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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ είλαη έλαο ηνκέαο πνπ παξνπζηάδεη 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο ηα δηάθνξα απξφνπηα ζηε δηεθπεξαίσζε είλαη ζπλερψο παξφληα. 

Ζ πηπρηαθή κνπ εξγαζία ινηπφλ απνηέιεζε κηα επθαηξία ψζηε λα εκβαζχλσ ζε απηφλ ηνλ 

ηνκέα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη λα κειεηήζσ αλαιπηηθφηεξα ην ζέκα, αλαθαιχπηνληαο έηζη 

δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ. Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ κάιηζηα ηα ηειεπηαία ρξφληα απνηειεί έλαλ 

αλαπηπζζφκελν ηνκέα πνπ πεξηιακβάλεη κηα πινχζηα βηβιηνγξαθία. Ζ βηβιηνγξαθία απηή 

πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο απφςεηο, πξνβιεκαηηζκνχο θαη πεξηγξαθέο. Έηζη ε πηπρηαθή 

εξγαζία κνπ ζηεξίδεηαη ζε νξηζκνχο δηεζλψλ ηλζηηηνχησλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ζηαηηζηηθέο 

κειέηεο θαη έξεπλεο. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή κνπ Μαξίλν Ρνχζζηα γηα ηελ θαζνδήγεζή ηνπ 

πάλσ ζην αληηθείκελν απηφ, ηελ ππνζηήξημή ηνπ θαη ηελ ππνκνλή ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

κειέηεο ζηελ εξγαζία απηή. 

Σέινο ζα ήζεια λα αθηεξψζσ ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία ζηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ 

νπζηαζηηθή ηνπο βνήζεηα ζηελ πξνζπάζεηά κνπ απηή. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

 θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ζαλ 

έλλνηαο, ην πψο απηή εθαξκφδεηαη ζε κία επηρείξεζε (εηαηξεία) θαη ηέινο ε αλάιπζε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ παξακέηξσλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα. 

 Σν πξψην θεθάιαην δηαπξαγκαηεχεηαη ην ηη είλαη θίλδπλνο δίλνληαο ηνπο νξηζκνχο ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ αιιά θαη ηηο δηεξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε. 

 ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνπκε ηελ αλάιπζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ελλνηψλ θαη 

παξακέηξσλ, πνπ επεξεάδνπλ έλαλ νξγαληζκφ, ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 

 ην ηξίην θεθάιαην αλαιχνπκε φιεο ηηο εμσηεξηθέο παξακέηξνπο πνπ πξνθχπηνπλ ζε κία 

εξγαζία, ψζηε ε εθαξκνγή δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζηελ επηρείξεζε λα ηελ νδεγήζεη ζε ζεηηθά 

απνηειέζκαηα.  

ην ηέηαξην θεθάιαην ζα δνχκε πψο κπνξεί ν ηνκέαο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ λα 

εθαξκνζηεί ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη κάιηζηα ζε απηή ηε δχζθνιε πεξίνδν πνπ 

δηαλχεη ε ρψξα καο. Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο βξίζθεηαη ζε χθεζε θαη πξέπεη λα αλαθάκςεη ην 

γξεγνξφηεξν δπλαηφλ.  
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ΜΔΘΟΓΟ  ΔΡΔΤΝΑ 

 

ηφρνο φπσο εηπψζεθε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη πξψηα ε θαηαγξαθή ησλ φξσλ πνπ 

έρνπλ αλαθεξζεί ήδε πην πάλσ. Δηζη απφ δηεζλή πξφηππα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε 

θηλδχλνπ φπσο γηα παξάδεηγκα ην iso2009 επηιέρηεθαλ νη φξνη. Έπεηηα ζπγθέληξσζα βηβιία πνπ 

έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ηα νπνία πεξηέρνπλ ζρεηηθέο εξκελείεο. Έηζη 

έγηλε ε έξεπλα πάλσ ζε φιε ηελ χιε πνπ αλήθεη ζην πεδίν ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. Μεηά έγηλε 

ζχγθξηζε ησλ νξνινγηψλ θαη ησλ κεηαθξάζεσλ πνπ ήηαλ ζηα πξνηεηλφκελα βηβιία γηα ηελ 

απνθπγή  παξεξκελείαο ησλ αγγιηθψλ ζηνηρείσλ. Σέινο επηιέρηεθε ν νξζφηεξνο φξνο. 
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1.    Η  ΓΙΔΡΓΑΙΑ  ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ  ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

 

Ση είλαη θίλδπλνο; 

 

1.1. Οπιζμόρ κινδύνος  

 

ε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ππάξρνπλ γεγνλφηα πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ 

ζεηηθά θαη πξνο φθεινο, αιιά θαη αξλεηηθά πνπ επεξεάδνπλ σο απεηιέο απνηπρίαο. Ζ 

δηαρείξηζε θηλδχλνπ εμεηάδεη θαη ηηο δχν απηέο πηπρέο, ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο. 

Κάπνηεο απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ εκπεξηέρνπλ ηελ έλλνηα ηνπ θίλδπλν ελδέρεηαη 

λα νθείινληαη ζε θαθέο πξαθηηθέο ησλ εξγαζηψλ, ζε έιιεηςε νξγάλσζεο, ζε 

αδπλακία ηεο δηνίθεζεο λα ρεηξηζηεί ην κεγάιν θφξην εξγαζηψλ θαη ηέινο ζε 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ δελ κπνξνχλ λα νξηζηνχλ θαη λα αλαγλσξηζηνχλ 

επαθξηβψο. Οη θίλδπλνη επίζεο κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ιφγν πεξηνξηζκέλσλ 

γλψζεσλ, εκπεηξηψλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηηο κειινληηθέο αιιαγέο ζην ρψξν πνπ 

γίλεηαη ε θάζε εξγαζία. Σέινο νη θίλδπλνη κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ κεηά ην πέξαο ή 

θαηά ηελ δηάξθεηα εξγαζηψλ .    

(ISO Guide 73 Risk management Vocabulary 2009 ) 

 

1.2.   Γιασείπιζη Κινδύνος  

 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ είλαη ν θεληξηθφο ππξήλαο ηεο δηαρείξηζεο θάζε 

γεγνλφηνο ζε έλα νξγαληζκφ. Αλαγλσξίδεη θάζε θίλδπλν θαη ζθνπφ έρεη ζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηα ελφο νξγαληζκνχ λα ππάξρεη ην κεγαιχηεξν δπλαηφ φθεινο πξνο φιν 

ην κέγεζνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπιέθνληαη. ηφρνο ηεο είλαη λα πεηχρεη ηελ 

κεγαιχηεξε ζεηηθή αμία ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ κε ηνλ θαηάιιειν 

ρεηξηζκφ θαη θπζηθά ηε δηαρείξηζε απηψλ.  

Σαμηλνκεί ινηπφλ φια ηα πηζαλά νθέιε θαη ηηο απεηιέο πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ θαη φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ έλαλ νξγαληζκφ. 

ην επίθεληξν κηαο ζσζηήο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ είλαη λα απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα 

επηηπρίαο θαη λα κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα απνηπρίαο δηαζθαιίδνληαο ηελ βεβαηφηεηα 

επίηεπμεο ησλ ζπλνιηθψλ ζηφρσλ ζηνλ νξγαληζκφ. Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζα πξέπεη 

λα είλαη κηα ζπλερήο θαη αλαπηπζζφκελε ιεηηνπξγία πνπ ζα πξέπεη λα 
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ελζσκαηψλεηαη κε ηε ζηξαηεγηθή θαη λα πεξηθιείεη θαη ηηο παιαηφηεξεο αιιά θαη ηηο 

λεφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ απνθεχγνληαο ηνπο θηλδχλνπο. Δηζη, πξέπεη 

λα είλαη φκνηα κε ηελ πνιηηηθή ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα εκπεξηέρεη βαζηθά ζεκεία 

ηαχηηζεο κε απηήλ. Σν εληαίν πξφγξακκα ζηξαηεγηθήο θαη πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα 

κεηαθξάδεηαη ζε ζηφρνπο θαη θαηαθηήζεηο. Απηφ ην πξφγξακκα θαζνξίδεη 

ππεπζπλφηεηεο ζε θάζε επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ. Καζνξίδεη ηελ ζηαζεξή 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα γηα ηελ επίηεπμε ηεο κέηξεζεο αμηνιφγεζεο 

επίδνζεο θαη αληακνηβήο, ψζηε λα ππάξρεη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ.  

(Institute of Risk Management (IRM) ΗΟΤΝΗΟ 22,2007) 

 

 

1.3.   Ανάλςζη Κινδύνος 

 

ρεδφλ θαλέλα έξγν δελ αλαπηχζζεηαη ζε ηδαληθφ πεξηβάιινλ. Ζ δηαρείξηζε 

θηλδχλνπ πξέπεη λα ελζσκαηψλεη κέζα, ηα νπνία φρη κφλν ζα εληνπίδνπλ ηνπο 

πηζαλνχο θηλδχλνπο, αιιά θαη ζα αλαιχνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θαζελφο, ψζηε λα 

είλαη δπλαηή ε δηαρείξηζε ησλ πην ζεκαληηθψλ ζε ζπλερή βεβαίσο βάζε. Ζ δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ ρσξίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθνχο ηνκείο: ηελ αλαγλψξηζε θηλδχλσλ, ηνλ 

πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπο θαη ηνλ έιεγρν ή κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεψλ ηνπο. Ζ 

αλάιπζε ξίζθνπ πξέπεη απνδίδεη ζαλ έλα κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ 

ζε θάζε εξγαζία. Σν πιηθφ ζην νπνίν πξέπεη λα βαζίδεηαη ε ζπδήηεζε γηα ηελ 

δηαρείξηζε ησλ εθάζηνηε θηλδχλσλ πξέπεη λα ιάβεη ππφςηλ ηα πηζαλά πξνβιήκαηα 

αιιά θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξνχλ επέιζνπλ ζην κέιινλ θαη θπζηθά ην θφζηνο.   

(ISO Guide 73 Risk management Vocabulary 2009 ) 

 

 

1.3α.  Αναγνώπιζη Κινδύνος  

 

Ζ αλαγλψξηζε θηλδχλνπ έρεη σο πξψην κειεκά ηεο ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ 

θηλδχλνπ θαη ηελ απνηξνπή ηνπ νξγαληζκνχ απφ κηα θαηάζηαζε αβεβαηφηεηαο. Απηφ 

ρξεηάδεηαη εκπεηξία θαη βαζεηά γλψζε ηεο αγνξάο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, ηνπ 

λνκηθνχ πιαηζίνπ, ηνπ πνιηηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Δπίζεο ρξεηάδεηαη 

βαζηά γλψζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζσζηή θαηαλφεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη 
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ιεηηνπξγηθψλ ζηφρσλ αιιά θαη ησλ επθαηξίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ. Ζ αλαγλψξηζε θηλδχλνπ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη εηζη, ψζηε λα 

δηαζθαιίζεη φιεο ηηο ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ . 

Οη θίλδπλνη πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο πξέπεη λα 

αλαγλσξηζζνχλ θαη λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ, έηζη ψζηε ε δηαρείξηζε ηνπο λα είλαη πνιχ 

πην εχθνιε. Οη απνθάζεηο πνπ ζα παξζνχλ γηα απηέο ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε: 

 

 

ηπαηηγικέρ 

 

Αθνξνχλ ηνπο καθξνρξφληνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ θαη κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ δεηήκαηα φπσο ε δηαζεζηκφηεηα θεθαιαίσλ, λνκηθά ζέκαηα θαη αιιαγέο 

ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

 

Λειηοςπγικέρ 

 

Αθνξνχλ ηα θαζεκεξηλά δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ έλαλ νξγαληζκφ ζηελ 

πξνζπάζεηα πνπ θάλεη γηα λα εθπιεξψζεη θάπνηνπο απφ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο 

ηνπ. 

 

Υπημαηοοικονομικέρ 

 

Αθνξνχλ ηελ δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ κηαο επηρείξεζεο θαη 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο νη ηηκέο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο θαη άιιεο εθζέζεηο ζε 

θηλδχλνπο ηεο αγνξάο. 

 

Γιασείπιζη Γιανοηηικού κεθαλαίος 

 

Αθνξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη έξεπλα ησλ πφξσλ γλψζεο, παξαγσγήο, 

πξνζηαζίαο θαη επηθνηλσλίαο. Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη αξλεηηθά είλαη ε απψιεηα ζεκαληηθψλ ζηειερψλ. 
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Κανόνερ ςμμόπθυζηρ 

 

Αθνξνχλ ζέκαηα φπσο ε πγεία θαη ε αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηνπ θαηαλαισηή, άιια θαη ξπζκηζηηθά θαη δηνηθεηηθά ζέκαηα. Ζ 

αλαγλψξηζε θηλδχλνπ κπνξεί λα γίλεη απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, φκσο κηα πην 

νπζηαζηηθή επεμεξγαζία κπνξεί λα γίλεη κφλν απφ ηελ εζσηεξηθή δηαρείξηζε. 

 

1.3β.  Πεπιγπαθή κινδύνος 

 

Ο ζηφρνο ηεο πεξηγξαθήο ηνπ θηλδχλνπ είλαη ε απεηθφληζε ησλ θηλδχλσλ ζε κηα πην 

δνκεκέλε κνξθή γηα παξάδεηγκα κε ηελ ρξήζε ελφο πίλαθα. Ο πίλαθαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δηεπθνιχλεη ζηελ πεξηγξαθή θαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ. 

Όζν πην ζσζηά δνκεζεί ν πίλαθαο θαη φζν πεξηζζφηεξεο παξακέηξνπο ιάβεη ππφςηλ, 

ηφζν πην εχθνια κπνξεί λα πεξηγξαθεί ν θίλδπλνο.  

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ είλαη ζεκαληηθφ λα ελζσκαηψλεηαη ζηελ αξρηθή ζρεδηαζηηθή 

θάζε.  

 

  (Institute of Risk Management (IRM) 22,2007) 
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1.3γ.  Δκηίμηζη κινδύνος 

 

Ζ εθηίκεζε θηλδχλνπ κπνξεί λα είλαη πνζνηηθή ή πνηνηηθή φζνλ αθνξά ηελ 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο θαη ζπλέπεηαο ηνπ θηλδχλνπ. Γηα παξάδεηγκα πνιινί 

νξγαληζκνί ραξαθηεξίδνπλ ηελ ζπλέπεηα ηεο πηζαλφηεηαο σο πςειή – κεζαία – 

ρακειή. Απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ θηλδχλνπ ζηνλ νξγαληζκφ σο απεηιή ή επθαηξία.  

(Institute of Risk Management (IRM) 22, 2007) 

 

 

 

 

 

Πίνακαρ Πιθανόηηηα Δμθάνιζηρ - 

Απειλέρ Δθηίκεζε  

Πεξηγξαθή  Γείθηεο  

Τςειή 

(Πηζαλή) 

Πηζαλφλ λα ζπκβεί θάζε ρξφλν ή 

πεξηζζφηεξν απφ 25% 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο  

Δίλαη δπλαηφ λα ζπκβεί 

πνιιέο θνξέο κέζα ζε κία 

ρξνληθή πεξίνδν (π.ρ. δέθα 

ρξφληα).  

Έρεη ζπκβεί πξφζθαηα.  

Μεζαία  

(Γπλαηή)  

Πηζαλφλ λα ζπκβεί ζε κία 

πεξίνδν 10 εηψλ ή κηθξφηεξε απφ 

25% πηζαλφηεηα λα εκθαληζζεί.  

Θα κπνξνχζε λα ζπκβεί 

πεξηζζφηεξν απφ κία θνξά 

κέζα ζε κία ρξνληθή 

πεξίνδν (π.ρ. δέθα ρξφληα).  

Θα κπνξνχζε λα είλαη 

δχζθνιν λα ειεγρζεί ιφγσ 

θάπνησλ εμσηεξηθψλ 

επηξξνψλ.  

Τπάξρεη ηζηνξηθφ  

ζπκβάλησλ;  

Υακειή  

(Διάρηζηε)  

Όρη πηζαλφλ λα ζπκβεί ζε κία 

πεξίνδν 10 εηψλ ή κηθξφηεξε απφ 

2% πηζαλφηεηα λα εκθαληζζεί.  

Γελ έρεη ζπκβεί.  

Απίζαλν λα ζπκβεί.  
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Πίνακαρ Πιθανόηηηα Δμθάνιζηρ - 

Δςκαιπίερ Δθηίκεζε  

Πεξηγξαθή  Γείθηεο  

Τςειή  

(Πηζαλή)  

Δπλντθφ απνηέιεζκα είλαη 

πηζαλφλ λα επηηεπρζεί ζε έλα 

ρξφλν ή κεγαιχηεξε απφ 75% 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο.  

αθήο επθαηξία, πνπ κπνξεί 

λα είλαη βάζηκε κε 

αηηηνινγεκέλε βεβαηφηεηα, 

θαη είλαη λα επηηεπρζεί 

βξαρππξφζεζκα κέζσ ησλ 

πθηζηακέλσλ δηαρεηξηζηηθψλ 

δηεξγαζηψλ  

Μεζαία  

(Γπλαηή)  

Λνγηθέο πξνζδνθίεο γηα 

επλντθά απνηειέζκαηα ζε έλα 

ρξφλν κε 25% έσο 75% 

πηζαλφηεηαο εκθάληζεο.  

Δπθαηξίεο πνπ κπνξεί λα 

είλαη επηηεχμηκεο αιιά πνπ 

απαηηνχλ πξνζεθηηθή 

δηαρείξηζε.  

