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ΣΥΝΟΨΗ 
 

Τα τελευταία εκατό χρόνια ο επιχειρηματικός κόσμος έχει υποστεί τεράστιες 
αλλαγές, κυρίως οργανωσιακές. Μια από αυτές τις αλλαγές, που από πολλούς έχει 
χαρακτηριστεί ως η πιο καινοτόμος, είναι η «πολυτμηματική δομή». Όταν μια 
επιχείρηση έχει πολυτμηματική δομή αυτό σημαίνει ότι αποτελείται από 
επιχειρηματικές μονάδες ή αλλιώς στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες (strategic 
business units- SBUs) οι οποίες είναι αυτόνομες και λειτουργούν μεμονωμένα. 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει και να εξετάσει τα θέματα που 
σχετίζονται με την υιοθέτηση της πολυτμηματικής και να τα εφαρμόσει στο 
ελληνικό τραπεζικό σύστημα.  

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 
παρέχεται μια επισκόπηση της μετάβασης από την λειτουργική στην πολυτμηματική 
δομή και εξετάζονται παράλληλα θέματα, όπως η αποκέντρωση, η λογιστική 
ευθυνών, τα κέντρα ευθύνης, η εσωτερική τιμολόγηση, τα κίνητρα  και τα σχέδια 
αμοιβών των μάνατζερ των επιμέρους επιχειρηματικών μονάδων καθώς και άλλες 
οργανωσιακές δομές οι οποίες επικρατούσαν παλιότερα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο αφορά την μέτρηση του κόστους κεφαλαίου 
για ένα αυτόνομο τμήμα μιας πολυτμηματικής επιχείρησης γίνεται μια επισκόπηση 
όλων των μεθόδων που αναφέρονται στην βιβλιογραφία. Αρχικά, περιγράφονται οι 
εμπειρικές προσεγγίσεις και συγκεκριμένα η προσέγγιση της εταιρίας συμβούλων 
Boston Consulting Group και η προσέγγιση της εταιρίας Fuqua Industries, Inc. 
Έπειτα, περιγράφονται οι επιστημονικές μέθοδοι που έχουν προταθεί οι οποίες 
χωρίζονται σε τρεις σχολές σκέψης που είναι η αναλυτική ή λογιστική προσέγγιση 
(the analytical or accounting-based approach), η αναλογική προσέγγιση (the 
analogous approach) και τέλος η  «συνδετική» προσέγγιση (the spanning approach). 
Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της αναλογικής προσέγγισης εξετάζεται η μέθοδος 
των “pure-play” ή των µονοτµηµατικών εταιριών, η μέθοδος του μαθηματικού 
προγραμματισμού (goal programming) και η μέθοδος της ολοκληρωμένης 
πληροφόρησης (full-information approach). Επίσης, εξετάζεται και ο απευθείας 
υπολογισμός του κόστους κεφαλαίου για ένα επιχειρηματικό τμήμα και τέλος 
γίνεται μια μικρή αναφορά στην άποψη ορισμένων ακαδημαϊκών οι οποίοι 
ισχυρίζονται ότι η έμφαση πρέπει να δίνεται στην ακριβή πρόβλεψη των 
μελλοντικών ταμειακών ροών κάθε τμήματος και όχι στον προσδιορισμό του 
κόστους κεφαλαίου. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται στην μέτρηση της αποδοτικότητας 
ενός αυτόνομου τμήματος μιας πολυτμηματικής επιχείρησης, γίνεται διάκριση των 
κέντρων ευθύνης που μπορεί να έχει μια επιχείρηση. Συγκεκριμένα, μια στρατηγική 
επιχειρηματική μονάδα μπορεί να έχει μια από τις παρακάτω μορφές: 

 κέντρο κόστους (cost center), 

 κέντρο εσόδων (revenue center), 

 κέντρο κέρδους (profit center), 

 κέντρο επενδύσεων (investment center) και τέλος  

 κέντρο εξόδων (expense center).  
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Ανάλογα με το είδος του κέντρου ευθύνης χρησιμοποιούνται και 
διαφορετικοί τρόποι μέτρησης της αποδοτικότητάς τους. Μια αρκετά διαδεδομένη 
μέθοδος αξιολόγησης η οποία χρησιμοποιείται είναι αυτή του ευλύγιστου 
προϋπολογισμού (flexible budget). Επίσης, στα πλαίσια του κέντρου επενδύσεων 
εισάγεται μια καινούρια έννοια, αυτή της επενδυτικής βάσης, η οποία μπορεί να 
σχετιστεί με το κέρδος με δύο τρόπους και το αποτέλεσμα είναι είτε ο δείκτης  
απόδοσης επί του επενδυθέντος κεφαλαίου ή αλλιώς ROI είτε το υπολειμματικό 
εισόδημα RI. Για τους δείκτες αυτούς παρέχεται μια περαιτέρω εξέταση της 
χρησιμότητάς τους καθώς και της εφαρμογής τους. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται η εφαρμογή της πολυτμηματικής δομής και 
των στρατηγικών επιχειρηματικών μονάδων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Για τον 
σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται δεδομένα του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 
Α.Ε. (ΕΤΕ Α.Ε.) η οποία είναι η παλαιότερη και μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα. 
Αρχικά, εξετάζεται η μέτρηση της αποδοτικότητας των επιχειρηματικών μονάδων του 
Ομίλου ΕΤΕ Α.Ε. και έπειτα η μέτρηση του κόστους κεφαλαίου αυτών. Επίσης, 
επιχειρείται σύγκριση με έναν από τους κύριους ανταγωνιστές της ΕΤΕ Α.Ε., την 
ALPHA BANK.    

Η ανάλυση γίνεται για την διαχειριστική χρήση του 2005 που είναι η χρονιά  
μετάβασης από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο στα Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα. Οι επιχειρηματικοί τομείς τους οποίους αναγνωρίζει ο Όμιλος ΕΤΕ είναι 
οι εξής: λιανική τραπεζική, επιχειρηματική και επενδυτική τραπεζική, global 
markets και διαχείριση περιουσίας, ασφάλειες, διεθνείς δραστηριότητες και λοιπές 
δραστηριότητες. Επιπλέον, ο Όμιλος ΕΤΕ είναι διαφοροποιημένος και οργανωμένος 
σε παγκόσμια βάση σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. 

Η ανάλυση μας θα βασιστεί στον υπολογισμό του ROI για κάθε 
επιχειρηματικό τομέα του Ομίλου ΕΤΕ και πρέπει να σημειωθεί ότι ο υπολογισμός 
της απόδοσης γίνεται προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιχειρηματικές 
δραστηριότητες και όχι οι αποφάσεις κάθε μάνατζερ, και αυτό είναι λογικό αφού τα 
σχέδια αμοιβών και τα κίνητρα των μάναζερ δεν είναι ο σκοπός της παρούσας 
εργασίας. Η σύγκριση με βάση χρηματοοικονομικά μεγέθη ανά επιχειρηματική 
δραστηριότητα ή γεωγραφική περιοχή είναι πολύ σημαντική, καθώς μπορεί να 
αποκαλύψει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες ενός οργανισμού ή μιας μεμονωμένης 
επιχειρηματικής μονάδας και να οδηγήσει τελικά σε αποτελεσματικότερες και πιο 
επικερδείς αποφάσεις. 

Κατά τον προσδιορισμό του κόστους κεφαλαίου χρησιμοποιείται η μέθοδος 
των Modigliani και Miller (1963), το “Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου” 
(Weighted Average Cost of Capital-WACC). Για τον προσδιορισμό της 
απαιτούμενης απόδοσης των μετόχων χρησιμοποιήσαμε το “Υπόδειγμα Αποτίμησης 
Κεφαλαιουχικών Στοιχείων” (Capital Asset Pricing Model-CAPM). Επομένως, το 
επόμενο βήμα ήταν να αποφασίσουμε ποια από τις μεθόδους του δεύτερου 
κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του συστηματικού κινδύνου 
κάθε επιχειρηματικού τμήματος του Ομίλου ΕΤΕ. Έπειτα από εξέταση όλων των 
μεθόδων και δεδομένων των προβλημάτων συλλογής δεδομένων αποφασίσαμε να 
χρησιμοποιήσουμε μόνο την βασική παραδοχή του μαθηματικού προγραμματισμού 
και της μεθόδου της ολοκληρωμένης πληροφόρησης, ότι μια επιχείρηση είναι απλά 
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ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων. Δυστυχώς, κατά τoυς υπολογισμούς μας, διάφορα 
προβλήματα προέκυψαν, τα οποία θέτουν υπό αμφισβήτηση τη ακρίβεια και την 
αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Για τον λόγο αυτό, πιστεύουμε ότι απαιτείται 
αρκετή έρευνα στην αξιολόγηση της απόδοσης και του κόστους των στρατηγικών 
επιχειρησιακών μονάδων και επίσης προτείνουμε να δημιουργηθεί μια εκτεταμένη 
βάση δεδομένων για τις επιχειρησιακές μονάδες των ελληνικών εταιριών. Κατ' αυτό 
τον τρόπο, ο διευθυντής κάθε επιχειρηματικής μονάδας θα παρακινείται να επιτύχει 
τους στόχους του τμήματός τους, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα τους στόχους 
ολόκληρης της εταιρίας το οποίο τελικά είναι το ζητούμενο. 
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Α) Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-
Οrganizational structure 

Κατά την ανάπτυξη των δομών οργάνωσης το πρωταρχικό δίλημμα που 
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι με ποιο τρόπο και μέχρι ποιο σημείο θα 
ομαδοποιηθούν οι δραστηριότητές τους. Οι σημαντικότερες προσεγγίσεις είναι οι 
παρακάτω1: 

i) Λειτουργική προσέγγιση (functional approach) 
Κατά την οποία, η επιχείρηση οργανώνεται σύμφωνα με τις κύριες 

λειτουργίες της όπως την παραγωγή, το μάρκετινγκ, την διοίκηση προσωπικού, και 
τα χρηματοοικονομικά. Γενικά, ο έλεγχος συγκεντρώνεται στο επίπεδο του 
αντιπροέδρου μιας εταιρίας. Οι υπάλληλοι παραγωγής, για παράδειγμα, υποβάλλουν 
έκθεση από το χαμηλότερο λειτουργικό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται προς τον 
αντιπρόεδρο ή διευθυντή παραγωγής. Το βασικό μειονέκτημα είναι ότι οι πιο 
σημαντικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν στην “κορυφή”, πράγμα το οποίο 
αποτελεί συνήθως μια χρονοβόρα  διαδικασία. 

 
ii) Η προσέγγιση με βάση το προϊόν (product approach)  
Κατά την οποία, οι λειτουργικές ευθύνες είναι οργανωμένες σε προϊοντική 

βάση σύμφωνα με τα προϊόντα ή τις ομάδες προϊόντων (group of products). Το 
κύριο πλεονέκτημα είναι ο αποτελεσματικότερος συντονισμός των δραστηριοτήτων 
σχετικά με τα προϊόντα (ή τις ομάδες προϊόντων).  

 
                                                 
1Management and Cost Accounting, 6th edition, Thomson Learning, 2004, Chapter 21: 
“Decentralized operations and responsibility accounting” 
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iii) Η γεωγραφική προσέγγιση (geographical approach) 

Κατά την προσέγγιση αυτή, η οποία καλείται μερικές φορές και 
περιφερειακή προσέγγιση (regional approach) οι  ευθύνες ομαδοποιούνται σύμφωνα 
με τις γεωγραφικές περιοχές. Οι διοικητικές ευθύνες καλύπτουν όλες τις λειτουργίες 
και όλα τα προϊόντα σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Τα οφέλη αυτής της 
ομαδοποίησης βρίσκονται στον καλύτερο συντονισμό όλων των διαδικασιών μιας 
γεωγραφικής περιοχής. Εταιρίες που παράγουν ή και εμπορεύονται προϊόντα τα 
οποία είναι ογκώδη, επομένως κοστίζει πολύ η μεταφορά τους, μπορεί να έχουν 
εργοστάσια ή και αποθήκες διασκορπισμένες σε πολλές περιοχές για να 
ελαχιστοποιούν το κόστος μεταφοράς.  

 
Η επιλογή των προσεγγίσεων εξαρτάται από τη φύση των δραστηριοτήτων 

μιας επιχείρησης και από τις δραστηριότητες οι οποίες πρέπει να είναι περισσότερο 
συγκεντρωμένες (centralized). Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρxει κάποια 
“επικάλυψη” καθώς μερικές λειτουργίες μπορεί να οργανωθούν σε περισσότερα του 
ενός επιπέδου. Η λειτουργία των πωλήσεων μπορεί να οργανωθεί αρχικώς σε 
λειτουργική βάση, αλλά σε κατώτερο επίπεδο να οργανωθεί σε γεωγραφική βάση, 
ανάλογα με την περιοχή ή και τα περιφερειακά γραφεία, ή μπορεί ακόμη να 
οργανωθεί σε μια πελατειακή βάση (λιανική, χονδρική κ.λπ.). Στην πράξη, το 
πρόβλημα είναι να βρεθεί ο καλύτερος συνδυασμός των προσεγγίσεων. 

 

Β)  Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ (Decentralization)  
 

Ένας απλός και εύκολα κατανοητός ορισμός που μπορεί να δοθεί για τον όρο 
“αποκέντρωση” και ο οποίος έχει εφαρμογή στον τομέα των επιχειρήσεων είναι ο 
εξής: 

“Αποκέντρωση είναι η ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσίας των ανώτατων 
στελεχών μιας επιχείρησης σε μεσαία ή και κατώτερα στελέχη.” 

Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα με το 
ποια από τις παραπάνω τρεις οργανωτικές δομές έχουν επιλέξει είναι ο καθορισμός 
του βαθμού μέχρι του οποίου η εξουσία και οι ευθύνες είναι αποκεντρωμένες. 
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2Γενικά , ο βαθμός αποκέντρωσης θα είναι μεγαλύτερος στην δεύτερη οργανωτική 
δομή –σύμφωνα με την προϊοντική βάση, και σε πολλές περιπτώσεις λόγω 
πρακτικών αναγκών στην τρίτη  οργανωτική δομή –με βάση την γεωγραφική 
περιοχή, ιδιαίτερα όταν μία εταιρία έχει διεθνή δραστηριότητα. 

Βέβαια, ο βαθμός της αποκέντρωσης εξαρτάται και από ικανότητα των 
στελεχών να παίρνουν λειτουργικές και τακτικές αποφάσεις που αφορούν τις 
καθημερινές δραστηριότητες της επιχείρησης, καθώς και από τον εφικτό συνδυασμό 
των διαφόρων διαδικασιών και τέλος την επίδραση των αποφάσων που λαμβάνονται 
από τα κατώτερα στελέχη σε άλλες μονάδες της επιχείρησης. 

Τα παραπάνω προβλήματα έχουν και θεωρητική βάση, την λεγόμενη 
«θεωρία αντιπροσώπευσης» (agency theory ή principal-agent theory). Σύμφωνα με 
την θεωρία αυτή υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των μετόχων μιας 
επιχείρησης και της διοίκησης. Η λύση είναι η «σύμπτωση συμφερόντων» ή 
διαφορετικά η ολική ή μερική ταύτιση τους. Φυσικά, η πλήρης δεν είναι ποτέ 
εφικτή. Η έννοια αυτή αποδίδεται στα αγγλικά με τον όρο “goal congruence” και 
είναι αυτό το οποίο πρέπει να πετύχουν οι επιχειρήσεις με αποκεντρωμένες δομές. 

Σε αυτό το σημείο θα αναφέρουμε περιληπτικά τα πλεονεκτήματα της 
αποκέντρωσης3: 

 Η διοίκηση έχει περισσότερο χρόνο να αφιερώσει στον στρατηγικό 
σχεδιασμό και στον συντονισμό των δραστηριοτήτων της επιχείρησης 
επομένως είναι απαλλαγμένη από τις καθημερινές αποφάσεις και τον 
σχεδιασμό ρουτίνας. Ομοίως και τα μεσαία και κατώτερα στελέχη έχουν 
ικανοποιητικό χρόνο να αφιερώσουν στα θέματα για τα οποία είναι αρμόδιοι. 
Αυτό σημαίνει ότι οι αποφάσεις και οι λύσεις δίνονται γρηγορότερα. 

 Καλύτερος έλεγχος μπορεί να επιτευχθεί, δεδομένου ότι τα στελέχη 
μπορούν να αποκριθούν γρηγορότερα στα προβλήματα που έχουν ανάγκη 
από διόρθωση.  

 Τα στελέχη έχουν περισσότερα κίνητρα επειδή έχουν περισσότερες 
πληροφορίες και έλεγχο των θεμάτων τα οποία έχουν επιπτώσεις στην 
απόδοσή τους. Αυτό έχει επίδραση και στην ψυχολογία των στελεχών αφού 
ικανοποιούνται περισσότερο από τη δουλειά τους δεδομένου του ότι 
σταματούν πλέον να είναι μόνο εκτελεστικά όργανα. 

 Τα στελέχη είναι πιθανότερο να ασκήσουν πρωτοβουλία ερευνώντας 
για παράδειγμα ποια είναι η πιο οικονομική τιμή για την αγορά Α΄υλών. Η 
συνεχής σύγκριση των εσωτερικών και εξωτερικών τιμών τείνει να σφίξει 
τον έλεγχο των εσωτερικών δαπανών όπως η "εσωτερική τιμολόγηση" που 
αφορά την αγοραπωλησία προϊόντων μέσα στην ίδια την επιχείρηση. Αυτό 

                                                 
2Management and Cost Accounting, 6th edition, Thomson Learning, 2004, Chapter 21: 
“Decentralized operations and responsibility accounting” 
3Management and Cost Accounting, 6th edition, Thomson Learning, 2004, Chapter 21: 
“Decentralized operations and responsibility accounting”και “Decentralized decision-making:   
motivating managers to look at the big picture”, Richard Michalski, B. Comm., COST AND 
MANAGEMENT, APRIL 1984 
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ισχύει όχι μόνο για τις προμήθειες Α΄υλών και γενικά υλικών πόρων αλλά 
και για την αγορά εργασίας. Αυτό οφείλεται για παράδειγμα στο ότι 
περιφερειακά στελέχη είναι πιο κοντά στην εξωτερική και εσωτερική αγορά 
εργασίας οπότε μπορούν να κρίνουν από που είναι καλύτερα να καλυφθεί μια 
θέση εργασίας.   

 Η διοικητική αποκέντρωση ενεργεί ακόμη ως ακούσιο επιμορφωτικό 
πρόγραμμα καθώς τα στελέχη γίνονται ικανότερα στη λήψη αποφάσεων, και  
αποκτούν περισσότερα προσόντα για τις υψηλότερου επιπέδου διοικητικές 
θέσεις. 

 Γενικά, όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός διοικητικής αποκέντρωσης, 
τόσο μεγαλύτερη είναι και η ανάγκη  του συντονισμού  προκειμένου να 
ληφθούν οφέλη για την επιχείρηση συνολικά. Οι κοστολόγοι κατά το 
σχεδιασμό και την εφαρμογή των πληροφοριών της διοικητικής λογιστικής 
βοηθούν ουσιαστικά (1) στην βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ 
της διοίκησης και του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και (2) 
στην βελτίωση της διεταιρικής επικοινωνίας μεταξύ της διοίκησης και του 
εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. 

Βέβαια, υπάρχουν και κάποια κόστη που συνδέονται με την αποκέντρωση. 
Στις περιπτώσεις όπου οι μονάδες μιας επιχείρησης έχουν ουσιαστική ανεξαρτησία 
μπορεί να υπάρχει καταστροφικός ανταγωνισμός μεταξύ αυτών λόγω των 
περιορισμένων πόρων όπως κεφάλαιο, μηχανολογικός εξοπλισμός κλπ. Επίσης, 
επειδή τα στελέχη δρουν με ιδιοτέλεια μπορεί να παίρνουν αποφάσεις οι οποίες να 
ευνοούν την αποδοτικότητα της μονάδας τους αλλά να είναι τελικά επιβλαβείς για 
άλλες μονάδες ή ακόμη και για ολόκληρη την επιχείρηση. Παρόλα αυτά μπορούν να 
εξαλειφθούν οι παραπάνω αρνητικές συνέπειες αν ισχύουν τα παρακάτω: 

 Κάθε μονάδα να έχει στόχους τελείως ανεξάρτητους από των άλλων 
μονάδων. 

 Να μην υπάρχει εξάρτηση Α΄υλών μεταξύ των μονάδων. 

 Να μην υπάρχει εξάρτηση των πωλήσεων κάθε μονάδας με των 
άλλων. 

 Να μην ανταγωνίζεται εξωτερικά η μια μονάδα με την άλλη για την 
απόκτηση πόρων που είναι περιορισμένοι. 

 Να μην ανταγωνίζεται εσωτερικά η μια μονάδα με την άλλη για 
περιορισμένο κεφάλαιο. 

4Οι J.W. Hardy  και B.D. Orton (1983)  σε μια έρευνα στην αγορά των 
φαρμάκων εξέτασαν τρία πράγματα : 

1. τον βαθμό αποκέντρωσης 

2. τις καταστάσεις της διοικητικής λογιστικής –τι περιελάμβαναν και 
την συχνότητά τους, και τέλος 

                                                 
4 Hardy W. John and Orton D. Bryce, “Decentralized Decision Making and Responsibility Accounting in a 
selected segment of business”, COST AND MANAGEMENT, January-February 1983 
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3. τα κόστη και τα έσοδα –τι είδη υπάρχουν και ποιος είχε την ευθύνη. 

Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα βρέθηκε ότι για ένα μεγάλο μέρος των 
αλυσίδων φαρμακείων οι αποφάσεις λαμβάνονται κεντρικά. Συνήθως, οι ιδιοκτήτες 
των φαρμακείων έχουν την μικρότερη επιρροή στο ωράριο καθώς και στις 
διαφημιστικές καμπάνιες των φαρμάκων –αυτό μπορεί να οφείλεται και στις 
οικονομίες κλίμακας που μπορεί να επιτύχει η διοίκηση αν κλείσει μια μεγάλη 
συμφωνία για πολλά φαρμακεία. Έχουν όμως επιρροή σε αποφάσεις όπως τα 
αποθέματα που θα κρατούν στο φαρμακείο τους –το ύψος τους καθώς και το μίγμα 
τους.  

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι 
ενημερωτικές καταστάσεις προετοιμάζονται περισσότερο συχνά –σχεδόν 
καθημερινά, για τους ιδιοκτήτες των φαρμακείων παρά για την διοίκηση. Οι 
καταστάσεις αυτές αποτελούν εργαλεία σχεδιασμού και ελέγχου. Ακόμη, τα μεγέθη 
τα οποία εμφανίζονται συνήθως είναι οι συνολικές πωλήσεις, το κόστος 
πωληθέντων  και το περιθώριο συνεισφοράς. Το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό 
γιατί αποτελεί ένα δείγμα μέτρησης της απόδοσης ενός μεμονωμένου φαρμακείου. 

Τέλος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τρίτου ερωτήματος η διοίκηση 
θεωρείται ότι έχει την ευθύνη για όλα τα κόστη της επιχείρησης ενώ ευθύνη δίνεται 
στους ιδιοκτήτες φαρμακείων κυρίως για τις αμοιβές των υπαλλήλων τους. Κάποιος 
μπορεί να αντιληφθεί εύκολα ότι η αγορά των φαρμάκων είχε μια σχετικά 
συγκεντρωτική δομή. Τώρα, αυτό που θα μπορούσε να γίνει είναι μια αντίστοιχη 
έρευνα με σημερινά δεδομένα η οποία ίσως αποκάλυπτε τις οργανωσιακές αλλαγές 
του κλάδου.  

 
5Γ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΩΝ (Responsibility accounting)

 
Τα περισσότερα συστήματα κοστολόγησης σχεδιάστηκαν αρχικά για να 

συγκεντρώσουν και να κατανείμουν τα κόστη των προϊόντων μιας επιχείρησης 
καθώς και για το γενικό έλεγχο δαπανών. Οι  λογαριασμοί δημιουργήθηκαν για να 
καταγράψουν τις δαπάνες προϊόντων και τις δαπάνες περιόδου σύμφωνα με τις 
ανάγκες της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης και του ισολογισμού. Αυτό το 
σύστημα λειτουργεί καλά στο να παρουσιάζει που καταναλώνονται οι πόροι, αλλά 
όχι στο να προσδιορίζει  ποιος  ήταν ο αρμόδιος  για την ανάληψη κάθε κόστους και 
πως να λάβει άμεσα διορθωτικά μέτρα εάν κρίνεται απαραίτητο. Η “λογιστική 
ευθυνών” είναι ένα  σύστημα διοικητικής λογιστικής που κατευθύνεται προς τα 
άτομα, δηλαδή  στο ποιος  ενέκρινε τη δαπάνη παρά  στο τι αφορούσε. Κατά την 
προετοιμασία των εκθέσεων της λογιστικής ευθυνών θα πρέπει να παρεκκλίνουμε 
από  τις γενικά αποδεκτές αρχές της λογιστικής διότι η κατευθυντήρια αρχή εδώ 
είναι η "ελεγξιμότητα" (controllability). Η λογιστική ευθυνών είναι σίγουρα μια 
διαφορετική προσέγγιση από το προηγούμενο σύστημα διοικητικής λογιστικής, με 

                                                 
5 βλ. υποσημ. 1 
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την έμφαση να μετατοπίζεται από την κοστολόγηση των προϊόντων στην 
αξιολόγηση της απόδοσης. 

Με τον όρο "ελεγξιμότητα" εννοούμε ότι κάθε στέλεχος θα πρέπει να 
ευθύνεται μόνο για τα κόστη τα οποία ελέγχει. Τα κόστη μπορούν να διαχωριστούν 
σύμφωνα με αυτό το κριτήριο. Όμως, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες για 
κάποια κόστη ευθύνονται περισσότερα του ενός στελέχους. Υπάρχουν ακόμη και 
περιπτώσεις όπου ενώ φαινομενικά ευθύνεται  ένα τμήμα τελικά ευθύνεται κάποιο 
άλλο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αγορά Α΄υλών από το τμήμα εισαγωγών. 
Ο υπεύθυνος παραγωγής δεν έχει ολοκληρωτική ευθύνη για το κόστος των άμεσων 
υλικών αλλά η τιμή που αγοράστηκαν είναι ευθύνη του τμήματος εισαγωγών.  

Η λογιστική ευθυνών θεωρείται λανθασμένα μια τεχνική ελέγχου. 
Αντιθέτως, αυτό το λογιστικό σύστημα είναι μια τεχνική σχεδιασμού και ελέγχου 
μαζί. Αυτό διαπιστώνεται εύκολα αν σκεφτεί κάποιος ότι κατά την εφαρμογή του 
συστήματος αυτού σε μια επιχείρηση συντάσσεται ένας κύριος προϋπολογισμός σε 
συνεργασία με τα στελέχη των διαφόρων τμημάτων και κάθε μονάδα έχει τον δικό 
της προϋπολογισμό που λειτουργεί σαν στόχος τον οποίο πρέπει να πετύχει. Με τον 
τρόπο αυτό η λογιστική ευθυνών είναι και τεχνική σχεδιασμού. Σημαντικό εργαλείο 
για αυτό το σύστημα είναι το “segmentation reporting”. Με τον όρο αυτό εννοούμε 
τη διάσπαση των λογιστικών μεγεθών στις διάφορες μονάδες της επιχείρησης 
κυρίως ανά προϊόν ώστε να φανεί αν ένα προϊόν ή μια ομάδα προϊόντων είναι 
κερδοφόρα ή ζημιογόνα για μια επιχείρηση. Τώρα, σύμφωνα με τα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), και πιο συγκεκριμένα το Δ.Λ.Π. 14, είναι υποχρέωση 
των εταιρειών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο να δημοσιεύουν 
τμηματοποιημένες καταστάσεις (segmented reports).  

 Ακόμη, ένα άλλο σημαντικό εργαλείο είναι και η μέθοδος κοστολόγησης που 
βασίζεται στις δραστηριότητες (Activity Based Costing - ABC)6. Η φιλοσοφία του 
συστήματος αυτού είναι ότι «το κόστος αναλίσκεται από τις δραστηριότητες και οι 
δραστηριότητες από τα προϊόντα». H μέθοδος αυτή προέκυψε από την 
διαφοροποιημένη παραγωγή πολλών επιχειρήσεων πράγμα το οποίο σημαίνει ότι 
κάθε μια από αυτές παρήγαγε πολλά και διάφορα προϊόντα αναπτύσσοντας με τον 
τρόπο αυτό πολλές ανεξάρτητες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Επομένως, τέθηκε 
το θέμα της κατανομής του κόστους και κυρίως των γενικών βιομηχανικών εξόδων 
(Γ.Β.Ε.) σε αυτές τις ανεξάρτητες δραστηριότητες. Η διαδικασία που ακολουθείται 
αποτελείται από δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, συγκεντρώνονται τα Γ.Β.Ε. στα 
κέντρα κόστους ή αλλιώς «λεκάνες» κόστους και στην δεύτερη φάση τα κόστη που 
κατανεμήθηκαν σε κάθε «λεκάνη» επιμερίζονται στις δραστηριότητες (προϊόντα ή 
ομάδες προϊόντων)  σύμφωνα με κάποιον οδηγό κόστους, μία βάση μερισμού. 

Η διαδικασία δεν είναι τόσο εύκολη όπως περιγράφεται διότι οι βάσεις 
μερισμού που χρησιμοποιούνται δεν μπορούν να προσδιοριστούν πάντα  εύκολα και 
με ακρίβεια. Ακόμη, η εφαρμογή της μεθόδου αυτής τα πρώτα χρόνια έχει 
απαγορευτικά κόστη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πάντως, τα οφέλη της ABC 
μπορεί κανείς να τα διαπιστώσει εύκολα και τα κυριότερα είναι τα εξής: 
                                                 
6 “Managerial Accounting”, R.H. Garrison και E.W. Noreen, 10th edition, 2003, McGraw-Hill Higher 
Education, Ch. 8: “Activity-Based Costing: A tool to aid decision-making” 
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 Μετατρέπει τα έμμεσα κόστη σε άμεσα 

 Διευκολύνεται ο εντοπισμός των δραστηριοτήτων και τέλος 

 Η επιχείρηση μπορεί να κρίνει ποιες δραστηριότητες προσθέτουν αξία 
στο προϊόν και ποιες είναι ζημιογόνες έτσι ώστε να τις διαχειριστεί 
κατάλληλα (Activity Based Management). 

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις εφαρμογής της ABC καθώς και τους οδηγούς 
κόστους (driver costs) η εξέτασή τους ξεπερνάει τον σκοπό της παρούσας εργασίας. 

 
7Δ) ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ (Responsibility centers)

 

Όταν μια επιχείρηση αποτελείται από τμήματα στα οποία κάθε στέλεχος έχει 
εξουσία και είναι υπεύθυνος για κάποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες, αυτές 
ονομάζονται κέντρα ευθύνης. Υπάρχουν τρία διαφορετικά κέντρα ευθυνών: 

 Κέντρο κόστους 

Σε ένα κέντρο κόστους ο μάνατζερ έχει έλεγχο και παίρνει αποφάσεις μόνο 
για τα κόστη που σχετίζονται με αυτό το κέντρο.  

 Κέντρο κέρδους 

Σε ένα κέντρο κέρδους ο μάνατζερ ελέγχει και είναι υπεύθυνος όχι μόνο για 
τα κόστη του κέντρου αλλά και για τα κέρδη του. Πρωταρχικός στόχος του 
μάνατζερ στην περίπτωση αυτή θα είναι να μεγιστοποιήσει το κέρδος του κέντρου. 
Γενικά, τα κέντρα κέρδους είναι το κύριο μέσο για την εφαρμογή της 
αποκέντρωσης. Παρόλα αυτά μπορούμε να βρούμε κέντρα κέρδους και σε μη 
αποκεντρωμένες οργανωτικές δομές επιχειρήσεων. 

 Κέντρο επενδύσεων 

Σε ένα κέντρο επενδύσεων ο μάνατζερ ελέγχει και είναι υπεύθυνος τόσο για 
τα κόστη και τα κέρδη του κέντρου όσο και για τις επενδύσεις του. Δηλ. ενώ και 
στα κέντρα κόστους και στα κέντρα κέρδους οι μάνατζερ χρησιμοποιούν 
περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν την ευθύνη ή καλύτερα την εξουσία να 
αποφασίζουν για την αγορά τους ενώ ο μάνατζερ ενός κέντρου επενδύσεων την 
έχει. 

Η παραπάνω διάκριση των κέντρων ευθύνης θα χρησιμοποιηθεί κατά την 
ανάλυση της μέτρησης της απόδοσης των πολυτμηματκών επιχειρήσεων. 

 
 
 

                                                 
7 βλ. υποσημ. 1 
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Ε) Η ΠΟΛΥΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ (Multidivisional structure – 
M-form)8

 
i) Γενικά  

Όταν μια επιχείρηση έχει πολυτμηματική δομή αυτό σημαίνει ότι 
αποτελείται από ξεχωριστές αποκεντρωμένες επιχειρηματικές μονάδες ή αλλιώς 
στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες (strategic business units- SBUs). O 
Williamson (1985) έγραψε ότι "η σημαντικότερη οργανωτική καινοτομία του 20ού   
αιώνα ήταν η ανάπτυξη στη δεκαετία του '20 της πολυτμηματικής δομής". Το 
σχόλιο του Williamson βασίστηκε εν μέρει στη δημιουργική ιστορική μελέτη του 
Chandler (1962) που αφορούσε την στρατηγική και την δομή  της αμερικανικής 
επιχείρησης. Σύμφωνα με τον Chandler, η πολυτμηματική δομή ήταν μια 
καινοτόμος απάντηση στα προβλήματα του συντονισμού και  του ελέγχου που 
προέκυψαν στις πρώτες διαφοροποιημένες εταιρίες όπως η Du Pont και η General 
Motors την δεκαετία του '20. Μόλις αναπτύχθηκε η πολυτμηματική δομή, 
υιοθετήθηκε  όχι μόνο από την αμερικανική βιομηχανία, αλλά και από τη 
βιομηχανία αλλού. Μέχρι τη δεκαετία του '30 υπήρχε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου 
οι Imperial Chemical Industries είχαν υιοθετήσει την δομή αυτή (Hannah, 1976), 
και στην Ιαπωνία, όπου η Matsushita ήταν ο πρωτοπόρος (Βartlett & Ghoshal, 
1989). Μέχρι τη δεκαετία του '60, σύμφωνα με μια σειρά εμπειρικών ερευνών, η 
πολυτμηματική δομή εμφανίζεται να γίνεται η κυρίαρχη οργανωτική δομή μεταξύ 
των μεγάλων διαφοροποιημένων εταιριών σε όλα τα ανεπτυγμένα κράτη. 

 

ii) Ιστορική ανασκόπηση και η μετάβαση από την λειτουργική στην 
πολυτμηματική δομή 

Η ιστορική ανάπτυξη της πολυτμηματικής δομής περιγράφεται  
στην δημιουργική εργασία του Chandler (1962). O Chandler εξερεύνησε τι συνέβη 
όταν μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρίες των ΗΠΑ άρχισαν να ακολουθούν τη 
στρατηγική της διαφοροποίησης την δεκαετία του '20. Εκείνη την περίοδο, αυτές οι 
εταιρίες οργανώθηκαν σε λειτουργική βάση. Ο Chandler σημείωσε ότι για αυτές τις 
εταιρίες η διαφοροποίηση οδήγησε σε προβλήματα συντονισμού, αξιολόγησης, και 
διατύπωσης πολιτικής, πολύ  περίπλοκα για έναν μικρό αριθμό ανώτερων στελεχών 
τα οποία έπρεπε να χειριστούν και μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες και βραχυπρόθεσμες λειτουργικές διοικητικές δραστηριότητες  
(Chandler, 1962). 

