγηση των υπό μελέτη επενδύσεων. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να γίνουν 

αποδεκτές εκείνες οι επενδύσεις που έχουν θετική ΚΠΑ γιατί μόνον τότε 

συμβάλλουν στην επίτευξη του αντικειμενικού σκοπού της επιχείρησης δηλ. την 

αύξηση του πλούτου των μετόχων της. Αν η επιχείρηση πραγματοποιήσει ένα 

επενδυτικό έργο που συνεπάγεται μια ΚΠΑ ίση με το μηδέν, τότε η οικονομική 

ωφέλεια των μετόχων δεν θα μεταβληθεί. Πράγματι, το μέγεθος της επιχείρησης θα 

μεγαλώσει, όμως η αξία των μετοχών της θα παραμείνει σταθερή. Στην περίπτωση 

όμως που η επιχείρηση πραγματοποιήσει ένα έργο με θετική ΚΠΑ, η οικονομική 

θέση των μετόχων της θα βελτιωθεί. Η αύξηση του πλούτου των μετόχων στην 

περίπτωση αυτή θα είναι ίση με την ΚΠΑ. Το στοιχείο αυτό λείπει από την μέθοδο 

του εσωτερικού ποσοστού απόδοσης. Το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης δίνει *

* Pike R. Η., A Longitudinal Survey on Capital Budgeting Practices, Journal of Business finance and Accounting, Τόμος 23, N° 1, 
Ιανουάριος 1996, σελ. 79-92.
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κάποια ένδειξη για την αποδοτικότητα (ή κερδοφορία) της επένδυσης (δηλ. την 

αύξηση του πλούτου των μετόχων), αλλά επειδή αγνοεί το μέγεθος της επένδυσης 

δεν μας δίνει πληροφορίες σχετικά με το πόσο αυξήθηκε ο πλούτος των μετόχων. 

Επιπλέον, η μέθοδος της ΚΠΑ υποθέτει ότι οι ετήσιες καθαρές λειτουργικές εισροές 

επανεπενδύονται προς επιτόκιο ίσο με το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης δηλαδή 

ίσο με το κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης. Από την άλλη πλευρά, η μέθοδος του 

εσωτερικού ποσοστού απόδοσης υποθέτει ότι οι εν λόγω ετήσιες καθαρές 

χρηματορροές επανεπενδύονται προς επιτόκιο ίσο με το προσδιοριζόμενο 

εσωτερικό ποσοστό απόδοσης. Δεδομένου ότι η υπόθεση σύμφωνα με την οποία η 

επανεπένδυση γίνεται προς επιτόκιο ίσο με το κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης 

είναι περισσότερο εύλογη, η μέθοδος της ΚΠΑ υπερτερεί αυτής του εσωτερικού 

ποσοστού απόδοσης.

Οι Mensah και Miranti μελετώντας τις διάφορες δυσκολίες που συνδέονται με την 

εφαρμογή των προεξοφλητικών μεθόδων στην αξιολόγηση των επενδύσεων πάγιου 

κεφαλαίου, κατέληξαν ότι το σημαντικότερο μειονέκτημα αυτών των μεθόδων είναι 

η αδυναμία πρόβλεψης των μελλοντικών χρηματορροών μιας επένδυσης5. 

Πράγματι, οι προεξοφλητικές μέθοδοι είναι περισσότερο εύχρηστες στην 

αξιολόγηση μεμονωμένων επενδύσεων των οποίων οι χρηματορροές είναι καλά 

προσδιορισμένες, παρά για την αξιολόγηση στρατηγικών επενδύσεων, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από μακρύς χρονικούς ορίζοντες και των οποίων οι χρηματορροές 

δεν έχουν υπολογιστεί (ή δεν μπορούν να υπολογιστούν) με ακρίβεια6.

Δεδομένου ότι όλες οι μέθοδοι αξιολόγησης μπορούν να εφαρμοστούν πολύ εύκολα 

σήμερα με την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν περισσότερες από μια μεθόδους, διότι η κάθε μια από αυτές δίνει 

διαφορετικά, αλλά χρήσιμα, στοιχεία πληροφόρησης. Έτσι είναι αναγκαίο, 

λογουχάρη, η χρησιμοποίηση των μεθόδων που βασίζονται στη προεξόφλησης των 

χρηματορροών να συνδέεται με την χρησιμοποίηση της μεθόδου της περιόδου 

επανείσπραξης για να μπορέσουμε κατά την αξιολόγηση των επενδύσεων να 

λάβουμε υπόψη και το πλεονέκτημα της ρευστότητας που παρέχουν ορισμένες 

επενδύσεις. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το ενδεχόμενο δύο επενδυτικών προτάσεων 

που διαφέρουν ελάχιστα στην ΚΠΑ τους. Και στην περίπτωση αυτή, μολονότι η

s Mensah Υ. και Miranti Ρ., Capital Expenditure Analysis and Automated Manufacturing Systems: A Review and Synthesis, Journal 
of Accounting Literature, Τόμος 8,1989, οελ. 181-207 [από το όρθρο Managerial Flexibility in Capital Investment Decisions: 
Insights from the Real-Option Literature (Journal of Accounting Literature, Τόμος 12,1993, οελ. 29) του Cheung K. J.].

6 Cheung K. J., Managerial Flexibility in Capital Investment Decisions: Insights from the Real-Option Literature, Journal of 
Accounting Literature, Τόμος 12, 1993, σελ. 29, 33.
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μέθοδος της ΚΠΑ είναι αναμφισβήτητα η ενδεδειγμένη για την λήψη της ορθής 

επενδυτικής απόφασης θα επιλέγομε μάλλον βάσει του κριτηρίου του εσωτερικού 

ποσοστού απόδοσης εάν θέλουμε η απόφασή μας να εμπεριέχει και το ενδεχόμενο 

του κινδύνου.

Η Ανάγκη Υιοθέτησης ενός Ευρυτερου Προφίλ της ΚΠΑ

Καμία από τις μεμονωμένες μεθόδους αξιολόγησης της αποδοτικότητας των 

επενδύσεων που αναφέραμε μέχρι τώρα δεν δίνει την σωστή απάντηση σε όλες τις 

περιπτώσεις των επενδύσεων, μη εξαιρουμένης της μεθόδου της ΚΠΑ. Έχοντας 

κατά νου τις αδυναμίες που εμπεριέχει κάθε μια από αυτές τις μεθόδους οι Lefley 

και Morgan προτείνουν ένα ευρύτερο προφίλ της ΚΠΑ (NPV profile, NPVP), το 

οποίο αποτελεί προέκταση της μεθόδου της ΚΠΑ, ενσωματώνοντας την μέθοδο της 

προεξοφλημένης περιόδου επανείσπραξης (discounted payback method, DPB), τον 

δείκτη της προεξοφλημένης περιόδου επανείσπραξης (discounted payback index, 

DPBI) και το οριακό ποσοστό αύξησης (marginal growth rate, MGR). Αυτό το 

ευρύτερο προφίλ της ΚΠΑ αποτελεί μια φυσική εξέλιξη από την ΚΠΑ στο οριακό 

ποσοστό αύξησης (NPVP = NPV -> DPB -> DPBI -> MGR).

Είναι σημαντικό κάθε χρηματοοικονομική μέθοδος αξιολόγησης των επενδύσεων 

πάγιου κεφαλαίου να εμπεριέχει την εκτίμηση δύο βασικών θεμάτων: (1) θα πρέπει 

να αναγνωρίζει εκείνες τις επενδύσεις οι οποίες είναι προς όφελος των μακροπρόθε

σμων ενδιαφερόντων των μετόχων και των ιδιοκτητών της επιχείρησης και (2) θα 

πρέπει να εκτιμά ταυτόχρονα τον κίνδυνο που συνδέεται με την χρονική διάρκεια 

λειτουργίας της επένδυσης (project's time risk) και την ρευστότητα της επένδυσης 

(project's liquidity), τα οποία είναι αλληλένδετα. Όσον αφορά το πρώτο ζήτημα, 

είναι σημαντικό να εκτιμήσουμε την οικονομική απόδοση μιας επένδυσης αναγνω

ρίζοντας εκείνες τις επενδύσεις οι οποίες έχοντας λάβει υπόψη την χρονική αξία 

του χρήματος προσφέρουν μια απόδοση μεγαλύτερη από το κόστος χρήσεως 

κεφαλαίου της επιχείρησης. Το δεύτερο ζήτημα αφορά τον κίνδυνο που συνδέεται 

με την χρονική διάρκεια λειτουργίας της επένδυσης και την ρευστότητά της. Μέρος 

του κινδύνου μιας επένδυσης αλλά οπωσδήποτε όχι ολόκληρος ο κίνδυνος πηγάζει 

από την χρονική διάρκεια της λειτουργίας της υπό την έννοια ότι όσο περισσότε

ρος χρόνος χρειάζεται για την ανάκτηση του αρχικού κόστους της επένδυσης τόσο 

μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος μη πραγματοποίησης των αναμενόμενων αποδόσεων 

στα τελευταία έτη λειτουργίας της επένδυσης. Αυτό το στοιχείο του χρόνου
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επηρεάζει επίσης την ρευστότητα της επένδυσης δηλ. τον χρόνο που απαιτείται 

ώστε να επιστρέψει η επιχείρηση στην αρχική οικονομική της κατάσταση πριν την 

ανάληψη της επένδυσης. Αναφορικά με το πρώτο ζήτημα, η ΚΠΑ, ο δείκτης της 

προεξοφλημένης περιόδου επανείσπραξης και το οριακό ποσοστό αύξησης 

αναγνωρίζουν τα διάφορα θέματα που αφορούν την οικονομική απόδοση της 

επένδυσης ενώ όσον αφορά το δεύτερο ζήτημα, η μέθοδος της προεξοφλημένης 

περιόδου επανείσπραξης παρέχει μια ικανοποιητική εκτίμηση του χρονικού κινδύνου 

και της ρευστότητας της επένδυσης.

^ Ο 11ΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΠΑ

Για να καταλήξουμε σε ένα ευρύτερο προφίλ της ΚΠΑ, επιβάλλεται το ποσοστό 

προεξόφλησης να βασίζεται στο πραγματικό κόστος χρήσεως κεφαλαίου της 

επιχείρησης το οποίο δεν έχει δεχθεί κάποια προσαύξηση για να καλύψει κάποιον 

ειδικό κίνδυνο της επένδυσης. Έχοντας λοιπόν αυτή την προϋπόθεση κατά νου, 

είναι δυνατό να διευρύνουμε την μέθοδο της ΚΠΑ ώστε να συμπεριλάβει την 

μέθοδο της προεξοφλημένης περιόδου επανείσπραξης και τον δείκτη της προεξο

φλημένης περιόδου επανείσπραξης και τελικά να καταλήξουμε στο οριακό ποσοστό 

αύξησης. Μέσα από αυτή την διαδικασία μπορούμε να προσδιορίσουμε ένα 

ευρύτερο προφίλ της ΚΠΑ το οποίο θα συμπεριλαμβάνει όλα τα σημαντικά θέματα 

που απαιτούνται για την λήψη ορθών επενδυτικών αποφάσεων.

Ας θεωρήσουμε μια επένδυση η οποία έχει αρχικό κόστος 30.000 χρηματικές μονά

δες (χ.μ.) και υπολογιζόμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή δέκα ετών (Πίνακας 2-1). Η 

υπολειμματική αξία του μηχανήματος υπολογίζεται ότι είναι 5.000 χ.μ. και 

λαμβάνεται υπόψη στο τελευταίο έτος λειτουργίας της επένδυσης μειώνοντας την 

καθαρή χρηματική εισροή αυτού του έτους. Το πραγματικό κόστος χρήσεως 

κεφαλαίου της επιχείρησης είναι 10%. Με βάση αυτά τα στοιχεία συμπεραίνουμε 

ότι, με ένα αρχικό κόστος 30.000 χ.μ. και μια συνολική προεξοφλημένη καθαρή 

χρηματική εισροή 83.771 χ.μ., η επένδυση έχει θετική ΚΠΑ (παρούσα αξία των 

καθαρών χρηματικών εισροών μείον το αρχικό κόστος της επένδυσης) ίση με 

53.771 χ.μ. Αυτό είναι το κέρδος σε όρους παρούσας αξίας που θα αναμένει η 

επιχείρηση να πετύχει εάν αποδεχθεί την υλοποίηση της εν λόγω επένδυσης· είναι 

δηλαδή η προεξοφλημένη απόδοση πλέον του αρχικού κόστους της επένδυσης. 

Χρησιμοποιώντας τις καθαρές προεξοφλημένες χρηματορροές η μέθοδος της προε

ξοφλημένης περιόδου επανείσπραξης λαμβάνει υπόψη την χρονική αξία του χρήμα

τος ενώ παράλληλα μετρά την ρευστότητα και τον χρονικό κίνδυνο της επένδυσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΝ F-ΓΙΗΝΔΤΣΕΟΝ ΙΙαΓΊΟΊΓ ΚΕΦΑ.ΥΑΙΟΪ

ΠΙΝΑΚΑΣ
2-1

0 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΑ ΤΗΝ ΚΠΑ

ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ = 30.000 χ.μ.

ΚΑΘΑΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΕΤΟΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΩΡΕΥΤΊΚΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ

ΕΙΣΡΟΕΣ (ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10%) ΕΙΣΡΟΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ

1 10.000 0,9091 9.091 9.091
2 15.000 0,8265 12.398 21.489
3 15.000 0,7513 11.270 32.759
4 15.000 0,6830 10.245 43.004
5 15.000 0,6209 9.314 52.318
6 15.000 0,5645 8.467 60.785
7 15.000 0,5132 7.698 68.483
8 15.000 0,4665 6.998 75.481
9 15.000 0,4241 6.362 81.843
10 5.000 0,3855 1.928 83.771

ΣΥΝΟΛΟ 135.000 83.771

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ:

ΚΠΑ = (ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ) 
= (83.771 χ.μ. - 30.000 χ.μ.) = 53.771 χ.μ.

ΠΠΕ = [2 + (8.511 / 11.270)] = 2,75 έτη (ή 2 έτη και 9 μήνες)
ΔΠΠΕ = (ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ / ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ) 

= (83.771 χ.μ. / 30.000 χ.μ.) = 2,7924
ΟΠΑ = [(ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ)1/η χ 100 

= [(2,7924)1/10 - 1] χ 100 = 10,81%

Σημείωση:
ΚΠΑ = καθαρά παρούσα αξία, ΠΠΕ = προεξοφλημένη περίοδος επανείσπραξης,
ΔΠΠΕ = δείκτης της προεξοφλημένης περιόδου επανείσπραξης και ΟΠΑ = οριακό ποσοστό αύξησης.

ΠΗΓΗ: Lefley F. και Morgan Μ., The NPV Profile: A Creative Way of Looking at the NPV, Management Accounting (U.K.), Τόμος 77, 
N°6, Ιούνιος 1999, οελ. 39.

Ο χρονικός κίνδυνος μιας επένδυσης πηγάζει από την αβεβαιότητα που συνοδεύει 

τον υπολογισμό των μελλοντικών αποδόσεων. Η αβεβαιότητα αυτή αυξάνεται με 

την πάροδο του χρόνου: όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της λειτουργικής ζωής 

της επένδυσης τόσο δυσκολότερος είναι ο υπολογισμός των αποδόσεων της 

επένδυσης στα τελευταία έτη λειτουργίας της. Από την αβεβαιότητα αυτή 

προκύπτει ο κίνδυνος να μην πραγματοποιηθούν τα τελικά αναμενόμενα οφέλη της 

επένδυσης. Όπως είδαμε και νωρίτερα, η μέθοδος της προεξοφλημένης περιόδου 

επανείσπραξης υπολογίζει το νεκρό σημείο στο οποίο οι προεξοφλημένες αποδόσεις 

της επένδυσης είναι ίσες με το αρχικό κόστος της. Επιπλέον, προσδιορίζει τον 

χρόνο που απαιτείται ώστε να ανακτηθεί το αρχικό κόστος της επένδυσης αφού 

προηγουμένως έχει ληφθεί υπόψη το κόστος χρήσεως κεφαλαίου της επιχείρησης.
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Κεφαλαίο ΐ: Η Χι»ιιματοοικονομικη Προσέγγιση στην Αξιολογήσει τον Κπενδυςηον Παγίου Κεφαλαίου

Η μέθοδος αυτή ενσωματώνει την μελλοντική αξία του χρήματος και γι' αυτό τον 

λόγο είναι ανώτερη την συνηθισμένης μεθόδου επανείσπραξης.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι έχει μεγάλη σημασία η χρησιμοποίηση 

ενός ποσοστού προεξόφλησης το οποίο δεν θα είναι προσαρμοσμένου για τον 

κίνδυνο. Στην αντίθετη περίπτωση, δηλ. όταν γίνεται προσαρμογή του ποσοστού 

προεξόφλησης έτσι ώστε να συμπεριληφθεί ο κίνδυνος της επένδυσης, υπάρχει 

πιθανότητα υπερβολικής προσπάθειας αντιστάθμισης του κινδύνου, εάν ο 

εκλαμβανόμενος κίνδυνος της επένδυσης έχει ήδη ληφθεί υπόψη στον καθορισμό 

της απαιτούμενης περιόδου επανείσπραξης. Ένας από τους στόχους της 

προεξοφλημένης περιόδου επανείσπραξης είναι η εκτίμηση της ρευστότητας της 

επιχείρησης, κάτι το οποίο δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί εάν το ποσοστό 

προεξόφλησης αυξάνεται πάνω από το κόστος χρήσεως κεφαλαίου της επιχείρησης 

ως μια προσπάθεια αντιστάθμισης του κινδύνου της επένδυσης.

Στο παράδειγμα του Πίνακα 2-1, η προεξοφλημένη περίοδος επανείσπραξης υπο

λογίζεται ότι είναι 2 έτη και 9 μήνες. Συνεπώς, η επιχείρηση θα επιστρέφει στην αρ

χική οικονομική της κατάσταση σε λιγότερα από 3 έτη, έχοντας καταφέρει στο 

διάστημα αυτό να καλύψει ολόκληρο το κόστος και την χρηματοδότηση της 

επένδυσης.

Ο δείκτης της προεξοφλημένης περιόδου επανείσπραξης αποτελεί φυσική προέκτα

ση της περιόδου επανείσπραξης. Αν και ο δείκτης της προεξοφλημένης περιόδου 

επανείσπραξης είναι παρόμοιος με τον δείκτη κερδοφορίας, διαφέρει στο γεγονός 

ότι βασίζεται πάντα σε ένα ποσοστό προεξόφλησης μη προσαρμοσμένο για 

κίνδυνο, το οποίο ισούται με το κόστος χρήσεως κεφαλαίου της επιχείρησης ενώ ο 

δείκτης κερδοφορίας βασίζεται συνήθως σε ένα ποσοστό προεξόφλησης (ή κόστος 

ευκαιρίας) προσαρμοσμένο για κίνδυνο. Ο δείκτης της προεξοφλημένης περιόδου 

επανείσπραξης δείχνει πόσες φορές θα ανακτηθεί το αρχικό κόστος μιας επένδυσης 

κατά την διάρκεια της οικονομικής της ζωής αποτελώντας έτσι ένα μέτρο της 

κερδοφορίας της επένδυσης. Όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης της προεξοφλημένης 

περιόδου επανείσπραξης μιας επένδυσης τόσο πιο κερδοφόρα θα είναι η επένδυση 

αυτή. Εάν ο δείκτης της προεξοφλημένης περιόδου επανείσπραξης μιας επένδυσης 

είναι ίσος με 1, τότε αυτό σημαίνει ότι η επένδυση θα καλύψει το αρχικό της 

κόστος μόνον μια φορά, ενώ εάν είναι ίσος με 4, συμπεραίνουμε ότι το αρχικό 

επενδυτικό κόστος θα ανακτηθεί τέσσερις φορές.

Τονίσαμε νωρίτερα ότι ένα αδύνατο σημείο της μεθόδου της περιόδου επανείσπρα

ξης (είτε αυτή είναι η παραδοσιακή είτε είναι η προεξοφλημένη), είναι το γεγονός

24



......__ __ . .„,.„.ι_μι^ L-.un:saiiiiU,N lL\i it_> ϊ |vJi<PAAAIOr ΣΤΑ 11ΛΑΙΣ1Α ΓΗΣ Λ ΡΗΜΑΤCX^kONOMlKHl ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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ότι αγνοεί τις χρηματορροές που πραγματοποιούνται μετά την περίοδο επανείσπρα- 

ξης. 0 δείκτης της προεξοφλημένης περιόδου επανείσπραξης αντιμετωπίζει αυτό το 

μειονέκτημα λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των χρηματορροών μιας επένδυσης. 

Στο παράδειγμα του Πίνακα 2-1, ο δείκτης της προεξοφλημένης περιόδου 

επανείσπραξης υπολογίζεται ότι είναι ίσος με 2,7914. Αυτό σημαίνει ότι η επένδυση 

καλύπτει το αρχικό της κόστος σχεδόν τρεις φορές το οποίο αποτελεί ένα μέτρο 

της κερδοφορίας της επένδυσης.

Το τελικό στάδιο στην ανάπτυξη ενός ευρύτερου προφίλ για την ΚΠΑ είναι ο υπο

λογισμός του οριακού ποσοστού αύξησης το οποίο υπολογίζεται μέσω του δείκτη 

της προεξοφλημένης περιόδου επανείσπραξης. Το οριακό ποσοστό αύξησης είναι η 

οριακή απόδοση μιας επένδυσης μετά από προεξόφληση των χρηματικών της εισ

ροών στο κόστος χρήσεως κεφαλαίου της επιχείρησης και αποτελεί μια παραλλαγή 

του τροποποιημένου εσωτερικού ποσοστού απόδοσης (modified internal rate of 

return, MIRR). Για να επικυρώσουμε την σημασία του οριακού ποσοστού αύξησης 

αρκεί να σκεφτούμε ότι ανατοκίζοντας το αρχικό κόστος μιας επένδυσης καθ' όλη 

την διάρκεια της οικονομικής της ζωής με ένα επιτόκιο ίσο με το οριακό ποσοστό 

αύξησης θα καταλήξουμε σε μια αξία ίση με την παρούσα αξία των καθαρών 

χρηματικών εισροών της επένδυσης.

Αντίθετα με τον δείκτη της προεξοφλημένης περιόδου επανείσπραξης το οριακό 

ποσοστό αύξησης αντικατοπτρίζει την οικονομική ζωή της επένδυσης. Ενώ ο δεί

κτης της προεξοφλημένης περιόδου επανείσπραξης δύο επενδύσεων διαφορετικής 

οικονομικής ζωής μπορεί να είναι ο ίδιος το οριακό ποσοστό αύξησης θα είναι 

μικρότερο για την επένδυση με την μεγαλύτερη οικονομική ζωή. Στο παράδειγμά 

μας υπολογίζουμε ότι το οριακό ποσοστό αύξησης είναι ίσο με 10,81%, το οποίο 

αποτελεί ικανοποιητικό μέτρο της καθαρής κερδοφορίας της επένδυσης.

Από την στιγμή που θα υπολογίσουμε το προφίλ της ΚΠΑ, η διοίκηση είναι σε θέση 

να αποφασίσει εάν μια δεδομένη επένδυση είναι αποδεκτή, λαμβάνοντας βέβαια 

επιπλέον υπόψη το επίπεδο του κινδύνου της επένδυσης και τα όποια οφέλη 

στρατηγικής σημασίας προκύπτουν από αυτήν. Στο παράδειγμά μας η επένδυση 

έχει μια θετική ΚΠΑ της τάξεως των 53.771 χ.μ., μια σχετικά σύντομη περίοδο 

επανείσπραξης 2 ετών και 9 μηνών και μια σχετικά υψηλή κερδοφορία (καλύπτει το 

αρχικό επενδυτικό κόστος σχεδόν 3 φορές και έχει ένα οριακό ποσοστό αύξησης 

ίσο με 10,81%). Τα χρηματοοικονομικά αυτά στοιχεία μας δείχνουν ότι πρόκειται 

για μια ελκυστική επένδυση, οπότε, εάν ο κίνδυνος που εμπεριέχει η επένδυση είναι 

μικρός δεν υπάρχει λόγος να μην προταθεί προς υλοποίηση. Ωστόσο, είναι

2-5



MEPUH I : ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 11ΑΠΟΥ ΚΕΦΑ-ΥΑΙΟΥ ΣΤΑ 1 1ΛΑΙΣ1Α ΤΗΣ ΛΡΗΜΑΤΟΧ^ΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ!

Κεφαλαίο ΐ: Η Χρηματοοικονομική Προσέγγιση στην Αξιολόγηση των Επενδύσεων Παγίου Κεφ.αυαιου

σημαντικό να ληφθούν επίσης υπόψη και διάφοροι άλλοι μη χρηματοοικονομικοί 

παράγοντες. Η άποψη που επικρατεί στο υπόλοιπο της παρούσας εργασίας είναι ότι 

η χρηματοοικονομική αξιολόγηση μιας επένδυσης θα πρέπει να αποτελεί ένα μέρος 

μόνον μιας ευρύτερης προσέγγισης η οποία θα πρέπει να επιπλέον να συνυπολογίζει 

τον κίνδυνο της επένδυσης και τα ενδεχόμενα στρατηγικά οφέλη τα οποία 

προκύπτουν από την υλοποίησή της7.

&Ν Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΠΑ ΩΣ 
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓ1ΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η αποκλειστική χρήση της ΚΠΑ ως κριτήριο αξιολόγησης της αποδοτικότητας των 

επενδύσεων μπορεί να οδηγήσει σε άγνοια μερικών ζωτικής σημασίας 

χρηματοοικονομικών θεμάτων που αφορούν την αξιολόγηση μιας επένδυσης. Όπως 

βλέπουμε στον Πίνακα 2-2, ενώ και οι τέσσερις επενδύσεις (A, Β, Γ και Δ) έχουν 

την ίδια ΚΠΑ (50.000 χ.μ.), και συνεπώς θα μας οδηγούσαν στην ίδια απόφαση 

αποδοχής/απόρριψης μια λεπτομερέστερη ανάλυση του προφίλ της ΚΠΑ τους 

αποκαλύπτει μερικές ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες πλευρές αυτών των επενδύσεων.

Ενώ είναι πολύ πιθανό να έχουμε δύο επενδύσεις με την ίδια ΚΠΑ (όπως οι επενδύ

σεις Α και Β), μπορεί να διαφέρει σημαντικά ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιού

νται οι χρηματικές εισροές της κάθε επένδυσης. Ακόμη και στην περίπτωση που η 

οικονομική ζωή και το αρχικό κόστος αυτών των επενδύσεων είναι ταυτόσημα, η 

μια επένδυση μπορεί να πραγματοποιεί τον μεγαλύτερο όγκο των χρηματικών της 

εισροών στα πρώτα στάδια της οικονομικής της ζωής (επένδυση Α), ενώ η άλλη 

επένδυση στα τελευταία στάδια της οικονομικής της ζωής (επένδυση Β). 

Χρησιμοποιώντας το ευρύτερο προφίλ της ΚΠΑ που μόλις παρουσιάσαμε, το σημείο 

αυτό θα ληφθεί υπόψη από την προεξοφλημένη περίοδο επανείσπραξης. Στην 

περίπτωση της επένδυσης Α, η προεξοφλημένη περίοδο επανείσπραξης είναι 1 έτος 

και 4 μήνες ενώ για την επένδυση Β είναι 2 έτη και 8 μήνες. Υπό αυτά τα 

δεδομένα, ceteris paribus, η επένδυση Α θα έπρεπε να προτιμηθεί έναντι της 

επένδυσης Β.

Στην περίπτωση που οι αρχικές επενδυτικές εκροές είναι διαφορετικές αλλά η ΚΠΑ 

είναι ίδιες (όπως π.χ. συμβαίνει με τις επενδύσεις Β και Δ), ο δείκτης της προεξο- 

φλημένης περιόδου επανείσπραξης και το οριακό ποσοστό αύξησης θα δώσουν έμ

φαση στις επιπτώσεις αυτής της διαφοράς. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 2-2, η

7 Lefley F. και Morgan Μ., A New Pragmatic Approach to Capital Investment Appraisal: The Financial Appraisal Profile (FAP) Model, 
International Journal of Production Economics, Τόμος 55, N“ 3, Αύγουστος 1998, σελ. 321-341.
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ΠΙΝΑΚΑΣ
2-2

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΚΠΑ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΠΑ

ΚΑΘΑΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10%

ΕΤΟΣ A Β Γ Δ

0 -50.000 -50.000 -50.000 -100.000
1 +40.000 +10.000 +20.000 +45.000
2 +30.000 +20.000 +20.000 +40.000
3 +20.000 +30.000 +20.000 +35.000
4 +10.000 +40.000 +20.000 +30.000
5 +20.000

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΚΠΑ

ΚΠΑ +50.000 +50.000 +50.000 +50.000
ΠΠΕ 1 έτος και 4 μήνες 2 έτη και 8 μήνες 2 έτη και 6 μήνες 2 έτη και 5 μήνες

ΔΠΠΕ 2 2 2 1,5
ΟΠΑ 18,92% 18,92% 14,87% 10,67%

Σημείωση:
ΚΠΑ = καθαρά παρούσα αξία. ΠΠΕ = προεξοφλημένη περίοδος επανείσπραξης
ΔΠΠΕ = δείκτης της προεξοφλημένης περιόδου επανείσπραξης και ΟΠΑ = οριακό ποσοστό αύξησης.

ΠΗΓΗ: Lefley F. και Morgan Μ., The NPV Profile: A Creative Way of Looking at the NPV, Management Accounting (U.K.), Τόμος 77, 
N°6, Ιούνιος 1999, σελ. 40.

επένδυση B έχει δείκτη της προεξοφλημένης περιόδου επανείσπραξης ίσο με 2 και 

οριακό ποσοστό αύξησης ίσο με 18,92%, ενώ για την επένδυση Δ ο δείκτης της 

προεξοφλημένης περιόδου επανείσπραξης είναι ίσος με 1,5 και το οριακό ποσοστό 

αύξησης είναι ίσο με 10,67%. Η σύγκριση αυτών των χρηματοοικονομικών 

στοιχείων μας υποδεικνύει ότι, κάτω από αυστηρούς περιορισμούς κεφαλαιουχικών 

δαπανών, η επένδυση Β θα πρέπει να προτιμηθεί έναντι της επένδυσης Δ.

Τέλος, το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει η διαφορά της οικονομικής ζωής δύο 

επενδύσεων, όπως συμβαίνει με τις επενδύσεις Β και Γ, θα τονιστεί από το οριακό 

ποσοστό αύξησης. Η επένδυση Β, λογουχάρη, έχει οριακό ποσοστό αύξησης ίσο με 

18,92%, ενώ η επένδυση Γ έχει οριακό ποσοστό αύξησης ίσο με 14,87%· τα 

στοιχεία αυτά πιθανόν να μας ωθήσουν σε μια απόφαση υπέρ της επένδυσης Β.

Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΡΓΓΕΡΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΠΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Με βάση τα όσα συζητήσαμε μέχρι τώρα, γίνεται φανερή η ανάγκη να υιοθετήσου

με ένα ευρύτερο μάλλον προφίλ της ΚΠΑ για την αξιολόγηση των επενδύσεων, πα

ρά να βασιζόμαστε αποκλειστικά στην ΚΠΑ υπό την μορφή ενός μοναδικού και από-
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λυτου αριθμού.

Το ευρύτερο προφίλ της ΚΠΑ που μόλις εξετάσαμε παρέχει μια πιο περιεκτική και 

πιο ουσιαστική ανάλυση των χρηματοοικονομικών "αρετών" μιας επενδυτικής από

φασης απ’ ότι εάν βασιζόμασταν αποκλειστικά και μόνο στο κριτήριο της ΚΠΑ. 

Υιοθετώντας την μεθοδολογία αυτή, η διοίκηση της επιχείρησης θα έχει στην 

διάθεσή της ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί στις περισσότερες 

περιπτώσεις αξιολόγησης επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων 

των αμοιβαίως αποκλεισμένων επενδύσεων.

Ακόμη, με την υιοθέτηση ενός ευρύτερου προφίλ της ΚΠΑ, η διοίκηση θα μπορεί να 

λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς σχετικά με την ρευστότητα της επιχείρησης και 

να είναι πιο ευέλικτη στην αξιολόγηση των επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, 

θέτοντας κάθε φορά διαφορετική έμφαση ή βαρύτητα στα συστατικά μέρη του 

προφίλ της ΚΠΑ έτσι ώστε αυτό να ταιριάζει σε κάθε διαφορετική επενδυτική 

περίπτωση.

Τέλος, το ευρύτερο προφίλ της ΚΠΑ που παρουσιάσαμε, μπορεί να ικανοποιήσει 

ταυτόχρονα και τους ακαδημαϊκούς και τους μάνατζερς, και αυτό διότι δεν 

περιλαμβάνει μόνον την μέθοδο της ΚΠΑ, την οποία προτιμούν οι ακαδημαϊκοί, 

αλλά ακόμη και την προεξοφλημένη περίοδο επανείσπραξης, τον δείκτη της 

προεξοφλημένης περιόδου επανείσπραξης και το οριακό ποσοστό αύξησης, μέθοδοι 

οι οποίες είναι περισσότερο αποδεκτές από τους μάνατζερς.

Κριτική των Μεθόδων Εκτίμησης του 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ * •

Στην χρηματοοικονομική ανάλυση των επενδύσεων ξεκινάμε από τρία δεδομένα:

• οι επενδυτές αποφεύγουν τον κίνδυνο,

• οι περισσότερες επιχειρηματικές αποφάσεις συνεπάγονται κάποιον τουλάχιστον 

κίνδυνο, και

• επενδύσεις που εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο συνοδεύονται και από υψηλές 

απαιτήσεις για αναμενόμενες αποδόσεις.

Με δεδομένα λοιπόν την αποστροφή των επενδυτών για τον κίνδυνο και το βαθμό 

επικινδυνότητας των διάφορων επιχειρηματικών επενδυτικών αποφάσεων, ο 

κίνδυνος δεν μπορεί παρά να ληφθεί σοβαρά υπόψη στη χρηματοοικονομική 

ανάλυση των επενδύσεων.

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι ανάλυσης του κινδύνου, οι οποίες είναι χρήσιμες για τη 

λήψη επενδυτικών αποφάσεων, δεδομένου ότι καθεμιά από αυτές μας δίνει και
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διαφορετικές πληροφορίες για το βαθμό κινδύνου που συνεπάγεται αυτή καθ' αυτή 

μια αξιολογούμενη επένδυση (stand-alone risk). Οι χρηματοοικονομικές μέθοδοι 

που χρησιμοποιούνται ευρέως για τον σκοπό αυτό είναι η ανάλυση ευαισθησίας, η 

ανάλυση σεναρίων και η ανάλυση νεκρού σημείου.

Η ανάλυση ευαισθησίας είναι απαραίτητη για να έχουμε μια εκτίμηση του κινδύνου 

που έχει μια επένδυση. Ωστόσο, η σημασία της για την ανάλυση του κινδύνου είναι 

μάλλον περιορισμένη. Ο βαθμός κινδύνου μιας επένδυσης δεν εξαρτάται μόνον από 

την ευαισθησία της ΚΠΑ στις μεταβολές των βασικών παραγόντων αξιολόγησης της 

επένδυσης, αλλά και από το εύρος των πιθανών τιμών τις οποίες μπορούν να 

λάβουν οι παράγοντες αυτοί, όπως αντανακλάται στις κατανομές πιθανοτήτων. Η 

ανάλυση ευαισθησίας εξετάζει μόνον το πρώτο σημείο και αγνοεί το δεύτερο. Μια 

μέθοδος ανάλυσης κινδύνου που εξετάζει αμφότερα τα παραπάνω σημεία είναι η 

μέθοδος της ανάλυσης σεναρίων. Στην ανάλυση αυτή, η πιθανότητα επέλευσης 

κάθε δυνατού αποτελέσματος εμφανίζεται μέσα από μια κατανομή πιθανοτήτων, 

ενώ ο σταθμικός μέσος της κατανομής είναι η αναμενόμενη αξία της επένδυσης. 

Τέλος, η ανάλυση του νεκρού σημείου, ως ένα εναλλακτικό μέτρο εκτίμησης του 

κινδύνου μιας επένδυσης, μπορεί να αποτυπώσει την σχέση μεταξύ των μονάδων 

πώλησης και της αποδοτικότητας μιας επένδυσης και η χρησιμότητά της έγκειται 

στο γεγονός ότι μας δείχνει μέχρι ποιου σημείο μπορούν να επιδεινωθούν οι 

πωλήσεις ώστε να εξακολουθεί η επένδυση να είναι αποδοτική.

Οι τεχνικές αυτές μέθοδοι, αν και μετρούν όπως είπαμε αυτό τον καθ'αυτό κίνδυνο 

μιας επένδυσης, κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιούνται ως συμπληρωματικές μαζί 

με τις επιστημονικές μεθόδους που ενσωματώνουν τον κίνδυνο στο ποσοστό 

προεξόφλησης. Η συμπληρωματική χρήση αυτών των τεχνικών μεθόδων θεωρείται 

απαραίτητη διότι ο κίνδυνος αυτής καθ' αυτής της επένδυσης έχει νόημα μόνο στην 

περίπτωση που η αξιολογούμενη επένδυση αποτελεί την πρώτη επένδυση μιας 

νεοϊδρυθείσας επιχείρησης. Εξάλλου, θα χαρακτηρίζαμε τις παραπάνω μεθόδους 

υποκειμενικές μάλλον παρά αντικειμενικές υπό την έννοια ότι, ενώ βοηθούν στην 

εκτίμηση του κινδύνου μιας επένδυσης δεν δίνουν απάντηση για το ποιες 

επενδύσεις πρέπει να γίνουν αποδεκτές και ποιες να απορριφθούν. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι δεν λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος της επένδυσης στα πλαίσια του 

συνολικού χαρτοφυλακίου επενδύσεων της επιχείρησης (corporate risk), αλλά ούτε 

και στα πλαίσια της διαφοροποίησης των μετόχων της (market risk). Με τα δύο 

αυτά είδη κινδύνου θα ασχοληθούμε παρακάτω. Θα πρέπει όμως πρώτα να 

επισημάνουμε ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι πολύ δύσκολη η
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ποσοτικοποίηση του κινδύνου αγοράς ή του κινδύνου μιας επένδυσης στο 

εσωτερικό της επιχείρησης. Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις αρκούνται μόνον στην 

εκτίμηση του κινδύνου αυτής καθ' αυτής της επένδυσης, οπότε σε κάθε επενδυτική 

πρόταση αποδίδεται κίνδυνος που ισοδύναμε! με τον μέσο κίνδυνο των υπολοίπων 

επενδύσεων της επιχείρησης ενώ η συνολική αποδοτικότητα της επιχείρησης 

συσχετίζεται άμεσα με την γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας.

Οι επενδυτικές προτάσεις που αξιολογεί μια επιχείρηση δεν αναφέρονται πάντοτε 

σε επενδύσεις μέσου κινδύνου. Πολλές φορές μια επιχείρηση εξετάζει επενδστικές 

προτάσεις οι οποίες συνεπάγονται βαθμούς κινδύνου που είναι μεγαλύτεροι ή μι

κρότεροι από το βαθμό κινδύνου που χαρακτηρίζει την υφιστάμενη επιχειρηματική 

δραστηριότητά της. Επίσης όλες οι επενδύσεις δεν αποτελούν ίδιας βαρύτητας 

εγγύηση σε περίπτωση δανεισμού. Για παράδειγμα, μια επένδυση σε ακίνητη 

περιουσία αποτελεί ισχυρή εγγύηση έναντι δανεισμού, ενώ το ίδιο δεν συμβαίνει για 

εξειδικευμένα μηχανήματα. Συνεπώς οι επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία ωθούν την 

επιχείρηση στην διάρθρωση μιας κεφαλαιακής δομής η οποία θα περιλαμβάνει ένα 

υψηλότερο ποσοστό δανεισμού (debt capacity)8, γεγονός το οποίο, όπως 

γνωρίζουμε, έχει επιπτώσεις στον προσδιορισμό του μέσου σταθμικού κόστους 

κεφαλαίου της επιχείρησης. Στις περιπτώσεις αυτές η επιχείρηση πρέπει να απαιτεί 

ποσοστά απόδοσης τα οποία να αντανακλούν κάθε φορά το διαφορετικό κόστος 

κεφαλαίου των συγκεκριμένων επενδύσεων. Η επιχείρηση θα έκανε λάθος να 

απαιτήσει το ίδιο ποσοστό απόδοσης από μια επένδυση χαμηλού κινδύνου, όπως 

επίσης και από μια επένδυση υψηλού κινδύνου. Εάν η επιχείρηση αυτή 

χρησιμοποιεί το κόστος κεφαλαίου της για να αξιολογήσει τις επενδύσεις αυτές 

τότε είναι ενδεχόμενο να απορρίψει μια συμφέρουσα επένδυση χαμηλού κινδύνου 

και να αποδεχθεί μια μη συμφέρουσα επένδυση υψηλού κινδύνου.

Ο κίνδυνος μιας επένδυσης στο εσωτερικό της επιχείρησης αποτελεί έκφραση του 

κατά πόσο η επένδυση αυτή συνεισφέρει στον συνολικό κίνδυνο της επιχείρησης. Ο 

κίνδυνος αυτός ενδιαφέρει άμεσα τους μάνατζερς τους προμηθευτές τους εργαζό

μενους και τους πιστωτές της επιχείρησης. Έτσι, κατά την αξιολόγηση του κινδύνου 

μιας μεμονωμένης επένδυσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όχι μόνο η μεταβλητότη

τα των αναμενόμενων αποδόσεων της επένδυσης όπως υπολογίζεται με τις μεθό

δους που προαναφέραμε (ανάλυση σεναρίων, ανάλυση νεκρού σημείου και ανάλυ

ση ευαισθησίας), αλλά και η συσχέτιση μεταξύ των αποδόσεων αυτών και εκείνων

8 Brigham Ε. F. και Gapenski L. C., Financial Management: Theory and Practice (7η έκδοση), Fort Worth: The Dryden Press, 1994, 
σελ. 489, 493.
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των άλλων παγίων της επιχείρησης. Η σχέση αυτή καλείται "επίπτωση χαρτοφυλα

κίου" (portfolio effect) του συγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος. Οι επιπτώ

σεις χαρτοφυλακίου είναι πολύ ισχυρές όταν η επένδυση συσχετίζεται αρνητικά με 

τα άλλα περιουσιακά στοιχεία και πολύ αδύναμες όταν η συσχέτιση είναι θετική. Οι 

επιπτώσεις χαρτοφυλακίου βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών που κατά- 

βάλλει η επιχείρηση για να διαφοροποιήσει την δραστηριότητά της σε προϊόντα που 

δεν συνδέονται στενά με την κύρια επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Εξάλλου, ο αντικειμενικός σκοπός τον οποίο θα πρέπει να ικανοποιεί η ανάληψη 

μιας επένδυσης παγίου κεφαλαίου από μια επιχείρηση είναι η μεγιστοποίηση της 

αγοραίας τιμής των κοινών μετοχών της, άρα και του πλούτου των μετόχων της. 

Αυτό που προέχει δηλαδή είναι η μείωση του κινδύνου της μετοχής της 

επιχείρησης. Συνεπώς, η εκτίμηση του κινδύνου που εμπεριέχει μια επενδυτική 

πρόταση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και τις επιπτώσεις που τυχόν θα έχει η 

επένδυση αυτή στην τιμή της μετοχής της επιχείρησης.

Από την προηγούμενη ανάλυση, συμπεραίνουμε ότι αυτό που στην πραγματικότητα 

θα πρέπει να μας απασχολεί είναι η ενσωμάτωση των πληροφοριών για το βαθμό 

κινδύνου της επένδυσης στην επενδυτική απόφαση της επιχείρησης. Δηλαδή θα 

πρέπει να ενσωματώσουμε το βαθμό κινδύνου της επένδυσης στο απαιτούμενο 

ποσοστό απόδοσης της επένδυσης αυτής το οποίο αντανακλά το κόστος ευκαιρίας 

των νέων κεφαλαίων που θα διατεθούν.

Το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης μιας επένδυσης μπορεί να οριστεί ως ίσο με 

την απόδοση που επιθυμεί να έχει η επιχείρηση από επενδύσεις χωρίς κίνδυνο, και 

η οποία αντανακλά το μέσο σταθμικό κόστος των κεφαλαίων που διατίθενται από 

τους επενδυτές στην επιχείρηση αυτή για να επενδυθούν κάτω από συνθήκες βε

βαιότητας προσαυξημένο με ένα ασφάλιστρο προσαρμογής που το μέγεθος του ε- 

ξαρτάται από το βαθμό κινδύνου της συγκεκριμένης επένδυσης. Στην περίπτωση 

που μας είναι γνωστός ο κίνδυνος αγοράς της επένδυσης μπορούμε να υπολογί

σουμε τον συντελεστή /?της επένδυσης και να χρησιμοποιήσουμε το υπόδειγμα α

ποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων (capital asset pricing model, CAPM) με σκοπό 

την προσαρμογή του απαιτούμενου ποσοστού απόδοσης της επένδυσης για 

κίνδυνο.

Ο συντελεστής β μετράει το βαθμό κινδύνου των αποδόσεων μιας επένδυσης σχε

τικά με το βαθμό κινδύνου των αποδόσεων της αγοράς και προκύπτει από την εξο

μάλυνση της συνδιακύμανσης με τη βοήθεια της διακύμανσης της αγοράς. Όταν ο 

κίνδυνος μετρηθεί με αυτόν τον τρόπο, η αναμενόμενη απόδοση μπορεί να οριστεί
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ως ένα πολλαπλάσιο του συντελεστή βσε σχέση με το ασφάλιστρο κινδύνου της α

γοράς (αναμενόμενη απόδοση της αγοράς μείον το ποσοστό χωρίς κίνδυνο) συν το 

ποσοστό χωρίς κίνδυνο. Η σχέση αυτή μεταξύ του κινδύνου μιας επένδυσης, όπως 

αυτός μετριέται με το συντελεστή β, και του απαιτούμενου ποσοστού απόδοσης 

από την επένδυση για την κάλυψη του κινδύνου αυτού, εκφράζεται από το 

υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων και είναι γνωστή ως γραμμή αγοράς 

χρεογράφων (security market line, SML):

ri =rf + (rm-rf)-Pi

όπου το n παριστά το απαιτούμενο ελάχιστο ποσοστό απόδοσης από την επένδυση 

i, η είναι το ποσοστό απόδοσης από επενδύσεις χωρίς κίνδυνο, rm είναι το μέσο 

αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης της αγοράς και β, είναι ο συντελεστής β της 

επένδυσης ΐ.

Η συλλογιστική στην οποία βασίζεται η εξίσωση αυτή είναι ότι το απαιτούμενο 

ελάχιστο ποσοστό απόδοσης από μια επένδυση, δηλαδή το σχετικό με την 

επένδυση αυτή κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων της επιχείρησης αποτελείται από 

μια απόδοση χωρίς κίνδυνο συν ένα συντελεστή προσαρμογής για κίνδυνο. Έτσι, η 

εξίσωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του απαιτούμενου 

ποσοστού απόδοσης μιας επένδυσης ή με άλλα λόγια για την προσαρμογή του 

κόστους ευκαιρίας των κεφαλαίων που θα διατεθούν στην επένδυση, προς κάλυψη 

του κινδύνου αγοράς που συνεπάγεται η επένδυση αυτή.

Οι υποθέσεις που πρέπει να γίνουν δεκτές ώστε να ισχύει το υπόδειγμα αποτίμησης 

κεφαλαιακών στοιχείων είναι οι εξής:

• Οι επενδυτές αξιολογούν τα χαρτοφυλάκια τους με βάση το κριτήριο μέσου- 

διακύμανσης- συγκεκριμένα προτιμούν το χαρτοφυλάκιο με την μεγαλύτερη 

προσδοκώμενη απόδοση και την μικρότερη τυπική απόκλιση

• Τα διάφορα χρεόγραφα μπορούν να διαιρεθούν και να αγοραστούν και σε 

κλάσματα του μεριδίου.

• Υπάρχει ένα μόνον επιτόκιο μηδενικού κινδύνου, το οποίο ισχύει για όλους τους 

επενδυτές και είναι ίδιο, τόσο για δανεισμό όσο και για κατάθεση.

• Φόροι και κόστος συναλλαγών δεν υπάρχουν.

• Όλοι οι επενδυτές έχουν τον ίδιο χρονικό ορίζοντα της μιας περιόδου.

• Η πληροφόρηση είναι ελεύθερη, χωρίς κόστος και διαθέσιμη ταυτόχρονα σε 

όλους του επενδυτές.
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• Οι επενδυτές έχουν ομοειδής προσδοκίες για την προσδοκώμενη απόδοση, την 

τυπική απόκλιση και την συνδιακύμανση.

Είναι προφανές ότι πολλές από αυτές τις υποθέσεις στις οποίες στηρίζεται το υπό

δειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων είναι δύσκολο να ισχύουν σε ένα ρεαλι

στικό οικονομικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, οι αποδόσεις μηδενικού κινδύνου 

που υπόσχονται οι κρατικές ομολογίες δεν είναι τελικά πραγματικές (real) αποδό

σεις. Υπάρχει η αβεβαιότητα του πληθωρισμού που μετατρέπει αυτές τις αποδόσεις 

σε ονομαστικές (nominal). Επιπλέον, η υπόθεση του δανεισμού και της κατάθεσης 

με βάση το ίδιο επιτόκιο δεν είναι καθόλου ρεαλιστική, αφού γνωρίζουμε ότι γενικά 

τα επιτόκια κατάθεσης είναι χαμηλότερα από τα επιτόκια δανεισμού.

Παρά το γεγονός ότι το υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων και η 

γραμμή αγοράς χρεογράφων αποτελούν μια χρήσιμη, κατανοητή και ευρέως 

αποδεκτή μέθοδος για την ποσοτικοποίηση της σχέσης κινδύνου και απόδοσης, 

υπάρχουν πολλά ερωτηματικά αναφορικά με την αξιοπιστία του μοντέλου. 

Καταρχήν, το υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων εστιάζεται αποκλειστι

κά στον κίνδυνο της αγοράς (market risk), και όχι στον συνολικό κίνδυνο (total 

risk). Ακόμη, δεν γνωρίζομε τον ακριβή τρόπο υπολογισμού των μεγεθών που υπει

σέρχονται στην εξίσωση του μοντέλου. Ενώ τα μεγέθη αυτά θα πρέπει να είναι ex 

ante, στην πραγματικότητα τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας για τον υπο

λογισμό των μεγεθών αυτών είναι μόνον ex post. Επιπλέον, τα ιστορικά στοιχεία 

για την απόδοση της αγοράς, την απόδοση χωρίς κίνδυνο και τους συντελεστές β 

παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις οι οποίες εξαρτώνται από την χρονική περί

οδο που κάθε φορά μελετούμε και τις υπολογιστικές μεθόδους που χρησιμοποιού

με. Έτσι, οι εκτιμήσεις της γραμμή αγοράς χρεογράφων είναι επιρρεπείς σε 

διαχρονικές μεταβολές οι οποίες δεν μπορούν να μετρηθούν με ακρίβεια, με 

αποτέλεσμα ο υπολογισμός του απαιτούμενου ελάχιστου ποσοστού απόδοσης μιας 

επένδυση να υπόκειται σε ένα μεγάλο ποσοστό λάθους9.

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων θα πρέπει να 

απαιτεί συνδυασμό των εκτιμήσεων της γραμμής αγοράς χρεογράφων με εκτιμή

σεις που βασίζονται σε υποκειμενικές κρίσεις όπως θα δούμε παρακάτω.

Μια άλλη προσέγγιση για την ενσωμάτωση του κινδύνου στο απαιτούμενο ποσοστό 

απόδοσης αποτελεί η θεωρία της αντισταθμιστικής αποτίμησης κεφαλαιακών αγα

θών (arbitrage pricing theory, APT), η οποία λαμβάνει υπόψη αρκετούς παράγο-

9 Myers S. C. και Turnbull S. Μ., Capital Budgeting and the Capital Asset Pricing Model: Good News and Bad News, Journal of 
Finance, Μάιος 1977, σελ. 321-336 [από το βιβλίο Financial Analysis and Planning: A Book of Readings (Reading, Mass.: Addison- 
Wesley, 1983, σελ. 267-279) του Lee C. F.].
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ντες κινδύνου έτσι ώστε το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης να αποτελεί συνάρτη

ση δυο, τριών, τεσσάρων ή και περισσότερων τέτοιων παραγόντων. Το πλεονέκτη

μα της αντισταθμιστικής αποτίμησης κεφαλαιακών αγαθών είναι ότι επιτρέπει 

διάφορους οικονομικούς παράγοντες να επηρεάσουν τις αποδόσεις μιας επένδυσης 

ενώ το υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων υποθέτει ότι στον συντελε

στή β είναι ενσωματωμένη η επίδραση όλων των κινδύνων εκτός αυτών που 

αφορούν τον ειδικό κίνδυνο της επιχείρησης. Δεδομένου ότι η θεωρία της 

αντισταθμιστικής αποτίμησης κεφαλαιακών αγαθών προϋποθέτει την ισχύ λιγότε- 

ρων υποθέσεων απ' ότι το υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων, θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι η θεωρία αποτελεί μια πιο γενική και ρεαλιστική προσέγ

γιση. Ωστόσο, η θεωρία της αντισταθμιστικής αποτίμησης κεφαλαιακών αγαθών 

παρουσιάζει δυσκολίες στην εφαρμογή της διότι δεν καθορίζει τους σχετικούς 

παράγοντες κινδύνου κάθε φορά. Μ' άλλα λόγια δεν καθορίζει ποιοι παράγοντες 

επηρεάζουν τις αποδόσεις ούτε και το πλήθος των παραγόντων αυτών.

Μια εναλλακτική προσέγγιση για την ενσωμάτωση του κινδύνου σε μια επενδυτική 

πρόταση είναι η μέθοδος της ισοδυναμίας με συνθήκες βεβαιότητας (certainty 

equivalent method). Ο σκοπός της μεθόδου αυτής είναι η προσαρμογή των ετήσιων 

καθαρών χρηματορροών μιας επένδυσης όπως αυτές προσδιορίζονται κάτω από 

συνθήκες κινδύνου, σε ισοδύναμες ετήσιες καθαρές χρηματορροές που αντιστοι

χούν σε συνθήκες βεβαιότητας ενσωματώνοντας με αυτόν τον τρόπο την προτίμη

ση της επιχείρησης για τη σχέση μεταξύ κινδύνου και αποδόσεων απ' ευθείας στην 

επενδυτική της απόφαση. Σύμφωνα με τη μέθοδο της ισοδυναμίας με συνθήκες βε

βαιότητας οι προσδιορισθείσες κάτω από συνθήκες κινδύνου, μέσες ετήσιες καθα

ρές χρηματορροές της επένδυσης προσαρμόζονται, πολλαπλασιαζόμενες με αντί

στοιχους συντελεστές ισοδυναμίας για βεβαιότητα ώστε να αντανακλούν τα ισοδύ

ναμα επίπεδά τους με συνθήκες βεβαιότητας. Όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός κιν

δύνου, κάτω από τον οποίο προσδιορίζονται οι ετήσιες καθαρές χρηματορροές το- 

σο μεγαλύτερες είναι οι απαιτούμενες προσαρμογές τους δηλαδή τόσο μικρότερες 

είναι οι τιμές των χρησιμοποιούμενων συντελεστών ισοδυναμίας με βεβαιότητα, για 

την εξασφάλιση της ισοδυναμίας.

Με την εφαρμογή των μεθόδων που παρουσιάσαμε μπορούμε να υπολογίσουμε το 

ποσοστό προεξόφλησης και στη συνέχεια την ΚΠΑ, οπότε έτσι και τα δύο θα εμπε

ριέχουν, κατά το μέγιστο δυνατό, τόσο την σχετική επικινδυνότητα όσο και δανεια

κή δυνητικότητα (debt capacity) της επένδυσης. Ωστόσο, αυτή η στενά αριθμητική 

αντιμετώπιση του κινδύνου μιας επένδυσης θα πρέπει να υιοθετείται μόνον στην
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περίπτωση μικρών επενδύσεων αντικατάστασης (replacement projects). Σε όλες τις 

άλλες περιπτώσεις οι μάνατζερς θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και πλήθος 

άλλων υποκειμενικών παραγόντων κινδύνου. Για παράδειγμα, η πραγματοποίηση 

μιας επένδυσης θα μπορούσε τυχόν να οδηγήσει σε δικαστικούς αγώνες κατά της ε

πιχείρησης για λόγους προστασίας της δημόσια υγείας ρύπανσης του περιβάλλο

ντος ή για λόγους κατοχύρωσης αποκλειστικών δικαιωμάτων. Τέτοιοι υποκειμενικοί 

παράγοντες θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στη φάση αποδοχής ή απόρρι

ψης μιας επενδυτικής πρότασης αφού είναι προφανές ότι αυξάνουν τον συνολικό 

κίνδυνο της επένδυσης. Ακόμη, εάν πρόκειται για επένδυση εισαγωγής ενός νέου 

προϊόντος το οποίο σχετίζεται άμεσα με την κύρια γραμμή προϊόντων της επιχείρη

σης τότε αυτός ο παράγοντας θα πρέπει επίσης να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Τέλος η 

δυνατότητα που παρέχει μια επένδυση να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά και για άλ

λους σκοπούς ή να εγκαταλειφθεί χωρίς μεγάλο κόστος είναι δύο ακόμη παράγο

ντες μεγάλης σπουδαιότητας στην απόφαση ανάληψης μιας επένδυσης.

Κλείνοντας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι στην διαδικασία λήψης επενδυτικών απο

φάσεων, οι θεωρητικές προσεγγίσεις και τα επιστημονικά υποδείγματα που μόλις 

εξετάσαμε χρειάζεται να συμπληρώνονται και με τις διάφορες τεχνικές μεθόδους 

που αναφέραμε, όπως ανάλυση ευαισθησίας ανάλυση νεκρού σημείου και ανάλυση 

σεναρίων (ή ακόμη ανάλυση δέντρων αποφάσεων και προσομοίωση Monte Carlo με 

τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών), ώστε να υπολογιστούν οι επιπτώσεις των 

εναλλακτικών εκτιμήσεων των διαφόρων βασικών μεταβλητών που χρησιμοποιού

νται στους αριθμητικούς υπολογισμούς. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις οι τεχνικές 

μέθοδοι αλλά και η υποκειμενική κρίση είναι απαραίτητες στην προσπάθεια να 

ληφθούν σωστές επενδυτικές αποφάσεις σε ένα κόσμο όπου όλα τα αποτελέσματα 

είναι αβέβαια.

Η Συνεισφορά της Επιχειρησιακής Ερευνας 
στην Ανάλυση των Επενδύσεων Πάγιου Κεφαλαίου10

Είναι γενικά αποδεκτό ότι ο προσδιορισμός μιας επενδυτικής πρότασης και ο 

υπολογισμός των σχετικών με αυτή την πρόταση χρηματορροών είναι τα πιο 

δύσκολα και κρίσιμα μέρη της διαδικασίας προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου 

κεφαλαίου, ακολουθούμενα από την χρηματοοικονομική ανάλυση, την επιλογή και 

υλοποίηση της επένδυσης και τέλος την γενική ανασκόπηση. Ο υπολογισμός του

10 Gumanl C., Capital Budgeting: Theory and Practice, The Engineering Economist, Τόμος 30, N° 1, Φθινόπωρο 1984, σελ. 19-46.
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Κεφαλαίο ι ·. Η Χρηματοοικονομική Προσέγγιση ςγην Αξιολόγηση τον Ηγιτναϊςτων Παγίου Κεφαλαίου

κόστους μιας επένδυσης και των συνεπαγόμενων χρηματορροών επηρεάζουν 

άμεσα την χρηματοοικονομική ανάλυση και την λήψη της τελικής απόφασης. Για 

περίπου δύο δεκαετίες, η οικονομική/χρηματοοικονομική ανάλυση βασιζόταν 

σχεδόν αποκλειστικά στις στοιχειώδεις αρχές της άλγεβρας και στον διαφορικό 

λογισμό. Οι εκλεπτυσμένες τεχνικές της επιχειρησιακής έρευνας (management 

science) εισήχθηκαν για πρώτη φορά στον προϋπολογισμό επενδύσεων πάγιου 

κεφαλαίου και στην ανάλυση των επενδύσεων στα τέλη της δεκαετίας του '60.

Τα θεωρητικά μοντέλα προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου χωρίζονται 

σε δύο ομάδες: σε αυτά που πηγάζουν από την επιχειρησιακή έρευνα, και 

συγκεκριμένα από την ποσοτική ανάλυση των επιχειρησιακών αποφάσεων, και σε 

αυτά που πηγάζουν από την οικονομική/χρηματοοικονομική ανάλυση. Οι μέθοδοι 

της ποσοτικής ανάλυσης είναι μοντέλα για την λήψη αποφάσεων, τα οποία 

ασχολούνται με τον επίλυση επενδυτικών προβλημάτων υπό την προϋπόθεση ότι 

τα διαθέσιμα κεφάλαια είναι περιορισμένα (capital rationing) και δίνουν ελάχιστη 

έμφαση στην ανάπτυξη κριτηρίων ως παράδειγμα θα μπορούσε να αναφερθεί ο 

μαθηματικός προγραμματισμός (mathematical programming). Οι οικονομικές και 

χρηματοοικονομικές μέθοδοι από την άλλη, όπως είδαμε παραπάνω, δεν δίνουν 

μεγάλη σημασία στην τεχνικές υπολογισμού, αλλά, υποθέτοντας ότι δεν υπάρχουν 

περιορισμοί σε κεφάλαια, ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη γενικών κριτηρίων και 

κανόνων ως παράδειγμα, αναφέρουμε το μοντέλο αποτίμησης κεφαλαιακών 

στοιχείων. Κατά βάση, οι τεχνικές ανάλυσης των επενδύσεων που συναντώνται 

στην βιβλιογραφία είναι οι κλασσικές (βασισμένες σε στοιχειώδεις αρχές της 

άλγεβρας και στον διαφορικό λογισμό), η θεωρία των αποφάσεων, η θεωρία των 

παιχνιδιών, ο μαθηματικός προγραμματισμός, η ανάλυση χαρτοφυλακίου, η θεωρία 

των πιθανοτήτων, οι στοχαστικές μέθοδοι, ο λειτουργικός διαφορικός λογισμός και 

η προσομοίωση.

Παρά το γεγονός ότι οι περιορισμοί σε χρηματικά κεφαλαίων αποτελούν συχνά μια 

σημαντική παράμετρο στην λήψη επενδυτικών αποφάσεων, ο μαθηματικός προ

γραμματισμός δεν τυγχάνει ευρείας χρήσης. Ίσως, οι μάνατζερς δεν έχουν πειστεί 

ακόμη για την χρησιμότητα αυτών των μεθόδων και θέτουν υπό αμφισβήτηση τα 

οφέλη που πηγάζουν από την χρήση τους, με αποτέλεσμα να μην δείχνουν 

πρόθυμοι να ξοδέψουν τους πόρους που απαιτούν αυτές οι αναλύσεις.

Οι δημοφιλέστερες τεχνικές ποσοτικής ανάλυσης της επιχειρησιακής έρευνας στον 

προϋπολογισμό επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου είναι ο γραμμικός προγραμματισμός 

τα δέντρα αποφάσεων, η θεωρία των παιχνιδιών, η μέθοδος PERT (program
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evaluation and review technique), τα δίκτυα, η ανάλυση παλινδρόμησης διάφορα 

οικονομετρικά μοντέλα ή μοντέλα ουρών κ.ά. Αυτές οι εκλεπτυσμένες τεχνικές 

χρησιμοποιούνται από μικρό αριθμό μεγάλων επιχειρήσεων, που χαρακτηρίζονται 

από υψηλό ρυθμό επενδύσεων και γρήγορες αλλαγές.

Οι τεχνικές αυτές δεν συναντώνται σε μικρές επιχειρήσεις με χαμηλό προϋπολογι

σμό επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, επειδή, λόγω της φύσης τους απαιτούν 

εξειδικευμένες γνώσεις τις οποίες δεν διαθέτουν οι επιχειρήσεις αυτές. Οι τεχνικές 

ποσοτικής ανάλυσης της επιχειρησιακής έρευνας χρησιμοποιούνται επίσης στην 

διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης στην διοίκηση παραγωγής καθώς και στον 

σχεδίασμά, στον έλεγχο και στην αξιολόγηση πλήθους άλλων επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων. Δεν μπορούμε λοιπόν παρά να αναμένουμε ευρύτερη χρήση 

αυτών των τεχνικών και στον προϋπολογισμό επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου. 

Ωστόσο, πολλοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η συνδρομή των τεχνικών μαθηματι

κού προγραμματισμού στην ανάλυση επενδύσεων παρέχει οφέλη τα οποία είναι 

ανεπαρκή για να δικαιολογήσουν το κόστος τους. Ορισμένοι από τους λόγους που 

δικαιολογούν την περιορισμένη χρήση αυτών των αναλυτικών μεθόδων είναι η 

έλλειψη επαρκών στοιχείων και εξειδικευμένου προσωπικού, η δυσκολία ποσοτικο- 

ποίησης ορισμένων παραμέτρων, οι χρονικοί περιορισμοί και το κόστος τους.
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ι επιχειρήσεις στην σύγχρονη οικονομία ιδρύονται, λειτουργούν και ανα

πτύσσονται μέσα σε ένα πολύπλοκο και πολυσύνθετο περιβάλλον το 

οποίο επηρεάζει αποφασιστικά τη φύση και τη μορφή των επιχειρηματι

κών αποφάσεων και την όλη συμπεριφορά και δράση τους. Το περιβάλ

λον μιας επιχείρησης είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνονται οι δραστηρι- 

ότητέςτης και από το οποίο κρίνεται σε μεγάλο βαθμό η επιτυχία της. Το περιβάλ

λον αυτό αποτελείται από "ευκαιρίες και απειλές" που προέρχονται από το εξωτερι

κό της επιχείρησης και "δυνάμεις και αδυναμίες" που χαρακτηρίζουν το εσωτερικό 

της επιχείρησης, διαμορφώνοντας έτσι τελικά το πλαίσιο μέσα στο οποίο υπάρχει 

και λειτουργεί η επιχείρηση. Στο Σχήμα ΙΙ-1 απεικονίζονται το συνολικό περιβάλ

λον μιας επιχείρησης και οι κατηγορίες στις οποίες διαιρείται. Στο σχήμα αυτό φαί

νεται ο βασικός διαχωρισμός του εξωτερικού περιβάλλοντος σε άμεσο και έμμεσο. 

Όπως προαναφέραμε, η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης εξαρτάται από την ικανότη

τα προσαρμογής της σ' ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το διοικητικό στέ

λεχος που αγνοεί τις συνθήκες και τους παράγοντες του περιβάλλοντος, δύσκολα 

θα καταλήξει σε ορθές επενδυτικές αποφάσεις, γιατί οι δυνάμεις του περιβάλλοντος 

παίζουν καθοριστικό ρόλο σε όλες τις υποθέσεις μιας επιχείρησης. Υπάρχουν γύρω 

μας πολλές επιχειρήσεις που έχουν πάψει από καιρό να είναι αποδοτικές και 

αποτελεσματικές, γιατί δεν φρόντισαν να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες 

συνθήκες της αγοράς, στην νέα τεχνολογία και στον σύγχρονο τρόπο σκέψης και 

αντιμετώπισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα διαφοροποιείται ανάλογα με το μέγεθος και το νο

μικό σχήμα, από την ατομική προσπάθεια έως την οργανωτική διάρθρωση της με

γάλης ανώνυμης εταιρείας. Ενώ η διαφοροποίηση αυτή μπορεί να προκαλεί σύγχυ

ση, μπορούν να εντοπιστούν πολλά κοινά χαρακτηριστικά όλων των επιχειρηματι

κών δραστηριοτήτων. Η κοινωνία παρέχει το πλαίσιο για τις επιχειρηματικές δραστη-
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ΣΧΗΜΑ
II-l

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Έμμεσο Εξωτερικό Περιβάλλον

ΠΗΓΗ: Wheelen Τ. L. και Hunger J. D., Strategic Management (5Π έκδοση), Addison-Wesley Publishing Company, 1996, σελ. 11.

ριότητες. Αυτό το πλαίσιο είναι το άθροισμα του κοινωνικού, οικονομικού και 

δημοσιονομικού συστήματος μιας χώρας. Αυτά τα τρία συστήματα δημιουργούν το 

περιβάλλον, το επιχειρηματικό κλίμα στο οποίο πρέπει να λειτουργήσει μια 

επιχείρηση. Τέλος, θα πρέπει να τονίσουμε στο σημείο ότι το περιβάλλον διαφέρει 

από χώρα σε χώρα, γιατί τα συστατικά που το απαρτίζουν είναι διαφορετικά1.

Το 3° Κεφάλαιο της παρούσας εργασία αφορά το έμμεσο εξωτερικό περιβάλλον. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε ξεχωριστά με το Πολιτικό-Νομοθετικό 

περιβάλλον και το Οικονομικό περιβάλλον, όπου θα συζητήσουμε τις ευμενείς και 

δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις που έχουν η νομοθεσία και οι Κυβερνητικοί 

κανονισμοί στον προϋπολογισμό επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, το Τεχνολογικό 

περιβάλλον, όπου θα τονίσουμε την σημασία που έχει η έρευνα και ανάπτυξη στην

1 Φιλιππότος Γ.Κ. και Αθανασόπουλος Π.Ι., Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοικητική, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1985, σελ. 
51.
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ανάπτυξη επενδύσεων σε νέα προϊόντα, και τέλος το Κοινωνικό-Πολιτιστικό 

περιβάλλον, όπου παρουσιάζουμε μερικές από τις ισχυρότερες κοινωνικοπολιτιστι- 

κές τάσεις του σύγχρονου κόσμου οι οποίες αποτελούν ευκαιρίες για επενδύσεις σε 

νέα προϊόντα.

Στο 4° Κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με το άμεσο εξωτερικό (ή ανταγωνιστικό) 

περιβάλλον, όπου θα δώσουμε έμφαση στην επίδραση που ασκούν οι ανταγωνιστι

κές δυνάμεις ενός βιομηχανικού κλάδου (δηλ. οι ανταγωνιστές οι αγοραστές οι 

προμηθευτές και οι πιθανοί νεοεισερχόμενοι), στο κόστος παραγωγής και στις τιμές 

πώλησης των προϊόντων, επηρεάζοντας έτσι άμεσα τις σχετικές χρηματορροές που 

αναμένουν οι επιχειρήσεις από τις επενδύσεις τους σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

Το 5° Κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στο εσωτερικό περιβάλλον και συγκεκριμένα στο 

σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο των επιχειρήσεων, το ανθρώπινο εργατικό 

δυναμικό. Στο κεφάλαιο αυτό θα μας απασχολήσουν διάφορα οργανωσιακά και 

συμπεριφορικά θέματα, καθώς και το πρόβλημα του καταμερισμού των χρηματικών 

πόρων της επιχείρησης σε επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου.
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Το Εμμεσο Εξωτερικό Περιβάλλον

ο έμμεσο εξωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνει δυνάμεις γενικότε

ρης φύσεως οι οποίες δεν επηρεάζουν άμεσα τις βραχυπρόθε

σμες δραστηριότητες της επιχείρησης. Παρόλα αυτά όμως μπο

ρούν να επηρεάσουν τις μακροπρόθεσμες επενδυτικές αποφά

σεις της. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το έμμεσο εξωτερικό περιβάλλον των 

επιχειρήσεων αποτελεί μια δυναμική μεταβλητή. Τα στοιχεία που το συνθέ

τουν υπόκεινται σε συνεχείς μεταβολές και εξελίξεις με αποτέλεσμα τόσο ο 

βαθμός όσο και η μορφή των επιδράσεων του περιβάλλοντος αυτού στις 

επιχειρήσεις να μεταβάλλονται διαχρονικά. Έτσι, ένα από τα βασικότερα 

έργα των επιχειρήσεων αποτελεί η μελέτη από την μια πλευρά των προβλε- 

πόμενων εξελίξεων στα στοιχεία που συνθέτουν το έμμεσο εξωτερικό περι

βάλλον και από την άλλη των δυνατοτήτων ανάλογης προσαρμογής των 

στρατηγικών αποφάσεων και του επενδυτικού της σχεδιασμού.

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3-1, οι επιχειρήσεις χωρίζουν το έμμεσο 

εξωτερικό περιβάλλον σε τέσσερις κατηγορίες (πολιτικό-νομοθετικό, 

τεχνολογικό, οικονομικό και κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον), εστιάζοντας 

την προσοχή τους σε εκείνες τις αλλαγές και τάσεις κάθε κατηγορίας που οι 

επιχειρήσεις πιστεύουν ότι τις αφορούν. Φυσικά, ενώ οι τάσεις που εμφανί

ζονται σε μια κατηγορία μπορεί να είναι σημαντικές για τις επιχειρήσεις ενός 

βιομηχανικού κλάδου, μπορεί να είναι μικρότερης σημασία για τις επιχειρή

σεις ενός άλλου κλάδου. Ακόμη, δεδομένου ότι κάθε χώρα έχει το δικό της 

μοναδικό έμμεσο εξωτερικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις που προσανατολίζο

νται σε επέκταση σε νέες αγορές εκτός των στενών τους συνόρων, θα 

πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις ιδιαιτερότητες που έχει να επιδείξει 

η κάθε χώρα.
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Κεφαλαίο 3: To Εμμεσοι Εξωτερικό Περιβάλλον

ΠΙΝΑΚΑΣ
3-1

Σημαντικές Μεταβλητές του Εμμεσου Εξωτερικού Περιβάλλοντος

Πολιτικό-Νομοθετικό
Περιβάλλον

Νομοθεσία για την 
προστασία του 
περιβάλλοντος

Φορολογική νομοθεσία

Νομοθεσία για τις 
εξαγωγές

Εμπορική νομοθεσία

Παροχή ειδικών κινήτρων

Στάση απέναντι σε ξένες 
εταιρίες

Εργατική νομοθεσία

Κυβερνητική (πολιτική) 
σταθερότητα

Νομοθεσία για τους 
ελέγχους στην ποιότητα 
και στις τιμές των 
προϊόντων

Νόμοι σχετικά με την 
πρόσληψη και προαγωγή 
των εργαζομένων

Οικονομικό
Περιβάλλον

Δείκτης ανεργίας

Κατά κεφαλήν εισόδημα

Δημοσιονομική και 
νομισματική πολιτική

Επίπεδα των μισθών

Διαθεσιμότητα και 
κόστος ενέργειας

Πληθωρισμός

Επιτόκια δανεισμού

Ακαθάριστο εθνικό 
προϊόν

’Ελεγχος μισθών και των 
τιμών

Διαθέσιμο εισόδημα

Ελεύθερο εισόδημα

Κυκλοφορία του 
χρήματος

Τεχνολογικό
Περιβάλλον

Συνολικά έξοδα της 
βιομηχανίας στον τομέα 
έρευνας και ανάπτυξης

Συνολικά έξοδα του Κράτους 
στον τομέα έρευνας και 
ανάπτυξης

Νομική προστασία των 
προνομίων ευρεσιτεχνίας

Νέα προϊόντα

Νέες εξελίξεις όσον 
αφορά την μεταφορά 
της τεχνολογίας από το 
εργαστήριο στην αγορά

Βελτίωση της 
παραγωγικότητας μέσω 
αυτοματοποίησης

Διαθεσιμότητα και κόστος 
ενέργειας

Διαθεσιμότητα φυσικών 
πόρων

Κοινωνικό-Πολιτιστικό
Περιβάλλον

Αλλαγές στον τρόπο ζωής

Επαγγελματικές
προσδοκίες

Προστασία του 
καταναλωτή

Ρυθμός αύξησης του 
πληθυσμού

Ηλικιακή κατανομή του 
πληθυσμού

Μέσος όρος ζωής

Ρυθμός γεννήσεων

Γεωγραφικές μετακινήσεις 
του πληθυσμού

Μορφωτικό επίπεδο

Θρησκευτικές πεποιθήσεις

ΠΗΓΉ: Wheelen Τ. L και Hunger J. D., Strategic Management (5Π έκδοση), Addison-Wesley Publishing Company, 1996, σελ. 89.

To ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ * •

Στη σύγχρονη οικονομία, το κράτος καθορίζει το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο

πραγματοποιούνται οι πόσης φύσεως επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το περιβάλ

λον αυτό αποτελείται από ένα σύνθετο πλέγμα κανόνων δικαίου που καθορίζουν:

• τις νομικές μορφές οργάνωσης των επιχειρήσεων,

• τους όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται η ίδρυση και η λειτουργία των 

επιχειρήσεων (όπως, λογουχάρη, το δίκαιο περί μεταλλείων, υδάτων, προστασί

ας του φυσικού περιβάλλοντος κ.λπ.),

• τις συνθήκες προσφοράς και αμοιβής της εργασίας

• τους ελέγχους στην ποιότητα και στις τιμές των προϊόντων,

• την έκταση του σχηματισμού οικονομικών συνασπισμών, την κρατική συμμετο

χή στα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων κ.ά.
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Κεφαλαίο 3: To Enlmhio Εεωτκρικο Περιβάλλον

Η διαμόρφωση του νομικού πλαισίου αποσκοπεί στην αποφυγή της εκμετάλλευσης 

ορισμένων ομάδων από άλλες στην αποτελεσματική λειτουργία του μηχανισμού 

των τιμών και στη διασφάλιση του δημοσίου οικονομικού και κοινωνικού συμφέ

ροντος.

Το νομικό περιβάλλον επηρεάζει σημαντικά τις λειτουργίες των επιχειρήσεων παρέ

χοντας κίνητρα για την ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων, όπως Κρατικές ε

πιχορηγήσεις επιδότηση του επιτοκίου επενδυτικών δανείων, φορολογικές εκπτώ

σεις ή αυξημένες αποσβέσεις. Ταυτόχρονα το Κράτος διεξάγει ελέγχους για την μό

λυνση του νερού και του αέρα, λαμβάνει μέτρα για την προστασία και διατήρηση 

των δασών κ.ά. Ειδικά όσον αφορά την εφαρμογή των Κρατικών επενδυτικών κινή

τρων, αυτά οδηγούν σε βελτίωση των ετήσιων καθαρών επενδυτικών εκροών και 

σε αύξηση των ετήσιων καθαρών λειτουργικών εισροών, με αποτέλεσμα την αντί

στοιχη αύξηση της καθαρός παρούσας αξίας ή του εσωτερικού ποσοστού απόδοσης 

της επένδυσης.

Πέρα όμως από την υπόρχουσα νομοθεσία, θα πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται και 

το ενδεχόμενο μελλοντικών νομικών περιορισμών. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε 

να είναι η πιθανότητα για μελλοντική θεσμοθέτηση περιορισμών αναφορικά με τον 

ρυθμό των τεχνολογικών αλλαγών. Πράγματι, κάποιες επιχειρήσεις θα μπορούσαν 

να δρομολογήσουν μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές μέσω των επενδύσεών τους σε 

πάγια περιουσιακά στοιχεία, με αποτέλεσμα η εξέλιξη αυτή να οδηγήσει πολλούς 

εργαζόμενους στην ανεργία, δημιουργώντας έτσι κοινωνικές πιέσεις για μείωση του 

ρυθμού των αλλαγών αυτών. Ανταποκρινόμενοι σε αυτές τις κοινωνικές αλλαγές, οι 

νομοθέτες θα μπορούσαν να θεσπίσουν περιοριστικούς νόμους. Οι επιχειρήσεις που 

θα αποτύχουν να αντιληφθούν την πιθανότητα τέτοιων νομικών αλλαγών, θα βρε

θούν σε μειονεκτική θέση. Γι' αυτούς τους λόγους, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εί

ναι ενήμερες των πιθανοτήτων για τέτοιες αλλαγές στο νομικό τους περιβάλλον1. 

Εξίσου σημαντικό με το νομικό περιβάλλον είναι και το πολιτικό, το οποίο επηρεάζει 

σημαντικά τις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον, οι 

επιχειρήσεις πολύ συχνά έχουν την ευκαιρία να επηρεάζουν τους πολιτικούς μέσω 

πιέσεων και διαπραγματεύσεων με την Κυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά, πολιτικές 

περιορισμού των εισαγωγών και σταθεροποίησης των τιμών επηρεάζουν άμεσα 

πολλές επιχειρήσεις. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει μια αμφίδρομη δυνατότητα 

επηρεασμού.

1 Greenwell Μ., The Environmental Context of Capital Expenditure Budgeting in Business Firms, The Australian Accountant, Τόμος 
53, N°9, Οκτώβριος 1983, σελ. 650.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9· Τθ ΗΜΜΕΣΟ ΠΐϋΤΗΡΙΚ,Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τα στοιχεία που συνθέτουν το οικονομικό περιβάλλον είναι:

• η αγορά από την οποία η επιχείρηση προμηθεύεται τις απαιτούμενες ποσότητες 

συντελεστών της παραγωγής και κυρίως στην οποία διαθέτει τα προϊόντα της

• ο βιομηχανικός κλάδος στον οποίο ανήκει η επιχείρηση όπως επίσης και άλλες 

επιχειρήσεις των οποίων όμως τα προϊόντα μπορεί να είναι ή να μην είναι 

ανταγωνιστικά των προϊόντων της επιχείρησης και

• η κυβέρνηση που μπορεί να είναι αγοραστής των προϊόντων της επιχείρησης 

δηλαδή να αποτελεί μέρος της αγοράς ή να επηρεάζει την αγορά με διάφορες 

δραστηριότητες και παρεμβάσεις

Οι επιπτώσεις τις οποίες ασκούν τα μέτρα οικονομικής πολιτικής του Κράτους είναι 

ποικίλες και πολλές φορές ιδιαίτερα σημαντικές τόσο για το οικονομικό περιβάλλον 

και τις συνθήκες της αγοράς όσο και για την ίδια την επιχείρηση και τις επενδύσεις 

της. Η σημασία του οικονομικού περιβάλλοντος είναι μεγάλη όχι μόνο γιατί αυτό 

καθορίζει με άμεσο τρόπο τις συνθήκες επιχειρηματικής δράσης αλλά και γιατί 

μέσω αυτού ασκείται συνήθως η επίδραση των στοιχείων που συνθέτουν το 

τεχνολογικό, νομικό και κοινωνικό περιβάλλον των επιχειρήσεων.

Είναι συνεπώς αναγκαίο ο επενδυτικός σχεδιασμός των επιχειρήσεων να εξετάζει τις 

προοπτικές εξελίξεων ορισμένων οικονομικών μεγεθών, αλλά και τα πιθανά μέτρα 

οικονομικής πολιτικής τα οποία θα λάβει ενδεχομένως η Κυβέρνηση.

Γενικά, η εκάστοτε οικονομική κατάσταση επηρεάζει το μέγεθος του επενδύσεων 

πάγιου κεφαλαίου, με την τάση τέτοιου είδους επενδύσεις να μειώνονται όταν το 

οικονομικό κλίμα είναι δυσμενές. Τόσο η απόφαση για μια επένδυση, όσο και ο 

τύπος της επένδυσης επηρεάζονται έντονα από το οικονομικό περιβάλλον. Μια 

σταθερή και αναπτυσσόμενη οικονομία ενθαρρύνει την επενδυτική δραστηριότητα 

των επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας έτσι μακροπρόθεσμες αποδόσεις στους επεν

δυτές. Αξίζει να αναφέρουμε ως παράδειγμα την περίπτωση των Η.Π.Α., όπου το 

υψηλό έλλειμμα και οι χαμηλοί δείκτες αποταμίευσης του Κράτους οι σποραδικές 

και απρόσμενες αλλαγές στην φορολογική πολιτική και ένας φορολογικός κώδικας 

προσανατολισμένος προς την κατανάλωση είχαν σαν αποτέλεσμα την 

αποθάρρυνση των ιδιωτικών και Κρατικών επενδύσεων τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες2.

2 Porter Μ. Ε., Capital Disadvantage: America's Failing Capital Investment System, Harvard Business Review, Τόμος 70, N° 5, 
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1992, σελ. 68.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: To ΚΜΜΕΣΟ ΓϊΕΩΤΗΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συνήθως, οι επιχειρήσεις αδιαφορώντας για τις μελλοντικές ανάγκες ταλαντεύο

νται ανάμεσα σε γενναιόδωρες σπατάλες όταν το οικονομικό κλίμα είναι ζωηρό, και 

σε περικοπές όταν το οικονομικό κλίμα είναι δυσμενές. Έτσι, σε δύσκολους 

οικονομικά καιρούς είναι μάλλον απίθανο να προγραμματίζονται επενδύσεις που 

αφορούν, λογουχάρη, παροχή ανέσεων και ευκολιών στους εργαζόμενους.

Στην συνέχεια παραθέτουμε ενδεικτικά ορισμένους τομείς στους οποίους είναι 

δυνατόν να αναφέρονται οι οικονομικές αποφάσεις μιας Κυβέρνησης και οι οποίες 

επηρεάζουν τις εξελίξεις των οικονομικών μεγεθών και κατά συνέπεια τον στρατηγι

κό σχεδίασμά και τα επενδυτικά προγράμματα μιας επιχείρησης.

• φορολογική και δασμολογική πολιτική, η οποία πιθανόν να επηρεάζει :

- το κόστος παραγωγής λόγω επιβολής δασμών επί των πρώτων υλών.

- το ανταγωνιστικό περιβάλλον, εάν δασμολογεί εισαγόμενα προϊόντα (και 

αντίστροφα).

- τις τιμές πώλησης εάν επιβάλλονται πρόσθετοι έμμεσοι φόροι.

- το διαθέσιμο εισόδημα, εάν μεταβάλλεται η φορολογία εισοδήματος και οι 

άλλοι άμεσοι φόροι που επηρεάζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

• Μέτρα επηρεασμού της νομισματικής κυκλοφορίας και των επιτοκίων χρηματο

δότησης.

• Μέτρα που επηρεάζουν την αγορά κεφαλαίων και κατ' επέκταση την δυνατό

τητα χρηματοδότησης της επιχείρησης.

• Μέτρα συναλλαγματικού χαρακτήρα (π.χ. μεταβολής της ισοτιμίας του εθνικού 

νομίσματος) με επιπτώσεις τόσο στο κόστος εισαγομένων υλών και προϊόντων, 

όσο και στο εισόδημα από συμβάσεις εξαγωγών, αλλά και στις δανειακές 

επιβαρύνσεις σε συνάλλαγμα3.

ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το επίπεδο της τεχνολογίας που καθορίζει τις τεχνικές διαδικασίες παραγωγής ο 

βαθμός της προβλεπόμενης τεχνολογικής προόδου και η εξέλιξη στις μεθόδους 

οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων αποτελούν παράγοντες οι οποίοι 

επηρεάζουν σημαντικά την φύσης των επιχειρηματικών επενδυτικών αποφάσεων. 

Τα στοιχεία που συνθέτουν το τεχνολογικό περιβάλλον συνιστούν βασικές 

μεταβλητές που πρέπει να εξετάζονται προκειμένου να διαμορφωθεί η επενδυτική 

στρατηγική της επιχείρησης για αποδοτική λειτουργία και ανάπτυξη.

3 Σαρσέντης Β. Ν., Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική, Εκδόσεις Euy. Μπένος Αθήνα 1996, σελ. 119-120.
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ΚΡΦΑΛΑΙΟ 3: To ΙΛΙΜΚΙΟ ΙΪΞϋΤΗΡΙΚΟ Πΐ-ΡΙΒΛ.ΥΛΟΝ

Ευθύνη του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης (research and development, R&D) 

είναι να προτείνει και να εφαρμόζει την τεχνολογική στρατηγική μιας επιχείρησης 

μέσα στα πλαίσια πάντα των στρατηγικών στόχων και πολιτικών της. Συγκεκριμένα, 

τα καθήκοντα ενός R&D μάνατζερ περιλαμβάνουν:

• επιλογή μεταξύ εναλλακτικών νέων τεχνολογιών, εκείνης που θα χρησιμοποιη

θεί μέσα στην επιχείρηση,

• ανάπτυξη μεθόδων για την ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας σε νέα προϊόντα 

και νέες διαδικασίες και

• δέσμευση πόρων με σκοπό την επιτυχή εφαρμογή της νέας τεχνολογίας.

Ο όρος "έρευνα και ανάπτυξη" χρησιμοποιείται για να περιγράφει ένα μεγάλο εύρος 

δραστηριοτήτων. Η έρευνα και ανάπτυξη συναντάται στις επιχειρήσεις με τρεις 

τύπους. Σε μερικές επιχειρήσεις οι επιστήμονες διεξάγουν θεμελιώδη έρευνα και 

ανάπτυξη (basic R&D), επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους αποκλειστικά σε 

θεωρητικά προβλήματα και δίνοντας στην δημοσιότητα τα αποτελέσματα των 

ερευνών τους. Σε άλλες επιχειρήσεις ειδικοί επιστήμονες διεξάγουν έρευνα και 

ανάπτυξη προϊόντων (product R&D), δίνοντας έμφαση στην βελτίωση των 

προϊόντων (χαρακτηριστικά, ιδιότητες δυνατότητες κ.ά.) ή της συσκευασίας τους. 

Τέλος σε μερικές άλλες επιχειρήσεις μηχανικοί διεξάγουν έρευνα και ανάπτυξη 

διαδικασιών (process ή engineering R&D), με σκοπό την βελτίωση του ελέγχου 

ποιότητας των προδιαγραφών σχεδίασης των προϊόντων ή του παραγωγικού 

εξοπλισμού. Οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις διαθέτουν ένα μίγμα έρευνας και 

ανάπτυξης (R&D mix) το οποίο αποτελείται από τους τρεις τύπους που μόλις 

αναφέραμε, αλλά φυσικά με διαφορετικό ποσοστό συμμετοχής για τον καθένα, 

ανάλογα με τον βιομηχανικό κλάδο, την επιχείρηση και την γραμμή παραγωγής 

Η ανάπτυξη νέων προϊόντων, δηλ. η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών σε νέες 

ευκαιρίες που αναδύονται μέσα στην αγορά, είναι ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία 

που αφορούν την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης Επιπλέον, ένας άλλος παρά

γοντας που έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ικανοποίηση των καταναλωτών και 

στον δείκτη ROI της επιχείρησης είναι η χρόνος μεταξύ της ανάπτυξης και της ει

σαγωγής ενός νέου προϊόντος. Ο χρόνος αυτός όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3-1, 
ονομάζεται κύκλος ζωής του νέου προϊόντος.

Ο κύκλος ξεκινά όταν εμφανιστεί η ευκαιρία για ένα νέο προϊόν. Αυτό συνήθως 

συμβαίνει όταν μια αναδυόμενη τεχνολογία επικαλύπτει μια συγκεκριμένη ανάγκη 

των καταναλωτών και αποτελεί το έναυσμα για ένα νέο πιθανό προϊόν το οποίο 

μπορεί επιλύσει υπαρκτά προβλήματα των καταναλωτών.
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ΚΙ'ΦΑΛΑΤΟ 3 : Ί'θ ΚΜΜΕΣΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ I lCPIB.VVAON

Ερευνα και Ανάπτυξη κατα την Διάρκεια του Κυκλου Ζωής ενός Νέου Προϊόντος

ΠΗΓΉ: Patterson Μ. L., Lessons from the Assembly Line, Journal of Business Strategy, Τόμος 14, N° 3, Μάιος-Ιούνιος 1993, σελ. 43.

0 χρόνος ανάπτυξης του νέου προϊόντος είναι το διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα 

στην στιγμή κατά την οποία ανοίγει αυτό το παράθυρο της ευκαιρίας και την στιγμή 

κατά την οποία οι καταναλωτές ικανοποιούνται για πρώτη φορά. Γενικά, από την 

στιγμή που θα εμφανιστεί η ευκαιρία μέχρι την στιγμή που αυτή θα γίνει αντιληπτή 

από την επιχείρηση, μεσολαβεί ένα χρόνος υστέρησης. Σκοπός λοιπόν της 

επιχείρησης είναι να μειώσει στο ελάχιστο δυνατό αυτό τον χρόνο υστέρησης και 

να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία το συντομότερο δυνατό.

Ο χρόνος ανάπτυξης του νέου προϊόντος ξεκινά την στιγμή που εμφανίζεται η νέα 

ευκαιρία και όχι την στιγμή που αρχίζουν οι επενδυτικές δραστηριότητες για το 

προϊόν. Αυτό συμβαίνει επειδή μερικές από τις σπουδαιότερες ευκαιρίες βρίσκονται 

στον νεκρό χρόνο μεταξύ της εμφάνισης της ευκαιρίας και του προσδιορισμού του 

προϊόντος. Σε κάθε μήνα καθυστέρησης αντιστοιχεί ακριβώς ένας μήνας χαμένων 

πωλήσεων. Ένας αποτελεσματικός στρατηγικός σχεδιασμός σε συνδυασμό με 

επίμονους ελέγχους της αγοράς και των διαθέσιμων τεχνολογιών, μπορεί να μειώσει 

σημαντικά τον νεκρό αυτό χρόνο.
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Κεφαλαίο 3: To Εμμεσο Εξωτερικό Περιβάλλον

Σημαντικό στοιχείο στην διαχείριση του κύκλου ζωής ενός νέου προϊόντος είναι η 

βελτιστοποίηση του εύρους των επενδυτικών εκροών. Η μείωση και μόνον αυτών 

των χρηματορροών κατά τον χρόνο ανάπτυξης του νέου προϊόντος δεν είναι 

αρκετή. Αυτό που θα πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι η βελτιστοποίηση ολόκληρης 

της επενδυτικής φάσης για το προϊόν, ώστε να επιτευχθεί ένα είδος ισορροπίας. 

