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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιαστούν οι τρόποι με τους οποίους
οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις σήμερα καταφέρνουν μέσα από ένα
αποτελεσματικό τρόπο διαχείρισης των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους να
παραμένουν ανταγωνιστικές και να ελαττώνουν αν όχι να μηδενίζουν τους
κινδύνους χρηματοοικονομικής φύσεως που εμφανίζονται στους διαφορετικούς
χώρους που δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές τους εταιρείες.
Στο πρώτο κεφάλαιο ορίζουμε το κεφάλαιο κίνησης, την σπουδαιότητά
διαχείρισής του, τους περιορισμούς που αντιμετωπίζει μία πολυεθνική εταιρεία και
τους

διάφορούς

τρόπους

που

χρησιμοποιεί

προκειμένου

να

μεταφέρει

αποτελεσματικά και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος τα αποκτώμενα κεφάλαια
από τις διάφορές χώρες που δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές της σε ένα κεντρικό
χώρο συγκέντρωσής τους.
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μία εκτενής αναφορά στους τρόπους με τους
οποίους κατά κανόνα οι πολυεθνικές εταιρείες σήμερα διαχειρίζονται τα μετρητά
και τα ισοδύναμα αυτών που έχουν στην κατοχή τους.
Το κεφάλαιο τρία αναφέρεται στις πρακτικές διαχείρισης των λογαριασμών
εισπρακτέων

σε

όλες

τις

χώρες

ή

ευρύτερες

περιφέρειες

όπου

και

δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές τους.
Η διαχείρισή των αποθεμάτων και οι γενικοί κανόνες που την διέπουν είναι το
αντικείμενο με το οποίο ασχολείται το τέταρτο κεφάλαιο. Επίσης γίνεται και
αναφορά στην διαχείρισή αυτών κάτω από πληθωριστικές πιέσεις και συνθήκες
υποτίμησης των τοπικών νομισμάτων έναντι του κύριου νομίσματος με το οποίο
λειτουργεί μία πολυεθνική εταιρεία.
Σο κεφάλαιο πέντε γίνεται μία παρουσίαση της J&P Morgan,όσον αφορά την
αντίληψη που κυριαρχεί σήμερα μέσα στις πολυεθνικές εταιρείες για τους τρόπους
σωστής και αποτελεσματικής διαχείρισής των μετρητών και γενικότερα των
λειτουργιών Treasury.
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Στο κεφάλαιο έξη παραθέτουμέ τους παράγοντες που πιστεύεται ότι θα
συμβάλλουν στην περαιτέρω εξέλιξη των πρακτικών διαχείρισής των μετρητών και
κατ’ επέκτασιν στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του κεφαλαίου κίνησης των
επιχειρήσεων.
Το κεφάλαιο επτά αφορά μία αναλυτική παρουσίαση της αναδιοργάνωσης των
πρακτικών διαχείρισής των μετρητών που πραγματοποίησε η αγγλοολλανδική
πολυεθνική εταιρεία ενέργειας Royal Dutch & Shell Company,στα πλαίσια του
στρατηγικού της σχεδιασμού για αναδιοργάνωση των λειτουργιών της και των
στόχων της σε όλα τα επίπεδα δραστηριοτήτων της παγκοσμίως την τελευταία
πενταετία. Ειδικότερα εμείς πραγματευόμαστε την αναδιοργάνωση που επιχείρησε
στην διοίκηση του κεφαλαίου κίνησης της ,τις πρακτικές που ακολούθησέ αλλά και
τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτήν την στρατηγική απόφασή. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζει το 7.10 όπου και αναφέρεται σε μία πρακτική διαχείρισης
των εισπρακτέων λογαριασμών που ακολουθεί η θυγατρική της Σελλ στην Ελλάδα,
Σελλ Ελλάς ΑΕ και η οποία αποτελεί τυποποιημένη πρακτική που ακολουθεί
σήμερα η Σελλ σε όλες σχεδόν τις χώρες που δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές
της.
Τέλος στο κεφάλαιο οχτώ γίνεται ανάλυση των κύριών αριθμοδεικτών της
εταιρεία σε παγκόσμια μεγέθη καθώς και σύγκρισή όπου αυτό κατέστη δυνατό με
τις δύο κύριές ανταγωνίστριές εταιρείες ενέργειάς την Βρετανική BP (British
Petroleum) την Αμερικανική Exxon-Mobil.Ιδιαίτερη

βαρύτητα δίνεται στην

ανάλυση του κύκλου μετατροπής μετρητών και την σύνδεσή του με τις στρατηγικές
αποφάσεις τις εταιρείας, και στον δείκτη βραχυπρόθεσμής ρευστότητας του Fraser.

S

1.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

1.1 Ορισμοί, Συστατικά Στοιγεία.

Η διοίκηση του κεφαλαίου κίνησης είναι η διαχείριση του κυκλοφορούντος
ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμών υποχρεώσεων μίας εταιρείας. Η διαφορά
μεταξύ των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και των βραχυπρόθεσμών
υποχρεώσεων καλείται καθαρό κεφάλαιο κίνησης. Ο όρος καθαρό κεφάλαιο
κίνησης αποτελεί το αντικείμενο

μελέτης στο πλαίσιο του

βραχυχρόνιου

χρηματοοικονομικού σχεδιασμού ή της βραχυπρόθεσμης χρηματοοικονομικής.
Όπου βραχυπρόθεσμη χρηματοοικονομική εννοούμε τις ταμειακές εισροές και
εκροές που πραγματοποιούνται εντός της διαχειριστικής χρήσης ή σε μικρότερο
χρονικό διάστημα. Ένα παράδειγμά βραχυχρόνιας χρηματοοικονομικής απόφασης
είναι η παραγγελία από μέρους της επιχείρησης πρώτων υλών, η απόκτησή τους με
την καταβολή μετρητών και η μετά την επεξεργασία τους πώληση του έτοιμού
προϊόντος τοις μετρητοίς

μέσα στην διαχειριστική χρήση.

(Λαζαρίδης I.-

Παπαδόπουλος Δ.,2001).
Ο όρος κεφάλαιο κίνησης ερμηνεύεται στην βιβλιογραφία με διαφορετικούς
τρόπους. Οι ερμηνείες του όρου μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο βασικές
κατηγορίες(Σύμφωνα με τους Δαζαρίδη-Παπαδόπουλο,2001).
Πρώτον η ερμηνεία με βάσει την ρευστότητα.Έτσι λοιπόν με βάσει αυτήν την
ερμηνεία συναντάμε τους εξής ορισμούς.
Κεφάλαιο Κινήσεως: Γενικός όρος που συνήθως ερμηνεύεται ως μετρητά,
απαιτήσεις, αποθέματα.

Μικτό Κεφάλαιο Κίνησης: Ο όρος αυτός ερμηνεύεται ως το σύνολο των
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων.
Καθαρό Κεφάλαιο Κινήσεως: Πρόκειται ουσιαστικά για την διαφορά μεταξύ
του συνόλου των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων μείον το σύνολο των
βραχυπρόθεσμών υποχρεώσεων.
Δεύτερον, η ερμηνεία του όρου κεφαλαίου κινήσεως που δίνει έμφαση στην
δημιουργία εισοδήματος - κέρδους. Με βάσει αυτήν την ερμηνεία το κεφάλαιο
κίνησης ορίζεται ως τα κεφάλαια που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια μίας
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διαχειριστικής χρήσεως για να δημιουργήσουν(ίηάυοε) ένα εισόδημα-κέρδος της
μορφής που είναι συνεπές με το κύριο αντικείμενο της δραστηριότητας (Richard G.
Elder, 2001)

1.2 Κεφάλαιο Κίνησης και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις

Η αποτελεσματική κατανομή των κεφαλαίων μεταξύ διάφορων στοιχείων του
κυκλοφορούντος ενεργητικού και η απόκτηση κεφαλαίων βραχυχρόνιας μορφής με
ευνοϊκούς όρους είναι κοινή πρακτική και στις πολυεθνικές εταιρείες και στις
εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε εθνικό-τοπικό επίπεδο. Παρόλα αυτά οι δύο
αυτοί τύποι εταιρειών είναι τελείως διαφορετικοί διότι δραστηριοποιούνται σε
εντελώς διαφορετικά περιβάλλοντα. Οι διαφορές που έχουν μεταξύ τους αυτοί οι
δύο

τύποι

επιχειρήσεων

διακυμάνσεών,

στο

πιθανό

οφείλονται
έλεγχο

στην

του

επίδραση

ξένου

των

νομισματικών

συναλλάγματος

και

στους

φορολογικούς περιορισμός οι οποίοι επηρεάζουν τις αποφάσεις που σχετίζονται με
το κεφάλαιο κίνησης.

1.3 Η Σπουδαιότατα διαχείρισης του Κεφαλαίου Κίνησης.

Ο βασικός σκοπός της διαχείρισής του κυκλοφορούντος ενεργητικού είναι ο
καθορισμός

του

άριστού

ποσού

επένδυσης

σε

διάφορά

στοιχεία

του

κυκλοφορούντος ενεργητικού. Ως άριστό ποσό θεωρείται το ποσό που μεγιστοποιεί
την κερδοφορία της επιχείρησης.
Η σωστή παρακολούθηση και διαχείριση του κυκλοφορούντος ενεργητικού
είναι πολύ σημαντική γιατί αποτελεί ένα μεγάλο μέρος τις απασχόλησης της
χρηματοοικονομικής διεύθυνσης της επιχείρησης λόγω του γεγονότος ότι αποτελεί
ένα μεγάλο μέρος του συνολικού ενεργητικού(ιδίως στις εμπορικές επιχειρήσεις τα
ΚΠΣ αποτελούν πάνω από το 50% του συνολικού ενεργητικού). Επιπρόσθετα δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει στενότατη σχέση μεταξύ των πωλήσεων μίας
εταιρείας και του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Για παράδειγμα οι πωλήσεις επί
πιστώσει αυξάνουν τις απαιτήσεις και το επίπεδό των αποθεμάτων .Επιπλέον
πρέπει να αναφέρουμε ότι η δέσμευσή κεφαλαίων στα επιμέρους στοιχεί του ΚΠΣ
είναι πολύ σημαντική διότι μία έλλειψη προσεκτικού σχεδιασμού στο επιπέδου του
ΚΠΣ μπορεί να προκαλέσει πιεστικό πρόβλημά ρευστότητας για την επιχείρηση σε

m

περίπτωση που οι απαιτήσεις και τα αποθέματα αυξάνουν γρήγορα (Λαζαρίδης I.Παπαδόπουλος Δ.,2001).
Τελικά το συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί είναι ότι οι εταιρείες μπορούν να
ελαχιστοποιούν τις επενδύσεις τους σε πάγια στοιχεία μέσω χρησιδανεισμού αλλά
πρακτικά είναι αδύνατον να αποφεύγουν

μία επένδυσή

σε στοιχεία του

κυκλοφορούντος ενεργητικού.
Παρά το γεγονός ότι η σπουδαιότητα της διεθνούς διοίκησης του κεφαλαίου
κίνησης είναι πολύ μεγάλη, η βιβλιογραφία είναι σχετικά μικρή λόγω κάποιων
συγκεκριμένων λόγων. Πρώτον οι αποφάσεις που σχετίζονται με το κεφάλαιο
κίνησης είναι σχετικά ίδιες. Δεύτερον, σε αντίθεση με τις αποφάσεις που αφορούν
επενδύσεις κεφαλαίων, οι αποφάσεις που αφορούν το κεφάλαιο κίνησης μπορούν
εύκολα να αναθεωρηθούν και τρίτον η διοίκηση του κεφαλαίου κίνησης απαιτεί
πρόβλεψή των χρηματοροών της επιχείρησης, πρόβλεψή που δε μπορεί να γίνει
μόνο από την χρηματοοικονομική διεύθυνση αλλά και από τη διεύθυνση πωλήσεων
που είναι υπεύθυνη για την πιστωτική πολιτική και από την παραγωγή που είναι
υπεύθυνη για την διοίκηση των αποθεμάτων.

1.4 Οικονομικοί περιορισμοί στην διοίκηση του ΚΠΣ αίας πολυεθνικής
εταιρείας.

Επειδή ακριβώς μία πολυεθνική επιχείρηση δραστηριοποιείται σε πολλές
χώρες, αντιμετωπίζει περιορισμούς

από τις κυβερνήσεις των χωρών που

βρίσκονται οι θυγατρικές της κυρίως φορολογικούς και συναλλαγματικούς .
•

Συναλλαγματικοί

περιορισμοί: Πρόκειται

για

έναν

πολύ

σημαντικό

περιοριστικό παράγοντα όσον αφορά την μεταφορά κεφαλαίων από την μία
χώρα σε μία άλλη. Η διεθνής μεταφορά κεφαλαίων εμπερικλείει κόστος
μεταφοράς συναλλάγματος και διακυμάνσεις συναλλαγματικής ισοτιμίας..
•

Ρυθμιστικοί περιορισμοί:Αυτοί μπορούν να μπλοκάρουν την αποστολή
των μερισμάτων ή άλλων εμβασμάτων από τις θυγατρικές εταιρείες στην
κεντρική εταιρεία. Αυτοί οι περιορισμοί οφείλονται σε περιορισμούς που
έχουν οι διεθνείς μετακινήσεις των κεφαλαίων και σε ελέγχους του
συναλλάγματος.

•

Φορολογικοί περιορισμοί: Περιορίζουν την ελεύθερη μεταφορά των
κεφαλαίων από ή προς την μητρική εταιρεία και τις θυγατρικές της ανά τον
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κόσμο. Αυτό συμβαίνει διότι φόροι στα κέρδη και τα μερίσματα μπορεί να
επιβληθούν με σκοπό τον περιορισμό του πληθωρισμού.
Τα κύρια σημεία που χρήζουν μελέτης όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης των
ΚΠΣ μίας πολυεθνικής είναι:
1.

Η ικανότητα της εταιρείας να μεταφέρει κεφάλαια. Μία πολυεθνική
επιχείρηση έχει την δυνατότητα ενδοεταιρικά να μεταφέρει κεφάλαια
και κέρδη από τη μία χώρα σε μία άλλη.

2.

Τοποθέτηση των κεφαλαίων.

Σε αντίθεση με μία εταιρεία που

δραστηριοποιείται σε μία χώρα μία πολυεθνική εταιρεία έχει και την
δυνατότητα αλλά και την ικανότητα να τοποθετεί τα κεφάλαιά της όπου
για αυτήν είναι πιο συμφέρον.
3.

Ευκαιρίες λόγω εξισορροπητικής κερδοσκοπίας1. Η ικανότητα της
πολυεθνικής να επανατοποθετεί λογαριασμούς και κέρδη σε παγκόσμιο
επίπεδο της δίνει την δυνατότητα να σκοπεύει σε τρεις τύπους
κερδοσκοπίας:α)φορολογικούς, μεταφέρει με άλλα λόγια τα κεφάλαια
από χώρες με υψηλούς φορολογικούς συντελεστές σε χώρες με χαμηλή
φορολογία, β)με την ενδοεταιρική μεταφορά κεφαλαίων καταφέρνει να
κερδίσει υψηλότερες αποδόσεις από την αξιοποίηση των υπαρχόντων
κεφαλαίων και γ)εάν τα κέρδη εξαρτώνται από τους περιορισμούς που
θέτει η κυβέρνηση της χώρας όπου δραστηριοποιείται η θυγατρική της
εταιρείας, τότε η πολυεθνική εταιρεία μπορεί να ‘’μεταμφιέσει” τα
κέρδη της μέσω της διαδικασίας ή οποία είναι γνωστή ως μεταφορά
τιμής(τιμή εσωτερικής μεταφοράς αγαθών και υπηρεσιών σε μία
επιχείρηση) την οποία θα εξετάσουμε παρακάτω.

1.5 Μεταφορά Κεφαλαίων μέσω διαφορετικών καναλιών.

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις απαιτούν μία σταθερή ροή των κεφαλαίων τους
από την μητρική εταιρεία στις θυγατρικές της και το αντίστροφό, ή μεταξύ των
θυγατρικών της.

1 Εξισορροπητική κερδοσκοπία. Ταυτόχρονη αγορά και πώληση ξένου νομίσματος σε δύο
διαφορετικές διεθνείς χρηματαγορές με σκοπό το κέρδος από την διαφορά ισοτιμίας στις δύο
αγορές. Επίσης η πώληση υπερτιμημένων στοιχείων και η αγορά υποτιμημένων με στόχο την
δημιουργία ισορροπίας στην τιμή τούτων.
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Η μεγαλύτερη ροή κεφαλαίων που παρατηρείται από την μητρική εταιρεία προς
μία θυγατρική αφορά την αρχική επένδυση που γίνεται στην χώρα όπου και θα
δραστηριοποιηθεί η θυγατρική. Στην περίπτωσή μεταφοράς κεφαλαίων από μία
θυγατρική στην μητρική εταιρεία, η σύστασή αυτών των κεφαλαίων αποτελείται
από

μερίσματα, πληρωμές royalty2,

αμοιβές τεχνικών υπηρεσιών,

αμοιβές

διοίκησης, και πληρωμές για αγαθά προερχόμενα από την μητρική εταιρεία. Αξίζει
βέβαια να σημειώσουμε εδώ ότι η μητρική εταιρεία δεν έχει πλήρη έλεγχο των
εισερχόμενων κεφαλαίων από τις θυγατρικές της λόγω εξωτερικών παραγόντων
όπως έλεγχους του συναλλάγματος και φορολογικούς περιορισμούς.
Τέλος έχουμε και την ροή κεφαλαίων από θυγατρική σε θυγατρική σε αυτή την
περίπτωσή η μία θυγατρική δανείζει κεφάλαια στην άλλη η πουλάει/αγοράζει
προϊόντα η μία από την άλλη.

1.6 Μέθοδοί Μεταφοράς Κεφαλαίων.

Παράγοντές όπως ο έλεγχός του συναλλάγματος οι πολιτικές πιέσεις σε εθνικό
επίπεδο αποτελούν εμπόδια στην αποστολή των μερισμάτων στην μητρική εταιρεία
και άλλων μορφών μεταφοράς κεφαλαίων. Για αυτό ακριβώς τον λόγο οι
πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνουν
να μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους. Οι τρόποι αυτοί είναι:
1. Πολύπλευρη Δικτύωση. Ουσιαστικά πρόκειται για μία διαδικασία όπου η
πολυεθνική

επιχείρηση

καταφέρνει

να

μειώσει

το

κόστος

μεταφοράς

συναλλάγματος στο ελάχιστο. Το παράδειγμά παρακάτω θα βοηθήσει τον
αναγνώστη να κατανοήσει περισσότερο την σκοπιμότητα μία πολύπλευρής
δικτύωσης μεταξύ των θυγατρικών και της μητρική εταιρείας.

2 οι πληρωμές royalty ουσιαστικά αφορούν δικαιώματα καταβαλλόμενα για την εμπορική
χρήση της περιουσίας άλλου.
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Πίνακας 1.1.Δίκτυο Διεθνών Πληρωμών
ΟΦΕΙΛΕΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ
ΗΠΑ

ΙΑΠΩΝΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΚΑΝΑΔΑΣ

0
200
600
600

500
0
500
400

600
400
0
200

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

1400

1400

1200

ΗΠΑ
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
1800
1100
1400
1200
0
1500
5500

ΚΑΝΑΔΑΣ

700
500
300
0

rhiyiplnternational Working Capital Management,Lee.Lee & Lee.

Βλέπουμε λοιπόν στο παραπάνω πίνακα 1 τι οφείλει και τι της οφείλουν η
θυγατρικές εταιρείες μίας υποθετικής πολυεθνικής. ΠΧ II θυγατρική στις ΗΠΑ
αναμένει πληρωμές από τις θυγατρικές στην Ιαπωνία, Γερμανία και Καναδά 1800$
και η ίδια αυτή θυγατρική οφείλει στις άλλες 1400$. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει
δικτύωση μεταξύ των θυγατρικών αυτών οι συνολικές πληρωμές μεταξύ των
θυγατρικών φτάνουν στο ποσό των 5.5 ()()£. Εάν το κόστος της συναλλαγής είναι
1,5%,τότε η πολυεθνική επιχείρηση θα επιβαρυνθεί με ένα συνολικό κόστος 82.5$.
Αυτό γίνεται διότι η μητρική εταιρεία μπορεί να διαγνώσει μόνο τις απαιτήσεις
και υποχρεώσεις που έχει η μία θυγατρική εταιρεία σε σχέση με τις άλλες (εικόνα

1).

Εικόνα Ι.Απλή Δικτύωση

Party
A

3
Paity

Party

riiiyipKey Issues in Cash and Treasury Management,The Treasurer’s Forum,Citibank Rountable
Discussion,2005.
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Εικόνα 2. Πολύπλευρή Δικτύωση

Party
A

ΓΙηγή:Κεγ Issues in Cash and Treasury Management,The Treasurer’s Forum,Citibank
Rountable Discussion,2005.

Στην πολύπλευρή δικτύωση(εικόνα2) η μητρική εταιρεία γνωρίζει ανά πάσα
στιγμή τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που έχουν οι θυγατρικές μεταξύ τους. Το
κέρδος που αποκομίζει μία πολυεθνική εταιρεία από την χρήση της πολύπλευρής
δικτύωσης μπορεί να εξηγηθεί απλά με το παρακάτω παράδειγμα.

Πίνακας 1.2 Σχέδιο Πολύπλευρής Δικτύωσης

ΚΑΘΑΡΕΣ
ΚΑΘΑΡΕΣ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΗΠΑ
1800
1400
400
ΙΑΠΩΝΙΑ
1100
1400
300
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
1400
1200
200
ΚΑΝΑΔΑΣ
1200
300
1500
-

-

-

nqyrplnternational Working Capital Management,Lee,Lee & Lee.

Η πολύπλευρή δικτύωση στον παραπάνω πίνακα δίνει στην δυνατότητα στην
μητρική εταιρεία να μειώσει το ποσό που πρέπει να πληρωθεί από 5500$ σε μόλις
600$.έτσι λοιπόν το κόστος συναλλαγής των 600$ είναι μόλις 9$.Με αυτό τον
τρόπο επιτυγχάνεται μία μείωση στο κόστος συναλλαγής κατά 89%.
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Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να επιταχύνουν ή να
καθυστερήσουν το χρόνο πληρωμής υποχρεώσεων που πρέπει να γίνουν με ξένο
συνάλλαγμα, προκειμένου είτε να μειώσουν την έκθεσή σε κίνδυνό λόγω της
αύξησης της τιμής του συναλλάγματος είτε για να αυξήσουν το διαθέσιμο κεφάλαιο
κίνησης που διαθέτουν.
Προκειμένου λοιπόν να μειώσει μία πολυεθνική την έκθεσή σε συναλλαγματικό
κίνδυνο3

μπορεί να επιταχύνει την πληρωμή σε σκληρό νόμισμα4και να

καθυστερήσει την πληρωμή σε μαλακό νόμισμα5.Έτσι λοιπόν υποθέτουμε ότι έστω
μία θυγατρική X αγοράζει κάθε μήνα προϊόντα αξίας $10 εκατ. από την θυγατρική
Ζ. με πίστωση 60 ημερών ουσιαστικά η Ζ χρηματοδοτεί την X με ένα κεφάλαιο
κίνησης $20 εκατ.
Ένα πολύ

σημαντικό

εργαλείο

μεταφοράς

κεφαλαίων

εσωτερικά

μίας

πολυεθνικής εταιρείας είναι και η μεταφορά τιμής. Ουσιαστικά πρόκειται για τις
τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών μεταξύ της μητρικής εταιρείας και των
θυγατρικών της. Σύμφωνα με το ITORP (International Trade Operation Recourse
Planning) η μεταφορά τιμής αναφέρεται στην υπερτιμολόγηση εξαγόμενων
προϊόντων και υπηρεσιών ή στην υποτιμολόγηση εισαγόμενων που διακινούνται
μέσω των θυγατρικών μίας πολυεθνικής επιχείρησης με σκοπό την μεταφορά
εσόδων, κερδών ή χρημάτων προκειμένου να αποφευχθεί η φορολόγηση αυτών.
Με τα Κέντρα επανατιμολόγησης οι πολυεθνικές επιχειρήσεις κατορθώνουν να
αποφύγουν περιορισμούς και ρυθμιστικές κρατικές παρεμβάσεις. Τα κέντρα αυτά
δραστηριοποιούνται σε φορολογικούς παράδεισους όπου παρέχουν στις αλλοδαπές
εταιρείες φορολογικές ελαφρύνσεις. Έτσι λοιπόν στην περίπτωσή μίας εταιρείας
ένα τέτοιο κέντρο μπορεί να αναλάβει για λογαριασμό της την πώληση των

3 Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει από την πιθανή μετακίνηση της ισοτιμίας μεταξύ
δύο νομισμάτων. Κίνδυνοι αυτής της μορφής μπορούν να προκύψουν είτε από εμπορικές
συναλλαγές που γίνονται σε ξένο νόμισμα είτε από λογιστικές εγγραφές όταν κάποιο από τα
στοιχεία του ισολογισμού χρονικά διαστήματα.
- Σκληρό νόμισμα είναι το νόμισμα μιας χώρας ή μιας νομισματικής ένωσης το οποίο
παρουσιάζει σταθερότητα και ανοδικές τάσεις μακροπρόθεσμα και είναι ελεύθερα
μετατρέψιμο.
5μαλακό νόμισμα είναι το νόμισμα το οποίο αναμένεται να υποτιμηθεί έναντι των άλλων
νομισμάτων ή η ισοτιμία του πρέπει να υποστηριχθεί από την κεντρική τράπεζα μέσω
παρεμβάσεων στις αγορές ή με συναλλαγματικούς περιορισμούς.
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προϊόντων της στους πελάτες της. Το κέντρο αυτό πληρώνει την εταιρεία και το
ίδιο πληρώνεται από τον τελικό αγοραστή.
Συνήθως αυτά τα κέντρα χρησιμοποιούνται προκειμένου να αντιμετωπιστεί η
έκθεσή στον συναλλαγματικό κίνδυνο .Είναι γνωστό ότι οι θυγατρικές των
πολυεθνικών εταιρειών πουλάνε και αγοράζουν σε πολλά νομίσματα και επομένως
είναι αναγκαία η αντιμετώπιση του συναλλαγματικού κινδύνου. Έστω λοιπόν ότι
μία θυγατρική η οποία δραστηριοποιείται στον Καναδά αγοράζει εξοπλισμό από
μία Ιαπωνική εταιρεία και πρέπει να πληρώσει σε Ιαπωνικά γιεν. Σε αυτή την
περίπτωση το κέντρο επανατιμολόγησης θα αγοράσει τον εξοπλισμό από την
Ιαπωνική εταιρεία για λογαριασμό της θυγατρικής στον Καναδά, θα πληρώσει τους
Ιάπωνές σε γιεν και θα χρεώσει την θυγατρική σε Καναδικά δολάρια. Έτσι ο
σκοπός της διαχείρισης συναλλάγματος είναι η συγκέντρωση του συναλλαγματικού
κινδύνου μόνο σε μία εταιρεία, η οποία ουσιαστικά είναι υπεύθυνη για την
επανατιμολόγηση.

