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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η διπλωματική αυτή εργασία σκοπό έχει να ασχοληθεί με τη
διαχείριση του κινδύνου (ρίσκου) και την ασφάλιση μεγάλων βιομηχανιών.
Έρευνες σε ολόκληρο τον κόσμο διαρκώς αναδεικνύουν τη σημασία του
Risk Management στις επιχειρήσεις.
«Παγκόσμια

έρευνα σε 400 risk managers 300 χρηματοοικονομικών

οργανισμών αποκάλυψε τη σημασία του Risk Management, καθώς και τις
μεγάλες οικονομικές ζημίες που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί από ανεπαρκή
έλεγχο του λειτουργικού τους κινδύνου.

Η έρευνα διεζήχθη από τη SAS,

ηγέτιόα εταιρία στο χώρο του Business Intelligence, και τη

Risk Waters

Group.
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι το 20% όλων των εταιρειών
στο χρηματοοικονομικό τομέα δεν έχουν ακόμα αναπτύξει πρόγραμμα για
operational risk management, παρά το γεγονός ότι το 90% αυτών χάνουν
πάνω από S 10.000.000 λόγω αδυναμίας διαχείρισης ρίσκου (RM).
Ακόμα και αυτές οι εταιρείες που έχουν εφαρμόσει προγράμματα RM
είναι διατακτικές όταν πρόκειται να επενδύσουν χρήματα για ένα πιο
ολοκληρωμένο πλαίσιο,

όπως το κατάλληλο προσωπικό και πρόσθετα

υποστηρικτικά συστήματα. Παρά το γεγονός ότι οι οικονομικές ζημίες
κοστίζουν ετησίως στο χρηματοοικονμομικό κλάδο εκατοντάδες εκατομμύρια
δολάρια, σε ποσοστό 33% οι risk managers που ρωτήθηκαν στο πλαίσιο της
έρευνας είχαν προϋπολογίσει επενδύσεις μικρότερες του ενός εκατομμυρίου
δολαρίων για operational risk management κατά το 2003.
Πολλές εταιρείες επίσης καθυστερούν να προσδιορίσουν τους τομείς που
ενέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο για την εταιρεία τους.

Π αποτυχία των

συστημάτων πληροφορικής αναγνωρίστηκε ως κύριο θέμα ανησυχίας για το
47% των ερωτηθέντων, ενώ λιγότεροι από το 1/3 ήταν προβληματισμένοι για
την ικανότητα της ετιρείας τους να διατηρήσουν στελέχη-κειδιά. Το 21% των
ερωτηθέντων ανέφεραν ότι οι εταιρείες τους αντιμετώπιζαν ζημιές μεταξύ
$ 10.000 και $ 100.000 τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.

Επιπλέον, σε
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ποσοστό 35% πιστεύουν ότι το σύνολο των ανωτέρω ζημιών μπορεί να φτάσει
ετησίως έως και τα $ 120.000.000 για κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό».1

Τι σημαίνει όμως διαχείριση του κινδύνου;
Γενικότερα με την έννοια κίνδυνος θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε
οτιδήποτε απειλεί ή μπορεί να απειλήσει στο μέλλον τα στοιχεία μιας
επιχείρησης. Με την έκφραση «στοιχεία μιας επιχείρησης» εννοούμε εκείνα
τα στοιχεία, τα οποία επιτρέπουν και επιτυγχάνουν την επίτευξη των σκοπών
μιας επιχείρησης, όπως για παράδειγμα το κέρδος, την αύξηση του μεριδίου
αγοράς, τη δημιουργία καλού ονόματος κλπ.

Υπό την έννοια αυτή, τα

στοιχεία της επιχείρησης είναι:
Τα περιουσιακά στοιχεία
Η οικονομική κατάσταση
Το εργατικό δυναμικό
Τα αϋλα στοιχεία

Διαχείρηση

(management)

είναι

η

ορθολογική

αντιμετώπιση

μιας

κατάστασης (κινδύνου).
To management εμπεριέχει:
Πρόβλεψη
Σχεδίασμά
Οργάνωση
Καθορισμό οδηγιών
Συντονισμό

-

Έλεγχο

1 Χ/Α ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003
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Ανακεφαλαιώνοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι η διαχείριση του
κινδύνου (risk management)

είναι η ορθολογική αντιμετώπιση μιας

κατάστασης κινδύνου, με την έννοια της προστασίας του παρόντος και του
μέλλοντος των στοιχείων που απαρτίζουν μια επιχείρηση. Θα μπορούσαμε
να πούμε ότι το Risk Management είναι ένα εργαλείο για την επίτευξη των
στόχων της επιχείρησης.
Η διαδικασία του Risk Management εμπεριέχει τα ακόλουθα στάδια:

1. Αναγνώριση του κινδύνου
Είναι το αρχικό στάδιο του Risk Management,

κατά το οποίο

προσπαθούμε ουσιαστικά να εντοπίσουμε όλους τους πιθανούς κινδύνους, οι
οποίοι μπορούν να «βλάψουν» την επιχείρησή μας.

2. Εκτίμηση του κινδύνου
Έχοντας εντοπίσει τους κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν την
εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης προχωράμε σε μια περεταίρω ανάλυσή
τους με σκοπό την εκτίμησή τους σε βάθος, ώστε να δούμε αν και κατά πόσο
απειλούν την επιχείρηση.

3. Έλεγχο του κινδύνου
Στο

στάδιο

αυτό,

γνωρίζοντας

πλέον

τους πιθανούς

κινδύνους,

προσπαθούμε, είτε να τους αποφύγουμε ,είτε, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, να
τους περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο.

4. Χρηματοδότηση του κινδύνου
Οι κίνδυνοι που έχουμε εντοπίσει και δεν μπορούμε να εξαλείψουμε ή να
περιορίσουμε πρέπει προφανώς να χρηματοδοτηθούν.
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1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Για να αναγνωρίσουμε τους κινδύνους που μπορούν να ζημιώσουν την
επιχείρησή μας, πρέπει αρχικά να οριοθετήσουμε τι ακριβώς είναι αυτό που
καλούμαστε να προστατέψουμε.

Τα στοιχεία της επιχείρησης, τα οποία

πρέπει να προστατευθούν είναι τα εξής:

-

Τα περιουσιακά στοιγεία

Τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης περιλαμβάνουν τις εκτάσεις που
ανήκουν

στην

επιχείρηση,

τις

οικοδομές,

τον

ηλεκτρομηχανολογικό

εξοπλισμό κλπ
Τα κυκλοφορούντα στοιχεία, δηλαδή τις πρώτες και βοηθητικές ύλες, τα
ημιέτοιμα και έτοιμα προϊόντα. Τα στοιχεία αυτά της επιχείρησης μπορεί να
βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της ή σε αποθήκες εκτός του εργοστασίου,
ιδιόκτητες ή ιδιοκτησίας τρίτων, σε τελωνειακούς χώρους ή ακόμη και σε
μεταφορικά μέσα.
Τα ρευστά που διαθέτει στο ταμείο της η επιχείρηση. Βέβαια με τον όρο
ταμείο εννούμε τόσο την έδρα της επιχείρησης που μπορεί να έχει χρήματα
για τις καθημερινές ανάγκες της όσο και τις τράπεζες που μπορεί να έχει
καταθέσεις.

Η οικονοιιική κατάσταση
Η οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης θα μπορούσε να διακριθεί στην
παρούσα κατάσταση και στην προοπτική που έχει η επιχείρηση στο μέλλον.
Όσον αφορά την παρούσα θέση θα λέγαμε ότι οριοθετείται από τη
ρευστότητα, τους μη επισφαλείς λογαριασμούς, τις υποχρεώσεις και τα
χρεόγραφα, τους τίτλους κλπ που έχει στην κατοχή της η επιχείρηση.
Η απώλεια εισοδήματος και οι ζημιές προς τρίτους αντίθετα είναι στοιχεία
που αφορούν την προοπτική της επιχείρησης.
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Το εργατικό δυναμ,ικό
Στο εργατικό δυναμικό μιας επιχείρησης εντάσσονται τα διευθυντικά
στελέχη, όλοι οι εργαζόμενοι, οι αντιπρόσωποι και το δίκτυο πωλήσεων της
εταιρίας, καθώς επίσης και όλοι οι εξωτερικοί συνεργάτες της.

-

Τα αϋλα στοιγεία

Στα αϋλα στοιχεία μιας επιχείρησης συμπεριλαμβάνονται το εσωτερικό και
το εξωτερικό δίκτυο πληροφοριών, το know how της επιχείρησης, η φήμη
της και η φερεγγυότητά της

Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αναγνώριση του κινδύνου θα
πρέπει πρώτα να απαντήσουμε στο πολύ βασικό ερώτημα ΤΙ βρίσκεται και
ΠΟΥ.

ΤΙ

ΠΟΥ

Στοιγεία Ynodounc
Δρόμοι

Εγκαταστάσεις εργοστασίων

Γέφυρες

Εκτός

εγκαταστάσεων

εργοστασίου
Σιδηροδρομικό δίκτυο
Φράγματα
Κανάλια
Δίκτυο σωληνώσεων
Δίκτυο καλωδιώσεων

OiKoSoutc
Χώροι παραγωγής

Εγκαταστάσεις εργοστασίου

Χώροι αποθηκών
Γραφεία Διοίκησης
Κτίριο μηχανογράφησης
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EcoK/jnuoc naoavojvnc
Μηχανολογικός εξοπλισμός

Εγκαταστάσεις εργοστασίου

Λεβητοστάσια
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Δεξαμενές
Εγκαταστάσεις ύδρευσης
Εγκαταστάσεις αποβλήτων
Εργαστήρια
Control room

A’YAec
Οδικές/Θαλάσσιες μεταφορές
Τελωνειακές εγκαταστάσεις
Αποθήκες/χώροι παραγωγής
Εγκαταστάσεις εργοστασίου

Βοηθητικές YXec & καύσιαα
Νερό

Οδικές/Θαλάσσιες μεταφορές

Καύσιμα

Εγκαταστάσεις εργοστασίου

Λάδια
Λιπαντικά

Ηιαέτοηια - Έτοιιια ποοϊόντα
Εγκαταστάσεις εργοστασίου
Αποθήκες
Σε μεταφορά
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EcoK/.iauoc Δ ιοίκησηε
Γραφεία κλπ

Εγκαταστάσεις εργοστασίου

Εγκαταστάσεις μηχανογράφησης
Εγκαταστάσεις επικοινωνιών
Βιβλία

Αρχεία
Χρηματοκιβώτια

Μεταφορικά ιχέσα
Ανυψωτικά μηχανήματα

Εγκαταστάσεις εργοστασίου

Φορτηγά αυτοκίνητα

Οδικές μεταφορές

Αυτοκίνητα

Σταθμοί συντήρησης

Ρευστά, γοιώνοαφα, αντικείιχενα α£ία<ζ
Εγκαταστάσεις εργοστασίου
Τράπεζες

Οι κίνδυνοι σε μια επιχείρηση μπορούν γενικά να χωριστούν σε:
Εσωτερικούς
Εσωτερικούς με κατεύθυνση προς το εξωτερικό περιβάλλον/τρίτους
Εξωτερικούς με κατεύθυνση προς τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης

Στο γράφημα 1 που ακολουθεί βλέπουμε μία σχηματική παράσταση της
αλληλεπίδρασης των κινδύνων:
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ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΑΑΗΑΕΠΙΑΡΑΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Φωτιά
Έκρηξη

«Φυσικοί κίνδυνοι»
(σεισμός, θύελλα κλπ)

Πρόσκρουση
Οχημάτων
Πτώση
ιπταμένων
αντικειμένων
/
'
Ζημιές προς
τρίτους
\

Φωτιά
Εκρηξη - Μηχανικές
Βλάβες
Ηλεκτρικές/Ηλεκτρο
νικές Βλάβες
Ατυχήματα
Απεργίες

\
Ελαττωματικά
προϊόντα
/

Πτώχευση
Πελατιον
Κεραυνός, φωτιά
από το εξωτερικό
περιβάλλον
Μόλυνση

ΓΡΑΦΗΜΑ 1
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Οι Εσωτερικοί κίνδυνοι που μπορεί να απειλήσουν την περιουσία μιας
επιχείρησης γενικά μπορεί να είναι:
Φωτιά
-

Έκρηξη φυσική ή χημική και έκρηξη λέβητα ή αεροσυμπιεστού
Κατάρρευση των κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησης
Μηχανικές βλάβες στο μηχανολογικό εξοπλισμό
Διάρρηξη ή διαρροή σωληνώσεων ύδρευσης, πυρόσβεσης ή αποχέτευσης
Ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές βλάβες στα ηλεκτρονικά συστήματα της
επιχείρησης ή στο μηχανογραφικό εξοπλισμό ή ακόμη στα ψηφιακά
καθοδηγούμενα μηχανήματα
Ζημίες κατά τη διάρκεια των μεταφορών των προϊόντων (ετοίμων,
ημιετοίμων κλπ)
Ζημίες κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας
Σαμποτάζ
Κακόβουλες βλάβες
Κλοπή
Απεργία
Εργατικές διαφορές με τους εργαζόμενους
Κατάσχεση μέρους των εγκαταστάσεων

Οι κίνδυνοι που μπορεί να προέλθουν από τις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης με κατέυθυνση προς το εξωτερικό περιβάλλον/τρίτους είναι:
Εξάπλωση της φωτιάς ή των συνεπειών εκρήξεως προς το γειτονικό
περιβάλλον ή με άλλα λόγια η αστική ευθύνη της επιχείρησης
Αυτοκινητιστικό ατύχημα
Μόλυνση περιβάλλοντος
Ελαττωματικά προϊόντα ή αστική ευθύνη προϊόντος
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Τέλος υπάρχουν και οι κίνδυνοι, οι οποίοι προέρχονται από το εξωτερικό
περιβάλλον της επιχείρησης με κατεύθυνση τις εγκαταστάσεις της. Γενικά
αυτοί οι κίνδυνοι μπορεί να είναι:

Καταιγίδα
Θύελλα
Χαλάζι
Σεισμός
Καθίζηση
Κατολίσθηση εδάφους, βράχων
Χιονοστιβάδα
Χιόνι
-

Ψύχος
Ηφαιστειακή έκρηξη
Πλημμύρα
Πλημμύρα από φυσικά ύδατα

-

Συνέπειες κεραυνού, έκρηξης/φωτιάς που εξαπλώνεται από το εξωτερικό
περιβάλλον/δάση, θάμνους
Πρόσκρουση οχημάτων
Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων που πέφτουν από αυτά
Υπερηχητικό «χτύπημα»
Καπνός
Εμπρησμός
Κακόβουλη βλάβη
Στάσεις, πολιτικές ταραχές
Κλοπή
Διάρρηξη
Ληστεία