Άρα ο επιδιωκόμενος στόχος είναι ελαχιστοποίηση των επενδυόμενων κεφαλαίων 

με ταυτόχρονη μεγιστοποίηση των θετικών χρηματορροών και της ικανοποίησης 

των πελατών. Απλή μείωση του χρηματικού εύρους των επενδυτικών εκροών 

μπορεί να παρατείνει τον χρόνο ανάπτυξης του προϊόντος και να τελικά να μην 

βελτιστοποιήσει τον δείκτη ROI.

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 3-1, η αναλογία των δύο τύπων έρευνας και ανάπτυξης 

μεταβάλλεται κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος. Η έρευνα και 

ανάπτυξη προϊόντων κυριαρχεί στα πρώτα στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, 

όπου η βέλτιστη μορφή, οι επιθυμητές ιδιότητες και τα ιδανικά χαρακτηριστικά του 

προϊόντος δεν έχουν παγιοποιηθεί, αλλά είναι ακόμη υπό συζήτηση. Στα στάδια 

αυτά εισάγονται καινοτομίες με σκοπό την βελτίωση του ίδιου του προϊόντος και 

των χαρακτηριστικών του- οι καινοτομίες αυτές είναι πολύ σημαντικές διότι τα 

φυσικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες του προϊόντος επηρεάζουν άμεσα την 

οικονομική του απόδοση. Η έρευνα και ανάπτυξη διαδικασιών είναι ιδιαίτερα 

σημαντική στα μετέπειτα στάδια της ζωής του προϊόντος, όταν ο σχεδιασμός του 

προϊόντος έχει ήδη αποκρυσταλλωθεί. Στα στάδια αυτά γίνεται προσπάθεια να 

μειωθούν τα κόστη, να βελτιωθεί η ποιότητα, να επιταχυνθεί η διανομή και να 

εκσυγχρονιστούν οι παραγωγικές εγκαταστάσεις· φυσικά όλες αυτές οι προσπάθειες 

συνοδεύονται από τις κατάλληλες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου και έχουν ως στόχο 

την αναβολή της μετάβασης του προϊόντος προς την δύση του, και συνεπώς την 

διατήρηση της οικονομικής απόδοσής του.

Γενικά, μπορούμε να επισημάνουμε ότι η έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων έχει ση

μαντική αξία για την επίτευξη στρατηγικών διαφοροποίησης, ενώ η έρευνα και ανά

πτυξη διαδικασιών είναι σημαντική για την επιτυχία στρατηγικών ηγεσίας κόστους. 

Ενα φαινόμενο στρατηγικής σημασία, το οποίο συμβαίνει συχνά στο τεχνολογικό 

περιβάλλον, είναι αυτό της τεχνολογικής ασυνέχειας (technological discontinuity), 

δηλ. της αντικατάσταση μιας τεχνολογίας από μια άλλη. Μια τέτοια ασυνέχεια 

συμβαίνει όταν μια νέα τεχνολογία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει 

απλά την τρέχουσα τεχνολογία αλλά την υποκαθιστά, ώστε να αποφέρει έτσι 

καλύτερη απόδοση. Για κάθε τεχνολογία μέσα σε ένα βιομηχανικό κλάδο, ο σχεδια-
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ΠΗΓΗ: Wheelen Τ. L. and Hunger J. D., Strategic Management (S'1 έκδοοη), Addison-wesley Publishing Company, 1996, σελ. 345.

σχεδιασμός της απόδοσης του προϊόντος (product performance) σε σχέση με την 

προσπάθεια και τις δαπάνες της έρευνας (research effort/expenditure) δίνουν μια 

καμπύλη με μορφή S, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3-2. Σύμφωνα λοιπόν με το 

σχήμα αυτό, στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης μιας τεχνολογίας χτίζονται οι 

απαραίτητες γνώσεις και η πρόοδος απαιτεί σχετικά μεγάλη προσπάθεια. Αργότερα, 

η πρόοδος έρχεται πιο εύκολα. Και τότε, καθώς προσεγγίζονται τα όρια αυτής της 

τεχνολογίας η πρόοδος γίνεται αργή και οικονομικά ακριβότερη. Στο σημείο αυτό 

κρίνεται απαραίτητη η έγκαιρη επένδυση σε μια νέα τεχνολογία με περισσότερες 

δυνατότητες προτού κάποιος ανταγωνιστής κινηθεί αιφνιδιαστικά.

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ *

Η λειτουργία των επιχειρήσεων πραγματοποιείται μέσα στα πλαίσια της σύγχρονης 

πολιτικής και κοινωνικής διάρθρωσης της οικονομίας. Η επίδραση του κοινωνικού 

περιβάλλοντος με την προστασία των πόσης φύσεως κοινωνικών και ηθικών 

κανόνων, έχει σαν αποτέλεσμα την παρουσία ενός βαθμού κοινωνικοποίησης της 

αποστολής των επιχειρήσεων, η οποία εκδηλώνεται κατά τη διαμόρφωση τόσο των 

επιχειρηματικών στόχων όσο και των στρατηγικών επιλογών τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ J: To EMMKIO EEQTKPIKO ΙΙΚΡΙϋΛΛΛΟ\·

To κοινωνικό περιβάλλον είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη, πολύπλοκη δύναμη. 

Πίσω από κοινωνικά θέματα, όπως έλεγχος της ρύπανσης και απονομή ίσων ευκαι

ριών στην εργασία, υπάρχουν οι δυνάμεις της κοινωνικής αλλαγής οι οποίες είναι 

ικανές να επηρεάσουν την επιχειρησιακή στρατηγική. Μπορούμε να εντοπίσουμε 

συγκεκριμένες επιρροές σε τρεις τύπους αποφάσεων, οι οποίες συλλογικά εμπεριέ

χουν την διαδικασία προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου:

• Αποφάσεις σχετικές με την αγορά μέσα στη οποία μια επιχείρηση λειτουργεί, 

επωφελούμενη από τις συνεχώς μεταβαλλόμενες προτιμήσεις και ανάγκες των 

καταναλωτών. Η αντίληψη του τι θέλουν οι πελάτες επηρεάζει τις αποφάσεις 

για επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου· και αντιστρόφως η αποτελεσματική προώ

θηση νέων προϊόντων τα οποία είναι αποτέλεσμα προηγούμενων αποφάσεων 

για επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου, μπορεί να επηρεάσει τις ανάγκες των 

πελατών.

• Αποφάσεις που είναι αποτέλεσμα ευαισθητοποίησης και ανταπόκρισης των 

επιχειρήσεων σε συγκεκριμένα κοινωνικά θέματα.

• Αποφάσεις που προλαμβάνουν θεμελιώδεις κοινωνικές αλλαγές. Η επίγνωση και 

η κατανόηση των επίκαιρων γεγονότων της κοινωνίας μας μπορούν να αποτε- 

λέσουν την βάση για την πρόβλεψη και προώθηση μιας αλλαγής.

Οι Wheelen και Hunger επισημαίνουν την ύπαρξη έξι κοινονικοπολιτιστικών τάσεων 

σήμερα στην Αμερική, οι οποίες πιθανόν θα αποτελόσουν επενδυτικές ευκαιρίες για 

την εισαγωγή νέων προϊόντων:

Αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης. Η προστασία του περιβάλλοντος και 

η ανακύκλωση έχουν πάψει πλέον να αποτελούν σλόγκαν. Πρώτα οι καταναλωτές 

και στη συνέχεια οι ίδιες οι επιχειρήσεις έχουν ήδη αρχίσει να επιδεικνύουν μεγάλη 

ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα. Ως εκ τούτου, πολλές εταιρίες έχουν 

εγκαταλείψει την χρήση μη ανακυκλώσιμων υλικών στην συσκευασία των προϊό

ντων τους και στράφηκαν προς υλικά που επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον. 

Πτώση της μαζικής αγοράς. Καθώς οι καταναλωτές επιζητούν ολοένα και 

περισσότερο προϊόντα που να είναι προσαρμοσμένα στις προσωπικές τους ανάγκες 

μικρά τμήματα της αγοράς (niche markets) έχουν αρχίσει να αναδύονται και να 

προσδιορίζουν πλέον το περιβάλλον των επιχειρήσεων. Η εταιρία Johnson Products, 

/ια παράδειγμα, σημείωσε μεγάλη επιτυχία αναπτύσσοντας προϊόντα για την 

φροντίδα των μαλλιών, τα οποία απευθύνονταν σε μέλη εθνικιστικών ομάδων. 

Ακόμη, τα καλλυντικά προϊόντα All Skin της Estee Lauder και Shades of You της 

Maybelline είναι ειδικά φτιαγμένα για τις αφρικανοαμερικάνες γυναίκες.

5ΐ



Μ K ΙΌ X 1 1 : ΙΟ ΠΗΡΙΚλΛΛΟΝΤΙΚΟ IΙΛΑΙΧΙΟ TON C.I IΓ.ΝΔΥΣΕΩΝ J ΐΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑ.ΝΛΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Τθ ΪΛΙΜΚΙΟ F.SOTKPIKO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ανάπτυξη της αγοράς των ηλικιωμένων. 0 αριθμός των ανθρώπων με ηλικία 

πάνω από τα 55 συνεχώς αυξάνεται, αποτελώντας έτσι μια πολύ σημαντική και ελ

κυστική αγορά για την εισαγωγή νέων προϊόντων.

Έκρηξη των γεννήσεων. Το ποσοστό των εργαζόμενων γυναικών μειώνεται συ

νεχώς, ενώ οι νέες γυναίκες προτιμούν να παντρεύονται και να κάνουν οικογένεια 

νωρίτερα σε σχέση με παλιά. Αυτά τα στοιχεία προϊδεάζουν για μια νέα έκρηξη των 

γεννήσεων.

Ο ρυθμός της ζωής, αλλά και ο τόπος που επιλέγει ο άνθρωπος για να 
ζήσει έχουν αλλάξει. Οι μηχανές fax, η κινητή τηλεφωνία, το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, το Διαδίκτυο κ.ά., έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην αμεσότητα και 

αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας. Η ενσωμάτωση του προσωπικού υπολογιστή 

στις καθημερινές μας επικοινωνίες και οι βιομηχανίες διασκέδασης μέσω τηλεφωνι

κών γραμμών, δορυφορικών κατόπτρων και της καλωδιακής τηλεόρασης προσφέ

ρουν στους καταναλωτές ένα εξαιρετικά μεγάλο αριθμό επιλογών. Αυτό σημαίνει ε

πίσης άτι οι άνθρωποι μπορούν πλέον να αφήσουν τις πολυσύχναστες αστικές περι

οχές και να μεταφερθούν σε μικρές πόλεις απ' όπου θα "ταξιδεύουν" καθημερινά 

μεσώ προσωπικών υπολογιστών και modems (telecommute) στη δουλειά τους. 

Αλλαγές στα νοικοκυριό. Σύμφωνα με στοιχεία ερευνών που έγιναν στην 

Αμερική, ο αριθμός των ανθρώπων που θα ζουν μόνοι τους αναμένεται ότι θα 

αυξηθεί από 13% που ήταν το 1960 σε 26% το 2000. Ακόμη, μόνον το 20% των 

αμερικάνικων οικογενειών αναμένεται ότι θα έχει ένα παιδί ηλικίας κάτω των 18, 

συγκρινόμενο με 44% το 1960. Αν και η τάση για μια νέα έκρηξη γεννήσεων που 

αναφέρθηκε παραπάνω μπορεί να βρίσκεται σε αντίθεση με αυτά τα στοιχεία, το 

σίγουρο είναι ότι χτίζεται ένα νέο μοντέλο οικογένειας το οποίο θα είναι ολιγομελές 

και θα πλαισιώνεται από ένα πολύ διαφορετικό σύνολο λειτουργικών αρχών, 

προσωπικών σχέσεων και συναισθηματικών δεσμών4. 1

1 Wheelen Τ. L. και Hunger J. D., Strategic Management (5Η έκδοση), Reading, ΜΑ: Addison-Wesley Publishing Company, 1996, 
ΟΕλ. 89-90.

52



Το Αμεσο Εξωτερικό Περιβάλλον

ο άμεσο εξωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνει εκείνες τις 

μεταβλητές (ή ομάδες) που επηρεάζουν και επηρεάζονται άμεσα 

από τις λειτουργίες της επιχείρησης. Τέτοιες ομάδες είναι οι 

προμηθευτές οι αγοραστές τα υποκατάστατα προϊόντα και οι 

νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις. Το άμεσο εξωτερικό περιβάλλον μιας 

επιχείρησης αναφέρεται συχνά και ως ο βιομηχανικός κλάδος της 

επιχείρησης ενώ η ανάλυση αυτού του περιβάλλοντος ονομάζεται ανάλυση 

ανταγωνισμού.

Ο ανταγωνισμός είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που 

προσδιορίζουν τις οικονομικές συνθήκες των επιχειρήσεων. Μ' άλλα λόγια, ο 

ανταγωνισμός που υπάρχει σε μια αγορά αποτελεί την βάση για την 

αξιολόγηση της καταλληλότητας συγκεκριμένων επιχειρηματικών δραστηρι

οτήτων από την άποψη της συμβολής τους στην επίτευξη αποδοτικής 

λειτουργίας και αποτελεσματικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων στην αγορά 

αυτή.

Στο 4° Κεφάλαιο θα εξετάσουμε την επίπτωση που έχουν στον προϋπολογι

σμό επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου οι πιέσεις που δέχεται η επιχείρηση από 

τα υποκατάστατα προϊόντα, τους προμηθευτές τους αγοραστές και τις 

νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις μέσα από το πρίσμα της τιμολόγησης των 

προϊόντων. Η τιμή πώλησης αποτελούσε και αποτελεί ένα από τα 

ουσιαστικότερα σημεία ανταγωνισμού και διαπραγμάτευσης στον χώρο της 

αγοράς και πώλησης αγαθών. Ταυτόχρονα, αποτελεί κύριο συστατικό της 

διαμόρφωσης των χρηματορροών μιας επένδυσης και, συνεπώς 

πρωταρχικό παράγοντα της κερδοφορίας και της μακροχρόνιας ευμάρειας 

της επιχείρησης.
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Κεφαλαίο ή: Το Αμεσο Εξωτερικό Περιβάλλον

Η Ελκυςτικοτητα της Αγοράς και 
η Ανταγωνιστική Θέση των Επιχειρήσεων

0 σκοπός της στρατηγικής ανταγωνισμού που εφαρμόζει μια επιχείρηση είναι η 

επίτευξη μιας πλεονεκτικής ανταγωνιστικής θέσης στην αγορά, δηλαδή μιας θέσης 

που θα καθιστά την επιχείρηση ικανή να επιτυγχάνει υψηλή οικονομική απόδοση 

μακροπρόθεσμα. Η επιλογή της κατάλληλης για τον σκοπό αυτό στρατηγικής 

ανταγωνισμού βασίζεται στην έρευνα και ανάλυση:

• του βαθμού ελκυστικότητας της αγοράς για μακροπρόθεσμη οικονομική 

απόδοση· είναι φανερό ότι δεν υπάρχουν οι ίδιες ευκαιρίες για επίτευξη μιας 

μόνιμης και υψηλής οικονομικής απόδοσης σε όλες τις αγορές, οπότε η έρευνα 

και ανάλυση των παραγόντων που προσδιορίζουν τις ευκαιρίες αυτές 

αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή της κατάλληλης 

στρατηγικής ανταγωνισμού.

• των παραγόντων που προσδιορίζουν τη σχετική ανταγωνιστική θέση μιας 

επιχείρησης σε μια συγκεκριμένη αγορά· είναι δυνατό μερικές επιχειρήσεις που 

λειτουργούν σε μια αγορά να είναι περισσότερο αποτελεσματικές συγκριτικά με 

τις άλλες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το βαθμό ελκυστικότητας η οποία 

προσδιορίζει την μέση οικονομική απόδοση που επιτυγχάνεται στην αγορά 

αυτή.

Ο βαθμός ελκυστικότητας της αγοράς και η ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων 

μεταβάλλονται διαχρονικά. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο τα παραπάνω θέματα 

να εξετάζονται στην δυναμική τους διάσταση. Με την πάροδο του χρόνου είναι 

σύνηθες το φαινόμενο οι αγορές να γίνονται περισσότερο ή λιγότερο ελκυστικές, 

ενώ η ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης να αντανακλά κάθε φορά το 

αποτέλεσμα των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων των ανταγωνιστών. Αυτό 

εξάλλου, σημαίνει ότι είναι δυνατόν σε μια αγορά να λήξουν απότομα μακροχρόνιες 

περίοδοι σταθερότητας των ανταγωνιστικών συνθηκών από ανταγωνιστικές 

κινήσεις συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Η υλοποίηση των στρατηγικών αποφάσεων της επιχείρησης μέσα από τις επενδύ

σεις που πραγματοποιεί μπορεί να επηρεάσει τόσο τον βαθμό ελκυστικότητας της 

αγοράς όσο και την ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης αυτής. Γι' αυτό ακριβώς 

τον λόγο η επιλογή της στρατηγικής ανταγωνισμού αποτελεί κρίσιμη στρατηγική α

πόφαση της επιχείρησης. Ενώ η ελκυστικότητα της αγοράς είναι κυρίως το αποτέ

λεσμα της συνδυασμένης επίδρασης διαφόρων παραγόντων που βρίσκονται εκτός 

του ελέγχου της επιχείρησης, η υλοποίηση της συγκεκριμένης στρατηγικής ανταγω-
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νισμού από τις επενδύσεις που αναλαμβάνει η επιχείρηση αυτή είναι δυνατόν να α

σκήσει σημαντική επίδραση ώστε να κάνει την αγορά περισσότερο ή λιγότερο ελκυ

στική. Ταυτόχρονα η επιχείρηση μπορεί να βελτιώσει ή να διαβρώσει την ανταγωνι

στική της θέση μέσα στην αγορά με την υλοποίηση της στρατηγικής που επέλεξε.

Δυνάμεις η' Παράγοντες Ανταγωνισμού

Το 1980, ύστερα από εκτεταμένη έρευνα σε θέματα στρατηγικής των 

επιχειρήσεων, ο καθηγητής Michael Porter του Harvard Business School, 

δημοσίευσε στο περιοδικό Harvard Business Review ένα πρωτοποριακό άρθρο με 

τίτλο How Competitive Forces Shape Strategy στο οποίο προσδιορίζει τις κύριες 

δυνάμεις που επηρεάζουν την ανταγωνιστική θέση μιας επιχείρησης στην αγορά. 

Σύμφωνα με τον Porter αυτές οι δυνάμεις ανταγωνισμού είναι:

• η απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών,

• η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών

• η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών

• η ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των υφιστάμενων επιχειρήσεων, και

• η πίεση ή απειλή από υποκατάστατα προϊόντα1.

Οι δυνάμεις αυτές εμφανίζονται στο Σχήμα 4-1. Για την διαμόρφωση μιας 

ανταγωνιστικής επενδυτικής στρατηγικής, η επιχείρηση πρέπει να κατανοήσει τον 

τρόπο με τον οποίο οι παράγοντες αυτοί καθορίζουν τόσο την δομή του βιομηχανι

κού κλάδου όσο και την μορφή των επιπτώσεων που συνεπάγονται σ' αυτήν.

Στην συνέχεια θα εξετάσουμε ορισμένα χαρακτηριστικά των παραγόντων 

ανταγωνισμού τα οποία κατά τον Porter είναι σημαντικά για την κατανόηση του 

τρόπου με τον οποίο οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν την φύση και το βαθμό του 

ανταγωνισμού στις αγορές των προϊόντων.

^ ΑΠΕΙΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΣΤΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Η ικανότητα μιας επιχείρησης να αποθαρρύνει την είσοδο νεοεισερχόμενων επιχει

ρήσεων στον βιομηχανικό της κλάδο, υψώνοντας εμπόδια ή φραγμούς εισόδου, εί

ναι το κλειδί για την επίτευξη ποσοστών απόδοσης πάνω από το κόστος κεφαλαίου 

της. Εάν αυτοί οι φραγμοί δεν υπήρχαν, νέοι ανταγωνιστές θα εισέρχονταν στην α

γορά και θα οδηγούσαν το ποσοστό απόδοσης των επενδύσεών της στο απαιτούμε-

1 Porter Μ. Ε., How Competitive Forces Shape Strategy, Harvard Business Review, Τόμος 57, N° 2, Μάρπος-Απρίλιος 1979, σελ. 
137-145.
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ΣΧΗΜΑ
4-1

Οι Δυνάμεις που Οδηγούν στον Ανταγωνισμό Μέσα σε Ενα
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Πιθανοί
νεοεισερχόμενοι

I
 Απειλή εισόδου
νέων ανταγωνιστών

Διαπραγματευτική 
δύναμη των 
προμηθευτών

c

Ανταγωνιστές 
μέσα στον 

κλάδο

Ανταγωνισμός 
ανάμεσα στις 
υπάρχουσες 
επιχειρήσεις

Απειλή από 
υποκατάσταταΓ“

Υποκατάστατα

ΠΗΓΗ: Porter Μ. Ε., How Competitive Forces Shape Strategy, Harvard Business Review, Τόμος 57, N° 2, Μάρπος-Απρίλιος 1979, 
σελ. 141.

vo ποσοστό απόδοσης. Οι υψηλοί φραγμοί εισόδου και η απειλή μιας έντονης 

αντίδρασης από την μεριά των εδραιωμένων ανταγωνιστών, μειώνουν τον κίνδυνο 

εισόδου νέων επιχειρήσεων, επιμηκύνοντας έτσι την ευκαιρία για παρατεταμένα 

κέρδη.
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Οι επιτυχημένες επενδύσεις, αυτές δηλαδή που έχουν θετική ΚΠΑ, μοιράζονται ένα 

κοινό χαρακτηριστικό: είναι επενδύσεις που συνεπάγονται δημιουργία, διατήρηση, 

και βελτίωση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων τα οποία αποτελούν φραγμούς 

εισόδου. Επιτυχημένες επιχειρήσεις είναι αυτές που όντας ικανές να αναγνωρίσουν 

τα δυνατά τους σημεία (επαφή με τους πελάτες, μάρκετινγκ, εισαγωγή καινοτόμων 

προϊόντων, παραγωγική διαδικασία με χαμηλό κόστος κ.λπ.), επενδύουν πάνω σ' 

αυτά. Οι επιχειρήσεις αυτές αντιστέκονται στον πειρασμό να αναμιχθούν σε νέες 

και ελκυστικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, όταν δεν διαθέτουν τις απαραίτητες 

γι' αυτές τις δραστηριότητες ικανότητες.

Μια βαθύτερη κατανόηση των δυνητικών αυτών εμποδίων απέναντι στους 

ανταγωνιστές βοηθά πάντα στην αναγνώριση επενδυτικών ευκαιριών που 

δημιουργούν αξία για την επιχείρηση. Ως εκ τούτου, ακολουθεί μια παρουσίαση των 

παραγόντων που προσδιορίζουν τους φραγμούς εισόδου νέων επιχειρήσεων σε μια 

αγορά ή βιομηχανικό κλάδο.

Οικονομίες κλίμακας και απαιτήσεις σε κεφάλαια για την είσοδο. Οι επεν

δύσεις που εκμεταλλεύονται οικονομίες κλίμακας έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα 

επιτυχίας απ' όλες τις άλλες επενδύσεις. Οι οικονομίες κλίμακας αναφέρονται στη 

μείωση του μοναδιαίου κόστους ενός προϊόντος καθώς η παραγόμενη ποσότητα 

αυξάνεται. Η παρουσία των οικονομιών κλίμακας επιβεβαιώνει το γεγονός ότι όταν 

μια επιχείρηση είναι μεγάλη σε μέγεθος αυτό εμπερικλείει έμφυτα πλεονεκτήματα 

κόστους.

Οι εν λόγω οικονομίες κλίμακας εμποδίζουν την είσοδο μια νέας επιχείρησης γιατί 

την αναγκάζουν:

• είτε να παράγει μεγάλες ποσότητες προϊόντος προκειμένου να μειωθεί το 

μοναδιαίο κόστος τις οποίες όμως ποσότητες για να διαθέσει θα πρέπει να 
μειώσει σημαντικά και την τιμή (μειονέκτημα τιμής),

• είτε να δεχθεί να λειτουργεί με χαμηλό βαθμό αξιοποίησης της παραγωγικής 

της δυναμικότητας και επομένως με υψηλό κόστος (μειονέκτημα κόστους).

Εταιρίες όπως π.χ. General Electric, RCA και Xerox, ανακάλυψαν, προς μεγάλη τους 

απογοήτευση, ότι οι υπάρχουσες οικονομίες κλίμακας στην παραγωγή, στην έρευνα 

και ανάπτυξη, στο μάρκετινγκ, και στην υποστήριξη πελατών αποτελούν ίσως τους 

κυριότερους φραγμούς εισόδου στη βιομηχανία κατασκευής ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Οι οικονομίες κλίμακας μπορούν επίσης να λειτουργήσουν σαν 

εμπόδια στην διανομή, στην χρηματοδότηση και σχεδόν σε οποιαδήποτε άλλη 

λειτουργία μιας επιχείρησης.
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Οι υψηλές απαιτήσεις σε κεφάλαια για την είσοδο συνδέονται άμεσα με τις 

οικονομίες κλίμακας. Για να εισέλθει μια νέα επιχείρηση στην αγορά χρειάζεται να 

κάνει επενδύσεις προκειμένου να ανταγωνιστεί τις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις. 

Οι μεγάλες απαιτήσεις σε κεφάλαια δημιουργούν εμπόδια εισόδου, ιδιαίτερα όταν η 

νέα επιχείρηση πρέπει να πραγματοποιήσει επενδύσεις οι οποίες δεν αποδίδουν 

άμεσα, όπως λογουχάρη επενδύσεις σε διαφημιστικές καμπάνιες σε έρευνα και 

ανάπτυξη κ.λπ. Εξάλλου, οι ανάγκες σε κεφάλαια δεν περιλαμβάνουν μόνον την 

χρηματοδότηση των παγίων εγκαταστάσεων αλλά επίσης και την κάλυψη του 

απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης όπως είναι η χορήγηση πίστωσης στους πελάτες 

η διατήρηση αποθεμάτων, η αποκατάσταση ζημιών κ.λπ.

Διαφοροποίηση προϊόντος. Οι επενδύσεις που σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να δια

φοροποιούνται ως προς την ποιότητα ή την εξυπηρέτηση είναι γενικά κερδοφόρες. 

Οι νέες επιχειρήσεις για να εισέλθουν στην αγορά πρέπει να διαφοροποιήσουν το 

προϊόν τους προκειμένου να ανταγωνιστούν τις λειτουργούσες επιχειρήσεις Με 

την έννοια "διαφοροποίηση" αναφερόμαστε σε ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσμα

τα του προϊόντος τα οποία αξιολογούνται θετικά από τους αγοραστές. Τα γνωρί

σματα αυτά σχετίζονται με το όνομα, την ποιότητα ή την εικόνα του προϊόντος το 

δίκτυο διανομής το σύστημα εξυπηρέτησης κ.ά. Είναι δυνατόν ο βαθμός διαφορο

ποίησης του προϊόντος να ποικίλει μεταξύ των διαφόρων βιομηχανικών κλάδων ή 

ακόμη να μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου.

Μειονεκτήματα κόστους ανεξάρτητα από το μέγεθος. Σε ένα μεγάλο βαθμό 

τα μειονεκτήματα αυτά αναφέρονται στην εμπειρία (μάθηση) που έχουν αποκτήσει 

οι επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα βιομηχανι

κό κλάδο. Τα πλεονεκτήματα αυτά μπορεί να προέρχονται από:

• αποτελέσματα της καμπύλης εμπειρίας

• αποτελεσματικότερη χρήση του εργατικού δυναμικού και των κεφαλαίων,

• χρήση βελτιωμένων παραγωγικών μεθόδων,

• τυποποίηση των προϊόντων,

• γνώση της τεχνολογία,

• δυνατότητα πρόσβασης σε πηγές άριστης ποιότητας πρώτων υλών ή σε αγορές 

υλικών με χαμηλές τιμές κ.ά.

Συνεπώς οι νέες επιχειρήσεις λόγω έλλειψης των ανωτέρω έχουν σχετικό 

μειονέκτημα κόστους το οποίο παρεμποδίζει την είσοδό τους σε ένα βιομηχανικό 

κλάδο όπου υπάρχουν καλά εδραιωμένες παραδοσιακές επιχειρήσεις. Συμπεραίνου

με λοιπόν, ότι οι επενδύσεις που στοχεύουν στην μείωση του κόστους σε
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συνδυασμό με μια τιμολογιακή πολιτική διεύρυνσης του μεριδίου αγοράς έχουν 

μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας απ' ότι όλες οι άλλες επενδύσεις.

Πρόσβαση σε κανάλια διανομής. Η νεοεισερχόμενη επιχείρηση θα πρέπει να 

εξασφαλίσει τη διανομή του προϊόντος που παρέχει. Ένα νέο προϊόν, λογουχάρη, 

θα μπορέσει να αντικαταστήσει — αν όχι να εκτοπίσει — ένα άλλο προϊόν από τα 

ράφια ενός super market, μόνον μέσω μιας μειωμένης τιμής προώθησης ή μιας 

εντατικής διαδικασίας πώλησης. Πολλές φορές τα εμπόδια είναι τόσο υψηλά, ώστε 

οι νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να δημιουργήσουν νέα κανάλια διανομής. 

Η έλλειψη δυνατότητας πρόσβασης σε υφιστάμενα δίκτυα διανομής και η αδυναμία 

δημιουργίας νέων δικτύων αποτελούν εμπόδια για την είσοδο νέων επιχειρήσεων 

στην αγορά. Συνεπώς, οι επενδύσεις που στοχεύουν στην καλύτερη διανομή του 

προϊόντος, συχνά οδηγούν σε μεγαλύτερα κέρδη.

Κυβερνητική πολιτική. Η Κυβέρνηση μπορεί μέσω της πολιτικής της να περιορί

σει ή ακόμη και να εμποδίσει την είσοδο νέων επιχειρήσεων σε ένα βιομηχανικό 

κλάδο. Για παράδειγμα, το χαμηλό επιτρεπτό όριο εισαγωγής γιαπωνέζικων 

αυτοκινήτων στην Αμερική, περιόρισε την δυνατότητα εταιριών όπως Mitsubishi και 

Mazda να επεκτείνουν τις πωλήσεις στην χώρα αυτή, προσφέροντας έτσι μεγαλύτε

ρες αποδόσεις στις επενδύσεις των αμερικάνικων αυτοκινητοβιομηχανιών. Ακόμη, 

για την λειτουργία συγκεκριμένων επιχειρήσεων σε ορισμένους βιομηχανικούς κλά

δους απαιτείται μερικές φορές άδεια η οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες Κρατικές 

υπηρεσίες. Εξάλλου περιβαλλοντολογικοί περιορισμοί μπορεί επίσης να αυξήσουν 

τις ανάγκες για κεφάλαια και να καταστήσουν την είσοδο νέων επιχειρήσεων σε ένα 

βιομηχανικό κλάδο δυσχερέστερη. Ωστόσο, μια απρόσμενη αλλαγή στην Κυβερνη

τική πολιτική μπορεί να αναστείλει την ισχύ των ευνοϊκών κανονισμών, με αποτέλε

σμα να επηρεαστεί αρνητικά η αξία των επενδύσεων που έχουν γίνει ή πρόκειται να 

γίνουν σε ένα βιομηχανικό κλάδο. Επομένως, οι επενδύσεις τις οποίες προστατεύει 

η Κρατική νομοθεσία από τον ανταγωνισμό μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλή κερ

δοφορία, για όσο καιρό βέβαια ισχύει αυτή η ευνοϊκή στάση από την πλευρά του 

Κράτους.

Κ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ 
ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ

Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών και η διαπραγματευτική δύναμη

των αγοραστών μπορούν να εξεταστούν μαζί, λόγω των όμοιων αποτελεσμάτων

που έχουν στο ανταγωνιστικό περιβάλλον, άρα και στις επενδυτικές αποφάσεις των

επιχειρήσεων.
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Οι προμηθευτές μπορούν να αποκτήσουν διαπραγματευτική δύναμη έναντι των 

πελατών τους με την απειλή της αύξησης των τιμών ή της μείωσης της ποιότητας 

των υλικών και υπηρεσιών που προσφέρουν. Ισχυροί προμηθευτές μιας επιχείρη

σης είναι σε θέση να ιδιοποιηθούν ένα μεγάλο μέρος της αξίας που δημιουργεί το 

προϊόν στην επιχείρηση αυτή, με αποτέλεσμα τα κέρδη της να είναι μικρά λόγω της 

αδυναμίας να αντιμετωπίσει την αύξηση του κόστους στους τελικούς καταναλωτές 

με αντίστοιχη αύξηση των τιμών του προϊόντος.

Από την άλλη πλευρό, οι αγοραστές μπορούν υπό ορισμένες προϋποθέσεις να 

μειώσουν τις τιμές των προσφερόμενων από την επιχείρηση προϊόντων και να 

απαιτήσουν καλύτερη ποιότητα προϊόντων ή καλύτερη εξυπηρέτηση, με αποτέλε

σμα τα περιθώρια κέρδους της επιχείρηση να είναι μικρά.

Γενικά οι δύο αυτές αντίθετες ομάδες ανταγωνιστών (προμηθευτές και αγοραστές) 

επηρεάζουν τα περιθώρια κέρδους της επιχείρησης ως εξής: όσο μεγαλύτερη είναι η 

διαπραγματευτική τους ικανότητα τόσο αυξάνει η πιθανότητα τα περιθώρια 

κέρδους της επιχείρησης να είναι μικρότερα. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να 

εκτιμήσουμε τις διαπραγματευτικές δυνάμεις τόσο των προμηθευτών όσο και των 

αγοραστών, καθώς επίσης και την δυνατότητα μεταβολής των δυνάμεων αυτών 

πριν από την οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.

Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών και των αγοραστών εξαρτάται τόσο 

από έναν αριθμό συγκεκριμένων χαρακτηριστικών (βλέπε Πίνακες 4-1 και 4-2), 
όσο και από τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς.

k ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΥΙΙΙΙΡΕΣΙΕΣ

Ο επόμενος ανταγωνιστικός παράγοντας είναι η απειλή από υποκατάστατα προϊό

ντα. Ένα εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής: Σε ποια έκταση μια επιχεί

ρηση θεωρείται ότι λειτουργεί σε μια συγκεκριμένη αγορά με ένα περιορισμένο α

ριθμό όμοιων ανταγωνιστικών προϊόντων ή σε μια αγορά στην οποία ανταγωνίζεται 

με ένα μεγάλο εύρος υποκατάστατων προϊόντων; Όπως αναφέρει και ο Porter, η 

ύπαρξη υποκατάστατων προϊόντων περιορίζει την δυνατότητα επίτευξης κερδών 

θέτωντας ανώτερα όρια στις τιμές που η επιχείρηση θα μπορούσε να καθορίσει.

Η ύπαρξη πολλών χαμηλού κόστους υποκατάστατων ενός προϊόντος περιορίζει τις 

δυνατότητες υψηλής οικονομικής απόδοσης για την επιχείρηση που παράγει το 

προϊόν. Οι περιορισμένες δυνατότητες απορρέουν από τον ανταγωνισμό τιμών των 

υποκατάστατων προϊόντων, τις διαφημιστικές δαπάνες ανταγωνισμού και τις καινο

τομίες που εισάγονται για τα υποκατάστατα προϊόντα.
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Τα ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 
ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Οι προμηθευτές έχουν μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη όταν:

• Η επιχείρηση αντιμετωπίζει υψηλό κόστος μετακίνησης σε άλλους προμηθευτές με αποτέλεσμα να "δένεται" 

με τον συγκεκριμένο προμηθευτή. Το κόστος μετακίνησης (switching cost) είναι το επιπλέον κόστος που 

επιβαρύνει τον αγοραστή όταν αλλάζει προμηθευτές. Αυτό συμβαίνει διότι, μεταξύ άλλων, η ποιότητα των 

πρώτων υλών και οι προτιμήσεις της επιχείρησης ταιριάζουν απόλυτα με τις προσφερόμενες από τον 

προμηθευτή πρώτες ύλες ή η επιχείρηση έχει κάνει ήδη μεγάλες επενδύσεις σε ειδικά βοηθητικά 

μηχανήματα για τον χειρισμό των εν λόγω πρώτων υλών.

• Η επιχείρηση δεν είναι σημαντικός πελάτης για τον προμηθευτή. Σ' αυτή την περίπτωση ο προμηθευτής δεν 

ενδιαφέρεται για τις μελλοντικές σχέσεις του με την επιχείρηση με αποτέλεσμα να μην του δίνει κίνητρα για 

μακροχρόνια συνεργασία.

• Ο βαθμός συγκέντρωσης των προμηθευτών είναι μεγάλος (δηλ. υπάρχει μικρός αριθμός προμηθευτών) και ο 

όγκος πωλήσεων σε κάθε αγοραστή είναι μικρός σχετικά με το ολικό μέγεθος της αγοράς.

• Δεν υπάρχουν στους αγοραστές εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού ή το προϊόν των προμηθευτών είναι έντονα 

διαφοροποιημένο. Η δύναμη των προμηθευτών είναι ακόμη μεγαλύτερη στην περίπτωση που το προϊόν τους 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εισροή στην παραγωγή περισσότερων προϊόντων.

• Το προϊόν των προμηθευτών αποτελεί σημαντική εισροή στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης και 

επηρεάζει σημαντικά τη ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος.

• Υπάρχει δυνατότητα για τον προμηθευτή να ολοκληρωθεί προς τα εμπρός (forward Integration) εάν δεν 

επιτευχθούν ικανοποιητικές τιμές πώλησης και συνεπώς τα περιθώρια κέρδους που αυτός επιθυμεί, δηλαδή 

όταν είναι συμφέρουσα η επέκταση του προμηθευτή σε δραστηριότητες όμοιες με αυτές της επιχείρησης.

ΠΗΓΗ: Ευθύμσγλου Π., Επιχειρησιακή Στρατηγική (ΤεύχοςΑ), Θεσσαλονίκη, 1990, οελ. 30-32.

Η απειλή από υποκατάστατα προϊόντα μπορεί να πάρει διαφορετικές μορφές. Είναι 

δυνατόν να έχουμε υποκατάσταση ενός προϊόντος από ένα άλλο, όπως π.χ. της 

ασπρόμαυρης τηλεόρασης από την έγχρωμη. Ακόμη μπορεί ένα υποκατάστατο να 

διατηρεί σε χαμηλό ύψος, ή ακόμα και να συμπιέζει, τα περιθώρια κέρδους.

Είναι επίσης δυνατόν οι παραγωγοί ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας να ανταγωνι

στούν με απρόβλεπτα υποκατάστατα λόγω π.χ. της οικονομικής ύφεσης η οποία 

μειώνει την καταναλωτική δυνατότητα των πολιτών μιας χώρας. Για παράδειγμα, 

δύο εντελώς διαφορετικοί βιομηχανικοί κλάδοι όπως είναι τα ταξιδιωτικά γραφεία 

τα οποία προσφέρουν οργανωμένες διακοπές και οι αυτοκινητοβιομηχανίες ίσως 

ανταγωνίζονται εξ' αιτίας του μειωμένου διαθέσιμου εισοδήματος.

Η ΕΝΤΑΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η εξασφάλιση μιας ισχυρής ανταγωνιστικής θέσης αποτελεί το σημαντικότερο στο- 

χο κάθε επιχείρησης μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αυτός είναι και ο λόγος

6ι



ΠΙΝΑΚΑΣ
4-2

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ
των Αγοραστών

Οι αγοραστές έχουν μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη όταν:

• Ο βαθμός συγκέντρωσης των αγοραστών είναι μεγάλος (δηλ. υπάρχει μικρός αριθμός αγοραστών) και ο 

όγκος των αγορών που πραγματοποιούν είναι επίσης μεγάλος.

• Υπάρχουν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού του προϊόντος, όπως π.χ. στις περιπτώσεις που το προϊόν αυτό 

δεν διαφοροποιείται από επιχείρηση σε επιχείρηση.

• Υπάρχει δυνατότητα ολοκλήρωσης του αγοραστή προς τα πίσω (backward integration) αν δεν επιτευχθούν 

ικανοποιητικές τιμές ή ποσότητες προμηθειών.

• Οι αγοραστές αντιμετωπίζουν χαμηλό κόστος μετακίνησης από προμηθευτή σε προμηθευτή. Η δύναμη του 

αγοραστή είναι μεγάλη όταν η επιχείρηση αντιμετωπίζει υψηλό κόστος μετακίνησης από αγοραστή σε 

αγοραστή.

• Οι αγοραστές έχουν μικρά κέρδη. Τα μικρά κέρδη δημιουργούν κίνητρα για επίτευξη χαμηλότερων τιμών 

στις προμήθειες υλικών και πρώτων υλών.

• Οι αγοραστές έχουν πλήρη πληροφόρηση. Στην περίπτωση που οι αγοραστές έχουν πλήρη γνώση των 

συνθηκών ζήτησης των πραγματικών τιμών αγοράς και του κόστους παραγωγής τότε είναι σε θέση να 

ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στην επιχείρηση απ' ότι εάν η πληροφόρησή τους είναι φτωχή. Με πλήρη 

πληροφόρηση, ο αγοραστής μπορεί να είναι σίγουρος ότι επιτυγχάνει τις καλύτερες δυνατές τιμές και επίσης 

είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα παράπονα της επιχείρησης ότι με τέτοιες τιμές κινδυνεύει η βιωσιμότητά 

της.

ΠΗΓΗ: Ευθύμογλου Π., επιχειρησιακή Στρατηγική (Τεύχος Α), Θεοσαλονίκη, 1990, σελ. 30-32.

ύπαρξης της έντασης του ανταγωνισμού μεταξύ των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Οι 

μορφές τις οποίες παίρνει ο ανταγωνισμός μεταξύ των υφιστάμενων επιχειρήσεων 

συνήθως είναι ο ανταγωνισμός στις τιμές η εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά, 

η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, η καλύτερη εξυπηρέτηση, οι 

διαφημιστικές καμπάνιες η παροχή εγγυήσεων κ.λπ.

Η ένταση αυτή του ανταγωνισμού οδηγεί τον βιομηχανικό κλάδο στο σύνολό του 

σε απώλεια κερδών καθώς οι ανταγωνιστές αγωνίζονται για την απόκτηση κάποιου 

πλεονεκτήματος. Όταν ο ανταγωνισμός αυτός προκαλεί μείωση της τιμής του 

προϊόντος τότε είναι σχεδόν σίγουρο ότι, αν και κάποια από τις ανταγωνιζόμενες 

επιχειρήσεις θα είναι ενδεχομένως κερδισμένη, ο βιομηχανικός κλάδος στο σύνολό 

του θα έχει χαμηλότερη οικονομική απόδοση.

Για τον λόγο αυτό η αντιμετώπιση από την επιχείρηση των ανταγωνιστών της δεν 

πρέπει να σημαίνει πάντοτε προσπάθεια εξόντωσής τους. Αντίθετα, μια μακροχρόνι

α αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης απαιτεί την ύπαρξη ισχυρών ανταγω

νιστών. Έχοντας του κατάλληλους ανταγωνιστές μια επιχείρηση πρέπει να 

βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση, ώστε να απολαμβάνει υψηλότερα κέρδη, και να
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δημιουργεί αποτελεσματικότερους φραγμούς και εμπόδια εισόδου από ότι θα 

πετύχαινε μόνη της. Η στρατηγική αντιμετώπιση του ανταγωνισμού στην 

περίπτωση αυτή επιβάλλει να ξέρουμε πότε πρέπει να ανταγωνιζόμαστε και πότε 

και πώς να συνεργαζόμαστε με τους ανταγωνιστές μας για την επίτευξη κοινών 

στόχων.

Ποια είναι όμως η ένταση του ανταγωνισμού; Που βασίζεται ο ανταγωνισμός; Είναι 

δυνατόν να αυξηθεί ή να μειωθεί η ένταση του ανταγωνισμού; Πως μπορεί να 

μειωθεί η ένταση του ανταγωνισμού προς όφελος της επιχείρησης; Όλες αυτές οι 

ερωτήσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη στην διαμόρφωση της στρατηγικής 

ανταγωνισμού και κατ' επέκταση στην αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση 

του κεφαλαιακού προϋπολογισμού μιας επιχείρησης. Στον Πίνακα 4-3 
παρουσιάζονται συνοπτικά οι σημαντικότεροι παράγοντες, η αλληλεπίδραση των 

οποίων διαμορφώνει το ανταγωνιστικό κλίμα μέσα σε ένα βιομηχανικό κλάδο.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
Οικονομική Αποδοςη των Επιχειρήσεων

Η συνδυασμένη επίδραση των παραπάνω παραγόντων ανταγωνισμού προσδιορίζει 

την ικανότητα των επιχειρήσεων να επιτύχουν, κατά μέσο όρο, ποσοστά απόδοσης 

των επενδεδυμένων κεφαλαίων τους μεγαλύτερα από το κόστος κεφαλαίου. Ο 

βαθμός της επίδρασης αυτής διαφέρει από αγορά σε αγορά και μεταβάλλεται 

διαχρονικά καθώς οι αγορές εξελίσσονται. Το αποτέλεσμα είναι ότι όλες οι αγορές 

δεν προσφέρουν τις ίδιες δυνατότητες για επίτευξη υψηλής οικονομικής απόδοσης. 

Στις αγορές όπου οι παράγοντες ανταγωνισμού είναι ευνοϊκοί, πολλές επιχειρήσεις 

είναι σε θέση να πραγματοποιούν ελκυστικά κέρδη. Αντίθετα, στις αγορές στις 

οποίες ασκείται ισχυρή πίεση από έναν ή περισσότερους παράγοντες ανταγωνισμού, 

οι οικονομικές αποδόσεις είναι χαμηλές παρά τις οποιεσδήποτε καλές προσπάθειες 

των επιχειρήσεων να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση.

Η οικονομική απόδοση των επιχειρήσεων σχετίζεται με την δομή της αγοράς και όχι 

με το πώς φαίνεται το προϊόν ή με το κατά πόσο το προϊόν αυτό ενσωματώνει 

υψηλή ή χαμηλή τεχνολογία. Είναι δυνατόν πολλές επιχειρήσεις να είναι πολύ 

αποδοτικές σε συμβατικές αγορές, ενώ αντίθετα να μην μπορούν να επιτύχουν 

ικανοποιητικά κέρδη σε αγορές σύγχρονων και υψηλής τεχνολογίας προϊόντων. Οι 

παράγοντες ανταγωνισμού προσδιορίζουν την οικονομική απόδοση των επιχειρήσε

ων γιατί, όπως σημειώνει ο Porter, επηρεάζουν την τιμή του προϊόντος το κόστος 

παραγωγής του και τον όγκο των απαιτούμενων επενδύσεων, δηλαδή όλα τα στοι-
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Οι ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

0 Αριθμός των Ανταγωνιστών

0 μεγάλος αριθμός ανταγωνιστών ή ανταγωνιστές με ισοδύναμο μέγεθος οδηγούν σε υψηλό ανταγωνισμό. Από 

την άλλη πλευρό, ο μικρός αριθμός ανταγωνιστών ή η κυριαρχία της αγοράς από μια ή μερικές επιχειρήσεις 

μειώνουν την ένταση του ανταγωνισμού.

Ο Ρυθμός τής Ανάπτυξης του Κλάδου

Ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου παρέχει πλήθος ευκαιριών για την ανάπτυξη πολλών επιχειρήσεων, ενώ ο 

χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου, ιδίως όταν τα προϊόντα βρίσκονται στην φάση της ωρίμανσης εντείνει 

τον ανταγωνισμό για την απόκτηση ή την διατήρηση των μεριδίων αγοράς.

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η' ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Εάν οι αγοραστές θεωρούν ότι το προϊόν είναι ομοιογενές τότε η επιλογή τους βασίζεται μόνο στην τιμή και στην 

ποιότητα της εξυπηρέτησης με αποτέλεσμα την παρουσία πιέσεων για έντονο ανταγωνισμό στους τομείς αυτούς. 

Η διαφοροποίηση του προϊόντος ή η παρουσία υψηλού κόστους μετακίνησης από προμηθευτή σε προμηθευτή 

δημιουργεί στεγανά που μειώνουν την ένταση του ανταγωνισμού, δεδομένου ότι οι αγοραστές έχουν προτιμήσεις 

και δείχνουν αφοσίωση σε συγκεκριμένους προμηθευτές.

ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Όταν υπάρχει πλεόνασμα παραγωγικής δυναμικότητας η παρουσία υψηλού σταθερού κόστους δημιουργεί πιέσεις 

στις επιχειρήσεις να αυξήσουν τον ρυθμό παραγωγής τους και να διαθέσουν το προϊόν σε μειωμένες τιμές. Ο 

ανταγωνισμός είναι επίσης έντονος στην περίπτωση που το κόστος αποθήκευσης του προϊόντος που ήδη έχει 

παραχθεί είναι μεγάλο. Οι επιχειρήσεις θα προτιμούν να διαθέτουν το προϊόν αυτό έστω και σε μειωμένες τιμές 

παρά να το αποθηκεύσουν.

Το Επίπεδο τής Παραγωπκης Δυναμικότητας

Στην περίπτωση που λόγω οικονομιών κλίμακας η πρόσθετη παραγωγική δυναμικότητα πρέπει να εγκατασταθεί σε 
μεγάλα μεγέθη, η προσθήκη της δυναμικότητας αυτής είναι πιθανόν να διαταράξςι βραχυχρόνια την ισορροπία 

προσφοράς - ζήτησης. Ο κίνδυνος παρουσίας πλεονάσματος παραγωγικής δυναμικότητας αυξάνει τον ανταγωνισμό 

με αποτέλεσμα την μείωση των τιμών.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΕΞΟΔΟΥ

Τα εμπόδια αυτά μπορεί να αναφέρονται στην ύπαρξη εξειδικευμένου πάγιου εξοπλισμού που δεν μπορεί να 

αξιοποιηθεί σε εναλλακτικές χρήσεις στο υψηλό κόστος εξόδου λόγω π.χ. του κόστους αποζημίωσης του 

προσωπικού, στις στρατηγικές συσχετίσεις μεταξύ των προϊόντων της επιχείρησης σε όρους "εικόνας προϊόντος", 

ικανότητας μάρκετινγκ, πρόσβασης σε χρηματοδοτικές πηγές κ.λπ., σε διάφορους συναισθηματικούς λόγους και σε 

κυβερνητικούς και άλλους κοινωνικούς περιορισμούς. Όταν τα εμπόδια εξόδου είναι υψηλά, είναι πιθανό να 

υπάρχει πλεόνασμα παραγωγικής δυναμικότητας και ένταση ανταγωνισμού.

ΠΗΓΗ: Ευθύμογλου Π., Επιχειρησιακή Στρατηγική (ΤεύχοςΑ), Θεσσαλονίκη, 1990, σελ. 35-36.
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χεία που προσδιορίζουν την αποδοτικότητα των επενδύσεων αυτών. Ειδικότερα, η 

δύναμη των αγοραστών επηρεάζει την τιμή που οι επιχειρήσεις μπορούν να 

καθορίσουν. Η ίδια επίδραση ασκείται και από τις απειλές των υποκατάστατων. Η 

δύναμη των αγοραστών μπορεί επίσης να επηρεάσει το κόστος και το ύψος των 

επενδύσεων γιατί ένας ισχυρός αγοραστής ζητά εξυπηρέτηση υψηλής ποιότητας. Η 

διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών προσδιορίζει το κόστος των πρώτων 

υλών και των άλλων εισροών. Η ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ υφιστάμενων 

επιχειρήσεων επηρεάζει τις τιμές όπως επίσης και το κόστος που αναφέρεται στον 

ανταγωνισμό τους, σε τομείς όπως ο τεχνικός εξοπλισμός, η ανάπτυξη προϊόντων, 

η διαφήμιση και η προώθηση των πωλήσεων. Τέλος, η απειλή εισόδου νέων 

ανταγωνιστών στην αγορά θέτει όρια στις τιμές και διαμορφώνει το ύψος των 

επενδύσεων που απαιτούνται για τη μείωση του ενδιαφέροντος εισόδου στην 

αγορά των νέων επιχειρήσεων.

Μέσα σ' αυτό το γενικό πλαίσιο των πέντε παραπάνω παραγόντων ανταγωνισμού 

θα πρέπει να παίρνονται οι στρατηγικές αποφάσεις και να υλοποιούνται με την 

ανάληψη των απαραίτητων επενδύσεων. Το πλαίσιο για κάθε μια επιχείρηση και 

γενικότερα για κάθε βιομηχανικό κλάδο, όπως κρίνεται παραπάνω, είναι 

διαφορετικό και γι' αυτό η στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθεί η κάθε 

επιχείρηση θα εξαρτηθεί από ολόκληρη την δομή του βιομηχανικού κλάδου. Έτσι, 

ένα από τα πρώτα βήματα κατά το στάδιο του στρατηγικού σχεδιασμού, και στην 

συνέχεια του προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, θα πρέπει να είναι η 

εξέταση της δομής του βιομηχανικού κλάδου με αντικειμενικό σκοπό την 

τοποθέτηση της επιχείρησης στο ανταγωνιστικό ή άμεσο εξωτερικό περιβάλλον της. 

Η ισχυρότερη από τις παραπάνω δυνάμεις καθορίζει την δυνατότητα δημιουργίας 

κερδών και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία στην διαχείριση του κεφαλαιακού 

προϋπολογισμού.
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g
ο εσωτερικό περιβάλλον αποτελείται από μεταβλητές, τις 

δυνάμεις και αδυναμίες (strengths and weaknesses), οι οποίες 

δεσπόζουν στο εσωτερικό της επιχείρησης, αλλά που όμως δεν 

υπόκεινται στον βραχυπρόθεσμο έλεγχο της διοίκησης. Οι 

μεταβλητές αυτές διαμορφώνουν το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας της 

επιχείρησης και περιλαμβάνουν την δομή, την κουλτούρα και τους πόρους 

της επιχείρησης.

Δομή (structure) είναι ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένη η επιχείρηση 

από την άποψη της επικοινωνίας, της εξουσίας (ή δικαιοδοσίας) και της ροής 

της εργασίας. Συνήθως, η δομή παριστάνεται γραφικά με την μορφή ενός 

οργανογράμματος.

Κουλτούρα (culture) είναι το σύνολο των πεποιθήσεων, προσδοκιών και 

αξιών που μοιράζονται τα μέλη μιας επιχείρησης. Τυπικά, στο εσωτερικό 

κάθε επιχείρησης αναδύονται οργανωσιακές νόρμες που προσδιορίζουν το 
μοντέλο της αποδεκτής συμπεριφοράς το οποίο θα πρέπει να υιοθετείται 

από όλα τα μέλη της επιχείρησης, από την ανώτερη διοίκηση έως το 

χαμηλότερο εργατικό προσωπικό.

Πόροι (resources) είναι τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν την "πρώτη 

ύλη" για την παραγωγή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της επιχείρησης. 

Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία περιλαμβάνουν τις δεξιότητες, δυνατότητες 

και διοικητικές ικανότητες των ανθρώπων, καθώς και τα χρηματικά κεφάλαια 

και τις εργοστασιακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται υπό την κατοχή της 

επιχείρησης. Πρωταρχικός σκοπός της στρατηγικής μιας επιχείρησης είναι να 

συνδυάσει αυτές τις εσωτερικές μεταβλητές ώστε να προσφέρει στην 

επιχείρηση ένα διακριτικό πλεονέκτημα (distinctive advantage) κατ' αρχήν,
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το οποίο στη συνέχεια θα την βοηθήσει να αποκτήσει ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα (sustainable competitive advantage), και να εξασφαλίσει έτσι υψηλά 

κέρδη.

Το Εργατικό Δυναμικό

Ένας παράγοντας ο οποίος πραγματικά αγνοείται από την βιβλιογραφία που 

ασχολείται με θέματα προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, αλλά είναι 

πιθανότατα ο πιο σημαντικός, είναι οι εργαζόμενοι. Το όχημα που μεταφέρει ένα 

επενδυτικό σχέδιο από την γέννηση στην εφαρμογή και τελικά στον απολογισμό, 

μπορεί να συνοψιστεί σε δυο μόνον λέξεις: εργατικό δυναμικό. Οι περισσότερες 

επιχειρήσεις ισχυρίζονται ότι οι εργαζόμενοί τους είναι το πιο σπουδαίο περιουσιακό 

τους στοιχείο. Ωστόσο, η ανάπτυξη των ικανοτήτων (ή δυνατών σημείων) μιας 

επιχείρησης μέσα από την συνεχή εκπαίδευση και βελτίωση των εργαζομένων, δεν 

έχει ποτέ αναγνωριστεί, αλλά και ούτε αξιολογηθεί, από τις διοικήσεις των 

επιχειρήσεων σαν μια μορφή επένδυσης. Τουναντίον, τέτοιες μορφές οργανωσια- 

κής προόδου αντιμετωπίζονται σαν δαπάνες που θα πρέπει να περικοπούν, και 

αποτελούν το πρώτο και εύκολο θύμα σε περιόδους οικονομικής κρίσης ή 

στενότητας κεφαλαίων1.

Οι διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις με τις έμφυτες αντιληπτικές προκαταλήψεις ή 

προδιαθέσεις (perceptual biases) των συμμετεχόντων, αποτελούν τους συνεχής 

συνδέσμους μέσω των οποίων η διαδικασία προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου 

κεφαλαίου ρέει. Κάθε άτομο μέσα σε μια επιχείρηση έχει την προσωπική του 

αντίληψη για το περιβάλλον γύρω από την επιχείρηση. Επιπλέον, τα μεσαία 

στελέχη έχουν αντιληπτικές προκαταλήψεις ως προς το πώς αντιλαμβάνονται την 

ανώτερη διοίκηση και το προσωπικό της παραγωγής. Κατά παρόμοιο τρόπο, η 

ανώτερη διοίκηση έχει τις δικές της αντιλήψεις για όλα τα κατώτερα επίπεδα της 

ιεραρχίας όπως επίσης και το προσωπικό της παραγωγής έχει τις αντιλήψεις του για 

τα διοικητικά επίπεδα που προΐστανται ιεραρχικά.

Αυτές οι αντιληπτικές προκαταλήψεις επηρεάζουν μόνιμα ολόκληρη την διαδικασία, 

από την γέννηση της πρότασης για μια επένδυση, έως τον απολογισμό που 

ακολουθεί την πραγματοποίηση της επένδυσης. Εάν, για παράδειγμα, το προσωπικό 

της παραγωγής μιας επιχείρησης σκέφτεται να θέσει μια επενδυτική πρόταση, αλλά

1 Tyrrall D. Ε., Discounted Cash How: Rational Calculation or Psychological Crutch?, Management Accounting (U.K.), Τόμος 76, 
N° 2, Φεβρουάριος 1998, σελ. 47.
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εκλαμβάνει, δικαίως ή αδίκως την διοίκηση ως αρνητική απέναντι στην πρόταση, 

είναι πιθανόν ότι αυτή θα αναβληθεί. Αν όμως παρά την αντίθεση της διοίκησης 

αποφασιστεί η προώθηση της πρότασης το πιο πιθανό είναι να λειτουργήσουν 

ανεπίσημες διαδικασίες με σκοπό να εντοπίσουν τις αντίθετες απόψεις και τελικά να 

προσπαθήσουν βαθμιαία να τις επηρεάσουν. Η συνεχής επιρροή που ασκούν το 

εργατικό προσωπικό και οι έμφυτες προσωπικές τους προκαταλήψεις τα 

συστήματα αξιών τους και η κοινωνική τους εξάρτηση, αποτελούν συνεπώς ένα 

παράγοντα του οποίου η σπουδαιότητα μέσα σε ολόκληρη την διαδικασία του 

προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου δεν θα πρέπει να παραβλέπεται.

Ο ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ένα επίμαχο θέμα σχετικά με την διαδικασία προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου 

κεφαλαίου, είναι η ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο καταμερισμός των πόρων για 

την πραγματοποίηση διάφορων επενδυτικών προτάσεων που προέρχονται από τα 

τμήματα μιας επιχείρησης Στην περίπτωση αυτή, η αναπόφευκτη ύπαρξη της αβε

βαιότητας που κρύβεται πίσω από κάθε επενδυτική πρόταση, καθιστά απαραίτητη 

την υιοθέτηση, από την πλευρά της διοίκησης ενός στρατηγικού προϋπολογισμού 

επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου. Αν δεν υπήρχε η αβεβαιότητα, τότε μια επιχείρηση 

θα αποδεχόταν όλες εκείνες τις επενδυτικές προτάσεις που αποφέρουν αποδόσεις 

μεγαλύτερες από το κόστος κεφαλαίου. Η αβεβαιότητα δημιουργεί την ανάγκη 

κατανομής των πόρων στα διάφορα τμήματα, όταν μάλιστα το συνολικό ποσό που 

καταμερίζεται είναι λιγότερο από αυτό που απαιτεί ένα τμήμα ή αλλιώς όταν οι 

επενδυτικές ευκαιρίες είναι περισσότερες από όσα είναι το διαθέσιμα κεφάλαια. 

Γνωρίζοντας την ύπαρξη τόσο της σκόπιμης προκατάληψης (intentional bias), όσο 

και της μη σκόπιμης προκατάληψης ή προδιάθεσης (unintentional bias) στην 

προετοιμασία κάθε επενδυτικής πρότασης καμία πρόταση δεν θα πρέπει να γίνεται 

αποδεκτή πριν τον σχετικό έλεγχο, μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας καταμερισμού 

των πόρων της επιχείρησης για επενδυτικές προτάσεις Ένας αντικειμενικός τρόπος 

αντιμετώπισης αυτής της προκατάληψης είναι η χρήση πληροφοριών σχετικά με 

την επιτυχία των προηγούμενων επενδυτικών προτάσεων ενός τμήματος της επιχεί

ρησης. Οι προηγούμενες επιδόσεις του τμήματος αυτού, και κατ' επέκταση η συνει

σφορά του στην αύξηση της αξίας της επιχείρησης θα αποτελέσει την βάση κατα

μερισμού, τουλάχιστον ενός μέρους των επενδυτικών κεφαλαίων. Επιπρόσθετα, οι 

προηγούμενες επιδόσεις ενός τμήματος δείχνουν και το κατά πόσο αξιόπιστες ήταν
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οι επενδυτικές του προτάσεις στο παρελθόν. Το σπουδαιότερο όμως πλεονέκτημα 

αυτής της μεθόδου καταμερισμού, είναι ότι οι μάνατζερς την θεωρούν πιο δίκαιη 

από κάποια άλλη μέθοδο που θα στηρίζονταν αποκλειστικά στην υποκειμενική 

αξιολόγηση του μέλλοντος2.

Ο Carter σημειώνει ότι οι αποφάσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό επενδύσεων 

πάγιου κεφαλαίου λαμβάνονται με βάση ένα αριθμό κριτηρίων3:

"... η αντίληψη της διοίκησης για τα προσόντα του εισηγητή μιας επενδυτικής 
πρότασης (μορφωτικό υπόβαθρο, εκπαίδευση, εμπειρία κ.ά.) επηρεάζουν τα 
κριτήρια που θέτονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της πρότασης. Όχι μόνον οι 
αρετές της επενδυτικής πρότασης, αλλά και οι απαιτήσεις των κριτηρίων που θα 
πρέπει να ικανοποιήσει η πρόταση αυτή, εξετάζονται υπό το πρίσμα της 
προηγούμενης διαγωγής και επίδοσης αυτού που εισηγείται την πρόταση. Με άλλα 
λόγια, οι απαιτήσεις των κριτηρίων αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο η 
διοίκηση χειρίζεται την αβεβαιότητα- έτσι, όταν οι εισηγητές θεωρούνται σαν 
ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στην επιλογή επιτυχημένων επενδυτικών προτάσεων, τα 
κριτήρια γίνονται λιγότερο περιοριστικά.
. . . Στην ανασκόπηση των απαιτήσεων των κριτηρίων, η διοίκηση προνοεϊ για το 
μέγεθος της επίδρασης που έχει μια επένδυση στην επιχείρηση, οπότε, επενδυτικές 
προτάσεις που θα επέφεραν μικρή ζημιά εάν αποτύγχαναν, υπόκεινται σε λιγότερο 
αυστηρή εξέταση από εκείνες τις επενδυτικές προτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν την επιχείρηση στην πτώχευση".

Ο Επιχειρησιακός Κώδικας Ηθικής

Ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι πιθανότατα και το σημαντικότερο για την δυναμικά 

μεταβαλλόμενη κοινωνία όπου ζούμε, είναι η ιδέα ενός επιχειρησιακού κώδικα 

ηθικής. Η ανάπτυξη ενός κώδικα ηθικής μέσα σε μια επιχείρηση, προάγει την ηθική 

συμπεριφορά διότι:

• διευκρινίζει τις προσδοκίες της επιχείρησης αναφορικά με την συμπεριφορά των 
εργαζομένων της, και

• δηλώνει ότι η επιχείρηση περιμένει από τους εργαζόμενους να αναγνωρίσουν 

τις ηθικές διαστάσεις των αποφάσεων και πράξεών τους.

Ο Moeller είχε γράψει σχετικά με αυτό το θέμα ότι:
"... οι κώδικες ηθικής αποδεικνύονται συχνά πιο αποτελεσματικοί από τους 
Κρατικούς κανονισμούς όσον αφορά την πρόληψη κινδύνων, την βελτίωση 
(εξανθρωπισμό) του εργασιακού χώρου και την αύξηση της παραγωγικότητας."

2 Bierman Η., Jr., Strategic Capital Budgeting, Financial Executive, Τόμος 47, N° 4, Απρίλιος 1979, σελ. 22-24.

3 Carter E. E., The Behavioral Theory of the Firm and Top-Levei Corporate Decisions, Administrative Science Quarterly, Δεκέμβριος 
1971, οελ. 426 [από το άρθρο Myopia, Capital Budgeting and Decision Making (financial Management, Τόμος 11, N° 3, Φθινόπω
ρο 1982, οελ. 6-19) του Pinches E. G.].
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αποδίδοντας την δυσκολία που συναντά ο σύγχρονος νομοθέτης στην θέσπιση 

νόμων για την πρόληψη ανήθικων πρακτικών, στον δυναμισμό των σημερινών 

αλλαγών4.

Οι διαδικασίες προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου που αναλαμβάνο

νται σε συμφωνία με έναν επιχειρησιακό κώδικα ηθικής, θα πρέπει να προάγουν τις 

αλλαγές συμπεριλαμβανομένων αυτών της προηγμένης τεχνολογίας για το όφελος 

όχι μόνον του ίδιου του οργανισμού, αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας. Κατά 

γενική ομολογία, ένας επιχειρησιακός κώδικας ηθικής διαμορφώνει και διαμορφώνε

ται από το εξωτερικό περιβάλλον (κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, νομικό). Η 

επιρροή αυτή έχει την μορφή αμφίδρομων αλληλεπιδράσεων.

Οι "Πολίτικες” Επιδιώξεις των Μανατζερς

Μια ιδιαίτερη πτυχή της αλληλεπίδρασης των ανθρώπων μέσα σε μια επιχείρηση, 

είναι η ύπαρξη ενός είδους "πολιτικής" συμπεριφοράς των μάνατζερς 

(organizational politics). Η συμπεριφορά αυτή είναι υπεύθυνη για τις ενεκδήλωτες 

"πολιτικές" προθέσεις πίσω από τα σχέδια ή τις προτάσεις ενός μάνατζερ, που σκο

πό έχουν την επιδίωξη του προσωπικού του συμφέροντος μέσα στην επιχείρηση, 

εν όψη πραγματικών ή φανταστικών αντιρρήσεων ή αντιπαραθέσεων5. Η γνώση 

της ύπαρξης μια τέτοιας συμπεριφοράς στο εσωτερικό μιας επιχείρησης είναι κρίσι

μης σημασίας για την επιτυχία οποιουδήποτε επενδυτικού προγράμματος.

Με σκοπό την μείωση αυτής της αρνητικής συμπεριφοράς αυτό που προτείνεται 

συνήθως είναι διευθέτηση των αντιθέσεων και αποφυγή συγκάλυψης αυτών. Ένας 

άλλος τρόπος μείωσης μιας τέτοιας συμπεριφοράς είναι η ύπαρξη και χρήση ενός 

ανοικτού και αποτελεσματικού συστήματος επικοινωνίας — αν και μια τέτοια 

πρόταση θα κινδύνευε να θεωρηθεί αφελής δεδομένου ότι πολλά ιεραρχικά 

επίπεδα σε μια επιχείρηση πιστεύουν ότι αντλούν ιδιαίτερη δύναμη από την τακτική 

τους να αποκρύπτουν πληροφορίες. Παρ’ όλα αυτά όμως μια τέτοια συμπεριφορά 

θεωρείται ως αρνητική και πιθανότατα καταστροφική για την επιχείρηση, γι' αυτό 

και συστήνεται μια ανοικτή και αποτελεσματική επικοινωνία. Ένα τέτοιο σύστημα 

επικοινωνίας θα πρέπει να περιλαμβάνει αμφίδρομη ροή πληροφοριών και να

4 Moeler C., Corporate Codes of Ethics: A Review, Management Review, Σεπτέμβριος 1980, σελ. 60-62 [από το άρθρο 
Environmental Context of Capital Expenditure Budgeting in Business Firms (The Australian Accountant, Τόμος 53, N°9, 
Οκτώβριος 1983, σελ. 650) της Greenwell Μ.].

5 Murray C. και Gandz J., Games Executives Play: Politics at Work, Business Horizons, Δεκέμβριος 1980, σελ. 11-33 [από το 
άρθρο Environmental Context of Capital Expenditure Budgeting in Business Firms (The Australian Accountant, Τόμος 53, N° 9, 
Οκτώβριος 1983, σελ. 651) της Greenwell Μ.].
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περιβάλλεται τόσο από επίσημους όσο και από ανεπίσημους κανόνες. Επιπρόσθετα, 

θα πρέπει να προάγει την ανταλλαγή πληροφοριών ζωτικής σημασίας η οποία είναι 

απαραίτητη για την αποτελεσματική λειτουργία και ολοκλήρωση των διαφορετικών 

ομάδων που απαρτίζουν μια επιχείρηση.

Για το ίδιο θέμα, ο Bower δηλώνει6:
"Οι θεωρητικοί συχνά έχουν την τάση να θεωρούν την ανάμιξη των μάνατζερς στον 

προϋπολογισμό επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, ως μια πηγή προκατάληψης. Αυτό 

κυρίως συμβαίνει διότι μια τέτοια ανπμετώπιση θεωρεί το πρόβλημα των μάνατζερ 

σαν στατικό. Οι θεωρητικοί δεν αντιλαμβάνονται το πρόβλημα που αντιμετωπίζει 

ένας ορθολογικός μάνατζερ όπως ο ίδιος το αισθάνεται όταν αναλαμβάνει ένα 

επενδυτικό πρόγραμμα. Συνήθως πολλές επενδυτικές προτάσεις ανταγωνίζονται για 

χρηματοδότηση μέσα σε μια επιχείρηση, με αποτέλεσμα οι μάνατζερς να 

ανταγωνίζονται για τις ίδιες θέσεις. Την ίδια στιγμή αυτοί οι μάνατζερς, εκτός από 

ανταγωνιστές, είναι φίλοι και συνάδελφοι. Είτε το επιθυμούν, είτε όχι, θα πρέπει να 

ζήσουν μαζί για μια δεκαετία ή και περισσότερο. Ενώ μερικές μόνον επενδύσεις είναι 

τεχνικά ή οικονομικά αλληλοεξαρτώμενες, όλες οι επενδύσεις είναι οργανωσιακό 

αλληλοεξαρτώμενες.

Είναι δύσκολο για έναν μάνατζερ να προβεί σε μια ωφέλιμη γι' αυτόν ενέργεια, 

χωρίς να βλάψει κάποιον άλλον. Μια πετυχημένη επενδυτική πρόταση, για 

παράδειγμα, πληγώνει εκείνους τους μάνατζερς που δεν είναι το ίδιο πετυχημένοι 

και αυτά φαίνεται στην κριτική τους ή στην δουλειά τους Σε ένα ανταγωνιστικό 

κόσμο, κάθε τι που αναδεικνύει κάποιον ως νικητή, συνήθως καθορίζει, ως 

συνεπαγόμενη παρενέργεια, και τον χαμένο.

Βιομηχανικές Σχεςεις: Η Διοίκηση και οι Εργαζόμενοι

Ένας άλλος παράγοντας στον οποίο θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας 

είναι ο χώρος των βιομηχανικών σχέσεων (industrial relations). Η διοίκηση πρέπει 

να αναλογιστεί σοβαρά τον αντίκτυπο που θα έχει ο προϋπολογισμός επενδύσεων 

πάγιου κεφαλαίου της επιχείρησης πάνω στο προσωπικό. Οι τακτικές συσκέψεις με 

αντιπροσώπους του εργατικού σωματείου θα πρέπει να ενθαρρύνονται από πολύ 

νωρίς ίσως ακόμα και από την γέννηση μιας επενδυτικής πρότασης η οποία μπορεί 

στο άμεσο ή μακρινό μέλλον να έχει αντίκτυπο στο περιεχόμενο ή στις συνθήκες 

της εργασία. Αυτή η στενή σχέση συνεργασίας θα μπορούσε να συνεισφέρει στην 

δημιουργία ενός θετικού διαπραγματευτικού κλίματος ανάμεσα στο σωματείο και 

στην διοίκηση μιας επιχείρησης και να προάγει την ευαισθητοποίηση της διοίκησης

6 Bower J. L., Managing the Resource Allocation Process: A Study of Corporate Planning and Investment, Boston, Harvard Business 
School Press, 1986.
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απέναντι σε θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους (όπως π.χ. κατανόηση των 

αναγκών και των απαιτήσεων των εργαζομένων), ώστε να ελαχιστοποιήσει 

μελλοντικά την πιθανότητα καταφυγής σε πράξεις που θα έβλαπταν τον οργανισμό.
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Mepoi III: To Οικολογικό ΓΙκριηαλλον: ΙΊρος: μιλ Βιώσιμη Οικονομία

εχνικές όπως η προσομοίωση Monte Carlo, η ανάλυση σεναρίων, τα 

δέντρα αποφάσεων και η προεξόφληση των χρηματορροών, τυγχάνουν 

ευρείας εφαρμογής στον επιχειρηματικό κόσμο προκειμένου για 

αποφάσεις που αφορούν την διαχείριση του κεφαλαιακού προϋπολογι

σμού. Οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις θα το θεωρούσαν αδιανόητο να λά

βουν τόσο σημαντικές αποφάσεις χωρίς πρώτα να έχουν υπολογίσει τις πιθανές 

μελλοντικές χρηματορροές μιας επενδυτικής πρότασης. Παρά την ύπαρξη του κιν

δύνου και της αβεβαιότητας που σχετίζονται με την πρόβλεψη των πωλήσεων, τον 

ανταγωνισμό, το κόστος παραγωγής κ.ά., και τους μακρύς χρονικούς ορίζοντες που 

συνήθως τίθενται από τις επιχειρήσεις ο κίνδυνος και η αβεβαιότητα ενσωματώνο

νται τελικά ικανοποιητικά στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων.

Ωστόσο, οι τεχνικές αυτές δεν χρησιμοποιούνται για την λήψη επενδυτικών αποφά

σεων που αφορούν περιβαλλοντικό μηχανολογικό εξοπλισμό. Γενικά, οι εκλεπτυ

σμένες τεχνικές χρηματοοικονομικής ανάλυσης οι οποίες χρησιμοποιούνται κανονι

κά για γενικές επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου, δεν επιστρατεύονται στην περίπτωση 

εθελοντικών περιβαλλοντικών επενδύσεων. Αντίθετα, οι περιορισμοί στον προϋπο

λογισμό τέτοιων επενδύσεων είναι συνήθεις τα απαιτούμενα ποσοστά απόδοσης εί

ναι υψηλά, τα περιβαλλοντικά κόστη και οφέλη δεν εκτιμώνται πλήρως ενώ η μέ

θοδος που χρησιμοποιείται συνήθως είναι αυτή της περιόδου επανείσπραξης. Συ

χνά, η ανταπόκριση των επιχειρήσεων σε περιβαλλοντικά θέματα καθοδηγείται από 

τις απαιτήσεις της εκάστοτε περιβαλλοντικής νομοθεσίας ενώ δεν αναγνωρίζονται 

οι τεράστιες ευκαιρίες που δημιουργεί η προληπτική περιβαλλοντική διαχείριση1.

Η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

των δραστηριοτήτων τους προϋποθέτει την συνεργασία και δέσμευση της διοίκη- * 11

1 Epstein Μ. J. and Roy M-J, Environmental Management to Improve Corporate Profitability, Journal of Cost Management, Τόμος
11, N° 6, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1997, σελ. 27-28.

74



ΜΕΡΟΣ 111: 1 Ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 1ΙΗΡΙΡΑΛΛΟΝ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ηΙΟΣΙΜΗ (.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

σης και όλων των λειτουργικών τους τμημάτων, όπως είναι η λογιστική, η χρηματο

οικονομική, ο σχεδιασμός των προϊόντων και των διαδικασιών, η έρευνα και ανά

πτυξη, η διοίκηση παραγωγής το μάρκετινγκ κ.ά. Συνήθως αυτή είναι η πρώτη 

φορά που πολλές από αυτές τις ειδικότητες συναντώνται για να αποφασίσουν 

σχετικά με τον σχεδίασμά των προϊόντων, ώστε να μειώσουν την πιθανότητα αυτά 

να έχουν κάποια βλαβερή επίπτωση στο περιβάλλον. Ωστόσο, αυτές οι κοινές προ

σπάθειες με προσανατολισμό τον σχεδίασμά των προϊόντων, αποδεικνύονται 

επωφελείς τόσο για τα ίδια τα προϊόντα και τα κέρδη των επιχειρήσεων, όσο και για 

το περιβάλλον.

Συνήθως οι περιβαλλοντικές επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αποθαρρύνονται από 

βραχυπρόθεσμες λογιστικές τακτικές και τις ανταγωνιστικές επενδυτικές προτάσεις 

που επιζητούν χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα οι μάνατζερς να παραιτούνται από 

την ανάληψη κερδοφόρων βραχυπρόθεσμων επενδύσεων προς χάριν της αύξησης 

του τρέχοντος εισοδήματος. Για όλους τους λόγους που προαναφέρθηκαν, ο Marc 

Epstein και η Marie-Josee Roy προτείνουν μια διαδικασία ελέγχου των επενδύσεων 

πάγιου κεφαλαίου η οποία περιέχει ένα στάδιο τεχνικού, ένα περιβαλλοντικού και 

ένα χρηματοοικονομικού ελέγχου, έτσι ώστε να μας βοηθήσει να μελετήσουμε τις 

επιπτώσεις των επενδύσεων στα κέρδη μιας επιχείρησης στο παρόν και στο μέλλον. 

Η υιοθέτηση αυτής της διαδικασίας για την ανάληψη τόσο γενικών όσο και ειδικών 

(όπως είναι οι περιβαλλοντικές) επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, μπορεί να βελτιώ

σει την ανάλυση αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων και να οδηγήσει συνε

πώς στην λήψη των ορθών επενδυτικών αποφάσεων.

Το τρίτο Μέρος της παρούσας εργασίας ξεκινά με το 6° Κεφάλαιο όπου παρουσιά

ζονται μερικές εισαγωγικές έννοιες όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ 

γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο πρόβλημα της βιομηχανικής ρύπανσης και στις 

επιπτώσεις που έχουν τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων στο οικολογικό 

περιβάλλον.

Ακολουθεί το 7° Κεφάλαιο όπου γίνεται απολογισμός των νέων τάσεων που 

επικρατούν σήμερα στον επιχειρηματικό κόσμο, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής 

εγρήγορσης που χαρακτηρίζει την σύγχρονη επιχείρηση η οποία έχει στραμμένο το 

βλέμμα προς το μέλλον και επενδύει στην μακροχρόνια επιβίωσή της. Επίσης 

γίνεται μια σύντομη αναφορά στην ανερχόμενη και απαραίτητη επιστήμη της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης και στα νέα καθήκοντα της διοικητικής λογιστικής που 

διευρύνουν το πεδίο δράσης και ευθύνης της και της προσδίδουν έναν νέο 

χαρακτήρα, αυτόν της περιβαλλοντικής λογιστικής (environmental accounting).
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Το μοντέλο των Epstein και Roy καταλαμβάνει το κεντρικό και μεγαλύτερο τμήμα 

του 8ου Κεφαλαίου, όπου επίσης παρουσιάζεται και μια ανάλυση των επιπτώσεων 

του οικολογικού περιβάλλοντος στην λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης. 

Ακολουθεί το 9° Κεφάλαιο στο οποίο παραθέτουμε μια έρευνα που χρηματοδότησε 

η αμερικάνικη Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (Environmental Protection 

Agency) και διεξήγαγαν το 1995 ο Allen White και η Deborah Savage από το Tellus 

Institute της Βοστόνης, και η οποία είχε ως θέμα τον προϋπολογισμό περιβαλλοντι

κών επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στο δυσεπίλυτο πρόβλη

μα της ανίχνευσης και του επιμερισμού του περιβαλλοντικού κόστους.

Το τρίτο Μέρος κλείνει με το 10° Κεφάλαιο και την μελέτη μιας πραγματικής 

περίπτωσης (της αμερικάνικης εταιρίας Dow Chemical) η οποία αποκαλύπτει την 

αδυναμία της παραδοσιακής διοικητική λογιστικής να χειριστεί το πολύπλοκο θέμα 

του περιβαλλοντικού κόστους.
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Τι ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ;
Εννοια και Περιγραφή

Ό λα τα αγαθά ή ωφέλιμα στοιχεία που υπάρχουν στον κόσμο μας, 

ανάλογα με το αν μπορούμε να τα εκφράσουμε σε χρηματική 

αξία, τα χωρίζουμε σε δυο κατηγορίες: (α) εγχρήματα αγαθά 
(pecuniary goods), δηλαδή αγαθά που έχουν αγοραία χρηματική 

αξία και ζητούνται (ή προσφέρονται) στην αγορά σε ορισμένη τιμή (π.χ. το 

αυτοκίνητο, το σπίτι κ.τ.λ.) και (β) σε μη εγχρήματα αγαθά (non-pecuniary 

goods), τα οποία, ενώ είναι πολύτιμα για τον άνθρωπο (π.χ. ο καθαρός 

αέρας, η ηλιοφάνεια, το φυσικό τοπίο κ.λπ.), δεν εκφράζονται σε χρηματική 

αξία, γιατί δεν αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής στην αγορά και γι' αυτό 

δεν έχουν "δείκτη αξίας" (τιμή).

Πολλά από τα περιβαλλοντικά αγαθά (environmental goods), όπως το ήρεμο 

τοπίο, η ωραία θαλάσσια ακτή με ξανθή αμμουδιά και διαφανή νερά κ.λπ., 

αν και έχουν πολύτιμη βιολογική και οικονομική αξία για τον άνθρωπο και 

την κοινωνία, όπως και τα εγχρήματα αγαθά, δεν αποτελούν αντικείμενο 
συναλλαγής στην αγορά και γι' αυτό δεν εκφράζονται σε χρήμα, δηλαδή δεν 

έχουν αγοραία τιμή. Η έλλειψη μηχανισμού διαμόρφωσης χρηματικής τιμής 

για τα περιβαλλοντικά αγαθά δεν σημαίνει ότι η οικονομική αξία τους είναι 

μηδέν, ούτε βέβαια ότι η αξία αυτή είναι αστρονομική. Είναι δυνατόν, με 

ορισμένες γενικά αποδεκτές μεθόδους και παραδοχές, να αποτιμήσουμε, 

δηλαδή να "βάλουμε τιμή" στην αξία των περιβαλλοντικών αγαθών και να 

εκτιμήσουμε: (α) το κόστος από την απώλειά τους και (β) το όφελος από τη 

χρήση τους. Στο 8° Κεφάλαιο θα ασχοληθούμε εκτενέστερα με το θέμα της 

μετατροπής των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε χρηματικές μονάδες.

Τα περιβαλλοντικά αγαθά ανήκουν εξ ορισμού σε όλους και γι' αυτό μπορεί
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να θεωρηθούν και δημόσια ή συλλογικά αγαθά με την έννοια ότι ικανοποιούν τις 

ανάγκες του κοινωνικού συνόλου ή μιας ευρύτερης ομάδας ατόμων του κοινωνικού 

συνόλου (δήμου, κοινότητας γειτονιάς) στο παρόν ή στο διηνεκές.

Κάθε φορά που εκτελείται ένα επενδυτικό έργο σε μια τοποθεσία, χρησιμοποιεί 

φανερά ή μη φανερά, αρνητικά ή θετικά ορισμένα περιβαλλοντικά αγαθά που 

συνδέονται με το μακρο- και μικροπεριβάλλον της τοποθεσίας αυτής και ανήκουν 

στο κοινωνικό της σύνολο. Τα περιβαλλοντικά αγαθά αποτελούν συλλογική ή 

κοινωνική ιδιοκτησία και γι' αυτό η χρησιμοποίησή τους από οποιοδήποτε φορέα 

(επενδυτή, εταιρία κ.λπ.) απαιτεί την συγκατάθεση ή την συναίνεση ή/και αποπλη

ρωμή του κοινωνικού συνόλου ή της ομάδας που θίγεται από την χρήση τους.

Η εγκατάσταση ενός σχεδίου επένδυσης σε μιας επιλεγμένη τοποθεσία χρησιμοποιεί 

ή εμπλουτίζει ορισμένα από τα περιβαλλοντικά αγαθά της. Η αρνητική χρησιμοποίη

ση των περιβαλλοντικών αγαθών μιας περιοχής από το σχέδιο επένδυσης (αρνητική 

επίπτωση) ή ο εμπλουτισμός της περιοχής αυτής με ορισμένα παραγωγικά στοιχεία 

(θετική επίπτωση) πρέπει να αποτελούν σοβαρό αντικείμενο της συνολικής 

αξιολόγησης του σχεδίου επένδυσης.

Τα Επιμερους Στοιχεία του Περιβάλλοντος * •

Το συνολικό περιβάλλον περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα του κόσμου μας. Το 

περιβάλλον αυτό διακρίνεται σε διάφορες κατηγορίες:

• φυσικό ή οικολογικό περιβάλλον (φύση και ζώντες οργανισμοί),

• ανθρώπινο περιβάλλον (οι άνθρωποι ως ομάδες ή σύνολα),

• τεχνητό περιβάλλον (π.χ. τα έργα υποδομής),

• πολιτιστικό περιβάλλον (τα δημιουργήματα της πολιτιστικής κληρονομιάς),

• θεσμικό περιβάλλον (δηλαδή το σύνολο των θεσμών για την οργάνωση της 

κοινωνικής, πολιτικής κ.λπ. ζωής όπως είναι, λογουχάρη, η αρμονία των 

κοινοτικών σχέσεων σε μια περιοχή).

Όταν δημιουργείται μια βιομηχανική μονάδα, μπορεί να επιδράσει:

1. Στο οικοσύστημα και την οικολογική ισορροπία, δηλαδή στο οικολογικό 

περιβάλλον το οποίο επιτελεί τις βασικές λειτουργίες της ανακύκλωσης και της 

βιολογικής διαδικασίας αναπαραγωγής της ζωής όλων των ζώντων οργανισμών. 

Οικοσύστημα είναι γενικά η σχέση ενός ζώντος οργανισμού με το περιβάλλον 

του. Οικοσυστήματα είναι οι βιότοποι σε μια λίμνη ή κοιλάδα, οι ανθρώπινοι 

πληθυσμοί σε μια περιοχή, τα δάση ενός χωριού κ.λπ. Στο ευρύτερο οικοσύ-
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στημα περιλαμβάνονται κυρίως η ατμόσφαιρα (ο ατμοσφαιρικός αέρας), η ηλιο

φάνεια, οι βιότοποι, τα νερά (ποτάμια, λίμνες, πόσιμο νερό, βροχόπτωση, 

κ.λπ.), το έδαφος και υπέδαφος η πανίδα (όλα τα ζώα), η χλωρίδα (φυτά, δέ

ντρα, αγροτικές καλλιέργειες κ.λπ.), η θάλασσα και ο ενάλιος πλούτος (πλαγκ- 

τόν, αλιευτικά πεδία), τα τρόφιμα, οι πρώτες ύλες και οι φυσικοί ενεργειακοί 

πόροι, οι ιαματικές πηγές οι οικολογικές λειτουργίες της ανακύκλωσης κ.λπ.

2. Στο ανθρώπινο περιβάλλον, όπως είναι η υγεία του ανθρώπου, η αναπαραγωγή 

και θνησιμότητά του (δημογραφική εξέλιξη), η οργάνωση σε οικογένειες η 

οργάνωση σε οικισμούς (κοινότητες χωριά, πόλεις κ.λπ.), η επαγγελματική 

απασχόληση, η κατοικία (οικισμοί), η εκπαίδευση, η μετακίνηση από τόπο σε 

τόπο, ο χώρος αναψυχής κ.λπ.

3. Στο τεχνητό περιβάλλον, δηλαδή σ' όλα τα δημιουργήματα του ανθρώπου 

πάνω στην γη (υποδομή, κτίρια, εγκαταστάσεις δίκτυα παροχών, διαμόρφωση 

περιβάλλοντος χώρου, μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα, συγκοινωνιακά έργα, 

οικοδομικά συγκροτήματα, βιομηχανίες νοσοκομεία, ξενοδοχεία, σχολεία, εκ

παιδευτήρια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κ.λπ.).

4. Στο πολιτιστικό περιβάλλον, δηλαδή σ' όλα τα πολιτιστικά δημιουργήματα του 

ανθρώπου (αρχαιολογικούς ή ιερούς χώρους με μεγάλη ιστορική αξία, αρχαιό

τητες παραδοσιακούς οικισμούς λαϊκή αρχιτεκτονική, βυζαντινές εκκλησίες 

εθνικά και ιστορικά μνημεία, μουσεία), το αισθητικό τοπίο (προβολή της αξίας 

της ομορφιάς), τα σπήλαια μεγάλης σπηλαιολογικής αξίας κ.λπ.

5. Το θεσμικό περιβάλλον, που περιλαμβάνει κυρίως την διατήρηση των παραδο

σιακών αξιών της ζωής την αξία του πνεύματος της κοινότητας και της γειτο

νιάς την προβολή της αξίας της δημοκρατικής συμμετοχής κ.λπ.

Οι Κυριοτερες Ζημιογόνες Επιπτώσεις 
στο Περιβάλλον - Η Ρύπανση

Το περιβάλλον (οικολογικό-φυσικό, τεχνητό, πολιτιστικό και θεσμικό) δέχεται 

ορισμένες απειλές και προσβολές διάφορων διαβαθμίσεων, όπως διαταραχές (στην 

οικολογική ισορροπία, στον ήρεμο τρόπο ζωής κ.ά.), ασθένειες ή θανάτους (στους 

ζώντες οργανισμούς), υποβάθμιση, οχλήσεις (κοινωνικός τρόπος ζωής μιας γειτο

νιάς), αλλοίωση (π.χ. της σύνθεσης των τροφίμων), φθορές ή βλάβες (π.χ. σε μια 

βυζαντινή εκκλησία), καταστροφές ή απώλειες (π.χ. ενός αρχαιολογικού μνημείου), 

εξαφάνιση (π.χ. αφανισμός ενός σπάνιου είδους πτηνών) κ.λπ.
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Σχεδόν όλες αυτές οι ζημιογόνες επιπτώσεις αναφέρονται πια διεθνώς, κατά παρα

δοχή, με το γενικό όρο ρύπανση (pollution), που σημαίνει ότι ανθρώπινες ενέργειες 

ή υλικά και ουσίες προσβάλλουν ένα ή περισσότερα από τα διάφορα στοιχεία του 

περιβάλλοντος, προκαλώντας ζημιογόνες ή δυσάρεστες επιπτώσεις (διαταραχές, 

ασθένειες υποβάθμιση κ.λπ.). Έτσι π.χ. η εκροή μιας βλαβερής χημικής ουσίας από 

ένα εργοστάσιο στα νερά μιας λίμνης που καταστρέφει το βιότοπό της αποτελεί 

ρύπανση. Οι ουσίες που ρυπαίνουν ονομάζονται ρυπαντές και από την άποψη της 

μονιμότητας της επίδρασής τους διακρίνονται σε: (α) διαλυτούς αυτούς που 

βιολογικά εξαφανίζονται ή αφομοιώνονται (biodegradable), όπως π.χ. οι τροφές και 

το ξύλο, και (β) μη διαλυτούς αυτούς δηλαδή που δεν διαλύονται, όπως τα βαρέα 

πλαστικά και τα κουτιά αλουμινίου. Το περιβάλλον υφίσταται ισχυρή απειλή κυρίως 

από τους μη διαλυτούς ρυπαντές.

