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1. ΠΕΡΙΛΗΧΗ
Αντικείμενο τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ςτρατθγικι χρθματοοικονομικι,
ζνασ όροσ που ςυνδυάηει τθν χρθματοοικονομικι ςτρατθγικι τθσ επιχείρθςθσ με
τθν ςτρατθγικι χρθματοοικονομικι διοίκθςθ.
Μζςα ςτα πλαίςια τθσ εργαςίασ αυτισ γίνεται μια ςφντομθ ιςτορικι
αναδρομι του όρου ςτρατθγικι και ςτθ ςυνζχεια αναφερόμαςτε ςτθν
χρθματοοικονομικι ςτρατθγικι.

Αναφζρονται οι επιπλοκζσ που μπορεί να

παρουςιαςτοφν ςε όλεσ τισ φάςεισ τθσ και γίνεται ανάλυςθ των ςταδίων που
ακολουκεί. Στθ ςυνζχεια αναφζρονται τα δομικά ςυςτατικά τθσ και γίνεται μια
ενδελεχισ ανάλυςθ των ςτοιχείων αυτϊν, όπου κφρια δομικά ςυςτατικά
κεωροφνται οι αποφάςεισ που καλείται να πάρει θ διοίκθςθ επάνω ςτο ςφνολο των
χρθματοοικονομικϊν κεμάτων.
Θ εργαςία αυτι είναι βαςιςμζνθ κατά κφριο λόγο ςτθ διεκνι βιβλιογραφία
κακϊσ επίςθσ και ςε άρκρα που ζχουν δθμοςιευτεί ςε διεκνι επιςτθμονικά
περιοδικά.
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2. ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Θ ςτρατθγικι είναι ζνασ όροσ που ετυμολογικά ζχει τισ ρίηεσ του ςτθν Αρχαία
Ελλάδα και θ αρχικι τθσ ζννοια ιταν ςυνδεδεμζνθ κακαρά με τθν ςτρατιωτικι
ορολογία μια και προζρχεται από τθ ςφνκεςθ των λζξεων ςτρατόσ και άγω, που
ςθμαίνει οδθγϊ (Ραπαδάκθσ, 2007). Ζτςι, θ ςτρατθγικι υποδιλωνε τθν επιςτιμθ
ι, αλλιϊσ, τθν τζχνθ τθσ ςτρατιωτικισ διοίκθςθσ και τθν απαραίτθτθ ςχεδίαςθ ζτςι
ϊςτε να υπάρχει βζλτιςτθ χρθςιμοποίθςθ των ζμψυχων και άψυχων πόρων με
απϊτερο ςκοπό τθν επίτευξθ των τεκζντων ςτόχων. Αναφζρουμε ότι θ ςτρατθγικι
αποτελεί τόςο επιςτιμθ όςο και τζχνθ γιατί βαςίηεται αφενόσ ςτθν εμπειρία και
αφετζρου ςτο ταλζντο που διακζτει αυτόσ που τθν χρθςιμοποιεί.
Βζβαια, παρά τισ ελλθνικζσ καταβολζσ του όρου, ο πλζον διάςθμοσ ςτρατθγόσ
που γνωρίηουν όλοι όςοι αςχολοφνται με κζματα ςτρατθγικισ ανά τον κόςμο δεν
είναι ο Μζγασ Αλζξανδροσ όπωσ, ίςωσ, κα περιμζναμε αλλά ζνασ προγενζςτεροσ, ο
Κινζηοσ Sun Tzu ο οποίοσ ζηθςε ανάμεςα ςτα τζλθ του 6ου και ςτισ αρχζσ του 5ου
αιϊνα προ Χριςτοφ και του οποίου θ ςοφία ζχει ςυνοψιςτεί ςτο εγχειρίδιο «Θ τζχνθ
του πολζμου» το οποίο και αποτελεί το ευαγγζλιο όςων αςχολοφνται με κζματα
ςτρατθγικισ μιασ και παραμζνει πάντοτε επίκαιρο.
Στθ διεκνι βιβλιογραφία, ςε ςχζςθ πάντα με τθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων, ο
όροσ άρχιςε να χρθςιμοποιείται τθ δεκαετία του 1950 μζςα από ζνα βιβλίο του
Newman1, όπου γινόταν ςαφζσ ότι οι επιχειριςεισ που ανταγωνίηονταν ςτον ίδιο
κλάδο, και χρθςιμοποιοφςαν πολλζσ φορζσ ακόμα και τθν ίδια τεχνολογία,

1

Newman, W.H., Administrative Action: The Techniques of Organization and Management, 1951.
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εμφάνιηαν ςθμαντικι διαφοροποίθςθ ςτα αποτελζςματά τουσ γιατί υιοκετοφςαν
διαφορετικζσ προςεγγίςεισ επάνω ςε κζματα προμθκειϊν, διανομϊν και
εςωτερικϊν δομϊν. Οι διαφορετικζσ αυτζσ προςεγγίςεισ ζγιναν γνωςτζσ με τον όρο
«Στρατθγικζσ» (Ραπαδάκθσ, 2007).
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3. ΕΙΑΓΨΓΗ
Θ χρθματοοικονομικι ςτρατθγικι που κα ακολουκιςει μια επιχείρθςθ ι ζνασ
οργανιςμόσ μπορεί να ζχει πολφ μεγάλο αντίκτυπο επάνω τουσ (Rutterford, Upton,
& Kodwani, 2006) και ειδικότερα ςε ότι ζχει ςχζςθ με τθν βιωςιμότθτά τουσ, ενϊ
είναι πολφ πικανό να επθρεάςει τθ δθμιουργία τθσ προςτικζμενθσ αξίασ για τουσ
μετόχουσ κακϊσ είναι απόρροια των επενδυτικϊν, χρθματοοικονομικϊν και
μεριςματικϊν αποφάςεϊν τθσ (Slater & Zwirlein, The Structure of Financial Strategy:
Patterns in Financial Decision Making, 1996).

Ζτςι, πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ

ζμφαςθ ςτθν επιλογι τθσ χρθματοοικονομικισ ςτρατθγικισ που κα ακολουκθκεί
από μια επιχείρθςθ ι από ζναν οργανιςμό προκειμζνου να αποφευχκοφν οι
ενδεχόμενεσ παρενζργειεσ από τθν εφαρμογι τθσ.

Βζβαια, ςφμφωνα με τον

Bierman (1999), θ χρθςιμοποίθςθ του όρου χρθματοοικονομικι ςτρατθγικι
κεωρείται πιο πομπϊδθσ από αυτιν του όρου χρθματοοικονομικζσ αποφάςεισ.
Με τον όρο χρθματοοικονομικι ςτρατθγικι εννοείται το ςφνολο των
πρακτικϊν, όπου μζςα ςε αυτζσ ςυμπεριλαμβάνονται και οι ιδιαιτερότθτεσ των
απαιτοφμενων πόρων, που χρθςιμοποιεί μια επιχείρθςθ ι ζνασ οργανιςμόσ
προκειμζνου να επιτφχει τουσ χρθματοοικονομικοφσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί. Θ
χρθματοοικονομικι ςτρατθγικι είναι μόνο ζνα μζροσ τθσ ςυνολικισ ςτρατθγικισ
τθσ επιχείρθςθσ το οποίο εμπίπτει ςτισ αρμοδιότθτεσ του οικονομικοφ διευκυντι.
Ο χρονικόσ ορίηοντασ τθσ χρθματοοικονομικισ ςτρατθγικισ μπορεί να είναι
είτε βραχυπρόκεςμοσ είτε μακροπρόκεςμοσ, αυτό εξαρτάται από τουσ ςτόχουσ που
επιδιϊκει να πραγματοποιιςει.

Θ χρθματοοικονομικι ςτρατθγικι που κα
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ακολουκθκεί κάκε φορά εξαρτάται άμεςα από τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί. Οι
ςτόχοι αυτοί μπορεί να είναι επιχειρθςιακοί, χρθματοοικονομικοί και μθ
χρθματοοικονομικοί. Εδϊ πρζπει να τονίςουμε ότι θ φπαρξθ ενόσ μακροχρόνιου
χρθματοοικονομικοφ ςχεδίου δεν εγγυάται απόλυτα ότι θ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ
ζχει μια εκλογικευμζνθ χρθματοοικονομικι ςτρατθγικι (Lauenstein, 1981).
Οι επιχειρθςιακοί ςτόχοι ςχετίηονται άμεςα με το ςφνολο τθσ επιχείρθςθσ και
αφοροφν τουσ παράγοντεσ κλειδιά για τθν επιτυχία τθσ. Οι ςθμαντικότεροι από
τουσ παράγοντεσ αυτοφσ που ςχετίηονται με τουσ επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ είναι: θ
κερδοφορία, το μερίδιο αγοράσ, θ ανάπτυξθ, οι χρθματικζσ ροζσ, θ ικανοποίθςθ
των πελατϊν, θ ποιότθτα των προϊόντων, οι βιομθχανικζσ ςχζςεισ και θ
προςτικζμενθ αξία.
Οι χρθματοοικονομικοί ςτόχοι, από τθν άλλθ, είναι αυτοί που ςχετίηονται με
τθν χρθματοοικονομικι κατάςταςθ μιασ επιχείρθςθσ ι ενόσ οργανιςμοφ. Οι ςτόχοι
αυτοί ςυμπεριλαμβάνουν, ςυνικωσ, τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ περιουςίασ των
μετόχων, τθ μεγιςτοποίθςθ των κερδϊν, τθν αφξθςθ των εςόδων ανά μετοχι, τθν
αφξθςθ του μερίςματοσ ανά μετοχι, τον περιοριςμό των ξζνων κεφαλαίων ωσ προσ
τα ίδια, το ποςοςτό των διανεμομζνων κερδϊν προσ τα πραγματικά διανεμθκζντα
και τθν λειτουργικι κερδοφορία.
Τζλοσ, οι μθ χρθματοοικονομικοί ςτόχοι είναι αυτοί που ςχετίηονται άμεςα με
το περιβάλλον μζςα ςτο οποίο λειτουργεί θ επιχείρθςθ ι ο οργανιςμόσ και μπορεί
να είναι εξίςου ςθμαντικοί με τουσ χρθματοοικονομικοφσ γιατί μπορεί να κζτουν
οριςμζνουσ περιοριςμοφσ ςτουσ ανωτζρω.

Χαρακτθριςτικά παραδείγματα μθ

χρθματοοικονομικϊν ςτόχων είναι θ ευθμερία τόςο των εργαηομζνων όςο και τθσ
διοίκθςθσ, θ παροχι οριςμζνων υπθρεςιϊν προσ τθν κοινωνία ςτα πλαίςια τθσ

8

εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ, θ υλοποίθςθ των δεςμεφςεων απζναντι ςτουσ
πελάτεσ και ςτουσ προμθκευτζσ, θ ευθμερία τθσ κοινωνίασ εν γζνει, θ ανάπτυξθ τθσ
επιχείρθςθσ, θ διαφοροποίθςι τθσ αλλά και θ θγεςία ςε κζματα ζρευνασ και
ανάπτυξθσ.
Βζβαια, από τουσ ανωτζρω ςτόχουσ, όςοι κεωροφνται ςτρατθγικισ ςθμαςίασ
δεν μπορεί παρά να είναι μακροπρόκεςμοι μιασ και θ ςτρατθγικι επικεντρϊνεται
ςε μακροχρόνιο ορίηοντα, ςε αποφάςεισ που είναι πρωτόγνωρεσ για μια
επιχείρθςθ, δεςμεφουν όλουσ όςουσ υπάρχουν και δρουν μζςα ςτθν επιχείρθςθ
αυτι, ζχουν ςυνζχεια και αποτελοφν το ςκαλοπάτι για μελλοντικζσ αποφάςεισ και
δράςεισ ακόμα και ςε μθ ςτρατθγικό επίπεδο.
Σφμφωνα με τα παραπάνω, προκφπτει ότι εφόςον θ χρθματοοικονομικι
ςτρατθγικι εξαρτάται από τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί, τότε το ςθμείο που
πρζπει να δοκεί περιςςότερο ζμφαςθ είναι ο προςδιοριςμόσ και θ διατφπωςθ των
ςτόχων αυτϊν.
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4. ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ
4.1 ΓΕΝΙΚΑ
Θ χρθματοοικονομικι ςτρατθγικι εξετάηει τισ χρθματοοικονομικζσ επιπτϊςεισ
των εταιρικϊν – επιχειρθςιακϊν ςτρατθγικϊν επιλογϊν και προςπακεί να βρει το
καλφτερο δυνατό χρθματοοικονομικό ςχζδιο δράςθσ (Wheelen & Hunger, 2008).
Επιπλζον, θ χρθματοοικονομικι ςτρατθγικι είναι ςε κζςθ να δϊςει ςτθν επιχείρθςθ
ζνα ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ζναντι του ανταγωνιςμοφ μζςα από τθν εξεφρεςθ
πόρων με ςυγκριτικά χαμθλότερο κόςτοσ και παρζχοντάσ τθσ παράλλθλα τθν
ευελιξία να μπορεί να χρθματοδοτιςει τθν ςτρατθγικι τθσ.
Το

ςθμαντικότερο

όλων

που

πρζπει

να

κατορκωκεί

μζςω

τθσ

χρθματοοικονομικισ ςτρατθγικισ είναι ο ςυνδυαςμόσ τθσ βελτίωςθσ του δείκτθ των
ξζνων ωσ προσ τα ίδια κεφάλαια2 με τθν ταυτόχρονθ χρθματοδότθςθ των
μακροχρόνιων επενδφςεων από ίδια κεφάλαια μζςω των χρθματικϊν ροϊν και, ωσ
φυςικό επακόλουκο, τον περιοριςμό του επιπζδου δανειςμοφ. Αυτό βζβαια ζχει
εφαρμογι ςτισ επιχειριςεισ μεγάλου μεγζκουσ γιατί, ςυνικωσ, ςτισ μικρζσ και
μεςαίεσ επιχειριςεισ οι διοικιςεισ ζχουν τθν τάςθ να αποφεφγουν τθ
χρθςιμοποίθςθ ξζνων κεφαλαίων προκειμζνου να αποφφγουν τυχόν παρεμβάςεισ
από τρίτα πρόςωπα και οργανιςμοφσ αλλά και για διατθριςουν τθν επιχείρθςθ υπό
τον πλιρθ ζλεγχό τουσ.

2

Ο δείκτθσ αυτόσ δίνει το ςχετικό ποςοςτό των ξζνων και των ιδίων κεφαλαίων που
χρθςιμοποιοφνται για να χρθματοδοτιςουν τθν απόκτθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ
επιχείρθςθσ. Πςο μεγαλφτεροσ είναι ο δείκτθσ αυτόσ ςθμαίνει ότι τόςο μεγαλφτερθ είναι και θ
εξάρτθςθ τθσ επιχείρθςθσ από τα ξζνα κεφάλαια και το αντίςτροφο.
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Ππωσ αναφζρουν άλλωςτε οι Wheelen και Hunger (2008) είναι αρκετοί οι
χρθματοοικονομικοί αναλυτζσ που υποςτθρίηουν ότι μια επιχείρθςθ είναι ςε κζςθ
να χρθςιμοποιιςει τθν χρθματοοικονομικι μόχλευςθ3 για να αυξιςει τα κζρδθ ανά
μετοχι μόνο αν χρθματοδοτεί τισ επενδφςεισ τθσ με μακροπρόκεςμα ξζνα
κεφάλαια, κάτι που αυξάνει ταυτόχρονα όχι μόνο τθν αξία τθσ μετοχισ αλλά
ολόκλθρθσ τθσ επιχείρθςθσ. Σε ςυνζχεια των παραπάνω ζρχονται τα αποτελζςματα
ερευνϊν όπου καταλιγουν ςτο ςυμπζραςμα ότι όςο μεγαλφτερο είναι το επίπεδο
δανειςμοφ μιασ επιχείρθςθσ τθν κάνει να φαίνεται λιγότερο ελκυςτικι ςε
περιπτϊςεισ εξαγορϊν αλλά αναγκάηει παράλλθλα τθν διοίκθςι τθσ να εςτιάςει
ςτον πυρινα των εργαςιϊν τθσ και να αυξθκεί ζτςι θ παραγωγικότθτα που με τθ
ςειρά τθσ οδθγεί ςε βελτίωςθ των χρθματικϊν ροϊν.
Βζβαια, οι ζρευνεσ που προαναφζρκθκαν είναι πολφ διαφωτιςτικζσ ςε
κζματα που ςχετίηονται με τθν επιρροι που αςκείται ςτθν χρθματοοικονομικι
ςτρατθγικι από τθν εταιρικι ςτρατθγικι διαφοροποίθςθσ που ακολουκεί θ κάκε
επιχείρθςθ.

Ζτςι, φαίνεται ότι όταν υπάρχει ςυςχετιςμζνθ διαφοροποίθςθ οι

επιχειριςεισ προτιμοφν τθ χρθματοδότθςθ με ίδια κεφάλαια ενϊ ςτθν περίπτωςθ
τθσ αςυςχζτιςτθσ διαφοροποίθςθσ ςτζφονται προσ τα ξζνα κεφάλαια.
Σφμφωνα με τον Tim Hindle (2003) θ ςτρατθγικι αποτελείται από δφο
διαφορετικά ςτάδια, το ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ και το ςτάδιο τθσ υλοποίθςθσ, όπου
το ζνα δεν μπορεί να είναι αποτελεςματικό χωρίσ το άλλο. Ζτςι, θ κατάρτιςθ και θ
υλοποίθςθ τθσ χρθματοοικονομικισ ςτρατθγικισ που πρόκειται να ακολουκιςει

3

Θ χρθματοοικονομικι μόχλευςθ είναι θ διαδικαςία κατά τθν οποία χρθςιμοποιοφνται τα ξζνα
κεφάλαια προκειμζνου να αυξθκεί ο δείκτθσ τθσ αναμενόμενθσ απόδοςθσ των ιδίων κεφαλαίων. Θ
μζτρθςι τθσ γίνεται με τον δείκτθ που ιςοφται με το πθλίκο των ξζνων κεφαλαίων προσ το ςφνολο
των ιδίων και των ξζνων κεφαλαίων.

11

μια επιχείρθςθ είναι εξαιρετικά ςθμαντικζσ διαδικαςίεσ κατά τισ οποίεσ θ διοίκθςθ
τθσ επιχείρθςθσ πρζπει να δϊςει πολφ μεγάλθ προςοχι. Επιπλζον, πρζπει να
ςθμειωκεί ότι θ χρθματοοικονομικι ςτρατθγικι ςε μια επιχείρθςθ αποτελεί μζροσ
τθσ ςτρατθγικισ χρθματοοικονομικισ διοίκθςθσ. Εδϊ, οι Calandro και Flynn (2007)
αντιτείνουν ότι θ χρθματοοικονομικι ςτρατθγικι αποτελείται από τρία ςτάδια τθν
κατάρτιςθ τθσ ςτρατθγικισ, τθν κατανομι των διακζςιμων πόρων και τθν μζτρθςθ
τθσ απόδοςθσ, τα οποία αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ. Στθν εικόνα 1 βλζπουμε μια
γραφικι απεικόνιςθ τθσ ανάδραςθσ τθσ χρθματοοικονομικισ ςτρατθγικισ ςφμφωνα
με τουσ Calandro και Flynn (2007) και ςτθν εικόνα 2 τθν αλλθλεπίδραςθ των τριϊν
ςταδίων μεταξφ τουσ πάντα ςφμφωνα με τουσ ανωτζρω.

Εικόνα 1 (Γραφική απεικόνιςη τησ ανάδραςησ τησ χρηματοοικονομικήσ ςτρατηγικήσ)

(Ρθγι: Calandro, J. J., & Flynn, R. (2007). On Financial Strategy. Business Strategy Series , 8 (6), ςς. 415.)
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Εικόνα 2 (Γραφική αναπαράςταςη τησ αλληλεπίδραςησ των τριών ςταδίων τησ ςτρατηγικήσ)

(Ρθγι: Calandro, J. J., & Flynn, R. (2007). On Financial Strategy. Business Strategy Series , 8 (6), ςς. 416.)

Πςον αφορά το ςκζλοσ τθσ κατάρτιςισ τθσ, είναι γενικά αποδεκτό ότι αυτό
ξεκινά με τον οριςμό των ςτόχων που κζλει να επιτφχει θ εκάςτοτε επιχείρθςθ.
Ππωσ αναφζρκθκε παραπάνω, οι ςτόχοι είναι αυτοί που προςδιορίηουν και τον
χρονικό ορίηοντα που κα ζχει θ ακολουκοφμενθ ςτρατθγικι, αν είναι δθλαδι
βραχυπρόκεςμθ ι μακροπρόκεςμθ.

Αυτό ςθμαίνει ότι θ διοίκθςθ τθσ κάκε

επιχείρθςθσ κα πρζπει, ςε πρϊτθ φάςθ, να κζςει τουσ ςτόχουσ που επικυμεί και
ςτθ ςυνζχεια να τουσ ιεραρχιςει αντίςτοιχα με τον χρονικό τουσ ορίηοντα.
Είναι γενικά αποδεκτό ότι ο βαςικόσ ςτόχοσ που κζτει κάκε διοίκθςθ είναι
κοινόσ και δεν κα μποροφςε να είναι άλλοσ από τθν μεγιςτοποίθςθ τθσ περιουςίασ
των μετόχων ενϊ ςφμφωνα με τον Bierman (1999) ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ για μια
επιχείρθςθ είναι να βγάλει χριματα, όπου όμωσ ερμθνεφοντασ τθν ζκφραςι του
αυτι καταλιγει και αυτόσ ςτο ίδιο ςυμπζραςμα.
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Οι υπόλοιποι ςτόχοι είναι

διαφορετικοί για κάκε επιχείρθςθ, όπου μπορεί βζβαια οριςμζνοι να ταυτίηονται,
όπωσ είναι για παράδειγμα θ ποςοςτιαία αφξθςθ τθσ κερδοφορίασ, θ βελτίωςθ τθσ
παραγωγικότθτασ, θ αφξθςθ τθσ απόδοςθσ του απαςχολοφμενου κεφαλαίου, θ
μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ και θ αφξθςθ των πωλιςεων.
Βζβαια, πρζπει να τονίςουμε ότι πολλζσ φορζσ υπάρχει και θ περίπτωςθ τθσ
φπαρξθσ αλλθλοςυγκρουόμενων ςτόχων που πρζπει να τφχουν ιδιαίτερθσ προςοχισ
ζτςι ϊςτε να ελαχιςτοποιθκεί το ενδεχόμενο κόςτοσ τουσ επάνω ςτθν ίδια τθν
επιχείρθςθ.
Από τθν άλλθ πλευρά, κατά τθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ που ζχει επιλζξει
θ κάκε επιχείρθςθ, ζχει παρατθρθκεί ότι θ κάκε μια ζχει ζναν δικό τθσ τρόπο
δράςθσ που βαςίηεται κατά κφριο λόγο ςτθν διοίκθςι τθσ και ςτον τρόπο που αυτι
αξιολογεί τον κάκε ςτόχο. Ζτςι, παρατθροφνται ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ ςτον
τρόπο υλοποίθςθσ των επιμζρουσ ςτρατθγικϊν.
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ χρθματοοικονομικι ςτρατθγικι δεν μπορεί να
μετατρζψει μια μεγάλθ αποτυχία ςε μια πολφ μεγάλθ επιτυχία αλλά μπορεί να
βελτιϊςει μια υπάρχουςα επιτυχία και να αυξιςει τισ πικανότθτεσ επιβίωςθσ τθσ
επιχείρθςθσ ζτςι ϊςτε να μπορεί να απολαμβάνει αυτιν τθσ τθν επιτυχία (Bierman,
1999).

4.2 ΟΙ ΑΛΛΗΛΟΤΓΚΡΟΤΟΜΕΝΟΙ ΣΟΦΟΙ
Ζνα φαινόμενο που προκφπτει κατά τθ διαδικαςία του ςχεδιαςμοφ είναι θ
φπαρξθ αλλθλοςυγκρουόμενων ςτόχων. Το φαινόμενο αυτό είναι, κατά κφριο λόγο,
απόρροια τθσ εκχϊρθςθσ των αρμοδιοτιτων τθσ διοίκθςθσ από τουσ μετόχουσ προσ
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τουσ διευκυντζσ και ςυνικωσ οι αλλθλοςυγκρουόμενοι ςτόχοι εκφράηουν και τθν
αντίκεςθ ςυμφερόντων μεταξφ των μετόχων και τθσ διοίκθςθσ4.
Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι θ περίπτωςθ εξαγοράσ μιασ επιχείρθςθσ
από κάποια άλλθ, όπου θ διοίκθςθ τθσ υπό εξαγορά επιχείρθςθσ αναλίςκεται ςτο
πωσ κα αποφφγει τθν εξαγορά αυτι γιατί, ςυνικωσ, ςτισ εξαγοραηόμενεσ
επιχειριςεισ θ διοίκθςθ είναι θ πρϊτθ που απομακρφνεται από τθν κζςθ τθσ.
Αντίκετα, από τθν πλευρά των μετόχων, οι περιςςότερεσ ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι
ςτισ περιςςότερεσ επιτυχθμζνεσ εξαγορζσ οι μζτοχοι των εξαγοραηόμενων
επιχειριςεων είναι οι πλζον κερδιςμζνοι μιασ και τυγχάνουν μεγάλων οικονομικϊν
απολαβϊν.
Στθ ςυνζχεια, μια ακόμα περίπτωςθ είναι ο χρονικόσ ορίηοντασ όπου ενϊ θ
απόδοςθ τθσ διοίκθςθσ κρίνεται ςε βραχυχρόνιο ορίηοντα, θ κατάςταςθ τθσ
περιουςίασ των μετόχων επθρεάηεται από τθν απόδοςθ τθσ επιχείρθςθσ ςε
μακροχρόνιο ορίηοντα.

Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα θ διοίκθςθ ενϊ μπορεί να

παρακολουκείται ςτενά για να εςτιάηει ςε βραχυχρόνιο ορίηοντα με τθν οπτικι των
μετόχων, να το κάνει αλλά μόνο από τθ δικι τθσ οπτικι.
Επιπλζον, θ αντίλθψθ του επιπζδου κινδφνου από τθν πλευρά των μετόχων
είναι ςυνδεδεμζνθ με το επίπεδο του κινδφνου που ζχει το ςφνολο του
χαρτοφυλακίου τουσ μιασ και δεν επενδφουν ςε μια μόνο επιχείρθςθ αλλά
προςπακοφν να κάνουν μια επζνδυςθ ςε μια ομάδα επιχειριςεων περιορίηοντασ με
αυτό τον τρόπο το επίπεδο κινδφνου που αναλαμβάνουν. Το γεγονόσ αυτό ζχει ςαν
αποτζλεςμα τισ περιςςότερεσ φορζσ οι μζτοχοι να είναι διατεκειμζνοι να δεχκοφν

4

Είναι το φαινόμενο που ςυναντοφμε διεκνϊσ με τον αγγλικό όρο Agency Problem και αναφζρεται
ςτο πρόβλθμα τθσ ςφγκρουςθσ των ςυμφερόντων των μετόχων και των διευκυντικϊν ςτελεχϊν τθσ
επιχείρθςθσ.
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τθν ανάλθψθ μιασ πιο επικίνδυνθσ επζνδυςθσ από μια επιχείρθςθ γιατί κα
προςδοκοφν και μεγαλφτερα κζρδθ. Αντίκετα, οι διευκυντζσ τθσ επιχείρθςθσ δεν
είναι εφκολο να αποδεχκοφν μια αφξθςθ του επιπζδου του κινδφνου που
αναλαμβάνει θ επιχείρθςθ γιατί μπορεί αυτό να ζχει άμεςο αντίκτυπο αφενόσ ςτθν
καριζρα τουσ και αφετζρου ςτθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ επιχείρθςθσ, ςε
βραχυπρόκεςμο ορίηοντα, το οποίο με τθ ςειρά του ςυνεπάγεται και άμεςεσ
επιπτϊςεισ ςτισ οικονομικζσ τουσ απολαβζσ οι οποίεσ είναι ςυνυφαςμζνεσ με τθν
οικονομικι πορεία τθσ επιχείρθςθσ. Πλα τα παραπάνω μποροφν να εξεταςτοφν
μζςα από ζναν χρθματοοικονομικό δείκτθ, τον δείκτθ χρθματοοικονομικισ
μόχλευςθσ. Ο εν λόγω δείκτθσ ιςοφται με το πθλίκο του ςυνόλου των ξζνων
κεφαλαίων που χρθςιμοποιεί θ επιχείρθςθ προσ το ςφνολο των ιδίων κεφαλαίων
που προορίηονται για τθν χρθματοδότθςθ των επενδφςεων. Πςο μεγαλφτεροσ είναι
ο δείκτθσ αυτόσ τόςο πιο μεγάλθ είναι θ εξάρτθςθ τθσ επιχείρθςθσ από τα ξζνα
κεφάλαια και άρα τόςο πιο μεγάλο είναι και το επίπεδο του κινδφνου.
Τζλοσ, παρατθρείται το φαινόμενο όπου οι διευκυντζσ επικυμοφν και
προςπακοφν να διαςφαλίςουν το ότι κα αμείβονται καλά αδιαφορϊντασ αν θ
επιχείρθςθ πθγαίνει καλά εξίςου. Αντίκετα, οι μζτοχοι είναι διατεκειμζνοι να ζχουν
καλά αμειβόμενουσ διευκυντζσ αλλά μόνο ςτθν περίπτωςθ που και θ επιχείρθςθ
εμφανίηει μια εξίςου καλι πορεία.
Ραρατθρϊντασ όλα όςα αναφζρκθκαν παραπάνω καταλιγουμε ςτο
ςυμπζραςμα ότι είναι πολφ δφςκολο ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ να μπορζςουμε να
φζρουμε ςε απόλυτθ ιςορροπία τισ δφο αντιπαρατικζμενεσ ομάδεσ οπότε κρίνεται
ςκόπιμο να κατανοιςουν και οι δφο ομάδεσ ότι πρζπει να ενεργοφν ζχοντασ ςαν
γνϊμονα το καλό τθσ επιχείρθςθσ προκειμζνου να διαςφαλίηεται, πάνω από όλα, θ
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βιωςιμότθτά τθσ.

Αυτό, ςφμφωνα με τον Bierman (1999), ίςωσ μπορεί να

επιτευχκεί αν οι πρόςκετεσ αμοιβζσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν δεν δίνονται ςε
χριμα, αλλά με τθ μορφι μετοχϊν οπότε όντασ ταυτόχρονα και μζτοχοι κα είχαν
ζνα επιπλζον κίνθτρο, κάτι ςτο οποίο φαίνεται να ςυμφωνοφν και οι Katz και
Niehoff (1998) μιασ και αναφζρουν ότι οι επιχειριςεισ πρζπει να δϊςουν κίνθτρα
ςτα διευκυντικά ςτελζχθ να ενεργοφν ςαν ιδιοκτιτεσ τθσ επιχείρθςθσ.

4.3 Ο ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ
Με τον όρο αυτό ονομάηουμε τθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ τθσ ςτρατθγικισ που
κα ακολουκιςει μια επιχείρθςθ όπου περιλαμβάνει τον κακοριςμό των ςτόχων,
που ζχουν ςυνικωσ μακροπρόκεςμο ορίηοντα, τθν κατάςτρωςθ των ςχεδίων
υλοποίθςθσ των ανωτζρω ςτόχων, τθν παρακολοφκθςθ τθσ προόδου τουσ, τθν
αναςκόπθςι τουσ κακϊσ επίςθσ και τθν ςυνεχι αναπροςαρμογι τουσ. Πλα αυτά
πρζπει να γίνονται μζςα ςτα πλαίςια των ευκαιριϊν και των απειλϊν που
επικρατοφν ςτο περιβάλλον τθσ εκάςτοτε επιχείρθςθσ με γνϊμονα πάντα τα δυνατά
ςθμεία τθσ επιχείρθςθσ αλλά και τισ εταιρικζσ αδυναμίεσ5 που μπορεί να υπάρχουν
(Wheelen & Hunger, 2008).
Κατά τθ διαδικαςία αυτι πρζπει απαραίτθτα να γίνει μια διαςάφθςθ τθσ
αποςτολισ τθσ επιχείρθςθσ, να κακοριςτοφν οι αντικειμενικοί ςτόχοι που μποροφν
να επιτευχκοφν, να αναπτυχκοφν ςτρατθγικζσ και να τεκεί το πλαίςιο μζςα ςτο

5

Είναι θ ανάλυςθ του περιβάλλοντοσ τθσ επιχείρθςθσ που είναι γνωςτι από τα αρχικά των
τεςςάρων λζξεων που τθν αποτελοφν, θ γνωςτι S.W.O.T. Analysis (Strengths-WeaknessesOpportunities-Threads Analysis), όπου αναλφονται τα δυνατά ςθμεία και οι αδυναμίεσ τθσ
επιχείρθςθσ ςε ςυνάρτθςθ με ευκαιρίεσ και τισ απειλζσ που επικρατοφν ςτθν αγορά. Οι μεν δφο
πρϊτεσ μεταβλθτζσ είναι ενδογενείσ γιατί αφοροφν όςα διαδραματίηονται ςτο εςωτερικό τθσ
εκάςτοτε επιχείρθςθσ ενϊ οι δε δφο δεφτερεσ είναι εξωγενείσ μιασ και αντικατοπτρίηουν τισ
ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ που επικρατοφν ςτθν αγορά μζςα ςτθν οποία λειτουργεί θ επιχείρθςθ.
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οποίο κα είναι οι πολιτικζσ που κα ακολουκιςει θ επιχείρθςθ (Wheelen & Hunger,
2008).
Θ αποςτολι τθσ επιχείρθςθσ κεωρείται ότι είναι και ο λόγοσ για τον οποίο
υπάρχει θ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ. Σε γενικζσ γραμμζσ επεξθγεί το τι προςφζρει
μζςα ςτθν κοινωνία ςτθν οποία λειτουργεί και αναφζρει επάνω ςε ποιον τομζα
δραςτθριοποιείται, τι προϊόντα ι υπθρεςίεσ παρζχει και ςε ποιουσ απευκφνεται.
Μπορεί ταυτόχρονα να εμφανίηει και ςτοιχεία τθσ φιλοςοφίασ και των αξιϊν τθσ
επιχείρθςθσ ςχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί και το πϊσ αντιμετωπίηει τουσ
εργαηομζνουσ τθσ (Wheelen & Hunger, 2008). Θ αποςτολι τθσ επιχείρθςθσ δεν
αναφζρεται μόνο ςτο που βρίςκεται αυτι τθ ςτιγμι αλλά και ςτο που κα ικελε να
φτάςει, αναπτφςςοντασ με τον τρόπο αυτό το ςτρατθγικό όραμα τθσ διοίκθςισ τθσ
αναφορικά με το μζλλον τθσ, ενϊ προςπακεί ταυτόχρονα να κάνει τουσ
εργαηομζνουσ να ενςτερνιςτοφν τθν αποςτολι και να τθν κάνουν κτιμα τουσ
δίνοντασ παράλλθλα μια πολφ καλι δθμόςια εικόνα ςε όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ
ςχετικά με το υφιςτάμενο κλίμα μζςα ςε αυτιν.
Οι αντικειμενικοί ςτόχοι είναι απόρροια μιασ προςεκτικά ςχεδιαςμζνθσ
δραςτθριότθτασ, ενϊ ςφμφωνα με τουσ Wheelen και Hunger (2008) πρζπει να
αναφζρονται με ενεργθτικά ριματα ζτςι ϊςτε να δθλϊνουν το τι πρζπει να γίνει και
το πότε πρεπει να γίνει και, φυςικά, αν είναι εφικτό να ποςοτικοποιοφνται. Βζβαια,
κα πρζπει να χαρακτθρίηονται από ςαφινια και κα πρζπει να είναι μζςα ςε λογικά
πλαίςια ζτςι ϊςτε να μποροφν να επιτευχκοφν. Ππωσ είναι επόμενο, θ επίτευξθ
των αντικειμενικϊν ςτόχων είναι ζνα βιμα προσ τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τθσ
επιχείρθςθσ. Οι ςυνικζςτεροι αντικειμενικοί ςτόχοι, ςφμφωνα με τουσ Wheelen και
Hunger (2008), που ςυναντϊνται είναι θ κερδοφορία, θ αποδοτικότθτα, θ
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ανάπτυξθ, θ μεγιςτοποίθςθ τθσ περιουςίασ των μετόχων, θ αξιοποίθςθ των πόρων,
θ ςυνειςφορά τόςο ςτουσ εργαηομζνουσ όςο και ςτθν κοινωνία ςυνολικά και, τζλοσ,
θ επιβίωςθ.
Οι ςτρατθγικζσ που χαράςςει μια επιχείρθςθ είναι πολυεπίπεδεσ, είναι ζνα
γενικό ςχζδιο μζςα από το οποίο πθγάηουν οι τρόποι μζςα από τουσ οποίουσ κα
επιτευχκοφν αφενόσ θ αποςτολι και αφετζρου οι αντικειμενικοί ςτόχοι τθσ
επιχείρθςθσ.

Μζςα από τισ ςτρατθγικζσ μια επιχείρθςθ μεγιςτοποιεί τα

ανταγωνιςτικά τθσ πλεονεκτιματα και ελαχιςτοποιεί τα ανταγωνιςτικά τθσ
μειονεκτιματα (Wheelen & Hunger, 2008). Συνικωσ μζςα από τισ ςτρατθγικζσ
παίρνουμε απαντιςεισ ςε καίρια ηθτιματα όπωσ είναι για παράδειγμα ποιοι
επιχειρθματικοί κλάδοι παρουςιάηουν μεγαλφτερθ ηιτθςθ και το πωσ κα
διειςδφςουμε ςε αυτοφσ μιασ και θ ςτρατθγικι αντιμετωπίηει τθν επιχείρθςθ ςαν
μια ενιαία οντότθτα, και όχι ςαν επιμζρουσ τμιματα, και προςπακεί να τθσ δϊςει
τισ

κατάλλθλεσ

κατευκυντιριεσ

γραμμζσ

προκειμζνου

να

επιτφχει

τουσ

αντικειμενικοφσ τθσ ςτόχουσ και να ανταπεξζλκει κατά τον καλφτερο δυνατό τρόπο
ςτθν αποςτολι τθσ.
Οι πολιτικζσ είναι μια ευρεία ζκκεςθ όπου εμπεριζχονται οι λεπτομζρειεσ και
δίνονται οι απαραίτθτεσ διευκρινίςεισ και κατευκφνςεισ ςχετικά με τον τρόπο
δράςθσ τθσ επιχείρθςθσ αλλά και με τθν λιψθ των αποφάςεων που απαιτοφνται
και ςυνδζουν τον ςχεδιαςμό τθσ ςτρατθγικισ με τθν υλοποίθςι τθσ (Wheelen &
Hunger, 2008). Ρολλζσ επιχειριςεισ χρθςιμοποιοφν πολιτικζσ κινιτρων ζτςι ϊςτε
να διαςφαλίςουν ότι οι εργαηόμενοι τουσ αποφαςίηουν και ενεργοφν ςφμφωνα με
τα

ςυμφζροντα

τουσ,

υποςτθρίηοντασ

παράλλθλα

αντικειμενικοφσ ςτόχουσ και τισ ςτρατθγικζσ τουσ.
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τθν

αποςτολι,

τουσ

Θ διαδικαςία του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ είναι αυτι κατά τθν οποία πρζπει
να εντοπίςουμε όλεσ τισ εναλλακτικζσ δυνατζσ ςτρατθγικζσ που μποροφμε να
ακολουκιςουμε και να επιλζξουμε τθν πλζον κατάλλθλθ για τθν επιχείρθςι μασ
μιασ και θ κάκε επιχείρθςθ ζχει τισ δικζσ τθσ προτεραιότθτεσ και δυνατότθτεσ γιατί
όλεσ οι ςτρατθγικζσ δεν ταιριάηουν απαραίτθτα ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ.
Τζλοσ, πρζπει να τονίςουμε ότι θ διαδικαςία του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ
πραγματοποιείται

από

τα

ανϊτερα

κλιμάκια

τθσ

διοίκθςθσ

λόγω

τθσ

ςθμαντικότθτασ που ζχει για τθν βιωςιμότθτα ολόκλθρθσ τθσ επιχείρθςθσ.

4.4 Η ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ
Με τον όρο υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ εννοοφμε τθ διαδικαςία κατά τθν
οποία τόςο θ ςτρατθγικι όςο και οι πολιτικζσ τθσ επιχείρθςθσ τίκενται ςε
εφαρμογι (Wheelen & Hunger, 2008). Θ υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ δεν είναι μια
απλι και ςφντομθ διαδικαςία αλλά μια πολυςφνκετθ και χρονοβόρα λειτουργία
που γίνεται μζςα από τθν ανάπτυξθ προγραμμάτων, προχπολογιςμϊν και
διεργαςιϊν. Κατά τθν διαδικαςία τθσ υλοποίθςθσ απαιτείται ςυνεχισ ζλεγχοσ ενϊ
μπορεί να χρειαςτεί να λθφκοφν οριςμζνεσ δραςτικζσ αποφάςεισ που μπορεί να
είναι ταυτόχρονα και θ απαρχι ριηικϊν δομικϊν αλλαγϊν ςε ολόκλθρθ τθν
επιχείρθςθ.

Εδϊ πρζπει να τονίςουμε ότι ςθμαντικό ρόλο διαδραματίηουν οι

ικανότθτεσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν που πρζπει να αντιλθφκοφν ζγκαιρα τισ
ανάγκεσ τθσ ςτρατθγικισ και να μπορζςουν να κατευκφνουν τουσ υφιςταμζνουσ
τουσ κατά το καλφτερο δυνατό τρόπο ζτςι ϊςτε να επιτευχκοφν τα επικυμθτά
αποτελζςματα.
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Τα Ρρογράμματα, ςφμφωνα με τον Ραπαδάκθ (2007), είναι ο τρόποσ με τον
οποίο κακορίηονται οι επιμζρουσ διαδικαςίεσ που κεωροφνται επιβεβλθμζνεσ για
τθν επίτευξθ ενόσ ςτρατθγικοφ ςχεδίου. Στθν ουςία, τα Ρρογράμματα δίνουν τισ
κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςε μια επιχείρθςθ αναφορικά με τθν κατεφκυνςθ προσ τθν
οποία πρζπει να ςτραφοφν οι ενζργειεσ τθσ διοίκθςισ τθσ.
Οι Ρροχπολογιςμοί, από τθν άλλθ, είναι θ ποςοτικοποιθμζνθ μορφι των
προγραμμάτων από όπου μποροφμε να αντλιςουμε όλεσ τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ
αναφορικά με το κόςτοσ αλλά και το όφελοσ που μπορεί να ζχει για τθν επιχείρθςθ
θ εφαρμογι των ςυγκεκριμζνων Ρρογραμμάτων. Επιπλζον, πρζπει να ςθμειωκεί
ότι οι Ρροχπολογιςμοί αποτελοφν ζνα μζςο ελζγχου των Ρρογραμμάτων, ενϊ,
ςφμφωνα πάντα με τουσ Wheelen και Hunger (2008), δεν είναι λίγεσ οι επιχειριςεισ
που απαιτοφν ζνα ςυγκεκριμζνο ποςοςτό απόδοςθσ6 τθσ επζνδυςθσ πριν θ
διοίκθςι τουσ εγκρίνει κάποιο Ρρόγραμμα μιασ και ζιναι αυτονόθτο ότι αυτό κα
ςυνειςφζρει ςτθν κερδοφορία τθσ επιχείρθςθσ και κα δθμιουργιςει προςτικζμενθ
αξία για τουσ μετόχουσ τθσ.
Τζλοσ, οι Διαδικαςίεσ είναι το ςφνολο των ενεργειϊν που απαιτοφνται
προκειμζνου να υλοποιθκοφν τα Ρρογράμματα και αποτυπϊνουν με λεπτομερι
τρόπο όλα βιματα που πρζπει να ακολουκθκοφν προκειμζνου να γίνει θ κάκε
εργαςία. Συνικωσ, οι ενζργειεσ αυτζσ είναι επαναλαμβανόμενεσ και ζχουν πολφ
μεγάλθ ςυνοχι μεταξφ τουσ. Ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα φπαρξθσ τζτοιων
Διαδικαςιϊν είναι ο ανεφοδιαςμόσ τθσ επιχείρθςθσ με πρϊτεσ φλεσ (Ραπαδάκθσ,
2007).