Αυτό που συνέβη ήταν ότι όταν εταιρίες σαν την Du Pont άρχισαν να 
διαφοροποιούνται, τα λειτουργικά τμήματα της επιχείρησης, όπως οι πωλήσεις και 
η παραγωγή, βρέθηκαν να πρέπει να εξετάσουν διάφορες ευδιάκριτες 
επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αυτό οδήγησε σε σημαντικά προβλήματα 
συντονισμού ανάμεσα στις λειτουργικές ιεραρχίες. Συγχρόνως,  επειδή αυτές οι 

                                                 
8 “The Multidivisional Structure: Organization fossil or Source of value?”, R.E. Hoskisson, C.W.L. Hill, H. 
Kim, Journal of Management, 1993, Vol 19, No. 2, 269-298 
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εταιρίες ήταν οργανωμένες γύρω από τις λειτουργίες, και όχι από τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες, ήταν  αδύνατο για τα ανώτατα στελέχη να 
προσδιορίσουν τη συμβολή του κέρδους κάθε λειτουργίας.  Αυτό οδήγησε στην 
απώλεια ελέγχου και κατέστησε εξαιρετικά δύσκολη την βέλτιστη κατανομή των 
οικονομικών πόρων.  Κατά συνέπεια, τα ανώτερα στελέχη δεν μπορούσαν να 
δώσουν την πρέπουσα σημασία στα εξωτερικά στρατηγικά θέματα διότι ο χρόνος 
τους στράφηκε στα βραχυπρόθεσμα  διοικητικά προβλήματα που εμφανίζονταν 
μέσα στην εταιρία.  Συνεπώς,, εταιρίες όπως  η Du Pont και η General Motors 
βρέθηκαν σε δύσκολη οικονομική θέση στη δεκαετία του '20 επειδή απέτυχαν να 
αντιδράσουν αρκετά γρήγορα στις δυσμενείς αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον.  

Η απάντηση σε αυτά τα προβλήματα, που δόθηκε από τον Alfred Sloan της 
General Motors, ήταν να αναδιοργανωθεί η εταιρία σε πολλά τμήματα βάσει των 
επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Κάθε τέτοιο τμήμα αφορούσε μια 
εννοιολογικά ευδιάκριτη επιχειρηματική δραστηριότητα και είχε ανεξάρτητη 
λειτουργική ιεραρχία.  Σύμφωνα με τον Chandler, τα τμήματα αυτά είχαν την 
ευθύνη για τις καθημερινές λειτουργικές αποφάσεις. Το διοικητικό συμβούλιο 
αποτελούσε εφεξής το κύριο συντονιστικό σώμα που αποτελούνταν από τα ανώτατα 
στελέχη και ένα μικρό εταιρικό προσωπικό. Το σώμα αυτό ήταν υπεύθυνο να 
προσδιορίσει τον μακροπρόθεσμο στόχο της επιχείρησης και να εξασκεί 
χρηματοοικονομικό έλεγχο όλων των τμημάτων. Κατά συνέπεια, οι λειτουργικές και  
γενικές στρατηγικές ευθύνες λήψης απόφασης ήταν χωρισμένες αν και τα τμήματα 
λάμβαναν ακόμα τις στρατηγικές αποφάσεις για την επιχειρησιακή δραστηριότητά 
τους. 

Όλες οι παραπάνω οργανωσιακές αλλαγές που συνέβησαν μπορούν να 
παρουσιαστούν και σχηματικά όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

 
           Μ-form

 

 

iii) Συνέπειες από την υιοθέτηση της πολυτμηματικής δομής 

Οι συνέπειες από την υιοθέτηση της πολυτμηματικής δομής μοιάζουν πολύ 
με τις συνέπειες της αποκέντρωσης και αυτό είναι λογικό αν αναλογιστεί κανείς ότι 
σε μια επιχείρηση με πολλά ξεχωριστά τμήματα πρέπει να υπάρχει κατανομή της 
εξουσίας και των ευθυνών. 

 
          U-form

              
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ/ΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ
ΤΜΗΜΑ 

 ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
  Α 

ΤΜΗΜΑ 
 ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

Β 

ΤΜΗΜΑ 
 ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Γ 

ΤΜΗΜΑ  
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Δ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ/ΜΙΚΑ 
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Μία τέτοια συνέπεια είναι το ότι τα ανώτατα στελέχη απαλλάσσονται από τα 
απλά καθημερινά ζητήματα και μπορούν να στρέψουν την προσοχή τους σε θέματα 
στρατηγικής σημασίας για την επιχείρηση. Ακόμη, σε πολυτμηματικές επιχειρήσεις 
παρατηρείται πιο επιχειρηματική συμπεριφορά μέσα στα τμήματα καθώς η απόδοσή 
τους αξιολογείται και αμείβεται. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι το κέρδος κάθε 
τμήματος (μονάδας) είναι πλέον ορατό και μπορεί εύκολα να μετρηθεί. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα τρία επιμέρους πράγματα: 

 Η διοίκηση μπορεί να ελέγξει ακριβέστερα την απόδοση κάθε 
μονάδας 

 Διευκολύνεται η σύγκριση μεταξύ των επιχειρηματικών μονάδων και 
τέλος 

 Δημιουργεί κίνητρα στους μάνατζερς κάθε μονάδας να βρουν τρόπους 
για να βελτιώσουν την απόδοσή τους. 

Κατά συνέπεια, ο Chandler κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πολυτμηματική 
δομή, με το να διευκολύνει την διαχείριση της διαφοροποίησης, προετοίμασε τον 
δρόμο για την εμφάνιση της “σύγχρονης διαφοροποιημένης εταιρίας”. 

 Βέβαια, υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, διότι σε μια πλήρως 
διαφοροποιημένη πολυτμηματική επιχείρηση συνήθως χρησιμοποιούνται 
περιληπτικά χρηματοοικονομικά μέτρα εκτίμησης της απόδοσης και αυτό οδηγεί σε 
συμπεριφορά που έχει σαν στόχο την μεγιστοποίηση του βραχυπρόθεσμου κέρδους. 
Για παράδειγμα, συνήθως χρησιμοποιείται ο δείκτης ROI για την μέτρηση 
απόδοσης. Επομένως, οι μάνατζερς πρέπει να επιτύχουν υψηλές τιμές του ROI. 
Αυτό το πετυχαίνουν όμως με το να θυσιάζουν και να διακινδυνεύουν την 
μακροπρόθεση θέση της επιχείρησης.  

Επίσης, άλλη λανθασμένη συμπεριφορά η οποία παρατηρείται είναι οι 
μάνατζερς να αποστρέφονται τον κίνδυνο σε τέτοιο βαθμό που τελικά να κάνει την 
επιχείρηση μη ανταγωνιστική. Αυτό οφείλεται στο ότι σε μια πολυτμηματική 
επιχείρηση συνήθως αυτός που προτείνει ή αναλαμβάνει τελικά μία επικίνδυνη 
επένδυση  πρέπει να επωμιστεί και τις συνέπειες. Πολλοί μάνατζερς όμως είναι 
διστακτικοί στο να πάρουν τέτοιες αποφάσεις και αυτό οδηγεί και στη μείωση  της 
μακροπρόθεσμης καινοτομίας και αποτελεσματικότητας. 

Τα μειονεκτήματα δεν σταματούν εδώ αλλά συνεχίζονται και ανάμεσα στις 
επιχειρηματικές μονάδες όπου πολλές φορές παρατηρείται ανταγωνιστική 
συμπεριφορά μεταξύ τους για την απόκτηση περιορισμένων φυσικών και κυρίως 
χρηματοοικονομικών πόρων. 

Η πολυτμηματική επιχείρηση έχει χαρακτηρισθεί επίσης ως «οργανωτικό 
απολίθωμα» (Bettis, 1991), αλλά αυτό αποδεικνύεται ότι δεν είναι αλήθεια αφού οι 
περισσότερες μεγάλες σύνθετες πολυεθνικές επιχειρήσεις λειτουργούν ακόμη με 
πολυτμηματική δομή. Αυτό ισχύει για την Hewlett -Packard, ICI, Procter & 
Gamble, και την Philips NV οι οποίες έχουν μια παγκόσμια πολυτμηματική δόμη με 
βάση τα προϊόντα τους. Παρόλο που η δομή αυτή μπορεί να μην οδηγεί πλέον σε 
αποδόσεις υπεράνω του κανονικού το σίγουρο είναι ότι επιχειρήσεις οι οποίες δεν 
την έχουν μπορεί να επιτύχουν αποδόσεις κάτω από το κανονικό (Barney, 1991). 
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Για όλα τα παραπάνω προβλήματα έχουν προταθεί λύσεις όπως είναι ο 
εσωτερικός έλεγχος  των σχέσεων μεταξύ των τμημάτων από την διοίκηση καθώς 
και η καθιέρωση μη-χρηματοοικονομικών στόχων. 

   

iv) Άλλες μελέτες που αφορούν την υιοθέτηση της πολυτμηματικής δομής 

Ο Fligstein  (1985, 1987) παρέχει στοιχεία ότι οι μάνατζερ οργανώνουν τις 
επιχειρήσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Παραδείγματος χάριν, εξέτασε τη  
σχέση μεταξύ των χαρακτηριστικών των ανώτατων στελεχών και της υιοθέτησης 
της πολυτμηματικής δομής. Υποστηρίζει ότι η πολυτμηματική δομή βοηθάει τις 
επιχειρήσεις να αναπτυχθούν μέσω της διαφοροποίησης και επομένως προτιμώνται 
από άτομα τα οποία έχουν την ευχέρεια να ακολουθήσουν την διαφοροποίηση και 
μπορούν να κερδίσουν τα περισσότερα από τη διαφοροποίηση.  Χρησιμοποιώντας 
στοιχεία της περιόδου 1919-1979, διαπίστωσε ότι οι εταιρίες των οποίων οι 
πρόεδροι προέρχονταν από τον τομέα των πωλήσεων ή τα χρηματοοικονομικά ήταν 
πιθανότερο να υιοθετήσουν πολυτμηματική δομή. Η κυριαρχία των εταιριών με 
μάνατζερς που είχαν τέτοιο υπόβαθρο θα μπορούσε να οδηγήσει στην αυξανόμενη  
υιοθέτηση της πολυτμηματικής δομής, και ο Hayes και Abernathy (1980) πιστεύουν 
ότι αυτή η κυριαρχία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια υπερβολική έμφαση σε 
προβλήματα οικονομικής φύσης καθώς και σε αυτά που προέρχονται από 
μικρότερους χρονικούς ορίζοντες και από τον ανταγωνισμό. 

Ο Armour και ο Teece (1978), εντούτοις, διαπίστωσαν ότι η υιοθέτηση της 
πολυτμηματικής δομής έχει μια θετική επίδραση στην απόδοση, αλλά μόνο για τους 
πρώτους που την υιοθέτησαν. Μόλις η πλειοψηφία των εταιριών υιοθέτησε την 
δομή αυτή δεν ήταν πιθανό ότι θα έδινε σε οποιαδήποτε άλλη εταιρία ένα 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο Hoskisson (1987) επίσης βρήκε διαφορά στην 
απόδοση μεταξύ εταιριών που υιοθέτησαν την πολυτμηματική δομή πρώτες και 
αυτές που την υιοθέτησαν πιο μετά. Κατά συνέπεια, πολλές εταιρείες μπορεί 
υιοθέτησαν την δομή αυτή μιμούμενες άλλες επιτυχημένες εταιρείες που την είχαν 
υιοθετήσει πρώτα. Επιπλέον, τέτοια υιοθέτηση θα μπορούσε να είναι βασισμένη σε 
σχέσεις δύναμης και ζητήματα νομιμότητας παρά αυστηρώς σε λόγους οικονομικής 
αποδοτικότητας και, επομένως, κατά τη διάρκεια του χρόνου, η απόδοση δεν θα 
επηρεαζόταν από την υιοθέτηση αυτή. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στα συστήματα διακυβέρνησης που 
υπάρχουν, είναι κατανοητό ότι τα σχετικά πλεονεκτήματα ενός συγκεκριμένου 
τύπου δομής ή στρατηγικής μπορούν να ποικίλουν σε διάφορες χώρες (Williamson, 
1991, Porter, 1992).  Μπορεί κάποιος να θυμιθεί ότι ο Cabel και o Dirrheirmer 
(1983) που εξέτασαν τις γερμανικές εταιρίες και ο Cable και ο Yasuki (1985) που 
εξέτασαν τις ιαπωνικές εταιρίες δεν βρήκαν υποστήριξη για την υπόθεση της 
πολυτμηματικής δομής. Προτάθηκε ότι αυτές οι χώρες έχουν διαφορετικές 
ρυθμίσεις διακυβέρνησης που μειώνουν την αποτυχία την αγοράς, και, επομένως, η 
πολυτμηματική δομή μπορεί να μην είναι τόσο εφαρμόσιμη σε αυτές τις χώρες. 
Επομένως, μια μελλοντική έρευνα που εξετάζει τις διαφορές των δομών 
διακυβέρνησης μεταξύ των χωρών μπορεί να εξηγήσει μια πιθανή σχέση μεταξύ της 
υιοθέτησης της πολυτμηματικής δομής και της απόδοσης.  
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ΣΤ) Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (Τransfer pricing) 
 

i) Γενικά 
9Οι πολυτμηματικές επιχειρήσεις  πρέπει να λάβουν μια απόφαση σχετικά με 

την επιλογή του κατάλληλου μηχανισμού που θα καθορίζει την τιμή την οποία ένα 
τμήμα πρέπει να χρεώνει σε ένα άλλο για την πώληση ενδιάμεσων προϊόντων. Ο 
κύριος στόχος της πολιτικής της εταιρίας είναι να μεγιστοποιηθεί το κέρδος της με 
την βελτίωση της απόδοσης κάθε τμήματος (βλέπε Cook, 1955 και Greer, 1962). Με 
δεδομένο ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε αβέβαιο περιβάλλον καθώς και το ότι 
τα τμήματα πιθανόν να έχουν πληροφορίες ή δυνάμεις, τις οποίες η διοίκηση δεν 
έχει, η  αυτονομία κάθε τμήματος αποτελεί ένα μείζον θέμα προς εξέταση. Μέσα 
στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και το ποιος είναι υπεύθυνος για την εσωτερική 
τιμολόγηση και ποιοι είναι οι παράγοντες που την επηρεάζουν.  

10Σύμφωνα με τον Mays (1982) , δύο είναι οι “παγίδες” της εσωτερικής 
τιμολόγησης οι οποίες έχουν μεγάλη επίδραση στην επίδοση ολόκληρης της 
επιχείρησης: 

1. Ποιός αποφασίζει για την ενδοεταιρική τιμή των ενδιάμεσων 
προϊόντων; H διοίκηση ή οι μάνατζερς των τμημάτων; 

2. Υπάρχει ενδιάμεση αγορά για το εσωτερικό αγαθό; Μπορεί να 
πωληθεί ολόκληρο ή ένα μέρος του  έξω από την επιχείρηση;  

Τα θέματα αυτά αλλά και πολλά άλλα πρέπει να απαντηθούν και με τα 
κατάλληλα μέτρα επίδοσης να δώσουν μια σαφή εικόνα για την απόδοση κάθε 
τμήματος.  

 
11ii) Μοντέλα προσδιορισμού εσωτερικής τιμής

Τα περισσότερα μοντέλα εσωτερικής τιμολόγησης ενδιαφέρονται να 
συλλέξουν πληροφορίες υποθέτοντας ότι οι μάνατζερ των τμημάτων είναι 
ειλικρινείς και έμπιστοι. Άλλα μοντέλα προσπάθησαν να συμπεριλάβουν την 
αβεβαιότητα που υπάρχει στα κόστη κάθε τμήματος προσθέτοντας πιθανότητες. 
Υπάρχουν όμως και μοντέλα σύμφωνα με τα οποία η διοίκηση παίρνει αποφάσεις 
βασιζόμενη στις πεποιθήσεις για την άγνωστη αγοραία τιμή του ενδιάμεσου 
προϊόντος και στα κόστη κάθε τμήματος.  

Έστω για λόγους απλότητας ότι μια επιχείρηση έχει δύο μόνο τμήματα, το 
τμήμα Α και το Β. Το Α παράγει μία μόνο μονάδα προϊόντος, που την πουλάει είτε 
στο Β είτε έξω από την επιχείρηση, στην αγορά, και το Β αγοράζει μία μονάδα, είτε 
                                                 
9 “Transfer price and equilibrium in multidivisional firms: an examination of divisional autonomy and 
central control”, Alireza Dorestani, APPLIED ECONOMICS, 2004, 36 
10 “Divisional performance measurement and transfer prices”, Robert L. Mays, Jr. , MANAGEMENT 
ACCOUNTING, APRIL 1982 
11 βλ. υποσημ. 9 
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από το Α είτε από την αγορά για να φτιάξει μια μονάδα τελικού προϊόντος που θα 
την πουλήσει έξω. Δεν θα πρέπει να λησμονούνται τα συναλλακτικά και τα 
μεταφορικά κόστη τα οποία επιβαρύνεται κάθε τμήμα όταν συναλλάσσεται με την 
αγορά. 

Η διοίκηση παίρνει δύο αποφάσεις προκαταβολικά. Η πρώτη αφορά το 
επίπεδο αυτονομίας κάθε τμήματος και η δεύτερη έχει να κάνει με τον καθορισμό 
της εσωτερικής τιμής του ενδιάμεσου προϊόντος. Στα περισσότερα μοντέλα η 
διοίκηση δεν μπορεί να παρατηρήσει την αγοραία τιμή του ενδιάμεσου προϊόντος  
και σε κάποια ούτε και τα κόστη των τμημάτων. 

Έστω :  

P   είναι η αγοραία τιμή του ενδιάμεσου προϊόντος, M

P   είναι η εσωτερική τιμή του T

C  είναι το κόστος παραγωγής του S

CB είναι το κόστος διαφήμισης και άλλων σχετικών δαπανών για την 
μετατροπή του σε τελικό προϊόν 

P  είναι η αγοραία τιμή του τελικού προϊόντος. F

TR είναι τα συναλλακτικά κόστη κατά την αγοραπωλησία με την αγορά και 
τέλος, 

M  είναι το ανώτατο όριο για την αγοραία τιμή του ενδιάμεσου προϊόντος. P

Σύμφωνα με τα παραπάνω και ceteris paribus των άλλων παραγόντων το 
κέρδος κάθε τμήματος καθώς και ολόκληρης της επιχείρησης φαίνεται παρακάτω 
στο διάγραμμα όπου η έντονη μαύρη γραμμή δείχνει το κέρδος της επιχείρησης είτε 
όταν τα δύο τμήματα συναλλάσσονται μόνο με την αγορά (external market/trade) 
είτε όταν αυτά συναλλάσσονται μόνο μεταξύ τους (internal market/trade). Το τμήμα 
που αγοράζει ονομάζεται “bying division” και το τμήμα που πουλάει ονομάζεται 
“selling division”. 

 
Μια άλλη περίπτωση είναι όταν υπάρχει αγοραία τιμή για το ενδιάμεσο 

προϊόν και  η διοίκηση και τα τμήματα μπορούν να την παρατηρήσουν. Η διοίκηση 
μπορεί να θέσει P  = PT M  και να επιτρέψει τα τμήματα να επιλέξουν αν θα 
εμπορευτούν τα προϊόντα τους εντός της επιχείρησης ή εκτός. Αλλά επειδή τίθεται 
το θέμα της αυτονομίας των τμημάτων εξετάζεται η περίπτωση που η PM είναι 
άγνωστη στην διοίκηση.  
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Ειδικότερα, στην περίπτωση που η διοίκηση δεν γνωρίζει την  PM  αλλά 
γνωρίζει την κατανομή της μπορεί να ακολουθηθεί μία από τις ακόλουθες τρεις 
στρατηγικές: 

1. Τα τμήματα πρέπει πάντα να συναλλάσσονται με την αγορά ή αλλιώς 
να κλείνουν. 

2. Τα τμήματα πρέπει πάντα να συναλλάσσονται ενδοεταιρικά. 

3. Τα τμήματα μπορούν να επιλέξουν με ποιούς θα συναλάσσονται και η 
επιλογή τους αυτή εξαρτάται από την επίδοσή τους. Η στρατηγική 
αυτή μπορεί να εφαρμοστεί μόνο όταν και τα δύο τμήματα έχουν 
περισσότερα οικονομικά οφέλη από την εφαρμογή της.. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και ceteris paribus των άλλων παραγόντων το 
κέρδος κάθε τμήματος καθώς και ολόκληρης της επιχείρησης φαίνεται παρακάτω 
σχηματικά στο διάγραμμα. Η διακεκομένη γραμμή δείχνει την προτίμηση του 
τμήματος που αγοράζει και η διπλή γραμμή του τμήματος που πουλάει.  

 
Τέλος, μπορεί η διοίκηση να θέσει μια ποινική ρήτρα, Z , στην περίπτωση 

που κάποιο τμήμα προτιμάει να συναλλάσσεται με το εξωτερικό περιβάλλον και όχι 
ενδοεταιρικά. Υπάρχει μία άριστη τιμή του Ζ που δίνει τα μέγιστα κέρδη όπως στην 
περίπτωση όπου P  =P  . T M

Σύμφωνα με τα παραπάνω και ceteris paribus των άλλων παραγόντων το 
κέρδος κάθε τμήματος καθώς και ολόκληρης της επιχείρησης φαίνεται παρακάτω 
στον πίνακα και σχηματικά στο διάγραμμα όπου η έντονη μαύρη γραμμή δείχνει ότι 
και παραπάνω12. 

 
                                                 
12 Για τις αποδείξεις των τύπων βλ. “Transfer price and equilibrium in multidivisional firms: an 
examination of divisional autonomy and central control”, Alireza Dorestani, APPLIED ECONOMICS, 
2004, 36 
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Όταν οι επιχειρήσεις έχουν τον έλεγχο της εσωτερικής τιμής μόνο, η 
στρατηγική της ελεύθερης επιλογής των τμημάτων δεν κυριαρχεί απαραίτητα της 
στρατηγικής κατά την οποία τα τμήματα επιβάλλεται να συναλλάσσονται 
ενδοεταιρικά. Αν η διοίκηση επιβάλλει ποινική ρήτρα τότε η πολιτική (full 
information solution) που ακολουθείται είναι τα τμήματα να επιλέγουν με ποιον θα 
συνεργαστούν ανάλογα με το κέρδος που θα έχουν. Όταν στην ανάλυση 
συμπεριλαμβάνεται και η αβεβαιότητα του κόστους παραγωγής μπορεί να 
αποδειχθεί ότι η παραπάνω πολιτική (full information solution) δεν ισχύει. Στην 
περίπτωση αυτή, η επιλογή της τιμής του Ζ γίνεται βασιζόμενοι από την ανταλλαγή 
κέρδου

Σ π ς
π μ

ς που μπορούν να έχουν οι επιχειρήσεις αν συναλλάσσονται με το εξωτερικό 
περιβάλλον (αυξάνεται με χαμηλό Z) και την ωφέλεια κόστους που συγκεντρώνεται 
όταν τα τμήματα συναλλάσσονται ενδοεταιρικά (αυξάνεται με υψηλό Z). 

Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα είναι ότι η αποκέντρωση είναι 
περισσότερο επωφελής όταν η αβεβαιότητα σχετικά με την αγοραία τιμή του 
ενδιάμεσου προϊόντος είναι μεγαλύτερη. ε αυτές τις περι τώσει  και κάτω από 
συγκεκριμένες προϋ οθέσεις η διοίκηση πορεί να ελέγξει τις αποφάσεις ενός 
τμήματος  με κάποιες παραμέτρους όπως η εσωτερική τιμολόγηση και η ποινική 
ρήτρα Ζ υποθέτοντας βέβαια ότι τα τμήματα είναι ευαίσθητα στις ευκαιρίες κέρδους 
από το εξωτερικό περιβάλλον και από τα ενδοεταιρικά οφέλη. 

 

Ζ) ΚΙΝΗΤΡΑ & ΣΧΕΔΙA ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 

Τα σχέδια αμοιβών των μάνατζερ έχουν πολυσυζητηθεί και εξεταστεί 
εκτενώς στην βιβλιογραφία. Όμως, τι γίνεται στην περίπτωση των μάνατζερ που 
διοικούν ένα μόνο κομμάτι της επιχείρησης, μία επιχειρηματική μονάδα.  

Υπάρχουν κάποια προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί στις περιπτώσεις 
αυτές13 Εμείς θα περιοριστούμε στην απλή αναφορά τους διότι αποτελεί 
αντικεί

ά εργασίας πρέπει να προσφέρει 
 θα πρέπει να αγνοηθεί και το 

επίπεδο προσπάθειας στο οποίο ο μάνατζερ μεγιστοποιεί την χρησιμότητά του το 
οποίο α

λεσμα να 
βασίζε

                                                

. 
μενο εξέτασης της διοίκησης ανθρώπινων πόρων. Καταρχήν, μια επιχείρηση 

για να προσελκύσει έναν μάνατζερ από την αγορ
ένα ανταγωνιστικό σχέδιο αμοιβών. Επίσης, δεν

 
ποτελεί περιοριστικό παράγοντα για την επιχείρηση. 

Ένα χαρακτηριστικό πρόβλημα προκύπτει όταν η διοίκηση δεν μπορεί να 
εκτιμήσει την εφικτή απόδοση ενός τμήματος. Αυτό έχει ως αποτέ

ται στην άποψη του μάνατζερ ο οποίος μπορεί να διαστρεβλώνει τα δεδομένα 
προς δικό του όφελος. Για παράδειγμα,  μπορεί να υποεκτιμά τα δυνατή επίδοση 
του τμήματός του έτσι ώστε όταν γίνει η μεταγενέστερη σύγκριση να φανεί ότι τα 
πήγε καλύτερα από τους στόχους. 

 
13 “Incentives for the divisional manager”, Nandan Choudhury, ACCOUNTING AND BUSINESS 
RESEARCH, WINTER 1985 
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Άλλο πρόβλημα είναι το επίπεδο ανάληψης κινδύνων το οποίο έχει ήδη 
αναφερθεί στα μειονεκτήματα της αποκέντρωσης. Ο μάνατζερ για να δεχτεί να 
αναλάβ

θως παρατηρείται είναι σχέδια αμοιβών τα οποία 
βασίζο

 επίδοση του τμήματός τους –για να πετύχουν τους στόχους και να 
πάρουν

χρόνου, 
δηλ. μι

 αναγκαίο να 
στοχεύ

                                                

ει τους κινδύνους ενός επιχειρηματικού τμήματος θα πρέπει όλα τα κέρδη 
του τμήματος εκτός από ένα σταθερό ποσό που θα πηγαίνει στην διοίκηση, να τα 
παίρνει ο μάνατζερ ως αμοιβή. Η αντίθετη περίπτωση είναι η διοίκηση να 
παρακρατεί όλα τα κέρδη του τμήματος και να αμείβει τον μάνατζερ με ένα 
σταθερό ποσό. 

Στην πράξη, αυτό που συνή
νται σε προϋπολογισμούς (budget based contracts). H διοίκηση θέτει 

κάποιους στόχους και οι μάνατζερς αμείβονται ανάλογα με το αν τους πετύχουν ή 
όχι. Όταν τους ξεπερνάνε παίρνουν περισσότερα χρήματα και αντίστροφα.  

Ένα επίσης σημαντικό πρόβλημα έχει να κάνει με την κινητικότητα των 
μάνατζερ και ονομάζεται “horizon problem”. Οι μάνατζερς συνήθως δεν μένουν σε 
μία επιχείρηση όσο η διοίκηση επομένως επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στη 
βραχυπρόθεσμη

 υψηλές αμοιβές, αγνοώντας τα αποτελέσματα που ενδεχομένως να έχουν οι 
ενέργειές τους μακροπρόθεσμα σε ολόκληρη την επιχείρηση. Βέβαια, υπάρχει μια 
λύση στο πρόβλημα αυτό και είναι η αναβολή των αμοιβών. Αυτό σημαίνει ότι όταν 
ένας μάνατζερ πετυχαίνει τους στόχους της τρέχουσας χρονιάς να παίρνει μία 
επιπλέον αμοιβή όχι πολύ υψηλή ενώ όταν πετύχει τους στόχους σε βάθος 

α τριετίας ή πενταετία, να παίρνει μία υψηλή επιπλέον αμοιβή. 

Βέβαια, δεν θα πρέπει να λησμονούμε και τα άλλα μη χρηματικά οφέλη που 
μπορεί να έχει ένας μάνατζερ. Τέτοια είναι, η κοινωνική καταξίωση, η θέση και η 
εξουσία/δύναμη να παίρνει σημαντικές αποφάσεις, όπως να προσλαμβάνει ή να 
απολύει τους υπαλλήλους του, να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, 
π.χ. τα αυτοκίνητα κ.ά.  για προσωπικούς λόγους. Ακόμη, και ένα ευρύχωρο 
γραφείο με ωραία θέα και βοηθητικό προσωπικό μπορεί να θεωρηθεί μη χρηματικό 
όφελος. 

Τελικά, τα σχέδια αμοιβών που πρέπει να εφαρμόζονται είναι
ουν στο να αμβλύνουν την σύγκρουση μεταξύ των ιδιοκτητών και των 

μάνατζερ (agency theory)14. Πρέπει να πετυχαίνουν σύμπτωση συμφερόντων ώστε 
να μειώνεται το κόστος αντιπροσώπευσης το οποίο είναι αναπόφευκτο όταν είναι 
αποκεντρωμένη η εξουσία και η ευθύνη λήψης αποφάσεων. 

 

 
 
 
 
 

 
14 βλ. υποσημ. 1 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:

 
 

 

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ 

ΕΝΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΤΜΗΜΑ ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
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Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 υπολογισμός του κόστους κεφαλαίου αποτελεί ένα σημαντικό θέμα κατά 
την διαδικασία σύνταξης του προϋπολογισμού κεφαλαίων μιας επιχείρησης. Από 
την ορθότητα του υπολογισμού αυτού κρίνεται η μακροχρόνια βιωσιμότητα μιας 
επιχείρησης διότι η επιχείρηση διαφορετικά μπορεί να οδηγηθεί σε λανθασμένη 
ατανομή κεφαλαίων. Αυτό θα είχε ως συνέπεια να προτιμώνται επενδύσεις υψηλού 
κινδύν  να απορρίπτονται επενδύσεις οι οποίες θα απέφεραν 
σημαντ οποίο τελικά θα οδηγούσε στην μη μεγιστοποίηση της 
αξίας της επιχείρησης. 

 το συνολικό κόστος κεφαλαίου μιας 
πολυτμ

ετωπίζεται ως ένα χαρτοφυλάκιο αυτόνοµων τµηµάτων καθένα 
από τα  ιδιαίτερα  

σημαντικότητα λ

 

Ο

κ
ου ενώ παράλληλα
ικές αποδόσεις το 

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν προταθεί αρκετές μέθοδοι για τον 
υπολογισμό του κόστους κεφαλαίου μιας επιχείρησης οι οποίες έχουν λάβει 
ευρύτερης αποδοχής. Σημαντικά προβλήματα όμως προκύπτουν όταν πρέπει να 
εκτιμηθεί το κόστος κεφαλαίου για μια πολυτμηματική επιχείρηση. Άλλωστε, ο 
Alfred Rappaport είχε προειδοποιήσει15, ότι  

 “Executives who use a single discount rate company-wide are likely to have 
a consistent bias in favor of funding higher-risk businesses at the expense of less 
risky businesses” 

Πολλές επιχειρήσεις ακολούθησαν τη συμβουλή του Rappaport 
προσπαθώντας να διαφορoποιήσουν το κόστος κεφαλαίου κάθε αυτόνομου 
τμήματος ανάλογα με τον κίνδυνο του. Βέβαια, οι προσεγγίσεις αυτές ηταν αρκετά 
απλοϊκές και υποκειμενικές χωρίς θεωρητικό και επιστημονικό υπόβαθρο. Η πιο 
συνηθισμένη προσέγγιση ήταν να θεωρείται

ηματικής επιχείρησης ως ένας σταθµικός µέσος όρος του κόστους κεφαλαίου 
των τµηµάτων της. Η θεµελιώδης υπόθεση πίσω από αυτή την προσέγγιση είναι ότι 
η επιχείρηση αντιµ

 οποία έχει τα δικά του  χαρακτηριστικά ως προς τον κίνδυνο. Με 
δεδομένη την  του κόστους κεφα αίου παρακάτω αναφέρονται 
μερικές μέθοδοι οι οποίες έχουν προταθεί για την εκτίμηση του στα πλαίσια μιας 
πολυτμηματικής επιχείρησης. 

 

Β) ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ - The heuristic-based 
approaches 

 

Η εφαρμογή της θεωρίας της κεφαλαιαγοράς (capital market theory) στην 
εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου ενός αυτόνομου τμήματος μιας πολυτμηματικής 
επιχείρησης θέτει ένα σημαντικό πρόβλημα όταν τα τμήμα, μεμονωμένα, δεν είναι 
εισηγμένο στο χρηματιστήριο, οι χρηματιστηριακές αγορές δεν είναι αρκετά ώριμες 
και σχετική πληροφόρηση δεν είναι διαθέσιμη. Οι εμπειρικές προσεγγίσεις 

                                                 
15 Reinmann B. C., "Why Bother With Risk Adjusted Hurdle Rates?" Long Range Planning, Vol. 23, 1990, 
pp. 57-65 
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προσπά α
ς τις προσεγγίσεις, είναι η εκτίμηση του εταιρικού  κόστους  
. ολόκληρης της επιχείρησης, και η μετέπειτα προσαρμογή αυτού με 

βάση  εκτιμηθέντα κίνδυνο κάθε τμήματος. Σημαντικό στοιχείο στις 
προσεγ

θησ ν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα της πληροφόρησης. Το πρώτο 
βήμα σε αυτέ
κεφαλαίου, δηλ

τον
γίσεις αυτές αποτελεί η διαίσθηση και η πείρα ενός στελέχους. Οι δύο 

εμπειρικές μέθοδοι οι οποίες χρησιμοποιούνται περισσότερο στην πράξη 
παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

 Η προσέγγιση της εταιρίας BCG (Boston Consulting Group)16 

Η εταιρία συμβούλων B.C.G. κτός από την γνωστή μήτρα 
ανάπτυξης/μεριδίου αγοράς-“growth-share matrix”, η οποία έχει σκοπό να  
κατευθύνει α κεφάλαια και τις επενδύσεις ρος κάποια τμήματα εις βάρος κάποιων 
άλλων με μικρότερο μερίδιο αγοράς και μικρότερη δυνητική ανάπτυξη ανέπτυξε και 
μια μέθοδο του κόστους κεφαλαίου ενός αυτόνομου τμήματος.  