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Έχοντας αναλύσει τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής προχωράμε
στην αναγνώριση των κινδύνων που αφορούν την οικονομική κατάσταση της
επιχείρησης.
Και εδώ υπάρχει ένα βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε,
προκειμένου να προχωρήσουμε στην ανάλυσή μας
Ποιά είναι τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν τη σημερινή οικονομική
κατάσταση και από ποιου είδους βλαπτικές μεταβολές μπορούν να
κινδυνεύσουν στο μέλλον;

ΜΕΛΛΟΝ

ΠΑΡΟΝ

Πιθανή

Ρευστά
(ρευστό,

επιταγές,

γραμμάτια,

εξασθένηση

οικονομικής

της

κατάστασης

αντικείμενα αξίας)

οφειλόμενη σε:

Μη επισφαλείς λογαοιασαοί

- Απώλεια εισοδήιιατος

(από πωλήσεις, δάνεια κλπ)

Σαν

επακόλουθο

αναμενόμενης

μη
διακοπής

εργασιών

Τίτλοι, δικαιώιιατα. επενδύσεις

- Ζηαιές προς τοίτους

Υπογοεώσεις
(Μη εξοφλημένοι λογαριασμοί
κλπ)

Ας προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε σε μια πρώτη αναγνώριση των
κινδύνων με βάση την παραπάνω διάκριση.
Οσον αφορά το παρόν οι κίνδυνοι που μπορούμε να αναγνωρίσουμε
είναι:
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Κλοπή

Ρευστό, αντικείαενα αζίας κλπ:

Ληστεία
-

Διάρρηξη

-

Κατάχρηση χρημάτων
Απιστία
Απάτη
Αφερεγγυότητα

Μη επισφαλείς λογαοιασαοί:

τραπεζών,

πελατών,

δανειοδοτημένων

κλπ
-

Απώλεια

αποδεικτικών

στοιχείων
Κατάχρηση χρημάτων
Τίτλοι, δικαιώιιατα:

-

Παραβίαση - καταπάτηση
πατέντας
Αθέμιτος ανταγωνισμός

-

Επιχειρησιακή - βιομηχανική
κατασκοπεία
Εκβιασμός
Κατάπτωση - απώλεια αδειών
(αφαίρεση

άδειας

εκπροσώπησης κλπ)
Ρυθμίσεις - εντολές από τις
κρατικές

-

εποπτεύουσες

αρχές

(απώλεια

μονοπωλιακής
απώλεια

άδειας

λειτουργίας,
αξάσκησης

επαγγέλματος, πρόστιμα κλπ)

Υπογοεώσεις:

Υπερβάλλουσες

ζημίες

(το

αναμενόμενο ύψος)
Κατάχρηση χρημάτων
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Όσον αφορά το μέλλον οι κίνδυνοι που μπορούμε να αναγνωρίσουμε είναι:

Απώλεια

εισοδύιιατος

επακόλουθο

Ατύχημα

σαν

κατά

μεταφορά/μη

διακοπής

παράδοση

τη
A7

υλών

εργασιών:
-

Διακοπή

παροχής

της

ενέργειας
Απώλεια από / ή ζημία στις
εγκαταστάσεις

παραγωγής,

διοίκησης ή μηχανογράφησης
Απεργία
Ατύχημα κατά τη μεταφορά
ετοίμων προϊόντων
Ζηιιιές ποος τρίτους:

Απώλεια πελατείας
Αποζημίωση εργαζομένων
Μόλυνση
Γενική Αστική Ευθύνη
Ευθύνη προϊόντων
Αστική Ευθύνη αυτοκινήτων

-

Ανάκληση προϊόντων

Μετά την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, παρούσα και
μελλοντική, προχωράμε στην αναγνώριση των κινδύνων που αφορούν το
εργατικό δυναμικό της επιχείρησης.
Και εδώ υπάρχει ένα βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί:
Ποιος είναι, που και ποιόν χρειάζομαι για τη διατήρηση της διαδικασίας:
εισερχόμενα - επεξεργασία - εξερχόμενα;
Προφανώς η απάντηση είναι:
Διευθυντικά στελέχη
-

Διοικητικοί υπάλληλοι
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Εργαζόμενοι στην παραγωγή
Εργαζόμενοι με μερική απασχόληση
Αντιπρόσωποι / δίκτυο πωλήσεων
Εξωτερικές υπηρεσίες

Οι κίνδυνοι που «απειλούν» το εργατικό δυναμικό μιας επιχείρησης
μπορεί γενικότερα να χωριστούν σε παθητικούς και ενεργητικούς:

Παθητικοί

Που - Πότε

Ενεργητικοί

Εγκληματική πράξη

Ασθένεια

Εγκαταστάσεις

Ατύχημα

Κατά

Θάνατος

μετακίνησης

Απεργία

Ελεύθερος χρόνος

Κακή διοίκηση

Συνταξιοδότηση

-

τη

διάρκεια

Αμέλεια

Αποχώρηση

Αυλα στοιχεία:
Βασικό ερώτημα:
Είναι δυνατόν να υπάρξει βλαπτική μεταβολή των άυλων στοιχείων, άμεση ή
και έμμεση (δηλαδή σαν επακόλουθο ζημιάς η οποία προέκυψε όχι
υποχρεωτικά επ’αυτών) και η οποία μεταβολή να έχει σχέση με:
Απώλεια εσωτερικών/εξωτερικών πληροφοριών
Απώλεια του know - how (πχ θάνατος «ανθρώπων - κλειδιών»)
Εξασθένηση της φήμης της επιχείρησης / επιδείνωση των σχέσεων της
με τις εποπτεύουσες αρχές / απώλεια της φερεγγυότητας της / μείωση της
αξίας της εταιρίας.
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Επομένως οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα παραπάνω
αποτελεί κίνδυνο για την επιχείρηση και πρέπει να εκτιμηθεί και να
αντιμετωπιστεί.
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2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Για να προχωρήσουμε στην εκτίμηση του κινδύνου θα πρέπει να
γνωρίζουμε ότι η επίδραση της απώλειας ή της ζημιάς καθορίζεται τόσο από
το ιιέγεθος, αλλά και από τη συγνότητα με την οποία παρουσιάζεται.
Σαν μέγεθος ορίζουμε το τελικό ύψος μιας ζημιάς (υπολογίζοντας βέβαια
πληθωριστικούς παράγοντες κλπ) μέχρι τη χρονική στιγμή της τελικής
αποκατάστασης, αναφερόμενοι πάντα σε οικονομικά μεγέθη.

Η επίδραση

της επί των άυλων στοιχείων είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, αλλά πρέπει
οπωσδήποτε να λαμβάνεται υπ’όψη.

Κατηγορίες ιιεγεθών:
- Χαμηλό:

Είναι αρκετό να προσαρμοσθεί η λειτουργία της
επιχείρησης στην κατάσταση που δημιουργήθηκε.

- Μέσο:

Σημαντικές ζημιές στα περιουσιακά στοιχεία και ίσως
διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης.

- Κρίσιμο:

Πολύ σοβαρές ζημιές και πιθανόν καταστροφή ενός ή
περισσοτέρων βασικών συστημάτων με αποτέλεσμα
διακοπή της λειτουργίας τους για σημαντικό χρονικό
διάστημα.

- Καταστροφικό: Καταστροφή όλων των βασικών συστημάτων.

Ώς συχνότητα ορίζεται ο αριθμός των ζημιογώνων γεγονότων

στη

μονάδα του χρόνου.

Μερικά προβλήματα που μπορεί να συναντήσει στην πράξη ο Risk Manager
είναι
-

Μη επαρκή στατιστικά ή εμπειρικά στοιχεία σε ότι αφορά στο Μέγεθος
και στη Συχνότητα

-

Εναλλακτικές

μορφές

της

ζημιάς

(αιτίες

της

ζημιάς,

συνθήκες

εξάπλωσης και γενικά διάφορες μεταβλητές επιδράσεις)
Κατανομή της ζημιάς (στα διάφορα στοιχεία της επιχείρησης)
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Ας δούμε όμως ένα πρακτικό παράδειγμα, για να γίνουν κατανοητά όσα
είπαμε παραπάνω:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Ένας σεισμός κάθε 50 χρόνια, με αναμενόμενη πιθανή ζημιά € 1.000.000.μπορεί να σημαίνει για τα επόμενα 50 χρόνια από σήμερα:
Κανένα σεισμό
-

Ένα σεισμό, ο οποίος θα επιφέρει μικρές ζημιές
Δυο σεισμούς, οι οποίοι θα επιφέρουν μικρές ζημιές

-

Ένα σεισμό, ο οποίος θα επιφέρει καταστροφικές ζημιές
Δύο σεισμούς, οι οποίοι θα επιφέρουν καταστροφικές ζημιές

κλπ
Επιπλέον θα πρέπει να τονισθεί ότι δεν είναι βέβαια δυνατόν να καθορισθεί
η χρονική στιγμή που θα συμβούν τα παραπάνω γεγονότα, εάν βέβαια
συμβούν.
Γενικότερα, η συχνότητα σαν χαρακτηριστικό της ζημιάς παρουσιάζει μικρό
δείκτη προβλεψιμότητας.
Για το λόγο αυτό ο Risk Manager πρέπει να λάβει υπ’όψη του κατ’αρχήν το
στοιχείο του Μεγέθους.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καθορίσει τη

«Μέγιστη Πιθανή» και «Μέγιστη Δυνατή Ζημιά» που θα προέλθουν από
τους ήδη αναγνωρσμένους κινδύνους και να υπολογίσει τα αποτελέσματα
που αυτή θα έχει στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας του, όπου
«Μέγιστη Δυνατή Ζημιά (Maximum Possible Loss) είναι εκείνη η οποία
προκύπτει στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία θα συνδυασθούν οι
πλέον δυσμενείς συνθήκες και όταν σαν επακόλουθο η φωτιά δεν είναι
δυνατόν να αντιμετωπισθεί (ή αντιμερωπίζεται μη αποτελεσματικά), παρά
μόνον από κάποιο αδιαπέραστο εμπόδιο ή από την έλλειψη υλικών αντικειμένων προς καύση».
Ορισμοί της C.E.A. 1973
Και «Μέγιστη Πιθανή Ζημιά (Probable Maximum Loss) είναι η μεγαλύτερη
ζημιά που είναι πιθανόν να συμβεί σε κάποιο αντικείμενο, το ύψος της
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οποίας δεν είναι απαράτιητο να φθάσει τη συνολική αξία αυτού του
αντικειμένου. Το πιθανό ύψος της ζημιάς θα περιορισθεί από τα υπάρχοντα
μέσα πυρασφάλειας, όπως sprinklers. Πυροσβεστική Υπηρεσία,κλπ».
“Commercial Property Risk Management and Insurance ” Volume I
American Institute for Property and Liability Underwriters, Malvern
Pennsylvania, U.S.A. First Edition 1978

Ανάλογα με το μέγεθος και τη συχνότητα επέλευσης του κινδύνου,
μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα «Μοντέλο Αποδοχής του Κινδύνου»,
όπως φαίνεται και στο γράφημα 2 που ακολουθεί:
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ΜΟΝΤΕΛΟ «ΑΠΟΔΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Πολύ χαμηλή

Χαμηλή

Μέση

Υψηλή

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Κίνδυνος αποδεκτός

Κίνδυνος αποδεκτός
ή μη κατά περίπτωση

Κίνδυνος μη
αποδεκτός

ΓΡΑΦΗΜΑ 2
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Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα
«φύλλο λήψης απόφασης», στο οποίο μπορούμε να καταχωρούμε και να
αξιολογούμε τους αναγνωρισμένους κινδύνους, σύμφωνα με το μέγεθος τους
και τη συχνότητα εμφάνισης τους:
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3.ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Είναι προφανές ότι ο βασικός στόχος κάθε επιχείρησης είναι η αποφυγή
των ζημιογόνων γεγονότων, και στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν,
ο περιορισμός αφενός μεν της πιθανότητας επέλευσης τους (συχνότητα),
αφετέρου δε του ύψους της ζημιάς που θα επιφέρουν (μέγεθος).
Στο ύψος της ζημιάς περιλαμβάνονται πάντοτε και οι επακόλουθες
ζημιές, όπως πχ. οι αποθετικές, η δυσφήμιση της επιχείρησης κλπ
Ο έλεγχος του κινδύνου γίνεται με βάση το προηγούμενο μοντέλο,
δηλαδή:

I
I

+

υχνοτητα

23

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Α. Διαδικασίες πριν τη ζημιά:

“Software”

- Ανάλυση της ασφάλειας
(εντοπισμός
των

αδύνατων

σημείων, επιλογή των κατάλληλων
μέσων και μέτρων προστασίας,κλπ)

- Οργάνωση της ασφάλειας
(χρονοδιαγράμματα,

φορείς,

συνεργασία «συστημάτων», κλπ)

- Μηνανικοί ασφαλείας

- Εκπαίδευση προσωπικού
“Hardware”

- Εγκατάσταση των ιιέσων παθητικής
και ενεργητικής προστασίας
(πχ εγκατάσταση

πυροσβεστικών

θυρών, μέσων πυρόσβεσης -φωτιά-,
συστημάτων συναγερμού -κλοπή-,
ανιηλεκτροπληξιακών
-ατυχήματα-,
βιολογικού

διακοπτών
εγκατάσταση

σταθμού

περιβάλλοντος-,

-μόλυνση

εγκατάσταση

εξοπλισμού ποιοτικών ελέγχων ανάκληση προϊόντων-, κλπ)
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Β. Διαδικασίες μετά τη ζημιά:

-

Σγεδιασικχ επείγουσας ανάγκης
(σχεδιασμός για το βέλτιστο συντονισμό σε περίπτωση ενεργοποίησης
του συνόλου των «συστημάτων αμύνης»)
Σγεδιασιιός εναλλακτικών λύσεων
(πχ. δυνατότητα υποκατάστασης κάποιου «συστήματος αμύνης», το
οποίο δεν ενεργοποιείται αποτελεσματικά)

-

Σγεδιασιιός επαναφοράς me επν/είρησικ σε επίπεδο λειτουργίας
(πχ. ύπαρξη stock δυσεύρετων ανταλλακτικών)
Μέθοδοι υποκατάστασης
(πχ.

