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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΑ ΥΝΟΥ

Όπως είναι γνωστό, ο κίνδυνος μαζί με την οικονομική απόδοση είναι οι δύο 

προσδιοριστικοί παράγοντες των επενδυτικών αποφάσεων. Επομένως, η ανάλυση 

κινδύνου αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο στη διαδικασία της αξιολογήσεως σε όλες τις 

χρηματοοικονομικές αποφάσεις, και ιδιαίτερα σε εκείνες, που σχετίζονται με τον 

προγραμματισμό των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία.

Έτσι, όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος μιας επενδύσεως, τόσο μεγαλύτερο το 

απαιτούμενο επιτόκιο από την επένδυση αυτή. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη είναι η 

αβεβαιότητα για την είσπραξη μιας μελλοντικής χρηματικής εισροής, τόσο μεγαλύτερο 

είναι το επιτόκιο προεξοφλήσεως για την αναγωγή της σε παρούσα αξία. Αυτό ισχύει 

εξίσου για όλες τις επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, γι’ αυτό και θα 

αναφερθούμε στις μεθόδους μετρήσεως του βαθμού κινδύνου που συνεπάγονται 

δυνητικά επενδυτικά έργα, καθώς και στους τρόπους ενσωμάτωσης αυτής της 

πληροφορίας στην αξιολόγηση των έργων αυτών.

1.1 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

Ο κίνδυνος πηγάζει από την αβεβαιότητα και ίσως για τον λόγο αυτό οι 

επιχειρήσεις σήμερα χρησιμοποιούν τις δυο έννοιες εναλλακτικά με την ίδια σημασία. 

Ουσιαστικά όμως, οι δυο έννοιες έχουν διαφορετικό εννοιολογικό περιεχόμενο. Ως 

κίνδυνος (risk) ορίζεται η κατάσταση στην οποία τα αποτελέσματα της απόφασης δεν 

είναι πλήρως γνωστά, αλλά πιθανολογείται ότι, θα κυμανθούν μέσα σε ένα εύρος 

αποτελεσμάτων. Η λέξη πιθανολογείται είναι το κλειδί και φυσικά η έννοια των 

πιθανοτήτων. Ο κίνδυνος είναι η πιθανότητα εμφάνισης δυσμενών και αντίθετων από τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Ως αβεβαιότητα (uncertainty) ορίζεται η κατάσταση στην οποία το διοικητικό 

στέλεχος έχει δυσκολία να καθορίσει πιθανότητα στα αποτελέσματα μιας επενδυτικής
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απόφασης, είτε γιατί υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης, είτε γιατί υπάρχει έλλειψη γνώσης 

σχετικά με τα αποτελέσματα που μπορούν να αναμένονται. Αβεβαιότητα υπάρχει, όταν 

το αποτέλεσμα ενός τυχαίου γεγονότος δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων, ανεξάρτητα 

από το εάν είναι δεδομένο ή όχι το εύρος των πιθανών αποτελεσμάτων.

Αντίθετα, ως βεβαιότητα (certainty) ορίζεται η κατάσταση στην οποία τα 

διοικητικά στελέχη έχουν αρκετή πληροφόρηση για να πραγματοποιήσουν τις αποφάσεις 

έτσι, ώστε να γνωρίζουν εξ’ αρχής την έκβαση αυτών.

Τα άτομα εκείνα που είναι επιφορτισμένα με την διαδικασία λήψης επενδυτικών 

αποφάσεων, έρχονται διαρκώς αντιμέτωπα με καταστάσεις αβεβαιότητας και ατελούς 

πληροφόρησης - αβεβαιότητας αναφορικά με τις προβλεπόμενες χρηματορροές της 

σχεδιαζόμενης μακροπρόθεσμης επένδυσης και ατελούς πληροφόρησης αναφορικά με 

την ύπαρξη επιπλέον ευκαιριών και επενδυτικών προγραμμάτων, που θα είναι διαθέσιμα 

σε μεταγενέστερες χρονικές περιόδους.

1.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔ ΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔ ΥΝΟΥ

Ανάλογα με τις καταστάσεις που προκαλεί ο κίνδυνος και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων που προκύπτουν, η έννοια του κινδύνου μπορεί να 

διακριθεί σε δυο βασικές κατηγορίες: α) τον απλό ή στατικό κίνδυνο και β) τον 

κερδοσκοπικό ή δυναμικό κίνδυνο.

Α) Απλός ή Στατικός κίνδυνος. Ο απλός κίνδυνος περιλαμβάνει μόνο ένα 

ρισκάρισμα ζημίας. Σε αυτό το είδος κινδύνου υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το εάν η 

καταστροφή ενός αντικειμένου πραγματοποιηθεί. Το είδος αυτό του κινδύνου έχει δυο 

πιθανές εκβάσεις: ζημία ή μη ζημία.

Β) Κερδοσκοπικός ή Δυναμικός κίνδυνος. Αυτό το είδος του κινδύνου 

αναφέρεται σε εκτιθέμενες σε κίνδυνο καταστάσεις, οι οποίες είναι δυνατόν να έχουν ως 

αποτέλεσμα ένα πιθανό κέρδος ή μια πιθανή ζημία. Οι απλοί κίνδυνοι είναι συχνά 

δύσκολο να αποφευχθούν. Παρόλα αυτά, οι κίνδυνοι αυτής της μορφής είναι δυνατόν να
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αναληφθούν από αυτούς που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο ή να μεταφερθούν σε τρίτους, 

οι οποίοι θα διαχειριστούν τον κίνδυνο. Αντιθέτως, οι κερδοσκοπικοί κίνδυνοι γενικά δεν 

μπορούν να ασφαλιστούν, μπορούν όμως να μεταφερθούν σε τρίτους με το hedging 

(αντιστάθμιση).

Ο κερδοσκοπικός κίνδυνος, στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

μπορεί να διακριθεί σε δύο κατηγορίες: ι) τον επιχειρηματικό κίνδυνο και ιι) τον 

χρηματοοικονομικό κίνδυνο.

ι) Επιχειρηματικός κίνδυνος. Ο επιχειρηματικός κίνδυνος στα πλαίσια της 

θεώρησης του συνολικού κινδύνου, μετράται από την αβεβαιότητα που εμπεριέχεται στις 

προβλέψεις σχετικά με το μελλοντικό ποσοστό απόδοσης επί των περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης. Ο παραπάνω κίνδυνος εξαρτάται από έναν αριθμό 

παραγόντων, οι πιο σημαντικοί από τους οποίους είναι οι ακόλουθοι: μεταβλητότητα 

ζήτησης, μεταβλητότητα τιμής πώλησης, μεταβλητότητα κόστους συντελεστών 

παραγωγής, ικανότητα προσαρμογής τιμών προϊόντων έγκαιρα και αποτελεσματικά και 

έκταση στην οποία τα κόστη είναι σταθερά.

ιι) Χρηματοοικονομικός κίνδυνος. Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος είναι ο 

επιπρόσθετος κίνδυνος που υφίστανται οι κάτοχοι των κοινών μετοχών, ως αποτέλεσμα 

της απόφασης να χρηματοδοτηθεί η επιχείρηση με δανειακά κεφάλαια και/ή με 

προνομιούχες μετοχές.
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1.3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Στα πλαίσια του προγραμματισμού κεφαλαιουχικών επενδύσεων, ο κίνδυνος που 

συνεπάγεται η ανάληψη συγκεκριμένης επένδυσης από την επιχείρηση μπορεί να 

διαχωριστεί στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Ο κίνδυνος της επένδυσης αυτής καθεαυτής (Stand-alone-risk). 

β) Η συνεισφορά της συγκεκριμένης επένδυσης στον κίνδυνο του

χαρτοφυλακίου της επιχείρησης (Business risk).

γ) Η συνεισφορά της συγκεκριμένης επένδυσης στον κίνδυνο του

χαρτοφυλακίου ενός μετόχου (Market risk). Ακόμα, σύμφωνα με τους Seitz και Ellison, 

μπορούμε να εξετάσουμε την συνεισφορά της επένδυσης στον κίνδυνο των απαιτήσεων, 

που έχουν έναντι της επιχείρησης ενδιαφερόμενα μέρη όπως π.χ. δανειστές ή την 

συνεισφορά της επένδυσης στον κίνδυνο, που αντιμετωπίζει η οικονομία στο σύνολό της.

Το διοικητικό στέλεχος που είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή ενός επενδυτικού 

σχεδίου θα αξιολογηθεί με βάση τα αποτελέσματα του έργου του. Συνεπώς, το στέλεχος 

θα ενδιαφέρεται περισσότερο για τον συνολικό κίνδυνο του επενδυτικού έργου και 

λιγότερο για την συμβολή του στον κίνδυνο της επιχείρησης. Επιπλέον, πολλά στελέχη 

λόγω της αυτονομίας διαφόρων τμημάτων στην επιχείρηση δεν έχουν την απαραίτητη 

πληροφόρηση σχετικά με τις δραστηριότητες και τις ενέργειες των άλλων τμημάτων. Η 

τελική έγκριση ή υπόδειξη γίνεται συνήθως από την επιτροπή κεφαλαιουχικού 

προγραμματισμού, που αποτελείται από στελέχη με πολυάσχολο πρόγραμμα 

συμπεριλαμβάνοντας και άλλες χρηματοοικονομικές ασχολίες. Η εκτίμηση του κινδύνου 

ενός επενδυτικού σχεδίου αρχίζει με την αξιολόγηση του κινδύνου της επένδυσης στο 

σύνολό της (Stand-alone-risk). Σκοπός είναι να προσδιοριστεί η αβεβαιότητα που 

συνδέεται με τις χρηματορροές της επένδυσης. Η πιο πάνω διαδικασία εφαρμόζεται με 

μια πληθώρα μεθόδων, που ποικίλουν από την κρίση του στελέχους μέχρι την εφαρμογή 

στατιστικών αναλύσεων με την χρήση υπολογιστικών μοντέλων. Οι κυριότεροι λόγοι 

που ωθούν στην παραπάνω αξιολόγηση είναι:
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α) Τα στελέχη που υποδεικνύουν μια κεφαλαιουχική επένδυση συνήθως 

διαθέτουν ατελή πληροφόρηση αναφορικά με την επιχείρηση και τα σχέδια της. 

Συνεπώς, δεν είναι άμεσα σε θέση να υπολογίσουν την συνεισφορά της επένδυσης στον 

κίνδυνο της επιχείρησης.

β) Η ανάλυση του κινδύνου της επένδυσης αυτής καθεαυτής είναι χρήσιμη στην 

προσπάθεια ανάπτυξης τεχνικών ελαχιστοποίησης του κινδύνου χωρίς ανάλογη μείωση 

στην προσδοκώμενη ωφέλεια.

γ) Συνήθως, η παραπάνω ανάλυση αποτελεί την βάση για την κατανόηση της 

συμβολής της επένδυσης στον επιχειρηματικό κίνδυνο και στον κίνδυνο των μετόχων. 

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων και τα τρία παραπάνω είδη κινδύνου συσχετίζονται 

άμεσα, άρα ο κίνδυνος της επένδυσης αποτελεί μια πολλή καλή προσέγγιση προκειμένου 

να υπολογιστεί και ο επιχειρηματικός κίνδυνος.

δ) Η σχετικότερη ευκολία υπολογισμού του συνολικού κινδύνου μιας επένδυσης 

καθιστά ελκυστικότερη την διαδικασία μέτρησης του κινδύνου που σχετίζεται με την 

επένδυση αυτή καθεαυτή (stand-alone risk).

ε) Τα μέλη της επιτροπής κεφαλαιουχικού προγραμματισμού σπανίως έχουν τον 

διαθέσιμο χρόνο και το απαιτούμενο υπόβαθρο, προκειμένου να εξετάσουν προσεκτικά 

τις πιθανές αλληλεπιδράσεις με τις άλλες επενδύσεις της εταιρίας ή με τα χαρτοφυλάκια 

των μετόχων της.

στ) Τα στελέχη που προτείνουν και εφαρμόζουν μια κεφαλαιουχική επένδυση, 

είναι πολύ πιθανό να αξιολογούνται αναφορικά με την αποτελεσματικότητα και την 

αποδοτικότητα της εν λόγω επένδυσης. Στην περίπτωση αυτή το στέλεχος ενδιαφέρεται 

ιδιαίτερα για τον συνολικό κίνδυνο της επένδυσης και όχι για τη συνεισφορά στον 

κόνδυνο όλης της επιχείρησης ή των μετόχων της.

Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη είναι υπεύθυνα για τη συνολική πορεία και 

αποτελεσματικότητα της επιχείρησης και η αμοιβή τους, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα 

κατώτερα στελέχη, συνδέεται στενά με την αποδοτικότητα της εταιρίας. Τα 

συγκεκριμένα στελέχη θεωρούν την επιχείρηση ως ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και το
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ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται στον κίνδυνο που εμπεριέχεται στο χαρτοφυλάκιο αυτό 

(Company Portfolio).

Η μεγιστοποίηση της αξίας των κοινών μετοχών αποτελεί στόχο κάθε 

επιχείρησης. Από την οπτική γωνία των κατόχων κοινών μετοχών, ο κίνδυνος που 

θεωρείται σημαντικός είναι αυτός που δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί στα πλαίσια των 

χαρτοφυλακίων που διαθέτουν. Η αλλαγή στην επικινδυνότητα που εμπεριέχεται στις 

κεφαλαιουχικές επενδύσεις, επιφέρει μια αντίστοιχη αλλαγή και στις απαιτήσεις έναντι 

της εταιρίας, που έχουν τα ενδιαφερόμενο μέρη. Τέλος, οι τεχνοκράτες που 

διαμορφώνουν την κυβερνητική πολιτική, μεριμνούν για τον συνολικό κίνδυνο της 

οικονομίας και είτε ενθαρρύνουν, είτε αποθαρρύνουν συγκεκριμένες μορφές 

επενδύσεων, βασιζόμενοι στην επίδραση που θα έχουν αυτές στην συνολική οικονομία 

της χώρας. Δεν πρέπει να λησμονούμε το γεγονός της επίδρασης που έχουν οι 

κεφαλαιουχικές επενδύσεις στην ευημερία τόσο του εργατικού προσωπικού, όσο και των 

διαφόρων επενδυτών που δεν συμμετέχουν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Συνεπώς, η διαδικασία της ανάλυσης του κινδύνου περιλαμβάνει την θεώρηση πολλών 

και διαφόρων προοπτικών.

Η διαδικασία της ανάλυσης αποτελείται από τρία στάδια: 

α) κατανόηση της δομής του αντικειμένου,

β) κατανόηση της λειτουργίας των επιμέρους τμημάτων ξεχωριστά και 

γ) προσπάθεια αντίληψης του όλου από τις έννοιες των μερών του.

Η παραπάνω μηχανιστική και υπεραπλουστευτική διαδικασία διέπει την δομή των 

περισσοτέρων τεχνικών εκτίμησης του κινδύνου.

Παρακάτω, η έννοια του κινδύνου χρησιμοποιείται για να δηλώσει την 

αβεβαιότητα του λήπτη των επενδυτικών αποφάσεων αναφορικά με την ακριβή έκβασή 

τους, κάτι το οποίο αφορά στην πιθανότητα να συμβούν ανεπιθύμητες συνέπειες ή 

ζημίες. Πρακτικά, οι μέθοδοι χειρισμού του κινδύνου εμπίπτουν κύρια σε δυο 

κατηγορίες:
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I) Στις απλές μεθόδους εκτίμησης του κινδύνου (Simple Risk Assessment 

methods), που βασίζονται σε προσδιοριστικές εκτιμήσεις και διαισθητικές ρυθμίσεις 

στις υποκείμενες χρηματορροές ή στο οικονομικό μοντέλο αξιολόγησης (π.χ. αύξηση του 

συντελεστή προεξόφλησης, μείωση του κριτηρίου αποπληρωμής για υψηλότερου 

κινδύνου επενδυτικά σχέδια).

II) Στις Πιθανοθεωρητικές τεχνικές εκτίμησης του κινδύνου (Probability 

Risk Assessment methods), που βασίζονται στην περιεκτική αποτίμηση της 

αβεβαιότητας, που σχετίζεται με κρίσιμους παράγοντες και τις πιθανότητές τους. Οι 

τελευταίες απαιτούν ακριβή ανάλυση και παρέχουν περισσότερη πληροφόρηση για τον 

ενυπάρχοντα κίνδυνο σε ένα επενδυτικό σχέδιο (π.χ. ανάλυση ευαισθησίας, δέντρα 

αποφάσεων, προσομοίωση Monte Carlo, ανάλυση πιθανοτήτων και υποδείγματα 

αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων).

Πολυάριθμες τεχνικές ανάλυσης έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί προκειμένου 

να συνεισφέρουν στην διαδικασία του κεφαλαιουχικού προγραμματισμού επενδύσεων. 

Ορισμένες από αυτές επιτρέπουν στον αναλυτή να ενσωματώσει και την διάσταση της 

αβεβαιότητας. Οι τεχνικές εκτίμησης του κινδύνου μπορούν να αναλυθούν σε δυο 

γενικότερες κατηγορίες: Στις τεχνικές εκείνες που βασίζονται στην διαίσθηση (Intuitive 

Methods) και στις μεθόδους εκείνες που βασίζονται στην ποσοτικοποίηση της 

αβεβαιότητας που περιβάλλει ένα επενδυτικό σχέδιο {Analytical Methods). Η πρώτη 

κατηγορία χρησιμοποιεί εμπειρικούς ή και γενικούς κανόνες, που στόχο έχουν να 

διαμορφώσουν εκτιμήσεις σχετικά με την απόκλιση των αναμενόμενων χρηματορροών 

από τις πραγματοποιηθείσες. Η προσωπική κρίση και η υποκειμενικότητα, παρά η 

ποσοτική εκτίμηση χαρακτηρίζουν την κατηγορία αυτή. Αντίθετα, η δεύτερη ομάδα 

τεχνικών (Analytical Methods) στηρίζεται στην εκτίμηση πιθανοθεωρητικών μοντέλων, 

που συσχετίζουν την αβεβαιότητα με τις αναμενόμενες αποδόσεις.
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1.4 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΙΝΑ ΥΝΟΥ ΜΙΑΣ ΕΠΕΝΑ ΥΣΕΩΣ (STAND-ALONE 

RISK)

Ον κανόνες αξιολογήσεως των επενδυτικών προτάσεων, που χρησιμοποιούνταν 

για την αξιολόγηση μελλοντικών ετήσιων καθαρών χρηματορροών, προκύπτουν στην 

πραγματικότητα από περιορισμένη πληροφόρηση για το μέλλον. Δεδομένου ότι μια 

συνήθης επένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα 

προϊόντα και μια ολόκληρη σειρά από αρχικές και ενδιάμεσες εισροές (κεφάλαια, 

εργασία, πρώτες ύλες, καύσιμα κ.λ.π.), οι μοναδικές ετήσιες καθαρές χρηματορροές που 

τελικά προσδιορίζονται είναι το αποτέλεσμα πολλαπλών υπολογισμών που βασίζονται 

στις πιο πιθανές ή αλλιώς στις καλλίτερες προβλέψεις των σχετικών ποσοτήτων και 

τιμών. Η εμπιστοσύνη που ενδεχομένως η επιχείρηση θα έδειχνε στις εν λόγω ετήσιες 

καθαρές χρηματορροές, θα βασιζόταν στην παραδοχή ότι οι τυχόν υπερεκτιμήσεις σε 

ορισμένους προσδιοριστικούς παράγοντες αντισταθμίζονται από τυχόν υποεκτιμήσεις σε 

άλλους παράγοντες, με συνέπεια οι προκύπτουσες μοναδικές ετήσιες καθαρές 

χρηματορροές να θεωρούνται η πιο πιθανή πρόβλεψη ή η καλύτερη δυνατή εκτίμηση.

Είναι φανερό ότι η επιχείρηση στον προγραμματισμό των επενδύσεών της, δεν θα 

πρέπει να βασίζεται σε μια τέτοια παραδοχή, π.χ. στην περίπτωση της αξιολογήσεως μιας 

επενδυτικής προτάσεως και πριν από την αποδοχή ή την απόρριψή της, θα ήταν χρήσιμο 

να ξεχωρίσει τους παράγοντες εκείνους, οι οποίοι ασκούν τη μεγαλύτερη επίδραση στα 

αποτελέσματα και ιδιαίτερα εκείνους, που εμφανίζονται στα πρώτα έτη της λειτουργικής 

ζωής της επενδύσεως. Εάν οι μεταβολές στους παράγοντες αυτούς είναι ανεξάρτητες 

μεταξύ τους και η κατανομή τους είναι κανονική, τότε είναι δυνατό να προκόψουν 

συγκεκριμένα συμπεράσματα ως προς της εμπιστοσύνη που πρέπει να δώσουμε στις 

ετήσιες καθαρές χρηματορροές. Διαφορετικά όμως συμπεράσματα είναι δυνατό να 

προκόψουν, εάν οι μεταβολές αυτές συσχετίζονται μεταξύ τους και η κατανομή τους δεν 

είναι κανονική.

Εξετάζοντας την έννοια της παρούσας αξίας προσεγγίσαμε το πρόβλημα του 

κινδύνου διατυπώνοντας την βασική ιδέα ότι, όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος που 

συνεπάγεται μια επενδυτική απόφαση, τόσο μεγαλύτερες καθαρές χρηματικές εισροές 

απαιτούνται. Συγκεκριμένα, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίσαμε την απαίτηση αυτή,
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ήταν να χρησιμοποιήσουμε για την αναγωγή των ετήσιων καθαρών χρηματορροών της 

επενδύσεως σε παρούσα αξία ένα επιτόκιο προεξοφλήσεως, που αντανακλά το κόστος 

ευκαιρίας κεφαλαίου της επιχειρήσεως σε ίσου κινδύνου εναλλακτικές επενδυτικές 

δυνατότητες. Αυτό σημαίνει ότι, όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος μιας επενδυτικής 

αποφάσεως, τόσο μεγαλύτερο θα πρέπει να είναι το απαιτούμενο επιτόκιο αποδόσεως, το 

οποίο χρησιμοποιεί η επιχείρηση για την αναγωγή των ετήσιων καθαρών χρηματορροών 

της επενδύσεως αυτής σε παρούσα αξία. Ένας άλλος τρόπος να ορίσουμε το απαιτούμενο 

επιτόκιο αποδόσεως είναι, να πούμε ότι, ισούται με το κόστος ευκαιρίας κεφαλαίου της 

επιχειρήσεως για επενδύσεις χωρίς κίνδυνο προσαυξημένο με ένα συντελεστή 

ασφαλίστρου, που το μέγεθος του εξαρτάται από το αντίστοιχο μέγεθος του κινδύνου, 

τον οποίο συνεπάγεται η συγκεκριμένη επένδυση.

Στις επιχειρήσεις ο καθορισμός συντελεστών ασφαλίστρου γίνεται συνήθως με 

υποκειμενική κρίση που βασίζεται σε μια εκτίμηση της «τιμής», που θα επιθυμούσαν να 

«πληρώσουν» για να αποφύγουν ή να εξουδετερώσουν τον κίνδυνο.

Οι κατανομές αυτές μπορεί να εμφανίζουν μεγάλες τυπικές αποκλίσεις, δηλαδή 

μεγάλη αβεβαιότητα για τη μεταβλητή και επομένως υψηλό βαθμό κινδύνου. Η φύση 

των κατανομών των επί μέρους χρηματορροών της επενδύσεως και οι μεταξύ τους 

συσχετίσεις προσδιορίζουν τη φύση της κατανομής της ΚΠΑ και επομένως, τον κίνδυνο 

της επενδύσεως.

Η καλύτερη κατανόηση της φύσης του κινδύνου βοηθάει στην 

αποτελεσματικότερη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην καλύτερη λειτουργία της 

επιχείρησης.

Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τις διάφορες τεχνικές μετρήσεως του κινδύνου μιας 

επενδύσεως, ξεκινώντας με την ανάλυση ευαισθησίας και την ανάλυση νεκρού σημείου, 

για να περάσουμε μετά στις μεθόδους τις βασισμένες στις πιθανότητες, 

περιλαμβανομένων της προσομοίωσης και της ανάλυσης δένδρων αποφάσεων.
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1.5 ΑΝΑΛ ΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΑ ΥΝΟΥ

Η λήψη μνας επενδυτικής απόφασης, ιδιαίτερα δε αναφορικά με τον 

προγραμματισμό των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, απαιτεί τον 

προσδιορισμό του κινδύνου καθώς και τον καθορισμό της οικονομικής της απόδοσης. 

Δυστυχώς, οι περισσότερες αποφάσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενός 

περιβάλλοντος, που καθιστά το μέλλον να μην είναι τόσο προβλέψιμο. Το σύνολο των 

επενδυτικών αποφάσεων απαιτεί την βέλτιστη δυνατή αύξηση του όγκου πληροφόρησης, 

καθώς και του βαθμού εμπιστοσύνης σχετικά με τη χρησιμότητά της στην πρόβλεψη του 

μέλλοντος.

Η εμπιστοσύνη που ενδεχομένως η επιχείρηση θα έδειχνε στις ετήσιες καθαρές 

χρηματορροές, θα βασίζονταν στην παραδοχή ότι, οι τυχόν υπερεκτιμήσεις σε 

ορισμένους προσδιοριστικούς παράγοντες αντισταθμίζονται από τυχόν υποεκτιμήσεις σε 

άλλους παράγοντες, με συνέπεια οι προκύπτουσες μοναδικές ετήσιες καθαρές 

χρηματορροές να θεωρούνται η πιο πιθανή πρόβλεψη ή η καλύτερη δυνατή εκτίμηση. 

Είναι φανερό ότι, η επιχείρηση στον προγραμματισμό των επενδύσεών της δεν θα πρέπει 

να βασίζεται αποκλειστικά σε μια τέτοια παραδοχή. Στην περίπτωση της αξιολόγησης 

μιας επενδυτικής προτάσεως και πριν από την αποδοχή ή την απόρριψή της, θα ήταν 

χρήσιμο να αναγνωριστούν οι παράγοντες αυτοί, οι οποίοι ασκούν τη μεγαλύτερη 

επίδραση στα αποτελέσματα και ιδιαίτερα εκείνοι που εμφανίζονται στα πρώτα έτη της 

λειτουργικής ζωής της επενδύσεως. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι, η αφετηρία για 

την ανάλυση του κινδύνου μιας επενδύσεως είναι ο προσδιορισμός του βαθμού 

αβεβαιότητας, που υπάρχει στις ετήσιες καθαρές χρηματορροές της συγκεκριμένης 

επένδυσης.

Στο παρακάτω τμήμα της εργασίας θα ακολουθήσει αναλυτική παρουσίαση των 

δημοφιλέστερων τεχνικών εκτίμησης κινδύνου που χρησιμοποιούνται σήμερα από τις 

επιχειρήσεις παγκοσμίως. Θα αναλυθεί η διαδικασία εφαρμογής των μεθόδων αυτών, 

καθώς και τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μιας ξεχωριστά. Επίσης 

θα παρουσιαστούν οι ιδιάζουσες συνθήκες πληροφόρησης που απαιτούν οι τεχνικές
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αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων προκειμένου τα αποτελέσματά τους να είναι 

αποδοτικά και αξιόπιστα.

1.5.1 Προσδιοριστικές μέθοδοι εκτίμησης τον κινδύνου των επενδυτικών αποφάσεων

Η παραπάνω κατηγορία μεθόδων βασίζεται σε υποκειμενικές αξιολογήσεις και 

διαισθητικές ρυθμίσεις αναφορικά με τις επενδυτικές χρηματορροές. Βασικό 

χαρακτηριστικό στοιχείο της παραπάνω κατηγορίας είναι ότι απουσιάζει η έννοια των 

πιθανοτήτων κατά την εφαρμογή.

1.5.1.1 Ανάλυση Ευαισθησίας (Sensitivity Analysis)

Η ανάλυση ευαισθησίας αναφέρεται στον προσδιορισμό της σχέσεως μεταξύ μιας 

δεδομένης μεταβολής στις εκτιμήσεις ενός προσδιοριστικού παράγοντα και της 

προκύπτουσας μεταβολής στο αποτέλεσμα της αξιολογήσεως. Δηλαδή, η ανάλυση 

ευαισθησίας συνίσταται στον προσδιορισμό της αλλαγής στην ΚΓΤΑ ή στο εσωτερικό 

επιτόκιο αποδόσεως R, που οφείλονται σε μια δεδομένη μεταβολή των εκτιμήσεων ενός 

από τους βασικούς παράγοντες αξιολογήσεως, κρατώντας όλους τους άλλους παράγοντες 

σταθερούς.

Το μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι, η ανάλυση ευαισθησίας δεν 

προσφέρει μια ικανοποιητική βάση για την εκτίμηση του διαστήματος της μεταβολής, 

που συνδυάζεται με το αναμενόμενο αποτέλεσμα της αξιολογήσεως. Αυτό που πράγματι 

προσφέρει, είναι η δυνατότητα να ξεχωρίσουμε τους περισσότερο σημαντικούς 

παράγοντες, για τους οποίους οι εκτιμήσεις ή οι προβλέψεις πρέπει να γίνουν με τη 

μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, αλλιώς οι παράγοντες αυτοί συνιστούν μια σημαντική πηγή 

αβεβαιότητας, αν οι ακριβείς εκτιμήσεις ή προβλέψεις δεν είναι εφικτές.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ανάλυση ευαισθησίας είναι απαραίτητη για να 

έχουμε μια εκτίμηση του κινδύνου που έχει μια επένδυση. Όμως, η ανάλυση αυτή δεν 

επαρκεί γιατί συνήθως ενδιαφερόμαστε για τις συνέπειες μιας αποκλίσεως που προκύπτει
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από μεταβολές όλων μαζί των παραγόντων αξιολογήσεως και όχι από ένα μόνο 

παράγοντα. Για παράδειγμα, είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε, πώς μεταβάλλεται η 

κατανομή πιθανότητας του εσωτερικού επιτοκίου απόδοσης σαν συνάρτηση των 

μεταβολών όλων μαζί των σημαντικών παραγόντων της αξιολογήσεως. Για το λόγο αυτό, 

οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν συνήθως περισσότερο σύνθετες τεχνικές για την 

αξιολόγηση του βαθμού κινδύνου μιας επενδύσεως.

1.5.1.2 Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Break - Even - Analysis)

Η προσέγγιση του Νεκρού Σημείου αποτελεί συμπληρωματική τεχνική με αυτή 

της ανάλυσης ευαισθησίας, και έχει σαν στόχο να προσδιορίσει την έκταση και το 

μέγεθος του σφάλματος κατά την διαδικασία των μελλοντικών προβλέψεων. Η ανάλυση 

ευαισθησίας προσδιορίζει τις μεταβλητές εκείνες, που διαμορφώνουν το ύψος της 

αβεβαιότητας σε μια επένδυση. Η ανάλυση του νεκρού σημείου μιας εταιρίας εστιάζει 

στη σχέση μεταξύ όγκου ή αξίας των πωλήσεων και κερδοφορίας της επιχείρησης. Σαν 

νεκρό σημείο για μια επιχείρηση ορίζουμε το ελάχιστο ύψος της παραγόμενης και 

πωλούμενης ποσότητας του προϊόντος, σύμφωνα με το οποίο η επιχείρηση είναι ικανή να 

λειτουργήσει χωρίς ζημίες, δηλαδή το σημείο εκείνο, όπου είτε το επίπεδο του κέρδους 

για την εταιρία, είτε η τιμή της ΚΠΑ της επένδυσης ισούται με μηδέν.

Η ανάλυση του νεκρού σημείου αποτελεί θεμελιώδη έννοια για μια επιχείρηση. 

Οι νέες επιχειρήσεις θεωρούν βασική αρχή τους τον υπολογισμό του νεκρού σημείου, 

είτε σε απόλυτα νούμερα (αξία πωλήσεων), είτε σε αριθμό πωλούμενων μονάδων. Οι 

χρηματοοικονομικοί αναλυτές οφείλουν να γνωρίζουν τη σημασία της ανάλυσης του 

νεκρού σημείου μιας εταιρίας και την άμεση σχέση του με την απρόσκοπτη λειτουργία 

της κεφαλαιουχικής επένδυσης, αφού καθορίζεται το απαιτούμενο όριο πωλήσεων που 

πρέπει να καλυφθεί προκειμένου το επενδυτικό σχέδιο να εμφανίσει κερδοφορία. Για την 

εφαρμογή αυτής της μεθόδου, ο αναλυτής πρέπει να γνωρίζει το ποσοστό συμμετοχής 

των σταθερών εξόδων στο συνολικό κόστος της εταιρίας. Όσο ψηλότερο είναι το νεκρό

12



σημείο της επιχείρησης, τόσο μεγαλύτερες οφείλουν να είναι οι πωλήσεις, και τόσο 

ισχυρότερος είναι και ο κίνδυνος οικονομικής ζημίας.

Η ανάλυση του νεκρού σημείου βοηθά το στέλεχος να εκτιμήσει την 

αναμενόμενη αξία μιας σχετικά καινούριας επιχειρηματικής δραστηριότητας, για την 

οποία υπάρχει έλλειψη ιστορικών στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό, ελέγχεται η αξιοπιστία 

και η εγκυρότητα των υποθέσεων για την επιτυχή πορεία του επενδυτικού σχεδίου. Η 

έννοια της ανάλυσης του νεκρού σημείου επιβάλλεται να γίνει κατανοητή και από την 

σκοπιά της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, αλλά και από την πρακτική πλευρά 

αναφορικά με την μακροχρόνια επιβίωση της εταιρίας.

Η ανάλυση του νεκρού σημείου αποτελεί μια μέθοδο εκτίμησης του κινδύνου, 

που δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις σε χρόνο και σε κόστος για την εφαρμογή της. Η 

ευκολία της ερμηνείας των αποτελεσμάτων της την καθιστά μια ευρέως 

χρησιμοποιούμενη μέθοδο στις σύγχρονες πρακτικές αξιολόγησης και εκτίμησης του 

κινδύνου. Η μεγαλύτερη συνεισφορά της τεχνικής αυτής έγκειται στην εξέταση των 

υποθέσεων, που έχει θέσει προηγουμένως η διοίκηση της επιχείρησης σε σχέση με τον 

προγραμματισμό του επενδυτικού σχεδίου.

Βέβαια, η ανάλυση του νεκρού σημείου παρουσιάζει σοβαρά μειονεκτήματα, 

όπως αυτά της δυσκολίας στον ακριβή διαχωρισμό του κόστους σε σταθερό και 

μεταβλητό μέρος και της αδυναμίας της μεθόδου να λάβει υπόψη της την 

αλληλοσυσχέτιση μεταξύ των διαφόρων προσδιοριστικών παραγόντων της επένδυσης. 

Κοινό μεινέκτημα της ανάλυσης ευαισθησίας και της ανάλυσης του νεκρού σημείου 

είναι το γεγονός ότι διερευνάται η σχέση μεταξύ της κερδοφορίας και μιας μεταβλητής, 

διατηρώντας όλες τις υπόλοιπες σταθερές.
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1.5.2 Πιθανοθεωρητικές τεχνικές εκτίμησης του κινδύνου των επενδυτικών 

αποφάσεων

Η κατηγορία αυτή των τεχνικών εκτίμησης του κινδύνου βασίζεται στην 

αποτίμηση της αβεβαιότητας, που σχετίζεται με κρίσιμους παράγοντες και τις 

πιθανότητάς τους. Οι τελευταίες απαιτούν ακριβή ανάλυση και παρέχουν περισσότερη 

πληροφόρηση για τον ενυπάρχοντα κίνδυνο σε ένα επενδυτικό σχέδιο (π.χ. ανάλυση 

ευαισθησίας, δέντρα αποφάσεων, προσομοίωση Monte Carlo, ανάλυση πιθανοτήτων και 

υποδείγματα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων).

1.5.2.1 Ανάλυση κινδύνου με την χρησιμοποίηση σεναρίων (Senario Analysis)

Ο βαθμός κινδύνου μιας επενδύσεως εξαρτάται πρώτον, από την ευαισθησία της 

ΚΠΑ στις μεταβολές των βασικών παραγόντων αξιολογήσεως της επενδύσεως και 

δεύτερον, από το εύρος των πιθανών τιμών, τις οποίες μπορούν να λάβουν οι παράγοντες 

αυτοί, όπως αντανακλάται στις κατανομές πιθανοτήτων τους. Η ανάλυση ευαισθησίας 

εξετάζει μόνο το πρώτο σημείο και αγνοεί το δεύτερο, για το λόγο αυτό η σημασία της 

στην ανάλυση του κινδύνου είναι περιορισμένη.

Η μέθοδος ανάλυσης του κινδύνου που εξετάζει αμφότερα τα παραπάνω σημεία, 

είναι η μέθοδος της αναλύσεως σεναρίων.

Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν συνήθως στοιχεία κινδύνου λόγω του γεγονότος 

ότι, οι προβλέψεις της διαχρονικής εξελίξεως των παραγόντων που υπεισέρχονται στην 

αξιολόγηση και προσδιορίζουν τις ετήσιες καθαρές χρηματορροές, δεν μπορούν να 

πραγματοποιηθούν κάτω από συνθήκες βεβαιότητας. Ο βαθμός αβεβαιότητας των 

προβλέψεων μπορεί να ορισθεί και στη συνέχει να μετρηθεί με μια κατανομή 

πιθανοτήτων. Η κατανομή αυτή στην απλούστερη μορφή της μπορεί να αποτελείται από 

ένα μικρό αριθμό εναλλακτικών εκτιμήσεων των ετήσιων καθαρών χρηματορροών, που 

αντιστοιχούν σε εναλλακτικά σενάρια εξελίξεως π.χ. των οικονομικών συνθηκών, τις 

οποίες συνδέουμε με αντίστοιχες πιθανότητες πραγματοποιήσεώς τους. Έτσι, για
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συγκεκριμένη επένδυση θα μπορούσαμε να έχουμε μια αισιόδοξη ή υψηλή εκτίμηση 

των ετήσιων καθαρών χρηματορροών, που αντιστοιχεί σε πολύ καλές οικονομικές 

συνθήκες (ανάπτυξη), μια περισσότερο πιθανή ή την καλύτερη εκτίμηση των ετήσιων 

καθαρών χρηματορροών, που αντιστοιχεί σε κανονικές οικονομικές συνθήκες, και μια 

απαισιόδοξη ή συντηρητική εκτίμηση των ετήσιων καθαρών χρηματορροών, που 

αντιστοιχεί σε κακές οικονομικές συνθήκες (ύφεση). Στη συνέχεια, μπορούμε να 

συνδέσουμε την πραγματοποίηση κάθε μιάς από τις εναλλακτικές αυτές εκτιμήσεις με 

αντίστοιχες πιθανότητες.

Η θεωρία της χρησιμότητας (utility theory) προσφέρει το κατάλληλο πλαίσιο 

για την τυπική ανάλυση της συμπεριφοράς της επιχειρήσεως ως προς τη σχέση μεταξύ 

επενδύσεως και κινδύνου. Πιό συγκεκριμένα, ο νόμος της φθίνουσας οριακής 

χρησιμότητας για την ΚΠΑ, οδηγεί ευθέως στο συμπέρασμα ότι, οι επιχειρήσεις είναι 

κατά κανόνα εναντίον του κινδύνου. Πράγματι, μεταξύ δύο επενδύσεων που έχουν την 

ίδια Ε(ΚΠΑ), οι επιχειρήσεις προτιμούν την επένδυση που συνεπάγεται τον μικρότερο 

κίνδυνο. Επομένως, για να δεχθούν την επένδυση με τον μεγαλύτερο κίνδυνο, θα πρέπει 

η Ε(ΚΠΑ) να είναι μεγαλύτερη τουλάχιστον σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αντισταθμίζεται ο 

επιπλέον κίνδυνος.

Η μέση αναμενόμενη καθαρή παρούσα αξία μιας επενδύσεως Ε(ΚΠΑ) συνδέεται 

με μια βασική σχέση με τον βαθμό κινδύνου που συνεπάγεται η επένδυση αυτή. 

Προκειμένου να γίνει αποδεκτή μια πρόταση με μεγαλύτερο βαθμό κινδύνου πρέπει να 

έχει μεγαλύτερη Ε(ΚΠΑ) από μια επένδυση χαμηλότερου βαθμού κινδύνου.

Οι επιλογές της επιχείρησης, όταν πρόκειται για επενδυτικές προτάσεις με την 

ίδια συνολική χρησιμότητα, εξαρτώνται από το κατά πόσο η επιχείρηση είναι risk lover ή 

risk averter, μ’ άλλα λόγια εξαρτώνται από την τοποθέτηση της επιχείρησης απέναντι 

στον κίνδυνο.

Η διαδικασία που χρησιμοποιείται για την ποσοτικοποίηση της σχέσεως μεταξύ 

του βαθμού κινδύνου, όπως αυτός μετριέται με την τυπική απόκλιση σ(κπΑ), και την μέση 

αναμενόμενη ΚΠΑ, είναι η εξομάλυνση του κινδύνου ανά δραχμή Ε(ΚΠΑ). Η 

εξομάλυνση αυτή, επιτυγχάνεται με το στατιστικό μέτρο του συντελεστή 

μεταβλητότητας μ, που ισούται με
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μ - σ<κπΑ) / Ε(ΚΓΊΑ)

όπου η τυπική απόκλιση σ(κπΑ) εκφράζει τον απόλυτο κίνδυνο, ενώ η μεταβλητότητα μ 

τον σχετικό.

Η ανάλυση κινδύνου με τη χρησιμοποίηση σεναρίων παρέχει χρήσιμη 

πληροφόρηση σχετικά με τον βαθμό ολικού κινδύνου που συνεπάγεται μια επένδυση. 

Όμως, η μέθοδος αυτή έχει την αδυναμία ότι εξετάζει μόνο ένα μικρό αριθμό από 

διακριτές εναλλακτικές τιμές (ΚΠΑ) της επενδύσεως, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει 

ένας άπειρος αριθμός τιμών.

1.5.2.2 Πλήρης στατιστική ανάλυση κινδύνου - Προσομοίωση Monte Carlo

Στη μέθοδο των σεναρίων η επιχείρηση καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε τρεις 

εναλλακτικές (ΚΠΑ), οι οποίες προκύπτουν από τρεις ράντες ετήσιων χρηματορροών, 

χρησιμοποιώντας ως επιτόκιο προεξοφλήσεως το κόστος κεφαλαίου της r, και τις οποίες 

χαρακτηρίζει ως αισιόδοξες, πιο πιθανές και συντηρητικές και τις συνδέει με αντίστοιχες 

πιθανότητες.

Στην πραγματικότητα, η ανάλυση του κινδύνου μιας επενδύσεως είναι 

δυσκολότερη. Το πρόβλημα δημιουργείται από την ανάγκη να ξεκινήσουμε την ανάλυση 

από την αβεβαιότητα των προβλέψεων για την εξέλιξη των βασικών παραγόντων που 

υπεισέρχονται στην εκτίμηση των ετήσιων καθαρών χρηματορροών. Ο βαθμός 

αβεβαιότητας στην πρόβλεψη κάθε προσδιοριστικού παράγοντα μπορεί να ορισθεί και 

στη συνέχεια να μετρηθεί με μια κατανομή πιθανοτήτων. Έτσι, για κάθε παράγοντα που 

ασκεί μεγάλη επίδραση στο μέγεθος των ετήσιων χρηματορροών, όπως είναι το αρχικό 

κόστος της επενδύσεως, η εξέλιξη της ζήτησης για το προϊόν, η δραστηριότητα των 

ανταγωνιστών, τα εργατικά, οι πρώτες ύλες, κ.λ.π., μπορούμε να κάνουμε εναλλακτικές 

εκτιμήσεις, τις οποίες να συνδέσουμε με αντίστοιχες πιθανότητες.

Στη συνέχεια, μπορούμε να συνθέσουμε όλες αυτές τις εκτιμήσεις προκειμένου 

να προσδιορίσουμε την κατανομή πιθανοτήτων της (ΚΠΑ). Εάν για κάθε σημαντικό
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προσδιοριστικό παράγοντα είχαμε την αντίστοιχη κατανομή πιθανοτήτων, τότε θα ήταν 

δυνατό με την θεωρία των πιθανοτήτων να πραγματοποιήσουμε την πλήρη ανάλυση 

κινδύνου (full risk analysis) και να εκτιμήσουμε την κατανομή πιθανοτήτων της (ΚΠΑ). 

Όμως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τέτοιες κατανομές πιθανοτήτων για τους βασικούς 

παράγοντες δεν είναι συνήθως διαθέσιμες, με συνέπεια η κατανομή πιθανοτήτων της 

(ΚΠΑ) που προκύπτει τελικά, να βασίζεται κατά ένα σημαντικό βαθμό σε υποκειμενικές 

εκτιμήσεις.

Ο προσδιορισμός της κατανομής πιθανοτήτων της (ΚΠΑ) με βάση τις μεταβολές 

σε όλους τους σημαντικούς παράγοντες μπορεί να γίνει στην πράξη με την 

πραγματοποίηση μιας «μελέτης προσομοίωσης Monte Carlo». Αν υποθέσουμε ότι όλοι 

οι παράγοντες, οι οποίοι υπεισέρχονται στην εκτίμηση της (ΚΠΑ) αποτελούν 

στοχαστικές μεταβλητές με γνωστές κατανομές πιθανοτήτων και ότι αυτές οι κατανομές 

εξαρτώνται μόνο από τους μέσους και τις τυπικές αποκλίσεις τους, τότε είναι δυνατό να 

υπολογίσουμε την πιθανότητα κάθε τιμής των παραγόντων αυτών και επομένως την 

πιθανότητα οποιασδήποτε τιμής (ΚΠΑ). Υποθέτουμε επίσης ότι, οι κατανομές είναι 

κανονικές και ότι όλοι οι παράγοντες είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους. Χρησιμοποιώντας 

κατάλληλα προγράμματα Η/Υ μπορεί να υπολογιστεί η (ΚΠΑ) μιας επένδυσης για 

οποιοδήποτε συνδυασμό τιμών.

Στην πράξη όμως, το πρόβλημα είναι ακόμη δυσκολότερο, γιατί η υπόθεση ότι η 

κατανομή πιθανοτήτων του ενός παράγοντα είναι ανεξάρτητη από την κατανομή 

πιθανοτήτων των άλλων παραγόντων, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

Επομένως, είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε όχι μόνο τις κατανομές πιθανοτήτων κάθε 

παράγοντα χωριστά, αλλά επίσης την κατανομή πιθανοτήτων του πολυδιάστατου 

συνόλου του κάθε σχετικού παράγοντα.
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1.5.2.3 Ανάλυση κινδύνου με δένδρα αποφάσεων

Οι μέθοδοι που αναφέρθηκαν παραπάνω, μετρούν τον κίνδυνο σε ένα 

συγκεκριμένο χρονικό σημείο, υιοθετώντας μια στατική στάση απέναντι στον κίνδυνο. 

Κατά τη διαδικασία προγραμματισμού μιας επένδυσης, τόσο οι διαθέσιμες πληροφορίες, 

όσο και ο αριθμός των αμοιβαίως αποκλεισμένων επενδυτικών προτάσεων συνήθως 

μεταβάλλονται σημαντικά σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αυτής. Αντίστοιχα 

μεταβάλλεται και ο κίνδυνος της επενδύσεως.

Κατά τη διαδοχική λήψη αποφάσεων ή λήψη αποφάσεων κατά στάδια (sequential 

decision - making), μπορούμε συχνά, αν καθυστερήσουμε τη λήψη μιας απόφασης μέχρι 

το χρονικό σημείο εκείνο, στο οποίο η αναγκαία πληροφορία θα γίνει διαθέσιμη, να 

μειώσουμε τον κίνδυνο, με μια μείωση της (ΚΠΑ).

Η επιλογή ανάμεσα σε αμοιβαία αποκλειόμενες επενδύσεις μπορεί να γίνει με την 

ανάλυση ενός δέντρου αποφάσεων. Ένα δέντρο αποφάσεων είναι μια διαγραμματική 

παρουσίαση των διαθέσιμων εναλλακτικών επενδυτικών αποφάσεων σε διάφορα χρονικά 

σημεία, τα οποία ακολουθούνται από τυχαία γεγονότα, η πραγματοποίηση των οποίων 

συνδέεται με κάποιες πιθανότητες. Η επιλογή μεταξύ των διαθέσιμων εναλλακτικών 

επενδυτικών αποφάσεων συνήθως γίνεται με τον προσδιορισμό των αποδόσεων (δηλαδή 

των (ΚΠΑ)), που αναμένονται από κάθε μια επενδυτική απόφαση. Έτσι, για την επιλογή 

αυτή, πολλαπλασιάζουμε την (ΚΠΑ) κάθε μιάς επενδυτικής πρότασης που αντιστοιχεί σε 

ένα τυχαίο γεγονός με την πιθανότητα να συμβεί το γεγονός αυτό, και στη συνέχεια 

προσθέτουμε όλα τα δυνατά τυχαία γεγονότα.
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1.6 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Εφόσον όλες οι εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές έχουν προσδιοριστεί και 

αναλυθεί από την άποψη του κινδύνου με τις παραπάνω τεχνικές εκτίμησης, ο 

χρηματοοικονομικός αναλυτής θα πρέπει να ενσωματώσει τον κίνδυνο της επένδυσης 

στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι κυριότερες μέθοδοι ενσωμάτωσης του κινδύνου 

που εφαρμόζονται είναι:

α) Προσαρμογή Επιτοκίου Απόδοσης (Required Return Adjustment). Είναι 

φανερό ότι οι επενδυτικές προτάσεις δεν αναφέρονται πάντοτε σε επενδύσεις μέσου 

κινδύνου. Πολλές φορές η επιχείρηση εξετάζει επενδυτικές προτάσεις, οι οποίες 

συνεπάγονται βαθμούς κινδύνου, που είναι μεγαλύτεροι ή μικρότεροι από τον βαθμό 

κινδύνου που χαρακτηρίζει την υφιστάμενη επιχειρηματική δραστηριότητα. Αρκετές 

επιχειρήσεις απαιτούν ένα μεγαλύτερο επιτόκιο απόδοσης για τις επενδύσεις που ενέχουν 

υψηλά επίπεδα κινδύνου. Η προσαρμογή του επιτοκίου μπορεί να γίνει με βάση τον 

κίνδυνο που εμπεριέχει η εξεταζόμενη επένδυση ή με βάση την επικινδυνότητα του 

συγκεκριμένου τμήματος της εταιρίας. Το υψηλότερο επιτόκιο απόδοσης αντανακλά το 

κόστος ευκαιρίας των νέων κεφαλαίων, που θα έχει στην διάθεσή της η επιχείρηση. Το 

απαιτούμενο επιτόκιο απόδοσης μιας επένδυσης μπορεί επομένως, 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 εταιρία, για να επενδυθούν κάτω από συνθήκες βεβαιότητας, 

προσαυξημένο με ένα ασφάλιστρο προσαρμογής (risk premium), που το μέγεθος του 

εξαρτάται από τον βαθμό επικινδυνότητας της συγκεκριμένης επένδυσης.