Όπως

είδαμε

για

να

επιτευχθεί

αυτό,

το

κέντρο

επανατιμολόγησης αγοράζει εκ μέρους των εταιρειών σε διάφορα νομίσματα και
χρεώνει τους πωλητές εταιρείες στα δικά τους νομίσματα.
Ενδοεταιρικά Δάνεια. Τα κυριότερα είδη αυτών των δανείων είναι τα απευθείας
δάνεια, οι ανταλλαγές κεφαλαίων και τα παράλληλα δάνεια.
Οι ανταλλαγές κεφαλαίων είναι η διαδικασία με την οποία κεφάλαια μίας
μορφής μπορούν να μετατραπούν ή να ανταλλαγούν με κεφάλαια άλλης μορφής ή
άλλου νομίσματος. Για παράδειγμα ,μία αμερικανική εταιρεία καταθέτει ένα ποσό
στο υποκατάστημα μίας Μεξικανικής τράπεζας στο Σικάγο. Ως αντάλλαγμα για
αυτήν την κατάθεση η τράπεζα δανείζει σε πέσος την θυγατρική της αμερικανικής
εταιρείας στο Μεξικό. Επίσης, στο συμβόλαιο που γίνεται μεταξύ των δύο
προβλέπεται ότι την ημερομηνία που η τράπεζα θα επιστρέφει το αρχικό ποσό
κατάθεσης στην εταιρεία η θυγατρική της τελευταίας θα επιστρέφει το ποσό σε
πέσος πίσω στην τράπεζα. Ουσιαστικά πρόκειται για ενδοεταιρικά δάνεια μέσω
τραπεζών. Οι ανταλλαγές κεφαλαίων έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση
,με τα απευθείας δάνεια. Πρώτον είναι απαλλαγμένα από τον συναλλαγματικό
κίνδυνο διότι η μητρική(πολυεθνική)εταιρεία επανακτεί το ποσό της κατάθεσής της
στο

εθνικό

της

νόμισμα.

Δεύτερον,

υπάρχει

μείωση

του

κόστους

διότι

συγκεκριμένες χώρες επιβάλλουν διαφορετική φορολογία.
Τα παράλληλα δάνεια αναφέρονται σε δύο διαφορετικές δανειοδοτήσεις και
εμπλέκουν τέσσερις εταιρείες σε δύο διαφορετικές χώρες. Πιο συγκεκριμένα μία
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αμερικανική πολυεθνική δανείζει ένα ποσό σε δολάρια στην θυγατρική μίας
Μεξικανικής εταιρείας στις ΗΠΑ. Σε αντάλλαγμα η Μεξικανική επιχείρηση
δανείζει το ίδιο ποσό σε πέσος στην θυγατρική της αμερικανικής εταιρείας στο
Μεξικό.

Αυτού

επαναπατριστούν

του

είδους

τα

μπλοκαρισμένα

δάνεια

χρησιμοποιούνται προκειμένου

κεφάλαια

εξαιτίας

να

συναλλαγματικών

περιορισμών που επιβάλλουν διάφορες κυβερνήσεις κρατών. Έστω λοιπόν ότι η
Μεξικανική θυγατρική της IBM αδυνατεί να επαναπατρίσει στις ΗΠΑ τα κέρδη
της από την δραστηριότητά της στο Μεξικό. Προκειμένου να επιτύχει λοιπόν τον
επαναπατρισμό των κερδών της μπορεί να δανείσει πέσος στη θυγατρική της
AT&T στο Μεξικό και η AT&T στις ΗΠΑ να δανείσει δολάρια στην IBM.
Μεταφορά των μπλοκαρισμένων κεφαλαίων μίας θυγατρικής μπορεί να γίνει
και με την διευθέτηση των πληρωμών. Τα μερίσματα6 είναι τα σημαντικότερα είδη
κεφαλαίων που μεταφέρονται από τις θυγατρικές εταιρείες στην μητρική. Πολλές
χώρες όμως δεν επιτρέπουν να γίνεται η απόδοση των μερισμάτων σε σκληρό
νόμισμα λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στο ισοζύγιο πληρωμών τους
αλλά και στο έλλειμμα συναλλάγματος. Τι αυτούς τους λόγους πολύ συχνά
επιβάλλουν περιορισμούς στην πληρωμή των μερισμάτων στης ξένες εταιρείες.
Προκειμένου να αποφύγουν αυτούς τους περιορισμούς οι πολυεθνικές
χρησιμοποιούν δύο κυρίως τεχνικές:Η πρώτη αφορά την

τεχνητή αύξηση του

κεφαλαίου της θυγατρικής διότι ως γνωστό η απόδοση των μερισμάτων εξαρτάται
από το κεφάλαιο της εταιρείας. Με αυτόν τον τρόπο η μητρική αυξάνει το
κεφάλαιο της θυγατρικής της. Η δεύτερη αναφέρεται στην απόκτηση από την
μητρική εταιρεία μίας χρεοκοπημένης τοπικής επιχείρησης και συγχώνευσή αυτής
με την θυγατρική της Έτσι επιτυγχάνεται και πάλι αύξηση του κεφαλαίου της
θυγατρικής που επιτρέπει την αύξηση των μερισμάτων που αποδίδονται στην
μητρική εταιρεία και κατ επέκταση στους μετόχους της.

6 Μέρισμα είναι το μερίδιο από τα κέρδη της εταιρίας το οποίο καταβάλλεται στους μετόχους.
Οι εταιρίες συνήθως δεν καταβάλουν ολόκληρο το μέρισμα που αναλογεί στα κέρδη τους αλλά
το επανεπενδύουν. Αν οι επιχειρήσεις δεν παρουσιάζουν κέρδη, τότε το μέρισμα μπορεί να
μειωθεί ή και να μην καταβληθεί.
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2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ7 ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Το ρευστό δίνει στις πολυεθνικές εταιρείες την δυνατότητα και την ικανότητα
να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ
σημαντικό για οποιοδήποτε οργανισμό να μπορεί να καθορίζει και να διαχειρίζεται
το κατάλληλο επίπεδο μετρητών. Οι κύριες πηγές ρευστών είναι τα μερίσματα ,οι
αμοιβές από μισθώσεις, οι πωλήσεις τοις μετρητοίς, η είσπραξή των απαιτήσεων, οι
δανειοδότηση από τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
Οι εταιρείες προτιμούν να διατηρούν ρευστά αντί άλλων στοιχείων του
ενεργητικού για τρεις κυρίους λόγους:Ο πρώτος λόγος αφορά το κίνητρο της
συναλλαγής, ο δεύτερός το κίνητρο της προφύλαξης, και ο τρίτος αφορά το κίνητρό
της κερδοσκοπίας.8

2.1 Ο Σκοπός της Διαχείρισης Μετριιτάν

Οι γενικές αρχές που διέπουν τη διαχείρισή μετρητών σε διεθνές επίπεδό είναι
ουσιαστικά ίδιες με αυτές που διέπουν και τις εταιρίες που λειτουργούν σε εθνικό
επίπεδό. Σκοπός οποιασδήποτε επιχείρησης από τη μικρότερη έως και τη
μεγαλύτερη είναι να ελαχιστοποιήσει τα ρευστά της υπόλοιπά σε τέτοιο βαθμό
ώστε να πετυχαίνει την παραγωγικότερή χρησιμοποίησή τους. Πέρα όμως από
αυτές τις αρχές, μία πολυεθνική εταιρεία έχει να αντιμετωπίσει παραμέτρους πιο
σύνθετές από ότι μία εταιρεία εθνικού επιπέδου. Έτσι λοιπόν αυτοί που είναι μέσα
σε μία πολυεθνική επιφορτισμένοι με τη διαχείρισή των μετρητών, πρέπει να
λαμβάνουν υπ’όψιν φορολογικούς περιορισμούς ,κυβερνητικές επεμβάσεις στις
ενδοεταιρικές

μεταφορές

κεφαλαίων,

διαφορετικούς

πολιτισμούς,

και

συναλλαγματικές ισοτιμίες.

-Το μετρητό συνήθως αναφέρεται στο χρήμα στη μορφή νομίσματος, όπως τα
τραπεζογραμμάτια και τα νομίσματα. Αναφέρεται επίσης στις επιταγές, στις συναλλαγματικές
τραπέζης και στις ταξιδιωτικές επιταγές. Όλες οι προαναφερόμενες μορφές χρήματός
χαρακτηρίζονται ως τα πιο ρευστοποιήσιμα στοιχεία με σταθερή αξία τα οποία μπορούν άμεσα
να μετατραπούν σε νομίσματα.
8John Maynard Keynes , (1883-1946) The General Theory of Employment, Interest and Money
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Κύριος σκοπός των χρηματοοικονομικών διευθύνσεων των πολυεθνικών
εταιρειών είναι:α)η ελαχιστοποίηση του κόστους του κεφαλαίου9,β)η βελτίωση της
ρευστότητας1 °,γ)η μείωση του κινδύνου11 και δ) η βελτίωση της απόδοσής της
επένδυσής.12
Μπορούμε να προσθέσουμε εδώ ότι η διαχείρισή μετρητών είναι ουσιαστικά
κομμάτι της διοίκησης treasury της εταιρείας.Η διαχείρισή των μετρητών
περιλαμβάνει τον έλεγχο και την διαχείριση των ρευστών διαθεσίμων και των
υποχρεώσεων της επιχείρησης και αποτελεί το κυρίως μέρος του κεφαλαίου
κίνησης μίας οποιαδήποτε επιχείρησης. Τα υπόλοιπα μέρη που αποτελούν το
κεφάλαιο κίνησης είναι η διοίκηση αποθεμάτων, η πιστωτική πολιτική της
εταιρείας, και η διαχείριση των βραχυπρόθεσμών υποχρεώσεων. Σύμφωνα με τον
Lee (2001), η διοίκηση των μετρητών περιλαμβάνει την διαχείρισή των ρευστών
διαθεσίμων και υποχρεώσεων ,καθώς και την συνεχής προσπάθεια για την αύξηση
των κεφαλαίων χρηματοδότησης της

επιχείρησης.

Ο

έλεγχος λοιπόν των

χρηματοροών είναι πολύ σημαντικός προκειμένου να παραμείνει η εταιρεία σε ένα
επίπεδο ρευστότητας ικανοποιητικό αλλά και να μπορεί να ανταποκρίνεται στις
υποχρεώσεις της. Αυτό επιτυγχάνεται με την αποτελεσματική διαχείριση των
εισπραττόμενων, αλλά και των πληρωμών, υπολοίπων των λογαριασμών που η
εταιρεία έχει αλλά και της μεταφοράς των μετρητών μεταξύ των διαφόρων μερών
που

απαρτίζουν

την

επιχείρηση.

Σκοπός

λοιπόν

του

υπεύθυνου

της

χρηματοοικονομικής διοίκησης της επιχείρησης είναι:
•

Η διαχείρισή του κεφαλαίου

•

Η διαχείριση του κινδύνου

•

Το στρατηγικό πλάνο που θα ακολουθήσει

•

Η επενδυτική πολιτική

•

Και η χρηματοοικονομική αναφορά

ν Το κόστος επιτοκίου που μία επιχείρηση πρέπει να πληρώσει έναν χρηματοπιστωτικό
οργανισμό για την χρήση του κεφαλαίου που δανείζεται από αυτόν.
10 Ο όρος ρευστότητα αναφέρεται στην ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις
υποχρεώσεις που λήγουν την τρέχουσα διαχειριστική χρήση καθώς και στις βραχυπρόθεσμές
υποχρεώσεις της(Λαζαρίδης Ι.-Παπαδόπουλος Δ.,2001).
11 Ο κίνδυνός που προκαλείται από την χρησιμοποίηση από μέρους της επιχείρησης, πηγών
κεφαλαίων που συνεπάγονται σταθερά έξοδα όπως ο τραπεζικός δανεισμός. Ο κίνδυνός είναι η
πιθανότητα της ζημίας και της μεταβλητότητας της απόδοσης των ιδιοκτητών της
επιχείρησης που προκαλείται από τις πηγές άντλησης κεφαλαίων της επιχείρησης(Λαζαρίδης
Ι.-Παπαδόπουλος Δ.,2001).
12 ROI, το ποσοστό απόδοσης του συνολικού επενδυθέντος κεφαλαίου στην
επιχείρηση(Λαζαρίδης Ι.-Παπαδόπουλος,2001).

2Q

Στις μεγάλες εταιρείες και ιδιαίτερα στις πολυεθνικές οι παραπάνω εργασίες
εκτελούνται από δύο διαφορετικά τμήματα:Από το τμήμα ελέγχου όπου ουσιαστικά
ο αρχιλογιστής είναι υπεύθυνος για τη λογιστική, τα ελεγκτικά πρότυπα, και τον
έλεγχο των ρευστών διαθεσίμων. Από την άλλη ο Treasurer είναι υπεύθυνος για
την πολιτική εισπράξεών και πληρωμών, για την χρησιμοποίηση των κεφαλαίων
για επενδύσεις καθώς και τον τρόπο αποπληρωμής αυτών.
Πιο συγκεκριμένα το Treasury πρέπει να θεωρείται ως το κομμάτι της εταιρείας
το οποίο υποστηρίζει πολλές διαφορετικές δραστηριότητές αυτής. Οι περιοχές
ευθύνης του είναι:η διαχείρισή του κεφαλαίου, η διαχείρισή του κινδύνου(ανάλυση
και εξουδετέρωση)(Ετ1ί1ά Kytonen,2004).

2.2 Ανοιγμα Εισπράξεων και Πληρωμών

Προκειμένου μία πολυεθνική να μπορεί να λειτουργεί και να ελέγχει τις
δραστηριότητές της πρέπει να διατηρεί μία σχετικά σταθερή ροή κεφαλαίων
διαμέσου όλων των μελών της. Παρά το γεγονός αυτό καμία εταιρεία δεν μπορεί να
αποφύγει το πρόβλημά του ανοίγματος. Το άνοιγμά ουσιαστικά είναι ο χρόνος που
απαιτείται έως να συλλέξει μία επιχείρηση τις απαιτήσεις της από τη στιγμή που
αυτές έχουν πληρωθεί .Σε διεθνές επίπεδο το άνοιγμα έχει δύο διαστάσεις:α)την
απώλεια του εσόδου από τα κεφάλαια τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί αλλά
κινούνται μέσα στην διαδικασία είσπραξής και β)κατά το διάστημα αυτό την
έκθεσή των χρημάτων στον συναλλαγματικό κίνδυνό. Μπορούμε να αναλύσουμε
ακόμα πιο πολύ την έννοια του ανοίγματος και να το χωρίσουμε σε πέντε
υποκατηγορίες:
•

Ο χρόνος τιμολόγησης αναφέρεται στην διαδικασία προετοιμασίας των
τιμολογίων. Θεωρείται απαραίτητη μία πιο ευέλικτη και σύγχρονή μέθοδο
τιμολόγησης έτσι ώστε να μειώνεται ο χρόνος έκδοσής τους και αποστολής
τους στον πελάτη.

•

Τα ταχυδρομικά ανοίγματα αναφέρονται στον χρόνο που προηγείται από
την στιγμή που ο πελάτης της εταιρείας εκδώσει την επιταγή τους έως και
να την παραλάβει η επιχείρηση.

•

Ανοίγματα επεξεργασίας αναφέρεται στην χρονική καθυστέρηση που
δημιουργείται από την επεξεργασία των επιταγών και εμβασμάτων που

21

αφορούν την πληρωμή των πελατών προς την εταιρεία. Και σε αυτή την
περίπτωσή θεωρείται απαραίτητη η βελτίωση της επεξεργασίας.
•

Το ανοίγματα μεταφοράς αφορούν τα κεφάλαια τα οποία έχουν κατατεθεί
έως ότου γίνουν διαθέσιμα στην επιχείρηση.

•

Τέλος το άνοιγμά πληρωμών αφορά τα κεφάλαια μίας εταιρείας τα οποία
είναι πια διαθέσιμα σε αυτήν έως ότου χρησιμοποιηθούν από αυτήν για την
πληρωμή των υποχρεώσεων της.

2.3 Συλλογές και Πληρωμές από τις Πολυεθνικές.

Η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης μετρητών εξαρτάται από την πολιτική
εισπράξεων

και

πληρωμών

που

ακολουθεί

μία

πολυεθνική

επιχείρηση.

Προκειμένου να μεγιστοποιήσει τα ρευστά της διαθέσιμα μπορεί να επιταχύνει την
διαδικασία είσπραξής και να επιβραδύνει τις πληρωμές της(υποχρεώσεις).Τα
αποτελεσματικά συστήματα εισπράξεών και πληρωμών έχουν γίνει ιδιαίτερα
σημαντικά στις μέρες μας λόγω των υψηλότερων επιτοκίων, των έντονών
διακυμάνσεων

στα

επιτόκια

του

συναλλάγματος

και

τους

αυξανόμενους

πιστωτικούς περιορισμούς.

2.4 Επιτάχυνση των Εισπράξεων

Οι

χρηματοοικονομικές

διευθύνσεις

των

επιχειρήσεων

πρέπει

να

χρησιμοποιούν κάθε μέσο που έχουν διαθέσιμο προκειμένου να αποκτούν τον
έλεγχό των εισερχόμενων κεφαλαίων στην επιχείρηση όσο πιο γρήγορά γίνεται από
την στιγμή που θα ξεκινήσει η διαδικασία της είσπραξής. Σκοπός αυτής της
προσπάθειας είναι η ελαχιστοποίηση της περιόδου του ανοίγματος που αναφέραμε
παραπάνω , η ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων στο σύνολό του ενεργητικού και η
μείωση των τραπεζικών και άλλων συναλλακτικών κοστών.
Μία πολυεθνική σήμερα χρησιμοποιεί τεχνικές προκειμένου να καταφέρει τα
παραπάνω:1οο1ί boxes13,electronic fund transfers14,wire transfers15.

13
Σε ένα τέτοιου είδος σύστημα την είσπραξη των απαιτήσεων την κάνουν για
λογαριασμό των εταιρειών τράπεζες οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί από την εταιρεία και τους
πελάτες.
Στην συνέχεια αυτής της εργασίας ο αναγνώστης θα έχει την ευκαιρία να διαπιστώσει
πως η ΣΕΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ εδώ και 1 χρόνο περίπου εισπράττει τις απαιτήσεις που έχει από τους
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Στα διεθνή lock box συστήματα εισπράξεων οι πολυεθνικές εταιρείας
χρησιμοποιούν τράπεζες των χωρών όπου δραστηριοποιούνται προκειμένου να
επιταχύνουν την διαδικασία είσπραξης των απαιτήσεων τους.

2.5 Καθυστέρηση των Πληρωμών

Ένα άλλος τρόπος που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες των πολυεθνικών επιχειρήσεων προκειμένου να βελτιώσουν την
ρευστότητά τους είναι καθυστερώντας τις υποχρεώσεις τους. Με αυτό τον τρόπο η
εταιρεία κρατάει ρευστά διαθέσιμα για μεγαλύτερο διάστημα στην κατοχή της.
Υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους μία πολυεθνική επιχείρηση και όχι μόνο,
μπορεί να καθυστερήσει την πληρωμή των υποχρεώσεών της.
Ο πρώτος τρόπος είναι η ταχυδρόμηση από την πλευρά της πολυεθνικής
επιταγών προς τους πιστωτές της παρά την συνεχώς και αυξανόμενη διαθεσιμότητα
των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών. Έτσι η επιχείρηση ουσιαστικά κερδίζει
επιπλέον χρόνο που σημαίνει περισσότερο ρευστό παρακρατημένο από αυτήν και
για μεγαλύτερο χρόνο.
Κατά δεύτερον, μία μητρική(πολυεθνική) εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει
μεγάλα ποσά σε προσωρινή βάση λόγω των συχνών επιτάξεών που κάνει στα
κεφάλαια των θυγατρικών εταιρειών της. Έτσι για παράδειγμά αν μία πολυεθνική
εταιρεία αλλάξει την πολιτική επίταξης των κεφαλαίων από τις θυγατρικές αντί για
κάθε μήνα κάθε εβδομάδα, θα έχει κερδίσει τρεις επιπλέον εβδομάδες χρήσης
αυτών των κεφαλαίων.
Τέλος η χρησιμοποίηση της περιόδου ανοίγματος από πλευράς της επιχείρησης
είναι ένας ακόμα τρόπος προκειμένου να αυξήσει της διαθεσιμότητα των ρευστών
της. Έτσι ακόμα και όταν έχει εκδώσει την επιταγή για την πληρωμή κάποιού πχ14 *
συνεργάτες της μέσω ενός τέτοιου συστήματος με τις τράπεζες Alpha Bank,EFG Eurobank
και ABN AMRO.
14 “Electronic fund transfer” είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την
διαδικασία κατά την οποία εξουσιοδοτεί το χρηματοπιστωτικό οργανισμό με τον οποίο μία
επιχείρηση συνεργάζεται να μεταφέρει κεφάλαια από τον ένα λογαριασμό σε έναν άλλο αντί να
επεξεργάζεται επιταγές (www.ntis.com)

is Η wire transfer είναι μία συναλλαγή που την εισάγεις μέσω της τράπεζας που
συνεργάζεσαι. Εξουσιοδοτείς την τράπεζά σου να μεταφέρει κεφάλαια από τον λογαριασμό σου
στην τράπεζα σε έναν άλλο λογαριασμό δικό σου ή τρίτου (Federal Communications
Commission web site).
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προμηθευτή της, έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το ποσό της επιταγής έως
ότου ολοκληρωθεί η τραπεζική διαδικασία και πάρει ο αποδέκτης της επιταγής το
ποσό.

2.6 Το Κόστος τικ Διαχείρισής των μετρητών

Πέρα από το όποιο κέρδος έχει μία πολυεθνική από την επιτάχυνση της
διαδικασίας είσπραξης των απαιτήσεων της και την επιβράδυνση πληρωμής των
υποχρεώσεών της επιβαρύνεται και με κόστος. Έτσι η επιχείρηση πρέπει να
αποφασίσει πως θα μπορέσει να κάνει όσο πιο πολύ γίνεται αποτελεσματικό τον
τρόπο διαχείρισης των ρευστών διαθεσίμων της. Θεωρητικά μία εταιρεία πρέπει να
χρησιμοποιεί τις μεθόδους είσπραξης και πληρωμών για όσο τα περιθώρια κέρδους
της ξεπερνούν τα έξοδα της.
Η αξία μίας αποτελεσματικής διαχείρισής μετρητών εξαρτάται από το κόστος
ευκαιρίας16 των κεφαλαίων που επενδύονται σε μορφή ρευστών. Για παράδειγμα
υποθέτουμε ότι η υιοθέτηση ενός lock box συστήματος θα μειώσει τα ρευστά
διαθέσιμα της εταιρείας κατά 100000$. Εάν η εταιρεία κερδίσει 11% σε
βραχυπρόθεσμές επενδύσεις, τότε το κόστος ευκαιρίας των 100000$ είναι 11000$.
Εάν το κόστος του lock box συστήματος που θα υιοθετήσει η επιχείρηση είναι
μικρότερη των $11000, τότε βελτιώνει όντως την κερδοφορία της εταιρείας.

2.7 Κέντρα Ρευστών Διαθεσίμων

Η διαχείριση των ρευστών διαθεσίμων μπορεί να είναι συγκεντρωτική,
αποκεντρωμένη ή να επιμερίζεται σε γεωγραφικές περιοχές .Η αποκέντρωση
επιτρέπει στις θυγατρικές εταιρείες της πολυεθνικής να χρησιμοποιούν τα ρευστά
τους διαθέσιμα με όποιον τρόπο αυτές θεωρούν παραγωγικότερο. Όμως ένα τέτοιο
είδος διαχείρισης των ρευστών διαθεσίμων δεν επιτρέπει στην πολυεθνική εταιρεία
να χρησιμοποιεί τα πιο ρευστοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού της

σε μία

ευρύτερη κλίμακα. Η αποτελεσματική διαχείριση των ρευστών διαθεσίμων απαιτεί

16 Κόστος Ευκαιρίας είναι το όφελος που χάνει η επιχείρηση παίρνοντας μία συγκεκριμένη
απόφαση και όχι μία εναλλακτική της. Το κόστος ευκαιρίας έχει μεγαλύτερη σημασία στις
περιπτώσεις όπου λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με μακροπρόθεσμός επενδύσεις οι οποίες θα
δεσμεύσουν σημαντικά κεφάλαια της επιχείρησης για μεγάλο χρονικό διάστημα(Γ.Βενιέρης,
Σ.Κοέν, Μ.Κωλέτση, Αθήνα 2003).
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τον προκαθορισμό των κέντρων ροής των ρευστών.

Για παράδειγμα μία

πολυεθνική το πιο πιθανό είναι να μην επιλέξει να κρατήσει ρευστά διαθέσιμα σε
μία χώρα όπου υπάρχουν πολιτικές αναταραχές. Το πιο πιθανό είναι να μεταφέρει
τα ρευστά της όσο πιο γρήγορα πρόκειται σε μία άλλη χώρα η οποία να
χαρακτηρίζεται από σταθερότητα.
Η συγκεντρωτική

διοίκηση των ρευστών διαθεσίμων(δεξαμενισμός των

ρευστών)17 υποχρεώνει που ακολουθεί μία πολυεθνική εταιρεία υποχρεώνει τις
θυγατρικές της να κρατούν το ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό ρευστών διαθεσίμων
προκειμένου να αντεπεξέρχονται στις υποχρεώσεις τους. Όλα τα υπόλοιπα
κεφάλαια μεταφέρονται σε ένα κεντρικό κέντρο(μονάδα) ρευστών διαθεσίμων.
Αυτό το κέντρο είναι υπεύθυνο για την ενοποίηση των πόρων της πολυεθνικής σε
νομίσματα και εργαλεία της αγοράς που θα επιφέρουν την καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση

της

πολυεθνικής

σε

παγκόσμιό

επίπεδο.

Μερικά

από

τα

πλεονεκτήματα αυτής της συγκέντρωσης των ρευστών διαθεσίμων είναι ότι η
κεντρική μονάδα ρευστών διαθεσίμων

λαμβάνει πιο γρήγορα πληροφορίες και

παίρνει σωστές αποφάσεις όσον αφορά πχ την επιλογή του νομίσματος με το οποίο
θα γίνουν οι όποιες επενδύσεις. Επίσης κεφάλαια που είναι συγκεντρωμένα
μπορούν εύκολα μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων να μεταφερθούν σε θυγατρική της
πολυεθνικής η οποία αντιμετωπίσει έλλειψη ρευστών. Να αναφέρουμε εδώ ότι
είναι απαραίτητη πριν από οποιαδήποτε μεταφορά ρευστών στα κεντρικά η σωστή
αξιολόγηση των αναγκών σε ρευστά διαθέσιμα που έχει η κάθε θυγατρική. Έτσι
λοιπόν η κάθε θυγατρική πρέπει να ετοιμάζει τον προϋπολογισμό της σωστά, να
έχει αποτελεσματικό σύστημα είσπραξής το οποίο θα επιταχύνει την εισροή των
ρευστών στην επιχείρηση αλλά και αποτελεσματικό σύστημα πληρωμών με το
οποίο θα καθυστερεί την εκροή ρευστών από την εταιρεία. Επίσης ανά πάσα στιγμή
κάθε θυγατρική πρέπει να γνωρίζει εάν και πόσο πλεόνασμα ή έλλειμμα ρευστών
διαθεσίμων έχει.

