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Περίληψη 

 
Η αποτίµηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων εφαρµόζεται εδώ και πενήντα χρόνια µε 
πολύ µεγάλη επιτυχία και τώρα οι επιστήµονες και τα διευθυντικά στελέχη συνεργάζονται σε 
οµάδες εργασίας ούτως ώστε να δηµιουργήσουν ένα Σύστηµα Αποτίµησης για ένα από τα 
πιο ισχυρά άυλα περιουσιακά στοιχεία: το Ανθρώπινο Κεφάλαιο. Στη δυτική Ευρώπη και τις 
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, παρόµοια συστήµατα αναπτύσσονται και εφαρµόζονται από 
τη δεκαετία του 1980 έχοντας επιφέρει µια σειρά από θετικές επιδράσεις στην 
παραγωγικότητα του προσωπικού και την αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης. Στα πλαίσια 
αυτής της προσπάθειας, ερευνήθηκε ένα δείγµα διευθυντών Ανθρώπινου ∆υναµικού των 
µεγαλύτερων ελληνικών εταιριών προκειµένου να εκτιµηθούν τα πιθανά οφέλη της 
αποτίµησης είτε για την επιχείρηση που την εφαρµόζει είτε για τους εργαζόµενους, σχετικά 
µε την κατάσταση στην ελληνική επιχειρηµατική αγορά. Τα ευρήµατα της προαναφερόµενης 
έρευνας ίσως να εκκινήσουν µια νέα συζήτηση µεταξύ εργοδοτών και των ενώσεων των 
εργαζοµένων. Παρ’ ελπίδα, θα δώσει µια ώθηση στον κοινωνικό διάλογο στην Ελλάδα 
φέρνοντας τις δύο πλευρές σε συµφωνία για τα θέµατα επιβράβευσης και αµοιβών των 
εργαζοµένων, δεδοµένου του ότι και οι δύο πλευρές θα βασίζουν τις απόψεις τους στα 
αποτελέσµατα της Αποτίµησης του Ανθρώπινου ∆υναµικού στην ελληνική οικονοµία γενικά. 
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Τι είναι η Απο  
 
1.1 Εισαγωγή 
 
Το τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµ
αποδείξει ότι προσθέτει αξί
αποµάκρυνση από τη θεώρ
οδηγούν στην ποσοτικοποίησ
δυναµικό και στο ότι µπορούν
εφοδιάσουν µε ανταγωνιστικά 
 
 
Η χρηµατοοικονοµική κατάστ
πρόκειται να παίξει σηµαντι
δηµοσίευση στοιχείων του αν
ανακοινώσεις εταιρικής κοινω
∆υναµικού αναγνωρίζουν ότι π
σε δοκιµασµένες τεχνικές απο
Ανθρώπινου ∆υναµικού και αφ
 
 
Ένας αριθµός µοντέλων ανθρ
καθιέρωση σηµαντικών µετα
άλλους λέγονται «drivers του α
διαφορά στον τρόπο µε τον ο
περισσότερους οργανισµούς ε
Ανθρώπινου ∆υναµικού. Αλλά
σκοπός της προσέγγισης του α
τις βελτιωµένες αυτές πρακτικέ
 
 
Ένας αριθµός συνδέσµων µ
ανθρώπινου κεφαλαίου αναφέ
να πληροφορηθεί η διοίκηση 
στη λήψη καλύτερων επενδυτι
 
 
1.2 Η γνώµη των ειδικών 

Η φύση του ανθρώπου
Κεφάλαιο Πρώτο 
τίµηση Ανθρώπινου ∆υναµικού
  

ικού δέχεται µεγάλη πίεση στις µέρες µας προκειµένου να 
α στον οργανισµό. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει την 
ηση των ανθρώπων κυρίως ως κόστος. Ταυτόχρονα, όλα 
η των σωστών µεταβολών και επενδύσεων σε ανθρώπινο 
 να προσθέσουν αξία στην επιχείρηση στο µέλλον και να την 
πλεονεκτήµατα. 

αση που θα εµφανίζει θέµατα Λογιστικής των Εργαζοµένων 
κό ρόλο στην αναβάθµιση του ανθρώπινου κεφαλαίου. Η 
θρώπινου δυναµικού παρουσιάζεται επίσης αυξανόµενα στις 
νικής ευθύνης. Εν τω µεταξύ, οι διευθυντές Ανθρώπινου 
ρέπει να αποδείξουν µε ποσοτικούς όρους – και µε αναφορά 
τίµησης – τη διαφορά που µπορεί να κάνουν σωστές πολιτικές 
οσιωµένοι εργαζόµενοι στην απόδοση της επιχείρησης. 

ώπινου κεφαλαίου έχουν επινοηθεί για να διευκολύνουν την 
τάξεων στο Ανθρώπινο ∆υναµικό, εργαζοµένων που κατ’ 
νθρώπινου κεφαλαίου» και καταφέρνουν να κάνουν σηµαντική 
ποίο εργάζεται το προσωπικό. Το σηµείο εκκίνησης για τους 
ίναι η παραγωγή αξιόπιστης σειράς πρακτικών µέτρησης του 
 αντί να παρατηρούνται όλα τα παραπάνω αποµονωµένα, ο 
νθρώπινου κεφαλαίου είναι να έχει τη δυνατότητα να συνδέσει 
ς απευθείας µε την απόδοση της επιχείρησης. 

πορεί να αποδειχθεί προβλέψιµος αλλά η αποτίµηση του 
ρεται στην παραγωγή αντικειµενικών δεδοµένων προκειµένου 
για τη στρατηγική Ανθρώπινου ∆υναµικού και να διευκολυνθεί 
κών αποφάσεων σε Ανθρώπινο ∆υναµικό. 

 
 είναι να αναζητά τη γνώση (Αριστοτέλης, Μεταφυσικά) 
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Ενώ µέχρι τώρα ο καθοριστικός παράγοντας της παραγωγής ήταν η γη και αργότερα το 
κεφάλαιο, σήµερα αυξάνεται συνεχώς η αξία του ανθρώπου, δηλαδή η γνώση του 

(Pope John Paul II, 1991) 
 
 

“Though your balance-sheet’s a model of what a 
balance-sheet should be, 

Typed and ruled with great precision in a type that all 
can see; 

Though the grouping of the assets is commendable 
and clear, 

And the details which are given more than usually 
appear; 

Though investments have been valued at the sale 
price of the day, 

And the auditor’s certificate shows everything O.K.; 
One asset is ommited – and its worth I want to know, 
The asset is the value of the men who run the show.” 

Archibald Bowman, 1938 

∆ηλαδή «Αν και ο ισολογισµός είναι µια 
χρηµατοοικονοµική κατάσταση όπως δει, 

∆ακτυλογραφηµένη και στοιχειοθετηµένη µε µεγάλη 
ακρίβεια µε µορφή κατανοητή σε όλους, 

Με την οµαδοποίηση των περιουσιακών στοιχείων 
διασαφηνίζεται, 

Και οι λεπτοµέρειες που δίνονται τεκµηριώνονται. 
Αν και τα επενδυτικά στοιχεία έχουν αποτιµηθεί στην 

ηµερήσια αγοραία τιµή 
Και το πιστοποιητικό του ελεγκτή τα δείχνει όλα εντάξει 
Έχει παραληφθεί ένα περιουσιακό στοιχείο – και θέλω 

να το µάθω γιατί αξίζει: 
Είναι η αξία των ανθρώπων που τραβούν το κουπί.» 

Archibald Bowman, 1938 

 
 
Το διανοητικό κεφάλαιο έχουν γνωρίσει πολλοί, έχουν ορίσει κάποιοι, έχουν κατανοήσει 
λίγοι επίλεκτοι αλλά δεν έχει αποτιµήσει κανείς1 (Stewart, 1997 & Sveiby, 1997). Εκεί 
βρίσκεται µια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι επιχειρηµατίες και οι 
ακαδηµαϊκοί ερευνητές στις µέρες µας και θα κληθούν να αντιµετωπίσουν στο µέλλον. 
Πρόσφατα, η θέση εργασίας του Υπευθύνου της Γνώσης ή αλλιώς Chief Knowledge Officer 
έχει αρχίσει να εµφανίζεται στις ετήσιες εκθέσεις και τις αγγελίες ευρέσεως προσωπικού µε 
ολοένα αυξανόµενη συχνότητα. Αυτοί οι εργαζόµενοι έχουν επιφορτιστεί µε το καθήκον της 
διασύνδεσης του διανοητικού κεφαλαίου του οργανισµού τους κερδίζοντας κατ’ αυτό τον 
τρόπο άλλο ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τον οργανισµό για τον οποίο εργάζονται. Οι 
υπεύθυνοι «γνώσης» έχουν την ευθύνη να δικαιολογούν την αξία της γνώσης η οποία 
αναπτύσσεται σταθερά στους οργανισµούς τους2 (Nonaka & Takeuchi, 1995). Αυτό το άυλο 
περιουσιακό στοιχείο ίσως να µην αποτιµηθεί ποτέ µε τους χρηµατοοικονοµικούς όρους που 
χρησιµοποιούµε τώρα. Εντούτοις, ο αντίκτυπός του στη στρατηγική του οργανισµού είναι 
βέβαιος. Από την συλλογή, την κωδικοποίηση και τη διάδοση της πληροφορίας, µέσω της 
απόκτησης νέων ικανοτήτων µέσω της κατάρτισης και της ανάπτυξης, και έως την 
αναδιοργάνωση της επιχειρηµατικής διαδικασίας, ο παρόν και ο µελλοντικός επιτυχηµένος 

                                                 
1 Stewart T., Intellectual Capital, Nicholas Brealey Publishing, London 
   Sveiby KE, The New Organizational Wealth, Berrett – Koehler, San Fransisco 
2 Nonaka Ι. & Η. Takeuchi, The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the 
Dynamics of Innovation, Oxford University Press U.S., 1995 
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ανταγωνισµός θα βασίζεται λιγότερο στη στρατηγική διαφοροποίηση των φυσικών και 
χρηµατοοικονοµικών πόρων και περισσότερο στη στρατηγική διαχείριση της γνώσης. 
 
 
Η έρευνα στο τοµέα του διανοητικού κεφαλαίου εξελίχθηκε µέσω των απαιτήσεων της 
πρακτικής και όσων την ασκούσανε3 (Bontis, 1996,  Brooking, 1996,  Darling, 1996,  
Edvinsson and Sullivan, 1996,  Saint-Onge, 1996). Συνεπώς, η πρόσφατες εξελίξεις 
έρχονται κατά κύριο λόγο υπό τη µορφή δηµοφιλών άρθρων σε επιχειρηµατικά περιοδικά 
και εθνικές εφηµερίδες. Η πρόκληση για τους ακαδηµαϊκούς είναι να πλαισιώσουν το 
φαινόµενο αυτό χρησιµοποιώντας υπάρχουσες θεωρίες ούτως ώστε να αναπτυχθεί µια 
σταθερή µορφή αυτού του άυλου περιουσιακού στοιχείου. 
 
 
Αυτό το σηµείο είναι πολύ σηµαντικό αφού το διανοητικό κεφάλαιο έχει µελετηθεί και 
κατανοηθεί ελάχιστα. Στην πραγµατικότητα, οι διευθυντές και οι επενδυτές δυστυχώς 
αγνοούν τα δεδοµένα εισόδου και εξόδου του διανοητικού κεφαλαίου προς και από τον 
οργανισµό, αν και αυτά τα δεδοµένα ξεπερνούν κατά πολύ τα περιουσιακά στοιχεία που 
εµφανίζονται στους ισολογισµούς4 (Stewart, 1991,  1994). O Handy5 (1989) προτείνει ότι τα 
διανοητικά περιουσιακά στοιχεία ενός οργανισµού είναι τριπλάσια ή τετραπλάσια της 
ονοµαστικής αξίας των υλικών περιουσιακών στοιχείων. Προειδοποιεί ότι κανένα στέλεχος 
δεν θα πρέπει να αφήνει τα µετρητά του ή τον εργοστασιακό χώρο ανεκµετάλλευτο, ενώ 
στην ερώτηση προς τους γενικούς διευθυντές ποιο ποσοστό του διανοητικού τους 
κεφαλαίου αξιοποιείται, συνήθως απαντούν περίπου στο 20%. Η σηµασία αυτού του 
στοιχείου αντικατοπτρίζεται επίσης στην αυξηµένη σηµαντικότητα του κλάδου παροχής 
υπηρεσιών και των πολλών νέων και βασισµένων στη γνώση εταιριών που ιδρύθηκαν 
πρόσφατα. 
 
 
Η δηµιουργία γνώσης από τους οργανισµούς έχει αγνοηθεί στις επιχειρηµατικές σπουδές 
µολονότι οι Nonaka και Takeuchi6 (1995) είναι πεπεισµένοι ότι αυτή η διαδικασία είναι η πιο 
σηµαντική πηγή διεθνούς ανταγωνιστικότητας εδώ και καιρό. Ο Drucker7 (1993) κηρύττει την 
άφιξη µιας νέας οικονοµίας, αναφερόµενος σε αυτή ως κοινωνία της γνώσης. Ισχυρίζεται ότι 
σε αυτή την κοινωνία, η γνώση δεν είναι ένας ακόµη πόρος µαζί µε τους παραδοσιακούς – 
εργασία, κεφάλαιο και γη – αλλά ο µόνος σηµαντικός πόρος. Επειδή η γνώση διανέµεται 
                                                 
3 Bontis N., “There’s a Price on Your Head: Managing Intellectual Capital Strategically”, Business Quarterly, 
Summer 1996 
   Brooking A., Intellectual Capital, Thomson Business Press, London 
   Edvinsson L. & Sullivan P., “A Model for Managing Intellectual Capital”, en Parr, R. y Sullivan, P. (eds.), 
Technology Licensing, New York, John Willey & Sons 
   Saint – Onge H., “Tacit Knowledge: The Key to the Strategic Alignment of Intellectual Capital”, Strategy and 
Leadership, vol. 24, No. 2, 1996 
4 Stewart, T.A., “Brainpower: how intellectual capital is becoming America’s most valuable asset”, Fortune, 
1991 
   Stewart T., “Your Company’s most valuable asset: Intellectual Capital”, Fortune, October 1994 
5 Handy C., The Age of Unreason, Business Books, London, UK 1989 
6 Nonaka Ι. & Η. Takeuchi, The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the 
Dynamics of Innovation, Oxford University Press U.S., 1995 
7 Druker P., Post-Capitalist Society, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1993 
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µεταξύ των µελών του οργανισµού, συνδέεται µε την ιστορία και τις εµπειρίες του8 (Von 
Krogh et al., 1994) και σύντοµα θα γίνει το απόλυτο υποκατάστατο των άλλων πόρων9 
(Toffler, 1990). Αυτή η αντίληψη ενισχύει µια πιο γενική ιδέα ότι οι οικονοµίες του µέλλοντος 
θα καθοδηγούνται από τη γνώση10(Young, 1995). Τι σηµαίνει αυτό για τα διευθυντικά 
στελέχη; Σηµαίνει ότι η ικανότητα να διοικεί κανείς διανοητικό κεφάλαιο που βασίζεται στη 
γνώση είναι κρίσιµης σηµασίας για την εποχή µας11 (Quinn, 1992). Εξαρτάται από τους 
συµβολικούς αναλυτές12 (Reich, 1991), οι οποίοι κλήθηκαν να αναγνωρίσουν και να λύσουν 
τα θέµατα διανοητικού κεφαλαίου, αν θα διατηρήσουν το πλεονέκτηµα γνώσης για τους 
οργανισµούς τους. Εάν υπάρχει ένα στοιχείο που διαχωρίζει την νέα οικονοµία και το οποίο 
έχει αναπτυχθεί σαν αποτέλεσµα ισχυρών δυνάµεων όπως ο διεθνής ανταγωνισµός, είναι η 
υπεροχή του διανοητικού κεφαλαίου. Η µετακίνηση από µια κατασκευαστική οικονοµία σε 
µια οικονοµία της παροχής υπηρεσιών είναι ξεκάθαρη: οι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται 
στο νέο στρατηγικό περιβάλλον θεωρούνται «εκπαιδευόµενοι» οργανισµοί τηρώντας τον 
αντικειµενικό στόχο της συνεχιζόµενης βελτίωσης των γνωστικών περιουσιακών τους 
στοιχείων13 (Senge, 1990). Πρόσφατα έχει παρατηρηθεί υπέρµετρη ανάπτυξη της έρευνας 
σε αυτό τον τοµέα14 (Crossan & Guatto, 1996). Οι ανταγωνιστικές, τεχνολογικές και αγοραίες 
πιέσεις έχουν κάνει τη συνεχιζόµενη «εκπαίδευση» ενός οργανισµού κρίσιµο παράγοντα 
στην αποτελεσµατικότητα της διεθνούς στρατηγικής15 (Osland & Yaprak, 1995). Οι 
οργανισµοί που δεν κατάφεραν να δυναµώσουν τα γνωστικά περιουσιακά τους στοιχεία 
απέτυχαν να επιβιώσουν16 (Antal et al., 1994) και έχουν µείνει πίσω αναρωτώµενοι γιατί 
γίνεται όλη η φασαρία17 (Ross & Von Krogh, 1996). 
 
 
Η σηµασία αυτού του θέµατος αντικατοπτρίζεται επίσης στην ανάπτυξη του κλάδου 
επιχειρήσεων παροχής επαγγελµατικών υπηρεσιών και των πολλών νέων βασισµένων στη 
γνώση επιχειρήσεων που έχουν κατακλίσει το οικονοµικό µας σύστηµα. Υψηλά στελέχη 
απόφοιτοι ΜΒΑ δεν βρίσκουν πλέον τόσες θέσεις στον κατασκευαστικό κλάδο όπως στις 
δεκαετίες του 1950 και του 1960. Στις µέρες µας, τα γραφεία επαγγελµατικής 
αποκατάστασης πολλών επιχειρηµατικών σχολών αναφέρουν ότι οι περισσότεροι απόφοιτοι 
απασχολούνται σε εταιρίες συµβούλων επιχειρήσεων, λογιστικές εταιρίες, επενδυτικές 
τράπεζες, νοµικές εταιρίες, εταιρίες ανάπτυξης λογισµικού και εταιρίες παροχής εµπορικών 
πληροφοριών. Η σταθερή απαίτηση σε καθεµιά από τις παραπάνω θέσεις είναι το 
διανοητικό κεφάλαιο. 
                                                 
8 Von Krogh G., J. Roos, D. Kleine, Knowing in Firms: Understanding, Managing and Measuring Knowledge, 
Business & Economics, 1998 
9 Toffler A., El Cambio de Poder, Ed Plaza & Janes, 1990 
10 Young H., Equity in Theory and Practice, books.google.com, 1995 
11 Quinn J.B., “Intelligent enterprise: a knowledge and service based paradigm for industry”, Free Press, 1992 
12 Reich, R.B., The Work of Nations, Alfred A. Knopf, New York, NY, 1991 
13 Senge P., The Fifth Discipline, Doubleday, New York 
14 Crossan M. & Guatto T., “Organizational Learning Research Profile”,Journal of Organizational Change 
Management, 1996 
15 Osland G. & Yaprak A., “Learning through Strategic Alliances”, European Journal of Marketing, 1995 
16 Antal, A.B., Dierkes, M. and Hahner, K., “Business in society: perceptions and principles in organizational 
learning”, Journal of General Management, 1994 
17 Roos, J. and von Krogh, G., “The epistemological challenge: managing knowledge and intellectual capital”, 
European Management Journal, 1996 
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Η αξία του διανοητικού κεφαλαίου στις επιχειρήσεις αυτές θεωρείται ως η µισή αξία της 
επιχείρησης προερχόµενη από το αόρατο χέρι της αγοράς. Εντούτοις, οι επιχειρήσεις δεν 
διαπραγµατεύονται τα άυλα περιουσιακά τους στοιχεία, και έτσι η αξία στοιχείων όπως οι 
µετοχές διανοητικού κεφαλαίου ή οι ροές επιχειρησιακής εκπαίδευσης δεν µπορούν να 
αφαιρεθούν από τις καθηµερινές αγοραίες συναλλαγές όπως η αξία των υλικών 
περιουσιακών στοιχείων. Κάποιες φορές, η αξία της γνώσης αποδίδεται χωρίς την ύπαρξη 
νοµισµατικών συναλλαγών. 
 
 
Τον Αύγουστο του 1995, η Netscape άρχισε να διαπραγµατεύεται δηµόσια µε µια από τις 
πιο υπερκαλυµµένες δηµόσιες εγγραφές στην ιστορία. Μια επιχείρηση µε µηδαµινά κέρδη 
έκλεισε την πρώτη µέρη διαπραγµάτευσής της µε $2 δισεκατοµµύρια – µια αξία βασισµένη 
καθαρά και µόνο σε άυλα περιουσιακά στοιχεία18 (Sveiby, 1997). 
 
 
Ένα ακόµα δηµοφιλές παράδειγµα είναι η διεθνώς γνωστή για τα προϊόντα της Nike. 
Εντούτοις, η Nike είναι απλά µια κατασκευάστρια παπουτσιών που δεν κατασκευάζει 
παπούτσια – η δουλειά της είναι η έρευνα και η ανάπτυξη, ο σχεδιασµός, η προώθηση και η 
διανοµή, σχεδόν όλες δραστηριότητες που βασίζονται στη γνώση – αλλά έχει $334.000 σε 
πωλήσεις ανά εργαζόµενο19 (Stewart, 1997). 
 
 
Ένα από τα καθαρότερα παραδείγµατα αποτίµησης διανοητικού κεφαλαίου είναι ο κλάδος 
της συµβουλευτικής. Η McKinsey, µια από τις κορυφαίες εταιρίες του κλάδου, δεν 
χρησιµοποιεί τις παραδοσιακές µεθόδους προώθησης. Πουλάει έχοντας πελάτες που 
έρχονται και ζητούν να αποκτήσουν την καλύτερη αναλυτική γνώση που είναι διαθέσιµη20 
(Nicou et al., 1994). Η McKinsey γενικά πουλάει το διανοητικό της κεφάλαιο σε οµάδες των 
πέντε, καθεµιά τους καθοδηγούµενη από έναν ανώτερο συνεργάτη. Είναι αξιοσηµείωτο ότι 
οι πελάτες είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν για τη µεταφορά αυτής της γνώσης ετησίως 
κατά µέσο όρο το ποσό των $500.000 ανά σύµβουλο21 (Sveiby, 1997). 
 
 
Ο Stewart22 (1997) ορίζει το διανοητικό κεφάλαιο ως «το διανοητικό υλικό – γνώση, 
πληροφορία, πνευµατική ιδιοκτησία, εµπειρία – που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη 
δηµιουργία πλούτου.» Ο Stewart συνεχίζει αναγνωρίζοντας διάφορους οργανισµούς όπως η 
Skandia, η Dow Chemical, η Hughes Aircraft και η Canadian Imperial Bank of Commerce 
που έχουν µπει στη διαδικασία διαχείρισης και ανάπτυξης του φαινοµένου αυτού. Η 
κυριότερη συµβολή του Stewart είναι ο ορισµός του διανοητικού κεφαλαίου και η 

                                                 
18 Sveiby KE, The New Organizational Wealth, Berrett – Koehler, San Fransisco 
19 Stewart T., Intellectual Capital, Nicholas Brealey Publishing, London 
20 Nicou, M., Ribbing, C. and Ading, E., Sell Your Knowledge, Kogan Page, London, 1994 
21 Sveiby KE, The New Organizational Wealth, Berrett – Koehler, San Fransisco 
22 Stewart T., Intellectual Capital, Nicholas Brealey Publishing, London 
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αναγνώριση της δυσκολίας να αποτιµηθεί. Ο αντικειµενικός σκοπός αυτής της πιλοτικής 
µελέτης είναι να διερευνήσει την ανάπτυξη µέτρων και µοντέλων αποτίµησης που θα 
µπορούσαν να βοηθήσουν τους ακαδηµαϊκούς και τους υπεύθυνους ανθρώπινου δυναµικού 
των επιχειρήσεων να κατανοήσουν πιο πλήρως τα συστατικά του διανοητικού κεφαλαίου και 
τον αντίκτυπό του στην απόδοση της κάθε επιχείρησης. 
 
 
Η οργανωσιακή µάθηση, όπως περιγράφεται από τον Chris Argyris στο Harvard23 (1992) 
µεταξύ άλλων, θεωρείται ως η ροή γνώσης σε µια επιχείρηση. Κατ’ επέκταση, το διανοητικό 
κεφάλαιο είναι «τα µερίδια γνώσης» της επιχείρησης24 (Dierich & Cool, 1989). Για να 
συνδέσει κανείς τα δύο αυτά στοιχεία, ίσως να είναι χρήσιµο να θεωρηθεί το διανοητικό 
κεφάλαιο ως µια µονάδα ροών οργανωσιακής µάθησης. Εντούτοις, το διανοητικό κεφάλαιο 
δεν µπορεί απαραιτήτως να διδαχθεί µέσω εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η πιο πολύτιµη 
γνώση σε έναν οργανισµό συνήθως δεν µπορεί να µεταφερθεί στους επόµενους25 (Levitt, 
1991). 
 
  
1.3 Η αποτίµηση του ανθρώπινου δυναµικού και οι επιχειρησιακοί στόχοι 
 
Θεωρείται δεδοµένο ότι όλες οι πηγές χρηµατοδότησης θα πρέπει να έχουν ως απώτερο 
σκοπό την προαγωγή του επιχειρησιακού στόχου. Αυτός ο στόχος θα µπορούσε να 
εκφραστεί µέσω ενός συνδυασµού επιµέρους στόχων, οικονοµικού αλλά και «ανθρώπινου» 
περιεχοµένου. Συνήθως, διατυπώνεται ξεκινώντας µε µια δήλωση από τη διοίκηση του 
οράµατος, των αξιών και της αποστολής της επιχείρησης. Στη συνέχεια, αναφέρονται οι 
χρηµατοοικονοµικοί στόχοι της επίτευξης όσο το δυνατό καλύτερου ποσοστού απόδοσης 
των κεφαλαίων των επενδυτών. Τελικά, ορίζονται και οι συνθήκες σεβασµού της 
προαγωγής των συµφερόντων των εργαζοµένων και της τοπικής αρχής, στα όρια εξουσίας 
της οποίας λειτουργεί η επιχείρηση. 
 
 
Στα µέσα της δεκαετίας του 1990, το Ινστιτούτο Σαρατόγκα διεξήγαγε µια αναδροµική µελέτη 
της επίδοσης των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και του ανθρώπινου δυναµικού 1.000 
επιχειρήσεων για την περασµένη πενταετία. Ο στόχος ήταν να αποκαλύψει τα προγράµµατα 
ανθρώπινου δυναµικού και τις χρηµατικές πρακτικές που σχετίζονταν µε τους εργαζόµενους 
και οι οποίες διαχώριζαν όσους απέδιδαν σηµαντικά από όλους τους υπόλοιπους. Η 
εξαιρετική απόδοση, σύµφωνα µε το ετήσιο έντυπο Human Resource Financial Report του 
Σαρατόγκα, ορίστηκε ως κορυφαίου επιπέδου οικονοµική απόδοση για την επιχείρηση 
καθώς και κορυφαία απόδοση όσον αφορά πρακτικές µέτρησης σχετικές µε τη 
στρατολόγηση, την αµοιβή, τα οφέλη και την κατάρτιση. Τα παρακάτω στοιχεία προέρχονται 
από τη µελέτη αυτή των εργαζοµένων και των χρηµατοοικονοµικών δεικτών, την οποία το 
ινστιτούτο ξεκίνησε το 1985. Από το σύνολο των 1.000 και πλέον επιχειρήσεων του 
                                                 
23 Argyris, C., On Organizational Learning, Blackwell, Cambridge, 1992 
24 Dierickx, I. and Cool, K., “Asset stock accumulation and sustainability of competitive advantage”, 
Management Science, 1989 
25 Levitt, T., Marketing Imagination, The Free Press, New York, NY, 1991 
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δείγµατος, µόνο 110 ξεχώρισαν για την απόδοσή τους τόσο σε θέµατα ανθρώπινου 
δυναµικού όσο και στα οικονοµικά. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι πιο αποτελεσµατικές 
επιχειρήσεις εφάρµοζαν ένα κοινό πακέτο οκτώ λειτουργικών τρικ που δεν ήταν τόσο κοινά 
στις υπόλοιπες 900. Το κυριότερο χαρακτηριστικό ήταν η προσπάθεια για συνεχή 
εξισορρόπηση των οικονοµικών τιµών και της αξίας του ανθρώπινου δυναµικού. 
 
 
Αυτό που θεωρείται πιο πιθανό είναι πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις να χρησιµοποιούν 
αυτό το σύστηµα ισορροπηµένης έµφασης και αναφοράς σαν κατευθυντήρια γραµµή για την 
οικονοµική τους απόδοση. Με άλλα λόγια, η αλληλεπίδραση µεταξύ του ανθρώπινου 
κεφαλαίου και των οικονοµικών αποτελεσµάτων αποτελεί κυρίαρχο και όχι περιπτωσιακό 
παράγοντα της µακροπρόθεσµης οικονοµικής τους επιτυχίας. Το γεγονός αυτό δεν σηµαίνει 
ότι η διοίκηση επιχειρεί συνεχώς να µειώσει τα κόστη του ανθρώπινου κεφαλαίου. 
Αντιθέτως, αναγνωρίζουν τη δυνατότητα µόχλευσης που να προέρχεται από τους 
ανθρώπους και την εργασία εάν απελευθερωθεί. Βλέπουν την προσπάθεια αυτή σαν 
επένδυση και όχι σαν δαπάνη. Το γεγονός αυτό αποδεσµεύσει και το άνω µισό της 
Κατάστασης Εισοδήµατος – τα Έσοδα – το µέρος που «χωράει» να προστεθεί αξία. Η 
πεποίθηση των εργαζοµένων ως οικονοµικό «µοχλό» είναι πραγµατικά σπάνια αλλά και 
σηµαντική ταυτόχρονα. 
 
 
Όσο και αν προσπαθεί το τµήµα δηµοσίων σχέσεων να τονίσει την βαρύτητα των 
εργαζοµένων, σε καθηµερινή βάση η διοίκηση τους αντιµετωπίζει σαν µια δαπάνη. Το 
γεγονός αυτό οδηγεί στις περικοπές µέσω απολύσεων. Εντούτοις, µετά από πολλές 
προσπάθειες ελαχιστοποίησης του κόστους, το δεύτερο µισό της Κατάστασης Εισοδήµατος 
– τα Έξοδα – φτάνει να επιδρά αρνητικά στην απόδοση. Από την άλλη, το µέρος των 
Εσόδων έχει πάντα περιθώρια να επεκταθεί και πέρα από τη λειτουργία των πωλήσεων, αν 
και η διοίκηση δεν έχει την παραµικρή ιδέα του πώς να συνδέσει την ανθρώπινη 
προσπάθεια µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα. 
 
 
Για µία περίοδο πέντε ετών, εξετάστηκαν διάφοροι δείκτες που συνδύαζαν οικονοµικά 
στοιχεία και στοιχεία ανθρώπινου κεφαλαίου και οι οποίοι θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν ως σύνδεσµος µεταξύ των οικονοµικών και των «ανθρώπινων» 
αποτελεσµάτων. Ο πιο απλός δείκτης είναι αυτός του εσόδου ανά εργαζόµενο. Ήταν και ο 
πρώτος δείκτης που εµφανίστηκε από το 1985. Στη συνέχεια, αναζητήθηκαν πιο 
πολύπλοκοι δείκτες. 
 