6

Το ποςοςτό αυτό είναι γνωςτό ςτθ διεκνι βιβλιογραφία ωσ “hurdle rate” και είναι το ελάχιςτο
επικυμθτό ποςοςτό απόδοςθσ που πρζπει να ζχει μια επζνδυςθ κατά τθ φάςθ τθσ αξιολόγθςισ τθσ,
οπότε, οποιαδιποτε επζνδυςθ με ποςοςτό μεγαλφτερο από αυτό είναι αποδεκτι.
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Θ υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ, ςε αντίκεςθ με τον ςχεδιαςμό τθσ,
πραγματοποιείται από τα ςτελζχθ που βρίςκονται ςτα μζςα και ςτα κατϊτερα
ςτρϊματα τθσ διοικθτικισ ιεραρχίασ με τθν επίβλεψθ, όμωσ, τθσ ανϊτερθσ
διοίκθςθσ (Wheelen & Hunger, 2008).

4.5 ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΦΟ
Οι διαδικαςίεσ τθσ αποτίμθςθσ και του ελζγχου είναι το τελευταίο ςτάδιο τθσ
όλθσ διαδικαςίασ κατά το οποίο ελζγχονται τα αποτελζςματα που ζχει θ εφαρμογι
τθσ ςτρατθγικισ και γίνεται μια αντιπαράκεςθ του τι τελικά επιτεφχκθκε ςε
ςφγκριςθ με αυτό που είχε αρχικά ςχεδιαςτεί. Ελζγχεται, δθλαδι, αν υπάρχουν ι
όχι μεγάλεσ αποκλίςεισ μεταξφ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ και γιατί.

Από τα

αποτελζςματα που λαμβάνονται εξάγονται πολλά χριςιμα ςυμπεράςματα ςχετικά
με τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ. Τα αποτελζςματα αυτά είναι
που δίνουν το ζναυςμα ςτθν διοίκθςθ τθσ κάκε επιχείρθςθσ να δει ποιεσ είναι οι
βελτιϊςεισ που ενδεχόμενα χρειάηονται κακϊσ επίςθσ κα να δϊςει λφςεισ ςε
προβλιματα που τυχόν ανζκυψαν τόςο ςτθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ όςο και ςε αυτιν
τθσ υλοποίθςθσ.
Αν και το ςτάδιο αυτό είναι το τελευταίο πολφ ςθμαντικό ςτοιχείο τθσ
ςτρατθγικισ διοίκθςθσ, είναι αυτό που μπορεί να αναδείξει τυχόν αδυναμίεσ και
ατζλειεσ που υπάρχουν ςτα ιδθ εκπονθμζνα ςτρατθγικά ςχζδια και να παρακινιςει
τθ διοίκθςθ να ξεκινιςει ξανά τθν όλθ διαδικαςία από μθδενικι βάςθ (Wheelen &
Hunger, 2008).
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4.6 Η ΔΟΜΗ ΣΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ
Θ δομι τθσ χρθματοοικονομικισ ςτρατθγικισ ςφμφωνα με τουσ Slater και
Zwirlein (2006) αποτελείται από τρείσ άμεςα ςχετιηόμενα αποφάςεισ: τισ
επενδυτικζσ, τισ χρθματοδοτικζσ και τισ μεριςματικζσ.

Ενϊ, ςφμφωνα με τουσ

Rutterford, Upton και Kodwani (2006) τθ κζςθ των μεριςματικϊν αποφάςεων
καταλαμβάνουν οι αποφάςεισ που ςχετίηονται με τθν διαχείριςθ κινδφνου.
Οι επενδυτικζσ αποφάςεισ ςχετίηονται με τον τρόπο που κα επενδυκοφν τα
κεφάλαια τθσ επιχείρθςθσ ζτςι ϊςτε να ζχουμε τθν επικυμθτι μεγιςτοποίθςθ τθσ
περιουςίασ των μετόχων. Συνικωσ, οι περιςςότερεσ επενδφςεισ γίνονται ςε πάγια
περιουςιακά ςτοιχεία, ςε εξαγορζσ άλλων επιχειριςεων κακϊσ επίςθσ και ςτθν
ανάπτυξθ των τμθμάτων ζρευνασ και ανάπτυξθσ των επιχειριςεων (Slater &
Zwirlein, The Structure of Financial Strategy: Patterns in Financial Decision Making,
1996). Σφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ χρθματοοικονομικισ κάκε επενδυτικι ευκαιρία
που ζχει κετικι Κακαρι Ραροφςα Αξία μπορεί και πρζπει να χρθματοδοτθκεί. Εδϊ
ο Lauenstein (1981) προςκζτει ότι θ επιχείρθςθ πρζπει να ςυνεκτιμιςει τόςο το
μζγεκοσ όςο και τθ φφςθ τθσ αγοράσ μζςα ςτθν οποία δραςτθριοποιείται.
Επιπλζον, πρζπει να τονίςουμε ότι οι επενδυτικζσ αποφάςεισ είναι πολφ πιο
ςθμαντικζσ ακόμα και από τισ χρθματοδοτικζσ αποφάςεισ (Pike & Dobbins, 1986)
γιατί μια εςφαλμζνθ επιλογι μπορεί να είναι καταςτροφικι για μια επιχείρθςθ.
Οι χρθματοδοτικζσ αποφάςεισ, από τθν άλλθ, ζχουν να κάνουν κατά κφριο
λόγο με τον τρόπο χρθματοδότθςθσ των επενδφςεων αλλά και με τθν κεφαλαιακι
δομι που κα ζχει θ εκάςτοτε επιχείρθςθ.

Συνικωσ αναηθτείται θ πλζον

ςυμφζρουςα χρθματοδότθςθ από άποψθ κόςτουσ θ οποία είναι ταυτόχρονα και
ςυνάρτθςθ τθσ κεφαλαιακισ δομισ τθσ επιχείρθςθσ μιασ και όταν μια επιχείρθςθ
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ζχει αυξθμζνο τον δείκτθ των ξζνων ωσ προσ ίδια κεφάλαια τότε αυτό δυςχεραίνει
τθν πιςτολθπτικι τθσ ικανότθτα οπότε και μπορεί να μθν είναι ςε κζςθ να
χρθματοδοτιςει τισ επενδφςεισ που επικυμεί να πραγματοποιιςει. Επιπλζον, θ
κεφαλαιακι δομι που κα επιλζξει να χρθςιμοποιιςει μια επιχείρθςθ, αν βαςίηεται
δθλαδι ςε ξζνα ι ςε ίδια κεφάλαια, είναι μια από τισ πλζον ςθμαντικζσ αποφάςεισ
για τθν διοίκθςι τθσ διότι αποτελεί κακοριςτικό παράγοντα για τθν χρθματοδότθςι
τθσ τόςο με ίδια όςο και με ξζνα κεφάλαια.
Πςον αφορά τισ μεριςματικζσ αποφάςεισ, παρατθροφμε ότι ζχουν ανακφψει
διάφορεσ κεωρίεσ ςχετικά με τθν διανομι ι μθ μερίςματοσ. Οι πιο ςυντθρθτικζσ
από τισ κεωρίεσ που υπάρχουν αναφζρουν ότι οι επενδυτζσ επικυμοφν μεγαλφτερο
μζριςμα παρά μελλοντικά κεφαλαιουχικά κζρδθ από τθν αφξθςθ τθσ τιμισ των
μετοχϊν τουσ αν και θ φπαρξθ μεγάλων μεριςμάτων μπορεί να κεωρθκεί και ωσ
οιωνόσ μεγαλφτερων προςδοκιϊν. Βζβαια, ςφμφωνα με τουσ Miller και Modigliani
(1961) ςτισ πλιρωσ κεφαλαιουχικζσ αγορζσ, θ μεριςματικι πολιτικι είναι
ανεξάρτθτθ.

Ράντωσ, θ μεριςματικι πολιτικι των επιχειριςεων είναι ζνασ

καταλυτικόσ παράγοντασ για τόςο για τθν προςζλκυςθ όςο και για τθν αποτροπι
των υποψιφιων επενδυτϊν.
Τζλοσ, οι αποφάςεισ που ςχετίηονται με τθν διαχείριςθ κινδφνου είναι αυτζσ
που κακορίηουν τα επίπεδα κινδφνου που μπορεί να αναλάβει μια επιχείρθςθ ζτςι
ϊςτε να είναι ςε κζςθ να ςυνεχίςει απρόςκοπτα τθ λειτουργία τθσ χωρίσ να κζςει
ςε κίνδυνο τθν περιουςία των μετόχων. Συνικωσ, οι εν λόγω αποφάςεισ είναι πολφ
ςτενά ςυνδεδεμζνεσ με τισ μεριςματικζσ αποφάςεισ λόγω του γεγονότοσ ότι όςο
μεγαλφτεροσ είναι ο κίνδυνοσ από μια επζνδυςθ τόςο μεγαλφτερθ πρζπει να είναι
και θ απόδοςι τθσ.
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Πλεσ οι ανωτζρω αποφάςεισ είναι που μπορεί να οδθγιςουν τθν εκάςτοτε
επιχείρθςθ ςτθν απόλυτθ επιτυχία ι αποτυχία μιασ και ζχουν άμεςο αντίκτυπο ςτα
χρθματοοικονομικά τουσ μεγζκθ, ενϊ ταυτόχρονα καλοφνται να απαντιςουν ςτισ
ακόλουκεσ ερωτιςεισ:


Από ποιεσ πθγζσ πρζπει να αντλιςουμε πόρουσ;



Ρρζπει να προχωριςουμε ςτισ προτεινόμενεσ επενδφςεισ;



Ρόςο μεγάλο μζριςμα πρζπει να πλθρϊςουμε;



Ρωσ πρζπει να ελζγξουμε το κεφάλαιο κίνθςθσ;



Ρρζπει να υιοκετιςουμε ςτρατθγικζσ αντιςτάκμιςθσ του κινδφνου από
ενδεχόμενεσ μεταβολζσ ςτισ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ και τα επιτόκια;
Βζβαια, θ τάςθ που επικρατεί ςτθν οικονομικι, ςφμφωνα με ζρευνεσ, είναι να

μθν εξετάηονται οι ανωτζρω αποφάςεισ επί ςυνόλω αλλά να εξετάηονται ξεχωριςτά
(Slater & Zwirlein, The Structure of Financial Strategy: Patterns in Financial Decision
Making, 1996), οπότε και δεν μποροφμε να ζχουμε μια ςαφι ςυνολικι εικόνα τθσ
επιρροισ των εν λόγω αποφάςεων ςτθν χρθματοοικονομικι κατάςταςθ τθσ κάκε
επιχείρθςθσ αλλά αρκοφμαςτε ςτα επιμζρουσ αποτελζςματα.

4.7 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
Ο ρόλοσ του Οικονομικοφ Διευκυντι ςτθν διαδικαςία του ςχεδιαςμοφ και τθσ
υλοποίθςθσ τθσ χρθματοοικονομικισ ςτρατθγικισ είναι πολφ ςθμαντικόσ μιασ και
είναι αυτόσ που πρζπει να επιλζξει ποιεσ είναι οι καταλλθλότερεσ πθγζσ
χρθματοδότθςθσ για τθν επιχείρθςθ, πωσ κα χρθςιμοποιθκοφν οι πόροι που κα
εξευρεκοφν και, φυςικά, ο ζλεγχοσ για τθν ορκολογικι διαχείριςι τουσ.
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Σφμφωνα, όμωσ, με τουσ Ross, Westerfield, Jaffe και Jordan (2008) θ πιο
ςθμαντικι δουλειά που ζχει να κάνει ο Οικονομικόσ Διευκυντισ είναι να
δθμιουργιςει αξία για τθν επιχείρθςθ μζςω του προχπολογιςμοφ επενδφςεων
παγίου κεφαλαίου και των διαδικαςιϊν χρθματοδότθςθσ και χειριςμοφ του
κακαροφ κεφαλαίου κίνθςθσ. Αυτό, ςφμφωνα με τουσ ανωτζρω, μπορεί να γίνει
τόςο μζςα από τθν αγορά παγίων ςτοιχείων όςο και μζςα από τθν πϊλθςθ μετοχϊν
και ομολόγων που αποφζρουν μεγαλφτερεσ χρθματικζσ ειςροζσ από τισ αντίςτοιχεσ
χρθματικζσ εκροζσ που ζχουν.
Τα ςθμαντικότερα διλλιματα που ζχει να αντιμετωπίςει ο Οικονομικόσ
Διευκυντισ είναι μζχρι ποιου ποςοφ πρζπει να κυμαίνεται το φψοσ τθσ επζνδυςθσ
αλλά και ςε ποιεσ ςυγκεκριμζνεσ επενδφςεισ πρζπει να ςτραφεί θ επιχείρθςθ.
Βζβαια, όπωσ αναφζρουν και οι Wheelen και Hunger (2008), κάκε ςτρατθγικό
ηιτθμα μζςα ςε μια επιχείριςθ ζχει χρθματοοικονομικζσ επιπτϊςεισ ανεξάρτθτα αν
είναι από τθ φφςθ του χρθματοοικονομικό ι όχι.
Επιπλζον, όταν μια επιχείρθςθ ζχει ςυναλλαγζσ με τρίτεσ χϊρεσ ο Οικονομικόσ
Διυεκυντισ είναι εκείνοσ που πρζπει να επικεντρϊςει τθν προςοχι του ςτισ
μεταβολζσ των ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν. Ζτςι, κα πρζπει να προβαίνει ςε πολφ
προςεκτικζσ κινιςεισ με τισ χϊρεσ όπου δεν ζχουν ςτακερι οικονομία και
παρατθροφνται ζντονεσ διακυμάνςεισ ζτςι ϊςτε είναι ςε κζςθ να προλάβει μια
ενδεχόμενθ μεταβολι που είναι ικανι να επθρεάςει αρνθτικά τα κζρδθ τθσ
επιχείρθςθσ.
Ππωσ αναφζρουν οι Pike και Dobbins (1986), ο Οικονομικόσ Διευκυντισ
ενεργεί ςαν ζνασ χρθματοοικονομικόσ μεςολαβθτισ ανάμεςα ςτθν επιχείρθςθ και
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ςτισ χρθματαγορζσ7 διαδραμματίηοντασ ζναν πολφ ηωτικισ ςθμαςίασ ρόλο, όπου
για να μπορζςει να ανταπεξζλκει κατά τον καλφτερο δυνατό τρόπο κα πρζπει να
ζχει μια πολφ ξεκάκαρθ άποψθ αφενόσ των λειτουργιϊν τθσ επιχείρθςισ του και
αφετζρου του τρόπου λειτουργίασ των χρθματαγορϊν.

Στθν εικόνα 3 που

ακολουκεί βλζπουμε μια ςχθματικι απεικόνιςθ του ρόλου του Οικονομικοφ
Διευκυντι ςαν χρθματοοικονομικοφ μεςολαβθτι.

Εικόνα 3 (Ο ρόλοσ του Οικονομικοφ Διευθυντή ςαν χρηματοοικονομικόσ μεςολαβητήσ)

(Ρθγι: Pike, R., & Dobbins, R. (1986). Investment Decisions and Financial Strategy. p.2. Hertfordshire: Philip Allan)
7

Με τον όρο χρθματαγορζσ εννοοφμε τισ οργανωμζνεσ δομζσ ςε επίπεδο χρθματοπιςτωτικϊν και μθ
ιδρυμάτων όπου γίνονται αγοροπωλθςίεσ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακά ςτοιχεία.
Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελοφν τα Χρθματιςτιρια.
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4.8 Η ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ
Ραρακάτω παρατίκεται ο πίνακασ 1 με παραδείγματα διαφορετικϊν
χρθματοοικονομικϊν αρχετφπων που υιοκετοφν οι επιχειριςεισ όπου εμφανίηονται
οι τρεισ τφποι αποφάςεων και θ αλλθλεπίδραςθ που υπάρχει ανάμεςα ςτουσ
τφπουσ αυτοφσ. Θ πθγι του πίνακα είναι το άρκρο των Slater και Zwirlein (1996).
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Πίνακασ 1 (Παραδείγματα Διαφορετικών Χρηματοοικονομικών Αρχζτυπων)
ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΕ

ΜΕΡΙΜΑΣΙΚΕ

ΑΠΟΥΑΕΙ

ΑΠΟΥΑΕΙ

ΑΠΟΥΑΕΙ

Οι πολφ κερδοφόρεσ επιχειριςεισ μπορεί
να είναι ςε κζςθ να χρθματοδοτοφν τα
Οι ευκαιρίεσ για μεγάλη ανάπτυξη

ςχζδιά τουσ με εςωτερικοφσ πόρουσ.

απαιτούν ςυνεχείσ και ουςιαςτικέσ

Οι επιχειριςεισ μπορεί να εξαντλοφν τισ

επενδύςεισ.

Θ μεριςματικι πολιτικι κεωρείται ςαν υπολειπόμενθ
επενδύςεισ

με

Τπάρχουν

πολλέσ

εςωτερικζσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ και

θετική

Καθαρή

να ςτρζφονται ςτισ εξωτερικζσ αγορζσ

Παρούςα Αξία.

πολιτικι.

για επιπλζον πόρουσ.

Στθ ςυνζχεια ο

δανειςμόσ είναι θ προτιμότερθ πθγι
εξωτερικισ χρθματοδότθςθσ.
Οι εςωτερικοί πόροι μπορεί να είναι
Οι ευκαιρίεσ για χαμηλή ανάπτυξη

αρκετοί για να χρθματοδοτιςουν τθν

Υιοκετείται μια πολιτικι κανονικϊν και αυξανόμενων

απαιτούν μέςο επίπεδο επενδύςεων.

επζνδυςθ.

θ

μεριςμάτων.

Τπάρχουν επιλεγμένεσ επενδύςεισ

μόχλευςθ

οι

«μεριςματικι πελατεία» μπορεί να προςδιορίςουν αν

με θετική Καθαρή Παρούςα Αξία.

φορολογικζσ

να

το μζριςμα είναι χαμθλό ι υψθλό.

Θα
για

χρθςιμοποιθκεί
να

μειωκοφν

υποχρεϊςεισ

και

Οι προοπτικζσ για το μζλλον και θ

βελτιωκεί θ αξία τθσ επιχείρθςθσ.
Ελάχιςτθ

ανάγκθ

χρθματοδότθςθ.

για

εξωτερικι

Οι δείκτεσ δανειακισ

Οι πλθρωμζσ των μεριςμάτων είναι υψθλζσ, μζςεσ ι

επιβάρυνςθσ για τισ επιχειριςεισ που

χαμθλζσ ανάλογα με τα κζρδθ. Μικρζσ ι κακόλου

ζχουν άυλα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία

αλλαγζσ ςτα μερίςματα ςε βάκοσ χρόνου.

προςδοκάται να μειωκοφν.
Οι ευκαιρίεσ για μηδενική ανάπτυξη

Οι

κερδοφόρεσ

επιχειριςεισ

με

απαιτούν ελάχιςτεσ ή ακόμα και

ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία

καθόλου επενδύςεισ. Οι επενδύςεισ

μπορεί να χρειαςτεί να αυξιςουν τθ

μπορεί να είναι ςπατάλη και να

μόχλευςθ για να μειϊςουν τουσ φόρουσ.

έχουν αρνητική Καθαρή Παρούςα

Οι επιχειριςεισ με χαμθλά κζρδθ ίςωσ

Οι επιχειριςεισ με χαμθλά κζρδθ ίςωσ καταφφγουν ςε

Αξία.

αντιςτακμίςουν με μεγαλφτερα επίπεδα

δανειςμό για να δϊςουν μεγαλφτερο μζριςμα από ότι

δανειςμοφ για να υποςτθρίξουν τθν

εγγυϊνται οι χρθματικζσ ροζσ τουσ. Συνεχίηουν να

Απόδοςθ των Ιδίων Κεφαλαίων.

δίνουν υψθλό μζριςμα για τθν αποφυγι τθσ αρνθτικισ

Τα υψθλά κζρδθ και θ βζλτιςτθ χριςθ μόχλευςθσ
ζχουν

ςαν

αποτζλεςμα

τθν

πλθρωμι

υψθλϊν

μεριςμάτων και τθν ταυτόχρονθ επαναγορά μετοχϊν.

εικόνασ. Θ ανφπαρκτθ ανάπτυξθ, τα χαμθλά κζρδθ και
θ μόχλευςθ εξωκοφν τθσ επιχείρθςθ να περιορίςει ι να
περικόψει τα μερίςματα.
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5. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΑΠΟΥΑΕΙ
5.1 ΓΕΝΙΚΑ
Οι επενδυτικζσ αποφάςεισ8 είναι αυτζσ που κακορίηουν τον τρόπο με τον
οποίο κα επενδυκοφν τα κεφάλαια τθσ επιχείρθςθσ ζτςι ϊςτε να ζχουμε τθν
δθμιουργία προςτικζμενθσ αξίασ για τουσ μετόχουσ. Θ δθμιουργία προςτικζμενθσ
αξία για τουσ μετόχουσ, όμωσ, απαιτεί ταυτόχρονα και τθν υιοκζτθςθ αποφάςεων
κατανομισ πόρων ςφμφωνεσ με τισ αρχζσ τθσ ςφγχρονθσ χρθματοοικονομικισ
κεωρίασ όπου μεταξφ των άλλων αναφζρεται ότι πρζπει να χρθματοδοτοφνται μόνο
οι επενδυτικζσ ευκαιρίεσ που παρουςιάηουν κετικι Κακαρι Ραροφςα Αξία (Slater &
Zwirlein, The Structure of Financial Strategy: Patterns in Financial Decision Making,
1996).
Κατά κφριο λόγο, οι επενδυτικζσ αποφάςεισ ςχετίηονται με τθν επζνδυςθ των
διακεςίμων κεφαλαίων ςε πάγια περιουςιακά ςτοιχεία, τα περιςςότερα από τα
οποία χρθςιμοποιοφνται ςτθν παραγωγι προϊόντων και υπθρεςιϊν προκειμζνου να
αντιμετωπιςτεί θ ηιτθςθ που εμφανίηεται από τθν πλευρά των καταναλωτϊν. Τα
πάγια περιουςιακά ςτοιχεία αυτά ζχουν ςυνικωσ υλικι υπόςταςθ και αφοροφν
οικόπεδα, κτίρια, μθχανιματα και εξοπλιςμό αλλά και μετοχζσ, ενϊ μπορεί να
γίνουν και επενδφςεισ ςε άυλα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία όπωσ είναι για
παράδειγμα οι ευρεςιτεχνίεσ, οι επωνυμίεσ ι διακριτικά ονόματα και θ τεχνογνωςία
(Pike & Dobbins, 1986).

8

Στθ διεκνι βιβλιογραφία οι επενδυτικζσ αποφάςεισ (investment decisions) αναφζρονται πολλζσ
φορζσ ςαν αποφάςεισ επιλογισ πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων (capital budgeting decisions) μιασ
και αυτζσ οι αποφάςεισ αφοροφν ωσ επί το πλείςτον πάγια περιουςιακά ςτοιχεία.
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Ππωσ αναφζρκθκε παραπάνω, οι επενδυτικζσ αποφάςεισ που καλείται να
πάρει θ διοίκθςθ τθσ κάκε επιχείρθςθσ, παίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτθν πορεία τθσ
μιασ και κακορίηουν ςε υπερκετικό βακμό τθν βιωςιμότθτά τθσ.

Επιπλζον,

ςφμφωνα με τουσ Slater και Zwirlein (1996), οι επενδυτικζσ αποφάςεισ ςτο πλζον
βαςικό επίπεδό τουσ κακορίηουν αν θ επιχείρθςθ κα εμφανίςει μεγζκυνςθ, αν κα
παραμείνει ςχετικά ςτακερι ι αν πρόκειται να ςυρρικνωκεί. Το γεγονόσ αυτό, με
τθ ςειρά του, ζχει ςοβαρζσ ςυνζπειεσ τόςο ςτθν κεφαλαιακι δομι όςο και ςτθ
μεριςματικι πολιτικι τθσ κάκε επιχείρθςθσ (Slater & Zwirlein, The Structure of
Financial Strategy: Patterns in Financial Decision Making, 1996).
Ζτςι, θ διοίκθςθ τθσ κάκε επιχείρθςθσ καλείται να αποφαςίςει για τισ
επενδφςεισ που ςκοπεφει να πραγματοποιιςει μζςα ςτα πλαίςια τθσ χρθςτισ
ςτρατθγικισ χρθματοοικονομικισ διοίκθςθσ λαμβάνοντασ υπόψθ πάνω από όλα το
ςυμφζρον τθσ επιχείρθςθσ και κατ’ επζκταςθ των μετόχων. Βζβαια, δεν είναι μόνο
θ περιουςία των μετόχων που διαφυλάςςεται με τθν λιψθ των ορκότερων
επενδυτικϊν αποφάςεων αλλά ταυτόχρονα διαφυλάςςεται θ εργαςία, θ φιμθ
κακϊσ επίςθσ και οι οικονομικζσ απολαβζσ των διοικοφντων τθσ.
Εικόνα 4 (Διαγραμματική παρουςίαςη επενδυτικήσ ςτρατηγικήσ)

(Ρθγι: Pike, R., & Dobbins, R. (1986). Investment Decisions and Financial Strategy. p.55. Hertfordshire: Philip
Allan)
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Για τουσ ανωτζρω λόγουσ κρίνεται ςκόπιμο οι επενδυτικζσ αποφάςεισ κάκε
επιχείρθςθσ να αξιολογοφνται με οριςμζνεσ ςυγκεκριμζνεσ μεκόδουσ και τεχνικζσ.
Στθν εικόνα 5 που ακολουκεί παρουςιάηεται θ διαγραμματικι απεικόνιςθ τθσ
διαδικαςίασ επζνδυςθσ ςε κεφαλαιουχικό εξοπλιςμό.
Εικόνα 5 (Διαγραμματική παρουςίαςη επενδυτικήσ διαδικαςίασ)

(Ρθγι: Pike, R., & Dobbins, R. (1986). Investment Decisions and Financial Strategy. p.296. Hertfordshire: Philip
Allan)
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5.2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
Θ αξιολόγθςθ των επενδφςεων που πρόκειται να πραγματοποιιςει κάκε
επιχείρθςθ είναι, ίςωσ, το ςοβαρότερο και πλζον επικίνδυνο ςτάδιο που
αντιμετωπίηει κάκε επιχείρθςθ. Το γεγονόσ αυτό οφείλεται ςτο ότι μπορεί από μια
εςφαλμζνθ αξιολόγθςθ να οδθγθκεί μια επιχείρθςθ ςτθν καταςτροφι.
Οι

περιςςότερο

ευρζωσ

χρθςιμοποιοφμενεσ

μζκοδοι

αξιολόγθςθσ

επενδφςεων είναι:


Θ μζκοδοσ υπολογιςμοφ τθσ Κακαρισ Ραροφςασ Αξίασ9.



Θ μζκοδοσ υπολογιςμοφ του Εςωτερικοφ Ροςοςτοφ Απόδοςθσ10.



Θ μζκοδοσ υπολογιςμοφ τθσ περιόδου απόςβεςθσ (επανείςπραξθσ) τθσ
επζνδυςθσ11.



Ο δείκτθσ Απόδοςθσ Ραγίων12.



Οι προεξοφλθτικζσ χρθματικζσ ροζσ13.



Ο δείκτθσ Απόδοςθσ Απαςχολουμζνου Κεφαλαίου14.



Ο δείκτθσ Αποδοτικότθτασ15.

9

Στθν διεκνι βιβλιογραφία θ μζκοδοσ αυτι είναι γνωςτι με τα αρχικά N.P.V. που προζρχονται από
τα αρχικά των λζξεων Net Present Value που είναι θ ονομαςία τθσ μεκόδου ςτθν αγγλικι γλϊςςα.
10
Θ μζκοδοσ αυτι είναι γνωςτι ςτθν διεκνι βιβλιογραφία με τα αρχικά I.R.R. που προζρχονται από
τα αρχικά των λζξεων Internal Rate of Return που είναι θ ονομαςία τθσ μεκόδου ςτθν αγγλικι
γλϊςςα.
11
Στθν διεκνι βιβλιογραφία ο όροσ που ςυναντάται προζρχεται από τθν αγγλικι γλϊςςα και δεν
είναι άλλοσ από τον όρο Pay-back Period.
12
Στθν διεκνι βιβλιογραφία ςυναντάται ςτθν αγγλικι εκδοχι του οπότε και αναφζρεται ςαν Return
on Assets (R.O.A.).
13
Είναι γνωςτό ςτθν ξενόγλωςςθ βιβλιογραφία με τον αγγλικό όρο Discounted Cash-Flows (DCF).
14
Ο δείκτθσ αυτόσ είναι διεκνϊσ γνωςτόσ με τον αγγλικό όρο R.O.C.E. που είναι τα αρχικά των
λζξεων Return On Capital Employed.
15
Ο δείκτθσ αυτόσ ςυναντάται ςτθ διεκνι βιβλιογραφία με τον αγγλικό όρο Profitability Index.
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5.2.1 Η ΜΕΘΟΔΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΙΑ
Θ μζκοδοσ υπολογιςμοφ τθσ Κακαρισ Ραροφςασ Αξίασ είναι από τισ πλζον
διαδεδομζνεσ μεκόδουσ αξιολόγθςθσ επενδφςεων, ενϊ οι Ross, Westerfield, Jaffe
και Jordan (2008) υποςτθρίηουν ότι είναι μια υπζρτερθ τεχνικι ςφνταξθσ του
προχπολογιςμοφ επενδφςεων παγίου κεφαλαίου. Θ μζκοδοσ αυτι χρθςιμοποιείται
για να υπολογιςτεί θ Κακαρι Ραροφςα Αξία που ζχει κάκε προτεινόμενθ επζνδυςθ
και μπορεί να υπολογιςτεί με τθν προεξόφλθςθ όλων των χρθματικϊν ειςροϊν και
εκροϊν που αφοροφν τα κεφάλαια που δεςμεφονται για τθν επζνδυςθ, με βάςθ το
κόςτοσ κεφαλαίου16 που χρθςιμοποιεί θ επιχείρθςθ για τθ ςυγκεκριμζνθ επζνδυςθ
ι, αν χρθςιμοποιεί ίδια κεφάλαια, με βάςθ το επιτόκιο που προςδοκοφν οι μζτοχοι
ότι κα ζχουν ςαν απόδοςθ. Οι χρθματικζσ ειςροζσ είναι κετικζσ ςε αντίκεςθ με τισ
χρθματικζσ εκροζσ που είναι αρνθτικζσ.

Ζτςι, τα ποςά που κα προκφψουν

αποτελοφν τισ επιμζρουσ Ραροφςεσ Αξίεσ όπου αν τα ακροίςουμε κα πάρουμε τθν
Κακαρι Ραροφςα Αξία. Συνικωσ οι χρθματικζσ εκροζσ πραγματοποιοφνται ςτο
χρόνο μθδζν τισ επζνδυςθσ και οι χρθματικζσ ειςροζσ ξεκινοφν μετά από ζνα ζτοσ
αλλά υπάρχουν και οι περιπτϊςεισ όπου οι χρθματικζσ εκροζσ μπορεί να
ξεκινιςουν και πριν το χρόνο μθδζν τθσ επζνδυςθσ αλλά και να ςυνεχιςτοφν και
μετά τθν υλοποίθςθ τθσ.
Σφμφωνα με τα παραπάνω, παρατθρείται ότι θ Κακαρι Ραροφςα Αξία είναι το
ςφνολο των Ραρουςϊν Αξιϊν των επιμζρουσ χρθματικϊν ειςροϊν και εκροϊν, όπου
από το ςφνολο των Ραρουςϊν Αξιϊν των χρθματικϊν ειςροϊν αφαιροφμε αυτό των
εκροϊν. Θ μζκοδοσ τθσ Κακαρισ Ραροφςασ Αξίασ προεξοφλεί τόςο τισ μελλοντικζσ
όςο και τισ παρελκοφςεσ χρθματικζσ ροζσ και τισ φζρνει ςε τρζχουςα αξία ςτο
16

Με τον όρο κόςτοσ κεφαλαίου εννοείται το επιτόκιο δανειςμοφ τθσ επιχείρθςθσ.
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χρόνο μθδζν τθσ επζνδυςθσ προκειμζνου να δοφμε αν πρζπει αυτι θ επζνδυςθ να
αναλθφκεί ι όχι.
Στθν περίπτωςθ που θ Κακαρι Ραροφςα Αξία είναι κετικι, τότε οδθγοφμαςτε
ςτο ςυμπζραςμα ότι οι χρθματικζσ ειςροζσ τθσ κεφαλαιουχικισ επζνδυςθσ που
εξετάηουμε κα αποφζρουν μια απόδοςθ μεγαλφτερθ από το κόςτοσ κεφαλαίου,
κάτι που κάνει τθν επζνδυςθ να φαίνεται οικονομικά ςυμφζρουςα.
Στθν αντίκετθ περίπτωςθ, όταν θ Κακαρι Ραροφςα Αξία είναι αρνθτικι,
καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι οι χρθματικζσ ειςροζσ τθσ κεφαλαιουχικισ
επζνδυςθσ που εξετάηουμε κα αποφζρουν μια απόδοςθ ςαφώσ μικρότερθ από το
κόςτοσ κεφαλαίου, κάτι που κάνει τθν επζνδυςθ να μθν φαίνεται οικονομικά
ςυμφζρουςα.
Τζλοσ, υπάρχει μια μικρι πικανότθτα θ Κακαρι Ραροφςα Αξία να είναι
μθδενικι.

Στθν περίπτωςθ αυτι παρατθρείται ότι οι χρθματικζσ ειςροζσ τθσ

κεφαλαιουχικισ επζνδυςθσ που εξετάηουμε κα αποφζρουν μια απόδοςθ ακριβϊσ
ίςθ με το κόςτοσ κεφαλαίου, το γεγονόσ αυτό κάνει τθν επζνδυςθ να φαίνεται
οικονομικά ςυμφζρουςα μιασ και δεν αποφζρει ηθμίεσ για τθν επιχείρθςθ.
1

Ο τφποσ υπολογιςμοφ τθσ παροφςασ αξίασ είναι: 𝑃𝑉 = 𝐶𝑛 × (1+𝑟)𝑛 , όπου C
είναι το ποςό τθσ χρθματικισ ροισ, r είναι το ανάλογο προεξοφλθτικό επιτόκιο και n
είναι θ χρονικι περίοδοσ ςτθν οποία πραγματοποιείται θ αντίςτοιχθ χρθματικι ροι.
Θ χρθςιμοποίθςθ τθσ μεκόδου αυτισ ζχει το κετικό ότι λαμβάνει υπόψθ όλεσ
τισ χρθματικζσ ροζσ τθσ επζνδυςθσ αφοφ δεν περιορίηεται ςε κάποιο μόνο χρονικό
ορίηοντα αλλά και τθ χρονικι αξία του χριματοσ προεξοφλϊντασ τισ χρθματικζσ
ροζσ κατά τον καλφτερο δυνατό τρόπο.
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Στθν εικόνα 6 που ακολουκεί βλζπουμε τθν γραφικι απεικόνιςθ τθσ
αξιολόγθςθσ δφο επενδφςεων με τθν μζκοδο τθσ Κακαρισ Ραροφςασ Αξίασ.
Εικόνα 6 (Γραφική απεικόνιςη αξιολόγηςησ επενδφςεων με τη μζθοδο τησ Κ.Π.Α.)

(Ρθγι: Pike, R., & Dobbins, R. (1986). Investment Decisions and Financial Strategy. p.55. Hertfordshire: Philip
Allan)

5.2.2 Η ΜΕΘΟΔΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΠΟΟΣΟΤ
ΑΠΟΔΟΗ
Θ μζκοδοσ υπολογιςμοφ του Εςωτερικοφ Ροςοςτοφ Απόδοςθσ17 είναι κατά
μια ζννοια παρόμοια με τθν μζκοδο υπολογιςμοφ τθσ Κακαρισ Ραροφςασ Αξίασ. Θ
κφρια και ουςιαςτικι διαφορά των δφο μεκόδων ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι ενϊ ςτθν
μζκοδο υπολογιςμοφ τθσ Κακαρισ Ραροφςασ Αξίασ ζχουμε δεδομζνο το κόςτοσ
κεφαλαίου, ςτθν μζκοδοσ υπολογιςμοφ του Εςωτερικοφ Ροςοςτοφ Απόδοςθσ
πρζπει να υπολογίςουμε εμείσ ποιο είναι εκείνο το προεξοφλθτικό επιτόκιο το
17

Το Εςωτερικό Ροςοςτό Απόδοςθσ εκτόσ από τον όρο I.R.R. μπορεί να ςυναντθκεί ςτθν ξενόγλωςςθ
βιβλιογραφία με τον όρο Expected Rate of Return που εκφράηει το προςδοκϊμενο ποςοςτό
απόδοςθσ τθσ επζνδυςθσ ι με τον όρο DCF Yield που εκφράηει τθν απόδοςθ των προεξοφλθτικϊν
χρθματικϊν ροϊν.
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οποίο αναμζνεται να επιτφχει θ επζνδυςθ. Αυτό, δεν μπορεί να είναι άλλο από το
κόςτοσ κεφαλαίου που δίνει Κακαρι Ραροφςα Αξία θ οποία να ιςοφται με το μθδζν.
Ζτςι, ςτθν περίπτωςθ που το Εςωτερικό Ροςοςτό Απόδοςθσ είναι μεγαλφτερο από
τον ςτόχο που ζχει θ επιχείρθςθ για τθν ςυγκεκριμζνθ επζνδυςθ τότε θ επζνδυςθ
μπορεί να αναλθφκεί, ενϊ ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ θ επζνδυςθ απορρίπτεται.
Θ μζκοδοσ υπολογιςμοφ του Εςωτερικοφ Ροςοςτοφ Απόδοςθσ είναι γνωςτι
ςαν μζκοδοσ γραμμικισ παρεμβολισ και είναι εξαιρετικά επίπονθ για όςουσ
αςχολοφνται για πρϊτθ φορά με αυτιν. Θ μζκοδοσ τθσ γραμμικισ παρεμβολισ
καταλιγει ςε μια εκτίμθςθ τθσ τιμισ του Εςωτερικοφ Ροςοςτοφ Απόδοςθσ θ οποία
δεν είναι πάντα πολφ ακριβισ αρικμθτικά.
Βζβαια, ςτθν περίπτωςθ που ζχουμε άνιςεσ χρθματικζσ ροζσ το Εςωτερικό
Ροςοςτό Απόδοςθσ μπορεί να προςεγγιςτεί με ζναν τφπο που τεκμαίρεται ότι
υπάρχει μια γραμμικι ςχζςθ μεταξφ τθσ Κακαρισ Ραροφςασ Αξίασ και του
προεξοφλθτικοφ επιτοκίου.

Κατά τθν διαδικαςία αυτι πρζπει αρχικά να

υπολογίςουμε δφο τιμζσ για τθν Κακαρι Ραροφςα Αξία τθσ επζνδυςθσ με δφο
διαφορετικά ποςοςτά για το κόςτοσ κεφαλαίου.

Στθ ςυνζχεια πρζπει να

αποφαςίςουμε ποιο κόςτοσ κεφαλαίου κα χρθςιμοποιιςουμε, οπότε πρζπει να
βροφμε δφο ποςοςτά για το κόςτοσ κεφαλαίου όπου θ Κακαρι Ραροφςα Αξία τθσ
επζνδυςθσ και είναι κοντά ςτο μθδζν γιατί το Εςωτερικό Ροςοςτό Απόδοςθσ κα
είναι κάπου κοντά ςτα ποςοςτά αυτά.

Το καλφτερο που κα μποροφςαμε να

κάνουμε ςτθν περίπτωςθ αυτι είναι να χρθςιμοποιιςουμε ζνα ποςοςτό όπου θ
Κακαρι Ραροφςα Αξία τθσ επζνδυςθσ κα είναι κετικι και ζνα ςτο οποίο κα είναι
αρνθτικι. Ζτςι, ζχοντασ βρει δφο τιμζσ για τισ οποίεσ θ Κακαρι Ραροφςα Αξία είναι
κοντά ςτο μθδζν, είμαςτε ςε κζςθ να μπορζςουμε να υπολογίςουμε το ποςοςτό
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εκείνο του κόςτουσ κεφαλαίου που μασ δίνει μθδενικι Κακαρι Ραροφςα Αξία. Ο
τφποσ υπολογιςμοφ του Εςωτερικοφ Ροςοςτοφ Απόδοςθσ αν κεωριςουμε ότι το
ποςοςτό προεξόφλθςθσ r1 μασ δίνει κετικι Κακαρι Ραροφςα Αξία ίςθ με Θ και το
ποςοςτό προεξόφλθςθσ r2 μασ δίνει αρνθτικι Κακαρι Ραροφςα Αξία ίςθ με Α είναι:
𝐼. 𝑅. 𝑅. = 𝑟1 × [

𝛩
× 𝑟1 + 𝑟2 ]
𝛩+𝛢

Εδϊ πρζπει να τονίςουμε ότι πρζπει να αγνοιςουμε το αρνθτικό πρόςθμο που ζχει
θ αρνθτικι Κακαρι Ραροφςα Αξία που υπολογίςαμε με το δεφτερο ποςοςτό
προεξόφλθςθσ.
Στθν περίπτωςθ που οι χρθματικζσ ροζσ είναι ίςεσ κάκε χρόνο τότε μποροφμε
να υπολογίςουμε το Εςωτερικό Ροςοςτό Απόδοςθσ με ζναν πολφ πιο εφκολο
τρόπο. Ζτςι, το Εςωτερικό Ροςοςτό Απόδοςθσ κα υπολογιςτεί με τθ χρθςιμοποίθςθ
ενόσ ακροιςτικοφ προεξοφλθτικοφ ςυντελεςτι. Για να βροφμε τον ςυντελεςτι αυτό
κα πρζπει να διαιρζςουμε το ποςό τθσ αρχικισ επζνδυςθσ με το ποςό τθσ ετιςιασ
χρθματικισ ειςροισ. Στθ ςυνζχεια, κα πρζπει να βροφμε τθ διάρκεια ηωισ που ζχει
θ ςυγκεκριμζνθ επζνδυςθ και, τζλοσ, να αναηθτιςουμε ςτον πίνακα περιοδικϊν
πλθρωμϊν οριςμζνθσ διάρκειασ ποιο είναι το ποςοςτό εκείνο που είναι πιο κοντά
με τον ακροιςτικό προεξοφλθτικό ςυντελεςτι που ζχουμε υπολογίςει και που
βρίςκεται πάνω ςτθ γραμμι που αντιςτοιχεί ςτα χρόνια ηωισ τθσ επζνδυςθσ. Θ
ςτιλθ ςτθν οποία κα ανικει το πιο κοντινό ποςοςτό με αυτό του ακροιςτικοφ
προεξοφλθτικοφ ςυντελεςτι που ζχουμε υπολογίςει κα αντιςτοιχεί ςτο Εςωτερικό
Ροςοςτό Απόδοςθσ τθσ επζνδυςθσ.
Τζλοσ, υπάρχει και θ περίπτωςθ που πρζπει να βρεκεί το Εςωτερικό Ροςοςτό
Απόδοςθσ όπου οι χρθματικζσ ροζσ τθσ επζνδυςθσ δεν ζχουν κάποια ςυγκεκριμζνθ
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περίοδο όπου παφουν αλλά ςυνεχίηουν ςτο διθνεκζσ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο
τρόποσ υπολογιςμοφ του Εςωτερικοφ Ροςοςτοφ Απόδοςθσ είναι πολφ πιο απλόσ
από όλα όςα ζχουμε δει μζχρι τϊρα, κα πρζπει απλά να διαιρζςουμε το ποςό τθσ
ετιςιασ χρθματικισ ειςροισ με το ποςό τθσ αρχικισ επζνδυςθσ και το αποτζλεςμα
αυτό να το πολλαπλαςιάςουμε με το εκατό, το ποςοςτό που κα βροφμε κα είναι το
Εςωτερικό Ροςοςτό Απόδοςθσ τθσ εν λόγω επζνδυςθσ.
Τα κετικά ςτοιχεία που παρουςιάηει είναι ότι μπορεί να ςυγκρίνει το
αναμενόμενο κζρδοσ από μια επζνδυςθ ςε ςφγκριςθ με το επιδιωκόμενο κζρδοσ
που ζχει θ επιχείρθςθ από τθν επζνδυςθ αυτι ενϊ μετρά τθν κερδοφορία τθσ
επζνδυςθσ ςε ποςοςτιαία μορφι επιτρζποντασ ζτςι τισ ςυγκρίςεισ.