Η ρύπανση μπορεί να είναι: (α) μερική και προσωρινή ή (β) ολική και μόνιμη. Στην 

πρώτη περίπτωση το κόστος είναι χαμηλό, ενώ στην δεύτερη είναι πολύ υψηλό. 

Μια ειδική περίπτωση ρύπανσης είναι η μόλυνση η οποία αναφέρεται στην 

πρόκληση παθογόνων μικροοργανισμών στο περιβάλλον (π.χ. επικίνδυνες ασθένει

ες). Οι κυριότεροι ρυπαντές ή ζημιογόνες δράσεις είναι οι εξής: επιβλαβείς χημικές 

ουσίες ή αέρια (π.χ. διοξείδιο του θείου), απόβλητα (βιομηχανιών), σκόνες (ορυχεί

ων), οσμές καπνοί, θόρυβοι (ηχητική ρύπανση), συμφόρηση (κυκλοφοριακή), 

όχληση, απορρίμματα (μπάζα κ.λπ.), κ.ά.

Οι παραπάνω ρυπαντές προσβάλλουν το περιβάλλον (φυσικό-οικολογικό, 

ανθρώπινο, τεχνητό κ.λπ.) σε διάφορους βαθμούς προσβολής οι οποίοι τελικά 

προσδιορίζουν και το μέγεθος της ζημιάς ή δυσαρέσκειας που προκαλείται. Επομέ

νως το κόστος της ρύπανσης είναι συνάρτηση του βαθμού προσβολής του περιβάλ

λοντος.

Οΐ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
των Βιομηχανικών Σχεδίων Επένδυσης * •

Τα βιομηχανικά σχέδια επένδυσης προκαλούν επιπτώσεις σε όλες σχεδόν τις μορ

φές του περιβάλλοντος. Στην πράξη όμως οι κυριότερες αρνητικές επιπτώσεις των 

σχεδίων επένδυσης (περιβαλλοντικό κόστος) αναφέρονται:

• στους θανάτους ή ασθένειες ανθρώπων (π.χ. από ατμοσφαιρική ρύπανση),

• στην καταστροφή πολιτιστικών μνημείων (αρχαιότητες),

• στην διατάραξη της οικολογίας μιας περιοχής (ρύπανση υδάτων),

• στην μείωση της αγροτικής παραγωγής (κτηνοτροφία ή καλλιέργειες),
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• στην προσβολή του ευαίσθητου ελληνικού τοπίου (καταστροφή ωραίων ακτών 

και μείωση του τουρισμού),

• στην ρύπανση θαλάσσιων κόλπων (καταστροφή αλιευτικών πεδίων),

• στην κυκλοφοριακή ή βιομηχανική συγκέντρωση,

• στους θορύβους και την λειτουργία ορισμένων εγκαταστάσεων και δραστηριο

τήτων.

Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εγκατάσταση ενός σχεδίου επένδυσης 

μπορεί να είναι όμως και θετικές (περιβαλλοντικές ωφέλειες), όπως εμπλουτισμός 

της περιοχής με ένα παραγωγικό στοιχείο, παρουσίαση ενός αισθητικά ωραίου 

κτιρίου με μοντέρνα αρχιτεκτονική, δενδροφύτευση περιβάλλοντος χώρου, προ

σφορά πόρων από τον επενδυτή για την δημιουργία τοπικού μουσείου, ανάπλαση 

περιοχών, διάνοιξη ωραίων δρόμων, πεζοδρόμηση κ.λπ.

Όταν οι επιπτώσεις αναφέρονται σε εγχρήματα αγαθά, είναι δυνατόν να εκτιμήσου

με την αξία τους σε χρήμα. Όταν όμως οι επιπτώσεις αναφέρονται σε αγαθά που 

δεν έχουν εγχρήματη αξία, όπως τα περιβαλλοντικά αγαθά, πρέπει να κάνουμε 

κάποια αποτίμηση ή καταλογισμό, για να έχουμε ένα μέτρο του μεγέθους της 

σχετικής επίπτωσης.

Οι επιπτώσεις που είναι πρωτογενείς ή άμεσα αντιληπτές και μετρήσιμες δεν 

παρουσιάζουν προβλήματα στον αναλυτή/αξιολογητή (άμεσο κόστος). Υπάρχουν 

ωστόσο δευτερογενείς επιπτώσεις που δεν είναι άμεσα αντιληπτές ή μετρήσιμες 

ώστε να εμφανίζονται ιδιαίτερα προβλήματα κατά την αξιολόγηση των σχεδίων 

επένδυσης· αυτές είναι γνωστές ως εξωτερικές επιπτώσεις (externalities) και είναι 

δυο ειδών: (1) θετικές εξωτερικές οικονομίες π.χ. η δενδροφύτευση μιας άγονης 

έκτασης γύρω από ένα επενδυτικό έργο και (2) αρνητικές εξωτερικές οικονομίες ή 

αντιοικονομίες (diseconomies), όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση εξαιτίας ενός 

επενδυτικού έργου (έμμεσο κόστος).
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ:
Νεες Τάσεις και Προοπτικές

ι περισσότεροι διοικητικοί λογιστές είναι ενήμεροι των περιβαλ

λοντικών θεμάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις 

και τα οποία καλούνται να χειριστούν με υπευθυνότητα και 

προσοχή. Ορισμένοι από αυτούς έχουν ήδη αρχίσει να συμμετέ

χουν σε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες όπως για παράδειγμα:

• διασφαλίζοντας την συμμόρφωση των επιχειρήσεων με την νομοθεσία 

και τους κανονισμούς στο παρόν αλλά και στο μέλλον,

• ενσωματώνοντας περιβαλλοντικά θέματα στον σχεδίασμά της στρατηγι

κής και στην αξιολόγηση των επενδυτικών έργων,

• ενημερώνοντας το ευρύτερο κοινό για τις περιβαλλοντική δράση των 

επιχειρήσεων και τις προτεραιότητές τους στον τομέα αυτό,

• συμμετέχοντας σε περιβαλλοντικά προγράμματα (για αποδοτική εκμε

τάλλευση της ενέργειας μείωση των αποβλήτων κ.ά.), των οποίων οι 

στόχοι συνδέονται τόσο με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες όσο και 

με το περιβάλλον.

Επίσης τα τελευταία χρόνια η διοικητική λογιστική έχει αρχίσει να 

συμμετέχει στην ανάπτυξη και εφαρμογή διαφόρων βιομηχανικών προτύ

πων περιβαλλοντικής διαχείρισης όπως είναι τα BS7750, ISO 14000 και 

EMAS (EC Eco Management and Audit Scheme).

Εκείνοι οι διοικητικοί λογιστές που σκέφτονται προληπτικά για το μέλλον θα 

πρέπει να αναλάβουν ένα ενεργό ρόλο στην περιβαλλοντική διαχείριση μέσα 

σε μια επιχείρηση, καθώς έχουν να προσφέρουν σπουδαίες υπηρεσίες όπως 

συμβουλές για την διαμόρφωση της στρατηγικής και την αποτελεσματική 

εκμετάλλευση των πόρων.
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Η περιβαλλοντική διαχείριση απαιτεί αποτελεσματική:

• αναγνώριση των ευκαιριών για πιο αποδοτική εκμετάλλευση των πόρων μέσω 

της οικονομικής χρήσης, της ανακύκλωσης ή της επαναχρησιμοποίησης των 

υλικών

• μέτρηση της απόδοσης και αναφορά των περιβαλλοντικών δαπανών, υποχρεώ

σεων (liabilities) και εξοικονομήσεων από μειώσεις στα κόστη.

Νεες Τάσεις και Προοπτικές

Ο Jacques Santer, μιλώντας ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊ

κό Κοινοβούλιο στις 17 Ιανουάριου 1997, επεσήμανε ότι βιώσιμη ανάπτυξη1 

σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πετύχει τρεις στόχους:

• να μεταβεί με επιτυχία προς μια οικονομία πιο φιλική προς το περιβάλλον,

• να αποδείξει ότι οι οικονομικές επιδόσεις εξαρτώνται από την καλύτερη δυνατή 

εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, και τέλος

• να αποδείξει ότι η συνέχιση της προσπάθειας για την προστασία του περιβάλλο

ντος θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα εξασφαλίσει τη διατήρηση 

των θέσεων εργασίας σε άλλους τομείς.

Οι διακηρύξεις του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας προετοιμάζουν για τις 

αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ 

ταυτόχρονα παρακινούν τον επιχειρηματικό κόσμο να λάβει πλέον σοβαρά υπόψη 

του το πρόβλημα της οικολογικής ρύπανσης υπονοώντας ότι μεταξύ των πρωταρ

χικών στόχων μιας επιχείρησης θα πρέπει να είναι η προστασία και βελτίωση του 

περιβάλλοντος. Δεδομένου ότι το αύριο μας επιφυλάσσει έναν ακόμα πιο βιομηχα- 

νοποιημένο κόσμο από τον σημερινό, θα πρέπει κάθε επιχείρηση να αφυπνισθεί και 

να κινητοποιηθεί με σκοπό την βελτίωση των συναλλαγών της με το περιβάλλον.

Αν και ο επιχειρηματικός κόσμος σήμερα δέχεται σημαντικές πιέσεις από πολλές 

κατευθύνσεις εκείνες οι επιχειρήσεις που είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες 

εξετάζουν την απόδοσή τους στον τομέα αυτό και προχωρούν έγκαιρα στις 

αναγκαίες βελτιώσεις θα κερδίσουν μακροπρόθεσμα ένα σημαντικό πλεονέκτημα 

σε σχέση με τους λιγότερο ευαισθητοποιημένους ανταγωνιστές τους1 2. Οι 

επιχειρήσεις που καθυστερούν να λάβουν μέτρα, θα αντιμετωπίσουν αργά ή

1 Βιώσιμη ανάπτυξη (sustainable development), είναι η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε 
κίνδυνο την ικανότητα των μελλονπκών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες.

2 Gray R., Bebbington J. και Walters D., Accounting for foe Environment (The Greening of Accountancy, Part II), Paul Chapman 
Publishing, London U.K., 1993, σελ. 152.
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γρήγορα δυσκολίες στην προώθηση των προϊόντων τους, στην διάθεση των 

αποβλήτων, στην προσέλκυση κεφαλαίων, στην απόκτηση ασφάλισης στην 

συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο και στην προσέλκυση, πρόσληψη και διατήρηση 

του καλύτερου εργατικού δυναμικού.

Αλλά η ανησυχία για το μέλλον του περιβάλλοντος δεν θα πρέπει να βαραίνει μόνο 

τους βιομηχανικούς κύκλους. Η ορθολογική συνεργασία με το περιβάλλον είναι ένα 

πρόβλημα που ακουμπά την οικονομία σαν σύνολο, οπότε και θα πρέπει να υπάρχει 

μια σφαιρική οπτική του θέματος. Για παράδειγμα, η μείωση των αποβλήτων μέσα 

σε ένα βιομηχανικό-οικονομικό σύστημα θα πρέπει να ενθαρρύνεται είτε τα 

απόβλητα είναι αποτέλεσμα ατομικών δραστηριοτήτων είτε αποτέλεσμα λειτουργίας 

ενός ή περισσότερων εργοστασίων.

Τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί στους κόλπους της παγκόσμιας βιομηχανίας η ιδέα 

της βιομηχανικής οικολογίας. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται από πολλούς 

μηχανικούς κοινωνιολόγους και μάνατζερς και περικλείει την ανησυχία τους γύρω 

από την σωστή ενημέρωση και τις ορθολογικές αποφάσεις σχετικά με την 

οικονομική χρήση των πρώτων υλών, την μείωση των λυμάτων και την προστασία 

του περιβάλλοντος από την μόλυνση. Στην πράξη, βιομηχανική οικολογία σημαίνει 

ότι:

• όλα τα προϊόντα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με φιλικές προς το 

περιβάλλον διαδικασίες και

• τα παραπροϊόντα από την παραγωγική διαδικασία μιας βιομηχανικής μονάδας 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν πρώτη ύλη στην παραγωγική διαδικασία μιας 

άλλης βιομηχανικής μονάδας.

Μέσα σε ένα οικολογικό-βιομηχανικό πάρκο3 είναι εφικτή η περαιτέρω εκμετάλλευ

ση των ωφέλιμων ιδιοτήτων που πιθανόν εξακολουθούν να περιέχουν τα λύματα, 

και οι οποίες αλλιώς θα χάνονταν. Σαν αποτέλεσμα του εγχειρήματος αυτού, η μεν 

μια επιχείρηση μειώνει τα έξοδα παραγωγής της αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότη- 

τά της ενώ η άλλη επιχείρηση μειώνει τα έξοδα διαχείρισης των λυμάτων της. 

Φυσικά και οι δύο επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτό το συλλογικό εγχείρημα 

(joint venture), βοηθούν στην οικονομία των περιορισμένων φυσικών πόρων, 

ενισχύοντας παράλληλα και το οικολογικό τους προφίλ.

Η πρακτική αυτή προχωρά πολύ πιο μπροστά από την ανακύκλωση, που ούτως ή 

άλλως εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια σε παγκόσμια κλίμακα. Ιδέες όπως αυτές

3 Οικολογικά-βομηχονικά πάρκο (eco-industrial parte), dvai τα βιομηχανικά οικοσυστήματα που δημιουργούνται με σκοπό την 
πρόληψη της μόλυνσης του περιβάλλοντος, την ανταλλαγή λυμάτων, την παροχή εναλλακτικής μορφής ενέργειας κ.ά.
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του βιομηχανικού μεταβολισμού4 και της οικονομικής χρήσης των υλικών5, οι οποίες 

αποτέλεσαν αργότερα το έναυσμα για να αναπτυχθεί το όραμα του οικολογικού 

πάρκου, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια πιστή αντιγραφή της φύσης όπου τίποτα 

δεν θεωρείται άχρηστο. Αν και θεωρητικά τα βιομηχανικά συστήματα δεν θα μπο

ρούσαν να αποτελόσουν ιδανικά οικοσυστήματα, παραδείγματα από την πρόσφατη 

πραγματικότητα αποδεικνύουν το αντίθετο. Η βιομηχανική συμβίωση κερδίζει συνε

χώς έδαφος αποδεικνύοντας ότι τα αντανακλαστικά των επιχειρήσεων είναι ευαί

σθητα και σε θέματα βιομηχανικής οικολογίας. Πολλές επιχειρήσεις συμμετέχουν σε 

διαδικασίες ανταλλαγής ενέργειας και υλικών, μειώνοντας έτσι την ποσότητα των 

παραγομένων λυμάτων, αυξάνοντας την αποδοτικότητά τους και πετυχαίνοντας 

έτσι υψηλούς δείκτες ROI.

Η Σημασία της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το περιβάλλον δεν αποτελεί πλέον αντικείμενο ανησυχίας και φροντίδας αποκλει

στικά για μερικές ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος. Η αναγκαιότητα για περιβαλλοντι

κή συνείδηση και βιώσιμη ανάπτυξη έχει αναγνωριστεί από τις κυβερνήσεις τις επι

χειρήσεις αλλά και από καθέναν από εμάς. Οι καταναλωτές λογουχάρη, έχουν αρ

χίσει να γίνονται πιο ευαίσθητοι σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, γεγονός 

που επηρεάζει άμεσα τις αποφάσεις τους που σχετίζονται με την αγορά, χρήση και 

ανακύκλωση των προϊόντων. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις αυτές έχουν πια συνει

δητοποιήσει ότι η διαχείριση του περιβάλλοντος δεν έχει προαιρετικό χαρακτήρα, 

αλλά είναι ουσιώδους σημασίας για την μακροπρόθεσμη επιβίωση και κερδοφορία. 

Μερικοί από τους κύριους στόχους της περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι:

1. να εξασφαλίσει συμμόρφωση με όλους τους νόμους και τις ρυθμίσεις που 

αφορούν το περιβάλλον, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι κυρώσεις που επιβάλλο

νται σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης-

2. να εκπληρώσει τους στρατηγικούς στόχους όπως:

• ικανοποίηση των αναγκών των πελατών,

• επίτευξη ενός ηθικού προφίλ για την επιχείρηση,

• βελτίωση της αποδοτικότητας και πραγματοποίηση εξοικονομήσεων από 

μείωση του κόστους

4 Βιομηχανικός μεταβολισμός (Industrial metabolism), άναι η ιδέα του μαζικού, συστηματικού μετασχηματισμού των υλικών στα 
σύγχρονα οικονομικά συστήματα.

5 Η ιδέα της οικονομικής χρήση των υλικών (demateriallzation) προτείνει την χρήση της ελάχιστης ποσότητας μιας πρώτης ύλης 
που απαιτείται για την παρασκευή ενός προϊόντος ή την παροχή μιας υπηρεσίας
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• επίτευξη αποτελεσματικής διαχείρισης του κινδύνου και διαμόρφωση 

σχεδίων εκτάκτου ανάγκης (contingency plans),

• βελτίωση της μακροπρόθεσμης κερδοφορίας,

• βελτίωση της θέσης της επιχείρησης μέσα στο κοινωνικό, οικονομικό και 

πολιτικό-νομοθετικό περιβάλλον,

• ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της περιβαλλοντικής φορολογίας

• απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσα από διαρκή βελτίωση του 

σχεδιασμού των προϊόντων, της συσκευασίας και των διαδικασιών με 

σκοπό την ικανοποίηση των περιβαλλοντικών αναγκών των πελατών, και

• διασφάλιση ότι στο κόστος των προϊόντων περιλαμβάνονται όλα τα 

σχετικά περιβαλλοντικά κόστη κστά μια ρεαλιστική εκτίμηση.

3. Να εξασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση και ασφάλιση είναι συνεχώς διαθέσιμες 

δεδομένου ότι οι τράπεζες και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί λαμβάνουν σοβαρά 

υπόψη τους την περιβαλλοντική απόδοση μιας επιχείρησης προκειμένου να της 

παρέχουν χρηματοδότηση ή ασφάλιση·

4. Να βοηθήσει στην διατήρηση των φυσικών πόρων και στην εδραίωση μιας 

περιβαλλοντικής συνείδησης πίσω από κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης

Η περιβαλλοντική διαχείριση αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για όλες τις επιχειρή

σεις η οποία μπορεί να μεταμορφωθεί σε μια μεγάλη ευκαιρία. Εκείνες οι επιχειρή

σεις που θεωρούν την περιβαλλοντική τους πολιτική απλά ως ένα μέσο συμμόρφω

σης με τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών κανονισμών, είναι καταδικασμένες να 

χάσουν αυτές τις ευκαιρίες. Αυτό που είναι κρίσιμης σημασίας για μια επιχείρηση, 

είναι να καθορίσει και στην συνέχεια να ενσωματώσει μια πετυχημένη περιβαλλο

ντική πολιτική στην συνολική της στρατηγική. Όπως επισήμανε μια εταιρία στο 

μηνιαίο της περιοδικό που απευθύνεται προς το εργατικό της προσωπικό:

"Θα πρέπει να πείσουμε τους ανθρώπους ότι φροντίζοντας το περιβάλλον είναι 

μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την εταιρίας μας, επειδή μια τέτοια στάση μπορεί 

να έχει θετικό αποτέλεσμα στο εργατικό μας προσωπικό, αλλά και στο προφίλ και 

τα καθαρά κέρδη της εταιρίας"

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Κύριο μέλημα της περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι η αφοσίωση στην ορθολογική 

και βιώσιμη εκμετάλλευση των πόρων. Οι διοικητικοί λογιστές έχουν να παίξουν 

πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας περιβαλλοντικής στρατηγι-
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κής, δεδομένου ότι στόχος τους είναι να παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες

που χρειάζονται για την μέγιστη δυνατή αποτελεσματική διαχείριση των πόρων.

Έτσι, οι διοικητικοί λογιστές θα πρέπει:

• να συμμετέχουν στην αναγνώριση και συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) 

των καλύτερων περιβαλλοντικών πρακτικών,

• να παρακολουθούν τις εξωτερικές εξελίξεις

• να διασφαλίζουν ότι η περιβαλλοντική στρατηγική είναι πλήρως ενσωματωμένη 

στην συνολική επιχειρησιακή στρατηγική,

• να αναπτύσσουν μεθόδους μέτρησης της περιβαλλοντικής απόδοσης θέτοντας 

στόχους για βελτίωση και εδραιώνοντας διαδικασίες ελέγχου,

• να ενσωματώνουν περιβαλλοντικά θέματα στις αποφάσεις που αφορούν τον 

προϋπολογισμό επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου και την επιλογή πάγιου 

μηχανολογικού εξοπλισμού,

• να αναγνωρίζουν και να υπολογίζουν εκείνα τα κόστη που προκαλεί μεν η 

επιχείρηση, αλλά επιβαρύνουν όμως την κοινωνία (π.χ. όταν η επιχείρηση 

ρίχνει χημικά απόβλητα σε ένα κανάλι και μολύνει έτσι το νερό),

• να περιλαμβάνουν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρηση (όπως 

είναι ο ισολογισμός και η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης) στοιχεία για την 

περιβαλλοντική της απόδοση σε μη χρηματοοικονομικούς opoucf ■

• να παρέχουν και να αναλύουν πληροφορίες που αφορούν την περιβαλλοντική 

διαχείριση (κάνοντας τα περιβαλλοντικά κόστη περισσότερο διακριτά, θα 

καθιστούν τους μάνατζερς υπόλογους για τα περιβαλλοντικά κόστη που 

προκαλούν και έτσι η περιβαλλοντική απόδοση θα μπορεί να ενσωματωθεί στο 

σύνολο των κινήτρων των μάνατζερς),

• να αναγνωρίζουν τα εσωτερικά κόστη που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας 

ή νερού και να τα επιμερίζουν στα προϊόντα και στις διαδικασίες (π.χ. αντί να 

εντάσσεται το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος στα γενικά έξοδα, θα πρέπει 

κανονικά να αντιμετωπίζεται σαν ένα άμεσο κόστος για κάθε τμήμα της 

επιχείρησης),

• να καλλιεργούν περιβαλλοντική συνείδηση σε όλους του εργαζόμενους μέσα 

από συνεχή εκπαίδευση και επικοινωνία,

• να ενθαρρύνουν την συμμετοχή των εργαζομένων σε περιβαλλοντικές δραστη

ριότητες.

6 Roth Η. Ρ. και Keller C. Ε., Jr., Quality, Profits, and the Environment: Diverse Goals or Common Objectives?, Management 
Accounting, Τόμος 79, N°l, Ιούλιος 1997, σελ. 51.
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Η περιβαλλοντική διαχείριση δεν θα πρέπει να θεωρείται από τις επιχειρήσεις ως μια 

προαιρετική λειτουργία. Οι διοικητικοί λογιστές θα πρέπει να μάθουν να 

ενσωματώνουν πλήρως τα περιβαλλοντικά θέματα στα καθημερινά εργασιακά τους 

καθήκοντα και να τα λαμβάνουν υπόψη τους στην λήψη πόσης φύσεως 

επιχειρηματικών αποφάσεων.

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μπορεί να παρέχει η διοικητική λογιστική 

σχετικά με κόστη που συνδέονται με την περιβαλλοντική διαχείριση, έχουν μεγάλη 

αξία για μια επιχείρηση, διότι βοηθούν στο να αναγνωριστούν εκείνοι οι τομείς όπου 

μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση χρημάτων από την μείωση ή την εξάλειψη 

κάποιου κόστους. Ο προσδιορισμός, η ανάλυση και η ανακοίνωση περιβαλλοντικών 

πληροφοριών βοηθά στην ενημέρωση των μάνατζερς πάνω σε περιβαλλοντικά 

θέματα και στην εκπλήρωση των αυξανόμενων και ποικίλων προσδοκιών των 

διαφόρων ομάδων άμεσου ενδιαφέροντος (stakeholders).

Οι Οικονομικές Συνεπειες 
της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση παρέχει ευκαιρίες για μείωση του κόστους αφού 

η πρωταρχική αιτία ρύπανσης είναι τα λύματα, η μείωση των οποίων δεν αποτελεί 

μόνον σωστή περιβαλλοντική πολιτική για μια επιχείρηση, αλλά επιπλέον μειώνει 

και τα λειτουργικά κόστη.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η περιβαλλοντική διαχείριση είναι δυνατόν να παρέχει και 

ευκαιρίες για αύξηση των εσόδων από τις πωλήσεις. Αυτό μπορεί να γίνει με την 

ανάπτυξη και εισαγωγή νέων προϊόντων που στοχεύουν στην ικανοποίηση των 

αναγκών περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων καταναλωτών ή στην αύξηση των 

περιθωρίων κέρδους σε μερικά προϊόντα ως αποτέλεσμα της φιλικής τους προς το 

περιβάλλον φύσης7.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι πολλές μεγάλες επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να 

εισάγουν πολιτικές σύμφωνα με τις οποίες προτιμούν να συνεργάζονται με εκείνους 

μόνον τους προμηθευτές που προσαρμόζονται σε υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα. 

Έτσι ο πελάτης μπορεί υποβάλλει έναν υποψήφιο προμηθευτή σε περιβαλλοντικό 

έλεγχο πριν αποφασίσει να συνεργαστεί μαζί του.

Ωστόσο, η περιβαλλοντική διαχείριση μπορεί να αυξήσει τα λειτουργικά έξοδα, 

όπως:

7 Parkinson D., Turning Over a New Leaf for Competitive Advantage, Management Accounting (U.K.), Τόμος 70, N° 3, Τόμος 39, 
σελ. 27.
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• επιπρόσθετα κόστη που αφορούν την προσαρμογή και συμμόρφωση στις 

υπάρχουσες και μελλοντικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις του Κράτους ή

• κόστη ενεργειών που έχουν ως σκοπό την οικοδόμηση ενός περιβαλλοντικού 

προφίλ.

Αλλά η έλλειψη περιβαλλοντικής διαχείρισης μπορεί επίσης να αυξήσει τα 

λειτουργικά έξοδα, όπως:

• κόστη από καθαρισμό περιοχών που έχουν μολυνθεί λόγω προηγούμενων 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή

• νομικά κόστη από την επιβολή προστίμων ως αποτέλεσμα μη συμμόρφωσης 

της επιχείρησης στους περιβαλλοντικούς κανονισμούς του Κράτους.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Δεν είναι απαραίτητα αληθές ότι η ανάγκη συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με την 

περιβαλλοντική νομοθεσία έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα κόστη, και συνεπώς στην 

κερδοφορία τους. Η περιβαλλοντική νομοθεσία είναι δυνατόν να δημιουργήσει 

ευκαιρίες για ορισμένες επιχειρήσεις όπως τους κατασκευαστές ειδικού μηχανολογι

κού εξοπλισμού και εφαρμογών που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλο

ντος. Άλλες πάλι επιχειρήσεις έχουν ενθαρρυνθεί από τις σημαντικές εξοικονομήσεις 

που προήλθαν ιδίως από την ανάμιξη των εργαζομένων σε θέματα περιβαλλοντικής 

βελτίωσης.

Ωστόσο, προτεραιότητα των περισσότερων επιχειρήσεων είναι να διαχειρίζονται 

εκείνα τα κόστη συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία τα οποία είναι 

αναπόφευκτα και να ελαχιστοποιούν τις πιθανές δυσάρεστες επιπτώσεις που έχουν 

αυτά τα κόστη στην κερδοφορία των επιχειρήσεων. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να 

το καταφέρουν αυτό:

• υιοθετώντας μια θετική μάλλον παρά αρνητική στάση, και προσπαθώντας να 

δουν την ανάγκη συμμόρφωσης στους κανονισμούς μέσα από μια ευρύτερη και 

πιο μακροπρόθεσμη οπτική (π.χ. χωρίς την λήψη μέτρων τώρα για την 

προστασία του περιβάλλοντος το μέλλον μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα 

πολυέξοδο)·

• διατηρώντας επαφή με τις επερχόμενες αλλαγές στους κανονισμούς έτσι ώστε 

να μπορεί η επιχείρηση να προβεί έγκαιρα στις απαραίτητες αλλαγές και να 

κάνει σωστές και τεκμηριωμένες επενδυτικές επιλογές σε πάγιο μηχανολογικό 

εξοπλισμό και στην ανέγερση νέων εργοστασίων. Η περιβαλλοντική νομοθεσία 

θα γίνεται όλο και περισσότερο αυστηρή και απαιτητική, γι' αυτό οι επιχειρήσεις

89



Μ fc ΡΟΙ 111: ΙΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 1ΙΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 11Κ>Σ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ UIKONOMlA

Κεφαλαίο 7: Περιβαλλοντική Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική: Νεες Τάσεις και Προοπτικές

οφείλουν να είναι ενήμερες των εξελίξεων και των αλλαγών που συμβαίνουν σε 

άλλες χώρες όπως στην Αμερική — η οποία σήμερα κατέχει ηγετική θέση στο 

τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης— ή στην Μ. Βρετανία, προκειμένου για 

την λήψη αποφάσεων για μεγάλες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. Η 

καταλληλότερες επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και σε ανέγερση 

εργοστασίων μπορούν να γίνουν μόνον εάν λάβουμε υπόψη μας τις επιπτώσεις 

των αναμενόμενων νομοθετικών αλλαγών καθ' όλη την διάρκεια της λειτουργι

κής ζωής αυτών των επενδύσεων (π.χ. επιλέγοντας εκείνον τον μηχανολογικό 

εξοπλισμό ο οποίος θα είναι σύμφωνος με μελλοντικές νομοθετικές απαιτήσεις 

για την ηχορύπανση ή την εκπομπή αέριων ρυπαντών). Εξάλλου δεν πρέπει να 

ξεχνάμε ότι μπορεί να κοστίζει πολύ περισσότερο η τροποποίηση ενός 

μηχανήματος ή μιας διαδικασίας σε ένα προχωρημένο στάδιο, με σκοπό την 

συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, από ότι η εξαρχής επένδυση 

σε μηχανήματα και διαδικασίες οι οποίες θα συμβαδίζουν με τις προβλεπόμενες 

μελλοντικές νομοθετικές απαιτήσεις. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, η πολιτική 

μιας εταιρίας να απαιτεί όλα της τα εργοστάσια να χτίζονται σύμφωνα με τα 

αυστηρότερα πρότυπα τα οποία αναμένει να αντιμετωπίσει στην περισσότερο 

περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη χώρα στην οποία λειτουργεί.

• μερικά κόστη είναι δυνατόν να αντισταθμιστούν από Κρατικές επιχορηγήσεις.

^ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΙΣ ΑΓΙΟ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Στον τομέα αυτό η περιβαλλοντική διαχείριση έχει πιθανότατα τα πιο ορατά 

αποτελέσματα. Πολλές μελέτες πραγματικών περιπτώσεων αποδεικνύουν ότι 

υπάρχουν απλά και ανέξοδα μέτρα που όταν εφαρμοστούν σωστά μπορούν να 

οδηγήσουν σε σημαντικές εξοικονομήσεις χρημάτων από μείωση του κόστους.

Για παράδειγμα, μια εταιρία μεταφοράς εμπορευμάτων πέτυχε εξοικονόμηση 

χρημάτων ύψους 10% όσον αφορά τα ετήσια κόστη καυσίμων και επιπλέον μείωση 

των εξόδων συντήρησης των οχημάτων. Το μόνο μέτρο που έλαβε ήταν να θέσει 

ως όριο ταχύτητας στους οδηγούς των φορτηγών της τα 56 μιλιά της ώρα.

Άλλες πάλι επιχειρήσεις έχουν πετύχει σημαντικές εξοικονομήσεις χρημάτων από 

μείωση του κόστους μέσα από αποτελεσματική χρήση της ενέργειας, ανακύκλωση, 

συμπίεση των σκουπιδιών, ορθολογική χρήση των πόρων κ.λ.π.

Ακόμη, ορισμένες μελέτες πραγματικών περιπτώσεων δείχνουν ότι η υποκίνηση 

των εργαζομένων βελτιώνεται όταν ενθαρρύνεται η συμμετοχή τους στην διαδικα

σία λήψης περιβαλλοντικών αποφάσεων. Επίσης οι αποχωρήσεις και η κινητικότητα
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(turnover) των εργαζομένων από εταιρία σε εταιρία μειώνεται, διότι είναι ενθουσια

σμένοι να δουλεύουν για μια επιχείρηση που επιδεικνύει ενδιαφέρον για το περι

βάλλον.

Επιπλέον πολλές επιχειρήσεις είναι δυνατόν να αυξήσουν τις πωλήσεις τους σαν 

αποτέλεσμα της ευαισθησίας και του ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν για θέματα 

που αφορούν το περιβάλλον, γεγονός που οπωσδήποτε προσθέτει αξία τόσο στην 

ίδια την επιχείρηση όσο και στα προϊόντα της. Το αποτέλεσμα είναι βελτίωση του 

οικολογικού προφίλ της επιχείρηση στην τοπική κοινωνία και μεταξύ των πελατών. 

Για παράδειγμα, η εταιρία μεταφοράς εμπορευμάτων που προαναφέραμε αύξησε τις 

πωλήσεις της κατά £1.000.000 ως αποτέλεσμα των φιλικών της προς το 

περιβάλλον ενεργειών.

^ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, μερικές επιχειρήσεις είναι δυνατό να επωφεληθούν 

από ευκαιρίες που προκύπτουν από αλλαγές στην νομοθεσία, ενώ άλλες μπορεί να 

αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους λόγω των φιλικών προς το περιβάλλον 

δραστηριοτήτων τους:

• μερικές μεγάλες επιχειρήσεις αξιολογούν, μέσα στα πλαίσια της περιβαλλοντι

κής τους πολιτικής, τις περιβαλλοντικές πρακτικές των προμηθευτών τους και 

επιβάλλουν σ' αυτούς συγκεκριμένα πρότυπα περιβαλλοντικής συμπεριφοράς 

όντας διατεθειμένες ακόμη και να αλλάξουν εκείνους τους προμηθευτές που 

δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα αυτά. Έτσι, μια επιχείρηση που διαθέτει μια 

περιεκτική πολιτική περιβαλλοντικής διαχείρισης μπορεί να βρίσκεται στην 

πλεονεκτική θέση να προσελκύει ιδιαίτερα διορατικούς πελάτες·

• το εισόδημα μιας επιχείρησης είναι δυνατόν να αυξηθεί ως αποτέλεσμα 

επαναχρησιμοποίησης ανακύκλωσης ή επαναπώλησης υλικών, όπως για 

παράδειγμα, ξύλινες παλέτες πλαστικά βαρέλια, λάδια, διαλυτικά, νερό, 

φθορίζουσες ηλεκτρονικές λυχνίες κ.ά.·

• οι πελάτες μπορεί να είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα για ένα 

προϊόν το οποίο είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

9ΐ



Ενσωματώνοντας τις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ
Αποφάσεις για Επενδύσεις Πάγιου 
Κεφαλαίου

νώ οι μέθοδοι των προεξοφλημένων χρηματορροών χρησιμοποι

ούνται στην πλειονότητα των επιχειρηματικών αποφάσεων που 

αφορούν την αποδοχή ή απόρριψη επενδύσεων πάγιου κεφαλαί

ου, οι περιβαλλοντικές επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου εξαιρούνται 

από την διαδικασία αυτή και υποβάλλονται σε λιγότερο εξονυχιστική έρευνα 

συγκριτικά με τις άλλες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου. Ως αποτέλεσμα, οι 

επιχειρήσεις λαμβάνουν αποφάσεις για περιβαλλοντικές επενδύσεις στηριζό- 

μενες σε ελλιπή στοιχεία και ανεπαρκείς αναλύσεις. Η στάση αυτή οδηγεί τις 

επιχειρήσεις σε λήψη εσφαλμένων επενδυτικών αποφάσεων και αποθαρρύ

νει τις όποιες προσπάθειες σχεδιασμού, εφαρμογής και διαχείρισης μιας 

ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής στρατηγικής. Ωστόσο, η ανάγκη μιας 

ευρύτερης κατανόησης των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων που μπορεί να 

έχει ένα προϊόν (ή μια διαδικασία) καθ' όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής 

του πάνω στο περιβάλλον, στην κερδοφορία της επιχείρησης ή στον πλούτο 

των μετόχων (δηλ. στην αξία της επιχείρησης), έχει αναγκάσει πολλές 

επιχειρήσεις να επανεξετάσουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων για επεν

δύσεις πάγιου κεφαλαίου.

Την τελευταία δεκαετία και στα πλαίσια της νομοθεσίας σχετικά με την 

σωστή διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων, πολλές αμερικάνικες εται

ρίες βρίσκονται αντιμέτωπες με τεράστια κόστη που προέρχονται από την 

υποχρέωσή τους να αποκαταστήσουν περιοχές οι οποίες μολύνθηκαν από 

τις δραστηριότητές των εταιριών αυτών. Αν και τα κόστη αυτά υφίστανται 

σε παρόντα χρόνο, ωστόσο αφορούν παραγωγικές διαδικασίες προηγούμε

νων δεκαετιών.
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Οι εταιρίες έχουν αρχίσει να ενδιαφέρονται και για μερικά άλλα μελλοντικά κόστη 

που σχετίζονται με διάφορες εκκρεμείς τους υποχρεώσεις, όπως είναι, για 

παράδειγμα, η ευθύνη τους για η πρόβλεψη της τύχης ενός προϊόντος και η 

συλλογή του μετά την χρήση του από τον καταναλωτή (product take-back)1. 

Συνεπώς, η αναγνώριση και εκτίμηση του περιβαλλοντικού κόστους και οφέλους 

καθώς και η ενσωμάτωσή τους σε όλες τις επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου είναι 

κρίσιμης σημασίας προκειμένου για την σωστή πρόβλεψη και αξιολόγηση την 

επιτυχίας μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Σε ένα πλήθος επιχειρήσεων σήμερα, οι 

αποφάσεις που αφορούν προϊόντα, διαδικασίες παραγωγικές εγκαταστάσεις και 

μηχανολογικό εξοπλισμό απαιτούν την έγκριση, ή τουλάχιστον την μελέτη, του 

τμήματος Περιβάλλοντος Υγείας και Ασφάλειας [Environment, Health and Safety 

(EH&S) Department].

Οι πιέσεις που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων λει

τουργούν συχνά ως θετικές δυνάμεις που ωθούν τις επιχειρήσεις προς την υιοθέτη

ση διαδικασιών φιλικότερων προς το περιβάλλον. Τέτοιες δυνάμεις μπορεί να είναι 

οι διάφοροι περιβαλλοντικοί κανονισμοί, οι πιέσεις από τους καταναλωτές οι πρω

τοβουλίες που αναλαμβάνουν οι ανταγωνιστές και αποσκοπούν στην προστασία 

του περιβάλλοντος η παγκοσμιοποίηση των αγορών, η συνεχώς αυξανόμενη τάση 

του Κράτους να διεξάγει αυστηρότερους περιβαλλοντικούς ελέγχους η διαθεσι

μότητα όλο και πιο προηγμένης τεχνολογίας και τέλος η έντονη στροφή προς 

επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα με έντονο "ηθικό" προφίλ. Επιπλέον, παρατη

ρώντας την μεγάλη άνθιση που γνωρίζουν τα τελευταία χρόνια στην βιομηχανία 

διάφορα περιβαλλοντικά πρότυπα (π.χ. BS 7750, ISO 14000 κ.ά., τα οποία έχουν 

γίνει πλέον απαραίτητα εφόδια των επιχειρήσεων), καθώς και λόγω του γεγονότος 

ότι οι αναμενόμενοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί προβλέπεται ότι θα είναι όλο και 

πιο απαιτητικοί στο μέλλον, συμπεραίνουμε ότι τα επόμενα χρόνια οι επιχειρήσεις 

αναμένεται να στρέψουν έντονα την προσοχή τους προς τα θέματα που αφορούν 

το περιβάλλον.

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι επιπτώσεις που έχουν οι 

αποφάσεις ανάληψης επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου πάνω στην επιχειρησιακή και 

περιβαλλοντική στρατηγική μιας επιχείρησης. Επίσης παρουσιάζονται ορισμένες 

μέθοδοι οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να μπορούν να μετρηθούν 

καλύτερα τα περιβαλλοντικά κόστη και οφέλη τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο

1 Epstein Μ. J., Accounting for Product Take-Back, Management Accounting, Τόμος 78, N° 2, Αύγουστος 1996, σελ. 29-33.
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και για ολόκληρη την κοινωνία, και να μπορούν στην συνέχεια αυτά να 

ενσωματωθούν στις αποφάσεις για περιβαλλοντικές και γενικές επενδύσεις πάγιου 

κεφαλαίου. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου είναι αφιερωμένο στο 

μοντέλο των Epstein και Roy αναφορικά με την αξιολόγηση και των έλεγχο των 

επενδύσεων (γενικών και περιβαλλοντικών) πάγιου κεφαλαίου.

Στρατηγική Σημασία και Επιπτώσεις των Αποφάσεων

ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Υπάρχουν πολλοί τρόποι προκειμένου οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις 

περιβαλλοντικές πιέσεις. Ο τρόπος με τον οποίο θα επιλέξει μια επιχείρηση να 

αντιμετωπίσει το συνεχώς διογκούμενο οικολογικό πρόβλημα μπορεί να περιλαμ

βάνει μικρές αλλαγές στις οργανωσιακές της ρουτίνες ή ριζικές αλλαγές στον τρόπο 

με τον οποίο λειτουργεί. Άλλες επιχειρήσεις πάλι, προχωρούν σε τροποποιήσεις των 

προϊόντων ή των διαδικασιών, αλλαγές στο σύστημα διοίκησης ή λύσεις που 

αποσκοπούν στη θεραπεία μάλλον παρά στην πρόληψη των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων (end-of-pipe treatment2).

Ωστόσο, το ερώτημα που πλανσται εδώ και πολλά χρόνια στον επιχειρηματικό 

κόσμο και ζητά άμεσα απάντηση είναι: "Ποια στοιχεία θα πρέπει να καθοδηγούν 
τους μάνατζερς στην προσπάθεια τους να ενσωματώσουν τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα σπς αποφάσεις για επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου και με ποια κριτήρια 
τελικό θα επ/λέξουν μεταξύ δεδομένων επενδυτικών επιλογώνf.
Εξετάζοντας διάφορα περιβαλλοντικά επενδυτικά προγράμματα, οι Hunt και Auster 

διαπιστώνουν ότι οι επιχειρήσεις διαφέρουν σε δύο κύρια σημεία: (1) στον βαθμό 

δέσμευσης από την πλευρά της επιχείρησης (δηλ. την γενική άποψη και στάση των 

μάνατζερς σε περιβαλλοντικά θέματα, την δέσμευση χρηματικών πόρων, την 

υποστήριξη και συμμετοχή της ανώτερης διοίκησης κ.ά.), και (2) στον σχεδίασμά 

του προγράμματος (περιβαλλοντική απόδοση, βαθμός συνεργασίας και ολοκλήρω

σης μέσα στην επιχείρηση, ενημέρωση και πληροφόρηση της ανώτατης διοίκησης, 

εξωτερική ενημέρωση και πληροφόρηση)3. Σύμφωνα με τους Hunt και Auster, η 

δέσμευση μιας επιχείρησης στην περιβαλλοντική απόδοση (environmental 

performance), μπορεί να δομηθεί σύμφωνα με ένα μοντέλο σταδίων, όπου η

2 End-of-pipe treatment, aval η μη πρόληψη της δημιουργίας ρυπανπκών ουοιών, αλλά η αντιμετώπισή τους στο τέλος της 
διαδικασίας που τις δημιούργησε με την χρήση φίλτρων, κσταλυτών κ.ά.

3 Hunt C. Β. και Auster Ε. R., Proactive Environmental Management: Avoiding the Toxic Trap, Sloan Management Review, Τόμος 
31, N°2, Χειμώνας 1990, σελ. 7-18.
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ένταση και ο τύπος των προσπαθειών, καθώς και η μέθοδος εφαρμογής του 

περιβαλλοντικού προγράμματος διαφέρουν από στάδιο σε στάδιο. Το μοντέλο αυτό 

έχει την μορφή ενός συνεχούς (continuum) το οποίο αποτελείται τυπικά από πέντε 

στάδια. Στο ένα άκρο του συνεχούς βρίσκονται επιχειρήσεις που ανήκουν στο 

πρώτο στάδιο (beginners), και οι οποίες δεν διαθέτουν περιβαλλοντικά προγράμμα

τα ή διαθέτουν προγράμματα με εξαιρετικά χαμηλή χρηματοδότηση. Οι επιχειρήσεις 

αυτές απειλούνται από καταβολή προστίμων, αρνητική δημοσιότητα, υψηλές 

υποχρεώσεις (liabilities), ενώ οι ίδιες θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο το περιβάλλον. Στο 

άλλο άκρο του συνεχούς βρίσκονται επιχειρήσεις που ανήκουν στο πέμπτο στάδιο 

(proactivists). Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν αναπτύξει προγράμματα πρόληψης τα 

οποία επεκτείνονται σε όλες τους τις λειτουργίες. Εκπαιδεύουν τους εργαζόμενους 

παρακολουθούν επισταμένως τις λειτουργίες και διορθώνουν τα έκτακτα προβλήμα

τα αμέσως μόλις εμφανιστούν. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων για επενδύσεις 

πάγιου κεφαλαίου, και ιδιαίτερα η ικανότητα της διαδικασίας αυτής να χειρίζεται τις 

περιβαλλοντικές εκφάνσεις των αποφάσεων αυτών, περιέχει διαφορετικές μεθόδους 

και διαδικασίες ανάλυσης καθώς μια επιχείρηση μετακινείται από ένα στάδιο 

αντίδρασης (reactive stage) προς ένα στάδιο πρόληψης (proactive stage).

Οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου είναι στρατηγικής σημασίας για μια επιχείρηση, δε

δομένου ότι έχουν άμεσες επιπτώσεις στην μακροπρόθεσμη κερδοφορία της. Ελάχι

στες επιχειρηματικές αποφάσεις είναι περισσότερο σημαντικές. Οι αποφάσεις αυτές 

αποτελούν μια μορφή έκφρασης των επιλογών της επιχείρησης όσον αφορά τις ευ

καιρίες που επιθυμεί να εκμεταλλευτεί ή να εγκαταλείψει. Οι αποφάσεις του παρελ

θόντος που αφορούν επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου ανοίγουν τον δρόμο για μελλο

ντικές αποφάσεις ενώ παράλληλα οι μάνατζερς μέσα από τις αποφάσεις τους για 

επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου δεσμεύουν μια επιχείρηση απέναντι στην μελλοντική 
περιβαλλοντική της απόδοση.

Η προστασία του περιβάλλοντος μέσα από την υιοθέτηση φιλικότερων προς το πε

ριβάλλον διαδικασιών είναι μια πρόκληση στρατηγικής φύσεως που αντιμετωπίζουν 

σήμερα οι επιχειρήσεις υπό την έννοια ότι μια επιχείρηση που ηγείται σε θέματα 

περιβάλλοντος απολαμβάνει ενός σημαντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος4. Το 

ανταγωνιστικό αυτό πλεονέκτημα μπορεί να πηγάζει από εξοικονόμηση κερδών μέ

σω μείωσης του κόστους αυξημένο μερίδιο αγοράς ή τεχνολογική ηγεσία. Η περι

βαλλοντική ηγεσία (environmental leadership) αποτελεί όπλο ανταγωνισμού. Μέσα

4 Shrivastava Ρ., Environmental Technologies and Competitive Advantage, Strategic Management Journal, Τόμος 16 (Ειδικό 
τεύχος), Καλοκαίρι 1995, σελ. 183-200.
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από αυτή την θεώρηση πηγάζει ένα σημαντικό, στρατηγικής σημασίας, θέμα το ο

ποίο σχετίζεται με το πλεονέκτημα που απολαμβάνει αυτός που πρώτος εισηγείται 

μια νέα τεχνολογία (early-mover advantage). Σύμφωνα με τον Skea5, το πλεονέ

κτημα αυτό μπορεί:

• να παρέχει ένα ευρύτερο χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη περισσότερο 

καινοτόμων λύσεων,

• να επηρεάσει τις Κρατικές Υπηρεσίες ώστε να θέσουν αυστηρότερα πρότυπα 

για τον βιομηχανικό κλάδο, και

• να οδηγήσει πιθανότατα στην αναγκαιότητα χορήγησης επίσημης άδειας για 

την χρήση τεχνολογικών καινοτομιών.

Ο Skea επίσης αναγνωρίζει τον κίνδυνο που εμπεριέχει μια τέτοια στρατηγική: 

αυτοί που προτιμούν να ακολουθούν και να αντιγράφουν μια καινοτομία (late- 

movers), θα μπορούσαν να επωφεληθούν από μια στρατηγική αναμονής (wait-and- 

see strategy) καθώς είναι δυνατόν στο διάστημα αυτό να εμφανιστούν νέες 

τεχνολογίες που θα είναι φιλικότερες προς το περιβάλλον και λιγότερο δαπανηρές 

για να τις αποκτήσεις. Ωστόσο, ο βέλτιστος χρόνος για την υιοθέτηση μιας νέας 

τεχνολογίας εξακολουθεί να αποτελεί ένα πολύπλοκο θέμα.

Σπάνια βρίσκονται επιχειρήσεις που να διαθέτουν ένα ειλικρινές και γνήσιο οικολο

γικό προφίλ στον παγκόσμιο επιχειρηματικό κόσμο, και αυτό γιατί είναι δύσκολο να 

ενσωματώσεις τα περιβαλλοντικά θέματα στα επιχειρησιακά σχέδια και στο 

συνολικό οργανωσιακό πλαίσιο μιας επιχείρησης. Μια προσπάθεια ώστε να 

επιτευχθεί αυτή η ολοκλήρωση είναι η χρησιμοποίηση της ανάλυσης των 

δυνατών/αδύνατων σημείων και των ευκαιριών/απειλών της επιχείρησης στα 

πλαίσια του οικολογικού περιβάλλοντος (environmental SWOT analysis).

Οι ιδέες που πηγάζουν από την περιβαλλοντική πολιτική μιας επιχείρησης πρέπει να 

μεταφραστούν σε βραχύ-, μέσο- και μακροπρόθεσμα επιχειρηματικά σχέδια. Αυτό 

αποτελεί αντικείμενο του επιχειρησιακού στρατηγικού σχεδιασμού και περιλαμβάνει 

την αναγνώριση των απειλών και ευκαιριών του εξωτερικού περιβάλλοντος της επι

χείρησης και την συσχέτισή τους με τα δυνατά και αδύνατα σημεία του εσωτερικού 

της περιβάλλοντος. Η μετάφραση αυτών των αποτελεσμάτων σε σχέδια και κατευ

θύνσεις δράσης θα δώσει την ικανότητα στην επιχείρηση να εκμεταλλευτεί τις δια

θέσιμες ευκαιρίες, να αντιμετωπίσει τις πιθανές απειλές να στηριχτεί πάνω στα δυ

νατά της σημεία και να εξουδετερώσει τα αδύνατα. Σε ολόκληρη αυτή την ανάλυση

5 Skea J., Environmental Technology [από το βιβλίο Principles of Environmental and Resource Economics: A Guide for Students and 
Decision-Makers, (Aldershot U.K.: Edward Elgar, 1995) των Folmer H., Gabel H. L. και Opschoor H.].
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ΠΙΝΑΚΑΣ
8-1

Περιβαλλοντική Swot Ανάλυση

Ποια είναι τα Δυνατα Σημεία της Επιχείρησης Σχετικά με το Περιβάλλον;

• προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον
• διαδικασίες που χρησιμοποιούν ορθολογικά τους φυσικούς πόρους και δεν θέτουν το 

περιβάλλον σε κίνδυνο
• ισχυρό οικολογικό προφίλ (η εταιρία είναι ευαισθητοποιημένη σε θέματα περιβάλλοντος)
• δέσμευση των εργαζομένων και της διοίκησης στην προστασία του περιβάλλοντος
• υψηλό ηθικό εργαζομένων
. δυναμικό Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης με σημαντικές ικανότητες στην εισαγωγή φιλικών 

προς το περιβάλλον προϊόντων και στην εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών (τεχνολογικό 
πλεονέκτημα)

. ανακύκλωση

Ποια είναι τα Αδύνατα Σημεία τής Επιχείρησης Σχετικά με το Περιβάλλον;

. προϊόντα που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν
• υλικά συσκευασίας που δεν ανακυκλώνονται, μπουκάλια κ.λπ.
• διαδικασίες που ρυπαίνουν το περιβάλλον
• επικίνδυνα απόβλητα
. το όνομα της εταιρίας έχει συνδεθεί με την ρύπανση του περιβάλλοντος
• μη δέσμευση των εργαζομένων και της διοίκησης στην προστασία του περιβάλλοντος 
. συμφωνία με διεθνή πρότυπα

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔίΑΝΟΙΓΟΝΤΑΙ ΠΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ;

• είσοδος σε νέες αγορές
. διασφάλιση της μακράς επιβίωσης της επιχείρησης με την διαμόρφωση οικολογικού προφίλ 

μέσα στον επιχειρηματικό κόσμο
• εξοικονόμηση φυσικών πόρων (π.χ. ενέργεια) και μείωση του κόστους
• θέτω νέους στόχους για την προστασία του περιβάλλοντος προκαλώντας έτσι τις άλλες 

επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις αποδόσεις τους
• είμαι η πρώτη επιχείρηση που προσέφερε μια φιλική προς το περιβάλλον εκδοχή ενός 

παραδοσιακού προϊόντος

Ποιες είναι οι Απειλες που Αντιμετωπίζει η Επιχείρηση Σχετικά με το Περιβάλλον;

• περιβαλλοντικοί κανονισμοί απαιτούν πρόσθετες επενδύσεις καθιστώντας έτσι τα προϊόντα 
μη κερδοφόρα

. υψηλός κρατικός παρεμβατισμός και έλεγχος στις δραστηριότητες μιας επιχείρησης
• ισχυρά πολιτικοποιημένες κοινωνικές ομάδες ενεργούν ενάντια των επιχειρήσεων
. η ταύτιση των εργαζομένων με την επιχείρηση ελαττώνεται, ενώ η διατήρηση και εξεύρεση 

προσωπικού γίνεται δύσκολη
. η επιβίωση της επιχείρησης μεσοπρόθεσμα απειλείται

ΠΗΓΗ: Gray R., Bebbington X και Walters D., Accosting for the Environment (The Greening of Accountancy, Part II), Paul Chapman 
Publishing, London U.K., 1993, σελ. 89.
North K., Environmental Business Management: An Introduction, International Labour Office, Geneva, 1997.
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ενδοσκόπησής της η επιχείρηση θα πρέπει να ενσωματώσει και περιβαλλοντικά 

κριτήρια.

Στον Πίνακα 8-1 φαίνεται το πρώτο βήμα μιας "Περιβαλλοντικής SWOT 

Ανάλυσης" η οποία θα οδηγήσει στην διαμόρφωση ενός περιβαλλοντικού επιχειρη

σιακού σχεδίου (green business plan). Ένα τέτοιο επιχειρησιακό σχέδιο θα πρέπει 

να περιέχει μια προοδευτική περιβαλλοντική στρατηγική και να καθοδηγεί όλες τις 

λειτουργίες μέσα στην επιχείρηση ώστε να είναι αυτές συμβατές με το περιβάλλον.

Η τέχνη της δημιουργικής επιχειρηματικής διοίκησης βρίσκεται στην ικανότητα να 

αναγνωρίζεις και να επιλέγεις εναλλακτικές λύσεις και τελικά να τις εμπορεύεσαι 

κατάλληλα. Έτσι, ένα δυναμικό περιβαλλοντικό επιχειρησιακό σχέδιο θα πρέπει να 

παροτρύνει την αναγνώριση εναλλακτικών τεχνολογιών, διαδικασιών και προϊό

ντων. Η βέλτιστη επιλογή σύμφωνα με ένα τέτοιο επιχειρησιακό σχέδιο, θα πρέπει 

να συνδυάζει τους οικονομικούς στόχους της επιχείρησης (όπως μείωση του 

κόστους παραγωγής ή μεγιστοποίηση της παραγόμενης ποσότητας), με την 

ελάχιστη δυνατή διατάραξη του περιβάλλοντος.

Αν και η σχέση μεταξύ περιβαλλοντικής και οικονομικής απόδοσης δεν είναι και 

τόσο ευδιάκριτη, συνήθως η φτωχή περιβαλλοντική απόδοση μιας επιχείρησης 

επηρεάζει την φήμη της το επενδυτικό ενδιαφέρον των περιβαλλοντικά ευαισθητο

ποιημένων επενδυτών και κατ' επέκταση την τιμή της μετοχής της την πρόσβαση 

σε κεφάλαια και το κόστος χρήσεως κεφαλαίου6.

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι μάνατζερς θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογούν 

τον βαθμό στον οποίο τα περιβαλλοντικά ζητήματα επηρεάζουν την θέση της 

επιχείρησής τους μακροπρόθεσμα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Σύμφωνα με 

τους Corbett και Van Wassenhove7, οι περιβαλλοντικές πιέσεις μπορούν να 

επηρεάσουν σημαντικά τα πέντε βασικότερα στοιχεία που θεωρείται ότι, κατά 

παράδοση, προσδίδουν ανταγωνιστική αιχμή σε μια επιχείρηση: το κόστος την 

ποιότητα, την ευελιξία και την ικανότητα εύρεσης καινοτομιών (Πίνακας 8-2). Οι 

περιβαλλοντικές αυτές πιέσεις μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο αλλά και να 

επαναδιαμορφώσουν την ανταγωνιστική βάση μιας επιχείρησης ώστε αυτή να μπο

ρέσει, υπό την επίδραση αυτών των πιέσεων, να προχωρήσει στην ανάπτυξη νέων

6 Cormier D., Magnan Μ. και Morard Β., The Impact of Corporate Pollution on Market Valuation: Some Empirical Evidence, 
Ecological Economics, Τόμος 8, N° 2, 1993, σελ. 135-156.

7 Corbett C. J. και L. Van Wassenhove, Environmental Issues and Operation Strategy [από το βιβλίο Principles of Environmental 
and Resource Economics: A Guide for Students and Decision-Makers, (Aldershot; U.K.: Edward Elgar, 1995) των Folmer H., 
Gabel H. L. και Opschoor H.].
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ΠΙΝΑΚΑΣ
8-2

Οι Επιπτώσεις των Περιβαλλοντικών Πιεςεων στα Πεντε Βαςικα 
Στοιχεία Ανταγωνισμού μιας Επιχείρησης

Στοιχεία Ανταγωνισμού ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Κόστος Οι τεχνολογίες που είναι φιλικές προς το περιβάλλον μπορούν να 

είναι πιο αποτελεσματικές από οικονομικής άποψης.

Το κόστος διατήρησης των διαδικασιών μιας επιχείρησης σε ένα 

υψηλό επίπεδο κερδοφορίας, δεδομένης της ισχύουσας 

νομοθεσίας, μπορεί να είναι μεγάλο.

Ποιότητα Τα προϊόντα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον μπορεί να 

εκληφθούν από τους καταναλωτές ως προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Αξιοπιστία Τα περιβαλλοντικά προβλήματα μπορεί να επηρεάσουν την 

ποιότητα των εισερχομένων υλικών στην παραγωγική διαδικασία, 

θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την αξιοπιστία των προϊόντων αλλά και 

της ίδιας της επιχείρησης.

Ευελιξία Οι επιχειρήσεις πρέπει να ανταποκρίνονται γρήγορα στην 

αβεβαιότητα και ευμεταβλητότητα των περιβαλλοντικών 

κανονισμών και των πιέσεων της αγοράς.

Ικανότητα εύρεσης καινοτομιών Οι πιέσεις της αγοράς αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να εισάγουν νέα 

προϊόντα με συχνότερο ρυθμό.

ΠΗΓΗ: Corbett C. J. και L. Van Wassenhove, Environmental Issues and Operation Strategy [από το βιβλίο Principles of Environmental 
and Resounx Economics: A Guide for Students and Decision-Makers (Aldershot, U.K.: Edward Elgar, 1995) των Folmer H, Gabel 
H. L. koi Opschoor H.].

ικανοτήτων και δεξιοτήτων, καθώς και στην απόκτηση νέων γνώσεων.

Οι στρατηγικές αποφάσεις επηρεάζουν επίσης το εύρος των περιβαλλοντικών 

αποκρίσεων της επιχείρησης. Τα στοιχεία ανταγωνισμού που επιδιώκει μια επιχείρη

ση θα μπορούσαν να επηρεάσουν το πεδίο των διαθέσιμων περιβαλλοντικών 

πρωτοβουλιών. Πράγματι, η συμβατότητα των περιβαλλοντικών επενδύσεων πά

γιου κεφαλαίου μιας επιχείρηση με την γενική της στρατηγική, είναι μεγάλης 

σημασίας — με δεδομένες μάλιστα τις επενδύσεις τεχνολογίας προηγούμενων ετών 

στον σχεδίασμά προϊόντων και διαδικασιών. Αυτές οι επενδύσεις γίνονται υπό το 

φως των συγκεκριμένων στρατηγικών προτεραιοτήτων που θέτει μια επιχείρηση, 

όπως ηγεσία κόστους ή ποιότητα.

Προκειμένου να ανταποκριθούν στις περιβαλλοντικές πιέσεις οι επιχειρήσεις συχνά 

χρειάζεται να αλλάξουν ή να επαναδιαμορφώσουν την στρατηγική τους βάση, να
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αναπτύξουν νέες δεξιότητες ή να αποκτήσουν νέες γνώσεις. Συνεπώς, ένα ερώ

τημα το οποίο προβληματίζει έντονα τους μάνατζερς είναι: "Έχουν οι επιχειρήσεις 
με ευελιξία και σημαντικές ικανότητες για καινοτομίες μεγαλύτερη πιθανότητα να 
ανταποκριθούν δημιουργικά και θετικά στις περιβαλλοντικές πιέσειζ) Στην 

περίπτωση της ηγεσίας κόστους οι επιχειρήσεις που καθοδηγούνται από το κόστος 

(cost-driven) θα μπορούσαν να επιλέξουν την παραγωγή ενός προϊόντος το οποίο 

θα είναι φιλικότερο προς το περιβάλλον (αλλά πιο ακριβό), καθώς μερικοί κατα

ναλωτές θα ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν κάτι παραπάνω για ένα τέτοιο προϊόν. 

Αλλά, οι επιχειρήσεις που καθοδηγούνται από το κόστος δεν συνηθίζουν να επεν

δύουν σε νέες τεχνολογίες παραγωγής (manufacturing technologies). Μερικές 

έχουν ήδη επενδύσει σε πολύ εξειδικευμένο και ακριβό μηχανολογικό εξοπλισμό 

παραγωγής και έτσι δεν θα επιθυμούσαν να επανεπενδύσουν σε νεότερες τεχνο

λογίες. Ως εκ τούτου, οι τεχνικές ικανότητες μπορεί να αποτελόσουν ένα σημαντικό 

εμπόδιο στην προσπάθεια για περιβαλλοντικές αλλαγές. Οι μάνατζερς που βρίσκο

νται μπροστά σε τέτοιου είδους επενδυτικά έργα, αντιμετωπίζουν το εξής παρά

δοξο: οι βασικές ικανότητες στον πυρήνα της επιχείρησης (core capabilities) 
βελτιώνουν και ταυτόχρονα παρεμποδίζουν την ανάπτυξή τηζ.
Καθώς επιλέγουν να διατηρήσουν τις τεχνικές τους ικανότητες οι μάνατζερς πρέπει 

να κατανοήσουν ότι οι επιλογές που κάνουν σήμερα θα μπορούσαν να εμποδίσουν 

την ικανότητά τους να ανταγωνιστούν άλλες επιχειρήσεις σε αυτό που θα 

αποτελέσει σημαντικό στοιχείο ανταγωνισμού: την περιβαλλοντική απόδοση.

Η Τρέχουσα Διαδικασία Ελέγχου 
των Επενδύσεων Πάγιου Κεφαλαίου

Παρά το γεγονός ότι οι πιέσεις για την προστασία του περιβάλλοντος συνεχώς 

εντείνονται, οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν ακόμη την κατάλληλη 

υποδομή για την βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για επενδύσεις πάγι

ου κεφαλαίου. Πράγματι, οι περισσότερες επιχειρήσεις παραδέχονται ότι στερούνται 

ενός συστήματος επαρκούς ταυτοποίησης και ανίχνευσης του περιβαλλοντικού 

κόστους των επενδύσεων που αναλαμβάνουν. Έτσι πολλά περιβαλλοντικά κόστη 

δεν εκχωρούνται στις δραστηριότητες ή στα προϊόντα που προκάλεσαν αυτά τα 

κόστη, αλλά "κρύβονται" σε λογαριασμούς γενικών βιομηχανικών και διοικητικών 8

8 Leonard-Barton C., Core Capabilities and Core Rigidities: A Paradox in Managing New Product Development, Strategic 
Management Journal, Τόμος 13 (Ειδικό τεύχος), Καλοκαίρι 1992, σελ. 112.

ΙΟΟ



Μ ΚΡΟΣ III: ΊΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ IlHPIB.^UON: I ]ΡΟΣ ΜΙΛ ΗίΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : Ε\ΤαΜΑΤΟΝΟΝΤΛΣΤΙΣΓΙΐ-:ΡΤΒ.Λ_νΚ^ΝΤΙΚΓΣΕΐ]!ΠΤΡΐ:Κ]Σ ΣΤΙΣ ΛΠΟΦαΣΠΙΣ ΓίΑ ΕΐΊΚΝΆΑ'ΣΗΙΣ 11.ΛΙ'ΙΟ V ΚΚΦΛΛΑΙΟν

εξόδων. Η πληροφόρηση αναφορικά με τα σχετικά κόστη και οφέλη, η κατάρτιση 

του κατάλληλου χρονοδιαγράμματος, καθώς και ο κίνδυνος και η αβεβαιότητα 

αποτελούν στοιχεία κεφαλαιώδους σημασίας για την ανάλυση επενδύσεων πάγιου 

κεφαλαίου, τα οποία όμως συχνά αγνοούνται.

Η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών θεμάτων στην διαδικασία λήψης επενδυτικών 

αποφάσεων αποτελεί σημαντική πρόκληση για τους μάνατζερς. Στην πραγμα

τικότητα όμως υπάρχουν πολλά εμπόδια τα οποία θα πρέπει να υπερνικηθούν, 

δεδομένου ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι αρκετά πολύπλοκα επειδή 

διέρχονται μέσα από πολλά οργανωσιακά, λειτουργικά και επιστημονικά επίπεδα. 

Μπορούμε να διακρίνουμε δύο ειδών εμπόδια στην προσπάθεια βελτίωσης της 

στάσης μιας επιχείρησης απέναντι στο περιβάλλον: εμπόδια από τον ευρύτερο 

βιομηχανικό κλάδο και εμπόδια από την ίδια την επιχείρηση. Τα εμπόδια που προέρ

χονται από τον βιομηχανικό κλάδο αφορούν την διαθεσιμότητα τεχνολογιών, την 

τεχνογνωσία, την πληροφόρηση και τους κανονιστικούς περιορισμούς ενώ οι στά

σεις των εργαζομένων και της ανώτατης διοίκησης και οι προηγούμενες διοικητικές 

πρακτικές αποτελούν εμπόδια που προέρχονται από την επιχείρηση. Τέλος οι 

διαδικασίες που ακολουθούσε στο παρελθόν μια επιχείρηση για την λήψη 

επενδυτικών αποφάσεων, θα μπορούσαν επίσης να αποτελόσουν εμπόδια στην 

αλλαγή της στάσης της επιχείρησης σε περιβαλλοντικά θέματα στο μέλλον.

Στην περίπτωση των τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας τα εμπόδια που συνα

ντούν οι επιχειρήσεις στην υιοθέτηση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας είναι 

μάλλον συμπεριφορικά και θεσμικά, παρά τεχνικά. Ορισμένοι από τους παράγοντες 

που ευθύνονται για την υποεπένδυση στον τομέα αυτό, και αποτελούν άρα εμπόδια 

στην εκμετάλλευση κερδοφόρων ευκαιριών, είναι η μυωπική αντιμετώπιση των 

επενδύσεων (προτιμούνται δηλαδή σύντομες περίοδοι επανείσπραξης της αρχικής 

επενδυτικής εκροής), τα υψηλά εσωτερικά ποσοστά απόδοσης και η σύνδεση της 

ανταμοιβής των μάνατζερς με βραχυπρόθεσμες αποδόσεις. Επειδή οι αναδραστικοί 

αυτοί παράγοντες εμφανίζονται και σε ένα πλήθος άλλων περιβαλλοντικών επενδύ

σεων, θα πρέπει οι μάνατζερς να τους λάβουν σοβαρά υπόψη τους προκειμένου να 

βελτιώσουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων για επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου. 

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία από την μελέτη πραγματικών περιπτώσεων, η 

ανταπόκριση των επιχειρήσεων σε περιβαλλοντικά θέματα συνίσταται μάλλον από 

σχετικά μικρές επενδύσεις που σκοπό έχουν την αναπροσαρμογή του υπάρχοντος 

συστήματος παραγωγής παρά από σπουδαίες και καινοτόμες επενδύσεις 

τεχνολογίας.
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Στην πραγματικότητα όμοας, προκειμένου να πετύχει μια επιχείρηση σημαντική 

βελτίωση του οικολογικού της προφίλ θα πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερες 

επενδύσεις και να διεξάγει ενδελεχέστερους ελέγχους. Καθώς μια επιχείρηση 

πλησιάζει τον στόχο της μηδενικής εκπομπής ρύπων (zero emissions), οι μειώσεις 

αυτές θα γίνονται όλο και περισσότερο "εντάσεως κεφαλαίου" (capital intensive), 

υπό την έννοια ότι μπορεί να απαιτούν ευρύτερες μετατροπές στον σχεδίασμά των 

προϊόντων και στην τεχνολογία9. Είναι προφανές λοιπόν ότι, αυτό που χρειάζονται 

οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι προσανατολισμένες προς το μέλλον, είναι ένα πλαίσιο 

το οποίο θα ενσωματώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις αποφάσεις για 

επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου. Προς το παρόν πάντως, οι περισσότερες επιχειρήσεις 

δεν υποβάλουν στην ίδια διαδικασία εξέτασης τις περιβαλλοντικές και τις μη 

περιβαλλοντικές επενδύσεις.

Στο Σχήμα 8-1 απεικονίζεται η τρέχουσα διαδικασία εξέτασης των επενδύσεων 

πάγιου κεφαλαίου, όπου διακρίνουμε τρεις τύπους επενδύσεων: τις γενικές επεν

δύσεις τις υποχρεωτικές/περιβαλλοντικές επενδύσεις (με σκοπό την συμμόρφωση 

των επιχειρήσεων στην περιβαλλοντική νομοθεσία) και τις εθελοντικές/περιβαλλο- 

ντικές επενδύσεις (εθελοντικού χαρακτήρα με περιβαλλοντικό προσανατολισμό). 

Σύμφωνα με το σχήμα αυτό, όλες οι επενδυτικές προτάσεις δεν υπόκεινται στον 

ίδιο έλεγχο. Στην πραγματικότητα, οι πιέσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

αποτελούν την κύρια δύναμη πίσω από τις περισσότερες επενδυτικές πρωτοβουλίες 

περιβαλλοντικής φύσεως που αναλαμβάνονται από τις επιχειρήσεις.

Οι περισσότερες περιβαλλοντικές επενδύσεις γίνονται με σκοπό την συμμόρφωση 

των επιχειρήσεων προς την εκάστοτε περιβαλλοντική νομοθεσία1 είναι δηλαδή 

υποχρεωτικές/περιβαλλοντικές επενδύσεις. Με δεδομένο λοιπόν τον υποχρεωτικό 

τους χαρακτήρα, οι επιχειρήσεις προσεγγίζουν αυτές τις επενδύσεις με διαφορετικό 

τρόπο. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις δεν πιστεύουν ότι η ανάληψη των επενδύσε

ων αυτών υπόκειται στην διακριτική τους ευχέρεια και έτσι οι μάνστζερς δεν θεω

ρούν ότι είναι αναγκαία μια λεπτομερής ανάλυση. Το ενδιαφέρον και η έρευνα τους 

περιορίζεται και εξαντλείται στο κστά πόσο τηρούνται τα περιβαλλοντικά πρότυπα 

(νόρμες) που έχουν τεθεί από το Κράτος και είναι υποχρεωτικά (όπως, για παρά

δειγμα, τα ανώτερα επίπεδα εκπομπής ρυπαντικών ουσιών. Επιπλέον, ο χρηματοοι

κονομικός έλεγχος είναι ιδιαίτερα περιορισμένος για τις υποχρεωτικές επενδύσεις. 

Τεχνικές χρηματοοικονομικής ανάλυσης όπως είναι οι προεξοφλημένες χρηματορρο-

9 Walley Ν. και Whitehead Β., It's Not Easy Being Green, Harvard Business Review, Τόμος 72, N°3, Μάιος-Ιούνιος 1994, σελ. 46- 
52.
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ΣΧΗΜΑ
8-1

Ελεγχος των Επενδύσεων Πάγιου Κεφαλαίου: Η Τρέχουσα Διαδικασία

επενδύσεις με σκοπό 
την συμμόρφωση 

στην περιβαλλοντική 
νομοθεσία

γενικές επενδύσεις

επενδύσεις εθελοντικού 
χαρακτήρα με 

περιβαλλοντικό 
προσανατολισμό

ΠΗΓΗ: Epstein Μ. J. και Roy M-J, Integrating Environmental Impacts into Capital Investment Decisions, Greener Management 
International: The Journal of Corporate Environmental Strategy and Practice, Ανοιξη 1997, σελ. 17.

ές τυπικά δεν χρησιμοποιούνται. 0 επιδιωκόμενος στόχος είναι να εκπληρωθούν οι 

Κρατικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις με τον λιγότερο δαπανηρό τρόπο.

Οι εθελοντικές/περιβαλλοντικές επενδύσεις από την άλλη, πρέπει τυπικά να ξεπερά- 

σουν ένα πολύ σημαντικό εμπόδιο: τον χρηματοοικονομικό έλεγχο. Πολλές τεχνικές 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης οι οποίες κανονικά χρησιμοποιούνται στην ανάλυση 

γενικών επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, δεν αξιοποιούνται το ίδιο στην περίπτωση 

περιβαλλοντικών επενδύσεων εθελοντικού χαρακτήρα. Οι περιορισμοί στον προϋ

πολογισμό είναι συνήθεις και τα απαιτούμενα ποσοστά απόδοσης είναι υψηλά. 

Όπως συμβαίνει και με τις επενδύσεις που γίνονται με σκοπό την συμμόρφωση 

στην περιβαλλοντική νομοθεσία, τυπικά δεν υπάρχει μια πλήρης αξιολόγηση του 

περιβαλλοντικού κόστους και οφέλους. Πολλές επιχειρήσεις δεν πιστεύουν ότι 

υπάρχουν πιθανά οφέλη από τις περιβαλλοντικές επενδύσεις ούτε και διαθέτουν 

την κατάλληλη υποδομή για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κόστους. 

Ωστόσο, πολλοί επιστήμονες έχουν από πολύ νωρίς τονίσει τα οφέλη της περιβαλ

λοντικής απόδοσης και την αξία της ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών επιπτώ-
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σεων στις διοικητικές αποφάσεις10 11. Το 1991, ο Michael Porter ήταν ένας από τους 

πρώτους που προσέφερε σημαντικά στον τομέα αυτό, με το άρθρο του America's 
Green Strategy.
Σύμφωνα με τους Porter και van der Linde, η καινοτομία μπορεί να είναι ένα 

παραπροϊόν της περιβαλλοντικής απόδοσης· μερικά παραδείγματα προϊόντων και 

διαδικασιών που αντισταθμίζουν την προσπάθεια και το κόστος μιας περιβαλλοντικά 

υπεύθυνης στάσης είναι12:

• προϊόντα υψηλότερης ποιότητας

• χαμηλότερο κόστος παραγωγής των προϊόντων με χρήση υποκατάστατων 

πρώτων υλών ή λιτότερη συσκευασία,

• προϊόντα με υψηλότερη αξία επαναπώλησης (resale value) ή διάθεσης ως 

απορρίμματα (scrap value) λόγω εύκολης ανακύκλωσης ή αποσυναρμολόγησης

• καλύτερη χρησιμοποίηση και εκμετάλλευση των παραπροϊόντων,

• χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας κατά την παραγωγική διαδικασία,

• μειωμένο κόστος αποθήκευσης και χειρισμού των υλικών,

• μετατροπή των αποβλήτων σε αξιοποιήσιμες μορφές ύλης

• μειωμένο κόστος διάθεσης των αποβλήτων.

Οι μάνατζερς που δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν οφέλη, ή τα εκλαμβάνουν ως μη 

μετρήσιμα (μη απτά), όπως είναι, για παράδειγμα, η βελτίωση της εικόνας (image) 

της επιχείρησης πιθανότατα δεν θα μπορέσουν ποτέ να συμπεριλάβουν τέτοια 

οφέλη στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Πράγματι, όπως τονίζουν και οι White 

και Savage, ενώ οι περισσότερες επιχειρήσεις ποσοτικοποιούν τα πιο εμφανή και 

μετρήσιμα περιβαλλοντικά κόστη, πολύ λίγες έχουν καταπιαστεί με κόστη που είναι 

αβέβαια, λιγότερο απτά και δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν, και αυτό γιατί διότι οι 

υπάρχουσες μέθοδοι λογιστικής και ανάλυσης επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου δεν 

παρέχουν ένα κατάλληλο πλαίσιο για την ανάλυση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων — τόσο όσον αφορά τα κόστη όσο και τα οφέλη13. Περισσότερα για το 

θέμα αυτό θα συζητήσουμε αναλυτικά στο 9° Κεφάλαιο, όπου παραθέτουμε την έ-

10 Epstein Μ. J., Measuring Crporate Environmental Performance: Best Practices for Costing and Managing an Effective 
Environmental Strategy, Chicago IL: Irwin Professional Pub., 1996.
Epstein M. J., You've Got A Great Environmental Strategy; Now What?, Business Horizons, Τόμος 39, N°5, Σεπτέμβριος- 
Οκτώβριος 1996, σελ. 53-59.

11 Porter Μ. E., America's Green Strategy, Scientific American, Τόμος 264, N°4, Απρίλιος 1991, σελ. 96.

12 Porter Μ. E. και C. van der Unde, Towards a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship, Journal of 
Economic Perspectives, Τόμος 9, N° 4, Φθινόπωρο 1995, σελ. 97-118.

13 White A. και Savage D., Budgeting for Environmental Projects: A Survey, Management Accounting, Τόμος 77, N° 4, Οκτώβριος 
1995, σελ. 48-54.
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ρευνα που διεξήγαγαν οι White και Savage του Tellus Institute.

Το Εναλλακτικό Μοντέλο των Epstein km Roy

Για να βελτιώσουν τις αποφάσεις που αφορούν τις επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου, οι 

μάνατζερς πρέπει να έχουν στην διάθεσή τους το κατάλληλο μοντέλο εργασίας που 

θα τους βοηθά να αξιολογούν τις επιπτώσεις αυτών των αποφάσεων στην απόδοση 

της επιχείρησης από χρηματοοικονομικής, περιβαλλοντικής και λειτουργικής άπο

ψης. Το ίδιο αυτό πλαίσιο θα πρέπει να χρησιμοποιείται τόσο για τις γενικές όσο και 

για τις περιβαλλοντικές επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου (υποχρεωτικές και 

εθελοντικές). Για να είναι κάτι τέτοιο εφικτό, θα πρέπει οι επιχειρήσεις να είναι σε 

θέση να προβλέπουν με ακρίβεια τα μελλοντικά έσοδα και κόστη, τις πιθανές 

αλλαγές στους περιβαλλοντικούς κανονισμούς στην τεχνολογία καθώς και στο 

κόστος αυτής.

Το Σχήμα 8-2 απεικονίζει το μοντέλο που προτείνουν οι Eipstein και Roy για την 

διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου. Το 

μοντέλο αυτό αποτελείται από τρία στάδια: ένα στάδιο τεχνικού ελέγχου, ένα 

στάδιο περιβαλλοντικού ελέγχου και ένα στάδιο χρηματοοικονομικού ελέγχου14. 

Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 8-2, το πρώτο στοιχείο της διαδικασίας ελέγχου που 

προτείνουν οι Eipstein και Roy είναι ο τύπος και ο αριθμός των επενδυτικών 

προτάσεων που εισάγονται στην διαδικασία αυτή. Τόσο ο τύπος όσο και ο αριθμός 

των επενδυτικών προτάσεων εξαρτώνται άμεσα από τις ικανότητες και τις γνώσεις 

των μάνατζερς μιας επιχείρησης: Η ικανότητα μιας επιχείρησης να αναγνωρίζει την 

αξία νέων, εξωγενών πληροφοριών ή γνώσεων, να τις αφομοιώνει και τελικά να τις 

αξιοποιεί και να τις εκμεταλλεύεται για εμπορικούς σκοπούς (absorptive capacity) 

είναι κρίσιμης σημασίας όσον αφορά τις δυνατότητές της για καινοτομία15.

Η ικανότητα αυτή μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο 

μια επιχείρηση ανταποκρίνεται στις περιβαλλοντικές πιέσεις που δέχεται. Οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να κατανοήσουν το πόσο σπουδαίο είναι να δημιουργήσουν 

και στη συνέχεια να ενδυναμώσουν την ικανότητά τους να αφομοιώνουν και να 

εκμεταλλεύονται κάθε μορφή νέας πληροφόρησης, μέσα από συνεχή τεχνική εκπαί-

Μ Ένα παρόμοιο μοντέλο περιγράφεται από τους Clark Κ. Β. και Wheelwright S. C. στο βιβλίο τους Managing New Product and 
Process Developments: Text and Cases (Hew York, NY: The Free Press, 1993, σελ. 291-314), το οποίο παρέχει μια πρωτότυπη 
διαδικασία ελέγχου των επενδύσεων που αφορούν την έρευνα και ανάπτυξη.

15 Cohen W. Μ. και Levinthan D. A., Absorptive Capacity: New Perspective on Learning and Innovation, Administrative Science 
Quarterly, Τόμος 35, N° 1, Μάρτιος 1990, σελ. 128.
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ΣΧΗΜΑ
8-2

Ελεγχος των Επενδύσεων Πάγιου Κεφαλαίου: Το Μοντέλο των 
Epstein και Roy

ΠΗΓΗ: Epstein Μ. J. και Roy M-J, Integrating Environmental Impacts into Capital Investment Decisions, Greener Management 
International: The Journal of Corporate Environmental Strategy and Practice, Άνοιξη 1997, σελ. 17.

δευση και εκτεταμένη παρακολούθηση της τεχνικής βιβλιογραφίας στο πεδίο του 

περιβάλλοντος.

Αν και το μοντέλο των Eipstein και Roy φαινομενικά αποτελεί μια συνεχή ακολουθία 

αλλεπάλληλων και επίπονων ελέγχων, στην πραγματικότητα προτείνει μια βαθύτε

ρη ανάλυση, η οποία στηρίζεται στον συνεχή προβληματισμό γύρω από τις επιπτώ

σεις των επενδυτικών αποφάσεων. Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο μοντέλο τονίζει 

ότι θα πρέπει να καθοριστούν οι οικονομικές επιπτώσεις (τα κόστη και τα οφέλη) 

που συνοδεύουν τα προϊόντα και τις διαδικασίες παραγωγής τους καθ' όλη την 

διάρκεια του κύκλου ζωής τους (life-cycle costs and benefits), και στην συνέχεια, 

αφού αναλυθούν αυτές οι επιπτώσεις να συμπεριληφθούν στην διαδικασία λήψης 

επενδυτικών αποφάσεων. Η μάθηση και η εμπειρία που αποκομίζουμε από την 

μελέτη του κύκλου ζωής των προϊόντων και των διαδικασιών θα μπορούσαν να 

δημιουργήσουν κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο μέλλον, και συνεπώς δεν 

θα πρέπει να αγνοηθούν.
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Ν τεχνικός ε:λεγχος

0 πρώτος έλεγχος στην διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι ο τεχνικός έλεγχος. 

Όλες οι επενδύσεις θα πρέπει να αναλυθούν με προσοχή έτσι ώστε να εξασφαλιστεί 

ότι συμφωνούν με τις τεχνικές απαιτήσεις. Από τεχνικής άποψης, οι επενδύσεις 

πάγιου κεφαλαίου επιδρούν πάνω σε πολλά τμήματα της αλυσίδα αξιών μιας 

επιχείρησης όπως στην επιμελητεία παραλαβής υλικών (inbound logistics), στις 

λειτουργίες (operations), στην επιμελητεία παράδοσης προϊόντων (outbound 

logistics) και στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πελατών (after-sale service). 

Ακόμη, καθόσον οι αποφάσεις που αφορούν την παραγωγική δυναμικότητα της 

επιχείρησης είναι συνήθως κρίσιμης σημασίας στοιχεία από το μάρκετινγκ και τις 

πωλήσεις (marketing and sales) θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν σ' αυτή την 

διαδικασία ελέγχου16. Για κάθε μια από αυτές τις δραστηριότητες θα πρέπει να 

συμπεριληφθεί και η κατάλληλη αξιολόγηση αναφορικά με το πώς η επένδυση είναι 

δυνατόν να επηρεάσει την απόδοση και τις πωλήσεις του προϊόντος.

Η υπάρχουσες τεχνικές δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά τους ασκούν συνήθως 

σημαντική επίδραση πάνω στην φάση του τεχνικού ελέγχου. Πράγματι, το θέμα 

της συμβατότητας μιας επενδυτικής πρότασης με την υπάρχουσα τεχνολογική 

υποδομή μιας επιχείρησης χρήζει ιδιαίτερης προσοχής πριν από την υιοθέτηση της 

εν λόγω επενδυτικής πρότασης. Έτσι, η ηλικία του μηχανολογικού εξοπλισμού, ο 

τύπος της παραγωγικής διαδικασίας και ο τύπος του παραγόμενου προϊόντος θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν είτε εμπόδια είτε δυνάμεις καθοδήγησης στο στάδιο 

του τεχνικού ελέγχου.

Ν. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι επιλογές όσον αφορά βελτιώσεις διαδικασιών, προϊόντων ή πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων, μπορούν να αξιολογηθούν σωστά μόνον εάν αναγνωριστούν και 

μετρηθούν όλα τα σχετικά περιβαλλοντικά κόστη και οφέλη. Αμέσως παρακάτω 

περιγράφονται δύο από τις μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 

σκοπό αυτό:

• Αξιολόγηση και κοστολόγηση του κύκλου ζωής. Ο όρος κύκλος ζωής (lifecycle) α- 

ναφέρεται στο πεδίο των λειτουργιών που παρατηρούνται στην παραγωγή, στην 

πώληση, στην χρήση και στην εγκατάλειψη ενός προϊόντος· δηλ. από την εξαγωγή 

των πρώτων υλών που θα χρησιμοποιηθούν για την βιομηχανοποίηση του προϊό-

16 Porter Μ.Ε., Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, New York, N.Y.: The Free Press, 1980, 
σελ. 166-169.
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ντος έως την τελική του διάθεση με την μορφή απορριμμάτων. Η αξιολόγηση του 

κύκλου ζωής (lifecycle assessment) είναι μια τεχνική η οποία περιλαμβάνει 

λεπτομερή εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός συγκεκριμένου 

προϊόντος καθ' όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής του. Η αξιολόγηση αυτή παρέχει 

στους μάνατζερς μια πλήρη εικόνα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέ

ονται με μια διαδικασία ή ένα προϊόν, πέρα από αυτές που είναι έκδηλες κατά το 

στάδιο την βιομηχανοποίησης. Οι μάνατζερς που κατανοούν το πλήρες εύρος των 

περιβαλλοντικών συνεπειών ενός προϊόντος είναι καλύτερα εξοπλισμένοι, έτσι 

ώστε, χωρίς να καταφεύγουν σε "εκ των υστέρων" λύσεις (end-of-pipe solutions), 

να κάνουν έξυπνες επενδύσεις που δεν θέτουν το περιβάλλον σε κίνδυνο. Ως 

αποτέλεσμα, πολλές επιχειρήσεις έχουν καταφέρει σημαντικά οφέλη στα τελικά 

τους αποτελέσματα (bottom-line) μέσω της ενσωμάτωσης των αρχών του κύκλου 

ζωής στην διαδικασία λήψης αποφάσεων για επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου.

Η αξιολόγηση του κύκλου ζωής περιλαμβάνει τρία στάδια:

1. ποσοτική καταγραφή των εισροών ενέργειας και πρώτων υλών, καθώς και των 

εκπομπών προς το περιβάλλον καθ' όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής 

(inventory analysis),

2. εκτίμηση των στοιχείων που συγκέντρωσε η προηγούμενη καταγραφή μέσα 

στα πλαίσια των επιπτώσεών τους πάνω στην ανθρώπινη υγεία, στο περιβάλ

λον, αλλά και στα οικονομικά κόστη και οφέλη (impact assessment),

3. ανάλυση των ευκαιριών για βελτίωση σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής όπως 

αλλαγές στον σχεδίασμά των προϊόντων, στην χρήση των πρώτων υλών, στις 

εφαρμοζόμενες διαδικασίες κ.ά. (improvement analysis).

Η αναγνώριση και εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι πιθανόν να μην 

μπορεί από μόνη της να προσφέρει στοιχεία και αποτελέσματα που να έχουν νόημα 

για αυτούς που συμμετέχουν στην λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων. Έτσι, για να 

είναι η αξιολόγηση του κύκλου ζωής ένα αποτελεσματικό εργαλείο που να υποστη

ρίζει τους μάνατζερς στην λήψη επενδυτικών αποφάσεων, θα πρέπει οι περιβαλλο

ντικές επιπτώσεις να μεταφραστούν σε ποσότητες τις οποίες να κατανοούν οι 

μάνατζερς (π.χ. χρηματικές μονάδες). Όταν τα περιβαλλοντικά κόστη αναγνωρίζο

νται με ακρίβεια και λεπτομέρεια, τότε οι περιβαλλοντικές επενδύσεις αντιμετω

πίζονται ισότιμα με τις άλλες επενδύσεις και έτσι οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να 

παίρνουν τις καλύτερες χρηματοοικονομικές αποφάσεις, χωρίς να χρειάζεται να 

ξεχωρίζουν τα περιβαλλοντικά οφέλη από τα χρηματοοικονομικά οφέλη.

Τα κόστη κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κα-
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τηγορίες: τα εσωτερικά και τα εξωτερικά κόστη. Τα εξωτερικά κόστη διακρίνονται 

επιπλέον σε άμεσα (τυπικά) και σε έμμεσα. Τα τυπικά κόστη (conventional costs) 

περιλαμβάνουν άμεσα κόστη προϊόντων ή διαδικασιών, όπως εργασία, υλικά κ.ά. Τα 

κόστη αυτά υπολογίζονται και λαμβάνονται υπόψη στον έλεγχο των διαδικασιών, 

στην κοστολόγηση των προϊόντων, στην ανάλυση επενδύσεων και στον προϋπο

λογισμό επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου.

Τα έμμεσα κόστη είναι λιγότερο απτά (less tangible costs) και, ενώ επηρεάζουν το 

καθαρό κέρδος ή ζημία (τελικό αποτέλεσμα) μιας επιχείρησης συνήθως εκχωρού

νται σε λογαριασμούς γενικών εξόδων και έτσι παραβλέπονται ή εξαιρούνται από 

τον υπολογισμό του κόστους των προϊόντων. Μη απτά κόστη είναι το κόστος 

προσαρμογής και συμμόρφωσης στην εκάστοτε περιβαλλοντική νομοθεσία, το 

κόστος διάθεσης των αποβλήτων, καθώς και λιγότερο εύκολα ποσοτικοποιήσιμες 

υποχρεώσεις (liabilities) όπως είναι, για παράδειγμα, οι επιπτώσεις που έχει στο 

μερίδιο αγοράς μιας επιχείρησης η μη συμμόρφωσή της στους περιβαλλοντικούς 

κανονισμούς.

Τα εξωτερικά κόστη (external costs) είναι εκείνα για τα οποία μια επιχείρηση, σε 

συγκεκριμένο χρόνο, δεν είναι υπεύθυνη, υπό την έννοια ότι ούτε η αγορά ούτε οι 

κανονισμοί εκχωρούν τέτοια κόστη στην επιχείρηση. Τέτοια κόστη είναι οι 

δυσμενείς επιπτώσεις που έχουν στην υγεία οι αέριες εκπομπές (ακόμα και αν αυτές 

κυμαίνονται σε επιτρεπτά επίπεδα), η καταστροφή κτιρίων ή φυτικών καλλιεργειών 

από θειούχες ενώσεις που απελευθερώνονται στο περιβάλλον και η μη αντιστρεπτή 

καταστροφή του οικοσυστήματος ή των φυτικών και ζωικών ειδών λόγω της 

ανεξέλεγκτης δασοκομίας ή εξόρυξης ορυκτών και μετάλλων17.