 
Έγιναν προσπάθειες να συνδυαστούν έσοδα, λειτουργικά κόστη, κέρδη, πληρωµές και 
οφέλη µε άλλα µεγέθη όπως ο αριθµός των εργαζοµένων σε πλήρη απασχόληση. Κάθε 
συνδυασµός απέδωσε και µια διαφορετική πλευρά της σχέσης µεταξύ των εργαζοµένων, 
του κόστους που έχουν για την επιχείρηση και των οικονοµικών αποτελεσµάτων τους. Η 
ανάλυση αυτή έφερε στην επιφάνεια τις δυνάµεις που οδηγούν την οικονοµική απόδοση. 
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Έγινε πλέον σαφές ότι υπάρχουν σχέσεις µεταξύ των διαφόρων µεταβλητών. Μπορεί κανείς 
να δει ότι µεταβολές στις πληρωµές, τους κύκλους εργασιών, τις στρατηγικές 
στρατολόγησης και τις επενδύσεις σε κατάρτιση επηρεάζουν την παραγωγικότητα, την 
εξυπηρέτηση των πελατών και την ποιότητα του προϊόντος. Αν και δεν µπορεί να 
αποδειχθεί στατιστικά η αιτιότητα, υπάρχουν προφανώς κάποιες συνδέσεις που είναι κάτι 
παραπάνω από τυχαίες. 
 
 
Για πολλά χρόνια, η γενική πρακτική της αντιστοίχησης «ανθρώπινων» και οικονοµικών 
µεταβλητών σε επιχειρησιακό επίπεδο περιοριζόταν σε ένα απλό µικτό δείκτη που 
προκύπτει από την Κατάσταση Εισοδήµατος. Ο δείκτης είναι έσοδα ανά εργαζόµενο. Είναι 
υπεραπλουστευτικός στο σηµείο που δεν διαχωρίζει τις επιδράσεις της ανθρώπινης 
προσπάθειας από τη µόχλευση άλλων περιουσιακών στοιχείων. Για παράδειγµα, στο δείκτη 
εσόδων ανά εργαζόµενο δεν µπορεί να διαπιστώσει κανείς τα αποτελέσµατα του 
αυτοµατισµού, του καλύτερου ελέγχου αποθεµάτων, της βελτιωµένης ποιότητας, της 
κατάρτισης, των αποτελεσµατικών προγραµµάτων προώθησης, των µονοπωλιακών 
συνθηκών ή οποιουδήποτε άλλου παράγοντα. Το µόνο που δίνει είναι µια γενική τάση. Η 
προσκόλληση σε αυτό τον δείκτη και µόνο έχει καθιερώσει το µύθο ότι η επίδραση της 
ανθρώπινης προσπάθειας δεν µπορεί να µετρηθεί σε επιχειρησιακό επίπεδο. Το γεγονός 
είναι ότι υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός δεικτών που έχουν εφαρµογή στη σχέση 
ανθρώπινου κεφαλαίου και επιχειρησιακών οικονοµικών. 
 
 
Όσον αφορά την ανάλυση δεικτών, πάντα αναζητούµε κάποιο αποτέλεσµα και όχι κάποια 
αιτία. Το ίδιο ισχύει και για τους επιχειρησιακούς δείκτες ανθρώπινου κεφαλαίου. Είναι το 
ίδιο µε τη διερεύνηση των πωλήσεων ή των λειτουργικών δαπανών. Αυτοί οι δείκτες είναι το 
τελικό σηµείο ενός µεγάλου αριθµού δραστηριοτήτων εντός του οργανισµού, πολλών από 
τις οποίες επηρεάζονται από εξωτερικούς παράγοντες. Για παράδειγµα, ο δείκτης 
ακαθάριστων πωλήσεων δεν µας ενηµερώνει για το ποιες δραστηριότητες των λειτουργιών 
µάρκετινγκ και πωλήσεων δηµιούργησαν το τελικό αποτέλεσµα. Θα µπορούσε να οφείλεται 
σε έναν πυρήνα εξαιρετικών πωλητών, σε µια κορυφαία διαφηµιστική καµπάνια, στην 
ποιότητα του προϊόντος, σε µια µείωση της τιµής αλλά και σε δεκάδες άλλους λόγους. Θα 
µπορούσε, επίσης, να έχει συµβεί, παρά το οριακό δυναµικό πωλήσεων, µε βάση τη µεγάλη 
εµπιστοσύνη των πελατών, λόγω ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος στην διαδικασία 
παράδοσης, ή µιας σειράς λαθών των ανταγωνιστών. Προκειµένου να βρεθούν οι αιτίες, 
πρέπει να σπάσουµε τον επιχειρησιακό δείκτη στα στοιχεία που τον αποτελούν και να τον 
εξετάσουµε από διάφορες οπτικές γωνίες διαχρονικά. Η άποψη αυτή θα µας διευκολύνει να 
δούµε τελικά τι διαµόρφωσε το τελικό αποτέλεσµα, είτε είναι καλό είτε κακό. Έτσι, καθώς 
ερευνώνται διάφοροι συνδυασµούς εισοδήµατος, δαπανών και αριθµού εργαζοµένων, 
έχουµε υπόψη ότι οι αιτίες θα βρεθούν αργότερα στις διαδικασίες του οργανισµού, µαζί µε 
τον τρόπο µε τον οποίο αποκτάµε και αναπτύσσουµε το ανθρώπινο δυναµικό. 
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Μια συνεχής σειρά γεγονότων και αντιδράσεων είναι που καθοδηγεί τους οργανισµούς. 
Πολλά προγράµµατα ανάπτυξης, όπως τα έργα αναδιάρθρωσης, αρχίζουν σε επίπεδο 
επιχειρησιακών µονάδων µε τις θεωρούµενες αλλά µη δοκιµασµένες υποθέσεις κάποιας 
ασαφούς αξίας. Αυτή η άποψη είναι κοινή και πλήρως ελαττωµατική. Αξία µπορεί να 
προστεθεί µόνο εάν οι στόχοι της επιχείρησης αποτελούν πρώτη προτεραιότητα. Όλα 
αρχίζουν εκεί. Από  τους οικονοµικούς, τους αγοραίους και τους ανθρώπινους στόχους της 
επιχείρησης παίρνουν και οι επιχειρησιακές µονάδες τους επιµέρους στόχους τους σχετικά 
µε τις υπηρεσίες τους, την ποιότητα και την παραγωγικότητά τους. Οι στόχοι επιτυγχάνονται 
ή όχι µέσω των ανθρώπινων ενεργειών, των κινήσεων του ανθρώπινου δυναµικού. Ως εκ 
τούτου, η ροή είναι δεξιόστροφη αλλά και αντίθετη αφού τα ενδιάµεσα και τα τελικά 
αποτελέσµατα φέρνουν στην επιφάνεια ακόµα περισσότερες προσπάθειες που πρέπει να 
γίνουν για βελτίωση σε κάθε επίπεδο. Στην ουσία, µέσα σε έναν οργανισµό τα πάντα 
ταλαντεύονται µεταξύ των διαδικασιών διαχείρισης των εταιρικών στόχων και του 
ανθρώπινου δυναµικού. Χρειαζόµαστε δείκτες τακτικού επιπέδου για να µετρήσουµε τις 
βελτιώσεις στις λειτουργίες ανθρωπίνων πόρων και για να ελέγξουµε τις επιδράσεις του 
ανθρώπινου δυναµικού στους στόχους των επιχειρησιακών µονάδων. Χρειαζόµαστε δείκτες 
στρατηγικού επιπέδου για να παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα του ανθρώπινου δυναµικού 
στους εταιρικούς στόχους. 
 
 
Κατά την επιλογή ενός µέτρου ανάµεσα σε άλλα για ένα σύστηµα αποδόσεων, ας έχουµε 
υπόψη ότι καθετί που επιλέγουµε είναι µια αντανάκλαση αυτού που αποτιµούµε. Το τι 
επιλέγουµε θα είναι τα ζητήµατα στα οποία οι άνθρωποί µας θα στρέψουν την προσοχή και 
τις ενέργειές τους. Επιπλέον, εάν διανύουµε κάποιας µορφής οργανωτική αλλαγή (και ποιος 
δεν περνάει;), µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε δείκτες για να δώσουµε έµφαση στην 
κατεύθυνση της αλλαγής. Εάν η κίνηση στοχεύει στη βελτίωση της ανταπόκρισης και της 
εξυπηρέτησης πελατών, τότε πρέπει να τη µετρήσουµε. Το ίδιο, εάν στοχεύει στη µείωση 
δαπανών ή την ποιότητα των προϊόντων, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε εκείνους τους 
τύπους δεικτών για να οδηγήσουµε την αλλαγή προς εκείνη την κατεύθυνση. Το καλύτερο 
όλων είναι όταν επιλέγουµε δείκτες εταιρικού επιπέδου και λέµε σε όλους ότι τα 
προγράµµατα αλλαγών και βελτιώσεων πρέπει να εξυπηρετούν αυτούς τους δείκτες. 
 
 
Οι Hamel και Prahalad26 υποστηρίζουν ότι τα προγράµµατα αναδιάρθρωσης συχνά 
αποτυγχάνουν λόγω έλλειψης των κατάλληλων µέτρων. ∆ηλώνουν: "Οι συγκριτικές 
µετρήσεις των επιδόσεων των ανταγωνιστών και των πελατών µπορεί να είναι τα λιγότερο 
χρησιµοποιούµενα κίνητρα στην εργαλειοθήκη της διοίκησης." Περιγράφουν µια πολυεθνική 
που παρακολουθούσε την πτώση του µεριδίου αγοράς της για χρόνια. Οι εργαζόµενοι 
έλαβαν τα µηνύµατα µε διάφορες µορφές και πιέστηκαν να δουλεύουν αποτελεσµατικότερα 
ενώ δέχονταν επιπλήξεις για την κάτω του µετρίου απόδοσή τους. Το ελλείπον στοιχείο ήταν 
τα δεδοµένα του ανταγωνισµού. ∆εν ήξεραν την ακριβή φύση και το µέγεθος της πτώσης 
της ανταγωνιστικότητας. Χωρίς συγκεκριµένα στοιχεία, δεν υπήρξε καµία αίσθηση της 
επείγουσας ανάγκης για βελτίωση. Το λάθος έγκειται στις ενέργειες της διοίκησης, η οποία 

                                                 
26 Hamel G. & Prahalad CK, Competing for the Future, Harvard Business School Press, Cambridge, MA 
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από την αρχή δεν είχε µια µέθοδο για συλλογή των στοιχείων της αγοράς. Αργότερα, όταν 
έφθασαν τα στοιχεία, εξηγήθηκαν αµέσως. Θα έβγαιναν από το αδιέξοδο µόνο αφού 
αποµακρύνθηκε ο πρόεδρος και µια νέα κορυφαία οµάδα ανέλαβε διοικητικά καθήκοντα. 
Αφού συγκέντρωσαν τα σχετικά στοιχεία και ενέργησαν, τα πράγµατα άρχισαν βελτιώνονται. 
Εντούτοις, η άρνηση και ο χαµένος χρόνος κόστισε σε χιλιάδες υπάλληλους τη δουλειά τους. 
 
 
1.4 Η απεικόνιση του ανθρώπινου κεφαλαίου 
 
Υπάρχουν τρία ξεχωριστά πεδία που απαιτούν αποτίµηση, τα οποία και απεικονίζονται στο 
σχήµα 1.127: 
 
 

Το περιβάλλον εργασίας 

Η συµβολή στην αξία 
των οµάδων 

ενδιαφεροµένων 
(stakeholders) 

 
Το ανθρώπινο 
κεφάλαιο 

χρηµατοοικονοµική και µη 

 
Σχήµα 1.1: Τα πεδία που αποτιµούνται σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον 

 
 
Οι άνθρωποι δανείζουν το διανοητικό τους κεφάλαιο στις επιχειρήσεις και αυτές µε τη σειρά 
τους τους παρέχουν ένα περιβάλλον µέσα στο οποίο µπορούν να αυξήσουν την αξία των 
οµάδων ενδιαφεροµένων του οργανισµού. 
 
 
Το σχήµα 1.1 συµπυκνώνεται στην έννοια της Απεικόνισης του Ανθρώπινου Κεφαλαίου 
(Human Capital Monitor), όπως αυτό φαίνεται στον πίνακα1.1, πίνακας συσχέτισης των 
τριών στηλών µε τα τρία πεδία αποτίµησης. 
 

                                                 
27 Mayo A, The Human Value of the Enterprise: Valuing People as Assets – Monitoring, Measuring, Managing, 
Nicholas Brealey Publishing, Finland 2003 
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Οι Άνθρωποι σαν 

Περιουσιακά Στοιχεία 
 Η υποκίνηση των 

Ανθρώπων και η 
αφοσίωση 

 Η συµβολή των Ανθρώπων 
στην προστιθέµενη αξία 

Η αξία του Ανθρώπινου 
Στοιχείου 
= εργατικά κόστη * (ΙΠΠΣ) / 100 
ΙΠΠΣ: Ιδιωτικός Πολλαπλ/στής 
Περιουσ. Στοιχείων, µια 
συνάρτηση: 

o ∆υνατότητα 
o ∆υναµικότητα 
o Συµβολής 
o Ευθυγράµµισης 

 
Μεγιστοποίηση Ανθρώπινου 
Κεφαλαίου 

o Απόκτηση 
o ∆ιατήρηση 
o Ανάπτυξη 

− Πόσο επιτυχηµένοι 
είµαστε; 
− Τι οδηγεί την επιτυχία; 

+ 

 
∆είκτες Μέτρησης 
− Πόσο επιτυχηµένοι 
είµαστε; 

 
 
 
 
Το περιβάλλον εργασίας 
που οδηγεί στην επιτυχία 

 
 
 

o Ηγεσία 
o Πρακτική 
υποστήριξη 
o Οµάδες 
εργασίας 
o Κατάρτιση & 
ανάπτυξη 
o Επιβράβευση 
& αναγνώριση 

=

 
Η αξία που προστίθεται 
σε καθέναν της οµάδας 

ενδιαφεροµένων 
 

o Χρηµατοοικονοµική
o Μη 

χρηµατοοικονοµική 
 
 

o Τρέχουσα 
o Μελλοντική 

Πίνακας 1.1: Η Απεικόνιση Ανθρώπινου Κεφαλαίου 
 
 
1.4.1 Οι Άνθρωποι σαν Περιουσιακά Στοιχεία 
 
Κατά πρώτον, θα χρειαστούν κάποιοι δείκτες της εσωτερικής αξίας των ανθρώπων και των 
οµάδων που µας είναι διαθέσιµοι – όχι απαραίτητα µε απόλυτο ή χρηµατοοικονοµικό τρόπο 
– συσχετισµένους µεταξύ τους. Χρειάζεται να γνωρίζουµε εάν κάποιοι άνθρωποι έχουν 
µεγαλύτερο ανθρώπινο κεφάλαιο από ότι άλλοι και εάν το «απόθεµά» µας σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο αυξάνεται ή µειώνεται. Αυτό υπονοεί ότι µπορούµε να παρακολουθούµε τις ροές 
ανθρώπινου κεφαλαίου εντός και εκτός του οργανισµού. Όταν κοιτάζουµε τα κόστη των 
ανθρώπων, χρειαζόµαστε επίσης έναν δείκτη της αξίας που θα µας επιτρέψει να 
διατηρήσουµε µια ισορροπηµένη προοπτική. Επίσης, ίσως να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι 
των οποίων το κόστος είναι µεγαλύτερο από την αξία τους σε µας. Αυτές είναι 
«υποχρεώσεις» παρά περιουσιακά στοιχεία – άνθρωποι που αφαιρούν αξία από τον 
οργανισµό. Συνοπτικά, αναζητούµε την επίδραση του ισολογισµού (balance sheet effect) 
στο ανθρώπινο κεφάλαιο. 
 
 
Η φόρµουλα που χρησιµοποιείται καταλήγει στο µέτρο που ονοµάζεται Αξία των 
Ανθρώπινων Περιουσιακών Στοιχείων (Human Asset Worth, HAW). Αυτό το µέτρο 



 
 

17

συνδυάζει τα εργατικά κόστη ενός υπαλλήλου (ως σηµείο εκκίνησης για την αξία τους) µε 
ένα συνδυασµό τεσσάρων συστατικών, συνοψισµένων στον Ιδιωτικό Πολλαπλασιαστή 
Περιουσιακών Στοιχείων (Individual Asset Multiplier, IAM). Το αποτέλεσµα των παραπάνω 
διαιρείται διά του 1.000 ούτως ώστε να µην προκύψει νοµισµατικό νούµερο. Τα τέσσερα 
συστατικά που συγκροτούν την αξία ενός υπαλλήλου για τον οργανισµό είναι η δυνατότητές 
τους, η δυναµικότητά τους, η συµβολή τους και η ευθυγράµµισή τους µε τις αξίες του 
οργανισµού. 
 
 
Το ανθρώπινο κεφάλαιο του οργανισµού µεγιστοποιείται µέσω τριών δραστηριοτήτων 
κλειδιών: το να πείσει κανείς τους ανθρώπους να µπουν στον οργανισµό, το να τους 
διατηρήσει και το να τους βοηθήσει να αναπτυχθούν. 
 
 
1.4.2 Η υποκίνηση των ανθρώπων και η αφοσίωσή τους 
 
∆εύτερο στοιχείο αποτελεί το περιβάλλον εργασίας. Όσο καλοί και αποτελεσµατικοί και αν 
είναι οι άνθρωποι που στρατολογούµε, η συµβολή τους επηρεάζεται έντονα από το 
περιβάλλον εργασίας τους. Έτσι, επηρεάζεται και το επίπεδο της υποκίνησής τους, της 
αφοσίωσης και της πίστης τους και ενθαρρύνει ή εµποδίζει την πλήρη χρήση της ικανότητάς 
τους. 
 
 
Εποµένως, δεν είναι ζωτικής σηµασίας να αναγνωρίσει κανείς τους παράγοντες που κάνουν 
τη διαφορά στο περιβάλλον και να µετρήσει το επίπεδο δύναµης ή αδυναµίας τους. Ο 
Πίνακας Απεικόνισης του Ανθρώπινου Κεφαλαίου (Πίνακας 1.1) επιλέγει πέντε από αυτούς 
τους παράγοντες: αποδοτικότητα ηγεσίας, πρακτική υποστήριξη στο χώρο εργασίας, η φύση 
των οµάδων εργασίας, η κουλτούρα της µάθησης και ανάπτυξης και τα συστήµατα 
επιβράβευσης και αναγνώρισης. Υπάρχει ανάγκη για αποτίµηση στα πεδία αυτά ούτως 
ώστε να ανακαλυφθεί εάν οι οργανισµοί βελτιστοποιούν την αξία που φέρνουν οι άνθρωποι 
και εάν αυτοί οι παράγοντες γίνονται πιο δυνατοί ή πιο αδύναµοι. 
 
 
1.4.3 Η συµβολή των ανθρώπων στην προστιθέµενη αξία 
 
Τρίτον, επιθυµούµε να µετρήσουµε την συµβολή του ανθρώπινου κεφαλαίου του 
οργανισµού σε όρους της αξίας και του τρόπου µε τον οποίο αυτή προστίθεται τώρα ή στο 
µέλλον στις οµάδες ενδιαφεροµένων. 
 
 
Όλοι οι εργαζόµενοι σε έναν εµπορικό οργανισµό µαζικά παράγουν τον πλούτο που µπορεί 
να διανεµηθεί. Επίσης, εργάζονται σε οµάδες αλλά και µεµονωµένα προκειµένου να 
παρέχουν συγκεκριµένη χρηµατοοικονοµική και µη χρηµατοοικονοµική αξία σε έναν ή 
περισσότερους εκ των οµάδων ενδιαφεροµένων. Χρειαζόµαστε κάποιους δείκτες της 
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συµβολής τους µε ισχύ για ολόκληρο τον οργανισµό, οι οποίοι να συνδέουν κάθε 
εργαζόµενο µε ένα µέτρο των συγκεκριµένων πεδίων της αξίας που έχει σχεδιαστεί να 
προσθέσει. Επίσης, επιθυµούµε να διαχωρίσουµε την τρέχουσα συµβολή στη διατήρηση 
της αξίας και τους εργαζόµενους και τις δραστηριότητες που είναι αφιερωµένες στη 
δηµιουργία αυξανόµενης αξίας στο µέλλον. Αυτή είναι η «επίδραση κερδών και ζηµιών» του 
ανθρώπινου κεφαλαίου. 
 
 
Στους µη εµπορικούς οργανισµούς, παρατηρείται η ίδια ανάγκη εκτός του ότι οι 
χρηµατοοικονοµικοί δείκτες έχουν έναν χαρακτήρα αξίας-για-χρήµα αντί τον χαρακτήρα 
δηµιουργίας-πλούτου των εµπορικών. 
 
 
1.5 Επιλέγοντας τον αριθµό και το επίπεδο των µέτρων 
 
Εάν προσπαθήσουµε να µετρήσουµε οτιδήποτε και σε οποιοδήποτε επίπεδο, θα πετύχουµε 
απλά να «πνιγούµε σε µια κουταλιά νερό» αφού θα έχουµε στη διάθεσή µας τόσους 
πολλούς αριθµούς που φαίνονται άπειροι για να τους διαχειριστεί κανείς. Υπάρχουν 
τέσσερα επίπεδα – η επιχείρηση σαν σύνολο, οι επιχειρηµατικές µονάδες, οι οµάδες και τα 
άτοµα – τα οποία πρέπει να λάβει κανείς υπόψη µελετώντας τις δύο δυνάµεις που 
καθοδηγούν έναν οργανισµό: 

• Οι κρίσιµοι οργανωσιακοί στόχοι και οι στρατηγικές 
• Τα πεδία αξίας που επηρεάζουν καθέναν των οµάδων ενδιαφεροµένων. 

 
 
Τα µέτρα σε επιχειρησιακό επίπεδο µπορούν να αποτελέσουν τον µοχλό για τη διοίκηση, 
από τη στιγµή που κρύβουν ένα πλήθος «αµαρτιών» και «αρετών» στο βάθος. Για 
παράδειγµα, τα νούµερα ολικής φθοράς που συµπεριλαµβάνουν διαφορετικές κατηγορίες 
εργαζοµένων έχουν µικρή σηµασία. Έρευνες συµπεριφοράς ίσως να έχουν επιχειρησιακό 
εύρος αλλά το τοπικό περιβάλλον εργασίας ίσως να φωτίσει το δρόµο προς την αφοσίωση 
και την ικανοποίηση των εργαζοµένων, άρα πρέπει να διατηρεί κανείς δεδοµένα ανά 
επιχειρησιακή µονάδα και ανά οµάδα. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν δύο σκεπτικά για τα µέτρα 
σε επιχειρησιακό επίπεδο: 

• Οι δείκτες που ίσως να δηµοσιεύονται από χρονιά σε χρονιά ως 
πληροφόρηση για τους επενδυτές και τις οµάδες ενδιαφεροµένων – για παράδειγµα, 
χρηµατοοικονοµική προστιθέµενη αξία, επενδύσεις στην ανάπτυξη των 
εργαζοµένων, εµπλοκή της κοινότητας, µέτρα καινοτοµίας 
• Οι δείκτες τους οποίους επιθυµούµε να σηµατοδοτήσουµε ταυτόχρονα και σε 
άλλους παρόµοιους οργανισµούς – για παράδειγµα, φθορά, ολική ικανοποίηση, 
προτάσεις ανά άτοµο, επίπεδα επιβράβευσης. 

 
 
Πώς θα αποφασίσουµε ποια µέτρα να επιλέξουµε στα κατώτερα επίπεδα; Ξεκινάµε µε τους 
στόχους και τις στρατηγικές µας και τους τελικούς δείκτες που παρέχουν τους ποσοτικούς 
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στόχους. Θα µπορούσαν, για παράδειγµα, να είναι επίπεδα ανάπτυξης, κερδοφορία, µερίδιο 
αγοράς, ηγεσία στην παροχή υπηρεσιών, βέλτιστη παραγωγή δηµοσίων υπηρεσιών κλπ. 
Καθένας καθοδηγείται από έναν αριθµό παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχία και 
συνήθως ένας ή δύο εµφανίζουν µεγαλύτερη επιρροή από τους άλλους. Άρα, αν 
στοχεύουµε να ηγηθούµε των ανταγωνιστών µας µε τις υπηρεσίες που παρέχουµε, θα 
δώσουµε µεγαλύτερη σηµασία στην πληρότητα της βάσης δεδοµένων των πελατών µας (για 
παράδειγµα 20%), τις δυνατότητες του προσωπικού του τηλεφωνικού κέντρου (για 
παράδειγµα 55%) και το εύρος στο οποίο ο µηχανικός παραγωγής δίνει λύσεις σε 
προβλήµατα µε την πρώτη συνάντηση (για παράδειγµα 25%). Την κυριότερη έµφαση (αλλά 
όχι απαραίτητα τη µοναδική) θα πρέπει να δώσουµε στο δευτερόλεπτο, αναζητώντας για 
τους παράγοντες που επηρεάζουν τις δυνατότητες του προσωπικού και η ανάλυση 
προχωράει σαν µια «σκάλα» εξαρτήσεων αιτίας και αποτελέσµατος. Κάθε σκαλοπάτι οδηγεί 
στο επόµενο πακέτο παραγόντων και κάθε παράγοντας θα πρέπει να έχει το δικό του µέτρο. 
Κάθε σκάλα έχει τέσσερα ή πέντε σκαλοπάτια µεταξύ του τελικού στόχου και του πιο 
βασικού οδηγού στην επιτυχία. Το πλεονέκτηµα αυτής της προσέγγισης είναι ότι οδηγεί σε 
πολύ συγκεκριµένα πεδία των λειτουργιών των οργανισµών και αµέσως στα άτοµα και τις 
οµάδες των ατόµων σε αυτά τα πεδία. Απευθείας, οδηγούµαστε σε πλευρές των 
δυνατοτήτων τους και του περιβάλλοντος που τους υποστηρίζει. Το ίδιο µπορεί να γίνει για 
τα πεδία-κλειδιά της προστιθέµενης αξίας καθενός των οµάδων ενδιαφεροµένων. 
 
 
Το να χτίζει κανείς κρίσιµες «σκάλες» σε κάθε πεδίο, οδηγεί τελικά στα πακέτα µέτρων που 
υποστηρίζουν τη στρατηγική του και τις οµάδες ενδιαφεροµένων και ορίζει τι χρειάζεται για 
κάθε επίπεδο και για ποιο µέρος της επιχείρησής του. 
 
 
Αυτές είναι οι αρχές της επιλογής συγκεκριµένων µέτρων και δεικτών που θα συγκροτήσουν 
τον Πίνακα Απεικόνισης του Ανθρώπινου Κεφαλαίου, και η οποία από µόνη της µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε κάθε επίπεδο εκτός του ατοµικού. 
 
 
1.6 Βλέποντας τους ανθρώπους σαν περιουσιακά στοιχεία 
 
Όταν µιλάµε για τους ανθρώπους σαν περιουσιακά στοιχεία, δανειζόµαστε από τη γλώσσα 
των λογιστών. Τα περιουσιακά στοιχεία έχουν µια εσωτερική αξία για τον οργανισµό και την 
ίδια ώρα παράγουν αξία για τους άλλους. Με άλλα λόγια, προσθέτουµε αξία στις οµάδες 
ενδιαφεροµένων µέσω της εκµετάλλευσης των περιουσιακών µας στοιχείων. Άρα, όταν 
µιλάµε για τα άτοµα σε έναν οργανισµό, υπάρχουν δύο ξεχωριστοί τρόποι µε τους οποίους 
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την έννοια αξία: τι αξίζουν για µας και τι αξία προσθέτουν 
στους άλλους. Και οι δύο πρέπει να ποσοτικοποιηθούν, µια διττή ανάγκη που αναγνωρίζεται 
από τον Πίνακα Απεικόνισης του Ανθρώπινου Κεφαλαίου. 
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Στον ισολογισµό, το κεφάλαιο εµφανίζεται απέναντι από τα περιουσιακά στοιχεία. 
Πιστώνουµε το κεφάλαιο προκειµένου να χρεώσουµε τα περιουσιακά στοιχεία, σύµφωνα µε 
το δοκιµασµένο διπλογραφικό σύστηµα του Ιταλού µοναχού Pacioli. Το κεφάλαιο ονοµάζεται 
«υποχρεώσεις», επειδή πρέπει να επιστραφεί κάποια στιγµή, αλλά δεν είµαστε 
υποχρεωµένοι να επιστρέψουµε το ανθρώπινο κεφάλαιο. Μπορούµε να το δεχθούµε 
πραγµατικά σαν να βρίσκεται στην κατοχή των ατόµων, τα οποία «δανείζονται» σε µας για 
το χρονικό διάστηµα που θα επιλέξουν να µείνουν ή εµείς θα επιλέξουµε να τα 
διατηρήσουµε. Με τον ίδιο τρόπο που παρακολουθούµε και επενδύουµε το 
χρηµατοοικονοµικό µας κεφάλαιο, είναι λογικό να κάνουµε και µε τους ανθρώπους µας. 
 
 
Τα χρήµατα χρησιµοποιούνται για τη χρηµατοδότηση αγορών φυσικών (υλικών) αγαθών και 
για την καθηµερινή τους χρήση. Επίσης, αναλώνεται από τους ανθρώπους, για τη 
διαχείριση των υλικών αγαθών και την ανάπτυξη των άυλων, όπως η αξία µιας επωνυµίας 
(brand), η εµπιστοσύνη των πελατών, οι αποτελεσµατικές διαδικασίες και η καινούρια 
γνώση. Και ένα άυλο αγαθό, όπως και τα υλικά, θα έπρεπε να παράγει αξία. Μπορούµε 
επίσης να έχουµε άυλες υποχρεώσεις, οι οποίες αφαιρούν αξία: τα άτοµα, οι διαδικασίες ή η 
φήµη κοστίζουν χρήµατα, και µερικές φορές δεν προσθέτουν αξία αλλά και αναστέλλουν τη 
δηµιουργία της. Τα περιουσιακά στοιχεία µπορούν να µετατραπούν σε υποχρεώσεις – 
µπορεί κανείς να πει ότι έχουν αρνητική αξία. 
 
 
1.7 Προσθέτοντας αξία στους εργαζόµενους 
 
Οι εργαζόµενοι δανείζουν το προσωπικό τους ανθρώπινο κεφάλαιο σε έναν οργανισµό 
επειδή πιστεύουν ότι θα κερδίσουν κάποια αξία µε διάφορες µεθόδους. Μετατρέπονται 
ταυτόχρονα σε περιουσιακό στοιχείο – ικανό να παράγει αξία για τους άλλους – και µέλος 
των οµάδων ενδιαφεροµένων. Γιατί µε την υπόθεση ότι τους έχουµε επιλέξει σωστά, 
σίγουρα δεν θα θέλουµε να τους χάσουµε. Ακριβώς όπως ένας πελάτης συνεχίζει να 
συνεργάζεται µαζί µας όταν είναι ευχαριστηµένος, το ίδιο ισχύει και µε τους εργαζόµενους. 
∆εν αποτελούν πόρο της επιχείρησης, όπως ο ηλεκτρισµός, για να τον προµηθεύεται όποτε 
τον χρειάζεται. Είναι τα στοιχεία που παράγουν τη σηµαντικότερη αξία, οποιαδήποτε και να 
είναι η φύση του οργανισµού µας. Εάν είναι καθαρή βασισµένος στη γνώση – όπως είναι 
πολλοί – είναι στην πραγµατικότητα οι µόνοι σηµαντικοί. 
 