Μειονέκτημα της παραπάνω μεθόδου αποτελεί το γεγονός ότι δεν γίνεται 

διαχωρισμός σε διαφοροποιημένο και μη κίνδυνο. Επίσης, η τεχνική αυτή δεν επιτρέπει 

στον χρηματοοικονομικό αναλυτή να αντιληφθεί τις πραγματικές διαστάσεις του 

κινδύνου και συνεπώς οδηγείται σε λανθασμένες αποφάσεις. Επιπλέον, ο υπολογισμός
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του ασφάλιστρου για τον κίνδυνο βασίζεται σε εκτιμήσεις της αγοράς χρεωγράφων και 

σε δεδομένα που αφορούν επενδύσεις παρόμοιας επικινδυνότητας. Η παραπάνω 

προσέγγιση αδυνατεί να προσαρμοστεί εγκαίρως σε αλλαγές που αφορούν αποκλειστικά 

τη δομή και τη σύνθεση της δεδομένης επενδυτικής απόφασης. Τέλος, η διαδικασία της 

προαρμογής του επιτοκίου απόδοσης οδηγεί σε απώλεια της σχετικής πληροφόρησης 

αναφορικά με την αβεβαιότητα των προσδιοριστικών παραγόντων.

Η προσαρμογή του επιτοκίου απόδοσης χρησιμοποιείται συχνότερα κατά τη 

διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων, επειδή παρακάμπτεται η ανάγκη 

προσδιορισμού των καμπύλών χρησιμότητας, που η διαμόρφωσή τους απαιτείται σε 

άλλες μεθόδους, Στις περισσότερες περιπτώσεις, η μέθοδος εφαρμόζεται από 

επιχειρήσεις που εισάγουν καινούρια γραμμή παραγωγής και δεν διαθέτουν την 

απαιτούμενη πληροφόρηση.

β) Μέθοδος Ισοδυνάμου Βεβαιότητας (Certainty Equivalent Method). Μια άλλη 

προσέγγιση είναι αυτή της μετατροπής των μελλοντικών χρηματορροών της επένδυσης 

σε ισοδύναμες χρηματορροές σε συνθήκες βεβαιότητας. Ο σκοπός της μεθόδου αυτής 

είναι η προσαρμογή των ετήσιων καθαρών χρηματορροών της επένδυσης, όπως αυτές 

προσδιορίζονται κάτω από συνθήκες κινδύνου, σε ισοδύναμες ετήσιες χρηματορροές, 

που αντιστοιχούν σε συνθήκες βεβαιότητας, ενσωματώνοντας μ’αυτόν τον τρόπο την 

προτίμηση της επιχείρησης για τη σχέση μεταξύ κινδύνου και αποδόσεως απ’ευθείας 

στην επενδυτική απόφαση. Όσο ψηλότερος είναι ο βαθμός κινδύνου, τόσο μεγαλύτερες 

είναι και οι απαιτούμενες προσαρμογές των ετήσιων χρηματορροών για την εξασφάλιση 

της ισοδυναμίας. Ένα πρώτο βήμα που αντιμετωπίζει ο αναλυτής στην εφαμογή της 

μεθόδου, είναι αυτό της επιλογής των συντελεστών βεβαιότητας. Στην προκειμένη 

περίπτωση απαιτείται μια πληθώρα υποθετικών επιλογών, προκειμένου οι συντελεστές 

ισοδυναμίας να βασίζονται στις συναρτήσεις χρησιμότητας σε συνδυασμό με τις 

προαπαιτούμενες υποθέσεις που δεχόμαστε, προκειμένου να εφαρμοστεί η τεχνική του 

ισοδυνάμου βεβαιότητας, και όλα αυτά αυξάνουν την πολυπλοκότητα και τη δυσκολία 

της μεθόδου αυτής.

γ) Προσαρμογή του χρόνου επανείσπραξης (Payback Period Requirement). 

Ορισμένες επιχειρήσεις, προκειμένου να κάνουν αποδεκτή μια επένδυση, που
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χαρακτηρίζεται από υψηλή επικινδυνότητα, απαιτούν να γίνει ταχύτερη επανείσπραξη 

του αρχικού κεφαλαίου. Η παραπάνω προσέγγιση βασίζεται στην υπόθεση ότι, ο 

κίνδυνος σχετίζεται με την περίοδο του χρόνου κατά την οποία προκύπτουν τα οφέλη 

από την υιοθέτηση της επένδυσης. Εντούτοις, η έννοια του κινδύνου συσχετίζεται και με 

άλλες συνθήκες πέρα από αυτή του χρονικού διαστήματος και κατά συνέπεια, η μέθοδος 

της προσαρμογής της περιόδου επανείσπραξης θεωρείται ατελής για τον χειρισμό του 

κινδύνου κατά τον κεφαλαιουχικό προγραμματισμό.

δ) Προσωπική Κρίση και Διαίσθηση (Judgement). Τα στελέχη έχοντας στη 

διάθεσή τους την πληροφόρηση για τον κίνδυνο του επενδυτικού έργου προχωρούν στην 

αποδοχή ή απόρριψη της επένδυσης βασιζόμενοι σε προκαθορισμένα κριτήρια επιλογής.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη των Lohmann J. και Baksh S. σχετικά με την 

αποδοτικότητα των παραπάνω τεχνικών κατά την διαδικασία εκτίμησης του κινδύνου 

επενδυτικών προτάσεων. Η μελέτη περιελάμβανε την αξιολόγηση των εξής τεχνικών:

ι) προσαρμογή του επιτοκίου απόδοσης, 

ιι) προσαρμογή της περιόδου επανείσπραξης, 

ιιι) συνδυασμό των δύο προηγούμενων μεθόδων, 

ιν) εσωτερικό επιτόκιο απόδοσης και

ν) αξιολόγηση της επένδυσης βάσει της αναμενόμενης καθαράς παρούσας αξίας και της 

πιθανότητας εμφάνισης αρνητικής απόδοσης.

Οι τέσσερις πρώτες μέθοδοι οι οποίες στηρίζονται σε υποκειμενικές εκτιμήσεις 

του αναλυτή, αποδείχτηκε ότι είναι οριακά ή μερικώς αποδοτικές και αξιόπιστες στην 

προσπάθεια για μεγιστοποίηση της μελλοντικής αξίας της επένδυσης και στην 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου οικονομικής ζημίας. Τα συμπεράσματα αναφορικά με την 

μέθοδο της προσαρμογής του χρόνου επανείσπραξης επισημαίνουν την ικανότητα της 

μεθόδου να εκπληρώσει τον στόχο της οικονομικής απόδοσης της επένδυσης και την 

αναποτελεσματικότητά της στην διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου.
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Η πέμπτη προσέγγιση στηρίζεται σε περισσότερο αντικειμενικά δεδομένα και 

κριτήρια αποδοχής. Η λειτουργικότητα της μεθόδου, τόσο κατά την αποτίμηση της 

αβεβαιότητας μιας επενδυτικής πρότασης, αλλά όσο και κατά την αξιολόγηση της 

απόδοσής της, κρίθηκε ότι είναι αρκετά υψηλή σε σχέση με τις υπόλοιπες προσεγγίσεις. 

Ως γενικό συμπέρασμα της όλης έρευνας, προκύπτει η απαίτηση για ακριβή αποτίμηση 

της επικινδυνότητας κάθε επενδυτικού σχεδίου στην διαδικασία του κεφαλαιουχικού 

προγραμματισμού επενδύσεων, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της σχετικής διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων.

Οι μέθοδοι αναλύσεως του κινδύνου που εξετάσαμε παραπάνω είναι χρήσιμες για 

τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, λόγω των πληροφοριών που δίνουν στην επιχείρηση 

για το βαθμό κινδύνου που συνεπάγεται η αξιολογούμενη επένδυση. Όμως, οι μέθοδοι 

αυτές είναι υποκειμενικές μάλλον παρά αντικειμενικές, με την έννοια ότι δεν δίνουν 

απάντηση για το ποιές επενδύσεις πρέπει να γίνουν αποδεκτές και ποιές πρέπει να 

απορριφθούν. Παρακάτω θα εξετάσουμε τρόπους ενσωμάτωσης του βαθμού κινδύνου 

μιας επενδύσεως στο απαιτούμενο επιτόκιο αποδόσεως από την επένδυση αυτή, το οποίο 

αντανακλά το κόστος ευκαιρίας των νέων κεφαλαίων που θα διατεθούν.

Στη μέχρι τώρα εξέταση θεωρούσαμε ότι οι αξιολογούμενες επενδύσεις είναι 

μέσου κινδύνου, δηλαδή ότι οι αναμενόμενες αποδόσεις τείνουν να μεταβάλλονται προς 

τα πάνω ή προς τα κάτω στον ίδιο βαθμό με τον οποίο τείνουν να μεταβάλλονται προς τα 

πάνω ή προς τα κάτω οι αποδόσεις όλης της επιχείρησης. Δεδομένου ότι η 

μεταβλητότητα των αποδόσεων της επιχείρησης έναντι της μεταβλητότητας των 

αποδόσεων της αγοράς έχει αξιολογηθεί από τους επενδυτές, για τον προσδιορισμό του 

κόστους κεφαλαίου της επιχείρησης, το οποίο χρησιμοποιείται στην εκτίμηση της 

αγοραίας τιμής των μετοχών της, το εν λόγω κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης αποτελεί 

επίσης και το απαιτούμενο επιτόκιο αποδόσεως από την επένδυση μέσου κινδύνου.

Οι επενδυτικές προτάσεις όμως που αξιολογεί μια επιχείρηση, δεν αναφέρονται 

πάντοτε σε επενδύσεις μέσου κινδύνου. Πολλές φορές η επιχείρηση εξετάζει επενδυτικές 

προτάσεις, οι οποίες συνεπάγονται βαθμούς κινδύνου που είναι μεγαλύτεροι ή 

μικρότεροι από το βαθμό κινδύνου, που χαρακτηρίζει την υφιστάμενη επιχειρηματική 

δραστηριότητά της. Στις περιπτώσεις αυτές η επιχείρηση πρέπει να απαιτεί επιτόκια
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αποδόσεως, τα οποία να αντανακλούν κάθε φορά το κόστος κεφαλαίου των 

συγκεκριμένων επενδύσεων.

Το απαιτούμενο επιτόκιο αποδόσεως μιας επενδύσεως μπορεί επομένως 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 βεβαιότητας, προσαυξημένο με ένα ασφάλιστρο προσαρμογής που το μέγεθος 

του εξαρτάται από το βαθμό κινδύνου της συγκεκριμένης επένδυσης. Στη συνέχεια, θα 

παρουσιάσουμε τις μεθόδους προσαρμογής του απαιτούμενου επιτοκίου αποδόσεως μιας 

επενδύσεως για κίνδυνο χρησιμοποιώντας τα εξής δύο στατιστικά μέτρα κινδύνου: τον 

συντελεστή βήτα (β), όπως αυτός υπεισέρχεται στο Υπόδειγμα Αποτιμήσεως 

Κεφαλαιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model, CAPM) και το συντελεστή 

μεταβλητότητας(μ).

1.6.1 Προσαρμογή απαιτούμενου επιτοκίου αποδόσεως για κίνδυνο με το Υπόδειγμα 

Αποτιμήσεως Κεφαλαιακών Στοιχείων

Ο ολικός κίνδυνος που συνεπάγεται μια επένδυση μπορεί να χωριστεί σε δύο 

μέρη. Το ένα μέρος του ολικού κινδύνου οφείλεται σε παράγοντες που αφοοούν ιιόνο την 

επίγειο nan, όπως είναι για παράδειγμα οι απεργίες του προσωπικού, τα επιτυχή ή μη 

προγράμματα προωθήσεως των πωλήσεων, η μεταβολή των συνθηκών ανταγωνισμού 

στις αγορές, όπου η επιχείρηση διαθέτει τα προϊόντα της, η μεταβολή της τεχνολογίας 

παραγωγής του προϊόντος ή των προτιμήσεων των καταναλωτών, η απόκτηση ή η 

απώλεια σημαντικών πελατών και σε άλλα τυχαία, μη προβλέψιμα γεγονότα που 

αφορούν τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Αυτό το μέρος του ολικού κινδύνου λέγεται 

ειδικός κίνδυνος της επιχείρησης (company’s specific risk) ή μη συστηματικός 

κίνδυνος (non systematic risk). Λέγεται επίσης και διαφοροποιούμενος (diversifiable 

risk) γιατί ο κίνδυνος αυτός μπορεί να εξουδετερωθεί εάν συμπεριλάβουμε την εν λόγω
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επένδυση σε ένα καλώς διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων (well diversifiable 

portfolio).

Το άλλο μέρος του ολικού κινδύνου οφείλεται σε παοάνοντεα της αγοράς, οι 

οποίοι επηρεάζουν όλες τις επιχειρήσεις ταυτόχρονα, όπως είναι για παράδειγμα οι 

πόλεμοι, τα δημοσιονομικά ελλείμματα, ο πληθωρισμός, τα υψηλά ή χαμηλά επιτόκια 

και γενικότερα οι εξελίξεις των οικονομικών συνθηκών της χώρας. Αυτό το μέρος του 

ολικού κινδύνου λέγεται κίνδυνος αγοράς (market risk) ή συστηματικός κίνδυνος 

(systematic risk). Λέγεται επίσης και μη διαφοροποιούμενος (non diversifiable risk) 

γιατί δεν μπορεί να εξουδετερωθεί με τη διαφοροποίηση στα πλαίσια ενός 

χαρτοφυλακίου, αφού όλες οι επενδύσεις τείνουν να επηρεάζονται ταυτόχρονα από τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες του κινδύνου αγοράς.

Οι επενδυτές απαιτούν ένα ασφάλιστρο αποδόσεων έναντι του κινδύνου μιας 

επενδύσεως, δηλαδή όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός κινδύνου, τόσο υψηλότερο είναι το 

απαιτούμενο επιτόκιο αποδόσεως από την επένδυση αυτή. Οι επενδυτές όμως, εξετάζουν 

το βαθμό κινδύνου της επενδύσεως στα πλαίσια ενός καλώς διαφοροποιημένου 

χαρτοφυλακίου, δηλαδή εξετάζουν τη συμβολή της επενδύσεως αυτής στο βαθμό 

κινδύνου του χαρτοφυλακίου. Μ’ άλλα λόγια, οι επενδυτές προσδιορίζουν το κόστος 

ευκαιρίας των κεφαλαίων που διαθέτουν σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση, λαμβάνοντας 

υπόψη μόνο το συστηματικό κίνδυνο, αφού το μη συστηματικό κίνδυνο μπορούν να τον 

απομονώσουν στα πλαίσια ενός καλώς διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Έτσι, ενώ μια 

συγκεκριμένη επένδυση μπορεί να έχει υψηλό βαθμό ολικού κινδύνου, όπως αυτός 

μετριέται με την τυπική απόκλιση των αναμενόμενων αποδόσεών της, ο σχετικός βαθμός 

κινδύνου που λαμβάνουν υπόψη οι επενδυτές για τον προσδιορισμό του κόστους 

ευκαιρίας των κεφαλαίων που θα διαθέσουν για την επένδυση αυτή, και που είναι η 

συμβολή της στο βαθμό κινδύνου όλου του χαρτοφυλακίου, μπορεί να είναι πολύ 

χαμηλός. Αυτό μπορεί να συμβεί γιατί το μεγαλύτερο μέρος του ολικού κινδύνου της 

επενδύσεως είναι μη συστηματικός κίνδυνος, ο οποίος μπορεί να εξουδετερωθεί εάν η 

επένδυση περιληφθεί σ’ ένα καλώς διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο.
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Ολικός
Κίνδυνος

Διάγραμμα 1: Συστηματικός και μη Συστηματικός Κίνδυνος

Από το διάγραμμα αυτό διαπιστώνουμε ότι, ο βαθμός κινδύνου ενός 

χαρτοφυλακίου επενδύσεων μειώνεται ασυμπτωτικά προς ένα όριο, καθώς ο αριθμός των 

τυχαίων επενδύσεων που περιλαμβάνονται σ’ αυτό αυξάνεται. Το όριο στο οποίο τείνει ο 

ολικός κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου, καθώς ο αριθμός των επενδύσεων που 

περιλαμβάνονται σ’ αυτό αυξάνεται, είναι ο συστηματικός κίνδυνος ή κίνδυνος της 

αγοράς. Η διαφορά μεταξύ ολικού κινδύνου και συστηματικού κινδύνου είναι ο μη 

συστηματικός κίνδυνος, ο οποίος μπορεί να περιορισθεί σημαντικά με ένα χαρτοφυλάκιο 

που περιλαμβάνει μικρό αριθμό επενδύσεων.

1.6.2 Έννοια και προσδιορισμός του συντελεστή βήτα

Ο συντελεστής βήτα (β) μετράει το βαθμό κινδύνου των αποδόσεων μιας 

επενδύσεως (ή ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων) σε σχέση με το βαθμό κινδύνου των 

αποδόσεων της αγοράς. Ο συντελεστής αυτός για μια συγκεκριμένη επένδυση ϊ 

υπολογίζεται από τον τύπο

β _ cov(R„Ra)

σ1

όπου, cov(Rj,RA) παριστά τη συνδιακύμανση των αποδόσεων της επενδύσεως i με τις 

αποδόσεις της αγοράς, και σΑ είναι η διακύμανση των αποδόσεων της αγοράς.
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Εαν οι αποδόσεις της επένδυσης i κυμαίνονται στην ίδια έκταση στην οποία 

κυμαίνονται και οι αποδόσεις της αγοράς, τότε από την εξίσωση αυτή προκύπτει ότι ο 

συντελεστής β, ισούται με τη μονάδα. Έτσι, οι αποδόσεις της επένδυσης ακολουθούν 

ακριβώς τις αυξομειώσεις στις αποδόσεις της αγοράς. Ο συντελεστής β, δείχνει το βαθμό 

ευκολίας της μεταβολής (volatility) των αποδόσεων μιας επένδυσης σε σχέση με το 

βαθμό μεταβολής των αποδόσεων της αγοράς.

1.6.3 Το Υπόδειγμα Αποτιμήσεως Κεφαλαιακών (Περιουσιακών) Στοιχείων και το 

απαιτούμενο επιτόκιο αποδόσεως

Το Υπόδειγμα Αποτιμήσεως Κεφαλαιακών Στοιχείων διατυπώνει μια θεωρία 

σχετικά με τη σχέση μεταξύ του κινδύνου της επενδύσεως ΐ, όπως αυτός μετριέται με το 

συντελεστή β, και του απαιτούμενου επιτοκίου αποδόσεως από την επένδυση i για την 

κάλυψη του κινδύνου αυτού. Η σχέση αυτή είναι γνωστή ως η Γραμμή Αγοράς 

Χρεωγράφων (The Security Market Line) και εκφράζεται μαθηματικά από την εξίσωση

rj = rf + (Ra - rf) βι

όπου r, παριστά το απαιτούμενο ελάχιστο επιτόκιο αποδόσεως από την επένδυση i, rf 

είναι το επιτόκιο αποδόσεως από επενδύσεις χωρίς κίνδυνο και RA είναι το μέσο 

αναμενόμενο επιτόκιο της αγοράς.

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

ελάχιστο επιτόκιο αποδόσεως από τη συγκεκριμένη επένδυση ΐ, δηλαδή το σχετικό με 

την επένδυση αυτή κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων της επιχειρήσεως, αποτελείται από 

μια απόδοση χωρίς κίνδυνο συν ένα συντελεστή προσαρμογής για κίνδυνο. Ο 

συντελεστής αυτός υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το απαιτούμενο ασφάλιστρο 

κινδύνου για τις αποδόσεις της αγοράς (RA - η) με το συντελεστή βι, που μετρά τον 

κίνδυνο των αποδόσεων της συγκεκριμένη επένδυσης. Επομένως, αν η τιμή του 

συντελεστή β*, είναι ίση με την μονάδα, τότε το απαιτούμενο ελάχιστο επιτόκιο
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αποδόσεως από την επένδυση ισούται με τη μέση αναμενόμενη απόδοση της αγοράς. 

Αυτό σημαίνει ότι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων της επιχείρησης που θα 

επενδυθούν στην εν λόγω επένδυση, είναι το μέσο αναμενόμενο επιτόκιο της αγοράς, το 

οποίο και χρησιμοποιείται ως επιτόκιο αναγωγής σε παρούσα αξία των ετήσιων καθαρών 

χρηματορροών της επενδύσεως αυτής. Το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων της 

επιχείρησης που θα δεσμευτούν στην επένδυση ί θα είναι μεγαλύτερο από το μέσο 

αναμενόμενο επιτόκιο αποδόσεως της αγοράς, στην περίπτωση που η τιμή του 

συντελεστή β, είναι μεγαλύτερη από τη μονάδα. Αντίθετα, αν η τιμή του συντελεστή βί 

είναι μικρότερη από τη μονάδα, τότε ο κίνδυνος της επενδύσεως ΐ είναι μικρότερος από 

τον κίνδυνο της αγοράς και επομένως, το απαιτούμενο επιτόκιο αποδόσεως από την 

επένδυση αυτή είναι μικρότερο από το μέσο αναμενόμενο επιτόκιο αποδόσεως της 

αγοράς.

Ο σωστός κανόνας για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων είναι η αποδοχή όλων 

των επενδύσεων, οι οποίες έχουν θετικές διαφορές μεταξύ μέσου αναμενόμενου 

επιτοκίου αποδόσεως και απαιτούμενου επιτοκίου αποδόσεως, δηλαδή των επενδύσεων 

που βρίσκονται πάνω από τη Γραμμή Αγοράς Χρεωγράφων.

1.7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΑ ΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΕΝΑ ΥΣΕΩΝ

Σε συνδυασμό με τις μεθόδους και τεχνικές εκτίμησης και ενσωμάτωσης του 

κινδύνου στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν να 

μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά του κινδύνου και της απόδοσης της επένδυσης. Στόχος 

είναι η μείωση της επικινδυνότητας, χωρίς όμως και ανάλογη ελάττωση στα 

προσδοκώμενα οφέλη. Μερικές από τις τεχνικές χειρισμού του κινδύνου, που 

εφαρμόζονται σήμερα από τις επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες:

α) Μεταβολή της σχέσης σταθερών και μεταβλητών εξόδων. Η μείωση της 

συμμετοχής των σταθερών εξόδων στο συνολικό κόστος της επιχείρησης περιορίζει τον 

βαθμό της λειτουργικής μόχλευσης, προκειμένου η επιχείρηση να ελαττώσει τον κίνδυνο 

που μπορεί να προέλθει από μια οικονομική ύφεση.
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Ρ) Στρατηγικές Τιμολόγησης. Χαμηλότερη τιμή συνεπάγεται αύξηση της 

ζήτησης αλλά και μείωση του νεκρού σημείου της εταιρίας. Ο παραπάνω λόγος ωθεί 

πολλές επιχειρήσεις να τιμολογούν σε υψηλή τιμή τα νέα τους προϊόντα (π.χ. 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές) και μετά την πάροδο ενός χρονικού διαστήματος να 

μειώνουν την τιμή τους.

γ) Διαδοχικές Επενδύσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα 

επιλογής μεταξύ μιας μεγάλου μεγέθους επένδυσης και μιας περιορισμένου μεγέθους με 

προοπτικές επέκτασης, όταν το επιτρέψουν οι οικονομικές συγκυρίες. Η δεύτερη 

περίπτωση συνεπάγεται μικρότερες οικονομίες κλίμακας αλλά και χαμηλότερο κίνδυνο.

δ) Επέκταση της ανάλυσης κινδύνου. Τα πιλοτικά προγράμματα εφαρμογής ή 

ακόμα και τα διάφορα τεστ αγοράς μειώνουν τον κίνδυνο από την εφαρμογή μιας 

επένδυσης, αυξάνουν όμως το κόστος της και το κόστος ευκαιρίας για την επιχείρηση.

ε) Χρηματοοικονομική μόχλευση. Η χρηματοοικονομική μόχλευση αυξάνει την 

απόδοση του μετοχικού κεφαλαίου, όταν μια επένδυση είναι επιτυχής και κερδοφόρα, 

αλλά δημιουργεί επιπρόσθετα κόστη, που περιορίζουν την ευελιξία της επιχείρησης σε 

δύσκολες οικονομικές περιόδους. Για τον παραπάνω λόγο, επιχειρήσεις που λειτουργούν 

σε περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας, έχουν χαμηλό δείκτη χρηματοοικονομικής 

μόχλευσης.

στ) Διαφοροποίηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Στην περίπτωση 

διαποίκιλσης των ενεργειών μιας εταιρίας, ο συνολικός κίνδυνος που υφίσταται η 

επιχείρηση είναι εκείνος κυρίως ο κίνδυνος που δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί (market 

risk).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟ ΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑ ΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

Ον μεγάλες απώλειες στον τομέα των χρηματοοικονομικών παραγώγων τα 

τελευταία χρόνια, προκάλεσαν την εστίαση του ενδιαφέροντος στο θέμα της 

μέτρησης του κινδύνου. Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και τα μέλη των διοικητικών 

συμβουλίων έχουν ξεκινήσει να δίνουν στον χρηματοοικονομικό κίνδυνο την 

προσοχή που του αξίζει, έχοντας καταλάβει τη σημασία μιας ακριβούς μέτρησης του 

κινδύνου, που να περιλαμβάνει όλα τα τμήματα και τις δραστηριότητες της 

επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα πλήθος εναλλακτικών 

μεθόδων μέτρησης του κινδύνου, ώστε να κρατούν ενήμερους τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τους μετόχους τους, και να μπορούν να 

βοηθήσουν τα τμήματα διαχείρισης του χαρτοφυλακίου τους να διαχειριστούν με πιο 

εκλεπτυσμένους και αποτελεσματικούς τρόπους τον κίνδυνο.

Παρόλα αυτά, η κάθε μέθοδος έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά 

της, και επομένως μια εταιρία θα πρέπει να διαλέξει προσεκτικά τη μέθοδο μέτρησης 

του κινδύνου, που ταιριάζει καλύτερα στο χαρτοφυλάκιο και στους στόχους της.

Μια ακριβής μέτρηση του κινδύνου εκτιμά τη δυνατή ζημία μιάς θέσης ή ενός 

χαρτοφυλακίου, που προκύπτει από συγκεκριμένους συντελεστές κινδύνου, καθώς 

και την πιθανότητα να συμβεί αυτή η ζημία. Έχει σαν σκοπό να βοηθήσει την εταιρία 

να προβλέψει τί θα μπορούσε να συμβεί και να τη βοηθήσει να αποφύγει εκπλήξεις, 

που συνδέονται με αλλαγές σ’αυτούς τους συντελεστές. Επιπλέον, η μέτρηση συχνά 

ενεργεί σαν κίνητρο για την εταιρία, ώστε να αναλάβει δράση για τη διαχείριση του 

κινδύνου.

Όταν αποτιμούμε τις εναλλακτικές μεθόδους μέτρησης του κινδύνου, είναι 

σημαντικό πριν από τον καθορισμό του δυνητικού κινδύνου οποιοσδήποτε θέσης, να 

έχουμε υπολογίσει την πραγματική αγοραία αξία της. Αυτή η τιμή είναι το σημείο 

εκκίνησης για τη μέτρηση του κινδύνου, ο υπολογισμός της εκτιμηθείσας δυνητικής 

ζημίας αγνοεί τα τρέχοντα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες της θέσης. 

Επομένως, για να φτάσουμε σε μια ακριβή άποψη της θέσης, θα πρέπει το μη 

πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία να δίνεται σε σχέση με τον δυνητικό κίνδυνο.
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Μια δομή που προτείνεται συνήθως, για την εμφάνιση των δραστηριοτήτων 

των σχετικών με τα χρηματοοικονομικά παράγωγα, είναι να καταρτίσει η εταιρία έναν 

κατάλογο των θέσεων που έχουν χρηματοοικονομικό κίνδυνο, μαζί με τις 

ονομαστικές τιμές τους. Παρόλα αυτά, αυτό δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση 

μέτρηση του κινδύνου και δεν ικανοποιεί κανέναν από τους στόχους της μέτρησης 

κινδύνου. Επιπλέον, αφήνει τη μέτρηση του κινδύνου ανοικτή στην ερμηνεία του 

κάθε χρήστη, γι’αυτό και είναι μια μέθοδος που δεν συνιστάται.

Ο κίνδυνος είναι μια από τις πιο σημαντικές, αλλά παρεξηγημένες έννοιες. 

Αυτό είναι παράδοξο, γιατί ένας πρωταρχικός σκοπός της βιομηχανίας παροχής 

οικονομικών υπηρεσιών, είναι ο έλεγχος των οικονομικών κινδύνων. Μερικές από τις 

πιο κοινές παρανοήσεις περιλαμβάνουν ότι:

• Οι εταιρίες αναλαμβάνουν κίνδυνο

• Ο κίνδυνος είναι μια αντικειμενική έννοια

• Οι αναμενόμενες υπερβολικές αποδόσεις είναι ανάλογες με την ανάληψη κινδύνου

Όπως είδαμε, κίνδυνος είναι η έκθεση στην αβεβαιότητα. Επομένως, ο 

κίνδυνος έχει δύο συστατικά:

1. Αβεβαιότητα

2. Έκθεση σ’ αυτή την αβεβαιότητα

Συνώνυμο της αβεβαιότητας είναι η άγνοια. Αντιμετωπίζουμε κίνδυνο, επειδή 

δεν γνωρίζουμε το μέλλον. Επειδή η άγνοια είναι μια προσωπική εμπειρία, ο κίνδυνος 

είναι αναγκαστικά υποκειμενικός, καθώς μπορεί για έκθεση στο ίδιο γεγονός, δύο 

άτομα να έχουν διαφορετικού βαθμού πληροφόρηση, οπότε να έχουν διαφορετικό 

βαθμό αβεβαιότητας και επομένως να αντιμετωπίζουν διαφορετικά επίπεδα κινδύνου.

Μερικοί από τους πιο σημαντικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι 

οργανισμοί είναι έντονα υποκειμενικοί. Αυτοί περιλαμβάνουν:

• τον πιστωτικό κίνδυνο

• τον λειτουργικό κίνδυνο
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• τον κίνδυνο της αγοράς, ειδικά σε μη αποτελεσματικές αγορές

• τον κίνδυνο απάτης

Οι οργανισμοί μπορούν να μειώσουν δραστικά αυτούς τους κινδύνους, απλά 

και μόνο διερευνώντας τους. Μια τράπεζα μπορεί να ελαττώσει τον πιστωτικό της 

κίνδυνο φροντίζοντας να έχει γνώση για τους δανειζόμενους πελάτες της. Μια 

χρηματιστηριακή εταιρία μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο της αγοράς, έχοντας 

επίγνωση σχετικά με τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται.

Στις οικονομικές εφαρμογές, τα ποσοτικά μοντέλα χρησιμοποιούνται συχνά 

προσπαθώντας να δώσουν αντικειμενικές εκτιμήσεις του κινδύνου. Παραδείγματα 

είναι το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (CAPM) και τα Μοντέλα 

VAR (Value At Risk). Και ενώ αυτά τα μοντέλα είναι εξαιρετικά πολύτιμα για τη 

διαχείριση του κινδύνου, δεν είναι παρά αντικειμενικές εκτιμήσεις βασισμένες στις 

υποκειμενικές παραδοχές του μοντέλου. Αυτές οι παραδοχές, σχετικές με τη μορφή 

των κατανομών των πιθανοτήτων και τις τιμές των διάφορων στατιστικών μεγεθών, 

μπορεί να είναι λογικές σε κάθε δεδομένη στιγμή, δεν παύουν όμως να είναι 

υποκειμενικές. Έτσι, αν για παράδειγμα ένα μοντέλο λέει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, 

αυτό δεν σημαίνει πραγματικά ότι δεν υπάρχει κίνδυνος γιατί μπορεί το μοντέλο να 

είναι λάθος. Αυτό το υποκειμενικό στοιχείο, που υπάρχει για κάθε αντικειμενική 

μέτρηση του κινδύνου, λέγεται κίνδυνος του μοντέλου.

Ο κίνδυνος είναι μια προσωπική εμπειρία, όχι μόνο γιατί είναι υποκειμενικός, 

αλλά επειδή είναι τα άτομα που υφίστανται τις συνέπειες του κινδύνου. Τελικά όλοι 

οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός καταλήγουν στα άτομα - μετόχους, 

πιστωτές, υπαλλήλους, πελάτες, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, κλπ.

Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της διαχείρισης επιχειρηματικού 

κινδύνου είναι το γεγονός ότι, τα άτομα που αναλαμβάνουν κινδύνους για το 

συμφέρον ενός οργανισμού δεν είναι πάντα τα ίδια άτομα που υφίστανται τις τελικές 

συνέπειες αυτών των κινδύνων.

Τέλος, η αντίληψη ότι οι αναμενόμενες υψηλές αποδόσεις είναι ανάλογες με 

τον κίνδυνο που αναλαμβάνεται, είναι απλά λάθος. Αυτή η δημοφιλής αντίληψη 

προέρχεται από το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων, το οποίο 

βασισμένο πάνω σε μερικές απλουστευτικές παραδοχές, καταλήγει στο συμπέρασμα 

ότι, η αγορά αποζημιώνει τους επενδυτές για την ανάληψη συστηματικού κινδύνου.
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Ενώ η θεωρία παρέχει σημαντική γνώση για τη λειτουργία των οικονομικών αγορών, 

δεν προοριζόταν να υποστηρίξει τις εταιρίες να διαχειριστούν σύνθετους κινδύνους. 

Έτσι, όπως δεν υπάρχει θετική αναμενόμενη απόδοση από τον τζόγο για παράδειγμα, 

δεν υπάρχει θετική αναμενόμενη απόδοση από συγκεκριμένο κίνδυνο ή από 

εταιρικούς κινδύνους που πηγάζουν από απάτη, κακοδιαχείριση, 

αναποτελεσματικότητα ή παρανόηση. Αυτοί είναι μερικοί από τους σημαντικούς 

κινδύνους, με τους οποίους ασχολείται η διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου.

Ορισμένοι κίνδυνοι μπορούν να μετρηθούν ή να ποσοτικοποιηθούν. Άλλοι, 

μερικοί από τους πιο σημαντικούς, δεν μπορούν. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε μια 

ποικιλία μετρήσεων του κινδύνου, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στην πρώτη 

κατηγορία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, αυτές οι μέθοδοι βασίζονται όλες σε μοντέλα 

της πραγματικότητας, με αποτέλεσμα να ενέχουν τον κίνδυνο του μοντέλου.

Οι μετρήσεις του κινδύνου που θα παρουσιάσουμε χωρίζονται σε τρεις 

κατηγορίες: ευαισθησίες συντελεστών, μέθοδος σεναρίων και στατιστικές μετρήσεις 

του κινδύνου.

2.1 Ανάλυση Ευαισθησίας

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια, και η βασική διαδικασία 

είναι να θεωρήσουμε μια μεταβολή σε έναν παράγοντα και να υπολογίσουμε τη ζημία 

ή το κέρδος στη θέση ή στο χαρτοφυλάκιο που συνεπάγεται αυτή η αλλαγή.

Ο προσδιορισμός των μεταβολών αυτών, είναι συχνά στη διακριτική ευχέρεια 

του χρήστη, παρόλα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ένα πλήθος στατιστικών 

μεθόδων. Για παράδειγμα, πολλοί χρήστες βασίζονται σε ιστορικά στοιχεία της 

μεταβλητότητας. Μια άλλη μέθοδος είναι να προσδιοριστεί η μεγαλύτερη ιστορική 

μεταβολή της αγοράς για την υπό εξέταση χρονική περίοδο και να ρυθμιστούν τα 

τρέχοντα επιτόκια ή οι τιμές βάσει αυτού του ποσοστού.

Ίσως, η πιο δημοφιλής μέθοδος για την εκτίμηση των κινήσεων της αγοράς 

είναι απλά ο προσδιορισμός των κινήσεων της αγοράς μέσα σ’ ένα διάστημα (για 

παράδειγμα, από μείωση 10% έως αύξηση 10%) και στη συνέχεια ο υπολογισμός του 

κέρδους και της ζημίας για κάθε σημείο που έχει επιλεγεί μέσα σ’αυτό το διάστημα. 

Η μέθοδος αυτή είναι χρήσιμη όταν προσδιορίζουμε το προφίλ κινδύνου
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χρηματοοικονομικών παραγώγων, αλλά έχει τους περιορισμούς της στην περίπτωση 

των εργαλείων που είναι path dependent (εξαρτώμενα από το μονοπάτι που 

ακολουθούν), όπως τα barrier options (knock-ins και knock-outs) (Yeager, 1996).

Η ανάλυση ευαισθησίας παίρνει ένα τελικό επιτόκιο για να προσδιορίσει τον 

κίνδυνο, αλλά δεν δίνει καμιά κατεύθυνση, για το πώς κινείται αυτό το επιτόκιο, ώστε 

να φτάσει σ’ αυτό το σημείο. Επειδή ο προσδιορισμός της τιμής ενός path dependent 

εργαλείου βασίζεται στο πώς κινείται το επιτόκιο σε μια χρονική περίοδο, παρά στο 

πού καταλήγει, η μέθοδος αυτή έχει μια δυσκολία στο να μετρήσει με ακρίβεια τους 

κινδύνους του.

Η ανάλυση ευαισθησίας έχει μια σειρά από μειονεκτήματα, όταν εφαρμόζεται 

σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. Το βασικό πρόβλημα 

σχετίζεται με την επιλογή των κινήσεων της αγοράς, όταν έχουμε να κάνουμε με 

πολλαπλές εκθέσεις. Για παράδειγμα, έστω ότι μια αμερικάνικη εταιρία έχει αγοράσει 

forward γερμανικά μάρκα και πουλάει forward γαλλικά φράγκα. Εαν η εταιρία θέλει 

να διερευνήσει τον κίνδυνό της βασισμένο σε ιστορικά στοιχεία της διακύμανσης, θα 

πρέπει να θεωρήσει ότι το αμερικάνικο δολάριο υποτιμάται σε σχέση με το γερμανικό 

μάρκο και υπερτιμάται σε σχέση με το γαλλικό φράγκο. Αυτός ο τύπος των μη 

συσχετιζόμενων κινήσεων του μάρκου και του φράγκου είναι πολύ απίθανος, και αν 

προσθέσουμε απλώς τις εκτιμήσεις για τις ζημίες από τις δύο εκθέσεις, θα 

υπερεκτιμήσουμε σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο της εταιρίας.

Αυτό το πρόβλημα εκτείνεται σε όλες τις σχέσεις της αγοράς, έτσι μια εταιρία 

που χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο, δεν θα μπορέσει να επιδείξει μεγάλη μείωση του 

κινδύνου, που να προέρχεται από διαφοροποίηση. Έτσι, ενώ η ανάλυση ευαισθησίας 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση μεμονομένων εκθέσεων, δεν είναι η πιο 

ακριβής τεχνική για τον προσδιορισμό του κινδύνου σε όλο το εύρος των 

δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης .
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2.2 Μέθοδος Σεναρίων

Σενάριο είναι ένα σύνολο υποθετικών παραδοχών σχετικά με το μέλλον. 

Πολλές μορφές οικονομικής ανάλυσης συνεπάγονται την προβολή πιθανών σεναρίων 

και τον καθορισμό της οικονομικής τους επίδρασης. Για παράδειγμα:

• Η ανάλυση του κινδύνου της αγοράς μπορεί να συνεπάγεται την προβολή 

σεναρίων για ένα σύνολο παραγόντων κινδύνου. Το κάθε σενάριο μπορεί να 

αποτελείται από μια παραδοχή για την τιμή του κάθε παράγοντα κινδύνου για μια 

εβδομάδα στο μέλλον.

• Η ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου μπορεί να συνεπάγεται την προβολή 

σεναρίων για πιθανή αθέτηση υποχρεώσεων από τα συναλλασσόμενα με την 

επιχείρηση μέρη. Το κάθε σενάριο μπορεί να αποτελείται από έναν συγκεκριμένο 

συναλλασσόμενο, που αθετεί την υποχρέωσή του μια ορισμένη μελλοντική 

ημερομηνία. Μπορεί ακόμη να προσδιορίζει τιμές γι’ αυτή την ημερομηνία για 

τους διάφορους παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι μπορούν να επηρεάζουν το κόστος 

αντικατάστασης των συμβολαίων μ’ αυτόν τον συναλλασσόμενο.

• Ένα εργαλείο χρηματοοικονομικών παραγωγών μπορεί να εκτιμηθεί 

προβάλλοντας σενάρια για τη συμπεριφορά μιας μεταβλητής. Εάν το εργαλείο 

εξαρτάται από τις τιμές της μεταβλητής για μια συγκεκριμένη περίοδο, το κάθε 

σενάριο θα περιέχει την πλήρη διαδρομή της τιμής της μεταβλητής καθ’ όλη τη 

διάρκεια ζωής του εργαλείου.

Τα σενάρια χρησιμοποιούνται με μια ποικιλία τρόπων. Για παράδειγμα, 

υπάρχουν μετρήσεις βασισμένες σε λίγα σενάρια καθορισμένα από τον χρήστη 

(single scenario risk measures, stress test), ενώ υπάρχουν και άλλες βασισμένες σε 

ένα μεγάλο αριθμό τυχαία δημιουργημένων σεναρίων, όπως είναι η προσομοίωση 

Monte Carlo.

Η μέθοδος των σεναρίων είναι ουσιαστικά μια μορφή ανάλυσης ευαισθησίας, 

η οποία χρησιμοποιείται σαν μια τεχνική stress testing (ανάλυση κάτω από δυσμενείς 

οικονομικές συνθήκες). Η διαδικασία για τον υπολογισμό του κινδύνου είναι 

ταυτόσημη με την μέθοδο της ανάλυσης ευαισθησίας, δηλαδή εκτίμηση των
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κινήσεων της αγοράς και προσδιορισμός των κερδών και των ζημιών, αλλά η 

διαδικασία επιλογής των κινήσεων είναι διαφορετική.

Ενώ στην ανάλυση ευαισθησίας ο σκοπός είναι η επιλογή δυνατών, αλλά 

λιγότερο πιθανών κινήσεων της αγοράς, σκοπός των σεναρίων είναι η επιλογή έντονα 

απίθανων κινήσεων. Όπως δηλώνει και ο όρος stress test, οι κινήσεις της αγοράς θα 

πρέπει να ελέγξουν, τί θα συμβεί στην αξία ενός χαρτοφυλακίου, όταν στην αγορά 

επικρατούν ακραίες συνθήκες.

Η επιλογή των σεναρίων θα πρέπει να βασίζεται τόσο στο μέγεθος των 

κινήσεων, όσο και στη συσχέτιση των κινήσεων. Για παράδειγμα, εαν ένα 

χαρτοφυλάκιο έχει ένα υψηλό ποσοστό έκθεσης στην τιμή του χρυσού, μια καλή 

δοκιμασία θα ήταν ο καθορισμός των τιμών του χρυσού βάσει μιας υπερμεγέθους 

κίνησης σε σύγκριση με άλλους συντελεστές της αγοράς.

Ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης σεναρίων για την εφαρμογή του stress 

test, είναι ότι επιτρέπουν σε μια εταιρία να δώσει μικρότερη έμφαση σε ιστορικά 

στατιστικά στοιχεία και να καθορίσει περισσότερο μια ανάλυση χειρότερης- 

περίπτωσης.

Η τεχνική αυτή είναι χρήσιμη, και συνιστάται όταν χρησιμοποιείται σε 

συνδυασμό με κάποια άλλη μέθοδο μέτρησης κινδύνου. Παρόλα αυτά, επειδή η 

κατάστρωση των σεναρίων εξαρτάται από τον χρήστη, δεν είναι η ιδανική πρακτική 

για την παρουσίαση του συνολικού κινδύνου της εταιρίας στους μετόχους.

Αν και η μέθοδος της ανάλυσης ευαισθησίας αποτελεί την πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενη τεχνική εκτίμησης της αβεβαιότητας μιας επένδυσης, εντούτοις 

διαθέτει και περιορισμούς κατά την εφαρμογή της. Ο βαθμός κινδύνου ενός 

επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από την ευαισθησία της καθαράς παρούσας αξίας στις 

μεταβολές των βασικών προσδιοριστικών παραγόντων αξιολόγησής της, καθώς και 

από το εύρος των πιθανών τιμών, τις οποίες μπορούν να λάβουν οι παραπάνω 

παράγοντες (σημαντικές μεταβλητές), όπως αντανακλάται στις κατανομές 

πιθανοτήτων τους. Η ανάλυση σεναρίων αποτελεί μια τεχνική αποτίμησης του 

κινδύνου, η οποία λαμβάνει υπόψη της, τόσο την ευαισθησία της καθαράς παρούσας 

αξίας σε μεταβολές των βασικών μεταβλητών, όσο και τα πιθανά όρια διακύμανσης 

των τιμών των προσδιοριστικών παραγόντων.

Η τεχνική της ανάλυσης σεναρίων αξιολογεί την μεταβλητότητα της 

απόδοσης της κεφαλαιουχικής επένδυσης, εξετάζοντας μια σειρά πιθανών
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υποθέσεων, που η κάθε μια περιλαμβάνει διαφορετικές εκτιμήσεις για τις μεταβλητές 

που προσδιορίζουν την επένδυση. Αναφορικά με την υλοποίηση της τεχνικής στην 

αξιολόγηση των επενδύσεων, ο αναλυτής υπολογίζει την καθαρά παρούσα αξία της 

επένδυσης, που αντιστοιχεί σε κάθε ένα σενάριο, από αυτά που καταρτίζουν τα 

αρμόδια στελέχη. Ο συνδυασμός της απόδοσης που αντιστοιχεί σε κάθε σενάριο, με 

την πιθανότητα εμφάνισής του, μας επιτρέπει να υπολογίσουμε την αναμενόμενη 

καθαρά παρούσα αξία του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και τις υπόλοιπες βασικές 

παραμέτρους του επενδυτικού έργου που μπορεί να συγκριθούν με τις αντίστοιχες 

τιμές του μέσου περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης. Με τον παραπάνω τρόπο τα 

στελέχη της επιχείρησης είναι ικανά να διαμορφώσουν άποψη για τη σχετική 

επικινδυνότητα της σχεδιαζόμενης επένδυσης.

Η πιο συνηθισμένη περίπτωση ανάλυσης σεναρίων είναι αυτή κατά την οποία 

εξετάζουμε την απόδοση της επιχείρησης υπό το πρίσμα των πιο πιθανών, αισιόδοξων 

και απαισιόδοξων σεναρίων. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, υποθέτουμε μια 

αισιόδοξη ή υψηλή εκτίμηση των ετήσιων χρηματορροών που αντιστοιχεί σε 

οικονομικές συνθήκες ανάπτυξης, μια περισσότερο πιθανή ή την καλύτερη δυνατή 

εκτίμηση των ετήσιων επενδυτικών χρηματορροών, καθώς και μια απαισιόδοξη ή 

συντηρητική εκτίμηση των χρηματορροών που αντιστοιχεί σε οικονομικές συνθήκες 

ύφεσης. Κατόπιν, συνδέουμε την πραγματοποίηση κάθε μιας από τις εναλλακτικές 

εκτιμήσεις με αντίστοιχες πιθανότητες.

Η σημασία της μεθόδου της ανάλυσης σεναρίων περιορίζεται από το γεγονός 

ότι παρουσιάζει ορισμένα μόνο πιθανά αποτελέσματα σχετικά με την απόδοση της 

επένδυσης, ενώ το εύρος αυτών είναι ουσιαστικά απεριόριστο. Η αναμενόμενη 

απόδοση βασίζεται σε υποκειμενικές εκτιμήσεις των στελεχών της επιχείρησης, 

προκειμένου να προσδιορίσουν την πιθανότητα πραγματοποίησης κάθε διαφορετικού 

σεναρίου. Επιπλέον, ένα ακόμη μειονέκτημα της μεθόδου αποτελεί η αδυναμία της να 

προσδιορίσει κανόνες σύμφωνα με τους οποίους η επένδυση θα γίνει αποδεκτή ή θα 

απορριφθεί. Η ανάλυση δεν παρέχει τα κριτήρια εκείνα, προκειμένου να καθοριστεί, 

εάν η προσδοκώμενη απόδοση της επένδυσης αντισταθμίζει τον υφιστάμενο κίνδυνο. 

Τέλος, η ανάλυση σεναρίων αγνοεί την επίδραση της διαφοροποίησης μεταξύ των 

επενδύσεων που ανήκουν στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρίας.

Ιδιαίτερη ανάλυση πρέπει να γίνει για τον προσδιορισμό εκείνων των 

οικονομικών καταστάσεων, που διαμορφώνουν την υφή ενός συντηρητικού σεναρίου.
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Η απόδοση της επένδυσης κάτω από παρακμάζουσες οικονομικές συνθήκες 

προσδιορίζεται βάσει της τεχνικής «stress testing», δηλαδή την ανάλυση των 

επενδύσεων κάτω από δυσμενείς χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις. Στόχος της 

μεθόδου “stress testing” είναι η εκτίμηση της δυνατότητας της επιχείρησης να 

απορροφήσει πιθανές μελλοντικές ζημίες, ο προσδιορισμός των απαιτούμενων 

βημάτων για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου και η κατανόηση των τάσεων που 

επικρατούν στο οικονομικό προσκήνιο. Υπάρχουν τρεις μέθοδοι τις οποίες μπορούμε 

να χρησιμοποιήσουμε για να εφαρμόσουμε την τεχνική «stress testing».

α) Η πιο γνωστή μέθοδος είναι αυτή που βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία 

προηγούμενων μεθόδων. Το επενδυτικό πρόγραμμα της επιχείρησης αξιολογείται 

κάτω από την επίδραση αρνητικών οικονομικών συνθηκών που έχουν εμφανιστεί σε 

παλαιότερες χρονικές στιγμές στο παρελθόν. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται συχνά 

λόγω της ευκολίας εφαρμογής της και επειδή παρέχει τη δυνατότητα της 

ενσωμάτωσης χαρακτηριστικών της οικονομία υπό καταστάσεις αβεβαιότητας. 

Δυστυχώς η τεχνική αυτή διαθέτει ορισμένες αδυναμίες. Τα ιστορικά δεδομένα 

πιθανόν να είναι ελλιπή, η ανεύρεσή τους να είναι δύσκολη ή να μην είναι διαθέσιμα, 

ιδιαίτερα για νέες επενδύσεις κεφαλαιουχικού χαρακτήρα. Ακόμη, είναι αρκετά 

επίπονη και δυσχερής η διαδικασία ανάθεσης πιθανοτήτων, μιας και το ενδεχόμενο 

επανάληψης των συγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων είναι εξαιρετικά χαμηλό. 

