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Η Ανάλυση του Ρίσκου
• Αβεβαιότητες Λόγω της Εποχής
• Αβεβαιότητες Λόγω Κυρίαρχης Κουλτούρας
• Αβεβαιότητες Λόγω Οικονομικών Φαινομένων
• Αβεβαιότητες Λόγω Γεωστρατηγικών Δεδομένων
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Αβεβαιότητες Λόγω Εποχής
• Από την Στερεά Μοντέρνα Εποχή στην Ρευστή
(Zygmunt Bauman, Liquid Times: Living in an Age of
Uncertainty)
• Καινούργιο περιβάλλον υποχρεώνει άτομα στην
αντιμετώπιση εντελώς καινούργιων συνθηκών και
προκλήσεων.
• Λειτουργούμε βάσει θεσμών του 19ου και 20ου αιώνα,
σε οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον 21ου
• Ταχύτητα κυρίαρχο χαρακτηριστικό εξελίξεων. Δεν
τρώει το μεγάλο ψάρι το μικρό, αλλά το γρήγορο το
αργό.

• Δυσχερής προσαρμογή αντιλήψεων και αντιδράσεων
σε συνθήκες σύγχρονης ταχύτητας διακίνησης
πληροφοριών, ιδεών και κεφαλαίων/καινοτομίας
• Κοινωνικά σχήματα και θεσμοί δεν έχουν χρόνο
οργάνωσης σε καινούργια σύνολα ώστε άτομα να
συνηθίσουν να προσβλέπουν σε αυτά σαν σημεία
αναφοράς για συμπεριφορές, πράξεις και μεθόδους
οργάνωσης της ζωής τους.
• Οφείλουν να συνθέτουν αποσπασματικά κομμάτια
εμπειρίας για την οικοδόμηση εννοιών που
πλησιάζουν – χωρίς να μοιάζουν απόλυτα – με ό,τι
παλιά εννοούσαμε σαν «καρριέρα» και «πρόοδο».
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• Τέτοιες αποσπασματικές εμπειρίες υποχρεώνουν
τα άτομα να είναι ευέλικτα και προσαρμόσιμα.
• Ούτως ώστε συνεχώς να είναι σε θέση ταχύτατα
να αλλάζουν τακτικές και προσανατολισμούς.
• Να εγκαταλείπουν εύκολα δεσμεύσεις και
πιστεύω και να αρπάζουν ευκαιρίες ανάλογα με
την διαθεσιμότητά τους.
• Τα άτομα οφείλουν να δρούν, να σχεδιάζουν και
να κάνουν υπολογισμούς, για τα αποτελέσματα
των ενεργειών τους, κάτω από συνθήκες μόνιμης
σχεδόν αβεβαιότητας

• Αβεβαιότητα και ρίσκο. Κάθε ημέρα
διακινδυνεύουμε.
• Στην εποχή μας η διακινδύνευση γίνεται
τρόπος ζωής.
• Η θεώρηση κάθε είδους ρίσκου απαραίτητη
για σχεδιασμό ουσιαστικών κινήσεων και
πρωτοβουλιών
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Αβεβαιότητες Λόγω Κουλτούρας
• Η κουλτούρα αποτελούσε παράγοντα αλλαγής κι
επιδίωξης προόδου. Η κουλτούρα εκπαίδευε και
συνέβαλε στην μύηση στο καινούργιο.
• Στην ρευστή εποχή μας η κουλτούρα έπαψε να
είναι παράγων εκπαίδευσης και προόδου κι έγινε
μηχανισμός ξεμυαλίσματος και παραπλάνησης
(Zygmunt Bauman, Culture in a Liquid Modern
World).
• Δεν στοχεύει η κουλτούρα σήμερα στο να
διαφωτίζει, αλλά στο να παρασύρει (not to
enlighten but to seduce).