 
Από την άλλη πλευρά, η ίδια η επιχείρηση προσθέτει αξία στους εργαζόµενους. Τους 
παρέχει το µισθό τους, διάφορα οφέλη, bonus και ίσως µετοχές της εταιρίας. Εντούτοις, οι 
περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν επιπλέον οφέλη από ότι καθαρά οικονοµική 
επιβράβευση. Ίσως να ενδιαφέρονταν επίσης για την επιλογή ενός εκ των παρακάτω: 

• Προκλητική και ενδιαφέρουσα εργασία 
• Εξοπλισµός και πόροι που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ήταν διαθέσιµοι 
• Η σύνδεση µε έναν οργανισµό µε µεγάλη φήµη 
• Η κοινωνική κατάσταση και η αυτοπεποίθηση 
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• Η αναγνώριση: από τους διευθυντές, ή από τους συναδέλφους του ή ακόµη 
και δηµοσίως 
• Οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη της καριέρας του 
• Οι ενδιαφέροντες συνάδελφοι 
• Ένα ικανοποιητικό και υποκινούµενο περιβάλλον 
• Οι κοινωνικές εκδηλώσεις 
• Οι ευκαιρίες για ταξίδια και ενδεχοµένως διαµονή υψηλών επιπέδων 

 
 
Ο τρόπος µε τον οποίο παρέχεται αυτή η αξία στους ανθρώπους επηρεάζει την υποκίνησή 
τους, την αφοσίωσή τους και την πίστη τους στην επιχείρηση – και κατ’ επέκταση τη 
συµβολή τους στην προστιθέµενη αξία προς τις οµάδες ενδιαφεροµένων. 
 
 
Το να βλέπει κανείς αξία µόνο σε οικονοµικούς όρους αναχαιτίζει την κατανόηση της 
ισορροπίας που χρειαζόµαστε. Αξίζει να µείνει κανείς εδώ και να σηµειώσει τα κενά που 
εµφανίζουν τα λογιστικά συστήµατα, τα οποία ενδέχεται και να εµποδίσει τη µεγιστοποίηση 
της δηµιουργίας αξίας. 
 
 
1.8 Οι ελλείψεις της λογιστικής στον µοντέρνο κόσµο 
 
Αναφερόµενοι στον Alan Dunn, αντιπρόεδρο της Ernst & Young, πρέπει να αναφέρουµε µια 
δηµοσίευσή του στο επίσηµο περιοδικό της εταιρίας28. Φαντάστηκε ότι είχε πεθάνει σε 
αεροπορικό δυστύχηµα αλλά δεν του επιτράπηκε να µπει στον παράδεισο εξαιτίας της 
συσχέτισής του µε την διοικητική λογιστική. Του δόθηκε µια ευκαιρία να επανορθώσει 
µπαίνοντας στο σώµα του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου του FASB (Financial Accounting 
Standards Board). Έδωσε τρεις ιδέες για να µετατρέψει τη λογιστική, η πρώτη από τις 
οποίες αφορούσε την αλλαγή της λογιστικής του ανθρώπινου δυναµικού. Η πρώτη οδηγία 
του ήταν: 

«Το άθροισµα όλων των δαπανών που σχετίζονται µε την πρόσληψη και τη 
συνεχή ανάπτυξη των εργαζοµένων θα κεφαλαιοποιούνται µε εγγραφή στο 
κλείσιµο του οικονοµικού έτους. Οι λογαριασµοί που αναφέρονται σε κόστη 
περιόδου, όπως η κατάρτιση, η ανάπτυξη των εργαζοµένων και οι δαπάνες 
προσλήψεων θα χρεώνονται µε πίστωση ενός νέου λογαριασµού µε την ονοµασία 
Κεφαλαιοποιηµένα Ανθρώπινα Περιουσιακά Στοιχεία.» 

 
 
Στη συνέχεια, µελέτησε την αβεβαιότητα και τις ανωµαλίες στις λογιστικές αποσβέσεις. Η 
δεύτερη οδηγία του ήταν: 

«Κάθε χρόνο, όλοι οι εργαζόµενοι θα αποτιµούνται για την ανταγωνιστικότητά 
τους και τα αποτελέσµατα θα συγκρίνονται µε αυτά των προηγούµενων ετών. Η 

                                                 
28 www.ey.com 
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ονοµαστική αξία του λογαριασµού Κεφαλαιοποιηµένα Ανθρώπινα Περιουσιακά 
Στοιχεία θα προσαρµόζεται αντίστοιχα…» 

 
 
Αυτή θα ήταν µια ενθάρρυνση, σκέφτηκε, για όλους τους εργαζόµενους να εκτιµούνται 
(appreciate) παρά να αποσβένονται (depreciate) µέσω της προσωπικής ανάπτυξης. Η τρίτη 
οδηγία του εµπεριείχε το ίδιο σκεπτικό µε την ανάπτυξη «ισχυρού ονόµατος». 
 
 
Οι Tony και Jeremy Hope29 µελετούν τον τρόπο µε τον οποίο τα παραδοσιακά συστήµατα 
διοικητικής λογιστικής και µέτρησης της απόδοσης δεν παρέχουν όσα πραγµατικά 
επιθυµούν να γνωρίζουν η επιχείρηση και οι οµάδες ενδιαφεροµένων. Τα συστήµατα 
µέτρησης της απόδοσης που περιορίζονται στη βραχυπρόθεσµη χρηµατοοικονοµική 
απόδοση είναι ακατάλληλα για τον κόσµο της γνώσης. Ο διευθυντής που δεν είχε να κάνει 
µε τα λογιστικά αποτελεί «αβοήθητο θύµα» των διαδικασιών και των προτεραιοτήτων των 
λογιστικών πρακτικών. Αντιλαµβάνονται ξεκάθαρα τις ανωµαλίες και τις ασυµφωνίες αλλά 
έχουν παραδοθεί σε αυτή την αναπόφευκτη κατάσταση. 
 
 
Στον κόσµο των επιχειρήσεων, τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα είναι και θα 
παραµείνουν το απόλυτο µέτρο επιτυχίας. Κι αυτό αφού µια επιχείρηση υπάρχει για να 
δηµιουργεί πλούτο. Εντούτοις, η επιτυχία της εξαρτάται από την ικανότητά της να αντιληφθεί 
τις αιτίες των αποτελεσµάτων καθώς και τα αποτελέσµατα από µόνα τους. Αυτό οδηγεί 
αναπόφευκτα σε πιο χαλαρούς συντελεστές, που µπορεί να είναι σηµαντικοί στις σκάλες της 
εξάρτησης όπως περιγράφηκαν παραπάνω. Εδώ η λογιστική µας απογοητεύει. Οι λογιστές 
ασχολούνται µε µεταπτώσεις και αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο τα κόστη κυριαρχούν 
της αξίας. 
 
 
∆εν έχει να κάνει µε το αν η λογιστική είναι από µόνη της µια επιστήµη. Ενώ εµφανίζουν µια 
ακρίβεια, πολλά γνωστά και αποδεκτά µέτρα – όπως το κέρδος και το κεφάλαιο που 
απασχολείται – είναι το αποτέλεσµα γνωµοδοτήσεων και υποθέσεων. Οι ρυθµοί 
αποσβέσεων, οι ποσότητες και η ταξινόµηση των λειτουργικών εξόδων είναι τρία στοιχεία, οι 
γνωµοδοτήσεις για τα οποία µπορεί να οδηγήσουν σε πραγµατικές αποφάσεις µε στόχο την 
παραγωγή του επιθυµητού χρηµατοοικονοµικού αποτελέσµατος. 
 
 
Ο πίνακας 1.2 αναφέρει κάποιες από τις αλλαγές που είναι απαραίτητες για να 
εκσυγχρονιστεί η λογιστική. 
 

                                                 
29 Hope T. & Hope J., “Transforming the botton line: managing performance with the real numbers”, Boston, 
Mass.: Harvard Business School Press, 1996 
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Από Προς 

∆ιαχείριση ενσώµατης περιουσίας + ∆ιαχείριση άυλης περιουσίας 
Αποτίµηση της φυσικής και χρηµατοοικονοµικής 
περιουσίας 

+ Αποτίµηση άυλων 

Κριτήρια για την επένδυση φυσικού κεφαλαίου + Κριτήρια για την επένδυση άυλου κεφαλαίου 

Έµφαση στην κοστολόγηση ανά τµήµα 
Έµφαση στην κοστολόγηση ανά διαδικασία και 
πελάτη 

Ευθυγράµµιση µε το παρελθόν + Ευθυγράµµιση µε το µέλλον 
Μέτρηση κόστους + Μέτρηση αξίας 
Τα κόστη που συνδέονται µε τους ανθρώπους 
θεωρούνται έξοδα 

∆ιαχωρισµός µεταξύ δαπανών και 
επενδύσεων 

Η εργασία αποτιµάται µε τα µισθολογικά κόστη 
Η εργασία αποτιµάται ως κόστος 
δραστηριότητας και ποσοστό της 
προστιθέµενης αξίας 

Ευθυγράµµιση µε τις ταµειακές ροές + Ροές εσόδων στο µέλλον 
Κατανοµή του έµµεσου κόστους ανά τµήµα Κατανοµή του έµµεσου κόστους ανά ροή αξίας 
Περίοδοι σταθερού προϋπολογισµού ∆υναµικοί προϋπολογισµοί 
Τα οικονοµικά στοιχεία λαµβάνονται ως 
αποτελέσµατα 

+ Μη οικονοµικά στοιχεία λαµβάνονται ως 
δεδοµένα 

Καταστάσεις κανονικής περιόδου Συνεχής πρόσβαση στα εταιρικά δεδοµένα 
Έµφαση στην κερδοφορία Έµφαση στην προστιθέµενη αξία 

Πίνακας 1.2: Η Λογιστική πριν και µετά τον προτεινόµενο εκσυγχρονισµό 
 
 
1.9 Συνδυάζοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο του κάθε εργαζόµενου 
 
Ο κάθε εργαζόµενος φέρνει το ανθρώπινο κεφάλαιό του στην επιχείρηση, και µέσω της 
συνεργασίας του µε τους συναδέλφους του, δηµιουργεί επιπλέον αξία για την επιχείρηση 
από ότι µια µεµονωµένη συµβολή. Έτσι, συγκροτούν το διαρθρωτικό κεφάλαιο, το οποίο 
έχει οριστεί µε πολλούς τρόπους. 
 
 
1.9.1 Κοινωνικό κεφάλαιο 
 
Οι άνθρωποι κινητοποιούνται σε οµάδες ούτως ώστε να δηµιουργήσουν νέο διανοητικό 
κεφάλαιο. Εάν εµπιστεύονται ο ένας τον άλλο και ενθουσιάζονται από τη δουλειά τους, θα 
επιθυµούν να δουλεύουν µαζί και να µοιράζονται και να ανταλλάσσουν γνώσεις και ιδέες. 
Θα βρουν λόγους για να συναντιούνται, να αναζητούν και να δίνουν βοήθεια και να 
ανταλλάσουν ιδέες. Η ανάπτυξη αυτής της εµπιστοσύνης ίσως να αποτελέσει µια επένδυση 
από µόνη της, παρέχοντας ευκαιρίες στους ανθρώπους να συναντιούνται. Οι οµάδες 
project, οι οµάδες εργασίας, τα σεµινάρια ανταλλαγής – όλα αυτά είναι δραστηριότητες που 
προωθούν και εξελίσσουν το ανθρώπινο κεφάλαιο. 
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1.9.2 Συναισθηµατικό κεφάλαιο 
 
Ο Kevin Thomson αναφέρει στο βιβλίο του Συναισθηµατικό Κεφάλαιο30 ότι «τα στοιχεία της 
περιουσίας µιας επιχείρησης όπως το πάθος, η εµµονή, η υποκίνηση, η επιθυµία, η 
καινοτοµία και η γνώση θα µπορούσαν να είναι µεγάλης σηµασίας στη δηµιουργία 
προϊόντων, υπηρεσιών και σχέσεων που παράγουν την αφοσίωση εφ’ όρου ζωής για τους 
πελάτες αλλά και τους συναδέλφους το ίδιο.» ∆ίνει έµφαση, και πολύ σωστά, στην ανάγκη 
να συνδεθεί το διανοητικό κεφάλαιο µε την πίστη, τον ενθουσιασµό και το πάθος. Αν 
ανατρέξει κανείς στις επιχειρησιακές ικανότητες στα µέσα της δεκαετίας του ’90, η Ι.Β.Μ. 
τοποθετούσε το «πάθος για business» στο κέντρο όλων. Αναγνώριζε ότι το πιο σηµαντικό 
στοιχείο για την επιτυχία ήταν η αγάπη για τον κόσµο της τεχνολογίας της πληροφορίας και 
το τι µπορούσε να κάνει. Αυτού του είδους το πάθος οδήγησε πολλούς επιχειρηµατίες και 
ηγέτες σε µεγάλη επιτυχία, και ο ενθουσιασµός τους µεταβιβάστηκε και σε άλλους. 
 
 
1.9.3 Κεφάλαιο σχέσεων 
 
Αυτός ο όρος χρησιµοποιείται για να περιγράψει το δίκτυο των σχέσεων που δηµιουργείται 
εντός και εκτός ενός οργανισµού και τον κάνουν να λειτουργεί αποδοτικά. 
 
 
Το πιο προφανές και σηµαντικό παράδειγµα είναι οι σχέσεις µε τους πελάτες. Οι πελάτες 
µπορεί να αλληλεπιδρούν µε µια επιχείρηση αρκετά απρόσωπα και πολλές συναλλαγές 
λαµβάνουν χώρα χωρίς ανάµιξη ανθρώπων αλλά µηχανικά. Αλλά σε πολλές επιχειρήσεις, η 
προσωπική επαφή είναι αυτή που κάνει τη διαφορά όσον αφορά την αφοσίωση του πελάτη. 
∆εν είναι παράξενο, το ότι όταν κάποιοι πωλητές ή σύµβουλοι αποχωρούν αναγκάζονται να 
υπογράψουν µια σύµβαση ότι δεν θα πάρουν τους πελάτες τους µαζί για µια χρονική 
περίοδο. Είναι, επίσης, αρκετά γνωστό πόσο δύσκολο είναι να επιβάλλεις κάτι, ειδικά σε 
περιπτώσεις που οι πελάτες έχουν την επιλογή του ανθρώπου µε τον οποίο θα 
συνεργαστούν. 
 
 
Η ίδια αρχή εφαρµόζεται και µε τους προµηθευτές. Επιχειρήσεις όπως η Marks & Spencer 
και η Procter & Gamble ήταν πάντα γνωστές ότι βλέπουν τους προµηθευτές ως συνεργάτες, 
αφού δηµιουργούν σχέσεις µαζί τους µε σκοπό να µεγιστοποιήσουν τα κοινά τους 
ενδιαφέροντα. Αρχίζουν τις συχνές επισκέψεις στο χώρο τους, προτείνουν και υλοποιούν 
κοινά project και πειράµατα και µοιράζονται τα στοιχεία που αφορούν την ποιότητα και την 
αποτελεσµατικότητα του προϊόντος. Αντίθετα, η κρύα, εχθρική και γεµάτη όρους σχέση που 
χαρακτηρίζει τον κατασκευαστικό κλάδο αντί αφοσίωση παράγει έναν συνεχή και ακριβό 
αγώνα για τις συµβάσεις. 
 
 

                                                 
30 Thomson K., Emotional Capital: Capturing Hearts and Minds to Create Lasting Business Success, Capstone 
Publishing Ltd., 2000 
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Οι σηµερινές επιχειρήσεις διατηρούν ένα εύρος συνεργασιών και συµµαχιών. Αυτές ίσως να 
καλύπτουν τους τοµείς της έρευνας, του marketing, των κατασκευών ή της τεχνολογίας. Η 
καθεµιά έχει το δικό της δίκτυο σχέσεων-κλειδιών όσον αφορά την εµπιστοσύνη που τις 
διακατέχει. 
 
 
Η σηµασία και των εξωτερικών αλλά και των εσωτερικών σχέσεων είναι τέτοια που µια 
επιχείρηση θα πρέπει να τις γνωρίζει και να είναι πολύ προσεκτική πριν τις σπάσει. Η 
αναδιάρθρωση σε θέµατα µείωσης του κόστους συχνά δεν λαµβάνει υπόψη αυτό το 
κεφάλαιο, και το αποτέλεσµα είναι η πολύτιµη αφοσίωση κάποιων πελατών να χάνεται. Οι 
γραπτές εξηγήσεις για το ότι η αλλαγή θα είναι καλύτερη για την άλλη πλευρά δεν τείνουν να 
κερδίζουν τη χαµένη εµπιστοσύνη στη σχέση. 
 
 
Για να δει κανείς τη θετική πλευρά, αρκεί ένα πράγµα: το ίδιο σηµαντικό είναι να σταµατήσει 
κανείς τις ασύµφορες και καταστρεπτικές σχέσεις. Όταν εµφανίζεται µια εχθρότητα µεταξύ 
των τµηµάτων που πρέπει να συνεργάζονται, αυτό αποτελεί και µια «υποχρέωση» 
(σύµφωνα µε τον ισολογισµό). Η εναλλαγή θέσεων εργασίας και οι συναντήσεις 
ενδοτµηµατικών οµάδων είναι κάποιοι από τους τρόπους ανάπτυξης της εµπιστοσύνης και 
της εργασίας ακόµη πιο αποτελεσµατικά. 
 
 
1.9.4 Κεφάλαιο γνώσης 
 
Οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι η γνώση είναι ένα πολύτιµο 
περιουσιακό στοιχείο που συχνά υποτιµάται και δεν γίνεται αντικείµενο management. Η 
γνώση είναι ένα σηµαντικό στοιχείο του συνολικού διανοητικού κεφαλαίου και είναι 
πολύπλοκα συνδεδεµένη µε το ανθρώπινο κεφάλαιο. Εντούτοις, υπάρχει µεγάλη σύγχυση 
για το τι συγκροτεί τη γνώση. Οι ακαδηµαϊκοί εκδίδουν µελέτες που προσπαθούν να 
ξεκαθαρίσουν αυτό τον σηµαντικό τοµέα. Ολοένα και περισσότερες µελέτες περιπτώσεων 
εµφανίζονται να παρουσιάζουν διάφορους τρόπους διαχείρισης της γνώσης, εκθέτοντας 
ταυτόχρονα και τα λάθη που έχουν γίνει. 
 
 
Ο Hubert St. Onge, ο οποίος έχει συντελέσει τα µέγιστα στη διαχείριση γνώσης, βλέπει την 
παραγωγή κεφαλαίου γνώσης ως τον κυριότερο συντελεστή της αξίας της επιχείρησης. Το 
µοντέλο του αποτελείται από ανθρώπινα, πελατειακά και διαρθρωτικά συστατικά σε ένα 
θετικό περιβάλλον οργανωσιακής µάθησης προκειµένου να παράγει κεφάλαιο γνώσης. 
 
 
Εδώ είναι απαραίτητο να γίνει µια διάκριση µεταξύ της γνώσης και την πληροφορίας. Η 
αρχική απάντηση πολλών οργανισµών στην πρόκληση της διαχείρισης της γνώσης ήταν να 
κάνουν την πληροφόρηση όλο και πιο προσιτή, για παράδειγµα µε ένα intranet. Το 
µεγαλύτερο µέρος αποτελείται από ψηφιοποιηµένες πληροφορίες όπως τηλεφωνικά 
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ευρετήρια και οδηγίες εκτέλεσης διαδικασιών. Επεκτάθηκε σε κοινόχρηστες βάσεις 
δεδοµένων, όπως πληροφορίες για τους πελάτες και τα προϊόντα, και σε εξωτερικά links µε 
το internet για ειδήσεις και δεδοµένα της αγοράς. Φυσικά, αυτό δίνει αξία, κυρίως µε την 
αποταµίευση χρόνου όταν αποκτά κανείς πρόσβαση σε γεγονότα και παραµένει 
ενηµερωµένος άµεσα και όποτε θεωρηθεί απαραίτητο. 
 
 
Εντούτοις, η γνώση είναι το αποτέλεσµα της επεξεργασίας πληροφοριών, είναι αυτό που 
µαθαίνει κανείς από τις πληροφορίες. Είναι αυτό που µας δίνουν τα διάφορα αποσπάσµατα 
πληροφοριών, το πιο πιθανό και από διαφορετικές πηγές. Για παράδειγµα, όταν γίνεται 
κανείς συνδροµητής σε εφηµερίδες επενδυτών, αγοράζουν τα συµπεράσµατα και τις 
προτάσεις των συγγραφέων, οι οποίοι κατέληξαν στα συµπεράσµατα αυτά αφού µελέτησαν 
όσο το δυνατό περισσότερα δεδοµένα και πληροφορίες µπορούσαν να βρουν. 
 
 
Εξάλλου, η γνώση προέρχεται από τις εµπειρίες. Οι νέες εµπειρίες είναι η πιο πιθανή πηγή 
απόκτησης γνώσεων. Προκύπτουν κάθε µέρα, από τη λύση προβληµάτων, τον 
πειραµατισµό, τα λάθη, τις µεταβολές της αγοράς και του περιβάλλοντος, τα projects, τις 
νέες ιδέες και λοιπά. Κάθε άτοµο που εµπλέκεται κερδίζει µέσω της επέκτασης της 
υπάρχουσας γνώσης του. Το γεγονός αυτό µπορεί να εκφραστεί ρητά, για παράδειγµα στα 
νέα προϊόντα και τις καινοτόµες υπηρεσίες, τις αναδιαρθρωµένες διαδικασίες ή τα εγχειρίδια 
καλών πρακτικών. Όλα αυτά ίσως και να διατηρηθούν εντός της οµάδας που τα παρήγαγε 
(για την οποία και αποτελούν σίγουρα εµπλουτισµένο κεφάλαιο γνώσης) ή να γίνουν 
προσιτά για ολόκληρη την επιχείρηση. Μία από τις προκλήσεις-κλειδιά της διαχείρισης 
γνώσης είναι η δηµιουργία αυτής της διαθεσιµότητας στους άλλους. Μέσω της 
διαθεσιµότητας: 

• Αποφεύγουµε την επανάληψη λαθών 
• Αποφεύγουµε την ενασχόληση από την αρχή µε γνωστά projects 
• Ανανεώνουµε τις καλές πρακτικές 
• Υποκινούµε περισσότερες νέες ιδέες 

 
 
Το γεγονός αυτό κάνει τόσο καλή εντύπωση που κάποιος αναρωτιέται γιατί οι επιχειρήσεις 
έχουν καθυστερήσει τόσο πολύ να συνειδητοποιήσουν αυτή την προτεραιότητα. Οι µεγάλες 
εταιρίες συµβούλων ήταν από τους πρώτους που είδαν τη ζωτικότητα αυτής της 
δραστηριότητας για την επιτυχία τους. Ο Tom Peters χρησιµοποιεί 50 σελίδες του βιβλίου 
του Liberation Management31 (1992) για να περιγράψει το σύστηµα που τέθηκε σε ισχύ από 
τον McKinsey. Ο Karl-Erik Sveiby έγραψε πολλά πρωτοπόρα κείµενα µε έµφαση στον 
τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να διαχειρίζεται η γνώση σε µια επιχείρηση έντασης γνώσης. 
Ο Arthur Andersen εξέδωσε το πρώτο του CD-Rom µε «∆ιεθνείς Καλές Πρακτικές»32 το 
1992, περιγράφοντας 10 από τις πιο καλά εγκατεστηµένες διαδικασίες σε εταιρίες 
συµβούλων. 

                                                 
31 Peters T., Liberation Management, Knopf, New York, 1992 
32 Andersen A., The Valuation of Intangible Assets, Special Report No.P245, January 1992 
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Η τεχνολογία αποτέλεσε µεγάλο κίνητρο, αλλά δεν είναι αρκετή. Ενώ η άνθρωποι 
προµηθεύουν µε πληροφορίες και γεγονότα, δίνοντας τη γνώση τους στους άλλους, έχουν 
να αντιµετωπίσουν διάφορα εµπόδια. Ο χρόνος, η διαθεσιµότητα, η υποκίνηση και ο φόβος 
του να χάσει κανείς την προσωπική του δύναµη είναι µερικά. 
 
 
Ο Gordon Lackie, ένα σύµβουλος µε έδρα την Ολλανδία, έχει «παγιδεύσει» τη σηµασία της 
κοινόχρηστης γνώσης στο µοντέλο «Κινητοποιώντας την Αθροιστική Ευφυΐα» (Mobilizing 
Collective Intelligence, MCI)33. Υποστηρίζει ότι η κινητοποίηση των ανθρώπων να 
χρησιµοποιήσουν την αθροιστική γνώση τους είναι πολύ πιο σηµαντικό (και πιθανό να 
επιτύχει) από το να προσπαθεί κανείς να τη διαχειριστεί. Αν και η συγκέντρωση και γνώσης 
και η διαθεσιµότητά της είναι καθαρά πιο χρήσιµες διαδικασίες, υποστηρίζει ότι θα έπρεπε 
να γίνεται µεγαλύτερη προσπάθεια στην προσαρµογή, τη βελτίωση και την εφαρµογή όλης 
της γνώσης συνολικά. Η πρόταση αυτή γίνεται απόλυτα κατανοητή αφού συνδυάζει και τη 
γνώση µε το κοινωνικό κεφάλαιο. 
 
 
1.10 Αποτίµηση Ανθρώπινου Κεφαλαίου: Γιατί είναι δύσκολη; 
 
∆εν είναι τυχαίο το ότι τα µέτρα που σχετίζονται µε ανθρώπους δεν συναντώνται τόσο 
συχνά στην καθηµερινή αποτίµηση της απόδοσης µιας επιχείρησης όσο τα 
χρηµατοοικονοµικά ή αυτά που σχετίζονται µε τους πελάτες. Το γνωρίζουµε ότι οι 
εργαζόµενοι είναι σηµαντικοί, ίσως όµως να ακούγεται τόσο προφανές που η αποτίµηση 
µοιάζει σχεδόν περιττή. Και γι’ αυτό το λόγο, ο τοµέας αυτός είναι σηµαντικά 
υποαναπτυγµένος. Γιατί ήταν τόσο δύσκολο να αποτιµήσει κανεις σοβαρά τους ανθρώπους; 
 
 

1. Αφού είναι γνωστή η δυσκολία να ποσοτικοποιήσει κανείς νοµισµατικά τα 
περισσότερα άυλα περιουσιακά στοιχεία, οποιαδήποτε µέτρα θα πρέπει να 
ανταγωνιστούν µε την προφανή αξιοπιστία και την ακρίβεια των 
χρηµατοοικονοµικών. Οι άνθρωποι είναι ευκίνητοι, υποκειµενικοί, ευµετάβλητοι, 
ασταθείς και πολύ µακριά από την άποψη που έχει ένας λογιστής για τα περιουσιακά 
στοιχεία. Το νέο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο IASC 38, το οποίο έχει να κάνει µε την 
αποτίµηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων, απορρίπτει ολόκληρο τον τοµέα του 
ανθρώπινου κεφαλαίου (και άλλους τοµείς όπως τα brands) αφού θεωρεί ότι δεν 
ευθυγραµµίζεται µε τον όρο «περιουσιακό στοιχείο». 
Ο Jeffrey Pfeffer, γράφοντας στο περιοδικό Human Resource Management34, 
παρέχει µια άριστη περίληψη των κυριότερων σηµείων της αποτίµησης του 
ανθρώπινου κεφαλαίου. Υποστηρίζει ότι τα περισσότερα µέτρα αποτίµησης του 

                                                 
33 www.co-intelligence.org 
34 Pfeffer J., “Pitfalls on the road to measurement: The dangerous liason of human resources with the ideas of 
accounting and finance”, Human Resource Management, 36 (Fall) 1997 
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ανθρώπινου δυναµικού δίνουν έµφαση στο κόστος ή συνδέονται µε τα υπάρχοντα 
λογιστικά συστήµατα. Αναφέρει ότι όταν οι άνθρωποι είναι ο παρονοµαστής σε έναν 
δείκτη όπως η παραγωγικότητα, ο µόνος τρόπος για να τον αυξήσεις είναι να 
µειώσεις τον αριθµό των ανθρώπων – «ένας ολέθριος τρόπος να κάνεις τους 
ανθρώπους να φαίνονται πιο παραγωγικοί». Προειδοποιεί ότι οι εργαζόµενοι δεν 
πρόκειται να «γίνουν πιο επιδέξιοι παίζοντας το παιχνίδι κάποιου άλλου». Υπάρχει 
ανάγκη να βρεθεί ένα διαφορετικό πλαίσιο αποτίµησης. ∆εν µπορεί να είναι το ίδιο 
πεδίο µε τους λογιστές. 
 
 
2. Ένας αριθµός ειδικών στο ανθρώπινο δυναµικό αντιδρούν µε την ανάγκη για 
αποτίµηση των ανθρώπων. Το θεωρούν και άχρηστο και ανεπαρκές να περιγράψει 
κανείς τους ανθρώπους σε όρους αριθµών. «Θα ήταν προφανές ότι οι άνθρωποι 
είναι η σηµαντικότερη περιουσία που έχουµε. ∆εν χρειαζόµαστε νούµερα για να το 
αποδείξουµε.» Αυτή η σκέψη έχει εµποδίσει τους επαγγελµατικούς φορείς που 
ασχολούνται µε το ανθρώπινο δυναµικό από το να θέσουν την αποτίµηση ως 
προτεραιότητά τους. Παρά την ανησυχία πολλών τµηµάτων HR να θεωρούνται όλο 
και πιο πολύ συνδεδεµένα µε τα επιχειρησιακά θέµατα, αυτός ο τοµέας δεν έχει 
τραβήξει την προσοχή που του αξίζει. Ένας ακούραστος συνήγορος, ο Dave Ulrich, 
καθηγητής του Πανεπιστηµίου του Michigan. 

 
 

3. Η ανώτερη διοίκηση συµφώνησε µε την έλλειψη επιµονής στην αποτίµηση µη 
ζητώντας επιπλέον πληροφόρηση από δεδοµένα που σχετίζονται µε κόστη, και 
σπάνια για στοιχεία απόδοσης των επενδύσεων συνήθως για θέµατα υποκίνησης 
του ανθρώπινου δυναµικού. Η πίστη σε αυτό που θεωρείται το «σωστό» να γίνει 
θριάµβευσε των αποδείξεων των οφελών που έχουν επιτευχθεί. Φυσικά και δεν θα 
ονειρεύονταν να επενδύσουν σε κεφαλαιουχικό εξοπλισµό χωρίς λεπτοµερή 
ανάλυση της απόδοσης που θα έχουν σε χρήµατα. 

 
 

4. Αυτή η έλλειψη της ζήτησης σηµαίνει ότι κάτι που είναι δύσκολο ούτως ή 
άλλως το πιο πιθανό είναι να αφαιρεθεί από τις προτεραιότητες των περισσότερων 
λειτουργιών του τµήµατος ανθρώπινου δυναµικού. Η προσπάθεια που απαιτείται 
ίσως να φαίνεται ότι δεν θα έχει αποτέλεσµα ή ίσως κάποια προσπάθεια του 
παρελθόντος να υπολειπόταν αξιοπιστίας – ή τελικά τα αποτελέσµατα να µην ήταν 
τα αναµενόµενα. 

 
 

5. Αλλά και οι διευθυντές, οι οποίοι «αγαπούν» τα νούµερα, µπορούν να 
βαρεθούν τα ποσοτικά αποτελέσµατα όσο αρχίζουν και αυξάνονται οι δείκτες που 
πρέπει να µελετήσουν. Επειδή αντιπροσωπεύουν όλο και περισσότερη 
γραφειοκρατία, η ερώτηση που προκύπτει είναι «Τι θα κερδίσω εγώ από όλη αυτή τη 
γραφική δουλειά;». Αν δεν αφοσιωθεί η ανώτερη διοίκηση σε νέους δείκτες ούτως 
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ώστε να θέσει ξεκάθαρα ότι είναι σηµαντικοί, δεν µπορούµε να περιµένουµε 
ενδιαφέρον και προσοχή, ειδικά από τα στελέχη στα διάφορα κατώτερα επίπεδα του 
οργανισµού. Τα µέτρα πρέπει να είναι προσεκτικά επιλεγµένα προκειµένου να 
απεικονίζουν ό, τι είναι στρατηγικά σηµαντικό καθώς και ό, τι είναι χρήσιµο στην 
επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. 

