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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η δημιουργία αξίας για τους μετόχους (shareholder value) μιας επιχείρησης 

αποτελεί βασική προτεραιότητα της ανώτατης διοίκησης τα τελευταία χρόνια. Έχει 

παρατηρηθεί ότι αξία δεν δημιουργείται μόνο από την επιχείρηση συνολικά, αλλά 

και από τις επιμέρους αυτόνομες επιχειρηματικές μονάδες (Strategic Business Units 

–  SBUs) μιας επιχείρησης ξεχωριστά. Το ζήτημα, λοιπόν, που ανακύπτει είναι με 

ποιον  τρόπο  γίνεται  η  μέτρηση  της  αξίας  τους.  Παραδοσιακά,  οι  αναλυτές 

χρησιμοποιούν μεθόδους αξιολόγησης της επίδοσης που βασίζονται στο λογιστικό 

κέρδος,  όπως  είναι  η  Απόδοση  της  Επένδυσης  (ROI)  και  το  Υπολειμματικό 

Εισόδημα  (RI).  Μετά  την  εκτεταμένη  κριτική  που  δέχθηκαν  αυτές  οι  μέθοδοι, 

αναπτύχθηκαν  κάποιες  άλλες  μέθοδοι  που  αποτελούν  εργαλεία  του  συστήματος 

Διοίκηση  με  βάση  την  Αξία  (Value Based Management –  VBM),  οι  λεγόμενες 

σύγχρονες,  με  σκοπό  να  εξαλείψουν  τις  βασικές  αδυναμίες  των  προηγούμενων 

μεθόδων. Οι σύγχρονες μέθοδοι μέτρησης της αξίας, από την άλλη, βασίζονται στο 

οικονομικό  κέρδος  και  περιλαμβάνουν  τόσο  μέτρα  προστιθέμενης  αξίας 

(Οικονομική Προστιθέμενη Αξία –  EVA), Ταμειακή Προστιθέμενη Αξία –  CVA) 

όσο και μέτρα ταμειακών ροών (Απόδοση επί της Επένδυσης των Ταμειακών Ροών 

–  CFROI και  Προεξοφλημένη  Ταμειακή  Ροή  –  DCF).  Στις  σύγχρονες  μεθόδους 

συγκαταλέγονται, επίσης, οι δείκτες Απόδοση του Επενδυμένου Κεφαλαίου (ROIC) 

και  η  Ανάλυση  της  Μετοχικής  Αξίας  (SVA).  Στο  πρώτο  μέρος  της  παρούσας 

εργασίας,  σύμφωνα  με  την  βιβλιογραφία,  παρουσιάζονται  και  κρίνονται  οι 

παραδοσιακές  μέθοδοι  μέτρησης  της  αξίας  των  αυτόνομων  τμημάτων  μιας 

επιχείρησης,  στην  συνέχεια  αναλύονται  και  κρίνονται  οι  σύγχρονες  μέθοδοι  και 

τέλος  γίνεται  μια  διερεύνηση  για  τον  υπολογισμό  του  κόστους  κεφαλαίου  των 

επιμέρους αυτόνομων μονάδων. Στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας, γίνεται 

μια  εμπειρική  αναθεώρηση  κάποιων  μελετών  που  έχουν  γίνει  σχετικά  με  τις 

μεθόδους αξιολόγησης της επίδοσης που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις ως σύνολο, 

καθώς και τα αυτόνομα τμήματά τους.
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ABSTRACT

The  creation  of  shareholder  value  has  constituted  the  basic  priority  of  a 

company’s upper management the last years. It has been observed that value is not 

created only by the enterprise globally, but also by the individual autonomous units, 

so called Strategic Business Units (SBUs), of a company separately. The question, 

therefore, that emerges is with which way we measure their value. Traditionally, the 

analysts use value creation metrics that are based on the accountant profit, such as 

Return on Investment (ROI) and Residual Income (RI). After the extensive criticism 

that these methods accepted, certain other methods were developed that constitute 

tools of Value Based Management system (VBM), the modern methods, in order to 

eliminate the basic weaknesses of the previous methods. The modern measures of 

performance, on the other hand, are based on the economic profit and include both 

value-added metrics, such as Economic Value Added (EVA) and Cash Value Added 

(CVA), and cash-flow metrics, such as Cash Flow Return on Investment (CFROI) 

and Discounted Cash Flow (DCF). The modern methods also include the indicators 

Return on Invested Capital (ROIC) and Shareholder Value Analysis (SVA). The first 

part  of  the  present  paper  presents  and  judges  the  traditional  methods  of  value 

measurement of the strategic business units in a company, according to bibliography, 

then analyzes and judges the modern methods and finally investigates the calculation 

of the divisional cost of capital. The second part of the present paper presents an 

empiric revision of studies related to the value creation measurements that companies 

use in whole, as well as in their strategic business units.
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Ι. Εισαγωγή 

Η δημιουργία αξίας για τους μετόχους (shareholder value) μιας επιχείρησης 

αποτελεί βασική προτεραιότητα της ανώτατης διοίκησης τα τελευταία χρόνια. Έτσι, 

λοιπόν,  ο  πρωταρχικός  χρηματοοικονομικός  στόχος  της  επιχείρησης  είναι  η 

μεγιστοποίηση  της  συνολικής  αγοραίας  αξίας  της.  Η  επιτυχία  μιας  επιχείρησης 

μετριέται από την αξία της. Πολλοί επιχειρηματίες δεν γνωρίζουν την πραγματική 

αξία της επιχείρησής τους και ασχολούνται με αυτήν μόνον όταν αναγκαστούν να το 

κάνουν  (π.χ.  σε  περίπτωση  εξαγοράς  ή  συγχώνευσης)  αλλά,  ακόμα  και  τότε, 

συνηθίζουν να καταφεύγουν σε εμπειρικούς τρόπους εκτίμησης.

Αν εξαιρέσουμε τις επιχειρήσεις που έχουν εισηχθεί στο χρηματιστήριο, οι 

οποίες μπορούν να καθορίζουν την αξία τους ανά πάσα στιγμή απλώς ρίχνοντας μια 

ματιά στην κεφαλαιοποίησή τους, οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν την 

πραγματική αξία τους. Όμως η γνώση της καθαρής αξίας μιας επιχείρησης και των 

παραγόντων που την διαμορφώνουν, αποτελεί σημαντικό εργαλείο και ένδειξη για 

το πού βρίσκεται η επιχείρηση και κυρίως για το πώς μπορεί μακροπρόθεσμα να 

βελτιωθεί.

Τόσο η υποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης, όσο και η υπερτίμησή της 

μπορεί  να  δημιουργήσουν  σημαντικά  προβλήματα  στην  διαχείριση  της.  Μια 

υπερτίμηση  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  υπερβολική  αισιοδοξία  για  τις  δυνάμεις  της 

επιχείρησης (ακόμη και σε περιόδους που η αγορά δεν τα πάει και τόσο καλά) και οι 
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όποιες προσπάθειες πώλησης της επιχείρησης μάλλον θα είναι χωρίς αποτέλεσμα, 

καθώς οι επενδυτές δεν θα είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν ένα ποσό που δεν 

ανταποκρίνεται  στην  πραγματική  αξία  της  επιχείρησης.  Με  τον  ίδιο  τρόπο  η 

υποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης μπορεί να οδηγήσει σε λάθος κινήσεις και 

σε εσφαλμένη αξιολόγηση των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα, για 

να  μην  αναφέρουμε  την  περίπτωση  της  πώλησης  της  επιχείρησης  σε  τιμή 

χαμηλότερη της πραγματικής.

Έχει παρατηρηθεί ότι αξία δεν δημιουργείται μόνο από την επιχείρηση ως 

σύνολο, αλλά και από τις επιμέρους αυτόνομες επιχειρηματικές μονάδες (Strategic 

Business Units –  SBUs)  μιας  επιχείρησης  ξεχωριστά.  Το  ζήτημα,  λοιπόν,  που 

ανακύπτει είναι με ποιον τρόπο γίνεται η μέτρηση της αξίας τους.

Μέχρι  την  δεκαετία  του  1980,  οι  αναλυτές  χρησιμοποιούσαν  μεθόδους 

αξιολόγησης  που  βασίζονται  στο  λογιστικό  κέρδος,  τις  λεγόμενες  παραδοσιακές 

μεθόδους  μέτρησης  της  αξίας.  Σ’  αυτές  τις  μεθόδους  για  την  αξιολόγηση  των 

αυτόνομων τμημάτων μιας επιχείρησης περιλαμβάνονται η Απόδοση της Επένδυσης 

(ROI), το Υπολειμματικό Εισόδημα (RI) και η λιγότερο χρησιμοποιούμενη Απόδοση 

των  Συνολικών  Κεφαλαίων  (ROA).  Οι  αδυναμίες  αυτών  των  μεθόδων  να 

αποτυπώσουν επακριβώς την επίδοση των αυτόνομων μονάδων μιας επιχείρησης, οι 

οποίες  έγκεινται  στους  περιορισμούς  του  λογιστικού  κέρδους,  οδήγησαν  σε  μια 

σειρά έντονων αντιπαραθέσεων και κριτικής από τους ακαδημαϊκούς.

Μετά  την  εκτεταμένη  κριτική  που  δέχθηκαν  αυτές  οι  μέθοδοι,  το  1980 

αναπτύχθηκαν  κάποιες  άλλες  μέθοδοι  που  αποτελούν  εργαλεία  του  συστήματος 

Διοίκηση  με  βάση  την  Αξία  (Value Based Management –  VBM),  οι  λεγόμενες 

σύγχρονες,  με  σκοπό  να  εξαλείψουν  τις  βασικές  αδυναμίες  των  προηγούμενων 

μεθόδων.

Η  Διοίκηση  με  βάση  την  Αξία  είναι  ένα  σύστημα  διοίκησης  στο  οποίο 

ολόκληρη η επιχείρηση στρέφεται, μετριέται, ανταμείβεται με βάση την δημιουργία 

αξίας για τους μετόχους. Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την Διοίκηση με βάση την 

Αξία  μοιράζονται  μια  ισχυρή  πίστη  στην  ευθυγράμμιση  των  στόχων  τους  στη 
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δημιουργία αξίας για τους μετόχους (Shareholder Value) και στην μεγιστοποίηση 

της αξίας της επιχείρησης.

Οι σύγχρονες μέθοδοι μέτρησης της αξίας, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές, 

βασίζονται στο οικονομικό κέρδος και περιλαμβάνουν τόσο μέτρα προστιθέμενης 

αξίας (Οικονομική Προστιθέμενη Αξία –  EVA),  Ταμειακή Προστιθέμενη Αξία – 

CVA) όσο και μέτρα ταμειακών ροών (Απόδοση επί της Επένδυσης των Ταμειακών 

Ροών  –  CFROI και  Προεξοφλημένη  Ταμειακή  Ροή  –  DCF).  Στις  σύγχρονες 

μεθόδους  συγκαταλέγονται,  επίσης,  οι  δείκτες  Απόδοση  του  Επενδυμένου 

Κεφαλαίου (ROIC) και η Ανάλυση της Μετοχικής Αξίας (SVA). Οι μέθοδοι αυτές 

φαίνεται να είναι πληρέστερες και ακριβέστερες στον προσδιορισμό της αξίας των 

επιμέρους αυτόνομων τμημάτων. Βέβαια, επειδή πρόκειται για έναν καινούριο τομέα 

και  εξελισσόμενο τομέα,  έρχονται  ακόμα καινούρια συμπεράσματα και  ιδέες  και 

είναι σημαντικό για όλες τις οργανώσεις να μην δώσουν ολόκληρη την έμφασή τους 

σε ένα σύστημα μέτρησης.

Η  παρούσα  εργασία,  με  βάση  την  σχετική  βιβλιογραφία,  έχει  σκοπό  να 

παρουσιάσει τις παραδοσιακές και τις σύγχρονες μεθόδους μέτρησης της αξίας των 

επιμέρους αυτόνομων επιχειρηματικών μονάδων μιας επιχείρησης, καθώς και την 

κριτική  που  έχουν  δεχθεί  αυτές  (πρώτο  μέρος)  και  να  εξετάσει  τι  πραγματικά 

συμβαίνει  στις  επιχειρήσεις,  σύμφωνα  με  εμπειρικές  μελέτες  που  έχουν  γίνει 

(δεύτερο μέρος).

Αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο της θεωρητικής διερεύνησης της παρούσας 

εργασίας, ορίζονται οι αυτόνομες επιχειρηματικές μονάδες (SBUs) της επιχείρησης 

από την μεριά της οργανωτικής δομής και της στρατηγικής. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

εισάγεται η έννοια της Διοίκησης με βάση την Αξία (VBM) και γίνεται η διάκριση 

των μεθόδων μέτρησης της αξίας των  SBUs. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται 

και  κρίνονται  οι  παραδοσιακές  μέθοδοι  μέτρησης  της  αξίας  των  αυτόνομων 

τμημάτων μιας  επιχείρησης.  Στο  τέταρτο  κεφάλαιο,  αναλύονται  και  κρίνονται  οι 

σύγχρονες  μέθοδοι  μέτρησης  της  αξίας,  σύμφωνα  με  την  νεότερη  βιβλιογραφία. 

Τέλος,  στο πέμπτο κεφάλαιο του πρώτου μέρους γίνεται  μια διερεύνηση για τον 

υπολογισμό του κόστους κεφαλαίου των επιμέρους αυτόνομων μονάδων.
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Στο  δεύτερο  μέρος  της  παρούσας  εργασίας,  γίνεται  μια  εμπειρική 

αναθεώρηση κάποιων μελετών που έχουν γίνει σχετικά με τις μεθόδους αξιολόγησης 

της επίδοσης που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις ως σύνολο, καθώς και τα αυτόνομα 

τμήματά  τους.  Τέλος,  παραθέτονται  τα  τελικά  συμπεράσματα  της  παρούσας 

εργασίας.

ΙΙ. ΜΕΡΟΣ Α: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Τα Επίπεδα Ιεραρχίας  της  Στρατηγικής και  Τα Αυτοδύναμα Επιχειρηματικά 

Τμήματα

1.1 Τα Επίπεδα Ιεραρχίας της Στρατηγικής

Η εταιρική  στρατηγική μπορεί  να διατυπωθεί  και  να  εφαρμοστεί  σε  τρία 

διαφορετικά επίπεδα:

1. Επίπεδο εταιρίας (Corporate Level)

2. Επίπεδο αυτόνομων τμημάτων (Business Unit Level)

3. Λειτουργικό επίπεδο (Functional or Departmental Level)

Στο εταιρικό επίπεδο, είναι υπεύθυνοι για την δημιουργία αξίας μέσω των 

διαφόρων  εργασιών  (businesses).  Αυτό  επιτυγχάνεται  με  την  διαχείριση  του 

χαρτοφυλακίου των συναλλαγών, την διασφάλιση ότι οι εμπορικές συναλλαγές της 

επιχείρησης  είναι  επιτυχείς  μακροπρόθεσμα,  την  ανάπτυξη  των  αυτόνομων 

τμημάτων (SBUs)  και  μερικές  φορές  την  εξασφάλιση ότι  κάθε  συναλλαγή  είναι 

εναρμονισμένη με τις υπόλοιπες του χαρτοφυλακίου.
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Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αναπτύσσονται από τα αυτόνομα τμήματα. Ο 

ρόλος της επιχείρησης είναι να διευθύνει αυτά τα αυτόνομα τμήματα, τα προϊόντα 

και  τις  υπηρεσίες  έτσι  ώστε  καθένα  από  αυτά  να  είναι  ανταγωνιστικό  και  να 

συνεισφέρει στους στόχους της επιχείρησης.

1.1.1 Επίπεδο Εταιρικής Στρατηγικής (Corporate Level Strategy)

Η εταιρική στρατηγική επιφέρει αποφάσεις που έχουν ληφθεί από managers 

της  επιχείρησης  για  την  εξασφάλιση  της  συνεχούς  ικανοποίησης  των 

ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders). Με αυτό σαν στόχο, οι managers σε αυτό το 

επίπεδο  ιεραρχίας  αποφασίζουν  να  επενδύσουν  σε  δουλειές  που  αποφέρουν 

μακροπρόθεσμα  μεγιστοποίηση  του  κέρδους  και  αυξημένες  αποδόσεις  για  τους 

μετόχους της επιχείρησης.

Οι εταιρικές στρατηγικές έχουν δύο διακριτές διαστάσεις που περιλαμβάνουν 

μέτρα  σχετικά  με  την  ανάπτυξη  –  μεγέθυνση  (Zook &  Rogers,  2001)  και  την 

ρευστότητα  (liquidity –  Kim et al.,  1998).  Οι  managers αποφασίζουν  σε  ποιες 

δουλειές  να  επενδύσουν  και  πόσο  ρευστά  θα  πρέπει  να  είναι  τα  περιουσιακά 

στοιχεία της επιχείρησης έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η αξία της, βραχυπρόθεσμα 

και μακροπρόθεσμα.

Το επίπεδο εταιρικής στρατηγικής κυρίως αφορά την επιλογή των εμπορικών 

συναλλαγών και των εργασιών στις οποίες οι επιχείρηση μπορεί να ανταγωνιστεί 

καθώς  επίσης  και  την  ανάπτυξη  και  τον  συντονισμό  αυτού  του  χαρτοφυλακίου 

συναλλαγών.

Το επίπεδο εταιρικής στρατηγικής αφορά:

 Έκταση (Reach) – ορίζει τα θέματα που είναι εταιρικές ευθύνες. Αυτά 

μπορεί να περιλαμβάνουν την αναγνώριση του γενικού οράματος, της 

αποστολής  και  των  στόχων  της  επιχείρησης,  τους  τύπους  των 

εργασιών που θα πρέπει να ασχοληθεί η επιχείρηση και τον τρόπο με 

τον οποίο οι εργασίες αυτές θα ενοποιηθούν και θα διευθετηθούν.
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 Ανταγωνιστική  Επαφή  (Competitive Contact)  –  ορίζοντας  πού  θα 

εντοπιστεί ο ανταγωνισμός μέσα στην επιχείρηση.

 Διευθυντικές  Δραστηριότητες  και  Αλληλεξαρτήσεις  Εργασιών 

(Managing Activities and Business Interrelationships)  –  η  εταιρική 

στρατηγική αναζητά την ανάπτυξη συνεργιών μέσω του μοιράσματος 

και του συντονισμού του προσωπικού και άλλων πόρων μεταξύ των 

αυτόνομων  τμημάτων  (SBU),  της  επένδυσης  χρηματικών  πόρων 

μεταξύ των αυτόνομων τμημάτων (SBU) και της χρήσης αυτών των 

αυτόνομων  τμημάτων  ως  συμπλήρωμα  άλλων  εταιρικών 

δραστηριοτήτων.

 Πρακτικές  Οργάνωσης  (Management Practices)  –  οι  επιχειρήσεις 

αποφασίζουν  πώς  θα  διοικηθούν  τα  SBUs:  μέσω  της  άμεσης 

παρέμβασης  της  επιχείρησης  (συγκέντρωση)  ή  μέσω  αυτόνομης 

διοίκησης (αποκέντρωση).

1.1.2  Επίπεδο  Στρατηγικής  Αυτόνομων  Τμημάτων  (Business Unit Level 

Strategy)

Ένα  στρατηγικά  αυτόνομο  τμήμα  μπορεί  να  είναι  οποιοδήποτε  κέντρο 

επενδύσεων που  μπορεί  να προγραμματιστεί  ανεξάρτητα  από τα  άλλα αυτόνομα 

τμήματα της επιχείρησης.  Στο επίπεδο των αυτόνομων τμημάτων,  τα στρατηγικά 

θέματα αφορούν και τον πρακτικό συντονισμό των λειτουργικών τμημάτων και την 

ανάπτυξη και διατήρηση ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τα προϊόντα και 

τις υπηρεσίες που παράγει η επιχείρηση.

Η  στρατηγική  των  αυτόνομων  τμημάτων  περιλαμβάνει  πλάνα  μάχης, 

τακτικές που χρησιμοποιούνται για να καταπολεμηθεί ο ανταγωνισμός στον κλάδο 

που ανήκει η επιχείρηση. Η διατύπωση της στρατηγικής αυτής και η εφαρμογή της 

αντιμετωπίζει:

 την τοποθέτηση και την διαφοροποίηση της εργασίας και/ή των προϊόντων 

ενάντια στα αντίπαλα (positioning – differentiation)
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 την  διαδικασία διαστρωματικής  διοίκησης  των  αυτόνομων  τμημάτων 

(business-level cross-functional process management)

 την προσδοκία αλλαγών στην τεχνολογία και στις αντιλήψεις των πελατών 

και την ρύθμιση στρατηγικής για την εξυπηρέτησή τους

 τον  επηρεασμό  της  φύσης  του  ανταγωνισμού  μέσω  στρατηγικών  και 

πολιτικών δράσεων

 την εδραίωση στρατηγικών συνεργασιών και την καινοτομία μαζί με άλλα 

αυτόνομα τμήματα, συνεργάτες και πελάτες.

Ο  Michael Porter αναγνώρισε τρεις εγγενείς στρατηγικές (ηγεσία κόστους, 

διαφοροποίηση  και  εστίαση)  που  μπορούν  να  εφαρμοστούν  σ’  αυτό  το  επίπεδο 

(SBU)  για  την  δημιουργία  ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος  και  την  προστασία 

ενάντια στις δυσμενείς επιδράσεις των πέντε δυνάμεων (προμηθευτές, αγοραστές, 

υποκατάστατα, πιθανοί νέο-εισερχόμενοι, αντιπαλότητα από τους ήδη υπάρχοντες 

ανταγωνιστές για τοποθέτηση στην αγορά).

1.1.3 Επίπεδο Λειτουργικής Στρατηγικής (Functional Level Strategy)

Το λειτουργικό επίπεδο μιας επιχείρησης είναι το επίπεδο των λειτουργικών 

τμημάτων και καταστημάτων (divisions and departments).  Τα στρατηγικά θέματα 

αυτού του επιπέδου σχετίζονται με τις διαδικασίες της δουλειάς και την αλυσίδα 

αξίας.  Στρατηγικές  λειτουργικού  επιπέδου  στην  Έρευνα  &  Ανάπτυξη,  στην 

παραγωγή, στο μάρκετινγκ, τα χρηματοοικονομικά και την διαχείριση ανθρωπίνων 

πόρων περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και τον συντονισμό των πόρων με τους οποίους 

οι στρατηγικές των αυτόνομων τμημάτων μπορούν να εκτελεστούν αποτελεσματικά 

και αποδοτικά.

Τα λειτουργικά τμήματα της επιχείρησης περιλαμβάνονται σε στρατηγικές 

υψηλότερου επιπέδου τροφοδοτώντας τις στρατηγικές των αυτόνομων τμημάτων και 

ολόκληρης της  επιχείρησης,  όπως παρέχοντας  πληροφορίες  για  την  ανταπόκριση 

των  πελατών  ή  για  τους  πόρους  και  τις  επιτηδειότητες  στις  οποίες  μπορούν  να 

βασιστούν οι  στρατηγικές υψηλότερων επιπέδων.  Όταν αναπτυχθεί  η στρατηγική 
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υψηλότερου επιπέδου ή έστω η στρατηγική πρόθεση, τα λειτουργικά τμήματα τις 

μεταφράζουν  σε  διακεκριμένα  πλάνα  δράσης  που  το  κάθε  τμήμα  ή  κατάστημα 

πρέπει να ακολουθήσει για να πετύχει η στρατηγική.

Σχήμα 1: Τα τρία επίπεδα ιεραρχίας της στρατηγικής

1.2 Τα Αυτοδύναμα Επιχειρηματικά Τμήματα (Strategic Business Units – SBUs)

1.2.1 Ορισμός – Γενικά Χαρακτηριστικά 

Οι Gerry Johnson και Kevan Sholes ορίζουν μια στρατηγική επιχειρηματική 

μονάδα (SBU) ως ένα κομμάτι της επιχειρηματικής οντότητας για το οποίο υπάρχει 

μια  διακεκριμένη  εξωτερική  αγορά  για  τα  προϊόντα  και  τις  υπηρεσίες  που 
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προσφέρει.  Στην  συγκεκριμένη  περίπτωση,  η  στρατηγική  αναφέρεται  στο  πώς 

μπορεί το επιμέρους αυτόνομο τμήμα να ανταγωνιστεί σε μια συγκεκριμένη αγορά.

Ένα αυτόνομο τμήμα μέσα στην γενική εταιρική ταυτότητα είναι ευδιάκριτο 

από τα άλλα τμήματα, επειδή εξυπηρετεί μια καθορισμένη εξωτερική αγορά όπου το 

μάνατζμεντ μπορεί να διεξάγει στρατηγικό σχεδιασμό σχετικά με τα προϊόντα και τις 

αγορές και έχει την δική του αποστολή, τους δικούς του αντικειμενικούς σκοπούς 

και την δική του επιχειρηματική στρατηγική.

Αυτές  οι  οργανωσιακές  οντότητες  είναι  αρκετά  μικρές  ώστε  να  είναι 

ευέλικτες  και  αρκετά  μεγάλες  και  ομογενείς  ώστε  να  ασκούν  έλεγχο  στους 

περισσότερους στρατηγικούς παράγοντες που επηρεάζουν την μακροχρόνια επίδοσή 

τους.  Διοικούνται  ως  αυτοσυγκροτημένες  μονάδες  σχεδιασμού  για  τις  οποίες 

μπορούν να αναπτυχθούν ξεχωριστές επιχειρηματικές στρατηγικές. Επειδή τα SBUs 

είναι  πιο  ευκίνητα  (και  συνήθως  έχουν  ανεξάρτητες  αποστολές  και  στόχους), 

επιτρέπουν  σε  ολόκληρο  το  συγκρότημα  της  επιχείρησης  να  ανταποκρίνεται 

γρήγορα στις μεταβαλλόμενες οικονομικές καταστάσεις και στην αγορά.

Ένα SBU μπορεί να περιστοιχίζει ολόκληρη την επιχείρηση ή απλώς να είναι 

ένα μικρότερο κομμάτι της επιχείρησης έτοιμο να φέρει εις πέρας ένα συγκεκριμένο 

καθήκον. Το SBU έχει τις δικές του επιχειρηματικές στρατηγικές και σκοπούς που 

μπορεί πολλές φορές να είναι διαφορετικά από της μητρικής εταιρίας. Έρευνες που 

έχουν γίνει σχετικά με αυτά περιλαμβάνουν και την μήτρα BCG (BCG Matrix).

Αυτή η προσέγγιση συνεπάγεται την δημιουργία αυτόνομων τμημάτων που 

να  απευθύνονται  σε  κάθε  αγορά  στην  οποία  δραστηριοποιείται  η  επιχείρηση.  Η 

οργάνωση  των  αυτόνομων αυτών  επιχειρηματικών  μονάδων καθορίζεται  από τις 

ανάγκες της αγοράς.

Ένα SBU είναι μια λειτουργική μονάδα ή το επίκεντρο του σχεδιασμού που 

συγκεντρώνει ένα διακριτό πλήθος προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία πωλούνται σε 

ένα  ομοιόμορφο  πλήθος  καταναλωτών,  αντιμετωπίζοντας  ένα  καλά  καθορισμένο 

πλήθος  ανταγωνιστών.  Η  εξωτερική  διάσταση  (αγορά)  μιας  επιχείρησης  είναι  η 

σχετική προοπτική για την σωστή αναγνώριση ενός  SBU. Γι’  αυτό ένα  SBU θα 

19



πρέπει  να  έχει  ένα  πλήθος  εξωτερικών  πελατών  και  όχι  μόνο  έναν  εσωτερικό 

προμηθευτή (Arnoldo C. Hax and Nicholas Majluff).

Μια αυτόνομη επιχειρηματική μονάδα (SBU) καθορίζεται  γενικά από ό,τι 

έχει κοινό, καθώς επίσης και τα παραδοσιακά στοιχεία που προσδιορίζονται από το 

McKinsey, διαφορετικών ανταγωνιστών και την ελάχιστη κερδοφορία (profitability 

bottom line). Οι κοινές ιδιότητες είναι οι εξής:

 Ένα SBU μπορεί να καθορίζεται από τις κοινές του πρώτες ύλες: Για 

παράδειγμα  η  επιχείρηση  Kimberly-Clark έχει  διάφορα  προϊόντα 

χαρτιού όπως τα Kleenex, Kotex, Huggies.

 Ένα SBU μπορεί να καθορίζεται από τις κοινές του κατασκευαστικές 

διαδικασίες: Μια επιχείρηση όπως η  General Motors μπορεί να έχει 

διαφορετικές  μονάδες  για  την  κατασκευή  αυτοκινήτων,  φορτηγών 

κ.τ.λ.,  όλες  βασισμένες  σε  ίδιες  μηχανικές  και  συναρμολογικές 

διαδικασίες.

 Ένα  SBU μπορεί  να  καθορίζεται  από  τις  κοινές  του  μεθόδους 

διανομής:  Η  επιχείρηση  “The Sharper Image”  ξεκίνησε 

χρησιμοποιώντας  διαφημίσεις  μόνο  σε  αεροπορικά  περιοδικά 

χρησιμοποιώντας  την  άμεση  αλληλογραφία.  Η  επιτυχία  της  την 

οδήγησε να χρησιμοποιεί και μαγαζιά λιανικής πώλησης.

 Ένα  SBU μπορεί να καθορίζεται από τους κοινούς του πελάτες: Η 

επιχείρηση  «Procter &  Gamble»  κάνει  τα  πατατάκια  Pringles,  τα 

Ultra-Pampers, τα απορρυπαντικά Dawn, τις οδοντόκρεμες Crest, όλα 

βασισμένα στο γεγονός ότι πωλούνται ευρέως στα σούπερ-μάρκετ.

 Τέλος, ένα SBU μπορεί να καθορίζεται από τις κοινές του διαδικασίες 

υπηρεσιών: Για παράδειγμα, η λογιστική εταιρία «Deloite Touche» ή 

η  συμβουλευτική  εταιρία  «Accenture»  όπου  οι  δεξιότητες  του 

προσωπικού τους έχουν ένα καθαρά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Υπάρχουν τρεις  παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία μιας αυτόνομης 

επιχειρηματικής μονάδας:
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1. Ο βαθμός αυτονομίας που δίνεται στον κάθε διευθυντή ενός SBU.

2. Ο  βαθμός  στον  οποίο  ένα  SBU μοιράζεται  τα  λειτουργικά 

προγράμματα και τις εγκαταστάσεις με άλλα SBUs.

3. Ο  τρόπος  με  τον  οποίο  η  επιχείρηση  εκτιμά  και  επιβραβεύει  την 

επίδοση των διευθυντών των επιμέρους SBUs.

(Walter P. Blass Visiting Professor of Management, Grenoble Graduate School of 

Business, Grenoble, France)

Τα θέματα με τα οποία ασχολείται η στρατηγική των SBUs είναι τα εξής:

 Πώς  θα  εξασφαλιστεί  ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα  έναντι  των 

ανταγωνιστών της επιχείρησης.

 Ποιες νέες ευκαιρίες μπορούν να εντοπιστούν στις αγορές.

 Ποια  προϊόντα  ή  υπηρεσίες  θα  πρέπει  να  αναπτυχθούν,  σε  ποιες 

αγορές  και  σε  ποια  έκταση  ικανοποιούν  αυτά  τις  ανάγκες  των 

καταναλωτών έτσι ώστε ταυτόχρονα να επιτυγχάνονται οι στόχοι της 

επιχειρηματικής οντότητας.

Μια  αυτόνομη  επιχειρηματική  μονάδα  (SBU)  είναι  ένα  σημαντικό 

οργανωσιακό  κομμάτι  το  οποίο  αναλύεται  για  να  αναπτύξει  μια  οργανωσιακή 

στρατηγική με σκοπό την δημιουργία μελλοντικών εσόδων και δουλειών. Όμως, το 

τι  αποτελεί  ακριβώς  ένα  SBU διαφέρει  από  επιχείρηση  σε  επιχείρηση.  Σε 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ένα SBU μπορεί να είναι ένα τμήμα της επιχείρησης, ένα 

μόνο προϊόν ή μια ολόκληρη γραμμή προϊόντος. Παρόλο που τα  SBUs διαφέρουν 

πολύ στην μορφή, έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. 

Τα χαρακτηριστικά των επιμέρους επιχειρηματικών μονάδων (SBUs) είναι 

τα εξής:

1. Είναι μια μόνο εργασία ή συλλογή σχετικών εργασιών.
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2. Έχει τους δικούς της ανταγωνιστές.

3. Έχει έναν διευθυντή ο οποίος είναι υπόλογος για τα εγχειρήματά του.

4. Είναι μια περιοχή που μπορεί να σχεδιαστεί ανεξάρτητα μέσα στην 

επιχείρηση.

