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ΣΥΝΟΨΗ

Στο  σύγχρονο  παγκόσμιο  οικονομικό  περιβάλλον  οι  επιχειρήσεις  έχουν 
αποκτήσει  έναν  διαφορετικό  ρόλο  σε  σύγκριση  με  τις  προηγούμενες 
δεκαετίες.  Αποτελούν  οργανικά  τμήματα  της  κοινωνίας  καθόσον 
επηρεάζουν  άλλοτε  σε  μεγαλύτερο  και  άλλοτε  σε  μικρότερο  βαθμό  τη 
λειτουργία  ολόκληρης  της  κοινωνίας.  Οι  σύγχρονες  επιχειρήσεις,  είναι 
οργανισμοί  με   διακριτές  λειτουργίες,  οι  οποίες  συμβάλουν  στη 
βιωσιμότητα, στην ανάπτυξη και δημιουργία ωφελειών για το σύνολο των 
εμπλεκομένων. Ως ωφέλεια ορίζεται η δημιουργούμενη προστιθέμενη αξία 
για  όλους  τους  εμπλεκόμενους,  ήτοι  τους  μετόχους,  τη  διοίκηση,  τα 
στελέχη, τους εργαζόμενους, τους πελάτες – προμηθευτές και το κοινωνικό 
σύνολο.  Η  μέτρηση  της  αξίας  αποτελεί  ένα  ιδιαίτερα  επίκαιρο  ζήτημα, 
δεδομένου ότι  αναπτύχθηκαν πολλές  μέθοδοι  και  μοντέλα  τα  τελευταία 
χρόνια. Η διοίκηση των οργανισμών με σκοπό τη δημιουργία αξίας (Value 
Based Management), αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια, προκειμένου 
να προσδιορισθεί το μέγεθος της δημιουργούμενης αξίας ή η καταστροφή 
αυτής. Η σύνδεση των μεθόδων διοίκησης με τη λογιστική (Book Value) 
και  την  αγοραία  (Market Value)  αξία  ενός  οργανισμού,  καθόσον και  οι 
μηχανισμοί που τις επηρεάζουν αποτελούν το μεγαλύτερο ζητούμενο του 
σύγχρονου μάνατζμεντ.     

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, είναι αναγκασμένες να 
λειτουργήσουν  σε  ένα  παγκοσμιοποιημένο  οικονομικό  περιβάλλον.  Η 
αύξηση  του  βαθμού  διεθνοποίησης  των  αγορών  και  η  αναγωγή  της 
παγκόσμιας  αγοράς  σε  ένα  παγκόσμιο  χωριό,  είχε  ως  συνέπεια  την 
κατάργηση των οικονομικών συνόρων. Η ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας 
και συμπεριφοράς, καθώς και η επικαιροποιημένη εφαρμογή (up to date) 
σύγχρονων  εργαλείων  τακτικής  και  γενικής  στρατηγικής,  αποτελεί  το 
σημαντικότερο σύγχρονο εφόδιο για τις επιχειρήσεις.

Η  πρόσφατη  οικονομική  κρίση,  για  πολλούς,  για  άλλους  οικονομικό 
σκάνδαλο,  καθώς και  η αναμενόμενη (ενδεχομένως μόνο αναμενόμενη) 
οικονομική ύφεση ή αναδιάρθρωση (οικονομική μεταβολή), ανέδειξαν με 
τον πιο γλαφυρό τρόπο την απουσία αιτιολογημένης χρηματοοικονομικής 
στρατηγικής διοίκησης, σε όλα τα επίπεδα.
 
Η  συγκεκριμενοποίηση  των στόχων  και  των  στρατηγικών,  οι  οποίες  θα 
οδηγήσουν άλλες εταιρείες στην ευημερία, ήτοι δημιουργία αξίας και άλλες 
στη  χρεοκοπία,  αποτελεί  το  πλέον  επίκαιρο  ζητούμενο,  καθόσον 
αποτελούσε πάντοτε μία μεγάλη πρόκληση, από την γέννηση της αγοράς 
(οι  πρώτες  βιβλιογραφικές  αναφορές  εντοπίζονται  στο  1890).  Μία 
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επιχείρηση δημιουργεί αξία όταν το αποτέλεσμα από την εκδούλευση των 
ίδιων και των ξένων κεφαλαίων σε σχέση με το κόστος τους είναι θετικό.  

Η  αξία  των  επιχειρήσεων  (excess returns towards capital cost)  είναι 
απόρροια – αποτέλεσμα των προσδοκώμενων χρηματοροών (expected – 
projected cash flows)  και  καλλιεργείται  από  την  ορθή  διοίκηση  της 
χρηματοοικονομικής τους λειτουργίας 1.
 
Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, δυσκολεύονται ακόμη και σήμερα 
να διακρίνουν τι ακριβώς προσθέτει αξία και τι την καταστρέφει, παρόλο 
που έχει διατυπωθεί ιστορικά ένας μεγάλος αριθμός προσεγγίσεων ως προς 
την δημιουργία και την μέτρηση αξίας, αλλά και τη μέτρηση της επίδοση 
μιας εταιρείας. 

Είναι αναγκαιότητα οι εταιρικές στρατηγικές να συνδυάζουν το όραμα και 
το  σχεδιασμό  για  να  αναπτυχθούν,  με  την  ταυτόχρονη  χρήση  (σε 
βραχυχρόνιο  και  μακροχρόνιο  επίπεδο)  των  κατάλληλων  εργαλείων.  Η 
εφαρμογή, η υλοποίηση, ο επανασχεδιασμός και ο έλεγχος, αποτελούν τα 
στάδια όπου παρατηρούνται, για την πλειονότητα των εταιρειών, μεγάλες 
αποκλίσεις.
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VALUE BASED MANAGEMENT (VBM)

Το μοντέλο διοίκησης και λειτουργίας με βάση τη δημιουργία αξίας (Value 
– Based Management / VBM), αποτελεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση, η 
οποία  έχει  ως  τελικό  σκοπό  τη  δημιουργία  αξίας  για  όλους  τους 
εμπλεκόμενους (shareholders - stakeholders).

Η  μεθοδολογία  του  περιλαμβάνει  το  σχεδιασμό,  την  αποτίμηση  - 
προσμέτρηση, τις απολαβές και το πλαίσιο της επικοινωνιακής (αξιολόγηση 
& εκμετάλλευση της πληροφορίας) / λειτουργικής οργάνωσης με στόχο την 
ανταμοιβή της συνολικής απόδοσης της επιχείρησης. με σκοπό πάντοτε τη 
δημιουργία αξίας.

Το μοντέλο  Value –  Based Management /  VBM είναι ιδιαίτερα επίκαιρο, 
καθόσον βασίζεται στο γεγονός ότι ο βαθμός επιτυχίας της λειτουργίας και 
της απόδοσης μιας επιχείρησης (οργανισμού) είναι άρρηκτα συναρτούμενος 
με  τη  δημιουργία  αξίας  για  τους  μετόχους  (shareholders)  και  τους 
εξαρτώμενους  (stakeholders).  Στην  παρούσα  πτυχιακή  εργασία,  η  αξία 
προσδιορίζεται (ταυτίζεται) ως η οικονομική προστιθέμενη αξία (Economic 
Added Value).
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Η ανάπτυξη του μοντέλου βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες, ήτοι:

1. Προσδιορισμός της αξίας (μέτρηση).
2. Βαθμός σημαντικότητας και διάχυσης της έννοιας προσέγγισης της 

αξίας  στους εμπλεκόμενους (διοίκηση).
3. Ανταποδοτικότητα της αξίας και συνδεσιμότητα της με τις αμοιβές 

(ανταποδοτικότητα).

Ο προσδιορισμός των δεικτών και η σύνδεσή τους με τις λειτουργίες και 
την απόδοση μιας επιχείρησης είναι το σημαντικότερο στάδιο. Η συνεχής 
εναρμόνιση  της  οργανωτικής  δομής,  σε  βραχυχρόνιο  και  μακροχρόνιο 
επίπεδο,  μιας  επιχείρησης  με  σκοπό  τη  δημιουργία  αξίας  αποτελεί  μία 
συνεχή εξελικτική διαδικασία. 

Η  εν  λόγω  διαδικασία  επηρεάζει  την  ανάπτυξη,  την  κερδοφορία,  το 
σχεδιασμό  των  επενδύσεων  και  των  αμοιβών.  Η  αφοσίωση  και  η 
εναρμόνιση  των  διοικήσεων,  των  στελεχών,  του  προσωπικού  και  των 
μετόχων αποτελεί το σημαντικότερο εφόδιο για την επίτευξη των εταιρικών 
στόχων.

1. Προσδιορισμός της Αξίας

Ιστορική Προσέγγιση

Είναι  γεγονός  ότι  ολοένα  και  περισσότερες  εταιρείες,  ανεξαρτήτου 
μεγέθους, η επιστημονική κοινότητα, ο τραπεζικός κλάδος (με την ευρεία 
έννοια), καθώς και μεγάλες εταιρείες συμβούλων αναζητούν, την τελευταία 
δεκαετία τους τρόπους και τις μεθόδους δημιουργίας αξίας.

Η  πρώτη  βιβλιογραφική  προσέγγιση  στην  έννοια  της  λειτουργίας  μιας 
επιχείρησης με σκοπό τη δημιουργία αξίας, εντοπίζεται το 1972 από τους 
Alchian &  Demsetz (Property Rights) και στη συνέχεια με τους  Jensen & 
Meckling, το έτος 1976 (Agent Theory). Σκοπός της ήταν να διακρίνει και 
να εξομαλύνει τα διαφορετικά κίνητρα των εμπλεκομένων μερών (διοίκηση 
–  στελέχη  –  μέτοχοι)  και  να  αμβλύνει  τα  συγκρουόμενα  συμφέροντα, 
προκειμένου να αποφευχθεί η καταστροφή της αξίας μιας επιχείρησης.

Το έτος 1998, ο  Alfred Rappaport έθεσε νέα δεδομένα για τον τρόπο με 
τον οποίο θα έπρεπε να χρησιμοποιείται η μέθοδος των αποπληθωρισμένων 
χρηματοροών (Discounted Cash Flow - DCF) από την επιστημονική και την 
επιχειρηματική  κοινότητα.  Πιο  συγκεκριμένα  προσδιόρισε  τη  δημιουργία 
αξίας ως τη διαφορά των μελλοντικών χρηματοροών, αποπληθωρισμένων 
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ποσοστιαία με το κόστος κεφαλαίου (Capital Cost – Weight Average Capital 
Cost / WACC) στο παρόν.

Ο Madden αρχικά και ο Damodaran, ενδελεχώς, ανέπτυξαν την παραπάνω 
θέση, επικεντρώνοντας στην έννοια των πλεοναζόντων χρηματοροών ως 
ποσοστό της λειτουργικής της ζωής μιας επένδυσης (Cash Flow Return On 
Investment - CFROI).

Λίγο αργότερα, το 2000, ο Tom Copeland ανέπτυξε λεπτομερώς την έννοια 
των  κερδών  από  την  πραγματοποίηση  επενδύσεων  (επενδυτική 
δραστηριότητα).  Η  εν  λόγω  μεθοδολογία  και  ο  δείκτης  μέτρησης  της, 
προσδιορίζονται ως η επιστροφή – κέρδη από την ανάπτυξη επενδυτικής 
δραστηριότητας (Capital Budgeting). Ο δείκτης ROIC – Return On Invested 
Capital είναι  ο  λόγος  των  Καθαρών  Κερδών  /  Ζημιών  μετά  από  τους 
φόρους (Net Operating Profit or Losses After Taxes) προς το επενδυόμενο 
κεφάλαιο (Invested Capital).

Ο δείκτης Economic Profit (EP) αναπτύχθηκε από την εταιρεία McKinsey & 
Sons  και  έχει  πολλά  κοινά  σημεία  αναφορικά  με  τη  μεθοδολογία 
προσέγγισης αλλά και την εφαρμογή με της μέθοδο της Economic Added 
Value (EVA). Ο δείκτης (αν και στην ουσία δεν πρόκειται για έναν απλό 
χρηματοοικονομικό  δείκτη)  αποτελεί  ένα  πλαίσιο  το  οποίο  ανέπτυξε  και 
εφάρμοσε αρχικά η εταιρεία  Stern Stewart &  Co (Γράφημα 1).  Το  EVA 
βασίζεται στην παραπέρα ανάλυση όλων των παραπάνω. 

Η μεθοδολογία – τεχνική της στηρίζεται στην ανάπτυξη του υπολειμματικού 
εισοδήματος  (RI -  Residual Income)  το  οποίο  μετράει  τα  πλεονάζοντα 
κέρδη ή ζημιές σε συνάρτηση με το κόστος των επενδυτικών ευκαιριών / 
δραστηριοτήτων  και  την  ανάληψη  του  μεγέθους  του  ενδεχόμενου  ή 
υπαρκτού  κινδύνου  [(Risk Assessment –  Capital Asset Pricing Model 
(CAPM)]. Η εν λόγω τεχνική αναδεικνύει τις οικονομικές αξίες που μπορούν 
να  οδηγήσουν  μια  εταιρεία,  με  στρατηγική  βασιζόμενη  στη  δημιουργία 
αξίας, στην επίτευξη της, εφαρμόζοντας με επιτυχία και συνεχή υποστήριξη 
ένα  λειτουργικό  πλαίσιο  και  μια  σύγχρονη  μέθοδο  αποτίμησης  των 
εταιρικών αξιογράφων. 

Η συνδεσιμότητα των πλεοναζόντων κερδών (excess returns) και της αξίας 
(value)  είναι  πλέον  το  βασικό  στοιχείο  στο  οποίο  βασίζονται  όλα  οι 
μεθοδολογίες και τα μοντέλα αποτίμησης (valuation models). Η αξία μιας 
επιχείρησης  είναι  το  άθροισμα  του  επενδυόμενου  κεφαλαίου  στα  πάγια 
περιουσιακά στοιχεία και  στην παρούσα αξία των πλεοναζόντων κερδών 
από την εκδούλευση τους και από τις τρέχουσες / μελλοντικές επενδύσεις2. 

Οι εταιρείες που τα αποτελέσματα της επενδυτικής τους δραστηριότητας 
υπερβαίνουνε  το  κόστος  κεφαλαίου,  αναπτύσσουν  συγκριτικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (στρατηγικό πλεονέκτημα), καθόσον αποκτούν 
τη  δυνατότητα να  λειτουργήσουν εκμεταλλευόμενες  το  δημιουργούμενο 
πλεόνασμα (premium) σε σύγκριση με όσες δεν το καταφέρνουν.
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Η  μέθοδος  των  αποπληθωρισμένων  χρηματικών  ροών  (DCF)  συνδέεται 
άρρηκτα με την οικονομική προστιθέμενη αξία (EVA) και τον ‘’μοντέρνο’’ 
δείκτη  CFROI. Οι εν λόγω μέθοδοι αποτελούν τα πιο σύγχρονα εργαλεία 
του μάνατζμεντ για την καταγραφή δημιουργίας ή φθοράς της αξίας.

Έρευνες  έχουν  δείξει  τη  διαφοροποίηση  της  παραπάνω,  σύγχρονης 
φιλοσοφίας, σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους, ακόμη και όταν ο 
βαθμός διαφοροποίησης τους είναι σχετικά μικρός. 

Η σύγκρουση των ‘’στρατηγών’’ του μάνατζμεντ με τους υποστηρικτές των 
χρηματοοικονομικών μεθόδων διοίκησης και μέτρησης της απόδοσης μιας 
επιχείρησης,  είχε  μεγάλη  χρονική  διάρκεια.  Στο  πεδίο  της  σύγκρουσης 
είχαν τεθεί αντιμέτωποι οι ποσοτικοί με τους ποιοτικούς, οι θεωρητικοί με 
τους πρακτικούς, οι οραματιστές με τους πραγματιστές. 

Οι αποτυχίες των στρατηγικών αλλά και η μονοδιάστατη προσήλωση στο 
ισολογιστικό μοντέλο και τις λογιστικές καταστάσεις (short term profits), 
οδήγησαν  σε  αποκλίσεις,  αποτυχίες  αλλά  και  σε  ολοκληρωτικές 
καταστροφές.  Ακόμη  και  όταν  τα  αποτελέσματα  ήταν  ευνοϊκά,  αυτό 
οφείλονταν, όπως έχει αποδειχθεί σε συγκυρίες, χρονικές ή γεγονότων. 

Οι  ποσοτικοί,  κυρίως  μαθηματικοί  (quants)  και  οι  θεωρητικοί  του 
μάρκετινγκ  και  της  στρατηγικής,  καθώς  και  οι  υπέρμαχοι  των 
οικονομετρικών μαθηματικών μοντέλων αποδείχθηκαν ανεπαρκείς απέναντι 
στην πραγματικότητα. Η προσήλωση και η αποθέωση ή ακόμη θεοποίηση 
των  βραχυχρόνιων  επιδιώξεων  (κυρίως  κερδών)  σε  επίπεδο 
αποτελεσμάτων  (short term profits),  αποδείχθηκαν  καταστροφικές, 
ιδιαίτερα κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα. 

Αγνοήθηκαν σημαντικές παράμετροι  που επηρεάζουν τη λειτουργία ενός 
οργανισμού, καθόσον δεν πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες ενέργειες και 
αποφάσεις για τη δημιουργία αξίας. Η χρηματοπιστωτική κρίση και η κρίση 
ρευστότητας  οφείλονται  στην  απουσία  ουσιαστικής  στρατηγικής  σε 
βραχυχρόνιο  και  μακροχρόνιο  επίπεδο.  Ο  χρυσός  κανόνας  του 
συγχρονισμού των αποφάσεων και των επιδιώξεων σε επίπεδο στρατηγικής 
και επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, πρέπει να τηρείται, δεδομένου ότι  η 
μη τήρηση του θα αποβεί καταστροφική, όπως και έγινε.
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Γράφημα 1  (Stern Stewart &  Co  Research  The  Americas,  EVAluation, 
Volume 3,Issue 9, December 2001)

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ
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Η χρηματοοικονομική προσέγγιση στρατηγικής διοίκησης αντιπρότεινε όλο 
αυτό  το  χρονικό  διάστημα,  ότι  πρωταρχικό  μέλημα  των  επιχειρήσεων 
πρέπει να είναι απαρέγκλιτα η δημιουργία αξίας (μεγιστοποίησή της). Τα 
γεγονός αυτό είχε πολλούς αντίπαλους, καθόσον κρινόταν ή επικρινόταν 
ως  μονοδιάστατο,  δεδομένου  ότι  αγνοούσε  τη  μέχρι  πρόσφατα  ευρεία 
διάσταση  του  corporate  finance  ή  τον  στόχο  της  μεγιστοποίησης  των 
κερδών (ωφέλειας – P/E & EPS) των μετόχων.  

Για την κατανόηση των στρατηγικών διοίκησης για τη δημιουργία και τη 
μέτρηση της αξίας, κρίνεται σκόπιμη η αναφορά στις μεθόδους μέτρησης 
της:
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 κερδοφορίας και 
 της αξίας

2. ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ

2.1 Δείκτης Κερδών ανά Μετοχή [Earnings Per Share (EPS)]

Αποτελεί τον πιο διαδεδομένο και ευρέως αποδεκτό, για δεκαετίες, δείκτη 
μέτρησης της κερδοφορίας. Αποτελεί σημείο αναφοράς στις διεθνείς αγορές 
και  στους  επιχειρηματικούς  κύκλους.  Η  πλειοψηφία  των  αναλυτών 
βασίζεται στα αποτελέσματα του εν λόγω δείκτη. 

Παρόλα αυτά η ευρεία αποδοχή του έχει υποχωρήσει αισθητά, ιδιαίτερα τα 
τελευταία  χρόνια  και  λόγω  της  χρηματοπιστωτικής  κρίσης,  καθόσον 
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αποτελεί  δείκτη  για  την  απόδοση και  τα  αποτελέσματα σε  βραχυχρόνιο 
χρονικό ορίζοντα (over the short run). 

Επιπροσθέτως  επικεντρώνεται  στα  λογιστικά  κέρδη,  αγνοώντας  κατά 
κάποιο  τρόπο  το  κόστος  κεφαλαίου,  τις  χρηματικές  ροές  και  την 
προστιθέμενη αξία. Το γεγονός ότι αγνοεί τις χρηματοροές αποτελεί ίσως 
τη  βασικότερη  αιτία  των  ενστάσεων  που  διατυπώνονται  από  τη  διεθνή 
επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα.

2.2 Δείκτης Return On investment (ROI)

Ο παραπάνω δείκτης αποτελεί σύντομο τρόπο υπολογισμού της αξίας των 
πάγιων  περιουσιακών  στοιχείων,  που  κεφαλαιοποιούνται  από  την 
επενδυτική δραστηριότητα (capitalization /  accruals –  capital budgeting). 
Αποτελεί  λογιστική  /  ισολογιστική  προσέγγιση  καθόσον  προσπαθεί  να 
προσδιορίσει την αξία με βάση τις λογιστικές καταστάσεις.

2.3 Δείκτης Return On Net Assets – Return On Capital Employed 
(RONA – ROCE)

Οι  εν  λόγω  δείκτες  προσδιορίζουν,  ο  μεν  πρώτος  το  ποσοστό 
κεφαλαιοποίησης  σε  σύγκριση  με  τη  λογιστική  αξία  των  κεφαλαίων 
αφαιρουμένων  των  βραχυπρόθεσμων  υποχρεώσεων.  Ο  δεύτερος 
επικεντρώνεται  περισσότερο  στα  λειτουργικά  αποτελέσματα  και  το 
κυκλοφορούν  ενεργητικό,  με  σκοπό  την  αξιολόγηση  των  κεφαλαίων. 
Αποτελούν και οι δύο συνάρτηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων μετά 
από φόρους, ήτοι  Net Operating Profit After Taxes (ΝΟΡΑΤ), δίχως όμως 
να προσεγγίζουν την οικονομική αξία.

2.4 Δείκτης Return On Equity (ROE)

Ο  ROE  (Net  Earnings  /  Previous Year Equity)  υπολογίζει  το  ποσοστό 
μεταβολής  της  καθαρής  θέσης  σε  σχέση  με  τη  λογιστική  της  αξία  της 
αμέσως  προηγούμενης  λογιστικής  περιόδου.  Βασίζεται  στις  λογιστικές 
καταστάσεις,  αλλά  αποτελεί  τρόπο  σύνδεσης  των  καθαρών  λογιστικών 
κερδών σε σχέση από το ποσοστό συμμετοχής των κοινών μετόχων στην 
καθαρή  θέση  (κέρδη  της  εταιρείας).  Με  άλλα  λόγια  μετρά  το  ποσοστό 
μόχλευσης  μιας  επιχείρησης,  δεδομένου ότι  αποτυπώνει  (λογιστικά)  την 
ικανότητά της να δημιουργεί κέρδη (θετικά αποτελέσματα), διαμέσου του 
δανεισμού στους μετόχους της.
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3. ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ

Οι  παρακάτω  δείκτες  παρατίθενται,  προκειμένου  να  αιτιολογηθούν  τα 
προαναφερόμενα. Η προσέγγιση και η μέτρηση της αξίας εντοπίζεται στα 
πλεονάζοντα  κέρδη  σε  σύγκριση  με  τη  συνολική  δραστηριότητα  ενός 
οργανισμού και  ειδικότερα της  επενδυτικής  δραστηριότητας,  καθόσον οι 
λειτουργίες  του  συνθέτουν  το  επενδυτικό  (υπάρχον  ή  δυνητικό)  του 
χαρτοφυλάκιο.
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3.1 Net Present Value (NPV) – Internal Rate of Return (IRR) -  
Discounted Cashflow (DCF)

Ο δείκτης  NPV έχει γνωρίζει τα τελευταία χρόνια ευρεία αποδοχή από τις 
διοικήσεις εταιρειών, από την επιστημονική κοινότητα, τους αναλυτές και 
τις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

Η ευρεία του αποδοχή έγκειται στο γεγονός ότι υπολογίζει την ανταλλαγή 
ανάμεσα στα επενδυόμενα κεφάλαια, τα μελλοντικά αποτελέσματα και τις 
υπολειμματικές  αξίες  των  κεφαλαιουχικών  στοιχειών,  σε  τρέχουσες 
(σημερινές  αξίες),  λαμβάνοντας  υπόψη  και  το  μέσο  σταθμικό  κόστος 
κεφαλαίου (Capital Cost – WACC).

Προσδιορίζει το κέρδος ή τη ζημιά μιας επενδυτικής απόφασης αναφορικά 
με την αξία που προσθέτει ή αφαιρεί από μια επιχείρηση, δεδομένου ότι 
αποτυπώνει  την  πιθανότητα  κάλυψης  των  εξόδων  από  την  εν  λόγω 
δραστηριότητα.

Η έννοια των αποπληθωρισμένων ταμειακών ροών (Discounted Cash Flow 
-  DFC),  αναφέρεται  στο  πραγματικό  κέρδος  που  απομένει  κατά  την 
οικονομική  διάρκεια  ζωής  μιας  επένδυσης.  Το  εσωτερικό  ποσοστό 
απόδοσης (Internal Rate of Return) αποτελεί το ποσοστό απόδοσης μιας 
επένδυσης, συνυπολογίζοντας τις εισροές και τις εκροές. Το ‘’σημείο’’ στο 
οποίο  μηδενίζεται  η  παρούσα  αξία  και  ουσιαστικά  πραγματοποιείται 
απόσβεση των κεφαλαίων που διατέθηκαν για την επένδυση (όταν πλέον οι 
εισροές είναι ίσες με τις εκροές), αποτελεί το ποσοστό απόδοσής της. 

