
Μάθημα 10o - 11ο - 12ο – 13ο

Οικονομική Ανάλυση με Συνυπολογισμό Φόρων

- Αποσβέσεις / Μέθοδοι Απόσβεσης

- Φορολογία Εισοδήματος / Φορολογικός Συντελεστής

- ΧΧΠΦ-ΧΧΜΦ

Πληθωρισμός

Πολλαπλές Εναλλακτικές

Capital Budgeting / Ανεξάρτητες Εναλλακτικές

Ανάλυση Ευαισθησίας / Αβεβαιότητα

Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Μη οικονομικά κόστη και κοινωνικο-οικονομικές 
μελέτες (μελέτες σκοπιμότητας)

Ειδικά Θέματα Τεχνολογικής Οικονομικής
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ





















ΔΑΝΕΙΑ

Δανειζόμενος: Πλεονέκτημα στην αρχή της περιόδου δανεισμού

Οι δαπάνες χρεώνονται στην περίοδο αποπληρωμής

Επιτόκια: Ο ΕΒΑ του δανείου δεν είναι η σωστή προσέγγιση

Δάνεια Επένδυσης: Η δόση θα πρέπει να προέλθει από τα ρευστά κεφάλαια της 

επένδυσης όσο αυτή εξελίσσεται

Δάνεια Κατανάλωσης: Κόστος ευκαιρίας είναι η ευκαιρία που χάνεται με το να 

καταναλωθεί το δάνειο αντί να επενδυθεί

Δανεισμός + Επένδυση

Χωρίζουμε το πρόβλημα σε φάση δανεισμού και φάση επένδυσης. 

«Αθροίζουμε» τα δύο cash-flows και βλέπουμε πως διαμορφώνονται οι χρηματορροές 

στην διάρκεια της οικονομικής ζωής κι αν είναι δυνατόν να ανταπεξέλθει ο επενδυτής 

στην αποπληρωμή των δόσεων.

Π.χ. αγορά σπιτιού με δάνειο για 15 χρόνια + ενοικίαση σπιτιού για εκμετάλλευση του 

εισοδήματος (πρέπει χοντρικά το έσοδο από το ενοίκιο να ξεπερνά τη δόση του 

δανείου)



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ / ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Γενικό Πρόβλημα απόφασης σε Κυβερνητικό επίπεδο:

Χρήση διαθέσιμων πόρων με τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται το 

κοινωνικό όφελος (welfare of the citizenry)

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ «ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΤΗΤΑΣ» ΕΝΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ή ΕΡΓΟΥ: ΜΕΘΟΔΟΣ BCA (Benefit-Cost Analysis)

Β: Οφέλη κάθε είδους, 

C: Κόστη που θα καταβληθούν

Ένα έργο είναι επιθυμητό και γίνεται όταν Β > C � B/C > 1

Όταν δεν συμβαίνει ο λόγος αυτός για το έργο να ξεπερνά τη μονάδα, τότε η 

κυβέρνηση πρέπει να βάλει πρόσθετα κεφάλαια τόσα ώστε να προκύψει τελικά 

λόγος οφέλους-κόστους μεγαλύτερος από τη μονάδα (εφόσον η κυβέρνηση 

θεωρεί το έργο στρατηγικά απαραίτητο). 



Τα δημόσια έργα γενικά απαιτούν να τεθεί η σωστή οπτική γωνία (viewpoint) – π.χ. 

γεωγραφική οπτική - όπως αυτή περιορίζεται από ομάδες ανθρώπων, οργανισμών, ή 

άλλων εμπλεκόμενων στα (ή θιγόμενων από τα) έργα

Το σωστό viewpoint το βρίσκουμε απαντώντας στο ερώτημα: 

«ποιος εισπράττει τα οφέλη και ποιος πληρώνει»

Π.χ.

Εθνική οδός � viewpoint Εθνικό

Νέο νοσοκομείο � viewpoint περιφερείας

Πάρκο ή πυροπροστασία � viewpoint κοινοτικό (municipal)

Στον ιδιωτικό τομέα η γωνία θεώρησης είναι πάντα το συμφέρον της εταιρείας

Τα δημόσια έργα δεν πρέπει να αναλύονται με την ιδιωτική οπτική

Επίσης δεν θα πρέπει να θεωρείται free fund η χρηματοδότηση ενός έργου (π.χ. σε 

επίπεδο νομού: μας φτιάχνουν «τζάμπα» έναν δρόμο από το κράτος γιατί ο υπουργός 

είναι πατριώτης μας), αλλά θα πρέπει να συνυπολογίζεται το μερίδιο του κράτους στη 

μέθοδο BCA, γιατί και στην περίπτωση αυτή κάποιοι πληρώνουν για την βελτίωση της 

ευμάρειας κάποιων άλλων. Γενικά πρέπει να προσέχουμε στα δημόσια έργα ώστε να μην 

προσδίδεται αδικία ανάμεσα στους πολίτες.



ΠΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΜΕ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ

Π.χ. Γέφυρα σε ένα νησί

Θα βελτιώσει την κυκλοφορία, αλλά μέρος της βελτίωσης θα μπορούσε να 

χρεωθεί και σε άλλες ενέργειες, π.χ. μονοδρομήσεις, πάρκινγκ, νέες 

συγκοινωνίες, κλπ)

Επιλογή επιτοκίου

Θα πρέπει να αντανακλά τουλάχιστον τη διαχρονική αξία του χρήματος (time-

value of money) π.χ. τουλάχιστον το κόστος για την κυβέρνηση, των 

δανεισθέντων χρημάτων για το έργο

(π.χ στην Ελλάδα το 2014 δανειζόμαστε με 4.7%).

Αν μιλάμε για φορολόγηση πολιτών για ένα έργο (π.χ. γέφυρα – διόδια ή έργα 

ύδρευσης / αύξηση ΕΥΔΑΠ) πρέπει αυτά που δίνει ο πολίτης να είναι λιγότερα 

από αυτά που κερδίζει

BC = [Ισοδύναμα οφέλη] / [Ισοδύναμα κόστη]

Οφέλη: Όλα τα έσοδα μείον τυχόν τα μειονεκτήματα για τους χρήστες

Κόστη: Όλα τα κόστη μείον τυχόν έσοδα από την πλευρά του sponsor (δεν μιλάμε 

για οφέλη στο χρήστη, αλλά για εκπτώσεις στο κυβερνητικό κόστος)



Π.χ. ατυχήματα μοτοσυκλετών σε εθνικό δρόμο πυκνής κυκλοφορίας

Κόστη ατυχημάτων που είναι δυνατόν να υπολογιστούν:

1)χαμένες ζωές

2)ιατρικά έξοδα 

3)καταστροφή ιδιοκτησίας

Αναζητούμε στοιχεία: π.χ. 35 μη θανατηφόρα ατυχήματα και 240 

καταστροφές ιδιοκτησίας για κάθε θανατηφόρο ατύχημα (σε αρκετές χώρες 

κρατούνται αναλυτικά σχετικά στατιστικά στοιχεία)

Υπολογισμός σχετικών χρηματικών ποσών κατά μέσο όρο:

Το Κόστος ενός θανάτου υπολογίζεται σε 1,200,000 Ευρώ κατά μέσο όρο

Κάθε μη θανατηφόρος τραυματισμός κοστίζει κατά μέσο όρο 42,000 Ευρώ

Το μέσο κόστος της περιουσίας που καταστρέφεται ανά ατύχημα είναι 

περίπου 9000 Ευρώ



Από τα στοιχεία προκύπτει 

Θάνατος 1,200,000

Τραυματισμός 42,000 Χ 35 � 1,470,000

Υλικές ζημιές 9000 Χ 240 � 2,160,000

-----------------------------------

4,830,000

Έχει υπολογιστεί ότι το death rate είναι 8 ανά 100,000,000 vehicle-miles

Και η κυκλοφοριακή πυκνότητα είναι 10,000 οχήματα τη μέρα

Υπολογίζοντας επίσης το κόστος του χρήματος για το κράτος στο 7%

Ετήσια Συντήρηση : 3% του αρχικού κόστους

Και Χρήσιμη Ζωή του Έργου : 30 χρόνια



Καταστρώνουμε δύο εναλλακτικές:

(A) Προσθήκη 3ης λωρίδας για τα οχήματα που πάνε αριστερά (υπολογίζεται ότι το death 

rate θα πέσει σε 3 ανά 100,000,000 ν-m)

(B) Κατασκευή μεσαίας λωρίδας φαρδαίνοντας τις άκρες του δρόμου που θα μειώσει το 

death rate: θα πέσει σε 4 ανά 100,000,000 ν-m

Αν και υπάρχουν κι άλλα οφέλη από τη διαπλάτυνση του δρόμου, θεωρούμε ότι η μείωση 