Δπθαηξίεο πνπ κπνξεί λα 

αλαδεηρζνχλ πέξαλ ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ.  

Υακειή  

(Διάρηζηε)  

Μηθξή πηζαλφηεηα επλντθνχ 

απνηειέζκαηνο κεζνπξφζεζκα 

ή ιηγφηεξν απφ 25% 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο.  

Πηζαλή επθαηξία ε νπνία δελ 

έρεη αθφκε εμεηαζζεί 

πιήξσο απφ ηελ δηνίθεζε.  

Δπθαηξία ε νπνία έρεη 

ρακειή πηζαλφηεηα επηηπρίαο 

ζηε βάζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

επί ηνπ παξφληνο.  
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Πεγή.  A risk management standard 2002(IRM, AIRMIC, ALARM) 

 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ πξνζηαηεχεη θαη πξνζζέηεη αμία ζηνλ νξγαληζκφ θαη ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο (stakeholders) ππνζηεξίδνληαο ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Βνεζά ζηελ βειηίσζε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπ 

θαζνξηζκνχ πξνηεξαηφηεηαο κέζσ ηεο επξείαο θαη δνκεκέλεο θαηαλφεζεο ηεο 

επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ επθαηξηψλ ή απεηιψλ, ελψ ζπκβάιεη ζε κία 

πην απνδνηηθή ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ πφξσλ εληφο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Δπίζεο, βνεζά ζηε βειηίσζε ησλ παγίσλ θαη ηεο εηθφλαο ηεο εηαηξείαο, 

ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ αλζξψπσλ ηεο, ζηε δεκηνπξγία καο βάζεο 

γλψζεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο απνδνηηθφηεηαο. 

(Wideman PMI, 1992.) 
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1.4  Αποηίμηζη Κινδύνος  

 

Αθνχ νινθιεξσζεί ε αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ θαη βξεζεί ην κέγεζνο ηνπ αιιά 

θαη ην θαηά πφζν κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ νξγαληζκφ, επέξρεηαη 

ε απνηίκεζε ηνπ. Όιεο νη δηαζέζηκεο πεγέο δεδνκέλσλ νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηνί νη θίλδπλνη πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζην πξνεγνχκελν ζηάδην. 

Απηέο νη πεγέο πεξηιακβάλνπλ ηζηνξηθά ζηνηρεία, ζρεηηθή κε ην ζέκα βηβιηνγξαθία, 

δηάθνξεο πξαθηηθέο κάξθεηηλγθ, έξεπλα αγνξάο θαη αλεμάξηεηεο αμηνινγήζεηο. Ζ 

εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο θάζε θηλδχλνπ πνπ πξνθχπηεη κπνξεί λα γίλεη κε 

πνηνηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο θαη λα  θπκαίλεηαη απφ ην «εμαηξεηηθά απίζαλν» κέρξη ην 

«ζρεδφλ βέβαην» ή κπνξεί λα δηεξεπλεζεί κε ηελ ρξήζε αξηζκεηηθψλ εθηηκήζεσλ ησλ 

πηζαλνηήησλ, ρξεζηκνπνηψληαο πνζνηηθέο κεηξήζεηο ησλ επηπηψζεσλ. Δπνκέλσο ε 

απνηίκεζε θηλδχλνπ κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ζπλνιηθή δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο 

θηλδχλνπ θαη ηεο αμηνιφγεζήο ηνπ.  (Wideman PMI, 1992.) 
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Α. Γείρλεη κε αλεθηφ θίλδπλν πνπ πξέπεη λα κεησζεί θαη λα παξαθακθζεί άκεζα. 

Β. Μαο δείρλεη ηνλ θίλδπλν πνπ δελ είλαη εληειψο «αλππφθνξνο», αιιά ζα πξέπεη λα 

κεησζεί κε ηελ πξψηε επθαηξία. Καλνληθά πξέπεη λα νξηζηνχλ θαηαιεθηηθέο 

εκεξνκελίεο γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ θαηαπνιέκεζεο. νπφηε λα κελ ππάξρνπλ κε 

απνδεθηέο θαζπζηεξήζεηο. 

Γ. Γειψλεη φηη ν θίλδπλνο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί φηαλ ν θαηξφο είλαη 

θαηάιιεινο.  

Γ. Γειψλεη φηη ν θίλδπλνο είλαη απνδεθηφο έηζη φπσο είλαη. 

 

 Πηζαλφηεηα λα ζπκβνχλ νη δηάθνξνη θίλδπλνη φπσο καο δίλνληαη  

κεγάια ρξεκαηννηθνλνκηθά Ηδξχκαηα βιέπνπκε ηελ δηαβάζκηζε ηνπο 

αλάινγα κε ηελ πεξηγξαθή.  

 

Κίνδςνορ Δξαιπεηικά 

πιθανό 

Πολύ 

πιθανό 

Κάπυρ 

πιθανό  

Όσι πολύ 

πιθανό  

Απίθανο 

Πηζησηηθφο 12% 27% 41% 17% 3% 

Αγνξάο 10% 21% 34% 30% 6% 

Λεηηνπξγηθφο 9% 19% 43% 28% 1% 

Ρεπζηφηεηαο 3% 11% 26% 50% 10% 

Φήκεο 2% 15% 43% 38% 2% 

Δπηρεηξεκαηηθφο 

ζπλέρεηαο ΣΠ/ΗΣ 

2% 24% 52% 20%  

Γεσπνιηηηθφο 2% 10% 35% 49% 4% 

ηξαηεγηθφο 2% 15% 32% 46% 6% 

Δπνπηηθέο 

αξρέο/πκκνξθ. 

1% 8% 32% 51% 7% 

Γηθαζηηθφο 1% 6% 28% 51% 15% 

Ηδησηηθή Εσή 6% 25% 55% 15%  

Πξνκεζεπηψλ 5% 34% 48% 13%  

Αηπρήκαηνο ή 

αζθαιηδφκελνο 

5% 19% 65% 11%  

Πξνυπνινγηζκνχ/ 

Υξεκαηνδφηεζεο 

2% 14% 26% 55% 10% 
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Παξαθάησ ζα δνχκε ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ φπσο καο έρεη δσζεί απφ ηα 

κεγαιχηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα . ηνλ Πίλαθα δίλνληαη ηα επξήκαηα 

έξεπλαο ηεο Price Waterhouse Cooppers 54 θαη ηεο Economic Intelligence Unit 

(Ηνχληνο-Ηνχιηνο 2004) ζηελ νπνία εγεηηθά ζηειέρε παγθφζκησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ αμηνιφγεζαλ ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο θηλδχλνπ. Ζ 

εξψηεζε ήηαλ «Πνηνο απφ ηνπο παξαθάησ ηχπνπο θηλδχλνπ αληηπξνζσπεχεη ηε 

κεγαιχηεξε δπλεηηθή απεηιή γηα ηε ζπλνιηθή αμία ηνπ νξγαληζκνχ ζαο;» (1 = 

Μέγηζηνο θίλδπλνο, 2 = Κχξηνο θίλδπλνο, 3 = Μηθξφο θίλδπλνο, 4 = Γελ είλαη απεηιή 

θαη 5 = Γελ απάληεζε).  Price Waterhouse Coopers, Έξεπλα Μνλάδαο Οηθνλνκηθψλ 

Πιεξνθνξηψλ  

(Economic Intelligence Unit Survey), 2004 

 

 

 

 

Σύπορ κινδύνος 1 2 3 4 5 

Κίλδπλνο θήκεο 34% 41% 20% 2% 3% 

Κίλδπλνο Αγνξάο 25% 51% 19% 2% 3% 

Πηζησηηθφο θίλδπλνο 25% 31% 37% 5% 2% 

Δπνπηηθφο θίλδπλνο 18% 40% 33% 7% 2% 

Δπηρεηξεκαηηθφο ζηξαηεγηθφο  

θίλδπλνο 

16% 54% 25% 1% 4% 

Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο 14% 57% 24% 2% 3% 

Κίλδπλνο Σερλνινγίαο 13% 40% 37% 7% 3% 

Κίλδπλνο Δπηρεηξεκαηηθήο 

πλέρεηαο 

13% 37% 43% 4% 3% 

Γηαρείξηζε Γηαζεζίκσλ 

Πξνγξακκαηηζκφο ξεπζηφηεηαο 

10% 40% 43% 5% 2% 

Κίλδπλνο Γηαθπβέξλεζεο 7% 40% 48% 4% 3% 

Πνιηηηθφο Κίλδπλνο 7% 23% 51% 16% 3% 
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ηνλ Πίλαθα θαίλεηαη φηη ε θαηάηαμε ήηαλ θαηά ζεηξά ζνβαξφηεηαο (άζξνηζκα 

πνζνζηψλ απηψλ πνπ απάληεζαλ Μέγηζηνο θίλδπλνο θαη Κχξηνο θίλδπλνο): 

1. Κίλδπλνο Αγνξάο 76% 

2. Κίλδπλνο Φήκεο 75% 

3. Λεηηνπξγηθφο Κίλδπλνο 71% 

4. Δπηρεηξεκαηηθφο/ηξαηεγηθφο Κίλδπλνο 70% 

 

(Price Waterhouse Coopers, Έξεπλα Μνλάδαο Οηθνλνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ 

(Economic Intelligence Unit Survey), 2004) 

 

 

 

 

1.5.  Ανηαπόκπιζη κινδύνος (Risk Response) 

 

Όηαλ νη θίλδπλνη αλαγλσξηζηνχλ θαη αλαιπζνχλ ζα πξέπεη λα ππάξμεη κηα 

αλάινγε αληίδξαζε απφ πιεπξάο νξγαληζκνχ. Κνηλά απνδεθηφ ζηελ δηαρείξηζε 

θηλδχλνπ είλαη φηη ηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο κπνξνχλ λα ππνθηλήζνπλ 

δηάθνξεο απνθάζεηο. Έλα παξάδεηγκα είλαη ε αζθάιηζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

θηλδχλσλ φπσο θσηηά, ηα αηπρήκαηα θαη ε θινπή.  

Γηα ηνλ θαηακεξηζκφ θηλδχλνπ (Risk Sharing) ζε κηα κεγάιε, πνιχπινθε ή 

θαηλνηφκα εξγαζία, κεξηθέο θνξέο είλαη απαξαίηεην λα εηζάγεηο θνηλνπξαμίεο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαλέκεηο ηνπο θηλδχλνπο ζε δηαρεηξίζηκα παθέηα. Έλα παξάδεηγκα 

απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ζήξαγγα ηεο Μάγρεο. 

Ζ κείσζε θηλδχλνπ κπνξεί λα γίλεη εθηθηή κφλν αλ απνθηεζεί ε απαξαίηεηε 

γλψζε επάλσ ζην αληηθείκελν θαζψο έηζη κπνξείο λα ειαρηζηνπνηήζεηο ηηο 

πηζαλφηεηεο ηα πξάγκαηα λα πάλε πξνο ηελ ιάζνο θαηεχζπλζε, ιφγσ άγλνηαο 

θάπνησλ παξακέηξσλ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί, εηζάγνληαο πιεξνθνξίεο θαη κε 

νξζή δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ.  

(Wideman PMI, 1992.) 

 



 20 

 

 

1.6.  Δζυηεπικοί η Δξυηεπικοί παπάμεηποι  

 

Ο θάζε θίλδπλνο πνπ κπνξεί λα επέιζεη είλαη απνηέιεζκα θάπνησλ 

παξαγφλησλ. Απηνί νη παξάγνληεο κπνξεί λα αλήθνπλ ζην εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ. Οη παξάκεηξνη απηνί κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ νξγαληζκφ ζπλνιηθά 

αιιά θαη μερσξηζηά θάζε ιεηηνπξγία ηνπ. Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ πξνζηαηεχεη θαη 

ελδπλακψλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ δηαρεηξηδφκελε θαηάιιεια ηνλ θάζε 

θίλδπλν πνπ κπνξεί λα επέιζεη απφ ην πεξηβάιινλ. Σν παξαθάησ ζρεδηάγξακκα καο 

δείρλεη πσο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ νη θίλδπλνη. 

 

 (ISO Guide 73 Risk management Vocabulary 2009 ) 
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2.      ΔΧΣΔΡΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ 

 

2.1.  Ρεςζηόηηηα και σπημαηοποέρ. 

 

Ζ ξεπζηφηεηα κηαο επηρείξεζεο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα θαη νη ρξεκαηηθνί 

ηεο πφξνη είλαη κεξηθέο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο παξακέηξνπο πνπ πξέπεη λα 

πξνζερζνχλ ψζηε λα κελ επηθέξνπλ θίλδπλν. Πνιιέο επηρεηξήζεηο απνηπγράλνπλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο παξά ην γεγνλφο φηη θεξδνθνξνχλ. Ζ 

δηαρείξηζε ησλ κεηξεηψλ θαη ησλ ρξεκαηνξνψλ είλαη κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο 

πιεπξέο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ελφο 

νξγαληζκνχ. πρλά αθνχκε ηα ηειεπηαία ρξφληα φηη ιφγσ ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο πνπ βξίζθεηαη ε επξχηεξε πεξηνρή καο, θάπνηνο αδπλαηεί λα πιεξψζεη 

ηηο νθεηιέο ηνπ ιφγσ θαθήο δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο ηνπ. Δηζη κηα επηρείξεζε 

βξαρππξφζεζκα κπνξεί λα επηβηψζεη ρσξίο θέξδε, αιιά ρσξίο ζσζηή δηαρείξηζε ησλ 

ρξεκαηνξνψλ ηεο δελ κπνξεί. Υσξίο επαξθή ξεπζηφηεηα θαζεκεξηλά αθφκε θαη ε πην 

θεξδνθφξα θαη επηηπρεκέλε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα αληέμεη θαη ζα ρξενθνπήζεη. 

Ο θίλδπλνο ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο. Υξεηάδεηαη ινηπφλ 

νξηζκέλν θεθάιαην γηα λα  θαιπθζνχλ ηα ηξέρνληα έμνδα, δηφηη ε κε θαηαβνιή ησλ 

ηξερφλησλ ππνρξεψζεσλ ζα δπζαξεζηήζεη ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηελ επφκελε θνξά  

ζα  ππάξμεη δπζθνιία  ζηε  ζπλαιιαγή. Έηζη ζηγά ζηγά ην θιίκα ζηελ επηρείξεζε 

αιιάδεη, ε θαζπζηέξεζε ηεο κηζζνδνζίαο θέξλεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα θαη  

ππάξρνπλ ζνβαξά δεηήκαηα κε δαλεηζηέο θαη ηξάπεδεο. πρλά αθνχκε γηα ιεγκέλεο 

επηηαγέο επηρεηξήζεσλ, γηα θαηαζηάζεηο πηψρεπζεο αιιά θαη γηα ππαγσγή 

επηρεηξήζεσλ ζην άξζξν 99.    

Ζ κειέηε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ επεμεγεί ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ ζηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη ηηο απνδίδεη ζηηο 

ιεηηνπξγηθέο, ζηηο επελδπηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο. Οη ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηηο ηακεηαθέο ζπλέπεηεο 

νηθνλνκηθψλ – ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ, νη νπνίεο είλαη θαζνξηζηηθέο ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο: εηζπξάμεηο (εηζξνέο) θαη εθξνέο εμφδσλ.  

Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηε θχζε ησλ ρξεκαηνξξνψλ πξέπεη λα κειεηήζνπκε ηνπο 

ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ηεο επηρείξεζεο. Θα πξέπεη λα γίλεη δηαρσξηζκφο κεηαμχ 

ησλ θαζαξψλ ρξεκαηνξξνψλ θαη ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο. 
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ΚΑΘΑΡΔ ΥΡΖΜΑΣΟΡΡΟΔ = ΔΗΔΡΥΟΜΔΝΑ – ΔΞΔΡΥΟΜΔΝΑ ΜΔΣΡΖΣΑ 

 

ΚΑΘΑΡΟ ΚΔΡΓΟ   =   ΔΟΓΑ  -  ΔΞΟΓΑ 

(Υ. Γθίθα εθδφζεηο Γ.ΜΠΔΝΟΤ ΑΘΖΝΑ 2010) 

 

2.2.   Ππόζλητη Πποζυπικού   

Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ζε κία θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία 

γίλεηαη κέζσ νξγάλνπ ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ίδηαο επηρείξεζεο. Οη 

πξνδηαγξαθέο, ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ δηαθέξνπλ απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε 

θαη απηφ εμαξηάηαη απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο ηεο θάζε επηρείξεζεο. Ο 

πξνγξακκαηηζκφο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπλέληεπμεο ζα πξέπεη λα θέξεη ην 

θαιχηεξν απνηέιεζκα ζηελ εθάζηνηε θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία θαη ηελ άκεζε 

πξφνδφ ηεο, γηα απηφ πξέπεη λα γίλεηαη επάλσ ζε ζσζηή βάζε, ακεξφιεπηα, θαη ρσξίο 

πξνζσπηθέο επεκβάζεηο. 

Ζ δηαδηθαζία απηή, φζν θαη λα θαίλεηαη απιή, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

πνιπζχλζεηε θαη πεξηιακβάλεη έλαλ αξηζκφ βεκάησλ θαη απνθάζεσλ πνπ πξέπεη λα 

ιεθζνχλ έηζη ψζηε ε επηρείξεζε λα κπνξέζεη ζην ηέινο λα επηιέμεη ην πιένλ 

θαηάιιειν άηνκν, ην νπνίν ζα ζηειερψζεη κηα ζσζηά ζρεδηαζκέλε ζέζε. Δπηπιένλ ε 

πξνζέιθπζε ελφο εξγαδνκέλνπ κπνξεί λα είλαη πνιχ δαπαλεξή. ηα έμνδα 

πξνζέιθπζεο πεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα δηαθήκηζεο, νη ακνηβέο ησλ ζπκβνχισλ 

πξφζιεςεο (εθφζνλ ρξεζηκνπνηεζνχλ), νη κεηαθηλήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ 

ππνςεθίνπ, νη ακνηβέο ησλ ππεπζχλσλ πξφζιεςεο, ην θφζηνο εηζαγσγήο θαη ην 

θφζηνο ηεο ιάζνπο επηινγήο . 