Πιθανώς, τα ιστορικά δεδομένα που θα χρησιμοποιήσουμε, να παραβλέπουν 

χαρακτηριστικές αδυναμίες των επενδυτικών σχεδίων της εταιρίας.

β) Η μέθοδος των δομημένων σεναρίων βοηθά στο να ξεπεραστεί η τελευταία 

αδυναμία της τεχνικής με την χρήση ιστορικών στοιχείων. Το κάθε σενάριο 

διαμορφώνεται σύμφωνα με τις υποθέσεις που θέτει ο χρηματοοικονομικός αναλυτής 

και το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρίας αξιολογείται σύμφωνα με τα σενάρια που 

έχουν αναπτυχθεί. Η μέθοδος των δομημένων σεναρίων βοηθά στην ανακάλυψη 

συγκεκριμένων αδυναμιών της επένδυσης, ενώ ταυτόχρονα τα αποτελέσματά της 

θεωρούνται ευκόλως κατανοητά από τα στελέχη της εταιρίας. Δυστυχώς, και αυτή η 

μέθοδος ενέχει αρκετές αδυναμίες. Η κατασκευή και η μοντελοποίηση των σεναρίων 

είναι διαδικασία χρονοβόρα, αφού απαιτείται να ληφθούν υπόψη όλες οι επιπτώσεις 

και οι επιδράσεις μιας μελλοντικής κατάστασης. Η δημιουργία των υποθέσεων
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οφείλει να είναι εμπλουτισμένη με ουσιώδη και ουσιαστικά στοιχεία, ειδάλλως η 

ατελής μορφοποίηση θα οδηγήσει σε εσφαλμένα αποτελέσματα.

γ) Η τελευταία μέθοδος που χρησιμοποιείται κατά την εφαρμογή της μεθόδου 

“stress testing” είναι αυτή της προσομοίωσης σεναρίων. Η ευελιξία στην 

ενσωμάτωση των προσδιοριστικών παραγόντων της αβεβαιότητας, καθώς και η 

τροποποίηση αυτών ανάλογα με τα δεδομένα της πραγματικότητας, αποτελούν 

πλεονεκτήματα της προσομοίωσης σεναρίων. Το υψηλό κόστος εφαρμογής της 

μεθόδου και οι απαιτήσεις για τον προσδιορισμό πιθανοτήτων αναφορικά με τα όρια 

διακύμανσης συγκεκριμένων παραγόντων μειώνουν τις δυνατότητες εκτίμησης και 

αξιολόγησης της παραπάνω μεθόδου.

2.3 Ανάλυση Δένδρων Αποφάσεων (Decision Tree Analysis)

Τα δένδρα αποφάσεων αποτελούν μια απλοϊκή αναπαράσταση του 

συστήματος που απεικονίζουν και παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση αναφορικά με τα 

στάδια της επενδυτικής απόφασης. Η τεχνική εκτίμησης του κινδύνου με την βοήθεια 

της διαγραμματικής αναπαράστασης των κομβικών σημείων της διαδικασίας της 

επένδυσης συντελεί στην αποτελεσματικότερη αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, 

που χαρακτηρίζονται από ακολουθία διαδοχικών σταδίων. Το κάθε στάδιο, είτε 

προσδιορίζει την πιθανότητα έκβασης ενός μελλοντικού σεναρίου, είτε περιγράφει 

την ανάγκη εφαρμογής της διαδικασίας λήψης απόφασης από την διοίκηση της 

εταιρίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχεδιαζόμενη επένδυση. Μια διαδοχική 

απόφαση μπορεί να περιλαμβάνει την δυνατότητα επέκτασης ή ακόμα και 

εγκατάλειψης του επενδυτικού εγχειρήματος, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που 

ανακύπτουν σε μελλοντικές χρονικές περιόδους.

Η αποτελεσματικότητα της παραπάνω τεχνικής βασίζεται στην προσπάθεια 

των αναλυτών για εκτενή και αναλυτική παρουσίαση της όλης επενδυτικής 

διαδικασίας, καθώς και στον επακριβή προδιορισμό των πιθανών αιτιών αποτυχίας 

και τις συνέπειες αυτών για την πορεία της επένδυσης. Η ανάλυση δένδρων 

αποφάσεων ξεκινά από ένα αρχικό γεγονός-ερέθισμα π.χ. απόφαση για συγκεκριμένη 

επένδυση κεφαλαιουχικού χαρακτήρα και προχωρά σύμφωνα με την πιθανή 

αλληλουχία των γεγονότων. Κύριο χαρακτηριστικό της παραπάνω μεθόδου είναι η
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διαδοχική λήψη αποφάσεων ή λήψη αποφάσεων κατά στάδια. Καθυστερώντας τη 

λήψη μιας απόφασης μέχρι το χρονικό σημείο στο οποίο η αναγκαία πληροφορία θα 

γίνει διαθέσιμη, είναι συχνά δυνατόν να μειώσουμε τον κίνδυνο, αλλά όχι 

απαραίτητα, με ανάλογη μείωση της απόδοσης της επένδυσης. Η επιλογή μεταξύ των 

διαθέσιμων εναλλακτικών επενδυτικών προτάσεων συνήθως γίνεται με τον 

προσδιορισμό των αποδόσεων που αναμένονται από κάθε μια επενδυτική απόφαση.

Η ύπαρξη πολλών περιπτώσεων επενδυτικών σχεδίων που απαιτούν μια 

αλληλουχία αποφάσεων διαχρονικά, προσφέρει στα στελέχη την δυνατότητα να 

επαναξιολογήσουν τις αποφάσεις τους και, είτε να επενδύσουν επιπρόσθετα 

κεφάλαια, είτε να εγκαταλείψουν την επένδυση. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται με 

βάση την έκβαση των προηγούμενων σταδίων κατά την εφαρμογή της επενδυτικής 

διαδικασίας. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις επενδύσεων, το ενδιαφέρον εστιάζεται στις 

δραστηριότητες που πρέπει να αναληφθούν για τη μείωση της αβεβαιότητας σε κάθε 

χρονικό σημείο του επενδυτικού σχεδίου.

Η μέθοδος της ανάλυσης του κινδύνου μιας επένδυσης διαμέσου των δένδρων 

αποφάσεων παρέχει στα στελέχη της επιχείρησης λεπτομερή και σε βάθος 

αξιολόγηση των επιπτώσεων που θα έχουν οι αποφάσεις της διοίκησης στην φάση της 

υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Με βάση την παρεχόμενη πληροφόρηση, ο 

αναλυτής επιζητά τρόπους διαχείρισης του κινδύνου ή αποφασίζει εάν η 

προσδοκώμενη ωφέλεια της επένδυσης ισοσταθμίζει τον υφιστάμενο κίνδυνο. Τα 

στελέχη διαθέτουν μια άμεση και καθαρή εικόνα για τα πιθανά μελλοντικά γεγονότα, 

τις πιθανότητες εμφάνισης τους και τις χρηματοοικονομικές τους συνέπειες. 

Επιπλέον, συνεισφέρει στην επιλογή της άριστης αλληλουχίας αποφάσεων με το να 

διευκολύνει τον υπολογισμό της καθαράς παρούσας αξίας που συνδέεται με τις 

αντίστοιχες εναλλακτικές εκβάσεις των αποφάσεων. Τέλος, η συγκεκριμένη μέθοδος 

αν και σχεδιάστηκε για την ποιοτική απεικόνιση των επιλογών μιας επένδυσης και της 

ιδιαίτερης δομής της, εντούτοις μπορεί να ποσοτικοποιήσει τις πιθανότητες 

εμφάνισης μελλοντικών καταστάσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η αξιοπιστία και η 

αποτελεσματικότητα της ανάλυσης.

Σπανίως όμως οι αποτυχίες έχουν μονοσήμαντη αιτία. Συνήθως, αλληλουχίες 

γεγονότων συνδυάζονται ή συμπίπτουν, προκειμένου να επέλθει η εμφάνιση 

ζημιογόνων ή και καταστροφικών συνεπειών. Η ανάλυση δένδρων αποφάσεων 

υποθέτει ότι κάθε περιστατικό είναι ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα, καθιστώντας με
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αυτόν τον τρόπο αρκετά δύσκολο το έργο της αποτίμησης του πλήθους των επιλογών, 

που έχουν στην διάθεσή τους τα στελέχη κάτω από πραγματικές συνθήκες 

περιβάλλοντος. Επομένως, η μέθοδος αποτυγχάνει να προσδιορίσει τα πραγματικά 

αίτια της αποτυχίας. Η εφαρμογή της τεχνικής κρίνεται ακατάλληλη για τον χειρισμό 

περιπτώσεων, όπου υφίσταται χρονική καθυστέρηση ή πιθανότητα μερικής 

καταστροφής. Η συγκεκριμένη ανάλυση απαιτεί την κρίση και την προσωπική γνώμη 

του στελέχους, που είναι επιφορτισμένο με την διαδικασία αξιολόγησης της 

επένδυσης, με συνέπεια να καθίσταται ευάλωτη σε υποκειμενικές ή και λανθασμένες 

εκτιμήσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο και στα καταληκτικά αποτελέσματα της 

μεθόδου. Δεν θα πρέπει να δημιουργείται η εντύπωση, πως από τη στιγμή που το 

στέλεχος λαμβάνει την επενδυτική απόφαση, δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να 

παρατηρεί την εξέλιξη των χρηματορροών της. Στην πράξη, οι επιχειρήσεις 

παρακολουθούν και παρεμβαίνουν διορθωτικά στην πορεία των επενδυτικών τους 

αποφάσεων.

Στο σημείο αυτό και πρίν προχωρήσουμε στην ανάλυση της μεθόδου της 

προσομοίωσης θα αναφέρουμε δύο βελτιωμένες παραλλαγές των δένδρων 

αποφάσεων με σκοπό την σωστότερη και αντικειμενικότερη αξιολόγηση και 

αποτίμηση του κινδύνου, που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματικές μονάδες στο 

σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η πρώτη τεχνική είναι αυτή της 

πολυμεταβλητής ανάλυσης δένδρων αποφάσεων και η δεύτερη προσέγγιση αποτελεί 

την σύνθεση των δένδρων αποφάσεων με την μέθοδο «option pricing analysis».

Η κλασσική μέθοδος που αναπτύχθηκε παραπάνω, κρίνεται ως περιοριστική 

στην φύση της, μη ρεαλιστική και ανεπαρκής για την επίλυση πραγματικών 

επενδυτικών προβλημάτων. Τα βέλτιστα αποτελέσματα της τεχνικής είναι δυνατόν να 

απέχουν αρκετά από την πραγματικότητα, καθοδηγώντας σε εσφαλμένες ενέργειες 

τον χρηματοοικονομικό αναλυτή και τα αρμόδια στελέχη της εταιρείας. Η 

πολυμεταβλητή ανάλυση αποφάσεων (Multiobjective Decision Tree Analysis) αποτελεί 

μαι αξιοσημείωτη παραλλαγή της κλασικής μεθόδου που βασίζεται στην 

διαγραμματική απεικόνιση και ανπτύχθηκε με σκοπό να ξεπεραστούν οι παραπάνω 

αδυναμίες της τεχνικής των δένδρων αποφάσεων. Η παραπάνω τεχνική διευρύνει τις 

δυνατότητες εκτίμησης και αξιολόγησης του κινδύνου που προσφέρει η μέθοδος των 

δένδρων αποφάσεων, εφόσον διαθέτει την ικανότητα ενσωμάτωσης περιπτώσεων 

πολλαπλών, μη-αναλογικών και αντικρουόμενων στόχων λαμβάνοντας υπόψη και την
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αβεβαιότητα που πηγάζει από ενδεχόμενα γεγονότα με οριακές και καταστροφικές 

συνέπειες. Η σύγχρονη πραγματικότητα αποτελείται από προβλήματα που 

χαρακτηρίζονται από σύνθετους και ποικίλους στόχους όπως π.χ. η ελαχιστοποίηση 

του κόστους, η μεγιστοποίηση των ωφελειών και η ελαχιστοποίηση της 

αβεβαιότητας. Τα δένδρα αποφάσεων που αποτελούν έναν αποτελεσματικό 

μηχανισμό ανάλυσης των πολύπλοκων αυτών προβλημάτων, μπορούν να 

εξυπηρετήσουν ταχύτερα και ορθότερα τους σκοπούς του αναλυτή και των ατόμων 

που ασχολούνται με την διαδικασία λήψης αποφάσεων, όταν η εφαρμογή τους 

επεκτείνεται και σε πολυδιάστατους αντικειμενικούς στόχους.

Η πολυμεταβλητή ανάλυση με την χρήση δένδρων αποφάσεων αποτελεί μια 

δραστική και σημαντική τεχνική μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης των 

πολυδιάστατων προβλημάτων λήψης αποφάσεων (Haimes, 1990). Η γραφική 

αναπαράσταση των σταδίων κάθε επενδυτικής απόφασης, των συσχετίσεων μεταξύ 

των αποφάσεων και τελικώς η απεικόνιση των πιθανολογούμενων αποτελεσμάτων 

επιτρέπουν στα στελέχη της επιχείρησης να μετατρέψουν ένα ιδιαίτερα περίπλοκο 

πρόβλημα επενδύσεως σε μια περισσότερο αντιληπτή και κατανοητή δομή σχεδίασης. 

Η τεχνική των πολυμεταβλητών μέσων αποφάσεων χρησιμοποιείται ευρέως για την 

ανάλυση πολλαπλών βαθμιδών προβλημάτων και αποτελεί ενα πρώτο βήμα στην 

διαδικασία ανάπτυξης βελτιωμένων μεθόδων με στόχο την ορθότερη εκτίμηση της 

αβεβαιότητας.

Ο συνδυασμός της μεθόδου των δένδρων αποφάσεων με την προσέγγιση 

«option pricing analysis» και η συμβατότητα στα αποτελέσματα τους αποτέλεσε 

αντικείμενο μελέτης από αρκετούς σύγχρονους αναλυτές. Συγκεκριμένα, στην 

εργασία τους οι Smith J. και Nau R. αποδεικνύουν ότι οι δύο τεχνικές, δένδρα 

αποφάσεων και «option pricing» παρέχουν επιπλέον δυνατότητες στους επενδυτικούς 

αναλυτές και τα συμπεράσματα, στα οποία καταλήγουμε με την εφαρμογή των δύο 

μεθόδων, είναι μεταξύ τους ισοδύναμα. Αν οι ευκαιρίες της χρηματαγοράς για 

διαπραγμάτευση και αγορά ή πώληση χρεογράφων ενσωματωθούν στην ανάλυση 

δένδρων αποφάσεων και συμπεριλάβουμε και τους προσδιοριστικούς παράγοντες 

χρόνο και στάση απέναντι στον κίνδυνο με την βοήθεια των καμπύλών χρησιμότητας, 

τότε οι δύο προσεγγίσεις παρέχουν αποτελέσματα που είναι μεταξύ τους συμβατά. Η 

άριστη στρατηγική που προκύπτει με την εφαρμογή της μεθόδου «option pricing» 

είναι αντίστοιχη με αυτήν των δένδρων αποφάσεων. Για την αποτελεσματική
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εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ της 

αβεβαιότητας που συνδέεται με την αγορά (market uncertainty) και με την 

αβεβαιότητα που πηγάζει απο τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά κάθε επένδυσης ( private 

uncertainty). Η αβεβαιότητα της αγοράς δεν μπορεί να ελαχιστοποιηθεί στα πλαίσια 

ενός κατάλληλα διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Αντίθετα, ο ειδικός κίνδυνος της 

επιχείρησης μπορεί να αντισταθμιστεί με την διαδικασία του hedging.

Η επικερδής ενοποίηση των δύο τεχνικών αποτελεί ενα επιπλέον πλεονέκτημα 

της όλης προσέγγισης. Η παραπάνω ολοκλήρωση μας επιτρέπει να επεκτείνουμε την 

μέθοδο «option pricing» σε ατελείς αγορές και να απλοποιήσουμε την ανάλυση των 

επενδυτικών σχεδίων στα οποία έχουμε την δυνατότητα να αντισταθμίσουμε τον 

κίνδυνο (hedging) με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χειρογράφων. Τέλος, 

αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι κάθε επιχείρηση που αναλαμβάνει την εφαρμογή 

ενός επενδυτικού προγράμματος, πρέπει να διαχειρίζεται τον κίνδυνο με την ορθή 

προετοιμασία ενός κατάλληλου χαρτοφυλακίου και με την διαδοχική αναθεώρησή 

του, όταν αυτό κριθεί σκόπιμο.

2.4 Στατιστικές μετρήσεις του κινδύνου

Οι στατιστικές μετρήσεις του κινδύνου εκτιμούν τον κίνδυνο δημιουργώντας 

μια κατανομή πιθανότητας για ένα αβέβαιο γεγονός, και στη συνέχεια, συνδυάζουν 

την κατανομή αυτή με ένα ή περισσότερα στατιστικά μεγέθη. Για παράδειγμα, η VAR 

είναι ένα στατιστικό μέτρο του κινδύνου, που ενσωματώνει τον κίνδυνο της αγοράς 

ενός χαρτοφυλακίου.

Οι στατιστικές μετρήσεις του κινδύνου έχουν το πλεονέκτημα ότι συνοψίζουν 

μια ολόκληρη κατανομή πιθανότητας, και επομένως περικλείουν όλα τα δυνατά 

αποτελέσματα. Το μειονέκτημά τους είναι ότι είναι δύσκολο να υπολογιστούν. Οι 

λύσεις κλειστής μορφής, όπως η κλειστής - μορφής VAR είναι σπάνιες. Συχνότερα 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν προσομοιώσεις Monte Carlo (Yeager, 1996).
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2.4.1. Μεταβλητότητα (volatility)

Η μεταβλητότητα είναι η πιο βασική στατιστική μέτρηση του κινδύνου. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετρήσει τον κίνδυνο της αγοράς ενός μοναδικού 

εργαλείου ή ενός ολόκληρου χαρτοφυλακίου εργαλείων. Ενώ η μεταβλητότητα 

μπορεί να εκφραστεί με διάφορους τρόπους, ο τυπικός ορισμός της, που 

χρησιμοποιείται στα οικονομικά, είναι:

Η μεταβλητότητα μιας τυχαίας μεταβλητής είναι η τυπική της απόκλιση.

Στην καθημερινή πρακτική, μεταβλητότητες υπολογίζονται για όλα τα είδη 

των τυχαίων οικονομικών μεταβλητών: τιμές μετοχών, επιτόκια, αγοραία αξία ενός 

χαρτοφυλακίου, κλπ. Η μεταβλητότητα μετρά την τυχαία μεταβολή αυτών των 

ποσοτήτων.

Υπάρχουν δύο γενικές μέθοδοι για την εκτίμηση της μεταβλητότητας:

1. Οι εκτιμήσεις της ιστορικής μεταβλητότητας βασίζονται στις πρόσφατες 

παρατηρήσεις των διακυμάνσεων της αγοραίας αξίας. Για παράδειγμα, η 

μεταβλητότητα της απόδοσης ενός αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να εκτιμηθεί από 

τις αποδόσεις του κεφαλαίου τις τελευταίες 100 μέρες συναλλαγών. Μερικές 

τεχνικές εκτίμησης αντιμετωπίζουν τη μεταβλητότητα σαν να είναι μεταβλητή. 

Μπορούν να υπολογίσουν τη μελλοντική μεταβλητότητα από τις τρέχουσες τάσεις.

2. Οι εκτιμήσεις της μεταβλητότητας προκύπτουν από τις τιμές των options. Τα 

μοντέλα τιμολόγησης των options απαιτούν σαν είσοδο τις εκτιμήσεις της 

μεταβλητότητας. Παρόλα αυτά, αν η τιμή ενός option παρατηρηθεί στην αγορά, τα 

ίδια μοντέλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συναχθούν οι μεταβλητότητες 

που αντιστοιχούν στην τιμή αυτή, και έτσι οι μεταβλητότητες προκύπτουν από τις 

τιμές των options.

Οι μεταβλητότητες αυτές, ενώ είναι χρήσιμες σε ορισμένες εφαρμογές, 

μπορούν να υπολογιστούν μόνο εάν υπάρχει μια αγορά για το αντίστοιχο option. Για 

παράδειγμα, αυτές οι μεταβλητότητες μπορούν να υπολογιστούν για πολλά
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νομίσματα, ενώ δεν μπορούν να υπολογιστούν για το χαρτοφυλάκιο ενός 

προγράμματος συνταξιοδότησης. Για το λόγο αυτό, οι μεταβλητότητες μπορούν να 

είναι περιορισμένης χρησιμότητας για τους διαχειριστές του κινδύνου.

Από την άλλη μεριά, οι εκτιμήσεις της ιστορικής μεταβλητότητας είναι πολύ 

ευέλικτες. Μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε εργαλείο ή χαρτοφυλάκιο, για 

το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα. Χρησιμοποιούνται ευρέως για τους 

σκοπούς της διαχείρισης κινδύνου, αλλά έχουν περιορισμούς:

• Υπάρχει μια σημαντική διαφορά, ανάμεσα στο να βασίζονται οι εκτιμήσεις της 

ιστορικής μεταβλητότητας μόνο στα πιο πρόσφατα δεδομένα, και στο να 

χρησιμοποιούνται δεδομένα από μια μακρύτερη περίοδο. Εκτιμήσεις βασισμένες 

στα πιο πρόσφατα δεδομένα μπορεί να είναι επίκαιρες, αλλά είναι στατιστικά μη 

σημαντικές. Εναλλακτικά, εκτιμήσεις βασισμένες σε πολλά δεδομένα, μπορεί να 

είναι στατιστικά σημαντικές, αλλά είναι παρωχημένες.

• Οι εκτιμήσεις της ιστορικής μεταβλητότητας μπορεί να δώσουν μια λάθος 

μέτρηση του κινδύνου. Για παράδειγμα, σε μια αγορά με αραιές συναλλαγές, οι 

τιμές μπορεί να παραμένουν αμετάβλητες για μια μεγάλη χρονική περίοδο. Αυτό 

μπορεί να αντανακλά έλλειψη ρευστότητας της αγοράς, όχι έλλειψη κινδύνου της 

αγοράς.

• Για διαχειριστές χαρτοφυλακίων, των οποίων οι θέσεις αλλάζουν συνεχώς, οι 

εκτιμήσεις της ιστορικής μεταβλητότητας είναι άχρηστες. Ο χρήστης χρειάζεται να 

ξέρει τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου, που υπάρχει σήμερα. Οι ιστορικές 

μετρήσεις λένε για τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου ένα μήνα ή ένα χρόνο πριν.

• Για πολλά χρηματοοικονομικά εργαλεία η ιστορική μεταβλητότητα δεν λέει τίποτα 

για το πόσο επικίνδυνα είναι σήμερα.

Τέτοια προβλήματα μπορούν να διευθετηθούν με άλλες μετρήσεις κινδύνου. 

Για παράδειγμα, η VAR μετράει την άμεση επικινδυνότητα ενός χαρτοφυλακίου, 

βασιζόμενη στις ιστορικές μεταβλητότητες των εργαλείων που κατέχει την τρέχουσα 

στιγμή. Τα δ, γ, θ και ρ παρέχουν μετρήσεις της ευαισθησίας ενός option για διάφορες 

πηγές κινδύνου.

Τα options και τα άλλα χρηματοοικονομικά παράγωγα δημιουργούν μια ποικιλία 

εκθέσεων στον κίνδυνο, οι οποίες μπορούν να μεταβάλλονται δραματικά στο χρόνο ή
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ανάλογα με τις κινήσεις της αγοράς. Συχνά, δεν είναι αρκετό να γνωρίζουμε τον 

συνολικό κίνδυνο που σχετίζεται με τη θέση ενός παραγώγου. Προκειμένου να 

ρυθμίσουμε την αντιστάθμιση του κινδύνου ή να βελτιώσουμε μια θέση, είναι 

αναγκαίο να γνωρίζουμε τη συγκεκριμένη έκθεση σε κάθε ένα από τα είδη του 

κινδύνου.

2.4.2 Value-At-Risk (VAR) (Αξία σε Κίνδυνο)

Η VAR είναι ένα στατιστικό μέτρο του κινδύνου, που χρησιμοποιείται για τη 

μέτρηση του κινδύνου της αγοράς ενός χαρτοφυλακίου ενεργητικού ή/και 

υποχρεώσεων. Η VAR ορίζεται ως εξής:

Το ποσό των χρημάτων, λιγότερο από το οποίο αναμένεται να χάσει ένα 

χαρτοφυλάκιο 99 μέρες από τις 100,

ή μ’ άλλα λόγια

υπάρχει μια συγκεκριμένη ποσοστιαία πιθανότητα (π.χ. 99%) για να μη χάσει η 

εταιρία παραπάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό (π.χ. $1.000.000) σε ένα 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. ενός μήνα).

Ο ορισμός αυτός είναι για VAR μίας μέρας μετρημένη στο 99% του 

διαστήματος εμπιστοσύνης. Στην πράξη χρησιμοποιούνται άλλοι χρονικοί ορίζοντες ή 

διαστήματα εμπιστοσύνης. Για παράδειγμα, εάν η μιας εβδομάδας 95% VAR ενός 

χαρτοφυλακίου είναι 2 δις δολάρια, τότε το χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να αναμένεται 

να χάσει λιγότερο από 2 δις δολάρια στις 95 εβδομάδες από τις 100. Μια τέτοια 

εκτίμηση μπορεί να βασίζεται πάνω στην τρέχουσα σύνθεση του χαρτοφυλακίου και 

στις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς.

Και ενώ αυτός ο ορισμός της VAR είναι ευρύς και ενσωματώνει θεωρητικά 

όλες τις πηγές του κινδύνου της αγοράς για ένα χαρτοφυλάκιο, στην πραγματικότητα 

η εκτίμηση της VAR μπορεί να είναι μία πρόκληση. Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι, η κάθε μια με τα δικά της δυνατά και αδύνατα 

σημεία, όπως:
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• VAR κλειστής μορφής

• Monte Carlo VAR

• Ιστορική VAR

Γενικά, η ποσοτικοποίηση του κινδύνου ενός οργανισμού είναι μια διαδικασία 

τεσσάρων βημάτων:

1. Ορισμός του κινδύνου που πρέπει να μετρηθεί

2. Επιλογή ενός μοντέλου γι’αυτό τον κίνδυνο

3. Καθορισμός ενός μέτρου του κινδύνου, που να είναι συμβατό μ’αυτό το μοντέλο

4. Εκτίμηση της τιμής του μέτρου που προκύπτει από το μοντέλο

Για παράδειγμα, η διαδικασία μπορεί να είναι ως εξής:

1. Κίνδυνος: Κίνδυνος της αγοράς για ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο.

2. Μοντέλο Κινδύνου: οι μεταβλητές της αγοράς θεωρούνται ότι είναι κανονικά 

κατανεμημένες με συγκεκριμένες μεταβλητότητες και συσχετίσεις.

3. Μέτρηση κινδύνου: 90% VAR μιας-μέρας.

4. Εκτίμηση Κινδύνου: επιτυγχάνεται με προσομοίωση Monte Carlo

χρησιμοποιώντας 5.000 ημι-τυχαία δημιουργημένα σενάρια.

Αυτό που είναι κρίσιμο είναι το δεύτερο βήμα της διαδικασίας γιατί είναι το 

σημείο εκείνο, που η υποκειμενική αντίληψη του κινδύνου περιγράφεται με έναν 

αντικειμενικό τρόπο. Παρόλα αυτά, μια ομάδα ατόμων μπορεί να συμφωνήσουν σε 

ένα μοντέλο, αλλά να διατηρήσουν τις υποκειμενικές απόψεις τους για τον κίνδυνο. 

Υπό την έννοια αυτή, το μοντέλο δεν μετατρέπει τον κίνδυνο σε μια αντικειμενική 

έννοια, περισσότερο μετατρέπει τη μέτρηση του κινδύνου σε αντικειμενική έννοια.

Ένα μοντέλο VAR είναι παρόλα αυτά περιορισμένο γιατί είναι αντικειμενικό, 

ενώ η ανάληψη κινδύνου είναι υποκειμενική. Εαν αρνηθούμε αυτή την 

υποκειμενικότητα, αρνούμαστε το ρόλο της ανθρώπινης κρίσης. Περισσότερο από 

χαρτοφυλάκια βασισμένα σε ένα μοντέλο, βασιζόμαστε σε χρηματιστές γιατί 

πιστεύουμε ότι καταλαβαίνουν πράγματα, που το μοντέλο δεν μπορεί.
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Αυτό μας αφήνει με δύο διαφορετικές απόψεις της αγοράς, δυνητικά μη 

συνεπείς:

• Αυτή του μοντέλου

• Αυτή των χρηματιστών

Η ερώτηση είναι πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το αντικειμενικό 

μοντέλο VAR για να διαχειριστούμε τη διαδικασία ανάληψης κινδύνου, αλλά να μην 

θέσουμε αυθαίρετους ή ακόμη και επικίνδυνους περιορισμούς στις δραστηριότητες 

των συναλλασσόμενων.

Η απάντηση είναι τα όρια του κινδύνου. Αυτά παρουσιάζουν σαφή 

εξουσιοδότηση για τους συναλλασσόμενους να αναλαμβάνουν θέσεις που διαφέρουν 

από την αντίληψη του μοντέλου για τις αγορές. Τα όρια του κινδύνου δίνουν στους 

οργανισμούς τη δυνατότητα να διαχειριστούν τον κίνδυνο, περιορίζοντας τους 

χρηματιστές τους να κινηθούν μέσα σε ένα συγκεκριμένο εύρος. Ο ρόλος του 

μοντέλου VAR είναι να προσδιορίσει αντικειμενικά ποιό είναι αυτό το εύρος, ενώ ο 

ρόλος του χρηματιστή είναι να επιλέξει τη βέλτιστη θέση μέσα σ’αυτό το εύρος.

Σ’ αυτό το πλαίσιο η VAR είναι απλά ένα εργαλείο για τον καθορισμό ενός 

συνόλου αποδεκτών χαρτοφυλακίων.

Όπως όλα τα εργαλεία, έτσι και η VAR μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε 

κάποιους τομείς, όπως:

• Προσδιορισμός των απαιτήσεων σε κεφάλαιο

• Κατανομή κεφαλαίου

• Αποζημίωση βασισμένη στην απόδοση

Η VAR μέθοδος μέτρησης του κινδύνου είναι η πιο πολυσυζητημένη, αλλά 

επίσης η λιγότερο κατανοημένη από όλες τις σχετικές μεθόδους. Η μέτρηση 

αναπτύχθηκε στα γραφεία συναλλαγών των οικονομικών ιδρυμάτων, με σκοπό να 

παράσχει μια εκτίμηση των πιθανών ζημιών για ολόκληρη τη λειτουργία της 

συναλλαγής. Σχεδιάστηκε ειδικά για το χειρισμό ενός μεγάλου αριθμού συντελεστών 

κινδύνου, των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους, καθώς και για να συμπεριλάβει σε μια 

και μόνο μέτρηση τον συνολικό κίνδυνο της εταιρίας.
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Για τον υπολογισμό της VAR χρησιμοποιούνται ένα πλήθος εναλλακτικών 

μεθόδων και η κάθεμιά έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της.

2.4.2.1 Αιακύμανση/Συνδιακύμανση (variance/covariance)

Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη VAR μέθοδος, η οποία κέρδισε την αποδοχή 

της αγοράς, όταν ο JP Morgan την ανέλυσε διεξοδικά στο τεχνικό έντυπο 

RiskMetrics. Η μέθοδος συνίσταται στον υπολογισμό των χρηματορροών βάσει 

καθορισμένων εκθέσεων σε κίνδυνο και χρονικών πλαισίων. Για παράδειγμα, ένα 

option στον δείκτη Nikkei δεν είναι υπολογισμένο σαν ξεχωριστό εργαλείο, αλλά 

αντιστοιχίζεται σε μια έκθεση Nikkei και σε μια έκθεση σε γιαπωνέζικο γεν, και στη 

συνέχεια υπολογίζονται αυτές οι συγκεκριμένες εκθέσεις (Yeager, 1996).

Η τιμή της VAR παράγεται μέσω ενός μαθηματικού τύπου, που συνδυάζει τα 

ποσά των εκθέσεων, τις μεταβλητότητες και τις συσχετίσεις για να δώσει τη 

διακύμανση του χαρτοφυλακίου. Επειδή αυτή η μέθοδος θεωρεί ότι οι αποδόσεις του 

χαρτοφυλακίου ακολουθούν κανονική κατανομή, η VAR μπορεί να υπολογιστεί για 

οποιοδήποτε διάστημα εμπιστοσύνης βάσει αυτής της τιμής της διακύμανσης.

Εκτός από την πληροφορία της έκθεσης, ο χρήστης χρειάζεται δύο βασικές 

κατηγορίες στατιστικών σχέσεων για τους διάφορους παράγοντες κινδύνου για τον 

υπολογισμό της VAR ενός χαρτοφυλακίου: τις μεταβλητότητες (volatilities) και τις 

συσχετίσεις (correlations). Η βάση δεδομένων RiskMetrics του JP Morgan υπολογίζει 

αυτά τα μεγέθη χρησιμοποιώντας έναν εκθετικά σταθμισμένο μέσο των τελευταίων 

75 ημερών. Βέβαια, υπάρχει μεγάλη συζήτηση σχετικά με την κατάλληλη περίοδο 

δειγματοληψίας και τη μέθοδο υπολογισμού, που θα χρησιμοποιηθούν.

Αν και η μέθοδος αυτή απαιτεί μικρότερη υπολογιστική δύναμη και είναι 

γρηγορότερη από τις μεθόδους προσομοίωσης βάσει ιστορικών στοιχείων και 

προσομοίωσης Monte Carlo, έχει σημαντικά μειονεκτήματα.

Δεν είναι ικανή να χειριστεί μη γραμμικά εργαλεία (αυτά με ασύμμετρες 

αποδόσεις), όπως τα options. Μπορεί να θεωρήσουμε ότι τα options έχουν γραμμικές 

αποδόσεις για μια νύχτα, αλλά αυτό δεν ισχύει για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, 

οι οποίες ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τις εταιρίες. ΓΓ αυτό και στην πράξη, η μέθοδος δεν
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χρησιμοποιείται για μετρήσεις πάνω από διάστημα ενός μήνα, επειδή αυτές δεν είναι 

ακριβείς.

2.4.2.2 Προσομοίωση βάσει ιστορικών στοιχείων

Αυτή η μέθοδος VAR χρησιμοποιεί τις ιστορικές κινήσεις στις σχέσεις της 

αγοράς και τις εφαρμόζει σε μια μελλοντική βάση, για να προσδιορίσει τον δυνητικό 

κίνδυνο. Για παράδειγμα, εαν μια εταιρία θέλει να εκτιμήσει τον κίνδυνο ενός μήνα, 

θα πρέπει να υπολογίσει την ποσοστιαία κίνηση για ένα μήνα των απαιτούμενων 

παραγόντων κινδύνου για κάθε μια μέρα των τελευταίων τριών χρόνων (το χρονικό 

διάστημα ορίζεται από τον χρήστη). Αυτά τα ποσοστά εφαρμόζονται στη συνέχεια 

στα τρέχοντα επιτόκια και τιμές της αγοράς και τα σχετικά κέρδη και ζημίες των 

θέσεων υπολογίζονται για κάθε μια από τις διαφορετικές κινήσεις. Από την κατάταξη 

των ποσών των κερδών και των ζημιών, μπορεί να επιλεγεί το επιθυμητό διάστημα 

εμπιστοσύνης (Yeager, 1996).

Ένα από τα πλεονεκτήματα της τεχνικής αυτής είναι ότι, δεν βασίζεται στην 

παραδοχή ότι οι κινήσεις της αγοράς ακολουθούν κανονική κατανομή, ούτε και ότι οι 

αποδόσεις του χαρτοφυλακίου ακολουθούν κανονική κατανομή, όπως υποθέτει η 

μέθοδος διακύμανσης/συνδιακύμανσης. Από την άλλη μεριά όμως, δεν μπορεί να 

αλλάξει τον τρόπο που κινήθηκαν ιστορικά οι αγορές.

Από την άποψη της αποθήκευσης δεδομένων, η μέθοδος αυτή είναι η πιο 

απαιτητική γατί χρειάζεται μια εκτενή βάση δεδομένων των επιτοκίων της αγοράς. 

Επίσης, δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί η ευαισθησία του χαρτοφυλακίου μεταβάλοντας 

τις τιμές της μεταβλητότητας και της συσχέτισης. Πάντως, πέρα από τα αρνητικά της 

σημεία η μέθοδος αυτή προτιμάται από τις επιχειρήσεις σε σχέση με τη μέθοδο 

διακύμανσης/συνδιακύμανσης.
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2.4.2.3 Προσομοίωση Monte Carlo Value At Risk

Αυτή η μέθοδος είναι η πιο ακριβής από τις τρεις και η πιο κατάλληλη για 

εφαρμογή από μια εταιρία, αλλά απαιτεί και τη μεγαλύτερη υπολογιστική δύναμη. 

Απαιτεί τον ίδιο πίνακα μεταβλητότητας και συσχέτισης, όπως η μέθοδος 

διακύμανσης/συνδιακύμανσης, αλλά τον χρησιμοποιεί με διαφορετικό τρόπο.

Η προσομοίωση Monte Carlo ξεκινά με τη δημιουργία ενός τυχαίου 

μονοπατιού στο μέλλον για κάθε μια σχέση της αγοράς. Παρόλα αυτά, αυτά τα 

μονοπάτια είναι τυχαία στο βαθμό που το επιτρέπουν οι μεταβλητότητες και οι 

συσχετίσεις των διαφόρων στοιχείων (Yeager, 1996).

Αφού επιλεγεί το μονοπάτι για τον κάθε παράγοντα της αγοράς, υπολογίζονται 

τα κέρδη και οι ζημίες για την κάθε θέση και συγκεντρώνονται τα αποτελέσματα. 

Όταν τελειώσει το πρώτο μονοπάτι, επιλέγεται ένα άλλο σύνολο μονοπατιών και η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται πολλές φορές, συχνά 10.000 φορές. Η ανάγκη για την 

επιλογή τόσων πολλών συνδυασμών βασίζεται στη θεωρία, ότι αν δημιουργηθούν 

αρκετά τυχαία μονοπάτια, θα πάρουμε την κατάλληλη κατανομή των κινήσεων της 

αγοράς. Αφού τελειώσουν όλα τα μονοπάτια, τα αποτελέσματα ταξινομούνται, η 

κατανομή απεικονίζεται με ένα ιστόγραμμα και μπορούμε να επιλέξουμε το 

επιθυμητό διάστημα εμπιστοσύνης.

Από τη στιγμή που αυτή η μέθοδος προσφέρει πολλά από τα πλεονεκτήματα 

της προσομοίωσης βάσει ιστορικών στοιχείων (δυνατότητα χειρισμού μη γραμμικών 

εργαλείων, και ωρίμανση των εκθέσεων), συχνά προτιμάται για άλλους λόγους. Ο 

πρώτος είναι ότι δεν επαφίεται σε παρελθοντικές κινήσεις για να παράσχει την 

κατάλληλη κατανομή των μελλοντικών αποτελεσμάτων: γιατί αν οι αγορές είναι 

σχετικά μη ενεργές, ή αν οι κινήσεις είναι μονόπλευρες, τα αποτελέσματα της 

προσομοίωσης βάσει ιστορικών στοιχείων δεν μπορούν να προβλέψουν 

ικανοποιητικά το μέλλον. Η προσομοίωση Monte Carlo επομένως, δεν έχει ανάγκη 

από μεγάλες βάσεις δεδομένων, επιτρέποντας τη χρήση της ανάλυσης ευαισθησίας 

μέσω ρυθμίσεων των τιμών της μεταβλητότητας και της συσχέτισης. Παρόλα αυτά, 

το μεγαλύτερο μειονέκτημα της μεθόδου αυτής, είναι η τεράστια υπολογιστική 

δύναμη που απαιτεί.

Η προσομοίωση Monte Carlo είναι μια μαθηματική τεχνική για την 

αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων. Χρησιμοποιείται ευρέως στα οικονομικά
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για την τιμολόγηση των χρηματοοικονομικών παραγώγων ή για την εκτίμηση της 

VAR ενός χαρτοφυλακίου. Η τεχνική απαιτεί τη χρήση υπολογιστών, με πολλά 

προβλήματα να χρειάζονται λεπτά ή ώρες για να επιλυθούν σε υπολογιστές υψηλής 

ταχύτητας. Για το λόγο αυτό η προσομοίωση Monte Carlo αποφεύγεται όταν υπάρχει 

η κλειστή μορφή ή άλλη απλή λύση για ένα πρόβλημα. Όταν όμως δεν υπάρχει καμία 

άλλη λύση, η προσομοίωση Monte Carlo είναι η μόνη που μπορεί να δώσει λύση σε 

σύνθετα προβλήματα.

Η Monte Carlo Value at Risk είναι μια μεθοδολογία για την εκτίμηση της 

VAR σύνθετων χαρτοφυλακίων. Ενώ η κλειστή μορφή της VAR παράγει ακριβή 

αποτελέσματα για τη VAR απλών γραμμικών χαρτοφυλακίων, δίνει λάθος 

αποτελέσματα, όταν εφαρμόζεται σε πιο σύνθετα χαρτοφυλάκια που έχουν σημαντικό 

γάμμα ή καμπυλότητα. Η Monte Carlo VAR είναι η μόνη μέθοδος που δίνει ακριβή 

αποτελέσματα για τέτοια χαρτοφυλάκια.

Η μέθοδος χρησιμοποιεί την τεχνική της προσομοίωσης Monte Carlo για να 

δημιουργήσει τυχαία ιστογράμματα πιθανών κερδών ή απωλειών ενός χαρτοφυλακίου 

για ένα καθορισμένο χρονικό ορίζοντα. Η VAR του χαρτοφυλακίου μπορεί τότε να 

εκτιμηθεί από αυτό το ιστόγραμμα.

Η προσομοίωση Monte Carlo περιορίζει εικονικά τον κίνδυνο του μοντέλου, 

που συνδέεται με άλλες μεθόδους εκτίμησης της VAR. Δυστυχώς, είναι δύσκολο να 

εφαρμοστεί και παίρνει πολύ χρόνο για να εκτελεστεί, ακόμη και σε έναν υπολογιστή 

υψηλής ταχύτητας.

Η προσομοίωση Monte Carlo τυπικά χρησιμοποιείται για την επίλυση 

προβλημάτων, που απαιτούν τον υπολογισμό της κατανομής πιθανότητας ενός ή 

περισσοτέρων στατιστικών μεγεθών. Για παράδειγμα:

• Η τιμή ενός option είναι ο προεξοφλημένος μέσος της κατανομής πιθανότητας για 

την τιμή του option στη λήξη του.

• VAR είναι το άνω όριο του διαστήματος εμπιστοσύνης για την κατανομή 

πιθανότητας του κέρδους ή της ζημίας, που πραγματοποιεί ένα χαρτοφυλάκιο σε 

ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.

Για την κατανόηση της διαδικασίας, ας θεωρήσουμε ένα παράδειγμα για το 

πώς μπορεί να τιμολογηθεί ένα σύνθετο option. Ας υποθέσουμε ότι η τιμή του option
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εξαρχάταν από δύο παράγοντες: ένα δείκτη μετοχών και το επιτόκιο συναλλαγών. Η 

προσομοίωση Monte Carlo μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξής:

1. Αρχικά δημιουργεί «τυχαία» 10.000 σενάρια για την τιμή των δύο αυτών 

παραγόντων στην ημερομηνία λήξης του option. Αυτό γίνεται με έναν τρόπο που 

είναι συνεπής με μια παραδεκτή κοινή κατανομή πιθανότητας για τις δύο 

μεταβλητές. Για παράδειγμα, οι δύο παράγοντες μπορεί να θεωρηθούν ότι 

ακολουθούν κανονική κατανομή με τυπικές αποκλίσεις και συσχέτιση 

υπολογισμένα από ιστορικά δεδομένα.

2. Στη συνέχεια καθορίζει ποια θα είναι η τιμή του option στη λήξη του για κάθε ένα 

από τα 10.000 σενάρια.

3. Τέλος, δημιουργεί ένα ιστόγραμμα αυτών των αποτελεσμάτων. Αυτό 

αντιπροσωπεύει μια διακριτή προσέγγιση για την κατανομή πιθανότητας της τιμής 

του option στη λήξη του. Ο προεξοφλημένος μέσος του ιστογράμματος είναι η 

εκτιμηθείσα τιμή του option.

Η λύση αυτή βέβαια, δίνει μόνο μια προσεγγιστική τιμή. Χρησιμοποιώντας 

περισσότερα σενάρια, έστω 20.000 αντί για 10.000, η ακρίβεια του αποτελέσματος 

μπορεί να βελτιωθεί. Τυπικά, η ακρίβεια της προσομοίωσης Monte Carlo είναι 

ανάλογη με την τετραγωνική ρίζα του αριθμού των χρησιμοποιούμενων σεναρίων. 

Καθώς οι υπολογιστές γίνονται ολοένα ισχυρότεροι, είναι δυνατό να εκτελεστούν 

προσομοιώσεις Monte Carlo με πολύ περισσότερα σενάρια ή να εφαρμοστεί η 

μεθοδολογία σε πολύ πιο σύνθετα προβλήματα. Σήμερα, γίνεται πολύ έρευνα πάνω 

στις «αποτελεσματικές» τεχνικές για τη δημιουργία σεναρίων. Αυτές οι «σχεδόν 

τυχαίες» τεχνικές προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν τον αριθμό των σεναρίων, που 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο ακρίβειας.

Στον Πίνακα 1 φαίνεται μια συγκριτική παρουσίαση των VAR μεθόδων. Ο 

αναλυτής του κινδύνου θα πρέπει να επιλέγει το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με τις 

ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης, καθώς και με τα διαθέσιμα μέσα, τόσο σε βάσεις 

δεδομένων, όσο και σε υπολογιστικά συστήματα (Yeager, 1996).
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Διακύμανση/
Συνδιακύμ.

Προσομοίωση 
βάσει ιστορικών 

στοιχείων
Προσομοίωση 
Monte Carlo

Παραδοχές κατανομής σε σχέση με τους παράγοντες 

της αγοράς

✓ ✓

Παραδοχές κατανομής σε σχέση με τις αποδόσεις του 

χαρτοφυλακίου

✓

Ακριβής μέτρηση μη γραμμικών εργαλείων ✓ ✓

Επιτρέπει στις θέσεις να ωριμάσουν ✓ ✓

Δεν απαιτεί καθορισμό των χρηματορροών ✓ ✓

Δεν απαιτεί εκτεταμένα ιστορικά στοιχεία ✓ ✓

Επιτρέπει ανάλυση ευαισθησίας ✓ ✓

Επίπεδο υπολογιστικής ισχύος Χαμηλό Μέτριο Υψηλό

Πίνακας 1: Σύγκριση των VAR μεθόδων 

Yeager G., «The best Method for accurate Risk Measurement», Corporate Finance, 

November 1996, pp 32-34.

2.4.3 Ανάλυση του κινδύνου και υπολογισμός ενεργητικού: Προσομοίωση Monte 

Carlo με χρήση Στοχαστικών Μισθωμάτων

Το μοντέλο κατανομής της παρούσας αξίας (Present Value Distribution 

Model-PVD) που αναπτύσσεται παρακάτω, παρέχει ένα εναλλακτικό γενικευμένο 

μοντέλο για τον υπολογισμό και την αποτίμηση του κινδύνου του ενεργητικού, που 

δημιουργούν οι αβέβαιες μελλοντικές χρηματορροές (Hughes, 1995). Η 

χρηματοδότηση κεφαλαίου (capital budgeting) και η επιλογή των επενδύσεων έχουν 

αποτελέσει το επίκεντρο της μελέτης του πλούτου (wealth). Δύο γενικές τεχνικές 

έχουν αναδυθεί σαν τα τρέχοντα αποδεκτά μοντέλα: Το ισοδύναμο βεβαιότητας 

(Certainty Equivalent-CE) και το επιτόκιο προεξόφλησης προσαρμοσμένο για 

κίνδυνο (Risk Adjusted Discounted Rate-RADR), τα οποία είναι και το σημείο 

εκκίνησης πάνω στο οποίο αναπτύσσονται τα “εκλεπτυσμένα” μοντέλα. To PVD 

μοντέλο συμπληρώνει την τριάδα των γενικών μεθόδων που εφαρμόζονται στο 

πρόβλημα του υπολογισμού του ενεργητικού. Αυτή η τεχνική προσφέρει υπολογισμό
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και αποτίμηση του κινδύνου χωρίς τις ενδογενείς προσαρμογές κινδύνου που 

χρησιμοποιούνται από τις άλλες δύο μεθόδους.

Η διαδικασία του Μοντέλου Κατανομής της Παρούσας Αξίας συνοψίζεται ως

εξής:

1. προσδιορισμός ενός πιθανού μισθώματος αγοράς (market rent) για κάθε περίοδο 

από την κατανομή των πιθανών μισθωμάτων με τη χρήση της γεωμετρικής 

κίνησης Brown

2. προσδιορισμός των μελλοντικών χρηματορροών για το συγκεκριμένο ενεργητικό 

με δεδομένους τους όρους του συμβολαίου και τις τροχιές των επιτοκίων 

ενοικίασης της αγοράς

3. προεξόφληση των χρηματορροών με τον χωρίς κίνδυνο όρο του επιτοκίου

4. επανάληψη των παραπάνω βημάτων για τη δημιουργία της κατανομής της καθαράς 

παρούσας αξίας

5. εφαρμογή της ατομικής συνάρτησης χρησιμότητας του επενδυτή στην κατανομή 

για τον προσδιορισμό μιας τιμής προσαρμοσμένης για κίνδυνο.

Υπάρχουν τρία πλεονεκτήματα της PVD σε σχέση με τα υπάρχοντα μοντέλα. 

Πρώτο και πιο σημαντικό είναι η χρήση μιας εξωγενούς προσαρμογής του κινδύνου. 

Το ίδιο το μοντέλο δημιουργεί μια μοναδική χρονική περίοδο, στην οποία ο κάθε 

επενδυτής μπορεί να αποτιμήσει τον κίνδυνο ανεξάρτητα. Δεύτερον τα αποτελέσματα 

είναι συνεπή για όλους τους αναλυτές. Οι αναλυτές παρέχουν τις αναγκαίες 

παραμέτρους για τη δημιουργία της κατανομής των δυνατών παρουσών αξιών, αλλά ο 

επενδυτής προσδιορίζει την τιμή της κατανομής της τρέχουσας περιόδου. Και τέλος, 

η δημιουργία μιας μοναδικής περιόδου επιβάλλει μια στατική ανάλυση των 

μελλοντικών χρηματορροών στο σημείο που πρέπει να παρθεί η απόφαση. Ο 

επενδυτής έρχεται αντιμέτωπος με την απόφαση της τρέχουσας περιόδου, να 

επενδύσει ή όχι, η οποία παρουσιάζεται με ανάλυση μέσα στο πλαίσιο της παρούσας 

αξίας και περιλαμβάνει παρούσες προσδοκίες μελλοντικών οφελών.