 
 
1.10.1 Κάποιες πρακτικές δυσκολίες 
 
Υπάρχουν προβλήµατα µε πολλές διαδικασίες αποτίµησης και αυτές που χρησιµοποιούνται 
στη λογιστική έχουν τις δικές τους. Αξίζει να υπενθυµίσουµε τις διάφορες παγίδες των 
λογιστών τις οποίες έχουµε ζήσει όλοι µας. 
 
 
Τα µέτρα που σχεδιάζονται για να αντανακλούν τη συµβολή των ανθρώπων σπάνια θα 
έχουν συνολική «αιτιότητα», που σηµαίνει ότι δεν θα συνδέονται αποκλειστικά µε τους ίδιους 
τους ανθρώπους. Οι προσπάθειες των ανθρώπων συνδυάζονται µε άλλους παράγοντες 
όπως οι συνθήκες της αγοράς και η αποτελεσµατικότητα των εσωτερικών συστηµάτων και 
διαδικασιών. Η ευφυής ερµηνεία των µέτρων αυτών είναι πιο σηµαντική από ότι τα νούµερα 
από µόνα τους. 
 
 
Το «συνολικό µέτρο» που συχνά µελετάται από την ανώτερη διοίκηση είναι σίγουρα 
χρήσιµο ως σηµείο αναφοράς. Εντούτοις, κρύβει ένα εύρος δεδοµένων που δίνουν 
καλύτερα συµπεράσµατα αφού περιγράφει τι είναι αυτό που συµβαίνει πραγµατικά σε 
διαφορετικές λειτουργίες ή επιχειρηµατικές µονάδες. Όταν συγκεντρώνονται διάφορα 
αποτελέσµατα, ο κίνδυνος είναι ότι εφαρµόζεται µια σαρωτική λύση, η οποία ίσως και να 
είναι αρκετά λανθασµένη. 
 
 
Μια κλασική περίπτωση εδώ είναι η κρίση κερδοφορίας που έχει ως αποτέλεσµα διεθνώς 
την περικοπή προσωπικού ή την απαγόρευση προσλήψεων, που µπορεί να είναι 
αντιπαραγωγικό για τις αναπτυσσόµενες µονάδες. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ο ρυθµός φθοράς 
της επιχείρησης από µόνος του µπορεί να είναι αποδεκτός αλλά κρύβει ανεπιθύµητες ζηµίες 
σε σηµαντικούς τοµείς της επιχείρησης. 
 
 
Ο αριθµός των εργαζοµένων είναι το πιο απλό µέτρο και συχνά χρησιµοποιείται ως 
παρονοµαστής σε δείκτες όπως το έσοδο ανά εργαζόµενο. Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις 
κίνδυνοι που προκύπτουν από της χρήση της λέξης «εργαζόµενος». Κατ’ αρχήν, είναι 
σπάνιο σήµερα για τη ανθρώπινη συµβολή στην επιχείρηση να περιορίζεται στη 
µισθοδοσία, είτε πλήρους είτε µερικής απασχόλησης. Το εποχιακό προσωπικό, για 
παράδειγµα, ή οι υπεργολάβοι και οι σύµβουλοι ίσως να συµβάλλουν στην προστιθέµενη 
αξία. ∆εύτερον, µια έµφαση στον αριθµό των εργαζοµένων οδηγεί σε µια τάση διαχείρισης 



 
 

30

της µείωσής του ούτως ώστε να βελτιώνονται οι δείκτες. Οι πιεσµένοι διευθυντές συχνά 
βρίσκουν τρόπους, για παράδειγµα προσλαµβάνοντας ανθρώπους που δεν φαίνονται στα 
επίσηµα νούµερα. Το αποτέλεσµα είναι να µην µειώνονται τα νούµερα και το ανθρώπινο 
δυναµικό που θα έπρεπε να είναι αφοσιωµένο στην επιχείρηση δεν προσλαµβάνεται άρα 
και δεν διατηρείται. Και τρίτον, ένας εργαζόµενος σίγουρα δεν είναι σαν έναν άλλο, και σε 
κόστος αλλά και σε δυνατότητες. Για παράδειγµα, το κόστος ενός ειδικού αναλυτή 
λογισµικού στην Ινδία ίσως να είναι το ένα εικοστό από το αντίστοιχο κόστος στη Silicon 
Valey, αλλά οι λογιστές θα τους µετρούσαν µε τον ίδιο τρόπο – είναι ένας εργαζόµενος. 
 
 
Οι υπεύθυνοι HR συχνά απαιτείται να ξοδεύουν µεγάλη προσπάθεια προκειµένου να 
αναφέρουν στοιχεία για τον αριθµό των εργαζοµένων. Οι προϋπολογισµοί αµοιβών 
συνήθως καταρτίζονται σύµφωνα µε τον αριθµό των εργαζοµένων. Η απάντηση των CEO 
στο επιχείρηµα της ασυµβατότητας αυτής της προσέγγισης είναι: «Το γνωρίζω. Αλλά είναι 
απλό και ο καθένας το καταλαβαίνει και έχει αποτέλεσµα.» Στον εικοστό πρώτο αιώνα και 
την εποχή κατανόησης της αξίας, πρέπει να προχωρήσουµε πέρα από αυτή την 
προσέγγιση. 
 
 
Τα µέτρα συχνά παρουσιάζονται ως στατικά, απόλυτα νούµερα. Στην πραγµατικότητα, 
εκφράζουν ελάχιστα µηνύµατα κατ’ αυτό τον τρόπο και σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Η 
επιχείρηση είναι ένας δυναµικός οργανισµός και γι’ αυτό το λόγο οι τάσεις, οι συγκρίσεις και 
οι κατευθύνσεις παρέχουν πιο κατανοητά δεδοµένα. 
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Οι Μέθοδ  
 
2.1 Η εκτίµηση των µετρήσ
Πώς µπορούµε να είµαστε 
Πότε µια µέτρηση είναι «
υπάρχουν τρεις τρόποι εκτίµ
 
 

• Αυξάνεται ή µειώνετα
Οποιαδήποτε κατεύ
Κάποιες µετρήσεις θ
ρυθµοί φθοράς ίσως
παρακολουθούµε τις
 
 

• Πώς συγκρίνεται µε π
Επιθυµούµε να βρού
επιχειρήσεων του ίδι
που θαυµάζουµε ιδια
πρέπει να χρησιµοπ
επιχείρησή µας αλλά
είναι οι «µέρες κατάρ
εσωτερικά της επιχ
παρακολουθήσει τα ε
παράδειγµα, θα ήταν
ανακύψουν ερωτήµα
 
 

• Πώς συγκρίνεται µε τ
 
 
Είναι σαφές ότι όταν κάνουµ
που αφαιρούν αξία από την
ένα ελάχιστο κόστος το οπ
προβλήµατα. Για παράδειγµ
και οι διαδικασίες που κατ
έχουµε την βασική γνώση ή
µια κουλτούρα, το γεγονό
επαναλαµβανόµενα λάθη µπ
επίπεδα ικανοποίησης του π
εσόδου. Τα χαµηλά επίπεδα
έλλειψη παραγωγικότητας ή
Κεφάλαιο ∆εύτερο 
οι και οι ∆είκτες Αποτίµησης
  

εων 
σίγουροι εάν τα αποτελέσµατά µας είναι ικανοποιητικά ή όχι; 
καλή» και πότε είναι «κακή»; Συχνά είναι προφανές, αλλά 
ησης που βοηθούν να απαντηθούν τα ερωτήµατα: 

ι σε σύγκριση µε το προηγούµενο νούµερο; 
θυνση και να έχει πάρει, θέλουµε να κατανοήσουµε γιατί. 
α διαφέρουν σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα (για παράδειγµα, οι 
 να είναι αρκετά διαφορετικοί µήνα µε το µήνα) και θέλουµε να 
 τάσεις ως τριµηνιαίοι µέσοι όροι. 

αρόµοιες µετρήσεις σε άλλες επιχειρήσεις; 
µε τα σηµεία αναφοράς των ανταγωνιστών µας και των άλλων 
ου τοµέα. Ίσως επίσης να θέλουµε να συγκριθούµε µε άλλους 
ίτερα ή είναι γνωστοί για καλές πρακτικές. Για να το πετύχουµε 
οιήσουµε κάποιες µετρήσεις που δεν ταιριάζουν απόλυτα στην 
 επιτρέπουν τις συγκρίσεις. Ένα παράδειγµα θα µπορούσε να 
τισης ανά άτοµο», οι οποίες µπορεί να είναι µικρής σηµασίας 
είρησης, επιτρέπουν όµως στον εξωτερικό παρατηρητή να 
πίπεδα επένδυσης στην ανάπτυξη των εργαζοµένων. Ένα άλλο 
 οι µετρήσεις γενικού ενδιαφέροντος. Μόνο που εδώ ίσως να 
τα και γι’ αυτό η συνεργασία γίνεται σε «ερευνητικά γκρουπ». 

ον εσωτερικό στόχο της επιχείρησης; 

ε µια µέτρηση είναι αναγκαίο να διαχωρίσουµε τις υποχρεώσεις 
 επιχείρηση αντί να προσθέτουν. Κάποιες φορές υπολογίζουµε 
οίο προκύπτει από κάποιο χαρακτηριστικό µας που προκαλεί 
α, η ανεπιθύµητη φθορά έχει µεγάλο πραγµατικό κόστος, όπως 
αναλώνουν χρόνο χωρίς να προσθέτουν αξία. Ίσως να µην 
 την ικανότητα και αυτό περιορίζει το κέρδος µας. Εάν έχουµε 
ς αυτό δεν υποστηρίζει την κοινοποίηση της γνώσης, τα 
ορούν να εκτιµηθούν ως κόστος ή ζηµία εσόδων. Τα χαµηλά 
ελάτη µπορούν να αποτιµηθούν απλά ως κόστη ή χάσιµο του 
 της ικανοποίησης των εργαζοµένων οδηγούν καθαρά σε µια 

 στην αποχώρησή τους. 
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Μπορούµε να κατασκευάσουµε µια κλίµακα που να αντιπροσωπεύει το ιδανικό επίπεδο 
γνώσης και το αντίθετό του. Κάτω από το µέσο όρο, θα θεωρήσουµε ότι αφαιρείται αξία από 
κάποιον των οµάδων ενδιαφεροµένων. Στην πραγµατικότητα είναι θέµα πολύ καλού 
management να γνωρίζει κανείς πού θα µπει η διαχωριστική γραµµή µεταξύ ενός 
περιουσιακού στοιχείου και µιας υποχρέωσης και µ’ αυτή την έννοια. 
 
 
Ας πάρουµε ένα παράδειγµα. Ένα µέτρο ίσως να είναι ο «ρυθµός αντικατάστασης», το 
ποσοστό των θέσεων στην επιχείρηση για τις οποίες έχουµε ήδη κάποιον διάδοχο. Το 
ιδανικό είναι 100% αλλά γνωρίζουµε καλά ότι δεν µπορεί να επιτευχθεί εύκολα. Εντούτοις, 
αν αναγκαζόµαστε να καταφεύγουµε στην αγορά εργασίας για κάθε κενή θέση, θα µειώναµε 
την αξία για τους µετόχους µέσω του κόστους που περικλείει αυτή η κίνηση και για τους 
εργαζόµενους αφού δεν υπάρχουν προοπτικές για την προαγωγή τους. Το χαµηλό ηθικό 
επηρεάζει και την απόδοση. Υπάρχει ένα επίπεδο κάτω από το οποίο η έλλειψη διαδοχής 
γίνεται πραγµατικό µειονέκτηµα και πρέπει να το υπερπηδήσουµε. 
 
 
                  Μείωση της Αξίας                                              Αύξηση της Αξίας 
 
Αντίθετα του                                           Ουδέτερα                                                    «Ιδεώδες» 
«ιδεώδους» 

Σχήµα 2.1: Κλίµακα Αξίας - Ιδεώδους 
 
 
Εναλλακτικά, όταν συγκρίνουµε την επιχείρησή µας µε κάποιο πρότυπο ή κάποιο στόχο ή 
ακόµη και µε τον ανταγωνισµό, ίσως να βρούµε ότι υπολειπόµαστε. Ίσως να συνεχίζουµε να 
προσθέτουµε αξία, αλλά όχι όση θα µπορούσαµε ή θα έπρεπε. Για όσο καιρό είµαστε κάτω 
από τον ανταγωνιστή µας ή τον στόχο µας ή και τα δύο, στον τελικό απολογισµό έχουµε ένα 
σχετικό µειονέκτηµα. 
 
 
Για παράδειγµα, «ο αριθµός των ειδικών σε µια ειδική τεχνολογία» θα είναι πάντα θετικός. 
Αλλά είναι αυτό αρκετό; 
 
 
Αυτών των ειδών οι κλίµακες θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν µε τα περισσότερα από 
τα µέτρα. Με αυτές µπορούµε να διαχειριστούµε την απόδοση, να τη συγκρίνουµε µε άλλους 
και µε τον χρόνο, να µάθουµε πού βρίσκονται τα µειονεκτήµατά µας και να θέσουµε τους 
στόχους µας για βελτίωση. 
 
 
2.2 Υπάρχουσες προσεγγίσεις της αποτίµησης των εργαζοµένων 
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Πριν δούµε λεπτοµερώς τις µετρήσεις και τους δείκτες που υποστηρίζουν την Απεικόνιση 
του Ανθρώπινου Κεφαλαίου, αξίζει να δούµε τις διάφορες προσεγγίσεις που έχουν 
ακολουθηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτές οι προσεγγίσεις κατηγοριοποιούνται σε 
πέντε κατηγορίες: 

• Οι προσπάθειες να αποτιµηθούν οι εργαζόµενοι σαν περιουσιακά στοιχεία. Αυτή η 
προσέγγιση εφαρµόζει τις αρχές της λογιστικής αποτίµησης στους εργαζόµενους και 
είναι γνωστή ως «Λογιστική Ανθρώπινου ∆υναµικού» 

• Η δηµιουργία ενός δείκτη καλών πρακτικών ανθρώπινου δυναµικού, ο οποίος τις 
συσχετίζει µε τα επιχειρηµατικά αποτελέσµατα 

• Οι στατιστικές περιλήψεις που αναλύουν τη συγκρότηση του εργατικού προσωπικού 
και των µετρήσεων της παραγωγικότητας και των αποτελεσµάτων των ανθρώπων 

• Οι µετρήσεις της αποτελεσµατικότητας των λειτουργιών ανθρώπινου δυναµικού και 
των διαδικασιών καθώς και του ROI των κινήτρων των ανθρώπων και των 
προγραµµάτων. 

• Η ενοποίηση των µετρήσεων που σχετίζονται µε τους εργαζόµενους σε ένα πλαίσιο 
διαχείρισης της απόδοσης. 

 
 
2.3 ∆είκτες καλών πρακτικών ανθρώπινου δυναµικού 
 
2.3.1 Ο δείκτης Ανθρώπινου Κεφαλαίου της Watson Wyatt 
 
Η Watson Wyatt, µια εταιρία συµβούλων, έχει αναπτύξει αυτό που ονοµάζει «∆είκτη 
Ανθρώπινου Κεφαλαίο» (Human Capital Index, HCI)35. Οι σύµβουλοι διεξήγαγαν έρευνα σε 
περισσότερες των 400 Αµερικανικές και Καναδικές επιχειρήσεις το 1999 και συνέδεσαν τις 
πρακτικές ανθρώπινου δυναµικού µε την αγοραία αξία παρακολουθώντας τις αποδόσεις 
των µετόχων για χρονική περίοδο µεγαλύτερη των 5 ετών. Βρήκαν ισχυρή συσχέτιση µεταξύ 
του δείκτη τους, µια συνένωση 30 σηµαντικών πρακτικών ανθρώπινου δυναµικού, και των 
αυξήσεων της αξίας των µετόχων – αναγνωρίζοντας ότι οι συσχετίσεις δεν µπορούν να 
θεωρηθούν το ίδιο µε την ευθεία αιτιολογική σχέση. Οι 30 πρακτικές κατηγοριοποιούνται σε 
5 οµάδες. Τα νούµερα που παρατίθενται σε παρένθεση παρακάτω είναι οι αυξήσεις της 
αξίας των µετόχων: 

• Αριστεία στη στρατολόγηση (10,1%) 
• Ξεκάθαρη επιβράβευση και αξιοπιστία (10,2%) 
• Χώρος εργασίας µε ισότητα για ευελιξία για όλους (3,8%) 
• Ακεραιότητα επικοινωνίας (5%) 
• Συνετή κατανάλωση των πόρων (-10%) 

 
2.3.2 Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρησιακής Αριστείας και τα κριτήρια του Malcolm 
Baldrige 
 

                                                 
35 www.watsonwyatt.com 
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Ένα µοντέλο διαχείρισης της ποιότητας από το European Foundation for Quality 
Management (E.F.Q.M.)36, το µοντέλο EFQM, έγινε πολύ δηµοφιλές µεταξύ των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και χρησιµοποιείται συχνά για την παρακολούθηση της 
επιχειρησιακής αριστείας. 
 
 
Χρησιµοποιήθηκαν 7 κατηγορίες και 1.000 πόντοι µοιράστηκαν µεταξύ τους: οι 550 πόντοι 
µεταξύ Ηγεσίας, Στρατηγικού Προγραµµατισµού, Πληροφόρησης και Ανάλυσης, Έµφασης 
στον Πελάτη και την Αγορά, Έµφασης στο Ανθρώπινο ∆υναµικό και Επιχειρηµατικών 
Αποτελεσµάτων, το υπόλοιπο των 450 πόντων καλύπτει τα Επιχειρηµατικά Αποτελέσµατα, 
µε 80 κατανεµηµένους στα Αποτελέσµατα Ανθρώπινου ∆υναµικού που καλύπτει: 

• Τα συστήµατα εργασίας, µε στόχο την υψηλή απόδοση 
• Την κατάρτιση ων εργαζοµένων, την εκπαίδευσή τους και την ανάπτυξυ 
• Την ικανοποίηση των εργαζοµένων (µε έµφαση στο περιβάλλον εργασίας) 

 
 
2.3.3 Ο Τροχός τους Ανθρώπινου Κεφαλαίου του William Mercer37

 
O William Mercer, ένας ακόµη ειδικός στη συµβουλευτική ανθρώπινου δυναµικού, έχει 
αναπτύξει έναν τροχό που διαιρείται σε 6 τµήµατα µε τίτλους: «άνθρωποι» (ικανότητα και 
εµπειρία), «διάρθρωση» (ιεραρχία και οργάνωση), «διαδικασίες» (πώς οργανώνεται η 
δουλειά), «λήψη αποφάσεων», «ροή πληροφοριών» και «επιβράβευση». Για κάθε τµήµα 
υπάρχουν διακριτά µέτρα. 
 
 
Στον δείκτη εµφανίζονται οι αλλαγές που ίσως να συνέβησαν σε κάθε τοµέα τα περασµένα 
τρία ή µε πέντε χρόνια. Αυτές οι αλλαγές σχετίζονται µε τις µετρήσεις απόδοσης και την 
ποιότητα όπως η προστιθέµενη αξία ανά εργαζόµενο ή ένα άλλο µέτρο παραγωγικότητας. 
 
 
2.3.4 Η Προσέγγιση της Arthur Andersen για τη διαχείριση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου 
 
Οι Friedman, Hatch και Walker, τρεις συνεργάτες στην Arthur Andersen, εξέδωσαν ένα 
βιβλίο που έγινε best seller στις Ηνωµένες Πολιτείες το 1999 και είχε τίτλο «Delivering on the 
Promise: How to Attract, Manage and Retain Human Capital»38. Το σύστηµά τους είναι 
γνωστό ως Human Capital Appraisal και είναι µια µήτρα συστηµατικών βηµάτων 
µεσολάβησης έναντι 5 τοµέων δραστηριότητας του ανθρώπινου δυναµικού. Τα βήµατα είναι 
το «ξεκαθάρισµα», η «αξιολόγηση», ο «σχεδιασµός», η «εφαρµογή» και η 
«παρακολούθηση» και οι τοµείς δραστηριότητας: 

• Στρατολόγηση, διατήρηση και αποχώρηση 
                                                 
36 www.efqm.org 
37 www.mercerhr.com 
38 Freidman B.,  Walker D., Hatch J., Delivering on the Promise: How to Attract, Manage and Retain Human 
Capital, Arthur Andersen, 1999 
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• ∆ιαχείριση της απόδοσης και των επιβραβεύσεων 
• Ανάπτυξη της καριέρας, πρόγραµµα διαδοχής και εκπαίδευση 
• Σχεδιασµός οργάνωσης 
• «∆ιευκολυντές» του ανθρώπινου δυναµικού – ελαστικότητα, σχέσεις µεταξύ των 

εργαζοµένων, επικοινωνίες, τεχνολογία της πληροφόρησης 
 
 
Όλες οι παραπάνω προσεγγίσεις ξεκινούν µε το διαρθρωτικό κεφάλαιο των διαδικασιών και 
των κινήτρων του ανθρώπινου δυναµικού και µε την υπάρχουσα κουλτούρα. Είναι ιδιαίτερα 
χρήσιµες στη σηµατοδότηση πρακτικών διοίκησης ανθρώπων. Με δικά µας λόγια, η 
αποτελεσµατική αύξηση της αξίας των εργαζοµένων ως οµάδα ενδιαφεροµένων πρόκειται 
να αποδώσει µε τον καιρό στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα. 
 
 
2.4 Τα στατιστικά, η αποτελεσµατικότητα και ο ROI (απόδοση επένδυσης) 
 
2.4.1 Ο Jac Fitz-Enz και το Ινστιτούτο Saratoga 
 
Στα µέσα του 1984, το Ινστιτούτο Saratoga, το οποίο ιδρύθηκε από τον Jac Fitz-Enz, 
συγκέντρωσε 15 ειδικούς σε θέµατα ανθρώπινου δυναµικού µε τη χορηγία της σηµερινής 
Society for Human Resource Management προκειµένου να αναπτύξει ένα πακέτο µέτρων 
για τη λειτουργία του ανθρώπινου δυναµικού. Στα 2000 ο Jac Fitz-Enz εξέδωσε µια 
περίληψη των µέτρων αυτών υπό τον τίτλο «The ROI of Human Capital: Measuring the 
Economic Value of Employee Performance»39. Οργανώνει τα µέτρα σε τρία επίπεδα, τα 
οποία είναι: 

• Στο σύνολο της επιχείρησης – η σχέση µεταξύ του ανθρώπινου κεφαλαίου και της 
συµβολής του σε ολόκληρη την επιχείρηση. 

• Με τη διαδικασία ή τη λειτουργία – οδηγώντας στις υπηρεσίες, την ποιότητα ή την 
παραγωγικότητα 

• Με το ανθρώπινο κεφάλαιο από µόνο του – το πώς διαχειρίζεται. 
 
 
Κατά καιρούς έχουν δηµοσιευθεί διάφορες φόρµουλες για τη µέτρηση της απόδοσης της 
επένδυσης. Μία από αυτές προήλθε από το Corporate Leadership Council στις Ηνωµένες 
Πολιτείες, ως εξής: 

• Υπολογίστε όλα τα κόστη µεσολάβησης, συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου των 
ειδικών και των συµµετεχόντων. 

• Πολλαπλασιάστε τον αριθµό των εργαζοµένων που συµµετέχουν µε: 
o το ποσοστό των θέσεων που σχετίζονται µε τις αλλαγές στην απόδοση 
o την αλλαγή στην απόδοση 
o την αξία της τυπικής απόκλισης της απόδοσης 
o την διάρκεια του κέρδους στα χρόνια 

                                                 
39 Jac Fitz-enz, The ROI of Human Capital: Measuring Economic Value of Employee Perfomance”, 
AMACOM, 2000 
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• Αφαιρέστε τα κόστη 
• ∆ιαιρέστε το αποτέλεσµα µε τα κόστη που δίνουν την απόδοση της επένδυσης. 

 
 
2.5 Συνένωση των µέτρων που σχετίζονται µε τους ανθρώπους σε ένα πλαίσιο 
διαχείρισης της απόδοσης 
 
2.5.1 Η µέθοδος Balanced Scorecard 
 
To 1992 o Robert Kaplan, ως Καθηγητής του Harvard, και ο David Norton, διευθύνων 
σύµβουλος µιας εταιρίας συµβούλων, έγραψε ένα άρθρο στο περιοδικό Harvard Business 
Review µε τίτλο «The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance»40. Η καρτέλα 
(scorecard) εξισσοροπεί 4 πλευρές: 

• Χρηµατοοικονοµικά – Για να επιτύχει κανείς χρηµατοοικονοµικά, πώς πρέπει να 
παρουσιάζεται στους µετόχους; 

• Πελάτες – Για να επιτύχει κανείς το όραµά του, πώς πρέπει να παρουσιάζεται στους 
πελάτες τους; 

• Εσωτερική επιχειρηµατική διαδικασία – Για να ικανοποιήσει κανείς τους µετόχους και 
τους πελάτες, σε ποιες επιχειρηµατικές διαδικασίες πρέπει να υπερέχει; 

• Εκπαίδευση και ανάπτυξη – Για να επιτύχει κανείς το όραµά του, πώς πρέπει να 
διατηρεί την ικανότητά του για αλλαγή και βελτίωση; 

 
 
2.5.2 Η µέθοδος Skandia Navigator 
 
O Leif Edvinsson, για πολλά χρόνια διευθυντής διανοητικού κεφαλαίου στην σουηδική 
εταιρία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών Skandia41, εφάρµοσε την balanced scorecard για 
να κατασκευάσει τον «Ναυτίλο» της Skandia (Skandia Navigator). Τοποθέτησε τους 
ανθρώπους στο κέντρο ως τη βάση που επηρεάζει και τα τέσσερα αποτελέσµατα και έτσι 
έφτιαξε 5 πακέτα µετρήσεων. 
 
 

                                                 
40 Kaplan R. & Norton D., “The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance”, Harvard Business 
Review, 1992 
41 www.skandia.com 
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Έµφαση στα Οικονοµικά
Ταµειακές ροές, διοικητικά έξοδα

Έµφαση στον Πελάτη

Κατάσταση ικανοποιηµένων πελατών
Εµπιστοσύνη πελατών

Μερίδιο αγοράς

Έµφαση στις ∆ιαδικασίες

Λειτουργικά έξοδα
Εισόδηµα / άτοµο

Απαιτήσεις

Έµφαση στην Ανανέωση και την Ανάπτυξη
∆απάνες κατάρτισης ανά εργαζόµενο

Λειτουργικό Περιβάλλον

Έµφαση στο Α.∆.

% µη λογικών µάνατζερς
Μέση ηλικία ενδυνάµωσης

 
Σχήµα 2.2: Ο «Ναυτίλος» της Skandia (Skandia Navigator) 

 
 

2.5.3 Ο Dave Ulrich και η HR Scorecard 
 
O Dave Ulrich42 του Πανεπιστηµίου του Michigan θεωρείται εδώ και καιρό πρωτοπόρος στη 
µέτρηση του ανθρώπινου δυναµικού και τη σύνδεσή του µε τα αποτελέσµατα της 
επιχείρησης. Το 2001 δηµοσίευσε την HR Scorecard.  Ένα τέτοιο εργαλείο, λέει, διευκολύνει 
δύο σηµαντικά πράγµατα: την διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού ως στρατηγικό 
περιουσιακό στοιχείο και την συµβολή του ανθρώπινου δυναµικού στην χρηµατοοικονοµική 
επιτυχία της επιχείρησης. Η Scorecard έχει 4 στοιχεία, σχεδιασµένα να ισορροπούν τον 
έλεγχο του κόστους και τη δηµιουργία αξίας του ανθρώπινου δυναµικού: 

• Οι εκφράσεις του ανθρώπινου δυναµικού, όπως το ταλέντο, η σταθερότητα, τα 
καταλληλότερα επίπεδα προσωπικού 

• Ένα εργασιακό σύστηµα υψηλών αποδόσεων 
• Η αναγνώριση της ευθυγράµµισης του συστήµατος ανθρώπινου δυναµικού 
• Οι µετρήσεις αποδοτικότητας του ανθρώπινου δυναµικού 

 
 
2.5.4 Η Παρακολούθηση των Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων 
 
Ο Karl-Eric Sveiby, ένας εκ των πατέρων του διανοητικού κεφαλαίου, ανέπτυξε ένα σύστηµα 
Παρακολούθησης των Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων43 για την σουηδική εταιρία 

                                                 
42 www.daveulrich.com 
43 Sveiby, K.E., The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge-Based Assets, Berrett-
Koehler, New York, NY, 1997 
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συµβούλων Celemi. Πήρε τα τρία κύρια συστατικά του διανοητικού κεφαλαίου και επέλεξε τις 
µετρήσεις για το καθένα υπό τρεις τίτλους: 
 
 
 Εξωτερική 

∆ιάρθρωση 
Εσωτερική 
∆ιάρθρωση 

Ανταγωνιστικότητα 

∆είκτες Ανάπτυξης / 
Ανανέωσης

   

∆είκτες 
Αποτελεσµατικότητας

   

∆είκτες Σταθερότητας    

Σχήµα 2.3: Σύστηµα Παρακολούθησης Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων 
 
 
Ο Sveiby πρότεινε µόνο µία ή δύο µετρήσεις σε κάθε κουτί. Χρησιµοποιεί τον όρο 
«ανταγωνιστικότητα του εργαζόµενου» για το ανθρώπινο κεφάλαιο και το αποδίδει στους 
επαγγελµατίες. Και στην πραγµατικότητα, είναι το πιο κατάλληλο για επιχειρήσεις που είναι 
βασισµένες στη γνώση όπως οι εταιρίες συµβούλων, αλλά θα µπορούσε να παραβλέψει την 
πραγµατική προστιθέµενη αξία που παρέχεται από άλλους. Οι µετρήσεις που προτείνει είναι 
κάποιες από τις επόµενες: 

• ∆είκτες Ανάπτυξης και Ανανέωσης: 
Έτη εµπειρίας 
Επίπεδο εκπαίδευσης 
Κόστη κατάρτισης και εκπαίδευσης 
∆ιαβάθµιση 

• ∆είκτες Αποτελεσµατικότητας 
Ποσοστό επαγγελµατιών στην επιχείρηση 
Το αποτέλεσµα της µόχλευσης 
Προστιθέµενη αξία ανά εργαζόµενο 

• ∆είκτες Σταθερότητας 
Μέση ηλικία 
Αρχαιότητα (σε υπηρεσία) 
Σχετική πληρωµή 

 
 
Η Balanced Scorecard και οι παραλλαγές της θεωρούνται πρωτοποριακές για τη διαχείριση 
της απόδοσης σε πολλές επιχειρήσεις. Εντούτοις, δύο πιθανά προβλήµατα είναι: 

• Οι περιορισµοί των τεσσάρων πλευρών 
• Η έµφαση στην εξισορρόπηση 

 
 
2.6 Η Αξία των Ανθρώπων ως Περιουσιακά Στοιχεία 
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Το Σύστηµα της Παρακολούθησης του Ανθρώπινου Κεφαλαίου ξεκινά µε την εσωτερική αξία 
των ανθρώπων, αφού αυτό είναι το πρωταρχικό στοιχείο της ανθρώπινης συµβολής. Έχουν 
γίνει διάφορες προσπάθειες τα τελευταία 30 χρόνια να αποτιµηθούν οι άνθρωποι, µε τον 
τίτλο της «Λογιστικής Ανθρώπινου ∆υναµικού». Εντούτοις, καµία από τις µεθόδους που 
προτάθηκαν δεν έχει υιοθετηθεί ευρέως. Το συµπέρασµα είναι ότι οι προσπάθειες να 
χρησιµοποιηθεί η χρηµατοοικονοµική αποτίµηση µε σεβασµό στο ανθρώπινο στοιχείο έχουν 
πολλές παγίδες. 
 