Η μέθοδος αυτή χρησ

ε

τ π   

εκτίμησης   

ιμοποιεί 6 κριτήρια τα οποία φαίνονται στον παρακάτω 
πίνακα τα οποία έπρεπε να αξιολογήσουν τα διευθυντικά στελέχη για κάθε 
αυτόνομο χούν σε 
υψηλότερο κίνδυνο   μέση 

 
τμήμα, σε μια 5βάθμη κλίμακα όπου υψηλότερες τιμές αντιστοι

. Συνήθως η εταιρία αποτελεί ένα σημείο αναφοράς με μια
τιμή 3 για κάθε κριτήριο.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΤΙΜΗ

ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
 

1     2    3    4     5 ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
Έλεγχος Χαμηλή εξωτερική επιρροή  Υψηλή εξ
 

Εμπόδια γωγής 
στον κλάδο 
Δομή

χρόνιος κύκλος ζωής, 
 υποκατάστατων 

 
Πολλά 
Χ

ωτερική επιρροή 

ς 

ρίδια 

Σύντομος κύκλος ζωής, 
ύπαρξη υποκατάστατων 
 
Λίγα 
Υ

Αγορά 
 
Ανταγωνιστές 
 
Προϊόντα 
 

της απόδοσης 
Σταθερή, χωρίς κυκλικές 
κυμάνσεις 
Λίγοι, σταθερά μερίδια 
αγοράς 
Μακρo
μη ύπαρξη

 της απόδοσης 
Δυναμική, με κυκλικέ
κυμάνσεις 
Πολλοί, μεταβλητά με
αγοράς 

 εισα

 του κόστους αμηλά σταθερά κόστη ψηλά σταθερά κόστη 

 

Έπειτα το κόσ ήματος υπολογίζεται ατος κεφαλαίου κάθε τμ πό τον παρακάτω 
τύπο:  

 
όπου, CCD = τ  κόστος κεφαλαίου του τμήματος 

ο κόσ αιρίας 

                                                

ο

CC = τ τος κεφαλαίου της ετWC 

 
16 Bufka Juergen, Kemper Oliver and Schiereck Dirk, "A note on estimating the divisional cost of capital 
for diversified companies: an empirical evaluation of heuristic-based approaches," The European Journal of 
Finance Vol. 10, (February 2004), pp. 68–80  
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ValueD = το άθροισμα των βαθμών τω κριτηρίων 

προσωπεύει τον μέσο κίνδυνο της εταιρίας. 

Σύμφωνα με την παραπάνω σχέση, αν προκύψει μια τιμή για το κόστος 
κεφαλαίου κάθε τμήματος μεγαλύτερη από τον μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου 
της ετ  που υπολογίσαμε για το  
συγκεκ δύνου της εταιρίας και το 
αντίστρ

ς κεφαλαίου για κάθε 
τμήμα 

από

ν 6 

και τέλος 18 είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας 3 * 6 = 18 που θεωρείται 
ότι αντι

αιρίας σημαίνει ότι ο υποκειμενικός κίνδυνος
ριμένο τμήμα είναι μεγαλύτερος του μέσου κίν
οφο. 

Εκτός από την προσαρμογή του εταιρικού κόστου
με βάση τον παραπάνω τύπο, μπορεί να καθορισθεί και ένα περιθώριο 

προσαρμογής, (π.χ. +/-2%), το οποίο αποτελεί ένα άνω και κάτω όριο  πέρα από το 
οποίο δεν μπορεί να απέχει το κόστος κεφαλαίου του τμήματος  το κόστος 
κεφαλαίου της εταιρίας. Αυτό αποτρέπει τις μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των 
τμημάτων το οποίο βοηθάει στην αποφυγή συγκρούσεων κατά την διαδικασία 
σύνταξης του προϋπολογισμού κεφαλαίων. 

 
17 Η προσέγγιση της Fuqua Industries, Inc.  

Η Fuqua Industries, Inc. είναι μια μεγάλη εταιρία εισηγμένη στο 
χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, έχει 22 τμήματα και δραστηριοποιείται σε 
πολλούς διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς. Λόγω της διαφοροποιημένης 
επιχειρηματικής δραστηριότητας της ανέπτυξε το 1982 μία πολυσταδιακή (multi-
stage) μέθοδο για την εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου κάθε τμήματος της η οποία 
χρησιμοποιεί ένα πολυδιάστατο πίνακα με κριτήρια όπως και στην προηγούμενη 
μέθοδο  

Τα τον υπολογισμό αυτό είναι 
το εταιρικό , 

γιστικά για το επόμενο έτος. Συνήθως χρησιμοποιείται ένας μέσος όρος 
πέντε ε

                                                

. 

τρία στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για 
 και κόστος κεφαλαίου, ο συστηματικός  ο αντικειμενικός κίνδυνος και 

ένας δείκτης κινδύνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσέγγιση αύτη κάνει διάκριση 
του κινδύνου σε υποκειμενικό και αντικειμενικό. Το πρώτο βήμα στην προσέγγιση 
αυτή είναι η εκτίμηση του εταιρικού κόστους κεφαλαίου σύμφωνα με το CAPM18. 
Το επόμενο βήμα είναι η εκτίμηση του υποκειμενικού κινδύνου, ο οποίος 
υπολογίζεται από την σύγκριση των καθαρών λειτουργικών κερδών μετά φόρων 
(NOPAT) του τρέχοντος έτους με αυτά του προηγούμενου έτους και τα 
προϋπολο

τών για τις διακυμάνσεις των NOPAT. Στις περισσότερες περιπτώσεις που 
χρησιμοποιείται η προσέγγιση αυτή η σύγκριση με τα προϋπολογιστικά NOPAT 
έχει μεγαλύτερη βαρύτητα (75%) από ότι η σύγκριση με τα NOPAT του 
προηγούμενου έτους (25%). Αυτό αποδεικνύει ότι η διοίκηση δίνει περισσότερη 
έμφαση στην επίτευξη των τεθέντων στόχων παρά στις μεταβολές ανά έτος. 
Παρατηρώντας τον παρακάτω πίνακα βλέπουμε ότι ανάλογα με την διακύμανση των 
NOPAT κάθε τμήμα κατατάσσεται σε μια από τις 5 τάξεις κινδύνου και παίρνει ένα 

 
17 βλ. 27 και Gup B. E. and Norwood S. W., "Divisional cost of capital: a practical approach," Financial 
Management Vol. 11, Spring 1982, pp. 20–24 
18 Capital Asset Pricing Model 

 26



βαθμό ο ο οίος πολλαπλασιάζεται με το αντίστοιχο ποσοστό (75% ή 25%) αι 
προκύπτει ένας δείκτης που ονομάζεται “τάξη μέσου υποκειμενικού κινδύνου”- 
“Average Objective Risk Class”.  

 

π  κ

ΤΑΞΗ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Σύγκριση των 
πραγματικών 
Καθ. Λειτ. 

Κερδών μετά 
Φόρων με της 
προηγούμενης 

χρονιάς ΤΜΗΜΑ 

Σύγκριση των 
πραγματικών 
Καθ. Λειτ. 

Κερδών μετά 
Φόρων με τα 

προϋπολογισθέντα ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Χαμηλή 

2 

3 Μεσαία 

4 

5 Υψηλά 

-5% to +10%  

2 

 

-3% to +5% 

-5% to +10% 

-15% to +30% 

1 .75x1 = .75 

.25x2 = .50 

 

-10% to +20% 

-15% to +40% 

-20% to +60% 

-25% to +70% 

-10% to +20% 

-20% to +40% 

   Τάξη μέσου υποκειμενικού 
κινδύνου 

            1.25 

 

Το 
δημιουργία

τρίτο η εκτίμηση του  κινδύνου με
 ενό ο  για κάθε τμ ιαδικασία αυτή κάθε 

ήμα αξιολογε όδια διευθυντικ ση 14 μεταβλητές σε 
η κλίμακα υψηλότερες τιμές ν υψηλότερους 

. Στον κα φαίνεται η δ τικά.  

 

 βήμα είναι 
ς προφίλ κινδύν

 
υ

 αντικειμενικού
ήμα. Κατά τη δ

 την 
 

τμ ίται από τα αρμ ά στελέχη με βά
μια 5βάθμ
κινδύνους

 όπου 
 παρακάτω πίνα

 αντιπροσωπεύου
ιαδικασία αναλυ

ΜΗ 
ΔΙΑΘΕΣ ΧΑΜΗΛΟ

ΣΤΟΙΧΕ  ΚΙΝΔΥΝΟΥΙΑ  ΙΜΑ 
   ΜΕΣΑΙΟ

1 2 
 ΥΨΗΛΟ  

3 4 5 ΣΥΝΟΛΟ 

1.ΔΙΑΣΠΟ

4. ΚΥΚΛΙ ΟΤΗΤΑ 

5. ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 

6.

Η 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

5 

 

ΡΑ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ 

2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΕΥΕΛΙΞΙΑ 

3. ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΞΙΑΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

X 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

4 

 
Κ

 

 ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ      1 
7.ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

   3   
8.ΘΕΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 

     1 
9.ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

10.ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΜΑΡΚΑ 

    2  

 5      
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11.ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ 

 

ΕΣ 

 

12.ΕΠΙΡΡΟΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

13.ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΠΟΡΩΝ 

14. ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΑ X 8 10 35 4 4 9 

ΤΑΞΗ ΜΕΣΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙ ΕΝΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥ Υ=ΣΥΝΟΛΟ/#ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
2,69

Μ ΝΟ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ =35/13=  

 

Οι βαθμοί που παίρνει κάθε τμήμα σε κάθε μεταβλητή προστίθενται και το 
διαιρείται με τον αριθμό των μεταβλητών οι οποίες μπορούν να 

 να πάρουν τιμές για το συγκεκριμένο τμήμα, δηλ. υπολογίζεται 
όρος ο οποίος ονομάζεται “τάξη μέσου αντικειμενικού κινδύνου”- 

e Subjective Ris lass”. 

κειμενικού κινδύνου που υπολογίστηκε για κάθε τμήμα. Ο 
δείκτης που προκύπτει καλείται “συνδυασμένη τάξη κινδύνου”-“Combined Risk 
Class”, 

ιρίας της. Η τιμή της “συνδυασμένης τάξης 
κινδύν

άθροισμα αυτό 
παρατηρηθούν και
ένας μέσος 
“Averag k C  

Το επόμενο βήμα είναι ο υπολογισμός του μέσου όρου της τάξης του 
αντικειμενικού και υπο

 
και χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον “δείκτη κινδύνου” –“Risk Index” 

που είναι ένα πολλαπλάσιο του εταιρικού κόστους κεφαλαίου και είναι το τελευταίο 
στοιχείο που χρειάζεται για τον υπολογισμό του κόστους κεφαλαίου ενός 
αυτόνομου τμήματος. Ο “δείκτης κινδύνου” είναι μια προσπάθεια της διοίκησης να 
συγκρίνει το κόστος κεφαλαίου εταιριών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους 
τομείς με το αντίστοιχο της ετα

19ου” αντιστοιχεί σε ένα συντελεστή στάθμισης-“Risk Index” , που παίρνει 
τιμές από 0,90-1,20 και ο οποίος  πολλαπλασιαζόμενος με το εταιρικό κόστος 
κεφαλαίου μας δίνει το κόστος κεφαλαίου κάθε αυτόνομου τμήματος όπως φαίνεται 
και στον παρακάτω πίνακα20.  

 
 Συνδυασμένη 

τάξη κινδύνου 
(1) 

Δείκτης κινδύνου Κόστος κεφαλαίου κάθε 
 αυτόνομου τμήματος 

(2) (3) = (2) x 12% 
Χαμηλό 

 
Μεσαίο 

 
Υψηλό 

1 
2 
3 
4 
5 

0,90 
0,97 
1,05 
1,10 

10,8 
11,6 
12,6 
13,2 

1,20 14,4 

 

                                                 
19 Η διαδικασία με την οποία προκύπτει ο συντελεστής αυτός είναι πέρα από τα όρια της παρούσης 
εργασίας και ο αναγνώστης παραπέμπεται στο άρθρο του Gup B. E. and Norwood S. W., "Divisional cost 
of capital: a practical approach," Financial Management Vol. 11, Spring 1982, pp. 20–24 
20 Υποθέτουμε ότι το εταιρικό κόστος κεφαλαίου είναι 12% 
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Αξίζει να σημειωθεί ό  κόστος κεφαλαί άθε τμήματος
μεγαλ ό το εταιρικό στος κεφαλαίου πάρχουν αρκετοί λ για 
αυτό όπως το ότι ο επιχειρηματικός  κίνδυνος siness risk) συνήθ ίναι 
μεγαλ  ένα μεμονωμένο τμήμα και το  δείκτης χρέους π ίδια 
κεφάλαια  μικρότερος γι  τμήμα ενώ τόκιο του ξένου δ μού 
είναι ερο για κάθε τμήμα γιατί δεν έχει  μεγάλη διαπραγματευτική 
δύναμη όσο ολόκληρη η εταιρία. 

αίου ανά τμήμα και πιο συγκεκριμένα υπάρχουν 
τρεις σ ς

Σ Γ Ε

τι το ου κ  τείνει να είναι 
ύτερο απ κό και υ όγοι 

 (bu ως ε
ύτερος για  ότι ο ρος 

 είναι α κάθε το επι ανεισ
μεγαλύτ  τόσο

Η προσέγγιση αυτή είναι σχετικά απλή στην εφαρμογή της και στην 
κατανόησή της, απαιτεί λίγα δεδομένα αλλά δεν είναι τόσο πρόσφατη.  

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι οι δύο εμπειρικές προσεγγίσεις που 
περιγράφονται παραπάνω είναι αρκετά υποκειμενικές, χωρίς θεωρητικό και 
επιστημονικό υπόβαθρο και για αυτό δεν βρήκαν ιδιαίτερη απήχηση και περαιτέρω 
ανάλυση από άλλους ερευνητές21. Διάφορες άλλες προσπάθειες έγιναν για τον 
προσδιορισμό του κόστους κεφαλ

χολές σκέψης οι οποίε  περιγράφονται παρακάτω. 

 

Γ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ Ε ΓΙΣ ΙΣ 
 

Στην ενότητα αυτή παρατίθεται μια συνοπτική αλλά περιεκτική ανάλυση των 
επιστημονικών µεθόδων εκτίμησης του κόστους κεφαλαίου ενός αυτόνομου 
τμήματος μιας πολυτμηματικής επιχείρησης που γίνονται ευρύτατα αποδεκτές στην 
βιβλιογραφία. Υπάρχουν 3 σχολές σκέψης οι οποίες είναι: 

 analytical or accounting-

2. Η αναλογική προσέγγιση (the analogous approach) και  

nalytical or accounting-

1. Η αναλυτική ή λογιστική προσέγγιση (the
based approach) 

3. Η  « συνδετική» προσέγγιση (the spanning approach). 

 

 Η αναλυτική ή λογιστική προσέγγιση (The a
22,23based approach)  

υτική προσσέγγισΗ αναλ η χρησιμοποιεί λογιστικά δεδομένα που βρίσκονται 
στις χρημα ο ραχθούν από 
αυτές, για  αυτόνομων 
τμημάτων θώρια κέρδους, 

                                                

το ικονομικές καταστάσεις μιας εταιρίας ή μπορούν να πα
 την εκτίμηση του συστηματικού κόστους (beta) των
της. Τα δεδομένα αυτά είναι συνήθως έσοδα, κέρδη, περι

 
21 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας των Bufka Juergen, Kemper Oliver και Schiereck Dirk, στο 
άρθρο τους "A note on estimating the divisional cost of capital for diversified companies: an empirical 
evaluation of heuristic-based approaches," The European Journal of Finance Vol. 10, (February 2004), pp. 

as," 
nagement, Summer 1991, pp. 60-69 

68–80 υπάρχουν πολλά σημεία προς βελτίωση στις δυο αυτές μεθόδους και δεν παρουσιάζουν μεγάλη 
αξιοπιστία. 
22Bono J. D., "Divisional Cost of Equity Capital," Ma nagement Accounting, November 1997, pp. 40-41 
23Ehrhardt M. C. and Bhagwat Y. N., "A Full-Information Approach for Estimating Divisional Bet
Financial Ma
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στοιχεία τ
ROE τα οποί ό ιστορικά στοιχεία είτε με προσομοιώσεις. Η 
προσέγ

 1948-1974 

αι υπολόγισαν 4 λογιστικά και 2 
αγοραί

 δεδομένων, γεγονός που ενισχύει όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για 
την μη

οι οποίοι χρησιμοποίησαν αποδόσεις 
βασισμ

ession). Ο στόχος τους ήταν να εξηγήσουν αυτή την τιμή 
του be

μέθοδος αυτή δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη. Αξίζει να αναφέρουμε ότι και να ήταν 
ις 

ου ενεργητικού ή ακόμα και αριθμοδείκτες αποδοτικότητας όπως ROI, 
α προκύπτουν είτε απ

γιση αυτή προσπαθεί να συσχετίσει αυτά τα λογιστικά μεγέθη με τις 
μετρήσεις του κινδύνου της αγοράς. Αν παρατηρηθεί μια σταθερή σχέση, τότε τα 
λογιστικά δεδομένα των αυτόνομων τμημάτων χρησιμοποιούνται για να εκτιμήσουν 
τον συστηματικό (αγοραίο) τους κίνδυνο μέσα από τεστ για συσχέτιση και 
γραμμικές παλινδρομήσεις. Παρολαυτά, τα αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών είναι 
αντιφατικά και δεν έχει επιτευχθεί μία σταθερή σχέση για μεγάλο δείγμα 
επιχειρήσεων αν και η αναλυτική προσέγγιση υποστηρίζεται θεωρητικά. 
Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι τα λογιστικά μεγέθη αποτυγάχνουν να εκτιμήσουν τον 
συστηματικό κίνδυνο ένος αυτόνομου τμήματος. 

Σε μία από τις πιο αξιόλογες εμπειρικές έρευνες της προσέγγισης αυτής, οι 
Ned C. Hill και Bernell K. Stone (1980)24, προσπάθησαν να εξετάσουν την σχέση 
μεταξύ των εκτιμήσεων του συστηματικού κινδύνου (beta) με βάση λογιστικά και 
αγοραία δεδομένα. Χρησιμοποίησαν ένα δείγμα δεδομένων από το
χωρισμένο σε δύο υποπεριόδους των 14 ετών, με  240 εισηγμένες επιχειρήσεις για 
την πρώτη και  324 για την δεύτερη περίοδο κ

α beta. 

Πρόσπαθησαν, έπειτα μέσα από τεστ συσχετίσεων να δημιουργήσουν ένα 
σταθερό δεσμό μεταξύ των λογιστικών beta  και των αγοραίων beta, τα οποία 
σχηματίστηκαν με την δημιουργία χαρτοφυλακίων μεταξύ των 150 επιχειρήσεων  
που ήταν κοινές και στις δύο υποπεριόδους.  

Οι Hill και Stone δεν κατάφεραν να πετύχουν υψηλές συσχετίσεις για ένα 
μεγάλο αριθμό

 επίτευξη σταθερών δεσμών μεταξύ λογιστικών και αγοραίων μέτρων του 
συστηματικού κινδύνου.  

Μια άλλη εξίσου αξιόλογη εμπειρική έρευνα της προσέγγισης αυτής είναι 
αυτή των Rosenberg και McKibbin (1973), 

ένες στην αγορά και πληροφόρηση βασισμένη σε λογιστικά δεδομένα για να 
προβλέψουν τον συστηματικό κίνδυνο. Πρώτα εκτίμησαν το πραγματικό beta μιας 
εταιρίας εισηγμένης στο χρηματιστήριο χρησιμοποιώντας παλινδρόμηση χρονικών 
σειρών (a time-series regr

ta με κάποιες ανεξάρτητες μεταβλητές που ονομάζονται  “descriptors”. 
Τέτοιες μεταβλητές είναι ο μέσος όρος ή η διακύμανση μιας χρονολογικής σειράς 
λογιστικών δεδομένων ή τρέχοντα λογιστικά δεδομένα. Κάποιες από αυτές 
προέρχονται από δεδομένα της αγοράς όπως το ιστορικό beta. Το αρχικό μοντέλο 
περιλαμβάνει 30 μεταβλητές ενώ το τελικό μόνο 18. Παρόλο που χρησιμοποιούνται 
τόσες πολλές ανεξάρτητες μεταβλητές, μια εκ των οποίων είναι το ιστορικό beta, ο 
συντελεστής προσδιορισμού (R2) είναι μεταξύ 0,364-0,382 που σημαίνει ότι η 

περισσότερο αξιόπιστη δεν μπορεί να εφαρμοστεί με ευκολία διότι κάποιες από τ

                                                 
24 Hill N. C., and Stone B. K., "Accounting Betas, Systematic Operating Risk, and Financial Leverage: A 
Risk-Composition Approach to the Determinants of Systematic Risk," Journal of Financial and 
Quantitative Analysis, September 1980, pp. 594-638.  
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μεταβλητές στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς που αφορούν ολόκληρη την 
εταιρία. 

Κρίνοντας από τα παραπάνω μπορεί ο αναγνώστης να αντιληφθεί τους 
λόγους που αναλυτική προσέγγιση χρησιμοποιείται ελάχιστα παρότι αρκετές 
έρευνες  γίνονται ακόμα προκειμένου να τη στηρίξουν.  

 

 H αναλογική προσέγγιση (the analogous approach) 

Στο πλαίσιο της αναλογικής προσέγγισης υπάρχουν περισσότερες από μια 
μέθοδοι οι οποίες ασχολούνται κυρίως με την εύρεση εισηγμένων επιχειρήσεων οι 
οποίες  υπό

άτω παρουσιάζονται οι 
σημαντικότερες  μέθοδοι της προσέγγισης αυτής. 

 

έχουν όμοια χαρακτηριστικά με αυτά του  εξέταση τμήματος. Η διαφορά 
της με την αναλυτική προσέγγιση έγγειται στο ότι αυτή χρησιμοποιεί τα δεδομένα 
της αγοράς ως μέτρο κινδύνου, αντί να προσπαθεί να εκτιμήσει τον κίνδυνο μέσα 
από συσχετίσεις με λογιστικά δεδομένα. Παρακ

I. Η µέθοδος “pure-play” ή των µονοτµηµατικών εταιριών 

Αυτή η µέθοδος προτείνει ότι το κόστος των ιδίων κεφαλαίων ενός 
αυτόνοµου τµήµατος µιας πολυτμηματικής επιχείρησης είναι το ίδιο µε το κόστος 
των ιδίων κεφαλαίων µιας επιχείρησης, που ταυτίζεται µε το αντικείµενο της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας του αυτόνοµου τµήµατος. Η υπόθεση που γίνεται 
είναι ότι η κεφαλαιακή δομή και ο συστηματικός κίνδυνος των δυο είναι ίδ ς. 
Βέβαια, οι διαφορές που ενδεχομένως υπάρχου

ιο
ν απειλούν την αξιοπιστία της 

μεθόδου αυτής και δεν εκτιμάται σωστά το κόστος των ιδίων κεφαλαίων του 
τμήματος. 

 κάποιες µονοτµηµατικές εταιρίες µπορεί να γίνει µόνο προσεγγιστικά. 

s )
                                                

  
25Σύμφωνα με τους Russell J. Fuller και Halbert S. Kerr , το πρώτο βήμα της 

μεθόδου αυτής είναι η ανεύρεση μιας επιχείρησης, εισηγμένης στο χρηματιστήριο, 
με επιχειρηματικό αντικείμενο και λειτουργικά χαρακτηριστικά όσο το δυνατόν 
περισσότερο όμοια με αυτά του αυτόνομου τμήματος μιας πολυτμηματικής 
επιχείρησης έτσι ώστε να εκτιμηθεί ο συστηματικός του κίνδυνος (beta). Η 
επιχείρηση αυτή καλείται “pure-play” και είναι συχνά αρκετά δύσκολο να βρεθεί. Ο 
εντοπισµός τους προϋποθέτει µια προσεκτική σύγκριση των παραγόµενων 
προϊόντων ή των προσφερόµενων υπηρεσιών και συχνά το «ταίριασµα» του 
τµήµατος µε

Ο λόγος που είναι γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν «µονοτµηµατικές» 
(pure-play) εταιρίες των οποίων οι µετοχές αποτελούν αντικείµενο 
διαπραγµάτευσης στο χρηµατιστήριο είναι ότι τα αυτόνοµα τµήµατα δεν µπορούν 
λόγω της µη νοµικής αυτονοµίας τους να εισαχθούν στο χρηµατιστήριο. Αυτό 
σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες της αγοράς για τα τμήματα αυτά. Η 
διαδικασία εύρεσης της “pure-play” εταιρίας είναι ουσιαστικά ένα πρόβλημα 
ανάλυσης και αξιολόγησης μετοχών (security analy is problem , το οποίο σημαίνει 

 
25 Fuller R. J. and Kerr H. S., "Estimating the Divisional Cost of Capital: An Analysis of the Pure-Play 
Technique," Journal of Finance, December 1981, pp. 997-1008 
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ότι σημαντικός παράγοντας στην επιλογή αποτελεί και η υποκειμενική κρίση και με 
τον τρόπο αυτό παράγεται πιο αξιόπιστο “πάντρεμα” του αυτόνομου τμήματος με 
την “pu

 μπορεί τ

.     

 

των  πολυτμηματικών επιχειρήσεων από ότι 
προσαρ

                                                

re-play” εταιρία.   

Η μέθοδος αυτή να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ο υπόδειγμα 
αποτίμησης κεφαλαιουχικών στοιχείων (CAPM)26. Σύμφωνα με το υπόδειγμα αυτό, 
το κόστος κεφαλαίου μιας εταιρίας είναι μια γραμμική συνάρτηση του 
συστηματικού της κινδύνου, δηλ. του beta. Αυτό σημαίνει ότι για να εκτιμήσουμε 
το κόστος κεφαλαίου ενός αυτόνομου τμήματος  πρέπει να υπολογίσουμε το beta 
του. Επειδή για τον υπολογισμό του beta ενός τμήματος δεν υπάρχουν δεδομένα της 
αγοράς, χρησιμοποιείται ένα αντιπροσωπευτικό beta ή αλλιώς “proxy” το οποίο 
προέρχεται από την μονοτμηματική εταιρία που έχει όμοια επιχειρηματική 
δραστηριότητα με το τμήμα

Επομένως, το επόµενο βήµα αυτής της µεθόδου είναι να εκτιµήσουµε τα 
beta των µονοτµηµατικών εταιριών. Εντούτοις, πρέπει να σημειώσουμε ότι οι 
διαφορές στην χρηματοοικονομική μόχλευση ή την κεφαλαιακή δομή δεν 
συμπεριλαμβάνονται στα κριτήρια για την επιλογή των “pure-play” εταιριών διότι 
τα beta μπορούν να προσαρμοστούν για αυτές τις διαφορές χρησιμοποιώντας την 
τεχνική του Hamada (1972) και συγκρίσεις μπορούν να γίνουν των δεικτών χρέους 
των πολυτμηματικών επιχειρήσεων με τις μονοτμηματικές. Επίσης, τα μη 
προσαρμοσμένα beta των μονοτμηματικών εταιριών παρέχουν παρέχουν καλύτερες 
προσεγγίσεις για τα beta 

μοσμένα. Θεωρώντας προς το παρόν ότι τόσο το εξεταζόµενο αυτόνοµο 
τµήµα, όσο και οι µονοτµηµατικές εταιρίες έχουν σχεδόν την ίδια κεφαλαιακή 
δοµή, χρησιµοποιούµε τα beta αυτά για να καταλήξουµε σε µια εκτίµηση για το 
beta του εξεταζόµενου τµήµατος. Μια λύση είναι να πάρουµε ένα κατάλληλα 
σταθμισμένο μέσο όρο των “pure-play” beta ή την επικρατέστερη ή διάμεση τιμή. 
Κατά αυτόν τον τρόπο προκύπτει ένα «κατά προσέγγιση» beta, που πιστεύεται ότι 
είναι ένα καλό µέτρο του συστηµατικού κινδύνου του εξεταζόµενου τµήµατος. Με 
βάση την προηγούµενη πληροφόρηση, εφαρµόζουµε το CAPM και έχουµε µια 
εκτίµηση του ζητούµενου κόστους των ιδίων κεφαλαίων του τμήματος. 

Αυτή η µέθοδος, παρότι φαίνεται απλή και λογική, στην πράξη, οι διαφορές 
που υφίστανται µεταξύ του εξεταζόµενου τµήµατος και των µονοτµηµατικών 
εταιριών, ως προς τον συστηµατικό κίνδυνο ή την κεφαλαιακή δοµή, µπορούν 
συνδυαστικά να υπονοµεύσουν την αξιοπιστία της µεθόδου. Γι' αυτό το λόγο, 
προτίνεται η χρήση ενός σταθµισµένου µέσου όρου. Οι συντελεστές στάθµισης που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν, είναι ο λόγος ιδίων κεφαλαίων του τµήµατος προς το 
σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της πολύτµηµατικής επιχείρησης ή ο λόγος των 
πωλήσεων του τµήµατος προς τις συνολικές πωλήσεις της πολύτµηµατικής 
επιχείρησης.  

Οι Russell J. Fuller και Halbert S. Kerr ήταν οι πρώτοι που επιχείρησαν 
εµπειρικά να αξιολογήσουν αυτήν την µέθοδο χρησιµοποιώντας στοιχεία αγοράς, 
δηλαδή στοιχεία επιχειρήσεων που ήταν εισηγµένες στο χρηµατιστήριο. Η 

 
26 βλ. “An application of the Capital Asset Pricing Model to Divisional Required Returns”, James C. Van 
Horne, Financial Management, Spring 1980 
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εµπειρική διερεύνηση στηρίζεται στο ακόλουθο θεωρητικό πλαίσιο. Υποτίθεται ότι 
η κεφαλαιαγορά είναι µία τέλεια ανταγωνιστική αγορά στην οποία η παροχή 
πληροφόρησης δεν συνεπάγεται κανένα κόστος και είναι διαθέσιµη σε όλους, δεν 
υπάρχουν κόστη συναλλαγών και τα περιουσιακά στοιχεία είναι απεριόριστα 
διαιρετά. Κάτω από αυτές τις υποθέσεις και υπό την έλλειψη συνέργειας 
(synergism), σύμφωνα

 
 με την αρχή της προσθετικότητας αξίας (value additivity 

princip

κ

ί (ί = 1, 2, ... , m) της 
πολυτµ

 ιδίων κεφαλαίων της πολυτµηµατικής επιχείρησης στο 
πλαίσιο  CAPM υπολογίζεται µε βάση την παρακάτω σχέση: 

E(rm) – rRF ] βJ

στος των ιδίων 
κεφαλαίων

 που μετρά τον συστηματικό κίνδυνο της 
επιχείρ

 φαίνεται από την παραπάνω σχέση το μόνο στοιχείο που πρέπει να 
γνωρίζει ήσει το Ε(rJ) είναι το βJ της πολυτμηματικής 
επιχείρησης γίνεται αποδεκτό στην 
βιβλιογ έσος όρος των beta των 
αυτόνο είναι η ακόλουθη: 

 

J = τα ίδια κεφάλαια της πολυτμηματικής επιχείρησης J 

le) η αγοραία αξία µιας πολυτµηµατικής επιχείρησης είναι ίση µε το 
άθροισµα της αγοραίας αξίας των επιµέρους τµηµάτων της.  

Η µαθηµατική διατύπωση αυτής της αρχής είναι η α όλουθη: 

               m  

MV  = ΣMVJ iJ  

              i=1  

όπου,  

MVJ   = η αγοραία αξία της πολυτμηματικής επιχείρησης J  

MV      = η αγοραία αξία του αυτόνοµου τµήµατος iJ
ηµατικής επιχείρησης J  

Το κόστος των
 του υποδείγµατος

Ε(r ) = rJ RF + [ 

όπου,  

Ε(r ) = η αναμενόμενη απόδοση της επιχείρησης / το κό
 

J

rRF = το ακίνδυνο επιτόκιο  

[E(r )–rm RF] = το ασφάλιστρο κινδύνου της αγοράς  

E(r ) = η αναμενόμενη απόδοση της αγοράς  m

β   = ο συντελεστής βήταJ
ησης 

 

Όπως
 ο αναλυτής για να εκτιμ

 J. Το βJ, μπορεί να αποδειχθεί, όπως 
ραφία, ότι είναι κατά προσέγγιση ο σταθμικός μ
μων τμημάτων της. Η μαθηματική διατύπωση 

β   =  Σ( ΙΚ  / IKJ iJ J ) βiJ

όπου, 

IK
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ΙΚiJ  = τα ίδια κεφάλαια του αυτόνομου τμήματ ς i της πολυτμηματικής 
επιχείρησης J 

( ΙΚ

ο

 τμήματος 

ομου τμήματος i της πολυτμηματικής επιχείρησης J 

σα παρατηρήσιμα 
στοιχεί

 αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην χρηματιστηριακή 
αγορά.  
ένα σχ  
βάση τ

^  

iJ iJ

ν η π έλειες της κεφαλαιαγοράς και τις 
ασυμφ την διαδικασία εντοπισμού μιας 
μονοτμ , τότε αυτό θα σημαίνει ότι 
τελικά ο κόστος κεφαλαίου μιας μονοτμηματικής εταιρίας είναι αντιπροσωπευτικό 

ν
 

άθε τμήματος σε 
σχέση ηματικής επιχείρησης. Η απόλυτη 
σχετική ην ακόλουθη σχέση:  

 / IK  ) = ο συντελεστής στάθμισης του συντελεστή βήτα τουiJ J

 = το beta του αυτόνβiJ

 

Τα μεγέθη ΙΚ , ΙΚ  και βiJ iJ iJ δεν αντιστοιχούν σε άμε
α επειδή τα αυτόνομα τμήματα δεν είναι αυτόνομες νομικές οντότητες που οι 

μετοχές τους να
Η μέθοδος “pure-play” υποθέτει ότι η κάθε μονοτμηματική εταιρία αποτελεί
εδόν τέλειο «εκπρόσωπο» για το αντιστοιχούν σε αυτήν αυτόνομο τμήμα. Με
ην υπόθεση αυτή η παραπάνω σχέση μπορεί να γραφτεί ως εξής: 

                                                ^ 

   β   =  Σ( ΙΚ  / IK  ) βJ iJ J iJ

 

που είναι ουσιαστικά η βασική σχέση η οποία ερευνάται. Τα μεγέθη με το 
“καπελάκι” (^) δηλώνουν τα μεγέθη των μονοτμηματικών εταιριών που 
χρησιμοποιήθηκαν ως «εκπρόσωποι» για τα μεγέθη ΙΚ  και β . 

Α αραπάνω σχέση ισχύει, παρά τις ατ
ωνίες που μπορεί να προκύψουν κατά 
ηματικής εταιρίας όμοιας με το αυτόνομο τμήμα

 τ
του κόστους κεφαλαίου του αυτόνομου τμήματος της πολυτμηματικής εταιρίας. 
Εύλογα αναρωτιέται κανείς αν το “ταίριασμα” μπορεί ποτέ να εί αι ακριβές. Η 
απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι προφανής, διότι πάντα θα υπάρχουν έστω και 
ελάχιστες αποκλίσεις γιατί τέλειες “pure-play” εταιρίες δεν υπάρχουν. 