Πίνακας 1:Strategic Business Unit Model

   
   

   
   

   
   

 Α
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ω
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στ

ικ
ή 

Θ
έσ

η Κυρίαρχη Χτίσιμο Χτίσιμο Χτίσιμο Χτίσιμο
Ισχυρή Χτίσιμο Χτίσιμο Χτίσιμο Διατήρηση
Ευνοϊκή Χτίσιμο Χτίσιμο Διατήρηση Ρευστοποίηση
Μέτρια Χτίσιμο Διατήρηση Ρευστοποίηση Ρευστοποίηση
Αδύναμη Διατήρηση Ρευστοποίηση Ρευστοποίηση Ρευστοποίηση
Μη-

βιώσιμη

Ρευστοποίηση Ρευστοποίηση Ρευστοποίηση Ρευστοποίηση

Υποτυπώδης Μεγέθυνση Ωριμότητα Παρακμή 
                  Ωριμότητα Κλάδου

1.2.2 Προσδιορισμός Στρατηγικής Αυτόνομων Τμημάτων

Τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής των SBU είναι τα εξής:

 Επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

 Στρατηγικές ηγεσίας κόστους

 Στρατηγικές διαφοροποίησης

 Στρατηγικές εστίασης
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Ένας πλήρης απολογισμός μιας επιλεγμένης στρατηγικής είναι ένα business 

plan που ορίζει:

 τους αντικειμενικούς σκοπούς μιας επιχείρησης

 την στρατηγική και τις τακτικές που θα διευκολύνουν την επιχείρηση 

να πετύχει αυτούς τους σκοπούς

 τους απαιτούμενους πόρους και πώς θα αποκτηθούν

 ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν

 ποιος είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση κάθε βήματος

 ποια είναι τα επιχειρηματικά ρίσκα και οι εξωτερικοί παράγοντες που 

χρειάζεται να επανεξεταστούν για ενδείξεις ότι μπορεί να απαιτείται 

μια αλλαγή στην στρατηγική ή στο σχεδιασμό.

1.2.3 Σύγχρονη Θεωρία της Στρατηγικής Αυτόνομων Τμημάτων

Η  χάραξη  στρατηγικής  είναι  πολλά  περισσότερα  από  απλώς  όραμα, 

πρόβλεψη  και  σχεδιασμό.  Στην  νέα  ραγδαία  μεταβαλλόμενη  οικονομία,  όλα  τα 

ουσιώδη θέματα της στρατηγικής έχουν επαναπροσδιοριστεί ως θέματα εφαρμογής. 

Σήμερα,  ο  σχεδιασμός  στρατηγικής  αφορά  το  ταίριασμα  των  εσωτερικών 

επιδιώξεων με το εξωτερικό περιβάλλον.

Όσο η στρατηγική σήμερα είναι αντικείμενο εφαρμογής, παρά πειθαρχίας, οι 

εμφανείς  πειθαρχίες  για  την στρατηγική είναι  τα οικονομικά και  η  οργανωσιακή 

κοινωνιολογία.  Πρέπει  να  εφαρμόζονται  αν  θέλουμε  μια  δομή  όπου  η  χάραξη 

στρατηγικής και η εφαρμογή της είναι στενά συνδεδεμένες.
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Πίνακας 2: Κατηγορίες Στρατηγικών Τακτικών

Επίπεδο Αυτόνομων Τμημάτων

Τέσσερις Κατηγορίες Στρατηγικών Τακτικών
Προβλεπόμενες Τακτικές Τακτικές Δέσμευσης 

Επιθετικές Τακτικές Προκαταλαμβάνω 

 πρωτοπορία

 αυτο-επίθεση

 εκφοβισμός

 αιχμαλώτιση

Επίθεση 

 μετωπική επίθεση

 πλάγιος ελιγμός

 μάχη ανταρτών

 πολιορκία
Αμυντικές Τακτικές Αναχαίτιση 

 αύξηση 

διαρθρωτικών ορίων

 αναμενόμενα 

αντίποινα

 αποθαρρυντικές 

επιθέσεις

 διπλωματική 

ειρηνοποίηση

Ανταπόκριση 

 αντεπίθεση

 γρήγορος 

ακόλουθος

 κατοχύρωση

 απόσυρση
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Διοίκηση με βάση την Αξία και Διάκριση των Μεθόδων Μέτρησης της Αξίας 

των Αυτοδύναμων Επιχειρηματικών Μονάδων

2.1 Διοίκηση με βάση την Αξία (Value-Based Management – VBM)

2.1.1 Γενικά

Η  διοίκηση  με  βάση  την  αξία  είναι  ένα  σύστημα  διοίκησης  στο  οποίο 

ολόκληρη η επιχείρηση στρέφεται, μετριέται, ανταμείβεται με βάση την δημιουργία 

αξίας για τους μετόχους. Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την διοίκηση με βάση την 

αξία  μοιράζονται  μια  ισχυρή  πίστη  στην  ευθυγράμμιση  των  στόχων  τους  στη 

δημιουργία αξίας για τους μετόχους (Shareholder Value) και στην μεγιστοποίηση 

της αξίας της επιχείρησης.

Το σύστημα αυτό (VBM) είναι επικεντρωμένο στον πελάτη, χτισμένο επάνω 

σε  κοινές  αρχές  και  τις  βασικές  αξίες,  και  σχεδιασμένο  για  να  ενσταλάξει  μια 

κουλτούρα  ιδιοκτησίας  μέσα  σε  μια  επιχείρηση. Η  διοίκηση  με  βάση  την  αξία 

περιλαμβάνει όλα τα τρία παρακάτω:

i. Δημιουργία αξιών (τρόποι για να αυξηθεί πραγματικά ή να παραχθεί 

η μέγιστη δυνατή μελλοντική αξία, στρατηγική).

ii. Διοίκηση  για  τις  αξίες  (διακυβέρνηση,  διοίκηση  αλλαγών, 

επιχειρησιακή κουλτούρα, επικοινωνία, ηγεσία)

iii. Μέτρηση των αξιών (αξιολόγηση).

2.1.2 Εφαρμογή και Κριτική της Διοίκησης με Βάση την Αξία

Οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν στα πλαίσια του πώς η παρούσα απόφαση 

επηρεάζει την αξία της επιχείρησης. Το να δεσμεύεται ολόκληρη η επιχείρηση στην 
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δημιουργία αξίας είναι πολύ δύσκολο δεδομένου ότι απαιτείται μια νέα νοοτροπία. 

Όλοι  καθοδηγούνται  από τα  κέρδη –  τα  επιδόματα βασίζονται  στις  αποδοχές,  η 

απόδοση αξιολογείται μέσω των λογιστικών αποδόσεων κ.τ.λ. Η γενική διαδικασία 

διοίκησης της αξίας ονομάζεται Value-Based Management. Η εφαρμογή του Value-

Based Management απαιτεί:

1. Καθοδήγηση  από  την  κορυφή (Driven  from  the  Top):  Ο 

Διευθύνων  Σύμβουλος (Chief  Executive  Officer),  που  είναι  το 

ανώτατο  επίπεδο  διοίκησης,  το  διοικητικό  συμβούλιο  (board  of 

directors)  και άλλο βασικό προσωπικό πρέπει να είναι η κινητήρια 

δύναμη πίσω από το  Value-Based Management. Αυτό είναι κρίσιμο 

δεδομένου ότι ο καθένας έχει διοικηθεί κάτω από ένα διαφορετικό 

σύνολο  αρχών  και  τώρα  οι  κανόνες  έχουν  αλλάξει  -  η 

χρηματοοικονομική  επίδοση,  και  όχι  η  λογιστική  επίδοση,  είναι 

σημαντική.

2. Διαστρωματική ομάδα (Cross Functional Team):  Δεδομένου ότι  το 

Value-Based Management αφορά ολόκληρη την επιχείρηση, πρέπει 

να εφαρμοστεί μέσω μιας διαστρωματικής ομάδας. Η διαστρωματική 

ομάδα είναι ο φορέας με τον οποίο η επιχείρηση περνάει στο Value-

Based  Management.  Επομένως,  τα  μέλη  ομάδας  πρέπει  να  είναι 

ηγέτες  της  αλλαγής,  δεσμευμένοι  να  κάνουν  το  Value-Based 

Management να λειτουργήσει. Τα μέλη ομάδας πρέπει να είναι πολύ 

καλά  καταρτισμένα  στην  επικοινωνία  δεδομένου  ότι  πρέπει  να 

πωλήσουν  και  να  κάνουν  τους  ανθρώπους  να  αγοράσουν  για  να 

εκτιμήσουν το Value-Based Management.  Μερικοί από τους στόχους 

της ομάδας περιλαμβάνουν:

 Η καθοδήγηση της εφαρμογής του Value-Based Management

 Η διευκόλυνση της ανοικτής επικοινωνίας για το Value-Based 

Management
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 Ο συντονισμός  και  ο  σχεδιασμός  του  πώς  το  Value-Based 

Management θα λειτουργήσει μέσα στα διαφορετικά τμήματα 

της επιχείρησης

 Η δράση τους ως γέφυρα μεταξύ της εκτελεστικής διοίκησης 

και της  υπόλοιπης επιχείρησης.  Η εργασία για  την επίλυση 

των αποκλίσεων μεταξύ αυτών που η διοίκηση θέλει και τι 

είναι δυνατόν

3. Σύνδεση  της  αποζημίωσης  με  την  αξία:  Η  αποζημίωση  για  το 

βασικό  προσωπικό  πρέπει  να  συνδεθεί  με  το  πόση  αξία 

δημιούργησαν. Τα παραδοσιακά σχέδια κινήτρου που συνδέονται με 

τις  αποδοχές  ή  τους  προϋπολογισμούς  πρέπει  να  καταργηθούν 

σταδιακά.  Ο στόχος  είναι  να  βρουν  τι  κάνουν  οι  άνθρωποι  με  το 

κεφάλαιο που τους έχουν εμπιστευτεί.  Τα κίνητρα πρέπει  να είναι 

αντικειμενικά και  καθορισμένα,  βασισμένα στα  τρέχοντα πρότυπα. 

Παραδείγματος  χάριν,  η  χρησιμοποίηση  μιας  εκτίμησης  των 

μελλοντικών τιμών είναι πάρα πολύ υποκειμενική. Δεδομένου ότι η 

διαδικασία δημιουργίας αξίας είναι μακροπρόθεσμη, η αποζημίωση 

που  συνδέεται  με  τα  συσσωρευτικά  μέτρα  φαίνεται  να  λειτουργεί 

καλύτερα. Επίσης, είναι σημαντικό να υπολογιστούν τα προγράμματα 

κινήτρου στην αρχή του έτους για να εξασφαλιστεί η δικαιοσύνη και 

η  αντικειμενικότητα.  Η  αξία  του  κεφαλαίου  και  το  κόστος  του 

κεφαλαίου πρέπει να κοινοποιηθούν σαφώς σε κάθε διευθυντή.

Το  Value-Based Management   δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί. Είναι ένας 

εντελώς διαφορετικός τρόπος σκέψης. Ένας τρόπος να πουλήσεις στους ανθρώπους 

την ιδέα του  Value-Based Management είναι να τους κοινοποιήσεις τα οφέλη των 

υψηλότερων αξιών. Όταν ο πλούτος της επιχείρησης επεκτείνεται, αυτό ωφελεί τους 

πάντες,  όχι  μόνο  τους  μετόχους.  Στο  παρελθόν,  η  επιχείρηση  έχει  στηριχθεί  σε 

δείκτες  που  καθυστερούσαν  όπως  η  απόδοση  των  κεφαλαίων  (ROA)  και  η 

επιχείρηση απέτυχε να εξηγήσει πώς χρησιμοποιείται το κεφάλαιο. Δεδομένου ότι το 

κεφάλαιο  είναι  ένας  λιγοστός  πόρος,  δεν  μπορούμε  πλέον  να  διευθύνουμε  την 

επιχείρησή μας με αυτό τον τρόπο. Πρέπει να επικεντρώσουμε εκ νέου την προσοχή 
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μας σε ό,τι έχει πραγματικά σημασία – τις αυξανόμενες αποδόσεις από το κεφάλαιο 

που έχουμε επεκτείνει.

Το  Value-Based  Management  απαιτεί  την  δημιουργία  αξίας  στα  πρότυπα 

βέλτιστης  πρακτικής  (benchmarking) ενάντια  στον  ανταγωνισμό.  Όλες  οι 

επιχειρήσεις  ανταγωνίζονται  για  το  κεφάλαιο.  Το VBM πρέπει  να  συνδεθεί  στα 

στρατηγικά  σχέδια  της  επιχείρησης,  στις  λειτουργικές  αποφάσεις,  και  στις 

αποφάσεις επένδυσης. Όλα αυτά επηρεάζουν την δημιουργία αξίας. Οι διευθυντές 

πρέπει να κάνουν διακρίσεις μεταξύ του καλού κεφαλαίου (κεφάλαιο που είναι υπό 

τον έλεγχό τους και που παράγει αποδόσεις υψηλότερες από το κόστος κεφαλαίου) 

και του κακού κεφαλαίου (ακριβώς το αντίθετο του καλού κεφαλαίου). Τα οφέλη 

αυτού του νέου τρόπου σκέψης μπορούν να είναι τεράστια.

Φυσικά,  υπάρχουν  και  προβλήματα  κατά  την  εφαρμογή  του  VBM. 

Παραδείγματος χάριν, μερικοί διευθυντές θα θεωρήσουν ότι η μέτρηση της αξίας δεν 

έχει πολύ νόημα. Άλλοι δεν θα καταλάβουν τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουν. 

Παρόλα  αυτά,  μόλις  αρχίσει  ο  καθένας  να  σκέφτεται  από  την  άποψη  της 

οικονομικής επίδοσης, θα συγκεντρωθούν τα οφέλη των αυξανόμενων τιμών.

Πολλές επιχειρήσεις έχουν δοκιμάσει και έχουν αποτύχει να εφαρμόσουν ένα 

πρόγραμμα μεγιστοποίησης της δομημένης αξίας. Η έρευνα των Ernst & Young το 

2003  για  την  διοικητική  λογιστική  έδειξε  ότι  μόνο  το  30%  των  επιχειρήσεων 

υποστηρίζουν  ότι  χρησιμοποιούν  VBM  εκτενώς  και  κατά  προσέγγιση  ο  ίδιος 

αριθμός το έχει δοκιμάσει και το έχει απορρίψει στη συνέχεια. 

Το σύστημα VBM δεν είναι εύκολο, είτε θεωρητικά είτε στην πράξη. Για 

αρχή, οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν ανταγωνιστικές προτεραιότητες, κάτι το 

οποίο καθιστά το σύστημα VBM δύσκολο να εφαρμοστεί. Λόγω αυτού, μπορεί να 

μην είναι δυνατό να αποφευχθούν τα trade-offs συνολικά. 

Επιπλέον,  πολλές επιχειρήσεις βρίσκουν ότι  έχουν ελλείψεις σε πόρους, ή 

στην δέσμευση που απαιτείται,  για να κάνει οποιαδήποτε πραγματική πρόοδο. Η 

εφαρμογή  είναι  συνήθως  δαπανηρή.  Τα  περισσότερα  στελέχη  προσλαμβάνουν 

αρχικά  συμβούλους,  το  οποίο  είναι  μια  σημαντική  δαπάνη.  Κατόπιν  υπάρχει 

επένδυση στην εκπαίδευση και στο κόστος ευκαιρίας του χρόνου που αφιερώνεται 

στο πρόγραμμα.
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Επίσης, όπως οποιαδήποτε αλλαγή κουλτούρας, η εφαρμογή του VBM είναι 

αποδιοργανωτική,  ειδικά  εάν  υπάρχει  και  ανάγκη  για  εκτενή  αναδόμηση.  Το  να 

δημιουργήσει ένα επίκεντρο με σκοπό να εκθέσει εκείνα τα μέρη της επιχείρησης 

που δεν δημιουργούν την αξία πρόκειται να παράγει φόβο και ανησυχία μεταξύ του 

προσωπικού.  Γι’  αυτό  η  στερέωση  των  ζητημάτων  κουλτούρας  είναι  εξαρχής 

κρίσιμη.

Ακόμη και για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν με επιτυχία το VBM, το να 

διατηρήσει κανείς τα αρχικά κέρδη είναι μια πρόκληση. Είναι εύκολο να χαθεί η 

εστίαση και να πάει πίσω στους παλαιούς τρόπους διοίκησης. Εάν η διαδικασία της 

εφαρμογής περιλαμβάνει μια μεγάλη σειρά των πρωτοβουλιών, υπάρχει ο κίνδυνος 

κούρασης της αλλαγής. Το προσωπικό μπορεί να γίνει κυνικό και να αντιμετωπίζει 

το VBM σαν ένα ακόμα καπρίτσιο των συμβούλων.

Το  να  πηγαίνουν  τα  πράγματα  καλά  επίσης  σημαίνει  να  αυξάνονται  οι 

προσδοκίες  της  επιχείρησης  έτσι  ώστε  οι  αναλυτές  να  αναμένουν  την  καλύτερη 

δυνατή επίδοση.  Ο αγώνας να ικανοποιηθούν αυτές οι  προσδοκίες  διατρέχει  τον 

κίνδυνο  να  κάνει  την  τιμή  της  μετοχής  –  παρά  την  μακροπρόθεσμη  αξία  – 

αυτοσκοπό.

Ο  Cooper και  οι  άλλοι (2001)  συνοψίζουν  τα  πλεονεκτήματα  και  τα 

μειονεκτήματα που συνδέονται  με  την  υιοθέτηση των τεχνικών του VBM, όπως 

περιγράφονται παρακάτω. Τα πλεονεκτήματα ενός συστήματος Διοίκησης με βάση 

την Αξία είναι τα ακόλουθα: 

 Παρέχει  μια  κοινή  γλώσσα  –  χρησιμοποιήσιμη  εσωτερικά  και 

εξωτερικά 

 Αποτελεί  ένα  ισχυρό  συγκριτικό  εργαλείο  -  από  την  άποψη  των 

προτύπων βέλτιστης πρακτικής (benchmarking)  της ανταγωνιστικής 

επίδοσης 

 Είναι  χρήσιμο για  την  κατανομή των πόρων – καλύτερη διάκριση 

μεταξύ  των  επενδύσεων  που  δημιουργούν  αξία  και  αυτών  που 

καταστρέφουν αξία
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 Αποτελεί  θετική  επίδραση στην χρηματοοικονομική επίδοση -  που 

επιτυγχάνεται μέσω των μειώσεων της βάσης κεφαλαίου

 Είναι ένα ισχυρό στρατηγικό εργαλείο

 Θεωρείται ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που βοηθά την διοίκηση να 

επικεντρωθεί στους οδηγούς αξίας

 Βοηθά στην δημιουργία περισσότερης αξίας στους μετόχους με να 

παίρνει  μεγαλύτερη  ευθύνη  για  τις  επιμέρους  αυτόνομες 

επιχειρηματικές μονάδες. 

Υπάρχουν,  ωστόσο,  και  κάποια  μειονεκτήματα σ’  αυτό  το  σύστημα 

διοίκησης που είναι τα εξής:

 Οι διαφορετικές μορφές του VBM και οι μέθοδοι περιπλέκουν τον 

στόχο

 Είναι  σχετικά  απογοητευτικό  στο  κατώτερο  επιχειρησιακό  επίπεδο 

λόγω της δυσκολίας πρόβλεψης της αξίας

 Ο βαθμός πολυπλοκότητας στον υπολογισμό ήταν ένας περιορισμός 

 Οι διευθυντικές δαπάνες εφαρμογής του

 Είναι δύσκολη η μετάφραση των οικονομικών μέτρων σε λειτουργικά 

μέτρα πελατών

 Υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες μέτρησης – όπως το κόστος κεφαλαίου.

2.2  Διάκριση  των  Μεθόδων  Μέτρησης  της  Αξίας  σε  Παραδοσιακές  και 

Σύγχρονες

Τα κέντρα ευθύνης μέσα σε μια αποκεντρωμένη επιχείρηση αποτελούν την 

βάση για τα αποτελέσματα της μέτρησης της αξίας. Υπάρχουν πολλά τέτοια κέντρα 

από  την  χρηματοοικονομική  πλευρά,  αλλά η  προσοχή μας  θα δοθεί  στα  κέντρα 

επενδύσεων, παρά στα κέντρα κόστους ή κέρδους. Τα κέντρα επενδύσεων (Strategic 
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Business Units –  SBUs)  αξιολογούνται  για  την  κερδοφορία  τους  σχετικά με  τις 

επενδύσεις που έχουν γίνει  σ’ αυτά. Ο μάνατζερ ενός κέντρου επενδύσεων είναι 

υπεύθυνος και για τα κέρδη αλλά και για τις ζημίες όπως επίσης και για την χρήση 

των  περιουσιακών  στοιχείων,  είτε  σε  καθαρά  είτε  σε  μικτά  ποσά. 

Χρησιμοποιήθηκαν αρκετές μέθοδοι μέτρησης για την αξιολόγηση της επίδοσης.

Οι  παραδοσιακές μέθοδοι μέτρησης της αξίας της επιχείρησης καθώς επίσης 

και  των  επιμέρους  αυτόνομων  επιχειρηματικών  μονάδων  (SBU)  βασίζονται  στο 

Λογιστικό  Κέρδος.  Το  λογιστικό  κέρδος  εμφανίζεται  στις  χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις  της  επιχείρησης  και  έτσι  είναι  διαθέσιμο  και  στους  εσωτερικούς 

χρήστες  της  επιχείρησης  αλλά  και  στους  εξωτερικούς  (επενδυτές).  Στις 

παραδοσιακές  μεθόδους  μέτρησης  της  αξίας  των  αυτόνομων  τμημάτων 

συγκαταλέγονται  οι  δείκτες  απόδοση  των  επενδύσεων  (ROI),  το  υπολειμματικό 

εισόδημα  (RI),  και  η  λιγότερο  χρησιμοποιούμενη  απόδοση  των  συνολικών 

κεφαλαίων (ROA). Μετά την εκτεταμένη κριτική (όπως θα δούμε παρακάτω) που 

δέχθηκαν  αυτές  οι  μέθοδοι,  αναπτύχθηκαν  κάποια  άλλα  μέτρα,  οι  λεγόμενες 

σύγχρονες μέθοδοι μέτρησης της αξίας.

Οι σύγχρονες μέθοδοι μέτρησης της αξίας, από την άλλη, βασίζονται τόσο 

στην αξία όσο και στις ταμειακές ροές. Το κοινό τους στοιχείο είναι η έννοια του 

οικονομικού κέρδους. Το οικονομικό κέρδος ορίζεται ως εξής:

Οικονομικό Κέρδος = Λογιστικό Κέρδος – Λογιστική Αξία Ιδίων Κεφαλαίων x 

Απαιτούμενο Ποσοστό Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων

Πρωτοεμφανίστηκαν την δεκαετία του 1980 ως εργαλεία του συστήματος 

διοίκησης  με  βάση  την  αξία.  Στις  μεθόδους  αυτές,  όσον  αφορά  τις  αυτόνομες 

μονάδες  μιας  επιχείρησης  (SBUs),  συγκαταλέγονται  τόσο  μέτρα  προστιθέμενης 

αξίας  (value-added),  όπως  οι  δείκτες  οικονομικής  προστιθέμενης  αξίας  (EVA), 

ταμειακής  προστιθέμενης  αξίας  (CVA),  απόδοσης  του  επενδυμένου  κεφαλαίου 

(ROIC) και η ανάλυση της μετοχικής αξίας (SVA), όσο και μέτρα ταμειακών ροών, 
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όπως οι δείκτες απόδοσης επί της επένδυσης των ταμειακών ροών (CFROI) και των 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:

Παραδοσιακές  Μέθοδοι  Μέτρησης  της  Αξίας  των  Επιμέρους  Αυτοδύναμων 

Επιχειρηματικών Μονάδων

3.1 Γενικά

Όπως  αναφέραμε,  τα  SBUs αποτελούν  κέντρα  επενδύσεων.  Το  κέντρο 

επενδύσεων είναι κάθε τμήμα μιας επιχείρησης του οποίου ο προϊστάμενος έχει τον 

έλεγχο επί του κόστους, των εσόδων, καθώς και των επενδύσεων σε πάγια. 

Σε μια πραγματικά αποκεντρωμένη επιχείρηση, οι προϊστάμενοι των κέντρων 

κέρδους και επενδύσεων αποκτούν μεγάλη αυτονομία. Τα κέντρα αυτά λειτουργούν 

στην  ουσία  σαν  ανεξάρτητες  επιχειρήσεις,  με  τους  προϊσταμένους  τους  να 

διενεργούν τον ίδιο έλεγχο στην λήψη αποφάσεων σαν να διοικούσαν ανεξάρτητες 

επιχειρήσεις.  Εξαιτίας  αυτής  της  αυτονομίας,  συχνά  αναπτύσσεται  έντονος 

ανταγωνισμός  ανάμεσα  στα  στελέχη  των  διαφόρων  αυτόνομων  επιχειρηματικών 

μονάδων,  επειδή  ο  καθένας  επιδιώκει  να  κάνει  το  τμήμα του  το  καλύτερο στην 

επιχείρηση.

Για  να  εξαναγκάσουμε,  λοιπόν,  τους  διευθυντές  κάθε  αυτόνομης 

επιχειρηματικής  μονάδας  της  επιχείρησης  να  λειτουργούν  σύμφωνα  με  τους 

λειτουργικούς  κανόνες  της  επιχείρησης,  πρέπει  να  καθιερωθούν  κάποια  κριτήρια 

επίδοσης. Με αυτόν τον τρόπο, τα ανώτατα στελέχη θα μπορούν να ελέγχουν και να 

καθοδηγούν τις κινήσεις των διευθυντών αυτών.

Σύμφωνα με την παραδοσιακή προσέγγιση, τα πιο δημοφιλή εργαλεία για την 

αξιολόγηση της επίδοσης των διευθυντών των αυτόνομων επιχειρηματικών μονάδων 

είναι:

i. Η απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων (Return on Investment – 

ROI) 

ii. Το υπολειμματικό εισόδημα (Residual Income – RI)
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Για να αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα μέτρησης της επίδοσης, 

θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες. Δεν είναι για όλες τις επιχειρήσεις 

το  ίδιο.  Η  μέθοδος  μέτρησης  της  επίδοσης  για  μια  συγκεκριμένη  επιχείρηση 

εξαρτάται από τις ανάγκες της και την προτίμηση της διοίκησης. Η πιο διαδεδομένη 

μέθοδος είναι ο ROI. Συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια έρευνες δείχνουν ότι τα 2/3 

των μεγαλύτερων βιομηχανικών επιχειρήσεων των Η.Π.Α. χρησιμοποιούν κάποια 

παραλλαγή της απόδοσης των επενδυμένων κεφαλαίων (ROI).

3.2 Απόδοση των Επενδύσεων (Return on Investment – ROI)

3.2.1 Γενικά

Για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από την αποκέντρωση, είναι 

σημαντικό οι διευθυντές να μετράνε και να ελέγχουν συστηματικά την επίδοση των 

επιμέρους επιχειρηματικών τους μονάδων. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα σ’ αυτές τις 

μονάδες γίνεται ιδιαίτερα έντονος όταν πρόκειται για την εξασφάλιση επενδυόμενων 

κεφαλαίων.  Ένας διαδεδομένος τρόπος για  να αποφασίσουν τα ανώτατα στελέχη 

ποια αυτόνομη επιχειρηματική μονάδα θα πάρει αυτά τα κεφάλαια και πώς θα τα 

αξιοποιήσουν με τον πιο επικερδή τρόπο είναι η μέτρηση της δημιουργίας αξίας των 

επιμέρους αυτόνομων επιχειρηματικών μονάδων με βάση το ποσοστό απόδοσης επί 

των περιουσιακών τους στοιχείων. Αυτό το ποσοστό απόδοσης ονομάζεται απόδοση 

των επενδύσεων (Return on Investment, ROI).

Η απόδοση των επενδύσεων (ROI) ήταν πολύ δημοφιλής από την δεκαετία 

του 1930 όπου αναφέρθηκε ως το μοντέλο DuPont και χρησιμοποιήθηκε από αυτή 

την επιχείρηση για πολλά χρόνια ως μια γενική μέθοδος μέτρησης της επίδοσης των 

επιμέρους  επιχειρηματικών μονάδων.  Έπειτα,  χρησιμοποιούταν για  πολλά χρόνια 

από τράπεζες και άλλες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Από την δεκαετία του 

1960 άρχισε να χρησιμοποιείται στην βιομηχανία. Ο ROI υπολογίζεται ως εξής:

Απόδοση των επενδύσεων (ROI) =  Ενεργητικό όΛειτουργικ Μέσο
Κέρδος Καθαρό
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Ο μάνατζερ ενός αυτόνομου τμήματος μπορεί να αυξήσει την απόδοση των 

επενδύσεων, δηλαδή την δημιουργία αξίας του δικού του  SBU, με τους εξής τρεις 

τρόπους, σύμφωνα με την Du Pont:

 Αυξάνοντας τις πωλήσεις

 Μειώνοντας τις δαπάνες

 Μειώνοντας τα στοιχεία του ενεργητικού

Η διοίκηση έχει την απαίτηση από τα στελέχη να αυξήσουν την απόδοση των 

επενδύσεων. Είναι λογικό να επικρατεί μια σύγχυση σχετικά με τον τρόπο που θα 

τον επιτύχουν αυτόν τον στόχο. Μπορεί το μοντέλο Du Pont να τους δίνει κάποιες 

κατευθυντήριες γραμμές, όμως δεν είναι πάντα προφανές για τα στελέχη πώς πρέπει 

να αυξήσουν τις πωλήσεις και πώς να μειώσουν το κόστος και τις επενδύσεις κατά 

τρόπο που να ταιριάζει  με την στρατηγική της επιχείρησης. Για παράδειγμα, ένα 

στέλεχος  που  λαμβάνει  ανεπαρκή  καθοδήγηση  μπορεί  να  μειώσει  επενδύσεις 

κρίσιμες για την επιχείρηση.

Γι’ αυτό τον λόγο, όταν τα στελέχη αξιολογούνται με βάση τον  ROI είναι 

προτιμότερο  να  συνδυάζεται  με  τον  πίνακα  ισορροπημένης  στοχοθέτησης.  Και 

πράγματι, ο  ROI ή το υπολειμματικό εισόδημα (RI) συνήθως περιλαμβάνονται ως 

ένα από τα μέτρα της χρηματοοικονομικής απόδοσης στον πίνακα ισορροπημένης 

στοχοθέτησης  μιας  επιχείρησης.  Εν  συντομία  αναφέρουμε  ότι  ο  πίνακας 

ισορροπημένης  στοχοθέτησης  προσφέρει  μια  μέθοδο  γνωστοποίησης  της 

στρατηγικής  μιας  επιχείρησης  σε  όλα  τα  στελέχη.  Δείχνει  πώς  έχει  σκοπό  μια 

επιχείρηση να βελτιώσει την χρηματοοικονομικής της απόδοση.

Ο  ROI, μάλιστα, είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος μέτρησης 

της  αξίας  των  επιμέρους  επιχειρηματικών  μονάδων.  Ο  τρόπος  είναι  απλός:  το 

καθαρό εισόδημα ενός αυτόνομου τμήματος αξιολογείται σε σχέση με την καθαρή 

επένδυση  που  δαπανήθηκε  σ’  αυτό  το  τμήμα  κατά  την  συγκεκριμένη  χρονική 

περίοδο. Το ποσοστό αυτό μετά συγκρίνεται με ένα ποσοστό – στόχο που είχε κρίνει 
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εξαρχής  ως  κατάλληλο  η  ανώτατη  διοίκηση  και  ο  εκάστοτε  διευθυντής  του 

αυτόνομου τμήματος για να αξιολογήσουν πόσο καλά τα πήγε ο τελευταίος.

3.2.2 Εφαρμογή της Απόδοσης των Επενδύσεων (ROI)

Η διοίκηση θα πρέπει να αξιολογεί το αποτέλεσμα των στρατηγικών 

αποφάσεων για όλα τα επιμέρους αυτόνομα τμήματα. Μια τέτοια αξιολόγηση είτε 

επιβεβαιώνει  την  εγκυρότητα  της  τρέχουσας  στρατηγικής  είτε  υποδεικνύει 

καλύτερες εναλλακτικές. Τουλάχιστον, η αξιολόγηση των συνεπειών της μετοχικής 

αξίας συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των υποθέσεων με βάση τις οποίες έχει 

προβλεφθεί  η  τρέχουσα  στρατηγική  και  προετοιμάζει  την  ανώτατη  διοίκηση  να 

ανταποκρίνεται στρατηγικά σε μελλοντικές βελτιώσεις.

Σύμφωνα  με  τον  Enrique R.  Arzac,  η  τεχνική  για  την  αξιολόγηση  της 

επίδοσης των επιμέρους αυτόνομων επιχειρηματικών τμημάτων και του αντίκτυπου 

των στρατηγικών αποφάσεων σε αυτά αποτελείται από τέσσερα βήματα:

1. Εκτιμώνται τα βασικά δεδομένα για κάθε αυτόνομο τμήμα – κόστος 

ιδίων  και  ξένων  κεφαλαίων,  περιθώριο  δανεισμού  και  ποσοστό 

φόρου, έσοδα, οριακές πωλήσεις,  ROΙ και αναμενόμενη μεγέθυνση 

ενεργητικού.

2. Θέτονται  δεδομένα  επίδοσης  (π.χ.  απαιτούμενος  ROΙ)  και 

συγκρίνονται με την σχεδιαζόμενη επίδοση.

3. Εκτιμώνται  οι  συνέπειες  της  δημιουργίας  αξίας  στην  τρέχουσα 

στρατηγική.  Χρησιμοποιούνται  ο  ROΙ  και  δεδομένα 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης για να εκφράσουν την επίδοση της 

αυτόνομης μονάδας σε όρους  ROΕ κόστους κεφαλαίου και  για να 

εκτιμήσουν  την  συμβολή  της  μονάδας  στην  αξία  των  ιδίων 

κεφαλαίων.

4. Εκτιμώνται  οι  στρατηγικές  αποφάσεις  που έχουν να κάνουν με τα 

αυτόνομα  τμήματα,  όπως  οι  αλλαγές  στην  παραγωγή  και  στο 
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μάρκετινγκ, η εναλλακτική επένδυση και οι ρυθμοί ανάπτυξης καθώς 

και οι επιλογές ρευστοποίησης και θερισμού (harvest).