Ι7Η τεχνική της διαχείρισής μετρητών στοχεύει στην βελτίωση της διαχείρισής της
ρευστότητας με την συγκέντρωσή των υπολοίπων της επιχείρησης είτε με την μορφή του
συγκεντρωτισμού σε ένα και μόνο λογαριασμό.
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2.8 Διεθνείς Πρακτικές της Διαχείρισης Μετρητών

Το 1996 οι Ricci και Morrison δημοσίευσαν μία έρευνα που έγινε σε 200
επιχειρήσεις προκειμένου να δείξουν

το είδος των συστημάτων πληρωμών και

εισπράξεων που ακολουθούν οι εταιρείες. Στον πίνακα 2.1 αναφέρεται η συχνότητα
με την οποία οι 200 αυτές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις διάφορές πρακτικές
διαχείρισής μετρητών.

Πίνακας 2.1.Συχνότητα Χρήσης των Πρακτικών Διαχείρισης Μετρητών
Ποτέ
Σπάνια
συχνά
Μερικές Φορές
Wire Transfers
82,30%
15,30%
1,60%
0,80%
15,40%
EFTransfers
49,60%
17,90%
17,10%
27,00%
18,90%
25,40%
Lock Boxes
28,70%
Cash Pooling
50,00%
19,50%
11,00%
19,50%
Netting
15,40%
17,10%
49,60%
17,90%
Πηγή: Ricci and Morrison, ’’International Working Capital Practice of the fortune”1996

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ

Το ύψος των λογαριασμών εισπρακτέων εξαρτάται από το σύνολο των
πωλήσεων επί πιστώσει και από τη διάρκεια της περιόδου είσπραξής. Αυτές οι δύο
μεταβλητές εξαρτώνται με την σειρά τους από τα δεδομένα που υπάρχουν στην
πίστωσή(πιστωτικά πρότυπα18),από τους όρους πίστωσης 19και από την πολιτική
είσπραξης20που
21 ακολουθεί η κάθε πολυεθνική. Είναι κοινά αποδεκτό βέβαια ότι
όσο μία εταιρεία κινείται από πελάτες που πληρώνουν επί πληρωμή σε πελάτες που
τείνουν να πληρώνουν επί πιστώσει το ύψος των λογαριασμών εισπρακτέων
αυξάνεται.
Επειδή η αξία του χρήματος έχει χρονική διάσταση οι λογαριασμοί εισπρακτέοι
περιλαμβάνουν ένα κόστος που σχετίζεται συνήθως με το χαμένο επιτόκιο. Η
κατανόηση της έννοιας του χρήματος σε σχέση με το χρόνο απαιτεί να
σημειώσουμε τα ακόλουθα:Το χρήμα έχει συγκεκριμένη δική του αξία σε σχέση με
το χρόνο, που είναι πλήρως ανεξάρτητη από όλες τις νομισματικές διακυμάνσεις,
συμπεριλαμβανομένου του πληθωρισμού ή του αντιπληθωρισμού. Αυτή η αξία του
χρήματος απορρέει από το πότε λαμβάνεται ή διατίθεται το χρήμα. Όπως είναι
γνωστό η επιχείρηση αναμένει ότι το χρηματικό ποσό που θα επενδυθεί σήμερα θα
αυξηθεί σε ποσότητα με την πάροδό του χρόνου, επειδή αναμένει ότι θα
πραγματοποιήσει κέρδος επί της επένδυσης. Φυσικό επακόλουθο των παραπάνω
είναι ότι το ποσό του χρήματος που μπορεί να διατεθεί για επένδυσή σήμερα, έχει
μεγαλύτερη αξία για την επιχείρηση από ένα ίσο ποσό χρήματός, που θα είναι
διαθέσιμο μόνο σε κάποια χρονική περίοδο στο μέλλον2'.Έτσι λοιπόν γίνεται
εύκολά κατανοητό πόσο σημαντικό είναι για μία οποιαδήποτε επιχείρηση όχι μόνο

ΤΒ-----------------------------------------------------------------------------------

Οι κανόνες που ακολουθούν οι εταιρείες για να καθορίσουν εάν ο αιτούμενός για χορήγηση
πίστωσής είναι αξιόπιστος η όχι.
19
Η χορήγηση πίστωσης από την επιχείρηση σε έναν πελάτη συνεπάγεται την εξέταση των
εξής επιμέρους θεμάτων ειδικότερα όσον αφορά τους όρους των πωλήσεων, την πιστωτική
περίοδο, την περίοδο για την οποία ισχύει η παροχή έκπτωσης και το είδος του
χρησιμοποιούμενου πιστωτικού εγγράφου(Λαζαρίδης Ι.-Παπαδόπουλος Δ.,2001).
20 Η εισπρακτική πολιτική αναφέρεται στα πιθανά προβλήματα που θα έχει να αντιμετωπίσει η
επιχείρηση και που θα ανακύψουν κατά την είσπραξη της απαίτησης και στην υιοθέτηση μιας
εισπρακτικής πολιτικής(Λαζαρίδης Ι.-Παπαδόπουλος Δ.,2001).
21 ‘Ή Έννοια της Αξίας του Χρήματος σε Σχέση Με το Χρόνο και η Γραφική Απεικόνιση της
με την χρονογραμμή.(Ααζαρίδης Ι.-Παπαδόπουλος Δ.,2001)
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πολυεθνική να μπορεί να χειρίζεται το ύψος των λογαριασμών εισπρακτέων που
έχει με τέτοιο τρόπο ώστε να κερδίζει.

3.1 Προβλήρατα Με την Νομισρατική Αξία

Ένα σημαντικό πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι πολυεθνικές
επιχειρήσεις όσον αφορά το χειρισμό των εισπρακτέων λογαριασμών που κάνουν
είναι και το ρίσκο που δημιουργείται από την διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι
αξίες των νομισμάτων. Ο υπεύθυνος για τους εισπρακτέους λογαριασμούς πρέπει
να έχει κατανοήσει πλήρως αυτό τον κίνδυνο και να έχει πάρει όλα τα απαραίτητα
μέτρα προκειμένου να το περιορίσει. Αυτό μπορεί να γίνει από μία πολυεθνική
χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους οι οποίες είναι:

3.1.1 Αποφυγή

Ο πιο απλός τρόπος για να αποφύγεις τους συναλλαγματικούς κινδύνους ,είναι
να αποφύγεις τις συναλλαγές σε νόμισμα εκτός από το δικό σου! Δηλαδή οι
συναλλαγές να γίνονται μόνο στο νόμισμα της χώρας στην οποία ανήκει η εταιρεία.
Αυτό βέβαια στην πραγματική οικονομία δεν μπορεί να γίνει σε καμία διεθνή
συναλλαγή και επιπλέον δεν είναι καν ρεαλιστική η χρήση ενός και μόνο
νομίσματος για τις συναλλαγές πολυεθνικών εταιρειών με τις θυγατρικές τους ανά
τον κόσμο.

3.1.2

Τεγνικές

Βελτίωστις

me

ρευστότητας

και

μείωσης

των

υπογρεάσεων(επίσπευσή και καθυστέρηση)

Ακριβώς γιατί οι συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι κυμαινόμενες, ένα εργαλείο
με το οποίο μπορεί να διαχειριστεί αυτές τις διακυμάνσεις είναι να αποκτήσει μία
εταιρεία πλεονέκτημα από αυτές βελτιώνοντας τη ταμειακή της ροή σε σχέση με τις
εισπράξεις και τις πληρωμές σε ξένο νόμισμα. Η επίσπευσή είναι η πρακτική όπου
μία επιχείρηση επισπεύδει τις εισπράξεις ή τις πληρωμές και η καθυστέρηση είναι η
πρακτική όπου επιβραδύνει τις εισπράξεις ή τις πληρωμές. Τα παραπάνω όμως
φαίνονται να ακούγονται ως αντίθετα με αυτά που γνωρίζουμε για την χρονική αξία
του χρήματος. Παρόλα αυτά, καθυστερώντας τις εισπράξεις σε ξένο νόμισμα το
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οποίο ανατιμάται ή επισπεύδοντας τις πληρωμές σε νόμισμα το οποίο εκτιμάται ότι
θα υποτιμηθεί είναι μία σωστή οικονομική και επιχειρηματική κίνηση.
Θα δώσουμε ένα παράδειγμα προκειμένου να γίνει πιο κατανοητή η παραπάνω
αναφορά:Έστω ένας εισαγωγέα από τις Η.ΓΊ.Α. έχει ένα τιμολόγιο αξίας 100.000
βρετανικών λιρών (στερλινών) για μία αγορά προϊόντων που έκανε και το οποίο
πρέπει να αποπληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες. Το δολάριο αναμένεται να υποτιμηθεί
και άλλο σε σχέση με την στερλίνα και mo συγκεκριμένα από $ 1.45/στερλίνα σε
$1.55/στερλίνα σε 60 ημέρες .Ο αμερικανός εισαγωγές μπορεί να επισπεύσει την
πληρωμή αυτού του τιμολογίου αγοράζοντας στερλίνες τώρα οπότε και το
τιμολόγιο θα του κοστίσει 145.000 δολάρια= 100.000 στερλίνεςΧ1,45$.Αν ο
εισαγωγέας περιμένει να πληρώσει το τιμολόγιο στην λήξη του(δηλαδή μετά από
60 ημέρες) τότε ο θα επιβαρυνθεί ένα επιπλέον κόστος $10.000 διότι την 60η ημέρα
η ισοτιμία μεταξύ δολαρίου και στερλίνας θα είναι $ 1,55/στερλίνα. Άρα,
ΙΟΟ.ΟΟΟστερλίνες X 1,55=155.000$.
Βέβαια η στρατηγική επίσπευσης ή καθυστέρησης(1εαάίΓ^ or lagging strategy)
είναι αποτελεσματική μόνο στην περίπτωση που η εταιρεία έχει κάνει σωστές
εκτιμήσεις και υποθέσεις για τις μεταβολές των συναλλαγματικών επιτοκίων.

3.1.3 Αικτύωσιι

Η πρώτη γραμμή άμυνας στην αντιμετώπιση και διαχείριση του κινδύνου των
συναλλαγματικών επιτοκίων είναι η ανάπτυξη και δημιουργία ενός πληροφοριακού
συστήματος το οποίο επιτρέπει την επιχείρηση

να ελέγχει τις τρέχουσες και

αναμενόμενες ταμειακές χρηματοροές σε όλα τα νομίσματα με τα οποία
πραγματοποιεί τις εμπορικές τις συναλλαγές.

Με αυτό τον μηχανισμό ο

οικονομικός διευθυντής έχει τη δυνατότητα να τακτοποιεί τις υποχρεώσειςπληρωμές(εκροές) σε ένα συγκεκριμένο νόμισμά με εισπράξεις(εισροές) στο ίδιο
νόμισμα μειώνοντας έτσι στο ελάχιστο την έκθεσή σε κίνδυνο που προκαλείται από
τις μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Προκειμένου να γίνει mo κατανοητό το παραπάνω, έστω μία πληρωμή που έχει
να κάνει μία εταιρεία ποσού 10.000 στερλινών το οποίο πρέπει να αποπληρωθεί σε
10 ημέρες. Αυτή η οφειλή μπορεί να καλυφθεί από την είσπραξή 10.000 στερλινών
που αναμένει η εταιρεία ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων της στην Μεγάλη
Βρετανία. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία δεν χρειάζεται να προχωρήσει στην
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αγορά στερλινών για την εξόφλησή της οφειλής της διότι το ποσό των στερλινών
που χρειάζεται θα δημιουργηθεί από την δραστηριότητά της στην Μεγάλη
Βρετανία.
Η Διπλή Δικτύωση είναι ένα σύστημα προσαρμοσμένο μεταξύ δύο θυγατρικών
της ίδιας εταιρείας το οποίο λειτουργεί μεταξύ δύο εταιρειών. Στο τέλος κάθε μήνα,
γίνεται εκκαθάριση των συναλλαγών και το τελικό κέρδος μεταφέρεται στην
μητρική εταιρεία.
Εταιρείες με δραστηριότητα σε περισσότερες από δύο χώρες χρησιμοποιούν το
πολύπλευρό σύστημά δικτύωσης. Πίνακας 1.

Πίνακας 1.Τυπικός Πίνακας Δικτύωσης

Ροή Πληρωμών Χωρίς

Καθαρή Ροή Πληρωμών

Σύστημα Δικτύωσης

Με Σύστημα Δικτύωσης

nHrH:Corporate Risk Management as a Lever for shareholder Value Creation,Bartram
Sohnke,2000.

Κάθε θυγατρική ενημερώνει τη κεντρική οικονομική διεύθυνση για όλες τις
προγραμματισμένες πληρωμές εκτός συνόρων. Προκειμένου να προγραμματιστούν
οι συναλλαγές δικτύωσης,οι πληρωμές μετατρέπονται στο κοινό νόμισμα(νόμισμα
της μητρικής εταιρείας) και μετά από αυτό οι πληρωμές συνδυάζονται έτσι ώστε να
γίνονται σε λιγότερες τον αριθμό και μεγαλύτερες ποσοτικά συναλλαγές. Πριν

λοιπόν από την ημέρα εξόφλησης, κάθε θυγατρική πληροφορείται για το καθαρό
ποσό που πρέπει να πληρώσει ή να πληρωθεί στο νόμισμα της χώρας στην οποία
δραστηριοποιείται.

3.1.4 Επανατιιιολόγηστι

Η λειτουργία του κέντρου επανατιμολόγησης

αφορά τη συγκέντρωση του

ελέγχου και της συλλογής των εισπρακτέων λογαριασμών όπως επίσης και του
χειρισμού των κινδύνων των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Πρόκειται ουσιαστικά
για μία θυγατρική της μητρικής εταιρείας η οποία αγοράζει τα προϊόντα από μία
εξαγωγική θυγατρική στο νόμισμα της τελευταίας και πουλά αυτά τα προϊόντα σε
μία εισαγωγική θυγατρική στο νόμισμα αυτής. Στο κέντρο αυτού του συστήματος
είναι ένα κέντρο επανατιμολόγησης το οποίο συλλέγει όλα τα τιμολόγια από όλες
τις θυγατρικές της εταιρείας. Το κέντρο αυτό επανατιμολογεί μόνο τη διαφορά
κέρδους που οφείλεται σε κάθε θυγατρική, και χειρίζεται τις συναλλαγματικές
μεταβολές που εμφανίζονται κατά την διαδικασία δικτύωσης. Τόσο το σύστημα
δικτύωσης όσο και το σύστημα επανατιμολόγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για να εφαρμοστεί η διοίκηση επίσπευσής ή επιβράνδυσής των χρηματοροών το
οποίο μελετήσαμε προηγουμένως.

3.1.5 Αντιστάθαισιιά

Σε αρκετές περιπτώσεις, ο κίνδυνός από το συνάλλαγμα με το οποίο
συνδιαλέγεται μία πολυεθνική εταιρεία παραμένει έστω και αν η εταιρεία έχει
χειριστεί με τις τεχνικές που προαναφέραμε τις χρηματικές τις ροές. Ο οικονομικός
διευθυντής σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να αντισταθμίσει τον κίνδυνό
χρησιμοποιώντας

προθεσμιακά ή μελλοντικά συμβόλαια ,προαιρετικό δικαίωμα

αγοράς ,ή ανταλλαγή/μετατροπή κεφαλαίων μίας μορφής σε μία άλλη.
Πιο αναλυτικά ένα προθεσμιακό συμβόλαιο συναλλάγματος ουσιαστικά είναι
μία συμφωνία αγοράς ή πώλησης ενός συγκεκριμένου ποσού ενός νομίσματος σε
συγκεκριμένη τιμή μία ορισμένη ημερομηνία. Το ποσό, το νόμισμα και η
ληκτότητα

ενός

τέτοιου

συμβολαίου

είναι

στοιχεία

διαπραγματεύσιμα.

Η

ληκτότητα ενός τέτοιου συμβολαίου είναι συνήθως 30 ημερών, 90 ημερών και 180
ημερών και η συναλλαγματική ισοτιμία ποικίλλει ανάλογα όπως μπορούμε να
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δούμε στον Πίνακα 2. όπως αυτός έχει δημοσιευτεί στην εφημερία The Wall Street
Journal.

Πίνακας 2.Χρηματιστηρια και Προθεσμιακά Συμβόλαια Συναλλάγματος

ΧΩΡΑ (ΝΟΜΙΣΜΑ)________________________________ US $ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

Μ. Βρετανία(στερλίνα)

1.4731 (Τιμή)

Προθεσμιακό 1 μήνα

1.4740

Προθεσμιακό 3 μηνών

1.4752

Προθεσμιακό 6 μηνών

1.4767

Ιαπωνία(Γιεν)

0.008920(Τιμή)

Προθεσμιακό 1 μήνα

0.008963

Προθεσμιακό3 μηνών

0.009050

Προθεσμιακού μηνών

0.009178

Ελβετία(Φράγκο)

0.5920(Τιμή)

Προθεσμιακό 1 μήνα

0.5937

Προθεσμιακό3 μηνών

0.5967

Προθεσμιακόό μηνών

0.6008

Πηγή:Τ1ιε Wall Street Journal, 1999

Σύμφωνα λοιπόν με τον παραπάνω πίνακα για ένα προθεσμιακό συμβόλαιο 90
ημερών

για αγορά στερλινών θα έπρεπε να πληρώσει ο ενδιαφερόμενος

1.4752/στερλίνα.Αν δηλαδή ένας αμερικανός εισαγωγέας χρειαζόταν αγγλικές
λίρες προκειμένου να πληρώσει ένα τιμολόγιο απαιτητό σε 90 ημέρες, αυτός ο
εισαγωγέας θα μπορούσε να συνάψει ένα συμβόλαιο προκειμένου να αγοράσει τις
λίρες που χρειαζόταν σε 90 ημέρες και στην τιμή των 1.4752δολαρίων/στερλίνα.
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4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Η αποτελεσματική διοίκηση των αποθεμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για δύο
κυρίως λόγους. Ο πρώτος είναι επειδή τα αποθέματα αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο
μέρος των συνολικών στοιχείων του ενεργητικού για τις περισσότερες από τις
πολυεθνικές επιχειρήσεις. Δεύτερον, είναι τα λιγότερο ρευστοποιήσιμα στοιχεία ων
ΚΠΣ. Έτσι λάθη στην διαχείριση των αποθεμάτων δύσκολα αποκαθιστώνται. Έτσι
ιδίως τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν γίνει μεγάλες βελτιώσεις όσον αφορά τον
έλεγχο και την επένδυσή σε αποθέματα. Πολλές αμερικάνικές και ευρωπαϊκές
πολυεθνικές έχουν τα τελευταία χρόνια υιοθετήσει το

Ιαπωνικό σύστημα

διαχείρισης των αποθεμάτων γνωστό ως just in time.Με το σύστημα αυτό ο
κατασκευαστής ενός προϊόντος συντονίζει την παραγωγή του με τους προμηθευτές
έτσι ώστε οι αναγκαίες πρώτες ύλες να φθάνουν αμέσως μόλις χρειαστούν στην
παραγωγική διαδικασία. Με το σύστημα αυτό ελαττώνεται η ανάγκη των
επιχειρήσεων να μετακινούν μεγάλες ποσότητες αποθεμάτων, αλλά απαιτείται
μεγάλος συντονισμός μεταξύ του παραγωγού και των προμηθευτών τόσο ως προς
το χρόνο παραλαβών όσο και την ποιότητα των προϊόντων.

4.1 Ο Καθορισμός του ύψους των αποθεμάτων.

Το επίπεδο των πωλήσεων, η διάρκεια του κύκλου παραγωγής και η διάρκεια
του προϊόντος είναι οι κύριοι καθοριστικοί παράγοντες για επένδυση σε αποθέματα.
Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις λόγω των διαφορών που εμφανίζονται όσον αφορά την
παραγωγή και την αποθήκευση σε διάφορες χώρες, χρησιμοποιούν ευέλικτες
πολιτικές αποθεμάτων. Για παράδειγμα μία πολυεθνική μπορεί να εκμεταλλευτεί το
χαμηλότερο κόστος σε μία χώρα, μεταφέροντας την παραγωγή της εκεί αλλά και
την αποθήκευσή των προϊόντων της. Από την άλλη βέβαια αυτά τα πλεονεκτήματα
μπορούν να υπερκερασθούν από περιορισμούς κυρίως οικονομικούς (φορολογία
κλπ) που επιβάλλονται από τις τοπικές κυβερνήσεις.
Σε πολλές χώρες οι θυγατρικές μίας πολυεθνικής επιχείρησης λειτουργούν κάτω
από πληθωριστικές συνθήκες. Η πολυεθνική λοιπόν πρέπει να καθορίζει με σωστό
τρόπο εάν πρέπει να αγοράσει ή να καθυστερήσει την αγορά αποθεμάτων. Η αγορά
αποθεμάτων σημαίνει κόστος κεφαλαίου που είναι δεσμευμένο σε αποθέματα,
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κόστος αποθήκευσής και φόρους. Από την άλλη οι καθυστερημένες αγορές
μπορούν να σημαίνουν πιθανή αύξηση του κόστους λόγω πληθωρισμού ή
υποτίμησης. Ο πληθωρισμός ως γνωστό αυξάνει το κόστος των αγοραζόμενων
προϊόντων που παράγονται στην τοπική αγορά και η υποτίμηση αυξάνει το κόστος
των εισαγόμενων προϊόντων.
Παρά τη επιθυμία για άριστό επίπεδο αποθεμάτων, πολλές επιχειρήσεις
διατηρούν επιπλέον επίπεδα αποθεμάτων. Αυτό γίνεται λόγω του φόβου των
επιχειρήσεων για συνεχιζόμενο πληθωρισμό, έλλειψη ά υλών αλλά και άλλους
εξωτερικούς παράγοντες όπως απεργίες στα λιμάνια, καιρικές συνθήκες κλπ.

4.2 Μέτρα κατά του Πληθωρισμού

και me Υποτίμησης

Όπως έχουμε ήδη πει πολλές από τις θυγατρικές των πολυεθνικών εταιρειών
λειτουργούν κάτω από πληθωριστικές συνθήκες.

Είναι λοιπόν πάρα πολύ

σημαντικό για μια πολυεθνική επιχείρηση να μπορεί να προβλέπει τις επιδράσεις
που θα έχει η αύξηση ή η υποτίμηση των τιμών στην πολιτική διαχείριση των
αποθεμάτων που ακολουθεί. Κάποιες θυγατρικές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από
εισαγόμενα αποθέματα(πετρελαϊκές εταιρείες στην Ελλάδα) ενώ κάποιες άλλες
έχουν αποθέματα από προϊόντα που έχουν αγοράσει σε τοπικό επίπεδο. Τέλος
κάποιες θυγατρικές εταιρείες πολυεθνικών διατηρούν μία ισορροπία αγοράς μεταξύ
των εισαγόμενων προϊόντων και αυτών που παρασκευάζονται στην τοπική αγορά.
Εάν λοιπόν μία θυγατρική εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αγορές εισαγόμενων
προϊόντων, πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστεί τα αποθέματά της ως να
αναμένει μία υποτίμηση του τοπικού νομίσματος, διότι η υποτίμηση αυξάνει το
κόστος των εισαγόμενων προϊόντων. Για παράδειγμα εάν η χώρα στην οποία
δραστηριοποιείτε η θυγατρική ανακοινώσει την υποτίμηση του νομίσματος της
κατά 10% σε σχέση με το αμερικανικό δολάριο ,τότε η θυγατρική θα πρέπει να
πληρώσει 10% επιπλέον σε τοπικό νόμισμα για προϊόντα που εισάγει

από τις

ΗΠΑ.22 23

22 Η αύξηση των τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών, ή αλλιώς δείκτης τιμών καταναλωτή.
Επίσης πληθωρισμός είναι η αγορά λίγων αγαθών με πολλά χρήματα.
23Η επίσημη μείωση της αξίας του νομίσματος μίας χώρας σε σχέση με άλλο ή άλλα νομίσματά
άλλων χώρων. Για παράδειγμα εάν το ευρώ υποτιμηθεί σε σχέση με το δολάριο ,αυτό σημαίνει
ότι ένα ευρώ θα αγοράζει λιγότερα δολάρια από ότι στο παρελθόν.
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Από την άλλη εάν μία θυγατρική εξαρτά τα αποθέματά της σε μεγάλο βαθμό
από την αγορά προϊόντων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο πρέπει να επιδιώκει
την ελαχιστοποίηση των αποκτώμενων σε τοπικό επίπεδο αποθεμάτων, διότι η
υποτίμηση θα μειώσει και την δολαριακή αξία των αποθεμάτων. Έτσι λοιπόν μία
υποτίμηση κατά 10% της αξίας του τοπικού νομίσματος θα μειώσει και την
δολαριακή αξία των αποθεμάτων κατά 10%.
Εάν τώρα μία θυγατρική έχει αποθέματα που κατά το ήμισυ είναι από
εισαγωγές και κατά το ήμισυ από αγορές τοπικών προϊόντων τότε εάν αναμένεται
υποτίμηση, θα πρέπει να μειώσει τα αποθέματα που δημιουργούνται από την αγορά
τοπικών προϊόντων και να αυξήσει την εισαγωγή προϊόντων από το εξωτερικό.
Παρόλα αυτά εάν δεν είναι δυνατή η ακριβής πρόβλεψη για υποτίμηση η θυγατρική
επιχείρηση θα πρέπει να διατηρήσει την ίδια αναλογία σε αποθέματα, μεταξύ των
εισαγόμενων μερών και αυτών που παρασκευάζονται στην τοπική αγορά, με σκοπό
να αποφύγει τους συναλλαγματικούς κινδύνους και αυτό γιατί η υποτίμηση μπορεί
να επηρεάσει και τα δύο είδη αποθεμάτων και έτσι η θυγατρική να μην χάσει αλλά
ούτε και να κερδίσει.

4.3 Προσδιορισμός της Τιμής ενός Προϊόντος

Παρακάτω θα παραθέσουμε ένα παράδειγμα προκειμένου να γίνει κατανοητό
πως μία πολυεθνική μπορεί να μειώσει το κίνδυνό που μπορεί να προκληθεί από
την υποτίμηση. Μία πρακτική που ακολουθεί για να επιτύχει μία τέτοια μείωση
αναφέρεται στην τιμολόγηση ενός προϊόντος:
Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι 10 ραδιόφωνα που έχουν παραχθεί στις ΗΠΑ έχουν
εισαχθεί στην θυγατρική της, η οποία δραστηριοποιείται στην

Κορέα όπου

ακολούθως γίνεται υποτίμηση του κορεάτικού νομίσματος (γουόν) κατά 50%.Η
αρχική συναλλαγματική ισοτιμία γουόν, δολαρίου ήταν 500γουόν/δολάριο, το
αρχικό κόστος ήταν ΙΟΟΟγουόν/ραδιόφωνο, και η αρχική τιμή πώλησης ήταν
1500γουόν/ραδιόφωνο.
Η θυγατρική μετά από την υποτίμηση έχει να επιλέξει μεταξύ δύο πολιτικών με
βάσει την τιμή:Η θα διατηρήσει την αρχική τιμή του αποθέματος της σε μία
προσπάθεια να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό, ή θα αυξήσει την τιμή των
αποθεμάτων της προκειμένου να κερδίσει τα αναμενόμενα κέρδη σε δολάρια όπως
αναμενόταν.
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Πίνακας 4.1 Προσδιορισμός ττκ τιμής ενός προϊόντος

Διατήρηση
της παλιάς τιμής
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ
Κορεάτικο
Δολάριο
ΙΣΟΤΙΜΙΑ
νομισμα(γουόν)
ΗΠΑ
1000 γουόν(τώρα)
15000
15
500 γουόν(πριν)
10000
20
Κέρδος
5000
-5

Προσαρμογή
τιμής
Κορεάτικο
Δολάριο
νομισμα(γουόν)
ΗΠΑ
30000
30
10000
20
20000
10

Πηγή:International Working Capital Management,Lee,Lee & Lee.