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζει τη θεωρία προσομοίωσης χρησιμοποιώντας 

τροχιές στοχαστικών μισθωμάτων. Ακόμη, η προεξόφληση εξαρτάται από τη χρονική 

περίοδο, αντίθετα από τις προηγούμενες χρήσεις των επιτοκίων χωρίς κίνδυνο. 

Τελικά, οι παραδοσιακές μέθοδοι προσομοίωσης παρέχουν μια κατανομή δυνατών 

αποδόσεων δεδομένης της προσδοκόμενης επένδυσης. Η PVD μέθοδος δίνει μια
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κατανομή των δυνατών παρουσών αξιών, που μπορεί να βοηθήσει στις 

διαπραγματευτικές αποφάσεις. Έτσι, το μοντέλο αυτό εφαρμόζει στο πρόβλημα του 

υπολογισμού του ενεργητικού θεωρητικές έννοιες από διαφορετικές περιοχές της 

βιβλιογραφίας, όπως τα στοχαστικά μισθώματα από το leasing (χρηματοδοτική 

μίσθωση), τις τροχιές των χρηματορροών από την τιμολόγηση των

χρηματοοικονομικών παραγώγων, το επιτόκιο προεξόφλησης από τη χρηματοδότηση 

κεφαλαίου και την προσομοίωση από την ανάλυση τεχνικών έργων.

Ιστορία των υπαρχόντων μοντέλων

Η δυσκολία με τον υπολογισμό του πραγματικού ενεργητικού έγκειται στην 

αβεβαιότητα σχετικά με το χρόνο πραγματοποίησης και το μέγεθος των περιοδικών 

χρηματορροών. Η κάθε χρηματορροή προκύπτει από μια κατανομή όπως παρακάτω:

CF * Γ(Φ)

όπου Γ είναι η κατάλληλη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας για τη χρηματορροή 

και Φ είναι το αντίστοιχο διάνυσμα της παραμέτρου του πληθυσμού. Παρόλα αυτά, οι 

μέθοδοι αποτίμησης του ενεργητικού με αβέβαιες χρηματορροές τείνουν να είναι 

επεκτάσεις της τεχνικής αποτίμησης ομολόγων, όπου το μέγεθος των μελλοντικών 

χρηματορροών είναι γνωστό.

Ισοδύναμο Βεβαιότητας

Μια μέθοδος αντιμετώπισης της αβεβαιότητας είναι το μοντέλο του 

Ισοδυνάμου Βεβαιότητας (CE). Η διαδικασία του CE ξεκινά με τον επενδυτή ή τον 

αναλυτή να προσδιορίζουν την τιμή, η οποία όταν επιτευχθεί με βεβαιότητα, 

προσφέρει την ίδια χρησιμότητα όπως οι δυνατές τιμές και οι σχετικές μ’αυτές 

πιθανότητες σε μια κατανομή (π.χ. τιμή για μια και μοναδική περίοδο 

ρισκαρίσματος). Συγκεκριμένα, κάποιος μπορεί να προσδιορίσει την αναμενόμενη 

τιμή της κατανομής της χρηματορροής μέσα σ’ ένα πλαίσιο κινδύνου-απόδοσης. Ο 

προσδιορισμός της καμπύλης αδιαφορίας που εφάπτεται στην αναμενόμενη τιμή, 

δίνει το ισοδύναμο βεβαιότητας στο σημείο που η καμπύλη αδιαφορίας τέμνει τον
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άξονα των αποδόσεων. Τότε, η εκτίμηση του προσαρμοσμένου στον κίνδυνο 

σημείου, προεξοφλείται με το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο.

Η τιμή ενός έργου που παράγει αβέβαιες χρηματορροές είναι:

όπου U'1 είναι η αντίστροφη συνάρτηση χρησιμότητας. Από εδώ φαίνεται ότι, η 

μέθοδος του ισοδυνάμου βεβαιότητας εφαρμόζει μια ενδογενή προσαρμογή του 

κινδύνου σε κάθε περίοδο, όπως και έναν ξεχωριστό όρο προεξόφλησης.

Η εμπειρική εφαρμογή του CE μοντέλου αποτίμησης, προϋποθέτει τη γνώση 

των μελλοντικών συναρτήσεων χρησιμότητας, που εφαρμόζονται στις πιθανότητες 

των χρηματορροών. Οι συναρτήσεις χρησιμότητας δεν εξαρτώνται από την 

κατάσταση, αλλά από τον χρόνο. Αν και τα CE μοντέλα είναι λιγότερο γενικά από 

τα μοντέλα κατάστασης, τα οποία επιτρέπουν συναρτήσεις χρησιμότητας 

συγκεκριμένες για χρονικές και μελλοντικές συνθήκες, στην πράξη μπορούμε να 

θεωρήσουμε ότι, η τρέχουσα συνάρτηση χρησιμότητας θα είναι εφαρμόσιμη σε όλες 

τις μελλοντικές περιόδους.

Επιτόκιο Προεξόφλησης προσαρμοσμένο για κίνδυνο

Μια εναλλακτική διαδικασία υπολογισμού που αναδύθηκε από τη 

βιβλιογραφία της χρηματοδότησης κεφαλαίου είναι αυτή του προεξοφλημένου 

επιτοκίου προσαρμοσμένου για κίνδυνο (Risk Adjusted Discount Rate RADR), η 

οποία έγινε γνωστή από τον Fama (1977), και η οποία είναι μια επέκταση του 

μοντέλου αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων (CAPM) των Sharpe (1964), Lintner 

(1965) και Black (1972). Από την εξίσωση για μια περίοδο

αο

Τ υ-'[ ju,[ΐΡ,+ζ,υίζΜζ]

E(CF,)-A, COv(Ov,,r„,)
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προκύπτει η εξίσωση πολλών χρονικών περιόδων. Έτσι, μια χρηματορροή που 

λαμβάνεται για Τ περιόδους από σήμερα, υπολογίζεται όπως παρακάτω

Eq(CFt)

Πα+Φ,))

Το εφαρμοζόμενο προεξοφλημένο επιτόκιο προσαρμοσμένο για κίνδυνο είναι

/
E(rt)~ cov

V

CF,
Ε,_χ (CFt)

cov(st, rmt)

όπου ε, είναι μια τυχαία μεταβλητή μηδενικού μέσου, η οποία μετρά το επιτόκιο, για 

το οποίο η αναμενόμενη τιμή των μελλοντικών χρηματορροών μπορεί να υπολογιστεί 

στο διάστημα μιας περιόδου. Ακολουθώντας την εξίσωση πολλών περιόδων, ένα 

έργο με πολλαπλές χρηματορροές είναι το άθροισμα των απλών χρηματορροών 

προεξοφλημένων για πολλαπλές περιόδους, όπως φαίνεται από τον παρακάτω τύπο

RADR νο =Σ E0{CFj)

Π(ΐ+£(Φ)

Η δυσκολία στην εφαρμογή αυτής της μεθόδου, προέρχεται από την 

προσπάθεια εκτίμησης του επιτοκίου προεξόφλησης, που ορίζεται σαν οον(ε(, rmt). Ο 

Schall (1974) ορίζει ότι, το επιτόκιο αυτό μπορεί να υπολογιστεί, σαν το επιτόκιο που 

εφαρμόζει η αγορά σε χρηματορροές ίδιου κινδύνου. Δυστυχώς, το επιτόκιο αυτό 

είναι δυσδιάκριτο. Στην πράξη, οι εκτιμήσεις της αγοράς υπολογισμένες βάσει των 

συναλλαγών, του σταθμισμένου μέσου κόστους κεφαλαίου, των επιτοκίων που 

διαμορφώνονται από τις αποδόσεις του ενεργητικού και των επιτοκίων απόδοσης των 

κοινών μετοχών χρησιμοποιούνται σαν προσεγγίσεις για το επιτόκιο προεξόφλησης.
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Τυπικά, αυτές οι προσεγγίσεις είναι επιτόκια μιας περιόδου, που επεκτείνονται στον 

χρονικό ορίζοντα του έργου.

Ενώ το μοντέλο ισοδυνάμου βεβαιότητας υπολογίζει την εκτίμηση ενός 

σημείου από τις πυκνότητες χρηματορροών μιας περιόδου με την εφαρμογή των 

συναρτήσεων χρησιμότητας σαν μέθοδο προσαρμογής κινδύνου, τα μοντέλα του 

προεξοφλημένου επιτοκίου προσαρμοσμένου για κίνδυνο παίρνουν τη μέση τιμή από 

κάθε κατανομή και ενσωματώνουν τον κίνδυνο που συνδέεται με τη μεταβλητότητα 

των κατανομών στο επιτόκιο προεξόφλησης. Η μέθοδος αυτή προτιμάται στην πράξη 

εξαιτίας των δυσκολιών στην εφαρμογή των συναρτήσεων χρησιμότητας, και έτσι τα 

μοντέλα RADR εφαρμόζονται συχνά στα προβλήματα επιλογής επενδύσεων.

Κατανομή Παρούσας Αξίας

Ο Hertz (1966,1968) παρουσίασε τη μέθοδο προσομοίωσης της αξιολόγησης 

ενός έργου χρησιμοποιώντας τυχαία διαγράμματα από κατανομές χρηματορροών. Η 

τεχνική προσομοίωσης επιτρέπει την ενσωμάτωση της πληροφορίας της 

μεταβλητότητας στο μοντέλο της αξιολόγησης. Οι τυπικές προσομοιώσεις 

χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα ειδικών μελετών για να σχηματίσουν προφίλ 

παραμέτρων, από τα οποία προκύπτουν διαγράμματα για μεταβλητές όπως η 

αναμενόμενη ανάπτυξη. Η PVD μέθοδος εφαρμόζει προσομοίωση Monte Carlo για 

τη δημιουργία προβολών μισθωμάτων χρησιμοποιώντας τη διακύμανση του επιτοκίου 

και παρέχοντας μια τροχιά των δυνατών μελλοντικών χρηματορροών εξαρτώμενη 

από τη διαδρομή. Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου απαιτεί έναν τύπο υπολογισμού, 

ένα σύνολο πιθανών μισθωμάτων και μια σειρά από επιτόκια προεξόφλησης.

Ο τύπος που χρησιμοποιείται σ’αυτή την προσομοίωση είναι μια τυπική 

συνάρτηση προεξοφλημένης χρηματορροής. Η συνάρτηση που θυμίζει αυτή της 

RADR εκτός από τα γνωστά επιτόκια προεξόφλησης, είναι της μορφής:

+
(1 +κτγ
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όπου R είναι το καθαρό εισόδημα ενοικίασης, D είναι ο συντελεστής φορολογικής 

ελάφρυνσης λόγω αποσβέσεων, S είναι η υπολειμματική αξία, t είναι το οριακό 

επιτόκιο φορολογίας, Τ είναι ο χρόνος, και k είναι το επιτόκιο προεξόφλησης.

Στοχαστικά μισθώματα

Περισσότερο από εκτίμηση ενός σημείου, η μεταβλητή μισθώματος είναι μια 

συνάρτηση στοχαστικών μεταβλητών και παραμέτρων από μια χρονοσειρά 

παρελθοντικών μισθωμάτων, η οποία καλύπτει τη διαδικασία του επιτοκίου 

μίσθωσης.

R,= f(R,.„z, Φ)

Μια κατανομή εισοδήματος προκύπτει χρησιμοποιώντας παραμέτρους 

υπολογισμένες από ιστορικά δεδομένα. Οι χρηματορροές μπορούν να ακολουθούν 

ένα από τα πολλά δυνατά μονοπάτια στην εξέλιξη του χρόνου. Οι παραδοσιακές 

μέθοδοι που χρησιμοποιούν εκτίμηση ενός σημείου (αναμενόμενο επιτόκιο), χάνουν 

όλη την πληροφορία που σχετίζεται με τη μεταβλητότητα των μισθωμάτων. Η 

αντικατάσταση της εκτίμησης σημείου με την τεχνική Monte Carlo επιτρέπει να 

συμπεριληφθεί η πληροφορία της διασποράς των τιμών στο μοντέλο. Η επανάληψη 

της μεθόδου δίνει τα διάφορα δυνατά μονοπάτια που μπορούν να ακολουθήσουν τα 

επιτόκια μίσθωσης.

Η ανάλυση μισθωμάτων μπορεί να αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας μια μέθοδο 

παράλληλη με την αξιολόγηση ασφαλίστρων για τα χρηματοοικονομικά παράγωγα. Η 

αξιολόγηση ενός option βασίζεται στη δυνατότητα να προσδιοριστεί η τιμή ενός 

option για ένα δεδομένο ενεργητικό, έχοντας δεδομένη την αξία του ενεργητικού. 

Μελέτες που έχουν γίνει για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούν στοχαστικές διαδικασίες 

για να απεικονίσουν τη δυνατή μελλοντική αξία του ενεργητικού, που απαιτείται για 

τον προσδιορισμό της τιμής του option. Μια παρόμοια τεχνική χρησιμοποιεί μια 

στοχαστική διαδικασία για να υπολογίσει πιθανά μισθώματα της αγοράς και τέλος το 

μονοπάτι της χρηματορροής για το ενεργητικό. Αυτή είναι μια λογική εξέλιξη,
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δεδομένου ότι τα μισθώματα αποτελούν χρονικά τμήματα της αξίας, τα οποία 

αλλάζουν μόνο με την εισροή πληροφορίας. Επομένως, μόνο μια αλλαγή στην 

πληροφορία μπορεί να αλλάξει το μίσθωμα. Η θεώρηση ότι η νέα πληροφορία είναι 

ένα τυχαίο γεγονός, κατευθύνει τον αναλυτή στη χρήση μιας στοχαστικής 

διαδικασίας.

Από τη στιγμή που το τρέχον επιτόκιο μίσθωσης αντανακλά όλη τη διαθέσιμη 

πληροφορία, το επιτόκιο της επόμενης περιόδου είναι ανεξάρτητο από όλες τις 

παρελθοντικές περιόδους εκτός από το τρέχον επιτόκιο. Με άλλα λόγια, το επιτόκιο 

μίσθωσης ακολουθεί τυχαίο περίπατο, όπου το επόμενο επιτόκιο μίσθωσης είναι μια 

συνάρτηση του τρέχοντος επιτοκίου και μιας στοχαστικής μεταβλητής που είναι η νέα 

πληροφορία.

E[R, | R,i, R,-2, ···, R,] = E[R, | Ω„] = Ri.iO+kj)

Η διαδικασία μπορεί να μοντελοποιηθεί με μια στοχαστική συνάρτηση, η 

οποία είναι η γεωμετρική κίνηση Brown (geometric Brown motion GBM) και η οποία 

χρησιμοποιείται για τη δημιουργία τυχαίων μονοπατιών.

Με εκτιμήσεις δύο παραμέτρων, των δύο πρώτων ροπών της κατανομής της 

σχετικής μεταβολής του επιτοκίου μίσθωσης για μια χρονική περίοδο, η συνάρτηση 

έχει την ακόλουθη μορφή

GBM: Ln(dR) - (p)dt + adz

όπου οι παράμετροι μ και σ εκτιμώνται βάσει ιστορικών δεδομένων και z(t) είναι μια 

τυπική διαδικασία Weiner. Ακολουθώντας αυτή τη συνάρτηση, τα μισθώματα της 

αγοράς υπολογίζονται εμπειρικά ως εξής:

RATE, = RATE; + RATE,., * dR,

Eav και τα μεμονωμένα επιτόκια αλλάζουν, τα dR; δημιουργούνται 

ανεξάρτητα σύμφωνα με τη διαδικασία Monte Carlo, το RATEj εξαρτάται από το 

RATEj.,, κάτι το οποίο δημιουργεί εξάρτηση από το μονοπάτι (path dependency).
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Από το διάνυσμα των μελλοντικών επιτοκίων της αγοράς, το επιτόκιο 

μίσθωσης για μια ιδιοκτησία μπορεί να προσδιοριστεί για κάθε περίοδο σύμφωνα με 

τους όρους του συμβολαίου της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Προσδιορισμός του Επιτοκίου προεξόφλησης

Όμοια με τη μέθοδο του ισοδυνάμου βεβαιότητας, η κατανομή της παρούσας 

αξίας διαχωρίζει την προεξόφληση των χρηματορροών σε δυο παράγοντες, έναν για 

την προεξόφληση του αποκτώμενου στο μέλλον εισοδήματος ή προεξόφληση της 

αξίας του χρόνου, και έναν άλλο για προεξόφληση σχετική με την αβεβαιότητα των 

χρηματορροών. Η προεξόφληση της αβεβαιότητας μεταφέρεται στο τέλος της 

ανάλυσης, αφού ο κίνδυνος της χρηματορροής μετριέται άμεσα χρησιμοποιώντας την 

τεχνική Monte Carlo. Έτσι, χρειαζόμαστε ένα επιτόκιο μόνο για την μελλοντική 

απόκτηση εισοδήματος. Το επιτόκιο που πληροί αυτό το κριτήριο είναι το επιτόκιο 

χωρίς κίνδυνο για τον κατάλληλο όρο. Μια προσέγγιση γι’ αυτό είναι οι αποδόσεις 

της γραμμής αγοράς χρεωγράφων γιατί παρέχουν μια παρατηρήσιμη μέτρηση της 

δομής προεξόφλησης της αγοράς. Η γραμμή των χρεωγράφων δεν παρέχει ενδιάμεσες 

χρηματορροές. Για το λόγο αυτό, η απόδοση ενός τέτοιου κεφαλαίου είναι η 

απαιτούμενη απόδοση της αγοράς για την αναβληθείσα απόκτηση συγκεκριμένου 

εισοδήματος για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα . Επομένως, μη προσαρμοσμένες 

αποδόσεις της γραμμής αγοράς χρεωγράφων μπορούν να εισαχθούν απευθείας στη 

συνάρτηση αποτίμησης.

Το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο είναι κατάλληλο, μόνο εαν το μονοπάτι της 

χρηματορροής που υπολογίζεται πραγματοποιηθεί. Παρόλα αυτά, το επιλεγμένο 

μονοπάτι της χρηματορροής είναι μόνο ένα από τα πολλά πιθανά μονοπάτια που 

υπάρχουν. Για να υπολογίσουμε τα διαφορετικά πιθανά μονοπάτια, θα πρέπει να 

εξεταστεί η επίδραση του κάθε μονοπατιού στην αξία. Μια προσέγγιση αυτής της 

διαδικασίας είναι η επανάληψη του υπολογισμού της αξίας για πολλά μονοπάτια 

χρηματορροών, τα οποία επιλέγονται τυχαία από την κατανομή των μονοπατιών. 

Αυτή η διαδικασία δίνει μια κατανομή των δυνατών παρουσών αξιών για το 

κεφάλαιο. Ο μέσος της κατανομής είναι η αναμενόμενη παρούσα αξία των 

μελλοντικών χρηματορροών προσαρμοσμένων για την περίοδο κατά την οποία 

λαμβάνονται, αλλά μη προσαρμοσμένων για τον κίνδυνο.
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Η ανάλυση κινδύνου για το δεδομένο έργο καταλήγει σε μέτρηση της 

κατανομής που προκύπτει. Η τελική κατανομή θα έχει ένα μέσο που συμπίπτει με την 

αναμενόμενη αξία της ιδιοκτησίας και μια δεύτερη ροπή που σχετίζεται με τη 

μεταβλητότητα των πιθανών τιμών του ενεργητικού. Η διαδικασία της γεωμετρικής 

κίνησης Brown δίνει μια κανονική λογαριθμική κατανομή. Σ’ αυτή την κατανομή, 

μπορεί ο επενδυτής να εφαρμόσει το δικό του επίπεδο αποστροφής του κινδύνου, για 

να προσδιορίσει μια αποδεκτή τιμή αγοράς. Ο επενδυτής έρχεται αντιμέτωπος με μια 

τυπική κατάσταση ρισκαρίσματος και μπορεί να προσδιορίσει ένα προσωπικό 

ισοδύναμο βεβαιότητας. Επιπλέον, μπορούν να γίνουν συγκρίσεις κινδύνου ανάμεσα 

σε δυο ιδιότητες, χωρίς καν να εφαρμοστεί κάποια μέτρηση ισοδυνάμου βεβαιότητας, 

εξετάζοντας τις κατάλληλες ροπές των κατανομών που προκύπτουν.

Συμπεράσματα

Το μοντέλο κατανομής της παρούσας αξίας είναι ένα άθροισμα θεωρητικών 

εννοιών από πολλούς τομείς της βιβλιογραφίας, που παρέχει μια εναλλακτική μέθοδο 

αποτίμησης για κεφάλαια με επικίνδυνες χρηματορροές. Η τεχνική χρησιμοποιεί 

παραμέτρους που υπολογίζονται, τόσο βάσει ιστορικών, όσο και τρεχουσών 

στοιχείων, για τη δημιουργία μιας κατανομής των δυνατών τιμών για το εν λόγω 

κεφάλαιο. Δεν απαιτεί επιτόκια προεξόφλησης ή μελλοντικές συναρτήσεις 

χρησιμότητας υπολογισμένες την τρέχουσα χρονική στιγμή. Ένα σημαντικό 

χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι η άμεση μέτρηση του κινδύνου ενός έργου μέσω 

της διασποράς μιας μόνο κατανομής.

Το μοντέλο παρέχει ένα περιβάλλον προσομοίωσης, όπου τα στοιχεία ενός 

συμβολαίου μπορούν να τροποποιηθούν και να υπολογιστούν τα αποτελέσματα. Αυτό 

αυξάνει τη γνώση σχετικά με τη διαπραγμάτευση ενός συμβολαίου για 

χρηματοδοτική μίσθωση. Ανακαλύπτοντας την επίδραση των όρων του συμβολαίου 

στην αξία της μισθωμένης ιδιοκτησίας, ένας ιδιοκτήτης μπορεί να καταλήξει σε μια 

μίσθωση που να πληροί συγκεκριμένες ανάγκες χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, εκτός από 

να επιτρέπει τη σύγκριση των όρων της μίσθωσης, το μοντέλο αυτό επιτρέπει τη 

σύγκριση του κινδύνου ανάμεσα σε διαφορετικά έργα, την εξέταση των δυνατοτήτων 

διαφοροποίησης, καθώς και τον προσδιορισμό των συνεπειών του χαρτοφυλακίου 

ακινήτων μέσω μιας εναλλακτικής τεχνικής αποτίμησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Υ ΚΙΝΑ ΥΝΟΥ ΚΑΙ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΑ ΥΣΕΩΝ

3.1 Έννοια τοο κινδύνου κατά την διαδικασία του Κεφαλαιουχικού 

Προγραμματισμού Επενδύσεων (Capital - Budgeting)

Αναμφισβήτητα, η σημερινή εποχή διακατέχεται από την ανάγκη για 

πληροφόρηση και σωστή αξιοποίησή της, προκειμένου οι επιχειρήσεις να είναι σε 

θέση να λάβουν τις κατάλληλες και αποτελεσματικότερες αποφάσεις, που 

σηματοδοτούν τη μελλοντική πορεία του οργανισμού. Οι επενδυτικές αποφάσεις 

λαμβάνονται συνήθως με βάση τα αποτελέσματα της αξιολογήσεως των σχετικών με 

αυτές προτάσεων. Η σημασία των επενδυτικών αποφάσεων για την ευημερία και την 

ανάπτυξη της επιχειρήσεως είναι πολύ μεγάλη λόγω του μεγέθους των κεφαλαιακών 

πόρων, που απαιτούνται για την υλοποίησή τους και των μακροπρόθεσμων 

επιπτώσεων, που οι αποφάσεις αυτές έχουν για το σύνολο της επιχείρησης. Ο 

επιχειρηματίας ή οι επιχειρηματίες παίρνουν αποφάσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν να 

επιτευχθούν οι προκαθορισθέντες στόχοι της επιχείρησης. Υπάρχουν φορές, που μια 

συγκεκριμένη απόφαση εξασφαλίζει την επίτευξη των προκαθορισθέντων στόχων. 

Όμως, οι περισσότερες αποφάσεις πραγματοποιούνται δυστυχώς στο πλαίσιο ενός 

περιβάλλοντος, που κάνει το μέλλον να μην είναι τόσο προβλέψιμο.

Ο χρηματοοικονομικός αναλυτής έχει στη διάθεσή του ένα δεδομένο ύψος 

προϋπολογισμού, καθώς και ένα δυνητικό πρόγραμμα μακροχρόνιων

κεφαλαιουχικών επενδύσεων. Οι μακροχρόνιες επενδυτικές ευκαιρίες 

αντιπροσωπεύουν επενδυτικές προτάσεις στον κλάδο που δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση. Ο αναλυτής επιλέγει ένα δεδομένο υποσύνολο επενδυτικών ευκαιριών 

κάτω από τον περιορισμό διαθεσίμων που επιβάλει ο προϋπολογισμός, σύμφωνα 

πάντα με τεκμηριωμένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Οι προτεινόμενες 

επενδύσεις είτε απορρίπτονται, είτε επιλέγονται σύμφωνα με το κριτήριο 

αξιολόγησης της ελκυστικότητάς τους και με βάση τις τεχνικές εκτίμησης της 

επικινδυνότητας κάθε μιας ξεχωριστά. Η έννοια του κινδύνου, ανεξάρτητα από το 

μέγεθος του, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο σε κάθε απόφαση της διαδικασίας
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προγραμματισμού κεφαλαιουχικών επενδύσεων (Capital Budgeting). Πολυάριθμες 

τεχνικές ανάλυσης του κινδύνου και λήψης επενδυτικών αποφάσεων έχουν προταθεί 

από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Παρόλα αυτά, η σχετική απόδοση και 

αποτελεσματικότητα των τεχνικών αυτών στην προσπάθειά τους να εκπληρώσουν 

τους χρηματοοικονομικούς στόχους του αναλυτή και η αποδοτικότητά τους στην 

διαχείριση του κινδύνου δεν είναι άμεσα εμφανείς. Απαιτείται, λοιπόν, περαιτέρω 

έρευνα αναφορικά με την μακροχρόνια αποδοτικότητα των τεχνικών αξιολόγησης 

επενδυτικών σχεδίων που εφαρμόζονται στην πράξη.

Η αναγνώριση του κινδύνου ως συστατικό στοιχείο του κεφαλαιουχικού 

προγραμματισμού επενδύσεων έχει εδώ και πολύ καιρό αναγνωριστεί. Η σημασία του 

κινδύνου κατά τον κεφαλαιουχικό προϋπολογισμό περιλαμβάνει την έννοια του 

χρηματοοικονομικού κινδύνου που σχετίζεται με την μόχλευση, την έννοια του 

επιχειρηματικού κινδύνου σε σχέση με τις προγραμματιζόμενες δραστηριότητες, την 

έννοια του κινδύνου εξαιτίας της τεχνολογικής αλλαγής και την έννοια του κινδύνου 

που αναφέρεται σε σφάλματα εκτίμησης των παραμέτρων, που λαμβάνονται 

υπόψη στην σχετική ανάλυση. Εξαιτίας του συστήματος ανταμοιβών που 

εφαρμόζεται στον επιχειρηματικό κόσμο, τα διοικητικά στελέχη αποφεύγουν κατά 

κανόνα τον κίνδυνο (risk adverse), ενώ προτιμούν μεθόδους και τεχνικές που 

μπορούν να ερμηνευτούν σε ολοφάνερους μετρήσιμους στόχους. Ο κίνδυνος από τα 

στελέχη εκλαμβάνεται είτε ως η πιθανότητα αποτυχίας εκπλήρωσης ενός 

συγκεκριμένου στόχου, είτε ως η πιθανότητα ευρύτερης οικονομικής καταστροφής. 

Όταν τα προτεινόμενα επενδυτικά προγράμματα δεσμεύουν σχετικά χαμηλό ύψος 

χρηματικών κονδυλίων από τον προϋπολογισμό της επιχείρησης, ο κίνδυνος 

ταυτίζεται με την αποτυχία επίτευξης των στόχων. Αντίθετα, για επενδυτικές 

προτάσεις που δεσμεύουν μεγάλα χρηματικά κεφάλαια, υφίσταται η πιθανότητα της 

χρεοκοπίας και η έμφαση δίνεται στον κίνδυνο χρηματοοικονομικής πτώχευσης.

Το μέλλον χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα και εκείνες οι τεχνικές 

ανάλυσης που αποτυγχάνουν να απεικονίσουν την παραπάνω αβεβαιότητα, οδηγούν 

σε λανθασμένες ή και καταστροφικές για την επιχείρηση αποφάσεις. Ερευνητές και 

στελέχη τονίζουν ότι τα έξοδα του προγραμματισμού κεφαλαιουχικών επενδύσεων 

αποτελούν κρίσιμης σημασίας παράγοντα για το μέλλον της επιχείρησης, αφού 

ασκούν επίδραση στην μακροχρόνια απόδοση της επιχείρησης.
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Όπως είδαμε παραπάνω, οι μέθοδοι προσομοίωσης βοηθούν στην αναγνώριση 

των δυνατών κινδύνων αποτυχίας ενός επενδυτικού σχεδίου, όταν χρησιμοποιείται η 

καθαρά παρούσα αξία. Αυτό όμως που συχνά παραγνωρίζεται, είναι ότι η καθαρά 

παρούσα αξία μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα όταν υπάρχει 

αβεβαιότητα, ακόμη και αν το εύρος ή η κατανομή των αβέβαιων αποτελεσμάτων 

έχει αναγνωριστεί. Αυτό που χρειάζεται, είναι μια “προσαρμοσμένη” τεχνική 

καθαράς παρούσας αξίας, η οποία και αποδίδει την αβεβαιότητα, όπως αυτή 

συμβαίνει σε ένα πραγματικό περιβάλλον. Επιπλέον, η “σωστή” προσέγγιση της 

καθαράς παρούσας αξίας οδηγεί σε μερικά εντυπωσιακά συμπεράσματα, στα οποία 

φαινομενικά ανεπιθύμητες καταστάσεις στον προγραμματισμό διαχείρισης 

κεφαλαίου, μπορούν να γίνουν παράγοντες που οδηγούν σε ανταγωνιστικό ή 

στρατηγικό πλεονέκτημα.

Οι τελευταίες εξελίξεις στη βιβλιογραφία των options, προτείνουν μια χρήση 

της θεωρίας αποτίμησης των χρηματοοικονομικών options μέσα στο γενικότερο 

πλαίσιο της λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Συγκεκριμένα, αν η επενδυτική 

απόφαση ειδωθεί μέσα στο συνηθισμένο πλαίσιο της μεγιστοποίησης του πλούτου 

των μετόχων και υπολογιστεί σε όρους καθαράς παρούσας αξίας, μπορεί να δειχθεί 

ότι η χρήση των τεχνικών των options ενδυναμώνει την τυπική μεθοδολογία της 

καθαράς παρούσας αξίας σε καταστάσεις, όπου υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα 

στην εκ των προτέρων και στην εκ των υστέρων διαθεσιμότητα της πληροφορίας. Με 

άλλα λόγια, όταν το παιχνίδι της αναμονής μπορεί να επιφέρει ουσιαστικά οφέλη. Για 

να αποσαφηνιστεί το σημείο αυτό θα δούμε ένα παράδειγμα (Brookfield, 1995).

Μια εταιρία πρόκειται να επενδύσει £1.800 για να βελτιώσει μια νέα 

παραγωγική διαδικασία, η οποία θα επιφέρει μείωση του κόστους στο άμεσο μέλλον. 

Παρόλα αυτά, η έκταση της μείωσης εξαρτάται από το επίπεδο της παραγωγής, το 

οποίο με τη σειρά του εξαρτάται από τις μελλοντικές πωλήσεις. Ο marketing manager 

έχει προτείνει δύο ισοπίθανα σενάρια, τα οποία θα δώσουν τις ακόλουθες μειώσεις 

κόστους:

Σενάριο 1: £300

Σενάριο 2: £100

Με επιτόκιο προεξόφλησης 10% είναι μια συμφέρουσα επένδυση? Η τυπική 

προσέγγιση της καθαράς παρούσας αξίας δίνει την ακόλουθη λύση:
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Σενάριο 1: 0,5 χ (300/0,01) = £1.500

Σενάριο 2: 0,5 χ (100/0,01) = £500

Επιπλέον, με μια αρχική επένδυση £1.800 υπάρχει μια θετική παρούσα αξία 

£200. Παρόλα αυτά, δεν έχουν ενσωματωθεί όλα τα κόστη στην ανάλυση και 

επομένως, μπορεί η πρόταση να προχωρήσουμε με την επένδυση να είναι λάθος. Το 

κόστος που έχει αγνοηθεί, είναι η τιμή της επιλογής να περιμένουμε και το οποίο 

είναι ενσωματωμένο στην παραπάνω ανάλυση.

Για να γίνει αυτό κατανοητό, ας θεωρήσουμε ότι η εταιρία περιμένει ένα 

χρόνο, για να δει εαν το επίπεδο των πωλήσεων θα ανέβει. Βασιζόμενοι στο κριτήριο, 

ότι η εταιρία θα επενδύσει μόνο αν το επίπεδο της αποταμίευσης φτάσει τα £300, η 

παρούσα αξία του κόστους γίνεται:

Σενάριο 1: 300/0,01 =£3.000

Επομένως, η καθαρά παρούσα αξία γίνεται 3.000 - 1.800 = £1.200, που είναι 

καλύτερη κατά £1.000/1,1 = £909 από την προηγούμενη καθαρά παρούσα αξία και 

αντιπροσωπεύει την αξία της επιλογής αναμονής.

Εδώ, μπορούμε να κάνουμε μερικά σχόλια πάνω στην εφαρμοσιμότητα της 

προσέγγισης αυτής. Πρώτον, ενώ μπορεί να φαίνεται προφανές, το ότι δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούμε τη μέθοδο του μέσου όρου, που εφαρμόζεται κατά τη λήψη των 

αναμενόμενων τιμών, όταν είναι πιθανό να εμφανιστούν δύο μόνο αποτελέσματα, η 

πραγματική αξία αυτής της προσέγγισης είναι να εφαρμοστεί η ανάλυση για πολλά 

αποτελέσματα, τα οποία μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενα, με άλλα λόγια, όταν η 

προσέγγιση της αναμενόμενης τιμής είναι πραγματικά έγκυρη. (Τίποτα δεν αλλάζει 

σε μια τέτοια κατάσταση, οι ενσωματωμένες επιλογές μπορούν πάντα να 

εμφανιστούν. Αυτό το παράδειγμα είναι πολύ απλοποιημένο, προκειμένου να 

καταδείξει ένα σημείο. Δεύτερον, εαν αγνοήσουμε τις ενσωματωμένες επιλογές, όπως 

στην τυπική προσέγγιση της καθαράς παρούσας αξίας, παραγνωρίζουμε το κόστος 

ευκαιρίας του να περιμένουμε για να επενδύσουμε, το οποίο και δίνει μια θετική τιμή 

ενός πραγματικού option. Τέλος, αν μια εταιρία πρέπει να επενδύσει άμεσα, δεν 

υπάρχει επιλογή και επομένως δεν μπορεί να υπάρχει option. Στην περίπτωση αυτή, η 

τυπική προσέγγιση της καθαράς παρούσας αξίας δίνει μια λύση. Άρα, τα πραγματικά 

options προκύπτουν όταν υπάρχει ένα στοιχείο ευελιξίας.
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Ένα από τα πιθανά οφέλη της χρήσης μεθόδων πραγματικών options είναι η 

αναγνώριση του γεγονότος ότι, η χρήση των τυπικών τεχνικών της καθαράς 

παρούσας αξίας μπορεί να οδηγήσει σε πολύ λάθος συμπεράσματα, όταν υπάρχουν 

μη αναγνωρισμένα πραγματικά options. Ο κεντρικός ρόλος των τεχνικών της 

καθαράς παρούσας αξίας στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων κάνει επομένως 

επιτακτική την ανάγκη για αναγνώριση και υπολογισμό της δομής των πραγματικών 

options στις επενδυτικές ευκαιρίες. Προκύπτει ότι τα πραγματικά options βρίσκονται 

στα περισσότερα πραγματικά περιβάλλοντα, όπου αβεβαιότητα/κίνδυνος, αναμονή, 

μη αντιστρεψιμότητα της επένδυσης, επένδυση σε στάδια, δυνατότητα ανάπτυξης, 

αντίδραση των ανταγωνιστών, οικονομίες κλίμακος, αναβολή, εκκίνηση ή 

εγκατάλειψη του επενδυτικού σχεδίου είναι σημαντικοί παράγοντες. Το γεγονός ότι 

οι τυπικές τεχνικές της καθαράς παρούσας αξίας δεν αναγνωρίζουν αυτές τις 

καταστάσεις, ή δεν μπορούν να τις αντιμετωπίσουν κατάλληλα, είναι ένα μέτρο των 

προφυλάξεων που πρέπει να παίρνουν οι managers, όταν χρησιμοποιούν την τεχνική 

αυτή σε πραγματικές καταστάσεις.

3.1.1 Γιατί τα πραγματικά options αντιμετωπίζουν σωστά τον κίνδυνο στον 

προγραμματισμό διαχείρισης κεφαλαίου

Ένας από τους πρώτους που ασχολήθηκαν με την ανάλυση των πραγματικών 

options ήταν ο Myers, ο οποίος προσδιόρισε ότι η καθαρά παρούσα αξία δεν 

υπολογίζει σωστά την αξία των χρηματορροών σε ένα αβέβαιο περιβάλλον. Οι 

παρατηρήσεις του αφορούσαν το γεγονός ότι, η ανάλυση της καθαράς παρούσας 

αξίας αγνοεί τις αλληλεπιδράσεις των χρονοσειρών ανάμεσα σε εναλλακτικές 

επενδύσεις και επομένως, η καθυστέρηση της επένδυσης μπορεί να αποφέρει 

επιπλέον οφέλη. Μ’αυτή την έννοια, η ανάλυση των πραγματικών options 

αναγνωρίζει την επιπρόσθετη αξία που προκύπτει από την ευελιξία. Το γεγονός αυτό, 

είναι μια αναγνώριση της μεταβαλόμενης κατανομής πιθανότητας των 

αποτελεσμάτων και της επίδρασής της στην έκθεση στον κίνδυνο. Υποστηρικτικό 

αυτού του γεγονότος, είναι η άποψη ότι ο κίνδυνος είναι καθοριστικής σημασίας για 

την επένδυση, αφού χωρίς αυτόν η μέγιστη αναμενόμενη απόδοση μιας επένδυσης 

είναι το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο.
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Η τυποποίηση της αντιμετώπισης του κινδύνου στην ανάλυση επενδύσεων 

είναι ένα από τα σημαντικότερα οφέλη της τεχνικής των πραγματικών options. 

Συγκεκριμένα, η τυποποίηση περιλαμβάνει μια αναγνώριση της δομής των πιθανών 

αποτελεσμάτων στην εξέλιξη του χρόνου, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί για σκοπούς 

στρατηγικών επενδύσεων. Η κατανομή πιθανότητας της καθαράς παρούσας αξίας, η 

οποία ενσωματώνει την αξιολόγηση/αποτίμηση της ευελιξίας, δεν είναι συμμετρικά 

κατανεμημένη, όπως στην περίπτωση του ισοδυνάμου βεβαιότητας της καθαράς 

παρούσας αξίας. Συνεπώς, η χρήση απλών επιτοκίων προσαρμοσμένων για κίνδυνο 

για την αξιολόγηση επενδύσεων που ενέχουν ευελιξία, θα υποεκτιμήσει την 

επένδυση. Η ασυμμετρία προκύπτει, επειδή οι κανόνες του ισοδυνάμου βεβαιότητας 

αγνοούν την ευελιξία, η οποία παρέχει προστασία ενάντια σε μελλοντικά γεγονότα, 

τα οποία εξελίσσονται διαφορετικά απ’ ότι ήταν αναμενόμενο στην αρχή. Παρόλα 

αυτά, επειδή οι επενδυτές έχουν ευελιξία πάνω στις επακόλουθες στρατηγικές, ο 

πραγματικός κίνδυνος των ζημιών από την επένδυση είναι μικρότερος απ’ότι στην 

περίπτωση του ισοδυνάμου βεβαιότητας, γιατί οι μελλοντικές ζημίες μπορούν να 

αποφευχθούν, με την απόφαση μη επένδυσης, για παράδειγμα.

Κατά μία έννοια, η αναγνώριση των πραγματικών options, τα οποία είναι 

ενσωματωμένα σε μια χρηματοοικονομική απόφαση, μεταβάλλουν την κατανομή των 

αποτελεσμάτων, που αντιμετωπίζουν οι κεφαλαιούχοι. Για το λόγο αυτό, τα 

προγράμματα προσομοίωσης, που προσπαθούν να προσομοιώσουν κανονικά 

κατανεμημένα αποτελέσματα, δεν αντανακλούν την κατάσταση σε ένα πραγματικό 

περιβάλλον.

Επομένως, τα πραγματικά options παρέχουν μια εκτίμηση των επενδυτικών 

ευκαιριών βάσει των οποίων θα πρέπει να παρθούν οι επενδυτικές αποφάσεις, αλλά οι 

οποίες δεν πρέπει να παρθούν μέχρι να έρθει η κατάλληλη χρονική στιγμή. Η επιλογή 

της κατάλληλης χρονικής στιγμής αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική στρατηγική 

απόφαση. Εαν ένας manager μπορεί να αποφύγει να έχει μια σημαντική απώλεια από 

την ανάληψη ενός επενδυτικού σχεδίου, στο οποίο δεν υπάρχουν τρόποι ματαίωσης 

(είναι δηλαδή μια μη αντιστρέψιμη επένδυση), φαίνεται λογικό να περιμένει, αν 

υπάρχει ευελιξία, όσον αφορά στη χρονική στιγμή της απόφασης. Η προσέγγιση των 

πραγματικών options είναι ένας τρόπος για να μορφοποιηθεί και να ποσοτικοποιηθεί 

αυτή η διαίσθηση.
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Η αξία της αναμονής αντανακλά τα κόστη που συνδέονται με μια μη 

αντιστρέψιμη επένδυση. Δηλαδή, εαν υπάρχει στοιχείο γενόμενου κόστους (sunk 

cost) σε μια επένδυση, από τη στιγμή που η επένδυση θα πραγματοποιηθεί, θα 

πραγματοποιηθεί και το κόστος. Έτσι, η αναμονή αφήνει πάντα τον επενδυτή με τη 

δύναμη να αποφασίσει σχετικά με το πότε θα επενδύσει. Αν και αυτό φαίνεται 

αυταπόδεικτο, οι παραδοσιακές μέθοδοι της καθαράς παρούσας αξίας αγνοούν αυτό 

το γεγονός. Επομένως, αν ένας επενδυτής βασίζεται σ’αυτές για τη λήψη αποφάσεων, 

είναι σχεδόν σίγουρο ότι, θα γίνουν κακοί υπολογισμοί, αν δεν αναγνωριστούν τα 

ενσωματωμένα options.

3.1.2 Καταρρίπτοντας ορισμένους μύθους στον προγραμματισμό διαχείρισης 

κεφαλαίου

Ο προγραμματισμός διαχείρισης κεφαλαίου, εκφρασμένος σε όρους των 

τυπικών τεχνικών της καθαράς παρούσας αξίας, οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα και 

ακόμη, οδηγεί σε λάθος διαίσθηση, όσον αφορά στο επενδυτικό περιβάλλον. Γενικά, 

όταν τα πραγματικά options είναι μια κατάλληλη τεχνική εκτίμησης, σημαντικά 

σημεία αρχής μπορεί να χρειαστεί να επανεκτιμηθούν.

Αλγεβρικά, η πραγματική αξία μιας επένδυσης δίνεται από τον τύπο (Trigeorgis, 

1988):

Expanded NPV = Passive NPV + Real option value

To γεγονός ότι τα options έχουν κυρίως θετικές τιμές, δείχνει ότι χωρίς την 

θεώρηση της αξίας της ευελιξίας, η παραδοσιακή καθαρά παρούσα αξία απορρίπτει 

πολλές ευκαιρίες. Ακόμη και όταν αναγνωρίζεται ένα περιβάλλον πραγματικών 

options, υπάρχουν κάποιες παγίδες που πρέπει να αποφευχθούν, και οι οποίες 

οφείλονται στην αλληλεπίδραση των options μεταξύ τους. Το αν η ανάλυση των 

πραγματικών options είναι κατάλληλη, εξαρτάται από μερικά κριτήρια. Συνήθως, τα 

πραγματικά options έχουν τιμή όταν ισχύουν τα παρακάτω:
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• Οι επενδύσεις μπορούν να αναβληθούν

Η δυνατότητα αναβολής μιας επένδυσης διευκολύνει την αξιολόγηση των 

μελλοντικών γεγονότων, όταν αυτά εμφανίζονται, και έτσι αποφεύγονται ακριβά 

λάθη. Συνεπώς, ακόμη και επενδύσεις αρνητικής καθαρής παρούσας αξίας μπορεί να 

αξίζουν σε ένα τέτοιο σενάριο.

• Η επένδυση είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο

Οι επενδύσεις χρειάζονται κίνδυνο για να προσφέρουν ικανοποιητική απόδοση στους 

μετόχους πάνω από το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο. Τα πραγματικά options έχουν 

μεγαλύτερη αξία όταν υπάρχει κίνδυνος και πιθανότητα αναβολής, εξαιτίας της 

ασυμμετρίας των αποτελεσμάτων.

Τα οφέλη αυτής της προσέγγισης μπορούν να φανούν στα πειράματα προσομοίωσης 

που γίνονται για την αποτίμηση του κινδύνου. Συνήθως, υπολογίζεται ένα εύρος 

τιμών για την καθαρά παρούσα αξία, βασισμένο σε διαφορετικά σενάρια, τα οποία 

συχνά παράγουν αρνητικά και θετικά αποτελέσματα. Εαν οι managers μπορούν να 

διαλέξουν να αγνοήσουν την αρνητική πλευρά της κατανομής και μπορούν να 

αποδείξουν ότι αυτό είναι μια λογική ενέργεια, τότε όσο περισσότερη διακύμανση 

υπάρχει στην κατανομή, τόσο μεγαλύτερη είναι η έκθεση του επενδυτικού σχεδίου 

στον θετικό κίνδυνο.

Εαν ο χρόνος και τα αποτελέσματα του επενδυτικού έργου μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν έτσι, ώστε να ωφεληθούν από τον κίνδυνο, τότε οι managers δεν 

θα διστάζουν να αναλάβουν επικίνδυνα επενδυτικά σχέδια, αρκεί αυτά να 

επιδεικνύουν ευελιξία.

• Τα επιτόκια είναι σχετικά υψηλά

Κανονικά, λίγες επενδύσεις θα ήταν αποδεκτές σε μια τέτοια κατάσταση γιατί τα 

επιτόκια προεξόφλησης θα είναι επίσης υψηλά. Παρόλα αυτά, υψηλά επιτόκια 

προεξόφλησης σημαίνουν ότι, το αναγκαίο μελλοντικό κεφάλαιο για την άσκηση ενός 

πραγματικού option είναι χαμηλότερο στον παρόντα χρόνο.

Αυτή η παρατήρηση είναι μια συνέπεια του γεγονότος ότι, εαν και απαιτείται μια 

αρχική επένδυση για την ανάλυψη ενός επενδυτικού έργου, η χρηματοδότηση ενός 

νέου έργου μπορεί να γίνει σε στάδια.

• Η επίδραση των μεταβαλλόμενων επιτοκίων

Τα πραγματικά options μπορούν να εμφανιστούν σε μια ποικιλία καταστάσεων, αλλά 

η επίδρασή τους δεν είναι πάντα προφανής κι αυτό γιατί οι προεξοφλημένες
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μελλοντικές χρηματορροές δεν συνδέονται γραμμικά με τα επιτόκια προεξόφλησης, 

γι’αυτό και είναι λάθος να σκεφτόμαστε με τη λογική του μέσου όρου.

3.1.3 Συμπεράσματα

Σκοπός της παραπάνω ανάλυσης, είναι να καταδείξει ότι, η σημασία της 

ενσωμάτωσης του κινδύνου ή της αβεβαιότητας στις επενδυτικές αποφάσεις, δεν 

μπορεί να αποδοθεί κατάλληλα από τις μεθόδους προσομοίωσης, οι οποίες θεωρούν 

μια επενδυτική στρατηγική τώρα ή ποτέ, με συνέπεια η έκθεση στον κίνδυνο να 

αποτιμάται στη βάση μιας συμμετρικής κανονικής κατανομής. Αυτό συμβαίνει επειδή 

η αξία της αναμονής δεν υπολογίζεται σε τέτοιους υπολογισμούς και κάθε επενδυτική 

απόφαση βασισμένη σε τέτοιες τεχνικές μπορεί να είναι λάθος. Οι τυπικές τεχνικές 

της καθαράς παρούσας αξίας δεν λαμβάνουν υπόψη τους το γεγονός ότι η κατανομή 

των αποτελεσμάτων είναι «ψαλιδισμένη», ώστε να αφήνει τους επενδυτές 

εκτεθειμένους μόνο στο θετικό δυναμικό (upside potential). Η αξία της προσέγγισης 

των πραγματικών options είναι να κάνει σαφές στους managers τη σπουδαιότητα της 

ευελιξίας.
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3.2 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3.2.1 Κατάρτιση Προγράμματος Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων

Η κατάρτιση του Προγραμματισμού Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων 

αναφέρεται στην διαδικασία της βέλτιστης κατανομής των χρηματικών πόρων κάθε 

επιχείρησης, προκειμένου να επιτευχθούν οι οργανωσιακοί στόχοι που έχουν τεθεί, 

συνεισφέροντας στην αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του οργανισμού. 

Στην πρακτική του εφαρμογή το επενδυτικό πρόγραμμα κάθε επιχείρησης 

περιλαμβάνει την ενέργεια της αναγνώρισης και της αξιολόγησης των εναλλακτικών 

επενδυτικών ευκαιριών, που παρουσιάζονται στην επιχείρηση σε συνδυασμό με την 

επιλογή, την εφαρμογή και τον έλεγχο των αποδοτικότερων κατά την αξιολόγηση 

επενδύσεων. Στο οργανωσιακό επίπεδο, τα κονδύλια του κεφαλαιουχικού 

προγραμματισμού επιδρούν στην κερδοφορία της εταιρείας, μορφοποιούν τον 

υφιστάμενο κίνδυνο και διαμορφώνουν τις μελλοντικές μακροπρόθεσμες προοπτικές 

επιτυχίας.