• Ρόλος κουλτούρας σήμερα δεν εναι η ικανοποίηση
υπαρκτών αναγκών αλλά η δημιουργία καινούργιων. Οπως
και η εξασφάλιση πως οι υπαρκτές θα παραμένουν
συνεχώς ανανεούμενες και πρακτικά ανεκπλήρωτες.
• Συμβάλλει έτσι στην ανάδειξη ενός ρευστού κόσμου και
στην επέκταση εμπορικότητας της καθημερινότητας.
Αναδεικνύονται ανάγκες που σχετίζονται με διασκέδαση
και απόλαυση που όμως χρειάζονται ικανοποίηση. Μέσω
νέων επαγγελμάτων, δράσεων η προιόντων.
• Η κουλτούρα σήμερα μοιάζει με υπερκατάστημα με γεμάτα
ράφια, που ανοίγουν την όρεξη για αγορές και ονειρική
διαβίωση, που όμως αλλάζουν σχεδόν καθημερινά –
κρατώντας έτσι τις επιθυμίες ζωντανές κι’ ανεκπλήρωτες.
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• Σε τέτοιο ρευστό κοινωνικό περιβάλλον η
ανάλυση συγκεκριμένων συντεταγμένων του
ρίσκου φαντάζει παραπάνω από απαραίτητη.

Αβεβαιότητες Λόγω Οικονομικού
Περιβάλλοντος – Οικονομικά Ρίσκα
•
•
•
•
•
•

Αυξομειώσεις Τιμών Τροφίμων
Εκτοξεύσεις Τιμών Ενεργειακών Προιόντων
Σημαντικές Απώλειες Αμερικανικού Δολαρίου
Βραδυπορεία Κινεζικής Οικονομίας (κάτω του 6%)
Πτώση Χρηματοοικονομικών Αξιών
Πιέσεις από Παγκοσμιοποίηση Σε Αναπτυγμένες και
Αναπτυσσόμενες Οικονομίες
• Ελλειψη Επενδύσεων σε Υποδομές
• Εμπόδια από Πλήθος Κανονισμών στις Οικονομίες
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Αβεβαιότητες από Γεωπολιτικούς
Παράγοντες – Γεωστρατηγικά Ρίσκα
• Κλονισμός της Ευρώπης (“America’s Opportunity” – China’s
Withdrawl )
• Διεθνής Τρομοκρατία
• Πυρηνική Εξάπλωση
• Ιράν
• Βόρεια Κορέα
• Αστάθεια στο Αφγανιστάν
• Υπερεθνικό Εγκλημα και Διαφθορά
• Ισραήλ και Παλεστίνη
• Ιράκ
• Κατάρρευση Αραβικής Ανοιξης
• Κενό Παγκόσμιας Διακυβέρνησης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΡΙΣΚΟΥ
• Πιθανή απώλεια η καταστροφή ολόκληρου του
συστήματος σε αντίθεση με πιθανότητα
απώλειας μιάς μονάδας μόνο του συστήματος.
• Τα συστημικά ρίσκα διογκώνονται λόγω
αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις μονάδες, κυρίως
λόγω αδύναμων ενδιάμεσων κρίκων στο
σύστημα.
• Αυτά τα ρίσκα προκαλούνται από ξαφνικά
γεγονότα η διογκώνονται σιγά – σιγά μέσα στο
χρόνο, αλλά οι επιπτώσεις τους είναι
καταλυτικές και συχνά καταστροφικές.
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ΡΙΣΚΟ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
Εταιρίες στον σύγχρονο κόσμο αντιμετωπίζουν αυξανόμενα
και σύνθετα προβλήματα ρίσκου που παραδοσιακά
θεωρούνταν εκτός επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
Τα τελευταία χρόνια η ανάλυση ρίσκου αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της όποιας επενδυτικής
στρατηγικής.
Υιοθετούνται στρατηγικές ποσοτοποίησης του ρίσκου κι’
εντοπισμού του στους στόχους της επιχειρηματικής
δράσης.
Ασφάλιση επιχ. δράσης σε πολλές περιπτώσεις επιβαρύνεται
με μεγάλο κόστος αν δεν υπάρχει διαδικασία εκτίμησης
ρίσκου.
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