Επιπλζον,

λαμβάνει υπόψθ όλεσ τισ χρθματικζσ ροζσ που κα πραγματοποιθκοφν όπωσ επίςθσ
και τθ χρονικι αξία του χριματοσ.
Αντίκετα, τα μειονεκτιματα που εμφανίηει θ μζκοδοσ αυτι είναι δεν μπορεί
να εφαρμοςτεί ςε όλεσ τισ επενδυτικζσ προτάςεισ ενϊ δεν δείχνει και τθν αφξθςθ
που κα επζλκει ςτθν αξία τθσ επιχείρθςθσ από τθν ανάλθψθ μιασ επζνδυςθσ.
Σθμαντικό, επίςθσ, είναι και το γεγονόσ ότι το μζγεκοσ τθσ επζνδυςθσ μπορεί να
επθρεάςει τον υπολογιςμό του Εςωτερικοφ Ροςοςτοφ Απόδοςθσ αλλά και το ότι οι
πικανζσ εναλλαγζσ χρθματικϊν ειςροϊν και εκροϊν κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ τθσ
επζνδυςθσ μπορεί να επιφζρουν ςθμαντικζσ επιπλοκζσ ςτον υπολογιςμό του.

5.2.3 Η ΜΕΘΟΔΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΑΠΟΒΕΗ
(ΕΠΑΝΕΙΠΡΑΞΗ) ΣΗ ΕΠΕΝΔΤΗ
Σφμφωνα με τουσ Ross, Westerfield, Jaffe και Jordan (2008) θ μζκοδοσ
υπολογιςμοφ τθσ περιόδου απόςβεςθσ (επανείςπραξθσ) τθσ επζνδυςθσ θ πλζον
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δθμοφιλισ εναλλακτικι επιλογι τθσ μεκόδου υπολογιςμοφ τθσ κακαρισ παροφςασ
αξίασ.
Στθ μζκοδο αυτι αυτό που ενδιαφζρει περιςςότερο τθν επιχείρθςθ που τθν
χρθςιμοποιεί είναι θ χρονικι περίοδοσ απόςβεςθσ (επανείςπραξθσ) του χρθματικοφ
ποςοφ που δαπανικθκε για τθν ςυγκεκριμζνθ επζνδυςθ. Δθλαδι, ποιο είναι εκείνο
το χρονικό διάςτθμα μζςα ςτο οποίο αναμζνεται οι χρθματικζσ ειςροζσ από τθν
επζνδυςθ που πραγματοποιικθκε κα καλφψουν ακριβϊσ το ποςό των χρθματικϊν
εκροϊν που πραγματοποιικθκαν για τθν πραγματοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ αυτισ.
Στθν περίπτωςθ αυτι εκείνο που ενδιαφζρει τθν επιχείρθςθ είναι το ςφνολο των
χρθματικϊν ειςροϊν και εκροϊν τθσ επζνδυςθσ και όχι τα τυχόν λογιςτικά κζρδθ.
Θ μζκοδοσ υπολογιςμοφ τθσ περιόδου απόςβεςθσ (επανείςπραξθσ) τθσ
επζνδυςθσ ςαν μζκοδοσ αξιολόγθςθσ επενδφςεων χρθςιμοποιείται με δφο
τρόπουσ. Ο πρϊτοσ τρόποσ είναι όταν θ επιχείρθςθ κεςπίηει ζναν κανόνα για τισ
δαπάνεσ ςε κεφαλαιουχικά αγακά όπου κζτει ςαν απαραίτθτο χρονικό όριο
απόςβεςθσ (επανείςπραξθσ) τθσ επζνδυςθσ μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο
όπωσ είναι για παράδειγμα τα τρία χρόνια. Ζτςι, αν μια επζνδυςθ ζχει περίοδο
απόςβεςθσ (επανείςπραξθσ) μικρότερθ από το όριο που ζχει τεκεί γίνεται
αυτόματα αποδεκτι από τθν επιχείρθςθ, ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ απορρίπτεται.
Ο δεφτεροσ τρόποσ είναι όταν πραγματοποιείται ςφγκριςθ μεταξφ δφο ι
περιςςοτζρων προτεινόμενων επενδφςεων όπου πρζπει να αποφαςιςτεί ποια από
αυτζσ πρζπει να πραγματοποιθκεί, όπου κα πρζπει να είναι μόνο θ μία από αυτζσ,
οπότε κρίνεται πάντα ςαν πιο ςυμφζρουςα εκείνθ που ζχει τθν μικρότερθ περίοδο
απόςβεςθσ (επανείςπραξθσ).
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Οι Ross, Westerfield, Jaffe και Jordan (2008) αναφζρουν ότι θ μζκοδοσ αυτι
χρθςιμοποιείται ςυνικωσ από μεγάλεσ και πολφπλοκθσ δομισ επιχειριςεισ όταν
πρόκειται να λάβουν μια επενδυτικι απόφαςθ ςχετικά περιοριςμζνθσ ςθμαςίασ
αναφορικά με το μζγεκόσ τουσ αλλά και επιχειριςεισ που ενϊ ζχουν πολφ καλζσ
επενδυτικζσ ευκαιρίεσ ςτεροφνται διακζςιμων πόρων. Αντίκετα, όπωσ αναφζρουν
οι ανωτζρω, όταν πρόκειται για τθν πραγματοποίθςθ πολφ μεγάλων επενδφςεων
όμωσ είναι θ αγορά ενόσ μθχανιματοσ, το χτίςιμο ενόσ εργοςταςίου ι θ εξαγορά
μιασ επιχείρθςθσ, τότε θ μζκοδοσ αυτι χρθςιμοιποιείται εξαιρετικά ςπάνια.
Τα πλεονεκτιματα τθσ μεκόδου αυτισ είναι ότι είναι απλι τόςο ςτθν
κατανόθςι τθσ όςο και ςτθν τρόπο υπολογιςμοφ τθσ. Επιπλζον, όταν πρόκειται για
τθν επζνδυςθ ςε πάγια περιουςιακά ςτοιχεία που απαξιϊνονται ςε ςφντομο
χρονικό διάςτθμα εξαιτίασ τθσ γριγορθσ εξζλιξθσ τθσ τεχνολογίασ θ μικρι περίοδοσ
απόςβεςθσ (επανείςπραξθσ) είναι θ πλζον ςυμφζρουςα και δίνει τθ δυνατότθτα
ςτθν επιχείρθςθ να μπορεί να ακολουκεί τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ αποφεφγοντασ
με τον τρόπο αυτό τθ χρθςιμοποίθςθ παρωχθμζνθσ τεχνολογίασ που μπορεί να ζχει
ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτθν παραγωγικότθτά τθσ. Δίνει, ακόμα, τθ δυνατότθτα
επιλογισ επενδφςεων που κα αποδεςμεφςουν τα κεφάλαια που δαπανικθκαν για
τθν πραγματοποίθςι τουσ ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα ζτςι ϊςτε να μπορζςει θ
επιχείρθςθ να τα επανεπενδφςει ςτθν περίπτωςθ που ζχουμε μια βελτίωςθ των
επενδυτικϊν όρων. Θ μζκοδοσ αυτι δείχνει μεγαλφτερθ προτίμθςθ ςτισ επενδφςεισ
με μικρι περίοδο απόςβεςθσ (επανείςπραξθσ) για το λόγο ότι οι επενδφςεισ αυτζσ
οδθγοφν ςε γρθγορότερθ μεγζκυνςθ τθσ επιχείρθςθσ, ελαχιςτοποιοφν το επίπεδο
κινδφνου και μεγιςτοποιοφν τθν ρευςτότθτά τθσ, ενϊ οι Ross, Westerfield, Jaffe και
Jordan (2008) αναφζρουν ότι τα αποτελζςματά τθσ είναι ορατά πολφ πιο άμεςα
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από ότι τθσ μεκόδου τθσ κακαρισ παροφςασ αξίασ όπου μπορεί να χρειαςτεί να
περάςει μεγάλο χρονικό διάςτθμα προκειμζνου να διαπιςτωκεί αν οι χρθματικζσ
ροζσ που είχαν προβλεφκεί από τα διευκυντικά ςτελζχθ ιταν ορκϊσ
υπολογιςμζνεσ. Τζλοσ, θ μζκοδοσ αυτι χρθςιμοποιεί τισ χρθματικζσ ροζσ τθσ κάκε
επζνδυςθσ, και όχι τα κζρδθ τθσ, κάτι που ζχει πολφ λιγότερεσ πικανότθτεσ να
οδθγιςει ςτθν δθμιουργία μιασ υπεραιςιόδοξθσ εικόνασ για τθν επζνδυςθ που
εξετάηει αποφεφγοντασ με τον τρόπο αυτό τθν παγίδα που μπορεί να δθμιουργθκεί
με τθν λογιςτικι απεικόνιςθ όπου μπορεί οριςμζνα κόςτθ που κα προκφψουν να
μεταφερκοφν ςε κάποια επόμενθ περίοδο και να οδθγθκοφμε ζτςι ςε λανκαςμζνεσ
επιλογζσ.
Αντίκετα, τα μειονεκτιματα αυτισ τθσ μεκόδου είναι ότι αγνοεί τισ
χρθματικζσ ροζσ που κα πραγματοποιθκοφν μετά τθν περίοδο απόςβεςθσ
(επανείςπραξθσ) και οι οποίεσ μπορεί να είναι πολφ μεγαλφτερεσ από αυτζσ που
ιταν κατά τα πρϊτα χρόνια τθσ επζνδυςθσ, γεγονόσ που μπορεί να οδθγιςει ςτθν
απόρριψθ μιασ πολφ κερδοφόρασ επζνδυςθσ, ενϊ αγνοεί ταυτόχρονα και τθν
κερδοφορία τθσ επζνδυςθσ, όπωσ αυτι εμφανίηεται ςτισ χρθματοοικονομικζσ
καταςτάςεισ, επικεντρϊνοντασ μόνο ςτισ χρθματικζσ ροζσ και ςτθν ρευςτότθτα.
Επίςθσ, είναι ςθμαντικό μειονζκτθμα ότι θ μζκοδοσ αυτι αγνοεί τθν χρονικι αξία18
του χριματοσ μιασ και λαμβάνει υπόψθ τα ποςά αυτοφςια χωρίσ να τα
προεξοφλιςει με το αντίςτοιχο προεξοφλθτικό επιτόκιο που ιςχφει για τθν κάκε
επζνδυςθ και να τα φζρει ςε τρζχουςεσ τιμζσ. Τζλοσ, θ μζκοδοσ αυτι ςτερείται

18

Με τον όρο χρονικι αξία του χριματοσ εννοείται ότι τα χρθματικά ποςά μποροφν να επενδυκοφν ι
να επανεπενδυκοφν αποφζροντασ είτε τόκο είτε κζρδθ για τθν επιχείρθςθ, παρά να δεςμεφονται ςε
μια επζνδυςθ με μεγάλθ περίοδο απόςβεςθσ (επανείςπραξθσ). Δθλαδι, ζνα ποςό που κα ειςπράξει
θ επιχείρθςθ μζςα ςε ζναν χρόνο από τθν αρχικι επζνδυςθ μπορεί να επανεπενδυκεί και να
αποφζρει επιπλζον κζρδθ από ζνα ποςό που αναμζνεται να ειςπραχκεί ςε δφο χρόνια.
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αντικειμενικότθτασ μιασ και θ επιλογι τθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ περιόδου
απόςβεςθσ (επανείςπραξθσ) δεν κακορίηεται με βάςθ κάποια αντικειμενικά
κριτιρια αλλά βάςει των υποκειμενικϊν απόψεων τθσ διοίκθςθσ οπότε, κατά
ςυνζπεια, οι επενδυτικζσ αποφάςεισ που λαμβάνονται με βάςθ αυτι τθ μζκοδο
είναι υποκειμενικζσ.
Σφμφωνα με τα παραπάνω θ μζκοδοσ αυτι είναι προτιμότερο να
χρθςιμοποιείται ςαν ζνα εργαλείο αρχικοφ ελζγχου και να κεςπιςτεί μια μζγιςτθ
περίοδοσ απόςβεςθσ (επανείςπραξθσ) που κεωρείται αποδεκτι, οπότε ςτθ
ςυνζχεια να αξιολογείται θ επζνδυςθ και με κάποια ακόμθ μζκοδο αποφεφγοντασ
τυχόν λανκαςμζνεσ επενδυτικζσ αποφάςεισ.

5.2.4 Ο ΔΕΙΚΣΗ ΑΠΟΔΟΗ ΠΑΓΙΩΝ
Ο δείκτθσ απόδοςθσ παγίων είναι ζνασ δείκτθσ ο οποίοσ μετρά τθν
κερδοφορία τθσ επζνδυςθσ ι ολόκλθρθσ τθσ επιχείρθςθσ. Ο δείκτθσ αυτόσ ιςοφται
με το πθλίκο τθσ διαίρεςθσ του κακαροφ ειςοδιματοσ των τελευταίων δϊδεκα
μθνϊν προσ τα μζςα ςυνολικά πάγια και εκφράηεται ςε ποςοςτιαία μορφι
προκειμζνου να διευκολφνει τισ ςυγκρίςεισ. Επιπλζον, θ δείκτθσ αυτόσ μπορεί να
υπολογιςτεί αν πολλαπλαςιαςτεί ο δείκτθσ τθσ απόδοςθσ των πωλιςεων με τον
δείκτθ τθσ αξιοποίθςθσ των παγίων. Ππου ο δείκτθσ τθσ απόδοςθσ των παγίων
ιςοφται με το πθλίκο του κακαροφ ειςοδιματοσ προσ τισ πωλιςεισ και ο δείκτθσ τθσ
αξιοποίθςθσ των παγίων με το πθλίκο των πωλιςεων προσ τα πάγια.
Από τον υπολογιςμό του δείκτθ απόδοςθσ παγίων καταλιγουμε ςε χριςιμα
ςυμπεράςματα για τον τρόπο που οι γενόμενεσ επενδφςεισ ςε πάγια ςτοιχεία
δθμιουργοφν τόςο χρθματικζσ ροζσ όςο και κζρδθ για τθν επιχείρθςθ, ενϊ δίνεται θ
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δυνατότθτα ςτουσ πικανοφσ επενδυτζσ να αντιλθφκοφν τθν αποτελεςματικότθτα
τθσ επιχείρθςθσ ςτο να μετατρζπει τουσ πόρουσ που διακζτει ςε κακαρό ειςόδθμα.
Μπορεί, για παράδειγμα, δφο επιχειριςεισ να ζχουν το ίδιο κακαρό ειςόδθμα αλλά
θ μια να χρθςιμοποιεί διπλάςια πάγια ςτοιχεία από τθν άλλθ. Αυτό είναι κακαρά
κζμα ικανοτιτων που διακζτουν τα διευκυντικά ςτελζχθ τθσ κάκε μιασ επιχείρθςθσ,
γιατί όλα τα διευκυντικά ςτελζχθ μποροφν να πραγματοποιιςουν μεγάλα κζρδθ
μζςα από μια μεγάλθ επζνδυςθ αλλά είναι πολφ λίγα αυτά που μποροφν να το
πράξουν αυτό μζςα από μια μικρι επζνδυςθ.
Βζβαια, όταν χρθςιμοποιείται ο εν λόγω δείκτθσ κρίνεται ςκόπιμο το
αποτζλεςμά του να ςυγκρίνεται είτε με τον αντίςτοιχο δείκτθ τθσ επιχείρθςθσ τα
προθγοφμενα χρόνια είτε με τον αντίςτοιχο δείκτθ ομοειδϊν επιχειριςεων
προκειμζνου να ζχουμε αξιοποιιςιμα ςτοιχεία.

5.2.5 ΟΙ ΠΡΟΕΞΟΥΛΗΣΙΚΕ ΦΡΗΜΑΣΙΚΕ ΡΟΕ
Οι προεξοφλθτικζσ χρθματικζσ ροζσ είναι μια μζκοδοσ αξιολόγθςθσ
επενδφςεων που λαμβάνει υπόψθ τθσ τόςο τθν χρονικι αξία του χριματοσ όςο και
το ςφνολο των χρθματικϊν ροϊν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ τθσ επζνδυςθσ.
Ππωσ αναφζρκθκε παραπάνω για τθν μζκοδο υπολογιςμοφ τθσ περιόδου
απόςβεςθσ (επανείςπραξθσ) τθσ επζνδυςθσ, ζτςι και οι προεξοφλθτικζσ χρθματικζσ
ροζσ θ ανάλυςθ βαςίηεται επάνω ςτισ μελλοντικζσ χρθματικζσ ροζσ και όχι ςτα
λογιςτικά μεγζκθ των κερδϊν και των ηθμιϊν.
Στθν μζκοδο αυτι θ χρονικι αξία του χριματοσ υπολογίηεται προεξοφλϊντασ
τισ χρθματικζσ ροζσ με το αντίςτοιχο προεξοφλθτικό επιτόκιο που ιςχφει για τθν
κάκε μια και φζρνοντάσ τεσ ςε τρζχουςεσ τιμζσ, ι ςε Ραροφςα Αξία όπωσ αλλιϊσ
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λζγεται.

Θ προεξόφλθςθ που γίνεται ζχει ςαν αποτζλεςμα να προςδϊςει

μεγαλφτερθ αξία ςτα ποςά εκείνα των χρθματικϊν ροϊν που πραγματοποιοφνται
νωρίτερα και, αντίςτοιχα, μικρότερθ αξία ςε εκείνα που πραγματοποιοφνται
αργότερα κατά τθ διάρκεια τθσ ωφζλιμθσ ηωισ τθσ επζνδυςθσ. Ζτςι, με τον τρόπο
αυτό, οι χρθματικζσ ροζσ που πραγματοποιοφνται ςε διαφορετικζσ χρονικζσ
περιόδουσ απεικονίηονται κάκε φορά ςε τιμζσ παροφςασ αξίασ οπότε να είναι πιο
αξιόπιςτθ θ αξιολόγθςθ τθσ επζνδυςθσ.

5.2.6 Ο ΔΕΙΚΣΗ ΑΠΟΔΟΗ ΑΠΑΦΟΛΟΤΜΕΝΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ
Ο δείκτθσ Απόδοςθσ Απαςχολοφμενου Κεφαλαίου19 είναι ζνασ από τουσ
πλζον ςθμαντικοφσ δείκτεσ ςτθν αξιολόγθςθ επενδφςεων και εκφράηει τα κζρδθ
από μια επζνδυςθ που ζχει πραγματοποιθκεί ςαν ποςοςτό επί του κόςτουσ του
κεφαλαίου που ζχει χρθςιμοποιθκεί.
Βζβαια, μπορεί ςτθν πράξθ να ςυναντιςουμε πολλζσ παραλλαγζσ του μιασ
και ποικίλουν τόςο θ μορφι των κερδϊν όςο και του κόςτουσ του κεφαλαίου που
χρθςιμοποιοφνται

για

τον

υπολογιςμό

του.

Θ

πλζον

ςυνθκζςτερα

χρθςιμοποιοφμενθ μορφι που ςυναντάται είναι το πθλίκο τθσ διαίρεςθσ των μζςων
ετιςιων κερδϊν μετά αποςβζςεων αλλά προ τόκων και φόρων προσ το αρχικό
κόςτοσ κεφαλαίου πολλαπλαςιαηόμενο επί εκατό.
Οι παραλλαγζσ που μπορεί να ςυναντιςουμε είναι θ χρθςιμοποίθςθ τθσ
μζςθσ αναπόςβεςτθσ αξίασ των παγίων κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ, των
κερδϊν μόνο τθσ πρϊτθσ χρονιάσ και των ςυνολικϊν κερδϊν κακ’ όλθ τθ διάρκεια
τθσ ηωισ τθσ επζνδυςθσ.
19

Στθν διεκνι βιβλιογραφία εκτόσ από τον όρο Return On Capital Employed (R.O.C.E.) μπορεί να
ςυναντθκεί και με τον όρο Accounting Rate of Return (A.R.R.).
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Θ χρθςιμοποίθςθ τθσ μζςθσ αναπόςβεςτθσ αξίασ των παγίων κακ’ όλθ τθ
διάρκεια τθσ ηωισ τουσ είναι μια πολφ ενδιαφζρουςα παραλλαγι του δείκτθ
Απόδοςθσ Απαςχολοφμενου Κεφαλαίου για το λόγο ότι μασ δίνει, κάτω από
οριςμζνεσ προχποκζςεισ, μια εικόνα τθσ απόδοςθσ του απαςχολοφμενου
κεφαλαίου που είναι πιο κοντά ςτθ ςυμβατικι οπτικι τθσ χρθματοοικονομικισ
λογιςτικισ.

Εδϊ κρίνεται επιβεβλθμζνο να τονίςουμε ότι χρειάηεται ιδιαίτερθ

προςοχι κατά τον υπολογιςμό με τθ μζκοδο αυτι διότι θ τυχόν υπολειμματικι
αξία20 τθσ επζνδυςθσ πρζπει να προςτεκεί ςτθν αναπόςβεςτθ αξία τθσ21.
Τα πλεονεκτιματα που παρουςιάηει θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ είναι ότι
πρόκειται για μια απλι ςτθν κατανόθςθ αλλά και ςτθν εφαρμογι μζκοδο που
βαςίηεται ςε μεγζκθ που βρίςκονται εφκολα μιασ και τόςο τα κζρδθ όςο και τα
πάγια περιουςιακά ςτοιχεία δθμοςιεφονται ςτισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ
και είναι προςβάςιμα. Επιπλζον, χρθςιμοποιείται για να αξιολογιςει από μια μόνο
επζνδυςθ ωσ μια ολόκλθρθ επιχείρθςθ, ςχετίηεται άμεςα και με άλλα λογιςτικά
μεγζκθ και είναι ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενο οπότε μποροφν να το κατανοιςουν
τόςο οι διευκυντζσ όςο και οι λογιςτζσ των επιχειριςεων μιασ και εκφράηεται ςε
ποςοςτιαία μορφι.
Τα μειονεκτιματα, από τθν άλλθ πλευρά, που εμφανίηει θ μζκοδοσ αυτι είναι
εξίςου ςθμαντικά από τθ ςτιγμι που δε λαμβάνει υπόψθ οφτε τθν διάρκεια ηωισ
τθσ επζνδυςθσ, οφτε τθν ςτιγμι που πραγματοποιοφνται οι χρθματικζσ ροζσ κατά τθ
διάρκειά τθσ, αλλά οφτε και τθν χρονικι αξία του χριματοσ. Επιπλζον, μπορεί να

20

Υπολειμματικι αξία είναι θ τιμι ςτθν οποία αναμζνεται να πωλθκεί ζνα πάγιο περιουςιακό
ςτοιχείο ςτο τζλοσ τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του.
21
Για τον υπολογιςμό τθσ μζςθσ αναπόςβεςτθσ αξίασ των παγίων ςτθν περίπτωςθ που υπάρχει
υπολειμματικι αξία, προςκζτουμε το αρχικό κόςτοσ τθσ επζνδυςθσ με τθν υπολειμματικι τθσ αξία
και το διαιροφμε δια του δφο.
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εμφανίηει διακυμάνςεισ εξαιτίασ των ιδιαίτερων λογιςτικϊν πολιτικϊν που μπορεί
να χρθςιμοποιοφν οι διάφορεσ επιχειριςεισ αλλά και εξαιτίασ του ότι υπάρχει
διαφορετικό όριο μζχρι του οποίου κεφαλαιοποιοφν τα κόςτθ των επενδφςεων.
Βζβαια, κάτι εξίςου ςθμαντικό είναι ότι υπάρχει το ενδεχόμενο θ μζκοδοσ αυτι να
μθν λαμβάνει υπόψθ τθσ το φψοσ του κεφαλαίου κίνθςθσ που τυχόν κα χρειαςτεί
για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ επζνδυςθσ. Τζλοσ, πρζπει να τονιςτεί
ότι δεν πρόκειται για ζνα μζςο μζτρθςθσ τθσ αφξθςθσ τθσ περιουςίασ των μετόχων
ςε απόλυτα νοφμερα αλλά και ότι δεν δίνει ζνα ξεκάκαρο ςιμα για το εάν κα
πραγματοποιθκεί θ επζνδυςθ ι όχι, αυτό παραμζνει μια κακαρά υποκειμενικι
απόφαςθ που πρζπει να λθφκεί από τθν διοίκθςθ.

5.2.7 Ο ΔΕΙΚΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ
Ο δείκτθσ αποδοτικότθτασ είναι ζνασ από τουσ δείκτεσ που χρθςιμοποιοφνται
κατά τθν αξιολόγθςθ επενδφςεων και εκφράηει το πθλίκο τθσ παροφςασ αξίασ των
ειςροϊν τθσ επζνδυςθσ προσ τθν εκροι που πραγματοποιείται κατά τθ φάςθ τθσ
ανάλθψισ τθσ. Το αποτζλεςμα που εξάγεται από τθ διαίρεςθ αυτι πρζπει να είναι
μεγαλφτερο τθσ μονάδασ προκειμζνου να αναλθφκεί θ επζνδυςθ, αν τυχόν το
αποτζλεςμα είναι μικρότερο τθσ μονάδασ τότε θ επζνδυςθ αυτι κρίνεται ωσ
αςφμφορθ και πρζπει να εγκαταλειφκεί. Βζβαια, όταν ζχουμε να επιλζξουμε μια
επζνδυςθ ανάμεςα ςε κάποιεσ που όλεσ ζχουν δείκτθ Αποδοτικότθτασ μεγαλφτερο
από τθ μονάδα, είναι αυτονόθτο ότι πρζπει να επιλζξουμε αυτιν που ζχει τον
μεγαλφτερο δείκτθ Αποδοτικότθτασ.
Πταν ζχουμε να επιλζξουμε μεταξφ δφο επενδφςεων, ςτθν περίπτωςθ που οι
επενδφςεισ αυτζσ είναι ανεξάρτθτεσ μεταξφ τουσ, τότε πρζπει να επιλζξουμε αυτιν
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που ζχει Κακαρι Ραροφςα Αξία μεγαλφτερθ του μθδενόσ αλλά και δείκτθ
Αποδοτικότθτασ μεγαλφτερο τθσ μονάδασ.

Αν και οι δφο ζχουν τα ανωτζρω

ςτοιχεία τότε μποροφμε να επιλζξουμε και τισ δφο. Βζβαια, όταν ζχουμε κετικι
Κακαρι Ραροφςα Αξία είναι βζβαιο ότι κα ζχουμε και δείκτθ Αποδοτικότθτασ
μεγαλφτερο τθσ μονάδασ γιατί αυτά τα δφο είναι αλλθλζνδετα.
Αντίκετα, αν ζχουμε να επιλζξουμε μεταξφ δφο επενδφςεων που είναι
αμοιβαία αποκλειόμενεσ τότε κα πρζπει να προςζξουμε ιδιαίτερα γιατί μπορεί θ
μεν μια να ζχει μεγαλφτερθ Κακαρι Ραροφςα Αξία ενϊ θ δε άλλθ να ζχει
μεγαλφτερο δείκτθ Αποδοτικότθτασ και να οδθγθκοφμε ςε μια λανκαςμζνθ
επιλογι.

Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι ςτισ περιπτϊςεισ αμοιβαία

αποκλειόμενων επενδφςεων ο δείκτθσ Αποδοτικότθτασ αγνοεί το μζγεκοσ που ζχει
το ποςό τθσ αρχικισ επζνδυςθσ.

5.3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ
Θ διαδικαςία κατά τθν οποία αξιολογοφμε και ιεραρχοφμε τισ επενδφςεισ
κεωρείται εξαιρετικά ςφνκετθ. Αυτό ςυμβαίνει λόγω του ότι ο τρόποσ αξιολόγθςθσ
των επενδφςεων επθρεάηει και τθν ιεράρχθςι τουσ, δθλαδι υπάρχουν
διαφοροποιιςεισ ανάλογα με τθ μζκοδο αξιολόγθςθσ που χρθςιμοποιοφμε. Ζτςι,
αν χρθςιμοποιοφμε τθ μζκοδο τθσ κακαρισ παροφςασ αξίασ οι επενδφςεισ
ιεραρχοφνται ανάλογα με το ποια ζχει τθ μεγαλφτερθ κακαρι παροφςα αξία ενϊ,
αντίκετα, αν αξιολογοφνται με τθν μζκοδο του εςωτερικοφ ποςοςτοφ απόδοςθσ
τότε ιεραρχοφνται ανάλογα με το ποια ζχει μεγαλφτερο ποςοςτό απόδοςθσ από το
επικυμθτό.
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Βζβαια, ςφμφωνα με τουσ Pike και Dobbins (1986), όταν ζχουμε να
ιεραρχιςουμε επενδφςεισ και να πάρουμε αποφάςεισ ςχετικά με το ποια επζνδυςθ
κα πραγματοποιθκεί ανάμεςα ςε επενδφςεισ που είναι αμοιβαία αποκλειόμενεσ
τότε αρχίηουν να εμφανίηονται τα προβλιματα.

Οι κυριότεροι παράγοντεσ

αμοιβαίου αποκλειςμοφ των επενδφςεων είναι το μζγεκοσ τθσ επζνδυςθσ, θ
φπαρξθ πολλαπλϊν λφςεων του εςωτερικοφ ποςοςτοφ απόδοςθσ, θ μορφι των
χρθματικϊν ροϊν και θ διαφορετικι διάρκεια ηωισ τθσ επζνδυςθσ.
Στθν πρϊτθ περίπτωςθ, για παράδειγμα, όταν ζχουμε διαφορετικό μζγεκοσ
επζνδυςθσ, παρατθροφμε ότι μια επζνδυςθ Χ μπορεί να ζχει μεγαλφτερθ κακαρι
παροφςα αξία χρθματικϊν ροϊν από μια άλλθ επζνδυςθ Υ ενϊ και οι δφο
επενδφςεισ ζχουν το ίδιο εςωτερικό ποςοςτό απόδοςθσ και τον ίδιο δείκτθ
κερδοφορίασ. Το γεγονόσ αυτό οφείλεται ςτο διαφορετικό μζγεκοσ τθσ αρχικισ
επζνδυςθσ, όπου όταν το ποςό τθσ αρχικισ επζνδυςθσ Χ είναι μεγαλφτερο από
αυτό τθσ Υ δεν μπορεί παρά και οι αποδόςεισ τουσ να είναι ανάλογεσ. Αν, παρόλα
αυτά, υπάρχουν δφο πικανζσ επενδφςεισ, θ Χ και θ Υ, που θ μεν Χ ζχει μεγαλφτερθ
κακαρι παροφςα αξία και θ δε Υ ζχει μεγαλφτερο εςωτερικό ποςοςτό απόδοςθσ
και μεγαλφτερο δείκτθ κερδοφορίασ τότε δθμιουργείται μια επιπλοκι ςε ότι αφορά
το ποια από τισ δφο πρζπει να επιλζξουμε. Θ επιπλοκι που δθμιουργείται ζγκειται
ςτο γεγονόσ ότι επειδι ο αντικειμενικόσ ςκοπόσ τθσ επιχείρθςθσ είναι θ
μεγιςτοποίθςθ του κζρδουσ οπότε και πρζπει να επιλεγεί θ επζνδυςθ Χ, όπου αν
όμωσ θ επζνδυςθ Υ ςυνδυαςτεί με μία άλλθ επζνδυςθ Η, προκειμζνου να
εξαντλθκεί το διακζςιμο κεφάλαιο, που ζχει μεγαλφτερθ κακαρι παροφςα αξία
τότε κρίνεται πιο ςυμφζρουςα θ αποδοχι τθσ δεφτερθσ επζνδυςθσ.
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Στθ δεφτερθ περίπτωςθ, ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα που αναφζρουν οι
Pike και Dobbins (1986) είναι θ φπαρξθ χρθματικϊν ροϊν που δεν ζχουν το ίδιο
πρόςθμο κακ’ όλθ τθ διάρκεια ηωισ τθσ επζνδυςθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι αν οι
χρθματικζσ ροζσ είναι αρνθτικζσ ςτθν χρονιά που πραγματοποιείται θ επζνδυςθ,
γίνονται κετικζσ τθν επόμενθ, αρνθτικζσ τθν μεκεπόμενθ και επιςτρζφουν πάλι ςε
κετικό πρόςθμο, μπορεί να υπάρξουν περιςςότερεσ από μια λφςεισ ςτον τφπο του
εςωτερικοφ ποςοςτοφ απόδοςθσ όπου κα δθμιουργιςουν ςφγχυςθ ςτα
διευκυντικά ςτελζχθ τθσ επιχείρθςθσ ςχετικά με τθν επιλογι ι μθ τθσ επζνδυςθσ.
Βζβαια, υπάρχει και το ενδεχόμενο να μθν μπορεί να υπολογιςτεί το εςωτερικό
ποςοςτό απόδοςθσ οπότε και πρζπει να χρθςιμοποιθκεί θ μζκοδοσ τθσ κακαρισ
παροφςασ αξίασ θ οποία κεωρείται ότι μπορεί να δϊςει ςε κάκε ςτάδιο τθσ
επζνδυςθσ τθν πραγματικι μεταβολι ςτθν περιουςία των μετόχων χωρίσ να δίνει
περιςςότερεσ από μια λφςεισ ταυτόχρονα.
Στθν τρίτθ περίπτωςθ, θ μορφι των χρθματικϊν ροϊν μπορεί να αποτελζςει
κριτιριο επιλογισ μιασ επζνδυςθσ ςε βάροσ κάποιασ άλλθσ θ οποία, όμωσ,
αργότερα να αποβεί πιο ςυμφζρουςα από αυτιν που ζχει επιλεχκεί.

Ζνα

χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί αυτό των Pike & Dobbins (1986), όπου ενϊ
φαίνεται ότι με μθδενικό εςωτερικό ποςοςτό απόδοςθσ θ επζνδυςθ Β ζχει κακαρι
παροφςα αξία ίςθ με 600 λίρεσ ενϊ θ επζνδυςθ Α είχε μόλισ 400 λίρεσ, όταν το
εςωτερικό ποςοςτό απόδοςθσ αυξθκεί ςε 11% τότε ζχουν ίςθ κακαρι παροφςα
αξία ενϊ ςε μεγαλφτερο εςωτερικό ποςοςτό απόδοςθσ θ επζνδυςθ Α γίνεται πιο
ςυμφζρουςα από τθν επζνδυςθ Β. Αυτό μπορεί βζβαια να εξθγθκεί αρκετά εφκολα
αν δει κάποιοσ τθ χρονικι ςτιγμι που υλοποιοφνται οι χρθματικζσ ροζσ τθσ κάκε
επζνδυςθσ. Ζτςι, παρατθροφμε ότι οι χρθματικζσ ροζσ τθσ επζνδυςθσ Β είναι
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μεγαλφτερεσ όταν το εςωτερικό ποςοςτό απόδοςθσ είναι ίςο με μθδζν ενϊ όςο
αυτό αυξάνει οι χρθματικζσ ροζσ μειϊνονται, βλζπουμε ότι αυτό ςυμβαίνει επειδι
οι χρθματικζσ ροζσ τθσ επζνδυςθσ αυτισ πραγματοποιοφνται τα τελευταία χρόνια
τθσ ωφζλιμθσ ηωισ τθσ ενϊ, αντίκετα, ςτθν περίπτωςθ τθσ επζνδυςθσ Α οι
χρθματικζσ ροζσ πραγματοποιοφνται κατά τα πρϊτα χρόνια τθσ ωφζλιμθσ ηωισ τθσ.
Σφμφωνα με τα παραπάνω, όταν ζχουμε να αντιμετωπίςουμε μια παρόμοια
περίπτωςθ ςτθν πραγματικότθτα, κάτι που κεωρείται εξαιρετικά ςπάνιο, κα πρζπει
τα διευκυντικά ςτελζχθ τθσ επιχείρθςθσ να αποφαςίςουν εκ των προτζρων ποιο
είναι το αναμενόμενο ποςοςτό απόδοςθσ για κάκε επζνδυςθ προκειμζνου να
μποροφν να επιλζξουν ποια από όλεσ είναι πιο ςυμφζρουςα για τθν επιχείρθςθ.
Εδϊ πρζπει να τονίςουμε ότι κεωρείται λανκαςμζνθ θ ιεράρχθςθ των επενδφςεων
ςφμφωνα με το εςωτερικό ποςοςτό απόδοςισ τουσ, γιατί μπορεί μια επζνδυςθ ενϊ
ζχει μεγαλφτερο εςωτερικό ποςοςτό απόδοςθσ να μθν ζχει ταυτόχρονα και τθ
μεγαλφτερθ κακαρι παροφςα αξία.

5.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΤΝΘΗΚΕ ΑΒΕΒΑΙΟΣΗΣΑ
Κατά τθν αξιολόγθςθ επενδφςεων ανακφπτουν οριςμζνα ςοβαρά προβλιματα
όπωσ είναι δθλαδι το γεγονόσ ότι όλεσ οι αποφάςεισ που λαμβάνονται από τθν
επιχείρθςθ βαςίηονται κακαρά και μόνο επάνω ςε προβλζψεισ οι οποίεσ με τθ
ςειρά τουσ είναι υποκείμενεσ ςε κάποιο ποςοςτό αβεβαιότθτασ. Αυτό που πρζπει
να προςζξει θ εκάςτοτε επιχείρθςθ κατά τθν αξιολόγθςθ των επενδφςεων που
πρόκειται να πραγματοποιιςει είναι το πϊσ κα αποτυπωκεί αυτόσ ο βακμόσ
αβεβαιότθτασ επάνω ςτθν χρθματοοικονομικι αξιολόγθςθ.
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Πταν αναφερόμαςτε ςτον όρο αβεβαιότθτα πρζπει να γίνει κατανοθτό ότι
είναι μια εντελϊσ διαφορετικι ζννοια από τον όρο κίνδυνοσ.

Θ κφρια και

ουςιαςτικι διαφορά που υπάρχει είναι ότι ο κίνδυνοσ είναι προςδιορίςιμοσ ςε
αντίκεςθ με τθν αβεβαιότθτα. Με λίγα λόγια, ςτθν περίπτωςθ του κινδφνου όλα τα
ενδεχόμενα αποτελζςματα ζχουν οριςμζνεσ πικανότθτεσ για να ςυμβοφν οπότε
μποροφν να υπολογιςτοφν με τθ χρθςιμοποίθςθ οριςμζνων μακθματικϊν τφπων.
Αντίκετα, ςτθν περίπτωςθ τθσ αβεβαιότθτασ παρατθροφμε ότι τα μελλοντικά
αποτελζςματα δεν είναι εφικτό να προβλεφκοφν με τθ χρθςιμοποίθςθ αντίςτοιχων
τφπων μιασ και δεν επαρκοφν τα δεδομζνα.
Βζβαια, παρά τθ κακαρι διαφορά που υπάρχει ανάμεςα ςτουσ δφο όρουσ
παρατθροφμε ότι ςτθν πράξθ πολλζσ φορζσ οι δφο αυτοί όροι ςυγχζονται.

5.5 ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΙΩΗ ΣΗ ΑΒΕΒΑΙΟΣΗΣΑ
Για να μειωκεί θ αβεβαιότθτα που ενδεχόμενα υπάρχει μζςα ςε μια
επενδυτικι ευκαιρία υπάρχουν οριςμζνεσ τεχνικζσ.

Οι τεχνικζσ με τισ οποίεσ

μειϊνεται θ αβεβαιότθτα αυτι ξεκινοφν με τον κακοριςμό μιασ ελάχιςτθσ περιόδου
απόςβεςθσ (επανείςπραξθσ) τθσ επζνδυςθσ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια πρζπει να δοκεί
ζμφαςθ ςτθν πραγματοποίθςθ ςυνετϊν εκτιμιςεων των χρθματικϊν ειςροϊν για
να μπορζςουμε να προςδιορίςουμε το χειρότερο δυνατό ςενάριο. Ζπειτα, αφοφ
βροφμε το καλφτερο και το χειρότερο δυνατό αποτζλεςμα πρζπει να υπολογίςουμε
τθν κακαρι παροφςα αξία τουσ προκειμζνου να ζχουμε το εφροσ μζςα ςτο οποίο
κα κινθκοφμε και, τζλοσ, να πραγματοποιιςουμε ανάλυςθ ευαιςκθςίασ
προκειμζνου να ανακαλφψουμε ποια τα όρια αςφαλείασ των δεδομζνων που
ειςάγουμε.
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5.6 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΤΝΘΗΚΕ
ΑΒΕΒΑΙΟΣΗΣΑ
Ππωσ είδαμε παραπάνω, θ πραγματοποίθςθ επενδφςεων ςε ςυνκικεσ
αβεβαιότθτασ είναι μάλλον αναπόφευκτθ. Ζτςι, κρίνεται ςκόπιμο να αναφερκοφμε
ςτισ μεκόδουσ αξιολόγθςθσ επενδφςεων ςε ςυνκικεσ αβεβαιότθτασ, κυριότερεσ
από τισ οποίεσ κεωροφνται θ ανάλυςθ ευαιςκθςίασ, θ μζκοδοσ των αναμενόμενων
αξιϊν, θ προςομοίωςθ και θ μζκοδοσ του προςαρμοςμζνου βάςει κινδφνου
προεξοφλθτικοφ επιτοκίου.

Στθ ςυνζχεια κα αναλφςουμε τισ ςθμαντικότερεσ

μεκόδουσ αξιολόγθςθσ επενδφςεων ςε ςυνκικεσ αβεβαιότθτασ.

5.6.1 ΑΝΑΛΤΗ ΕΤΑΙΘΗΙΑ
Θ ανάλυςθ ευαιςκθςίασ είναι μια διαδικαςία μοντελοποίθςθσ και
αξιολόγθςθσ κινδφνου ςτθν οποία μεταβάλλουμε τισ βαςικζσ μεταβλθτζσ
προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ επιρροι που ζχει ζςτω και θ παραμικρι μεταβολι
τουσ επάνω ςτο ςχεδιαηόμενο αποτζλεςμα.
Πταν υπολογίηουμε τθν κακαρι παροφςα αξία μιασ κεφαλαιουχικισ
επζνδυςθσ, θ τιμι που κα προκφψει και που κα τθν χρθςιμοποιιςουμε
προκειμζνου να πάρουμε τθν απόφαςι μασ για το αν κα πραγματοποιιςουμε ι όχι
τθν επζνδυςθ είναι τόςο αξιόπιςτθ όςο και οι εκτιμιςεισ που ζχουμε κάνει. Αν
τυχόν ζχουμε πραγματοποιιςει εκτιμιςεισ για μακροπρόκεςμα οφζλθ που κα
υπάρξουν από τθν πραγματοποίθςθσ αυτισ τθσ επζνδυςθσ τότε είναι πολφ πικανό
να προκφψουν ςοβαρά προβλιματα γιατί κα ανακαλφψουμε ότι οι εκτιμιςεισ μασ
δεν είναι τόςο πολφ αξιόπιςτεσ όςο αρχικά πιςτεφαμε.
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Ζνασ τρόποσ για να παράςχουμε χριςιμεσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ
ςχετικά με μια επζνδυςθ είναι να χρθςιμοποιιςουμε ζνα πλικοσ τιμϊν για
διάφορεσ εκτιμιςεισ και να διαπιςτϊςουμε αν αυτζσ δίνουν κετικι ι αρνθτικι
κακαρι παροφςα αξία. Εδϊ, όμωσ, πρζπει να κακορίςουμε ποιεσ αποκλίςεισ από
τισ αρχικζσ εκτιμιςεισ είναι λογικό να ςυμβοφν και ποιεσ μπορεί να είναι
αναπάντεχεσ. Θ ανάλυςθ αυτι εφαρμόηεται ςυνικωσ ςε μία εκτίμθςθ κάκε φορά
αν και είναι δυνατό να εφαρμοςτεί ταυτόχρονα ςε όλεσ.
Υπάρχει, βζβαια, και μια πιο ςυνοπτικι μορφι ανάλυςθσ που παίρνει κάκε
εκτίμθςθ με τθ ςειρά και υπολογίηει τθν ποςοςτιαία μεταβολι που απαιτείται
προκειμζνου να οδθγθκοφμε ςτο να αλλάξουμε επενδυτικι απόφαςθ.