Η ανάλυση της δημιουργίας αξίας έχει σχεδιαστεί για να συμπληρώνει και 

όχι να υποκαθιστά την διοικητική δημιουργικότητα και την κρίση.

3.2.3 Κριτική της Μεθόδου Απόδοσης των Επενδύσεων (ROI)

Η μέθοδος αυτή έχει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες εναλλακτικές 

μεθόδους, όπως επίσης και μειονεκτήματα. Ξεκινώντας από τα πλεονεκτήματα του 

ROI ως μεθόδου μέτρησης της αξίας των επιμέρους SBUs, παρατηρούμε τα εξής:

1. Πρόκειται  για  ένα  σχετικά  εύκολα  υπολογίσιμο  εργαλείο 

αξιολόγησης της επίδοσης.

2. Μπορεί να λειτουργήσει ως περιεκτική μέτρηση, ευαίσθητη σε κάθε 

επίδραση που  επηρεάζει  το  λειτουργικό  καθεστώς  των  αυτόνομων 

τμημάτων.

3. Μπορεί  να  κατευθύνει  και  να  απλοποιεί  τις  προσπάθειες  των 

μάνατζερς  των  αυτόνομων  τμημάτων  για  μεγιστοποίηση  του 

ελεγχόμενου εισοδήματος σε σχέση με τα ελεγχόμενα κεφάλαια.

4. Μπορεί να λειτουργεί ως βάση μέτρησης της επίδοσης των μάνατζερς 

των αυτόνομων μονάδων στην χρησιμοποίηση των πόρων που είναι 

υπό τον έλεγχό τους (μέσω του investment turnover).

5. Μπορεί να λειτουργεί ως βάση μέτρησης της επίδοσης των μάνατζερς 

των αυτόνομων μονάδων στον έλεγχο των κοστών σε σχέση με τα 

έσοδα (μέσω του earnings ratio).

6. Μπορεί  να  παρέχει  μια  αντικειμενική  μέτρηση  της  επίδοσης  ενός 

αυτόνομου τμήματος όπως προϋπολογίζεται στην αρχή της περιόδου 

και συγκρίνεται με την πραγματική στο τέλος της περιόδου.
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7. Βοηθάει τους μάνατζερς των αυτόνομων μονάδων να εξερευνήσουν 

εναλλακτικές  διεξόδους  που  μπορεί  να  οδηγήσουν  στην  μέγιστη 

δυνατή βελτίωση της επίδοσής τους.

8. Μπορεί  να  παρέχει  κίνητρο  (πιθανόν  κάποιο  bonus)  για  την 

χρησιμοποίηση  των  υπαρχόντων  ελεγχόμενων  κεφαλαίων  στο 

μέγιστο και να αποκτήσουν μόνο αυτούς τους επιπλέον πόρους που 

αυξάνουν τον ROI.

Τα σημαντικότερα μειονεκτήματα του ROI ως μέτρο της επίδοσης είναι τα 

παρακάτω:

1. Επικεντρώνεται  αυστηρά  στην  μεγιστοποίηση  σε  όρους  ποσοστού 

(ελεγχόμενο  εισόδημα  προς  ελεγχόμενα  κεφάλαια)  παρά  στην 

μεγιστοποίηση της απόλυτης τιμής του ελεγχόμενου εισοδήματος.

2. Όπως  στην  περίπτωση  με  την  προκαθορισμένη  τιμή  ROI,  ο 

σχεδιαζόμενος ROI μπορεί στην αρχή της περιόδου να είναι αφύσικα 

υψηλός και να αποθαρρύνει τον μάνατζερ του αυτόνομου τμήματος ή 

και το αντίθετο.

3. Είναι άμεσα εξαρτώμενος από την καθαρή επένδυση της αυτόνομης 

επιχειρηματικής μονάδας και ο καθορισμός του μπορεί να εμπεριέχει 

πολλές υποκειμενικές κρίσεις, όπως για παράδειγμα η μέθοδος με την 

οποία  τα  κεντρικά  ελεγχόμενα  περιουσιακά  στοιχεία  (centrally 

controlled assets)  επιμερίζονται  σε  κάθε  αυτόνομο  τμήμα. 

Παρουσιάζει, λοιπόν, έλλειψη αντικειμενικότητας.

4. Το  κόστος  κεφαλαίου  δεν  λαμβάνεται  υπόψη,  κάτι  το  οποίο 

ξεπερνιέται  θέτοντας  ένα  ελάχιστο  αποδεκτό  επίπεδο  επίδοσης 

υψηλότερο από το κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης.

5. Μπορεί εύκολα να προκαλέσει σύγκρουση μεταξύ των προσωπικών 

στόχων των μάνατζερς των επιμέρους επιχειρηματικών μονάδων και 

των  στόχων  ολόκληρης  της  επιχείρησης,  προκαλώντας  έλλειψη 

συνάφειας στόχων με κάποιον από τους εξής τρεις τρόπους:
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 Ο μάνατζερ μιας αυτόνομης μονάδας μπορεί να διστάζει να 

αποκτήσει  επιπλέον  κεφάλαια  των  οποίων  ο  ROI είναι 

υψηλότερος  από  τον  ROI όλης  της  επιχείρησης  αλλά 

μικρότερος  από  τον  ROI του  συγκεκριμένου  αυτόνομου 

τμήματος.

 Ο μάνατζερ ενός αυτόνομου τμήματος μπορεί να αποκτήσει 

επιπλέον κεφάλαια των οποίων ο ROI είναι χαμηλότερος από 

τον ROI ολόκληρης της επιχείρησης και μεγαλύτερος από τον 

ROI αυτού του αυτόνομου τμήματος.

 Οι μάνατζερ των αυτόνομων τμημάτων μπορεί να λαμβάνουν 

βραχυπρόθεσμες  αποφάσεις  που  βοηθούν  στην  αύξηση  του 

ROI, αλλά μακροπρόθεσμα δεν είναι προς το συμφέρον της 

επιχείρησης.

6. Μπορεί εύκολα να χειραγωγηθεί από τους διευθυντές των αυτόνομων 

τμημάτων με τις δαπάνες που γίνονται εκ μέρους του τμήματός τους. 

Τέτοιες  δαπάνες  μπορούν  να  ξοδευτούν  σύμφωνα  με  το  ποια 

εναλλακτική  θα  είχε  πιο  θετικό  αντίκτυπο  στον  ROI του 

συγκεκριμένου αυτόνομου τμήματος, κάτι που μπορεί να βλάπτει την 

επιχείρηση ως σύνολο.

7. Μπορεί  να υπεραπλουστεύει  την  εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία 

της  αξιολόγησης  της  επίδοσης  των  επιμέρους  επιχειρηματικών 

μονάδων και της λήψης αποφάσεων.

8. Παρουσιάζει δυσκολίες σχετικές με τον καταμερισμό των κεφαλαίων.

9. Η υπερβολική έμφαση στο ποσοστό της απόδοσης των επενδυμένων 

κεφαλαίων  του  τμήματος  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  πρόβλημα 

«υποβελτιστοποίησης»  (suboptimization)  στο  οποίο  ο  διευθυντής 

ενός  αυτόνομου  τμήματος  λαμβάνει  αποφάσεις  αποκλειστικά  και 

μόνο  σύμφωνα  με  το  αντίκτυπο  που  έχουν  αυτές  στον  ROI του 
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τμήματός του, άσχετα με το αν αυτές είναι προς όφελος ολόκληρης 

της επιχείρησης.

Για να ανακεφαλαιώσουμε, το μεγαλύτερο πρόβλημα του  ROI ως μεθόδου 

μέτρησης της αξίας των αυτόνομων τμημάτων είναι ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα 

να  οδηγήσει  τους  διευθυντές  των  επιμέρους  αυτόνομων  τμημάτων  σε 

δυσλειτουργική λήψη αποφάσεων από την άποψη της επιχείρησης σαν σύνολο. Το 

λάθος δεν είναι των μάνατζερς των αυτόνομων τμημάτων οι οποίοι εύλογα κρίνουν 

σύμφωνα με το συμφέρον του τμήματός τους, αλλά της τεχνικής του ROI που δίνει 

έμφαση στην μεγιστοποίηση ενός  λόγου  (ελεγχόμενο εισόδημα προς  ελεγχόμενα 

κεφάλαια).

3.3 Υπολειμματικό Εισόδημα (Residual Income – RI)

3.3.1 Γενικά

Η μέθοδος του υπολειμματικού εισοδήματος αναπτύχθηκε για να ξεπεράσει 

τα  βασικά  μειονεκτήματα του  ROI:  ότι  επικεντρώνεται  στην  μεγιστοποίηση  του 

ποσοστού απόδοσης παρά στην απόλυτη τιμή της και δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος 

κεφαλαίου. Αυτή η εκλεπτυσμένη μορφή του  ROI αναπτύχθηκε από την  General 

Electric για  την  αξιολόγηση  της  επίδοσης  των  αυτόνομων  τμημάτων  της.  Το 

υπολειμματικό εισόδημα μιας αυτόνομης επιχειρηματικής μονάδας ορίζεται ως το 

καθαρό λειτουργικό κέρδος προ τόκων και φόρων που αποκομίζει  ένα αυτόνομο 

τμήμα πάνω από την ελάχιστη απαιτούμενη απόδοση του λειτουργικού ενεργητικού.

Υπολειμματικό Εισόδημα (RI) = Καθαρό Λειτουργικό Κέρδος Προ Τόκων και 

Φόρων – Κόστος Κεφαλαίου x Επενδυμένο Κεφάλαιο

Έτσι,  ο  μάνατζερ  ενός  αυτόνομου  τμήματος  του  οποίου  η  απόδοση 

αξιολογείται  με  βάση  τον  ROI προσπαθεί  να  μεγιστοποιήσει  ένα  ποσοστό  της 

απόδοσης, ενώ αν αξιολογείται με βάση το υπολειμματικό εισόδημα (RI) προσπαθεί 
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να  μεγιστοποιήσει  το  απόλυτο  νομισματικό  ποσό  του  τμηματικού  εισοδήματος 

ξεπερνώντας το ελάχιστο επιθυμητό. Αν στόχος ήταν η μεγιστοποίηση της απόδοσης 

των επενδύσεων, τότε η επιχείρηση θα έπρεπε να απαλλαγεί από όλα τα προϊόντα 

της εκτός από εκείνο που έχει την υψηλότερη απόδοση επένδυσης.

Κατά  την  μέθοδο  του  RI,  η  ανώτατη  διοίκηση  ουσιαστικά  χρεώνει  στον 

διευθυντή  του  εκάστοτε  αυτόνομου  τμήματος  την  χρησιμοποίηση  εκείνων  των 

κεφαλαίων που βρίσκονται στην δικαιοδοσία του τα οποία,  όμως, προήλθαν από 

χρηματοδότηση  της  επιχείρησης.  Με  αυτό  τον  τρόπο,  η  επιχείρηση  υπονοεί  ότι 

μπορεί να πάρει, μέσω μιας εναλλακτικής χρήσης των κεφαλαίων ενός αυτόνομου 

τμήματος,  ένα  ποσοστό  απόδοσης  τουλάχιστον  ίσο  με  το  ελάχιστο  επιθυμητό 

ποσοστό απόδοσης.

Μια άλλη πιθανή ερμηνεία για  την  χρέωση ενός  αυτόνομου τμήματος  το 

οποίο έχει λάβει κάποια προσοχή είναι η εξής: Χρεώνοντας την αυτόνομη μονάδα, η 

επιχείρηση υπονοεί ότι τα κεφάλαια που είναι δεσμευμένα σ’ αυτή την μονάδα έχουν 

ένα κόστος, όπως και όλα τα άλλα κόστη που ελέγχονται από τον διευθυντή της 

αυτόνομης μονάδας. Αυτά τα κόστη χρεώνονται στο αυτόνομο τμήμα με βάση το 

απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης της επιχείρησης. Οποιοδήποτε εισόδημα αποκτά το 

αυτόνομο τμήμα που ξεπερνάει αυτό το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης 

είναι κερδοφόρο και για το τμήμα αυτό αλλά και για ολόκληρη την επιχείρηση. Οι 

στόχοι  τους,  λοιπόν,  θα  συμβαδίζουν  όταν  ο  μάνατζερ  της  αυτόνομης  μονάδας 

παλεύει να μεγιστοποιήσει το υπολειμματικό του εισόδημα.

3.3.2 Κριτική της Μεθόδου Υπολειμματικού Εισοδήματος (RI)

Η απόδοση των επενδύσεων (ROI) έχει ως αρνητικό της το πρόβλημα της 

υποβελτιστοποίησης.  Η  υποβελτιστοποίηση  προκύπτει  από  την  έλλειψη  συνοχής 

μεταξύ των στόχων της επιχείρησης και των στόχων των διευθυντών των αυτόνομων 

τμημάτων. Τα στελέχη εμφανίζονται απρόθυμα να επενδύσουν σε προγράμματα των 

οποίων  η  απόδοση  υπερβαίνει  μεν  την  ελάχιστη  απαιτούμενη  απόδοση  της 

επιχείρησης  αλλά  θα  μείωναν  την  απόδοση  των  επενδύσεων  του  συγκεκριμένου 

αυτόνομου τμήματος. 
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Αυτό  το  πρόβλημα  συχνά  εμφανίζεται  όταν  χρησιμοποιείται  μία  μόνο 

μέθοδος  μέτρησης  της  επίδοσης  για  την  αξιολόγηση  της  αποδοτικότητας  των 

διευθυντών των επιμέρους αυτόνομων μονάδων. Σύμφωνα με τον Kaplan, το ιδανικό 

θα ήταν η μέτρηση της τμηματικής επίδοσης να είναι συνεπής με τους στόχους της 

επιχείρησης, αλλά αυτό είναι σχεδόν αδύνατο σε ένα τόσο πολύπλοκο και αβέβαιο 

περιβάλλον.

Η μέθοδος του υπολειμματικού εισοδήματος θα λέγαμε ότι επιλύει αυτό το 

πρόβλημα καθώς επιβραβεύει τα στελέχη για οποιεσδήποτε αποδόσεις υπερβαίνουν 

την ελάχιστη απαιτούμενη απόδοση που έχει ορίσει η επιχείρηση.

Δυστυχώς, όμως, η μέθοδος του υπολειμματικού εισοδήματος δεν εξαλείφει 

όλες τις προαναφερθείσες αδυναμίες του ROI. Ο υπολογισμός του και πάλι απαιτεί 

την επενδυτική βάση, με όλες τις υποκειμενικές κρίσεις που μπορεί να περικλείει 

αυτή  η διαδικασία.  Επιπλέον,  η  χρήση αυτής  της  μεθόδου  για  την  μέτρηση της 

επίδοσης δεν αποκλείει την πρόσφορη χειραγώγηση των τμηματικών δαπανών. 

3.4 Απόδοση των Συνολικών Κεφαλαίων (Return on Assets – ROA)

Η απόδοση των συνολικών κεφαλαίων (Return on Assets –  ROA) αποτελεί 

μια λιγότερο δημοφιλή και ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδο μέτρησης της αξίας 

των  αυτόνομων  μονάδων.  Μετράει  το  λογιστικό  καθαρό  εισόδημα  που  είναι 

μοιρασμένο στα περιουσιακά στοιχεία κάθε αυτόνομου τμήματος. Η ιδέα είναι ότι η 

εκτελεστική διοίκηση επένδυσε κάποιο ποσό, που μετριέται σε κεφάλαια, σε αυτό το 

αυτόνομο τμήμα και περιμένει κάποια απόδοση από αυτή του την επένδυση.

Όπως  όλες  οι  μέθοδοι,  έχει  πλεονεκτήματα  και  μειονεκτήματα.  Το 

μεγαλύτερο πλεονέκτημά της είναι ότι είναι σχετικά εύκολο να κοινοποιηθεί αφού η 

απόδοση  των  επενδυμένων  κεφαλαίων  είναι  κάτι  που  είναι  ανάλογο  με  την 

προσωπική επένδυση. Τα μεγαλύτερα μειονεκτήματά της είναι ότι τα επενδυμένα 

κεφάλαια έχουν πολλαπλούς τρόπους που μετριούνται όπως το ιστορικό κόστος, η 

λογιστική  αξία,  η  αξία  αποτίμησης,  η  αγοραία  αξία  ή  κάποια  μέθοδος 
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προεξοφλημένων ταμειακών ροών.  Επιπλέον,  οι  υποχρεώσεις  του συγκεκριμένου 

αυτόνομου τμήματος δεν λαμβάνονται υπόψη, όπως ούτε και το κόστος κεφαλαίου.

3.5 Κριτική των Παραδοσιακών Μεθόδων Μέτρησης των Αυτόνομων Μονάδων

Το  πρόβλημα  με  το  να  βασίζονται  οι  επιχειρήσεις  αποκλειστικά  σε  μια 

μέθοδο  μέτρησης  της  απόδοσης  είναι  ότι,  από  την  μεριά  του  διευθυντή  ενός 

αυτόνομου τμήματος,  η μέτρηση αυτή καθεαυτή γίνεται αυτοσκοπός. Γίνεται πιο 

σημαντική  από  την  οικονομική  επίδοση  που  αντιπροσωπεύει.  Αυτό  έχει  ως 

αποτέλεσμα ο διευθυντής να αναπτύσσει μυωπική άποψη (myopic outlook) και να 

παίρνει αποφάσεις ωφέλιμες για το αυτόνομο τμήμα του αλλά επιβλαβείς για την 

υπόλοιπη επιχείρηση.

Για  παράδειγμα,  αν  ένας  μάνατζερ  αξιολογείται  αυστηρά  με  ROI για  το 

αυτόνομο  τμήμα  του,  όταν  ο  ROI αντιπαρατίθεται  με  δύο  εναλλακτικές 

διαφορετικών  βαθμών  κινδύνου,  πιθανόν  να  επιλέξει  την  εναλλακτική  με  τον 

μικρότερο κίνδυνο, ακόμα και αν η αναμενόμενη αξία της άλλης εναλλακτικής είναι 

πολύ υψηλότερη, και γι’ αυτό ίσως να είναι η πιο κατάλληλη επιλογή από την άποψη 

όλης  της  επιχείρησης.  Παρατηρούμε,  λοιπόν,  ότι  εξαιτίας  του  γεγονότος  ότι  τα 

κέρδη δεν ενσωματώνουν τον κίνδυνο, παρότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα στον 

καθορισμό  της  αξίας  κάθε  αυτόνομου  τμήματος  αλλά  και  της  επιχείρησης  ως 

σύνολο, συχνά οι μάνατζερς πέφτουν σ’ αυτή την παγίδα και καταλήγουν σε λάθος 

συμπεράσματα.

Για να εξαναγκάσουν, λοιπόν, τους μάνατζερ των επιμέρους επιχειρηματικών 

μονάδων  να  λαμβάνουν  αποφάσεις  σύμφωνες  με  τους  ευρύτερους  στόχους  της 

επιχείρησης, είναι απαραίτητο ένα σύστημα κινήτρων με το οποίο οι αποδοχές του 

διευθυντή  κάθε  αυτόνομου  τμήματος  θα  είναι,  τουλάχιστον  μερικώς,  άμεσα 

εξαρτώμενες από την υλοποίηση τυχαίων αποτελεσμάτων ως συμπληρωματικό της 

μεθόδου αξιολόγησης της επίδοσης που χρησιμοποιείται.

Ένα τέτοιο σχέδιο κινήτρων πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένο ώστε 

να αντισταθμίζει  την διαφορά στις «συμπεριφορές απέναντι στον κίνδυνο» («risk 
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attitudes») της ανώτατης διοίκησης και του μάνατζερ ενός αυτόνομου τμήματος έτσι 

ώστε ο τελευταίος να μην συνεχίζει να λαμβάνει αποφάσεις υποβέλτιστες από την 

σκοπιά της επιχείρησης.

Χρησιμοποιώντας τις μεθόδους  ROI και  RI για την μέτρηση της αξίας των 

επιμέρους αυτόνομων τμημάτων, ανακύπτουν και κάποια άλλα προβλήματα στον 

καθορισμό  της  αξιολόγησης  των  ελεγχόμενων  κεφαλαίων.  Για  παράδειγμα,  το 

απόθεμα των υλών, των ημιέτοιμων προϊόντων και των έτοιμων προϊόντων μπορεί 

να υπόκειται σε φανταστικά προβλήματα αξιολόγησης. Ως γνωστόν, τα κέρδη (στα 

οποία  βασίζονται  οι  παραδοσιακές  μέθοδοι)  εξαρτώνται  άμεσα  από  λογιστικές 

μεθόδους  και  πρακτικές.  Μια  συγκριτική  ανάλυση  μπορεί  υποτίθεται  να  είναι 

διαστρεβλωμένη αν κάποιο από τα αποθέματα αποτιμάται σε FIFO, κάποιο σε μέσο 

σταθμικό όρο και  κάποιο σε  LIFO. Και  όσο για τα μη-τρέχοντα κεφάλαια όπως 

μηχανήματα, κτίρια και άλλα, αποτιμώνται, γενικά, σύμφωνα με μια από τις τρεις 

μεθόδους: καθαρή λογιστική αξία, ιστορικό κόστος ή κόστος αντικατάστασης.

Οι  υποστηρικτές  της  αποτίμησης  με  το  ιστορικό  κόστος  δείχνουν  ότι  οι 

συγκρίσεις  μακροπρόθεσμων αποτιμώμενων κεφαλαίων είναι  πιο  λογικά εξαιτίας 

των πολλών διαφορετικών μεθόδων αποτίμησης που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση. 

Οι υποστηρικτές της αποτίμησης με βάση την καθαρή λογιστική αξία υποστηρίζουν 

ότι το ιστορικό κόστος μεγαλοποιεί την μακροπρόθεσμη αξία των κεφαλαίων και 

δεν αναγνωρίζει την κατανάλωση των μακροπρόθεσμων κεφαλαίων με το πέρασμα 

του  χρόνου  μέσω  των  συσσωρευτικών  μειώσεων  στο  ιστορικό  κόστος.  Οι 

υποστηρικτές της αποτίμησης με βάση το κόστος αντικατάστασης ισχυρίζονται ότι 

θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται οι τρέχουσες αξίες παρά το ξεπερασμένο ιστορικό 

κόστος  ή  οι  καθαρές  λογιστικές  αξίες  (με  βάση  την  περιοδική  αποτίμηση  του 

ιστορικού κόστους). Η καθαρή λογιστική αξία των κτιρίων, των μηχανημάτων και 

των λοιπών περιουσιακών στοιχείων με βάση το κόστος αντικατάστασης έχει την 

μεγαλύτερη  θεωρητική  επίκληση  στο  ότι  συνδυάζει  τα  καλύτερα  στοιχεία  της 

κατανάλωσης των κεφαλαίων (όπως αντανακλώνται από την καθαρή λογιστική τους 

αξία) και τις τρέχουσες αξίες (όπως αντανακλώνται από το κόστος αντικατάστασης).

Σε τελική ανάλυση, έχει πολύ μικρή διαφορά το ποια βάση αποτίμησης των 

ελεγχόμενων κεφαλαίων χρησιμοποιείται για τα αποθέματα ή τα μακροπρόθεσμα 
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αποτιμώμενα περιουσιακά στοιχεία, αρκεί βάση αυτή να χρησιμοποιείται συνεχώς 

και όχι περιστασιακά ανάλογα με το τι συμφέρει την επιχείρηση να βγάλει προς τα 

έξω.  Δηλαδή,  όποια  βάση και  να  χρησιμοποιείται  στην  αρχή της  περιόδου στον 

καθορισμό του προϋπολογισμένου  ROI ή  RI θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται 

και στο τέλος της περιόδου του πραγματικού ROI ή RI.

Ένα  άλλο  ενδεχόμενο  πρόβλημα  που  ανακύπτει  αφορά  την  φυσική 

τοποθεσία  (από  λογιστικής  άποψης)  συγκεκριμένων  τρεχόντων  περιουσιακών 

στοιχείων  τα  οποία  είναι  ευάλωτα  σε  κακομεταχείριση.  Στις  περισσότερες 

επιχειρήσεις,  ως  κομμάτι  του  συστήματος  εσωτερικού  ελέγχου,  τα  μετρητά,  οι 

εισπρακτέοι  λογαριασμοί  και  τα  άλλα  βραχυπρόθεσμα  στοιχεία  του  ενεργητικού 

βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο της κεντρικής διοίκησης. Εμφανίζεται αμέσως το 

ερώτημα  στους  υπολογισμούς  του  ROI και  του  RI για  τους  σκοπούς  της 

αξιολόγησης  της  επίδοσης  σχετικά  με  το  αν  αυτά  τα  τρέχοντα  στοιχεία  του 

ενεργητικού θα πρέπει να καταμερίζονται στα επιμέρους αυτόνομα τμήματα και, μ’ 

αυτό  τον  τρόπο  να  συμπεριλαμβάνονται  στα  «ελεγχόμενα  κεφάλαια».  Αν  τα 

μετρητά, οι εισπρακτέοι λογαριασμοί και τα υπόλοιπα βραχυπρόθεσμα στοιχεία του 

ενεργητικού  είναι  φυσικό  επακόλουθο  της  παραγωγικής  δραστηριότητας  ενός 

αυτόνομου  τμήματος  άσχετα  με  την  τοποθεσία  τους  μέσα  στην  επιχείρηση  για 

σκοπούς φυσικού ελέγχου, οι νομισματικές τους αξίες θα πρέπει να επιμεριστούν 

στα διάφορα αυτόνομα τμήματα όταν υπολογίζουμε τον ROI ή RI.

Επιπλέον,  οι  επιχειρήσεις,  που  έχουν  υιοθετήσει  την  παραδοσιακή 

προσέγγιση, έχουν δυσκολευτεί στην προσπάθειά τους να ταιριάξουν τα μέτρα με το 

νέο  αναπτυσσόμενο  επιχειρησιακό  περιβάλλον  και  τις  τρέχουσες  ανταγωνιστικές 

πραγματικότητες.

Εντούτοις,  παρά τις  κριτικές που γίνονται  στις  παραδοσιακές  οικονομικές 

μεθόδους,  πολλές  επιχειρήσεις  τις  χρησιμοποιούν  ακόμα  για  να  μετρήσουν  την 

επίδοση.  Επιτρέπουν  στους  μάνατζερς  να  χρησιμοποιούν  τακτικό  διοικητικό 

σύστημα ελέγχου,  όπως οι  προϋπολογισμοί.  Αυτές  οι  προϋπολογισμένες  μέθοδοι 

εστιάζουν κυρίως στη βραχυπρόθεσμη δημιουργία αξίας δεδομένου ότι προσπαθούν 

να  ελέγξουν  και  να  βελτιώσουν  τις  υπάρχουσες  διαδικασίες.  Ωστόσο,  τα 

προϋπολογισμένα συστήματα δεν είναι ευέλικτα  για την σημερινή δυναμική και το 
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ραγδαίως  μεταβαλλόμενο  περιβάλλον,  οι  επιχειρήσεις  συνεχίζουν  ακόμα  να  τα 

χρησιμοποιούν.  Αυτό  επειδή,  η  εφαρμογή  των  νέων  μέτρων  με  σκοπό  να 

διαχειριστούν τη στρατηγική και όχι τον έλεγχο είναι πολύ δύσκολη.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει μη-

κερδοφόρες μεθόδους μέτρησης για μια πιο ισορροπημένη αξιολόγηση της αξίας 

των  επιμέρους  επιχειρηματικών  μονάδων  τους.  Μερικά  από  τα  σημαντικότερα 

παραδείγματα είναι τα παρακάτω:

 Τα ποσοστά παραγωγικότητας όπως η παραγωγή ανά μονάδα σπάνιου 

πόρου

 Το ηθικό των εργαζομένων

 Το  μερίδιο  αγοράς  ανά  γραμμή  παραγωγής,  γεωγραφική  θέση 

(εγχώρια  ή/και  ξένη),  χονδρική  εναντίον  λιανικής  πώλησης,  ή 

καταναλωτής εναντίον βιομηχανίας εναντίον στρατού

 Η διατήρηση των εργαζομένων και η προαγωγή τους

 Οι σχέσεις πελατών

 Η εικόνα της επιχείρησης και η αναγνωρισιμότητα του προϊόντος

 Οι τεχνολογικές καινοτομίες και η ανάπτυξη νέου προϊόντος

 Η  καλή  υπηκοότητα  (π.χ.  η  υπακοή  με  περιβαντολλογικούς  και 

άλλους κανόνες, οι αγαθοεργίες και η κοινωνική προσφορά).

Αυτή  η  λίστα  δείχνει  ότι  ο  μάνατζερ  ενός  αυτόνομου  τμήματος  είναι 

υπεύθυνος για τους πολυδιάστατους σκοπούς της επιχείρησης. Ο μάνατζερ αυτός θα 

αξιολογηθεί με βάση το αν κάποιος ή όλοι από αυτούς τους προϋπολογισμένους 

στόχους έχει εκπληρωθεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:

Σύγχρονες Μέθοδοι Μέτρησης της Αξίας των επιμέρους Αυτόνομων Μονάδων

4.1 Γενικά 

Μετά  την  έντονη  κριτική  που  δέχθηκαν  οι  παραδοσιακές  μέθοδοι 

αξιολόγησης των αυτόνομων τμημάτων μιας επιχείρησης, δημιουργήθηκαν κάποιες 

άλλες μέθοδοι, οι σύγχρονες, με σκοπό να εξαλείψουν τις βασικές αδυναμίες των 

προηγούμενων μεθόδων.

Οι μέθοδοι αυτές πρωτοεμφανίστηκαν την δεκαετία του 1980 ως εργαλεία 

του  συστήματος  Διοίκησης  με  βάση  την  Αξία,  όπως  αναφέραμε  παραπάνω. 

Βασίζονται στην αξία και στις ταμειακές ροές και όχι στο λογιστικό κέρδος που 

βασίζονταν  οι  παραδοσιακές  μέθοδοι,  γλιτώνοντας  μ’  αυτό  τον  τρόπο  κάποιους 

περιορισμούς που επέφερε αυτό.

 Στις  σύγχρονες  μεθόδους  ανήκουν  η  Οικονομική  Προστιθέμενη  Αξία 

(Economic Value Added –  EVA),  η  Ταμειακή  Προστιθέμενη  Αξία  (Cash Value 

Added –  CVA), η Ανάλυση της Μετοχικής Αξίας (Shareholder Value Analysis – 

SVA), η Προεξοφλημένη Ταμειακή Ροή (Discounted Cash Flow – DCF), η Απόδοση 

επί  της  Επένδυσης  των  Ταμειακών  Ροών  (Cash Flow Return on Investment – 

CFROI) και η Απόδοση του Επενδυμένου Κεφαλαίου (Return on Invested Capital – 

ROIC).

Συγκεκριμένα, οι  Ryan και Trahan (1997) στο άρθρο τους «Utilizing Value 

Based Management Systems to Maximize Stockholder Value:  A Survey of CFOs» 

αναγνωρίζουν τέσσερα συστήματα διοίκησης με βάση την αξία:

i. Προεξοφλημένη Ταμειακή Ροή (Discounted Cash Flow – DCF) 

(αναπτύχθηκε από τις LEK/ALCAR)
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ii. Απόδοση επί της Επένδυσης των Ταμειακών Ροών (Cash Flow Return 

on Investment – CFROI)

(αναπτύχθηκε από τις  BCG – Holt)

iii. Απόδοση του Επενδυμένου Κεφαλαίου (Return on Invested Capital – 

ROIC)

(αναπτύχθηκε από την McKinsey & Co.)

iv. Οικονομική Προστιθέμενη Αξία (Economic Value Added – EVA) 

(αναπτύχθηκε από την Stern Steward & Co.)

4.2 Μέθοδοι Προστιθέμενης Αξίας

4.2.1 Οικονομική Προστιθέμενη Αξία (Economic Value Added – EVA®)

4.2.1.1 Γενικά

Η Οικονομική Προστιθέμενη Αξία (Economic Value Added –  EVA) είναι 

μια προσαρμογή του Υπολειμματικού Εισοδήματος (RI)  και  είναι πιθανώς η πιο 

ευρέως χρησιμοποιημένη προσέγγιση στη μέτρηση της δημιουργίας αξίας. Η EVA 

έχει διαδοθεί από την επιχείρηση Stern Stewart, μια μεγάλη συμβουλευτική εταιρεία 

που κρατά καταχωρημένο το εμπορικό σήμα EVA. Πολλές μεγάλες αμερικανικές 

εταιρίες  έχουν  υιοθετήσει  τον  δείκτη  EVA:  η  Boise  Cascade,  η  Coca-Cola,  η 

Whirlpool, η Eli Lilly, η Monsanto είναι κάποιες από αυτές. Η EVA όπως όλες οι 

μέθοδοι που είναι βασισμένες στην αξία παρεκκλίνει από το παραδοσιακό μοντέλο 

λογιστικής. 

Ο Stern Stewart υπολογίζει την EVA ως τα καθαρά λειτουργικά κέρδη μετά 

φόρων (που ρυθμίζονται  για  ποικίλους  παράγοντες,  π.χ.  για  κεφαλαιοποίηση και 

απόσβεση των R&D δαπανών) μείον μια χρέωση κεφαλαίου υπολογισμένη ως την 

ρυθμισμένη λογιστική αξία των κεφαλαίων της επιχείρησης επί το καθορισμένο από 

την αγορά κόστος κεφαλαίου της. Η EVA μετρά το πλεόνασμα των αποδοχών πέρα 
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από την ελάχιστη απόδοση που οι μέτοχοι θα μπορούσαν να πάρουν επενδύοντας 

κεφαλαίο σε επιχειρήσεις παρόμοιου κινδύνου. 