ικανοποίηση των παραγγελιών μέσω της ολικής ή

μερικής

παραγωγής των προϊόντων από άλλη, τρίτη επιχείρηση, “outsourcing”

Οι παραπάνω διαδικασίες βέβαια επιφέρουν στην επιχείρηση κάποια
κόστη, αλλά άμεσα και άλλα έμμεσα. Από την άλλη μεριά όμως τα κόστη
αυτά επιφέρουν με τη σειρά τους, ή τουλάχιστον προσδοκούμε να
επιφέρουν, και ανάλογα κέρδη. Ενδεικτικά αναφέρουμε παρακάτω ορισμένα
από αυτά:
Άμεσο κόστος

1 .αγορά

και

εξοπλισμού

Άμεσο κέρδος

εγκατάσταση
πρόληψης

1. μείωση ασφαλίστρων

και

προστασίας

2. ειδικές κατασκευές

2. εξοικονμόμηση φόρων

3. συντήρηση ειδικού

3. κρατικές ή άλλες επιδοτήσεις

εξοπλισμού
4. επίβλεψη συστημάτων

5. σεμινάρια ασφαλείας
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Έμμεσο κόστος

Έμμεσο κέρδος

1. Διακοπή λειτουργίας κατά
την

εγκατάσταση

συντήρηση

των

ή

μέτρων

προστασίας.

και

του

της

πιθανότητας

μεγέθους

ανασφάλιστων

ή

των
μη

ασφαλίσιμων ζημιών

2. Αλληλεπίδραση
παραγωγής

1. Ελάττωση

με

προστασίας.

της
τα

μέτρα

2. Αύξηση

παραγωγικότητας,

βελτίωση

εργασιακών

σχέσεων,

βελτίωση

κοινωνικής θέσης

Φυσικά τα παραπάνω κόστη πρέπει να αξιολογηθούν σε σχέση με τα
οφέλη που έχουν και ανάλογα με το συμφέρον της επιχείρησης να
αποφασισθεί ποιά από αυτά είναι σκόπιμο να πραγματοποιηθούν και ποιά
όχι. Θα πρέπει να γίνει μια προσεκτική ανάλυση, έτσι ώστε να αποφευχθεί η
σπατάλη πολύτιμων πόρων για την επιχείρηση, χωρίς να έχει κανένα
ουσιαστικό αποτέλεσμα.
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4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ισχύει γενικά ότι κίνδυνοι, οι οποίοι δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να
περιοριστούν, επιβάλλεται να χρηματοδοτηθούν.
Και εδώ υπάρχει ένα βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ο Risk
Manager της επιχείρησης.
Ιδία κράτηση ή «μεταφορά» του κινδύνου;
Και οι δύο εναλλακτικές λύσεις έχουν κάποιες τεχνικές εφαρμογής:

Τεχνικές ιδίας κράτησης του κινδύνου:
Δημιουργία αποθεμάτων
Αυτασφάλιση (captives)
-

Τραπεζικοί διακανονισμοί

Δηλαδή εάν μία επιχείρηση αποφασίσει να «κρατήσει» η ίδια τους κινδύνους
που έχει αναγνωρίσει ότι απειλούν τα περιουσιακά της στοιχεία, θα πρέπει
να δημιουργήσει υπεραποθέματα, πολύ περισσότερα από τα συνηθισμένα,
έτσι ώστε να μπορέσει να εξυπηρετεί τους πελάτες της και σε περίπτωση
ελεύσεως ενός κινδύνου, ο οποίος θα έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της
λειτουργίας μέρους ή ολόκληρης της παραγωγικής διαδικασίας. Φυσικά η
δημιουργία υπεραποθεμάτων δεν είναι και τόσο απλή υπόθεση, μιας και
απαιτεί αρκετά κεφάλαια για τη δημιουργία και τη συντήρησή τους. Βέβαια
θα πρέπει να υπάρχουν και άριστες σχέσεις με τις τράπεζες για να είναι σε
θέση η επιχείρηση να δανειστεί άμεσα χρήματα για την αποκατάσταση
ζημιών, όταν και εφόσον αυτές συμβούν.

Τεγνικές «ιιεταφοράς» του κινδύνου:
Ασφάλιση σε ασφαλιστικές εταιρίες
Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη περίπτωση μεταφοράς κινδύνου και η πιο
διαδεδομένη.

Με ένα μικρό σχετικά αντίτιμο μπορεί μια επιχείρηση να

ασφαλίσει τα περιουσιακά της στοιχεία από τους κινδύνους που έχει
αναγνωρίσει και θεωρεί ότι μπορεί να της προκαλέσουν μεγάλη ζημιά.
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Βασικές προϋποθέσεις της ασφάλισης:
Υποχρέωση για ασφάλιση
Δυνατότητα εύρεσης ασφαλιστικής κάλυψης
Κόστος
Διαθέσιμα κονδύλια
Φορολογική έκπτωση ασφαλίστρων
Service
Η ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, τουλάχιστον στη
χώρα μας, δεν είναι βάση νόμου υποχρεωτική. Έτσι η ασφάλιση ή μη είναι
απόφαση της κάθε εταιρίας, ανάλογα με την ασφαλιστική της συνείδηση.
Υποχρέωση για ασφάλιση υπάρχει μόνο σε περιπτώσεις δανεισμού από
τράπεζες, οπότε επειδή ενδιαφέρεται κάποια τράπεζα ως ενεχυρύχος ή
ενυπόθηκος δανείστρια υποχρεώνει την επιχείρηση να έχει ασφάλεια για
κεφάλαια

τουλάχιστον

ίσα

με

αυτά

που

χρωστάει

στην

τράπεζα.

Διασφαλίζεται έτσι η τράπεζα ότι ακόμα και σε περίπτωση ζημιάς θα πάρει
τα χρήματά της.
Βέβαια πρέπει να πούμε ότι στατιστικά η χώρα μας έχει από τα χαμηλότερα
ποσοτά ασφαλισμένων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Έλληνες
δεν «πιστεύουν» ακόμη

στην χρησιμότητα και στην αναγκαιότητα, σε

ορισμένες περιπτώσεις, της ασφάλισης.

Ωστόσο είναι πολύ εύκολο να

βρεθεί ασφαλιστική εταιρία για την κάλυψη επιχειρήσεων, μια και υπάρχει
πληθώρα από αυτές, λόγω της υποχρεωτικής ασφάλισης των αυτοκινήτων.
Όσον αφορά το κόστος ασφάλισης θα λέγαμε ότι έχει μειωθεί κατά πολύ τα
τελευταία χρόνια. Παλιότερα το κόστος ασφάλισης ήταν απαγορευτικό για
πολλές επιχειρήσεις.

Σήμερα όμως και λόγω του ανταγωνισμού τα

ασφάλιστρα έχουν μειωθεί κατά πολύ και είναι σε αρκετά χαμηλά επίπεδα
σε σχέση με τα ασφάλιστρα που «υπάρχουν» σε άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κράτος, θέλοντας να προωθήσει την ασφαλιστική
συνείδηση και έχοντας αναγνωρίσει την αναγκαιότητα της ασφάλισης έχει
προχωρήσει

στη

θέσπιση

φοροαπαλλαγών

και

πλήθους

άλλων

διευκολύνσεων, προκειμένου να κάνει την ασφάλιση πιο δελεαστική για τις
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επιχειρήσεις. Τελευταία μάλιστα έχει προχωρήσει και στη θέσπιση νόμων
περί

υποχρεωτικής

ασφάλισης

και

άλλων

περιπτώσεων

πέρα

των

αυτοκινήτων.

Ας δούμε όμως που μπορεί να εφαρμοστεί το Risk Management σε
σχέση με τους κλασσικούς ασφαλιστικούς κλάδους.
Φυσικές καταστροφές (σεισμός, καταιγίδα, κλπ)
Κίνδυνος κλοπής
Κίνδυνος φωτιάς
Καλύψεις ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Καλύψεις μηχανικών βλαβών
Κίνδυνοι μεταφορών
Κίνδυνοι διακοπής εργασιών, σαν επακόλουθο όλων των ανωτέρω
κινδύνων
Πιστώσεις
Απιστία υπαλλήλων
Κίνδυνοι σχετικοί με τα ανώτατα ή τα στελέχη «κλειδιά» της εταιρίας
Γενική Αστική Ευθύνη
Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
Εργοδοτική Αστική Ευθύνη
Ευθύνη Προϊόντων

Φυσικά η λίστα αυτή δεν σταματάει εδώ, αλλά μπορεί να συνεχιστεί και
να εμπλουτιστεί και με άλλες κατηγορίες, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της
κάθε επιχείρησης και τους κινδύνους που την απειλούν.

Για όλα τα

παραπάνω θα πρέπει να έρθει η επιχείρηση σε συνεννόηση με μία ή
περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες, για να δει ποιοι από τους παραπάνω
κινδύνους είναι ασφαλίσιμοι και με τι αντίτιμο, για να προχωρήσει στη λήψη
της απόφασης της, για μεταφορά ή όχι των κινδύνων στις ασφαλιστικές
εταιρίες.
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ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
RISK MANAGEMENT

Βιομηχανία κατασκευής χαρτοκιβωτίων Υ.Β.Ε 1

ι

Munich Re, “Industrial Insurance”
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ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιχείρηση που επιλέξαμε για την πρακτική εφαρμογή όσων
αναφέραμε μέχρι τώρα είναι μια Βιομηχανία κατασκευής χαρτοκιβωτίων
από κυματοειδές χαρτόνι (Υ.Β.Ε. Υποθετική Βιομηχανική Επιχείρηση). Η
Υ.Β.Ε. είναι μια αυτόνομη εταιρία που ανήκει σε μια πολυεθνική εταιρία.
Υποθέτουμε επίσης ότι στην αγορά υπάρχει και μια ανταγωνίστρια εταιρία
με σχεδόν ίδια γκάμα προϊόντων.

Η Υ.Β.Ε. είναι ο leader στην αγορά,

κατέχοντας το 66% του μεριδίου της αγοράς. Υπάρχουν βέβαια και άλλες
εταιρίες, που είναι όμως πρακτικά ακίνδυνοι ανταγωνιστές, μια και το
μερίδιό τους δεν ξεπερνά το 5%. Η γενικότερη οικονομία της χώρας είναι
σταθερή και βασίζεται κυρίως στην παραγωγή και εξαγωγή αγροτικών
προϊόντων.

Ίδια Κεφάλαια

€

15.000.000.-

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

€

100.040.000.-

Κέρδη μετά φόρων

€

2.755.000.-

Παραγωγή (σε τόννους)
Αύξηση κύκλου εργασιών κατά το τελευταίο έτος
Εργατικό Δυναμικό

60.000 tn
7%
280 άτομα

31

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η κατανομή του εργατικού δυναμικού και ένα γενικό οργανόγραμμα της
Υ.Β.Ε φαίνονται στα δύο σχήματα που ακολουθούν:

280

80 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ

80 ΜΙΣΘΩΤΟΙ

120 ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
X
70 ΜΟΝΙΜΟΙ

50 ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ

ΣΧΗΜΑ I

ΣΧΗΜΑ 2
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Μια πρόχειρη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως της
Υ.Β.Ε. για το προηγούμεο οικονομικό έτος έχει ως εξής:
100.040.000

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

65.000.000

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

35.040.000

ΣΥΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

260.000
32.545.000

ΜΕΙΟΝ Γ.Β.Ε

2.755.000

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Και αντίστοιχα ένας πρόχειρος Ισολογισμός της Υ.Β.Ε. έχει ως εξής:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Γήπεδα-οικόπεδα
Κτίρια-εξοπλισμός

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
9.500

Κεφάλαιο Μετοχικό

15.000

25.000

Αποθεματικό

3.600

34.500

Κέρδη

2.755

Επενδύσεις

2.100

Αποθέματα

7.955

21.355
Ομόλογα

16.000

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

Μακροπρόθεσμες

12.100

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

τραπεζικές υποχρεώσεις

Τράπεζα

5.200

Χρεώστες

16.200

Διάφορα

2.000
23.400

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Συντάξεων

2.100

Συντήρησης εξοπλισμού

1.000

Διάφορα

600
3.700

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Προμηθευτές

9.200

Λογαριασμοί

3.500

Διάφορα

2.100
14.800

ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

67,955

Γ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

67.955
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Όταν

η

Υ.Β.Ε.

εξαγοράστηκε

από

την

πολυεθνική

management της επιχείρησης βελτιώθηκε κατά πολύ.

εταιρία

το

Ένας καινούριος

Γενικός Διευθυντής με διεθνή εμπειρία ανέλαβε τη διοίκηση.
Παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας, η εταιρία δίνει
πολύ μεγάλη σημασία στην ασφάλεια των εργαζομένων και στο εργασιακό
κλίμα που επικρατεί σε όλες τις εταιρίες του ομίλου.
Ένας άλλος στόχος της είναι η συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Τα προϊόντα της Υ.Β.Ε.

μπορούν γενικά να χωριστούν σε δύο

κατηγορίες.
1. Χαρτοκιβώτια που παραδίδονται στους πελάτες αδίπλωτα (flat)
και αυτοί με τη βοήθεια μηχανημάτων ή χειρονακτικά τα
διπλώνουν δημιουργώντας τα χαρτοκιβώτια.
2. Ειδικά χαρτοκιβώτια που κατασκευάζονται για τη συσκευασία
ορισμένων προϊόντων.
Το εργοστάσιο δουλεύει συνήθως μία βάρδια, πέντε ημέρες την
εβδομάδα, εκτός από τις δύο εποχές συγκομιδής φρούτων, διάρκειας δύο
μηνών

η

κάθε

μία,

οπότε

και

προσλαμβάνονται

εργάτες

μερικής

απασχόλησης και λειτουργεί και δεύτερη βάρδια για την παραγωγή των
χαρτοκιβωτίων της πρώτης κατηγορίας.
Τα προϊόντα που συσκευάζονται στα χαρτοκιβώτια της Υ.Β.Ε μπορούν
επίσης να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Τα πρώτα είναι φρούτα ευαίσθητα
σε χτυπήματα και σε πιέσεις. Αυτά αφορούν το 54% της παραγωγής στις
δύο περιόδους της συγκομιδής. Ελλατωματικά προϊόντα θα μπορούσαν να
προκαλέσουν ολοκληρωτική καταστροφή των φρούτων κατά τη μεταφορά.
Τα χαρτοκιβώτια της δεύτερης κατηγορίας παράγονται σε ίσες ποσότητες
καθόλη τη διάρκεια του έτους και χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία
διαφόρων προϊόντων.

Ελαττωματικά προϊόντα αυτής της κατηγορίας δεν
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έχουν σαν αποτέλεσμα ολοκληρωτική καταστροφή των προϊόντων, αλλά ο
πελάτης θα πρέπει να επωμιστεί το οικονομικό βάρος για τη μη τήρηση των
συμφωνιών του ως προς την «σωστή» παράδοση των προϊόντων του.
Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει το ρίσκο να χαθούν πελάτες, οι οποίοι θα
πάνε στον ανταγωνισμό.
Επιπλέον συχνά υπάρχουν ρήτρες στις συμφωνίες των παραγγελιών για την
καθυστέρηση ή τη μη έγκαιρη παράδοση των χαρτοκιβωτίων, πράγμα που
σημαίνει οικονομικές απώλειες για την Υ.Β.Ε.