Βλέπουμε λοιπόν στον πίνακα 4.1 ότι εάν η θυγατρική εταιρεία διατηρήσει την
παλιά τιμή θα έχει ένα χάσιμο της

τάξεως των 5$ από την πώληση των ΙΟν

ραδιοφώνων παρά το γεγονός ότι σε επίπεδο τοπικού νομίσματος θα έχει ένα
κέρδος 5000won.
Εάν όμως η θυγατρική αυξήσει τη τιμή πώλησης έτσι ώστε να είναι ισοδύναμη
του δολαρίου (δηλαδή 3 δολάρια=3000γουόν) τότε θα κερδίσει 10$.Πέρα από αυτά
πρέπει να σημειώσουμε ότι υποθέτουμε ότι η Κορεατική κυβέρνηση δεν επιβάλλει
περιορισμό στις τιμές. Αν και δεν υπάρχουν κρατικοί περιορισμοί πρέπει να
αναφέρουμε ότι η αύξηση της τιμής που αναφέρεται στην δεύτερη περίπτωσή
μπορεί να προκαλέσει μείωση των πωλήσεων εάν η ελαστικότητα της ζήτησης
24αυτού του προϊόντος είναι υψηλή, η τοπική αγορά δεν θα αντέξει μία αύξηση της
τιμής.
Ένα άλλο ερώτημα που πρέπει να θέσουμε στο παράδειγμά μας είναι εάν η
θυγατρική πρέπει να συνεχίσει να εισάγει αυτό το είδος. Εάν οι τοπικές τιμές
μπορούν να αυξηθούν έτσι ώστε να καλύπτουν τις τρέχουσες αυξανόμενες τιμές σε
δολάρια, τότε οι εισαγωγές πρέπει να συνεχισθούν, εάν όχι τότε πρέπει να
σταματήσουν.24

24 Η Ελαστικότητα Ζήτησης Δείχνει Πόσο θα Μεταβληθεί ζητούμενη Ποσότητα Ενός Αγαθού
να η Τιμή του Μεταβληθεί κατά 1%.(Βελέντζας Κ. ,2004)
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5. ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΟΣΟΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Παρακάτω θα επισημάνουμε στοιχεία από την ετήσια έρευνα της JPMorgan
International όσον αφορά τις μεθόδους της διαχείρισης μετρητών που ακολουθούν
σήμερα οι μεγάλες πολυεθνικέ επιχειρήσεις. Ο αριθμός των εταιρειών που
συμμετείχαν σε αυτήν την έρευνα παγκοσμίως ήταν 307 και το 1/3 των εταιρειών
αυτών είχαν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Η
έρευνα αυτή δίνει την δυνατότητα να έχει ένα σημείο αναφοράς η κάθε εταιρεία,
και να μπορέσει βλέποντας τις τάσεις της παγκόσμιας κοινότητας των επιχειρήσεων
να

καταλήξει

στην

επιθυμητή

στο

κάλεσμα

ανταποκρίθηκαν
ερωτηματολόγιο
αντιπροσωπεύουν

διαχείρισή
για

να

δραστηριοποιούνται σε
δραστηριότητες

μετρητών.

Και

οι

απαντήσουν

στο

συγκεκριμένο

περισσότερες από

όπως

μέσα

μία

μαζικής

307

χώρες

που

και

επικοινωνίας,

τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, τράπεζες, κατασκευές κλπ.

5.1 Απαντήσεις σε ερωτήματα σγετικά με τιι διαχείρισή μετρητών.

Η

πρώτη

ερώτηση

αναφέρεται

στον

αριθμό

των

κύριων

και

των

δευτερευουσών τραπεζών με τις οποίες οι επιχειρήσεις αυτές συνεργάζονται. Η
πλειοψηφία των εταιρειών(59%) είχε συνεργασία με 5 ή λιγότερες τράπεζες. Ο
μέσος όρος ήταν συνεργασία με 6 τράπεζες, ενώ ο μέσος όρος των δευτερευόντων
τραπεζών είναι 9.
Μία άλλη ενδιαφέρουσα μεταξύ των επιχειρήσεων ερώτηση είχε να κάνει με
την ιεράρχηση της σπουδαιότητας των τραπεζικών υπηρεσιών, πάντα σύμφωνα ,με
την γνώμη των ερωτηθέντων τραπεζών. Έτσι λοιπόν οι γενικές τραπεζικές
υπηρεσίες είχαν την μεγαλύτερη σπουδαιότητα με ένα 81%,οι υπηρεσίες ξένου
συναλλάγματος ακολουθούσαν με 76%,ενώ στην αντίπερα όχθη οι συμβουλευτικές
υπηρεσίες είχαν ελάχιστη σπουδαιότητα(14%) για τις εταιρείες κάτι που σημαίνει
ότι οι εταιρείες έχουν πια ειδικευμένο προσωπικό που ασχολείται εντατικά με την
διαχείριση των εισροών και εκροών. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι σε
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σχέση με την έρευνα που είχε γίνεν τον προηγούμενο χρόνο, ον ηλεκτρονικές
τραπεζικές υπηρεσίες που ήταν στην δεύτερη θέση σπουδαιότητας(88%) βρέθηκαν
το 2004 στην πέμπτη θέση με μόνο 42%.Αυτό ερμηνεύεται ότι οι εταιρείες δεν
ικανοποιούνται πια από τραπεζικές εργασίες που έχουν να κάνουν με τα κανάλια
συναλλαγών αλλά επιζητούν ουσιαστικότερη υποστήριξη από τον τραπεζικό τους
συνεργάτη, αλλά και από το γεγονός ότι πια έχουν αναπτύξει δικές τους υπηρεσίες
μέσα στην οργάνωσή τους που τους επιτρέπει να εκτελούν μόνες τους εργασίες για
την διεκπεραίωση των οποίων προηγουμένως ήταν απαραίτητες οι τράπεζες.
Το σημαντικότερο κριτήριο με το οποίο οι εταιρείες επιλέγουν σήμερα την
τράπεζα με την οποία θα συνεργασθούνε σύμφωνα με την έρευνα έχει να κάνει με
την παροχή πιστωτικών διευκολύνσεών.
Μία πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση την οποία απάντησαν οι ερωτηθέντες είχε να
κάνει με το πώς το τμήμα Treasury χειριζόταν σήμερα την διαχείρισή των
μετρητών και πως θα ήθελε να είναι μετά από 3 χρόνια, δηλαδή το 2007.Έτσι ενώ
το 2004 το 30% των επιχειρήσεων είχε μία παγκόσμια διαχείρισή των μετρητών
την οποία χειριζόταν αποκλειστικά το κεντρικό Treasury τμήμα, ένα 25% άφηνε το
χειρισμό σε περιφερειακά τμήματα με μία υψηλή εποπτεία και ένα 15% άφηνε το
χειρισμό των εισροών και εκροών αποκλειστικά στα περιφερειακά τμήματα, το
2007 ένα 37% θα επιθυμούσε την αποκλειστική διοίκηση από το κεντρικό
Treasury,ένα 23% με υψηλή εποπτεία και ένα 8% πια τον χειρισμό αποκλειστικά σε
περιφερειακό επίπεδο.
Το 88% των επιχειρήσεων επίσης θεωρεί ότι το τμήμα Treasury πρέπει να έχει
το χαρακτήρα ενός κέντρου κόστους-' και μόλις το 12% το χαρακτήρα του κέντρου
κέρδους(ρΓθΏί center25
26). Πράγματι οι επικεφαλείς των treasuries θεωρούν ότι ο
ρόλος των τμημάτων τους πρέπει ολοένα και περισσότερο στην ελαχιστοποίηση
των εξόδων.
Στο ερώτημα τι θεωρούν ως τη πιο σημαντική περιοχή όσον αφορά την
βελτίωση της αξίας της επιχείρησης η διαχείρισή μετρητών κατατάχθηκέ στην
πρώτη θέση, η διαχείριση του κινδύνου στην δεύτερη. Η κατάταξη της διαχείρισης
του κινδύνου στην δεύτερη θέση έχει να κάνει με την συνεχώς αυξανόμενη

25 Είναι ένας λογιστικός όρος που αναφέρεται σε τμήματα της επιχείρησης τα οποία έχουν
δαπάνες αλλά δεν δημιουργούν άμεσα έσοδα σε αντίθεσή με άλλα τμήματα,πχ πωλήσεις.
26 είναι επιχειρησιακές μονάδες ή τμήματα τα οποία δημιουργούν άμεσα έσοδα αλλά και έξοδά
και μπορεί να μετρηθεί εύκολα η κερδοφορία τους, πχ διυλιστήρια.

συνειδητοποίηση της σπουδαιότητάς του, λόγω της σχετικά υψηλής αβεβαιότητας
που χαρακτηρίζει την παγκόσμια αγορά.
Όσον αφορά τον τόπο που επιλέγουν προκειμένου να συγκεντρώσουν τα
ρευστά διαθέσιμό τους

καταρχήν το συμπέρασμα που εξήχθη ήταν ότι η

πλειοψηφία απάντησε ότι προτιμούν το νόμισμα της χώρας τους ως κύριο νόμισμα.
Επίσης το 50% των συγκεντρώσεων σε δολάρια γίνεται στις ΗΠΑ, το 33% στο
Ηνωμένο Βασίλειο και το υπόλοιπο 17% σε άλλες χώρες. Όσον αφορά το ευρώ, το
46% το συγκεντρώνουν στην Γερμανία ,το 44% στο Ηνωμένο Βασίλειο και ένα
10& το συγκεντρώνει σε άλλες χώρες. Ο πρώτος λόγος με βάση του οποίου γίνεται
η επιλογή του τόπου συγκέντρωσης έχει να κάνει με τις χρονικές ζώνες (43%),ενώ
ο δεύτερός έχει να κάνει με τις υπηρεσίες εκκαθάρισης ,ενώ επίσης σημαντικός
ρόλος θεωρείται και η φορολογία που ισχύει στην εκάστοτε χώρα(31%).
Το 44% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα χρησιμοποιούσαν
τοπικά δεξαμενές ρευστότητάς27 ενώ το 36% χρησιμοποιεί δεξαμενές ρευστότητάς
στις περιοχές όπου συγκεντρώνουν τα τραπεζικά τους υπόλοιπα. Επίσης περίπου το
50% χρησιμοποιεί δομή αυτόματης μεταφοράς κεφαλαίων (ουσιαστικά είναι μία
τραπεζική υπηρεσία με την οποία γίνονται αυτόματες μεταφορές κεφαλαίων, όταν
υπερβούν ένα επίπεδό, από τρεχούμενο λογαριασμό σε άλλον υψηλότερου
επιτοκίου και αντιστρόφως όταν το υπόλοιπο του τρεχούμενού κατέλθει ενός
δεδομένου επιπέδου) ενώ το άλλο 50% χρησιμοποιεί δομή δεξαμενών ρευστότητάς.
Το συμπέρασμα που βγαίνει από τα παραπάνω είναι ότι οι treasurers των
επιχειρήσεων χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τις

δομές δεξαμενισμού .Το

δεξαμενισμός ρευστών παραμένει ένα πολύ δημοφιλές εργαλείο για τους treasurers
και χρησιμοποιείται περισσότερο σε τοπικό επίπεδο. Η χαμηλότερη χρήση του σε
συγκεντρωτικό επίπεδο οφείλεται μάλλον στις αυξανόμενη πολυπλοκότητα που
χαρακτηρίζει το σύνολο μίας πολυεθνικής.
Στο ερώτημα ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι που χρησιμοποιούνται προκειμένου να
αποφασισθεί η χρήση δεξαμενών ρευστότητάς, κατά 73% ήταν η επιθυμία των
θυγατρικών να διατηρήσουν τον έλεγχο των λειτουργιών treasury,ενώ κατά 51%
ήταν η ανάγκη για έλεγχο των ενδοεταιρικών δανεισμών. Τα αποτελέσματα

είναι ουσιαστικά μία διαδικασία κατά την οποία οι λογαριασμοί ενός συγκεκριμένου
νομίσματος συγκεντρώνονται προκειμένου να δημιουργηθεί κέρδος από το τραπεζικό
επιτόκιο.Τα κεφάλαια δεν μεταφέρονται φυσικά αλλά συνδυάζονται νοητά. Οι χρεωστικοί και
οι πιστωτικοί λογαριασμοί αντισταθμίζονται ελαχιστοποιώντας έτσι τα έξοδα των τόκων. Δεν
γίνεται ανάμιξη των κεφαλαίων και η ακεραιότητα των ατομικών λογαριασμών παραμένει.
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δείχνουν

ότι χρησιμοποίηση του δεξαμενισμού παράγει πληροφορίες για την

συνεισφορά και τα κέρδη των θυγατρικών σε μια συγκεντρωτική δομή και αυτό με
την σειρά του δίνει σημαντικά οφέλη στους treasurers όπως διαφάνεια στις
θυγατρικές αλλά και ακριβείς ενδοεταιρικές αναφορές
Μία επίσης πολύ σημαντική ερώτηση που υπήρχε στην έρευνα ήταν αφορούσε
πότε είναι δανειστές και πότε δανειζόμενοι μέσα στην εταιρεία. Στο σύνολο των
εταιρειών το 50% ήταν δανειστές του άλλου 50%.Πιο αναλυτικά όμως αποδείχτηκε
μέσα από την έρευνα ότι οι μητρικές εταιρείες

κατά ποσοστό 53% ήταν και

δανειστές των θυγατρικών τους ενώ μόνο το 36% των θυγατρικών ήταν δανειστές
των μητρικών τους(το 64% αυτών δανειζόταν χρήματα).Η έρευνα δείχνει ότι οι
μητρικές εταιρείες είναι συνήθως αυτές που δανείζουν/χρηματοδοτούν με κεφάλαια
τις θυγατρικές τους.
Συνεχίζοντας την μελέτη της έρευνάς οι εταιρείες ερωτήθηκαν πια μέθοδο
χρησιμοποιούσαν για

να δανειστούν κεφάλαια. Οι τραπεζικές ομολογίες, τα

τραπεζικά δάνεια αλλά και οι βραχυπρόθεσμές υποσχετικές χαμηλού ρίσκου που
εκδίδονται από τις τράπεζες (κατά 68%έναντι 77% το 2003) και οι επιπλέον του
ποσού

αναλήψεις28(κατά

67%)

είναι

οι

πιο

κοινές

μέθοδοι

εξωτερικής

χρηματοδότησης που ακολουθούν οι εταιρείες. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το 2004
οι χρησιμοποίηση των

ενδοεταιρικών δανείων

αυξήθηκε στο

55%

των

ερωτηθέντων επιχειρήσεων σε σύγκριση με το 2003 που χρησιμοποιούνταν από το
45%.
Στην έρευνα επίσης καθορίστηκέ ότι ο μέσος όρος των ρευστών διαθεσίμων
που

χρησιμοποιούν

επενδύσεων,

οι

παρέμεινε

εταιρείες

στο

ίδιος

αυτόν

με

χαρτοφυλάκιο
του

των

βραχυπρόθεσμων

2003.Μάλιστα

ένα

από

τα

συμπεράσματα που εξήχθησάν ήταν ότι οι μητρικές εταιρείες των πολυεθνικών
παρακρατούν ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος ρευστών διαθεσίμων από ότι οι
θυγατρικές. Αυτή η διαπίστωσή οφείλεται στο γεγονός ότι με την ανάπτυξη/αύξηση
της παγκόσμιάς διοίκησης treasury συγκεντρώνεται ένας ολοένα και μεγαλύτερος
αριθμός ρευστών διαθεσίμων κάτω από μία ομπρέλα, η οποία τυπικά είναι η
μητρική εταιρεία.
Επίσης το 58% των εταιρειών επένδυσε μέσα στο 2004 σε κεφάλαια
χρηματιστηριακών αγορών ενώ το 42% όχι.
Μ Έκδοση επιταγής ή ανάληψη ή χρέωση από λογαριασμό τραπέζης πέραν από το
εγεκεκριμένο ή υπάρχον υπόλοιπό του.
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Στην ερώτηση ποιο επενδυτικό εργαλείο χρησιμοποιούν οι εταιρείες είχαμε
πρώτες τις τραπεζικές καταθέσεις με 67%(έναντι 72% το 2003) αλλά σε ερώτηση
αν θέλανε να είναι και μελλοντικό επενδυτικό εργαλείο μόνο ένα 2% απάντησε
θετικά .Οι επενδύσεις σε χρηματιστηριακές αγορές είναι δεύτερες με 47% αλλά και
αυτές αποτελούν μάλλον ένα όχι και τόσο αποδοτικό εργαλείο αφού μόνο το 17%
των εταιρειών θα ήθελε να το χρησιμοποιήσει στο μέλλον.
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6. Το Μέλλον Της Παγκόσμιάς
Διαχείρισής Μετρητών για τις Εταιρείες.
6.1 Τεχνολογία: ένας σημαντικός παράγοντας για αλλαγή

Όπως βλέπουμε και στη εικόνα 6.1 η διαχείριση των μετρητών χωρίζεται σε
τέσσερις κύριες περιοχές:στην διοίκηση του κεφαλαίου κίνησης στην διοίκηση
ρευστότητας, στην διαχείριση λογαριασμών και στην διαδικασία τιμολόγησης και
πληρωμών.

Εικόνα 6.1 Οι επιμέρους λειτουργίες της διαχείρισης μετρητών

Διαγείοιση Λογαοιασιιών
-Δεξαμενισμός Μετρητών
-Βραχυπρόθεσμός
Επενδύσεις

Διαγείοιση
Ρευστότητας
-Διαδικασία Πρόβλεψης
Ρευστότητας
-Βελτιστοποίηση της
Ρευστότητας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΜΕΤΡΗΤΩΝ
Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης \

/Διαδικασίες Τιοολόγησης
και Πληοωιιής
-Εξωτερικές Πληρωμές και
εισπράξεις
-Ενδοεταιρικές πληρωμές

/
-Ταμειακός Κύκλος
Μετατροπής Μετρητών

nnyTpEuromoney International Cash Management Handbook,2001.

Σήμερα, οι όποιες βελτιώσεις έχουν επιτευχθεί στο cash management είναι κατά
κανόνα βασισμένες στην τεχνολογία. Πιο συγκεκριμένα η τεχνολογία επιτρέπει την
συγκέντρωσή της πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο και σε παγκόσμια βάση
καθώς και τη αμφίδρομή επικοινωνία.
Η δυναμική για απλοποιημένες και ολοκληρωμένες διαδικασίες μέσα στις
επιχειρήσεις και μεταξύ των επιχειρήσεων και των συνεργατών των είναι πολύ
σημαντική για την αξία της. Η σπουδαιότητα των γεωγραφικών συνόρων έχει
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αποδυναμωθεί. Οι τυποποιημένες και εναρμονισμένες επιχειρηματικές προσπάθειές
έχουν ενδυναμωθεί τόσο σε επίπεδο περιφερειών(Ευρώπη, ΗΠΑ κλπ) αλλά και σε
επίπεδο παγκόσμιό.

6.2 Νέα Μέσα Απελευθέρωσης του Κεφαλαίου Κίνησης

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αλλαγή των επιχειρησιακών μοντέλων, τα συστήματα
ERP και οι συνεχείς εξελίξεις στην τεχνολογία web,έφεραν νέες απλοποιήσεις στις
επιχειρησιακές διαδικασίες καθώς και στην απελευθέρωσή του κεφαλαίου κίνησης
.Σήμερα υπάρχει μία τάση προς την αυτοματοποίηση όσον αφορά τις διαδικασίες
εισροών και εκροών ,από την παραγγελία έως και την πληρωμή αλλά και ως την
τελική λογιστική καταχώ ρηση.

6.3 Ολοκλήρωση των διαδικασιών και συστημάτων και των προμηθευτών
αλλά και των πελατών.

Η εμφάνιση του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι διαφορετικές αγορές ανά τον κόσμο
εντείνουν την ανάγκη για βελτίωση των διαδικασιών. Η αυξανόμενη χρήση των
ERP συστημάτων" τα οποία καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων της
επιχείρησης βοήθησαν σε αυτή την ολοκλήρωση. Έδωσαν την δυνατότητα για
παγκόσμια συγκέντρωσή ,για παράδειγμα, των πληρωμών και εισπράξεών .Η
αυτοματοποίηση και απλοποίηση των διαδικασιών που έχουν σχέση με τις
χρηματοροές της επιχείρησης επέτρεψαν σε αυτήν να εκμεταλλευθεί στο έπακρο το
κεφάλαιο κίνησης.
Τόσο το ηλεκτρονικό εμπόριο30 αλλά και γενικότερα η τεχνολογία web
συνέβαλαν σημαντικά στην βελτίωση της δυναμικής του κεφαλαίου κίνησης. Έτσι

^Πρόκειται για ένα διοικητικό σύστημα επιχείρησης το οποίο ενοποιεί όλες τις επιμέρους
πλευρές της επιχείρησης όπως ο σχεδιασμός, η παραγωγή, οι πωλήσεις και το μάρκετινγκ.
Καθώς η μεθοδολογία αυτού του συστήματος γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη μέσα στον
επιχειρηματικό κόσμο αυτό με την σειρά του βρίσκει εφαρμογές του και σε άλλες
επιχειρηματικές λειτουργίες όπως ο έλεγχός των αποθεμάτων, η παραγγελιοληψία, η
εξυπηρέτηση πελατών κλπ.
30.Ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μια ολοκληρωμένη συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω
του διαδικτύου χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των συμβαλλόμενων μερών,
δηλαδή του πωλητή και του αγοραστή, οι οποίοι μπορούν να βρίσκονται ακόμα και σε
διαφορετικές χώρες. Είναι οποιαδήποτε συναλλαγή που ενέχει διαδικτυακή δέσμευση για
αγορά η πώληση αγαθών ή υπηρεσιών.
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λοιπόν, ένας προμηθευτής αλλά και ένας πελάτης μπορούν μέσα από τα
ολοκληρωμένα συστήματα διοίκησης που έχουν, να ενημερώνονται για τις
παραγγελίες που αποστέλλουν/περιμένουν με μία απλή πρόσβασή στην βάση
δεδομένων τους. Επίσης ο προμηθευτής μπορεί να ελέγξει το απόθεμά του και πόσο
ακριβώς χρειάζεται προκειμένου να εξυπηρετήσει την απαίτηση του πελάτη του.
Με αυτό το απλό παράδειγμά μπορούμε να συμπεράνουμε πόσο από το κεφάλαιο
που είναι δεσμευμένο σε απόθεμά μπορεί να αποδεσμευτεί και να χρησιμοποιηθεί
για μία πιο επικερδής επένδυση της επιχείρησης. Με το ίδιο σκεπτικό ο
προμηθευτής μπορεί να τιμολογήσει τον πελάτη ηλεκτρονικά, και με αυτόν τον
τρόπο να μειώσει τον χρόνο τιμολόγησης. Από την πλευρά του ο πελάτης με την
ηλεκτρονική τιμολόγηση μπορεί να απλοποιήσει την διαδικασία επεξεργασίας των
τιμολογίων,

να

εισάγει

αυτόματα

τις

λογιστικές

καταχωρήσεις

και

να

ελαχιστοποιήσει έτσι την χειρωνακτική εργασία.
Καθώς λοιπόν αλλάζει το επιχειρησιακό μοντέλο και οι επιχειρήσεις έρχονται
σε πιο στενή συνεργασία από ποτέ, είναι πολύ σημαντικό να αναλογιστούμε την
αποτελεσματικότητα της διοίκησης του κεφαλαίου κίνησης όχι μόνο από την
πλευρά της επιχείρησης αλλά για όλη την συνεργαζόμενη αλυσίδα(παραγωγοίπρομηθευτές, πελάτες).Παραδοσιακά οι επιχειρήσεις προσπαθούσαν να βελτιώσουν
το κεφάλαιο κίνησης που διέθεταν, αυξάνοντας το διάστημα πίστωσης που είχαν
για αγορές και μειώνοντας το διάστημα πληρωμής που παρείχαν για πωλήσεις.
Σήμερα σε μία εταιρεία που αποτελείται από πολλές άλλες(πχ μία πολυεθνική) το
μέρος της εταιρείας με το χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου μπορεί να χρηματοδοτεί
το μεγαλύτερο μέρος του απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης

6.4 Ηλεκτρονική Παρουσίαση Λογαριασμών και Ηλεκτρονική Τιμολόγηση.

Το κέρδος που αποκομίζει μία εταιρεία από την ηλεκτρονική παρουσίασή των
λογαριασμών και την ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι πολύ σημαντικό.
Μέχρι πρόσφατα οι δύο παραπάνω παράμετροι χρησιμοποιούνταν μόνο από
μεγάλες εταιρείες και αυτό γιατί αυτές οι διαδικασίες απαιτούσαν την εφαρμογή
των προτύπων Edifact3lnoo είχε θεσπίσει η οικονομική επιτροπή των ηνωμένων

,1 Κανονισμοί των Ηνωμένων Εθνών για την διαχείρισή των διασυνδέσεων των ηλεκτρονικών
δεδομένων. Περιλαμβάνει ένα πλαίσιο συμφωνημένων προτύπων ,λεξικών και οδηγιών για την
ηλεκτρονική διασύνδεσή δομημένων πληροφοριών προκειμένου να είναι εύρυθμή και σωστή η
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εθνών και τα οποία δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν όλες οι εταιρείες λόγω του
ότι απαιτούσαν ένα μεγάλο αριθμό πόρων και εφαρμογών.
Μέσω του διαδικτύου όμως εδώ και μερικά χρόνια είναι δυνατή και η
ηλεκτρονική

παρουσίαση

και

η

ηλεκτρονική

τιμολόγηση

μέσω

του

ΕΒΡΡ(τιμολόγηση πληρωμή μέσω του διαδικτύου).

6.5 Εντεινόμενη Συγκέντρωση της διαχείρισής μετρητών.

Η συγκέντρωση της διοίκησης ρευστότητας είναι μία τάση η οποία εμφανίζεται
στις πολυεθνικές επιχειρήσεις εδώ και χρόνια. Προκειμένου να αυξηθεί ο έλεγχός,
να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, να απαγκιστρωθούν από τις τράπεζες αλλά και να
γλιτώσουν επιπλέον κόστος προσπαθούν να μετακινήσουν της διαχείρισή των
λογαριασμών

τους αλλά και τις διαδικασίες πληρωμών σε ενδοεταιρικές

συγκεντρωμένες μονάδες32.

6.6 Διαχείριση Ρευστότητας

Τα treasury κέντρα και οι ενδοεταιρικές μονάδες

στις μεγάλες πολυεθνικές

επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν την ρευστότητα των επιμέρους
μονάδων που τις αποτελούν(θυγατρικές).Αυτό έχει επιτευχθεί μέσα από την
δημιουργία δεξαμενών

ρευστότητας

και τραπεζικών δομών για τα

κύρια

νομίσματα. Πιο συγκεκριμένα οι απαιτήσεις για αποτελεσματική διοίκηση
ρευστότητας είναι η

σωστή

πρόβλεψη

της απαιτούμενης

ρευστότητας, η

δυνατότητα καθημερινής γνώσης των τραπεζικών υπολοίπων και συναλλαγών, και
η ικανότητα μεταφοράς κεφαλαίων από μία κεντρική τοποθεσία(πχ από την
μητρική εταιρεία προς τις θυγατρικές).