Η  EVA είναι μια μέθοδος μέτρησης της αξίας που δημιουργείται η οποία 

συγκρίνει την απόδοση των λειτουργιών με το κόστος χρηματοδότησης αυτών των 

λειτουργιών. Η βασική εξίσωση για τον υπολογισμό του EVA είναι:

EVA = NOPAT - Cost of Capital

όπου,

NOPAT (Net  Operating Profits  After  Taxes):  Καθαρά λειτουργικά κέρδη 

μετά από τους φόρους.  Αυτά είναι  λειτουργικά οφέλη μείον τους φόρους 

αλλά πριν από τα χρηματοοικονομικά κόστη και τις μη-ταμειακές εγγραφές 

(non-cash entries)  (αν και όχι απόσβεση). Είναι το υπολειμματικό εισόδημα 

που παράγεται από το κεφάλαιο που έχουμε επενδύσει.

Κόστος του κεφαλαίου: Αυτό είναι η χρέωση για την χρήση του κεφαλαίου. 

Είναι το γινόμενο του σταθμικού μέσου κόστους κεφαλαίου (WACC) επί το 

σύνολο των ιδίων και των ξένων κεφαλαίων που φέρουν τόκους.

Η EVA εκφράζεται επίσης και ως εξής:

EVA = [OROA – COC] AOA

όπου,

OROA: Λειτουργική Απόδοση Κεφαλαίων (Operating Return on Assets)

COC: Κόστος Κεφαλαίου (Cost of Capital)

AOA: Μέσο Λειτουργικό Ενεργητικό (Average Operating Assets)
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Αυτή η γενική διατύπωση δεν επιλύει το θέμα του ακριβούς καθορισμού των 

μεταβλητών  και  η  Stern Steward &  Co.  σημειώνουν  ότι  χρησιμοποιούν  164 

παραλλαγές της γενικής μέτρησης ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής. Η 

βασική ιδέα είναι ότι η απόδοση των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτήσεων πρέπει 

να ξεπερνάει το κόστος αυτών των χρηματοδοτήσεων για να δημιουργείται αξία.

Οι επιχειρήσεις αντλούν τους πόρους τους από επενδυτές και πιστωτές οι 

οποίοι έχουν προσδοκίες αποδόσεων που μεταφράζονται σε κόστος χρηματοδότησης 

για τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι ένα χρήσιμο πλαίσιο που δίνει έμφαση στον γενικό 

ρόλο των αποφάσεων κεφαλαιακής δομής και των συμφωνιών χρηματοδότησης.

Αυτή  η  μέθοδος  μέτρησης  της  αξίας  προσπαθεί  να  εκμεταλλευτεί  δύο 

πράγματα του  περιβάλλοντος:  α)  την  επιθυμία  μεγιστοποίησης  του  πλούτου  των 

μετόχων και β) την επιθυμία ενός μέτρου που θα οδηγήσει σε ισοδυναμία στόχων 

μεταξύ εκτελεστικής και λειτουργικής διοίκησης. 

Πολλές επιχειρήσεις έχουν επιλέξει την EVA ως μέθοδο μέτρησης της αξίας. 

Πολλές  από αυτές,  μάλιστα,  συνδυάζουν την  μέθοδο  EVA με κάποια κίνητρα ή 

σχέδια bonus για την διοίκηση. Θέτονται προκαθορισμένες τιμές – στόχοι της EVA 

για  ολόκληρη  την  επιχείρηση  αλλά  και  για  κάθε  αυτόνομη  μονάδα  χωριστά.  Η 

επιτυχία  αυτών  των  στόχων  καθορίζει  και  τα  bonus της  διοίκησης.  Επιπλέον,  η 

ανάλυση  του  κεφαλαιακού  προϋπολογισμού  συχνά  τροποποιούταν  για  να  λάβει 

υπόψη τις επιπτώσεις της μεθόδου EVA.

Εταιρίες  στις  ΗΠΑ έχουν αρχίσει  να αποκαλύπτουν πληροφορίες  για  τον 

δείκτη EVA από την αρχή της δεκαετίας του '90 ως ένα μέτρο εταιρικής απόδοσης. 

Από τότε, ο αριθμός επιχειρήσεων που υιοθέτησε τον EVA έχει αυξηθεί (Wallace, 

1997).  Περισσότερες  από  300  επιχειρήσεις,  με  εισόδημα  που  πλησιάζει  το  ένα 

τρισεκατομμύριο δολάρια ετησίως, έχουν εφαρμόσει το πλαίσιο του EVA για την 

χρηματοοικονομική διοίκηση και το κίνητρο αποζημίωσης (incentive compensation) 

(Ehrbar, 1998). Η υιοθέτηση της φιλοσοφίας της EVA αναγκάζει μια επιχείρηση για 

να βρει  ευφυείς  τρόπους  να  κάνει  περισσότερα πράγματα με  λιγότερο κεφάλαιο 

(Tully,  1993).  Αυτό  δεν  σημαίνει  ότι  ο  EVA  επιβραδύνει  την  ανάπτυξη.  Απλά 
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προτείνει  ότι  για  όσο  κερδίζει  μια  επιχείρηση  μια  απόδοση  στην  επένδυσή  της 

παραπάνω από το κόστος της επένδυσης, δεν υπάρχει κανένα όριο στην ανάπτυξη.

Η ιδέα πίσω από τον δείκτη EVA έχει τις ρίζες της στο οικονομικό εισόδημα 

σε αντιδιαστολή με το λογιστικό εισόδημα. Καθώς το οικονομικό εισόδημα κινείται 

προς  τα  πάνω  ή  προς  τα  κάτω,  έτσι  κινείται  και  η  αξία  της  επιχείρησης.  Το 

πρόβλημα είναι ότι ο υπολογισμός του οικονομικού εισοδήματος δεν είναι εύκολος. 

Απαιτεί  εκατοντάδες  ρυθμίσεις.  Παραδείγματος  χάριν,  σύμφωνα  με  την 

παραδοσιακή λογιστική θα επιβαρυνόμασταν δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη (R & 

D), αλλά στο οικονομικό εισόδημα θα κεφαλαιοποιούσαμε την R & D δεδομένου ότι 

παρέχει ένα μελλοντικό οικονομικό όφελος (θεωρείται επένδυση και όχι δαπάνη). Ο 

κατάλογος των ρυθμίσεων από το λογιστικό στο οικονομικό εισόδημα είναι εκτενής: 

απόσβεση, κέρδη / απώλειες, εξασφαλίσεις, αναβεβλημένοι φόροι, κ.τ.λ. Δεδομένου 

ότι η EVA είναι το επίκεντρο του  Value-Based Management, είναι σημαντικό να 

τηρηθεί  ο  αριθμός  ρυθμίσεων  σε  εκείνα  τα  υλικά  στοιχεία  που  διαστρεβλώνουν 

σημαντικά την αξία. Αυτό είναι σημαντικό δεδομένου ότι οι διευθυντές σε ολόκληρη 

την επιχείρηση θα πρέπει να καταλάβουν πώς υπολογίζεται ο δείκτης EVA.

4.2.1.2 Εφαρμογές του Δείκτη EVA

Ο δείκτης EVA (Οικονομική Προστιθέμενη Αξία)  είναι  ένας δείκτης  που 

δείχνει πόση αξία δημιουργήθηκε ή καταστράφηκε από τη διοίκηση. Εάν ο EVA 

είναι  θετικός,  τότε  δημιουργήθηκε  αξία,  ενώ  εάν  ο  EVA  είναι  αρνητικός,  τότε 

καταστράφηκε αξία.

Ο  δείκτης  EVA  χρησιμοποιείται  επίσης  σε  συνδυασμό  με  τον  δείκτη 

Αγοραίας Προστιθέμενης Αξίας (Market Value Added – MVA). Δεδομένου ότι ο 

EVA  είναι  αποτελεί  μια  μέτρηση  από  περίοδο  σε  περίοδο,  καλό  είναι  να 

συνδυάζεται με μια συσσωρευτική μακροπρόθεσμη μέτρηση όπως ο δείκτης MVA. 

Μπορούμε να δούμε τον MVA ως την παρούσα αξία όλων των μελλοντικών δεικτών 

EVA.  Ο  Stern  Stewart θεωρεί  τον  EVA  τα  αληθινά  οικονομικά  κέρδη  της 

επιχείρησης και τον καλύτερο οδηγό του MVA. Προκειμένου να αυξήσει τον EVA, 

η διοίκηση έχει τρεις επιλογές:
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1) Ανάπτυξη  –  Μεγέθυνση:  Επενδύστε  το  κεφάλαιο  σε  έργα  που 

κερδίζουν απόδοση υψηλότερη από το κόστος του κεφαλαίου.

2) Βελτίωση Διαδικασίας: Αυξήστε τις αποδόσεις (NOPAT) μέσω των 

καλύτερων  αποδοτικοτήτων,  του  ελέγχου  των  δαπανών,  της 

υψηλότερης παραγωγικότητας, κ.τ.λ.

3) Διαχείριση Ενεργητικού: Βελτιώστε την διοίκηση των περιουσιακών 

στοιχείων  ξεπουλώντας  τα  μη-αποδοτικά  περιουσιακά  στοιχεία 

αυξάνοντας  έτσι  την  αποδοτικότητά τους.  Παραδείγματος  χάριν,  η 

μείωση του χρονικού διαστήματος που τα μετρητά είναι κλεισμένα σε 

εισπρακτέους  λογαριασμούς  και  αποθέματα  θα  ήταν  μια  βασική 

προσέγγιση για την αύξηση του EVA.

Πιστεύεται ότι η αγοραία αξία μιας επιχείρησης (market value), δηλαδή η 

περιουσία των μετόχων, θα αυξανόταν με την αύξηση του EVA. Διάφορες μελέτες 

που έγιναν στις ΗΠΑ επιβεβαίωσαν αυτήν την πεποίθηση.

Η EVA είναι μια τροποποιημένη έκδοση της Θεωρίας της Μετοχικής Αξίας 

(shareholder value theory)  που  θα  αναλύσουμε  παρακάτω.  Η  θεωρία  αξίας  των 

μετόχων θέτει τους μετόχους στην κορυφή της ανάλυσης της οικονομικής επίδοσης 

μιας επιχείρησης. Η προσέγγιση της αξίας των μετόχων (Rappaport, 1986) εκτιμά 

την οικονομική αξία μιας επένδυσης προεξοφλώντας τις προβλεπόμενες ταμειακές 

ροές  με το κόστος  του κεφαλαίου.  Αυτές οι  ταμειακές  ροές,  με την  σειρά τους, 

χρησιμεύουν ως θεμέλια για τις αποδόσεις των μετόχων από το μέρισμα και την 

ανατίμηση  της  τιμής  της  μετοχής. Ο  δείκτης  EVA  είναι  διαφορετικός  από  την 

θεωρία μετοχικής αξίας από την άποψη ότι αφαιρεί την απόσβεση για να υπολογίσει 

το  υπολειμματικό  της  εισόδημα  και  επίσης  κάνει  ορισμένες  ρυθμίσεις  για  να 

μετατρέψει το λογιστικό κέρδος σε οικονομικό κέρδος.

Η Stern Stewart θεωρεί τον EVA το επίκεντρο του Value-Based Management 

με πολυάριθμες εφαρμογές, όπως:
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• Αξιολόγηση της πραγματικής απόδοσης των επιμέρους αυτόνομων 

επιχειρηματικών  μονάδων  (SBUs)  καθώς  και  ολόκληρης  της 

επιχείρησης.

• Καθιέρωση  προϋπολογισμένων  επιπέδων  του  EVA  για  τους 

στρατηγικούς τομείς της επιχείρησης.

• Αξιολόγηση  των  προγραμμάτων  κεφαλαίου  με  τη  χρησιμοποίηση 

του EVA σε αντιδιαστολή με τις ταμειακές ροές.

• Αποζημίωση  των  διοικητικών  στελεχών  με  βάση  τα  επίπεδα  του 

EVA και όχι των αποδοχών.

4.2.1.3 Κριτική της Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας (EVA)

Τα  οφέλη  που  απορρέουν  από  την  εφαρμογή  του  δείκτη  EVA  είναι 

πολυάριθμα. Το κύριο όφελος του δείκτη αυτού όπως και των άλλων μεθόδων που 

βασίζονται  στην αξία  είναι  ότι  η  διοίκηση αντιμετωπίζει  τώρα πια  την απόδοση 

διαφορετικά. Παραδείγματος χάριν, η επιχείρηση Α και η επιχείρηση Β (και οι δύο 

στον ίδιο κλάδο) έχουν το ίδιο επίπεδο κέρδους ανά μετοχή. Εντούτοις, η επιχείρηση 

Α απαιτεί δύο φορές το κεφάλαιο της επιχείρησης Β για να παραγάγει αυτές τις ίδιες 

αποδοχές. Σύμφωνα με την Διοίκηση με βάση την Αξία, η επιχείρηση Β είναι πιο 

κερδοφόρα  από  την  επιχείρηση  Α.  Εάν  ακολουθούμε  το  παραδοσιακό  μοντέλο 

λογιστικής, δεν θα υπήρχε καμία διαφορά στο πώς εξετάζουμε την απόδοση.

Γενικά, δεν έχει κανένα από τα μειονεκτήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω 

για  τον  ROΙ  και  το  RΙ.  Επίσης,  έχει  το  πλεονέκτημα  ότι  αποκαλύπτει  στους 

μάνατζερς  το  πραγματικό  κόστος  κεφαλαίου  της  επιχείρησης.  Οι  λογιστικοί 

ισχυρισμοί  αντανακλούν  το  κόστος  των  ξένων  κεφαλαίων  που  χρησιμοποιεί  η 

επιχείρηση στις  λογιστικές  αναφορές,  αλλά όχι  το  κόστος  των ιδίων κεφαλαίων. 

Αυτό κάνει κανονικά τους μάνατζερς να σκέφτονται ότι τα ίδια κεφάλαια δεν έχουν 

κόστος. Οι λογιστικοί ισχυρισμοί του  EVA δείχνουν μια απώλεια όταν οι καθαρές 

ταμειακές ροές δεν επαρκούν για να καλύψουν το πλήρες κόστος κεφαλαίου μιας 

επιχείρησης.
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Τέλος, ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι η ικανότητά της να διευκολύνει την 

κατανόηση  των  σχέσεων  δημιουργίας  αξίας  σε  αυτούς  που  δεν  έχουν  υψηλές 

γνώσεις οικονομικών ή λογιστικής.

Αν και ο δείκτης EVA είναι ένα θετικό βήμα πέρα από τις παραδοσιακές 

μεθόδους  λογιστικής  μέτρησης,  έχει  και  τους  περιορισμούς  του.  Μέρος  του 

προβλήματος είναι το γεγονός ότι ο EVA προέρχεται από το ίδιο μοντέλο το οποίο 

αμφισβητεί, το παραδοσιακό μοντέλο λογιστικής. Οι ρυθμίσεις υπολογίζονται βάσει 

του μοντέλου λογιστικής για να φθάσουν στον δείκτη EVA. Αυτές οι ρυθμίσεις είναι 

ως  ένα  ορισμένο  βαθμό  υποκειμενικής  φύσης  και  έτσι  μπορούν  να  μεταφέρουν 

μερικές διαστρεβλώσεις στον EVA.

Ένα ακόμα πρόβλημα είναι το πώς μετράμε τη σχετική αξία μέσα σε 

ολόκληρη την αγορά. Μια επιχείρηση μπορεί να έχει θετικό δείκτη EVA, 

αλλά  να  έχει  ένα  μειωμένο  μερίδιο  αξίας  μέσα  στην  αγορά.  Εάν  ο 

ανταγωνισμός κερδίζει όλο και περισσότερο πλούτο μέσα στην αγορά, 

θα χρειαστούν πολλά περισσότερα από έναν θετικό EVA για να στηρίξει 

τις  μακροπρόθεσμες  αξίες.  Τέλος,  θα  λέγαμε  πως  η  υποστήριξη  για 

ορισμένες μεθόδους όπως ο δείκτης EVA δεν είναι πολύ εντυπωσιακή. 

Ένα άλλο μεγάλο ενδεχόμενο μειονέκτημα της χρήσης της μεθόδου  EVA, 

όπως επίσης και των άλλων μεθόδων που αναφέρθηκαν πιο πάνω, είναι ότι αφορά 

ένα  μόνο  έτος.  Η  εκτελεστική  διοίκηση  αναγνωρίζει  την  ανάγκη  για 

μακροπρόθεσμες μετρήσεις επιτυχίας ειδικά όταν αξιολογεί κεφαλαιακά έργα. Στην 

βασική του μορφή, ο υπολογισμός της EVA δεν λαμβάνει υπόψη του τις επιπτώσεις 

των αποφάσεων στα επόμενα χρόνια. Η μεγιστοποίηση της τρέχουσας EVA μπορεί 

να προκαλέσει  ζημίες  στο  μέλλον.  Οι  μάνατζερς  μπορεί  να  παίρνουν αποφάσεις 

βραχυπρόθεσμης  φύσεως,  όπως  η  μείωση  των  προαιρετικών  κοστών  όπως  η 

εκπαίδευση  και  η  διαφήμιση,  και  μ’  αυτόν  τον  τρόπο  να  μεγιστοποιούν  την 

τρέχουσα EVA, ενώ η μακροπρόθεσμη συνέπεια αυτού στο ηθικό των εργαζόμενων 

και  στις  μελλοντικές  πωλήσεις  μπορεί  να  επηρεάζει  αρνητικά  την  EVA 

μακροπρόθεσμα.

53



Επειδή η μέθοδος αξιολόγησης της επίδοσης  EVA είναι ένα ρευστό μέτρο, 

δεν λύνει το πρόβλημα της αξίας κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει ότι αν η μελλοντική 

ετήσια EVA ενός έργου είναι επαρκώς μεγάλη, τότε μια επιχείρηση θα πληρώσει να 

πάρει ένα έργο του οποίου η  EVA των τελευταίων χρόνων θα είναι αρνητική. Η 

αγοραία αξία, η αποσβεσμένη παρούσα αξία των καθαρών ταμειακών ροών μείον 

την απαιτούμενη επένδυση για να τις  δημιουργήσει,  είναι  η κατάλληλη αξία για 

μεγιστοποίηση. Έτσι, ενώ η μέθοδος  EVA είναι το καλύτερο τρέχον ρευστό μέτρο 

της απόδοσης, δεν αποτελεί σε όλα την απάντηση στην έρευνα για την καλύτερη 

μέθοδο μέτρησης της απόδοσης. Τέλειες μέθοδοι δεν θα υπάρχουν ποτέ αφού η αξία 

δεν είναι ποτέ κάτι που το γνωρίζουμε επακριβώς μέχρι μετά την ολοκλήρωση του 

έργου.

4.2.2 Ταμειακή Προστιθέμενη Αξία (Cash Value Added – CVA)

Η Cash Value Added (CVA) είναι μια μέθοδος αξιολόγησης της επίδοσης, η 

οποία αναπτύχθηκε από την Boston Consulting Group με βάση την προσέγγιση του 

CFROI.  Είναι  μια  μέθοδος  όπου  οι  προεξοφλημένες  ταμειακές  ροές 

χρησιμοποιούνται  συστηματικά  για  τον  προγραμματισμό,  τις  αποφάσεις  και  την 

παρακολούθηση  (follow-up).  Εστιάζει  στην  διαρκή  αποδοτικότητα  και  την 

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ταμειακής ροής. Με την εστίαση της μεθόδου CVA 

στην ταμειακή ροή, τα θεμελιώδη λάθη της παραδοσιακής λογιστικής μπορούν να 

παρακαμφθούν. Η διοίκηση μπορεί να δημιουργήσει μια ισχυρή φήμη και εσωτερικά 

και εξωτερικά, δεδομένου ότι τα διοικητικά στελέχη μπορούν να επαληθεύσουν ότι 

η αξία προστίθεται και στο εταιρικό και τμηματικό επίπεδο.

Η μέθοδος CVA το καθιστά αυτό δυνατό, αφού:

• Οι οικονομικοί στόχοι συνδέονται άμεσα με την αύξηση ταμειακών 

ροών.

• Οι  ακριβείς  πληροφορίες  σχετικά  με  την  αποδοτικότητα  των 

μεμονωμένων συναλλαγών είναι διαθέσιμες.
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• Μια  ισχυρή  σύνδεση  δημιουργείται  μεταξύ  των  αποφάσεων 

επένδυσης και της συνέχισης (follow-up).

• Η διαφάνεια αυξάνεται.

Η μέθοδος CVA είναι ένα εργαλείο υποστήριξης για την εξισορρόπηση της 

μακροπρόθεσμης  αποδοτικότητας  και  της  ανάπτυξης.  Αυτή  η  προσανατολισμένη 

στην  λογική  ταμειακή  ροή  μπορεί  να  εφαρμοστεί  σε  διάφορες  διαδικασίες.  Οι 

επιχειρησιακές δραστηριότητες αναλύονται χρησιμοποιώντας την μέθοδο CVA, και 

οι  αποφάσεις  επένδυσης  δομούνται  σύμφωνα  με  τον  ορισμό  της  CVA  για  τις 

στρατηγικές επενδύσεις.  Η πίστη στην διοίκηση κλιμακώνεται και εσωτερικά και 

εξωτερικά,  δεδομένου  ότι  η  επιχείρηση  βελτιώνει  συνεχώς  τη  διαφάνεια,  τη 

συνέχιση και την υπευθυνότητά της.

Η CVA αποτελεί  την  διαφορά μεταξύ  της  Λειτουργικής  Ταμειακής  Ροής 

(Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης + Τόκοι και Φόροι + Κέρδη προ Αποσβέσεων) και 

της Απαιτούμενης Λειτουργικής Ταμειακής Ροής (απαιτούμενη από τους επενδυτές).

Η CVA με βάση τον άμεσο τρόπο ισούται με:

CVA = Ακαθάριστη Ταμειακή Ροή – Οικονομική Απόσβεση – Κεφαλαιακή 

Επιβάρυνση

Ενώ με βάση τον έμμεσο τρόπο ισούται με:

CVA = (CFROI – Κόστος Κεφαλαίου) x Ακαθάριστη Επένδυση

Ο CFROI αποτελεί έναν ακόμη δείκτη μέτρησης της αξίας των αυτοδύναμων 

μονάδων, τον οποίο θα αναλύσουμε παρακάτω.
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4.3 Μέθοδοι Ταμειακής Ροής

4.3.1 Απόδοση επί της Επένδυσης των Ταμειακών Ροών (Cash Flow Return on 

Investment – CFROI)

4.3.1.1 Γενικά

Η Απόδοση της Επένδυσης των Ταμειακών Ροών (CFROI) αναπτύχθηκε από 

τις Boston Consulting Group και Holt. Η CFROI αντιπροσωπεύει την ταμειακή ροή 

που παράγει μια επιχείρηση σε μια δεδομένη περίοδο ως ποσοστό των μετρητών που 

επενδύονται στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Και οι ταμειακές ροές και τα 

περιουσιακά  στοιχεία  εκφράζονται  σε  τρέχουσα  νομισματική  μονάδα  για  να 

ρυθμίζονται  σύμφωνα με τον  πληθωρισμό.  Η βάση των περιουσιακών στοιχείων 

ρυθμίζεται  επίσης  για  να  περιλαμβάνει  την  κεφαλαιοποίηση  των  λειτουργικών 

μισθώσεων. Ο λόγος της ταμειακής ροής προς τα επενδυμένα μετρητά μετατρέπεται 

έπειτα  σε  μια  μέτρηση  εσωτερικού  ποσοστού  απόδοσης  πέρα  από την  κανονική 

οικονομική ζωή των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνει.

Θα λέγαμε, λοιπόν, ότι εμφανίζεται ως το προεξοφλητικό επιτόκιο το οποίο 

προεξοφλεί  τις  ετήσιες  αναμενόμενες  μελλοντικές  ταμειακές  ροές  σε  όρους 

τρέχουσας αξίας (που συμπεριλαμβάνει και τον πληθωρισμό).

Ο υπολογισμός του αποτελείται από τα τρία παρακάτω βήματα:

1. Το λογιστικό κέρδος μετατρέπεται σε πραγματική ταμειακή ροή για 

την  συγκεκριμένη  περίοδο.  Στο  συγκεκριμένο  στάδιο  απαιτείται  η 

προσαρμογή των μη-λειτουργικών αποτελεσμάτων και στοιχείων.

2. Η αξία του επενδυμένου κεφαλαίου προσαρμόζεται στον πληθωρισμό 

και  περιγράφεται  ως  «ακαθάριστα  στοιχεία  σε  τρέχον  κόστος» 

(«gross assets at current cost»).  Αυτά περιλαμβάνουν και  στοιχεία 

εκτός ισολογισμού αλλά όχι την υπεραξία.

3. Η ετήσια ταμειακή επίδοση μετατρέπεται σε ένα μέτρο οικονομικής 

επίδοσης  για  την  μέση  ζωή  των  στοιχείων  της  επιχείρησης 

χρησιμοποιώντας  τις  αρχές  του  εσωτερικού  ποσοστού  απόδοσης 
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(ΕΠΑ). Βασική προϋπόθεση είναι να είναι γνωστή η μέση ζωή των 

στοιχείων της επιχείρησης και να εκτιμηθεί η αξία των στοιχείων που 

δεν αποσβένονται, όπως για παράδειγμα ο ανθρώπινος παράγοντας. 

Εφόσον είναι γνωστά αυτά, τότε υπολογίζεται το ΕΠΑ ώστε να βρεθεί το 

προεξοφλητικό επιτόκιο που λύνει την παρακάτω εξίσωση:

Ακαθάριστα Λειτουργικά Στοιχεία = )1(
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όπου,

CFn : η πραγματική ταμειακή ροή σε κάθε έτος για τον μέσο χρόνο ζωής των 

στοιχείων της επιχείρησης

NDA : τα στοιχεία που δεν υφίστανται απόσβεση, δηλαδή η τελική αξία των 

επενδύσεων της επιχείρησης

Οι προσαρμογές σύμφωνα με τον πληθωρισμό αφορούν τρία κυρίως μεγέθη 

που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της μεθόδου CFROI:

 Τα κέρδη  και  τις  ζημίες  από  τα  χρηματικά  στοιχεία  που κρατά  η 

επιχείρηση. Παραδείγματος χάριν, εάν η επιχείρηση κρατά χρηματικά 

διαθέσιμα  σε  περιόδους  πληθωρισμού,  ζημιώνεται  αφού  η 

αγοραστική τους δύναμη μειώνεται.

 Τα αποθέματα όταν για τη αποτίμησή τους χρησιμοποιείται η μέθοδος 

LIFO.

 Το πάγιο ενεργητικό, ώστε να εκφράζεται σε τρέχουσες αγοραστικές 

αξίες.

Η μέθοδος  CFROI υπολογίζεται  σε  ετήσια βάση.  Ουσιαστικά,  η  μέθοδος 

αυτή  μετρά  την  κερδοφορία  μιας  επιχείρησης  σε  μετρητά  για  ένα  έτος  και 

αντιπροσωπεύει το κατά μέσο όρο προγραμματισμένο ποσοστό απόδοσης όλων των 
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εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη κάποια χρονική στιγμή. Συγκρίνοντάς την με το 

κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης, συμπεραίνουμε αν έχει δημιουργηθεί αξία για 

τους μετόχους. Αντίστοιχα, για τα επιμέρους αυτόνομα τμήματα μιας επιχείρησης 

συγκρίνουμε  το  CFROI κάθε  αυτόνομης  μονάδας  ξεχωριστά  με  το  αντίστοιχο 

κόστος κεφαλαίου της και αν το CFROI το υπερβαίνει, τότε δημιουργείται αξία στο 

εκάστοτε αυτόνομο τμήμα, ειδάλλως καταστρέφεται αξία.

4.3.1.2  Κριτική  της  Απόδοσης  επί  της  Επένδυσης  των  Ταμειακών  Ροών 

(CFROI)

Οι  υποστηρικτές  της  μεθόδου  θεωρούν  την  μέθοδο  CFROI το  καλύτερο 

μέτρο  της  επίδοσης  αφού  παρέχει  την  βάση  για  πιο  ακριβείς  αξιολογήσεις  της 

επιχείρησης  και  των  επιμέρους  αυτόνομων  επιχειρηματικών  της  μονάδων.  Το 

βασικά του πλεονεκτήματα είναι τα εξής:

1. Αντανακλά επακριβώς τον τρόπο με τον οποίο η αγορά αξιολογεί την 

επίδοση της επιχείρησης.

2. Εκφράζεται  ως ποσοστό και  πολλοί  προτιμούν την μέθοδο  CFROI 

από  την  EVA γιατί  είναι  πιο  εύκολη  η  σύγκριση  μεταξύ  των 

επιχειρήσεων.

3. Δεν  διαστρεβλώνεται  από  την  επίδραση  του  πληθωρισμού  ή  της 

απόσβεσης.

4. Παρέχει  ένα  λειτουργικό  μέτρο  απόδοσης  που  ισούται  με  το 

εσωτερικό ποσοστό απόδοσης.

Παρατηρείται ότι ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την 

μέθοδο  αυτή  για  την  αξιολόγηση  της  επίδοσης  των  αυτόνομων  τμημάτων  τους. 

Πολλοί χρήστες την θεωρούν ένα εργαλείο με προσανατολισμό στον επενδυτή.

Παρόλα αυτά, η μέθοδος CFROI έχει και κάποιες αδυναμίες. Αυτές είναι οι 

εξής:
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1. Είναι πολύπλοκη στον υπολογισμό της.

2. Οι υπολογισμοί είναι χρονοβόροι και δαπανηροί.

3. Ο χρόνος ζωής των στοιχείων μιας επιχείρησης με βάση τα οποία 

υπολογίζεται ο CFROI είναι κάτι το υποκειμενικό.

4.3.2 Προεξοφλημένη Ταμειακή Ροή (Discounted Cash Flow – DCF)

4.3.2.1 Γενικά 

H Προεξοφλημένη  Ταμειακή  Ροή  (DCF)  κοινοποιήθηκε  από  την 

συμβουλευτική ομάδα LEK/Alcar.  Η μέθοδος  DCF,  σύμφωνα με  τους  Ryan και 

Trahan, αναγνωρίζει ότι η αξία μιας επιχείρησης μπορεί να εκφραστεί ως η παρούσα 

αξία  των  αναμενόμενων  μελλοντικών  ταμειακών  ροών  της,  προεξοφλημένη  στο 

παρόν με το κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης. Έτσι, συνδέεται πολύ στενά με την 

Καθαρά Παρούσα Αξία που έχει παρόμοιο υπολογισμό σε συγκεκριμένες ταμειακές 

ροές και αφαιρεί το κόστος απόκτησης αυτών των ταμειακών ροών για να μετρήσει 

την Καθαρά Παρούσα Αξία και την προσαυξημένη αξία που δημιουργήθηκε από το 

συγκεκριμένο έργο.

Η Alcar διέδωσε την DCF ως μια μέθοδο μέτρησης που συνδέεται με την 

αξία των μετόχων, και την ιδέα ότι οι ταμειακές ροές μπορούν να αναλυθούν στα 

διάφορους οδηγούς αξίας (τους οποίους θα αναφέρουμε παρακάτω).

Στο επίκεντρο της Διοίκησης με βάση την Αξία βρίσκεται η προεξόφληση 

των σχεδιαζόμενων ταμειακών ροών για την εδραίωση της οικονομικής αξίας (των 

μετόχων)  των  επιμέρους  επιχειρηματικών  μονάδων  και  των  στρατηγικών  τους. 

Εφόσον  οι  διαφορετικές  στρατηγικές  μπορεί  να  εμπεριέχουν  διαφορετικό  βαθμό 

κινδύνου,  οι  υποστηρικτές  της  μεθόδου  της  Προεξοφλημένης  Ταμειακής  Ροής 

(Discounted Cash Flow –  DCF) συνιστούν την χρήση προεξοφλημένων ποσοστών 

ρυθμισμένων με τον κίνδυνο, ειδάλλως είναι πολύ πιθανό να μεροληπτούν συνεχώς 

υπέρ των έργων με μεγαλύτερο κίνδυνο.
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Πολλές επιχειρήσεις απλώς θέτουν ένα εταιρικό κόστος κεφαλαίου και μετά 

χρησιμοποιούν αυτό ως ελάχιστο αποδεκτό σε όλη την επιχείρηση. Με αυτό τον 

τρόπο, αγνοείται η περιττή σύγχυση και τα εσωτερικά καβγαδάκια στην επιχείρηση. 

Οι  διαφορές  στον  κίνδυνο  μπορούν  να  ληφθούν  υπόψη  από  τον  βαθμό 

συντηρητισμού  που  χρησιμοποιείται  στον  σχεδιασμό  των  ταμειακών  ροών  των 

αυτόνομων τμημάτων.

Η προσέγγιση του σχεδιασμού με βάση την αξία προήλθε, κατά ένα μεγάλο 

μέρος,  από  την  σύγχρονη  θεωρία  του  χαρτοφυλακίου.  Μια  διαφοροποιημένη 

επιχείρηση συμπεριφέρεται σαν ένα χαρτοφυλάκιο ανεξάρτητων εργασιών. Ωστόσο, 

εφόσον οι ατομικές εργασίες δεν έχουν δικές τους μετοχές, οι επενδυτές δεν έχουν 

λόγο να εκτιμήσουν την αγοραία αξία τους. Το πιο συνηθισμένο υποκατάστατο για 

την αγοραία αξία είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων ελεύθερων ταμειακών 

ροών των αυτόνομων τμημάτων. Εμπειρικές έρευνες προτείνουν ότι η μέθοδος της 

Προεξοφλημένης Ταμειακής Ροής παρέχει μια ακριβή εκτίμηση της αγοραίας αξίας 

των εταιρικών μετοχών.

