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Κατανάλωση και επένδυση στην οικονοµία 

Κατανάλωση:
Απόδοση οικονοµικών πόρων σήµερα, σε αντάλλαγµα άµεσου οφέλους (µη
οικονοµικού). 
Μη επιστροφή του καταβληθέντος χρηµατικού ποσού.
Ευθεία και άµεση σύγκριση κόστους-οφέλους.
Υποκειµενικά τα κριτήρια αξιολόγησης.
Βραχυχρόνιες οι συνέπειες της απόφασης.

Επένδυση: 
∆έσµευση χρηµατικών πόρων σήµερα µε προσδοκία µελλοντικού οικονοµικού
αλλα και µη οικονοµικού οφέλους.
∆υνατότητα σταδιακής ανάκτησης του καταβληθέντος χρηµατικού ποσού.
Αδυναµία άµεσης σύγκρισης κόστους-οφέλους.
Αντικειµενικά τα κριτήρια αξιολόγησης (ως προς τα οικονοµικά κόστη-
οφέλη).
Μακροχρόνιες οι συνέπειες της απόφασης. 



Επιπτώσεις  
από την προώθηση µίας επένδυσης

Αµεσες οικονοµικές επιπτώσεις (για τον ίδιο τον επενδυτικό
φορέα)

Κέρδη ή ζηµιές
Ανάκτηση ή απώλεια του επενδεδυµένου κεφαλαίου

Εµµεσες οικονοµικές επιπτώσεις (για το ευρύτερο οικ.περιβάλλον)
Συµβολή στην οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής, της χώρας
Αύξηση της απασχόλησης
Αύξηση εξαγωγών, µείωση εισαγωγών
Πολλαπλασιαστικές επιδράσεις σε άλλους παραγωγικούς τοµείς 

Περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις (για το φυσικό και
κοινωνικό περιβάλλον)

Στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Στις συνθήκες διαβίωσης
Στο επίπεδο απασχόλησης
Στην εξέλιξη άλλων οικονοµικών δραστηριοτήτων

Προσεγγίσεις αξιολόγησης 
της αποδοτικότητας µίας επένδυσης

Αµεσες οικονοµικές επιπτώσεις
η αξιολόγηση ενδιαφέρει τον ιδιώτη επενδυτή
εφαρµόζεται Χρηµατο-οικονοµική ανάλυση (financial analysis) 
τα κριτήρια αξιολόγησης λαµβάνουν υπόψη τις τιµές αγοράς

Αµεσες και έµµεσες οικονοµικές επιπτώσεις
η αξιολόγηση ενδιαφέρει την εθνική οικονοµία 
εφαρµόζεται Οικονοµική Ανάλυση Κόστους-Οφέλους (economic Cost-
Benefit Analysis, CBA)
τα κριτήρια αξιολόγησης λαµβάνουν υπόψη σκιώδεις τιµές (shadow prices) 
και αγνοούν ορισµένες χρηµατικές εισροές και εκροές που θεωρούνται
µεταβιβαστικές πληρωµές (transfer payments)

Περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
η αξιολόγηση ενδιαφέρει το σύνολο της κοινωνίας
εφαρµόζεται Κοινωνική Ανάλυση Κόστους-Οφέλους (social CBA)
τα κριτήρια αξιολόγησης λαµβάνουν υπόψη τις τιµές της αγοράς και επιπλέον
τις εξωτερικές οικονοµίες (externalities) της επένδυσης, δηλαδή κόστη και
οφέλη που δεν αποτιµώνται µε το συµβατικό µηχανισµό της αγοράς. 



Τι δυσχεραίνει την αξιολόγηση επενδύσεων 
µε ιδιωτικο-οικονοµικά κριτήρια

Η πρόβλεψη µελλοντικών συνθηκών:
στην αγορά των αναγκαίων συντελεστών παραγωγής (διαθεσιµότητα, τιµές, 
ποιότητα...)
στην αγορά του παραγόµενου προϊόντος (ζήτηση, τιµές, ανταγωνισµός...)
στο ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον (πληθωρισµός, επιτόκια, θεσµικό
πλαίσιο...)