Οι χρηματικές ροές υπολογίζονται ως εξής:

        Καθαρά  Κέρδη  προ  Τόκων  και  Φόρων  Χ  (1  -  συντελεστής 
φορολογίας)

- Κόστος κεφαλαίου αφαιρουμένων των αποσβέσεων
- Μεταβολή κεφαλαίου κίνησης (μη χρηματικά)
= Καθαρές ταμειακές ροές

Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί  αναγωγή του συνόλου του κόστους 
κεφαλαίου  και  του  κεφαλαίου  κίνησης,  ως  ποσοστό  των  λειτουργικών 
εσόδων μετά από φόρους (after tax operating income), λαμβάνουμε τον 
δείκτη του ποσοστού επανεπένδυσης (reinvestment rate), ήτοι:

Reinvestment Rate = Capital Expenditure – Depreciation + Δ non-cash 
Working Capital / EBIT (1 – rate)

Σε αυτή την περίπτωση οι χρηματικές ροές υπολογίζονται με τον παρακάτω 
τρόπο:

Καθαρές ταμειακές ροές = 
Καθαρά Κέρδη προ Τόκων και Φόρων Χ (1 - συντελεστή φορολογίας) X

Σελίδα     15   από 81                                                                            MBAex0727   - Ιανουάριος 2009   



VALUE   –   BASED     MANAGEMENT   (  VBM  )                                                                          THESIS   

(1 – Ποσοστό επανεπένδυσης)

3.2 Δείκτης Return On Invested Capital (ROIC)

Ο εν  λόγω δείκτης  επιχειρεί  να  μετρήσει  τα  κέρδη  σε  σύγκριση  με  το 
επενδυόμενο κεφάλαιο σε μία επένδυση. Υπολογίζεται ως εξής:

ROIC =  Λειτουργικά  Έσοδα  (Operating Income)  Χ  (1  –  ποσοστό 
φορολογίας) / Λογιστική Αξία του Επενδυόμενου Κεφαλαίου (Book Value of 
Invested Capital)

Τα  αποτέλεσμα  των  Λειτουργικών  Εσόδων  (Operating Income)  Χ  (1  – 
ποσοστό φορολογίας), αποτελεί ουσιαστικά τα Λειτουργικά Έσοδα μετά από 
φόρους,  ήτοι  After  Tax  Operating  Income.  Τα  λειτουργικά  έσοδα 
αποδίδονται στους μετόχους και στους δανειστές. Με την αποφορολόγησή 
τους εξάγεται  το  αποτέλεσμα του επιστρεφόμενου κεφαλαίου (after tax 
return on capital). 

Όταν  τα  λειτουργικά  έσοδα  μετά  από  φόρους  είναι  αποτέλεσμα  των 
καθαρών  κερδών  προσθέτοντας  τους  τόκους  αποφορολογημένους  και 
αφαιρώντας τα μη λειτουργικά έσοδα, τότε τα λειτουργικά έσοδα είναι τα 
καθαρά λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) μετά από φόρους (Net 
Operating Profit or Losses After Taxes [NOPLAT)].

3.3 Δείκτης Cash Flow Return On Investment (CFROI)

Ο  παραπάνω  δείκτης  αποτελεί  ίσως  το  πιο  πρόσφατο  αποτέλεσμα  της 
ενδελεχούς έρευνας και των προσεγγίσεων που αναπτύχθηκαν κατά την 
τελευταία 15ετία.  Ο Erich Helfert  (Techniques of Financial Analysis –  A 
Guide to Value Creation,  11η έκδοση)  επισημαίνει  ότι  υπολογίζει  την 
οικονομική  αξία  μιας  επιχείρησης  ή  ενός  τμήματός  της,  καθόσον 
αντιπροσωπεύει το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης (Internal Rate of Return) 
σε  σχέση  με  το  μέσο  όρο  λειτουργικής  ζωής  των  λειτουργικών 
περιουσιακών στοιχείων. 

Ο  εν  λόγω δείκτης  είναι  άρρηκτα  συνδεδεμένος  και  συγκρίσιμος  με  το 
κόστος κεφαλαίου και τις χρηματοροές από την επενδυτική δραστηριότητα, 
καθόσον μετράει (ή προσπαθεί να μετρήσει) τα προσδοκώμενα οφέλη από 
την ανάληψη και την υλοποίηση μιας επένδυσης, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ταμειακές της ροές και τη χρονική αξία του χρήματος.

 Η αναγωγή των λειτουργικών αποτελεσμάτων σε εσωτερικό ποσοστό δεν 
είναι εύκολη διαδικασία, δεδομένου ότι προϋποθέτει τον υπολογισμό των 
αποσβέσεων των υλικών και άϋλων περιουσιακών στοιχείων (depreciation 
&  amortization –  capitalization  -  accruals)  των  προηγουμένων  ετών, 
προκειμένου να υπολογισθούν οι χρηματικές ροές.

Διαπιστώνεται ότι διαμέσου του δείκτη  CFROI γίνεται μία ‘’συντονισμένη’’ 
προσπάθεια  να  προσμετρηθεί  η  περιορισμένη  οικονομική  ζωή  των 
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περιουσιακών  στοιχείων  (υλικών  και  άϋλων),  σε  συνδυασμό  με  τα 
οικονομικά  τους  αποτελέσματα.  Υπολογίζοντας  τα  λειτουργικά 
αποτελέσματα σαν μία ετήσια  χρηματική ροή (annuity)  σε  σχέση με  τη 
διάρκεια  ζωής  ενός  κεφαλαιουχικού  στοιχείου,  πραγματοποιώντας 
ταυτόχρονα και τις απαραίτητες προσαρμογές (adjustments) σχετικά με το 
κόστος  κεφαλαίου  (στο  οποίο  περιλαμβάνεται  και  ο  πληθωρισμός).  Το 
αποτέλεσμα αναδεικνύει τη διαφορά (όφελος) σε σχέση με το πραγματικό 
κόστος κεφαλαίου.

Σύμφωνα με τον Aswath Damodaran ο τύπος με τον οποίο υπολογίζεται ο 
δείκτης  CFROIC είναι ο εξής 3:

Λειτουργικά  Αποτελέσματα  (Operating Income)  X (1  –  ποσοστό 
φορολογίας)  +  Αποσβέσεις  υλικών  και  άϋλων  (Depreciation + 
Amortization)  προς  Πάγια  στοιχεία  (Gross Fixed Assets)  και 
κεφαλοποιημένα άϋλα στοιχεία του κεφαλαίου κίνησης (Non-cash Working 
Capital)

Διαπιστώνεται ότι ο δείκτης  CFROIC αποτελεί μία προσπάθεια για μια πιο 
ολοκληρωμένη και πιο αξιόπιστη προσπάθεια σε σύγκριση με το δείκτη της 
προσμέτρησης των κερδών (Earnings Per Share - EPS). Παρόλα αυτά και 
στις δύο περιπτώσεις, όταν πρόκειται για την αποτίμηση και την μέτρηση 
της αξίας μιας επιχείρησης,  θα πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη οι 
παραδοχές  και  ενδεχομένως  οι  υποθέσεις  που  οδήγησαν  στα 
αποτελέσματα.

Ο  CFROIC σε  σύγκριση  με  το  EVA,  το  οποίο  θα  αναλυθεί  διεξοδικά 
παρακάτω , δεν αναφέρεται σε χρηματικές ροές, αλλά στην οικονομική ζωή 
και  στην  απόδοση  μιας  επένδυσης.  Με  άλλα  λόγια  ο  CFROIC αποτελεί 
δείκτη μέτρησης της απόδοσης (ως εσωτερικό της ποσοστό - IRR) κατά τη 
χρονική διάρκεια λειτουργικής της ζωής. Ο CFROIC της επόμενης χρονιάς 
βασίζεται  στις  χρηματοροές  της  προηγούμενης,  λαμβάνοντας  υπόψη  τα 
στοιχεία που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους.

Αποτελεί  μια τροποποιημένη μορφή του εσωτερικού ποσοστό απόδοσης, 
καθόσον υπολογίζει την αξία των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί. 
Το αποτέλεσμα του συγκρίνεται  με το κόστος κεφαλαίου και  η διαφορά 
τους (spread) αποτελεί το όφελος ή τη ζημιά. Εστιάζει στις χρηματικές ροές 
της  επένδυσης και  όχι  στη  λογιστική  της  αξία,  δεδομένου ότι  λαμβάνει 
υπόψη τις αποσβέσεις και τη χρονική διάρκεια ζωής της.

Η σύγκρισή του  Economic Value Added (EVA) με τον δείκτη  Cash Flow 
Return On Investment (CFROI) είναι  αναπόφευκτη, καθόσον και  οι  δύο 
αποτελούν προϊόν και αποτέλεσμα ερευνών και μετρήσεων από εταιρείες, 
επιστήμονες  και  συμβούλους.  Δύναται  να  πραγματοποιηθεί  μία 
τοποθέτηση, καθόσον η σύγκρισή τους δεν αφορά το σκοπό του παρόντος, 
σύμφωνα με την οποία η εφαρμογή του EVA θα είχε επιτυχία σε εταιρείες 
εντάσεως  κεφαλαίου  και  εργασίας,  ενώ  ο  CFROI  θα  εφαρμοζόταν  με 
μεγαλύτερη επιτυχία σε εταιρείες εντάσεως κεφαλαίου, καθόσον υπολογίζει 
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το  ποσοστό  απόδοσης  των  επενδύσεων  (εσωτερικό  ποσοστό)  με 
ακριβέστερο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη και τις αποσβέσεις, σε σύγκριση 
με τις  παραδοσιακές μεθόδους που υπολογίζουν απλά τη λογιστική αξία 
μιας επένδυσης σε σχέση με τα τρέχοντα κέρδη της λογιστικής περιόδου.

3.4 Δείκτης Residual Income

Οι επιστημονικές έρευνες έχουν αναγνωρίσει ότι οι μέθοδοι μέτρησης του 
υπολειμματικού εισοδήματος είναι συμβατές με τους κανόνες υπολογισμού 
της καθαρής παρούσας αξίας.  Το υπολειμματικό εισόδημα ορίζεται  ως η 
διαφορά  των  κερδών  με  το  ποσοστό  του  επιτοκίου  που  επιβαρύνει  τη 
λογιστική  αξία  μιας  επένδυσης  ή  ενός  χαρτοφυλακίου  επενδύσεων.   Οι 
Preinreich (1938), Hicks (1946), Edwards και Bell (1961), Kay (1976) και 
Peasnell (1981 and 1982), κατέληξαν, κατόπιν μακροχρόνιων μελετών και 
ερευνών ότι το υπολειμματικό εισόδημα υπολογίζεται ως εξής:

                      T                         T

Σ pt ct (I) – I = Σ pt [ct (I) – dt I – r b t-1 I
t = 1                                t = 1

Η βασική παραδοχή του παραπάνω δείκτη είναι οι παρακάτω: 

 Κάθε επένδυση έχει μία συγκεκριμένη χρονική διάρκεια ζωής.

 Το  επίπεδο  ανάπτυξης  των  χρηματικών  ροών  θα  έχει  ένα 
συγκεκριμένο ποσοστό.

 Οι υπολογισμοί θα βασίζονται στις λογιστικές αξίες.

 Οι εταιρεία ρευστοποιεί ή κεφαλαιοποιεί την επένδυση στη λήξη της.

 Τα συσσωρευμένα κέρδη των προηγουμένων ετών, οι τροποποιήσεις 
και  οποιαδήποτε  λογιστική  πράξη  καταλήγουν  στο  λογιστικό 
αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία). 

Όταν ισχύουν ή πραγματοποιηθούν οι παραπάνω παραδοχές, η παρούσα 
αξία  της  επένδυσης  ή  το  άθροισμα  τους  για  περισσότερες  επενδύσεις, 
καθόλη τη διάρκεια ζωής τους, αποτελεί το άθροισμα των υπολειμματικών 
εισοδημάτων,  που  απομένει  ή  απομένουν  στην  επιχείρηση  (κέρδος  – 
όφελος – αξία).

Σύμφωνα με  την  Stern Stewart &  Co,  το  RI  μετρά  το  πλεόνασμα των 
κερδών  έναντι  του  κόστους  κεφαλαίου  σύμφωνα  με  τις  εναλλακτικές 
επενδυτικές επιλογές και το ποσοστό του κινδύνου. 

Οι Ryan and Trahan (2006) 4  προσδιόρισαν τον τρόπο υπολογισμού του RI 
ως εξής:
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RI = Net Income + After Tax Interest – WACC

Όπου το WACC υπολογίζεται με τον παρακάτω τρόπο:

WACC / Capital Cost = wd Rd (1- tax rate) + we Re

wd: ο συντελεστής βαρύτητας του κόστους δανεισμού
Rd: το κόστος δανεισμού
we: ο συντελεστής βαρύτητας του κόστους των ιδίων κεφαλαίων (καθαρής 
θέσης)
Re: κόστος χρήσης ιδίων κεφαλαίων (καθαρής θέσης)

3.5 Δείκτης και Μοντέλο Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας 
(Economic Value Added - EVA )

Το  αναλυτικό  εργαλείο  το  οποίο  ονομάστηκε  EVA και  το  οποίο 
χρησιμοποιείται  για  την  μέτρηση  της  προστιθέμενης  οικονομικής  αξίας, 
αναπτύχθηκε αρχικά το 1982 από την εταιρική συμβουλευτική ομάδα του 
Joel Stern και του G. Bennet Stewart III.  Επισημαίνεται ότι δεν ήταν κάτι 
που ειπώθηκε κατευθείαν, αλλά προέκυψε κατόπιν επισταμένων μελετών 
και πολυετούς ενδελεχούς έρευνας. Το χρηματοοικονομικό αυτό εργαλείο 
μέτρησης, γνώρισε ευρεία αποδοχή από την επιχειρηματική κοινότητα των 
μάνατζερ, των τραπεζικών στελεχών και των επενδυτών. Το γεγονός αυτό 
οφείλονταν στον καινοτόμο τρόπο προσμέτρησης της πραγματική εταιρικής 
κερδοφορίας. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους μέτρησης της – 
όπως το ΕΒΙΤ, ΕΒΙΤDA, P/E – EPS (Price per Earnings – Earnings Per Share 
/  gross or margin) και την μέθοδο του καθαρού εισοδήματος – το  EVA 
προσμέτρησε την εταιρική υπολειμματική κερδοφορία, ‘’καθαρή’’ τόσο από 
το άμεσο κόστος του ξένου κεφαλαίου όσο και από το έμμεσο κόστος του 
επενδυμένου κεφαλαίου. 

Η  παραπάνω  μέθοδος  κατόρθωσε  να  συνδράμει,  ως  σύγχρονο  μέσο 
μέτρησης, στην εταιρική επιτυχία, δεδομένου ότι είναι στενά συνδεδεμένη 
με την απαίτηση των μετόχων για αύξηση του πλούτου τους. Σήμερα η 
προστιθέμενη οικονομική αξία αποτελεί την πλέον προβαλλόμενη εκδοχή 
του  οικονομικού  κέρδους  ή  του  υπολειμματικού  εισοδήματος  μιας 
επιχείρησης και ορίζεται ως εξής :

EVA = Net Operating Profit After Tax – Capital Employed x Cost of Capital

Όπου: 

ΝΟΡLΑΤ = λειτουργικό κέρδος της επιχείρησης μετά από φόρους, μετρά τα 
κέρδη ή ζημιές που έχει δημιουργήσει η επιχείρηση από τη λειτουργική της 
δραστηριότητα

Capital Employed =  το  σύνολο  των  επενδεδυμένων  ξένων  και  ιδίων 
κεφαλαίων 
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Cost of Capital (CC) = το σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου (WACC). 

Ο τρόπος υπολογισμού του ΝΟΡLΑΤ (καθαρά λειτουργικά αποτελέσματα 
εκμετάλλευσης  μετά  από φόρους)  είναι  η  λεγόμενη  bottom up και  top 
down προσέγγιση 5, όπου:

3.5.1 Bottom up προσέγγιση

Αρχικά:

Λειτουργικό κέρδος μετά αποσβέσεων 
+ Έξοδα τόκων σε λειτουργικές μισθώσεις
+ Αύξηση σε αποθεματικούς λογαριασμούς

= Ρυθμισμένο λειτουργικό κέρδος προ φόρων
- Φόροι 

= ΝΟΡLΑΤ (Net Operating Profit / Losses After Taxes)

3.5.2 Top down προσέγγιση 

Αρχικά:

Πωλήσεις
- Κόστος πωληθέντων αγαθών
- Έξοδα πωλήσεων, Γενικά έξοδα και έξοδα διαχείρισης
- Αποσβέσεις 
+ Έξοδα τόκων σε λειτουργικές μισθώσεις
+ Αύξηση σε αποθεματικούς λογαριασμούς
+ Άλλα έσοδα λειτουργίας

= Ρυθμισμένο λειτουργικό κέρδος προ φόρων 
- Φόροι 

= ΝΟΡLΑΤ (Net Operating Profit / Losses After Taxes)

H θεωρία της προστιθέμενης οικονομικής αξίας βασίζεται σε δύο βασικές 
παραδοχές, ήτοι:

1. Ένας οργανισμός δεν είναι πραγματικά κερδοφόρος, παρά μόνο όταν 
κερδίζει  την  επιστροφή  τμήματος  /  ποσοστού  του  επενδυμένου 
κεφαλαίου, το οποία θα πρέπει να υπερβαίνει το κόστος ευκαιρίας 
του (ευκαιρίες - δυτικές επενδύσεις).

2. Ο πλούτος (wealth) του οργανισμού δημιουργείται όταν οι μάνατζερ 
του επιτυγχάνουν θετική καθαρή παρούσα αξία από τις επενδυτικές 
τους αποφάσεις για τους μετόχους.  

Σελίδα     20   από 81                                                                            MBAex0727   - Ιανουάριος 2009   



VALUE   –   BASED     MANAGEMENT   (  VBM  )                                                                          THESIS   

Στις  δύο παραπάνω αρχές  αναπτύχθηκε  και  διατυπώθηκε  η  μέθοδος (ή 
μοντέλο) της οικονομικής προστιθέμενης αξίας. Ο παραπάνω ορισμός θα 
μπορούσε  να  είναι  ταυτόσημος  του  λογιστικού  ορισμού  της  EVA.  Από 
χρηματοοικονομικής προοπτικής η EVA ορίζεται ως ο τρόπος σύνδεσής της 
λογιστικής αξίας (Book Value) με την Αγοραία Προστιθέμενη Αξία (Market 
Value Added) μιας εταιρείας. Η  MVA είναι ίση με την παρούσα αξία της 
προσδοκώμενης από την μελλοντική της EVA.  
Δεδομένου ότι η MVA ισούται με την με την αγοραία αξία (προσδοκώμενη – 
expected / projected) της εταιρείας μειωμένης κατά το κεφάλαιο το οποίο 
χρησιμοποιήθηκε,  αποδεικνύεται  ότι  η  EVA συνδέεται  με  την  εσωτερική 
αξία της εταιρείας,  το χρέος της σε εκκρεμότητα και τα δικαιώματα του 
χαρτοφυλακίου της (equity).  Τοποθετώντας τα ανωτέρω σε πιο τυπικούς 
όρους αποδίδεται σε αξία η σχέση μεταξύ της MVA και της EVA. Σύμφωνα 
με την προαναφερόμενη σχέση:

MVA = Firm Value – Total Capital

MVA = [Dept + Equity value] – Total capital

MVA = PV of expected future value

Οι παραπάνω γενικοί χρηματοοικονομικοί προσδιορισμοί (Δείκτες – Ratios), 
έχουν  σημαντικές  επιπτώσεις  για  τους  ιδιοκτήτες  μιας  εταιρείας.   Οι 
εταιρείες με θετικό  EVA θα πρέπει συνολικά να εστιάζουν στις τιμές των 
μετοχών  τους,  προκειμένου  να  αυξάνει  η  αξία  τους,  καθώς  και  στην 
αύξηση των κερδών τους σε σχέση με το συνολικό κόστος κεφαλαίου. Τα 
προαναφερόμενα οδηγούν σε αύξηση της αγοραίας προστιθέμενης αξίας 
της  εταιρείας.   Αντίθετα,  στις  εταιρείες  με  επιστροφές  επενδεδυμένου 
κεφαλαίου  μικρότερες  από  το  μεσοσταθμισμένο  κόστος  κεφαλαίου, 
παρατηρείται  μείωση  των  τιμών  των  μετοχών  τους,  δεδομένου  ότι  το 
δυσμενές EVA μειώνει την τρέχουσα αξία της εταιρείας.

Βάσει  της  εξίσωσης  υπολογισμού  της,  το  EVA αυξάνεται  όταν  μια 
επιχείρηση  αυξάνει  τα  κέρδη  εκμετάλλευσης  της,  δίχως  να  δεσμεύει 
περαιτέρω κεφάλαιο, καθόσον κατορθώνει να μειώσει τις κεφαλαιακές της 
ανάγκες, για τα ίδια επίπεδα δραστηριότητας. Σε αυτή την περίπτωση οι 
επενδύσεις της αποφέρουν μεγαλύτερη απόδοση κεφαλαίου, από το κόστος 
του, μειώνοντας τα λειτουργικά έξοδα.

Επισημαίνεται ότι το  EVA, ως οικονομική μεθοδολογία κέρδους, βασίζεται 
στο γεγονός ότι η καθαρή παρούσα αξία της εταιρείας πρέπει πάντοτε να 
θεωρείται  ως  η  παρούσα  αξία  του  προσδοκώμενου  (μελλοντικού) 
οικονομικού  εσόδου.  Συνεπώς  το  EVA είναι  το  ισοδύναμο  ετήσιο  ή 
περιοδικό (annuity - compounded) της παρούσας αξίας της εταιρείας. 

Στην περίπτωση εξέτασης μιας επένδυσης, το ενδιαφέρον εστιάζεται στη 
θετική καθαρά παρούσα αξία. Παρομοίως και στη περίπτωση του μοντέλου 
EVA,  το  αποτέλεσμα  πρέπει  να  είναι  θετικό,  ήτοι  η  υπολειμματική 
επιστροφή του κεφαλαίου είναι μεγαλύτερη του μηδενός. 
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Το EVA λαμβάνει υπόψη το εισόδημα, το συνολικό κόστος της επιχείρησης 
και  το  κόστος  του  κεφαλαίου,  σε  μια  μεθοδολογία  μέτρησης, 
μετατρέποντας  τα  συνολικά αποτελέσματα ενός  ισολογισμού σε  μια  νέα 
οικονομική  κατάσταση  (όχι  λογιστική).  Αποτελεί  εργαλείο  μέτρησης,  το 
οποίο διαχειρίζεται τις περίπλοκες συναλλαγές ανάμεσα στο κέρδος και το 
κόστος  κεφαλαίου,  τον  κίνδυνο  και  την  επιστροφή  του  επενδυόμενου 
κεφαλαίου, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Αφορά σε μία και μόνο 
περίοδο,  δεδομένου  ότι  επιτρέπει  τη  μέτρηση  σε  ετήσια  βάση  όχι  της 
αναμενόμενης  αξίας  που  θα  δημιουργηθεί  μελλοντικά  αλλά  της 
πραγματοποιηθείσας. 

Προκειμένου να είναι εφικτή η μέτρηση της δημιουργούμενης αξίας ή η 
καταστροφής  της,  είναι  απαραίτητο  να  προσδιορισθούν  (μετρηθούν) 
πολλαπλά επίπεδα (διαστάσεις) στα πλαίσια του εταιρικού χαρτοφυλακίου 
στο οποίο απευθύνεται. 

Ταυτόχρονα όμως, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη και οι ενδεχόμενες 
αλλοιώσεις  που  ενδεχομένως  να  εμφανιστούν  από  την  εφαρμογή  των 
αποδεκτών  λογιστικών  προτύπων  και  αρχών  (διεθνών  ή  εθνικών)  που 
εφαρμόζονται.  Η  Stern Stewart &  Co προτείνει  την  υιοθέτηση  164 
προσαρμογών  (adjustments)  οι  οποίες  απαιτούνται  προκειμένου  να 
πραγματοποιηθεί ο υπολογισμός του μεγέθους των κερδών εκμετάλλευσης 
και  του  κεφαλαίου.  Οι  εν  λόγω  προσαρμογές  αφορούν  κυρίως  τις 
αποσβέσεις,  τη  φορολογία,  τα  μισθώματα  τις  τυχόν  χρηματοδοτικές 
μισθώσεις, τις προβλέψεις για τα πιθανά μελλοντικά έξοδα, τον υπολογισμό 
της υπεραξίας και τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης. 

Το  EVA στην  ουσία  βοηθάει  στην  απλή  κατανόηση  από  όλους,  του 
γεγονότος ότι υφίσταται ένα κόστος που επιβαρύνει την εκδούλευση των 
κεφαλαίων (ιδίων και ξένων), το οποίο επηρεάζει την πραγματική της αξία. 
Το  πραγματικό  κέρδος  των  μετόχων  επιτυγχάνεται  όταν  η  εταιρεία, 
επιτυγχάνει  να  παράγει  έσοδα  μεγαλύτερα  από  το  συνολικό  κόστος 
κεφαλαίου, το οποίο έχει δεσμευτεί για την λειτουργία της, είτε αυτό το 
κόστος αφορά τους ορατούς τόκους του χρέους της προς τρίτους, είτε την 
αόρατη χρέωση της από την χρησιμοποίηση των ιδίων κεφαλαίων της. 