Η βασική μορφή της μεθόδου μέτρησης αξίας DCF είναι η εξής:

PV = ∑ t
t

r
C

)1( +

όπου

PV: Παρούσα Αξία (Present Value)

Ct: Αναμενόμενη αξία των μετά φόρων ταμειακών ροών την περίοδο t

t: Χρονική περίοδος (σε χρόνια) 

T: Ορίζοντας σχεδιασμού

r: Κόστος ευκαιρίας κεφαλαίου
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Η Καθαρά Παρούσα Αξία είναι η Παρούσα Αξία μείον την ταμειακή δαπάνη 

στον χρόνο 0. Αντιπροσωπεύει την καθαρή προσθήκη στην αξία των μετόχων που 

προήλθε από τις σχεδιαζόμενες ταμειακές ροές της επιχείρησης. Επίσης, η συνολική 

αξία  της  επιχείρησης θα είναι  το  άθροισμα των παρουσών αξιών των επιμέρους 

επιχειρηματικών  μονάδων  συν  οποιαδήποτε  αξία  εταιρικών  κεφαλαίων.  Για  τον 

καθορισμό της αξίας των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης, αφαιρείται η αγοραία 

αξία οποιουδήποτε ξένου κεφαλαίου. Αυτή η προσέγγιση του χρηματοοικονομικού 

χαρτοφυλακίου δεν λαμβάνει εκτενώς υπόψη της άυλες αξίες όπως συνεργίες μεταξύ 

των επιμέρους αυτόνομων τμημάτων.

4.3.2.2 Κριτική της Προεξοφλημένης Ταμειακής Ροής (DCF)

Αποτελεί μια  από  τις  πλέον  αποδεκτές  μεθόδους  αξιολόγησης  μιας 

επιχείρησης  και  των  αυτόνομων  τμημάτων  της  και  σίγουρα  από  τις  πλέον 

αξιόπιστες. Δεν υπολογίζει απλά την αξία των πάγιων περιουσιακών τους στοιχείων, 

αλλά θεωρεί ότι η καθιέρωση της επιχείρησης στην αγορά, η απόκτηση φήμης και 

πελατείας, οι συνέργιες κ.ά. αυξάνουν σε σημαντικό βαθμό την αξία της.

Η αξία μιας επιτυχημένης επιχείρησης είναι πολλές φορές μεγαλύτερη από το 

άθροισμα των περιουσιακών της στοιχείων ενώ για πολλές επιχειρήσεις τα κέρδη 

ενός χρόνου και μόνο μπορούν να είναι  μεγαλύτερα από την συνολική αξία των 

περιουσιακών  της  στοιχείων.  Η  απόδοση  των  προηγούμενων  χρόνων  μιας 

επιχείρησης και των αυτόνομων μονάδων της μπαίνει σε δεύτερο ρόλο – προηγείται 

η ακριβής  ανάλυση  των  περιθωρίων  κέρδους,  των  χρεών  και  δανείων,  της 

φορολογίας,  του  κόστους  του προσωπικού  και  των  προϊόντων  και  του  βαθμού 

ανάπτυξης  των  πωλήσεων.  Η  μέθοδος  είναι  σχετικώς  περίπλοκη  και  χρειάζεται 

μεγάλη δόση αντικειμενικότητας.

Το κύριο μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι η εκτίμηση των ταμειακών ροών 

μιας  επιχείρησης  καθώς  και  των  επιμέρους  αυτόνομων  μονάδων  της  είναι  μια 

δυσχερής υπόθεση με υψηλό βαθμό επικινδυνότητας, καθώς κανείς δεν μπορεί να 

προβλέψει  τις  συνθήκες  που  θα  επικρατούν τόσο  στην επιχείρηση,  όσο και  στο 

εξωτερικό περιβάλλον. 
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Παρόλα  αυτά  η  μέθοδος  των  Προεξοφλημένων  Ταμειακών  Ροών 

χρησιμοποιείται  σε  μεγάλη έκταση,  καθώς  αναγνωρίζει  ότι  οι  επιχειρήσεις  είναι 

ζωντανοί οργανισμοί, ανεξαρτήτως των περιουσιακών στοιχεία που τις αποτελούν 

και  επιπλέον  στηρίζεται  στις  αναμενόμενες  αποδόσεις  και  όχι  στις  αποδόσεις 

παρελθόντων  ετών.  Τέλος,  ένας  σημαντικός  παράγοντας  που  θα  πρέπει  να 

συνεκτιμηθεί στην αξία μιας επιχείρησης, είναι ο χρόνος.

4.4 Ανάλυση της Μετοχικής Αξίας (Shareholder Value Analysis – SVA)

4.4.1 Γενικά

Η Μετοχική Προστιθέμενη Αξία (Shareholder Value Added – SVA) ορίζεται 

ως η διαφορά μεταξύ της παρούσας αξίας της προσαυξημένης ταμειακής ροής πριν 

από την νέα επένδυση και της παρούσας αξίας της επένδυσης σε πάγια και κεφάλαιο 

κίνησης.

SVA = (Παρούσα Αξία της Ταμειακής Ροής από τις λειτουργίες κατά τη 

διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης + την Υπολειμματική Αξία + Εμπορεύσιμα 

Χρεόγραφα)

Αυτή η μέθοδος μέτρησης έχει περιγραφεί από τον Rappaport (Rappaport, 

1998) ο οποίος θεωρείται ένας από τους εξέχοντες πολιτικούς αρθρογράφους στον 

τομέα των μέτρων αξίας των μετόχων (Copeland και λοιποί 1994, Günther 1997). Η 

Μετοχική Προστιθέμενη Αξία είναι λιγότερο δημοφιλής από τον ιδρυτή της. Μόνο 

το 8% των ερωτηθέντων στην πρόσφατη μελέτη της INSEAD επιβεβαιώνουν πως 

χρησιμοποιούν αυτόν τον δείκτη.

Η προσέγγιση της αξίας των μετόχων  SVA  (Rappaport,  1986) εκτιμά την 

οικονομική αξία μιας επένδυσης προεξοφλώντας τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές 

με  το  κόστος  του  κεφαλαίου.  Αυτές  οι  ταμειακές  ροές,  με  την  σειρά  τους, 
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χρησιμεύουν ως θεμέλια για τις αποδόσεις των μετόχων από το μέρισμα και την 

ανατίμηση της τιμής της μετοχής.

Η  SVA  μπορεί  επίσης  να  οριστεί  ως  οι  προσαυξημένες  πωλήσεις 

πολλαπλασιασμένες  με  το  επιπρόσθετο  treshold  spread,  ρυθμισμένο  με  τον 

συντελεστή  του  φόρου  εισοδήματος,  και  διαιρεμένο  με  την  παρούσα  αξία  του 

κόστους κεφαλαίου (Rappaport, 1998). Το επιπρόσθετο treshold spread υπολογίζεται 

ως  το  περιθώριο  κέρδους  στις  επιπρόσθετες  πωλήσεις  μείον  το  break-even 

λειτουργικό  περιθώριο κέρδους στις συνολικές πωλήσεις σε οποιαδήποτε περίοδο. 

Με αυτό τον τρόπο, η SVA κλίνει  προς το δίκτυο αξίας των μετόχων, το οποίο 

απεικονίζει την ουσιαστική σύνδεση μεταξύ του εταιρικού στόχου της δημιουργίας 

αξίας στους μετόχους και της βασικής αξιολόγησης ή των οδηγών αξίας (Morrin και 

Jarell, 2001).

Το  μοντέλο  οδηγών  αξίας  είναι,  σύμφωνα  με  τον  (Rappaport,  1986)  μια 

περιεκτική προσέγγιση που στρέφεται γύρω από επτά βασικούς οδηγούς της αξίας 

των μετόχων, οι οποίοι είναι οι εξής:

 το περιθώριο λειτουργικού κέρδους

 το ποσοστό φορολογίας των μετρητών

 ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων

 οι ανάγκες παγίων κεφαλαίων

 οι ανάγκες κεφαλαίου κίνησης

 το κόστος κεφαλαίου

 η περίοδος προγραμματισμού ή η διάρκεια της μεγέθυνσης της αξίας 

Συγκριτικά με την EVA, οι  Mills and Print εκφράζουν την προτίμησή τους 

υπέρ της SVA επειδή το πρότυπο των δέντρων οδηγών εμφανίζεται να είναι πολύ 

χρήσιμο στην κατανόηση της δυναμικής της δημιουργίας αξίας από τους διευθυντές. 

(Mills and Print, 1995). 
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Σε μια πολυεθνική επιχείρηση η μέτρηση των επιλεγμένων οδηγών αξίας στο 

επίπεδο των αυτόνομων μονάδων θα μπορούσε να συμπληρώσει τα βασισμένα στην 

αξία  μέτρα  σε  επίπεδο  ομάδας  και  να  εξαλείψει  την  ανάγκη  υπολογισμού  του 

τμηματικού κόστους κεφαλαίου.

Τέλος, η προσέγγιση SVA παράγει τα ίδια αποτελέσματα αξίας με την EVA 

απλά με διαφορετική δομή.

4.4.2 Εφαρμογή της Ανάλυσης της Μετοχικής Αξίας (SVA)

Υπολογίζοντας  τις  μελλοντικές  χρηματορροές  της  κάθε  στρατηγικής,  η 

επιχείρηση  μπορεί  να  αξιολογήσει  την  οικονομική  αξία  των  εναλλακτικών 

στρατηγικών σε εταιρικό επίπεδο καθώς επίσης και σε επίπεδο αυτόνομων μονάδων. 

Η SVA στο στρατηγικό σχεδιασμό περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

1. Υπολογισμός της ελάχιστης προ φόρων λειτουργικής απόδοσης από 

την  απαιτούμενη  αύξηση  των  πωλήσεων  ώστε  να  δημιουργηθεί  η 

αξία της επιχείρησης για κάθε επιμέρους αυτόνομο τμήμα αλλά και 

για την επιχείρηση ως σύνολο.

2. Σύγκριση  αυτών  των  ποσοστών  απόδοσης  των  επιπρόσθετων 

πωλήσεων  με  τα  πραγματικά  ποσοστά  κατά  την  διάρκεια  των 

προηγούμενων  πέντε  ετών  καθώς  και  με  τις  προβλέψεις  της 

επερχόμενης πενταετίας σύμφωνα με το πλάνο.

3. Υπολογισμός της συνεισφοράς των εναλλακτικών στρατηγικών στα 

αυτόνομα τμήματα και σε ολόκληρη την επιχείρηση.

4. Αξιολόγηση  του  εταιρικού  σχεδίου,  κατά  πόσο  είναι  οικονομικά 

εφικτή  η  προβλεπόμενη  ανάπτυξη  των  πωλήσεων,  η  απαιτούμενη 

επένδυση, η κατάλληλη κεφαλαιακή δομή αλλά και η μερισματική 

πολιτική που προβλέπεται να ακολουθηθεί.

5. Χρηματοοικονομική αξιολόγηση των επιμέρους αυτόνομων μονάδων 

και της επιχείρησης ως σύνολο.
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Οι διαφορές της Ανάλυσης Αξίας των Μετόχων (Shareholder Value Analysis 

– SVA) με την Στρατηγική Ανάλυση (Strategy Analysis) είναι οι ακόλουθες:

 Η  SVA αποβλέπει  στην  μεγιστοποίηση  της  απόδοσης  της 

επιχείρησης, ενώ η SA στην μείωση του κόστους ή στην φαινομενική 

δημιουργία αξίας προς τους πελάτες.

 Η  SVA απευθύνεται στους μετόχους, ενώ η  SA στους πελάτες και 

στους ανταγωνιστές.

 Η μεταβλητές αποφάσεων της SVA είναι τα εισοδήματα, τα κόστη, οι 

επενδύσεις και η κεφαλαιακή δομή, ενώ της SA είναι οι εισροές και 

τα ενδιάμεσα αποτελέσματα.

 Τα επίπεδα ανάλυσης της SVA είναι το εταιρικό και το SBU, ενώ της 

SA είναι το τμήμα της αγοράς του προϊόντος και το SBU.

 Η βάση μέτρησης της SVA είναι οι τιμές των μετοχών και η καθαρά 

παρούσα αξία των χρηματορροών, ενώ της  SA είναι η πελατειακή 

αντίληψη για τα πλεονεκτήματα, η σύγκριση με τους ανταγωνιστές, η 

ανάλυση κόστους και η κρίση της διοίκησης.

Ωστόσο, για την αποτελεσματική λειτουργία της  SVA είναι απαραίτητη η 

εναρμόνισή της με την Στρατηγική Ανάλυση.

Οι δύο αυτές μέθοδοι θα πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένες, έτσι ώστε να 

αποφεύγονται  προβλήματα  που  σχετίζονται  με  την  ύπαρξη  υποτιμημένων  και 

υπερτιμημένων  στρατηγικών  και  να  λαμβάνονται  υπόψη  όλες  οι  πιθανές 

εναλλακτικές.

4.4.3 Κριτική της Ανάλυσης της Μετοχικής Αξίας (SVA)

Η προσέγγιση  αυτή  παρουσιάζει  αρκετά  πλεονεκτήματα  όπως  επίσης  και 

μειονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα της SVA είναι τα ακόλουθα:

65



 Επικεντρώνεται στην μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων, η οποία 

βασίζεται  στην  ικανότητα  της  επιχείρησης  να  δημιουργεί 

μακροπρόθεσμη αξία στην ανταγωνιστική αγορά.

 Συντελεί στην αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων όπως η μέτρηση 

αποδόσεων,  οι  ανταμοιβές  των  CEO,  οι  πολιτικές  εξαγορών  και 

αποεπενδύσεων,  η  διαχείριση  του  χαρτοφυλακίου,  η  εσωτερική 

τιμολόγηση, ο καταμερισμός κεντρικού κόστους, η κεφαλαιακή δομή 

και οι σχέσεις με τους επενδυτές.

 Αποτελεί οδηγό εύρεσης των περισσότερων κερδοφόρων ευκαιριών, 

αποφεύγοντας προβλήματα απώλειας κερδών.

 Ενδυναμώνει την διαδικασία σχεδιασμού και προγραμματισμού.

 Εναρμονίζει  τους  σκοπούς  των  μάνατζερς  με  τα  συμφέροντα  των 

επενδυτών, βελτιώνοντας την διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Παρόλα τα πλεονεκτήματα, η SVA έχει και κάποιους επικριτές. Στην κορυφή 

αυτών  βρίσκονται  οι  υπεύθυνοι  των  λειτουργικών  τμημάτων  της  επιχείρησης. 

Συγκεκριμένα κατηγορούν την SVA για τα εξής:

 Πολυπλοκότητα

 Περιοριστικές υποθέσεις

 Κόστος εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην νέα μέθοδο

 Ενίοτε χρησιμοποιείται ως μέσο χειραγώγησης των αποτελεσμάτων 

ανάλογα με την επιθυμητή προώθηση ενός σχεδίου

 Μεγάλο μέρος της συνολικής υπολογιζόμενης αξίας βρίσκεται στην 

υπολειμματική.

 Δεν  αποτελεί  το  κατάλληλο  μέσο  για  την  ανάλυση  καινοτόμων 

στρατηγικών.
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Οι  παραπάνω  κριτικές  δεν  αποτελούν  στην  ουσία  μειονεκτήματα  στην 

τεχνική  της  SVA αλλά  στην  αδυναμία  εφαρμογής  της.  Οι  επιχειρήσεις  συχνά 

αποτυγχάνουν  να  συνδέσουν  τα  αποτελέσματα  της  SVA με  την  μέθοδο  της 

στρατηγικής σκέψης (strategic thinking), δεδομένου του γεγονότος ότι διαφορετικά 

τμήματα της  επιχείρησης ασχολούνται  με τις  εκάστοτε  αποφάσεις  τους χωρίς  να 

υπάρχει επικοινωνία μεταξύ τους.

Θα  πρέπει,  λοιπόν,  οι  μάνατζερς  να  βρουν  τρόπους  να  ξεπεράσουν  τα 

υπάρχοντα προβλήματα στοχεύοντας στην επιτυχή εφαρμογή της SVA, όπως έχουν 

καταφέρει πολλές επιχειρήσεις.

4.5 Απόδοση του Επενδυμένου κεφαλαίου (Return on Invested Capital – ROIC) 

4.5.1 Γενικά

H Απόδοση  του  Επενδυμένου  Κεφαλαίου  (ROIC)  έγινε  γνωστή  από  την 

επιχείρηση McKinsey & Co. Η μέθοδος ROIC είναι ο βασικός οικονομικός οδηγός 

αξίας.  Η  μέθοδος  αυτή  είναι  ο  λόγος  των  καθαρών  λειτουργικών  κερδών  μετά 

φόρων (NOPAT) προς το επενδυμένο κεφάλαιο (Copeland, Koller, & Murrin 2000). 

Το  επενδυμένο  κεφάλαιο  είναι  το  ποσό  που  επενδύεται  στις  λειτουργίες  της 

επιχείρησης.  Υπολογίζεται ως το άθροισμα του λειτουργικού κεφαλαίου κίνησης, 

των καθαρών πάγιων ενεργητικών, και άλλων καθαρών στοιχείων του ενεργητικού. 

Το επενδυμένο κεφάλαιο μετρά πόσο κεφάλαιο μια επιχείρηση έχει επενδύσει στις 

εργασίες της. Αν και υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι μέτρησής του, γενικά, 

υπολογίζεται ως εξής:

Επενδυμένο Κεφάλαιο = (συνολικά στοιχεία ενεργητικού - μετρητά) - (τρέχοντα 

στοιχεία του παθητικού χωρίς τόκους)

Η γενική εξίσωση για ROIC είναι η ακόλουθη: 
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ROIC = Capital Total
IncomeΝet Dividents−

Το  συνολικό  κεφάλαιο  (Total Capital)  περιλαμβάνει  το  μακροπρόθεσμο 

χρέος  και  τις  κοινές  και  προτιμημένες  μετοχές.  Επειδή  μερικές  επιχειρήσεις 

λαμβάνουν εισόδημα από άλλες πηγές ή έχουν άλλα συγκρουόμενα στοιχεία στο 

καθαρό  εισόδημά  τους,  τα  καθαρά  λειτουργικά  κέρδη  μετά  φόρων  μπορεί  να 

χρησιμοποιηθούν  στον  αριθμητή  (NOPAT).  Εναλλακτικά,  η  μέθοδος  ROIC 

υπολογίζεται ως εξής: 

ROIC = 
CAPITAL
NOPAT

Η μέθοδος ROIC λαμβάνει υπόψη τα συστατικά που οδηγούν την αξία στο 

μοντέλο της EVA. Στην πραγματικότητα, αναδιοργανώνει και αναλύει τις λογιστικές 

δηλώσεις  στα  επιμέρους  στοιχεία  τους  για  να  αποκτήσει  μεγαλύτερη  αναλυτική 

επίγνωση πριν από τον υπολογισμό. Επιπλέον, η αξία της επιχείρησης δεν μπορεί να 

δημιουργηθεί εάν το ROIC δεν υπερβαίνει το κόστος κεφαλαίου με την πάροδο του 

χρόνου (Frykman & Tolleryd 2003). Κατά συνέπεια, η απόδοση του επενδυμένου 

κεφαλαίου  καθοδηγεί  την  αξία  της  επιχείρησης,  στην  οποία  επενδύοντας  σε 

προγράμματα / δραστηριότητες που παράγουν ένα ROIC μεγαλύτερο από το WACC 

θα μπορούσαν ενδεχομένως να δημιουργήσουν αξία για μια επιχείρηση.

Η μέθοδος ROIC υπολογίζεται πάντα ως ποσοστό. Το επενδυμένο κεφάλαιο 

μπορεί να είναι στα κτήρια, τα προγράμματα, τα μηχανήματα, άλλες επιχειρήσεις 

κ.λπ. 

Η απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου δείχνει πόσο καλά μια επιχείρηση 

χρησιμοποιεί τα χρήματά της για να παραγάγει αποδόσεις. Η σύγκριση του ROIC 
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μιας  επιχείρησης  (ή  ενός  επιμέρους  αυτόνομου  τμήματός  της)  με  το  κόστος 

κεφαλαίου  της  WACC (ή  το  τμηματικό  κόστος  κεφαλαίου)  αποκαλύπτει  εάν  το 

επενδυμένο κεφάλαιο χρησιμοποιήθηκε αποτελεσματικά.

Χωρίς το WACC, το ROIC δεν είναι πολύ χρήσιμο, δεδομένου ότι το WACC 

αντιπροσωπεύει το ελάχιστο ποσοστό απόδοσης (που ρυθμίζεται για τον κίνδυνο) 

που  πρέπει  να  κερδίσει  μια  επιχείρηση  για  να  δημιουργήσει  την  αξία  για  τους 

μετόχους.  Όταν  το  ROIC  είναι  μεγαλύτερο  από  το  WACC,  σημαίνει  ότι  η 

επιχείρηση  δημιουργεί  αξία,  ειδάλλως  καταστρέφει  αξία.  Η διαφορά μεταξύ  του 

ROIC και του WACC καλείται ROIC – WACC spread και εκφράζεται ως ποσοστό.

Για να κρίνει  κανείς  μια επένδυση,  θα μπορούσε μόνο να υποβάλει  τρεις 

ερωτήσεις:

 Τι είδους αποδόσεις μπορώ να αναμένω συντηρητικά;

 Πόσο πρέπει να επενδύσω για να πάρω αυτές τις αποδόσεις;

 Και για πόσο καιρό μπορώ να παίρνω αυτές τις αποδόσεις;

Με άλλα λόγια, θέλει να ξέρει την απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου και 

πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτό το ROIC.

Κατά  γενική  ομολογία,  οι  επιχειρήσεις  με  υψηλότερο  ROIC  είναι 

περισσότερο πολυτιμότερες. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε, εντούτοις, ότι δεν 

είναι μόνο το επίπεδο του ROIC που έχει  σημασία,  αλλά και  η τάση του.  Ένας 

φθίνον ROIC μπορεί  να είναι  ένας προηγμένος δείκτης που σηματοδοτεί ότι  μια 

επιχείρηση αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω του ανταγωνισμού. Από την άλλη, ένας 

αυξανόμενος ROIC μπορεί να δείξει ότι μια επιχείρηση ξεπερνά τους ανταγωνιστές 

της ή ότι  είναι αποδοτικότερη στην ανάπτυξη του κεφαλαίου. Γενικά, η μέθοδος 

ROIC  είναι  ένα  πολύτιμο  εργαλείο  για  την  αξιολόγηση  της  ποιότητας  μιας 

επιχείρησης και των επιμέρους αυτόνομων μονάδων της. 

Τέλος,  όπως  όλες  οι  προηγούμενες  μέθοδοι,  έτσι  και  αυτή  θα  πρέπει  να 

χρησιμοποιείται  σε  μακροπρόθεσμο ορίζοντα.  Ακόμα και  η  διαφορά μεταξύ  του 
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ROIC και του  WACC (ROIC – WACC  spread) μπορεί να είναι ένα ακατάλληλο 

μέτρο αν χρησιμοποιείται βραχυπρόθεσμα γιατί ενθαρρύνει την υποεπένδυση.

4.5.2 Κριτική της Απόδοσης του Επενδυμένου Κεφαλαίου (ROIC)

Το πλεονέκτημα της χρήσης της απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου είναι 

ότι είναι αυστηρότερο από την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων από μια θεωρητική 

προοπτική. Το ROIC δεν διαστρεβλώνεται από την μόχλευση μιας επιχείρησης και 

δεδομένου  ότι  υπολογίζεται  χρησιμοποιώντας  το  ρυθμισμένο  εισόδημα  και  τα 

ρυθμισμένα ίδια  κεφάλαια,  δεν έχει  τα προβλήματα των μη επαναλαμβανόμενων 

δαπανών και των διαστρεβλώσεων της επένδυσης.

Η μέθοδος ROIC υποστηρίζεται από πολλούς οικονομικούς αναλυτές λόγω 

της βασικής της έννοιας ότι δημιουργείται αξία όταν η απόδοση του επενδυμένου 

κεφαλαίου υπερβαίνει το σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου. Παραδείγματος χάριν, 

σύμφωνα με τους Koller, T., Goedhart, M., Wessells, D. στο άρθρο τους «Valuation 

Measuring and Managing the Value of Companies», «Υπάρχουν δύο βασικοί οδηγοί 

της  ταμειακής  ροής  που  οδηγούν  τελικά  την  αξία:  το  ποσοστό  στο  οποίο  η 

επιχείρηση μπορεί  να  αυξήσει  τα  εισοδήματα και  τα  κέρδη,  και  η  απόδοσή του 

επενδυμένου κεφαλαίου της σχετικά με το κόστος του κεφαλαίου.» Η Exxon Mobil 

περιγράφει την απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου ως εξής: «Η επιχείρηση έχει 

εφαρμόσει με συνέπεια τον καθορισμό του ROIC της για πολλά έτη και τον θεωρεί 

το  καλύτερο  μέτρο  της  ιστορικής  παραγωγικότητας  κεφαλαίου  στον 

μακροπρόθεσμο, υψηλής έντασης κεφαλαίου κλάδου μας και για την αξιολόγηση 

της διοικητική επίδοσης και για να αποδείξει στους μετόχους ότι το κεφάλαιο έχει 

χρησιμοποιηθεί σοφά σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.» 

Η ομορφιά της μεθόδου ROIC είναι ότι ο καθένας μπορεί να διενεργήσει 

οποιεσδήποτε προσαρμογές είναι απαραίτητες. Παραδείγματος χάριν, εάν κάποιος 

πιστεύει  ότι  η  επιχείρησή  του  έχει  πολλά  μετρητά  στα  βιβλία  της  που  δεν 

χρησιμοποιούνται για λειτουργικούς σκοπούς,  μπορεί να αφαιρέσει αυτά τα «μη-

λειτουργικά μετρητά» από τα συνολικά στοιχεία του ενεργητικού. 
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Ένα ακόμα πλεονέκτημα του ROIC είναι η διαθεσιμότητα των δεδομένων 

του κόστους κεφαλαίου. Στη συγχώνευση Exelon/PSEG και στην Constellation/FPL, 

διάφορες  τράπεζες  επενδύσεων  υπολόγισαν  άμεσα  το  σταθμικό  μέσο  κόστος 

κεφαλαίου.

Τα μειονεκτήματα της χρησιμοποίησης της απόδοσης της επένδυσης (ROI) 

περιλαμβάνουν προβλήματα με τις συγκρίσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και με τον 

υπολογισμό των ποσοστών απόδοσης.  Σε  αντίθεση,  η  απόδοση του επενδυμένου 

κεφαλαίου δεν μπορεί να συγκριθεί εύκολα με τις αποδόσεις που χορηγούνται σε 

ρυθμισμένες διενέργειες. Αντίθετα από τον ROE που αναφέρεται στη γραμμή αξίας, 

ένας συνεχής και έγκυρος υπολογισμός του ROIC δεν αναφέρεται γενικά από τους 

οικονομικούς  αναλυτές.  Η  μέθοδος  ROIC έχει  τα  παρόμοια  προβλήματα  με  την 

απόδοση  των  ιδίων  κεφαλαίων  δεδομένου  ότι  δεν  μπορεί  να  ερμηνευθεί  ως 

οικονομική απόδοση.

Ένα μειονέκτημα του ROIC είναι ότι δεν λέει τίποτα για το πού παράγεται η 

απόδοση.  Παραδείγματος  χάριν,  δεν  διευκρινίζει  εάν  είναι  από  τις  συνεχείς 

λειτουργίες ή από ένα γεγονός της στιγμής, όπως ένα κέρδος από συναλλαγές ξένου 

νομίσματος. 

Τέλος,  ένα  ακόμα  μειονέκτημα  του  ROIC  είναι  ότι  δεν  ενσωματώνει  το 

μέγεθος  και  την  σπουδαιότητα  της  αξίας  που  δημιουργείται,  κι  έτσι  μια  μικρή 

επιχείρηση ή ένα αυτόνομο τμήμα με ROIC 30% είναι πιο επιτυχημένο από μια 

μεγάλη επιχείρηση με 20% απόδοση.

4.6 Κριτική των Σύγχρονων Μεθόδων Μέτρησης των Αυτόνομων Μονάδων

Η παραδοσιακή λογιστική και οι χρηματοοικονομικές λειτουργίες πρέπει να 

ξοδέψουν πολύ περισσότερο χρόνο στην πραγματική οικονομική διοίκηση.  Αυτό 

μπορεί  να  περιλαμβάνει  πολλά  πράγματα  που  οδηγούνται  από  την  αξία. 

Παραδείγματος χάριν, η χρησιμοποίηση ενός νέου πρότυπου προγράμματος λήψης 

αποφάσεων  για  τις  αποφάσεις  επενδύσεων  κεφαλαίου  μπορεί  να  βοηθήσει  να 

εξασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις καταλήγουν στην δημιουργία αξίας.
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Η χρηματοοικονομική λειτουργία πρέπει να προετοιμαστεί για να ανοίξει το 

δρόμο στην δημιουργία αξίας με να γίνει στρατηγικό κέντρο στο πώς να αυξήσει τις 

τιμές. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην Διοίκηση βασισμένη στην αξία (Value Based 

Management – VBM), ένα επίσημο πρόγραμμα για την διοίκηση της επιχείρησης σε 

όρους οικονομικής επίδοσης, όπως αναλύσαμε στην αρχή.

Όπως και στις παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης, έτσι και στις σύγχρονες 

επικρατεί σύγχυση σχετικά με την αξιοπιστία των διαφόρων μεθόδων μέτρησης της 

αξίας των επιμέρους αυτόνομων επιχειρηματικών μονάδων. Όλες αυτές οι μέθοδοι 

έχουν τα θετικά και τα αρνητικά τους στοιχεία. Δεν υπάρχει κάποια από αυτές που 

να υπερτερεί σε σχέση με τις υπόλοιπες.

Το  βέβαιο  είναι  ότι  οι  μέθοδοι  αυτές  ξεπερνούν  τις  αδυναμίες  που 

αντιμετώπιζε η παραδοσιακή προσέγγιση, λόγω του ότι  βασιζόταν στο λογιστικό 

κέρδος. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αφού οι μέθοδοι που είναι βασισμένοι 

στην αξία είναι ένας σχετικά νέος τομέας, έρχονται ακόμα νέα συμπεράσματα και 

ιδέες. Επίσης, δεδομένου ότι αυτό είναι ένας εξελισσόμενος τομέας είναι σημαντικό 

για όλες τις οργανώσεις να μην δώσουν ολόκληρη την έμφασή τους σε ένα σύστημα 

μέτρησης.  Η  συνετότερη  προσέγγιση  στη  μέτρηση  της  αξίας  (όπως  το 

προϋπολογισμένο  κεφάλαιο)  είναι  να  χρησιμοποιηθεί  ένας  συνδυασμός  μεθόδων 

κατά αξιολόγηση της δημιουργίας αξίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Κόστος Κεφαλαίου ενός Αυτόνομου Τμήματος μιας Επιχείρησης

5.1 Γενικά 

Η  εκτίμηση  του  κόστους  κεφαλαίου  είναι,  χωρίς  αμφιβολία,  εξαιρετικής 

σημασίας για όλες τις επιχειρήσεις. Είναι ο κατάλληλος συντελεστής προεξόφλησης 

για σκοπούς προϋπολογισμού κεφαλαίου.  Επίσης,  παίζει  ρόλο-κλειδί  στο πλαίσιο 

του δείκτη EVA και άλλων κατά την αξιολόγηση της επίδοσης της επιχείρησης και 

των επιμέρους αυτόνομων μονάδων της.

Λάθη στην εκτίμησή του μπορούν να οδηγήσουν σε χαμένες ευκαιρίες για 

την αύξηση της του πλούτου των μετόχων ή για την αποδοχή κάποιων επενδυτικών 

έργων  που  δεν  δίνουν  απόδοση  ανάλογη  του  επιπέδου  κινδύνου  τους.  Αν  μια 

επιχείρηση ή ένα αυτόνομο τμήμα της επιλέγουν πολύ υψηλό κόστος κεφαλαίου, 

τότε επενδύουν λιγότερο. Επιπλέον, θα βλέπει βραχυπρόθεσμα και θα επιλέγει έργα 

με γρήγορες εξοφλήσεις και όχι άλλα των οποίων η αξία θα φανεί σε βάθος χρόνου.

Είδαμε παραπάνω πώς υπολογίζεται η αξία στα επιμέρους αυτόνομα τμήματα 

μιας επιχείρησης. Το θέμα τώρα είναι πώς υπολογίζεται το κόστος κεφαλαίου των 

τμημάτων  αυτών.  Το  κόστος  κεφαλαίου  ανά  αυτόνομο  τμήμα  αναλύθηκε  από 

πολλούς, μεταξύ των οποίων από τους  Hamada,  Gordon και  Halpern,  Bower και 

Jenks, Brigham, Van Horne και Weston και Lee.