Αυτό

εφαρμόηεται ςυνικωσ ςε μεμονωμζνεσ εκτιμιςεισ αν και μπορεί να εφαρμοςτεί ςε
ομάδεσ τιμϊν, με τθν προχπόκεςθ ότι είναι γνωςτό αν υπάρχει κάποια ςχζςθ
μεταξφ των μεταβλθτϊν. Οι μεταβλθτζσ που χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ είναι το
ποςό τθσ αρχικισ επζνδυςθσ, θ υπολειμματικι αξία, θ τιμι πϊλθςθσ, ο όγκοσ των
πωλιςεων, τα ζξοδα τθσ επιχείρθςθσ και το κόςτοσ κεφαλαίου.
Τα κετικά ςτοιχεία που εμφανίηει θ ανάλυςθ ευαιςκθςίασ είναι ότι δεν
πρόκειται για κάποια περίπλοκθ κεωρία που είναι δφςκολο να γίνει κατανοθτι και
οι πλθροφορίεσ κα παρουςιαςτοφν ςτθν διοίκθςθ με μια μορφι που κα
διευκολφνει τθν προςωπικι κρίςθ για να αποφαςιςτεί θ πικανότθτα των διαφόρων
πικανϊν αποτελεςμάτων που εξετάηονται. Επίςθσ, θ μζκοδοσ αυτι αναγνωρίηει τισ
περιοχζσ εκείνεσ που κεωροφνται καίριασ ςθμαςίασ για τθν επιτυχία τθσ επζνδυςθσ
ζτςι ϊςτε αν επιλεγεί θ ςυγκεκριμζνθ επζνδυςθ να μποροφν να παρατθρθκοφν με
μεγάλθ προςοχι, ενϊ ταυτόχρονα υποδεικνφει πόςο κρίςιμεσ είναι οριςμζνεσ
προβλζψεισ που εξετάηονται ςαν να είναι αβζβαιεσ.
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Τα αρνθτικά ςτοιχεία, από τθν άλλθ μεριά, που παρουςιάηει θ μζκοδοσ αυτι
είναι, καταρχάσ, ότι κεωρεί πωσ οι μεταβολζσ ςτισ μεταβλθτζσ μπορεί να γίνουν
ανεξάρτθτα.

Αυτό ςθμαίνει ότι οι τιμζσ των πρϊτων υλϊν, για παράδειγμα,

μποροφν να αλλάξουν ανεξάρτθτα από όλεσ τισ άλλεσ μεταβλθτζσ, κάτι που ςτθν
πραγματικότθτα είναι ςχεδόν απίκανο να ςυμβεί γιατί μια ενδεχόμενθ αφξθςθ ςτθν
τιμι των πρϊτων υλϊν κα ςυνοδευτεί από μια αντίςτοιχθ αφξθςθ ςτθν τιμι
πϊλθςθσ οπότε θ επιρροι επάνω ςτον υπολογιςμό τθσ κακαρισ παροφςασ αξίασ κα
είναι ελάχιςτθ. Σε μια τζτοια περίπτωςθ κα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν άλλεσ
τεχνικζσ που να επιτρζπουν τθν αλλαγι περιςςοτζρων από μιασ μεταβλθτϊν και
που κα αναλφςουμε παρακάτω. Στα αρνθτικά, όμωσ, τθσ ανάλυςθσ ευαιςκθςίασ
πρζπει να ςυμπεριλάβουμε το γεγονόσ ότι μπορεί να προςδιορίςει μόνο το πόςο
πολφ πρζπει να αλλάξει μια μεταβλθτι και δεν δίνει καμία ςθμαςία ςτισ
πικανότθτεσ που υπάρχουν ςτο να ςυμβεί θ αλλαγι αυτι αλλά και το ότι δεν είναι
μια τεχνικι βελτιςτοποίθςθσ παρά μόνο παρζχει πλθροφόρθςθ με βάςθ τθν οποία
κα λθφκοφν οι επενδυτικζσ αποφάςεισ χωρίσ να εςτιάηει απευκείασ ςτθν ςωςτι
απόφαςθ.
Στθν εικόνα 7 που ακολουκεί παρατθροφμε τθ γραφικι απεικόνιςθ τθσ
ανάλυςθσ ευαιςκθςίασ.
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Εικόνα 7 (Γραφική απεικόνιςη τησ ανάλυςησ ευαιςθηςίασ)

(Ρθγι: Pike, R., & Dobbins, R. (1986). Investment Decisions and Financial Strategy. p.117. Hertfordshire: Philip
Allan)

5.6.2 Η ΜΕΘΟΔΟ ΣΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ
Πταν εξετάηουμε μια επενδυτικι απόφαςθ είναι πολφ πικανό να κάνουμε
οριςμζνεσ προβλζψεισ ςχετικά με εναλλακτικά μελλοντικά αποτελζςματα και να
δίνουμε ςε αυτά κάποιεσ πικανότθτεσ.

Θ αναμενόμενθ αξία υπολογίηεται

πολλαπλαςιάηοντασ τθν τιμι του κάκε πικανοφ αποτελζςματοσ με τθν πικανότθτα
που ζχει να ςυμβεί και ακροίηοντασ το ςφνολο των αποτελεςμάτων.

Κατά

ςυνζπεια, αυτό μπορεί να χαρακτθριςτεί και ςαν μια μζςθ ςτακμικι αξία
υπολογιηόμενθ από τισ εκτιμιςεισ των πικανοτιτων.
Βζβαια, θ αναμενόμενθ αξία δεν είναι απαραίτθτο ότι αντιπροςωπεφει το
ποιο κα είναι το αποτζλεςμα αλλά οφτε και το ποιο κα είναι το πλζον πικανό
αποτζλεςμα. Αυτό που αντιπροςωπεφει είναι το μζςο όφελοσ ανά περίπτωςθ αν θ
επζνδυςθ κα ιταν επαναλαμβανόμενθ. Υπάρχουν, όμωσ, δφο βαςικά προβλιματα
με τθ χρθςιμοποίθςθ των αναμενόμενων αξιϊν για τθν λιψθ αποφάςεων με τον
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τρόπο αυτό. Το πρϊτο είναι ότι θ επζνδυςθ πρόκειται να γίνει μόνο μια φορά
οπότε κα μποροφςε να οδθγιςει ςε πολφ μεγάλθ ηθμιά χωρίσ να υπάρχει θ
δυνατότθτα μιασ δεφτερθσ ευκαιρίασ ζτςι ϊςτε να μπορζςουμε να αποςβζςουμε τα
χριματα που ζχουμε δαπανιςει. Το δεφτερο πρόβλθμα που ανακφπτει είναι το ότι
οι πικανότθτεσ που χρθςιμοποιοφνται είναι απλά και μόνο υποκειμενικζσ
εκτιμιςεισ που κάνουμε με μια κλίμακα από το 0 ωσ το 1.

Ζτςι, υπάρχουν

ενδεχομζνωσ λίγα δεδομζνα επάνω ςτα οποία κα βαςίςουμε αυτζσ τισ εκτιμιςεισ.
Ο απλοφςτεροσ κανόνασ όταν χρθςιμοποιοφμε τθ μζκοδο των αναμενόμενων
αξιϊν είναι να αποδεχόμαςτε όλεσ τισ επενδφςεισ που ζχουν κετικι αναμενόμενθ
κακαρι παροφςα αξία.

Πταν, πάλι, ζχουμε να επιλζξουμε μεταξφ πολλϊν

επενδφςεων με κετικι αναμενόμενθ κακαρι παροφςα αξία, τότε κα επιλζξουμε
αυτιν που ζχει τθν μεγαλφτερθ αναμενόμενθ κακαρι παροφςα αξία.
Τα πλεονεκτιματα που παρουςιάηει αυτι θ μζκοδοσ είναι αφενόσ ότι
αναγνωρίηει πωσ υπάρχουν πολλά πικανά αποτελζςματα και για το λόγο αυτό είναι
πιο εξελιγμζνθ από τισ απλζσ προβλζψεισ μιασ μόνο αξίασ και, αφετζρου, επιτρζπει
τθν πικανότθτα ποςοτικοποίθςθσ των διαφόρων αποτελεςμάτων.

Οδθγεί

απευκείασ ςε ζναν απλό κανόνα για τθ λιψθ μιασ βελτιςτοποιθμζνθσ απόφαςθσ
ενϊ, παράλλθλα, οι υπολογιςμοί που απαιτοφνται είναι ςχετικά απλοί.
Αντίκετα, τα μειονεκτιματα που εμφανίηει ζγκεινται ςτο ότι όταν προςπακείσ
να βρεισ μια ςειρά από προβλζψεισ, θ όλθ διαδικαςία είναι εξαιρετικά πολφπλοκθ,
ενϊ το να οδθγθκείσ ςε μια ανακριβι πρόβλεψθ αποτελεί το βαςικότερο πρόβλθμα
ςε μια αξιολόγθςθ επζνδυςθσ αφοφ οι πικανότθτεσ που χρθςιμοποιοφνται είναι
πολφ υποκειμενικζσ. Ταυτόχρονα παρατθροφμε ότι θ αναμενόμενθ αξία είναι μόνο
μια μζςθ ςτάκμιςθ τθσ κατανομισ των πικανοτιτων που μασ δίνει το μζςο όφελοσ
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όταν μια επζνδυςθ πρόκειται να επαναλθφκεί αρκετζσ φορζσ.

Ζνα επιπλζον

μειονζκτθμα είναι ότι θ μζκοδοσ αυτι δεν δίνει κάποια ζνδειξθ για τθ διαςπορά
που κα ζχουν τα πικανά αποτελζςματα ςχετικά με τθν αναμενόμενθ αξία όπου όςο
ςε πιο μεγάλθ ζκταςθ είναι διαςκορπιςμζνα τα αποτελζςματα τόςο πιο
ριψοκίνδυνθ κεωρείται ότι είναι θ επζνδυςθ. Και, τζλοσ, θ μζκοδοσ αυτι αγνοεί τθ
ςτάςθ του επενδυτι απζναντι ςτον κίνδυνο.
Από τα παραπάνω καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι θ μζκοδοσ αυτι
ενδείκνυται για μια επζνδυςθ που είναι επαναλαμβανόμενθ και απαιτεί ςχετικά
μικρά επενδυόμενα ποςά, ενϊ για να χρθςιμοποιθκεί κα πρζπει να υπάρχει μια
λογικι βάςθ επάνω ςτθν οποία κα γίνουν οι προβλζψεισ και κα εκτιμθκεί θ
πικανότθτα των διαφόρων αποτελεςμάτων, κα πρζπει να υπάρχει ςυνζχεια και,
τζλοσ, κα πρζπει το βάροσ τθσ απόφαςθσ να είναι ςχετικά πιο μικρό από το μζγεκοσ
τθσ επιχείρθςθσ, άρα και ο κίνδυνοσ που κα ζχει.

5.6.3 Η ΜΕΘΟΔΟ ΣΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ
Θ προςομοίωςθ είναι μια τεχνικι μοντελοποίθςθσ που μπορεί να περιλάβει
πολλοφσ ςυνδυαςμοφσ μεταβλθτϊν κατά τθν φάςθ τθσ παραγωγι ενόσ φάςματοσ
πικανϊν αποτελεςμάτων και τθσ κατανομισ των πικανοτιτων τουσ.
Ππωσ είδαμε παραπάνω, θ ανάλυςθ ευαιςκθςίασ εξετάηει τθν επίδραςθ που
ζχει θ μεταβολι μιασ μόνο μεταβλθτισ κάκε φορά ενϊ, αντίκετα, θ προςομοίωςθ
επιτρζπει τθν εξζταςθ τθσ επίπτωςθ που ζχουν όλοι οι πικανοί ςυνδυαςμοί των
μεταβλθτϊν.
Στθν προςομοίωςθ ςυμπεριλαμβάνεται θ καταςκευι μακθματικϊν μοντζλων
για τθν αναδθμιουργία ενόσ πικανοφ επενδυτικοφ ςχιματοσ όπου μπορεί να
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ςυμπεριλθφκοφν όλα τα τυχαία γεγονότα που πικανόν να επθρεάςουν τθν επιτυχία
ι τθν αποτυχία ολόκλθρου του ςχιματοσ. Ζτςι, μποροφμε να δθμιουργιςουμε μια
κατανομι όλων των πικανϊν χρθματικϊν ροϊν από ζνα επενδυτικό ςχιμα από το
οποίο μπορεί να υπολογιςτεί θ πικανότθτα για κάκε ζνα διαφορετικό αποτζλεςμα.
Αυτό μπορεί να οδθγιςει ςτθ λιψθ ορκότερων αποφάςεων από αυτζσ που
λαμβάνονται με τισ μεκόδουσ τθσ κακαρισ παροφςασ αξίασ και του εςωτερικοφ
ποςοςτοφ απόδοςθσ γιατί υπάρχουν παράγοντεσ που επθρεάηουν το αποτζλεςμα
οι οποίοι είναι πζρα από τον ζλεγχο τθσ επιχείρθςθσ και επθρεάηουν τισ χρθματικζσ
ροζσ που λαμβάνουμε υπόψθ ςτουσ υπολογιςμοφσ που πραγματοποιοφμε.
Θ διαδικαςία τθσ προςομοίωςθσ διαιρείται ςε τρία ςτάδια και κρίνεται
αναγκαία θ χρθςιμοποίθςθ υπολογιςτικισ μθχανισ. Στο πρϊτο ςτάδιο πρζπει να
ορίςουμε τισ κφριεσ μεταβλθτζσ, ςτο δεφτερο να κακορίςουμε τθ ςχζςθ που ζχουν
μεταξφ τουσ οι μεταβλθτζσ για τον υπολογιςμό τθσ κακαρισ παροφςασ αξίασ και
ςτο τρίτο κα πρζπει να προςομοιϊςουμε το περιβάλλον.
Στο πρϊτο ςτάδιο κα πρζπει να οριςτοφν οι μεταβλθτζσ που είναι ςχετικζσ με
το επενδυτικό ςχζδιο που κζλουμε να αξιολογιςουμε. Τζτοιεσ μεταβλθτζσ είναι,
για παράδειγμα, το ποςό που απαιτείται για τθν πραγματοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ, θ
υπολειμματικι αξία τθσ, θ τιμι πϊλθςθσ των προϊόντων τθσ, τα λειτουργικά τθσ
ζξοδα και πολλά άλλα. Στθ ςυνζχεια, πρζπει να ορίςουμε τισ ςχζςεισ που υπάρχουν
μεταξφ των μεταβλθτϊν και που κα επθρεάςουν κατά τον υπολογιςμό τθσ κακαρισ
παροφςασ αξίασ, κα πρζπει δθλαδι να δοφμε ποια μεταβλθτι επθρεάηει τθν άλλθ
και ςε ποιο βακμό. Τζλοσ, κα πρζπει να προςομοιϊςουμε το περιβάλλον, κάτι που
κα γίνει αρχικά προςδίνοντασ μια κατανομι πικανοτιτων ςε κάκε μεταβλθτι, ςτθ
ςυνζχεια κα πρζπει να οριςτοφν κάποιοι τυχαίοι αρικμοί που κα αντιπροςωπεφουν
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τθν παραπάνω κατανομι πικανοτιτων και μετά, αν δθμιουργιςουμε τυχαίουσ
αρικμοφσ δφο ψθφίων, θ πικανότθτα εμφάνιςθσ κάκε ομάδασ κα εκφράηει τθν
υποκρυπτόμενθ κατανομι πικανοτιτων. Βζβαια, πρζπει να προςζξουμε ςε αυτό το
ςθμείο να αφιςουμε περικϊρια για τισ εξαρτϊμενεσ μεταβλθτζσ.
Θ τεχνικι τθσ προςομοίωςθσ ζχει και μια ακόμθ μορφι, είναι θ λεγόμενθ
προςομοίωςθ του Μόντε Κάρλο22 ςχετικά με τθν οποία οι Ross, Westerfield, Jaffe
και Jordan (2008) αναφζρουν ότι είναι μια τεχνικι μοντελοποίθςθσ τθσ
αβεβαιότθτασ που υπάρχει ςτον πραγματικό κόςμο.

Σε ςφγκριςθ με τθν

προςομοίωςθ που αναφερκικαμε παραπάνω θ προςομοίωςθ του Μόντε Κάρλο
ζχει δφο επιπλζον ςτάδια, το ςτάδιο επανάλθψθσ τθσ διαδικαςίασ και το ςτάδιο
υπολογιςμοφ τθσ Κακαρισ Ραροφςασ Αξίασ. Αυτό ςυμβαίνει γιατί το λόγο ότι το
βαςικό τθσ ςτοιχείο είναι θ επαναλαμβανόμενθ διαδικαςία.
Σφμφωνα με τουσ Pike και Dobbins (1986), οι κυριότερεσ ομάδεσ μεταβλθτϊν
που χρθςιμοποιοφνται ςτθν μζκοδο τθσ προςομοίωςθσ είναι μεταβλθτζσ ςχετικζσ
με τθν αγορά, με τισ επενδφςεισ και με το κόςτοσ.

Στθν πρϊτθ κατθγορία

εντάςςονται το μζγεκοσ τθσ αγοράσ, ο ρυκμόσ ανάπτυξισ τθσ, το μερίδιο αγοράσ
που κατζχει θ επιχείρθςθ και θ τιμι πϊλθςθσ των προϊόντων τθσ. Στθν δεφτερθ
κατθγορία ςυναντοφνται κυρίωσ το αρχικό ποςό τθσ επζνδυςθσ, θ ωφζλιμθ ηωι και
θ υπολλειμματικι τθσ αξία. Τζλοσ, ςτθν τρίτθ κατθγορία αναλφονται το κατά
παραγόμενθ μονάδα μεταβλθτό κόςτοσ και τα ςτακερά ζξοδα τθσ επιχείρθςθσ.
Στθν εικόνα 8 που ακολουκεί παρατθροφμε τθν γραφικι απεικόνιςθ τθσ
προςομοίωςθσ κατά τθ διαδικαςία του επενδυτικοφ ςχεδιαςμοφ.
22

Θ τεχνικι αυτι πιρε το όνομά τθσ από το διάςθμο ευρωπαϊκό καηίνο που βρίςκεται ςτο
Ρριγκιπάτο του Μονακό. Το όνομα αυτό δόκθκε γιατί θ μζκοδοσ αυτι αναλφει τα επενδυτικά
ςχζδια με τον τρόπο που το καηίνο αναλφει τισ χαρτοπαικτικζσ ςτρατθγικζσ (Ross, Westerfield, Jaffe,
& Jordan, 2008).
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Εικόνα 8 (Γραφική αναπαράςταςη προςομοίωςησ επενδυτικοφ ςχεδιαςμοφ)

(Ρθγι: Pike, R., & Dobbins, R. (1986). Investment Decisions and Financial Strategy. p.120. Hertfordshire: Philip
Allan)

Τα κετικά ςτοιχεία που ζχει θ τεχνικι αυτι είναι ότι ςυμπεριλαμβάνει όλα τα
πικανά αποτελζςματα ςτθ διαδικαςία τθσ λιψθσ αποφάςεων, είναι ςχετικά εφκολα
κατανοθτι και ζχει μια ευρεία ποικιλία από εφαρμογζσ.

Επιπλζον, δίνεται θ

δυνατότθτα μζςω ενόσ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι να πειραματιςτοφμε ακόμα και με
τα πιο ακραία ςενάρια χωρίσ να διακινδυνεφςουμε να υπάρξει θ παραμικρι
απϊλεια πόρων, ενϊ ςτθν προςομοίωςθ του Μόντε Κάρλο λόγω των πολλαπλϊν
επαναλιψεων μποροφμε να ζχουμε και τθ ςτατιςτικι πικανότθτα επίτευξθσ των
ςτόχων που ζχουν τεκεί. Τα μειονεκτιματα που εμφανίηει, από τθν άλλθ πλευρά,
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είναι ότι τα μοντζλα που χρθςιμοποιοφνται μπορεί να γίνουν πολφ πολφπλοκα,
ιδιαίτερα όταν υπάρχουν εξαρτθμζνεσ μεταβλθτζσ, ζτςι ϊςτε ο χρόνοσ και το
κόςτοσ καταςκευισ τουσ να είναι περιςςότεροσ από το κζρδοσ που κα ζχουμε από
τθ λιψθ μιασ βελτιωμζνθσ απόφαςθσ αλλά και να είναι δφςκολο να διαμορφωκοφν
οι κατανομζσ των πικανοτιτων.

Αριθμόσ Αποτελεςμάτων

Εικόνα 9 (Γραφική αναπαράςταςη προςομοίωςησ Monte Carlo)

Χρηματικζσ Ροζσ
Στθν προςομοίωςθ Μόντε Κάρλο θ επαναλαμβανόμενθ δειγματολθψία όλων των μεταβλθτϊν από ζνα
ςυγκεκριμζνο μοντζλο παράγει μια ςτατιςτικι κατανομι.
(Ρθγι: Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jaffe, J. F., & Jordan, B. D. (2008). Modern Financial Management (8th
edition). p.241. New York: McGraw-Hill/Irwin)

5.6.4 Η ΜΕΘΟΔΟ ΣΟΤ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΟΤ ΒΑΕΙ ΚΙΝΔΤΝΟΤ
ΠΡΟΕΞΟΥΛΗΣΙΚΟΤ ΠΟΟΣΟΤ
Θ μζκοδοσ του προςαρμοςμζνου βάςει κινδφνου προεξοφλθτικοφ ποςοςτοφ
είναι μια τεχνικι που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςχεδόν ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ
που εμπεριζχουν το ςτοιχείο του κινδφνου. Στθν μζκοδο αυτι το προεξοφλθτικό
ποςοςτό προςαρμόηεται αντίςτοιχα ανάλογα με το επίπεδο του αναλαμβανόμενου
κινδφνου, όςο μεγαλφτεροσ είναι ο κίνδυνοσ που αναλαμβάνει θ επιχείρθςθ τόςο
μεγαλφτερο είναι και το προεξοφλθτικό επιτόκιο που κα χρθςιμοποιθκεί. Είναι
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γεγονόσ ότι δεν μπορεί να υπάρχει το ίδιο επίπεδο κινδφνου ςτθν επζνδυςθ ςε
μετοχζσ μιασ επιχείρθςθσ τροφίμων και μιασ επιχείρθςθσ ειδϊν πλθροφορικισ. Το
πρόβλθμα που ανακφπτει, βζβαια, κατά τθν εφαρμογι τθσ είναι το ποια είναι θ
απόδοςθ που επικυμοφμε για ζνα δεδομζνο επίπεδο κινδφνου.

Ζνασ τρόποσ

επίλυςθσ του προβλιματοσ αυτοφ είναι θ μεταςτροφι τθσ επιχείρθςθσ ςε κάποιο
χρθματιςτιριο αξιϊν όπου γίνονται κακθμερινά ςυναλλαγζσ αυτοφ του είδουσ. Σε
μια τζτοια περίπτωςθ, αν μποροφςαμε να βελτιϊςουμε τθν απόδοςθ που κα είχαν
οι μζτοχοι μζςω τθσ επζνδυςθσ ςε κάποιο πάγιο περιουςιακό ςτοιχείο με το ίδιο
επίπεδο κινδφνου, τότε θ επζνδυςθ κα ζπρεπε να αναλθφκεί γιατί κα αυξάνονταν
παράλλθλα θ περιουςία των μετόχων. Βζβαια, αυτό μασ οδθγεί ςτθν ανάπτυξθ
μιασ άλλθσ κεωρίασ, του μοντζλου αποτίμθςθσ των παγίων κεφαλαιακϊν ςτοιχείων
που κα δοφμε παρακάτω.
Εικόνα 10 (Υποθετική ςχζςη μεταξφ Απόδοςησ και Κινδφνου)

(Ρθγι: Λαηαρίδθσ, Ι. Τ., & Ραπαδόπουλοσ, Δ. Λ. (2006). Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ (Β' εκδ., Τόμ. Β'). ςελ.862.
Θεςςαλονίκθ: Λαηαρίδθσ Τ. Ιωάννθσ - Ραπαδόπουλοσ Λ. Δθμιτριοσ.)
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5.7 ΚΑΣΑΜΕΡΙΜΟ ΣΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
Ο καταμεριςμόσ των κεφαλαίων23 που είναι διακζςιμα για επζνδυςθ πθγάηει
από τον περιοριςμό του διακζςιμου προσ επζνδυςθ ποςοφ ςτισ επενδυτικζσ
ευκαιρίεσ που υπάρχουν.

Το γεγονόσ πωσ τα διακζςιμα κεφάλαια πρζπει να

καταμεριςτοφν είναι κάτι που πρζπει να τφχει ιδιαίτερθσ προςοχισ τόςο κατά τθν
κατάρτιςθ όςο και κατά τθν διαχείριςθ του προχπολογιςμοφ επενδφςεων παγίου
κεφαλαίου24.
Σφμφωνα με τθ διεκνι βιβλιογραφία, ςυμπεριλαμβανομζνων και των Pike και
Dobbins (1986), υπάρχουν δφο ειδϊν περιοριςμϊν που οδθγοφν ςτον
καταμεριςμοφ επενδυτικϊν κεφαλαίων, ςτθ μεν πρϊτθ περίπτωςθ ζχουμε τουσ
περιοριςμοφσ που οφείλονται ςε εξωγενείσ παράγοντεσ ενϊ ςτθ δε δεφτερθ αυτοφσ
που οφείλονται ςε ενδογενείσ παράγοντεσ. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ ζχουμε τον
«ςκλθρό» καταμεριςμό κεφαλαίων που ονομάηεται ζτςι για το λόγο ότι ο
προχπολογιςμόσ επενδφςεων παγίου κεφαλαίου δεν είναι δυνατό να ζχει τθν
παραμικρι απόκλιςθ, ενϊ ςτθν περίπτωςθ αυτι παρατθρείται ότι αν και ςε
κεωρθτικό επίπεδο υπάρχουν πάντα χρθματοδοτικοί πόροι, ςτθν πράξθ όμωσ τα
περιςςότερα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα δεν είναι διατεκειμζνα να παράςχουν
χρθματοδοτικά κεφάλαια πάνω από κάποιο ανϊτατο όριο που ζχουν κζςει με
κανζνα τίμθμα. Θ δεφτερθ περίπτωςθ αποκαλείται και «χαλαρόσ» καταμεριςμόσ
κεφαλαίων, όπου θ μορφι αυτι ςυναντάται κυρίωσ μετά από μια περίοδο
οικονομικισ φφεςθσ και οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ αςχολοφνται με τθν επιβίωςι
τουσ παρά με τθν μεγζκυνςθ τουσ.

Στθν περίπτωςθ αυτι οι επιχειριςεισ

23

Στθ διεκνι βιβλιογραφία ςυναντάται με τον αγγλικό όρο capital rationing και αναφζρεται ςτθν
περίπτωςθ που τίκενται όρια ςτο ποςό μιασ νζασ επζνδυςθσ που πρόκειται να αναλθφκεί.
24
Συναντάται ςτθ βιβλιογραφία με τον όρο Capital Budgeting και είναι θ διαδικαςία κατά τθν οποία
κακορίηονται οι μακροχρόνιεσ επενδφςεισ μιασ επιχείρθςθσ ςε πάγιο εξοπλιςμό.
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προςπακοφν να ελαχιςτοποιιςουν τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν και υιοκετοφν
ςυντθρθτικζσ πολιτικζσ ςε κζματα ανάπτυξθσ και χρθματοδότθςθσ, ενϊ προτιμοφν
να διατθριςουν τθ διανομι μεριςμάτων ςτακερι παρά να χρθςιμοποιιςουν τα
ποςά αυτά για επζκταςθ των δραςτθριοτιτων τουσ.
Υπάρχει, βζβαια, και το ενδεχόμενο ο καταμεριςμόσ κεφαλαίων να υπάρχει
ανεξάρτθτα από το γεγονόσ τθσ αδυναμίασ εξεφρεςθσ πρόςκετων κεφαλαίων. Αυτό
μπορεί να ςυμβεί γιατί πολλζσ φορζσ όταν ςχεδιάηεται από μια επιχείρθςθ να
πραγματοποιιςει μια νζα επζνδυςθ τα διευκυντικά τθσ ςτελζχθ παρουςιάηουν
προτάςεισ που τόςο οι προςδοκίεσ τουσ όςο και οι προβλζψεισ τουσ είναι
υπεραιςιόδοξα. Οπότε, αφοφ με τον τρόπο αυτό τίκεται ζνα ανϊτατο όριο ςτο
φψοσ τθσ δαπάνθσ που πρόκειται να πραγματοποιθκεί, δίνεται θ δυνατότθτα να
αποκλειςτοφν οι επενδφςεισ που είναι με οριακό κζρδοσ όπωσ επίςθσ και οι
επενδφςεισ που είναι ανεπαρκϊσ τεκμθριωμζνεσ και αντί αυτϊν προτιμοφνται
αυτζσ που είναι οι πλζον επικερδείσ και πιο πλιρωσ τεκμθριωμζνεσ. Αυτό μπορεί
να κεωρθκεί από πολλοφσ ότι είναι λίγοσ ανορκόδοξοσ τρόποσ προκειμζνου να
αποφευχκεί θ πραγματοποίθςθ ανεπαρκϊν επενδφςεων αλλά ςτθν πράξθ
παρατθροφμε ότι είναι πολφ αποτελεςματικόσ.
Μια περίπτωςθ όπου ο καταμεριςμόσ κεφαλαίων είναι τεχνθτόσ μπορεί να
είναι και όταν θ επιχείρθςθ αν και είναι ςε κζςθ να βρει εξωτερικζσ πθγζσ
χρθματοδότθςθσ επιλζγει να χρθςιμοποιιςει τθν ςτρατθγικι τθσ οργανικισ
ανάπτυξθσ25. Το κφριο πλεονζκτθμα που ζχει θ οργανικι ανάπτυξθ είναι ότι τα
οφζλθ τθσ ανάπτυξθσ τα καρπϊνονται οι υφιςτάμενοι μζτοχοι.
25

Αντίκετα, θ

Οργανικι ανάπτυξθ είναι όταν ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ μιασ επιχείρθςθσ πθγάηει από τισ λειτουργίεσ
τθσ. Θ οργανικι ανάπτυξθ επζρχεται όταν υπάρχουν ςτακερζσ πωλιςεισ, μεγάλθ πελατειακι βάςθ
και χαμθλζσ λειτουργικζσ δαπάνεσ και μπορεί να οδθγιςει ςε επζκταςθ των λειτουργιϊν χωρίσ να
χρειαςτεί θ επιχείρθςθ να καταφφγει ςε καμία μορφι χρθματοδότθςθσ.
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οργανικι ανάπτυξθ μπορεί, αναπόφευκτα, να κζςει περιοριςμοφσ ςτο διακζςιμο
ποςό του επενδυτικοφ κεφαλαίου. Βζβαια, υπάρχει και θ περίπτωςθ που ενϊ μια
επιχείρθςθ μπορεί να δανειςτεί να κζτει από μόνθ τθσ περιοριςμοφσ ςτο φψοσ του
εξωτερικοφ δανειςμοφ μζςα από τθν κζςπιςθ ανϊτατου επιπζδου μόχλευςθσ.
Αυτό γίνεται για το λόγο ότι όςο πιο υψθλόσ είναι ο δανειςμόσ τόςο μεγαλφτερο
είναι και το επίπεδο χρθματοοικονομικοφ κινδφνου που ζχει θ επιχείρθςθ και το
οποίο παρουςιάηεται μζςα από ζνα αυξθμζνο επίπεδο μόχλευςθσ.
Ο καταμεριςμόσ κεφαλαίων μπορεί να διαχωριςτεί ανάλογα με τον χρονικό
ορίηοντα που ζχει ςε καταμεριςμό μιασ περιόδου και ςε καταμεριςμό πολλαπλϊν
περιόδων. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ παρατθροφμε ότι υπάρχει ζλλειψθ πόρων τθ
ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι αλλά υπάρχουν βάςιμεσ προςδοκίεσ ότι αργότερα θ
κατάςταςθ αυτι κα ανατραπεί και κα βρίςκονται διακζςιμοι πόροι με ςχετικι
ευκολία. Αντίκετα, ςτθν δεφτερθ περίπτωςθ παρατθροφμε ότι υπάρχει μια ςχετικι
ανεπάρκεια πόρων αυτι τθ ςτιγμι θ οποία όμωσ πρόκειται να ςυνεχιςτεί και ςτο
άμεςο μζλλον.
Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ πρζπει να εξετάςουμε τθ διαιρετότθτα των
επενδυτικϊν ςχθμάτων και θ οποία μπορεί να ζχει δφο μορφζσ. Ζτςι, τα επενδυτικά
ςχιματα μπορεί να είναι είτε διαιρζςιμα είτε αδιαίρετα. Πταν τα επενδυτικά
ςχιματα είναι διαιρζςιμα ςθμαίνει ότι μπορεί να αναλθφκεί είτε ολόκλθρθ θ
επζνδυςθ είτε μόνο ζνα μζροσ τθσ. Αν αναλθφκεί μόνο ζνα μζροσ τθσ επζνδυςθσ,
τότε τόςο θ αρχικι επζνδυςθ όςο και οι χρθματικζσ ειςροζσ τθσ επζνδυςθσ
μειϊνονται αντίςτοιχα με το ποςοςτό τθσ επζνδυςθσ που αναλαμβάνεται. Ζνα
χαρακτθριςτικό παράδειγμα τζτοιου είδουσ επζνδυςθσ αποτελοφν οι μετοχζσ των
ειςθγμζνων επιχειριςεων.

Αντίκετα, όταν οι επενδφςεισ δεν είναι δυνατό να
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διαιρεκοφν τότε θ επζνδυςθ πρζπει είτε να αναλθφκεί εξολοκλιρου είτε να μθν
αναλθφκεί κακόλου. Θ επζνδυςθ, για παράδειγμα, επάνω ςτθν δθμιουργία μιασ
νζασ ςειράσ προϊόντων είναι μια αδιαίρετθ επζνδυςθ είτε τελικά τα προϊόντα
ειςαχκοφν ςτθν αγορά είτε όχι. Σε γενικζσ γραμμζσ, πάντωσ, οι περιςςότερεσ
επενδφςεισ τείνουν να είναι αδιαίρετθσ μορφισ. Κάνοντασ, βζβαια, τθν υπόκεςθ
ότι μια επζνδυςθ μπορεί να κατατμθκεί βοθκά ςτο να χρθςιμοποιιςουμε οριςμζνα
μακθματικά εργαλεία.
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6. ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ
ΑΠΟΥΑΕΙ
6.1 ΓΕΝΙΚΑ
Οι ςτρατθγικζσ επενδυτικζσ αποφάςεισ μπορεί να μθν είναι ςυχνό φαινόμενο
για τισ περιςςότερεσ επιχειριςεισ αλλά παρόλα αυτά αποτελοφν τον ακρογωνιαίο
λίκο κατά τθ διαμόρφωςθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ εκάςτοτε επιχείρθςθσ.

Αυτό

ςυμβαίνει διότι μπορεί να δθμιουργιςουν, να διατθριςουν ι ακόμα και να
καταςτρζψουν τθν προςτικζμενθ αξία των μετόχων.
Μια ςθμαντικι αδυναμία τθσ ςφγχρονθσ διοίκθςθσ, όμωσ, είναι το γεγονόσ ότι
οι ςτρατθγικζσ επενδυτικζσ αποφάςεισ καλφπτονται αναίτια από ζνα πυκνό πζπλο
μυςτθρίου (Grundy, Johnson, & Scholes, 1998). Βζβαια, είναι φυςικό να υπάρχει
μια ανθςυχία αναφορικά με τα επίπεδα κινδφνου που αναλαμβάνει κάκε φορά θ
επιχείρθςθ κακϊσ αυτό που μπορεί να κάνει, ςε πρϊτθ φάςθ, τισ επενδυτικζσ
αποφάςεισ να πάρουν ςτρατθγικό χαρακτιρα είναι κατά κφριο λόγο το χρονικό
διάςτθμα το οποίο αφοροφν και το οποίο είναι ςυνικωσ μακροχρόνιο. Ππωσ είναι
φυςικό θ μακροχρόνια περίοδοσ αυξάνει και το επίπεδο κινδφνου.
Σφμφωνα με τουσ Grundy, Johnson και Scholes (1998) οι μεγάλεσ ευκαιρίεσ
παρατθροφνται ςτο επίπεδο εκείνο τθσ ςτρατθγικισ επενδυτικισ απόφαςθσ όπου
ενοποιοφνται οι ςτρατθγικζσ με τισ χρθματοοικονομικζσ αναλφςεισ. Στο ςθμείο
αυτό βλζπουμε και τθν ςφμφωνθ άποψθ των Barwise, Marsh, και Wensley (1989)
που αναφζρουν ότι μια ορκι χρθματοοικονομικι ανάλυςθ πρζπει να λαμβάνει
υπόψθ τθσ όλουσ εκείνουσ τουσ ςχετικοφσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ
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ςτρατθγικι επενδυτικι απόφαςθ, ακόμα και εκείνουσ που δεν μποροφν να
ποςοτικοποιθκοφν εφκολα.
Στθ ςυνζχεια παρατθρείται, όπωσ αναφζρουν άλλωςτε και οι Grundy, Johnson
και Scholes (1998), μια ςυςχζτιςθ των ςτρατθγικϊν αποφάςεων με το
επιχειρθματικό και το επενδυτικό ςχζδιο τθσ επιχείρθςθσ μζςα ςτα πλαίςια τθσ
διοικθτικισ

λειτουργίασ

με

τισ

ςτρατθγικζσ

επενδυτικζσ

αποφάςεισ

να

αποκρυςταλλϊνουν τισ ςτρατθγικζσ αποφάςεισ ςτουσ όρουσ τι είδουσ, με τι τρόπο
και ςε τι μζγεκοσ αξία πρόκειται να δθμιουργθκεί για τουσ μετόχουσ.
Σφμφωνα με τουσ Grundy, Johnson και Scholes (1998) θ διαδικαςία που
ακολουκείται

για

τθν

λιψθ

ςτρατθγικϊν

επενδυτικϊν

αποφάςεων

ζχει

ςυγκεκριμζνθ μορφι. Στθν αρχι πρζπει να οριςτεί ο ςκοπόσ και το επίκεντρο του
ςτρατθγικοφ επενδυτικοφ ςχεδίου, μετά πρζπει να διερευνθκοφν οι καίριεσ
εναλλακτικζσ ευκαιρίεσ που ζχει θ απόφαςθ αλλά και κάκε άλλθ ευκαιρία που
μπορεί αυτι να υποκθκεφει. Στθ ςυνζχεια, πρζπει να εςτιάςουμε ςτα δεδομζνα
που απαιτοφνται ζχοντασ κάνει μια πρϊτθ αξιολόγθςθ τόςο των εςωτερικϊν όςο
και των εξωτερικϊν υποκζςεων που πρζπει να γίνουν αναφορικά με τουσ βαςικοφσ
οδθγοφσ αξίασ. Οι υποκζςεισ αυτζσ διαμορφϊνονται κατά τθν ςυλλογι και τθν
αξιολόγθςθ των δεδομζνων ενϊ ταυτόχρονα ελζγχονται και επανερχόμαςτε ςτισ
βαςικζσ ευκαιρίεσ για να αναπτφξουμε ζνα ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε περίπτωςθ
που κάτι αποκλίνει από τον αρχικό ςχεδιαςμό. Ζπειτα, πρζπει να παρουςιάςουμε
τθν κατάςταςθ τθσ επιχείρθςθσ και, αν είναι εφικτό, να βελτιϊςουμε τθν επζνδυςθ
ι το πρόγραμμα επενδφςεων δίνοντασ μεγαλφτερθ βαρφτθτα αφενόσ ςτθν μείωςθ
του κόςτουσ και αφετζρου ςτθν ελαχιςτοποίθςθ του κινδφνου. Τζλοσ, πρζπει να

69

μετατρζψουμε τθν περίπτωςθ τθσ επιχείρθςθσ ςε ζνα ςφνολο μζτρων
παρακολοφκθςθσ και ελζγχων τθσ όλθσ διαδικαςίασ.
Γενικά πάντωσ, παρατθροφμε ότι μζςα ςτα πλαίςια τθσ χρθματοοικονομικισ
ςτρατθγικισ τα διευκυντικά ςτελζχθ των επιχειριςεων μποροφν, με τισ αποφάςεισ
που λαμβάνουν, να δθμιουργιςουν, να διατθριςουν, να μεταφζρουν αλλά και να
καταςτρζψουν τθν αξία μιασ επιχείρθςθσ.