Η πραγματική αξία του EVA είναι ο υπολογισμός του πραγματικού κόστους 
του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται και της αξίας που παράγεται από την 
εκδούλευσή του. Ο βαθμός δυσκολίας του υπολογισμού είναι μεγάλος σε 
πρακτικό επίπεδο και σε φιλοσοφία υιοθέτησής του για τις περισσότερες 
εταιρείες.  Με  μία  απλή  (πέντε  επιπέδων)  ανάλυση  στοιχείων  που  είναι 
εύκολο να καταρτιστεί μέσα από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας 
γίνεται εφικτό. (Πίνακας 1)

Πίνακας 1 : The Four Principal EVA Value Drivers 6 
 Αρχικά [1] [2] [3] [4]
Πωλήσεις 1000 -50 +150
Λειτουργικά κόστη 750 -5 -45 +135
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(  συμπεριλαμβανομένων 
φόρων)
ΝΟΡLΑΤ 250 +5 -5 +  15
Κόστος Κεφαλαίου ( Rs 1,000 
x 10%) 100 -5 -10 +  10
EVA 150 +5 +5 +5 +   5

Κόστος Κεφαλαίου : Μειώνοντας το συνολικό κόστος του κεφαλαίου σε 
0.5%,  αποκομίζονται  5  μονάδες  στο  κόστος  κεφαλαίου  οι  οποίες 
προστίθενται   στο  EVA και  οι  οποίες δεν αποφέρουν καμία χρέωση στα 
λειτουργικά κόστη, στο ΝΟΡΑΤ ή στο κεφάλαιο.

Λειτουργική Αποτελεσματικότητα :  μειώνοντας  τα λειτουργικά κόστη 
κατά 5 μονάδες και αυξάνοντας το ΝΟΡΑΤ και το EVA κατά 5 αντίστοιχα

Managers Assets:  απελευθερώνοντας  100-μονάδες  στα  μετά  εξόδων 
διαδικασίες  από  τα  μη  παραγωγικά  πάγια  του  ισολογισμού  και 
επιστρέφοντας  τα  απελευθερωμένα  κεφάλαια  στους  επενδυτές  ώστε  να 
μπορέσουν  να  τα  επενδύσουν  κερδίζοντας  ένα  10%  από  το  κόστος 
κεφαλαίου.  Οι 10 αυτές μονάδες ετήσιου κέρδους οι οποίες και κερδίζονται 
εκτός εταιρείας μειώνουν το ΝΟΡΑΤ κατά 5 μονάδες αφήνοντας 5 θετικές 
μονάδες ετησίως ακόμη κι αν οι πωλήσεις και το λογιστικό κέρδος είναι 
μικρότερο.

Αύξηση κερδοφορίας: αυξάνοντας με 100 μονάδες νέου κεφαλαίου σε 
ένα 10% κόστος, και επενδύοντας σε ένα οργανωμένο σχέδιο το οποίο και 
αποφέρει  ένα  15% κέρδος  ,  προσθέτοντας  15 μονάδες  στο  ΝΟΡΑΤ και 
αφήνοντας 5 μονάδες επιπρόσθετα στην EVA έσοδο για τους μετόχους.  Οι 
μέτοχοι  είναι  σε  καλύτερη  θέση  κι  ας  είναι  μικρότερη  η  επιστροφή 
κεφαλαίου και το περιθωρίου κέρδους.

Η μέθοδος  EVA με ευθυγραμμισμένες αποφάσεις, βοηθάει τους μάνατζερ 
να  συγχωνεύουν  δύο  βασικές  αρχές  της  χρηματοοικονομικής,  διαμέσου 
των εταιρικών αποφάσεων, ήτοι:

 Σκοπός  της  κάθε  εταιρείας  να  μεγιστοποιήσει  τον  πλούτο  των 
μετόχων της.  

 Η αξία της βασίζεται  στο βαθμό κατά τον οποίο  οι  επενδυτές  της 
αναμένουν τα μελλοντικά της έσοδα να υπερβούν ή όχι το κόστος 
κεφαλαίου της. 

Διαπιστώνεται, με βάση τα παραπάνω, ότι μία σημαντική αύξηση του EVA 
μιας εταιρείας θα επιφέρει αύξηση και στην αγοραία αξία της. Η εν λόγω 
οπτική  έχει  αποδειχθεί  ότι  είναι  αποτελεσματική  σε  όλες  τις  εταιρείες 
ανεξαρτήτου δραστηριότητας και μεγέθους, καθόσον στην πραγματικότητα 
οι μετοχές αντανακλούν, σε μεγάλο ποσοστό, την εκάστοτε κατάσταση μιας 
εταιρείας. Η συνεχιζόμενη αύξηση της οικονομικής προστιθέμενης αξίας θα 
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επιφέρει  συνεχή  και  σταθερή  αύξηση  του  πλούτου  (wealth)  των 
επενδυτών. 

Η δυσχέρειες εφαρμογής της εντοπίζονται στο υψηλό επίπεδο δυσκολίας 
της συνεργασίας για τον σκοπό αυτό, σε όλα της τα επίπεδα και για το 
σύνολο των αποφάσεων μιας επιχειρηματικής οντότητας, προκειμένου να 
ληφθεί υπόψη της ο δείκτης  EVA και αφήνοντας τους άλλους προσφιλείς 
δείκτες μέτρησης σε δεύτερη μοίρα.  Αν δεν εφαρμοστεί με ένα ενιαίο και 
αναλυτικό τρόπο και αν δεν χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει ολοκληρωτικά 
το  χρηματοοικονομικό  σύστημα  διοίκησης  και  απλά  προστεθεί  σαν  μία 
ακόμη  μονάδα  μέτρησης  στις  ήδη  υπάρχουσες,  το  σύστημα  διοίκησης 
ενδέχεται να καταλήξει χειρότερο. 

Το ερώτημα είναι κατά πόσο ο δείκτης ΕVA θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί 
και να προσμετρήσει εκτός των άλλων και το ανθρώπινο δυναμικό και την 
απόδοση του, ένα συστατικό σημαντικό για την θέση μιας εταιρείας στην 
αγορά, όπως και για την εξέλιξη της μέσα σε αυτή, κάτι που θα αναλυθεί 
παρακάτω. 

Η σύγκρισή του  Economic Value Added (EVA) με τον δείκτη  Cash Flow 
Return On Investment (CFROI) είναι  αναπόφευκτη, καθόσον και  οι  δύο 
αποτελούν προϊόν και αποτέλεσμα ερευνών και μετρήσεων από εταιρείες, 
επιστήμονες και συμβούλους. 

Δύναται  να πραγματοποιηθεί μία τοποθέτηση, καθόσον η σύγκρισή τους 
δεν αφορά το σκοπό του παρόντος, σύμφωνα με την οποία η εφαρμογή 
του EVA θα είχε επιτυχία σε εταιρείες εντάσεως κεφαλαίου και εργασίας, 
ενώ  ο  CFROI  θα  εφαρμοζόταν  με  μεγαλύτερη  επιτυχία  σε  εταιρείες 
εντάσεως  κεφαλαίου,  καθόσον  υπολογίζει  το  ποσοστό  απόδοσης  των 
επενδύσεων  (εσωτερικό  ποσοστό)  με  ακριβέστερο  τρόπο,  λαμβάνοντας 
υπόψη και τις αποσβέσεις, σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους που 
υπολογίζουν  απλά  τη  λογιστική  αξία  μιας  επένδυσης  σε  σχέση  με  τα 
τρέχοντα κέρδη της λογιστικής περιόδου.

4. Χρηματικές Ροές – Ανάπτυξη – Κόστος Κεφαλαίου – 
Διάρκεια Ζωής

Στο σημείο  αυτό  θα αναλυθούν τέσσερις  έννοιες  οι  οποίες  στην  πράξη 
αποτελούν τα ζητούμενα ή καλύτερα τον οδηγό – χάρτη για τη δημιουργία 
αξίας. Παρόλα αυτά απουσιάζει μία μέθοδος παρακολούθησής τους από τις 
διοικήσεις ή τέλος πάντων δε λαμβάνονται σοβαρά υπόψη η εξέλιξη τους, 
οι  παράγοντες  που  τα  επηρεάζουν,  καθώς  και  τα  τελικά  τους 
αποτελέσματα.

Η μονομερής υιοθέτηση και προσήλωση σε αποφάσεις που στηρίζονται σε 
στρατηγικές με βραχυχρόνιο ορίζοντα, ήτοι λογιστικά κέρδη ή θεωρητικά 
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οφέλη, όπως φήμη και πελατεία ή ακόμη και η αύξηση του μεριδίου αγοράς 
δίχως  τις  απαραίτητες  συγκρίσεις  με  τον  ανταγωνισμό,  καθόσον  τις 
περισσότερες  φορές  απουσιάζουν  στατιστικά  στοιχεία,  οδηγούν  σε 
εφήμερες πολιτικές και βιαστικές αποφάσεις οι οποίες καταστρέφουν την 
αξία μιας επιχείρησης.

4.1 Χρηματικές Ροές

Όπως  αναφέρθηκε  διεξοδικά  σε  προηγούμενες  παραγράφους  του 
παρόντος,  οι  καθαρές  χρηματικές  ροές  υπολογίζονται  με  τον  παρακάτω 
τρόπο:

        Καθαρά Κέρδη προ Τόκων και Φόρων Χ (1- συντελεστή φορολογίας)

- Κόστος κεφαλαίου αφαιρουμένων των αποσβέσεων
- Μεταβολή κεφαλαίου κίνησης (μη χρηματικά)
= Καθαρές ταμειακές ροές

Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί  αναγωγή του συνόλου του κόστους 
κεφαλαίου  και  του  κεφαλαίου  κίνησης,  ως  ποσοστό  των  λειτουργικών 
εσόδων μετά από φόρους (after tax operating income), λαμβάνουμε τον 
δείκτη του ποσοστού επανεπένδυσης (reinvestment rate) ), ήτοι:

Reinvestment Rate = Capital Expenditure – Depreciation + Δ non-cash 
Working Capital / EBIT (1 – rate)

Σε αυτή την περίπτωση οι χρηματικές ροές υπολογίζονται με τον παρακάτω 
τρόπο:

Καθαρές ταμειακές ροές = 
Καθαρά Κέρδη προ Τόκων και Φόρων Χ (1- συντελεστή φορολογίας) X

(1 –ποσοστό επανεπένδυσης)

4.2 Ανάπτυξη

Η  ανάπτυξη  μιας  επιχείρησης  (Growth)  είναι  αποτέλεσμα  των 
χρηματοοικονομικών αποφάσεων και της στοχοθέτησής τους. Οι εν λόγω 
αποφάσεις είναι συνάρτηση των περιορισμών που διέπουν τη λειτουργία 
μιας επιχείρησης, όπως η κεφαλαιακή επάρκεια, η ρευστότητα, το μερίδιο 
αγοράς,  η  γεωγραφικά  διασπορά,  καθώς  και  των  ευκαιριών  που 
παρουσιάζονται  σε  δεδομένα  χρονικά  σημεία,  όπως  η  ανάπτυξη 
επενδυτικής δραστηριότητας σε υφιστάμενες ή νέες αγορές προϊόντων ή 
υπηρεσιών. 

Ο  βαθμός  ετοιμότητας  του  κάθε  οργανισμού  είναι  συνάρτηση  των 
δυνατοτήτων χρηματοδότησης που διαθέτει, προκειμένου να στηρίξει την 
εκδούλευση κεφαλαίων για την επίτευξη των στόχων. Εξαρτάται από τις 
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επιδιώξεις  του οργανισμού,  των διοικούντων και  των εξαρτώμενων από 
αυτόν. 

Οι στόχοι ενδέχεται να στηρίζονται σε σταθερή ή δυναμική ανάπτυξη. Κατ’ 
ουσία  οι  στόχοι  εξαρτώνται  από  τις  δυνατότητες  χρηματοδότησης  των 
δραστηριοτήτων,  ήτοι  τα  ίδια  κεφάλαια  και  τα  ξένα  κεφάλαια  που 
απαιτούνται.

Η  δυνατότητα  χρηματοδότησης  μιας  επιχείρησης  από  ξένα  κεφάλαια  με 
κόστος  χαμηλότερα  από  το  προσδοκώμενο  κέρδος  αποτελεί  το  ιδεατό 
σενάριο.  Ο  δείκτης  μόχλευσης  των  κεφαλαίων  της,  θα  επηρεάσει  το 
ποσοστό επίτευξης των αποτελεσμάτων για δυναμική ή σταθερή ανάπτυξη. 
Η μόχλευση εξαρτάται από την αναλογία του δανεισμού στην κεφαλαιακή 
διάρθρωση  μιας  επιχείρησης  και  από  την  διαφορά  του  ποσοστού 
κεφαλαιοποίησης με το κόστος δανεισμού, μετά από τους φόρους.

Σύμφωνα με τον Erich Helfert, η ανάπτυξη μιας επιχείρησης υπολογίζεται 
ως εξής:

g = r + D/E (r - i)

όπου g: είναι η ανάπτυξη
r: το ποσοστό κεφαλαιοποίησης ή επανεπένδυσης
D: το ποσοστό δανεισμού
E: η καθαρή θέση
i: το επιτόκιο

Όταν  η  ανάπτυξη  υπολογίζεται  ως  ποσοστό  των  παρακρατηθέντων  (μη 
διανεμηθέντων) κερδών, τότε έχουμε την παρακάτω σχέση:

g = ρ r + D/E (r - i) ρ

Σε αυτήν την περίπτωση η επιχείρηση έχει την δυνατότητα επανεπένδυσης 
των  κερδών,  σε  ποσοστό  που  εξαρτάται  από  την  προηγούμενη  χρήση, 
συντηρώντας το ποσοστό Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια ΞΚ / ΙΚ, ενώ το πιο 
σημαντικό είναι το γεγονός ότι διατηρεί σε σταθερά επίπεδα το επίπεδο των 
τόκων και το ποσοστό του μερίσματος που διανέμεται στους μετόχους.  

Ο  Damodaran, υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη μιας επιχείρησης υπολογίζεται 
ως εξής:

g = Reinvestment Rate X Return On Capital (ROC)

Όπου Reinvestment Rate = Capital Expenditure – Depreciation + Δ non-
cash Working Capital / EBIT (1 – rate)

και ROC = EBIT (1 – t ) / Invested Capital
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Διαπιστώνεται  ότι  οι  δύο παραπάνω τρόποι  υπολογισμού της  ανάπτυξης 
ενός οργανισμού διαφέρουν στο γεγονός ότι ο μεν πρώτος δίνει βαρύτητα 
στην αναλογία ξένων προς ίδια κεφάλαια, ενώ ο δεύτερος λαμβάνει υπόψη 
του τις αποσβέσεις και τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης ως ποσοστό 
των λειτουργικών εσόδων και του επενδυόμενου κεφαλαίου.

Η επιλογή ενός εκ των δύο δεν αποτελεί σκοπό της παρούσας διπλωματικής 
εργασίας,  παρόλα αυτά και  οι  δύο τρόποι  αποτελούν μία  προσπάθεια  η 
οποία επιχειρεί να συμπληρώσει τα κενά των μέχρι τώρα εφαρμοζόμενων 
μεθόδων, πολιτικών και αποφάσεων.

4.3 Κόστος Κεφαλαίου 

Η κεφαλαιακή διάρθρωση μιας εταιρείας συντίθεται από τα ξένα και τα ίδια 
κεφάλαια.  Ο  μακροπρόθεσμος  τραπεζικός  δανεισμός  και  τα  ομόλογα 
αποτελούν τις κύριες μορφές εξωτερικής χρηματοδότησης, ενώ το ποσοστό 
της  καθαρής θέσης αποτελεί  τη χρηματοδότηση των μετόχων προς την 
εταιρεία. Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού, υλικά και άϋλα, καθώς και το 
κεφάλαιο  κίνησης  (αφαιρουμένου  του  κυκλοφορούντος  ενεργητικού) 
αποτελούν τα ίδια κεφάλαια. 

Οι  αποφάσεις  σε  μακροχρόνιο  και  βραχυχρόνιο  επίπεδο επηρεάζουν  και 
επηρεάζονται  από την κεφαλαιακή διάρθρωσή της. Η μεταβολή της έχει 
άμεση επίδραση στα λειτουργικά αποτελέσματα της, καθόσον επηρεάζει τις 
δραστηριότητές της.

Το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου είναι το αποτέλεσμα της μίξης του 
διάφορων εφικτών μορφών χρηματοδότησης των επενδυτικών (long term) 
και επιχειρησιακών (short term) δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης και της 
επιβάρυνσής  τους  με  κάποιο  συγκεκριμένο  κόστος.  Συνεπώς  το  κόστος 
κεφαλαίου ορίζεται, στην πιο απλοποιημένη του μορφή, ως εξής:

CC = Cost of Debt + Cost of Equity

Στο  σημείο  αυτό  επισημαίνεται  το  γεγονός  ότι  η  επιχείρηση  πρέπει  να 
αποφασίσει εάν θα λάβει υπόψη της τις λογιστικές ή τις αγοραίες αξίες των 
διαφόρων περιουσιακών στοιχείων.

Η φόρμουλα του γνωστού CAPM (Capital Asset Pricing Model) αποτελεί τη 
βάση υπολογισμού του κόστους κεφαλαίου σε συνδυασμό με το ύψος του 
επιτοκίου.  Το CAPM υπολογίζει  το κόστος της καθαρής θέσης (common 
equity) ως συνάρτηση του ακίνδυνου και του προσδοκώμενου επιτοκίου, 
ήτοι:

Ke = Rf + b(Rm - Rf)

Ke: το κόστος της καθαρής θέσης
Rf: το ακίνδυνο επιτόκιο (risk free)
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b:  η  μεταβλητότητα  του  χαρτοφυλακίου  των  δραστηριοτήτων  ενός 
οργανισμού 
Rm: το προσδοκώμενο επιτόκιο (απόδοση – risk premium)

Εάν σταθμίσουμε το κόστος ξένης και ιδίας χρηματοδότησης, ως ποσοστό 
της κεφαλαιακής δομής, τότε το κόστος κεφαλαίου υπολογίζεται  με τον 
παρακάτω τρόπο:

CC = Cost of (Debt/Debt + Equity) + Cost of (Equity/Equity + Debt)

Η πραγματοποίηση επενδύσεων συνεπάγεται ότι η επιχείρηση αναλαμβάνει 
τον  κίνδυνο  για  την  πραγματοποίησή  τους.  Έχοντας  υπόψη  ότι  οι 
δραστηριότητες της συνθέτουν ένα χαρτοφυλάκιο με ποικίλες επενδυτικές 
ευκαιρίες,  το  κόστος  κεφαλαίου  αντανακλά  τον  κίνδυνο  ανάληψης  της 
επιβάρυνσης της με το κόστος του ξένου δανεισμού, με βάση το επιτόκιο 
δανεισμού και  της  ίδιας  χρηματοδότησης ως ποσοστό του  κέρδους των 
μετόχων.

4.4 Διάρκεια Ζωής

Οι εταιρείες λειτουργούν με σκοπό την συνεχή ανάπτυξή τους. Δεν έχουν 
περιορισμένη διάρκεια λειτουργίας εφόσον συνεχίσουν να αναπτύσσονται 
θετικά.

Το χαρτοφυλάκιο των λειτουργιών τους, καθώς και εκείνο των προϊόντων 
τους  έχουν  μία  συγκεκριμένη  χρονική  διάρκεια  λειτουργικής  ζωής.  Ως 
λειτουργική ζωή δεν νοείται η λογιστική τους ζωή, μετά τη συνολική τους 
απόσβεση αλλά η χρονική περίοδος που θα αποφέρουν στην επιχείρηση 
χρηματικές  ροές.  Το  άθροισμα  των  χρηματοροών  μιας  επένδυσης 
αντανακλά την τερματική της αξία (terminal value).

Κατά τη λήξη της διάρκειας ζωής μιας επένδυσης, η τυχόν αγοραία αξία 
που  υπολείπεται  (υπολειμματική  αξία  -  residual value),  ενδέχεται  να 
αποτελέσει  και  αυτή  έσοδο  για  την  επιχείρηση,  καθόσον  υπάρχει  η 
πιθανότητα να αγορασθεί από άλλη εταιρεία – πχ η πώληση μηχανημάτων, 
εγκαταστάσεων,  οικοπέδων,  δικαιωμάτων  τεχνογνωσίας  ή  δικαιωμάτων 
αποκλειστικής διάθεσης κλπ

Η οικονομική ζωή μιας επένδυσης δεν πρέπει να συγχέεται με τη φυσική ή 
την τεχνολογική διάρκεια ζωής του. Η οικονομική ζωή παύει να υφίσταται 
όταν η επένδυση δεν αποφέρει οφέλη στην επιχείρηση, ακόμη και εάν δεν 
έχει τερματισθεί η φυσική ή η τεχνολογική του ζωή.

Οι αποσβέσεις και η μέθοδος που ακολουθείται επίσης δεν έχουν σχέση με 
την  οικονομική  του  ζωή,  καθόσον  αποτελούν  εργαλείο  της  λογιστικής 
λειτουργίας των επιχειρήσεων, στα πλαίσια των φορολογικών και λοιπών 
νόμιμων  υποχρεώσεών  τους  και  δεν  έχουν  σχέση  με  την  επενδυτική 
δραστηριότητα.
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5. Βαθμός Σημαντικότητας & Διάχυσης Της Αξίας  Στους 
Εμπλεκόμενους

5.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΜΕΣΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΞΙΑΣ

Στην  παρούσα  εργασία  θα  παρουσιασθεί  ένας  συνδυασμός  τριών 
διαφορετικών  τρόπων  μέτρησης  απόδοσης  και  λειτουργιών  των 
επιχειρήσεων, προκειμένου να επιτευχθεί ένας αντικειμενικός, λειτουργικός 
και σύγχρονος τρόπος διοίκησης της δημιουργούμενης ή μη Αξίας. Οι τρεις 
μέθοδοι / μοντέλα που θα χρησιμοποιηθούν και θα αποτελέσουν το πλαίσιο 
διοίκησης με βάση την αξία (Value – Based Management), είναι:

 Η  μέθοδος  υπολογισμού  του  κόστους  δραστηριοτήτων,  ABC – 
Activity Based Costing.

 Το  μοντέλο  του  Πίνακα  Ισόρροπης  Απόδοσης,  BSC –  Balanced 
Scorecard
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 Η  εφαρμογή  τους  στα  πλαίσια  ενός  ολοκληρωμένου  μοντέλου 
διοίκησης με σκοπό τη δημιουργία αξίας (Value Based Management).

Ο συνδυασμός και η ανάλυση των παραπάνω μεθόδων έχει σκοπιμότητα τη 
μέτρηση της  δημιουργούμενης αξίας.  Με  τη  μέθοδο  ABC θα καταστούν 
μετρήσιμες  οι  λειτουργίες  μιας  επιχείρησης,  προκειμένου  να 
χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση του πίνακα ισόρροπης απόδοσης, τα 
αποτελέσματα του οποίου θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης από το 
διοίκηση,  προκειμένου να μετρήσει  την αποτελεσματικότητα του τρόπου 
οργάνωσης  και  λειτουργίας  της  επιχειρηματικής  οντότητας  (Key 
Performance Indicators - KPI).     

Θα δοθεί  ιδιαίτερη βαρύτητα στους τρόπους μέτρησης της  αξίας,  στους 
τρόπους  εφαρμογής  της  συγκεκριμένης  μεθόδου,  στα  κίνητρα  για  τη 
υιοθέτησή της και στο τρόπο υιοθέτησης από τα στελέχη, στο σύνολό τους. 

5.2 ABC – Activity Based Costing

Η  μέθοδος  ABC παρέχει  πληροφορίες  για  το  κόστος  των  διάφορων 
δραστηριοτήτων  (λειτουργιών)  μιας  επιχείρησης.  Η  εν  λόγω  μέθοδος 
αποτελεί  ένα  χρήσιμο  εργαλείο  για  τη  Διοίκηση  μιας  επιχείρησης, 
προκειμένου να επιτύχει την ορθή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων της 
(κεφάλαιο, ανθρώπινο δυναμικό, ρευστά διαθέσιμα).

Με τη μέθοδο  ABC πραγματοποιείται ανάλυση των φανερών και αφανών 
δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. Με άλλα λόγια εντοπίζονται τα φανερά 
και αφανή στοιχεία του κόστους της κάθε δραστηριότητας, παραγωγικής ή 
μη,  επιτυγχάνοντας  κατά  αυτό  τον  τρόπο  τον  ορθό  επιμερισμό  του 
πραγματικού και όχι του λογιστικού κόστους.  

Η οικονομική διάσταση αναφέρεται στη μέτρηση του κόστους παραγωγής 
προϊόντων  και  υπηρεσιών,  συμπεριλαμβάνοντας  και  τη  μέτρηση  του 
κόστους  κεφαλαίου  (EVA ->  WACC),  παρέχοντας  σε  μία  επιχείρηση  τη 
δυνατότητα να λάβει, με αντικειμενικό τρόπο, τις κατάλληλες αποφάσεις σε 
στρατηγικό και λειτουργικό (επιχειρησιακό επίπεδο). Συνεπώς είναι εφικτή 
πλέον η ορθή σύνθεση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και η ορθολογική 
χρήση των κεφαλαιουχικών της στοιχείων (ιδίων & ξένων).