εμπορία αγαθών και υπηρεσιών μέσω ανεξαρτήτων και διαφορετικών πληροφοριακών
συστημάτων.
12 Για τις περισσότερες πολυεθνικές οι ενδοεταιρικές αυτές μονάδες είναι το επόμενο βήμα για
την προσπάθεια αύξησης του κεφαλαίου κινήσεώς τους και της διαφάνεια των ταμειακών
ροών τους καθώς και της μείωσης του κόστους διαχείρισης λόγων της ταυτόχρονής μείωσης
ενός μεγάλου αριθμός τραπεζικών λογαριασμών καθώς και των πληρωμών που εώς και
σήμερα πραγματοποιούνταν από τις διάφορές θυγατρικές ανά τον κόσμο. Οι ενδοεταιρικές
αυτές μονάδες είναι ουσιαστικά μία προσπάθεια των πολυεθνικών να διαχειριστούν και να
επεξεργασθούν μέσα στην εταιρεία πια τις πληρωμές μέσω εσωτερικών λογαριασμών. Αυτές οι
μονάδες διαχειρίζονται τους λογαριασμούς των θυγατρικών όπως επίσης είναι πια υπεύθυνες
και για την αντιστάθμισή αλλά και την διαχείριση του συναλλάγματός και των κινδύνων που
απορρέουν από αυτό. (Hawser Anita, Global Finance Media).

6.7 Δεξαμενές Ρευστότητας/ εσωτερικοί λογαριασμοί

Ο δεξαμενισμός ρευστότητας αρχίζει και θα συνεχίσει να ελαττώνεται ολοένα
και πιο πολύ .Και αυτό γιατί το κόστος που περιέχει υπερκαλύπτει τα κέρδη και τα
άλλα πλεονεκτήματα από τη χρήση του. Σε αντίθεσή λοιπόν της χρήσης του,
πολλές εταιρείες έχουν ξεκινήσει να χειρίζονται τους λογαριασμούς των μέσα από
εσωτερικές δομές που έχουν δημιουργήσει. Οι ενδοεταιρικές τράπεζες συντηρούν
εσωτερικούς λογαριασμούς και προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες που προσφέρουν
και οι κανονικές τράπεζες. Ένας λόγος που χρησιμοποιείται αυτού του είδος η
"τράπεζα" είναι ότι μία εξωτερική συνεργάτης-τράπεζα πολύ δύσκολα θα
μπορέσει να έρθει σε άμεση επαφή με όλες τις απαιτήσεις για διαχείρισή μετρητών
που έχουν όλες οι επιμέρους μονάδες-θυγατρικές οι οποίες απαρτίζουν μία
πολυεθνική εταιρεία.

6.8 Συγκέντρωση των πληρωμών

Ακολουθώντας τη συγκέντρωσή της ρευστότητας, οι επιχειρήσεις προσπαθούν
να ορθολογικοποιήσουν και τις διαδικασίες πληρωμών. Η τακτοποίηση των
πληρωμών γίνεται συγκεντρωτικά μέσα από μία μονάδα που ονομάζεται μονάδα
πληρωμών.
Πολλές εταιρείες τακτοποιούν τις υποχρεώσεις τους και τις πληρωμές τους
μέσω των λογαριασμών που διατηρούν στις ενδοεταιρικές μονάδες. Τα αρχεία των
πληρωμών

εισάγονται

μέσα

από

συστήματα

σε

διατραπεζικά

συστήματα

επικοινωνίας. Οι μονάδες πληρωμών στέλνουν τα αρχεία στις τράπεζες οι οποίες
εκτελούν τις πληρωμές. Η αυτοματοποίηση και το χαμηλό κόστος συναλλαγής
είναι τα κύρια πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης.

Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι επιχειρήσεις προσπαθούν να τυποποιήσουν και να
αυτοματοποιήσουν πλήρως τις διαδικασίες πληρωμών. Επίσης υπάρχει καθαρή
πρόθεσή από την πλευρά των εταιρειών να μετατρέψουν την πολύπλευρή δικτύωση
σε ενδοεταιρικές πληρωμές όπου η τοπική νομοθεσία το επιτρέπει.

42

6.9 Η Εξέλιξη της διαγείριστκ των μετρητών

Η ολοκλήρωση των συστημάτων και των διαδικασιών θα διευκολυνθεί από την
βελτίωση της τεχνολογίας web,για παράδειγμα από την χρήση της XML γλώσσας
.Η γλώσσα αυτή αναμένεται να αποδώσει οφέλη παρόμοια με αυτά των EDIFACT
προτύπων, αλλά με χαμηλότερο κόστος.
Επίσης υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες μπορούν να επιβεβαιώσουν τις προβλέψεις
για πιο άμεσες και δραστικές επικοινωνίες με τους τραπεζικούς οργανισμούς,
Τόσο η επιλογή πολλών τραπεζών αλλά και η ταυτόχρονή προσπάθεια για
απεμπλοκή από τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι τράπεζες έχουν ενταθεί λόγω της
συγκέντρωσής της ρευστότητας και των διαδικασιών πληρωμής. Οι πολυεθνικές
επιχειρήσεις σήμερα προσπαθούν να συνεργαστούν με μία ή μερικές κύριες
τράπεζες προκειμένου να λειτουργήσουν την διαχείρισή μετρητών, αλλά ακόμα και
σήμερα

χρησιμοποιούν

τοπικές

τράπεζες

προκειμένου

να

μπορέσουν

να

ανταποκριθούν στις ανάγκες που εμφανίζονται σε τοπικό επίπεδο.
Η διαχείριση μετρητών σήμερα ολοένα και πιο πολύ βασίζεται στη τεχνολογία
web.Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει την συγκεντροποίηση των διαδικασιών, της
κεντρική αποθήκευσή των δεδομένων. Η τεχνολογία επίσης επιτρέπει της εμφάνιση
συστημάτων που διαχειρίζονται τρίτοι και αποκαλούνται ASPs (Προμηθευτές
Εφαρμογών),τα οποία συνήθως στηρίζονται σε υποθέσεις

των καλύτερων

πρακτικών.
Τα συστήματα ERP, αλλά και οι προμηθευτές τραπεζικών συστημάτων δίνουν
καθημερινά τη δική τους μάχη προκειμένου να επικρατήσουν στην παροχή λύσεων
για την αποτελεσματικότερη διαχείρισή μετρητών.
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7. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ROYAL DUTCH & SHELL
COMPANY.

Η πολυεθνική εταιρεία ενέργειάς Royal Dutch & Shell company δραστηριοποιείται
μέσω των θυγατρικών της σε 140 χώρες του κόσμου. Είναι μία από τις μεγαλύτερες
πολυεθνικές όλου του κόσμου. Η δραστηριότητά της χωρίζεται σε τέσσερις
τομείς: 1 .Στην εξόρυξη και παραγωγή πετρελαίου όπου απασχολεί συνολικά 17000
εργαζομένους,2.στο

αέριο

και

ενέργεια

όπου

απασχολούνται

2000

εργαζόμενοι,3.Στα παράγωγα του πετρελαίου με 76000 υπαλλήλους και 4.στα
χημικά όπου δραστηριοποιούνται 8000 άνθρωποί. Οι δύο πρώτοι τομείς αποτελούν
θα μπορούσαμέ να πούμε το τμήμα χονδρικής της εταιρείας και οι δύο τελευταίοι
το τμήμα λιανικής της εταιρείας. Προκειμένου να καταλάβουμε το μέγεθος αυτής
της εταιρείας ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2004 είχε έσοδα από την παγκόσμια
δραστηριότητά της τάξεως των 337 δισεκατομμυρίων δολαρίων(έναντι 263$ δις το
2003) και καθαρά κέρδη μετά φόρων 16,47 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι 12,313
δις το 2003 (Annual Report and Accounts 2004,Royal Dutch Petroleum Company)
Αν και η Royal Dutch Shell αναγνωρίζεται σήμερα διεθνώς ως εταιρεία
ενέργειας,

εν

τούτοις

διαφοροποιημένες.

Όπως

οι

δραστηριότητές
αναφέρει

και

της
οι

είναι

Tom

σε

μεγάλο

Buschman

Lawrence,Διευθυντής της παγκόσμιάς οργάνωσης Treasury

και

βαθμό
Tony

και Διευθυντής

ανάπτυξης των Treasury λειτουργιών της εταιρείας αντίστοιχα, η εξόρυξη
πετρελαίου στα κρύα νερά της Σιβηρίας διαφέρει πάρα πολύ από την Παρασκευή
χοτ ντογκς σε ένα κατάστημα στα ενδότερα της Βραζιλίας στο οποίο εμπλέκεται η
Σελλ.

7.1.Η αξία των Λειτουργιών της Α ιοί κτίσης Treasury

Όλες οι δραστηριότητες της Shell χρειάζονται υποστήριξη από το τμήμα που
έχει στην ευθύνη του τη διοίκηση treasury ολόκληρης της εταιρείας. Είναι δηλαδή
υπεύθυνο για την χρηματοδότηση των μεγάλων έργων, για την κάλυψη των
συναλλαγματικών κινδύνων, τη διατήρηση μίας αποτελεσματικής τραπεζικής
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δομής.Ον treasury λειτουργίες της Shell είναι και συγκεντρωμένες αλλά και
τυποποιημένες. Οι κύριοι παράγοντες που επιτρέπουν μία τέτοια συγκεντρωτική
λειτουργία είναι:
•

Ελαχιστοποίηση του κόστους δανεισμού. Αυτό επιτυγχάνεται με την
συγκέντρωση των χρεών και την αποφυγή των δανεισμών όπου είναι
δυνατό, και έτσι χρησιμοποιείται όλη η δυναμική των στοιχείων του
ισολογισμού της Shell.

•

Η δημιουργία και λειτουργία μίας χαμηλού κόστους διαχείρισης μετρητών
μέσω την συγκέντρωσής και της τυποποίησης.

•

Η μεγιστοποίηση της χρήσης μεθόδων χρηματοδότησης με τη χαμηλότερη
δυνατή φορολόγηση

•

Η μεγιστοποίηση της εξειδικευμένης εφαρμογής με τη συγκέντρωση των
τοπικών λειτουργιών treasury.

•

Τέλος με την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που σχετίζονται με την
διοίκηση

treasury

της

εταιρείας

και

συγκεκριμένα

με

τους

συναλλαγματικούς και νομισματικούς κινδύνους.

Είναι πολιτική της εταιρείας ότι όλες οι θυγατρικές της να συνεργάζονται όπου
αυτό είναι δυνατό με το κεντρικό τμήμα του treasury για οποιαδήποτε απαίτηση
έχουν σε ξένο συνάλλαγμα. Η κεντρική υπηρεσία treasury της Shell λειτουργεί
περισσότερο ως κέντρο κόστους παρά ως κέντρο κέρδους και όλες οι συναλλαγές
που κάνει σχετίζονται με την εμπορική σκοπιμότητα της εταιρείας.

7.2 Η Aouii me Οργάνωσης του Treasury της Royal Dutch Shell

To treasury τμήμα της Shell είναι δομημένο έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και
να προσφέρει αξία στην επιχείρηση.
Το κεντρικό treasury της Shell

περιλαμβάνει τρία τμήματα που σχετίζονται

άμεσα μεταξύ τους:Το τμήμα των Χρηματοοικονομικών Αγορών το οποίο είναι
υπεύθυνο για την εξωτερική χρηματοδότηση της εταιρείας χρησιμοποιώντας
δανειακά κεφάλαια και πηγές από τις χρηματιστηριακές αγορές. Το τμήμα
Shareholder Treasury,είναι υπεύθυνο για την ενδοεπιχειρησιακή χρηματοδότηση,
για τις πολιτικές treasury.Τέλος έχουμε και το τμήμα Λειτουργιών Treasury όπου

καν δραστηριοποιείται η πλειοψηφία του προσωπικού που εργάζεται στο κεντρικό
treasury και θα το δούμε αναλυτικότερα.

7.3 Το Τμήμα Λειτουργιών Treasury

Οι δραστηριότητες αυτού του τμήματός περιλαμβάνουν βραχυπρόθεσμός
χρηματιστηριακές συμφωνίες και παγκόσμια διαχείριση μετρητών.Το τμήμα αυτό
αποτελείται από 65 υπαλλήλους οι οποίοι βρίσκονται σε τρία κέντρα στο Λονδίνο,
το Χιούστον και τη Σιγκαπούρη (Εικόνα 1) Χρησιμοποιούνε την τεχνολογία
Sungard33 και μία σειρά από προπαρασκευαστικά συστήματα34για την καθημερινή
δραστηριότητα της διοίκησης treasury .
Η πολυπλοκότητα των λειτουργιών treasury της Shell είναι κυρίως αποτέλεσμα
της μεγάλης κλίμακας εργασιών που εκτελούνται καθημερινώς αλλά και της
παγκόσμιας γεωγραφικής έκτασης που αυτές λαμβάνουν χώρα. Τα μικτά έσοδα της
εταιρείας φθάνουν όπως είδαμε τα 330 δισεκατομμύρια δολάρια. Η προσπάθεια
συγκεντροποίησης των χρηματοροών της εταιρείας έχει σαν αποτέλεσμα το τμήμα
treasury

να

χειρίζεται

ένα

σύνολο

κεφαλαίων

του

ύψους

των

3800

δισεκατομμυρίων δολαρίων εκ των οποίων τα 1200 δισεκατομμύρια μεταφέρονται
αυτόματα μέσω μηδενικών λογαριασμών35.Συνολικά η Shell έχει κάθε χρόνο
360.000

συναλλαγές,60.000

ανεξάρτητες

και

300.000

μέσω

λογαριασμών

αυτόματα(πίνακας 1).Τα τρία κέντρα που ήδη έχουμε αναφέρει έχουν την ίδια
διοίκηση, ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες, λειτουργούν με τα ίδια συστήματα και

Πρόκειται για μία εταιρεία παροχής λογισμικού και επεξεργαστικών λύσεων η οποία
σήμερα έχει πάνω από 25000 πελάτες σε περισσότερες από πενήντα χώρες. Κύριο έργο της η
υποστήριξη εταιρειών ανεξαρτήτου αντικειμένου δραστηριότητας, να διατηρήσουν την
συνέχειά τους μέσα από υπηρεσίες που τους παρέχουν ικανότητα πληροφόρησης.

34 Πρόκειται για συστήματα τα οποία είναι ικανά να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των
επιχειρήσεων.

35 Οι υπηρεσίες μηδενικών λογαριασμών δίνουν την δυνατότητα για απόλυτό έλεγχό της
ταμειακής ροής με την αυτόματή μεταφορά ανενεργών υπολοίπων από πωλήσεις και
εισπράξεις. Η συγκέντρωσή των μετρητών σε ένα κύριο λογαριασμό επιτρέπει την
μεγιστοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών και μειώνει τα διοικητικά κόστη που απαιτούνται
για την παρακολούθηση των πολλών τραπεζικών λογαριασμών και την διαδικασία μεταφοράς
υπολοίπων μεταξύ των.
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στο κοντινό μέλλον θα μοιράζονται το ίδιο γραφείο υποστήριξής.36Ένα
37 3824ώρο
αρχείο που αναφέρεται σε δολάρια, επιτρέπει τα τρία κέντρα ανά πάσα στιγμή να
γνωρίζουν τις ανάγκες για χρηματοδότηση και να τις πραγματοποιούν μέσα σε μία
νύχτα. Νομίσματα άλλων χωρών απαιτούνται και χρησιμοποιούνται μόνο στις
χώρες από όπου προέρχονται
Παράλληλα με την δημιουργία των κέντρων treasury δημιουργήθηκαν και
κέντρα εξυπηρέτησης'

στην Γλασκόβη (TASCO ) και στην Κουάλα Λουμπουρ

(ATRACQ.Ms τα κέντρα αυτά επιταχύνθηκε η κεντρική διαχείριση τόσο των
απαιτήσεων αλλά κι των πληρωμών της επιχείρησης.
Όπως ήδη αναφέραμε η Σελλ έχει τρία κέντρα τα οποία αποτελούν τη treasury
δραστηριότητα της. Μέσω αυτών των κέντρων ο αγγλοολλανδικός κολοσσός έκανε
σημαντικές

προσπάθειές

προκειμένου

να

επιτύχει

αποτελεσματικές

και

λειτουργικές διεργασίες οι οποίες θα συνδυάζονταν και με ένα σύνολο υπηρεσιών
οι οποίες θα προσφερόταν στις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες της Σελλ
αλλά και στις θυγατρικές της. Πολύ σημαντικό στοιχείο για να επιτευχθεί το
παραπάνω

ήταν η δημιουργία και ανάπτυξη ενός εργαλείου ενδοεταιρικού

διαδικτύου το οποίο πραγματικά εξυπηρετούσε την ενδοεταιρική επικοινωνία χωρίς
να επηρεάζεται από χρονικές διαφορές, νομικούς περιορισμούς και άλλους
εξωγενείς παράγοντες. Το κύριο στοιχείο που επιτρέπει την αποτελεσματική και
ελεγχόμενη διεργασία είναι οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες οι οποίες απαιτούν
ένα υψηλό βαθμό τυποποίησης. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό το τμήμα treasury
της Σελλ κατάλαβε ότι έπρεπε να προχωρήσει στην εφαρμογή των δύο παρακάτω
επιχειρησιακών μοντέλων:

36 Οι διοικητικές λειτουργίες οι οποίες πληροφορούν για την ασφάλεια των συναλλαγών και
περιλαμβάνουν επιβεβαίωσή και τακτοποίηση, αρχειοθέτηση και συμμόρφωσή με τους
εξωτερικούς περιορισμούς.
37 Είναι μία ενδοεταιρική μονάδα στην οποία
μία εταιρεία συγκεντρώνει τις
χρηματοοικονομικές και διοικητικές λειτουργίες της. Ένα τέτοιο τμήμα λειτουργεί ως
ανεξάρτητη επιχείρηση και συμπεριφέρεται στα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας ως πελάτες.
Θεωρητικά μία τέτοια μονάδα ελαχιστοποιεί τον πλεονασμό ,τυποποιεί τις διαδικασίες και
δημιουργεί οικονομίες κλίμακας. (CFO,The magazine for financial directors and treasurers)
38 Ο σκοπός της TASCO είναι να προσφέρει ειδικευμένες λογιστικές υπηρεσίες στις
ευρωπαϊκές θυγατρικές εταιρείες της ΣΕΛΛ με σκοπό την βελτίωση της αποτελεσματικότητάς
τους και την μείωσή των σχετικών κοστών. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα η TASCO θα
προσφέρει τις υπηρεσίες της και στις υπόλοιπες ανά τον κόσμο θυγατρικές εταιρείας της
ΣΕΛΛ.
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Το πρώτο μοντέλο αφορούσε

την αυτοματοποιημένη και τυποποιημένη

επικοινωνία με την Κύρια Τράπεζα(βλέπε παρακάτω) η οποία επέτρεπε την
αυτόματη και καθημερινή μεταφορά των κεφαλαίων μεταξύ του κεντρικού treasury
και των θυγατρικών της, όπως επίσης και την πλήρως αυτοματοποιημένη
επεξεργασία και εκπλήρωσή των απαιτήσεων που είχαν οι θυγατρικές σε
συνάλλαγμα.
Το δεύτερο

μοντέλο είναι μια αυτόματη επεξεργασίας συναλλαγής ξένου

συναλλάγματος, δανειακών κεφαλαίων και καταθέσεων μεταξύ των θυγατρικών
της Σελλ και του κεντρικού treasury.Oi δικτυώσεις σε καθημερινή βάση, ο
υπολογισμός, η καθοδήγηση και η εκτέλεση αυτών των πράξεων γίνονται
αυτόματα.
Προκειμένου το κεντρικό treasury τμήμα της Σελλ να υποστηρίξει θυγατρικές
της που λειτουργούν σε χώρες με περιορισμούς (νομοθετικούς, πολιτικούς κλπ),
εισήγαγε και μία εναλλακτική

λύση με την οποία τα δανειακά κεφάλαια, οι

καταθέσεις των θυγατρικών και οι συναλλαγές του ξένου συναλλάγματος μπορούν
να εκτελεστούν και εξοεπιχειρησιακά και ενδοεπιχειρησιακά μέσω μία πλατφόρμας
που λειτουργεί στο διαδίκτυο. Οι θυγατρικές συναλλάσσονται με το κεντρικό
treasury όποτε αυτό είναι δυνατό ή με μία τοπική τράπεζα όποτε αυτό απαιτείται.
Χρησιμοποιώντας λοιπόν το κεντρικό treasury μία πλατφόρμα ή οποία είναι
ανεξάρτητη από περιορισμούς, καταφέρνει να διατηρεί τον έλεγχό του σε
περιπτώσεις όπου θυγατρικές δραστηριοποιούνται σε χώρες με περιορισμούς ή
συμμετέχουν σε joint ventures39.
Όπου λοιπόν η πλατφόρμα αυτή είναι βασισμένη στο διαδίκτυο όλες οι
αποφάσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Σελλ στην χώρα μπορούν να
επεξεργασθούν για λογαριασμό της θυγατρικής της στο Λονδίνο, το Χιούστον ή τη
Σιγκαπούρη. Οι αποφάσεις αυτές μπορούν επίσης να καταγραφούν αμέσως
κεντρικά.

εμπορικοοικονομικό επιχείρημα, αναλαμβανόμενο από περισσότερους του ενός μέρη,
περιορισμένης μάλλον διάρκειάς και φάσματός δραστηριοτήτων εκτελουμένων παράλληλα
προς τις όποιες ατομικές δραστηριότητες εκάστου των μελών και με ξεχωριστά βιβλία για το
κοινό επιχείρημα
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Ως αποτέλεσμα του παραπάνω, το μόνο που πρέπει να κάνει η θυγατρική είναι
η ημερήσια πρόβλεψη των ταμειακών ροών40 της. Πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι
πολύ σημαντικό να γνωρίζει μία οποιαδήποτε εταιρεία την καθημερινή της
ταμειακή ροή γιατί ουσιαστικά η συνολική ταμειακή ροή μίας εταιρείας μπορεί να
ερμηνευθεί ως το μέγεθος της αυτοχρηματοδότησης που είναι στη διάθεση της
επιχείρησης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση των υποχρεώσεων,
την πραγματοποίηση επενδύσεων, την αποπληρωμή δάνειων κλπ(ΛαζαρίδηςΠαπαδόπουλος,2001).
Οι βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προβλέψεις ήδη επεξεργάζονται
αυτόματα όπως και η ενημέρωση των θυγατρικών για την τρέχουσα θέση τους προς
την μητρική εταιρεία συν την διαφορά που προκύπτει μεταξύ των προβλέψεων και
των πραγματικών ταμειακών ροών.
Είναι στην διακριτικότητα του κεντρικού treasury εάν επιβαρύνει με επιτόκιο
σε μηνιαία βάση αυτήν την διαφορά. Η στατιστική ανάλυση των μεσοπρόθεσμών
προβλέψεων είναι υπό κατασκευή, προκειμένου να γίνει πιο εύκολα και πιο σωστά
η πρόβλεψη της ρευστότητας της Σελλ ή οποία με τη σειρά της θα υποστηρίζει τις
συναλλαγές με τις χρηματιστηριακές αγορές,

4W Ο όρος ταμειακή poq(cash flow) αντικατροπτίζει τη διαφορά μεταξύ ταμειακών εισροών και
ταμειακών εκροών που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες της επιχείρησης. Η
ταμειακή ροή από τις λειτουργικές δραστηριότητες αναφέρεται σε ολόκληρη τη διαχειριστική
χρήση, είναι δηλαδή έννοια δυναμική σε αντίθεση με την ρευστότητα η οποία είναι έννοια
στατική λόγω του γεγονότος ότι η μέτρησή της βασίζεται σε μεγέθη του ισολογισμού τα οποία
αναφέρονται σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο(Λαζαρίδης Ι.-Παπαδόπουλος Δ., 2001).
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Εικόνα 1. Εκτέλεση των συναλλαγματικών συναλλανιιών από
μονάδες με

tic

tic

ενδοεταιρικές

χρηματαγορές

ΙΙανκόσαια Λειτουργία Treasury
Αναόιοονάνωση των Treasury Κέντοων Trie Σε/1

Πεοίπου 200 δισ
δολάοια/υήνα
κινούνται υέσα
από την ίδια την
εταιρεία
εσωτερικά
πανκοσυίωσ.'

Πηγή: Ενδοεταιρική Παρουσίαση Αλλαγών στην Χρηματοοικονομική Δομή της
RDSC(sww.shell. com,2003)

lUvaKac 1. Αιάστασεις Λειτουργιών παγκοσμίου Treasuruv

Στατιστικά αυναλλαγών2004.διαιιέσου εταιρειών χαρτοφυλακίου και του
τραπεζικού επικοινωνιακού συστήματος
Συνολικό ποσό ανακύκλησης

$

3,381

όις

Αξία μηδενικών λογαριασμών

$

1,200

δις

CP issued 41

$

41

δις

ΜΤΝ issued42

$

0

εκατ

Απευθείας συμφωνίες Συναλλάγματος

$

91.0

δις

Συμφωνίες Συναλλάγματος με ανταλλαγή

$

245

Αριθμός συμφωμιών (Ετ.χαρ/κιου και Treasury)

62,700

Αριθμός μηδενικών λογαριασμών

298,000

δις

Πηγή:Ενδοεταιρική Παρουσίαση Αλλαγών στην Χρηματοοικονομική Δομή της
RDSC( sww.shell.com,2003)

41 Επενδυτικό εργαλείο βραχυπρόΟεσμής διάρκειας το οποίο εκδίδεται από εταιρεία,με σκοπό
την χρηματοδότηση των λογαριασμών εισπρακτέων, των αποθεμάτων και των
βραχυπρόθεσμών υποχρεώσεων. Η ωρίμανση σε αυτού του είδους τις ομολογίες δεν ξεπερνά
τις 270 ημέρες.
42 Ομολογίες με διάρκειά ενός εώς δέκα ετών, οι οποίες εκδίδονταί από την εταιρεία.
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7.4.Συγκεντρωτική και Αυτόιιαττι διαχείρισή μετρητών.

Ένας ακρογωνιαίος λίθος για την καθημερινή διαχείρισή της ρευστότητας της
Shell είναι η παγκόσμια υποδομή της διαχείρισής μετρητών (εικόνα 2) η οποία
διευκολύνει την διαδικασία πληρωμών και εισπράξεών διαμέσου της παγκόσμιός
οργάνωσης της Shell.Η Shell έχει συγκεντρώσει τη διαχείρισή μετρητών της σε
ένα μικρό αριθμό τραπεζών, χωρισμένο ανά γεωγραφική περιοχή (ΗΠΑ, Λατινική
Αμερική, Δυτική Ευρώπη, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή,
Κίνα, Αφρική και Ωκεανία)(εικόνα 3).Η στρατηγική που ακολούθησε η Shell όσον
αφορά το cash management είναι βασισμένη στο σενάριο των κύριων τραπεζών.
Αυτές οι τράπεζές μπορεί να συνεργάζονται με την σειρά τους άλλες τράπεζες με
συγκεκριμένες ειδικεύσεις η να δραστηριοποιούνται σε κάποιες χώρες όπου οι
κύριες τράπεζες δεν έχουν δίκτυο δικό τους. Αυτή η συνεργασία προϋποθέτει μία
ισχυρή σχέση μεταξύ της Shell και αυτών των τραπεζών χωρίς όμως να υπάρχει
εξάρτηση

μεταξύ

των

δύο

μερών.