6.2 ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΑΞΙΑ
Θ δθμιουργία οικονομικισ αξίασ πρζπει να είναι πρωτεφουςασ ςθμαςίασ τόςο
για τα διευκυντικά ςτελζχθ όςο και για τουσ μετόχουσ μόνο ςτθν περίπτωςθ που
αυτι θ οικονομικι αξία μεταφράηεται και ςε αγοραία αξία (Fruhan, 1979).
Σφμφωνα, πάντα, με τον Fruhan (1979), τα διευκυντικά ςτελζχθ μιασ
επιχείρθςθσ δθμιουργοφν οικονομικι αξία για τουσ μετόχουσ τθσ επιχείρθςισ τουσ
όταν αναλαμβάνουν νζεσ επενδφςεισ οι οποίεσ αποφζρουν αποδόςεισ ςαφϊσ
μεγαλφτερεσ από το κόςτοσ κεφαλαίου που χρθςιμοποιεί θ εκάςτοτε επιχείρθςθ.
Ζτςι, για τον προςδιοριςμό τθσ οικονομικισ αξίασ που δθμιουργείται από τθν
ανάλθψθ μιασ νζασ επζνδυςθσ, ο Fruhan (1979) εςτιάηει ςτθν ανάπτυξθ ενόσ
μακθματικοφ μοντζλου το οποίο προςδίδει ςυγκεκριμζνθ οικονομικι αξία ςτθν
ευκαιρία του να επενδυκοφν κάποια κεφάλαια ςε μια επιχείρθςθ με αποδόςεισ που
διαφοροποιοφνται από το κόςτοσ κεφαλαίου. Επιπλζον, υποςτθρίηει ότι υπάρχει
ζνασ απλόσ αλλά τόςο δυνατόσ δεςμόσ ανάμεςα ςτισ επενδυτικζσ αποφάςεισ μιασ
επιχείρθςθσ και ςτισ εκτιμιςεισ ενόσ λογικοφ επενδυτι αναφορικά με τθν αξία των
κοινϊν μετοχϊν τθσ εν λόγω επιχείρθςθσ. Σφμφωνα με ζρευνεσ, ο δεςμόσ αυτόσ
διαιρείται ςε δυο επιμζρουσ ςυςτατικά, το πρϊτο εκ των οποίων ςχετίηεται με τισ
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μελλοντικζσ χρθματικζσ ροζσ που απορρζουν από τα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία
που ιδθ κατζχει θ επιχείρθςθ ενϊ το δεφτερο ςχετίηεται με τισ χρθματικζσ ροζσ που
προςδοκοφν οι επενδυτζσ ότι κα πραγματοποιθκοφν από τθν επιχείρθςθ κάποια
ςτιγμι μελλοντικά. Για τισ επιχειριςεισ που ζρχονται αντιμζτωπεσ με ζναν μεγάλο
όγκο μελλοντικϊν επενδυτικϊν ευκαιριϊν που υπόςχονται αποδόςεισ ουςιαςτικά
μεγαλφτερεσ από το κόςτοσ κεφαλαίου ςε μακροχρόνιο ορίηοντα, αυτό το δεφτερο
ςυςτατικό είναι αρκετά ςθμαντικό (Fruhan, 1979).
Θ δθμιουργία αξίασ από τθν κάκε επζνδυςθ που κα πραγματοποιιςει μια
επιχείρθςθ είναι, ςφμφωνα πάντα με τον Fruhan (1979), μια ςυνάρτθςθ των
κεφαλαίων που απαιτοφνται για τθν χρθματοδότθςθ τθσ επζνδυςθσ αυτισ και των
μελλοντικϊν χρθματικϊν ροϊν που αναμζνονται από αυτιν. Στο ςθμείο αυτό, οι
Calandro και Flynn (2007) αναφζρουν ότι αυτό που μπορεί να δθμιουργιςει αξία
τόςο εςωτερικά όςο και εξωτερικά είναι θ επίτευξθ μιασ ενιαίασ κεϊρθςθσ τθσ
ςτρατθγικισ, τθσ κατανομισ των διακζςιμων πόρων και τθσ μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ
τθσ επζνδυςθσ.
Ζνασ τρόποσ δθμιουργίασ αξίασ για τθν επιχείρθςθ ζγκειται ςτθν ικανότθτα
των διευκυντικϊν ςτελεχϊν τθσ να αυξιςουν τισ χρθματικζσ ειςροζσ που κα
προκφψουν από τθν αναλαμβανόμενθ επζνδυςθ. Αυτό μπορεί να γίνει με τον
περιοριςμό του κόςτουσ κεφαλαίου που χρθςιμοποιεί θ επιχείρθςθ ςε ςφγκριςθ με
τισ ανταγωνιςτικζσ επιχειριςεισ ι ακόμα και με τον περιοριςμό ςτθν χριςθ
κεφαλαίων ςυγκριτικά με τουσ ανταγωνιςτζσ. Επιπλζον, αυτό μπορεί να επιτευχκεί
ακόμα και με τθν υψθλότερθ τιμολόγθςθ των προϊόντων τθσ επιχείρθςθσ ςτθν
αγορά που κα αιτιολογείται από τθν φπαρξθ μιασ ςχετικισ διαφοροποίθςθσ που κα
ζχουν ςε ςχζςθ με τα προϊόντα των ανταγωνιςτϊν.
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Θ δθμιουργία αξίασ μζςα από τον περιοριςμό του κόςτουσ κεφαλαίου μπορεί
να επζλκει μζςα από τθν ζκδοςθ ειδικισ ςειράσ χρεογράφων που κα απευκφνονται
ςε ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ επενδυτϊν μζςα ςτισ κεφαλαιαγορζσ και τα οποία κα
προςελκφςουν πόρουσ με ςυγκριτικά χαμθλότερο κόςτοσ από αυτό που κα είχε μια
επζνδυςθ ιςοδφναμου κινδφνου ςτθν ελεφκερθ αγορά.
Θ δθμιουργία αξίασ επθρεάηεται ςε ςθμαντικό βακμό από τθν κεφαλαιακι
δομι τθσ επιχείρθςθσ, όπου εννοείται ο άριςτοσ ςυνδυαςμόσ τθσ χριςθσ ιδίων και
ξζνων κεφαλαίων για τθν χρθματοδότθςθ των επενδυτικϊν ςχεδίων τθσ. Ο άριςτοσ
ςυνδυαςμόσ ιδίων και ξζνων κεφαλαίων είναι αυτόσ που ζχει το μικρότερο δυνατό
κόςτοσ για τθν επιχείρθςθ. Οι ποςοςτιαίεσ μεταβολζσ των ιδίων και των ξζνων
κεφαλαίων ςτθν κεφαλαιακι δομι μιασ επιχείρθςθσ εκφράηονται ςυνικωσ με
αντίςτοιχεσ μεταβολζσ επάνω ςτθν τιμι τθσ μετοχισ τθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι θ
επιλογι του τρόπου χρθματοδότθςθσ των επενδφςεων πρζπει να γίνεται με πολφ
μεγάλθ προςοχι.
Στθ ςυνζχεια παρατθροφμε ότι θ δθμιουργία αξίασ μπορεί να επζλκει μζςα
από τθν μείωςθ του επιχειρθματικοφ κινδφνου με τον οποίο ζρχεται αντιμζτωπθ
μια επιχείρθςθ κακϊσ ξεκινά τθ δραςτθριότθτά τθσ. Ο επιχειρθματικόσ κίνδυνοσ,
όμωσ, είναι ςτενά ςυνδεδεμζνοσ με το κόςτοσ κεφαλαίου. Ο δεςμόσ που υπάρχει
ανάμεςά τουσ είναι ότι το κόςτοσ κεφαλαίου είναι, ςφμφωνα με τον Fruhan (1979),
μια ςυνάρτθςθ τριϊν παραγόντων: του επιτοκίου που ιςχφει για τισ επενδφςεισ
μθδενικοφ κινδφνου, του βακμοφ του επιχειρθματικοφ κινδφνου που εμπεριζχεται
ςτθν επζνδυςθ και του βακμοφ του χρθματοοικονομικοφ κινδφνου που
εμπεριζχεται ςτθν επιλογι τθσ κεφαλαιακισ δομισ που κα υποςτθρίξει τθν
επζνδυςθ. Από αυτό μποροφμε εφκολα να αντιλθφκοφμε ότι ο μόνοσ τρόποσ για να
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μειϊςουμε το κόςτοσ κεφαλαίου είναι να καταφζρουμε να μειϊςουμε τον
επιχειρθματικό κίνδυνο. Ζνασ τρόποσ μείωςθσ του επιχειρθματικοφ κινδφνου είναι
θ ςφναψθ ειδικϊν ςυμφωνιϊν όπου προβλζπεται θ φπαρξθ ςτακερϊν χρθματικϊν
ειςροϊν.

6.3 ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΑΞΙΑ
Εκτόσ από τθ δθμιουργία αξίασ που είδαμε παραπάνω και που ςχετίηεται με
τθ μείωςθ του κόςτουσ κεφαλαίου και τθν αφξθςθ των χρθματικϊν ειςροϊν τθσ
επζνδυςθσ, ζχουμε τθν περίπτωςθ μεταφοράσ αξίασ θ οποία ςχετίηεται με τθν
Κακαρι Ραροφςα Αξία τθσ επζνδυςθσ.
Στθν περίπτωςθ αυτι κα δοφμε τον τρόπο με τον οποίο τα διευκυντικά
ςτελζχθ μιασ επιχείρθςθσ μποροφν να επωφελθκοφν από τθ διαφορά μεταξφ τθσ
Κακαρισ Ραροφςασ Αξίασ και τθσ αγοραίασ τιμισ που ζχουν οι μετοχζσ μιασ
υποψιφιασ προσ επζνδυςθ επιχείρθςθσ. Τα ςτελζχθ αυτά ζχουν ςυνικωσ μια
πλθροφόρθςθ εκ των ζςω από τισ επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ ςκοπεφουν να
επενδφςουν. Ζτςι, ςφμφωνα με τον Fruhan (1979), προςπακοφν να βρουν ι ακόμα
και να δθμιουργιςουν πικανζσ ατζλειεσ μζςα ςτισ κεφαλαιαγορζσ και να
δθμιουργιςουν τισ προχποκζςεισ για τθ μεταφορά αξίασ.
Θ ςυνθκζςτερθ μορφι μεταφοράσ αξίασ είναι θ περίπτωςθ εξαγοράσ μιασ
επιχείρθςθσ από μια άλλθ. Χαρακτθριςτικό είναι το παράδειγμα που αναφζρει ο
Fruhan (1979) όπου μια επιχείρθςθ Χ εξαγοράηει μια άλλθ επιχείρθςθ Υ τθσ οποίασ
θ πραγματικι τθσ αξία τθσ μετοχισ είναι ςχεδόν ίδια με τθν αγοραία τιμι τθσ, τότε θ
επιχείρθςθ Χ κα καταβάλει τθν χαμθλότερθ δυνατι αξία και θ εξαγορά κα
ολοκλθρωκεί με τθν ανταλλαγι μετοχϊν. Ζτςι, θ αγοραία τιμι των μετοχϊν τθσ
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επιχείρθςθσ Χ μετά τθν ανταλλαγι μετοχϊν κα είναι ςθμαντικά μεγαλφτερθ από
τθν πραγματικι τουσ αξία, αυτό ςυμβαίνει γιατί με τθν εξαγορά ζχει μεταφερκεί
μζροσ τθσ αξίασ τθσ επιχείρθςθσ Υ ςτθν επιχείρθςθ Χ.
Μια άλλθ μορφι μεταφοράσ αξίασ είναι μζςα από τθν ζκδοςθ νζων μετοχϊν.
Στθν περίπτωςθ αυτι θ επιχείρθςθ εκμεταλλεφεται τισ ατζλειεσ των χρθματαγορϊν
όταν θ τιμι τθσ μετοχισ τθσ φαίνεται να ζχει πιο υψθλζσ τάςεισ ανάπτυξθσ από ότι
το γενικό οικονομικό περιβάλλον.

Σε μια τζτοια περίπτωςθ θ επιχείρθςθ δεν

εμπλζκεται ςε εξαγορζσ αλλά προτιμά να εκδϊςει νζεσ μετοχζσ που κα μπορζςει να
τισ διακζςει ςε τιμι αρκετά υψθλότερθ από τθν πραγματικι τουσ αξία.
Τζλοσ, μια άλλθ περίπτωςθ μεταφοράσ αξίασ ζχουμε με τθν επαναγορά
μετοχϊν από τθν ίδια τθν επιχείρθςθ. Αυτό ςυμβαίνει κυρίωσ όταν τα διευκυντικά
ςτελζχθ μιασ επιχείρθςθσ βλζπουν τισ μελλοντικζσ επενδυτικζσ δυνατότθτεσ που
ζχει θ επιχείρθςθ από εντελϊσ διαφορετικι οπτικι γωνία από ότι οι υπόλοιποι
επενδυτζσ. Βζβαια, δεν πρζπει να παραβλζψουμε το γεγονόσ ότι τα διευκυντικά
ςτελζχθ τθσ επιχείρθςθσ ζχουν μια πολφ καλφτερθ πλθροφόρθςθ αναφορικά με τισ
δυνατότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ, ενϊ όπωσ αναφζρει ο Fruhan (1979) αυτό μπορεί να
είναι αποτζλεςμα τόςο τθσ υπεραιςιοδοξίασ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν όςο και
τθσ υπζρμετρθσ απαιςιοδοξίασ των επενδυτϊν.

Ζτςι, αν οι προςδοκίεσ των

διευκυντικϊν ςτελεχϊν επαλθκευτοφν, τότε ζχουμε μια περίπτωςθ μεταφοράσ
αξίασ από τουσ επενδυτζσ που δεν εμπιςτευόταν τθσ επιχείρθςθ προσ αυτοφσ που
είχαν μεγάλθ εμπιςτοςφνθ ςε αυτιν, δθλαδι ςτθν ίδια τθν επιχείρθςθ.
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6.4 ΚΑΣΑΣΡΟΥΗ ΑΞΙΑ
Θ τελευταία περίπτωςθ που τα διευκυντικά ςτελζχθ αςκοφν επιρροι επάνω
ςτθν περιουςία των μετόχων είναι θ περίπτωςθ τθσ καταςτροφι τθσ αξίασ που ζχει
δθμιουργιςει μια επιχείρθςθ. Αυτι θ περίπτωςθ είναι βζβαια και θ πιο οδυνθρι
για τουσ μετόχουσ τθσ επιχείρθςθσ που κα τθν υποςτεί.
Σε μια τζτοια περίπτωςθ τα διευκυντικά ςτελζχθ μιασ επιχείρθςθσ
υποςτθρίηουν ότι τόςο τα ςυμφζροντα των ιδίων όςο και των μετόχων τθσ
επιχείρθςθσ εξυπθρετοφνται καλφτερα μζςα από τθν υιοκζτθςθ μιασ επικετικισ
ςτρατθγικισ που κα αποςκοπεί ςτθν καταςτροφι των ανταγωνιςτϊν, φτάνοντάσ
τουσ είτε ςτθν χρεοκοπία είτε ςτα όρια τθσ (Fruhan, 1979). Θ χρθςιμοποίθςθ μιασ
τζτοιου είδουσ τακτικισ είναι βζβαιο ότι κα πλιξει μια μεγάλθ μερίδα των
ανταγωνιςτϊν κυρίωσ μζςω τθσ καταςτροφισ ενόσ μζρουσ από τθν αξία των
μετοχϊν τουσ.

Αυτό κα ζχει ςαν αποτζλεςμα οι επιχειριςεισ αυτζσ να

αντιμετωπίςουν ςοβαρά προβλιματα χρθματοδότθςθσ και να αναςταλεί με τον
τρόπο αυτό θ ανάπτυξι τουσ.

Υπάρχει, βζβαια, και θ περίπτωςθ τθσ ολικισ

καταςτροφισ των ανταγωνιςτϊν που μπορεί με τθ ςειρά τθσ να οδθγιςει ςτθν
ανάπτυξθ τθσ επιχείρθςθσ που εφάρμοςε αυτι τθν επικετικι τακτικι ςε υπερκετικό
βακμό.
Θ κυριότερθ ζκφραςθ αυτισ τθσ ςτρατθγικισ είναι ο πόλεμοσ τιμϊν. Ζτςι, θ
επιχείρθςθ που αποφάςιςε να χρθςιμοποιιςει αυτι τθ ςτρατθγικι προβαίνει ςε
δραςτικζσ μειϊςεισ τιμϊν ζτςι ϊςτε να μθν είναι ςε κζςθ οι ανταγωνιςτζσ να
ακολουκιςουν.

Αν, όμωσ, υπάρξουν κάποιοι από τουσ ανταγωνιςτζσ που κα

εμπλακοφν ςε αυτό το παιχνίδι και κα ακολουκιςουν μειϊνοντασ και αυτοί τισ
τιμζσ είναι ςχεδόν βζβαιο ότι κα οδθγθκοφν ςτθν οικονομικι καταςτροφι.
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Εξάλλου, όπωσ αναφζρει και ο Fruhan (1979), ςίγουρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι
να επιτφχεισ το ίδιο αποτζλεςμα αλλά ο ςυγκεκριμζνοσ είναι ο δραςτικότεροσ μιασ
και οι άλλεσ ανταγωνιςτικζσ πρακτικζσ χρειάηονται περιςςότερο χρόνο για να
ευδοκιμιςουν. Σε μια τζτοια περίπτωςθ, για το λόγο ότι θ τακτικι αυτι μπορεί να
μθν είναι κακόλα ςφννομθ, θ επιχείρθςθ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να αποδείξει
ότι αυτό είναι μια δευτερεφουςα πολιτικι που εφαρμόηεται μζςα ςτα πλαίςια μιασ
ευρφτερθσ ςτρατθγικισ και όχι θ βαςικι ςτρατθγικι τθσ επιχείρθςθσ.
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7. ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΕ ΑΠΟΥΑΕΙ
7.1 ΓΕΝΙΚΑ
Σφμφωνα με τα όςα αναφζραμε παραπάνω, οι χρθματοδοτικζσ αποφάςεισ για
τθν διοίκθςθ μιασ επιχείρθςθσ είναι πολφ ηωτικισ ςθμαςίασ.

Σχετικά με τθ

ςθμαντικότθτα που ζχουν για τθν επιχείρθςθ οι Slater και Zwirlein (1996)
αναφζρουν ότι οι αποφάςεισ αυτζσ ζχουν προκαλζςει αντιπαρακζςεισ τόςο ςε
επίπεδο χρθματοοικονομικισ όςο και ςτρατθγικισ διοίκθςθσ.

Χαρακτθριςτικι

είναι, επίςθσ, θ αναφορά του Thackray (1995) ςτο πόςο ςθμαντικζσ είναι αυτζσ οι
αποφάςεισ όπου επικαλοφμενοσ άλλουσ μελετθτζσ αναφζρει ότι θ χρθματοδότθςθ
μπορεί να αποτελζςει το κρυφό όπλο τθσ ςτρατθγικισ.
Οι χρθματοδοτικζσ αποφάςεισ ςχετίηονται άμεςα με το Ρακθτικό ςκζλοσ του
Ιςολογιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ και ιδιαίτερα με τθν κεφαλαιακι τθσ δομι, από αυτό
καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι οι χρθματοδοτικζσ αποφάςεισ παίηουν
κακοριςτικό ρόλο πάνω ςτθν διαμόρφωςθ τθσ κεφαλαιακισ δομισ που κα ζχει θ
κάκε επιχείρθςθ, κάτι ςτο οποίο παρατθροφμε ότι ςυμφωνοφν και οι Slater και
Zwirlein (1996). Στο ςθμείο αυτό αξίηει να αναφζρουμε ότι ςτθν ανάπτυξθ τθσ
κεωρίασ τουσ οι Modigliani και Miller (1958) καταλιγουν ςε δφο προτάςεισ, θ μεν
πρϊτθ αναφζρει ότι θ αξία τθσ επιχείρθςθσ είναι ανεξάρτθτθ από τθν κεφαλαιακι
τθσ δομι ενϊ θ δε δεφτερθ αναφζρει ότι το επικυμθτό ποςοςτό απόδοςθσ των
ιδίων κεφαλαίων αυξάνεται ζχοντασ μια γραμμικι ςχζςθ με τθν χρθματοοικονομικι
μόχλευςθ.
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Το κφριο αντικείμενο των χρθματοδοτικϊν αποφάςεων που λαμβάνονται από
τθ διοίκθςθ κάκε επιχείρθςθσ είναι θ εξεφρεςθ των απαιτοφμενων πόρων που
χρειάηεται θ επιχείρθςθ προκειμζνου να προχωριςει το επενδυτικό τθσ ςχζδιο.
Ππωσ ιδθ ζχουμε αναφζρει παραπάνω όλεσ οι αποφάςεισ τισ επιχείρθςθσ είναι
αλλθλζνδετεσ και δεν μποροφν να εξεταςτοφν ξεχωριςτά, αυτό γίνεται ακόμα πιο
εμφανζσ ςτθν περίπτωςθ των χρθματοδοτικϊν αποφάςεων όπου παρατθροφμε ότι
αν δεν βρεκεί τρόποσ να αντλιςουμε τα απαιτοφμενα κεφάλαια δεν μπορεί θ
επιχείρθςθ να πραγματοποιιςει ουδεμία επζνδυςθ, γεγονόσ που κα ζχει ςοβαρζσ
ςυνζπειεσ ςτο μζλλον τθσ. Επίςθσ, ςτο ςθμείο αυτό είναι εμφανισ και ο δεςμόσ με
τισ μεριςματικζσ αποφάςεισ οι οποίεσ ςχετίηονται με τον τρόπο που κα
χρθςιμοποιθκοφν τα κζρδθ τθσ επιχείρθςθσ και τα οποία μπορεί να αποτελζςουν
μια μορφι χρθματοδότθςθσ.

7.2 ΚΕΥΑΛΑΙΑΚΗ ΔΟΜΗ
Σχετικά με τθν άριςτθ κεφαλαιακι δομι, οι Pike και Dobbins (1986)
αναφζρουν ότι αν όντωσ υπάρχει τότε αξίηει πραγματικά να βρεκεί ποια είναι αυτι.
Βζβαια, μεταξφ των άλλων αναφζρουν ότι αν υπιρχε ζνασ κόςμοσ μζςα ςτον οποίο
δεν υπιρχε οφτε φορολογία αλλά οφτε και κόςτοσ ςτθν περίπτωςθ μιασ
ενδεχόμενθσ χρεοκοπίασ δεν κα υπιρχε οφτε και άριςτθ κεφαλαιακι δομι. Επειδι,
όμωσ, αυτό δεν είναι δυνατό να ςυμβεί, παρατθροφν ότι όςο οι τόκοι κεφαλαίου
εκπίπτουν από τθ φορολογία τόςο οι επιχειριςεισ μποροφν να αυξάνουν τισ
χρθματικζσ τουσ ροζσ μετά φόρων μζςω δανειςμοφ και, επιπλζον, ότι θ φορολογία
ευνοεί τθ χρθςιμοποίθςθ δανειςμοφ με χαμθλό κόςτοσ.
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Επιπλζον, το πρόβλθμα που προκφπτει με τθν αφξθςθ του ςυνολικοφ
επιπζδου δανειςμοφ είναι ότι αυξάνεται θ ευμεταβλθτότθτα των υπολειπόμενων
χρθματικϊν

ροϊν

για

τουσ

μετόχουσ

ενϊ

ταυτόχρονα

προςτίκεται

ο

χρθματοοικονομικόσ κίνδυνοσ ςτον επιχειρθματικό κίνδυνο, κάτι που οφείλουν να
αποδεχκοφν όλεσ οι επιχειριςεισ. Ο χρθματοοικονομικόσ κίνδυνοσ, όμωσ, δεν είναι
κακόλου αρεςτόσ από τουσ μετόχουσ οι οποίοι επικυμοφν να ζχουν μεγαλφτερθ
απόδοςθ προκειμζνου να τον αποδεχκοφν μιασ και με τθν αγορά των μετοχϊν
ζχουν ιδθ αποδεχκεί τον επιχειρθματικό κίνδυνο. Στθν πραγματικότθτα, ο κίνδυνοσ
που υπάρχει είναι θ επιχείρθςθ να χρεοκοπιςει και να αναγκαςτεί να μπει ςε
εκκακάριςθ αν θ επζνδυςθ που ζχει αναλθφκεί δεν αποδϊςει τισ χρθματικζσ ροζσ
που απαιτοφνται για τθν αποπλθρωμι τόςο των τόκων όςο και του κεφαλαίου που
χρθςιμοποιικθκε (Pike & Dobbins, 1986).
Θ κεφαλαιακι δομι τθσ που επιλζγει να ζχει κάκε επιχείρθςθ επθρεάηεται
από πολλοφσ παράγοντεσ που δεν ζχουν ςχζςθ μόνο με τθν ίδια τθν επιχείρθςθ
αλλά επθρεάηονται και από το περιβάλλον μζςα ςτο οποίο λειτουργεί θ κάκε
επιχείρθςθ.

Ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα δφο διαφορετικϊν κεφαλαιακϊν

δομϊν που χρθςιμοποιοφν διαφορετικζσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ δίνεται από τθν
Εικόνα 11.
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Εικόνα 11 (Κεφαλαιακή δομή επιχειρήςεων με διαφορετικζσ πηγζσ χρηματοδότηςησ)

(Ρθγι: Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jaffe, J. F., & Jordan, B. D. (2008). Modern Financial Management (8th
edition). p.3. New York: McGraw-Hill/Irwin)

Αυτό που επθρεάηει άμεςα τθν κεφαλαιακι δομι τθσ εκάςτοτε επιχείρθςθσ
είναι οι ρυκμοί ανάπτυξθσ. Πςο πιο μεγάλοσ είναι ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ τόςο
μεγαλφτερεσ είναι οι πικανότθτεσ θ επζνδυςθ ςε ίδια κεφάλαια να είναι φκθνότερθ
εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι θ επιχείρθςθ κα είναι πιο ελκυςτικι ςτουσ επενδυτζσ.
Επιπλζον, θ επιχείρθςθ είναι ςε κζςθ να ανεχκεί το κόςτοσ δανειςμοφ ςχετικά πιο
εφκολα και ζτςι να μεγιςτοποιθκοφν τα κζρδθ των ιδίων κεφαλαίων από τθν
επίδραςθ τθσ μόχλευςθσ. Ενϊ, όταν θ ανάπτυξθ είναι ςτακερι, θ δυνατότθτα
διατιρθςθσ υψθλϊν επιπζδων μόχλευςθσ αυξάνεται.
Ζνασ άλλοσ παράγοντασ που επθρεάηει τθν κεφαλαιακι δομι τθσ επιχείρθςθσ
είναι και το ανταγωνιςτικό περιβάλλον τθσ.

Ζτςι, ςτθν κατεφκυνςθ αυτι, οι

πωλιςεισ τθσ επιχείρθςθσ αποτελοφν μόνο ζναν από τουσ παράγοντεσ κακοριςμοφ
των κερδϊν τθσ, ενϊ αυτά που ςυνεπικουροφν είναι ο βακμόσ ανταγωνιςμοφ των
επιχειριςεων του κλάδου αλλά και τα περικϊρια του κζρδουσ που ζχουν αυτζσ.
Στθ ςυνζχεια, παρατθροφμε ότι μεγάλο ρόλο διαδραματίηει θ δομι του
ενεργθτικοφ τθσ επιχείρθςθσ, όπου παρατθροφμε ότι όταν το ενεργθτικό τθσ
επιχείρθςθσ αποτελείται κυρίωσ από πάγια περιουςιακά ςτοιχεία αυτό ςθμαίνει ότι
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θ επιχείρθςθ ζχει τθν τάςθ να χρθςιμοποιεί μακροχρόνια χρθματοδότθςθ.
Αντίκετα, όταν το ενεργθτικό απαρτίηεται κατά κφριο λόγο από βραχυπρόκεςμα
περιουςιακά ςτοιχεία, δθλαδι κυκλοφοροφντα πάγια, ςθμαίνει ότι θ επιχείρθςθ
ςτθρίηεται ςε βραχυχρόνια χρθματοδότθςθ. Βζβαια, θ ποιότθτα, ι με άλλα λόγια
το είδοσ, των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ δε μπορεί παρά να είναι πολφ ςθμαντικι.
Αυτό ςθμαίνει ότι οι δανειςτζσ κα είναι πολφ πιο διςτακτικοί ςτθν περίπτωςθ που
το ενεργθτικό μιασ επιχείρθςθσ απαρτίηεται κυρίωσ από άυλα περιουςιακά ςτοιχεία
γιατί γνωρίηουν ότι είναι πολφ πιο δφςκολο να εκποιιςεισ ζνα εμπορικό διακριτικό
ςιμα ι μια ευρεςιτεχνία από το να εκποιιςεισ κάποιο κτίριο ι κάποιο οικόπεδο.
Αυτό είναι πολφ πικανό να οδθγιςει και ςτθν αφξθςθ των εξόδων που απαιτοφνται
αφενόσ για τθν κιρυξθ μιασ τζτοιασ επιχείρθςθσ ςε χρεωκοπία και αφετζρου για
τθν εκκακάριςι τθσ. Οπότε, είναι πολφ λογικό οι επιχειριςεισ που ζχουν κάνει
μεγάλεσ επενδφςεισ ςε ακίνθτθ περιουςία να εμφανίηουν αντίςτοιχα και πολφ
μεγαλφτερα επίπεδα μόχλευςθσ.
Ζνα ακόμθ ςθμαντικό ςτοιχείο αποτελεί θ ςτάςθ τθσ διοίκθςθσ απζναντι τόςο
ςτον ζλεγχο όςο και ςτον αναλαμβανόμενο κίνδυνο. Αυτό, για τισ μεν ειςθγμζνεσ
επιχειριςεισ ςθμαίνει ότι θ ζκδοςθ μετοχϊν είναι προτιμότερθ γιατί ζχει πρόςβαςθ
ςτισ κεφαλαιαγορζσ, ενϊ παράλλθλα ζχει ςαφϊσ μικρότερο επίπεδο κινδφνου και ο
ζλεγχοσ αποτελεί ζνα εξωγενζσ ςτοιχείο. Για τισ δε μικρότερεσ, μθ ειςθγμζνεσ
επιχειριςεισ θ ζκδοςθ μετοχϊν αποφεφγεται προκειμζνου να μθν χακεί ο ζλεγχοσ
τθσ επιχείρθςθσ από τουσ υφιςτάμενουσ μετόχουσ αλλά και για να αποφευχκεί ο
περιοριςμόσ των ποςοςτϊν τουσ επάνω ςτθν περιουςία τθσ επιχείρθςθσ. Βζβαια,
επάνω ςε αυτό οι Slater και Zwirlein (1996) αναφζρουν ότι τα διευκυντικά ςτελζχθ
των επιχειριςεων ζχουν τθν τάςθ να αποφεφγουν τον ζλεγχο που υπάρχει ςτισ
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χρθματαγορζσ και που μπορεί να επζλκει ωσ επακόλουκο μιασ ζκδοςθσ νζων
μετοχϊν γιατί μπορεί να περιορίςει τισ πλθρωμζσ μεριςμάτων προκειμζνου να
χρθματοδοτθκοφν οι επενδφςεισ με εςωτερικι χρθματοδότθςθ.
Κατόπιν παρατθροφμε ότι θ κεφαλαιακι δομι επθρεάηεται και από τθ ςτάςθ
που διατθροφν οι δανειςτζσ απζναντι ςτθν επιχείρθςθ πάντα, βζβαια, ςε
ςυνάρτθςθ με τθν χρθματοοικονομικι τθσ δομι, τα οποία κακορίηουν το πόςο και
με τι κόςτοσ μπορεί να δανειςτεί αυτι θ επιχείρθςθ. Ενϊ, παράλλθλα, κακοριςτικι
είναι και θ φορολογικι κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται θ επιχείρθςθ. Ζτςι, αν δεν
προβλζπεται μελλοντικά θ επιχείρθςθ να παρουςιάςει φορολογθτζα κζρδθ, και
κατά ςυνζπεια να πλθρϊςει φόρο, είναι επόμενο να μθν αξιοποιιςει τα οφζλθ που
παρζχει θ χρθματοδότθςθ με δανειςμό, ο οποίοσ κεωρείται ωσ θ φορολογικι
αςπίδα των επιχειριςεων. Αντίκετα, είναι πολφ πικανό να αντιμετωπίςει αφενόσ
το αυξθτικό κόςτοσ αντιπροςϊπευςθσ και αφετζρου το κόςτοσ μιασ ενδεχόμενθσ
χρεωκοπίασ.

Οπότε, ςφμφωνα με τα παραπάνω, ςε μια τζτοια περίπτωςθ θ

χρθματοδότθςθ με δανειςμό δεν κα ιταν θ πιο ςυμφζρουςα λφςθ.
Τζλοσ, πρζπει να τονίςουμε ότι ςυνικωσ ςτθν πράξθ ο δανειςμόσ παρουςιάηει
πλεονεκτιματα που υπερτεροφν των ενδεχόμενων κοςτϊν που κα προκφψουν. Για
παράδειγμα, τα ζξοδα διακανονιςμοφ των τραπεηικϊν δανείων είναι ςθμαντικά
χαμθλότερα από τα ζξοδα για τθν ζκδοςθ νζων μετοχϊν. Επίςθσ, ιδιοκτιτεσ των
μικρϊν επιχειριςεων που αδυνατοφν να βρουν χρθματοδότθςθ με ίδια κεφάλαια
βλζπουν το δανειςμό ςαν τθ μόνθ διζξοδο προκειμζνου να δουν τθν επιχείρθςι
τουσ να αναπτφςςεται. Στα παραπάνω πρζπει να προςκζςουμε και τα οφζλθ του
δανειςμοφ ςε ξζνο νόμιςμα μζςω του οποίου είτε προςπακοφν να αντιςτακμίςουν
τισ ηθμιζσ από ενδεχόμενεσ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ και μεταβολζσ ιςοτιμιϊν

82

είτε να προςτατευτοφν από τυχόν πολιτικζσ αναταράξεισ ςτισ χϊρεσ του εξωτερικοφ
που δραςτθριοποιοφνται.

7.3 Η ΑΝΑΓΚΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ
Θ ανάγκθ των επιχειριςεων για εφρεςθ πόρων χρθματοδότθςθσ εκπορεφεται
από το γεγονόσ ότι πρζπει να γεφυρωκεί το χάςμα που ανακφπτει μεταξφ των
πλθρωμϊν που πραγματοποιεί μια επιχείρθςθ για τθν αγορά πρϊτων υλϊν και τθν
παραγωγι αγακϊν ι υπθρεςιϊν και των ειςπράξεων που αναμζνει να
πραγματοποιιςει από τθν πϊλθςθ των αγακϊν ι υπθρεςιϊν που κα παράγει.
Βζβαια, μια επιπλζον ανάγκθ που ωκεί μια επιχείρθςθ να αναηθτιςει πόρουσ
χρθματοδότθςθσ είναι θ αγορά των παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων που κρίνονται
αναγκαία προκειμζνου να μπορζςει να ξεκινιςει τθ λειτουργία τθσ, όπωσ είναι για
παράδειγμα τα κτίρια και τα μθχανιματα.
Θ κυριότερθ πθγι χρθματοδότθςθσ των επιχειριςεων είναι τα αδιανζμθτα
κζρδθ, τα κζρδθ δθλαδι που δεν διανζμονται υπό τθν μορφι μερίςματοσ ςτουσ
μετόχουσ τθσ αλλά παρακρατοφνται από τθν ίδια τθν επιχείρθςθ προκειμζνου να
επανεπενδυκοφν.

Τα αδιανζμθτα κζρδθ μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν είτε ωσ

κεφάλαιο κίνθςθσ είτε για τθν επζνδυςθ ςε πάγια περιουςιακά ςτοιχεία και
αποτελοφν πόρουσ που βρίςκονται πάντα ςτθν κατοχι τθσ επιχείρθςθσ. Βζβαια,
πολλζσ φορζσ τα αδιανζμθτα κζρδθ δεν είναι αρκετά προκειμζνου να
χρθματοδοτιςουν εξολοκλιρου μια νζα επζνδυςθ ι μια νζα δραςτθριότθτα,
ιδιαίτερα όταν δεν είναι ακόμθ βζβαιο ότι μπορεί αυτι να δθμιουργιςει εκ νζου το
αποκεματικό των αδιανζμθτων κερδϊν.
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Ζτςι, προκειμζνου να ςυμπλθρωκεί το κενό αυτό ςτθ χρθματοδότθςθ των
νζων επενδφςεων και των νζων δραςτθριοτιτων οι επιχειριςεισ καταφεφγουν ςτθ
λφςθ τθσ χρθματοδότθςθσ θ οποία μπορεί να είναι βραχυπρόκεςμθ, μεςοπρόκεςμθ
ι μακροπρόκεςμθ26.
πραγματοποιοφνται

Θ βραχυπρόκεςμθ και θ μεςοπρόκεςμθ χρθματοδότθςθ
μζςω

των

χρθματαγορϊν

ενϊ

θ

μακροπρόκεςμθ

χρθματοδότθςθ μζςω των κεφαλαιαγορϊν.

7.4 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΗΓΩΝ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ
Θ εναλλακτικζσ δυνατότθτεσ που υπάρχουν κατά τθν επιλογι πθγϊν
χρθματοδότθςθσ είναι πολλζσ και ποικίλεσ. Αξίηει δε να ςθμειωκεί ότι ανακφπτουν
νζεσ πθγζσ ςε πολφ ςφντομα χρονικά διαςτιματα οπότε κάκε επιχείρθςθ πρζπει να
ορίςει οριςμζνα κριτιρια επιλογισ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ για να μπορεί να
επιλζξει τθν καταλλθλότερθ πθγι.
Ζνα από τα ςθμαντικότερα κριτιρια επιλογισ κεωρείται το κόςτοσ τθσ
χρθματοδότθςθσ. Το γεγονόσ αυτό ερμθνεφεται πάρα πολφ εφκολα διότι ζχει
άμεςο αντίκτυπο επάνω ςτα κζρδθ τθσ εκάςτοτε επιχείρθςθσ. Συνικωσ προτιμάται
θ χρθματοδότθςθ με ξζνα κεφάλαια μιασ και είναι φκθνότερα από τα ίδια. Το
γεγονόσ αυτό εξθγείται από το ότι οι δανειςτζσ τθσ επιχείρθςθσ αναλαμβάνουν
ςυγκριτικά μικρότερο κίνδυνο από ότι οι μζτοχοί τθσ και άρα προςδοκοφν
μικρότερθ απόδοςθ. Επιπλζον, υπάρχει άλλο ζνα πολφ ςθμαντικό κίνθτρο για τθν
χρθςιμοποίθςθ ξζνων κεφαλαίων είναι ότι είναι, ςυνικωσ, εκπιπτόμενα από τθ
φορολογία τθσ επιχείρθςθσ ςε αντίκεςθ με τθν απόδοςθ των ιδίων κεφαλαίων που
δεν εκπίπτει φορολογικά.
26

Σφμφωνα με τθ χρονικι τουσ διάρκεια θ βραχυπρόκεςμθ χρθματοδότθςθ είναι ωσ ζνα ζτοσ, θ
μεςοπρόκεςμθ από ζνα ωσ επτά ζτθ και, τζλοσ, θ μακροπρόκεςμθ από επτά ζτθ και πάνω.
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Ζνα επιπλζον κριτιριο επιλογισ είναι θ διάρκεια τθσ χρθματοδότθςθσ. Θ
χρθματοδότθςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με διάφορουσ χρονικοφσ ορίηοντεσ, κάτι
που εξαρτάται από τθ φφςθ τθσ επζνδυςθσ για τθν οποία κα χρθςιμοποιθκεί. Κατά
κφριο λόγο, όςο πιο μακροπρόκεςμθ είναι θ χρθματοδοτικι περίοδοσ τόςο πιο
μεγάλο είναι και το κόςτοσ τθσ χρθματοδότθςθσ. Αυτό ερμθνεφεται από το ότι οι
δανειςτζσ τθσ επιχείρθςθσ κεωροφν ότι όςο μεγαλφτερθ είναι θ χρθματοδοτικι
περίοδοσ τόςο πιο μεγάλοσ είναι και ο κίνδυνοσ που αναλαμβάνουν. Ραρόλα αυτά,
θ μακροπρόκεςμθ χρθματοδότθςθ ζχει ζνα πολφ μεγάλο πλεονζκτθμα ςε ςχζςθ με
τθν βραχυπρόκεςμθ χρθματοδότθςθ, τθν αςφάλεια. Αυτό με τθ ςειρά του ζχει ςαν
αποτζλεςμα ότι θ βραχυπρόκεςμθ χρθματοδότθςθ κινδυνεφει να ανακλθκεί
οποτεδιποτε με πολφ ςφντομεσ διαδικαςίεσ ςε αντίκεςθ με τθν μακροχρόνια. Ζτςι,
αυτό που πρζπει να γίνει βίωμα ςε κάκε επιχείρθςθ είναι ότι τα πάγια περιουςιακά
ςτοιχεία που προορίηονται για μακροχρόνια χριςθ πρζπει απαραίτθτα να
χρθματοδοτοφνται

με

μακροπρόκεςμα

κεφάλαια

ενϊ

τα

βραχφβια

με

βραχυπρόκεςμα, ςτο μζτρο πάντα που αυτό είναι εφικτό. Βζβαια, επάνω ςε αυτό ο
Bierman (1999) αναφζρει ότι αν μια επιχείρθςθ επικυμεί να χρθματοδοτιςει
μακροχρόνιεσ επενδφςεισ με βραχυπρόκεςμα κεφάλαια μπορεί να το κάνει αλλά
διατρζχει τον κίνδυνο αυτό να οδθγιςει ςτθν απροκυμία των δανειςτϊν για
περαιτζρω χρθματοδότθςθ. Βζβαια, ςτθν πράξθ αυτό δεν είναι πάντα τόςο απλό
και εφκολο μιασ και οι επιχειριςεισ προτιμοφν να ζχουν πρόςβαςθ ςε φκθνι και
βραχυπρόκεςμθ χρθματοδότθςθ όπου όμωσ ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ πρζπει να
ςυνυπολογίηεται και ο ενδεχόμενοσ κίνδυνοσ που αυτι θ κίνθςθ εμπεριζχει.
Ταυτόχρονα με όλα τα παραπάνω μια επιχείρθςθ πρζπει να ςυνυπολογίςει
και τθ δομι των επιτοκίων, δθλαδι τθ ςχζςθ των επιτοκίων δανειςμοφ για δάνεια
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που ζχουν διαφορετικι χρονικι περίοδο λιξθσ. Σφμφωνα με ότι ζχουμε δει, ο
βραχυχρόνιοσ δανειςμόσ είναι ςυνικωσ φκθνότεροσ από τον μακροχρόνιο,
υπάρχουν όμωσ περιπτϊςεισ αναςτροφισ του κλίματοσ οπότε κα πρζπει να δοκεί
πολφ μεγάλθ προςοχι ςτα επιτόκια μιασ και ενδεχόμενα να υπάρχουν προςδοκίεσ
μείωςθσ των επιτοκίων ςε μακροχρόνιο ορίηοντα αλλά ςε βραχυχρόνιο να
παραμζνουν ςε πολφ υψθλά επίπεδα οπότε θ βραχυχρόνια χρθματοδότθςθ να
αποδειχκεί επιηιμια για τθν επιχείρθςθ.
Υπάρχουν, όμωσ, ταυτόχρονα και άλλα κριτιρια επιλογισ όπωσ είναι το
επίπεδο μόχλευςθσ που ζχει θ κάκε επιχείρθςθ. Το επίπεδο μόχλευςθσ είναι ςτθν
ουςία ο δείκτθσ εκείνοσ που δίνεται από το λόγο των ξζνων προσ τα ίδια κεφάλαια
χρθματοδότθςθσ. Πςο μεγαλφτερο είναι το επίπεδο μόχλευςθσ για μια επιχείρθςθ
τόςο μεγαλφτερθ είναι παράλλθλα και θ χρθματοδότθςθ με βραχυπρόκεςμα
κεφάλαια κάτι που εμπεριζχει τον κίνδυνο των τακτικϊν πλθρωμϊν τόςο των τόκων
όςο και του αρχικοφ κεφαλαίου των δανείων. Αυτό ζχει ςαν ςυνζπεια ότι αν θ
επιχείρθςθ δεν μπορζςει να ανταπεξζλκει ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ να οδθγθκεί ςε
εκκακάριςθ. Βζβαια, ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ, όταν τα ξζνα κεφάλαια είναι πολφ
λίγα ςε ςχζςθ με τα ίδια, τότε θ επιχείρθςθ μπορεί να οδθγθκεί ςε μείωςθ των
κερδϊν ανά μετοχι γιατί ενϊ μπορεί να ζχουν αυξθκεί τα ςυνολικά κζρδθ κα
υπάρχει ταυτόχρονα και μεγαλφτεροσ αρικμόσ μετοχϊν.
Τζλοσ, ζνα ακόμθ ςθμαντικό κριτιριο για τθν επιλογι χρθματοδότθςθσ είναι θ
προςβαςιμότθτα. Δεν ζχουν, δθλαδι, όλεσ οι επιχειριςεισ τισ ίδιεσ ευκαιρίεσ και
επιλογζσ χρθματοδότθςθσ μιασ και διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο το μζγεκόσ τουσ.
Ζτςι, οι μικρζσ επιχειριςεισ αντιμετωπίηουν ςθμαντικζσ δυςκολίεσ ςτθν εξεφρεςθ
χρθματοδότθςθσ, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μακροχρόνια χρθματοδότθςθ ι για
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χρθματοδότθςθ με ίδια κεφάλαια. Στθν περίπτωςθ των ειςθγμζνων επιχειριςεων,
θ πρόςβαςθ ςτθν χρθματοδότθςθ είναι ευκολότερθ γιατί οι μετοχζσ τουσ
κεωροφνται πολφ εφκολα ρευςτοποιιςιμα περιουςιακά ςτοιχεία οπότε και είναι
πιο ελκυςτικζσ ςτουσ επενδυτζσ ιδιαίτερα ςε περιπτϊςεισ αφξθςθσ μετοχικοφ
κεφαλαίου.

Αντίκετα, ςτθν περίπτωςθ των μθ ειςθγμζνων επιχειριςεων, οι

μετοχζσ τουσ κεωροφνται μια επζνδυςθ δφςκολα ρευςτοποιιςιμθ οπότε και τισ
δυςκολεφει ςτο να αντλιςουν πόρουσ και ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ αυξιςεωσ
μετοχικοφ κεφαλαίου.