Η ευθύνη για τον σχεδίασμά και την εφαρμογή του κεφαλαιουχικού 

προγραμματισμού επενδύσεων ανήκει πρωτίστως στο οικονομικό τμήμα της 

επιχείρησης. Σύμφωνα με την έρευνα των Gitman J.mi Forrester Jr-η διαχείριση του 

επενδυτικού προγράμματος κατανέμεται μεταξύ του τομέα σχεδιασμού και του 

οικονομικού τμήματος της εταιρείας, δεν αποκλείεται όμως και η συμμετοχή 

στελεχών από τον τομέα της παραγωγής, όταν οι επενδύσεις έχουν χαρακτήρα 

αντικατάστασης του υπάρχοντος κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. Η διαδικασία του 

κεφαλαιουχικού προγραμματισμού επενδύσεων αναλύεται σε τέσσερα βασικά 

στάδια:

α) προσδιορισμός της επένδυσης και εκτίμηση των μελλοντικών χρηματορροών της, 

β) ανάλυση, αξιολόγηση και επιλογή των επενδυτικών προτάσεων, 

γ) υλοποίηση και εφαρμογή της επενδυτικής απόφασης και 

δ) περιοδική αναθεώρηση και επαναξιολόγηση της όλης επενδυτικής διαδικασίας.
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Η κατάρτιση του κεφαλαιουχικού προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται ως 

ιδιαίτερα σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση τον 

προσδιορισμό και την εκτίμηση των μεταβλητών εκείνων, που ενέχουν βαθμούς 

αβεβαιότητας και κινδύνου γενικότερα.

Η πρόβλεψη των ετησίων καθαρών χρηματορροών και η ποσοτικοποίηση των 

διαφόρων μεταβλητών αποτελεί ένα εξαιρετικά κρίσιμο σημείο λόγω της 

αβεβαιότητας και της ρευστότητας των προσδιοριστικών παραγόντων κάθε 

επενδυτικού σχεδίου αλλά και εξαιτίας των υποθέσεων που οφείλουν να υιοθετήσουν 

τα στελέχη της επιχείρησης. Οπως παρατηρούμε και στον Πίνακα 1, η εκτίμηση του 

ύψους των χρηματορροών μιας επένδυσης δεν αποτελεί μόνο τον πιο κρίσιμο 

παράγοντα της επενδυτικής διαδικασίας, αλλά και μια από τις δυσκολότερες ενέργειες 

που οφείλει να διεκπεραιώσει ο χρηματοοικονομικός αναλυτής.

Στάδιο Επενδυτικής 
Διαδικασίας

Παράγοντας
Δυσχέρειας

Παράγοντας
Κρισιμότητας

Εκτίμηση Μελλοντικών Ετήσιων 
Καθαρών Χρηματορροών

65% 53%

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και 
Επιλογή Επενδυτικού Σχεδίου

15% 34%

Υλοποίηση Επενδυτικής 
Απόφασης

7% 9%

Αναθεώρηση Προγράμματος 14% 6%

Πίνακας 1: Κρισιμότητα - Δυσχέρεια Εφαρμογής Επενδυτικών Προγραμμάτων 

Πηγή: L. Git man -R. Forrester, A Survey of Capital Budgeting Techniques Used by Major U.S. 

Firms

Επιπλέον μελέτες έχουν προσδιορίσει ότι, οι περισσότερο προβληματικές 

περιοχές σχετικά με την εφαρμογή ενός προγράμματος επενδύσεων είναι:

α) ο προσδιορισμός και η εκτίμηση των μελλοντικών χρηματορροών της επένδυσης, 

β) η έγκαιρη αναγνώριση των μελλοντικών δαπανών και

γ) η αξιολόγηση και η αποτίμηση των ποιοτικών παραγόντων, που υπεισέρχονται στη 

διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων.
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Η ενσωμάτωση των ποιοτικών στοιχείων στην διαδικασία λήψης αποφάσεων 

αποτελεί έργο επίπονο με αρκετές πρακτικές δυσκολίες. Οι Goitein, Horvath και 

Webster αναφέρουν ότι, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων επιδιώκουν την εναρμόνιση 

των σχεδιαζόμενων επενδύσεων σύμφωνα με την διαδικασία του κεφαλαιουχικού 

προϋπολογισμού. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει την σημασία των ποιοτικών 

παραγόντων κατά την αποδοχή ή την απόρριψη μιας επενδυτικής πρότασης. Η 

ιεράρχηση και η κατάταξη των επενδύσεων σύμφωνα με την ελκυστικότητα της 

απόδοσής τους δεν αποτελεί διαδικασία που μπορεί να εφαρμοστεί με σχετική 

ευκολία λόγω της έλλειψης συνέπειας μεταξύ των προτύπων και των τεχνικών 

αξιολόγησης. Κατ’ επέκταση, ορισμένα επενδυτικά προγράμματα που δεν 

συνεισφέρουν στην μεγιστοποίηση της επενδεδυμένης αξίας, θεωρούνται αποδεκτά 

λόγω του ότι χρηματοδοτούνται από οργανισμούς ή άτομα εκτός της επιχείρησης 

(sponsorship).

Τα στελέχη της επιχείρησης που ασχολούνται με το έργο του κεφαλαιουχικού 

προγραμματισμού αναφέρουν ως κυριότερους ποιοτικούς παράγοντες την δέσμευση 

της ανώτερης διοίκησης στην εφαρμογή του επενδυτικού προγράμματος, την 

υπάρχουσα χρηματοδότηση με την μέθοδο του sponsorship και την προσαρμογή της 

επένδυσης στον κεφαλαιουχικό προϋπολογισμό του έτους. Ο Πίνακας 2 περιγράφει 

τα ποσοστά σημαντικότητας που δήλωσαν τα στελέχη αναφορικά για καθένα από τα 

παραπάνω ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Ποιοτικά Στοιχεία Σημαντικό Αρκετά
Σημαντικό

Ουδέτερη
Στάση

Λιγότερο
Σημαντικό

Δέσμευση Ανώτερης Διοίκησης 77% 18% 5% 0%

Sponshorship Επένδυσης 57% 35% 6% 2%

Εναρμόνιση με τον Κεφαλαιουχικό Προϋπολογισμό 49% 34% 15% 3%

Ταύτιση Επένδυσης με τους Στόχους της 
Επιχείρησης

93% 7% 0% 0%

Πίνακας 2: Υποκειμενικοί Παράγοντες Αξιολόγησης Επενδύσεων

Πηγή: Chadwell-Gioten-Horvath-Webster, Financial Criteria, Capital Budgeting Techniques and

Risk Analysis of Manufacturing Firms
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3.2.2 Σκοπός της Ανάλυσης του Κινδύνου των Επενδύσεων

Βάσει της θεωρίας επενδύσεων και χαρτοφυλακίου, οι επιχειρήσεις 

αξιολογούν και εξετάζουν την αβεβαιότητα που περικλείεται σε κάθε επενδυτική 

πρόταση αναφορικά με τις επιπτώσεις του κινδύνου, είτε στην επένδυση αυτή καθ’ 

αυτή, είτε στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, ακόμη και στο χαρτοφυλάκιο 

των μετόχων της. Οι παραπάνω τρεις όψεις της ανάλυσης κινδύνου παρέχουν 

συμπληρωματικές προσεγγίσεις και κριτήρια για την λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

Ο Πίνακας 3 αποκαλύπτει ότι το 79% των στελεχών εκτιμούν τον συνολικό 

κίνδυνο της επένδυσης (stand alone risk), το 67% εξετάζει την επίδραση των μη 

χρηματικών παραγόντων στην αξιολόγηση της επένδυσης ενώ το 60% αποτιμά την 

συνεισφορά του κινδύνου στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας (business risk). Η ανάλυση 

της αλληλοσυσχέτισης μεταξύ διαφορετικών επενδυτικών σχεδίων ακολουθείται από 

το 55% των αναλυτών ενώ το 49% μελετά την αλληλεξάρτηση μεταξύ των 

προσδιοριστικών παραγόντων αβεβαιότητας. Μόλις στο 25% των περιπτώσεων 

λαμβάνεται υπόψη η επίδραση της επένδυσης στον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου των 

μετόχων της επιχείρησης (market risk)

Συνολικός Κίνδυνος της Επένδυσης (Stand alone Risk) 79,3%

Επίδραση των μη Χρηματοοικονομικών Παραγόντων 66,7%

Επιχειρηματικός Κίνδυνος (Business Risk) 60,6%

Συσχέτιση Διαφορετικών Επενδυτικών προτάσεων 55,3%

Συνάφεια Προσδιοριστικών Παραγόντων Επένδυσης 46,5%

Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος Μετόχων (Market Risk) 25,7%

Πίνακας 3: Σκοπός της Ανάλυσης του Κινδύνου των Επενδύσεων

Πηγή: Τ. Klammer-M. Walker, The Continuing Increase in the Use of Sophisticated Capital

Budgeting Techniques
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3.2.3 Άτομα και θέσεις ευθύνης κατά τον σχεδίασμά του Προγράμματος 

Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων

Τα επόμενα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε είναι αυτά της συχνότητας 

κατάρτισης Προγραμμάτων Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων, ο χρονικός τους ορίζοντας 

και τα άτομα ευθύνης που είναι αρμόδια για τον σχεδίασμά, εφαρμογή και έλεγχό 

τους σε κάθε επιχείρηση.

Βασιζόμενοι στην έρευνα των Klammer Τ. και Walker Μ. αποδεικνύεται ότι 

το 96% των επιχειρήσεων προβαίνουν στην σύνταξη βραχυπρόθεσμου προγράμματος 

κεφαλαιουχικών επενδύσεων, ενώ στο 75% υφίσταται και μακροπρόθεσμος 

σχεδιασμός επενδυτικών προγραμμάτων. Το μεσαίο και ανώτερο διοικητικό 

προσωπικό των επιχειρήσεων ασχολείται με την σύνταξη των διαφόρων επενδυτικών 

σχεδίων, ενώ το ποσοστό συμμετοχής των υπόλοιπων εργαζομένων είναι αρκετά 

χαμηλό. Τέλος, περίπου οι μισές επιχειρήσεις διαθέτουν προσωπικό σε μόνιμη βάση 

για τον σχεδίασμά, εφαρμογή και έλεγχο του επενδυτικού προϋπολογισμού. Τα 

παραπάνω συμπεράσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Έρευνα του 1980 
1980 1975 1970

Έρευνα του 1975 
1975 1970 1965

Έρευνα του 1970 
1970 1965 1960

Βραχυπρόθεσμος Επενδυτικός 
Προγραμματισμός

96% 95% 87% 98% 96% 87% Δ/Α Δ/Α Δ/Α

Μακροπρόθεσμος Επενδυτικός 
Προγραμματισμός

75% 68% 58% 78% 70% 56% 69% 57% 43%

ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανώτατη Διοίκηση 75% 71% 66% 70% 69% 63% Δ/Α Δ/Α Δ/Α

Μεσαία Διοικητικά Στελέχη 83% 83% 77% 85% 84% 78% Δ/Α Δ/Α Δ/Α

Υπόλοιποι Εργαζόμενοι 63% 61% 58% 57% 58% 51% Δ/Α Δ/Α Δ/Α

Επιτροπή Κεφαλαιουχικού 
Προγραμματισμού (Full-Time)

57% 53% 42% 61% 52% 43% 56% 51% 45%

Πίνακας 4: Τεχνικές Διαχείρισης - Ευθύνη Σχεδιασμού - Εφαρμογής

Πηγή: Τ. Klammer-M. Walker, The Continuing Increase in the Use of Sophisticated Capital

Budgeting Techniques
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3.2.4 Έκταση εφαρμογής μεθόδων εκτίμησης κινδύνου

Η διοίκηση κάθε επιχείρησης προκειμένου να αξιολογήσει και να αποτιμήσει 

τα πολύπλοκα στρατηγικά προγράμμματα που επιθυμεί να εφαρμόσει, στηρίζεται 

στην υιοθέτηση των τεχνικών ανάλυσης κινδύνου. Η επιτυχία της στρατηγικής 

κατεύθυνσης στην οποία αποσκοπεί η επιχείρηση, αποδίδεται και στην σωστή 

εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών. Οι έρευνες αποδεικνύουν την σταδιακή 

χρησιμοποίηση των διαφόρων μεθόδων για την εκτίμηση και την ενσωμάτωση της 

αβεβαιότητας των επενδυτικών προγραμμάτων. Το 1980 το ποσοστό αυτό αυξήθηκε 

σε 59% από 39% που είχε υπολογιστεί το 1975. Στο Ηνωμένο Βασίλειο το ποσοστό 

παρουσίασε αλματώδη άνοδο και έφτασε τις 86 ποσοστιαίες μονάδες το 1986. 

Διαφαίνεται μια συνεχιζόμενη αύξηση στην χρήση των τεχνικών ανάλυσης κινδύνου 

με έμφαση στις μεθόδους ενσωμάτωσης της αβεβαιότητας. Παρόλα αυτά, η ευρεία 

αποδοχή τους από της επιχειρήσεις παραμένει υπό αμφισβήτηση.

Ο ισχυρισμός από την διοίκηση της επιχείρησης ότι, οι τεχνικές ανάλυσης 

κινδύνου δυσκολεύουν την διαδικασία επιλογής επενδύσεων, έχει ως συνέπεια την 

μείωση του ενθουσιασμού στα στελέχη για την δημιουργία επενδυτικών ιδεών και 

προτάσεων. Επίσης, οι πιθανοθεωρητικές μέθοδοι εκτίμησης του κινδύνου διέπονται 

από γηγενείς αδυναμίες εφαρμογής τους, οι οποίες δυσχεραίνουν ή κωλυσιεργούν την 

όλη επενδυτική διαδικασία.

Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα του Πίνακα 5 παρατηρούμε ότι, πολλές 

επιχειρήσεις εφαρμόζουν διαφορετικά επιτόκια απόδοσης ανάλογα με την 

αβεβαιότητα των επενδυτικών σχεδίων. Το 26% των επιχειρήσεων λαμβάνουν 

σοβαρά υπόψη τους στην ανάλυσή τους, την πιθανότητα οι πραγματοποιηθείσες 

χρηματορροές του επενδυτικού έργου να είναι χαμηλότερες απ’ ότι οι αναμενόμενες. 

Το 48% των στελεχών αποφάνθηκε ότι θεωρούν αρκετά σημαντικό παράγοντα αυτόν 

της διάκρισης σε διαφοροποιημένο και μη κίνδυνο. Αλλά η πλειοψηφία των 

αναλυτών δήλωσαν ότι ο συστηματικός κίνδυνος δεν αποτελεί βασικό στοιχείο κατά 

την ανάλυση του κεφαλαιουχικού προϋολογισμού. Παράγοντες όπως η τεχνολογική 

αβεβαιότητα και η ευκολία διαχείρισης του επενδυτικού έργου θεωρήθηκαν 

υποδεέστερης σημασίας.
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Παράγοντες Κινδύνου Σημαντικός Αρκετά
Σημαντικός

Ουδέτερη
Στάση

Λιγότερο
Σημαντικός

Χαμηλότερη Απόδοση από 
την Αναμενόμενη

26% 53% 17% 4%

Υψηλότερη Απόδοση από την 
Αναμενόμενη

10% 49% 33% 8%

Τεχνολογική Αβεβαιότητα 26% 54% 16% 4%

Ευκολία Διαχείρισης 
Επενδυτικού Έργου

20% 38% 34% 8%

Συστηματικός Κίνδυνος (Μη 
Διαφοροποιούμενος)

16% 48% 18% 19%

Πίνακας 5: Παράγοντες Επικινδυνότητας κατά την Ανάλυση Επενδύσεων

Πηγή: Chad well- Gioten-Horvath - Webster, Financial Criteria, Capital Budgeting Techniques and 

Risk Analysis of Manufacturing Firms

Oi Klammer T. και Walker Μ. ανέφεραν στα αποτελέσματα τους την τάση 

πολλών επιχειρήσεων προς την χρήση τεχνικών που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια 

της επιχειρησιακής έρευνας (ανάλυση ευαισθησίας, προσομοίωση, δένδρα 

αποφάσεων, πιθανοθεωρητικές κατανομές, θεωρία χρησιμότητας). Ο Πίνακας 6 

παρουσιάζει τα ποσοστά που εμφανίζουν οι παραπάνω μέθοδοι κατά την διαδικασία 

αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων. Δύο είναι οι πιθανές εξηγήσεις για την 

παρατηρούμενη αύξηση στην χρήση τεχνικών ανάλυσης κινδύνου. Πρώτον, οι 

τεχνικές αυτές γίνονται συνεχείς και περισσότερο γνωστές στο ευρύ κοινό διαμέσου 

της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, των σεμιναρίων και της σχετικής αρθρογραφίας, 

και δεύτερον, η αβεβαιότητα που εντοπίζεται στο σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον, 

καθιστά απαραίτητη την θεώρηση του κινδύνου στα πλαίσια των επενδύσεων.

Σε απόλυτη συμφωνία με τα παραπάνω συμπεράσματα βρίσκονται τα 

πορίσματα και της μελέτης των Ho S. και Pike R. Ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις να 

υποδείξουν σε πιο βαθμό χρησιμοποιούν τις τεχνικές της ανάλυσης ευαισθησίας, 

ανάλυσης πιθανοτήτων και προσομοίωσης σε αντιδιαστολή με την υποκειμενική, 

διαισθητική και προσωπική αξιολόγηση για την εκτίμηση του κινδύνου μιας 

επένδυσης. Ο Πίνακας 7 καταγράφει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 

περιγράφει τον βαθμό εφαρμογής για κάθε μια τεχνική. Όπως παρατηρούμε η
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υποκειμενική / προσωπική αξιολόγηση του κινδύνου πραγματοποιείται από το 68% 

των επιχειρήσεων αρκετά έως πολύ συχνά. Μεταξύ των διαφόρων τεχνικών η 

Ανάλυση Ευαισθησίας φαίνεται να υιοθετείται ευρύτατα, από το 85% του συνόλου με 

την πλειοψηφία των επιχειρήσεων να την χρησιμοποιεί αρκετά έως πολύ συχνά. Το 

51% των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν την μέθοδο της ανάλυσης πιθανοτήτων κάτι 

που επιβεβαιώνει την αύξηση της χρήσης της τεχνικής τα τελευταία έτη.

Παρά το γεγονός ότι οι υπόλοιπες σύγχρονες τεχνικές έχουν αναπτυχθεί σε 

μεγάλο βαθμό, σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο, δεν φαίνεται να έχουν υιοθετηθεί 

ευρέως στη διαδικασία προγραμματισμού των κεφαλαιουχικών επενδύσεων. Η 

πρακτική εφαρμογή της προσομοίωσης βρίσκεται μάλλον σε νηπιακό στάδιο. Παρόλα 

αυτά, διαφαίνεται μια συνεχής τάση υιοθέτησης της τεχνικής αυτής.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Έρευνα του 1980 
1980 1975 1970

Έρευνα του 1975 
1975 1970 1965

Έρευνα του 1970 
1970 1965 1960

Γραμμικός Προγραμματισμός 13% 7% 5% 22% 14% 9% 17% 8% 5%

Προσομοίωση Συστημάτων 27% 19% 12% 39% 25% 14% 28% 7% 4%

Ανάλυση Πιθανοτήτων 21% 16% 12% 25% 15% 8% 32% 8% 5%

Δένδρα Αποφάσεων 9% 7% 6% 8% 5% 3% 9% 4% 3%

Ανάλυση Ευαισθησίας 61% 43% 34% Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α

Θεωρία Χρησιμότητας 2% 3% 2% 4% 2% 1% 4% 1% 0%

Τουλάχιστον μια τεχνική 70% 49% 37% 59% 36% 24% 51% 22% 13%

Δύο ή περισσότερες τεχνικές 40% 26% 16% 38% 21% 13% 32% 11% 7%

Τρεις ή περισσότερες τεχνικές 23% 14% 8% 22% 12% 7% 21% 4% 3%

Πίνακας 6: Τεχνικές Επιχειρησιακής Έρευνας κατά την Ανάλυση Επενδύσεων 

Πηγή: Τ. Klammer-M. Walker, The Continuing Increase in the Use of Sophisticated Capital 

Budgeting Techniques
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Έκταση Χρήσης Τεχνικών Ανάλυσης

ΜΕΘΟΔΟΙ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ποτέ Αραιά Σπάνια Μερικώς Συχνά Αρκετά
Συχνά

Πάντοτε

Υποκειμενική Αξιολόγηση 7,0% 12,7% 12,7% 28,9% 24,6% 14,1% 3,8%

Ανάλυση Ευαισθησίας 15.2% 11,0% 10,3% 23,4% 17,9% 22,1% 3,8%

Ανάλυση Πιθανοτήτων 49,0% 10,5% 10,5% 13,3% 9,8% 7,0% 24,9%

Προσομοίωση 78,0% 8,5% 5,0% 5,7% 2,8% 0,0% 14,7%

Πίνακας 7: Προσεγγίσεις Μέτρησης Αβεβαιότητας - Κινδύνου

Πηγή: S. Simon, Μ. Ho-R.H. Pike, A survey of Project Risk Measurement Approaches and 

Techniques Used by Major U.K. Firms

Σε σχετική έρευνα που διενεργήθηκε σε εταιρίες που εδρεύουν στην 

Αυστραλία, διαπιστώθηκε ότι 59% των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν την μέθοδο της 

ανάλυσης ευαισθησίας για την αξιολόγηση του κινδύνου στις προβλεπόμενες 

μελλοντικές χρηματορροές και κατά τον προσδιορισμό της απόδοσης των 

επενδυτικών απφάσεων. Η προσομοίωση και η μοντελοποίηση εφαρμόζεται στο 32% 

των περιπτώσεων κατά το ποσοστό των 36 μονάδων. Πολλοί από τους οργανισμούς 

εφαρμόζουν περισσότερες απο μία τεχνικές ανάλυσης κινδύνου στην διαδικασία 

λήψης επενδυτικών αποφάσεων.

Ως απόρροια των διαφορετικών αποφάσεων που αξιολογούνται απο τις 

επιχειρήσεις, αρκετές χρησιμοποιούν πολλαπλά κριτήρια και τεχνικές ανάλυσης 

κινδύνου. Ο Πίνακας 8 δείχνει ότι πάνω από τις μισές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν 

περισσότερο από δύο μεθόδους. Ο πιό δημοφιλής συνδυασμός είναι αυτός της 

ανάλυσης ευαισθησίας και ανάλυσης πιθανοτήτων ( 20%), ακολουθούμενος από την 

εφαρμογή και των τεσσάρων τεχνικών (ανάλυσης ευαισθησίας, ανάλυσης 

πιθανοτήτων, προσομοίωσης και υποδείγματος αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων - 

CAPM ). Η πλειοψηφία των εταιριών υιοθετούν της προσέγγιση της προσομοίωσης, 

καθώς και την ανάλυση ευαισθησίας και την ανάλυση πιθανοτήτων κατά την 

διαδικασία λήψης αποφάσεων.
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Καμία 10,9%

Μία 36,9%

ΑΕ, ΑΠ 19,6%

ΑΕ,ΠΡ 1,4%

ΑΕ, CAPM 5,1%

ΑΕ, ΑΠ,ΠΡ 6,5%

ΑΕ, ΑΠ, CAPM 7,2%

ΑΕ, ΑΠ, ΠΡ, CAPM 12,3%

Πίνακας 8: Συνδυασμοί Μεθόδων - Τεχνικών Εκτίμησης του Κινδύνου 

ΑΕ: Ανάλυση Ευαισθησίας, ΑΠ: Ανάλυση Πιθανοτήτων, ΠΡ: Προσομοίωση, 

CAPM: Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων

Πηγή: S. Simon, Μ. Ho-R.H. Pike, A survey of Project Risk Measurement Approaches and 

Techniques Used by Major U.K. Firms

3.2.5 Έκταση εφαρμογής των μεθόδων ενσωμάτωσης κινδύνου

Τελευταίο θέμα προς εξέταση αποτελεί το ποσοστό αποδοχής των τεχνικών 

ενσωμάτωσης κινδύνου από τον επιχειρηματικό κόσμο. Συγκεκριμένα, οι Klammer Τ. 

και Walker Μ. υποστηρίζουν ότι, ο αριθμός των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν μία 

συγκεκριμένη τυπική μέθοδο ανάλυσης κινδύνου, αναφορικά με τον προγραμματισμό 

των κεφαλαιουχικών τους επενδύσεων έχει αυξηθεί ραγδαία, από 19% το 1960 σε 

59% το 1980. Οι Gitman J. και Forrester Jr. αναφέρουν ότι, η πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι αυτή της προσαρμογής του επιτοκίου απόδοσης, 

λόγω της ευκολίας με την οποία εφαρμόζεται η τεχνική αυτή κατά την αξιολόγηση 

των επενδυτικών προγραμμάτων. Η μέθοδος ισοδυνάμου βεβαιότητας αποτελεί τη 

δεύτερη πιο δημοφιλή τεχνική, ενώ η υποκειμενική προσαρμογή των χρηματορροών 

σε συνθήκες κινδύνου βρίσκεται αμέσως παρακάτω σύμφωνα με την ιεράρχηση που 

δήλωσαν οι επιχειρήσεις.

Τα αντίστοιχα ποσοστά για κάθε μια τεχνική δίνονται στον Πίνακα 9 καθώς και στον

Πίνακα 10.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ Έρευνα του 1980 
1980 1975 1970

Έρευνα του 1975 
1975 1970 1965

Έρευνα του 1970 
1970 1965 1960

Προσαρμογή Επιτοκίου 
Απόδοσης

35% 30% 25% 31% 20% 16% 21% 16% 12%

ΠροσαρμογήΠεριόδου
Επανείσπραξης

20% 19% 19% 20% 14% 12% 10% 9% 9%

Προσδιορισμός Διακύμανσης 
Επενδυτικού Έργου

14% 12% 10% 22% 14% 8% 13% 7% 7%

Μέτρηση Συνδιακύμανσης 3% 2% 2% 3% 1% 0% 3% 2% 1%

Αλλες Τεχνικές 6% 3% 1% 11% 7% 3% 7% 2% 1%

Πίνακας 9: Τεχνικές Ενσωμάτωσης του Κινδύνου κατά την Αξιολόγηση 

Επενδύσεων

Πηγή: Τ. Klammer-M. Walker, The Continuing Increase in the Use of Sophisticated Capital 

Budgeting Techniques

Τεχνική Προσέγγιση Ποσοστό
Αποδοχής

Προσαρμογή Επιτοκίου Απόδοσης 42,7%

Μέθοδος Ισοδυνάμου Βεβαιότητας 26,2%

Υποκειμενική Προσαρμογή Χρηματορροών 18,5%

Προσαρμογή Περιόδου Επανείσπραξης 13,0%

Πίνακας 10: Μέθοδοι Ενσωμάτωσης του Κινδύνου

Πηγή: L. Gitman -R. Forrester, A Survey of Capital Budgeting Techniques Used by Major U.S. 

Firms

Επενδυτικά προγράμματα που συνοδεύονται από υψηλά περιθώρια 

αβεβαιότητας, θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερες αποδόσεις ή 

εναλλακτικά τα στελέχη της επιχείρησης οφείλουν να χρησιμοποιήσουν αυστηρότερα 

κριτήρια για την αποδοχή αυτών. Στην μελέτη των Ho S. και Pike R. που 

αναφέρονται τα ποσοστά αποδοχής των τεχνικών ενσωμάτωσης κινδύνου από τις 

επιχειρήσεις, διαπιστώνεται ότι, το 90% των εταιριών χρησιμοποιούν συμβατικές 

μεθόδους για την αξιολόγηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Η τεχνική της 

προσαρμογής του επιτοκίου απόδοσης γίνεται αποδεκτή από το 84% των αναλυτών 

και θεωρείται ως πρωταρχικής σημασίας στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων στο 42% 

των περιπτώσεων. Σε κοντινή απόσταση ακολουθεί η μέθοδος της προσαρμογής της
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περιόδου επανείσπραξης (83%), η υποκειμενική αποτίμηση των επενδυτικών 

χρηματορροών εφαρμόζεται από το 69% των εταιριών ακολουθούμενη από τη 

μέθοδο του ισοδυνάμου βεβαιότητας (56%). Σε χαμηλά ποσοστά εφαρμογής 

βρίσκεται η προσέγγιση της προσαρμογής των καθαρών χρηματορροών βάσει του 

ασφάλιστρου κινδύνου για το επιτόκιο προεξόφλησης (50%). Πολύ λίγες επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν μια μόνο μέθοδο κατά την αξιολόγηση των επενδύσεων. Το 83% των 

χρηματοοικονομικών αναλυτών υιοθετούν περισσότερες από δύο τεχνικές, ενώ το 

45% αυτών περισσότερες από τέσσερεις. Οι δημοφιλέστεροι συνδυασμοί είναι αυτοί 

της προσαρμογής του επιτοκίου απόδοσης και της περιόδου επανείσπραξης, καθώς 

και ο συγκερασμός των δύο αυτών μεθόδων με την προσαρμογή των χρηματορροών 

σε συνθήκες αβεβαιότητας. Ο λόγος για την αποδοχή περισσοτέρων τεχνικών 

ενσωμάτωσης του κινδύνου βρίσκεται στις αδυναμίες που παρουσιάζει κάθε μια 

τεχνική, καθώς και στο γεγονός ότι, η επιχείρηση οφείλει να αξιολογήσει επενδυτικά 

προγράμματα, που διαφέρουν ως προς τη δομή, τη σύνθεση και απόδοσή τους.

Η τεχνική της μείωσης του χρόνου επανείσπραξης αποτελεί την πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενη δευτερεύουσα μέθοδο. Η εξήγηση που δίνεται για τα υψηλά 

ποσοστά εφαρμογής της μεθόδου προσαρμογής του επιτοκίου απόδοσης, είναι ότι η 

τεχνική αυτή βρίσκεται σε συμφωνία με την κατηγορία των προεξοφλημένων 

τεχνικών ανάλυσης. Τα παραπάνω συμπεράσματα παρατίθενται στον Πίνακα 11.

ΜΕΘΟΔΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ Πάντοτε Αρκετά
Συχνά

Συχνά Μερικώς Σπάνια Συνολική
Χρήση

Μη
Χρήση

Αποκλειστική
χρήση

Προσαρμογή Επιτοκίου Απόδοσης 42.1% 23,2% 9,8% 6,8% 2,3% 84,2% 15.8% 0.7%

Προσαρμογή Περιόδου 
Επανείσπραξης

33,8% 25,6% 14,5% 5,3% 3,8% 83,5% 17,3% 3,0%

Υποκειμενική Προσαρμογή 
Χρηματορροών

22,6% 17,3% 15,8% 7,5% 6,0% 69,2% 30,8% 4,5%

Μέθοδος Ισοδυνάμου Βεβαιότητας 15,0% 8,3% 9,8% 11,3% 12,1% 56,4% 43,6% 2,2%

Προσαρμογή Χρηματορροών με το 
Ασφάλιστρο Κινδύνου

1,5% 3,0% 9,8% 12,8% 23,3% 50,4% 49,6% 0,0%

Πίνακας 11: Μέθοδοι Ενσωμάτωσης της Αβεβαιότητας κατά την Ανάλυση 

Επενδύσεων

Πηγή: S. Simon, Μ. Ho-R.H. Pike, A survey of Project Risk Measurement Approaches and 

Techniques Used by Major U.K. Firms
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Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν οι Lohmann J. και Baksh S. Μόνο το 

4% των επιχειρήσεων δε λαμβάνει υπόψη του τον κίνδυνο κατά την αξιολόγηση των 

επενδύσεων, 60% ενσωματώνουν τον κίνδυνο με υποκειμενικές μεθόδους, ενώ το 

36% χρησιμοποιούν ποσοτικές μεθόδους κατά την ανάλυση της επικινδυνότητας των 

επενδυτικών προγραμμάτων. Η προσαρμογή του επιτοκίου απόδοσης 

χρησιμοποιούνταν από το 19% των χρηματοοικονομικών αναλυτών, η μείωση της 

περιόδου επανείσπραξης εφαρμόζονταν από το 14% και 3% αντίστοιχα των 

περιπτώσεων. Η μελέτη των Gitman και Forrester αποκάλυψε ότι το 43% των 

εταιριών της έρευνας αυξάνουν το απαιτούμενο επίτοκο απόδοσης, 26% 

χρησιμοποιούν τη μέθοδο της αναμενόμενης καθαράς παρούσας αξίας και 13% 

ελαττώνει τη μέγιστη περίοδο προεξόφλησης της επένδυσης. Ακόμη, οι Kim και 

Farragher ανέφεραν ότι η τεχνική της προσαρμογής του χρόνου προεξόφλησης 

εφαρμόζονταν από το 39% του συνόλου των επιχειρήσεων, ενώ ο Pike προσδιόρισε 

ότι 100 μεγάλες βιομηχανικές μονάδες στην Αγγλία χρησιμοποιούν απλοϊκές τεχνικές 

εκτίμησης του κινδύνου, όπως η μέθοδος του προσαρμοσμένου επιτοκίου απόδοσης 

και η τεχνική της προσαρμογής της περιόδου επανείσπραξης. Επιχειρήσεις στην 

Αυστραλία υιοθετούν την τεχνική της προσαρμογής των καθαρών ετήσιων 

χρηματορροών στο 23% των περιπτώσεων, τη μέθοδο της προσαρμογής του 

επιτοκίου απόδοσης και της περιόδου επανείσπραξης στο 27% και 17% αντίστοιχα.

Αν και πολλές επιχειρήσεις αποδέχονται τη χρησιμοποίηση μεθόδων 

ενσωμάτωσης του κινδύνου, εντούτοις η ανάλυση της επικινδυνότητας των 

επενδυτικών σχεδίων παραμένει ανεπαρκής. Το πρόβλημα που δημιουργείται με την 

προσαρμογή του επιτοκίου απόδοσης, έγκειται στο γεγονός ότι, με τη χρήση ενός 

αυξημένου επιτοκίου προεξόφλησης θεωρείται ότι ο κίνδυνος αυξάνεται συνεχώς 

διαχρονικά, με αποτέλεσμα να απορρίπτονται μακροπρόθεσμες επενδυτικές ευκαιρίες 

και να δημιουργείται μια συστηματική πόλωση προς την αποδοχή βραχυπρόθεσμων 

επενδυτικών προγραμμάτων. Αντιθέτως, η μέθοδος του ισοδυνάμου βεβαιότητας 

διαχωρίζει τον επενδυτικό κίνδυνο από τη χρονική αξία του χρήματος. Ο 

συστηματικός κίνδυνος, αν και όπως αποδεικνύεται δε λαμβάνεται υπόψη κατά την 

αξιολόγηση των επενδύσεων, αποτελεί για τους μετόχους της εταιρίας τον πιο 

σχετικό και κατάλληλο κίνδυνο, που θα πρέπει να συμπεριλάβουν κατά την ανάλυση 

των επενδύσεων τα αρμόδια τμήματα της εταιρίας.
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Όλες οι έρευνες που παρατέθηκαν στην παραπάνω ανάλυση, αποδεικνύουν τη 

συνεχώς αυξανόμενη χρήση των ποσοτικών τεχνικών κατά την διαδικασία του 

Προγραμματισμού Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων με την εκτίμηση και αξιολόγηση 

του κινδύνου στις επενδυτικές αποφάσεις κάθε επιχείρησης. Τα στελέχη των 

επιχειρήσεων γνωρίζουν ότι, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή μελλοντική 

πορεία των σχεδιαζομένων επενδύσεων αποτελεί ο σωστός προγραμματισμός και η 

κατάλληλη ανάλυση του εκάστοτε επενδυτικού χαρτοφυλακίου που έχουν στη 

διάθεσή τους. Προκειμένου να βελτιωθεί το ποσοστό αποδοχής των μακροπρόθεσμων 

επενδύσεων, οι αναλυτές θα πρέπει να στηρίζονται λιγότερο σε τεχνικές όπως το 

εσωτερικό επιτόκιο απόδοσης, η περίοδος επανείσπραξης και το επιτόκιο της μέσης 

αναμενόμενης απόδοσης και περισσότερο σε τεχνικές που ενέχουν τη μέθοδο της 

καθαράς παρούσας αξίας. Βεβαίως, τα αποτελέσματα του κεφαλαιουχικού 

προγραμματισμού θα πρέπει να αξιολογούνται και με βάση το ανθρώπινο δυναμικό, 

που απασχολείται στον εργασιακό χώρο της επιχείρησης.

85



3.3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Στα προηγούμενα κεφάλαια της εργασίας αναφερθήκαμε στις μεθόδους με τις 

οποίες οι επιχειρήσεις αξιολογούν, αποτιμούν και ενσωματώνουν τον κίνδυνο που 

υφίσταται στις επενδυτικές αποφάσεις κατά την διαδικασία του Κεφαλαιουχικού 

Προγραμματισμού επενδύσεων. Ομως, ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για εκείνες τις 

επιχειρηματικές επενδύσεις, που αφορούν την εισαγωγή νέας καινοτόμου τεχνολογίας 

όπως τα συστήματα CIM (Computer Integrated Manufacturing) και ATM (Advance 

Manufacturing Technology). Οι παραπάνω τεχνολογικές αποφάσεις χαρακτηρίζονται 

από συγκεκριμένες αδυναμίες αξιολόγησης της μελλοντικής τους απόδοσης, γεγονός 

που δυσχεραίνει την εφαρμογή των παραδοσιακών τεχνικών αξιολόγησης 

επενδύσεων που σχολιάσαμε στις προηγούμενες παραγράφους.

Ο ρόλος του πληροφοριακού συστήματος (Management Information System) 

κάθε επιχείρησης είναι η παροχή της κατάλληλης και επαρκούς πληροφόρησης, 

προκειμένου τα στελέχη να είναι σε θέση να προβούν στην άριστη λήψη των 

αποφάσεων εκείνων, που καθορίζουν την μακροχρόνια πορεία της εταιρίας. Η 

πληροφόρηση του χρηματοοικονομικού αναλυτή πρέπει να συνίσταται στην εκτίμηση 

των μελλοντικών ετήσιων καθαρών χρηματορροών της επένδυσης, στην αποτίμηση 

του κινδύνου του επενδυτικού προγράμματος και στον προσδιορισμό της ποιοτικής 

αβεβαιότητας που περιβάλλει κάθε επενδυτική πρόταση. Δυστυχώς, η σχετική 

πληροφόρηση που παρέχεται στους αναλυτές αναφορικά με τις επενδύσεις 

τεχνολογικής καινοτομίας χαρακτηρίζεται ανεπαρκής. Ιδιαίτερες δυσκολίες 

ανακύπτουν κατά την διαδικασία υπολογισμού των ωφελειών και της 

επικινδυνότητας σε επενδύσεις εισαγωγής νέας τεχνολογίας όπως είναι π.χ. τα 

αυτόματα συστήματα παραγωγής (ΑΤΜ) και οι μονάδες ρομποτικού εξοπλισμού. Οι 

ποσοτικές μέθοδοι και ιδιαίτερα η τεχνική των προεξοφλημένων χρηματορροών 

(DCF) οδηγεί τα στελέχη στην μυωπική επιλογή των επενδυτικών σχεδίων εις βάρος 

των επενδύσεων σε νέα τεχνολογία, επειδή ο προσδιορισμός των πλεονεκτημάτων 

από την εφαρμογή παρόμοιων επενδύσεων θεωρείται αρκετά επίπονος και με μεγάλα 

περιθώρια σφάλματος στον καθορισμό των πιθανών αποτελεσμάτων. Επίσης, 

δυσχερής είναι και η εκτίμηση του κινδύνου λόγω της απροσδιοριστίας των πιθανών 

μελλοντικών αποδόσεων. Συνεπώς, οι παραδοσιακές προσεγγίσεις θεωρούνται

86



αναποτελεσματικές στην διαδικασία αξιολόγησης των επενδύσεων σε νέες 

τεχνολογίες.

Οι τεχνικές ανάλυσης του κινδύνου που εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις, 

προσφέρουν περιορισμένη δυνατότητα ανάλυσης των ποσοτικών προσδιοριστικών 

παραγόντων της επένδυσης και συνήθως αγνοούν την επίδραση των ποιοτικών 

μεταβλητών. Η αποδοτικότητα των επενδύσεων σε καινοτόμες τεχνολογίες 

καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό και από τα πλεονεκτήματα των ποιοτικών παραγόντων. 

Ως παραδείγματα ωφελειών από την εισαγωγή νέας τεχνολογίας στις επενδύσεις 

μπορούν να αναφερθούν η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της 

εταιρίας και η βελτίωση της ποιότητας της διανομής και της εξυπηρέτησης που 

προσφέρεται από την επιχείρηση στους πελάτες της, στοιχεία τα οποία είναι αρκετά 

δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν με κατάλληλο τρόπο.

Σύμφωνα με τους Mensah και Miranti τα πλεονεκτήματα που ανακύπτουν από 

την εφαρμογή συστημάτων νέας τεχνολογίας μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο 

κατηγορίες : στις πρωτογενείς ωφέλειες και στις δευτερογενείς. Επειδή τα πρωτογενή 

πλεονεκτήματα της αυτοματοποίησης συσχετίζονται με την εξοικονόμηση κόστους 

μπορούν να προσδιοριστούν με βάση τα ιστορικά δεδομένα. Τα οφέλη αυτά 

περιλαμβάνουν την μείωση του εργατικού κόστους και των υλικών που 

χρησιμοποιούνται, χαμηλότερα επίπεδα αποθεμάτων και επίτευξη μεγαλύτερου 

κέρδους απο την βελτιωμένη ποιότητα των αγαθών που παρέχονται στο 

καταναλωτικό κοινό. Τα δευτερογενή πλεονεκτήματα χαρακτηρίζονται από 

περισσότερη αβεβαιότητα στον προσδιορισμό τους και περιλαμβάνουν την αύξηση 

της αγοραστικής ζήτησης εκ μέρους των αγοραστών, την καλύτερη απόδοση και 

λειτουργία των προϊόντων, τυχόν επιπλέον ευελιξία της παραγωγική διαδικασίας, 

οικονομίες κλίμακας και ενθάρρυνση του ηθικού των εργαζομένων στο χώρο της 

παραγωγής. Οι παραπάνω ωφέλειες είναι αρκετά δύσκολο να μετρηθούν, 

προκειμένου να εκτιμηθούν και αυτές στην διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών 

προτάσεων.

Η κατηγορία των τεχνικών που βασίζονται στην προσέγγιση της 

προεξόφλησης των μελλοντικών επενδυτικών χρηματορροών (DCF) αποτυγχάνει 

στην προσπάθειά της, να συνεκτιμήσει στην ανάλυσή της και τους ποιοτικούς 

παράγοντες των επενδύσεων σε αυτοματοποιημένες παραγωγικές διαδικασίες. Η 

χρήση μεθόδων ενσωμάτωσης του κινδύνου, όπως αυτή της προσαρμογής του
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επιτοκίου απόδοσης, διαμορφώνεται με βάση τις υποκειμενικές εκτιμήσεις των 

στελεχών απέναντι στον κίνδυνο παρά με μια γενικότερη θεώρηση της αβεβαιότητας 

που περικλείεται στις εναλλακτικές επιλογές επενδύσεων. Οι Suillivan και Reeve 

υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις που βασίζονται στην προσαρμογή του επιτοκίου 

προεξόφλησης κατά την διαδικασία αποδοχής ή απόρριψης μιας επενδυτικής 

πρότασης ενσωματώνουν τον εκτιμηθέντα κίνδυνο δύο φορές στην ανάλυσή τους, 

πρώτη φορά όταν αυξάνουν το απαιτούμενο επιτόκιο απόδοσης και μια δεύτερη όταν 

παραλείπουν να συμπεριλάβουν στις καθαρές ετήσιες χρηματορροές της επένδυσης 

τα ποιοτικά πλεονεκτήματα από την αποδοχή των επενδύσεων.

Σε μελέτη του Pike διαπιστώθηκε ότι πάνω από τις μισές επιχειρήσεις 

ανέφεραν δυσκολίες κατά τον προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων από επενδύσεις σε 

αυτοματοποιημένες παραγωγικές διαδικασίες. Ακόμη, τονίστηκε ότι τα προβλήματα 

που ανέκυψαν στις επενδύσεις τεχνολογικού χαρακτήρα είναι δυνατόν να 

προέρχονται από την αδυναμία των στελεχών να εκτιμήσουν σωστά την επενδυτική 

διαδικασία παρά σε μειονεκτήματα των τεχνικών αξιολόγησης των επενδυτικών 

προγραμμάτων. Επιπρόσθετα, πολλές φορές οι επιχειρήσεις τείνουν να μειώνουν τα 

χρηματοοικονομικά κονδύλια του Κεφαλαιουχικού Προγραμματισμού Επενδύσεων, 

προκειμένου να αυξήσουν την κερδοφορία της εταιρίας βραχυπρόθεσμα με στόχο την 

άνοδο της τιμής της επιχείρησης στο χρηματιστήριο. Με βάση την παραπάνω 

διαπίστωση, τα στελέχη αποφεύγουν να προβαίνουν στην υλοποίηση μακροχρόνιων 

επενδύσεων με χαρακτήρα τεχνολογικής καινοτομίας.

Λόγω της αδυναμίας των παραδοσιακών τεχνικών αξιολόγησης των 

επενδύσεων να ποσοτικοποιήσουν τα οφέλη από την εφαρμογή συστημάτων 

τεχνολογικής καινοτομίας, αρκετοί υποστηρίζουν την άποψη ότι οι συγκεκριμένες 

επενδύσεις θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως «στρατηγικού» χαρακτήρα προκειμένου 

να υλοποιούνται ανεξάρτητα από την χρηματοοικονομική τους απόδοση. Στον 

χαρακτηρισμό των επενδυτικών προγραμμάτων ως επενδύσεις με στρατηγικό 

περιεχόμενο ανήκουν τα επενδυτικά σχέδια εκείνα, που η εφαρμογή τους κρίνεται 

απολύτως αναγκαία για την επιβίωση της επιχείρησης. Επειδή οι αποφάσεις σε 

εξοπλισμό τύπου CIM και ΑΤΜ θεωρούνται ως στρατηγικές επενδύσεις, πρέπει να 

υιοθετούνται ανεξάρτητα από τις προβλέψεις των μελλοντικών χρηματορροών τους. 

Η δυσκολία στην παραπάνω προσέγγιση έγκειται στο γεγονός της έλλειψης 

συγκεκριμένων κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό μιας επένδυσης με στρατηγικό ή μη
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περιεχόμενο. Προκειμένου να διασαφηνιστεί ο στρατηγικός χαρακτήρας μιας 

επένδυσης, απαιτείται η ύπαρξη καθορισμένων κανόνων και κριτηρίων για να 

προσδιοριστεί η συμβολή της συγκεκριμένης απόφασης στην μελλοντική πορεία της 

επιχείρησης.

Σύμφωνα με τον Kaplan, τα στελέχη κάθε οργανισμού αντί να εγκαταλείψουν 

την εφαρμογή των τεχνικών αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων, θα πρέπει να 

αναζητήσουν νέες μεθόδους, προκειμένου να εφαρμόσουν κατάλληλα τις τεχνικές 

εκτίμησης των επενδύσεων κατά την εισαγωγή στην επιχείρηση τεχνολογιών τύπου 

CIM και ATM. Μια νέα προσέγγιση στο παραπάνω πρόβλημα έρχεται να προσφέρει 

με την εργασία του ο Accola W. Σε ορισμένες περιπτώσεις τεχνολογικής καινοτομίας 

είναι αρκετά δύσκολος ο προσδιορισμός της κατανομής πιθανοτήτων αναφορικά με 

την μελλοντική απόδοση των επενδύσεων, ενώ ταυτόχρονα είναι αδύνατη η εκτίμηση 

και η ποσοτικοποίηση της σχετικής αβεβαιότητας. Ο Accola προτείνει την 

μοντελοποίηση της ποιοτικής αβεβαιότητας σε συνδυασμό με την ποσοτικοποίηση 

του κινδύνου και της αναμενόμενης απόδοσης, προκειμένου να αποκομίσει το 

στέλεχος μια πιο ολοκληρωμένη εκτίμηση της επικινδυνότητας των επενδυτικών 

προγραμμάτων, που καλείται να αξιολογήσει. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται ένα 

πολυδιάστατο μοντέλο που ενσωματώνει και τις ποιοτικές μεταβλητές των 

επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες.

Γενικότερα, μπορούμε να αναφέρουμε ότι, οι τεχνικές αξιολόγησης 

επενδύσεων σε τεχνολογικό εξοπλισμό οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους την μη 

ποσοτικοποιήσιμη αβεβαιότητα των επενδυτικών αποφάσεων. Με την εισαγωγή νέων 

τεχνολογιών στις επιχειρήσεις ολοένα και περισσότερη πληροφόρηση για τα 

πλεονεκτήματα των αυτοματοποιημένων παραγωγικών διαδικασιών θα γίνεται 

ευρύτερα γνωστή. Συνεπώς, ορισμένοι ποιοτικοί προσδιοριστικοί παράγοντες θα 

μπορούν πιο εύκολα να εκτιμηθούν, ώστε οι παραδοσιακές τεχνικές ανάλυσης να 

παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσματα κατά την διαδικασία του κεφαλαιουχικού 

προγραμματισμού.
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3.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ανάλυση καν αξιολόγηση των επενδύσεων αποτελούν ουσιώδεις ενέργειες, 

που θα πρέπει να εξετάζονται από τα αρμόδια στελέχη της επιχείρησης, προκειμένου 

να εξασφαλιστεί η βέλτιστη επιλογή των επενδυτικών προγραμμάτων, που θα 

συνεισφέρουν στη μακρόχρονη επιτυχή πορεία κάθε οργανισμού. Οι επιχειρήσεις 

τείνουν όλο και περισσότερο στην υιοθέτηση και χρήση μεθόδων ποσοτικής 

πληροφόρησης για την επιλογή επενδυτικών σχεδίων. Αυτές οι τεχνικές δεν 

εφαρμόζονται ομοιόμορφα και δεν αποτελούν πάντα όταν χρησιμοποιούνται την 

αποκλειστική βάση για τη λήψη αποφάσεων.

Τεχνικές όπως αυτές της προσομοίωσης και των δένδρων αποφάσεων 

προσφέρουν στους επενδυτικούς αναλυτές τη δυνατότητα μοντελοποίησης ακόμα και 

των πιο σύνθετων και πολύπλοκων επενδυτικών διαδικασιών. Ο εκ των προτέρων 

προσεκτικός προσδιορισμός των ποσοτικών αλλά και των ποιοτικών παραγόντων 

κάθε επένδυσης ενισχύει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία που προσφέρουν οι δύο 

παραπάνω μέθοδοι ανάλυσης κινδύνου. Τα αποτελέσματα κάθε τεχνικής ανάλυσης ή 

ενσωμάτωσης του κινδύνου, θα πρέπει να ερμηνεύονται μέσα στα πλαίσια των 

δυνατοτήτων της επιχείρησης με γνώμονα την εκάστοτε ευελιξία προσαρμογής στις 

απαιτήσεις της αγοράς και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες οικονομικές και πολιτικές 

συνθήκες της χρονικής περιόδου.

Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των τεχνικών ανάλυσης της 

επικινδυνότητας των επενδυτικών σχεδίων αποδεικνύουν ότι, δεν υπάρχει μια και 

μοναδική τεχνική που θα πρέπει να εφαρμόζουν οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές για 

την αξιολόγηση της αβεβαιότητας των επενδύσεων. Αντίθετα, ο συνδυασμός 

διαφόρων μεθόδων αποτελεί την καλύτερη, ορθότερη και αποτελεσματικότερη 

προσέγγιση στη διαδικασία του κεφαλαιουχικού προγραμματισμού. Η επιλογή των 

αποδοτικότερων επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να γίνεται με στόχο τη 

μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης ταυτόχρονα με την ελαχιστοποίηση της 

σχετικής αβεβαιότητας.

Ο σωστός τρόπος λήψης αποφάσεων διασφαλίζεται από την εφαρμογή και 

υιοθέτηση κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών, που ικανοποιούν τα κριτήρια που 

έχουν θέσει από νωρίτερα εκείνα τα στελέχη της επιχείρησης, που είναι 

επιφορτισμένα με το έργο του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού. Η επιλογή των
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επενδύσεων εκείνων, που αυξάνουν τη μετοχική δύναμη της επιχείρησης ταυτόχρονα 

οδηγούν και προς τη μεγιστοποίηση της χρηματοοικονομικής της αξίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝΕΠΕΝΑ ΥΣΕΩΝ

Καθώς οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο περιμένουν την ανατολή του 21ου 

αιώνα και τις οικονομικές συνέπειές του, επικεντρώνουν υπερβολικά το ενδιαφέρον 

τους στην πιο βασική από τις οικονομικές αρχές: κίνδυνοι=αποδόσεις. Για το λόγο 

αυτό, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την έξυπνη και αποτελεσματική διαχείριση 

του κινδύνου.

Η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί νέες αγορές, νέους ανταγωνιστές, νέα 

προϊόντα, και νέες επιχειρηματικές δομές με εκθετικό ρυθμό. Η τεχνολογική πρόοδος 

επιταχύνει επίσης τον ρυθμό των επιχειρήσεων και την μεταβλητότητα των 

χρηματοοικονομικών αγορών. Συγχρόνως, μια νέα σχέση μεταξύ του ιδιωτικού και 

του δημόσιου τομέα δημιουργεί αναδιάρθρωση των αγορών και μεγαλύτερη 

απελευθέρωσή τους.

Ο κίνδυνος τιμολόγησης, είτε λόγω της μεταβλητότητας των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, είτε των επιτοκίων, είτε των τιμών των προϊόντων, είναι 

ένα παλιό πρόβλημα. Για πρώτη φορά αντιμετωπίσθηκε σοβαρά το 1970. Η 

μεταβλητότητα των χρηματοοικονομικών αγορών ήταν ένα φυσικό επακόλουθο 

πολλών παραγόντων, όπως μεταβολές στην ροή των κεφαλαίων παγκοσμίως μετά την 

πρώτη πετρελαιακή κρίση του 1970, η κατάρρευση του σταθερού συστήματος 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, η υιοθέτηση μονεταριστικών πρακτικών από πολλές 

κεντρικές τράπεζες, η ανάπτυξη των επικοινωνιών και της τεχνολογίας, και η 

αποδοχή της απελευθέρωσης των οικονομικών συστημάτων σε όλο τον κόσμο κατά 

τη διάρκεια της δεκαετίας του 80. Επιπλέον, είναι το αποτέλεσμα της ανάπτυξης των 

χρηματοοικονομικών αγορών που λειτουργούν σε 24ωρη βάση, καθώς και της 

ραγδαίας εφαρμογής των οικονομικών εργαλείων για την αντιστάθμιση του κινδύνου 

τιμολόγησης.

Σε ένα τέτοιο σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι οργανισμοί 

μεγάλων αποδόσεων εξετάζουν τις εναλλακτικές λύσεις διεθνών χαρτοφυλακίων και 

εφαρμόζουν ολοκληρωμένες στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου (Binder, 1997).
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4.1 Διευθέτηση των χρηματορροών και χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων 

για την αύξηση της απόδοσης των επενδύσεων: μελέτη περίπτωσης

Το ζήτημα της διαχείρισης κινδύνου

Μπορεί ο διαχειριστής ενός χαρτοφυλακίου που επιμηκύνει τις χρηματορροές 

του να επενδύσει με ασφάλεια πέρα από την καμπύλη απόδοσης χρησιμοποιώντας 

χρηματοοικονομικά παράγωγα (Binder, 1997).

Οικονομικά δεδομένα

Η Geneto Inc. είναι μια εταιρεία που ασχολείται με την γενετική. Η 

τεχνολογική της πρόοδος κατά τα 5 πρώτα χρόνια της λειτουργίας της ξεπέρασε κατά 

πολύ την παραγωγικότητα των λειτουργιών διαχείρισης μετρητών και 

χαρτοφυλακίου. Σαν αποτέλεσμα, συνειδητοποίησε μόνο εν μέρει τις δυνατότητες 

κέρδους που είχε.

Ο νέος διαχειριστής του χαρτοφυλακίου που ανέλαβε, βοήθησε στον 

προσδιορισμό της μορφής των χρηματορροών. Έτσι, βρήκε ότι αν και οι 

χρηματορροές δεν ήταν και πολύ προβλέψιμες, καθώς κυμαίνονταν ανάμεσα σε 

μέγιστα και ελάχιστα σημεία, υπήρχαν κάποια ελάχιστα επίπεδα, κάτω από τα οποία 

δεν έπεφταν ποτέ.

Χρηματορροές Οικονομικού Έτους

Με άλλα λόγια, τα επίπεδα των των καθαρών χρηματορροών δεν έπεφταν 

ποτέ κάτω από $130.000. Επιπλέον ακολουθούσαν μια κυκλική μορφή, δηλαδή 3 

μήνες με υψηλό υπόλοιπο ακολουθούνταν από 3 μήνες με χαμηλό υπόλοιπο.

Ερωτήσεις Στρατηγικής

• Θα πρέπει η Geneto να χρηματοδοτήσει τις περιόδους χαμηλών 

χρηματορροών με βραχυπρόθεσμα κεφάλαια, ούτως ώστε να δημιουργήσει
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τεχνητά ένα μακροπρόθεσμο κεφαλαιακό μίγμα με σχετικά μικρό κόστος της 

καμπύλης απόδοσης;

• Ποιά είναι η σχέση κινδύνου-απόδοσης εαν η Geneto ξεπεράσει την 

καμπύλη απόδοσης κατά την δημιουργία του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου;

Χρησιμοποιώντας χρηματοοικονομικές επιλογές για την αύξηση της απόδοσης 

της επένδυσης.

Η Geneto θα πρέπει πρώτα να κρίνει ποιος είναι ο κίνδυνος ώστε ένας 

αυξανόμενος κύκλος επιτοκίου να ξεπεράσει την σημερινή καμπύλη απόδοσης, θα 

πρέπει δηλαδή να δει μήπως η εταιρεία βρίσκεται σε μη βέλτιστες, μακροπρόθεσμες 

επενδύσεις.

Για παράδειγμα, έστω ότι αρχικά το επιτόκιο για ένα μήνα είναι 6,2 % και για 

5 έτη είναι 7,95%. Εαν τα επιτόκια πρόκειται να ανεβούν πάνω από 2% τον επόμενο 

χρόνο, θα ήταν καλύτερα να κάνουμε βραχυπρόθεσμη επένδυση.

Εαν ο κύκλος αύξησης του επιτοκίου, που προσφέρει μεγαλύτερες αποδόσεις 

είναι τμήμα μιας γενικότερης οικονομικής ανάπτυξης, η οποία ασκεί μεγαλύτερη 

πίεση για έξοδα μετρητών στην Geneto, το ερώτημα είναι ποιές επενδυτικές 

αποφάσεις χρηματοδότησης κεφαλαίου θα πρέπει να πάρει η εταιρία;

• Η Geneto μπορεί να εκδόσει ένα πολυετές δάνειο με επιτόκιο 9,5%, 

αλλά μπορεί αυτή η απόφαση σε συνδυασμό με τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις 

της να μειώσει τις μέσες αποδόσεις της και επομένως μπορεί να αυξήσει το 

κόστος τραπεζικής δανειοδότησης και πιθανά να αυξήσει και το κόστος 

κεφαλαίου. Σαν αποτέλεσμα θα μειωθεί αισθητά το όφελος από τις αποδόσεις των 

μακροπρόθεσμων επενδύσεων.

• Εναλλακτικά, η Geneto μπορεί να πουλήσει τις μακρόχρονες 

επενδύσεις της με κάποια ζημιά για να καλύψει αναπάντεχες απαιτήσεις εξόδων. 

Αλλά στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα παρακάτω:

-Εαν έχει επαρκές περιθώριο φορολογικών ζημιών για να μπορέσει να μειώσει

την αρνητική επίπτωση στο κέρδος από μια τέτοια πώληση.
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-Εαν τα αυξανόμενα επιτόκια, τα οποία αρχικά θα προκαλέσουν ζημιά από την 

πώληση, κάνουν κάτι παραπάνω από το να αντισταθμίζουν την ζημιά 

προσφέροντας μελλοντικές δυνατότητες επανεπένδυσης.

-Ο καινούριος διαχειριστής του χαρτοφυλακίου της Geneto θα είχε πράξει 

καλύτερα, εαν είχε χρησιμοποιήσει προηγούμενο πλεόνασμα κεφαλαίων για 

να πληρώσει το χρέος της επιχείρησης, του οποίου το μέσο κόστος ήταν 

περίπου 6%, παρόλο που τα μακροπρόθεσμα επιτόκια της αγοράς ήταν γύρω 

στο 8%, και θα ανέβαιναν σημαντικά, δημιουργούντας έτσι τεράστιο κόστος 

ευκαιρίας;

• Ο διαχειριστής του χαρτοφυλακίου της Geneto θα μπορούσε να 

προστατεύσει την επένδυση της επιχείρησης μέσω μεθόδων αντιστάθμισης του 

κινδύνου. Στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να λάβει υπόψη του τα εξής:

-Εαν η πιο αποτελεσματική στρατηγική αντιστάθμισης είναι αυτή της 

εξασφάλισης της ρευστότητας μέσω της αγοράς put options σε μερίδιο του 

χαρτοφυλακίου μακροπρόθεσμων επενδύσεων.

-Πώς θα μπορέσει ο διαχειριστής του χαρτοφυλακίου να διαχειριστεί τις 

αποδόσεις των δυνητικών αντισταθμισμένων επενδύσεών του;

-Εαν υπάρχουν άλλες τεχνικές αντιστάθμισης μέσω χρηματοοικονομικών 

παραγώγων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη;

-Γιατί μπορεί τα futures και τα options να μην είναι τόσο αποτελεσματικά για 

σκοπούς άντλησης μετρητών;

-Στον ισολογισμό υπάρχουν εξεσφαλίσεις για τις επενδυτικές απαιτήσεις;

4.1.1 Εφαρμογή της διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου

Το σημείο εκκίνησης για περιεκτική και ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνου 

είναι η παροχή ενός στρατηγικού πλαισίου και διαδικασιών, που περικλείουν τις 

ακόλουθες πρωτοβουλίες (Binder, 1997):

• Καθιέρωση μιας πολιτικής και μιας διαδικασίας ελέγχου για την 

διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου.

• Ολοκλήρωση της διαχείρισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου με 

την στρατηγική της επιχείρησης, με την κατάστρωση του προϋπολογισμού, με τον
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σχεδίασμά των χρηματορροών και την πρόβλεψη, διάρθρωση του χαρτοφυλακίου 

και διεθνείς λειτουργίες.

• Δημιουργία φυσικών μηχανισμών αντιστάθμισης μέσω της δομής του 

ισολογισμού, κατάλληλη έκδοση του χρέους και ανάπτυξη των επενδυτικών 

κεφαλαίων και αντιστάθμιση των εισροών και των εκροών.

• Αναθεώρηση των λεπτομερών περιγραφών των παράγωγων 

προϊόντων, των εφαρμογών (τόσο ξεχωριστά, όσο και σε συνδυασμό προϊόντων), 

του οικονομικού κόστους και της αποτίμησης, καθώς και της ρευστότητας.

• Εκμετάλλευση των χαρακτηριστικών για την επιχείρηση εφαρμογών.

• Εισαγωγή στρατηγικών που αφορούν τις σχέσεις κεφαλαιαγοράς και 

τραπεζικού συστήματος.

• Καθιέρωση προχωρημένης διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου 

μέσω τήρησης λογιστικών εγγραφών σε πολλά νομίσματα και χρήση της τιμής 

μεταβίβασης (transfer pricing).

• Διαχείριση κινδύνου της ρευστότητας και των χρηματορροών, ειδικά 

σε περιβάλλον που εμπλέκονται πολλά νομίσματα.

• Κεφαλαιοποίηση βασισμένη σε παράγωγα προϊόντα για νέες 

δραστηριότητες ή εξαγορές, και στη συνέχεια χρηματοδότησή τους.

• Προσδιορισμός επενδυτικών κινδύνων λαμβάνοντας υπόψη τις 

προβλέψεις κεφαλαίου, τις εξαγορές προϊόντων, τις συγχωνεύσεις και τις 

κοινοπραξίες.

• Δημιουργία μιας μονάδας χαρτοφυλακίου, η οποία θα λειτουργεί σαν 

εσωτερική τράπεζα και στην οποία η τεχνογνωσία είναι συγκεντρωμένη και οι 

ευθύνες του χαρτοφυλακίου είναι καλύτερα προσδιορισμένες για αυστηρό έλεγχο 

του κινδύνου.

• Συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της αποκάλυψης λογιστικών 

στοιχείων, καθώς και προς τους περιορισμούς αντιστάθμισης της GAAP και 

διαχείριση των λογιστικών εσόδων προς τα χρηματοοικονομικά έσοδα.
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4.1.2 Στόχοι της διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου

Η διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου προσδιορίζει, μετρά και 

περιορίζει τον κίνδυνο μέσα στα όρια ανοχής του χρηματοοικονομικού κινδύνου της 

επιχείρησης. Επίσης, μεγιστοποιεί το κέρδος για ένα δεδομένο επίπεδο κινδύνου με 

διάφορους τρόπους. Πρώτα απ’όλα, περιορίζει την μεταβλητότητα των 

χρηματορροών των κερδών, η οποία επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια και την καλή 

κατάσταση μιας επιχείρησης και κατ’επέκταση την ελκυστικότητά της για τους 

εξωτερικούς επενδυτές. Κατά δεύτερον, περιορίζει το χρηματοοικονομικό κόστος σε 

μια βάση περιορισμού του κινδύνου. Έτσι, πολλές εταιρίες συνειδητοποιούν ότι ένας 

βασικός παράγοντας για την αύξηση του πλούτου των μετόχων είναι η μείωση του 

χρηματοοικονομικού κόστους και του κόστους των επενδύσεων. Αυτό το 

καταφέρνουν μέσω των αγορών χρηματοοικονομικών παραγώγων, αφού πρώτα 

μειώσουν τα επιτόκια και τον συναλλαγματικό κίνδυνο ταιριάζοντας τις 

χρηματορροές του προεξοφλημένου ενεργητικού με τις χρηματορροές του παθητικού. 

Τελικά, μια εταιρία που ενεργεί προληπτικά έναντι του τιμολογιακού κινδύνου των 

προϊόντων της μέσω τεχνικών αντιστάθμισης του κινδύνου, ελαττώνει την 

αβεβαιότητα του κόστους παραγωγής της.

Τελικά, όλοι αυτοί οι παράγοντες ελέγχου του κινδύνου πετυχαίνουν τον 

στόχο της μείωσης του αναμενόμενου επιτοκίου απόδοσης που απαιτείται από τους 

μετόχους και άρα και επίτευξη μείωσης του κόστους κεφαλαίου, επομένως αυξάνουν 

την αξία των μετοχών της επιχείρησης.
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4.1.3 Διερεύνηση της αποτίμησης του κινδύνου στα τέλη της δεκαετίας του '90.

Για να μειωθεί η έκθεση μιας εταιρίας σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, θα 

πρέπει πρώτα αυτοί να προσδιοριστούν. Μέχρι πριν από 2 δεκαετίες η αποτίμηση του 

κινδύνου σήμαινε απλά: ανάλυση ασφάλισης της ιδιοκτησίας και ασφάλισης έναντι 

καταστροφών. Στη δεκαετία του '70 αυτή η λεπτομερής εξέταση περιλάμβανε τον 

νομισματικό, τον επιτοκιακό, τον πιστωτικό και τον επενδυτικό κίνδυνο. Με την 

κλιμάκωση της μεταβλητότητας των χρηματοοικονομικών αγορών, την 

παγκοσμιοποίηση και τις τεχνολογικές αλλαγές, πλέον η εστίαση της επιχείρησης 

στον κίνδυνο περιλαμβάνει τον κίνδυνο της τιμής της επένδυσης προς τον κίνδυνο 

λειτουργικής μόχλευσης μιας επένδυσης κεφαλαίου· την έκθεση στον κίνδυνο 

τιμολόγησης, στον κίνδυνο της αγοράς, καθώς και στον πιστωτικό κίνδυνο των 

χρηματοοικονομικών παραγώγων, στον κίνδυνο της ρευστότητας και των 

χρηματορροών σε σχέση με τις εισπράξεις των πωλήσεων και στον πιστωτικό 

κίνδυνο των εισπρακτέων λογαριασμών, στον κίνδυνο του κύκλου των εργασιών σε 

σχέση με τις απρόβλεπτες διακυμάνσεις και τις πτώσεις στις πωλήσεις και στα κέρδη, 

στον κίνδυνο μόχλευσης χρεών, στον λειτουργικό κίνδυνο που προέρχεται από τον 

χρηματοοικονομικό κίνδυνο και τέλος στον ανταγωνισμό εξαιτίας των νομισματικών 

διακυμάνσεων.

Η διαδικασία αποτίμησης του κινδύνου γίνεται με διάφορες ποσοτικές 

μεθόδους, όπως η ανάλυση προσομοίωσης Monte Carlo, η ανάλυση του 

αποτελεσματικού συνόρου, η ανάλυση σημείων κινδύνου και η ανάλυση προβλέψεων 

των χρηματορροών και των εσόδων.

Βασικό για την διαχείριση του τεράστιου εύρους των χρηματοοικονομικών 

αυτών κινδύνων, που προσδιορίζονται απ’ όλα αυτά τα εργαλεία μέτρησης, είναι η 

καθιέρωση των κατάλληλων πολιτικών, των στόχων, των επιπέδων απόδοσης και της 

μεθόδου αξιολόγησης που εφαρμόζονται στην χρήση χρηματοοικονομικών 

παραγώγων όπως forwards, futures, options, interest rate και currency swaps, 

commodity options και swaps, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση του 

κινδύνου. Επίσης, σημαντικός είναι ο διαχωρισμός των ευθυνών ανάμεσα στους 

εργαζόμενους που ασχολούνται με τις συναλλαγές και στο προσωπικό που ασχολείται 

με την πολιτική της εταιρίας και τον έλεγχο.
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4.1.4 Λογιστικές Παραδοχές

Οι λογιστικοί περιορισμοί, παίρνοντας υπ’ όψιν τις δεσμεύσεις της εταιρίας, 

τις αναμενόμενες συναλλαγές και τις πωλήσεις, και την έκθεση στον ανταγωνισμό 

μπορούν να εμποδίσουν την άσκηση λογιστικής αντιστάθμισης, δηλαδή να 

καθυστερήσουν τα κέρδη και τις ζημίες από την αντιστάθμιση μέχρι να καταγραφεί η 

συναλλαγή. Αυτή η αντιμετώπιση, είναι σημαντική για την αποφυγή ανεπιθύμητων 

διακυμάνσεων σε προσωρινά λογιστικά αποτελέσματα, που προκαλούνται από τις 

διακυμάνσεις της αγοράς.

Συμπερασματικά, η ανάληψη χρηματοοικονομικού κινδύνου είναι 

θεμελιώδους σημασίας, γιατί χωρίς αυτόν οι εταιρίες δεν θα μπορούσαν να έχουν 

ανάλογες αποδόσεις. Η σύνεση και η επίτευξη της σταθερότητας των κερδών, 

απαιτούν την κατανόηση της έκτασης των χρηματοοικονομικών κινδύνων και την 

έξυπνη διαχείρισή τους, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα.

99



4.2 ΠΑΓΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔ ΥΣΕΩΝ ΜΕ ΚΙΝΔ ΥΝΟ

• Η καλή ανάλυση εξαρτάται όχι μόνο από τις τεχνικές αλλά και από τις 

βασικές παραδοχές.

Η κριτική που ασκείται τελευταία στις αμερικάνικες επιχειρήσεις είναι ότι τα 

στελέχη βασίζονται πάρα πολύ σε λίγες οικονομικές τεχνικές, για να πάρουν μεγάλες 

επενδυτικές αποφάσεις. Ο υπολογισμός των προεξοφλημένων χρηματορροών, του 

εσωτερικού επιτοκίου απόδοσης, και της καθαράς παρούσας αξίας είναι 

προκατειλημένες έναντι των μακροπρόθεσμων επενδύσεων, λένε οι επικριτές των 

μεθόδων αυτών. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, δεν φταίνε οι τεχνικές, αλλά αυτοί που 

τις ασκούνε. Δηλαδή, οι μέθοδοι αυτές καθεαυτές δεν είναι προκατειλημένες, αν η 

διοίκηση θέτει ρεαλιστικά επιτόκια και εξετάζει προσεκτικά τις παραδοχές που κάνει. 

Δυστυχώς, η ανάλυση DCF είναι πολλές φορές υπεραπλουστευτική και αγνοεί 3 

κρίσιμα σημεία, τα οποία πρέπει τα στελέχη, καθώς και αυτοί που παίρνουν τις 

αποφάσεις να λαμβάνουν υπόψη τους: τα αποτελέσματα του πληθωρισμού, τα 

διαφορετικά επίπεδα αβεβαιότητας στις διαφορετικές φάσεις μιας επένδυσης και την 

ικανότητα της διοίκησης να μετριάζει τον κίνδυνο (Hodder, 1985).

Έτσι, οι επικριτές των στελεχών των αμερικάνικων επιχειρήσεων τους 

κατηγορούν για μυωπική συμπεριφορά σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους και τους 

Ιάπωνες, οι οποίοι θέτουν μακρύτερους χρονικούς ορίζοντες. Στην Αμερική τα 

στελέχη δίνουν μεγάλη σημασία στις τριμηνιαίες εκθέσεις των κερδών και όχι σε 

βασικά στοιχεία της δύναμης της βιομηχανίας, όπως η έρευνα και η ανάπτυξη. 

Κάποιο αναλυτές υποστηρίζουν ότι γι’αυτό φταίει η εσωτερική αδυναμία των 

τεχνικών DCF που χρησιμοποιούν να εκτιμήσουν τον κίνδυνο για μακροπρόθεσμες 

επενδύσεις, όπως είναι τα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, τα οποία θα 

αποδώσουν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η κακή χρήση των τεχνικών DCF μπορεί να οδηγήσει σε μια παράλογη 

αποστροφή για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Το χρήμα έχει μια χρονική αξία σε κάθε 

οικονομία και τα μετρητά είναι η κινητήρια δύναμη κάθε επιχείρησης. Ο υπολογισμός 

των χρηματορροών (κόστος και πρόσοδος) που δημιουργούνται σε διαφορετικές 

χρονικές περιόδους απαιτεί μια διαδικασία για την πραγματοποίηση συγκρίσεων. Για 

την αξιολόγηση και την κατάταξη των επενδυτικών προτάσεων, είτε είναι 

βραχυπρόθεσμες, είτε μακροπρόθεσμες και περιλαμβάνουν επενδύσεις παγίου
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κεφαλαίου, έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης ή έξοδα marketing, χρειαζόμαστε τεχνικές 

που να αναγνωρίζουν ότι οι χρηματορροές πραγματοποιούνται σε διαφορετικό χρόνο. 

Η προεξόφληση προσφέρει μια ορθολογική μέθοδο για να κάνουμε τέτοιες 

εκτιμήσεις.

Δυστυχώς, οι τεχνικές DCF μπορούν να δώσουν εντυπωσιακά, αλλά 

παραπλανητικά αποτελέσματα, όταν τα δεδομένα είναι λανθασμένα. Στελέχη με 

πολωμένες παραδοχές θα καταλήξουν σε πολωμένα συμπεράσματα. Οι τεχνικές αυτές 

δίνουν πολύτιμη πληροφορία για να βοηθήσουν τα στελέχη να πάρουν σωστές 

επενδυτικές αποφάσεις, γιατί αυτοί που τελικά παίρνουν τις αποφάσεις είναι οι 

άνθρωποι, οι οποίοι έχουν πολλούς στόχους και αντιμετωπίζουν πολλούς 

περιορισμούς στην λήψη αποφάσεων. Παρόλα αυτά χρειάζονται πληροφόρηση για τα 

οικονομικά οφέλη των διαφορετικών επιλογών. Εάν χρησιμοποιηθούν σωστά οι 

τεχνικές DCF προσφέρουν αυτή την πληροφόρηση. Η εναλλακτική λύση είναι να 

αγνοήσουν την χρονική αξία του χρήματος και υπεραπλουστεύοντας να υποθέσουν 

ότι ένα δολάριο αποκτημένο 10 χρόνια μετά έχει την ίδια αξία με ένα δολάριο σήμερα 

(Hodder, 1985).

Οι τεχνικές DCF όπως εφαρμόζονται συνήθως υπόκεινται σε 3 παγίδες:

■ Ακατάλληλη μεταχείριση των αποτελεσμάτων του πληθωρισμού, ειδικά 

για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

■ Υπερβολική προσαρμογή του κινδύνου, ειδικά εάν ο κίνδυνος μειώνεται 

σε μεταγενέστερες φάσεις της επένδυσης.

■ Αποτυχία να αναγνωρίσουν, πώς η διοίκηση μπορεί να μειώσει τον 

κίνδυνο μιας επένδυσης με διαφοροποίηση και άλλες αποκρίσεις σε μελλοντικά 

γεγονότα.

Η γνώση αυτών των παγίδων μπορεί να βοηθήσει τα στελέχη να αποφύγουν 

την μη κριτική χρήση των τεχνικών DCF, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε λάθος 

αποφάσεις.
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4.2.1 Πλη θωμισμός

Γενικά, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός στα διάφορα στάδια 

μιας επένδυσης και θα πρέπει να εξετάζεται πώς επηρεάζει τις διάφορες 

χρηματορροές. Βέβαια, πολλές μορφές χρηματορροών δεν προσαρμόζονται με τον 

πληθωρισμό πλήρως, ενώ κάποιες άλλες δεν μπορούν να προσαρμοστούν καθόλου. 

Για παράδειγμα, η φορολογική ασπίδα των αποσβέσεων, πολλές πληρωμές 

μισθωμάτων, οι ομολογίες σταθερού επιτοκίου και τα πολυετή συμβόλαια πωλήσεων 

ή αγορών με σταθερή τιμή, δεν μεταβάλλονται με τον πληθωρισμό (Hodder, 1985).

Η αποτυχία της ενσωμάτωσης των παραδοχών του πληθωρισμού στην DCF 

ανάλυση μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα ιδιαίτερα σε αποκεντρωμένες 

εταιρίες. Τα στελέχη της εταιρίας προσδιορίζουν την ελάχιστη αποδεκτή απόδοση 

μιας επένδυσης βασιζόμενοι στο τρέχον (ονομαστικό) κόστος κεφαλαίου. Επιπλέον, 

οι οικονομικοί αναλυτές υπολογίζουν τις μελλοντικές χρηματορροές βασιζόμενοι 

στην τρέχουσα εμπειρία τους. Εάν οι αναλυτές δεν συμπεριλάβουν τον προβλεπόμενο 

πληθωρισμό, μπορεί να υποτιμήσουν τις μελλοντικές χρηματορροές και να 

απορρίψουν αποδοτικές επενδύσεις.

Το πρόβλημα της ενσωμάτωσης του πληθωρισμού στην εκτίμηση της 

αποδεκτής απόδοσης και των χρηματορροών, χειροτερεύει όταν η επένδυση είναι 

μακροπρόθεσμη. Όσο ο πληθωρισμός είναι θετικός (ακόμη και αν μειώνεται), το 

χάσμα ανάμεσα στις προβλεπόμενες πραγματικές χρηματορροές και στα ονομαστικά 

τους ισοδύναμα μεγαλώνει με τον χρόνο. Για τον λόγο αυτό μακροπρόθεσμες 

επενδύσεις, όπως οι επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης, έχουν παρούσες αξίες που 

μπορεί να μην εκτιμηθούν σωστά και για το λόγο αυτό να απορριφθούν. Γ Γ αυτό και 

βλέπουμε να υπάρχει μια προτίμηση σε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις.
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4.2.2 Αποφυγή υπερβολικής προσαρμογής του κινδύνου

Ένα άλλο λάθος στους DCF υπολογισμούς είναι η χρήση ενός μοναδικού 

επιτοκίου προεξόφλησης (IRR), σε επενδύσεις όπου ο κίνδυνος μειώνεται δραστικά 

με τον χρόνο, καθώς αυξάνεται η πληροφόρησή μας σχετικά με την επένδυση και 

περιορίζεται η αβεβαιότητα (Hodder, 1985).

Ένα τυπικό επιτόκιο προεξόφλησης k στην DCF ανάλυση μπορούμε να 

θεωρήσουμε ότι αποτελείται από 3 μέρη: την χρονική αξία του χρήματος χωρίς 

κίνδυνο (RF), ένα ασφάλιστρο για τον αναμενόμενο πληθωρισμό (Επ), και ένα 

ασφάλιστρο κινδύνου (Δ), το οποίο αυξάνει με τον κίνδυνο της επένδυσης. Η σχέση 

αυτή μπορεί να γραφεί:

1+k = (1+RF) (1+Επ) (1+Δ)

Επειδή ο πληθωρισμός, όπως και ο κίνδυνος της επένδυσης, καθώς και το 

επιτόκιο μηδενικού κινδύνου (RF), μπορεί να μεταβάλλονται με τον χρόνο, το k 

παίρνει διάφορες τιμές με τον χρόνο.

Εάν πάρουμε το αποπληθωρισμένο (πραγματικό) επιτόκιο ο τύπος γίνεται:

1+γ = (1+RF) (1+Δ)

Εάν θεωρήσουμε ότι το Δ1=Δ2, ο τύπος της Καθαρός Παρούσας Αξίας

γίνεται:

NPV = CF1 + CF2 = CF1 + CF2

Ϊ+7Ι (1+ rl) (1 +r2) (1+ RF) (1+Δ1) (1+ RF) (1+Δ1) (1 + RF) (1+Δ2)

NPV = CF1 + CF2

(1+r) (1+γ) (1+γ)

Πρακτικά δηλαδή κάνουμε όλους τους υπολογισμούς του DCF 

χρησιμοποιώντας ένα σταθερό επιτόκιο προεξόφλησης r. Κάτω από ποιες όμως 

συνθήκες μπορούμε να θεωρήσουμε ότι Δ1=Δ2; Αυτό ισχύει αν θεωρήσουμε ότι τα
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λάθη στην πρόβλεψη των καθαρών χρηματορροών ακολουθούν τυχαίο περίπατο. Η 

χρήση ενός μοναδικού επιτοκίου προεξόφλησης προϋποθέτει την παραδοχή ότι ο 

κίνδυνος που σχετίζεται με τις μελλοντικές χρηματορροές, αυξάνει γεωμετρικά με 

την πάροδο του χρόνου.

Στην περίπτωση όμως που δεν ισχύει η παραδοχή του τυχαίου περίπατου, 

υπάρχει δυσκολία στην αξιολόγηση της επένδυσης. Η μέθοδος που ενδείκνυται για 

τέτοιες επενδύσεις είναι το ισοδύναμο βεβαιότητας (Certainty Equivalent Value). To 

CEV μιας χρηματορροής σε έναν δεδομένο χρόνο είναι απλά η αξία της τον χρόνο 

αυτό προσαρμοσμένη με τον κίνδυνο. Εάν μετατρέψουμε όλες τις μελλοντικές 

χρηματορροές στα ισοδύναμα βεβαιότητας, μπορούμε στη συνέχεια να 

προεξοφλήσουμε αυτά τα ισοδύναμα χρησιμοποιώντας ένα και μοναδικό επιτόκιο 

προεξόφλησης χωρίς κίνδυνο. Με τον τρόπο αυτό καταφέρνουμε να διαχωρίσουμε 

τον χρόνο και τον κίνδυνο. Στην πράξη αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί το ισοδύναμο 

βεβαιότητας μιας χρονικής περιόδου t μπορεί να εξαρτάται από τις πιθανότητες για 

τις χρηματορροές της χρονικής περιόδου t-Ι, το οποίο να εξαρτάται από τις 

πιθανότητες για την χρονική περίοδο t-2 κ.ο.κ.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει τα στελέχη και οι οικονομικοί αναλυτές να κάνουν 

πετυχημένες προσεγγίσεις και θα πρέπει να επιλέγουν με προσοχή ποιους κινδύνους 

και ποιες πιθανές ενέργειες θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην ανάλυσή τους. Γενικά 

προτείνεται οι επενδύσεις υψηλού κινδύνου να αξιολογούνται σαν μια ακολουθία 

διακριτών φάσεων κινδύνου (η κάθε φάση μπορεί να περιλαμβάνει αρκετά χρόνια).
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4.2.3 Ο ρόλος των στελεχών

Το τρίτο μεγάλο πρόβλημα στην αξιολόγηση των επενδύσεων είναι το πώς 

επηρεάζουν τα στελέχη την φύση και το επίπεδο του κινδύνου. Για παράδειγμα ένας 

κίνδυνος που μπορεί να φαίνεται μεγάλος στον διαχειριστή ενός επενδυτικού σχεδίου, 

μπορεί να φαίνεται λογικός για έναν μέτοχο της επιχείρησης, ο οποίος μπορεί να 

διαφοροποιήσει τον κίνδυνο, διασπείροντάς τον σε άλλες επενδύσεις.

To CAPM και οι σχετικές μ’ αυτό θεωρίες, τονίζει ότι ο συνολικός κίνδυνος 

μιας επένδυσης περιέχει τόσο διαφοροποιήσιμο, όσο και μη διαφοροποιήσιμο 

κίνδυνο. Στο βαθμό που οι μέτοχοι μπορούν να διαφοροποιήσουν τις επενδύσεις τους, 

μπορούν να περιορίσουν τον διαφοροποιήσιμο κίνδυνο σε έναν πολύ μικρό βαθμό και 

μπορούν να ανησυχούν μόνο για τον συστηματικό κίνδυνο της επένδυσης.

Σε αντίθεση τα στελέχη, οι πιστωτές ακόμη και οι προμηθευτές 

επικεντρώνουν την προσοχή τους στον συνολικό κίνδυνο.

Επίσης οι οικονομικοί αναλυτές χρησιμοποιούν συντηρητικές εκτιμήσεις με 

αποτέλεσμα να απορρίπτονται επενδύσεις, που θα μπορούσαν να ήταν προσοδοφόρες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΟΥ ΚΙΝΑ ΥΝΟΥ

Όλοι οι οργανισμοί δραστηριοποιούνται στην τοποθέτηση κεφαλαίων κάτω 

από συνθήκες υψηλού κινδύνου, στην επιδίωξη εγχειρημάτων που είναι αβέβαια. 

Σ’αυτούς περιλαμβάνονται οικονομικά ιδρύματα, κυβερνητικά σώματα, εταιρίες, 

καθώς και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Όλοι θέτουν στόχους και κατανέμουν τους 

πόρους τους έτσι, ώστε αυτοί να πραγματοποιηθούν. Επειδή όλοι οι οργανισμοί 

αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα στην επίτευξη των στόχων τους, όλοι αντιμετωπίζουν 

κίνδυνο.

Η διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου αφορά στην βελτιστοποίηση του 

συνόλου των διαδικασιών κάτω από τις οποίες γίνεται ανάληψη του κινδύνου. Στην 

εποχή μας αυτό αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα, μιας και οι οργανισμοί εμφανίζουν 

σημαντικές ζημίες εξαιτίας κινδύνων, οι οποίοι δεν λαμβάνονται αρχικά υπόψη. Από 

την εξέταση των περιπτώσεων, όπου προέκυψαν μεγάλες απώλειες από κακή 

επένδυση κεφαλαίων σε χρηματοοικονομικά παράγωγα (futures, options), σε ρέπος 

και σε κρατικά ομολογιακά δάνεια προκύπτουν δύο κοινά χαρακτηριστικά:

• Οι ζημίες προέκυψαν άμεσα από τις ενέργειες ενός και μόνο ατόμου (στελέχους)

• Οι ζημίες θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί μέσω κατάλληλης επίβλεψης

Τέτοιου είδους απώλειες δεν συνέβαιναν παλιότερα. Στο παρελθόν, οι εταιρίες 

χρεωκοπούσαν ή εμφάνιζαν ζημίες, αλλά οι δυνάμεις που προκαλούσαν αυτά τα 

φαινόμενα ήταν μακροσκοπικές, όπως ο ανταγωνισμός, η κακή διαχείριση ή οι 

αντίξοες οικονομικές συνθήκες, δυνάμεις που απομυζούσαν τη ζωτικότητα μιας 

εταιρίας. Σήμερα, ένα άτομο μπορεί να σηκώσει το ακουστικό και να τοποθετήσει 

δισεκατομμύρια σε κεφάλαια υψηλού κινδύνου. Αυτό είναι κάτι καινούριο.

Ο κίνδυνος δεν προέρχεται μόνο από τα χρηματοοικονομικά παράγωγα. 

Προέρχεται από τις πολλές πηγές μόχλευσης που είναι διαθέσιμες σήμερα. Αυτές 

περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικά παράγωγα, ρέπος, κρατικά ομολογιακά δάνεια, 

χρεόγραφα. Αυτά τα εργαλεία έχουν αυξημένη δυνατότητα ρευστοποίησης στις 

αγορές και δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να διαχειριστούν αποτελεσματικά
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την έκθεσή τους σε πολλά είδη κινδύνων. Σε λάθος χέρια όμως, μπορούν να 

καταστρέψουν έναν οργανισμό.

Το πρόβλημα δεν είναι τα χρηματοοικονομικά εργαλεία, αλλά τα άτομα ποι τα 

χειρίζονται. Παρόλο που πολλά απ’αυτά είναι καινούρια, το πρόβλημα τα ατόμων που 

ενεργούν δόλια ή ανεύθυνα, υπήρχε ανέκαθεν. Στο παρελθόν, οι κίνδυνοι δεν 

ενέπιπταν σε διαδικασίες μόχλευσης, με αποτέλεσμα οι απώλειες από τις συναλλαγές 

να είναι περιορισμένες. Μπορεί να κόστιζαν σε ορισμένα άτομα την καριέρα τους, 

αλλά σπάνια αποτελούσαν είδηση. Σήμερα, τα άτομα αναλαμβάνουν τα ίδια είδη 

κινδύνων, αλλά υποβάλοντάς τα σε μόχλευση, οι απώλειες πολλαπλασιάζονται.

Η μόχλευση δεν μεγεθύνει μόνο τον κίνδυνο της αγοράς. Εκτός από τα 

περιθώρια για τα λάθος συμβόλαια, αυξάνονται και άλλοι κίνδυνοι, όπως ο 

πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο λειτουργικός κίνδυνος και ο νομικός 

κίνδυνος. Οι οργανισμοί επικεντρώνονται σε όλους αυτούς τους κινδύνους. Μέσω της 

διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου αναζητούν λύσεις που να καλύπτουν ένα 

μεγάλο εύρος, όχι επειδή το πρόβλημα είναι καινούριο, αλλά επειδή οι συνέπειες της 

αποτυχίας είναι τεράστιες.

Οι νομοθέτες επίσης δίνουν κίνητρα για μια διαδικασία αλλαγής. Εχοντας 

επίγνωση της απειλής του μοχλευόμενου κινδύνου, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, οι 

οποίες:

• Προάγουν την αποκάλυψη κινδύνων που δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό

• Προωθούν την διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου

• Διασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί έχουν τα απαραίτητα κεφάλαια για τους 

κινδύνους που αναλαμβάνουν

• Μειώνουν τον συστηματικό κίνδυνο

Τελικά, οι οργανισμοί ενστερνίζονται την διαχείριση του επιχειρηματικού 

κινδύνου γιατί αποτελεί εχέγγυο για την καλή τους λειτουργία. Σήμερα, ενεργά πλέον 

αποφασίζουν να αλλάξουν τον τρόπο ανάληψης κινδύνων. Εφαρμόζουν 

πρωτοποριακές διαδικασίες, εγκαθιστούν νέα τεχνολογία, αναμορφώνουν δραστικά 

την εταιρική τους κουλτούρα, ώστε να διευκολύνουν την καλύτερη ανάληψη 

κινδύνου (Holton, 1996).
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Η εφαρμογή μιας ενεργούς στρατηγικής διαχείρισης του επιχειρηματικού 

κινδύνου δεν είναι εύκολο πράγμα, και για κάθε οργανισμό είναι διαφορετική. 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία, τα οποία πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται σε κάθε στρατηγική διαχείρισης του κινδύνου.

• Η εταιρική κουλτούρα

• Οι διαδικασίες

• Η τεχνολογία

Η σημασία καθενός από τα στοιχεία αυτά εξαρτάται από τις ανάγκες του κάθε 

οργανισμού. Παρόλα αυτά, το καθένα είναι σημαντικό σε κάποιο βαθμό. Για 

παράδειγμα, μια δωρεά ενός Πανεπιστημίου, που διαχειρίζεται όλα της τα κεφάλαια 

εξωτερικά, δεν χρειάζεται τεχνολογία διαχείρισης του κινδύνου, αλλά θα πρέπει να 

εξασφαλίσει ότι, οι διαχειριστές της επένδυσης που προσλαμβάνει, διαθέτουν και 

χρησιμοποιούν τέτοιου είδους τεχνολογία.

Παρακάτω θα εξεταστούν και τα τρία αυτά στοιχεία της διαχείρισης του 

επιχειρηματικού κινδύνου.
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5.1.1 ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

Ενώ σε πολλές περιπτώσεις ζημίας η άμεση αιτία είναι οι αντίξοες συνθήκες 

της αγοράς, στην ουσία το πρόβλημα βρίσκεται στην κουλτούρα των οργανισμών. 

Δηλαδή, οι οργανισμοί έχουν μια εταιρική κουλτούρα, που δεν είναι ικανή να 

αντιμετωπίσει την ανεύθυνη συμπεριφορά (Holton, 1996).

Είναι γεγονός ότι ένας οργανισμός μπορεί να διαχειριστεί τον κίνδυνο μόνο αν 

τα μέλη του θέλουν κάτι τέτοιο. Οι νομοθέτες έρχονται αντιμέτωποι μ’αυτό το θέμα 

κάθε μέρα. Μπορούν να υποχρεώσουν μια τράπεζα να εφαρμόσει ένα πανάκριβο 

σύστημα αποτίμησης του κινδύνου (Value At Risk). Μπορούν να απαιτήσουν από μια 

ασφαλιστική εταιρία να εφαρμόσει εκατοντάδες σελίδες διαδικασιών. Αλλά δεν 

μπορούν να υποχρεώσουν μια επιχείρηση να διαχειριστεί αποτελεσματικά τον 

κίνδυνο.

Είναι άνθρωποι αυτοί που αποφασίζουν, για το αν θα διαχειριστούν τον 

επιχειρηματικό κίνδυνο, και δυστυχώς υπάρχει μεγάλο κίνητρο γι’αυτούς, να 

επιλέξουν να μην το κάνουν. Κι’αυτό γιατί τα διάφορα είδη συμπεριφοράς που 

μειώνουν τον επιχειρηματικό κίνδυνο, συνεπάγονται σημαντικό προσωπικό κίνδυνο.

Διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου σημαίνει να τίθενται ερωτήματα, να 

ανακινούνται ζητήματα και γενικά να προκαλείται το κατεστημένο. Κανείς δεν 

μπορεί να διαχειριστεί τον κίνδυνο, εαν δεν είναι διατεθειμένος να ριψοκινδυνεύσει.

Και ενώ η ατομική πρωτοβουλία είναι σημαντική, η κουλτούρα της εταιρίας 

είναι αυτή που διευκολύνει αυτή τη διαδικασία. Η εταιρική κουλτούρα προσδιορίζει 

ποιά συμπεριφορά συγχωρούν τα μέλη της εταιρίας και ποιά αποφεύγουν. Η 

κουλτούρα της εταιρίας παίζει αποφασιστικό ρόλο, γιατί καθορίζει ποιούς κινδύνους 

πρέπει να αναλαμβάνει προσωπικά το άτομο, προκειμένου να βοηθήσει στη 

διαχείριση του κινδύνου.

Θετική κουλτούρα είναι αυτή που προωθεί την προσωπική ευθύνη και είναι 

υποστηρικτική της ανάληψης κινδύνων. Στα χαρακτηριστικά της περιλαμβάνονται:

• Ατομα που παίρνουν αποφάσεις: Η ομαδική λήψη αποφάσεων είναι κακή 

πρακτική για τη διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, γιατί δεν είναι κανείς 

υπόλογος. Όταν ένα μόνο άτομο παίρνει μια απόφαση - πιθανά με τη βοήθεια ή 

την έγκριση των άλλων - αυτό το άτομο είναι προσωπικά υπεύθυνο.
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Διακυβεύεται η υπόληψή του και έτσι, αναλύει προσεκτικά όλα τα ζητήματα, πριν 

να προτείνει ένα σχέδιο δράσης.

• Εξέταση όλων των ζητημάτων: Στην περίπτωση της θετικής εταιρικής 

κουλτούρας, τα άτομα εξετάζουν τα πάντα. Αυτό δεν οδηγεί απλά στον 

καθορισμό καλύτερων τρόπων για να γίνουν τα πράγματα, αλλά εξασφαλίζει ότι 

τα άτομα καταλαβαίνουν και εκτιμούν τις διαδικασίες.

• Παραδοχή της άγνοιας: Η παραδοχή κάποιου ότι δεν ξέρει, συνεπάγεται 

σημαντικό προσωπικό κίνδυνο. Η θετική εταιρική κουλτούρα όμως, ενθαρρύνει 

αυτού του είδους την ειλικρίνεια σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού.

Βέβαια, καμιά κουλτούρα δεν είναι τέλεια και ευτυχώς λίγες είναι αυτές που 

δεν επιδέχονται βελτίωση. Η πρόκληση της διαχείρισης του επιχειρηματικού 

κινδύνου είναι η ειλικρινής αποτίμηση της κουλτούρας ενός οργανισμού και στη 

συνέχεια η προσπάθεια για βελτίωσή της.
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5.1.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ο όρος διαδικασίες είναι δυστυχώς για πολλούς ανθρώπους συνώνυμος με τη 

γραφειοκρατία. Όμως, εαν χρησιμοποιηθούν σωστά, οι διαδικασίες είναι ένα δυνατό 

εργαλείο για τη διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου (Holton, 1996).

Ο σκοπός των διαδικασιών είναι να ενδυναμώσει το ρόλο των ατόμων κι’αυτό 

γιατί προσδιορίζουν, πώς μπορεί κανείς να εκτελέσει με επιτυχία, αυτό που πρέπει να 

γίνει. Μόνο όταν οι διαδικασίες αγνοούνται ή διαστρεβλώνονται μπορεί να γίνουν 

εμπόδιο.

Η επιτυχία των διαδικασιών εξαρτάται σημαντικά από τη θετική κουλτούρα 

της εταιρίας. Εκατοντάδες καλλογραμμένες σελίδες διαιδικασιών, που βρίσκονται 

αφημένες σε ένα ράφι, είναι άχρηστες, εαν κανείς δεν τις ακολουθεί. Αντίθετα, 

ακόμη και ένα απλό σύνολο διαδικασιών μπορούν να κάνουν την διαφορά για έναν 

οργανισμό, εαν τα άτομα πιστεύουν σ’αυτές και αναλαμβάνουν προσωπική ευθύνη να 

τις υποστηρίξουν.

Οι διαδικασίες συστηματοποιούν την διαχείριση του κινδύνου. Ας 

θεωρήσουμε τα όρια του κινδύνου της αγοράς. Αυτά είναι μια μορφή διαδικασίας, 

που συστηματοποιεί την επίβλεψη του κινδύνου των συναλλαγών, καθώς καθιστούν 

σαφές το επίπεδο του κινδύνου για κάθε τμήμα ενός χαρτοφυλακίου.

Όταν δεν υπάρχουν οι διαδικασίες, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για 

διαφωνίες, παρανοήσεις και συγκρούσεις. Η έλλειψη διαδικασιών αυξάνει τον 

προσωπικό κίνδυνο που αναλαμβάνουν τα άτομα κατά τη διαχείριση του 

επιχειρησιακού κινδύνου, με αποτέλεσμα να προάγεται η απραξία.

Από την άλλη μεριά, οι αποτελεσματικές διαδικασίες ενδυναμώνουν τα 

άτομα. Κι’αυτό γιατί προσδιορίζουν ακριβώς, τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν 

σε μια δεδομένη κατάσταση. Έτσι, μειώνοντας την αβεβαιότητα προάγουν τη δράση. 

Παραδείγματα διαδικασιών είναι:

• Διαδικασίες Διοίκησης: Κάθε Διοικητικό Συμβούλιο ή Κυβερνητικό Σώμα 

πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με ένα σύνολο διαδικασιών, το οποίο να διευθετεί 

τις συγκρούσεις συμφερόντων, να καθορίζει με σαφήνεια την προσωπική ευθύνη 

και να διευκολύνει τη συζήτηση και την επίλυση δύσκολων και επίμαχων 

ζητημάτων.
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• Οργανόγραμμα: Καθένας σε έναν οργανισμό θα πρέπει να λογοδοτεί σε ένα 

μόνο πρόσωπο. Το σε ποιόν αναφέρεται ο καθένας, θα πρέπει να είναι σαφές, 

καθώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι παραπάνω από ένα άτομα 

έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο ενός ατόμου, με αποτέλεσμα τελικά να μην 

ελέγχει κανείς τις ενέργειες του ατόμου αυτού.