Η

ανεξαρτησία

των

συνεργαζό μενών

μερών^ΐιείΐ και τραπεζών) εξασφαλίζεται από την χρήση υψηλά τυποποιημένων
διαδικασιών μέσα στις ίδιες τις τράπεζες καθώς και με τυποποιημένων διαδικασιών
συνδεσιμότητάς μεταξύ των δύο μερών. Πρόσφατα 6 κύριες τράπεζες και 13 που
συνεργάζονται με αυτές χειρίζονται 900 τραπεζικούς λογαριασμούς οι οποίοι
ανήκουν σε 380 θυγατρικές εταιρείες της Shell. Το κεντρικό λογισμικό σύστημα
συνδέει με 40 ERP συστήματα43τις 6 κύριες τράπεζες και λειτουργεί από 1100
χρήστες

παγκοσμίως.

Αυτή

η

υποδομή

επιτρέπει

την

πλήρως

αυτόματη

χρηματοδότηση σε καθημερινή βάση των 380 θυγατρικών με μία διαδικασία zero
clearing,όπου το χρήμα μεταφέρεται από και προς μία συγκεντρωτική δεξαμενή
ρευστότητας.

43Επρόκειτο για επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισής το οποίο ενοποιεί όλα τα ε[ιμέρους
τμήματα μίας επιχείρησης όπως το σχεδίασμά, την παραγωγή, τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ.
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Εικόνα 2. Η Ατηηουργία uiac Παγκόσμιας Aoufic Αιαγείρισικ Μετριιτών
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Τ.
<

>
Η
-c

>

3
Γ*1
Ν

>
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Εικόνα 3. Παγκόσμκι Διάταξη της Διαχείρισης Μετρητών της Royal Dutch &
Shell Company

n progress
United States

Proiect
Plata

Completed

Bahamas
Colombia

Malaysia
Singapore
- - Thailand

Dominican

-

Republic
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Puerto Rico

\, Hong Kong

Philippines .

Oman
Pakistan
LJAE
Sri Lanka

Australia

New

Πηγή:Ενδοεταιρική Παρουσίαση Αλλαγών στην Χρηματοοικονομική Aoliflff^c
RDSC(sww.shell.com,2003)

Πίνακας 1.Χαρακτηριστικά πορείας προς την ολοκλήρωσή της παγκόσμιας
λειτουργίας και αναδιάρθρωσης του τρήματος Treasury
Λειτουργικά έτοιμό από τον Ιούλιο
του 2006

Σσνεονασία υε 6 κύοιεσ τοάπε£εο και 13
δεστεοεύουσεσ.

Λειτουργικά έτοιμο σε 30ν χώρες
της Ευρώπης,Λατ.Αμερικής,Ασίας
και Ωκεανίας

'"’jPMorgdnChase

Έτοιμό προς διάθεσή σε άλλες 16
χώρες ανά την υφήλιο
Π ελάτες: Π ροϊό ντα
πετρελαίου,χημικά,καύσιμο και
ενέργειά,ανθρώπινοι πόροι.

ABNAMR0
Standard W
Chartered

Cltl
Nordea

1130 χρήστες
245 διαφορετικές εταιρείες
600 τραπεζικοί λογαριασμοί
Αξία των συναλλαγών πάνω από
2,2 δις δολάρια κάθε μέρα,55000
συναλλαγές ημερησίως
Συνδεδεμένο με ERP συστήματα
30 SAP, 9 JD Edwards, 1 SUN
Πηγή:Ενδοεταιρική

Παρουσίαση

RDSC(sww.shell.com,2003)

Αλλαγών

στην

Χρηματοοικονομική

Δομή

της

Πίνακας 2.0ργ«νωση Παγκόσμιας Διαχείρισης Μετρητών της
Royal Dutch & Shell Company
,.7πκ·ι:φ(ΐ>.η,τ τον κεντρικόν
λπτορργιόν Treasury

Γ.ττιΚΕφπλήιΓ της Amy. Μετρητόν

Υπεύθυνος Υ πηρεσιόν

Συντονιστής
lniHiiTriic
ι,ρντηνιστης

Τρ<Ι7Γ£ζΐΚΓ.£

Ευρώπης

Εντολές

ί,υντονκττης

Tp»7rr.LiKr.c

Ανατολής

Εντολές

Λνόπτιιίιι
ΙΙλϋκτρ. I (HimiwLKiiix

ΥπιύΟιινόί Σνίήίου
|||| A

Op σόι Σ/εόου

Location Code:

EX

London >——
Singapore
Houston

Οιιάόα Σΐεδίηυ
T reasury για
τοιις

Other

Πηγή:

Ενδοεταιρική

Λειτουργίες

χρηματαγοράς

Τ reasury

Total 12 FTE’s

Μετόχους

Παρουσίαση

Αλλαγών

στην

Χρηματοοικονομική

Δομή

της

RDSC(sww.shell.eom,2003)

7.5. Πολίτικη Συναλλάγματος

Όπως σε όλες τις πετρελαϊκές εταιρείες έτσι και στην Shell το δολάριο
θεωρείται το κύριο νόμισμα των συναλλαγών της και η διακύμανση των
νομισμάτων μετράται πάντα με βάσει το συναλλαγματικό επιτόκιο του δολαρίου.
Η Shell έχει ως κύριο νόμισμα το δολάριο44 .Επίσης έχει ένα πολύ
διαφοροποιημένο αλλά και διεθνές χαρτοφυλάκιο από κεφάλαια τα οποία
επηρεάζονται από σημαντικούς νομισματικούς κινδύνους. Ο ρόλος του κεντρικού
Treasury της Shell είναι να καλύπτει τις ανάγκες σε νομίσματα. Περίπου 100
δισεκατομμύρια δολάρια χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο για άμεσες συναλλαγές
συναλλάγματος και άλλα 250 δισεκατομμύρια χρησιμοποιούνται για ανταλλαγές
συναλλάγματος45. Οι

περισσότερες

αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις και

ανταλλαγές

χρησιμοποιούνται

για

να

τα πλεονάσματα που εμφανίζονται στην

κύριο νόμισμα είναι το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο μία
επιχείρηση παράγει και ξοδεύει χρήμα.
4' Μία συμφωνία με την οποία συμβάλλεται κάποιος με κάποιον άλλο για την ανταλλαγή
νομίσματος με ένα άλλο για μία ή περισσότερες μέρες, (www.trading-glossary.com).

κεντρική δεξαμενή ρευστότητας. Περίπου το 75% των συναλλαγών με ξένο
συνάλλαγμα

γίνονται

ηλεκτρονικά,

μέσω

της

πλατφόρμας

συναλλαγών

Currenex46.Ivfe αυτό τον τρόπο η Shell πέτυχε βελτίωσε τη θέση της στην αγορά,
αλλά και μπόρεσε να αποκτήσει καλύτερο έλεγχό στις εσωτερικές και εξωτερικές
διαδικασίες μεταφοράς ξένου συναλλάγματος.
Πιο

συγκεκριμένα

η

Σελλ

χρησιμοποιεί

για

συναλλαγματικό κίνδυνό όπως ήδη αναφέραμε τις

να

ελαχιστοποιήσει

τον

ανταλλαγές47.Οι ανταλλαγές

είναι η πιο πρόσφατή ανακάλυψη στην χρηματοοικονομική. Γενικά ένα συμβόλαιο
ανταλλαγής είναι μία συμφωνία μεταξύ δύο μερών προκειμένου να δημιουργήσουν
ταμειακές ροές από τα πιο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία(στην περίπτωσή μας
πετρέλαιο).Το αξιοπρόσεκτο σε ένα συμβόλαιο ανταλλαγής είναι ότι δεν έχουμε
καμία φυσική μεταφορά εμπορεύματος από τον πωλητή προς τον αγοραστή.
Ακριβώς επειδή στην ανταλλαγή δεν έχουμε φυσική μεταφορά εμπορευμάτων
πρέπει να καθορίζεται μία βάση η οποία θα ορίζει τα ποσά τα οποία περιοδικά θα
ανταλλάσσονται. Αυτή η βάση είναι γνωστή ως νοητό-φανταστικό ποσό του
συμβολαίου. Για παράδειγμά κάποιος θέλει να ανταλλάξει τα μεταβλητά κέρδη
από το χαρτοφυλάκιο μετοχών ενός εκατομμυρίου δολαρίων για το σταθερό
επιτόκιο από μία ομολογία της ίδιάς αξίας. Το νοητό-φανταστικό ποσό για αυτήν
την ανταλλαγή είναι ένα εκατομμύριο δολάρια. Με την ανταλλαγή αποφεύγονται
τα έξοδά πώλησης του χαρτοφυλακίου μετοχών και αγοράς της ομολογίας. Επίσης
επιτρέπει τον επενδυτή να κρατήσει τα κεφαλαιακά κέρδη που μπορεί να το
χαρτοφυλάκιό του να αποδώσει.
Παρακάτω

θα

παραθέσουμε

ένα

παράδειγμά

μίας

ανταλλαγής

αργού

πετρελαίου μεταξύ Διυλιστηρίων και παραγωγών πετρελαίου. Θυμίζουμε εδώ ότι η
Σελλ σε παγκόσμια κλίμακα παίζει και τους δύο ρόλους. Έτσι πχ ενώ στην Ελλάδα
είναι ουσιαστικά παραγωγός πετρελαίου ο οποίος προμηθεύει με αργό πετρέλαιο τα
δύο μεγάλα διυλιστήρια, ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια) και Μοτορ Οιλ, στην
Μαλαισία έχει διυλιστήριο και προμηθεύεται πετρέλαιο από ρωσικές επιχειρήσεις.
Σε άλλες δε περιπτώσεις είναι και παραγωγός και διυλιστής.
46 Currenex(r), Inc. επρόκειτο για εταιρεία η οποία είναι ειδικευμένη στην παροχή υπηρεσιών
που έχουν να κάνουν με την εύρεσή λύσεων όσον αφορά την μεταφορά συναλλάγματός και
ρευστών. Επιπρόσθετές πληροφορίες στην ιστοσελίδαινww.currenex.com
(www.primezone.com).
47 Η διαδικασία με την οποία κεφάλαια μίας μορφής μπορούν να μεταταραπόυν ή να
ανταλλαγούν με κεφάλαια άλλης μορφής ή άλλου νομίσματος.

Έστω λοιπόν στην Ελληνική περίπτωσή. Τα ΕΛΓΤΕ και η Σελλ συμφωνούν σε
μία ΙΟετή ανταλλαγή αργού πετρελαίου με πληρωμές σε μηνιαία βάση. Τα ΕΛΠΕ
συμφωνούν να πληρώνουν στην Σελλ μία σταθερή τιμή των 25$/βαρέλι και η Σελλ
συμφωνεί να πληρώσει την καθοριζόμενη τιμή από τα μελλοντικά συμβόλαια όπως
αυτά ορίζονται από το ΝΥΜΕΧ. Έστω ότι η νοητή-φανταστική ποσότητα του
συμβολαίου

ανταλλαγής

είναι

10000

βαρέλια.

Πως

λειτουργεί

αυτό

το

συμβόλαιοΈάν η τιμή ΝΥΜΕΧ την ημέρα που θα γίνει η συναλλαγή είναι
23$/βαρέλι τότε τα ΕΛΠΕ πρέπει να πληρώσουν 20000$ (2$/βαρέλι) προκειμένου
να φτάσουν την συμφωνημένη τιμή των 25$/βαρέλι.Εάν όμως η τιμή του βαρελιού
είναι 28$ τότε η Σελλ πρέπει να αποδώσει στα ΕΛΠΕ 30000$(3$/βαρέλι).Έτσι αυτό
το δεκαετές συμβόλαιο ανταλλαγής δημιουργεί 120 προθεσμιακά συμβόλαια το
καθένα από τα οποία ωριμάζει μέσα σε έναν μήνα.
Έτσι τόσο η Σελλ όσο και τα ΕΛΠΕ μπορούν να πωλήσουν και να αγοράσουν
αργό πετρέλαιο στην μεταβαλλόμενη τιμή του ΝΥΜΕΧ, αλλά το συμβόλαιο
ανταλλαγής που έχουν κάνει μεταξύ τους εγγυάται μία σταθερή τιμή αυτή των
25$/βαρέλι,διότι

μπορούν

να

συνδυάσουν

αυτήν

την

χρηματοοικονομική

συναλλαγή με φυσικές πωλήσεις και αγορές στις χρηματιστηριακές αγορές(αγορές
στις οποίες οι διαπραγματεύσεις γίνονται για άμεσή παράδοση σε αντίθεσή με τις
μελλοντικές αγορές).Ουσιαστικά ποτέ η Σελλ δεν θα παραδώσει αργό πετρέλαιο
στα ΕΛΠΕ ούτε τα ΕΛΠΕ θα παραλάβούν αργό πετρέλαιο από την Σελλ,όλες οι
αγοραπωλησίες γίνονται στην τιμή ΝΥΜΕΧ στις χρηματιστηριακές αγορές. Τα
συμβόλαια ανταλλαγής ουσιαστικά επιτρέπουν την Σελλ αλλά και οποιαδήποτε
άλλη εταιρεία πετρελαιοειδών να διαχειρίζεται την έκθεσή σε συναλλαγματικό
κίνδυνό λόγω πχ υποτίμησης η ανατίμησης του Ευρώ σε σχέση με το δολάριο και
το αντίστροφό χωρίς να έχει στην κατοχή της το εμπόρευμά. Είναι ουσιαστικά
προϊόντα τα οποία η εταιρεία μπορεί να τα διαμορφώσει όπως αυτή θέλει σε
αντίθεσή με τα τυποποιημένα μελλοντικά συμβόλαια ή με τα προαιρετικά
δικαιώματα αγοράς.
Τα τελευταία χρόνια η Shell

ξόδεψε αρκετά προκειμένου να βελτιώσει την

αποτελεσματικότητα των διεργασιών που σχετίζονται με τις λειτουργίες του
Treasury.Οι λειτουργίες του Treasury έχουν πια πρόσβασή στο δίκτυο SWIFT
μέσω του MA-CUG με τέσσερις από τις κύριες τράπεζες οι οποίες είναι υπεύθυνες
για

τις

συναλλαγές

και

την

ενημέρωσή

όσον

αφορά

τους

τραπεζικούς

λογαριασμούς. Η χρησιμοποίηση των προτύπων SWIFT σε συνδυασμό με τις
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τυποποιημένες διεργασίες στα τρία κέντρα Treasury,επιτρέπουν στην Shell να
αυτοματοποιήσει την ταύτιση των τραπεζικών λογαριασμών και να διευκολύνει τις
διαδικασίες ροής χρήματός μέσα στην παγκόσμια οργάνωση.

7.6 Η Ανάγκη για Συγκεντρωτική Διαγείρισυ των Ταμειακών Ροών.

Τα ρευστά διαθέσιμα για οποιοδήποτε οργανισμό δεν είναι δεδομένα. Σε
καθημερινή βάση παρατηρούνται εισροές και εκροές διαθεσίμων στην κάθε
εταιρεία από την μικρότερή έως και τις μεγαλύτερες πολυεθνικές του κόσμου. Μία
αδυναμία στον συντονισμό αυτών των χρηματοροών αλλά και των επακόλουθων
απαιτήσεων που έχουν σε χρηματοδότηση μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε διαρροές
ακόμα και στην κερδοφορία της επιχείρησης αλλά και να δημιουργήσει σοβαρά
προβλήματα και στις υπόλοιπες δραστηριότητες του οργανισμού. Η αποφυγή των
παραπάνω αρνητικών επιδράσεων, μπορεί να γίνει μόνο εάν ο οργανισμός
εξασφαλίσει ένα συγκεκριμένο πλάνο δραστηριοτήτων, μία συνετή διαχείρισή των
ρευστών καθώς και μία πειθαρχημένη διαδικασία είσπραξης των απαιτήσεων.
Ένα δεύτερο βήμα για την αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων για τον οργανισμό
είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και τυποποιημένου συστήματός(δομής) το
οποίο το οποίο θα δίνει την δυνατότητα στην επιχείρηση να αντισταθμίζει τις
ελλείψεις των μετρητών που θα παρουσιαστούν σε κάποιο τμήμα της από
πλεονάσματα ρευστών διαθεσίμων που έχει σε κάποια άλλα τμήματά της. Έτσι
λοιπόν σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, μία τυποποιημένη διαδικασία πληρωμών
και

εισπράξεων,

δημιουργεί

οικονομίες

κλίμακας

και

ενδυναμώνει

τον

συγκεντρωτικό έλεγχο των ρευστών.
Τρίτον,

η

συγκεντροποίηση

και τυποποίηση

των λειτουργιών

treasury

προσθέτει σημαντική αξία στην εταιρεία εάν γίνει καλή χρήση του συστήματος και
των διαθεσίμων πληροφοριών που αυτό διαθέτει. Έτσι μπορεί να αποφευχθεί η
διαρροή η οποία μπορεί να οφείλεται σε ταυτόχρονές χρηματοδοτήσεις ίδιων
αναγκών

της

διαπραγματευτική

εταιρείας.
ισχύ

χρηματοπιστωτικούς

της

Επίσης

είναι

επιχείρησης

οργανισμούς.

Αυτό

σίγουρο
απέναντι

ότι

ενδυναμώνετε

στους

τραπεζικούς

επιτυγχάνεται

με

την

η
και

κεντρική

διαπραγμάτευσή των χρηματοδοτήσεων που θέλει σε παγκόσμιο επίπεδο η τράπεζα
από τους παραπάνω οργανισμούς.
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7.7 Η Δημιουργία και Εφαρμογή του Σχεδίου της Κύριας Τράπεζας48

Το σχέδιο της κύριας τράπεζας ξεκίνησε το 1999 έχοντας ως σκοπό να
αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες συγκέντρωσης των ρευστών και τους χειρισμούς
των εισπράξεων και των πληρωμών. Επιπρόσθετα σκοπό είχε να καταφέρει να
συνδέσει ένα πολύπλοκο τραπεζικό σύστημα με μία απλή οργανωσιακή δομή. Μία
αρχική συνέπεια του σχεδίου αυτού ήταν η δραστική μείωση των τοπικών
οργανώσεων treasury με σκοπό οικονομικά οφέλη τα οποία θα κέρδιζε η
επιχείρηση λόγω τις μείωσης των τραπεζικών εξόδων, τα ου ανθρώπινού δυναμικού
αλλά λόγω των ημερών που έχανε η οργάνωση λόγω του γεγονότος ότι η
επεξεργασία των εισροών και των εκροών γινόταν πρώτα σε τοπικό επίπεδο και
μετά σε συγκεντρωτικό.Εκτός όμως από τα παραπάνω οικονομικά οφέλη υπήρξαν
και στρατηγικά οφέλη που θα κέρδιζε η Σελλ από αυτήν την απλοποίηση της
διαχείρισής των μετρητών της. Βέβαια προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η απόφασή
της εταιρείας θεωρήθηκε από την πρώτη στιγμή δεδομένο ότι δεν μπορούσε να
εφαρμοστεί ξεχωριστά για κάθε χώρα στην οποία υπήρχαν δραστηριότητες της
Σελλ.
Η αρχή λοιπόν της νέας δομής ήταν ότι η Κύρια Τράπεζα θα είχε στην ευθύνη
της τη συνολική διαχείριση των μετρητών το οποίο περιλάμβανε:είσπραξη των
απαιτήσεων από τους σταθμούς εξυπηρέτησης πρατηρίων με την ίδια ταχύτητα που
έκαναν για να καταθέσουν τα χρήματα από τις δραστηριότητές τους σε τραπεζικούς
λογαριασμούς, είσπραξή των απαιτήσεων από αλληλόχρεούς λογαριασμούς όψεώς
που θα δούμε παρακάτω πως λειτουργούν, αλλά και τακτοποίηση και συγχρονισμό
όλων των ενδοεταιρικών

συναλλαγών όπως η συγκέντρωσή των κεφαλαίων. Η

Σελλ συνεργάζεται μόνο με την Κύρια Τράπεζα. Η τελευταία με την σειρά της
συνεργάζεται με άλλες τράπεζες για τους παρακάτω λόγους:

48 ‘Αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε είναι μία παγκόσμιό δεξαμενή ρευστότητάς.Ο πιο
αποτελεσματικός τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η δημιουργία μίας βάσης υποδομής
βασισμένης σε ένα σχέδιο το οποίο αποκαλείται κύρια τράπεζα,που σημαίνει ότι έχουμε έναν
τραπεζικό οργανισμό ανά περιφέρεια ο οποίος θα χειρίζεται όλες τις εισπράξεις μας και αν
είναι δυνατό όλες τις πληρωμές μαςίΜΐεΙιΐεΙ Moolenar,Διευθυντής treasury της RDSC,2004).
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•

Καμία τράπεζα δεν είχε την ικανότητα να συγχρονισθεί άμεσα με το
ευρωπαϊκό

δίκτυο

σταθμών

που

διατηρεί η

Σελλ

με

σκοπό

ένα

αποτελεσματικό σύστημα συλλογής των μετρητών.
•

Όταν η είσπραξη γίνεται μέσω αλληλόχρεων λογαριασμών όψεως

είναι

σημαντική η συνεργασία με τράπεζες με τις οποίες συνεργάζονται οι
πελάτες σου, διότι έτσι γλιτώνεις μέρες καθυστέρησης.
Η Κύρια Τράπεζα έχει την πλήρη ευθύνη για την ομαλή συνεργασία με τις
άλλες τράπεζες και την εξασφάλιση μίας διαφανούς επεξεργασίας από την αρχή
έως και το τέλος. Προκειμένου να αποφύγει όμως η Σελλ της εξάρτησή της από μία
και μόνο τράπεζα αποφάσισε και

δημιούργησε ένα τραπεζικό επικοινωνιακό

σύστημα στα δικά της λογισμικά προγράμματα με το οποίο μέσω των ERP
συστημάτων προσφέρει μία εύκολη πρόσβασή και συνδεσιμότητα με τα λογισμικά
συστήματα των τραπεζών. Επιπλέον η επικοινωνία μεταξύ της Σελλ και της Κύριας
Τράπεζας όπως και της τελευταίας με τις υπόλοιπός τράπεζες βασίζεται σε μη
ιδιωτικά πρότυπα(τα Edifact πρότυπα,που έχουμε αναφέρει παραπάνω). Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα να είναι εύκολή η αλλαγή των τραπεζικών συνεργατών χωρίς να
χρειαστεί αλλαγή στην υποδομή που έχει η Σελλ στα λογισμικά της συστήματα.
Στο τέλος του 1999 το σχέδιο της Κύριας Τράπεζας είχε εφαρμοσθεί σε
θυγατρικές εταιρείες της Σελλ σε δέκα χώρες των δυτικής Ευρώπης. Σήμερα έχει
ολοκληρωθεί αυτό το σχέδιο και χρησιμοποιείται σε όλες τις περιφέρειες όπου
δραστηριοποιείται η Σελλ και είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι τα ίδια τραπεζικά
επικοινωνιακά συστήματα χρησιμοποιούνται από όλες τις θυγατρικές της.

7.8. Η Ανάπτυξη των ολοκλιι ρω μενών προτύπων επιτρέπει την
αποτελεσιιατικτί απευθείας επεξεργασία.

Οι συναλλαγές οι οποίες γίνονται μέσω του διαδικτύου βοηθάνε στην βελτίωση
των αποφάσεων που μπορεί να πάρει μία επιχείρηση όπως η Σελλ, σχετικά με τις
χρηματιστηριακές αγορές, λόγω του γεγονότος ότι πια αυτές οι αγορές είναι πιο
διαφανείς και προσβάσιμες. Επιπλέον η ηλεκτρονική συναλλαγή είναι το κλειδί για
αποτελεσματική

απευθείας επεξεργασία των συναλλαγών που θα επιφέρει και

συναλλαγές υψηλής αξίας αλλά και μεγάλων όγκων. Μέσω της απευθείας
επεξεργασίας το treasury τμήμα εισάγει μία διαδικασία μία μόνο φορά. Η
συναλλακτική πληροφορία θα κινηθεί μεταξύ της πλατφόρμας επικοινωνίας και του

Μ

συστήματος διαχείρισης του treasury .Έτσι λοιπόν αυτόματα πια θα προκληθεί η
εκτέλεση, η επιβεβαίωση και η τακτοποίηση της συναλλαγής.
Ιστορικά, κάθε ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών, κάθε τραπεζικό σύστημα
αλλά και κάθε σύστημα διαχείρισης treasury είναι κατασκευασμένο με βάσει τα
δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η επικοινωνία μεταξύ των συνεπάγεται
κόστος. Η προφανής λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η απόκτηση κάποιων
τυποποιημένων διασυνδέσεων με τα οποία είναι συμβατά τα συστήματα όλων των
εμπλεκομένων μερών. Η ανάπτυξη τέτοιων τυποποιημένων διασυνδέσεων απαιτεί
στενή συνεργασία μεταξύ των παικτών της αγοράς οι οποίοι φυσικά έχουν και
διαφορετικά συμφέροντα.

7.9 Σύνοψη

Αυτό που κατάφερε η Σελλ ήταν να απλοποιήσει της επιχειρησιακές της
διαδικασίες σε όλες τις χρονικές ζώνες και να δημιουργήσει μία ενοποιημένη δομή.
Οι διαρροές ελαχιστοποιήθηκαν και η διαπραγματευτική ισχύς της Σελλ απέναντι
στις τράπεζες και στους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ισχυροποιήθηκε ακόμα πιο
πολύ και χαρακτηρίστηκε με τριπλό ΑΑΑ (Αξιολόγηση της πιστοληπτικής
ικανότητας και την πιστωτικής συνέπειας της εταιρείας. Η αξιολόγηση με ΑΑΑ
είναι η καλύτερη που μπορούν να δώσουν οι εταιρείες αξιολόγησης).όσον αφορά
την πιστοληπτική της ικανότητα. Αυτή η εξέλιξη παρέχει στην Σελλ την
δυνατότητα για περαιτέρω εξέλιξη. Το κεντρικό treasury έχει τώρα την δυνατότητα
να δώσει περισσότερη προσοχή προκειμένου να βελτιώσει τη διαχείριση των
κινδύνων.
Ιστορικά

μπορούμε να

αναφέρουμε

ότι η

Σελλ υπήρξε

ένας

μάλλον

συντηρητικός διαχειριστής του ισολογισμού της(Νεί1 Gaskell,Royal Dutch/Shell
Group Treasurer).Παρά το γεγονός ότι είχε δοκιμάσει κατά καιρούς κάποιες νέες
ιδέες παρέμενε προσκολλημένη στις παραδοσιακές αξίες της οικονομικής δύναμης,
στις πειθαρχημένες επενδύσεις και στη δομημένη διαχείριση του κινδύνου.
Σήμερα τα πράγματα στην παγκόσμια οικονομία έχουν αλλάξει. Μπορούμε να
πούμε μάλιστα ότι ουσιαστικά το σημείο έναρξης της νέας εποχής όσον αφορά το
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ρόλο της διοίκησης treasury

είναι η

11η

Σεπτεμβρίου και η μέρα που

ανακοινώθηκε η χρεοκοπία της Enron49.
Οι

αγορές κεφαλαίου είναι πια πιο παγκόσμιες από ποτέ και σε αυτό

συνετέλεσαν πάρα πολύ οι νέες τεχνολογίες. Η συγκεντρωτική παγκόσμια
διαχείριση είναι πια μία πραγματικότητα στην Σελλ. Σήμερα η Σελλ διαχειρίζεται
μηνιαίως 200 δισεκατομμύρια δολάρια ταμειακή ροής παγκοσμίως και τον κίνδυνό
που συνεπάγεται αυτό, μέσα από λίγα κεντρικά σημεία. Το αποτέλεσμα του
παραπάνω γεγονότος δεν είναι μόνο η μείωση του κόστους ,αλλά και η καλύτερη
χρησιμοποίηση της πιστωτικής της δύναμής, έχοντάς μόνο ένα σημείο μέσα στην
οργάνωσή της ,το οποίο διαπραγματεύεται με τις αγορές κεφαλαίων.
Σήμερα πια με την ευκολότερη πρόσβαση που έχει η Σελλ στην κεφαλαιαγορές,
έχει καταφέρει να

φέρει τους τραπεζικούς οργανισμούς απέναντι της σε

διαφορετικούς ρόλους από αυτούς που είχαν παλιότερα. Η Σελλ σήμερα έχει
καταφέρει να παίρνει από τραπεζικούς της λογαριασμούς μόνο το 10% των
συνολικών εξωτερικών της χρηματοδοτήσεων(Νεϊ1 Gaskell,Royal Dutch/Shell
Group Treasurer).Πράγματι για την Σελλ σήμερα η τράπεζα είναι περισσότερό ένας
απλός

σύμβουλός

επιχειρήσεων

παρά

ένας

προμηθευτής

πιστώσεων

και

διαχειριστής των μετρητών της..