 
Γιατί να προσπαθούµε να βρούµε έναν τρόπο να περιγράψουµε την αξία των ανθρώπων, 
ατοµικά και συλλογικά, δεδοµένων των δυσκολιών που προκύπτουν από αυτά τα 
περιουσιακά στοιχεία; Εξ άλλου, πολλές επιχειρήσεις εµφανίζουν αυξανόµενη αξία µε το 
πέρασµα των δεκαετιών χωρίς να λύσουν το δίληµµα αυτό – είναι πραγµατικό πρόβληµα; 
 
 
Πολύ λίγες επιχειρήσεις µπορούν να πουν ότι γνωρίζουν πώς να ισορροπούν το κόστος του 
προσωπικού µε την αξία του. Ίσως να έχουν λίστες µε εργαζόµενους µε προοπτική, ίσως 
πάλι να είχαν λίστα καίριων εργαζοµένων οι οποίοι έχουν πολύ σηµαντική συµβολή. Οι 
περισσότεροι ενδιαφέρονται για το ταλέντο τους και για το πού βρίσκεται αυτό. Αυτό που 
λείπει είναι µια συστηµατική και αυστηρή προσέγγιση για την κατανόηση της αξίας των 
ανθρώπων. 
 
 
2.7 Υπολογισµός της Αξίας των Ανθρώπων: Η Λογιστική Ανθρώπινου ∆υναµικού 
 
Το πρόβληµα της εύρεσης µιας ικανοποιητικής µεθόδου λογιστικής των ανθρώπων δεν έχει 
λυθεί ποτέ ούτως ώστε να διαδοθεί ευρέως η χρήση του. Σε κοινωνικό επίπεδο, ο νόµος 
θέτει µια αξία για τις χαµένες ζωές και αυτή ποικίλει ανάλογα µε την αξία που έχει για την 
οικογένεια. Οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι αποτιµούν τους παίκτες µέσω της αξίας των 
συµβολαίων που υπογράφουν µαζί τους και ολοένα και πιο συχνά οι επιχειρήσεις 
πληρώνουν «χρυσάφι» για να διασφαλίσουν ότι δεν χάσουν κάποιους εργαζοµένους τους. 
Τα ποσά που πληρώνουν αποδεικνύουν ότι αποτελούν αποτιµηµένα περιουσιακά στοιχεία 
αλλά δεν υπολογίζονται επίσηµα, αφού είναι αποτέλεσµα διαπραγµατεύσεων. 
 
 
Ο πατέρας της Λογιστικής Ανθρώπινου ∆υναµικού είναι ο καθηγητής Eric Flamholtz, 
πρωτοβάθµιος καθηγητής του Management στο Πανεπιστήµιο της California. ∆ούλεψε για 
25 χρόνια στον τοµέα αυτό και δηµοσίευσε πολλά άρθρα, µαζί µε αυτά το «Λογιστική 
Ανθρώπινου ∆υναµικού»44. Οι µέθοδοί του και οι φόρµουλες που χρησιµοποίησε δεν έγιναν 
ευρέως γνωστά. Οι λόγοι ίσως να είναι οι εξής: 

• Υπάρχει πολύ µικρή πίεση, από λογιστές και άλλους επαγγελµατίες, να δουν τους 
ανθρώπους µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο παρά σαν κόστη. 

                                                 
44 Flamholtz E., “Human Resource Accounting”, San Fransisco: Jossey-Bass, 1985 
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• Οι ειδικοί του ανθρώπινου δυναµικού γενικά προτιµούν να ασχολούνται µε πιο ήπια 
θέµατα. 

• Η εφαρµογή πολλών των µοντέλων του εισάγει ένα επίπεδο δυσκολίας πέρα από 
την υποµονή των ειδικών. 

• Η µέθοδος εξαρτάται από προβλέψεις και πιθανότητες σχετικά µε το µέλλον που 
είναι σχετικά δύσκολο να υπολογιστούν. 

 
 
Η οικονοµική πλευρά της αξίας έχει δύο διαστάσεις, την χρησιµότητα (ή αξία για τον κάτοχό 
της) και την ανταλλαγή (ή αξία για τον άλλο). Ο Flamholz προτείνει τρία κριτήρια ορισµού 
ενός περιουσιακού στοιχείου: 

• Υπάρχει πιθανότητα να φανεί χρήσιµο στο µέλλον 
• Είναι µετρήσιµο σε νοµισµατικούς όρους 
• Εξαρτάται από την ιδιοκτησία και τον έλεγχο της επιχείρησης ή ενοικιάζεται ή 

µισθώνεται 
 
 
Οι τρεις παραδοσιακοί µέθοδοι αποτίµησης των περιουσιακών στοιχείων είναι τρεις: 

• Μέθοδοι βασισµένοι στο κόστος, που συνήθως λαµβάνουν υπόψη το κόστος 
απόκτησης ή αντικατάστασης 

• Μέθοδοι βασισµένοι στην αγορά, που συνήθως λαµβάνουν υπόψη την τιµή που 
πληρώνεται στην ανοιχτή αγορά 

• Μέθοδοι που βασίζονται στο εισόδηµα και συνήθως µετρούν τις χρηµατικές ροές 
που αναµένονται στην επιχείρηση µε τη συµβολή του ανθρώπινου δυναµικού, 
υπολογισµένη ως η παρούσα αξία των καθαρών αναµενόµενων ταµειακών ροών. 
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Η Αξία που ι 
 
3.1 Γενικές παρατηρήσεις 
 
Η επόµενη πρόκληση για την ε
της αξίας που δηµιουργούν
αναφερόµαστε στην απόδοση
στόχων τους. Εδώ πρέπει να κ
των οµάδων ενδιαφεροµένων. 
 
Το πρώτο σηµείο στο οποίο σ
δηµιουργία χρηµατοοικονοµικο
προστιθέµενη αξία των υπολογ
χρηµατοοικονοµική αξία που π
ενθαρρύνει να παραµείνουν κ
εφαρµογή και σε µη κερδοσκοπ
της καινοτοµίας – νέα προϊόντα
κοινό. 
 
Η συµβολή των ανθρώπων στ
Monitor. 
 
 
3.2 Η δηµιουργία περιουσίας
 
Ο πλούτος δεν είναι το ίδιο 
διανέµεται στις διάφορες οµ
επιχείρηση για περαιτέρω επ
επιχείρηση µπορεί να επιβιώσ
διαθέσιµα. 
 
 
Τα κέρδη χρησιµοποιούνται µ
λογιστές και γι’ αυτό δεν είναι
είναι καλύτερο µέτρο, αφού αντ
 
 
Ο βασικός ορισµός της χρηµατο
Ο πλούτος που παράγεται µέσω
 
 

Κεφάλαιο Τρίτο 
 ∆ηµιουργούν οι Άνθρωπο
  

πιχείρηση δηµιουργίας αξίας είναι να σκεφθεί κανείς τη φύση 
 οι άνθρωποι και το πώς µπορεί να µετρηθεί. Όταν 
 των ανθρώπων, έχουµε στο µυαλό µας την επίτευξη των 
αταλάβουµε τη φύση της αξίας που προστίθεται σε καθεµιά 

υµβάλλουν οι άνθρωποι µιας εµπορικής επιχείρησης είναι η 
ύ πλούτου που να µπορεί να διανεµηθεί. Αυτή είναι η 
ισµών των λογιστών. Το δεύτερο σηµείο είναι η πρόσθετη µη 
ροσφέρουν στις οµάδες ενδιαφεροµένων γενικά, που τους 
αι να εργαστούν στην επιχείρηση. Τα παραπάνω έχουν 
ικούς οργανισµούς. Ένα τρίτο στοιχείο είναι το αποτέλεσµα 
, διαδικασίες και υπηρεσίες που ωφελούν τους πελάτες ή το 

ην προστιθέµενη αξία είναι η τρίτη στήλη του Human Capital 

 - πλούτου για διανοµή 

µε το κέρδος. Οι εργαζόµενοι δηµιουργούν πλούτο που 
άδες ενδιαφεροµένων και µέρος αυτού διατηρείται στην 
ένδυση. Η κερδοφορία είναι βέβαια σηµαντική αν και µια 
ει χωρίς αυτή για κάποια χρόνια δεδοµένου του ότι έχει 

έχρι κάποιο βαθµό σαν στοιχείο αξιολόγησης από τους 
 το καλύτερο µέτρο συµβολής των εργαζοµένων. Τα έσοδα 
ιπροσωπεύουν τα διαθέσιµα στην επιχείρηση. 

οικονοµικής προστιθέµενης αξίας είναι: 
 των προσπαθειών της επιχείρησης και των ανθρώπων της. 
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Πολύ απλά υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ του εσόδου που προέρχεται από αγαθά και 
υπηρεσίες και του κόστους από τα υλικά και τις υπηρεσίες που αγοράζονται. Εδώ έχουµε 
δύο εναλλακτικές, που εξαρτώνται από το αν η απόσβεση αφαιρείται από το αποτέλεσµα. 
Εάν ναι, τότε ονοµάζεται Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία. Εάν όχι, και η απόσβεση 
θεωρείται µέρος των διανεµόµενων, τότε το ποσό ονοµάζεται Καθαρή Προστιθέµενη Αξία. 
 
 

Έσοδα –
Αγορασµένα αγαθά και υπηρεσίες

Φόρος

Μερίσµατα

Τόκος

Απόσβεση

Παρακρατηθέν

Κέρδος

Μισθοί των

εργαζοµένων
και bonus

Κυβέρνηση
Μέτοχοι ή

Ιδιοκτήτες

Τράπεζες και

άλλοι δανειστές

Αντικατάσταση
κεφαλαίου

Μελλοντικές
επενδύσεις

Σχήµα 3.1: ∆ιανοµή προστιθέµενης αξίας  
 
Το σχήµα 3.1 απεικονίζει πώς διανέµεται η προστιθέµενη αξία. Οι θεσµοθετηµένες και 
συνηθισµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις στις περισσότερες χώρες δεν 
συµπεριλαµβάνουν την προστιθέµενη αξία και τελικά αναφέρουν ελάχιστα σχετικά µε την 
παραγωγικότητα και την συµβολή του ανθρώπινου δυναµικού των επιχειρήσεων. Το 1977, 
η Βρετανική κυβέρνηση πρότεινε οι επιχειρήσεις να εκδίδουν τέτοιου είδους καταστάσεις 
(εκείνη την περίοδο θεωρήθηκε χρήσιµο για τη διανοµή των κερδών), αλλά δεν 
εφαρµόστηκε ποτέ. Παρακάτω γίνεται µια σύγκριση της κατάστασης προστιθέµενης αξίας µε 
µια τυπική κατάσταση αποτελέσµατος: 
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Τυπική 

Κατάσταση Αποτελέσµατος 
€ € 

Πωλήσεις 5.000.000
 (-)  α’ ύλες 500.000
      µισθοί 1.000.000
      υπηρεσίες 1.500.000
      αποσβέσεις 300.000
      Τόκοι 200.000
Κέρδη προ φόρων 1.500.000
 (-)  φόρος (40%) 600.000
Καθαρά κέρδη προς διάθεση 900.000
 (-)  µερίσµατα 250.000
Παρακρατηθέντα κέρδη 650.000

Κατάσταση 
Προστιθέµενης Αξίας 

€ € 

Πωλήσεις 5.000.000
 (-)  αγορές και αποσβέσεις 2.300.000
Καθαρή Προστιθέµενη Αξία προς 
διάθεση 

2.700.000

∆ιατίθεται ως εξής: 
      Προς τους εργαζόµενους 1.000.000
      Προς τους παρόχους 
      κεφαλαίων 
        µερίσµατα 250.000
        τόκοι 200.000
      Προς το κράτος 600.000
Παρακρατηθέντα κέρδη 650.000

Πίνακας 3.1: Παράδειγµα σύγκρισης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
 
 
Το βασικό στοιχείο της Κατάστασης Προστιθέµενης Αξίας είναι στη διάθεση του πλούτου, 
παρά στα ενδιαφέροντα των οµάδων ενδιαφεροµένων ως έξοδα που αφαιρούν από τον 
πλούτο. 
 
 
Η αύξηση της προστιθέµενης αξίας ανά εργαζόµενο δεν σηµαίνει ότι αυξάνεται το µερίδιό 
τους, αφού αυτό εξαρτάται από τον δείκτη των υπηρεσιών από τρίτους προς τις υπηρεσίες 
που έχουν παραχθεί εντός της επιχείρησης. 
 
 
Η Skandia45 ανακοίνωσε το 1998 ότι αύξησε την προστιθέµενη αξίας της ανά εργαζόµενο 
από 480.000 που ήταν το 1995 σε 1.025.000 το 1997 και την ίδια στιγµή µείωσε το µερίδιο 
των εργαζόµενων στην προστιθέµενη αξία από 62% σε 40%. Σύµφωνα µε την εταιρία, το 
γεγονός αυτό έδειξε µια ξεκάθαρη µετατροπή του ανθρώπινου κεφαλαίου σε πιο διαρκές και 
                                                 
45 www.skandia.com 
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διαρθρωτικό κεφάλαιο, π.χ. χρησιµοποιούσε τη γνώση και την βασισµένη σε συστήµατα 
περιουσία της για να αυξήσει την παραγωγή χωρίς να στρατολογήσει επιπλέον προσωπικό. 
Η Skandia, επίσης, δούλεψε µε το ενδιαφέρον νούµερο της “human capital potential value”. 
Αυτό παίρνει το καλύτερο αποτέλεσµα – είτε εσωτερικά βάσει αξίας είτε εξωτερικά βάσει 
benchmark – και υπολογίζει ποια θα ήταν η συνολική προστιθέµενη αξία εάν το σύνολο της 
επιχείρησης έδινε αυτό το αποτέλεσµα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το ότι στη 
Skandia θα παρουσιαζόταν αύξηση της προστιθέµενης αξίας κατά 160%, εάν υιοθετούνταν 
η “human capital potential value”. 
 
 
3.3 Παραγωγικότητα 
 
Η παραγωγικότητα δεν είναι παρά το αποτέλεσµα που επιτυγχάνεται για συγκεκριµένη 
πρώτη ύλη. Στις επιχειρήσεις που οι εργαζόµενοι συµβάλλουν σε µετρήσιµο αποτέλεσµα, 
όπως στις πωλήσεις και την παραγωγή, η µέτρηση της παραγωγικότητας είναι εύκολη. Η 
κατάσταση δυσκολεύει όταν ο ρόλος των εργαζόµενων είναι υποστηρικτικός, όπως για 
παράδειγµα στη λειτουργία της διοίκησης ή στον σχεδιασµό. Η καθαρή αξία του 
αποτελέσµατος δεν είναι ενδεικτική. Η παραγωγικότητα στην παροχή µιας υπηρεσίας – 
όπως η υποστήριξη Η/Υ – µπορεί να µετρηθεί µε την επίτευξη συγκεκριµένων επιπέδων 
υπηρεσιών για τους πόρους που χρησιµοποιούνται. Στην έρευνα και ανάπτυξη, το µέτρο 
είναι ο αριθµός των νέων προϊόντων που σχεδιάζονται, αλλά το πραγµατικό αποτέλεσµα 
είναι η τελική προστιθέµενη αξία στις πωλήσεις και το µερίδιο αγοράς. 
 
 
Ακόµη και τα «σκληρά» µέτρα παραγωγικότητας ίσως να µην ευθυγραµµίζονται αναλογικά 
µε την κερδοφορία, τις ταµειακές ροές ή την προστιθέµενη αξία. Για παράδειγµα, ένα 
δηµοφιλής δείκτης παραγωγικότητας είναι το «έσοδο ανά εργαζόµενο». Αυτό το νούµερο 
µπορεί να αυξάνεται και η κερδοφορία και η προστιθέµενη αξία να µειώνονται επειδή τα 
κόστη επίτευξης των εσόδων είναι πιο σηµαντικά από ότι τα κέρδη. Ή µπορεί να µετράµε 
τόνους ή µονάδες ανά άτοµο σε ένα εργοστάσιο, ενθαρρύνοντας την αύξηση του 
παραγόµενου προϊόντος σε βάρος της ποιότητας. 
 
 
Το παράδειγµα που ακολουθεί είναι πολύ χαρακτηριστικό. Σε εργοστάσιο παραγωγής 
ζελατίνης, οι οµάδες εργασίας επιβραβεύοντας µε εβδοµαδιαίο bonus βάσει των τόνων 
παραγωγής. Η µέθοδος αυτή δεν ήταν ευρέως αποδεκτή λόγω της ευµετάβλητης ζήτησης 
για το προϊόν. Όταν η ζήτηση ήταν υψηλή οι οµάδες έπρεπε να παράγουν όσο περισσότερο 
µπορούσαν. Εντούτοις, η τιµή του προϊόντος στην αγορά καθοριζόταν µε δείκτη την 
ποιότητα και την αντοχή της ζελατίνης. Όταν µεταβλήθηκε η µέθοδος επιβράβευσης έχοντας 
τώρα ως βάση την ποιότητα και την παραγωγή, η παραγωγικότητα αυξήθηκε απότοµα. Το 
προφανές αποτέλεσµα της ποσότητας, που αποδείκνυε φυσική προσπάθεια, 
αντικαταστάθηκε από παραγωγή βασισµένη στη γνώση και τη δεξιότητα. 
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Ένα άλλο παράδειγµα των κινδύνων των στόχων παραγωγικότητας έλαβε χώρα στον κλάδο 
της εκπαίδευσης στο Ηνωµένο Βασίλειο τη δεκαετία του ’90. Η ανάγκη να επιτευχθούν οι 
στόχοι του αριθµού των φοιτητών έφεραν σε δεύτερη µοίρα την ποιότητα της διδασκαλίας 
και των διαθέσιµων πόρων. Σαν αποτέλεσµα, οι φοιτητές που έγιναν δεκτοί ξεπερνούσαν 
κατά πολύ τις δυνατότητες πολλών ιδρυµάτων. Οι αριθµοί έµοιαζαν καλοί αλλά οι 
περισσότεροι αναγνώριζαν ότι οι βαθµοί για ένα βασικό επίπεδο εκπαιδευτικής επιτυχίας 
είχαν γίνει πιο ελαστικοί. Ο κίνδυνος είναι ότι η επιτυχία µετριέται µε την παραγωγή και όχι 
το αποτέλεσµα. 
 
 
Τελευταίο παράδειγµα αποτελούν τα τηλεφωνικά κέντρα (call centers). Η επιτυχής κλήση θα 
έπρεπε να είναι πιο σηµαντική από ότι ο αριθµός των τηλεφωνηµάτων που 
πραγµατοποιήθηκαν. 
 
 
Η βελτίωση της παραγωγικότητας µειώνοντας το προσωπικό είναι αυτό που οι Hamel και 
Prahalad ονοµάζουν «management του παρονοµαστή»46. ∆ίνει έµφαση στη µείωση των 
πόρων στους δείκτες παραγωγικότητας. Είναι πολύ πιο αποτελεσµατικό να δώσει κανείς 
έµφαση στην αύξηση της παραγωγής – τους αριθµητές. 
 
 
3.4 Η Προστιθέµενη Αξία της Εργασίας και το αντίθετό της 
 
Τα λογιστικά συστήµατα θεωρούν την εργασία του προσωπικού σαν στοιχείο του κόστους 
όπως οι µισθοί, οι υπερωρίες, τα µπόνους, οι συντάξεις, η κοινωνική ασφάλιση και λοιπά. 
∆εν υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ του ποσοστού του χρόνου που ξοδεύεται και προσθέτει 
πραγµατικά αξία και του ποσοστού που δεν προσθέτει αξία. 
 
 
Οι Tony και Jeremy Hope, στο άρθρο τους «Transforming the Bottom Line»47, υποστηρίζουν 
πολύ πειστικά την ανάλυση της δουλειάς κατ’ αυτό τον τρόπο. Προτείνουν έναν ∆είκτη 
Προστιθέµενης Αξίας της Εργασίας, ο οποίος θα προκύπτει από τον βαθµό στον οποίο η 
δουλειά είναι ποιότητα (υπό την έννοια ότι δεν θα πρέπει να ξαναγίνει) και το ποσοστό που 
προσθέτει πραγµατική αξία σε κάποιον των οµάδων ενδιαφεροµένων. Τα παρακάτω 
στοιχεία µπορούν να καταναλώσουν ένα τεράστιο ποσοστό χρόνου: 

• Μετακινήσεις – ταξίδια  
• Συναντήσεις στελεχών 
• Ανασκοπήσεις και ανανεώσεις 
• Ανάγνωση περιττής αλληλογραφίας 
• Προβλήµατα διοίκησης που θα έπρεπε να µη συµβαίνουν 
• ∆ουλειά που ξαναγίνεται 

                                                 
46 Hamel G. & Prahalad CK, Competing for the Future, Harvard Business School Press, Cambridge, MA 
47 Hope T. & Hope J., “Transforming the botton line: managing performance with the real numbers”, Boston, 
Mass.: Harvard Business School Press, 1996 
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• Προετοιµασία αναφορών και πληροφόρησης 
• Συµβουλευτική για τον ίδιο το φορέα 
• Εσωτερικές διαπραγµατεύσεις και διασταύρωση ανατεθειµένων εργασιών 
• Συζητήσεις για τους πόρους 
• Λάθη ειδικά όταν επαναλαµβάνονται 
• Αναπαραγωγή 
• Χρόνος αναµονής 
• Βλάβες των Η/Υ 
• Συµµόρφωση προς τους κανονισµούς, και άλλα. 

 
 
Υπάρχουν κάποιες θέσεις εργασίας που µπορεί να προσθέσουν µικρή αξία στις οµάδες 
ενδιαφεροµένων επειδή αφορούν κυρίως το εσωτερικό «νοικοκύρεµα» της επιχείρησης. Εάν 
δεν υπήρχαν, η επιχείρηση θα έχανε από την αξία της. Ο βαθµός ή ο κίνδυνος αυτής της 
πιθανής ζηµίας ίσως να είναι ένα µέτρο της αξίας που προσθέτουν. Παράδειγµα είναι ο 
υπεύθυνος τήρησης των βιβλίων, το τµήµα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού, το τµήµα 
συντήρησης εγκαταστάσεων, η ασφάλεια, το νοµικό τµήµα και λοιπά. Καθένα από αυτά θα 
µπορούσε να ανατεθεί µε υπεργολαβία κάπου αλλού, παρά να παίρνει ένα µέρος των 
πόρων και της προσοχής της διοίκησης. 
 
 
Υπήρχε µια χρονική περίοδος κατά την οποία όλα τα καθήκοντα εξετάζονταν προσεκτικά και 
χρονοµετρούνταν. Με την αύξηση την παροχής υπηρεσιών, αυτή η δραστηριότητα 
εξαφανίστηκε. Ο Peter Drucker δήλωσε στα 1991 ότι «η µεγαλύτερη µελλοντική πρόκληση 
είναι η παραγωγικότητα των εργαζοµένων που δουλεύουν µε τις γνώσεις τους»48. Σήµερα 
αυτή η πρόκληση έχει εφαρµογή στην πλειοψηφία των θέσεων εργασίας. 
 
 
Τα νέα δεν είναι ευχάριστα. Μόνο το ένα τρίτο του χρόνου εργασίας προσθέτει αξία. Για 
παράδειγµα, η Hewlett – Packard ερεύνησε την αποδοτικότητα των υποκαταστηµάτων της 
στο Ηνωµένο Βασίλειο. Οι πωλήσεις χωρίστηκαν σε 6 διαδικασίες-κλειδιά και εκτιµήθηκε το 
ποσοστό των λειτουργιών που δεν προσέθεταν αξία. 

                                                 
48 Drucker P., “Reckoning with the Pension Fund Revolution”, Harvard Business Review, 1991 
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∆ιαδικασία 
% λειτουργιών που 
δεν προσθέτουν αξία 

Σχεδιασµός 0 
Προώθηση προϊόντων 16 
Αναζήτηση πελατών 28 
Πώληση 35 
Υπηρεσίες µετά την πώληση 62 
Έλεγχος 35 

ΣΥΝΟΛΟ 35 
Πίνακας 3.2: Προστιθέµενη αξία στη Hewlett – Packard  

 
 
Σαν αποτέλεσµα αυτής της έρευνας, ο αντιπρόεδρος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος, πήρε 
κάποια µέτρα και κατάφερε να µειώσει στο µισό το ποσοστό του 35% µέσα σε 2 χρόνια. 
 
 
Υπάρχουν πολλές τεχνικές που στοχεύουν να µειώσουν τις εργασίες που δεν προσθέτουν 
αξία, αν και φαίνεται είναι γεγονός της επιχειρηµατικής πραγµατικότητας ότι κανείς δεν 
φτάνει ποτέ στο µηδέν. 
 
 
Ο αυτοµατισµός των διαδικασιών καταφέρνει να αποσύρει τις εργασίες που δεν προσθέτουν 
αξία, αλλά είναι υποχρεωτικό να γίνουν. Εντούτοις, ο Paul Strassmann, στον προσωπικό 
του ιστοχώρο49, έδειξε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για το γεγονός ότι οι δαπάνες για 
πληροφοριακά συστήµατα σχετίζονται µε βελτιωµένα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα. 
Κάποιες επιχειρήσεις υιοθέτησαν την άποψη αυτή και εγκατέστησαν πολύπλοκα συστήµατα 
µε συνολικό εύρος. Οι επιχειρήσεις αυτές ίσως να συµφωνήσουν ότι η εφαρµογή 
πληροφοριακού συστήµατος βελτιώνει τα οικονοµικά της επιχείρησης, αν και η Nestle, που 
ήταν η πρώτη που εισήγαγε το SAP, ανέφερε το 2001 ότι θα έπρεπε να περάσουν 2 χρόνια 
για να επανεισπράξει την επένδυσή της. 
 
 
Το µάνατζµεντ που βασίζεται στις δραστηριότητες (activity-based management) είναι µία 
µέθοδος ανάλυσης της δουλειάς που γίνεται και του µεριδίου που συµβάλει στην 
προστιθέµενη αξία. ∆ίνει τη δυνατότητα στην προστιθέµενη αξία να συγκριθεί µε τα κόστη, 
εµφανίζοντάς την ως ποσοστό των δαπανών. Έτσι, εάν το κόστος µιας δραστηριότητας είναι 
€100.000 και το ποσοστό της δραστηριότητας που θεωρείται ότι προσθέτει αξία είναι 40%, η 
πραγµατική αξία που προστίθεται είναι €40.000. Αυτή είναι µια καθαρά χρηµατοοικονοµική 
προσέγγιση, αλλά ίσως να θεωρείται ότι διευκολύνει την έµφαση στη δουλειά που δεν 
προσθέτει αξία. 
 
 

                                                 
49 www.strassman.com 
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Η οργανωσιακή αναδιάρθρωση συνήθως κινείται µε τη «µόδα», στοχεύοντας στη µείωση 
του κόστους ή την αύξηση της ανταπόκρισης της αγοράς. Η αναβολή των οργανωσιακών 
ιεραρχιών έχει σχεδιαστεί ούτως ώστε να αποκλειστούν οποιοιδήποτε ενδιάµεσοι, αν και θα 
µείωνε τη δραστηριότητα που δεν προσθέτει αξία. 
 
 
Εφαρµογή οριζόντιου συστήµατος πληροφόρησης. Οι παραδοσιακοί προϋπολογισµοί 
κατασκευάζονται τµήµα-τµήµα. Ένα οριζόντιο σύστηµα αναφορών δείχνει τι έχει δαπανηθεί 
σε δραστηριότητες – κλειδιά. Θα µπορούσε να δείξει ότι ένα τµήµα µε λιγότερα από τα 
προϋπολογισθέντα έξοδα δεν είναι καλά νέα αν ανακαλύψουµε ότι πολύ µικρό µέρος των 
χρηµάτων που ξοδεύονται προσθέτει αξία στην επιχείρηση. 
 
 
3.5 Μη Χρηµατοοικονοµική Προστιθέµενη Αξία 
 
Η διανοµή του χρηµατοοικονοµικού πλούτου ίσως να µην φέρει το τέλος, αλλά – εκτός των 
επενδυτών που δεν εµφανίζουν πραγµατικό ενδιαφέρον στην επιχείρηση – οι οµάδες 
ενδιαφεροµένων έχουν ευρύτερα ενδιαφέροντα από ότι νοµισµατικές αποδόσεις. Οι 
άνθρωποι προσθέτουν αξία στις οµάδες ενδιαφεροµένων της επιχείρησης µε πολλούς 
τρόπους, µέρος της οποίας ίσως να είναι ίδιου ή µεγαλύτερου βάρους για οποιοδήποτε 
χρηµατικό ενδιαφέρον. Η συµβολή ίσως να είναι ίδιου είδους αξίας. Αλλά, αφού οι άνθρωποι 
µαθαίνουν, καινοτοµούν και πειραµατίζονται καταφέρνουν να συµβάλλουν περισσότερα σε 
υψηλότερο ή διαφορετικό επίπεδο στο µέλλον. 
 
 
Οι παρακάτω πίνακες δίνουν παραδείγµατα της φύσης της µη χρηµατοοικονοµικής 
προστιθέµενης αξίας, κάποιες πιθανές µετρήσεις και παραδείγµατα συµβαλλόντων. 
Υπάρχουν οµάδες ενδιαφεροµένων που ίσως να απαιτούν ξεχωριστή θεώρηση. Για 
παράδειγµα, ένα συµβούλιο της τοπικής κοινότητας ίσως να διαιρεί τα µέλη της κοινότητας 
µε διαφορετική ηλικία ή εισόδηµα. Οι εργαζόµενοι ίσως να διαιρούνται σύµφωνα µε το ρόλο 
τους ή την τοποθεσία που εργάζονται. Χωρίς να κάνουµε τα πράγµατα πιο δύσκολα, 
απαιτείται απλά κοινή λογική για να αναγνωρίσει κανείς τι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την 
επιχείρηση. 
 
 

Human Capital Monitor 
Μη Χρηµατοοικονοµική Προστιθέµενη Αξία 

ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΙ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
Συµφωνίες και συγχωνεύσεις 
για επίτευξη επιχ/κών 
στόχων και µεγιστ/ση 
διατήρησης διανοητικού 
κεφαλαίου 

∆ιευθυντικά στελέχη 
∆ιευθυντές εξαγοράς 
∆ιευθυντές 
προσωπικού 

Επίτευξη επιχ/κών στόχων 
Έκτακτη απώλεια προσωπικού 
Αύξηση της αξίας των εργαζοµένων 
Αυξήσεις σε επίπεδα στρατηγικών 
δυνατοτήτων 

Εµπιστοσύνη των 
επενδυτών µέσω 

Σχέσεις µε τους 
επενδυτές 

Ποσοστό ευνοϊκών αναφορών από 
τον τύπο 
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επικοινωνίας ∆ηµόσιες σχέσεις Τιµή µετοχής σχετική µε την κλαδική 
τάση 

Πίνακας 3.3: Απεικόνιση για ενηµέρωση των Μετόχων 
 
 

Human Capital Monitor 
Μη Χρηµατοοικονοµική Προστιθέµενη Αξία 

ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΙ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

Το να ζεις τις 
εταιρικές αξίες 

∆ιευθυντικά στελέχη 
Προσωπικό 
∆ιευθυντές προσωπικού 

Έρευνες εργαζοµένων και ηγεσίας 
Αποτελέσµατα µετρήσεων αξίας όπως 
ικανοποίηση πελατών & κοινωνική 
φήµη 

Ενδυνάµωση της 
φήµης της 
µητρικής 

∆ιευθυντές marketing 
Τµήµα δηµοσίων 
σχέσεων 

Έρευνες image 

Εκπλήρωση 
στρατηγικών 
µητρικής 

∆ιευθυντικά στελέχη 
(ανώτερα και µεσαία) 

∆είκτες προόδου που σχετίζονται µε 
την επίτευξη της στρατηγικής 

Μεταφορά 
ανθρώπων και 
γνώσης 

∆ιευθυντές προσωπικού 
∆ιευθυντές Ι.Τ. 