7.5 ΠΗΓΕ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ
Ππωσ είδαμε παραπάνω, ςχετικά με το ρόλο του Οικονομικοφ Διευκυντι, μια
από τισ κυριότερεσ αρμοδιότθτεσ που ζχει είναι θ επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ
πθγισ χρθματοδότθςθσ προκειμζνου να καλυφκοφν οι ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ ςε
χρθματικοφσ πόρουσ.
Οι πθγζσ χρθματοδότθςθσ που μπορεί να βρει μια επιχείρθςθ είναι πολλζσ και
ποικίλεσ. Ο κφριοσ διαχωριςμόσ τουσ είναι ςτισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ με ίδια
κεφάλαια και ςτισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ με ξζνα κεφάλαια ι με εξωτερικό
δανειςμό όπωσ αλλιϊσ ςυναντάται. Ραρακάτω κα αναλφςουμε με περιςςότερεσ
λεπτομζρειεσ και τισ δφο αυτζσ κατθγορίεσ για να δοφμε ποια πθγι
χρθματοδότθςθσ είναι πιο κατάλλθλθ για τθν κάκε επιχείρθςθ ανάλογα με το
μζγεκόσ τθσ και τθν κεφαλαιακι τθσ διάρκρωςθ.
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7.5.1 ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΑ
Θ χρθματοδότθςθ με ίδια κεφάλαια περιλαμβάνει τρεισ επιμζρουσ πθγζσ,
τουσ εςωτερικά δθμιουργθκζντεσ πόρουσ, τθν εξωτερικι ζκδοςθ μετοχϊν και τθν
ζκδοςθ δικαιωμάτων. Στισ πθγζσ αυτζσ ο Lauenstein (1981) ζρχεται να προςκζςει
και μια τζταρτθ, τθν ρευςτοποίθςθ εκείνων των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ που δεν
ζχουν τθν αναμενόμενθ απόδοςθ.
Οι εςωτερικά δθμιουργθκζντεσ πόροι περιλαμβάνουν τα αδιανζμθτα κζρδθ
τθσ επιχείρθςθσ ςτα οποία προςτίκενται και οι αποςβζςεισ των παγίων
περιουςιακϊν ςτοιχείων που αφαιροφνται λογιςτικά κατά τον υπολογιςμό των
κακαρϊν κερδϊν τθσ επιχείρθςθσ.

Σφμφωνα με όςα είδαμε παραπάνω, οι

εςωτερικά δθμιουργθκζντεσ πόροι είναι πολλζσ φορζσ θ πιο ςθμαντικι πθγι
χρθματοδότθςθσ για μια επιχείρθςθ, τόςο ςε βραχυχρόνιο όςο και ςε μακροχρόνιο
ορίηοντα, μιασ και είναι ζνασ φκθνόσ και άμεςοσ τρόποσ χρθματοδότθςθσ που δεν
ζχει οφτε χρονικζσ κακυςτεριςεισ οφτε επιβαρφνεται θ επιχείρθςθ με κάποιο
ςυναλλακτικό κόςτοσ και, επιπλζον, δεν απαιτείται θ ςυνδρομι ειδικϊν.

Τα

αδιανζμθτα κζρδθ αποτελοφν μια ςυνεχι πθγι χρθματοδότθςθσ υπό τθν
προχπόκεςθ ότι θ επιχείρθςθ είναι κερδοφόρα και δεν διανείμει όλα τα κζρδθ τθσ
ςτουσ μετόχουσ υπό μορφι μεριςμάτων. Βζβαια, ςτισ ειςθγμζνεσ επιχειριςεισ οι
μζτοχοι επικυμοφν μια ςταδιακι αφξθςθ των τιμϊν των μεριςμάτων ζτςι ϊςτε αν
υπάρξουν περικοπζσ, ζςτω και αν αυτζσ μπορεί να ενιςχφςουν τθν κερδοφορία
μακροπρόκεςμα μζςω νζων επενδφςεων, μπορεί να οδθγιςουν ςε μια ενδεχόμενθ
μείωςθ τθσ τιμισ τθσ μετοχισ τθσ. Ζτςι, όταν πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν τα
αδιανζμθτα κζρδθ, πρζπει παράλλθλα να λαμβάνεται υπόψθ και θ μεριςματικι
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πολιτικι τθσ εκάςτοτε επιχείρθςθσ και όταν χρειάηονται επιπλζον κεφάλαια πρζπει
να καταφφγει ςτθν ζκδοςθ μετοχϊν ι δικαιωμάτων.
Θ ζκδοςθ μετοχϊν μπορεί να πραγματοποιθκεί με πολλζσ μεκόδουσ. Μπορεί,
δθλαδι, να εκδοκοφν μετοχζσ με ιδιωτικι διαπραγμάτευςθ, με τοποκζτθςθ ι με
δθμόςια εγγραφι.
Θ ιδιωτικι διαπραγμάτευςθ χρθςιμοποιείται κατά κφριο λόγο ςτισ μθ
ειςθγμζνεσ επιχειριςεισ που αναηθτοφν νζουσ πόρουσ είτε από τουσ ίδιουσ τουσ
επιχειρθματίεσ είτε από κάποιον τρίτο που προςδοκά να πάρει μια απόδοςθ
μεγαλφτερθ από το μζςο όρο. Ρολλζσ φορζσ, όμωσ, αυτό δεν είναι τόςο εφκολο
γιατί υπάρχουν μεγάλεσ δυςκολίεσ. Οι ςθμαντικότερεσ από αυτζσ είναι ότι οι
μετοχζσ αυτζσ δεν μποροφν να ρευςτοποιθκοφν άμεςα, πρζπει να αγοραςτοφν
μεγάλα πακζτα μετοχϊν προκειμζνου να διατθρθκεί χαμθλά το κόςτοσ και δεν
μπορεί να γίνει μεγάλθ διαςπορά του κινδφνου ςε πολλζσ μικρζσ επιχειριςεισ και,
τζλοσ, οι επενδφςεισ ςε μικρζσ επιχειριςεισ εμπεριζχουν μεγαλφτερο κίνδυνο.
Θ τοποκζτθςθ χρθςιμοποιείται τόςο από τισ ειςθγμζνεσ όςο και από τισ μθ
ειςθγμζνεσ επιχειριςεισ. Οι μεν ειςθγμζνεσ χρθςιμοποιοφν τθν τοποκζτθςθ για τθν
ζκδοςθ μικροφ όγκου μετοχϊν όπου θ τράπεηα, που είναι ςυνικωσ ο ςφμβουλοσ
ζκδοςθσ, επιλζγει χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα ςαν υποψιφιουσ επενδυτζσ ςτουσ
οποίουσ θ επιχείρθςθ κα πωλιςει τισ μετοχζσ αυτζσ. Οπότε, αν το ευρφ κοινό
επικυμεί να αγοράςει τισ μετοχζσ αυτζσ κα πρζπει να τισ αγοράςει από αυτά τα
χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα. Οι δε μθ ειςθγμζνεσ χρθςιμοποιοφν τθν τοποκζτθςθ
ςε ςυνεργαςία με κάποιο χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα το οποίο αναλαμβάνει τθν
αγορά των μετοχϊν τουσ. Βζβαια, ςτθν περίπτωςθ αυτι, το χρθματοπιςτωτικό
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ίδρυμα αγοράηει τισ νζεσ μετοχζσ προςδοκϊντασ ότι θ επιχείρθςθ αυτι κα μπορζςει
κάποια ςτιγμι ςτο άμεςο μζλλον να ειςαχκεί ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν.
Θ δθμόςια εγγραφι πραγματοποιείται, κατά βάςθ, μόνο από τισ ειςθγμζνεσ
επιχειριςεισ. Κατά τθ δθμόςια εγγραφι οι μετοχζσ διατίκενται προσ πϊλθςθ ςτο
ευρφ κοινό ςε προςυμφωνθμζνθ τιμι. Θ διάκεςθ των μετοχϊν αυτϊν γίνεται μζςω
τραπεηϊν. Οι λεπτομζρειεσ για τθν προςφορά δθμοςιεφονται ςε μια ζκκεςθ που
ςυνοδεφει τθν ζκδοςθ, το ενθμερωτικό δελτίο. Μζςα ςτο ενθμερωτικό δελτίο
εμπεριζχονται πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν απόδοςθ τθσ επιχείρθςθσ τα τελευταία
χρόνια αλλά και με τισ προςδοκίεσ τθσ για το μζλλον όπωσ αυτά κακορίηονται από
τισ διατάξεισ που διζπουν τισ επιχειριςεισ που είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο
Αξιϊν.

Θ ζκκεςθ που ςυνοδεφει τθν ζκδοςθ για να προετοιμαςτεί χρειάηεται

απαραίτθτα τθ βοικεια του λογιςτθρίου τθσ επιχείρθςθσ και, ςε οριςμζνεσ
περιπτϊςεισ, τθ βοικεια ενόσ χρθματοπιςτωτικοφ οργανιςμοφ που εξειδικεφεται
ςτθν ζκδοςθ νζων μετοχϊν και ονομάηεται ανάδοχοσ. Ο ανάδοχοσ είτε αμείβεται
με κάποιο προςυμφωνθμζνο ποςό είτε αγοράηει απευκείασ ζνα πακζτο μετοχϊν το
οποίο διακζτει μετά ςτουσ επενδυτζσ με τουσ δικοφσ του όρουσ. Στθν περίπτωςθ
που χειρίηονται τθν ζκδοςθ νζων μετοχϊν οι επενδυτικζσ τράπεηεσ, τότε υπάρχει θ
δυνατότθτα να υπάρξει ςυμφωνία με τθν επιχείρθςθ ζτςι ϊςτε αν ζνα μζροσ των
μετοχϊν μείνουν αδιάκετεσ, τότε θ επενδυτικι τράπεηα να βρει κάποιο άλλο
χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα που να ενδιαφζρεται να τισ αγοράςει και ζτςι να τισ
πουλιςει λαμβάνοντασ για τθ μεςολάβθςθ αυτι μια προςυμφωνθμζνθ προμικεια.
Επίςθσ, οι επενδυτικζσ τράπεηεσ είναι ςε κζςθ να παράςχουν ςτθν επιχείρθςθ που
πρόκειται να προβεί ςε ζκδοςθ νζων μετοχϊν τθν τεχνογνωςία του μάρκετινγκ
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προκειμζνου να προωκιςει τισ νζεσ μετοχζσ τθσ, αλλά και να αναλάβει τθν
πραγματικά δφςκολθ διαδικαςία του προςδιοριςμοφ τθσ τιμισ των νζων μετοχϊν.
Τζλοσ, θ ζκδοςθ δικαιωμάτων είναι μια προςφορά που απευκφνεται ςτουσ
υπάρχοντεσ μετόχουσ τθσ επιχείρθςθσ για να εγγραφοφν ϊςτε να αποκτιςουν
οριςμζνεσ νζεσ μετοχζσ ςε αναλογία των παλαιϊν που ιδθ διακζτουν και θ οποία
γίνεται, ςυνικωσ, ςε τιμι χαμθλότερθ από τθν τρζχουςα. Θ κίνθςθ αυτι μπορεί να
γίνει τόςο από ειςθγμζνεσ επιχειριςεισ όςο και από μθ ειςθγμζνεσ προκειμζνου να
εξαςφαλίςουν χρθματοδότθςθ χωρίσ να προςφζρουν τισ μετοχζσ ςε τρίτουσ. Οι
επιλογζσ που ζχουν οι υφιςτάμενοι μζτοχοι είναι είτε να ςυμμετάςχουν και να
κάνουν χριςθ του δικαιϊματοσ είτε, αν δεν ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν, να
πουλιςουν το δικαίωμα τουσ αυτό, μερικά ι ολικά, ςε τρίτουσ. Υπάρχει, όμωσ, και
θ επιλογι να μθν κάνουν τίποτα από τα παραπάνω αλλά ςτθν πράξθ αυτό δεν
ςυναντάται ςυχνά γιατί κα μειωκεί θ αγοραία τιμι των μετοχϊν τουσ. Γενικά, ςτθν
περίπτωςθ τθσ ζκδοςθσ δικαιωμάτων οι υφιςτάμενοι μζτοχοι πρζπει να
προβαίνουν ςε κάποια από τισ κινιςεισ που αναφζρκθκαν παραπάνω προκειμζνου
να μθν ζχουν απϊλειεσ.
Τζλοσ, αναφορικά με τθν ρευςτοποίθςθ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ τθσ
επιχείρθςθσ που δεν ζχουν τθν αναμενόμενθ απόδοςθ, παρατθροφμε ότι ο
Lauenstein (1981) προτείνει τθν εκποίθςι τουσ ωσ ζναν τρόπο εξεφρεςθσ μιασ νζασ
πθγισ

χρθματοδότθςθσ

νζων

και

ςυνάμα

πιο

αποδοτικϊν

επενδφςεων

απαλλάςςοντασ τθν διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ από πάγια ςτοιχεία που δεν ζχουν
μεγάλθ χρθςιμότθτα είτε γιατί είναι παρωχθμζνθσ τεχνολογίασ, είτε γιατί δεν
χρθςιμοποιοφνται πλζον για το ςκοπό για τον οποίο αποκτικθκαν. Αναφζρει δε ότι
θ επιτυχία τθσ μεκόδου αυτισ ζγκειται ςτθν κζλθςθ τθσ διοίκθςθσ να αντλιςει
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πόρουσ προκειμζνου να χρθματοδοτιςει νζεσ και πολλά υποςχόμενεσ επενδφςεισ.
Στθν κατεφκυνςθ αυτι αναφζρει το παράδειγμα πολλϊν μεγάλων επιχειριςεων
ανά τον κόςμο που υιοκζτθςαν με μεγάλθ επιτυχία τθν μζκοδο αυτι ακόμα και για
τθν αναδιοργάνωςθ των δραςτθριοτιτων τουσ.

7.5.2 ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΜΕ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΜΟ
Θ χρθματοδότθςθ των επιχειριςεων με εξωτερικό δανειςμό διακρίνεται
ανάλογα με τον χρονικό ορίηοντα που ζχει ο δανειςμόσ αυτόσ. Ζτςι, ο αρχικόσ
διαχωριςμόσ γίνεται ςε βραχυπρόκεςμο, μεςοπρόκεςμο και μακροπρόκεςμο
δανειςμό. Θ κάκε μια κατθγορία από αυτζσ ζχει τισ δικζσ τθσ υποκατθγορίεσ. Ζτςι
ο μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ ζχει τθ μορφι των εταιρικϊν ομολόγων και των
ζντοκων εταιρικϊν γραμματίων, ο μεςοπρόκεςμοσ δανειςμόσ ζχει τθ μορφι των
τραπεηικϊν δανείων και τθσ χρθματοδοτικισ ι λειτουργικισ μίςκωςθσ και, τζλοσ, ο
βραχυπρόκεςμοσ δανειςμόσ ζχει τθ μορφι τθσ πίςτωςθσ από τουσ προμθκευτζσ,
τθσ παροχισ εκπτϊςεων ςτουσ πελάτεσ για άμεςθ εξόφλθςθ των τιμολογίων και τθσ
πρακτόρευςθσ27 ι τθσ ενεχυρίαςθσ απαιτιςεων αλλά και τθσ υπερανάλθψθσ28.
Τα εταιρικά ομόλογα ζχουν τθ μορφι μιασ γραπτισ ςυμφωνίασ όπου θ
επιχείρθςθ αναγνωρίηει το χρζοσ τθσ. Στθ ςυμφωνία αυτι περιλαμβάνονται μεταξφ
των άλλων και λεπτομζρειεσ για το πότε κα πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι των τόκων
αλλά και με ποιουσ όρουσ και προχποκζςεισ κα πραγματοποιθκεί θ αποπλθρωμι
του αρχικοφ κεφαλαίου.

Τα εταιρικά ομόλογα διαπραγματεφονται ςτισ

χρθματαγορζσ με παρόμοιο τρόπο με τισ μετοχζσ. Θ μορφι που ζχουν είναι είτε με

27

Ο όροσ υπερανάλθψθ είναι γνωςτόσ ςτουσ περιςςότερουσ με τον αγγλικό όρο factoring.
Ο όροσ υπερανάλθψθ είναι γνωςτόσ ςτουσ περιςςότερουσ με τον αγγλικό όρο και δεν είναι άλλοσ
από το γνωςτό μασ overdraft.
28
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τθν παροχι εγγυιςεων είτε χωρίσ εγγυιςεισ, όπωσ επίςθσ και μπορεί να ζχουν είτε
οριςμζνθ διάρκεια αποπλθρωμισ, οπότε ονομάηονται εξαγοράςιμα, είτε αόριςτθ.
Για τα ομόλογα που φζρουν εγγυιςεισ γίνεται, ςυνικωσ, κάποια
προςθμείωςθ ςε κάποιο ακίνθτο, είτε αυτό είναι κτίριο είτε είναι οικόπεδο, για
ςυγκεκριμζνθ οικονομικι αξία, ενϊ υπάρχει θ δυνατότθτα να υποκθκευτοφν όλα τα
ακίνθτα τθσ επιχείρθςθσ ςε περίπτωςθ που θ αξία αυτι ζχει διακυμάνςεισ. Στθν
περίπτωςθ που υπάρχει αδυναμία πλθρωμϊν, τότε οι κάτοχοι των ομολόγων αυτϊν
μποροφν να ορίςουν κάποιον ςφνδικο προκειμζνου να διαχειριςτεί τα ακίνθτα
μζχρι να καταβλθκοφν οι τόκοι ι, εναλλακτικά, μπορεί να κινθκεί θ διαδικαςία
εκποίθςθσ των ακινιτων προκειμζνου να αποπλθρωκεί το αρχικό κεφάλαιο.
Πςον αφορά τθ διάρκεια, παρατθροφμε ότι τα ομόλογα που ζχουν αόριςτθ
διάρκεια δεν ζχουν ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία αποπλθρωμισ του αρχικοφ
κεφαλαίου ςε κάποια ςτιγμι ςτο μζλλον αλλά υπάρχει πρόβλεψθ για τθν καταβολι
των τόκων ςτθν αιωνιότθτα.

Αντίκετα, όταν ζχουν ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία

αποπλθρωμισ του αρχικοφ κεφαλαίου, τότε ορίηεται ποια κα είναι θ θμερομθνία
αυτι.

Στθν περίπτωςθ αυτι, όμωσ, τα ομόλογα αυτά δεν αποφζρουν ςτουσ

κατόχουσ τουσ κάποιο ετιςιο ποςό τόκων παρά μόνο θ αγορά τουσ γίνεται ςε τιμι
χαμθλότερθ από τθν ονομαςτικι τουσ αξία.
Θ χρθματοδότθςθ με δανειςμό, και ιδιαίτερα με τθ μορφι των εταιρικϊν
ομολόγων, ζχει για τουσ επενδυτζσ χαμθλότερο επίπεδο κινδφνου επειδι ζχει
ςυγκεκριμζνθ περίοδο ωρίμανςθσ και ο κάτοχόσ τουσ προθγείται τόςο ςτθν
πλθρωμι των τόκων όςο και ςτθν περίπτωςθ τθσ εκκακάριςθσ τθσ επιχείρθςθσ.
Επιπλζον, αποφζρουν ςτακερό ειςόδθμα κάκε χρόνο ςτουσ επενδυτζσ ανεξάρτθτα
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από τα κζρδθ τθσ επιχείρθςθσ. Βζβαια, εκεί που μειονεκτοφν τα ομόλογα αυτά
είναι ότι οι κάτοχοί τουσ δεν ζχουν δικαίωμα ψιφου.
Από τθν πλευρά τθσ επιχείρθςθσ, τα πλεονεκτιματα που ζχει ο δανειςμόσ
είναι ότι είναι πιο φκθνόσ λόγω του μειωμζνου κινδφνου που ζχει για τουσ
επενδυτζσ.

Οι επενδυτζσ είναι διατεκειμζνοι να αποδεχκοφν ζνα πιο χαμθλό

ποςοςτό απόδοςθσ από τουσ μετόχουσ λόγω του μικρότερου κινδφνου που
αναλαμβάνουν. Επιπλζον, οι τόκοι που καταβάλλονται από τθν επιχείρθςθ ςτουσ
κατόχουσ των ομολόγων αποτελοφν ζνα ζξοδο που εκπίπτει από τα φορολογθτζα
κζρδθ τθσ.

Επιπρόςκετα, το κόςτοσ του δανειςμοφ μζςω των ομολόγων

περιορίηεται ςτθν κακοριςμζνθ καταβολι των τόκων ενϊ, παράλλθλα, δεν υπάρχει
ο κίνδυνοσ τθσ μεταβολισ των ποςοςτϊν των εταίρων επάνω ςτθν περιουςία τθσ
επιχείρθςθσ. Αντίκετα, τα μειονεκτιματα που ζχει αυτι θ μορφι δανειςμοφ είναι
ότι οι τόκοι των ομολόγων πρζπει να καταβλθκοφν ανεξάρτθτα από το εάν θ
επιχείρθςθ παρουςιάηει κζρδθ ςε αντίκεςθ με τα μερίςματα που μπορεί να
πλθρωκοφν όταν θ επιχείρθςθ παρουςιάηει ικανοποιθτικά κζρδθ και να μθν
πλθρωκοφν όταν εμφανίηει ηθμίεσ ι μειωμζνα κζρδθ. Ππωσ είπαμε και παραπάνω
αν οι τόκοι των ομολόγων δεν καταβλθκοφν οι κάτοχοι τουσ ζχουν τθ δυνατότθτα
να καλζςουν ςφνδικο.

Βζβαια, οι μζτοχοι πρζπει να κατανοιςουν ότι μια

επιχείρθςθ με αυξθμζνο επίπεδο μόχλευςθσ δεν είναι ςε κζςθ να ανταπεξζλκει
ταυτόχρονα ςτθν πλθρωμι όλων των τόκων και τθν καταβολι μεριςμάτων
αυξάνοντασ παράλλθλα και το ποςοςτό απόδοςθσ που αυτοί προςδοκοφν από τθν
επιχείρθςθ για να αντιςτακμίςει τθν αφξθςθ του επιπζδου του κινδφνου που
αναλαμβάνουν. Αυτό μπορεί να αποτελζςει τροχοπζδθ ςτο ποςό του δανειςμοφ
που μπορεί να λάβει θ εν λόγω επιχείρθςθ.
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Ραράλλθλα, όταν υπάρχουν

κακοριςμζνεσ θμερομθνίεσ ωρίμανςθσ, θ επιχείρθςθ πρζπει να κάνει τισ ςχετικζσ
προβλζψεισ για τθν αποπλθρωμι των χρεϊν τθσ, ενϊ όταν υπάρχει μια περίοδοσ
που το γενικό επίπεδο των επιτοκίων ζχει πτωτικι πορεία τότε ο μακροχρόνιοσ
δανειςμόσ με ςτακερό επιτόκιο μπορεί να αποδειχτεί επαχκισ για τθν επιχείρθςθ.
Τζλοσ, πρζπει να αναφζρουμε ότι υπάρχουν και ομόλογα που εκδίδονται με
ςυγκεκριμζνθ ονομαςτικι αξία αλλά θ διάκεςι τουσ ςτισ χρθματαγορζσ γίνεται ςε
τιμι χαμθλότερθ από τθν αναγραφόμενθ ονομαςτικι αξία και το επιτόκιο που
προςφζρουν είναι χαμθλότερο από το τρζχον επιτόκιο τθσ αγοράσ29.

Αυτό

ςυμβαίνει κυρίωσ γιατί ςτο μεταξφ ζχουν αυξθκεί τα επιτόκια τθσ αγοράσ ι εξαιτίασ
πλθροφοριϊν που διακζτουν οι επενδυτζσ ότι θ εν λόγω επιχείρθςθ ζχει
οικονομικζσ δυςκολίεσ είτε ςτθν πλθρωμι των τόκων είτε ςτθν αποπλθρωμι του
αρχικοφ κεφαλαίου οπότε δεν είναι διατεκειμζνοι να πλθρϊςουν ολόκλθρθ τθν
ονομαςτικι του αξία. Αυτά το ομόλογα δεν ζχουν καμία απολφτωσ ςχζςθ με αυτά
που αναφζρκθκαν παραπάνω όπου εκδίδονται με ςυγκεκριμζνθ ονομαςτικι αξία,
πωλοφνται ςε χαμθλότερθ τιμι και ςυςςωρεφουν τόκουσ μζχρι τθν θμερομθνία τθσ
ωρίμανςθσ τουσ. Ραράλλθλα, μπορεί να ςυναντιςουμε και ομόλογα που δεν
αποδίδουν κακόλου τόκο ςε όλθ τθ διάρκειά τουσ μζχρι τθ ςτιγμι τθσ ωρίμανςισ
τουσ αλλά τθ χρονικι περίοδο τθσ ωρίμανςθσ γίνονται ταυτόχρονα θ καταβολι των
τόκων και του αρχικοφ κεφαλαίου30.

Βζβαια, τα ομόλογα αυτοφ του τφπου

υπόκεινται ςε ςθμαντικζσ διακυμάνςεισ τθσ αξίασ τουσ και θ απόδοςθ που
αναμζνουν οι κάτοχοί τουσ δεν είναι άλλο παρά θ υψθλι αξία εξαγοράσ τουσ ςτθ
λιξθ. Από τθν πλευρά τθσ επιχείρθςθσ παρατθροφμε ότι υπάρχει πολφ κετικι
αντιμετϊπιςθ εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ ζκδοςισ τουσ
29
30

Αυτοφ του είδουσ τα ομόλογα είναι γνωςτά ςαν Deep Discounted Bonds.
Τα ςυναντοφμε ςτθ διεκνι βιβλιογραφία με τθν ονομαςία Zero Coupon Bonds.
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απαιτείται ζνα πολφ μικρό ποςό αλλά και επειδι θ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ
ονομαςτικισ και τθσ πραγματικισ αξίασ των ομολόγων υπόκειται ςε ετιςια
απόςβεςθ και εκπίπτει από τα φορολογθτζα κζρδθ τθσ επιχείρθςθσ. Από τθν άλλθ
πλευρά, οι επενδυτζσ το προτιμοφν αφενόσ γιατί ζχει πολφ λίγεσ πικανότθτεσ να
εξοφλθκεί πρόωρα γιατί αυτό δε κα ςυνζφερε τθν επιχείρθςθ και αφετζρου επειδι
παρόλο που, όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω, οι φορολογικζσ αρχζσ αναγνωρίηουν
τθν απόςβεςθ ςε ετιςια βάςθ για φορολογικοφσ λόγουσ, ο φόροσ που αναλογεί
ςτθν απόδοςθ που κα ζχουν οι επενδυτζσ είναι πλθρωτζοσ μόνο όταν
πραγματοποιθκεί θ εξαγορά των ομολόγων.
Αναφορικά με τισ μορφζσ του μεςοπρόκεςμου και βραχυπρόκεςμου
δανειςμοφ παρατθροφμε ότι και οι δφο αυτζσ μορφζσ είναι για να αντιμετωπιςτοφν,
κατά κφριο λόγο, μόνο κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ τρζχουςεσ χρθματοδοτικζσ ανάγκεσ
που δεν αναμζνεται να ςυνεχιςτοφν επ’ αόριςτο. Ζτςι, αν μια επιχείρθςθ δεν ζχει
μόνιμεσ οικονομικζσ δυςχζρειεσ τότε θ χρθματοδότθςθ για το διάςτθμα μεταξφ των
χρθματικϊν εκροϊν και ειςροϊν κα είναι απαραίτθτο για ςυγκεκριμζνο μόνο
διάςτθμα. Αυτό ςθμαίνει ότι μια ενδεχόμενθ αφξθςθ του όγκου των πωλιςεων
ίςωσ απαιτιςει κάποιουσ επιπλζον χρθματικοφσ πόρουσ προκειμζνου να
χρθματοδοτθκεί το κεφάλαιο κίνθςθσ τθσ επιχείρθςθσ μζχρισ ότου να μπορζςει θ
αφξθςθ αυτι να είναι ςε κζςθ να αυτοχρθματοδοτιςει το ταμείο τθσ επιχείρθςθσ
ϊςτε αυτό να βρίςκεται πάντα ςτο επικυμθτό επίπεδο. Το ίδιο μπορεί να ςυμβεί
και ςε μια περίοδο χαμθλισ δραςτθριότθτασ όπου μπορεί θ επιχείρθςθ να
αναηθτιςει βραχυχρόνια κεφάλαια προκειμζνου να καλφψει τα πάγια ζξοδά τθσ. Οι
ςθμαντικότεροι παράγοντεσ που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ όταν ζχουμε να
επιλζξουμε ποιεσ μορφζσ μεςοπρόκεςμου και βραχυπρόκεςμου δανειςμοφ είναι
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διακζςιμεσ είναι, αρχικά, ο λόγοσ για τον οποίο χρειάηονται οι ςυγκεκριμζνοι πόροι
και ςτθ ςυνζχεια για πόςο διάςτθμα κα είναι απαραίτθτοι.
Μια μορφι εξωτερικοφ δανειςμοφ που μπορεί να προςφζρει ςτθν επιχείρθςθ
τόςο μακροπρόκεςμα όςο και βραχυπρόκεςμα κεφάλαια είναι ο τραπεηικόσ
δανειςμόσ. Θ κυριότερθ μορφι βραχυπρόκεςμου τραπεηικοφ δανειςμοφ είναι θ
υπερανάλθψθ, ενϊ ςε μακροχρόνιο ορίηοντα είναι τα ςυμβατικά τραπεηικά δάνεια.
Ο δανειςμόσ με τθ μορφι τθσ υπερανάλθψθσ είναι ςτθν ουςία το δικαίωμα που
παρζχουν οι τράπεηεσ ςτισ επιχειριςεισ να εκδίδουν επιταγζσ για τθν
πραγματοποίθςθ των ςυναλλαγϊν τουσ ενϊ δεν ζχουν το απαιτοφμενο ποςό ςτον
λογαριαςμό τουσ προκειμζνου να τισ καλφψουν και αναλαμβάνουν οι τράπεηεσ να
τουσ προςφζρουν τθν αντίςτοιχθ κάλυψθ χρεϊνοντασ τισ επιχειριςεισ με τουσ
αντίςτοιχουσ τόκουσ ςφμφωνα με το ποςό που εκκρεμεί. Εδϊ πρζπει να τονίςουμε
ότι θ κάκε τράπεηα κζτει κάποιο ανϊτατο όριο ςτο ποςό ςυναλλαγϊν που κα
πραγματοποιθκοφν με αυτι τθ μορφι, το οποίο εξαρτάται από τθν φερεγγυότθτα
τθσ κάκε επιχείρθςθσ. Από το ποςό που είναι διακζςιμο ςε μια επιχείρθςθ μπορεί
να χρθςιμοποιείται κάκε φορά αυτό μόνο που κρίνεται αναγκαίο, ενϊ θ τράπεηα
ζχει το δικαίωμα να απαιτιςει τθν εξόφλθςθ ολόκλθρου του ποςοφ ανά πάςα
ςτιγμι. Τα πλεονεκτιματα που εμφανίηει θ χρθςιμοποίθςθ αυτισ τθσ μορφισ
δανειςμοφ ζγκειται ότι είναι ευζλικτθ και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνον όςο
χρειάηεται και ότι ζχει ςυγκριτικά χαμθλότερο κόςτοσ. Αντίκετα, τα μειονεκτιματά
τθσ είναι ότι πρόκειται για μια μορφι χρθματοδότθςθσ που είναι εξοφλθτζα τθ
ςτιγμι που κα ηθτθκεί, το κόςτοσ του καταβαλλόμενου τόκου διαφζρει ςε ςχζςθ με
τα βαςικά επιτόκια και, τζλοσ, θ τράπεηα απαιτεί κάποιεσ εξαςφαλίςεισ
προκειμζνου να προβεί ςε αυτιν τθν χοριγθςθ. Τα δάνεια, από τθν άλλθ πλευρά,
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είναι θ κυριότερθ μορφι μακροπρόκεςμου τραπεηικοφ δανειςμοφ. Ρρόκειται για
επίςθμεσ ζγγραφεσ ςυμφωνίεσ ανάμεςα ςτθν τράπεηα και ςτθν δανειηόμενθ
επιχείρθςθ, βάςει των οποίων οι τράπεηα προβαίνει ςτον δανειςμό ενόσ
ςυγκεκριμζνου ποςοφ για ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. Στθν περίπτωςθ
των δανείων ο τόκοσ καταβάλλεται περιοδικά για το ςυνολικό ποςό του δανείου
κακ’ όλθ τθν προςυμφωνθμζνθ διάρκειά του. Τα δάνεια τείνουν να είναι μια πιο
ακριβι μορφι δανειςμοφ ςε ςχζςθ με τθν υπερανάλθψθ ενϊ ταυτόχρονα
ςτεροφνται ευελιξίασ.

Βζβαια, αυτό αντιςτακμίηεται από το γεγονόσ ότι δεν

εμπεριζχουν τον κίνδυνο να καταςτοφν απαιτθτά πριν από τθν προςυμφωνθμζνθ
θμερομθνία αποπλθρωμισ, ενϊ οι προχποκζςεισ χοριγθςισ τουσ είναι παρόμοιεσ
με τθν υπερανάλθψθ.
Ππωσ ιδθ αναφζραμε παραπάνω, μία από τισ κυριότερεσ μορφζσ
μεςοπρόκεςμου δανειςμοφ είναι οι χρθματοδοτικζσ και οι λειτουργικζσ μιςκϊςεισ.
Οι μιςκϊςεισ ζχουν γίνει πολφ δθμοφιλείσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ τα τελευταία
χρόνια και χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ για τθν απόκτθςθ παντόσ είδουσ οχθμάτων,
εξοπλιςμοφ γραφείων και παντόσ είδουσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ. Οι μιςκϊςεισ
αποτελοφν ζναν τρόπο χρθματοδότθςθσ κεφαλαιουχικοφ εξοπλιςμοφ και ζχουν ςαν
βαςικι αρχι το γεγονόσ ότι θ χρθςιμοποίθςθ ενόσ παγίου περιουςιακοφ ςτοιχείου
είναι ςαφϊσ πιο ςθμαντικι από τθν κατοχι του. Θ διάρκεια των μιςκϊςεων αυτϊν
κυμαίνεται από ζνα ωσ δζκα χρόνια. Αυτό που πρζπει να γίνει κατανοθτό εδϊ είναι
ότι οι μιςκϊςεισ αυτζσ δεν πρζπει να ςυγχζονται με τα ςυμβατικά ενοίκια και
ενοικιάςεισ που υπάρχουν μεταξφ των ιδιωτϊν.

Στισ μιςκϊςεισ που μασ

απαςχολοφν, οι επιχειριςεισ που κζλουν να αποκτιςουν τα κεφαλαιουχικά αγακά
βρίςκουν μόνεσ τουσ τον προμθκευτι που επικυμοφν και απευκφνονται ςτουσ
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χρθματοδοτικοφσ οίκουσ οι οποίοι με τθ ςειρά τουσ αγοράηουν τον εξοπλιςμό που
τουσ υποδεικνφεται και τον εκμιςκϊνουν ςτθν ενδιαφερόμενθ επιχείρθςθ.

Οι

μιςκϊςεισ αυτζσ διακρίνονται ςε δφο κφριεσ κατθγορίεσ, ςτισ λειτουργικζσ και ςτισ
χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ.
Θ διαφοροποίθςθ των μιςκϊςεων ςε λειτουργικζσ και χρθματοδοτικζσ
ζγκειται ςε οριςμζνα χαρακτθριςτικά που ζχει θ κάκε μια κατθγορία. Ζτςι, ςτισ
χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ ζχουμε μια μίςκωςθ που ζχει διάρκεια ίςθ με τθν
ωφζλιμθ ηωι του κεφαλαιουχικοφ αγακοφ, ο εκμιςκωτισ δεν κάνει κανενόσ είδουσ
ςυναλλαγι με αυτό το περιουςιακό ςτοιχείο και δεν επιβαρφνεται οφτε με τισ
ηθμίεσ που μπορεί να πάκει αυτό αλλά οφτε απολαμβάνει και με τα οφζλθ που
μπορεί να αποδϊςει. Επιπλζον, θ ςυμφωνία που ζχει ςυναφκεί δε μπορεί να
ακυρωκεί ενϊ ο μιςκωτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να καταβάλει όλα τα
μιςκϊματα. Εν κατακλείδι, θ ουςία τθσ ςυναλλαγισ αυτισ είναι θ αγορά ενόσ
περιουςιακοφ ςτοιχείου από τον μιςκωτι που πραγματοποιείται με τθ χοριγθςθ
ενόσ δανείου από τον εκμιςκωτι.
Θ ςυμφωνία τθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ χωρίηεται ςε δφο περιόδουσ, ςτθν
κφρια και ςτθν δευτερεφουςα. Θ κφρια είναι από ζνα ωσ επτά χρόνια, αν και μπορεί
να ζχουμε μεγαλφτερθ ςυνολικι διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, και είναι θ περίοδοσ μζςα
ςτθν οποία ο εκμιςκωτισ προςδοκεί να αποςβζςει τθν αξία του κεφαλαιουχικοφ
εξοπλιςμοφ ενϊ ο μιςκωτισ είναι υποχρεωμζνοσ να καταβάλει τα μιςκϊματα κακ’
όλθ τθσ διάρκεια τθσ περιόδου αυτισ. Θ δευτερεφουςα περίοδοσ είναι και αυτι τθσ
ίδιασ διάρκειασ ενϊ τα μιςκϊματα που καταβάλλονται είναι πολφ μικρά και θ
μίςκωςθ μπορεί να τερματιςτεί οποιαδιποτε ςτιγμι χωρίσ καμία περαιτζρω
πλθρωμι. Στθν περίπτωςθ που τερματιςτεί θ μίςκωςθ, ο μιςκωτισ μπορεί να
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ηθτιςει από τον εκμιςκωτι, τον χρθματοδοτικό οίκο, να πουλιςει το αντικείμενο
τθσ μίςκωςθσ ςε κάποιον τρίτο και προβλζπεται, ςυνικωσ, μζςα ςτθ ςυμφωνία
αυτι ο μιςκωτισ να λάβει το μεγαλφτερο μζροσ των εςόδων από τθν πϊλθςθ που
κα πραγματοποιθκεί. Εδϊ πρζπει να τονίςουμε ότι ςτθν χρθματοδοτικι μίςκωςθ ο
μιςκωτισ είναι υπεφκυνοσ για τθν ςυντιρθςθ, τθν αςφάλιςθ και τα λειτουργικά
κόςτθ και ςτισ δφο περιόδουσ τθσ μίςκωςθσ αλλά απολαμβάνει και τα οφζλθ από
τυχόν εγγυιςεισ που το ςυνοδεφουν.
Αντίκετα, ςτθν λειτουργικι μίςκωςθ ζχουμε διάρκεια μίςκωςθσ θ οποία είναι
μικρότερθ από τθν ωφζλιμθ ηωι του περιουςιακοφ ςτοιχείου όπου ο εκμιςκωτισ
βαςίηεται είτε ςτθν πραγματοποίθςθ νζασ μίςκωςθσ από τον μιςκωτι είτε ςτθν
πϊλθςθ του περιουςιακοφ ςτοιχείου αυτοφ προκειμζνου να καλφψει το ποςό τθσ
δαπάνθσ που ζχει πραγματοποιιςει και να αποκομίςει κάποιο κζρδοσ.

Στθν

περίπτωςθ τθσ λειτουργικισ μίςκωςθσ ο εκμιςκωτισ μπορεί να πραγματοποιιςει
οποιαδιποτε ςυναλλαγι με το περιουςιακό ςτοιχείο αυτό ενϊ ταυτόχρονα είναι
υπεφκυνοσ τόςο για τισ τυχόν επιςκευζσ που κα χρειαςτεί όςο και για τθν
ςυντιρθςι του. Επιπλζον, θ μίςκωςθ αυτι είναι δυνατό να ακυρωκεί με μια
προθγοφμενθ προειδοποίθςθ ενϊ το αντικείμενο τθσ ςυναλλαγισ αυτισ δεν είναι
παρά μόνο μια βραχυπρόκεςμθ ενοικίαςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου.
Τζλοσ, μια άλλθ μορφι ζμμεςθσ και ταυτόχρονα βραχυπρόκεςμθσ
χρθματοδότθςθσ είναι θ πίςτωςθ. Θ πίςτωςθ ζχει δφο κατθγορίεσ, τθν πίςτωςθ
που λαμβάνει θ επιχείρθςθ από τουσ προμθκευτζσ τθσ όταν αγοράηει εμπορεφματα
ι πρϊτεσ φλεσ και τθν πίςτωςθ που χορθγεί ςτουσ πελάτεσ τθσ όταν πουλά τα
προϊόντα τθσ.

Μζςα από τθν πίςτωςθ θ επιχείρθςθ μπορεί να βρει

χρθματοδοτικοφσ εφκολα και με ςχετικά χαμθλότερο κόςτοσ ςυγκριτικά με τισ
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τράπεηεσ. Θ χρθματοδότθςθ που λαμβάνεται από τθν παροχι πίςτωςθσ προσ τουσ
πελάτεσ τθσ επιχείρθςθσ μπορεί να γίνει είτε με τθν πρακτόρευςθ των απαιτιςεων
ςε μια επιχείρθςθ πρακτορείασ είτε με τθν παροχι εκπτϊςεων επί του ποςοφ των
τιμολογίων προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί μια γριγορθ χρονικά εξόφλθςθ τθσ
οφειλισ.
Στθν περίπτωςθ τθσ πρακτόρευςθσ των απαιτιςεων θ επιχείρθςθ καταφεφγει
ςε μια επιχείρθςθ πρακτορείασ προκειμζνου να τθσ ανακζςει τθν είςπραξθ των
απαιτιςεων που ζχει από τουσ πελάτεσ τθσ. Θ επιχείρθςθ πρακτορείασ είναι μια
μορφι χρθματοπιςτωτικοφ οργανιςμοφ που επιτρζπει ςτισ επιχειριςεισ να
ρευςτοποιοφν γρθγορότερα τισ απαιτιςεισ που ζχουν ζναντι πελατϊν.

Τα

βαςικότερα ςτοιχεία που ζχει θ πρακτόρευςθ απαιτιςεων είναι ότι παρζχει
βραχυπρόκεςμθ χρθματοδότθςθ ςτισ επιχειριςεισ με βάςθ τθν αξία των
ανείςπρακτων οφειλϊν που ζχουν, προςφζροντασ παράλλθλα μια προςταςία
ζναντι του πιςτωτικοφ κινδφνου, τον οποίο αναλαμβάνει θ ίδια θ επιχείρθςθ
πρακτορείασ, που ςυναντάται ςτισ ςυναλλαγζσ με πίςτωςθ και προβαίνοντασ ςτθν
διαχείριςθ του κακολικοφ των αγορϊν του οποίου αναλαμβάνει τθν πλιρθ ευκφνθ.
Αυτι θ μορφι χρθματοδότθςθσ προςφζρεται για επιχειριςεισ μικροφ και μεςαίου
μεγζκουσ αλλά και για επιχειριςεισ που αναπτφςςονται με πολφ γριγορουσ
ρυκμοφσ.

Τα πλεονεκτιματα τθσ πρακτορείασ των απαιτιςεων είναι ότι θ

επιχείρθςθ που τθν χρθςιμοποιεί βελτιϊνει αιςκθτά τισ χρθματικζσ ροζσ τθσ αφοφ
λαμβάνει άμεςα το 80% του ποςοφ των ανείςπρακτων οφειλϊν που ζχει ενϊ
απαλλάςςεται από τα διαχειριςτικά ζξοδα τιρθςθσ και παρακολοφκθςθσ των
λογαριαςμϊν των πελατϊν από τθ ςτιγμι που τα αναλαμβάνει θ επιχείρθςθ
πρακτορείασ. Επιπλζον, θ επιχείρθςθ επωφελείται από το ςφςτθμα αξιολόγθςθσ
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πελατϊν τθσ επιχείρθςθσ πρακτορείασ αλλά και αποφεφγει τον κίνδυνο των
επιςφαλειϊν. Αντίκετα, τα βαςικότερο πρόβλθμα που ανακφπτει είναι ότι υπάρχει
το ενδεχόμενο να διαταραχκοφν οι ςχζςεισ τθσ επιχείρθςθσ με τουσ πελάτεσ τθσ
από τθν παρζμβαςθ τθσ επιχείρθςθσ πρακτορείασ και να κινδυνεφςουν να
διαλυκοφν μακροχρόνιεσ εμπορικζσ ςυμφωνίεσ.