Ωστόσο, τα όρια ανάμεσα στα εσωτερικά και τα εξωτερικά κόστη αλλάζουν 

συνεχώς. Η τροποποίηση του Νόμου περί Μόλυνσης της Ατμόσφαιρας (Clean Air 

Act) στην Αμερική, για παράδειγμα, ο οποίος επανήλθε σε ισχύ το 1997, επέβαλε 

κυρώσεις στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις επιχειρήσεων στις οποίες παρατηρήθη

καν σημαντικές εκπομπές οξειδίων του αζώτου (ΝΟχ, συστατικό της βιομηχανικής 

αιθαλομίχλης). Μέχρι το 1970, το κόστος για την μόλυνση της ατμόσφαιρας από 

ΝΟχ, καθώς και οι συνεπαγόμενες επιπτώσεις αυτής της μόλυνσης στο περιβάλλον 

και στην ανθρώπινη υγεία, θεωρούνταν σαν εξωτερικό κόστος. Παρόλα αυτά όμως 

σήμερα οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρώσουν για την συμβολή τους στην 

υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα, είτε με την ανάληψη περιβαλλοντικών επεν-

17 White Α. και Savage D., Budgeting for Environmental Projects: A Survey, Management Accounting (U. S.), Τόμος 77, N° 4, 
Οκτώβριος 1995, σελ. 49.
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δύσεων που θα έχουν ως σκοπό την πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είτε με 

την καταβολή προστίμων για μη συμμόρφωση προς τους περιβαλλοντικούς κανονι

σμούς.

Θα έπρεπε οι επιχειρήσεις να είχαν πραγματοποιήσει επενδύσεις με σκοπό την 

προστασία του περιβάλλοντος πολύ πριν ψηφιστεί ο Νόμος περί Μόλυνσης της 
Ατμόσφαιρας;
Ή με άλλα λόγια:

Θα έπρεπε οι επιχειρήσεις να λάβουν υπόψη τους τα εξωτερικά κόστη όταν 
υπολόγιζαν τα συνολικά κόστη κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής;
Το ευμετάβλητο των ορίων ανάμεσα στα εσωτερικά και εξωτερικά κόστη ενισχύει 

την άποψη ότι η άγνοια για τα εξωτερικά κόστη οδηγεί σε μια ανεπαρκή και 

αναποτελεσματική στρατηγική, δηλ. σε μια στρατηγική χωρίς μακροπρόθεσμη 

προοπτική. Δεδομένης της συνεχώς αυξανόμενης τάσης για θέσπιση όλο και πιο 

αυστηρών περιβαλλοντικών κανονισμών, συμπεραίνουμε ότι εκείνες οι περιβαλ

λοντικές επιπτώσεις που έχουν μεγάλη πιθανότητα να αποτελόσουν αντικείμενο 

μελλοντικών κανονισμών θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, ιδίως όσον 

αφορά το κόστος τους για την επιχείρηση στο μέλλον.

Οι επιχειρήσεις πρέπει επίσης να συνυπολογίσουν την αυξανόμενη ευαισθησία των 

πολιτών αναφορικά με τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Αυτά 

που μπορεί με μια πρώτη ματιά να δίνουν την εντύπωση ότι αποτελούν εξωτερικά 

κόστη, είναι δυνατόν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο μερίδιο αγοράς και την 

κερδοφορία μιας επιχείρησης καθώς οι καταναλωτές στηρίζουν πλέον τις 

αγοραστικές τους αποφάσεις σε νέα κριτήρια.

Ομολογουμένως δεν υπάρχει κάποια εύκολη και απλή διαδικασία που να 

ποσοτικοποιεί τα λιγότερο απτά και εξωτερικά κόστη. Η προσπάθεια απόδοσης 

αξίας στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ιδίως σε εκείνες που δεν εγείρουν πρόστιμα, 

προϋποθέτει επαρκή κρίση και ορθό υπολογισμό. Η προνοητικότητα των 

επιχειρήσεων όσον αφορά τις μελλοντικές τάσεις στο πεδίο της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας καθώς και όλες τις άλλες δυνάμεις που ευθύνονται για το ευμετάβλητο 

των ορίων ανάμεσα στα εσωτερικά και εξωτερικά κόστη, στηρίζεται σε μεγάλο 

βαθμό στην διεξαγωγή προβλέψεων με την χρήση στατιστικών μεθόδων. Αν και η 

λήψη αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας δεν είναι κάτι άγνωστο στον 

επιχειρηματικό κόσμο, παρόλα αυτά οι μάνστζερς συχνά αγνοούν τα κόστη που δεν 

ποσοτικοποιούνται εύκολα, εκχωρώντας έτσι έμμεσα σ' αυτά μια αξία ίση με το 

μηδέν, γεγονός που μπορεί να τους παραπλανήσει (ιδίως όταν οι αξίες αυτές είναι πι-

ΙΙΟ
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θανόν να έχουν θετικό πρόσημο)18.

Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

μετατροπή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε χρηματικές μονάδες και την 

ενσωμάτωση της αβεβαιότητας και του κινδύνου στην διαδικασία λήψης 

επενδυτικών αποφάσεων.

• Μετατροπή των περιβαλλοντικών εξωτερικών παραγόντων σε χρηματικές μονά

δες. Υπάρχουν δύο κύριες προσεγγίσεις για την μετατροπή των περιβαλλοντικών 

εξωτερικών παραγόντων (environmental externalities) σε χρηματικές μονάδες: ο 

υπολογισμός του κόστους ελέγχου και ο υπολογισμός του κόστους της 

καταστροφής.

Με την πρώτη μέθοδο γίνεται προσπάθεια προσέγγισης του κόστους της περιβαλ

λοντικής καταστροφής μέσω του υπολογισμού του κόστους μείωσης ή αποφυγής 

της καταστροφής πριν αυτή συμβεί. Για παράδειγμα, το κόστος μόλυνσης μιας 

υδροφόρου οδού με διοξίνες θα μπορούσε να υπολογιστεί μέσω του κόστους του 

μηχανολογικού εξοπλισμού που απαιτείται ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της 

παρουσίας διοξινών μέσα στα υγρά απόβλητα ή μέσω του κόστους βελτίωσης των 

διαδικασιών που θα καθιστούσε περιττή την ανάγκη για τέτοιους ελέγχους. Η 

προσέγγιση που βασίζεται στο κόστος ελέγχου υπερνικά την εγγενή δυσκολία που 

έχουν τα κόστη της περιβαλλοντικής καταστροφής όσον αφορά τον προσδιορισμό 

τους μέσω αντικατάστασης αυτών με κόστη που μπορούν να υπολογιστούν με 

μεγαλύτερη ευκολία, όπως είναι τα κόστη εγκατάστασης λειτουργίας και 

συντήρησης μηχανολογικών εξοπλισμών περιβαλλοντικού ελέγχου. Η προσέγγιση 

του υπολογισμού του κόστους ελέγχου έχει υιοθετηθεί με επιτυχία από την 

αμερικάνικη εταιρία Niagara Mohawk.

Σε αντίθεση με την προηγούμενη προσέγγιση, η μέθοδο του υπολογισμού του 

κόστους της καταστροφής αποτελεί μια προσπάθεια να εκτιμηθούν τα πραγματικά 

κόστη που επιφέρει η περιβαλλοντική καταστροφή. Η απώλεια της αξίας λόγω της 

καταστροφής υπολογίζεται έμμεσα από την προθυμία ή την διάθεση των πολιτών 

να πληρώσουν ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή. Η αμερικάνικη εταιρία Ontario 

Hydro, η οποία εφαρμόζει την μέθοδο αυτή, προτείνει τέσσερα διαφορετικές 

προσεγγίσεις στην μέθοδο υπολογισμού του κόστους καταστροφής19:

18 Epstein Μ. J., Measuring Crporate Environmental Performance: Best Practices for Costing and Managing an Effective 
Environmental Strategy, Chicago IL: Irwin Professional Pub., 1996.

19 Pearce D., Markandya A. και Barbier E., Blueprint for a Green Economy, London U.K.: Earthscan Publications, 1989.
Homgren C. T., Foster G. και Datar S. M., Cost Acounting: A Managerial Emphasis^ έκδοση), Upper Saddle River N.J.: Prentice 
Hall, 1996, σελ. 799.
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Κεφαλαίο 8: Ενσωματώνοντας τις Περιβαλλοντικής Ει ιιγγγωςεις στις Αποφάσεις για Επενδύσεις Πάγιου Κεφαλαίου

1. με χρήση πληροφοριών σχετικά με τις τιμές των αγαθών στην αγορά, όπως 

είναι, για παράδειγμα, η πτώση της αγοραίας τιμής δημητριακών που έχουν 

καταστραφεί ή χαθεί λόγω απελευθέρωσης τοξικών ουσιών (market price 

method)·

2. με σύγκριση των τιμών της ακίνητης περιουσίας ή της ανταμοιβής των 

εργαζομένων σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, θεωρώντας ότι οποιεσδήποτε 

διαφορές μεταξύ αυτών οφείλονται στην μόλυνση του περιβάλλοντος (hedonic- 

pricing method)·

3. με χρήση πληροφοριών σχετικά με το κόστος μετακίνησης των πληγέντων από 

μολυσμένες περιοχές προς χώρους οι οποίοι δεν έχουν υποστεί περιβαλλοντική 

καταστροφή (travel cost method)1

4. με διεξαγωγή έρευνας που έχει ως σκοπό την προσπάθεια να προσδιοριστεί το 

πώς οι πολίτες αξιολογούν μη εμπορεύσιμα αγαθά σε χρηματικές μονάδες 

(contingent valuation).

Αν και οι μέθοδοι αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκτιμηθούν τόσο τα 

περιβαλλοντικά οφέλη όσο και τα περιβαλλοντικά κόστη, καμιά από αυτές δεν 

επιτυγχάνει να προσεγγίσει άριστα την περιβαλλοντική καταστροφή. Ωστόσο, 

παρέχουν σημαντικές πληροφορίες και στοιχεία αναφορικά με μη εμπορεύσιμες 

αξίες στοιχεία που διαφορετικά δεν θα είχαν στην διάθεσή τους οι μάνατζερς που 

συμμετέχουν στην λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

Οι επιχειρήσεις είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουν ακόμη και συνδυασμό των δύο 

προσεγγίσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω, προκειμένου να καταλήξουν σε ένα 

ικανοποιητικό εύρος αξιών που θα αποδοθεί στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

δραστηριοτήτων τους. Αυτή η τακτική οδηγεί σίγουρα σε ορθότερες αποφάσεις 

συγκρινόμενη με την τακτική εκχώρησης μηδενικής αξίας στις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις. Αν και οι δυσκολίες στην εκτίμηση και μέτρηση των αξιών μη 

εμπορεύσιμων αγαθών είναι υπαρκτές ωστόσο η αξιοπιστία αυτών των μετρήσεων 

είναι το ίδιο υψηλή με την αξιοπιστία όλων των άλλων εκτιμήσεων που 

χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση από τους μάνατζερς των επιχειρήσεων για 

την λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

• Η μεθοδολογία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των σχεδίων επένδυ

σης πάγιου κεφαλαίου. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι, με τις οποίες εκτιμούμε τις 

θετικές και αρνητικές επιπτώσεις κατά την επιλογή του τόπου εγκατάστασης ενός 

σχεδίου επένδυσης. Η συνηθέστερη σχετική μεθοδολογία ακολουθεί τρία στάδια:
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1. Την πλήρη αντικειμενική περιγραφή, κυρίως με τεχνητά και οικονομικά στοιχεία 

(παραμέτρους όρια συγκέντρωσης κ.λπ.): (α) της πηγής της ρύπανσης και (β) 

των αποτελεσμάτων/επιπτώσεών της.

2. Την ανάλυση και μέτρηση των επιπτώσεων με κάποιο απλό ή περισσότερο 

σύνθετο υπόδειγμα ανάλυσης (μοντέλο), αφού δοθούν τιμές σε όλες τις 

παραμέτρους του.

3. Τη συστηματική παρουσίαση των ποσοτικών και ποιοτικών επιπτώσεων.

Εκτίμηση του οικονομικού κόστους Σε περίπτωση ασθένειας από προσβολή ρυπα- 
σε περίπτωση ασθενειών π όχλησηο

ντων υπολογίζεται η διαφυγουσα παραγωγικό

τητα του εργαζόμενου κατά τις ημέρες της ασθένειας (απώλεια παραγωγής) συν τις 

δαπάνες νοσηλείας· δηλαδή:

απώλεια παραγωγής = ημέρες ασθένειας χ μέση ημερήσια παραγωγικότητα 

συνολικό κόστος ασθένειας = απώλεια παραγωγής + δαπάνες νοσηλείας

Σε περίπτωση όχλησης των κατοίκων μιας περιοχής ή ενός οικισμού, το κόστος της 

επίπτωσης ισούται με την δαπάνη μετακίνησης και εγκατάστασης των κατοίκων 

μακριά από την περιοχή σε άλλη ασφαλέστερη, όπου η όχληση είναι μηδέν. Στο 

κόστος αυτό συνυπολογίζεται επίσης και η πιθανή απώλεια εμπράγματων πόρων ή 

εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής (αποζημίωση)· δηλαδή:

κόστος όχλησης = δαπάνη μετακίνησης και νέας εγκατάστασης + 
απώλεια εμπράγματων πόρων και εισοδήματος

Η αλλοίωση ή καταστροφή Η εκτίμηση εδώ γίνεται μόνο με ποιοτική αναφορά και 
των πολιτιστικών μνημείων

σε συγκεκριμένα τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία του 
αρχαίου ή άλλου μνημείου που έχει καταστραφεί· π.χ. όταν το σχέδιο επένδυσης 

επιρρίπτει επιβλαβή χημική ουσία στα μάρμαρα του παρακείμενου αρχαίου ναού και 

προκαλεί την βαθμιαία καταστροφή τους (γυψοποίηση μαρμάρων κ.λπ.).

Η πλήρης περιγραφή της καταστροφής των αρχαίων ναών, γλυπτών κ.λπ. δίνει το 

μέτρο του "πολιτιστικού κόστους" του σχεδίου επένδυσης σε ποιοτικούς όρους. Οι 

όροι αυτοί είναι αρκετά εύγλωττοι γι' αυτούς που θα λάβουν τις αποφάσεις οι 

οποίοι υποτίθεται ότι έχουν την απαιτούμενη ευαισθησία στην διατήρηση της 

εθνικής μας κληρονομιάς και θα ενεργήσουν κατάλληλα, για να αποτραπεί η 

καταστροφή ή αλλοίωση των πολιτιστικών μνημείων.



Μέρος III: ΤοΟικολοπκο 11ηριιη.\λον: ΠροςμιαΒιώσιμη Οικονομία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΕΝΣΩΜ ΥΙίαΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ F.I ΙΙΓΠΏΣΗΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΗ ΚΠΗΝΔΪΣΗΙΣ I ΙαΙΊΟΪ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας Σε περίπτωση όπου μετά την διατάραξη της
μιας περιοχής: ρύπανση ατμόσφαιρας, , ,
εδαωών. υδάτων και οικοσυστπυάτων οικολογικής ισορροπίας είναι δυνατή η

αποκατάσταση των δυσμενών επιπτώσεων

στο περιβάλλον, εφόσον δηλαδή έχουμε αναστρέψιμες επιπτώσεις (reversible

effects), με την έννοια ότι με ορισμένες επεμβάσεις (δαπάνες) μπορούμε να

επαναφέρουμε το περιβάλλον στην αρχική του κατάσταση, το περιβαλλοντικό

κόστος υπολογίζεται ως εξής:

περιβαλλοντικό κόστος = κόστος μερικής ρύπανσης (εκτίμηση καταστροφής) + 
κόστος αποκατάστασης της οικολογικής ισορροπίας (προϋπολογισμός κόστους 

προγράμματος αποκατάστασης του περιβάλλοντος)

Οι περισσότερες περιπτώσεις ρύπανσης αναφέρονται σε αναστρέψιμες επιπτώσεις, 

αλλά ο χρόνος αποκατάστασης του περιβάλλοντος μπορεί να διαρκέσει για πολλά 

έτη ή και αιώνες. Με ειδικά προγράμματα επέμβασης στο περιβάλλον μπορούμε να 

το επαναφέρουμε στην αρχική του κατάσταση. Το κόστος των προγραμμάτων 

αυτών συνυπολογίζεται στο περιβαλλοντικό κόστος.

Η μείωση της Μερικά βιομηχανικά επενδυτικά σχέδια, όταν έχουν ως τόπο
αγροτικής παρονωνής , ,

εγκατάστασης αγροτικές περιοχές επηρεάζουν αρνητικά την

αγροτική παραγωγή (ανάπτυξη καρποφόρων δέντρων, βοσκότοποι κ.λπ.)· π.χ. η

ανάπτυξη της βιομηχανικής μονάδας αλουμινίου στην Ιτέα-Φωκίδος επηρέασε

αρνητικά την προβατοτροφία της περιοχής.

Στην περίπτωση αυτή το περιβαλλοντικό κόστος είναι ίσο με την απώλεια της 

συνολικής αγροτικής παραγωγής όπως αυτή αποτιμάται σε τιμές αγοράς ή τις 

κοινωνικές τιμές συν την αποζημίωση για τις καταστροφές του αγροτικού 

κεφαλαίου (ζωικό κεφάλαιο, υποβάθμιση εδαφών κ.λπ.), και άλλες έμμεσες 

αρνητικές επιπτώσεις (μετακίνηση οικισμών, κοπαδιών κ.λπ.):

κόστος = συνολική αξία απώλειας αγροτικής παραγωγής + καταστροφή αγροτικού κεφαλαίου + 
υποβάθμιση αγροτικής γης + άλλες έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις

Σ' αυτό το κόστος πρέπει να προστεθούν και οι άλλες δευτερογενείς αρνητικές επι

δράσεις από την μείωση της αγροτικής παραγωγής (π.χ. μείωση της 

δραστηριότητας της τυροκομίας, των μεταφορών κ.λπ.) και από την μείωση της 

κτηνοτροφικής παραγωγής.
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η ρύπανση των Η ρύπανση των θαλάσσιων κόλπων από κακώς
θαλάσσιων κόλπων , ... . , , , ,

προγραμματισμένα σχέδια επένδυσης προκαλει άμεσο και

έμμεσο κόστος από:

. την καταστροφή αλιευμάτων στα σχετικά αλιευτικά πεδία (μείωση αλιευτικής 

παραγωγής),

. την αδυναμία τουριστικής αξιοποίησης της περιοχής για τους λουσμένους ή 

τους τουρίστες (μείωση τουριστικού εισοδήματος),

. την αχρηστία του αλιευτικού κεφαλαίου, αν δεν υπάρχει δυνατότητα 

εναλλακτικής απασχόλησής του (απαξίωση κεφαλαίου),

. την αποζημίωση των αλιέων, αν δεν βρεθεί εναλλακτική απασχόληση,

. την δυσαρέσκεια των ερασιτεχνών αλιέων που στερούνται το χόμπι και την 

αναψυχή τους,

. το αισθητικό κόστος από την ρύπανση του θαλάσσιου κόλπου.

Προσβολή της αισθητικής του Αν ένα σχέδιο επένδυσης προσβάλλει το τοπίο σε 
τοπίου και μείωση τς>μ τουρισμού μια περιοχή και προκαλει την ανάγκη μετακίνησης

κατοίκων ή την μείωση της προσέλευσης τουριστών, τότε στην περίπτωση αυτή 

υπάρχει:

. μετρήσιμο ποσοτικά κόστος (δαπάνες για την μετεγκατάσταση των κατοίκων + 

μείωση του εισοδήματος τους από την μη προσέλκυση των τουριστών οι οποίοι 

δημιουργούσαν εισόδημα στην περιοχή), και 

. ποιοτικό κόστος από την καταστροφή ή υποβάθμιση του τοπίου, που πρέπει να 

αποδοθεί περιγραφικά (αισθητικό κόστος).

Επομένως έχουμε:

συνολικό κόστος = δαπάνες μετακίνησης + απώλεια τουριστικού εισοδήματος + αισθητικό κόστος

Το κόστος της κυκλοφοριακής Στην περίπτωση της κυκλοφοριακής συμ-
συυωόοπσπε ή Βιουηνανικηο συνκέντοωσηο . , ....-----  — φορησης (congestion) ή της υπέρμετρης

βιομηχανικής συγκέντρωσης, το κόστος είναι άμεσο και έμμεσο:

. Η απώλεια του χρόνου της καλύτερης εναλλακτικής παραγωγικής απασχόλησης

των ατόμων που υφίστανται την συμφόρηση (αριθμός ατόμων που χάνουν

χρόνο εξαιτίας της συμφόρησης ή συγκέντρωσης χ την παραγωγική αξία του

χρόνου τους ή την απώλεια παραγωγής τους).

. Η απώλεια πρόσθετων υλικών πόρων (π.χ. από την επιπλέον καύση της

βενζίνης ή το κατά μονάδα πρόσθετο λειτουργικό κόστος του τροχοφόρου +

αποσβέσεις).
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. Οι δευτερεύουσες αρνητικές επιπτώσεις.

. Το (ανθρώπινο) ψυχικό κόστος.

Αν είναι εφικτή η αποσυμφόρηση με μετεγκατάσταση σε άλλη περιοχή, τότε το 

περιβαλλοντικό κόστος υπολογίζεται με βάση το κόστος μετακίνησης.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Εδώ και δεκαετίες, οι τεχνικές των προεξοφλημένων χρηματορροών (discounted 

cash flow techniques) διδάσκονται στα οικονομικά πανεπιστήμια και χρησιμοποι

ούνται από τις σύγχρονες επιχειρήσεις ως το σημαντικότερο εργαλείο λήψης 

αποφάσεων στον προϋπολογισμό επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου. Παρόλα αυτά 

όμως, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 8-3, πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να 

χρησιμοποιούν μη επαρκείς μεθόδους για την υποστήριξη λήψης τέτοιων 

αποφάσεων.

Αναμφίβολα, η συνεχής χρήση της μεθόδου επανείσπραξης μάλλον παρά της 

προεξόφλησης των χρηματορροών είναι ανεπαρκής στις περισσότερες των 

περιπτώσεων. Οι αναλύσεις που περιέχουν μόνον τρέχοντα κόστη, αγνοώντας τα 

τρέχοντα οφέλη, τα μελλοντικά κόστη και τα μελλοντικά οφέλη είναι επίσης 

ανεπαρκείς. Αυτό που χρειάζεται είναι μια πλήρης εξέταση όλων των επιπτώσεων. 

Μερικοί μάνατζερς επιμένουν να λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες ελαχιστοποιούν τα 

τρέχοντα κόστη που σχετίζονται με την πραγματοποίηση μιας επένδυσης ενώ 

αγνοούν άλλες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Επίσης αγνοούν το γεγονός ότι 

ενδεχόμενες αλλαγές στους περιβαλλοντικούς κανονισμούς μπορεί να απαιτούν από 

τις επιχειρήσεις να προβαίνουν σε ταχύτερη αντικατάσταση των πάγιων 

περιουσιακών τους στοιχείων.

Άλλοι μάνατζερς πάλι προτιμούν επενδύσεις που μεγιστοποιούν τα βραχυπρόθεσμα 

λειτουργικά κέρδη και έχουν σύντομες περιόδους επανείσπραξης, αλλά αγνοούν τις 

πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που μπορεί να αυξήσουν δραματικά τα μακρο

πρόθεσμα κόστη της επιχείρησης και τελικά να δώσουν μια αρνητική καθαρά πα

ρούσα αξία. Οι τεχνικές των προεξοφλημένων χρηματορροών, όπως αυτή της κα

θαρός παρούσας αξίας και του εσωτερικού ποσοστού απόδοσης προσφέρουν 

ανάλυση των σχετικών χρηματορροών (κόστη και οφέλη) καθ' όλη την διάρκεια 

την οικονομική ζωής της επένδυσης παρέχοντας τις απαραίτητες προσαρμογές για 

την χρονική αξία του χρήματος και τον κίνδυνο της επένδυσης με την χρήση του 

κατάλληλου συντελεστή προεξόφλησης. Ωστόσο, θα πρέπει να υπολογιστούν και 

στην συνέχεια να συμπεριληφθούν σε ολόκληρη αυτή την ανάλυση και οι περιβαλλο-

ιι6
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ΠΙΝΑΚΑΣ
8-3

Οι Μέθοδοι που Χρησιμοποιούνται απο τις Επιχειρήσεις σε Διεθνες
ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μέθοδοι

Περίοδος
επανείσηραξης

Εσωτερικό
ποσοστό
απόδοσης

Καθαρά 
παρούσα αξία

Λογιστικό
ποσοστό
απόδοσης

Άλλες

59% 52% 76% 50% 61% 84% 78% 75% 48%

52% 4% 39% 62% 37%
τ

84%

58% 75% 8%

28% 6% 38% 41% 45% JL 48% 60% 23%

13% 36% 28% 17% 24% 24% 31% 68% 11%

44% 5% 7% 8% 7% . . 13%

(τα ποσοστά σε μερικές χώρες ξεπερνούν το 100% διότι πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν 
περισσότερες από μια μεθόδους προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου) * •

ΠΗΓΗ: Homgren C.T., Foster G. και Datar S. M., Cost accounting: A Managerial Emphasis (9η έκδοση). Upper Saddle River, N.J.: 
Prentice Hall, 1996, σελ. 794.

επιπτώσεις της επένδυσης.

• Κοινωνικός συντελεστής προεξόφλησης (social discount rate). Αν και οι όροι "αβε

βαιότητα" και "κίνδυνος" χρησιμοποιούνται συνήθως εναλλακτικά, είναι σημαντικά 

διαφορετικοί. Η αβεβαιότητα αφορά μια κατάσταση για την οποία δεν μας είναι 

γνωστή η κατανομή των πιθανοτήτων. Ο κίνδυνος από την άλλη, αφορά εκείνη την 

κατάσταση στην οποία μας είναι γνωστή η κατανομή πιθανοτήτων όλων των 

δυνατών εκβάσεων ενός γεγονότος. Προκειμένου να γίνει εκτίμηση του κινδύνου 

που σχετίζεται με περιβαλλοντικά θέματα, αυτό που συνήθως προτείνεται είναι να 

γίνουν όλες οι απαραίτητες προσαρμογές πάνω στα κόστη και τα οφέλη μάλλον, 

παρά στον συντελεστή προεξόφλησης. Μια καλύτερη προσέγγιση σ' αυτό το 

πρόβλημα είναι να ελεγχθεί η ευαισθησία του αποτελέσματος της αξιολόγησης 

επενδυτικών προτάσεων σε μεταβολές των σημαντικότερων παραμέτρων.
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Κεφαλαίο 8: Knlomatonontalti^ ΓΙκριναλλοντικι-ς ΙΜιϊπτωςειςςτις Αποφάσεις για Κπκνδυςκις Παγίου Κεφάλαιου

Οι παραδοσιακές τεχνικές προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου 

χρησιμοποιούν ένα εσωτερικό συντελεστή προεξόφλησης προκειμένου να 

συγκρίνουν διάφορες εναλλακτικές επιλογές επενδυτικών αποφάσεων. Είναι 

προφανές ότι η επιλογή αυτού του συντελεστή προεξόφλησης επηρεάζει άμεσα το 

αποτέλεσμα μιας απόφασης.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις προεξοφλούν όλες τις μελλοντικές χρηματορροές 

βάση του ίδιου συντελεστή, ο οποίος είναι συνήθως το κόστος κεφαλαίου της 

επιχείρησης. Αν και αυτό αρμόζει στις περισσότερες των περιπτώσεων, ωστόσο 

είναι δυνατόν να υπάρξουν έντονες διαφωνίες σχετικά με γιατί θα έπρεπε τα κόστη 

και τα οφέλη μερικών περιβαλλοντικών επενδύσεων (όπως λογουχάρη, επενδύσεις 

για την προστασία του περιβάλλοντος από την ρύπανση) να προεξοφλούνται με 

βάση ένα χαμηλότερο συντελεστή.

Ακόμη, οι περισσότερες από τις λεγάμενες παραδοσιακές αναλύσεις χρησιμοποιούν 

μεθόδους βραχυπρόθεσμων επανείσπραξεων, ενώ οι αποφάσεις που αφορούν το 

περιβάλλον μπορεί να απαιτούν ένα μακρύτερο χρονικό ορίζοντα.

Οι Gray, Bebbington και Walters τονίζουν ότι "όλες οι νέες επενδύσεις θα πρέπει να 

είναι σύμφωνες με συγκεκριμένα περιβαλλοντικά κριτήρια" καθώς και με πολλά 

άλλα κριτήρια που ενσωματώνει η κάθε επιχείρηση στην διαδικασία λήψης 

επενδυτικών αποφάσεων. Οι ίδιοι συγγραφείς προτείνουν την χρήση ενός 

"περιβαλλοντικού ελάχιστου αποδεκτού ποσοστού απόδοσης" μέσα από το οποίο 

θα "φιλτράρονται" όλες οι επενδυτικές αποφάσεις αν και παραδέχονται ότι είναι 

πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί ένα τέτοιο ποσοστό λόγω της μακροπρόθεσμης 

φύσης των αποφάσεων που αφορούν το περιβάλλον20.

Ο προϋπολογισμός περιβαλλοντικών επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου πρέπει να 

χρησιμοποιεί τις ίδιες τεχνικές λήψης αποφάσεων που χρησιμοποιούνται και στις 

άλλες δραστηριότητες των σύγχρονων επιχειρήσεων. Η μέθοδος της περιόδου 

επανείσπραξης είναι ανεπαρκής έτσι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι των 

προεξοφλημένων χρηματορροών. Ακόμη, η ανάλυση κινδύνου θα πρέπει να 

ενσωματωθεί στην απόφαση που θα ληφθεί και να χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλοι 

συντελεστές προεξόφλησης. Αν και η χρήση ενός ελάχιστου αποδεκτού ποσοστού 

απόδοσης είναι καθιερωμένη για όλες τις άλλες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου, 

συνήθως αυτό αγνοείται όταν πρόκειται για περιβαλλοντικές επενδύσεις πάγιου 

κεφαλαίου διότι οι επιχειρήσεις έχουν την λανθασμένη εντύπωση ότι τέτοιες

20 Gray R. Η., Bebbington J. και Walters D., Accounting for the Environment (The Greening of Accountancy, Part II), London, UK: 
Paul Chapman Publishing Ltd., 1993.
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επενδύσεις δεν είναι δυνατόν να έχουν θετική απόδοση. Ωστόσο, η σημαντικότερη 

βελτίωση στην λήψη αποφάσεων για περιβαλλοντικές επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου 

μπορεί πιθανότατα να γίνει εφικτή μόνον εάν αναγνωριστούν και μετρηθούν όλα τα 

σχετικά κόστη και οφέλη. Συμπεριλαμβάνοντας όλες τις πιθανές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, οι επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν τους ίδιους συντελεστές 

προεξόφλησης όπως κάνουν και με τις άλλες επενδύσεις. Έτσι οι επιχειρήσεις θα 

μπορούν να διεξάγουν πλήρεις αναλύσεις οι οποίες θα συνυπολογίζουν όλες τις 

ομάδες στενού ενδιαφέροντος από τον περιβάλλοντα χώρο τους (stakeholders) και 

όλες τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους. Η προσπάθεια αυτή θα έχει ως 

αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την 

μεγιστοποίηση των κερδών των επιχειρήσεων. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, 

αποδεικνύεται ότι τα οφέλη συχνά είναι πολύ μεγαλύτερα απ' ότι πιστευόταν πριν 

και κατ' επέκταση η απόδοση επί της λογιστικής αξίας της επένδυσης (return on 

investment, ROI) σημαντικά υψηλότερη.

Πολλές εταιρίες έχουν ήδη παραδεχτεί την σημαντική προστιθέμενη αξία που 

προκύπτει από την πλήρη ενσωμάτωση της αναγνώρισης και εκτίμησης των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις αποφάσεις για επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου ή, 

τουλάχιστον, την απαίτηση ανασκόπησης των κεφαλαιουχικών δαπανών από το 

Τμήμα Περιβάλλοντος Υγείας και Ασφάλειας. Στην Bristol-Myers Squibb 

(αμερικάνικη εταιρία φαρμακευτικών και καταναλωτικών προϊόντων), το Τμήμα 

Περιβάλλοντος Υγείας και Ασφάλειας συμμετέχει σε όλες τις αποφάσεις της που 

αφορούν επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου. Κεφαλαιουχικές δαπάνες πάνω από 

$4.000.000, αλλά και προμήθειες και αγορές γης περνούν από την έγκριση της 

γενικής οικονομικής επιτροπής της επιχείρησης μέλος της οποίας είναι και ο 

Δευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος Υγείας και Ασφάλειας21.

• Αξιολόγηση και έλεγχος δικαιωμάτων επιλογής - Πρόβλεψη με ανάλυση σεναρίων. 
Με την αξιολόγηση και τον έλεγχο των δικαιωμάτων επιλογής (option assessment 

and option screening) και την πρόβλεψη με την ανάλυση σεναρίων (scenario 

forecasting) οι μάνατζερς μπορούν να αξιολογήσουν επαρκώς τα περιβαλλοντικά 

κόστη και οφέλη, και να εκτιμήσουν τις μελλοντικές επιπτώσεις των επενδυτικών 

τους προτάσεων.

Η αξιολόγηση και ο έλεγχος των δικαιωμάτων επιλογής παρέχει στους μάνατζερς ό-

21 Datar S., Epstein Μ. J. και White Κ., Bristol-Myers Squibb: The Matrix Essentials Product Life Cycle Review, Stanford CA:
Stanford Business School case, 1996 [από το άρθρο Integrating Environmental Impacts into Capital Investment Decisions 
(Greener Management International: The Journal of Corporate Environmental Strategy and Practice, Spring 1997) των Epstein 
M. J. και Roy M-J],
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λα τα διαθέσιμα δικαιώματα επιλογής αναφορικά με τις εναλλακτικές επιλογές 

δράσης που έχουν στην διάθεσή τους. Οι Winsemius και Hahn22 προτείνουν μια 

μεθοδολογία από τρία στάδια η οποία βοηθά τους μάνατζερς στη αξιολόγηση της 

σχετικής ελκυστικότητας των δικαιωμάτων επιλογής ώστε να μειώσουν τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επενδυτικών τους αποφάσεων.

Το πρώτο στάδιο είναι η δημιουργία δικαιωμάτων επιλογής και αποτελείται από τέσ

σερα βήματα: (1) τον σχεδίασμά ενός διαγράμματος ροής, (2) την αναγνώριση των 

μεγαλύτερων περιβαλλοντικών θεμάτων, (3) τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων 

επιλογής, και (4) την επιλογή των περισσότερο πιθανών δικαιωμάτων επιλογής που 

χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης. Το τελευταίο αυτό βήμα βασίζεται στην σχέση 

των δικαιωμάτων επιλογής με την συγκεκριμένη επενδυτική απόφαση, στις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτής της επιλογής και στην απόκτηση του 

μεγαλύτερου πιθανού οφέλους ή πλεονεκτήματος στο χαμηλότερο δυνατό κόστος 

(cost-effectiveness).

Το επόμενο στάδιο τοποθετεί τα δικαιώματα επιλογής σε προτεραιότητα ανάλογα 

με τις οικονομικές και περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις αυτές 

μετατρέπονται σε χρηματικές μονάδες και τυπικά περιλαμβάνουν τις καθαρές 

μεταβολές στα λειτουργικά και κεφαλαιακά κόστη. Στην συνέχεια, τα δικαιώματα 

επιλογής τοποθετούνται σε έναν "χάρτη" (option map) με βάση την σχετική 

βαρύτητα και σημασία που έχουν τα κόστη και τα οφέλη κάθε δικαιώματος 

επιλογής. Το τρίτο και τελευταίο στάδιο απαιτεί την εδραίωση στόχων, την 

δέσμευση πόρων και την απονομή υπευθυνοτήτων.

Η αμερικάνικη εταιρία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Niagara Mohawk, 

χρησιμοποιεί τον έλεγχο των δικαιωμάτων επιλογής για να συγκρίνει πιθανά 

περιβαλλοντικά σενάρια και τα κόστη που τα συνοδεύουν. Η εταιρία εφήρμοσε ένα 

σύστημα αναγνώρισης και εκτίμησης των δικαιωμάτων επιλογής σχετικά με την 

ζήτηση και την προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό τον προσδιορισμό 

εκείνου του βέλτιστου μίγματος στρατηγικών προσφοράς και ζήτησης που θα 

παρείχε ηλεκτρική ενέργεια στους καταναλωτές στην χαμηλότερη δυνατή τιμή23. 

Μερικές επιχειρήσεις καταφεύγουν επίσης στην πρόβλεψη με ανάλυση σεναρίων, με

22 Winsemius Ρ. και Hahn W., Environmental Option Assessment, The Columbia Journal of World Business, Φθινόπωρο-Χειμώνας 
1992, σελ. 252 [από το όρθρο Integrating Environmental Impacts into Capital Investment Decisions (Greener Management 
International: The Journal of Corporate Environmental Strategy and Practice, Ανοιξη 1997, σελ. 69-87) των Epstein M. J. και Roy 
M-J],

23 Epstein M. J., Measuring Crporate Environmental Performance: Best Practices for Costing and Managing an Effective 
Environmental Strategy, Chicago IL: Irwin Professional Pub., 1996, σελ. 181-182.
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σκοπό την εξέταση των πιθανών επιπτώσεων στα περιβαλλοντικά κόστη των 

αλλαγών στους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, των αλλαγών στο τεχνολογικό 

καθεστώς και των αλλαγών στο κόστος των τεχνολογιών. Στις επιχειρήσεις με 

υψηλό βαθμό αβεβαιότητας στις οποίες οι αλλαγές είναι άμεσες και οι γνώμες 

ποικίλουν, η πρόβλεψη με την ανάλυση σεναρίων μπορεί να αποδειχτεί χρήσιμη 

στην αναγνώριση των διάφορων επιλογών που έχουν στην διάθεσή τους οι 

μάνατζερς. Η πρόβλεψη με την ανάλυση σεναρίων είναι χρήσιμη στην αξιολόγηση 

και διαχείριση του κινδύνου, διευρύνει τον τρόπο επιχειρησιακής σκέψης και βοηθά 

τους μάνατζερς να εστιάσουν το ενδιαφέρον τους στις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 

των αποφάσεών τους.

Οι τεχνικές που μόλις παρουσιάσαμε (καθώς και μερικές άλλες όπως λογουχάρη, 

τα δέντρα αποφάσεων και η προσομοίωση Monte Carlo), μπορούν να χρησιμο

ποιηθούν για να την βελτίωση των αποφάσεων για επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου. 

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις ίδιες τεχνικές για τις 

περιβαλλοντικές επενδύσεις όπως κάνουν και για τις άλλες επενδύσεις πάγιου 

κεφαλαίου.
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Η Ερευνα Toy Tellus Institute

G\ α περιβαλλοντικά κόστη παρεισφρέουν σε πλήθος επιχειρηματι

κών δραστηριοτήτων και λειτουργιών. Η περιβαλλοντική λογιστι

κή, δηλ. η αναγνώριση, συλλογή, ανάλυση, χρήση και παρουσία

ση στον ετήσιο απολογισμό μιας εταιρίας πληροφοριών που 

αφορούν αυτά τα περιβαλλοντικά κόστη, είναι μια από τις μεγαλύτερες 

προκλήσεις για την διοικητική λογιστική στην δεκαετία που διανύουμε. Ο 

σημαντικότερος αποδέκτης των ωφελειών της περιβαλλοντικής λογιστικής 

είναι ο προϋπολογισμός επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου.

Η Deborah Savage και ο Allen White από το Tellus Institute1 * Ill, διεξήγαγαν μια 

έρευνα που χρηματοδότησε η αμερικάνικη Υπηρεσία Προστασίας του 

Περιβάλλοντος (Environmental Protection Agency), και σχεδιάστηκε έτσι 

ώστε να παρέχει μια συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) του τρόπου με 

τον οποίο οι αμερικάνικες κατασκευαστικές εταιρίες αναγνωρίζουν, 

επιμερίζουν και αναλύουν τα περιβαλλοντικά κόστη στα πλαίσια της 
αξιολόγησης της κερδοφορίας πιθανών περιβαλλοντικών επενδύσεων. 

Περιβαλλοντικές επενδύσεις (συμμόρφωσης ή μη στους Κρατικούς 

περιβαλλοντικούς κανονισμούς) είναι οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου που 

έχουν σαν κύριο στόχο τον έλεγχο, την μείωση ή πρόληψη της ρύπανσης. Η 

έρευνα εστιάζεται αποκλειστικά στην περιβαλλοντική λογιστική, ως ένα 

εσωτερικό εργαλείο των επιχειρήσεων για την λήψη αποφάσεων, ενώ τα

1 Το Ινστιτούτο Tellus είναι ένας μη κερδοσκοπικός ερευνητικός οργανισμός με έδρα στην Βοστόνη, ο οποίος
συνεργάστηκε με το Ίδρυμα Εφαρμοσμένης Έρευνας (Foundation for Applied Research, Inc.), του Ινστιτούτου 
Διοικητικών Λογιστών (Institute of Management Accountants), για την διεξαγωγή αυτής της έρευνας. Το Ίδρυμα 
Εφαρμοσμένης Έρευνας ιδρύθηκε το 1994 με σκοπό την ανάπτυξη και διάδοση ερευνητικών πορισμάτων που 
αφορούν την διοικηπκή λογισπκή και μπορούν να εφαρμοστούν σε τρέχοντα ή αναδυόμενα επιχειρησιακά θέματα. 
Βοηθώντας το Ινσπτούτο Tellus, το Ίδρυμα Εφαρμοσμένης Έρευνας υποστηρίζει την στρατηγική σημασία του 
ερευνηπκού ρόλου του Ινστιτούτου των Διοικητικών Λογιστών και βοηθά στην αποσαφήνιση των νέων τάσεων στην 
περιβαλλοντική λογισπκή.
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κόστη περιορίζονται σε εκείνα τα οποία, κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες της 

νομοθεσίας και της αγοράς, επηρεάζουν έμμεσα ή άμεσα τον ισολογισμό της 

επιχείρησης.

Στοιχεία για την Ερευνα__________________________________________

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας στάλθηκε σε ένα τυχαίο δείγμα από 1.000 

ονόματα τα οποία επιλέχθηκαν από ένα κατάλογο 5.000 περίπου μελών του 

Ινστιτούτου Διοικητικών Λογιστών (Institute of Management Accountants). Τα 

μέλη αυτού του καταλόγου προέρχονταν από τον κατασκευαστικό κλάδο και ήταν 

διοικητικοί λογιστές υπεύθυνοι για τον σχεδίασμά και την διαχείριση του 

κεφαλαιακού προϋπολογισμού των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν. Θεωρώ

ντας ότι το 787 είναι μια λογική, και ίσως αισιόδοξη, εκτίμηση του αριθμού των 

ερωτηματολογίων που έφτασαν στα κατάλληλα άτομα, η έρευνα πέτυχε ένα 

ποσοστό ανταπόκρισης περίπου 19% (με 149 ερωτηματολόγια συμπληρωμένα). 

Αυτό το ποσοστό συμμετοχής είναι παρόμοιο με αποτελέσματα άλλων ερευνών που 

διεξήγαγαν ομάδες επιστημόνων.

Το 42% των αποκρινόμενων εργάζονταν σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 

5.000 εργαζόμενους σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ περίπου 8% εργάζονταν σε 

επιχειρήσεις με λιγότερους από 200 εργαζόμενους. Το υπόλοιπο 50% ήταν από 

επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους (με 200-999 εργαζόμενους) έως επιχειρήσεις 

μεγάλου μεγέθους (με 1.000-5.000 εργαζόμενους).

Περίπου το μισό των αποκρινόμενων επιχειρήσεων είχαν ετήσιες πωλήσεις πάνω 

από $500.000.000, ενώ μόνον το 4% είχαν ετήσιο τζίρο κάτω από $10.000.000. 

Περίπου οι μισές (51%) των αποκρινόμενων επιχειρήσεων καταρτίζουν προϋπολογι

σμούς επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου πάνω από $10.000.000, 89% έχουν προϋπο

λογισμούς επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου πάνω από $1.000.000, και μόνον 5% 

έχουν προϋπολογισμούς επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου κάτω από $500.000.

Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Όπως αναφέραμε και στο 8° Κεφάλαιο, τα περιβαλλοντικά κόστη διακρίνονται σε 

τυπικά κόστη της επιχείρησης σε λιγότερο απτά κόστη και σε εξωτερικά κόστη. Οι 

συνεχώς μεταβαλλόμενοι Κρατικοί περιβαλλοντικοί κανονισμοί, οι προσδοκίες του 

κοινωνικού συνόλου και η εξάπλωση των διεθνών προτύπων περιβαλλοντικής 

διαχείρισης οδηγούν σε ευμεταβλητότητα των ορίων ανάμεσα στα περιβαλλοντικά
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Εσωτερικά Κόστη 

Εξωτερικά Κόστη

Κόστη καθ' όλή 
της Διάρκεια του 
Κύκλου Ζωής

Συνολικά 
Κόστη της 
Επιχείρησης

ΠΗΓΗ: White Α. και Savage D., Budgeting for Environmental Projects: A Survey, Management Accounting, Τόμος 77, N°4, 
Οκτώβριος 1995, σελ. 49.

κόστη. Τα όρια ανάμεσα σ' αυτά τα κόστη φαίνονται στο Σχήμα 9-1.
Από τις επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα, ζητήθηκε να αναγνωρίσουν 

τα κόστη που λαμβάνουν υπόψη τους όταν καταρτίζουν την χρηματοοικονομικές 

αναλύσεις για την τεκμηρίωση περιβαλλοντικών επενδύσεων. Έτσι προέκυψε ότι τα 

κόστη που λαμβάνονται περισσότερο υπόψη, είναι εκείνα που πηγάζουν από την 

διαχείριση των αποβλήτων εντός των εργοστασιακών εγκαταστάσεων (on-site 

waste management) και τα οποία ουσιαστικά αποτελούν και το κίνητρο για την 

ανάληψη περιβαλλοντικών επενδύσεων (βλέπε Πίνακα 9-1). Το κόστος νερού και 

ενέργειας επίσης λαμβάνονται υπόψη πολύ συχνά.

Απροσδόκητα, περισσότερες από το 59% των επιχειρήσεων που ανταποκρίθηκαν 

στην έρευνα, λαμβάνουν υπόψη τους στην ανάλυση περιβαλλοντικών επενδύσεων 

πάγιου κεφαλαίου, κόστη συμμόρφωσης σε μελλοντικούς περιβαλλοντικούς κανονι

σμούς. Μια τέτοια συμπεριφορά θα μπορούσε να προμηνύει μελλοντικά μια μεγα

λύτερη προτίμηση για επενδύσεις πρόληψης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα 

πλαίσια της διαδικασίας προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου.

Με ποσοστά κάτω του 57% βρίσκονται κόστη που μειώνουν τον κίνδυνο και είναι 

λιγότερο απτά, αν και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αυτά τα κόστη συμβάλλουν λι-
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Η ΚΡΕΥΝΑ TOY TELLl'S INSTJTVTE

ΠΙΝΑΚΑΣ
9-1

ΚΟΣΤΗ ποσοστό (%) των
επιχειρήσεων που τα 
λαμβάνουν υπόψη

• Έλεγχος και παρακολούθηση του αέρα, των υγρών λυμάτων και των

επικίνδυνων αποβλήτων εντός των εργοστασιακών εγκαταστάσεων 79

• Κόστος ενέργειας 78

• Διαχείριση και διάθεση των υγρών λυμάτων εντός των εργοστασιακών

εγκαταστάσεων 77

• Κόστος χορήγησης αδειών από τις αρχές 76

• Κόστος νερού 74

• Αποδοτικότητα της παραγωγής 74

• Διαχείριση και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων εντός των εγκαταστάσεων

της επιχείρησης 71

• Μεταφορά κοι χειρισμός επικίνδυνων αποβλήτων εντός των εγκαταστάσε

ων της επιχείρησης (εναποθήκευση, χαρακτηρισμός με ετικέτες) 70

• Έλεγχος των αέριων εκπομπών εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης 69

• Αξιώσεις των εργαζομένων για αποζημίωση (υγεία, ασφάλεια) 69

• Μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων εκτός των εγκαταστάσεων της

επιχείρησης 62

• Διαμαρτυρίες πολιτών για μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων εκτός των

εγκαταστάσεων της επιχείρησης 59

• Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα συμμόρφωσης με τους

περιβαλλοντικούς κανονισμούς 59

• Κόστη συμμόρφωσης σε μελλοντικούς κανονισμούς 59

• Πρόστιμα για μη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία 57

• Κόστη ασφάλισης 55

• Επιπτώσεις στο προφίλ της εταιρίας 55

• Εργατικά ατυχήματα 54

• Αναφορά στις Κρατικές υπηρεσίες 53

• Συχνότητα διακοπής της λειτουργίας του εργοστασίου 51

• Διαχείριση υγρών λυμάτων και επικίνδυνων αποβλήτων εκτός των

εγκαταστάσεων της επιχείρησης 50
• Καταστροφή περιουσιών 50

• Κόστος απασχόλησης προσωπικού για θέματα περιβάλλοντος 41

• Κυρώσεις για την εκπομπή ρύπων στην ατμόσφαιρα (SO*, NO*) 40

• Εμπορεύσιμα παραπροϊόντα 36

• Καταστροφή των φυσικών πόρων 31

• Κόστος απασχόλησης προσωπικού για θέματα νομοθεσίας 28

• Πωλήσεις φιλικών προς το περιβάλλον (οικολογικών) προϊόντων 25

ΠΗΓΗ: White Α. και Savage D., Budgeting for Environmental Projects: A Survey, Management Accounting, Τόμος 77, N° 4, 
Οκτώβριος 1995, σελ. 50.

ΚΟΣΤΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
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γότερο στην διαμόρφωση των μελλοντικών εξοικονομήσεων που συνδέονται με 

περιβαλλοντικές επενδύσεις. Παρά το γεγονός ότι πολλά από αυτά τα κόστη είναι 

έκτακτα ή αβέβαια, ωστόσο θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην διαδικασία 

προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου.

Μερικά άλλα, λιγότερο απτά, κόστη παραλείπονται επίσης από πολλές επιχειρήσεις. 

Το προφίλ της εταιρίας, αναμφίβολα ένα από τα δυσκολότερο μετρήσιμα, μη απτά 

κόστη, λαμβάνεται υπόψη από το 55% των αποκρινόμενων επιχειρήσεων (ένα αρ

κετά υψηλό ποσοστό απόκρισης δεδομένης της αφηρημένης φύσης αυτού του κό

στους). Το κόστος από τις κυρώσεις για την εκπομπή ρύπων στην ατμόσφαιρα 

(SOx, ΝΟχ), μια σχετικά νέα εξέλιξη στην Αμερική που προκύπτει από την τροποποί

ηση και επαναδραστηριοποίηση του Νόμου περί Μόλυνσης της Ατμόσφαιρας (Clean 

Air Act), κατέχει ποσοστό 40%, γεγονός που σημαίνει ότι αυτό το κόστος είναι μη 

σχετικό με τις επενδυτικές αποφάσεις ή άγνωστο για πολλές επιχειρήσεις. Οι 

πωλήσεις οικολογικών/φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων στο 25%, αποτελεί 

την χαμηλότερη απόκριση επειδή ίσως αφορά μόνον ένα μικρό ποσοστό των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά των καταναλωτικών προϊόντων. 

Τα κόστη ασφάλισης, η αναφορά (reporting) στις Κρατικές υπηρεσίες το κόστος 

απασχόλησης προσωπικού για θέματα περιβάλλοντος και το κόστος απασχόλησης 

προσωπικού για θέματα νομοθεσίας είναι κόστη τα οποία παραδοσιακά συνοδεύουν 

τις κεντρικές διοικητικές λειτουργίες της επιχείρησης. Ο σχετικά υψηλός βαθμός 

παράλειψής τους από την διαδικασία προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαί

ου, μπορεί να οφείλεται στην τάση που υπάρχει να συσσωρεύονται τέτοια κόστη σε 

λογαριασμούς γενικών εξόδων (overhead). Ωστόσο, για μερικές περιβαλλοντικές 

επενδύσεις οι μάνατζερς δικαιολογούνται να θεωρούν αυτά τα κόστη ως σταθερά, 

δηλαδή αμετάβλητα όσον αφορά μια επενδυτική πρόταση για ένα περιβαλλοντικό 

έργο. Τα κόστη απασχόλησης προσωπικού για θέματα περιβάλλοντος και νομοθεσί

ας για παράδειγμα, δεν είναι υποχρεωτικό να μειώνονται σε σημαντικό βαθμό σαν 

αποτέλεσμα μιας επενδυτικής πρότασης για ένα περιβαλλοντικό έργο.

Ο Επιμεριςμος του Περιβαλλοντικού Κοςτους

Οι επιχειρήσεις συχνά υφίστανται περιβαλλοντικά κόστη τα οποία όμως δεν τα 

συνδέουν με συγκεκριμένα προϊόντα ή διαδικασίες με αποτέλεσμα να στερούνται 

οι μάνατζερς μιας καθαρής εικόνας αναφορικά με το που και το πως δημιουργού- 

νται αυτά τα κόστη. Ακόμη και σε επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους (δηλ. με δύο ή
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τρεις γραμμές παραγωγής), δεν ευθύνονται το ίδιο όλες οι γραμμές παραγωγής για 

τα κόστη χορήγησης αδειών από το Κράτος (costs of licensing), παρακολούθησης 

και συγκέντρωσης αποβλήτων, ελέγχου εκπομπής ρύπων κ.ά. Μερικές γραμμές 

παραγωγής ή επεξεργασίας μπορεί να είναι περισσότερο επιβαρημένες με επικίν

δυνα υλικά, να εκπέμπουν περισσότερους ρύπους ανά μονάδα παραγόμενου προϊ

όντος να απαιτούν πιο συχνή και εντατική παρακολούθηση και να παράγουν μεγα

λύτερες ποσότητες αποβλήτων που θα πρέπει να διοχετευθούν προς περιοχές εκτός 

των εργοστασιακών εγκαταστάσεων (of-site disposal).

Κατά παρόμοιο τρόπο, συγκεκριμένες διαδικασίες ή προϊόντα είναι δυνατόν να 

ευθύνονται δυσανάλογα για έξοδα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την 

αναφορά (reporting) σε Κρατικές υπηρεσίες. Άλλοτε πάλι είναι δυνατόν να 

αυξάνουν τον κίνδυνο της επιχείρησης και κστά συνέπεια και τα ασφαλιστικά 

κόστη, ή τους κινδύνους για μελλοντικές ζημιές ατόμων ή περιουσιών. Με άλλα 

λόγια, όλες οι διαδικασίες ή όλα τα προϊόντα δεν ευθύνονται εξίσου το ίδιο για όλα 
τα περιβαλλοντικό κόστη.
Η κατανόηση των οδηγών κόστους (cost drivers) και ο αναλογικός τους επιμερι- 

σμός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες 

(activity-based costing). Αυτός ο τρόπος κοστολόγησης είναι κατάλληλος για τα 

περιβαλλοντικά κόστη επειδή αυτά είναι διάχυτα μέσα στις λειτουργίες μια 

επιχείρησης είναι μακροπρόθεσμα και λιγότερο απτά, χαρακτηριστικά που κάνουν 

τον επιμερισμό τους ιδιαίτερα δύσκολο από λογιστικής πλευράς 

Τα περιβαλλοντικά κόστη κατά παράδοση συσσωρεύονται σε λογαριασμούς γενι

κών διοικητικών εξόδων και είναι συνήθως έκτακτα και απρόοπτα έξοδα (contingent 

costs), με δυσκολία στην ποσοτικοποίησή τους. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει η τάση 

αυτά τα κόστη να αποσυνδέονται από τα προϊόντα, τις διαδικασίες ή τις δραστηριό

τητες που ευθύνονται γι' αυτά.

Η έρευνα που παραθέτουμε, ζήτησε από τις επιχειρήσεις να περιγράφουν τον τρό

πο επιμερισμού που ακολουθούν για 17 διαφορετικά περιβαλλοντικά κόστη (βλέπε 

Πίνακα 9-2). Για κάθε ένα κόστος υπήρχε μια κλίμακα από τέσσερις δυνατές 

απαντήσεις (από την απάντηση "επιμερισμός πάντα στα γενικά έξοδά' έως την 

απάντηση "επιμερισμός πάντα στο προϊόν/στην δ/αδ/κασίά'), με την τελευταία 

απάντηση να αντιπροσωπεύει την πρακτική επιμερισμού με την μεγαλύτερη συνέ

πεια αναφορικά με το ζήτημα της σύνδεσης του κόστους με την πηγή του.

Κάποια από τα ευρήματα της έρευνας αυτής χρήζουν ιδιαίτερης επισήμανσης. Κατ' 

αρχήν, για κάθε περιβαλλοντικό κόστος η απάντηση "επιμερισμός πάντα στα γενικά
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ΠΙΝΑΚΑΣ
9-2

ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΟΣΤΗ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗ □
• Έλεγχος και παρακολούθηση του αέρα, των υγρών λυμάτων και των

1 2 3 4

επικίνδυνων αποβλήτων εντός των εργοστασιακών εγκαταστάσεων 58 23 12 7

• Έλεγχος των αέριων εκπομπών εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης

• Διαχείριση και διάθεση των υγρών λυμάτων εντός των εργοστασιακών

56 24 15 5

εγκαταστάσεων

• Διαχείριση και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων εντός των εγκαταστάσεων

57 22 16 4

της επιχείρησης

• Μεταφορά και χειρισμός επικίνδυνων αποβλήτων εντός των εγκαταστάσε-

58 23 15 4

ων της επιχείρησης (εναποθήκευση, χαρακτηρισμός με ετικέτες)

• Διαμαρτυρίες πολιτών για μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων εκτός των

56 22 18 5

εγκαταστάσεων της επιχείρησης

• Μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων εκτός των εγκαταστάσεων της

58 29 9 4

επιχείρησης

• Διαχείριση υγρών λυμάτων και επικίνδυνων αποβλήτων εκτός των

58 28 10 5

εγκαταστάσεων της επιχείρησης 53 28 14 6

• Κόστος ενέργειας 44 22 23 12

• Κόστος νερού 51 23 18 9

• Κόστος χορήγησης αδειών από τις αρχές 60 29 8 4

• Αναφορά στις κρατικές υπηρεσίες 65 28 6 1

• Πρόστιμα για μη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία

• Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα συμμόρφωσης με τους

67 24 8 2

περιβαλλοντικούς κανονισμούς 64 27 7 1

• Κόστος απασχόλησης προσωπικού για θέματα περιβάλλοντος 68 26 4 2

• Κόστος απασχόλησης προσωπικού για θέματα νομοθεσίας 74 23 2 1

• Κόστη ασφάλισης 64 26 7 4

όπου: 1 = πάντα στα γενικά έξοδα, 2 = συνήθως στα γενικά έξοδα, 3 = συνήθως στο προϊόν ή στην διαδικασία, 
και 4 = πάντα στο προϊόν ή στην διαδικασία

ΠΗΓΗ: White Α. και Savage D., Budgeting for Environmental Projects: A Survey, Management Accounting, Τόμος 77, N°4, 
Οκτώβριος 1995, σελ. 54.

έξοδά' είναι η πιο συχνή (55%-75%)· μόνον το κόστος για την ενέργεια και για το 

νερό βρίσκονται κάτω από αυτό το επίπεδο (στο 44% και 51% αντίστοιχα). Το 

γεγονός ότι οι επιχειρήσεις συνδέουν κάπως συχνότερα αυτά τα κόστη με τα 

προϊόντα ή τις διαδικασίες δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει. Συγκρινόμενα με τα 

άλλα κόστη, τα κόστη αυτά είναι περισσότερο μετρήσιμα και φυσικά ανιχνεύσιμα 

(physically traceable) σε διαδικασίες που καταναλώνουν ενέργεια και νερό. Παρόλα 

αυτά όμως η απάντηση των επιχειρήσεων αναφορικά με αυτά τα κόστη και τον
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επιμερισμό τους απέχει πολύ από έναν συνεπή και σταθερό επιμερισμό σε 

διαδικασίες και προϊόντα.

Κατά δεύτερο λόγο, τα κόστη με τα υψηλότερα ποσοστά επιμερισμού σε γενικά 

έξοδα είναι εκείνα τα οποία συνδέονται περισσότερο με τις λειτουργίες του προσω

πικού της κεντρικής διοίκησης ή τα γενικά έξοδα σε επίπεδο εργοστασίου, τμήματος 

ή επιχείρησης. Το νομικό, το περιβαλλοντικό και το εκπαιδευτικό προσωπικό, για 

παράδειγμα, χρεώνουν τον χρόνο απασχόλησής τους σε γενικούς λογαριασμούς οι 

οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την διαδικασία, τα προϊόντα ή τις δραστηριότητες 

που απαιτούν τις υπηρεσίες του προσωπικού αυτού.

Τρίτον, με μικρή εξαίρεση το κόστος ενέργειας, ο τρόπος με τον οποίο μειώνεται η 

συχνότητα επιμερισμού (από επιμερισμό στα γενικά έξοδα έως επιμερισμό στα 

προϊόντα/στις διαδικασίες), είναι σταθερός για όλα τα κόστη, ασχέτως από το πόσο 
απτά είναι αυτά τα κόστη. Το εύρημα αυτό συνηγορεί υπέρ της υπόθεσης ότι, 

τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο, τα περιβαλλοντικά κόστη συνενώνονται σε λογαρι

ασμούς γενικών εξόδων.

Για μερικές επιχειρήσεις, ο καταρχήν επιμερισμός ενός περιβαλλοντικού κόστους σε 

κάποιο λογαριασμό γενικών εξόδων δεν αποτελεί το τελευταίο βήμα στην λογιστική 

διαδικασία. Όταν οι επιχειρήσεις ρωτήθηκαν, "Εάν μερικά ή όλα τα κόστη 
εκχωρούνται αρχικά σε ένα λογαριασμό γενικών εξόδων, ακολουθεί στην συνέχεια 
επαναεπιμερισμός τους σε ένα προϊόν ή σε μια διαδικασία,*', το 58% του δείγματος 

απάντησε "να/'. Έτσι, από το 70%-80% των αποκρινόμενων επιχειρήσεων 

(ανάλογα με το συγκεκριμένο είδος κόστους) που "πόντε/' ή "συνήθωζ κάνουν 

καταρχήν επιμερισμό σε γενικά έξοδα, περισσότεροι από τους μισούς συνεχίζουν, 

μεταφέροντας τέτοια κόστη σε προϊόντα ή διαδικασίες χρησιμοποιώντας κάποια 

φόρμουλα ή βάση επιμερισμού. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται περίπου στο 44% 

των αποκρινόμενων επιχειρήσεων.

Ο επιμερισμός απαιτεί κάποιον οδηγό (driver) ή βάση (base) για να εκχωρηθούν τα 

κόστη σε προϊόντα ή διαδικασίες είτε αυτό συμβαίνει άμεσα, χωρίς την ενδιάμεση 

εκχώρηση σε λογαριασμούς γενικών εξόδων (όπως συμβαίνει στην περίπτωση του 

15%-20% των αποκρινόμενων επιχειρήσεων), είτε αυτό συμβαίνει σε δεύτερη 

φάση, μετά την καταρχήν εκχώρηση σε λογαριασμούς γενικών εξόδων (όπως συμ

βαίνει με το 44%). Στις αποκρινόμενες επιχειρήσεις που επιμερίζουν αρχικά τα κό

στη σε λογαριασμούς γενικών εξόδων, δόθηκαν πέντε επιλογές και τους ζητήθηκε 

να αναγνωρίσουν τους δυο πιο συνήθεις οδηγούς κόστους. Οι εργατοώρες (55%) 

και ο όγκος παραγωγής (53%) είναι οι οδηγοί που χρησιμοποιούνται πιο συχνά, ενώ
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ακολουθούν η ποσότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται (27%) και η έκταση 

του χρησιμοποιούμενου χώρου (24%).

Τέλος, ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις να αναφέρουν το πολύ τρεις πηγές πληροφό

ρησης αναφορικά με τα κόστη που εκχωρούνται από την αρχή σε διαδικασίες ή 

προϊόντα. Τα χρηματοοικονομικά ή λογιστικά συστήματα δεδομένων αποδείχτηκαν 

ως η πιο συχνή πηγή (51%), ενώ ακολουθούν τα αρχεία από το τμήμα προμηθει

ών, οι κατάλογοι του τμήματος παραγωγής, οι εκτιμήσεις μηχανικών και η ιχνηλά- 

τηση (παρακολούθηση) των υλικών.

Αυτή η ποικιλότητα των πηγών πληροφόρησης επιβεβαιώνει αυτό που γίνεται όλο 

και περισσότερο έκδηλο μέσα από την μελέτη πραγματικών περιπτώσεων σχετικά 

με την περιβαλλοντική λογιστική: Σημαντικές και απαραίτητες πληροφορίες σχετικά 

με τα περιβαλλοντικά κόστη απλώνονται σε πολλαπλές λειτουργίες και καθήκοντα 

μέσα σε μια επιχείρηση. Έτσι, η τροποποίηση των λογιστικών συστημάτων ώστε να 

μπορούν αυτά να ανιχνεύουν και να επιμερίζουν καλύτερα τέτοια κόστη, καθιστά 

αναγκαία μια διαλειτουργική (cross-functional) προσέγγιση η οποία θα εγγυάται την 

πληρότητα και συμβατότητα των πληροφοριών.

Με το Βλέμμα προς το Μέλλον

Δεν θα ήταν υπερβολή εάν χαρακτηρίζαμε "επαναστατικές" τις αλλαγές που συμβαί

νουν τα τελευταία χρόνια στην περιβαλλοντική λογιστική μέσα στους κόλπους των 

επιχειρήσεων. Πρόκειται για παγκόσμιο φαινόμενο, ορατό από την Ευρώπη έως την 

Βόρεια Αμερική. Οι νέες τάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη προμηνύουν έναν 

περισσότερο προληπτικό περιβαλλοντικό σχεδίασμά μέσα από την αναγνώριση και 

την μείωση του περιβαλλοντικού κόστους, και συνεπώς την βελτίωση της κερδοφο

ρίας των επιχειρήσεων. Στην βάση αυτής της "επανάστασης" είναι η ανάπτυξη 

εκείνων των πληροφοριακών συστημάτων, που θα είναι κατάλληλα για την λεπτο

μερή ανίχνευση του περιβαλλοντικού κόστους. Η ικανότητα συλλογής και εκχώρη

σης στοιχείων κόστους στα πλαίσια της περιβαλλοντικής λογιστικής μπορεί να 

θεωρηθεί ως φυσική συνέπεια των πρωτοποριακών τεχνικών της κοστολόγησης με 

βάση τις δραστηριότητες (activity-based costing)2.

Η έρευνα των Deborah Savage και ο Allen White του Ινστιτούτου Tellus αποκαλύ

πτει ότι υπάρχει πολύς ακόμα δρόμος ώστε οι επιχειρησιακές πρακτικές να μπορούν 

να παρέχουν στους μάνατζερς μια περιεκτική και καθαρή εικόνα του κόστους των

2 Parker J. Ν., Profit and Ethics in Environmental Investments, Management Accounting (U.S.), Τόμος 77, N°4, Οκτώβριος 
1995, σελ. 52.
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προϊόντων και των διαδικασιών. Αν και οι περισσότερες επιχειρήσεις ποσοτικοποι- 

ούν τα περισσότερο εμφανή και μετρήσιμα περιβαλλοντικά κόστη, πολύ λίγες έχουν 

καταπιαστεί με αβέβαια και λιγότερο απτά κόστη, τα οποία είναι δύσκολο να ποσο- 

τικοποιηθούν. Ως αποτέλεσμα, περιβαλλοντικά κόστη που ανήκουν στα λειτουργικά 

κόστη ή στα κόστη της γραμμής παραγωγής και αποτελούν το 3% έως 20% αυτών, 

εμφανίζονται μικρότερα του πραγματικού τους μεγέθους.

Επίσης ο επιμερισμός του περιβαλλοντικού κόστους εξακολουθεί να είναι μια μεγά

λη πρόκληση. Πολλές επιχειρήσεις επιμένουν να εκχωρούν από την αρχή περιβαλ

λοντικά κόστη σε λογαριασμούς γενικών εξόδων. Αν και μερικές επιχειρήσεις προ

σπαθούν να συνδέσουν αυτά τα κόστη σε προϊόντα ή διαδικασίες οι βάσεις επιμε- 

ρισμού που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό είναι συνήθως λανθασμένες από 

την σύλληψή τους. Όταν δεν γίνεται ο σωστός επιμερισμός οι μάνατζερς λαμβά

νουν διαστρεβλωμένες πληροφορίες σχετικά με τα πραγματικά κόστη και οφέλη της 

διατήρησης ή της αλλαγής προϊόντων και διαδικασιών. Επιπλέον, αναφορικά με τα 

περιβαλλοντικά κόστη, ο μη σωστός επιμερισμός τους εμποδίζει την αποτελεσματι

κή παρακολούθηση της απόδοσης της επιχείρησης την σωστή τιμολόγηση των 

προϊόντων, την λειτουργία των συστημάτων παροχής κινήτρων και ανταμοιβών 

στους μάνατζερς καθώς και πολλές άλλες δραστηριότητες οι οποίες είναι σημαντι

κές για την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης.

Ενώ είναι δυνατό να προκόψουν πολλά κοινωνικά οφέλη από την βελτίωση της 

εσωτερικής περιβαλλοντικής λογιστικής οι βελτιώσεις αυτές μπορούν να γίνουν 

αποκλειστικά με βάση το ίδιο το συμφέρον της επιχείρησης. Οι δημιουργοί της 

δημοσιάς πολιτικής οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι, οι εμπορικοί συνεταιρισμοί, 

καθώς και όλες οι άλλες ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος του άμεσου εξωτερικού 

περιβάλλοντος των επιχειρήσεων (stakeholders), θα πρέπει να μεταφέρουν αυτό το 

μήνυμα στις επιχειρήσεις που ζητούν να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις 

τεχνικές της περιβαλλοντικής λογιστικής στην διαδικασία προϋπολογισμού επενδύ

σεων πάγιου κεφαλαίου.
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Dow Chemical:
Η ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

μελέτη της πραγματικής περίπτωσης που ακολουθεί αφορά την 

δεύτερη μεγαλύτερη αμερικάνικη χημική βιομηχανία Dow 

Chemical, και τον προϊόν της Duragen. Κατά την παρασκευή 

αυτού του προϊόντος απελευθερώνονται μεγάλες ποσότητες δύο 

ιδιαίτερα πτητικών οργανικών ενώσεων. Η δέσμευση της εταιρίας για μείωση 

των ρυπογόνων αποβλήτων, σε συνδυασμό με την επαναδραστηριοποίηση 

του Νόμου περί Μόλυνσης της Ατμόσφαιρας στην Αμερική, απαιτούν 

μεγάλες αλλαγές ώστε να περικοπούν οι εκπομπές ρυπαντών, εάν θα πρέπει 

να συνεχίσει να λειτουργεί το εργοστάσιο παραγωγής του Duragen.
Η μελέτη της Dow Chemical διεξήχθη από τον Ajay Maindiratta και την 

Rebecca Todd, οι οποίοι έκαναν ανασκόπηση των πρακτικών με τις οποίες 

γίνεται ο λογισμός στα περιβαλλοντικά κόστη της εταιρίας και συσχέτισαν 

αυτές τις πρακτικές με την επενδυτική απόφαση για αναβάθμιση ή εγκατά

λειψη του συγκεκριμένου εργοστασίου.

Η Dow Chemical διαθέτει ένα ολοκληρωμένο γενικό καθολικό, το οποίο είναι 

σχεδιασμένο έτσι ώστε να παρέχει πλήρη εκχώρηση του κόστους (full 

costing) της παροχής κοινών υπηρεσιών, της κοινής χρήσης των παραγωγι

κών εγκαταστάσεων και των γενικών βιομηχανικών εξόδων, στα εργοστάσια 

παραγωγής. Έτσι κάθε εργοστάσιο (ή επιχειρησιακή μονάδα) παραγωγής 

επιβαρύνεται με την αναλογία όλων των γενικών βιομηχανικών εξόδων, των 

εξόδων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και των εξόδων χρήσης των 

κοινών παραγωγικών εγκαταστάσεων. Τα περισσότερα περιβαλλοντικά κό

στη που μπορούν να ποσοτικοποιηθούν, καταγράφονται σε κάποιο τμήμα 

αυτού του συστήματος.

Μετά από ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με το πρότυπο
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ΜΕΡΟΣ III: Το ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΙίΡΟΣ MIA ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κεφαλαίο ίο: ΙΧηχ Οιημιγλγ: Η Μπλεπι μιας Πραγματικής Ππριϊπωςμς

πρότυπο κόστος (standard cost) του Duragen, διαπιστώθηκε ότι 3,2% του συνολι

κού κόστους παραγωγής ενέπιπτε στην παραδοσιακή κατηγορία περιβαλλοντικού 

κόστους (δηλ. στην διαχείριση και διάθεση των αποβλήτων). Τα σχετικά με το 

περιβάλλον συστατικά τους λειτουργικού κόστους εργασίας, του κόστους αμοιβής 

των μάνατζερς και του κόστους σχεδιασμού δεν αναγνωρίζονται ως περιβαλλοντι

κά. Το ίδιο συμβαίνει και με το περιβαλλοντικό μέρος των επενδύσεων πάγιου 

κεφαλαίου, όπως είναι οι επιμερισμοί της απόσβεσης.

Οι Maindiratta και Todd κατηγοριοποίησαν τα κόστη, με βάση την οικονομική τους 

φύση, ως μεταβλητά, σταθερά, άμεσα, έμμεσα, ταμειακά (out-of-pocket) και ιστο

ρικά (historical). Αυτά που πιθανότατα έχουν περιβαλλοντική σημασία είναι κατ' 

εξοχήν τα σταθερά κόστη, υπό την έννοια ότι, εάν το εργοστάσιο δεν λειτουργού

σε, τα μοναδικά κόστη που θα γλίτωνε η εταιρία θα ήταν τα ταμειακά, άμεσα και 

έμμεσα, μεταβλητά κόστη.

Το Προφίλ της Εταιρίας1

Το όνομα της Dow Chemical ήταν γνωστό από τις αρχές του αιώνα, όταν η 

βιομηχανία ειδικευόταν στην παραγωγή χλωρίνης. Ιδρύθηκε στο Michigan το 1896 

από τον Herbert Dow, ενώ σημερινός πρόεδρος και ανώτατος διευθυντής της εται

ρίας είναι ο έλληνας William Stauropoulos.

Η Dow Chemical είναι διαφοροποιημένη σε διεθνές επίπεδο και αποτελεί την δεύτε

ρη μεγαλύτερη χημική εταιρία της Αμερικής. Οι πωλήσεις της ανέρχονται πάνω από 

$18.000.000.000 σε παγκόσμια κλίμακα1 2. Ιστορικά, ο βιομηχανικός κλάδος της χη

μικής βιομηχανίας αποτελεί χώρο έντονου ανταγωνισμού και είναι πολύ ευαίσθητος 

στις αλλαγές των οικονομικών συνθηκών.

Η πελατειακή της βάση απλώνεται σε 168 χώρες (το 40% περίπου των πωλήσεών 

της προέρχεται από αγορές εκτός Η.Π.Α.), ενώ διαθέτει 121 μονάδες παραγωγής σε 

32 χώρες στις οποίες απασχολούνται 39.000 υπάλληλοι. Βασικό πλεονέκτημα της 

εταιρίας θεωρείται η ισχυρή ερευνητική και επιστημονική της ομάδα που ασχολείται 

με την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών.

Η Dow Chemical προσφέρει πάνω από 3.500 προϊόντα και υπηρεσίες καθένα από τα

1 Τα περισσότερα πληροφοριακά στοιχθα για το προφίλ της Dow Chemical προέρχονται από το επίσημο κόμβο που διαθέτει η 
εταιρίας στο Διαδίκτυο υπό την διεύθυνση http://www.dow.com

2 Με την αξίας $11.600.000.000 δολαρίων συγχώνευσή της με την Union Carbide — που ανακοινώθηκε την πρώτη εβδομάδα του 
Αυγούστου 1999 — η Dow Chemical αναδεικνύεται στην δεύτερη μεγαλύτερη χημική βιομηχανία στον κόσμο (μετά την DuPont), 
με ετήσια έσοδα της τάξης των $24.000.000.000 δολαρίων, λειτουργικά έσοδα $3.000.000.000 δολαρίων, κεφαλαιοποίηση 
$35.000.000.000 δολαρίων, ενεργητικό $30.00.000.000 δολαρίων και 49.000 εργαζόμενους (μετά από περικοπή του ενιαίου 
εργατικού δυναμικού κατά 4% περίπου).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟ: DOW ClIKMK'AI.: Η ΜΕΛΕΤΗ ΜΙ.ΑΣ 1 ΙΡΑΐ'ΜΛΊΊΚΙΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

τα οποία δεν ξεπερνά το 5% των συνολικών της πωλήσεων. Η εταιρία παρουσιάζει 

κάθετη ολοκλήρωση και παράγει ένα πλήθος ενδιάμεσων προϊόντων τα οποία 

χρησιμοποιούνται σαν πτώτη ύλη για την παρασκευή ή επεξεργασία άλλων 

προϊόντων. Δραστηριοποιείται σε μια μεγάλη γκάμα αγορών (σε 14 κλάδους), όπως 

χημική επεξεργασία, πλαστικά, αγροχημικά, χαρτοπολτός και χαρτί, προϊόντα 

προσωπικής φροντίδας και υγιεινής, φαρμακευτικά σκευάσματα, χημικά (διαλυτικά 

και καταλύτες χρωμάτων, πολυμερικά χημικά κ.ά.), επεξεργασμένες τροφές και 

βιομηχανίες κοινής ωφέλειας (utility industries). Είναι η μεγαλύτερη παραγωγός 

πολυουρεθάνης και πολυαιθυλενίου στον κόσμο. Η Dow Chemical έχει δραστηριο

ποιηθεί επίσης και στην δημιουργία θυγατρικών εταιριών και κοινοπραξιών όπως 

είναι η Dow Corning, η DowElanco και η Marion Merrell Dow.

Η Dow Chemical θεωρεί την ρύπανση ως δείκτη αποδοτικότητας των διαδικασιών, 

μια άποψη που χαρακτηρίζει την επιχείρηση τουλάχιστον τις τρεις τελευταίες 

δεκαετίες. Στην περιβαλλοντική πολιτική της εταιρίας αναφέρεται:

"... σκοπός της εταιρίας είναι η πρόληψη της ρύπανσης μέσα από την συνεχή 

βελτίωση του σχεδιασμού των εργοστασιακών εγκαταστάσεων και των 

παραγωγικών λειτουργιών. Όποτε δημιουργούνται βιομηχανικά απόβλητα, αυτά 

ανακυκλώνονται κατά το μέγιστο δυνατό, ενώ η διαχείριση των αποβλήτων 

εκτός των εργοστασιακών εγκαταστάσεων (off-site), ελαχιστοποιείται με την 

χρήση κλιβάνων, βιολογικού καθαρισμού και ενταφιασμού των αποβλήτων σε 

ιδιόκτητους χώρους της επιχείρησης."

Το ΠΡΟΦΙΛ TOY Duragen

To Duragen είναι ένα πολυμερικά (polymer-based) προϊόν το οποίο είναι ιδιαίτερα 

ευδιάλυτο και ανθεκτικό, και χρησιμοποιείται για διάφορους σκοπούς, κυρίως όμως 

ως υλικό επίστρωσης3. Η Dow Chemical παράγει εδώ και πολλά χρόνια το προϊόν 

αυτό, το οποίο, όσον αφορά τον κύκλο ζωής του, θεωρείται ότι έχει φτάσει στην 

φάση της ωρίμανσης, αφού η δυναμικότητα της αγοράς δεν μπορεί πλέον να 

υποστηρίξει υψηλούς όγκους πωλήσεων. Επίσης, οι χρήσεις για τις οποίες προορίζε

ται το προϊόν παρέχουν μια σχετικά σταθερή αγορά στο εγγύς μέλλον. Η τιμή 

πώλησής του δεν παρουσίασε αύξηση την τελευταία δεκαετία. Πρόσφατα, και παρά 

τον υπαρκτό ανταγωνισμό, οι πελάτες του προϊόντος δέχτηκαν μια μικρή αύξηση 

στην τιμή του. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην πολιτική εξυπηρέτησης των πελατών 

που ακολουθεί η εταιρία για αστό το προϊόν. Συγκεκριμένα, η εταιρία αγωνίζεται για

3 Το προϊόν που εμφανίζεται στην μελέτη της Dow Chemical είναι υπαρκτό· ωστόσο, για τις ανάγκες του case study, το όνομα που 
του δόθηκε (Duragen) είναι φαντασπκό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟ: 1)0\V CHEMICAL: Η ΜεΛΙΠΊΙ ΜΙΑΣ ΓΙΡΑΓΜΛΤΓΚΜΣ ΓΙΠΡΙΠΤΩΣΗΣ

να εκπληρώσει τις προδιαγραφές ποιότητας και τις διάφορες άλλες αξιώσεις ή 

απαιτήσεις των πελατών.

Το εργοστάσιο παραγωγής του Duragen είναι μια από τα εκατοντάδες μονάδες 

παραγωγής στην βιομηχανική περιοχή της εταιρίας. Τα κύρια συστατικά του 

Duragen αντιδρούν και το μίγμα που προκύπτει καθαρίζεται, αφυδατώνεται και στη 

συνέχεια αφήνεται να στεγνώσει.

Οι υπάρχουσες παραγωγικές διαδικασίες δεν είναι αποδοτικές, αφού, κατά την επε

ξεργασία του Duragen, παράγονται σημαντικές ποσότητες υγρών αποβλήτων. Αυτή 

την στιγμή, καταναλώνονται περίπου 2,724 kg πρώτων υλών για την παρασκευή 

454 gr Duragen. Η παραγωγική διαδικασία ευθύνεται για την απελευθέρωση διάφο

ρων αέριων ρυπαντών, συμπεριλαμβανομένων δύο ιδιαίτερα πτητικών οργανικών 

συστατικών. Αν και ένα σημαντικό μέρος της παραγωγικής διαδικασίας είναι αφιε

ρωμένο στην επανάκτηση και στον ασφαλή χειρισμό (recovery) αυτών των ατμο

σφαιρικών ρυπαντών, μια σημαντική ποσότητά τους τελικά απελευθερώνεται στην 

ατμόσφαιρα.

Επιπρόσθετα, η παραγωγική διαδικασία δημιουργεί υγρά απόβλητα τα οποία διοχε

τεύονται προς ένα κοινό εργοστασιακό χώρο διαχείρισης υγρών αποβλήτων. Για τα 

στερεά λύματα που παράγονται κατά την παραγωγική διαδικασία ακολουθείται η 

τακτική της ταφής ή της καύσης.

Η Αναγκαιότητα των Επενδύσεων Πάγιου Κεφαλαίου

Οι αποφάσεις για επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου κρίνονται μεγάλης σημασίας από 

την διοίκηση του εργοστασίου, κυρίως επειδή οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί είναι 

ιδιαίτερα αυστηροί, με αποτέλεσμα πολλές φορές να κινδυνεύει ακόμη και η συνέχι

ση της λειτουργίας του εργοστασίου. Για παράδειγμα, στα τέλη του 1980, οι αυ

στηροί περιβαλλοντικοί κανονισμοί που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με την εγκατά

σταση και τις προδιαγραφές των υπόγειων αποθηκευτικών δεξαμενών, υποχρέωσαν 

το εργοστάσιο που παράγει το Duragen να επενδύσει στην κατασκευή μιας νέας 

δεξαμενής· σε αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε να σταματήσει την λειτουργία του. 

Πρόσφατα, η εταιρία καθιέρωσε μια εσωτερική ομάδα οικονομικής ανάλυσης η ο

ποία είναι επιφορτισμένη, μεταξύ άλλων καθηκόντων, και με την προετοιμασία 

λεπτομερών αναλύσεων σχετικά με την εφικτότητα προτάσεων για επενδύσεις πά

γιου κεφαλαίου. Σύμφωνα με την τρέχουσα τακτική, όλες οι προτάσεις για επενδύ

σεις πάγιου κεφαλαίου που ξεπερνούν τα $2.000.000, υπόκεινται σε εκτενή ανα

σκόπηση σε διάφορα επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας της εταιρίας.
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Κεφαλαίο ι ο: Dow Chemical: Η Μελκτη μιας Πραγματικής Περίπτωσης

Ως αποτέλεσμα της δέσμευσης της επιχείρησης για μείωση των τοξικών της απο

βλήτων και λόγω του Νόμου περί Μόλυνσης της Ατμόσφαιρας (Clean Air Act), ο 

οποίος πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από το 1997, η διοίκηση του εργοστασίου παρα

γωγής του Duragen βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπη με την ανάληψη επιπρόσθετων 

επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. Η απελευθέρωση των δύο πτητικών 

οργανικών ουσιών που παράγονται κατά την διαδικασία παραγωγής του Duragen, 
σύντομα δεν θα είναι επιτρεπτή. Το δίλημμα που αντιμετωπίζει η εταιρία είναι εάν 

θα πρέπει να επενδύσει σε μια νέα τεχνολογία, ώστε να μειωθούν οι εκπομπές των 

ρύπων, ή να διακόψει την λειτουργία του εργοστασίου. Η απαιτούμενη τεχνολογία 

για τον σκοπό αυτό είναι διαθέσιμη, αν και αναμένεται να κοστίσει $3.000.000. 

Ωστόσο, σύμφωνα με δηλώσεις των μάνατζερς των τμημάτων παραγωγής και 

μάρκετινγκ, οι πελάτες του Duragen επέδειξαν δεκτικότητα στο ενδεχόμενο αύξη

σης της τιμής του προϊόντος και αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι το προ

σωπικό του τμήματος μάρκετινγκ εξήγησε στους πελάτες ότι οι αυξήσεις θεωρού

νται αναγκαίες προκειμένου να μπορέσει η εταιρία να συμμορφωθεί με τις νέες 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις και να πραγματοποιήσει τις ανάλογες επενδύσεις σε 

πάγια περιουσιακά στοιχεία.

Κρίσιμα Ερωτήματα Σχετικά me to Duragen * 1

Η απόφαση που πρέπει να λάβει η Dow Chemical σχετικά με την ανάληψη της 

επένδυσης σε μια νέα τεχνολογία είναι μια οικονομική απόφαση, βασισμένη στην 

αναμενόμενη μελλοντική κερδοφορία και βιωσιμότητα του Duragen 
Η μελέτη του case study της Dow Chemical εστιάζεται στις εξής ερωτήσεις:

1. Αναγνωρίζονται από το λογιστικό σύστημα της εταιρίας τα κόστη που 

συνδέονται με τις δραστηριότητες της εταιρίας οι οποίες έχουν επιπτώσεις στο 

περιβάλλον;

2. Διατηρούν την οικονομική τους φύση αυτά τα περιβαλλοντικά κόστη, καθώς 

αθροίζονται διαδοχικά προς τα πάνω στην δομή της επιχείρησης ώστε να 

βοηθούνται οι μάνατζερς στην λήψη αποφάσεων;

3. Ποια από τα κόστη παραγωγής του Duragen και ποια από τα κόστη που 

συμβαίνουν έξω από το εργοστάσιο του Duragen (όπως το κόστος παροχής 

κοινών υπηρεσιών, το κόστος της χρήσης των κοινών εγκαταστάσεων και άλλα 

γενικά βιομηχανικά έξοδα) που επιμερίζονται στο Duragen είναι σχετικά με την 

απόφαση για ανάληψη της επένδυσης ή διακοπή της λειτουργίας του εργοστα

σίου;
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Περιγραφή του Λογιστικού 
Συστήματος της Dow Chemical

Το λογιστικό σύστημα της εταιρίας είναι σχετικά περιεκτικό όσον αφορά την αρχική 

καταγραφή των στοιχείων κόστους. Τα περισσότερο συνήθη από τα περιβαλλοντι

κά κόστη που μπορούν να ποσοτικοποιηθούν, καταγράφονται σε κάποιο μέρος του 

λογιστικού συστήματος.

Με την πάροδο των χρόνων, η Dow Chemical ανέπτυξε μια εκτεταμένη υποδομή 

εγκαταστάσεων οι οποίες παρέχουν κοινές υπηρεσίες όπως συντήρηση, προμήθει

ες τεχνική υποστήριξη, διαχείριση υγρών λυμάτων, καύση και ταφή στερεών απο

βλήτων κ.ά. Οι εγκαταστάσεις και οι δραστηριότητες αυτές παρέχουν υπηρεσίες σε 

κάθε εργοστάσιο ή μονάδα παραγωγής της Dow Chemical. Σε συμφωνία με την 

συνήθη πρακτική κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η οποία 

απαιτεί μια απεικόνιση τους πλήρους κόστους παραγωγής (full manufacturing 

costs), η εταιρία επιμερίζει τα κόστη λειτουργίας των κοινών εγκαταστάσεων στις 

μονάδες παραγωγής με μια ποικιλία βάσεων επιμερισμού, όπως η ποσότητα 

παραγόμενων υγρών αποβλήτων, ο χρόνος (π.χ. ώρες) συντήρησης κ.ά.

Τα κόστη, είτε αυτά είναι ταμειακό μεταβλητά, ταμειακά σταθερά, είτε είναι ιστορι

κά, όπως η απόσβεση υλικών (depreciation) ή άϋλων (amortization) περιουσιακών 

στοιχείων, κατανέμονται, ως επί το πλείστον, με την ίδια βάση επιμερισμού. 

Δηλαδή, τα λειτουργικά κόστη μιας παραγωγικής εγκατάστασης που χρησιμοποιεί

ται από κοινού, συνενώνονται, άσχετα από την οικονομική τους φύση, και στην 

συνέχεια το σύνολο διανέμεται στους χρήστες με την ίδια βάση επιμερισμού. Ως 

αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας επιμερισμού, η οικονομική φύση και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά κάθε κόστους χάνονται.

Μια άλλη σημαντική αδυναμία του λογιστικού συστήματος της εταιρίας αποτελεί το 

ενδεχόμενο να χαθούν πληροφορίες κρίσιμης σημασίας κατά την διαδικασία συνέ

νωσης και επιμερισμού, επειδή συχνά περιβαλλοντικά κόστη που είναι σημαντικά 

για την λήψη αποφάσεων, διασκορπίζονται στις διάφορες εγκαταστάσεις παροχής 

κοινών υπηρεσιών. Από την στιγμή που ένα περιβαλλοντικό κόστος προστεθεί σε 

μια δεξαμενή γενικών εξόδων, χάνεται η ιδιαίτερη περιβαλλοντική του ταυτότητα η 

οποία είναι χρήσιμη για την αναγνώριση αυτού του κόστους και τον συνυπολογισμό 

του στην λήψη αποφάσεων. Για παράδειγμα, στις περιπτώσεις που η συντήρηση ή 

η έρευνα και ανάπτυξη διεξάγονται για περιβαλλοντικούς σκοπούς, οι απαραίτητες 

αυτές πληροφορίες θα χαθούν, εάν ο συγκεκριμένος σκοπός για τον οποίο διεξή- 

χθησαν αυτές οι δραστηριότητες δεν διατηρηθεί μέσα στο λογιστικό σύστημα. Ως
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εκ τούτου, δεν θα ήταν σπάνιο να συναντήσει κανείς μέρη ενός περιβαλλοντικού 

κόστους "κρυμμένα" σε κόστη εργασίας (π.χ. μισθούς και αποδοχές εργαζομένων). 

Μερικά περιβαλλοντικά κόστη, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιουχικών δαπα

νών (capital expenditures) για την απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού ελέγχου 

της ρύπανσης, προστίθενται σε κοινές δεξαμενές κόστους με αποτέλεσμα να χάνε

ται ο περιβαλλοντικός τους χαρακτήρας. Η απόσβεση καταγράφεται ως ένα γενικό 

κόστος και έτσι χάνεται το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου που ξοδεύτηκε για 

περιβαλλοντικούς σκοπούς. Οι δαπάνες που γίνονται για επενδύσεις πάγιου κεφα

λαίου και έχουν ως σκοπό την μείωση της ρύπανσης (και ενδεχομένως την αύξηση 

των αποδόσεων), δεν αντιοτταθμίζονται από την εξοικονόμηση χρήματος λόγω της 

μείωσης που παρουσιάζουν τα ταμειακά άμεσα και έμμεσα κόστη από την νέα αυτή 

επένδυση. Σαν αποτέλεσμα, οι μάνατζερς δείχνουν να μην υποκινούνται έτσι ώστε 

να δίνουν προτεραιότητα στην αναγνώριση και ανάπτυξη τέτοιων επενδυτικών 

ευκαιριών.