Πιο συγκεκριμένα, οι Fuller και Kerr χρησιμοποίησαν στην έρευνα τους, ένα 
δείγμα 60 πολυτμηματικών εταιριών, με σύνολο εκατόν σαράντα δύο τμήματα, και 
εντόπισαν και εκατόν σαράντα δύο μονοτμηματικές εταιρίες. Ως συντελεστής 
στάθμισης χρησιμοποιήθηκε το ύψος των πωλήσεων του κάθε αυτόνομου τμήματος 
προς το ύψος των πωλήσεων ολόκληρης της πολυτμηματικής επιχείρησης. Με βάση 
την πληροφόρηση του δείγματος διερευνήθηκε η ακόλουθη σχέση: 

                                                        ^  ^ 

(β) = β  – Σw β   ΔJ J iJ iJ

 

Το ΔJ(β) είναι η διαφορά μεταξύ του παρατηρούμενου beta της 
πολυτμηματικής επιχείρησης και του σταθμικού μέσου όρου των beta των «pure-
play» εταιριών, όπου ο συντελεστής στάθμισης είναι οι πωλήσεις κ

με τις συνολικές πωλήσεις της πολυτμ
 διαφορά (ΑΣΔ) υπολογίζεται με βάση τ
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Δ J

ει ότι τα beta 
των «p  συν ή πλην 9% από τα παρατηρούμενα beta των 
πολυτμ ίζει να σημειώσουμε ότι τα αποτελέσματα της 
παλινδ τικών επιχειρήσεων με τα 
beta των μονοτμηματικών επιχειρήσεων έδειξαν  ότι ο συντελεστής προσδιορισμού 
R2 ήταν αρκετά υψηλός, 78%. Αυτό υποστηρίζει την υπόθεση ότι το beta μιας 
πολυτμ

ρειάζεται να μπεί κανείς στην χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία 
προσα

κών κεφαλαίων ως το 
κόστος

κεφαλαιακής 
δομής 

   ΑΣΔ (β) =[|J J(β)| / β ] x 100 

 

Για το σύνολο του δείγματος, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο 
μέσος όρος της απόλυτης σχετικής διαφοράς ήταν 8,9%, που σημαίν

ure-play» επιχειρήσεων ήταν
ηματικών επιχειρήσεων. Αξ
ρόμησης των παρατηρούμενων beta των πολυτμημα

ηματικής επιχείρησης είναι ο σταθμικός μέσος όρος των beta που 
αντιστοιχούν στα αυτόνομα τμήματά της αν αυτά λειτουργούσαν ως ανεξάρτητες 
και αυτόνομες επιχειρηματικές οντότητες.  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι διαφορές των κεφαλαιακών δομών 
μεταξύ των τμημάτων και των μονοτμηματικών εταιριών δεν λήφθηκαν υπόψη. Οι 
Fuller και  Kerr για να εξετάσουν και την επίδραση των διαφορετικών κεφαλαιακών 
δομών, εφάρμοσαν μια τεχική παρόμοια με του Hamada. Επιχείρησαν την 
«απομόχλευση» των beta των μονοτμηματικών εταιριών, και κατόπιν στην 
«επαναμόχλευση» αυτών σύμφωνα με την κεφαλαιακή δομή της πολυτμηματικής 
εταιρίας.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα μη προσαρμοσμένα beta των 
μονοτμηματικών εταιριών αποτελούν καλύτερες προσεγγίσεις για τα beta των 
πολυτμηματικών εταιριών από ότι τα προσαρμοσμένα beta που λαμβάνουν υπόψη 
την χρηματοοικονομική μόχλευση. Επομένως, οι διαφορές των κεφαλαιακών δομών 
μεταξύ των τμημάτων και των μονοτμηματικών εταιριών μπορούν να αγνοηθούν 
όταν προσπαθούμε να εκτιμήσουμε το beta ενός τμήματος με τη μέθοδο “pure-play” 
και δεν χ

ρμογής η οποία απαιτεί υπερβολικά πολλά δεδομένα. 

Σύμφωνα με την έρευνα των Fuller και Κerr, για την εκτίμηση του κόστους 
κεφαλαίου ενός αυτόνομου τμήματος τρία στοιχεία είναι απαραίτητα:  

α. η χρησιμοποίηση του beta μιας μονοτμηματικής εταιρίας για την εκτίμηση 
του beta του αυτόνομου τμήματος και, συνεπώς, για τον υπολογισμό του κόστους 
των ιδίων κεφαλαίων του αυτόνομου τμήματος,  

β. η χρησιμοποίηση του εταιρικού κόστους δανεια
 δανειακών κεφαλαίων του αυτόνομου τμήματος και τέλος 

γ. η χρησιμοποίηση ενός εσωτερικά προκύπτοντος στόχου 
ως δείκτη δανειακών κεφαλαίων του αυτόνομου τμήματος.  
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27Σε μια πιο πρόσφατη μελέτη, οι  Thomas Ε. Conine και Maurry Tamarkίn , 
υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί η προσπάθεια προσαρμογής των beta 
με βάση τις διαφορές των κεφαλαιακών. Η μέθοδος τους έχει δύο στάδια. Το πρώτο 
αφορά την απομόχλευση των pure-play beta και το δεύτερο αφορά τη  
επαναμ

μοποιούνται δανειακά κεφάλαια και 
προνομ

σεγγίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια  τα beta των 
πολυτμ

οποία 
. Thode28, σημειώνει τα προβλήματα αυτά τα οποία 

ομαδοπ

ν
όχλευση αυτών σύμφωνα με την κεφαλαιακή δομή και τον φορολογικό 

συντελεστή της πολυτμηματικής επιχείρησης.  

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν, χρησιμοποιώντας το ίδιο δείγμα 
εταιριών με τους Fuller & Κerr, είναι ότι κατά την εφαρμογή της “pure-play”στο 
πλαίσιο του CAPM, αυτή η προσαρμογή των beta είναι χρήσιμη, για να πετύχουμε 
αμερόληπτες εκτιμήσεις ειδικότερα όταν χρησι

ιούχες μετοχές. 

Ουσιαστικά, οι Conine and Tamarkin, χρησιμοποίησαν κάποιες παραλλαγές 
των μαθηματικών σχέσεων των Fuller and Κerr, ώστε να συμπεριλάβουν ανάλυσή 
τους και τον κίνδυνο των δανειακών κεφαλαίων και των προνομιούχων μετοχών και 
κατόρθωσαν να προ

ηματικών εταιριών.  

Ο προσδιορισμός των beta για κάθε τμήμα μιας πολυτμηματικής επιχείρησης 
είναι αρκετά ελκυστικός αλλά υπάρχουν αρκετά πρακτικά προβλήματα κατά την 
εφαρμογή της “pure-play”, τα μπορούν δύσκολα να αντιμετωπισθούν. 
Συγκεκριμένα, ο Stephen F

οιεί στις ακόλουθες κατηγoρίες:  

 

Α) Προβλήματα εξωτερικής εκτίμησης  

 Ποιό είναι το κατάλληλο “proxy”; 

 Πώς να εκτιμήσουμε τον επιχειρησιακό κίνδυνο; 

Β) Προ

  

 βλήματα εσωτερικών εξαρτήσεων 

 ματα.  

 Αλληλεξάρτηση ταμειακών ροών των επενδυτικών προγραμμάτων 

 

Παροχή υπηρεσιών συγκεντρωτικά στα αυτόνομα τμή

των αυτόνομων τμημάτων. 

29II. Η μέθοδος του μαθηματικού προγραμματισμού (Goal programming)  

uist και Moore (1983) έθεσΟι Boq αν υπό αμφισβήτηση την καταλληλότητα 
και εφαρμοσιμότητα της προηγούμενης μεθόδου, διότι είναι αρκετά δύσκολο έως 

                                                 
27 Conine T. E. and Tamarkin M., "Divisional Cost of Capital Estimation: Adjusting for Leverage," 
Financial Management, Spring 1985, pp. 54-58 

nt: A Mathematical Programming Approach," Financial Management, Winter 1983, pp. 11-18 

28 Thode S. F., “The trouble with divisional hurdle rates”, Business Horizons, January-February 1986, pp. 
62-66 
29 See footnotes 22, 23 and  Boquist J. A. and Moore W. T., "Estimating the Systematic Risk of an Industry 
Segme
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και αδύν
δραστη

α χαρτοφυλάκιο από προγράμματα 
(projec

όπου, το βi είναι ο συστηματ κληρης της επιχείρησης, wij 
είναι ο συντελεστής στάθμισης κά ι βij είναι ο συστηματικός 
κίνδυνος κάθε τμήματος.  

 να διατυπώσουμε το πρόβλημα με την βοήθεια 
του μα

κλάδο αυτό πρέπει πρώτα να εκτιμηθεί ο 
συστηματικός του κίνδυνος. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την 

ατο να βρεθεί μια εταιρία εισηγμένη στο χρηματιστήριο η οποία να 
ριοποιείται σε έναν μόνο κλάδο. Επιπρόσθετα, σημειώνουν το γεγονός ότι 

υπάρχει ασάφεια ως προς την έννοια των όρων “pure-play”, “industry segment”, 
“division” διότι υπάρχει το ενδεχόμενο της επικάλυψης των δραστηριοτήτων 
ιδιαίτερα στην περίπτωση του “division”. Επομένως, η προσέγγιση των 
μονοτμηματικών εταιριών υστερεί λόγω του ότι στηρίζεται υπέρμετρα σε 
υποκειμενικές εκτιμήσεις και κριτήρια. Για παράδειγμα, ένα τμήμα μιας εταιρίας 
μπορεί να δραστηριοποιείται σε πολλούς παραγωγικούς κλάδους, και έτσι μια 
πραγματικά αντίστοιχη μονοτμηματική εταιρία θα πρέπει να δραστηριοποιείται και 
αυτή στο ίδιο σύνολο παραγωγικών κλάδων.  

Οι επικριτές της προσέγγισης των μονοτμηματικών εταιριών, προτείνουν μια 
μέθοδο που βασίζεται στον μαθηματικό προγραμματισμό, η οποία στηρίζεται στην 
παραδοχή ότι η επιχείρηση είναι απλά έν

ts) ή τμήματα. Με βαση την παραδοχή αυτή, ο συστηματικός κίνδυνος (beta) 
μιας επιχείρησης είναι ο σταθμικός μέσος όρος των beta των επιμέρους 
δραστηριοτήτων (τμημάτων) της. Δηλαδή η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί τις 
εκτιμήσεις των beta και τα δημοσιευμένα λογιστικά δεδομένα ανά τμήμα 
(segmented accounting data) ως συντελεστές στάθμισης, για ένα δείγμα εταιριών 
που δραστηριοποιούνται στο τμήμα που εξετάζεται. Οι συντελεστές στάθμισης 
έπρεπε να είναι τιμές που παρατηρούνται στην αγορά, αλλά τέτοια πληροφόρηση 
δεν υπάρχει αφού τα τμήματα δεν διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο 
μεμονωμένα. Επομένως, λογιστικά δεδομένα, όπως πωλήσεις, λειτουργικά κέρδη ή 
περιουσιακά στοιχεία, χρησιμοποιούνται ως συντελεστές στάθμισης.  Το ίδιο 
πρόβλημα είχαν αντιμετωπίσει και οι Fuller και Kerr οι οποίοι χρησιμοποίησαν ως 
συντελεστή στάθμισης το ύψος των πωλήσεων του τμήματος προς το ύψος των 
πωλήσεων ολόκληρης της επιχείρησης. Με βάση τα παραπάνω, το beta μιας 
εταιρίας υπολογίζεται από την παρακάτω μαθηματική σχέση: 

 

βi = Σ wijβij   (1) 

 

ικός κίνδυνος ολό
θε τμήματος κα

Με βάση αυτή τη σχέση και λαμβανομένου υπόψη ότι συνήθως έχουμε στην 
διάθεσή μας, από άποψη πληροφόρησης, περισσότερα τμήματα από ότι επιχειρήσεις 
στο εξεταζόμενο δείγμα, μπορούμε

θηματικού προγραματισμού. Η μέθοδος αυτή μπορεί να γίνει περισσότερο 
κατανοητή με το παρακάτω παράδειγμα. 

'Εστω μια εταιρία Α που δραστηριοποιείται σε τρεις κλάδους, τον 1, 2 και 3. 
Η εταιρία αυτή αξιολογεί μια επενδυτική πρόταση στον πρώτο κλάδο και για να 
εκτιμηθεί η απαιτούμενη απόδοση στον 

προηγούμενη τεχνική μόνο αν υπήρχαν “pure-play” εταιρίες. Ας υποθέσουμε ότι δεν 
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υπάρχο

υ υ α

α

Υποθέτουμε ότι  οι μόνες που 
δραστηριοποιούνται στο  οι μετοχές τους 
αποτελούν αντικείμ , θεωρούμε 
γνωστά τα beta των εταιριών και τους συντελεστές στάθμισης, που βασίζονται στις 
σχετικές πωλήσεις κάθε κλάδου.  

- + dΑ+ + dΒ- + dΒ+ + dΓ- + dΓ+

βΑ = W1Αβ1 + W2Αβ2 β Α

Β = W1Ββ1 + W2Ββ2 + W3Β 3 4Β 4 Β- Β+

β5 + dΓ- - dΓ+

 d είναι οι χαλαρές (slack) και 
πλεονά τος, οι οποίες δεν θα 
εμφανί  προστίθεται και η άλλη 
αφαιρείται. Σε μια αλγεβρική μέθοδο οι μεταβλητές αυτές θα ήταν μηδενικές και η 
αντικειμενική συνάρτηση θα ήταν μηδέν.   

υν κατάλληλες μονοτμηματικές εταιρίες που να δραστηριοποιούνται 
αποκλειστικά στον κλάδο 1. Οπότε, θα χρησιμοποιήσουμε όλες ανεξαιρέτως τις 
εισηγμένες πολυτμηματικές εταιρίες που δσραστηριοποιούνται στον κλάδο 1. Αυτό 
με τη σειρά το  σημαίνει ότι υπάρχο ν περισσότερ  betas από εξισώσεις – αφού 
κάθε εξίσωση αντιπροσωπεύει μια επιχείρηση,  και δεν υπάρχει αλγεβρική λύση. 
Επομένως, θα χρησιμοποιήσουμε τον μαθηματικό προγραμμ τισμό με στόχο να 
βρούμε εκείνα τα beta των τμημάτων τα οποία ελαχιστοποιούν το άθροισμα των 
απόλυτων διαφορών από το beta της επιχείρησης. Ο συνηθισμένος περιορισμός της 
μη-αρνητικότητας των μεταβλητών δεν δημιουργεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα 
καθώς τα beta είναι σχεδόν πάντα θετικά. Επανερχόμενη στο παράδειγμα, έστω ότι 
υπάρχει η εταιρία Β που δραστηριοποιείται στους κλάδους 1, 2, 3 και 4 καθώς και η 
εταιρία Γ που δραστηριοποιείται στους κλάδους 1, 2, 3 και 5. Τα beta των εταιριών 
Α, Β και Γ δίνονται από τις ακόλουθες εξισώσεις, βασισμένες στην εξίσωση (1): 

β  =  w β  + w β  + w βΑ Α1 Α1 Α2 Α2 Α3 Α3

β  =  w β  + w β  + w β  + w βΒ Β1 Β1 Β2 Β2 Β3 Β3 Β4 Β4

β  =  w β  + w β  + w β    + w β    + w βΓ Γ1 Γ1 Γ2 Γ2 Γ3 Γ3 Γ4 Γ4 Γ5 Γ5

 

τρεις τ   οι  αυ ές εταιρίες είναι
ν εξεταζόμενο κλάδο 1 και ταυτόχρονα

ενο διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο. Επίσης

Οι Boquist και Moore προτείνουν να διαμορφώσουμε το παραπάνω σύστημα 
εξισώσεων ως ένα πρόβλημα προγραμματισμού στόχων (Goal Programming):  

Ελαχιστοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης: 

Ζ = dΑ
 

Υπό τους παρακάτω περιορισμούς: 

 + W  + d  - d +3Α 3 Α-

β β  + W β  + d  - d

β  = W β  + W β  + W β  + WΓ 1Γ 1 2Γ 2 3Γ 3 5Γ

 

 όπου, οι μη αρνητικές μεταβλητές d  και- + 
ζουσες (surplus) μεταβλητές του προβλήμα
ζονται ταυτόχρονα στην άριστη λύση αφού η μία

Η μέθοδος του μαθηματικού προγραμματισμού μας επιτρέπει να λάβουμε 
υπόψη οποιαδήποτε προηγούμενη πληροφόρηση έχουμε σχετικά με τις τιμές των 
beta ή τους συντελεστές στάθμισης. Αν, όπως στο παράδειγμά μας, δεν μπορούμε 
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να προσδιορίσουμε την τιμή του beta για τον κλάδο 1 αφού δεν μπορεί να 
εντοπιστεί μια κατάλληλη μονοτμηματική εταιρία αλλά είναι διαθέσιμο ένα εύλογο 
proxy 

είναι το παρατηρούμενο beta της μονοτμηματικής εταιρίας που 
δραστηριοποιείται στον κλάδο 2, ενώ οι μεταβλητές D- και D+ θα προστεθούν και 
στην νάρτηση και πρέπει να ελαχιστοποιηθούν. Αυτός ο 
περιορ τέλεσμα να «ωθήσει» τη λύση για το β2 κοντά στην τιμή c.  

υτό που επιχειρείται είναι να επιλεγεί μια τιμή για το beta του κλάδου 2 
που θα

ι

διατύπ

 
τα λο

(εκτίμηση) του beta μιας μονοτμηματικής εταιρίας για τον κλάδο 2, αυτή η 
πληροφόρηση μπορεί να ενσωματωθεί στην λύση με την πρόσθεση του ακόλουθου 
περιορισμού:  

 

β  + D  – D2 - + = c 

 

όπου c 

αντικειμενική συ
ισμός έχει ως απο

Α
 είναι κοντά στην τιμή c ενώ ταυτόχρονα θα επιλεγούν οι τιμές των beta των 

άλλων κλάδων έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η τιμή της αντικειμενικής 
συνάρτησης. Η άριστη λύση θα αλλάξε  στην έκταση στην οποία ο προστιθέμενος 
επιπλέον περιορισμός αλλάζει το σύνολο των εφικτών λύσεων. Η μαθηματική 

ωση του προβλήματος, όπως δόθηκε προηγουμένως, περιέχει πολλές 
ισότητες, οπότε η άριστη λύση είναι σχεδόν σίγουρο να αλλάξει γιατί επιπρόσθετοι 
περιορισμοί στις τιμές των beta είναι πολύ πιθανό να αλλάξουν το σύνολο των 
εφικτών λύσεων. Μια εναλλακτική θα ήταν να προσθέσουμε συντελεστές στάθμισης 
στις χαλαρές και τις πλεονάζουσες μεταβλητές ώστε ο αλγόριθμος να προσπαθήσει 
να ελαχιστοποιήσει πρωτίστως τις μεταβλητές με τους μεγαλύτερους συντελεστές 
στάθμισης. Βέβαια, τέτοιοι συντελεστές είναι κατά γενική ομολογία υποκειμενικοί. 

Η μέθοδος του μαθηματικού προγραμματισμού προτάθηκε ως πιο ευέλικτη 
στην πράξη. Όπως, όμως, και οι ίδιοι οι Boquist και Moore αναγνωρίζουν, και αυτή 
η μέθοδος έχει αρκετά προβλήματα κατά τον προσδιορισμό της απαιτούμενης 
απόδοσης ενός κλάδου. Αναφέραμε και παραπάνω το πρόβλημα με τους 
συντελεστές στάθμισης, οι οποίοι θα έπρεπε να βασίζονται σε τιμές της αγοράς, ενώ

γιστικά μεγέθη που χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα, συχνά δεν 
ανταποκρίνονται στο επιθυμητό διαχωρισμό των κλάδων. Βέβαια, εξακολουθεί να 
υφίσταται το πρόβλημα της απομόχλευσης και επαναμόχλευσης που συναντήσαμε 
και στην προηγούμενη μέθοδο. Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι ότι η μέθοδος του 
μαθηματικού προγραμματισμού δεν παράγει τις στατιστικές ιδιότητες για τις 
εκτιμηθείσες τιμές των beta αφού δίνει απλώς τις τιμές τους. 

Τελικά, αυτή η μέθοδος είναι λιγότερο υποκειμενική και παρέχει μια πιθανή 
λύση σε εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες η μέθοδος των “pure-play” δεν μπορεί 
να εφαρμοστεί. Αν και περαιτέρω έρευνα για την ισχύ αυτής της μεθόδου 
απαιτείται. 
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30Οι Roy L. Crum και Keqian Bi  ημειώνουν ότι υπάρχουν αρκετές 
δυσκολίες στην

σ
 διατύπωση του μοντέλου του προγραμματισμού στόχων (goal-

programming model) οι οποίες μειώνουν την χρησιμότητά της μεθόδου των Boquist 
και Moore. Η πρώτη τους παρατήρηση αφορά την πιθανότητα πολλαπλών λύσεων 
όπου ο

δ
α beta και τα 

βάρη κ

 αναλυτής μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε λύση αφού ικανοποιεί τους 
περιουρισμούς και ελαχιστοποιεί την αντικειμενική συνάρτηση. Το ερώτημα βέβαια 
που τίθεται είναι πιο beta είναι το σωστό διότι τελικά το ζητούμενο είναι τα 
αποτελέσματα της μεθόδου να έχουν πρώτα οικονομική σημασία. Η δεύτερή τους 
παρατήρηση αφορά μια χαρακτηριστική ιδιότητα των προβλημάτων μαθηματικού 
προγραμματισμού της συγκεκριμένης μορφής. Σύμφωνα με την ιδιότητα αυτή, 
περιμένουμε στη βέλτιστη λύση την παρουσία πολλών μηδενικών για τα beta 
ορισμένων κλάδων, κάτι που δεν είναι λογικό από πρακτική άποψη αφού αυτό 
σημαίνει ότι πρόκειται για κλάδους χωρίς συστηματικό κίνδυνο (risk-free asset). 
Επιπλέον, η παρουσία πολλών μηδενικών beta «ωθεί» τα υπόλοιπα beta των κλάδων 
σε υψηλότερες τιμές. Τέλος, σημειώνουν ότι η παραδοχή στην οποία στηρίζεται η 
μέθοδος αυτή31 δεν είναι απόλυτα ακριβής διότι δε λαμβάνει υπόψη τις συνεργείες 
μεταξύ των τμημάτων. Ενώ, δηλαδή, μια τέτοια παραδοχή ισχύει για ένα 
χαρτοφυλάκιο μετοχών, δε μια επιχείρηση η ισχύς τηςαμφισβητείται.   

Οι Crum και Βi προτείνουν τη χρήση της μεθόδου των μονοτμηματικών 
εταιριών όπου είναι δυνατόν και την εκτίμηση των beta των υπολοίπων τμημάτων 
με υποκειμενικά κριτήρια σε ένα στενό σχετικά εύρος. Έπειτα, μπορεί να ιεξαχθεί 
μια εκτεταμένη έρευνα τύπου ανάλυσης ευαισθησίας μεταβάλλοντας τ

άθε τμήματος ώστε να αποκαλυφθούν κρίσιμες τιμές. 

 

III. Η μέθοδος της «ολοκληρωμένης πληροφόρησης» (full-information 
approach) 

Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή32, η οποία βασίζεται και αυτή στην υπόθεση 
ότι η επι
beta μιας
των τμημάτω ά με την μέθοδο των μονοτμηματικών εταιριών είναι ότι 
χρησιμ

ον, ότι το beta μιας πολυτμηματικής εταιρίας J δίνεται από τον 
παρακάτω τύπο: 

                                                

χείρηση είναι ένα χαρτοφυλάκιο από προγράμματα (projects) ή τμήματα, το 
 πολυτμηματικής επιχείρησης είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των beta 

ν. Η διαφορ
οποιούνται δεδομένα όλων των διαθέσιμων εταιριών και όχι μόνο αυτών που 

δραστηριοποιούνται σε έναν κλάδο. Το αυξημένο δείγμα εταιριών αυξάνει την ισχύ 
της μεθόδου αυτής. Επίσης, δεν υπάρχει ανάγκη ερμηνείας των αποτελεσμάτων, 
όπως στην μέθοδο του goal programming, το οποίο σημαίνει ότι οι εκτιμήσεις είναι 
μοναδικές. 

Οι Michael C. Ehrhardt and Υatin Ν. Bhagwat σημειώνουν τα ακόλουθα 
σχετικά με την μέθοδο: 

Πρώτ

 
30 Crum R. L., and Bi K., "An Observation on Estimating the Systematic Risk of an Industry Segment," 
Financial Management, Spring 1988, pp. 60-62 
31  Ότι η επιχείρηση είναι απλά ένα χαρτοφυλάκιο από προγράμματα (projects) ή τμήματα. 
32 See footnotes 22, 23 
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ΒΕΤΑ  = Σ w  βJ iJ i

 

όπου β  είναι το beta του τμήματος i και Wi iJ είναι το κλάσμα της αγοραίας 
αξίας του τμήματος i προς τη συνολική αγοραία αξία της εταιρίας.  

 κίνδυνος ενός τμήματος καθορίζεται πλήρως 
από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται το τμήμα, και άρα είναι ο ίδιος, 
ανεξάρ

 των τμημάτων.  

τος προς τις συνολικές πωλήσεις. Έτσι, οι 
Ehrhar

η

α των Ehrhardt & Bhagwat έδειξε ότι η μέθοδος 
της «ο μ

οιχες χαμηλής 
κεφαλαιοποίησης. Αυτό συνεπάγεται ότι αν εξαιρεθούν από το δείγμα οι εταιρίες 
μεγάλη  κεφαλαιοποίησης τότε οι εκτιμήσεις των beta δεν θα  αμερόληπτες. Οι 
Kaplan

                                                

Δεύτερον, ότι ο συστηματικός

τητα με το ποια εταιρία ανήκει το τμήμα. Αυτό δεν ισχύει και για τον μη 
συστηματικό κίνδυνο. 

Επίσης, οι Ehrhardt & Bhagwat, υποθέτουν σιωπηρά ότι τμήματα που 
δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο θα έχουν σχεδόν ίδια κεφαλαιακή δομή η 
οποία θεωρείται άριστη. Παρόλαυτά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του 
Hamada, για την απομόχλευση των beta, αλλά δεν έκαναν καμία προσπάθεια 
απομόχλευσης των beta

Η μεθοδολογία της προσέγγισης της «ολοκληρωμένης πληροφόρησης» είναι 
απλή, διότι απαιτεί μόνο μια πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση και τα δεδομένα 
που χρειάζονται μπορούν εύκολα να ανακτηθούν, αφού περιλαμβάνουν μόνο το 
εκτιμηθέν beta για τις επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και το 
ποσοστό των πωλήσεων του κάθε τμήμα

dt & Bhagwat, υποθέτοντας ότι οι διαθέσιμες πολυτμηματικές εταιρίες είναι 
περισσότερες από τα τμήματα, εφαρμόζουν γραμμική παλινδρόμηση στην 
παρακάτω εξίσωση με σκοπό την εκτίμηση των beta των τμημάτων: 

Rit = α  + BETA  R  + ui i Mi i  

όπου, Rit είναι η απόδοση μιας επιχείρησης I στον χρόνο t (π.χ. απόδοση της 
μετοχής της συμπεριλαμβανωμένων των μερισμάτων), RMi είναι η απόδοσ  της 
αγοράς στον χρόνο t και u  είναι το στατιστικό λάθος.  i

Τελικά, η εμπειρική έρευν
λοκληρω ένης πληροφόρησης» παρέχει πιο ακριβείς εκτιμήσεις για τα beta 

των τμημάτων από ότι η μέθοδος «των μονοτμηματικών εταιριών».  

 
33Επιπρόσθετα, οι Paul D. Kaplan και James D. Peterson , αναπτύσσοντας μια 

άλλη παραλλαγή της μεθόδου, ξεκινούν από τη διαπίστωση ότι οι εταιρίες μεγάλης 
κεφαλαιοποίησης έχουν συνήθως χαμηλότερα beta από τις αντίστ

ς είναι
 & Peterson υποστηρίζουν ότι η απλή μέθοδος «των μονοτμηματικών 

εταιριών», υπερεκτιμά τα beta των τμημάτων, αφού οι μονοτμηματικές εταιρίες 
είναι μικρού σχετικά μεγέθους.  

Σκοπός, των Kaplan & Peterson είναι να ενσωματώσουν αυτή την επίδραση 
της κεφαλαιοποίησης στη μέθοδο της «ολοκληρωμένης πληροφόρησης». Για το 

 
33Kaplan P. D. and Peterson J. D., "Full-Information industry Betas," Financial Management Vol. 27, 
Summer 1998, pp. 85-93  
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λόγο αυτό, χρησιμοποιούν εξισώσεις παρόμοιες με την παραπάνω στις οποίες όμως 
αλλάζουν τους συντελεστές στάθμισης ανάλογα με το μέγεθος της εταιρίας. 
Ελέγχο

Σ wiJ βi , το άθροισμα των βαρών wi 
πρέπει

ιουργώντας έτσι 
τέλεια 

ο από την μονάδα.  

  

Η παραπάνω εξίσωση πολυτμηματικής επιχείρησης 
είναι ίσο με το beta της επιχείρησης συν το 
σταθμισμένο άθροισμα των τμημάτων από το beta 
της βασικής δραστηριότητας της επιχείρησης, που μπορεί να είναι θετικό ή 
αρνητικό. Η εξίσωση αυτή ενσωματώνει τον περιορισμό του ότι τα βάρη πρέπει να 
                                                

ντας εμπειρικά τη μέθοδό τους, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δίνει πιο 
αμερόληπτα αποτελέσματα από τη μέθοδο «των μονοτμηματικών εταιριών» και τα 
εκτιμηθέντα beta είναι μικρότερα. Το συμπέρασμα αυτό αποκτά μεγάλη σημασία 
για τους μάνατζερ κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού επενδύσεων διότι 
επηρεάζει το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης. 

Οι Jess Chua, Philip Chang και Zhenyu Wu (2003)34 υποστήριξαν ότι η 
μέθοδος της ολοκληρωμένης πληροφόρησης είναι ανεφάρμοστη στην πράξη διότι 
υποφέρει από το πρόβλημα της “τέλειας πολυσυγγραμμικότητας”. 

Εξ ορισμού, από την εξίσωση ΒΕΤΑ  = J
 να ισούται με τη μονάδα. Όταν εφαρμόζεται η γραμμική παλινδρόμηση για 

την εκτίμηση των beta των αυτόνομων τμημάτων, τότε κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή 
σχετίζεται γραμμικά με τις άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές, δημ

πολυσυγγραμικότητα (perfect multicollinearity). Όπως είναι γνωστό, αυτό 
σημαίνει ότι οι συντελεστές της παλινδρόμησης είναι απροσδιόριστοι διότι η μήτρα 
διακύμανσης-συνδιακύμανσης είναι μοναδική. Με άλλα λόγια, η μέθοδος της 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης είναι, εξ ορισμού, ανέφικτη.   

Υποστήριξαν, επίσης ότι όλοι οι προηγούμενοι ερευνητές ήξεραν για το 
πρόβλημα της πολυσυγγραμικότητας αλλά απέφευγαν να το επιλύσουν και κάποιες 
φορές να το αναφέρουν κιόλας παραλείποντας κάθε φορά κάποια αυτόνομα 
τμήματα των επιχειρήσεων ώστε τα βάρη να αθροίζουν λιγότερ

Για να ξεπεράσουν αυτή την αδυναμία της μεθόδου της ολοκληρωμένης 
πληροφόρησης οι Chua, Chang και Wu πρότειναν τον παρακάτω μετασχηματισμό: 

 

 σημαίνει ότι το beta της 
 βασικής δραστηριότητας της 
διαφορών των beta των άλλων 

 
34 Jess Chua, Philip Chang, and Zhenyu Wu, "The Full Information Approach for Estimating Divisional 
Costs of Capital: Infeasibility and Transformation," Financial Management Association Meetings (2003) 
 

 42



αθροίζ
 

ου 
συγκεκ

 

ουν στη μονάδα και διευκολύνει την μέθοδο της ολοκληρωμένης 
πληροφόρησης διότι οι συντελεστές δεν πρέπει πλέον να αθροίζουν στη μονάδα.  

Χρησιμοποίησαν έπειτα αυτή την παραλλαγή της μεθόδου σε ένα δείγμα 
αρκετών επιχειρήσεων για την περίοδο 1991-2001 για να εκτιμήσουν τον 
συστηματικό κίνδυνο των αυτόνομων τμημάτων. Τα αποτελέσματα που πήρανε, 
όμως δεν ήταν ενθαρυντικά. Οι γραμμικές παλινδρομήσεις που έκαναν είχαν μικρή 
επεξηγηματική ικανότητα. Υπόστηριξαν ότι αυτό οφείλεται στις ιδιαιτερότητες τ

ριμένου δείγματος και στον μικρό χρονικό του ορίζοντα καθώς και στο ότι 
συμπεριλήφθηκε και το Κραχ του 2000 το οποίο προκάλεσε θόρυβο (noise) στην 
διαδικασία της εκτίμησης. Πρότειναν ότι περαιτέρω έρευνες πρέπει να διεξαχθούν 
για διαφορετικές περιόδους και επιχειρηματικούς κλάδους προτού να γενικευτούν 
τα αποτελέσματα. 

 

IV. Απευθείας υπολογισμός του κόστους κεφαλαίου για ένα τμήμα 

Οι Harris, O'Brien και Wakeman (1989)35 προτείνουν την προσέγγιση του 
μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου (W.A.C.C.) προσπαθώντας να παρακάμψουν 
το πρόβλημα των διαφορετικών κεφαλαιακών δομών κάθε τμήματος εκτιμώντας 
απευθεία  
κεφαλαίο κει το 
τμήμα,

 είναι  κόστος κεφαλαίου του τμήματος i (i =1,2, 
... ,m) στή εξίσωση του Modigliani&Miller και 

ς στάθμισης που υπολογίζεται ως το κλάσμα της αξίας 
του τμή  προς τη συνολική αξία της πολυτμηματικής επιχείρησης. 

ο 
αριθμό

ματός τους 
χρησιμοποίησαν το γνωστό τύπο:  

ς το W.A.C.C. για κάθε τμήμα. Η βασική τους υπόθεση είναι ότι το κόστος
υ ενός τμήματος είναι ανεξάρτητο από την εταιρία στην οποία ανή

 και εξαρτάται μόνο από το είδος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 
τμήματος. Η βασική εξίσωση της μεθόδου αυτής προκύπτει από την υπόθεση ότι το 
κόστος κεφαλαίου μιας πολυτμηματικής εταιρίας (W.A.C.C.Μ-firm) είναι ένας 
σταθμισμένος μέσος όρος της μορφής:  

       m 

W.A.C.C.M-firm = Σ w  W.A.C.C.i i

                          i=1 

,  όπου

W.A.C.C.i  το μέσο σταθμικό
το οποίο υπολογίζεται από την γνω

 είναι ο συντελεστήwi
ματος i

  

Οι Ηarris, Ο' Brien, Wakeman συγκέντρωσαν στοιχεία από ένα μεγάλ
 εταιριών με σκοπό να εξετάσουν εμπειρικά την ισχύ της παραπάνω σχέσης. 

Για να εκτιμήσουν το κόστος ιδίων κεφαλαίων των εταιριών του δείγ

ε  =  DΙΚ 1  +  g 

         Ρ0

                                                 
35 Robert Harris, Thomas O'Brien, and Doug Wakeman, "Divisional Cost-of-Capital Estimation for Multi-
Industry Firms," Financial Management (Spring 1989), pp. 74-84 
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όπου ο ρυθμός ανάπτυξης, g, προέκυψε από οργανωμένες βάσεις δεδομένων 
με δημ βλέψεις αναλυτών. Η τιμή της μετοχής P0 προήλθε από την 
Chase etrics. Η αναμενόμενο ετήσιο μέρισμα για την επόμενη χρονιά, D1, 
υπολογ πό το τρέχον μέρισμα επί τον συντελεστή (1+g).  

ια το κόστος των ξένων κεφαλαίων, ε , χρησιμοποίησαν την απόδοση στη 
λήξη (

, η αναλογία των 
ξένων 

ε π  

σαν μια εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου και στον κλάδο των 
υπολογ

οσιευμένες προ
Econom
ίστηκε α

Γ ΞΚ
yield to maturity) πρόσφατα εκδοθέντων 10ετών ομολόγων. Κατέταξαν τις 

εταιρίες σύμφωνα με την αξιολόγησή τους (bond rating) από την S&P και σύμφωνα 
με το αν είναι βιομηχανική επιχείρηση ή όχι. Ακόμη, χρησιμοποιήθηκε ένας κοινός 
φορολογικός συντελεστής 0,46 για όλες τις επιχειρήσεις. Τέλος

κεφαλαίων υπολογίστηκε με δύο τρόπους. Στον πρώτο τρόπο 
χρησιμοποίησαν αποκλειστικά λογιστικές τιμές για τα ίδια και τα ξένα κεφάλαια. 
Στο δεύτερο τρόπο χρησιμοποίησαν την αγοραία αξία των ιδίων κεφαλαίων.  