Το αμζςωσ επόμενο αρνθτικό

ςτοιχείο που παρατθρείται είναι ότι θ χρθςιμοποίθςθ μιασ επιχείρθςθσ
πρακτορείασ μπορεί να λειτουργιςει ςαν ζνα ςιμα κινδφνου προσ τουσ πιςτωτζσ
τθσ επιχείρθςθσ το οποίο μπορεί να δθμιουργιςει τθν αίςκθςθ ότι υπάρχει
πρόβλθμα ρευςτότθτασ και αυτό με τθ ςειρά του να οδθγιςει ςε ςενάρια ςχετικά
με τθν βιωςιμότθτά τθσ.
Σχετικά με τθν μζκοδο παροχισ εκπτϊςεων επί του ποςοφ των τιμολογίων
προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί μια γριγορθ χρονικά εξόφλθςθ τθσ οφειλισ,
παρατθροφμε ότι θ επιχείρθςθ κρατά τον ζλεγχο των πελατϊν τθσ και διαςφαλίηει
τθν εμπιςτευτικότθτα ςτισ ςυναλλαγζσ τθσ με αυτοφσ. Θ μζκοδοσ αυτι εξαςφαλίηει
ςτθν επιχείρθςθ χρθματοδότθςθ με ςχετικά χαμθλό κόςτοσ και ταυτόχρονα
βελτιϊνει τουσ χρθματοοικονομικοφσ δείκτεσ τθσ επιχείρθςθσ.
Σφμφωνα με τθ μζκοδο αυτι, οι επιχειριςεισ παρζχουν μια μικρι ποςοςτιαία
ζκπτωςθ ςτουσ πελάτεσ τουσ προκειμζνου αυτοί να εξοφλιςουν τισ οφειλζσ τουσ
πιο ςφντομα από ότι αναμζνεται ςφμφωνα με τθν περίοδο χάριτοσ που, ςυνικωσ,
τουσ παρζχεται. Αυτό γίνεται για να μθν αναγκαςτοφν οι επιχειριςεισ να ειςζλκουν
ςτθ διαδικαςία αναηιτθςθσ χρθματοδότθςθσ μζςω δανειςμοφ θ οποία αναμζνεται
να ζχει ςαφϊσ πιο αυξθμζνο κόςτοσ και να επιβαρφνει με τον τρόπο αυτό το δείκτθ
χρθματοοικονομικισ μόχλευςθσ.

Είναι, ςίγουρα, προτιμότερο να μπορζςει μια

επιχείρθςθ να ειςπράξει τα χριματά τθσ ζςτω και λίγο μειωμζνα από το να
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πλθρϊςει τουσ τόκουσ για το ποςό που κα δανειςτεί. Αυτό εξάλλου κα ζχει και
κετικι επίπτωςθ ςτουσ χρθματοοικονομικοφσ τθσ δείκτεσ, μιασ και κα καταφζρει να
βελτιϊςει τον λειτουργικό κφκλο μετρθτϊν και να μειϊςει τθν περίοδο είςπραξθσ
των απαιτιςεων.

7.6 ΤΓΚΡΙΗ ΠΗΓΩΝ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ
Ραρατθροφμε ότι μεταξφ των δφο πθγϊν χρθματοδότθςθσ που αναφζραμε
παραπάνω, δθλαδι τθσ χρθματοδότθςθσ με ίδια κεφάλαια και αυτισ μζςω
δανειςμοφ,

υπάρχουν

κάποια

χρθματοδότθςθσ να υπερτερεί.

ςτοιχεία

που

κάνουν

τθ

δεφτερθ

πθγι

Θ χρθματοδότθςθ μζςω δανειςμοφ ζχει τρία

ςθμαντικά πλεονεκτιματα ζναντι τθσ χρθματοδότθςθσ μζςω ιδίων κεφαλαίων,
είναι πιο οικονομικι, ζχει μεγαλφτερθ ευελιξία και ο ζλεγχοσ τθσ επιχείρθςθσ
παραμζνει ςτουσ υφιςτάμενουσ μετόχουσ τθσ.
Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ο δανειςμόσ αποδεικνφεται πιο οικονομικι
λφςθ από τθν ζκδοςθ νζων μετοχϊν ειδικότερα αν το δοφμε από τθν οπτικι του
κόςτουσ μετά φόρων.

Αυτό εξθγείται αφενόσ γιατί ζχει χαμθλότερο επίπεδο

αναλαμβανόμενου κινδφνου, οπότε ζχει και χαμθλότερθ απόδοςθ, και αφετζρου τα
ζξοδα των τόκων που καταβάλει θ επιχείρθςθ εκπίπτουν από τθ φορολογία τθσ.
Επιπλζον, ο δανειςμόσ ζχει μεγαλφτερθ ευελιξία μιασ και μπορεί μια
επιχείρθςθ να δανειςτεί, να αποπλθρϊςει το χρζοσ τθσ και να δανειςτεί εκ νζου
διάφορα ποςά ςε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι.

Τα περιςςότερα δανειςτικά

ςυμβόλαια προβλζπουν για δανειςμό με ςυγκεκριμζνα χρονικά όρια που μπορεί να
είναι ςφμφωνα με τισ επιταγζσ του δανειολιπτθ αλλά και για τουσ όρουσ
αποπλθρωμισ ςε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι με ι χωρίσ ποινι προεξόφλθςθσ.
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Τζλοσ, για τθ χρθματοδότθςθ μζςω δανειςμοφ ςυνομολογείται ζνα ξεκάκαρο
ςυμβόλαιο ανάμεςα ςτο δανειςτι και τον δανειηόμενο από όπου πθγάηουν
δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ και για τισ δφο πλευρζσ.

Στθν περίπτωςθ τθσ

χρθματοδότθςθσ με ίδια κεφάλαια, όμωσ, βλζπουμε ότι αυτά ζχουν επιπρόςκετα
και δικαιϊματα επάνω ςτθν ιδιοκτθςία τθσ επιχείρθςθσ όπωσ είναι για παράδειγμα
ο διοριςμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν και θ πρόςλθψθ οικονομικϊν ελεγκτϊν, οπότε
γίνεται αντιλθπτό ότι χάνεται ζνα μζροσ του ελζγχου τθσ επιχείρθςθσ.
Βζβαια, τίποτα δεν μπορεί να ζχει μόνο κετικά ςτοιχεία. Ζτςι, παρατθροφμε
ότι και ο δανειςμόσ ζχει και αυτόσ τουσ δικοφσ του κινδφνουσ. Ζνασ από αυτοφσ
είναι ότι υπάρχει θ υποχρζωςθ τθσ αποπλθρωμισ του δανειηόμενου ποςοφ ςε
αντίκεςθ με τα ίδια κεφάλαια που είναι μια μόνιμθ πθγι χρθματοδότθςθσ μιασ και
πρόκειται να μασ ηθτθκεί να τα επιςτρζψουμε, οπότε ςτθν περίπτωςθ που θ
επιχείρθςθ δεν είναι ςε κζςθ να αποπλθρϊςει τθν οφειλι τθσ όταν αυτι κακίςταται
πλθρωτζα, τότε χρεοκοπεί. Γενικά, ο δανειςμόσ ζχει τον κίνδυνο τθσ αδυναμίασ
αποπλθρωμισ του δανειηομζνου κεφαλαίου ο οποίοσ μάλιςτα αυξάνεται ανάλογα
με το ποςό του χρζουσ που αναλαμβάνεται. Πταν ο επιπλζον κίνδυνοσ δεν είναι
αποδεκτόσ οφτε από τθν επιχείρθςθ αλλά οφτε και από τουσ δανειςτζσ ςθμαίνει ότι
θ επιχείρθςθ ζχει φτάςει ςτο μζγιςτο επίπεδο δανειςμοφ.
Βζβαια, εκτόσ από το αρχικό ποςό του δανειςμοφ που πρζπει να καταβλθκεί
ςτθν θμερομθνία τθσ λιξθσ του, ζχουμε και τισ αντίςτοιχεσ πλθρωμζσ των τόκων
που πρζπει να πραγματοποιθκοφν ςε τακτά χρονικά διαςτιματα κακ’ όλθ τθ
διάρκεια τθσ περιόδου που υπάρχει ο δανειςμόσ αυτόσ.

Οι τόκοι αυτοί

αντιςτοιχοφν ςε ζνα ςθμαντικό ποςοςτό των κερδϊν τθσ επιχείρθςθσ, όπου μπορεί
να φτάςουν ακόμα και ςε ςθμείο να εξαντλιςουν ολόκλθρο το ποςό των κερδϊν
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και να οδθγθκεί θ επιχείρθςθ ςε ςθμείο που να εμφανίςει ηθμίεσ ςτα
αποτελζςματά τθσ. Ιδιαίτερα όταν το μεγαλφτερο μζροσ του δανειςμοφ είναι ςε
βραχυπρόκεςμα κεφάλαια, όπου τα επιτόκια μπορεί να υπόκεινται ςε αρκετζσ
διακυμάνςεισ ανάλογα με τισ αγοραίεσ τιμζσ, τότε ελλοχεφει ο κίνδυνοσ να κλθκεί θ
επιχείρθςθ να καταβάλει μεγαλφτερα επιτόκια από ότι είχε αρχικά προχπολογιςτεί.
Επιπλζον, πρζπει να αναφζρουμε ότι ο κίνδυνοσ που είναι ςυνδεδεμζνοσ με
τουσ τόκουσ που πρζπει να καταβλθκοφν μπορεί να πάρει δφο επιμζρουσ μορφζσ,
τθσ επίπτωςθσ του κόςτουσ και τθσ επίπτωςθσ τθσ μόχλευςθσ. Θ επίπτωςθ του
κόςτουσ δθμιουργείται από οριςμζνα χρθματοδοτικά ιδρφματα που είναι ςε κζςθ
να αποδεχτοφν μεγαλφτερο δανειακό κίνδυνο από αυτόν που κα αποδεχτεί μια
κοινι εμπορικι τράπεηα αλλά, αντίςτοιχα, κα απαιτιςει μεγαλφτερο επιτόκιο για
αυτό. Αυτόσ ο κίνδυνοσ κα είναι εμφανισ ςτθν δανειηόμενθ επιχείρθςθ από το
υπζρμετρο μζγεκοσ που κα ζχει ο δανειςμόσ τθσ.

Βζβαια, υπάρχει ζνα όριο

δανειςμοφ που κανζνα χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα δεν ζχει ςκοπό να ξεπεράςει όταν
πρόκειται να χρθματοδοτιςει κάποια επιχείρθςθ, το οποίο, όμωσ, μπορεί να είναι
μεγαλφτερο από αυτό που νομίηει θ εκάςτοτε δανειηόμενθ επιχείρθςθ.
Θ επίπτωςθ τθσ μόχλευςθσ, από τθν άλλθ πλευρά, ςτθρίηεται ςτθν επίδραςθ
που ζχουν οι μεταβολζσ των επιτοκίων και οι μεταβολζσ των κερδϊν προ τόκων
ςτον δείκτθ τθσ μόχλευςθσ των τόκων. Στθν περίπτωςθ αυτι αναφερόμαςτε ςτον
κακαρό τόκο, δθλαδι από τον ςυνολικό τόκο που καταβάλει θ επιχείρθςθ
αφαιροφμε τον ςυνολικό τόκο που λαμβάνει από τυχόν επενδφςεισ που ζχει. Θ
ςθμαντικότθτα που ζχει ο δείκτθσ τθσ μόχλευςθσ των τόκων είναι διττι. Αυτό
ςυμβαίνει γιατί τα επιτόκια με τα οποία δανείηονται οι επιχειριςεισ είναι κατά
κφριο λόγο κυμαινόμενα παρά ςτακερά οπότε το πραγματικό ποςό των τόκων που
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καταβάλλονται δεν μπορεί να είναι κάτω από τον ζλεγχο των δανειηομζνων
επιχειριςεων. Πςο μεγαλφτερο είναι το ποςοςτό των επιτοκίων, άρα και των
καταβαλλόμενων τόκων, τόςο πιο μεγάλοσ είναι ο κίνδυνοσ μια επιπλζον αφξθςθ
των επιτοκίων να εκμθδενίςει τα όποια κζρδθ εμφανίηει θ δανειηόμενθ επιχείρθςθ.
Αυτό οφείλεται, επίςθσ, και ςτο γεγονόσ ότι όςο ο τόκοσ είναι ανελαςτικόσ ωσ προσ
τισ μεταβολζσ των εμπορικϊν περιουςιϊν τόςο πιο μεγάλθ μεταβλθτότθτα
εμφανίηουν τα κζρδθ μετά από τόκουσ όταν αυξάνεται το ποςοςτό του επιτοκίου.
Από ςυνάγεται ότι όςο μεγαλφτερθ είναι θ μόχλευςθ των τόκων τόςο μεγαλφτερθ
είναι και θ αςτάκεια που παρουςιάηουν τα κζρδθ μετά από τόκουσ.

7.7 ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΑΙΩΝ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ
Οι επιχειριςεισ μικροφ και μεςαίου μεγζκουσ ζρχονται αντιμζτωπεσ με πολλά
και ςοβαρά προβλιματα όταν αναηθτοφν τρόπουσ και μζςα χρθματοδότθςθσ των
δραςτθριοτιτων τουσ.
Το γεγονόσ αυτό, ζχει ςαν αποτζλεςμα το ότι οι επιχειριςεισ αυτζσ δεν
μποροφν να είναι ςε κζςθ να ανταπεξζλκουν ςτισ ολοζνα αυξανόμενεσ ςυνκικεσ
τθσ αγοράσ, γεγονόσ που, μοιραία, οδθγεί ςτο να μθ μποροφν να ανταπεξζλκουν και
ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ.

Αυτό ςυμβαίνει κατά κφριο λόγο γιατί οι διάφοροι

χρθματοπιςτωτικοί οργανιςμοί δεν είναι διατεκειμζνοι να χρθματοδοτιςουν τισ
δραςτθριότθτεσ μιασ επιχείρθςθσ μικροφ ι μεςαίου μεγζκουσ διότι το μζγεκοσ των
επιχειριςεων αυτϊν κρίνεται απαγορευτικό για τα επενδυτικά τουσ ςχζδια. Ο
κφριοσ λόγοσ άρνθςθσ παροχισ χρθματοδότθςθσ είναι θ αβεβαιότθτα που υπάρχει
ςχετικά με το μζλλον μιασ επιχείρθςθσ του μεγζκουσ αυτοφ, όπου οι διάφοροι
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χρθματοπιςτωτικοί οργανιςμοί δεν μποροφν να επενδφςουν τα κεφάλαιά τουσ
χωρίσ να ζχουν κάποιεσ εξαςφαλίςεισ που οι επιχειριςεισ αυτζσ, ςυνικωσ, δεν
μποροφν να προςφζρουν.
Επιπλζον, οι επιχειριςεισ μικροφ και μεςαίου μεγζκουσ αντιμετωπίηουν
δυςκολίεσ και ςτθν χρθματοδότθςθ με ίδια κεφάλαια εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι οι
επιχειρθματίεσ που κα μποροφςαν να χρθματοδοτιςουν μια ενδεχόμενθ αφξθςθ
κεφαλαίου προτιμοφν να επενδφςουν ςε μια επιχείρθςθ ειςθγμζνθ ςε κάποιο
Χρθματιςτιριο Αξιϊν και όχι ςε μια επιχείρθςθ μθ ειςθγμζνθ.

Βζβαια, μια

επιχείρθςθ του μεγζκουσ αυτοφ προκειμζνου να κινιςει τθ διαδικαςία για τθν
ειςαγωγι τθσ ςε κάποιο Χρθματιςτιριο Αξιϊν κα πρζπει να υποβλθκεί ςε κάποια
ζξοδα, που οριςμζνεσ επιχειριςεισ δεν είναι ςε κζςθ να αντιμετωπίςουν, αλλά και
να αντιμετωπίςει οριςμζνεσ δυςκολίεσ κατά τθ διαδικαςία ειςαγωγισ που
λειτουργοφν αποκαρρυντικά για τισ περιςςότερεσ επιχειριςεισ.
Επίςθσ, το φορολογικό ςφςτθμα πολλϊν χωρϊν ευνοεί τθν αποταμίευςθ των
ιδιωτϊν, που ςε πολλζσ περιπτϊςεισ κα ιταν υποψιφιοι επενδυτζσ, ςτα μεγάλα
χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα. Τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, όμωσ, προτιμοφν να
επενδφςουν τα χριματα αυτά ςε μετοχζσ μεγάλων επιχειριςεων για το λόγο ότι
ζχουν μεγαλφτερθ εμπορικότθτα, μικρότερο επίπεδο αναλαμβανόμενου κινδφνου
και μικρότερα διοικθτικά ζξοδα. Ραρατθροφμε, δθλαδι, ότι οι εφπορεσ κοινωνικζσ
ομάδεσ από εκεί που αποτελοφςαν ζναν από τουσ κφριουσ χρθματοδότεσ31 των
μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων, ζχουν οδθγθκεί από το φορολογικό ςφςτθμα να

31

Στθ διεκνι βιβλιογραφία ςυναντάται με τον όρο Venture Capital, όπου αναφζρεται ςτισ ενϊςεισ
κεφαλαίων των μεγάλων ιδιωτϊν επενδυτϊν που βλζπουν ότι μια νζα επιχείρθςθ ζχει πολφ καλζσ
προοπτικζσ αλλά δεν μπορεί να τφχει χρθματοδότθςθσ από τα μεγάλα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα.
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διοχετεφουν τα χριματα τουσ, ζμμεςα, ςτθ χρθματοδότθςθ των μεγάλων
επιχειριςεων.
Υπάρχουν, τζλοσ, και περιπτϊςεισ όπου υπάρχει αυξθμζνθ ελκυςτικότθτα ςτισ
επενδφςεισ ςε ίδια κεφάλαια ςε μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ από κερδοςκοπικι
άποψθ. Αυτό ςυμβαίνει ιδιαίτερα ςε περιπτϊςεισ όπου υπάρχουν ενδείξεισ ότι θ
επιχείρθςθ αυτι κα κινιςει τθ διαδικαςία τθσ ειςαγωγισ τθσ ςε κάποιο
Χρθματιςτιριο Αξιϊν, κάτι που ςθμαίνει ότι κα υπάρχει θ δυνατότθτα να
πουλθκοφν οι μετοχζσ αυτζσ ςε ςθμαντικά υψθλότερθ τιμι.
Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ επεμβαίνει ςυνικωσ το Κράτοσ προκειμζνου να
διατθρθκεί ο ανταγωνιςμόσ ςτθν αγορά και να μθν αναγκαςτοφν οι μικρζσ και
μεςαίεσ επιχειριςεισ να οδθγθκοφν ςτον μαραςμό και, κατά ςυνζπεια, ςτον
αφανιςμό. Ζτςι, το Κράτοσ προςφζρει τθ βοικειά του ςτισ επιχειριςεισ αυτζσ μζςα
από διάφορεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ.

Θ βοικεια που προςφζρει το

Κράτοσ ζχει διάφορεσ μορφζσ, κυριότερεσ από αυτζσ είναι οι επιχορθγιςεισ, οι
επιδοτιςεισ, τα δάνεια αλλά και θ παροχι εγγυιςεων για τθ λιψθ δανείων.
Επίςθσ, το Κράτοσ μπορεί να βοθκιςει μζςα από τθ δθμιουργία επαγγελματικϊν
ενϊςεων όπωσ είναι τα διάφορα επιμελθτιρια ι μζςω τθσ δθμιουργίασ ενόσ
κεντρικοφ φορζα που να φζρνει ςε επαφι τισ επιχειριςεισ με όλουσ εκείνουσ τουσ
φορείσ που χρειάηονται όπωσ είναι οι εμπορικοί και οι εκπαιδευτικοί οργανιςμοί, τα
επιμελθτιρια, οι τοπικζσ αρχζσ και οι διάφορεσ υπθρεςίεσ.
Οι επιχορθγιςεισ και οι επιδοτιςεισ μπορεί να είναι ςε τοπικό επίπεδο
προκειμζνου να βοθκιςουν ςτθν ανάπτυξθ οριςμζνων περιοχϊν ενιςχφοντασ
παράλλθλα τθν τοπικι οικονομία και βοθκϊντασ οικονομικά τισ τοπικζσ
επιχειριςεισ να επεκτακοφν όπωσ επίςθσ και να δϊςουν τα απαραίτθτα κίνθτρα ςε
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επιχειριςεισ που εδρεφουν ςε άλλεσ περιοχζσ να μετακομίςουν και να
εγκαταςτακοφν ςτθν περιοχι αυτι. Μζςα από τθν κίνθςθ αυτι ενιςχφεται και
διαςφαλίηεται θ απαςχόλθςθ ςτισ περιοχζσ αυτζσ. Εκτόσ, όμωσ, από αυτά που
αναφζραμε παραπάνω, μπορεί να υπάρξουν και περιπτϊςεισ που παρζχεται θ
δυνατότθτα ςτισ επιχειριςεισ να προςλάβουν προςωπικό και να επιδοτοφνται για
κάποιο χρονικό διάςτθμα οι ειςφορζσ του προκειμζνου να καταπολεμθκεί θ
ανεργία ςε οριςμζνεσ περιοχζσ. Τζλοσ, υπάρχουν επιχορθγιςεισ και επιδοτιςεισ
που παρζχονται ςτισ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ προκειμζνου να ειςαγάγουν τθν
καινοτομία και να δθμιουργθκοφν με τον τρόπο αυτό νζα προϊόντα και να
αναπτυχκοφν νζεσ διαδικαςίεσ παραγωγισ.
Πςον αφορά τθ δανειοδότθςθ των επιχειριςεων μικροφ και μεςαίου
μεγζκουσ, παρατθροφμε ότι γίνεται κυρίωσ μζςω τραπεηϊν με τθν εγγφθςθ του
Κράτουσ αλλά και μζςω τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ Επενδφςεων και του
Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Επενδφςεων που παρζχουν δάνεια ςε κάποιεσ εμπορικζσ
τράπεηεσ προκειμζνου αυτζσ να χρθματοδοτιςουν τισ ανωτζρω επιχειριςεισ.
Βζβαια, θ κρατικι βοικεια ςτισ επιχειριςεισ δεν ςταματά μόνο ςτα ανωτζρω.
Ζτςι, θ κρατικι βοικεια ςτισ μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ μπορεί να ζχει τθ
μορφι

των

εναλλακτικϊν

μορφϊν

χρθματαγορϊν

που

δθμιουργοφνται

αποκλειςτικά για να μποροφν οι επιχειριςεισ αυτζσ να αντλοφν τουσ αναγκαίουσ
πόρουσ αλλά και τθν παροχι φορολογικϊν κινιτρων. Θ δθμιουργία εναλλακτικϊν
μορφϊν χρθματαγορϊν δίνει τθ δυνατότθτα ςτισ επιχειριςεισ αυτζσ να γίνουν πιο
ανταγωνιςτικζσ και κάνει τισ μετοχζσ τουσ πιο ελκυςτικζσ ςτουσ μικροφσ επενδυτζσ
μιασ και μποροφν να ρευςτοποιθκοφν με μεγαλφτερθ ευκολία. Επιπλζον, δίνει τθν
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ευκαιρία ςτουσ μετόχουσ τθσ μειοψθφίασ να μθν κινδυνεφουν να παγιδευτοφν μζςα
ςτθν εταιρία ςτθν περίπτωςθ που επικυμοφν να αποχωριςουν.
Τα φορολογικά κίνθτρα, από τθν άλλθ πλευρά, ζχουν τθ μορφι των εταιρικϊν
επενδυτικϊν πακζτων όπου μπορεί ο επενδυτισ να επενδφςει μζχρι κάποιο ποςό
ςε κοινζσ μετοχζσ τόςο των μθ ειςθγμζνων όςο και των ειςθγμζνων ςτισ
εναλλακτικζσ χρθματαγορζσ επιχειριςεων, από το οποίο να κερδίςει κάποια
φοροαπαλλαγι.

Θ φοροαπαλλαγι αυτι ανζρχεται ςυνικωσ ςτο 20% του

ςυνολικοφ ποςοφ τθσ επζνδυςθσ, όπωσ επίςθσ απαλλάςςονται του φόρου και τα
τυχόν κζρδθ από τθν πϊλθςθ των μετοχϊν αυτϊν μετά τθν παρζλευςθ πενταετίασ.
Το ςφςτθμα αυτό είναι τόςο ευζλικτο που δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ επενδυτζσ να
γίνουν ζμμιςκα διευκυντικά ςτελζχθ ςτισ ίδιεσ τισ επιχειριςεισ χωρίσ να απολζςουν
τθν ανωτζρω φοροαπαλλαγι.
Ζνα ακόμθ φορολογικό κίνθτρο αποτελεί και θ δθμιουργία ενϊςεων
κεφαλαίων με τθ μορφι κοινοπραξιϊν32, τα οποία λειτουργοφν ςαν να είναι
επενδυτικζσ κοινοπραξίεσ. Στθν περίπτωςθ αυτϊν των κοινοπραξιϊν, υπάρχει θ
υποχρζωςθ να διατθροφν τουλάχιςτον το 70% των πραγματοποιθμζνων
επενδφςεων ςε ζνα ευρφ φάςμα μικρϊν μθ ειςθγμζνων εμπορικϊν επιχειριςεων
για διάςτθμα τριϊν ετϊν από τθν θμερομθνία τθσ ίδρυςισ τουσ.

Θ ζκπτωςθ

ειςοδιματοσ, φοροαπαλλαγι, που τυγχάνουν οι κοινοπραξίεσ αυτζσ είναι τθσ τάξθσ
του 20% επάνω ςτισ νζεσ προεγγραφζσ από ιδιϊτεσ για τθν απόκτθςθ κοινϊν
μετοχϊν ςτισ κοινοπραξίεσ αυτζσ. Το ποςό αυτό, βζβαια, ζχει κάποιο ανϊτατο όριο
το οποίο κακορίηεται από τισ φορολογικζσ αρχζσ τθσ κάκε χϊρασ.

32

Είναι τα λεγόμενα Venture Capital Trusts (VCTs) και τα ςυναντοφμε κατά κφριο λόγο ςε χϊρεσ
όπωσ το Θνωμζνο Βαςίλειο.
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Μια ακόμθ μορφι φορολογικϊν κινιτρων αποτελεί και θ δθμιουργία
πακζτων κινιτρων αγοράσ μετοχϊν.

Αυτό το μζτρο απευκφνεται ςτουσ

εργαηομζνουσ και τουσ ενκαρρφνει να αγοράηουν μετοχζσ των επιχειριςεων ςτισ
οποίεσ απαςχολοφνται ζτςι ϊςτε να τουσ κάνουν να ζχουν και οι ίδιοι ζνα επιπλζον
κίνθτρο για τθν καλι πορεία τθσ επιχείρθςθσ. Το μζτρο αυτό πρζπει να λάβει τθν
ζγκριςθ των φορολογικϊν αρχϊν τθσ χϊρασ όπου δραςτθριοποιείται θ επιχείρθςθ
που κα το κζςει ςε εφαρμογι.
Τζλοσ, άλλα φορολογικά κίνθτρα αποτελοφν οι μειωμζνοι φορολογικοί
ςυντελεςτζσ για τθ φορολογία των εταιρικϊν κερδϊν ςτισ μικροφ και μεςαίου
μεγζκουσ επιχειριςεισ, όπωσ επίςθσ και οι διάφορεσ απαλλαγζσ από το κακεςτϊσ
του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ.
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8. ΜΕΡΙΜΑΣΙΚΕ ΑΠΟΥΑΕΙ
8.1 ΓΕΝΙΚΑ
Οι μεριςματικζσ αποφάςεισ που είδαμε προθγουμζνωσ είναι μια ομάδα
αποφάςεων που ςχετίηονται με το πϊσ κα χρθςιμοποιθκοφν τα κζρδθ που
εμφανίηονται ςτα αποτελζςματα τθσ κάκε επιχείρθςθσ. Ο τρόποσ χρθςιμοποίθςθσ
των κερδϊν μιασ επιχείρθςθσ μπορεί να ζχει κακοριςτικι ςθμαςία ακόμθ και ςτθ
βιωςιμότθτά τθσ. Είναι πολφ ςθμαντικό να γνωρίηουμε ότι τα κζρδθ αυτά μποροφν
αφενόσ να διανεμθκοφν ςτουσ μετόχουσ υπό μορφι μεριςμάτων αλλά μποροφν
αφετζρου να αποτελζςουν μια μορφι χρθματοδότθςθσ των δραςτθριοτιτων τθσ
ίδιασ τθσ επιχείρθςθσ.
Στο κζμα αυτό κακοριςτικό ρόλο διαμορφϊνει θ μεριςματικι πολιτικι που
ακολουκείται από τθν διοίκθςθ τθσ κάκε επιχείρθςθσ και αποτελεί το μζςο
ζκφραςθσ του ςυνόλου των μεριςματικϊν αποφάςεων που λαμβάνονται από τθν
επιχείρθςθ.

Το μζριςμα που καταβάλει μια επιχείρθςθ ςτουσ μετόχουσ τθσ

αντιπροςωπεφει τθν απόδοςθ των κεφαλαίων που, ζμμεςα ι άμεςα, ζχουν
ςυνειςφζρει ςε αυτιν (Ross, Westerfield, Jaffe, & Jordan, 2008).

8.2 ΜΕΡΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
Ππωσ είδαμε παραπάνω, θ μεριςματικι πολιτικι που ακολουκεί θ κάκε
επιχείρθςθ ςχετίηεται άμεςα με τισ χρθματοδοτικζσ αποφάςεισ που καλείται να
πάρει θ διοίκθςι τθσ. Επάνω ςε αυτό οι Slater και Zwirlein (1996) αναφζρουν ότι οι
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μεριςματικοί δείκτεσ είναι πλιρωσ ευκυγραμμιςμζνοι με τισ χρθματοδοτικζσ
αποφάςεισ που παίρνει θ διοίκθςθ κάκε επιχείρθςθσ.
Ζτςι, αν θ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ αποφαςίςει να χρθματοδοτιςει τισ νζεσ
επενδφςεισ που κα πραγματοποιιςει με τα αδιανζμθτα κζρδθ αλλά και με τθν
περικοπι των μεριςμάτων από το να χρθςιμοποιιςει οποιαδιποτε άλλθ μορφι
χρθματοδότθςθσ, αυτό μπορεί να ζχει επιπτϊςεισ ςτθν περιουςία των μετόχων. Οι
επιπτϊςεισ αυτζσ αποτυπϊνονται άμεςα επάνω ςτθν τιμι τθσ μετοχισ τθσ εκάςτοτε
επιχείρθςθσ.
Βζβαια, πολλοί υποςτθρίηουν, ςφμφωνα με τθ κεωρία περί μθ ςχετικότθτασ
του μερίςματοσ, ότι οι μζτοχοι κα είναι αδιάφοροι ανάμεςα ςτθν επιλογι τθσ
οποιαςδιποτε από τισ δφο μεκόδουσ χρθματοδότθςθσ. Ενϊ, ςφμφωνα με άλλουσ,
οι επιδράςεισ τθσ αγοράσ μπορεί να ςυνεπάγονται ότι οι αλλαγζσ που κα γίνουν ςτθ
μεριςματικι πολιτικι τθσ επιχείρθςθσ μπορεί να επιφζρουν τα αντίκετα
αποτελζςματα ςτθν περιουςία των μετόχων.
Θ κεωρία περί μθ ςχετικότθτασ του μερίςματοσ, ςφμφωνα με τουσ Modigliani
και Miller (1961), υποςτθρίηει ότι μζςα ςε ζναν κόςμο όπου απουςιάηει θ
φορολογία οι μζτοχοι είναι αδιάφοροι ςτο αν μια νζα επζνδυςθ χρθματοδοτθκεί με
τα χριματα που κα εξαςφαλιςτοφν από τθν περικοπι των μεριςμάτων από τθ
ςτιγμι που αυτό κα ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ αγοραίασ τιμισ τθσ
μετοχισ γιατί δεν κα επθρεάςει τθν περιουςιακι τουσ κατάςταςθ. Αυτό ςυμβαίνει
γιατί θ περιουςιακι κατάςταςθ των μετόχων επθρεάηεται τόςο από τισ απολιψεισ
υπό μορφι μερίςματοσ όςο και από τθν τιμι τθσ μετοχισ αυτισ κακεαυτισ, οπότε
αν το άκροιςμα των δφο αυτϊν μεγεκϊν παραμζνει το ίδιο και το μόνο που αλλάηει
είναι οι αναλογίεσ των ποςϊν τότε ο επενδυτισ κα είναι αδιάφοροσ. Επίςθσ, οι
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Modigliani και Miller (1961) αναφζρουν μεταξφ των άλλων ότι αν μια επιχείρθςθ
που ζχει κάποιεσ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ αποφαςίςει να διανείμει μζριςμα τόςο
ϊςτε τα αδιανζμθτα κζρδθ να μθν επαρκοφν για να χρθματοδοτιςουν τισ
επενδφςεισ τθσ και αναγκαςτεί να καταφφγει ςε εξωτερικό δανειςμό τότε αυτό
ςυνεπάγεται ότι οι μετοχζσ τθσ κα χάςουν τόςθ αξία όςο και το μζριςμα που
καταβλικθκε. Αναφορικά με τθν απϊλεια οριςμζνων ομάδων επενδυτϊν εξαιτίασ
των διαφορετικϊν προτιμιςεων που ζχουν, οι ανωτζρω υποςτθρίηουν ότι όταν μια
επιχείρθςθ ακολουκεί μια ςτακερι μεριςματικι πολιτικι τότε κα προςελκφςει τουσ
επενδυτζσ εκείνουσ που ενδιαφζρονται για τον δείκτθ πλθρωμϊν που ζχει θ
επιχείρθςθ αυτι ζναντι των άλλων επιχειριςεων.
Βζβαια, όλα αυτά είναι ςε κακαρά κεωρθτικό επίπεδο γιατί ςε πρακτικό
επίπεδο παρατθροφμε ότι αφενόσ δεν υπάρχει τζλειοσ ανταγωνιςμόσ ςτθν αγορά
και αφετζρου οι επενδυτζσ δεν ζχουν πάντοτε τθν τελειότερθ πλθροφόρθςθ
ςχετικά με τισ μελλοντικζσ δυνατότθτεσ που ζχει θ επιχείρθςθ.

Επιπλζον, μια

ενδεχόμενθ αφξθςθ του μερίςματοσ κα προςζφερε μεγαλφτερεσ προςδοκίεσ ςτουσ
επενδυτζσ ςχετικά με τθν μελλοντικι εξζλιξι τουσ και κα οδθγοφςε ταυτόχρονα και
ςε μια αφξθςθ τθσ τιμισ τθσ μετοχισ. Αντίκετα, μια ξαφνικι περικοπι του
μερίςματοσ κα μποροφςε να ζχει πολφ ςοβαρό αντίκτυπο ςτθν αξία τθσ επιχείρθςθσ
και κατ’ επζκταςθ ςτθν περιουςία των μετόχων. Αυτό μασ δείχνει ότι θ μεριςματικι
πολιτικι ζχει τελικά πολφ μεγάλθ ςχετικότθτα και για το λόγο αυτό οι επιχειριςεισ
πρζπει να υιοκετιςουν μια μεριςματικι πολιτικι όπου να υπάρχει ζνα ςτακερό, αν
όχι αυξανόμενο, μζριςμα για να διατθριςουν και να ενιςχφςουν τθν εμπιςτοςφνθ
των επενδυτϊν.
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Στθν εικόνα 12 που ακολουκεί παρατθροφμε τθ γραφικι απεικόνιςθ μιασ
τυπικισ μεριςματικισ πολιτικισ που ακολουκείται από μια επιχείρθςθ.

Εικόνα 12 (Γραφική απεικόνιςη τυπικήσ μεριςματικήσ πολιτικήσ)

(Ρθγι: Pike, R., & Dobbins, R. (1986). Investment Decisions and Financial Strategy. p.228. Hertfordshire: Philip
Allan)

Ρολλοί από τουσ επενδυτζσ που αναφζραμε παραπάνω απαιτοφν τθν
καταβολι κάποιου μερίςματοσ για να μπορζςουν να χρθματοδοτιςουν τισ
τρζχουςεσ ανάγκεσ τουσ. Αυτό όμωσ δε ςυμβαίνει μόνο με τουσ ιδιϊτεσ επενδυτζσ
αλλά βλζπουμε πωσ ιςχφει και για άλλεσ ομάδεσ επενδυτϊν όπωσ είναι τα
αςφαλιςτικά ταμεία και οι αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ που χρειάηονται τισ τακτικζσ
χρθματικζσ ειςροζσ για να καλφψουν κακθμερινζσ ανάγκεσ όπωσ είναι θ καταβολι
ςυντάξεων και αποηθμιϊςεων. Οπότε, γίνεται αντιλθπτό ότι πολλοί επενδυτζσ κα
προτιμιςουν τισ επιχειριςεισ που πλθρϊνουν μερίςματα ςε ετιςια βάςθ και αυτό
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κα ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν αφξθςθ των τιμϊν των μετοχϊν των εν λόγω εταιριϊν.
Επάνω ςε αυτό παρατθροφμε ότι υπάρχει μια ςυμφωνία και από τουσ Slater και
Zwirlein (1996), οι οποίοι αναφζρουν ότι πολλζσ ομάδεσ επενδυτϊν προτιμοφν τθ
λιψθ μερίςματοσ από τα κεφαλαιουχικά κζρδθ που κα προκφψουν από τθν
πϊλθςθ λόγω τθσ αφξθςθσ τθσ τιμισ τθσ μετοχισ.
Τζλοσ, παρατθροφμε ότι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ το ειςόδθμα από τα
μερίςματα φορολογείται με διαφορετικό τρόπο από ότι το ειςόδθμα από τθν
πϊλθςθ κεφαλαιουχικϊν αγακϊν33 γεγονόσ που μπορεί να επθρεάςει τισ
προτιμιςεισ των επενδυτϊν.

Αυτό όμωσ είναι πολφ πικανό να περιπλζξει τα

πράγματα, από τθν πλευρά τθσ επιχείρθςθσ, ςχετικά με το ποια μεριςματικι
πολιτικι κα ακολουκιςει μιασ και οι διαφορετικζσ ομάδεσ επενδυτϊν κα ζχουν
διαφορετικζσ επικυμίεσ αναφορικά με τθν πλθρωμι των μεριςμάτων.
Είναι γεγονόσ ότι θ μεριςματικι πολιτικι είναι λίγο αμφιλεγόμενθ, αυτό είναι
κάτι που οφείλεται ςτο ότι κάποιεσ επιχειριςεισ προςπακοφν να διανείμουν όςο
γίνεται μεγαλφτερο μζριςμα ςτουσ μετόχουσ τουσ ενϊ κάποιεσ άλλεσ προςπακοφν
να μθν προβοφν ςτθ διανομι μεριςμάτων αλλά, αντίκετα, να χρθςιμοποιιςουν
τουσ πόρουσ αυτοφσ για τθ χρθματοδότθςθ των επενδφςεϊν τουσ.
Ππωσ αναφζρουν οι Ραπαδόπουλοσ και Λαηαρίδθσ (2005) θ μεριςματικι
πολιτικι εξθγείται με τθ ςυνδρομι πζντε εμπειρικϊν κανόνων. Οι κανόνεσ αυτοί
πολφ ςυνοπτικά αναφζρουν ότι τα μερίςματα ζχουν τθν τάςθ να ακολουκοφν τθν
πορεία των κερδϊν, ενϊ παράλλθλα ολόκλθρθ θ μεριςματικι πολιτικι ακολουκεί
τον κφκλο ηωισ τθσ επιχείρθςθσ. Επιπλζον, αναφζρεται ότι ο κφριοσ ρυκμιςτισ των
μεριςμάτων είναι θ ίδια θ επιχείρθςθ αλλά και ότι θ μεριςματικι πολιτικι που
33

Με το όρο κεφαλαιουχικά αγακά ςτθ χρθματοοικονομικι αναφζρονται μεταξφ των άλλων τόςο οι
μετοχζσ όςο και τα ομόλογα.
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ακολουκείται από κάκε επιχείρθςθ εμφανίηει διαφοροποιιςεισ από χϊρα ςε χϊρα.
Τζλοσ, μεταξφ των ανωτζρω εμπειρικϊν κανόνων παρατθρείται ότι τα τελευταία
χρόνια όλο και περιςςότερεσ επιχειριςεισ ζχουν τθν τάςθ να εξαγοράηουν τισ ίδιεσ
τισ μετοχζσ τουσ προκειμζνου να επενδφςουν τα πλεονάηοντα μετρθτά που
διακζτουν.
Πςον αφορά τισ μεριςματικζσ πολιτικζσ που κυριαρχοφν ανάμεςα ςτισ
επιχειριςεισ ανά τθν υφιλιο, παρατθροφμε ότι οι επικρατζςτερεσ από αυτζσ που
εφαρμόηονται από τισ επιχειριςεισ είναι:


Θ πολιτικι τθσ καταβολισ του ςυνόλου των κερδϊν με τθ μορφι μεριςμάτων.
Θ περίπτωςθ αυτι, ςφμφωνα με τουσ Pike και Dobbins (1986) βαςίηεται ςτθν
κεϊρθςθ ότι μζτοχοι προτιμοφν τα μερίςματα οπότε θ επιχείρθςθ προτιμά να
διανζμει το ςφνολο των κερδϊν τθσ με τθ μορφι μεριςμάτων. Στθν πολιτικι
αυτι τα διευκυντικά ςτελζχθ τθσ επιχείρθςθσ απαιτοφν να ζχουν επιπλζον
χρθματοδοτικοφσ πόρουσ προκειμζνου να πείςουν τουσ υποψιφιουσ
επενδυτζσ ότι οι προτεινόμενεσ επενδφςεισ κα είναι επικερδείσ. Αυτό, όμωσ,
ςφμφωνα πάντα με τουσ ανωτζρω, μπορεί να αποτελζςει αιτία απόρριψθσ
επενδυτικϊν ςχθμάτων που βοθκοφν ςτθ βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ όλων των
εργαηομζνων ςτθν επιχείρθςθ. Βζβαια, αυτι θ πολιτικι δεν ενκαρρφνεται
οφτε από τουσ ίδιουσ τουσ μετόχουσ.



Θ πολιτικι τθσ παρακράτθςθσ όλων των κερδϊν με τθ μορφι των
αδιανζμθτων κερδϊν. Στθν πολιτικι αυτι παρατθροφμε ότι υπάρχει πλιρθσ
αντίκεςθ με τθν προθγοφμενθ πολιτικι που είδαμε παραπάνω. Εδϊ γίνεται
αναφορά τόςο ςτθ φορολογία όςο και ςτα ςυναλλακτικά ζξοδα που
προκφπτουν κατά τθ διανομι μεριςμάτων που, όπωσ αναφζρουν οι Pike και
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Dobbins (1986), κακιςτοφν τα μερίςματα να μοιάηουν με πολυτζλεια. Βζβαια,
οι επιχειριςεισ που υιοκετοφν μια τζτοια πολιτικι είναι πολφ λίγεσ, ενϊ
υποςτθρίηουν ότι επειδι υπάρχουν πολλζσ διακζςιμεσ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ
ςτθν αγορά δεν υπάρχει περίπτωςθ να διανζμουν μζριςμα και μετά να μπουν
ςε μια διαδικαςία αναηιτθςθσ κεφαλαίων. Αν, όμωσ, τα παρακρατθκζντα
κζρδθ επενδφονται ςε μθ κερδοφόρεσ επενδφςεισ, τότε είναι λογικό οι
μζτοχοι να απαιτιςουν τθν καταβολι μερίςματοσ, ενϊ ςτθν αντίκετθ
περίπτωςθ όταν, δθλαδι, οι επενδφςεισ είναι κερδοφόρεσ τότε αναμζνεται
αυτό να αποτυπωκεί με μια αφξθςθ ςτθν τιμι τθσ μετοχισ. Σε μια τζτοια
περίπτωςθ δεν μιλάμε για μια επιτυχθμζνθ μεριςματικι πολιτικι αλλά για μια
επιτυχθμζνθ επενδυτικι πολιτικι.


Θ πολιτικι τθσ καταβολισ μερίςματοσ ωσ υπόλειμμα.

Θ υπολειμματικι

κεωρία προτείνει ότι θ επιχείρθςθ πρζπει να αναλάβει όλεσ τισ επενδφςεισ
που αυξάνουν τθν περιουςία των μετόχων (Pike & Dobbins, 1986) ενϊ όςα
χριματα δεν επενδυκοφν πρζπει να επιςτρζψουν ςτουσ μετόχουσ με τθ
μορφι μερίςματοσ. Αυτι θ πολιτικι δεν ακολουκείται ιδιαίτερα από τισ
επιχειριςεισ αλλά, αντίκετα, ακολουκείται περιςςότερο θ αντίςτροφι τθσ.