Χαρακτηριστικό  των  πρακτικών  των  επιχειρήσεων  είναι  το  γεγονός  ότι 
λαμβάνανε  υπόψη  τους  τις  πληροφορίες  από  τις  ετήσιες  λογιστικές 
καταστάσεις,  από  το  τμήμα  παραγωγής  και  από  το  τμήμα  μάρκετινγκ 
(πωλήσεις),  δίχως  όμως  να  εξετάζουν  τη  συνδεσιμότητά  τους.  Η 
παραδοσιακή λογιστική δεν παρέχει σε καμία περίπτωση πληροφορίες για 
το  κόστος  κεφαλαίου.  Οι  πληροφορίες  που  παρέχει  αναφέρονται  σε 
βραχυχρόνιο επίπεδο και  είναι  χρήσιμες μάλλον για το κύκλο ζωής των 
προϊόντων. 
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Αντίθετα  η  ABC παρέχει  χρήσιμες  πληροφορίες  για  τα  παραγόμενα 
προϊόντα, αλλά και για το κεφάλαιο που απαιτείται για την παραγωγή τους. 
Οι πληροφορίες που παρέχει είναι ιδιαίτερα χρήσιμες.

Για την καλύτερη κατανόηση των αναγραφομένων κρίνεται απαραίτητο να 
πραγματοποιηθεί  ο  διαχωρισμός  των  λειτουργιών  και  διαδικασιών  μιας 
επιχείρησης, σε εκείνες που αναφέρονται σε βραχυχρόνιο επίπεδο και σε 
εκείνες που αναφέρονται σε μακροχρόνιο επίπεδο. 

Η λογιστική, η παραγωγή και οι πωλήσεις αναφέρονται στο βραχυχρόνιο 
χρονικό  ορίζοντα,  ενώ η  διοίκηση,  η  χρηματοοικονομική,  η  έρευνα  και 
ανάπτυξη και το μάρκετινγκ στο μακροχρόνιο.
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Όταν  οι  ανάγκες  αναφέρονται  στη  βελτίωση  των  χαρακτηριστικών  του 
προϊόντος ή των παρεχόμενων υπηρεσιών και στο περιορισμό του κόστους, 
γεγονός  το  οποίο  δεν  επιφέρει  αιτία  για  αλλαγές  στη  διάρθρωση  μιας 
εταιρείας, τότε οι αποφάσεις αναφέρονται στο βραχυχρόνιο σχεδιασμό. 

Αντίθετα όταν το ζητούμενο είναι η διαφοροποίηση ή ο εκσυγχρονισμός της 
λειτουργικής διαδικασίας, τότε οι αποφάσεις αφορούν στη στρατηγική ενός 
οργανισμού και αναφέρονται σε μακροχρόνιο χρονικό ορίζοντα.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός μιας επιχειρηματικής οντότητας και ειδικότερα ο 
στρατηγικός χρηματοοικονομικός σχεδιασμός, αφορά σε αποφάσεις για την 
απόκτηση κεφαλαιουχικών στοιχείων όπως μηχανήματα και κτίρια, για την 
επέκταση  της  επιχείρησης  όπως  νέες  μονάδες,  υποκαταστήματα, 
θυγατρικές, εξαγορές & συγχωνεύσεις, σε αποφάσεις για συνεργασίες και 
επέκταση ή διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων, καθώς και σε αποφάσεις 
για την έρευνα, ανάπτυξη και εισαγωγή νέων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Η  μέθοδος  της  προεξόφλησης  των  ταμειακών  ροών  (Discounted Cash 
Flow),  ως  εργαλείο  λήψης  αποφάσεων,  παρέχει  πληροφορίες  για  τις 
μελλοντικές  ροές  μιας  επένδυσης  και  συμβάλει  στον  υπολογισμό  του 
κόστους του πιθανού επενδυόμενου κεφαλαίου. 

Οι λειτουργίες του κάθε οργανισμού συνθέτων το χαρτοφυλάκιο του. Ως 
επένδυση νοείται κάποια από τις προαναφερόμενες ενέργειες (αποφάσεις), 
που περιλαμβάνονται στα πλαίσια της στρατηγικής διοίκησης. Η λήψη μιας 
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τέτοιας  απόφασης  επηρεάζει  άμεσα  τις  λειτουργίες  μιας  επιχείρησης, 
καθόσον θα διαφοροποιήσει  τη παραγωγική -  λειτουργική δυναμικότητά 
της, ανεξάρτητα από τον αν παράγει υλικά προϊόντα ή υπηρεσίες ή και 
συνδυασμό αυτών. Ουσιαστικά η πραγματοποίηση ή μη μιας επένδυσης θα 
επηρεάσει  το  χαρτοφυλάκιο  προϊόντων  ή  υπηρεσιών  στο  σύνολό  τους 
(λειτουργίες), δεδομένου ότι αποτελεί το κόστος της επενδυτικής ευκαιρίας 
των χρησιμοποιούμενων πόρων για μία σχεδιαζόμενη ενέργεια σε σχέση με 
μία ήδη υπάρχουσα ή δυνητική.

Η μέθοδος ABC σχετίζεται με μία σειρά αποφάσεις που αναφέρονται στην:

• Αύξηση ή μείωση της τιμής πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών, σε ένα 
εύρος (διάστημα) τιμών.

• Πραγματοποίηση  έρευνας  αγοράς  προκειμένου  να  διαπιστωθεί  το 
μέγεθος  της  αγοράς  προϊόντων ή  υπηρεσιών,  ο  ανταγωνισμός,  οι 
μέθοδοι και τα περιθώρια τιμολόγησης (μάρκετινγκ).

• Επανασχεδιασμό  των  δραστηριοτήτων  που  απαιτούνται  για  την 
παραγωγή και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών. Ο εκσυγχρονισμός 
του  μηχανολογικού  και  λοιπού  εξοπλισμού  και  η  δημιουργία  των 
απαραίτητων  υποδομών  θα  συμβάλουν  στην  αύξηση  της 
προστιθέμενης αξίας του προϊόντος (στρατηγικές αποφάσεις). 

• Μέτρηση  του  απαιτούμενου  κεφαλαίου  και  την  κοστολογική 
ανάλυση.  Τυχόν  αδυναμίες  στις  πρακτικές  διαχείρισης  σε  κίνηση 
(παραλαβή  -  αποστολή),  αναμονή  και  επεξεργασία  (κύκλωμα 
εφοδιαστικής αλυσίδας).

• Εκπαίδευση  του  προσωπικού   εφόσον  κριθεί  απαραίτητη,  για  την 
αλλαγή των λειτουργιών της εταιρείας.

• Ανάθεση  εκτέλεσης  κάποιών  δραστηριοτήτων  έκτος  εταιρείας 
(outsourcing),  προκειμένου  η  επιχείρηση  να  επικεντρωθεί  στην 
παραγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών που είναι κερδοφόρα .

• Βελτίωση  της  συνεισφορά  του  κάθε  προϊόντος  στα  κέρδη  της 
επιχείρησης.

• Αυτοματοποίηση  των  υπολοίπων  λειτουργιών  προκειμένου  να 
μειωθούν τα αφανή κόστη (Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα – ΓΒΕ).

Απώτερος στόχος των παραπάνω προτάσεων είναι ο προγραμματισμός και 
ο επανασχεδιασμός των λειτουργιών με σκοπό την μείωση του κόστους της 
κάθε δραστηριότητας και όχι με βάση τον όγκο της παραγωγής

Η συνδεσιμότητα των μεθόδων ABC & NPV (DCF) αναγάγεται στο γεγονός 
ότι  επιτυγχάνεται  η  αντικειμενική  μέτρηση  των  υφιστάμενων 
δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης και  των επενδυόμενων κεφαλαίων για 
την απρόσκοπτη λειτουργία τους. Κατά αυτόν τον τρόπο η μεθοδολογία 
λήψης των στρατηγικών αποφάσεων θα βασίζεται στην αξιοποίηση όλων 
των διαθέσιμων και επεξεργασμένων πληροφοριών (data VS information).

5.3 BSC – Balance Scorecard
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Ο Πίνακας Ισόρροπης Απόδοσης είναι ένα εργαλείο μέτρησης της απόδοσης 
ενός οργανισμού και αποτελεί μία ολοκληρωμένη άποψη για τη διαδικασία 
αξιολόγησης του. Διατυπώθηκε από τους Kaplan και Norton, το έτος 1992 
και  βασίζεται  στην  ιδέα  ότι,  τα  στελέχη  πρέπει  να  διοικούν  και  να 
αξιολογούν τις  επιχειρήσεις  στις  οποίες  εργάζονται  μέσα  από το πρίσμα 
τεσσάρων (τουλάχιστον) διαστάσεων:

 Τους πελάτες.

 Τις εσωτερικές διαδικασίες.

 Τη μάθηση και την καινοτομία.

 Τα χρηματοοικονομικά.

Οι προαναφερόμενες 4 διαστάσεις παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τα 
παρακάτω σημαντικά ερωτήματα, τα οποία απασχολούν τις διοικήσεις των 
επιχειρηματικών οντοτήτων, ήτοι:

1. Πόσο  ικανοποιημένοι  είναι  οι  πελάτες  από  τα  προϊόντα  ή  τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες μιας εταιρείας.

2. Ποιες  λειτουργίες  τις  επιχείρησης  προσδίδουν  αξία,  ποιες  είναι 
ανάγκη  να  βελτιωθούν,  διαφοροποιηθούν,  ενισχυθούν  ή 
καταργηθούν.

3. Ποια είναι τα αποτελέσματα των νέων προϊόντων και υπηρεσιών και 
ποιος  ο  βαθμός  ανταπόκρισης  των  στελεχών  στις  απαιτήσεις  της 
εταιρείας και των πελατών.

4. Πόσο  ικανοποιημένοι  είναι  οι  επενδυτές,  οι  μέτοχοι  και  οι 
εξαρτώμενοι από την εταιρεία.

Η χρήση του BSC παρέχει χρήσιμες και επεξεργασμένες πληροφορίες για 
τις 4 διαστάσεις, στις οποίες αναφέρεται, διαμέσου της ποσοτικής και της 
ποιοτικής  αξιολόγησης,  καθόσον διαμορφώνει  μια  ολοκληρωμένη εικόνα 
της επιχείρησης. Στόχος του εν λόγω μοντέλου είναι η διαμόρφωση ενός 
πλαισίου  εργαλείων μέτρησης  της  απόδοσης  και  αντιστοίχησης  του  στις 
λειτουργίες  και  διαδικασίες  μιας  εταιρείας,  ήτοι  η  αντιστοίχηση  του 
οράματος  και  της  αποστολής  μιας  εταιρείας  με  τους  στόχους  της 
στρατηγικής της. 

Η συνδεσιμότητα ποιοτικών και των ποσοτικών στοιχείων επιτυγχάνεται με 
το συνδυασμό του  BSC και του ABC. Με άλλα λόγια, η μέθοδος μέτρησης 
του απαιτούμενου κόστους των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, είναι η 
πλέον κατάλληλη για την εξαγωγή των δεικτών (ποσοτικών στοιχείων) του 
πίνακα ισόρροπης απόδοσης. 
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Η κατάρτιση του πίνακα ισόρροπης απόδοσης δεν αποτελεί μία νέα μέθοδο, 
αλλά ένα εργαλείο, έναν κώδικα επικοινωνίας και εταιρικής συμπεριφοράς 
(κουλτούρας)  στους κόλπους μιας εταιρείας.  Αποτελεί  εκτός  των άλλων 
δείκτη του επίπεδο εταιρικής οργάνωσης, σε επίπεδο στρατηγικής αλλά και 
σε επίπεδο καθημερινής λειτουργίας. 

Αποτυπώνει εμπράκτως τη διάθεση του οργανισμού και των στελεχών που 
τον  απαρτίζουν  /  λειτουργούν  για  εκσυγχρονισμό,  έρευνα,  καινοτομία, 
αλλαγή, ποιοτική και  ποσοτική αξιολόγηση ως τμήμα της περιβάλλοντος 
στο οποίο λειτουργεί.
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Το  ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα  που  παρέχει  το  BCG  συνίσταται  στο 
γεγονός ότι εστιάζει στις διαστάσεις της επιχείρησης που της προσδίδουν 
αξία.  Όπως  προαναφέρθηκε,  συνδέει  ποιοτικά  και  ποσοτικά  στοιχεία 
(συνεισφορά ABC) σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο λειτουργίας.

Ο πίνακας ισόρροπης απόδοσης είναι χρήσιμος όταν οι διαστάσεις του θα 
καταστούν  μετρήσιμες.  Μόνο  σε  αυτή  την  περίπτωση είναι  σε  θέση να 
παράσχει  πληροφορίες με προστιθέμενη αξία για το επίπεδο υλοποίησης 
της  στρατηγικής  μιας  επιχείρησης.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  αποτελεί 
ακόμη ένα μοντέλο με απήχηση, λόγω του νεωτεριστικού του χαρακτήρα, 
χωρίς όμως πρακτική εφαρμογή.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο παραπάνω στόχος είναι απαραίτητο να:

 Οριοθετηθούν οι στόχοι της επιχείρησης (objectives & goals).

 Να ορισθούν τα τμήματα και ο τρόπος συνεισφοράς στην επίτευξη 
των στόχων.

 Να ορισθούν οι δείκτες μέτρησης του βαθμού επίτευξης των στόχων 
(σε  σχέση  με  τα  αποτελέσματα)  και  μέτρησης  της  απόδοσης  της 
επιχείρησης και των τμημάτων της.
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Τα  στοιχεία  που  αναφέρονται  στο  παραπάνω  διάγραμμα  αποτελούν  τα 
βοηθητικά σημεία ελέγχου των 4 διαστάσεων. Τα βασικά σημεία ελέγχου 
των 4  διαστάσεων είναι  άρρηκτα  συναρτούμενα από τις  αποφάσεις  της 
Διοίκησης  σε  επίπεδο  στρατηγικής  και  διαχείρισης  (βραχυχρόνιο  και 
μακροχρόνιο ορίζοντα). 

Τα σημεία ελέγχου είναι οι Στρατηγικοί Στόχοι (Goals), οι Μετρήσεις (ABC), 
οι  Επιχειρησιακοί  Στόχοι(Objectives)  και  οι  Πρωτοβουλίες  (Leadership - 
Initiatives). Οι στρατηγικοί στόχοι ελέγχονται διαμέσου της μέτρησης. Ο 
βαθμός  επίτευξης  ή  απόκλισης  τους  συνιστά  επαναπροσδιορισμό  ή 
προσήλωση στις επιχειρησιακές λειτουργίες, ενθαρρύνοντας την ανάληψη 
πρωτοβουλιών  για  την  περαιτέρω  βελτίωση  των  αποτελεσμάτων  ή  την 
αναθεώρησή τους.

Ο ακριβής προσδιορισμός του κόστους, του στόχου και της συνεισφοράς 
της κάθε δραστηριότητας  καταγράφει  τους απαραίτητους πόρους για  τη 
λειτουργία της επιχείρησης και τη μέτρηση των στοιχείων που συνθέτουν 
τις  4  διαστάσεις  του  Πίνακα  Ισόρροπης  Απόδοσης.  Διαμορφώνεται  ένα 
πλαίσιο στόχων, επιλογών και κριτηρίων αξιολόγησης για τη μέτρηση της 
απόδοσης μιας επιχείρησης. Τα προαναφερόμενα αναπτύσσονται ενδεικτικά 
και εμφαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα, ήτοι:
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Η μέτρηση των παραπάνω στοιχείων ξεδιπλώνει τις 4 διαστάσεις του BSC. 
Η συνεισφορά της μεθόδου ABC είναι σημαντικοί για την πλειονότητα των 
παραπάνω δεικτών. Κάποιο από τους δείκτες μετριούνται  με τη βοήθεια 
των πληροφοριών που παρέχει η παραδοσιακή λογιστική, οι πωλήσεις και 
το τμήμα παραγωγής. Οι εν λόγω πληροφορίες επεξεργάζονται με βάση το 
κόστος του κεφαλαίου, προκειμένου να εξαχθούν οι σταθμισμένοι δείκτες 
του BSC. 

Στο σημείο  αυτό κρίνεται  σκόπιμο να διευκρινισθεί  ότι  οι  παραδοσιακές 
μέθοδοι παρέχουν στοιχεία και όχι πληροφορίες. Τα μοντέλα ABC και BSC 
ως διαδικασίες της μεθόδου διοίκησης με σκοπό τη δημιουργία αξίας (Value 
Based Management)  προσθέτουν,  διαμέσου  της  επεξεργασίας  των 
στοιχείων, προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση. Συνεπώς η πληροφορία για 
τη  μέτρηση  της  απόδοσης  μιας  επιχείρησης  συνίσταται  στην  αξία  της 
πληροφορίας (επεξεργασμένων στοιχείων).

Η παραπάνω διαδικασία δύναται  να εφαρμοσθεί από τη διοίκηση και  να 
αναθεωρηθεί  από  τις  προτάσεις  των  στελεχών.  Η  εν  λόγω  διαδικασία 
Σελίδα     38   από 81                                                                            MBAex0727   - Ιανουάριος 2009   

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙ
ΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΝΕΟΥΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΧΡΟΝΟΙ 
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

ΑΔΥΝΑΜΙΑ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΑΦΟΣΙΩΣΗ 
ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΙΑ 
ΧΡΟΝΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - 
ΠΑΡΑΠΟΝΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΦΟΣΙΩΣΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΠΕΛΑΤΩΝ 
(ΕΡΑΖΟΜΕΝΩΝ)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ



VALUE   –   BASED     MANAGEMENT   (  VBM  )                                                                          THESIS   

συνίσταται στον έλεγχο της υλοποίησης των αντικειμενικών και εταιρικών 
στόχων,  ήτοι  ο  βαθμός επίτευξης  τους  ή το αντίθετο.  Πραγματοποιείται 
μέτρηση του μεγέθους των εισροών σε υλικά και άυλα στοιχεία (έσοδα, 
κερδοφορία, φήμη, αφοσίωση, καινοτομία), σε βραχυχρόνιο επίπεδο.

Ο μακροχρόνιος έλεγχος της υιοθετηθείσας διαδικασία; ελέγχεται από τη 
μέτρηση της αξίας της επιχείρησης, σε επίπεδο οντότητας και σε επίπεδο 
αγοράς.  Η  διοίκηση  ελέγχει  την  απόδοση  και  τη  συνεισφορά  των 
λειτουργιών  της  στη  αύξηση  της  Οικονομικής  Προστιθέμενης  Αξίας. 
Εντοπίζονται  κατά αυτόν τον τρόπο και  οι  διαδικασίες  εκείνες οι  οποίες 
χρήζουν  βελτίωσης,  ενώ  είναι  δυνατόν  να  αφαιρεθούν  κάποιες  ή  να 
προστεθούν νέες.

Η  σχέση  των  4  διαστάσεων  του  Πίνακα  Ισόρροπης  Απόδοσης  είναι 
αλληλένδετη.  Η  αποτελεσματική  και  αποδοτική  λειτουργία   της  κάθε 
διάστασης  επηρεάζει  και  επηρεάζεται  από  τις  υπόλοιπες.  Αυτό  που 
αναδεικνύεται  από  τις  4  διαστάσεις  είναι  οι  εισροές,  οι  διαδικασίες,  οι 
εκροές και τα αποτελέσματα. Το BSC αποτελεί εργαλείο πρακτικού ελέγχου 
των  στρατηγικών  αποφάσεων,  καθόσον  ξεδιπλώνει  τη  συνεισφορά  των 
διαδικασίων στη δημιουργία αξίας.

Αναλυτικότερα,  οι  στρατηγικές  αποφάσεις  έχουν  πάντα  μία 
χρηματοοικονομική διάσταση. Η αγορά νέου εξοπλισμού, οι επενδύσεις σε 
κτιριακές  υποδομές,  σε  νέες  αγορές,  οι  συνεργασίες,  οι  εξαγορές  / 
συγχωνεύσεις, οι προσλήψεις, οι εκπαίδευση, το σύστημα αμοιβών και το 
χαρτοφυλάκιο  προϊόντων  επηρεάζουν  τις  υπόλοιπες  διαστάσεις  σε 
διαφορετικό βαθμό και με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με την περίπτωση. 

Οι  εσωτερικές  διαδικασίες  αναφέρονται  στο  σύστημα  εσωτερικής 
λειτουργίας  της  επιχείρησης,  το  σύστημα  αμοιβών  και  επιβράβευσης 
(σταθερών  και  επιπλέον),  στον  έλεγχο  των  τμημάτων,  στην  κοινωνική 
αποστολή, στην εταιρική κουλτούρα και στις σχέσεις με τους κοινωνικούς 
φορείς.

Η  μάθηση  και  ανάπτυξη  της  εταιρείας  είναι  συνάρτηση  του  βαθμού 
εκπαίδευσης  των  στελεχών,  διάθεσης  για  έρευνα  και  ανάπτυξη  νέων 
μεθόδων  και  ανταπόκρισης  στις  ανάγκες  του  παγκοσμιοποιημένου 
οικονομικού περιβάλλοντος. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία συντίθενται από 
τη συσσωρευμένη γνώση των εργαζομένων της, από το βαθμό βαρύτητας 
και λειτουργίας του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης και από τη φήμη της 
εταιρείας.

Η πελατειακή διάσταση είναι ίσως η σημαντικότερη, καθόσον το επίπεδο 
επιτυχίας των στρατηγικών αποφάσεων κρίνεται (δυστυχώς ή όχι) από το 
βαθμό ανταπόκρισης των παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών από τους 
πελάτες. Η ανταπόκριση της αγοράς αποτελεί το βαθμό αξιολόγησης του 
συστήματος λειτουργίας. Η αγορά καθορίζει πολλές από τις αποφάσεις και 
τους  στόχους  της  κάθε  εταιρείας.  Εκτός  από  τους  εξωτερικούς  πελάτες 
υπάρχουν και  οι  εσωτερικοί,  που  είναι  οι  εργαζόμενοι  της  εταιρείας.  Ο 
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βαθμός  αφοσίωσης,  ικανοποίησης  και  ενδιαφέροντος  είναι  άρρηκτα 
συνδεδεμένος  με  το  επίπεδο  κατανόησης  και  υιοθέτησης  της  εταιρικής 
στρατηγικής.

6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ   

Οι  4  διαστάσεις  του  BSC αναδύουν  μία  πτυχή  του  σύγχρονου  τρόπου 
διοίκησης, το μάρκετινγκ, η οποία συγχέεται από πολλούς με τις πωλήσεις 
και τη διαφήμιση. Η μέτρηση των δεικτών του Πίνακα Ισόρροπης Απόδοσης 
και  της  Προστιθέμενης  Αξίας  συνδέεται  άμεσα  με  το  στρατηγικό 
μάρκετινγκ.  Οι  αποφάσεις  σε  επίπεδο  διοίκησης  και  η  στρατηγική 
χρηματοοικονομική διοίκηση, κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων 
τους, λαμβάνουν υπόψη τους τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της αγοράς. Η 
ανταπόκριση της αγοράς προσδίδει έσοδα και κέρδη, σε επίπεδο υλικών και 
άυλων πόρων. Οι κύριοι δείκτες υπολογισμού του EVA επηρεάζονται, όχι 
άμεσα  από  το  μάρκετινγκ.  Η  επιχείρηση  οφείλει  να  ισορροπεί  και  να 
στοχεύει  ανάμεσα στη μεγιστοποίηση της αξίας των επενδυτών και  των 
πελατών. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση δε στηριχθεί από τους πελάτες 
της, τότε είναι αναπόφευκτο να αποτύχει να δημιουργήσει αξία για τους 
μετόχους της.

Ο μοντέρνος τρόπος διοίκησης συνιστάται στο σημείο όπου συναντούνται η 
διοίκηση,  η  χρηματοοικονομική,  το  μάρκετινγκ  και  η  παραγωγή.  Η 
συμπεριφορά αυτών των λειτουργιών ως μιας, συμβάλει στη μετατροπή της 
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θεωρίας σε πράξη, παρέχοντας τη δυνατότητα μέτρησης της απόδοσης της 
επιχείρησης. 

Το  ταίριασμα  του  στρατηγικού  μάρκετινγκ  με  τη  χρηματοοικονομική 
συμβάλει στη ανάπτυξη στρατηγικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων για τη 
δημιουργία αξίας σε επίπεδο μετόχων και πελατών.

Κάθε  σύγχρονη  επιχείρηση  πρέπει  να  υπηρετεί  τους  οικονομικούς  της 
σκοπούς, παρέχοντας στους πελάτες της αξία, διαμέσου των προϊόντων και 
υπηρεσιών  που  επιθυμούν,  στις  επιθυμητές  τιμές.  Το  γεγονός  αυτό 
επιτυγχάνεται με τη υιοθέτηση και εφαρμογή των κανόνων της αγοράς, 
δίχως να προσβάλει τα κοινωνικά ήθη και αρχές. Σύμφωνα με αυτήν την 
άποψη, οι προαναφερόμενοι περιορισμοί είναι επαρκείς για τη διασφάλιση 
της  αξίας  των  μετόχων,  δίχως  να  προσβάλλουν  τους  νόμους  και  τις 
κοινωνικές αξίες 9. Οι αγορές δε δημιουργήθηκαν από το Θεό, τη φύση ή 
τις  οικονομικές  δυνάμεις,  αλλά  από  τα  στελέχη  10 και  οι  πελάτες  είναι 
εκείνοι  που  διαμορφώνουν  την  εικόνα  των  επιχειρήσεων,  καθόσον  τις 
διατηρούν και τις επιτρέπουν να υφίστανται 11 . Η αφοσίωση των πελατών 
προσδίδει στην εταιρεία έσοδα και κέρδη, προκειμένου να επανεπενδύσει 
τα κεφάλαιά της. Οι αποφάσεις που αφορούν τους πελάτες αφορούν τη 
λειτουργία του μάρκετινγκ. 