Η διαβάθμιση των πελατών της Υ.Β.Ε ανάλογα με το τζίρο τους για το
περασμένο έτος, φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΤΖΙΡΟΣ

%

%

0-10.000

64

13

440.000

0,4

10.000-50.000

130

26

5.600.000

5,6

50.000-100.000

250

50

18.000.000

18,0

100.000-500.000

30

6

13.000.000

13,0

500.000-1.000.000

10

2

8.000.000

8,0

1.000.000-3.000.000

10

2

26.000.000

26,0

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3.000.000

6

1

29.000.000

29,0

500

100

100.040.000

100,0

ΣΥΝΟΛΟ

Ο

επιμερισμός

του

τζίρου

της

Υ.Β.Ε.

στις

δύο

κατηγορίες

χαρτοκιβωτίων κατανέμεται ως εξής:

Χαρτοκιβώτια για συσκευασία φρούτων

51,5%

Χαρτοκιβώτια για άλλα προϊόντα, από τα οποία

48,5%

20% στην τοπική αγορά

9,7%

20% για εξαγωγή στις ΗΠΑ

9,7%

60% για εξαγωγή σε άλλους πελάτες

29,1%
100%
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Ας δούμε μερικές λεπτομέρειες για την Υ.Β.Ε.:

Η Υ.Β.Ε είναι εγκατεστημένη μέσα στη Βιομηχανική Περιοχή, σε κεντρικό
σχετικά σημείο για τις εργασίες της.
Απέχει 100 - 200 χιλιόμετρα από τα κέντρα παραγωγής φρούτων, είναι μέσα
στη βιομηχανική ζώνη, απέχει λιγότερο από 30 χιλιόμετρα από το κέντρο της
πόλης, περίπου 40 χιλιόμετρα από το διεθνές αεροδρόμιο και λιγότερο από
50 χιλιόμετρα από το λιμάνι.
Ανατολικά συνορεύει με μια κεντρική οδική αρτηρία. Η αυξημένη κίνηση
δημιουργεί συχνά κυκλοφοριακά προβλήματα και τα συχνά ατυχήματα
πολλές φορές οδηγούν και στο κλείσιμο του δρόμου για αρκετές ώρες.
Νότια συνορεύει με ανεκμετάλλευτο προς το παρόν αγροτεμάχιο.
Δυτικά συνορεύει με κεντρική γραμμή τρένου.
Βόρεια συνορεύει με άλλες βιομηχανικές μονάδες, που όμως βρίσκονται σε
αρκετή απόσταση από τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Υ.Β.Ε., έτσι ώστε ο
κίνδυνος μετάδοσης πυρκαγιάς από όμορρα κτίρια να θεωρείται πρακτικά
αμελητέος. Βέβαια υπάρχει ο κίνδυνος από τα καλώδια υψηλής τάσης που
έρχονται στο μετασχηματιστή της Υ.Β.Ε.

Η Υ.Β.Ε. αποτελείται από 6 κτίρια, σκαρίφημα των οποίων φαίνεται στο
σκαρίφημα 1 που ακολουθεί.
Το Κτίριο 1 είναι το κτίριο της παραγωγής.
Το Κτίριο 2 είναι για βοηθητικές εργασίες
Το Κτίριο 3 είναι για τα γραφεία
Το Κτίριο 4 είναι για επεξεργασία ξύλων
Το Κτίριο 5 είναι λεβητοστάσιο
Το Κτίριο 6 είναι αποθηκευτικός χώρος για το χαρτί, (συνορεύει με τον
κεντρικό δρόμο)

36

road traffic
railroad
electric power supply
public water supply
public sewer system

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 1

Η τροφοδοσία της επιχείρησης με νερό γίνεται από το δημόσιο δίκτυο.
Το αποχετευτικό σύστημα της επιχείρησης είναι και αυτό συνδεδεμένο με το
δημόσιο δίκτυο της βιομηχανικής περιοχής.
Ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται από ένα μετασχηματιστή 10 kV που είναι
εγκατεστημένος στον οικοπεδικό χώρο της Υ.Β.Ε.
Τα καύσιμα αποθηκεύονται σε δεξαμενές με διπλό τοίχωμα 120.000 λίτρων
η κάθε μία, εφοδιασμένες με σύστημα συναγερμού για τυχόν διαρροή.
Ένα πρόχειρο διάγραμμα ροής των εργασιών φαίνεται στο σκαρίφημα 2 που
ακολουθεί:
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ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 2

Από τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που χρησιμοποιεί η Υ.Β.Ε.
κύλινδροι

με

χαρτί

(βάρους

2-3

τόννων),

αιθυλική

μεγάλοι

αλκοόλη

(που

χρησιμοποιείται για καθάρισμα), καύσιμα για θέρμανση και ξυλεία φτάνουν
στο εργοστάσιο με τρένο.
Ειδικό χαρτί και λεπτό χαρτόνι (βάρους 0,5-1,5 τόννων), κόλλες, χημικά και
διάφορα άλλα υλικά έρχονται στο εργοστάσιο με φορτηγά αυτοκίνητα.
Από τα παραγώμενα προϊόντα περίπου το 60% διακινείται με τρένο, ενώ το
υπόλοιπο 40% διακινείται με φορτηγά.
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Η παραγωγική διαδικασία παρουσιάζεται στο σκαρίφημα 3 που ακολουθεί:

Storage

Wood processing

Dispatch of
finished
products

Assembly

Woodworking

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 3

To χαρτί περνάει από τη μηχανή και βγαίνει απλό χαρτόνι που αποτελείται
από τρία φύλλα ή διπλό που αποτελείται από πέντε φύλλα. Στη συνέχεια
κόβεται στις κατάλληλες διαστάσεις.

Μετά, έχοντας πλέον τις τελικές

διαστάσεις σύμφωνα με την παραγγελία, τυπώνεται και αποθηκεύεται με τη
βοήθεια σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού.
Τα χαρτόνια που αποστέλλονται αδίπλωτα στον πελάτη (flat) τοποθετούνται
επάνω σε παλέτες και δένονται με τσέρκια, αφού πρώτα τοποθετηθούν
προστατευτικά κομμάτια ξύλου στις γωνίες, για να προστατευθούν από
φθορές κατά τη μεταφορά τους.
Η συσκευασία γίνεται με μικρές μηχανές ή με τα χέρια.

Σε μερικές

περιπτώσεις χρησιμοποιείται θερμοσυρικνούμενο φιλμ για το περιτύλιγμα
των παλετών. Οι παλέτες και τα προστατευτικά ξύλα κατασκευάζονται στο
κτίριο 4 του εργοστασίου. Οι κόλλες και οι μικροποσότητες χημικών που
χρησιμοποιούνται αποθηκεύονται στην αποθήκη πρώτων υλών, ενώ τα
υπολείματα

από

την

παραγωγική

διαδικασία

πετιούνται

σε

ειδικά

διαμορφομένο χώρο στην άκρη του οικοπέδου. Οι ποσότητες του χαρτιού
που περισσεύουν από την παραγωγή συμπιέζονται και αποστέλλονται για
ανακύκλωση.

Μέσα στο κτίριο της παραγωγής υπάρχει και το τμήμα
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συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και το τμήμα
που φτιάχνει τις μακέτες για την εκτύπωση των χαρτονιών.
Στο

δεύτερο

κτίριο

υπάρχει

το

control

room

για

τις

ψηφιακά

καθοδηγούμενες μηχανές και στο τρίτο κτίριο στεγάζονται τα γραφεία της
διοίκησης και το λογιστήριο της Υ.Β.Ε.
Όσα περιγράψαμε παραπάνω

φαίνονται και στο

σκαρίφημα 4

που

ακολουθεί, το οποίο δείχνει λεπτομερέστερα τη διάταξη του οικοπέδου και
των κτιρίων της επιχείρησης.

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 4
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Έχοντας περιγράφει τις κύριες λειτουργίες της Υ.Β.Ε. θα επιχειρήσουμε
να κάνουμε εφαρμογή των αρχών του Risk Management όπως τις αναφέραμε
στο θεωρητικό κομμάτι της διπλωματικής αυτής εργασίας.
Τα βήματα που θα ακολουθηθούν είναι:
1.

Αναγνώριση του κινδύνου

2.

Εκτίμηση του κινδύνου

3.

Έλεγχος του κινδύνου

4.

Χρηματοδότηση του κινδύνου

Οι πρώτοι κίνδυνοι που είναι υπαρκτοί για όλες γενικά τις επιχειρήσεις
και τα υλικά αγαθά είναι αυτοί των φυσικών καταστροφών.
Για να μπορέσουμε να διακρίνουμε τους φυσικούς κινδύνους θα πρέπει
πρώτα απ’όλα να γνωρίζουμε τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή
που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση.
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1.

ΠΕΡΙΒΑΑΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

1.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Η επιχείρηση είναι εγκατεστημένη σε χαμηλό υψόμετρο, 20 μέτρα πάνω
από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η απόσταση από τη θάλασσα είναι

περίπου 30 χιλιόμετρα, ενώ τα κοντινότερα βουνά βρίσκονται στα 200
χιλιόμετρα. Δίπλα από τις εγκαταστάσεις της Υ.Β.Ε περνάει ένα ποτάμι, ενώ
η γύρω βλάστηση χαρακτηρίζεται πυκνή με θάμνους και δέντρα.

1.2 ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Το κλίμα που επικρατεί είναι τροπικό, με κύριο χαρακτηριστικό τους
μουσώνες, κατά την περίοδο Μαίου - Οκτωβρίου. Οι μέσες θερμοκρασίες
είναι 20 - 30 βαθμοί Κελσίου, ενώ φτάνουν και σε ακραίες τιμές 6 - 42° C.
Η υγρασία κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 45 και 90%, ενώ κατά την περίοδο
των μουσώνων υπάρχει έντονη κουφόβραση.

Η μηνιαία στάθμη από το

βρόχινο νερό μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 600mm, ενώ την
περίοδο των βροχών μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 350mm μέσα
σε 24 ώρες.

Ο μέσος όρος των ημερών που βρέχει είναι περίπου 116

ετησίως, αλλά μπορεί να φτάσει και τις 23 μέρες σε ένα μήνα τις περιόδους
των βροχοπτώσεων.

Όλα τα παραπάνω φαίνονται αναλυτικότερα στους

πίνακες που ακολουθούν:
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1.3 ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Στην περιοχή υπάρχει έντονη σεισμικότητα.

Μάλιστα υπάρχει σε

απόσταση μικρότερη των 200 χιλιομέτρων περιοχή που υπήρξε το επίκεντρο
σεισμών στο παρελθόν. Ηφαίστεια υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, που
όμως δεν είναι ενεργά, αλλά δεν είναι και σβηστά. Δηλαδή ο κίνδυνος δεν
είναι τελείως ανύπαρκτος. Τροπικοί κυκλώνες κάνουν την εμφάνισή τους
κατά την περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου.

Ραγδαίες βροχοπτώσεις και

πλημμύρες εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των κυκλώνων και των
καταιγίδων. Οι καταιγίδες συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών,
ενώ η χαλαζόπτωση είναι σπάνια.

Πριν την περίοδο των μουσώνων

παρατηρείται έντονη ξηρασία, ιδιαίτερα κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο
(ειδικά σε περίπτωση καθυστέρησης των μουσώνων ή σε περίπτωση μη
έντονων καιρικών φαινομένων κατά τη διάρκειά τους). Η φωτιά στις γύρω
δασικές εκτάσεις είναι σπάνια και πολύ περιορισμένη σε διαστάσεις. Δόγω
των έντονων βροχοπτώσεων είναι συχνά τα φαινόμενα των κατολισθήσεων
στην περιοχή.

Ο κίνδυνος από χιονόπτωση και παγετό είναι πρακτικά

ανύπαρκτος σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Υ.Β.Ε.
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2. ΣΕΙΣΜΟΣ

2.1 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΖΗΜΙΩΝ
22.9.1968 Σεισμός μεγέθους VII της κλίμακας Mercalli, με αποτέλεσμα να
προκληθούν ζημιές 30.000 Ευρώ και να διακοπεί η λειτουργία του
εργοστασίου για 2 ημέρες.
13.5.1977 Σεισμός μεγέθους VI της κλίμακας Mercalli, με αποτέλεσμα να
προκληθούν μικρές υλικές ζημιές (λιγότερες από 10.000 Ευρώ)
5.3.1995 Σεισμός μεγέθους VI της κλίμακας Mercalli, με αποτέλεσμα να
προκληθούν μικρές υλικές ζημιές (λιγότερες από 10.000 Ευρώ)
- Στατιστική ανάλυση των σεισμικών γεγονότων των τελευταίων ετών έχει
δείξει ότι οι συχνότητες των σεισμών, ανάλογα με την έντασή τους, που
αναμένονται είναι:
MM VI μία φορά σε χρονικό διάστημα 10 ετών
MM VII μία φορά σε χρονικό διάστημα 30 ετών
MM VIII μία φορά σε χρονικό διάστημα 100 ετών
MM IX μία φορά σε χρονικό διάστημα 500 ετών
(MM IX δεν έχει ακόμα παρατηρηθεί)
- Ζημιές συνεπεία σεισμού: Έχουν παρατηρηθεί κατολισθήσεις, ζημιές σε
οδοστρώματα,

μετατοπίσεις

βραχών,

καθώς

επίσης

και

πυρκαγιές

οφειλόμενες σε σεισμούς (κυρίως από βραχυκυκλώματα και διαρροές
δεξαμενών)
Τα παραπάνω φαίνονται και στο σχήμα 3 που ακολουθεί:
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2.2 ΡΙΣΚΟ
Οι κτριακές εγκαταστάσεις της Υ.Β.Ε. είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με
τους αντισεισμικούς κανονισμούς που ίσχυαν κατά την περίοδο κατασευής
τους.

Για μεγάλους όμως σεισμούς αναμένεται ότι θα υπάρξουν υλικές

ζημιές και ίσως και διακοπή των εργασιών της επιχείρησης.