των θανατηφόρων ατυχημάτων είναι επαρκής λόγος στρατηγικά, για να γίνει το έργο

Ισοδύναμα Οφέλη Λύσης Α = [ (8-3) (10,000) (365) (4,830,000) ] / (100,000,000)=881,475

Ισοδύναμα Κόστη Λύσης Α = 3,740,000 (0.0806=Α/P,7,30) + 3,740,000 = 413,664

Και B/C=2.13 άρα θα προκύψουν σημαντικά οφέλη από την Α (ομοίως για την Β)

Η τελική επιλογή ωστόσο είναι συνήθως αποτέλεσμα ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, 

ανάμεσα σε όλες τις λύσεις που γενικά έχουν ξεπεράσει ένα όριο αποδοχής για το BC (δεν 

εξετάζουμε δηλαδή μόνο οριακά οφέλη-κόστη, όπως κάνουμε στις ιδιωτικές επενδύσεις)

- Όλα τα μεγέθη τα εμπλεκόμενα σε ένα έργο, μπορούν να μετατραπούν σε ισοδύναμα 

χρηματικά μεγέθη ή σε κοινές (συγκρίσιμες) μονάδες κόστους/οφέλους.



























Πριν να εμφανιστούν οι Μηχανικοί Οικονομίας & Διοίκησης:







Μητρώα Μελετητών 

Ρυθμίσεις και Διατάξεις με βάση το 

ΠΔ 541/1978

• Μηχανικοί ΤΕΕ και άλλες Ειδικότητες

• Γίνεται εγγραφή με βάση κάποιες απαιτήσεις

• Με τα χρόνια εμπειρίας κάποιος παίρνει 
διπλώματα μεγαλύτερης τάξης (για 
συμμετοχή σε δημόσια έργα, όλο και 
μεγαλύτερου οικονομικού μεγέθους)

• Ρευστό τοπίο τα τελευταία χρόνια με το 
άνοιγμα των επαγγελμάτων



EXCEL και Κριτήρια Λήψης Επενδυτικών Αποφάσεων



















Πως γίνεται μια πραγματική μελέτη
- Γενική ιδέα

- Ύπαρξη χώρων, κεφαλαίων κλπ

- Πηγές χρηματοδότησης και προϋποθέσεις

- Λοιπές προϋποθέσεις (νομικά θέματα, πολεοδομικά, λογιστικά/φορολογικά, κλπ)

- Σχεδίαση βασικών ιδεών

- Πρώτη οικονομική αποτίμηση

- Χρήσεις χώρων / εγκαταστάσεων / ιδεών επένδυσης

- Ορίζοντας επένδυσης

- Προσδιορισμός ενδιαφερομένων και υποψήφιων πελατών / χρηστών

- Έρευνα αγοράς - ερωτηματολόγια

- Αναμενόμενα έσοδα και έξοδα – λοιπά δεδομένα – βασικό cash flow

- Κατάστρωση Σεναρίων (αισιόδοξο, πιθανότερο, απαισιόδοξο, κλπ)

- Ανάλυση ευαισθησίας – προσδιορισμός ορίων συμφέρουσας επένδυσης

- Λοιπά περιβαλλοντικά θέματα, ενεργειακές βελτιώσεις, τεχνολογία, κλπ

- Διατύπωση γενικού συμπεράσματος – τελικές προτάσεις

- Συγγραφή και παρουσίαση μελέτης



ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΥΛΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ



Τι πρέπει να ξέρουμε για την τελική εξέταση
- Σωστή χρήση μετασχηματιστών

- Διαχωρισμό κεφαλαίου-τόκου

- Τύπους περιόδου ανατοκισμού

- ΤΑ 4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΗΨΗΣ ΕΠΕΝΔ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

- Παρούσα αξία και άνισες ζωές 

- Τον κανόνα του 1%

- Το πλεονέκτημα της ετήσιας αξίας

- Οριακή ανάλυση σε Β/C & EBA (IRR)

- Άλλους ορισμούς του Β/C

- Προφίλ παρούσας αξίας και προσεγγιστικό προσδιορισμό ΕΒΑ

- Τον κανόνα του Bergmann

-Μεθόδους απόσβεσης (και πότε συμφέρει ποια)

-ΧΧΜΦ όταν έχουμε φόρο εισοδήματος και αποσβέσεις

-Πληθωρισμό και ΔΤΚ (και τί αλλάζει στα κριτήρια με το f)

-Ανάλυση ευαισθησίας

-Πολλαπλές εναλλακτικές