7.10 Ένα παράδειγμα από τιιν Ελληνικά Πραγματικότητα
‘’Σύστημα απ’ ευθείας Χρέωσης ή Συνεγούς Περιοδικής Χρέωσης
Λογαριασμού όιι/εως”.

Κάνοντας μία μικρή ιστορική αναδρομή στα χρόνια που δραστηριοποιείται η
Σελλ(από το 1916) στην Ελλάδα πολλά άλλαξαν από τον τρόπο τροφοδοσίας των
πρατηρίων έως και των τρόπο μισθοδοσίας του προσωπικού της. Αυτό όμως που
δεν είχε αλλάξει εδώ και χρόνια ήταν οι τρόποι πληρωμής των συνεργατών πρατηριούχων προς την Εταιρεία. Πραγματικά μία γρήγορή ανασκόπηση των
αρχείων της Σελλ Ελλάς φανερώνουν ότι από την αρχή της δραστηριότητάς της οι
απαιτήσει ς της εισπράττονταν μετρητοίς ,με επιταγές ή με εμβάσματά σε διάφορές
τράπεζες στις οποίες η Σελλ διατηρούσε λογαριασμούς. Όλα αυτά μέχρι το τέλος

49 (για περισσότερες πληροφορίες δες στο http://news.bbc.co.Uk/l/hi/business/1780075.stm).

του 2004.Από τις 1/01/2005 η Σελλ Ελλάς ΑΕ έπαψε να εισπράττει τα οφειλόμενά
της από τους πρατηριούχους συνεργάτες της με τους προαναφερόμενούς τρόπους.
Αυτό που προηγήθηκέ αυτής της απόφασης ήταν ότι η Σελλ Ελλάς αναζήτησε
και βρήκε μία κύρια Τράπεζα με την οποία θα συνεργαζόταν στην Ελληνική
επικράτεια .Η τράπεζα αυτή είναι η EFG Eurobank. Αυτό που συμφωνήθηκέ
μεταξύ της Σελλ και της Eurobank ήταν ότι οι πρατηριούχοι πελάτες της Σελλ θα
‘’άνοιγαν" λογαριασμούς όψεως στα ανά την Ελλάδα υποκαταστήματα της
τράπεζας και θα πλήρωνάν την Σελλ μέσω αυτής. Η Eurobank συμφώνησε ότι με
το άνοιγμά των λογαριασμών αυτών θα ήταν υποχρεωμένη να προχωρήσει και στην
δημιουργία ενός παράλληλού δανειακού λογαριασμού όπου το ύψος του ορίου του
καθορίστηκέ από τα στελέχη της Σελλ και είχε να κάνει με το χρονικό διάστημα το
οποίο οριζόταν ως το σύνολο των ανοικτών υπολοίπων που είχε ο πρατηριούχος
προς την εταιρεία. Δηλαδή έστω ότι ένας συνεργάτης είχα επτά ημέρες πίστωσής
στα καύσιμα που αγόραζε από την εταιρεία. Η Σελλ υπολόγισέ κατά μέσο όρο την
αξία των καυσίμων που αγόραζε ο πρατηριούχος μέσα σε επτά ημέρες και αυτό το
ποσό το καθόριζέ ως το ύψος του δανειακού λογαριασμού(εικόνα 10.1).Γιατί αυτό;
Η Σελλ εξουσιοδοτήθηκέ από τους πρατηριούχους να μπορεί να έχει πρόσβασή
στον λογαριασμό που άνοιξαν στην τράπεζα και την ημέρα ωρίμανσης του
τιμολογίου(στο παράδειγμά μας σε επτά μέρες) να τραβάει η Eurobank αυτόματά
το ποσό αυτό από το λογαριασμό του πρατηριούχού και να το καταθέτει επίσης
αυτόματα στον λογαριασμό της Σελλ που διατηρεί στην ίδια τράπεζα. Εάν ο
συνεργάτης της Σελλ δεν έχει καταθέσει την έβδομή ημέρα το ποσό που όφειλέ
στην Σελλ τότε αυτόματα η Σελλ παίρνει

αυτό το ποσό από τον δανειακό

λογαριασμό που είχε προμηθεύσει η Eurobank τους πρατηριούχούς. Υποχρέωσή
των πρατηριούχων είναι να καταβάλλουν πια στην τράπεζα το χρησιμοποιημένο
ποσό από τον δανειακό λογαριασμό με την επιβάρυνση
σημειώσουμε εδώ

ενός τόκου. Να

η ηλεκτρονική συνεργασία των λογαριασμών των επιμέρους

πλευρών επιτεύχθηκέ μέσω του συστήματος SAP που εγκατέστησε η Σελλ στην
Ελλάδα το 2004 και το χρησιμοποιεί σε όλες τις επιχειρησιακές και λειτουργικές
της δραστηριότητές από την 1/01/05.Επίσης κάτι ακόμα σημαντικό που κατάφερε
να επιτύχει η Σελλ εκτός αυτού του τρόπου είσπραξης των απαιτήσεών της ήταν ότι
τυποποίησε τις ημέρες από τις οποίες απαιτούσε να τις καταβάλλονται τα
οφειλόμενά προς αυτήν. Έτσι λοιπόν οι μέρες μέσα στις οποίες η Σελλ Ελλάς
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δέχεται να εισπράξει σήμερα τις απαιτήσεις της είναι 3,7,10 ή 14 με τον κύριο όγκο
να αντιπροσωπεύει τις δύο πρώτες.
Αυτό που πέτυχε η Σελλ με αυτόν τον τρόπο πληρωμής ήταν να μειώσει πρώτα
από όλα

στο ελάχιστο την περίοδο είσπραξής. Πριν από αυτό η είσπραξή με

επιταγές δημιουργούσε μεγαλύτερή περίοδο είσπραξής από τις συμφωνημένες
ημέρες πίστωσής, πχ. Έστω ότι ένας πρατηριούχος συνεργάτης της εταιρείας είχε
συμφωνηθέντές μέρες πίστωσής 3.Δηλάδή με άλλα λόγια μόλις παραλάμβανε το
εμπόρευμά-καύσιμο, απέδιδε στον οδηγό η στον εισπράκτορά τις εταιρείας μία
μεταχρονολογημένη επιταγή τριών ημερών. Συνήθως ο οδηγός την παρέδιδέ την
επόμενή ημέρα (2η μέρα) στο γραφείο παραλαβής επιταγών στις εγκαταστάσεις της
Σελλ στο Πέραμα, στην Θεσσαλονίκη ή στην Αλεξανδρούπολή. Αυτή η επιταγή
έπειτα παραδίδονταν στον τοπικό ελεγκτή πιστώσεών ο οποίος αφού την
καταχωρούσε στο σύστημα την ταχυδρομούσε στα κεντρικά της Σελλ στο Παλαιό
Φάληρο και η οποία στην καλύτερή των περιπτώσεών έφτανε εκεί την Τρίτη
ημέρα, την ημερομηνία δηλαδή όπου είχε εκδοθεί η επιταγή. Η είσπραξή αυτής της
επιταγής γινόταν την επομένη, μία μέρα δηλαδή αργότερα από την ημέρα που είχε
εκδοθεί. Παρατηρούμε λοιπόν ότι στην καλύτερή των περιπτώσεών η Σελλ
εισέπραττέ τα λεφτά της μία μέρα αργότερα από την συμφωνημένη ημέρα. Το
παράδειγμά που αναφέραμε παραπάνω δείχνει το κόστος ευκαιρίας που είχε η Σελλ
από την μη έγκαιρη κατάθεσή των οφειλόμενών προς αυτήν ποσών. Αυτό γίνεται
ευκολότερα κατανοητό αν προσθέσουμε στην παραπάνω αργοπορία και τις
επιπλέον ημέρες που έβαζαν πολλές φορές οι πρατηριούχοι- συνεργάτες, τις τυχόν
καθυστερήσεις που υπήρχαν στην μεταφορά των επιταγών κλπ.
Εύκολά

μπορούμε να

συμπεράνουμέ

λοιπόν

ότι

με

το

σύστημα

που

χρησιμοποίησέ η Σελλ μέσα από την Eurobank ελαχιστοποίησε την περίοδο
καθυστέρησης εισπράξεων των οφειλομένων της. Σήμερα ένα χρόνο πια μετά την
εφαρμογή αυτού του εγχειρήματος η Σελλ Ελλάς εισπράττει το 99,15% των
οφειλομένων μέσα από το αναφερόμενό σύστημα. Εκτός της Eurobank που είναι η
κύρια Τράπεζα με την οποία συνεργάζεται η Σελλ, συνεργάζεται επίσης και με την
Εθνική Τράπεζα και την Alpha Τράπεζα με το ίδιο σύστημα όπου δεν υπάρχει
κατάστημά της Eurobank.
Έτσι λοιπόν σήμερα η Σελλ Ελλάς έχει έναν κύριο λογαριασμό στην Eurobank
όπου συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεών της σε πραγματικό χρόνο
και ανά πάσα στιγμή ο χρηματοοικονομικός της Διευθυντής είναι ενημερωμένος

για το ύψος του λογαριασμού. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι η Σελλ την
καθορισμένη μέρα εισπράττει άμεσα η έμμεσά τις απαιτήσεις της ,δηλαδή δεν έχει
καθυστερήσεις.

Εικόνα 10.1 Απεικόνισή πληρωμής τιμολογίων προς την Σελλ Ελλάς μέσω
αλληλόχρεου λογαριασμού όιι/εως
1η Μέρα

2η ..6η μέρα

7η μέρα

ν μέρα

Καταβολή

Έντοκη Καταβολή

Παραλαβή

Οφειλόμενού

Καυσίμου

Ποσού στη Σελλ

Οφειλόμενού
Ποσού στην EFG

Πηγή:Ενημέρωσή-Παρουσίαση πληρωμής μέσω αλληλόχρεων λογαριασμών όψεως από το
τμήμα αλληλόχρεων λογαριασμών της Eurobank,A;ygoyst;ow 2004.
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Καταστάσεις ταμειακών ροών Royal Dutch & Shell Co 1999-2004, (σε
εκατομμύρια δολάρια)
1999

2000

2001

2002

2003

2004

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης

9,051

12,866

10,35

9,722

12,496

18,183

αποσβέσεις
Κέρδος από πωλήσεις παγίων
Αποθέματα
Λογαριασμοί Εισπρακτέοι

6,52
-1,366
2,428
-5,033

8,018
-1,026
-1,473
-10,01

6,201
-0,133
1,375
8,518

8,621
-0,367
-2,079
-5,83

11,422
-2,141
-0,236
1,834

12,273
-3,033
-2,731
-8,462

Πληρωτέοι Λογαριασμοί και Δεδουλευμένες Υποχρεώσεις
Φόροι

3,066
1,26

9,746
0,967

-7,785
-1,443

6,989
0,967

-0,212
1,26

-7,708
2,999

Αύξηση/Μείωση του Καθ.Κεφαλαίου Κίνησης

-3,135

-0,767

0,665

-1,665

1,168

Συνεργαζόμενες εταιρείες /Μερίσματα
Φόροι από μεταφορά

0,015
0,309

-0,374
0,528

0,666
-0,474

0,115
0,039

0,501
-0,388

συνταξιοδοτήσεις και παρόμοιες υποχρεώσεις

-0,124

-0,083

0,15

0,141

-0,139

Κόστος αποκατάστασης

0,04

0,124

0,159

0,293

-0,434

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

-0,522

-1,062

-1,008

-0,805

-1,588

-1,798

Εισόδημα Μειοψηφίας

0,265

0,054

0,329

0,179

0,365

0,714

Ταμειακές Ροές Από τις Λειτουργικές Δραστηριότητες

11,053

18,278

16,905

16,283

21,719

25,587

Δαπάνες Κεφαλαίων
Εξαγορές
Έσοδα από Πωλήσεις Παγίων

7,403

6,128

9,598

12,252

-12,73

5,026

3,852

1,265

12,102
8,925
1,099

2,286

5,078

Νέες επενδύσεις σε συνεργαζόμενες εταιρείες

1,024

1,161

1,074

1,289

0,983

-1,058

Πώληση των επενδύσεων σε συνεργαζόμενες εταιρείες
Άλλες επενδύσεις

0,549
0,165

2,283
0,336

0,507
0,18

0,501
0,083

0,708
1,989

1,328
1,743

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες

-3,017

-1,49

-9,08

-20,63

-8,252

-5,643

1,798
1.575
0,223

0,945
1.276
-0,331

0,18
1.115
-0,935

5,267
5.61
-0,343

0,572
2.74
-2,168

0,544
-1.688

Αύξηση/ μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Αλλαγές στα δικαιώματά της μειοψηφίας
Μερίσματα πληρωτέα σε:
Θυγατρικές εταιρείες
Δικαιώματά μειοψηφίας

-0,922
0,054

-3,271
-0,022

-0,794
-0,206

7,058
0,421

-2,507
-1,363

-3,701
0,807

-5,446
-0,165

-5,239
-0,262

-9,406
-0,221

-6,961
-0,228

-6,248
-0,3

-8,49
-0,264

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

-6,256

-9,125

-11,56

-0,053

-12,59

-12,79

Μερίσματα των θυγατρικών εταιρειών

-0,411

-0,2

-0,773

-0,864

-0,633

-0,758

Νομισματικές διααφορές σχετικές με τα μετρητά και τα
ισοδύναμα

-0,043

-0,075

-0,251

0,153

0,148

0,113

Αύξηση/Μείωση των μετρητών και των ισοδύναμων
των μετρητών

1,326

7,388

-4,761

-5,114

0,396

6,507

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών στις 1 Ιανουάριου

2,717

4,043

11,431

6,67

1,556

1,952

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών στις 31 Δεκεμβρίου

4,043

11,431

6,67

1,556

1,952

8,459

Ταμειακές Ροές Από τις Λειτουργικές Δραστηριότητες

0,258
-0,524

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Μακροπρόθεσμές Υποχρεώσεις:
νέα δάνεια
αποπληοωυή δανείων

r^Yii:www.shell.com,annual reports
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Ενοποιημένοι Ισολογισμοί Royal Dutch & Shell Co, 1999-2005 (σε εκατομμύρια δολάρια)
Dc εκατομμύρια δολάρια

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

ΠΑΓΙΑ
Εξόρυξη και Παραγωγή

60,931

60,828

68,571

93,333

105,54

Αέριο και Ενέργεια

3,232

2,473

2,275

2,843

6,934

Προϊόντα Πετρελαίου

38,727

35,656

34,577

47,689

53,556

Χημικά

16,927

11,25

10,782

12,01

14,028

Άλλα

2,206

1,2

1,337

1,624

1,627

122,023

111,407

117,542

157,499

181,685

88,94

84,816

Ασώματές Ακινητοποιήσεις

4,432

2,484

2,414

6,458

7,009

4,89

4,403

μείον αποσβέσεις

67,343

65,906

68,09

80,574

96,258

59,112

47,985

51,866

83,383

92,436

31,862

Συμμετοχές και άλλες μακρ/θεσμές
απαιτήσεις
Σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις

17,159

19,363

18,332

17,948

19,384

19,743

Λοιπές μακροπρόθεσμές Απαιτήσεις

1,68

1,72

1,914

1,719

2,317

1,627

Άλλα

0,924

1,043

1,108

1,42

1,086

1,121

Συν.Πανίου Ενεργητικού

78,875

70,111

73,22

104,47

115,223

116,321

Λοιπές μακροπρόθεσμές Απαιτήσεις

4,962

6,838

7,716

7,333

9,257

14,642

121,081

κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα πετρελαίου και χημικών

7,322

7,799

5,943

10,423

11,742

Αποθέματα υλικών

0,757

0,631

0,637

0,915

0,948

8,079

8,43

6,58

11,338

12,69

Εισπρακτέοι Λογαριασμοί

18,611

26,615

17,467

28,761

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών

4,043

11,431

6,67

1,556

Σύνολο Κυκλοφορούντος
Ενεργητικού

30,733

46,476

30,717

41,655

15,391

18,566

28,969

37,998

51,42

1,952

8,459

11,52

43,611

61,848

81,506

Βραχυπρόθεσμές Υποχρεώσεις
Τραπεχ.λογρσμ.βραχ/σμων υπο/σεων

6,922

3,357

3,988

12,874

11,027

5,822

5,479

Προμηθευτές

18,108

26,613

18,884

32,189

32,347

40,207

52,678

Φόροι

5,092

6,612

4,494

4,985

5,927

9,885

10,789

Μερίσματά Πληρωτέα

3,341

6,612

6,101

5,153

5,123

4,75

1,73

Σύνολο
Υποχρεώσεων

33,463

43,194

33,467

55,201

54,424

60,664

70,676

Βραχυπρόθεσμών

Καθαρό ΚΕ/(υποχρεώσεις)

-2,73

3,282

-2,75

-13,546

-10,813

1,184

10,83

Σύνολο Ενεργητικού μείον

81,107

80,727

78,186

98,257

113,667

132,147

131,911

Δάνεια Μακροπρόθεσμό

6,009

4,07

1,832

6,817

9,1

8,6

7,905

Άλλα

3,243

4,003

4,515

6,174

6,054

8,065

9,252

8,073

6,347

12,991

15,154

16,665

7,297

7,329

7,173

12,696

13,355

14,844

12,807
6,239

βραχ/θεσμές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμές Υποχρεώσεις

Προβλέψεις γι κινδύνους και έξοδα
Λοιπές Προβλέψεις
Αποζημιώσεις
προσωπικού
εξόδου

λόγω
2,563

2,238

2,331

5,016

4,927

5,044

2,539

2,514

2,615

3,528

3,955

5,709

12,399

12,081

12,119

21,24

22,237

25,597

59,456

60,573

59,72

64,026

76,276

89,885

131,911

Δικαιώματα μειοψηφίας

2,855

2,904

3,476

3,582

3,428

5,309

6,24

Κατανομή του ενεργητικού

56,601

57,669

56,244

60,444

72,848

84,576

Royal Dutch ;s 60% i

33,961

34,601

33,746

36,266

43,709

Shell Transport's 40%

22,64

23,068

22,498

24,178

29,139

114,57

123,425

111,653

153,458

168,091

192,811

202,587

68

65,54

83,717

96,403

104,307

145,295

Λοιπές Προβλέψεις

Καθαρό
ενεργητικό
δικαιωμάτων μειοψηφίας

Σύνολο
υπ/σεις

Ενεργ.

μείον

προ

βραχ/σμές

Απασχολούμενο Κεφάλαιο
72,387
r^yrjtwww.shell.com,annual reports
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Αποτελέσματα χρήσεων Dutch & Shell Co, 1999-2004 (σε εκατομμύρια δολάρια)

1999

2000

%

2001

%

28%
177%
26%
17%
-42%
28%
-4%
42%
47%
29%

21,014

-5%
-4%
-8%
-12%
22%
-8%
-1%
-10%
-9%
-13%

2002

%

18,409

-12%
-27%
47%
6%
30%
33%
34%
33%
40%
6%

2003

%

15,256

-17%
71%
22%
33%
13%
21%
20%
21%
21%
20%

2004

%

337,522

26%
8%
31%
33%
25%

Έσοδα
Εξόρυξη και παραγωγή

17,189

22,03

Αέριο και Ενέργεια

2,373

6,565

Προϊόντα Πετρελαίου

108,344

136,968

Χημικά

13,408

15,658

Άλλα

0,826

0,481

Σύνολο Εσόδων

142,14

181,702

Φόροι,Έμμεσοι Φόροι

44,34

42,365

Καθαρά έσοδα

97,8

139,337

Κόστος πωλήσεων

73,904

108,447

Μικτό Κέρδος

23,896

30,89

Έξοδα Πώλησης και
διανομής

8,195

7,896

Έξοδα Διοίκησης

0,83

1,137

Εξόρυξη

1,092

0,836

Έρευνα και Ανάπτυξη

0,505

0,389

-4%
37%
-23%
-23%

εταιρειών του Group
Μερίδιο από το
λειτουργικό
κέρδος/ζημία από
συνεργαζόμενες

13,274

20,632

εταιρείες

2,729

4,101

Λειτουργικό Κέρδος

16,003

24,733

Έσοδα από τόκους

0,486

0,738

Αλλα Έσοδα

0,055

0,236

1,235

1,324

0,001

-0,114

6,322
125,739
13,767
0,589

167,431
42,07

125,361
98,381

26,98

0,387

0%
9%
9%
-1%

55%

16,541

50%
55%
52%

2,646

329%
7%

0,177

4,588
184,345
14,659
0,767

222,768
56,167

166,601
137,997

28,604

7,852
225,461
19,459
0,864

268,892
67,164

201,728
167,5

34,228

0,472

26%
29%
18%
22%

0,584

20%
19%
38%
24%

-20%

15,504

-6%

18,324

-35%
-22%
20%

2,822

7%
-4%
-33%

3,484

0,165
1,364

-7%
20%

1,419

1,133

-25%
-14%

1,381

-0,03

-74%

-0,023

-23%

19,083

-21%
-26%

17,697

-7%
-7%

7,898
1,244
0,91

9,954
1,601
1,073

72,332

265,19
222,334

42,856

0,533

3%
32%
24%
-9%

18%

25,624

40%

23%
19%
-7%

6,05
1,705

74%
45%
208%

760%
1%

1,214

100%
-12%

-0,222

865%

-0,039

-82%

22,178

25%
23%

32,126

45%
57%

11,941
1,903
1,476

12,34
2,516
1,824

Λειτουργικό Κέρδος των

Έξοδα από τόκους
Κέρδη/Ζημίες από
συνάλλαγμα

Αποτελέσματα προ
φόρων

15,31

24,269

Φόροι
Αποτελέσματα μετά
Φόρων

5,976

11,349

9,316

12,92

Εισόδημα μειοψηφίας

0,265

Καθαρά αποτελέσματα
Χρήσης

9,051

19,187
0,882

18,326
0,593

21,808
0,554

31,674

59%
90%

8,404

39%
-80%

0,329

-17%
509%

9,901

0,054

0,179

-7%
-46%

0,365

27%
104%

0,626

36%
72%

12,866

42%

10,35

-20%

9,722

-6%

12,496

29%

16,47

32%

10,679

nqYii:www.shell.com,annual reports
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7,796

9,572
12,606

15,03
17,096

8. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε με την χρήση αριθμοδεικτών να
τις επιπτώσεις αλλά και τα αποτελέσματα που είχα η αναδιάρθρωσή των πρακτικών
της διαχείριση της ρευστότητας που ακολουθεί σήμερά η Σελλ παγκοσμίως στο
κεφάλαιο κινήσεώς της.
Για

αυτό

το

λόγο

λοιπόν

υπολογίσαμε

κάποιους

αριθμοδείκτες

από

τα

δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της πολυεθνικής εταιρείας και όπου κατέστη αυτό
συγκρίναμε τα εξαγόμενά στοιχεία μα τα αντίστοιχα στοιχεία των δύο κύριών
ανταγωνιστών της αγγλοολλανδικής πολυεθνικής, δηλαδή

με τα στοιχεία της

αμερικάνικης Εχχοη-Μοόίΐ,και της Βρετανικής ΒΡ.
Οι πρώτοι δείκτες που χρησιμοποιήσαμε είναι οι αριθμοδείκτες ρευστότητας. Οι
συγκεκριμένοι δείκτες μετρούν την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις
υποχρεώσεις που λήγουν στην τρέχουσα χρήση καθώς και στις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις. (Λαζαρίδης Ι.-Παπαδόπουλος Δ., 2001). Επομένως μπορούμε να τους
χρησιμοποιήσουμε

προκειμένου

να

αξιολογήσουμε

την

βραχυπρόθεσμη

χρηματοοικονομική δυνατότητα της Σελλ.

8.1 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

8.1.1 Αριθαοδείκττκ Κυκλο<ροριακικ Ρευστότητας

Πίνακας 8.1 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας
ΕΤΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ

SHELL

ΒΡ

EXXON

2000

1,08

1,041

1,05

2001

0,92

0,97

1,18

2002

0,75

0,88

1,15

2003

0,8

0,94

1,19

2004

1,02

0,98

1,4

Πηγή:Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Shell,ΒΡ και Exxon-Mobil
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Πιο αναλυτικά για τον συγκεκριμένο δείκτη μπορούμε να αναφέρουμε ότι
φανερώνει τον βαθμό στον οποίο τα βραχυπρόθεσμό παθητικό και κυρίως οι
βραχυπρόθεσμός απαιτήσεις των πιστωτών καλύπτονται από τα περιουσιακά στοιχεία,
τα οποία αναμένονται να μετατραπούν σε μετρητά κατά την περίοδο στην οποία
πρέπει να εξοφληθούν οι βραχυπρόθεσμός υποχρεώσεις .Όσο λοιπόν μεγαλύτερη είναι
η τιμή αυτού του αριθμοδείκτη τόσο μεγαλύτερο περιθώριο ασφαλείας έχει η εταιρεία
έναντι των βραχυπρόθεσμων πιστωτών. Η τιμή αυτού του αριθμοδείκτη, και όχι μόνο,
είναι ρεαλιστικότερο να αξιολογηθεί στο πλαίσιο των ειδικότερων συνθηκών της
επιχείρησης, κάτι το οποίο κάνουμε στην αμέσως επόμενη παράγραφό.
Ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας της Σελλ δείχνει κατά πόσο το σύνολό του
κυκλοφορούντος

ενεργητικού

της

είναι

επαρκές

για

την

αντιμετώπισή

των

βραχυπρόθεσμών υποχρεώσεών της. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ ως το 2003 παρουσίαζε
την χαμηλότερή ένδειξή σε σχέση με τους δύο κύριους ανταγωνιστές της (Exxon Mobil και ΒΡ),το 2004 όπου και ουσιαστικά μπορούσαν πια να φανούν τα
αποτελέσματά των αλλαγών στις πρακτικές που ακολούθησε στην διαχείρισή
μετρητών σε παγκόσμιο επίπέδο, ξεπέρασε την ΒΡ και προσέγγισε την Exxon -Mobil.
Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι η Αμερικανική Πολυεθνική εταιρεία ενέργειας Exxon
Mobil,θεωρείται από πολλούς αλλά και από τις ίδιες τις ανταγωνίστριές εταιρείας η
κορυφαία στον τομέα των πετρελαιοειδών, και τις περισσότερες φορές αποτελεί μέσο
σύγκρισής για τις υπόλοιπός.