Οι συντελεστές στάθμισης, Wi εκτιμήθηκαν από τις λογιστικές αξίες των 
ενεργητικών των τμημάτων, αφού δεν είναι διαθέσιμες οι αγοραίες αξίες των 
αυτόνομων τμημάτων. Οι ερευνητές δώ ροτίμησαν να χρησιμοποιήσουν 
λογιστικές αξίες, παρά τις πωλήσεις, όπως έκαναν οι Fuller & Kerr και οι Boquist & 
Moore.  

Οι Harris, Ο' Brien και Wakeman, χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο δείγμα 
αμερικάνικων επιχειρήσεων, εφάρμοσαν γραμμική παλινδρόμηση σε 23 κλάδους 
δραστηριότητας. Τα αποτελέσματά τους ήταν αρκετά λογικά, και σε πολλές 
περιπτώσεις πέτυχαν εκτιμήσεις με στενό διάστημα εμπιστοσύνης. Ακόμη, 
παρουσία

ιστών.  

 

 Η  «συνδετική» προσέγγιση (the spanning approach)36 
 

Οι Mark K.Krueger και Charles M.Linke (1994) εισήγαγαν μία διαφορετική 
προσέγγιση η οποία προσπάθησε να εκτιμήσει το κόστος ευκαιρίας των ιδίων 
κεφαλαίων

Η μέθοδος αυτή βασίστηκε στην ανάπτυξη ενός δεσμού μεταξύ του 
συστηματικού κινδύνου και της διακύμανσης των ταμειακών ροών ενός τμήματος. 
Με τη

ό έχει τα ίδια 
χαρακτηριστικ

                                                

 αυτόνομων τμημάτων πολυτμηματικών επιχειρήσεων.   

  

 μέθοδο αυτή, σχηματίζεται ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο “αντιγράφει” την 
διακύμανση των ταμειακών ροών ενός αυτόνομου τμήματος  και το οποίο καλείται 
“spanning portfolio”. Με δεδομένο ότι το χαρτοφυλάκιο αυτ

ά  συστηματικού κινδύνου με το αυτόνομο τμήμα οι Krueger και 
Linke υπέθεσαν ότι η απόδοσή του είναι ένας αμερόληπτος εκτιμητής της απόδοσης 
του τμήματος. 

 
36 See footnote 22 και Mark K. Krueger and Charles M. Linke, "A spanning approach for estimating 
divisional cost of capital," Financial Management (Spring 1994) pp. 64-70 
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Η εν λόγω προσέγγιση πλεονεκτεί έναντι της λογιστικής προσέγγισης και της 
μεθόδου των μονοτμηματικών εταιριών στο ότι δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα 
εφαρμογής τους ενώ χρησιμοποιεί λογιστικά δεδομένα –τις ταμειακές ροές, και 
επίσης

σεις όσο και για τα υπό εξέταση 

3. spanning” χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται για 

 

Οι  K
αποτελέσματα έγγισης αυτής, τα οποία είχαν 76% επιτυχία. Επίσης, 
εφάρμοσαν την προσέγγιση αυτή στα 5 τμήματα της Hersey Foods χρησιμοποιώντας 
δεδομέ

,19. 
Προσπ

 οι πολυτμηματικές επιχειρήσεις δεν 
θα έπρεπε να προσαρμόζουν το κόστος κεφαλαίου των τμημάτων τους, ακόμη και 
στην π

ζει την 
                                                

 το “spanning portfolio” έχει έναν αντιπροσωπευτικό ρόλο, αποτελεί “proxy” 
της απαιτούμενης απόδοσης του τμήματος. 

Η εφαρμογή της μεθόδου αυτής περιλαμβάνει 3 στάδια:   

1. Συγκέντρωση δεδομένων διακύμανσης ταμειακών ροών τόσο για 
αρκετές εισηγμένες επιχειρή
αυτόνομα τμήματα. 

2. Δημιουργία “spanning” χαρτοφυλακίων τα οποία αντιγράφουν τη 
διακύμανση των ταμειακών ροών των αυτόνομων τμημάτων. 

Οι αποδόσεις του “
να εκτιμήσουν το κόστος των ιδίων κεφαλαίων του αυτόνομου 
τμήματος 

rueger και  Linke διεξήγαγαν εμπειρικά τεστ για να εξετάσουν τα 
 της προσ

να από ένα δείγμα 436 εισηγμένων επιχειρήσεων. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
πρόσθεσαν και ένα υπολειμματικό τμήμα (residual) για βοηθητικούς σκοπούς.  

Επιχείρησαν αρχικά να παλινδρομήσουν τις μηνιαίες αποδόσεις για την 
Hersey Foods έναντι των αποδόσεων του “spanning” χαρτοφυλακίου. Το 
αποτέλεσμα ήταν αρκετά ικανοποιητικό με συντελεστή προσδιορισμού R2=0

άθησαν να κάνουν και άλλες παλινδρομήσεις οι οποίες είχαν παρόμοια 
αποτελέσματα, εντούτοις η εφαρμογή της προσέγγισης αυτής είναι αρκετά 
πολύπλοκη και έχει υψηλές απαιτήσεις συλλογής δεδομένων. Επιπρόσθετα, η 
αξιοπιστία της αμφισβητείται ακόμα καθώς οι μέχρι τώρα εμπειρικές έρευνες 
παρουσιάζουν αντικρουόμενα αποτελέσματα.  

 

Στο σημείο αυτό, δεν θα μπορούσε να παραληφθεί η εργασία του Bernard C. 
Reinmann37 (1990) , ο οποίος υποστηρίζει ότι

ερίπτωση που αυτά αντιμετωπίζουν διαφορετικά επίπεδα κινδύνου, αλλά θα 
πρέπει να προσαρμόζουν τις ταμειακές ροές τους ανάλογα με την αβεβαιότητά τους. 
Για τον Reinmann, υπάρχουν διάφοροι λόγοι που τον οδήγησαν σε αυτό το 
συμπέρασμα και παρακάτω αναφέρονται χαρακτηριστικά τρείς από αυτούς. 

Καταρχάς, μια πολυτμηματική επιχείρηση αντιμετωπίζεται ως ένα σύνολο 
ανεξάρτητων επιχειρήσεων και έτσι η αξία της προκύπτει από το άθροισμα της 
αξίας των αυτόνομων τμημάτων της. Αυτή, όμως, η προσέγγιση δεν εξετά

 
37Reinmann B. C., "Why Bother With Risk Adjusted Hurdle Rates?" Long Range Planning, Vol. 23, 1990, 
pp. 57-65  
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πιθανό

ουν πιο επικίνδυνες επενδύσεις ή ακολουθούν 
πιο επικίνδυνες

 

 ορθή εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών των υπό 
εξέτασ

φαση 
πρέπει

ο

τητα συνεργειών ανάμεσα στα τμήματα. Η ένταξη μιας επιχειρηματικής 
δραστηριότητας μπορεί να προσθέσει (ή να αφαιρέσει) αξία, πέρα από την αξία που 
θα είχε η μονάδα αν ήταν αυτόνομη.  

Επίσης, ισχυρή αντίσταση μπορεί να προέλθει από τα στελέχη εκείνα που 
νοιώθουν ότι τα τμήματά τους «τιμωρούνται» άδικα με μεγαλύτερο κόστος 
κεφαλαίου στις περιπτώσεις όπου κάν

 στρατηγικές. Επομένως, πολλά στελέχη βρίσκονται σε σύγχυση 
όταν από τη μία μεριά τονίζεται η σπουδαιότητα των μακροπρόθεσμων 
στρατηγικών, ενώ από την άλλη «τιμωρούνται» οι ίδιες στρατηγικές ως περιέχουσες 
περισσότερο κίνδυνο.  

Τέλος, δεδομένου του πολύτιμου και περιορισμένου χρόνου των διοικητικών 
στελεχών θα πρέπει να μην επιδιώκεται η ακριβής εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου 
για κάθε τμήμα αλλά η

η επενδύσεων. Προτείνει, λοιπόν, ο Reimann ότι περισσότερος χρόνος των 
στελεχών πρέπει να αφιερώνεται στη ρεαλιστική πρόβλεψη των ταμειακών ροών 
και λιγότερος στην ακριβή εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου για κάθε τμήμα.  

Η καλύτερη πρακτική για μια πολυτμηματική επιχείρηση είναι να καθιερωθεί 
αρχικά ένα ρεαλιστικό εταιρικό κόστος κεφαλαίου το οποίο θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται αμετάβλητο για κάθε τμήμα. Στο επίπεδο του τμήματος, η έμ

 να δίνεται στην ακριβή πρόβλεψη των μελλοντικών ταμειακών ροών, ενώ ο 
χρόνος που εξοικονομείται από τη μη-προσαρμογή του κόστ υς κεφαλαίου, μπορεί 
να αφιερώνεται σε εξέταση εναλλακτικών σεναρίων. Για όσα τμήματα διαφέρουν 
σημαντικά ως προς τον κίνδυνό τους, προτείνεται η υιοθέτηση της αρχής «διοίκηση 
κατ' εξαίρεση» (management by exception) όπου οι εκτιμηθείσες ταμειακές ροές 
προσαρμόζονται για το διαφορετικό τους κίνδυνο, ή ακολουθείται μια προσέγγιση 
πολλαπλών σεναρίων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:

 

 

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗ ΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ Σ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ

ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ   ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
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Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

λοι οι οργανισμοί, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, την φύση των 
δραστηριοτήτων

, 

center) και τέλος  

Με σματά της τρέχουσας περιόδου ενός 
κέντρο

        

συγκρι

ός κέντρου 
ευθύνη

ας περιόδου ενός κέντρου 
ευθύνη

                                                

 

Ό
 τους και την εσωτερική δομή τους ενδιαφέρονται πρωτίστως για 

την αποδοτικότητά τους και πιο συγκερκιμένα για την μέτρηση της.  Στη σημερινή 
εποχή όπου έχει επικρατήσει η πρακτική της αποκέντρωσης της εξουσίας μέσω της 
δημιουργίας επιχειρηματικών μονάδων, ή διαφορετικά η πολυτμηματική δομή 
εφαρμόζεται όλο και περισσότερο, η χρηματοοικονομική επίδοση μιας επιχείρησης 
και κάθε τμήματός της μετριέται κατεξοχήν είτε με τη συνεισφορά στο ακαθάριστο 
εισόδημα (contribution margin) είτε με την απόδοση επί των κεφαλαίων (ROI).  
Μία επιχειρηματική μονάδα ενός οργανισμού μπορεί να είναι ένα από τα παρακάτω 
κέντρα ευθύνης (responsibility centers)38: 

 κέντρο κόστους (cost center)

 κέντρο εσόδων (revenue center), 

 κέντρο κέρδους (profit center), 

 κέντρο επενδύσεων (investment 

 κέντρο εξόδων (expense center).  

 δεδομένο ότι τα λειτουργικά αποτελέ
υ ευθύνης παρέχουν ανεπαρκή πληροφόρηση για την αποδοτικότητά τους 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν άλλα μέσα μέτρησης. Παρακάτω αναλύονται οι τρόποι 
με τους οποίους μετριέται η αποδοτικότητά για κάθε ένα κέντρο ευθύνης. Πριν 
όμως προχωρήσουμε στην ανάλυση αξίζει να σημειωθεί ότι για όλους τους τύπους 
κέντρων ευθύνης μόνο η συγκριτική ανάλυση (comparative analysis) παρέχει στα 
μέλη του ανώτερου μάνατζμεντ την πληροφόρηση που χρειάζονται προκειμένου να 
εξαχθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα αναφορικά με την επίδοση των κέντρων 
ευθύνης αλλά και των στελεχών του μεσαίου και χαμηλότερου επιπέδου. Η 
συγκριτική ανάλυση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους τρεις παρακάτω τρόπους39:   

1) Τα  λειτουργικά αποτελέσματα της προηγούμενης περιόδου μπορούν να 
θούν με αυτά της τρέχουσας περιόδου (interperiod performance).  

2) Τα λειτουργικά αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου εν
ς μπορούν να συγκριθούν με τα λειτουργικά αποτελέσματα της τρέχουσας 

περιόδου ενός άλλου συγκρίσιμου κέντρου ευθύνης της ίδιας εταιρίας 
(intracompany performance).                                          

 3) Τα λειτουργικά αποτελέσματα της τρέχουσ
ς μπορούν να συγκριθούν με τα λειτουργικά αποτελέσματα της τρέχουσας 

περιόδου ενός άλλου συγκρίσιμου κέντρου ευθύνης μιας ανταγωνίστριας εταιρίας 

 
38 “Divisional performance measurement”, M.C. Jensen και W.H. Meckling, 1986, Presented at the 
Harvard Colloquium on Field Studies in Accounting 
39 Management and Cost Accounting, 6th edition, Thomson Learning, 2004, Part 2: Performance 
evaluation and managerial decision making, Chapter 22: Performance measurement I: Responsibility center 
performance evaluation 
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δεδομένου ότι οι απαραίτητες πληροφορίες είναι διαθέσιμες (intercompany 
performanc ).     

Από τις

e

 παραπάνω, καμία βάση αναφοράς και σύγκρισης δεν αποτελεί 
άριστη

r  ό

)ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ-Cost center

 λύση για την εκτίμηση της “ποιότητας” της απόδοσης για αυτό προτείνεται 
και η παρακάτω εναλλακτική λύση όπου οι μάνατζερ κάθε κέντρου ευθύνης με το 
ξεκίνημα της χρήσης θα πρέπει να συμμετέχουν στη σύνταξη των 
προϋπολογιστικών (pro fo ma) αναφορών σχετικά με την αναμεν μενη απόδοση 
των τμημάτων τους. Στο τέλος της χρήσης τα στελέχη του μεσαίου και κατώτερου 
επιπέδου θα  ετοιμάσουν εκ των υστέρων (post hoc) αναφορές περιγράφοντας την 
πραγματική απόδοση ενώ οι μάνατζερ κάθε κέντρου ευθύνης θα συγκρίνουν την 
αναμενόμενη με την πραγματική απόδοση υπολογίζοντας τις αποκλίσεις. Έπειτα, τα 
στελέχη του ανώτερου μάνατζμεντ θα πρέπει να ανακαλύψουν την αιτία  των 
αποκλίσεων και θα καθορίσουν την πιο αποτελεσματική από άποψη κόστους μέθοδο 
για να διορθώσουν αυτές τις αποκλίσεις και τέλος να την εφαρμόσουν.  

 
40Β

 

Το κέντρο κόστους είναι ένα τμήμα  ενός αποκεντρωμένου οργανισμού το 
οποίο 

 ι δ  

τή του ευλύγιστου 
προϋπο

 τ  
ι

ι  
                                                

έχει πλήρη έλεγχο πάνω στο κόστος (controllable cost). Κατά συνέπεια, η 
αξιολόγηση της απόδοσης ενός κέντρου κόστους βασίζεται στη σύγκριση μεταξύ 
του προϋπολογισθέντος ελεγχόμενου κόστους και του πραγματοποιηθέντος 
ελεγχόμενου κόστους. Μεγάλη προσοχή θα πρέπε  να οθεί στον καθορισμό του 
ελεγχόμενου κόστους διότι κάποιο μέρος του κόστους μπορεί να μην προέρχεται 
από αποφάσεις του μάνατζερ του συγκεκριμένου κέντρου ευθύνης αλλά από τον 
μάνατζερ κάποιου άλλου κέντρου. Για να είναι ένα κόστος ελεγχόμενο από το 
μάνατζερ θα πρέπει αυτός να έχει την εξουσία να το επηρεάζει. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί ο μισθός του μάνατζερ του κέντρου ευθύνης ο οποίος δεν 
προσδιορίζεται και δεν ελέγχεται από αυτόν οπότε και δεν συμπεριλαμβάνεται στο 
ελεγχόμενο κόστος.        

Η μέθοδος αξιολόγησης που χρησιμοποιείται είναι αυ
λογισμού (flexible budget). Στο ξεκίνημα της χρήσης ο μάνατζερ του 

κέντρου κόστους θα πρέπει να υπολογίσει όλα τα ελεγχόμενα κόστη από αυτόν για 
διάφορα πιθανά επίπεδα  παραγωγής συμπεριλαμβανομένου του κανονικού (μέσα σε 
ένα σχετικό εύρος). Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται σημαντική καθοδήγηση κατά τη 
διάρκεια της χρήσης όπου οι συνθήκες αλλάζουν, κάτι που δεν μπορεί να κάνει ένας 
στατικός προϋπολογισμός. Στο τέλος της χρήσης που θα είναι γνωστό το 
πραγματικό επίπεδο παραγωγής και κατά συνέπεια το ύψος του πραγματικού 
ελεγχόμενου κόστους τότε αυτό θα πρέπει να συγκριθεί με το ελεγχόμενο κόστος 
που υποδεικνύει ο ευλύγιστος προϋπολογισμός για το αντίστοιχο επίπεδο 
παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ε οιμαστεί και ένας ex post 
προϋπολογισμός παρά το γεγονός ότι φαίνετα  οξύμωρο μιας και όλοι οι 
προϋπολογισμοί γίνοντα  στην αρχή της χρήσης. Βέβαια αυτός ο προϋπολογισμός δε 

 
40 βλ. 39, 40 
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χρησιμοποιείται για σχεδιασμό αλλά για έλεγχο μόνο. Στον Πίνακα Γ.1 παρακάτω 
απεικονίζεται ένας ελαστικός προϋπολογισμός ενός υποθετικού τμήματος 
παραγωγής σε τρία δ αφορετικά πίπεδα παραγωγή . Ο πίνακας αυτός εμφανίζει 
όλα τα ελεγχόμενα κόστη μεταβλητά και μη και μόνο αυτά. Για το λόγο αυτό δεν 
συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό και κόστη όπως οι αποσβέσεις, το 
ενοίκιο του εργοστασίου και ο μισθός του μάνατζερ.  

 

 ι ε ς  

Πίνακας Γ.1: Ελαστικός προϋπολογισμος (flexible budget) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.500 μον. 2.000 μον. 2.500 μον. 
 

€4.000

Ελεγχόμενα μεταβλητά κόστη: 

€5.000€3.000Έμμεσα Υλικά (€2,00/μον.) 

Έμμεση Εργασία (€3,00/μον.) 

Επισκευές (€1,00/μον.) 

Ηλεκτρισμός (€1,50/μον.) 

ητό κόστοςΣυνολ. ελεγχόμενο μεταβλ  

λεγχόμενα σταθερά κόστη:

 

 

Ε  

η  

 φωτισμός  

ελεγχόμενο σταθερό κόστος 

Ασφάλεια 

Επιθεώρησ

Θέρμανση και

Λοιπά 

Συνολ.  

Συνολ. ελεγχόμενο κόστος 

 

€6.000€4.500

€1.500

€2.250

€11.250

 

€1.800

€6.200

€3.700

€1.300

€13.000

€24.250

 €7.500

€2.000 €2.500

€3.000 €3.750

€15.000 €18.750

 

 

 

€1.800 €1.800

€6.200 €6.200

€3.700 €3.700

€1.300 €1.300

€13.000 €13.000

€28.000 €31.750

 

Αν υποθέσουμε ότι στο τέλος της χρήσης η πραγματική παραγωγή ανήλθε 
στις 2.200 

 απεικονίζεται το προϋπολογισθέν και το 
πραγμα

μονάδες δεν μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ πραγματικού ελεγχόμενου 
κόστους και προϋπολογισθέντος από τον πίνακα του ευλύγιστου προϋπολογισμού 
επειδή δεν υπάρχει αντίστοιχη ποσότητα. Επομένως, θα ετοιμαστεί ένας “ex ante” 
προϋπολογισμός των μεταβλητών και σταθερών ελεγχόμενων εξόδων του τμήματος 
παραγωγής για 2.200 μονάδες. Η σύνταξη ενός “ex ante” προϋπολογισμού είναι 
εύκολη όταν είναι γνωστό το σχέδιο συμπεριφοράς κόστους (cost behavior pattern), 
όπως στην προκειμένη περίπτωση.   

Στον Πίνακα Γ.2 παρακάτω
τικό ελεγχόμενο κόστος καθώς και οι μεταξύ τους αποκλίσεις. Όπως 

φαίνεται το πραγματικό κόστος υπερβαίνει το προϋπολογισθέν αλλά αυτό δε 
σημαίνει απαραίτητα ότι ο μάνατζερ του τμήματος παραγωγής δεν έκανε σωστά την 
δουλειά του ή ότι δεν ήταν αποδοτικός. Πρέπει να γίνει έρευνα προκειμένου να 
διαπιστωθούν οι λόγοι των αποκλίσεων. 
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Πίνακας Γ.2: “Ex ante” προϋπολογισμός 

Προϋπολογισθέν Πραγματικό  
ελεγχόμενο ελεγχόμενο Δυσμενείς κόστος  κόστος  αποκλίσεις 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ στις 2.200 μον. στις 2.200 μον. (ευνοϊκές) 
 Ελεγχόμενα μεταβλητά κόστη:  

€4.400 €4.650 €250Έμμεσα Υλικά (€2,00/μον.) 

Έμμεση Εργασία (€3,00/μον.) 

Επισκευές (€1,00/μον.) 

Ηλεκτρισμός (€1,50/μον.) 

Συνολ. ελεγχόμενο μεταβλητό κόστος 

 

 

Ελεγχόμενα σταθερά κόστη: 

Ασφάλεια 

Επιθεώρηση  

Θέρμανση και φωτισμός  

Λοιπά 

Συνολ. ελεγχόμενο σταθερό κόστος  

Συνολ. ελεγχόμενο κόστος 

 

€6.700€6.600

€2.200

€3.300

€16.500

 

 

€1.800

€6.200

€3.700

€1.300

€13.000

€29.500

 €100

€2.150 (€50)

€3.600 €300

€17.100 €600

 

 

 

€1.800 €0

€6.200 €0

€3.740 €40

€1.460 €160

€13.200 €200

€30.300 €800

 

Γενικά, υπάρχουν τρεις εναλλακτικές κατευθύνσεις κατά την μέτρηση της 
αποδοτικότητας ενός κέντρου κόστους: 

1. ελαχιστοποίηση του συνολικού ελεγχόμενου κόστους για ένα 
δεδομένο επίπεδο παραγωγής 

2. μεγιστοποίηση του μονάδων παραγωγής για ένα δεδομένο ύψος 
συνολικού ελεγχόμενου κόστους και τέλος 

3. ελαχιστοποίηση του μέσου κόστους χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό 
που να αφορά την ποσότητα. 

 

Οι δύο πρώτες είναι ισοδύναμες εννοιολογικά και είναι συνεπείς με τον 
στόχο μεγιστοποίησης της αξίας της επιχείρησης αντίθετα με την τρίτη κατεύθυνση. 
Πιο συγκεκριμένα στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η συνάρτηση μέσου κόστους 
(average cost) ενός τμήματος παραγωγής που αποτελεί κέντρο κόστους. 
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Ενώ υπάρχουν δύο άριστα σημεία παραγωγής, το Q  και το Q0 1 ο μάνατζερ 

του κέντρου κόστους θα επιλέξει να παράγει Q μονάδες, σημείο το οποίο βρίσκεται 
ενδιάμεσα του Q  και το Q0 1, διότι αυτό είναι το σημείο που ελαχιστοποιείται η 
συνάρτηση μέσου κόστους. Αυτό θα έχει ως συνέπεια η επιχείρηση συνολικά να 
θυσιάσει τα κέρδη τα οποία ενδεχομένως να είχαν αποκτηθεί σε ένα άριστο επίπεδο 
παραγωγής. Βέβαια, υπάρχει η περίπτωση ο μάνατζερ να  μην έχει την εξουσία να 
καθορίζει την ποσότητα που θα παράγει. Στην περίπτωση αυτή θα προσπαθεί να 
παράγει όσο το δυνατόν πιο κοντά στο Q. Για παράδειγμα, αν του επιβάλλουν να 
παράγει στο Q1, θα επικαλεστεί προβλήματα στην γραμμή παραγωγής, μείωση 
προσωπικού λόγω αδειών και ασθενειών ή ελλειπή και ελαττωματικά προϊόντα για 
να μειώσει την παραγωγή του. Μπορεί κανείς να παρατηρήσει την σύγκρουση 
συμφερόντων όπου ο μάνατζερ του κέντρου κόστους αποφασίζει με γνώμονα την 
δική του προσωπική αλλά και του τμήματός του απόδοση. Το ίδιο μπορεί να 
επιτύχει όχι μειώνοντας τις παραγόμενες μονάδες αλλά μειώνοντας την ποιότητα 
τους κάτω από το απαιτούμενο επίπεδο ώστε να μειώσει και τα κόστη του. Τα 
παραπάνω μπορεί να επιτύχει ο μάνατζερ του κέντρου κόστους πιο εύκολα μόνο 
στην περίπτωση που η μέτρηση της ποιότητας και της ποσότητας καθώς και η 
γνώση των εξειδικευμένων παραγωγικών διαδικασιών και των συναρτήσεων 
κόστους είναι ιδιαίτερα δύσκολη, χρονοβόρα και οικονομικά ασύμφορη. 

Ιδιαίτερη δύσκολη είναι η περίπτωση όπου ένα κέντρο κόστους παράγει 
διαφορετικά προϊόντα όπου το μίγμα τους προσδιορίζεται από την διοίκηση μιας 
επιχείρησης. Η περίπτωση αυτή αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα ότι ο μάνατζερ του 
κέντρου κόστους πρέπει να έχει πλήρη εξουσία στον προσδιορισμό της ποσότητας 
που θα παράγει. 

 

Γ) ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-Revenue 
center41  

Τα κέντρα εσόδων είναι συμπληρωματικά των κέντρων κόστους και 
αντιμετωπίζουν περίπου τα ίδια προβλήματα με αυτά. Για την μέτρηση της 
αποδοτικότητας στα κέντρα αυτά χρησιμοποιείται το μέγεθος “συνολικά έσοδα”. 

Γενικά, υπάρχουν τρεις εναλλακτικές κατευθύνσεις κατά την μέτρηση της 
αποδοτικότητας ενός κέντρου εσόδων: 
                                                 
41 βλ. 39 
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4. μεγιστοποίηση των συνολικών εσόδων για μια δεδομένη τιμή 

5. μεγιστοποίηση των συνολικών εσόδων για μια δεδομένη ποσότητα 
πωληθέντων προϊόντων και τέλος 

6. μεγιστοποίηση των συνολικών εσόδων χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό 
που να αφορά την ποιότητα. 

 

Ομοίως, με τα κέντρα κόστους, οι δύο πρώτες είναι ισοδύναμες εννοιολογικά 
και είναι συνεπείς με τον στόχο μεγιστοποίησης της αξίας της επιχείρησης αντίθετα 
με την τρίτη κατεύθυνση. Ακόμη, ο μάνατζερ ενός κέντρου εσόδων έρχεται 
αντιμέτωπος και αυτός με τα πρόβλημα καθορισμού της ποσότητας και ειδικότερα 
του μίγματος προϊόντος. Μια εναλλακτική τακτική η ποία ακολουθείται σε αυτές τις 
περιπτώσεις από τον μάνατζερ είναι να κατευθείνει τις πωλήσεις του από τα 
προϊόντα τα οποία έχουν χαμηλή τιμή στα προϊόντα τα οποία έχουν υψηλότερες 
τιμές σε βάρος των συνολικών εταιρικών εσόδων. Υπάρχει όμως και ένα 
πλεονέκτημα για τον μάνατζερ ο οποίος μπορεί να επικεντρωθεί στις πολιτικές 
μάρκετινγκ και πωλήσεων τις οποίες θα εφαρμόσει.   

 
Δ) MΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ-Profit 

center42

 

Κέντρο κέρδους είναι ένα τμήμα ενός αποκεντρωμένου οργανισμού στο 
οποίο έχει δοθεί έλεγχος πάνω και στη δημιουργία εσόδων αλλά και στο κόστος. 
Για να έχει μια εταιρία κέντρα κέρδους θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Πρέπει να διαθέτει δύο ή περισσότερες μονάδες για τις οποίες 
υπάρχουν διαφορετικά μέτρα εσόδων και εξόδων 

2. Το μάνατζμεντ αυτών των μονάδων πρέπει να διαθέτει σημαντικό 
έλεγχο πάνω στα έσοδα και στα έξοδα της μονάδας 

3. Το κέρδος κάθε μονάδας θα πρέπει να υπολογίζεται και να 
αναφέρεται τακτικά στην ανώτερη διοίκηση και τα αποτελέσματα 
αυτού του υπολογισμού θα πρέπει να θεωρούνται μέρος της 
εκτίμησης της απόδοσης της μονάδας.  

Τα ίδια ισχύουν και για το κέντρο κόστους αλλά μόνο όσον αφορά τα έξοδα. 
Το κριτήριο αξιολόγησης της απόδοσης ενός κέντρου κέρδους είναι το ελεγχόμενο 
εισόδημα το οποίο προκύπτει αν από τα ελεγχόμενα έσοδα αφαιρέσουμε το 
ελεγχόμενο κόστος. Η αξιολόγηση της απόδοσης ενός κέντρου κέρδους σε σχέση με 
αυτή του κέντρου κόστους διαφέρει ως προς το γεγονός ότι τώρα λαμβάνονται 
υπόψη και τα ελεγχόμενα έσοδα, βασίζεται όμως και αυτή στην σύγκριση της 
προϋπολογιστικής κατάστασης ελεγχόμενου εισοδήματος με την πραγματική 

                                                 
42 βλ 39, 40 και “Business Divisions: A performance evaluation”, Thomas E. Lynch, FINANCIAL 
EXECUTIVE, NOVEMBER 1984 
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κατάσταση ελεγχόμενου εισοδήματος, για την ποσότητα η οποία επετεύχθη. Επειδή 
λοιπόν υπάρχουν δύο μεταβλητές που επηρεάζουν την απόδοση θα πρέπει να 
υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή κατά την σύνταξη της κατάστασης ελεγχόμενου 
εισοδήματος. Για παράδειγμα, υπάρχει η πιθανότητα ένα μέρος των ελεγχόμενων 
εσόδων να δημιουργείται λόγω των προσπαθειών ενός μάνατζερ από ένα άλλο 
κέντρο ευθύνης. Παραδείγματος χάριν η διαφημιστική καμπάνια ενός τμήματος 
μπορεί να έχει θετική επίδραση στα έσοδα ενός άλλου ή και αρνητική. Θα πρέπει 
επομένως να μοιραστεί στα σχετικά κέντρα ευθύνης είτε το θετικό είτε το αρνητικό 
αποτέλεσμα. Η περίπτωση του κόστους εξετάστηκε παραπάνω. Αξίζει να 
σημειωθεί, ότι δεν θα πρέπει να ακολουθείται μια αυστηρή μέθοδος αξιολόγησης 
των κέντρων κέρδους από την πλευρά της διοίκησης αλλά θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται και η υποκειμενική κρίση για να αποφευχθούν περιπτώσεις που 
κάποια έσοδα ή και έξοδα αφορούν περισσότερα του ενός κέντρου ευθύνης.   

Για να αξιολογήσουμε λοιπόν την απόδοση ενός κέντρου κέρδους θα πρέπει 
να δημιουργήσουμε την κατάσταση ελεγχόμενου εισοδήματος αφού ξεκαθαρίσουμε 
πρώτα ποιο είναι το ελεγχόμενο κόστος και ποιο το ελεγχόμενο κέρδος. Αν 
υποθέσουμε ότι τα έσοδα έχουν αποδοθεί σωστά και ότι το κόστος έχει κατανεμηθεί 
στα διάφορα επιχειρηματικά τμήματα σύμφωνα με τις μεθόδους και τις αρχές της  
διοικητικής λογιστικής και της κοστολόγησης, η περιγραφή των οποίων ξεπερνάει 
τα όρια της παρούσας εργασίας, τότε μπορεί να συνταχθεί μια προϋπολογιστική 
κατάσταση ελεγχόμενου εισοδήματος για διάφορα επίπεδα παραγωγής, όπως και 
στα κέντρα κόστους, η οποία θα είχε την μορφή του Πίνακα 3 για ένα υποθετικό 
κέντρο κέρδους  μιας εταιρίας. 

   Όπως βλέπουμε έχει ετοιμαστεί και πάλι ένας ευλύγιστος προϋπολογισμός 
για διάφορα επίπεδα παραγωγής ο οποίος θα συγκριθεί με το πραγματικό 
ελεγχόμενο εισόδημα στο τέλος της χρήσης όταν θα είναι γνωστό και το πραγματικό 
επίπεδο παραγωγής όπως ακριβώς γίνεται και με τα κέντρα κόστους. Αν 
υποθέσουμε για λόγους ευκολίας ότι το πραγματικό επίπεδο παραγωγής 
διαμορφώνεται στις 10.000 μονάδες τότε το πραγματικό και το προϋπολογισθέν 
ελεγχόμενο εισόδημα καθώς και ο αποκλίσεις τους θα είναι όπως δείχνει ο Πίνακας 
4. Βέβαια, πρέπει να εξεταστούν οι επιμέρους αποκλίσεις και να προταθούν 
διορθωτικές ενέργειες. 

Η χρηματοοικονομική επίδοση κάθε τμήματος θα πρέπει να αξιολογείται 
συγκρίνοντας το πραγματικό τμηματικό περιθώριο συνεισφοράς ως ποσοστό των 
πωλήσεων με το προϋπολογισθέν. Το περιθώριο συνεισφοράς υπολογίζεται αν από 
τα έσοδα των πωλήσεων αφαιρέσουμε το μεταβλητό κόστος πωληθέντων, τα 
ελεγχόμενα μεταβλητά και σταθερά κόστη ώστε προκύπτει το συνολικό ελεγχόμενο 
εισόδημα. Το πραγματικό περιθώριο κάθε κέντρου κέρδους δε θα πρέπει να 
συγκρίνεται με αυτό κάποιου άλλου κέντρου καθώς υπάρχει διαφορά όσον αφορά 
την ηλικία και την αποδοτικότητα του παραγωγικού εξοπλισμού αλλά και όσον 
αφορά τους ανταγωνιστές που υπάρχουν στην εκάστοτε αγορά Επίσης σε μια 
εταιρία με πολλά  διαφορετικά τμήματα παραγωγής κάποιες γραμμές παραγωγής 
πιθανόν να είναι πιο κερδοφόρες. Επομένως η χρηματοοικονομική απόδοση κάθε 
τμήματος θα πρέπει να αξιολογείται συγκρίνοντας την απόκλιση του πραγματικού 
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με το προϋπολογισθέν περιθωρίου συνεισφοράς σαν ποσοστό επί των πωλήσεων για 
κάθε τμήμα προκειμένου να υπάρχει μια κοινή βάση σύγκρισης. 

Η χρήση των κέντρων κέρδους δεν είναι τόσο εκτεταμένη όσο η χρήση των 
κέντρων επενδύσεων. Στην έρευνα των Reece-Cool, 21,8% των εταιριών του 
δείγματος είχαν κέντρα κέρδους, 74% κέντρα επενδύσεων και 4,20% δεν είχαν 
κανένα. Πιθανώς, η σχετικά μειωμένη χρήση των κέντρων κέρδους να οφείλεται 
στο ότι το τμηματικό περιθώριο συνεισφοράς είναι ένα περιορισμένο μέτρο 
εκτίμησης της χρήσης των περιουσιακών στοιχείων. Ένα  πιο ευρύ μέτρο είναι η 
απόδοση επί του επενδυθέντος κεφαλαίου (ROE) το οποίο θα εξεταστεί αμέσως 
παρακάτω στα κέντρα επενδύσεων. 