Για να

βελτιωθεί ο κίνδυνος πρέπει να ενισχυθούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ώστε
να ανέχουν και σε σεισμούς μεγαλύτερης εντάσεως, να θεσπιστεί ένα σχέδιο
δράσης σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου και να κατασκευαστεί ειδικά
διαμορφωμένος χώρος για την προστασία του προσωπικού. Όλα αυτά τα
μέτρα όμως μεταφράζονται σε χρηματικά ποσά και η Υ.Β.Ε θα πρέπει να
σταθμίσει το όφελος και το κόστος προτού προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια
βελτίωσης του κινδύνου.
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3. ΤΡΟΠΙΚΟΙ ΚΥΚΛΩΝΕΣ
3.1. ΚΙΝΔΥΝΟΣ
- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΖΗΜΙΩΝ
Οκτώβριος 1979: 130 km/h, ζημιά 50.000 Ευρώ και διακοπή εργασιών για 2
ημέρες.
Δεκέμβριος 1985: 135 km/h, ζημιά 80.000 Ευρώ και διακοπή εργασιών για 3
ημέρες.
Δεκέμβριος 1993: 125 km/h, ζημιά 30.000 Ευρώ και διακοπή εργασιών για 1
ημέρα.
- Στατιστική ανάλυση των γεγονότων των τελευταίων ετών έχει δείξει ότι οι
συχνότητες των κυκλώνων, ανάλογα με την έντασή τους, που αναμένονται
είναι:
100 km/h μία φορά κάθε δύο χρόνια
120 km/h μία φορά κάθε δέκα χρόνια
150 km/h μία φορά κάθε πενήντα χρόνια
Αυτά όλα φαίνονται και στο σχήμα 4 που ακολουθεί και δείχνει τους
τροπικούς κυκλώνες των τελευταίων 100 ετών:
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ΣΧΗΜΑ 4

-

Κίνδυνοι που μπορεί να επέλθουν συνεπεία των κυκλώνων είναι οι
ραγδαίες βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες καθώς και η ολίσθηση του
εδάφους.

Ο κίνδυνος της πλημμύρας στην Υ.Β.Ε φαίνεται στο

σκαρίφημα 5 που ακολουθεί:
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ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 5
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3.2 ΡΙΣΚΟ
Η κατασκευή των κτιρίων είναι τέτοια που γενικά αντέχουν σε ανέμους
μέχρι και 120 km/h. Έτσι, εάν δεν έχουμε να κάνουμε με τυφώνες, τότε οι
ζημιές που θα προκληθούν στα κτίρια είναι πολύ μικρές, (αναμενόμενες
ζημίες μικρότερες από 10.000 Ευρώ). Σε περίπτωση ανέμων με ταχύτητες
που ξεπερνούν τα 120 km/h αναμένονται ζημιές σε παράθυρα, στέγες και σε
εξωτερικές εγκαταστάσεις της επιχείρησης, με οικονομικές απώλειες της
τάξης των 100.000 Ευρώ και μέση διακοπή εργασιών δύο ημέρες.
έντονα καιρικά φαινόμενα με ανέμους να ξεπερνούν τα

Για

150 km/h

αναμένονται σοβαρές ζημίες στις στέγες των κτιρίων, με άμεσο αποτέλεσμα
την εισροή νερών και την καταστροφή μεγάλων τμημάτων παραγωγής
ενέργειας. Οι ζημιές εκτιμούνται ότι θα φτάσουν το 1.000.000 Ευρώ και οι
εργασίες θα διακοπούν για τουλάχιστον 14 ημέρες. Με βάση τα στατιστικά
στοιχεία των ζημιών των τελευταίων ετών, αλλά και των καιρικών
φαινομένων υπολογίζεται ότι οι τροπικοί κυκλώνες προκαλούν μέση ζημιά
35.000 Ευρώ και μέση διακοπή των εργασιών του εργοστασίου 0,5 ημέρες.
Για την βελτίωση του κινδύνου απαιτούνται ενισχυτικές εργασίες στις στέγες
και σε όλες τις εξωτερικές εγκαταστάσεις και σχεδιασμός για την ενίσχυση
των κτιρίων για να αντέχουν σε ανέμους 150 km/h. Αυτά υπολογίζεται ότι
έχουν ένα κόστος που αγγίζει τα 1.100.000 Ευρώ. Μια άμεση λύση είναι να
τοποθετηθούν προστατευτικά στα παράθυρα και να υπάρχουν στην αποθήκη
πλαστικά φύλλα όμοια με αυτά που υπάρχουν στην οροφή των κτιρίων, έτσι
ώστε να είναι δυνατή η άμεση αντικατάστασή τους σε περίπτωση
καταστροφής τους από δυνατό άνεμο. Ακόμη θα πρέπει να φτιαχτούν ειδικά
καλύμματα για τα μηχανήματα, έτσι ώστε σε περίπτωση εισροής υδάτων να
μπορούν να καλύφθούν για να προστατευθούν από τα νερά. Θα πρέπει να
υπάρχει συνεχής ενημέρωση για το δελτίο καιρού, ειδικά κατά την περίοδο
των κυκλώνων, καθώς επίσης και ένα σχέδιο δράσης για το προσωπικό, σε
περίπτωση ελεύσεως του κινδύνου.
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4. ΠΛΗΜΜΥΡΑ

4.1 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
-

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΖΗΜΙΩΝ

Αύγουστος 1972, με στάθμη νερού 4,5 m είχε προκληθεί ζημία 20.000
Ευρώ, χωρίς όμως να διακοπεί η λειτουργία του εργοστασίου.
Δεκέμβριος 1985, με στάθμη νερού 5,7 m είχε προκληθεί ζημία 600.000
Ευρώ, και διακόπηκε η λειτουργία του εργοστασίου για τρεις ημέρες.
Η στατιστική ανάλυση του επιπέδου του νερού του ποταμού μας έδωσε τις
ακόλουθες συχνότητες για το επίπεδο του νερού:
4 m μία φορά στα πέντε χρόνια,
5 m μία φορά στα είκοσι χρόνια,
6 m μία φορά στα εκατό χρόνια.

4.2 ΡΙΣΚΟ
Η σιδηροδρομική γραμμή είναι κατασκευασμένη για επίπεδο νερού έως 4 m.
Σε περίπτωση που η στάθμη του νερού δεν ξεπεράσει τα 4 m, μόνο πολύ
μικρές υλικές ζημίες είναι δυνατόν να προκληθούν. (PML: 20.000 Ευρώ,
χωρίς διακοπή εργασιών του εργοστασίου).

Εάν το επίπεδο του νερού

ανέβει στα 5 m, θα πλημμυρίσει το μεγαλύτερο μέρος του εργοστασίου και
θα προκληθούν ζημίες 500.000 Ευρώ, ενώ θα διακοπεί και η λειτουργία του
εργοστασίου για τουλάχιστον δύο ημέρες. Εάν το επίπεδο του νερού φτάσει
στα 6 m, τότε θα πλημμυρίσει ολόκληρο το εργοστάσιο, εκτός από το κτίριο
της διοίκησης, των βοηθητικών εργασιών και της παραγωγής, ενώ σοβαρές
ζημίες θα υποστεί και η σιδηροδρομική γραμμή, το τμήμα επεξεργασίας
ξύλου, οι δεξαμενές και ο υποσταθμός με τους μετασχηματιστές. Η ζημιά
εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 5.000.000 Ευρώ, ενώ η λειτουργία του
εργοστασίου θα διακοπεί για 14 περίπου ημέρες. Στατιστικά μία ζημία που
οφείλεται σε πλημμύρα θα έχει μέσο κόστος περίπου 80.000 Ευρώ και θα
προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας του εργοστασίου για 0,2 ημέρες.
Για τη βελτίωση του κινδύνου θα πρέπει να γίνουν αναχώματα κατά μήκος
του ποταμιού με ύψος τουλάχιστον 6,5 m. Επίσης θα πρέπει να αυξηθεί και
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το ύψος της σιδηροδρομικής γραμμής και της γέφυρας. Βέβαια ένα τέτοιο
έργο έχει προϋπολογισμό περίπου 2.000.000 Ευρώ και χρειάζεται η
συμμετοχή και των υπόλοιπων εργοστασίων της περιοχής και του κρατικού
φορέα. Η Υ.Β.Ε. από την πλευρά της θα πρέπει να έχει σάκκους γεμάτους
με άμμο, έτσι ώστε σε περίπτωση απότομης αύξησης της στάθμης των νερών
να είναι σε θέση να προστατέψει το τμήμα της ξυλείας, τον υποσταθμό και
τις δεξαμενές.

Βέβαια θα πρέπει να υπάρχει σχέδιο δράσης για τέτοιες

περιπτώσεις, ώστε να ξέρουν οι εργαζόμενοι τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουν
σε περίπτωση συναγερμού από τη μετεωρολογική υπηρεσία.
Λαμβάνοντας

υπόψη

μας

όλα

τα

παραπάνω,

μπορούμε

να

δημιουργήσουμε ένα φύλλο αξιολόγησης των φυσκιών κινδύνων:
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Λαμβάνοντας υπόψη μας όσα αναφέρθηκαν έως τώρα οι δυνατές
επιλογές της Υ.Β.Ε. θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι εξής:
1.

Να μην προβεί σε καμία απολύτως βελτίωση των κτιριακών της
εγκαταστάσεων και γενικότερα να μην κάνει καμία ενέργεια,
αλλά ούτε και να στραφεί σε κάποια ασφαλιστική εταιρία για την
κάλυψη των περιουσιακών της στοιχείων έναντι φυσικών
καταστροφών. Κάτι τέτοιο προφανώς θα έχει μηδενικό κόστος
για την επιχείρηση.

Όπως έχει αποδειχθεί όμως από τα μέχρι

τώρα στοιχεία του παρελθόντος η Υ.Β.Ε. θα έχει ετησίως ζημίες
της τάξεως των 145.000 Ευρώ, με μέγιστη πιθανή ζημιά (PML)
10.000. 000 Ευρώ και να διακοπεί η λειτουργία του εργοστασίου
για τουλάχιστον 90 ημέρες, με ότι επακόλουθο αυτό έχει για την
οικονομική κατάσταση της Υ.Β.Ε.
2.

Η Υ.Β.Ε. μπορεί να ξαναμελετήσει τη σχεδίαση των κτιριακών
της εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της και να κάνει τις
απαραίτητες

ενέργειες,

έτσι

ώστε

να

βελτιωθεί

η

αντισεισμικότητα, αλλά και η αντοχή σε κυκλώνες και ανέμους
της τάξεως των 150 km/h.

Κάτι τέτοιο θα έχει ένα αρκετά

μεγάλο άμεσο κόστος για την Υ.Β.Ε., το οποίο υπολογίζεται σε
περίπου 2.200.000 Ευρώ.

Τα αντισταθμιστικά οφέλη από μια

τέτοια ενέργεια είναι η μείωση των ζημιών από σεισμό από
30.000. Ευρώ σε 5.000 Ευρώ και η μείωση των ζημιών από
κυκλώνες από 35.000 Ευρώ σε 7.000 Ευρώ. Έχοντας κάνει αυτές
τις ενέργειες η μέγιστη πιθανή ζημιά (PML) θα μειωθεί από
10.000. 000 Ευρώ σε 1.000.000 Ευρώ. Αντίστοιχα η διακοπή της
λειτουργίας του εργοστασίου θα περιοριστεί και αυτή πολύ
αισθητά από τις 90 ημέρες σε λιγότερες από 7.

Βέβαια οι

βελτιώσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό της
Υ.Β.Ε θα έχουν σαν αποτέλεσμα και τη μείωση των οργανωτικών
μέτρων και των μέτρων προστασίας που θα πρέπει να έχει η
επιχείρηση κατά περίπου 5.000 Ευρώ ετησίως.
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3.

Δημιουργία αναχωμάτων ύψους 6,5 μέτρων για την πλήρη
προστασία του εργοστασίου από την πλημμύρα.

Ένα τέτοιο

έργο, όπως αναφέραμε και παραπάνω, έχει κόστος περίπου
2.000.000 Ευρώ. Οι ζημιές από νερά σε ετήσια βάση πρακτικά
μηδενίζονται. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ζημιές ύψους 80.000
Ευρώ ανά έτος θα πάψουν πια να επιβαρύνουν την επιχείρηση,
ενώ θα έχει σαν αποτέλεσμα και τη μείωση των οργανωτικών
μέτρων και των μέτρων προστασίας που θα πρέπει να έχει η
επιχείρηση κατά περίπου 1.000 Ευρώ ετησίως.
4.

Η Υ.Β.Ε μπορεί να ασφαλίσει τα περιουσιακά της στοιχεία, να
μεταφέρει δηλαδή τον κίνδυνο σε κάποια ή
ασφαλιστικές εταιρίες.

σε κάποιες

Βέβαια με τις υπάρχουσες συνθήκες ο

κίνδυνος της πλημμύρας δεν είναι ασφαλίσιμος, οπότε θα δούμε
ενδεικτικά κοστολόγια για τους κινδύνους του σεισμού και των
ανεμοστροβίλων/καταιγίδων. Τα ασφάλιστρα εξαρτώναι πάντοτε
και από το ποσοστό της απαλλαγής και μάλιστα έχουν μια
αντιστρόφως ανάλογη σχέση μεταξύ τους. Η απαλλαγή είναι το
ποσό ή το ποσοστό ή και συνδυασμός των δύο παραπάνω, το
οποίο βαρύνει τον ασφαλιζόμενο. Δηλαδή η ασφαλιστική εταιρία
αποζημιώνει τον ασφαλισμένο για το υπερβάλλον ποσό της
απαλλαγής.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΣΕΙΣΜΟΣ

ΚΥΚΛΩΝΕΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
0

45.000

10.000

40.000

100.000

30.000

0

50.000

10.000

40.000

100.000

25.000
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Βέβαια σε περίπτωση που γίνουν όλες οι βελτιώσεις στις εγκαταστάσεις
της Υ.Β.Ε., ο κίνδυνος θα βελτιωθεί κατά πολύ και το PML θα είναι πολύ
μικρότερο. Κατά συνέπεια και τα ασφάλιστρα που θα πρέπει να πληρώσει η
Υ.Β.Ε,

θα είναι πολύ

λιγότερα.

Έτσι ενδεικτικά αναφέρουμε τα

ασφάλιστρα, ανάλογα πάντοτε με την απαλλαγή:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

ΣΕΙΣΜΟΣ

ΚΥΚΛΩΝΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
0

8.000

10.000

7.000

100.000

4.000

0

10.000

10.000

8.000

100.000

3.000

Συνοψίζοντας, μπορούμε να αποτυπώσουμε όλα όσα αναφέρθηκαν
παραπάνω στον πίνακα που ακολουθεί:
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΟΣ

Η μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε για τους κινδύνους πυρός είναι η
ίδια με αυτή που χρησιμοποιήσαμε και παραπάνω.

Θα ακολουθήσουμε

δηλαδή και εδώ τα τέσσερα βήματα της αναγνώρισης του κινδύνου, της
εκτίμησης του κινδύνου, του ελέγχου του κινδύνου και της χρηματοδότησης
του κινδύνου.

1. Αναγνώριση του κινδύνου
Θα μπορούσαμε γενικά να χωρίσουμε την έκθεση σε κινδύνους σε δύο
μεγάλες κατηγορίες, τους εξωτερικούς και τους εσωτερικούς.

Στην

κατηγορία των εξωτερικών κινδύνων, δηλαδή κινδύνων που προέρχονται
από εξωτερικούς παράγοντες, οι κίνδυνοι που αναγνωρίζουμε είναι όμοιοι σε
όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις.