Ζ δηαδηθαζία πξνζέιθπζεο είλαη θπζηθφ λα δηαθέξεη ζε κεγάιν βαζκφ αλά 

επηρείξεζε. Καζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην κέγεζνο ηεο θαζεκίαο, ηνλ θιάδν κέζα ζηνλ 

νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, ηελ αγνξά εξγαζίαο, ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, αθφκε 

θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αζθείηαη ε δηνίθεζε  Αλ ζέιακε λα δψζνπκε έλαλ νξηζκφ 

γηα ηελ πξνζέιθπζε εξγαδνκέλσλ ζα ιέγακε φηη: ε πξνζέιθπζε εξγαδνκέλσλ είλαη ε 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη νξγαληζκνί εληνπίδνπλ θαη πξνζειθχνπλ άηνκα γηα λα 
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θαιχςνπλ θελέο ζέζεηο εξγαζίαο. ηφρνο ηεο πξνζέιθπζεο είλαη λα εμαζθαιίζεη γηα 

θάζε θελή ζέζε πξνο πιήξσζε ην θαηάιιειν πνζνηηθά θαη πνηνηηθά αξηζκφ 

ππνςεθίσλ, ψζηε λα επηιεγεί ν θαηαιιειφηεξνο γηα ηελ θάιπςε ηεο θελήο ζέζεο . 

Σα πξψηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο πξνζέιθπζεο είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο 

ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ε αλάιπζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο. Οη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ην ζηάδην απηφ πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ελδερφκελεο αιιαγέο ζην λνκηθφ 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ζηηο θνηλσληθέο 

θαη δεκνγξαθηθέο ζπλζήθεο θαζψο επίζεο θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ αληαγσληζηψλ. 

Έρνληαο νινθιεξψζεη ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ θαη έρνληαο πξνζειθχζεη ηνπο 

δηάθνξνπο ππνςήθηνπο γηα ηηο ζέζεηο πνπ ζέιεη λα θαιχςεη, ε επηρείξεζε θαιείηαη λα 

επηιέμεη ηνπο πιένλ θαηάιιεινπο απφ πιεπξάο γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη αηνκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, νη νπνίνη ζέινπλ λα παξακείλνπλ θαη λα απνδψζνπλ ζηελ 

επηρείξεζε, παξέρνληάο ηνπο ακνηβέο πνπ θπκαίλνληαη ζηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ 

ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο γεληθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη 

πάξα πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ επηρείξεζε εμαηηίαο ησλ ζνβαξψλ ζπλεπεηψλ πνπ 

κπνξεί λα έρνπλ νη ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο πξνζιήςεσλ. Άξα βαζηθφο ζηφρνο ηεο 

δηαδηθαζίαο επηινγήο είλαη ε πξφζιεςε ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ππνςεθίνπ γηα ηελ 

θάζε δηαζέζηκε ζέζε θαη ηελ επηρείξεζε γεληθφηεξα, αιιά θαη ε παξακνλή ηνπ ζε 

απηή θαη ε απφδνζή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζέζεο, αιιά θαη κε φξνπο 

πνπ ζα ηθαλνπνηνχλ ηνλ ππνςήθην θαη ηελ επηρείξεζε. ηελ πεξίπησζε κηαο 

απνηπρεκέλεο πξφζιεςεο ην θφζηνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ δεδνκέλνπ φηη ε 

δηαπίζησζή ηεο γίλεηαη κεηά απφ έλα δηάζηεκα, ζπλήζσο κεηά απφ αξθεηνχο κήλεο. 

Σν θφζηνο εθηηκάηαη πεξίπνπ ζην δηπιάζην ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ θαηφρνπ ηεο 

ζέζεο, αθνχ εθηφο απφ ην θφζηνο πξνζέιθπζεο θαη επηινγήο, ζηνπο πξψηνπο κήλεο 

πξνζαξκνγήο ν εξγαδφκελνο φρη κφλν δελ απνδίδεη ζεκαληηθά, αιιά ηαπηφρξνλα ε 

επηρείξεζε δαπαλά ρξφλν θαη ρξήκα γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ, ηελ ελεκέξσζή ηνπ, ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπ θηι. Δθηφο βέβαηα απφ ην νηθνλνκηθφ θφζηνο, ζεκαληηθφ είλαη θαη ην 

ςπρνινγηθφ θφζηνο κηαο απνηπρεκέλεο πξφζιεςεο . 

Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρεκέλε επηινγή είλαη ε θαιή 

πξνεηνηκαζία ησλ ππεπζχλσλ πξφζιεςεο, νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη είηε ππεχζπλνη 

ηνπ ηκήκαηνο πξνζσπηθνχ, είηε ηα ζηειέρε ηεο γξακκήο, είηε θάπνηνο ζχκβνπινο 

επηρεηξήζεσλ. Φπζηθά κπνξεί αλ επηηεπρζεί θαη κε ζπλεξγαζία φισλ απηψλ καδί. 
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πγθεθξηκέλα νη πξνυπνζέζεηο κηαο απνηειεζκαηηθήο επηινγήο πεξηιακβάλνπλ : 

 

 Ύπαξμε κηαο ξεαιηζηηθήο πεξηγξαθήο ζέζεο εξγαζίαο 

 Γλψζε ηεο θχζεο ηεο θελήο ζέζεο εξγαζίαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηεο. 

 Καζνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ γηα ζσζηή απφδνζε ζηελ θάζε ζέζε. Δδψ 

βνεζνχλ εθηφο απφ ηελ πεξηγξαθή θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο ζέζεο θαη ε 

κειέηε ηεο απφδνζεο ησλ πξνεγνχκελσλ θαηφρσλ ηεο ζέζεο . 

 Γλψζε ησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ επηινγήο θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπο. Ζ κεγάιε 

πνηθηιία ησλ κεζφδσλ απαηηεί θαη θαιή γλψζε ηεο ρξεζηκφηεηάο ηνπο ζε θάζε 

πεξίπησζε. 

 Καηαλφεζε ησλ ζεκάησλ ηεο αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο ησλ κεζφδσλ 

επηινγήο . 

 Δθπαίδεπζε ησλ ππεπζχλσλ γηα αλάπηπμε ησλ απαηηνχκελσλ ηθαλνηήησλ. 

 χζηεκα αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηελ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ 

επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ . 

 

Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζηελ επηινγή είλαη φηη είλαη ζπρλά βαζηζκέλε ζηελ 

ππνθεηκεληθή αλζξψπηλε θξίζε, έηζη νη ππεχζπλνη πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθνί. 

 

(Κεξπηηφπνπινο, 2006). 
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2.3.  Δθοδιαζηική Αλςζίδα 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη ηεξάζηηεο αιιαγέο ζην ηνκέα ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Κάπνηε ήηαλ ην ηειεπηαίν ηκήκα κηαο επηρείξεζεο θαη ν 

ηνκέαο φπνπ ζα γηλφηαλ θαη νη πξψηεο πεξηθνπέο. ήκεξα είλαη ην πην ζεκαληηθφ 

θνκκάηη κηαο επηρείξεζεο.  

Ζ έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (Supply clain 

management) γίλεηαη κε ζπλδπαζκφ θιαζζηθψλ αλαθνξψλ (hristophev 1992) θαη 

νξίδεηαη σο ε δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ ξνψλ εληφο ελφο δηθηχνπ νξγαληζκψλ, φπσο πξνκεζεπηέο, 

θαηαζθεπαζηέο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα παξάγνπλ θαη λα 

δηαλέκνπλ πξντφληα ή ππεξεζίεο ζηνπο θαηαλαισηέο. Ζ εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

πεξηιακβάλεη ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ θνηλή θαηεχζπλζε δηαδηθαζηψλ κεηαμχ πνιιψλ 

ιεηηνπξγηψλ φπσο ηνπ κάξθεηηλγθ, ησλ πσιήζεσλ, ηεο παξαγσγήο, ηνπ ζρεδηαζκνχ 

θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, εληφο ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ. Αληηθείκελν 

ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα απνηειεί ε αλαγλψξηζε, ε 

εθηίκεζε θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο θαη έρνπλ ζπλήζσο δαπαλεξέο επηπηψζεηο. πκβάληα φπσο ν ηπθψλαο 

Katrina ην 2005 είλαη ελδεηθηηθέο ηνπ λένπ παγθνζκίνπ πεξηβάιινληνο ην νπνίν 

επεξεάδεη ηηο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο. ε απηφ ην πεξηβάιινλ απμάλεηαη ε 

αβεβαηφηεηα θαη ην απξφβιεπην ηπραίν ζπκβάλ. Ζ παξαπάλσ θαηαζηξνθή είρε ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ δαπαλεξή θαηαζηξνθή ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ε νπνία 

δεκηνχξγεζε ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηηο εκπιεθφκελεο επηρεηξήζεηο. Ζ 

παγθνζκηνπνίεζε θαη νη λέεο αγνξέο απμάλνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ησλ 

εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο πξέπεη ε επηρείξεζε λα εμαζθαιίζεη έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πξνο 

ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο. Ζ απμεκέλε επηρεηξεκαηηθή αληαγσληζηηθφηεηα κεηά ηε 

δεθαεηία ηνπ ΄90 έρεη νδεγήζεη ηηο εηαηξείεο ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο 

ηνπο ζε πνιινχο ηνκείο. Ζ αβεβαηφηεηα θαη ε πνιππινθφηεηα ζηηο αγνξέο 

ππνρξεψλεη ηελ εζσηεξηθή δηαρείξηζε λα μνδέςεη πνιινχο πφξνπο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηεο δήηεζεο θαη γηα ηηο πξνκήζεηεο ζε κέζα, φπσο ε πιεξνθνξηθή κε 

ζθνπφ ηελ απμεκέλε βησζηκφηεηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.    (www.cscmp.org) 

http://www.cscmp.org/
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2.4.   Ολοκλήπυζη εξαγοπών και ζςγσυνεύζευν 

 

ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν ν αληαγσληζκφο είλαη πνιχ κεγάινο Πνιιέο 

επηρεηξήζεηο αδπλαηνχλ λα αληαπεμέιζνπλ κε απνηέιεζκα ηε ζπξξίθλσζή ηνπο, ε 

νπνία πνιιέο θνξέο νδεγεί ζηελ εμαγνξά ηνπο απφ θάπνηα κεγαιχηεξε εηαηξεία. Οη 

ιφγνη πνπ νδεγνχλ κηα κηθξή εηαηξεία ζε ζπξξίθλσζε είλαη πνιινί. Γηα παξάδεηγκα 

νη πξνκεζεπηέο πιηθψλ έρνπλ θαιχηεξεο ηηκέο θαη θαιχηεξεο ζπκβάζεηο ζε 

κεγαιχηεξεο εηαηξείεο. Όια απηά έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα φπσο πξνείπακε ζηε 

ζπγρψλεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε κεγάιεο εηαηξείεο νη νπνίεο παίδνπλ ην δηθφ ηνπο 

θεληξηθφ ξφιν, θαζνξίδνληαο ηηο ηηκέο θαη ηνπο θαλφλεο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

Γηα λα θαηαιάβνπκε πσο κπνξεί λα νινθιεξσζεί επηηπρεκέλα κηα εμαγνξά ή 

ζπγρψλεπζε πξέπεη λα εμεηάζνπκε κεξηθέο έλλνηεο. 

 

2.4.α.  Δξαγοπά 

 

Δμαγνξά είλαη ε αλάθηεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο απφ κία άιιε 

επηρείξεζε. Ζ εμαγνξά δηαθξίλεηαη ζε θηιηθή ή επηζεηηθή. Γηα λα γίλεη ε εμαγνξά ζα 

πξέπεη λα απνθηεζεί ην 50% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο. Ζ 

κεηαβίβαζε γίλεηαη ζπλήζσο κε ηελ θαηαβνιή κεηξεηψλ ή αγνξά κεηνρψλ ή αθφκε 

κε απφθηεζε κεηνςεθηθνχ παθέηνπ κεηνρψλ αλάινγνπ πνζνζηνχ ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ ζηξαηεγηθή θαη νη επηινγέο ηεο δηνίθεζεο κπνξεί λα αιιάμνπλ άξδελ 

ζχκθσλα πάληα κε ηελ θαηλνχξγηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, κεηά ηελ εμαγνξά. Μεηά 

ηελ νινθιήξσζε κηαο επηηπρεκέλεο εμαγνξάο ινηπφλ ζα πξέπεη λα επηηεπρζνχλ νη 

πξψηνλ νη νηθνλνκηθνί ζηφρνη, δειαδή λα απμεζεί ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο γηα κηα 

πην απνδνηηθή ιεηηνπξγία, κε απνηέιεζκα ηελ κεγαιχηεξε θπξηαξρία ηεο ζηελ αγνξά 

θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηεο γεληθφηεξα. Σαπηφρξνλα πξέπεη λα επηηεπρζεί ε 

κεγαιχηεξε δπλαηή απνξξφθεζε ησλ αληαγσληζηψλ ηεο θαη θπζηθά ε αλάπηπμε θαη ε 

επηθεξδήο κεηαπψιεζε ηεο εμαγνξαδφκελεο επηρείξεζεο. Αθφκε θαη ε επηιεθηηθή 

ζπξξίθλσζε θαη θιείζηκν ηεο εμαγνξαζκέλεο επηρείξεζεο είλαη κηα πξαθηηθή. Σέινο 

ε δηαθνξνπνίεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ έηζη ψζηε λα γίλεη ε πιένλ 

αληαγσληζηηθή είλαη κηα ζηξαηεγηθή επηινγή. 

Οη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ εμαξηψληαη απφ πνιιά ζέκαηα. 

Ζ πινπνίεζε ηεο ζπγρψλεπζεο κπνξεί ζηελ πξάμε λα ιάβεη πνιιέο  δηαθνξεηηθέο 
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κνξθέο. Μπνξεί λα είλαη άκεζε ή ζηαδηαθή, νιηθή ή επηιεθηηθή, νδεγψληαο 

αληίζηνηρα ζε νιηθή ή κεξηθή ζπλέλσζε κνλάδσλ, θαηαζηεκάησλ, ππεξεζηψλ, κε 

κεηαπψιεζε ή θιείζηκν άιισλ θιπ. Ζ δηαδηθαζία ηεο ιεηηνπξγηθήο ζπγρψλεπζεο, 

νιηθήο ή κεξηθήο, δελ ζπκπίπηεη απαξαίηεηα κε ηελ ηππηθή-λνκηθή δηαδηθαζία 

νινθιήξσζήο ηεο. Έηζη, νη δηάθνξεο ζπλέπεηέο ηεο, ηδίσο απηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

απαζρφιεζε θαη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, κπνξεί λα εκθαλίδνληαη πξηλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ή θαη πνιχ κεηά ηελ ηππηθή νινθιήξσζε κηαο ζπγρψλεπζεο, θάηη πνπ έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε ξχζκηζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηαθψλ 

δηθαησκάησλ.   

 (Κεξπηηφπνπινο, 2006). 

 

 

 

2.4.β.  ςγσώνεςζη  

 

πγρψλεπζε είλαη ε ζπλέλσζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ εηαηξεηψλ ζε κία. Απηφ 

ζπκβαίλεη φηαλ ε κία επηρείξεζε αγνξάδεη ηελ άιιε θαη ηελ απνξξνθά. Γίλεηαη εληαία 

ζπλήζσο δηαηεξψληαο ηελ αξρηθή εηαηξηθή ηαπηφηεηα ηεο εμαγνξάδνπζαο 

επηρείξεζεο. Έρνπκε δπν εηδψλ ζπγρσλεχζεηο: ηελ θάζεηε θαη ηελ νξηδφληηα. Ζ 

θάζεηε αθνξά ζπγρσλεχζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθά ζηάδηα 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ε νξηδφληηα αθνξά ζπγρσλεχζεηο ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, πνπ 

έρνπλ ίδηα παξαγσγηθή ζεκαζία. Βέβαηα, κπνξεί λα γίλεη ζπλδπαζκφο θαη νξηδφληηαο 

θαη θάζεηεο ζπγρψλεπζεο. Ζ επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή δείρλεη φηη ε εμαγνξά θαη ε 

έληαμή κηαο επηρείξεζεο ζε έλα επξχηεξν πιαίζην είλαη δχζθνιε. 

πλήζσο ν ζπλδπαζκφο εμαγνξάο θαη ζπγρψλεπζεο εμαξηάηαη απφ ηελ 

ζηξαηεγηθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εμαγνξάδνπζαο επηρείξεζεο, απφ ην αληηθείκελν θαη 

ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμαγνξαζκέλεο επηρείξεζεο αιιά θαη ηε γεληθφηεξε 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπγθπξία. Ζ νινθιήξσζε, κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη 

κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο ζε κηα επηρείξεζε ή εηαηξεία γηα 

ηελ απνθπγή ζεκαληηθψλ θηλδχλσλ, βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα. 