Όπως προαναφέραμε,  η  επιχείρηση αντιμετωπίζεται  ως ένα χαρτοφυλάκιο 

αυτόνομων μονάδων,  με καθένα από αυτά τα τμήματα να έχει  δικό του επίπεδο 

κινδύνου.  Αυτό  σημαίνει  ότι  κάθε  αυτόνομη  μονάδα  έχει  το  δικό  της  κόστος 

κεφαλαίου. Έτσι, το συνολικό κόστος μιας επιχείρησης με πολλά αυτόνομα τμήματα 

είναι  ο  σταθμικός  μέσος  όρος  του  κόστους  κεφαλαίου  των  τμημάτων  που  την 

αποτελούν.

Για  τον  υπολογισμό  αυτό  χρειάζεται,  λοιπόν,  πρώτα  να  καθορίσουμε  το 

σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου κάθε τμήματος.
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WACC = % Ξένων Κεφαλαίων x Κόστος των Ξένων Κεφαλαίων + % Ιδίων 

Κεφαλαίων x Κόστος των Ιδίων Κεφαλαίων

Επομένως, για να το υπολογίσουμε αυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε:

 Την κεφαλαιακή δομή του κάθε αυτόνομου τμήματος

 Το κόστος των ξένων κεφαλαίων κάθε αυτόνομου τμήματος

 Το κόστος των ιδίων κεφαλαίων κάθε αυτόνομου τμήματος

Όλα αυτά θα τα εξετάσουμε αναλυτικά ακριβώς παρακάτω.

5.2 Η Κεφαλαιακή Δομή ενός Αυτόνομου Τμήματος μιας Επιχείρησης

Συνηθίζεται  να  αποδεχόμαστε  ότι  η  κεφαλαιακή  δομή  κάθε  αυτόνομης 

μονάδας είναι η ίδια με αυτή ολόκληρης της επιχείρησης. Θεωρητικά, όμως, αυτή η 

υπόθεση  είναι  λανθασμένη.  Αυτό  ισχύει  γιατί  τα  τμήματα,  όπως  είπαμε,  έχουν 

διαφορετικά επίπεδα κινδύνου,  άρα και  διαφορετικό αντίκτυπο στην κεφαλαιακή 

δομή της επιχείρησης ως σύνολο.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι σε κάποιες εμπειρικές μελέτες χρησιμοποιήθηκε η 

υπόθεση ότι για κάθε επιχείρηση υπάρχει ένα ιδανικό επίπεδο δανεισμού και ότι όλα 

τα επιμέρους αυτόνομα τμήματα λειτουργούν σε αυτό το επίπεδο.

5.3  Το  Κόστος  των  Ξένων  Κεφαλαίων  ενός  Αυτόνομου  Τμήματος  μιας 

Επιχείρησης

To κόστος των ξένων κεφαλαίων αποτελεί ουσιαστικά την απόδοση για την 

οποία οι τράπεζες είναι διατεθειμένες να δανείσουν στην επιχείρηση μια επιπλέον 

χρηματική μονάδα.
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Πολλές φορές, το WACC διαφέρει από SBU σε SBU εξαιτίας των διαφορών 

στο επιχειρηματικό ρίσκο και στα περιθώρια δανεισμού. Τα περιθώρια δανεισμού 

μιας  αυτόνομης επιχειρηματικής  μονάδας  εξαρτώνται  από διάφορους  παράγοντες 

όπως η συμπεριφορά των ταμειακών ροών ενός αυτόνομου τμήματος, η αστάθεια 

των  πωλήσεών  του,  η  κερδοφορία  του,  οι  χρηματοοικονομικής  πρακτικές  του 

κλάδου του (π.χ. το μέγεθος της πίστωσης των προμηθευτών), η εμπορευσιμότητα 

των  στοιχείων  του  ενεργητικού  του  και  οι  ανάγκες  του  για  την  στρατηγική 

διατήρηση του δανεισμού του. 

Συνήθως το κόστος των ξένων κεφαλαίων των αυτόνομων τμημάτων είναι 

ίσο με το κόστος των ξένων κεφαλαίων της επιχείρησης συνολικά. Κανονικά, όμως, 

πρέπει να γίνονται κάποιες προσαρμογές στο κόστος δανεισμού ενός τμήματος που 

έχει  σημαντικά  διαφορετικό  (μικρότερο  ή  μεγαλύτερο)  κίνδυνο  από  όλη  την 

επιχείρηση. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου κάθε 

τέτοιου τμήματος και ίσως είναι σχετικά υποκειμενικές, λόγω της δυσκολίας στον 

υπολογισμό του συστηματικού κινδύνου (beta) των ξένων κεφαλαίων.

5.4  Το  Κόστος  των  Ιδίων  Κεφαλαίων  ενός  Αυτόνομου  Τμήματος  μιας 

Επιχείρησης

5.4.1 Γενικά

Αυτό το κομμάτι είναι το δυσκολότερο στον υπολογισμό. Ο υπολογισμός του 

κόστους των ιδίων κεφαλαίων γίνεται με βάση το Υπόδειγμα του CAPM.

Ke = Rf + b(Ri-Rf)

όπου,

Ke: το κόστος των ιδίων κεφαλαίων

Rf: το ακίνδυνο επιτόκιο
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b: ο συστηματικός κίνδυνος

Ri - Rf: το πριμ κινδύνου

Κυρίαρχο  στοιχείο  σ’  αυτό  το  υπόδειγμα  αποτελεί  ο  υπολογισμός  του 

συστηματικού κινδύνου (beta). Αξίζει να επισημάνουμε ότι οι διάφορες μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται  στην  βιβλιογραφία  προσπαθούν  να  εκτιμήσουν  το  «μη 

παρατηρούμενο»  (unobservable)  κόστος  των  ιδίων  κεφαλαίων  του  αυτόνομου 

τμήματος.  Υπάρχουν  τρεις  σχολές  σκέψης  σχετικά  με  την  εκτίμηση  του 

συστηματικού κινδύνου ελλείψει πρόσβασης σε αγοραίες τιμές, οι εξής:

1. Η Αναλυτική ή Λογιστική προσέγγιση (the Analytical or Accounting-

Based approach)

2. Η Αναλογική προσέγγιση (the Analogous approach)

3. Η Συνδετική προσέγγιση (the Spanning approach)

5.4.2 Η Αναλυτική ή Λογιστική προσέγγιση (the Analytical or Accounting-Based 

approach)

Η  αναλυτική  προσέγγιση  περιλαμβάνει  την  ενασχόληση  με  έσοδα, 

περιθώρια, εμπορευσιμότητα των περιουσιακών στοιχείων και άλλα λειτουργικά και 

δομικά χαρακτηριστικά. Τα δεδομένα είτε είναι ιστορικά είτε αναπτύσσονται από 

προσομοίωση και  συνδέονται  με τις  εκτιμήσεις  της αγοράς για  τον  συστηματικό 

κίνδυνο και τα περιθώρια δανεισμού μέσω συνδετικών μηχανισμών. 

Για παράδειγμα, οι Gordon και Halpern εκτίμησαν τον συστηματικό κίνδυνο 

ενός αυτόνομου τμήματος υποθέτοντας ότι ο «μη-παρατηρούμενος» (unobservable) 

συστηματικός  κίνδυνος  (beta)  αυτού  του  τμήματος  συσχετιζόταν  πολύ  με  τον 

συντελεστή της κλίσης από μια παλινδρόμηση (slope coefficient from a regression) 

των μεταβολών στις αποδοχές των επιμέρους αυτόνομων τμημάτων σε μεταβολές 

στα συνολικά εταιρικά κέρδη των Η.Π.Α. 
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Η  αναλυτική  προσέγγιση  αναζητά  την  ανάπτυξη  σχέσης  μεταξύ  των 

λογιστικών  και  των  αγοραίων  μέτρων  κινδύνου.  Αν  παρατηρηθεί  μια  σταθερή 

σχέση, τα λογιστικά δεδομένα ενός επιμέρους αυτόνομου τμήματος μιας επιχείρησης 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκτιμήσουν τον αγοραίο κίνδυνο αυτού του 

αυτόνομου τμήματος μέσα από τεστ για συσχέτιση και γραμμικές παλινδρομήσεις. 

Ωστόσο, παρόλο που υπάρχει θεωρητικό υπόβαθρο για την αναλυτική προσέγγιση, 

δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι σχέσεις μεταξύ λογιστικής και αγοράς είναι σταθερές. 

Με άλλα λόγια, τα αντιφατικά αποτελέσματα των εμπειρικών μελετών δείχνουν ότι 

οι λογιστικές αποδόσεις δεν δικαιολογούν τον αγοραίο κίνδυνο.

5.4.3 Η Αναλογική προσέγγιση (the Analogous approach)

5.4.3.1 Γενικά

Η αναλογική προσέγγιση προσπαθεί  να  εντοπίσει  επιχειρήσεις  εισηγμένες 

στο χρηματιστήριο οι οποίες έχουν το ίδιο επίπεδο εργασίας όπως ένα αυτόνομο 

τμήμα. Η προσέγγιση αυτή διαφέρει με την αναλυτική στο γεγονός ότι η αναλογική 

χρησιμοποιεί  τα  δεδομένα  της  αγοράς  ως  μέτρο  κινδύνου,  ενώ  η  αναλυτική 

προσέγγιση  προσπαθεί  να  εκτιμήσει  τον  κίνδυνο  μέσα  από  συσχετισμούς  με 

λογιστικά  δεδομένα.  Υπάρχουν  διάφορες  μέθοδοι  που  περιλαμβάνονται  στην 

αναλογική προσέγγιση, οι σημαντικότερες εκ των οποίων είναι:

 Η μέθοδος μονοτμηματικών επιχειρήσεων (pure-play approach)

 Η  μέθοδος  του  μαθηματικού  προγραμματισμού  (mathematical 

programming approach)

 Η  μέθοδος  της  «ολοκληρωμένης  πληροφόρησης»  (full-information 

approach)

 Ο απευθείας υπολογισμός του κόστους κεφαλαίου για ένα αυτόνομο 

τμήμα

Παρακάτω αναλύονται αυτές οι μέθοδοι συνοπτικά και περιεκτικά.
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5.4.3.2 Η μέθοδος μονοτμηματικών επιχειρήσεων (pure-play approach)

Σύμφωνα  με  αυτή  την  μέθοδο,  το  κόστος  των  ιδίων  κεφαλαίων  ενός 

αυτόνομου τμήματος  μιας επιχείρησης με πολλά τέτοια τμήματα είναι  ίσο με το 

κόστος  των  ιδίων  κεφαλαίων  μιας  επιχείρησης  που  ταυτίζεται  ολόκληρη  με  το 

αντικείμενο  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  του  αυτόνομου  τμήματος, 

προσαρμοσμένο για την ενδεχόμενη υπάρχουσα διαφορά στην χρηματοοικονομική 

μόχλευση. Η βασική παραδοχή είναι ότι ο συστηματικός κίνδυνος και η κεφαλαιακή 

δομή  της  μονοτμηματικής  επιχείρησης  είναι  ίδια  με  αυτά  του  εξεταζόμενου 

αυτόνομου τμήματος. Η προσέγγιση αυτή αναπτύχθηκε πρώτη φορά από τους Van 

Horne και Brigham και έγινε δημοφιλής από τους Fuller και Kerr.

Η  μέθοδος  αυτή  ακολουθεί  τα  παρακάτω  βήματα  για  την  εκτίμηση  του 

συστηματικού κινδύνου (beta):

1. Εντοπίζονται οι μονοτμηματικές επιχειρήσεις, των οποίων οι μετοχές 

αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο, αφού τα 

αυτόνομα τμήματα δεν μπορούν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο. Οι 

επιχειρήσεις  αυτές  θα  πρέπει  να  έχουν  το  ίδιο  επιχειρηματικό 

αντικείμενο  και  τα  ίδια  λειτουργικά  χαρακτηριστικά  με  το 

συγκεκριμένο αυτόνομο τμήμα που μας ενδιαφέρει. Φυσικά όλη αυτή 

η διαδικασία γίνεται κατά προσέγγιση, γιατί δεν γίνεται να βρεθεί μια 

μονοτμηματική  επιχείρηση  ταυτόσημη  με  το  αυτόνομο  τμήμα  που 

εξετάζουμε.

2. Εκτιμάται  ο  συστηματικός  κίνδυνος  (beta)  των  διαφόρων 

μονοτμηματικών  επιχειρήσεων.  Αρχικά  υποθέτουμε  ότι  το  υπό 

εξέταση αυτόνομο τμήμα και οι μονοτμηματικές επιχειρήσεις έχουν 

την ίδια περίπου κεφαλαιακή δομή. Χρησιμοποιούμε, λοιπόν, τα beta 

αυτά για να εκτιμήσουμε τον συστηματικό κίνδυνο του εξεταζόμενου 

αυτόνομου τμήματος. Η εκτίμηση γίνεται είτε παίρνοντας τον μέσο 

όρο αυτών είτε παίρνοντας την διάμεσο ή την επικρατέστερη τιμή.
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3. Τέλος,  χρησιμοποιώντας  το  CAPM,  παίρνουμε  μια  εκτίμηση  του 

κόστους  των  ιδίων  κεφαλαίων  του  συγκεκριμένου  αυτόνομου 

τμήματος.

Οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ του υπό εξέταση αυτόνομου τμήματος και 

των μονοτμηματικών επιχειρήσεων όσον αφορά τον συστηματικό κίνδυνο και την 

κεφαλαιακή δομή, μπορούν να διαστρεβλώσουν τα αποτελέσματά μας. Έτσι, χάνει 

την αξιοπιστία της η μέθοδος αυτή. Γι’ αυτό είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται 

ένας  κατάλληλα  σταθμισμένος  μέσος  όρος  των  συστηματικών  κινδύνων  των 

μονοτμηματικών  επιχειρήσεων  που  αφορούν  το  αυτόνομο  τμήμα  μας.  Οι 

συντελεστές στάθμισης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι ο λόγος των ιδίων 

κεφαλαίων  του  αυτόνομου  τμήματος  προς  το  σύνολο  των  ιδίων  κεφαλαίων  της 

πολυτμηματικής  επιχείρησης ή  ο  λόγος  των πωλήσεων του αυτόνομου τμήματος 

προς τις συνολικές πωλήσεις της πολυτμηματικής επιχείρησης.

Οι Russell J.  Fuller και Halbert S.  Kerr ήταν οι πρώτοι που επιχείρησαν να 

αξιολογήσουν  αυτή  την  μέθοδο.  Κατά  την  εκτίμηση  του  τμηματικού  κόστους 

κεφαλαίου από το κόστος κεφαλαίου μονοτμηματικών επιχειρήσεων, οι  Fuller και 

Kerr αναγνωρίζουν  ότι  το  εξεταζόμενο  αυτόνομο  τμήμα  και  η  μονοτμηματική 

επιχείρηση δεν μπορούν να έχουν την ίδια κεφαλαιακή δομή. Για να ξεπεράσουν 

αυτή  την  διαφορά,  οι  Fuller και  Kerr χρησιμοποιούν  μια  μεθοδολογία  που 

προτάθηκε αρχικά από τον Hamada. O Hamada, ενσωματώνοντας τις προτάσεις των 

Modigliani –  Miller με  το  CAPM,  έδειξε  την  ακριβή  σχέση  μεταξύ  των 

αναμενόμενων αποδόσεων των μοχλευμένων και μη-μοχλευμένων ιδίων κεφαλαίων. 

Οι Fuller και Kerr χρησιμοποίησαν την σχέση αυτή του Hamada για να πάρουν το 

τμηματικό  κόστος  κεφαλαίου  από  το  κόστος  κεφαλαίου  των  μονοτμηματικών 

επιχειρήσεων.

Η προσέγγισή τους έχει δύο βήματα:

1. Απομόχλευση  του  συστηματικού  κινδύνου  της  μονοτμηματικής 

επιχείρησης.
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2. Επαναμόχλευση  του  συστηματικού  κινδύνου  ανάλογα  με  την 

κατάλληλη  κεφαλαιακή  δομή  και  τον  συντελεστή  φορολογίας  της 

πολυτμηματικής επιχείρησης.

Οι Fuller και Kerr κατέληξαν, λοιπόν, στα ακόλουθα συμπεράσματα για την 

εκτίμηση του σταθμικού μέσου κόστους κεφαλαίου μιας αυτόνομης μονάδας:

 Για την εκτίμηση του συστηματικού κινδύνου (beta) του αυτόνομου 

τμήματος που εξετάζεται και κατά συνέπεια για τον υπολογισμό του 

κόστους  των  ιδίων  κεφαλαίων  συνιστούν  την  χρησιμοποίηση  του 

συστηματικού κινδύνου μιας μονοτμηματικής επιχείρησης και για τον 

υπολογισμό  του  κόστους  των  ξένων  κεφαλαίων  του  αυτόνομου 

τμήματος  συνιστούν  την  χρησιμοποίηση  του  εταιρικού  κόστους 

ξένων κεφαλαίων.

 Επίσης, συνιστούν την χρησιμοποίηση ενός εσωτερικά προκύπτοντος 

δείκτη-στόχου ξένων κεφαλαίων ως δείκτη δανειακών κεφαλαίων του 

αυτόνομου τμήματος.

Οι  Thomas E.  Conine,  Jr και  Maurry Tamarkin αργότερα κατέληξαν στο 

συμπέρασμα  ότι,  κατά  την  εφαρμογή  αυτής  της  μεθόδου,  είναι  χρήσιμη  η 

προσαρμογή  των  συστηματικών  κινδύνων  (beta)  εξαιτίας  των  διαφορετικών 

κεφαλαιακών δομών των εξεταζόμενων επιχειρήσεων.

5.4.3.3 Η μέθοδος του μαθηματικού προγραμματισμού

Η  προηγούμενη  μέθοδος  είναι  δύσκολη  στην  εφαρμογή  της,  γιατί,  όπως 

είπαμε, είναι δύσκολο να βρεθούν μονοτμηματικές επιχειρήσεις με χαρακτηριστικά 

που  να  ταιριάζουν  στο  εκάστοτε  αυτόνομο  τμήμα  που  εξετάζεται.  Γι’  αυτό 

προτείνεται μια άλλη μέθοδος που βασίζεται στον μαθηματικό προγραμματισμό για 

την επίλυση αυτού του προβλήματος.

Η βασική  παραδοχή αυτής  της  μεθόδου  είναι  ότι  η  επιχείρηση είναι  ένα 

χαρτοφυλάκιο  έργων  (projects)  ή  τμημάτων.  Κατά  συνέπεια,  ο  συστηματικός 
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κίνδυνος  (beta)  μιας  επιχείρησης  είναι  ο  σταθμικός  μέσος  των  συστηματικών 

κινδύνων των επιμέρους αυτόνομων τμημάτων, με συντελεστές στάθμισης το ύψος 

των πωλήσεων  του  αυτόνομου  τμήματος  που  μας  ενδιαφέρει  προς  το  ύψος  των 

πωλήσεων ολόκληρης της επιχείρησης.

Για να γίνει πιο κατανοητή η συγκεκριμένη μέθοδος, θα διατυπώσουμε ένα 

υποθετικό παράδειγμα. Έστω μια επιχείρηση  J η οποία δραστηριοποιείται σε τρεις 

κλάδους, στον 1, 2 και 3. Η επιχείρηση αυτή αξιολογεί ένα επενδυτικό έργο στον 

κλάδο 1 και το πρόβλημα είναι η εκτίμηση του συστηματικού κινδύνου του κλάδου 

αυτού για να μπορούμε να εξάγουμε μια απαιτούμενη απόδοση για την επένδυση. 

Υποθέτουμε  ότι  δεν  υπάρχουν  κατάλληλες  μονοτμηματικές  επιχειρήσεις  που  να 

δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον κλάδο 1. Υπάρχει όμως η επιχείρηση k που 

δραστηριοποιείται  στους  κλάδους  1,  2,  3  και  4  καθώς  και  η  επιχείρηση  m που 

δραστηριοποιείται στους κλάδους 1, 2, 3 και 5. Οι συστηματικοί κίνδυνοι των τριών 

επιχειρήσεων δίνονται από τις παρακάτω εξισώσεις:

βJ = w1Jβ1 + w2Jβ2 + w3Jβ3

βk = w1kβ1 + w2kβ2 + w3kβ3 + w4kβ4

βm = w1mβ1 + w2mβ2 + w3mβ3 + w5mβ5

Υποθέτουμε ότι αυτές οι επιχειρήσεις είναι οι μόνες που δραστηριοποιούνται 

στον  κλάδο  1  και  είναι  εισηγμένες  στο  χρηματιστήριο.  Επιπλέον,  θεωρούμε 

γνωστούς τους συστηματικούς κινδύνους των επιχειρήσεων και τους συντελεστές 

στάθμισης (που βασίζονται στις σχετικές πωλήσεις σε κάθε κλάδο). Το παραπάνω 

σύστημα δεν  έχει  μοναδική λύση,  γιατί  ο  αριθμός  των αγνώστων συστηματικών 

κινδύνων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των εξισώσεων.

Οι Boquist & Moore προτείνουν να διαμορφώσουμε το παραπάνω σύστημα 

εξισώσεων ως ένα πρόβλημα Προγραμματισμού Στόχων (Goal Programming):

Ελαχιστοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης:

Ζ = dJ
- + dJ

+ + dk
- + dk

+ + dm
- + dm

+
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Υπό τους περιορισμούς:

βJ = w1Jβ1 + w2Jβ2 + w3Jβ3

βk = w1kβ1 + w2kβ2 + w3kβ3 + w4kβ4

βm = w1mβ1 + w2mβ2 + w3mβ3 + w5mβ5

όπου οι μη αρνητικές μεταβλητές  d- και  d+ είναι οι χαλαρές (slack) και οι 

πλεονάζουσες (surplus) μεταβλητές του προβλήματος. Μια τέτοια μορφοποίηση του 

προβλήματος δεν επιτρέπει αρνητικές τιμές για τους συστηματικούς κινδύνους των 

αυτόνομων τμημάτων. Αυτό, όμως, δεν είναι σοβαρό πρόβλημα, αφού οι αρνητικοί 

συστηματικοί κίνδυνοι είναι εξαιρετικά σπάνιοι.

Η  μέθοδος  του  μαθηματικού  προγραμματισμού  είναι  πιο  ευέλικτη  στην 

πράξη. Ωστόσο, έχει και αρκετά προβλήματα, σύμφωνα με τους Crum & Bi:

 Υπάρχει η πιθανότητα πολλαπλών λύσεων.

 Εξακολουθεί  να  υφίσταται  το  πρόβλημα  της  απομόχλευσης  και 

επαναμόχλευσης που συναντήσαμε στην προηγούμενη μέθοδο.

 Η μέθοδος αυτή δεν δίνει στατιστικές ιδιότητες για τις εκτιμούμενες 

τιμές των συστηματικών κινδύνων.

 Οι συντελεστές στάθμισης στις εξισώσεις θα έπρεπε να βασίζονται σε 

τιμές της αγοράς ενώ τα λογιστικά μεγέθη που χρησιμοποιούνται ως 

υποκατάστατα,  συχνά  δεν  ανταποκρίνονται  στον  επιθυμητό 

διαχωρισμό των κλάδων.

 Σύμφωνα με τον γραμμικό προγραμματισμό, στην βέλτιστη λύση θα 

βγουν μηδενικοί οι συστηματικοί κίνδυνοι κάποιων κλάδων, κάτι που 

στην πραγματικότητα δεν είναι λογικό.
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Γενικά,  λοιπόν,  η  μέθοδος  του μαθηματικού  προγραμματισμού μπορεί  να 

χρησιμοποιείται,  αλλά με επιφυλάξεις  ως προς την ακρίβεια των αποτελεσμάτων 

της.

5.4.3.4  Η  μέθοδος  της  «ολοκληρωμένης  πληροφόρησης»  (full-information 

approach)

Η μέθοδος αυτή βασίζεται σε προσέγγιση παρόμοια με αυτήν της μεθόδου 

του μαθηματικού προγραμματισμού. Οι Michael C. Ehrhardt και Yatin N. Bhagwat 

σημειώνουν τα ακόλουθα σχετικά με την μέθοδο:

1. Ο συστηματικός κίνδυνος μιας πολυτμηματικής επιχείρησης είναι ίσο 

με:

ΒΕΤΑJ = ∑
=

N

J
iiJw

1

β

όπου 

βi: είναι ο συστηματικός κίνδυνος του τμήματος i

wiJ: είναι το κλάσμα της αγοραίας αξίας της επιχείρησης

2. Ο συστηματικός κίνδυνος ενός αυτόνομου τμήματος καθορίζεται από 

τον  κλάδο  στον  οποίο  δραστηριοποιείται  το  αυτόνομο  τμήμα, 

ανεξάρτητα σε ποια επιχείρηση ανήκει αυτό το τμήμα.

Οι Michael C. Ehrhardt και Yatin N. Bhagwat ανέπτυξαν μια παραλλαγή της 

μεθόδου στην οποία υποθέτουν ότι τα αυτόνομα τμήματα που δραστηριοποιούνται 

στον ίδιο  κλάδο θα έχουν σχεδόν ίδια  κεφαλαιακή δομή.  Εφαρμόζουν γραμμική 

παλινδρόμηση  στην  παραπάνω  εξίσωση  για  να  εκτιμήσουν  τους  συστηματικούς 

κινδύνους των επιμέρους αυτόνομων τμημάτων. Για συντελεστές στάθμισης σ’ αυτή 

την εξίσωση χρησιμοποιούν ποσοστά πωλήσεων.

Οι  Kaplan &  Peterson ανέπτυξαν  μια  ακόμα  παραλλαγή  της  μεθόδου, 

υποθέτοντας  ότι  οι  επιχειρήσεις  υψηλής  κεφαλαιοποίησης  έχουν  συνήθως 
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χαμηλότερους συστηματικούς κινδύνους από αυτές με χαμηλή κεφαλαιοποίηση. Γι’ 

αυτό, υποστηρίζουν ότι η μέθοδος των «μονοτμηματικών» επιχειρήσεων υπερεκτιμά 

τον  συστηματικό  κίνδυνο  των  επιμέρους  τμημάτων,  αφού  οι  μονοτμηματικές 

επιχειρήσεις  είναι  μικρού  μεγέθους.  Χρησιμοποιούν  εξισώσεις  παρόμοιες  με  την 

παραπάνω, μεταβάλλοντας τους συντελεστές στάθμισης ανάλογα με ο μέγεθος της 

επιχείρησης.

Και οι δύο παραλλαγές δίνουν καλύτερα αποτελέσματα από την μέθοδος των 

μονοτμηματικών επιχειρήσεων. Αυτή η προσέγγιση είναι πολύ πιο απλή από την 

προσέγγιση του μαθηματικού προγραμματισμού και έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

i. Χρησιμοποιεί  όλες  τις  διαθέσιμες  πληροφορίες,  όχι  μόνο  ένα 

υποσύνολο των επιχειρήσεων.

ii. Μπορεί  να  ερμηνευτεί  το  αποτέλεσμα  των  εκτιμήσεων  χωρίς 

ασάφειες.

5.4.3.5 Απευθείας υπολογισμός του κόστους κεφαλαίου για ένα αυτόνομο τμήμα

Η  μέθοδος  αυτή  μοιάζει  με  την  μέθοδο  της  «ολοκληρωμένης 

πληροφόρησης».  Η  βασική  της  υπόθεση  είναι  ότι  το  κόστος  κεφαλαίου  ενός 

αυτόνομου τμήματος είναι ανεξάρτητο από την επιχείρηση στην οποία ανήκει και 

εξαρτάται μόνο από το είδος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του τμήματος 

αυτού.  Το  κόστος  μιας  πολυτμηματικής  επιχείρησης  (εΠΤΕ)  είναι  ένας  σταθμικός 

μέσος όρος της μορφής:

εΠΤΕ = ∑
=

m

i
TEiiw

1

ε

όπου 

εΠΤΕ: το σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου του τμήματος i

wi:  ο συντελεστής στάθμισης που υπολογίζεται ως ο λόγος της αξίας του 

αυτόνομου τμήματος i προς την συνολική αξία της επιχείρησης.
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5.4.3 Η Συνδετική προσέγγιση (the Spanning approach)

5.4.3.1 Γενικά

Οι Mark  K.  Krueger  και Charles  M.  Linke  το 1994  στο άρθρο τους «A 

Spanning  Approach  for  Estimating  Divisional  Cost  of  Capital»  ανέπτυξαν μια 

διαφορετική προσέγγιση, την λεγόμενη «συνδετική» προσέγγιση.

Η  «συνδετική»  προσέγγιση  είναι  ένας  τρίτος  τρόπος  να  υπολογιστεί  το 

κόστος  ευκαιρίας  των  ιδίων  κεφαλαίων  για  τα  μη  εισηγμένα  στοιχεία  του 

ενεργητικού όπως τα επιμέρους αυτόνομα τμήματα μιας επιχείρησης. Υποθέτει ότι η 

απόδοση  ενός  χαρτοφυλακίου  που  συνδέει τη  συστηματική  διακύμανση  των 

ταμειακών ροών ενός στοιχείου του ενεργητικού είναι μια αμερόληπτη εκτίμηση του 

κινδύνου  και  της  απαιτούμενης  απόδοσης  αυτού.  Η εφαρμογή της  «συνδετικής» 

προσέγγισης  απαιτεί  την  ανάπτυξη  των  συστηματικών  μέτρων  διακύμανσης  των 

ταμειακών  ροών  και  για  ένα  μεγάλο  δείγμα  εισηγμένων  στο  χρηματιστήριο 

επιχειρήσεων  αλλά  και  για  το  εξεταζόμενο  αυτόνομο  τμήμα.  Έπειτα, 

διαμορφώνονται  τα  συνδετικά χαρτοφυλάκια  των  εισηγμένων  επιχειρήσεων  που 

επαναλαμβάνουν τις ιδιότητες συνδιακύμανσης των ταμειακών ροών του αυτόνομου 

τμήματος.  Η  προσδοκώμενη  απόδοση  για  ένα  χαρτοφυλάκιο  που  συνδέει την 

συστηματική διακύμανση των ταμειακών ροών του αυτόνομου τμήματος αναμένεται 

να είναι ίση με την απαιτούμενη απόδοση του αυτόνομου τμήματος.

Η «συνδετική» προσέγγιση έχει πλεονεκτήματα σε σχέση με την αναλυτική 

τεχνική και αυτή των μονοτμηματικών επιχειρήσεων. Διατηρεί την λογική καθεμιάς 

αποφεύγοντας  τα  διάφορα  προβλήματα  εφαρμογής  τους.  Όπως  η  αναλυτική 

προσέγγιση,  η  «συνδετική»  υποθέτει  ότι  τα  χαρακτηριστικά  του  συστηματικού 

κινδύνου ενός αυτόνομου τμήματος αφορούν ένα παρατηρούμενο μέτρο λογιστικής, 

την  ταμειακή  ροή.  Όπως  η  προσέγγιση  των  μονοτμηματικών  επιχειρήσεων,  ένα 

συνδετικό χαρτοφυλάκιο διαδραματίζει έναν προσεγγιστικό ρόλο για να παρέχει μια 

εκτίμηση της απαιτούμενης απόδοσης του υπό εξέταση αυτόνομου τμήματος. Έχει 

ένα πλεονέκτημα δεδομένου ότι  πολλά  συνδετικά χαρτοφυλάκια ή οι  αναλογικές 

προσεγγίσεις μπορούν να διαμορφωθούν ακόμη και από ένα μικρό δείγμα δημόσιων 

εισηγμένων επιχειρήσεων.
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5.4.3.2 Μεθοδολογία

Η  εφαρμογή  της  «συνδετικής»  προσέγγισης  για  τον  υπολογισμό  ενός 

τμηματικού κόστους του κεφαλαίου περιλαμβάνει τρία βήματα:

1. Τα  μέτρα  της  συστηματικής  διακύμανσης  των  ταμειακών  ροών 

εξάγονται από δεδομένα της ιστορικής τριμηνιαίας ταμειακής ροής 

ανά μετοχή για ένα μεγάλο σύνολο εισηγμένων επιχειρήσεων και του 

εξεταζόμενου αυτόνομου τμήματος.

2. Έπειτα,  τα  χαρτοφυλάκια  κατασκευάζονται  για  να  συνδέονται  τα 

συστηματικά  μέτρα  διακύμανσης  των  ταμειακών  ροών  για  το 

εκάστοτε τμήμα.

3. Τέλος, κατασκευάζεται η σειρά των αποδόσεων του PSP του target' s. 

Αυτή η σειρά αποδόσεων PSP χρησιμοποιείται για να αναπτύξει το 

CAPM και τις εκτιμήσεις του κόστους ιδίων κεφαλαίων με βάση την 

Arbitrage Pricing Theory (AΡΤ)  για  το  συγκεκριμένο  αυτόνομο 

τμήμα.

5.5 Κριτική του Κόστους Κεφαλαίου ανά Αυτόνομο Τμήμα

Σύμφωνα  με  τον  καθηγητή  Bernard Reimann,  είναι  προτιμότερο  για  τις 

πολυτμηματικές  επιχειρήσεις  να  μην  προσαρμόζουν  το  κόστος  κεφαλαίου  των 

τμημάτων  τους,  ακόμα  και  όταν  αυτά  έχουν  διαφορετικά  επίπεδα  κινδύνου. 