Η  συνέργια  της  στρατηγικής  χρηματοοικονομικής  διοίκησης  και   του 
στρατηγικού  μάρκετινγκ  ανάγεται  στις  μακροχρόνιες  αποφάσεις. 
Επιπροσθέτως,  η λειτουργία  του τμήματος Έρευνας και  Ανάπτυξης είναι 
αποτέλεσμα  των  αποφάσεων  των  προαναφερόμενων.  Το  μάρκετινγκ 
εντοπίζει και διαπιστώνει τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές απαιτήσεις 
της αγοράς, του ανταγωνισμού και των πελατών, ενώ χρηματοοικονομική 
κρίνει  για  τις  χρηματοοικονομικές  τους  επιπτώσεις.  Η  μέθοδος  EVA 
αξιολογεί  την  αξία  των  υλικών  και  άυλων  στοιχείων,  προκειμένου  να 
διαπιστωθεί  ο  βαθμός  επιτυχίας  τους,  ως  προς  τη  δημιουργία  ή  μη 
προστιθέμενης αξίας.

Το είδος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και η οργανωτική της δομή 
δε  παίζουν  ρόλο  αναφορικά  με  τη  μεθοδολογία.  Αντικειμενικός  σκοπός 
είναι  η  ικανοποίηση  και  η  αφοσίωση  των  πελατών,  η  αποδοχή  και  ο 
σεβασμός των κοινωνικών ηθών,  η  δημιουργία επιπλέον αξίας  για  τους 
μετόχους.  Ουσιαστικά οι  επιχειρήσεις  οφείλουν να εναρμονιστούν με τα 
προαναφερόμενα προκειμένου να είναι αποδεκτές από την αγορά και να 
δημιουργήσουν  αξία  προς  3  κατευθύνσεις,  τους  πελάτες,  τους 
εμπλεκόμενους και τους μετόχους.
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7. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η  λειτουργία  του  τμήματος  έρευνας  και  ανάπτυξης  είναι  πρωταρχικής 
σημασίας  για  τη  βιωσιμότητα,   την  ανάπτυξη  και  την  κερδοφορία  μιας 
επιχείρησης.  Η  υιοθέτηση  και  η  ανάπτυξη  νέων  ιδεών  αποτελούν  τον 
πυρήνα  γέννησης  καινοτόμων  εφαρμογών,  σε  επίπεδο  προϊόντων  και 
υπηρεσιών.  Η  διαφορά της  καινοτομίας  (innovation)  από  τις  βελτιώσεις 
(invention)  έγκειται  στο  γεγονός  ότι  η  καινοτομία  αλλάζει  τον  τρόπο 
συμπεριφοράς  των  καταναλωτών  δημιουργώντας  νέες  αγορές.  Η 
κεφαλαιοποίηση  της  καινοτομίας  αναφέρεται  στην  κεφαλαιοποίηση  των 
άυλων περιουσιακών στοιχείων.

Ο  εντοπισμός  των  μελλοντικών  αναγκών,  η  ανάπτυξή  τους  και  η 
οικονομική  τους  αξιολόγηση  διασφαλίζει  τη  σημερινή  λειτουργία  μιας 
εταιρείας με την εξασφάλιση μελλοντικών εισροών. Καθορίζει τον τρόπο με 
τον οποίο κατανέμει τα κεφάλαια της σε σημερινές αλλά και μελλοντικές 
εισροές,  επιτρέπει  κεφαλαιοποίηση  των  καινοτόμων  ιδεών  και  αποτελεί 
συγκριτικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη της στην αγορά.

Από  τα  παραπάνω  συνάγεται  το  συμπέρασμα  ότι  οι  αποφάσεις  της 
διοίκησης  είναι  αποτέλεσμα  της  συνεργασίας  του  χρηματοοικονομικού 
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τμήματος, του τμήματος μάρκετινγκ και τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. 
Τα  έσοδα  της  εταιρείας  που  εμφαίνονται  στις  ετήσιες  οικονομικές 
καταστάσεις (ισολογισμούς) είναι απόρροια των παραπάνω αποφάσεων.

Τα πάγια κεφαλαιουχικά στοιχεία και  το κεφάλαιο κίνησης επηρεάζονται 
από  τις  εν  λόγω  αποφάσεις.  Οι  επενδύσεις  σε  εξοπλισμό  και  οι 
εγκαταστάσεις,  τα  προϊόντα  σε  αναμονή,  οι  πιστώσεις  προμηθευτών,  οι 
εισπράξεις σε αναμονή, η ανάπτυξη νέων προϊόντων κλπ είναι αποτέλεσμα 
των συνδυασμένων (συνδεδεμένων) αποφάσεων της διοίκησης.

7.1 ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Προκειμένου  να  κεφαλαιοποιήσουμε  τα  άϋλα  περιουσιακά  στοιχεία  μιας 
επιχείρησης και ειδικότερα των τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης (ακόμη 
και των αποτελεσμάτων της λειτουργίας του τμήματος μάρκετινγκ) είναι 
απαραίτητος  ο  επακριβής  προσδιορισμός  του  χρονικού  διαστήματος  που 
διαρκεί η  ανάπτυξη νέων προϊόντων. 

Η  εν  λόγω  χρονική  διάρκεια  αποτελεί  το  χρόνο  κεφαλαιοποίησής  τους 
(amortizable life). Το εύρος της χρονικής διάρκειας ποικίλει ανάλογα με το 
αντικείμενο  δραστηριότητας  της  επιχείρησης  ή  ακόμη και  τη  λειτουργία 
διακριτών τμημάτων πχ ανάπτυξη λογισμικού, ανάπτυξη εφαρμογών,  τα 
προϊόντα της φαρμακευτικής βιομηχανίας κλπ.

Η  κεφαλαιοποίηση  των  αποτελεσμάτων  της  λειτουργίας  του  τμήματος 
έρευνας και  ανάπτυξης έχει  αποκτήσει βαρύνουσα σημασία τα τελευταία 
έτη,  καθόσον  επηρεάζει  άμεσα  τα  κεφάλαια  και  τα  διαθέσιμα  μιας 
επιχείρησης. 

Η  περίοδος  απόσβεσης  μιας  άϋλης  επένδυσης  ή  ενός  άϋλου 
κεφαλαιουχικού  στοιχείου έχει άμεση επίδραση στην δημιουργούμενη αξία 
από την έρευνα και την ανάπτυξη του νέου προϊόντος ή υπηρεσίας. Είναι 
αντιληπτό ότι  όσο μεγαλύτερο είναι  το χρονικό διάστημα κατά το οποίο 
πραγματοποιείται η έρευνα τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η διάρκεια ζωής 
του άϋλου στοιχείου.

Η ραγδαία ανάπτυξη των προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας 
(πληροφοριακών συστημάτων, συσκευών, λογισμικού, εφαρμογών κλπ), η 
ανάπτυξη  των  κλάδου  παροχής  υπηρεσιών  (χρηματοοικονομικών, 
συμβουλευτικών, ασφαλιστικών κλπ), καθώς και η οργάνωση του δημοσίου 
τομέα, είχε ως αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
πρωτογενή και το δευτερογενή τομέα να μην αποτελούν την πλειοψηφία.

Η  διαφορά  των  επιχειρήσεων  που  δραστηριοποιούνται  στον  τριτογενή 
τομέα  με  εκείνες  που  δραστηριοποιούνται  στον  πρωτογενή  και  στον 
δευτερογενή, έγκειται στο γεγονός ότι  οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 
παράγουν άϋλες υπηρεσίες.
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Η επίδραση  των  αποτελεσμάτων  λειτουργίας  του  τμήματος  έρευνας  και 
ανάπτυξης  στα  λειτουργικά  αποτελέσματα μιας  επιχείρησης υπολογίζεται 
από τη διαφορά ανάμεσα στα έξοδα της τρέχουσας χρονικής περιόδου με 
τις  συσσωρευμένες  αποσβέσεις  των  προηγουμένων  ετών.  Η  εν  λόγω 
διαφορά είναι,  συνήθως,  μεγαλύτερη σε  εταιρείες  με  υψηλούς ρυθμούς 
ανάπτυξης σε σύγκριση με εταιρείες που έχουν να επιδείξουν μακρόχρονη 
δραστηριότητα.  Επιπροσθέτως  το  ποσοστό  κεφαλαιοποίησης  είναι 
μικρότερο  σε  εταιρείες  που  η  λειτουργία  του  τμήματος  έρευνας  και 
ανάπτυξης  έχει  στόχο  την  παραγωγή  καταναλωτικών  προϊόντων,  όπως 
είναι τα τρόφιμα και άλλα εμπορικά είδη.

8. Value – Based Management & Economic Added Value 
(EVA)  στη  σύγχρονη  Στρατηγική  Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση
 
Οι επενδυτές και οι επηρεαζόμενοι (shareholders VS stakeholders) από τη 
λειτουργία μιας επιχείρησης ενδιαφέρονται για τα πραγματικά και όχι για τα 
λογιστικά  κέρδη  των  εταιρειών.  Ο  παραδοσιακός  τρόπος  μέτρησης  της 
απόδοσης  των  επιχειρήσεων  δεν  έχει  καμία  απολύτως  σχέση  με  τη 
δημιουργία  Οικονομικής  Προστιθέμενης  Αξίας.  Οι  ετήσιες  λογιστικές 
καταστάσεις  παρέχουν  πολλές  πληροφορίες,  χρήσιμες  ή  όχι,  αλλά  δε 
απαντούν  στο  ερώτημα  για  τη  δημιουργία  αξίας.  Το  βασικό  τους 
μειονέκτημα είναι ότι δε λαμβάνουν υπόψη τους το κόστος κεφαλαίου, σε 
επίπεδο  πάγιων  στοιχείων  ιδιοκτησίας  της  επιχείρησης,  επενδυόμενου 
κεφαλαίου και μακροχρόνιου δανεισμού. 

Στο  σύγχρονο  οικονομικό  περιβάλλον  ο  σύγχρονος  τρόπος  διοίκησης 
πρέπει να ανταποκριθεί με επιτυχία στην εξεύρεση νέων μεθόδων χάραξης 
εταιρικής στρατηγικής. Οι νέες στρατηγικές απαιτείται να ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της αγοράς και με σημαντικό βαθμό διαφοροποίησης από 
τις παραδοσιακές, αναφορικά με τον τρόπο προσέγγισης, εφαρμογής και 
μέτρησης. Το σύγχρονο στέλεχος δε λαμβάνει αποφάσεις, αλλά επιλύει τα 
γενικά προβλήματα διαμέσου τη στρατηγικής 12.

Ο  σχεδιασμός  και  η  εφαρμογή  της  στρατηγικής  αποτελεί,  σήμερα,  τη 
βασικότερη  λειτουργία  των  σύγχρονων  επιχειρήσεων,  δεδομένου  ότι 
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περιλαμβάνει  τις  ευκαιρίες  και  τις  απειλές  και  αποτελείται,  σε  γενικές 
γραμμές, από τα παρακάτω στάδια:

 Ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος,  προκειμένου να καταστεί 
σαφές  το  περιβάλλον  του  ανταγωνισμού  στο  οποίο  θα 
δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση και να λειτουργήσει ανταγωνιστικά.

 Ανάλυση  του  εσωτερικού  περιβάλλοντος  για  τον  εντοπισμό  των 
δυνατών και  των αδύνατων σημείων της εταιρείας, προκειμένου η 
εταιρεία  να  αυξήσει  την  απόδοσή  της  και  να  λειτουργήσει 
ανταγωνιστικά.

 Αποστολή  και  αντικείμενο  της  εταιρείας.  Επαναξιολόγηση  της 
αποστολής και του αντικειμένου δραστηριότητας και διαφοροποίησή 
τους, εάν είναι αναγκαίο.

 Εταιρικοί στόχοι (Goals). Συγκεκριμενοποίηση των εταιρικών στόχων 
σε όλα τα κλιμάκια της εταιρείας και υιοθέτηση τους από το σύνολο 
των στελεχών.

 Αντικειμενικοί  στόχοι.  Βελτίωση  της  απόδοσης  της  εταιρείας,  σε 
επίπεδο λειτουργικό.

 Διαμόρφωση  της  γενικής  στρατηγικής.  Καθορισμός  του  γενικού 
στρατηγικού πλαισίου λειτουργίας. 

 Τακτικός  σχεδιασμός.  Εντοπισμός  των  στρατηγικών  στόχων  σε 
βραχυχρόνιο και σε μακροχρόνιο χρονικό ορίζοντα.

 Έλεγχος της εφαρμογής και της υλοποίησης της στρατηγικής.

Η επιτυχία της στρατηγικής είναι άμεσα συναρτούμενη από τη δημιουργία 
αξίας για τους ιδιοκτήτες, τους μετόχους, τους εξαρτώμενους από αυτήν 
και  την  κοινωνία  γενικότερα,  εκμεταλλευόμενη  τις  συγκυρίες  και  τις 
συνθήκες του οικονομικού και  του κοινωνικό - πολιτικού περιβάλλοντος 
στο οποίο δραστηριοποιείται.

Οι  διοικήσεις  των  εταιρειών,  ανεξαρτήτου  μεγέθους  και  κλάδου 
δραστηριότητας,  απαιτείται  να  αναλύσουν  ενδελεχώς  τις  εταιρικές 
λειτουργίες και να προσδιορίσουν το μέγεθος της συνεισφοράς τους στη 
δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Ο τρόπος με το οποίο αλληλεξαρτώνται οι 
λειτουργίες, σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, εντός και εκτός της επιχείρησης 
είναι  επίσης σημαντικός,  τόσο στο επίπεδο της επιχείρησης όσο και  στο 
επίπεδο των σχέσεων των στελεχών και των εμπλεκομένων με αυτή. 

Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθόσον η στρατηγική θα πρέπει να 
είναι  πρωτίστως  κατανοητή από τη  Διοίκηση που τη διαμόρφωσε.  Είναι 
εξίσου σημαντικό και το γεγονός ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και 
οι  διαθέσιμοι  πόροι  της  εταιρείας  σε  κεφάλαια,  υποδομές,  ρευστά 
διαθέσιμα, ανθρώπινο κεφάλαιο κλπ.

Αντικειμενικός στόχος είναι πλέον όχι η μεγιστοποίηση των κερδών, αλλά ο 
προσδιορισμός και  η εγκαθίδρυση ενός αποδοτικού και  αποτελεσματικού 
πλαισίου οργάνωσης, ο οποίος θα αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα και θα 
συμβάλει  στη  δημιουργία  και  στη  μεγιστοποίηση  της  οικονομικής 
προστιθέμενης αξίας.  
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Τα ζητούμενο ή αλλιώς το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί με επιτυχία 
είναι  ο  τρόπος με τον οποίο  η  επιχείρηση θα επιτύχει  να  δημιουργήσει 
προστιθέμενη αξία από την άσκηση των δραστηριοτήτων της.

Οι αποφάσεις που αφορούν μία οντότητα βασίζονται σε παραδείγματα από 
τη  σύγχρονη  πραγματικότητα.  Είναι  απαραίτητη  η  απλοποίηση  των 
δεδομένων προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις  13. Η εν λόγω παραδοχή 
πραγματοποιείται  με  σκοπό  τη  δημιουργία  οικονομικής  προστιθέμενης 
αξίας.

Αρμοδιότητα της  διοίκησης  δεν  είναι  η  επανάληψη ή η  συντήρηση της 
φυσιολογικής  πραγματικότητας,  δεδομένου  ότι  η  φυσιολογική 
πραγματικότητα  αφορά  σε  γεγονότα  του  παρελθόντος.  Ο  πραγματικός 
σκοπός  είναι  η  αποτελεσματική  επιχειρηματικότητα  η  οποία  θα 
επαναπροσδιορίζει και θα τροποποιεί (προσαρμόζει) τις δραστηριότητές της 
στις σημερινή, αλλά και στη μελλοντική οικονομική πραγματικότητα 6. 

Η  χρηματοοικονομική  στρατηγική  αποτελεί  το  συνδετικό  κρίκο  του 
συνόλου των στρατηγικών αποφάσεων, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η 
επιχείρηση ως οντότητα, αλλά και ως κομμάτι της αγοράς, επηρεάζεται από 
πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες. Οι εν λόγω παράγοντες δεν είναι 
δυνατόν να προβλεφθούν πάντα,  έχουν όμως ο  καθένας χωριστά  ή  σε 
συνδυασμό  με  κάποιον  ή  κάποιους  άλλους,  τη  δική  τους 
χρηματοοικονομική διάσταση. Επηρεάζουν με θετικό ή αρνητικό τρόπο τη 
δημιουργία οικονομικής προστιθέμενης αξίας.

Προκειμένου  οι  επιχειρηματικές  οντότητες  να  εντοπίσουν  και  να 
καταγράψουν  την  απόδοση  τους,  είναι  απαραίτητη  η  υιοθέτηση  και  η 
εφαρμογή του μοντέλου διοίκησης με σκοπό τη δημιουργία αξίας (Value 
Based Management). Σε θεωρητικό επίπεδο το γεγονός αυτό δείχνει απλό 
και  εφαρμόσιμο.  Παρόλα  αυτά  εκτιμάται  ότι  η  εφαρμογή  του  εν  λόγω 
μοντέλου δεν είναι κάτι εύκολο, τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων όσο και σε 
επίπεδο στελεχών.

Οι  τρόποι  υπολογισμού  του  EVA,  για  παράδειγμα  είναι  δυνατόν  να 
διαχωριστούνε  σε  2  κατηγορίες,  ήτοι  τη  λογιστική  –  λειτουργική 
προσέγγιση  (παραδοσιακή)  και  την  χρηματοοικονομική,  σύμφωνα με  τη 
μέθοδο της Καθαράς Παρούσας Αξίας (Net Present Value -  NPV) και των 
καθαρών (αποπληθωρισμένων) χρηματικών ροών (Discounted Cash Flow - 
DCF).

Αποστολή της Διοίκησης ενός επιχειρηματικού οργανισμού (Corporation) ή 
μιας επιχειρηματικής μονάδας (Business Unit)  είναι  η μεγιστοποίηση της 
αξίας  της  για  λογαριασμό  των  ιδιοκτητών  (owners),  των  μετόχων 
(shareholders)  και  των  εξαρτώμενων  (stakeholders)  από  αυτήν.  Στη 
τελευταία κατηγορία ανήκουν διαφορετικές ομάδες, όπως οι εργαζόμενοι, 
τα στελέχη, οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι δανειοδότες και η περιοχή ή 
περιοχές (κοινωνία) όπου εδρεύει και λειτουργεί.
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Η μέτρηση της δημιουργούμενης αξίας είναι κατάλληλη για:

 Την οριοθέτηση στόχων.
 Την αξιολόγηση και την αποτίμηση μιας επιχείρησης
 Την αξιολόγηση της απόδοσης σε επίπεδο λειτουργιών.
 Την παροχή αντικειμενικής πληροφόρησης στους επενδυτές
 Την ορθή χρήση των κεφαλαίων 
 Τον προσδιορισμό των επιπλέον εσόδων για τα στελέχη (Bonus).

Η  χρήση  του  μοντέλου  VBM  αναφέρεται  σε  2  θεμελιώδης  αρχές  της 
στρατηγικής χρηματοοικονομικής διοίκησης 14 :

1. Πρωταρχικός  στόχος  της  κάθε  επιχείρησης  πρέπει  να  είναι  η 
μεγιστοποίηση της αξίας της.

2. Η  αξία  μιας  επιχείρησης  είναι  συνάρτηση  των  προσδοκιών  ότι  τα 
μελλοντικά  έσοδα  θα  ξεπεράσουν  το  κόστος  του  επενδυόμενου 
κεφαλαίου.

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας θα 
επιφέρει  και  αντίστοιχη  αύξηση  του  μεριδίου  αγοράς  (Market  Value 
Added). 

Με  άλλα  λόγια  τα  έσοδα  της  εταιρείας  πριν  από  τους  τόκους  και  τις 
αποσβέσεις  υλικών και  άυλων περιουσιακών στοιχείων (Earnings Before 
Interests Taxes Depreciation Amortization)  μειωμένα  κατά  το  κόστος 
κεφαλαίου, συνθέτουν τη δημιουργούμενη αξία. 

Η  Οικονομική  Προστιθέμενη  Αξία  (EVA)  συνδέεται  άρρηκτα  με  το 
Υπολειμματικό Εισόδημα, προσθέτοντας το εισόδημα που υπολείπεται στους 
δανειοδότες  (depth holders)  και  στους  ιδιοκτήτες  (equity holders)  της 
επιχείρησης.   Το  εν  λόγω  κόστος  αποτελεί  το  κόστος  ευκαιρίας  μιας 
επιχείρησης.  Είναι  το  ποσοστό  που  θα  μπορούσε  η  εταιρεία  να 
εκμεταλλευτεί με κάποιον άλλο τρόπο (άλλη επένδυση), αλλά παρόλα αυτά 
το επενδύει στις λειτουργίες της.

Συνοψίζοντας,  η  διεθνοποίηση  των  αγορών  και  η  αύξηση  του  βαθμού 
αλληλεξάρτησής τους (παγκοσμιοποίηση), έχουν αυξήσει κατακόρυφα του 
επίπεδο  του  ανταγωνισμού  και  απαιτείται  πλέον  από  τις  σύγχρονες 
επιχειρήσεις  να  υιοθετήσουν  στρατηγικές  που  θα  διατηρήσουν  την 
ανταγωνιστικότητά  τους  και  να  αξιολογήσουν  την  απόδοσή   τους, 
σύμφωνα  με  τα  νέα  δεδομένα.  Με  άλλα  λόγια  οι  επιχειρήσεις  έχουν 
υποχρέωσή  πλέον  να  διερευνήσουν  και  να  επαναξιολογήσουν  τις 
παραδοσιακές  μεθόδους  μέτρησης  της  απόδοσής  τους,  καθώς  και  την 
διοικητική και οργανωτική της δομή 15.
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9. Ανταποδοτικότητα - Συνδεσιμότητα Με Τις Αμοιβές

9.1 Σύνοψη Μεθόδων Διοίκησης

Με τη μέθοδο ABC επιτυγχάνεται  ο ακριβής προσδιορισμός του κόστους 
δραστηριοτήτων,  ο  οποίος  αποτελεί  τη  βάση  για  τον  υπολογισμό  των 
δεικτών  του  BSC.  Το  μοντέλο  του  BSC συμβάλει  στην  κατανόηση  της 
εταιρικής  στρατηγικής  και  των  στόχων  από  τα  στελέχη,  ενώ  ο  τρόπος 
διοίκησης  VBM πληροφορεί  για  το  βαθμό  επίτευξης  τους12 και  τις 
απαιτούμενες ενέργειες και πολιτικές που πρέπει να εφαρμοσθούν για τη 
δημιουργία αξίας.

Στη  σύγχρονη  παγκοσμιοποιημένη  οικονομική  πραγματικότητα, 
πρωταρχικό  μέλημα  των  επιχειρήσεων,  ανεξαρτήτως  μεγέθους  ή 
δραστηριότητας,  πρέπει  να  είναι  η  επιτυχημένη  συνδεσιμότητα  των 
λειτουργιών  τους.  Οι  μέθοδοι  που  προαναφέρθηκαν  στο  κείμενο  της 
παρούσας  εργασίας,  αποτελούν  τα  σύγχρονα  και  επικαιροποιημένα 
εργαλεία  για  ένα  ολοκληρωμένο  πλαίσιο  λήψης  αποφάσεων,  μέτρησης 
απόδοσης / υλοποίησης και αξιολόγησης.

Επισημαίνεται ότι η μεμονωμένη εφαρμογή κάποιας μεθόδου ή η βαρύτητα 
σε  μία  από  τις  δραστηριότητες  μιας  επιχείρησης  δεν  αποτελεί  την 
ενδεδειγμένη λύση. Είναι αναγκαία η συνέργια τους. Το κάθε στέλεχος και 
το κάθε τμήμα πρέπει να διεκπεραιώνει την αποστολή του, στο πλαίσιο της 
εταιρικής αποστολής και των εταιρικών στόχων. 
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Η αξιοποίηση της διαθέσιμης πληροφορίας, η αξιολόγηση της απόδοσης και 
η  επίτευξη  των  στόχων  αποτελούν  προϊόν  μεμονωμένης  και  εταιρικής 
(ομαδικής) συμπεριφοράς. Ο βαθμός αφοσίωσης των στελεχών αποτελεί το 
κριτήριο επιτυχίας για τη δημιουργία αξίας. Μόνο σε αυτή την περίπτωση η 
εταιρική στρατηγική θα μετατραπεί από μια απλή εξαγγελία σε συγκριτικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
- Μονομερείς Στρατηγικές αποφάσεις
- Θεωρητικές προβλέψεις και προσδοκίες
- Ισολογιστικό μοντέλο
- Ποσοτικές μέθοδοι
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Η μέθοδος VBM εστιάζει στα κέρδη και στα επενδυόμενα κεφάλαια. Ένα 
σημαντικό  στοιχείο  διαφοροποίησης  του  από  τα  παραδοσιακά  μοντέλα 
μέτρησης εστιάζεται εκτός των άλλων στη μέτρηση των υλικών αλλά και 
των άυλων περιουσιακών στοιχείων.  Αναγνωρίζει  τη  συνεισφορά και  το 
ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου, δεδομένου ότι:

 Αποκεντρώνει την επιχείρηση.

 Αναπτύσσει τη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων.

 Καθιστά μετρήσιμες τις αποφάσεις και τα αποτελέσματα.

 Αποτελεί κουλτούρα για μία εταιρεία.