Η σύγκριση εσόδων-εξόδων που σηµειώνονται σε διαφορετικές
χρονικές στιγµές:

στην προεπενδυτική και στη φάση υλοποίησης της  επένδυσης
στη φάση λειτουργίας

Ο πληθωρισµός

Βασικοί ορισµοί

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το 
οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά.
Τόκος: η απόδοση (αύξηση) του κεφαλαίου για µια συγκεκριµένη χρονική 
περίοδο.
Επιτόκιο: ο τόκος του κεφαλαίου για µια νοµισµατική µονάδα σε µια 
συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Συνήθως εκφράζεται επί τοις εκατό (%)
για περίοδο ενός έτους, π.χ. ετήσιο επιτόκιο 10% υποδηλώνει αύξηση 
κεφαλαίου 100 νοµισµατικών µονάδων κατά 10 νοµισµατικές µονάδες σε 
ένα έτος. Επίσης, ποσοτικοποιεί την χρονική αξία του χρήµατος και 
επιτρέπει την αναγωγή χρηµατοροών σε µία ενιαία χρονική βάση (στο 
παρόν ή στο µέλλον).



Χρηµατοροές  (cash flows) 
και η χρονική αξία του χρήµατος 

Χρηµατοροή (cash flow): το χρηµατικό ποσό που εισέρχεται ή 
εξέρχεται από µία οικονοµική µονάδα (επιχείρηση, νοικοκυριό) 
µία χρονική στιγµή.

Θετικές χρηµατοροές: έσοδα
Αρνητικές χρηµατοροές: έξοδα
Καθαρές χρηµατοροές: η διαφορά θετικών και αρνητικών χρηµατοροών

Χρονική αξία του χρήµατος (time value of money): ένα
χρηµατικό ποσό σήµερα είναι περισσότερο χρήσιµο από ένα ίσο
ποσό που θα είναι διαθέσιµο στο µέλλον.

ανθρώπινη προτίµηση 
αρχές χρηµατο-οικονοµικού συστήµατος

Πίνακας Ταµειακών ροών

Η οικονοµική ανάλυση στοχεύει στην αποδοχή ή απόρριψη του υπό 
διερεύνηση επενδυτικού σχεδίου. Βασικό εργαλείο αποτελεί ο πίνακας 
των ταµειακών ροών που θα προκύψουν από το έργο. 
Η ταµειακή ροή ορίζεται από τη διαφορά δύο µεγεθών: της ταµειακής 
εισροής και της ταµειακής εκροής. Η διαφορά αυτή µπορεί να είναι θετική
ή αρνητική. 
Η ταµειακή ροή αναφέρεται σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο 
λειτουργίας, συνήθως ετήσια. Εποµένως, για ένα επενδυτικό σχέδιο 
καταστρώνεται ο πίνακας των ετήσιων ταµειακών ροών για την 
οικονοµική διάρκεια ζωής της επένδυσης. 



Πίνακας Ταµειακών Ροών

Για την κατάστρωση του πίνακα των ταµειακών ροών 
είναι απαραίτητη η γνώση των κάτωθι µεγεθών:

Του συνολικού κεφαλαίου επένδυσης.
Των ετήσιων δαπανών (σταθερά και αναλογικά λειτουργικά έξοδα,
τόκοι, χρεολύσια, φόρος εισοδήµατος, επιπρόσθετες εκταµιεύσεις 
κεφαλαίου, π.χ. για ανανέωση εξοπλισµού).
Των ετήσιων εσόδων.
Των ετήσιων αποσβέσεων

Υπολογισµός ετήσιας καθαρής χρηµατοροής 
στην περίοδο λειτουργίας της επένδυσης 

(1) Έσοδα πωλήσεων
- (2) Αναλογικές δαπάνες
- (3) Σταθερές δαπάνες
(4) Μεικτά κέρδη
- (5) Αποσβέσεις
- (6) Τόκοι
(7) Φορολογητέο εισόδηµα = Καθαρά κέρδη προ φόρων
- (8) Φόροι = Φορολογητέο εισόδηµα * Συντ. Φορολόγησης 
(9) Καθαρό κέρδος µετά από φόρους
+ (10) Αποσβέσεις
(11) Ταµειακή ροή
- (12) Χρεωλύσια
- (13) Εκταµιεύσεις κεφαλαίου
(14) Καθαρή χρηµατοροή έτους j 



Αξιολόγηση µε βάση το σύνολο των 
χρηµατοροών µίας επένδυσης

ΝPV = -Ιo + C1(1+i)-1+ C2(1+i)-2 ,,, + Ct(1+i)-t + Y (1+i)-t+1
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Αποσβέσεις

Οι αποσβέσεις αντιπροσωπεύουν τη σταδιακή µείωση της αξίας των πάγιων
περιουσιακών στοιχείων µίας επένδυσης (κτίρια, µηχανολ.εξοπλισµός, 
αυτοκίνητα κλπ.)