Προτείνει  να  προσαρμόζονται  οι  σχετικές  ταμειακές  ροές  των  εξεταζόμενων 

επενδύσεων ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου τους, με έναν τρόπο παρόμοιο με την 

μέθοδο της «ισοδυνάμου αβεβαιότητας» (certainty equivalents). O Bernard Reimann 

υποστηρίζει κυρίως τα εξής:

 Υπάρχουν αποκλίσεις από την θεωρία του χαρτοφυλακίου. Η θεωρία 

του  χαρτοφυλακίου  δεν  εξετάζει  πιθανές  συνέργειες  μεταξύ  των 

αυτόνομων τμημάτων.  Μια επιχείρηση είναι  κάτι περισσότερο από 

ένα χαρτοφυλάκιο αυτόνομων επιχειρηματικών μονάδων. Η ένταξη 
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μιας  επιχειρηματικής  μονάδας  σε  μια  πολυτμηματική  επιχείρηση 

μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει αξία, πέρα από την αξία που θα 

είχε η μονάδα αν ήταν αυτόνομη.

 Τα στελέχη εκείνα που νιώθουν ότι  τα τμήματά τους  έχουν άδικα 

μεγαλύτερο  κόστος  κεφαλαίου  μπορεί  να  αντισταθούν  έντονα  στα 

διαφορετικά  κόστη  κεφαλαίου.  Πολλές  φορές,  ο  επιχειρησιακός 

κίνδυνος μειώνεται όσο περνά ο χρόνος και προχωρούν τα επενδυτικά 

προγράμματα.  Σ’  αυτές  τις  περιπτώσεις,  ένα  υψηλό  κόστος 

κεφαλαίου δεν είναι ρεαλιστικό. Επίσης, είναι αντιφατικό από την μία 

να τονίζεται η σπουδαιότητα των μακροπροθέσμων στρατηγικών και 

από  την  άλλη  να  «τιμωρούνται»  (βάζοντας  μεγαλύτερο  κόστος 

κεφαλαίου)  αυτές  οι  στρατηγικές  επειδή  περιέχουν  μεγαλύτερο 

κίνδυνο.

 Ο  Bernard Reimann υποστηρίζει  ότι  είναι  πολύ  σημαντικότερη  η 

ορθή εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών των εξεταζόμενων 

επενδύσεων,  παρά  η  ακριβής  εκτίμηση  του  αντίστοιχου  κόστους 

κεφαλαίου.  Προτείνει  να  αφιερώνεται  περισσότερος  χρόνος  στην 

ρεαλιστική  πρόβλεψη  των  ταμειακών  ροών  και  λιγότερος  στην 

ακριβή  εκτίμηση  του  κόστους  κεφαλαίου  για  κάθε  επιμέρους 

επιχειρηματική  μονάδα.  Για  όσο  τμήματα  διαφέρουν  αρκετά  στον 

κίνδυνο προτείνει την υιοθέτηση της αρχής «διοίκηση κατ’ εξαίρεση» 

(Management by exception).  Σύμφωνα  μ’  αυτήν,  οι  εκτιμούμενες 

ταμειακές ροές προσαρμόζονται για τον διαφορετικό τους κίνδυνο ή 

ακολουθείται μια προσέγγιση πολλαπλών σεναρίων.
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ΙΙΙ. ΜΕΡΟΣ Β: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

1.1 Γενικά

Πρόσφατες έρευνες για πολλές εισηγμένες επιχειρήσεις δείχνουν έναν υψηλό 

βαθμό  ενδιαφέροντος  για  τα  ζητήματα  σχετικά  με  τη  διαχείριση  της  αξίας.  Οι 

Ramirez,  Waldman,  και  Lasser  (1991)  διεξήγαγαν  έρευνα  στο  «Fortune 500» 

κάποιους  CFOs  και  μεσαία  στελέχη  στη  σημασία  26  θεμάτων  στην  εταιρική 

χρηματοοικονομική. Το στοιχείο που λαμβάνει την υψηλότερη ταξινόμηση και από 

τους CFOs και από τα μεσαία στελέχη είναι οι αντιδράσεις των επενδυτών προς τις 

επιχειρήσεις  που  επικεντρώνονται  στη  βραχυπρόθεσμη  επίδοση  και  αγνοούν  τα 

μακροπρόθεσμα οφέλη. Ένα σημαντικό θέμα που εμφανίστηκε στα σχόλια ήταν το 

επικρατούν «μυωπικό» όραμα  Wall Street. Οι  Cooper και Petry (1994) ερεύνησαν 

ένα δείγμα CFOs, από το «Business Week»  του 1990, 1.000 επιχειρήσεις, για την 

χρήση  διαφόρων  εξεζητημένων  οικονομικών  μεθόδων  λήψης  διοικητικών 

αποφάσεων. Συμπέραναν ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον την μεγιστοποίηση της 

αξίας  των μετόχων σε  εμπειρικά στοιχεία.  Οι  Trahan και  Gitman (1995)  έκαναν 

έρευνα στο «Fortune 500» και στο «Forbes 200» τους CFOs μικρών επιχειρήσεων 

σχετικά  με  την  επιθυμία  τους  να  γνωρίζουν  περισσότερα  για  διάφορα  εταιρικά 

χρηματοοικονομικά  θέματα  που  ομαδοποιούνται  σε  δέκα  περιοχές  απόφασης.  Η 

επίδραση των χρηματοοικονομικών αποφάσεων στην  τιμή  της  μετοχής  είναι  μια 

περιοχή που οι CFOs και των δύο ομάδων επιχειρήσεων εκφράζει την επιθυμία να 

γνωρίζει  περισσότερα. Η επίδραση της ταμειακής ροής στην τιμή της μετοχής, η 

επίδραση της θεσμικής και διοικητικής ιδιοκτησίας στην τιμή της μετοχής, και η 

επίδραση της βραχυπρόθεσμης διοίκησης είναι όλα τα θέματα μέσα σε αυτήν την 

περιοχή για την οποία οι CFOs θα επιθυμούσαν να γνωρίζουν περισσότερα. Ο Davis 

(1996)  πήρε  συνέντευξη  από  τους  ανώτερους  υπαλλήλους  σε  12  επιχειρήσεις 

σχετικά με  την  εστίασή τους  στη  ταμειακή ροή και  στη  μέτρηση της  επίδοσης. 

Διαπίστωσε  ότι,  ενώ  οι  ανώτεροι  υπάλληλοι  στις  επιχειρήσεις  χρησιμοποίησαν 

διαφορετικά χρηματοοικονομικά μέτρα της  επίδοσης,  όλοι  ενδιαφέρθηκαν για  τη 

δημιουργία  αξίας  στους  μετόχους  δημιουργώντας  κέρδη  και  ταμειακές  ροές 

μεγαλύτερες  από το  κόστος  κεφαλαίου που τους  εμπιστεύτηκαν.  Η Διοίκηση με 
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Βάση την Αξία (Value-based Μanagement)  έχει  προσελκύσει  το ενδιαφέρον των 

εταιρικών και επενδυτικών κοινοτήτων.

Πρόσφατα άρθρα στο «Fortune» (για παράδειγμα Lieber το 1996 και Fisher 

το 1995) περιλαμβάνουν μια λίστα 1.000 επιχειρήσεων που βαθμολογήθηκαν από το 

πόση αγοραία αξία πρόσθεσαν την τελευταία δεκαετία. Αυτά τα άρθρα κάνουν το 

προφίλ πολλών επιχειρήσεων που έχουν υιοθετήσει διάφορες μεθόδους διοίκησης με 

βάση την αξία σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η αξία τους.

1.2 Μεθοδολογία Έρευνας για την Χρήση της Διοίκησης με βάση την Αξία

Προκειμένου  να  λάβουν  τις  πληροφορίες  για  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  οι 

επιχειρήσεις στις Η.Π.Α. αντιλαμβάνονται και χρησιμοποιούν την Διοίκηση με βάση 

την  Αξία,  οι  Harley  E.  Ryan,  Jr.  και  Emery  A.  Trahan  στο  άρθρο  τους  «The 

Utilization of Value-Based Management:  An Empirical Analysis»  ξεκίνησαν  μια 

έρευνα  στους  CFOs  ενός  μεγάλου  δείγματος  επιχειρήσεων.  Στο  δείγμα 

συμπεριλαμβάνονται οι 1.000 μεγαλύτερες δημόσιες αμερικανικές βιομηχανίες και 

επιχειρήσεις μη οικονομικών υπηρεσιών. Η λίστα λήφθηκε από τον Walbert (1995), 

που ταξινομεί τις 1.000 επιχειρήσεις με βάση την Αγοραία Προστιθέμενη Αξία τους 

(Market Value Added) για 1993.3 διευθύνσεις και τα ονόματα των CFO λήφθηκαν 

από τους οίκους  Compact Disclosure,  Standard &  Poor’s, και  Moody’s Industrial 

Manual.  Συνολικά  είκοσι  τρεις  από αυτές  τις  επιχειρήσεις  δεν  ερευνήθηκαν  είτε 

επειδή συγχωνεύτηκαν είτε επειδή έκλεισαν.

Ένα δισέλιδο όργανο ερευνών (μια σελίδα διπλής  όψεως),  διαθέσιμο από 

τους  συγγραφείς,  σχεδιάστηκε  για  να  λάβει  τις  πληροφορίες  για  τον  τίτλο  του 

ανταποκρινόμενου, την οικειότητά του με την Διοίκηση με βάση την Αξία και την 

χρήση αυτής, περιοχές όπου χρησιμοποιείται, πεδίο της χρήσης, το χρονικό πλαίσιο 

της υιοθέτησης και την εκπαίδευση των υπαλλήλων. Η έρευνα συγκεντρώνει επίσης 

τις  πληροφορίες  για  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  η  Διοίκηση  με  βάση  την  Αξία 

χρησιμοποιείται στον καθορισμό της αποζημίωσης.

89



Το  ερωτηματολόγιο  της  έρευνας  απαριθμεί  τις  δημοφιλέστερες  μεθόδους 

μέτρησης  της  αξίας  και  σημειώνει  τις  συμβουλευτικές  εταιρείες  που  τις  έκαναν 

δημοφιλείς, αν και οι ερωτώμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν και την παραλλαγή 

μιας μεθόδου. 

1.3 Αποτελέσματα 

Το ερωτηματολόγιο ταχυδρομήθηκε στους CFOs των 977 επιχειρήσεων του 

δείγματος  τον  Νοεμβρίου  του  1996.  Οι  δεύτερες  αιτήσεις  ταχυδρομήθηκαν  τον 

Φεβρουαρίου του 1997. Συνολικά παραλήφθηκαν 204 απαντήσεις (21%). Αυτό το 

ποσοστό  απάντησης  συγκρίνει  ευνοϊκά  με  πολλές  άλλες  έρευνες  για  αυτόν  τον 

πληθυσμό (παραδείγματος χάριν, με τους  Ramirez,  et al., το 1991 και τους  Trahan 

and Gitman το 1995).  Από τις 202 απαντήσεις, 18 έδειξαν ότι ήταν πολιτική της 

επιχείρησης για να μην συμπληρώνει τα ερωτηματολόγια ερευνών. Οι υπόλοιπες 184 

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο.

1.3.1 Η οικειότητα και η χρήση της Διοίκησης με βάση την Αξία

Από  τους  186  ανώτερους  υπαλλήλους  που  συμπλήρωσαν  το 

ερωτηματολόγιο, οι 24 (13%) είπαν ότι δεν εξοικειώθηκαν με την Διοίκηση με βάση 

την Αξία.  Οι υπόλοιποι 162 (87%) είπαν ότι  εξοικειώθηκαν με την Διοίκηση με 

βάση την Αξία.

Οι ερωτώμενοι είναι εξοικειωμένοι γενικά με τις απαριθμημένες μεθόδους 

(DCF,  CFROI,  ROIC  και  EVA).  Από  τους  162  εναγομένους  που  έδειξαν  ότι 

εξοικειώθηκαν με την Διοίκηση με βάση την Αξία, ένα μεγάλο μέρος της τάξεως του 

94% εξοικειώθηκε με την μέθοδο EVA και ένα μικρότερο 72% εξοικειώθηκε με την 

μέθοδο ROIC. Το ποσοστό της EVA είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερο από 

όλες τις άλλες μεθόδους, και το ποσοστό της DCF είναι σημαντικά υψηλότερο από 

CFROI και ROIC. Επιπλέον, το 19% έδειξε ότι εξοικειώθηκε με άλλες μεθόδους της 

Διοίκησης με βάση την Αξία. Από τους ερωτηθέντες που είναι εξοικειωμένοι με τις 

μεθόδους, ένα 82% ισχυρίζονται ότι χρησιμοποιούν την μέθοδο DCF, και ένα 46% 

ότι  χρησιμοποιούν  την  μέθοδο  CFROI.  Το  ποσοστό  των  επιχειρήσεων  που 
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χρησιμοποιούν την μέθοδο DCF είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερο απ’ ό,τι για 

τις  άλλες  μεθόδους.  83%  των  άλλων  μεθόδων  που  συμπληρώθηκαν  από  τους 

ερωτηθέντες αναφέρονται και ως χρησιμοποιούμενες. Συνολικά, η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων είναι εξοικειωμένη με πολλές από τις μεθόδους μέτρησης της αξίας, 

πολλοί  έχουν  δει  παρουσιάσεις  για  αυτές  τις  μεθόδους,  και  πολλοί  τις 

χρησιμοποιούν.

Πολλοί ερωτηθέντες δείχνουν ότι έχουν αναπτύξει μια μέθοδο μέτρησης της 

αξίας  είτε  εσωτερικά  είτε  με  τη  βοήθεια  ενός  συμβούλου.  Η  DCF  είναι  η  πιο 

συνηθισμένη  μέθοδος  με  52% των ερωτηθέντων που είναι  εξοικειωμένοι  να  την 

αναπτύσσουν εσωτερικά. Αυτή είναι στατιστικά υψηλότερη από τις άλλες μεθόδους. 

Η μέθοδος EVA είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος που αναπτύσσεται με εξωτερική 

βοήθεια, με το 18% των ερωτηθέντων που είναι εξοικειωμένοι με την EVA να την 

αναπτύσσουν με εξωτερική βοήθεια. Αυτή είναι στατιστικά υψηλότερη απ’ ό,τι οι 

άλλες μέθοδοι. Για εκείνους που είναι εξοικειωμένοι με άλλες μεθόδους, το 50% τις 

ανέπτυξε εσωτερικά, και το 27% τις ανέπτυξε με την εξωτερική βοήθεια. Συνολικά, 

πολλές από τις ερωτώμενες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ποικίλες μεθόδους μέτρησης 

της  αξίας,  με  την  πλειοψηφία  αυτών  να  χρησιμοποιούν  μια  μέθοδο  που  την 

αναπτύσσουν εσωτερικά.

Οι ερωτηθέντες ρωτήθηκαν εάν έμειναν ικανοποιημένοι ή όχι με τη μέθοδο. 

Για αυτούς που είναι εξοικειωμένοι με μια μέθοδο, οι απαντήσεις κυμάνθηκαν από 

ένα μέγιστο σημείο 60% που δείχνει την ικανοποίησή τους με την DCF μέχρι 38% 

που δείχνει την ικανοποίησή τους από την CFROI. Το ποσοστό που ικανοποιείται με 

την DCF είναι στατιστικά υψηλότερο από άλλες μεθόδους, ενώ οι διαφορές μεταξύ 

των άλλων μεθόδων δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Από τους ερωτηθέντες που 

είναι εξοικειωμένοι με άλλες μεθόδους, το 60% είναι ικανοποιημένο με αυτές. Με 

εξαίρεση  την  μέθοδο  DCF  και  τις  μεθόδους  που  απαριθμούνται  από  τους 

ερωτηθέντες  ως  «άλλες,»  η  πλειοψηφία των ερωτηθέντων εξοικειωμένων με  μια 

μέθοδο μέτρησης  της  αξίας  δεν  δείχνει  ικανοποιημένη  με  την  εκάστοτε  μέθοδο. 

Ωστόσο,  υπάρχει  περιθώριο  βελτίωσης  στον  σχεδιασμό  και  την  εφαρμογή  των 

συστημάτων Διοίκησης με βάση την Αξία. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 

αναλυτικά:
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Πίνακας 3: Η οικειότητα και η χρήση της Διοίκησης με βάση την Αξία

DCF CFROI ROIC EVA ΑΛΛΗ

Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό %

Εξοικείωση 

με την 

μέθοδο

140/16

2

86

%

121/16

2

75

%

116/16

2

72

%

152/16

2

94

%

30/16

2

19%

Στην 

παρουσίαση 

της μεθόδου

78/140 56

%

55/121 45

%

44/116 38

%

126/15

2

83

%

13/30 43%

Χρήση της 

μεθόδου

115/14

0

82

%

56/121 46

%

59/116 51

%

76/152 50

%

25/30 83%

Ανάπτυξή 

της 

εσωτερικά

73/40 52

%

40/121 33

%

41/116 35

%

42/152 28

%

15/30 50%

Ανάπτυξή 

της με 

βοήθεια

9/140 6% 4/121 3% 6/116 5% 28/152 18

%

8/30 27%

Ικανοποίησ

η από την 

μέθοδο

83/140 60

%

46/121 38

%

45/116 39

%

64/152 42

%

18/30 60%

1.3.2 Περιοχές που χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι μέτρησης της αξίας

Οι  ερωτηθέντες  επιχειρήσεις  κλήθηκαν  να  δείξουν  τους  τομείς  της 

οικονομικής διοίκησης όπου χρησιμοποιούν τις μεθόδους της Διοίκησης με βάση 

την Αξία. Γενικά, η πιο συνηθισμένη περιοχή που εφαρμόζονται αυτές οι μέθοδοι 
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είναι επενδυτικές αποφάσεις,  με ένα μέγιστο 97% των χρηστών της DCF να την 

υιοθετούν για αυτούς τους λόγους, και ένα 63% που χρησιμοποιεί την EVA για τους 

ίδιους λόγους. Αυτή η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική, αν και το 63% για την 

EVA είναι  πολύ  μεγάλο  ποσοστό.  Η  επόμενη  πιο  συνηθισμένη  περιοχή  είναι  ο 

μακροπρόθεσμος  προγραμματισμός,  με  ένα  μέγιστο  70%  να  χρησιμοποιεί  την 

μέθοδο EVA σε αυτήν την περιοχή και ένα 54% να χρησιμοποιεί την μέθοδο ROIC. 

Στον τομέα της μέτρησης της επίδοσης, ένα 76% των χρηστών χρησιμοποιεί την 

EVA και ένα 16% την DCF. Ένα μέγιστο 58% των χρηστών χρησιμοποιεί την EVA 

για την ετήσια σύνταξη προϋπολογισμού, ενώ 17% των χρηστών την DCF  για τον 

ίδιο  λόγο.  Η  EVA  είναι  η  πιο  συνηθισμένη  χρησιμοποιημένη  μέθοδος  για  την 

αποζημίωση,  ενώ  το  49%  εκείνων  που  την  χρησιμοποιούν  την  υιοθετούν  για 

αποφάσεις αποζημιώσεων, αν και το ποσοστό δεν είναι σημαντικά διαφορετικό απ’ 

ό,τι για τις άλλες μεθόδους. Από εκείνους που χρησιμοποιούν την DCF ως μέθοδο 

μέτρησης της αξίας, ένα 6% μόνο την χρησιμοποιεί για αποφάσεις αποζημιώσεων.

Συνολικά, η Διοίκηση με βάση την Αξία εφαρμόζεται κυρίως στους τομείς 

των  αποφάσεων  επένδυσης,  σε  μακροπρόθεσμους  προγραμματισμούς  καθώς  και 

στην μέτρηση της επίδοσης.  Η μέθοδος DCF είναι η  ευρύτατα χρησιμοποιημένη 

μέθοδος για τις αποφάσεις επένδυσης, ενώ η μέθοδος της EVA είναι η συνηθέστερα 

χρησιμοποιημένη  μέθοδος  για  τον  μακροπρόθεσμο  προγραμματισμό,  την  ετήσια 

σύνταξη  προϋπολογισμού,  την  μέτρηση  απόδοσης  και  την  αποζημίωση.  Στον 

παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά:

Πίνακας 4: Περιοχές που χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι μέτρησης της αξίας

DCF CFROI ROIC EVA ΑΛΛΗ
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112 χρήστες 56 χρήστες 59 χρήστες 76 χρήστες 25 χρήστες

Ποσό % Ποσ

ό

% Ποσ

ό

% Ποσ

ό

% Ποσ

ό

%

Μακροπρόθεσμος 

Προγραμματισμός

68 59% 31 55

%

32 54

%

53 70

%

14 56%

Ετήσιος 

Προϋπολογισμός

20 17% 23 41

%

30 51

%

44 68

%

13 52%

Επενδυτικές 

Αποφάσεις

111 97% 46 82

%

40 68

%

48 53

%

15 60%

Αξιολόγηση της 

Επίδοσης

18 16% 16 29

%

34 58

%

58 76

%

15 60%

Αποζημίωση 7 6% 6 11

%

23 39

%

37 49

%

17 68%

Άλλα 5 4% 0 0% 2 4% 3 4% 1 4%

1.3.3 Πεδίο χρήσης της Διοίκησης με βάση την Αξία

Οι  ερωτηθέντες  κλήθηκαν  να  δείξουν  το  πεδίο  της  χρησιμοποίησης  της 

Διοίκησης με βάση την Αξία:

 Εταιρικό (ολόκληρη η επιχείρηση)

 Τμηματικό (αυτόνομες επιχειρηματικές μονάδες)

 Λειτουργικό  (λειτουργικές  περιοχές  μέσα  στις  αυτόνομες 

επιχειρηματικές μονάδες).

Το  πιο  συνηθισμένο  πεδίο  εφαρμογής  για  όλες  τις  μεθόδους  είναι  στο 

εταιρικό επίπεδο. Ένα μέγιστο 84% εκείνων των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν 

την  EVA  την  χρησιμοποιούν  σε  εταιρικό  επίπεδο,  ενώ  ένα  ελάχιστο  73%  των 
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επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν την DCF την χρησιμοποιούν σε αυτό το επίπεδο. 

Η μέθοδος EVA είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερη από την DCF.

Όσον αφορά σε  επίπεδο αυτόνομων τμημάτων,  το 54% χρησιμοποιεί  την 

CFROI,  το  53%  την  μέθοδο  EVA,  το  48%  την  μέθοδο  DCF  και  το  42% 

χρησιμοποιεί  την  ROIC.  Παρατηρούμε  ότι  καμία  από  τις  διαφορές  δεν  είναι 

σημαντικά μεγάλη στο τμηματικό επίπεδο.

Το 20% (μέγιστο) χρησιμοποιεί την DCF σε λειτουργική βάση, ενώ το 7% 

(ελάχιστο) χρησιμοποιεί τις ROIC και EVA. Το ποσοστό των χρηστών της DCF στο 

λειτουργικό επίπεδο είναι σημαντικά υψηλότερο από των ROIC και EVA.

Συνολικά,  όλες  οι  μέθοδοι  χρησιμοποιούνται  πρωτίστως  στο  εταιρικό 

επίπεδο, σε μια μικρότερη έκταση στο τμηματικό επίπεδο, και σε ακόμα μικρότερο 

βαθμό  στο  λειτουργικό  επίπεδο. Αυτό  δεν  είναι  παράξενο  δεδομένου  ότι  είναι 

ευκολότερο να  εφαρμοστούν  οι  μέθοδοι  αυτές  στο  εταιρικό  επίπεδο  απ’  ό,τι  σε 

χαμηλότερα επίπεδα της επιχείρησης όπου πρέπει να αναπτυχθούν πρόσθετοι οδηγοί 

αξίας και απαιτείται πρόσθετη εκπαίδευση στους υπαλλήλους. Εντούτοις, αυτά τα 

αποτελέσματα  δείχνουν  ότι  οι  ερωτηθέντες  επιχειρήσεις  δεν  εφαρμόζουν  τα 

συστήματα Διοίκησης με βάση την Αξία για να επεκταθούν σε όλα τα επίπεδα της 

επιχείρησης και να επηρεάσουν τους υπαλλήλους σε όλα τα επίπεδα. Στον παρακάτω 

πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας:

Πίνακας 5: Πεδίο χρήσης της Διοίκησης με βάση την Αξία
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DCF CFROI ROIC EVA ΑΛΛΗ

112 χρήστες 56 χρήστες 59 χρήστες 76 χρήστες 25 χρήστες

Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό %

Εταιρικό 

επίπεδο

84 73% 46 80% 44 75% 64 84% 22 88%

Επίπεδο 

αυτόνομων 

τμημάτων

55 48% 30 54% 25 42% 40 53% 14 56%

Λειτουργικό 

επίπεδο

23 20% 9 16% 4 7% 5 7% 2 8%

Άλλο 11 10% 4 7% 1 2% 6 8% 1 4%

1.3.4 Χρόνος υιοθέτησης της Διοίκησης με βάση την Αξία

Οι  ερωτηθέντες  κλήθηκαν  να  απαντήσουν  εάν  υιοθέτησαν  μια  μέθοδο 

μέτρησης της  αξίας  εντελώς ξαφνικά ή βαθμιαία,  να απαριθμήσουν το έτος  που 

υιοθέτησαν τη μέθοδο, και που ενδεχομένως εγκατέλειψαν τη μέθοδο. Δεν φαίνεται 

να υπάρχει  μια  σαφής  προτίμηση σ’  αυτή  την  ερώτηση.  Ελαφρώς  περισσότερες 

επιχειρήσεις υιοθέτησαν τις μεθόδους βαθμιαία, με εξαίρεση την DCF όπου το 53% 

αυτών  που  την  υιοθέτησαν,  την  εφάρμοσε  εντελώς  ξαφνικά.  Το  μέσο  έτος 

υιοθέτησης για τις DCF και ROIC είναι το 1988, για την CFROI το 1990, για την 

EVA  το  1995,  και  το  1994  για  τις  μεθόδους  που  απαριθμούνται  από  τους 

ερωτηθέντες ως «άλλες.»

Τέσσερις  επιχειρήσεις  αποκρίθηκαν  ότι  εγκατέλειψαν  την  DCF,  δύο 

επιχειρήσεις  εγκατέλειψαν  την  CFROI,  μια  εγκατέλειψαν  την  ROIC,  τρεις 

εγκατέλειψαν την EVA και δύο εταιρίες εγκατέλειψαν άλλες μεθόδους. Συνολικά, 

πολλοί  ερωτηθέντες  δείχνουν  ότι  η  υιοθέτηση  των  μεθόδων  αξιολόγησης  της 

επίδοσης εμφανίζεται εντελώς ξαφνικά, ενώ πολλοί άλλοι ερωτηθέντες δείχνουν ότι 
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η υιοθέτηση πραγματοποιείται βαθμιαία.  Η EVA είναι η δημοφιλέστερη μέθοδος 

που υιοθετείται πρόσφατα.

1.3.5 Εκπαίδευση των υπαλλήλων

Οι ερωτηθέντες  κλήθηκαν να  απαντήσουν σχετικά με  την  κατάρτιση των 

υπαλλήλων  στην  Διοίκηση  με  βάση  την  Αξία.  Η  πλειοψηφία  των  επιχειρήσεων 

εκπαίδευσε τους υπαλλήλους,  με ένα μέγιστο σημείο 87% για την EVA και  ένα 

ελάχιστο 82% για τις DCF και CFROI. Οι επιχειρήσεις δεν δείχνουν προτίμηση στην 

εκπαίδευση των υπαλλήλων πριν από την εφαρμογή των μεθόδων, με πάρα πολλές 

επιχειρήσεις  να  περιμένουν  μετά  την  εφαρμογή  των  μεθόδων  για  να  τους 

εκπαιδεύσουν.  Διάφορες  επιχειρήσεις  προσφέρουν εκπαίδευση στους υπαλλήλους 

και πριν και μετά την εφαρμογή των μεθόδων.

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων διεξήγαγε την εκπαίδευση εσωτερικά, και 

όχι με τη βοήθεια εξωτερικής επιχείρησης. Μερικές εταιρίες αναλάμβαναν να τους 

εκπαιδεύσουν και εσωτερικά και από με την βοήθεια εξωτερικής επιχείρησης. Ένα 

97% (μέγιστο)  οι  επιχειρήσεις  που χρησιμοποιούν ROIC έκαναν την εκπαίδευση 

εσωτερικά, με ένα ελάχιστο 63% για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την μέθοδο 

EVA. Γενικά, οι επιχειρήσεις βλέπουν την εκπαίδευση ως σημαντικό κομμάτι της 

εφαρμογής  ενός  συστήματος  Διοίκησης  με  βάση  την  Αξία,  αλλά  δεν  δηλώνουν 

ξεκάθαρη προτίμηση για τον χρόνο της εκπαίδευσης των υπαλλήλων. Η πλειοψηφία 

των επιχειρήσεων εκπαιδεύει εσωτερικά.

1.3.6 Η χρήση της Διοίκησης με βάση την Αξία για την αποζημίωση

Οι ερωτηθέντες που χρησιμοποιούν τις μεθόδους μέτρησης της αξίας για να 

καθορίσουν  την  αποζημίωση  ρωτήθηκαν  για  το  επίπεδο  των  υπαλλήλων  που 

καλύφθηκαν και για το πώς καθορίστηκε η αποζημίωση. Όπως ήταν αναμενόμενο, 

τα συστήματα αποζημίωσης στην Διοίκηση με βάση την Αξία εφαρμόστηκαν πολύ 

συχνά  σε  CEOs,  που  ακολουθήθηκαν  από  άλλους  ανώτερους  υπαλλήλους,  από 

επιστημονικούς  υπαλλήλους  και  από  μη  επιστημονικούς  υπαλλήλους  με  σειρά 
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προτεραιότητας.  Η πιο  συνηθισμένη μορφή αποζημίωσης  ήταν τα  επιδόματα,  με 

94%  των  σχετικών  επιχειρήσεων  να  αποκρίνονται  ότι  τα  επιδόματα  των  CEO 

επηρεάστηκαν,  95%  για  άλλους  ανώτερους  υπαλλήλους,  70%  για  τους 

επιστημονικούς υπαλλήλους, και 20% για τους μη επιστημονικούς. Τα Stock options 

ήταν επίσης αρκετά δημοφιλή, με 30% των σχετικών επιχειρήσεων να αποκρίνονται 

ότι επηρεάστηκαν τα δικαιώματα μετοχών των CEO και 4% των μη επιστημονικών 

υπαλλήλων από το σύστημα Διοίκησης με βάση την Αξία.

1.4 Συμπεράσματα

Η μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων έχει γίνει ένας τομέας αυξανόμενου 

ενδιαφέροντος στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Τα πρότυπα της Διοίκησης με βάση 

την  Αξία  έχουν  αναπτυχθεί  ώστε  να  προσφέρουν  επιλογές  στις  επιχειρήσεις  να 

καταστήσουν λειτουργική την διοίκηση της αξίας των μετόχων. Αυτές οι τεχνικές 

επιδρούν στην εταιρική στρατηγική, τη διοικητική αποζημίωση, και τα συστήματα 

εσωτερικού ελέγχου και ανταμοιβής. Υπάρχει ισχυροί ανταγωνισμός και συζήτηση 

για τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα αυτών των προτύπων. Εντούτοις, 

λίγη  ανεξάρτητη  μελέτη  αυτών  των  προτύπων  έχει  πραγματοποιηθεί.  Διεξάγεται 

έρευνα στους CFOs ενός μεγάλου δείγματος δημόσιων επιχειρήσεων προκειμένου 

να εξακριβωθούν οι απόψεις  και  η εμπειρία τους σχετικά με ποικίλα συστήματα 

Διοίκησης  με  βάση  την  Αξία.  Τα  βασικά  συμπεράσματα  από  την  συγκεκριμένη 

έρευνα είναι τα εξής:

1. Η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  είναι  εξοικειωμένη  με  πολλές 

μεθόδους  της  Διοίκησης  με  βάση  την  Αξία  και  πολλοί  έχουν  δει 

παρουσιάσεις για αυτές τις μεθόδους.

2. Οι  ερωτηθέντες  επιχειρήσεις  χρησιμοποιούν  μια  ποικιλία  μεθόδων 

βασισμένων στην αξία, με την πλειοψηφία τους να χρησιμοποιούν μια 

μέθοδο που την αναπτύσσουν εσωτερικά.

3. Με  εξαίρεση  την  DCF  και  άλλες  μεθόδους,  η  πλειοψηφία  των 

εξοικειωμένων ερωτηθέντων με μια μέθοδο της Διοίκησης με βάση 
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την  Αξία  δεν  δείχνει  ικανοποιημένη  με  τη  μέθοδο,  δείχνοντας  ότι 

υπάρχει περιθώριο για βελτίωση στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή 

των συστημάτων Διοίκησης με βάση την Αξία.

4. Η Διοίκηση με βάση την Αξία εφαρμόζεται κυρίως στους τομείς των 

επενδυτικών  αποφάσεων,  του  μακροπρόθεσμου  προγραμματισμού 

και της μέτρησης της επίδοσης.

5. Όλες οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται πρωτίστως σε εταιρικό επίπεδο, σε 

μια μικρότερη έκταση σε τμηματικό επίπεδο, και σε ακόμα μικρότερο 

βαθμό σε λειτουργικό επίπεδο.

6. Η υιοθέτηση των μεθόδων μέτρησης της αξίας εμφανίζεται εντελώς 

ξαφνικά σε μερικές επιχειρήσεις και βαθμιαία σε άλλες.

7. Οι  επιχειρήσεις  αντιμετωπίζουν  την  εκπαίδευση  ως  σημαντικό 

κομμάτι  της  εφαρμογής  ενός  συστήματος  Διοίκησης  με  βάση  την 

Αξία και εκπαιδεύουν τους υπαλλήλους είτε πριν είτε μετά από την 

εφαρμογή είτε και στις δύο περιόδους.

8. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων εκπαιδεύει εσωτερικά.