Μεταφορές εντός/εκτός θυγατρικών 
Συµµετοχή σε διεπιχειρησιακές 
πρακτικές οµάδες 

Πίνακας 3.4: Απεικόνιση Α.∆. για ενηµέρωση Μητρικών Εταιριών 
 

Human Capital Monitor 
Μη Χρηµατοοικονοµική Προστιθέµενη Αξία 

ΦΥΣΗ ΤΗΣ 
ΑΞΙΑΣ 

ΤΙ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

∆ηµιουργία 
νέων 
προϊόντων/υπη
ρεσιών 

Ανάπτυξη προϊόντος 
Έρευνα αγοράς 
Εισαγωγή νέου 
προϊόντος 

Προϊόντα/υπηρεσίες που εισήχθηκαν τα 2 
τελευταία χρόνια ως % πωλήσεων 

Προαγωγή 
φήµης και 
image 

Προώθηση marketing 
∆ηµόσιες σχέσεις 

Έρευνες αντίληψης του image 

Ποιότητα των 
παρεχόµενων 
υπηρεσιών 

Προσωπικό 
τηλεφωνικού κέντρου 
Τµήµα εξυπηρέτησης 
πελατών 
Εκπαιδευτές 

Έρευνες πελατών 
Ευθυγράµµιση µε τις συµφωνίες παροχής 
υπηρεσιών 
Επίτευξη τιθέµενων στόχων 

Αξιοπιστία 
διανοµής 
προϊόντος 

∆ιευθυντές logistics 
Προσωπικό λογιστηρίου 
Ελεγκτές ποιότητας 

Ποσοστό διανοµών στη σωστή ώρα 
Ποσοστό ολοκληρωµένων διανοµών 
Ποσοστό ακρίβειας τιµολογίων 

Ορισµός και 
αναγνώριση 
µάρκας 

Τµήµα marketing Έρευνες αντίληψης µάρκας 

∆ηµιουργούµεν
η ικανοποίηση 

Τµήµα πωλήσεων 
Τµήµα εξυπηρέτησης 

Ποσοστό παλιών πελατών 
Μετρήσεις της ικανοποίησης του πελάτη 
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και 
εµπιστοσύνη 

πελατών 
Προσωπικό 
τηλεφωνικού κέντρου 
Τµήµα τεχνικής 
εξυπηρέτησης 

Υπηρεσίες 
προστιθέµενης 
αξίας 

Τµήµα εξυπηρέτησης 
πωλήσεων 

Ποσοστό εσόδου προερχόµενου από υπηρεσίες 
προστιθέµενης αξίας 

Μεταφορά 
πληροφορίας, 
γνώσης, 
δεξιοτήτων 

Τµήµα πωλήσεων 
Τµήµα marketing 
Τµήµα ανάπτυξης 
προϊόντων 
Μηχανικοί 
αποδοτικότητας 
Τµήµα ανθρώπινου 
δυναµικού 

Αντίληψη γεγονότων και παραδείγµατα του τι 
συµβαίνει 

Πίνακας 3.5: Απεικόνιση Α.∆. για ενηµέρωση των Πελατών 
 
 

Human Capital Monitor 
Μη Χρηµατοοικονοµική Προστιθέµενη Αξία 

ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΙ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
Ενδιαφέρουσα 
δουλειά 

∆ιευθυντές 
Ποσοστό θετικών απαντήσεων σε έρευνες 
γνώµης 

Ανακάλυψη 
δυναµικού 

Τµήµα ανάπτυξης ανθρώπινου 
δυναµικού 
∆ιευθυντές 

Ποσοστό εργαζοµένων µε συµφωνηµένο 
πλάνο ανάπτυξης 

Ανάπτυξης νέων 
δυνατοτήτων 

∆ιευθυντές ανθρώπινου 
δυναµικού 
Εκπαιδευτές 

Ποσοστό πληθυσµών µε τα επιθυµητά 
προσόντα 
Αύξηση δυνατοτήτων σε επιλεγµένες 
οµάδες 

Παροχή feedback 
απόδοσης 

∆ιευθυντές 
∆ιευθυντές προσωπικού 
Εκπαιδευτές 

Ποσοστό των εργαζοµένων που 
υποβάλλονται στη διαδικασία feedback 
Ποσοστό των εργαζοµένων που παίρνουν 
θετική αξία 

Κατάρτιση για 
καλύτερη 
απόδοση 

∆ιευθυντές προσωπικού 
Εκπαιδευτές 

Ηµέρες κατάρτισης/άτοµο 
Αύξηση των δυνατοτήτων που σχετίζονται 
µε το επάγγελµα 

Αίσθηση 
υποκίνησης, 
αφοσίωσης και 
αναγνώρισης 

∆ιευθυντές 
∆ιευθυντές προσωπικού 
Εκπαιδευτές 

Ποσοστό ερωτηθέντων µε αφοσίωση, 
ικανοποίηση και αναγνώριση 
Παρατεταµένες απουσίες 
Τριβές 

Ευχάριστο 
περιβάλλον 
εργασίας 

∆ιευθυντές συντήρησης 
εγκαταστάσεων 
∆ιευθυντές προσωπικού 
∆ιευθυντές 

Ποσοστό ερωτηθέντων που ανέφεραν 
ικανοποιηµένοι µε διαφορετικές έννοιες 
κουλτούρας και περιβάλλοντος 
Στατιστικά ασφάλειας και υγιεινής 

Πίνακας 3.6: Απεικόνιση Α.∆. για ενηµέρωση των Εργαζοµένων 
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Human Capital Monitor 

Μη Χρηµατοοικονοµική Προστιθέµενη Αξία 
ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΙ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

Ενδυνάµωση της 
φήµης/image 

∆ιευθυντές προµηθειών 
Τµήµα δηµοσίων 
σχέσεων 

Αριθµός ευνοϊκών αναφορών στον τύπο 
Ποσοστό νέων συνεργασιών λόγω 
δηµοσιότητας 
Έρευνες αντίληψης image 
Ποσοστό πωλήσεων προϊόντων/υπηρεσιών 
που εισήχθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια 

Αναφορές σε 
συνεργάτες 

∆ιευθυντές προµηθειών 
Ποσοστό νέων συνεργασιών που προήλθαν 
από σύσταση 

Ιδέες καινοτοµίας 

∆ιευθυντές προσωπικού 
∆ιευθυντές ποιότητας 
∆ιευθυντές προµηθειών 
Προσωπικό σχεδίασης 
προϊόντων 

Όγκος και αξία των ιδεών για αλλαγή 
προϊόντος 
Όγκος και αξία ιδεών για πρόβλεψη ή 
αποτελεσµατικότητα διανοµής 
Ποιότητα διανοµής 

Πίνακας 3.7: Απεικόνιση Α.∆. για ενηµέρωση των Προµηθευτών 
 
 
 

Human Capital Monitor 
Μη Χρηµατοοικονοµική Προστιθέµενη Αξία 

ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΙ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
Επίπεδα 
εξυπηρέτησης 

∆ιευθυντές τµηµάτων Επίτευξη στόχων εξυπηρέτησης 

Ανταπόκριση ∆ιευθυντές τµηµάτων 
Επίπεδα ικανοποίησης µε ανταπόκριση σε 
ουρές 

Προσβασιµότητα ∆ηµόσιες σχέσεις 
∆ιαθεσιµότητα εύκολων πηγών πληροφόρησης 
Επίπεδα ικανοποίησης όσον αφορά τη 
διαθεσιµότητα 

Συµβουλευτική για 
την αλλαγή 

∆ηµόσιες σχέσεις 
Ποσοστό του κοινού που έχει δεχθεί 
συµβουλευτική για καίρια ζητήµατα 

Πίνακας 3.8: Απεικόνιση Α.∆. για ενηµέρωση του Κοινού 
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Human Capital Monitor 

Μη Χρηµατοοικονοµική Προστιθέµενη Αξία 
ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΙ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
Υποστήριξη των 
κυβερνητικών 
προγραµµάτων 

∆ηµόσιες υποθέσεις 
∆ιευθυντές προσωπικού 
Σχετικό τεχνικό προσωπικό 

Αριθµός κυβερνητικών προγραµµάτων που 
υποστηρίχθηκαν µε επιτυχία 

Ιδέες για αλλαγή 
∆ηµόσιες υποθέσεις 
Μερική απασχόληση 
ορισµένων εργαζοµένων 

Αριθµός κυβερνητικών φορέων που 
εκπροσωπήθηκαν 

Πόροι που 
ανταλλάσσονται 

∆ηµόσιες υποθέσεις 
∆ιάφοροι διευθυντές 

Εβδοµάδες χρόνου που έχει ανταλλαγεί 

Παροχή 
εκπαίδευσης και 
γνώσης για τη 
δραστηριότητα του 
ιδιωτικού τοµέα 

∆ηµόσιες υποθέσεις 
∆ιάφοροι διευθυντές τεχνικής 
υποστήριξης 

Αριθµός ανταποκρίσεων σε αιτήµατα 

Παροχή 
πληροφόρησης 

∆ηµόσιες υποθέσεις ∆ιευθυντές 
ανθρώπινου δυναµικού, 
χρηµατοοικονοµικών, νοµικών 

Βαθµός συµµόρφωσης µε τις ανάγκες 
Ώρες που ξοδεύτηκαν για την παροχή εθελοντικής 
πληροφόρησης 

Πίνακας 3.9: Απεικόνιση Α.∆. για ενηµέρωση του Κράτους 
 
 

Human Capital Monitor 
Μη Χρηµατοοικονοµική Προστιθέµενη Αξία 

ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΙ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
Ανάπτυξη νέων 
ανθρώπων, 
εργασιακή 
εµπειρία 

∆ιευθυντές προσωπικού 
∆ιευθυντές 

Αριθµός νέων ανθρώπων στους οποίους δόθηκε 
δουλειά 
Αριθµός διευθυντών που έχουν εµπλακεί στην 
ανάπτυξη νέων 

Ανταλλαγή πόρων 
∆ηµόσιες υποθέσεις 
∆ιάφοροι διευθυντές 

Εβδοµάδες χρόνου που έχει ανταλλαγεί και προς 
τις 2 κατευθύνσεις 
Αριθµός ανταλλαγών 

Υποστήριξη 
οικολογικής 
ισορροπίας 

∆ηµόσιες υποθέσεις 
∆ιευθυντές ΙΤ 
∆ιευθυντές περιβάλλοντος 

Επίπεδο επενδύσεων για τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος 
Έρευνες αντίληψης του εξωτερικού image 

Παροχή πόρων για 
τοπικά 
προγράµµατα και 
επιτροπές 

Όλα τα επίπεδα προσωπικού 
Αριθµός εργαζοµένων που έχουν εµπλακεί σε 
τοπικά προγράµµατα και επιτροπές 

Πίνακας 3.10: Απεικόνιση Α.∆. για ενηµέρωση της Κοινωνίας και του Περιβάλλοντος 
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3.6 Η Συµβολή του κάθε Ατόµου 
 
Στο τελευταίο επίπεδο συµβολής αξίας στην επιχείρηση, στο επίπεδο του µεµονωµένου 
εργαζόµενου, υπάρχουν τρεις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν: 

• Πώς διαχωρίζουν οι εργαζόµενοι τα καθήκοντά τους µεταξύ αυτών που συµβάλλουν 
στην τρέχουσα αξία, αυτών που συµβάλλουν στη µελλοντική αξία και αυτών που δεν 
προσθέτουν αξία στην επιχείρηση; 

• Πώς διαχωρίζουν το χρόνο τους µεταξύ αυτών των τριών κατηγοριών; 
• Πόσο αποτελεσµατικός είναι ο κάθε εργαζόµενος στη δηµιουργία αξίας 

χρησιµοποιώντας το χρόνο που έχει στη διάθεσή του; 
 
 
Εάν λάβουµε υπόψη µας µια εργάσιµη εβδοµάδα 40 ωρών, πόσο χρόνο θα πρέπει να 
βάλουµε σε καθήκοντα που συµβάλλουν στην παρούσα αξία, στη µελλοντική αξία και σε 
καθήκοντα χωρίς προστιθέµενη αξία; Για παράδειγµα, η εργασία ενός πωλητή είναι να 
κερδίζει το έσοδό του από τους πελάτες (για παράδειγµα, 20 ώρες την εβδοµάδα). Θα 
προσπαθεί να χτίσει τις σχέσεις του µε πιθανούς πελάτες και θα παίρνει feedback µία φορά 
την εβδοµάδα από τους νέους πελάτες για τις σκέψεις τους και τις ανάγκες τους (για 
παράδειγµα, 12 ώρες την εβδοµάδα). Επίσης, υπάρχει χρόνος που ξοδεύεται σε ταξίδια, 
συναντήσεις, αναφορές ρουτίνας και λοιπά (για παράδειγµα, 8 ώρες την εβδοµάδα). Στην 
περίπτωση αυτή, ο λόγος των καθηκόντων που συµβάλλουν στην αξία της επιχείρησης 
προς τα καθήκοντα που δεν συµβάλλουν καθόλου στην αξία της επιχείρησης είναι 32/40 = 
80%. 
 
 
Αυτός µπορεί να είναι ο κανόνας. Εντούτοις, κάποιος µπορεί να διαφέρει για δύο λόγους. Οι 
δεξιότητές του όσον αφορά την προσωπική του οργάνωση και οι απαιτήσεις του διευθυντή 
και της οµάδας µε την οποία δουλεύει σηµαίνει ότι το ποσοστό του χρόνου που ξοδεύεται 
ίσως να διαφέρει. Για παράδειγµα, η έµφαση στο παρόν ίσως να είναι δυνατότερη. Κατά 
δεύτερον, κάποιος θα µπορούσε να είναι ιδιαίτερα αποδοτικός και να προσφέρει µεγαλύτερη 
συµβολή από τις ώρες που ξοδεύει. 
 
 
Έτσι, κάποιες δουλειές δίνουν µεγαλύτερες ευκαιρίες για προστιθέµενη αξία και κάποιοι 
εργαζόµενοι παράγουν µεγαλύτερη αξία από ότι η δουλειά. Για κάθε εργαζόµενο, χρειάζεται 
να γνωρίζουµε τις πληροφορίες του παρακάτω πίνακα: 
 
 
Ο κανόνας 

% προστιθέµενης 
αξίας 

% συµβολής αξίας 
στο παρόν 

% συµβολής αξίας 
στο µέλλον 

% χωρίς 
προστιθέµενη αξία 

Κανόνας 
Πραγµατικά ποσοστά 

50 
60 

30 
10 

20 
30 

Η κανονική απόδοση 



 
 

54

Στόχοι 
προστιθέµενης αξίας 

στο παρόν 

Επιτυχ/νη προστ/νη 
αξία στο παρόν 

Στόχοι 
προστιθέµενης αξίας 

στο µέλλον 

Επιτυχ/νη προστ/νη 
αξία στο µέλλον 

Έσοδο €500.000 Έσοδο €700.000 
Αναγνωρισµένες 
προβλέψεις νέων 
πελατών – 20  

Αναγνωρισµένες 
προβλέψεις νέων 
πελατών – 8  

Ακρίβεια διανοµής 95% 
Ακρίβεια διανοµής 
90% 

Αναγνωρισµένες 
ανάγκες νέων πελατών 
– 6  

Αναγνωρισµένες 
ανάγκες νέων πελατών 
– 3  

  
Υπογεγρ/νες 
συµφωνίες πίστης – 
αξία €400.000 

Υπογεγρ/νες 
συµφωνίες πίστης – 
αξία €250.000 

Πίνακας 3.11: Ο κανόνας και τα πραγµατικά ποσοστά Προστιθέµενης Αξίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

55

Η Αξία που ι 
 
3.1 Γενικές παρατηρήσεις 
 
Η επόµενη πρόκληση για την ε
της αξίας που δηµιουργούν
αναφερόµαστε στην απόδοση
στόχων τους. Εδώ πρέπει να κ
των οµάδων ενδιαφεροµένων. 
 
Το πρώτο σηµείο στο οποίο σ
δηµιουργία χρηµατοοικονοµικο
προστιθέµενη αξία των υπολογ
χρηµατοοικονοµική αξία που π
ενθαρρύνει να παραµείνουν κ
εφαρµογή και σε µη κερδοσκοπ
της καινοτοµίας – νέα προϊόντα
κοινό. 
 
Η συµβολή των ανθρώπων στ
Monitor. 
 
 
3.2 Η δηµιουργία περιουσίας
 
Ο πλούτος δεν είναι το ίδιο 
διανέµεται στις διάφορες οµ
επιχείρηση για περαιτέρω επ
επιχείρηση µπορεί να επιβιώσ
διαθέσιµα. 
 
 
Τα κέρδη χρησιµοποιούνται µ
λογιστές και γι’ αυτό δεν είναι
είναι καλύτερο µέτρο, αφού αντ
 
 
Ο βασικός ορισµός της χρηµατο
Ο πλούτος που παράγεται µέσω
 
 

Κεφάλαιο Τρίτο 
 ∆ηµιουργούν οι Άνθρωπο
  

πιχείρηση δηµιουργίας αξίας είναι να σκεφθεί κανείς τη φύση 
 οι άνθρωποι και το πώς µπορεί να µετρηθεί. Όταν 
 των ανθρώπων, έχουµε στο µυαλό µας την επίτευξη των 
αταλάβουµε τη φύση της αξίας που προστίθεται σε καθεµιά 

υµβάλλουν οι άνθρωποι µιας εµπορικής επιχείρησης είναι η 
ύ πλούτου που να µπορεί να διανεµηθεί. Αυτή είναι η 
ισµών των λογιστών. Το δεύτερο σηµείο είναι η πρόσθετη µη 
ροσφέρουν στις οµάδες ενδιαφεροµένων γενικά, που τους 
αι να εργαστούν στην επιχείρηση. Τα παραπάνω έχουν 
ικούς οργανισµούς. Ένα τρίτο στοιχείο είναι το αποτέλεσµα 
, διαδικασίες και υπηρεσίες που ωφελούν τους πελάτες ή το 

ην προστιθέµενη αξία είναι η τρίτη στήλη του Human Capital 

 - πλούτου για διανοµή 

µε το κέρδος. Οι εργαζόµενοι δηµιουργούν πλούτο που 
άδες ενδιαφεροµένων και µέρος αυτού διατηρείται στην 
ένδυση. Η κερδοφορία είναι βέβαια σηµαντική αν και µια 
ει χωρίς αυτή για κάποια χρόνια δεδοµένου του ότι έχει 

έχρι κάποιο βαθµό σαν στοιχείο αξιολόγησης από τους 
 το καλύτερο µέτρο συµβολής των εργαζοµένων. Τα έσοδα 
ιπροσωπεύουν τα διαθέσιµα στην επιχείρηση. 

οικονοµικής προστιθέµενης αξίας είναι: 
 των προσπαθειών της επιχείρησης και των ανθρώπων της. 
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Πολύ απλά υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ του εσόδου που προέρχεται από αγαθά και 
υπηρεσίες και του κόστους από τα υλικά και τις υπηρεσίες που αγοράζονται. Εδώ έχουµε 
δύο εναλλακτικές, που εξαρτώνται από το αν η απόσβεση αφαιρείται από το αποτέλεσµα. 
Εάν ναι, τότε ονοµάζεται Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία. Εάν όχι, και η απόσβεση 
θεωρείται µέρος των διανεµόµενων, τότε το ποσό ονοµάζεται Καθαρή Προστιθέµενη Αξία. 
 
 

Έσοδα –
Αγορασµένα αγαθά και υπηρεσίες

Φόρος

Μερίσµατα

Τόκος

Απόσβεση

Παρακρατηθέν

Κέρδος

Μισθοί των

εργαζοµένων
και bonus

Κυβέρνηση
Μέτοχοι ή

Ιδιοκτήτες

Τράπεζες και

άλλοι δανειστές

Αντικατάσταση
κεφαλαίου

Μελλοντικές
επενδύσεις

Σχήµα 3.1: ∆ιανοµή προστιθέµενης αξίας  
 
Το σχήµα 3.1 απεικονίζει πώς διανέµεται η προστιθέµενη αξία. Οι θεσµοθετηµένες και 
συνηθισµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις στις περισσότερες χώρες δεν 
συµπεριλαµβάνουν την προστιθέµενη αξία και τελικά αναφέρουν ελάχιστα σχετικά µε την 
παραγωγικότητα και την συµβολή του ανθρώπινου δυναµικού των επιχειρήσεων. Το 1977, 
η Βρετανική κυβέρνηση πρότεινε οι επιχειρήσεις να εκδίδουν τέτοιου είδους καταστάσεις 
(εκείνη την περίοδο θεωρήθηκε χρήσιµο για τη διανοµή των κερδών), αλλά δεν 
εφαρµόστηκε ποτέ. Παρακάτω γίνεται µια σύγκριση της κατάστασης προστιθέµενης αξίας µε 
µια τυπική κατάσταση αποτελέσµατος: 
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Τυπική 

Κατάσταση Αποτελέσµατος 
€ € 

Πωλήσεις 5.000.000
 (-)  α’ ύλες 500.000
      µισθοί 1.000.000
      υπηρεσίες 1.500.000
      αποσβέσεις 300.000
      Τόκοι 200.000
Κέρδη προ φόρων 1.500.000
 (-)  φόρος (40%) 600.000
Καθαρά κέρδη προς διάθεση 900.000
 (-)  µερίσµατα 250.000
Παρακρατηθέντα κέρδη 650.000

Κατάσταση 
Προστιθέµενης Αξίας 

€ € 

Πωλήσεις 5.000.000
 (-)  αγορές και αποσβέσεις 2.300.000
Καθαρή Προστιθέµενη Αξία προς 
διάθεση 

2.700.000

∆ιατίθεται ως εξής: 
      Προς τους εργαζόµενους 1.000.000
      Προς τους παρόχους 
      κεφαλαίων 
        µερίσµατα 250.000
        τόκοι 200.000
      Προς το κράτος 600.000
Παρακρατηθέντα κέρδη 650.000

Πίνακας 3.1: Παράδειγµα σύγκρισης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
 
 
Το βασικό στοιχείο της Κατάστασης Προστιθέµενης Αξίας είναι στη διάθεση του πλούτου, 
παρά στα ενδιαφέροντα των οµάδων ενδιαφεροµένων ως έξοδα που αφαιρούν από τον 
πλούτο. 
 
 
Η αύξηση της προστιθέµενης αξίας ανά εργαζόµενο δεν σηµαίνει ότι αυξάνεται το µερίδιό 
τους, αφού αυτό εξαρτάται από τον δείκτη των υπηρεσιών από τρίτους προς τις υπηρεσίες 
που έχουν παραχθεί εντός της επιχείρησης. 
 
 
Η Skandia50 ανακοίνωσε το 1998 ότι αύξησε την προστιθέµενη αξίας της ανά εργαζόµενο 
από 480.000 που ήταν το 1995 σε 1.025.000 το 1997 και την ίδια στιγµή µείωσε το µερίδιο 
των εργαζόµενων στην προστιθέµενη αξία από 62% σε 40%. Σύµφωνα µε την εταιρία, το 
γεγονός αυτό έδειξε µια ξεκάθαρη µετατροπή του ανθρώπινου κεφαλαίου σε πιο διαρκές και 
                                                 
50 www.skandia.com 
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διαρθρωτικό κεφάλαιο, π.χ. χρησιµοποιούσε τη γνώση και την βασισµένη σε συστήµατα 
περιουσία της για να αυξήσει την παραγωγή χωρίς να στρατολογήσει επιπλέον προσωπικό. 
Η Skandia, επίσης, δούλεψε µε το ενδιαφέρον νούµερο της “human capital potential value”. 
Αυτό παίρνει το καλύτερο αποτέλεσµα – είτε εσωτερικά βάσει αξίας είτε εξωτερικά βάσει 
benchmark – και υπολογίζει ποια θα ήταν η συνολική προστιθέµενη αξία εάν το σύνολο της 
επιχείρησης έδινε αυτό το αποτέλεσµα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το ότι στη 
Skandia θα παρουσιαζόταν αύξηση της προστιθέµενης αξίας κατά 160%, εάν υιοθετούνταν 
η “human capital potential value”. 
 
 
3.3 Παραγωγικότητα 
 
Η παραγωγικότητα δεν είναι παρά το αποτέλεσµα που επιτυγχάνεται για συγκεκριµένη 
πρώτη ύλη. Στις επιχειρήσεις που οι εργαζόµενοι συµβάλλουν σε µετρήσιµο αποτέλεσµα, 
όπως στις πωλήσεις και την παραγωγή, η µέτρηση της παραγωγικότητας είναι εύκολη. Η 
κατάσταση δυσκολεύει όταν ο ρόλος των εργαζόµενων είναι υποστηρικτικός, όπως για 
παράδειγµα στη λειτουργία της διοίκησης ή στον σχεδιασµό. Η καθαρή αξία του 
αποτελέσµατος δεν είναι ενδεικτική. Η παραγωγικότητα στην παροχή µιας υπηρεσίας – 
όπως η υποστήριξη Η/Υ – µπορεί να µετρηθεί µε την επίτευξη συγκεκριµένων επιπέδων 
υπηρεσιών για τους πόρους που χρησιµοποιούνται. Στην έρευνα και ανάπτυξη, το µέτρο 
είναι ο αριθµός των νέων προϊόντων που σχεδιάζονται, αλλά το πραγµατικό αποτέλεσµα 
είναι η τελική προστιθέµενη αξία στις πωλήσεις και το µερίδιο αγοράς. 
 
 
Ακόµη και τα «σκληρά» µέτρα παραγωγικότητας ίσως να µην ευθυγραµµίζονται αναλογικά 
µε την κερδοφορία, τις ταµειακές ροές ή την προστιθέµενη αξία. Για παράδειγµα, ένα 
δηµοφιλής δείκτης παραγωγικότητας είναι το «έσοδο ανά εργαζόµενο». Αυτό το νούµερο 
µπορεί να αυξάνεται και η κερδοφορία και η προστιθέµενη αξία να µειώνονται επειδή τα 
κόστη επίτευξης των εσόδων είναι πιο σηµαντικά από ότι τα κέρδη. Ή µπορεί να µετράµε 
τόνους ή µονάδες ανά άτοµο σε ένα εργοστάσιο, ενθαρρύνοντας την αύξηση του 
παραγόµενου προϊόντος σε βάρος της ποιότητας. 
 
 
Το παράδειγµα που ακολουθεί είναι πολύ χαρακτηριστικό. Σε εργοστάσιο παραγωγής 
ζελατίνης, οι οµάδες εργασίας επιβραβεύοντας µε εβδοµαδιαίο bonus βάσει των τόνων 
παραγωγής. Η µέθοδος αυτή δεν ήταν ευρέως αποδεκτή λόγω της ευµετάβλητης ζήτησης 
για το προϊόν. Όταν η ζήτηση ήταν υψηλή οι οµάδες έπρεπε να παράγουν όσο περισσότερο 
µπορούσαν. Εντούτοις, η τιµή του προϊόντος στην αγορά καθοριζόταν µε δείκτη την 
ποιότητα και την αντοχή της ζελατίνης. Όταν µεταβλήθηκε η µέθοδος επιβράβευσης έχοντας 
τώρα ως βάση την ποιότητα και την παραγωγή, η παραγωγικότητα αυξήθηκε απότοµα. Το 
προφανές αποτέλεσµα της ποσότητας, που αποδείκνυε φυσική προσπάθεια, 
αντικαταστάθηκε από παραγωγή βασισµένη στη γνώση και τη δεξιότητα. 
 
 



 
 

59

Ένα άλλο παράδειγµα των κινδύνων των στόχων παραγωγικότητας έλαβε χώρα στον κλάδο 
της εκπαίδευσης στο Ηνωµένο Βασίλειο τη δεκαετία του ’90. Η ανάγκη να επιτευχθούν οι 
στόχοι του αριθµού των φοιτητών έφεραν σε δεύτερη µοίρα την ποιότητα της διδασκαλίας 
και των διαθέσιµων πόρων. Σαν αποτέλεσµα, οι φοιτητές που έγιναν δεκτοί ξεπερνούσαν 
κατά πολύ τις δυνατότητες πολλών ιδρυµάτων. Οι αριθµοί έµοιαζαν καλοί αλλά οι 
περισσότεροι αναγνώριζαν ότι οι βαθµοί για ένα βασικό επίπεδο εκπαιδευτικής επιτυχίας 
είχαν γίνει πιο ελαστικοί. Ο κίνδυνος είναι ότι η επιτυχία µετριέται µε την παραγωγή και όχι 
το αποτέλεσµα. 
 
 
Τελευταίο παράδειγµα αποτελούν τα τηλεφωνικά κέντρα (call centers). Η επιτυχής κλήση θα 
έπρεπε να είναι πιο σηµαντική από ότι ο αριθµός των τηλεφωνηµάτων που 
πραγµατοποιήθηκαν. 
 
 
Η βελτίωση της παραγωγικότητας µειώνοντας το προσωπικό είναι αυτό που οι Hamel και 
Prahalad ονοµάζουν «management του παρονοµαστή»51. ∆ίνει έµφαση στη µείωση των 
πόρων στους δείκτες παραγωγικότητας. Είναι πολύ πιο αποτελεσµατικό να δώσει κανείς 
έµφαση στην αύξηση της παραγωγής – τους αριθµητές. 
 
 
3.4 Η Προστιθέµενη Αξία της Εργασίας και το αντίθετό της 
 
Τα λογιστικά συστήµατα θεωρούν την εργασία του προσωπικού σαν στοιχείο του κόστους 
όπως οι µισθοί, οι υπερωρίες, τα µπόνους, οι συντάξεις, η κοινωνική ασφάλιση και λοιπά. 
∆εν υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ του ποσοστού του χρόνου που ξοδεύεται και προσθέτει 
πραγµατικά αξία και του ποσοστού που δεν προσθέτει αξία. 
 
 
Οι Tony και Jeremy Hope, στο άρθρο τους «Transforming the Bottom Line»52, υποστηρίζουν 
πολύ πειστικά την ανάλυση της δουλειάς κατ’ αυτό τον τρόπο. Προτείνουν έναν ∆είκτη 
Προστιθέµενης Αξίας της Εργασίας, ο οποίος θα προκύπτει από τον βαθµό στον οποίο η 
δουλειά είναι ποιότητα (υπό την έννοια ότι δεν θα πρέπει να ξαναγίνει) και το ποσοστό που 
προσθέτει πραγµατική αξία σε κάποιον των οµάδων ενδιαφεροµένων. Τα παρακάτω 
στοιχεία µπορούν να καταναλώσουν ένα τεράστιο ποσοστό χρόνου: 

• Μετακινήσεις – ταξίδια  
• Συναντήσεις στελεχών 
• Ανασκοπήσεις και ανανεώσεις 
• Ανάγνωση περιττής αλληλογραφίας 
• Προβλήµατα διοίκησης που θα έπρεπε να µη συµβαίνουν 
• ∆ουλειά που ξαναγίνεται 

                                                 
51 Hamel G. & Prahalad CK, Competing for the Future, Harvard Business School Press, Cambridge, MA 
52 Hope T. & Hope J., “Transforming the botton line: managing performance with the real numbers”, Boston, 
Mass.: Harvard Business School Press, 1996 
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• Προετοιµασία αναφορών και πληροφόρησης 
• Συµβουλευτική για τον ίδιο το φορέα 
• Εσωτερικές διαπραγµατεύσεις και διασταύρωση ανατεθειµένων εργασιών 
• Συζητήσεις για τους πόρους 
• Λάθη ειδικά όταν επαναλαµβάνονται 
• Αναπαραγωγή 
• Χρόνος αναµονής 
• Βλάβες των Η/Υ 
• Συµµόρφωση προς τους κανονισµούς, και άλλα. 