Λόγω αναµενόµενης φθορών
Λόγω τεχνολογικής απαξίωσης

Οι αποσβέσεις επιτρέπουν την κατανοµή του αρχικού κόστους αγοράς των
στοιχείων αυτών σε όλο το χρόνο ζωής τους µε την αντίστοιχη επιβάρυνση
του λειτουργικού κόστους.
Η επιβάρυνση αυτή δεν αποτελεί πραγµατική ταµειακή εκροή (αυτή
πραγµατοποιήθηκε το χρόνο της αγοράς)
Θεωρητικά επιτρέπει τη σταδιακή ανάκτηση του κόστους αγοράς και την
αντικατάσταση του στοιχείου µετά το τέλος της ζωής του. 
Οι συντελεστές απόσβεσης διαφοροποιούνται ανάλογα µε το είδος του 
πάγιου στοιχείου.

Υψηλότεροι συντελεστές σε στοιχεία µε µικρό χρόνο ζωής (π.χ. 0.20 για απόσβεση 
σε 5 χρόνια, 0.04 για απόσβεση σε 25 χρόνια)
Το οικόπεδο δεν αποσβένεται γιατί η γη δεν χάνει την αξία της



Τόκοι και Χρεωλύσια

∆ανειακά κεφάλαια µπορεί να καλύψουν τµήµα του κόστους 
επένδυσης
Το κεφάλαιο αυτό επιστρέφεται σταδιακά µαζί µε την αµοιβή του 
δανειστή

Χρεωλύσιο: η επιστροφή του κεφαλαίου
Τόκος: η αµοιβή του κεφαλαίου

Το ύψος των τόκων και χρεωλυσίων καθορίζεται από το ύψος του 
δανείου, το επιτόκιο  δανεισµού και το χρόνο αποπληρωµής

Για ίσες δόσεις χρεωλυσίου, το χρεωλύσιο υπολογίζεται ως ο λόγος του 
δανείου προς τον χρόνο αποπληρωµής
Ο τόκος υπολογίζεται κάθε χρόνο επί του µη αποπληρωθέντος κεφαλαίου

Παράδειγµα αποπληρωµής δανείου

∆άνειο 50.000 Euro, αποπληρωµή σε 5 έτη, επιτόκιο 10%
Α. Σταθερό τοκοχρεολύσιο

Τοκοχρεολύσιο Χρεολύσιο Τόκοι Υπόλοιπο 
χρεολυσίου

Έτος 0 50.000
1ο έτος 13.200 8.200 5.000 41.800
2ο έτος 13.200 9.020 4.180 32.780
3ο έτος 13.200 9.922 3.278 22.858
4ο έτος 13.200 10.914 2.286 11.944
5ο έτος 13.200 12.006 1.194 0

66.000 50.000 16.000



Παράδειγµα αποπληρωµής δανείου

∆άνειο 50.000 Euro, αποπληρωµή σε 5 έτη, επιτόκιο 10%
Β. Σταθερό χρεολύσιο

Τοκοχρεολύσιο Χρεολύσιο Τόκοι Υπόλοιπο 
χρεολυσίου

Έτος 0 50.000
1ο έτος 15.000 10.000 5.000 40.000
2ο έτος 14.000 10.000 4.000 30.000
3ο έτος 13.000 10.000 3.000 20.000
4ο έτος 12.000 10.000 2.000 10.000
5ο έτος 11.000 10.000 1.000 0

65.000 50.000 16.000

Χρήµα και χρόνος

Βασικές ιδιότητες του χρήµατος
Το χρήµα παράγει χρήµα
Το χρήµα χάνει την αξία του