(Γεκεηξίνπ Υ. Γθίθα 2008) 
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2.5. Πληποθοπιακά  ζςζηήμαηα 

 

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (information systems) νλνκάδνληαη έλα ζχλνιν 

απφ δηαδηθαζίεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ 

ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ζπιινγή – εγγξαθή – αλάθηεζε – 

επεμεξγαζία – απνζήθεπζε θαη αλάιπζε πιεξνθνξηψλ. 

Σα ζπζηήκαηα απηά κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ινγηζκηθφ πιηθφ  θαη 

ηειεπηθνηλσληαθφ ζθέινο. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη έλα κέζν γηα ηελ 

αξκνληθή ζπλεξγαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη ηειεπηθνηλσληψλ. Πξνέθπςαλ σο 

έλσζε κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ.  

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη έλα θαιά νξγαλσκέλν ζχλνιν φπνπ απνηειείηαη 

απφ ηα επφκελα ζηνηρεία: Α. Σν ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ πνπ εξγάδνληαη κε ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζε δηάθνξνπο ξφινπο, φπσο ρξήζηεο θαη δηαρεηξηζηέο 

πιηθψλ. Β. Σηο δηαδηθαζίεο σο ην ζχλνιν ησλ νδεγηψλ γηα ηε ρξήζε θαη ησλ 

ζπλδπαζκφ φισλ ησλ ζηνηρείσλ ππνδνκήο ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ηέινο ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο φπσο είλαη ε βάζε δεδνκέλσλ (data base), ην 

ινγηζκηθφ (software), ν πιηθφο εμνπιηζκφο (hardware) θαη ην δίθηπν (NetWare). Έλα 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα βνεζάεη πάξα πνιχ ζην λα ειέγρεη, λα ζπληνλίδεη θαη λα 

αλαιχεη πξνβιήκαηα, ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ 

πξντφλησλ. Κάζε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα αλ ε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ζσζηή  ζα πξέπεη 

λα πξνζδηνξίδεη απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο απηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη λα επεμεξγάδεηαη φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο κε απνηέιεζκα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ απηψλ. Απηή ε 

δηαδηθαζία κπνξεί λα γίλεη κφλν εάλ  ππάξμεη απνηειεζκαηηθή αλάθηεζε, 

απνζήθεπζε, επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε θαη δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ. 

Υξεηάδεηαη ινηπφλ ε παξνρή ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ ηνπ θαηάιιεινπ 

πεξηβάιινληνο κάζεζεο ζηνπο ρξήζηεο, έηζη ψζηε λα βειηησζεί ε ηαρχηεηα θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ιήςεο απνθάζεσλ.  

Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δεκηνπξγείηαη, εμειίζζεηαη, αλαπηχζζεηαη θαη 

ζην ηέινο απνζχξεηαη. Γειαδή είλαη κηα αλαιψζηκε παξνρή θαη ε χπαξμή ηνπ 

ζηεξίδεηαη ζηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ πνπ ζα απνθαζίζεη ηε δεκηνπξγία ηνπ. 

Αξρηθά μεθηλά κία πεξίνδνο φπνπ ηα κέιε πνπ εκπιέθνληαη ζα πξέπεη λα δψζνπλ 

ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ησλ ιεηηνπξγηψλ έηζη ψζηε λα δνπλ αλ ηθαλνπνηνχληαη νη 
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απαηηήζεηο ηνπο απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Ύζηεξα μεθηλά κηα κεγάιε ρξνληθή 

πεξίνδνο ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ελψ ηαπηφρξνλα 

πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάπηπμή ηνπ θαη ε δηαξθήο εμέιημή ηνπ, έηζη ψζηε λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ. Σέινο, ν νξγαληζκφο απνθαζίδεη εάλ ην 

ζχζηεκα απηφ κπνξεί λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη ή εάλ πιένλ είλαη κε απνδνηηθφ θαη 

πξέπεη αληηθαηαζηαζεί απφ άιιν. 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

γηα ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ αθξηβή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ιφγσ ηεο κεγάιεο 

απνζεθεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο ηαρχηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

ηνπνζεζηψλ. Παξέρνπλ ινηπφλ άκεζε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα 

αληιήζεη ε επηρείξεζε, γηα θάζε δξαζηεξηφηεηά ηεο, βνεζνχλ ζηελ ππνζηήξημε ησλ 

απνθάζεσλ πνπ ζα ιεθζνχλ απφ ηελ επηρείξεζε γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε θαη 

βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ  ξνήο εξγαζηψλ θαη γεληθφηεξα ζπκβάιινπλ ζηελ  

αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Τπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο θαη 

εκπιεθφκελνη θνξείο κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.. Τπάξρνπλ φκσο θαη δηάθνξνη 

εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην ζχζηεκα απηφ.  

Δίλαη γεγνλφο φηη ζηε επνρή ηεο επξπδσληθφηεηαο πνπ δηαλχνπκε ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα παξέρνπλ πνιιά νθέιε θαη ππεξεζίεο ζηνπο νξγαληζκνχο. Τπάξρνπλ 

φκσο θαη ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα, φπσο ε έιιεηςε ηεο πνηνηηθήο πιεξνθνξίαο θαη 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Σα ζπζηήκαηα απηά δελ πξνζαξκφδνληαη εχθνια θαη 

παξέρνληαη κφλν ζε απηνχο πνπ έρνπλ ηε ζσζηή ηερλνγλσζία. Δλ θαηαθιείδη ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη ζπζηήκαηα ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ πνιιέο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ζρεδηαζηέο ηνπ φκσο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο.  

 

 (Παχινο Α. Πνκφλεο Πεηξαηάο 2008) 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

2.6.  Έπεςνα  και  ανάπηςξη 

 

Ζ έξεπλα θαη ε  αλάπηπμε είλαη κηα εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο 

δηαρείξηζεο εηαηξηθήο έξεπλαο. Σν ηκήκα απηφ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ επηζηεκνληθή 

νξγάλσζε θαη εθαξκνγή φισλ ησλ εξεπλψλ θαη ησλ πεηξακάησλ, κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε φισλ ησλ θάζεσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ βηνκεραληθνχ θνκκαηηνχ ηεο 

επηρείξεζεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο 

ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ γηα ηε δηαζθάιηζε ελφο πνηνηηθφηεξνπ, νηθνλνκηθφηεξνπ θαη 

γξεγνξφηεξνπ απνηειέζκαηνο. Δίλαη θαλεξφ φηη ηα ηκήκαηα ησλ εξεπλψλ θαη 

αλάπηπμεο ππάξρνπλ θπξίσο ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο, θαζψο ε ιεηηνπξγία ηνπο έρεη 

κεγάιν θφζηνο. πλεπψο ην θφζηνο απηφ επηβαξχλεη ηελ ηηκή ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ. Αλ ην ηκήκα εξεπλψλ δελ δίλεη ζεηηθά απνηειέζκαηα, έηζη ψζηε λα 

αληηζηαζκηζηεί ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηφηε ε ιεηηνπξγία ηνπ πξέπεη λα 

ηεξκαηηζηεί. Πνιιέο επηρεηξήζεηο επελδχνπλ πάλσ ζηα ηκήκαηα εξεπλψλ θαη 

αλάπηπμεο αξθεηά κεγάια πνζά γηα ηελ επηλφεζε λέσλ πξντφλησλ,  θαηλνηνκηψλ θαη 

ππεξεζηψλ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ αληαγσληζκφ θαη ζπλερή παξνπζία ζηελ 

αγνξά .  

Γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο ν ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο πξέπεη 

λα ζπλεξγάδεηαη κε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο εηαηξείαο. Γηα παξάδεηγκα πξέπεη λα 

ζπλεξγάδεηαη κε ην ηκήκα marketing, γηα ηελ ηειηθή εκθάληζε ηνπ πξντφληνο. 

Φπζηθά φιε ε πνξεία ηεο έξεπλαο πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε ηα επηζηεκνληθά 

πνξίζκαηα απφ ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν θαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. 

Δπίζεο ν ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο πξέπεη λα βνεζά ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη 

ζηε ζχληαμε δηαγξακκάησλ, λα πξνσζεί δηάθνξνπο πεηξακαηηζκνχο γηα ηε βειηίσζε 

ηνπ πξντφληνο θαη ηέινο λα ζπκβάιεη ζηελ έξεπλα γηα ηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο 

βηνκεραλίαο. Έηζη κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν ξφινο ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ηκήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, γηαηί δηαηεξεί ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ 

θεξδνθνξία κε ηελ δηακφξθσζε θαη ηνλ ζπλερή έιεγρν.    

 

(Maylor, 2005.) 
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2.7.  Γιανοηηικό  κεθάλαιο 

 

Γηαλνεηηθφ θεθάιαην ιέγεηαη ην ζχλνιν φισλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ ειέγρνληαη 

εμνινθιήξνπ ή κεξηθψο απφ κηα επηρείξεζε. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ζην δηαλνεηηθφ 

θεθάιαην εληάζνπκε ηξεηο θαηεγνξίεο: ην αλζξψπηλν θεθάιαην, ην δνκηθφ θεθάιαην, 

θαη ην ζρεζηαθφ θεθάιαην. ην αλζξψπηλν θεθάιαην ππάξρεη ε γλψζε, ε 

ηερλνγλσζία, νη εκπεηξίεο θαη νη δεμηφηεηεο ησλ ππαιιήισλ ηεο επηρείξεζεο. Γηα 

απηφ ηνλ ιφγν ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε γλψζε απνηεινχλ ην αλζξψπηλν 

θεθάιαην γηα κηα επηρείξεζε. Ζ αλάπηπμε ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ε παξνρή 

εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο πιεξνθφξεζεο 

απνηεινχλ βαζηθφ παξάγνληα γηα ηε δεκηνπξγία ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη 

ηεο γλψζεο. ην δνκηθφ θεθάιαην κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα ηελ θνπιηνχξα ηεο 

επηρείξεζεο αιιά θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο 

αγνξάο. ην ζρεζηαθφ θεθάιαην παξαηεξνχκε πψο αλαπηχζζεηαη ε επηρείξεζε ζε 

ζρέζε κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, δειαδή ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο πειάηεο θαη ηνπο 

ππφινηπνπο άιινπο εηαίξνπο. Ηζηνξηθά νη πιένλ έλζεξκνη ππνζηεξηθηέο ηνπ 

δηαλνεηηθνχ θεθαιαίνπ είλαη νη Deliot Touche & Tohmatsu, James Copeland. 

πγθεθξηκέλα αλαθέξνπλ: «Πξνθεηκέλνπ λα θαξπνθνξήζεη ε πξνζπάζεηα, βαζηθή 

πξνυπφζεζε είλαη ε κεηαβνιή ζηελ αληίιεςε γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, απφ 

παξάγνληα θφζηνπο ζε παξάγνληα θεξδνθνξίαο.. Πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο είλαη αλάινγε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ζηειερψλ».  

ήκεξα πνπ ε θξίζε δεκηνπξγεί αθφκα κεγαιχηεξεο αβεβαηφηεηεο, γίλεηαη 

αθφκα πην επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ηελ αλεχξεζε ηθαλψλ ζηειερψλ πνπ ζα 

πξνζζέζνπλ δηαλνεηηθφ πεξηερφκελν ζε απηφ πνπ παξάγνπλ. Γελλάηαη κία ηειείσο 

δηαθνξεηηθή αληίιεςε απφ εθείλε ησλ πξνεγνχκελσλ 20 εηψλ, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία φηαλ ε επηρείξεζε βξηζθφηαλ ζε χθεζε απέιπε πξνζσπηθφ. Σψξα νη 

επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα απνθχγνπλ ηηο πεξηθνπέο θαη λα ηνικήζνπλ λα 

θαηλνηνκήζνπλ, λα κελ απνκαθξχλνπλ ηα ηθαλά ζηειέρε ηνπο αιιά αληηζέησο λα ηα 

εκπλεχζνπλ ζήκεξα,  νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ λα 

βξνπλ ηθαλά ζηειέρε. Ζ αληαιιαγή ηεο γλψζεο είλαη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη θαη 

πξνυπνζέηεη φηη ε εγεζία ηεο επηρείξεζεο ζα ελζαξξχλεη κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο. Γηα παξάδεηγκα ρξεηάδεηαη ε δηεξεχλεζε ηεο 

δπλαηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο ζε επξχηεξεο νκάδεο ρξεζηψλ, κε 
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ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο. Πξέπεη λα εμεηαζηεί ε δηεχξπλζε ηεο 

ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο θαη ε ππνζηήξημε ζπλεξγαζηψλ γηα έξεπλα. Δίλαη 

μεπεξαζκέλν πιένλ ε επηρείξεζε λα βαζίδεηαη ζηελ αηνκηθή γλψζε θαη θξίζε. 

Μάιηζηα απηφ είλαη εληειψο αληηπαξαγσγηθφ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Θα πξέπεη 

ε εγεζία ηεο επηρείξεζεο λα εκπλεχζεη ηα ζηειέρε ηεο, θαιιηεξγψληαο θνπιηνχξα 

ζχκπλνηαο θαη νκαδηθφ πλεχκα, απνξξίπηνληαο θάζε δηάζεζε γηα αηνκηθηζηηθή 

ζπκπεξηθνξά. Μπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην απφ ηε κία εκέξα 

ζηελ άιιε, αιιά ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, ε αληαιιαγή γλψζεο απφ ηα αλψηεξα έσο 

ηα θαηψηεξα ζηειέρε, ζα βνεζήζεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο. Όιεο νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα σθειεζνχλ απφ ηε αλαγλψξηζε ηνπ 

δηαλνεηηθνχ θεθαιαίνπ. Έλα γλσζηφ παξάδεηγκα είλαη νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο 

φπνπ ην 99,5% ηνπ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ ηνπο, αλαπαξηζηά ηελ αμία ηνπ 

δηαλνεηηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ Έηζη ε αμία ηνπ ιεγφκελνπ «intellectual capital» πξέπεη 

πεξλάεη ζηα πξντφληα θαη ζηηο ππεξεζίεο. 

 

(Maylor,2005). 
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3.     ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΙ  ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ 

 

3.1.  Υπημαηοοικονομικοί κίνδςνοι 

 

Γηα λα θαηαιάβνπκε απφ πνπ πξνέξρεηαη ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο ζην 

θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα ζα πξέπεη λα θαηαιάβνπκε πσο δνπιεχεη ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ καο ζχζηεκα. Πξέπεη λα ινηπφλ απνθηήζνπκε κηα ζθαηξηθή γλψζε 

θαη ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο ξφινο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κεραληζκνχ ζε κία 

νηθνλνκία είλαη ε αλαδηαλνκή ησλ απνηακηεχζεσλ ησλ πιενλαζκαηηθψλ κνλάδσλ 

πξνο ηηο θαηαιιειφηεξεο επελδπηηθέο ή θαηαλαισηηθέο ρξήζεηο, νη νπνίεο απμάλνπλ 

ην παξαγφκελν πξντφλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηηθψλ 

επηζπκηψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή ζπληειείηαη κε ηνλ δαλεηζκφ ησλ ρξεκάησλ ησλ 

απνηακηεπηψλ ζε νξγαληζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ρξεκαηνπηζησηηθνί κεζνιαβεηέο 

(financial intermediaries), θαη νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο δαλείδνπλ ηνπο θαηαλαισηέο 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο. 

Ωο κνλάδεο ηεο νηθνλνκίαο ζεσξνχληαη ηξεηο θαηεγνξίεο: ηα λνηθνθπξηά, νη 

επηρεηξήζεηο θαη ην δεκφζην, νη νπνίεο δξνπλ ζην πιαίζην ελφο εηζνδεκαηηθνχ 

πεξηνξηζκνχ. Πιενλαζκαηηθέο ζεσξνχληαη νη κνλάδεο απηέο, νη νπνίεο ζην ηέινο ηνπ 

ρξφλνπ έρνπλ πηζησηηθφ ππφινηπν, ελψ ειιεηκκαηηθέο απηέο πνπ έρνπλ ρξεσζηηθφ 

ππφινηπν θαη ηζνζθειηζκέλεο απηέο πνπ έρνπλ κεδεληθφ ππφινηπν. 

Ζ δηνρέηεπζε αγνξαζηηθήο δχλακεο απφ ηηο πιενλαζκαηηθέο κνλάδεο πξνο ηηο 

ειιεηκκαηηθέο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ δαλεηζκφ ρξεκάησλ απφ ηηο πξψηεο ζηηο 

δεχηεξεο, πνπ δεζκεχνληαη ελππνγξάθσο γηα πιεξσκή ησλ ελ ιφγσ ρξεκάησλ (ζπλ 

ηνλ ηφθν) ζηνλ θνκηζηή ηεο απαίηεζεο, ζε θάπνηα κειινληηθή ζηηγκή.  