Οι  σύγχρονες  επιχειρήσεις  αποτελούν οργανικά  τμήματα του  ευρύτερου 
κοινωνικού συνόλου. Αποστολή τους είναι η δημιουργία αξίας για τις ίδιες, 
τους εξαρτώμενους από αυτές, τους επενδυτές και το κοινωνικό σύνολο 
(Value Based Management).  Οι  επιχειρήσεις  αποτελούν  τμήμα  του 
διευρυμένου  κυκλώματος  της  αξιακής  αλυσίδας  (Value Chain 
Management).

Οι στρατηγικές αποφάσεις είναι μακροχρόνιου χρονικού ορίζοντα, ενώ οι 
βραχυχρόνιες  αποφάσεις  εστιάζουν  στη βελτίωση του κύκλου ζωής  του 
προϊόντος και στη συχνή ανακύκλωση του κεφαλαίου κίνησης. Οι συχνοί 
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(μικροί)  κύκλοι,  αυξάνουν  την  ευελιξία  των  διαθέσιμων  πόρων,  προς 
όφελος  της  εταιρείας  και  των  πελατών,  καθόσον  μειώνουν  το  κόστος 
διατήρησης αποθεμάτων.

Η  εκμετάλλευση  του  ανθρώπινου  κεφαλαίου  αποτελεί  επένδυση  μία 
ευέλικτη μορφή επένδυσης και όταν είναι υπαρκτή συνθέτει ένα μοναδικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το ανθρώπινο κεφάλαιο δεν αναφέρεται στο 
ανθρώπινο δυναμικό αλλά και στη γέννηση και ανάπτυξη νέων ιδεών, ήτοι 
καινοτόμων ιδεών. 

Η  καινοτομία  αποτελεί  τη  κινητήριο  δύναμη  της  έρευνας  και  της 
ανάπτυξης.  Επιστημονικές  μελέτες  έχουν  αποδείξει  ότι  οι  επενδύσεις  σε 
έρευνα και ανάπτυξη έχουν υψηλή απόδοση. Το σημαντικότερο είναι  το 
γεγονός  ότι  η  εν  λόγω  απόδοση  έχει  αντίκτυπο  στη  χρηματιστηριακή 
αγορά, καθόσον η εν λόγω αναγνώριση ενσωματώνεται αυξητικά στην αξία 
της μετοχής. Με άλλα λόγια αυξάνει τη τιμή της μετοχής και την αξία των 
μετόχων 16.

Επιπροσθέτως,  από  τη  έρευνα  που  πραγματοποιήθηκε  και  η  οποία 
αναλύεται διεξοδικά σε παρακάτω κεφάλαια, αποδείχθηκε ότι υψηλό RI και 
ΕVA προκαλεί αύξηση του ΜVA, ενώ υψηλό  EVA δεν αποδεικνύει υψηλή 
απόδοση μετοχής. 

9.2 Εταιρική Διακυβέρνηση 

Το  μοντέλο  διοίκησης  Value Based Management αποτελεί  ένα  εργαλείο 
στρατηγικής και χρηματοοικονομικού ελέγχου με σκοπό την εξάλειψη των 
αντιθέσεων μεταξύ των διοικήσεων, των στελεχών, των μετόχων και των 
εμπλεκομένων,  καθόσον  παρέχει  τη  μεθοδολογία  με  την  οποία  θα 
συνδεθούν τα οφέλη των διοικήσεων, των στελεχών και των εργαζομένων 
με τα αποτελέσματα, ήτοι οφέλη (κέρδη) των μετόχων).

Παρέχει  στα  διοικητικά  στελέχη  τα  απαραίτητα  εφόδια  και  εργαλεία 
διοίκησης,  τα  οποία  επιτρέπουν  τον  προσδιορισμό  των  στρατηγικών 
επιλογών που δημιουργούν ή  καταστρέφουν αξία.  Πραγματοποιείται  μια 
προσπάθεια σύνδεσης των αμοιβών και της αξιολόγησης των στελεχών με 
το  βαθμό  επίτευξης  δημιουργίας  προστιθέμενης  αξίας.  Με  άλλα  λόγια 
αποτελεί έναν μηχανισμός που επιτρέπει τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων 
με  γνώμονα  την  απόδοση  των  επιχειρήσεων,  η  οποία  δημιουργεί  αξία, 
επιτυγχάνοντας την εναρμόνιση των συμφερόντων των μετόχων με τους 
επαγγελματικούς στόχους των διοικήσεων και των στελεχών.

Οι παραπάνω λόγοι αποτελούν την αιτία για την οποία το εν λόγω μοντέλο 
γνωρίζει μεγάλη αποδοχή από τις επιχειρήσεις και από τους επενδυτές. Οι 
δείκτες  που  παρατέθηκαν  σε  προηγούμενες  ενότητες  αποτελούν  τους 
δημοφιλέστερους τρόπους μέτρησης της αξίας,  

Παρά την μεγάλη απήχηση και αποδοχή που γνωρίζει το μοντέλο VBM, οι 
έρευνες  που  έχουν  πραγματοποιηθεί,  δε  απέδειξαν  ότι  βελτιώνουν  την 
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απόδοση των οργανισμών, με βάση πάντοτε τις λογιστικές μεθόδους και τις 
αποδόσεις,  σύμφωνα  με  τους  δείκτες  των  διεθνών  και  των  εγχώριων 
αγορών χρήματος και κεφαλαίου.

Παρόλα αυτά, κατά την τελευταία δεκαετία παρατηρήθηκε μία μεταβολή 
στην προσέγγιση του τρόπου διοίκησης σύνθετων οργανισμών όπως είναι 
οι  επιχειρήσεις17.  Η  ραγδαία  ανάπτυξη  της  τεχνολογίας,  η  ανάγκη 
αξιοποίησης της πληροφορίας και η διάχυση της τεχνογνωσίας ανέδειξαν 
την  αναγκαιότητα  εφαρμογής  των  μεθόδων  της  χρηματοοικονομικής 
διοίκησης.

Οι παραδοσιακές μέθοδοι προσέγγισης αποδείχθηκαν αδύναμες αναφορικά 
με τη δυνατότητα ανάπτυξης της επικοινωνίας ανάμεσα στα τμήματα μιας 
επιχείρησης,  καθώς  και  της  ίδιας  της  επιχείρησης  στο  οικονομικό 
περιβάλλον  στο  οποίο  λειτουργούσε  και  γενικότερα  με  την  υπόλοιπη 
κοινωνία.

Η  μακροχρόνια  εμμονή  στα  βραχυπρόθεσμα  οικονομικά  και  λογιστικά 
αποτελέσματα,  ήτοι  EPS  –  P/E (όπως  τονίσθηκε  και  σε  προηγούμενες 
παραγράφους  του  παρόντος),  τα  δυσνόητα  οικονομετρικά  μοντέλα  (τα 
οποία  συνήθως  αναπτύσσονταν  από  μηχανικούς  και  μαθηματικούς  με 
φανερή  άγνοια  της  αγοράς  και  των  μηχανισμών  της),  καθώς  και  οι 
ποιοτικές  προσεγγίσεις  (με  ελάχιστα  ποσοτικά  στοιχεία),  αποδείχτηκαν 
ανίκανες να αντιμετωπίσουν επαρκώς τις σύγχρονες προκλήσεις, κυρίως δε 
να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και ενισχύσουν την υγιή ανάπτυξη και 
την κερδοφορία σε σταθερούς ρυθμούς.

Οι  παραδοσιακές  μέθοδοι  εκφράζονταν  κυρίως  με  τις  έννοιες  της 
αποτελεσματικότητας (efficiency) και του ελέγχου (control) αναφορικά με 
την κερδοφορία και την επαγγελματική κουλτούρα των εμπλεκομένων και 
εξαρτωμένων από τις επιχείρησης (αγνοώντας συνήθως τους τελευταίους). 
Αντικειμενικός στόχος των διοικήσεων ήταν η περιγραφή, η μέτρηση και οι 
αναφορές των αποτελεσμάτων και της απόδοσης.

Παρατηρείται ολοένα και πιο συχνά πλέον, να αποδίδεται στις εταιρείες ο 
όρος  ‘’οργανισμός’’,  καθόσον  οι  σύγχρονες  επιχειρήσεις  είναι  ένα 
πολύπλοκο μόρφωμα, με διαφορετικές λειτουργίες, οι οποίες επηρεάζουν 
την  παρουσία  τους  στο  σύγχρονο,  παγκοσμιοποιημένο  οικονομικό 
περιβάλλον και την κοινωνία.

Η μονομερής προσέγγιση λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα 
ζητούμενα  και  τις  επιταγές  των  διοικήσεων  και  των  στελεχών 
αποδεικνύεται  ανεπαρκής.  Η  ευρεία  προσέγγιση  λειτουργίας  του  VBM 
περιλαμβάνει  τους  άμεσα  ενδιαφερόμενους  που  είναι  οι  μέτοχοι 
(shareholders) και τους εξαρτώμενους (stakeholders) από τοις επιχειρήσεις 
/ οργανισμούς.

Οι λόγοι είναι προφανείς:
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1. Αδυναμία επικοινωνίας
 ορολογία, κουλτούρα

2. Κακή εφαρμογή χρηματοοικονομικών μεθόδων
 έλλειμμα εμπιστοσύνης στα αποτελέσματα

3. Αδυναμίες μεθόδου ΚΠΑ
 θεωρητικοί περιορισμοί, προσαρμογές

4. Αποστροφή σε οποιαδήποτε κοινωνική προσέγγιση
 Φόβοι κακής επιρροής και ζημιών

Οι  κοινωνιολόγοι  παρατήρησαν  με  έρευνες  ότι  οι  οικονομικές  και 
διαρθρωτικές  /  οργανωτικές  αλλαγές  που  προκλήθηκαν  από  την 
τεχνολογική  ανάπτυξη,  συνέβαλαν  στην  μετάβαση  από  τη  στενή 
βιομηχανική προσέγγιση στη προσέγγιση με βάση την πληροφορία και την 
τεχνολογία. 

Σημαντικό  τμήμα  της  βαριάς  βιομηχανίας,  με  τους  αυτοματοποιημένους 
τρόπους  παραγωγής  και  ελέγχου  (κοστολόγησης)  έχει  εγκατασταθεί  σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων που 
λειτουργούν στις ανεπτυγμένες χώρες είναι παροχής υπηρεσιών, διαφόρων 
δραστηριοτήτων. Η έννοιες του κόστους και του κέρδους έχουν πλέον ίση 
ή  και  λιγότερο  σημαντική  σημασία  από  εκείνες  της  γνώσης  και  της 
πληροφορίας αναφορικά με τη στρατηγική και το σύνολο των λειτουργιών 
ενός οργανισμού.

Οι  οργανισμοί  είναι  απαραίτητο  να  αξιολογούν  και  να  επιλέγουν  τις 
πραγματικές στρατηγικές επιλογές που διαθέτουν σήμερα ή στο μέλλον, σε 
αντιδιαστολή με τις βραχυχρόνιες επιδιώξεις.

Η  στρατηγική  αντικατοπτρίζει  τη  διαχείριση  του  χαρτοφυλακίου  των 
λειτουργιών,  των  προϊόντων  –  υπηρεσιών  και  των  πελατών  – 
προμηθευτών, καθώς και των εναλλακτικών επιλογών της επιχείρησης.

Αναπτύσσοντας  τεχνικές  και  μοντέλα  αξιολόγησης  και  διαχείρισης  των 
επενδυτικών  επιλογών,  δημιουργούνται  στρατηγικά  ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα.  Η  ευελιξία  των  αποφάσεων  και  των  μελλοντικών 
επιλογών, ο διαχωρισμός και η χρηματοδότηση των έργων (asset based 
engineering –  project financing), συμβάλουν στην καλύτερη οριοθέτηση, 
σύμφωνα με ακριβή σενάρια βάσης, καθώς και σε καλύτερη προσέγγιση 
του μεταβαλλόμενου κινδύνου (risk - CAPM).

Οι  σαρωτικές  μεταβολές  επηρέασαν την παραγωγική διαδικασία  και  τις 
short term λειτουργίες, όπως είναι η λογιστική και οι πωλήσεις. Η γνώση 
και  η  πληροφορία  αναδείχτηκαν σε κύρια  σημεία αναφοράς,  ίσης  ή  και 
μεγαλύτερης βαρύτητας από την παραγωγική διαδικασία, τις πωλήσεις και 
τα λογιστικά αποτελέσματα. 
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Τα ανεπτυγμένα πληροφοριακά συστήματα [System Analysis Project (SAP) 
–  Enterprise Resource Planning (ERP)  –  Customer Relationship 
Management (CRM II)] αποτελούν τα εργαλεία αξιοποίησης των στοιχείων 
που  είναι  διάσπαρτα  σε  κάθε  επιχείρηση.  Το  στοιχείο  (data)  παραμένει 
δίχως  προστιθέμενη  αξία  μέχρι  να  πραγματοποιηθεί  η  συλλογή  και  η 
αξιοποίησή  του.  Η  πληροφορία  (information)  αποτελεί  στοιχείο  με 
προστιθέμενη  αξία,  καθόσον  συμβάλει  στην  αξιοποίηση  και  την 
εκμετάλλευση  της  γνώσης  (knowledge  management),  ήτοι  ανάπτυξη 
τεχνογνωσίας  και  κατ’  επέκταση ανάπτυξη στρατηγικών ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων. 

Απαιτείται  υψηλό  γνωστικό  υπόβαθρο,  εκτεταμένες  βάσεις  δεδομένων, 
χρήση μοντέλων από οικονομετρία, χρηματοοικονομική και στατιστική για 
την  αξιοποίηση  και  την  επεξεργασία  οικονομικών,  χρηματοοικονομικών, 
λογιστικών  και  τεχνικών  παραμέτρων,  προκειμένου  να  επιτευχθεί  η 
καλύτερη προσέγγιση των τυπικών αποκλίσεων,  λόγω ειδικών γνώσεων 
της  πραγματικής  αγοράς  και  της  εκτεταμένης  βάσης  από προηγούμενες 
επενδυτικές δραστηριότητες.

Η προσέγγιση και η εναρμόνιση του τρόπου διοίκησης ενός οργανισμού 
είναι  μία  ιδιαίτερη  και  σύνθετη  διαδικασία,  η  οποία  απαιτεί  πολλές 
προσαρμογές και παραδοχές. Ανεξάρτητα από τον αν οι εν λόγω αλλαγές 
αφορούν τις 164 της εταιρείας Stern Stewart & Co, για τη μεθοδολογία του 
EVA ή κάτι  άλλο ή συνδυασμοί αυτών, είναι  σημαντικό να λαμβάνονται 
υπόψη οι ιδιομορφίες της επιχείρησης, του κλάδου της και του ευρύτερου 
οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

Η χρήση των δεικτών μέτρησης της απόδοσης (Key Performance Indicators 
-  KPI)  και  της  αποτελεσματικότητας  των  λειτουργικών  τμημάτων,  των 
στελεχών και των εργαζομένων μιας εταιρείας (ABC - BSC), θα συμβάλουν 
στην  ποσοτικοποίηση  των  μεθόδων  διοίκησης  και  στη  σύνδεση  των 
αμοιβών με τις αποδόσεις.

Αντικειμενικός  σκοπός  είναι  η  εταιρική  διακυβέρνηση  (εναρμόνιση  της 
διοίκησης) για τη δημιουργία αξίας, η οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξη 
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων,  στην αξιοποίηση της  πληροφορίας και 
την  ανάπτυξη  τεχνογνωσίας.  Κατά  αυτόν  τον  τρόπο  αξιολογείται  η 
απόδοση  των  διοικήσεων,  των  λειτουργιών,  των  στελεχών  και  των 
πελατών – προμηθευτών με τρόπο σύγχρονο και δίκαιο, για την διατήρηση 
και την εξέλιξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, δίχως να αγνοεί την κοινωνική 
της ευθύνη, ως τμήμα του ευρύτερο περιβάλλοντος. 

Οι παραδοσιακές μέθοδοι ως μοναδικά εργαλεία διοίκησης δεν επαρκούν 
για τους παρακάτω λόγους:

• Απουσιάζει ένα αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης.
• Οι πληροφορίες δεν έχουν συνδεσιμότητα μεταξύ τους.
• Οι στόχοι είναι συνήθως βραχυχρόνιοι.
• Η στρατηγική παραμένει μία εξαγγελία.
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• Απουσιάζει αντικειμενικό σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, ελέγχου 
και αμοιβών.

• Δεν πραγματοποιείται μνεία στην εκπαίδευση των στελεχών.
• Απουσιάζει  κάθε  έννοια  έρευνας,  ανάπτυξης  και  υιοθέτησης 

καινοτόμων εφαρμογών και ιδεών.

Τα  παραπάνω δε  συνεπάγονται  ότι  οι  εν  λόγω μέθοδοι  είναι  άχρηστες. 
Αποτελούν  τα  επίσημα  στοιχεία  των  εταιρειών,  για  επενδυτικούς, 
φορολογικούς  και  άλλους  λόγους.  Με  άλλα λόγια  αποτελούν το σημείο 
εκκίνησης για την ανάπτυξη ενός νέου σύγχρονου μοντέλου διοίκησης με 
σκοπό όχι τα βραχυχρόνια κέρδη, αλλά τη δημιουργία αξίας (VBM).

Επισημαίνεται ότι η διαμόρφωση των επίσημων λογιστικών καταστάσεων 
σύμφωνα  με  το  μοντέλο  διοίκησης  και  μέτρησης  της  απόδοσης  ενός 
οργανισμού εγκυμονεί κινδύνους για τους επενδυτές. Τα μοντέλα διοίκησης 
και  η  μεθοδολογία  η  οποία  αναπτύσσουν  βασίζονται  σε  παραδοχές  και 
τροποποιήσεις, οι οποίες δεν αποσκοπούν στην ενημέρωση των επενδυτών 
και σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσουν τις επιχειρήσεις από τις νόμιμες 
και λοιπές υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της εγχώριας και της διεθνούς 
νομοθεσίας.  

Εταιρική  διακυβέρνηση  (πλήρες  μοντέλο  διοίκησης  και  λειτουργίας)  με 
σκοπό  την  δημιουργία  αξίας  ορίζεται  το  πλαίσιο  των  διαδικασιών,  των 
κανόνων  και  των  πολιτικών  που  διασφαλίζουν  τη  λειτουργία  των 
οργανισμών για όφελος όλων των εμπλεκομένων (Win / Win) και την ορθή 
αξιοποίηση  των  πόρων.  Αντικειμενικός  στόχος  είναι  η  άμβλυνση  των 
διαφορών ανάμεσα στις διοικήσεις, τους μετόχους (shareholders) και τους 
εξαρτώμενους  (shareholders)  και  η  συνδεσιμότητα  των  αποτελεσμάτων 
(κέρδη ή ζημίες) με τις αμοιβές.

10. Έρευνα

10.1 Μεθοδολογία

Στην έρευνα που ακολουθεί επιχειρείται να προσδιορισθεί ο βαθμός κατά 
τον  οποίο  η  ετήσια  οικονομική  προστιθέμενη  αξία  (EVA)  δύναται  να 
αποτελέσει μέτρο προσέγγισης:
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(α) της αγοραίας προστιθέμενης αξίας (MVA) και
 
(β) της υπεραπόδοσης της μετοχής μίας εταιρείας στα πλαίσια της 
ελληνικής αγοράς.

Το αντικείμενο αυτό έχει απασχολήσει, σε επίπεδο παγκόσμιας αγοράς, τη 
βιβλιογραφία στο παρελθόν πολλές φορές και με ποικιλία προσεγγίσεων. Ο 
Grant το 1997 υποστήριξε ότι υπάρχει σημαντική συσχέτιση (correlation) 
ανάμεσα σε MVA και EVA, εάν γίνει προσαρμογή τους ως προς το ποσοστό 
κεφαλαιοποίησης  (capitalization).  Επίσης,  ο  εισηγητής  της  EVA,  Bennet 
Stewart III, υποστηρίζει σε πολλές δημοσιεύσεις του, ότι οι εταιρείες που 
υιοθέτησαν τη μέθοδο  EVA παρουσιάζουν ανώτερες αποδόσεις,  σε βάση 
συγκριτικής κεφαλαιοποίησης. 

Το  1993  οι   Biddle,  Owen και  Wallace χρησιμοποίησαν  τις  1000 
επιχειρήσεις, που εμπεριέχονται στο δείγμα της Stern & Steward & Co, για 
τη χρονική περίοδο από το έτος 1983 έως και το 1994, εκ των οποίων 
εξέτασαν τελικά τις 219. 

Υπολόγισαν  την  υπεραπόδοση  των  μετοχών  αυτών  σε  σχέση  με  την 
«αγορά»  και  τη  συσχέτιση  αυτής  με  τα  Κέρδη  προ  Έκτακτων 
Αποτελεσμάτων (ΕΒΧ),  το Υπολειμματικό  Εισόδημα (RI),  το  EVA και  τις 
Λειτουργικές Ταμειακές Ροές (CFO). Το συμπέρασμά τους ήταν ότι το EBX 
είναι ανώτερο από το EVA όσον αφορά τη συσχέτιση με την υπεραπόδοση 
και εμπεριέχει ανώτερο πληροφοριακό περιεχόμενο.

Από τα πλέον πρόσφατα σχετικά άρθρα, ενδεικτικά, οι Cordeiro και Kent το 
2001 μελέτησαν αν και κατά πόσο η υιοθέτηση της μεθοδολογίας της EVA 
από  μία  επιχείρηση  οδηγεί  σε  αυξημένες  προβλέψεις  των  αναλυτών 
αναφορικά με τα μελλοντικά κέρδη ανά μετοχή αυτής. Οι προβλέψεις των 
αναλυτών  χρησιμοποιήθηκαν  ως  προσέγγιση  για  τις  προβλέψεις  της 
«αγοράς» για τη μελλοντική πορεία των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων. 

Στο μοντέλο τους μελέτησαν παράλληλα την επίδραση του μεγέθους της 
επιχείρησης  (φυσικός  λογάριθμος  του  Ενεργητικού),  της 
χρηματοοικονομικής μόχλευσης (Μακροχρόνιο Χρέος προς Ίδια Κεφάλαια), 
του ύψους των κερδών ανά μετοχή (άθροισμα 5ετίας), του αριθμού των 
αναλυτών που παρακολουθούν την εταιρεία και του μέσου κέρδους ανά 
μετοχή του κλάδου. 

Το  δείγμα  περιλάμβανε  739  μεγάλες  επιχειρήσεις,  εισηγμένες  σε 
χρηματιστήρια  των  ΗΠΑ,  εκ  των  οποίων  63  είχαν  δηλώσει  ότι  είχαν 
υιοθετήσει  τη  μεθοδολογία  της  EVA.  Η  στατιστική  σχέση  που 
χρησιμοποίησαν  ήταν  η  πολλαπλή  γραμμική  παλινδρόμηση  των 
προβλέψεων του έτους, του επόμενου έτους και της επόμενης πενταετίας, 
για τα κέρδη ανά μετοχή ως προς όλες τις προαναφερθείσες παραμέτρους.
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 Το  αποτέλεσμα  της  μελέτης  τους  ήταν  ότι  δεν  υπάρχει  στατιστική 
σημαντικότητα ανάμεσα στην υιοθέτηση της EVA και στις προβλέψεις των 
αναλυτών για την κερδοφορία.

Εν συνεχεία, το 2004, ο  Griffith εξέτασε τις υπεραποδόσεις των μετοχών 
63  εταιρειών  που  υιοθέτησαν  της  μεθοδολογία  EVA.  Οι  υπεραποδόσεις 
ορίστηκαν με βάση το κλασσικό CAPM και υπολογίστηκαν για 1, 2, 3, 4 και 
5  έτη.  Το  συμπέρασμα τους  ήταν  ότι  οι  εταιρείες  αυτές  είναι  αρνητική 
υπεραπόδοση. Αντίστοιχη εικόνα είχαν και  πριν την υιοθέτηση της  EVA. 
Συνεπώς, δεν αποδείχτηκε ότι η υιοθέτηση του EVA βελτίωσε την απόδοση 
των μετοχών. 

Στο  ίδιο  άρθρο του ο  Griffith χρησιμοποίησε  2561 εταιρείες  του δείκτη 
Russel.  Υπολόγισε την υπεραπόδοσή τους σε σχέση με το δείκτη για το 
2002,  χρησιμοποιώντας  το  μοντέλο  των  Fama,  Fisher,  Jensen και  Roll 
(όπως βελτιώθηκε από τους Brown και Warner). 

Στη  συνέχεια  υπολογίσθηκαν  οι  μέσοι  όροι  των  υποδιαιρέσεων  του 
δείγματος με βάση τη θετική / αρνητική  EVA,  MVA, διαφορά 3ετίας στο 
MVA και  διαφορά 3ετίας  στο  EVA.  Σε  όλες  τις  περιπτώσεις  δεν  υπήρχε 
στατιστικά  σημαντική  διαφορά  ανάμεσα  στις  θετικές  και  τις  αρνητικές 
υποδιαιρέσεις.

Το  2005  οι  Ferguson,  Rentzler και  Yu υπολόγισαν  τις  μηνιαίες 
υπεραποδόσεις  65  επιχειρήσεων που υιοθέτησαν την  EVA για  60 μήνες 
πριν  και  60  μήνες  μετά  το  γεγονός  αυτό.  Οι  υπολογισμοί 
πραγματοποιήθηκαν με βάση το μοντέλο των 3 παραμέτρων των Fama και 
French. 