Οι δύο αυτές ιδιότητες είναι άµεσα συνυφασµένες µε 
τον παράγοντα χρόνο



Ανατοκισµός

Ανατοκισµός (compounding): η διαδικασία υπολογισµού της
Μέλλουσας Αξίας (FV) µίας σηµερινής χρηµατοροής (C) µε βάση
ένα επιτοκιο αναγωγής (i). Για το χρόνο (t) ισχύει:

FV=C(1+i)t

Σε περίπτωση µίας σειράς χρηµατοροών Co, C1, C2, ... Ct που προκύπτουν
αντίστοιχα σήµερα, σε 1 χρόνο, 2 χρόνια .... t χρόνια,   η συνολική Μέλλουσα
Αξία τους για το χρόνο (t) είναι:

FV= Co(1+i)t + C1(1+i)t-1 + C2(1+i)t-2 + ... Ct

i: επιτόκιο ανατοκισµού (compound rate)
(1+i)k : συντελεστής ανατοκισµού

Προεξόφληση

Προεξόφληση (discounting): η διαδικασία υπολογισµού της
Παρούσας Αξίας (PV) µίας χρηµατοροής (C) που θα προκύψει στο
χρόνο (t) µε βάση ένα επιτόκιο αναγωγής (i): 

PV=C(1+i)-t

Σε περίπτωση µίας σειράς χρηµατοροών Co, C1, C2, ... Ct που προκύπτουν
αντίστοιχα σήµερα, σε 1 χρόνο, 2 χρόνια .... t χρόνια, η συνολική Μέλλουσα
Αξία τους για το χρόνο (t) είναι:

PV= Co + C1(1+i)-1 + C2(1+i)-2 +  ... Ct(1+i)-t

i: επιτόκιο προεξόφλησης (discount rate)
(1+i)-k : συντελεστής προεξόφλησης



Αξία περιοδικών χρηµατοροών

Α. Μελλοντική αξία ληξιπρόθεσµης ράντας

ΜΑΡ =   
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Α. Συντελεστής Ανάκτησης Κεφαλαίου
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Πληθωρισµός

O  πληθωρισµός προκαλεί µείωση της αξίας του χρήµατος µε το χρόνο
µε το ίδιο χρηµατικό ποσό αγοράζονται σε ένα χρόνο λιγότερα αγαθά και
υπηρεσίες.
ο πληθωρισµός ποσοτικοποιείται µέσω της αύξησης των τιµών των αγαθών
και υπηρεσιών.
στην πράξη, καταγράφονται οι τιµές ενός συγκεκριµένου συνόλου  
καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών (δείκτης τιµών καταναλωτή, δ)
αν δο και δ1: οι τιµές του δείκτη σήµερα και σε 1 χρόνο, τότε ο συντελεστής
πληθωρισµού είναι: f= δ1/δο - 1
αν το επιτόκιο ανατοκισµού στο χρόνο αυτό είναι i, τότε η αξία µίας
χρηµατοροής σε 1 χρόνο θα είναι: FV= C(1+i)
η πραγµατική όµως αγοραστική της αξία θα είναι: 

FVR= FV/(1+f) = C[(1+i)/(1+f)]
και επεκτείνοντας για t χρόνια:

FVR,t = C[(1+i)/(1+f)]t

Μόνο αν το επιτόκιο είναι µεγαλύτερο από τον πληθωρισµό θα
προκύψει αύξηση της πραγµατικής αξίας.

Επίδραση του πληθωρισµού στη διαδικασία
αξιολόγησης επενδύσεων

Η επίδραση του πληθωρισµού στη µεταβολή της αξίας
χρηµατοροών που προκύπτουν σε µία επένδυση
αντιµετωπίζεται µε δύο τρόπους:

Μέθοδος σταθερών τιµών: αγνοείται τελείως ο πληθωρισµός θεωρώντας:
ή ότι δεν επηρεάζει αισθητά τις αξίες των χρηµατοροών
ή ότι επηρεάζει στον ίδιο βαθµό όλες τις χρηµατοροές, θετικές και αρνητικές

Μέθοδος των πληθωριστικά µεταβαλλοµένων χρηµατοροών: Αν ο 
συντελεστής πληθωρισµού είναι f και η προβλεπόµενη για το χρόνο t (σε
σταθερές τιµές) χρηµατοροή είναι Cj, τότε το ύψος της χρηµατοροής σε
τρέχουσες τιµές του χρόνου t είναι: C’j = Cj (1+f)t. Οι τιµές αυτές
ανατοκίζονται ή προεξοφλούνται για τον υπολογισµό της Μέλλουσας ή 
Παρούσας Αξίας τους, αντίστοιχα.