Ο ρξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

ρξήζε ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ απφ ηελ εηαηξεία. Όζν απμάλνληαη ηα μέλα πξνο ηα 

ίδηα θεθάιαηα, ηφζν πεξηζζφηεξν εθηίζεηαη ε επηρείξεζε ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

θίλδπλν. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη έρνπλ άκεζε ζπζρέηηζε κε ηηο δπλεηηθέο 

απψιεηεο ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ. Ζ χπαξμε δηαθπκάλζεσλ ζε 

κεηαβιεηέο φπσο ηα επηηφθηα θαη νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο δεκηνπξγνχλ 

ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο. Δίλαη φκσο δπλαηφλ, ε έθζεζε 

ζηνπο δηαθφξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο λα βειηηζηνπνηεζεί, ψζηε νη 

εηαηξείεο λα επηθεληξψλνληαη ζηε δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ, πνπ 
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είλαη θαη ν πξσηαξρηθφο ηνπο ξφινο. Ζ θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ θηλδχλσλ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο αβεβαηφηεηαο. Έηζη ε δηαρείξηζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ είλαη πιένλ ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζε 

θάζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

(Γεκεηξίνπ Υ. Γθίθα 2008) 

 

 

3.1.α  Ο κίνδςνορ επιηοκίυν 

 

Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ (Interest Rate Risk) ζεσξείηαη φηη είλαη ν θίλδπλνο απφ 

ηελ πηψζε ηεο αμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ νθείιεηαη ζηηο θηλήζεηο θαη ηηο 

µεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ ζην πιαίζην µηαο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκίαο. Έηζη, είλαη 

πξνθαλέο φηη ν θίλδπλνο επηηνθίνπ επεξεάδεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ε 

αμία είλαη άµεζα ζπλδεδεκέλε µε ην επίπεδν ησλ επηηνθίσλ πνπ ππάξρεη ζην πιαίζην 

µηαο νηθνλνµίαο. Ο επηηνθηαθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη απφ ηελ αλαληηζηνηρία ησλ 

επηηνθίσλ ηφζν ζηνλ φγθν φζν θαη ζηε δηάξθεηα ησλ ηίηισλ, ησλ δαλείσλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ θαη ησλ εθηφο ηζνινγηζµνχ ζηνηρείσλ ηεο ηξάπεδαο. Μηα απξνζδφθεηε 

µεηαβνιή ζηα επηηφθηα µπνξεί λα επεξεάζεη ζνβαξά ηελ θεξδνθνξία ηεο ηξάπεδαο 

θαζψο θαη ηελ αμία ηεο µεηνρήο ηεο. Γηα παξάδεηγµα, εάλ ζε µηα ηξάπεδα νη 

ππνρξεψζεηο ηεο είλαη πεξηζζφηεξν επαίζζεηεο, ζε ζρέζε µε ηηο απαηηήζεηο  ηεο, ζηηο 

µεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ, µηα αχμεζε ησλ επηηνθίσλ ζα κεηψζεη ηα θέξδε θαη µηα 

πηψζε ησλ επηηνθίσλ άληηζηνηρα ζα απμήζεη ηα θέξδε. (Κνζµίδνπ θαη Ενπνπλίδεο, 

2003) 

 

 

Ζ καθξννηθνλνκηθή ζεσξία δίλεη ππνδείγκαηα θαη ζεσξίεο, θπξίσο µέζσ ηεο  

λνµηζµαηηθήο ζεσξίαο, ζρεηηθά µε ην πψο ηα επηηφθηα δηαµνξθψλνπλ ην επίπεδφ ηνπο 

ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο µηαο νηθνλνµίαο. Καζψο ην επηηφθην ζεσξείηαη σο «ε 

ηηµή ηνπ ρξήµαηνο», είλαη ινγηθφ λα δηαµνξθψλνληαη  ηα επίπεδα επηηνθίσλ φπσο 
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δηαµνξθψλνληαη θαη νη ηηµέο ησλ αγαζψλ µε βάζε ηηο θαµπχιεο ηεο πξνζθνξάο θαη 

δήηεζεο. Έηζη, ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε ρξήµαηνο δηακνξθψλεη ην επίπεδν ησλ 

επηηνθίσλ ζε θαζεκεξηλή βάζε ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ρξεκαηαγνξψλ, ελψ ην 

βαζηθφ επηηφθην ζε θάζε νηθνλνµία δηαµνξθψλεηαη θαηά θαηξνχο απφ απνθάζεηο πνπ 

ιαµβάλνληαη απφ ηηο αξµφδηεο λνµηζµαηηθέο αξρέο, φπσο είλαη νη θεληξηθέο ηξάπεδεο 

ησλ δηάθνξσλ νηθνλνµηψλ.  Απφ απηή ηελ απιή µαθξννηθνλνµηθή αλάιπζε γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη ηα επίπεδα ησλ επηηνθίσλ δηαµνξθψλνληαη µε µηα ζρεηηθή 

αβεβαηφηεηα, θαζψο νη µαθξννηθνλνµηθνί παξάγνληεο θαη µε πνπ ηα επεξεάδνπλ 

είλαη επίζεο αβέβαηνη. πλεπψο, ε αβεβαηφηεηα θαη ε αζηάζεηα πνπ ππάξρεη ζηε 

δηαµφξθσζε ησλ επηηνθίσλ σο παξαµέηξσλ ηεο αγνξάο δεµηνπξγεί θαη ηνλ αλάινγν 

θίλδπλν επηηνθίνπ ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηε 

δηαµφξθσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ επηηνθίσλ.   

Παξαδείγµαηα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηνλ 

θίλδπλν επηηνθίνπ είλαη θπξίσο ηξαπεδηθά πξντφληα φπσο δάλεηα, θαηαζέζεηο θηι, 

αιιά θαη νµφινγα, νµνινγίεο θαη έληνθα γξαµµάηηα ηνπ δεµνζίνπ, θαζψο θαη 

γξαµµάηηα πνπ ππνγξάθνληαη ζην πιαίζην εηεξνρξνληζκέλσλ ζπλαιιαγψλ. Δπίζεο, 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φπσο δηάθνξα ραξηνθπιάθηα θαη ακνηβαία θεθάιαηα πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηα παξαπάλσ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξζεθαλ επεξεάδνληαη 

πξνθαλψο απφ ηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ. Θα πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί φηη αλάινγα µε 

ηελ ζέζε πνπ έρεη ιάβεη θάπνηνο (αγνξαζηή ή πσιεηή) ζε έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

πνπ πεξηέρεη θίλδπλν επηηνθίνπ, είλαη δπλαηφ είηε λα ράζεη είηε λα θεξδίζεη απφ ηηο 

κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ. Γηα παξάδεηγµα, εάλ θάπνηνο δαλείζεη ρξήµαηα µε 

θπµαηλφµελν επηηφθην, ηφηε ε αλνδηθή πνξεία ησλ επηηνθίσλ ζα πξνθαιέζεη 

πεξαηηέξσ φθεινο ζε απηφλ, ελψ ζα πξνθαιέζεη πεξηζζφηεξν θφζηνο ζην 

δαλεηδφµελν. Σα αθξηβψο αληίζεηα ζα ζπµβνχλ ζε πεξίπησζε πησηηθήο πνξείαο ησλ 

επηηνθίσλ. Αθφµα θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ζηαζεξφ 

επηηφθην έρνπλ θίλδπλν επηηνθίνπ, έζησ θαη µε έµµεζν ηξφπν. Γηα παξάδεηγµα, φηαλ 

θάπνηνο δαλείζεη µε ζηαζεξφ επηηφθην θαη ηα επηηφθηα αθνινπζήζνπλ πησηηθή 

πνξεία, ηφηε έρεη φθεινο, ππφ ηελ έλλνηα φηη δαλείδεη, άξα θεξδίδεη, µε επηηφθην 

µεγαιχηεξν απφ ην φηη ηζρχεη ζηελ αγνξά. Οµνίσο, ν δαλεηδφµελνο ζα έρεη δεµηά, 

θαζψο πιεξψλεη ην µεγαιχηεξν ζηαζεξφ επηηφθην αλ θαη µπνξνχζε λα δαλεηζηεί µε 

µηθξφηεξν επηηφθην, άξα θαη θφζηνο. Σα αθξηβψο αληίζεηα ζα ηζρχνπλ γηα  δαλεηζηή 

θαη δαλεηδφµελν ζε πεξίπησζε πνπ ηα επηηφθηα αθνινπζήζνπλ αλνδηθή πνξεία.  ηε 

βηβιηνγξαθία ζρεηηθά µε ηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ αλαθέξεηαη θαη ν θίλδπλνο επηινγήο 
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(Optional Risk) φπνπ ν έλαο απφ ηνπο δχν αληηζπµβαιιφµελνπο έρεη ην δηθαίσµα λα 

απνπιεξψζεη ή λα ξεπζηνπνηήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πξνζπαζψληαο λα 

εθµεηαιιεπηεί µηα πηζαλή, θαηά ηε γλψµε ηνπ, άλνδν ή πηψζε ησλ επηηνθίσλ. Γηα 

παξάδεηγµα, εάλ θάπνηνο δαλεηδφµελνο µε ζηαζεξφ επηηφθην πξνζδνθά πηψζε ησλ 

επηηνθίσλ, ηφηε πξνθαλψο ζα ζέιεη λα απνπιεξψζεη ην ππάξρνλ δάλεην γηα λα 

ζπλάςεη λέν θαηά ηελ πξνζδνθία ηνπ, κε ραµειφηεξν επηηφθην. Γηα λα  µεηξεζεί απηφ 

ην είδνο ηνπ θηλδχλνπ, ην νπνίν έρεη ηελ πεγή ηνπ ζηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ, 

ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθεο µεζνδνινγίεο απφ φηη ρξεηάδεηαη µε ηε µέηξεζε 

ηνπ «απινχ» θηλδχλνπ επηηνθίνπ ζην πιαίζην ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο. Πάλησο, ζα 

πξέπεη λα ζεµεησζεί φηη ν θίλδπλνο επηηνθίνπ ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν εχθνινο σο 

πξνο ηε δηαρείξηζε θαη ηελ αληηµεηψπηζε ηνπ. Ο ιφγνο είλαη φηη απφ ηε µηα δελ 

ππάξρεη ηφζε µεγάιε αβεβαηφηεηα ζρεηηθά µε ην επίπεδν ησλ επηηνθίσλ, θαζψο νη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαµφξθσζε ησλ επηηνθίσλ δελ είλαη ηφζν 

επµεηάβιεηνί, φζν άιινη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ π.ρ. ζηηο ηηµέο ησλ µεηνρψλ.  

Ο θιάδνο ησλ θαηαζθεπψλ βαζίδεηαη θαηά θφξσλ ζηα δάλεηα. Αλαιχνληαο 

ηνλ επηηνθίαθν θίλδπλν βιέπνπκε πφζν ζεκαληηθά απνηειέζκαηα θαη αληηδξάζεηο 

κπνξεί λα έρεη. Σα ζηεγαζηηθά δάλεηα (mortgages) απνηεινχλ κνξθή 

ρξεκαηνδφηεζεο κε εκπξάγκαηε ππνζήθε. Πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ απηψλ ησλ 

θεθαιαίσλ δηαηίζεηαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαηνηθηψλ, ελψ ην ππφινηπν ρξεκαηνδνηεί 

θηίξηα επηρεηξήζεσλ, θαηαζθεπέο δηακεξηζκάησλ θαη αγξνηηθέο θαηαζθεπέο. 

Δπεηδή ηα πεξηζζφηεξα ζηεγαζηηθά δάλεηα είλαη κηθξά θαη γηα δηάθνξα πνζά 

απαηηνχλ εμαηξεηηθά πνιχπινθα, πξνζσπηθά ζπκβφιαηα. Ζ ηππνπνίεζε θαη ε 

ζπγθέληξσζε ησλ αλεμάξηεησλ απηψλ ζπκβνιαίσλ, ψζηε λα ζρεκαηηζηεί έλα 

ελνπνηεκέλν ρξεφγξαθν πνπ έρεη ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθδφηε, θάλεη επθνιφηεξε ηε 

δηαπξαγκάηεπζή ηνπο ζηε δεπηεξνγελή αγνξά. Σα πεξηζζφηεξα δάλεηα εμνθινχληαη 

ζε κεληαίεο δφζεηο ζηαζεξνχ επηηνθίνπ, αιιά ππάξρνπλ θαη άιια κε κεηαβαιιφκελν 

επηηφθην. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ δίδεηαη απφ ηνπο 

νξγαληζκνχο απνηακηεχζεσλ θαη δαλείσλ, απφ ηηο ηξάπεδεο ακνηβαίσλ 

απνηακηεχζεσλ (mutual saving banks) θαη απφ ηηο ηξάπεδεο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ 

(mortgage banks). 

 (Γεκεηξίνπ Υ. Γθίθα 2008) 
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3.1.β.  Ξένο ζςνάλλαγμα (ςναλλαγμαηικόρ Κίνδςνορ ) 

 

Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο απνηειεί έλα είδνο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

θηλδχλνπ. Πξφθεηηαη γηα ηελ επίδξαζε ησλ απξφζκελσλ κεηαβαιψλησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ζηελ αμία ηεο επηρείξεζεο. Γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, ηξεηο 

εξσηήζεηο ζπιιακβάλνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο έθηαζε ηεο έθζεζεο κηαο επηρείξεζεο 

ζην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν: 

 

 Πφζν γξήγνξα κπνξεί ε εηαηξία λα ξπζκίζεη ηηο ηηκέο ηεο γηα λα αληηζηαζκίζεη 

ηνλ αληίθηππν κηαο απξνζδφθεηεο κεηαβνιήο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο 

ζην πεξηζψξην θέξδνπο ηεο; 

 Πφζν γξήγνξα κπνξεί ε εηαηξία λα αιιάμεη ηηο πεγέο ησλ εηζξνψλ ηεο θαη 

            ηηο αγνξέο γηα ηα πξντφληα ηεο; 

 ε ηη βαζκφ νη κεηαβνιέο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο απξνζδφθεηεο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο αζθνχλ επίδξαζε ζηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο; 

 

Ζ κέηξεζε θαη δηαρείξηζε ηεο έθζεζεο ζηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν είλαη 

ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηε κείσζε ηεο αδπλακίαο ηεο επηρείξεζεο ζηελ αληαπφθξηζε 

ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηζψξην θέξδνπο αιιά θαη ζηελ αμία ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. Οη απξφβιεπηεο κεηαβνιέο κηαο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο κπνξνχλ λα απεηιήζνπλ ηα θέξδε ηνπ βαζηθνχ 

λνκίζκαηνο ηεο επηρείξεζεο, λα απμήζνπλ ηε θνξνινγία, λα αιιάμνπλ ηηο αληηιήςεηο 

γηα ηνπο ηζνινγηζκνχο θαη λα απεηιήζνπλ ηειηθά ηηο αληαγσληζηηθέο ζέζεηο, ηελ 

νηθνλνκηθή πγεία ή ηελ εηαηξηθή επηβίσζε. 

Ζ δηνίθεζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

ιήςεο απνθάζεσλ θάζε επηρείξεζεο αλαθνξηθά κε ηελ έθζεζε ζε μέλα λνκίζκαηα 

(Allayannis, Ihrig, θαη Weston, 2001). Οη ζηξαηεγηθέο αληηζηάζκηζεο ηνπ 

ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ απνζθνπνχλ ζηελ εμάιεηςε ή ηε κείσζε απηνχ ηνπ 

θηλδχλνπ θαη απαηηνχλ ηελ θαηαλφεζε ηφζν ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνο 

ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο επεξεάδεη ηηο πξάμεηο ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ θαη 
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αιιά θαη ησλ ηερληθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επαθφινπζσλ ζπλεπεηψλ. (Barton, 

Shenkir, θαη Walker, 2002).  

Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο αληηζηάζκηζεο είλαη ζπρλά δχζθνιε 

ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ην βαζκφ έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν πνπ πξέπεη λα θαιπθζεί. 

Έλαο θνηλφο νξηζκφο ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο επηπηψζεηο 

ησλ απξνζδφθεησλ κεηαβνιψλ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ επί ηεο αμίαο ηεο 

εηαηξείαο (Madura, 1989). Δηδηθφηεξα, νξίδεηαη σο ε πηζαλή άκεζε (σο απνηέιεζκα 

κηαο κε αληηζηαζκηζκέλεο έθζεζεο ηεο επηρείξεζεο) ή έκκεζε απψιεηα ζηηο 

ηακεηαθέο ξνέο ηεο επηρείξεζεο, ζηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία, ζηηο ππνρξεψζεηο, ζηα 

θαζαξά θέξδε θαη ζπλαθφινπζα ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία εμαηηίαο κεηαβνιψλ ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ θηλδχλσλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζηε δξαζηεξηφηεηα κηαο πνιπεζληθήο εηαηξείαο, ε επηρείξεζε νθείιεη λα 

θαζνξίδεη ην είδνο ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ ζηνλ νπνίν ππφθεηηαη, ηελ 

ζηξαηεγηθή αληηζηάζκηζεο ηνπ θηλδχλνπ αιιά θαη ηα δηαζέζηκα κέζα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ.   

(Barton, Shenkir, θαη Walker, 2002). 

 

 

3.1.γ.  Πιζηυηικόρ κίνδςνορ  

 

Ωο πηζησηηθφο θίλδπλνο (credit risk) νξίδεηαη ε πηζαλφηεηα λα κελ εηζπξαρζεί κηα 

απαίηεζε εληφο ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ή ελαιιαθηηθά ν 

θίλδπλνο αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πηζηνχρνπ (δαλεηνιήπηε ή 

αληηζπκβαιινκέλνπ) έλαληη ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο αθνξά 

ηελ πηζαλφηεηα πξφθιεζεο δεκηψλ είηε ιφγσ κε εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ είηε ιφγσ ηεο δεκηνπξγίαο κεγάισλ αλνηγκάησλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο. 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο αθνξά επίζεο ζε πηζαλέο απψιεηεο ιφγσ απνηπρίαο ηνπ 

αληηζπκβαιινκέλνπ κέξνπο λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ 

θάπνηα νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή. πλήζσο νη επηπηψζεηο ελφο ηέηνηνπ γεγνλφηνο 

κεηξηνχληαη ζηελ βάζε ηνπ θφζηνπο αληηθαηάζηαζεο ησλ ρξεκαηνξνψλ, εάλ ην 
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αληηζπκβαιιφκελν κέξνο δελ πξνηίζεηαη ή δελ είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ.  