8.1.2. Αριθμοδείκτη Αμεσης Ρευστότητας

Πίνακας 8.1.2 Αριθμοδείκτης Αμεσης Ρευστότητας

ΕΤΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ

SHELL

ΒΡ

EXXON

2000

0,88

0,8

0,84

2001

0,72

0,75

0,92

2002

0,54

0,66

0,91

2003

0,56

0,71

0,96

2004

0,76

0,75

1,02

Πηγή:Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Shell,ΒΡ και Exxon-Mobil

1ή

Ο δείκτης άμεσης ρευστότητας είναι παρόμοιός με τον προηγούμενό μόνο που δεν
περιλαμβάνονται

τα

αποθέματα

διότι

αποτελούν

στοιχεία

του

ΚΕ

που

δεν

ρευστοποιούνται άμεσα. Στην περίπτωσή της Σελλ βλέπουμέ ότι ο δείκτης έχει
βελτιωθεί κατά πολύ από το 2003 και έπειτα περνώντας την ΒΡ και στόχος της
εταιρείας είναι η προσέγγισή του ΔΑΡ της Exxon Mobil.Η αύξηση και αυτού του
δείκτη από το 2003 και έπειτα δείχνει τα αποτελέσματα που εμφανίζονται από την
παγκοσμιοποιημένη και τυποποιημένη διαχείρισή μετρητών που ακολουθεί τα
τελευταία χρόνια η Σελλ. Να παρατηρήσουμε εδώ ότι δεν πρέπει να ληφθεί πάρα πολύ
σοβαρά αυτός ο δείκτης για εταιρεία πετρελαιοειδών διότι τα αποθέματά που
αφαιρούνται από αυτόν δηλαδή κατά κύριο λόγο τα καύσιμα είναι ουσιαστικά άμεσα
ρευστοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού και αυτό φαίνεται και από το μχπ
αποθεμάτων που έχουν αυτές οι εταιρείες και που συνήθως δεν ξεπερνούν τις 30
ημερολογιακές ημέρες(πίνακας 7).

8.1.3 Δείκτης Βραγυπρόθεσμής Ρευστότητας

Πίνακας 8.1.3 Δείκτης Βραχυπρόθεσμης Ρευστότητας

ΕΤΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΕΛΛ

ΒΡ

2001

8,41

3,67

2002

5,75

2,27

2003

1,8

2,3

2004

2,49

3,2

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Shell,BP και Exxon-Mobil

Ένας ακόμα δείκτης ο οποίος επιβεβαιώνει την στρατηγική που ακολούθησέ η
Σελλ από το 2002 και έπειτα και η βοήθεια που πήρε από την χρηματοοικονομική
διεύθυνσής της προκειμένου να επιτύχει το στρατηγικό της πλάνο είναι ο δείκτης
βραχυπρόθεσμης ρευστότητας του Fraser ο οποίος είναι το πηλίκο της διαίρεσης των
ρευστών διαθεσίμων της προηγούμενής χρονιάς και της ταμειακής ροής από τις
λειτουργικές δραστηριότητές της επιχείρησης με τις βραχυπρόθεσμές υποχρεώσεις της
προηγούμενής χρονιάς
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Δείκτης Βραχ/μης Ρευστότητας = Μετρητάι-ΐ+Ταιιειακές Ροέε από Λειτουρ.Δραστηριότητεο
(Fraser)
Γραμμάτια πληρωτέοι-1+Τρέχουσες Ληξ/μες Υποχ/σειςι-ΐ

Έτσι λοιπόν ενώ το 2001 και 2002 η Σελλ είχε έναν αρκετά μεγάλο δείκτη 8,41$
και 5,75$ αντίστοιχά κάτι που οφείλεται όμως περισσότερό στις χαμηλές σχετικά
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και λιγότερο στο ύψος των ρευστών διαθεσίμών της και
των ταμειακών ροών από τις λειτουργικές της δραστηριότητές. Το 2004

που

ουσιαστικά μπορούμε να βγάλουμε πιο χρήσιμα και αντικειμενικά συμπεράσματα για
την αλλαγή της στρατηγικής της (η οποία ναι μεν αποφασίσθηκε το 2002 αλλά
χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 ετών προκειμένου να γίνουν
εμφανείς οι αλλαγές που το ακολουθούν),είχαμε 2,49 κάτι που οφείλεται πια(αυτή η
βελτίωσή) κατά κύριο λόγο στην αύξηση των ρευστών της διαθεσίμων(8,5 δις δολάρια
το 2004 έναντι 1,9 δις το 2003

και στην αύξηση των ταμειακών της ροών από τις

λειτουργικές της δραστηριότητες (21.7 δις δολάρια το 2003,25.6 δις δολάρια το 2004).
Η αύξηση των ρευστών διαθεσίμων και των ταμειακών ροών ήταν αναλογικά
μεγαλύτερή από την αύξηση των βραχυπρόθεσμών υποχρεώσεων της Σελλ. Σε
απόλυτα νούμερα ο δείκτης βραχυπρόθεσμης ρευστότητας σημαίνει ότι για κάθε
δολάριο που αντιστοιχούσε σε βραχυπρόθεσμή υποχρέωση της Σελλ μπορούσε να το
καλύψει 2,49 φορές . Η βελτίωσή των παραπάνω νούμερών όπως είδαμε οφείλεται
στην αύξηση των ρευστών διαθεσίμων και των ταμειακών ροών που επιτεύχθηκαν με
την βοήθεια των πρακτικών διαχείρισης μετρητών που χρησιμοποιεί ολοένα και
περισσότερο η Σελλ την τελευταία τριετία. Ένα απλό παράδειγμα μίας τέτοιας
πρακτικής

παρουσιάσαμε

παραπάνω

και

αφορά

την

μέθοδό

είσπραξης

των

απαιτήσεων που χρησιμοποιεί Σελλ από το 2004 στην Ελλάδα. Τέτοιες πανομοιότυπες
πρακτικές χρησιμοποιεί παγκοσμίως η Σελλ και έτσι επιτυγχάνει πια με την
τυποποίηση και παγκοσμιοποίηση των λειτουργιών του treasury την βέλτιστή
απόδοσή των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού και την αποδοτικότερή
χρήση του κεφαλαίου κίνησης της.
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8.2 ΑΡΙΘΜΟΑΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΑΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να μετρήσουμε όπως κάνουμε παρακάτω την
αποδοτικότητα του επενδυθέντος κεφαλαίου της Σελλ. Και αυτό γιατί σκοπός της
Σελλ αλλά και κάθε εταιρείας είναι η μεγιστοποίηση της απόδοσης, κάτι που με την
σειρά του προϋποθέτει μεγιστοποίηση της κερδοφορίας της. Ο αριθμοδείκτης λοιπόν
που θα εξετάσουμε παρακάτω μας απαντάει στο πόσο αποτελεσματικά διοικείται η
Σελλ.

8.2.1. Αριθμοδείκττκ Ποσοστού Απόδοσικ επί του συνολικού Επενδυθέντος
κεφαλαίου (ROA)

Πίνακας 8.2 Αριθμοδείκτης ROA
ΕΤΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ

SHELL

ΒΡ

EXXON

2001

13,00%

6,30%

17,80%

2002

11,00%

6,50%

13,50%

2003

11,80%

9,30%

20,90%

2004

13,44%

12,70%

23,80%

Πηγή:Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Shell,ΒΡ και Exxon-Mobil

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης μετρά το ποσοστό απόδοσης του συνολικού
επενδυθέντος κεφαλαίου στην επιχείρηση (Λαζαρίδης Ι.-Παπαδόπουλος Δ.,2001).

Α.Π.Α.Σ.Ε.Κ = Καθαρά αποτελέσματα!ιιετά φόρων)
Μέσος Όρος Συνόλου Ενεργητικού
Πιο συγκεκριμένα αυτό το ποσοστό απόδοσής εξαρτάται από δύο παράγοντες, το
καθαρό περιθώριο κέρδους επί των πωλήσεων, το οποίο μετρά την λειτουργική
επίδοσή και αποδοτικότητά της επιχείρησης, και δεύτερο

από την κυκλοφοριακή

ταχύτητα του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης ,το οποίο μετρά
τον βαθμό της αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των περιουσιακών στοιχείων(όπως
ταμείο, απαιτήσεις ,αποθέματα).
Παρατηρούμε λοιπόν στον παραπάνω πίνακά ότι μετά το

2002 ο ROA

παρουσιάζει μία αυξητική τάση (11% το 2002,11,8% το 2003 και 13,44% το 2004),
η

γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχει αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των
στοιχείων του ενεργητικού αλλά και βελτίωσή του καθαρού περιθωρίου κέρδους
(4,3% το 2002.4,6% το 2003 και 4,8% το 2004. Και αυτός ο δείκτης αποτελεί μία
ένδειξή ότι οι νέες πρακτικές που ακολουθεί η Σελλ ,σε παγκόσμιό επίπεδο, όσον
αφορά την διαχείρισή των στοιχείων του ενεργητικού και πιο συγκεκριμένα την
διαχείρισή του ταμείου της και των απαιτήσεων της που εξετάσαμε σε προηγούμενα
κεφάλαια, αρχίζουν και αποδίδουν καρπούς. Βέβαια η προσπάθεια πρέπει να
συνεχισθεί σε εντατικότερους ρυθμούς και με την ολοκλήρωσή το 2006 της
αναδιοργάνωσης των λειτουργιών του τμήματός Treasury της εταιρείας. Και αυτό
διότι όπως παρατηρούμε από το ROA της Exxon-Mobil η Σελλ είναι ακόμα πολύ
μακριά από το επιθυμητό επίπεδό απόδοσης του ενεργητικού της.

8.3 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

Οι αριθμοδείκτες αυτοί παρέχουν πληροφόρηση στους επενδυτές σε σχέση με τη
σχετική σημασία του ξένου κεφαλαίου στην κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης.
Επίσης με αυτούς τους αριθμοδείκτες μπορούμε να αξιολογήσουμε την ικανότητα που
έχει η Σελλ όσον αφορά την ικανοποίηση των υποχρεώσεων της που απορρέουν και
από το βραχυπρόθεσμο και από τον μακροπρόθεσμό δανεισμό.

8.3.1.Αριθμοδείκτικ Βαθμού Δανειακής Επιβάρυνσής

Πίνακας 8.3 Αριθμοδείκτης βαθμού δανειακής επιβάρυσνσης
SHELL

ΒΡ

EXXON

2000

0,43

0,39

0,300

2001

0,38

0,37

0,260

2002

0,46

0,39

0,260

2003

0,43

0,407

0,247

2004

0,43

0,43

0,245

ΕΤΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γ1ηγή:Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Shell,ΒΡ και Exxon-Mobil

Οι αριθμοδείκτες δανειακής επιβάρυνσης δείχνουν στους επενδυτές και στους
μακροπρόθεσμους πιστωτές της επιχείρησης τον κίνδυνό που εμπεριέχει η επιχείρηση
ως μία εναλλακτική λύση επένδυσής ή δανεισμού.

W

Αριθ.Βαθ.Δανειακής Επιβ/σης = Βραγυπρόθεσιιές +Μακροπρόθεσιιές Υπογρεώσειε
Γενικό Σύνολό Ενεργητικού
Παρά την βελτίωσή των υπόλοιπων δεικτών που είδαμε έως και τώρα όσον αφορά
την Σελλ, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το ποσοστό του ύψους των συνολικών
κεφαλαίων που έχουν χορηγήσει οι πιστωτές στην επιχείρηση παραμένει σταθερό τα
τελευταία δύο χρόνια. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η Σελλ πιθανόν να αποτελεί για
τους πιστωτές της έναν όχι ικανό πελάτη να ανταποκριθεί στην αποπληρωμή των
υποχρεώσεών της. Εξετάζοντας και τους δείκτες των άλλων εταιρειών βλέπουμε ότι η
Σελλ είναι πάνω από τον μέσο όρο δανειακής επιβάρυνσής που έχουν οι άλλες δύο
εταιρείες (ΒΡ και Exxon Mobil). Επίσης ο επιθυμητός ΒΔΕ εξαρτάται και από την
κερδοφορία της επιχείρησης. Αν λάβουμε υπόψιν αυτό τον παράγοντά τότε η Σελλ
αποτελεί έναν αποδεκτό σε μεγάλο βαθμό πελάτη των διάφορών πιστωτικών
οργανισμών δεδομένου ότι ιδίως τα τελευταία δύο χρόνια(2003 και 2004)

η Σελλ

παρουσιάζει αύξηση των κερδών πάνω από 25%.Σύμφωνα με τους Λαζαρίδη I.Παπαδόπουλο Δ., αν και πιστεύεται ότι όσο πιο σταθερή είναι η κερδοφορία τόσο
μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα ότι οι επενδυτές και πιστωτές θα αποδεχθούν
υψηλότερους βαθμούς δανειακής επιβάρυνσης, θεωρείται πάντοτέ πολύ χρήσιμη η
σύγκρισή του ΒΔΕ της Σελλ στην προκειμένη περίπτωσή, με τους αντίστοιχούς ΒΔΕ
των άλλων δύο εταιρειών προκειμένου να διαπιστωθεί αν η επιχείρηση εναρμονίζεται
ή όχι με την επικρατούσα κατάστασή που επικρατεί στον κλάδο όπου και ανήκει.

8.4 Ταμειακές Ροές Από

tic

Λειτουργικές Δράστη ριότητες(σε εκατομμύρια

δολάρια)

Πίνακας 8.4
ΕΤΟΣ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2000

2001

2002

2003

2004

SHELL

18,278

16,905

16,283

21,719

28,587

ΒΡ

20,416

22,409

19,342

21,698

28,554

EXXON
22,937
22,889
21,268
Πηγή:Ισολογισμοί Shell, ΒΡ και Exxon-Mobil

28,498

40,551

Οι ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητές είναι ένα από τα
σημαντικότερα εργαλεία μέτρησής της ρευστότητας. Και εδώ παρατηρούμε ότι οι
ταμειακές ροές της Σελλ από τις λειτουργικές δραστηριότητες το 2003 και το 2004
παρουσιάζουν μία αύξουσά πορεία η οποία κατά ποσοστό είναι για το 2003 είναι 33%
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και για το 2004 είναι 17% σε σχέση με το προηγούμενό χρόνο. Σύμφωνά με τους
Marines και Zietlow μία θετική και αυξανόμενή ταμειακή ροή από λειτουργικές
δραστηριότητές βοηθάει την επιχείρηση στην επένδυσή παγίων στοιχείων του
ενεργητικού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την Σελλ, διότι χρειάζεται πολύ
μεγάλα ποσά προκειμένου να επενδύσει σε πάγια στοιχεία του ενεργητικού λόγω της
στρατηγικής που έχει επιλέξει να ρίξει όλο το βάρος των επενδύσεών της σε εξόρυξη,
παραγωγή

και

δεξαμενόπλοιών

πώληση
κλπ).

πετρελαίου

Επίσης

μία

(κατασκευή
αυξητική

νέων

τάση

της

διυλιστηρίων,
ταμειακής

αγορά

ροής

από

λειτουργικές δραστηριότητες είναι χρήσιμή για την ικανοποίηση των πιστωτών της
επιχείρησης και των επενδυτών. Η Σελλ και σε αυτό τον τομέα δείχνει τα τελευταία
χρόνια σημάδια σημαντικής βελτίωσής αλλά είναι αρκετά μακριά ακόμα από τον
ηγέτη στον τομέα των πετρελαιοειδών παγκοσμίως ,την Exxon -Mobil.

8.5 Ταμειακός Κύκλος Μετατροπικ Μετρητών

Πίνακας 8.5 Ταμειακός κύκλος μετατροπής μετρητών
ΜΕΣΟΣ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ

ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΗΜΕΡΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΚΥΚΛΟΣ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΣΕΛΛ

ΒΡ

ΣΕΛΛ

ΒΡ

ΣΕΛΛ

ΒΡ

ΣΕΛΛ

ΒΡ

ΣΕΛΛ

ΒΡ

2000

28,37

27,52

52,73

63,22

81,1

90,74

89,16

95,7

-8,06

-4,96

2001

24,07

18,7

38,24

54,76

62,31

73,46

69

69,6

-6,69

3,86

2002

29,57

23,56

62,15

58,5

91,72

82,06

83,97

83,8

7,75

-1,74

2003

27,22

20,77

51

51,71

78,22

72,48

69

73,54

9,22

-1,06

2004

24,8

22,72

50,8

57

75,6

79,72

64

78,66

11,6

1,06

Πηγή:Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Shell,BP και Exxon-Mobil

Γνωρίζουμε ότι ο ταμειακός κύκλος αποτελείται από το μέσο χρόνο παραμονής
αποθεμάτων έως ότου πωληθούν, από το μέσο όρο είσπραξής των απαιτήσεων που
έχει από τους πελάτες και τέλος από το μέσο όρο των ημερών πληρωμής των
αποθεμάτων προς τους προμηθευτές.
Ο Τ.Κ.Μ.Μ μπορεί να συνδέσει μεταξύ τους όλες τις σπουδαιότερες μορφές των
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. Η Σελλ όπως και κάθε άλλη επιχείρηση
του κλάδου της διατηρεί μετρητά και ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία που
αποφέρουν απόδοση τέτοια όπως και τα διάφορά εμπορεύσιμα χρεόγραφα. Από αυτά
τα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία η Σελλ διαθέτει μετρητά για την αγορά
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πρώτων υλών(αγορά αργού πετρελαίου).Στην συνέχεια, το αργό μετατρέπεται μέσω
της παραγωγική διαδικασίας σε έτοιμο προς κατανάλωση καύσιμο και πωλείται είτε
τοις μετρητοίς είτε επί πιστώσει. Οι πωλήσεις επί πιστώσει δημιουργούν απαιτήσεις,
με αποτέλεσμα οι ταμειακές εισροές να καθυστερούν έως ότου πραγματοποιηθούν οι
εισπράξεις.

Τ.Κ.Μ.Μ =

Αποθέιιατα._______

+ Εισπρακτέοι Λογ/uoi - Bpay.Υπογρεώσεκ

Κόστος Πωληθέντων/360

Πωλήσεις/360

Κόστος Πωληθέντων/360

Παρατηρούμε μία αύξηση του κύκλου μετατροπής της RDSC την τελευταία
πενταετία. Πράγματι ενώ το 2000 ο κμμ ήταν -8,06 μέρες το τέλος του 2004 ήταν 11,6
μέρες. Εκ πρώτης όψεώς αυτό μπορεί να σημαίνει για τον αναγνώστη ότι η Σελλ τα
τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει μείωση άρα και πιθανό πρόβλημα στην ρευστότητα
της. Αυτό που ισχύει βλέποντάς τα αποτελέσματα χρήσης της Σελλ ιδιαίτερα από το
2002 και μετά είναι ότι η αγγλοολλανδική εταιρεία γνώρισε μία πολύ μεγάλη αύξηση
των πωλήσεών της την τριετία 2002 έως 2003.Έτσι ενώ το 2002 είχε έσοδα της
τάξεως των 222 δις δολαρίων το 2003 είχε έσοδα 269δις δολάρια(αύξηση 20,7%) και
το 2004 είχε 337 δις δολάρια (αύξηση 25,52%). Ταυτόχρονά με αυτήν την αύξησή των
πωλήσεων η Σελλ είχε και αύξηση του κόστους πωληθέντων στην τριετία 2002 έως
2004 αλλά αυτή η αύξησή είχε φθίνοντα ρυθμό ,κάτι που οφείλεται στις πρακτικές
διαχείρισής μετρητών που ακολούθησε η Σελλ από το 2001 και μετά αλλά και στην
εγκατάστασή του επιχειρησιακού συστήματος SAP που ξεκίνησε να λειτουργεί στις
πρώτες θυγατρικές της Σελλ από το 2002, και σήμερα στα τέλη του 2005 βρίσκεται
στο σύνολο τις 110 από τις 140 χώρες που δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές της(στο
τέλος του 2006 θα έχουν ενοποιηθεί όλες οι θυγατρικές της στο παγκοσμιοποιημένο
και κεντρικό σύστημα διαχείρισής των μετρητών που εξετάσαμε παραπάνω). Έτσι
λοιπόν με τις σωστές προβλέψεις που έγιναν στην εταιρεία όσον αφορά τις πωλήσεις
της αλλά και στις υποχρεώσεις της, η χρηματοοικονομική διεύθυνσή μετά το 2002
κατάφερε να βελτιώσει το μέσο χρόνο είσπραξής από πελάτες από 62,15 μέρες το
2002 σε 50,8 μέρες το 2004 αλλά και να μειώσει το μέσο χρόνο παραμονής
αποθεμάτων από 29,57 μέρες το 2002 σε 24,8 μέρες προκειμένου με την βελτίωση
αυτήν να μπορέσει να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες της επιχείρησης σε αποθέματα.
Ήταν άλλωστέ μία στρατηγική απόφασή της Σελλ όπου αποφασίσθηκέ ότι το
μεγαλύτερο

βάρος

θα

πέσει

στους

τομείς

εξόρυξής

πετρελαίου,

παραγωγής

παραγώγων πετρελαίου και πώλησή των προϊόντων πετρελαίου παγκοσμίως και

στηρίχθηκέ στο γεγονός ότι από αυτούς τους τομείς η Σελλ έχει τα 3/4 της παγκόσμιας
κερδοφορία της, δηλαδή σε νούμερα

12 δις δολάρια το

2004 επί συνόλου

16δις(ετήσιος ισολογισμός RDSC,2004).
Από την μία λοιπόν η Σελλ κατάφερε να μειώσει τους χρόνους είσπραξης των
απαιτήσεών της αλλά και το χρόνο παραμονής των αποθεμάτων και από την άλλη
μείωσέ και τον μέσο χρόνο πληρωμής των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές της,
δηλαδή άλλες εταιρείες εξόρυξής πετρελαίου και εμπορίας παραγώγων πετρελαίου.
Στην πρώτη περίπτωσή κατάφερε να αυξήσει τις ταμειακές τις ροές όπως φαίνεται και
στον πίνακα 8.5 και από την άλλη κατάφερε να επιτύχει καλύτερες τιμές αγορών
πρώτων υλών λόγω των λιγότερών ημερών πίστωσής που παίρνει από τους
προμηθευτές της.
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9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Εξετάσαμε στην παραπάνω εργασία τους σύγχρονούς τρόπους με τους οποίους μία
πολυεθνική εταιρεία προσπαθεί να βελτιώσει την διαχείρισή του κεφαλαίου κίνησης
της μέσα από την αποτελεσματικότερη διαχείρισή των συστατικών στοιχείων του
κεφαλαίου κίνησης.(Αποθέματα,Απαιτήσεις,Χρεόγραφα,Διαθέσιμα,Βραχυπρόθεσμός
υποχρεώσεις). Επικεντρωθήκαμε περισσότερο στην διαχείρισή των μετρητών και στην
διαχείρισή των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων μίας πολυεθνικής εταιρείας.
Προσπαθήσαμε να κάνουμε κατανοητή την διαδικασία διαχείρισης των παραπάνω
στοιχείων του κεφαλαίου κίνησης από μία εταιρεία η οποία δραστηριοποιείτε σε
παγκόσμιο επίπεδο (Shell).
Τα συμπεράσματά που μπορούν να εξαχθούν από την παραπάνω μελέτη της Σελλ
είναι πολλαπλά. Πρώτον η Σελλ όπως και άλλες πολυεθνικές εταιρείες ξεκίνησε ένα
σχέδιο αναδιοργάνωσης των λειτουργιών treasury με σκοπό όταν θα ολοκληρωθεί το
τέλος του 2006 να έχει καταφέρει την αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση αυτών για
έναν σημαντικό λόγο. Την απεξάρτησή της σε όσον το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό από
την "κηδεμονία" των μεγάλων τραπεζικών οργανισμών. Απεξάρτησή όσον αφορά τους
όρους δανειοδότησης, το κόστος των υπηρεσιών που έως και σήμερα προσέφεραν οι
τράπεζες προκειμένου να εκτελούνται καθημερινές δραστηριότητες της εταιρείας
όπως πληρωμές και εισπράξεις. Με άλλα λόγια αυτό που προσπαθεί να κάνει η Σελλ
είναι να ελέγξει αυτή εσωτερικά τις μετακινήσεις κεφαλαίων της σε όλο τον κόσμο
και να απεμπλακεί όσο περισσότερο μπορεί από τις υποχρεώσεις που έχει προς τους
τραπεζικούς οργανισμούς.

Αυτό

θα

τη

βοηθήσει να

έχει μία

πολύ

δυνατή

διαπραγματευτική ισχύ όσον αφορά τους όρους συνεργασίας (δανειοδοτήσεις ,παροχή
υπηρεσιών) με τους τραπεζικούς οργανισμός. Εξετάζοντας διάφορούς αριθμοδείκτες
είδαμε ότι όντως η Σελλ ιδίως την τελευταία διετία(2003,2004) βελτίωσε την θέση της
όσον αφορά την ρευστότητά της ,την δανειακή της επιβάρυνση αλλά και την απόδοση
του κεφαλαίου της. Επίσης είδαμε ότι χρησιμοποίησε στοιχεία από τον ταμειακό
κύκλο μετατροπής μετρητών προκειμένου να επιτύχει καλύτερους όρους στην αγορά
πρώτων υλών κάτι που σήμερα στις πετρελαϊκές εταιρείες αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο
για την επιβίωσή τους και συνέχισή των δραστηριοτήτων τους. Δεν είναι τυχαίο ότι η
αναδιοργάνωση

της

διοίκησης

του

κεφαλαίου

κίνησης

της

αγγλοολανδικής

πολυεθνικής ξεκίνησε ταυτόχρονό με την στρατηγική της απόφασή να επικεντρωθεί
στην έρευνα, εξόρυξή και παραγωγή πετρελαίου. Προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις
παραπάνω λειτουργίες ήταν απαραίτητη η βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης της σε

παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό το έκανε ακριβώς για να χρειαστεί την λιγότερή δυνατή
εξωτερική υποστήριξή από τους τραπεζικούς οργανισμούς και με αυτόν τον τρόπο να
αποφύγει επιπλέον κόστος από τις τραπεζικές δανειοδοτήσεις. Έτσι με την καλύτερη
διαχείρισή των δικών της περιουσιακών στοιχείων προσπαθεί να φέρει σε πέρας την
ολοκλήρωσή της στρατηγικής της απόφασης. Βέβαια η παρούσα μελέτη που έχει γίνει
δεν καλύπτει στο ακέραιο τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας .Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι αυτή η προσπάθεια βρίσκεται στο μέσο της. Ολοκληρωμένα
αποτελέσματα θα μπορούσαν να εξαχθούν εκτιμάται έπειτα από 5 χρόνια και
αναλύοντας τις οικονομικές καταστάσεις που θα δημοσιευθούν στο μέλλον. Πάντως οι
αριθμοδείκτες και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αναλύσαμε μας οδηγούν
στο συμπέρασμα ότι η προσπάθεια που γίνεται μέσα στην Σελλ έχει έστω και πρώιμα
αποτελέσματα.
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