Τα συμπεράσματα τους ήταν ότι οι εταιρείες που υιοθετούν την  EVA δεν 
οδηγούνται σε αυτό λόγω συστηματικά αρνητικών υπεραποδόσεων, ούτε 
παρουσιάζουν συστηματικά θετικές υπεραποδόσεις μετά την υιοθέτηση. 

Για το ίδιο δείγμα υπολόγισαν τις ετήσιες  ROA και  ROE για 5 χρόνια πριν 
και  5  χρόνια  μετά  την  υιοθέτηση  της  EVA.  To ROA,  υπολογίσθηκε  ως 
ποσοστό των λειτουργικών κερδών, μετά αποσβέσεων και φόρων προς το 
ενεργητικό, ενώ το  ROE ως ποσοστό των καθαρών κερδών προς τα ίδια 
κεφάλαια. 

Στη συνέχεια διατύπωσαν τις αποδόσεις αυτές σε σύγκριση με τον κλάδο 
της κάθε επιχείρησης. Το συμπεράσματά τους ήταν ότι οι αποδόσεις των 
εταιρειών ήταν θετικές τόσο πριν όσο και μετά την υιοθέτηση της  EVA, 
όμως παρουσιάζουν σημάδια βελτίωσης μετά την EVA. Διαπιστώθηκε ότι η 
υιοθέτηση  της  EVA βελτιώσει  τις  χρηματοοικονομικές  επιδόσεις  των 
εταιρειών.

O Griffith επανήλθε  το  2006  χρησιμοποιώντας  ως  δείγμα  τις  1000 
επιχειρήσεις,  που εμπεριέχονται  στο δείγμα της  Stern &  Steward για το 
2004 (οικονομικά στοιχεία 2003). Το δείγμα αυτό χωρίστηκε σε στρώματα 
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ανάλογα με το αρνητικό / θετικό EVA, MVA, FGR, μεταβολή EVA, μεταβολή 
MVA και μεταβολή FGR και υπολόγισε την υπεραπόδοσή τους, για το 2003, 
σε σχέση με ένα μοντέλο GARCH(1,1) με βάση το CAPM. Το συμπέρασμά 
του και αυτή τη φορά είναι ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 
αποδόσεων ανάμεσα στα θετικά και αρνητικά στρώματα.

Τέλος, οι Ferguson, Rentzler και Yu το 2006 χρησιμοποίησαν την ίδια βάση 
των  1000  επιχειρήσεων,  όμως  από  το  1993  έως  2002.  Οι  επιχειρήσεις 
αυτές ταξινομούνταν κάθε χρόνο με φθίνουσα σειρά ανάλογα με τη  EVA 
και  τη  MVA.  Στη  συνέχεια  χωρίζονταν  σε  10  χαρτοφυλάκια  των  100 
μετοχών, για ένα χρόνο. 

Στη συνέχεια υπολόγισαν την ετήσια υπεραπόδοση του χαρτοφυλακίου με 
τις  πρώτες  και  τις  τελευταίες  μετοχές,  με  βάση  το  μοντέλο  των  τριών 
παραμέτρων  των  Fama και  French.  Το  συμπέρασμα  τους  είναι  ότι  το 
χαρτοφυλάκιο  με  τις  πρώτες  μετοχές  έχει  καλύτερη  απόδοση,  αλλά  η 
διαφορά αυτή ΔΕΝ είναι στατιστικά σημαντική.

Ως προς την Ελληνική πραγματικότητα, οι Κυριαζής και Αναστάσης το 2007 
εξέτασαν 121 εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για τα έτη 
1996 έως 2003 και  υπολόγισαν οι ίδιοι τα MVA και  EVA για τις εταιρείες 
αυτές. 

Τα  συμπεράσματά  τους  είναι  ότι  τα  Καθαρά  Κέρδη  και  τα  Λειτουργικά 
Κέρδη έχουν ανώτερο σχετικό πληροφοριακό περιεχόμενο σε σχέση με την 
απόδοση και την υπεραπόδοση των αντίστοιχων μετοχών. Αντίστοιχα ήταν 
τα συμπεράσματά τους αναφορικά με τη MVA των παραπάνω εταιρειών.

10.2 Δείγμα

Το αρχικό δείγμα για την ανάλυσή που ακολουθεί  ήταν το σύνολο των 
μετοχών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών. Η πηγή των δεδομένων είναι η τρέχουσα βάση δεδομένων της 
εταιρείας Bloomberg. 

Στη  βάση  αυτή  περιλαμβάνονται  τα  αναλυτικά  οικονομικά  στοιχεία  ανά 
τρίμηνο όλων των εταιρειών αυτών, όπως έχουν δημοσιευτεί με βάση τα 
Διεθνή  Πρότυπα  Χρηματοοικονομικών  Καταστάσεων  (IFRS).  Επίσης, 
περιλαμβάνονται έτοιμα επεξεργασμένα αναλυτικά στοιχεία για το κόστος 
κεφαλαίου και την EVA.

Τέλος, περιλαμβάνονται τα στοιχεία των τιμών των μετοχών, των δεικτών 
και των επιτοκίων. Από την παραπάνω βάση, χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι 
εταιρείες για τις οποίες υπήρχαν λογιστικά στοιχεία από το 9μηνο του 2007 
έως το 3μηνο του 2008, την 25 Μαΐου 2008. Οι εταιρείες αυτές είναι 267. 
Για αυτές τις εταιρείες υπολογίστηκε η υπεραπόδοση των μετοχών τους. 
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Για τον υπολογισμό αυτό χρησιμοποιήθηκε το κλασσικό μοντέλο CAPM. Ως 
δείκτης  αναφοράς  χρησιμοποιήθηκε  ο  FT/ASE 20,  διότι  είναι  ο  πιο 
διαδεδομένος δείκτης για το ελληνικό χρηματιστήριο διεθνώς. 

Ως επιτόκιο χωρίς κίνδυνο χρησιμοποιήθηκε το 10ετές Ομόλογο Ελληνικού 
Δημοσίου. Ως  market premium χρησιμοποιήθηκε το  premium της ζώνης 
του Ευρώ, όπως δίδεται από το σύστημα Bloomberg την 25/5/2008, ύψους 
8,38%. Η περίοδος υπολογισμού ήταν ένα ημερολογιακό έτος που λήγει 
την 25/5/2008.

10.3 Αποτελέσματα

Η  σχέση  ανάμεσα  στην  Αγοραία  Προστιθέμενη  Αξία  (MVA)  και  στην 
Οικονομική Προστιθέμενη Αξία (EVA). Υπολογίστηκε η συσχέτιση ανάμεσα 
στην  MVA,  EVA, Καθαρά Κέρδη (Net Income) και Κέρδη προς Εκτάκτων 
Αποτελεσμάτων (Net Income Before XO Items).

  

Market 
Value 
Added

Economic 
Value 
Added

Net 
Income

Net 
Income 
Before 

XO Items
Market Value 
Added

Pearson 
Correlation

1 ,605(**) -,127(*) -,128(*)

 Sig. (2-tailed)  ,000 ,037 ,037
 N 267 267 267 267
Economic Value 
Added

Pearson 
Correlation

,605(**) 1
-,351
(**)

-,325(**)

 Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000
 N 267 267 267 267
Net Income Pearson 

Correlation
-,127(*)

-,351
(**)

1 ,992(**)

 Sig. (2-tailed) ,037 ,000  ,000
 N 267 267 267 267
Net Income 
Before XO Items

Pearson 
Correlation

-,128(*)
-,325
(**)

,992(**) 1

 Sig. (2-tailed) ,037 ,000 ,000  
 N 267 267 267 267

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Όπως  εμφαίνεται  στον  παραπάνω  πίνακα,  το  EVA έχει  μακράν  την 
καλύτερη συσχέτιση με τη MVA. Το γεγονός αυτό επαληθεύεται και από τις 
διαδοχικές,  μονομεταβλητές  γραμμικές  παλινδρομήσεις  της  MVA με 
ανεξάρτητες μεταβλητές την EVA, Καθαρό Κέρδος και Καθαρό Κέρδος προ 
εκτάκτων αποτελεσμάτων.

Στη συνέχεια, αναλύθηκε η σχέση ανάμεσα στη MVA και EVA, αφού έγινε 
διαστρωμάτωση  του  δείγματος  ανάλογα  με  την  κεφαλαιοποίηση  των 
εταιρειών.  Πιο  συγκεκριμένα,  το  πρώτο  στρώμα περιείχε  όσες  εταιρείες 
είχαν την 25/5/2008 κεφαλαιοποίηση πάνω από 100 εκατομμυρίων €, το 
δεύτερο όσες είχαν κεφαλαιοποίηση ανάμεσα σε 50 εκατομμύρια € και 100 
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εκατομμύρια € και το τρίτο όσες είχαν κεφαλαιοποίηση μικρότερη από 50 
εκατομμύρια €. 

Από τις σχετικές μονομεταβλητές γραμμικές παλινδρομήσεις προέκυψε ότι 
η σχέση είναι πολύ πιο ισχυρή για τις μεγάλες εταιρείες. Συγκεκριμένα, για 
τις μεγάλες εταιρείες, το 52% της διακύμανσης της MVA εξηγείται από την 
απλή γραμμική σχέση με το EVA.

Sample
Market Cap 
>100mil€

Market Cap 
>50mil€

Market Cap 
<50mil€

N 267 95 35 137

R-square 0,366 0,520 0,018 0,082
Durbin Watson 2,411 1,786 1,841 2,205
Model F-statistic 
(sig)

153,1 
(0,00)

100,659 
(0,00)

1,611 
(0,213)

12,01 
(0,001)

Coefficient 4,416 6,198 -0,151 0,874
Param t-statistic 
(sig)

12,373 
(0,00)

10,033 
(0,00)

-1,269 
(0,21)

3,465 
(0,00)

 95% LB/UB 3,713/5,1
19

4,971/7,425
-0,392
/0,091

0,375/1,37
3

Προκειμένου  να  απομονωθεί  το  δείγμα  από  περιπτώσεις  μεροληψίας 
αναφορικά  με  την  επίδραση  ακραίων  παρατηρήσεων  υπολογίστηκαν  οι 
ποιοτικές  μεταβλητές  θετική  /  αρνητική  MVA,  EVA,  Καθαρά  Κέρδη  και 
Καθαρά  Κέρδη  προ  Εκτάκτων  Αποτελεσμάτων.  Οι  μη  παραμετρικές 
συσχετίσεις παρατίθενται στους πίνακες που ακολουθούν, ήτοι:

   
Positive 

MVA Positive NI
Positive 
NIBXO

Positive 
EVA

Kendall'
s tau_b 

Positive 
MVA

Correlation 
Coefficient

1,000 ,102 ,019 ,302(**)

 Sig. (2-tailed) . ,096 ,755 ,000
  N 267 267 267 267
 Positive 

NI
Correlation 
Coefficient

,102 1,000 ,908(**) ,319(**)

  Sig. (2-tailed) ,096 . ,000 ,000
  N 267 267 267 267
 Positive 

NIBXO
Correlation 
Coefficient

,019 ,908(**) 1,000 ,319(**)

  Sig. (2-tailed) ,755 ,000 . ,000
  N 267 267 267 267
 Positive 

EVA
Correlation 
Coefficient

,302(**) ,319(**) ,319(**) 1,000

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 .
  N 267 267 267 267

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Στον παραπάνω πίνακα εμφαίνεται ότι το  EVA έχει μακράν την καλύτερη 
συσχέτιση με τη  MVA. Για να αναλυθεί περισσότερο η σχέση αυτή έγινε 
cross tabulation ως  προς  τη  θετική  /  αρνητική  EVA,  MVA και  με 
διαστρωμάτωση  ως  προς  την  κεφαλαιοποίηση  (ίδια  διάκριση  όπως  και 
προηγουμένως).
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Count

Cap 
Segment
 

 
 

Positive EVA

NEG POS NEG
MIC
 
 

Positiv
e MVA
 

NEG 70 11 81
POS 40 16 56

Total 110 27 137
SMA
 
 

Positiv
e MVA
 

NEG 17 4 21
POS 6 8 14

Total 23 12 35
INT
 
 

Positiv
e MVA
 

NEG 34 4 38
POS 30 27 57

Total 64 31 95

Chi-Square Tests

Cap 
Segment  Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Exact 
Sig. (2-
sided)

Exact Sig. 
(1-sided)

MIC Pearson Chi-
Square

4,702(b) 1 ,030   

 Continuity 
Correction(a)

3,803 1 ,051   

 Likelihood Ratio 4,630 1 ,031   
 Fisher's Exact Test    ,048 ,026
 Linear-by-Linear 

Association 4,668 1 ,031   

 N of Valid Cases 137     
SMA Pearson Chi-

Square
5,411(c) 1 ,020   

 Continuity 
Correction(a)

3,852 1 ,050   

 Likelihood Ratio 5,432 1 ,020   
 Fisher's Exact Test    ,031 ,025
 Linear-by-Linear 

Association 5,256 1 ,022   

 N of Valid Cases 35     
INT Pearson Chi-

Square
14,078(d) 1 ,000   

 Continuity 
Correction(a)

12,452 1 ,000   

 Likelihood Ratio 15,558 1 ,000   
 Fisher's Exact Test    ,000 ,000
 Linear-by-Linear 

Association 13,929 1 ,000   

 N of Valid Cases 95     
a  Computed only for a 2x2 table
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,04.
c  1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,80.
d  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,40.

Από τα στατιστικά  chi square (χι-τετράγωνο) επαληθεύεται  ότι  η σχέση 
γίνεται πιο ισχυρή για τις μεγάλες εταιρείες. Εν συνεχεία, όπως φαίνεται και 
στους πίνακες που ακολουθούν η σχέση είναι θετική με τιμή 40,2%.

Directional Measures
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Cap 
Seg
m   Value

Asymp. 
Std. 

Error(a)
Appro
x. T(b)

Approx
. Sig.

MIC Ordinal by 
Ordinal

Somers' 
d

Symmetri
c

,181 ,084 2,096 ,036

   Positive 
MVA 
Dependen
t

,229 ,105 2,096 ,036

   Positive 
EVA 
Dependen
t

,150 ,071 2,096 ,036

SMA Ordinal by 
Ordinal

Somers' 
d

Symmetri
c

,393 ,159 2,384 ,017

   Positive 
MVA 
Dependen
t

,406 ,164 2,384 ,017

   Positive 
EVA 
Dependen
t

,381 ,158 2,384 ,017

INT Ordinal by 
Ordinal

Somers' 
d

Symmetri
c

,385 ,082 4,375 ,000

   Positive 
MVA 
Dependen
t

,402 ,087 4,375 ,000

   Positive 
EVA 
Dependen
t

,368 ,083 4,375 ,000

a  Not assuming the null hypothesis.
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Ακόμα,  όμως,  πιο  σημαντική  φαίνεται  να  είναι  η  σχέση  στους  λόγους 
σχετικών  πιθανοτήτων  για  Αρνητική  MVA /  Θετική  MVA,  ανά  τμήμα 
κεφαλαιοποίησης και αρνητική ή θετική EVA.

Με  βάση  τα  στοιχεία  του  πίνακα  που  προηγήθηκε,  σε  κάθε  τμήμα 
κεφαλαιοποίησης ο λόγος σχετικών πιθανοτήτων για την περίπτωση της 
αρνητικής  EVA είναι δυσμενής (<1) ενώ για την περίπτωση της θετικής 
EVA είναι ευμενής (εξαίρεση αποτελεί το μεσαίο τμήμα, όπου η παραπάνω 
διαπίστωση ισχύει,  χωρίς  όμως στατιστική σημαντικότητα 95%). Επίσης, 
για  μια  ακόμα  φορά  η  σχέση  αυτή  είναι  πιο  ισχυρή  για  τις  μεγάλες 
εταιρείες. 

Symmetric Measures

Cap 
Segment  Value

Asymp. 
Std. 

Error(a)
Approx. 

T(b)
Approx
. Sig.

MIC Ordinal by 
Ordinal

Kendall's 
tau-b

,185 ,086 2,096 ,036
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  Kendall's 
tau-c

,145 ,069 2,096 ,036

  Gamma ,436 ,178 2,096 ,036
 N of Valid Cases 137    
SMA Ordinal by 

Ordinal
Kendall's 
tau-b

,393 ,159 2,384 ,017

  Kendall's 
tau-c

,366 ,153 2,384 ,017

  Gamma ,700 ,198 2,384 ,017
 N of Valid Cases 35    
INT Ordinal by 

Ordinal
Kendall's 
tau-b

,385 ,083 4,375 ,000

  Kendall's 
tau-c

,354 ,081 4,375 ,000

  Gamma ,769 ,121 4,375 ,000
 N of Valid Cases 95    

a  Not assuming the null hypothesis.
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Risk Estimate

Cap 
Segment
 

 
 

95% Confidence 
Interval

Lower Upper Lower
MIC
 
 
 

Odds Ratio for 
Positive MVA (NEG 
/ POS)

2,545 1,077 6,018

For cohort Positive 
EVA = NEG 1,210 1,004 1,458

For cohort Positive 
EVA = POS ,475 ,239 ,946

N of Valid Cases 137   
SMA
 
 
 

Odds Ratio for 
Positive MVA (NEG 
/ POS)

5,667 1,241 25,878

For cohort Positive 
EVA = NEG 1,889 ,997 3,580

For cohort Positive 
EVA = POS ,333 ,124 ,898

N of Valid Cases 35   
INT
 
 
 

Odds Ratio for 
Positive MVA (NEG 
/ POS)

7,650 2,400 24,383

For cohort Positive 
EVA = NEG 1,700 1,299 2,225

For cohort Positive 
EVA = POS ,222 ,085 ,584

N of Valid Cases 95   

Συγκεκριμένα, για την περίπτωση του θετικού EVA των μεγάλων εταιρειών, 
ο λόγος των σχετικών πιθανοτήτων αρνητική προς θετική MVA είναι 0,222, 
που σημαίνει ότι η σχετική πιθανότητα μίας μεγάλης εταιρείας με θετικό 
EVA να έχει αρνητική  MVA είναι 78,8% μικρότερος (μικρότερος κίνδυνος 
αρνητικής MVA) από ότι αν είχε αρνητική EVA. Αντίστροφα, υπάρχει 70% 
μεγαλύτερη σχετική  πιθανότητα (μεγαλύτερος  κίνδυνος αρνητικής  MVA) 
μία μεγάλη εταιρεία με αρνητικό EVA να έχει αρνητική MVA, από ότι αν είχε 
θετική EVA.
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Συμπερασματικά, φαίνεται να υπάρχει σημαντική σχέση ανάμεσα στις MVA 
και  EVA, η οποία είναι πιο ισχυρή στις μεγαλύτερες εταιρείες. Επίσης , η 
σχέση  αυτή  είναι  πιο  ισχυρή  από  ότι  οι  αντίστοιχες  σχέσεις  MVA και 
Καθαρών  Κερδών  και  MVA και  Καθαρών  Κερδών  προ  Εκτάκτων 
Αποτελεσμάτων.  Επομένως,  η  EVA αποτελεί  καλή  προσέγγιση  για  τον 
υπολογισμό της MVA, ιδιαίτερα για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις από άποψη 
κεφαλαιοποίησης.

Η σχέση ανάμεσα στην υπεραπόδοση της  μετοχής και  στην Οικονομική 
Προστιθέμενη Αξία (EVA). Η συσχέτιση ανάμεσα στην υπεραπόδοση και τις 
μεταβλητές που απαντώνται στη βιβλιογραφία παρουσιάζεται στον πίνακα 
που ακολουθεί. 

Για  την  αποφυγή  μεροληψίας  που  σχετίζεται  με  το  μέγεθος  των 
επιχειρήσεων  έγινε  διαίρεση  των  οικονομικών  μεγεθών  προς  την 
Κεφαλαιοποίηση  και  προς  τα  Επενδεδυμένα  Κεφάλαια.  Η  δεύτερη 
περίπτωση, αν και θεωρητικά πιο σωστή διότι δεν περιέχει την επίδραση 
της τιμής δεν δίνει στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα.

Correlations

  

Outperf 
(TR-

E(TR))
NI/
 CAP

NIBX
O/CA

P
EVA/ 
CAP

NI/
IC

NBX/
IC

EVA/
IC

Outperfor
m (TR-
E(TR))

Pearson 
Correlation 1

,180(*
*)

,130(
*)

,195(
**)

,013 ,076 ,104

 Sig. (2-tailed)  ,003 ,034 ,001 ,834 ,213 ,090
 N 267 267 267 267 267 267 267
NI/CAP Pearson 

Correlation
,180(**

)
1

,805(
**)

,819(
**)

-,278
(**)

,326(*
*)

,448(*
*)

 Sig. (2-tailed) ,003  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
 N 267 267 267 267 267 267 267
NIBXO/CA
P

Pearson 
Correlation

,130(*)
,805(*

*)
1

,806(
**)

,085
-,212
(**)

,079

 Sig. (2-tailed) ,034 ,000  ,000 ,164 ,000 ,196
 N 267 267 267 267 267 267 267
EVA/CAP Pearson 

Correlation
,195(**

)
,819(*

*)
,806(

**)
1 ,070 ,084

,290(*
*)

 Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000  ,255 ,171 ,000
 N 267 267 267 267 267 267 267
NI/IC Pearson 

Correlation
,013

-,278
(**)

,085 ,070 1
-,467
(**)

-,674
(**)

 Sig. (2-tailed) ,834 ,000 ,164 ,255  ,000 ,000
 N 267 267 267 267 267 267 267
NBX/IC Pearson 

Correlation
,076

,326(*
*)

-,21
(**)

,084
-,47
(**)

1
,750(*

*)
 Sig. (2-tailed) ,213 ,000 ,000 ,171 ,000  ,000
 N 267 267 267 267 267 267 267
EVA 
Margin

Pearson 
Correlation

,104
,448(*

*)
,079

,290(
**)

-,67
(**)

,750(*
*)

1

 Sig. (2-tailed) ,090 ,000 ,196 ,000 ,000 ,000  
 N 267 267 267 267 267 267 267

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Σε κάθε περίπτωση, όμως, όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η EVA 
έχει μεγαλύτερη συσχέτιση (και με υψηλότερη στατιστική σημαντικότητα) 
με την υπεραπόδοση των αντίστοιχων μετοχών από ότι τα Καθαρά Κέρδη 
και τα Καθαρά Κέρδη προ Εκτάκτων Αποτελεσμάτων. 

Εν  συνεχεία  αναλύθηκε  η  σχέση  υπεραπόδοσης  και  EVA,  αφού  έγινε 
διαστρωμάτωση  του  δείγματος  ως  προς  το  τμήμα  κεφαλαιοποίησης,  με 
μονομεταβλητές γραμμικές παλινδρομήσεις.

Sample
Market Cap 
>100mil€

Market Cap 
>50mil€

Market Cap 
<50mil€

N 267 95 35 137
R-square 0,038 0,067 0,113 0,033
Durbin Watson 1,956 1,239 1,078 1,877
Model F-statistic 
(sig)

10,445 
(0,00)

6,686 
(0,01)

4,219 
(0,05)

4,551 
(0,04)

Coefficient 6,676 97,528 4,89 6,334
Param t-statistic 
(sig)

3,232 
(0,00)

2,586 
(0,01)

2,054 
(0,05)

2,133 
(0,04)

 95% LB/UB 2,609/10,
743

22,629/172
,426

0,047/9,73
3

0,462/12,2
06

Τα  αποτελέσματα  δείχνουν  ότι  η  EVA εξηγεί  ελάχιστο  τμήμα  της 
διακύμανσης  της  υπεραπόδοσης,  σε  όλες  τις  περιπτώσεις.  Οπότε  από 
πρακτικής πλευράς η σχέση αυτή δεν είναι χρήσιμη. Αντίστοιχα ήταν τα 
αποτελέσματα  και  σε  διαστρωμάτωση  ως  προς  τη  θετική  /  αρνητική 
υπεραπόδοση.

Sample Outperform
Underperfo

rm

N 267 72 195
R-square 0,038 0,024 0,089
Durbin Watson 1,956 2,014 2.141
Model F-statistic 
(sig)

10,445 
(0,00)

1,685 
(0,20)

18,804 
(0,00)

Coefficient 6,676 38,833 4,09
Param t-statistic 
(sig)

3,232 
(0,00)

1,298 
(0,20)

4,336 
(0,00)

 95% LB/UB 2,609/10,
743

-20,84
/98,51

2,23/5,95

Ακολούθως, η μη παραμετρική ανάλυση των παραπάνω σχέσεων τείνει να 
δίνει λίγο πιο σημαντικά αποτελέσματα. Όσον αφορά την ποιοτική σχέση 
ανάμεσα στη θετική / αρνητική υπεραπόδοση και θετική / αρνητική  EVA, 
Καθαρά Κέρδη και Κέρδη προ Εκτάκτων Αποτελεσμάτων τα Καθαρά Κέρδη 
φαίνεται να έχουν οριακά σημαντικότερη συσχέτιση από ότι η  EVA. Στις 
περιπτώσει αυτές, η βιβλιογραφία τείνει να υποστηρίζει ότι η χρήση των 
καθαρών κερδών είναι προτιμητέα, επειδή η εξαγωγή της  EVA χρειάζεται 
πολύ  περισσότερες  και  καλύτερες  πληροφορίες,  καθώς  και  περισσότερο 
χρόνο.  Εξάλλου,  είναι  πιθανό  τα  στοιχεία  που  απαιτούνται  για  την 

Σελίδα     65   από 81                                                                            MBAex0727   - Ιανουάριος 2009   



VALUE   –   BASED     MANAGEMENT   (  VBM  )                                                                          THESIS   

υπολογισμό της EVA να μην είναι γνωστά. Τα σχετικά στοιχεία βρίσκονται 
στον πίνακα που ακολουθεί. 