 
 
Υπάρχουν κάποιες θέσεις εργασίας που µπορεί να προσθέσουν µικρή αξία στις οµάδες 
ενδιαφεροµένων επειδή αφορούν κυρίως το εσωτερικό «νοικοκύρεµα» της επιχείρησης. Εάν 
δεν υπήρχαν, η επιχείρηση θα έχανε από την αξία της. Ο βαθµός ή ο κίνδυνος αυτής της 
πιθανής ζηµίας ίσως να είναι ένα µέτρο της αξίας που προσθέτουν. Παράδειγµα είναι ο 
υπεύθυνος τήρησης των βιβλίων, το τµήµα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού, το τµήµα 
συντήρησης εγκαταστάσεων, η ασφάλεια, το νοµικό τµήµα και λοιπά. Καθένα από αυτά θα 
µπορούσε να ανατεθεί µε υπεργολαβία κάπου αλλού, παρά να παίρνει ένα µέρος των 
πόρων και της προσοχής της διοίκησης. 
 
 
Υπήρχε µια χρονική περίοδος κατά την οποία όλα τα καθήκοντα εξετάζονταν προσεκτικά και 
χρονοµετρούνταν. Με την αύξηση την παροχής υπηρεσιών, αυτή η δραστηριότητα 
εξαφανίστηκε. Ο Peter Drucker δήλωσε στα 1991 ότι «η µεγαλύτερη µελλοντική πρόκληση 
είναι η παραγωγικότητα των εργαζοµένων που δουλεύουν µε τις γνώσεις τους»53. Σήµερα 
αυτή η πρόκληση έχει εφαρµογή στην πλειοψηφία των θέσεων εργασίας. 
 
 
Τα νέα δεν είναι ευχάριστα. Μόνο το ένα τρίτο του χρόνου εργασίας προσθέτει αξία. Για 
παράδειγµα, η Hewlett – Packard ερεύνησε την αποδοτικότητα των υποκαταστηµάτων της 
στο Ηνωµένο Βασίλειο. Οι πωλήσεις χωρίστηκαν σε 6 διαδικασίες-κλειδιά και εκτιµήθηκε το 
ποσοστό των λειτουργιών που δεν προσέθεταν αξία. 

                                                 
53 Drucker P., “Reckoning with the Pension Fund Revolution”, Harvard Business Review, 1991 
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∆ιαδικασία 
% λειτουργιών που 
δεν προσθέτουν αξία 

Σχεδιασµός 0 
Προώθηση προϊόντων 16 
Αναζήτηση πελατών 28 
Πώληση 35 
Υπηρεσίες µετά την πώληση 62 
Έλεγχος 35 

ΣΥΝΟΛΟ 35 
Πίνακας 3.2: Προστιθέµενη αξία στη Hewlett – Packard  

 
 
Σαν αποτέλεσµα αυτής της έρευνας, ο αντιπρόεδρος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος, πήρε 
κάποια µέτρα και κατάφερε να µειώσει στο µισό το ποσοστό του 35% µέσα σε 2 χρόνια. 
 
 
Υπάρχουν πολλές τεχνικές που στοχεύουν να µειώσουν τις εργασίες που δεν προσθέτουν 
αξία, αν και φαίνεται είναι γεγονός της επιχειρηµατικής πραγµατικότητας ότι κανείς δεν 
φτάνει ποτέ στο µηδέν. 
 
 
Ο αυτοµατισµός των διαδικασιών καταφέρνει να αποσύρει τις εργασίες που δεν προσθέτουν 
αξία, αλλά είναι υποχρεωτικό να γίνουν. Εντούτοις, ο Paul Strassmann, στον προσωπικό 
του ιστοχώρο54, έδειξε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για το γεγονός ότι οι δαπάνες για 
πληροφοριακά συστήµατα σχετίζονται µε βελτιωµένα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα. 
Κάποιες επιχειρήσεις υιοθέτησαν την άποψη αυτή και εγκατέστησαν πολύπλοκα συστήµατα 
µε συνολικό εύρος. Οι επιχειρήσεις αυτές ίσως να συµφωνήσουν ότι η εφαρµογή 
πληροφοριακού συστήµατος βελτιώνει τα οικονοµικά της επιχείρησης, αν και η Nestle, που 
ήταν η πρώτη που εισήγαγε το SAP, ανέφερε το 2001 ότι θα έπρεπε να περάσουν 2 χρόνια 
για να επανεισπράξει την επένδυσή της. 
 
 
Το µάνατζµεντ που βασίζεται στις δραστηριότητες (activity-based management) είναι µία 
µέθοδος ανάλυσης της δουλειάς που γίνεται και του µεριδίου που συµβάλει στην 
προστιθέµενη αξία. ∆ίνει τη δυνατότητα στην προστιθέµενη αξία να συγκριθεί µε τα κόστη, 
εµφανίζοντάς την ως ποσοστό των δαπανών. Έτσι, εάν το κόστος µιας δραστηριότητας είναι 
€100.000 και το ποσοστό της δραστηριότητας που θεωρείται ότι προσθέτει αξία είναι 40%, η 
πραγµατική αξία που προστίθεται είναι €40.000. Αυτή είναι µια καθαρά χρηµατοοικονοµική 
προσέγγιση, αλλά ίσως να θεωρείται ότι διευκολύνει την έµφαση στη δουλειά που δεν 
προσθέτει αξία. 
 
 

                                                 
54 www.strassman.com 
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Η οργανωσιακή αναδιάρθρωση συνήθως κινείται µε τη «µόδα», στοχεύοντας στη µείωση 
του κόστους ή την αύξηση της ανταπόκρισης της αγοράς. Η αναβολή των οργανωσιακών 
ιεραρχιών έχει σχεδιαστεί ούτως ώστε να αποκλειστούν οποιοιδήποτε ενδιάµεσοι, αν και θα 
µείωνε τη δραστηριότητα που δεν προσθέτει αξία. 
 
 
Εφαρµογή οριζόντιου συστήµατος πληροφόρησης. Οι παραδοσιακοί προϋπολογισµοί 
κατασκευάζονται τµήµα-τµήµα. Ένα οριζόντιο σύστηµα αναφορών δείχνει τι έχει δαπανηθεί 
σε δραστηριότητες – κλειδιά. Θα µπορούσε να δείξει ότι ένα τµήµα µε λιγότερα από τα 
προϋπολογισθέντα έξοδα δεν είναι καλά νέα αν ανακαλύψουµε ότι πολύ µικρό µέρος των 
χρηµάτων που ξοδεύονται προσθέτει αξία στην επιχείρηση. 
 
 
3.5 Μη Χρηµατοοικονοµική Προστιθέµενη Αξία 
 
Η διανοµή του χρηµατοοικονοµικού πλούτου ίσως να µην φέρει το τέλος, αλλά – εκτός των 
επενδυτών που δεν εµφανίζουν πραγµατικό ενδιαφέρον στην επιχείρηση – οι οµάδες 
ενδιαφεροµένων έχουν ευρύτερα ενδιαφέροντα από ότι νοµισµατικές αποδόσεις. Οι 
άνθρωποι προσθέτουν αξία στις οµάδες ενδιαφεροµένων της επιχείρησης µε πολλούς 
τρόπους, µέρος της οποίας ίσως να είναι ίδιου ή µεγαλύτερου βάρους για οποιοδήποτε 
χρηµατικό ενδιαφέρον. Η συµβολή ίσως να είναι ίδιου είδους αξίας. Αλλά, αφού οι άνθρωποι 
µαθαίνουν, καινοτοµούν και πειραµατίζονται καταφέρνουν να συµβάλλουν περισσότερα σε 
υψηλότερο ή διαφορετικό επίπεδο στο µέλλον. 
 
 
Οι παρακάτω πίνακες δίνουν παραδείγµατα της φύσης της µη χρηµατοοικονοµικής 
προστιθέµενης αξίας, κάποιες πιθανές µετρήσεις και παραδείγµατα συµβαλλόντων. 
Υπάρχουν οµάδες ενδιαφεροµένων που ίσως να απαιτούν ξεχωριστή θεώρηση. Για 
παράδειγµα, ένα συµβούλιο της τοπικής κοινότητας ίσως να διαιρεί τα µέλη της κοινότητας 
µε διαφορετική ηλικία ή εισόδηµα. Οι εργαζόµενοι ίσως να διαιρούνται σύµφωνα µε το ρόλο 
τους ή την τοποθεσία που εργάζονται. Χωρίς να κάνουµε τα πράγµατα πιο δύσκολα, 
απαιτείται απλά κοινή λογική για να αναγνωρίσει κανείς τι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την 
επιχείρηση. 
 
 

Human Capital Monitor 
Μη Χρηµατοοικονοµική Προστιθέµενη Αξία 

ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΙ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
Συµφωνίες και συγχωνεύσεις 
για επίτευξη επιχ/κών 
στόχων και µεγιστ/ση 
διατήρησης διανοητικού 
κεφαλαίου 

∆ιευθυντικά στελέχη 
∆ιευθυντές εξαγοράς 
∆ιευθυντές 
προσωπικού 

Επίτευξη επιχ/κών στόχων 
Έκτακτη απώλεια προσωπικού 
Αύξηση της αξίας των εργαζοµένων 
Αυξήσεις σε επίπεδα στρατηγικών 
δυνατοτήτων 

Εµπιστοσύνη των 
επενδυτών µέσω 

Σχέσεις µε τους 
επενδυτές 

Ποσοστό ευνοϊκών αναφορών από 
τον τύπο 
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επικοινωνίας ∆ηµόσιες σχέσεις Τιµή µετοχής σχετική µε την κλαδική 
τάση 

Πίνακας 3.3: Απεικόνιση για ενηµέρωση των Μετόχων 
 
 

Human Capital Monitor 
Μη Χρηµατοοικονοµική Προστιθέµενη Αξία 

ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΙ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

Το να ζεις τις 
εταιρικές αξίες 

∆ιευθυντικά στελέχη 
Προσωπικό 
∆ιευθυντές προσωπικού 

Έρευνες εργαζοµένων και ηγεσίας 
Αποτελέσµατα µετρήσεων αξίας όπως 
ικανοποίηση πελατών & κοινωνική 
φήµη 

Ενδυνάµωση της 
φήµης της 
µητρικής 

∆ιευθυντές marketing 
Τµήµα δηµοσίων 
σχέσεων 

Έρευνες image 

Εκπλήρωση 
στρατηγικών 
µητρικής 

∆ιευθυντικά στελέχη 
(ανώτερα και µεσαία) 

∆είκτες προόδου που σχετίζονται µε 
την επίτευξη της στρατηγικής 

Μεταφορά 
ανθρώπων και 
γνώσης 

∆ιευθυντές προσωπικού 
∆ιευθυντές Ι.Τ. 

Μεταφορές εντός/εκτός θυγατρικών 
Συµµετοχή σε διεπιχειρησιακές 
πρακτικές οµάδες 

Πίνακας 3.4: Απεικόνιση Α.∆. για ενηµέρωση Μητρικών Εταιριών 
 

Human Capital Monitor 
Μη Χρηµατοοικονοµική Προστιθέµενη Αξία 

ΦΥΣΗ ΤΗΣ 
ΑΞΙΑΣ 

ΤΙ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

∆ηµιουργία 
νέων 
προϊόντων/υπη
ρεσιών 

Ανάπτυξη προϊόντος 
Έρευνα αγοράς 
Εισαγωγή νέου 
προϊόντος 

Προϊόντα/υπηρεσίες που εισήχθηκαν τα 2 
τελευταία χρόνια ως % πωλήσεων 

Προαγωγή 
φήµης και 
image 

Προώθηση marketing 
∆ηµόσιες σχέσεις 

Έρευνες αντίληψης του image 

Ποιότητα των 
παρεχόµενων 
υπηρεσιών 

Προσωπικό 
τηλεφωνικού κέντρου 
Τµήµα εξυπηρέτησης 
πελατών 
Εκπαιδευτές 

Έρευνες πελατών 
Ευθυγράµµιση µε τις συµφωνίες παροχής 
υπηρεσιών 
Επίτευξη τιθέµενων στόχων 

Αξιοπιστία 
διανοµής 
προϊόντος 

∆ιευθυντές logistics 
Προσωπικό λογιστηρίου 
Ελεγκτές ποιότητας 

Ποσοστό διανοµών στη σωστή ώρα 
Ποσοστό ολοκληρωµένων διανοµών 
Ποσοστό ακρίβειας τιµολογίων 

Ορισµός και 
αναγνώριση 
µάρκας 

Τµήµα marketing Έρευνες αντίληψης µάρκας 

∆ηµιουργούµεν
η ικανοποίηση 

Τµήµα πωλήσεων 
Τµήµα εξυπηρέτησης 

Ποσοστό παλιών πελατών 
Μετρήσεις της ικανοποίησης του πελάτη 



 
 

64

και 
εµπιστοσύνη 

πελατών 
Προσωπικό 
τηλεφωνικού κέντρου 
Τµήµα τεχνικής 
εξυπηρέτησης 

Υπηρεσίες 
προστιθέµενης 
αξίας 

Τµήµα εξυπηρέτησης 
πωλήσεων 

Ποσοστό εσόδου προερχόµενου από υπηρεσίες 
προστιθέµενης αξίας 

Μεταφορά 
πληροφορίας, 
γνώσης, 
δεξιοτήτων 

Τµήµα πωλήσεων 
Τµήµα marketing 
Τµήµα ανάπτυξης 
προϊόντων 
Μηχανικοί 
αποδοτικότητας 
Τµήµα ανθρώπινου 
δυναµικού 

Αντίληψη γεγονότων και παραδείγµατα του τι 
συµβαίνει 

Πίνακας 3.5: Απεικόνιση Α.∆. για ενηµέρωση των Πελατών 
 
 

Human Capital Monitor 
Μη Χρηµατοοικονοµική Προστιθέµενη Αξία 

ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΙ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
Ενδιαφέρουσα 
δουλειά 

∆ιευθυντές 
Ποσοστό θετικών απαντήσεων σε έρευνες 
γνώµης 

Ανακάλυψη 
δυναµικού 

Τµήµα ανάπτυξης ανθρώπινου 
δυναµικού 
∆ιευθυντές 

Ποσοστό εργαζοµένων µε συµφωνηµένο 
πλάνο ανάπτυξης 

Ανάπτυξης νέων 
δυνατοτήτων 

∆ιευθυντές ανθρώπινου 
δυναµικού 
Εκπαιδευτές 

Ποσοστό πληθυσµών µε τα επιθυµητά 
προσόντα 
Αύξηση δυνατοτήτων σε επιλεγµένες 
οµάδες 

Παροχή feedback 
απόδοσης 

∆ιευθυντές 
∆ιευθυντές προσωπικού 
Εκπαιδευτές 

Ποσοστό των εργαζοµένων που 
υποβάλλονται στη διαδικασία feedback 
Ποσοστό των εργαζοµένων που παίρνουν 
θετική αξία 

Κατάρτιση για 
καλύτερη 
απόδοση 

∆ιευθυντές προσωπικού 
Εκπαιδευτές 

Ηµέρες κατάρτισης/άτοµο 
Αύξηση των δυνατοτήτων που σχετίζονται 
µε το επάγγελµα 

Αίσθηση 
υποκίνησης, 
αφοσίωσης και 
αναγνώρισης 

∆ιευθυντές 
∆ιευθυντές προσωπικού 
Εκπαιδευτές 

Ποσοστό ερωτηθέντων µε αφοσίωση, 
ικανοποίηση και αναγνώριση 
Παρατεταµένες απουσίες 
Τριβές 

Ευχάριστο 
περιβάλλον 
εργασίας 

∆ιευθυντές συντήρησης 
εγκαταστάσεων 
∆ιευθυντές προσωπικού 
∆ιευθυντές 

Ποσοστό ερωτηθέντων που ανέφεραν 
ικανοποιηµένοι µε διαφορετικές έννοιες 
κουλτούρας και περιβάλλοντος 
Στατιστικά ασφάλειας και υγιεινής 

Πίνακας 3.6: Απεικόνιση Α.∆. για ενηµέρωση των Εργαζοµένων 
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Human Capital Monitor 

Μη Χρηµατοοικονοµική Προστιθέµενη Αξία 
ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΙ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

Ενδυνάµωση της 
φήµης/image 

∆ιευθυντές προµηθειών 
Τµήµα δηµοσίων 
σχέσεων 

Αριθµός ευνοϊκών αναφορών στον τύπο 
Ποσοστό νέων συνεργασιών λόγω 
δηµοσιότητας 
Έρευνες αντίληψης image 
Ποσοστό πωλήσεων προϊόντων/υπηρεσιών 
που εισήχθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια 

Αναφορές σε 
συνεργάτες 

∆ιευθυντές προµηθειών 
Ποσοστό νέων συνεργασιών που προήλθαν 
από σύσταση 

Ιδέες καινοτοµίας 

∆ιευθυντές προσωπικού 
∆ιευθυντές ποιότητας 
∆ιευθυντές προµηθειών 
Προσωπικό σχεδίασης 
προϊόντων 

Όγκος και αξία των ιδεών για αλλαγή 
προϊόντος 
Όγκος και αξία ιδεών για πρόβλεψη ή 
αποτελεσµατικότητα διανοµής 
Ποιότητα διανοµής 

Πίνακας 3.7: Απεικόνιση Α.∆. για ενηµέρωση των Προµηθευτών 
 
 
 

Human Capital Monitor 
Μη Χρηµατοοικονοµική Προστιθέµενη Αξία 

ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΙ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
Επίπεδα 
εξυπηρέτησης 

∆ιευθυντές τµηµάτων Επίτευξη στόχων εξυπηρέτησης 

Ανταπόκριση ∆ιευθυντές τµηµάτων 
Επίπεδα ικανοποίησης µε ανταπόκριση σε 
ουρές 

Προσβασιµότητα ∆ηµόσιες σχέσεις 
∆ιαθεσιµότητα εύκολων πηγών πληροφόρησης 
Επίπεδα ικανοποίησης όσον αφορά τη 
διαθεσιµότητα 

Συµβουλευτική για 
την αλλαγή 

∆ηµόσιες σχέσεις 
Ποσοστό του κοινού που έχει δεχθεί 
συµβουλευτική για καίρια ζητήµατα 

Πίνακας 3.8: Απεικόνιση Α.∆. για ενηµέρωση του Κοινού 
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Human Capital Monitor 

Μη Χρηµατοοικονοµική Προστιθέµενη Αξία 
ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΙ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
Υποστήριξη των 
κυβερνητικών 
προγραµµάτων 

∆ηµόσιες υποθέσεις 
∆ιευθυντές προσωπικού 
Σχετικό τεχνικό προσωπικό 

Αριθµός κυβερνητικών προγραµµάτων που 
υποστηρίχθηκαν µε επιτυχία 

Ιδέες για αλλαγή 
∆ηµόσιες υποθέσεις 
Μερική απασχόληση 
ορισµένων εργαζοµένων 

Αριθµός κυβερνητικών φορέων που 
εκπροσωπήθηκαν 

Πόροι που 
ανταλλάσσονται 

∆ηµόσιες υποθέσεις 
∆ιάφοροι διευθυντές 

Εβδοµάδες χρόνου που έχει ανταλλαγεί 

Παροχή 
εκπαίδευσης και 
γνώσης για τη 
δραστηριότητα του 
ιδιωτικού τοµέα 

∆ηµόσιες υποθέσεις 
∆ιάφοροι διευθυντές τεχνικής 
υποστήριξης 

Αριθµός ανταποκρίσεων σε αιτήµατα 

Παροχή 
πληροφόρησης 

∆ηµόσιες υποθέσεις ∆ιευθυντές 
ανθρώπινου δυναµικού, 
χρηµατοοικονοµικών, νοµικών 

Βαθµός συµµόρφωσης µε τις ανάγκες 
Ώρες που ξοδεύτηκαν για την παροχή εθελοντικής 
πληροφόρησης 

Πίνακας 3.9: Απεικόνιση Α.∆. για ενηµέρωση του Κράτους 
 
 

Human Capital Monitor 
Μη Χρηµατοοικονοµική Προστιθέµενη Αξία 

ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΙ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
Ανάπτυξη νέων 
ανθρώπων, 
εργασιακή 
εµπειρία 

∆ιευθυντές προσωπικού 
∆ιευθυντές 

Αριθµός νέων ανθρώπων στους οποίους δόθηκε 
δουλειά 
Αριθµός διευθυντών που έχουν εµπλακεί στην 
ανάπτυξη νέων 

Ανταλλαγή πόρων 
∆ηµόσιες υποθέσεις 
∆ιάφοροι διευθυντές 

Εβδοµάδες χρόνου που έχει ανταλλαγεί και προς 
τις 2 κατευθύνσεις 
Αριθµός ανταλλαγών 

Υποστήριξη 
οικολογικής 
ισορροπίας 

∆ηµόσιες υποθέσεις 
∆ιευθυντές ΙΤ 
∆ιευθυντές περιβάλλοντος 

Επίπεδο επενδύσεων για τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος 
Έρευνες αντίληψης του εξωτερικού image 

Παροχή πόρων για 
τοπικά 
προγράµµατα και 
επιτροπές 

Όλα τα επίπεδα προσωπικού 
Αριθµός εργαζοµένων που έχουν εµπλακεί σε 
τοπικά προγράµµατα και επιτροπές 

Πίνακας 3.10: Απεικόνιση Α.∆. για ενηµέρωση της Κοινωνίας και του Περιβάλλοντος 
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3.6 Η Συµβολή του κάθε Ατόµου 
 
Στο τελευταίο επίπεδο συµβολής αξίας στην επιχείρηση, στο επίπεδο του µεµονωµένου 
εργαζόµενου, υπάρχουν τρεις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν: 

• Πώς διαχωρίζουν οι εργαζόµενοι τα καθήκοντά τους µεταξύ αυτών που συµβάλλουν 
στην τρέχουσα αξία, αυτών που συµβάλλουν στη µελλοντική αξία και αυτών που δεν 
προσθέτουν αξία στην επιχείρηση; 

• Πώς διαχωρίζουν το χρόνο τους µεταξύ αυτών των τριών κατηγοριών; 
• Πόσο αποτελεσµατικός είναι ο κάθε εργαζόµενος στη δηµιουργία αξίας 

χρησιµοποιώντας το χρόνο που έχει στη διάθεσή του; 
 
 
Εάν λάβουµε υπόψη µας µια εργάσιµη εβδοµάδα 40 ωρών, πόσο χρόνο θα πρέπει να 
βάλουµε σε καθήκοντα που συµβάλλουν στην παρούσα αξία, στη µελλοντική αξία και σε 
καθήκοντα χωρίς προστιθέµενη αξία; Για παράδειγµα, η εργασία ενός πωλητή είναι να 
κερδίζει το έσοδό του από τους πελάτες (για παράδειγµα, 20 ώρες την εβδοµάδα). Θα 
προσπαθεί να χτίσει τις σχέσεις του µε πιθανούς πελάτες και θα παίρνει feedback µία φορά 
την εβδοµάδα από τους νέους πελάτες για τις σκέψεις τους και τις ανάγκες τους (για 
παράδειγµα, 12 ώρες την εβδοµάδα). Επίσης, υπάρχει χρόνος που ξοδεύεται σε ταξίδια, 
συναντήσεις, αναφορές ρουτίνας και λοιπά (για παράδειγµα, 8 ώρες την εβδοµάδα). Στην 
περίπτωση αυτή, ο λόγος των καθηκόντων που συµβάλλουν στην αξία της επιχείρησης 
προς τα καθήκοντα που δεν συµβάλλουν καθόλου στην αξία της επιχείρησης είναι 32/40 = 
80%. 
 
 
Αυτός µπορεί να είναι ο κανόνας. Εντούτοις, κάποιος µπορεί να διαφέρει για δύο λόγους. Οι 
δεξιότητές του όσον αφορά την προσωπική του οργάνωση και οι απαιτήσεις του διευθυντή 
και της οµάδας µε την οποία δουλεύει σηµαίνει ότι το ποσοστό του χρόνου που ξοδεύεται 
ίσως να διαφέρει. Για παράδειγµα, η έµφαση στο παρόν ίσως να είναι δυνατότερη. Κατά 
δεύτερον, κάποιος θα µπορούσε να είναι ιδιαίτερα αποδοτικός και να προσφέρει µεγαλύτερη 
συµβολή από τις ώρες που ξοδεύει. 
 
 
Έτσι, κάποιες δουλειές δίνουν µεγαλύτερες ευκαιρίες για προστιθέµενη αξία και κάποιοι 
εργαζόµενοι παράγουν µεγαλύτερη αξία από ότι η δουλειά. Για κάθε εργαζόµενο, χρειάζεται 
να γνωρίζουµε τις πληροφορίες του παρακάτω πίνακα: 
 
 
Ο κανόνας 

% προστιθέµενης 
αξίας 

% συµβολής αξίας 
στο παρόν 

% συµβολής αξίας 
στο µέλλον 

% χωρίς 
προστιθέµενη αξία 

Κανόνας 
Πραγµατικά ποσοστά 

50 
60 

30 
10 

20 
30 

Η κανονική απόδοση 



 
 

68

Στόχοι 
προστιθέµενης αξίας 

στο παρόν 

Επιτυχ/νη προστ/νη 
αξία στο παρόν 

Στόχοι 
προστιθέµενης αξίας 

στο µέλλον 

Επιτυχ/νη προστ/νη 
αξία στο µέλλον 

Έσοδο €500.000 Έσοδο €700.000 
Αναγνωρισµένες 
προβλέψεις νέων 
πελατών – 20  

Αναγνωρισµένες 
προβλέψεις νέων 
πελατών – 8  

Ακρίβεια διανοµής 95% 
Ακρίβεια διανοµής 
90% 

Αναγνωρισµένες 
ανάγκες νέων πελατών 
– 6  

Αναγνωρισµένες 
ανάγκες νέων πελατών 
– 3  

  
Υπογεγρ/νες 
συµφωνίες πίστης – 
αξία €400.000 

Υπογεγρ/νες 
συµφωνίες πίστης – 
αξία €250.000 

Πίνακας 3.11: Ο κανόνας και τα πραγµατικά ποσοστά Προστιθέµενης Αξίας 
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Κεφάλαιο Πέµπτο 
Η έρευνα και η βιβλιογραφία: 

Τα συµπεράσµατα 
 
5.1 Η «έκτακτη» συµµετοχή στην έρευνα 
 
5.1.1 Εισαγωγή – Παρουσίαση του συµµετέχοντα 
 
Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, µεγάλη τιµή αποτέλεσε η συµµετοχή 
στην έρευνά µας µε συµπλήρωση ερωτηµατολογίου από τον ίδιο τον ∆ιευθυντή 
Ανθρώπινου ∆υναµικού µεγάλου τραπεζικού οµίλου. Για στατιστικούς λόγους, το 
ερωτηµατολόγιο αυτό δεν συµπεριλήφθηκε στα υπόλοιπα που αναλύθηκαν στο τέταρτο 
κεφάλαιο. Είναι προτιµότερο να γίνει ξεχωριστή ανάλυση και ταυτόχρονα σύγκριση µε τα 
αποτελέσµατα της ανάλυσης των υπόλοιπων ερωτηµατολογίων ούτως ώστε να προκύψουν 
συµπεράσµατα σχετικά µε τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται από τις µεσαίες και τις 
µεγάλες εταιρίες και έναν τεράστιο τραπεζικό όµιλο στην ίδια αγορά. 
 
 
Για λόγους τήρησης του απορρήτου δεν αναφερθούµε καθόλου στα ποσοτικά στοιχεία και 
σε οτιδήποτε άλλο µπορεί να την χαρακτηρίσει. Θα περιοριστούµε να αναλύσουµε πιο 
ποιοτικά στοιχεία, όπως στο τρίτο και τέταρτο µέρος της έρευνας σχετικά µε τις µεθόδους 
αποτίµησης του ανθρώπινου δυναµικού που εφαρµόζει η εταιρία και την επιρροή τους στη 
λειτουργία της και την επιβράβευση του ανθρώπινου δυναµικού της. 
 
 
5.1.2 Οι απαντήσεις του οµίλου 
 
Η εταιρίες του οµίλου έχουν µεγάλο αριθµό προσωπικού, κατά πολύ µεγαλύτερο και του 
µέσου όρου του δείγµατος αλλά και της µεγαλύτερης εταιρίας του δείγµατος, διαµοιρασµένο 
στα διάφορα τµήµατά του. Το προσωπικό αυτό διακρίνεται από ποικιλοµορφία σχετικά µε 
την εµπειρία και την εκπαίδευσή του αλλά καλύπτει επαρκώς όλα τα τµήµατα και τις 
λειτουργίες του. 
 
 
Αν και τα µεγέθη της εταιρίας θα ήταν απαγορευτικά για να συµπληρώσει εξ’ ολοκλήρου το 
ερωτηµατολόγιο, η οργάνωσή της και τα δεδοµένα που τηρεί ούτως ή άλλως για δική της 
πληροφόρηση κάλυψαν και µε το παραπάνω τις απαιτήσεις του ερωτηµατολογίου για 
συνδυαστικά στοιχεία αριθµών και κόστους του προσωπικού. 
 
 
Ξεκινώντας από το ερώτηµα 17, η εταιρία επιλέγει τις δύο τελευταίες απαντήσεις, αυτές που 
αφορούν τους στρατηγικούς δείκτες και τις διαδικασίες λειτουργίας της ως τα βασικά 
ερωτήµατα που την απασχολούν ενώ το σύνολο του δείγµατος δεν επέδειξε ιδιαίτερη 



 
 

70

προτίµηση σε κάποια απάντηση δίνοντας ποσοστό περίπου 25% σε καθεµιά των 
εναλλακτικών απαντήσεων. Αντίστοιχα, στην ερώτηση 18 η εταιρία επιλέγει µεν κάποιες από 
τις θεµατικές ενότητες µέσω των οποίων µετράει την απόδοσή της, τις οποίες έχει ξεχωρίσει 
και το υπόλοιπο δείγµα αλλά αδιαφορεί για την κυριότερη µεταξύ αυτών, το ανθρώπινο 
δυναµικό, την οποία έχουν ξεχωρίσει και οι υπόλοιπες συµµετέχουσες επιχειρήσεις. 
 
 
Όσον αφορά την ερώτηση 19, και η εταιρία επιλέγει ως πολύ σηµαντική τη συµβολή του 
τµήµατος ανθρώπινου δυναµικού στις σχέσεις µεταξύ των εργαζοµένων όπως και το δείγµα 
ενώ ταυτόχρονα τονίζει και τη συµβολή του ως διαχειριστής πολιτικής και συντονιστής 
προγράµµατος την οποία δεν ξεχωρίζει το υπόλοιπο δείγµα. 
 
 

Σχετικά µε τα στοιχεία που αποτιµά, και η εταιρία συµπλέει µε το 
υπόλοιπο δείγµα και τονίζει την αποτίµηση των πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων της. Αντίθετα, δεν δίνει τη δέουσα 
σηµασία στην αποτίµηση της φήµης και πελατείας ενώ δηλώνει 
ένθερµος υποστηρικτής της αποτίµησης ανθρώπινου δυναµικού 
σε αντίθεση µε όλο το δείγµα. Στα ίδια επίπεδα κινείται και η 
ερώτηση 21, όπου αναζητά τη σηµασία της αποτίµησης 
ανθρώπινου δυναµικού στην αφοσίωση, την ικανοποίηση και 

την απόδοση των εργαζοµένων. Όσον αφορά την αφοσίωση, η εταιρία δίνει τη µεγαλύτερη 
σηµασία σε αντίθεση µε το δείγµα ενώ η ικανοποίηση τους βρίσκει όλους σύµφωνους στο 
επίπεδο 4 και η απόδοση στο επίπεδο 5. 
 