Στην πράξη συνήθως εφαρµόζεται η µέθοδος των σταθερών τιµών



Κριτήρια οικονοµικής αξιολόγησης

Κριτήρια που δεν λαµβάνουν υπόψη τους τη χρονική αξία του
χρήµατος:

Kριτήρια που στηρίζονται στη χρονική αξία του χρήµατος
Καθαρή Παρούσα Αξία (Net Present Value, NPV) 
Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (Internal Rate of Return, ΙRR)

Eξετάζουν ολόκληρο το χρόνο ζωής µίας επένδυσης ή µία µεγάλη χρονική περίοδο
Αποτελούν πιό αξιόπιστους δείκτες της αποδοτικότητας της επένδυσης

Χρόνος επανείσπραξης του κεφαλαίου

Το κριτήριο του χρόνου ανάκτησης του κεφαλαίου ανήκει στα 
καλούµενα ατελή κριτήρια. Ορίζεται ως το χρονικό διάστηµα 
που απαιτείται για να καλυφθεί η δαπάνη της αρχικής 
επένδυσης από τις ετήσιες ταµειακές ροές µετά φόρων.
Το συγκεκριµένο κριτήριο επικρίνεται ως προς δύο σηµεία: 
(α) δεν λαµβάνει υπόψη τη διαχρονική αξία του χρήµατος και
(β) δεν λαµβάνει υπόψη τις ταµειακές ροές που 
πραγµατοποιούνται µετά την περίοδο επανείσπραξης του 
κεφαλαίου επένδυσης. 



Χρόνος επανείσπραξης του κεφαλαίου

Έστω δύο επενδυτικά σχέδια µε τις ακόλουθες ΤΡ

 Έτος 
 0 1 2 3 4 5 
Σχέδιο Α       
Καθαρή ΤΡ -18000 5000 6000 7000 8000 8500 
Αθροιστική ΤΡ -18000 -13000 -7000 0 8000 16500 
Χρόνος ανάκτησης κεφαλαίου: 3 έτη     
       
Σχέδιο β       
Καθαρή ΤΡ -25000 6000 8000 10000 10000 10000 
Αθροιστική ΤΡ -25000 -19000 -11000 -1000 9000 19000 
Χρόνος ανάκτησης κεφαλαίου: 3,1 έτη     

 

Χρόνος επανείσπραξης του κεφαλαίου
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Χρόνος επανείσπραξης του κεφαλαίου

Ο χρόνος ανάκτησης του κεφαλαίου για το Σχέδιο Α είναι 
µικρότερος από αυτόν του σχεδίου Β (3 έναντι 3,1 ετών). Όπως 
φαίνεται όµως από το σχήµα, η κλίση της αθροιστικής ταµειακής 
ροής από το 1 έτος και µετά είναι µεγαλύτερη από την κλίση της 
αντίστοιχης γραµµής του Σχεδίου 1. Η κλίση της αθροιστικής 
ταµειακής ροής υποδηλώνει την ένταση της ταµειακής ροής,
δηλ. της εισροής των εσόδων (πωλήσεις µείον έξοδα και 
φόρους). Από αυτήν την πλευρά, το Σχέδιο Β είναι προτιµότερο,
ειδικά στην περίπτωση που η διάρκεια ζωής της επένδυσης 
µπορεί να επεκταθεί σε περισσότερα από πέντε έτη.

Ετήσιο ισοδύναµο κόστος

Το κριτήριο αυτό χρησιµοποιείται επικουρικά στην αξιολόγηση 
επενδυτικών σχεδίων, µε τη λογική ότι το χαµηλό κόστος 
λειτουργίας είναι ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας ενός 
προσοδοφόρου επενδυτικού σχεδίου.
Για την εφαρµογή του κριτηρίου απαιτείται η αναγωγή όλων των 
σταθερών και µεταβλητών δαπανών, συµπεριλαµβανοµένων των 
επενδυτικών, σε ετήσια βάση.
Εάν υπάρχουν οφέλη, τα οποία διαφοροποιούνται στα δύο 
σχέδια τότε αυτά συνυπολογίζονται ως «κόστη» προσηµασµένα 
αρνητικά.