Ο Πίνακας 10-1 παρουσιάζει περιληπτικά τα πρότυπο κόστος παραγωγής του 

Duragen, δίνοντας έμφαση στην οικονομική φύση κάθε κόστους (άμεσα, έμμεσα, 

μεταβλητά, σταθερά και ιστορικά κόστη), στο βαθμό βέβαια που αυτό επιτρέπεται 

από το υπάρχον λογιστικό σύστημα. Για παράδειγμα, το κόστος των πρώτων υλών, 

οι οποίες ποικίλουν ανάλογα με το προϊόν και μπορούν εύκολα να ταυτιστούν ειδικά 

με αυτό, είναι μεταβλητό. Οι επιμερισμοί των αποσβέσεων μηχανολογικού εξοπλι

σμού που χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία, χαρακτηρίζονται έμμεσα 

ιστορικά κόστη, αφού ο μηχανολογικός αυτός εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την παρασκευή και άλλων προϊόντων εκτός του Duragen, οπότε αυτά τα κόστη 

θα πρέπει να επιμεριστούν και όχι να εκχωρηθούν πλήρως στο Duragen. Μερικά 

κόστη, όπως το κόστος εργασίας κατά την παραγωγική διαδικασία, δεν είναι 

μεταβλητά, όπως θα απαιτούσε η συνήθης λογιστική λογική, αλλά σταθερά, αφού 

ως τέτοια τα αναγνωρίζει η εταιρία. Η δικαιολογητική βάση είναι ότι το εργατικό 

δυναμικό της εταιρίας δεν υπόκειται σε απολύσεις εκτός από την περίπτωση 

συγχώνευσης ή διακοπής της λειτουργίας του εργοστασίου. Ακόμη, είναι πολύ 

σημαντικό να διακρίνουμε τα ταμειακά από τα ιστορικά κόστη, αφού μόνον τα 

πρώτα μπορούν να μειωθούν.

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 10-1, τα άμεσα μεταβλητά κόστη (προερχόμενα 

κυρίως από τις πρώτες ύλες) αποτελούν περίπου το 39% του συνολικού κόστους 

παραγωγής του Duragen. Τα έμμεσα μεταβλητά κόστη, αποτελούμενα κυρίως από 

επιμερισμένα κόστη υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (utilities), αποτελούν περίπου το
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: DOU CHEMICAL: Η ΜΕΛΕΤΗ ΜΙ.ΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

jj ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑ TO DURAGEN

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΚ ΤΑΜΚ(%) ΤΕΜΚ(%) ΤΕΣΚ(%) ΙΚ (%)

Άλλες α’ ύλες 21,0

Διαλυτικό * ι,ο

Ειδικός χημικός παράγοντας * 14,9

Παραπροϊόντα -3,0

Υλικά συσκευασίας 2,8

Διαχείριση υγρών αποβλήτων 

Λειτουργικό κόστος εργασίας

* 1,8

14,8

Έξοδα συντήρησης 10,9

Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 9,4 3,3

Υλικά συσκευασίας <0,1

Προμήθειες 1,8

Έρευνα και Ανάπτυξη 1,3

Άλλοι επιμερισμοί 4,2

Υγρά απόβλητα * 0,6

Στερεά υγρών αποβλήτων * ο,ι

Σκουπίδια προς ταφή * 0,2

Καύση σε κλίβανο (υγρό) * <0,1

Καύση σε κλίβανο (στερεά) * ο,ι

Ταφή μη επικίνδυνων αποβλήτων * <0,1

Απόσβεση 

Φόροι και ασφάλεια

*

2,3

5,7

Έξοδα εργοστασίου 5,9

Άλλα κόστη 0,3

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 39,0 9,5 45,9 5,7

ΠΚ = περιβαλλοντικά κόστη 
ΤΑΜΚ = ταμειακά άμεσα μεταβλητά κόστη 
ΤΈΜΚ = ταμειακά έμμεσα μεταβλητά κόστη 
ΤΕΣΚ = ταμειακά έμμεσα σταθερά κόστη 
ΙΚ = ιστορικά κόστη

ΠΗΓΉ: Dltz D., Ranganathan J. και Banks D., Green Ledgers: Case Studies in Corporate Environmental Accounting, Washington D.C.: 
World Resources Institute, Μόιος 1995, σελ. 115.
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Κ R Φ Λ Λ Λ I Ο ΙΟ: DOW CHEMICAL: Μ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑ! I ΙΡΑΓΛΙΛΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

10% του συνόλου. Έτσι, σχεδόν τα μισό κόστη είναι μεταβλητά. Περίπου το 46% 

του συνολικού κόστους προέρχεται από επιμερισμούς που έχουν γίνει σε κόστη 

εγκαταστάσεων παροχής κοινών υπηρεσιών, από τα οποία κόστη, ένα μικρό μόνον 

μέρος χρεώνεται άμεσα στο εργοστάσιο παραγωγής του Duragen. Τα υπόλοιπα 

κόστη είναι επιμερισμοί αποσβέσεων.

Οι Maindiratta και Todd εξέτασαν τα ταμειακά μεταβλητά και σταθερά κόστη, και 

τα σχετικά τους μερίδια για τρεις από τις εγκαταστάσεις κοινής χρήσης (τον κλίβανο 

καύσης τις εγκαταστάσεις διαχείρισης των υγρών αποβλήτων και την ταφή μη 

επικίνδυνων λυμάτων). Τα αποτελέσματα στα οποία κατέληξαν ήταν τα εξής: 44% 

από τα κόστη του κλιβάνου είναι ταμειακά μεταβλητά και ένα επιπλέον 15% είναι 

ταμειακά σταθερά· για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, τα 

μερίδια είναι 49% και 28% αντίστοιχα- τέλος αναφορικά με την ταφή των στερεών 

λυμάτων, το 95% του κόστους είναι ταμειακά σταθερό. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι 

η οικονομική ερμηνεία των διάφορων επιμερισμών μπορεί να ποικίλει σημαντικά, 

εξαρτώμενη από το κατά πόσο μπορούν να αποφευχθούν οι επιμερισμοί αυτοί. Δεν 

θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μόνον τα ταμειακά κόστη υπόκεινται στον έλεγχό μας και 

μόνον το μεταβλητό τους μέρος μπορεί να ελεγχθεί βραχυπρόθεσμα. Οι επιμερισμοί 

του ιστορικού κόστους (όπως είναι για παράδειγμα η απόσβεση) δεν είναι χρήσιμοι 

για την λήψη τρεχουσών αποφάσεων, εκτός από την περίπτωση που είναι αντιπρο

σωπευτικοί του κόστους ευκαιρίας χρήσεως κεφαλαίου.

Όσα από τα κόστη παραγωγής του Duragen εμπεριέχουν κάποιον περιβαλλοντικό 

χαρακτήρα, διακρίνονται από τον αστερίσκο που τα συνοδεύει στον Πίνακα 10-1 

και εμφανίζονται περιληπτικά στον Πίνακα 10-2. Τα τυπικά περιβαλλοντικά κόστη, 

τα οποία συνήθως συνδέονται με δραστηριότητες όπως είναι η διάθεση και η 

διαχείριση των αποβλήτων, αντιπροσωπεύουν περίπου το 3,2% του συνόλου. 

Κανένα κόστος δεν συμπεριλήφθηκε για τον χρόνο που αφιερώνεται σε περιβαλλο

ντικές δραστηριότητες από εργατικό προσωπικό που δεν είναι επιφορτισμένο με 

περιβαλλοντικά καθήκοντα. Η εξήγηση που έδωσε ο διευθυντής του εργοστασίου 

ήταν ότι το ενδιαφέρον για περιβαλλοντικά θέματα ήταν αναπόσπαστο μέρος του 

καθήκοντος κάθε υπαλλήλου. Τα περιβαλλοντικά μέρη του κόστους επενδύσεων 

πάγιου κεφαλαίου, το οποίο αντιπροσωπεύεται από τους επιμερισμούς της απόσβε

σης δεν διαχωρίζονται στις καταστάσεις ανάλυσης του κόστους παραγωγής αλλά 

υπολογίστηκαν ότι είναι μεταξύ μηδέν και δέκα τοις εκατό του συνολικού επιμερι- 

σμού της απόσβεσης.

Η ακριβής φύση του περιβαλλοντικού χαρακτήρα ποικίλει μεταξύ των στοιχείων κό-
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Κεφαλαίο ίο: Dow Chemical: Η Μελετη μιας Πραγματικής ΙΙκριιτταΐΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ
10-2

ΚΟΣΤΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΑΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Διαχείριση υγρών αποβλήτων 100 2,2

Στερεό υγρών αποβλήτων 100 0,6

Υγρά απόβλητα 100 ο,ι

Σκουπίδια προς ταφή 100 0,2

Καύση (υγρά) 100 <0,1

Καύση (στερεά) 100 ο,ι

Ταφή μη επικίνδυνων αποβλήτων 100 <0,1

Απόσβεση 0-10 0-0,6

ΣΥΝΟΛΟ 3,2 - 3,8

ΑΛΛΑ ΠΙΘΑΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΟΣΤΗ:

Διαλυτικό 0-100 0-1,0

Ειδικός χημικός παράγοντας 0-100 0 - 14,9

Έξοδα συντήρησης 0-100 0 -10,9

Έρευνα και Ανάπτυξη 0-100 0-1,3

ΠΗΓΗ: Ditz D., Ranganathan J. και Banks D., Green Ledgers: Case Studies in Corporate Environmental Accounting, Washington D.C.: 
World Resources Institute, Μάιος 1995, σελ. 117.

ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΟΣΤΗ TOY DURAGEN

στους. Για παράδειγμα, το διαλυτικό και ο ειδικός χημικός παράγοντας (proprietary 

reactant), του οποίου το αποκλειστικό δικαίωμα παρασκευής έχει η Dow Chemical, 

ευθύνονται για το 16% του συνολικού κόστους παραγωγής του Duragen, και για 

περισσότερο από το 1/3 του άμεσου μεταβλητού κόστους. Τα υπολείμματα αυτών 

των υλικών πρέπει να επανακτηθούν από τα υγρά απόβλητα και να διαχειριστούν 

με ασφάλεια, στο βαθμό βέβαια που κάτι τέτοιο είναι οικονομικά εφικτό. Επανάκτη- 

ση των υπολειμμάτων σημαίνει μείωση του κόστους του προϊόντος (μείον το κό

στος της επανάκτησης), ενώ διαχείριση και επεξεργασία των υπολειμμάτων σημαί

νει χάσιμο προϊόντος και μη αποδοτική εκμετάλλευση των πόρων.

Οι δαπάνες συντήρησης και τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης περιλαμβάνουν συνή

θως μέρη που σχετίζονται με το περιβάλλον. Συνεπώς, πρέπει να συμπεριληφθούν 

στον Πίνακα 10-2 (αν και στην περίπτωση του Duragen δεν φαίνεται να έχουν
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Κκφαλαιο ίο: Dow Chemical: Η Μηλητη Mi.MllPAi^uTiwiiIlEPirrraiHi

κάποια περιβαλλοντική σημασία). Εάν συμπεριληφθούν επιπλέον και τα κόστη του 

διαλυτικού και του ειδικού χημικού παράγοντα (καθώς κάποιο μέρος τους θα πρέπει 

να ανακτηθεί και να υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ώστε να ληφθούν χρήσιμες 

μορφές ύλης), τότε τα περιβαλλοντικά κόστη θα φτάσουν στο 20% του συνολικού 

κόστους παραγωγής του Duragen.
Ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που διαφαίνεται μέσα από αυτή την ανάλυση είναι ότι 

η παραδοσιακές πρακτικές με τις οποίες επιμερίζονται τα κόστη, οι οποίες αντανα

κλούν μόνον τα πεπραγμένα (ιστορικά) κόστη, είναι δυνατό να υποτιμήσουν σοβα

ρά τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τα περιβαλλοντικά κόστη. Για παράδειγμα, 

όπως φαίνεται από τον Πίνακα 10-1, το διαλστικό που χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή του Duragen αντιπροσωπεύει περίπου το 1% του συνολικού κόστους 

του προϊόντος. Ακόμη, η χρήση του διαλυτικού και του ειδικού χημικού παράγοντα, 

τα οποία και τα δύο είναι υπεύθυνα για την απελευθέρωση πτητικών οργανικών 

ενώσεων, ανάγκασε την διοίκηση να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας μεγάλης επένδυ

ση πάγιου κεφαλαίου ώστε να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Η 

άλλη λύση θα ήταν να διακόψει την λειτουργία του εργοστασίου. Έτσι, αν και το 

ιστορικό κόστος το διαλυτικού είναι ασήμαντο, οπότε και θα ήταν απίθανο, λόγω 

ακριβώς του μικρού του μεγέθους να αποτελέσει αφορμή για την λήψη μιας από

φασης για αντικατάσταση του διαλυτικού, εντούτοις η τελική επίπτωση αυτού του 

περιβαλλοντικού κόστους είναι πολύ μεγάλη. Δυστυχώς οι παραδοσιακές πρακτικές 

επιμερισμού του κόστους δεν μπορούν να συνδέσουν αυτά τα δύο: το μέγεθος του 

κόστους και τις επιπτώσεις του.

Μια από τις σοβαρότερες δυσκολίες του υπάρχοντος λογιστικού συστήματος της 

Dow Chemical είναι ότι οι μάνατζερς δεν είναι σε θέση, με βάση τα στοιχεία που 

παρέχουν οι καταστάσεις του κόστους παραγωγής να διακρίνουν τις επιπτώσεις 
πιθανών αποφάσεων, όπως για παράδειγμα, μιας απόφασης για διακοπή της 

λειτουργίας ενός εργοστασίου.

Όπως τονίσαμε παραπάνω, τα κοινά κόστη αποτελούνται σχεδόν κατά το ήμισυ 

από μεταβλητά ταμειακά κόστη, τα οποία είναι και τα μόνα που μπορούν να 

αποφευχθούν βραχυπρόθεσμα. Εάν θα έπρεπε το εργοστάσιο να σταματήσει την 

λειτουργία του, τότε περίπου τα μισό από τα κοινά επιμεριζόμενα κόστη θα 

εξακολουθούσαν να υπάρχουν. Έτσι, μόνον το 71% από τα κόστη του Duragen θα 

μπορούσε να αποφευχθεί, και γι' αυτό τον λόγο το ποσοστό αυτό είναι σχετικό με 

μια απόφαση διακοπής της λειτουργίας του εργοστασίου.

Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ότι η διαδικασία επιμερισμού του πλήρους κόστους της
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παραγωγής— η οποία είναι σχεδιασμένη μάλλον για την κατάρτιση χρηματοοικονο

μικών καταστάσεων παρά για την λήψη αποφάσεων από τους μάνατζερς — δεν 

ασχολείται με το θέμα της υποκίνησης των μάνατζερς για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων της εταιρίας. Η Dow Chemical έχει δηλώσει την δέσμευσή της 

να μειώσει τα βιομηχανικά της απόβλητα και να οργανώσει πιο αποδοτικά την 

παραγωγή των εργοστασίων της με απώτερο σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστι- 

κότητάς της. Έτσι, προκειμένου για την λήψη αποφάσεων στο εσωτερικό της επι

χείρησης, το ενδιαφέρον την εταιρίας θα έπρεπε να στραφεί στο γιατί τα κόστη 

των κοινών υπηρεσιών επιμερίζονται στους αποδέκτες αυτών των υπηρεσιών. 

Πράγματι, οι μάνατζερς βρίσκουν μεγάλη δυσκολία στην προσπάθειά τους να 

μειώσουν τα υγρά απόβλητα, και γι' αυτό ευθύνεται η τρέχουσα αποδοτικότητας 

των διαδικασιών στον εργοστάσιο παραγωγής του Duragen. Μια λύση με εξασφαλι

σμένη επιτυχία θα ήταν η αντιστάθμιση των κεφαλαιουχικών δαπανών για βελτίω

ση της αποδοτικότητας των διαδικασιών, από την εξοικονόμηση που θα προέλθει 

από τις νέες αυτές διαδικασίες, λόγω του γεγονότος ότι οι αυτές δεν θα επιβαρύνο

νται πλέον από περιβαλλοντικά κόστη όπως είναι το κόστος καύσης των στερεών, 

τα μεταβλητά κόστη για την διαχείριση των υγρών αποβλήτων κ.ά.

Τέλος, υπάρχει και μια άλλη αδυναμία στο υπάρχον λογιστικό σύστημα της Dow 

Chemical που σχετίζεται με την υποκίνηση και την ανταμοιβή των μάνατζερς. 

Εφόσον το πλήρες κόστος των κοινών υπηρεσιών επιμερίζεται στους χρήστες αυ

τών των υπηρεσιών, οι μάνατζερς μπορεί να διαπιστώσουν ότι τα κόστη τους αυξά

νονται, καθώς άλλοι μάνατζερς μειώνουν την σπάταλη των πόρων (άρα και την 

παραγωγή λυμάτων). Έτσι, μερικοί μάνατζερς τιμωρούνται ως αποτέλεσμα της 

αποδοτικότητας των άλλων. Ωστόσο, εκτός από τη περίπτωση που αυτά τα αυξη

μένα κόστη μπορεί να αποτελόσουν κίνητρο για τους υπόλοιπους μάνατζερς να μει

ώσουν την παραγωγή λυμάτων, η διαδικασία αυτή αποδεικνύεται μη λειτουργική. 

Όπως είδαμε, τα προφανή περιβαλλοντικά κόστη (όπως είναι τα κόστη διαχείρισης 

και επεξεργασίας των αποβλήτων), είναι άμεσα ανιχνεύσιμα και αναγνωρίσιμα στις 

καταστάσεις ανάλυση του κόστους παραγωγής για το Duragen. Ωστόσο, πολλά 

αλλά κόστη τα οποία σχετίζονται με περιβαλλοντικές δραστηριότητες είναι δυνατόν 

να κρύβονται μέσα σε άλλες δαπάνες. Τα κόστη αυτά δεν μπορούν να αναγνωρι

στούν με την τρέχουσα διαδικασία με την οποία επιμερίζονται τα κόστη. Πολλά από 

αυτά τα κόστη, όπως πρόστιμα για μη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομο

θεσία, αμοιβές περιβαλλοντικών συμβούλων, κόστη δημοσίων σχέσεων για προϊό

ντα που περιέχουν επικίνδυνα υλικά κ.ά., λαμβάνουν χώρα εκτός των εργοστασια-
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Μέρος 111: To Οικολοιίκο Περιβάλλον: ΙΙρος μια Βιώσιμη Οικονομία 

Κ ΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟ: Do\V CHEMICAL: Η Μελιγγη μι. ας ΓΙραι'μλτικι ις Περίπτωσης

κών εγκαταστάσεων και επιβαρύνουν τις δραστηριότητες εντός του εργοστασίου με 

την μορφή επιμερισμών γενικών βιομηχανικών εξόδων, χωρίς ωστόσο να ταυτίζο

νται με τα προϊόντα που ευθύνονται άμεσα για την γέννησή τους.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Όπως τονίσαμε και παραπάνω, τα μοναδικά κόστη που γλιτώνει η Dow Chemical 

εάν σταματήσει την παραγωγή του Duragen, είναι τα ταμειακά άμεσα και έμμεσα 

μεταβλητά κόστη της παραγωγής. Τα ταμειακά έμμεσα σταθερά και όλα τα ιστορικά 

κόστη δεν σχετίζονται με αυτή την απόφαση. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 10-1, τα 

έμμεσα κόστη των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (9,5%), τα έμμεσα σταθερά κόστη 

εργασίας (14,8) και ένα απροσδιόριστο ποσοστό από τα εναπομείναντα έμμεσα 

σταθερά κόστη είναι ταμειακά κόστη τα οποία μπορούν να αποφευχθούν (δηλ. θα 

εκλείψουν με την διακοπή της λειτουργία του εργοστασίου). Οποιοδήποτε μέρος 

από τα έμμεσα σταθερά κοινά κόστη αφορά εκταμιεύσεις (out-of-pocket), θα 

επιβαρύνει, σύμφωνα με τις τρέχουσα λογιστική πρακτική της εταιρίας τους 

άλλους χρήστες των κοινών εγκαταστάσεων. Οι επιμερισμοί από τα ιστορικά κόστη, 

εκτός από την περίπτωση που αντιπροσωπεύουν το κόστος ευκαιρίας χρήσεως 

κεφαλαίου, είναι επιμερισμοί από πραγματοποιηθέντα ή εκπνεύσαντα κόστη (sunk 

costs)· δηλ. δαπάνες οι οποίες έχουν γίνει στο παρελθόν, και συνεπώς δεν είναι 

σχετικές με αυτές τις αποφάσεις.

Για την εσωτερική λήψη διοικητικών αποφάσεων, η Dow Chemical θα πρέπει να 

σκεφτεί σοβαρά την τακτική κατάρτισης λογιστικών καταστάσεων που να διατη

ρούν και να μεταφέρουν προς την ανώτερη διοίκηση κάποια κόστη όπως είναι τα 

ταμειακά σταθερά κόστη των εγκαταστάσεων κοινής χρήσης — τουλάχιστον για 

την λήψη ορισμένων σημαντικών επιχειρησιακών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομέ

νων των αποφάσεων προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου. Μια τέτοια 

τακτική θα εξασφαλίσει ότι δεν θα αναμιχθούν τα κόστη που είναι σχετικά με μια α

πόφαση με εκείνα τα οποία θα συνεχίσουν να υφίστανται, άσχετα από την απόφα

ση που θα ληφθεί. Επιπλέον, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που βασίζονται 

στην πλήρη κοστολόγηση θα εξακολουθήσουν να καταρτίζονται για τους ενδιαφε

ρομένους στο εξωτερικό περιβάλλον της εταιρίας. Είναι σημαντικό να τονίσουμε το 

γεγονός ότι, προκειμένου για την λήψη αποφάσεων, η πλήρης κοστολόγηση θα έ

πρεπε να περιλαμβάνει μόνον εκείνα τα κόστη τα οποία ταυτίζονται με μια συγκε

κριμένη δραστηριότητα και είναι σχετικά με την λήψη μιας δεδομένης απόφασης.
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Μέρος IV; Τα Ιταλία της Διαδικασίας Λι ιψης Επενδυτικόν Αι ιοφλςεον

εγάλη πρόοδος έχει επιτευχθεί στους ακαδημαϊκούς και επιχειρηματικούς 

κύκλους αναφορικά με την κατανόηση και αποδοχή των μεθόδων 

διαχείρισης του κεφαλαιακού προϋπολογισμού. Εκλεπτυσμένες μέθοδοι 

αποδοχής ή απόρριψης επενδυτικών προτάσεων, τυγχάνουν ευρείας διά

δοσης, ιδιαίτερα στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά όμως πολλοί 

ασκούν κριτική στην διαχείριση του κεφαλαιακού προϋπολογισμού1, υποστηρίζο

ντας ότι η έμφαση έχει μετατοπιστεί μακριά από την σημαντική, στρατηγικής 

σημασίας απόφαση, που είναι η βελτίωση της ικανότητας λήψης αποφάσεων οι 

οποίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την μακροπρόθεσμη μεγιστοποίηση της 

αξίας της επιχείρησης.

Οι ακαδημαϊκοί και οι επιχειρηματίες έχουν αφιερώσει πολύ λίγο την προσοχή τους 

στο στρατηγικής φύσεως ερώτημα αναφορικά με το πόσο αποτελεσματικά η διαχεί

ριση του κεφαλαιακού προϋπολογισμού επικαλύπτεται με την πραγματική διαδικα

σία καταμερισμού των πόρων έτσι όπως εφαρμόζεται στην πράξη. Το πρόβλημα 

δεν είναι η έλλειψη γνώσης σχετικά με τις τεχνικές που ήδη υπάρχουν και χρησιμο

ποιούνται, αλλά η μυωπική ή κοντόφθαλμη άποψη περί διαχείρισης του κεφαλαια

κού προϋπολογισμού, τόσο στην ακαδημαϊκή, όσο και στην επιχειρηματική κοινω

νία. Οι ακαδημαϊκοί εστιάζουν την προσοχή τους σχεδόν αποκλειστικά σε τεχνικά 

θέματα σχετικά με την επιλογή της κατάλληλης επένδυσης ή τον τρόπο ενσωμάτω

σης του κινδύνου στις επενδυτικές αποφάσεις. Οι μάνατζερς από την άλλη, όντας 

σε πλήρη σύγχυση λόγω έλλειψης συμφωνίας με τους ακαδημαϊκούς έχουν συνει

σφέρει και αυτοί στο πρόβλημα, με το να εφαρμόζουν διάφορες τεχνικές 

διαχείρισης του κεφαλαιακού προϋπολογισμού χωρίς να προβληματίζονται για το

1 King Ρ., Is the Emphasis of Capital Budgeting Theory Misplaced?, Journal of Business Finance & Accounting, Τόμος 2, N° 1, 
Ανοιξη 1975, σελ. 69-82.
Hastie K. L., One Businessman's View of Capital Budgeting, Financial Mnagement, Χειμώνας 1974, σελ. 36-44 [οπό το βιβλίο 
Financial Analysis and Planning: A Book of Readings (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1983, σελ. 258-266) του LeeC. F.].
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πώς αυτές οι τεχνικές εφάπτονται με τους στρατηγικούς στόχους και το σύστημα 

πληροφόρησης της επιχείρησης με τις επίσημες και ανεπίσημες οργανωσιακές 

διαδικασίες και με το σύστημα αξιολόγησης και ανταμοιβής των μάνατζερς που 

υιοθετεί η επιχείρηση.

Αναμφίβολα, τόσο οι μάνατζερς όσο και οι ακαδημαϊκοί, οφείλουν να αντιμετωπί

ζουν την διαχείριση του κεφαλαιακού προϋπολογισμού ως μια ολοκληρωμένη 

διαδικασία. Ωστόσο, οι μάνατζερς συνήθως αποτυγχάνουν να διακρίνουν τις σχέ

σεις που υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας αυτής ενώ συ

χνά φαίνεται να διαθέτουν ανεπαρκή γνώση της χρηματοοικονομικής θεωρίας ώστε 

να λαμβάνουν ορθές χρηματοοικονομικές αποφάσεις. Άλλοι πάλι, ενώ κατανοούν 

την θεωρία, πιστεύουν ότι είναι περιορισμένης χρήσης στην πράξη. Το ενδιαφέρον 

των ακαδημαϊκών από την άλλη, μονοπωλείτε από το στάδιο της επιλογής ενώ συ

χνά αγνοούν την υπόλοιπη διαδικασία. Επιπλέον, πολλοί ακαδημαϊκοί δεν καταλα

βαίνουν πως πραγματικά λαμβάνονται οι επενδυτικές αποφάσεις στα πλαίσια μιας 

επιχείρησης.

Έχοντας κατά νου τις παρατηρήσεις αυτές και υιοθετώντας μια ευρύτερη και πιο 

περιεκτική θεώρηση για τον προϋπολογισμό επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, 

περνάμε στο τέταρτο Μέρος της παρούσας εργασίας όπου θα εξετάσουμε μερικά 

από τα δυσκολότερα και πιο επίπονα ζητήματα που παρεισφρέουν στις διάφορες 

φάσεις της διαδικασίας προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου και εξακο

λουθούν να παραμένουν άλυτα.

Ωστόσο, θα ήταν σκόπιμο στο σημείο αυτό να κάνουμε μια σύντομη αναφορά στα 

στάδια στα οποία διακρίνεται η διαδικασία προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου 

κεφαλαίου και να σταθούμε ιδιαίτερα στον διαχωρισμό που κάνουν οι Gordon και 

Pintches, χρησιμοποιώντας αυτό τον διαχωρισμό ως οδηγό ατο υπόλοιπο της 

ανάλυσης του τέταρτου Μέρους.

Ο Neale, σε συμφωνία με το Ινστιτούτο των Ορκωτών Διοικητικών Λογιστών 

(chartered institute of management accountants, CIMA), διακρίνει την ύπαρξη 

πέντε σταδίων στην διαδικασία προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου: 

(1) προσδιορισμός του προϋπολογισμού, δηλ. πόσοι χρηματικοί πόροι είναι διαθέσι

μοι, (2) έρευνα, δηλ. τι είδους επενδυτικές προτάσεις υπάρχουν και ποια είναι τα 

κόστη και τα οφέλη τους (3) αξιολόγηση, δηλ. ποια είναι η αξία για τα προβλεπό- 

μενα κόστη και οφέλη, ποιος είναι το επιδιωκόμενο ποσοστό απόδοσης ποιο είναι 

το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης (ή ποια είναι η ΚΠΑ) και ποιος ο κίνδυνο μιας 

δεδομένης επενδυτικής πρότασης (4) παρακολούθηση, δηλ. εάν κατά την διάρκεια

ΐ47



ΜΕΡΟΣ IV: Ί'α ΣΤΑΔΙΑ ΠΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Λΐ ΙΨΗΣ ΗΠΕΝΔΊΤΙΚΟΝ ΛΠΟΦΑΣϋΟΝ

της εκτέλεσης, η δεδομένη επενδυτική πρόταση βρίσκεται μέσα στα πλαίσια του 

προϋπολογισμού, και (5) έλεγχος, δηλ. εάν η δεδομένη επενδυτική πρόταση εξελίσ

σεται σύμφωνα με τις αρχικές προσδοκίες, πόσο δικαιολογημένες ήταν αυτές οι 

προσδοκίες και πως η εξέλιξη της συγκεκριμένης επένδυσης μπορεί να μας βοηθή

σει στην αξιολόγηση μελλοντικών επενδυτικών προτάσεων2.

Οι Haynes και Solomon, μετά την μελέτη πενήντα μικρών αμερικάνικων επιχειρή

σεων, επισήμαναν ότι η διαχείριση του κεφαλαιακού προϋπολογισμού συνίσταται 

από τις ακόλουθες πέντε τουλάχιστον λειτουργίες: (1) διερεύνηση για επενδυτικές 

ευκαιρίες (2) πρόβλεψη της διαθεσιμότητας και του κόστους της χρηματοδότησης 

(3) υπολογισμός των σχετικών χρηματορροών, καθώς και διάφορων άλλων ωφελει

ών, (4) ταξινόμηση των επενδυτικών προτάσεων και επιλογή των καταλληλότερων 

από αυτές και (5) έλεγχος της επένδυσης κατά την διάρκεια της λειτουργίας της3. 

Κατά παρόμοιο τρόπο, ο Kim, βασιζόμενος σε μια έρευνα που διεξήγαγε ανάμεσα 

σε 114 μηχανοκατασκευαστικές επιχειρήσεις πρότεινε ότι η διαχείριση του 

κεφαλαιακού προϋπολογισμού περιλαμβάνει: (1) εδραίωση ενός μακροπρόθεσμου 

σχεδίου, (2) διερεύνηση εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών, (3) ανασκόπηση και 

εξέταση των εναλλακτικών αυτών επιλογών, (4) ταξινόμηση και στην συνέχεια επι

λογή των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών που είναι εφικτές (5) έλεγχος των 

δαπανών, και (6) έλεγχος της επένδυσης κατά την διάρκεια της λειτουργίας της4. 

Τέλος ο King, με βάση την μελέτη δύο πραγματικών περιπτώσεων που αφορούσαν 

στην λήψη σημαντικών αποφάσεων από μια μεγάλη βρετανική επιχείρηση για την 

ανάληψη επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, πρότεινε τις ακόλουθες 6 φάσεις: (1) ανα

γνώριση πιθανών ευκαιριών για επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, (2) εξέ

ταση με σκοπό να διερευνηθεί το ενδεχόμενο εάν μια επενδυτική ευκαιρία αξίζει 

περαιτέρω μελέτης (3) ανάλυση και δημιουργία εφικτών εναλλακτικών επενδυτι

κών επιλογών, (4) αξιολόγηση των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών, (5) μετά

δοση των πληροφοριών σε ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα προς έγκριση της επενδυτι

κής πρόταση, και (6) λήψη της επενδυτικής απόφασης5.

Όπως μόλις είδαμε, είναι δυνατόν να υπάρχουν πολλές φάσεις στην διαδικασία λή-

2 Neale C. W., Linkages between Investment Post-Auditing, Capital Expenditure and Corporate Strategy, Management Accounting 
(U.K.), Τόμος 71, N° 2, Φεβρουάριος 1993, σελ. 20.

3 Haynes C. W. και Solomon Μ. B., Jr., A Misplaced Emphasis in Capital Budgeting, The Quarterly Review of Economics and 
Business, Φεβρουάριος 1962, σελ. 39-46.

* Kim S. H., Making the Long-Term Investment Decision, Management Accounting (U.S.), Τόμος 60, N° 9, Μάρτιος 1979, σελ. 41- 
49.

5 King P., Is the Emphasis of Capital Budgeting Theory Misplaced?, Journal of Business Finance & Accounting, Τόμος 2, N° 1, 
Ανοιξη 1975, σελ. 72.
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ΣΧΗΜΑ
IV-1

Τα Στάδιά της Διαδικασίας Προϋπολογισμού Επενδύσεων Πάγιου 
Κεφαλαίου

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Εντοπισμός εκείνων των ευκαιριών (ή προβλημάτων), η 
εκμετάλλευση (ή ο χειρισμός) των οποίων απαιτεί την 
πραγματοποίηση συγκεκριμένων επενδύσεων σε πάγια 
περιουσιακά στοιχεία.

i
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ανάπτυξη διάφορων επενδυτικών σχεδίων ως 
ανταπόκριση στις ευκαιρίες ή στα προβλήματα που 
εντοπίστηκαν.

ι
ΕΠΙΛΟΓΗ

Επιλογή μιας (ή περισσότερων) από τις εναλλακτικές 
επενδυτικές προτάσεις προς εφαρμογή.

ι
ΕΛΕΓΧΟΣ

'Ελεγχος ή αξιολόγηση της απόδοσης των επενδύσεων 
που είχαν επιλεχθεί και εγκριθεί προς υλοποίηση. * 1

◄ -ι

ΠΗΓΗ: Gordon L. Α. και Pinches G. Ε., Improving Capital Budgeting: A Decision Support System Approach, Reading, Mass.: Addison- 
Wesley Publishing Company, 1984, σελ. 9.

ψης της απόφασης για την πραγματοποίησης μιας επένδυσης. Ωστόσο, συχνά,

υιοθετείται ένα μοντέλο από τέσσερα στάδια, το οποίο φαίνεται στο Σχήμα IV-1.
Τα στάδια αυτά σύμφωνα με τους Gordon και Pinches είναι:

1. αναγνώριση ή εντοπισμός εκείνων των ευκαιριών (ή προβλημάτων), η 

εκμετάλλευση (ή ο χειρισμός) των οποίων απαιτεί την πραγματοποίηση 

συγκεκριμένων επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία,

2. ανάπτυξη διαφόρων επενδυτικών σχεδίων ως ανταπόκριση στις ευκαιρίες ή στα 

προβλήματα που εντοπίστηκαν,

3. επιλογή μιας (ή περισσότερων) από τις εναλλακτικές επενδυτικές προτάσεις 

προς υλοποίηση, και

ΐ49



Μεροι IV: Τα Σταλιλ της Ajaaikalia^ Λιϊψηι Κιιεναπίκον AncxpAiEa^

4. έλεγχος και αξιολόγηση της απόδοσης των επενδύσεων που είχαν επιλεχθεϊ και 

εγκριθεί προς υλοποίηση.

Αν και τυπικά τα τέσσερα αυτά στάδια εξελίσσονται σε μια σειρά, δε θα πρέπει να 

πιστεύουμε ότι συμβαίνει πάντα έτσι6.

Στο παραπάνω σχήμα φαίνονται οι σχέσης μεταξύ των σταδίων της διαδικασίας 

προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου. Τα συνεχή βέλη δείχνουν την 

σειρά των σχέσεων μεταξύ των τεσσάρων σταδίων. Έτσι, τα προβλήματα και/ή οι 

ευκαιρίες του πρώτου σταδίου θα πρέπει να εντοπιστούν πριν την ανάπτυξη των 

σχετικών επενδυτικών προτάσεων. Κατά παρόμοιο τρόπο, οι εναλλακτικές επενδυ

τικές προτάσεις θα πρέπει να αναπτυχθούν πριν την τελική επιλογή της καταλληλό

τερης επενδυτικής πρότασης ενώ η επιλογή θα πρέπει να προηγείται του ελέγχου. 

Τα διακεκομμένα βέλη δείχνουν ότι τα στάδια της διαδικασίας προϋπολογισμού 

επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου δεν είναι απαραίτητο να εξελίσσονται σύμφωνα με 

έναν απλό, σειριακό τρόπο. Τουναντίον, η επαναπληροφόρηση (feedback) μεταξύ 

αυτών των σταδίων θεωρείται πρωταρχικής σημασίας.

Στο τέταρτο Μέρος της παρούσας εργασίας θα ασχοληθούμε χωριστά με καθένα 

από τα στάδια του προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, έχοντας σαν 

οδηγό το Σχήμα IV-1, το οποίο θα αναπαράγουμε στην αρχή κάθε κεφαλαίου.

Στο 11° Κεφάλαιο θα τονίσουμε ότι οι επενδυτικές προτάσεις δεν γεννιούνται 

αυτόματα, αλλά αποτελούν αποτέλεσμα της συνεχούς και μεθοδικής ανίχνευσης 

του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Έτσι, στο κεφάλαιο αυτό θα 

παρουσιάσουμε ορισμένα από τα εργαλεία του στρατηγικού μάρκετινγκ που χρησι

μοποιούνται σήμερα με σκοπό την αναγνώριση κερδοφόρων και βιώσιμων επενδύ

σεων. Θα συζητήσουμε τα μειονεκτήματα και τις αρετές αυτών των μεθόδων και θα 

καταλήξουμε σε μια πρωτοποριακή εκδοχή του υποδείγματος αποτίμησης κεφαλαι
ουχικών στοιχείων στην αναγνώριση στρατηγικών επενδύσεων.

Στο 12° και στο 13° Κεφάλαιο θα παραθέσουμε μερικά από τα δυσεπίλυτα 

προβλήματα που παρεισφρέουν στα στάδια της ανάπτυξης και επιλογής και τα 

οποία ξεφεύγουν από τον, ούτως ή άλλως ήδη κορεσμένο επιστημονικό χώρο που 

ασχολείται με την επινόηση πολύπλοκων μεθόδων εκτίμησης της αποδοτικότητας 

και του κινδύνου μιας επένδυσης. Εκεί θα διαπιστώσουμε ότι μερικά από αυτά τα 

προβλήματα έχουν να κάνουν περισσότερο με την ανθρώπινη ιδιοσυγκρασία και 

συμπεριφορά.

6 Gordon L. Α. και Pinches G. Ε., Improving Capital Budgeting: A Decision Support System Approach, Reading, Mass.: Addison- 
Wesley Publishing Company, 1984, σελ. 9.
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Στο 14° Κεφάλαιο θα ασχοληθούμε εκτενώς με το στάδιο του ελέγχου των 

επενδύσεων, το οποίο έχει παραμεληθεί όσο κανένα άλλο στάδιο στον προϋπολογι

σμό επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου. Θα συζητήσουμε τα κίνητρα που ωθούν μια 

επιχείρηση στην υιοθέτηση τέτοιων ελέγχων και θα συνδέσουμε αυτά τα κίνητρα 

με την συνολική στρατηγική που υιοθετεί μια επιχείρηση. Επιπλέον, θα παρουσιά

σουμε ορισμένα από τα αδιαμφισβήτητα οφέλη που προσφέρει ο έλεγχος των 

επενδύσεων, ενώ ένα επίσης μεγάλο μέρος είναι αφιερωμένο και στα προβλήματα 

και μειονεκτήματα που μοιραία πηγάζουν από την υιοθέτησή του.

Το τέταρτο Μέρος κλείνει με το 15° Κεφάλαιο, όπου εν συντομία παραθέτουμε τα 

σημαντικότερα από τα σημεία της ανάλυσής μας σχετικά με τα στάδια του 

προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, ενώ ακόμη παρουσιάζονται ορι

σμένα από τα πεδία στα οποία υπάρχει περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης.

Δεδομένης της μεγάλης σημασίας που έχει η αναγνώριση της αναγκαιότητας για 

πληροφόρηση κατά την διαδικασία του προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου 

κεφαλαίου και της ύπαρξης διαφορετικών πληροφοριακών απαιτήσεων από το ένα 

στάδιο στο άλλο7, επιλέξαμε να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στις πληροφοριακές 

απαιτήσεις κάθε σταδίου σε καθένα από τα κεφάλαια του τέταρτου Μέρους. 

Ωστόσο, στο εισαγωγικό αυτό μέρος κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε μερικά 

στοιχεία σχετικά με το πληροφοριακό σύστημα μιας επιχείρησης τα οποία θα μας 

βοηθήσουν να κατανοήσουμε τις επιμέρους αναφορές που θα κάνουμε στις πληρο

φοριακές απαιτήσεις των τεσσάρων σταδίων του προϋπολογισμού επενδύσεων πά

γιου κεφαλαίου σε όλη την διάρκεια του τέταρτου Μέρους.

Οι επιχειρήσεις κατηγοριοποιούν συνήθως τις πληροφορίες και τα στοιχεία που 

χρει-ζονται σε εσωτερικά ή εξωτερικά, σε οικονομικά ή μη οικονομικά και σε ex 

ante ή ex post. Οι περισσότερες συζητήσεις γύρω από τον προϋπολογισμό 

επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου αφορούν στην διαμόρφωση των χρηματορροών, το 

απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης και την πιθανότητα να συμβούν διάφορα σενάρια, 

στοιχεία δηλαδή που είναι κυρίως εσωτερικά, οικονομικής φύσεως και ex ante. 

Ακόμη, ενώ οι αποφάσεις για επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου θα πρέπει να βασίζονται 

σε ex ante πληροφόρηση, γενικά παρατηρείται ότι δεν δίνουμε την αρμόζουσα 

σημασία σε ex post στοιχεία. Όπως θα δούμε και στην ανάλυση του σταδίου του 

ελέγχου και της αξιολόγησης των επενδύσεων, η ex post πληροφόρηση μπορεί να 

παίξει σημαντικό ρόλο, ιδίως επειδή βοηθά στον προσδιορισμό και την συστημστο-

7LarckerD. F., The Perceived Importance of Selected Information Characteristics for Strategic Capital Budgeting Decisions, 
Accounting Review, Τόμος 56, N° 3, Ιούλιος 1981, σελ. 519.
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ποίηση παρελθόντων πληροφοριών και παρέχει μια ευρύτερη εικόνα για τον 

υπολογισμό των αναμενόμενων χρηματορροών και των πιθανοτήτων πραγματοποί

ησής τους.

Πολλές μελέτες έχουν ασχοληθεί με το θέμα της "υπερπληροφόρησης" (information 

overload), δηλ. την κατάσταση κατά την οποία η ποσότητα των πληροφοριών που 

λαμβάνει ένας μάνστζερ είναι σημαντικά μεγαλύτερη από αυτήν που μπορεί να 

επεξεργαστεί αποτελεσματικά. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι μάνατζερς 

υποφέρουν μάλλον από υπεραφθονία άσχετων πληροφοριών παρά από έλλειψη 

σχετικών πληροφοριών. Μια προσέγγιση η οποία υπόσχεται τον αποτελεσματικό 

χειρισμό των πληροφοριών που είναι απαραίτητες στην λήψη αποφάσεων για 

στρατηγικές επενδύσεις (όπως είναι συνήθως οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου) 

περιλαμβάνει την εφαρμογή συστημάτων υποστήριξης στην λήψη αποφάσεων 

(decision support systems, DSS), τα οποία αποτελούν συστήματα πληροφοριών 

σχεδιασμένα έτσι ώστε να υποστηρίζουν τους μάνατζερς στην λήψη αποτελεσματι

κών αποφάσεων. Συχνά, αυτός ο τρόπος προσέγγισης της διαχείρισης του κεφαλαι

ακού προϋπολογισμού βοηθά στην επίλυση των πολύπλοκων προβλημάτων επιμε- 

ρισμού των πόρων μιας επιχείρησης8.

Keen Ρ. G. W. και Μ. S. Scott Morton, Decision Support Systems: An Organizational Perspective, Reading, Mass.: Addison-Wesley 
Publishing Company, 1978.
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Αναγνώριση Επενδύσεων 
Πάγιου Κεφαλαίου

αναγνώριση επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου περιλαμβάνει τον 

εντοπισμό εκείνων των ευκαιριών (ή προβλημάτων), η εκμετάλ

λευση (ή ο χειρισμός) των οποίων απαιτεί την πραγματοποίηση 

συγκεκριμένων επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία.

Η θεωρία προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου θεωρεί ως δεδο

μένη την ύπαρξη ενός συνόλου πιθανών επενδύσεων από τις οποίες μπορεί 

να επιλέξει μια επιχείρηση για να υλοποιήσει. Αυτό όμως σε καμία περίπτω

ση δεν είναι αλήθεια. Στην πραγματικότητα, κάθε επενδυτική ευκαιρία θα 

πρέπει να εντοπιστεί, να αναγνωριστεί και να διερευνηθεί από την επιχείρη

ση. Ευκαιρίες για επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου είναι δυνατόν να εμφανι

στούν με πολλούς τρόπους (π.χ. αύξηση της ζήτησης, εισαγωγή νέων προϊό

ντων, αντικατάσταση παλαιών μηχανημάτων, χτίσιμο νέων εργοστασιακών 

εγκαταστάσεων, εφεύρεση νέων διαδικασιών κ.ά.)· ωστόσο, η αναγνώριση 

ή ο εντοπισμός τους από τις επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να 

θεωρηθεί ότι γίνεται αυτόματα1. Ο King σχετικά με το θέμα 

αυτό επισημαίνει:

"... Αν εξαιρέσει κανείς εκείνες που είναι ασήμαντης αξίας ή εκείνες 

που έχουν έναν επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα, οι επενδύσεις πάγιου 

κεφαλαίου δεν γεννιούνται έτσι απλά μέσα σε μια αρχειοθήκη, 

περιμένοντας την μονότονη συλλογή των στοιχείων και πληροφοριών 

που είναι απαραίτητα για την αξιολόγησή τους. Τουναντίον, θα πρέπει 

να δημιουργηθούν".

1 King Ρ., Is the Emphasis of Capital Budgeting Theory Misplaced?, Journal of Business 
finance & Accounting, Τόμος 2, N° 1, Άνοιξη 1975, σελ. 73, 78.
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Μέρος IV: Τα Σταδιλ της Λιλλικ-λςιας .Μ mu Hi ιιγνδπίκων Αποφάσεων 

Κεφαλαίο ι ι : Λναγνωειιπ Επένδυςια-ιν Παγίου Κεφαλαίου

Η Σημασία του Ανθρώπινου Παραγοντα

Η παρουσίαση μιας επενδυτικής πρότασης συνοδεύεται από έναν υψηλό βαθμό 

προσωπικού κινδύνου και από μια μικρή ίσως υλική ανταμοιβή για αυτόν που 

εισηγείται την πρόταση: εάν η επένδυση δεν ευοδωθεί, η αποτυχία αυτή θεωρείται 

ένα μελανό σημείο για τον εισηγητή, αλλά εάν όμως η επένδυση αποδειχθεί 

κερδοφόρα, τότε αυτή η επιτυχία αντιμετωπίζεται απλά σαν να ήταν μεταξύ των 

επαγγελματικών καθηκόντων του εισηγητή.

Οι άνθρωποι αναπτύσσουν ένα πλήθος αμυντικών μηχανισμών με σκοπό να προ

στατέψουν τους εαυτούς τους από δυσάρεστες σκέψεις και πληροφορίες. Ένας 

τέτοιος ισχυρός αμυντικός μηχανισμός είναι η άρνηση. Στην πιο απλή του μορφή, ο 

μηχανισμός αυτός λειτουργεί κάθε φορά που αναβάλλουμε ένα δυσάρεστο καθήκον 

για την επόμενη μέρα. Κατά παρόμοιο τρόπο, οι μάνατζερς συχνά αρνούνται την 

αναγνώριση μιας επενδυτικής ευκαιρίας μέχρις ότου η ανάγκη αναγνώρισης αυτής 

της επενδυτικής ευκαιρίας γίνει επιτακτική, δηλαδή όταν ένα ερέθισμα πυροδοτήσει 

την διαδικασία αναγνώρισης. Η ανάγκη, λογουχάρη, για αύξηση της παραγωγικής 

δυναμικότητας ενός εργοστασίου είναι δυνατόν να υπάρχει για πολύ καιρό πριν γί

νει οποιαδήποτε προσπάθεια διερεύνησης της πιθανότητας για επιπρόσθετη επένδυ

ση στον τομέα αυτόν. Η διαδικασία αναγνώρισης της αναγκαιότητας για επένδυση 

είναι δυνατό να πυροδοτηθεί από μια περίοδο κατά την οποία η παραγωγική δυνα

μικότητα του εργοστασίου απεδείχθη ανεπαρκής για την κάλυψη της αυξημένης ζή

τησης. Κατά την περίοδο αυτή, η συγκεκριμένη επένδυση θεωρείται επείγουσα, ενώ 

ο χρόνος για έρευνα και μελέτη είναι ελάχιστος. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι, με δε

δομένη την πιθανότητα άρνησης των μάνατζερς για την ανάληψη συγκεκριμένων 

επενδύσεων, το στάδιο της αναγνώρισης πυροδοτείται από κάποιο είδος ερεθίσμα

τος που προέρχεται από μια εξωτερική πηγή. Τέτοια ερεθίσματα έχουν την τάση να 

παρουσιάζονται φυσικά, όπως όταν ένα παλιό μηχάνημα παθαίνει μια μεγάλη βλά

βη ή όταν ένας σημαντικός πελάτης διακόπτει την συνεργασία του με μια επιχείρη

ση λόγω φτωχής εξυπηρέτησης ή μη έγκαιρης διεκπεραίωσης των παραγγελιών.

Μέθοδοι Αναγνώρισης των Ευκαιριών

(Η* ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ)

Ο προϋπολογισμός επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου θα πρέπει να είναι στενά συνδε- 

δεμένος με τον βραχυπρόθεσμο προϋπολογισμό ή σχεδίασμά μιας επιχείρησης. 

Συνεπώς το ενδιαφέρον θα πρέπει να εστιάζεται στην λεπτομερή ανάλυση των
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Κεφαλαίο μ : Αναγνώριση Επενδύσεων Πάγιου Κεφλλλιου

χρηματοοικονομικών στόχων που η επιχείρηση ελπίζει να πετύχει τα επόμενα ένα ή 

δύο χρόνια. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή συνεισφέρει στην μεγιστοποίηση του 

πλούτου της επιχείρησης μόνο στην περίπτωση που η επιχείρηση και/ή το 

οικονομικό της περιβάλλον αλλάζουν τόσο γρήγορα, ώστε να είναι η μεγιστοποίηση 

σε δύο χρόνια ισοδύναμη προς την μακροπρόθεσμη μεγιστοποίηση του πλούτου. 

Στο σημείο αυτό ο Pinches προσθέτει2:

"Αν και αποδέχομαι ότι οι αλλαγές σε ορισμένους βιομηχανικούς κλάδους συμβαί

νουν με μεγάλη ταχύτητα, και ότι το πολιτικό και διεθνές περιβάλλον κάνουν τον 

στρατηγικό σχεδίασμά λιγότερο σταθερό, δεν πείθομαι πως ο στόχος της μακρο

πρόθεσμης μεγιστοποίησης του πλούτου μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα αγνοώ

ντας την συνολική στρατηγική της επιχείρησης Μόνο εάν διευρύνουμε το πεδίο 

της διαδικασίας του προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, έτσι ώστε 

αυτή να περιλαμβάνει αποφάσεις στρατηγικής φύσεως θα μπορέσουμε να προ

χωρήσουμε προς έναν πιο ολοκληρωμένο μηχανισμό καταμερισμού των πόρων."

Μέσα από μια ευρύτερη θεώρηση της διαχείρισης του κεφαλαιακού προϋπολογι

σμού, η αναγνώριση πιθανών επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου σε μια επιχείρηση 

είναι άμεσα συνδεδεμένη με τους στρατηγικούς στόχους της με την θέση της στις 

διάφορες αγορές μέσα στις οποίες λειτουργεί και ανταγωνίζεται, με την 

κυβερνητική πολιτική (δηλ. τους κανονισμούς που επιβάλει το Κράτος και τα 

κίνητρα που αυτό παρέχει) και, τέλος με την συνολική ηγετική στάση της 

διοίκησής της.

Μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την επιχειρησιακή πολιτική και 

στρατηγική, αποδεικνύει την ύπαρξη ενός πλήθους προσεγγίσεων και μεθόδων οι 

οποίες υιοθετούνται από τις επιχειρήσεις για στρατηγικό σχεδίασμά, καθώς και για 

τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση επενδυτικών ευκαιριών. Οι μέθοδοι αυτές 
αποτελούν εργαλεία στρατηγικής ανάλυσης και προϋπολογισμού επενδύσεων 

πάγιου κεφαλαίου και έχουν ως στόχο την μεταφορά πλεοναζόντων κερδών 

σημερινών προϊόντων στην ανάπτυξη πετυχημένων μελλοντικών προϊόντων. Έτσι, 

με βάση αυτά τα εργαλεία, οι μάνατζερς εκτιμούν την κατάσταση και την θέση των 

προϊόντων ή των στρατηγικών μονάδων της επιχείρησης (strategic business units, 

SBUs), τόσο ξεχωριστά, όσο και ως χαρτοφυλάκιο, αξιολογούν πιθανές ευκαιρίες 

επενδύσεων σε νέα προϊόντα και γενικά σχεδιάζουν στρατηγικές και αναπτύσσουν 

επενδυτικά προγράμματα.

2 Pinches Ε. G., Myopia, Capital Budgeting and Decision Making, Financial Management, Τόμος 11, N° 3, Φθινόπωρο 1982, σελ.10.
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Κ Κ Φ Α Λ A I Ο r I: ΑΝΑΓΝΩΪΜΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΙΙαΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

k Η ΑΝΑΛΥΣΗ BCG

Στο τέλος της δεκαετίας του '60 αναπτύχθηκε από την εταιρία συμβούλων Boston 

Consulting Group (BCG) μια προσέγγιση η οποία έγινε αποδεκτή από τον επιχειρη

ματικό κόσμο ως μια αποτελεσματική τεχνική για την μετατροπή στοιχείων επιχει

ρησιακής στρατηγικής σε μια εύχρηστη μήτρα εσωτερικών επενδύσεων πάγιου 

κεφαλαίου. Η προσέγγιση αυτή βλέπει την επιχείρηση σαν ένα χαρτοφυλάκιο 

περιουσιακών στοιχείων ομαδοποιημένα σε στρατηγικές επιχειρησιακές μονάδες 

(SBUs), το καθένα από τα οποία συνεισφέρει στην ανάπτυξη και στην οικονομική 

απόδοση της επιχείρησης. Σύμφωνα με την προσέγγιση της εταιρίας BCG, στόχος 

του κάθε μόνατζερ είναι η συνεχής αύξηση των κερδών της επιχείρησης. Για να 

επιτευχθεί αυτό, ο μόνατζερ θα πρέπει να επενδύει τα κέρδη από τα "ώριμα" 

προϊόντα (δηλ. τα χρυσωρυχεία) σε άλλα προϊόντα της επιχείρησης που χρειάζονται 

υποστήριξη (δηλ. τα αστέρια και τα αμφίβολα)3. Το ζητούμενο λοιπόν είναι, εφόσον 

πολιτική της εταιρίας είναι να εξασφαλίσει την μακροπρόθεσμη επιβίωσή της η 

διατήρηση ενός καλά ισορροπημένου χαρτοφυλακίου, το οποίο θα χαρακτηρίζεται 

από θετική καθαρή χρηματορροή (positive net cash flow). Για την επίτευξη ισορρο

πίας στο χαρτοφυλάκιο επιχειρείται η ενίσχυση ορισμένων SBUs ή προϊόντων, η 

απόσυρση άλλων από αγορές η σωστή ροή των μετρητών κ.λπ. Η ανάλυση της 

εταιρίας BCG είναι επίσης γνωστή και ως μήτρα ανάπτυξης/μεριδίου (growth/share 

matrix), εξαιτίας των δυο βασικών αξόνων στους οποίους στηρίζεται.

Το Σχήμα 11-1 απεικονίζει την μήτρα που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό 

προϊόντων ή SBUs που συντελούν στην δημιουργία ρευστού και προϊόντων ή SBUs 

τα οποία οδηγούν στη επικαρπία του ρευστού. Ο ένας άξονας της μήτρας μετρά 

τον ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς· δηλαδή, όσο πιο γρήγορος είναι ο ρυθμός 
ανάπτυξης για ένα προϊόν, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η απαιτούμενη επένδυση 

κεφαλαίου. Ο άλλος άξονας μετρά το ποσοστό κάλυψης της αγοράς· δηλαδή, όσο 

πιο μεγάλο είναι το ποσοστό κάλυψης της αγοράς τόσο μεγαλύτερο θα είναι το 

κέρδος που προέκυψε και το ρευστό που παράχθηκε. Η ανάλυση BCG (ή μήτρα 

ανάπτυξης/μεριδίου) συμπεριλαμβάνει τέσσερις ακραίους τύπους προϊόντων: 

α) Τα αστέρια (stars), δηλ. εκείνα τα προϊόντα που έχουν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης 

(έτσι που να τείνουν να καταναλώνουν χρήμα), και υψηλό ποσοστό κάλυψης της 

αγοράς (έτσι που να τείνουν να παράγουν χρήμα). Τα αστέρια είναι συνήθως νέα 

προϊόντα στην φάση ανάπτυξης του κύκλου ζωής τους.

3 Davidson Κ., Strategic Investment Theories, The Journal of Business Strategy, Τόμος 6, N° 1, Καλοκαίρι 1985, σελ. 16-17.
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Κ Κ Φ Α Λ A I Ο II: ΛΝΑΙ>.;ΩΡΙΣΗ Εΐ 1ΕΝΔΥΣΕΩΝ ΙΐΑΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΣΧΗΜΑ
11-1

Η Μητρα Αναπτυξης/Μεριδιου (BCG Matrix)

Π
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Τάσεις μεγάλων 
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< ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ
8 Ισχυρές τάσεις Μικρές εισροές και
i χ εισροών χρηματικών ενδεχόμενες μεγάλες
£ £ πόρων εκροές χρηματικών
CL

σ
X

πόρων

υψηλό χαμηλό

(ΣΧΕΤΙΚΟ) ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΗΓΗ: Ευθύμογλου Π., Επιχειρησιακή Στρατηγική (Τεύχος Α), Θεσσαλονίκη, 1990, σελ. 153.

β) Τα αμφίβολα (question marks), δηλ, εκείνα τα προϊόντα που έχουν υψηλό βαθ

μό ανάπτυξης (έτσι που να τείνουν να καταναλώνουν χρήμα) και χαμηλό ποσοστό 

κάλυψης της αγοράς (έτσι που να τείνουν να παράγουν λίγο χρήμα). Τα αμφίβολα 

προϊόντα αποτελούν συνήθως πληγή στο ρευστό, αλλά παρουσιάζουν και δυνατό

τητες, εφόσον το ποσοστό τους κάλυψης της αγοράς μπορεί να βελτιωθεί, 

γ) Τα χρυσωρυχεία (cash cows), δηλ. εκείνα τα προϊόντα που έχουν ένα χαμηλό 

ρυθμό ανάπτυξης και ένα υψηλό ποσοστό κάλυψης της αγοράς (έτσι που να τεί

νουν να παράγουν πολύ χρήμα). Χρυσωρυχεία θεωρούνται συνήθως εκείνα τα 

προϊόντα που έχουν ωριμάσει, που βρίσκονται δηλαδή στις τελευταίες φάσεις του 

κύκλου ζωής τους.

δ) Τα προβληματικά (dogs), δηλ. εκείνα τα προϊόντα που έχουν χαμηλό ρυθμό 

ανάπτυξης και χαμηλό ποσοστό κάλυψης της αγοράς που τείνουν δηλαδή να κατα

ναλώνουν πολύ χρήμα. Τα προϊόντα αυτά παρουσιάζουν, γενικά, μικρή δυνατότητα 

μελλοντικής ανάπτυξης.

Η ανάλυση BCG από τότε που αναπτύχθηκε και άρχισε να εφαρμόζεται στις επιχει

ρήσεις δέχθηκε αρκετές αρνητικές κριτικές οι περισσότερες από τις οποίες ήταν 

δικαιολογημένες. Αφορούσαν στα μειονεκτήματα της ανάλυσης και κυρίως αναφε
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ρόταν στις δύο διαστάσεις/άξονες (μερίδιο αγοράς και ρυθμός ανάπτυξης της 

αγοράς). Οι δύο διαστάσεις αυτές είναι όντως περιοριστικές διότι δεν αποτελούν τα 

μοναδικά κριτήρια θέσης προϊόντων (ή SBUs) στην αγορά. Επίσης έντονη κριτική 

συγκέντρωσε και η χρηματορροή (ιδανική ροή μετρητών) ως το μοναδικό κριτήριο 

αποτελεσματικότητας και επένδυσης σε ένα προϊόν (ή SBU). Τέλος πρόβλημα 

υπάρχει και με την κατηγοριοποίηση των αξόνων σε "υψηλούς" και "χαμηλούς".

Ν Η ΟΘΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ McKINSEY ΚΑΙ GENERAL ELECTRIC

Με δεδομένα τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στην ανάλυση BCG, ο επιχειρηματι

κός κόσμος προσπάθησε να αναπτύξει λιγότερο προβληματικά μοντέλα στρατηγικής 

ανάλυσης. Έτσι, η εταιρία General Electric ανέπτυξε την Οθόνη Επιχειρήσεων 

(γνωστή ως GE Business Screen) στηριζόμενη στα μειονεκτήματα της μήτρας BCG. 

Για βασικά κριτήρια εδώ χρησιμοποιήθηκαν η ελκυστικότητα της βιομηχανίας/ 

αγοράς (αντί του ρυθμού ανάπτυξης της BCG), η θέση της επιχείρησης (αντί του 

μεριδίου αγοράς της BCG), και η ελκυστικότητα της επένδυσης (αντί της ροής 

μετρητού της BCG). Επομένως εδώ το κριτήριο αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 

μιας στρατηγικής (δηλ. μιας επένδυσης) είναι το ποσοστό απόδοσης επί της 

λογιστικής αξίας της επένδυσης (return on investment, ROI).

Η Οθόνη της GE αποτελεί μια μήτρα 3x3 που ορίζεται με βάση δυο διαστάσεις 

τριών επιπέδων η κάθε μια (βλέπε Σχήμα 11-2). Οι βασικές διαστάσεις (άξονες) 

είναι η ελκυστικότητα της βιομηχανίας (υψηλή, μέτρια και χαμηλή) και η θέση της 

επιχείρησης (υψηλή, μέτρια και χαμηλή), δηλαδή η δυνατότητα που έχει η 

επιχείρηση για εκμετάλλευση ευκαιριών στην αγορά ή στις αγορές όπου λειτουργεί. 

Πέρα από την απλή "χαρτογράφηση" των προϊόντων/αγορών και των SBUs, η 

Οθόνη της GE μπορεί να δώσει στρατηγικές κατευθύνσεις και για νέα προϊόντα/ 

επενδύσεις που μελετά η επιχείρηση. Τις κυριότερες εφαρμογές της βρίσκει στην 

λήψη επενδυτικών αποφάσεων σε επιχειρήσεις με έντονη επιχειρησιακή διαποίκιλ- 

ση. Οι αποφάσεις αποκρυσταλλώνονται με τον εντοπισμό της θέσης του προϊόντος 

ή του SBU στην Οθόνη [επένδυση σε αυτό, όχι επένδυση σε αυτό (αποφυγή), ή 

ιδιαίτερη προσοχή στη λήψη απόφασης (επανεξέταση της επένδυσης)].

Σε σχέση με την θέση που καταλαμβάνει στην οθόνη το κάθε SBU, οι μάνατζερς 

της επιχείρησης πρέπει να εκτιμήσουν την μελλοντική του θέση, στην οποία θα το 

οδηγήσει η τωρινή στρατηγική που εφαρμόζεται. Με τον τρόπο αυτό οι μάνατζερς 

μπορούν να αξιολογήσουν και να πιθανολογήσουν την αποτελεσμστικότητα των ε

ναλλακτικών επενδυτικών προτάσεων που αναλύουν. Γενικά, διακρίνουμε τρεις ζώ-
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Μερογ IV: Τα Ιταλία της Διαδικασίας Ληψης Επενδυτικών Αποφάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 1 : ΛΝΑΙΜΟΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΙΙαΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΣΧΗΜΑ
11-2

Η Οθόνη Επιχειρήσεων των McKinsey και General Electric

υψηλή μέτρια χαμηλή

ΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

= επένδυση/ανάπτυξη (υψηλή συνολική ελκυστικότητα επενδύσεων)

προσοχή στην λήψη απόφασης/επιλεκτική επένδυση με κριτήριο το κέρδος 
(μέτρια συνολική ελκυστικότητα επενδύσεων)

= όχι επένδυση/συγκομιδή/αποεπένδυση (χαμηλή συνολική ελκυστικότητα επενδύσεων)

ΠΗΓΗ: Σιώρκος Γ., Εισαγωγή στο Στρατηγικό Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Α. Σταρούλη. Αθήνα, 1995, σελ. 155.

νες συνολικής ελκυστικότητας των επενδυτικών προτάσεων (υψηλή, μέτρια και 

χαμηλή), όπως αυτές διαγράφονται στο Σχήμα 11-2.

Το Σχήμα 11-3 παρουσιάζει ένα παράδειγμα Οθόνης GE για μια επιχείρηση με 

έντονη διαποίκιλση. Το κάθε SBU της επιχείρησης παρουσιάζεται σε συγκεκριμένη 

θέση στην οθόνη με την μορφή κύκλου. Οι σκιαγραφημένες φέτες των κύκλων 

αντιπροσωπεύουν τα μερίδια αγοράς που κατέχουν τα SBUs στις διάφορες αγορές 

ενώ το μέγεθος του κάθε κύκλου αντιπροσωπεύει το μέγεθος της κάθε αγοράς.
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Μέρος IV: Ί α Ιταλία η ις Διαδικασίας Ληψι ις Κι ιενδπίκον Αποφάσεων

Κεφαλαίο ι ι : Αναινωριςη Ει ιενδυςκων Πάγιου Κεφαλαίου

ΣΧΗΜΑ
11-3

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΘΟΝΗΣ GE ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΔίΑΠΟΙΚΙΛΣΗ

>31 a (■
i 14 ®
if Mf

υψηλή

A)
μέτρια

0
χαμηλή

(ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ) ΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΗΓΉ: WheelenT. L. και Hunger J. D., Strategic Management (5Η έκδοση), Reading, ΜΑ: Addison-Wesley Publishing Company, 
1996, σελ. 169.

^ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ TOY ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το 1982, οι Barksdale και Harris ανέπτυξαν ένα συνδυασμό της έννοιας του Κύκλου 

Ζωής του Προϊόντος (ΚΖΠ) και των αναλύσεων χαρτοφυλακίου προϊόντων, δημι

ουργώντας την Μήτρα Χαρτοφυλακίου ΚΖΠ. Από τον συνδυασμό αυτόν, προκύ

πτουν επτά κατηγορίες προϊόντων ανάλογα με την αγορά, αλλά και την θέση τους 

σ' αυτήν. Έτσι, ο συνδυασμός βελτιώνει την ανάλυση BCG, ως προς το ότι λαμ

βάνει υπόψη και νέα προϊόντα, παράλληλα με τα υπάρχοντα, και λαμβάνει επίσης 

υπόψη τις φθίνουσες αγορές (δηλ. αυτές με αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης). 

Κύκλος ζωής προϊόντος είναι το τυπικό πρότυπο πωλήσεων που συνήθως ακολου

θεί ένα προϊόν στο πέρασμα του χρόνου, καθώς οι μεταβαλλόμενες προτιμήσεις 

των καταναλωτών και η τεχνολογική πρόοδος, προκαλούν την εμφάνιση νέων 

προϊόντων τα οποία υπερέχουν ως προς τα υπάρχοντα προϊόντα. Ο συνήθης 

κύκλος ζωής που ακολουθεί ένα προϊόν που εισάγεται σε μια αγορά απεικονίζεται 

στο Σχήμα 11-4. Ο κύκλος ζωής συνίσταται σε τέσσερις κύριες φάσεις:

Α) Η εισαγωγή του προϊόντος, η οποία ακολουθεί την επιτυχή ανάπτυξη ενός νέου 

προϊόντος. Όταν ένα προϊόν πρωτοεισαχθεί προς πώληση στην αγορά, η ποσότητά 

του θα είναι χαμηλή μέχρι να ξεπεραστεί η αντίσταση του καταναλωτή, και στο
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Μέρος IV: Τα Στάδιά της Διαδικασίας .\ηψιις Επενδυτικών Αποφάσεων

Κεφαλαίο ι ι : Αν.αι'νώριςμ Κιιεναυςπων 1 Ιαιίου Κεφαλαίου

ΣΧΗΜΑ
11-4

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΖΠ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

ΒΡΕΦΗ
(αρνητική ροή 

μετρητών)

I
<
α
C

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΡΪΜΑΝΣΗ ΠΑΡΑΚΜΗ

ΑΣΤΕΡΙΑ 
(υψηλό μερίδιο, 

υψηλή ανάπτυξη)

ΑΓΕΛΑΔΕΣ 
(υψηλό μερίδιο, 

χαμηλή ανάπτυξη) ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΑΛΟΓΑ 
(υψηλό μερίδιο, 

αρνητική ανάπτυξη)

ΣΚΥΛΙΑ
(χαμηλό μερίδιο, 

χαμηλή ανάπτυξη)

/ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ 
(χαμηλό μερίδιο, 
υψηλή ανάπτυξη)

ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ ΠΤΗΝΑ 
(χαμηλό μερίδιο, 

αρνητική ανάπτυξη)

Είσοδος ΧΡΟΝΟΣ Έξοδος

ΠΗΓΗ: Barksdale και Harris, Portfolio Analysis and the Product Life Cyde, Long Range Planning, Τόμος 15, N° 6,1982 [από το βιβλίο 
Εισαγωγή στο Στρατηγικό Μάρκετινγκ (Εκδόσεις Α. Σταμούλη, Αθήνα, 1995, σελ. 163) του Σιώμκου Γ.].

στάδιο αυτό η αγορά συχνά περιορίζεται σε καταναλωτές υψηλού εισοδήματος οι 

οποίοι έχουν αγοραστικές συνήθειες που είναι πιο "ριψοκίνδυνες".

Β) Η φάση ανάπτυξης του προϊόντος όπου το προϊόν κερδίζει την απόδοση της 

αγοράς και οι πωλήσεις αναπτύσσονται ραγδαία καθώς το προϊόν φτάνει την μαζική 

αγορά. Κατά την διάρκεια αυτής της φάσης οι ανταγωνιστές ίσως αρχίσουν να 

εισέρχονται στην αγορά με ανταγωνιστικά προϊόντα, έτσι ώστε η διάκριση του 

αρχικού προϊόντος να "ξεθωριάζει".

Γ) Η "ωρϊμανση" του προϊόντος, όπου οι πωλήσεις περιορίζονται ως επί το πλείστον 

στις ίδιες πωλήσεις στους υπάρχοντες πελάτες μιας και η πλειοψηφία των πιθανών 

καταναλωτών έχουν ήδη κάνει τις πρώτες τους αγορές. Στο στάδιο αυτό η αγορά 

έχει υποστεί κορεσμό έτσι ώστε οι ανταγωνιστές να είναι αδύναμοι να εκμεταλλευ

τούν από την αγοραστική αύξηση και πρέπει να ανταγωνιστούν έντονα για να 

διατηρήσουν ή να αυξήσουν το δικό τους μερίδιο κάλυψης στην αγορά.

Δ) Η παρακμή του προϊόντος, όπου οι πωλήσεις αρχίζουν να υποτονούν καθώς οι 

προτιμήσεις των καταναλωτών αλλάζουν ή καθώς κάνουν την εμφάνισή τους 

"ανώτερα" προϊόντα. Αν το προϊόν εγκαταλειφθεί σ' αυτή την κατιούσα κατεύθυνσή 

του (αποεπένδυση), τελικά θα "πεθάνει" καθώς οι πωλήσεις πέφτουν σε χαμηλά

ιόι



Μέρος IV: Τλ —Ταδι.λ της Διαδικασίας Ληψης Επενδυτικόν Αποφάσεων 
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επίπεδα, αν και η εταιρία μπορεί να αποφασίσει να καταργήσει το προϊόν πολύ πριν 

συμβεί κάτι τέτοιο.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις λανσάρουν μια σειρά από διάφορα προϊόντα και 

πρέπει να διαμορφώσουν μια στρατηγική τάξη προϊόντων, έτσι που να γίνεται 

μέριμνα για μια ελεγχόμενη διαδικασία '"εγκαινιάσεων" νέων προϊόντων, με νέα 

προϊόντα να ανέρχονται καθώς παλιότερα προϊόντα θα φτάνουν στο στάδιο 

ωρίμανσης έτσι ώστε να διατηρείται ένα κατάλληλο μίγμα προϊόντων 

αποτελούμενο από νεοεισαχθέντα προϊόντα, ανερχόμενα προϊόντα και γραμμές 

ώριμων προϊόντων.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Τα μοντέλα που μόλις παραθέσαμε, αλλά και πλήθος άλλων που υπάρχουν στην 

σχετική βιβλιογραφία, επιστρατεύουν κριτήρια όπως το μερίδιο αγοράς η ανάπτυξη 

της αγοράς η ελκυστικότητα του βιομηχανικού κλάδου, η ανταγωνιστική θέση κ.ά. 

προκειμένου να καθορίσουν τα "αστέρια", τα "αμφίβολα", τα "χρυσωρυχεία " ή τα 

"προβληματικά". Ωστόσο, δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι 

υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ της συνολικής στρατηγικής μιας επιχείρησης του 

μεριδίου αγοράς και της μακροπρόθεσμης χρηματοοικονομικής απόδοσης. Έτσι, 

καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούν να υλοποιήσουν αυτούς του μακροπρόθεσμους 

στόχους δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι η στρατηγική που υιοθετούν βρίσκεται σε 

συμφωνία με τους βαθύτερους οικονομικούς παράγοντες που είναι ενσωματωμένοι 

στις τεχνικές προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου που χρησιμοποιού

νται.

Στο Σχήμα 11-5 φαίνεται μια διαφορετική προσέγγιση της σχέσης ανάμεσα στην 

μήτρα επιχειρησιακής στρατηγικής και τον προϋπολογισμό επενδύσεων πάγιου 

κεφαλαίου. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στο υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών 

στοιχείων (capital asset pricing model, CAPM) και τονίζει την σημασία του κινδύνου 

και του ποσοστού απόδοσης στην διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού.

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 11-5, ο συνυπολογισμός του κινδύνου αναδεικνύει ως 

συμφέρουσες τις επενδύσεις A, Β και D, έναντι των A, D και Ε εάν λαμβανόταν υ

πόψη το κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης. Επιπλέον, η προσέγγιση αυτή είναι συ

νεπής με την αρχική ιδέα του στρατηγικού σχεδιασμού που συνιστά αποφυγή επεν

δύσεων σαν την F. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο προϋπολογισμός επενδύσεων 

πάγιου κεφαλαίου παρέχει κάποιου είδους καθοδήγηση για την ανάπτυξη των στρα-
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Μέρος IV: Τα Στάδιά γης Διαδικασίας Λι ιψιις Hi ιενλυτικων Aik φάσεων

Κεφαλαίο ι ι : Αναινιωριςη Επενδύσεων I Ιαποτ Κεφαλαίου

ΣΧΗΜΑ
11-5

ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΠΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ:
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Sg κόστος 
κεφαλαίου της 

επιχείρησης

επιτόκιο
μηδενικού

κινδύνου

ΠΡΟΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ

• A
• D

s' % Ε '

# Β

s' · c • F

ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
(μεταβλητότητα των αναμενόμενων 

χρηματορροών)

γραμμή
απόδοσης-κινδύνου 
της επιχείρησης

ΠΗΓΉ: Pinches G., Myopia, Capital Budgeting and Decision-Making, Rnancial Management, Τόμος 11, N° 3, Φθινόπωρο 1982, 
οελ. 10.

τηγικών στόχων, υπάρχει η σιωπηρή θεώρηση ότι η διαχείριση του κεφαλαιακού 

προϋπολογισμού είναι απλώς σχετική, δεδομένου ότι οι στρατηγικοί στόχοι μιας 

επιχείρησης έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων με βάση άλλα κριτήρια που, ελπί

ζουμε, διασφαλίζουν την μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
κατα το Στάδιο της Αναγνώρισης

Μεγάλη σημασία θα πρέπει να δοθεί στο είδος των πληροφοριών που απαιτούνται 

στο στάδιο της αναγνώρισης του προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου. 

Το ενδεχόμενο δημογραφικών αλλαγών, η πιθανότητα προσέλκυσης νέων πελατών, 

η συμπεριφορά των ανταγωνιστών, οι γενικότερες τάσεις στον βιομηχανικό κλάδο, 

οι αλλαγές στους Κρατικούς κανονισμούς (π.χ. στην φορολογική νομοθεσία), και οι 

τάσεις των μακροοικονομικών δεικτών (όπως τα επιτόκια των κρατικών ομολογιών 

και ο αναμενόμενος πληθωρισμός) είναι μερικά μόνον παραδείγματα πληροφορια

κών στοιχείων που πιθανότατα χρειάζονται κστά το στάδιο της αναγνώρισης ώστε 

να μπορούν οι μάνατζερς να λαμβάνουν ορθές επενδυτικές αποφάσεις.

Οι αποφάσεις για την ανάληψη στρατηγικών επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου χρειάζο-



Μκροι ! V : Τα Ιταδιλ ηιι Διαδικασίας Ληψης Μι ιενδιτικων Αποφάσεων

Κ Κ Φ Α Λ A 1 Ο II: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΙλΠΠΝΔΥΣΕΩΝ II ΑΓΙΟΥ ΚΕΦΛΛΑΙΟΥ

νται πληροφορίες οι οποίες προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχεί

ρησης και είναι ως επί τω πλείστον μη οικονομικές και ex ante. Φυσικά, η ανάγκη 

για εξωτερικές μη οικονομικές και ex ante πληροφορίες δεν σημαίνει ότι δεν χρειά

ζονται και πληροφορίες άλλων τύπων, όπως εσωτερικές και/ή οικονομικές και/ή ex 

post. Η σπουδαιότητα της εξωτερικής πληροφόρησης για το στάδιο της αναγνώρι

σης στρατηγικών επενδύσεων οφείλεται στην αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει το 

περιβάλλον (environmental uncertainty) και εντάσσεται στα πλαίσια της ανίχνευσης 

του περιβάλλοντος που κάνει κάθε επιχείρηση (environmental scanning).

Οι πληροφορίες που απαιτούνται κατά το στάδιο της αναγνώρισης είναι τόσο 

γενικές (general) όσο και ειδικές για την επιχείρηση (firm specific). Στοιχεία σχετικά 

με τον βιομηχανικό κλάδο μέσα στον οποίο λειτουργεί η επιχείρηση, τα προϊόντα τα 

οποία εμπορεύεται και τον ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει παίζουν πολύ σημαντικό 

ρόλο στο στάδιο της αναγνώρισης. Η συλλογή και ταξινόμηση όλων των σχετικών 

με το στάδιο αυτό πληροφοριών, καθώς και η ενσωμάτωσή τους στο πληροφορια

κό σύστημα υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων της επιχείρησης αποτελούν ένα 

σημαντικό βήμα για την βελτίωση της διαδικασίας προϋπολογισμού επενδύσεων 

πάγιου κεφαλαίου.

Στο σημείο αυτό θα ήταν σκόπιμο να διερευνήσουμε το στάδιο της αναγνώρισης 

στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου παραδείγματος, όπως λογουχάρη το παράδειγμα 

μιας επιχείρησης που σκέφτεται να επεκτείνει την παραγωγική δυναμικότητα ενός 

εργοστασίου της. Αρχικά, θα πρέπει να αναγνωριστεί η ευκαιρία (ή η επιθυμία) για 

αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας. Η αναγνώριση αυτή μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων όπως είναι οι στόχοι και οι στρατηγικές της 

επιχείρησης, η τρέχουσα αγοραία ζήτηση, το σημερινό μερίδιο αγοράς της 

επιχείρηση, η οικονομική προοπτική του υπό σκέψη προϊόντος, η τιμολογιακές 

πολιτικές των ανταγωνιστών, οι τάσεις και διακυμάνσεις που παρουσιάζει το εργατι

κό κόστος, το γενικότερο οικονομικό κλίμα, η διαθεσιμότητα κεφαλαίων, τα φορο

λογικά ζητήματα, και οι στόχοι που έχει θέσει η επιχείρηση όσον αφορά τα κέρδη 

που επιδιώκει. Στον Πίνακα 11-1 φαίνονται τα πληροφοριακά στοιχεία που απαι

τούνται κατά το στάδιο της αναγνώρισης κάτω από τις κατηγορίες οικονομικά/μη 

οικονομικά, ex ante/ex post, και εσωτερικά/εξωτερικά.

Εξετάζοντας τον Πίνακα 11-1, παρατηρούμε ότι η μεγαλύτερη έμφαση κατά το 

στάδιο της αναγνώρισης δίνεται στις εξωτερικές, μη οικονομικές, και ex ante πλη

ροφορίες. Έτσι, η επιχείρηση θα πρέπει να κατ' αρχήν να αναλογιστεί τις αναμενό

μενες επιπτώσεις που θα έχει η προτεινόμενη επέκταση της παραγωγικής της δυνα-
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Μέρος IV: Τα Ιταδιλ γης Διαδικασίας .\ηψης Επενδυτικών Αποφάσεων

Κεφαλαίο ιΐ: Αναγνώριση Επενδύσεων ΙΊαποτ Κεφαλαίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
11-1 ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΕΧ ΑΝΤΕ

Οικονομικά Μη Οικονομικά

Εξωτερικά Εσωτερικά Εξωτερικά Εσωτερικά

Μακροπρόθεσμες 
οικονομικές συνθήκες

Προβλεπόμενες συνθήκες 
στις χρηματαγορές

Θέματα φορολογίας και/ή 
αναμενόμενες αλλαγές 
στην φορολογική 
νομοθεσία

Προβλεπόμενα επίπεδα 
για τις ισοτιμίες ξένων 
νομισμάτων

Προβλεπόμενα 
ελλείμματα ή 
πλεονάσματα των 
χρηματορροών

Δέσμευση βάση σχεδίου 
για ένα αριθμό ετών

Μερισματική πολιτική και 
κεφαλαιακή δομή της 
επιχείρησης

Προτεινόμενη 
χρηματοδότηση ή 
επαναχρηματοδότηση

Προβλεπόμενες τάσεις 
αναφορικά με το κόστος 
εργασίας

Προβλεπόμενες 
απαιτήσεις και 
παρεμβάσεις του Κράτους

Προβλεπόμενοι 
κανονισμοί του Κράτους

Προβλεπόμενα επίπεδα 
για τον πληθωρισμό και 
τους άλλους μακροοικο
νομικούς δείκτες

Προβλεπόμενη ζήτηση

Προβλεπόμενες 
αντιδράσεις των 
ανταγωνιστών

Προβληματισμοί που 
αφορούν το οικολογικό 
περιβάλλον, τόσο σε 
τοπικό όσο και σε διεθνές 
επίπεδο

Τεχνολογική πρόοδος

Δομικές αλλαγές στην 
οικονομία ή σε 
συγκεκριμένες αγορές

Πολιτική σταθερότητα

Στόχοι και στρατηγικές 
της επιχείρησης

Άλλες επίσημες και 
ανεπίσημες πολιτικές και 
νόρμες της επιχείρησης

Τεχνολογικά
πλεονεκτήματα

Πλεονεκτήματα στο 
τομέα του μάρκετινγκ 
και/ή της παραγωγής

Προτεινόμενο μίγμα 
προϊόντων και 
ολοκλήρωση μεταξύ 
αυτών

Η ηθική και
περιβαλλοντική θέση της 
επιχείρησης στον 
ευρύτερο επιχειρηματικό 
και κοινωνικό κόσμο

EX POST

Οικονομικά

Εξωτερικά

Μη Οικονομικά

Εσωτερικά Εξωτερικά Εσωτερικά

Προηγούμενες 
τιμολογιακές πολιτικές 
των ανταγωνιστών

Ιστορικά στοιχεία για τις 
τάσεις των ισοτιμιών 
ξένων νομισμάτων

Προηγούμενα στοιχεία 
σχετικά με τα κέρδη και 
τις χρηματορροές της 
επιχείρησης

Η προηγούμενη πορεία 
της τιμής της μετοχής της 
επιχείρησης

Προηγούμενα στοιχεία για 
την οικονομική 
κατάσταση της 
επιχείρησης

Προηγούμενες αποδόσεις 
παρόμοιων επενδύσεων

Ιστορικά στοιχεία για το 
κόστος εργασίας

Οι αντιδράσεις των 
ανταγωνιστών σε 
προηγούμενες 
δραστηριότητες της 
επιχείρησης

Προηγούμενα στοιχεία 
σχετικά με την 
παραγωγικότητα των 
εργαζομένων και την 
τρόπο εξέλιξης των 
εργασιακών σχέσεων

Δικαστικοί αγώνες 
εναντίον ανταγωνιστών

Ιστορικά στοιχεία για τις 
τάσεις διαφόρων 
μακροοικονομικών 
δεικτών

Επίπεδο εκμετάλλευσης 
της παραγωγικής 
δυναμικότητας της 
επιχείρησης στα 
προηγούμενα χρόνια

Προηγούμενα
τεχνολογικά
πλεονεκτήματα

Προηγούμενα 
πλεονεκτήματα στο τομέα 
του μάρκετινγκ και/ή της 
παραγωγής

Δικαστικοί αγώνες 
εναντίον της επιχείρησης

ΠΗΓΗ: Gordon L. Α. και Pinches G. Ε., Improving Capital Budgeting: A Decision Support System Approach, Reading, Mass.: Addison- 
Wesley Publishing Company, 1984, σελ. 39.
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Μέρος IV: Τ.·\ Ιταλία της Διαδικασίας Ληψης [·!γ ιενλίτικών Αποφάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙ-ΑΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

μικότητας αφού η ανάληψη ένα τέτοιου εγχειρήματος σχετίζεται άμεσα τόσο με ε

σωτερικούς όσο και με εξωτερικούς παράγοντες της επιχείρησης.

Μερικά από τα ερωτήματα που κυριαρχούν στο στάδιο της αναγνώρισης είναι: 

Πόσο αρμονικά ταιριάζει η προτεινόμενη επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας 

με τους στόχους, τις πολιτικές και την στρατηγική της επιχείρησης ή με τα ανταγω

νιστικά πλεονεκτήματα που έχει να επιδείξει η επιχείρηση στο μάρκετινγκ ή στην 

παραγωγή; Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις όσον αφορά την φορολογική νομοθεσία, 

την ρύπανση του περιβάλλοντος, τον αναμενόμενο πληθωρισμό ή τις αντιδράσεις 

των ανταγωνιστών;

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της σπουδαιότητας των όσων αναφέραμε αποτελεί η 

περίπτωση των μεγάλων πετροχημικών εταιριών της Αμερικής οι οποίες στις αρχές 

της δεκαετίας του '80 προχώρησαν σε σημαντική αύξηση της παραγωγικής τους 

δυναμικότητας για να διαπιστώσουν, προς μεγάλη τους λύπη, λίγα χρόνια αργότε

ρα ότι: (1) η συνολική ζήτηση είχε μειωθεί ή τουλάχιστον είχε σταθεροποιηθεί, και 

(2) οι ανταγωνιστές είχαν επίσης αυξήσει και αυτοί την παραγωγική τους δυναμικό

τητα. Προφανώς πολλές επιχειρήσεις έλαβαν βεβιασμένες αποφάσεις και επέκτει- 

ναν την παραγωγική τους δυναμικότητα, ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε. Οι επιχειρή

σεις αυτές σπατάλησαν χρόνο, προσπάθεια και χρήμα λόγω της έλλειψης των κα

τάλληλων πληροφοριακών στοιχείων κατά το στάδιο της αναγνώρισης επενδυτικών 

ευκαιριών.

Ένα άλλο παράδειγμα προέρχεται από την αμερικάνικη αυτοκινητοβιομηχανία, η 

οποία απέτυχε να αναγνωρίσει την μετατόπιση των προτιμήσεων των καταναλωτών 

από τα μεγάλα αυτοκίνητα υψηλού κυβισμού, προς τα μικρά και οικονομικά (fuel- 

efficient) αυτοκίνητα. Και σ' αυτή την περίπτωση, οι επιχειρήσεις δεν έδωσαν την 

αρμόζουσα προσοχή στην κλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου σε παγκόσμιο επί

πεδο, τον υψηλό πληθωρισμό και την επιθετική πολιτική των ξένων αυτοκινητοβιο

μηχανιών. Οι επιχειρήσεις απέτυχαν να ανιχνεύσουν επαρκώς αυτούς τους εξωτερι

κούς παράγοντες κατά το στάδιο της αναγνώρισης πιθανών επενδυτικών ευκαιριών, 

γεγονός που οδήγησε σε δυσάρεστες συνέπειες για ολόκληρο τον κλάδο της αυτο

κινητοβιομηχανίας.
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Ανάπτυξη Επενδύσεων

ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

μέσως μετά την αναγνώριση των ευκαιριών ή των προβλημά

των, το επόμενο βήμα στην διαδικασία λήψης επενδυτικών απο

φάσεων είναι η ανάπτυξη διαφόρων επενδυτικών σχεδίων ως α

νταπόκριση στις ευκαιρίες ή στα προβλήματα που εντοπίστηκαν. 

Έτσι λοιπόν, από την μια πλευρά θα πρέπει να παρουσιαστούν όλα τα 

πιθανά εναλλακτικά επενδυτικά σχέδια συνοδευόμενα από την λεπτομερέ

στερη δυνατή τεκμηρίωση, ενώ από την άλλη πλευρά θα πρέπει να αποφευ

χθεί κάθε ενδεχόμενος κίνδυνος υπερπληροφόρησης. Το ζητούμενο λοιπόν 

στο στάδιο αυτό είναι η δημιουργία ενός συνόλου εναλλακτικών επενδυτι

κών προτάσεων που θα συνδυάζει την απλότητα με την περιεκτικότητα1.

Το στάδιο της ανάπτυξης επενδυτικών σχεδίων είναι το πιο δύσκολο σε όλη 

την διαδικασία προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου αφού, κατά 

ένα μεγάλο μέρος, εξαρτάται από το είδος και την διαθεσι

μότητα των πληροφοριών που αφορούν την συγκεκριμένη 

διαδικασία. Με περιορισμένα στοιχεία ή με ένα σύστημα 

πληροφοριών που δεν παρέχει ακριβή στοιχεία την κατάλ

ληλη στιγμή, το στάδιο ανάπτυξης έχει μεγάλη πιθανότητα 

να καταλήξει σε μια χρονοβόρα διαδικασία, με αμφιβόλου 

αξιοπιστίας αποτελέσματα, η οποία θα έχει καταφέρει τελικά 

να εξετάσει μερικά μόνον από τα πιθανά εναλλακτικά 

επενδυτικά σχέδια.

1 Durand D., Comprehensiveness in Capital Budgeting, Rnancial Management, Τόμος 10, N° 5, 
Χειμώνας 1981, σελ. 11.
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Προβλήματα κατα την Ανάπτυξη 
των Επενδύσεων Πάγιου Κεφαλαίου

Σημαντικό μέρος στο στάδιο της ανάπτυξης καταλαμβάνει η διαμόρφωση και ο 

υπολογισμός των χρηματορροών της κάθε εναλλακτικής επενδυτικής επιλογής. Οι 

χρηματορροές έτσι όπως εμφανίζονται στις εκλεπτυσμένες τεχνικές 

προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, αποτελούνται από τρία χωριστά 

τμήματα:

• την αρχική επενδυτική δαπάνη,

• τις λειτουργικές χρηματορροές, και

• την τελική αξία της επένδυσης.

Συνήθως εμφανίζονται δύο είδη επενδυτικών αποφάσεων: επενδυτικές αποφάσεις 

επέκτασης όπου η επιχείρηση επεκτείνεται υπό την μορφή φυσικών περιουσιακών 

στοιχείων, και επενδυτικές αποφάσεις αντικατάστασης όπου η επιχείρηση 

αντικαθιστά κάποια υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία. Και στις δύο περιπτώσεις 

αλλά ιδίως στην περίπτωση της αντικατάστασης η έμφαση δίνεται στις επιπλέον 

(incremental) αναμενόμενες χρηματικές εισροές και εκροές που σχετίζονται με την 

επενδυτική πρόταση.

Ωστόσο, δεν λείπουν τα προβλήματα και οι δυσκολίες στον υπολογισμό των 

χρηματορροών που συχνά έχουν ως αποτέλεσμα την αναποτελεσματική διαχείριση 

του κεφαλαιακού προϋπολογισμού και κατά συνέπεια την λήψη εσφαλμένων 

επενδυτικών αποφάσεων. Μερικά από αυτά τα προβλήματα θα εξετάσουμε αμέσως 

παρακάτω.

^ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ο λόγος για τον οποίο πολλές επιχειρήσεις αναγκάζονται να χρησιμοποιούν ατελείς 

μεθόδους για την διαχείριση του κεφαλαιακού τους προϋπολογισμού, είναι ότι τα 

επίσημα διοικητικά συστήματα πληροφόρησης (management information systems, 

MIS) που διαθέτουν δεν παρέχουν τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία που 

απαιτούν οι μάνστζερς ώστε να είναι αυτοί σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις 

απλούστερες προεξοφλητικές μεθόδους — πόσο μάλλον τις πιο εκλεπτυσμένες. 

Έτσι όπως διαφαίνεται, αυτό που απαιτείται είναι ένα ευρύτερο και περιεκτικότερο 

διοικητικό σύστημα πληροφόρησης το οποίο θα εφοδιάζει τους μάνστζερς με όλα 

εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να καταστεί δυνατή η συχνότερη 

χρησιμοποίηση των μη ατελών μεθόδων για την λήψη επενδυτικών αποφάσεων.
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Κεφαλαίο 11: Αναιπύξη Επενδύσεων Παπου Κεφαλαίου

Κ ΤΟ 11ΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΕΚΓ1ΝΕΥΣΛΝΤΑ ΚΟΣΤΗ (SUNK COSTS)

Ας θεωρήσουμε την περίπτωση μιας επιχείρησης στην οποία ο προϋπολογισμός 

εξόδων (expense budget) και ο κεφαλαιακός προϋπολογισμός (capital budget) είναι 

δύο διαφορετικές διαδικασίες με τις οποίες η επιχείρηση διαχειρίζεται τις τρέχουσες 

και τις ειδικές δαπάνες. Έστω τώρα ότι η επιχείρηση αυτή ενέκρινε πρόσφατα την 

ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος — συγκεκριμένα, ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα — το 

οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή τηλεοράσεων. Η επιχείρηση 

υπολόγισε ότι το αρχικό κεφάλαιο που χρειάζεται για την πραγματοποίηση αυτής 

της επένδυσης δηλ. για την αγορά της απαιτούμενης έκτασης την ανέγερση του 

εργοστασίου, την απόκτηση του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού και την 

εξασφάλιση του απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης ανέρχεται στις 50.000.000 

χρηματικές μονάδες (χ.μ.). Η επιχείρηση ενέκρινε πειραματικά το ποσό των 

50.000.000 χ.μ. σαν μέρος της διαδικασίας του προϋπολογισμού επενδύσεων 

πάγιου κεφαλαίου, περιμένοντας το αποτέλεσμα της έρευνας αγοράς και των άλλων 

μελετών πριν την απόφαση για ανάπτυξη του προϊόντος. Ακόμη, η επιχείρηση 

διέθεσε άλλες 5.000.000 χ.μ. για την διεξαγωγή της έρευνας αγοράς δηλ. επαφές 

με τους κατασκευαστές τηλεοράσεων, τους πωλητές και τους τελικούς χρήστες 

ώστε να αποκτήσει τις απαραίτητες πληροφορίες για την βελτίωση του σχεδιασμού 

του προϊόντος και για τον εξοπλισμό, τα μηχανήματα και το εργατικό δυναμικό που 

απαιτούνται για την ανάπτυξη των πρωτοτύπων (prototypes). Η επιχείρηση 

ενέκρινε το ποσό των 5.000.000 χ.μ. ως μέρος του προϋπολογισμού εξόδων. Την 

στιγμή που εγκρίθηκε η ανάπτυξη του προϊόντος η επιχείρηση υπολόγισε ότι η 

παρούσα αξία των χρηματορροών της επενδυτικής πρότασης ήταν 60.000.000 χ.μ. 

και η ΚΠΑ 60.000.000 - 50.000.000 - 5.000.000 = 5.000.000 χ.μ., λαμβάνοντας 

υπόψη όλα τα έξοδα τα οποία είχαν γίνει2.

Κατά την διάρκεια της έρευνας αγοράς και της ανάπτυξης του πρωτοτύπου, ο 

μάνατζερ που ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη και το λανσάρισμα του προϊόντος 

ανακάλυψε ότι οι προσδοκίες των πελατών αναφορικά με την ποιότητα του 

προϊόντος ήταν πολύ υψηλότερες απ' ότι είχε αρχικά θεωρήσει η επιχείρηση. 

Συνεπώς η επιχείρηση χρειαζόταν να διεξάγει επιπρόσθετες έρευνες αγοράς και μια 

πιο δαπανηρή ανάπτυξη του πρωτοτύπου1 ως εκ τούτου, αντί για 5.000.000 χ.μ., 

θα χρειαζόταν 7.000.000 χ.μ. Το ποσό αυτό ήταν υψηλότερο απ' ότι αναμενόταν, 

αλλά ωστόσο θα επέτρεπε την πώληση του προϊόντος σε υψηλότερη τιμή και

2 Για λόγους απλοποίησης αγνοούμε τις διαφορές σπς χρονικές στιγμές πραγματοποίησης αυτών των χρημστορροών.
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συνεπώς θα ανέβαζε την παρούσα αξία των χρηματορροών στις 61.000.000 χ.μ. 

Επιπλέον, ο μάνατζερ επιχειρηματολογώντας, τόνισε ότι η επιχείρηση είχε ήδη 

αφιερώσει έξι μήνες από τον χρόνο της και αρκετά εκατομμύρια στο προϊόν, οπότε 

η μόνη λύση ήταν να συνεχίσει και να ολοκληρώσει την επένδυση.

Η επιτροπή που ήταν υπεύθυνη για τον προϋπολογισμό εξόδων ενέκρινε αυτή την 

αύξηση των 2.000.000 χ.μ. Δύο μήνες αργότερα, η ίδια επιτροπή δέχτηκε μια 

αίτηση για άλλες 5.000.000 χ.μ. η οποία είχε σαν αιτιολογικό το γεγονός ότι τα 

κόστη είχαν υπερβεί το προβλεπόμενο όριο. Η επιτροπή ενέκρινε και αυτή την 

αίτηση. Τελικά, όταν ήρθε η στιγμή για να ληφθεί η απόφαση σχετικά με το αν θα 

έπρεπε να αναληφθεί η εν λόγω επένδυση των 50.000.000 χ.μ., η επιτροπή που 

ήταν υπεύθυνη για τον προϋπολογισμό επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου έλαβε μια 

αίτηση η οποία έδινε στην επενδυτική πρόταση ΚΠΑ ίση με 11.000.000 χ.μ., 

βασισμένη σε μια παρούσα αξία 61.000.000 χ.μ. και μια αρχική επενδυτική 

χρηματική εκροή 50.000.000 χ.μ.· η επιχείρηση ορθώς θεώρησε ότι οι 12.000.000 

χ.μ. που εγκρίθηκαν από την επιτροπή προϋπολογισμού εξόδων και δαπανήθηκαν 

ενωρίτερα, αποτελούσαν εκπνεύσαν κόστος, αναφορικά με την απόφαση της 

επιχείρησης να επενδύσει ή όχι στο συγκεκριμένο προϊόν.

Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον ωστόσο να προβληματιστούμε σχετικά με τον βαθμό 

στον οποίο ο μάνατζερ που εισηγήθηκε το νέο αυτό προϊόν εμφάνισε σκοπίμως τα 

έξοδα της έρευνας αγοράς και ανάπτυξης του πρωτοτύπου κατώτερα των 

πραγματικών ή μετέφερε δαπάνες που κανονικά συμβαίνουν μετά το λανσάρισμα 

του προϊόντος στην περίοδο πριν το λανσάρισμα, προσμένοντας ότι κατ' αυτόν τον 

τρόπο τα έξοδα αυτά θα αντιμετωπίζονταν ως εκπνεύσαντα την στιγμή που η 

επιχείρηση θα έπρεπε να αποφασίσει την έγκριση της επενδυτικής πρότασης.

Το παραπάνω παράδειγμα τονίζει τα προβλήματα που σχετίζονται με την κοινή 

πρακτική να "υπερφορτώνονται" οι χρηματικές εκροές μιας νέας επενδυτικής 

πρότασης σε κάποιο αρχικό στάδιο ανάπτυξής της. Συγκεκριμένα, το 

σημαντικότερο πρόβλημα είναι η τάση των μάνατζερς να συνάπτουν διάφορα 

έξοδα αρκετά νωρίς όταν στην πραγματικότητα τα έξοδα αυτά θα έπρεπε να 

πραγματοποιηθούν μετά την ανάπτυξη του προϊόντος. Έτσι όταν η επιχείρηση 

τελικά φτάνει στο σημείο να αξιολογήσει μια επενδυτική πρόταση λίγο πριν την 

υλοποίησή της θεωρεί αυτές τις αρχικές επενδυτικές δαπάνες ως εκπνεύσαντα 

κόστη τα οποία είναι άσχετα με την απόφασή της να αποδεχθεί ή να απορρίψει την 

εν λόγω πρόταση. Ως συνέπεια, το κεφάλαιο που δεσμεύεται στην επένδυση είναι
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κατά πολύ περισσότερο από αυτό που αρχικά είχε υπολογιστεί στην ανάλυση 

προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου.

^ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ

Ας θεωρήσουμε μια επιχείρηση η οποία σκέφτεται να εισάγει ένα νέο προϊόν το 

οποίο απαιτεί μια αρχική επένδυση κεφαλαίων ύψους 50.000.000 χρηματικών 

μονάδων (χ.μ.) και αναμένεται να πραγματοποιήσει μια διηνεκή (perpetual) χρημα- 

τορροή, μετά από φόρους ύψους 1.000.000 χ.μ. ανά έτος. Ωστόσο, η εταιρία 

αναμένει ότι το νέο αυτό προϊόν θα έχει κανιβαλιστικές επιπτώσεις στην υπάρχουσα 

γραμμή προϊόντων της- οι επιπτώσεις αυτές υπολογίζονται γύρω στις 500.000 χ.μ. 

μετά από φόρους ανά έτος και διηνεκώς. Ακόμη, υπάρχει 0,8 πιθανότητα κάποιος 

ανταγωνιστής να εισέλθει στην αγορά λανσάροντας ένα νέο προϊόν. Εάν συμβεί κά

τι τέτοιο, η υπάρχουσα γραμμή προϊόντων της επιχείρησης θα υποστεί μείωση εσό

δων της τάξεως των 600.000 χ.μ. μετά από φόρους ανά έτος άσχετα από το εάν η 

επιχείρηση εισάγει ή όχι το δικό της νέο προϊόν. Ακόμη, η ενδεχόμενη είσοδος ενός 

ανταγωνιστή θα προκαλέσει μείωση των εσόδων του νέου προϊόντος της 

επιχείρησης της τάξεως των 100.000 μετά από φόρους ανά έτος. Το πρόβλημα 

λοιπόν είναι εάν η επιχείρηση θα πρέπει να επενδύσει στο νέο αυτό προϊόν. 

Θεωρούμε ότι σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης είναι 10%. 

Αρχικά, ας υποθέσουμε ότι η επιχείρηση λαμβάνει υπόψη της τις επιπτώσεις 

κανιβαλισμού που έχει το νέο προϊόν στην υπάρχουσα γραμμή προϊόντων της αλλά 

αγνοεί την ενδεχόμενη είσοδο ενός ανταγωνιστή. Στην περίπτωση αυτή, η ΚΠΑ από 

την εισαγωγή του νέου προϊόντος είναι:

1.000.000
0,10

5°—— - 6.000.000 = -1.000.000 χ.μ. 
0,10

Λόγω της αρνητικής ΚΠΑ, η επιχείρηση θα παραιτούνταν από την επένδυση στο 

νέο προϊόν.

Ας υποθέσουμε τώρα ότι η επιχείρηση λαμβάνει υπόψη της και το ενδεχόμενο 

εισόδου στην αγορά ενός νέου ανταγωνιστή. Στην περίπτωση αυτή, η ΚΠΑ από την 

εισαγωγή του νέου προϊόντος της επιχείρησης είναι:

1.000.000-100.000
0,10

-6.000.000 = 3.000.000 χ·μ·

όπου, η επιχείρηση δεν θεωρεί ότι το νέο της προϊόν έχει επιπτώσεις στην ήδη 

υπάρχουσα γραμμή προϊόντων της επειδή τώρα τα έσοδα από την υπάρχουσα
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γραμμή προϊόντων της επιχείρησης επηρεάζονται από το νέο προϊόν του 

ανταγωνιστή. Εάν κανένας ανταγωνιστής δεν εισέλθει στην αγορά, η ΚΠΑ της 

επένδυσης στο νέο προϊόν είναι, όπως υπολογίστηκε νωρίτερα, -1.000.000 χ.μ. 

Έτσι, η αναμενόμενη ΚΠΑ του νέου προϊόντος της επιχείρησης είναι:

(0,8 χ 3.000.000) - (0,2 χ 1.000.000) = 2.200.000 χ.μ.

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις επιπτώσεις 

κανιβαλισμού και την είσοδο κάποιου πιθανού ανταγωνιστή, καταλήγουμε σε 

διαφορετική ΚΠΑ και, ενδεχομένως, σε διαφορετικές επενδυτικές αποφάσεις.

^ ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΣΚΟΠΟΣ

Σε πολλές επιχειρήσεις, οι μάνατζερς που ασχολούνται με την χρηματοοικονομική 

ανάλυση και τεκμηρίωση των επενδύσεων εμπλέκονται από τα πρώτα στάδια στον 

προϋπολογισμό επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, αλλά όταν οι αριθμοί στους οποίους 

καταλήγουν δεν είναι "ικανοποιητικοί", παρακινούνται έμμεσα από την ανώτατη 

διοίκηση να ανεβάσουν το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης ή την ΚΠΑ τόσο όσο χρει

άζεται ώστε να γίνει αποδεκτή μια επενδυτική πρόταση3. Υπό αυτές τις συνθήκες 

διακυβεύεται η αξία και η ποιότητα των πληροφοριών που απαιτούνται για μια 

αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαιακού προϋπολογισμού.

^ ΕΛΛΕΙΨΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 
ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ' ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σε πολλές επιχειρήσεις η διαχείριση του κεφαλαιακού προϋπολογισμού και η

διαχείριση του προϋπολογισμού εξόδων αποτελούν διαφορετικές διαδικασίες. Για

παράδειγμα, οι επιχειρήσεις κατά την διαχείριση του κεφαλαιακού τους

προϋπολογισμού κάνουν διάφορες υποθέσεις αναφορικά με τις μελλοντικές

χρηματορροές οι οποίες εξαρτώνται από συγκεκριμένες δαπάνες διαφήμισης ή

προώθησης των πωλήσεων. Ωστόσο, οι δαπάνες αυτές καλύπτονται τυπικά από τον

προϋπολογισμό εξόδων. Ακόμη και στις επιχειρήσεις όπου ο προϋπολογισμός των

εξόδων είναι από τη αρχή στενά συνδεδεμένος με τον κεφαλαιακό προϋπολογισμό,

είναι πιθανό να συμβεί αποχωρισμός και αποξένωση των δύο προϋπολογισμών όταν

οι πιέσεις για την παραγωγή βραχυπρόθεσμων οικονομικών αποτελεσμάτων

οδηγούν σε σημαντικές περικοπές στον προϋπολογισμό εξόδων. Ως αποτέλεσμα, οι

3 Barwise Ρ., Marsh Ρ. R. και Wensley R., Must Finance and Strategy Cash?, Harvard Business Review, Τόμος 67, N°5, Σεπτέμβριος - 
Οκτώβριος 1989, σελ. 85.
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χρηματορροές που αναμένονταν από συγκεκριμένες επενδύσεις αδυνατούν να 

πραγματοποιηθούν λόγω της μείωση σημαντικών επενδυτικών δαπανών. Κατ' 

επέκταση, τα δυσάρεστα αυτά οικονομικά αποτελέσματα προκαλούν σκεπτικισμό 

αναφορικά με τις μελλοντικές επενδυτικές προτάσεις και απειλούν να στερήσουν 

την χρηματοδότηση σε μελλοντικές επενδύσεις με θετική ΚΠΑ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Κατα το Στάδιο της Ανάπτυξης

Το επιθυμητό αποτέλεσμα στο στάδιο της ανάπτυξης είναι η δημιουργία ενός 

συνόλου από εναλλακτικές επενδυτικές προτάσεις τεκμηριωμένες με την ανάλυση 

των σχετικών χρηματορροών και την εκτίμηση του κινδύνου που συνεπάγεται η 

ανάληψή τους. Η ανάπτυξη ενός συνόλου εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών 

απαιτεί μια μεγάλη ποικιλία και ένα τεράστιο εύρος πληροφοριών, ιδίως στο αρχικό 

στάδιο όπου υπάρχουν πολλές επενδυτικές επιλογές,. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα σε 

εκείνες τις περιπτώσεις όπου εφαρμόζονται εκλεπτυσμένες και πολύπλοκες τεχνικές 

προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου. Πληροφορίες σχετικά με:

- τις μελλοντικές χρηματορροές

- το κόστος ευκαιρίας χρήσεως κεφαλαίου,

- τις τάσεις του πληθωρισμού,

- την πρόβλεψη της ζήτησης

- την αρχική επενδυτική εκροή,

- τα διάφορα κόστη καθ' όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων (ή 

των διαδικασιών),

- συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές (σε περίπτωση ανέγερσης ενός νέου 

εργοστασίου),

- την προβλεπόμενη οικονομική ζωή μιας επένδυσης

- την παρούσα κατάσταση της αγοράς ενός προϊόντος

- την γενική οικονομική κατάσταση,

- την διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού και την ποιότητά του,,

- την πολιτική σταθερότητα διαφόρων χωρών,

- την νομοθετικά θεσπισμένη προστασία του περιβάλλοντος

- την φορολογία,

- τις πιθανές αντιδράσεις των ανταγωνιστών,

- τις επιπτώσεις μιας νέας επένδυσης στις ήδη υπάρχουσες επενδύσεις μιας 

επιχείρησης κ.ά.
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είναι μερικά μόνον από τα στοιχεία που χρειάζονται κατά το στάδιο της ανάπτυξης 

εναλλακτικών επενδυτικών σχεδίων. Οι πληροφορίες αυτές συνεισφέρουν στην 

ανάπτυξη όλων των πιθανών επενδυτικών προτάσεων έτσι ώστε να επωφεληθεί η 

επιχείρηση από τις ευκαιρίες που εντοπίστηκαν κατά το στάδιο της αναγνώρισης. 

Ωστόσο, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι αυτές οι επενδυτικές προτάσεις 

εκμεταλλεύονται κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

που διαθέτει η επιχείρηση. Σε αντίθετη περίπτωση, η επιχείρηση δεν θα είναι σε 

θέση να δικαιολογήσει την επένδυση σε συγκεκριμένες προτάσεις ή σε περίπτωση 

που αυτές οι επενδυτικές προτάσεις αναληφθούν, δεν θα επιτευχθεί μεγιστοποίηση 

της αξίας της επιχείρησης.

Τονίσαμε λίγο πιο πριν την σπουδαιότητα του ορθού υπολογισμού των 

χρηματορροών μιας επενδυτικής πρότασης. Το ίδιο σημαντικός με τον υπολογισμό 

των χρηματορροών όμως είναι και ο προσδιορισμός του κινδύνου μιας επενδυτικής 

πρότασης. Ο κίνδυνος που περιβάλλει μια επενδυτική πρόταση θα πρέπει να 

εξεταστεί στο στάδιο της ανάπτυξης έτσι ώστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία να 

είναι διαθέσιμα για το στάδιο της επιλογής που θα ακολουθήσει. Η ικανότητα 

ενσωμάτωσης του κινδύνου στις επενδυτικές αποφάσεις στην πράξη εξακολουθεί 

να αποτελεί τεράστιο εμπόδιο στην αποτελεσματική χρησιμοποίηση των 

εκλεπτυσμένων μεθόδων διαχείρισης του κεφαλαιακού προϋπολογισμού. Ανάλογα 

από την στάση της επιχείρησης απέναντι στον χειρισμό του κινδύνου, τα 

πληροφοριακά στοιχεία που χρειάζονται στο στάδιο της ανάπτυξης διαφέρουν. Για 

παράδειγμα, εάν η επιχείρηση ακολουθεί την τακτική της ταξινόμησης των 

επενδυτικών προτάσεων σε κατηγορίες ανάλογα με τον κίνδυνο που περικλείουν, 

τότε χρειάζεται και ένα διαφορετικό κόστος κεφαλαίου (και κατ' επέκταση, έναν 

διαφορετικό συντελεστή προεξόφλησης) προσαρμοσμένο για τον κίνδυνο για κάθε 
κατηγορία κινδύνου.

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφέραμε το παράδειγμα ενός εργοστασίου στο οποίο 

είχε αναγνωριστεί η επιθυμία αύξησης της παραγωγικής του δυναμικότητας. Το 

επόμενο βήμα θα είναι η ανάπτυξη διάφορων εναλλακτικών επενδυτικών σχεδίων 

με σκοπό την επέκταση της παραγωγικής του δυναμικότητας. Επιστρέφοντας 

λοιπόν στο παράδειγμα της επιχείρησης που επιθυμεί επέκταση της παραγωγικής 

της δυναμικότητας ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν δύο τρόποι για την επίτευξη 

αυτού του στόχου. Η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας μπορεί να γίνει είτε 

με επέκταση ενός εργοστασίου από τα υπάρχοντα εργοστάσια, είτε με εξαγορά του 

εργοστασίου ενός ανταγωνιστή. Η δεύτερη επιλογή (δηλ. η απόκτηση της
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εφαλαιο 12: ΑνάπτυξηΕπενδύσεωνΓΙαπουΚεφαλαίου

ΠΙΝΑΚΑΣ
12-1

ΤΥΠΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ 
Ανάπτυξης

EX ANTE

Οικονομικό Μη Οικονομικά

Εξωτερικά Εσωτερικό Εξωτερικά Εσωτερικό

Προβλεπόμενες 
τιμολογιακές πολιτικές 
των ανταγωνιστών

Προβλεπόμενη 
διαθεσιμότητα 
χρηματοδότησης για το 
επενδυτικό έργο

Προβλεπόμενο κόστος 
εξαγοράς του 
ανταγωνιστή

Απόσβεση, φορολογικές 
εκπτώσεις και άλλα 
φορολογικά ζητήματα 
που επηρεάζουν την 
διαμόρφωση των 
χρηματορροών

Σχέσεις εξάρτησης τόσο 
μεταξύ νέων επενδύσεων 
όσο και μεταξύ νέων και 
παλαιών επενδύσεων

ΕκτιμηθεΙσα οικονομική 
ζωή της επένδυσης

Προβλεπόμενες 
χρηματικές εισροές και 
εκροές

Προβλεπόμενη χρονική 
στιγμή πραγματοποίησής 
των χρηματορροών

Υποθέσεις που 
σχετίζονται άμεσα ή 
έμμεσα με τις 
χρηματορροές

Απαιτήσεις και κανονισμοί 
του Κράτους

Πρόοδος των 
ανταγωνιστών στον 
τομέα της παραγωγής 
του μάρκετινγκ και της 
τεχνολογίας

Διαθεσιμότητα και 
ποιότητα πρώτων υλών 
και εργατικού δυναμικού

Πιθανότητες 
πραγματοποίησης 
διαφόρων σεναρίων 
αναφορικά με την 
κατάσταση της 
οικονομίας

Αναφορές συμβούλων 
επιχειρήσεων

Ανάλυση των 
οικονομικών, 
γεωγραφικών και 
βιομηχανικών αγορών

Δομικές αλλαγές στην 
οικονομία ή σε 
συγκεκριμένες αγορές

Πολιτική σταθερότητα

Περιορισμοί που αφορούν 
την παραγωγική 
δυναμικότητα, τις 
ικανότητες μάρκετινγκ, τα 
τεχνολογικά επιτεύγματα 
ή τις δεξιότητες των 
μάνατζερς

Πολιτική της επιχείρησης

Το περιβάλλον έτσι όπως 
το εκλαμβάνει η 
επιχείρηση αναφορικά με 
την ανάληψη κινδύνου ή 
την εισαγωγή 
καινοτομιών

Προβλεπόμενη 
συμπληρωματικότητα της 
επενδυτικής πρότασης με 
τις ήδη υπάρχουσες 
επενδύσεις της 
επιχείρησης

Προβλεπόμενος βαθμός 
συγκεντρωτισμού έναντι 
αποκέντρωσης

Διαεπιχειρησιακές
πολιτικές

EX POST

Οικονομικά Μη Οικονομικά

Εξωτερικά Εσωτερικό Εξωτερικά Εσωτερικά

Προηγούμενες αποδόσεις 
(κέρδη) των 
ανταγωνιστών

Προηγούμενες αποδόσεις 
(κέρδη) της οικονομίας

Προηγούμενη απόδοση 
παρόμοιων ή σχετικών 
επενδύσεων

Προηγούμενη οικονομική 
κατάσταση και απόδοση 
των χρηματορροών της 
επιχείρησης

Τρέχουσες τάσεις 
χρηματοδότησης της 
επιχείρησης

Προηγούμενα επίπεδα της 
αγοραίας ζήτησης 
παρόμοιων προϊόντων

Ιστορικά στοιχεία για την 
σταυροειδή ελαστικότητα 
της ζήτησης παρόμοιων 
προϊόντων

Προηγούμενοι 
περιορισμοί στην 
παραγωγική 
δυναμικότητα

Οι διαθέσεις του Κράτους 
απέναντι στην επιχείρηση 
μέσω της επιβολής 
κανονιστικών μέτρων

ΠΗΓΗ: Gordon L. Α και Pinches G. Ε., Improving Capital Budgeting: A Decision Support System Approach, Reading, Mass.: Addison- 
Wesley Publishing Company, 1984, οελ. 39.

175



Μέρος IV: Τα Στ αλί λ της Διαδικασίας Ληψης Επενδυτικών Λι ιοφαςηων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

εργοστασιακής μονάδας ενός ανταγωνιστή), αποτελεί συνήθη πρακτική μέσα στα 

πλαίσια των συγχωνεύσεων και εξαγορών που συμβαίνουν σε ευρεία κλίμακα την 

τελευταία δεκαετία. Ο Πίνακας 12-1 παρουσιάζει το είδος της πληροφόρησης που 

απαιτείται κατά το στάδιο της ανάπτυξης στην διαδικασία προϋπολογισμού 

επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου. Έτσι, η κύρια προσπάθεια στο παράδειγμά μας έχει 

να κάνει με την αξιολόγηση της προτεινόμενης εξαγοράς των παραγωγικών 

εγκαταστάσεων από έναν ανταγωνιστή έναντι της επέκτασης ενός των 

εργοστασίων της επιχείρησης.

Συγκρίνοντας τους Πίνακες 11-1 και 12-1, συμπεραίνουμε ότι καθώς 

μετακινούμαστε από το στάδιο της αναγνώρισης προς το στάδιο της ανάπτυξης η 

έμφαση μετατοπίζεται από την ανάγκη για εξωτερικά πληροφοριακά στοιχεία προς 

την ανάγκη για εσωτερικά στοιχεία, μιας και τα εναλλακτικά σχέδια δράσης 

(επενδυτικά σχέδια) που θα αναπτυχθούν είναι ειδικά για την επιχείρηση (firm 

specific). Αυτή η μετατόπιση της έμφασης οφείλεται στο γεγονός ότι το στάδιο της 

ανάπτυξης έχει σαν κύριο έργο του την μελέτη των επιπτώσεων της κάθε 

εναλλακτικής επενδυτικής πρότασης για την επιχείρηση. Επίσης τώρα, τα διάφορα 

οικονομικά πληροφοριακά στοιχεία αποκτούν μεγαλύτερη σημασία για το στάδιο 

της ανάπτυξης απ' ότι πριν στο στάδιο της αναγνώρισης.

Τα στοιχεία του Πίνακα 12-1 δίνουν μια γεύση μόνον του εύρους των 

πληροφοριακών στοιχείων που απαιτούνται κατά το στάδιο της ανάπτυξης μιας και 

τα περισσότερα στοιχεία εξαρτώνται από τις μελλοντικές οικονομικές συνθήκες την 

σχέση την προτεινόμενης επένδυσης με την υπάρχουσα κατάσταση των πόρων της 

επιχείρησης και τέλος από τις αντιδράσεις των ανταγωνιστών. Κατά παρόμοιο 

τρόπο, με δεδομένες τις αλλαγές στην πολιτική και στις ενέργειες της Κυβέρνησης 

και τις διακυμάνσεις στις αγορές κεφαλαίων και αγαθών, συμπεραίνουμε την 

ύπαρξη σημαντικού κινδύνου (ή αβεβαιότητας) σε κάθε στρατηγική επένδυση μιας 

επιχείρησης. Η διεξαγωγή ρεαλιστικών προβλέψεων και η έγκαιρη αναγνώριση των 

πιθανών επιπτώσεων που θα επιφέρουν ενδεχόμενες αλλαγές στο περιβάλλον της 

επιχείρησης αποτελούν ζητήματα υψίστης σημασίας για το στάδιο της 

αναγνώρισης
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Επιλογή Επενδύσεων 
Πάγιου Κεφαλαίου

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

μέσως μετά την ανάπτυξη διάφορων εναλλακτικών επενδυτικών 

προτάσεων με σκοπό την εκμετάλλευση ευκαιριών ή την 

αντιμετώπιση προβλημάτων, ακολουθεί η επιλογή εκείνης της 

επενδυτικής πρότασης η οποία αναμένεται να συνεισφέρει στην 

υλοποίηση του στόχου της επιχείρησης, δηλ. στην μεγιστοποίηση του 

πλούτου των μετόχων της.

Το θέμα της επιλογής των επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου μπορεί να τοποθε

τηθεί σε δύο διαφορετικά πλαίσια: επιλογή επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου 

υπό συνθήκες βεβαιότητας και υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Στην πρώτη πε

ρίπτωση, υποθέτουμε ότι, απόντος του κινδύνου, υπάρχουν τέλειες κεφα

λαιαγορές (perfect capital markets), όπου τόσο οι χρηματορροές όσο και το 

κόστος χρήσεως κεφαλαίου είναι γνωστά με βεβαιότητα. Όπως αναφέραμε 

στο 2° Κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, υπάρχουν διαθέσι

μες ένα πλήθος από μεθόδους ατελείς και μη, οι οποίες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην φάση αυτή για την επι

λογή των κατάλληλων επενδυτικών προτάσεων. Καθεμία α

πό αυτές τις μεθόδους έχει και διαφορετικά κριτήρια για την 

απόρριψη ή αποδοχή μιας επένδυσης, μερικά από τα μειονε

κτήματα των οποίων εξετάσαμε στο 2° Κεφάλαιο.

Στην περίπτωση που η διαχείριση του κεφαλαιακού προϋπο

λογισμού γίνεται υπό συνθήκες αβεβαιότητας, υπάρχουν 

δύο βασικές μέθοδοι χειρισμού και ενσωμάτωσης του κινδύ

νου στην διαδικασία λήψης των επενδυτικών αποφάσεων. 

Στην πρώτη μέθοδο γίνεται προσαρμογή των χρηματορρο-
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ών, ενώ στην δεύτερη μέθοδο γίνεται προσαρμογή του συντελεστή προεξόφλησης. 

Επιπλέον, τεχνικές όπως η προσομοίωση Monte Carlo, η ανάλυση ευαισθησίας η 

ανάλυση σεναρίων και η ανάλυση νεκρού σημείου χρησιμοποιούνται ευρύτατα, 

όπως έχουμε δει, στην ανάλυση του κινδύνου των επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου 

κατά το στάδιο της επιλογής υπό συνθήκες αβεβαιότητας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
των Επενδύσεων Πάγιου Κεφαλαίου

Αν και οι περισσότεροι ακαδημαϊκοί και πολλοί από τους μάνστζερς εστιάζουν την 

προσοχή τους στο στάδιο της επιλογής της κατάλληλης επενδυτικής πρότασης 

ωστόσο υπάρχουν πολλά σημεία στο στάδιο αυτό που προκαλούν σημαντικές 

δυσκολίες. Μερικά από αυτά τα σημεία θα παρουσιάσουμε αμέσως παρακάτω.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ο χειρισμός του κινδύνου αποτελούσε πάντα ένα από τα αντικείμενα που προσέλ- 

κυαν την προσοχή όσων αποφάσιζαν να ασχοληθούν με θέματα διαχείρισης του 

κεφαλαιακού προϋπολογισμού. Ωστόσο, διαπιστώνουμε την ύπαρξη στοιχειωδών 

προβλημάτων, στην θεωρία ή στην πράξη, αναφορικά με την χρήση της τυπικής 

απόκλισης του συντελεστή β, της ισοδυναμίας με συνθήκες βεβαιότητας των 

προσαρμοσμένων για τον κίνδυνο προεξοφλητικών επιτοκίων, των υπό συνθήκη 

πιθανοτήτων κ.λπ. Αν και είναι αισθητή η ύπαρξη τέτοιων προβλημάτων, δεν έχει 

υπάρξει κοινή αποδοχή τους από όλες τις πλευρές. Πράγματι, δεδομένης της 

ασυμφωνίας μεταξύ των ακαδημαϊκών κύκλων σχετικά με τον σωστό χειρισμό του 

κινδύνου στα πλαίσια του προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, δεν θα 

πρέπει να μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι σαφείς προσαρμογές για τον κίνδυνο 

(πέρα από την περίπτωση των ειδικών προσαρμογών των συντελεστών προεξόφλη

σης) δεν τυγχάνουν ευρείας εφαρμογής στην πράξη.

Πέρα όμως από τα θεωρητικά προβλήματα που αφορούν τον προσδιορισμό και τον 

χειρισμό του κινδύνου, υπάρχουν πολλά στοιχεία και αποδείξεις σχετικά με την 

γνωστική επεξεργασία (cognitive processing) που υιοθετούν οι άνθρωποι, με τις 

προτιμήσεις των μάνατζερς απέναντι στον κίνδυνο και με τα προβλήματα που 

συναντώνται κατά την ενσωμάτωση του κινδύνου στο στάδιο της επιλογής των 

επενδυτικών προτάσεων. Ο Wright τονίζει ότι οι μάνατζερς συχνά οδηγούνται σε 

συμπεράσματα ή υποκειμενικές κρίσεις βασισμένοι σε μια περιορισμένη επεξεργασία
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ενός υποσυνόλου μόνον των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών στοιχείων1.

Σε ένα κάπως διαφορετικό πλαίσιο, μερικές μελέτες εστιάζονται στην σχέση μεταξύ 

των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην πράξη από τους μάνστζερς για την 

μέτρηση του κινδύνου μιας επενδυτικής πρότασης και των μεθόδων που αναφέρο- 

νται στην βιβλιογραφία την σχετική με θέματα προϋπολογισμού επενδύσεων πάγι

ου κεφαλαίου. Οι Laughhunn, Payne και Crum, εξετάζοντας τις προτιμήσεις απένα

ντι στον κίνδυνο 224 μάνατζερς από την Αμερική, τον Καναδά και την Ευρώπη, για 

αποδόσεις κάτω των επιδιωκόμενων στόχων, βρήκαν σημαντικές διαφορές όταν 

υπήρχαν ολέθριες και μη ολέθριες ζημιές1 2:

"... ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο οι μάνατζερς δεν δείχνουν ενδιαφέρον 

για τα διαθέσιμα στην σχετική βιβλιογραφία μοντέλα εκτίμησης του κινδύνου 

(παρά την κομψότητα ή την αναλυτική ευελιξία αυτών των μοντέλων), είναι ότι 

αυτό δεν συλλαμβάνουν τον κίνδυνο στην ουσία του έτσι όπως αυτή ορίζεται 

από τους μάνατζερς. Η αναλυτική ευελιξία έπρεπε να παίζει δευτερεύοντα ρόλο 

στην ανάπτυξη τέτοιων μοντέλων. Μια καλύτερη προσέγγιση θα ήταν να 

δημιουργηθούν μοντέλα που να βασίζονται σε ρεαλιστικές υποθέσεις όσον 

αφορά τις προτιμήσεις για τον κίνδυνο, και μετά να αναζητηθούν λύσεις, ακόμη 

και αν θα έπρεπε να γίνουν σημαντικές προσεγγίσεις. Μια κατά προσέγγιση λύση 

σε ένα μοντέλο το οποίο βασίζεται σε ρεαλιστικές υποθέσεις όσον αφορά τις 

προτιμήσεις για τον κίνδυνο, έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να εφαρμοστεί απ' ότι 

μια ακριβής λύση σε ένα κομψό και αναλυτικά ευέλικτο μοντέλο, το οποίο 

θεωρείται από τον τελικό χρήστη υπερβολικά επινοημένο (too contrived)."

Με δεδομένες αυτές τις παρατηρήσεις καθώς και την έλλειψη συμφωνίας 

αναφορικά με το πώς μπορεί να μετρηθεί καλύτερα ο κίνδυνος, το θέμα αυτό 

εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα στο στάδιο της επιλογής.

Ν ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Πολλά συστήματα διαχείρισης του κεφαλαιακού προϋπολογισμού πάσχουν από υ- 

περδιαθεσιμότητα χρηματοοικονομικών κριτηρίων, μερικά από τα οποία προσφέ

ρουν, όπως είδαμε στο 2° Κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, αντικρουόμενες κατα

τάξεις των υπό μελέτη επενδυτικών προτάσεων. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις 

συχνά υπολογίζουν τις ΚΠΑ, τα εσωτερικά ποσοστά απόδοσης και τις περιόδους ε- 

πανείσπραξης στην ανάλυση των επενδύσεων που μελετούν. Αναγνωρίζοντας τις

1 Wright W. F., Cognitive Information Processing Biases: Implications for Producers and Users of Financial Information, Decision 
Sciences, Τόμος 11, N° 2, Απρίλιος 1980, σελ. 296.

2 Laughhunn D. 1, Payne J. W. and Crum R., Managerial Risk Preferences for Beiow-Target Returns, Management Science, Τόμος 
26, N°12, Δεκέμβριος 1980, σελ. 1248-1249.
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προφανείς αντιθέσεις μεταξύ αστών των κατατάξεων που προκύπτουν από καθένα 

από τα διαφορετικά αυτά κριτήρια, οι επιχειρήσεις συχνά εκχωρούν σε κάθε 

χρηματοοικονομικό κριτήριο έναν σχετικό συντελεστή βαρύτητας και στην συνέχεια 

κατατάσσουν τις επενδύσεις με βάση την συνολική τους βαθμολογία. Ωστόσο, η 

διαδικασία εκχώρησης συντελεστών βαρύτητας είναι τυχαία και συχνά οδηγεί σε 

επενδυτικές αποφάσεις που δεν μεγιστοποιούν την αξία της επιχείρησης.

^ ΜΗ ΟΡΘΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
(BASEi CASE) ΤΗΣ ΚΠΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Για κάθε ανάλυση προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, η επιχείρηση 

πρέπει να γνωρίζει το σημείο εκκίνησης το οποίο καθορίζει την βασική υπάρχουσα 

κατάσταση της ΚΠΑ της, δηλ. τι θα συμβεί εάν η επιχείρηση διατηρήσει την 

κατάστασή της όπως είναι, χωρίς να αναλάβει κάποια επένδυση. Η επιχείρηση τότε 

υπολογίζει την ΚΠΑ από οποιαδήποτε άλλη προτεινόμενη εναλλακτική κατάσταση 

και συγκρίνει τις δύο εναλλακτικές δηλ. την υπάρχουσα και την προτεινόμενη, 

αναζητώντας αυτήν που υπερισχύει. Όσο χειρότερη είναι — ή δείχνει να είναι — η 

βασική τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησης τόσο πιο ελκυστική φαίνεται οποια

δήποτε άλλη εναλλακτική πρόταση. Ως αποτέλεσμα, οι μάνατζερς συχνά παρασύρο- 

νται και κάνουν την ΚΠΑ της επιχείρησης να φαίνεται άσχημη ώστε έτσι να ευνοεί

ται και να φαίνεται ελκυστική η επενδυτική πρόταση που οι ίδιοι εισηγούνται.

^ Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (PORTFOLIO EFFECT)

Δεδομένου ότι η βιβλιογραφία η σχετική με την επιχειρησιακή στρατηγική βλέπει 

την επιχείρηση σαν ένα χαρτοφυλάκιο, το επόμενο ερώτημα είναι εάν θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη η συσχέτιση μεταξύ της απόδοσης μιας νέας επένδυσης και των απο

δόσεων επενδύσεων που ήδη υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο μιας επιχείρησης. Οι μά

νατζερς που δείχνουν μια ιδιαίτερη προτίμηση στο ποσοστό απόδοσης έχουν την 

τάση να επιλέγουν μια μοναδική μικρή επενδυτική πρόταση, αλλά με υψηλό ποσο

στό απόδοσης αδυνατώντας να αντιληφθούν το γεγονός ότι μια τέτοια απόφαση 

αποκλείει ή παρεμποδίζει μια πιο περιεκτική επενδυτική πρόταση — η οποία 

εμπεριέχει την μικρότερη επενδυτική πρόταση σαν συστατικό της — η απόδοση 

της οποίας είναι κατά πολύ υψηλότερη από την μέση απόδοση των άλλων επενδυ

τικών επιλογών. Η μυωπική αυτή στάση οφείλεται στην τάση των μάνατζερς να 

εστιάζουν την προσοχή και το ενδιαφέρον τους πάνω σε μια επένδυση και όχι στο 

συνολικό χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων της επιχείρησης.

Σε έναν κόσμο όπου υπάρχουν τέλειες κεφαλαιαγορές είναι εύκολο να αποδειχτεί η
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ισχύς του μοντέλου αποτίμησης κεφαλαιακών περιουσιακών στοιχείων (capital 

asset pricing model, CAPM) και της αρχής της αθροιστικότητας των αξιών (value 

additivity principle), οπότε η διαφοροποίηση μέσα σε μια επιχείρηση δεν έχει νόη

μα. Ωστόσο, εάν υπάρχουν ατέλειες στις κεφαλαιαγορές που σχετίζονται, λογουχά- 

ρη, με κόστη έκδοσης και συναλλαγών των χρεογράφων, φορολογία, κόστη αντι

προσώπευσης, αδιαιρετότητα των χρεογράφων, κόστη οικονομικής δυσχέρειας πε

ριορισμένη πληροφόρηση κ.ά., τότε το χαρτοφυλάκιο των περιουσιακών στοιχείων 

είναι σημαντικό. Σε αυτή την περίπτωση, οι Haley και Schall σημειώνουν3:
"Η αξία των επιπλέον (incremental) χρηματικών εισροών που σχετίζονται με κάθε 

δεδομένη επένδυση εξαρτάται από την στοχαστική σχέση μεταξύ αυτών των 

χρηματορροών και όλων των άλλων χρηματορροών που συμπεριλαμβάνονται 

στον βέλτιστο προϋπολογισμό της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή, το 

πρόβλημα που αντιμετωπίζει η επιχείρηση πηγάζει από την σχέση που καλείται 

"επίπτωση χαρτοφυλακίου". Οι στοχαστικές καθώς και οι οικονομικές σχέσεις 

γίνονται τώρα σημαντικές για την συνολική αξία των χρηματορροών. ... Η 

επιχείρηση πρέπει να εξετάσει όλα τα σύνολα των εφικτών επενδυτικών 

ευκαιριών με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη.

Η αξία κάθε συνόλου εφικτών επενδυτικών ευκαιριών εξαρτάται από τις 

στοχαστικές σχέσεις μεταξύ των χρηματορροών που προέρχονται από ένα 

συγκεκριμένο σύνολο ευκαιριών που έχουν εντοπιστεί και των χρηματορροών 

που προέρχονται από τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και τα 

μελλοντικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία η επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει.

Έτσι, η επιχείρηση δεν θα πρέπει να λάβει υπόψη της μόνον τις οικονομικές 

σχέσεις μεταξύ των σημερινών και των μελλοντικών επενδυτικών ευκαιριών, 

αλλά επίσης και τις στοχαστικές σχέσεις μεταξύ αυτών."

Η ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ένα άλλο σχετικό θέμα είναι η βιωσιμότητα της υπόθεσης ότι οι επενδυτικές και οι

χρηματοδοτικές αποφάσεις μπορούν να διαχωριστούν. Η ευρέως αποδεκτή αυτή

θεώρηση της ανεξαρτησίας επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποφάσεων, αποδει-

κνύεται ιδιαίτερα ενοχλητική, είτε στα πλαίσια της κατάτμησης κεφαλαίου (capital

rationing), της Κρατικής παρέμβασης ή όταν η χρηματοδότηση για μια επενδυτική

πρόταση είναι διαθέσιμη, είτε ως αποτέλεσμα των ατελειών της αγοράς. Αν και η

μέθοδος της προσαρμοσμένης παρούσας αξίας (adjusted present value, APV) έχει

προταθεί ως ένα μέσο χειρισμού των σχέσεων μεταξύ επενδυτικών και χρηματο-

3 Haley C. W. and Schall L. D., The Theory of Financial Decisions (2n έκδοση), New York N.Y.: McGraw-Hill, 1979, σελ. 367.
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δοτικών αποφάσεων, φαίνεται ότι στην πράξη δεν έχει γίνει απόλυτα αποδεκτή. 

Όπως επισημαίνουν και οι Haley και Schall:

"Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ακόμη μια γενική αναλυτική επίλυση στο πρόβλημα 

των σχέσεων χρηματοδότησης και επένδυσης, η μόνη σύσταση που μπορεί να 

γίνει προς τους μάνατζερς είναι ότι θα πρέπει αυτοί να αξιολογούν όλες τις 

επιλογές και να κάνουν το καλύτερο που μπορούν."

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Κατα το Στάδιο της Επιλογής

Ένα καλοσχεδιασμένο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης για την λήψη επενδυτι

κών αποφάσεων (decision support system, DSS) μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, 

διευκολύνοντας τους μάνατζερς στο στάδιο της επιλογής μέσα στα πλαίσια της δια

χείρισης του κεφαλαιακού προϋπολογισμού της επιχείρησης. Ένα τέτοιο αυτοματο

ποιημένο πληροφοριακό σύστημα επιτρέπει στους μάνατζερς να πειραματιστούν 

πάνω σε διάφορους πιθανούς συνδυασμούς των παραγόντων που είναι σχετικοί με 

την ανάληψη μιας επένδυσης. Αλλάζοντας τις συνθήκες του κοινωνικού, πολιτικού, 

οικονομικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος, οι μάνατζερς θα μπορούν να διαμορ

φώνουν και ένα διαφορετικό περιβάλλον για κάθε σενάριο που μελετούν. Η ανάλυ

ση ευαισθησίας η ανάλυση σεναρίων και η προσομοίωση αποδεικνύονται απαραί

τητα εφόδια στο στάδιο επιλογής της κατάλληλης επενδυτικής πρότασης. Ειδικά 

όσον αφορά την ανάλυση ευαισθησίας και τα οφέλη της ο Hastie σημειώνει4:

"Πρώτον, τα αποτελέσματα της ανάλυσης ευαισθησίας υποδεικνύουν στον ειση

γητή μιας επενδυτικής πρότασης τους σημαντικούς παράγοντες που θα πρέπει να 

αναλυθούν και να ενισχυθούν. Δεύτερον, επιτρέπει στον μάνατζερ να κατανοήσει 

ποιες μεταβλητές είναι οι περισσότερο κρίσιμες . . . Τρίτον, επιτρέπει στην ανώ

τερη διοίκηση να αναγνωρίσει το εύρος της πιθανής κερδοφορίας μιας επενδυτι

κής πρότασης και ενθαρρύνει την συζήτηση θεμάτων αναφορικά με τον κίνδυνο 

και την αβεβαιότητα. Στο βαθμό που οι σημαντικοί παράγοντες μπορούν να 

ελεγχθούν, η ανάλυση ευαισθησίας υποδεικνύει τα σημεία στα οποία ο εισηγητής 

μιας επενδυτικής πρότασης θα πρέπει να συγκεντρώσει τις προσπάθειές του μετά 

την έγκριση της πρότασής του. Επιπλέον, η ανάλυση ευαισθησίας λειτουργεί ως 

μια διαδικασία μάθησης η οποία βοηθά τους μάνατζερς να κατανοήσουν την 

δεδομένη κατάσταση και να εξηγήσουν την πρότασή τους και στους άλλους." 1

1 Hastie Κ. L., One Businessman's View of Capital Budgeting, Financial Management, Χειμώνας 1974, σελ. 36-44 [από το βιβλίο 
financial Analysis and Planning: A Book of Readings (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1983, σελ. 263) του LeeC. F.].



Μέρος IV: ΤαΣτάδιάτηςΔιαδικασίαςΛηψηςΕπενδυτικόνΑποφάσεων

Κεφαλαίο 15: Επιλογή Επενδύσεων Πάγιου Κεφαλαίου

ΠΙΝΑΚΑΣ
13-1

ΤΥΠΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΉΣ
Επιλογής

EX ANTE

Οικονομικά Μη Οικονομικά

Εξωτερικά Εσωτερικά Εξωτερικά Εσωτερικά

Προβλεπόμενες συνθήκες 
για τους μακροοικονομι
κούς δείκτες και την χρη
ματοπιστωτική αγορά

Προβλεπόμενο ποσοστό 
απόδοσης του βιομηχανι
κού κλάδου

Προβλεπόμενες τάσεις 
όσον αφορά τα έσοδα 
του βιομηχανικού κλάδου

Αναμενόμενο κόστος 
(ευκαιρίας) χρήσεως κε
φαλαίου της επιχείρησης

Ειδικό κόστος (ευκαιρίας) 
χρήσεως κεφαλαίου για 
την επένδυση

Πληροφοριακά στοιχεία 
για τις χρηματορροές

Προβλεπόμενος κίνδυνος 
της επένδυσης

Προβλεπόμενες σχέσεις 
εξάρτησης μεταξύ των 
επενδύσεων

Προβλεπόμενοι περιορι
σμοί στην διαθεσιμότητα 
μετρητών

Προβλεπόμενοι λογιστι
κοί δείκτες για την από
δοση

Πιθανολογούμενη αντί
δραση των ανταγωνι
στών

Πιθανότητα πραγματο
ποίησης διαφόρων σενα
ρίων αναφορικά με την 
κατάσταση της οικονομί
ας

Ειδικές διαδικασίες προϋ
πολογισμού επενδύσεων 
πάγιου κεφαλαίου για την 
επιχείρηση

Σύστημα ανταμοιβής και 
αξιολόγησης των μάνα- 
τζερς

Προβλεπόμενος χρόνος 
επανείσπραξης της αρχι
κής επενδυτικής εκροής

Προβλεπόμενη αξιοπιστία 
και απαρχαίωση της επέν
δυσης

Προβλεπόμενος χρόνος 
παράδοσης/εγκατάστα- 
σης/κατασκευής

Αναμενόμενα προβλήμα
τα κατά την παράδοση/ 
εγκατάσταση/κατασκευή

EX POST

Οικονομικά Μη Οικονομικά

Εξωτερικό Εσωτερικά Εξωτερικά Εσωτερικά

Προηγούμενη ικανότητα 
της επιχείρησης στην 
πρόβλεψη της κατάστα
σης στην οικονομία και 
στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές

Προηγούμενα κέρδη από 
παρόμοιες επενδύσεις

Προηγούμενες χρημα
τορροές από παρόμοιες 
επενδύσεις

Ακρίβεια/καταλληλότητα 
προηγούμενου (συνολι
κού για την επιχείρηση) 
κόστους χρήσεως κεφα
λαίου

Ακρίβεια/καταλληλότητα 
προηγούμενου (ειδικού 
για την επένδυση) κό
στους χρήσεως κεφαλαί
ου

Αξιοπιστία και απαρχαίω
ση παρόμοιων συστημά
των

Προβλήματα στην εγκα
τάσταση και στην οικο
δόμηση παρόμοιων επεν
δύσεων

Προηγούμενη ικανότητα 
της επιχείρησης στον 
προσδιορισμό των πιθα
νοτήτων πραγματοποίη
σης διαφόρων σεναρίων 
αναφορικά με την κατά
σταση της οικονομίας

Αξιολόγηση και ανταμοι
βές των μάνατζερς σε 
σχέση με προηγούμενες 
επενδυτικές αποφάσεις

Χρόνος επανείσπραξης 
της αρχικής επενδυτικής 
εκροής παρόμοιων επεν
δύσεων

Ακρίβεια προηγούμενων 
εκτιμήσεων του κινδύνου

Προηγούμενη αξιοπιστία 
των υπολογισμών της οι
κονομικής ζωής της επέν
δυσης και της υπολειμμα- 
τικής της αξίας

ΠΗΓΗ: Gordon L. A. and Pinches G. E., Improving Capital Budgeting: A Decision Support System Approach, Reading, Mass.: Addison- 
Wesley Publishing Company, 1984, σελ. 39.
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Mepoj; IV: ΤαΣταλιλτηι:ΛιααικαπαςΛήψειςΕπενδυτικώνΑποφάσεων

Κεφαλαίο 13: Επιλοιή Ιττενδυςεων ΙΙαπου Κεφαλαιου

Οι πληροφορίες που χρειάζονται στο στάδιο της επιλογής περιλαμβάνουν στοιχεία 

για τις σχετικές χρηματορροές και τις πιθανότητες πραγματοποίησής τους το 

κόστος χρήσεως κεφαλαίου από διάφορες χρηματοδοτικές πηγές την βέλτιστη ή 

επιδιωκόμενη κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης κ.ά. Αυτά και μερικά άλλα 

πληροφοριακά στοιχεία απαραίτητα για την διεξαγωγή αυτού του σταδίου 

φαίνονται στον Πίνακα 13-1, απ' όπου μπορούμε να συμπεράνουμε μια τάση 

μετατόπισης της έμφασης προς στοιχεία προερχόμενα από το εσωτερικό της 

επιχείρησης χωρίς βέβαια αυτό να συμβαίνει σε βάρος της εξωτερικής πληροφόρη

σης καθώς κινούμαστε από το στάδιο της ανάπτυξης προς το στάδιο της επιλογής 

Η μετατόπιση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι το στάδιο της επιλογής θα πρέπει 

να είναι ειδικό για την ίδια την επιχείρηση (firm specific) περισσότερο απ' ότι τα 

δύο πρώτα στάδια (δηλ. τα στάδια της αναγνώρισης και της ανάπτυξης).
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Ελεγχος των Επενδύσεων

ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ελευταίο στάδιο στην διαδικασία προϋπολογισμού επενδύσεων 

πάγιου κεφαλαίου είναι ο έλεγχος ή αξιολόγηση της απόδοσης 

των επενδύσεων που είχαν επιλεχθεί και εγκριθεί προς υλοποί

ηση.

Στην τελευταία αυτή φάση της διαχείρισης του κεφαλαιακού προϋπολογι

σμού, γίνεται ένταξη της εγκριθείσας επενδυτικής πρότασης στον προϋπολο

γισμό επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου και έλεγχος του μεγέθους και του χρο

νοδιαγράμματος των επενδυτικών δαπανών καθώς η λειτουργία της επένδυ

σης βρίσκεται σε εξέλιξη (post-audit). Ωστόσο, στην φάση αυτή θα πρέπει 

να γίνει προσπάθεια βελτίωσης των μελλοντικών κεφαλαιουχικών δαπανών, 

μέσα από συνεχείς ελέγχους και διαρκή μάθηση από προηγούμενα λάθη. 

Πολλές επιχειρήσεις αφιερώνουν σημαντικούς πόρους στην διαδικασία προϋ

πολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου μέχρι το στάδιο 

της επιλογής της κατάλληλης επενδυτικής πρότασης προς υ

λοποίηση, αγνοώντας σε μεγάλο βαθμό το στάδιο ελέγχου 

και αξιολόγησης της πραγματοποιηθείσας επένδυσης. Φυσι

κά μια τέτοια τακτική δεν έχει νόημα, αφού ο τακτικός και 

σωστός έλεγχος της πορείας των επενδύσεων διευκολύνει 

μελλοντικές επενδυτικές αποφάσεις καθώς και αποφάσεις ε

γκατάλειψης ή αποφάσεις χρηματικής ενίσχυσης υπαρχό

ντων επενδύσεων. Πάνω απ' όλα όμως, όπως φαίνεται και 

στο διπλανό σχήμα, το στάδιο του ελέγχου αποτελεί αναπό

σπαστο κομμάτι της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για ε

πενδύσεις πάγιου κεφαλαίου, το οποίο ολοκληρώνει την όλη
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Μέρος IV: Τα Στάδιά της Διαδικασίας .\ηψιις Ειιενδυτικων Αικφαςπον 

Κεφαλαίο ι 4 s Κλεινός των Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου

Οι Στοχοι του Ελέγχου των ΕπενδύσεωνΠΙΝΑΚΑΣ
14-1

Κατάταξη

1. Βελτίωση της λήψης αποφάσεων

2. Βελτίωση των μελλοντικών επενδύσεων
3. Ενθάρρυνση ρεαλιστικών επενδυτικών 

εκτιμήσεων
4. Αξιολόγηση των ικανοτήτων των μάνατζερς

5. Περιγραφή και αντιμετώπιση των δυσκολιών 
στα πρώτα στάδια μιας επένδυσης

6. Μείωση της αυτονομίας των μάνατζερς

Ν = 185

% των επιχειρήσεων που απάντησαν

"είναι σημαντικός "είναι πάρα πολύ
στόχος" σημαντικός στόχος"

90 54

86 20
79 38

79 22

76 24

30 5

ΠΗΓΗ: Neale C. W. και Holmes D. Ε., Post-Auditing Capital Projects, Long-Range Planning, Τόμος 23, N° 4, Αύγουστος 1990, σελ. 89.

διαδικασία κλείνοντας τον κύκλο της επαναπληροφόρησης (feedback), η οποία είναι 

ζωτικής σημασίας για την λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ * 1 2 3 4

Οι κυριότεροι στόχοι του ελέγχου των επενδύσεων είναι συνοπτικά οι εξής:

1. Ενθαρρύνει τους μάνατζερς να προετοιμάζουν ρεαλιστικές και αντικειμενικές 

επενδυτικές εισηγήσεις διότι γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι τα αποτελέσματα 

των προβλέψεών τους θα υποβληθούν σε έλεγχο.

2. Βοηθά στην βελτίωση της αξιολόγησης των μελλοντικών επενδύσεων πάγιου 

κεφαλαίου.

3. Βοηθά στην βελτίωση της απόδοσης των επενδύσεων οι οποίες βρίσκονται ήδη 

στο στάδιο της υλοποίησής τους αλλά δεν αποδίδουν στον βαθμό που είχε 

αρχικά σχεδιαστεί.

4. Εφιστά την προσοχή σε επενδύσεις οι οποίες θα πρέπει να διακοπούν και να 

εγκαταλειφθούν.

Οι Neale και Holmes, μετά από μια έρευνα που έκαναν σε 384 επιχειρήσεις της Μ. 

Βρετανίας το 1985 σχετικά με την χρησιμότητα, τα οφέλη, τα μειονεκτήματα και 

τους στόχους της έρευνας των επενδύσεων, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο 

πρωταρχικός στόχος και το σημαντικότερο όφελος του ελέγχου των επενδύσεων εί-
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Μέρος IV: Τα Ιταλία τιις Διαδικασίας Ληηίις Κπιινδπίκων Αποφάσεων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΚλΚΙ'ΧΟΣ ΤΩΝ Γί Π ΕΝΔΥΣΕΩΝ II ΑΓΙΟΥ Κεφα.υλιου

ΠΙΝΑΚΑΣ
14-2

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ν = 185

% των επιχειρήσεων που απάντησαν

Κατάταξη
"είναι σημαντικό "είναι πάρα πολύ

όφελος" σημαντικό όφελος"

1. Βελτιώνει την ποιότητα στην λήψη 
αποφάσεων

89 26

2. Ενθαρρύνει την ρεαλιστική αξιολόγηση των 
επενδύσεων

89 30

3. Λειτουργεί σαν μέσο βελτίωσης των 
μηχανισμών ελέγχου

82 10

4. Βελτιώνει την απόδοση της επιχείρησης 79 28

5. Διευκολύνει την αναγνώριση των 
σημαντικών μεταβλητών

79 28

6. Επιτρέπει την γρήγορη και έγκαιρη 
τροποποίηση των επενδύσεων που δεν 
έχουν ικανοποιητικές αποδόσεις

74 17

7. Μείωση της αυτονομίας των μάνατζερς 43 4

ΠΗΓΗ: Neale C. W. και Holmes D. E., Post-Auditing Capital Projects, Long Range Planning, Τόμος 23, Ν'14, Αύγουστος 1990, σελ. 89.

ναι η βελτίωση της ποιότητας στην λήψη αποφάσεων επενδυτικών αποφάσεων1

(Πίνακες 14-1 και 14-2).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Για να μην θεωρηθεί ότι ο έλεγχος των επενδύσεων θα πρέπει να γίνεται αποδεκτός 

χωρίς κριτική ή σκέψη, πιστεύουμε ότι θα ήταν χρήσιμο να παρουσιάσουμε μερικά 

από τα μειονεκτήματα και τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά την εφαρμογή 

του και τα οποία χρήζουν περαιτέρω εξέτασης.

• Το πρόβλημα του διαχωρισμού Ενώ οι έλεγχοι των επενδύσεων είναι αποτελε

σματικοί στην περίπτωση ανασκόπησης μεμονωμένων και ανεξάρτητων 

επενδύσεων, οι έλεγχοι αλληλοεξαρτώμενων επενδύσεων, όπως είναι οι επενδύσεις 

επέκτασης και αντικατάστασης αποδεικνύονται ιδιαίτερα δύσκολοι. Ωστόσο, στις 

περισσότερες επιχειρήσεις η πλειονότητα των σημαντικών επενδύσεων είναι 

αλληλοεξαρτώμενες υπό την έννοια ότι η αποδοχή μιας επενδυτικής πρότασης 

επηρεάζει τις πωλήσεις τα κόστη και την κερδοφορία των άλλων λειτουργιών της

1 Neale C. W. και Holmes D. Ε., Post-Auditing Capital Projects, Long-Range Planning, Τόμος 23, N° 4, Αύγουστος 1990, σελ. 89-90.
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MtPOr IV: Τ.·\ 1/Γ ΑΛΙ Λ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΕΠΕΝΔΊΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Κεφαλαίο ι 4 : Ελεγχος ίων Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου

επιχείρησης2. Συνεπώς είναι πολύ δύσκολο για τους μάνατζερς να διαχωρίσουν από 

τις υπόλοιπες δραστηριότητες της επιχείρησης τα κόστη και οφέλη που είναι 

σχετικά με μια νέα επένδυση. Αυτό είναι ιδιαίτερα επίπονο στις περιπτώσεις όπου 

γίνεται κοινή χρήση ορισμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και η νέα επένδυση 

απαιτεί αύξηση των κοινών γενικών βιομηχανικών εξόδων.

• Μοναδικές επενδύσεις. Εφόσον δεν υπάρχει προοπτική για επανάληψη ή αντιγρα

φή δεδομένης επένδυσης ο έλεγχος αποδεικνύεται άνευ σημασίας αφού η 

εμπειρία που πιθανόν αποκτήθηκε μπορεί να μην φανεί χρήσιμη σε άλλες 

μελλοντικές επενδυτικές δραστηριότητες.

• Απαγορευτικό κόστος. Η διεξαγωγή ελέγχων απαιτεί συνήθως υποστήριξη από το 

ύπαρχον διοικητικό πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης ώστε να συλλεχθούν 

όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία. 'Ελεγχος σε κάθε επένδυση σημαίνει 

συνεχή δέσμευση και θυσία πόρων για τον σκοπό αυτό, γι' αυτό οι επιχειρήσεις 

προτιμούν να υποβάλλουν σε έλεγχο και αξιολόγηση ένα επιλεγμένο αριθμό 

επενδύσεων.

• 'Ελλειψη συνεργασίας. Αν οι έλεγχοι διεξάγονται υπό την μορφή ανάκρισης οι ει

σηγητές των επενδυτικών προτάσεων επιδεικνύουν απροθυμία να συνεργαστούν 

και να συμμορφωθούν με τα ευρήματα και τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων. 

Συνεπώς από την άποψη αυτή, η αμεροληψία αυτών που συμμετέχουν στους ελέγ

χους είναι υψίστης σημασίας. Για παράδειγμα, θα ήταν προκλητική μνησικακία να α

ναθέσουμε τον έλεγχο και την αξιολόγηση μιας επένδυσης που προτάθηκε από ένα 

τμήμα, σε άτομα από άλλα τμήματα που ανταγωνίζονται από κοινού για χρηματο

δότηση. Κατά παρόμοιο τρόπο, υπάρχουν προφανείς κίνδυνοι εάν η ανασκόπηση 

και ο έλεγχος μιας επένδυσης ανατεθούν αποκλειστικά στους ίδιους τους εισηγητές 

της επένδυσης.

• Αυξημένη αποφυγή για τον κίνδυνο. Όταν αυτοί που ασχολούνται με τον 

σχεδίασμά των επενδύσεων γνωρίζουν ότι οι ικανότητάς τους για πρόβλεψη και 

ανάλυση επενδυτικών ευκαιριών πρόκειται να υποβληθούν σε εξονυχιστικό έλεγχο, 

προτιμούν να προτείνουν "ασφαλείς" επενδύσεις για τις οποίες υπάρχει μικρή πιθα

νότητα εκτροπής από τις προβλεπόμενες αποδόσεις.

• Αλλαγές στο περιβάλλον. Μερικές επενδύσεις μπορεί να ναυαγήσουν (ή να διασω

θούν!!!) λόγω μεγάλων απρόβλεπτων μεταβολών στις συνθήκες της αγοράς. Το γε

γονός αυτό καθιστά τον έλεγχο δεδομένης επένδυσης ιδιαίτερα πολύπλοκο, καθώς

2 Hastie Κ. L., One Businessman's View of Capital Budgeting, Financial Management, Χειμώνας 1974, σελ. 36-44 [από το βιβλίο 
Financial Analysis and Planning: A Book of Readings (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1983, σελ. 258-266) του Lee C. F. ].
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Μεροι IV: Τα ϊταλια της Διαδικασίας Λινής ΕπΗΝΔΊΤίκακ Αποφάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ή: ΚΛΕΙΝΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΐΛΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

η ομάδα που διεξάγει τον έλεγχο υποχρεώνεται να προσαρμόσει ανάλογα τις προ

βλέψεις των επενδυτικών αναλυτών ώστε να ληφθούν έτσι υπόψη οι μεταβολές 

που συνέβησαν.

• Η δομή της αξιολόγησης; Οι επιχειρήσεις συνήθως αξιολογούν την απόδοση μιας 

επένδυσης βασιζόμενες σε λογιστικά στοιχεία που αφορούν κέντρα κέρδους μέσα 

στην επιχείρηση. Ωστόσο, η χρήση λογιστικών δεικτών που στηρίζονται στην "συ

νεισφορά επί των κερδών", προκειμένου να αξιολογηθεί η απόδοση μιας 

επένδυσης είναι ανακριβής ενώ πολύ συχνά η απόσβεση δεν ορίζεται με σαφήνεια 

και οι επιπτώσεις των φόρων αγνοούνται. Το αποτέλεσμα είναι ότι ζητείται από 

τους μάνατζερς να πάρουν αποφάσεις στηριζόμενοι σε χρηματορροές ενώ τελικά 

αξιολογούνται με βάση την "συνεισφορά επί των κερδών" ή με κάποιο άλλο 

λογιστικό ποσοστό απόδοσης. Η αδυναμία των λογιστικών ποσοστών απόδοσης να 

αποτελέσουν αμερόληπτους εκτιμητές των πραγματικής απόδοσης μιας επένδυσης 

είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας.

Η κατάσταση περιπλέκεται περισσότερο, εάν διαλογιστούμε ότι τα συστήματα αξιο

λόγησης ανταμοιβής επιβολής κυρώσεων και παροχής κινήτρων που αφορούν 

τους μάνατζερς δίνουν έμφαση σε βραχυπρόθεσμες αποδόσεις που πηγάζουν από 

την λογιστική, και όχι στην μακροπρόθεσμη μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρη

σης. Έτσι, επιβραβεύονται αποδόσεις όπως βραχυπρόθεσμα κέρδη, κέρδη ανά με

τοχή (earnings per share, EPS) ή αύξηση των πωλήσεων. Η έμφαση που δίνεται 

στα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα είναι δυνατόν να αποθαρρύνει τους μάνατζερς 

στην ανάληψη επενδύσεων σε πάγιο εξοπλισμό ή σε έρευνα και ανάπτυξη, αφού οι 

επενδύσεις αυτές συνήθως αποφέρουν κέρδη στην επιχείρηση μετά από μερικά 

χρόνια.

Οι αποφάσεις που βασίζονται κατά μεγάλο ποσοστό σε βραχυπρόθεσμα αποτελέ

σματα, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις αναμενόμενες μακροπρόθεσμες συνέ

πειες μπορούν να αποδειχτούν οικονομικά μη αποδοτικές τόσο από την πλευρά 

της επιχείρησης όσο και από την πλευρά της γενικότερης οικονομίας Αλλά, αυτό 

που είναι οικονομικά ορθολογικό για την επιχείρηση, μπορεί να είναι παράλογο για 

έναν μάνατζερ, εάν τα κίνητρά του βρίσκονται σε σύγκρουση με το κριτήριο των 

μακροπρόθεσμων συνεπειών που θέτει η επιχείρηση. Σε μια προσπάθεια να μειώ

σουν αυτή την διαμάχη, πολλές επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει μακροπρόθεσμα κί

νητρα, όπως λογουχάρη, καταβολή μετρητών ή δωρεάν προσφορά μετοχών ως 

επιβράβευση για τις επιδόσεις των μάνατζερς που κατάφεραν να πετύχουν προδια

γεγραμμένους στόχους συνήθως μέσα σε μια χρονική περίοδο τριών έως έξι ετών.
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Κεφαλαίο ι 4 · Κακικος των Ιλγιενδυςτων ΓΙαπου Κεφαλαίου

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μια πιο στενή σύνδεση των κινήτρων με την 

στρατηγική της επιχείρησης.

Οι στόχοι που καλούνται να πετύχουν οι μάνατζερς με τις επιδόσεις τους, περιλαμ

βάνουν συνήθως αύξηση των κερδών ανά μετοχή, βελτίωση της απόδοσης του 

συνόλου των κεφαλαίων της επιχείρησης (return on assets, ROA) ή τέλος βελτίωση 

της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων (return on equity, ROE). Δυστυχώς, οι 

λογιστικές αυτές προσεγγίσεις στην αξιολόγηση των στρατηγικών σχεδίων, δεν 

παρέχουν αξιόπιστες απαντήσεις σε κρίσιμες ερωτήσεις όπως: Θα αυξήσει ένα 

δεδομένο στρατηγικό σχέδιο τον πλούτο των μετόχων; Αν ναι, κατά πόσο; Ποιες 

επιχειρησιακές μονάδες προσθέτουν αξία στην επιχείρηση και ποιες όχι; Πως θα 

επηρέαζαν τον πλούτο των μετόχων διάφορα εναλλακτικά στρατηγικά σχέδια; 

Αναμφίβολα λοιπόν υπάρχει μια δυναμική σχέση ανάμεσα στην δομή της αξιολόγη

σης στο σύστημα ανταμοιβών ή παροχής κινήτρων και στον προϋπολογισμό επεν

δύσεων πάγιου κεφαλαίου μιας επιχείρησης.

• Το πρόβλημα της εγκατάλειψης μιας επένδυσης. Ένα άλλο θέμα που σχετίζεται με 

τον έλεγχο κατά την διάρκεια λειτουργίας μιας επένδυσης είναι η απόφαση για ε

γκατάλειψή της (αποεπένδυση) όταν κριθεί ότι αυτή η επένδυση δεν είναι πλέον 

αποδοτική. Κατά παράδοση, τόσο οι ακαδημαϊκοί, όσο και οι μάνατζερς 

αντιμετωπίζουν τον προϋπολογισμό επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου ως μια μέθοδο 

απόκτησης νέων περιουσιακών στοιχείων. Τοποθετώντας παρόλα αστά, την όλη 

διαδικασία μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο θεώρησης θα πρέπει θέματα όπως 

αποεπένδυση (disinvestment) ή εγκατάλειψη μιας επένδυσης να ληφθούν σοβαρά 

υπόψη3. Για να είναι αποτελεσματικοί οι έλεγχοι καθ' όλη την διάρκεια λειτουργίας 

μιας επένδυσης είναι απαραίτητο να εξετάζουν την υπολειμματική αξία των 

περιουσιακών στοιχείων. Επίσης για να είναι αποδοτική η διατήρηση μιας 

επένδυσης θα πρέπει η ΚΠΑ της μελλοντικής λειτουργίας της επένδυσης να είναι 

μεγαλύτερη από την τρέχουσα αξία εγκατάλειψής της. Με δεδομένο τον συνεχώς 

αυξανόμενο αριθμό των αποεπενδύσεων, συμπεραίνουμε ότι πολλές επιχειρήσεις 

έχουν αρχίζει να σκέφτονται με ένα πιο συστηματικό τρόπο το θέμα της 

εγκατάλειψης μιας μη αποδοτικής επένδυσης.

• Στατιστικά και γνωστικά προβλήματα. Το τελευταίο σημείο στο οποίο θα σταθού

με, αφορά τα στατιστικά και γνωστικά (cognitive) προβλήματα που εμπεριέχονται 

στην διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης μιας επένδυσης. Σύμφωνα με τον Miller,

3 Joy Ο. Μ., Abandonment Values and Abandonment Decisions: A Clarification, The Journal of finance, Τόμος 31, N° 4, Σεπτέμβριος 
1976, σελ. 1225-1228.
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ΚΚΦΑΛΑΙΟ 14: ΗΛΚΙ'ΧΟΣΤΩΝ Γ.ΠΚΝΛΥΣΚΩΝ ΜΑΓΙΟΥ Κεφαλαίο ν

οι επιχειρήσεις τυπικά έχουν να κάνουν περισσότερο με "κακές" παρά με "καλές" 

επενδύσεις, λόγω του γεγονότος ότι μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό οικονομικό 

περιβάλλον, οι επενδύσεις που σκέφτεται να αναλάβει μια επιχείρηση σε μια δεδο

μένη χρονική στιγμή δεν είναι τίποτε άλλο παρά ό,τι έχει απομείνει μετά από την ε

πιλογή (ή αλλιώς το "ξεδιάλεγμα") των "καλών" επενδύσεων από τους ανταγωνι

στές. Εάν αυτή η υπερβολική αναλογία των "κακών" επενδύσεων ληφθεί υπόψη κα

τά την διαδικασία λήψης των επενδυτικών αποφάσεων, τότε δεν υπάρχει πρόβλη

μα. Ωστόσο, στην πραγματικότητα αυτές οι δυσανάλογες πιθανότητες "καλών" και 

"κακών" επενδύσεων αγνοούνται τυπικά από τους μάνατζερς. Ακόμη και όταν μια ε

πιχείρηση χρησιμοποιεί την μέθοδο της ΚΠΑ ή του εσωτερικού ποσοστού απόδο

σης εάν αγνοεί αυτές τις άνισες πιθανότητες "καλών" και "κακών" επενδύσεων, τό

τε αυτό σημαίνει ότι οι πραγματική απόδοση όλων των επενδύσεων θα υπολείπεται 

της αναμενόμενης απόδοσης. Σ' αυτή την περίπτωση, η παραδοσιακή διαδικασία 

ταξινόμησης των επενδυτικών επιλογών με βάση τις εκτιμώμενες αποδόσεις τους 

και ανάληψη εκείνων που έχουν την μεγαλύτερη ΚΠΑ ή το υψηλότερο εσωτερικό 

ποσοστό απόδοσης αποτυγχάνει να μεγιστοποιήσει την αναμενόμενη απόδοση της 

επιχείρησης4. Βασιζόμενος στην διαπίστωση αυτή, ο Smidt συνεχίζει εξετάζοντας 

την περίπτωση όπου ναι μεν η εκτίμηση της ΚΠΑ μιας επενδυτικής πρότασης 

συνυπολογίζει όλα τα διαθέσιμα πληροφοριακά στοιχεία που είναι σχετικά με την 

συγκεκριμένη πρόταση, δεν λαμβάνει όμως υπόψη την προηγούμενη εμπειρία της 

επιχείρησης από παρόμοιες επενδύσεις5. Καταλήγοντας ο Smidt επισημαίνει ότι:

"Οι έλεγχοι κατά την διάρκεια λειτουργίας μιας επένδυσης μπορεί να αποδειχθούν 

ιδιαίτερα χρήσιμοι στην κατανόηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Εάν οι έ

λεγχοι δείξουν ότι οι προβλεπόμενες παρούσες αξίες είναι μεγαλύτερες από τις 

πραγματικές για μια συγκεκριμένη κατηγορία επενδύσεων, αυτό θα υποστήριζε 
το συμπέρασμα ότι οι προβλεπόμενες ΚΠΑ έχουν επηρεαστεί (biased) ή ότι δεν 

περιέχουν όλη την σχετική πληροφόρηση. Σ' αυτή την περίπτωση, οι μάνατζερς 

έχουν δύο επιλογές. Μπορούν να τροποποιήσουν την διαδικασία πρόβλεψης 

διορθώνοντας έτσι πιθανές επιδράσεις (biases), και να ενσωματώσουν όσα 

πληροφοριακά στοιχεία είχαν παραληφθεί προηγουμένως. Εναλλακτικά, οι μάνα

τζερς θα μπορούσαν να αφήσουν την διαδικασία πρόβλεψης όπως έχει και να 

τροποποιήσουν το κριτήριο αποδοχής ώστε αυτό να εκφράζει τα χαρακτηριστικά 

της διαδικασίας πρόβλεψης Στην τελευταία περίπτωση, κατάλληλο θεωρείται ένα 

σημείο αποδοχής διαφορετικό από τα μηδέν."

Α Miller Ε. Μ., Uncertainty Induced Bias in Capital Budgeting, Financial Management, Τόμος 6, N° 3, Φθινόπωρο 1978, σελ. 15.

5 Smidt S., A Bayesian Analysis of Project Selection and of Post Audit Evaluations, Journal of finance. Τόμος 34, N° 3, Ιούνιος 
1979, σελ. 687.
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Κεφαλαίο 14: Κλεινός τον Ει ιενδϊςεον ΓΙαπου Κεφαλαίου

Πέρα όμως από τα αμιγώς στατιστικά προβλήματα που μόλις αναφέραμε, ένα άλλο 

σχετικό θέμα είναι αυτό που αφορά την προκατάληψη που είναι αποτέλεσμα της εκ 

των υστέρων γνώσης ενός αποτελέσματος (hindsight bias), η οποία καθιστά 

ανίκανους τους μάνατζερς να ανατρέξουν αντικειμενικά στο παρελθόν όταν 

γνωρίζουν ότι έχει συμβεί ένα συγκεκριμένο γεγονός (όπως για παράδειγμα τα 

αποτελέσματα από την υλοποίηση μιας επένδυσης πάγιου κεφαλαίου)6. Πάνω σ' 

αυτό το θέμα ο Wright σημειώνει:

"Η προκατάληψη από την εκ των υστέρων γνώση ενός αποτελέσματος ευθύνεται 

για το γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουν την τάση να ενθυμούνται ότι είχαν αποδώ

σει υψηλές πιθανότητες για γεγονότα που συνέβησαν πραγματικά (και χαμηλές 

πιθανότητες για γεγονότα που δεν συνέβησαν). Το πρόβλημα αυτό παρεμποδίζει 

την μάθηση που συντελείται με το πέρασμα του χρόνου. Αν οι προσδοκίες δια

μορφώνονται και πραγματοποιούνται από τους μάνατζερς με βάση χρηματοοικο

νομικά στοιχεία, και η προκατάληψη από την εκ των υστέρων γνώση ενός αποτε

λέσματος περιορίζει την σωστή αξιολόγηση των πιθανοτήτων που είχαν αποδοθεί 

προγενέστερα, τότε, όσον αφορά την αμερόληπτη αξιολόγηση των υποκειμ

ενικών πιθανοτήτων, η μάθηση που πηγάζει από την εμπειρία θα παρεμποδιστεί."

Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι υπάρχει ένα πλήθος παραγόντων οι οποίοι θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη και να ενσωματωθούν στο στάδιο του ελέγχου και της 

αξιολόγησης της διαδικασίας προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου. 

Μόνον εάν οι επιχειρήσεις εστιάσουν την προσοχή τους στο στάδιο αυτό θα 

μπορέσουν να εξασφαλίσουν μια αποτελεσματική και περιεκτική διαδικασία 

επιμερισμού των πόρων τους.

Οι Πιθανές Επιπτώσεις της Υιοθέτησης 
τον Ελέγχου των Επενδύσεων στο Υψος 
των Κεφαλαιουχικών Δαπανών

Εάν σε μια επιχείρηση εισαχθεί έλεγχος των επενδύσεών της με έμφαση στην 

αναζήτηση των αιτιών για πιθανόν μη ικανοποιητικές αποδόσεις συγκεκριμένων 

επενδύσεων, τα ανώτερα στελέχη μπορεί να επιδείξουν απροθυμία στην εισήγηση 

νέων επενδύσεων, από φόβο μήπως και οι αξιολογήσεις τους υποβληθούν σε 

εξονυχιστικό έλεγχο. Για τον λόγο αυτό, η υιοθέτηση του ελέγχου των επενδύσεων 

μπορεί μοιραία να συνδεθεί με μια ενδεχόμενη μείωση στις κεφαλαιουχικές δαπάνες 

της επιχείρησης.

6 Wright W. F., Cognitive Information Processing Biases: Implications for Producers and Users of Financial Information, Decision 
Sciences, Τόμος 11, N° 2, Απρίλιος 1980, σελ. 294-295.
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Κεφαλαίο ι 4 : Κληγχος των Επενδύσεων ! Ιλιίου Κεφαλαίου

Σε αντίθεση, οι ερευνητές που δίνουν έμφαση στους βαθύτερους συμπεριφορικούς 

και "πολιτικούς" παράγοντες της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων, 

υποστηρίζουν ότι οι επενδυτικές εισηγήσεις που καταφέρνουν να επιβιώσουν στα 

πρώτα στάδια της εξέτασης και τελικά υποβάλλονται στην ανώτατη διοίκηση για 

έγκριση, έχουν μεγάλες πιθανότητες να γίνουν αποδεκτές. Η επενδυτική πρόταση 

που κερδίζει την υποστήριξη της επιχείρησης και φαίνεται να ταιριάζει με την 

στρατηγική και την οργάνωση της επιχείρησης είναι απίθανο τελικά να απορριφθεί. 

Επιπλέον, εάν μια επένδυση πρόκειται να υποβληθεί σε έλεγχο κατά την διάρκεια 

της υλοποίησης και λειτουργίας της οι ανώτεροι μάνστζερς μπορεί εύλογα να 

θεωρήσουν ότι όλοι οι υπολογισμοί που σχετίζονται με την εν λόγω επένδυση θα 

έχουν γίνει με περισσότερη προσοχή. Αυτό γενικά οδηγεί σε βελτίωση της 

πιθανότητας αποδοχής μιας αξιόλογης επενδυτικής πρότασης. Σχετικά με αυτό το 

θέμα, ο Joe Daleiden από τον όμιλο επιχειρήσεων Ameritech, συμμετέχοντας σε μια 

συζήτηση που είχε οργανώσει το περιοδικό Financial Management το 1989, 

παρουσίασε τις επιπτώσεις που είχε σε μια από τις εταιρίες του ομίλου η υιοθέτηση 

του ελέγχου των επενδύσεων7. Το απόσπασμα αυτό είχε ως εξής:

". . . νομίζω ότι to σπουδαιότερο σημείο όσον αφορά την βελτίωση των 

υπολογισμών, αλλά και το σύνολο της διαδικασίας προϋπολογισμού επενδύσεων 

πάγιου κεφαλαίου, είναι ο έλεγχος, η παρακολούθηση και η ιχνηλάτηση των 

επενδύσεων. Πρόσφατα, μια από τις εταιρίες μας υιοθέτησε μια επίσημη 

διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης των επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου . ..

Όταν η εταιρία ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει αυτή την διαδικασία ελέγχου και 

παρακολούθησης των επενδύσεων, ο προϋπολογισμός επενδύσεων πάγιου 

κεφαλαίου είχε ήδη υποβληθεί. Ωστόσο, η εταιρία ζήτησε από κάθε τμήμα να 

πάρει πίσω τις προτάσεις που είχε υποβάλλει και να τις επιστρέφει πάλι πίσω 

μόνον εφόσον θα έχει λάβει υπόψη το γεγονός ότι στο εξής κάθε επένδυση θα 
υποβάλλεται σε έλεγχο και παρακολούθηση, ενώ οι εισηγητές των επενδυτικών 

προτάσεων θα πρέπει να λογοδοτούν για τις πιθανές αποκλίσεις που θα 

παρουσιαστούν. Επτακόσιες επενδυτικές προτάσεις δεν επέστρεψαν ποτέ· απλά 

εξαφανίστηκαν. Πολλές από τις υπόλοιπες δε, περιείχαν σημαντικά χαμηλότερους 

υπολογισμούς συγκριτικά με πριν."

Συνοψίζοντας, η υιοθέτηση του ελέγχου των επενδύσεων μπορεί να αποτρέψει τα 

νεότερα στελέχη από το να προτείνουν νέες επενδύσεις, αλλά μπορεί όμως να 

οδηγήσει και σε επιβεβαίωση και επιβράβευση των επιτυχημένων επενδυτικών

7 Capital Budgeting, Panel Discussion on Corporate Investment [Συντονιστής: Weaver S. C. (Hershey Foods Corporation)· 
Ομάδα ομιλτρ·ών: Peters D. (E.G.&G.), Cason R. (E.I. DuPont DeNemours and Co.) και Daleiden J. (Ameritech)], Financial 
Management, Τόμος 18, N°l, Χειμώνας 1986, σελ. 10-17.
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Κ Κ Φ Α Λ A I Ο I 4 : ΕΛΚΙΤνΟΙ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΪΙΙ-ΩΝ ίΪΛΓΙΟΪ ΚεΦΛΑΛΙΟΪ

προτάσεων. Η τελική επίπτωση του ελέγχου των επενδύσεων στις κεφαλαιουχικές 

δαπάνες δεν είναι ξεκάθαρη και θα μπορούσε να εξαρτάται από την οργανωσιακή 

κουλτούρα της επιχείρησης π.χ. εάν οι επενδυτικές εισηγήσεις ακολουθούν την 

παραδοσιακή πορεία "από κάτω προς τα πάνω" (bottom up) ή εάν η πρόοδος 

ακολουθεί μια πορεία "από πάνω προς τα κάτω" (top down).

Στις επιχειρήσεις στις οποίες οι νέες επενδυτικές ιδέες γεννιούνται κυρίως σε υψηλά 

ιεραρχικά επίπεδα και στην συνέχεια διαχέονται προς τα κάτω στην ιεραρχία για 

λεπτομερή εξέταση, η εισαγωγή του ελέγχου των επενδύσεων μπορεί να έχει 

ελάχιστες επιπτώσεις στα επίπεδα των κεφαλαιουχικών δαπανών. Αυτοί οι οποίοι 

προετοιμάζουν τις περισσότερο λεπτομερείς εκτιμήσεις για τα κόστη και τα έσοδα 

των επενδυτικών προτάσεων, μπορεί να μην νιώθουν το αίσθημα της "κτήσης" 

(sense of ownership) για μια επένδυση σε τέτοιο βαθμό ώστε, ενόψει ενός 

επικείμενου ελέγχου της επένδυσης να επηρεαστούν υπερβολικά στις εκτιμήσεις 

τους.

Αντίθετα, στις επιχειρήσεις στις οποίες οι επενδυτικές εισηγήσεις ακολουθούν μια 

πορεία "από κάτω προς τα πάνω", είναι αυτό το έντονο αίσθημα της "κτήσης" (και 

η προσδοκώμενη ανταμοιβή) που υποκινεί τους μάνστζερς να επιδοθούν σε ένα 

είδος "επενδυτικού πρωταθλητισμού" (project championship). Σε μια τέτοια 

περίπτωση, οι εισηγητές επενδυτικών προτάσεων παραμένουν άγρυπνοι από την 

πιθανότητα ενός ελέγχου των επενδύσεών τους.

Το ενδεχόμενο να έχει η υιοθέτηση ελέγχου των επενδύσεων δυσάρεστες 

συνέπειες στις κεφαλαιουχικές δαπάνες έχει σημαντικές επιπτώσεις για την 

επιχειρησιακή στρατηγική και, κατά μια ευρύτερη έννοια, για ολόκληρη της 

μακροοικονομία.

ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
του Ελέγχου των Επενδύσεων * 1

Μερικοί από του πιθανούς λόγους που δικαιολογούν την υιοθέτηση του ελέγχου 

των επενδύσεων από μια επιχείρηση είναι οι εξής:

1. Ο έλεγχος των επενδύσεων θα μπορούσε να υιοθετηθεί ως απάντηση στην 

περίπτωση που η επιχείρηση διέρχεται κρίση η οποία ευθύνεται για την ύπαρξη 

μη ικανοποιητικών χρηματορροών και υψηλών πιέσεων στους 

προϋπολογισμούς επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, δίνοντας έτσι έμφαση στην 

απόκτηση μέγιστων αποδόσεων από περιορισμένους χρηματικούς πόρους. Στην 

περίπτωση αυτή, η υιοθέτηση του ελέγχου των επενδύσεων θα μπορούσε να
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συνδεθεί με μείωση των κεφαλαιουχικών δαπανών, αλλά κατά κανένα λόγω δεν 

θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ο ίδιος ο έλεγχος προκαλεί μια τέτοια μείωση.

2. 0 έλεγχος των επενδύσεων θα μπορούσε να εισαχθεί, ακολουθώντας μια 

μεγάλη στρατηγική ανασκόπηση η οποία οδήγησε μια επιχείρηση σε σημαντική 

επέκταση των επενδυτικών της δραστηριοτήτων. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, ο 

έλεγχος των επενδύσεων μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μέσο περιοδικής 

ανασκόπησης της επιτυχίας της νέας στρατηγικής κατεύθυνσης και εντοπισμού 

και άλλων στρατηγικών παραθύρων ευκαιρίας (strategic opportunity windows) 

που διανοίγονται από το νέο αυτό πρόγραμμα.

3. Μερικές επιχειρήσεις μπορεί να εισάγουν τον έλεγχο των επενδύσεων ως μέρος 

μιας γενικής αναθεώρησης των διοικητικών ελέγχων, δηλ. για να προωθήσουν 

την οργανωσιακή μάθηση. Πολλά στελέχη επιχειρήσεων δηλώνουν ότι, ενώ 

υπό τις παρούσες συνθήκες δεν διεξάγουν ελέγχους των επενδύσεων, 

πιστεύουν πως θα έπρεπε να κάνουν τέτοιου είδους ελέγχους. Πολλές από 

αυτές τις επιχειρήσεις θα καταφέρουν τελικά να υιοθετήσουν τον έλεγχο των 

επενδύσεων.

Οι λόγοι που μόλις αναφέραμε ανταποκρίνονται άμεσα στις βασικές λειτουργίες του 

ελέγχου των επενδύσεων όπως αυτές παρουσιάστηκαν νωρίτερα στο κεφάλαιο 

αυτό. Θα πρέπει ωστόσο να τονίσουνε ότι οι επιχειρήσεις μπορεί να διεξάγουν 

ελέγχους των επενδύσεών τους για διάφορους λόγους ανάλογα με τις συνθήκες 

υπό τις οποίες έγινε η υιοθέτηση αυτών των ελέγχων και τον προσανατολισμό και 

σκοπό αυτών των ελέγχων. Παρόλα αυτά, είναι δυνατό να υπάρξει σύνδεση 

ανάμεσα στην στρατηγική της επιχείρησης στους λόγους υιοθέτησης του ελέγχου 

των επενδύσεων και στον βαθμό επιτυχίας της υιοθέτησης αυτής.