Η Υ.Β.Ε. λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι

«απειλείται» από:
Πτώση κεραυνού
Εμπρησμό
Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων που πέφτουν από αυτά
Πρόσκρουση οχημάτων
Μετάδοση φωτιάς από γειτονική έκταση
Τρομοκρατική ενέργεια
Καθίζηση ή κατολίσθηση εδάφους
Φυσικοί κίνδυνοι

Αντίσοιχα όσον αφορά τους εσωτερικούς κινδύνους, δηλαδή αυτούς που
οφείλονται σε εσωτερικά αίτια διακρίνουμε:
-

Εργασία με χρήση γυμνής φλόγας (πχ συγκολλήσεις)
Κάπνισμα

-

Έκρηξη (πχ λέβητα, αεροσυμπιεστού)
Ελλειπής συντήρηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ή μηχανολογικού
εξοπλισμού
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Χρήση φλόγας σε εργασίες που δεν έχουν σχέση με την παραγωγική
διαδικασία (πχ στην κουζίνα για την παρασκευή φαγητού)
Ακατάστατο νοικοκυριό
Εσφαλμένη

χρήση

του

ηλεκτρομηχανολογικού

εξοπλισμού

του

εργοστασίου
Καπνός

2.

Εκτίμηση του κινδύνου

2.1 Ας ξεκινήσουμε την εκτίμηση μας από τους εξωτερικούς κινδύνους που
απειλούν την Υ.Β.Ε.
Πτώση

Κεραυνού:

Ο

κίνδυνος

θα

λέγαμε

ότι

είναι

αρκετά

περιορισμένος, λόγω της ύπαρξης αλεξικέραυνου στις εγκαταστάσεις
Εμπρησμός: Και ο κίνδυνος του εμπρησμού θεωρούμε ότι είναι σχετικά
μικρός. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει πολύ καλή περίφραξη
σε όλη την περίμετρο του εργοστασίου.

Ακόμη η ύπαρξη φύλακα

καθόλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, ο οποίος μάλιστα εκτελεί και
περιπολίες σε όλες τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, περιορίζει την
πιθανότητα εισόδου εμπρηστή στο χώρο, χωρίς να γίνει αντιληπτός. Το
σύστημα εισόδου στο εργοστάσιο ελέγχεται και ανα πάσα στιγμή είναι
καταγεγραμμένοι οι υπάλληλοι, τα στελέχη αλλά και οι επισκέπτες που
βρίσκονται στο χώρο.
Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων που πέφτουν από αυτά:

Ο

κίνδυνος θεωρείται ουσιαστικά ανύπαρκτος, μια και δεν «περνάει»
κανένας αεροδιάδρομος πάνω από την Υ.Β.Ε, και το αεροδρόμιο δεν
βρίσκεται ιδιαίτερα κοντά στις εγκαταστάσεις.
Μετάδοση φωτιάς από γειτονική έκταση:

Ο κίνδυνος αυτός δε θα

λέγαμε ότι είναι ιδιαίτερα αυξημένος, μια και γίνεται τακτική αποψίλωση
του περιβάλλοντος χώρου της Υ.Β.Ε και δεν υπάρχει άμεση γειτνίαση
των κτιριακών της εγκαταστάσεων με άλλες.
Τρομοκρατική ενέργεια: Σαν πιθανός στόχος θα μπορούσαμε να πούμε
ότι είναι η παραγωγή και οι βοηθητικές εγκαταστάσεις της Υ.Β.Ε. Αυτά
αποτελούν περίπου το 85% του εργοστασίου, άρα έχουμε ένα PML 85%.
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Ολοκληρωτική καταστροφή του εργοστασίου και της αποθήκης πρώτων
υλών είναι θεωρητικά απίθανη, όχι όμως και πρακτικά αδύνατη. Έτσι το
MPL ανέρχεται ουσιαστικά σε 100%.

2.2 Ας δούμε όμως τι ζημιά μπορεί να προκληθεί και από τους εσωτερικούς
κινδύνους που έχουμε αναγνωρίσει:
Εργασία με χρήση γυμνής φλόγας. Στατιστικά αποτελεί μία από τις πιο
συχνές αιτίες έναρξης μεγάλων πυρκαγιών σε βιομηχανικούς κινδύνους.
Το «ξέσπασμα» της φωτιάς μπορεί και να γίνει ώρες μετά που θα
τελειώσουν οι εργασίες. Σπίθες κατά την εργασία μπορεί να πεταχτούν
(για παράδειγμα σε μονωτικές επενδύσεις) και να εξελιχθούν σε εστίες
πυρκαγιάς σε ανύποπτο χρόνο, αρκετές ώρες αργότερα.

Κάτι τέτοιο

μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ολοκληρωτική καταστροφή του
κτιρίου παραγωγής, μια και τέτοιου είδους εργασίες θεωρούμε ότι μόνο
εκεί μπορεί να γίνονται.

Ολοκληρωτική καταστροφή του κτιρίου

παραγωγής σημαίνει μια ζημία του 67% περίπου των περιουσιακών
στοιχείων της Υ.Β.Ε. Επομένως έχουμε ένα PML 67%. Βέβαια και εδώ
μια πυρκαγιά που δεν θα μπορέσει να τεθεί υπό έλεγχο από το
προσωπικό ή την Πυροσβεστική Υπηρεσία, θα έχει σαν αποτέλεσμα το
ολοκληρωτικό κάψιμο των εγκαταστάσεων της Υ.Β.Ε, πλην του κτιρίου
No 6,της αποθήκης των χαρτιών, το οποίο βρίσκεται σε αρκετή
απόσταση από τα υπόλοιπα κτίρια.

Έτσι η Μέγιστη Δυνατή Ζημιά,

MPL=85%.
Κάπνισμα, ή διαφορετικά η μη τήρηση των απαγορευτικών πινακίδων
καπνίσματος.

Το κάπνισμα, ή το τσιγάρο γενικότερα, μπορεί να

προκαλέσει πυρκαγιά, όπως και η χρήση γυμνής φλόγας.

Είναι μια

αρκετά συνηθισμένη αιτία ξέσπασης πυρκαγιών, η οποία έχει σαν
γενεσιουργό αιτία ένα μισοαναμμένο αποτσίγαρο.

Τα αποτελέσματα

αναλύθηκαν παραπάνω, μια και το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.

Έτσι

έχουμε και σε αυτή την περίπτωση ένα PML 67% και ένα MPL=85%
για τους λόγους που αναφέραμε.
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Με το ίδιο σκεπτικό μπορούμε να πούμε ότι και οι υπόλοιπες αιτίες
ξεσπάσματος πυρκαγιάς θα έχουν περίπου το ίδιο αποτέλεσμα.

Έτσι μια

πολύ καλή προσέγγιση για τον κίνδυνο πυρός, από οποιαδήποτε αιτία και αν
ξεκινήσει, είναι ότι θα έχουμε PML 67% και MPL=85% των περιουσιακών
στοιχείων της Υ.Β.Ε.

3. Έλεγχος του κινδύνου

3.1

Θα ξεκινήσουμε, όπως και παραπάνω από τους εξωτερικούς κινδύνους
που απειλούν την Υ.Β.Ε.
Πτώση κεραυνού.

Θα πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος όλων των

επιμέρους συστημάτων του αλεξικέραυνου, έτσι ώστε να είναι πάντοτε
σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

Κάτι τέτοιο είναι ευφικτό με τη

δημιουργία και τήρηση προγράμματος συντήρησης του εξοπλισμού,
σύμφωνα πάντοτε και με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
-

Εμπρησμός. Για να αποφευχθεί το φαινόμενο του εμπρησμού θα πρέπει
να υπάρχει πολύ καλή φύλαξη του εργοστασίου, ιδιαίτερα κατά τις ώρες
που δε λειτουργεί.

Θα πρέπει να υπάρχουν φύλακες, οι οποίοι θα

εκτελούν περιπολίες σε όλη την περίμετρο του εργοστασίου και να
ελέγχουν αυστηρά όλα τα άτομα που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις της
Υ.Β.Ε.
Πτώση αεροσκαφών. Εδώ δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποια
μέτρα, τα οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να λάβει μια επιχείρηση,
προκειμένου να αποφύγει τον κίνδυνο της πτώσης αεροσκάφους στις
εγκαταστάσεις της.

Ευτυχώς όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση ο

κίνδυνος κρίνεται αμελητέος.
Μετάδοση φωτιάς από γειτονική έκταση. Αν και ο κίνδυνος είναι όπως
είπαμε περιορισμένος, θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα προβλεπόμενα
πυροσβεστικά μέσα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί και αυτός ο
κίνδυνος.

Βέβαια θα πρέπει να οργανωθούν ομάδες πυρασφαλείας σε

κάθε βάρδια, με υπεύθυνο μηχανικό ως αρχηγό, οι οποίες με κατάλληλη
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εκπαίδευση θα είναι σε θέση να χειριστούν όλα τα μέσα πυρόσβεσης και
να θέσουν υπό έλεγχο μια πυρκαγιά ή τουλάχιστον να την πολεμήσουν
μέχρι να έρθει η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Τρομοκρατική ενέργεια.

Ο κίνδυνος της τρομοκρατικής ενέργειας θα

λέγαμε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο που αναφέραμε
για τον κίνδυνο του εμπρησμού. Η σωστή φύλαξη και η διατήρηση της
περίφραξης σε καλή κατάσταση είναι αρκετά ικανοποιητικά μέτρα
προστασίας για τον κίνδυνο των τρομοκρατικών ενεργειών.
3.2

Ας προχωρήσουμε τώρα στον έλεγχο των εσωτερικών κινδύνων
Εργασία με χρήση γυμνής φλόγας. Θα πρέπει να υιοθετηθούν οι άδειες
εκτέλεσης θερμών εργασιών.

Αυτές είναι ειδικές άδειες για τη

διενέργεια εργασιών με χρήση γυμνής φλόγας και δίνονται από το
μηχανικό του εργοστασίου.

Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία για την

έκδοση των αδειών και συγκεκριμένος τρόπος εκτέλεσής τους. Πρέπει
να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια
τόσο των εργαζομένων που εκτελούν τις εργασίες αυτές όσο και για την
ίδια την επιχείρηση. Θα πρέπει να εκτελούνται κατά γράμμα οι οδηγίες
του μηχανικού και άτομο της ομάδας πυρασφαλείας με τα κατάλληλα
φυσικά πυροσβεστικά μέσα θα πρέπει να είναι παρόν κατά τη διάρκεια
των εργασιών.

Ακόμη μετά το πέρας των εργασιών θα πρέπει να

γίνονται αυστηροί έλεγχοι για την ύπαρξη τυχόν εστιών φωτιάς, οι
οποίες μπορεί να εξελιχθούν σε μεγάλες πυρκαγιές.
Κάπνισμα. Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι πινακίδες απαγόρευσης
του καπνίσματος τόσο από το προσωπικό της Υ.Β.Ε., όσο και από τους
συνεργάτες και τους επισκέπτες. Προς το σκοπό αυτό κρίνεται αναγκαία
η

τοποθέτηση

σταχτοδοχίων

στα

σημεία

πέρα

από

τα

οποία

απαγορεύεται το κάπνισμα. Ο υπεύθυνος πυρασφαλείας, αλλά και όλο
το προσωπικό θα πρέπει να φροντίζει για την τήρηση των ζωνών
απαγόρευσης καπνίσματος.
-

Νοικοκυριό.

Ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί για τη διατήρηση του

νοικοκυριού σε πολύ καλό επίπεδο. Η αποκομμιδή των σκουπιδιών και
των υπολοιμάτων της παραγωγής πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά
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διαστήματα, κατά προτίμηση στο τέλος κάθε βάρδιας.
μεταξύ

των

αποθηκών

διατηρούνται

καθαροί

και
και

των

χώρων

ελεύθεροι

Οι διάδρομοι

παραγωγής,

από

πρέπει

εμπορεύματα

ή

να

άλλα

αντικείμενα, τα οποία σε περίπτωση πυρκαγιάς αφενός θα βοηθούσαν
την εξάπλωσή της και αφετέρου θα εμπόδιζαν τη διέλευση της
πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της.

Τα σημεία όπου βρίσκονται

πυροσβεστικές φωλιές και πυροσβεστήρες πρέπει να είναι κατάλληλα
μαρκαρισμένα και εύκολα προσπελάσιμα. Οι δίοδοι προς αυτά πρέπει να
είναι ανοικτοί.

Στους αποθηκευτικούς χώρους πρέπει να δίνεται

ιδιαίτερη μέριμνα στη στιβασία των προϊόντων, ώστε να μην εμποδίζεται
η

λειτουργία

ή

η

αποτελεσματικότητα

των

αυτόματων

μέσων

πυρόσβεσης. Δεν πρέπει να αποθηκεύονται εύφλεκτα υλικά ή σκουπίδια
έξω από τα κτίρια και σε κοντινή απόσταση από την εξωτερική
τοιχοποιία, γιατί μπορεί να μεταδοθεί η φωτιά στο εσωτερικό.

Για

παράδειγμα στο τμήμα ξυλείας, οι ποσότητες που αποθηκεύονται στο
ύπαιθρο θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 15 μέτρα από το κτίριο 1. Ο
περιβάλλον χώρος θα πρέπει να είναι καθαρός και κατά την καλοκαιρινή
περίοδο θα πρέπει να γίνεται τακτικά αποψίλωση του χώρου για την
αποφυγή έναρξης πυρκαγιάς από τα ξερά χόρτα.
Η χρήση φλόγας για βοηθητικές εργασίες, όπως μαγείρεμα ή χρήση
συσκευών

για

θέρμανση

(σόμπες

ή

αερόθερμα)

θα

πρέπει

να

απαγορευτούν ή να χρησιμοποιούνται κατόπιν χορήγησης ειδικής άδειας
από το μηχανικό της επιχείρησης.
-

Συντήρηση και λειτουργία. Όλα τα μηχανήματα θα πρέπει να εργάζονται
σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας του κατασκευαστή.

Σε

διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί ζημιά τόσο στο ίδιο το
μηχάνημα όσο και στις εγκαταστάσεις.

Οι κανόνες συντήρησης θα

πρέπει να τηρούνται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής
λειτουργία των μηχανημάτων.