Ετήσιο ισοδύναµο κόστος

Σε ένα έργο θα απαιτηθούν χωµατουργικές εργασίες (φόρτωση 
και µεταφορά υλικών) για έργα αποκατάστασης. Για τη 
φόρτωση και µεταφορά των υλικών η εταιρεία µέχρι σήµερα 
χρησιµοποιεί εργολάβο, ο οποίος χρεώνει την εργασία του 
φορτωτή 110 €/h. Η απασχόληση του φορτωτή ανέρχεται σε  
1100 h ανά έτος και οι εργασίες αναµένεται να ολοκληρωθούν 
σε 5 χρόνια. Η εταιρεία επιθυµεί να εξετάσει το ενδεχόµενο 
αγοράς ενός µεταχειρισµένου φορτωτή, το κόστος του οποίου 
ανέρχεται σε €150.000.
Είναι συµφέρουσα η αγορά? 

Ετήσιο ισοδύναµο κόστος

Για να εξεταστούν οι δύο εναλλακτικές επιλογές µε βάση το κριτήριο του 
ισοδύναµου ετήσιου κόστους, πρέπει να υπολογιστεί το ετήσιο κόστος κτήσης 
και λειτουργίας του φορτωτή, τα χαρακτηριστικά του οποίου έχουν ως εξής:

- Κόστος αγοράς (Euro) 150.000  
- ∆ιάρκεια ζωής 5 χρόνια 
- Ετήσια απασχόληση 1100 ώρες 
- Υπολειµµατική αξία (Euro) 0 
- Λειτουργικό κόστος ανά ώρα  

 Κόστος χειριστή (Euro) 40  
 Εργατικά συντήρησης (Euro) 10 
 Καύσιµα (Euro) 20 
 Λιπαντικά (Euro)  3 
 Αναλώσιµα (Euro) 10 
 Ανταλλακτικά (Euro)  7 

Συνολικό λειτουργικό κόστος ανά ώρα (Euro) 90 



Ετήσιο ισοδύναµο κόστος

Επιπλέον, τα ετήσια ασφάλιστρα του φορτωτή είναι 2% επί του 
κόστους αγοράς, δηλ. ανέρχονται σε 3000 €/έτος. Πέραν του 
λειτουργικού κόστους, θα πρέπει να εκτιµηθεί και το κόστος 
κτήσης του µηχανήµατος, το οποίο σχετίζεται µε την παλαίωση 
του µηχανήµατος και µε το κόστος του κεφαλαίου ή την 
απόδοση των χρηµάτων που η εταιρεία έχει επενδύσει στο 
µηχάνηµα για όσο αυτό λειτουργεί (π.χ. τα χρήµατα αυτά θα 
µπορούσαν να έχουν επενδυθεί σε ένα άλλο σχέδιο). 

Ετήσιο ισοδύναµο κόστος

Εάν υποθέσουµε ότι η επένδυση αντιστοιχεί µε ένα ισοδύναµο 
δάνειο, µε επιτόκιο προεξόφλησης (το προσδιορίζει η εταιρεία)
10%, µε τη βοήθεια του Συντελεστή Ανάκτησης Κεφαλαίου,
υπολογίζεται για ν = 5 χρόνια και ε = 10% η ετήσια δόση 
αποπληρωµής ενός «δανείου» €150.000 ως εξής:
ΣΑΚ = 0,2638
Ετήσιο κόστος = 150.000 * 0,2638 = €39.570,3



Ετήσιο ισοδύναµο κόστος

Εποµένως το συνολικό ετήσιο κόστος του φορτωτή (λειτουργικά 
έξοδα + ασφάλιστρα + κόστος ιδιοκτησίας) ανέρχεται σε:

90 €/h* 1000 h + €3000 + €39.570 = €132.570

Το ετήσιο κόστος για την ανάθεση στον εργολάβο ανέρχεται σε :
110 €/h* 1000 h = €121.000

Εποµένως, συµφέρει η ανάθεση της εργασίας στον εργολάβο. 

Καθαρή Παρούσα Αξία

Εκφράζει την αξία που προκύπτει από την προεξόφληση στο
παρόν όλων των ετήσιων καθαρών χρηµατοροών που
προβλέπονται σε ολόκληρο το χρονικό ορίζοντα ζωής µίας
επένδυσης.