(Maylor, H 2005.) 

 

3.2.   ηπαηηγικοί κίνδςνοι  

 

Οη ζηξαηεγηθνί θίλδπλνη πξνέξρνληαη απφ ζεκειηψδεηο αιιαγέο ζηελ 

νηθνλνκία ή ζην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ. ε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη νη 

απαιινηξηψζεηο θαη νη εζληθνπνηήζεηο. Μέζσ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θηλδχλνπ κπνξεί λα 

επηρεηξεζεί θαηά πξνζέγγηζε ε κέηξεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ θηλδχλσλ, ε νπνία είλαη 

πνιχ δχζθνιε. Οη ζηξαηεγηθνί θίλδπλνη αθνξνχλ ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζην 

θεθάιαην θαη ζηελ θεξδνθνξία κηαο θαηαζθεπαζηηθήο επηρείξεζεο παξαδείγκαηνο 

ράξηλ ιφγσ ησλ απνθάζεσλ ηεο δηεχζπλζεο, ησλ κεηαβνιψλ ζην νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, ησλ ειιηπψλ θαη εκηηειψλ απνθάζεσλ ή ηεο απνηπρίαο ζηελ 

πξνζαξκνγή  ζηηο αιιαγέο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο . 

 

 

 

3.2.α.  Πελαηειακέρ ζσέζειρ (Γιασείπιζη πελαηειακών ζσέζευν CRM) 

 

Ζ δηαρείξηζε πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ (CRM) απνηειεί πιένλ απαξαίηεηε 

ζηξαηεγηθή γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, δεδνκέλνπ φηη ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

κπνξεί λα απμήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε, ηελ πίζηε θαη ηε δηαηήξεζε πειαηψλ θαη έηζη, 

ηηο πσιήζεηο ψζηε λα νδεγήζεη ζε επαλαιακβαλφκελεο αγνξέο (Feinberg & Kadam 

2002, Kotorov 2002, Anton & Hoeck 2002). Δληνχηνηο, αλ θαη ην CRM είλαη κηα απφ 

ηηο ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελεο δηνηθεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ ζχγρξνλε επηρείξεζε, 

ε εθαξκνγή ηνπ δελ έρεη απνδψζεη πάληα ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα (Rigby et 

al., 2002).  

ε έξεπλα ηνπ ν Kekoe (2002) δηαπίζησζε φηη κέρξη θαη ην 20% ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ αλψηεξσλ ππαιιήισλ ππνζηήξημε φηη νη πξσηνβνπιίεο CRM είραλ 

βιάςεη ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο. Καηά ζπλέπεηα, νη επηρεηξήζεηο ζηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα νθείινπλ λα εμεηάδνπλ πξνζεθηηθά ηηο επελδχζεηο ζε 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ (CRM) πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ην 
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επηζπκεηφ γηα ηελ επηρείξεζε απνηέιεζκα.  Δπηπξφζζεηα ν Tiwana (2001) αλαθέξεη 

φηη ην CRM είλαη έλαο ζπλδπαζκφο επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηερλνινγίαο πνπ 

πηνζεηεί κηα επηρείξεζε ε νπνία επηδηψθεη λα απνθσδηθνπνηήζεη ηελ ζπκπεξηθνξά 

ησλ πειαηψλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα  δηαθνξνπνηήζεη ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο, 

πξνζβιέπνληαο ζηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.  

 

(Maylor, H 2005.) 

 

 

 3.2.2.  Ανηαγυνιζμόρ 

 

Ο αληαγσληζκφο αλαθέξεηαη ζηηο εηαηξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ βηνκεραλία θαη 

ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν. ηελ βηνκεραλία αλαθεξφκαζηε ζηηο αληαγσληζηηθέο 

θηλήζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ.  

Ο βαζκφο ηνπ αληαγσληζκνχ κπνξεί λα αιιάμεη κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα θαη κπνξεί λα δηαθξηζεί ζηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά επίπεδα: 

 Ο αληαγσληζκφο εληείλεηαη φηαλ απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ αληαγσληζηψλ. 

 Ο αληαγσληζκφο αγνξάο πξνθχπηεη ηζρπξφηεξνο φηαλ απμάλεηαη αξγά ε 

δήηεζε γηα ην πξντφλ. 

 Ο αληαγσληζκφο είλαη ηζρπξφηεξνο φηαλ κπαίλνπλ νη αληίπαιεο εηαηξείεο ζηελ 

ηαθηηθή ηεο πεξηθνπήο ησλ ηηκψλ θαη ηνπ κάξθεηηγθ γηα λα σζήζνπλ 

κεγαιχηεξν φγθν κνλάδσλ. 

 Ο  αληαγσληζκφο γίλεηαη απξφβιεπηνο φηαλ νη αληαγσληζηέο είλαη 

δηαθνξεηηθνί απφ άπνςε ζηξαηεγηθψλ πξνζσπηθνηήησλ θαη εηαηξηθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ. 

 Ο αληαγσληζκφο απμάλεηαη φηαλ απνθηνχλ νη ηζρπξέο θαη πγηείο επηρεηξήζεηο 

άιιεο αδχλαηεο εηαηξείεο. Έηζη νη επηζεηηθέο εηαηξείεο ζα αγνξάζνπλ ηηο 

κηθξφηεξεο  ζε κέγεζνο κε απνηέιεζκα λα επεθηαζνχλ ζεκαληηθά ζηελ αγνξά. 

Ο αληαγσληζκφο ινηπφλ είλαη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπ θάζε 

νξγαληζκνχ. Δηδηθά ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα φπνπ νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη 

κπνξεί λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο αιιά θαη παξάιιεια εμειηζζφκελεο. Έηζη κπνξνχκε 

λα πνχκε φηη νη θίλδπλνη ηνπ αληαγσληζκνχ έρνπλ δχν βαζηθέο αξρέο: 
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 Μία ηζρπξή αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ κία 

επηρείξεζε εληείλεη ηηο αληαγσληζηηθέο ηεο πηέζεηο ζηηο άιιεο 

επηρεηξήζεηο κε θίλδπλν ηελ θαηαζηξνθή ηεο ή ηε ζπξξίθλσζή ηεο. 

 Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη αληαγσληζηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηα δηάθνξα 

αληαγσληζηηθά ηνπο φπια γηα λα «ληθήζνπλ» ηηο εθάζηνηε επηρεηξήζεηο 

κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ  ηελ εηθφλα ηεο αγνξάο, αιιά θαη 

παξάιιεια λα απμήζνπλ ή λα κεηψζνπλ κηα επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή. 

 

 

2.2.3.  Οι βιομησανικέρ αλλαγέρ 

 

Οη βηνκεραληθέο αιιαγέο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν είλαη έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ αιιά θαη βησζηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Ο 

θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο (construction industry) ζε ζχγθξηζε κε άιιεο βηνκεραληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ππεξέρεη ζε κέγεζνο θαη ζπλδέεηαη αξθεηά κε πνιιέο άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο, νη νπνίεο είλαη θξίζηκεο γηα ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν. Παξάδεηγκα γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο γέθπξαο ζα ελεξγνπνηεζνχλ ν 

εκπνξηθφο, ν θαηαζθεπαζηηθφο, ν δεκφζηνο,  ν αζθαιηζηηθφο ηνκέαο θηι. Οη 

θαηνηθίεο θαη νη ππνδνκέο φπσο γηα παξάδεηγκα νη κεηαθνξέο, νη επηθνηλσλίεο, ε 

πδξνδφηεζε, ε απνρέηεπζε απνηεινχλ ηελ πξνυπφζεζε γηα κηα ζσζηή νηθνλνκηθή 

θαη θνηλσληθή αλάπηπμε. Ζ ζπλεξγαζία φισλ ησλ θιάδσλ κεηαμχ ηνπο, δεκηνπξγεί 

βησζηκφηεηα νηθνλνκηθή ζε επίπεδν φρη κφλν ηνπηθφ αιιά θαη παγθφζκην. ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ην 40% ησλ θηεξίσλ επζχλεηαη γηα ηελ ζπλνιηθή θαηαλάισζε 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο ζπκβάιιεη ην 11% ζην ΑΔΠ 

απαζρνιψληαο έκκεζα θαη άκεζα 25 εθαηνκκχξηα εξγαδφκελνπο.  

Ζ έλλνηα ησλ βηψζηκσλ θαηαζθεπαζηψλ είλαη δηαθνξεηηθή ζε θάζε ρψξα θαη 

είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ νηθνλνκία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θάζε πεξηνρήο. Οη 

αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο δίλνπλ βάζε ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ππαξρφλησλ θαηαζθεπψλ 

κε ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ, ελψ νη ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο 

επηδηψθνπλ ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή ηζνθαηαλνκή. Άξα ν 

βηνκεραληθφο θιάδνο ησλ θαηαζθεπψλ κπνξεί λα επεξεάζεη νηθνλνκηθά πνιινχο 

θιάδνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν εκπνξηθφο, ζεηηθά ή αξλεηηθά. Όηαλ ππάξρεη ζεηηθή 

αλάπηπμε θαη δήηεζε ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν ηφηε σθεινχληαη φινη νη άιινη 
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θιάδνη φπνπ ζπλδένληαη κε απηφλ. Απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε ηελ απαζρφιεζε ζηελ ρψξα καο ζηνλ θάζε θιάδo: 

 

Πίνακαρ 1. Καηαλνκή ηεο απαζρφιεζεο ησλ κηζζψλ θαη απνδνρψλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

θαηαζθεπψλ απφ ηελ βηνκεραλία, 2008  (απαζρφιεζε ζε ρηιηάδεο) 

Πεγή :BLS Δζληθή Δπηηξνπή Απαζρφιεζεο , Matrix, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιομησανία Δπγαζία Σοιρ εκαηό 

Καηαζθεπή ,ζπλνιηθνχ 7,214.9 100,0 

Καηαζθεπή θηηξίσλ 1,659.3 23,0 

Καηνηθίεο θηίξην 832,1 11,5 

Nonresidential θαηαζθεπή θηηξίσλ 827,2 11,5 

Βαξηά θαη έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ  970,3 13,4 

Βνεζεηηθφ πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο 451,3 6.3 

Δζληθή νδφ ,νδφ θαη ηελ θαηαζθεπή γέθπξαο  328,9 4.6 

Τπνδηαίξεζε Land 80,8 1.1 

Άιιεο βαξηά θαη έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ 109,3 1.5 

Δκπνξηθνχο αλαδφρνπο εηδηθφηεηαο 4,585.3 63.6 

Δξγνιάβσλ νηθνδνκψλ εμνπιηζκφο 2,023.1 28,0 

Ίδξπκα ,δνκή θαη εξγνιάβνπο εμσηεξηθφ 987,8  13,7 

Δξγνιάβσλ Οηθνδνκψλ θηλίξηζκα 912,8 12,7 

Άιιεο εκπνξηθνχο αλαδφρνπο εηδηθφηεηαο 661,6 9.2 
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3.3.  Λειηοςπγικοί κίνδςνοι  

 

Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο αλαθέξεηαη ζηηο δεκηέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

απφ αλεπάξθεηα ή αζηνρία ησλ ζπζηεκάησλ, απφ δπζιεηηνπξγίεο ησλ εζσηεξηθψλ 

ειέγρσλ εμαηηίαο αλζξσπίλσλ ζθαικάησλ, αιιά θαη απφ αζηνρίεο ηεο δηνίθεζεο, 

ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν πεξηιακβάλνληαη θαη ν θίλδπλνο απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, 

ν πνιηηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο απφ επνπηηθέο αξρέο (ζέκαηα ζπκκφξθσζεο πξνο 

απαηηήζεηο θαη θαλνληζκνχο) θ.α. Μέρξη πξηλ απφ ιίγεο δεθαεηίεο ε ζπλεηή δηνίθεζε 

θαη νη πξνζεθηηθνί έιεγρνη αξθνχζαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ. ήκεξα κε 

ηελ αχμεζε ησλ κεγεζψλ θαη ηεο πνιππινθφηεηαο απηά δελ είλαη πιένλ αξθεηά . 

 

(Maylor, H 2005). 

 

 

3.3.α.   Δξυηεπικόρ κίνδςνορ  

 

Οη εμσηεξηθνί θίλδπλνη πεξηιακβάλνπλ δεκηέο ζηα θπζηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ πξνθαινχληαη απφ θσηηά, πιεκκχξεο, ζεηζκνχο θιπ θαη δεκηέο απφ 

εμσηεξηθέο θινπέο θαη απάηεο. Ζ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

είλαη πην εχθνιε γηαηί είλαη γεγνλφηα γηα ηα νπνία ν νξγαληζκφο κπνξεί αζθαιηζηεί 

θαη λα κεηαθέξεη ηνπο θηλδχλνπο ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο.  

 

(Maylor, H 2005). 

 

 

 

3.3.β.   Κίνδςνορ διεπγαζιών/διαδικαζιών  

 

Ο θίλδπλνο δηεξγαζηψλ / δηαδηθαζίσλ πεξηιακβάλεη δεκηέο απφ θηλδχλνπο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ εθηέιεζε, ηελ παξάδνζε θαη ηελ επεμεξγαζία εξγαζηψλ, θαζψο 

θαη απφ βιάβεο ζπζηεκάησλ. Οη θίλδπλνη απηνί γεληθψο ειέγρνληαη κε ηηο θαηάιιειεο 
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δηαδηθαζίεο, κε εθπαίδεπζε, κε απηνκαηηζκφ, κε βειηηψζεηο ζηε παξαγσγηθφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ επηρεηξεκαηηθήο ζπλέρεηαο. 

 

 

3.3.γ.  Κίνδςνορ ςμπεπιθοπάρ  

 

Οη θίλδπλνη ζπκπεξηθνξάο απνηεινχλ ηνπο κεγαιχηεξνη θίλδπλνπο κε ηε 

δπζθνιφηεξε δηαρείξηζε θαζψο νθείινληαη ζηε ζπκπεξηθνξά, ηε δηαγσγή ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ηελ θινπή θαη απάηε απφ ππαιιήινπο θαη απφ ηηο πξαθηηθέο 

απαζρφιεζεο θαη επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

 

 

 

 

3.3.δ.  Κοςληούπα  

 

Σν φξακα γηα ηνλ νξγαληζκφ, νη αμίεο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ηα 

«πηζηεχσ» ηνπ ε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζε φια ηα επηρεηξεκαηηθά θαη ιεηηνπξγηθά 

ζέκαηα θαη νη πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε δηνίθεζε 

απνηεινχλ ηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ θαη επηβάιινπλ κηα ζπγθεθξηκέλε 

επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ.  

Ζ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ εθθξάδεη απηά πνπ πξέπεη νη απαζρνινχκελνη 

ζε φια ηα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο λα γλσξίδνπλ θαη λα πηζηεχνπλ. Δπίζεο πξέπεη λα 

αηζζάλνληαη ηε δέζκεπζε φηη πξέπεη λα ηα ηεξνχλ κε επιάβεηα. Ζ θνπιηνχξα 

εθθξάδεηαη απφ ηηο πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο ηεο εηαηξίαο ηφζν ζε ζέκαηα εζσηεξηθά 

φζν θαη ζε ζέκαηα ζρέζεσλ κε ην πεξηβάιινλ. Δίλαη απνιχησο απαξαίηεηε ζε θάζε 

κεγάιν νξγαληζκφ θαη εθθξάδεηαη κε ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο, ηνλ ηξφπν πνπ 

αζθείηαη ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη ε Κνηλσληθή Πνιηηηθή, ε Πνιηηηθή 

Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θαη ε Πνιηηηθή πξνο ην Πεξηβάιινλ. Δηδηθφηεξα, ε πνιηηηθή 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ελφο νξγαληζκνχ πξέπεη λα εθζέηεη κε ζαθήλεηα ηελ 

πξνζέγγηζε ζηνπο θηλδχλνπο. Γεκηνπξγείηαη έηζη έλα «Μνληέιν Κνπιηνχξαο 

Κηλδχλσλ» ην νπνίν θαιχπηεη ηε ζέζε ηνπ νξγαληζκνχ αλάκεζα ζηηο δχν αθξαίεο 

πεξηπηψζεηο ηελ «Πιήξε Αληίζεζε ζηνπο Κηλδχλνπο», κε ηελ έλλνηα φηη δελ ππάξρεη 
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θακηά αλνρή ζε θηλδχλνπο θαη ηελ «Δπηδίσμε Κηλδχλσλ» κε ηελ έλλνηα φηη ν 

νξγαληζκφο είλαη πξφζπκνο λα αλερζεί θηλδχλνπο, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε 

επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο.  

 

(Maylor, H 2005). 