Θ πολιτικι τθσ καταβολισ ςτακεροφ μερίςματοσ. Θ πολιτικι αυτι είναι ίςωσ
θ πιο δθμοφιλισ από τισ πολιτικζσ που ζχουμε εξετάςει ωσ τϊρα, ενϊ το
μζριςμα που καταβάλλεται κάκε χρονιά αποτελεί τθ βάςθ για το μζριςμα που
κα καταβλθκεί τθν επόμενθ. Τα περιςςότερα διευκυντικά ςτελζχθ προτιμοφν
να ακολουκοφν μια ςτακερι μεριςματικι πολιτικι και να αποφεφγουν
αλλαγζσ που μπορεί να κλθκοφν να αναιρζςουν μελλοντικά. Θ μεταβολι των
μεριςμάτων, ςφμφωνα με τουσ Pike και Dobbins (1986), γίνεται ςε ςυνάρτθςθ
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με τισ προςδοκϊμενεσ μελλοντικζσ χρθματικζσ ροζσ, ενϊ αναφορικά με τθν
πολιτικι αυτι οι Slater και Zwirlein (1996) αναφζρουν ότι όταν μια επιχείρθςθ
ζχει ςτακερζσ χρθματικζσ ροζσ κα πρζπει να υιοκετιςει και μια αντίςτοιχθ
πολιτικι.


Θ πολιτικι τθσ καταβολισ μερίςματοσ ςαν πλθροφόρθςθ του κοινοφ.

Θ

πολιτικι αυτι ζρχεται ςε πλιρθ εναρμόνιςθ με αυτό που υποςτθρίηουν και οι
Pike και Dobbins (1986), ότι δθλαδι οι μεταβολζσ ςτθν μεριςματικι πολιτικι
διαβιβάηουν πλθροφορίεσ ςτισ κεφαλαιαγορζσ.

Ππωσ είναι λογικό, μια

αφξθςθ του ποςοφ του μερίςματοσ είναι αγγελιοφόροσ καλϊν ειδιςεων για
τθν πορεία τθσ επιχείρθςθσ και εκφράηεται, κατά κφριο λόγο, με μια
αντίςτοιχθ αφξθςθ τθσ τιμισ τθσ μετοχισ τθσ εν λόγω επιχείρθςθσ. Στθν
περίπτωςθ που υπάρξει περικοπι του ποςοφ του μερίςματοσ είναι απολφτωσ
κατανοθτό ότι κα ζχουμε τθν διαβίβαςθ των ακριβϊσ αντίκετων μθνυμάτων
οπότε κα υπάρξουν και οι αντίςτοιχεσ ςυνζπειεσ. Αυτό αναπαριςτάται με
χαρακτθριςτικό τρόπο ςτθν εικόνα 13 που ακολουκεί, όπου ζχουμε τθν
γραφικι απεικόνιςθ τθσ επίδραςθσ που ζχει θ ανακοίνωςθ του ποςοφ του
προσ καταβολι μερίςματοσ επάνω ςτθν τιμι τθσ μετοχισ τθσ επιχείρθςθσ.
Πλα αυτά ςυμβαίνουν για το λόγο ότι οι επενδυτζσ δεν μποροφν να ζχουν
πλιρθ πλθροφόρθςθ για τα πεπραγμζνα τθσ επιχείρθςθσ οπότε θ μεριςματικι
πολιτικι αποτελεί ζνα μζςο ενθμζρωςθσ αναφορικά με τθν πορεία τθσ.
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Εικόνα 13 (Γραφική απεικόνιςη τησ επίδραςησ τησ ανακοίνωςησ πληρωμήσ μερίςματοσ
επάνω ςτη μετοχή)

(Ρθγι: Pike, R., & Dobbins, R. (1986). Investment Decisions and Financial Strategy. p.231. Hertfordshire: Philip
Allan)

8.3 ΣΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΟΤ ΜΕΡΙΜΑΣΟ
Το μοντζλο αποτίμθςθσ του μερίςματοσ34 βοθκά τθ διοίκθςθ μιασ επιχείρθςθσ
να κατανοιςει τθν επιρροι που αςκεί μια ενδεχόμενθ αφξθςθ ι μείωςθ τθσ τιμισ
του μερίςματοσ επάνω ςτθν τιμι τθσ μετοχισ τθσ ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ που
πρζπει να αποφαςίςει ςχετικά με το αν κα χρθςιμοποιιςει τα αδιανζμθτα κζρδθ
ςαν πθγι χρθματοδότθςθσ.
Ζτςι, αν θ διοίκθςθ ςε μια επιχείρθςθ ζπρεπε να αποφαςίςει ποια πολιτικι κα
ακολουκιςει ςτθν περίπτωςθ που εμφανίηει κζρδθ, αν δθλαδι κα παρακρατιςει
όλα τα κζρδθ ςτον λογαριαςμό των αδιανζμθτων κερδϊν χωρίσ να πλθρϊςει
34

Γνωςτό ςτθ διεκνι βιβλιογραφία ςαν Dividend Valuation Model (D.V.M.).
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κάποιο μζριςμα ι να πλθρϊςει μόνο μζριςμα και να μθν παρακρατιςει κανζνα
ποςό ςτον λογαριαςμό των αδιανζμθτων κερδϊν, παρατθροφμε ότι πρζπει να
υπολογίςει ςε πρϊτο ςτάδιο τισ ςυνζπειεσ που κα ζχει θ απόφαςι τθσ αυτι επάνω
ςτθν τιμι τθσ μετοχισ. Βζβαια, το προτιμότερο είναι να πλθρϊςει ζνα μικρό
μζριςμα και να παρακρατιςει το υπόλοιπο ποςό ςτο λογαριαςμό των αδιανζμθτων
κερδϊν για να το επανεπενδφςει.
Για να μπορζςει θ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ να υπολογίςει τισ ςυνζπειεσ τθσ
απόφαςθσ που κα πάρει κα πρζπει να χρθςιμοποιιςει το μοντζλο του μερίςματοσ
αναφορικά με τθν αποτίμθςθ των μετοχϊν.

Το μοντζλο αυτό βαςίηεται ςτθν

προχπόκεςθ ότι θ τιμι τθσ μετοχισ ιςοφται με το ςφνολο των μελλοντικϊν
χρθματικϊν απολαβϊν που προςδοκά να ζχει ο μζτοχοσ υπό τθν μορφι
μερίςματοσ. Με άλλα λόγια, θ τιμι τθσ μετοχισ ιςοφται με τθν παροφςα αξία των
μελλοντικϊν μεριςμάτων. Ππωσ είδαμε παραπάνω θ παροφςα αξία υπολογίηεται
με τθν προεξόφλθςθ όλων των μελλοντικϊν χρθματικϊν ειςροϊν, ςτθν περίπτωςθ
αυτι των μεριςμάτων, ςτο διθνεκζσ. Ζτςι, αν υποκζςουμε ότι τα μερίςματα κα
παραμείνουν ςτακερά και κα πλθρϊνονται ςε ετιςια βάςθ και ότι το επόμενο
μζριςμα κα πλθρωκεί ςε ζνα ζτοσ από ςιμερα τότε το μοντζλο για τον υπολογιςμό
τθσ τρζχουςασ τιμισ τθσ μετοχισ μετά το μζριςμα κα είναι τθσ μορφισ:
𝛵𝜄𝜇ή 𝜇𝜀𝜏𝜊𝜒ή𝜎 =

𝛦𝜏ή𝜍𝜄𝜊 𝜇έ𝜌𝜄𝜍𝜇𝛼 (𝜍𝜀 𝜆𝜀𝜋𝜏ά)
𝛫ό𝜍𝜏𝜊𝜎 𝜄𝛿ί𝜔𝜈 𝜅𝜀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈 ή 𝛭𝜀𝜌𝜄𝜍𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅ή 𝛼𝜋ό𝛿𝜊𝜍𝜂

8.4 ΣΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΑΤΞΗΗ ΣΟΤ ΜΕΡΙΜΑΣΟ
Πταν υπάρχουν προςδοκίεσ ότι μια επιχείρθςθ κα αυξιςει το ετιςιο μζριςμά
τθσ ςτο προςεχζσ μζλλον, τότε θ τρζχουςα τιμι τθσ μετοχισ τθσ κα αντικατοπτρίηει
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τισ προςδοκίεσ των μετόχων τθσ για τθν μελλοντικι αφξθςθ των ετιςιων
αποδόςεϊν τθσ. Θ αφξθςθ του μερίςματοσ προςδοκάται, κατά κφριο λόγο, όταν μια
επιχείρθςθ επανεπενδφει κάποια από τα κζρδθ τθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι θ αφξθςθ
του μερίςματοσ είναι απόρροια τθσ πλθρωμισ μεριςμάτων που δεν αντιςτοιχοφν
ςτο 100% των κερδϊν τθσ επιχείρθςθσ. Ζτςι, για παράδειγμα, αν μια επιχείρθςθ
παρακρατεί το 60% των κερδϊν τθσ και αποδίδει με τθ μορφι μεριςμάτων μόνο το
40% των κερδϊν τθσ, τότε το ποςό των παρακρατθκζντων κερδϊν κα
χρθςιμοποιθκεί για επανεπζνδυςθ ςτθν ίδια τθν επιχείρθςθ. Οπότε, αν θ απόδοςθ
των επανεπενδυμζνων κερδϊν ζχει, για παράδειγμα, μια απόδοςθ τθσ τάξεωσ του
20% τότε θ αφξθςθ του ετιςιου μερίςματοσ προςδοκάται ότι κα είναι τθσ ιδίασ
τάξεωσ.
Ο τφποσ υπολογιςμοφ του μοντζλου τθσ αφξθςθσ του μερίςματοσ35 για
ςτακερι ι μθδενικι αφξθςθ είναι:
𝑃=

𝑑(1 + 𝑔)
(𝑟 − 𝑔)

όπου P είναι θ τρζχουςα τιμι τθσ μετοχισ, d είναι το ετιςιο μζριςμα που ζχει
πλθρωκεί, g είναι θ προςδοκϊμενθ ετιςια αφξθςθ των μεριςμάτων εκφραςμζνθ ςε
ποςοςτό και, r είναι θ αναμενόμενθ απόδοςθ τθσ επζνδυςθσ τθσ περιουςίασ των
μετόχων εκφραςμζνθ ςε ποςοςτό. Ζτςι, ο αρικμθτισ 𝑑(1 + 𝑔) του ανωτζρω τφπου
μασ δίνει το αναμενόμενο ετιςιο μζριςμα του επομζνου ζτουσ.
Αν, πάλι, πρζπει να υπολογίςουμε ζναν προςδοκϊμενο μελλοντικά ρυκμό
ανάπτυξθσ ςτο ετιςιο μζριςμα μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τον τφπο:
𝑔 = 𝑟𝐵
35

Γνωςτό ςτθ διεκνι βιβλιογραφία ςαν Dividend Growth Model (D.G.M.) αλλά και ςαν Gordon
Growth Model.
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όπου g είναι ο μελλοντικόσ ρυκμόσ ανάπτυξθσ του μερίςματοσ, r είναι θ απόδοςθ
των νζων επενδφςεων και B είναι το ποςοςτό των κερδϊν που παρακρατικθκαν
από τθν επιχείρθςθ ςτον λογαριαςμό των αδιανζμθτων κερδϊν.
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9. ΑΠΟΥΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΙΝΔΤΝΟΤ
9.1 ΓΕΝΙΚΑ
Οι αποφάςεισ διαχείριςθσ κινδφνου ςφμφωνα με τουσ Rutterford, Upton και
Kodwani (2006) είναι πλζον πολφ κρίςιμεσ για μια επιχείρθςθ. Ενδεικτικό του
γεγονότοσ αυτοφ είναι ότι ακόμα και οι μεγαλφτεροι χρθματοοικονομικοί
οργανιςμοί μζχρι πριν από λίγα χρόνια δεν είχαν τμιμα που να αςχολείται με τθν
διαχείριςθ κινδφνου. Τα τμιματα διαχείριςθσ κινδφνου άρχιςαν να δθμιουργοφνται
δειλά – δειλά τθν τελευταία δεκαετία και ζχουν πολφ ζντονο διαχωριςμό
αρμοδιοτιτων, ενϊ υποςτθρίηονται και από τθν ανάπτυξθ ιςχυρϊν νομικϊν
τμθμάτων προκειμζνου να υπάρχει πλιρθσ ςυμμόρφωςθ με το ιςχφον νομικό
κακεςτϊσ των χωρϊν όπου εδρεφουν.
Θ δθμιουργία των τμθμάτων αυτι ιταν, κατά βάςθ, απόρροια πολλϊν
οικονομικϊν καταςτροφϊν που επιλκαν τόςο από τθν άγνοια όςο και από τθν
απουςία τθσ διαχείριςθσ κινδφνου από τισ επιχειριςεισ με πλζον χαρακτθριςτικό
παράδειγμα τθν κραυγαλζα περίπτωςθ τθσ εταιρίασ Enron ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ
Αμερικισ. Θ επιρροι που άςκθςαν οι περιπτϊςεισ των επιχειριςεων που απζτυχαν
να διαχειριςτοφν ορκά τον κίνδυνο που εμπεριζχονταν ςτισ δραςτθριότθτζσ τουσ,
ιταν καταλυτικισ ςθμαςίασ και βοικθςαν ςε υπερκετικό βακμό τθν ανάπτυξθ των
τμθμάτων διαχείριςθσ κινδφνου ςε παγκόςμια κλίμακα.
Βζβαια, αν εξαιρζςουμε τουσ παραπάνω λόγουσ ανάπτυξθσ τμθμάτων
διαχείριςθσ κινδφνου, είναι ςίγουρο ότι αυτό κα ςυνζβαινε οφτωσ ι άλλωσ εξαιτίασ
τθσ παγκοςμιοποίθςθσ που ζχει επζλκει ςτο
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επιχειρθματικό ςτερζωμα.

Ραρατθροφμε ότι θ παγκοςμιοποίθςθ εμφανίηει αυξθτικζσ τάςεισ και ζχει
επθρεάςει τόςο πολφ τον επιχειρθματικό κόςμο ενϊ ζχει αυξιςει, παράλλθλα, τθν
πολυπλοκότθτα

των

χρθματοοικονομικϊν

ςυναλλαγϊν.

Χαρακτθριςτικό

παράδειγμα αποτελεί θ πραγματοποίθςθ ςυναλλαγϊν ςε περιςςότερα του ενόσ
νομίςματα, κάτι που εκκζτει τθν επιχείρθςθ ςτον κίνδυνο των ςυναλλαγματικϊν
ιςοτιμιϊν. Κάτι ακόμθ που ζχει ςυμβάλει εξίςου ςθμαντικά ςτθν ανάπτυξθ των
τμθμάτων διαχείριςθσ κινδφνου είναι τελειοποίθςθ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν
και του λογιςμικοφ που χρθςιμοποιείται ζτςι ϊςτε να μποροφν να προςφζρουν
εξιδανικευμζνεσ λφςεισ ςτισ επιχειριςεισ.
Οι μορφζσ κινδφνου που μπορεί να αντιμετωπίςει μια ςφγχρονθ επιχείρθςθ
είναι ςυνυφαςμζνοι με τα επιτόκια που χρθςιμοποιεί, με τισ ςυναλλαγματικζσ
ιςοτιμίεσ όταν πραγματοποιεί ςυναλλαγζσ με άλλεσ χϊρεσ, με τυχόν απρόοπτα
γεγονότα που μπορεί ενδεχόμενα να υπάρξουν, με λειτουργικά και πιςτωτικά
κζματα όπωσ επίςθσ και με κάποια τυχόν αναχρθματοδότθςθ που μπορεί να
χρειαςτεί.

9.2 ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΕΠΙΣΟΚΙΩΝ
Με τον κίνδυνο των επιτοκίων ζρχονται αντιμζτωπεσ οι επιχειριςεισ που
ζχουν εξωτερικό δανειςμό τόςο με ςτακερό όςο και με κυμαινόμενο επιτόκιο. Ο
κίνδυνοσ αυτόσ ςχετίηεται με τθν ευαιςκθςία τόςο των χρθματικϊν ροϊν όςο και
των κερδϊν μιασ επιχείρθςθσ ςτισ μεταβολζσ των επιτοκίων.
Στθν περίπτωςθ δανειςμοφ με κυμαινόμενο επιτόκιο ο κίνδυνοσ που
ελλοχεφει είναι θ ρευςτότθτα των χρθματικϊν ροϊν που επθρεάηεται από το
μζγεκοσ του δανειςμοφ. Υπάρχει, βζβαια, και μια περίπτωςθ όπου ο κίνδυνοσ που
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προκφπτει από τισ μεταβολζσ των επιτοκίων αλλθλοεξουδετερϊνεται. Αυτό μπορεί
να ςυμβεί όταν υπάρχουν δφο επενδφςεισ ταυτόχρονα όπου όταν το επιτόκιο τθσ
μιασ αυξάνεται το επιτόκιο τθσ άλλθσ να μειϊνεται. Αντίκετα, όταν θ επιχείρθςθ
ζχει δανειςμό με ςτακερό επιτόκιο ζχει ςτακερζσ πλθρωμζσ που ςυνεπάγεται και
ςτακερζσ χρθματικζσ ροζσ, αλλά ζρχεται αντιμζτωπθ με τον κίνδυνο που μπορεί να
προκφψει από μια ξαφνικι πτϊςθ των επιτοκίων που δεν κα μπορεί να
επωφελθκεί.

Θα χάςει, δθλαδι, το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ζναντι των

επιχειριςεων που χρθςιμοποιοφν κυμαινόμενο επιτόκιο δανειςμοφ.
Ο κίνδυνοσ των επιτοκίων μπορεί να προζλκει μζςα από δφο περιπτϊςεισ,
μπορεί, δθλαδι, να προκφψει είτε από τθν ζκκεςθ τθσ επιχείρθςθσ ςτον κίνδυνο
του χρθματοδοτικοφ ανοίγματοσ είτε από τον κίνδυνο τθσ βάςθσ. Στθν πρϊτθ
περίπτωςθ, ο βακμόσ ςτον οποίο μια επιχείρθςθ είναι εκτεκειμζνθ ςτον κίνδυνο
μπορεί να υπολογιςτεί με τθν ανάλυςθ του χρθματοδοτικοφ ανοίγματοσ.

Θ

μζκοδοσ αυτι βαςίηεται ςτθν ομαδοποίθςθ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και των
υποχρεϊςεων τθσ επιχείρθςθσ που επθρεάηονται από τισ μεταβολζσ των επιτοκίων
ςφμφωνα με τισ θμερομθνίεσ ωρίμανςισ τουσ. Το χρθματοδοτικό άνοιγμα μπορεί
να είναι είτε κετικό είτε αρνθτικό. Θετικό είναι όταν το ποςό των ςτοιχείων του
ενεργθτικοφ που ωριμάηουν ςε ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία υπερβαίνει το ποςό των
αντίςτοιχων υποχρεϊςεων που ωριμάηουν τθν θμερομθνία εκείνθ, ενϊ ςτθν
περίπτωςθ που οι υποχρεϊςεισ είναι μεγαλφτερεσ από τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ
είναι αρνθτικό. Θ διαφορά ανάμεςα ςτα δφο μεγζκθ είναι θ κακαρι ζκκεςθ ςτον
κίνδυνο. Πταν υπάρχει κετικό χρθματοδοτικό άνοιγμα θ επιχείρθςθ μπορεί να
ηθμιϊςει από μια ενδεχόμενθ πτϊςθ των επιτοκίων κατά τθν ςτιγμι τθσ ωρίμανςθσ.
Αντίκετα, όταν υπάρχει αρνθτικό χρθματοδοτικό άνοιγμα μπορεί να ζρκει
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αντιμζτωπθ με τον κίνδυνο εάν τθν χρονικι ςτιγμι τθσ ωρίμανςθσ υπάρξει μια
αφξθςθ των επιτοκίων.
Στθν περίπτωςθ του κινδφνου τθσ βάςθσ, παρατθροφμε ότι μια επιχείρθςθ
μπορεί να ζχει ομαδοποιθμζνα τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και τισ υποχρεϊςεισ τθσ
ςφμφωνα με το ποςό τουσ κατά τθ ςτιγμι τθσ ωρίμανςθσ. Ζτςι, όχι μόνο κα
καταβάλει τόκουσ για τισ υποχρεϊςεισ τθσ αλλά κα λαμβάνει και τόκουσ ςαν
απόδοςθ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ τθσ, οπότε περιορίηει τον κίνδυνο των
επιτοκίων. Βζβαια, με τον τρόπο αυτό και εφόςον χρθςιμοποιεί δφο επιτόκια
προκφπτει ο κίνδυνοσ τθσ βάςθσ. Ο κίνδυνοσ αυτόσ είναι ότι τα δφο επιτόκια που
χρθςιμοποιεί θ επιχείρθςθ είναι πολφ πικανό να μθν ζχουν τθν ίδια βάςθ
υπολογιςμοφ.

Μπορεί, για παράδειγμα, το ζνα να είναι βαςιςμζνο ςτο

διατραπεηικό επιτόκιο τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ36 και το άλλο να
βαςίηεται ςε αυτό τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ τθσ Αγγλίασ37, γεγονόσ που οδθγεί ςτο να
μθν υπάρχει ςχεδόν ποτζ απόλυτθ ςυμφωνία των δφο ποςϊν γιατί οι μεταβολζσ
των διατραπεηικϊν επιτοκίων δεν είναι ποτζ ταυτόςθμεσ.
Ο κίνδυνοσ των επιτοκίων μπορεί να περιοριςτεί μζςα από τθν χρθςιμοποίθςθ
τόςο τθσ εςωτερικισ όςο και τθσ εξωτερικισ ανταςφάλιςθσ.

Θ εςωτερικι

ανταςφάλιςθ μπορεί να ζχει τθ μορφι τθσ διαχείριςθσ των πάγιων ςτοιχείων του
ενεργθτικοφ και των υποχρεϊςεων τθσ επιχείρθςθσ μζςω τθσ αντιςτοίχιςθσ και τθσ
εξομάλυνςθσ, ενϊ θ εξωτερικι ανταςφάλιςθ μπορεί να ζχει τθ μορφι τθσ ςφναψθσ
ςυμφωνιϊν για τθ μελλοντικι χριςθ προςυμφωνθμζνων επιτοκίων.

36

Είναι το γνωςτό ςε όλουσ διατραπεηικό επιτόκιο τθσ ευρωηϊνθσ EURIBOR και προκφπτει από τα
αρχικά των λζξεων Euro Interbank Offered Rate.
37
Είναι το αντίςτοιχο διατραπεηικό επιτόκιο τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ που ονομάηεται LIBOR και
προκφπτει από τα αρχικά των λζξεων London Interbank Offered Rate.
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Θ αντιςτοίχιςθ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ με τισ υποχρεϊςεισ τθσ
επιχείρθςθσ, ςτθν εςωτερικι ανταςφάλιςθ, γίνεται μζςω τθσ ομαδοποίθςθσ των
ςτοιχείων εκείνων που χρθςιμοποιοφν το ίδιο επιτόκιο, ζτςι ϊςτε όταν δανείηεται
κάποιο χρθματικό ποςό για να το επενδφςει μια ενδεχόμενθ αφξθςθ των επιτοκίων
να αποςβζνεται από τα κζρδθ που κα εμφανίηει θ αντίςτοιχθ επζνδυςθ.
Αντίςτοιχα, θ εξομάλυνςθ γίνεται μζςα από τθν διατιρθςθ των ιςορροπιϊν
ανάμεςα ςτον δανειςμό με κυμαινόμενο και με ςτακερό επιτόκιο, όπου θ ηθμιά
που μπορεί να προζλκει από τθν αφξθςθ του κυμαινόμενου επιτοκίου
αντιςτακμίηεται από το κζρδοσ που κα ζχει το ςτακερό επιτόκιο και αντίςτροφα.
Στθν περίπτωςθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ εξωτερικισ ανταςφάλιςθσ ζχουμε κατά
κφριο λόγο τθ ςφναψθ ςυμφωνιϊν μεταξφ μιασ επιχείρθςθσ και ενόσ
χρθματοπιςτωτικοφ οργανιςμοφ όπου θ επιχείρθςθ ςυμφωνεί ότι κα δανειςτεί
κάποια ςτιγμι ςτο μζλλον κάποιο ποςό από τον χρθματοπιςτωτικό οργανιςμό με το
επιτόκιο που κα ζχει ιδθ ςυμφωνθκεί τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςυμφωνίασ.
Ζτςι, αν τθν θμερομθνία που κα τεκεί ςε εφαρμογι θ ςυμφωνία του δανειςμοφ το
τρζχον επιτόκιο είναι μεγαλφτερο από αυτό που ζχει προςυμφωνθκεί, τότε ζχουμε
τθν διαφορά αυτι του κόςτουσ δανειςμοφ τθν επιβαρφνεται ο χρθματοπιςτωτικόσ
οργανιςμόσ ενϊ, ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ, αν είναι χαμθλότερο τθν επιβαρφνεται θ
επιχείρθςθ. Το πρόβλθμα που δθμιουργείται από τθν χρθςιμοποίθςθ αυτοφ του
είδουσ των ςυμφωνιϊν είναι αφενόσ ότι δεν μποροφμε να υπερβοφμε εφκολα το
χρονικό διάςτθμα του ενόσ ζτουσ προκειμζνου να κζςουμε ςε ιςχφ τθν εν λόγω
ςυμφωνία και αφετζρου ότι κα πρζπει το ποςό του δανειςμοφ να είναι αρκετά
ςθμαντικό.

Το κετικό, βζβαια, ςτθν περίπτωςθ αυτι είναι ότι θ επιχείρθςθ

προςτατεφεται τουλάχιςτον για το διάςτθμα από τθ ςφναψθ μζχρι τθν εφαρμογι

128

τθσ ςυμφωνίασ αυτισ από τισ ενδεχόμενεσ αυξιςεισ των επιτοκίων πάνω από το
προςυμφωνθμζνο επιτόκιο.

Εδϊ πρζπει να ςθμειωκεί ότι το ποςοςτό του

επιτοκίου που κα κακοριςτεί ςτα πλαίςια μια τζτοιου είδουσ ςυμφωνίασ είναι
ςυνάρτθςθ των προςδοκιϊν του χρθματοπιςτωτικοφ οργανιςμοφ για τισ μεταβολζσ
των επιτοκίων το προςεχζσ χρονικό διάςτθμα.

9.3 ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΙΚΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ
Για να αντιμετωπιςτεί ο κίνδυνοσ κάκε μια περίπτωςθ χριηει ιδιαίτερθσ
αντιμετϊπιςθσ.

Για να αντιμετωπίςουμε τον κίνδυνο που υπάρχει από τισ

ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ κα πρζπει καταρχάσ να κατανοιςουμε τον τρόπο
λειτουργίασ του περιβάλλοντοσ των ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν τόςο ςε
βραχυχρόνια όςο και ςε μακροχρόνια περίοδο.

Αυτό ςθμαίνει ότι πρζπει να

κατανοιςουμε τθν τάςθ που υπάρχει ςτθν μακροχρόνια περίοδο οι μεταβολζσ ςτθν
ονομαςτικι ιςοτιμία δφο νομιςμάτων να είναι περίπου ίςεσ με τθ διαφορά του
ρυκμοφ πλθκωριςμοφ που υπάρχει για τα εμπορεφςιμα αγακά ανάμεςα ςτισ δφο
χϊρεσ. Οι Rutterford, Upton και Kodwani (2006) αναφζρουν ότι το γεγονόσ αυτό
ςυνεπάγεται ότι οι τυχόν μεταβολζσ ςτθν ανταγωνιςτικότθτα δφο χωρϊν, που κα
μποροφςαν να δθμιουργθκοφν από το διαφορετικό επίπεδο πλθκωριςμοφ, τείνουν
να εξαλειφκοφν από τθν αντίςτοιχθ μεταβολι που επζρχεται ςτθ ςυναλλαγματικι
τουσ ιςοτιμία. Αντίκετα, ςτθν βραχυχρόνια περίοδο, οι ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ
είναι

εξαιρετικά

ρευςτζσ

και

ζχουν

μεγάλθ

επίπτωςθ

ςτθ

ςχετικι

ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων που πωλοφν τα προϊόντα τουσ ςτθν ίδια
αγορά αλλά τα προμθκεφονται από διαφορετικζσ χϊρεσ (Rutterford, Upton, &
Kodwani, 2006).

Αυτό είναι αποτζλεςμα των μεταβολϊν των ονομαςτικϊν
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ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν που ςτθν βραχυχρόνια περίοδο δεν εξαλείφονται από
τθ διαφορά μεταξφ του πλθκωριςμοφ των δφο χωρϊν. Θ μεταβολι ςτθν ςχετικι
ανταγωνιςτικότθτα εξαρτάται από τθ μεταβολι ςτθν πραγματικι αξία των
ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν και όχι από τθ μεταβολι ςτθν ονομαςτικι αξία. Αυτό
ςθμαίνει ότι από τθ μεταβολι των ονομαςτικϊν ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν
αφαιροφμε τθ διαφορά ςτο ρυκμό πλθκωριςμοφ που υπάρχει ανάμεςα ςτισ δφο
χϊρεσ.

Θ ρευςτότθτα που υπάρχει ςτισ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ ςτθ

βραχυχρόνια περίοδο είναι θ αιτία πολλϊν προβλθμάτων ςτθν κερδοφορία τθσ
επιχείρθςθσ γιατί επθρεάηει ςθμαντικά το λειτουργικό περικϊριο κζρδουσ.
Ο κίνδυνοσ που πθγάηει από τισ μεταβολζσ των ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν
είναι γνωςτόσ ςαν ζκκεςθ ςε λειτουργικό κίνδυνο. Θ παραδοςιακι ανάλυςθ τθσ
οποίασ επικεντρϊνεται ςτα ςτοιχεία του Ιςολογιςμοφ που ςτθρίηονται επάνω ςε
ςυμφωνίεσ που είναι καταρτιςμζνεσ βάςει ςυμβολαίων και αποτιμϊνται ςε ξζνο
νόμιςμα και των οποίων θ αξία μεταβάλλεται ανάλογα με τισ μεταβολζσ των
ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν (Rutterford, Upton, & Kodwani, 2006). Για να μπορζςει
μια επιχείρθςθ να καλφψει αυτόν τον κίνδυνο μπορεί να αναγκαςτεί να προβεί ςτθ
ςφναψθ νζων ςυμφωνιϊν βαςιςμζνων εκ νζου ςε ςυμβόλαια. Θ επίπτωςθ που
ζχουν οι διακυμάνςεισ των ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν ςτα κζρδθ μιασ επιχείρθςθσ
πθγάηουν από τθ μετατροπι τόςο των εκκρεμϊν ςυμβολαίων ςτο τζλοσ του χρόνου
όςο και αυτϊν που ζχουν περατωκεί κατά τθ διάρκεια του ζτουσ.
Ο ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ μπορεί να εμφανιςτεί είτε όταν μια επιχείρθςθ
αγοράηει προϊόντα ι πρϊτεσ φλεσ από μια τρίτθ χϊρα είτε όταν πωλεί τα προϊόντα
τθσ ςε μια τρίτθ χϊρα. Ζτςι, παρατθροφμε ότι υπάρχουν αυξθμζνεσ πικανότθτεσ
μια επιχείρθςθ να χρειαςτεί είτε να καταβάλει το αντίτιμο των αγορϊν τθσ ςε ξζνο
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νόμιςμα είτε να τθσ καταβλθκεί το αντίτιμο των πωλιςεϊν τθσ ςε ξζνο νόμιςμα,
οπότε κα κλθκεί να κάνει μια μετατροπι από το εγχϊριο ςτο ξζνο νόμιςμα και
αντίςτροφα. Συνικωσ, όταν υπάρχουν ςυναλλαγζσ με το εξωτερικό ςτισ ςυμφωνίεσ
που ςυνάπτονται γίνεται αναφορά και ςτον τρόπο πλθρωμισ όπου εκεί
προβλζπεται το χρονικό διάςτθμα τθσ πίςτωςθσ και ςυμφωνείται μεταξφ των δφο
μερϊν και ο τρόποσ με τον οποίο κα γίνει θ μετατροπι των νομιςμάτων. Αυτό
ςθμαίνει ότι οι επιχειριςεισ γνωρίηουν εκ των προτζρων τόςο το ποςό που κα
κλθκοφν να καταβάλουν όςο και το ποςό που κα πρόκειται να λάβουν.
Ο κίνδυνοσ ςε αυτζσ τισ ςυναλλαγζσ ελλοχεφει ςτο γεγονόσ ότι όταν θ
επιχείρθςθ πρζπει να αγοράςει το αντίςτοιχο ποςό τθσ ςυναλλαγισ που
πραγματοποίθςε ςε ξζνο νόμιςμα και να το καταβάλει ςτον προμθκευτι τθσ
υπάρχει περίπτωςθ το κόςτοσ αγοράσ του να είναι μεγαλφτερο από αυτό που ίςχυε
κατά τθν θμζρα τθσ ςυναλλαγισ. Το αντίςτροφο μπορεί να εμφανιςτεί και ςτθν
περίπτωςθ που μια επιχείρθςθ λάβει το ποςό των πωλιςεων που πραγματοποίθςε
ςε ξζνο νόμιςμα. Πταν δθλαδι λαμβάνει το αντίτιμο των πωλθκζντων αγακϊν θ
τιμι μετατροπισ του ξζνου νομίςματοσ είναι πιο χαμθλι από τθν τιμι που ίςχυε τθν
θμζρα τθσ ςυναλλαγισ.
Ο κίνδυνοσ αυτόσ που υπάρχει και ςτισ δφο περιπτϊςεισ που είδαμε
παραπάνω μπορεί να μειωκεί ι ακόμα και να εξαλείφει. Για να γίνει αυτό πρζπει
να χρθςιμοποιθκοφν οριςμζνεσ τεχνικζσ. Θ κυριότερθ από τισ τεχνικζσ αυτζσ είναι θ
οικονομικι ανταςφάλιςθ38 μζςω τραπεηϊν όπου ςυμφωνείται από τθν επιχείρθςθ
και μια τράπεηα θ αγορά ςυναλλάγματοσ ςε μια μελλοντικι προκακοριςμζνθ
θμερομθνία με προςυμφωνθμζνθ ιςοτιμία. Μια ακόμα τεχνικι που υιοκετοφν οι
38

Είναι θ τεχνικι μείωςθσ ςυναλλαγματικοφ κινδφνου που είναι πιο γνωςτι με τθν αγγλικι λζξθ
hedging.
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επιχειριςεισ είναι θ οικονομικι ανταςφάλιςθ μζςω των χρθματαγορϊν όπου θ
επιχείρθςθ δανείηεται ζνα ποςό ςε εγχϊριο νόμιςμα προκειμζνου να το μετατρζψει
ςτο ξζνο νόμιςμα που επικυμεί και να πετφχει με τον τρόπο αυτό μια καλι τιμι
μετατροπισ και ςτθ ςυνζχεια το επενδφει μζχρι τθν θμερομθνία που ζχει τθν
υποχρζωςθ να το καταβάλει κερδίηοντασ ζτςι και από τθν μετατροπι αλλά και από
τθν επζνδυςθ που κάνει για το διάςτθμα αυτό. Επιπλζον, οι επιχειριςεισ μποροφν
να αντιςτακμίςουν τον κίνδυνο από τισ ςυναλλαγματικζσ μεταβολζσ είτε με
πλθρωμζσ που προθγοφνται τθσ προκακοριςμζνθσ θμερομθνίασ είτε, αντίκετα, με
τθν κακυςτζρθςθ των πλθρωμϊν για ζνα μικρό διάςτθμα προκειμζνου να
επιτφχουν μια πιο ςυμφζρουςα τιμι μετατροπισ των νομιςμάτων.

Υπάρχει,

βζβαια, και το ενδεχόμενο να ηθτθκεί από τθν αντιςυμβαλλόμενθ επιχείρθςθ οι
πλθρωμζσ να πραγματοποιθκοφν ςε εγχϊριο νόμιςμα οπότε μεταφζρεται ο
κίνδυνοσ ςτθν πλευρά τθσ αντιςυμβαλλόμενθσ επιχείρθςθσ. Εδϊ όμωσ πρζπει να
λθφκεί υπόψθ ειδικό βάροσ που ζχει το νόμιςμα τθσ κάκε χϊρασ γιατί δεν μπορεί
να υποχρεϊςεισ μια επιχείρθςθ που χρθςιμοποιεί ςτισ ςυναλλαγζσ τθσ ζνα νόμιςμα
πιο ιςχυρό να πραγματοποιιςει τισ πλθρωμζσ τθσ χρθςιμοποιϊντασ ζνα νόμιςμα
πιο επιςφαλζσ για τα ςυμφζροντά τθσ. Τζλοσ, υπάρχει και θ περίπτωςθ να ζχει
τόςο αγορζσ όςο και πωλιςεισ ςε μια τρίτθ χϊρα, εκεί υπάρχει θ δυνατότθτα
αντιςτάκμιςθσ του κινδφνου με το άνοιγμα ενόσ λογαριαςμοφ ςτο νόμιςμα τθσ
χϊρασ αυτισ οπότε οι πλθρωμζσ και οι ειςπράξεισ να διενεργοφνται μζςω εκείνου
του λογαριαςμοφ ζτςι ϊςτε περιορίηεται αφενόσ το κόςτοσ ςυναλλαγϊν και
αφετζρου ο ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ μόνο ςτο υπόλοιπο του λογαριαςμοφ
αυτοφ.
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9.4 ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΤ ΠΙΣΩΣΙΚΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ
Ο εξαγωγικόσ πιςτωτικόσ κίνδυνοσ είναι αυτόσ που ςχετίηεται με τθν
αδυναμία ι τθν κακυςτζρθςθ είςπραξθσ των απαιτιςεων που ζχει θ επιχείρθςθ
από τουσ πελάτεσ τθσ ςτο εξωτερικό.
Θ πικανότερθ αιτία φπαρξθσ αυτοφ του κινδφνου για μια επιχείρθςθ είναι θ
ανεπάρκεια ρευςτότθτασ από τουσ πελάτεσ τθσ. Αυτό, βζβαια, δεν ιςχφει μόνο ςτθν
περίπτωςθ των εξαγωγϊν αλλά ιςχφει και για τουσ εγχϊριουσ πελάτεσ τθσ
επιχείρθςθσ.

Αυτό που αλλάηει όταν ζχουμε τθν περίπτωςθ ενόσ πελάτθ ςτο

εξωτερικό είναι ότι αυξάνονται οι δυςκολίεσ τισ επιχείρθςθσ αναφορικά με τθν
προςταςία των ςυμφερόντων τθσ τόςο όςον αφορά το νομικό πλαίςιο που ιςχφει
ςτθν κάκε χϊρα όςο και το τραπεηικό τθσ ςφςτθμα.
Μια άλλθ, όχι τόςο ςυνθκιςμζνθ, αιτία αυτοφ του κινδφνου μπορεί να είναι θ
πτϊχευςθ ι θ αδυναμία πραγματοποίθςθσ εμβαςμάτων από μια τράπεηα που
εμπλζκεται ςτθν αλυςίδα των πλθρωμϊν. Εδϊ δεν πρζπει να παραβλζψουμε το
γεγονόσ ότι μπορεί να υπάρχει ζνα κακϊσ οργανωμζνο δίκτυο πλθρωμϊν πάνω ςτο
οποίο πρζπει να ςτθριχκεί θ επιχείρθςθ προκειμζνου να ειςπράξει τισ απαιτιςεισ
που ζχει από τουσ πελάτεσ τθσ ι ακόμα και τθν πικανότθτα να υπάρχει αδυναμία
μετατροπισ τουσ νομίςματοσ τθσ χϊρασ που εδρεφει θ αντιςυμβαλλόμενθ
επιχείρθςθ αλλά και τθν πικανότθτα να μθν υπάρχει πρόςβαςθ ςτο νόμιςμα που
ζχει επιλεγεί να γίνει θ ςυναλλαγι. Αυτό, όςο ακραίο και αν ακοφγεται, μπορεί να
είναι αποτζλεςμα μιασ εςκεμμζνθσ προςπάκειασ του κράτουσ για να ελζγξει τισ
πλθρωμζσ ςε ςυνάλλαγμα ι ακόμα και μια ενδεχόμενθ ατζλεια ςτο ςχεδιαςμό τθσ
κεντρικισ τράπεηασ τθσ χϊρασ του αντιςυμβαλλόμενου που δεν ζχει προβλζψει για
τθ δθμιουργία τμιματοσ που να αςχολείται με τθν αγοροπωλθςία ςυναλλάγματοσ.
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Τζλοσ, μια άλλθ αιτία κινδφνου μπορεί να αποτελζςει θ πολιτικι κατάςταςθ που
επικρατεί ςτθ χϊρα τθσ αντιςυμβαλλόμενθσ επιχείρθςθσ. Αυτό μπορεί να είναι μια
ενδεχόμενθ αλλαγι κακεςτϊτοσ, πολιτικζσ αναταραχζσ, ζνασ ενδεχόμενοσ πόλεμοσ
ι ακόμα και ο αποκλειςμόσ τθσ χϊρασ αυτισ.
Ο τρόποσ για να προςτατευτεί μια επιχείρθςθ απζναντι ςτον κίνδυνο αυτό
είναι να χρθςιμοποιιςει το τραπεηικό ςφςτθμα και των δφο χωρϊν ζτςι ϊςτε τόςο
οι πλθρωμζσ όςο και ο ζλεγχοσ των παραςτατικϊν των ςυναλλαγϊν να
πραγματοποιείται μζςα από αυτό και, ταυτόχρονα, να μθν επιτρζπεται θ αποςτολι
των αγακϊν αν δεν λθφκοφν οι απαραίτθτεσ τραπεηικζσ και μθ εγγυιςεισ.
Ραράλλθλα, μπορεί μια επιχείρθςθ να ηθτιςει από ζνα χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα
που ςυναλλάςςεται με τθν αντιςυμβαλλόμενθ επιχείρθςθ να εκδϊςει μια
εγγυθτικι επιςτολι για λογαριαςμό τθσ προκειμζνου να υπάρχει μια ζγγραφθ
δζςμευςθ ότι για τθν ςυναλλαγι που κα πραγματοποιθκεί δεν κα υπάρξει κάποιοσ
κίνδυνοσ απϊλειασ του αντιτίμου.
Χρθςιμοποιϊντασ τουσ ανωτζρω τρόπουσ θ επιχείρθςθ αποφεφγει να
εμπλακεί ςε ςυναλλαγζσ με αφερζγγυεσ επιχειριςεισ, ενϊ δεν κα χρειαςτεί να
διαπραγματευκεί για τουσ όρουσ πλθρωμισ και να αναηθτιςει τρόπουσ
διαςφάλιςθσ μιασ και αυτό κα το κάνει ο εμπλεκόμενοσ οργανιςμόσ. Αυτό που
πρζπει να κάνει θ επιχείρθςθ είναι μόνο να τθρεί κατά γράμμα τα όςα ζχουν
ςυμφωνθκεί με τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα.

Στθν περίπτωςθ δε που οι

εγγυθτικζσ επιςτολζσ καταπζςουν τότε κα προςκομίςει τα απαιτοφμενα ζγγραφα
και κα μπορζςει να αξιϊςει τθν πλθρωμι τθσ από το ίδιο το χρθματοπιςτωτικό
ίδρυμα που είχε εγγυθκεί υπζρ τθσ αντιςυμβαλλόμενθσ επιχείρθςθσ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
1 Πίνακασ υπολογιςμού παρούςασ αξίασ 1 ευρώ που ειςπράττεται ςτο
τέλοσ n περιόδων

2 Πίνακασ υπολογιςμού παρούςασ αξίασ 1 ευρώ που λαμβάνεται ςτο
τέλοσ κάθε περιόδου για n περιόδουσ
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3 Πίνακασ υπολογιςμού μελλοντικήσ αξίασ 1 ευρώ που επενδύεται
ςήμερα ςτο τέλοσ τησ n περιόδων

4 Πίνακασ υπολογιςμού μελλοντικήσ αξίασ 1 ευρώ που επενδύεται ςτο
τέλοσ κάθε περιόδου για n περιόδουσ
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