 

 

      Πίνακας Γ.3: Ελαστικός προϋπολογισμός (flexible budget)   

Προϋπολογισμός στις Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

  

 

 

 

 

 5.000 μον. στις 10.000 μον. στις 15.000 μον. 

€ 76.000 € 152.000Πωλήσεις (€15,20/μον.)  € 228.000

€ 40.000 € 80.000Μετ.κόστος πωληθέντων(€8,00/μον.)  € 120.000

€ 36.000 € 72.000Βιομηχ/κό περιθώριο συνεισφοράς   € 108.000

 Μεταβλητά λειτουργικά έξοδα : 

€ 2.800 € 5.600Πωλήσεων (€0,56/μον.)  € 8.400

€ 1.650 € 3.300Διεύθυνσης (€0,33/μον.)  € 4.950

€ 4.450 € 8.900Συνολ. μεταβλητά λειτουργ. έξοδα  € 13.350

€ 31.550 € 63.100Περιθώριο συνεισφοράς             € 94.650

 Ελεγχόμενα σταθερά έξοδα : 

€ 8.150 € 8.150Γενικά σταθερά έξοδα εργοστασίου  € 8.150

€ 1.950 € 1.950Πωλήσεων   € 1.950

€ 10.100 € 10.100Συνολ. ελεγχόμενα σταθερά έξοδα  € 10.100

€ 21.450 € 53.000Συνολικό ελεγχόμενο εισόδημα    € 84.550
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Πίνακας Γ.4: “Ex ante” προϋπολογισμός 

Πραγματικό 
Προϋπολογισθέν ελεγχόμενο Δυσμενείς 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ελεγχόμενο εισόδημα εισόδημα αποκλίσεις(ευνοϊκές)

€ 152.000 € 150.000Πωλήσεις   € 2.000

€ 80.000 € 82.000Μετ.κόστος πωληθέντων  € 2.000

€ 72.000 € 68.000Βιομηχ/κό περιθώριο συνεισφοράς   € 4.000

 Μεταβλητά λειτουργικά έξοδα : 

€ 5.600 € 6.000Πωλήσεων   € 400

€ 3.300 € 3.700Διεύθυνσης   € 400

€ 8.900 € 9.700Συνολ. μεταβλητά λειτουργ. έξοδα  € 800

€ 63.100 € 58.300Περιθώριο συνεισφοράς             € 4.800

 Ελεγχόμενα σταθερά έξοδα : 

€ 8.150 € 8.000Γενικά σταθερά έξοδα εργοστασίου  € 150

€ 1.950 € 2.000Πωλήσεων   € 50

€ 10.100 € 10.000Συνολ. ελεγχόμενα σταθερά έξοδα  € 100

€ 53.000 € 48.300Συνολικό ελεγχόμενο εισόδημα    € 4.700

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούμε στην λήψη αποφάσεων στα 
πλαίσια ενός κέντρου κέρδους. Ας υποθέσουμε ότι η εταιρία ΑΒΓ έχει τρία τμήματα 
το Α, Β και Γ. Ακόμη, ας υποθέσουμε ότι η διοίκηση της ΑΒΓ αποφάσισε να 
ξοδέψει το τρέχον έτος €10.000 σε διαφήμιση αλλά δεν ξέρει σε ποιό προϊόν να 
επενδύσει αυτό το κόστος. Υπάρχουν τα εξής τρία σενάρια: 

1. αν τις €10.000 τις επενδύσει στο τμήμα Α τότε οι πωλήσεις θα 
αυξηθούν του κατά €28.000 

2. αν τις €10.000 τις επενδύσει στο τμήμα Β τότε οι πωλήσεις του θα 
αυξηθούν κατά €36.000 

3. αν τις €10.000 τις επενδύσει στο τμήμα Γ τότε οι πωλήσεις του θα 
αυξηθούν κατά €35.000 

Με κριτήριο μόνο τα έσοδα των πωλήσεων η ΑΒΓ θα έπρεπε να επενδύσει 
τις €10.000 στο τμήμα Β, αλλά στα πλαίσια ενός κέντρου κέρδους αυτό δεν είναι 
απόλυτα σωστό. Θα πρέπει πρώτα να υπολογιστεί ο “δείκτης περιθωρίου 
συνεισφοράς” (contribution margin ratio-CMR). Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται 
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43διαιρώντας το περιθώριο συνεισφοράς  με τις πωλήσεις. Έστω, ο δείκτης αυτός για 
τα τρία τμήματα είναι: 

CMR = €45.950/€100.000=45,95% A

=€58.300/€150.000=38,87% και CMRΒ

CMR =€79.500/€200.000=39,75%. Γ

Το επόμενο βήμα είναι ο υπολογισμός της αύξησης του περιθωρίου 
συνεισφοράς κάθε τμήματος.  

Α: €28.000 x 45,95% = €12.866 

Β: €36.000 x 38,87% = €13.993 

Γ: €35.000 x 39,75% = €13.912 

Από τους παραπάνω υπολογισμούς φάινεται ότι τον μεγαλύτερο CMR τον 
έχει το τμήμα Β, επομένως σύμφωνα με καθαρά οικονομικούς παράγοντες οι 
€10.000 θα επενδυθούν στην διαφήμιση των δικών του προϊόντων. 

Τέλος, τα κέντρα κέρδους αντιμετωπίζουν κάποια σημαντικά προβλήματα το 
πιο σημαντικό των οποίων είναι οι “αλληλεξαρτήσεις” (interdependencies) μεταξύ 
των επιχειρηματικών τμημάτων. Είναι γνωστό από το δεύτερο κεφάλαιο  ακόμη, ότι 
η μεγιστοποίηση των κερδών ενός τμήματος δεν οδηγεί απαραίτητα στην 
μεγιστοποίηση των συνολικών κερδών της εταιρίας. Αυτό θα μπορούσε να ισχύει 
μόνο στην περίπτωση που οι “αλληλεξαρτήσεις» θα ήταν μηδενικές. Τέτοιου είδους 
αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των τμημάτων υπάρχουν στις περιπτώσεις όπου ένα τμήμα 
αγοράζει τα προϊόντα ενός άλλου τμήματος και επομένως η τιμή την οποία 
πληρώνει (transfer price44) επηρεάζει τα κόστη της. Οι αλληλεξαρτήσεις μπορούν 
να πάρουν την μορφή της ζήτησης, όπου η ζήτηση για ένα προϊόν βασίζεται στις 
πολιτικές άλλου τμήματος της επιχείρησης, και την μορφή προσφοράς, όπου η 
προσφορά ενός  προϊόντος βασίζεται στις αποφάσεις παραγωγής προϊόντων ενός 
άλλου τμήματος (π.χ. τα διάφορα προϊόντα δυίλησης, πετρέλαιο βενζίνη κλπ.) 

Μια λύση στις αλληλεξαρτήσεις αυτές είναι να τεθεί από την διοίκηση μια 
ενδοεταιρική τιμή ίση με το οριακό κόστος παραγωγής του προϊόντος στο άριστο 
σημείο παραγωγής. Επίσης, όταν στενά υποκατάστατα του προϊόντος εμπορεύονται 
στην αγορά η ενδοεταιρική τιμή είναι η αγοραία του τιμή. Τέλος, αν δεν υπάρχει 
δυνατότητα να βρεθεί οποιαδήποτε λύση για την αντιμετώπιση των 
αλληλεξαρτήσεων αυτών τότε θα μπορούσαν τα δυο τμήματα να συμπτυχθούν σε 
ένα. Ώστε τα κριτήρια αποδοτικότητας (κέρδους) να εφαρμόζονται από κοινού.  

 

                                                 
43 Εδώ το περιθώριο συνεισφοράς κάθε τμήματος υπολογίζεται αφαιρώντας από τις πωλήσεις κάθε 
τμήματος το κόστος πωληθέντων –στην περίπτωση μιας βιομηχανικής εταιρίας, και τα μεταβλητά 
λειτουργικά έξοδα (διοίκησης, πωλήσεων και διάθεσης) τα οποία φυσικά ελέγχονται από τον μάνατζερ του 
κέντρου κέρδους. 
44 Βλ. Κεφάλαιο 1 
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Δ) MΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-
45Investment center

 

Κέντρο επενδύσεων είναι το τμήμα ενός αποκεντρωμένου οργανισμού το 
οποίο έχει την εξουσία να επηρεάζει και να ελέγχει εκτός από τα έσοδα και τα 
έξοδα του και τα περιουσιακά του στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι ο μάνατζερ του 
κέντρου επενδύσεων έχει την εξουσία να αυξομειώνει τα περιουσιακά του στοιχεία 
είτε έχουν φυσική μορφή, π.χ. πάγια και κυκλοφορούντα, είτε έχουν άϋλη μορφή, 
ανθρώπινο δυναμικό. Τα κέντρα επενδύσεων αντιμετωπίζονται συνήθως σαν ειδικές 
περιπτώσεις των κέντρων κέρδους. Πιο συγκεκριμένα, ένα κέντρο κέρδους για να 
γίνει κέντρο επενδύσεων πρέπει να ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Κάποιο μέτρο της επενδυτικής βάσης του κέντρου να υπολογίζεται 
τακτικά. 

2. Το μέτρο αυτό της επενδυτικής βάσης να σχετίζεται με το σχέδιο 
κέρδους και η σχέση αυτή να αναφέρεται τακτικά στην ανώτερη 
διοίκηση, η οποία το χρησιμοποιεί στην αξιολόγηση της απόδοσης 
της επιχειρηματικής μονάδας. 

3. Ο μάνατζερ του κέντρου να μπορεί σε κάποιο βαθμό να επηρεάσει το 
μέγεθος της επενδυτικής βάσης.  

 

Η επενδυτική βάση είναι συνήθως το συνολικό ενεργητικό που φαίνεται στον 
ισολογισμό του τμήματος. Η επενδυτική βάση μπορεί να σχετιστεί με το κέρδος με 
δύο τρόπους: 

1. Το ετήσιο περιθώριο κέρδους που δημιουργήθηκε από ένα τμήμα 
διαιρείται με το σύνολο του ενεργητικού. Το αποτέλεσμα είναι η 
ετήσια απόδοση επί του επενδυθέντος κεφαλαίου ή αλλιώς ο δείκτης 
Return on Investment (ROI). 

2. Το ετήσιο περιθώριο κέρδους που δημιουργήθηκε από ένα τμήμα 
μείον το «κόστος ευκαιρίας», το οποίο ορίζεται ως το σύνολο της 
αξίας του ελεγχόμενου ενεργητικού επί το απαιτούμενο ποσοστό 
απόδοσης που ορίζει η εταιρία. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό ως 
υπολειμματικό εισόδημα ή Residual Income (RI). 

Το ενεργητικό που περιλαμβάνεται στην επενδυτική βάση μπορεί να 
ποικίλλει ανάλογα με τον λόγο για τον οποίο κατασκευάζεται ο ROI ή το RI. Αν ο 
σκοπός τους είναι να αξιολογηθεί η απόδοση του μάνατζερ του κέντρου 
επενδύσεων, τότε η επενδυτική βάση θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τα στοιχεία 
του ενεργητικού τα οποία ο μάνατζερ μπορεί να επηρεάσει. Η απόδοση των 
κέντρων επενδύσεων βασίζεται σε μια σε μια σύγκριση του προϋπολογισθέντος ROI 
ή RI με το πραγματικό, για το επίπεδο παραγωγής που επετεύχθη. Η σύγκριση δεν 
θα πρέπει να γίνεται μεταξύ των τμημάτων διότι στις περισσότερες των 

                                                 
45 Βλ. υποσημ. 39, 40 και 42 
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περιπτώσεων αυτά διαφέρουν ως προς την κερδοφορία των προϊόντων τους, την 
ηλικία και την αποδοτικότητα του μηχανολογικού τους εξοπλισμού και τους 
διαφορετικούς ανταγωνιστές κάθε γεωγραφικής περιοχής.  

Στο σημείο αυτό θεωρείται σκόπιμη η αναφορά στους ορισμούς του δείκτη 
ROI και RI. Η απόδοση επί του ενεργητικού (ROI) υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το 
ελεγχόμενο εισόδημα (controllable income) του κέντρου επενδύσεων με τα 
ελεγχόμενα  περιουσιακά στοιχεία (controllable assets) του κέντρου επενδύσεων.  

ROI = Ελεγχόμενο εισόδημα / Ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία 
Το υπολειμματικό εισόδημα (RI), υπολογίζεται αν από το ελεγχόμενο 

εισόδημα του κέντρου επενδύσεων  αφαιρεθεί το ύψος των ελεγχόμενων 
περιουσιακών στοιχείων του κέντρου επενδύσεων πολλαπλασιασμένο με το 
απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης της εταιρίας46.  

RI= Ελεγχόμενο εισόδημα –( Ελεγχόμενα περιουσ. στοιχεία x W.A.C.C.) 
Ομοίως με τα προηγούμενα κέντρα ευθύνης, υπάρχουν τρεις εναλλακτικές 

κατευθύνσεις κατά την μέτρηση της αποδοτικότητας ενός κέντρου επενδύσεων: 

1. μεγιστοποίηση του δείκτη ROI για ένα δεδομένο επίπεδο 
περιουσιακών στοιχείων (επενδύσεων) 

2. μεγιστοποίηση των επενδύσεων (περιουσιακών στοιχείων) για ένα 
δεδομένο ύψος του δείκτη ROI και τέλος 

3. μεγιστοποίηση του δείκτη ROI χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό που να 
αφορά το ύψος των επενδύσεων. 

 

Οι δύο πρώτες είναι ισοδύναμες εννοιολογικά και είναι συνεπείς με τον 
στόχο μεγιστοποίησης της αξίας της επιχείρησης αντίθετα με την τρίτη κατεύθυνση. 
Ένας μάνατζερ ενός κέντρου επενδύσεων ο οποίος αξιολογείται με βάση το ύψος 
του ROI έχει κίνητρο να μειώσει τα περιουσιακά στοιχεία ή τις επενδύσεις του 
τμήματός του στο σημείο όπου η εταιρία κατέχει μόνο περιουσιακά στοιχεία των 
οποίων οι δείκτες ROI είναι μέγιστοι. Αυτό φυσικά δεν είναι συνεπές με τον στόχο 
μεγιστοποίησης της αξίας της επιχείρησης. Για παράδειγμα, ένας δείκτης ROI ίσος 
με 100% για περιουσιακά στοιχεία ύψους €1.000 σημαίνει €1.000 έσοδα, ενώ ένας 
δείκτης ROI ίσος με 30% για περιουσιακά στοιχεία ύψους €100.000 σημαίνει έσοδα 
€30.000. Επομένως, με το να επιδιώκεται ένας όσον το δυνατόν υψηλότερος δείκτης 
ROI ίσως να έχει επίπτωση στην χρηματική απόδοση ενός τμήματος. Το πρόβλημα 
αυτό μπορεί να επιλυθεί χρησιμοποιώντας τον δείκτη EVA (Economic Value 
Added) ή RI47 όπως είναι γνωστό στην βιβλιογραφία της λογιστικής.  

 

 

 

                                                 
46 Συνήθως χρησιμοποιείται το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (W.A.C.C.) 
47 Βλ. παρακάτω την σύγκριση του δείκτη ROI με το RI. 
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 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (RETURN ON 
INVESTMENT- ROI) 

O ROI χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια σε τραπεζικές και άλλες 
οικονομικές δραστηριότητες για τη μέτρηση της απόδοσης όμως από το 1960 και 
μετά αρχίζει να χρησιμοποιείται συστηματικά στη βιομηχανία. Ο ROI 
χρησιμοποιείται συνήθως στoν βραχυχρόνιο προγραμματισμό προκειμένου να 
επιλεγεί η πιο ευνοϊκή επένδυση από τις  εναλλακτικές. Για αυτό και θεωρείται 
τόσο τεχνική σχεδιασμού όσο και ελέγχου. Παρόλο που ο δείκτης αυτός έχει 
ορισμένους περιορισμούς, οι οποίοι θα εξεταστούν παρακάτω, έχει και ορισμένα 
πλεονεκτήματα τα οποία κάνουν την χρήση του κατάλληλη. Αναφορικά με τα 
κέντρα επενδύσεων, αυτό που αναμένεται από τον μάνατζερ είναι πετύχει μια 
απόδοση επί του ενεργητικού μεγαλύτερη από αυτή που θα μπορούσε να επιτευχθεί 
από μια εναλλακτική χρήση των ελεγχόμενων περιουσιακών στοιχείων. Παρακάτω 
ακολουθεί ένα σύντομο παράδειγμα υπολογισμού του ROI. 

Ας υποθέσουμε ότι για ένα κέντρο επενδύσεων στην αρχή της χρήσης 
προβλέφθηκε παραγωγή ύψους 500.000 μονάδων σε τιμή πώλησης €20. Το 
ελεγχόμενο εισόδημα  υπολογίστηκε στα €600.000 ενώ η αξία του συνόλου των 
ελεγχόμενων περιουσιακών στοιχείων στα €5.000.000. Στο τέλος της χρήσης 
παρήχθησαν 500.000 μονάδες αλλά το πραγματικό ελεγχόμενο εισόδημα ανήλθε 
στα €555.500 ενώ τα πραγματικά ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία σε €5.050.000. 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το προϋπολογισθέν και το πραγματικό. 

 
Προϋπολογισθέν ROI στις 500.000 μον. Πραγματικό ROI στις 500.000 μον. 

ROI = €600.000 / €5.000.000 = 12% ROI = €555.500 / €5.050.000 = 11% 

             

Όπως παρατηρούμε το αναμενόμενο ROI ήταν 12% ενώ το πραγματικό ROI 
11%. Η διαφορά αυτή οφείλεται σε δύο παράγοντες. Αρχικά το πραγματικό 
ελεγχόμενο εισόδημα  ήταν μικρότερο από αυτό που θα έπρεπε να αποκτηθεί με την 
πώληση των 500.000 μονάδων ενώ και το πραγματικό ενεργητικό που χρειάστηκε 
για να στηρίξει την παραγωγή των 500.000 μονάδων ήταν μεγαλύτερο του 
αναμενόμενου. Το επόμενο βήμα μετά τον προσδιορισμό των αποκλίσεων είναι η 
διαδικασία εξακρίβωσης των αιτιών και των υπευθύνων.  

Παρακάτω παρατίθεται μια διαφορετική προσέγγιση του ROI, η οποία σπάει 
τον δείκτη ROI σε δύο κλάσματα σύμφωνα με το σύστημα «Du Pont», και η οποία 
έχει το πλεονέκτημα ότι μας βοηθάει να αντιληφθούμε πιο εύκολα τους 
σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν το ROI.   

 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ «Du Pont» 

Αν στον κλασσικό δείκτη ROI πολλαπλασιάσουμε στον αριθμητή και τον 
παρονομαστή τα ελεγχόμενα έσοδα, αφενός αφήνουμε ανεπηρέαστο το ROI και 
αφετέρου δημιουργούμε δύο κλάσματα, την Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού 
και το Περιθώριο Κέρδους. Έτσι ο ROI αποκτά την ακόλουθη μορφή: 
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ROI = Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού X Περιθώριο Κέρδους  
 

Η Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού μας δείχνει πόσο αποτελεσματικά 
χρησιμοποιεί ο μάνατζερ το ενεργητικό προκειμένου να δημιουργεί έσοδα. Η 
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού υπολογίζεται ως εξής: 

 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού = Ελεγχόμενα Έσοδα/   
Ελεγχόμενο Ενεργητικό 

          

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει το ποσοστό των εσόδων που δημιουργούνται σε 
σχέση με το συνολικό ενεργητικό. Όσο υψηλότερος ο δείκτης τόσο το καλύτερο 
γιατί αυτό σημαίνει ότι με το υπάρχον ενεργητικό δημιουργούνται περισσότερα 
έσοδα.  

Το Περιθώριο Κέρδους από την άλλη απεικονίζει τη σχέση μεταξύ 
ελεγχόμενου εισοδήματος και ελεγχόμενων εσόδων. Ο τύπος υπολογισμού του 
Περιθωρίου Κέρδους είναι:   

 

Περιθώριο Κέρδους = Ελεγχόμενο Εισόδημα  /   Ελεγχόμενα Έσοδα   
 

Όσο υψηλότερος είναι αυτός ο δείκτης τόσο το καλύτερο γιατί αυτό σημαίνει 
πως ένα μεγαλύτερο κομμάτι των εσόδων αποτελεί εισόδημα για την επιχείρηση και 
αντίστοιχα ένα μικρότερο κομμάτι αποτελεί κόστος. Στον παρακάτω πίνακα 
απεικονίζεται το προϋπολογισθέν και το πραγματικό ROI υπολογισμένο με τη 
μέθοδο που περιγράψαμε προηγουμένως. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι η 
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού παρουσίασε μια ελαφρά άνοδο σε σχέση με 
το αναμενόμενο. Αυτό οφείλεται σε μια αύξηση που παρουσιάστηκε στα 
ελεγχόμενα  έσοδα. Από την άλλη το Περιθώριο Κέρδους παρουσίασε μια μείωση 
που οφείλεται στο γεγονός ότι το ελεγχόμενο εισόδημα ήταν μικρότερο του 
αναμενόμενου παρά το γεγονός ότι τα ελεγχόμενα έσοδα ήταν περισσότερα.      

 

Κυκλοφοριακή 
 Ταχύτητα Ενεργητικού X Περιθώριο Κέρδους = ROI 

Προϋπολογισθέν ROI 
στις 500.000 μον. €10.000.000/€5.000.000=2 X €600.000/€10.000.000=6% = 12% 

Πραγματικό ROI στις 
500.000 μον. €10.605.000/€5.050.000=2,1 X €555.500/€10.605.000=5,24% = 11% 
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Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως ο μάνατζερ δεν κατάφερε να ελέγξει το 
κόστος με αποτέλεσμα το εισόδημα να είναι χαμηλότερο από αυτό που έπρεπε. 
Αυτό βέβαια δε σημαίνει πως η ανάλυση τελείωσε αλλά θα πρέπει να ψάξουμε 
περαιτέρω και να δούμε ποιο στοιχείο του κόστους ήταν αυτό που προκάλεσε την 
άνοδο του συνολικού κόστους. 

 

 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ROI 

 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του ROI είναι τα εξής: 

 Λειτουργεί σαν ένα περιεκτικό μέτρο ευαίσθητο σε κάθε επιρροή που 
επηρεάζει τη λειτουργική κατάσταση των κέντρων επενδύσεων 

 Κατευθύνει και απλοποιεί τις προσπάθειες των μάνατζερ να 
μεγιστοποιήσουν το ελεγχόμενο εισόδημα σε σχέση με το ελεγχόμενο 
ενεργητικό 

 Μέσω της Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού μετριέται η 
επίδοση του μάνατζερ αναφορικά με τη χρήση των πόρων που ελέγχει 

 Μέσω του Περιθωρίου Κέρδους μετριέται η ικανότητα του μάνατζερ 
να ελέγχει το κόστος σε σχέση με τα έσοδα 

 Παρέχει ένα αντικειμενικό μέτρο της απόδοσης του κέντρου 
επενδύσεων συγκρίνοντας το προϋπολογισθέν ROI στην αρχή της 
χρήσης με το πραγματικό ROI στο τέλος της χρήσης 

 Βοηθάει τον μάνατζερ να εξερευνήσει εναλλακτικούς τρόπους δράσης 
οι οποίοι θα τον οδηγήσουν σε πιθανή βελτίωση της απόδοσής τους. 

 Παρέχει ένα κίνητρο για τον μάνατζερ να χρησιμοποιήσει τα 
ελεγχόμενα περιουσιακά του στοιχεία στο μέγιστο και να αποκτά 
μόνο εκείνους τους πόρους που θα του αυξήσουν τον δείκτη ROI. 

 Αντιπροσωπεύει μια σωρευτική εκτίμηση όλων των κεφαλαιακών 
δαπανών που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της ζωής του τμήματος. 
παρόλο που στις περισσότερες περιπτώσεις, διαφορετικοί μάνατζερ 
ενός τμήματος κάνουν τις αγορές των περιουσιακών στοιχείων κατά 
την διάρκεια ζωής του τμήματος, ο δείκτης ROI μπορεί να 
χρησιμεύσει σαν οδηγός για τον τωρινό μάνατζερ κατά την εκτίμηση 
των εσωτερικών επιτοκίων των χρηματοροών για προτεινόμενες 
επενδύσεις. 

  

Από την άλλη μεριά τα κυριότερα μειονεκτήματα του ROI είναι τα ακόλουθα 

 Εστιάζει στη μεγιστοποίηση ενός ποσοστού και όχι στη 
μεγιστοποίηση του απόλυτου ελεγχόμενου εισοδήματος 
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 Μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση των στόχων των μάνατζερ των 
κέντρων επενδύσεων και της επιχείρησης γενικότερα με έναν από 
τους παρακάτω τρόπους: 

♦ Οι μάνατζερ του κέντρου επενδύσεων μπορεί να είναι απρόθυμοι 
να αποκτήσουν ένα πρόσθετο περιουσιακό στοιχείο του οποίου το 
ROI είναι υψηλότερο από το μέσο ROI της εταιρίας αλλά 
χαμηλότερο από το ROI του κέντρου επενδύσεων 

♦ Οι μάνατζερ του κέντρου επενδύσεων μπορεί να αποκτήσουν ένα 
πρόσθετο περιουσιακό στοιχείο του οποίου το ROI είναι 
χαμηλότερο από το μέσο ROI της εταιρίας αλλά υψηλότερο από 
το ROI του κέντρου επενδύσεων 

♦ Οι μάνατζερ των κέντρων επενδύσεων μπορεί να πάρουν 
βραχυχρόνιες αποφάσεις που αυξάνουν το ROI (π.χ μείωση των 
εξόδων επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού) αλλά που 
μακροχρόνια δεν είναι προς το συμφέρον της επιχείρησης 

 

 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Residual Income (RI) 

Η μέθοδος του υπολειμματικού εισοδήματος αναπτύχθηκε για να 
ξεπεραστούν τα μειονεκτήματα του ROI, το οποίο επικεντρώνεται σε ένα ποσοστό 
απόδοσης και όχι σε χρηματική απόδοση. Αυτό το χρηματοοικονομικό μέτρο 
αναπτύχθηκε από την εταιρία General Electric για την αξιολόγηση των δικών της 
τμημάτων. Ο σκοπός της χρησιμοποίησης του ROI είναι η ενθάρρυνση των 
μάνατζερ να μεγιστοποιήσουν ένα απόλυτο χρηματικό ποσό παρά ένα ποσοστό. 
Όπως είπαμε και προηγουμένως το RI είναι ίσο με το ετήσιο ελεγχόμενο εισόδημα 
που δημιουργήθηκε από ένα τμήμα μείον το κόστος ευκαιρίας το οποίο ορίζεται ως 
το σύνολο της αξίας του ελεγχόμενου από το τμήμα ενεργητικού επί το απαιτούμενο 
ποσοστό απόδοσης που ορίζει η εταιρία. Δηλαδή η διοίκηση χρεώνει το κέντρο 
επένδυσης επειδή χρησιμοποιεί περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν με 
κεφάλαια της εταιρίας. Διαφορετικά μπορούμε να πούμε ότι τα περιουσιακά 
στοιχεία που δεσμεύει το κέντρο επενδύσεων έχουν ένα κόστος το οποίο 
αποτυπώνεται στον υπολογισμό του RI. Οποιοδήποτε εισόδημα υπερβαίνει αυτό το 
κόστος ευκαιρίας είναι ωφέλιμο για το κέντρο επενδύσεων αλλά και για την ίδια την 
εταιρία.  

Για την αξιολόγηση της απόδοσης ενός κέντρου επενδύσεων με βάση το RI, 
θα πρέπει να γίνει σύγκριση του προϋπολογισθέντος RI με το πραγματικό και όχι με 
των άλλων τμημάτων για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω στην 
ανάλυση του ROI. Αν τα νούμερα παραμείνουν όπως ακριβώς και στην περίπτωση 
του ROI και για ένα απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης ίσο με 10% τότε ο πίνακας 
αξιολόγησης του κέντρου επενδύσεων θα έχει ως εξής:  
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Προϋπολογισμένα Πραγματικά μεγέθη
 μεγέθη (500.000 μον.) 

 Δυσμενείς 
(500.000 μον.) Αποκλίσεις 

(1) Ελεγχόμενο Εισόδημα €600.000 €555.500 €44.500

(2) Ελεγχόμενο €50.000 X 
Ενεργητικό xΑπαιτούμενο 10%=  €5.000.000 X  10%=  €5.050.000 X 10%=  
% Απόδοσης €500.000 €505.000 €5.000

(1)*(2) Υπολειμματικό 
εισόδημα (Residual 
Income ) €100.000 €50.500 €49.500

        

Όπως παρατηρούμε το πραγματικό RI είναι μικρότερο από το 
προϋπολογισθέν και αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Το πραγματικό ενεργητικό ήταν 
μεγαλύτερο κατά €50.000 κάτι που είχε σαν συνέπεια να χρεωθεί το κέντρο 
επενδύσεων με ένα επιπλέον κόστος της τάξης των €5.000 από την επιχείρηση. 
Επίσης το ελεγχόμενο εισόδημα ήταν μικρότερο κατά €44.500 οδηγώντας σε μια 
συνολική απόκλιση της τάξης των €49.500. 

Στο σημείο αυτό θα εξεταστεί μια περίπτωση λήψης απόφασης στα πλαίσια 
ενός κέντρου επενδύσεων που αφορά τον προσδιορισμό της τιμής πώλησης του 
παραγόμενου προϊόντος . Η περίπτωση αυτή αφορά βραχυπρόθεσμη περίοδο αν και 
η λήψη αποφάσεων είναι συνήθως μακροπρόθεσμη από τη φύση της. Έστω ότι το 
τμήμα Α της επιχείρησης ΑΒΓ πέτυχε την προηγούμενη χρονιά  απόδοση επί των 
επενδυμένων κεφαλαίων ίση με 12%. Οι μονάδες που πωλήθηκαν πέρσι είναι 
2.000.000 και το ελεγχόμενο εισόδημα και έσοδα είναι €120.000 και €480.000 
αντίστοιχα.  

Ο μάνατζερ του τμήματος Α επιθυμεί αυξήσει τα περιουσιακά του στοιχεία 
κατά 20% ώστε να πουλήσει 500.000 μονάδες από ένα καινούριο προϊόν . το 
περιθώριο κέρδους δεν αναμένεται να μεταβληθεί. Η πολιτική της εταιρίας είναι να 
επιδιώκει ένα δείκτη ROI ίσο με 15% τουλάχιστον για νέα προϊόντα. 
Χρησιμοποιώντας τον δείκτη ROI και RI θα υπολογίσουμε την τιμή πώλησης.  

Τα περσινά περιουσιακά στοιχεία υπολογίζονται ως εξής: 

ROI=ελεγχόμενο εισόδημα/ ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία 

12%=€120.000/ ελεγχόμενα περιουσ. στοιχεία 

 άρα τα ελεγχόμενα περιουσ. στοιχεία ήταν  €1.000.000 και τα φετινά 
περιουσ. στοιχεία θα είναι €1.000.000*20%= €1.200.000. 

Επομένως, το φετινό ελεγχόμενο εισόδημα θα είναι:  

ROI= ελεγχόμενο εισόδημα/ ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία 

15%= ελεγχόμενο εισόδημα/ €1.200.000 

άρα το ελεγχόμενο εισόδημα θα είναι €180.000. 

Δεδομένου ότι το περιθώριο κέρδους ήταν: 
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Περιθώριο κέρδους =ελεγχ.εισόδημα/ελεγχ.έσοδα =€120.000/€480.000=25% 

Τα φετινά έσοδα θα είναι Περιθ. Κέρδους = €180.000/ ελεγχ. έσοδα  =25%, δηλ. 
€720.000. 

 Τέλος, η τιμή πώλησης θα είναι €720.000/500.000=€1,44 ανά προϊόν. 

 Κάνοντας ακόμη δύο υποθέσεις θα υπολογίσουμε την τιμή πώλησης με βάση 
το RI. Η πρώτη αφορά μια αύξηση 120% στο RI του τμήματος Α και η δεύτερη 
αφορά το απαιτούμενο επιτόκιο απόδοσης που ορίζεται στο 10%. 

 Επομένως, υπολογίζουμε αρχικά το περσινό RI: 

 RI= ελεγχ. εισόδημα – ελεγχ. περιουσ.στοιχεία *απαιτούμενο % απόδοσης 

 RI= €120.000-(€100.000*10%)=€20.000 

 Το φετινό RI θα είναι €20.000*(1+120%)= €44.000. 

 Οπότε, το φετινό ελεγχόμενο εισόδημα υπολογίζεται ως εξής: 

RI = ελεγχ. εισόδημα – ελεγχ. περιουσ.στοιχεία *απαιτούμενο % απόδοσης 

€44.000 = ελεγχ. εισόδημα – (€1.200.000*10%) 

ελεγχ. εισόδημα=€164.000 

Δεδομένου ότι το περιθώριο κέρδους ήταν: 

Περιθώριο κέρδους =ελεγχ.εισόδημα/ελεγχ.έσοδα =25% και το ελεγχ. 
εισόδημα είναι €164.000, τα ελεγχόμενα έσοδα θα είναι €656.000. 

Τέλος, η τιμή πώλησης θα είναι €656.000/€500.000=€1,31 ανά προϊόν. 

Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια μικρή διαφορά μεταξύ των δύο τιμών η οποία 
σε μεγάλο όγκο πωληθέντων μονάδων είναι σημαντική. Αυτό οφείλεται εν μέρει και 
στο ότι η τιμή πώλησης επηρεάζει τις πωλήσεις οπότε μια λανθασμένη απόφαση 
ενδεχομένως να έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις. 

Όσον αφορά την επιλογή μεταξύ του δείκτη ROI και RI, το άρθρο των 
D.V.Kousenidis, C.I.Negakis και I.N.Floropoulos ¨Analysis of divisional 
profitability using the residual income profile: A note on cash flows and rates of 
growth¨ αποδεικνύει ότι ανεξάρτητα με το αν οι δείκτες αυτοί είναι χρήσιμοι για 
την αξιολόγηση της απόδοσης ενός τμήματος, σίγουρα έχουν ένα σημαντικό ρόλο 
στον προσδιορισμό των πραγματικών χρηματοροών48. 

 

 

 

 

                                                 
48 Για την απόδειξη βλ. D.V.Kousenidis, C.I.Negakis και I.N.Floropoulos ¨Analysis of divisional 
profitability using the residual income profile: A note on cash flows and rates of growth¨, 
MANAGERIAL AND DECISION ECONOMICS, 1998 

 65



Ε) MΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΟΔΩΝ-Expense 
center 

 

Ένα κέντρο εξόδων παρέχει υπηρεσίες για τα υπόλοιπα τμήματα ενός 
οργανισμού τα οποία δεν πληρώνουν τίποτα. Συνήθως, τέτοια τμήματα είναι η 
διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, δημοσίων σχέσεων κ.ά. Ο μάνατζερ αυτού του 
κέντρου προσπαθεί να παράγει όσες περισσότερες μονάδες γίνεται και η συνολική 
αξία του κέντρου προσπαθεί αυξάνεται όσο αυξάνεται η παραγωγή. Η τάση αυτή 
οφείλεται στο ότι τα υπόλοιπα τμήματα που καταναλώνουν τα προϊόντα/ υπηρεσίες 
του κέντρου εξόδων δεν πληρώνουν τίποτα και για αυτό δεν έχουν κανένα κίνητρο 
να συγκρίνουν το κόστος των υπηρεσιών με την αξία τους και ζητούν συνήθως 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.  