 

 

 

3.3.ε.  Οπγάνυζη –Αλληλεξαπηήζειρ (Λειηοςπγικού κινδύνος) 

 

 

ηελ δηαρείξηζε ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ παίδνπλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ξφιν ε 

δηνίθεζε, ε θαιή νξγάλσζε, ε ηθαλφηεηα, ε πείξα, ε δέζκεπζε θαη νη δεμηφηεηεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Απφ πιεπξά ηεο νξγάλσζεο, έλαο νξγαληζκφο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 

πνιινχο γεσγξαθηθνχο ηφπνπο θαη έρεη πνιιέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο πξέπεη λα γλσξίδεη θαιά ηνλ ξφιν θαη ηηο επζχλεο ηνπ θαη λα 

δηαρεηξίδεηαη νξζά ζε ηνπηθφ επίπεδν ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν. Απηφ βέβαηα 

ζπλεπάγεηαη ηελ αλάζεζε επζχλεο θαη ηε κεηαθνξά εμνπζίαο απφ ηελ θεληξηθή 

δηνίθεζε ζηηο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο. Γεληθψο ε εηαηξηθή δηαρείξηζε θηλδχλσλ 

πξέπεη λα γίλεηαη απφ κία αλεμάξηεηε θεληξηθή ζπληνληζηηθή κνλάδα ιεηηνπξγηθνχ 

ειέγρνπ κε επηθεθαιήο αλψηαην ζηέιερνο. Όινη φζνη ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν 

θηλδχλσλ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο πξέπεη λα ζπληνλίδνληαη, ψζηε λα 

κεγηζηνπνηείηαη ε ζπκβνιή ηνπο. Ζ θεληξηθή κνλάδα θαη νη κνλάδεο δηαρείξηζεο 

ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ πξέπεη λα είλαη επαλδξσκέλεο 

κε ηθαλνχο ππαιιήινπο πνπ δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο, γηα ηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ πξνζπαζεηψλ δηαρείξηζεο ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ζε φιε ηελ εηαηξία. 

εκαληηθφ ξφιν παίδεη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ θαη 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ ζε δηεζλείο επηρεηξήζεηο. Οη ζρέζεηο ηνπο πξέπεη λα είλαη 

ακθίδξνκεο: ζε παγθφζκην επίπεδν, ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Σέινο ε αλαθνξά απφ ηα αλψηεξα πξνο ηα θάησ επίπεδα πξέπεη λα γίλεηαη ρσξηζηά 

ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο . 

  (Maylor, H 2005). 
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3.3.ζη.  ύνθεζη Γιοικηηικού ςμβοςλίος 

 

Ζ ζχλζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

ζε έλα νξγαληζκφ, θαη πφζν κάιινλ ζε έλα νξγαληζκφ πνπ αζρνιείηαη κε ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν. 

Σα κέιε πνπ ζπλζέηνπλ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην παίξλνπλ απνθάζεηο γηα ηελ πνξεία 

ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ, θιείλνπλ ζπκθσλίεο, ρξεκαηνδνηνχλ πιάλα αιιά θαη 

ειέγρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Σα ζθάικαηα πνπ κπνξνχλ 

λα πξνθχςνπλ απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα είλαη γηα παξάδεηγκα 

ιαλζαζκέλνη ρεηξηζκνί ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  ιφγσ απνπζίαο επαξθήο γλψζεο 

ή ελδνεπεηρεξηζηαθήο  θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο. Δπηπξφζζεηα νη δπζκελείο 

πξαθηηθέο ηεο εξγαζίαο απέλαληη ζην πξνζσπηθφ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο θαη κε παξαγσγηθφ θαη δεκηνπξγηθφ πεξηβάιινλ. Ο 

θαζνξηζκφο ηεο κηζζνδνζίαο είλαη εμίζνπ θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο. Σν αίζζεκα ηεο 

δηθαηνζχλεο ζηελ εξγαζία κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ζε πιαίζην ζπλεξγαζίαο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη λα κεηαδνζεί ζην πξνζσπηθφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 

θπξηαξρεί ζηνλ νξγαληζκφ έλα θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο. Μεγάινο 

θίλδπλνο είλαη απηφο ηεο εζσηεξηθήο απάηεο. εκαληηθφο είλαη θαη ν έιεγρνο 

αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ Γ., ν νπνίνο ζπλήζσο γίλεηαη απφ έλα νπδέηεξν φξγαλν.  

 

 

3.4.  Κίνδςνοι  αηςσημάηυν 

 

3.4.α.   Κίνδςνοι αηςσημάηυν ζηο πεπιβάλλον 

 

Μία επηρείξεζε εμαξηάηαη άκεζα απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο θαη ε πξνζνρή 

ηεο ζε απηνχο ζα πξέπεη λα είλαη άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή. Σν θφζηνο ελφο project 

κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα δηακνξθσζεί αλάινγα κε ην αλ ιακβάλεη ππφςε ή φρη  ην 

ελδερφκελν αηπρεκάησλ. Φπζηθά νη θίλδπλνη απμάλνληαη ή κεηψλνληαη αλαιφγσο ην 

είδνο εξγαζίαο θαη ην πεξηβάιινλ φπνπ απηή εμειίζζεηαη. 

Κίλδπλνο αηπρεκάησλ ζην πεξηβάιινλ  ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί απφ: 
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 Σο ανθπώπινο λάθορ:  απηφ κπνξεί λα ζπκβεί εμαηηίαο αλαθξηβήο 

δεηγκαηνιεςίαο, θαθνχ έιεγρν ηφζν ηνπ εξγνηαμίνπ φζν θαη ησλ 

κεραλεκάησλ. 

 Αποηςσία ηυν μησανημάηυν: ε έιιεηςε θαηλνχξγησλ κεραλεκάησλ ή 

παξάιεηςε ειέγρνπ ηελ ήδε ππαξρφλησλ, ε κε εμεηδίθεπζε θαη 

εθπαίδεπζε ησλ ππεχζπλσλ εξγνιεπηψλ έρεη σο απνηέιεζκα λα 

ππάξρνπλ ιάζε θαη θίλδπλνη αηπρεκάησλ.  

 Νέοι  πιο ζύγσπονοι παπάγονηερ  επγαηικών αηςσημάηυν: είλαη ε 

έθζεζε ζε ρεκηθνχο παξάγνληεο. ηα ηερληθά έξγα νη επηβιαβείο 

ρεκηθνί παξάγνληεο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην κηαο 

ηππνπνηεκέλεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, έηζη ψζηε λα κελ γίλεηαη 

αληηιεπηφ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ν βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο. Οη 

ρεκηθνί παξάγνληεο πνπ εθηίζεληαη νη εξγαδφκελνη είλαη γηα 

παξάδεηγκα ην θξπζηαιιηθφ ππξίηην, ε ζθφλε μχινπ, νη ξεηίλεο, ν 

ακίαληνο θαη νη δηάθνξνη δηαιχηεο. Τπάξρνπλ δηάθνξα πξνζηαηεπηηθά 

γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ εθηίζεληαη ζε απηνχο ηνπο θηλδχλνπο θαη 

έηζη πεξηνξίδεηαη θαη ην  ηπρφλ αηχρεκα. 

 

 

 

3.4.β.  Φςζικά  γεγονόηα 

 

 Φπζηθνί θίλδπλνη ζεσξνχκε απηνχο πνπ έρνπλ σο πεγή πξνέιεπζή ηνπο ηελ 

ίδηα ηε θχζε. Δίλαη γηα παξάδεηγκα νη ζεηζκνί, νη πιεκκχξεο, νη θαηνιηζζήζεηο, νη 

εθαηζηεηαθέο εθξήμεηο, ν θπθιψλαο, ν ηπθψλαο, νη ρηνλνζηηβάδεο θαη νη μεξαζίεο. 

Γηα παξάδεηγκα ε μεξαζία ή νη πιεκκχξεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα αζηαζέο 

πεξηβάιινλ ζηηο θαηαζθεπέο θαη λα ππάξμεη θίλδπλνο θαηαζηξνθήο ηνπο. Ζ Διιάδα, 

φπσο γλσξίδνπκε είλαη κηα πνιχ ζεηζκνγελήο πεξηνρή θαη ν παξάγνληαο ηνπ ζεηζκνχ  

είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ζηε κειέηε θαη ζηελ επίβιεςε κηαο νηθνδνκήο. Μπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη αχμεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο ηεο θαηαζθεπήο, αιιά έηζη 

πεξηνξίδνληαη ζεκαληηθά νη απψιεηεο ηφζν ησλ αλζξψπηλσλ φζν θαη ησλ πιηθψλ 

αγαζψλ. 



 49 

 ε θάζε πεξηνρή νη παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο είλαη δηαθνξεηηθνί θαη έηζη 

πξέπεη ππνινγίδνληαη δηαθνξεηηθά.  Ο ζσζηφο έιεγρνο θαη ε πξνζεθηηθή κειέηε ζα 

δψζεη ιηγφηεξεο απψιεηεο  ελάληηα  ζ‟ απηφ πνπ ν άλζξσπνο δελ κπνξεί λα 

πξνβιέςεη: ην θπζηθφ θαηλφκελν, δειαδή.  

(Maylor, H. 2005.) 

 

3.4.γ.  Ππομήθειερ  - ςγκένηπυζη ππομηθειών 

Σα δνκηθά πιηθά κηαο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. 

Οη πξνκεζεπηέο έρνπλ ηζρπξφ ιφγν θαη ζέζε ζηελ νηθνλνκηθή αγνξά κηαο ρψξαο, γηα 

απηφ ην ιφγν θαη νη δηαπξαγκαηεχζεηο καδί ηνπο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Γχν ζεκαληηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο: ηα κεγάια θφζηε κεηαθνξψλ φπνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά 

εηδηθά γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηα κνλνπψιηα ησλ ηζρπξψλ εηαηξεηψλ. ήκεξα 

κεγάια πνζά δαπαλνχληαη ζηε βειηίσζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ψζηε νη 

εηαηξείεο λα κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ θαιχηεξα φιεο ηηο πξνκήζεηεο. 

 

ΥΔΓΗΑΜΟ –> ΚΑΣΑΚΔΤΖ – >ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ –> ΑΠΟΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ 

– >ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ –> ΤΝΣΖΡΖΖ –> PROJECT MANAGEMENT 

 

Οη κεγάιεο εηαηξείεο κπνξνχλ λα ζπγθεληξψζνπλ κε πην απνηειεζκαηηθφ βαζκφ ηηο 

πξνκήζεηεο ηνπο ψζηε λα δηαπξαγκαηεπζνχλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο θαη λα 

πεηχρνπλ ρακειφηεξα θφζηε θαη κεγαιχηεξα θέξδε. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα νη 

κεγάιεο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο λα έρνπλ κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα έλαληη ησλ 

άιισλ κηθξφηεξσλ. Οξηζκφο ηεο πξνκήζεηαο  ζηηο θαηαζθεπέο ζεκαίλεη ηελ 

απφθηεζε θαη πψιεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.  

Σα πξνκεζεπφκελα είδε κπνξνχλ λα είλαη άκεζα δειαδή λα είλαη πξντφληα 

θαη πιηθά πνπ εκπιέθνληαη ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή έκκεζα, δειαδή λα κελ 
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εληάζζνληαη ζηελ παξαγσγή, φπσο γηα παξάδεηγκα πξνκήζεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο 

γξαθείνπ. 

 πλεπψο ε ζσζηή θαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε πξνκεζεηψλ κηαο 

επηρείξεζεο έρεη εμέρνπζα ζεκαζία γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν 

ζηφρνο πξέπεη λα είλαη ζαθείο νη ιεηηνπξγίεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο 

πξνκεζεηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη λα αλαγλσξίδεηαη ε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ησλ 

πξνκεζεηψλ γηα λα ππάξμεη θεξδνθνξία ζηελ επηρείξεζε. 

Έηζη ν ζηφρνο δηαζθαιίδεηαη κε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ηηο ζπκθσλίεο πνπ 

ζπλάπηνπλ νη πξνκεζεπηέο γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ αγνξά ησλ 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπνπ απνηεινχλ βαζηθφ επαγγεικαηηθφ εξγαιείν. 

πλεπψο κηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε πξνκεζεηψλ πξνλνεί θαη ιεηηνπξγεί κε 

κεραληζκνχο έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο γηα ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα. Αλαδεηθλχεηαη έηζη 

ζε έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο δηνίθεζεο. 

αλ απνηέιεζκα φισλ απηψλ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζε κηα εηαηξεία φπνπ 

δηαρεηξίδνληαη κεγάιεο εληνιέο πξνκήζεηαο αλαπηχζζνπλ ηελ παξαθάησ εθαξκνγή 

πνπ βειηηψλεη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο εηαηξείαο: 

Γηαρείξηζε πξνκεζεηψλ – Γηαρείξηζε Πξνκεζεπηψλ – Γηαρείξηζε ξνήο εξγαζηψλ  - 

Γηαρείξηζε ρξεζηψλ – Γηαρείξηζε ιεηηνπξγηψλ – Γηαρείξηζε  αλαθνξψλ – ζηαηηζηηθέο 

– βνεζεηηθέο εξγαζίεο – κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζε θαη πξσηνθφιιεζε 

αιιεινγξαθίαο γηα ηε δηεχζπλζε πξνκεζεηψλ – δηαρείξηζε ζπκβάζεσλ – δηαδηθαζία 

έγθξηζεο ζπκβάζεσλ – δηαρείξηζε αιιαγψλ ( change management ). 

. Οη αλαιπηέο – πξνγξακκαηηζηέο θαηαγξάθνπλ ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζεο  γηα λα αλαπηπρζεί κε αζθάιεηα θαη πνηφηεηα ε επηρείξεζε. Ζ απφιπηε 

πξνζαξκνγή ηεο ιχζεο ζηηο ηδηαίηεξεο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο, ε κεζνδνινγία 

θαηαγξαθήο ησλ αλαγθψλ, παξέρεη ηελ βεβαηφηεηα φηη ην έξγν ζα παξαδνζεί ζην 

ζπκθσλεκέλν ρξφλν, κε ηελ ζπκθσλεκέλε πνηφηεηα παξαδνηέσλ θαη ζηε 

ζπκθσλεκέλε ηηκή. 

 

Δημιοςπγία ενηολήρ  -> έγκπιζη αγοπάρ – >ςποβολή πποζθοπών – >επιλογή 

ππομηθεςηή – >ηελική έγκπιζη – >παπαλαβή έλεγσορ - > λογιζηήπιο 
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4.  Η ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ  ΚΙΝΓΤΝΟΤ  ΣΗΝ  ΔΛΛΗΝΙΚΗ  

ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ  ΚΑΙ  Η  ΤΦΔΗ  ΣΟΝ  

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ  ΚΛΑΓΟ. 

 

 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ εκθαλίζηεθε σο δνκεκέλε δηαδηθαζία ησλ έξγσλ ζηε 

δεθαεηία ηνπ ΄90. ηελ Διιάδα δελ είλαη επξέσο γλσζηφο απηφο ν φξνο – ηνκέαο νχηε 

έρεη αλαιπζεί ή εθαξκνζηεί πιήξσο ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη κε 

ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν. Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα καο ν ηνκέαο ησλ 

θαηαζθεπψλ βξίζθεηαη ζε ηξνκεξή χθεζε ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ θαη ησλ 

λέσλ δεδνκέλσλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ. Σψξα είλαη πιένλ αλαγθαίν ν έιεγρνο 

ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν, λα γίλεη εξγαιείν γηα κηα 

θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία, ηφζν ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο θαη ηελ εμέιημή ηεο, φζν 

θαη ζηελ πξφνδφ ηεο, γηα λα απνθεπρζεί ε χθεζε ηεο θαη ηέινο ε πηψρεπζε. Έηζη 

πξέπεη λα αλαιχζνπκε ηελ πνξεία ηεο χθεζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα γηα 

λα κπνξέζνπκε κέζα απφ ηελ θαηαλφεζε ησλ ιαζψλ λα αλαθάκςνπκε. Σνπο 

θηλδχλνπο πνπ ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ κπνξνχκε λα ηνπο ηαμηλνκήζνπκε εχθνια 

ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη ζε επηηνθηαθνχο. Απηνί νη δχν ζεσξνχληαη απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο θηλδχλνπο πνπ  εκθαλίζηεθαλ απηή ηελ πεξίνδν ζηελ Διιάδα. 

Ζ χθεζε είλαη γλσζηφ φηη αλαθέξεηαη σο έλαο αξλεηηθφο παξάγνληαο γηα θάζε 

νηθνλνκία. Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη κέρξη θαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 

ζην ηέινο ηνπ 2008, ππήξρε κηα θάζε αικαηψδνπο ζπζζψξεπζεο θαη θεξδνθνξίαο, ε 

νπνία ζπλνδεχηεθε ζ' νιφθιεξε απηή ηελ 12εηία απφ εμαηξεηηθά πςεινχο ξπζκνχο 

εηήζηαο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ, ε νπνία έθηαλε ην 4%, καθξάλ δειαδή επάλσ ηνπ 

επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ (1% - 2%). ε απηφ ην ζπλνιηθφ αλαπηπμηαθφ πιαίζην 

θαηαγξάθεθε ε αληίζηνηρε θαηαζθεπαζηηθή έθξεμε, ηφζν ζην επίπεδν ησλ κεγάισλ 

έξγσλ ηεο πεξηφδνπ εθείλεο, φζν θαη ζην επίπεδν ησλ ηδησηηθψλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ, 

ζε ζεκείν πνπ ε δεθαεηία 1995-2004 λα κπνξεί εχινγα λα ραξαθηεξηζηεί σο ε ρξπζή 

δεθαεηία ηεο αλάπηπμεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίνδν πνπ ηξνθνδνηήζεθε ε θαηαζθεπή 

ησλ κεγάισλ έξγσλ ηερληθήο ππνδνκήο θπξίσο ζην επίπεδν ησλ ζπγθνηλσληαθψλ 

έξγσλ (Δγλαηία  Οδφο, ΠΑΘΔ, Αηηηθή Οδφο, Εεχμε Ρίνπ-Αληηξξίνπ, Αεξνιηκέλαο 

πάησλ, Μεηξφ Αηηηθήο), αιιά θαη άιισλ πδξαπιηθψλ έξγσλ, έξγσλ δηαρείξηζεο 
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απνβιήησλ, ιηκεληθψλ θιπ. ζηε βάζε ησλ θνηλνηηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ 2νπ θαη 

ηνπ 3νπ ΚΠ, αιιά θαη ησλ αληίζηνηρσλ εζληθψλ πφξσλ. Μηα νιφθιεξε 30άδα ησλ 

κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθψλ επηρεηξήζεσλ -ηεο ηφηε Ε' Σάμεο- πξνρψξεζαλ ζην 

Υξεκαηηζηήξην, επηηπγράλνληαο ππεξθαιχςεηο ζηα αλαδεηνχκελα θεθάιαηα, 

πνιιαπιάζηεο ησλ αξρηθψλ ηνπο επηδηψμεσλ. Ο ειιεληθφο θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο 

κεηαηξεπφηαλ ζε νξγαληθφ πιένλ θιάδν ηεο ειιεληθήο θεθαιαηνθξαηίαο κε ηζρπξή 

νξγαληθή ζχλζεζε ζηελ θνηλσλία, δηεπξπκέλν θχθιν εξγαζηψλ θαη θεξδνθνξία πνπ 

έθηαλε ην 12% ηεο απφδνζεο, πνζνζηφ ππεξδηπιάζην ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

επξσπατθψλ ηερληθψλ επηρεηξήζεσλ δειαδή (4% - 6%). 