Υπεύθυνος για όλα αυτά είναι ο

μηχανικός της Υ.Β.Ε. που ασχολείται με την παραγωγική διαδικασία.
-

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Το βραχυκύκλωμα των ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων είναι μία από τις συχνότερες αιτίες φωτιάς στους
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βιομηχανικούς κινδύνους. Θα πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος για το
σφίξιμο των ακροδεκτών στους ηλεκτρολογικούς πίνακες και στους
επιμέρους πίνακες των μηχανημάτων, όπου αυτοί υπάρχουν. Μειώνεται
έτσι σημαντικά η πιθανότητα δημιουργίας σπινθήρα στις εγκαταστάσεις.
Ακόμη ένας συχνός κίνδυνος είναι η αλλοίωση των καλωδιακών
εγκαταστάσεων από τρωκτικά, τα οποία δαγκώνουν ή τρώνε τα καλώδια.
Τακτικές μυοκτονίες κρίνονται απαραίτητες για την απομάκρυνση των
ποντικιών και των άλλων τρωκτικών, για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος
βραχυκυκλώματος από φαγωμένα καλώδια.
Για να είναι σε θέση η Υ.Β.Ε. να ελέγξει καλύτερα τον κίνδυνο θα πρέπει να
θεσπιστούν διαδικασίες για την περίπτωση που θα ξεσπάσει πυρκαγιά στις
εγκαταστάσεις. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα όλες
τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν σε περίπτωση που ξεσπάσει μια
πυρκαγιά.

Θα πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς ποια άτομα είναι

υπεύθυνα για ποια τμήματα, πως θα θέσουν σε λειτουργία το συναγερμό, τι
μέσα πυρόσβεσης θα χρησιμοποιήσουν, πως θα οδηγήσουν το προσωπικό με
ασφάλεια έξω από τις εγκαταστάσεις, πως θα προσφέρουν τις πρώτες
βοήθειες εάν παραστεί ανάγκη κλπ.

Βέβαια θα πρέπει να γίνουν και

ασκήσεις με υποθετικά σενάρια, σε συνεργασία με την πυροσβεστική
υπηρεσία, έτσι ώστε το προσωπικό να είναι έτοιμο και να μην πανικοβληθεί
σε περίπτωση έλευσης του κινδύνου.

Αυτονόητο είναι πως για να

υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω θα πρέπει ο υπεύθυνος πυρασφαλείας να
ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα όλα τα μέσα πυρόσβεσης, ώστε αυτά
να είναι σε καλή κατάσταση και έτοιμα προς χρήση, σε περίπτωση που αυτό
απαιτηθεί. Θα λέγαμε ότι ιδιαίτερης σημασίας για τη λειτουργία της Υ.Β.Ε.
είναι το κτίριο 6 (αποθηκευτικός χώρος χαρτιού), γιατί από εκεί γίνεται
σχεδόν όλη η τροφοδοσία της παραγωγής.

Προτείνεται λοιπόν η

εγκατάσταση προηγμένου συστήματος αυτόματης πυρόσβεσης (sprinklers)
για τη σημαντική βελτίωση του κινδύνου. Βέβαια ένα τέτοιο σύστημα έχει
ένα κόστος της τάξεως των

120.000 Ευρώ και ένα ετήσιο κόστος

συντήρησης της τάξεως των 6.000 Ευρώ.
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4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ας εξετάσουμε τώρα το θέμα της χρηματοδότησης των κινδύνων που ήδη
έχουμε αναγνωρίσει, εκτιμήσει και ελέγξει. Θα εξετάσουμε την περίπτωση
της μεταφοράς του κινδύνου, ολόκληρου ή μέρους αυτού, σε ασφαλιστική
εταιρία.
4.1 Το ήδη υπάρχον ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει την Υ.Β.Ε. από
τους κινδύνους πυρός, κεραυνού και ευρείας εκρήξεως.
ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν συμπεριλαμβάνεται το κτίριο 6.
ασφαλιζόμενα κεφάλαια είναι 54,1

Στο
Τα

εκατομμύρια Ευρώ και το

ασφάλιστρο είναι 2,22%0 μικτό. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε 1.000
Ευρώ ασφαλιζόμενο κεφάλαιο η Υ.Β.Ε. πληρώνει στην ασφαλιστική
εταιρία 2,22 Ευρώ.

Έτσι τα ολικά ασφάλιστρα για το υπάρχον

συμβόλαιο διαμορφώνονται στα 120.000 Ευρώ.

Στο παραπάνω

συμβόλαιο δεν υπάρχει απαλλαγή που να επιβαρύνει την Υ.Β.Ε.
4.2 Πρέπει να εξεταστεί και το ενδεχόμενο επέκτασης της ασφαλιστικής
κάλυψης και στο κτίριο 6. Λόγω της αύξησης των ασφαλιζομένων
κεφαλαίων και της ύπαρξης πυροσβεστικών μέσων, θα υπάρξει μία
μικρή μείωση του συντελεστή ασφαλίστρου από 2,22%0σε 2,11 %0.
Έτσι τα ολικά ετήσια ασφάλιστρα θα ανέλθουν σε 137.361 Ευρώ.
Όπως προαναφέραμε όμως τα ασφάλιστρα αυτά είναι υπολογισμένα
χωρίς την ύπαρξη απαλλαγής για την Υ.Β.Ε. Η κάλυψη όμως των
περιουσιακών στοιχείων πρέπει να γίνεται για την περίπτωση μιας
μεγάλης έκτασης ζημίας και όχι για μικροζημιές, τις οποίες μπορεί η
επιχείρηση να καλύψει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Συμφέρει την
επιχείρηση λοιπόν, αλλά και την ασφαλιστική εταιρία, να υπάρχει
στο συμβόλαιο απαλλαγή.

Η επιχείρηση θα πληρώνει μειωμένα

ασφάλιστρα, έχοντας ταυτόχρονα κάλυψη για μεγάλες ζημιές, και η
ασφαλιστική εταιρία δε θα ασχολείται με μικροζημιές, οι οποίες
έχουν γι’αυτήν μεγάλο διαχειριστικό κόστος. Ενδεικτικά βλέπουμε
στον πίνακα που ακολουθεί τις εκπτώσεις που θα είχε η Υ.Β.Ε. και τα
ασφάλιστρα που θα πλήρωνε με την ύπαρξη απαλλαγών στο
ασφαλιστήριο συμβόλαιό της:
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ΑΠΑΛΛΑΓΗ

50.000

100.000

250.000

500.000

ΕΚΠΤΩΣΗ %

12,2

16,7

21,8

26,5

ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΑΣΦ/ΤΡΟ

0,26

0,35

0,46

0,56

1,85

1,76

1,65

1,55

120.435

114.576

107.415

100.905

%0
ΚΑΘΑΡΟ ΑΣΦ/ΤΡΟ %0
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

4.3 Σε περίπτωση που βελτιωθούν τα πυροσβεστικά μέσα στο κτίριο 6,
δηλαδή εάν τοποθετηθούν sprinklers στο κτίριο 6 θα υπάρξει μια
σαφώς βελτιωμένη εικόνα όσον αφορά την ασφαλιστική κάλυψη. Το
ασφάλιστρο θα μειωθεί κατά 0,16%0 θα υπάρξει δηλαδή μία μείωση
στα ασφάλιστρα που πληρώνει η Υ.Β.Ε για την κάλυψη της κατά
65.100.000 χ 0,16%ο= 10.416 Ευρώ.

Η κατανομή των κεφαλαίων

φαίνεται στον Πίνακα 1, που ακολουθεί.
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4.4 Στην περίπτωση που η Υ.Β.Ε θελήσει να μεταφέρει και τους
κινδύνους των τρομοκρατικών ενεργειών,κακόβουλων βλαβών και
πολιτικών ταραχών σε ασφαλιστική εταιρία, τότε θα υπάρχει ένα
επασφάλιστρο θ,76%0 με απαλλαγή τα πρώτα 10.000 Ευρώ. Δηλαδή
θα υπάρξει επιβάρυνση κατά 49.476 Ευρώ στα ετήσια ολικά
ασφάλιστρα που πληρώνει η Υ.Β.Ε.
4.5 Αποκομιδή ερειπίων. Η αποκομιδή ερειπίων είναι μία κάλυψη που
συνήθως δίνεται σε α’ κίνδυνο, δηλαδή για ένα συγκεκριμένο ποσό,
χωρίς να υπολογίζεται υπασφάλιση ή υπερασφάλιση. Ο συντελεστής
ασφαλίστρου για την κάλυψη αυτή υπολογίζεται στο 4,00%0

Αν

ασφαλιστεί η επιχείρηση για 5 εκατομμύρια Ευρώ, τότε θα πρέπει να
πληρώσει επιπλέον 20.000 Ευρώ ασφάλιστρα.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να αποτυπώσουμε όλα όσα αναφέρθηκαν
παραπάνω στον πίνακα που ακολουθεί:
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΛΟΠΗΣ - ΛΗΣΤΕΙΑΣ
Η μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε για τους κινδύνους κλοπής και
ληστείας είναι η ίδια με αυτή που χρησιμοποιήσαμε και παραπάνω.

Θα

ακολουθήσουμε δηλαδή και εδώ τα τέσσερα βήματα της αναγνώρισης του
κινδύνου, της εκτίμησης του κινδύνου, του ελέγχου του κινδύνου και της
χρηματοδότησης του κινδύνου.

1. Αναγνώριση του κινδύνου
Οι περιοχές ή καλύτερα τα τμήματα του εργοστασίου που είναι εκτεθιμένα
στους παραπάνω κινδύνους είναι:
Το ταμείο
-

Το κτίριο με το βοηθητικό εξοπλισμό
Το κτίριο της διοίκησης
Ο χώρος παραγωγής
Τα γραφεία γενικότερα

To P.M.L. για τις παραπάνω περιπτώσεις είναι 400.000 Ευρώ για το ταμείο,
ποσό που υπάρχει τις μέρες που πληρώνονται οι ωρομίσθιοι εργάτες. Για τις
υπόλοιπες περιπτώσεις μπορούμε μόνο υποθέσεις να κάνουμε για τα ποσά
που είναι δυνατόν να κλαπούν, σε σχέση πάντοτε με τα κεφάλαια που
υπάρχουν σε αυτά. Έτσι για τη δεύτερη και τρίτη περίπτωση υποθέτουμε ότι
το P.M.L είναι 200.000 και 150.000 Ευρώ αντίστοιχα. Όσον αφορά την
παραγωγή μπορούμε να έχουμε μία καλύτερη εικόνα.

Η αξία των

αποθεμάτων, σύμφωνα με τον πρόχειρο Ισολογισμό που έχουμε στη διάθεσή
μας είναι 7.955.000 Ευρώ.

Από αυτά θα λέγαμε ότι σαν P.M.L για τον

κίνδυνο της κλοπής θα ήταν ένα ποσοστό γύρω στο 20% της συνολικής
αξίας, δηλαδή 1.591.000 Ευρώ.

Τα μηχανήματα με έναν αντίστοιχο

πρόχειρο υπολογισμό θα έχουν P.M.L 250.000 Ευρώ.

Τέλος η γραμμή

παραγωγής που τυπώνει τα χαρτιοκιβώτια και τα έτοιμα τυπωμένα
χαρτοκιβώτια έχουν P.M.L 2.000.000 Ευρώ. Όσον αφορά τα έπιπλα και τον
εξοπλισμό γενικότερα, αυτός εκτιμάται ότι αξίζει περίπου 20.000.000 Ευρώ,
από τα οποία θεωρούμε ότι μόνο ένα 5% περίπου αφορά τον κίνδυνο που
εξετάζουμε. Άρα έχουμε ένα P.M.L της τάξεως του 1.000.000 Ευρώ.
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2. Εκτίμηση του κινδύνου

Θα προχωρήσουμε τώρα στην εκτίμηση των παραπάνω κινδύνων,
έχοντας βέβαια υπόψη μας και τα προστατευτικά μέτρα που έχει η Υ.Β.Ε.
Για την εκτίμησή μας θα χρησιμοποιήσουμε τα φύλλα λήψης απόφασης που
αναφέραμε στην αρχή της εργασίας. Θα δημιουργήσουμε ένα φύλλο λήψης
απόφασης για την κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις:
- Ταμείο. Η συχνότητα θεωρείται ότι μπορεί να είναι μέση έως υψηλή, λόγω
της ελκυστικότητας των μετρητών χρημάτων για τους κινδύνους της
κλοπής/ληστείας.

Αντίστοιχα το μέγεθος

κρίνεται από κρίσιμο έως

καταστροφικό, αφού οι απώλειες μπορεί να κυμανθούν από 40% έως και
100%, δηλαδή από 160.000 έως και 400.000 Ευρώ.
- Κτίριο με βοηθητικό εξοπλισμό. Η συχνότητα εδώ θεωρείται ότι θα είναι
από πολύ χαμηλή έως

χαμηλή και το μέγεθος

μέσο έως κρίσιμο.

Οι

οικονομικές απώλειες πιστεύουμε ότι θα κυμανθούν μεταξύ 40% και 60%,
δηλαδή από 80.000 έως 160.000 Ευρώ.
- Κτίριο διοίκησης.
χαμηλή έως

Η συχνότητα εδώ θεωρείται ότι θα είναι από πολύ

χαμηλή και το μέγεθος χαμηλό έως μέσο. Οι οικονομικές

απώλειες πιστεύουμε ότι θα κυμανθούν μεταξύ 20% και 40%, δηλαδή από
30.000 έως 60.000 Ευρώ.
- Χώρος παραγωγής. Όσον αφορά τα αποθέματα η συχνότητα θεωρείται ότι
θα είναι από χαμηλή έως μέση κατά περίπτωση και το μέγεθος χαμηλό έως
μέσο. Οι οικονομικές απώλειες πιστεύουμε ότι θα κυμανθούν μεταξύ 20%
και 60%, δηλαδή από 318.200 έως 954.600 Ευρώ.
- Χώρος παραγωγής. Όσον αφορά τα μηχανήματα η συχνότητα θεωρείται
ότι θα είναι από χαμηλή έως μέση κατά περίπτωση και το μέγεθος χαμηλό
έως μέσο. Οι οικονομικές απώλειες πιστεύουμε ότι θα κυμανθούν μεταξύ
20% και 40%, δηλαδή από 50.000 έως 100.000 Ευρώ.
- Χώρος παραγωγής. Όσον αφορά τη γραμμή παραγωγής και τα τυπωμένα
χαρτοκιβώτια η συχνότητα θεωρείται ότι θα είναι από μέση έως υψηλή κατά
περίπτωση και το μέγεθος κρίσιμο έως καταστροφικό. Οι οικονομικές
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απώλειες πιστεύουμε ότι θα κυμανθούν μεταξύ 60% και 100%, δηλαδή από
1.200.000 έως 2.000.000 Ευρώ.
-Χώρος γραφείων. Όσον αφορά τα γραφεία η συχνότητα θεωρείται ότι θα
είναι από πολύ χαμηλή έως χαμηλή και το μέγεθος χαμηλό. Οι οικονομικές
απώλειες

πιστεύουμε ότι θα κυμανθούν μεταξύ 0% και 20%. δηλαδή το

πολύ έως 200.000 Ευρώ.
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3. Έλεγχος του κινδύνου

Οι κίνδυνοι γενικά θεωρούνται ασφαλίσιμοι μόνο «μέσα» σε συγκεκριμένα
μεγέθη

και

συχνότητες,

χωρίς

την ύπαρξη

των

ανάλογων

μέτρων

προστασίας. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει ένα minimum προστατευτικών
μέτρων, για την κλοπή στην περίπτωσή μας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η
ασφαλιστική κάλυψη. Κίνδυνοι με υψηλότερη συχνότητα και μεγαλύτερα
μεγέθη είναι ασφαλίσιμοι μόνο με την προϋπόθεση ύπαρξης περισσοτέρων
και πολύ σύγχρονων μέτρων προστασίας.
Όσον αφορά το ταμείο, που η συχνότητα θεωρείται μέση έως υψηλή και το
μέγεθος της ζημιάς μπορεί να είναι από κρίσιμο έως καταστροφικό, δεν
μπορεί να ασφαλιστεί χωρίς την ύπαρξη επιπλέον μέτρων προστασίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη χρηματοκιβωτίου κατηγορίας D10
ή TRTL-20 και η ύπαρξη συναγερμού για την περίπτωση της ένοπλης
ληστείας,

συνδεδεμένου

με

την

αστυνομία.