• Δικαιοδοσία συναλλαγών: Οποτεδήποτε ένας οργανισμός εμπλέκεται σε μια νέα 

μορφή οικονομικής δραστηριότητας, όπως για παράδειγμα μια καινούρια μορφή 

συναλλαγών, μια νέα στρατηγική ισοστάθμισης του κινδύνου ή αλλαγή της 

ιδιοκτησιακής κατάστασης, θα πρέπει πρώτα να υπάρχει μια μεθοδική διαδικασία 

επισκόπησης και έγκρισης. Μια καλά καθορισμένη διαδικασία θα πρέπει να 

εφαρμόζεται για να αποδοθούν οι ευθύνες σε κάθε συναλλασσόμενο.

• Όρια του κινδύνου: Τα όρια του πιστωτικού κινδύνου, καθώς και του κινδύνου 

της αγοράς αποτελούν διαδικασίες για την διαχείριση του κινδύνου.Θα πρέπει 

όμως να υπάρχουν διαδικασίες για την επαλήθευση και αναθεώρηση αυτών των 

ορίων, με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι το σύστημα των ορίων παραμένει 

αποτελεσματικό.

Επομένως, κάθε οργανισμός θα πρέπει να έχει διαδικασίες για να αλλάζει τις 

διαδικασίες. Επειδή οι διαδικασίες απαρχαιώνονται με το πέρασμα του χρόνου, είναι 

εύκολο για τις εταιρίες να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας τους χωρίς να 

αναγνωρίσουν επίσημα ότι συμβαίνει μια αλλαγή. Ανεπίσημες πρακτικές προκύπτουν 

μάλλον από τη συνήθεια, παρά από εσκεμμένες διαδικασίες και επειδή μπορεί να 

υιοθετηθούν λόγω αναγκαιότητας ή ευκολίας, χωρίς να εξεταστεί προσεκτικά, πώς θα 

επηρεάσουν τον επιχειρηματικό κίνδυνο, αποτελούν και οι ίδιες μια πηγή κινδύνου.

Συχνά, οι περίοδοι αλλαγής αποτελούν διαστήματα αυξημένου κινδύνου για 

έναν οργανισμό. Οι διαδικασίες αλλαγής των διαδικασιών είναι ένας εξαιρετικός 

μηχανισμός που ενθαρρύνει τα άτομα να αναγνωρίσουν τις αλλαγές, κατά τη διάρκεια 

που αυτές λαμβάνουν χώρα, και να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που κρύβουν.

Οι περισσότεροι οργανισμοί αναπτύσσουν διαδικασίες για ρυθμιστικούς 

λόγους. Οι ελεγκτές τους απαιτούν από αυτούς την εφαρμογή συγκεκριμένων 

διαδικασιών.
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1. Από τη θετική πλευρά, όταν ένας ελεγκτής απαιτεί ορισμένες διαδικασίες, αυτές 

αποτελούν δυνατά εργαλεία για τη μείωση του κινδύνου.

2. Από την αρνητική πλευρά, οι ρυθμιστικές διαδικασίες έχουν σαν πρωταρχικό 

σκοπό να μειώσουν τον κίνδυνο, αλλά αυτό είναι διαφορετικό από τη 

βελτιστοποίηση του κινδύνου. Ο κύριος στόχος τους είναι να προστατεύσουν τα 

τρίτα μέρη ή να ελέγξουν τον συστηματικό κίνδυνο.

Κάθε οργανισμός θα πρέπει να υποστηρίζει ρυθμιστικές διαδικασίες, οι οποίες 

να περιλαμβάνουν μια διαδικασία βελτιστοποίησης του κινδύνου. Πράγματι, όσο πιο 

προνοητικός είναι ένας οργανισμός, στο να αναπτύξει τις δικές του διαδικασίες, τόσο 

πιο αποτελεσματικός θα είναι στη διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου.

Μέσω τέτοιων διαδικασιών, ένας οργανισμός όχι μόνο θα εφαρμόζει 

διαδικασίες που εναρμονίζονται με τους στόχους του, αλλά θα εφαρμόζει διαδικασίες 

για το σωστό λόγο.
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5.1.3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Για πολλούς οργανισμούς, όπως τράπεζες, εταιρίες διαχείρισης επενδύσεων ή 

ασφαλιστικές εταιρίες, η τεχνολογία μπορεί να είναι ένα σημαντικό συστατικό κάθε 

προσπάθειας διαχείρισης του κινδύνου, ενώ για κάποιους άλλους οργανισμούς, και 

ειδικά γι’ αυτούς που δεν διαχειρίζονται τα κεφάλαιά τους εσωτερικά, η τεχνολογία 

είναι λιγότερο σημαντική (Holton, 1996).

Για τους οργανισμούς που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην τεχνολογία, 

υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, να περάσει η τεχνολογία στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 

της διαχείρισης του κινδύνου. Η πιο σωστή προσέγγιση είναι αυτή που αναγνωρίζει 

ότι η διαχείριση του κινδύνου έχει να κάνει πρωταρχικά με τα άτομα, πώς σκέφτονται 

και πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η τεχνολογία είναι απλά ένα εργαλείο. Σε 

ακατάλληλα χέρια είναι κάτι παραπάνω από άχρηστη, αλλά εάν εφαρμοστεί σωστά, 

μπορεί να μεταμορφώσει έναν οργανισμό.

Μια καλή προσέγγιση για την εφαρμογή ενός προγράμματος διαχείρισης του 

κινδύνου είναι:

1. Αρχικά, εκχώρηση μικρού κεφαλαίου για το πρόγραμμα, αλλά με ταυτόχρονη 

εξασφάλιση ότι, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτερα στελέχη 

εμπλέκονται στη διαδικασία.

2. Σχεδιασμός της στρατηγικής διαχείρισης του κινδύνου, χωρίς να περιλαμβάνει 

στην αρχή καθόλου τεχνολογία. Αυτό μπορεί να αποτελέσει μια άσκηση 

εκχώρησης αρμοδιοτήτων, καθώς αναγκάζει αυτούς που συμμετέχουν, να 

επικεντρώσουν την προσοχή τους στον τρόπο δράσης και σε θέματα κουλτούρας 

που άπτονται της διαχείρισης του κινδύνου. Κι’ αυτό είναι τελικά που καθορίζει 

την επιτυχία του σχεδίου.

3. Αφού αποφασιστεί η στρατηγική της διαχείρισης του κινδύνου, πρέπει να 

προσδιοριστεί, πού πρέπει να ενσωματωθεί η τεχνολογία ή σε ποια σημεία θα 

ενισχύσει τη στρατηγική.

Παρακάτω θα περιγράφει ο σημαντικός ρόλος που μπορεί να παίξει η 

τεχνολογία στη διαχείριση του κινδύνου και συγκεκριμένα σε ένα περιβάλλον 

συναλλαγών, όπου υπάρχουν μεγαλύτερες τεχνολογικές απαιτήσεις. Θεωρώντας ότι
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έννοιες όπως βάσεις δεδομένων, κατανεμημένα συστήματα και αντικειμενοστραφής 

προγραμματισμός είναι γνωστές, θα επικεντρωθούμε όχι στο «πώς» της τεχνολογίας, 

αλλά στο «γιατί». Ο σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι να δείξει πώς η τεχνολογία 

μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο δουλειάς τα ατόμων και τις σχέσεις αλληλεπίδρασης 

μεταξύ τους. Η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει την κουλτούρα μιας εταιρίας και να 

διευκολύνει τις καινοτόμες διαδικασίες.

Το σύνολο των δεδομένων

Η πληροφορία είναι σημαντική στη διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου. 

Παρόλα αυτά πριν να επεξεργαστεί, να αναλυθεί ή να οδηγήσει σε συγκεκριμένες 

ενέργειες, πρέπει να γίνει διαθέσιμη στα συστήματα και στα άτομα που την 

χρειάζονται. Σε πολλές περιπτώσεις οι οικονομικές απώλειες θα είχαν αποφευχθεί, 

εάν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις είχαν την κατάλληλη πληροφόρηση.

Επειδή πολύ συχνά υπάρχει εσκεμμένη παραποίηση της πληροφορίας, οι 

οργανισμοί θα πρέπει να διαχειρίζονται τη ροή της πληροφορίας τους βάσει της 

παραδοχής ότι, μεμονωμένα άτομα θα προσπαθήσουν να διαστρεβλώσουν ή να 

υπονομεύσουν τις διαδικασίες. Η αυτοματοποίηση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο 

μειώνοντας τη δυνατότητα ανθρώπινων παρεμβάσεων σε διαδικασίες όπως η σύναψη 

συμφωνιών, οι επιβεβαιώσεις, οι αναφορές και οι μεταφορές κεφαλαίων. Αυτό είναι 

ένα μόνο από τα οφέλη της αυτοματοποιημένης διαχείρισης δεδομένων.

Ακόμη και χωρίς την ύπαρξη απάτης ή ανθρώπινου λάθους, η διαχείριση των 

δεδομένων αποτελούσε πάντα ένα κώλυμα για τη διαχείριση του κινδύνου. Η 

διαχείριση κινδύνων όπως το άνοιγμα της καμπύλης της συνολικής απόδοσης του 

οργανισμού, ή η συνολική πιστωτική του έκθεση είναι αδύνατα χωρίς ικανοποιητική 

πληροφορία σχετικά με αυτές τις εκθέσεις.

Πριν μια εταιρία προσπαθήσει να διαχειριστεί τον κίνδυνο σε όλα της τα 

τμήματα, θα πρέπει πρώτα να συγκεντρώσει και στη συνέχεια να μεταφέρει την 

απαραίτητη πληροφορία, που σχετίζεται με τα διάφορα είδη κινδύνων. Στο 

παρελθόν, οι οργανισμοί είχαν περιορισμένη δυνατότητα για να κάνουν κάτι τέτοιο, 

γιατί αντιμετώπιζαν πολλούς διαφορετικούς και σύνθετους κινδύνους και οι ειδικοί 

έπρεπε να έχουν τα κατάλληλα μέσα για να μεταφέρουν την πληροφόρηση σε όλο 

τον οργανισμό.
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Ας πάρουμε για παράδειγμα την απλή περίπτωση μιας τράπεζας που έχει δύο 

μόνο γραφεία συναλλαγών. Για να συνεργαστούν αυτά τα δύο γραφεία στη 

διαχείριση του κινδύνου, αρκεί μία μόνο γραμμή επικοινωνίας. Έστω όμως ότι η 

τράπεζα έχει δέκα γραφεία συναλλαγών. Στην περίπτωση αυτή οι γραμμές 

επικοινωνίας γίνονται από μία 45. Η προσπάθεια διαχείρισης του κινδύνου ανάμεσα 

σ’ αυτά τα γραφεία είναι ένα επίπονο έργο. Για τους χρηματιστές η επικοινωνία με 

τα άλλα γραφεία μπορεί να είναι μια δουλειά πλήρους απασχόλησης. Εάν σ’ αυτό 

προστεθούν οι διαφορετικές συμβάσεις που μπορεί να ισχύουν σε κάθε γραφείο, 

καθώς και η ανάγκη επικοινωνίας με όλα τα υπόλοιπα τμήματα: πωλήσεων, 

πιστώσεων και διαχείρισης κινδύνου το πρόβλημα γίνεται ανυπέρβλητο.

Παλιότερα το πρόβλημα αυτό απέτρεπε τους οργανισμούς από το να 

διαχειριστούν τον κίνδυνο σε μια ενιαία βάση για όλα τα τμήματα της επιχείρησης. 

Αντί γι’ αυτό, κάθε γραφείο είχε την απεριόριστη δικαιοδοσία να διαχειρίζεται τους 

κινδύνους που προέκυπταν από τις δικές του λειτουργίες. Έτσι, αντί να υπάρχουν 

επαγγελματίες που να διαχειρίζονται τα συγκεκριμένα είδη κινδύνων, για τα οποία 

είναι εξειδικευμένοι, απαιτούνταν από τα άτομα να διαχειρίζονται όλα τα 

διαφορετικά είδη κινδύνων. Σ' αυτό το περιβάλλον, το κάθε τμήμα είχε τα δικά του 

όρια πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου της αγοράς.

Σήμερα, η τεχνολογία κάνει εφικτή την διάδοση της πληροφορίας ανάμεσα 

στα διαφορετικά γραφεία και τμήματα σε όλο τον κόσμο σε πραγματικό χρόνο. Αυτή 

η τεχνολογική λύση είναι η «συγκέντρωση» των δεδομένων.

Καθώς το περιβάλλον των συναλλαγών αυτοματοποιείται, η πληροφορία 

μπορεί να καταχωρείται τη στιγμή που δημιουργείται, προωθώντας τόσο τις 

διαδικασίες, όσο και αποφεύγοντας λάθη και απάτες. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε 

μια κεντρική μονάδα αποθήκευσης δεδομένων και από εκεί διοχετεύονται σε όλα τα 

συστήματα, όλα τα γραφεία και τα τμήματα, όπου χρειάζεται.

Αυτό λύνει το πρόβλημα της επικοινωνίας. Η αναγκαιότητα της ανθρώπινης 

παρέμβασης - όπως τηλεφωνήματα, σημειώματα, συναντήσεις - περιορίζεται. Το 

κάθε γραφείο ή τμήμα ανακαλεί την αποθηκευμένη πληροφορία από το κεντρικό 

σημείο αποθήκευσης των δεδομένων, όταν τη χρειάζεται, με αποτέλεσμα να 

απαιτείται μόνο μια γραμμή επικοινωνίας του κάθε γραφείου ή τμήματος με το 

σημείο αποθήκευσης των δεδομένων. Σήμερα, κάτι τέτοιο είναι τεχνικά εφικτό σε 

όλους τους οργανισμούς.
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5.2 ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΙΝΑ ΥΝΟΥ

«Πόσο κίνδυνο αναλαμβάνουμε;» Η ερώτηση αυτή είναι απλή, αλλά κρύβει 

πολύ περιεχόμενο. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο προϋποθέτει διαχείριση του 

κινδύνου. Στο παρελθόν, οι επιχειρήσεις θα ανέτρεχαν στις καταστάσεις κερδών και 

ζημιών για να απαντήσουν αυτή την ερώτηση. Οι μεταβολές στα κέρδη σημαίνουν 

υψηλό κίνδυνο.

Το πρόβλημα παρόλα αυτά είναι ότι τα κέρδη και οι ζημίες είναι μια 

αναδρομική μέτρηση του κινδύνου, με αποτέλεσμα να μη βοηθούν στην αποφυγή του 

κινδύνου και στην πρόληψη οικονομικών καταστροφών.

Πράγματι, για πολλά είδη κινδύνων οι καταστάσεις κερδών και ζημιών 

αποκαλύπτουν λίγη ή καθόλου πληροφορία, ακόμη και αναδρομικά. Μια ζημία από 

πίστωση για παράδειγμα, μπορεί να επηρεάσει τα κέρδη και τις ζημίες χρόνια μετά 

από την πρώτη σχετική οικονομική απόφαση. Οι καταστάσεις κερδών και ζημιών 

μπορεί να μην προσφέρουν καμία ένδειξη για τους κινδύνους ρευστότητας. Αυτός ο 

κίνδυνος τείνει να εμφανίζεται σπάνια, αλλά με καταστροφικά αποτελέσματα. Την 

πρώτη φορά που μια κρίση ρευστότητας επηρεάζει τις καταστάσεις κερδών και 

ζημιών, είναι συνήθως και η τελευταία.

Προκειμένου να διαχειριστούν τους κινδύνους, οι οργανισμοί χρειάζεται να 

μπορούν να τους μετρήσουν με διορατικότητα. Πρέπει να ξέρουν, βασιζόμενοι στην 

τρέχουσα θέση τους, πόσο κίνδυνο αναλαμβάνουν πραγματικά. Αυτή η ερώτηση είναι 

δύσκολο να απαντηθεί.

Η συγκέντρωση των δεδομένων δεν λύνει το πρόβλημα γιατί ένας κατάλογος 

συμβολαίων ή συνεργατών δεν μπορεί να δώσει πληροφόρηση για το πού βρίσκονται 

οι κίνδυνοι για μια επιχείρηση. Πάντως, όλος αυτός ο όγκος δεδομένων πρέπει να 

επεξεργαστεί και να μετατραπεί σε ένα μέτρο μέτρησης του κινδύνου.

Οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν αυτή την πρόκληση με στατιστικές μετρήσεις 

του κινδύνου. Για τον κίνδυνο της αγοράς χρησιμοποιούν την VAR. Για την έκθεση 

στον πιστωτικό κίνδυνο χρησιμοποιούν την αναμενόμενη έκθεση ή τη μέγιστη 

έκθεση. Τέτοιες μετρήσεις κινδύνου είναι σημαντικές, γιατί μπορούν να συνοψίσουν 

ένα σύνθετο κίνδυνο με ένα μόνο νούμερο (Holton, 1996).

Για παράδειγμα, η VAR ενσωματώνει όλες τις μετοχές ενός χαρτοφυλακίου, 

καθώς και τις μεταβλητότητες και τις συσχετίσεις των εφαρμόσιμων παραγόντων
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κινδύνου. Στη συνέχεια, συνθέτει όλον αυτό τον όγκο πληροφορίας, ώστε να 

καταλήξει σε ένα και μόνο νούμερο. Αυτό το νούμερο αντιπροσωπεύει το άνω όριο 

ενός διαστήματος εμπιστοσύνης, σχετικά με το πόσα χρήματα μπορεί να χάσει ένα 

χαρτοφυλάκιο στο διάστημα ενός συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα.

Επειδή η VAR βασίζεται στις τρέχουσες μετοχές ενός χαρτοφυλακίου, είναι 

μια μελλοντική μέτρηση του κινδύνου, που σου λέει πόσο κίνδυνο αναλαμβάνεις 

τώρα και όχι πόσο κίνδυνο είχες αναλάβει την τελευταία εβδομάδα ή ένα μήνα πριν. 

Επιπλέον, επειδή παίρνει υπόψη της τις μεταβλητότητες και τις συσχετίσεις, 

περικλείει όλα τα αποτελέσματα αντιστάθμισης και διαφοροποίησης.

Οι στατιστικές μετρήσεις για την έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο είναι 

παρόμοιες. Βασισμένες πάνω στο υπάρχον χαρτοφυλάκιο συμβολαίων με ένα άλλο 

μέρος, συνοψίζουν την πιθανή έκθεση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μεταβλητότητες 

και τις συσχετίσεις της αγοράς.

Ένα μειονέκτημα των στατιστικών μετρήσεων του κινδύνου, είναι το γεγονός 

ότι μπορεί να απαιτούν σε μεγάλο βαθμό τη χρήση υπολογιστών. Σε πολλές 

περιπτώσεις, μπορούν να υπολογιστούν χρησιμοποιώντας μόνο την προσομοίωση 

Monte Carlo. Πράγματι, όταν τέτοιου είδους προσομοιώσεις εφαρμόζονται σε μεγάλα 

χαρτοφυλάκια, που περιέχουν εκατοντάδες θέσεις, χρειάζονται ώρες για να 

εκτελεστούν.

Για το λόγο αυτό, οι οργανισμοί καταφεύγουν σε ολοένα και ισχυρότερα 

υπολογιστικά συστήματα, προκειμένου να υποστηρίξουν την ανάλυση κινδύνου τους. 

Τα κατανεμημένα συστήματα, τα οποία παραλληλίζουν μια προσομοίωση και την 

εκτελούν ταυτόχρονα σε πολλούς υπολογιστές προσφέρουν μεγάλο δυναμικό. Όταν 

αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τις τελευταίες τεχνικές 

προσομοίωσης, πολλές περίπλοκες μορφές στατιστικής ανάλυσης του κινδύνου 

μπορούν να εκτελεστούν σε πραγματικό χρόνο ή σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.
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5.3 A YTOMA ΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Με τη στατιστική μέτρηση των κινδύνων και τη δυνατότητα να εκχωρείται 

ένα συγκεκριμένο νούμερο στους κινδύνους, η επισκόπηση μπορεί να 

αυτοματοποιηθεί. Η διαδικασία ξεκινά με το να δοθεί σε κάθε τμήμα, σε κάθε σημείο 

συναλλαγής και σε κάθε χρηματιστή σαφή δικαιοδοσία για την ανάληψη 

συγκεκριμένων κινδύνων. Αυτή η δικαιοδοσία αποτελεί και τα όρια του κινδύνου.

Για παράδειγμα, ένας χρηματιστής που εμπορεύεται τρία διαφορετικά ξένα 

νομίσματα, θα έχει ένα όριο κινδύνου για κάθε ένα από αυτά. Αυτά τα όρια μπορούν 

να εκφραστούν βάσει της VAR. Το σύστημα διαχείρισης του κινδύνου μπορεί να 

παρακολουθεί τη VAR του χρηματιστή, που προκύπτει από το άνοιγμά του σε κάθε 

ένα από τα νομίσματα, εξασφαλίζοντας ότι παραμένουν κάτω από τα σχετικά όρια. Ο 

χρηματιστής θα έχει επίσης ένα συνολικό VAR όριο. Αυτό θα ξεπερνά το συνολικό 

κίνδυνο που του επιτρέπεται να αναλάβει, ανεξάρτητα από την πηγή (Holton, 1996).

Εκτός από όρια που είναι συγκεκριμένα για κάθε χρηματιστή, υπάρχουν 

γενικά όρια για κάθε γραφείο και συνολικά όρια για ολόκληρη τη διαδικασία 

συναλλαγής. Όταν μια τέτοια δομή ορίων υποστηρίζεται από την τεχνολογία 

μέτρησης του κινδύνου, η οποία μπορεί να μετρήσει ακριβώς τη χρησιμότητα για 

κάθε όριο, τότε η επισκόπηση του κινδύνου της συναλλαγής αυτοματοποιείται. Εάν 

ένας χρηματιστής υπερβεί ένα όριο, εντοπίζεται αμέσως. Το σύστημα τότε 

πληροφορεί τη μονάδα διαχείρισης κινδύνου, τα κατάλληλα στελέχη, τον χρηματιστή 

και τους συναδέλφους του στο ίδιο επίπεδο συναλλαγής.

Με τον τρόπο αυτό μπαίνει ένα ξεκάθαρο πρότυπο για την κατάλληλη 

συμπεριφορά και ο καθένας γνωρίζει, εάν κάποιος παραβιάζει το πρότυπο. Το 

σύστημα γίνεται αυτοδιαχειριζόμενο.
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5.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΑ

Θα πρέπει να γίνει μια ξεκάθαρη διαφοροποίηση ανάμεσα στη διαχείριση του 

κινδύνου και στην ανάληψη κινδύνου. Η διαχείριση του κινδύνου επιβλέπει και 

εξασφαλίζει την ακεραιότητα της διαδικασίας, με την οποία γίνεται η ανάληψη 

κινδύνων. Για να διατηρηθεί η αντικειμενικότητα, η διαχείριση του κινδύνου δεν 

μπορεί να είναι μέρος της διαδικασίας ανάληψης κινδύνου. Τα άτομα που 

διαχειρίζονται τον κίνδυνο, θα πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητα, από αυτά τα 

οποία είναι υπεύθυνα για την ανάληψη κινδύνου.

Η διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου είναι μια σύνθετη και πολύπλευρη 

διαδικασία, η οποία διαφέρει από τον ένα οργανισμό στον άλλο. Θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται σαν μια συνεχής διαδικασία, η οποία χρειάζεται διαρκή επισκόπηση, 

σχεδίασμά και τροποποίηση, καθώς οι ανάγκες εξελίσσονται (Holton, 1996).
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5.5 ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΟΥ ΚΙΝΑ ΥΝΟΥ

Για τον προσδιορισμό της πολιτικής διαχείρισης κινδύνου πολλές εταιρίες 

συμβουλεύονται τη γνώμη τραπεζών επενδύσεων. Λαμβάνουν επίσης υπόψη τους την 

πρόσοδο και τα επιτόκια δανεισμού τους, γιατί αυτό τους δίνει μια άμεση απόδειξη 

του πώς αντιλαμβάνεται η αγορά το τρέχον προφίλ κινδύνου της εταιρίας. Ακόμη, οι 

επιχειρήσεις βασίζονται στα πρότυπα του βιομηχανικού κλάδου τους για να 

αποφασίσουν το ύψος του χρέους τους, καθώς και το ύψος της ασφάλισης.

Αυτές οι προσεγγίσεις είναι χρήσιμες γιατί παρέχουν στην επιχείρηση 

χρήσιμη πληροφόρηση για ένα «κανονικό» επίπεδο κινδύνου. Αλλά δεν λαμβάνουν 

υπόψην τους τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης εταιρίας. Γιατί σε 

πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν εταιρίες που ο κύκλος δραστηριοτήτων τους, 

καθώς και η στρατηγική της αγοράς προϊόντων που ακολουθούν, να είναι παρόμοια 

ώστε να μπορούν να συγκριθούν. Ακόμη και εάν υπάρχει ένας καλά καθορισμένος 

κλάδος, αυτό δεν σημαίνει ότι το προφίλ του κινδύνου άλλων εταιριών είναι 

βέλτιστο για μια συγκεκριμένη εταιρία κάτω από τις τρέχουσες συνθήκες. Για 

παράδειγμα, υπάρχει απόδειξη ότι τα επιτόκια δανεισμού είναι σε μεγάλο βαθμό 

προϊόν τυχαίων ιστορικών γεγονότων. Επιπλέον, το δυνητικό κόστος της οικονομικής 

δυσπραγίας της επιχείρησης μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, ακόμη και εάν ο κίνδυνος 

προς τον δανειστή δεν είναι μεγάλος. Αν αυτό το κόστος είναι αρκετά μεγάλο και οι 

δανειστές είναι διαθετιμένοι να παράσχουν πρόσθετα κεφάλαια δεν σημαίνει ότι η 

εταιρία θα πρέπει να δανειστεί κι’άλλο (Shapiro, 1985).

Η διοίκηση της εταιρίας φαίνεται να αναγνωρίζει το κόστος που συνδέεται με 

ένα προφίλ υψηλού κινδύνου γιατί αναπτύσσει μια μεγάλη ποικιλία συμπεριφορών 

που περιορίζουν τον κίνδυνο. Αγοράζουν ασφάλεια κατά ζημιών ιδιοκτησίας και 

ατυχήματος. Χρησιμοποιούν futures και forwards για να προστατευθούν από τις 

διακυμάνσεις των επιτοκίων, των επιτοκίων συναλλάγματος και από τις τιμές 

ορισμένων προϊόντων. Αποφεύγουν επικίνδυνα προϊόντα, ακόμη και αν η 

αναμενόμενη απόδοση είναι υψηλή. Και σε πολλές περιπτώσεις περιορίζουν τον 

βαθμό της χρηματοοικονομικής μόχλευσης, ακόμη και αν δανειζόμενοι μπορεί να 

έχουν σημαντικά φορολογικά πλεονεκτήματα.
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Όλες αυτές οι αποφάσεις παίρνονται ανεξάρτητα η μια από την άλλη γιατί 

αφορούν διαφορετική πηγή κινδύνου. Αλλά επειδή κάθε μια από αυτές τις αποφάσεις 

επηρεάζει τον συνολικό κίνδυνο της επιχείρησης, αν και με διαφορετικό κόστος και 

συνέπειες, υπάρχουν ξεκάθαρα πλεονεκτήματα να εντάξουμε όλες τις δραστηριότητες 

διαχείρισης κινδύνου σε ένα και μοναδικό πλαίσιο. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να 

απαντηθούν 2 κύρια ερωτήματα:

1. Ποιούς παράγοντες θα πρέπει να λάβει υπόψη της η διοίκηση για να 

αποφασίσει για το βέλτιστο προφίλ κινδύνου για την εταιρεία;

2. Ποιες είναι οι σχετικές θυσίες που σχετίζονται με την επιλογή ανάμεσα από 

τους διάφορους μηχανισμούς μείωσης του κινδύνου και αντιστάθμισης;

Δυστυχώς, η σύγχρονη χρηματοοικονομική θεωρία προσφέρει λίγη 

καθοδήγηση σε τέτοια ζητήματα. Η θεωρία του κινδύνου στη σύγχρονη θεωρία, όπως 

ενσαρκώνεται από το CAPM και την πιο πρόσφατη θεωρία του arbitrage pricing 

theory, δείχνει να αντιμετωπίζει σαν άχρηστες μια σειρά από τεχνικές αντιστάθμισης 

που σχεδιάστηκαν για να περιορίσουν τον συνολικό κίνδυνο ή την μεταβλητότητα 

των χρηματορροών της επιχείρησης.

Και οι 2 θεωρίες (CAPM και APT) δείχνουν ότι κάτω από κάποιες λογικές 

συνθήκες οι διαφοροποιήσιμοι κίνδυνοι δεν μπορούν να υπολογιστούν από τους 

εκλεπτυσμένους επενδυτές, και επομένως δεν επηρεάζουν τις απαιτούμενες 

αποδόσεις του χρηματιστήριου. Οι συστηματικοί ή αλλιώς οι κίνδυνοι της αγοράς 

(αυτοί που δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν από τους επενδυτές) έχουν τιμή, αλλά 

επειδή ο κίνδυνος είναι ο ίδιος για όλους τους επενδυτές, δεν υπάρχει κέρδος για τους 

μετόχους αν τους αποκλείσουν από την αγορά. Επομένως, βάσει αυτής της 

συλλογιστικής η καθαρά παρούσα αξία της αγοράς ασφάλειας ή ενός συμβολαίου 

futures ή forwards είναι μηδέν σε μια αποτελεσματική αγορά. Κάτω από αυτό το 

πρίσμα μπορούμε να πούμε ότι οι διοικητικές αποφάσεις εξασφάλισης ή 

αντιστάθμισης του ενεργητικού μοιάζουν να μην έχουν καμιά επίδραση στην αξία της 

εταιρίας. Το άρθρο αυτό προσπαθεί να παρουσιάσει τις επιχειρηματικές πρακτικές 

αντιστάθμισης και ξεκινάει από τον ορισμό του συνολικού κινδύνου της επιχείρησης.
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Γιατί είναι σημαντικός ο συνολικός κίνδυνος;

Η σύγχρονη χρηματοοικονομική θεωρία λέει ότι η αξία μιας επιχείρησης 

ισούται με τις αναμενόμενες μελλοντικές χρηματορροές της προεξοφλημένες με το 

κατάλληλο επιτόκιο. Οι οικονομολόγοι ασχολούνταν σχεδόν αποκλειστικά με την 

επίδραση του κινδύνου στα επιτόκια προεξόφλησης της αγοράς, αγνοώντας στο 

μεγαλύτερο μέρος την επίδρασή του στην αναμενόμενη χρηματορροή. Σύμφωνα με 

το CAPM και το APT οι εκλεπτυσμένοι επενδυτές απαιτούν μεγαλύτερες αποδόσεις 

σε εξασφαλίσεις που επιβάλουν μεγαλύτερο κίνδυνο, αλλά επειδή αυτοί οι επενδυτές 

διαφοροποιούν τα περιουσιακά τους στοιχεία, απαιτούν ασφάλιστρα κινδύνου μόνο 

για τον συστηματικό (μη διαφοροποιήσιμο) κίνδυνο. Αυτός ο συστηματικός κίνδυνος 

ή κίνδυνος της αγοράς, που γενικά μετριέται με το «beta» στο CAPM, είναι η 

ευαισθησία της τιμής της μετοχής μιας εταιρίας απέναντι στις διακυμάνσεις των 

τιμών της αγοράς γενικότερα. Χρησιμοποιώντας την μέθοδο της APT, ο 

συστηματικός κίνδυνος μετριέται από την ευαισθησία των τιμών της αγοράς σε ένα 

πλήθος οικονομικών παραγόντων, όπως αλλαγές στα πραγματικά επιτόκια, 

αναπάντεχες διακυμάνσεις στην ανάπτυξη του ΑΕΠ και απρόβλεπτες αλλαγές στον 

πληθωρισμό (Shapiro, 1985).

Έτσι, σύμφωνα με την οικονομική θεωρία οι χρηματιστηριακοί επενδυτές δεν 

ενδιαφέρονται για την συνολική μεταβλητότητα των χρηματορροών της επιχείρησης 

(την οποία και θα αναφέρουμε σαν συνολικό κίνδυνο), αλλά ενδιαφέρονται για την 

συμμεταβλητότητα αυτών των ροών με την απόδοση της οικονομίας σαν σύνολο. 

Οπότε, η μείωση των κινδύνων σε επιχειρηματικό επίπεδο, οι οποίοι είναι 

διαφοροποιήσιμοι σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, δεν προσφέρουν οφέλη στους 

μετόχους.

Παρόλα αυτά, υπάρχει και η άποψη ότι αν και ο συνολικός κίνδυνος δεν 

επηρεάζει την απαιτούμενη απόδοση των επενδυτών, μεγάλοι μη συστηματικοί 

κίνδυνοι, εάν δεν διαχειριστούν, μπορούν να μειώσουν σημαντικά την αξία της 

επιχείρησης. Σύμφωνα με το μοντέλο DCF, οι διαφοροποιήσιμοι κίνδυνοι μπορεί να 

μην αυξάνουν τα επιτόκια προεξόφλησης των επενδυτών, αλλά μπορούν να μειώσουν 

το επίπεδο της αναμενόμενης χρηματορροής της εταιρίας.

Πώς ο υψηλότερος συνολικός κίνδυνος μειώνει τις προσδοκίες για τις 

μελλοντικές χρηματορροές; Εταιρίες με υψηλό συνολικό κίνδυνο είναι πιθανότερο να
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αντιμετωπίσουν οικονομική δυσπραγία. Οι οικονομικές δυσκολίες με την σειρά τους 

μπορούν να διακόψουν την λειτουργία της εταιρίας, μειώνοντας το επίπεδο των 

μελλοντικών λειτουργικών χρηματορροών. Η μεταβλητότητα στα έσοδα της 

επιχείρησης μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα της επιχείρησης να εκμεταλλευτεί 

την φορολογία και την παραγραφή των χρεών.

Το πρόβλημα των Αντικινήτρων

Η οικονομική δυσπραγία ή η απειλή χρεωκοπίας μπορεί να επηρεάσουν τα 

κίνητρα της διοίκησης με 3 τρόπους: 1. Τα στελέχη είναι πιο πιθανό να επιλέξουν 

επενδύσεις υψηλού κινδύνου (ακόμη και με αρνητική παρούσα αξία) για να 

ωφεληθούν οι μέτοχοι. 2. Έχουν μια τάση να εγκαταλείπουν πολλά υποσχόμενες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες ή προχωρούν στην ρευστοποίηση ολόκληρης της 

επιχείρησης κάτω από την πίεση των πιστωτών τους, ενώ θα μπορούσαν να 

συνεχίσουν την λειτουργία της. 3. Μπορεί να παράξουν προϊόντα κατώτερης 

ποιότητας και μπορεί να παρέχουν ένα λιγότερο ασφαλές περιβάλλον εργασίας για 

τους εργαζόμενούς τους (Shapiro, 1985).

Οι δυνητικοί πελάτες και μέτοχοι γίνονται ολοένα και πιο διατακτικοί να 

εμπιστευτούν μια εταιρία που βρίσκεται σε οικονομική δυσπραγία ή μια εταιρία 

υψηλού κινδύνου που θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στο μέλλον. Αυτές οι προσδοκίες 

επηρεάζουν τις μελλοντικές πωλήσεις της εταιρίας, τα λειτουργικά της έξοδα και τα 

χρηματοοικονομικά έξοδα.

Το αποτέλεσμα στις πωλήσεις

Η παραγωγή προϊόντων κατώτερης ποιότητας από εταιρίες που βρίσκονται σε 

περίοδο οικονομικής δυσπραγίας έχει σαν αποτέλεσμα να αποθαρρύνει τους 

δυνητικούς της πελάτες.

Εκτός όμως από την ποιότητα των προϊόντων, αυτό που απασχολεί τους 

καταναλωτές, είναι η παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση, καθώς και η δυνατότητα 

να βρουν ανταλλακτικά για τα προϊόντα που αγοράζουν.

Η σημασία του να έχει μια εταιρία σίγουρη θέση στην αγορά γίνεται εμφανής 

στην περίπτωση που η εταιρία προμηθεύεται από εξωτερικούς προμηθευτές προϊόντα
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ή υπηρεσίες που προσθέτουν αξία στο προϊόν της. Έτσι, εάν ο προμηθευτής πρέπει να 

προσαρμόσει το προϊόν του στις απαιτήσεις μιας νέας μάρκας, πράγμα που τον 

επιβαρύνει με σταθερό κόστος, το πρώτο πράγμα που θα ελέγξει είναι η βιωσιμότητα 

της εταιρίας στην αγορά.

Γενικά, όσο πιο ριψοκίνδυνη είναι μια εταιρία, τόσο μικρότερο επίπεδο 

πωλήσεων θα έχει. Οι πελάτες που συνεχίζουν να κάνουν συναλλαγές με μια τέτοια 

εταιρία, θα μειώσουν την τιμή που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για τα προϊόντα 

της εταιρίας κατά ένα ποσό ίσο με τις αναμενόμενες ζημίες τους. Σαν αποτέλεσμα, 

τόσο ο όγκος των πωλήσεων, όσο και η τιμή των προϊόντων της επηρεάζονται από το 

επίπεδο του συνολικού κινδύνου. Επομένως, κάθε ενέργεια που κάνει η εταιρία για να 

μειώσει τον συνολικό της κίνδυνο, βελτιώνει τις προσδοκίες επιβίωσής της και γενικά 

την εικόνα των πωλήσεών της (Shapiro, 1985).

Το αποτέλεσμα στο λειτουργικό κόστος

Το κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης είναι σε μεγάλο βαθμό συνάρτηση 

της άποψης των προμηθευτών της σχετικά με την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της 

εταιρίας. Μια εταιρία που αγωνίζεται να επιβιώσει, δύσκολα θα βρει προμηθευτές να 

αναπτύξουν προϊόντα ή υπηρεσίες γι’αυτήν, ειδικά εάν αυτά ταιριάζουν μόνο στην 

συγκεκριμένη εταιρία. Γενικά, όσο μικρότερη η πιθανότητα μακρόχρονης επιβίωσης 

της εταιρίας, τόσο μεγαλύτερο το κόστος που πληρώνει προς τους προμηθευτές, είτε 

με την μορφή υψηλότερων τιμών, είτε με την μορφή λιγότερο ικανοποιητικών 

προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι εταιρίες χαμηλού κινδύνου έχουν επίσης το πλεονέκτημα απόκτησης και 

διατήρησης καλού εργατικού δυναμικού. Γιατί στην περίπτωση χρεωκοπίας οι 

εργαζόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν νέα εργασία, ενώ για τα στελέχη είναι 

δύσκολο να αποτινάξουν από πάνω τους το στίγμα της αποτυχίας και να πείσουν τον 

μελλοντικό τους εργοδότη ότι δεν ήταν προσωπική τους ευθύνη (Shapiro, 1985).
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Το αποτέλεσμα στο κόστος χρηματοδότησης

Εάν μια επιχείρηση σκοπεύει να παραμείνει σε λειτουργία, ενδιαφέρεται για 

την φήμη της και την πιστοληπτική της ικανότητα. Στην αντίθετη περίπτωση, αυτή η 

φήμη έχει μικρή σημασία γιατί η εταιρία δεν θα επιβιώσει για να δρέψει τα οφέλη 

της. Εταιρίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, συνηθίζουν να δανείζονται χρήματα 

προφασιζόμενοι διάφορους λόγους σε μια προσπάθεια να ξεγελάσουν τους πιστωτές 

και να καθυστερήσουν την χρεωκοπία. Επειδή λοιπόν οι πιστωτές γνωρίζουν αυτή 

την κατάσταση, εταιρίες με υψηλό κίνδυνο δυσκολεύονται να βρουν δανειοδότηση 

και όταν βρίσκουν, είναι με δυσμενείς όρους. Έτσι, η μείωση του συνολικού 

κινδύνου περιορίζει αυτούς τους δυσβάσταχτους όρους και αυξάνει τις αναμενόμενες 

μελλοντικές χρηματορροές, καθώς και τον πλούτο των μετόχων (Shapiro, 1985).

Το πρόβλημα της αποστροφής του κινδύνου

Όπως είδαμε, σε εταιρίες υψηλού κινδύνου μπορούν οι πιστωτές να 

οδηγήσουν σε χρεωκοπία και ρευστοποίηση μια εταιρία, η οποία θα μπορούσε να 

επιβιώσει. Ο βαθμός κινδύνου μιας εταιρίας αφορά και τους εργαζόμενους σ’αυτήν. 

Όσο πιο υψηλό κίνδυνο έχει μια εταιρία, τόσο πιο πολύ θα πρέπι να αμοίβει τους 

εργαζόμενούς της προκειμένου να τους κρατήσει. Παρομοίως οι προμηθευτές, οι 

διανομείς, αλλά και οι μέτοχοι θα απαιτούν να αποζημιωθούν γιατί αναλαμβάνουν 

έναν πρόσθετο κίνδυνο, κι’αυτό αυξάνει το κόστος διατήρησης της επιχείρησης 

(Shapiro, 1985).

Το αποτέλεσμα της φορολογίας

Καθώς αυξάνει η μεταβλητότητα των λειτουργικών κερδών, αυξάνει και η 

πιθανότητα να μην μπορεί η επιχείρηση να εκμεταλλευτεί τις φορολογικές 

ελαφρύνσεις, κι αυτό γιατί μειώνονται οι αναμενόμενες χρηματορροές (Shapiro, 

1985).
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5.6 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΑ ΥΝΟΥ

Σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούμε να προσδορίσουμε συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά εταιριών, για τις οποίες η οικονομική δυσπραγία κοστίζει πολύ. 

Αυτές οι εταιρίες μπορούν να ωφεληθούν περισσότερο από ενεργητική διαχείριση 

του συνολικού επιχειρηματικού κινδύνου. Κάποια απ’αυτά τα χαρακτηριστικά είναι 

συγκεκριμένα για έναν βιομηχανικό κλάδο και κάποια άλλα εξαρτώνται από τον 

τύπο της εταιρίας (Shapiro, 1985).

Χαρακτηριστικά βιομηχανικού κλάδου

-Προϊόντα που απαιτούν επισκευές (π.χ. αυτοκίνητα).

-Προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων η ποιότητα είναι ένα σημαντικό 

χαρακτηριστικό (π.χ. αεροπορικές εταιρίες).

-Προϊόντα για τα οποία υπάρχει κόστος αλλαγής (π.χ. υπολογιστές).

-Προϊόντα που η αξία τους για τους πελάτες εξαρτάται από υπηρεσίες και 

συμπληρωματικά προϊόντα που παρέχονται από ανεξάρτητες εταιρίες.

Χαρακτηριστικά της εταιρίας

■ Ευκαιρίες μεγάλης ανάπτυξης. Οι εταιρίες που έχουν διαθέσιμα 

περισσότερα σχέδια θετικής καθαρής παρούσας αξίας απ’όσα μπορούν να 

χρηματοδοτήσουν με κεφάλαια που έχουν δημιουργηθεί μέσα στην εταιρία, 

διακινδυνεύουν την πρόσβασή τους σε εξωτερική χρηματοδότηση εάν 

παρουσιάσουν ένα προφίλ υψηλού κινδύνου.

■ Βασικά στοιχεία του ενεργητικού της οργάνωσης. Οι εταιρίες που τα 

βασικά στοιχεία του ενεργητικού τους είναι άϋλα, όπως ανθρώπινο κεφάλαιο σε 

στελέχη και εργαζόμενους, αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος σε περιόδους 

οικονομικής δυσπραγίας σε σχέση με τις εταιρίες που έχουν κυρίως υλικά στοιχεία 

ενεργητικού.
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■ Μεγάλες φορολογικές απαλλαγές. Εταιρίες με υψηλό κίνδυνο δεν 

μπορούν να εκμεταλλευτούν πλήρως τη δυνατότητα εμφάνισης ζημίας, καθώς και 

τα επιτόκια πρόσθετου δανεισμού.

Προσδιορισμός του προφίλ κινδύνου μιας εταιρίας

Το βέλτιστο προφίλ κινδύνου μιας εταιρίας προσδιορίζεται λαμβάνοντας 

υπόψη το κόστος ανάληψης όλων ή κάποιων κινδύνων από την εταιρία, έναντι του 

κόστους αντιστάθμισης ή μείωσης αυτών των κινδύνων. Η βασική εστίαση αυτής της 

ανάλυσης θα πρέπει να είναι ο κίνδυνος της έλλειψης μετρητών για την κάλυψη των 

δανειακών της υποχρεώσεων, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει την εταιρία σε 

χρεωκοπία.

Το σενάριο της χειρότερης περίπτωσης

Δυστυχώς, η δυσκολία εκτέλεσης μιας λεπτομερούς ανάλυσης των 

χρηματορροών μπορεί να οδηγήσει τα στελέχη μιας επιχείρησης στη χρήση 

εμπειρικών κανόνων, βασισμένους συνήθως σε διάφορα επιτόκια κάλυψης. Τα 

επιτόκια όμως αυτά δεν δίνουν πληροφόρηση για την έλλειψη μετρητών που 

σχετίζεται με τα διάφορα εναλλακτικά προφίλ του κινδύνου. Αυτό απαιτεί 

προϋπολογισμό των μετρητών βασισμένο σε:

1) διαφορετικές οικονομικές συνθήκες και

2) στα επίπεδα χρήσης των διαφόρων μηχανισμών μείωσης του κινδύνου.

Για να γίνει κάτι τέτοιο σωστά, θα πρέπει ο χρηματοοικονομικός manager να 

προσδιορίσει τα πιθανά μελλοντικά σενάρια, να δει πώς αυτά θα επηρεάσουν τις 

χρηματορροές της επιχείρησης και να αντιστοιχίσει μια πιθανότητα σε καθένα 

απ’αυτά. Επιπλέον θα πρέπει να βρει άλλες πιθανές πηγές μετρητών, εκτός από τις 

χρηματορροές που προέρχονται από την λειτουργία της επιχείρησης. Τέτοιες πηγές 

μπορεί να είναι λογαριασμοί πληρωτέοι που μπορεί να πληρωθούν αργότερα, έξοδα 

που μπορούν να περικοπούν και περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να πουληθούν. 

Στο τέλος, ο χρηματοοικονομικός manager έχει στη διάθεσή του τις χρηματορροές
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για το κάθε σενάριο και μπορεί να δει εαν ένα συγκεκριμένο σενάριο εκθέτει την 

επιχείρηση σε ένα υπερβολικό επίπεδο κινδύνου.

Ένας χρήσιμος τρόπος για να αρχίσει κάποιος αυτή την ανάλυση είναι να 

αρχίσει με την μελέτη του χειρότερου σεναρίου. Αυτό μπορεί να αφορά είτε μια 

γενικότερη ύφεση της οικονομίας, είτε κάποιες αντίξοες συνθήκες για την 

συγκεκριμένη επιχείρηση.
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5.7 ΜΕΘΟΔ ΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ Υ ΚΙΝΑ ΥΝΟ Υ

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι με τις οποίες μια επιχείρηση μπορεί να ελαττώσει 

τον συνολικό της κίνδυνο, αν και μερικές κοστίζουν λιγότερο από κάποιες άλλες. Η 

διοίκηση επομένως έχει κίνητρα για να επιλέξει προσεκτικά την πιο αποτελεσματική 

από άποψη κέρδους μέθοδο χειρισμού του συνολικού κινδύνου.

Οι μέθοδοι διαχείρισης του επιχειρηματικού κινδύνου χωρίζονται σε δυο 

βασικές κατηγορίες: τις «οικονομικές» και τις «πραγματικές» (Shapiro, 1985).

Στις «οικονομικές» περιλαμβάνονται οι εξής:

-Περιορισμός της αναλογίας μετοχικού κεφαλαίου και δανειοδότησης. 

Περιορίζοντας το ύψος της δανειοδότησης η εταιρία περιορίζει τον βαθμό 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης και επομένως περιορίζει την πιθανότητα οικονομικής 

δυσπραγίας και χρεωκοπίας.

Το γεγονός ότι ελάχιστες εταιρίες έχουν αποκλειστικά μετοχικό κεφάλαιο 

δείχνει ότι η μέθοδος αυτή έχει κάποιο κόστος. Συγκεκριμένα, επειδή οι πληρωμές 

των τόκων αφαιρούνται από το εισόδημα προ φόρου, ενώ τα μερίσματα μοιράζονται 

από το εισόδημα μετά φόρου, η δανειοδότηση μπορεί να είναι μια λιγότερο ακριβή 

πηγή χρηματοδότησης, τουλάχιστον μέχρις ενός σημείου.

-Αγοραπωλησία συμβολαίων futures και forwards. Τα συμβόλαια αυτά 

εκτελούνται σε μια συγκεκριμένη μελλοντική χρονική στιγμή, αφορούν μια 

συγκεκριμένη ποσότητα κάποιου προϊόντος με τιμή που έχει καθοριστεί τη στιγμή 

που συνάφθηκε το συμβόλαιο. Με τα συμβόλαια αυτά μια εταιρία μπορεί να 

«κλειδώσει» τα μελλοντικά της έξοδα ή την πρόσοδο από τις πωλήσεις της.

Το κόστος των συμβολαίων αυτών είναι το κόστος εκτέλεσης της 

συναλλαγής. Στην περίπτωση των συμβολαίων forward το κόστος είναι η διαφορά 

ανάμεσα στην τιμή προσφοράς και ζήτησης. Σ’ένα συμβόλαιο futures είναι το κόστος 

ευκαιρίας του περιθωρίου συν τις εμπορικές προμήθειες. Σε μια μεγάλη, ενεργή και 

καλά οργανωμένη αγορά, όπως η αγορά ξένου συναλλάγματος αυτά τα κόστη είναι 

μικρά, μ’άλλα λόγια η καθαρά παρούσα αξία των συμβολαίων αυτών που κλείνονται 

σε μια τέτοια αγορά είναι σχεδόν μηδενική. Τα οφέλη όμως για την επιχείρηση 

μπορεί να είναι σημαντικά.
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-Αγορά ασφάλισης. Το κακό με την μέθοδο αυτή, είναι ότι τα επιτόκια 

ασφάλισης είναι πολύ υψηλά γιατί περιέχουν ασφάλιστρα, ώστε να καλύψουν τις 

ενδεχόμενες ζημίες. Βέβαια η αγορά ασφάλισης δημιουργεί την εικόνα στους 

πιστωτές της εταιρίας, ότι οι επενδυτικές αποφάσεις της επιχείρησης στοχεύουν προς 

την μεγιστοποίηση της αξίας της.

Στις πραγματικές μεθόδους περιλαμβάνονται οι εξής:

-Αποφυγή σχεδίων υψηλού κινδύνου. Ο πιο απλός τρόπος διαχείρισης του 

κινδύνου είναι η αποφυγή του, κάτι όμως που κρύβει δυνητικά υψηλό κόστος 

ευκαιρίας. Το ζήτημα είναι ο βαθμός κινδύνου, τον οποίο μια εταιρία είναι 

διατεθειμένη να αναλάβει και η απόδοση που απαιτεί σε αντάλλαγμα. Μια πολιτική 

αποφυγής επικίνδυνων επενδύσεων αγνοεί την δυνατότητα υψηλών αποδόσεων. 