 

Γενικά, τα κέντρα κέρδους δεν είναι και τόσο δημοφιλής μορφή κέντρου 
ευθύνης όσο τα κέντρα επενδύσεων. Πιθανώς, ο κυριότερος λόγος για αυτό είναι ότι 
τα κέντρα κέρδους σε αντίθεση με το ROI και το RI που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγηση της απόδοσης ενός κέντρου επενδύσεων. 

Επίσης, ένα κέντρο κόστoυς θα είναι καταλληλότερο όσο χαμηλότερο είναι 
το κόστος απόκτησης πληροφοριών που αφορούν την ποσότητα, την ποιότητα, το 
μίγμα προϊόντων και τις συναρτήσεις κόστους. 

Ένα κέντρο κέρδους θα είναι καταλληλότερο όσο πιο υψηλά είναι τα 
παραπάνω κόστη και όσο πιο εύκολα μπορούν να προσδιοριστούν τα έσοδα του 
κέντρου. Επίσης, θα πρέπει οι αλληλεξαρτήσεις των συναρτήσεων κόστους και 
ζήτησης μεταξύ των μονάδων να είναι ελάχιστες όπως και τα προβλήματα 
εσωτερικού μονοπωλίου. 

Ένα κέντρο επενδύσεων θα είναι καταλληλότερο για επιχειρηματικές 
δραστηριότητες εντάσεως κεφαλαίου όπου είναι δύσκολο να προσδιορισθούν από 
την διοίκηση τα άριστα περιουσιακά στοιχεία/ επενδύσεις της μονάδας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  Α.Ε. 
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Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στον παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η εφαρμογή της πολυτμηματικής δομής και 
των στρατηγικών επιχειρηματικών μονάδων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Για 
τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται δεδομένα της  Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 
Α.Ε. (ΕΤΕ Α.Ε.) η οποία είναι η παλαιότερη και μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα. 
Αρχικά, εξετάζεται η μέτρηση της αποδοτικότητας των επιχειρηματικών μονάδων 
του Ομίλου ΕΤΕ Α.Ε. και έπειτα η μέτρηση του κόστους κεφαλαίου αυτών. Επίσης, 
επιχειρείται σύγκριση με έναν από τους κύριους ανταγωνιστές της ΕΤΕ Α.Ε., την 
ALPHA BANK.  Σε αυτό το σημείο θεωρείται σκόπιμη μια σύντομη αναφορά στα 
χαρακτηριστικά της ΕΤΕ Α.Ε. καθώς και στις επιχειρηματικές μονάδες τις οποίες 
αναγνωρίζει.  

49Η ΕΤΕ Α.Ε. , διευθύνει τον ισχυρότερο χρηματοπιστωτικό Όμιλο στη χώρα. 
Διαθέτει ένα δυναμικό προφίλ διεθνώς, ιδιαίτερα στη νοτιοανατολική Ευρώπη και 
την ανατολική Μεσόγειο. Ο Όμιλος ΕΤΕ Α.Ε. παρέχει ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών 
προϊόντων και υπηρεσιών που ικανοποιούν τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες 
των πελατών της, ιδιωτών και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
επενδύσεων, της μεσιτείας, της ασφάλισης, της διαχείρισης περιουσίας, της 
χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της πρακτορείας (factoring). Σε 
περισσότερα από 160 έτη επιτυχούς λειτουργίας, η Τράπεζα έχει “μεταμορφωθεί” 
σε ένα σύγχρονο διαφοροποιημένο χρηματοοικονομικό Όμιλο.  

Η ΕΤΕ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1841 και είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. από το 1880. 
Από τον Οκτώβριο του 1999, η Τράπεζα είναι εισηγμένη και στο χρηματιστήριο της 
Νέας Υόρκης, την κύρια κεφαλαιαγορά του κόσμου. Μέχρι την ίδρυση της 
Τράπεζας της Ελλάδος, το 1928,  εκτός από τις εμπορικές τραπεζικές υπηρεσίες η 
ΕΤΕ Α.Ε. ήταν επίσης αρμόδια για την έκδοση νομίσματων στην Ελλάδα. 

Τα πολυάριθμα υποκαταστήματα της ΕΤΕ Α.Ε., καθώς και το εκτεταμένο 
δίκτυο ATM, (590 υποκαταστήματα και 1.316 ATM΄s στην Ελλάδα), καλύπτουν 
αποτελεσματικά ολόκληρη την χώρα. Επίσης, η ΕΤΕ Α.Ε. αναπτύσσει και 
επεκτείνει τους εναλλακτικούς διαύλους διανομής για τα προϊόντα της, όπως είναι 
οι τραπεζικές εργασίες μέσω κινητού τηλεφώνου και διαδικτύου. Σήμερα, μετά από 
τις πρόσφατες εξαγορές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη το δίκτυο του Ομίλου 
περιλαμβάνει 290 μονάδες στο εξωτερικό. Ο Όμιλος ΕΤΕ δραστηριοποιείται σε 12 
χώρες και ελέγχει 7 τράπεζες και 19 άλλες χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις.  

Μια από τις κύριες δυνάμεις της Τράπεζας είναι η εμπιστοσύνη που τις 
δείχνουν οι πελάτες της, οι οποίοι διατηρούν πάνω από 9 εκατομμύρια 
                                                 
49 Τα δεδομένα του παρόντος κεφαλαίου συλλέχθηκαν από τον “Απολογισμό 2005” και το “Ετήσιο δελτίο 
εταιρικής χρήσης 2005”της ΕΤΕ ΑΕ, καθώς και από την ιστοσελίδα της ΕΤΕ www.nbg.gr  
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λογαριασμούς καταθέσεων και περισσότερους από 1 εκατομμύριο λογαριασμούς 
δανείων. Η ΕΤΕ Α.Ε. διαθέτοντας το ένα τέταρτο του μεριδίου αγοράς της λιανικής 
τραπεζικής και το 32%  των αποταμιεύσεων και των λογαριασμών όψεως μπορεί 
δικαίως να θεωρείται η τράπεζα της ελληνικής οικογένειας. Με Ίδια Κεφάλαια 
πάνω από €2,5 δισεκατομμύρια και ένα δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 14,8%, ο 
Όμιλος ΕΤΕ είναι ο κύριος παίκτης στις εσωτερικές και περιφερειακές αγορές.   

Επιβεβαιώνοντας την κυριάρχη θέση της στην ελληνική αγορά, η Τράπεζα 
εκσυγχρονίζει περαιτέρω τις λειτουργίες της, υποστηριζόμενη από επενδύσεις 
υψηλού κόσοτυς σε νέα τεχνολογία, ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι πελάτες 
της και να ενισχυθεί η αποδοτικότητά της. 

Ο Όμιλος ΕΤΕ Α.Ε. κατά την διάρκεια μετάβασης από το Ελληνικό Γενικό 
Λογιστικό Σχέδιο στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, την εταιρική χρήση του 2005, 
δημοσίευσε τις οικονομικές τις καταστάσεις και ανά τομέα δραστηριότητας καθώς 
και ανά γεωγραφική περιοχή. Οι επιχειρηματικοί τομείς τους οποίους αναγνωρίζει ο 
Όμιλος ΕΤΕ είναι οι εξής: λιανική τραπεζική, επιχειρηματική και επενδυτική 
τραπεζική, global markets και διαχείριση περιουσίας, ασφάλειες, διεθνείς 
δραστηριότητες και λοιπές δραστηριότητες. Επιπλέον, ο Όμιλος ΕΤΕ είναι 
διαφοροποιημένος και οργανωμένος σε παγκόσμια βάση σε διάφορες γεωγραφικές 
περιοχές. 

Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικότερα ο κάθε επιχειρηματικός τομέας: 

• Λιανική τραπεζική  

Η λιανική τραπεζική περιλαμβάνει όλους τους ιδιώτες καταναλωτές, τους 
επαγγελματίες, τις μικρομεσαίες και τις μικρές επιχειρήσεις (με ετήσιο τζίρο μέχρι 
€2,5 εκατ.). Ο Όμιλος, μέσω του εκτεταμένου δικτύου καταστημάτων που διαθέτει, 
προσφέρει στους πελάτες της λιανικής τραπεζικής μεγάλη ποικιλία καταθετικών και 
επενδυτικών προϊόντων, καθώς επίσης και ένα ευρύ φάσμα παραδοσιακών 
προϊόντων και υπηρεσιών.  

• Επιχειρηματική και επενδυτική τραπεζική 

Ο τομέας της επιχειρηματικής και επενδυτικής τραπεζικής περιλαμβάνει τις 
πιστοδοτήσεις όλων των μεγάλων και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, τη 
χρηματοδότηση της ναυτιλίας και την επενδυτική τραπεζική. Ο Όμιλος προσφέρει 
στην πελατειακή βάση του ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, που 
περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών χρηματοοικονομικής και 
επενδυτικής φύσης, την διαχείριση καταθέσεων, τη χορήγηση δανείων (σε ευρώ και 
ξένα νομίσματα), υπηρεσίες συναλλάγματος και την υποστήριξη εμπορικών 
δραστηριοτήτων.  

• Global Markets και διαχείριση περιουσίας 
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Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει τη διαχείριση διαθεσίμων και χαρτοφυλακίου 
ιδιωτών, τη διαχείριση περιουσίας (αμοιβαία κεφάλαια και αμοιβαία κεφάλαια 
κλειστού τύπου), υπηρεσίες θεματοφυλακής καθώς και υπηρεσίες μεσιτείας.. 

• Ασφαλιστικές δραστηριότητες 

Ο Όμιλος προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που σχεδιάζονται και 
προωθούνται μέσω της θυγατρικής εταιρίας Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Γενικών 
Ασφαλειών «Η Εθνική». 

• Διεθνείς δραστηριότητες 

Οι διεθνείς τραπεζικές δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνουν ένα ευρύ 
φάσμα παραδοσιακών τραπεζικών υπηρεσιών, όπως την ανάπτυξη των 
χορηγούμενων λιανικών και εμπορικών πιστώσεων, τη χρηματοδότηση εμπορίου, 
τις υπηρεσίες συναλλάγματος και ανάληψης καταθέσεων. Επιπλέον, ο Όμιλος 
προσφέρει υπηρεσίες χρηματοδότησης της ναυτιλίας, επενδυτικής τραπεζικής και 
υπηρεσίες μεσιτείας, μέσω του εκτεταμένου δικτύου καταστημάτων και θυγατρικών 
που διαθέτει ο Όμιλος στο εξωτερικό. Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται και τα 
στοιχεία ενεργητικού προοριζόμενα για πώληση των θυγατρικών εταιριών Atlantic 
Bank και NBG Canada.  

• Λοιπές δραστηριότητες  

Περιλαμβάνουν τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας, τις ξενοδοχειακές και 
αποθηκευτικές δραστηριότητες, καθώς επίσης και τα μη κατανεμημένα έσοδα και 
δαπάνες του Ομίλου (τόκοι δανείων μειωμένης εξασφάλισης, δάνεια προς το 
προσωπικό του Ομίλου, κλπ) 

Ο Όμιλος είναι οργανωμένος σε παγκόσμια κλίμακα στους ακόλουθους 
γεωγραφικούς τομείς: ΝΑ Ευρώπη (περιλαμβάνει Βουλγαρία, FYROM, Ρουμανία, 
Σερβία-Μαυροβούνιο και Αλβανία), Ευρωπαϊκή Ένωση (περιλαμβάνει Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο και Κύπρο), Αφρική (περιλαμβάνει Αίγυπτο 
και Ν. Αφρική) και Βόρεια Αμερική (περιλαμβάνει τις διακοπείσες δραστηριότητες 
σε ΗΠΑ και Καναδά). Τα έσοδα και οι δαπάνες κατά τομέα περιλαμβάνουν 
μεταφορές (transfers) μεταξύ επιχειρηματικών τομέων και μεταφορές μεταξύ 
γεωγραφικών τομέων. Οι μεταφορές αυτές διενεργούνται με συνθήκες και όρους 
της αγοράς.  

Βασιζόμενοι στην παραπάνω τμηματοποίηση, παρέχουμε μια ανάλυση την 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της ΕΤΕ με βάση τις 
επιχειρηματικές τις δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα,  το ενδιαφέρον μας 
επικεντρώνεται στην μέτρηση της αποδοτικότητας και την εκτίμηση του κόστους 
κεφαλαίου κάθε τομέα. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα ευρήματά 
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μας συγκρίνονται με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του Ομίλου της  ALPHA BANK, 
ενός από τους κύριους ανταγωνιστές του Όμίλου ΕΤΕ στην Ελλάδα. 

 

Β) ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΕ 
 

Ο Πίνακας Δ.1 παρουσιάζει ορισμένα μεγέθη που περιλαμβάνονται στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΕΤΕ ανα επιχειρηματικό τομέα. Τα 
μεγέθη αυτά αφορούν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες καθώς θεωρείται 
σκόπιμο να μην υπολογιστεί η αποδοτικότητα αλλά ούτε και το κόστος κεφαλαίου 
για δραστηριότητες οι οποίες δεν θα υφίστανται τις επόμενες διαχειριστικές 
χρήσεις. 

 

Πίνακας Δ.1 Ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας (01/01/2005-31/12/2005) 
Συνεχιζόμενες 

Δραστηρ. 

(σε χιλ. €) 

Λιανική  

Τραπεζική 

Επιχειρηματική 
&Επενδυτική 
Τραπεζική 

Global Markets 
&Διαχείριση 
Περιουσίας 

Ασφαλιστικές 
Δραστηριότητες 

Διεθνείς Λοιπές 
Δραστηριότητες Δραστηριότητες Όμιλος 

Καθαρά Έσοδα  

1.138.543 211.057 169.991 25.471 176.790 (126.092) 1.595.760 από τόκους 

Καθαρά Έσοδα 

190.790 64.483 96.058 4.330 65.499 3.891 425.051 από προμήθειες 

Λοιπά αποτελ/ματα 
εκμετάλ/σης 54.614 (23.693) 161.108 150.505 33.834 94.667 471.035 

1.383.947 251.847 427.157 180.306 276.123 (27.534) 2.491.846 Καθαρά λειτουργ. Έσοδα 

(566.052) (45.812) (57.155) (138.153) (186.341) (59.960) (1.053.473) Άμεσες δαπάνες 

Κατανομή δαπανών& 

(402.711) (56.839) (19.885) - (44.401) (15.148) (538.984) προβλέψεων 

Έσοδα από συμ/χές σε 
συγγενείς επιχ/σεις           43.700 43.700 

415.184 149.196 350.117 42.153 45.381 (58.942) 943.089 Κέρδη προ φόρων 

(134.613) (49.415) (74.326) (16.329) (998) 54.524 (221.157) Φόροι 

Κέρδη από συνεχιζόμενες 
δραστηρ. 280.571 99.781 275.791 25.824 44.383 (4.418) 721.932 

        

19.172.829 9.970.533 19.241.066 2.062.391 7.039.749 2.939.992 60.426.560 Ενεργητικό 

37.973.657 634.115 6.958.987 1.611.671 6.381.251 2.550.471 56.110.152 Παθητικό 
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Όπως αναφέρθηκε στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας ο δείκτης ROI 
είναι το πιο διαδεδομένο μέτρο επίδοσης για ένα κέντρο επενδύσεων. Για τον λόγο 
αυτό, η παρακάτω ανάλυση θα βασιστεί στον υπολογισμό του ROI για κάθε 
επιχειρηματικό τομέα του Ομίλου ΕΤΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπολογισμός της 
απόδοσης γίνεται προκειμένου να αξιολογηθεί κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα 
και όχι οι αποφάσεις κάθε μάνατζερ, και αυτό είναι λογικό αφού τα σχέδια αμοιβών 
και τα κίνητρα των μάναζερ δεν είναι ο σκοπός μας. Με δεδομένο, ότι πρόκειται για 
επιχειρηματικούς τομείς ο οποίοι αποτελούν κέντρα επενδύσεων, ο δείκτης ROI, 
αντίθετα με το υπολειμματικό εισόδημα (RI), μπορεί να υπολογιστεί από 
εξωτερικούς οικονομικούς αναλυτές για να εκτιμήσουν την οικονομική επίδοση του 
Ομίλου ΕΤΕ και να συγκρίνουν την απόδοση κάθε επιχειρηματικού τομέα με την 
απόδοση αντίστοιχων επιχειρηματικών τομέων άλλων ομοειδών επιχειρήσεων 
(intercompany performance comparisons). 

Το πρώτο βήμα είναι να συγκρίνουμε τα λειτουργικά αποτελέσματα της 
προηγούμενης περιόδου με αυτά της τρέχουσας περιόδου (inter-period 
performance). Το δεύτερο βήμα είναι να συγκρίνουμε τα λειτουργικά αποτελέσματα 
της τρέχουσας περιόδου ενός επιχειρηματικού τομέα με αυτά της τρέχουσας 
περιόδου ενός συγκρίσιμου επιχειρηματικού τομέα μιας άλλης τράπεζας, εδώ της 
Alpha Bank, που είναι ανταγωνίστρια εταιρία (inter-company performance). 

Η απόδοση επί του ενεργητικού (ROI) υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το 
ελεγχόμενο εισόδημα του κέντρου επενδύσεων με τα ελεγχόμενα περιουσιακά 
στοιχεία του κέντρου επενδύσεων. Ακόμη, αν στον κλασσικό δείκτη ROI 
πολλαπλασιάσουμε στον αριθμητή και τον παρονομαστή τα ελεγχόμενα έσοδα, 
αφενός αφήνουμε ανεπηρέαστο το ROI και αφετέρου δημιουργούμε δύο κλάσματα, 
την Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού και το Περιθώριο Κέρδους (σύστημα 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης “Du Pont”). Ο Πίνακας Δ.2 δείχνει τα αποτελέσματα 
του υπολογισμού του δείκτη ROI μεμονωμένα και με το σύστημα “Du Pont”, για 
κάθε επιχειρηματικό τομέα για το 2005. 

 

Πίνακας Δ.2 ROI ανά επιχειρηματικό τομέα (01/01/2005-31/12/2005) 

(σε χιλ. €) 

Επιχειρηματική Global Markets 
Διεθνείς  Λοιπές Λιανική 

Τραπεζική 
&Επενδυτική 
Τραπεζική 

&Διαχείριση Ασφαλιστικές 
Περιουσίας Όμιλος Δραστηριότητες Δραστηρ.  Δραστηρ. 

2,17%ROI  1,50% 1,82% 2,04% 0,64% -2,00% 1,56% 

Κυκλοφορ. Ταχύτητα 
Ενεργητικού 7,22% 2,53% 2,22% 8,74% 3,92% -0,94% 4,12% 

30,00%Περιθώριο κέρδους  59,24% 81,96% 23,38% 16,44% 214,07% 37,85% 
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 Ο ROI υπολογίστηκε διαιρώντας τα Κέρδη προ Φόρων με το Ενεργητικό. Η 
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού υπολογίστηκε διαιρώντας τα Καθαρά 
Λειτουργικά Έσοδα με το Ενεργητικό και το Περιθώριο Κέρδους υπολογίστηκε 
διαιρώντας τα Κέρδη προ Φόρων με τα Καθαρά Λειτουργικά Έσοδα. Αν 
πολλαπλασιάσουμε την Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού με το Περιθώριο 
Κέρδους θα προκύψει ο δείκτης ROI. 

Για λόγους κατανόησης πρέπει να σημειωθεί ότι ως συνολικό ελεγχόμενο 
εισόδημα χρησιμοποιούνται τα Κέρδη προ Φόρων και ως ελεγχόμενα περιουσιακά 
στοιχεία χρησιμοποιείται το σύνολο του Ενεργητικού. Επίσης, ως ελεγχόμενα έσοδα 
χρησιμοποιούνται τα Καθαρά Λειτουργικά Έσοδα. 

Μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι ο επιχειρηματικός τομέας της λιανικής 
τραπεζικής έχει το υψηλότερο δείκτη ROI (2,17%) λόγο των υψηλών Κερδών προ 
Φόρων. Οι επιχειρηματικοί τομείς των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων και Global 
Markets& Διαχείριση περιουσίας έχουν επίσης υψηλό δείκτη ROI (περίπου 2%). 
Εντούτοις, ο επιχειρηματικός τομέας των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων έχει τον 
υψηλότερο δείκτη Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού (8,74%) που σημαίνει ότι 
αξιοποιούνται αποτελεσματικότερα τα περιουσιακά στοιχεία αυτού του τομέα. Ο δείκτης 
Κυκλοφοριακής Ταχύτητας είναι το ποσοστό των εσόδων που δημιουργούνται σε σχέση 
με τα περιουσιακά στοιχεία που είναι δεσμευμένα στο κάθε τμήμα. Όσο υψηλότερος 
είναι αυτός ο δείκτης τόσο περισσότερα έσοδα πραγματοποιούνται με το υπάρχον 
ενεργητικό. Από την άλλη μεριά, ο τομέας Global Markets & Διαχείριση Περιουσίας 
έχει ένα δείκτη Περιθωρίου Κέρδους (περίπου 82%). Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση 
του ελεγχόμενου εισοδήματος προς τα ελεγχόμενα έσοδα και υπολογίζει το ποσοστό 
κέρδους για κάθε 1€ έσοδα. Όπως είναι λογικό, όσο ο δείκτης αυτός είναι μεγαλύτερος 
τόσο το καλύτερο, διότι δείχνει ότι ένα μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων αποτελεί 
κέρδη και ένα μικρότερο ποσοστό κόστος. Από τον Πίνακα Δ.2 φαίνεται ότι ο Όμιλος 
ΕΤΕ θα πρέπει να παύσει κάποιες από τις Λοιπές Δραστηριότητες ώστε να αυξήσει το 
περιθώριο συνεισφοράς και να γίνει θετικό το ROI. 

Ο Πίνακας Δ.3 δείχνει τις ίδιες μετρήσεις και για την χρήση του 2004. 

 

Πίνακας Δ.3 ROI ανά επιχειρηματικό τομέα (01/01/2004-31/012/2004) 
Επιχειρηματική Global Markets Λιανική 

(σε χιλ. €) Τραπεζική 

&Επενδυτική  Διεθνείς  Λοιπές 

Τραπεζική 
&Διαχείριση Ασφαλιστικές 
Περιουσίας Δραστηριότητες Όμιλος Δραστηρ.  Δραστηρ. 

2,10%ROI  0,34% 1,20% -2,69% 0,38% -5,71% 0,79% 

Κυκλοφορ. Ταχύτητα 
Ενεργητικού 7,32% 2,15% 1,71% 7,41% 3,50% 0,47% 3,81% 

28,64%Περιθώριο κέρδους  15,76% 70,29% -36,23% 10,98% -1220,47% 20,61% 
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Από τον παραπάνω πίνακα συμπαιρένουμε ότι όλοι οι δείκτες σχεδόν για κάθε 
επιχειρηματικό τομέα έχουν αυξηθεί και γενικότερα βελτιωθεί. Ο επιχειρηματικός τομέας των 
ασφαλιστικών δραστηριοτήτων παρουσιάζει την μεγαλύτερη αύξηση διότι η αύξηση του δείκτη 
ήταν σχεδόν 200%, από -2,69% που ήταν το 2004, ξεπέρασε το 2% το 2005. Ο τομέας της 
λιανικής τραπεζικής παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, ενώ ο τομέας της επιχειρηματικής και 
επενδυτικής τραπεζικής αυξήθηκε σημαντικά. 

Ο Πίνακας Δ.4 δείχνει ορισμένα μεγέθη των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων του Ομίλου ΕΤΕ ανά γεωγραφικό τομέα για την χρήση 2005.  

 

Πίνακας Δ.4 Ανάλυση ανά γεωγραφικό τομέα (01/01/2005-31/12/2005) 
Συνεχιζόμενες Σύνολο Β. Αμερική 

Νοτιοανατολική  Ευρωπαϊκή Δραστηριότητες (σε 
χιλ. €) Ελλάδα Ευρώπη Ένωση Αφρική 

συνεχιζόμενων Διακοπείσες 
δραστηριοτήτων δραστηριότητες 

Καθαρά Έσοδα από 
τόκους 1.424.711 153.726 12.293 5.030 1.595.760 91.275 

Καθαρά Έσοδα από 
προμήθειες 341.325 54.254 26.289 3.183 425.051 11.206 

Λοιπά αποτελέσματα 
εκμετάλλευσης -183.846 25.000 630.129 -248 471.035 10.905 

1.582.190 232.980 668.711 7.965 2.491.846 113.386 Σύνολο Εσόδων 

-645.936 -124.781 -587.508 -7.973 -1.366.198 -70.112 Άμεσες δαπάνες 

Κατανομή 
δαπανών&προβλέψεων -189.355 -22.959 -13.865 -80 -226.259 4.506 

Έσοδα από συμμετοχές 
σε συγγενείς επιχ/σεις 43.700 - - - 43.700 - 

790.599 85.240 67.337 -87 943.089 47.780 Κέρδη προ φόρων 

-189.681 -11.395 -19.909 -172 -221.157 -18.760 Φόροι 

Κέρδη από 
συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 600.918 73.845 47.428 -259 721.932 - 

       

Ενεργητικό ανά 
γεωγραφικό τομέα 46.192.919 3.124.597 8.224.320 152.521 57.694.357 2.732.203 

     60.426.560 Σύνολο Ενεργητικού 

 

Ακολουθώντας τις ίδιες μεθόδους όπως στην περίπτωση της ανάλυσης ανά 
επιχειρηματικό τομέα παρουσιάζουμε στον Πίνακα Δ.5 τον δείκτη ROI μεμονωμένα 
και σύμφωνα με το σύστημα “Du Pont” για κάθε γεωγραφικό τομέα του Ομίλου 
ΕΤΕ.  
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Πίνακας Δ.5 ROI ανά γεωγραφικό τομέα (01/01/2005-31/12/2005) 

 Ελλάδα 
Νοτιοανατολική 

Ευρώπη ΕυρωπαϊκήΈνωση 

Σύνολο Β. Αμερική 

Αφρική 
συνεχιζόμενων Διακοπείσες 
δραστηριοτήτων δραστηριότητες 

1,71%ROI  2,73% 0,82% -0,06% 1,63% 1,75% 

Κυκλοφοριακή 
Ταχύτητα Ενεργητικού 3,43% 7,46% 8,13% 5,22% 4,32% 4,15% 

49,97%Περιθώριο κέρδους  36,59% 10,07% -1,09% 37,85% 42,14% 

 

Από τον Πίνακα Δ.5 μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η ΝΑ Ευρώπη έχει τον 
υψηλότερο δείκτη ROI (2,75%), ακόμη και από την Ελλάδα. Εντούτοις, στην Ελλάδα το 
περιθώριο κέρδους είναι το υψηλότερο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κυκλοφοριακή 
ταχύτητα ενεργητικού είναι η υψηλότερη. Για το λόγο αυτό προτείνουμε ο Όμιλος ΕΤΕ να 
επικεντρωθεί περισσότερο στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού υψηλότερη 
κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού σημαίνει ένα μεγαλύτερο ποσοστό πωλήσεων 
δημιουργείται σε σχέση με το επενδυθέν κεφάλαιο. Επιπλέον, ένα πολύ σημαντικό θέμα 
είναι το ότι την Αφρική το περιθώριο κέρδους είναι αρνητικό και για τα δύο έτη όπως θα 
δούμε και παρακάτω. Αυτό οφείλεται στο ότι οι άμεσες δαπάνες είναι εξαιρετικά υψηλές 
σε σχέση με το ελεγχόμενο εισόδημα (κέρδη προ φόρων). Τέλος, όπως αντιλαμβάνεται 
κανείς, στην Βόρεια Αμερική ο δείκτης ROI είναι σχετικά υψηλός, αλλά υπάρχουν κα 
άλλοι λόγοι για τους οποίους αυτές οι δραστηριότητες θα διακοπούν. 

Στον Πίνακα Δ.6 παρουσιάζονται τα ίδια μεγέθη ανά γεωγραφικό τομέα για την 
διαχειριστική χρήση 2004. 

 

Πίνακας Δ.6 ROI ανά γεωγραφικό τομέα (01/01/2004-31/12/2004) 

 Ελλάδα 

ΝΑ  

Ευρώπη 

Σύνολο Ευρωπαϊκή Β. Αμερική  
συνεχιζόμενων 

Αφρική Ένωση δραστηρ. Διακοπείσες δραστηρ. 

0,87%ROI  2,16% 0,18% -0,98% 0,83% 1,81% 

Κυκλοφοριακή 
Ταχύτητα Ενεργητικού 3,30% 7,89% 6,79% 6,61% 4,01% 4,30% 

26,39%Περιθώριο κέρδους  27,41% 2,59% -14,81% 20,61% 42,09% 

 

Παρατηρούμε ότι οι δείκτες ανά γεωγραφικό τομέα διατηρούν περίπου την 
ίδια τάση και στα δύο χρόνια. Εντούτοις, υπάρχει σημαντική αύξηση σε όλους τους 
δείκτες από το 2004 στο 2005. 

 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια 
σύγκριση μεταξύ του Ομίλου της ΕΤΕ με έναν από τους κύριους ανταγωνιστές της, 
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τον Όμιλο της Alpha Bank. Ο πίνακας Δ.7 δείχνει τα μεγέθη του Ομίλου Alpha 
Bank50 ανά επιχειρηματικό τομέα καθώς και τους αντίστοιχους δείκτες μέτρησης 
του Ομίλου ΕΤΕ. 

 

Πίνακας Δ.7 Ανάλυση του Ομίλου Alpha Bank ανά επιχειρηματικό τομέα 
(01/01/2005-31/12/2005) 

Επενδυ Διαχεί 
Τραπεζική 

τική τραπεζική 

 
(σε εκατ.€) 

ιδιωτών Μεσαίες ριση χαρτοφυ 
&Εργασίες 

& Μεγάλες και μικρών 
επιχειρ 

ήσεων 

επιχειρ 

Ήσεις 
ΝΑ 

Ευρώπη 

διαχειρί λακίου 
&Ασφαλι 

σεως 
διαθεσίμων στικές εργασίες Λοιπά Όμιλος Ελλάδα 

883,00 356,20 214,10 76,90 135,70 57,80 1.722,50 1.502,30 Σύνολο Εσόδων 

Κέρδη προ 
φόρων 292,10 164,40 58,20 43,60 60,90 23,00 642,20 578,80 

14.026,50 12.461,80 3.497,60 12.913,90 731,30 375,90 44.007,00 37.368,00 Ενεργητικό 

2,08%ROI  1,32% 1,66% 0,34% 8,33% 6,12% 1,46% 1,55% 

Κυκλοφορ. 
ταχύτητα 

ενεργητικού 6,30% 2,86% 6,12% 0,60% 18,56% 15,38% 3,92% 4,02% 

Περιθώριο 
κέρδους 33,08% 46,15% 27,18% 56,70% 44,88% 39,79% 37,26% 38,53% 

 

Όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς ο Όμιλος Alpha Bank είναι 
οργανωμένως σε ελαφρώς διαφορετικές επιχειρηματικές μονάδες51, όσον αφορά το 
τι περιλαμβάνουν. Για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να γίνει μια ακριβής σύγκριση. 
Εντούτοις, για τα περισσότερο συγκρίσιμα επιχειρηματικά τμήματα μπορούμε να 
συμπεράνουμε τα ακόλουθα:  

Στον επιχειρηματικό τομέα “Τραπεζική ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων”, ο 
Όμιλος ΕΤΕ παρουσιάζει ένα σχετικά μεγαλύτερο δείκτη ROI αλλά ένα μικρότερο 
δείκτη περιθωρίου κέρδους. Αυτό οφείλεται στο ότι ο Όμιλος ΕΤΕ έχει υπερβολικές 
άμεσες δαπάνες στον τομέα αυτό από ότι ο Όμιλος Alpha Bank. Επίσης, στην 
γεωγραφική περιοχή της Ελλάδος, ο Όμιλος ΕΤΕ χρησιμοποιεί αποτελεσματικα τα 
επενδυθέντα κεφάλαια (ROI =1,71% > ROIΕΤΕ ALPHA =1,55%), όπως και στην ΝΑ 
Ευρώπη (ROI =2,73% > ROIΕΤΕ ALPHA =1,66%). Γενικά, θα μπορούσαμε να 
ισχυριστούμε ότι και οι δυο χρηματοπιστωτικοί Όμιλοι έχουν συγκρίσιμα μεγέθη 
και δείκτες με κάποιες μικρές διαφορές όπου ο Όμιλος ΕΤΕ κυριαρχεί με έναν 
υψηλότερο δείκτη ROI για ολόκληρο τον Όμιλο (ROI = 1,56% > ROIΕΤΕ-group ALPHA-

                                                 
50 Τα δεδομένα προέρχονται από τον “Απολογισμό δραστηριοτήτων 2005” της Alpha Bank. 
51 Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. “Απολογισμό δραστηριοτήτων 2005” της Alpha Bank 
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group =1,46%). Παρατηρούμε λοιπόν ότι η σύγκριση με βάση χρηματοοικονομικά 
μεγέθη ανά επιχειρηματική δραστηριότητα ή γεωγραφική περιοχή είναι πολύ 
σημαντική, καθώς μπορεί να αποκαλύψει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες ενός 
οργανισμού ή μιας μεμονωμένης επιχειρηματικής μονάδας και να οδηγήσει τελικά 
σε αποτελεσματικότερες και πιο επικερδής αποφάσεις. 

 
Γ) ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ  ΕΤΕ 
 

52Οι Modigliani και Miller (1963)  ανέπτυξαν μια μέθοδο για τον 
προσδιορισμό του κόστους κεφαλαίου μιας επιχείρησης. Η μέθοδος αυτή 
ονομάζεται “Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου” (Weighted Average Cost of 
Capital-WACC) και την χρησιμοποιούμε στην παρούσα παράγραφο για να 
προσδιορίσουμε το κόστος κεφαλαίου κάθε επιχειρηματικού τομέα του Ομίλου 
ΕΤΕ. Το WACC είναι το ποσοστό προεξόφλησης που χρησιμοποιείται για να 
μετατρέψει μελλοντικές χρηματοροές σε παρούσες αξίες και το χρησιμοποιούν 
πολλές εταιρίες μέχρι σήμερα ως επιτόκιο απόδοσης στην αξιολόγηση επενδύσεων. 
Οι επιχειρήσεις αντλούν χρήματα από δύο πηγές, τα ίδια κεφάλαια και τον ξένο 
δανεισμό. Το  WACC λαμβάνει υπόψιν τα σχετικά βάρη κάθε στοιχείου της 
κεφαλαιακής δομής και ουσιαστικά αντικατοπτρίζει το απαιτούμενο επιτόκιο 
απόδοσης ενός οργανισμού όπως φαίνεται παρακάτω: 

 
WACC = w  R  + w  R   (1 - T  )      (1) e e d d c

 
όπου R  είναι το κόστος των ιδίων κεφαλαίων, Re d είναι το κόστος του δανεισμού, 
W  το ποσοστό χρηματοδότησης που είναι ίδια κεφάλαια, We d το ποσοστό 
χρηματοδότησης που είναι ξένα κεφάλαια και Tc είναι ο φορολογικός συντελεστής 
των επιχειρήσεων. 