Κατά την διεξαγωγή των ελέγχων των επενδύσεων θα πρέπει πάντα να λαμβάνουμε 

υπόψη μας και τις αλλαγές που γίνονται στο περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί 

η επιχείρηση. Αυτό αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην διεξαγωγή 

των ελέγχων των επενδύσεων. Επιπλέον, υπάρχουν στοιχεία που υποστηρίζουν ότι 

τα οφέλη που πηγάζουν από τους ελέγχους των επενδύσεων αποδεικνύεται ότι 

είναι περισσότερο σαφή κάτω από συνθήκες έντονων περιβαλλοντικών 

αναταραχών8. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι οι ικανοί μάνατζερς χρησιμοποιούν του 

ελέγχους των επενδύσεων μάλλον σαν ένα μηχανισμό εξερεύνησης της 

πολυπλοκότητας του περιβάλλοντος λειτουργίας της επιχείρησης (στο παρελθόν,

8 Neale C. W., The Benefits Derived from Post-Auditing Investment Projects, Omega, Τόμος 19, N° 2/3, 1991 {από το άρθρο 
Linkages between Investment Post-Auditing, Capital Expenditure and Corporate Strategy [Management Accounting (U. K.),
Τόμος 23, N° 4, Φεβρουάριος 1993, σελ. 20-22] του Neale C. W.}.
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στο παρόν και στο μέλλον), παρά σαν ένα τρόπο στενού ελέγχου των υπαρχόντων 

επενδύσεων.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ * 1

Στην προσπάθειά μας να δώσουμε έμφαση στις στρατηγικές εκφάνσεις της 

διαδικασίας ελέγχου των επενδύσεων, στο σημείο αστό κρίνουμε σκόπιμο να εξετά

σουμε τις σχέσεις της επιχειρησιακής στρατηγικής με τους λόγους υιοθέτησης του 

ελέγχου των επενδύσεων. Οι μορφές στρατηγικής που αναγνωρίζονται είναι οι 

εξής:

1. 0 υπερασπιστής (defender) κινείται σε έναν περιορισμένο χώρο όσον αφορά τα 

προϊόντα που παράγει και τις αγορές που εξυπηρετεί, ψάχνοντας σπάνια για 

νέες ευκαιρίες εκτός των ορίων αυτού του πεδίου. Τον απασχολεί η βελτίωση 

της αποδοτικότητας των υπαρχόντων λειτουργιών, δίνοντας έμφαση στην 

αποτελεσματική και αποδοτική διεκπεραίωση των καθηκόντων. Ο έλεγχος των 

επενδύσεων είναι πρωταρχικής σημασίας για τον υπερασπιστή, αφού τον 

θεωρεί ως ένα μέσο αυστηρού ελέγχου των υπαρχόντων επενδύσεων (project 

control oriented) και αξιολόγησης της αποδοτικότητας των μάνατζερς.

2. Ο αναζητητής(prospector) είναι ένας ακούραστος εξερευνητής νέων ευκαιριών. 

Ο σχεδιασμός του είναι προσανατολισμένος στον εντοπισμό προβλημάτων και 

δίνει έμφαση στην επαναπληροφόρηση από δοκιμαστικές ή πειραματικές ενέρ

γειες. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι αυτές που καθοδηγούνται από το μάρκετινγκ 

και την έρευνα και ανάπτυξη και δίνουν έμφαση στην αποτελεσμστικότητα της 

εκμετάλλευσης των ευκαιριών, όταν πρόκειται για αξιολόγηση της αποδοτικότη

τας των μάνατζερς. Ο αναζητητής είναι πιθανό να εισάγει τον έλεγχο των επεν

δύσεων σαν μέρος μιας διαδικασίας σχεδιασμένης για να εντοπίζει νέες στρατη

γικές ευκαιρίες ενώ το πρωταρχικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στην λήψη 

αποφάσεων και στον σχεδίασμά, δηλ. στον έλεγχο των συστημάτων μάλλον 

παρά στον έλεγχο συγκεκριμένων επενδύσεων (system control oriented).

3. Ο αναλυτής (analyzer) συνδυάζει τα χαρακτηριστικά του υπερασπιστή και του 

αναζητητή σε ηπιότερες αναλογίες. Επιδιώκει αποδοτικότητα των λειτουργιών 

και παρακολουθεί προσεκτικά τους ανταγωνιστές με σκοπό να εκμεταλλευτεί τα 

κενά που γεννιούνται στις υπάρχουσες αγορές. Ενώ ο αναζητητής προσμένει να 

απολαύσει τα πλεονεκτήματα από την εισαγωγή νέων καινοτομιών (first mover 

advantages), ο αναλυτής είναι πιο αποτελεσματικός στο να αναπτύσσει εκείνες
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ΣΧΗΜΑ
14-1

Η Μήτρα Κίνητρου Υιοθέτησης του Ελέγχου των
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (AMS MATRIX)

ΤΥΠΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤβΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΚΡΙΣΕΙΣ 
(ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΠΎΧΙΑΣ/ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ^
ww

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
(ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ)

^ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΠΎΧΙΑΣ/ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ

ΠΗΓΗ: Neale C. W., Linkages between Investment Post-Auditing, Capital Expenditure and Corporate Strategy, Management 
Accounting (U.K.), Τόμος 71, N° 4, Φεβρουάριος 1993, σελ. 22.

τις ικανότητες που χαρακτηρίζουν αυτόν που ακολουθεί τις καινοτομίες (second 

comer capabilities). Ενώ οι πιο σημαντικές λειτουργίες για τις επιχειρήσεις που 

ανήκουν στις κατηγορίες του υπερασπιστή και του αναζητητή είναι αντίστοιχα 

η χρηματοοικονομική/παραγωγή και μάρκετινγκ/έρευνα και ανάπτυξη, στις 

επιχειρήσεις του τύπου αναλυτή υπάρχει μια πιο ισορροπημένη σχέση ανάμεσα 

σ’ αυτές τις επιδράσεις.

4. Ο αντιδρών (reactor) είναι εκείνη η επιχείρηση η οποία στα τελευταία στάδια 

της παρακμής της και ελλείψει μια ξεκάθαρης στρατηγικής ανταποκρίνεται 

απλά σε κάθε πρόσκαιρη κρίση με τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορεί. 

Αυτή η παθητική στρατηγική αποδεικνύεται μη βιώσιμη μακροπρόθεσμα. 

Περιορίζοντας την προσοχή μας στις βιώσιμες μορφές στρατηγικής μπορούμε να 

φανταστούμε τις σχέσεις ανάμεσα στο κίνητρο υιοθέτησης του ελέγχου των επεν

δύσεων, στην πιθανή επιτυχία της λειτουργίας αυτού του ελέγχου και στον τύπο 

της στρατηγικής με την βοήθεια της απλής δομής που ονομάζεται μήτρα κινήτρου 

υιοθέτησης του ελέγχου των επενδύσεων/επιχειρησιακής στρατηγικής [adoption 

motive/strategy matrix, AMS matrix] και παρουσιάζεται στο Σχήμα 14-1.

Η επιτυχία της λειτουργία του ελέγχου των επενδύσεων εξαρτάται από το κατά 

πόσο ταιριάζουν το κίνητρο υιοθέτησης τέτοιων ελέγχων και ο τύπος της στρατηγι

κής. Όσο πιο επιθετική είναι μια στρατηγική, τόσο πιθανότερο είναι να δίνεται 

μεγαλύτερη έμφαση στον έλεγχο της λειτουργίας των υπαρχόντων επενδύσεων
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μάλλον παρά στην στρατηγική ανάλυση. Αντίθετα, όσο πιο κοντά βρίσκεται η 

στρατηγική στον τύπο του αναζητητή, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα 

επιτυχίας της λειτουργία των ελέγχων των επενδύσεων εάν αυτοί είναι 

προσανατολισμένοι προς την αξιολόγηση της στρατηγικής.

Θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι πιθανόν να μην είναι και τόσο εύκολη η κατάταξη 

των επιχειρήσεων στους τύπους στρατηγικής που αναφέραμε παραπάνω. Οι τρεις 

αυτές εναλλακτικές στρατηγικές αποτελούν τις ιδεώδεις μορφές μέσα από ένα 

συνεχές (continuum) στρατηγικών τύπων, και συνεπώς δεν αποτελούν το απόλυτο. 

Για παράδειγμα, η στρατηγική μιας επιχείρησης εξαρτάται και καθορίζεται από τον 

προσανατολισμό και των άλλων επιχειρήσεων που βρίσκονται μέσα στον 

βιομηχανικό κλάδο στον οποίο λειτουργεί η εν λόγω επιχείρηση, και επομένως η 

ταξινόμησή της θα πρέπει να γίνει σε σχέση με το γεγονός αυτό.

Ωστόσο, πολλές επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι αποκόμισαν σημαντικά οφέλη από 

την εφαρμογή ελέγχων στις επενδύσεις τους. Η απόλαυση αυτών των ωφελειών 

πιθανότατα βελτιώνεται εάν αυτοί που είναι πρόθυμοι να υιοθετήσουν τέτοιους 

ελέγχους διευκρινίσουν με σαφήνεια τα κίνητρα αυτής τους της πράξης. Η μήτρα 

AMS μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο μοντέλο ενθάρρυνσης των επιχειρήσεων 

που προτίθενται να υιοθετήσουν έλεγχο των επενδύσεών τους, να εξετάσουν 

προσεκτικότερα τους στόχους που επιδιώκουν με μια τέτοια υιοθέτηση καθώς και 

το κατά πόσο οι στόχοι αυτοί είναι συνεπείς με τις στρατηγικές τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η επιλογή της κατάλληλης επενδυτικής πρότασης προς υλοποίηση δεν θα πρέπει να 

αποτελεί τον επίλογο στην διαδικασία προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου 

κεφαλαίου. Αμέσως μετά το στάδιο της επιλογής, θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία 

το στάδιο του ελέγχου. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να θεωρηθεί ως η διαδικασία με 

την οποία επιχειρείται σύγκριση των πραγματικών (ex post) αποτελεσμάτων με τα 

επιθυμητά ή αναμενόμενα (ex ante) αποτελέσματα. Μ' άλλα λόγια, αυτό που μας 

ενδιαφέρει κατά το στάδιο του ελέγχου είναι η αξιολόγηση κατά τακτά και προδια

γεγραμμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. σε ετήσια βάση) του κατά πόσο η επένδυση 

που επιλέχθηκε προς υλοποίηση αποφέρει τα επιδιωκόμενα ή επιθυμητά κέρδη.

Το είδος της πληροφόρησης που απαιτείται κατά το στάδιο του ελέγχου εξαρτάται 

κατά μεγάλο βαθμό από τις διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή με

ταξύ των επενδυτικών προτάσεων. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιήθηκε η μέθο
δος της ΚΠΑ για την επιλογή μιας επενδυτικής πρότασης με σκοπό την επέκταση της
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ΠΙΝΑΚΑΣ
14-3

ΤΥΠΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΧ ΑΝΤΕ

Οικονομικά Μη Οικονομικά

Εξωτερικό Εσωτερικά Εξωτερικά Εσωτερικά

Επανεξέταση των 
διαδικασιών εκτίμησης 
της κατάστασης της 
οικονομίας και των 
τάσεων στις 
χρηματοπιστωτικές 
αγορές

Μελλοντικά επίπεδα για 
τον πληθωρισμό

Επανεξέταση των 
διαδικασιών υπολογισμού 
των χρηματορροών και 
του κινδύνου

Ανάλυση των 
προσδοκώμενων 
ωφελειών από την 
συνέχιση της λειτουργίας 
έναντι της εγκατάλειψης 
της επένδυσης

Επανεξέταση της 
μερισματικής πολιτικής ή 
της κεφαλαιακής δομής 
της επιχείρησης

Επανεξέταση του 
συστήματος 
παρακολούθησης του 
περιβάλλοντος, των 
τεχνολογικών 
επιτευγμάτων των 
ανταγωνιστών και των 
προβλημάτων που 
σχετίζονται με το 
εργατικό δυναμικό και τις 
πρώτες ύλες

Επανεξέταση των στόχων 
και/ή των στρατηγικών 
της επιχείρησης

Επανεξέταση των 
διαδικασιών 
προϋπολογισμού 
επενδύσεων πάγιου 
κεφαλαίου

Επανεξέταση του 
συστήματος αξιολόγησης 
και ανταμοιβής των 
μάνατζερς

EX POST

Οικονομικά Μη Οικονομικά

Εξωτερικά Εσωτερικά Εξωτερικά Εσωτερικά

Πραγματικές συνθήκες 
της οικονομίας και τάσεις 
χρηματοδότησης

Πραγματικές 
χρηματορροές και 
κίνδυνοι της επένδυσης

Πραγματικά τεχνολογικά 
επιτεύγματα των 
ανταγωνιστών

Αξιολόγηση και ανταμοιβή 
των μάνατζερς με βάση 
την απόδοση

Πραγματική απόδοση 
(κέρδη) των 
ανταγωνιστών

Πραγματικές σχέσεις 
εξάρτησης τόσο μεταξύ 
νέων επενδύσεων όσο και 
μεταξύ νέων και παλαιών 
επενδύσεων

Πραγματική κατάσταση 
στο τομέα του 
μάρκετινγκ, της 
παραγωγής και του 
εργατικού δυναμικού

Αλλαγές στην πολιτική 
της επιχείρησης ή άλλου 
είδους αλλαγές που 
επηρέασαν τις επενδύσεις 
σε πάγια περιουσιακά

Πραγματικό κόστος 
(ευκαιρίας) χρήσεως 
κεφαλαίου

Ζημίες προερχόμενες από 
δικαστικούς αγώνες

Δικαστικοί αγώνες ενάντια 
σε ανταγωνιστές

Πραγματικός
πληθωρισμός και ισοτιμίες 
ξένων νομισμάτων

στοιχεία

Χρόνος επανείσπραξης 
της αρχικής επενδυτικής 
εκροής

Πραγματικό λογιστικό 
ποσοστό απόδοσης

Πραγματικά επίπεδα για 
τον πληθωρισμό και τις 
ισοτιμίες των ξένων 
νομισμάτων

ΠΗΓΗ: Gordon L. Α. και Pinches G. Ε., Improving Capital Budgeting: A Decision Support System Approach, Reading, Mass.: Addison- 
Wesley Publishing Company, 1984, σελ. 39.

παραγωγικής δυναμικότητας ενός εργοστασίου, αυτό σημαίνει ότι διάφορα 

πληροφοριακά στοιχεία όπως οι χρηματορροές της επένδυσης, η αρχική επενδυτική 

χρηματική εκροή, το κόστος χρήσεως κεφαλαίου, καθώς και άλλα σχετικά στοιχεία 

θα πρέπει να συγκεντρωθούν αμέσως μετά την υλοποίηση της επένδυσης, φυσικά,
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η συλλογή τέτοιων πληροφοριών είναι ευκολότερη στην θεωρία παρά στην πράξη, 

ιδίως σε μεγάλες επιχειρήσεις στις οποίες σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή 

πραγματοποιείται ένας μεγάλος αριθμός επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, και όπου οι 

επενδύσεις μιας χρονικής περιόδου επικαλύπτονται με τις επενδύσεις άλλων χρονι

κών περιόδων. Ο διαχωρισμός των πραγματικών χρηματορροών μιας επένδυσης 

από τις χρηματορροές μιας άλλης επένδυσης είναι ένα σημαντικό και καθημερινό 

πρόβλημα στις μεγάλες επιχειρήσεις. Στο παράδειγμά μας που αφορά την επέκταση 

της παραγωγικής δυναμικότητας ενός εργοστασίου, το πρόβλημα αυτό είναι έντονα 

υπαρκτό. Πράγματι, από τις χρηματορροές που προέρχονται από τις παραγωγικές 

εγκαταστάσεις του εργοστασίου, πιθανόν να μην είναι εύκολο να διαχωριστούν οι 

χρηματορροές που οφείλονται στην νέα παραγωγική δυναμικότητα έναντι αυτών 

που οφείλονται στην παλιά. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι ένα σύστημα 

πληροφοριών που θα συλλέγει επί μονίμου βάσεως στοιχεία τα οποία θα διαθέτει 

έγκαιρα και άμεσα για διαγνωστικούς σκοπούς.

Από την στιγμή που θα συγκεντρωθούν όλα τα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία, θα 

πρέπει να αναλυθούν και να αιτιολογηθούν οι ενδεχόμενες ασυμφωνίες μεταξύ 

πραγματικών και αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, στην περίπτωση 

που παρατηρηθούν κάποιες διαφορές μεταξύ των πραγματικών και των αναμενόμ

ενων χρηματορροών, θα πρέπει να αναζητηθούν οι αιτίες ώστε να ληφθούν τα 

κατάλληλα μέτρα. Μερικές ερωτήσεις όπως οι ακόλουθες μπορούν να βοηθήσουν 

σημαντικά στην προσπάθεια ανεύρεσης των αιτιών: Διέφεραν οι παράγοντες του 

εξωτερικού περιβάλλοντος (όπως, λογουχάρη, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν) από 

τους προσδοκώμενους; Κατά πόσο η προβλεπόμενη ζήτηση υπερέβη, υπολείφθηκε 

ή ήταν σύμφωνη με την πραγματική ζήτηση της αγοράς; Ήταν τα κόστη υλοποίη

σης της επένδυσης υψηλότερα, χαμηλότερα ή σύμφωνα με τα αναμενόμενα;

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 14-3, τα πληροφοριακά στοιχεία που χρειάζονται 

κατά το στάδιο του ελέγχου μπορεί να είναι τόσο οικονομικά όσο και μη οικονομικά 

Η ευρύτητα που χαρακτηρίζει το είδος των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για 

το στάδιο του ελέγχου εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από τις στενές σχέσεις αλληλε

ξάρτησης της συνολικής στρατηγικής, της διαδικασίας προϋπολογισμού επενδύσε

ων πάγιου κεφαλαίου και του συστήματος αξιολόγησης/παροχής κινήτρων της 

επιχείρησης.
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υσιαστική πρόοδος έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στην 

διαχείριση του κεφαλαιακού προϋπολογισμού, τόσο σε θεωρητι

κό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Από θεωρητική σκοπιά, οι 

διάφορες τεχνικές ενσωμάτωσης του κινδύνου στην διαδικασία 

προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου βελτιώνονται και εμπλουτί

ζονται με γρήγορους ρυθμούς. Ακόμη, τα δυνατά και αδύνατα σημεία του 

μοντέλου αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων1 (capital asset pricing model, 

CAPM) και, σε μικρότερο βαθμό, της θεωρίας της αντισταθμιστικής 

αποτίμησης κεφαλαιακών αγαθών (arbitrage pricing theory, APT) είναι 

γνωστά. Επιπλέον, πρόοδος έχει γίνει και στο πεδίο εφαρμογής της θεωρίας 

αποτίμησης των δικαιωμάτων επιλογής (option pricing theory, OPT). Από 

πρακτική σκοπιά, η χρήση εκλεπτυσμένων τεχνικών προϋπολογισμού επεν

δύσεων πάγιου κεφαλαίου έχει γνωρίσει ευρεία διάδοση. Το ενδιαφέρον τώ

ρα στρέφεται στις χρηματορροές, στις επιπτώσεις της απόσβεσης και στις 
φορολογικές ωφέλειες ή ελαφρύνσεις, στο κόστος ευκαιρίας και τον ρόλο 

που διαδραματίζουν οι επιπλέον (incremental) χρηματορροές. Οι επιχειρή

σεις επίσης είναι διατεθειμένες να αποδεχτούν πλέον το γεγονός ότι διαφο

ρετικές επενδυτικές προτάσεις, κατηγορίες επενδύσεων ή επιχειρησιακές 

μονάδες, εκτίθενται σε διαφορετικούς βαθμούς κινδύνου, και συνεπώς θα 

πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές ώστε να ληφθούν υπόψη 

αυτές οι διαφορές.

Ενώ η βελτίωση αυτή βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη, υπάρχουν άφθονα

1 Myers S. C. και Turnbull S. Μ., Capital Budgeting and the Capital Asset Pricing Model: Good News and Bad News, 
Journal of Finance, Μάιος 1977, σελ. 321-336 [από το βιβλίο Financial Analysis and Planning: A Book of Readings 
(Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1983, σελ. 267-279) του Lee C. F.].
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στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι ειδικοί στα χρηματοοικονομικά έχουν υιοθετήσει 

μια μυωπική στάση απέναντι στην διαδικασία προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου 

κεφαλαίου. Η μεγαλύτερη παράλειψη των ακαδημαϊκών οφείλεται στο υπερβολικό 

ενδιαφέρον που επιδεικνύουν για το στάδιο της επιλογής και στον αποκλεισμό των 

σταδίων αναγνώρισης, ανάπτυξης και ελέγχου. Επίσης πολύ μικρή προσοχή έχει 

δοθεί στην αλληλεπίδραση του στρατηγικού σχεδιασμού με την διαχείριση του 

κεφαλαιακού προϋπολογισμού, ενώ οι ακαδημαϊκοί δείχνουν να αγνοούν τις πληρο

φοριακές απαιτήσεις για την διαμόρφωση των χρηματορροών, θεωρώντας τα ως 

δεδομένα. Αυτή πιθανότατα είναι και η αιτία που οι ακαδημαϊκοί έχουν εστιάσει το 

ενδιαφέρον τους στην ανάπτυξη πολλών διαφορετικών τεχνικών χειρισμού του κιν

δύνου. Ωστόσο, καμιά από αυτές τις τεχνικές δεν έχει πολλούς οπαδούς στην πρά

ξη. Τέλος ο ρόλος του ελέγχου κατά την διάρκεια λειτουργίας μιας επένδυσης 

(post-audit) δεν έχει τύχει της ανάλογης με την σπουδαιότητά του προσοχής από 

τους ακαδημαϊκούς κύκλους. Η υπερβολική έμφαση που δίδεται στο στάδιο της 

επιλογής είναι αποτέλεσμα της μυωπικής στάσης αναφορικά με το πώς εξελίσσεται 

στην πραγματικότητα η διαδικασία προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφα

λαίου.

Οι μάνατζερς από την άλλη πλευρά, έχουν να επιδείξουν μια εξίσου μυωπική 

στάση. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς γνωρίζουν τις διάφορες 

φάσεις από τις οποίες περνά η διαδικασία προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου 

κεφαλαίου, οι σχέσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών των σταδίων δεν 

αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Έτσι, οι στρατηγικοί στόχοι υιοθετούνται χωρίς 

να εξεταστούν τα σημεία επαφής τους με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την 

λήψη μεταγενέστερων επενδυτικών αποφάσεων. Κατά παρόμοιο τρόπο, πολύ 

συχνά τα συστήματα πληροφοριών των επιχειρήσεων σχεδιάζονται από λογιστές ή 

από ειδικούς σε διοικητικά πληροφοριακά συστήματα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη 

οι απαιτήσεις για την υποστήριξη μιας αποτελεσματικής διαδικασία προϋπολογισμού 

επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου. Ενώ πολλοί μάνατζερς είναι εξοικειωμένοι με τις 

εκλεπτυσμένες και πολύπλοκες τεχνικές προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου 

κεφαλαίου, οι διαφορές και ασυμφωνίες που υπάρχουν σχετικά με την κατανόηση 

της χρηματοοικονομικής θεωρίας είναι τρομακτικές. Τέλος ένα από τα κρισιμότερα 

αδύνατα σημεία προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου σε πρακτικό επί

πεδο, είναι η αποτυχία σχεδιασμού ενός τέτοιου συστήματος αξιολόγησης ανταμοι

βής και επιβολής κυρώσεων στους μάνατζερς που να συμπληρώνει την λειτουργία 

προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου μιας επιχείρησης. Πολύ συχνά ο έ-
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λεγχος των επενδύσεων γίνεται με βάση διάφορα λογιστικά κριτήρια, όπως είναι, 

π.χ., τα κέρδη ανά μετοχή, η συνεισφορά στα κέρδη, το μερίδιο της αγοράς, τα ο

ποία έχουν βραχυπρόθεσμη αξία και δεν είναι συμβατά με τον μακροπρόθεσμο στο- 

χο των επιχειρήσεων. Η μυωπική αυτή στάση απέναντι στην διαδικασία προϋπολο

γισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου κάνει πολλούς μάνατζερς να αντιμετωπίζουν 

την ανάλυση επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου ως ένα πρόβλημα δημιουργίας των 

"σωστών αριθμών" ώστε να γίνει αποδεκτή η επενδυτική τους πρόταση. Δυστυχώς 

συχνά αυτοί οι μάνατζερς ανταμείβονται γι’ αυτή τους την λανθασμένη προσέγγιση 

στο πρόβλημα της ανάλυση επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου.

Έχοντας λοιπόν διαγνώσει την ύπαρξη αυτής της μυωπικής στάσης των επιχειρήσε

ων και των ακαδημαϊκών απέναντι στην διαδικασία προϋπολογισμού επενδύσεων 

πάγιου κεφαλαίου, παρουσιάζουμε τις εξής προτάσεις2:

• Οι ακαδημαϊκοί πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να 

προσεγγίσουν αποτελεσματικά την επιχειρηματική κοινότητα, με σκοπό να 

διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με το πώς λαμβάνονται στην πράξη οι 

στρατηγικές αποφάσεις και οι αποφάσεις προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου 

κεφαλαίου.

• Τόσο οι ακαδημαϊκοί όσο και οι επιχειρήσεις πρέπει να εστιάσουν πολύ περισσό

τερο την προσοχή τους σε ολόκληρη την διαδικασία προϋπολογισμού επενδύ

σεων πάγιου κεφαλαίου, και όχι σχεδόν αποκλειστικά στο στάδιο επιλογής.

• Η επιχειρηματική κοινότητα πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο προσδιορισμός των 

στρατηγικών στόχων, ο προϋπολογισμός επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου και το 

σύστημα ανταμοιβής επιβολής κυρώσεων και αξιολόγησης των μάνατζερς 

βρίσκονται σε συμφωνία.

• Και οι δύο πλευρές πρέπει να συνεργαστούν αποτελεσματικά ώστε να 

ενθαρρυνθεί η έρευνα σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με τον 

προϋπολογισμό επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου στην πράξη (π.χ. ανάγκες για 

πληροφόρηση, μέτρηση του κινδύνου κ.ά.).

• Τέλος τα επιστημονικά οικονομικά περιοδικά πρέπει να διευρύνουν το πεδίο 

των θεμάτων που καλύπτουν ώστε να ενθαρρύνουν και να φιλοξενούν άρθρα 

που υιοθετούν μια ευρύτερη οπτική για τον προϋπολογισμό επενδύσεων πάγιου 

κεφαλαίου και δεν ασχολούνται μόνον με το στάδιο επιλογής της κατάλληλης 

επένδυσης.

2 Pinches G., Myopia, Capital Budgeting and Decision-Making, Financial Management, Τόμος 11, N° 3, Φθινόπωρο 1982, σελ. 16- 
17.

203



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Διαχείριση Του

Κεφαλαιακού

Προϋπολογισμού

Κεφαλαίο 16
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
Επενδυπκες Στρατηγικές και Ανταγωνισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΐ8
Ενσωμάτωση της Στρατηγικής στον

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

με την Διαδικασία της Αναλγπκη Ιεράρχησης
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ι επενδυτικές αποφάσεις που αφορούν την διαχείριση του κεφαλαιακού 

προϋπολογισμού μιας επιχείρησης θα πρέπει να λαμβάνονται μέσα στα 

πλαίσια των συνολικών στόχων που έχει θέσει η επιχείρηση. Συνεπώς 

επενδυτικές αποφάσεις για την προσθήκη μιας νέα γραμμής προϊόντων ή 

την απόκτηση ενός μηχανήματος δεν θα πρέπει να λαμβάνονται απλά και μόνον με 

βάση την ανάλυση κόστους/οφέλους (cost/benefit analysis) που σχετίζεται με την 

επένδυση. Τουναντίον, κάθε επενδυτική απόφαση θα πρέπει να εξετάζεται στα 

πλαίσια των μακροπρόθεσμων σχεδίων της επιχείρησης.

Η διοίκηση της επιχείρησης θα πρέπει να αναπτύσσει τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 

μακροπρόθεσμα στρατηγικά σχέδια. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο, όπως φαίνεται και 

από το Σχήμα V-1, η διαχείριση του κεφαλαιακού προϋπολογισμού αποτελεί απει

κόνιση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της επιχείρησης.

Καταστρώνοντας την μακροπρόθεσμη στρατηγική της επιχείρησης η διοίκηση 

σκέπτεται την μορφή που επιθυμεί να έχει η επιχείρηση σε κάποιον συγκεκριμένο 

μελλοντικό χρόνο, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει όλους εκείνους τους πόρους του 

εσωτερικού της περιβάλλοντος τους οποίους θα επιθυμούσε να αποκτήσει η 

επιχείρηση, όπως μέγεθος δραστηριότητες φήμη, και συγκεκριμένες ικανότητες 

και δεξιότητες των μάνατζερς και ολόκληρου του εργατικού προσωπικού.

Τα μακροπρόθεσμα σχέδια μιας επιχείρησης είναι, κατ' ανάγκη, λιγότερο ακριβή και 

σαφή απ' ότι είναι τα βραχυπρόθεσμα σχέδια, ενώ ένα μεγάλο μέρος του 

στρατηγικού σχεδιασμού μπορεί να έχει την μορφή της πολιτικής της τακτικής ή 

των γενικών κατευθυντήριων γραμμών. Το σπουδαιότερο χαρακτηριστικό ενός 

τέτοιου σχεδιασμού είναι η χάραξη πορείας δηλ. ο προσδιορισμός του κλάδου ή 

των κλάδων όπου η επιχείρηση προσδοκά να λειτουργήσει, του είδους των 

προϊόντων που θα πρέπει να παράγει και να πουλά, και τέλος των πελατών προς 

τους οποίους η θα στραφεί.
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ΣΧΗΜΑ
V-1

01 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΗΓΉ: Gordon L A. and Pinches G. E., Improving Capital Budgeting: A Decision Support System Approach, Reading, Mass.: Addison- 
Wesley Publishing Company, 1984, σελ. 16-17.
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Στην εδραίωση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της, η επιχείρηση πρέπει να κα

τανοήσει το εξωτερικό της περιβάλλον και να καθορίσει τους πόρους του εσωτερι

κού της περιβάλλοντος. Επιπλέον, θα πρέπει να παρακολουθεί σε μόνιμη βάση τόσο 

το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό της περιβάλλον, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η α

πρόσκοπτη εκτέλεση της στρατηγικής της. Οποιαδήποτε αλλαγή τόσο στο περιβάλ

λον της επιχείρησης όσο και στους πόρους της θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην 

στρατηγική. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η μακροπρόθεσμη στρατηγική είναι μια 

δυναμική διαδικασία καθώς η επιχείρηση εξελίσσεται μέσα στον χρόνο1.

Στο πέμπτο και τελευταίο Μέρος της παρούσας εργασίας θα ασχοληθούμε με τις 

στρατηγικές διαστάσεις του κεφαλαιακού προϋπολογισμού μιας επιχείρησης.

Στο 16° Κεφάλαιο θα διαγνώσουμε την ύπαρξη ενός χάσματος ανάμεσα στην 

χρηματοοικονομική θεωρία και την στρατηγική. Θα συζητήσουμε τα σημαντικότερα 

μειονεκτήματα που φέρει η χρηματοοικονομική ανάλυση των επενδύσεων από την 

σκοπιά του στρατηγικού σχεδιασμού, θα δώσουμε έμφαση στη θεωρία αποτίμησης 

των δικαιωμάτων επιλογής ως ένα αποτελεσματικό μέσο αξιολόγησης των 

στρατηγικών επενδύσεων και θα τονίσουμε την αναγκαιότητα συμφιλίωσης της 

χρηματοοικονομικής θεωρίας με τον στρατηγικό σχεδίασμά.

Το 17° Κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην στρατηγική ανταγωνισμού της επιχείρησης 

και στην σπουδαιότητά της για μια βιώσιμη διαχείριση του κεφαλαιακού προϋπολο

γισμού. Η έρευνα του William Hall θα τεκμηριώσει την άποψη ότι η αποτελεσματική 

και ανταγωνιστική διαχείριση του κεφαλαιακού προϋπολογισμού αποτελεί το μυστι

κό της επιτυχίας μέσα σε ένα ευμετάβλητο και εχθρικό επιχειρησιακό περιβάλλον. 

Τέλος στο 18° Κεφάλαιο, σε μια προσπάθεια ενσωμάτωσης των στρατηγικών 

θεμάτων στην κατάρτιση του προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, θα 

αναπτύξουμε λεπτομερώς την διαδικασία της Αναλυτικής Ιεράρχησης του Thomas 

Saaty και τα οφέλη που αποκομίζει η επιχείρηση από την εφαρμογή της διαδικασίας 

αυτής στην διαχείριση του κεφαλαιακού της προϋπολογισμού.

1 Grossman S. D. και Lindhe R., The Relationship Between Long-Term Strategy and Capital Budgeting, The Journal of Business 
Strategy, Τόμος 5, N° 2, Φθινόπωρο 1984, σελ. 103.
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
και Στρατηγικός Σχεδιαςμος: 
Σχεςεις και Αντιπαραθέσεις

στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με το πώςβα δεσμευθούν 

οι πόροι μιας επιχείρησης σε μια σειρά επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. Η χρηματοοικονομική πλευρά του στρατηγικού 

σχεδιασμού ασχολείται με τον καταμερισμό ενός συγκεκριμένου πόρου της 

επιχείρησης, το κεφάλαιο.

Αναμφίβολα, η προσφορά της χρηματοοικονομικής θεωρίας είναι τεράστια 

όσον αφορά την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των κεφαλαιαγορών 

και την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης. Τα 

εργαλεία της χρηματοοικονομικής θεωρίας και ιδιαίτερα οι μέθοδοι των 

προεξοφλημένων χρηματορροών, χρησιμοποιούνται σε ευρεία κλίμακα. 

Παρόλα αυτά όμως η χρηματοοικονομική θεωρία έχει μικρή συμμετοχή, 

άρα και ελάχιστη επίδραση, στην διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού. 

Τρεις εξηγήσεις μπορούν να υπάρξουν για το αδιαμφισβήτητο χάσμα που 

υπάρχει ανάμεσα στην χρηματοοικονομική θεωρία και τον στρατηγικό 

σχεδίασμά:

• διαφορές στην γλώσσα και στην κουλτούρα·

• κακή χρήση της ανάλυσης των προεξοφλημένων χρηματορροών, και 

συνεπώς μη αποδοχή τους στον στρατηγικό σχεδίασμά-

• αποτυχία της ανάλυσης των προεξοφλημένων χρηματορροών στον 

στρατηγικό σχεδίασμά, ακόμη και όταν εφαρμόζεται ορθά-

• περιορισμοί και μειονεκτήματα των προεξοφλητικών μεθόδων από την 

πλευρά του στρατηγικού σχεδιασμού.

Επειδή και οι τέσσερις αυτές εκδοχές εξηγούν κατά ένα μεγάλο μέρος το 

χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στην χρηματοοικονομική θεωρία και τον στρα-
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τηγικό σχεδίασμά, στο 16° Κεφάλαιο θα ασχοληθούμε αναλυτικά με καθεμιά απ' 

αυτές. Επίσης, θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προοπτική εφαρμογής της 

θεωρίας αποτίμησης των δικαιωμάτων επιλογής (option pricing theory) στην 

διαχείριση του κεφαλαιακού προϋπολογισμού, και ως επί τω πλείστον στην 

περίπτωση επενδύσεων στρατηγικής σημασίας.

ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
των Επενδύσεων και τον Στρατηγικό Σχεδιαςμο

Οι βασικές έννοιες της χρηματοοικονομικής θεωρίας που σχετίζονται περισσότερο 

με τον στρατηγικό σχεδίασμά, είναι εκείνες που έχουν να κάνουν με τις αποφάσεις 

προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου των επιχειρήσεων.

Η χρηματοοικονομική θεωρία δίνει έμφαση στις χρηματορροές και στις αναμενόμε

νες αποδόσεις των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης. Οι επενδυτικές 

ευκαιρίες μιας επιχείρησης βρίσκονται σε συνεχή αντιπαραβολή και συγκρίνονται με 

τις αξίες (τίτλους, χρεόγραφα κ.λπ.) που οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν. Οι 

επενδυτές επενδύουν, ή επανεπενδύουν, χρήματα σε μια επιχείρηση, μόνον εάν η 

επιχείρηση αυτή καταφέρνει να διαχειριστεί πολύ καλύτερα απ' αυτούς τους ίδιους 

τα χρήματά τους λαμβάνοντας βέβαια υπόψη και το στοιχείο του κινδύνου.

Η χρηματοοικονομική θεωρία δεν θα πρέπει να εξοστρακίζεται από την προσήλωση 

σε λογιστικές μεταβλητές. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι μια επενδυτική 

πρόταση με θετική καθαρά παρούσα αξία (ΚΠΑ) φαίνεται να μειώνει αρκετά τα 

κέρδη ανά μετοχή (earnings per share) στα πρώτα στάδια της λειτουργίας της. Η 

χρηματοοικονομική θεωρία θα πρότεινε να προχωρήσουμε σταθερά, δείχνοντας 

εμπιστοσύνη στο γεγονός ότι οι επενδυτές προσπερνώντας την λογιστική, 
φαινομενική ζημία της επένδυσης θα διακρίνουν την πραγματική της αξία. 

Εμπειρικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι επενδυτές όντως μπορούν και διακρίνουν 

την πραγματική αξία μιας επένδυσης χωρίς να παρασύρονται από λογιστικούς 

δείκτες όπως είναι τα κέρδη ανά μετοχή του τελεσταίου τριμήνου ή έτους1.

Όλες αυτές οι βασικές έννοιες της χρηματοοικονομικής θεωρίας είναι απόλυτα 

συνεπείς με την σύγχρονη λειτουργία των κεφαλαιαγορών. Επιπλέον, φαίνεται ότι 

οι έννοιες αυτές γίνονται αποδεκτές τουλάχιστον κατά ένα μέρος από τις 

επιχειρήσεις: κάθε επιχείρηση θέτει ένα απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης που 

βασίζεται σε στοιχεία από την κεφαλαιαγορά, και χρησιμοποιεί τον γνωστό

1 Πράγματι, αν συνέβαινε κάπ τέτοιο, τότε όλες οι μετοχές θο διαπραγματεύονταν με βάση τον ίδιο πολλαπλασιαστή κερδών 
(price/eamings ratio, P/E).
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μαθηματικό τύπο της παρούσας αξίας για την προεξόφληση των χρηματορροών. Το 
ζήτημα λοιπόν δεν είναι εάν οι μάνστζερς αποδέχονται την χρηματοοικονομική 
θεωρία οττην διαχείριση του κεφαλαιακού προϋπολογισμού, αλλά γιατί δεν 
χρησιμοποιούν την θεωρία αυτή στον στρατηγικό σχεδίασμά.
0 προϋπολογισμός επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου είναι μια διαδικασία "από κάτω 

προς τα πάνω" (bottom-up process), και έχει σαν σκοπό την εύρεση και ανάληψη 

επενδύσεων που αξίζουν περισσότερο απ' ότι κοστίζουν.

Επένδυση είναι η στρατηγική απόφαση για δέσμευση κεφαλαίων σε μια επιχειρημα

τική δραστηριότητα. Φυσικά η διοίκηση δεν θα προχωρήσει στην ανάληψη της 

επένδυσης εάν δεν πειστεί ότι η αξία της επιχείρησης θα αυξηθεί, τουλάχιστον 

μέχρι του ποσού που δεσμεύτηκε στην επένδυση. Μ' άλλα λόγια υπάρχει ένας 

σιωπηρός υπολογισμός της ΚΠΑ.

Παρόλα αυτά, οι μάνατζερς που ασχολούνται με τον στρατηγικό σχεδίασμά φαίνε

ται ότι δεν χρησιμοποιούν τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Η στρατηγική 

και χρηματοοικονομική ανάλυση δεν είναι συμφιλιωμένες, ακόμα και όταν πρόκειται 

για την ίδια επενδυτική πρόταση. Όταν, για λόγους στρατηγικής σημασίας, αναλαμ

βάνονται επενδύσεις με μικρή ΚΠΑ, η χρηματοοικονομική ανάλυση ουσιαστικά 

εκτοπίζεται από την στρατηγική ανάλυση. Αντιστρόφως, επενδύσεις με εμφανώς 

υψηλές ΚΠΑ παρακάμπτονται αν δεν βρίσκονται σε συμφωνία με τους στρατηγι

κούς στόχους της επιχείρησης. Όταν χρηματοοικονομικές και στρατηγικές αναλύ

σεις δίνουν αντικρουόμενες απαντήσεις η ανωμαλία αυτή αντιμετωπίζεται σαν μια 

αναπόφευκτη πραγματικότητα, και όχι σαν μια ασυμφωνία που χρήζει συμφιλίωσης. 

Σε πολλές επιχειρήσεις η στρατηγική ανάλυση στρέφεται συχνά προς μεταβλητές 

(αριθμητικές ποσότητες) που η χρηματοοικονομική θεωρία τις θεωρεί άνευ σημασί

ας. Αυτό είναι άλλο ένα περιστατικό που στοιχειοθετεί το χάσμα. Για παράδειγμα:

• Οι μάνατζερς ανησυχούν για τον αντίκτυπο που έχει μια στρατηγική απόφαση 

στο λογιστικό ποσοστό απόδοσης (book rate of return) ή στα κέρδη ανά 

μετοχή. Ωστόσο, εάν είναι πεπεισμένοι ότι το επενδυτικό σχέδιο αυξάνει την 

αξία της επιχείρησης η επίπτωσή του στις λογιστικές αυτές μεταβλητές θα 

πρέπει να τους αφήνει αδιάφορους.

• Μερικοί μάνατζερς επιδιώκουν την διαφοροποίηση με σκοπό την μείωση του 

κινδύνου, έτσι όπως αυτοί τον αντιλαμβάνονται. Οι επενδυτές όμως 

αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο μιας επιχείρησης διαφορετικά. Στις κεφαλαιαγορές 

η διαφοροποίηση δεν κοστίζει και είναι εύκολο να την αποκτήσεις Όσοι 

επενδυτές επιθυμούν διαφοροποίηση, την αποκτούν από μόνοι τους. Η
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διαφοροποίηση μέσα σε μια επιχείρηση είναι περιττή και πλεονάζουσα· η αγορά 

δεν προτίθεται να πληρώσει παραπάνω γι' αστήν2.

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η χρηματοοικονομική θεωρία συχνά εξαιρείται από τον 

στρατηγικό σχεδίασμά, ενώ άλλοτε πάλι, δημιουργείται η εντύπωση ότι προσβλέπει 

στην επίτευξη στόχων, διαμετρικά αντίθετων από αυτούς της στρατηγικής 

ανάλυσης. Το πρόβλημα είναι να εξηγήσουμε το γιατί.

Δυο Κουλτούρες Απέναντι στο Ιδιο Πρόβλημα

Η χρηματοοικονομική θεωρία και ο στρατηγικός σχεδίασμά θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν σαν δύο διαφορετικές κουλτούρες αντιμέτωπες με το ίδιο πρόβλημα. 

Εάν οι διαφορές στη γλώσσα και στον τρόπο προσέγγιση των πραγμάτων αρκού- 

σαν για να εξηγήσουν το ασυμβίβαστο της χρηματοοικονομικής θεωρίας και του 

στρατηγικού σχεδιασμού, τότε θα ήταν εύκολο να γεφυρωθεί το χάσμα μέσω μιας 

καλύτερης επικοινωνίας και μιας ειλικρινούς προσπάθειας για συμφιλίωση.

Ας σκεφτούμε μερικά από τα ενδογενή προβλήματα των αναλύσεων των 

προεξοφλημένων χρηματορροών οι οποίες τυπικά εφαρμόζονται για ένα πλήθος 

επενδύσεων:

• Ακόμη και οι πιο λεπτομερείς αναλύσεις υπόκεινται σε τυχαία λάθη. Για 

παράδειγμα, υπάρχει 50% πιθανότητα, επενδυτικές προτάσεις που βρίσκονται 

στο όριο αποδοχής ή μη (border-line projects), να δώσουν θετική ΚΠΑ.

• Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προφυλαχθούν από τέτοια λάθη τα οποία 

προσβάλουν την επιλογή μιας επενδυτικής πρότασης.

• Οι έξυπνοι μάνατζερς συχνά εφαρμόζουν τον εξής έλεγχο. Γνωρίζουν ότι όλες 

οι επενδύσεις μακροπρόθεσμα έχουν ΚΠΑ ίση με το μηδέν μέσα σε ένα 

περιβάλλον ισορροπίας ανταγωνισμού. Έτσι, μια θετική ΚΠΑ θα πρέπει να 

εξηγηθεί είτε από μια βραχυχρόνια απόκλιση από την ισορροπία, είτε από 

κάποιο μόνιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Εάν καμία από τις δύο εξηγήσεις 

δεν ισχύει, τότε η θετική ΚΠΑ θεωρείται ύποπτη. Αντιστρόφως, μια αρνητική 

ΚΠΑ είναι επίσης ύποπτη εάν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή μια βραχυ

χρόνια απόκλιση από την ισορροπία ευνοούν την επένδυση.

Μ' άλλα λόγια, οι έξυπνοι μάνατζερς δεν αποδέχονται θετικές ή αρνητικές ΚΠΑ παρά 

μόνον εάν μπορούν να τις αιτιολογήσουν.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός βοηθά στην εφαρμογή ενός τέτοιου ελέγχου. Οι στρστη- * Ill

2 Brealey R. και Myers S., Principles of Corporate Finance (5n έκδοση), McGraw-Hill, 1996, ohA. 165.
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γικές αναλύσεις αναζητούν τυχόν ευκαιρίες μέσα στην αγορά (δηλ. αποκλίσεις από 

την ισορροπία) και προσπαθούν να αναγνωρίσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

της επιχείρησης.

Ωστόσο, η στρατηγική ανάλυση δεν προσφεύγει στον υπολογισμό της ΚΠΑ. Εάν μια 

επιχείρηση, εξετάζοντας μια επενδυτική πρόταση, εντοπίσει μια ευνοϊκή απόκλιση 

από την βραχυπρόθεσμη ισορροπία, ή ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τότε η 

επένδυση αυτή θα πρέπει να αναμένεται να αποφέρει κέρδη που θα ξεπερνούν το 

κόστος ευκαιρίας (δηλ. το κόστος κεφαλαίου). Δεν χρειάζεται να γίνει ο υπολογι

σμός της ΚΠΑ- οι μάνατζερς γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι η ΚΠΑ είναι θετική.

Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι, ακόμη και η στρατηγική ανάλυση υπόκειται συχνά σε 

τυχαία λάθη. Για παράδειγμα, λάθη μπορούν να γίνουν στον εντοπισμό των 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων ή των αγορών που δεν βρίσκονται σε ισορροπία. 

Έτσι, θα ήταν προτιμότερο να υπολογίζεται η ΚΠΑ ακόμη και από την στρατηγικούς 

αναλυτές τουλάχιστον σαν ένα είδος ελέγχου.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η στρατηγική και χρηματοοικονομική ανάλυση θα πρέπει 

να συμφιλιωθούν. Μερικές επιχειρήσεις κάνουν σημαντικές προσπάθειες προς αυτή 

την κατεύθυνση. Αυτό υπονοεί ότι το χάσμα μεταξύ στρατηγικού σχεδιασμού και 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης δεν μπορεί να εξηγηθεί με την απλή παραδοχή "δύο 

κουλτούρες ένα πρόβλημα".

Κακή Χρηςη της Χρηματοοικονομικής Θεωρίας

Το χάσμα μεταξύ στρατηγικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης ενδεχομένως 

οφείλεται σε κακή εφαρμογή της χρηματοοικονομικής θεωρίας. Μερικές επιχειρήσεις 

αποφεύγουν την χρήση της χρηματοοικονομικής θεωρίας στην ανάλυση των 

στρατηγικών επενδύσεων. Άλλες επιχειρήσεις πάλι καταβάλουν προσπάθειες προς 

αυτή την κατεύθυνση, αλλά πέφτουν σε λάθη.

Όπως είδαμε, σε πολλές επιχειρήσεις η ανάλυση προϋπολογισμού επενδύσεων 

πάγιου κεφαλαίου στρέφεται προς μεταβλητές οι οποίες σύμφωνα με την 

χρηματοοικονομική θεωρία, θα πρέπει να θεωρηθούν μη σχετικές με την ανάλυση. 

Έτσι, οι μάνατζερς ανησυχούν πρωτίστως για τις λογιστικές αποδόσεις των 

επενδύσεων ή για την επίδραση των επενδύσεων πάνω στα κέρδη ανά μετοχή. 

Ανησυχούν για την περίοδο επανείσπραξης ακόμη και για επενδύσεις που έχουν 

εμφανώς θετικές ΚΠΑ. Άλλοτε πάλι προσπαθούν να μειώσουν τον κίνδυνο μέσω 

διαφοροποίησης.
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Απομακρυνόμενοι από τις θεωρητικά ορθές μεθόδους αξιολόγησης των επεν

δύσεων, οι μάνατζερς συχνά θυσιάζουν την μακροπρόθεσμη ευμάρεια των επιχει- 

ρήσεών τους προς χάριν της βραχυπρόθεσμης απόδοσης κάνοντας έτσι τις επενδυ

τικές επιλογές αυθαίρετες ή μη προβλέψιμες. Ως αποτέλεσμα, με το πέρασμα του 

χρόνου, η ανάπτυξη γίνεται όλο και πιο απογοητευτική, το μερίδιο αγοράς αρχίζει 

να διαβρώνεται, το τεχνολογικό προβάδισμα χάνεται, κ.λπ.

Αυτή η μη χρηματοοικονομική προσέγγιση που συχνά υιοθετείται από την στρατη

γική ανάλυση, μπορεί να γίνεται πιθανόν ως μια προσπάθεια να ξεπεραστούν οι 

βραχυπρόθεσμοι ορίζοντες και η αυθαιρεσία της χρηματοοικονομική θεωρία· 

ιδιότητες που δεν είναι χαρακτηριστικές της θεωρίας αυτής αλλά που οφείλονται 

στην κακή εφαρμογή της. Μπορεί να είναι μια προσπάθεια επιστροφής στις βασικές 

αρχές της χρηματοοικονομικής θεωρίας. Παρόλα αυτά όμως σύμφωνα με την χρη

ματοοικονομική θεωρία, οι προεξοφλημένες χρηματορροές δεν θα έπρεπε, ως επί 

το πλείστον, να αποτρέπουν μια επιχείρηση από τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. 

Ωστόσο, τα τυπικά λάθη που γίνονται κατά την χρήση των μεθόδων των προεξο- 

φλημένων χρηματορροών, δημιουργούν μια αρνητική προδιάθεση για τις μακρόβιες 

επενδύσεις. Μερικά από αυτά τα λάθη είναι τα εξής:

^ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Οι επενδυτικές προτάσεις συχνά κατατάσσονται με κριτήριο το εσωτερικό ποσοστό 

απόδοσης και όχι την ΚΠΑ. Είναι ευκολότερο να κερδίσεις ένα υψηλότερο ποσοστό 

απόδοσης από μια μικρή επένδυση, με μικρή διάρκεια λειτουργικής ζωής. Στις 

επενδύσεις που είναι εντάσεως κεφαλαίου (capital intensive) και έχουν μεγάλη 

διάρκεια λειτουργικής ζωής υπάρχει η τάση να δίνονται χαμηλές θέσεις κατάταξης 
ακόμη και όταν η ΚΠΑ τους είναι σημαντικά υψηλή.

Η προτίμηση των επιχειρήσεων στην χρησιμοποίηση του εσωτερικού ποσοστού 

απόδοσης ως κριτήριο για την κατάταξη των επενδύσεων, οφείλεται κυρίως στο 

γεγονός ότι το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης εκφράζει το ποσοστό των 

αναμενόμενων αποδόσεων στα κεφάλαια που επενδύονται, πάντα με βάση την 

προεξόφληση των χρηματορροών. Οι επιχειρήσεις λοιπόν δείχνουν να προτιμούν το 

εσωτερικό ποσοστό απόδοσης επειδή πιθανόν πιστεύουν ότι δεν διαθέτουν 

ανεξάντλητα χρηματικά κεφάλια. Ωστόσο, οι περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες 

κάνουν στρατηγικό σχεδίασμά, έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις χρηματαγορές. Τα 

όρια που θέτει μια επιχείρηση στις κεφαλαιουχικές δαπάνες είναι συνήθως 

εσωτερικού χαρακτήρα μόνον και σκοπό έχουν να αποθαρρύνουν την αλόγιστη
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σπατάλη χρημάτων. Αλλά ακόμη και όταν μια επιχείρηση έχει περιορισμένες χρημα

τικές δεξαμενές (capital rationing), δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί το εσωτερικό 

ποσοστό απόδοσης για την κατάταξη των επενδυτικών προτάσεων που μελετά. 

Αντίθετα, θα πρέπει να χρησιμοποιεί το κριτήριο της ΚΠΑ ανά επενδυόμενη 

χρηματική μονάδα ή κάποιες από τις τεχνικές γραμμικού προγραμματισμού όταν οι 

κεφαλαιακοί πόροι είναι περιορισμένοι για περισσότερες από μια περιόδους3.

Ο IΙΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΡΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

Πολλές επιχειρήσεις χειρίζονται αντιφατικά τον πληθωρισμό στην προεξόφληση των 

χρηματορροών. Χρησιμοποιούνται υψηλά ονομαστικά ποσοστά προεξόφλησης, 

αλλά δεν προσαρμόζονται κατάλληλα οι χρηματορροές για τον μελλοντικό πληθω

ρισμό. Ως αποτέλεσμα, ένας πληθωρισμός που αυξάνει με γρήγορους ρυθμούς, 

κάνει τις μακρόβιες επενδύσεις να φαίνονται λιγότερο ελκυστικές ακόμη και όταν η 

πραγματική τους αξία παραμένει ανεπηρέαστη.

Ν ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΥΨΗΛΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

Μερικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν υπερβολικά υψηλά ποσοστά προεξόφλησης τα 

οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ακόμη και μετά από την κατάλ

ληλη προσαρμογή για τον πληθωρισμό. Αυτό το γεγονός μπορεί να είναι ενδεικτικό 

της άγνοιας των μάνατζερς σχετικά με το ποια είναι τα κανονικά ποσοστά απόδοσης 

στις κεφαλαιαγορές. Ακόμη:

• Προστίθενται ασφάλιστρα για κινδύνους (risk premiums) οι οποίοι μπορούν 

εύκολα να διαφοροποιηθούν στα χαρτοφυλάκια των μετόχων.

• Τα ποσοστά αυξάνονται για να εξισορροπήσουν την θετική προδιάθεση 

(optimistic bias) των μάνατζερς που εισηγούνται μια επενδυτική πρόταση. Η 

προσαρμογή αυτή οδηγεί στα σωστά αποτελέσματα μόνον στην περίπτωση που 

η θετική προδιάθεση αυξάνει γεωμετρικά με την περίοδο πρόβλεψης. Εάν δεν 

συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε καταδικάζονται τα επενδυτικά σχέδια με μεγάλη 

διάρκεια λειτουργικής ζωής.

• Μερικές επενδύσεις εμπεριέχουν ασυνήθιστα μεγάλο κίνδυνο κατά το ξεκίνημά 

τους ενώ, αφού ξεπεράσουν επιτυχώς το στάδιο της έναρξής ο κίνδυνός τους 

κυμαίνεται σε φυσιολογικά όρια. Έτσι λοιπόν, είναι εύκολο κάποιος να 

παρασυρθεί και να χαρακτηρίσει μια τέτοια επένδυση ως επένδυση υψηλού 

κινδύνου και να προσθέσει ένα ασφάλιστρο για τον κίνδυνο της έναρξης στο

3 Brealey R. και Myers S., Principles of Corporate Finance (5n έκδοση), McGraw-Hill, 1996, σελ. 102-103.
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ποσοστό προεξόφλησης όλων των μελλοντικών χρηματορροών. Αυτό όμως 

είναι λάθος γιατί κατ' αυτόν τον τρόπο ευνοούνται οι ασφαλείς επενδύσεις με 

μικρή διάρκεια λειτουργικής ζωής. Η σωστή απόφαση θα ήταν, να προστεθεί 

αυτό το ασφάλιστρο μόνον κατά την περίοδο έναρξης της επένδυσης.

Η ανάλυση των προεξοφλημένων χρηματορροών έχει επίσης και ένα άλλο ευαίσθη

το σημείο, οργανωσιακής φύσης αυτή τη φορά. Ο προϋπολογισμός επενδύσεων πά

γιου κεφαλαίου είναι όπως είπαμε μια "από κάτω προς τα πάνω" διαδικασία. Οι προ

τάσεις γεννιούνται στα μεσαία ιεραρχικά στρώματα και ξεκινούν μια πορεία — ή 

καλύτερα έναν αγώνα — επιβίωσης προς την κορυφή, ζητώντας την έγκριση από 

κάθε προϊστάμενη ιεραρχική βαθμίδα. Κατά την εξέλιξη αυτής της διαδικασίας δημι- 

ουργούνται συμμαχίες και συνασπισμοί, ενώ οι προβλέψεις των χρηματορροών 

"τροποποιούνται" ώστε να συμφωνούν με γνωστά και καθιερωμένα πρότυπα. Οι ει

σηγητές μιας επενδυτικής πρότασης θα πρέπει να έχουν, ανά πάσα στιγμή, έτοιμες 

τις κατάλληλες απαντήσεις ακόμα και για τις πιο απρόσμενες και προκλητικές ερω

τήσεις. Όσες από τις προτάσεις καταφέρουν να φτάσουν στην κορυφή, σημαίνει ότι 

ικανοποιούν και τις απαιτήσεις για κερδοφορία που έχουν τεθεί από την διοίκηση.

Αν υποθέσουμε ότι τα λάθη και οι προδιαθέσεις (biases) στην διαδικασίας προϋπο

λογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου καθιστούν πολύ δύσκολη για την ανώτατη 

διοίκηση την επαλήθευση των πραγματικών χρηματορροών, των κινδύνων και της 

παρούσας αξίας των επενδυτικών προτάσεων, τότε αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει 

γιατί οι επιχειρήσεις δεν προσπαθούν να συμφιλιώσουν τα αποτελέσματα του 

προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου με τις στρατηγικές αναλύσεις. 

Ωστόσο, αυτό δεν εξηγεί το λόγο για τον οποίο οι μάνατζερς που ασχολούνται με 

τον στρατηγικό σχεδίασμά δεν υπολογίζουν τις ΚΠΑ για λογαριασμό τους.

Αυτό που πρέπει να αναρωτηθούμε είναι εάν η ανώτατη διοίκηση, δηλ. τα στελέχη 

που παίρνουν στρατηγικές αποφάσεις κατανοούν την χρηματοοικονομική θεωρία 

αρκετά καλά ώστε να εφαρμόζουν τις μεθόδους των προεξοφλημένων καθαρών 

χρηματορροών αποτελεσματικά. Αν και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι καταλαβαίνουν 

το αριθμητικό και υπολογιστικό μέρος αυτών των μεθόδων, δεν είναι καθόλου 

σίγουρο εάν κατανοούν την λογική και το σκεπτικό τους σε τέτοιο βάθος ώστε να 

τις εμπιστεύονται ή να τις χρησιμοποιούν χωρίς λάθη.

Μπορεί ίσως να μην είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τον τρόπο που λειτουργούν οι 

κεφαλαιαγορές ώστε να μπορούν κατ' επέκταση να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά 

τα στοιχεία και την πληροφόρηση που προέρχεται από αυτές τις αγορές. Η ευρέως 

διαδεδομένη εφαρμογή υπερβολικά υψηλών ποσοστών προεξόφλησης είναι πιθανό
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τατα ένα σύμπτωμα αυτής της αδυναμίας.

Τέλος, πολλοί μάνατζερς δείχνουν να μην εμπιστεύονται τα χρηματιστήρια αξιών 

λόγω της αστάθειάς τους η οποία τους κάνει να νιώθουν νευρικότητα, παρά το 

γεγονός ότι η ευμεταβλητότητα είναι ένα φυσιολογικό χαρακτηριστικό των υγιών 

αγορών. Μπορεί ίσως να είναι ευκολότερο γι' αυτούς να υποτιμούν την επιτηδευμέ

νη και πολύπλοκη φύση των χρηματιστηρίων, από το να αποδέχονται την ετυμηγο

ρία τους αναφορικά με το πόσο καλά τα πηγαίνει η επιχείρησή τους.

Τα Κενά της Χρηματοοικονομικής Θεωρίας

Ας θεωρήσουμε μια επιχείρηση η οποία κατανοεί την χρηματοοικονομική θεωρία, 

εφαρμόζει τις μεθόδους προεξόφλησης των χρηματορροών σωστά και έχει ξεπερά- 

σει τα ανθρώπινα και οργανωσιακά προβλήματα που επηρεάζουν τις χρηματορροές 

και τα ποσοστά προεξόφλησης. Σ' αυτή την επιχείρηση, αν οι εκτιμήσεις της ΚΠΑ 

για στρατηγικές επενδύσεις έχουν γίνει με προσοχή, τότε θα πρέπει να προσφέρουν 

σημαντική βοήθεια στην λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Παρόλα αυτά όμως είναι 

αμφίβολο το κατά πόσο αυτές οι ΚΠΑ καταφέρνουν πάντοτε να συλλαμβάνουν και 

να περιγράφουν τις στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης.

Στην πραγματικότητα, υπάρχουν κενά στην συνήθη εφαρμογή της χρηματο

οικονομικής θεωρίας τα οποία δεν είναι απαραιτήτως εγγενή αυτής της θεωρίας. 

Μπορούν να καλυφθούν με νέες προσεγγίσεις για την αξιολόγηση. Εάν όμως τα 

κενά αυτά είναι εγγενή, τότε η επιχείρηση θα χρειαστεί κάτι περισσότερο από μια 

απλή και ευθεία μέθοδο προεξόφλησης των χρηματορροών.

Η εφαρμογή των προεξοφλημένων χρηματορροών αντιμετωπίζει τέσσερα σημαντι

κά προβλήματα:

• Υπολογισμός του ποσοστού προεξόφλησης.

• Υπολογισμός των μελλοντικών χρηματορροών της επένδυσης.

• Εκτίμηση των επιπτώσεων της επένδυσης στις χρηματορροές των άλλων 

επενδύσεων της επιχείρησης μέσα από τα διάφορα σημεία τομής και επαφής 

(cross-sectional links) μεταξύ των επενδύσεων.

• Εκτίμηση της επίδρασης της επένδυσης στις μελλοντικές επενδυτικές ευκαιρίες 

της επιχείρησης. Αυτές είναι οι χρονοσειριακές σχέσεις (time-series links) μετα

ξύ των επενδύσεων.

Τα πρώτα τρία προβλήματα, αν και δύσκολα, δεν είναι τόσο σοβαρά για την 

χρηματοοικονομική στρατηγική, όσο είναι το τέταρτο πρόβλημα.
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (II’ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)

0 υπολογισμός του κόστους κεφαλαίου είναι μια επίπονη διαδικασία, αφού αυτό 

αποτελεί ένα αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης εξαρτώμενο από πιθανότητες που 

καθορίζουν οι επενδυτές. Ωστόσο, διαθέτουμε επαρκή στοιχεία προηγούμενων 

ετών για μέσα ποσοστά απόδοσης σε κεφαλαιαγορές ή σε συγκεκριμένους επιχειρη

ματικούς τομείς. Τα κανονικά και ορθολογικά ποσοστά απόδοσης δεν εμπεριέχουν 

μακροπρόθεσμες τάσεις και μπορούν να υπολογιστούν εάν αποφευχθούν προφανείς 

παγίδες (όπως για παράδειγμα, εσφαλμένες προσαρμογές για τον κίνδυνο ή τον 

πληθωρισμό).

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΧΡΙ-ΙΜΑΤΟΡΡΟΩΝ

Είναι σχεδόν αδύνατος ο ακριβής υπολογισμός των χρηματορροών μιας επενδυτικής 

πρότασης. Εξάλλου, οι μέθοδοι των προεξοφλημένων χρηματορροών δεν απαιτούν 

ακριβείς προβλέψεις αλλά ακριβείς εκτιμήσεις του μέσου όρου όλων των πιθανών 

αποτελεσμάτων.

Οι μάνατζερς συχνά μπορούν και κάνουν λογικές αν και υποκειμενικές προβλέψεις 

όλων των μεταβλητών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι (λειτουργικά κόστη, ανάπτυξη 

της αγοράς μερίδιο της αγοράς κ.λπ.). Οι προβλέψεις αυτές γίνονται για το κοντινό 

μέλλον ή τουλάχιστον για τόσο μακριά στο μέλλον για όσο τους ενδιαφέρει. 

Ωστόσο, είναι δύσκολο για τους μάνατζερς με βάση τις γνώσεις τους να 

προβλέψουν χρηματορροές για μεγάλες χρονικές περιόδους π.χ. για εφτά ή και 

περισσότερα έτη. Αυτό συμβαίνει για διάφορους λόγους. Πρώτον, ζητείται από τους 

μάνατζερς να κοιτάξουν μέσα στο μακρινό μέλλον, κάτι για το οποίο δεν είναι 

ιδιαίτερα εξοικειωμένοι. Δεύτερον, ζητείται από τους μάνατζερς να εκφράσουν τις 

προβλέψεις τους σε λογιστικές μάλλον, παρά λειτουργικές μεταβλητές. Τρίτον, η 

ενσωμάτωση μακροοικονομικών μεταβλητών στις προβλέψεις αποδεικνύεται ίσως 

το πιο δύσκολο έργο. Ως αποτέλεσμα, μακροπρόθεσμες προβλέψεις συχνά καταλή

γουν να είναι μηχανιστικές αποτυπώσεις των βραχυπρόθεσμων τάσεων. Είναι 

εύκολο να παραβλέπει κανείς τις μακροπρόθεσμες πιέσεις και επιπτώσεις του 

ανταγωνισμού, του πληθωρισμού ή της τεχνολογικής εξέλιξης.

Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι η υιοθέτηση ενός νέου πλαισίου μέσα στο οποίο 

θα γίνεται η πρόβλεψη των λειτουργικών μεταβλητών και η μετάφρασή τους σε 

χρηματορροές και παρούσα αξία· ένα πλαίσιο το οποίο θα διευκολύνει τους 

μάνατζερς στην εφαρμογή της πρακτικής τους γνώσης και θα ενσωματώνει με 

σαφήνεια την πληροφόρηση τη σχετική με μακροοικονομικές μεταβλητές.
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Ν ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕΤΑΞΙ'
ΤΩΝ ΧΡΗΜΑ ΓΟΡΡΟΩΝ

Η ανίχνευση των σημείων τομής και αλληλεπίδρασης των επενδύσεων μιας 

επιχείρησης εμπεριέχει εγγενείς δυσκολίες. Το πρόβλημα μπορεί να γίνει εντονότερο 

όταν δεν γίνεται σωστά ο καθορισμός ή η οριοθέτηση των επενδύσεων στο σύνολο 

των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. 0 σαφής καθορισμός των διαφόρων 

μονάδων δραστηριοποίησης (business units) μιας επιχείρησης είναι ένα από τα 

μυστικά του επιτυχημένου στρατηγικού σχεδιασμού.

Όμως, τα προβλήματα αυτά, τα οποία συναντούνται στον υπολογισμό του επιπέδου 

κερδοφορίας, των μελλοντικών αποδόσεων και των σημείων επαφής των επενδύ

σεων, είναι αναπόφευκτα και βασανίζουν όλους τους μάνατζερς· ακόμα και αυτούς 

που δεν χρησιμοποιούν την χρηματοοικονομική θεωρία. Μ' άλλα λόγια, δεν αποκα

λύπτουν κάποια ατέλεια της χρηματοοικονομικής θεωρίας αφού κάθε θεωρία ή 

προσέγγιση αντιμετωπίζει τα προβλήματα αυτά. Συνεπώς δεν εξηγούν το κενό 

μεταξύ χρηματοοικονομικής θεωρίας και στρατηγικού σχεδιασμού.

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Το τέταρτο πρόβλημα, δηλαδή η σύνδεση των σημερινών επενδύσεων με τις 

ευκαιρίες που υπόσχεται το αύριο, είναι πολύ πιο δύσκολο.

Ας υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση προχωρά στην υλοποίηση μιας επενδυτικής πρό

τασης η οποία έχει αρνητική ΚΠΑ, με σκοπό να καταστήσει δυνατή την είσοδό της 

σε μια αγορά. Αργότερα, μια δεύτερη, κερδοφόρα αυτή την φορά, επένδυση θα 

χρησιμοποιηθεί ώστε να υποστηρίξει το τρέχον επενδυτικό εγχείρημα. Το δεύτερο 

στάδιο επένδυσης εξαρτάται από το πρώτο: αν η επιχείρηση μπορούσε να προχω

ρήσει στην δεύτερη επένδυση χωρίς να έχει προηγουμένως αναλάβει την πρώτη, 

τότε η μελλοντική ευκαιρία δεν θα έπρεπε να έχει αντίκτυπο στην τωρινή επενδυτι

κή απόφαση. Ωστόσο, εάν οι μελλοντικές ευκαιρίες εξαρτώνται από τις αποφάσεις 

του σήμερα, τότε υπάρχει μια χρονοσειριακή σχέση μεταξύ των δυο επενδύσεων.

Σε πρώτη ματιά, αυτό μπορεί να φαίνεται σαν ένα ακόμη πρόβλημα που δείχνει να 

επιλύεται με μια ορθή πρόβλεψη. Στην πραγματικότητα όμως δεν θα παίρναμε την 

σωστή απάντηση εάν υπολογίζαμε τις χρηματορροές και των δύο επενδύσεων και 

στη συνέχεια χρησιμοποιούσαμε προεξοφλημένες χρηματορροές για τον υπολογι

σμό της ΚΠΑ και των δυο επενδύσεων μαζί. Η εξήγηση έχει ως εξής:

Η δεύτερη επένδυση είναι ένα δικαίωμα επιλογής μεταξύ αγοράς ή πώλησης 

(option), και η χρήση των συνηθισμένων προεξοφλημένων χρηματορροών δεν αξι-
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ολογεϊ σωστά τέτοια δικαιώματα. Η δεύτερη επένδυση είναι ένα δικαίωμα αγοράς ή 

πώλησης διότι η επιχείρηση δεν έχει δεσμευθεί ότι θα την αναλάβει. Συγκεκριμένα, 

η επιχείρηση θα προχωρήσει στην δεύτερη επένδυση μόνον εάν πραγματοποιηθεί η 

πρώτη επένδυση και η αγορά εξακολουθεί να είναι ελκυστική. Αν το πρώτο επενδυ

τικό στάδιο αποτύχει, η επιχείρηση μπορεί να σταματήσει αμέσως μετά, έτσι ώστε 

να ανακόψει την ζημιά. Άρα, το πρώτο επενδυτικό στάδιο αποτελεί ουσιαστικά την 

αγορά ενός άϋλου αγαθού [δηλ. ενός δικαιώματος επιλογής (call option)], το οποίο 

είναι η προοπτική να προχωρήσει η επιχείρηση στο δεύτερο επενδυτικό στάδιο. Εάν 

η παρούσα αξία αυτού του δικαιώματος αντισταθμίζει την αρνητική ΚΠΑ της πρώ

της επένδυσης τότε η ανάληψη του πρώτου επενδυτικού σταδίου δικαιολογείται.

Τα Ορια της Ανάλυσης των 
Προεξοφλημενων Χρηματορροων

Ο επιμερισμός των κεφαλαίων μέσα σε μια επιχείρηση περιλαμβάνει την δαπάνη 

χρημάτων προς αναμονή μελλοντικών χρηματικών εισροών, οι οποίες θα πρέπει να 

είναι επαρκείς ώστε να δικαιολογείται η αρχική δαπάνη. Η διαδικασία αυτή περιλαμ

βάνει την εκτίμηση:

• του ύψους των κεφαλαίων που θα δεσμευθούν,

• του μεγέθους των χρηματορροών που θα δημιουργηθούν, και

• των χρονικών στιγμών που αναμένεται ότι αυτές οι χρηματορροές θα 

πραγματοποιηθούν.

Η μέθοδος των προεξοφλημένων χρηματορροών χρησιμοποιείται ευρύτατα για τον 

επιμερισμό των χρηματικών πόρων επειδή ακριβώς ενσωματώνει αυτές τις έννοιες.

Ο μηχανισμός της μεθόδου των προεξοφλημένων χρηματορροών είναι απλός και 

ευθύς. Αρχικά γίνεται πρόβλεψη των επιπλέον χρηματορροών μετά από φόρους 

(incremental after-tax cash flows) που αναμένεται να φέρει στην επιχείρηση μια 

προτεινόμενη επένδυση, και στην συνέχεια οι χρηματορροές αυτές προεξοφλούνται 

χρησιμοποιώντας ως συντελεστή προεξόφλησης το συνολικό κόστος κεφαλαίου της 

επιχείρησης4. Τέλος οι προεξοφλημένες χρηματικές εισροές συγκρίνονται με τις 

προεξοφλημένες χρηματικές εκροές που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της 

συγκεκριμένης επενδυτικής πρότασης. Σύμφωνα με τον κανόνα αποδοχής/απόρρι- 

ψης μιας επένδυσης με βάση την μέθοδο των προεξοφλημένων χρηματορροών, μια

4 Ωστόσο, όπως είδαμε και στο 2° Κεφάλαιο, η χρήση του συνολικού κόστους κεφαλαίου της επιχείρησης για την προεξόφληση των 
προβλεπόμενων χρηματορροών μιας επενδυτικής πρότασης, αρμόζει μόνον στην περίπτωση επενδύσεων που εμπεριέχουν κίνδυνο 
ίδιο με αυτόν της επιχείρησης. Έτσι, όταν προσδιορίζεται ο συντελεστής προεξόφλησης σε περιπτώσεις επενδύσεων με διαφορεπ- 
κό βαθμό κινδύνου από αυτόν της επιχείρησης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο ειδικός κίνδυνος της επένδυσης- δηλ. θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται υψηλότεροι συντελεστές προεξόφλησης για επενδύσεις που περικλείουν μεγαλύτερο κίνδυνο.
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επένδυση γίνεται αποδεκτή μόνον εάν οι χρηματικές εισροές της είναι ίσες ή ξεπερ

νούν τις χρηματικές της εκροές (δηλ. μόνον εάν η επένδυση έχει θετική ΚΠΑ5).

Οι μέθοδοι των προεξοφλημένων χρηματορροών βρίσκουν ευρεία εφαρμογή σε 

πολλές από τις δραστηριότητες που αυξάνουν την αξία μιας επιχείρησης:

• Δεν υπάρχουν προβλήματα στην χρήση των προεξοφλημένων χρηματορροών 

για την αξιολόγηση ασφαλών χρηματορροών χωρίς κίνδυνο, π.χ. χρηματορροές 

από χρηματοοικονομικές εκμισθώσεις (leases).

• Η προεξόφληση των χρηματορροών εφαρμόζεται χωρίς πρόβλημα στα "χρυσω

ρυχεία" (cash cows, βλέπε Σχήμα 11-1), δηλ. σε εκείνες τις μονάδες ή δραστη

ριότητες της επιχείρησης που δεν εμπερικλείουν κίνδυνο και η ύπαρξη ή διατή

ρηση των οποίων οφείλεται μάλλον στο γεγονός ότι φέρνουν στην επιχείρησης 

πολλά μετρητά, παρά στο ότι είναι ιδιαίτερης στρατηγική σημασίας.

• Οι μέθοδοι προεξόφλησης των χρηματορροών εφαρμόζονται επίσης σε επενδύ

σεις μηχανικής φύσεως (engineering investments), όπως π.χ. αντικατάσταση 

μηχανημάτων, όπου το σημαντικότερο όφελος προέρχεται από την μείωση του 

κόστους.

Συνοψίζοντας λοιπόν, η μέθοδος των προεξοφλημένων χρηματορροών είναι μια 

ευρύτατα αποδεκτή μέθοδος για τον επιμερισμό των κεφαλαιακών πόρων μέσα σε 

μια επιχείρηση, και αυτό γιατί λαμβάνει υπόψη της τις επιπλέον ή επιπρόσθετες 

χρηματορροές μιας επένδυσης μετά από φόρους και ενσωματώνει την χρονική αξία 

του χρήματος. Συνεπώς βοηθά στην σωστή λήψη επενδυτικών αποφάσεων όσον 

αφορά επενδύσεις ρουτίνας.

Ωστόσο, η μέθοδος των προεξοφλημένων χρηματορροών χαρακτηρίζεται από πολ

λούς περιορισμούς ενώ θα πρέπει να αποφεύγεται η εφαρμογή τους όταν πρόκειται 

για ειδικές ή εξαιρετικές επενδύσεις. Συγκεκριμένα:

• Οι μέθοδοι προεξόφλησης των χρηματορροών βοηθούν ελάχιστα στην 

αξιολόγηση λιγότερο απτών περιουσιακών στοιχείων (intangible assets) ή δρα

στηριοτήτων στρατηγικής σημασίας με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Γενι

κά, οι μέθοδοι αυτές δεν προσφέρουν ολοκληρωμένη εικόνα όταν πρόκειται για 

επιχειρηματικές δραστηριότητες στις οποίες κυριαρχεί η αξία του δικαιώματος 

επιλογής (option).

• Η εφαρμογή της προεξόφλησης των χρηματορροών δεν παρουσιάζει καμία 

χρησιμότητα στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης και αυτό διότι η αξία της

5 Δηλ. καθαρά παρούσα αξία (ΚΠΑ) aval η διαφορά μεταξύ της παρούσας αξίας των χρηματικών εισροών και της παρούσας αξίας 
των χρηματικών εκροών.
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έρευνας και ανάπτυξης ταυτίζεται περισσότερο με την αξία δικαιωμάτων αγοράς 

ή πώλησης (put/call option).

Στο σημείο αυτό αξίζει να σταθούμε στην περίπτωση των στρατηγικών επενδύσεων 

οι οποίες συνήθως χαρακτηρίζονται από μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες μπορούν να χωριστούν σε δαπάνες ρουτίνας και σε ειδι

κές ή εξαιρετικές δαπάνες. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ρουτίνας αφορούν έξοδα που 

απαιτούνται για την διατήρηση του παρόντος επιπέδου λειτουργιών της επιχείρησης 

και περιλαμβάνουν τόσο εντεταλμένες (υποχρεωτικές) επενδύσεις όσο και επενδύ

σεις με σκοπό την μείωση του κόστους. Η αναγκαιότητα των υποχρεωτικών επεν

δύσεων υπαγορεύεται από την εκάστοτε νομοθεσία. Τέτοιες επενδύσεις είναι οι ε

πενδύσεις που γίνονται για την μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος, για την 

εγγύηση της ασφάλειας των εργαζομένων στον εργασιακό χώρο, κ.λπ. Οι επενδύ

σεις που αποσκοπούν στην μείωση τους κόστους όπως π.χ. η αντικατάσταση ενός 

παλαιού και πλέον μη αποδοτικού μηχανήματος αποτελούν τις επενδύσεις στις ο

ποίες παραδοσιακά εφαρμόζεται η κλασσική διαδικασία προϋπολογισμού επενδύσε

ων πάγιου κεφαλαίου, η οποία πάντα καταλήγει σε μια απόφαση: αποδοχή ή 

απόρριψη.

Οι ειδικές κεφαλαιουχικές δαπάνες αφορούν έξοδα τα οποία, είτε λόγω του μεγέ

θους τους είτε λόγω της στρατηγικής τους σπουδαιότητας επηρεάζουν τα μακρο

πρόθεσμα ενδιαφέροντα της επιχείρησης όπως αύξηση της παραγωγικής δυναμικό

τητας ή είσοδος σε νέες αγορές. Οι ειδικές επενδυτικές δαπάνες δεν είναι τόσο ευ

θείς και απλές όσο είναι οι επενδύσεις ρουτίνας. Δεν αφορούν μια μοναδική επένδυ

ση, αλλά μια "αλληλουχία" επενδυτικών αποφάσεων μέσα στον χρόνο. Ως αποτέλε

σμα, οι επενδύσεις αυτές δεν είναι καθόλου εύκολο να αναλυθούν με επιστράτευση 

των παραδοσιακών τεχνικών διαχείρισης του κεφαλαιακού προϋπολογισμού. Η ου

σία αυτών των επενδυτικών αποφάσεων δεν είναι οι υπολογισμοί των προεξοφλη- 

μένων χρηματορροών, αλλά μάλλον βαθύτεροι παράγοντες όπως οι προβλέψεις 

της ζήτησης ο τεχνολογικός κίνδυνος οι αναμενόμενες αντιδράσεις των ανταγωνι

στών κ.ά., καθώς και η συνεπαγόμενη επίδραση αυτών των παραγόντων πάνω στις 

αναμενόμενες χρηματορροές της επένδυσης?. Συνεπώς η απόφαση που θα πρέπει 

να λάβει μια επιχείρηση σχετικά με την ανάληψη ή μη μιας τέτοιας επένδυσης δεν 

θα εξαρτηθεί τόσο από τα αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης όσο 

από τον βιομηχανικό κλάδο της επιχείρησης και τους παράγοντες ανταγωνισμού μέ- 6

6 Porter Μ. Ε., Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, New York N.Y.: The Free Press, 1980, 
oeA. 325.
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σα στον κλάδο αυτό. Επιπλέον, μια τέτοια απόφαση θα εξαρτιέται, κατά πάσα πιθα

νότητα, από λιγότερο απτές έννοιες όπως είναι, λογουχάρη, ο προβληματισμός 

σχετικά με το εάν η επιχείρηση διαθέτει το απαραίτητο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

ώστε να είναι σε θέση να αναλαμβάνει επενδύσεις που απολαμβάνουν θετικής ΚΠΑ. 

Για παράδειγμα, η παραδοσιακή χρηματοοικονομική ανάλυση μπορεί να υποδεικνύει 

την είσοδος μιας επιχείρησης σε μια νέα αγορά, επειδή ένα τέτοιο εγχείρημα συνο

δεύεται από θετική ΚΠΑ βασισμένη σε υποθετικές τιμές πώλησης και ζήτησης. Υπό 

αυτές τις προϋποθέσεις το επενδυτικό αυτό εγχείρημα δικαιολογείται απολύτως. 

Παρόλα αυτά όμως η ανάλυση είναι ατελής διότι δεν λαμβάνει υπόψη της τις πιθα

νές αντιδράσεις των υπαρχόντων επιχειρήσεων, αλλά ούτε και τις επιπτώσεις αυτής 

της νέας εισόδου στην ισορροπία των καμπύλών προσφοράς και ζήτησης του συ

γκεκριμένου βιομηχανικού κλάδου7. Μια πιθανή αντίδραση από κάποιον ανταγωνι

στή θα μπορούσε να είναι η μείωση των τιμών. Μια τέτοια κίνηση θα είχε δυσάρε

στες επιπτώσεις στις τιμές στα έσοδα και συνεπώς στις χρηματορροές που θα ανέ

μενε η επιχείρηση. Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι μείωση της αναμενό

μενης ΚΠΑ και τελικά μείωση της ελκυστικότητας της εν λόγω επένδυσης (δηλ. της 

εισόδου στην νέα αυτή αγορά).

Η παραδοσιακή ανάλυση των προεξοφλημένων χρηματορροών, ενώ αποτελεί μια 

δυναμική τεχνική για την εξέταση επενδύσεων ρουτίνας αποτυγχάνει στην περί

πτωση των ειδικών επενδύσεων επειδή οι επενδύσεις αυτές συνήθως συνδέονται 

άμεσα με την λήψη σημαντικών στρατηγικών επενδυτικών αποφάσεων. Συνεπώς 

οι αποφάσεις αυτές δεν προσφέρονται για εφαρμογή της παραδοσιακής χρηματο

οικονομικής ανάλυσης και θα πρέπει να αξιολογηθούν με βάση παράγοντες του 

βιομηχανικού κλάδου και του ανταγωνισμού. Αυτή είναι με άλλα λόγια η στρατηγι

κή διαχείριση του κεφαλαιακού προϋπολογισμού8 (strategic capital budgeting), 

αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο.

Πάνω στο ίδιο θέμα, και σχετικά με την χρησιμότητα και τους περιορισμούς των 

προεξοφλητικών μεθόδων στην ανάλυση των επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, οι 

Liberatore, Monahan και Stout τονίζουν ότι η αποκλειστική χρήση των προεξοφλη

τικών μεθόδων στην διαχείριση του κεφαλαιακού προϋπολογισμού δέχεται έντονη 

κριτική, λόγω της αδυναμίας αυτών των μεθόδων να χειριστούν τα ποιοτικά και λι

γότερο απτά οφέλη των επενδύσεων και να συνδέσουν άμεσα και επίσημα τις απο

7 Porter Μ. Ε., Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, New York N.Y.: The Free Press, 1980, 
σελ. 341.

0 Rizzi J., Capital Budgeting: Unking Financial Analysis to Corporate Strategy, The Journal of Business Strategy, Τόμος 4, N° 4, 
Ανοιξη 1984, ΟΕλ. 81-82.
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φάσεις προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου με την επιχειρησιακή στρα

τηγική9.

Σύμφωνα με τους Mukherjee και Henderson, οι τέσσερις κυριότεροι περιορισμοί 

των μεθόδων των προεξοφλημένων χρηματορροών είναι:

• η αδυναμία τους να συλλάβουν τον ρόλο που παίζει η οργανωσιακή δομή της 

επιχείρησης και η συμπεριφορά των εργαζομένων της στην διαδικασία λήψης 

των επενδυτικών της αποφάσεων,

• η αποτυχία τους να ενσωματώσουν την στάση των μάνατζερς απέναντι στον 

κίνδυνο,

• οι δυσκολίες στην εφαρμογή τους, κυρίως λόγω των μη ρεαλιστικών υποθέσε

ων αναφορικά με την διαθεσιμότητα όλων των απαραίτητων στοιχείων, και

• η αδυναμία τους να ενσωματώσουν θέματα στρατηγικής στις επενδυτικές απο

φάσεις που λαμβάνονται από την επιχείρηση10.

Αυτοί είναι και μερικοί από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους πολλοί 

συγγραφείς θέτουν υπό αμφισβήτηση την αποκλειστική χρήση των προεξοφλη

τικών μεθόδων στην αξιολόγηση των επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου. Αυτό που 

απαιτείται λοιπόν είναι μια νέα και διαφορετική προσέγγιση που να βοηθά στην 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και να εγγυάται ταυτόχρονα την σύνδεση των 

αποφάσεων προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου με την επιχειρησιακή 

στρατηγική. Αυτό που χρειάζεται στην πραγματικότητα είναι:

• να αναγνωριστούν όλα εκείνα τα σχετικά χαρακτηριστικά (ποσοτικά και 

ποιοτικά) τα οποία αντιπροσωπεύουν τα σημαντικά οφέλη που προσφέρουν οι 

επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου-

• να συσχετιστεί η σπουδαιότητα αυτών των χαρακτηριστικών με την επίτευξη 

της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της επιχείρησης- και

• να επισημοποιηθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσα από μια συστηματική 

προσέγγιση η οποία να συνδέει την στρατηγική της επιχείρησης με την τελική 

επενδυτική απόφαση.

Όπως θα φανεί και στο 18° κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, η διαδικασία της 

Αναλυτικής Ιεράρχησης προσφέρει μια πρακτική προσέγγιση στην αντιμετώπιση 

των προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των προεξοφλητικών 

μεθόδων στον προϋπολογισμό επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου.

9 Liberatore Μ., Monahan Τ. και Stout D., A Framework for Integrating Capital Budgeting Analysis with Strategy, The Engineering 
Economist; Τόμος 38, N° 1, Φθινόπωρο 1992, σελ. 31.

10 Mukherjee T. K. και Henderson G. V., The Capital Budgeting Process: Theory and Practices, Interfaces, Τόμος 17, N° 2, 
Μάρπος-Απρίλιος 1987, σελ. 78-90 [οπό το άρθρο A Framework for Integrating Capital Budgeting Analysis with Strategy (The 
Engineering Economist, Τόμος 38, N° 1, Φθινόπωρο 1992, σελ. 31-32) των Liberatore M., Monahan Τ. και Stout D.].
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των στρατηγικών επενδύσεων είναι η εξάρτηση των 

μελλοντικών επενδυτικών ευκαιριών από τις επενδυτικές αποφάσεις που λαμβάνο- 

νται στον τρέχοντα χρόνο. Οι σημερινές αποφάσεις δημιουργούν δικαιώματα επιλο

γής για μελλοντικές συνεχείς επενδύσεις. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο θεώρησης, μια ε

πενδυτική πρόταση μπορεί να είναι αξιόλογη, ακόμη και αν φαίνεται να έχει αρνητι

κή ΚΠΑ, επειδή π.χ. μπορεί να επιτρέπει στην επιχείρηση την είσοδό της σε μια 

προσοδοφόρα αγορά. Συνεπώς στόχος της διοίκησης είναι να αυξάνει την αξία της 

επιχείρησης και τον πλούτο των μετόχων της όχι επιλέγοντας να υλοποιήσει 

μεμονωμένες επενδύσεις αλλά μέσα από την διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου 

δικαιωμάτων επιλογής το οποίο κρατά η επιχείρηση.

Η θεωρία αξιολόγησης των δικαιωμάτων επιλογής αγοράς ή πώλησης (option 

pricing theory) έχει βρει τεράστια εφαρμογή σε τίτλους αξίες και χρεόγραφα. 

Μέθοδοι και τεχνικές σαν και αυτές έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται και στις 

περιπτώσεις των πραγματικών δικαιωμάτων επιλογής των επιχειρήσεων. Μερικές 

εφαρμογές έχουν ήδη επινοηθεί, όπως λογουχάρη:

• Υπολογισμός της αξίας μιας Κρατικής εκμίσθωσης με σκοπό την εξερεύνηση 

θαλάσσιων περιοχών κοντά στην ακτή για τον εντοπισμό κοιτασμάτων 

πετρελαίου. Εδώ η αξία του δικαιώματος προκύπτει από το δικαίωμα του 

μισθωτή να καθυστερήσει την απόφαση για γεώτρηση, ώστε πρώτα να ελέγξει 

το μέγεθος των αποθεμάτων και τις μελλοντικές τιμές του πετρελαίου.

• Υπολογισμός της υπολειμματικής αξία ή της αξίας εγκατάλειψης ενός πάγιου 

περιουσιακού στοιχείου. Έστω ότι η αγορά των μεταχειρισμένων (second-hand 

market) αυξάνει την αξία ενός περιουσιακού στοιχείου, ceteris paribus. Στην 

περίπτωση αυτή η αγορά δίνει στον ιδιοκτήτη του περιουσιακού στοιχείου ένα 

δικαίωμα πώλησης (put option) το οποίο αυξάνει την αξία της επιλογής να 

γλιτώσει από την χαμηλής απόδοσης επένδυση.

Από τα παραπάνω παραδείγματα, γίνεται φανερό ότι οι μέθοδοι αποτίμησης δικαιω

μάτων επιλογής (option pricing methods) αναμένεται στο μέλλον να αποτελέσουν 

σημαντικό εργαλείο για την στρατηγική ανάλυση. Η χρονοσειριακές σχέσεις μεταξύ 

των επενδύσεων είναι το πιο σημαντικό μέρος της χρηματοοικονομικής στρατηγι

κής. Ένας συνδυασμός των μεθόδων προεξόφλησης των χρηματορροών και των 

υποδειγμάτων αποτίμησης δικαιωμάτων επιλογής μπορεί, κατ' αρχήν, να περιγράφει 

αυτές τις σχέσεις μεταξύ των επενδύσεων και να βοηθήσει στην πλήρη κατανόησή
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τους. Επίσης, θα ήταν δυνατόν να υπολογιστεί η αξία συγκεκριμένων στρατηγικών 

δικαιωμάτων επιλογής, γεφυρώνοντας έτσι μέχρι ενός σημείου, το κενό μεταξύ της 

χρηματοοικονομικής θεωρίας και του στρατηγικού σχεδιασμού.

Γεφυρώνοντας το Χαςμα:
Μαθήματα Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Κλείνοντας λοιπόν τονίζουμε ότι, καθήκον του στρατηγικού σχεδιασμού δεν είναι 

απλώς η προετοιμασία ενός σχεδίου δράσης. Όταν υπάρχουν σημαντικές χρονοσει- 

ριακές σχέσεις μεταξύ των επενδύσεων, είναι καλύτερα να σκεφτόμαστε την στρα

τηγική σαν την διαχείριση της επιχείρησης υπό την μορφή ενός χαρτοφυλακίου 

πραγματικών δικαιωμάτων επιλογής. Αυτή η διαδικασία χρηματοοικονομικού σχεδι- 

ασμού μπορεί να θεωρηθεί σαν:

• Απόκτηση δικαιωμάτων επιλογής, είτε επενδύοντας άμεσα στην έρευνα και 

ανάπτυξη, στο σχεδίασμά των προϊόντων, στην βελτίωση του κόστους ή της 

ποιότητας κ.λπ., είτε σαν ένα παραπροϊόν μιας επένδυσης πάγιου κεφαλαίου, 

π.χ. επενδύοντας σε πρώτη φάση σε μια επιλογή με αρνητική ΚΠΑ που θα 

ανοίξει τον δρόμο για μια επένδυση σε δεύτερη φάση.

• Εγκατάλειψη δικαιωμάτων τα οποία στοιχίζουν πολύ ακριβά για να τα διατηρή

σεις.