Αλλά οι επιχειρήσεις πρέπει να αναλαμβάνουν κινδύνους, αρκεί βέβαια αυτοί να 

αναγνωρίζονται, να αντιμετωπίζονται έξυπνα και να αντισταθμίζονται μέσω 

κατάλληλων αποδόσεων.

Κατά την αξιολόγηση μιας επένδυσης θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι 

ένα σχέδιο που προσθέτει υπερβολικό κίνδυνο στο συνολικό χαρτοφυλάκιο της 

επιχείρησης μπορεί να προκαλέσει οικονομικά προβλήματα και να θέσει σε κίνδυνο 

όλες τις δραστηριότητές της.

Ένας τρόπος για να προστατευτεί η εταιρία είναι να επιλέξει επενδύσεις με 

χρηματορροές που είναι αρνητικά συσχετισμένες μεταξύ τους, ώστε να αντισταθμίσει 

και να εξασφαλίσει τις χρηματορροές των άλλων επενδύσεων. Αντίστροφα, οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να αποφεύγουν να διαλέγουν επενδύσεις με υψηλά 

συσχετισμένες μεταξύ τους αποδόσεις γιατί αυξάνεται έτσι η πιθανότητα χρεωκοπίας. 

Αυτή η στρατηγική δεν είναι χωρίς κόστος, μιας και απαιτεί δραστηριοποίηση σε 

κάποια άγνωστη για την εταιρία περιοχή, κάτι που αυξάνει την πιθανότητα ότι η 

επιλεγείσα επένδυση μπορεί να έχει αρνητική καθαρή παρούσα αξία, εάν την 

εξετάσουμε μόνη της. Εάν όμως την δούμε σε σχέση με την μείωση του κινδύνου 

στις χρηματορροές των άλλων επενδύσεων της εταιρίας, τότε μπορεί να έχει θετική 

καθαρή παρούσα αξία.

-Υιοθέτηση παραγωγικών μεθόδων που μειώνουν τον βαθμό λειτουργικής 

μόχλευσης γιατί τότε μειώνεται ο λόγος των σταθερών προς τα μεταβλητά έξοδα.
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-Εγκατάλειψη υπαρχόντων προϊόντων υψηλού κινδύνου και επιλογή 

επενδύσεων που οδηγούν σε εσωτερική διαφοροποίηση.

Κατά την επιλογή των τεχνικών μείωσης του κινδύνου η επιχείρηση θα 

πρέπει να επωφελείται από κάθε ευκαιρία να μειώσει τον κίνδυνο με μηδενικό 

κόστος. Το βέλτιστο επίπεδο κινδύνου για μια εταιρία βρίσκεται στο σημείο που το 

κόστος μείωσης κατά μια μονάδα κινδύνου ισούται με το όφελος από την μείωση 

αυτή. Παρόλα αυτά, η εταιρία θα πρέπει να έχει πάντα υπόψη της ότι η μείωση 

κάποιας μορφής κινδύνου μπορεί να εισάγει κάποια άλλη μορφή κινδύνου.

Διαχείριση Συνολικού Κινδύνου

Με τον όρο διαχείριση συνολικού κινδύνου, αναφερόμαστε στην 

παρακολούθηση του συνολικού κινδύνου της αγοράς της επιχείρησης. Ο κίνδυνος 

αυτός προσπαθεί να ενσωματώσει τα ακραία και απρόβλεπτα γεγονότα, αλλά αυτό 

είναι μια δύσκολη διαδικασία από τη στιγμή που δεν υπάρχουν καλά προσδιορισμένες 

αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες.

Γενικά, μηδενική έκθεση στον κίνδυνο δεν σημαίνει και μηδενικός κίνδυνος, 

γιατί υπάρχουν κίνδυνοι που συνδέονται με το ύψος των αποθεμάτων. Αυτό 

συμβαίνει γιατί τα αποθέματα υπόκεινται σε λάθος αντιστάθμισης, και η ακρίβεια με 

την οποία αυτό υπολογίζεται, εξαρτάται από την μέθοδο αντιστάθμισης που 

χρησιμοποιείται. Ακόμη και ένα μικρό λάθος αντιστάθμισης στα αποθέματα μπορεί 

να οδηγήσει σε σημαντικό κίνδυνο.

Ένας άλλος κίνδυνος, ο οποίος είναι ακόμη πιο δύσκολο να προσδιοριστεί 

είναι ο κίνδυνος που είναι τόσο μεγαλύτερος, όσο μεγαλύτερο είναι το απόθεμα. Ο 

κίνδυνος αυτός μπορεί να οφείλεται σε πιστωτικό κίνδυνο, σε λειτουργικά 

προβλήματα, μια ξαφνική ρευστοποίηση κ.λ.π. Αυτοί οι κίνδυνοι δεν είναι εύκολα 

μετρήσιμοι και μπορεί να εμφανιστούν χωρίς προειδοποίηση.
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Οι αγορές δεν είναι «κανονικές»

Εαν κατά την μελέτη της αγοράς δεν λάβουμε υπόψη μας τις 

ακρότατες τιμές (outliers), υπάρχει περίπτωση να υποτιμήσουμε τον κίνδυνο. 

Συνήθως οι αναλυτές αποκλείουν από την ανάλυση αυτά τα σημεία, αλλά ο 

διαχειριστής κινδύνου θα ήταν καλύτερα να ασχοληθεί μ’αυτά τα σημεία, γιατί αυτά 

προσφέρουν πολύτιμη πληροφόρηση.

Οι συσχετίσεις μεταξύ των αγορών κατά τη διάρκεια των γεγονότων της 

αγοράς αυξάνουν δραματικά.

Οι συσχετίσεις αυτές αντανακλούν τη σχέση ανάμεσα στις αγορές 

κατά τη διάρκεια των ημερήσιων κινήσεων σε ένα περιβάλλον κανονικής αγοράς. 

Δίνουν λοιπόν μια εικόνα της δομής της εσωτερικής αγοράς για τις περιπτώσεις που 

δεν συμβαίνει κάποιο ακραίο φαινόμενο. Όταν όμως συμβεί κάποιο απρόβλεπτο 

φαινόμενο, η συσχέτιση μπορεί να αλλάξει, τόσο η τιμή της, όσο και το πρόσημό της. 

Έτσι, επειδή τα ιστορικά στοιχεία έχουν λίγη χρησιμότητα στις περιόδους κρίσης, οι 

οποίες και ενδιαφέρουν στην εκτίμηση του συνολικού κινδύνου, χρειαζόμαστε 

εναλλακτικά εργαλεία. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι η ανάλυση σεναρίων, η οποία 

εξετάζει μια συγκεκριμένη κατάσταση της αγοράς και τα αποτελέσματά της. Η 

έκθεση της εταιρίας σ’αυτή την κατάσταση και τα αποτελέσματά της δείχνουν την 

ευαισθησία της εταιρίας απέναντι στα γεγονότα της αγοράς.

Γενικά, ο μεγαλύτερος κίνδυνος αγοράς που αντιμετωπίζει η εταιρία είναι ο 

κίνδυνος που είναι απρόβλεπτος, γι’αυτό και τα στελέχη θα πρέπει εκεί να 

επικεντρώνουν την προσπάθεια και το ενδιαφέρον τους. Αυτό είναι κάτι που μπορεί 

να επιτευχθεί με δομές οργανώσεων που να επιτρέπουν την ροή πληροφορίας, να 

δίνουν κίνητρα στα στελέχη, να επιτρέπουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων 

τμημάτων της εταιρίας και να δίνουν την ελευθερία στα στελέχη να αναπτύσσουν 

πρωτοβουλίες, εφόσον βέβαια έχουν τις απαραίτητες γνώσεις.

Ένα πλαίσιο για την διαχείριση κινδύνου

Τα τελευταία χρόνια γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρο στα στελέχη, ότι 

υπάρχουν κίνδυνοι πέρα από τον έλεγχό τους, όπως επιτόκια συναλλάγματος, 

αποδόσεις, τιμές προϊόντων που μπορούν να έχουν αποσταθεροποιητική επίδραση
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στην λειτουργία της εταιρίας. Ένας τρόπος προστασίας από αυτούς τους κινδύνους 

είναι η χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων, όπως futures, forwards, options και 

swaps. Η χρήση αυτών των παραγώγων μπορεί να γίναι επικίνδυνη, εαν δεν υπάρχουν 

καλά καθορισμένοι στόχοι διαχείρισης κινδύνου και εαν η επιλογή τους δεν ταιριάζει 

καλά με τις στρατηγικές της επιχείρησης. Κανονικά θα πρέπει να πληρούνται 3 

προϋποθέσεις (Froot, 1994):

-Το κλειδί για να δημιουργήσουμε αξία στην επιχείρηση, είναι να κάνουμε 

καλές επενδύσεις.

-Το κλειδί για να κάνουμε καλές επενδύσεις, είναι να δημιουργήσουμε αρκετά 

εσωτερικά κεφάλαια για να τις χρηματοδοτήσουμε.

-Οι χρηματορροές που σχετίζονται με την επένδυση μπορούν να ανακοπούν 

από εξωτερικούς παράγοντες, όπως επιτόκια συναλλάγματος, οι τιμές των προϊόντων, 

τα πιστωτικά επιτόκια και να ανακόψουν την δυνατότητα της επιχείρησης για 

επενδύσεις.

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τα Στελέχη

• Εταιρίες στον ίδιο βιομηχανικό κλάδο δεν πρέπει απαραίτητα να υιοθετήσουν την 

ίδια στρατηγική αντιστάθμισης.

• Οι εταιρίες μπορούν να ωφεληθούν από την διαχείριση κινδύνου, ακόμη και αν 

δεν έχουν μεγάλες επενδύσεις σε κτήρια και εξοπλισμό.

• Ακόμη και εταιρίες με συντηρητική κεφαλαιακή δομή (όχι χρέη, πολλά μετρητά), 

μπορούν να επωφεληθούν από την αντιστάθμιση.

• Οι πολυεθνικές εταιρίες πρέπει να αναγνωρίσουν ότι ο συναλλαγματικός 

κίνδυνος δεν επηρεάζει μόνο τις χρηματορροές, αλλά και τις δυνατότητες 

επένδυσης.

• Οι εταιρίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις μεθόδους αντιστάθμισης των 

ανταγωνιστών τους.

• Η επιλογή συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών παραγώγων δεν πρέπει να 

ανατίθεται μόνο στα εξειδικευμένα οικονομικά στελέχη (Froot, 1994).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η πρόοδος της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια, συνοδεύεται από έναν 

αυξημένο αριθμό κινδύνων και αποτυχιών. Έτσι, ο κίνδυνος αποτελεί ένα θέμα 

έντονου ενδιαφέροντος. Παρακάτω, θα εξετάσουμε τον κίνδυνο από την άποψη των 

συστημάτων, υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων, σε 

αντιδιαστολή με τις αναλυτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην αποτίμηση του 

κινδύνου («Application of systems thinking to risk management: a review of the 

literature», 1995).

Θα εξετάσουμε κριτικά τις πιο καταξιωμένες και συχνά αναφερόμενες στη 

βιβλιογραφία μεθόδους και θα τις εξετάσουμε σε σχέση με τις συστημικές τους 

ιδιότητες. Τέλος, θα εξεταστεί σύντομα μια “προσέγγιση των συστημάτων στην 

αποτυχία” και θα προταθεί η χρήση της μεθόδου αυτής σαν ένα πολύτιμο εργαλείο 

για τον διαχειριστή του συστήματος.

6.1 Η αναλυτική μέθοδος

Η έννοια της ανάλυσης είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει τρία στάδια:

1. αναγνώριση των σημείων που πρέπει να γίνουν κατανοητά

2. προσπάθεια κατανόησης της συμπεριφοράς των τμημάτων εξετάζοντάς τα χωριστά

3. προσπάθεια ώστε από την κατανόηση των επιμέρους τμημάτων να επιτύχουμε την 

κατανόηση του όλου.

Αυτή η μηχανιστική προσέγγιση της επίλυσης του προβλήματος υποστηρίζει 

τις περισσότερες μεθόδους αποτίμησης του κινδύνου. Παρόλα αυτά, όπως δείχνει η 

ιστορία, αποτυχίες εξακολουθούν να συμβαίνουν προερχόμενες κυρίως από την 

σύνθετη και “άρρωστη” δομή των κοινωνικο-τεχνικών συστημάτων.
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6.2 Συστημική Θεώρηση

Τα τελευταία χρόνια η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε σαν εναλλακτική της 

μηχανιστικής σκέψης. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε τέσσερεις ιδέες σαν 

χαρακτηριστικά του συστήματος:

1. ανάδυση προβλημάτων

2. ιεραρχία

3. επικοινωνία

4. έλεγχος

Ο Checkland ορίζει ένα σύστημα σαν: “ένα σύνολο στοιχείων που συνδέονται 

μεταξύ τους σχηματίζοντας ένα όλο, το οποίο επιδεικνύει ιδιότητες που είναι ιδιότητες 

του όλου περισσότερο παρά ιδιότητες των συστατικών τμημάτων του. ”

Αυτή είναι μια ολιστική προσέγγιση που αντιμετωπίζει τα προβλήματα 

εξετάζοντας το περιβάλλον του συστήματος, μέσα στο οποίο αυτά συμβαίνουν.

6.3 Η διαδικασία αποτίμησης του κινδύνου

Η έννοια της πιθανότητας είναι θεμελιώδης στην αποτίμηση του κινδύνου και 

η χρήση στατιστικών βάσεων δεδομένων είναι πλέον προαπαιτούμενη.

Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι η διαδικασία 

αποτίμησης του κινδύνου συνήθως χωρίζεται σε τρία στάδια:

1. αναγνώριση του κινδύνου

2. εκτίμηση του κινδύνου

3. υπολογισμός του κινδύνου

136



6.3.1 Αποτυχία και Ανάλυση Αποτελεσμάτων (Failure mode and effects analysis)

Αυτή η μέθοδος είναι ουσιαστικά ένα συστηματικό brainstorming (σύσκεψη 

για ανταλλαγή ιδεών) που έχει σαν στόχο να βρει, τί μπορεί να πάει λάθος με ένα 

σύστημα ή μια διαδικασία. Για να είναι αποτελεσματική, απαιτεί εξειδικευμένη 

γνώση του υπό ανάλυση συστήματος.

Η τεχνική αυτή συνίσταται στην καταγραφή για το κάθε στοιχείο του 

συστήματος όλων των πιθανών μορφών αποτυχίας, καθώς και την επίδρασή τους στο 

υπόλοιπο σύστημα. Τα πιο συνηθισμένα βήματα είναι:

• προσδιορισμός των στοιχείων

• λειτουργία

• είδος αποτυχίας και αιτία

• συχνότητα αποτυχίας

• αποτελέσματα αποτυχίας

• ανίχνευση

• διορθωτικές μετρήσεις

• σοβαρότητα

Η πιθανότητα κάθε μορφής αποτυχίας μπορεί να ταξινομηθεί με τη χρήση 

τεσσάρων βαθμών σοβαρότητας και πέντε επιπέδων συχνότητας εμφάνισης, που 

περιγράφονται παρακάτω:

(1) Σοβαρότητα: καταστροφικό, κρίσιμο, οριακό, αμελητέο.

(2) Επίπεδα: συχνό, λογικά πιθανό, περιστασιακό, απομακρυσμένο, εξαιρετικά 

απίθανο.

Η βασική ιδέα στη μέθοδο αυτή, είναι να καταστήσουμε το σύστημα ικανό να 

αναλυθεί, σπάζοντάς το στα συστατικά μέρη του. Όμως, τα περισσότερα συστήματα
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είναι τόσο σύνθετα, που οι αναλυτές προσπαθούν να περιορίσουν τα είδη του 

κινδύνου, με τα οποία θα ασχοληθούν. Έτσι, μπορεί να μην ανακαλυφθούν κάποιοι 

σημαντικοί παράγοντες κινδύνου του συστήματος.

Ένα άλλο μειονέκτημα της μεθόδου αυτής, είναι ότι το κάθε στοιχείο του 

συστήματος εξετάζεται μόνο του, με αποτέλεσμα να παραβλέπονται οι 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων στοιχείων του συστήματος, καθώς και οι 

κίνδυνοι που αυτές συνεπάγονται. Έτσι, ενώ αυτή η μέθοδος παρέχει μια ποιοτική 

επισκόπηση, δεν καταφέρνει να εντοπίσει ικανοποιητικά όλους τους πιθανούς 

κινδύνους.

6.3.2 Ανάλυση δένδρου γεγονότων και λαθών

Η μέθοδος αυτή ουσιαστικά είναι μια ανάλυση αιτίου-αποτελέσματος, που 

επιτρέπει τον προσδιορισμό ανεπιθύμητων γεγονότων. Προϋποθέτει όμως, ότι ο 

αναλυτής έχει πολύ καλή γνώση του συστήματος, της διαδικασίας αιτίου- 

αποτελέσματος, και όλων των πιθανών ειδών αποτυχίας. Εαν και η μέθοδος είναι 

σχεδιασμένη να δίνει ποιοτική επισκόπηση του συστήματος, μπορεί να 

ποσοτικοποιηθεί, ώστε να δώσει πιθανότητες για τα γεγονότα.

Οι αποτυχίες σπάνια έχουν μια και μόνη αιτία. Συνήθως, αλυσίδες γεγονότων 

συνδυάζονται για να καταλήξουν σε καταστροφή. Παρόλα αυτά, η μέθοδος θεωρεί 

ότι, το κάθε κλαδί του δέντρου περιλαμβάνει αμοιβαία αποκλειόμενα γεγονότα, τα 

οποία είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Έτσι, και αυτή η μέθοδος αποτυγχάνει στο να 

προσδιορίσει συνηθισμένες μορφές αποτυχίας, και εκτός αυτού περιλαμβάνει ένα 

μεγάλο ποσοστό προσωπικής κρίσης. Το μοντέλο αυτό παρέχει πολύτιμη πληροφορία 

για τη λογική των διαδικασιών, αλλά αποτυγχάνει στο να προσδιορίσει αναδυόμενες 

ιδιότητες που προκύπτουν από όλο το σύστημα.

6.3.3 Μελέτη κινδύνου και λειτουργικότητας (Hazard and operability study)

Μια μελέτη κινδύνου και λειτουργικότητας είναι μια τεχνική brainstorming 

που χρησιμοποιεί όρους όπως “καμία”, “περισσότερο από”, “λιγότερο από”, “άλλο”

138



για να προσδιορίσει τους κινδύνους. Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε για την 

ανακάλυψη κινδύνων και προβλημάτων λειτουργικότητας κατά το σχεδίασμά ή τον 

επανασχεδιασμό των συστημάτων. Χρησιμοποιείται κύρια στις πετρελαιοβιομηχανίες 

και στις χημικές βιομηχανίες και εφαρμόζεται μέσω διαγραμμάτων.

Η μέθοδος θεωρεί ότι οι αναλυτές έχουν πλήρη και λεπτομερή γνώση του 

συστήματος και των διαδικασιών, δεν είναι επομένως κατάλληλη για τη συμμετοχή 

“νέων μυαλών” στη διαδικασία. Τα βασικότερα όμως μειονεκτήματά της είναι η 

αδυναμία της να αντιμετωπίσει τα ανθρώπινα λάθη και ακόμη, επειδή τα στοιχεία 

θεωρούνται ένα προς ένα, μπορεί να χαθεί η αλληλεξάρτηση μεταξύ των διαφόρων 

στοιχείων και να αποτύχει στην ανίχνευση των ιδιοτήτων του όλου συστήματος.

6.3.4 Ανάλυση Κόστους-Ωφέλειας και Κινδύνου-Ωφέλειας (cost- benefit and risk- 

benefit analysis)

Μια από τις πιο ανεπτυγμένες τεχνικές για την αποτίμηση του κινδύνου είναι 

η ανάλυση κόστους-ωφέλειας, η οποία χρησιμοποιείται για την εκτίμηση και τον 

υπολογισμό του κινδύνου. Η βασική ιδέα είναι ότι, οι διάφορες εναλλακτικές λύσεις 

μπορούν να επιλεγούν συγκρίνοντας συστηματικά τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα, που μπορούν να προκύψουν από τις εκτιμημένες συνέπειες μιας 

επιλογής. Βέβαια, η μέθοδος προϋποθέτει ότι υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές 

επιλογές.

Η τεχνική εξετάζει τον ισολογισμό των αναμενόμενων κερδών σε σχέση με τα 

αναμενόμενα κόστη ή με αντίξοα αποτελέσματα, δίνοντας σε κάθε ένα από αυτά τα 

μεγέθη μια χρηματική αξία. Το βασικό κριτήριο απόφασης είναι η καθαρά παρούσα 

αξία.

Η ιδέα που υπάρχει πίσω από την ανάλυση κινδύνου-ωφέλειας, είναι ότι τα 

αναμενόμενα οφέλη από την προτεινόμενη τεχνολογία ή δραστηριότητα αποτιμώνται 

σε σχέση με τους αναμενόμενους κινδύνους. Η μέθοδος θεωρεί ότι τα άτομα είναι 

διατεθειμένα να αναλάβουν αυξημένους κινδύνους (μέχρι ένα ορισμένο σημείο), 

προσδοκώντας ανάλογο όφελος.
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Υπάρχουν πολλοί περιορισμοί στις μεθόδους αυτές που περιλαμβάνουν τα εξής:

• οι αντίξοες συνθήκες πρέπει να εντοπιστούν εκ των προτέρων

• απαιτούνται δεδομένα για τις πιθανότητες των γεγονότων

• οι αποφάσεις βασίζονται συχνά σε εκτιμήσεις της αξίας

• προκατειλημένοι αναλυτές μπορούν να οδηγήσουν τους υπολογισμούς τους προς 

την κατεύθυνση ενός προκαθορισμένου αποτελέσματος

• δεν περιλαμβάνεται εμπλοκή ανθρώπινου λάθους

• δίνεται λίγη προσοχή στις αβεβαιότητες

• δεν λαμβάνεται υπόψη το πλαίσιο των κινδύνων

Για όλους αυτούς τους λόγους, οι μέθοδοι αυτές αν και είναι χρήσιμα 

εργαλεία ποσοτικοποίησης του κινδύνου, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν σαν 

ολιστικές.

6.3.5 Ανάλυση Ευαισθησίας

Η ανάλυση ευαισθησίας χρησιμοποιείται για να καταδείξει την ευρρωστία των 

γενικών αποτελεσμάτων της ανάλυσης.

Η διαδικασία αυτή βασίζεται συνήθως σε ένα μοντέλο λογιστικού φύλλου και 

περιλαμβάνει μια σειρά από ερωτήσεις “τι θα γίνει εαν??” (what if), δίνοντας μια 

ποσοστιαία αλλαγή σε κάθε παράμετρο-κλειδί (σε μια κάθε φορά), έτσι ώστε 

σημαντικές και ασήμαντες μεταβλητές να μπορούν να προσδιοριστούν.

Η μέθοδος αυτή περιορίζεται από το χρόνο, την προσπάθεια και τη φαντασία, 

κάτι που οδηγεί σε συστηματική υπεραπλούστευση των προβλημάτων και εξαίρεση 

πολλών παραδοχών. (Ακόμη, η μέθοδος δεν μπορεί να δώσει ετυμηγορία σε 

σημαντικές ηθικές ερωτήσεις που προκύπτουν από πολλές αποφάσεις).
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6.3.6 Προσομοίωση Monte Carlo

Η τεχνική Monte Carlo μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μειώσει τη 

στατιστική διακύμανση. Οι κατανομές πιθανότητας των σχετικών μεταβλητών 

εισάγονται σε έναν υπολογιστή και ένα πρόγραμμα προσομοίωσης επιλέγει τιμές για 

την κάθε μεταβλητή βασισμένο στην πιθανότητα να συμβούν.

6.3.7 Έμπειρα Συστήματα (expert systems)

Τα έμπειρα συστήματα είναι μοντέλα υπολογιστών, τα οποία χρησιμοποιούν 

τεχνητή νοημοσύνη, για να μιμηθούν τη διαδικασία ανάλυσης ενός ειδικού. 

Περιλαμβάνουν δεδομένα και κανόνες, που πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς. Μέσω 

ενός τυπικού συστήματος διαλόγου μπορούν να τεθούν ερωτήσεις στον υπολογιστή, 

έτσι όπως θα συνέβαινε και με έναν ειδικό.

Παρόλα αυτά, οι γνώμες των ειδικών υποφέρουν από τις παρακάτω αδυναμίες:

• οι ειδικοί μπορεί να διαφέρουν στις κρίσεις τους για ασφάλεια

• οι ειδικοί μπορεί να επηρεάζονται από πολιτικές δυνάμεις

• τα εμπειρικά δεδομένα δείχνουν ότι οι ειδικοί και οι απλοί άνθρωποι έχουν αρκετά 

διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με την επικινδυνότητα των διαφόρων 

τεχνολογιών

• η κρίση των ειδικών υπόκειται σε μεροληψία

• είναι δύσκολη η μεταφορά ενός συμπεράσματος από ένα πλαίσιο σε ένα άλλο.

Τα έμπειρα συστήματα παρουσιάζουν συνήθως την πληροφορία με μια 

απλοποιημένη, μονοδιάστατη μορφή. Αυτό συχνά αποκρύπτει την πολυπλοκότητα 

του υπό εξέταση ζητήματος.
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6.4 Αποτίμηση του κινδύνου και χρήση τεχνικών

6.4.1 Πιθανότητα και οπτική γωνία

Η έννοια της πιθανότητας μπορεί να ειδωθεί από δύο οπτικές γωνίες. Η 

αντικειμενική κλασική άποψη αντιμετωπίζει τον κίνδυνο σαν μια μετρήσιμη ιδιότητα 

του φυσικού κόσμου, και επομένως η αποτίμηση του κινδύνου από έναν αναλυτή που 

υιοθετεί αυτή τη μέθοδο βασίζεται σε μεθόδους που χρησιμοποιούν την κλασική 

θεωρία των πιθανοτήτων και της στατιστικής. Αυτή η άποψη, θεωρεί ότι οι 

πιθανότητες είναι πραγματικές ιδιότητες των πραγματικών φυσικών συστημάτων και 

απαιτεί η τιμή των μεταβλητών να υπολογίζεται βασισμένη αποκλειστικά στα 

διαθέσιμα δεδομένα.

Από την άλλη μεριά, η υποκειμενική άποψη αντιμετωπίζει τον κίνδυνο σαν 

ένα προϊόν αντιλήψεων, άποψη που συνδέεται με την διατύπωση του μαθηματικού 

Thomas Bayes ότι “η πιθανότητα είναι ένας αριθμός που εκφράζει το επίπεδο γνώσης 

ή το βαθμό πίστης και που εξαρτάται από την πληροφορία, την εμπειρία και τις θεωρίες 

του ατόμου που την υπολογίζει ”. Αυτή η προσέγγιση απαιτεί πληροφορία (όπως 

πιθανές τιμές των παραμέτρων), η οποία δεν συνδέεται με τα διαθέσιμα δεδομένα.

Τα αποτελέσματα της αποτίμησης χρησιμοποιώντας την κλασική θεωρία 

εξαρτώνται από το πόσο καλά μπορούν να ταιριάζουν οι βασικές μαθηματικές ιδέες 

και ο “πραγματικός κόσμος”. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικές καταστάσεις συχνά 

τροποποιούνται για να ταιριάζουν στα μαθηματικά μοντέλα. Τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν χρησιμοποιώντας την υποκειμενική άποψη διαφέρουν ανάλογα με την 

πληροφόρηση και τις παραδοχές του αναλυτή: διαφορετικοί αναλυτές δίνουν συχνά 

διαφορετικές απαντήσεις για το ίδιο πρόβλημα.

Για το λόγο αυτό, το αποτέλεσμα της αποτίμησης του κινδύνου εζαρτάται από 

την προσέγγιση που χρησιμοποιείται και από την αντίληψη που έχει ο αναλυτής για 

τον κόσμο.
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6.4.2 Σχετικές έννοιες και θεωρίες

6.4.2.1 Αποτυχία βασισμένη σε κοινά αίτια (common mode and common cause 

failures)

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία δεν υπάρχει μια γενικά αποδεκτή μέθοδος 

αντιμετώπισης των αποτυχιών ενός συστήματος που προκαλούνται από εξωτερικούς 

παράγοντες ή από αδυναμίες τμημάτων του.

Μια μέθοδος για την εξέταση των φυσικών, περιβαλλοντικών και 

διαδικαστικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των συστημάτων και των στοιχείων τους 

έχει προταθεί από τον Bell. Παρόλα αυτά, η μέθοδος δεν εγγυάται την αντιμετώπιση 

κάθε επίδρασης ή του συνδυασμού των πρωταρχικών γεγονότων.

6.4.2.2 Πολιτισμική Θεωρία (cultural theory)

Η πολιτισμική θεωρία του κινδύνου βασίζεται στην πρωτοποριακή δουλειά 

των Douglas και Wildavski, οι οποίοι προώθησαν την ιδέα ότι, η επιλογή του 

κινδύνου διαμορφώνεται από πολιτισμικούς παράγοντες και αντανακλά τις ηθικές, 

πολιτικές και οικονομικές τοποθετήσεις των ατόμων. Έτσι, τα άτομα επιλέγουν 

μεταξύ της αποφυγής του κινδύνου ή της αποδοχής του κινδύνου, επιλέγοντας 

στρατηγικές βάσει του πολιτισμικού και κοινωνικού τους περιβάλλοντος.

Αυτή είναι μια ολιστική θεωρία του κινδύνου, που αναγνωρίζει ότι κάθε 

άτομο έχει τη δική του άποψη για τον κόσμο και ότι αυτή η άποψη επηρεάζει τον 

τρόπο συμπεριφοράς του.
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6.4.2.3 Μια συστημική προσέγγιση των αποτυχιών

Η μέθοδος αυτή έχει σα σκοπό να περιγράψει την αποτυχία και να εξηγήσει 

γιατί συμβαίνει. Παρουσιάζει την κατάσταση αποτυχίας σαν ένα σύστημα, 

συγκρίνοντας αυτό το μοντέλο με το μοντέλο ενός συστήματος που είναι ικανό να 

αναπτύσσει δραστηριότητα χωρίς αποτυχία. Βασιζόμενο στο αποτέλεσμα αυτής της 

πρώτης σύγκρισης, επιλέγονται άλλα μοντέλα, γνωστά ως παραδείγματα (paradigms) 

και τα οποία χρησιμοποιούνται για να εξετάσουν τις κατάλληλες πλευρές της 

κατάστασης. Η επανάληψη είναι ένα βασικό στοιχείο αυτής της προσέγγισης. 

Ανάμεσα στα στοιχεία που εξετάζει η μέθοδος αυτή, είναι ο έλεγχος, η επικοινωνία, 

δένδρα λαθών, λογικά διαγράμματα αξιοπιστίας, συνηθισμένα είδη αποτυχίας, 

διάψοροι ανθρώπινοι παράγοντες.

Η χρήση της μεθόδου αυτής βοηθάει στον προσδιορισμό των πιο 

συνηθισμένων χαρακτηριστικών της αποτυχίας, όπως οι οργανωσιακές 

αναποτελεσματικότητες, μη αποτελεσματικός έλεγχος και επικοινωνία, φτωχή 

αξιοπιστία, παράβλεψη των ανθρωπίνων παραγόντων.

Η μέθοδος χρησιμοποιείται ευρέως σαν βοηθητικό εργαλείο για την 

κατανόηση των αποτυχιών και στη διοίκηση ποιότητας και είναι καλό να 

ενσωματώνεται στη διαδικασία αποτίμησης του κινδύνου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από την ανάλυση που προηγήθηκε στην εργασία αυτή, έγινε σαφές ότι η 

έννοια του κινδύνου είναι ένα μεγάλο θέμα, καθώς ο κίνδυνος εμφανίζεται με 

διάφορες μορφές, σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, πολλές 

φορές με άδηλο τρόπο, αλλά δυστυχώς πάντα με σοβαρές επιπτώσεις.

Η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί νέες αγορές, νέους ανταγωνιστές, νέα 

προϊόντα, και νέες επιχειρηματικές δομές με εκθετικό ρυθμό. Η τεχνολογική πρόοδος 

επιταχύνει επίσης τον ρυθμό ανάπτυξης των επιχειρήσεων και την μεταβλητότητα 

των χρηματοοικονομικών αγορών. Συγχρόνως, μια νέα σχέση μεταξύ του ιδιωτικού 

και του δημόσιου τομέα δημιουργεί αναδιάρθρωση των αγορών και μεγαλύτερη 

απελευθέρωσή τους.

Όλοι οι οργανισμοί δραστηριοποιούνται στην τοποθέτηση κεφαλαίων κάτω 

από συνθήκες υψηλού κινδύνου, στην επιδίωξη εγχειρημάτων που είναι αβέβαια. 

Σ’αυτούς περιλαμβάνονται οικονομικά ιδρύματα, κυβερνητικά σώματα, εταιρίες, 

καθώς και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Όλοι θέτουν στόχους και κατανέμουν τους 

πόρους τους έτσι, ώστε αυτοί να πραγματοποιηθούν. Επειδή όλοι οι οργανισμοί 

αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα στην επίτευξη των στόχων τους, όλοι αντιμετωπίζουν 

κίνδυνο.

Οι μεγάλες απώλειες στον τομέα των χρηματοοικονομικών παραγώγων τα 

τελευταία χρόνια, προκάλεσαν την εστίαση του ενδιαφέροντος στο θέμα της 

μέτρησης του κινδύνου. Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και τα μέλη των διοικητικών 

συμβουλίων έχουν ξεκινήσει να δίνουν στον χρηματοοικονομικό κίνδυνο την 

προσοχή που του αξίζει, έχοντας καταλάβει τη σημασία μιας ακριβούς μέτρησης του 

κινδύνου, που να περιλαμβάνει όλα τα τμήματα και τις δραστηριότητες της 

επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα πλήθος εναλλακτικών 

μεθόδων μέτρησης του κινδύνου, ώστε να κρατούν ενήμερους τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τους μετόχους τους, και να μπορούν να
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βοηθήσουν τα τμήματα διαχείρισης του χαρτοφυλακίου τους να διαχειριστούν με πιο 

εκλεπτυσμένους και αποτελεσματικούς τρόπους τον κίνδυνο.

Παρόλα αυτά, η κάθε μέθοδος έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά 

της, και επομένως μια εταιρία θα πρέπει να διαλέξει προσεκτικά τη μέθοδο μέτρησης 

του κινδύνου, που ταιριάζει καλύτερα στο χαρτοφυλάκιο και στους στόχους της.

Αναμφισβήτητα, η σημερινή εποχή διακατέχεται από την ανάγκη για 

πληροφόρηση και σωστή αξιοποίησή της, προκειμένου οι επιχειρήσεις να είναι σε 

θέση να λάβουν τις κατάλληλες και αποτελεσματικότερες αποφάσεις, που 

σηματοδοτούν τη μελλοντική πορεία του οργανισμού. Οι επενδυτικές αποφάσεις 

λαμβάνονται συνήθως με βάση τα αποτελέσματα της αξιολογήσεως των σχετικών με 

αυτές προτάσεων. Η σημασία των επενδυτικών αποφάσεων για την ευημερία και την 

ανάπτυξη της επιχειρήσεως είναι πολύ μεγάλη λόγω του μεγέθους των κεφαλαιακών 

πόρων, που απαιτούνται για την υλοποίησή τους και των μακροπρόθεσμων 

επιπτώσεων, που οι αποφάσεις αυτές έχουν για το σύνολο της επιχείρησης. Ο 

επιχειρηματίας ή οι επιχειρηματίες παίρνουν αποφάσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν να 

επιτευχθούν οι προκαθορισθέντες στόχοι της επιχείρησης. Υπάρχουν φορές, που μια 

συγκεκριμένη απόφαση εξασφαλίζει την επίτευξη των προκαθορισθέντων στόχων. 

Όμως, οι περισσότερες αποφάσεις πραγματοποιούνται δυστυχώς στο πλαίσιο ενός 

περιβάλλοντος, που κάνει το μέλλον να μην είναι τόσο προβλέψιμο.

Στην εργασία αυτή, μέσα από αναφορές στη διεθνή αρθρογραφία, 

προσπαθήσαμε να δείξουμε ότι, η σημασία της ενσωμάτωσης του κινδύνου ή της 

αβεβαιότητας στις επενδυτικές αποφάσεις, δεν μπορεί να αποδοθεί κατάλληλα από τις 

μεθόδους προσομοίωσης, οι οποίες θεωρούν μια επενδυτική στρατηγική τώρα ή ποτέ, 

με συνέπεια η έκθεση στον κίνδυνο να αποτιμάται στη βάση μιας συμμετρικής 

κανονικής κατανομής. Αυτό συμβαίνει επειδή η αξία της αναμονής δεν υπολογίζεται 

σε τέτοιους υπολογισμούς και κάθε επενδυτική απόφαση βασισμένη σε τέτοιες 

τεχνικές μπορεί να είναι λάθος. Γενικά κάτι που θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα 

στελέχη είναι η σπουδαιότητα της ευελιξίας των επενδυτικών αποφάσεων.

Στη συνέχεια, ασχοληθήκαμε με την κατάρτιση του Προγραμματισμού 

Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων, που αναφέρεται στην διαδικασία της βέλτιστης 

κατανομής των χρηματικών πόρων κάθε επιχείρησης, προκειμένου να επιτευχθούν οι 

οργανωσιακοί στόχοι που έχουν τεθεί, συνεισφέροντας στην αποτελεσματική και 

αποδοτική λειτουργία του οργανισμού. Στην πρακτική του εφαρμογή το επενδυτικό
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πρόγραμμα κάθε επιχείρησης περιλαμβάνει την ενέργεια της αναγνώρισης και της 

αξιολόγησης των εναλλακτικών επενδυτικών ευκαιριών, που παρουσιάζονται στην 

επιχείρηση σε συνδυασμό με την επιλογή, την εφαρμογή και τον έλεγχο των 

αποδοτικότερων κατά την αξιολόγηση επενδύσεων. Στο οργανωσιακό επίπεδο, τα 

κονδύλια του κεφαλαιουχικού προγραμματισμού επιδρούν στην κερδοφορία της 

εταιρείας, μορφοποιούν τον υφιστάμενο κίνδυνο και διαμορφώνουν τις μελλοντικές 

μακροπρόθεσμες προοπτικές επιτυχίας.

Όλες οι έρευνες που παρατέθηκαν στην παραπάνω ανάλυση, αποδεικνύουν τη 

συνεχώς αυξανόμενη χρήση των ποσοτικών τεχνικών κατά την διαδικασία του 

Προγραμματισμού Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων με την εκτίμηση και αξιολόγηση 

του κινδύνου στις επενδυτικές αποφάσεις κάθε επιχείρησης. Τα στελέχη των 

επιχειρήσεων γνωρίζουν ότι, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή μελλοντική 

πορεία των σχεδιαζομένων επενδύσεων αποτελεί ο σωστός προγραμματισμός και η 

κατάλληλη ανάλυση του εκάστοτε επενδυτικού χαρτοφυλακίου που έχουν στη 

διάθεσή τους. Προκειμένου να βελτιωθεί το ποσοστό αποδοχής των μακροπρόθεσμων 

επενδύσεων, οι αναλυτές θα πρέπει να στηρίζονται λιγότερο σε τεχνικές όπως το 

εσωτερικό επιτόκιο απόδοσης, η περίοδος επανείσπραξης και το επιτόκιο της μέσης 

αναμενόμενης απόδοσης και περισσότερο σε τεχνικές που ενέχουν τη μέθοδο της 

καθαράς παρούσας αξίας. Βεβαίως, τα αποτελέσματα του κεφαλαιουχικού 

προγραμματισμού θα πρέπει να αξιολογούνται και με βάση το ανθρώπινο δυναμικό, 

που απασχολείται στον εργασιακό χώρο της επιχείρησης.

Οι τεχνικές ανάλυσης του κινδύνου που εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις, 

προσφέρουν περιορισμένη δυνατότητα ανάλυσης των ποσοτικών προσδιοριστικών 

παραγόντων της επένδυσης και συνήθως αγνοούν την επίδραση των ποιοτικών 

μεταβλητών. Η αποδοτικότητα των επενδύσεων σε καινοτόμες τεχνολογίες 

καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό και από τα πλεονεκτήματα των ποιοτικών παραγόντων. 

Ως παραδείγματα ωφελειών από την εισαγωγή νέας τεχνολογίας στις επενδύσεις 

μπορούν να αναφερθούν η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της 

εταιρίας και η βελτίωση της ποιότητας της διανομής και της εξυπηρέτησης που 

προσφέρεται από την επιχείρηση στους πελάτες της, στοιχεία τα οποία είναι αρκετά 

δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν με κατάλληλο τρόπο.

Η ανάλυση και αξιολόγηση των επενδύσεων αποτελούν ουσιώδεις ενέργειες, 

που θα πρέπει να εξετάζονται από τα αρμόδια στελέχη της επιχείρησης, προκειμένου
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να εξασφαλιστεί η βέλτιστη επιλογή των επενδυτικών προγραμμάτων, που θα 

συνεισφέρουν στη μακρόχρονη επιτυχή πορεία κάθε οργανισμού. Οι επιχειρήσεις 

τείνουν όλο και περισσότερο στην υιοθέτηση και χρήση μεθόδων ποσοτικής 

πληροφόρησης για την επιλογή επενδυτικών σχεδίων. Αυτές οι τεχνικές δεν 

εφαρμόζονται ομοιόμορφα και δεν αποτελούν πάντα όταν χρησιμοποιούνται την 

αποκλειστική βάση για τη λήψη αποφάσεων.

Τεχνικές όπως αυτές της προσομοίωσης και των δένδρων αποφάσεων 

προσφέρουν στους επενδυτικούς αναλυτές τη δυνατότητα μοντελοποίησης ακόμα και 

των πιο σύνθετων και πολύπλοκων επενδυτικών διαδικασιών. Ο εκ των προτέρων 

προσεκτικός προσδιορισμός των ποσοτικών αλλά και των ποιοτικών παραγόντων 

κάθε επένδυσης ενισχύει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία που προσφέρουν οι δύο 

παραπάνω μέθοδοι ανάλυσης κινδύνου. Τα αποτελέσματα κάθε τεχνικής ανάλυσης ή 

ενσωμάτωσης του κινδύνου, θα πρέπει να ερμηνεύονται μέσα στα πλαίσια των 

δυνατοτήτων της επιχείρησης με γνώμονα την εκάστοτε ευελιξία προσαρμογής στις 

απαιτήσεις της αγοράς και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες οικονομικές και πολιτικές 

συνθήκες της χρονικής περιόδου.

Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των τεχνικών ανάλυσης της 

επικινδυνότητας των επενδυτικών σχεδίων αποδεικνύουν ότι, δεν υπάρχει μια και 

μοναδική τεχνική που θα πρέπει να εφαρμόζουν οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές 

για την αξιολόγηση της αβεβαιότητας των επενδύσεων. Αντίθετα, ο συνδυασμός 

διαφόρων μεθόδων αποτελεί την καλύτερη, ορθότερη και αποτελεσματικότερη 

προσέγγιση στη διαδικασία του κεφαλαιουχικού προγραμματισμού. Η επιλογή των 

αποδοτικότερων επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να γίνεται με στόχο τη 

μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης ταυτόχρονα με την ελαχιστοποίηση της 

σχετικής αβεβαιότητας.

Ο σωστός τρόπος λήψης αποφάσεων διασφαλίζεται από την εφαρμογή και 

υιοθέτηση κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών, που ικανοποιούν τα κριτήρια που 

έχουν θέσει από νωρίτερα εκείνα τα στελέχη της επιχείρησης, που είναι 

επιφορτισμένα με το έργο του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού. Η επιλογή των 

επενδύσεων εκείνων, που αυξάνουν τη μετοχική δύναμη της επιχείρησης ταυτόχρονα 

οδηγούν και προς τη μεγιστοποίηση της χρηματοοικονομικής της αξίας.

Η διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου αφορά στην βελτιστοποίηση του 

συνόλου των διαδικασιών κάτω από τις οποίες γίνεται ανάληψη του κινδύνου. Στην

148



εποχή μας αυτό αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα, μιας και οι οργανισμοί εμφανίζουν 

σημαντικές ζημίες εξαιτίας κινδύνων, οι οποίοι δεν λαμβάνονται αρχικά υπόψη. Από 

την εξέταση των περιπτώσεων, όπου προέκυψαν μεγάλες απώλειες από κακή 

επένδυση κεφαλαίων σε χρηματοοικονομικά παράγωγα (futures, options), σε ρέπος 

και σε κρατικά ομολογιακά δάνεια προκύπτουν δύο κοινά χαρακτηριστικά:

• Οι ζημίες προέκυψαν άμεσα από τις ενέργειες ενός και μόνο ατόμου (στελέχους)

• Οι ζημίες θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί μέσω κατάλληλης επίβλεψης

Τέτοιου είδους απώλειες δεν συνέβαιναν παλιότερα. Στο παρελθόν, οι εταιρίες 

χρεωκοπούσαν ή εμφάνιζαν ζημίες, αλλά οι δυνάμεις που προκαλούσαν αυτά τα 

φαινόμενα ήταν μακροσκοπικές, όπως ο ανταγωνισμός, η κακή διαχείριση ή οι 

αντίξοες οικονομικές συνθήκες, δυνάμεις που απομυζούσαν τη ζωτικότητα μιας 

εταιρίας. Σήμερα, ένα άτομο μπορεί να σηκώσει το ακουστικό και να τοποθετήσει 

δισεκατομμύρια σε κεφάλαια υψηλού κινδύνου. Αυτό είναι κάτι καινούριο.

Ο κίνδυνος δεν προέρχεται μόνο από τα χρηματοοικονομικά παράγωγα. 

Προέρχεται από τις πολλές πηγές μόχλευσης που είναι διαθέσιμες σήμερα. Αυτές 

περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικά παράγωγα, ρέπος, κρατικά ομολογιακά δάνεια, 

χρεόγραφα. Αυτά τα εργαλεία έχουν αυξημένη δυνατότητα ρευστοποίησης στις 

αγορές και δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να διαχειριστούν αποτελεσματικά 

την έκθεσή τους σε πολλά είδη κινδύνων. Σε λάθος χέρια όμως, μπορούν να 

καταστρέψουν έναν οργανισμό.

Το πρόβλημα δεν είναι τα χρηματοοικονομικά εργαλεία, αλλά τα άτομα που 

τα χειρίζονται. Παρόλο που πολλά απ’αυτά είναι καινούρια, το πρόβλημα τα ατόμων 

που ενεργούν δόλια ή ανεύθυνα, υπήρχε ανέκαθεν. Στο παρελθόν, οι κίνδυνοι δεν 

ενέπιπταν σε διαδικασίες μόχλευσης, με αποτέλεσμα οι απώλειες από τις συναλλαγές 

να είναι περιορισμένες. Μπορεί να κόστιζαν σε ορισμένα άτομα την καριέρα τους, 

αλλά σπάνια αποτελούσαν είδηση. Σήμερα, τα άτομα αναλαμβάνουν τα ίδια είδη 

κινδύνων, αλλά υποβάλοντάς τα σε μόχλευση, οι απώλειες πολλαπλασιάζονται.

Η μόχλευση δεν μεγεθύνει μόνο τον κίνδυνο της αγοράς. Εκτός από τα 

περιθώρια για τα λάθος συμβόλαια, αυξάνονται και άλλοι κίνδυνοι, όπως ο 

πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο λειτουργικός κίνδυνος και ο νομικός 

κίνδυνος. Οι οργανισμοί επικεντρώνονται σε όλους αυτούς τους κινδύνους. Μέσω της
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διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου αναζητούν λύσεις που να καλύπτουν ένα 

μεγάλο εύρος, όχι επειδή το πρόβλημα είναι καινούριο, αλλά επειδή οι συνέπειες της 

αποτυχίας είναι τεράστιες.

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε τη διαφοροποίηση ανάμεσα στη διαχείριση του 

κινδύνου και στην ανάληψη κινδύνου. Η διαχείριση του κινδύνου επιβλέπει και 

εξασφαλίζει την ακεραιότητα της διαδικασίας, με την οποία γίνεται η ανάληψη 

κινδύνων. Για να διατηρηθεί η αντικειμενικότητα, η διαχείριση του κινδύνου δεν 

μπορεί να είναι μέρος της διαδικασίας ανάληψης κινδύνου. Τα άτομα που 

διαχειρίζονται τον κίνδυνο, θα πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητα, από αυτά τα 

οποία είναι υπεύθυνα για την ανάληψη κινδύνου.

Η διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου είναι μια σύνθετη και πολύπλευρη 

διαδικασία, η οποία διαφέρει από τον ένα οργανισμό στον άλλο. Θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται σαν μια συνεχής διαδικασία, η οποία χρειάζεται διαρκή επισκόπηση, 

σχεδίασμά και τροποποίηση, καθώς οι ανάγκες εξελίσσονται.

Τέλος, αναφερθήκαμε στη διαδικασία αποτίμησης του κινδύνου από την μεριά 

των συστημάτων, τα οποία και αποτελούν το φυσικό πλαίσιο εκδήλωσής του. 

Παρουσιάστηκαν έτσι, οι διάφορες μέθοδοι που ακολουθούνται, καταλήγοντας ότι η 

ολιστική αντιμετώπιση των συστημάτων ενδείκνυται περισσότερο από την κλασική 

μηχανιστική αντίληψη που επικρατούσε μέχρι τώρα.

Ακόμη, παρουσιάστηκε η θεωρία που αντιμετωπίζει την κατάσταση αποτυχίας 

σαν ένα σύστημα, συγκρίνοντας αυτό το μοντέλο με το μοντέλο ενός συστήματος, 

που είναι ικανό να αναπτύσσει δραστηριότητα χωρίς αποτυχία. Η χρήση της μεθόδου 

αυτής βοηθάει στον προσδιορισμό των πιο συνηθισμένων χαρακτηριστικών της 

αποτυχίας, όπως οι οργανωσιακές αναποτελεσματικότητες, ο μη αποτελεσματικός 

έλεγχος και η κακή επικοινωνία, η φτωχή αξιοπιστία, και η παράβλεψη των 

ανθρωπίνων παραγόντων. Η μέθοδος αυτή, χρησιμοποιείται ευρέως σαν βοηθητικό 

εργαλείο για την κατανόηση των αποτυχιών και στη διοίκηση ποιότητας και είναι 

καλό να ενσωματώνεται στη διαδικασία αποτίμησης του κινδύνου.
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