Βέβαια

ένα

τέτοιο

χρηματοκιβώτιο έχει κόστος περίπου 16.000 Ευρώ, ενώ το σύστημα
συναγερμού για το ταμείο κοστίζει περίπου 6.000 Ευρώ.

Επίσης η

εγκατάσταση

βοηθητικό

συστήματος συναγερμού

στο

κτίριο

με

το

εξοπλισμό, που θα βελτιώσει κατά πολύ τον κίνδυνο, έχει ένα κόστος της
τάξης των 20.000 Ευρώ.

Όσον αφορά το χώρο της παραγωγής, τα

αποθέματα, τα εργαλεία και τα εξαρτήματα της γραμμής εκτύπωσης θα
πρέπει να φυλάγονται σε ξεχωριστό χώρο που να κλειδώνει με ασφάλεια ή
σε ειδικά διαμορφωμένους κλωβούς, ειδικά διαμορφωμένους για τις ανάγκες
της Υ.Β.Ε. Εκτιμάται ότι πέντε τέτοιοι κλωβοί είναι αρκετοί για το μέγεθος
και τις ανάγκες της Υ.Β.Ε.

Το κόστος τους ανέρχεται σε περίπου 1.500

Ευρώ ο ένας, δηλαδή 7.500 Ευρώ για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της
επιχείρησης. Για τα γραφεία δεν θεωρούμαι ότι απατείται η λήψη ιδιαίτερων
μέτρων προστασίας, λόγω της πολύ χαμηλής επικινδυνότητας τους για
κλοπή. Στο κτίριο της διοίκησης το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι 150.000
Ευρώ και ο συντελεστής ασφαλίστρου 14,32%0 Αρα τα ασφάλιστρα για
αυτή την κάλυψη θα είναι 2.148 Ευρώ ανά έτος. Ας δούμε τώρα τι γίνεται
και με την ασφαλιστική κάλυψη των τμημάτων της παραγωγής.
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4. Χρηματοδότηση του κινδύνου
Θα εξετάσουμε τώρα το θέμα της χρηματοδότησης των κινδύνων κλοπής και
ληστείας, όπως τους αναγνωρίσαμε παραπάνω.

Θα μελετήσουμε την

περίπτωση της μεταφοράς του κινδύνου, ολόκληρου ή μέρους αυτού, σε
ασφαλιστική εταιρία.
Θεωρούμε ότι για να μπορέσει να βρεθεί ασφαλιστική κάλυψη για όλους
τους κινδύνους που αναγνωρίσαμε και ιδιαίτερα για αυτούς με μεγάλα
μεγέθη και υψηλές συχνότητες θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα
μέτρα προστασίας.
Όσον αφορά το ταμείο, το κεφάλαιο που πρέπει να ασφαλιστεί είναι 400.000
Ευρώ.
ληστεία.

Θα πρέπει να ασφαλιστεί και για κλοπή, αλλά και για ένοπλη
Ο συντελεστής ασφαλίστρου για τον κίνδυνο της κλοπής είναι

11,6%0 και για τον κίνδυνο της ληστείας 4,0%0 Έτσι η Υ.Β.Ε. θα πρέπει να
πληρώσει 4.640 και 1.600 Ευρώ αντίστοιχα προκειμένου να «μεταφέρει» τον
κίνδυνο του ταμείου σε ασφαλιστική εταιρία. Για το κτίριο με το βοηθητικό
εξοπλισμό η εγκατάσταση του συναγερμού (αξίας περίπου 20.000 Ευρώ) δεν
θεωρείται απαραίτητη για την κάλυψη του. Όμως θα υπάρξει διαφορετική
τιμολόγηση από πλευράς της ασφαλιστικής εταιρίας για κάθε περίπτωση.
Έτσι ο

συντελεστής ασφαλίστρου

συναγερμού θα είναι 13,13%0

με την ύπαρξη

του συστήματος

ενώ χωρίς το συναγερμό θα είναι 16,41%0

Δηλαδή στην πρώτη περίπτωση τα ετήσια ασφάλιστρα θα είναι 2.626 και
στη δεύτερη 3.282 Ευρώ.

Στο κτίριο της διοίκησης τα υπό ασφάλιση

κεφάλαια είναι 150.000 Ευρώ. Το ασφάλιστρο εδώ είναι 14,32%0 και τα
ετήσια ασφάλιστρα 2.148 Ευρώ.

Ας δούμε όμως τι συμβαίνει και στην

παραγωγή, όπου τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα.

Τα αποθέματα

αξίας 7.955.000 Ευρώ μπορούν να ασφαλιστούν με 1,17%0 δηλαδή με 9.308
ετήσια ασφάλιστρα.

Υπάρχει βέβαια και η εναλλακτική λύση να

ασφαλιστούν μερικώς μέχρι το 20% της αξίας, δηλαδή μέχρι 1.591.000
Ευρώ. Το ασφάλιστρο σε αυτή την περίπτωση θα διαμορφωθεί σε 1,17%0 x
0,88 = 1,03%0

και τα ετήσια ολικά ασφάλιστρα σε 8.194 Ευρώ.

Τα

μηχανήματα έχουν αξία 250.000 Ευρώ. Το ασφάλιστρο για τη φύση αυτή
του κινδύνου είναι 5,57%0 και τα χρήματα που πρέπει να πληρώσει η Υ.Β.Ε.
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για την κάλυψή τους στην ασφαλιστική εταιρία είναι 1.393 Ευρώ. Η γραμμή
παραγωγής των χαρτοκιβωτίων με όλο τον εξοπλισμό της και τα
χαρτοκιβώτια κοστίζει 2.000.000. Αυτό είναι και το κεφάλαιο για το οποίο
θα πρέπει να ασφαλιστεί.

Αυτά βέβαια είναι ασφαλίσιμα μόνο εάν

βρίσκονται κλειδωμένα σε ξεχωριστό δωμάτιο. Το ασφάλιστρο κάτω από
αυτές τις συνθήκες είναι 3,32%0 το οποίο «μεταφράζεται» σε 6.640 Ευρώ.
Στην περίπτωση βέβαια που αγοραστούν και τοποθετηθούν ειδικοί κλωβοί,
τότε το ασφάλιστρο θα είναι χαμηλότερο. Το νέο μειωμένο ασφάλιστρο θα
είναι 2,65%0 δηλαδή η Υ.Β.Ε. θα πρέπει να πληρώνει 5.300 Ευρώ ανά έτος.
Τα γραφεία τέλος προτείνεται να ασφαλιστούν μέχρι το 5% της συνολικής
τους αξίας, δηλαδή μέχρι 1.000.000 Ευρώ αντί των 20.000.000, λόγω της
μικρής πιθανότητας ολικής τους απώλειας από κλοπή ή ληστεία. Έτσι το
ασφάλιστρο θα διαμορφωθεί σε 1,33%0 x 0,8 = 1,06%0 και τα ετήσια ολικά
ασφάλιστρα θα είναι 21.200 Ευρώ. Ας συνοψίσουμε όμως όλα τα παραπάνω
σε ένα πίνακα για να μπορούμε να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα της
χρηματοδότησης του κινδύνου.

ΑΣΦ/ΝΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΞΟΔΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

Ταμείο - Κλοπή

400.000

4.640

16.000

Ταμείο - Ληστεία

400.000

1.600

6.000

Βοηθητικός

200.000

2.626

20.000

3.282

-

εξοπλισμός
Διοίκηση

150.000

2.148

7.955.000

9.308

1.591.000

8.194

250.000

1.393

2.000.000

6.640

-

5.300

7.500

Παραγωγή
Αποθέματα

Μηχανήματα
Γραμμή- χαρτ/τια

Γ ραφεία

20.000.000

-

1.000.000

21.200
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Βέβαια εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν είναι υποχρεωτική η
μεταφορά του κινδύνου σε ασφαλιστική εταιρία. Η Υ.Β.Ε. μπορεί ακόμη να
ασφαλίσει μόνο μέρος των παραπάνω. Έτσι για παράδειγμα θα μπορούσε να
ασφαλίσει μόνο τα μετρητά χρήματα του ταμείου πληρώνοντας 6.240 Ευρώ
το χρόνο, έχοντας βέβαια δαπανήσει 22.000 Ευρώ για την τοποθέτηση των
συστημάτων ασφαλείας.

Εναλλακτικά μπορεί να ασφαλίσει μόνο τον

εξοπλισμό πληρώνοντας 34.663

Ευρώ το χρόνο ή

32.667,

έχοντας

τοποθετήσει τα απαραίτητα προστατευτικά αξίας 27.500 Ευρώ. Σαν τρίτη
εναλλακτική μπορεί να καλύψει μόνο τα εμπορεύματα της με ένα ετήσιο
κόστος 9.308 Ευρώ καλύπτοντας όλη την αξία ή με 8.194 Ευρώ θέτοντας
σαν ανώτατο όριο κάλυψης το 20% της αξίας.
Μπορούμε βέβαια και πάλι όλα τα παραπάνω να τα αποτυπώσουμε στον
πίνακα που ακολουθεί:
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Τελειώνοντας θα θέλαμε να πούμε πως οι κίνδυνοι που αναγνωρίσαμε και
ασχοληθήκαμε σαφώς και δεν είναι όλοι οι κίνδυνοι από τους οποίους
κινδυνεύει

μια

βιομηχανική

μονάδα.

Ενδεικτικά

αναφέραμε

και

παρουσιάσαμε τους κυριότερους από αυτούς. Οι φυσικές καταστροφές, οι
κίνδυνοι πυρός και η κλοπή αποτελούν και στατιστικά το μεγαλύτερο
κομμάτι της πίττας των ζημιών των βιομηχανικών κινδύνων. Μερικοί από
τους κινδύνους που εύκολα μπορεί να αναγνωρίσει κάποιος, που η
περαιτέρω

επεξεργασία

διπλωματικής

αυτής

τους

εργασίας,

εξοπλισμού μιας επιχείρησης.

όμως
είναι

ξεφεύγει
οι

από

κίνδυνοι

τα
του

πλαίσια

της

ηλεκτρονικού

Ολοένα και μεγαλύτερα τμήματα της

παραγωγής και της διοίκησης έχουν περάσει στον έλεγχο των ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Είναι προφανές λοιπόν ότι σε μικρό χρονικό διάστημα βλάβες
σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές μπορεί να οδηγήσουν μια επιχείρηση ακόμη
και σε οικονομική καταστροφή.

Οι μηχανικές βλάβες θα λέγαμε ότι

αποτελούν ένα ακόμη κεφάλαιο κινδύνων για μια βιομηχανική μονάδα.
Στον

μηχανολογικό

διαδικασίας.

εξοπλισμό

χτυπάει

η

καρδιά

της

παραγωγικής

Οι βιομηχανίες στηρίζονται οικονομικά στα προϊόντα που

παράγουν. Βλάβες που καθυστερούν ή σταματούν τη ροή της παραγωγής,
προφανώς πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να αντιμετωπιστούν
έγκαιρα. Γενικότερα οτιδήποτε μπορεί να έχει ως επακόλουθο τη διακοπή
των εργασιών της μονάδας θα πρέπει να εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή.
Ακόμη, όπως αναφέραμε και στην αρχή της εργασίας, υπάρχουν κίνδυνοι με
κατεύθυνση από την επιχείρηση προς το εξωτερικό περιβάλλον.

Τέτοιοι

κίνδυνοι είναι η ευθύνη της εταιρίας για τα προϊόντα που κατασκευάζει και η
αστική ευθύνη της επιχείρησης έναντι τρίτων.

Απαιτήσεις σε βάρος των

επιχειρήσεων εξαιτίας των παραπάνω έχουν αρχίσει δειλά δειλά να
εγείρονται τα τελευταία χρόνια.

Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν

πρέπει να καθησυχάζει τους επιχειρηματίες. Είναι κίνδυνοι που μπορεί να
οδηγήσουν σε μεγάλες αποζημιώσεις και πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Η

απιστία των υπαλλήλων μιας επιχείρησης και ιδιαίτερα των στελεχών και
των προσώπων που κατέχουν θέσεις κλειδιά μιας επιχείρησης
άνθρωποι που γνωρίζουν το know how και άλλα «μυστικά»- αποτελεί έναν
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ακόμα κίνδυνο που θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά από τον Risk Manager.
Κινδύνους εγκυμονούν ακόμη και οι συναλλαγές με τις τράπεζες και τους
πελάτες της επιχείρησης. Πελάτες που δεν είναι φερέγγυοι μπορεί να θέσουν
σε κίνδυνο ολόκληρη τη βιομηχανία, συμφωνίες με τράπεζες ή άλλα
πιστωτικά ιδρύματα μπορεί να αποβούν μοιραίες για την οικονομική
κατάσταση και την ευρωστία της επιχείρησης.

Γενικότερα θα λέγαμε ότι

κίνδυνοι υπάρχουν σε όλες τις συναλλαγές και σε όλες τις κινήσεις που
γίνονται.

Φυσικά είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούμε ποτέ να τους

αναγνωρίσουμε, να τους εκτιμήσουμε και να τους αντιμετωπίσουμε όλους.
Μάλιστα όσο πιο λεπτομερής είναι η προσπάθεια αναγνώρισης των
κινδύνων, τόσο μεγαλύτερα κεφάλαια απαιτούνται για να χρηματοδοτηθεί η
έρευνα. Θα λέγαμε ότι η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να βρει τη χρυσή τομή
για το μέγεθος και τις δυνατότητές της και με ένα σωστό risk management
να αναγνωρίσει, να εκτιμήσει, να ελέγξει και να χρηματοδοτήσει τους
κυριότερους κινδύνους που την απειλούν, έχοντας πάντα κατά νου ότι το
κόστος του risk management είναι πολύ λιγότερο σε σχέση με τα κόστη που
μπορεί να προκύψουν από την έλευση ενός κινδύνου.
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