• Εξάσκηση, στην κατάλληλη στιγμή, δικαιωμάτων που προσθέτουν αξία στην 

επιχείρηση· δηλ. αγοράζοντας εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία που τελικά δίνουν 

θετική ΚΠΑ.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός έχει ανάγκη χρηματοδότησης. Ο υπολογισμός της 

παρούσας αξίας από την άλλη πλευρά, είναι απαραίτητος υπό την έννοια του 

ελέγχου της στρατηγικής ανάλυσης και το αντίθετο. Ωστόσο, οι τυπικές μέθοδοι 

προεξοφλημένων καθαρών χρηματορροών θα τείνουν πάντα να υποτιμούν την αξία 

του δικαιώματος επιλογής (option value) που συνοδεύει αναπτυσσόμενες και 

κερδοφόρες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η επιχειρησιακή χρηματοοικονομική 

θεωρία χρειάζεται να διευρυνθεί προκειμένου να χειριστεί τέτοια πραγματικά 

δικαιώματα. Έτσι, με σκοπό την γεφύρωση του χάσματος αυτοί που ασχολούνται 

με την χρηματοοικονομική ανάλυση θα πρέπει :

• να εφαρμόζουν σωστά την χρηματοοικονομική θεωρία, και

• να την διευρύνουν και να την επεκτείνουν η θεωρία αποτίμησης δικαιωμάτων 

επιλογής υπόσχεται πολλά στο μέλλον για την διαμόρφωση των 

χρονοσειριακών σχέσεων μεταξύ των επενδύσεων.
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Και οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να καταβάλουν ειλικρινή προσπάθεια ώστε να 

συμφιλιωθούν η χρηματοοικονομική και η στρατηγική ανάλυση. Αν και πλήρης 

συμφιλίωση είναι απίθανο να υπάρξει, η προσπάθεια και μόνον θα έχει ως 

αποτέλεσμα την βαθύτερη κατανόηση αμφότερων των δύο πλευρών. Τελικά το 

χάσμα μπορεί να παραμείνει, αλλά τουλάχιστον θα έχει επιτευχθεί καλύτερη 

ανάλυση και στις δύο πλευρές του: την χρηματοοικονομική και την στρατηγική.
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
και Ανταγωνισμός

ι αποφάσεις μιας επιχείρησης σχετικά με τον επιμερισμό των 

κεφαλαιακών της πόρων επηρεάζει άμεσα τις προοπτικές της για 

μελλοντική πρόοδο. Ο ανεπαρκής ή σπάταλος επιμερισμός των 

κεφαλαίων της επιχείρησης αργά ή γρήγορα θα επιβραδύνει την 

ανάπτυξή της και θα εμποδίσει την χρηματοδοτική της ικανότητα1. Όπως 

έχουμε ήδη τονίσει στο προηγούμενο κεφάλαιο, πολλές επιχειρήσεις, 

έχοντας συναίσθηση αυτών των κινδύνων, έχουν στηρίξει τον επιμερισμό 

των κεφαλαίων τους σε εκλεπτυσμένες και πολύπλοκες μεθόδους προεξό

φλησης των χρηματορροών. Ωστόσο, οι μέθοδοι αυτές χαρακτηρίζονται από 

διάφορους περιορισμούς οι οποίοι εμποδίζουν την χρησιμότητά τους και 

μπορεί στην πραγματικότητα να οδηγήσουν σε μη βέλτιστη κατανομή των 

κεφαλαίων της επιχείρησης1 2.

Για να είναι αποτελεσματικό ένα σύστημα επιμερισμού των κεφαλαιακών 

πόρων, θα πρέπει να στηρίζεται στις μακροπρόθεσμες στρατηγικές αποφά

σεις της επιχείρησης και να επεκτείνεται πέρα από την απλή αποδοχή ή 

απόρριψη μεμονωμένων επενδυτικών προτάσεων. Η παραδοσιακή χρηματο

οικονομική ανάλυση, αν και έχει γίνει κατανοητή και χρησιμοποιείται σωστά 

για επενδυτικές προτάσεις ρουτίνας δεν αρμόζει στην περίπτωση μεγάλων 

στρατηγικών επενδύσεων. Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται σε αυτή καθ' αυτή 

την τεχνική αλλά στην κακή εφαρμογή της στην περίπτωση ειδικών, 

στρατηγικής φύσεως επενδύσεων όπου, εκτός των άλλων, θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη και τα μακροπρόθεσμα σχέδια της επιχείρησης.

1 Searby F. W., Return to Return on Investment, Harvard Business Review, Τόμος 53, N° 2, Μάρπος-Απρίλιος 1975, 
σελ. 113.

2 Hayes R. Η. και Garvin D. A., Managing as if Tomorrow Mattered, Harvard Business Review, Τόμος 60, N° 3, Μάιος- 
Ιούνιος 1982, σελ. 71.
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Η λήψη σπουδαίων στρατηγικών αποφάσεων μπορεί να γίνει μόνον μέσα στα πλαί

σια μιας στρατηγικής ανάλυσης που να βασίζεται στα δεδομένα της αγοράς (market 

based strategic analysis) και τον υφιστάμενο ανταγωνισμό, συνδέοντας έτσι τις 

επενδυτικές αποφάσεις με την συνολική στρατηγική της επιχείρησης. Η στρατηγική 

διαχείριση του κεφαλαιακού προϋπολογισμού παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για την 

επίλυση των διαφορών ανάμεσα στους χρηματοοικονομικούς αναλυτές και σ' 

αυτούς που ασχολούνται με τον στρατηγικό σχεδίασμά, βοηθώντας έτσι την 

επιχείρηση στον επιμερισμό των κεφαλαιακών της πόρων μέσα σε ένα συνεχώς 

μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Ως εκ τούτου, στο 17° Κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να συσχετίσουμε την διαχεί

ριση του κεφαλαιακού προϋπολογισμού με την στρατηγική ανταγωνισμού μιας 

επιχείρησης αναγνωρίζοντας τις δύο επικρατέστερες στρατηγικές που προσδίδουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια επιχείρηση: την ηγεσία κόστους και την 

διαφοροποίηση. Σημαντικό μέρος στο κεφάλαιο αυτό κατέχει η πρωτοποριακή 

έρευνα του William Hall αναφορικά με την αποτελεσματικότητα υιοθέτησης αυτών 

των στρατηγικών σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Τέλος θα διαφανεί η 

αναγκαιότητα της υιοθέτησης μιας στρατηγικής διαχείρισης του κεφαλαιακού 

προϋπολογισμού, προκειμένου η επιχείρηση να εξασφαλίσει την επιβίωση και 

μακροπρόθεσμη κερδοφορία της.

Αγορές Πλήρους Ανταγωνισμού και 
Επιπλέον Αποδόσεις για τις Επιχειρήσεις

Οι αγορές πλήρους ανταγωνισμού χαρακτηρίζονται από έναν πολύ μεγάλο αριθμό 

ανταγωνιζόμενων επιχειρήσεων και αγοραστών. Τα προϊόντα των επιχειρήσεων εί

ναι ομοιογενή και δεν υφίσταται δυνατότητα συμφωνιών μεταξύ των επιχειρήσε-ων 

και μεταξύ των αγοραστών. Συνεπώς κανένας αγοραστής δεν μπορεί να ασκήσει 

έλεγχο στις τιμές οι οποίες προσδιορίζονται αποκλειστικά από τον μηχανισμό της 

αγοράς.

Κάθε επιχείρηση παράγει τα προϊόντα της μέχρι ένα σημείο ισορροπίας στο οποίο η 

τιμή ισούται με το μέσο κόστος. Το κόστος αυτό εμπεριέχει και το απαιτούμενο 

ποσοστό απόδοσης επί των επενδεδυμένων κεφαλαίων κάθε επιχείρησης. Έτσι, 

μακροπρόθεσμα, σε μια αγορά πλήρους ανταγωνισμού, η πραγματική απόδοση των 

επενδύσεων ισούται με το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης.

Στην περίπτωση που παρουσιαστούν επιπλέον αποδόσεις στις επενδύσεις ενός κλά

δου, νέες επιχειρήσεις θα εισέλθουν στον κλάδο αυτό, με αποτέλεσμα την πτώση
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των τιμών και την μείωση των αποδόσεων για όλες τις επιχειρήσεις που λειτουρ

γούν και ανταγωνίζονται μέσα στον συγκεκριμένο βιομηχανικό κλάδο. Στην αντίθε

τη περίπτωση που παρουσιαστούν αποδόσεις κάτω από το απαιτούμενο ποσοστό α

πόδοσης, οι ασθενέστεροι ανταγωνιστές εξέρχονται από τον κλάδο, με αποτέλεσμα 

την άνοδο των τιμών και την αύξηση των αποδόσεων για τις επιχειρήσεις που απο

μένουν σ' αυτόν.

Η Ανάγκη για Στρατηγική Διαχείριση 
του Κεφαλαιακού Προϋπολογισμού

Στα πλαίσια του στρατηγικού προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, η 

επιχείρηση θεωρείται ως ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων ή δραστηριοτήτων. Καθένα 

από αυτά τα προϊόντα ή καθεμία από αυτές τις επιχειρηματικές δραστηριότητες 

απαιτεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο επενδύσεων, ενώ υπόσχεται μια συγκεκριμένη 

απόδοση ανά δεδομένο επίπεδο κινδύνου3. Ρόλος της διοίκησης μιας επιχείρησης 

είναι να καθορίσει τα προϊόντα και τις δραστηριότητες που θα συστήσουν το 

χαρτοφυλάκιο της επιχείρησης και να εξασφαλίσει, και στην συνέχεια να κατανείμει, 

τα απαραίτητα χρηματικά κεφάλαια με σκοπό την αύξηση του πλούτου των 

μετόχων της επιχείρησης.

Ως εκ τούτου, η διοίκηση μιας επιχείρησης είναι μια αντισταθμιστική διαδικασία 

(arbitrage process), κατά την οποία η επιχείρηση εξασφαλίζει κεφάλαια από αποτε

λεσματικές κεφαλαιαγορές με σκοπό την εκμετάλλευση πρόσκαιρων ανταγωνιστι

κών πλεονεκτημάτων σε ατελείς ανταγωνιστικές αγορές προϊόντων (imperfectly 

competitive product markets). Αυτή η εκμετάλλευση των προσωρινών ατελειών 

δημιουργεί θετικές καθαρές παρούσες αξίες (ΚΠΑ) οι οποίες αυξάνουν την αξία της 

επιχείρησης.

Όταν αναλύουμε τις θετικές ΚΠΑ, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι επιχειρήσεις 

μέσα σε μια αγορά πλήρους ανταγωνισμού κερδίζουν αποδόσεις οι οποίες είναι 

κοντά στο κόστος χρήσεως κεφαλαίου τους ενώ οι ΚΠΑ είναι ίσες με μηδέν. 

Συνεπώς οι θετικές ΚΠΑ αποτελούν εξαίρεση και θα πρέπει να εξηγούνται από 

φαινόμενα όπως έλλειψη κάποιου προϊόντος εμπόδια εισόδου ή από την ύπαρξη 

κάποιου συγκριτικού πλεονεκτήματος. Επιπλέον, ακόμη και εάν υπάρχουν τέτοιες 

ατέλειες αυτές θα είναι βραχύβιες αφού οι θετικές ΚΠΑ θα προσελκύσουν και άλλες 

επιχειρήσεις μέσα στην αγορά, μηδενίζοντας έτσι μακροπρόθεσμα τις ΚΠΑ. Το

3 Rappaport A., Selecting Strategies that Create Shareholder Value, Harvard Business Review, Τόμος 59, N° 3, Μόιος-Ιούνιος 1981, 
σελ. 139,141.
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γεγονός ότι οι ευκαιρίες που προσφέρουν οι αγορές είναι βραχύβιες θα πρέπει να 

ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προβλέψεων των 

χρηματορροών μιας επένδυσης.

Αναγνωρίζοντας ότι στόχος των μάνατζερς είναι δημιουργία πλούτου για τους 

μετόχους της επιχείρησης μέσα από εκμετάλλευση των ατελειών της αγοράς το 

επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη μιας μεθόδου πραγματοποίησης αυτού του στόχου 

μέσα από την διαμόρφωση της στρατηγικής. Αυτό περιλαμβάνει την αξιολόγηση 

των ανταγωνιστικών αγορών και την ανάληψη επενδύσεων για εκμετάλλευση των 

ατελειών της αγοράς οι οποίες θα αποφέρουν θετικές ΚΠΑ. Συνεπώς η στρατηγική 

είναι προσανατολισμένη προς την αγορά και την επιχείρηση (market- and firm- 

oriented), και όχι προς τις επενδύσεις4. Η στρατηγική λοιπόν περιλαμβάνει μια 

διαχείριση του κεφαλαιακού προϋπολογισμού σε ευρεία κλίμακα, υπό την έννοια ότι 

η διοίκηση της επιχείρησης επιλέγει τις αγορές στις οποίες επιζητά να ανταγωνιστεί 

και δεν ασχολείται μόνον με την τυπική ανασκόπηση επενδυτικών προτάσεων. 

Έτσι, οι επενδυτικές αποφάσεις δεν στηρίζονται απλά στην ελκυστικότητα ή μη μιας 

μεμονωμένης επένδυσης αλλά οι μεμονωμένες επενδυτικές προτάσεις αξιολογού

νται με βάση τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης ως ανταπόκριση στο 

συνεχώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον της επιχείρησης. Μέσα σ' αυτό 

το πλαίσιο είναι δυνατή η εφαρμογή της στρατηγικής διαχείρισης του κεφαλαιακού 

προϋπολογισμού στις αποφάσεις επιμερισμού των χρηματικών πόρων μιας 

επιχείρησης.

Η στρατηγική διαχείριση του κεφαλαιακού προϋπολογισμού μιας επιχείρησης ξεκινά 

με μια ανάλυση του βιομηχανικού της κλάδου (δηλ. του ανταγωνιστικού ή άμεσου 

εξωτερικού της περιβάλλοντος βλέπε 4° Κεφάλαιο) και των γενικότερων οικονομι

κών συνθηκών έτσι ώστε να προσδιοριστούν πιθανές ατέλειες της αγοράς οι οποίες 

αποτελούν ευκαιρίες που υπόσχονται κέρδη για την επιχείρηση. Τα κέρδη αυτά 

πιθανόν να προέρχονται από την κάλυψη ανικανοποίητων αναγκών. Οι επενδύσεις 

σε αγορές που χαρακτηρίζονται από τέτοιες ανικανοποίητες ανάγκες επιτρέπουν 

στην επιχείρηση να αυξήσει τα έσοδα και τις τιμές της πολύ πάνω από το κόστος 

χρήσεως των κεφαλαίων της. Παρομοίως όπως είδαμε και στο 4° Κεφάλαιο, οι 

φραγμοί εισόδου λόγω τεχνολογίας ή οικονομιών κλίμακας μπορούν να επιτρέψουν 

στην επιχείρηση να διατηρήσει ένα πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και 

συνεπώς να αποκτήσει κέρδη πάνω από το κόστος χρήσεως των κεφαλαίων της.

4 Αντίθετα, η χρηματοοικονομική ανάλυση των επενδύσεων με βάση την μέθοδο των προεξοφλημένων χρημστορροών είναι 
προσανατολισμένη προς αυτές καθ' αυτές τις επενδύσεις (project-onented).
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Η Αμερική σε Περίοδο Οικονομικής Υφεσης:
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν μέσα σε μια πλήρως 

ανταγωνιστική αγορά, είναι "καταδικασμένες" να μην απολαμβάνουν θετικές ΚΠΑ 

από τις επενδύσεις τους. Μόνον οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες θα προχωρήσουν 

σε επενδύσεις που δύσκολα αντιγράφονται (δηλ. επενδύσεις με ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα), θα μπορέσουν να απολαύσουν μακροπρόθεσμα επιπλέον αποδόσεις. 

Το ανταγωνιστικό αυτό πλεονέκτημα μπορεί να είναι είτε πλεονέκτημα ηγεσίας 

κόστους στην παραγωγή και διάθεση του προϊόντος/της υπηρεσίας (cost 

leadership), είτε πλεονέκτημα διαφοροποίησης του προϊόντος/της υπηρεσίας από 

τους αγοραστές (differentiation). Δημιουργώντας τέτοια ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα, μια επιχείρηση υψώνει εμπόδια στην είσοδο πιθανών 

ανταγωνιστών, με αποτέλεσμα την δημιουργία μια αγοράς ατελούς ανταγωνισμού 

και του ενδεχομένου για επενδύσεις με θετική ΚΠΑ. Συνεπώς, οι εταιρίες οι οποίες 

ακολουθούν στρατηγικές για την δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων, είναι αυτές που κερδίζουν και τις υψηλότερες αποδόσεις στις 

επενδύσεις που πραγματοποιούν.

Ο William Hall μελέτησε οκτώ μεγάλους βιομηχανικούς κλάδους της Αμερικής και 

τις διαφορετικές στρατηγικές που ακολούθησαν εταιρίες των κλάδων αυτών για να 

ξεπεράσουν την δύσκολη περίοδο 1975-1979, μια χρονική περίοδο αργής 

οικονομικής ανάπτυξης και υψηλού πληθωρισμού5. Την τετραετία αυτή, οι οκτώ 

βιομηχανικοί κλάδοι που επέλεξε ο Hall αντιμετώπιζαν αυξημένο κόστος το οποίο 

ήταν αδύνατο να αντισταθμιστεί με αύξηση των τιμών. Επιπλέον, οι εταιρίες αυτών 

των κλάδων δεχόταν συνεχώς νομοθετικές πιέσεις για να προχωρήσουν σε 

επενδύσεις με σκοπό τη συμμόρφωσή τους με ένα πλήθος κανονισμών που 

αφορούσαν το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια. Τα προβλήματα όμως δεν 

σταματούσαν εκεί. Την ίδια περίοδο άρχισε να κάνει αισθητή την παρουσία του ο 

εξωτερικός ανταγωνισμός, καταλαμβάνοντας μεγάλα μερίδια αγοράς σε τρεις από 

τους οκτώ βιομηχανικούς κλάδους (χάλυβας, ελαστικά, αυτοκίνητα), μέτριου 

μεγέθους μερίδια σε δύο άλλους (φορτηγά μεγάλης απόδοσης, κατασκευαστικός 

εξοπλισμός) και μικρότερα μερίδια στους υπόλοιπους τρεις κλάδους (οικιακές 

συσκευές ζυθοποιία, τσιγάρα). Το αποτέλεσμα αυτών των δυσμενών συνθηκών 

ήταν μείωση της κερδοφορίας των οκτώ κλάδων κάτω από τον μέσο δείκτη κερδών

5 Hall Κ. W., Survival Strategies in a Hostile Environment, Harvard Business Review, Σετττέμβριος-Οκτώβριος 1980, σελ. 75-85.

2.31



Μέρος V : Στρλτηπκι ι Διαχείριση του Κεφαλαιακού ΓΙροϋιιολοπςμοτ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΐγ: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ
17-1

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ROE (%) Ηγέτης ROE (%)

Χάλυβας 7,1 Inland Steel 10,9

Ελαστικά 7,4 Goodyear 9,2

Φορτηγά μεγάλης απόδοσης 15,4 Paccar 22,8

Κατασκευαστικός εξοπλισμός 15,4 Caterpillar 23,5

Αυτοκίνητα 15,4 General Motors 19,8

Οικιακές συσκευές 10,1 Maytag 27,2

Μπύρα 14,1 G. Heilman Brewing 25,8

Τσιγάρα 18,2 Phillip Morris 22,7

Μέση απόδοση των οκτώ 
κλάδων 12,9 Μέση απόδοση των 

ηγετών 20,2

Μέση απόδοση (Fortune 1000) 15,1

ΠΗΓΉ: Hall Κ. W., Survival Strategies in a Hostile Environment, Harvard Business Review, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1980, σελ. 77, 79.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΟΚΤΩ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 
ΚΛΑΔΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1975-1979

των κατασκευαστικών εταιριών της Αμερικής.

Σύμφωνα με τον Πίνακα 17-1, η μέση απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (return on 

equity, ROE) αυτών των οκτώ κλάδων ήταν 13% (σημαντικά κάτω από το 15% 

που ήταν η μέση απόδοση σύμφωνα με το Fortune 1000). Κάποιες από τις εταιρίες 

αυτών των κλάδων πτώχευσαν, ενώ άλλες περιήλθαν σε χρηματοοικονομική 

δυσπραγία ή αποχώρησαν από τον κλάδο.

Ωστόσο, ο ίδιος πίνακας δείχνει ότι κάποιες εταιρίες κστάφεραν να επιβιώσουν και 

να ακμάσουν μέσα σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον. Οι εταιρίες αυτές ανέπτυξαν 

στρατηγικές προσανατολισμένες στην κατάκτηση ανταγωνιστικής θέσης μέσα στον 

κλάδο τους, ενώ στη συνέχεια προσάρμοσαν ανάλογα τις επενδύσεις τους με σκοπό 

την επίτευξη αυτού του στόχου. Οι βασικές στρατηγικές ανταγωνισμού ήταν:

• Εστίαση στο κόστος προσφέροντας ταυτόχρονα ένα αποδεκτό συνδυασμό 

εξυπηρέτησης/ποιότητας.

• Εστίαση στην διαφοροποίηση, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ένα αποδεκτό 

επίπεδο κόστους.
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ΠΙΝΑΚΑΣ
17-2

Στρατηγικές Ανταγωνισμού που Υιοθετήθηκαν απο τους Ηγετες των 
Οκτώ Μεγαλύτερων Βιομηχανικών Κλάδων στην Αμερική κατα την 
ΠΕΡΙΟΔΟ 1975-1979

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ Ηγεσία κοςτους Διαφοροποίηση
Συνδυασμός των

ΔΥΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ

Χάλυβας Inland Steel National —

Ελαστικά Goodyear Michelin (Γαλλία) —

Φορτηγά μεγάλης απόδοσης Ford, Daimler Benz 
(Γερμανία) — —

Κατασκευαστικός
εξοπλισμός — John Deere Caterpillar

Αυτοκίνητα General Motors Daimler Benz —

Οικιακές συσκευές Whirlpool Maytag —

Μπύρα Miller G. Heilman Brewing —

Τσιγάρα R.J. Reynolds — Philip Morris

ΠΗΓΉ: Hall Κ. W., Survival Strategies in a Hostile Environment, Harvard Business Review, Σεπτίμβριος-Οκτώβριος 1980, σελ. 80.

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 17-2, στις περισσότερες περιπτώσεις οι πιο 

κερδοφόρες εταιρίες ενός κλάδου επέλεξαν μια εκ των δύο στρατηγικών 

ανταγωνισμού, πιθανόν επειδή οι πόροι και οι ικανότητες που απαιτούνται για την 

κατάκτηση μιας θέση χαμηλού κόστους είναι ασυμβίβαστες με τους πόρους και τις 

ικανότητες που χρειάζονται για να απόκτηση μιας ισχυρά διαφοροποιημένης θέσης. 

Παρόλα αυτά, τουλάχιστον τρεις εταιρίες συνδύασαν στοιχεία και των δυο στρατη

γικών με θεαματικά αποτελέσματα. Η εταιρία Caterpillar, λογουχάρη, συνδύασε 

χαμηλό κόστος παραγωγής με πολύ καλή διανομή και εξυπηρέτηση μετά την πώλη

ση, καταφέρνοντας έτσι να ξεπεράσει κατά πολύ σε κέρδη τόσο τους εσωτερικούς 

όσο και τους εξωτερικούς ανταγωνιστές. Κατά παρόμοιο τρόπο, η εταιρία Philip 

Morris σημείωσε τα σημαντικότερα κέρδη στον κλάδο, συνδυάζοντας το χαμηλό 

κόστος παραγωγής με εύκολα αναγνωρίσιμες μάρκες υποστηριζόμενες με υψηλό 

κόστος προώθηση. Τέλος η εταιρία Daimler Benz υιοθετεί στοιχεία και από τις δύο 

στρατηγικές αλλά σε διαφορετικούς κλάδους. Κατέχει την θέση με το χαμηλότερο 

κόστος στον κλάδο παραγωγής φορτηγών υψηλής απόδοσης ενώ ταυτόχρονα είναι
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παραγωγός και της μάρκας αυτοκινήτων Mercedes, γνωστά για την εξαιρετική τους 

ποιότητα και την υψηλή διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών τους.

ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Αν και μια ανταγωνιστική υπεροχή σε τεχνολογία ή σε ικανότητες μάρκετινγκ βοη

θούν μια επιχείρηση να κερδίσει επιπλέον αποδόσεις αυτοί οι φραγμοί που αποτρέ

πουν την είσοδο νέων επιχειρήσεων αργά ή γρήγορα θα καταρρεύσουν, καθιστώ

ντας την επιχείρηση ευάλωτη στον αυξανόμενο ανταγωνισμό. Ήδη υπάρχουσες ε

ταιρίες θα εισέλθουν σε νέους βιομηχανικούς κλάδους ενώ νέοι, οικονομικά ισχυροί 

ανταγωνιστές θα είναι σε θέση πλέον να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος μάρκε

τινγκ και τις τεράστιες απαιτήσεις σε κεφάλαια εισόδου. Για να παραμείνει λοιπόν 

μια επιχείρηση στην κορυφή, θα πρέπει η στρατηγική της να εξελίσσεται συνεχώς 

αναζητώντας νέες ευκαιρίες και αποκρούοντας τους νέους ανταγωνιστές.

Με σκοπό να προσφέρει πρόσθετες διαρκείς αποδόσεις θα πρέπει το ανταγω

νιστικό πλεονέκτημα μια επιχείρησης να μην αντιγράφεται εύκολα. Σε αντίθετη 

περίπτωση, οι ανταγωνιστές θα εφαρμόσουν αργά ή γρήγορα την ίδια ιδέα, 

διαδικασία ή οργανωσιακή δομή στις δικές τους λειτουργίες. Μόλις το ανταγωνιστι

κό πλεονέκτημα μια επιχείρησης χαθεί, τα κέρδη της αρχίζουν να μειώνονται τόσο 

όσο να μην μπορεί πλέον να κερδίζει επιπλέον αποδόσεις από τις επενδύσεις της. 

Για αυτούς τους λόγους θα πρέπει μια επιχείρηση να παρακολουθεί το περιβάλλον 

της και να συντηρεί το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, ώστε να εξασφαλίζει την 

ύπαρξη ενός αποτελεσματικού φραγμού εισόδου νέων ανταγωνιστών. Με την 

κατάρρευση αυτών των φραγμών, η επιχείρηση θα πρέπει να δράσει άμεσα ώστε 

να υψώσει νέα εμπόδια, ισχυρότερα αυτή την φορά.

Μια σημαντική πηγή επιπλέον κερδών είναι η ταχύτητα της διοίκησης να αναγνωρί

ζει και να χρησιμοποιεί πληροφορίες αναφορικά με νέες χαμηλού κόστους ευκαιρί

ες παραγωγής. Οι επιπλέον αποδόσεις βέβαια είναι πρόσκαιρες διαρκώντας τόσο 

ώσπου να ανακαλύψουν και οι ανταγωνιστές αυτές τις ευκαιρίες. Για παράδειγμα, η 

αγορά του πλέον σύγχρονου εξοπλισμού για μια παραγωγική διαδικασία μιας επιχεί

ρησης παρέχει ένα προσωρινό πλεονέκτημα κόστους σ' αυτήν, αλλά αυτό το πλεο

νέκτημα θα εξαφανιστεί αμέσως μόλις οι ανταγωνιστές προμηθευτούν και αυτοί τον 

ίδιο εξοπλισμό για τις δικές λειτουργίες. Μόνον εάν ο εξοπλισμός είναι αποκλειστι

κής χρήσης (proprietary) ή αποτελεί πατέντα θα μπορέσει η επιχείρηση να διατηρή

σει αυτό το πλεονέκτημα κόστους.
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Κατά παρόμοιο τρόπο, πολλές αμερικάνικες εταιρίες ηλεκτρονικών μετέφεραν τις 

εγκαταστάσεις παραγωγής τους σε χώρες της Ασίας (Ταϊβάν, Χονγκ-Κονγκ), με 

σκοπό να εκμεταλλευτούν το χαμηλό κόστος εργασίας. Καθώς όμως όλο και 

περισσότερες εταιρίες ακολούθησαν αυτό το παράδειγμα, ο ανταγωνισμός στον 

χώρο των ηλεκτρονικών στην αμερικάνικη αγορά έγινε έντονος οδηγώντας έτσι σε 

πτώση των τιμών, άρα και σε απώλεια των επιπλέον κερδών. Στην πραγματικότητα, 

οι επιχειρήσεις μέσα σε έναν έντονα ανταγωνιστικό κλάδο, αυτό που κάνουν είναι 

να αρπάζουν συνεχώς νέες μη αποκλειστική εκμετάλλευσης (non-proprietary) 

ευκαιρίες για χαμηλό κόστος με σκοπό όχι να κερδίσουν επιπλέον αποδόσεις αλλά 

να επιβιώσουν κερδίζοντας κανονικά κέρδη.

Κατά παρόμοιο τρόπο, οι επιχειρήσεις μπορούν να κερδίσουν επιπλέον αποδόσεις 

όταν είναι μεταξύ των πρώτων που θα αναγνωρίσουν νέες πολλά υποσχόμενες 

αγορές. Αλλά οι κερδοφόρες αγορές εύκολα ελκύουν τους ανταγωνιστές. Έτσι, για 

να εξασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις προσθέτουν συνεχώς αξία σε μια επιχείρηση, θα 

πρέπει αυτή να καθιερώσει στρατηγικές μείωσης του κόστους ή/και στρατηγικές 

διαφοροποίησης. Πολλές επιτυχημένες επιχειρήσεις φαίνεται να το καταφέρνουν 

αυτό, δημιουργώντας μια επιχειρησιακή κουλτούρα — ένα σύνολο από κοινές αξίες 

νόρμες και πεποιθήσεις — που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και ένα πάθος αναφορι

κά με την θέση και επίδοση της επιχείρησης στην αγορά. Η εταιρία McDonald's έχει 

ένα έμμονο πάθος για τον έλεγχο ποιότητας η IBM για την εξυπηρέτηση των 

πελατών, ενώ η 3Μ για την επίτευξη καινοτομιών.

Η δεσπόζουσα αντίληψη λοιπόν είναι ότι η διαρκής και βιώσιμη επιτυχία (sustained 

success) των επενδυτικών εγχειρημάτων που αναλαμβάνει μια επιχείρηση δεν είναι 

τόσο η ανέγερση νέων εργοστασίων, όσο:

. η ανεύρεση παραγωγικών διαδικασιών χαμηλού κόστους που θα ενσωματω

θούν σ' αυτά τα εργοστάσια,

. η παραγωγή των σωστών προϊόντων από αυτά τα εργοστάσια, και 

. η ενσωμάτωση εκείνων των στοιχείων εξυπηρέτησης και ποιότητας στα παρα- 

γόμενα προϊόντα, που τα διαφοροποιούν μέσα στην συνολική αγορά.

Με άλλα λόγια, η επιτυχία εξαρτάται από τους ανθρώπους και τον τρόπο που αυτοί 

οργανώνονται και υποκινούνται. Το κόστος και η δυσκολία της δημιουργίας μια 

επιχειρησιακής κουλτούρας που θα προσθέτει αξία στις επενδύσεις πάγιου 

κεφαλαίου είναι το αδιαμφισβήτητο εμπόδιο εισόδου νέων ανταγωνιστών στον 

κλάδο που λειτουργεί μια επιχείρηση· αντίθετα με ότι ισχύει για έναν σύγχρονο
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εξοπλισμό, η επιχειρησιακή αυτή κουλτούρα δεν αποκτιέται με χρήματα, ούτε 

αντιγράφεται εύκολα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ
Επενδύσεις έκτος των Συνόρων

Για τις περισσότερες πολυεθνικές εταιρίες (multinational corporations, MNCs), η 

εξάπλωση των δραστηριοτήτων τους σε υπερατλαντικό επίπεδο ήταν, καθώς 

φαίνεται, αποτέλεσμα τυχαίων γεγονότων. Καθώς όμως οι διεθνείς δραστηριότητες 

γίνονται όλο και πιο σημαντικές πηγές κέρδους και καθώς οι εσωτερικοί και οι 

εξωτερικοί ανταγωνιστές γίνονται όλο και πιο επιθετικοί, είναι προφανές ότι η 

επιβίωση πολλών εταιριών στην εσωτερική τους αγορά εξαρτάται κατά κύριο λόγο 

από την επιτυχία στις εκτός των συνόρων δραστηριότητές τους. Με σκοπό την 

εξασφάλιση αυτής της επιτυχίας οι πολυεθνικές εταιρίες θα πρέπει να αναπτύξουν 

στρατηγικές σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να διατηρήσουν 

την ανταγωνιστική τους αιχμή (competitive edge) τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο 

εξωτερικό.

Αποδεικνύεται ότι, όταν ένας ανταγωνιστής αποκτήσει πρόσβαση σε φτηνούς 

πόρους παραγωγής στο εξωτερικό, είναι σχεδόν απαραίτητο για τις άλλες 

επιχειρήσεις της εσωτερικής αγοράς να τον ακολουθήσουν προκειμένου να 

επιβιώσουν. Μια στρατηγική που ακολουθείται συνήθως από εταιρίες για τις οποίες 

το κόστος είναι πρώτιστης σημασίας είναι η ανίχνευση του , σε παγκόσμιο επίπεδο, 

περιοχών ή τεχνολογιών παραγωγής που υπόσχονται χαμηλό κόστος.

• Οικονομίες κλίμακας. Ένας λιγότερο προφανής παράγοντας που ενθαρρύνει τις 

επενδύσεις εκτός συνόρων, είναι το αποτέλεσμα των οικονομιών κλίμακας. Έχουμε 

ήδη πει ότι σε μια αγορά πλήρους ανταγωνισμού, οι τιμές πιέζονται προς το 

περιθώριο κόστους παραγωγής. Έτσι, μια εταιρία μέσα σε ένα βιομηχανικό κλάδο 

που χαρακτηρίζεται από υψηλά σταθερά έξοδα σε σχέση με τα μεταβλητά, θα 

πρέπει να στηριχτεί σε μαζικές πωλήσεις προκειμένου να φτάσει σε εκείνο το 

σημείο στο οποίο δεν θα έχει ούτε κέρδος ούτε ζημία (break-even point).

Ο όρος παγκόσμια κλίμακα (world scale) εισήχθηκε για να περιγράφει το μέγεθος 

που θα πρέπει να έχει μια εταιρία προκειμένου να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Αυτά τα τεράστια μεγέθη εμφανίζονται σε εταιρίες που 

εξαπλώνονται εκτός συνόρων. Για παράδειγμα, εταιρίες οι οποίες κατασκευάζουν 

προϊόντα που απαιτούν υψηλά έξοδα στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης συνήθως 

προσανατολίζονται σε αγορές με μέγεθος πολύ μεγαλύτερο ακόμα και από αυτό της
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Αμερικανικής ηπείρου, ώστε να είναι ανταποδοτικές οι τεράστιες επενδύσεις που 

έχουν κάνει στον τομέα της γνώσης. Παρομοίως, εταιρίες που ανήκουν σε 

βιομηχανικούς κλάδους εντάσεως κεφαλαίου με σημαντικές οικονομίες κλίμακας 

στην παραγωγή, μπορεί να εξαναγκαστούν να εξαπλωθούν εκτός συνόρων με 

σκοπό να επιμερίσουν τα σταθερά τους έξοδα σε έναν μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων. 

Η Σουηδική εταιρία Ericsson, λογουχάρη, η οποία κατασκευάζει τηλεπικοινωνιακό 

εξοπλισμό, διεθνοποίησε τις δραστηριότητες της για να εκμεταλλευτεί πλήρως το 

όφελος από τις οικονομίες κλίμακας στην παραγωγή, αφού η εσωτερική της αγορά 

είναι αρκετά μικρή για να απορροφήσει τα τεράστια έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 

που συνδέονται με τον σχεδίασμά των νέων της προϊόντων.

• Σε αναζήτηση της γνώσης. Πολλές εταιρίες εισέρχονται σε ξένες αγορές για να 

κερδίσουν πληροφορίες και πείρα που θα τους χρησιμεύσουν αλλού. Στους 

βιομηχανικούς κλάδους που χαρακτηρίζονται από γρήγορους ρυθμούς σε 

καινοτομίες και ανακαλύψεις από τους ξένους ανταγωνιστές αποδεικνύεται αρκετά 

κερδοφόρο να παρακολουθούνται οι εκτός συνόρων εξελίξεις. Έτσι, οι γιαπωνέζικες 

εταιρίες συλλέγουν συστηματικά και αποτελεσματικά πληροφορίες σχετικά με ξένες 

καινοτομίες και τις διαδίδουν στις δικές τους ομάδες παραγωγής μάρκετινγκ και 

έρευνας και ανάπτυξης. Αυτή η τεχνική της ανάλυσης των νέων ξένων προϊόντων 

αμέσως μόλις αυτά φτάσουν στην αγορά, είναι μια από τις μακροχρόνιες πολιτικές 

των γιαπωνέζικων επιχειρήσεων. Ένα από τα καθήκοντα λοιπόν των γιαπωνέζων 

ερευνητών είναι η αποσυναρμολόγηση ενός νέου προϊόντος και η κατανόηση του 

πως λειτουργεί, ώστε στη συνέχεια να αποτελέσει την βάση για την ανάληψη 

επενδύσεων με σκοπό την ανάπτυξη ενός νέου, δικού τους προϊόντος το οποίο θα 

ξεπερνά το πρωτότυπο.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συνοψίζοντας η απόδοση μιας επένδυσης σε μια αγορά πλήρους ανταγωνισμού 

συμπίπτει με το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης. Πιθανά επιπλέον κέρδη, 

προσελκύουν γρήγορα νέες επιχειρήσεις στην αγορά, μειώνοντας έτσι τις αποδόσεις 

μέχρι το σημείο που οι πραγματικές αποδόσεις να ισούνται με το απαιτούμενο 

ποσοστό απόδοσης. Έτσι, μια επιχείρηση που λειτουργεί μέσα σε ένα τέτοιο 

περιβάλλον πλήρους ανταγωνισμού, δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει επενδύσεις 

με θετική ΚΠΑ, επενδύσεις δηλαδή που θα επιφέρουν αποδόσεις πέραν του 

απαιτούμενου ποσοστού απόδοσης. Ως αποτέλεσμα, η πολιτική που προσφέρει
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συνεχή ροή από επενδύσεις με θετική ΚΠΑ είναι η δημιουργία και διατήρηση 

εμποδίων στην είσοδο νέων ανταγωνιστών. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με τη 

δημιουργία αμυντικών μηχανισμών έναντι των πιθανών ανταγωνιστών, είτε με την 

εύρεση θέσεων μέσα στον βιομηχανικό κλάδο όπου οι ανταγωνιστές είναι 

αδύναμοι.

Μια επιχείρηση έχει δυο στρατηγικές επιλογές στην προσπάθεια απόκτησης 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος:

. την αναζήτηση χαμηλότερου κόστους σε σχέση με τους ανταγωνιστές και 

. την διαφοροποίηση του προϊόντος της κατά ποικίλους τρόπους όπως υψηλά 

διαφημιστικά έξοδα, καινοτομίες στην εισαγωγή νέων προϊόντων, 

ασυναγώνιστη ποιότητα, και υψηλή εξυπηρέτηση.

Κάθε μια από αυτές τις επιλογές εμπερικλείει ένα πλήθος επενδυτικών αποφάσεων:

. στην περίπτωση της ηγεσίας κόστους οι αποφάσεις αυτές αφορούν την 

κατασκευή αποδοτικών εγκαταστάσεων και την επιδίωξη μείωσης του κόστους 

από την συσσώρευση εμπειρίας·

. στην περίπτωση της διαφοροποίησης των προϊόντων, το ενδιαφέρον 

επικεντρώνεται στην διαφήμιση, στην έρευνα και ανάπτυξη, στον έλεγχο 

ποιότητας στην εξυπηρέτηση του πελάτη, στα δίκτυα διανομής κ.λπ.

Όσο περισσότερο μια επιχείρηση διευρύνει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα και 

μειώνει την πιθανότητα αντιγραφής του από τους ανταγωνιστές τόσο αυξάνεται η 

πιθανότητα επιτυχίας των επενδύσεών της. Οι Πίνακες 17-3 και 17-4 δείχνουν 

ποιες είναι οι τακτικές υποστήριξης για κάθε μια από τις δυο στρατηγικές σε σχέση 

με συγκεκριμένους οδηγούς αξίας (value drivers).

Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει κάποιος κανόνας που να εξασφαλίζει ότι μια επενδυτική 

στρατηγική θα είναι επιτυχημένη. Αν όντως υπήρχε ένας τέτοιος κανόνας τότε οι 

ανταγωνιστές θα τον ακολουθούσαν, διασκορπίζοντας έτσι κάθε ελπίδα για επιπλέ

ον αποδόσεις Ωστόσο, ο σχεδιασμός επιτυχημένων επενδύσεων προαπαιτεί 

δημιουργικότητα και γρήγορη και έγκαιρη αναγνώριση νέων ευκαιριών. Η εμπειρία 

μας διδάσκει μερικά βασικά μαθήματα που πρέπει να έχουμε κατά νου όταν 

εμπλεκόμαστε στον σχεδίασμά επενδύσεων:

1. Επενδύστε όπου έχετε πλεονέκτημα ανταγωνιστικής αιχμής. Επικεντρώστε το 

ενδιαφέρον σας σε πράγματα που γνωρίζεται πώς να τα κάνετε καλά. Μην 

εμπλέκεστε σε δραστηριότητες με τις οποίες δεν είστε εξοικειωμένοι.

2. Επενδύστε στην ανάπτυξη, διατήρηση και βελτίωση των ανταγωνιστικών σας 

πλεονεκτημάτων.
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Μερογ V : Σίτρατηπκη Διαχείριση τουΚεφλ^ιάκου Πκατιολογισμού 

Κεφαλαίο ι 7 : Επενδυτικές Στρατηγικές και Ανταγωνισμός

ΠΙΝΑΚΑΣ
17-3

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

Οδηγοί Αξίας Τακτικές Υποστήριξής της Στρατηγικής Ηγεσίας Κοςτους

Ρυθμός αύξησης 
των πωλήσεων

Περιθώριο κέρδους

Κυκλοφορούν
ενεργητικό

Επενδύσεις σε πάγια
περιουσιακά
στοιχεία

Κόστος κεφαλαίου

Διατήρηση ανταγωνιστικών τιμών
Εκμετάλλευση ευκαιριών για δημιουργία οικονομιών κλίμακας στην 
παραγωγή, στην διανομή, κ.λ.π.

Επίτευξη οικονομιών κλίμακας για κάθε δραστηριότητα αξίας.
Εισαγωγή μηχανισμών που θα βελτιώσουν τον ρυθμό μάθησης (π.χ. 
τυποποίηση)
Εύρεση διαδικασιών που μειώνουν το κόστος σε σχέση με θέματα 
προμηθειών, όπως ποιότητα πρώτων υλών, συσκευασία, διαδικασία 
παραγγελιών, κ.ά.
Εύρεση διαδικασιών που μειώνουν το κόστος σε σχέση με τα κανάλια 
διανομής.
Εξάλειψη των γενικών βιομηχανικών εξόδων που δεν προσθέτουν αξία 
στο προϊόν.

Κατάλληλος χειρισμός των εισπρακτέων λογαριασμών ώστε να μειωθεί ο 
μέσος χρόνος εξόφλησης.
Μείωση των αποθεμάτων στο ελάχιστο επιτρεπτό επίπεδο ώστε να μην 
δυσχεραίνεται η εξυπηρέτηση των πελατών.

Προώθηση πολιτικών που στοχεύουν στην αύξηση της χρήσης των 
πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
Απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που αυξάνουν την παραγωγικότητα. 
Απαλλαγή από πάγια περιουσιακά στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται. 
Απόκτηση περιουσιακών στοιχείων στο χαμηλότερο κόστος, όπως π.χ. 
εκμίσθωση (leasing) αντί για αγορά.

Επιδίωξη βέλτιστης κεφαλαιακής δομής.
Μείωση του επιχειρησιακού κινδύνου με τρόπο συνεπή ως προς την 
στρατηγική.
Επιλογή μέσων δανειοδότησης με το χαμηλότερο κόστος.

ΠΗΓΉ: RappaportA., Linking Competitive Strategy and Shareholder Value Analysis, The Journal of Business Strategy, Καλοκαίρι 
1987, σελ. 66.

3. Αναπτύξτε ικανότητες για ανίχνευση της παγκόσμιας αγοράς. Μην παρασύρεστε 

από τους ανταγωνιστές ή από τεχνικές παραγωγής και γεωγραφικές περιοχές 

που υπόσχονται χαμηλό κόστος παραγωγής.

4. Επιλέξτε μικρές αγορές (niche markets) όπου ο ανταγωνισμός είναι μικρός. Να 

είστε αποφασιστικοί όταν είναι να εγκαταλείψετε αγορές όπου οι ανταγωνιστές 

σας έχουν ξεπεράσει και εφαρμόστε τα ανταγωνιστικά σας πλεονεκτήματα σε 

νέα προϊόντα ή νέες αγορές.
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Μ Ε Ρ Ο I V : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Δΐ ΑΧΕ IP 12111 ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥί ΙΡΟ ΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17= I'Λ 1 ΙϊΝΔΙΤIΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Κ_ΛΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ
17-4

Οδηγοί Αξίας Τακτικές Υποστήριξης της Στρατηγικής Διαφοροποίησης

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ρυθμός αύξησης .
των πωλήσεων ·

Διάθεση του προϊόντος σε υψηλότερη τιμή.
Προσανατολισμός σε αγορές όπου ο αγοραστής είναι διατεθειμένος να 
πληρώσει με υψηλότερη τιμή τη διαφοροποίησης του προϊόντος.

Περιθώριο κέρδους ·

•

Επιλογή εκείνου του συνδυασμού δραστηριοτήτων αξίας που θα 
συνθέτουν τον πιο οικονομικό τρόπο διαφοροποίησης (π.χ. μειώνοντας 
τον κίνδυνο και το κόστος του αγοραστή ή αυξάνοντας την 
αποδοτικότητα).
Εξάλειψη των εξόδων που δεν συνεισφέρουν στις ανάγκες του 
αγοραστή.

Κυκλοφορούν ·
ενεργητικό

•

•

Σύνδεση της πολιτικής είσπραξης των λογαριασμών με την στρατηγική 
διαφοροποίησης.
Διατήρηση ενός επιπέδου αποθεμάτων σε αντιστοιχία με το επίπεδο 
διαφοροποίησης της εξυπηρέτησης.
Διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές για ευνοϊκότερους όρους 
εξόφλησης των πληρωτέων λογαριασμών.

Επενδύσεις σε πάγια . 
περιουσιακά
στοιχεία ·

•
•

Επένδυση σε εξειδικευμένα περιουσιακό στοιχεία που υποστηρίζουν την 
διαφοροποίηση.
Αγορά περιουσιακών στοιχείων για βέλτιστη χρήση.
Απαλλαγή από πάγια περιουσιακά στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται. 
Απόκτηση περιουσιακών στοιχείων στο χαμηλότερο κόστος, όπως π.χ. 
εκμίσθωση (leasing) αντί για αγορά.

Κόστος κεφαλαίου .
•

•

Επιδίωξη βέλτιστης κεφαλαιακής δομής.
Μείωση του επιχειρησιακού κινδύνου με τρόπο συνεπή ως προς την 
στρατηγική.
Αύξηση της διαφοροποίησης με σκοπό την απεξάρτηση της ζήτησης από 
την γενικότερη οικονομία.

ΠΗΓΉ: Rappaport A., Unking Competitive Strategy and Shareholder Value Analysis, The Journal of Business Strategy, Καλοκαίρι 
1987, σελ. 67.

Με δεδομένο λοιπόν ότι μια επιχείρηση διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για να 

πετύχει σε διεθνές επίπεδο, θα πρέπει να σχεδιάσει προσεκτικά την μεταφορά 

αυτών των πόρων και εκτός συνόρων6. Θα πρέπει, για παράδειγμα, να σκεφτεί πως 

θα εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν καλύτερα τις ικανότητες που διαθέτει στον τομέα 

του μάρκετινγκ, την τεχνολογία που χρησιμοποιεί για την δημιουργία καινοτομιών ή

6 Rizzi J., Capital Budgeting: Unking Financial Analysis to Corporate Strategy, The Journal of Business Strategy, Τόμος 4, N° 4, 
Ανοιξη 1984, σελ. 83.
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Μέρος V: Στρατηγική Διαχείριση τον Κεφαλαιακού ΓΙρο νποΛοπΣΜον 

Κεφαλαίο ι j : Κι ιενλπτκης Στρατηγικές και αντλιώνιςμος

τις δεξιότητές της στην παραγωγή, με σκοπό να διεισδύσει σε ξένες αγορές. Όπου 

μια στρατηγική απαιτεί πόρους τους οποίους δεν διαθέτει η επιχείρηση, όπως για 

παράδειγμα ανεπτυγμένο, εκτός των συνόρων, δίκτυο διανομής η διοίκηση θα 

πρέπει πρώτα να σκεφτεί και να αποφασίσει πως και με ποιο κόστος αποκτώνται 

αυτοί οι πόροι. Στη συνέχεια θα αποφασίσει εάν θα προχωρήσει σε απόκτηση 

αυτών των πόρων ή εάν θα αλλάξει την στρατηγική της.
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Ενσωμάτωση της Στρατηγικής 
ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
με την Διαδικασία της Αναλυτικής

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ

χρηματοοικονομική θεωρία για την επιλογή επενδύσεων πάγιου 

κεφαλαίου είναι καλά εδραιωμένη στον επιχειρηματικό κόσμο και 

χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια για την αξιολόγηση και 

επιλογή επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου. Ωστόσο όμως, όπως 

έχουμε δει σε προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας εργασίας, υπάρχει έ

ντονη αμφισβήτηση αναφορικά με το κατά πόσο οι προεξοφλητικές μέθοδοι 

ενσωματώνουν την πραγματική οικονομική αξία των επενδύσεων. Παρά το 

πλεονέκτημα αυτών των μεθόδων να λαμβάνουν υπόψη την αξία του χρή

ματος μέσα στον χρόνο, οι μάνατζερς δεν αισθάνονται ικανοποιημένοι από 

την εφαρμογή τους λόγω της αδυναμίας αυτών των μεθόδων να χειρι

στούν τα ποιοτικά/μη απτά οφέλη και να συνδέσουν άμεσα τις αποφάσεις 

διαχείρισης του κεφαλαιακού προϋπολογισμού με την επιχειρησιακή 

στρατηγική. Ως εκ τούτου, πολλοί συγγραφείς έχουν προτείνει διάφορες 

μεθόδους στρατηγικής ανάλυσης των επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου1.

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια εφαρμογής της Διαδικασίας της 

Αναλυτικής Ιεράρχησης του Thomas Saaty στην διαχείριση του κεφαλαιακού 

προϋπολογισμού1 2. Παρουσιάζονται τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις συμπε- 

ριλαμβανομένης της προσέγγισης που βασίζεται στην αποστολή, στους 

στόχους και στην στρατηγική της επιχείρησης. Η τελεοταία αυτή προσέγγιση 

αναπτύσσεται καλύτερα με την παρουσίαση ενός παραδείγματος από την 

αμερικάνικη βιομηχανία πετροχημικών.

1 Lefley F., Strategic Methodologies of Investment Appraisal of AMT Projects: A Review and Synthesis, The Engineering 
Economist, Τόμος 41, N° 4, Καλοκαίρι 1996, σελ. 345-363.

2 Liberatore M., Monahan T. και Stout D., A Framework for Integrating Capital Budgeting Analysis with Strategy, The 
Engineering Economist, Τόμος 38, N° 1, Φθινόπωρο 1992, σελ. 31-43.
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MEPOl V : ΙΤΡΑΤΜΊΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TOY ΚΚΦΑΑΑΙΑΚΟΥΠΚΛΤΙΟΛΟΠΣλΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 8 : ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙ ΙΠΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΙ ΙΟΛΟΠΣΜΟ Εΐ ΙΕΝΔΥΣΗΩΝ Π ΑΠΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ Π [Ν' ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΛΝΆΛΊΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ:

Η Διαδικασία της Αναλυτική Ιεράρχησης

Η Διαδικασία της Αναλυτικής Ιεράρχησης (analytical hierarchy process, ΑΗΡ) είναι 

ένα ευέλικτο και δυναμικό μοντέλο για την επίλυση πολιτικών και κοινωνικοοικονο

μικών προβλημάτων. Ενσωματώνει κρίσεις και προσωπικές αξίες με έναν λογικό 

τρόπο. Εξαρτάται από την φαντασία, την εμπειρία και την γνώση ώστε να παρέχει 

ιεραρχική δόμηση σε ένα πρόβλημα, και στην λογική, στη έμπνευση και την πείρα 

ώστε να παρέχει κρίσεις και απόψεις. Από την στιγμή που θα γίνει αποδεκτή και 

εφαρμοστεί, η Διαδικασία της Αναλυτικής Ιεράρχησης μας δείχνει πως να συνδέ

σουμε τα διάφορα συστατικά στοιχεία ενός προβλήματος έτσι ώστε να καταλήξου

με σε ένα συνδυασμένο αποτέλεσμα. Είναι μια διαδικασία η οποία μας βοηθά στην 

αναγνώριση, κατανόηση και αξιολόγηση των αλληλεπιδράσεων μέσα σε ένα σύστη

μα. Τέλος ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτής της διαδικασίας είναι ότι παρέχει ένα 

ιδανικό πλαίσιο συνεργασίας μέσα σε μια ομάδα προκειμένου για λήψη αποφάσεων 

ή επίλυση προβλημάτων.

Η Διαδικασία της Αναλυτικής Ιεράρχησης έχει αποδειχτεί ότι είναι μια αποτελεσματι

κή μέθοδος στη δόμηση πολλών επιχειρησιακών προβλημάτων. Για παράδειγμα, 

έχει χρησιμοποιηθεί σε προβλήματα εκτίμησης του κινδύνου, στην επιλογή επενδύ

σεων έρευνας και ανάπτυξης στον προσδιορισμό των προτιμήσεων των καταναλω

τών, στις επιπτώσεις της οικονομίας στις πωλήσεις μιας επιχείρησης στην διάρθρω

ση και επιλογή χαρτοφυλακίων κ.ά. Η διαδικασία αυτή βοηθά τους μάνατζερς να 

δώσουν στα συστατικά ενός προβλήματος την μορφή μιας ιεραρχίας και να ενσω

ματώσουν τις προτιμήσεις τους σε κρίσιμες αποφάσεις μέσα από μια σειρά ζευγαρ

ωτών συγκρίσεων (pairwise comparisons) διαφόρων κριτηρίων. Η Διαδικασία της 

Αναλυτικής Ιεράρχησης είναι σχετικά εύκολη στην χρήση, επιτρέπει την ενσωμάτω

ση ποιοτικών και υποκειμενικών παραγόντων στον σχεδίασμά, χρησιμοποιεί μια ψυ

χομετρική κλίμακα για την ποσοτικοποίηση των κρίσεων των μάνατζερς και παρέχει 

μια μέθοδο μέτρησης της συνέπειας (consistency) αυτών των κρίσεων. Το σημαντι

κό είναι ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τους μάνατζερς 

όσο και από τους μηχανικούς για να διασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις πάγιου κεφα

λαίου είναι συνεπείς με την συνολική στρατηγική της επιχείρησης.

Στην πράξη, η εφαρμογή της διαδικασίας της αναλυτικής ιεράρχησης περιλαμβάνει 

τα εξής πέντε βήματα:

• συγκρότηση των αποφάσεων σε μια ιεραρχική δομή,

• συλλογή στοιχείων μέσα από κατά ζεύγη συγκρίσεις,
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ΜΕΡΟΙ V : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TOT ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ Π ΡΟΊΤΙΟΛΟΠΣΜΟν

Κεφαλαίο ι 8: Ενσωμάτωση τιις Στρατηγικής στον Π ιό π ιο λογισμό Επενδύσεων Παπου Κεφαλαίου me γην Διαδικαςια της

Αναλυτικής Ιεράρχησης:

• έλεγχος της συνέπειας των κρίσεων των μάνατζερς

• υπολογισμός των συντελεστών βαρύτητας, και

• άθροιση των συντελεστών βαρύτητας με σκοπό την κατάταξη των εναλλακτι

κών επιλογών.

Η αξία του αποτελέσματος της παραπάνω διαδικασίας εξαρτάται άμεσα από τις σχέ

σεις μεταξύ των διαφόρων επιπέδων της ιεραρχίας. Επειδή η σωστή ιεράρχηση των 

αποφάσεων είναι κρίσιμης σημασίας στην διαδικασία σύνδεσης της επιχειρησιακής 

στρατηγικής με τις επενδυτικές αποφάσεις, θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας σ' 
αυτό το πρώτο βήμα της διαδικασίας της αναλυτικής ιεράρχησης παρουσιάζοντας 

τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις.

Τρεις Προσεγγίσεις για την Ιεράρχηση 
των Επενδυτικών Αποφάσεων

Τρεις βασικές αλλά αλληλοεξαρτώμενες προσεγγίσεις είναι δυνατόν να χρησιμο

ποιηθούν στην ανάπτυξη του μοντέλου της αναλυτικής ιεράρχησης για την 

ιεράρχηση των αποφάσεων που αφορούν τον προϋπολογισμό επενδύσεων πάγιου 

κεφαλαίου.

^ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Κατά την πρώτη προσέγγιση υποθέτουμε ότι, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα 

κατάλληλο σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων, δεν είναι 

απαραίτητο να καθοριστεί επακριβώς η επιχειρησιακή στρατηγική.

Η προσέγγιση αυτή απαιτεί μια ιεράρχηση τριών σταδίων, αποτελούμενη από τα 

ακόλουθα στοιχεία:

• ο σκοπός της ιεράρχησης, ο οποίος προφανώς είναι η επιλογή των καλύτερων 

προτάσεων για επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου·

• τα κριτήρια για την αξιολόγηση αυτών των επενδυτικών προτάσεων και

• οι εναλλακτικές επιλογές, δηλ. οι ίδιες οι επενδυτικές προτάσεις.

Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει ότι η διοίκηση κατανοεί πλήρως την στρατηγική 

της επιχείρησης οπότε έτσι μπορεί να καταλήξει άμεσα στο κατάλληλο σύνολο 

κριτηρίων για την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων. Λόγω της 

υποκειμενικής φύσης των ωφελειών ορισμένων επενδυτικών προτάσεων, τα 

κριτήρια αξιολόγησης θα πρέπει να αναπτύσσονται από μια ομάδα η οποία θα 

αντιπροσωπεύει τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης (χρηματοοικονομική, είναι 

μάρκετινγκ, παραγωγή κ.ά.). Ένα μεγάλο όφελος αυτής της ομαδικής προσέγγισης
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Μέρος V : Στρατηγικά Αιαχειριςά του Κεφαλμ άκου Πκπτιολοπςμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 8 : ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΝ Π ΡΟΗ ΙΟΛΟΓΙΣΜΟ Hi I ΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΊΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΗ Π [Ν ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ

Α.ΝΑΛΊΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ:

ΣΧΗΜΑ
18-1

Βασικό Μοντέλο Προϋπολογισμού Επενδύσεων Πάγιου Κεφαλαίου με 
την Διαδικασία της Αναλυτικής Ιεράρχησης

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΠΑΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΚΡΙΤΉΡΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΠΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΗΓΗ: Liberatore Μ., Monahan Τ. και Stout D., A Framework for Integrating Capital Budgeting /analysis with Strategy, 
The Engineering Economist, Τόμος 38, N° 1, Φθινόπωρο 1992, σελ. 34.

ότι οι διάφορες απόψεις συνδυάζονται ώστε να συνθέσουν τελικά ένα σύνολο 

κριτηρίων το οποίο θα είναι αποδεκτό απ' όλους.

Στο Σχήμα 18-1 φαίνεται ένα γενικό πλαίσιο προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου 

κεφαλαίου με βάση αυτή την πρώτη προσέγγιση. Η ιεραρχία αυτή περιλαμβάνει 

τόσο χρηματοοικονομικά όσο και μη χρηματοοικονομικά κριτήρια. Τα 

χρηματοοικονομικά κριτήρια θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την 

καθαρά παρούσα αξία ή το εσωτερικό επιτόκιο απόδοσης και/ή την απόδοση επί 

του συνόλου των χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων. Τα μη χρηματοοικονομικά και 

ποιοτικά κριτήρια θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την ποιότητα των προϊόντων ή 

των υπηρεσιών, την ευελιξία της παραγωγικής διαδικασίας και την ικανοποίηση του 

πελάτη. Μέρος αυτών των επενδυτικών ωφελειών πιθανόν να μπορεί να 

ποσοτικοποιηθεί σε χρηματοοικονομικούς όρους, έτσι ώστε στην συνέχεια να 

εκφραστεί μέσα από την παραδοσιακή ανάλυση των προεξοφλημένων 

χρηματορροών (δηλαδή οι επιπτώσεις τους θα ενσωματωθούν στην καθαρά 

παρούσα αξία ή στο εσωτερικό επιτόκιο απόδοσης της επένδυσης). Το υπόλοιπο, 

μη απτό, μέρος των επενδυτικών ωφελειών θα παραμείνει ως έχει και θα αποτελεί 

το μη ποσοτικοποιήσιμο μέρος των ωφελειών.

Το αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα της πρώτης προσέγγισης είναι η απλότητά της: 

από την στιγμή που θα συμφωνηθούν από κοινού τα κριτήρια αξιολόγησης και 

συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε επενδυτική πρόταση, η ανάλυση
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ΜΕΡΟΣ V : ΣΤΡαΓΗΠΚΗΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΤΟΪ ΚεΦΛΛΑΙΛΚΟϊΠΡΟΠΙΟΛΟΠΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 8 : ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΛΤΗΠΚΠΣ ΣΤΟΝ ΙΙΡΟΓΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠαΠΟΪ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΗ ΓΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΗΣ

Αναλίύικης ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ:

μπορεί να προχωρήσει χωρίς κανένα πρόβλημα. Επιπλέον, θα μπορούσε να γίνει και 

ανάλυση ευαισθησίας προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός στον οποίο αλλάζει η 

κατάταξη κάποιων μεμονωμένων επενδυτικών προτάσεων όταν μεταβάλλεται η 

βαρύτητα των κριτηρίων που έχουν τεθεί. Παρόλα αυτά, ένας σημαντικός 

περιορισμός της προσέγγισης αυτής είναι η απουσία άμεσης και σαφούς σύνδεσης 

του προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου με την επιχειρησιακή 

στρατηγική.

k ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Κατά την δεύτερη προσέγγιση χρησιμοποιούμε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία 

σχεδιασμού προκειμένου να συγκροτήσουμε τις αποφάσεις σε μια ιεραρχική δομή. 

Η προσέγγιση αυτή παρέχει σύνδεση του προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου 

κεφαλαίου με την στρατηγική μέσα από την υιοθέτηση μιας συγκεκριμένης 

μεθοδολογίας σχεδιασμού στην ανάπτυξη της διαδικασίας της αναλυτικής ιεράρχη

σης. Ένα καλό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης είναι η εφαρμογή της αλυσίδας 

αξιών του Porter3. Η αλυσίδα αξιών είναι μια γραφική αναπαράσταση των 

δραστηριοτήτων που προσθέτουν αξία, καθώς η πρώτη ύλη μετστρέπεται σε τελικό 

προϊόν και παραδίδεται στον τελικό χρήστη.

Συγκεκριμένα, η αλυσίδα αξιών του Porter περιλαμβάνει:

α) Την επιμελητεία παραλαβής υλικών (inbound logistics), η οποία περιλαμβάνει ό

λες τις επιμέρους δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραλαβή, αποθήκευση 

και διακίνηση των πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας του προϊόντος όπως 

αγορά, αποθήκευση, έλεγχος επιστροφές στους προμηθευτές κ.λπ. 

β) Τις λειτουργίες που σχετίζονται με την παραγωγή του προϊόντος (operations), οι 

οποίες περιλαμβάνουν όλες εκείνες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την με

τατροπή και τον μετασχηματισμό των πρώτων υλών σε έτοιμα τελικά προϊόντα, 

όπως είναι το πακετάρισμα, η συναρμολόγηση, ο έλεγχος των προϊόντων, η 

συντήρηση, οι επισκευές των μηχανημάτων κ.λπ.

γ) Την επιμελητεία παράδοσης προϊόντων (outbound logistics), που περιλαμβάνει ό

λες τις επιμέρους δραστηριότητες που σχετίζονται με την συλλογή, την 

αποθήκευση και την φυσική διανομή του προϊόντος στους αγοραστές όπως είναι η 

αποθήκευση των έτοιμων προϊόντων, οι παραγγελίες ο προγραμματισμός των 

πωλήσεων, η διαδρομή των οχημάτων διανομής κ.λπ.

3 Porter Μ.Ε., Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, New York N.Y.: The Free Press, 1980.
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Μέρος V : Στρατηγική Διαχείριση του Κεφαλαιακού 11 ροίτιολοπςμου

Κεφαλαίο ι 8: Ενσώματος! ι της Στρατηπκι ις στον Προ π ίο λογιςμο Επενδύσεων Παπου Κεφαλαίου μη την Διαδικασία της

ΑνΑΛΗΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ:

ΣΧΗΜΑ
18-2

Διαχείριση Κεφαλαιακού Προϋπολογισμού με την Διαδικασία της 
Αναλυτικής Ιεράρχησης και με Χρηςη της Αλυσίδας Αξιων toy Porter

αντικειμενικός σκοπός 
της επιχείρησης

κόστος ποιότητα ευελιξία παράδοση

επιμελητεία σχεδιασμός επιμελητεία παραγωγή πωλήσεις και
παραλαβής των παράδοσης των υποστήριξη

υλικών προϊόντων προϊόντων προϊόντων πελατών

επένδυση επένδυση επένδυση επένδυση
1 2 3 4

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΛΥΣΙΔΑ
ΑΞΙΩΝ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΑΠΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΗΓΗ: Ljberatore Μ., Monahan Τ. και Stout D., A Framework for Integrating Capital Budgeting Analysis with Strategy, 
The Engineering Economist, Τόμος 38, N° 1, Φθινόπωρο 1992, σελ. 35.

δ) To μάρκετινγκ και τις πωλήσεις (marketing and sales), όπου περιλαμβάνονται 

δραστηριότητες που σκοπό έχουν να παρακινήσουν και τελικά να πείσουν τους 

καταναλωτές να αγοράσουν το προϊόν που προσφέρει η επιχείρηση (η διαφήμιση, η 

προβολή του προϊόντος, οι δραστηριότητες του προσωπικού πωλήσεων, η επιλογή 

του καναλιού διανομής η κοστολόγηση του προϊόντος κ.ά.). 

ε) Οι υπηρεσίες (services), που περιλαμβάνουν όλες εκείνες τις δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της επιχείρησης για την 

διατήρηση και επαύξηση της αξίας του προϊόντος. Τέτοιες υπηρεσίες είναι η 

μεταφορά και εγκατάσταση του προϊόντος στο σπίτι του πελάτη, η βελτίωση και 

υποστήριξη του προϊόντος κατά την διάρκεια της λειτουργικής ζωής του (after sale 

service), η εκπαίδευση των αγοραστών για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη 

εκμετάλλευσή του, η παροχή γνήσιων ανταλλακτικών, η προσαρμογή του 

προϊόντος στις ανάγκες των αγοραστών κ.λπ.

Το Σχήμα 18-2 απεικονίζει ένα μοντέλο προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου 

κεφαλαίου με την διαδικασία της αναλυτικής ιεράρχησης και την χρήση της αλυσίδα 

αξιών του Porter. Όπως φαίνεται στο μοντέλο αυτό, σε πρώτη φάση οι δυνάμεις 

ανταγωνισμού που καθοδηγούν την στρατηγική της επιχείρησης συνδέονται με τις 

δραστηριότητες της αλυσίδας αξιών του Porter. Σε δεύτερη φάση, αξιολογούνται



Μ εροϊ V : Στρατηγική Διαχείριση τον Κβφ.λλαιακοϊ Προϋπολογισμού

Κεφαλαίο ι 8: Εϊνςωματωςη της Σγρλτηπκιις ιτον ΙΙροΥι ιολογίςμο Κπενδυςγων ΓΙλποτ Κεφαλαίου \ιι· την Διαδικασίατηι

ΑΝΛΑΛΤηΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ:

μεμονωμένες επενδυτικές προτάσεις με βάση τις επιπτώσεις τους στην αλυσίδα 

αξιών. Τελικά, συνδυάζοντας τα αποτελέσματα κατά μήκος των επιπέδων της 

ιεράρχησης, μπορεί να προσδιοριστεί η βαρύτητα που έχουν για την στρατηγική 

της επιχείρησης μεμονωμένες επενδυτικές προτάσεις.

Η χρησιμότητα της δεύτερης προσέγγισης καθορίζεται γενικά από τον βαθμό στον 

οποίο η ανώτατη διοίκηση πιστεύει ότι η αλυσίδα αξιών του Porter συμπίπτει με την 

δίκιά της αντίληψη περί επιχειρησιακής στρατηγικής. Για παράδειγμα, η δεύτερη 

αυτή προσέγγιση παρουσιάζει έντονο προσανατολισμό προς τον πελάτη (customer 

oriented), ενώ άλλες πιθανές διαστάσεις της στρατηγικής όπως διαφοροποίηση, 

οικολογικές ανησυχίες και τεχνολογική ηγεσία τυγχάνουν λιγότερης έμφασης.

^ ΤΡΙΤΗ ΙΙΡΟΣΕ1ΊΊΣΗ

Κατά την τρίτη προσέγγιση αναπτύσσουμε μια ιεραρχική δομή βασισμένη στην 

αποστολή, στους στόχους και στις στρατηγικές της επιχείρησης.

Η προσέγγιση αυτή απαιτεί μια σαφή εξέταση των επιχειρησιακών στόχων και 

στρατηγικών, καθώς και την πλήρη ανάπτυξη της αποστολής της επιχείρησης. Η 

αποστολή μιας επιχείρησης εκφράζεται γενικά ως η προσπάθεια μεγιστοποίησης του 

πλούτου των μετόχων της μέσα στα πλαίσια της παροχής συγκεκριμένων 

προϊόντων και υπηρεσιών σε συγκεκριμένες αγορές και πελάτες. Σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της προσέγγισης αυτής αρχικά γίνεται ανάλυση του εσωτερικού και το 

εξωτερικού περιβάλλοντος και στην συνέχεια τίθενται οι στόχοι της επιχείρησης. 

Τελικά, αναπτύσσονται εκείνες οι στρατηγικές και τα σχέδια δράσης που κρίνονται 

απαραίτητα για την πραγματοποίηση των στόχων αυτών.

Με την εφαρμογή του μοντέλου αυτού στον προϋπολογισμό επενδύσεων πάγιου 

κεφαλαίου, οι επενδύσεις εκλαμβάνονται ως αναπόσπαστο μέρος των σχεδίων 

δράσης απαραίτητες για την επίτευξη των επιχειρησιακών στρατηγικών, και γι' 

αυτό αξιολογούνται με βάση κριτήρια τα οποία συνδέονται με τις συγκεκριμένες 

στρατηγικές που έχουν αναληφθεί από την επιχείρηση. Εφόσον οι στρατηγικές 

συμβάλλουν στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων και, κατά συνέπεια, στην 

εκπλήρωση της αποστολής της επιχείρησης είναι φανερό ότι κατά αυτόν τον τρόπο 

δημιουργείται ένας σύνδεσμος μεταξύ προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου 

κεφαλαίου και επιχειρησιακού σχεδιασμού. Το μοντέλο αυτό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί προκειμένου να ποσοτικοποιηθεί αυτή η σχέση και να βοηθήσει έτσι 

στην διαδικασία προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου.

Το Σχήμα 18-3 παρέχει ένα γενικό μοντέλο προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου 

κεφαλαίου βασισμένο στο μοντέλο που μόλις αναπτύξαμε. Το μοντέλο αυτό βοηθά
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Μέρος V : Στρατηγική Διαχείριση τον ΚεφαλαιλκοτΠκ>υπολοπς\κ>ίγ

Κεφαλαίο ι 8: Ενσωμάτωση της Στρατηγικής στον 1 Ιρο υπολογισμό Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου με τι in Διαδικασία τι·ις 

Αν αλ τη κη ς Ιεράρχησης:

ΠΗΓΗ: Liberatore Μ., Monahan Τ. και Stout DA Framework for Integrating Capital Budgeting Analysis with Strategy, 
The Engineering Economist, Τόμος 38, N° 1, Φθινόπωρο 1992, σελ. 36.

στον προσδιορισμό της σπουδαιότητας τόσο των χρηματοοικονομικών όσο και των 

μη χρηματοοικονομικών παραγόντων, ιδίως όταν υπάρχουν περισσότερες από μια, 

και συχνά αντικρουόμενες, στρατηγικές.

Στην συνέχεια παραθέτουμε ένα παράδειγμα από την αμερικάνικη βιομηχανία 
πετροχημικών, όπου διαφαίνεται η χρησιμότητα της τρίτης αυτής προσέγγισης 

στην διαδικασία προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου.

Βιομηχανία Πετροχημικών:
Η ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Αν και οι περισσότερες εταιρίες πετροχημικών στην Αμερική είναι οργανωμένες 

γύρω από τρία βασικά τμήματα ή αλλιώς τρεις στρατηγικές επιχειρησιακές μονάδες 

(strategic business units, SBUs), τα οποία είναι το τμήμα εξερεύνησης και παραγω

γής το τμήμα διύλισης και μάρκετινγκ και το τμήμα χημικών, το παράδειγμά μας θα 

περιοριστεί για λόγους απλούστευσης στο τμήμα διύλισης και μάρκετινγκ. Η μελέτη 

αφορά τις εταιρίες Amoco Corporation, Mobil Corporation και Sun Company.
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Μέρος V : Στρατηγική Διαχείριση τον Κεφαλαιακοί* Προίί ιολογίςμου

Κεφαλαίο ι 8: Ενσωμάτωση της Στρατηγικής στον Προυι ιολογίςμο Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου μι: την Διαδικασία γης

ΑΧΑΛΥΠΚΙΙΣ IKPAPXJ ΙΣΗΣ:

Ν ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΝ ΤΑΣ 'ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΥΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΙΟΣΤΟΛΙΙ

Μετά από ανασκόπηση των ετήσιων εκθέσεων των εταιριών Amoco, Mobil και Sun, 

γίνεται φανερό ότι η αποστολή και των τριών εταιριών προσδιορίζεται από την 

προσπάθεια μεγιστοποίησης του πλούτου των μετόχων. Παρόλα αυτά όμως είναι 

πολύ σημαντικό να συσχετιστούν οι στόχοι των επιμέρους τμημάτων διύλισης και 

μάρκετινγκ με την αποστολή της κάθε επιχείρησης αφού όπως γνωρίζουμε, η 

αποστολή κάθε εταιρίας θα πρέπει να υποστηρίζεται από τους επιμέρους 

επιχειρησιακούς στόχους των λειτουργικών τμημάτων της. Όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 18-4, κάποιοι πιθανοί στόχοι των τμημάτων διύλισης και μάρκετινγκ μπορεί 

να είναι:

• η θέση της επιχείρησης στην αγορά·

• η απόδοση επί του συνόλου των χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων της 

επιχείρησης·

• το οικολογικό περιβάλλον

• η θέση της επιχείρησης στο τεχνολογικό περιβάλλον

• η εστίαση στον πελάτη.

Ωστόσο, οι στόχοι αυτοί ποικίλλουν ανάμεσα στις τρεις εταιρίες. Για παράδειγμα, 

ένας από τους στόχους του τμήματος διύλισης και μάρκετινγκ της Amoco είναι η 

διατήρηση, σε μακροπρόθεσμη κλίμακα, της απόδοσης του συνόλου των κεφαλαί

ων που χρησιμοποιούνται στο 15%. Η Mobil από την άλλη, θεωρεί σημαντικότερο 

στόχο του δικού της τμήματος διύλισης και μάρκετινγκ την αναδιοργάνωση των 

δραστηριοτήτων της στην Ευρώπη με σκοπό την βελτίωση της αποδοτικότητας και 

την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των ευκαιριών που εμφανίζονται από την 

ενοποίηση των αγορών. Παρόλα αυτά, το μοντέλο που παραθέτουμε είναι αρκετά 

ευέλικτο ώστε να ενσωματώνει τέτοιες πιθανές διαφοροποιήσεις ορισμένων στό

χων, καθώς και την σχετική τους σπουδαιότητα στην επίτευξη της αποστολής του 

τμήματος.

Η διαδικασία της αναλυτικής ιεράρχησης μπορεί να εφαρμοστεί για να κατατάξει 

αυτούς τους στόχους κατά σειρά προτεραιότητας. Αυτό γίνεται με μια σειρά 

συγκρίσεων ανά δύο της σπουδαιότητας των στόχων στην επίτευξη της αποστολής 

της επιχείρησης. Για παράδειγμα, η διοίκηση του τμήματος διύλισης και μάρκετινγκ 

θα πρέπει να καθορίσει την σπουδαιότητα της διατήρησης του ποσοστού απόδοσης 

επί του συνόλου των χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων στο 15%, σε σχέση με καθ' 

έναν από του τέσσερις άλλους στόχους που τέθηκαν και με απώτερο βέβαια σκοπό
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ΑΝΛΑΠΊΚΗΣ ϊ Η Ρ ΑΡΝΗΣΗΣ:

την μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων. Όταν οι στόχοι είναι πέντε, τότε 

χρειάζεται να γίνουν δέκα ζευγαρωτές συγκρίσεις ώστε να εξαντληθούν όλοι οι 

δυνατοί συνδυασμοί στόχων. Αυτές οι ζευγαρωτές συγκρίσεις καταλήγουν σε μια 

κανονική ιεράρχηση των στόχων κατά προτεραιότητα.

Ν ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Η επόμενη φάση απαιτεί από την διοίκηση να αναγνωρίσει τις στρατηγικές που θα 

πρέπει να υιοθετηθούν ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν προηγουμένως. 

Οι στρατηγικές των τμημάτων διύλισης και μάρκετινγκ των εταιριών Amoco, Mobil 

και Sun, όπως αυτό φαίνεται από τις ετήσιες εκθέσεις τους περιστρέφονται γύρω 

από τα ακόλουθα θέματα:

Στρατηγική 1 Ο βαθμός στον οποίο δίνεται έμφαση στην επεξεργασία πλήρως 

μάλλον παρά ελαφρώς ακατέργαστης πρώτης ύλης.

Η σημασία που δίνεται στην εξεύρεση εναλλακτικών καυσίμων.

Η ανάγκη βελτίωσης της αποδοτικότητας των διυλιστηρίων και/ή 

των κατά τόπους πρατηρίων.

Ο εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού των διυλιστη

ρίων και/ή των κατά τόπους πρατηρίων.

Ο βαθμός στον οποίο δίνεται έμφαση στην δραστηριοποίηση σε 

διεθνές επίπεδο μάλλον παρά σε εγχώριο.

Η σχετική σπουδαιότητα των στρατηγικών που έχουν ενσωματωθεί στην 

Διαδικασία της Αναλυτικής Ιεράρχησης μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα ώστε να 

αντανακλά τις απαιτήσεις της επιχείρησης. Για παράδειγμα, ας σκεφτούμε ποιαΟο 

είναι η σημασία της υιοθέτησης μιας στρατηγικής επέκτασης των δραστηριοτήτων 

σε διεθνές επίπεδο (Στρατηγική 5) για κάθε μια από τις τρεις εξεταζόμενες 

εταιρίες. Η Mobil δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότη

τας του τμήματος διύλισης και μάρκετινγκ σε διεθνές επίπεδο, θεωρώντας ότι αυτή 

η στρατηγική μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη κάποιων από τους στόχους της, 

όπως η θέση της στην αγορά και η απόδοση επί του συνόλου των χρησιμοποιούμε

νων κεφαλαίων. Η Amoco από την άλλη επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην 

αμερικάνικη αγορά, συνδέοντας τις στρατηγικές βελτίωσης της αποδοτικότητας 

(Στρατηγική 3) και εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού εξοπλισμού (Στρατηγική 

4) με τον στόχο που υπαγορεύει εστίαση στον πελάτη. Έτσι λοιπόν, η Στρατηγική 

5 δεν είναι και τόσο σημαντική για την Amoco αναφορικά με την επίτευξη των 

στόχων του δικού της τμήματος διύλισης και μάρκετινγκ. Κατά παρόμοιο τρόπο, η

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 3

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 4

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 5
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ΑΝΑΛΎΗΚΗΣ IEPAPXJΙΣΗΣ:

Sun, προκειμένου να πραγματοποιήσει τους επιχειρησιακούς της στόχους, αποφάσι

σε να συγκεντρώσει τις προσπάθειές της στην εγχώρια αμερικάνικη αγορά,. Έτσι 

λοιπόν συμπεραίνουμε ότι, ο βαθμός στον οποίο μια εταιρία δίνει έμφαση στην 

στρατηγική διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων της σχετίζεται άμεσα με το σύνο

λο των στόχων που έχουν προηγουμένως τεθεί από το τμήμα διύλισης και μάρκε

τινγκ της εταιρίας· στόχοι που βέβαια διαφέρουν από εταιρία σε εταιρία.

^ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου είναι το μέσο με το 

οποίο οι στρατηγικές γίνονται λειτουργικές και καθοδηγούν έτσι τις επιχειρήσεις 

προς την επίτευξη της αποστολής και των στόχων τους. Η επόμενη λοιπόν φάση 

στην Διαδικασίας της Αναλυτικής Ιεράρχησης απαιτεί την σύνδεση των αποφάσεων 

για επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου απευθείας με την αποστολή, τους στόχους και 

την στρατηγική της επιχείρησης. Η σύνδεση αυτή απαιτεί την αναγνώριση κριτηρί

ων αξιολόγησης που να είναι στενά ευθυγραμμισμένα με καθεμιά από τις συνοδευ

τικές επιχειρησιακές στρατηγικές. Με δεδομένο το μίγμα των στρατηγικών που πε- 

ριγράφηκε νωρίτερα, είναι προφανές ότι μερικά μη χρηματοοικονομικά και πιθανόν 

ποιοτικά κριτήρια θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην ανάλυση. Αυτά τα κριτήρια 

αξιολόγησης θα πρέπει να πηγάζουν από τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης, 

δηλ. την χρηματοοικονομική διοίκηση, το μάρκετινγκ και την διοίκηση παραγωγής. 

Επανερχόμενοι στο παράδειγμα των τριών πετροχημικών εταιριών, ένα πιθανό σύ

νολο κριτηρίων θα μπορούσε να περιλαμβάνει:

• την καθαρά παρούσα αξία των χρηματορροών και την περίοδο επανείσπραξης 

της αρχικής επενδυτικής εκροής, ως χρηματοοικονομικούς παράγοντες·

• την ικανοποίηση του εξωτερικού πελάτη, ως παράγοντα που σχετίζεται με το 

μάρκετινγκ-

• την ευελιξία (flexibility) της παραγωγικής διαδικασίας και τον χρόνο μετασχημα

τισμού των πρώτων υλών σε τελικό προϊόν (thru-put), ως παράγοντες που 

σχετίζονται με την διοίκηση παραγωγής.

Η ικανοποίηση του εξωτερικού πελάτη μπορεί να μετρηθεί από τον μέσο χρόνο 

παράδοσης των καυσίμων στα κατά τόπους πρατήρια, ενώ ως ευελιξία στην παρα

γωγική διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί η δυνατότητα επεξεργασίας διαφορετικών 

ειδών ακατέργαστων πρώτων υλών ή εναλλακτικών πηγών καυσίμων. Τέλος ο 

χρόνος παραμονής των ενδιάμεσων προϊόντων στην παραγωγική διαδικασία μπορεί 

να μετρηθεί από τον ρυθμό επεξεργασίας των ακατέργαστων πρώτων υλών (π.χ.
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ΛΝΑΛ ΥΠ ΚΙ ΙΣ ΙΕΡΑΡΧΗ ΣΙ ΙΣ:

βαρέλια/ώρα). Το σύνολο αυτών των πέντε κριτηρίων δεν θα πρέπει να θεωρηθεί 

ότι εξαντλεί όλα τους πιθανούς συνδυασμούς κριτηρίων. Απλώς τα πέντε κριτήρια 

που επιλέχθηκαν στο παράδειγμά μας είναι πρωταρχικής σημασίας για τις 

πετροχημικές εταιρίες, όπως αυτό προκύπτει από τις ετήσιες εκθέσεις τους.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ένα συγκεκριμένο κριτήριο είναι δυνατόν να υπο

στηρίζει περισσότερες από μια στρατηγικές. Για παράδειγμα, ας σκεφτούμε το κρι

τήριο της ευελιξίας στην παραγωγική διαδικασία και τον τρόπο που αυτό σχετίζεται 

με τις στρατηγικές της Mobil και της Sun. Για την Mobil, η ευελιξία είναι ένα κριτή

ριο ιδιαίτερης σημασίας επειδή υποστηρίζει την στρατηγική της έμφασης τόσο στην 

χρήση πλήρως όσο και στην χρήση ελαφρώς ακατέργαστων πρώτων υλών στην 

λειτουργία των διυλιστηρίων της. Έτσι, η Mobil είναι βέβαιη ότι η ευελιξία στην πα

ραγωγική διαδικασία αξίζει την επένδυση στον συγκεκριμένο πάγιο μηχανολογικό ε

ξοπλισμό που απαιτείται για την αναδιαμόρφωση της παραγωγικής δυναμικότητας 

των διυλιστηρίων της. Οι λειτουργίες των διυλιστηρίων της Sun από την άλλη πλευ

ρά, εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από την επεξεργασία ελαφρώς ακατέργαστης 

πρώτης ύλης. Άρα η Στρατηγική 1 είναι λιγότερο σημαντική για την Sun. Παρόλα 

αυτά, η ευελιξία είναι ένα πολύ σημαντικό κριτήριο για την αξιολόγηση εκείνων των 

επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου που υποστηρίζουν την στρατηγική εξεύρεσης εναλ

λακτικών καυσίμων (Στρατηγική 2), όπως είναι το φωταέριο και ο γαιάνθρακας. 

Αφού συμφωνηθούν τα κριτήρια από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές θα πρέπει 

αυτά να συγκριθούν ανά δύο ώστε να προσδιοριστεί η σχετική τους σημασία στην 

επίτευξη κάθε στρατηγικής. Στην συνέχεια αναγνωρίζονται εκείνες οι συγκεκριμένες 

επενδυτικές προτάσεις οι οποίες υποστηρίζουν τις στρατηγικές που έχουν προηγου

μένως επιλεχθεί. Φυσικά, είναι πολύ πιθανό κάποια από αυτές τις επενδυτικές 

προτάσεις να υποστηρίζει περισσότερες από μια στρατηγικές. Στην περίπτωση αυτή 

οι επενδυτικές προτάσεις θα πρέπει να συγκριθούν ανά δύο με βάση εκείνα τα 

κριτήρια αξιολόγησης που συνδέονται με τις στρατηγικές που κάθε επενδυτική 

πρόταση υποστηρίζει.

ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Τελικός σκοπός αυτού του μοντέλου της αναλυτικής ιεράρχησης είναι η σύνδεση 

των ωφελειών των μεμονωμένων επενδυτικών προτάσεων με την γενική αποστολή, 

ή αλλιώς, τον αντικειμενικό σκοπό της επιχείρησης. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, οι 

προτάσεις για επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αξιολογούνται με βάση κριτήρια τα 

οποία είναι στενά ευθυγραμμισμένα με συγκεκριμένες επιχειρησιακές στρατηγικές.
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Αν αλ rn κι ις 1 η ρ αρχή ςη ς:

Επιστρέφουμε στο παράδειγμα της Mobil, και υποθέτουμε ότι υπάρχουν δύο 

επενδυτικές προτάσεις που υποστηρίζουν τον στόχο για την προστασία του περι

βάλλοντος. Έστω ότι η πρώτη από τις προτεινόμενες επενδύσεις προβλέπει την 

αντικατάσταση των ατσάλινων δεξαμενών όλων των πρατηρίων από άλλες κατά- 

σκευασμένες από υαλοβάμβακα και πλαστικό και οι οποίες έχουν το πλεονέκτημα 

ότι δεν επιτρέπουν διαρροές. Έστω επίσης ότι η δεύτερη επενδυτική πρόταση 

προβλέπει την ανάπτυξη ενός εναλλακτικού καυσίμου που δεν επιβαρύνει το περι

βάλλον με ρύπους.

Η πρώτη επενδυτική πρόταση υποστηρίζει τον στόχο για την προστασία του περι

βάλλοντος μέσα από μια στρατηγική εκσυγχρονισμού (Στρατηπκη 4), ενώ η 

δεύτερη υποστηρίζει τον ίδιο στόχο μέσα από την στρατηγική εξεύρεσης εναλλακτι

κών καυσίμων (Στρατηπκη 2). Οι επενδυτικές αυτές προτάσεις θα πρέπει να 

συγκριθούν ανά δύο με τις άλλες προτάσεις που πιθανόν υπάρχουν, αλλά και 

μεταξύ τους με βάση τα κριτήρια που φαίνονται στο Σχήμα 18-4.

Ένα σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης το οποίο υποστηρίζεται από την επένδυση 

που προβλέπει αλλαγή των δεξαμενών είναι η ικανοποίηση των πελατών. Από την 

πλευρά του καταναλωτή, το μεγαλύτερο όφελος από την επένδυση αυτή θα ήταν η 

μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας και του υδροφόρου ορίζοντα. Εξάλλου οι 

πιέσεις που ασκούν οι διάφορες ομάδες προστασίας του καταναλωτή οδηγούν όλο 

και συχνότερα σε θέσπιση περιβαλλοντικών κανονισμών, καθώς και σε επιβολή 

αυστηρών προστίμων στις επιχειρήσεις που παραλείπουν να συμμορφωθούν με αυ

τούς τους κανονισμούς. Άρα, τόσο η μείωση της ρύπανσης όσο και ο βαθμός συμ

μόρφωσης προς τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς αποτελούν σημαντικές διαστά

σεις της ικανοποίησης του καταναλωτή. Εναλλακτικά, ένα επίσης σημαντικό κριτή

ριο για την αξιολόγηση της επενδυτικής πρότασης εξεύρεσης εναλλακτικών καυσί

μων, είναι το κριτήριο της ευελιξίας. Καθώς οι πιέσεις των οικολόγων για μείωση 

της ατμοσφαιρικής ρύπανσης εντείνονται, η εξεύρεση ενός καυσίμου που, συγκρι- 

νόμενο με τα υπάρχοντα καύσιμα, θα ρυπαίνει πολύ λιγότερο το περιβάλλον, καθι

στά τις πετροχημικές βιομηχανίες περισσότερο ευέλικτες όσον αφορά την εκπλήρω

ση των αναγκών των πελατών τους, ενώ παράλληλα υποστηρίζει και το κριτήριο 

της ικανοποίησής τους, αφού η επένδυση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση 

της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Μέσα από αυτή την διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων, με βάση 

πάντα τα κατάλληλα επιλεγμένα κριτήρια, μπορούμε να προσδιορίσουμε τις 

συνολικές επιπτώσεις και των δύο προαναφερθέντων επενδυτικών προτάσεων, εάν
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ΛΝΑΑΤΠΚΗΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ:

χρησιμοποιήσουμε διαφορετικές στρατηγικές για την επίτευξη του στόχου της 

προστασίας του περιβάλλοντος. Τελικά, οι επιπτώσεις και των δύο επενδυτικών 

προτάσεων στην εκπλήρωση της αποστολής της επιχείρησης μπορούν να προσδιο

ριστούν από τους συντελεστές βαρύτητας αυτών των στόχων τους οποίους παρέχει 

η Διαδικασία της Αναλυτικής Ιεράρχησης. Φυσικά, η χρηματοδότηση κάποιας από 

τις δύο επενδύσεις (ή ακόμη και των δύο) θα εξαρτηθεί από τους διαθέσιμους 

χρηματικούς πόρους της επιχείρησης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με βάση την Διαδικασία της Αναλυτικής Ιεράρχησης που ανέπτυξε ο Saaty, οι 

Liberatore, Monahan και Stout προτείνουν ένα πρωτοποριακό μοντέλο στρατηγικής 

διαχείρισης του προϋπολογισμού επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου. Παρουσιάζοντας 

το μοντέλο αυτό, επισημάναμε ότι πρωταρχική σημασία για την επιτυχή εφαρμογή 

του, έχει η συγκρότηση των αποφάσεων σε μια κατάλληλη ιεραρχική δομή.

Το μοντέλο που παρουσιάσαμε στο κεφάλαιο αυτό έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους 

μάνατζερς να συγκροτήσουν τις αποφάσεις τους σε μια ιεραρχημένη δομή που να 

περιέχει επιπλέον και ποιοτικούς ή μη χρηματοοικονομικούς παράγοντες. Ακόμη, το 

μοντέλο πετυχαίνει να συσχετίσει άμεσα τις αποφάσεις για επενδύσεις πάγιου 

κεφαλαίου με την διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού, ενώ προάγει την πλήρη 

συμμετοχή των μάνατζερς στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, βελτιώνοντας έτσι 

την επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης4. Τέλος, η υιοθέτηση του 

μοντέλου αυτού ανακουφίζει τους μάνατζερς από όλες εκείνες τις δυσκολίες που 

συναντούν στην προσπάθειά τους να συμπεριλάβουν όλα τα πιθανά οφέλη μιας 

επενδυτικής πρότασης σε μαθηματικούς υπολογισμούς χρηματορροών.

4 Bromwich Μ. και Bhiranh A., Strategic Investment Appraisal, Management Accounting, Τόμος 72, N° 9, Μάρπος 1986, σελ. 47.
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