Στην ανάλυσή μας χρησιμοποιήσαμε το “Υπόδειγμα Αποτίμησης 
Κεφαλαιουχικών Στοιχείων” (Capital Asset Pricing Model-CAPM) για τον 
προσδιορισμό του κόστους των ιδίων κεφαλαίων. Το CAPM53 προτάθηκε αρχικά 
από τον Sharpe (1964) ο οποίος βασίστηκε σε παλιότερη εργασία του Harry 
Markowitz στην διαφοροποίηση και μοντέρνα θεωρία χαρτοφυλακίου. Στην 
χρηματοοικονομική, χρησιμοποιείται κυρίως στον προσδιορισμό του κατάλληλου 
θεωρητικού επιτοκίου απόδοσης ενός περιουσιακού στοιχείου, όταν αυτό το 
περιουσιακό στοιχείο πρόκειται να προστεθεί σε ένα ήδη καλά διαφοροποιημένο 
χαρτοφυλάκιο, λαμβάνοντας υπόψιν τον μη-διαφοροποιημένο κίνδυνο του στοιχείου 
αυτού. Η μαθηματική εξίσωση του CAPM, η οποία παρουσιάζεται παρακάτω, 
λαμβάνει υπόψιν την ευαισθησία του περιουσιακού στοιχείου στον μη-συστηματικό 
κίνδυνο, που ονομάζεται επίσης και συστηματικός κίνδυνος ή κίνδυνος αγοράς, σε 

                                                 
52Modigliani, F., & Miller, M.H. (1963). Corporate Income Taxes and Cost of Capital: A Correction. 
American Economic Review, 53, 433–443 
53 Sharpe, W. F., “Capital Asset Prices : A theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk”, The 
Journal of Finance, 19 (1964) 
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μια μεταβλητή η οποία συχνά καλείται ως beta (β). Ακόμη, περιλαμβάνει την 
απαιτούμενη απόδοση της αγοράς και τέλος την απαιτούμενη απόδοση ενός 
περιουσιακού στοιχείου χωρίς κίνδυνο. 

 
R   =   R    +  β  ( R  - R  )     (2) i f i m f

 
όπου R  είναι η απαιτούμενη απόδοση μιας μετοχής i, Ri f είναι η απαιτούμενη 
απόδοση ενός περιουσιακού στοιχείου χωρίς κίνδυνο, όπως τα Έντοκα Γραμμάτια 
Ελληνικού Δημοσίου, και R  είναι η απαιτούμενη απόδοση της αγοράς.  m

Επομένως, το επόμενο βήμα είναι να αποφασίσουμε ποιά από τις μεθόδους, 
που αναφέρθηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, θα 
χρησιμοποιήσουμε για να προσδιορίσουμε τον συστηματικό κίνδυνο ή αλλιώς beta. 
Δεδομένου ότι οι εμπειρικές προσεγγίσεις -the heuristic-based approaches, δεν 
έχουν ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο δεν θα τις χρησιμοποιήσουμε. Από τις 
επιστημονικές μεθόδους, η αναλυτική προσέγγιση –analytical approach, έχει ελεγθεί 
εμπειρικά από άλλους ακαδημαϊκούς και βρέθηκε ανακριβής, ενώ η συνδετική 
προσέγγιση -spanning approach, απαιτεί πάρα πολλά δεδομένα και η αξιοπιστία της 
τίθεται υπό αμφισβήτηση. Όσο για τις αναλογικές προσεγγίσεις -analogous 
approaches, φαίνεται ότι είναι περισσότερο εφαρμόσιμες και η μεθοδολογία τους 
είναι σχετικά απλή.  

Η μέθοδος των μονοτμηματικών εταιριών –the pure-play technique, 
χρησιμοποιεί μια εταιρία η οποία έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά του 
εκάστοτε επιχειρηματικού τομέα. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους 
επιχειρηματικούς τομείς του Ομίλου ΕΤΕ, και γενικότερα για τον τραπεζικό τομέα, 
καθώς δεν υπάρχει μια τράπεζα η οποία να έχει ένα μόνο τμήμα, για παράδειγμα 
“λιανική τραπεζική”. Επομένως, η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

Η μέθοδος του μαθηματικού προγραμματισμού -the goal programming, και η 
μέθοδος της ολοκληρωμένης πληροφόρησης -the full-information technique, 
αναπτύχθηκαν διότι σε μερικές περιπτώσεις είναι αδύνατο να βρεθεί μια επιχείρηση 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο η οποία λειτουργεί μόνο σε έναν επιχειρηματικό 
τομέα. Οι τεχνικές αυτές βασίζονται από κοινού στην παραδοχή ότι μια εταιρία 
είναι απλώς ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και χρησιμοποιούν δεδομένα από όλες 
τις πολυτμηματικές εταιρίες οι οποίες περιλαμβάνουν δραστηριότητες και στον 
εκάστοτε επιχειρηματικό τομέα. Ο μαθηματικός προγραμματισμός βασίζεται στην 
παραδοχή ότι υπάρχουν περισσότεροι επιχειρηματικοί τομείς από ότι 
πολυτμηματικές εταιρίες και παρόλο που πρόκειται για μια ευέλικτη μέθοδο, τα 
εκτιμηθέντα beta κάθε τμήματος αμφισβητούνται διότι υπάρχουν πολλαπλές λύσεις. 
Αν υπάρχουν περισσότερες εισηγμένες πολυτμηματικές επιχειρήσεις από ότι 
επιχειρηματικά τμήματα τότε η προσέγγιση της ολοκληρωμένης πληροφόρησης 
προσφέρει ποικίλα πλεονεκτήματα όπως μοναδικές λύσεις για τα beta κάθε 
τμήματος.  

Στην περίπτωση του Ομίλου ΕΤΕ, ο οποίος έχει μόνο έξι επιχειρηματικά 
τμήματα και οι εισηγμένες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δραστηριότητες σε αυτούς 
τους τομείς είναι περισσότερες, η καταλληλότερη μέθοδος φαίνεται να είναι η 
μέθοδος της ολοκληρωμένης πληροφόρησης.  
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54Σύμφωνα με την έρευνα των Michael C. Ehrhardt και Yatin N. Bhagwat , το 
πρώτο βήμα είναι ο προσδιορισμός όλων των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, οι οποίες 
έχουν τις ίδιες δραστηριότητες με τα επιχειρηματικά τμήματα του Ομίλου ΕΤΕ, και 
ο υπολογισμός του συστηματικού κινδύνου τους (beta) από τις αποδόσεις των 
μετοχών τους. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι όλες οι εταιρίες, που παρέχουν για 
παράδειγμα καταναλωτικά δάνεια, δεν είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. (Χρηματιστήριο 
Αξιών Αθηνών). Αυτή είναι η περίπτωση των ξένων τραπεζών οι οποίες έχουν 
υποκαταστήματα στην Ελλάδα αλλά η έδρα τους είναι στο εξωτερικό και κάποιες 
φορές κατέχουν μεγάλο μερίδιο αγοράς. Εντούτοις, ακόμη και για τις εισηγμένες 
επιχειρήσεις που παρέχουν για παράδειγμα ασφαλιστικά ή επενδυτικά προϊόντα, δεν 
υπάρχει πάντα μια επαρκής ομοιότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κάθε 
επιχειρηματικής μονάδας.  Τέλος, για τις εισηγμένες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν 
όμοια επιχειρηματικά τμήματα με τον Όμιλο ΕΤΕ, δεν υπάρχουν δεδομένα ανά 
επιχειρηματικό τομέα πριν από το 2004.  

Επιπλέον, στην προσέγγιση της ολοκληρωμένης πληροφόρησης γίνονται δύο 
σημαντικές υποθέσεις. Η πρώτη είναι ότι κάθε επιχειρηματικός τομέας έχει τον ίδιο 
συστηματικό κίνδυνο (beta) ανεξάρτητα από το σε ποιά εταιρία ανήκει και η 
δεύτερη είναι ότι υπαρχει ένα μοναδικό άριστο επίπεδο χρέους για κάθε 
επιχειρηματική μονάδα και όλες οι επιχειρήσεις λειτουργούν στο επίπεδο. 

Παρόλο που η τεχνική αυτή είναι περισσότερο ακριβής από την προσέγγιση 
των μονοτμηματικών εταιριών, παρουσιάζει αντικρουόμενα αποτελέσματα λόγω 
των προβλημάτων της συλλογής δεδομένων, που αναφέρθηκαν παραπάνω, και των 
πολλαπλών υποθέσεων και παραδοχών. Επομένως, αποφασίσαμε να 
χρησιμοποιήσουμε μόνο την βασική υπόθεση του μαθηματικού προγραμματισμού 
και της ολοκληρωμένης πληροφόρησης, ότι μια επιχείρηση είναι απλά ένα 
χαρτοφυλάκιο επενδύσεων. Αυτό σημαίνει ότι το beta της εταιρίας είναι ο 
σταθμικός μέσος όρος των beta όλων των επιχειρηματικών τμημάτων55. Πιο 
συγκεκριμένα: 

BETA  =      (3) ∑
=

6

1j
jWjβNBG

 
όπου BETAΕΤΕ είναι το συνολικό beta του Ομίλου ΕΤΕ, βj είναι ο συστηματικός 
κίνδυνος κάθε επιχειρηματικού τμήματος τον οποίο πρέπει να υπολογίσουμε και wj 
είναι το ποσοστό της αγοραίας αξίας κάθε επιχειρηματικού τμήματος διαιρούμενο 
με την συνολική αγοραία αξία του Ομίλου ΕΤΕ. Για τον υπολογισμό του εταιρικού 
beta χρησιμοποιήσαμε την παρακάτω εξίσωση: 

 

    BETA
)var(

),cov(

m

mNBG

r
rr

 =        (4) NBG

                                                 
54 βλ. υποσημ. 23 
55 Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίζεται στην εργασία των Robert Harris, Thomas O'Brien, και 
Doug Wakeman, "Divisional Cost-of-Capital Estimation for Multi-Industry Firms," Financial Management, 
Summer 1989, pp. 74-84 
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όπου cov(rNBG,rm) είναι η συνδιακύμανση των ημερήσιων αποδόσεων της μετοχής 
της ΕΤΕ με τις ημερήσιες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη Χρηματιστηρίου Αξιών 
Αθηνών (Athex Composite Share Price Index-ACSPI) και var(rm) είναι η 
διακύμανση των ημερήσιων αποδόσεων του ACSPI. Για να προσδιορίσουμε τις 
ημερήσιες αποδόσεις, χρησιμοποιήσαμε τις ημερήσιες τιμές της μετοχής της ΕΤΕ 
και του ACSPI από 03/01/2005 έως 30/12/200556, διότι το 2005 είναι η χρονιά 
μετάβασης στα Δ.Λ.Π. και είναι η περίοδος στην οποία επικεντρώνεται η ανάλυσή 
μας. Εφαρμόζοντας την εξίσωση (4) βρήκαμε ότι το εταιρικό beta  είναι 1,3565.  

Με δεδομένο το ότι η αγοραία αξία ενός επιχειρηματικού τμήματος δεν είναι 
παρατηρήσιμη στην αγορά, χρησιμοποιήσαμε το ποσοστό των εσόδων κάθε 
τμήματος προς τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ΕΤΕ. Τα έσοδα του Ομίλου ΕΤΕ και 
των έξι επιχειρηματικών μονάδων του παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα Δ.8: 

 

Πίνακας Δ.8 Ποσοστό εσόδων κάθε επιχειρηματικού τμήματος 

% ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ/ΤΟΜΕΙΣ  

ΕΣΟΔΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ   ΕΣΟΔΑ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΕ 

€ 
1.383.947a) Λιανική Τραπεζική  55,54% 

b) Επιχειρηματική 
&Επενδυτική Τραπεζική € 251.847 10,11% 

c) Global Markets 
&Διαχείριση Περιουσίας € 427.157 17,14% 

d) Ασφαλιστικές 
Δραστηριότητες € 180.306 7,24% 

e) Διεθνείς Δραστηριότητες € 276.123 11,08% 

f) Λοιπές Δραστηριότητες -€ 27.534 -1,10% 

€ 
2.491.846Όμιλος ΕΤΕ  100,00% 

 
Επομένως, BETA  = 55,54%β  + 10,11% β  + 17,14% β  + 7,24% β  +11,08% βΕΤΕ a b c d e -
1,10%βf = 1,3565 

Στον Πίνακα Δ.9 παρουσιάζονται τα beta κάθε επιχειρηματικού τμήματος: 

 

 

 

 

 
                                                 
56 www.naftemporiki.gr 
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Πίνακας Δ.9 BETA i

 

ΤΟΜΕΙΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ BETA i

0,7534a) Λιανική Τραπεζική  

b) Επιχειρηματική 
&Επενδυτική Τραπεζική 0,1371 

c) Global Markets 
&Διαχείριση Περιουσίας 0,2325 

d) Ασφαλιστικές 
Δραστηριότητες 0,0982 

e) Διεθνείς Δραστηριότητες 0,1503 

f) Λοιπές Δραστηριότητες -0,0150 

1,3565Όμιλος ΕΤΕ  
 
Οι τιμές του beta που είναι χαμηλότερες από 1 δηλώνουν ότι όταν η απόδοση 

της αγοράς αυξάνει κατά 1% η απόδοση του επιχειρηματικού τμήματος αυξάνει 
λιγότερο από 1%. Επιπλέον, ένα αρνητικό beta δηλώνει ότι όταν η απόδοση της 
αγοράς αυξάνει η απόδοση του επιχειρηματικού τμήματος μειώνεται. Το συνολικό 
beta του Ομίλου ΕΤΕ είναι μεγαλύτερο από 1 το οποίο δηλώνει ότι όταν η απόδοση 
της αγοράς αυξάνει κατά 1% η απόδοση του Ομίλου ΕΤΕ αυξάνει κατά 1,3565%.  

Αφού έχουμε υπολογίσει τον συστηματικό κίνδυνο (beta) κάθε τμήματος θα 
μπορούσαμε να προσδιορίσουμε το κόστος των ιδίων κεφαλαίων ή διαφορετικά την 
αναμενόμενη απόδοση των μετόχων κάθε τμήματος χρησιμοποιώντας το CAPM. Ως 
απόδοση της αγοράς χρησιμοποιήσαμε την μέση απόδοση του ACSPI από 
03/01/2005 έως 30/12/2005, που είναι 11,31% και ως απόδοση μηδενικού κινδύνου 
χρησιμοποιήσαμε το μέσο επιτόκιο των δωδεκάμηνων ΕΓΕΔ για το έτος 2005, τα 
οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα Δ.10.  

 
57  (για 12μηνη περίοδο)Πίνακας Δ.10 Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου  

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟ  

2,28%18/10/2005  

2,06%26/07/2005  

2,15%05/04/2005  

2.19%04/01/2005  

2.17%AVERAGE  

 
Επομένως, το κόστος ιδίων κεφαλαίων κάθε επιχειρηματικής μονάδας 

υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την παρακάτω απλή γραμμική σχέση:   
                                                 
57 www.mof-glk.gr 
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R   =  2.17 %  +  βi i  9.14 %      (5) 

 
είναι η απαιτούμενη απόδοση των μετόχων κάθε τμήματος,  βόπου Ri i  είναι ο 

συστηματικός κίνδυνος κάθετμήματος και 9,14% είναι το ασφάλιστρο κινδύνου 
(11,31% - 2,17%). Το κόστος ιδίων κεφαλαίων κάθε τμήματος παρουσιάζεται 
παρακάτω στον Πίνακα Δ.11: 

Πίνακας Δ.11 Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων 
 

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

9.06%a) Λιανική Τραπεζική  

b) Επιχειρηματική 
&Επενδυτική Τραπεζική 3.42% 

c) Global Markets &Διαχείριση 
Περιουσίας 4.30% 

d) Ασφαλιστικές 
Δραστηριότητες 3.07% 

3.54%e) Διεθνείς Δραστηριότητες  

2.03%f) Λοιπές Δραστηριότητες  

14.57%Όμιλος ΕΤΕ  

 
Το κόστος των ιδίων κεφαλαίων είναι μεγαλύτερο για το πρώτο 

επιχειρηματικό τμήμα, την λιανική τραπεζική, και μικρότερο για το έκτο τμήμα, τις 
λοιπές δραστηριότητες. Στο σημείο αυτό, όπου έχουμε υπολογίσει το κόστος των 
ιδίων κεφαλαίων κάθε τμήματος μπορούμε να προσδιορίσουμε το WACC για κάθε 
τμήμα. Υποθέτουμε ότι το κόστος δανεισμού είναι το ίδιο για όλα τα τμήματα του 
Ομίλου ΕΤΕ και είναι  2,33%, το οποίο είναι το μέσο EURIBOR για μια ετήσια 
περίοδο από 03/01/2005-30/12/200558. Το Euribor (Euro Interbank Offered Rate) 
είναι ένα ημερήσιο επιτόκιο αναφοράς βασιζόμενο στα επιτόκια που οι τράπεζες 
δανείζουν κεφάλαια σε άλλες τράπεζες στην διατραπεζική αγορά. Επιπλέον, ο 
εταιρικός φορολογικός συντελεστής στην Ελλάδα είναι 32% και τα ποσοστά των 
ιδίων και ξένων κεφαλαίων στην κεφαλαιακή δομή του Ομίλου ΕΤΕ, w  και we d 
αντίστοιχα, παρουσιάζονται στον Πίνακα Δ.12. 

 και το WΠροσδιορίσαμε το We d  χρησιμοποιώντας την ακόλουθη λογιστική 
εξίσωση:  

Περιουσιακά Στοιχεία - Υποχρεώσεις = Καθαρή Θέση     (6) 
Η εξίσωση αυτή ισχύει για ολόκληρο τον Όμιλο ΕΤΕ και υποθέσαμε ότι 

ισχύει και για κάθε επιμέρους επιχειρηματικό τμήμα. 
 
 
 
 

                                                 
58www.naftemporiki.gr 
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Πίνακας Δ.12 Κεφαλαιακή Δομή του Ομίλου ΕΤΕ 

Επιχειρηματική Global Markets Λιανική Διεθνείς Λοιπές &Επενδυτική ΤΟΜΕΙΣ Ασφαλιστικές &Διαχείριση 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Τραπεζική Τραπεζική Περιουσίας Δραστηριότητες Όμιλος Δραστηρ. Δραστηρ. 

(1)ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 19.172.829 9.970.533 19.241.066 2.062.391 7.039.749 2.939.992 60.426.560 

(2)ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 37.973.657 634.115 6.958.987 1.611.671 6.381.251 2.550.471 56.110.152 

(3)ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 
(1)-(2) -18.800.828 9.336.418 12.282.079 450.720 658.498 389.521 4.316.408 

-98,06%We  93,64% 63,83% 21,85% 9,35% 13,25% 7,14% 

198,06%Wd  6,36% 36,17% 78,15% 90,65% 86,75% 92,86% 

 
Φαίνεται ότι η λιανική τραπεζική δεν χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια και 

επιπλέον οι υποχρεώσεις που κατανέμονται σε αυτό το τμήμα είναι διπλάσιες σε 
μέγεθος από ότι τα περιουσιακά στοιχεία. Τα ίδια κεφάλαια χρηματοδοτούν κυρίως 
το δεύτερο επιχειρηματικό τμήμα, την επιχειρηματική και επενδυτική τραπεζική. 
Όσο αφορά τον ξένο δανεισμό, χρηματοδοτεί κυρίως το πρώτο τμήμα και λιγότερο 
το δεύτερο. Εξετάζοντας προσεκτικότερα τον Όμιλο ΕΤΕ θα λέγαμε ότι η καθαρή 
θέση είναι μικρότερη από 10% και ο ξένος δανεισμός χρηματοδοτεί όλες σχεδόν τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου. Το γεγονός αυτό φαίνεται λογικό διότι 
οι τράπεζες χρησιμοποιούν κυρίως τις καταθέσεις των πελατών τους για να 
συγκεντρώσουν κεφάλαια. Το συμπέρασμα αυτό θέτει υπό αμφισβήτηση την 
υπόθεση που κάναμε ότι  το επιτόκιο του δανεισμού είναι 2,17% (EURIBOR). Ίσως 
πρέπει να βρούμε ένα μέσο σταθμικό επιτόκιο για τους αποταμιευτικούς και τους 
προθεσμιακούς λογασριασμούς. Βασιζόμενοι στην εξίσωση (1) του WACC και στα 
δεδομένα απο τον Πίνακα Δ.12, παρουσιάζουμε το WACC κάθε τμήματος στον 
Πίνακα Δ.13: 

 

Πίνακας Δ.13 WACC 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΤΟΜΕΙΣ ΙΔΙΩΝ WACC 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ We Wd (Rd=2.17%) 

9.06%a) Λιανική Τραπεζική  -98.06% 198.06% -5.746% 

b) Επιχειρηματική 
&Επενδυτική Τραπεζική 3.42% 93.64% 6.36% 3.303% 

c) Global Markets 
&Διαχείριση Περιουσίας 4.30% 63.83% 36.17% 3.318% 

d) Ασφαλιστικές 
Δραστηριότητες 3.07% 21.85% 78.15% 1.909% 

3.54%e) Διεθνείς Δραστηριότητες  9.35% 90.65% 1.767% 

2.03%f) Λοιπές Δραστηριότητες  13.25% 86.75% 1.643% 

14.57%Όμιλος ΕΤΕ  7.14% 92.86% 2.512% 
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Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το WACC της λιανικής τραπεζικής είναι 
αρνητικό λόγω του ότι το we είναι σχεδόν -100%. Το μεγαλύτερο WACC έχει το 
τρίτο τμήμα, global markets και διαχείριση περιουσίας, το οποίο σημαίνει ότι είναι 
το πιο “ακριβό”. Όσο για το συνολικό WACC, είναι αρκετά κοντα στην τιμή του 
EURIBOR λόγω του ότι το wd για ολόκληρο τον Όμιλο ΕΤΕ είναι σχεδόν 100%. 
Γενικά, δεδομένου ότι οι τράπεζες δεν χρησιμοποιούν σχεδόν καθόλου ίδια 
κεφάλαια αλλά περισσότερο ξένο δανεισμό το συνολικό WACC θα βρίσκεται κοντά 
στα επιτόκια καταθέσεων τα οποία η ΕΤΕ καθορίζει μόνη της ανάλογα με τις 
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Στην παρούσα εργασία περιγράψαμε και εξετάσαμε ορισμένα θέματα που 

σχετίζονται με την υιοθέτηση της πολυτμηματικής τα οποία εφαρμόσαμε στο 
ελληνικό τραπεζικό σύστημα.  

Στο πρώτο κεφάλαιο έγινε μια επισκόπηση της μετάβασης από την 
λειτουργική στην πολυτμηματική δομή και εξετάστηκαν παράλληλα θέματα, όπως η 
αποκέντρωση, η λογιστική ευθυνών, τα κέντρα ευθύνης, η εσωτερική τιμολόγηση, 
τα κίνητρα  και τα σχέδια αμοιβών των μάνατζερ των επιμέρους επιχειρηματικών 
μονάδων καθώς και άλλες οργανωσιακές δομές οι οποίες επικρατούσαν παλιότερα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο αφορά την μέτρηση του κόστους κεφαλαίου 
για ένα αυτόνομο τμήμα μιας πολυτμηματικής επιχείρησης έγινε μια επισκόπηση 
όλων των μεθόδων που αναφέρονται στην βιβλιογραφία. Αρχικά, περιγράψαμε τις 
εμπειρικές προσεγγίσεις και συγκεκριμένα την προσέγγιση της εταιρίας συμβούλων 
Boston Consulting Group και την προσέγγιση της εταιρίας Fuqua Industries, Inc. 
Έπειτα, περιγράψαμε τις επιστημονικές μεθόδους που έχουν προταθεί οι οποίες 
χωρίζονται σε τρεις σχολές σκέψης που είναι η αναλυτική ή λογιστική προσέγγιση 
(the analytical or accounting-based approach), η αναλογική προσέγγιση (the 
analogous approach) και τέλος η  «συνδετική» προσέγγιση (the spanning approach). 
Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της αναλογικής προσέγγισης εξετάσαμε την μέθοδο 
των “pure-play” ή των µονοτµηµατικών εταιριών, την μέθοδο του μαθηματικού 
προγραμματισμού (goal programming) και την μέθοδο της ολοκληρωμένης 
πληροφόρησης (full-information approach). Επίσης, εξετάσαμε και την περίπτωση 
του απευθείας υπολογισμού του κόστους κεφαλαίου για ένα επιχειρηματικό τμήμα 
και τέλος έγινε μια μικρή αναφορά στην άποψη ορισμένων ακαδημαϊκών οι οποίοι 
ισχυρίζονται ότι η έμφαση πρέπει να δίνεται στην ακριβή πρόβλεψη των 
μελλοντικών ταμειακών ροών κάθε τμήματος και όχι στον προσδιορισμό του 
κόστους κεφαλαίου. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται στην μέτρηση της αποδοτικότητας 
ενός αυτόνομου τμήματος μιας πολυτμηματικής επιχείρησης, κάναμε μια διάκριση 
των κέντρων ευθύνης που μπορεί να έχει μια επιχείρηση. Ανάλογα με το είδος του 
κέντρου ευθύνης χρησιμοποιούνται και διαφορετικοί τρόποι μέτρησης της 
αποδοτικότητάς τους. Μια αρκετά διαδεδομένη μέθοδος αξιολόγησης η οποία 
χρησιμοποιείται είναι αυτή του ευλύγιστου προϋπολογισμού (flexible budget). 
Επίσης, στα πλαίσια του κέντρου επενδύσεων είδαμε μια καινούρια έννοια, αυτή 
της επενδυτικής βάσης, την οποία μπορεί να σχετίσαμε με το κέρδος με δύο 
τρόπους και το αποτέλεσμα ήταν ο δείκτης  απόδοσης επί του επενδυθέντος 
κεφαλαίου ή αλλιώς ROI και το υπολειμματικό εισόδημα (RI). 

Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάσαμε την εφαρμογή της πολυτμηματικής δομής και 
των στρατηγικών επιχειρηματικών μονάδων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Για τον 
σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 
Α.Ε. (ΕΤΕ Α.Ε.) η οποία είναι η παλαιότερη και μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα. 
Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας κυρίως στην μέτρηση της επίδοσης και στην 
μέτρηση του κόστους κεφαλαίου κάθε τμήματος, χρησιμοποιήσαμε τους δείκτες 
WACC και ROI, οι οποίοι είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία στην αξιολόγηση 
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μιας επιχείρησης, και η βάση για τις περισσότερες στρατηγικές και μεθόδους 
αξιολόγησης της απόδοσης. Η ανάλυση γίνεται για την διαχειριστική χρήση του 
2005 που είναι η χρονιά  μετάβασης από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο στα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι επιχειρηματικοί τομείς τους οποίους αναγνωρίζει ο 
Όμιλος ΕΤΕ είναι οι εξής: λιανική τραπεζική, επιχειρηματική και επενδυτική 
τραπεζική, global markets και διαχείριση περιουσίας, ασφάλειες, διεθνείς 
δραστηριότητες και λοιπές δραστηριότητες. Επιπλέον, ο Όμιλος ΕΤΕ είναι 
διαφοροποιημένος και οργανωμένος σε παγκόσμια βάση σε διάφορες γεωγραφικές 
περιοχές. 

Όλοι οι οργανισμοί,  ανεξάρτητα από την φύση τους, το μέγεθός τους ή την 
εσωτερική λειτουργική δομή τους, ενδιαφέρονται για την μέτρηση της απόδοσής 
τους. Η ανάλυσή μας βασίζεται στον υπολογισμό του δείκτη ROI για κάθε 
επιχειρηματικό τμήμα του Ομίλου ΕΤΕ και περιλαμβάνει σύγκριση των 
λειτουργικών αποτελεσμάτων κάθε τμήματος και κάθε γεωγραφικής περιοχής 
διαχρονικά για τον Όμιλο ΕΤΕ, καθώς και με τα συγκρίσιμα τμήματα του Ομίλου 
της Alpha Bank. Τα κυριότερα αποτελέσματα ήταν τα εξής: 

Η λιανική τραπεζική έχει τον υψηλότερο δείκτη ROI λόγω των υψηλών 
κερδών της πριν από τους φόρους. Οι ασφαλιστικές δραστηριότητες έχουν 
υψηλότερο δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού, το οποίο σημαίνει ότι 
ένα υψηλότερο ποσοστό πωλήσεων δημιουργείται σε σχέση με το επενδυθέν 
κεφάλαιο. Από την άλλη πλευρά, το τμήμα Global Markets και διαχείριση 
περιουσίας έχει το υψηλότερο περιθώριο κέρδους, το οποίο αντικατοπτρίζει το 
ποσοστό κέρδους για κάθε €1 πωλήσεων. 

Όσο αφορά τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα ανά γεωγραφική περιοχή, 
είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η ΝΑ Ευρώπη έχει τους υψηλότερους δείκτες, 
ακόμη και από την Ελλάδα. Εντούτοις, στην Ελλάδα το περιθώριο κέρδους είναι το 
υψηλότερο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 
είναι η υψηλότερη. Επιπλέον, ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι το ότι στην Αφρική, 
το περιθώριο κέρδους είναι αρνητικό και για τα δύο εξεταζόμενα έτη. Αυτό 
οφείλεται στις υπερβολικά υψηλές άμεσες δαπάνες. 

Δυστυχώς, δεν μπορεί να επιτευχθεί μια ακριβή σύγκριση με τον Όμιλο 
Alpha Bank, διότι είναι οργανωμένος σε ελαφρώς διαφορετικές επιχειρηματικές 
μονάδες. Πάντως, από τα δεδομένα των συγκρίσιμων επιχειρηματικών μονάδων, 
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στη λιανική τραπεζική, στην Ελλάδα και την ΝΑ 
Ευρώπη, ο Όμιλος ΕΤΕ χρησιμοποιεί περισσότερο αποτελεσματικά τα περιουσιακά 
του στοιχεία. Γενικά, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι και οι δύο χρηματοπιστωτικοί 
όμιλοι έχουν συγκρίσιμα μεγέθη, με μικρές διαφορές, στις οποίες ο Όμιλος ΕΤΕ 
υπερέχει.  

Όσον αφορά τον υπολογισμό του κόστους κεφαλαίου του Ομίλου ΕΤΕ, 
χρησιμοποιήσαμε την μέθοδο των Modigliani και Miller, το WACC. Για τον 
υπολογισμό του κόστους των ιδίων κεφαλαίων κάθε τμήματος χρησιμοποιήσαμε το 
CAPM. Ακόμη, χρησιμοποιήσαμε την βασική παραδοχή του μαθηματικού 
προγραμματισμού και της ολοκληρωμένης πληροφόρησης, ότι μια επιχείρηση είναι 
απλά ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων. Επομένως, για να προσδιορίσουμε τον 
συστηματικό κιδυνο ή αλλιώς beta κάθε τμήματος, υποθέσαμε ότι το beta του 
Ομίλου ΕΤΕ είναι ο σταθμικός μέσος όρος των beta όλων των επιχειρηματικών 
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τμημάτων. Το beta του Ομίλου ΕΤΕ είναι 1,3565, που σημαίνει ότι όταν η απόδοση 
της αγοράς αυξάνει κατά 1% η απόδοση του Ομίλου ΕΤΕ αυξάνει κατά 1,3565%. 
Μετά από τον προσδιορισμό των beta για κάθε τμήμα χρησιμοποιήσαμε το CAPM 
για να υπολογίσουμε το κόστος των ιδίων κεφαλαίων. Το κόστος των ιδίων 
κεφαλαίων είναι υψηλότερο για την λιανική τραπεζική, και χαμηλότερο για τις 
λοιπές δραστηριότητες. Στο σημείο αυτό, υπολογίσαμε το WACC κάθε τμήματος 
του Ομίλου ΕΤΕ. 

Σχετικά με την κεφαλαιακή δομή, τα ίδια κεφάλαια είναι λιγότερα από 10% 
και τα ξένα κεφάλαια χρηματοδοτούν σχεδόν όλες τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες του Ομίλου ΕΤΕ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το WACC της 
λιανικής τραπεζικής είναι αρνητικό, καθώς δεν χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια 
και οι υποχρεώσεις που κατανέμονται σε αυτό το τμήμα είναι διπλάσιες σε μέγεθος 
από ότι τα περιουσιακά στοιχεία. 

Τα ίδια κεφάλαια χρηματοδοτούν κυρίως την επιχειρηματική και επενδυτική 
τραπεζική. Επιπλέον, το μεγαλύτερο WACC έχει το τμήμα, global markets και 
διαχείριση περιουσίας, το οποίο σημαίνει ότι είναι το πιο “ακριβό”. Όσο για το 
συνολικό WACC, είναι αρκετά κοντα στην τιμή του EURIBOR λόγω του ότι το wd 
για ολόκληρο τον Όμιλο ΕΤΕ είναι σχεδόν 100%. Γενικά, δεδομένου ότι οι 
τράπεζες δεν χρησιμοποιούν σχεδόν καθόλου ίδια κεφάλαια αλλά περισσότερο ξένο 
δανεισμό το συνολικό WACC θα βρίσκεται κοντά στα επιτόκια καταθέσεων τα 
οποία η ΕΤΕ καθορίζει μόνη της ανάλογα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας και η Τράπεζα της Ελλάδος. 

Στο τέλος της ανάλυσής μας, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι μέθοδοι που 
χρησιμοποιήσαμε στην μέτρηση της αποδοτικότητας και του κόστους κεφαλαίου 
είναι σχετικά απλοί, αλλά είναι οι περισσότερο κατάλληλοι, αφού ο ROI και το 
WACC χρησιμοποιούνται από εξωτερικούς αναλυτές στην εκτίμηση της 
χρηματοοικονομικής επίδοσης και του κόστους μιας επιχείρησης, αντίστοιχα. 

Επιπλέον, ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να περιγράψει περιεκτικά 
τις μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση της απόδοσης και του 
κόστους κεφαλαίου για ένα μεμονωμένο τμήμα μιας επιχειρηματικής μονάδας και 
να τις εφαρμόσει στον Όμιλο ΕΤΕ. Προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε τις 
περισσότερο διαδεδομένες και εφαρμόσιμες στον Όμιλο ΕΤΕ. Δυστυχώς, κατά την 
εφαρμογή τους, διάφορα προβλήματα προέκυψαν, τα οποία θέτουν υπό 
αμφισβήτηση τη ακρίβεια και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.  

Ειδικότερα, για την εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου των τμημάτων του 
Ομίλου ΕΤΕ,  σύμφωνα με τις μεθόδους που αναφέραμε στο δεύτερο κεφάλαιο, θα 
ήταν απαραίτητη μια εξαιρετικά εκτεταμένη συλλογή δεδομένων όλων των εταιριών 
στην Ελλάδα που αναπτύσσουν τις ίδιες δραστηριότητες με τον Όμιλο ΕΤΕ. Ακόμη 
περισσότερο, η εφαρμογή των μεθόδων αυτών απαιτεί να κάνουμε πολυάριθμες 
υποθέσεις, όπως έχουμε σημειώσει ήδη, οδηγώντας σε αντικρουόμενα 
αποτελέσματα σε πολλές περιπτώσεις. 

Λόγω των παραπάνω προβλημάτων, πιστεύουμε ότι απαιτείται αρκετή 
έρευνα στην αξιολόγηση της απόδοσης και του κόστους των στρατηγικών 
επιχειρησιακών μονάδων. Όπως είδαμε, η σύγκριση των τμηματοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων είναι πολύ σημαντική, επειδή μπορεί να αποκαλύψει τις 
δυνάμεις και τις αδυναμίες κάθε επιχείρησης καθώς επίσης και των συγκεκριμένων 
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επιχειρηματικών τομέων της, στους οποίους περισσότερη να δώσει ιδιαίτερη 
προσοχή. Για αυτόν τον λόγο, προτείνουμε να δημιουργηθεί μια εκτεταμένη βάση 
δεδομένων για τις επιχειρησιακές μονάδες των ελληνικών εταιριών. Κατ' αυτό τον 
τρόπο, ο διευθυντής κάθε επιχειρηματικής μονάδας θα παρακινείται να επιτύχει 
τους στόχους του τμήματός τους, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα τους στόχους 
ολόκληρης της εταιρίας το οποίο τελικά είναι το ζητούμενο. 
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