Ωζηφζν ζηελ 5εηία πνπ αθνινχζεζε ηε «ρξπζή 10εηία» άξρηζε λα 

αλαδεηθλχεηαη ζηαδηαθά ε θξίζε. Δθδειψζεθε θπξίαξρα κε ηε ζνβαξφηαηε 

δηαρξνληθή ππνρψξεζε ηνπ κέζνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ζηνλ θιάδν, παξ' φιν πνπ ν 

θχθινο εξγαζηψλ ζπλέρηδε λα παξακέλεη ζηαζεξφο ή θαη λα απμάλεη. πγθεθξηκέλα 

θαη ζε φηη αθνξά ηηο ηερληθέο εηαηξείεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ πνπ θαιχπηνπλ ηε 

κεξίδα ηνπ ιένληνο ζε θεθάιαηα, ηδίξν θαη θέξδε, ελψ ην 2004 ν θχθινο εξγαζηψλ 

ηνπο θηάλεη ηα 3,262 δηο. θαη ε θεξδνθνξία ηνπο ηα 319 εθαη., κε πνζνζηφ θέξδνπο 

9,8%, κεηά απφ ζρεηηθέο δηαθπκάλζεηο ζηε δηάξθεηα ηεο 5εηίαο, ην 2008  κπνξεί ν 

ηδίξνο λα εκθαλίδεηαη ζαθέζηαηα απμεκέλνο ζηα 5,083 δηο.,  ε θεξδνθνξία ηνπο φκσο 

αλέξρεηαη κφιηο ζηα 207 εθαη.,  δειαδή ην πνζνζηφ θέξδνπο ηνπο πέθηεη ζηα 4,1%. Ζ 

θξίζε απηή πξνήιζε απφ ηνλ ζηαδηαθφ πεξηνξηζκφ ησλ πεδίσλ ηεο παξαγσγηθήο 

αμηνπνίεζεο ηνπ επελδπκέλνπ θαη ζπγθεληξνπνηεκέλνπ ηερληθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

πξνεγνχκελεο «ρξπζήο 10εηία», κε θχξηα αθεηεξία ηε ζηξαηεγηθή επηδίσμε ηνπ 

θξάηνπο γηα ηε ζπξξίθλσζε ηνπ ΠΓΔ θαη ησλ ζπλαθφινπζσλ θνηλνηηθψλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ.  ΔΛΣΑΣ(2011) 

' απηήλ ηε ζπγθπξία νη εηαηξείεο επηρείξεζαλ επέθηαζε ζηε δηεζλή αγνξά θαη 

αθεηέξνπ επελδπηηθή ζηξνθή ζε παξάιιεινπο ηνκείο. Όκσο νη ελαιιαθηηθέο απηέο 

δηέμνδνη ιεηηνχξγεζαλ εληειψο πεξηνξηζκέλα κφλνλ γηα νξηζκέλεο κεγάιεο 

εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, ελψ ήηαλ αλέθηθηνη γηα ηελ πιεζψξα ησλ κηθξνκεζαίσλ 

εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ. Άιισζηε θαη ηα πεξηζψξηα πνπ ππήξραλ γη' απηφ ζηάζεθαλ 

εληειψο ζπξξηθλσκέλα. Δηζη ε επέθηαζε ζηηο βαιθαληθέο θαη κεζαλαηνιηθέο αγνξέο, 

ιφγσ θαη ηνπ έληνλνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ, ιεηηνχξγεζε κφλνλ ζε ιίγεο 

πεξηπηψζεηο εξγνιαβηψλ πνπ αλέιαβαλ ε ΔΛΛΑΚΣΩΡ θαη ε ΜΖΥΑΝΗΚΖ, ελψ ε 

παξαγσγηθή δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο ελέξγεηαο θάιπςε νπζηαζηηθά 

κφλνλ ηελ ΓΔΚ/ΣΔΡΝΑ.  Γεληθά ε δηεζλνπνηεκέλε θαηαζθεπαζηηθή δηέμνδνο δελ 
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κπφξεζε λα ιεηηνπξγήζεη σο «βαιβίδα αζθαιείαο» ζηελ θξίζε, φπσο είρε 

ιεηηνπξγήζεη ζηε 10εηία ηνπ 1970. Σειηθά, ήηαλ πεξηζζφηεξν νη επξσπατθέο ηερληθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ «θαηέιαβαλ» έλα κέξνο ηεο ειιεληθήο θαηαζθεπαζηηθήο αγνξάο, 

παξά νη ειιεληθέο πνπ επεθηάζεθαλ ζηηο βαιθαληθέο θαη κεζαλαηνιηθέο αγνξέο. Σν 

θξάηνο θαινχληαλ λα απνκαθξπλζεί απφ ηηο δεκφζηεο αλαπηπμηαθέο θνηλσθειείο 

επελδχζεηο, γηαηί νδεγνχζαλ ζε αχμεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ ζε 

πνζνζηά άλσ ηνπ 3%. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ηξεηο κεγάιεο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο πνπ είραλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηε δηάξθεηα ηεο «ρξπζήο 10εηίαο» (1995-2004), είραλ αλνίμεη ήδε 

ην δξφκν ζε κηα ηέηνηα θαηεχζπλζε ηδησηηθνπνίεζεο, θαη επηθνπξηθά ήξζε λα 

πξνζηεζεί θαη ε δηαδηθαζία ησλ πκπξάμεσλ Γεκφζηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ). ε 

αληίζηνηρν αθξηβψο δξφκν θηλήζεθε ζηε ζπλέρεηα ε θαηαζθεπή κε 

απηνρξεκαηνδφηεζε ησλ πέληε κεγάισλ νδηθψλ αμφλσλ φπσο ηεο Ηφληαο Οδνχ, ηνπ 

Απηνθηλεηνδξφκνπ Κεληξηθήο Διιάδαο (Δ 65 ζχλδεζεο ΠΑΘΔ θαη Δγλαηίαο Οδνχ) 

θαη ησλ νδηθψλ αμφλσλ ηεο Πεινπνλλήζνπ, κε αλαδφρνπο θνηλνπξαμίεο επξσπατθψλ 

θαη ειιεληθψλ νκίισλ θαη κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ππέξκεηξε επηβάξπλζε ηεο 

θπθινθνξίαο κε ππέξνγθα δηφδηα ζηνπο ήδε θαηαζθεπαζκέλνπο νδηθνχο άμνλεο 

(ΠΑΘΔ θ.ά.). ΔΛΣΑΣ(2011) 

Δληνχηνηο κε ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία, αδπλαηνχλ λα εθαξκνζηνχλ 

φξνη γεληθεπκέλεο ηδησηηθνπνίεζεο, γηαηί αθξηβψο πξνζθξνχνπλ ζηε ζεκεξηλή 

δεκνζηνλνκηθή θξίζε ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Κη απηφ 

γηαηί κπνξεί έλα κεγάιν θάζκα κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (3εο, 4εο θαη 5εο 

Σάμεσο) λα επηζπκεί δηαθαψο ηε δηεπξπκέλε εθαξκνγή, σζηφζν ε θξίζε 

αλαπαξαγσγήο ηνπ ηξαπεδηθνχ θεθαιαίνπ πνπ ζα ρξεκαηνδνηνχζε ηα έξγα κε ΓΗΣ 

θαη νη ζπλερείο ρξεκαηνδνηηθέο ελέζεηο θξάηνπο θαη ΔΚΣ πξνο απηφ (78 δηζεθ. επξψ 

κέρξη ζήκεξα), ζηέθεηαη εκπφδην ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπο, ελψ ν δεκνζηνλνκηθφο 

«εθηξνρηαζκφο» ηνπ θξάηνπο δελ κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ καθξφρξνλε απηή 

απφζβεζε ησλ έξγσλ κε ΓΗΣ. Έηζη, θη απηή αθφκε ε ηδησηηθνπνηεκέλε θαηαζθεπή 

δεκφζησλ έξγσλ κε ΓΗΣ πξνυπνζέηεη έλα δεκνζηνλνκηθά ηζρπξφ θξάηνο θαη έλα 

ηζρπξνπνηεκέλν ηδησηηθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, πξάγκαηα πνπ δελ αληηπξνζσπεχνπλ ηε 

ζεκεξηλή ζπγθπξία ηεο εηήζηαο κείσζεο ηνπ ΑΔΠ θαηά 4%, ηεο γεληθεπκέλεο 

θνξνεπηδξνκήο θαη ηεο εηζνδεκαηηθήο θαζήισζεο (ξπζκίζεηο Μλεκνλίνπ). 

Ζ εθδήισζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη ηεο θξίζεο ηεο 

πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο απφ ηα ηέιε ηνπ 2008 κέρξη θαη ζήκεξα, θαζψο θαη ε 



 54 

πηνζέηεζε ηεο αληεξγαηηθήο θαηαηγίδαο ζην πξψην εμάκελν ηνπ 2010  επέθεξαλ ηε 

ραξηζηηθή βνιή ζηνλ θιάδν πξνζδίδνληαο ζηελ θξίζε ραξαθηεξηζηηθά νιηθήο 

θαηάξξεπζεο. 

ην επίπεδν ηεο απαζρφιεζεο ην 2009 θαηαγξάθεηαη ζεκαληηθή κείσζε ζε 

ζρέζε κε ην 2008 θαηά 7% (27.000 ζέζεηο εξγαζίαο), ελψ ζηε δηάξθεηα ηνπ 2010 

θαηαγξάθεηαη λέα κείσζε θαηά 7,4% έλαληη ηνπ 2009 (23.700 ζέζεηο εξγαζίαο). 

Αζξνηζηηθά επήιζε κείσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν ζηε 

δηεηία θαηά 60.700. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ θιάδνπ ζηελ εηήζηα δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ απφ 

ην 8,5% πνπ ήηαλ ζην κεηαίρκην ηνπ 2000, έπεζε ζην 5,3% ην 2009 γηα λα κεησζεί 

αθφκε πεξηζζφηεξν ζην 3,9% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010. ΔΛΣΑΣ(2011) 

ην πεδίν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επηδφζεσλ ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ε 

πηψζε ηνπ πνζνζηνχ θεξδνθνξίαο ηνπο ζπλερίδεηαη: έηζη ην 2008 ηέζζεξεηο ζηηο δέθα 

εηαηξείεο ηεο 7εο ηάμεο θαηαγξάθνπλ δεκηέο. Δμίζνπ δεκηέο θαηαγξάθνπλ ηέζζεξηο 

ζηηο ελληά εηαηξίεο ηεο 6εο ηάμεο, ελψ θαη ην κέζν χςνο δεκηψλ ηνπο απμάλεηαη απφ 

ηα 1,2 εθαη. ζηα 4,5 εθαηνκ. επξψ. Αιιά θαη ην 2009 ην 17% ησλ εξγνιεπηηθψλ 

εηαηξηψλ εκθαλίδνπλ δεκηέο, ελψ ην 69% ησλ επηρεηξήζεσλ παξνπζηάδεη επηδείλσζε 

ηνπ ηδίξνπ θαη ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο. 

Παξάιιεια Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

εθηηλάζζνληαη ζηα χςε αθελφο ιφγσ ηεο κεγάιεο πησηηθήο πνξείαο ηνπ πνζνζηνχ 

θεξδνθνξίαο ηνπο θαη αθεηέξνπ εμ‟ αηηίαο ησλ κεγάισλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ 

ηνπ θξάηνπο πξνο απηέο, κε απνηέιεζκα ην θαηαζθεπαζηηθφ θεθάιαην λα πεξηέξρεηαη 

ζηνλ άκεζν έιεγρν ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο.  Έηζη έλα κεγάιν πνζνζηφ 

κηθξνκεζαίσλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ νδεγείηαη ζε καδηθέο απνιχζεηο ή 

ζπλνιηθή εθθαζάξηζε, ελψ ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο θαηαζθεπαζηηθέο 

εηαηξίεο 6εο θαη 7εο ηάμεο (επξεία θαηαζηξνθή δσληαλήο εξγαζίαο θαη απαμίσζε 

παγίνπ εμνπιηζκνχ). 

Σέινο, ην ίδην ην θξάηνο, πέξα απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ΠΓΔ, έρεη πξνρσξήζεη 

ζε αλαπφθεπθηε ζηάζε πιεξσκψλ ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν, κε ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ πξνο ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο γηα πηζηνπνηεκέλεο εξγαζίεο λα θηάλνπλ ηα 2 

δηο. επξψ, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί πνιχκελεο θαζπζηεξήζεηο πιεξσκψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη νηθνλνκηθή αζθπμία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξηψλ. 

Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κηα ζπλνιηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ησλ 

ηερληθψλ θαηαζθεπψλ πνπ επηθέξεη επξεία θαηαζηξνθή ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ, 

απφ ηελ νπνία δελ δηαζψδνληαη παξά ειάρηζηνη ηνκείο (π.ρ. απηνί πνπ θηλνχληαη κε 
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απηνρξεκαηνδφηεζε θαη ηδησηηθή εθκεηάιιεπζε). 

Πξνθχπηεη ζπλνιηθά φηη ε ζεκεξηλή θξίζε ησλ ηερληθψλ θαηαζθεπψλ 

παξνπζηάδεη αθξαία θαη δχζθνια ππεξβάζηκα ραξαθηεξηζηηθά, ζην βαζκφ πνπ ζα 

ζπλερηζηεί ε πνιηηηθή ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ θξάηνπο απφ ηηο δεκφζηεο θνηλσθειείο 

επελδχζεηο, ζην κέηξν πνπ πξνσζείηαη ρσξίο κεηαιιαγέο ε εθαξκνγή ηνπ 

Μλεκνλίνπ θαη θαηαγξάθεηαη παξάιιεια ε επηκνλή ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ 

δεκφζησλ ηερληθψλ έξγσλ. ΔΛΣΑΣ(2011) 

Όπσο βιέπνπκε απφ ηελ πεξίνδν 2004-2008 ππήξμε θξίζε θεθαιαηαθήο 

ππεξζπζζφξεπζεο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν, έηζη ψζηε νη ρξεκαηνδνηήζεηο ζηηο 

επηρεηξήζεηο λα κεησζνχλ θαη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα λα 

πξνζθξνχεη ζηε δεκνζηνλνκηθή θξίζε. Σν επίπεδν ηεο απαζρφιεζεο κεηψζεθε θαη νη 

δαλεηαθέο επηβαξχλζεηο ησλ ηερληθψλ εηαηξεηψλ επηδεηλψζεθαλ θαηά κεγάιν βαζκφ. 

ε απηή ηελ θαηάζηαζε ηεο γεληθεπκέλεο πιένλ θαηαζηξνθήο θαη κε ην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα λα είλαη πνιχ αζηαζέο γίλεηαη αληηιεπηφ  φηη ην έξγν ηεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα κεγάιν θνκκάηη. Ζ δηαρείξηζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηελ επηβίσζε θάζε 

θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξείαο θαη θάζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

ηε ζεκεξηλή νηθνλνκία ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηνπ πςεινχ θηλδχλνπ ε 

δηαρείξηζε θηλδχλνπ βξίζθεηαη ζην πξνζθήλην, έηζη ψζηε νη επελδχζεηο ηνπ θάζε 

νξγαληζκνχ λα κελ πεξηέρνπλ κεγάιν ξίζθν θαη ηα βήκαηά ηνπο ζε θάζε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα λα έρνπλ κεησκέλε αβεβαηφηεηα . 
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5.   ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  -  ΠΡΟΣΑΔΙ 
 

 

Κχξηνο ζθνπφο ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο ήηαλ λα αλαδείμεη ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν. Ζ έξεπλα πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ εξγαζία αλαθέξεηαη ζηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ θαη ζηηο 

ζεκαληηθφηεξεο παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν. Παξφιν 

πνπ φια απηά ηα δεηήκαηα είλαη ππαξθηά ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ππάξρνπλ 

αθφκα ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν πνπ δελ αθηεξψλνπλ ηνλ 

απαηηνχκελν ρξφλν θαη ην θφζηνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ θαη ηεο αλάιπζεο ησλ παξακέηξσλ ηεο.  

Ζ παξνχζα εξγαζία θηινδνμεί λα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα ηελ αλαδήηεζε 

πνιιαπιψλ εθαξκνγψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζε κηθξά θαη κεγάια έξγα θαη απνηειεί 

κηα βηβιηνγξαθηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία κπνξεί λα ππάξμεη ζαλ βάζε δεδνκέλσλ γηα 

πεξεηαίξσ έξεπλα. 
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