Correlations

   
Outperfor

mer

Posi
tive 
NI

Positive 
NIBXO

Positive 
EVA

Kendall'
s tau_b

Outperformer Correlation 
Coefficient

1,000
,178
(**)

,140(*) ,175(**)

  Sig. (2-tailed) . ,004 ,022 ,004
  N 267 267 267 267
 Positive NI Correlation 

Coefficient
,178(**)

1,00
0

,908(**
)

,319(**)

  Sig. (2-tailed) ,004 . ,000 ,000
  N 267 267 267 267
 Positive 

NIBXO
Correlation 
Coefficient

,140(*)
,908
(**)

1,000 ,319(**)

  Sig. (2-tailed) ,022 ,000 . ,000
  N 267 267 267 267
 Positive EVA Correlation 

Coefficient
,175(**)

,319
(**)

,319(**
)

1,000

  Sig. (2-tailed) ,004 ,000 ,000 .
  N 267 267 267 267

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Τα μη παραμετρικά  Directional Measures όμως δίνουν οριακά καλύτερα 
αποτελέσματα  για  την  EVA.  Το  γεγονός  αυτό  όμως  δεν  ανατρέπει  τα 
προηγούμενα συμπεράσματα. Σε κάθε περίπτωση πάντως αποδεικνύεται ότι 
υπάρχει στατιστικά σημαντική, θετική σχέση ανάμεσα στην  EVA και στην 
υπεραπόδοση, η οποία όμως δεν είναι ισχυρή. 

Directional Measures

Ordinal by Ordinal 
Somers’ d 
Outperformer 
Dependent

Positive
NI

Positive
NIBXO

Positive
 EVA

Statistic 0,175 0,138 0,177
Approx. Sig. 0,001 0,013 0,008

Επιπρόσθετα,  ο  λόγος  σχετικών  πιθανοτήτων  μη  απόδοσης  προς 
υπεραπόδοση. για την περίπτωση θετικής  EVA, είναι η μικρότερος 0,554. 
Αυτό σημαίνει ότι μία εταιρεία με θετική EVA έχει 45,6% μικρότερο κίνδυνο 
να παρουσιάζει υπεραπόδοσης, από ότι αν είχε αρνητική EVA.

Risk Estimate

Independen
t Variable
 

 
 

Value

95% Confidence 
Interval

Upper Lower
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NI
 
 
 

Odds Ratio for 
Positive 
Outperformer (NO / 
YES)

2,773 1,366 5,627

For cohort Positive 
NI = NEG 2,182 1,223 3,893

For cohort Positive 
NI = POS 0,787 0,684 0,905

N of Valid Cases 267
ΝΙΒΧΟ
 
 
 

Odds Ratio for 
Positive 
Outperformer (NO / 
YES)

2,166 1,107 4,239

For cohort Positive 
NIBXO = NEG 1,789 1,051 3,047

For cohort Positive 
NIBXO = POS 0,826 0,714 0,955

N of Valid Cases 267
EVA
 
 
 

Odds Ratio for 
Positive 
Outperformer (NO / 
YES)

2,318 1,293 4,157

For cohort Positive 
EVA = NEG 1,284 1,053 1,566

For cohort Positive 
EVA = POS 0,554 0,373 0,822

N of Valid Cases 267

Τέλος, εφαρμόστηκε στο δείγμα, διαστρωμάτωση ως προς την κατηγορία 
κεφαλαιοποίησης. 

Count

Cap 
Segment
 

 
 

Positive EVA

NEG POS NEG
MIC
 
 

Outperfor
mer
 

NO 89 19 108
YES 21 8 29

Total 110 27 137
SMA
 
 

Outperfor
mer
 

NO 20 6 26
YES 3 6 9

Total 23 12 35
INT
 
 

Outperfor
mer
 

NO 44 17 61
YES 20 14 34

Total 64 31 95

Chi-Square Tests

Cap 
Segment  Value df

Asymp. Sig. 
(2-sided)

Exact 
Sig. (2-
sided)

Exact 
Sig. (1-
sided)

MIC Pearson Chi-
Square

1,443(b
)

1 ,230   

 Continuity 
Correction(a)

,880 1 ,348   
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 Likelihood Ratio 1,357 1 ,244   
 Fisher's Exact 

Test
   ,292 ,173

 Linear-by-Linear 
Association 1,432 1 ,231   

 N of Valid Cases 137     
SMA Pearson Chi-

Square
5,638(c

)
1 ,018   

 Continuity 
Correction(a)

3,870 1 ,049   

 Likelihood Ratio 5,456 1 ,020   
 Fisher's Exact 

Test
   ,038 ,026

 Linear-by-Linear 
Association 5,477 1 ,019   

 N of Valid Cases 35     
INT Pearson Chi-

Square
1,759(d

)
1 ,185   

 Continuity 
Correction(a)

1,205 1 ,272   

 Likelihood Ratio 1,734 1 ,188   
 Fisher's Exact 

Test
   ,254 ,136

 Linear-by-Linear 
Association 1,740 1 ,187   

 N of Valid Cases 95     
a  Computed only for a 2x2 table
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
5,72.
c  1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
3,09.
d  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
11,09.

Όπως  φαίνεται  στους  παραπάνω  πίνακες,  δεν  υπάρχει  στατιστικά 
σημαντική σχέση ανάμεσα στη θετική /  αρνητική υπεραπόδοση και  στη 
θετική  /  αρνητική  EVA (τιμές  χι-τετράγωνο >0.05).  Μοναδική  εξαίρεση 
αποτελεί η κατηγορία της μικρής κεφαλαιοποίησης (από 50 έως 100εκατ€). 
Συνεπώς, περαιτέρω ανάλυση δεν έχει πρακτικό νόημα.

Συμπερασματικά,  υπάρχει  θετική  σχέση  ανάμεσα  στην  EVA και  την 
υπεραπόδοση της αντίστοιχης μετοχής. Η σχέση αυτή όμως είναι χαλαρή. 
Επίσης, δεν είναι πιο ισχυρή από την αντίστοιχη των Καθαρών Κερδών. 
Επομένως,  η  EVA δεν  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ως  κριτήριο  επιλογής 
μετοχών στο ελληνικό χρηματιστήριο.

10.4 Περιορισμοί (Constraints)

Η ανάλυση που προηγήθηκε υπόκειται στους παρακάτω περιορισμούς:

1. Το  μοντέλο  που  χρησιμοποιήθηκε  (κλασσικό  CAPM)  για  να 
υπολογιστεί  η  «κανονική»  απόδοση  ενδέχεται  να  μην  είναι  το 
καταλληλότερο.  Επίσης,  εάν  αλλάξουν  οι  τιμές  που  δόθηκαν  στις 
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βασικές παραμέτρους του CAPM, ενδέχεται να εξαχθούν διαφορετικά 
συμπεράσματα.

2. Τα  οικονομικά  στοιχεία  των  εταιρειών  υπολογίστηκαν,  χωρίς  να 
ελεγχθούν  για  την  ορθότητά  τους.  Βέβαια  η  πηγή  που 
χρησιμοποιήθηκε  (Bloomberg)  θεωρείται  από  τις  πλέον  έγκυρες 
παγκοσμίως, γνώμη με την οποία συμφωνεί και ο γράφων. Επίσης, 
αποτελεί την πηγή αναφοράς για χιλιάδες επαγγελματίες στην πράξη. 
Το  γεγονός  αυτό  μπορεί  να  επηρεάσει  τα  τελικά  αποτελέσματα 
κυρίως  αναφορικά  με  τα  στοιχεία  που  δεν  εμπεριέχονται  στις 
λογιστικές  καταστάσεις,  αλλά  υπολογίστηκαν  από  τον  πάροχο 
(Bloomberg).

3. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε δεν είναι τυχαίο, διότι περιλαμβάνει 
συγκεκριμένη  κατηγορία  επιχειρήσεων  (που  είναι  εισηγμένες  στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών),  αποκλείοντας όλες τις υπόλοιπες.  Επίσης, 
περιλαμβάνει τα στοιχεία ενός έτους. Ενδέχεται να υπάρχει μεγάλη 
διαφοροποίηση αν η παραπάνω ανάλυση εφαρμοστεί σε αντίστοιχα 
στοιχεία άλλων ετών.

4. Τα στοιχεία της μελέτης προέρχονται από λογιστικές καταστάσεις με 
διαφορετικές ημερομηνίες λήξης. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία (189) 
έχει  ημερομηνία  λήξης  31/12/2007.  Υπάρχουν,  όμως.  αρκετές 
λογιστικές καταστάσεις (66) με ημερομηνία λήξης 30/9/2007, διότι 
δεν υπήρχαν διαθέσιμα πιο πρόσφατα αναλυτικά στοιχεία. Ομοίως, 
υπάρχουν και λίγες λογιστικές καταστάσεις (12) λήξης 31/3/2008, 
διότι  οι  αντίστοιχες  εταιρείες  δημοσίευσαν  αναλυτικά  στοιχεία  του 
πρώτου τριμήνου του 2008, πριν την 25/5/2008. Επομένως, υπάρχει 
αναντιστοιχία μεταξύ των οικονομικών καταστάσεων. Από την άλλη 
πλευρά όμως, τα ετεροχρονισμένα αυτά στοιχεία είναι τα πραγματικά 
δημόσια  αναλυτικά  δεδομένα  για  τις  εταιρείες,  οπότε  αυτά 
επηρεάζουν στην πράξη τις επενδυτικές αποφάσεις τις αγοράς.

5. Τα  στοιχεία  της  μελέτης  είναι  ιστορικά.  Θεωρητικά,  θα  ήταν  πιο 
σωστό να χρησιμοποιηθούν προβλέψεις για τα αντίστοιχα δεδομένα 
για την 31/12/2008.  Όμως,  τέτοια δεδομένα δεν ήταν δυνατό να 
συγκεντρωθούν.

10.5 Συμπεράσματα Έρευνας

Με  βάση  το  δείγμα  από  267  εταιρείες  εισηγμένες  στο  Χρηματιστήριο 
Αθηνών  (πηγή  Bloomberg)  φαίνεται  ότι  υπάρχει  ισχυρή  θετική  σχέση 
ανάμεσα στην  EVA και την  MVA. Η σχέση αυτή είναι πιο ισχυρή από την 
αντίστοιχη των Καθαρών Κερδών και των Καθαρών Κερδών προς Εκτάκτων 
Αποτελεσμάτων. 
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Επίσης,  είναι  πιο ισχυρή στην κατηγορία της  μεγάλης κεφαλαιοποίησης. 
Επομένως,  η  EVA φαίνεται  να  αποτελεί  ικανοποιητική  μεθοδολογία 
προσέγγισης της  MVA μίας επιχείρησης και άρα η μεγιστοποίηση της  EVA 
φαίνεται να οδηγεί σε μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων. Θα μπορούσε 
επομένως να χρησιμοποιηθεί ως σύστημα υποκίνησης της διοίκησης μίας 
εταιρείας.

Από την άλλη πλευρά, και με βάση το ίδιο δείγμα, φαίνεται ότι υπάρχει 
θετική  σχέση  ανάμεσα  στo EVA και  την  υπεραπόδοση  των αντίστοιχων 
μετοχών,  όμως  η  σχέση αυτή δεν  είναι  ισχυρή.  Μάλιστα,  δεν  είναι  πιο 
ισχυρή από την αντίστοιχη των Καθαρών Κερδών. 

Επομένως,  λόγω  πολυπλοκότητας,  χρόνου,  κόστους  και  διαθεσιμότητας 
στοιχείων, αναμένεται να προτιμάται  η χρήση των Καθαρών Κερδών ως 
μεθοδολογία προσέγγισης της υπεραπόδοσης των μετοχών. Επομένως, η 
EVA δεν  μπορεί  να  αποτελέσει  ικανοποιητικό  κριτήριο  για  επιλογή 
επενδύσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

11. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ Market  Value  Added  (MVA)  & 
Book Value

Στο  σημείο  αυτό  θα  πραγματοποιηθεί  μία  προσπάθεια  προκειμένου  να 
διαπιστωθεί εάν είναι σωστό ή λάθος όταν πραγματοποιούνται υπολογισμοί, 
να γίνονται με βάση την αγοραία (Market Value) ή τη λογιστική αξία (Book 
Value), ως μονάδας μέτρησης.

Επισημαίνεται από έρευνες αλλά και από την επιστημονική αλληλογραφία 
ότι  η  πλειονότητα  των  στελεχών των  επιχειρήσεων,  κάνουν  χρήση της 
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αγοραίας αξίας. Οι Russel Lundholm και Richard Sloan στη δεύτερη έκδοση 
του βιβλίου τους, με τον τίτλο Equity Valuation and Analysis, επισημαίνουν 
ότι ανεξάρτητα από τη χρήση του δείκτη  EBITDA ή  NOPLAT /  EVA, είναι 
απαιτούμενη  η  δέουσα  και  προσήκουσα  προσοχή  και  επιμέλεια  στα 
οικονομετρικά μοντέλα στα οποία βασίζεται η μέτρησή τους. Οι παραδοχές 
στις οποίες στηρίζεται η ανάπτυξη των μοντέλων ενδέχεται να μην είναι 
αντικειμενικές  ή  ακόμη  και  να  είναι  λανθασμένες.  Η  σύνδεση  των 
λογιστικών καταστάσεων με την αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης ή 
της ωφελιμότητας μιας επένδυσης πρέπει να πραγματοποιηθεί πάρα πολύ 
προσεκτικά.

Η  αποσαφήνιση  του  όρου  παραδοσιακές  μέθοδοι  και  η  πεπερασμένη 
χρησιμότητα τους,  εντοπίζεται  περισσότερο στο γεγονός ότι  οι  εν  λόγω 
μέθοδοι δεν είναι άχρηστες, αλλά δεν αποτελούν πλέον επαρκές εργαλείο 
μέτρησης  και  αποτίμησης  της  αξίας  των  επιχειρήσεων.  Οι  λογιστικές 
καταστάσεις  αποτελούν  την  μόνη  αποδεκτή  μέθοδο  σύμφωνα  με  την 
ισχύουσα εγχώρια και διεθνή φορολογική νομοθεσία. 

Η χρησιμότητά τους για τη χρηματοοικονομική διοίκηση μιας εταιρείας είναι 
η παρακάτω:

 Παρέχουν  έναν  κοινό  (διεθνή  πλέον)  κώδικα  επικοινωνίας, 
προκειμένου  να  καταστεί  εφικτός  ο  υπολογισμός  (valuation – 
projection - forecasting) των μελλοντικών χρηματικών ροών και κατ’ 
επέκταση  της  αξίας  μιας  επιχείρησης.  Η  δημιουργία  ενός 
ολοκληρωμένου ισολογιστικού μοντέλου, σκοπός του οποίου είναι η 
πρόβλεψη των μελλοντικών χρηματοροών, πρέπει να βασίζεται στην 
προσπάθεια αντίληψης της επίδρασης των εταιρικών αποφάσεων στα 
λειτουργικά αποτελέσματα μιας επιχείρησης.

 Αποτελούν  το  σημείο  εκκίνησης,  καθόσον  η  κατανόηση  τους 
συμβάλει  ουσιαστικά στην αποκρυστάλλωση και  αποσαφήνιση των 
λειτουργιών  μιας  επιχειρηματικής  οντότητας,  αναζητώντας  τις 
αποφάσεις  που  οδήγησαν  στα  δημοσιευμένα  οικονομικά 
αποτελέσματα.  Οι  λογιστικές  καταστάσεις  αποτυπώνουν  τα 
αποτελέσματα  παρελθουσών  αποφάσεων  και  πολλές  φορές  δεν 
παρέχουν  πληροφορίες  για  το  μέλλον,  καθόσον  το  παρελθόν  δεν 
αλλάζει. Παρόλα αυτά αποτελούν το πλέον αντικειμενικό στοιχείο για 
την επεξεργασία χρηματοοικονομικών αναλύσεων και προβλέψεων. 

Οι T.Copeland, A.Koller, S.Wessel στο Best Seller της McKinsey, Valuation, 
επισημαίνουν ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από την απαρχή της 
λειτουργίας των αγορών, η μέση απόδοση των μετοχών υπολογίσθηκε στο 
7%. Συνεπώς οποιοδήποτε αποτέλεσμα είναι περισσότερο ή λιγότερο από 
τον προαναφερόμενο μέσο όρο, οφείλεται στην ελλιπή άσκηση διοίκησης 
το δεύτερο, ενώ το πρώτο σε διαρθρωτική κίνηση της αγοράς για ανάκτηση 
των ζημιών.
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Συγκρίνοντας  την  λογιστική  αξία,  όπως  αποτυπώνεται  στις  λογιστικές 
καταστάσεις, με την αγοραία αξία διαπιστώνονται τα παρακάτω:

 Η αγοραία αξία περιλαμβάνει προσδοκώμενα έσοδα και κέρδη, από 
την  ανάπτυξη  των  κεφαλαίων  μιας  εταιρείας,  τα  οποία  δε 
δημιουργούν  εισόδημα  –  έσοδα.  Συνεπώς,  ο  υπολογισμός  των 
εσόδων με βάση την αγοραία αξία δεν είναι αντικειμενικός.

 Η  αγοραία  αξία  αποτελεί  μια  προσπάθεια  να  αποτιμήσει  και  να 
αποδώσει την ισχύ των υφιστάμενων κεφαλαίων να δημιουργήσουν 
έσοδα και κέρδη. Εάν υπολογισθεί η αξία μιας τρέχουσας επένδυσης 
με την αγοραία αξία, είναι πολύ πιθανό να είναι ίση με το κόστος του 
επενδυόμενου κεφαλαίου. 

Υπογραμμίζεται ότι η απόδοση μιας επένδυσης που πραγματοποιήθηκε στον 
χρόνο Τ, θα αποτυπωθεί λογιστικά αλλά και πραγματικά στο χρόνο Τ+1. 
Παρόλα αυτά στη παρούσα διπλωματική εργασία τονίσθηκε ότι η αξία μιας 
επενδυτικής  δραστηριότητας  ενδέχεται  να  μην  έχει  άμεσο  λογιστικό  – 
χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα, αλλά να δημιουργήσει άυλη αξία η οποία 
θα αποδώσει οφέλη μελλοντικά.

Το επενδυόμενο κεφάλαιο (invested capital) ισούται με το άθροισμα των 
παγίων περιουσιακών στοιχείων (fixed assets) και του κεφαλαίου κίνησης 
(working capital), ήτοι κυκλοφορούν ενεργητικό (current assets) μείον τις 
βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις  (current liabilities)  μείον  τα  διαθέσιμα 
(Cash). Με άλλα λόγια το επενδυόμενο κεφάλαιο είναι ίσο με το άθροισμα 
των  παγίων  περιουσιακών  στοιχείων  (fixed assets)  με  τα  (non-cash 
working capital.

Συνοψίζοντας,  από την παραπάνω ανάλυση και  την αρχική παρουσίαση 
των  δεικτών  διαπιστώνεται  ότι  τα  λειτουργικά  έσοδα  μιας  επιχείρησης, 
αποτελούν τον καλύτερο οδηγό για τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων 
μιας  επιχείρησης  και  της  επενδυτικής  της  δραστηριότητας  (capital 
budgeting) την επόμενη χρονιά. Ο βαθμός απόκλισης του αποτελέσματος 
θα  επιβεβαιωθεί  από  τα  λογιστικά  αποτελέσματα  του  επόμενου 
διαχειριστικού έτους (νταμονταραν).

Είναι αντιληπτό ότι οι δείκτες  Return On Equity (ROE)  Return On Assets 
(ROA)  παραμένουν  χρήσιμοι  και  επίκαιροι  σε  επίπεδο  συγκριτικών 
αποτελεσμάτων  και  βάσης  για  τις  παραδοχές  των  χρηματοοικονομικών 
στρατηγικών αποφάσεων, αλλά σε καμία περίπτωση πανάκεια.
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12. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
 
Ο  προσδιορισμός  και  η  μέτρηση  της  αξίας  από  τη  δραστηριότητα  των 
οργανισμών και  το χαρτοφυλάκιο των λειτουργιών τους, αποτελούν τον 
τελικό  αντικειμενικό  σκοπό.  Οι  οργανισμοί  καλούνται  να ανταποκριθούν 
στις  σύγχρονες  προκλήσεις  και  μεταβολές  του  παγκόσμιου  οικονομικού 
περιβάλλοντος. 

Η υιοθέτηση και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου μοντέλου διοίκησης για 
τον  προσδιορισμό,  τη  μέτρηση  και  τη  δημιουργία  αξίας  αποτελεί  την 
απάντηση του σύγχρονου μάνατζμεντ.  Απαιτείται  η εφαρμογή μοντέλων 
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και  μεθόδων  καταγραφής,  ελέγχου,  επανασχεδιασμού  και 
επαναπροσδιορισμού, σε βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο επίπεδο.
Η  μέθοδος  διοίκησης  για  τη  δημιουργία  αξίας  για  το  σύνολο  των 
εμπλεκομένων και των εξαρτώμενων από τους οργανισμούς, επιτυγχάνει 
την  άμβλυνση  των  συγκρουόμενων  συμφερόντων  και  αναγάγει  τις 
επιχειρήσεις  –  οργανισμούς  σε  ολοκληρωμένα  τμήματα  της  συνολικής 
κοινωνικής δραστηριότητας.

Ο  προσδιορισμός  και  η  μέτρηση  της  αξίας,  η  επιλογή  των  μεθόδων 
δημιουργίας  της  και  οι  στρατηγικές  αποφάσεις  συνθέτουν  ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης προς όφελος όλων των 
εμπλεκομένων μερών. 

Οι  παραδοχές  και  οι  τροποποιήσεις  που  απαιτούνται  προκειμένου  να 
αποτυπωθούν  ή  να  εξομαλυνθούν  οι  διαφοροποιήσεις  του  κάθε 
οργανισμού,  απαιτούν  τη  δέουσα  προσοχή  και  είναι  απαραίτητο  να 
λαμβάνουν υπόψη την ορθή και αποδοτική λειτουργία των οργανισμών. 

Η  σχέση  κοινής  ωφέλειας  που  αναπτύσσεται  για  τους  μετόχους,  τη 
διοίκηση,  τα  στελέχη,  τους  εργαζόμενους  και  τους  εξαρτώμενους  θα 
συμβάλει στην δημιουργία δυνατών πυλώνων ανάπτυξης και αντιμετώπισης 
προβλημάτων.

Αποτέλεσμα  όλων  των  προαναφερόμενων  θα  είναι  η  πολυδιάστατη 
λειτουργία των οργανισμών, η ανάπτυξη και η ευημερία των εμπλεκόμενων 
και  των  εξαρτώμενων  οι  οποίες  θα  συνεισφέρουν  ουσιαστικά  στην 
κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

[EV] Enterprise Value = Market Capitalization + Preferred Equity + 
Minority Interest + Short and Long Term Debt – Cash & Equivalents 
(industrials and utilities: Marketable securities, Banking: interbank assets, 
FS and Insurance: only). All data are as most recent reporting period-end.

[CAP] Market Capitalization = Closing Price * Shares outstandingwacc

[REV] 12 month trailing Total revenue

[EAT] Net Income = Net Income (ΝΙ) attributable to shareholders. All 
expenses have been deducted

[EBX] Net Income Before XO = Net Income (ΝΙΒΧΟ) excluding the effects 
of discontinued operations, accounting standard changes, natural disasters 
and minority interests

[IC] Total Invested capital = economic capital that is tied up in the 
business for the purpose of funding the company operations. It is derived 
by deducting non-financing accounts (i.e. account payables and accrued 
expenses), capitalizing several types of expenses and adding off-balance 
sheet items to equity and total liabilities (ST Borrowings + Interest, taxes 
and dividend payable + deferred taxes + pension liabilities + LT 
borrowings + Minorities + common equity + pref. equity + treasury 
shares + (LIFO reserve ending balance + allowance for doubtful account + 
PV operating leases + under funded pensions + capitalized R&D, interest, 
software))

[KE] Cost of Equity = Risk free rate + [beta * Country risk premium] 
RFR 10year GGB, Euro zone CRP

[KD] Cost of debt = ((GGB rate + premium) LT debt) / Total Debt + 
((GGN rate + premium) LT debt) / Total Debt
Premium: company rating spread, according to Euro rating average + 
country sovereign premium

[WACC] Weighted average cost of capital

[ROIC] Return On Invested Capital = NOPAT/IC

[EVA] Economic Value Added = NOPAT - WACC*IC

[EVAM] EVA margin = ROIC-WACC

[MVA] = Market Value Added = EV-TIC
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[TR1] Total return of the common stock for 1 year on 25 May

[B] Beta on FTASE 20 and 10yr GGB of T-1

[OUP] TR1-(RF+B*(FTASE 1YR TOTAL RETURN))

[OUT] NO, IF OUP<0 OR YES, IF OUP>0

[MVAIC] MVA/IC

[ROE] EAT/CAP

[ROEXO] EBX/CAP

[EVAR] EVA/CAP

[NIPOS] POS, IF EAT>0 OR NEG, IF EAT<0

[NIXOPOS] POS, IF EBX>0 OR NEG, IF EBX<0

[EVAPOS] POS, IF EVA>0 OR NEG, IF EVA<0

[MVA/CAP] MVA/CAP

[SEGMENT] MIC, IF CAP<50 OR SMA. IF CAP<50 OR INT, IF CAP>100

[MVAPOS] POS, IF MVA>0 OR NEG, MVA<0

[NIIC] EAT/IC

[NBXIC] EBX/IC
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