 
Επίσης, οι δύο πλευρές συµφωνούν για το τι µπορούν να πετύχουν οι επιχειρήσεις µε την 
αποτίµηση ανθρώπινου δυναµικού καταλήγοντας στην αναγνώριση των στοιχείων του 
ανθρώπινου δυναµικού που συµβάλλουν στην απόδοση της επιχείρησης. Αντίθετα, 
καλούµενοι να επιλέξουν µεταξύ κάποιων δεικτών της ικανοποίησης του πελάτη, η εταιρία 
επιλέγει το µάνατζµεντ και τον σεβασµό ενώ το δείγµα ξεχωρίζει την επικέντρωση στον 
πελάτη και την οµαδική εργασία. 
 
 
Στην ερώτηση 25 αναζητείται ποια προσέγγιση αποτίµησης του ανθρώπινου δυναµικού 
επιλέγουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα και οι δύο πλευρές συµφωνούν στην αποδοτικότητα 
της λειτουργίας διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού. Η ίδια συµφωνία παρατηρείται και στα 
τρία υποερωτήµατα της ερώτησης 26, όπου αναζητούνται µεγέθη και δείκτες που αποτιµούν 
το ανθρώπινο δυναµικό και αυτά που επιλέγονται είναι: το έσοδο που φέρνουν, το έξοδο 
που δηµιουργούν, οι εργαζόµενοι που έχουν εκπαιδευτεί και το κόστος κατάρτισης. 
 
 
Όσον αφορά ποιοτικά στοιχεία που µπορεί να επιλεγούν για την αποτίµηση ανθρώπινου 
δυναµικού, και πάλι οι δύο πλευρές συµφωνούν και ξεχωρίζουν: τον αριθµό των 



 
 

71

παραπόνων των πελατών, την ποιότητα της εξυπηρέτησης των πελατών και την αξιοπιστία 
της διοίκησης. Σχετικά µε τον χαρακτήρα των εργαζοµένων τους, και οι δύο πλευρές 
δηλώνουν ότι τον λαµβάνουν υπόψη τους µε την εταιρία να δίνει µεγαλύτερη σηµασία στην 
εκπαίδευση και κατάρτισή τους ενώ το δείγµα ξεχωρίζει την αποτελεσµατικότητά τους για 
την επιχείρηση. Εντούτοις, συµφωνούν και πάλι ότι είναι σηµαντική η πληροφόρηση του 
αντλούν από τον χαρακτήρα των εργαζοµένων. 
 
 
5.2 Το συµπέρασµα της διεθνούς πρακτικής και της βιβλιογραφίας 
 
5.2.1 Τα κενά που πρέπει να καλυφθούν 
 
Στη Μεγάλη Βρετανία και µόνο, περισσότερες από 1 δισεκατοµµύριο λίρες ξοδεύονται σε 
ένα χρόνο για την παραγωγή των ετήσιων απολογισµών – χωρίς να υπολογίζεται ο χρόνος 
που απαιτείται γι’ αυτή τη διαδικασία. Οι απολογισµοί είναι κυρίως ανακεφαλαιωτικοί. Για να 
µάθει κανείς για τις µελλοντικές προοπτικές, εξαρτάται σηµαντικά από τις επεξηγήσεις που 
συνοδεύουν τα νούµερα και αυτές είναι συνήθως στείρα κλισέ ανώδυνης αισιοδοξίας και 
επιλεγµένων «καλών ειδήσεων». 
 
 
Στον ετήσιο απολογισµό της εταιρίας Amazon.com55 για το 1999, δόθηκαν µόνο οι 
πληροφορίες που ακολουθούν για το προσωπικό: 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 1999, η εταιρία απασχολούσε περίπου 7.600 εργαζόµενους µόνιµης και 
µερικής απασχόλησης. Η εταιρία απασχολεί επίσης εξωτερικούς συνεργάτες και εποχιακό 
προσωπικό. Κανένας εκ των εργαζοµένων της δεν συµµετέχει σε συνδικαλιστικά όργανα και 
η εταιρία θεωρεί τις σχέσεις της µε τους εργαζόµενούς της καλές. Ο ανταγωνισµός µεταξύ 
των στελεχών είναι έντονος, κυρίως σε θέµατα ανάπτυξης λογισµικού και άλλα τεχνικά 
ζητήµατα. Η εταιρία θεωρεί ότι η µελλοντική επιτυχία της θα εξαρτηθεί εν µέρει στην 
συνεχιζόµενη δυνατότητά της να προσελκύει, να προσλαµβάνει και να διατηρεί εξειδικευµένο 
προσωπικό. 
 
Το παραπάνω απόσπασµα προέρχεται από τον απολογισµό µιας εταιρίας που γνωρίζει 
καλά πόσο ζωτική είναι η σηµασία των ανθρώπων για την επιτυχία της. Οι επενδυτές το 
γνωρίζουν επίσης, αλλά τι κατάφεραν να µάθουν από αυτή την παράγραφο; Και δεν είναι η 
µόνη εταιρία. Ο Bassi και άλλοι µελετητές56 ερεύνησαν τους απολογισµούς 40 µεγάλων 
επιχειρήσεων λεπτοµερώς στα 1999 και δεν βρήκαν καµία δηµοσίευση µε σχετικά ποσοτικά 
στοιχεία για τους εργαζόµενους, εκτός από την πολύ συχνή δήλωση: «Οι εργαζόµενοί µας 
είναι το πιο σηµαντικό περιουσιακό στοιχείο µας.» 
 
 
Ένας επενδυτής πρέπει να είναι σίγουρος ότι: 

                                                 
55 www.amazon.com 
56 Bassi J & Van Buren E., “The 1999 ASTD State of the Industry Report”, Training and Development, 1999 
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• Υπάρχει σαφής στρατηγική για τη λειτουργία της επιχείρησης 
• Οι πελάτες διατηρούν την εµπιστοσύνη τους 
• Τα νέα προϊόντα και οι νέες υπηρεσίες προκύπτουν µε ένα ρυθµό τουλάχιστον ίσο µε 

τον ανταγωνισµό 
• Οι άνθρωποί της είναι υψηλής ποιότητας 
• Οι απώλειες των καλών και χρήσιµων εργαζόµενων είναι χαµηλές 
• Οι εργαζόµενοι αισθάνονται καλά για την επιχείρηση και τη δουλειά τους 
• Το επίπεδο επένδυσης στην κατάρτιση και την ανάπτυξη των ανθρώπων είναι το 

κατάλληλο 
• Η επένδυση σε νέα συστήµατα και διαδικασίες είναι συνεχής 
• Υπάρχουν επιτυχηµένες επιχειρηµατικές συνεργασίες 
• Υπάρχει µεγάλη φροντίδα για το περιβάλλον 

 
 
Η δηµοσίευση ενός ετήσιου απολογισµού σπάνια επηρεάζει την τιµή των µετοχών, αν και 
οποιεσδήποτε ανακοινώσεις για τα παραπάνω σίγουρα τις επηρεάζουν. Οι αισιόδοξες 
δηλώσεις είναι µια χαρά, αλλά αυτό που χρειαζόµαστε είναι συγκρίσεις που να δείχνουν την 
πρόοδο της επιχείρησης. Προς ποια κατεύθυνση κινείται η επιχείρηση; Είναι περισσότερο ή 
λιγότερο αποτελεσµατική η χρήση του διανοητικού και του ανθρώπινου κεφαλαίου της; 
 
 
Για νέους και ικανούς ανθρώπους ο ενθουσιασµός βρίσκεται στον κλάδο των εταιριών 
γνώσης. Ο ανταγωνισµός είναι δύσκολος για τις επιχειρήσεις των παραδοσιακών κλάδων. 
Οι κορυφαίοι απόφοιτοι αναζητούν λογιστικές εταιρίες, επιχειρησιακούς συµβούλους, 
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, ανάπτυξη λογισµικού, τηλεπικοινωνίες και εταιρίες 
βασισµένες στο διαδίκτυο. Σε όλες τις προαναφερθείσες, η παραδοσιακή µορφή του 
ισολογισµού είναι άχρηστη. Ακόµη και ο Bill Gates, δηλώνει σε οµιλία του στο London 
Business School στα 2000 ότι δεν µπορεί κανείς να καταλάβει πολλά πράγµατα για την 
Microsoft από τον ετήσιο χρηµατοοικονοµικό απολογισµό της (το µόνο νούµερο που 
αναφέρεται για το διανοητικό της κεφάλαιο είναι ότι αποτελεί το 97% του συνόλου). 
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5.2.2 Επιχειρήσεις που κάνουν περισσότερα από το ελάχιστο 
 
Κάποιες επιχειρήσεις παρέχουν τα ελάχιστα στοιχεία που απαιτούνται. Κάποιες άλλες είναι 
πιο ευαισθητοποιηµένες σε κάποια θέµατα για την εικόνα τους και συµπεριλαµβάνουν 
µεγάλες ενότητες για την προσέγγισή τους σχετικά µε το περιβάλλον και την κοινωνία. Για 
παράδειγµα, η Dow Chemical57 δηλώνει στον απολογισµό της το 1999: 
 

Σήµερα, µετράµε την πρόοδό µας και την 
επιτυχία µας µε τα πρότυπα του νέου αιώνα – 
ισορροπώντας τις περιβαλλοντικές ανησυχίες, 
την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική 
ευθύνη, τα οποία είναι γνωστά ως η «τριπλή 
γραµµή» διατηρούµενης ανάπτυξης. 
Παγκοσµίως, κερδίζουµε ένα πλεονέκτηµα στον 
κλάδο µε τη δηµοσίευση περισσότερων 
στοιχείων από αυτά που ζητούν οι πελάτες µας. 
Με την ταχύτατη εφαρµογή του Six Sigma, οι 
πελάτες µας θα καταλάβουν τη διαφορά στην 
Dow αφού ανταποκρινόµαστε στις ανάγκες τους 
και εκπληρώνουµε τις υποσχέσεις µας. Ο 

µετασχηµατισµός αποκαλύπτει µία νέα Dow: 
• Η οποία παρέχει καινοτόµα προϊόντα, τεχνολογίες και λύσεις που συµπίπτουν µε τις 

ανάγκες των πελατών της στο σήµερα και το αύριο 
• Η οποία καταδεικνύει την δέσµευσή µας να κάνουµε τον κόσµο καλύτερο – 

ισορροπώντας την περιβαλλοντική ακεραιότητα, την κοινωνική ευθύνη και την 
οικονοµική ευηµερία 

• Η οποία ανυψώνει τις ιδέες και τις δεξιότητες των εργαζοµένων µας – κάνοντας 
συνδέσεις και µοιράζοντας ιδέες διεθνώς 

• Η οποία δηµιουργεί µακροχρόνια αξία για τους µετόχους – διαφοροποιώντας την 
Dow σαν µια από τις καλύτερες επενδυτικές αξίες στην χηµική βιοµηχανία 

• Αριστεία. Ανάπτυξη. Αξία. Αυτή είναι η υπόσχεση και η δύναµη του µετασχηµατισµού 
 
Αυτές οι ωραίες δηλώσεις δεν θα ήταν παράξενες για καµία από τις µεγάλες επιχειρήσεις. 
∆ιάφορες σελίδες δίνουν έµφαση στην αφοσίωση της επιχείρησης στην καινοτοµία και 
δίνουν παραδείγµατα επιτυχίας. ∆ηµοσιεύονται συγκεκριµένοι ποσοτικοποιηµένοι στόχοι για 
το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια. Ο αναγνώστης αφήνεται µε πολύ θετικό αίσθηµα 
για την επιχείρηση. 
 
 
Η Dow ήταν µια πρωτοπόρα εταιρία στην προσπάθεια να διαχειριστεί το διανοητικό 
κεφάλαιο, αλλά βλέπουµε πολύ λίγα νούµερα που να το αποδεικνύουν. Στα 1996 
δηµοσίευσε το «Σχηµατίζοντας σαφή εικόνα για το ∆ιανοητικό Κεφάλαιο της Dow», µια 

                                                 
57 www.dow.com 
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αναφορά για τον τρόπο µε τον οποίο η εταιρία εκτιµάει και χρησιµοποιεί την διανοητική της 
περιουσία. Εντούτοις, αυτή η κίνηση ανοίγµατος δεν φαίνεται να είχε συνέχεια. 
 
 
Στα 1999, η εταιρία κινητής τηλεφωνίας Nokia58 έχτισε τον απολογισµό της γύρω από το 
θέµα «χωρίς όρια». Ήταν πλήρης πληροφοριών για το µέλλον – και αποτέλεσε µια 
εντυπωσιακή ιστορία. Περίπου το 25% των 55.000 εργαζοµένων της επιχείρησης 
ασχολούνται µε την έρευνα και ανάπτυξη σε 14 χώρες και αναφέρει τον αριθµό των 
πατεντών και των «αναφορών επινοήσεων» (περίπου 3.000 στα 1999). Οι 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τους είναι µια απόδειξη υποχώρησης διαφοροποιηµένες 
από τον ετήσιο απολογισµό, ο οποίος επικεντρώνεται στο µέλλον. 
 
 
Η εταιρία διαδικτυακού κόµβου και υπηρεσιών πληροφορικής Yahoo!59 συνόδευσε τον 
απολογισµό του 1999 µε ένα πακέτο καλλιτεχνικών καρτών µε θέµα της δεκαετίας του ’30, η 
καθεµιά µε ένα γεγονός της εταιρίας στην πίσω πλευρά της. Ο απολογισµός της κλείνει στον 
σχεδιασµό ενός ισολογισµού για το διανοητικό της κεφάλαιο, αλλά µόνο αφηγηµατικά. Μετά 
από έναν µεγάλο όγκο λεπτοµερειών σχετικά µε τις υπηρεσίες και τις συνεργασίες της, 
αφιερώνει 9 σελίδες σε 24 «παράγοντες κινδύνου», αναλύοντας την ικανότητα της 
επιχείρησης να επιτυγχάνει τις µελλοντικές στρατηγικές της. Για παράδειγµα, «Θα 
συνεχίσουµε να επεκτεινόµαστε στις διεθνείς αγορές στις οποίες έχουµε περιορισµένη 
εµπειρία» είναι ένας τίτλος κάτω από τον οποίο αναλύονται οι παράγοντες που προσθέτουν 
και αφαιρούν στοιχεία προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό το επίπεδο ειλικρίνειας συναντάται 
σπάνια αλλά είναι πολύ χρήσιµο για τους επενδυτές. 
 
 
Η εταιρία ενέργειας ΒΡ60, στον ετήσιο απολογισµό της για το 2000, συνόψισε τα 
σηµαντικότερα σηµεία της απόδοσής της στις σελίδες 2 και 3. Επιπρόσθετα των 
χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων, εµφανίζονται τέσσερα άλλα διαγράµµατα για 
περιβαλλοντικές παραλείψεις, χαµένες εργάσιµες µέρες, την ικανοποίηση των εργαζοµένων 
και την κοινοτική επένδυση. Η µικρή ενότητα µε τίτλο «Εργαζόµενοι» στο κυρίως µέρος του 
απολογισµού δείχνουν µόνο διάκριση φύλου και εθνικότητας. 
 
 
5.2.3 Ηγέτες στην δηµοσίευση πληροφοριών για το ανθρώπινο κεφάλαιο 
 
Όσον αφορά τη δηµοσιότητα, οι περισσότερες προσπάθειες για παροχή πληροφοριών και 
µετρήσεων διανοητικού κεφαλαίου έρχονται από τη Σκανδιναβία. Η πρώτη παγκόσµια 
κατάσταση διανοητικού κεφαλαίου σχεδιάστηκε από την εταιρία Skandia Assurance61, η 
µεγαλύτερη εταιρία ασφαλιστικών και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών στην Σκανδιναβία το 
1995 ως συµπλήρωµα στην παραδοσιακή χρηµατοοικονοµική κατάσταση. Ονοµάστηκε 
                                                 
58 www.nokia.com 
59 www.yahoo.com 
60 www.bp.com 
61 www.skandia.com 
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«Σχηµατίζοντας Εικόνα για το ∆ιανοητικό Κεφάλαιο» (Visualizing Intellectual Capital). 
Ακολουθήθηκε από µια σειρά διαφορετικών απόψεων: «∆ιαδικασίες ∆ηµιουργίας Αξίας» 
1995, «Ανανέωση και Ανάπτυξη» 1996, «Αξία Πελατών» 1996, «Η ∆ύναµη της 
Καινοτοµίας» 1997, «Έξυπνη Επιχειρηµατικότητα» 1997 και «Ανθρώπινο Κεφάλαιο σε 
Μετασχηµατισµό» 1998. Ο Leif Edvinsson ξόδεψε τέσσερα χρόνια δηµιουργώντας και 
ελέγχοντας µια δοµή µετρήσεων για την επιχείρηση. 
 
 
Η Skandia ξεκίνησε την εργασία της στα 1992 µε την εξέλιξη του «Ναυτίλου» (Skandia 
Navigator) και το θυγατρικό εργαλείο της µε την ονοµασία Dolpin Navigator µπήκε σε 
εφαρµογή στα 1998. Βασίζεται στο Intranet και στοχεύει στη διανοµή γνώσης και την 
αντικατάσταση του προϋπολογισµού µε τεχνικές πιο δυναµικού και αποτελεσµατικού 
management όλων των χρηµατοοικονοµικών και διανοητικού κεφαλαίου δεικτών. 
 
 
Η Celemi AB62 έγινε επίσης γνωστή για την Απεικόνιση των Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων 
(Intangible Assets Monitor) που σχεδίασε, ξεκινώντας το 1996. Με τις συµβουλές του ∆ρ. 
Karl Eric Sveiby, η Celemi αναφέρει για το προϊόν της «Ως µία ταχέως αναπτυσσόµενη 
διεθνής εταιρία γνώσης, η Celemi προχωράει σε ετήσιο έλεγχο των άυλων περιουσιακών 
της στοιχείων ούτως ώστε να καθοδηγήσει το management της επιχείρησης και να 
υποστηρίξει τον µακροχρόνιο σχεδιασµό». 
 
 
Η WM-Data63 είναι µια σουηδική εταιρία υπηρεσιών πληροφορικής µε περίπου 8.000 
εργαζόµενους. Στοχεύει να «ηγηθεί στην ευρωπαϊκή δικτυακή οικονοµία … τα οφέλη για 
τους πελάτες επιτυγχάνονται  µέσω υποστήριξης των επαγγελµατικών τους σκοπών. 
∆ηµιουργώντας οφέλη µπορούµε να προσελκύσουµε και να αναπτύξουµε τους σωστούς 
πελάτες και τους σωστούς εργαζόµενους σε µακροχρόνιο ορίζοντα.» Οι ετήσιοι απολογισµοί 
τους ξεχωρίζουν τα «τέσσερα κεφάλαια», σε σχήµα κύκλου µε το διαρθρωτικό κεφάλαιο στο 
κέντρο και το ατοµικό, χρηµατοοικονοµικό και πελατειακό κεφάλαιο τριγύρω. Οι απολογισµοί 
συµπεριλαµβάνουν ενότητες σχετικές µε: 

• Πελατειακό κεφάλαιο – διανοµή εσόδων ανά γεωγραφική περιοχή 
• ∆ιαρθρωτικό κεφάλαιο – διανοµή εσόδων και προστιθέµενης αξίας µεταξύ τεσσάρων 

λειτουργικών τµηµάτων της επιχείρησης 
• Ατοµικό κεφάλαιο – διάκριση των εργαζοµένων σε ανθρώπους που φέρνουν έσοδα, 

στην απόδοση των εργαζοµένων και τα εκπαιδευτικά επίπεδα 
Στον απολογισµό του 1999 οι τρεις σελίδες που αφιερώθηκαν στους «8.180 πολύτιµους 
εργαζόµενους» αναλύουν την ταξινόµηση των εργαζοµένων, την απόδοση και την ειδίκευσή 
τους, την φίρµα των εργαζοµένων, την ανάπτυξη των ανθρώπων και λοιπά. Περισσότεροι 
από 3.700 εργαζόµενοι εγγράφηκαν σε πρόγραµµα µετατρέψιµων µετοχών στα 1999. 
 
 

                                                 
62 www.celemi.com 
63 www.wmdata.com 
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5.3 Η δηµοσίευση του διανοητικού κεφαλαίου στο µέλλον 
 
Η Celemi είναι µια καινούρια, βασισµένη στο γνώση και σχετικά µικρή επιχείρηση. ∆εν 
φοβάται τις δηµοσιεύσεις και η ανάγνωση των απολογισµών της δίνει µια κατανοητή εικόνα 
του πώς πραγµατικά είναι η επιχείρηση. Η αξία των πιθανών στρατολογήσεων είναι 
τεράστια. Φυσικά έχουν να µοιραστούν πολλά θετικά µηνύµατα – δεν υπάρχουν πολλές 
«διανοητικές» υποχρεώσεις για να αναφερθούν. Οι µεγάλες και σύνθετες επιχειρήσεις είναι 
πιο επιλεκτικές σχετικά µε το τι θα αποκαλύψουν εθελοντικά. 
 
 
Είναι πολύ πιο δύσκολο να δείξει κανείς συνεχιζόµενη 
βελτίωση, όπως αυτή που αναµένεται µέσω των 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων όπως η ανάπτυξη και η 
κερδοφορία. Η βελτίωση είναι φυσικά επιθυµητή, αλλά 
για να διατηρηθεί ένα επίπεδο στόχος σε πολλές 
παραµέτρους ακόµη θα δώσει καλά σηµάδια. Επίσης, 
η απόδοση του διανοητικού κεφαλαίου θα είναι γενικά 
ένα χαµηλότερο νούµερο από ότι η παραδοσιακή 
«απόδοση επί του κεφαλαίου που απασχολείται», αν 
και είναι πιο σχετικό κυρίως για επιχειρήσεις µε µικρή 
ένταση κεφαλαίου. 
 
 
Μπορούµε να προβλέψουµε µε µεγάλη ακρίβεια ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας 
του 21ου αιώνα, οι επιχειρήσεις θα αναγκαστούν µέσω θεσµοθετηµένων κανόνων να 
δηµοσιεύουν τα άυλα περιουσιακά τους στοιχεία. Εντούτοις, θα γίνει κλιµακωτά. Οι 
ελεγκτικοί φορείς θα δώσουν έµφαση κατ’ αρχήν στον δικό τους ορισµό για τα άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, ο οποίος εξαιρεί τους ανθρώπους και πολλά άλλα στοιχεία όπως οι 
φίρµες. 
 
 
Αν δεν αναγκαστούν να το κάνουν, αναµένουµε οι επιχειρήσεις να θα συνεχίσουν να λένε 
στον κόσµο αυτά που θέλουν να πουν, δηλαδή για τα πραγµατικά θετικά στοιχεία τους. Το 
γεγονός αυτό µπορεί να οδηγήσει σε λανθασµένη παρουσίαση της αλήθειας. 
 
 
Στη Μεγάλη Βρετανία ιδρύθηκε ένας φορέας µε τίτλο Κέντρο Επιχειρήσεων του Αύριο, µε 
µέλη 50 επιχειρήσεις, και µε όραµα «έναν κόσµο στον οποίο η επιχειρηµατική επιτυχία 
γίνεται αντικείµενο συζήτησης και µέτρησης». Επιχειρεί να επηρεάσει τις επιχειρήσεις, τους 
επενδυτές, τους εκπαιδευτές και τους ρυθµιστές της δηµόσιας πολιτικής. Μία από τις 
προσπάθειές της είναι η έµφαση της ανάγκης µιας ετήσιας έκθεσης που να δηµοσιεύει σε 
όλες τις οµάδες ενδιαφεροµένων αυτά που θέλουν να µάθουν. Η τέλεια έκθεση θεωρούν ότι 
περιγράφει «τον τρόπο µε τον οποίο η επιχείρηση παράγει και θα συνεχίσει να παράγει αξία 
για τους µετόχους της ενώ την ίδια στιγµή αναγνωρίζει και αποτιµά τους ρόλους που 
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παίζονται από τους πελάτες, τους εργαζόµενους, τους προµηθευτές και την κοινωνία στη 
δηµιουργία και τη διατήρηση της αξίας αυτής». Ο Sebastian Berry, σε δηµοσίευση του 
Κέντρου µε τίτλο «Το Μέλλον των Επιχειρησιακών Εκθέσεων» (The Future of Business 
Report) θεωρεί ότι οι εκθέσεις θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν: 

• Σηµεία αναφοράς σχετικά µε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέµατα έναντι άλλων 
εταιριών 

• Στοιχεία των πέντε τελευταίων ετών 
• Ηθικά θέµατα και πολιτικές διατήρησης της φήµης 
• Εκθέσεις σχετικά µε τις συσκέψεις µε τις οµάδες ενδιαφεροµένων 
• ∆ευτερεύοντες περιβαλλοντικούς αντίκτυπους, όπως χωροταξικά και κοινοτικά 

ζητήµατα 
• Έρευνες προσωπικού και λεπτοµερείς συγκριτικές πληροφορίες σχετικές µε τη 

διαφοροποίηση 
Επιµένει, επίσης, ότι οι ιστοσελίδες πρέπει να είναι διαδραστικές. Ενώ είναι εξ’ ολοκλήρου 
ωφέλιµο, η σηµασία του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι υποτιµηµένη. 
 
 
Ο Chris Swinson64, Πρόεδρος του Συµβουλίου Λογιστικών Προτύπων της Μεγάλης 
Βρετανίας, έγραψε τα ακόλουθα: 
 
Πολλοί ξεκινούν να συζητούν για την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα των 
επιχειρησιακών εκθέσεων και αναφορών. Είναι εύκολο κατά καιρούς να µη σκεφτόµαστε τι 
πιστεύουν οι άλλοι για εµάς τους λογιστές και να κλείνουµε τα µάτια µας στις «µαγευτικές» 
φωνές, κάποιες από τις οποίες ίσως να µας οδηγήσουν στο γκρεµό, αλλά κάποιες άλλες 
ίσως να βελτιώσουν αυτό που κάνουµε στην πραγµατικότητα. 
 
Με λίγα λόγια, οι λογιστές γνωρίζουν από παλιά ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
ιστορικού κόστους δεν επιχειρούν να προσφέρουν την πληροφόρηση όλων των χρηστών 
των λογαριασµών. Εντούτοις, µε την πληροφόρηση που προσφέρεται, η αγορά συνεχίζει να 
τις χρησιµοποιεί. 
 
Είµαστε υποχρεωµένοι να αναρωτηθούµε πώς µπορούµε να ενθαρρύνουµε τον σχεδιασµό 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων που  να καλύπτουν τις µεταβαλλόµενες ανάγκες 
πληροφόρησης για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία. ∆εν λέω να ακυρώσουµε τις 
καταστάσεις ιστορικού κόστους αλλά στην πραγµατικότητα δεν εξυπηρετούµε κανέναν αν δεν 
δίνουµε την δέουσα προσοχή στις εκκλήσεις για αλλαγή. ∆εν υπάρχει λόγος οι λογιστές να 
δουλεύουν προκειµένου να παράγουν ολοένα και περισσότερα λογιστικά πρότυπα τα οποία 
να προσδιορίζουν µε πολλές λεπτοµέρειες µια παλιά τεχνολογία. Είναι πλέον κατάλληλη η 
ώρα τα θέµατα επιχειρησιακών εκθέσεων να γίνουν αντικείµενο επίσηµης και ευρείας 
ανανέωσης. Πρέπει να υπολογίσουµε ποιες είναι οι µακροχρόνιες διατηρούµενες ανάγκες οι 
οποίες απαιτούν µια µακροχρόνια και διατηρούµενη απάντηση µε τη µορφή του συστήµατος 
επιχειρησιακών εκθέσεων. Προτείνω να µάθουµε από την εµπειρία του παρελθόντος. 
 
                                                 
64 www.swinson.co.uk 
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Σε κάποιες χώρες έχουν ληφθεί πιο ευθεία κίνητρα. Το ∆ανέζικο Υπουργείο Οικονοµικών65 
ξεκίνησε ένα δεκαετές πλάνο ανάπτυξης λογαριασµών διανοητικού κεφαλαίου στα 1999. Το 
project συµπεριλάµβανε οµάδες πολιτικού ενδιαφέροντος, χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα, το 
Business School της Κοπεγχάγης, την εταιρία λογιστών Arthur Andersen, ειδικευµένους 
τεχνικούς και 23 επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας. Οι διάφοροι συµµετέχοντες 
συνεργάστηκαν στην µεταφορά γνώσης και παρακολούθησαν τα κατάλληλα συνέδρια, 
προκειµένου να µάθουν όσα περισσότερα µπορούσαν σχετικά µε καλές πρακτικές. 
 
 
Η οµάδα χρησιµοποίηση τα τέσσερα χαρακτηριστικά: τους εργαζόµενους, τους πελάτες, τις 
επιχειρηµατικές διαδικασίες και την τεχνολογία. Η πρότασή τους αναφέρει ότι η διαδικασία 
των εκθέσεων θα πρέπει να περιλαµβάνει τρία τµήµατα: 

• Τις πηγές που είναι διαθέσιµες 
• Μέτρηση των αρχικών στοιχείων 
• Μέτρηση των αποτελεσµάτων 

Τον Μάρτιο του 2000, είχε την παρακάτω µορφή: 
 

∆ιαθέσιµες Πηγές 
(στατιστική πληροφόρηση) 

Μέτρηση Αρχικών Μέτρηση Αποτελεσµάτων 

 -  Αρχαιότητα  
 -  Μερίδα εργαζοµένων µε 
πλάνο ανάπτυξης 

 -  Ικανοποίηση εργαζοµένων 

 -  Εκπαίδευση 
 -  Ηµέρες ανάπτυξης ανά 
εργαζόµενο 

 -  Συµπεριφορά εργαζοµένων 

 -  Κύκλος εργασιών 
 -  Κόστη εκπαίδευσης ανά 
εργαζόµενο 

 -  Αύξηση της αξίας ανά εργαζόµενο 

 
Το Ινστιτούτο Πιστοποιηµένων Ορκωτών Λογιστών του Καναδά66 έχει ορίσει µια 
Πρωτοβουλία Επιχειρησιακών Εκθέσεων η οποία ερευνά τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να 
δηµοσιεύεται το διανοητικό κεφάλαιο και η δηµιουργία αξίας αποτελεσµατικά. Τον Ιούνιο του 
1999 αποφάσισε ότι θα έπρεπε να αποφύγει να θέσει ως υποχρεωτικές τις εκθέσεις για 
τουλάχιστον τρία χρόνια. Το γεγονός αυτό θα ενθάρρυνε τον πειραµατισµό και για τις 
εσωτερικές και για τις εξωτερικές εκθέσεις και την ανάπτυξη µεθόδων για την ενδυνάµωση 
της συνεργασίας προκειµένου να προχωρήσει η έρευνα µε στόχο ένα κοινό συνολικό 
πλαίσιο. 
 
 
5.4 Πώς πρέπει να κινηθούµε; 
 
Εάν πεισθούµε ότι ένας οργανισµός που δηµιουργεί αξία είναι ο δρόµος για την επιτυχία και 
επιθυµούµε να βρισκόµαστε µπροστά, ποια στάδια πρέπει να περάσουµε προκειµένου να 
πετύχουµε; 

                                                 
65 www.fm.dk 
66 www.cica.ca 
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1. Πρώτα πρέπει να αποφασίσουµε ποιες πληροφορίες θα µας δώσουν στρατηγικό 
πλεονέκτηµα αν δηµοσιευθούν και ποιο µέσο να χρησιµοποιήσουµε 

2. Στη συνέχεια θα πρέπει να παρακολουθούµε τις προτάσεις των ελεγκτικών φορέων 
και άλλων σχετικών ιδρυµάτων αλλά και τις πρακτικές άλλων χωρών 

3. Ίσως να θελήσουµε να δούµε µε ποιον τρόπο βλέπουν οι άλλοι στον κλάδο µας το 
θέµα αυτό και τι σχέδια είχαν, συµφωνώντας µαζί τους σε αµοιβαίες δηµοσιεύσεις 

4. Τέλος, πρέπει να αποφασίσουµε εάν θέλουµε να ηγούµαστε ή να είµαστε ένα βήµα 
πίσω στη δηµοσίευση. 
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