9. Όταν  χρησιμοποιούνται  για  τον  καθορισμό  της  αποζημίωσης, 

συστήματα Διοίκησης με βάση την Αξία,  εφαρμόζονται συχνότερα 

στους  CEO και  τους άλλους ανώτερους υπαλλήλους,  και  συνήθως 

έχουν επιπτώσεις στον υπολογισμό των επιδομάτων τους

10. Το  μέγεθος  της  επιχείρησης  και  η  επίδοσή  της  επηρεάζουν  την 

απόφαση να χρησιμοποιηθούν οι περισσότερες μέθοδοι Διοίκησης με 

βάση την Αξία.

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες είναι εξοικειωμένοι με την Διοίκηση με βάση 

την  Αξία  και  χρησιμοποιούν  ποικίλες  μεθόδους  αξιολόγησης  της  επίδοσης. 

Θεωρητικά, τα συστήματα Διοίκησης με βάση την Αξία πρέπει να επεκταθούν σε 

όλα τα επίπεδα της επιχείρησης και να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις αποφάσεις.
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Στην πράξη, παρατηρούμε ότι χρησιμοποιείται αυτήν την περίοδο κυρίως στο 

εταιρικό  επίπεδο  και  κυρίως  για  τον  προγραμματισμό  επένδυσης.  Διάφορα 

πρόσφατα άρθρα (Dillon και Owers το 1997, Kramer και Pushner το 1997, Myers το 

1997  και  O'Byrne  το  1997)  αμφισβητούν  το  πεδίο  επίδρασης  που  έχει  η  χρήση 

αυτών  των  μεθόδων  στην  αξία  μετόχων.  Τα  συμπεράσματά  μας  που  δείχνουν 

περιθώριο  για  βελτίωση  στον  σχεδιασμό  και  την  εφαρμογή  των  συστημάτων 

Διοίκησης με βάση την Αξία, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις δεν 

επεκτείνουν τη χρήση αυτών των μετρικών στα χαμηλότερα επίπεδα της οργάνωσης 

και σε περισσότερες περιοχές διοικητικής απόφασης,  μπορούν να εξηγήσουν την 

έλλειψη επίδρασης.

Τέλος,  η  Διοίκηση  με  βάση  την  Αξία  πρέπει  να  εξεταστεί  πέρα  από  τις 

οικονομικές  επιπτώσεις,  από  την  άποψη  των  επιπτώσεών  της  στη  γενική 

επιχειρησιακή στρατηγική της επιχείρησης. Οι Lehn και Makhija (1996) εξετάζουν 

τη  σχέση  μεταξύ  των  μεθόδων  αξιολόγησης  της  επίδοσης  και  της  στρατηγικής 

αλλαγής. Υποστηρίζουν ότι το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις μεθόδους αξίας όπως 

η EVA και MVA απεικονίζει μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση από τους εταιρικούς 

διευθυντές ότι ο στόχος τους είναι να δημιουργήσουν αξία στους μετόχους. Αυτές οι 

μέθοδοι  αξιολόγησης  της  επίδοσης  συσχετίζονται  περισσότερο  με  τα  μέτρα  της 

επιχειρησιακής στρατηγικής (κύκλος εργασιών CEO και εταιρική εστίαση) από ό,τι 

με τις λογιστικές μεθόδους μέτρησης της αξίας. Ο Aggarwal (1997) υποστηρίζει ότι 

τα  μέτρα  της  αξίας  μπορούν  να  φανούν  χρήσιμα  στη  μείωση  των 

εσωεπιχειρηματικών  δαπανών  αντιπροσώπευσης  με  το  μετασχηματισμό  των 

εταιρικών  στρατηγικών  σε  μεθόδους  χρήσιμες  στη  λήψη  των  λειτουργικών 

αποφάσεων. Αυτές οι μετρικές μπορούν να προσθέσουν αξία στους μετόχους εάν 

μειώνουν τις  ανεπάρκειες  που συνδέονται  με τη χρήση των λογιστικών μεθόδων 

στην μέτρηση της διοικητικής επίδοσης. Ο Aggarwal σημειώνει ότι η κατανόηση 

του στρατηγικού οράματος μειώνεται με ραγδαίους ρυθμούς με το ατομικό επίπεδο 

στην οργανωτική ιεραρχία,  και  ότι  είναι  κρίσιμο η εταιρική στρατηγική να είναι 

μεταφρασμένη, από μονάδα σε μονάδα, σε συγκεκριμένους, μετρήσιμους και ευρέως 

κατανοητούς  στόχους  και  τακτικές.  Τα  αποτελέσματά  μας  προτείνουν  ότι  τα 

συστήματα  Διοίκησης  με  βάση  την  Αξία  πρέπει  να  ενσωματωθούν  πιο 

ολοκληρωτικά στην οργάνωση εάν πρόκειται να επιτύχουν τους στόχους μείωσης 
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των εσωεπιχειρηματικών δαπανών αντιπροσώπευσης και καλύτερης συσχέτισης των 

λειτουργικών αποφάσεων με την εταιρική στρατηγική.

2.0 Εμπειρική Έρευνα για την Γνώση και την Χρήση των Μεθόδων Διοίκησης 

με βάση την Αξία σε Πορτογαλικές Εισηγμένες Επιχειρήσεις

Η  μελέτη  «Economic Value Added Application to Portuguese Public 

Companies» της Susana Peixoto αφορά πορτογαλικές εισηγμένες επιχειρήσεις. Για 

να ληφθούν οι πληροφορίες για τους δείκτες που θεωρήθηκαν σημαντικότεροι από 

τις  πορτογαλικές  εισηγμένες  επιχειρήσεις,  συγκεντρώθηκαν  στοιχεία  μέσω  ενός 

ερωτηματολογίου  που  ταχυδρομήθηκε  και  στις  77  πορτογαλικές  εισηγμένες 

επιχειρήσεις που απαριθμούνται στο  Lisbon Stock Exchange (LSE)  στο τέλος του 

1999. Το ερωτηματολόγιο, που ήταν διαθέσιμο κατόπιν αιτήσεως, σχεδιάστηκε για 

να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με το προτιμώμενο μέτρο αξιολόγησης της 

επίδοσης, την γνώση και την χρησιμοποίηση των νέων μεθόδων μέτρησης της αξίας, 

καθώς επίσης και τις περιοχές και το πεδίο της χρησιμοποίησης των νέων μέτρων 

της επίδοσης. Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 44%. Το τελικό δείγμα περιλαμβάνει 

32 οι επιχειρήσεις, το οποίο αντιπροσωπεύει το 42% του συνόλου των επιχειρήσεων 

που απαριθμούνται στο LSE στο τέλος του 1999.

Η πρώτη ερώτηση ζήτησε από τους ερωτηθέντες να δείξουν την σημασία που 

αποδόθηκε στα διάφορα απαριθμημένα μέτρα απόδοσης, δηλαδή στο Κέρδος ανά 

Μετοχή  (EPS),  την  Απόδοση  των  Ιδίων  Κεφαλαίων  (ROE),  την  Απόδοση  των 

Συνολικών Κεφαλαίων (ROA), την Απόδοση των Πωλήσεων (ROS), το Εσωτερικό 

Ποσοστό  Απόδοσης  (IRR),  την  Ταμειακή  Ροή  (CF)  και  την  Οικονομική 

Προστιθέμενη  Αξία  (EVA),  στα  προηγούμενα  και  στα  επόμενα  τρία  έτη.  Τα 

αποτελέσματα  έδειξαν  ότι  τα  προτιμώμενα  μέτρα  εισοδήματος  βασίζονται  στο 

καθαρό  εισόδημα.  Από  τις  25  μη-χρηματοοικονομικές  επιχειρήσεις,  το  24% 

θεώρησε τον ROE ως τον σημαντικότερο δείκτη, το 20% τον EPS και το 16% τον 

ROS.  Η  EVA  θεωρήθηκε  ως  σημαντικότερος  δείκτης  από  το  12%  των  μη-

χρηματοοικονομικών  επιχειρήσεων.  Οι  δείκτες  CF και  ROA  θεωρήθηκαν 

σημαντικότεροι  δείκτες  από  το  8%  και  το  4%,  αντίστοιχα.  Από  τις  7 

χρηματοοικονομικές  επιχειρήσεις,  το  71%  θεώρησε  τον  ROE  το  σημαντικότερο 
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μέτρο  επίδοσης.  Από  τις  υπόλοιπες  επιχειρήσεις,  η  μια  θεώρησε  σημαντικότερο 

δείκτη τον CF και η άλλη τον EVA.

Η  δεύτερη  ερώτηση  αφορούσε  την  γνώση  και  την  χρησιμοποίηση  των 

μοντέλων Προεξοφλημένης Ταμειακής Ροής (DCF),  Απόδοσης επί της Επένδυσης 

των Ταμειακών Ροών (CFROI), Απόδοσης του Επενδυμένου Κεφαλαίου (ROIC) και 

Οικονομικής  Προστιθέμενης  Αξίας  (EVA).  Τα  αποτελέσματα έδειξαν  ότι  οι  μη-

χρηματοοικονομικές  επιχειρήσεις  δεν  είναι  εξοικειωμένες  γενικά  με  τα  μοντέλα 

ROIC, CFROI και EVA. Όλες οι μη-χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις γνώριζαν την 

μέθοδο  DCF,  το  96%  γνώριζε  την  μέθοδο  ROIC,  το  92%  γνώριζε  την  μέθοδο 

CFROI  και  ένα  χαμηλό  76%  γνώριζε  την  μέθοδο  EVA.  Το  ποσοστό  των  μη-

χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων που γνωρίζει τις απαριθμημένες μεθόδους και τις 

χρησιμοποιεί είναι το ακόλουθο: ROIC (92%), DCF (88%), CFROI (74%) και EVA 

(53%).  Όλες  οι  χρηματοοικονομικές  επιχειρήσεις  γνώριζαν  τις  απαριθμημένες 

μεθόδους. Σχετικά με τη χρησιμοποίηση των απαριθμημένων μεθόδων, το 86% των 

χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων έδειξε ότι χρησιμοποιούν την ROIC, το 71% την 

CFROI, το 57% την DCF και το 14% την EVA. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 6: Περιοχές που χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι μέτρησης της αξίας

DCF CFROI ROIC EVA

26 χρήστες 22 χρήστες 28 χρήστες 11 χρήστες

Αριθμός % Αριθμός % Αριθμός % Αριθμός %
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Μακροπρόθεσμος 

Προγραμματισμός

18 69% 12 55% 18 64% 5 45%

Ετήσιος 

Προϋπολογισμός

7 27% 8 36% 12 43% 2 18%

Επενδυτικές 

Αποφάσεις

18 69% 16 73% 20 71% 4 36%

Αξιολόγηση της 

Επίδοσης

5 19% 8 36% 14 50% 5 45%

Αποζημίωση 0 0% 3 14% 5 18% 2 18%

Άλλα 4 15% 3 14% 1 4% 1 9%

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι DCF, CFROI, ROIC και EVA είναι κυρίως 

εργαλεία υποστήριξης για τις επενδυτικές αποφάσεις. Ένα 73% (μέγιστο) εκείνων 

των  επιχειρήσεων  που  χρησιμοποιούν  CFROI  το  υιοθετεί  στους  τομείς  των 

αποφάσεων επένδυσης, και ένα 36% (ελάχιστο) αυτών που υιοθετούν την EVA την 

υιοθετεί,  επίσης,  σε  αποφάσεις  επένδυσης.  Όσον  αφορά  τον  μακροπρόθεσμο 

προγραμματισμό, η μέθοδος DCF είναι η συνηθέστερη χρησιμοποιημένη μέθοδος: 

το 69% των χρηστών της αναφέρουν την εφαρμογή της για αυτούς τους λόγους. 

Στον τομέα της μέτρησης της επίδοσης, το 50% (μέγιστο) χρησιμοποιεί την μέθοδο 

ROIC  και  το  45%  εφαρμόζει  την  μέθοδο  EVA.  Σχετικά  με  το  θέμα  της 

αποζημίωσης, τα πιο χρησιμοποιημένα πρότυπα είναι τα ROIC και EVA: το 18% 

των χρηστών τους αναφέρουν την υιοθέτηση τους για αυτό τον σκοπό. Όσον αφορά 

την  μέθοδο  CFROI,  το  ποσοστό  χρησιμοποίησής  της  για  θέματα  αποζημιώσεων 

είναι 14%.

Για  να  εξακριβωθεί  σε  ποια  έκταση  χρησιμοποιούνται  αυτές  οι  μέθοδοι 

μέτρησης της αξίας στις επιχειρήσεις, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να δείξουν το πεδίο 

της χρησιμοποίησης:

 Εταιρικό (ολόκληρη η επιχείρηση)

 τμηματικό (αυτόνομες επιχειρηματικές μονάδες)
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 λειτουργικό  (λειτουργικές  περιοχές  μέσα  στις  αυτόνομες 

επιχειρηματικές μονάδες).

Τα αποτελέσματα προτείνουν ότι τα πρότυπα χρησιμοποιούνται βασικά σε 

ολόκληρη την επιχείρηση, σε μικρότερη έκταση σε τμηματικό επίπεδο και ακόμη σε 

μικρότερη  έκταση  σε  λειτουργικό  επίπεδο.  Αναλυτικά  παρουσιάζονται  στον 

παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 7: Πεδίο χρήσης της Διοίκησης με βάση την Αξία

DCF CFROI ROIC EVA

26 χρήστες 22 χρήστες 28 χρήστες 11 χρήστες

Αριθμός % Αριθμός % Αριθμός % Αριθμός %

Εταιρικό 

επίπεδο

20 77% 13 59% 23 82% 7 64%

Τμηματικό 

επίπεδο

2 8% 3 14% 2 7% 3 27%

Λειτουργικό 

επίπεδο

4 15% 4 18% 3 11% 2 18%

3.0 Μια αναπάντεχη έρευνα

Την  έρευνα  αυτή  διεξήγαγαν  οι  Prof.  Dr.  Carsten Homburg,  Dipl.-Kffr 

Andrea Theissen και  Dipl.-Kfm Alexander Knigge της  Lufthansa Consulting. 

Πρόκειται για μια έρευνα που εξέτασε το τρέχον επίπεδο εφαρμογής της Διοίκησης 

με βάση την Αξία σε μεγάλες αερογραμμές αποκάλυψε ότι η σημασία αυτών των 

εννοιών  για  την  διοίκηση  των  αερογραμμών  είναι  μικρότερη  από  ό,τι  είναι  σε 

άλλους κλάδους. Επιπλέον, οι περισσότερες αερογραμμές δεν διαβιβάζουν διαφανώς 

πληροφορίες σχετικές με την Διοίκηση με βάση την Αξία στα ενδιαφερόμενα μέρη 

τους (stakeholders). Στις περισσότερες αερογραμμές, η Διοίκηση με βάση την Αξία 

ούτε  ήταν  ποτέ  πλήρως  αποδεκτή  από  όλα  τα  οργανωτικά  επίπεδα  ούτε  έχει 

ενσωματωθεί  στην αποστολής  της  επιχείρησης.  Εντούτοις,  η  συνεχής  διαδικασία 

άρσης των ελέγχων καθώς επίσης και το υψηλό επίπεδο του ανταγωνισμού και για 
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το κεφάλαιο και για τους επιβάτες θα ενισχύσουν πιθανότατα τη διανομή και το 

βάθος  των  εννοιών  της  Διοίκησης  με  βάση  την  Αξία  που  εφαρμόζονται  στην 

διοίκηση των αερογραμμών στο μέλλον.

Από τον Μάιο μέχρι τον Ιουλίου του 2004 πραγματοποιήθηκε μια έρευνα με 

το στόχο να εξετάσει το επίπεδο εφαρμογής των εννοιών VBM στις σημαντικότερες 

αερογραμμές.  Το  ερωτηματολόγιο,  που  εστάλη  στο  χρηματοοικονομικό  τμήμα 

επιλεγμένων παγκόσμιων αερογραμμών, περιείχε 43 ερωτήσεις. Η επιλογή των 80 

αερογραμμών, βασίστηκε στον αριθμό μεταφερμένων επιβατών κατά τη διάρκεια 

του 2003. Ωστόσο, οι αερογραμμές που είναι πλήρως κρατικές αποκλείστηκαν από 

την έρευνα δεδομένου ότι δεν στηρίζονται στις κεφαλαιαγορές και επομένως μια 

εφαρμογή των εννοιών VBM δεν είναι πιθανή. Το 22.5% των αερογραμμών αυτών 

συμπλήρωσαν πλήρως το ερωτηματολόγιο.

Η έρευνα άρχισε με την αξιολόγηση των πρωταρχικών στόχων επιχείρησης, 

βαθμολογώντας κάποιους συγκεκριμένους στόχους από το 1 έως το 5. Προς έκπληξη 

όλων,  ο  στόχος  «να  αυξηθεί  η  αξία  μετόχων»  έλαβε  τη  δεύτερη  χαμηλότερη 

ταξινόμηση (3,88).  Αντίθετα,  στους «κλασικούς» στόχους όπως «τη ικανοποίηση 

πελατών» (4,94) και «την ανταγωνιστικότητα» (4,78) δόθηκε η υψηλότερη σημασία.

Αυτό το αποτέλεσμα είναι αρκετά διαφορετικό από τα αποτελέσματα των 

παρόμοιων μελετών,  οι  οποίες  δεν  επικεντρώθηκαν σε  έναν ιδιαίτερο κλάδο της 

βιομηχανίας. Σε εκείνες τις μελέτες, όπως παρατηρήσαμε και πιο πάνω, στο στόχο 

«αύξηση της αξίας μετόχων» δόθηκε η μέγιστη σημασία.  Παρά την  αυξανόμενη 

σχετικότητα  της  κεφαλαιαγοράς  ως  προμηθευτή  ιδίων  κεφαλαίων  για  τις 

αερογραμμές,  η  ιδέα  της  Διοίκησης  με  βάση  την  Αξία  δεν  κυριαρχεί  στην 

αεροπορική  βιομηχανία.  Οι  σημαντικότερες  ομάδες-στόχοι  για  τις  αερογραμμές 

είναι  ακόμα  οι  πελάτες  τους  και  οι  υπάλληλοί  τους.  Δεν  είναι  παράξενο  που  η 

κυβέρνηση θεωρείται ακόμα ως μια σημαντική ομάδα-στόχος, δεδομένου ότι πολλές 

κυβερνήσεις  κρατούν  ακόμα  σημαντικό  μερίδιο  μετοχών  στις  αερογραμμές  της 

χώρας τους.

Οι περισσότερες μεγάλες αερογραμμές φαίνονται να έχουν μια βασική γνώση 

και κατανόηση των εννοιών της Διοίκησης με βάση την Αξία. Σε μια κλίμακα 1 για 
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το «καμία γνώση» μέχρι 5 για το «πολύ καλή γνώση», επιτεύχθηκε μια μέση αξία 

3.53. Μόνο το 41% των αερογραμμών αξιολογούν τη γνώση τους είτε καλή είτε 

πολύ καλή.

Από  τις  18  αερογραμμές  που  συμπλήρωσαν  το  ερωτηματολόγιο,  μόνο  7 

χρησιμοποιούν έναν βασικό δείκτη μέτρησης της αξίας. Συγκεκριμένα, η μέθοδος 

EVA πήρε την υψηλότερη βαθμολογία (3) και ακολούθησαν οι μέθοδοι CFROI και 

CVA με βαθμολογία 2 και οι DCF, ROCE, Delta CVA και CFROI σε σύγκριση με 

το WACC με βαθμολογία 1.

Σε αντίθεση με παρόμοιες μελέτες, οι δείκτες απόδοσης που βασίζονται στο 

κέρδος δεν κυριαρχούν επί των δεικτών που βασίζονται στις ταμειακές ροές. Αυτό 

οφείλεται  πιθανότατα  και  στην  έντονη  φύση  του  κεφαλαίου  του  κλάδου  της 

αεροπορίας και στην υψηλή απόκλιση στις μεθόδους και τις πολιτικές αποτίμησης. 

Από τις αερογραμμές που δεν χρησιμοποιούν έναν δείκτη απόδοσης για την μέτρηση 

της αξίας το 45% δεν σκοπεύει να εισάγει κάποιον στο μέλλον και το 36% δοκίμασε 

την εφαρμογή κάποιου στο παρελθόν.

Για να εφαρμοστεί πλήρως η Διοίκηση με βάση την Αξία, είναι απαραίτητο 

να  αναλυθεί  ο  βασικός  δείκτης  απόδοσης  στα  κατώτερα  επίπεδα  της  εταιρικής 

ιεραρχίας. Μόνο το 43% των αερογραμμών που χρησιμοποιούν έναν βασικό δείκτη 

απόδοσης  σε  ένα  επίπεδο  επιχείρησης  καθορίζουν  επίσης  και  χωριστούς  δείκτες 

απόδοσης για τα επιμέρους αυτόνομα τμήματά τους. Αυτό το αποτέλεσμα πρέπει να 

αντιμετωπισθεί  αυστηρά  επειδή  η  ετερογένεια  των  αυτόνομων  τμημάτων  των 

αερογραμμών  μπορεί  να  δημιουργήσει  μεγάλες  διαφορές  όσον  αφορά  την  δομή 

κινδύνου καθώς επίσης και την λειτουργική κερδοφορία. Συνεπώς, μια ξεχωριστή 

αξιολόγηση είναι επιθυμητή. Επίσης, το 14% χρησιμοποιεί δείκτες αξιολόγησης της 

επίδοσης των ομάδων των πελατών και  των προϊόντων και  το 14% για όλες τις 

ανεξάρτητες νόμιμες οντότητες.

Ενώ  το  86%  δείχνει  ότι  οι  βασικοί  δείκτες  απόδοσης  για  τα  κατώτερα 

επίπεδα μπορούν να εναρμονιστούν με το βασικό δείκτη απόδοσης της αξίας των 

μετόχων που καθιερώνεται για την επιχείρηση συνολικά, το 14% εξηγεί ότι αυτός ο 

συντονισμός είναι μόνο εν μέρει δυνατός. Προκειμένου να συνδεθεί η ανταμοιβή με 
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τον βασικό δείκτη απόδοσης σε κατώτερα επίπεδα είναι λογικό να γίνουν κάποιες 

ρυθμίσεις  π.χ.  για  να  απομονωθούν  τα  συστατικά,  τα  οποία  δεν  μπορούν  να 

επηρεαστούν. Αν και το 50% εφαρμόζει αυτές τις ρυθμίσεις, το 33% δηλώνει ότι 

γενικά δεν επιδιώκεται κάτι τέτοιο. Το 17% σημειώνει ότι αυτές οι ρυθμίσεις είναι 

πάρα πολύ σύνθετες και επομένως δεν λαμβάνονται υπόψη.

Για  να  αξιολογηθεί  η  εφαρμογή  του  βασικού  δείκτη  απόδοσης  σε 

διαφορετικά  επίπεδα  επιχείρησης,  κλήθηκαν  να  απαντήσουν  στην  ερώτηση  εάν 

καθορίζονται  οι  διαφορετικές  δαπάνες  του  κεφαλαίου  για  τις  διαφορετικές 

λειτουργικές  περιοχές.  Δεδομένου  ότι  τα  ετερογενή  αυτόνομα  τμήματα  έχουν 

διαφορετικές δομές κινδύνου, μια χωριστή εξέταση του τμηματικού κόστους θα ήταν 

απαραίτητη. Εντούτοις, η μεγάλη πλειοψηφία των αερογραμμών δεν υπολογίζει τα 

μεμονωμένα κόστη κεφαλαίου για τις διαφορετικές λειτουργικές περιοχές. Μόνο το 

29% τις υπολογίζει στο επίπεδο αυτόνομων τμημάτων.

Γενικά,  από  αυτές  τις  επιχειρήσεις  που  δήλωσαν  ότι  εφαρμόζουν  την 

Διοίκηση με βάση την Αξία, το 29% θεωρεί ότι το επίπεδο εφαρμογής της είναι πολύ 

καλό,  το  29% θεωρεί  ότι  είναι  καλό  και  το  43% ότι  είναι  απλά ικανοποιητικό. 

Φαίνεται  ότι  η  Διοίκηση  με  βάση την  Αξία  δεν  μπορεί  να  ενσωματωθεί  ακόμα 

πλήρως στην φιλοσοφία των αεροπορικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με πρόσφατες 

μελέτες, η επιτυχία της Διοίκησης με βάση την Αξία βαθμολογείται με 3,29 κατά 

μέσο όρο. Το 71% κατηγοριοποιεί την επιτυχία της εφαρμογής της ως ικανοποιητική 

ή λιγότερο. Αυτό οφείλεται στην γενική κακή οικονομική κατάσταση του κλάδου 

των αεροπορικών επιχειρήσεων.
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ΙV. Συμπεράσματα 

Η μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης αποτελεί μια από την βασικές 

προτεραιότητες των ανώτατων στελεχών. Ένα αυτόνομο τμήμα μέσα στην γενική 

εταιρική ταυτότητα είναι ευδιάκριτο από τα άλλα τμήματα, επειδή εξυπηρετεί μια 

καθορισμένη εξωτερική αγορά όπου το μάνατζμεντ μπορεί να διεξάγει στρατηγικό 

σχεδιασμό σχετικά με τα προϊόντα και τις αγορές και έχει την δική του αποστολή, 

τους  δικούς  του  αντικειμενικούς  σκοπούς  και  την  δική  του  επιχειρηματική 

στρατηγική. Έτσι, δημιουργεί (ή καταστρέφει) την δική του αξία. Η μέτρηση αυτής 

της αξίας του αποτελεί σημείο αιχμής και αντιπαράθεσης στην διεθνή βιβλιογραφία.

Οι  παραδοσιακές  μέθοδοι  μέτρησης  της  αξίας  των  επιμέρους  αυτόνομων 

επιχειρηματικών μονάδων μιας επιχείρησης αποδείχθηκαν ελλιπείς και ανακριβείς 

σε  σχέση  με  τις  σύγχρονες  μεθόδους.  Αυτό  οφείλεται  στο  ότι  βασίζονται  στο 

λογιστικό  κέρδος  κι  έτσι  παρουσιάζουν  κάποιους  περιορισμούς.  Καταρχήν,  τα 

λογιστικά  κέρδη  δεν  ενσωματώνουν  τον  κίνδυνο  και  συχνά  οι  μάνατζερς 

108



καταλήγουν  σε  λάθος  συμπεράσματα.  Επίσης,  οι  παραδοσιακές  μέθοδοι  δεν 

λαμβάνουν  υπόψη  τους  το  συνολικό  κόστος  κεφαλαίου  και  είναι  εύκολο  να 

διαστρεβλωθούν ανάλογα με τις λογιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την 

αποτίμηση  των  αποθεμάτων  και  τον  χειρισμό  των  αποσβέσεων.  Υποκινούν  την 

διοίκηση  να  θέτει  βραχυπρόθεσμους  στόχους  που  πολλές  φορές,  μάλιστα,  δεν 

συμβαδίζουν με τους εταιρικούς στόχους, προκαλώντας απώλειες στην επιχείρηση 

ως  σύνολο.  Τέλος,  οι  επιχειρήσεις  που  έχουν  υιοθετήσει  την  παραδοσιακή 

προσέγγιση έχουν δυσκολευτεί στην προσπάθειά τους να ταιριάξουν αυτά τα μέτρα 

με  το  νέο  αναπτυσσόμενο  επιχειρησιακό  περιβάλλον  και  τις  τρέχουσες 

ανταγωνιστικές πραγματικότητες.  Ωστόσο, πολλές επιχειρήσεις τις χρησιμοποιούν 

ακόμα για να μετρήσουν την επίδοση, γιατί είναι εύκολες στον υπολογισμό τους και 

επιτρέπουν  στους  μάνατζερς  να  χρησιμοποιούν  τακτικό  διοικητικό  σύστημα 

ελέγχου, όπως οι προϋπολογισμοί.

Από την άλλη, οι  σύγχρονες μέθοδοι μέτρησης της αξίας των αυτόνομων 

τμημάτων, ως εργαλεία του συστήματος Διοίκησης με βάση την Αξία, έχουν το καλό 

ότι βασίζονται στο οικονομικό κέρδος και όχι στο λογιστικό κέρδος που βασίζονταν 

οι παραδοσιακές μέθοδοι, γλιτώνοντας μ’ αυτό τον τρόπο κάποιους περιορισμούς 

που επέφερε αυτό. Στις μεθόδους αυτές συγκαταλέγονται οι μέθοδοι προστιθέμενης 

αξίας και οι μέθοδοι των ταμειακών ροών.

Όπως και στις παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης, έτσι και στις σύγχρονες 

επικρατεί σύγχυση σχετικά με την αξιοπιστία των διαφόρων μεθόδων μέτρησης της 

αξίας των επιμέρους αυτόνομων επιχειρηματικών μονάδων. Όλες αυτές οι μέθοδοι 

έχουν τα θετικά και τα αρνητικά τους στοιχεία. Δεν υπάρχει κάποια από αυτές που 

να  υπερτερεί  ξεκάθαρα  σε  σχέση  με  τις  υπόλοιπες.  Γενικά,  η  εφαρμογή  ενός 

συστήματος  Διοίκησης  με  βάση  την  Αξία  είναι  μια  διαδικασία  πολύπλοκη, 

χρονοβόρα και ακριβή που έχει, όμως, εξαιρετικά αποτελέσματα για την αξιολόγηση 

της επίδοσης της επιχείρησης και των επιμέρους αυτόνομων τμημάτων της.

Σύμφωνα με εμπειρική έρευνα για την χρήση των μεθόδων Διοίκησης με 

βάση  την  Αξία  σε  πορτογαλικές  εισηγμένες  επιχειρήσεις,  οι  περισσότερο 

χρησιμοποιούμενες μέθοδοι μέτρησης της αξίας στις αυτόνομες μονάδες τους είναι η 
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EVA με ποσοστό 27%, η CFROI με ποσοστό 14%, η DCF με ποσοστό 8% και τέλος 

η ROIC με ποσοστό 7%.

Σύμφωνα  με  άλλη  παρόμοια  έρευνα  στις  1.000  μεγαλύτερες  δημόσιες 

αμερικανικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις μη οικονομικών υπηρεσιών, σε επίπεδο 

αυτόνομων τμημάτων, το 54% χρησιμοποιεί την μέθοδο CFROI, το 53% την μέθοδο 

EVA, το 48% την μέθοδο DCF και το 42% χρησιμοποιεί την ROIC. Παρατηρούμε 

ότι και στις δύο έρευνες καμία από τις διαφορές δεν είναι σημαντικά μεγάλη στο 

τμηματικό επίπεδο.

Συνολικά,  όλες  οι  μέθοδοι  χρησιμοποιούνται  πρωτίστως  στο  εταιρικό 

επίπεδο, σε μια μικρότερη έκταση στο τμηματικό επίπεδο, και σε ακόμα μικρότερο 

βαθμό  στο  λειτουργικό  επίπεδο. Αυτό  δεν  είναι  παράξενο  δεδομένου  ότι  είναι 

ευκολότερο να  εφαρμοστούν  οι  μέθοδοι  αυτές  στο  εταιρικό  επίπεδο  απ’  ό,τι  σε 

χαμηλότερα επίπεδα της επιχείρησης όπου πρέπει να αναπτυχθούν πρόσθετοι οδηγοί 

αξίας και απαιτείται πρόσθετη εκπαίδευση στους υπαλλήλους. Εντούτοις, αυτά τα 

αποτελέσματα  δείχνουν  ότι  οι  ερωτηθέντες  επιχειρήσεις  δεν  εφαρμόζουν  τα 

συστήματα Διοίκησης με βάση την Αξία για να επεκταθούν σε όλα τα επίπεδα της 

επιχείρησης και να επηρεάσουν τους υπαλλήλους σε όλα τα επίπεδα.

Μια ενδιαφέρουσα έρευνα της Lufthansa Consulting που εξέτασε το τρέχον 

επίπεδο  εφαρμογής  της  Διοίκησης  με  βάση  την  Αξία  σε  μεγάλες  αεροπορικές 

εταιρίες αποκάλυψε ότι η σημασία των εννοιών της Διοίκησης με βάση την Αξία για 

την διοίκηση των αερογραμμών είναι μικρότερη από ό,τι είναι σε άλλους κλάδους. 

Οι  περισσότερες  αερογραμμές  δεν  διαβιβάζουν  πληροφορίες  σχετικές  με  την 

Διοίκηση  με  βάση  την  Αξία  στα  ενδιαφερόμενα  μέρη  τους  (stakeholders).  Στις 

περισσότερες αερογραμμές, η Διοίκηση με βάση την Αξία ούτε ήταν ποτέ πλήρως 

αποδεκτή από όλα τα οργανωτικά επίπεδα ούτε έχει ενσωματωθεί στην αποστολής 

της επιχείρησης. Επίσης, η μεγάλη πλειοψηφία των αερογραμμών δεν υπολογίζει τα 

μεμονωμένα κόστη κεφαλαίου για τις διαφορετικές λειτουργικές περιοχές. Μόνο το 

29%  τις  υπολογίζει  στο  επίπεδο  αυτόνομων  τμημάτων.  Εντούτοις,  η  συνεχής 

διαδικασία  άρσης  των  ελέγχων  καθώς  επίσης  και  το  υψηλό  επίπεδο  του 

ανταγωνισμού και για το κεφάλαιο και για τους επιβάτες θα ενισχύσουν πιθανότατα 
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τη  διανομή  και  το  βάθος  των  εννοιών  της  Διοίκησης  με  βάση  την  Αξία  που 

εφαρμόζονται στην διοίκηση των αερογραμμών στο μέλλον.
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