Η καθαρή χρηµατοροή διαφέρει από τα καθαρά κέρδη, καθώς
αποδίδει την ακριβή ταµειακή κατάσταση και όχι κάποια
λογιστικά µεγέθη.

Στο κόστος λειτουργίας δεν περιλαµβάνονται οι αποσβέσεις
Λαµβάνονται υπόψη οι φόροι και τα χρεωλύσια
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Καθαρή Παρούσα Αξία

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας µετατρέπει όλα τα 
κόστη (εκροές) και τα οφέλη (εισροές) της επένδυσης σε 
σηµερινές αξίες, δηλαδή εκφράζει το καθαρό όφελος ή
κόστος στη χρονική στιγµή που λαµβάνεται η απόφαση.

Αν NPV >0 η απόδοση της επένδυσης είναι µεγαλύτερη από το επιτόκιο 
προεξόφλησης και η επένδυση εγκρίνεται.
Αν NPV <0 η απόδοση της επένδυσης είναι µικρότερη από το επιτόκιο 
προεξόφλησης και η επένδυση απορρίπτεται.
Αν NPV =0 η απόδοση της επένδυσης είναι οριακή.

Γίνονται αναλύσεις ευαισθησίας
Λαµβάνονται υπόψη και άλλα κριτήρια πλην της οικονοµικής 
αποδοτικότητας.

Κρίσιµη παράµετρος η επιλογή του επιτοκίου προεξόφλησης

Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης

Στηρίζεται στην ίδια λογική µε το κριτήριο της Καθαρής
Παρούσας Αξίας (στην προεξόφληση των καθαρών
χρηµατοροών στο παρόν).
Εκφράζει το επιτόκιο προεξόφλησης στο οποίο η Καθαρή
Παρούσα Αξία µηδενίζεται.
Το επιτόκιο αυτό (i) αποδίδει την εσωτερική αποδοτικότητα της
επένδυσης (IRR) και υπολογίζεται από την επίλυση της
εξίσωσης
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Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης

H απόφαση λαµβάνεται από τη σύγκριση του IRR µε το 
αποδεκτό επιτόκιο προεξόφλησης im (επιτόκιο αγοράς+
προσαύξηση ρίσκου)

Αν IRR >im η απόδοση της επένδυσης είναι µεγαλύτερη από το επιτόκιο 
προεξόφλησης και η επένδυση εγκρίνεται.
Αν IRR <im η απόδοση της επένδυσης είναι µικρότερη από το επιτόκιο 
προεξόφλησης και η επένδυση απορρίπτεται.
Αν IRR =im η απόδοση της επένδυσης είναι οριακή.

Γίνονται αναλύσεις ευαισθησίας
Λαµβάνονται υπόψη και άλλα κριτήρια πλην της οικονοµικής αποδοτικότητας.

Αξιολόγηση Επένδυσης Αιολικού Πάρκου

Α) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
1. Μέγεθος µονάδας: 5 ανεµογεννήτριες του 1 ΜW 5 MW
2. Συντ. διαθεσιµότητας αιολικού πάρκου: 0.8 και συντ. φόρτισης 0.35.
3. Ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: 12264 ΜWh.
Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
1. Συνολικό κόστος επένδυσης: 5200 χιλ.€. 

-Εξοπλισµός 4500   ,,  (συν/τής απόσβεσης 0.0667)
-Λοιπά (έργα πολ.µηχ.)    700   ,, (συν/τής απόσβεσης 0.0400)

2. Σύνολο λειτουργ. δαπανών 150   ,, ετησίως
3. Χρηµατοδοτικό σχήµα: 

-Ιδια κεφ. :  35 %
-∆άνειο:   30 %, επιτόκιο: 10 %, ίσες δόσεις χρεωλυσίου, αποπληρ. 10 χρ. 
-Επιχορήγηση:  35 %

4. Τιµή πώλησης ηλεκτρισµού: 0.070 €/kWh (αυτόνοµο σύστηµα)
5. Υπολειµµατική αξία στο τέλος των 10 ετών: 40% της αρχικής αξίας
6. Συντελεστής φορολογίας καθαρών κερδών της επιχείρησης: 35%  


